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 2021تقرير حقوق اإلنسان في الكويت لعام 

 الملخص التنفيذي

الكويت إمارة دستورية وراثية تحكمها أسرة الصباح.  رغم وجود برلمان منتخب ديمقراطياً، فإن األمير  

البرلمانية األحدث والتي  يتمتع بالسلطة المطلقة على معظم قرارات الحكومة.  ُعقدت االنتخابات العامة 

.  فاز أعضاء المعارضة بأغلبية  2020اعتُبرت حرة ونزيهة بشكل عام، في ديسمبر/كانون األول من عام 

 المقاعد بينما لم تفز أي من المرشحات النساء بمقعد. 

الدولة   تتحمل الشرطة وحدها المسؤولية عن إنفاذ القوانين التي ال تتعلق باألمن القومي، بينما يشرف أمن

الكويتي على شؤون األمن القومي.  وكٌل من أفراد الشرطة وأمن الدولة الكويتي مسؤولون أمام وزارة  

الداخلية، كما هو حال خفر السواحل.  الحرس الوطني الكويتي مستقل عن وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.  

كون الحرس الوطني الكويتي مسؤوالً  يعمل الحرس الوطني الكويتي تحت إمرة رئيس الوزراء واألمير.  وي

عن حماية البنية التحتية الحيوية، ودعم وزارتي الداخلية والدفاع، والحفاظ على التأهب الوطني.  احتفظت  

السلطات المدنية بسيطرة فعالة على قوات األمن.  كانت هنالك تقارير موثوقة تفيد بارتكاب قوات األمن  

 لبعض االنتهاكات. 

ايا حقوق اإلنسان على تقارير موثوقة حول:  التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اشتملت أهم قض

الالإنسانية أو المهينة من قبل الوكالء الحكوميين؛ واالعتقال تعسفي؛ والسجناء السياسيون؛ والقيود الخطيرة  

ائي؛ والقيود الخطيرة على حرية  على التعبير الحر واإلعالم، بما في ذلك الرقابة ووجود قوانين التشهير الجن

اإلنترنت؛ والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية  

بشكل مفرط بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ والقيود  

ك الحق في مغادرة البالد؛ والفساد الحكومي؛ والجرائم التي تنطوي  المفروضة على حرية الحركة بما في ذل

على العنف أو تهديدات العنف التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية  

الجنسانية وحاملي صفات الجنسين )مجتمع الميم(؛ ووجود قوانين تجّرم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي  

 بالغين. بين ال

اتخذت الحكومة في بعض الحاالت خطواٍت مهمة لمحاكمة ومعاقبة المسؤولين ممن ارتكبوا االنتهاكات، 

سواًء في األجهزة األمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة.  وكان اإلفالت من العقاب مشكلةً فيما يتعلق  

 بقضايا الفساد. 

 . احترام كرامة الشخص1القسم 

ياة على نحو تعسفي وغير ذلك من عمليات القتل غير المشروع أو ذات الدوافع أ. الحرمان من الح

 السياسية

 لم ترد تقارير عن ارتكاب الحكومة أو عمالئها أي أعمال قتل على نحو تعسفي أو غير مشروع.



 

 ب. االختفاء

 لم ترد تقارير عن حاالت اختفاء من قبل السلطات الحكومية أو من ينوب عنها. 

 التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ج. 

يحظر الدستور والقانون التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة،  

لمعتقلين من  ولكن استمر ورود أنباء عن التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي الشرطة وقوات األمن ضد ا

 األقليات وغير المواطنين. 

وادعى عدة أشخاص من غير المواطنين بأنهم تعرضوا للضرب، إما من قبل الشرطة أو عناصر أمن دولة  

الكويت، عند نقاط تفتيش للشرطة أو في االحتجاز.  خالل فترة التقرير، أبلغ ما ال يقل عن ثمانية أجانب عن  

سوء المعاملة أثناء االحتجاز أو االستجواب من قبل سلطات إنفاذ القانون،   حاالت ذات موثوقة من اإلساءة أو

بما فيها المديرية العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية.  يجب على المدّعين العامين في اجتماعهم  

وع اإلساءة على  األولي مع السجناء أن يسألوا ما إذا كان السجين مصاباً، وتقع مسؤولية التطرق إلى موض

عاتق السجين.  كما يبحث المدّعون عن أية إصابات واضحة.  إذا ذكر السجين أنه مصاب أو إذا كانت 

 اإلصابات ظاهرة، فيجب على المدعين أن يسألوا كيف وقعت اإلصابة وإحالة السجين إلى األطباء.

المعروفون باللغة العربية   –صل العربي  أبلغ العديد من الناشطين الذين يمثلون أفراداً عديمي الجنسية من األ

عن سوء المعاملة على أيدي السلطات أثناء االحتجاز.     –البدون أو من يُدَعون بالدارجة باسم  ببدون الجنسية

استمر ورود المزاعم من األفراد بأنهم تعرضوا لالحتجاز غير القانوني واإلساءات الجسدية واللفظية في 

ومراكز احتجاز أمن الدولة.  ثمة مؤشرات موثوقة على أن الشرطة وعناصر أمن الدولة مراكز الشرطة 

والمديرية العامة لمكافحة المخدرات أساؤوا معاملة السجناء أثناء االحتجاز أو االستجواب.  أبلغ العديد من 

 رطة والسجن. األفراد المتحولين جنسياً عن حاالت اغتصاب وإساءة جسدية ولفظية من قبل مسؤولي الش

حققت الحكومة في الشكاوى المقدمة ضد الشرطة، واتخذت إجراءاٍت تأديبية عندما خلُصت إلى أن هناك ما  

شكوى ضد  591يبرر ذلك.  لغاية نوفمبر/تشرين الثاني، تلقت إدارة الرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية 

للقانون، واالستخدام المفرط للقوة، واإليذاء موظفي الوزارة إلساءة استخدام السلطة، والتطبيق التعسفي 

اللفظي أو الجسدي للمواطنين وغير المواطنين.  طبّقت وزارة الداخلية إجراءات تأديبية، شملت فرض  

الغرامات واالحتجاز والعزل أو إنهاء الخدمة من المناصب المهنية.  ومع ذلك، ففي الحاالت األكثر خطورة،  

ضد موظفي الوزارة إلى المحاكم، أو يمكن للوزارة أن تحيل الشكوى إلى المحاكم    يمكن لألفراد رفع قضاياهم

  413شكوى تم تلقيها لغاية نوفمبر/تشرين الثاني، راجعت الوزارة  591عن طريق قسمها القانوني.  من بين  

نتائج   منها إلى المحاكم.  لم تعلن الحكومة عن 96منها إلى إجراءات تأديبية وأحيلت   71شكوى، أدّت 

تحقيقاتها أو عن العقوبات اإلدارية.  لم يكن العدد الحالي للشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي أو الجسدي الذي  

 أبلغ عنه السجناء متاحاً، وكذلك لم تتوفر البيانات حول عدد تلك التي تم إنهاؤها، إن وجدت. 

ويض الضحايا، إاّل أنه يمكن للضحية  رغم أن التحقيقات الحكومية ال تؤدي في كثيٍر من األحيان إلى تع



 

 استخدام التقارير الحكومية ونتائج اإلجراءات التأديبية الداخلية لطلب التعويض عن طريق المحاكم المدنية.

 األوضاع في السجون ومراكز االعتقال 

 كانت أوضاع السجون قاسية بسبب االكتظاظ. 

رة خالل الجائحة.  تحتجز السلطات الرجال والنساء ظل اكتظاظ السجون يمثل مشكلة كبي   األوضاع المادية:

في سجون منفصلة.  يتم احتجاز األحداث في أجنحة منفصلة داخل سجون البالغين.  يتم احتجاز السجناء 

بانتظار المحاكمة في السجن المركزي، ويتم احتجاز السجناء المدانين في السجن العام.  بحسب وزارة  

سجيناً اعتباراً من  3,037سجين، وكان هناك  2,390المركزي االستيعابية هي  الداخلية، فإن قدرة السجن 

نوفمبر/تشرين الثاني.  ومع ذلك، ففي زيارة أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني إلى السجن المركزي، ذكر 

تظاظ في  سجيناً.  وفقاً لوزارة الداخلية، كان هنالك اك 4,500الديوان الوطني لحقوق اإلنسان أنه كان هنالك 

السجن العام ولكن ليس في سجن النساء.  إذا ولدت المرأة أثناء سجنها، فلها الحق في أن تقرر إبقاء طفلها  

 معها في سجن النساء.  اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني، كان هنالك ثالثة أطفال في سجن النساء مع أمهاتهم. 

م المحلي أن هناك اكتظاظاً واسعاً في مركز الترحيل بسبب في يناير/كانون الثاني، أبلغ مسؤولو األمن لإلعال

محتجز بانتظار   800الرحالت الجوية المحدودة المتاحة لعودة السجناء إلى بلدانهم األصلية.  في حينه، كان 

من بينهم أسٌر تحوي نساًء وأطفاالً.  احتُجز بعض    –معظمهم من سري النكا وفيتنام ومدغشقر   –الترحيل 

لمدة تصل إلى تسعة أشهر بانتظار الترحيل إما في النظارة في مركز الشرطة، أو سجن الترحيل، أو  األفراد 

الزنازين الخاصة بمخالفي اإلقامة، أو لدى المديرية العامة لمكافحة المخدرات.  أفادت وزارة الداخلية بعدم 

ذلك، أشارت تقارير صحفية إلى أن  وجود اكتظاظ في مركز الترحيل اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني.  ومع 

وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة توقفتا عن الجهود المبذولة لتحديد وتوقيف المقيمين غير 

 الشرعيين بسبب االكتظاظ في المركز من أكتوبر/تشرين األول إلى ديسمبر/تشرين الثاني.

ف الصحي، والتدفئة، والتهوية، واإلضاءة،  أما الحصول على الطعام وجودته، ومياه الشرب، والصر

والرعاية الطبية فكانت كافية.  ذكرت وزارة الداخلية أن هناك مستشفى والعديد من العيادات المتخصصة في  

مجمع السجون الذي تديره وزارة الصحة.  أحيلت الحاالت الطبية األكثر خطورة إلى المستشفيات خارج 

داخل السجون.  يُسمح   19- لية إجراءات مختلفة لمنع انتشار كوفيد مجمع السجن.  فرضت وزارة الداخ

للمسلمين والمسيحيين فقط بالصالة وحيازة الكتب الدينية أثناء االحتجاز.  وفقاً للحكومة ُسمح للسجناء بإجراء 

ا من إجراء مكالمة هاتفية محلية يومياً، ومكالمة دولية واحدة شهرياً.  أكد مراقبون دوليون أن السجناء تمكنو

دقائق تقريباً كل يوم.  لم ترد تقارير عن حاالت وفاة في الحبس أو  10مكالمات محلية عبر خط أرضي لمدة 

 السجون أو في االحتجاز قبل المحاكمة أو غيرها من مراكز االحتجاز بسبب ظروف السجن.

ام السجون ومراكز االعتقال.   وردت بعض التقارير عن الفساد وانعدام الرقابة من قبل إدارة نظ  اإلدارة:

ورغم تقدّم السجناء بالشكاوى ضد مسؤولي السجن والنزالء اآلخرين، لم تتوفر أي معلومات بشأن حل هذه  

الشكاوى.  سمحت السلطات لألئمة المسلمين ورجال الدين المسيحيين بالوصول إلى السجناء والمعتقلين من  

 األخرى لم يكن لديها هذا االمتياز.  أجل ممارسة الشعائر الدينية، لكن األديان



 

سمحت وزارة الداخلية بوجود مراقبة مستقلة ألوضاع السجون من قبل بعض المراقبين    الرقابة المستقلة:

غير الحكوميين ومجموعات حقوق اإلنسان الدولية، بيد أنها اشترطت موافقة كتابية للزيارات التي تقوم بها  

.  سمحت السلطات لموظفي لجنة حقوق اإلنسان البرلمانية، وجمعية الهالل المنظمات غير الحكومية المحلية

األحمر الكويتي، واللجنة الدولية للصليب األحمر، والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، 

ز خالل والكنيسة اإلنجيلية، ونقابة المحامين الكويتية، وديوان حقوق اإلنسان بزيارة السجون ومراكز االحتجا

 العام.

إلى الحد  19-أدت الجهود الحكومية لتقليل عدد نزالء السجون بهدف التخفيف من انتشار كوفيد   التحسينات:

بشكل كبير من االكتظاظ في السجون.  في يناير/كانون الثاني، أصدر أمير البالد الشيخ نواف األحمد الجابر  

سجيناً في أوائل   120ذين تم العفو عنهم، أُفرج عن سجين.  ومن بين ال 600الصباح مرسوماً بالعفو عن  

فبراير/شباط، وتم تخفيف العقوبة أو اإلعفاء من الغرامة لآلخرين.  وفي مايو/أيار، صدر مرسوم ثاٍن بالعفو 

 ُمداٍن إضافي. 459مما خفَّف أحكام السجن لـ 

شكل عام عن السنوات السابقة،  أشار المراقبون إلى أن مرافق الصرف الصحي وصيانة المرافق قد تحسنت ب

سجين ارتكبوا جرائم بسيطة أو قضوا معظم وقت   1,000ال سيما بسبب إطالق الحكومة المبكر لما يقرب من  

عقوبتهم.  في سبتمبر/أيلول، أطلقت وزارة الداخلية نظام مراقبة إلكتروني جديد للمواطنين المفَرج عنهم 

حكوم عليهم بأقل من ثالث سنوات بقضاء عقوباتهم في المنزل وهم  بكفالة أو تحت المراقبة، مما سيسمح للم

 يرتدون أجهزة المراقبة.  نظام التتبع هذا متاح فقط للمواطنين لمخالفات المرور والمخالفات الجنائية. 

 د. االعتقال أو االحتجاز التعسفي 

يحظر القانون االعتقال واالحتجاز التعسفيين وينص على حق أي شخص في الطعن في قانونية اعتقاله أو  

 وقد راعت الحكومة هذه المتطلبات بشكل عام. احتجازه في المحكمة.  

 إجراءات االعتقال ومعاملة المحتجزين 

العام أو أحد القضاة قبل إلقاء يتعين عادة على ضابط الشرطة الحصول على مذكرة اعتقال رسمية من النائب 

القبض على أي شخص، إال في حاالت المطاردة الحثيثة أو عند مشاهدة ارتكاب جريمة.  وردت أنباء عديدة  

عن قيام الشرطة باعتقال واحتجاز أشخاص من غير المواطنين دون أمر قضائي، األمر الذي بدا جزءاً من 

.  أبلغت السلطات المحتجزين بشكل عام على الفور بالتَُهم  جهود الحكومة ضد المقيمين غير القانونيين

الموجهة إليهم وسمحت لهم باالتصال بأفراد األسرة ومحاٍم من اختيارهم.  بالنسبة للمتهمين الذين ليس لديهم  

ة  محاٍم، يتم توفير واحد من قبل الدولة.  بيد أن المحاكم ال تقبل عادة النظر في القضايا إال إذا صدرت مذكر

اعتقال رسمية قبل إلقاء القبض على المتهم.  في بعض حاالت االحتجاز، سمحت السلطات للمحامين بحضور 

اإلجراءات القانونية لكنها لم تسمح باالتصال المباشر مع موكليهم.  وُحكم على بعض المتهمين غيابياً.  يُمنع  

وتيني من االتصال بمحاميهم وبالمترجمين  المحتجزون الذين يواجهون تُهماً تتعلق بـ"أمن الدولة" بشكل ر

الفوريين ومترجمي الوثائق قبل جلسات االستماع.  حققت الشرطة في معظم قضايا الُجنح، وأُطلق سراح  

ساعة بعد دفع الكفالة أو الغرامة.  بالنسبة إلى الجنح والجنايات األكثر خطورة،   48المشتبه بهم في غضون 



 

ه فيه لمدة أربعة أيام كحد أقصى من تلقاء نفسها قبل أن تحيل القضية إلى يمكن للشرطة أن تحتجز المشتب

المحاكمة.  ومع ذلك، فقد احتُجز بعض المعتقلين، ال سيما أولئك الذين احتُجزوا بتهمة المخدرات وجرائم أمن  

ا لم يُسمح لهم  الدولة، لفترات تراوحت بين أسبوع وأسبوعين دون إخطار بالتَُهم المحددة الموجهة إليهم.  كم

 بإجراء مكالمات هاتفية أو االتصال بالمحامين وأفراد األسرة.

أيام إضافية لجنحة خطيرة،   10إذا وّجهت السلطات االتهام، يجوز للمدعي العام أن يحتجز المشتبه فيه لمدة 

امين أيضاً  وثالثة أسابيع لجناية، الستجواب المشتبه فيه والتحقيق في القضية.  كما يجوز للمدعين الع

يوماً أخرى، مع حٍد أقصى لمدة أربعة أشهر في   15الحصول على أوامر من المحكمة بتمديد االحتجاز لمدة  

 انتظار المحاكمة.  وهناك نظام لإلفراج بكفالة عن المتهمين الذين ينتظرون المحاكمة. 

ية لمواطنين.  في يوليو/تموز،  كانت هنالك العديد من التقارير عن عمليات اعتقال تعسف   االعتقال التعسفي:

اعتقلت السلطات الشاعر جمال الساير بعد أن داهمت منزله واتهمته بإهانة األمير ونشر أخبار كاذبة على  

تويتر.  كان الساير قد نشر قصائد عن الفساد الحكومي وخاطب األمير مباشرة عبر حساباته على مواقع  

ن كفالة في يوليو/تموز وبرأت محكمة الجنايات الساير في  التواصل االجتماعي.  وأفرج عن الساير بدو 

نوفمبر/تشرين الثاني.  في أغسطس/آب، احتجز أمن الدولة الكويتي صالح الرشيدي، وهو موظف بوزارة 

الداخلية، دون إخباره بسبب اعتقاله بعد أن أبلغ عن مخاوف تتعلق بالفساد بشأن العقود الحكومية.  وتم  

ايام.  وأشارت تقارير أخرى إلى أن أمن الدولة الكويتي قد أوقف واعتقل ثالثة   10ي بعد اإلفراج عن الرشيد 

 نشطاء حقوقيين بشكل اعتباطي؛ وأطلق سراح النشطاء فيما بعد.

التعسفي والمطّول السابق للمحاكمة.  وقد  في بعض األحيان، وقع االحتجاز  االحتجاز قبل المحاكمة:

لين بعد انتهاء فترة االحتجاز القصوى ومدتها ستة أشهر.  لم تعادل مدة  احتجزت السلطات بعض المعتق

  االحتجاز السابق للمحاكمة الحد األقصى للعقوبة على الجريمة ولم تتجاوزها.  أفادت منظمات غير حكومية

ن غير  على دراية بالنظام القضائي باعتقادها أن عدد القضاة والمدعين العامين العاملين في وزارة العدل كا

مناسب لمعالجة القضايا في الوقت المناسب.  في أبريل/نيسان، عدلت الحكومة قوانين حرية التعبير لحظر  

الحبس السابق للمحاكمة للمتهمين في قضايا حرية التعبير.  كان االحتجاز المطول في مركز ترحيل طلحة  

 مهاجراً محتجزاً مديٌن بأموال لمواطن أو  الذي تديره الحكومة مشكلة أيضاً، ال سيما عندما يُزَعم أن عامالً 

يفتقر إلى التمثيل الدبلوماسي داخل الدولة القادر على تيسير وثائق الخروج.  صرحت المنظمات الدولية أن  

هذه الحاالت قد تستغرق ما يصل إلى شهٍر لحلّها.  صرحت الحكومة بأن معظم حاالت الترحيل قد تم حلّها  

شخصاً محتجزين احتجازاً سابقاً   657تى نوفمبر/تشرين الثاني، كان هناك  في غضون ثالثة أيام.  ح

 للمحاكمة.

يمنح القانون المحتجزين القدرة على    قدرة المحتجزين على الطعن أمام المحكمة في قانونية االحتجاز:

ال تخضع مسائل   الطعن في قانونية احتجازهم أمام المحكمة، باستثناء ما يتعلق بمسائل الجنسية أو اإلقامة. 

الجنسية أو اإلقامة للمراجعة القضائية، لذا فإن غير المواطنين الذين يُلقى القبض عليهم بسبب اإلقامة غير  

القانونية )أو أولئك الذين ألغيت إقامتهم بسبب االعتقال( ال يمكنهم الوصول إلى المحاكم.  يسمح القانون  

راجعة قضائية ولكنه يتطلب أن يشكل ذلك الشخص تهديداً  للسلطات الحكومية بترحيل شخص إدارياً دون م



 

لألمن القومي أو أن يكون ضاراً بمصالح الدولة.  استُخدم هذا القانون على نطاق واسع، ويُخضع غير  

المواطنين المتهمين بارتكاب جرائم غير جنائية، بما في ذلك بعض مخالفات اإلقامة والمرور، إلى الترحيل  

يمكنهم الطعن فيه أمام المحكمة.  افتقر بعض العمال المهاجرين المبعدين إدارياً إلى آليات اإلداري الذي ال 

 تسوية المنازعات العمالية. 

 يواجه غير المواطنين المتهمين في قضايا جنائية الترحيل القانوني، والذي يمكنهم الطعن فيه أمام المحكمة.

 المنصفة هـ. الحرمان من المحاكمة العلنية 

ينص القانون والدستور على استقاللية القضاء، وقد احترمت الحكومة بشكٍل عام استقالل القضاء وحياده.   

يرشح المجلس األعلى للقضاء جميع المدعين والقضاة ويقدم الترشيحات إلى األمير للموافقة.  حصل القضاة  

التقاعد اإللزامي.   وشغل القضاة من غير   الذين كانوا مواطنين على تعيينات مدى الحياة حتى بلوغهم سن

المواطنين عقوداً تتراوح مدتها من عام إلى ثالثة أعوام قابلة للتجديد.  ويجوز للمجلس األعلى للقضاء إنهاء  

عمل القضاة لسبب وجيه.  في سبتمبر/أيلول، بدأ رئيس مجلس القضاء األعلى ورئيس مجلس محكمة النقض  

للقضاء، كجزء من مبادرة حكومية لتوظيف المزيد من مواطنيها في وظائف في تنفيذ "خطة التكويت" 

القطاع العام.  وقال الرئيس إن المجلس وافق على قبول خريجي كليات القانون والشريعة في النيابة العامة.   

اعات بشكل عام، كان القضاء مستقالً، ومع ذلك، كثيراً ما زعم المقيمون من غير المواطنين ممن لديهم نز

قانونية مع مواطنين أن المحاكم أظهرت تحيزاً لصالح المواطنين.  في بعض الحاالت، تم احتجاز وترحيل  

 دون اللجوء إلى المحاكم.   –وخاصة العمال المهاجرين  –حاملي اإلقامة القانونية 

 إجراءات المحاكمة 

ائية المستقلة هذا الحق بصورة  ينص الدستور على الحق في محاكمة عادلة وعلنية، وقد طبقت الهيئة القض

عامة.  ويحظر القانون إلحاق األذى البدني والنفسي بالمتهم.  يتمتع المتهمون بالحق في افتراض البراءة،  

والحضور أثناء محاكمتهم، وتلقي معلومات فورية ومفصلة عن التهم الموجهة إليهم.  يتعين على وزارة  

يفه خالل اإلجراءات القضائية بأكملها، ولكن هذا لم يحدث دائماً.  في  العدل تزويد المتهمين بمترجم ودفع تكال 

بعض الحاالت، علم المتهمون الذين ال يتحدثون أو يفهمون العربية بالتهم الموجهة إليهم بعد بدء محاكمتهم،  

 لعدم توفير مترجم عند توجيه التهم. 

تكون المحاكمات الجنائية علنية، ما لم تُقرر المحكمة اللجوء لإلجراءات المغلقة "حفاظاً على النظام العام" أو  

"حفاظاً على اآلداب العامة".  خالل النصف األول من العام، مارس القضاة سلطة تقديرية واسعة في إغالق  

،  19-ل إجراءات المحكمة بسبب إرشادات كوفيد قاعة المحكمة الخاصة بكل منهم أو الحد من أفراد العامة خال

ولكن تم تخفيف القيود خالل النصف الثاني من العام.  يحق للمتهمين التواصل مع محاٍم يقومون باختياره.  

بطلب من المحكمة، تكون الجمعية الكويتية للمحامين ملَزمة بتعيين محام بدون أتعاب للمتهمين المعوزين  

للمتهمين  نية أو التجارية أو الجنائية، وقام المدعى عليهم فعالً باستخدام هذه الخدمات.  وذلك في القضايا المد 

الحق في الحصول على الوقت الكافي والتسهيالت الالزمة إلعداد دفاعهم.   لم تكن معظم وثائق المحكمة 

 متاحة للعموم. 



 

قديم شهودهم، إاّل أن هذه الحقوق لم  وللمتهمين الحق في مواجهة جهة االدعاء ومواجهة الشهود عليهم، وت 

تُحترم دائماً.  ال يمكن إكراه المتهمين على الشهادة أو االعتراف بالذنب.  وللمتهمين الحق في استئناف 

 األحكام أمام محكمة أعلى، ولقد مارَس الكثيرون هذا الحق.

وحينما لم يكن لدى العمال األجانب بموجب قانون العمل المنزلي، يُعفى العمال المنزليون من رسوم المحاكم.  

تمثيل قانوني، حاول المدعي العام في بعض األحيان ترتيب ذلك نيابةً عنهم إنما بمشاركة ضئيلة أو معدومة  

من قبل العمال أو أسرهم.  وحينما تلقى العمال مساعدة من طرف ثالث لرفع قضية، غالباً ما كانت تلك  

 سوية نقدية لتجنب المحاكمة.القضايا تحل لدى دفع صاحب العمل ت

 السجناء والمحتجزون السياسيون 

كانت هنالك تقارير كثيرة ألشخاص محتجزين بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية.  ُمنح هؤالء األفراد نفس  

الحماية التي يتمتع بها المعتقلون اآلخرون، وسمحت الحكومة لجماعات حقوق اإلنسان بزيارتهم.  استمرت 

وال العام في اعتقال أفراد بتهم مثل إهانة األمير أو زعماء الدول المجاورة أو القضاء، أو نشر  الحكومة ط

  21.  وأصدرت المحاكم أحكاماً في  19-أخبار كاذبة أو تقويض جهود الدولة للسيطرة على انتشار كوفيد 

  10بالسجن من سنة إلى  قضية ألفراٍد متهمين بإهانة األمير؛ تمت تبرئة بعضهم، بينما ُحِكَم على آخرين

سنوات.  تراوحت األحكام الصادرة على تنظيم مظاهرات عامة بين البدون، والمشاركة في مظاهرات غير  

مرخصة أو غير قانونية ضد النظام الحاكم في البالد، ونشر أخبار كاذبة، وانتقاد األمير أو غيره من القادة  

سنوات باإلضافة إلى الغرامات للمخالفات  10ة أشهر وعلى وسائل التواصل االجتماعي، بين السجن لستَّ 

 المتكررة.

راقبت الحكومة بنشاط وسائل التواصل االجتماعي وسجنت المدونين والنشطاء السياسيين بسبب تعبيرهم عن  

 اً.آراء وأفكار تنتقد الحكومة.  أفادت وسائل اإلعالم بوقوع ما بين اثنتين إلى أربع إدانات من هذا القبيل شهري 

في سبتمبر/أيلول، أفرجت السلطات عن عبد هللا فيروز، وهو ناشط حقوقي ومدافع عن حقوق البدون، بعد أن  

أمضى ثماني سنوات في السجن بانتظار ترحيله بتهمة إهانة األمير على تويتر.  فيروز، الذي زعم بأنه  

لكن لم يتم ترحيله أبداً ألنه لم تكن هناك مواطن ولكن  الحكومة صنّفته على أنه من البدون، ُحكم عليه بالنفي و

 دولة أخرى على استعداد لقبوله. 

من أعضاء المعارضة السابقين في البرلمان   11في نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر األمير عفواً عن   العفو:

صدر األمير  .  كما أ2011والناشطين الذين نفوا أنفسهم إلى تركيا والذين أدينوا باقتحام مجلس األمة في عام 

مواطناً شيعياً من خلية العبدلي كانوا مرتبطين بحزب هللا وإيران وأدينوا في قضية تتعلق بأمن   24عفواً عن 

.  كان العفو جزءاً من حوار وطني يهدف إلى حل توترات حقبة الربيع العربي بين الحكومة  2017الدولة عام  

 والمعارضة. 



 

 تصاف اإلجراءات القضائية المدنية وسبل االن

ينص القانون على نظام قضائي ومحاكمة األفراد أو المنظمات في المسائل المدنية المتعلقة بانتهاكات حقوق  

اإلنسان بشكل مستقل ونزيه، لكن السلطات لم تُنفذ مثل هذه المتطلبات أحياناً ألسباب سياسية.  استخدمت 

ر وإجراءات اإلبعاد، في المسائل المدنية.  السلطات أيضاً العقوبات اإلدارية بشكل متكرر، مثل حظر السف

حظر سفر خالل العام للمواطنين وغير المواطنين ألسباب   36,761لغاية نوفمبر/تشرين الثاني، تم إصدار 

مختلفة، شملت قضايا المحاكم المعلقة، وقضايا األحوال الشخصية، والمطالبات المالية المعلقة.  في معظم 

سان أو قانون العمل، يمكن للضحايا الذهاب إلى الهيئة العامة للقوى العاملة أو حاالت انتهاكات حقوق اإلن

إدارة توظيف العمالة المنزلية للتوصل إلى تسوية مدنية تفاوضية خارج المحكمة، باستثناء حاالت االعتداء 

أو من خالل  الجسدي أو الجنسي.  في هذه الحاالت، يمكن للعاملين تقديم شكاوى جنائية في مراكز الشرطة

مكتب المدعي العام.  بالنسبة للشكاوى األخرى المتعلقة بالعمل، يمكن للعمال تقديم شكاوى إلى الهيئة العامة  

للقوى العاملة أو إدارة توظيف العمالة المنزلية، وإذا لم ينفع ذلك، فيمكن لهؤالء العمال متابعة قضاياهم في  

 محاكم العمل.

 لمشروع في الخصوصية أو في شؤون األسرة أو البيت أو المراسالتو. التدخل التعسفي أو غير ا

يحظر الدستور والقانون مثل هذه التصرفات، ولم ترد تقارير تشير إلى فشل الحكومة في احترام هذه  

المحظورات.  وقام عناصر مكافحة الجريمة اإللكترونية في وزارة الداخلية على نحو منتظم بمراقبة مواقع  

جتماعي المتاحة للجمهور، وطلبوا معلومات عن أصحاب الحسابات، رغم أن شركات وسائل التواصل اال

 التواصل االجتماعي المملوكة ألجانب رفضت معظم طلبات الحصول على المعلومات.

 احترام الحريات المدنية . 2القسم 

 األخرىأ. حرية التعبير، بما في ذلك للصحفيين والعاملين في وسائل اإلعالم 

ينص الدستور على حرية التعبير، بما في ذلك للصحفيين والوسائل اإلعالمية األخرى، رغم تعّرض هذه 

الحقوق لالنتهاك بشكل روتيني.  كما يعاقب القانون األشخاص الذين ينشئون أو يرسلون رسائل "غير  

طة إلغاء خدمات االتصال  أخالقية" أو ينشرون األخبار الكاذبة، ويمنح بعض السلطات غير المحددة سل

 ألسباب تتعلق باألمن القومي.  لم يكن عدد األشخاص الذين أدينوا للتعبير عن آرائهم متاحاً بحلول نهاية العام. 

يحظر القانون نشر بعض القضايا ومناقشتها في الفضاء العام.  تشمل المواضيع المحظور   حرية التعبير:

م، وانتقاد األمير وإلحاق الخطر بالعالقات بين الكويت والدول الصديقة؛ نشرها إهانة الدين، وال سيما اإلسال

وإهانة أعضاء السلطة القضائية أو ازدراء الدستور؛ واإلضرار بالمعلومات السرية؛ والشعوذة؛ ونشر  

معلومات يمكن أن تؤدي إلى تخفيض قيمة العملة أو مخاوف اقتصادية كاذبة.  حقق المدعي العام في العديد 

بشأن نشر أخبار زعم أنها كاذبة.  بشكل عام، أفاد نشطاء محليون وأكاديميون    19-ن القضايا المتعلقة بكوفيد م

وصحفيون وشخصيات سياسية معارضة بأنه تم االتصال بهم بانتظام من قبل أمن الدولة الكويتي ووزارة 

لمواقف الحكومية.  لم تتخذ السلطات اإلعالم ومسؤولي مكتب المدعي العام بعد نشرهم آراء اعتُبرت مخالفة ل



 

الحكومية دائماً إجراءات فورية في قضايا منشورات وسائل التواصل االجتماعي التي ينشرها مواطنون في  

الخارج والتي اعترضت عليها السلطات، ولكن بموجب القانون، يجوز للحكومة اتخاذ إجراء بمجرد عودة 

سع لتفسير ما يشكل جريمة عند التعبير عن المعارضة ضد األمير أو  المؤلف إلى البالد.  كان هنالك مجال وا

الحكومة، ويمكن أن يواجه النشطاء ما يصل إلى سبع سنوات في السجن عن كل تهمة.  قال محاٍم في 

قضية تتعلق   9,000يوليو/تموز إن نيابة شؤون الدعاية واإلعالم والمطبوعات نظرت في ما يقرب من  

 جتماعي أو منشورات وسائل اإلعالم التقليدية على مدار السنوات الثالث الماضية.بوسائل التواصل اال

واصلت المحاكم إصدار أحكاٍم قاسية بالسجن ضد النشطاء السياسيين بتهمة التحدث علناً ضد األمير أو  

 الحكومة أو الدين أو الدول المجاورة. 

لة عن جمال النجادة، وهو أحد الشخصيات  في يناير/كانون الثاني، رفضت محكمة النقض اإلفراج بكفا

المؤثرة على مواقع التواصل االجتماعي،  الذي ُحكم عليه بالسجن ثالثة أشهر بتهمة إهانة مكتب النائب العام  

 في تسجيل صوتي ُمسرب.

ضد عضو البرلمان المعارض   2014، أيدت محكمة االستئناف والنقض اإلدانة الصادرة عام 2020في عام  

بآرائه بدر الداهوم بتهمة إهانة األمير، ولم تستبعده من الترشح للبرلمان.  إال أن المحكمة الدستورية   المجاهر

 نقضت هذا القرار في مارس/آذار، وُعزل الداهوم من مجلس األمة. 

  حرية التعبير للصحفيين والعاملين في وسائل اإلعالم األخرى، بما في ذلك وسائط اإلعالم االلكترونية:

ت وسائل اإلعالم المستقلة نشطة وعبرت عن مجموعة متنوعة من اآلراء ضمن الحدود المسموح بها  كان

قانوناً.  كانت جميع وسائل اإلعالم المطبوعة ذات ملكية خاصة، رغم أن استقالليتها كانت محدودة بموجب  

الحكومة بإقامة دور نشر غير  القانون والرقابة الذاتية القائمة على الخوف من المالحقة القضائية.  لم تسمح 

إسالمية، وعلى الرغم من ذلك نشرت عدة كنائس مواد دينية الستخدامها بشكل حصري من قبل أتباعها.  

سنوات سجن بحق األشخاص الذين يستخدمون أية وسيلة   10يفرض القانون غرامات كبيرة وما يصل إلى  

زارة اإلعالم أن تطلب من وزارة التجارة والصناعة لتخريب الدولة )بما في ذلك وسائل اإلعالم(.  يجوز لو

حظر أي مؤسسة إعالمية، ويمكن للمنظمات اإلعالمية الطعن في الحظر على وسائل اإلعالم في المحاكم  

اإلدارية.  يتعين على ناشري الصحف الحصول على رخصة تشغيل من وزارة اإلعالم.  تخضع وسائل 

ة والخاصة لنفس القوانين المطبقة على وسائل اإلعالم المطبوعة.   اإلعالم المرئية والمسموعة الحكومي

 حالة تتعلق بمخالفات لقانون اإلعالم اإللكتروني. 22بحسب وزارة العدل، فإن هنالك 

في يناير/كانون الثاني، دخلت تعديالت قانون المطبوعات والنشر حيز التنفيذ     الرقابة أو تقييد المحتوى:

والتي أدت إلى تفكيك لجنة اإلشراف التابعة لوزارة اإلعالم على المطبوعات المستوردة )الكتب بشكل 

أساسي(.  لم يعد الناشرون المستوردون للكتب بحاجة إلى الحصول على إذن مسبق من وزارة اإلعالم  

ستيراد الكتب، ويُتوقع منهم فقط تقديم عنوان الكتاب واسم المؤلف وعدد النسخ التي سيتم استيرادها ونسخة  ال

من الكتاب إلى وزارة اإلعالم.  إال أنهم يظلون عرضة لإلجراءات القانونية إذا تلقت المحاكم شكوى رسمية  

عات نشر أي محتوى "يثير الطائفية أو  من العامة.  كما حظرت تعديالت أخرى على قانون الصحافة والمطبو



 

الفتنة القبلية" أو األفكار العنصرية.  ووفقاً لوزارة اإلعالم، راجعت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  

 الكتب ذات الطبيعة الدينية. 

عرضت وسائل اإلعالم مجموعةً من اآلراء حول الموضوعات المتعلقة بالمشاكل االجتماعية، ولكن بدا أنها  

تخضع جميعها للرقابة الذاتية وتتجنب المناقشة النقدية حول مواضيع مثل األمير والسياسة الخارجية والدين،  

وذلك لتجنب التهم الجنائية أو الغرامات أو لالحتفاظ بتراخيصها،  كذلك خضعت النقاشات حول مواضيع  

على معظم المواد التعليمية باللغة   حساسة محددة مثل الجنس إلى الرقابة الذاتية.  فرضت السلطات الرقابة

اإلنجليزية التي ذكرت المحرقة اليهودية وطالبت المواد التعليمية إما لإلشارة إلى إسرائيل على أنها "فلسطين  

المحتلة" أو إلزالة هذه اإلشارات بالكامل، على الرغم من أن السلطات لم تفرض الرقابة على هذه المواضيع  

بارية.  وُسمح ألطباق األقمار الصناعة المتاحة على نطاق واسع والشبكات ذات في وسائل اإلعالم اإلخ 

 الملكية الخاصة بالوصول إلى وسائل اإلعالم دون عائق.

وينص القانون على أحكام بالسجن لكل من "يسيء إلى الدين"، كما يجوز ألي    قوانين التشهير/القذف:

خص يعتقد المشتكي أنه قام باإلساءة إلى اإلسالم.  كما مواطن أو مقيم مسلم رفع دعوى جنائية ضد أي ش

يجوز ألي مواطن تقديم شكوى إلى السلطات ضد أي شخص يعتقد المواطن أنه يَضر باألخالق العامة.  ينص  

الدستور على أن األمير "حصين ومحصن" وأن قانون العقوبات وقانون الصحافة والمطبوعات يجرمان  

 . التشهير باألمير وانتقاده

يحظر القانون نشر أو بث أية معلومات تعتبر هدامة للنظام الدستوري ألسباب تتعلق باألمن    األمن القومي:

القومي.  حاكمت الحكومة المدونين على اإلنترنت والنشطاء السياسيين ووسائل التواصل االجتماعي بموجب  

ن القومي.  فرضت الحكومة بشكل عام  قانون الجرائم اإللكترونية وقانون المطبوعات والنشر وقانون األم 

قيوداً على حرية التعبير في الحاالت التي يُزعم أنها تتعلق باألمن القومي، بما في ذلك تمجيد صدام حسين  

 واإلشارة إلى "الخليج العربي" باسم "الخليج الفارسي". 

همته بـ "بث أخبار كاذبة  وات 2020اعتقلت السلطات المدافع الحقوقي البارز والمحامي هاني حسين في عام  

عن المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت" وانتهاك قانون الوحدة الوطنية.  تم اإلفراج عن حسين بكفالة 

وحكمت المحكمة االبتدائية ببراءته، لكن الحكومة استأنفت القرار.  في سبتمبر/أيلول، قامت محكمة النقض 

 بتبرئة حسين من جميع التهم.

 اإلنترنت حرية 

يجّرم القانون بعض األنشطة عبر اإلنترنت، بما في ذلك الوصول غير المصرح به إلى أنظمة تكنولوجيا  

المعلومات وإلى المعلومات السرية، واالبتزاز واستخدام اإلنترنت في األنشطة اإلرهابية وغسيل األموال 

شكوى   2,023لكترونية في وزارة الداخلية واستخدام اإلنترنت في االتجار بالبشر.  تلقت إدارة الجرائم اإل

 متعلقة بالجرائم اإللكترونية خالل العام.

يتطلب برنامج الترخيص اإللكتروني الحكومي أن يقوم المدونون والمواقع اإللكترونية التي تقدم أخباراً في  



 

توفر معلومات عن  الدولة بالتسجيل لدى وزارة اإلعالم والتقدم للحصول على ترخيص أو دفع غرامة.  لم ت

 عدد طلبات التسجيل الجديدة والطلبات المرفوضة والمواقع المسجلة الحالية والغرامات الصادرة. 

واصلت الحكومة مراقبة االتصاالت عبر اإلنترنت، مثل المدونات ومجموعات المناقشة، ألسباب تتعلق  

لتي اعتبرتها "محرضةً على اإلرهاب  بالتشهير واألمن العام.  وحجبت وزارة االتصاالت مواقع اإلنترنت ا

وعدم االستقرار"، كما ألزمت الوزارة مقدمي خدمات اإلنترنت بحجب مواقع "تنتهُك حرمة العادات والتقاليد 

]الكويتية[".  والحقت الحكومة وعاقبت أفراداً للتعبير عن آرائهم السياسية أو الدينية عبر شبكة اإلنترنت، بما  

د االلكتروني، ومواقع التواصل االجتماعي، على أساس القوانين المتعلقة بالتشهير  في ذلك عن طريق البري

والوحدة الوطنية واألمن القومي.  الحقت الحكومة بعض المدونين على اإلنترنت بموجب قانون المطبوعات  

 والنشر وقانون األمن القومي.

ت بترحيله بتهمة "إهانة البالد" في  في يونيو/حزيران، ألقت قوات األمن القبض على مواطن مصري وقام

منشور على مواقع التواصل االجتماعي انتقد فيه حالة الطقس.  في نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت وسائل إعالم  

النتقاده المملكة العربية السعودية عبر تويتر، أضرب عن   2017محلية أن مواطناً كان قد ُحكم عليه في عام 

 المركزي إلى زنزانة احتلها إرهابيون مدانون؛ لم يزل مسجوناً بحلول نهاية العام.  الطعام بعد أن نقله السجن

قامت الحكومة بفلترة اإلنترنت في المقام األول لمنع المواد اإلباحية ومواد مجتمع الميم والتي )تشمل الصحة  

ئة العامة لالتصاالت  والمناصرة والمعلومات القانونية( وكذلك المواقع التي تنتقد اإلسالم.  قامت الهي

موقعاً.  وذكرت الهيئة   13موقعاً إلكترونياً خالل العام وإزالة الحجب عن   82وتكنولوجيا المعلومات بحجب 

العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات أن المواقع المحجوبة تضمنت محتويات تعتبر مسيئة للدولة ومضرة  

ع اإللكترونية فور تلقي طلب من مكتب النائب العام أو أمن  باآلداب العامة.  بحسب الهيئة، يتم حجب المواق

 الدولة الكويتي. 

 الحرية األكاديمية والمناسبات الثقافية 

ينص القانون على حرية الرأي والبحث، لكن الرقابة الذاتية حدّت من الحرية األكاديمية، ويحظر القانون على  

و اإلسالم.  قامت الحكومة بفرض الرقابة على المناهج  األكاديميين انتقاد األمراء الحاليين والسابقين أ 

األكاديمية لموضوعات تتعلق بالمحرقة اليهودية والجنس ومواضيع حساسة أخرى.  فرضت الحكومة قيوداً 

 على العروض الفنية والعروض المسرحية إذا ارتأت أنها تضر باآلداب العامة.

اث العامة أو رفض تلك التي اعتبرتها غير الئقة سياسياً أو  احتفظت وزارة الداخلية بحق الموافقة على األحد 

 أخالقياً.

 ب. حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات واالنضمام إليها

 فرضت الحكومة قيوداً على حريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.



 

 حرية التجمع السلمي 

المواطنين الحصول على تصاريح  يحظر على غير المواطنين والبدون التظاهر.  تطلب الحكومة من

شخصاً.  أفاد نشطاء البدون أنهم إذا حاولوا التجّمع السلمي أو تنظيم حمالت  20للتجمعات العامة ألكثر من  

للحصول على حقوق متساوية فإن السلطات تضايقهم بانتظام.  وأشار بعض نشطاء البدون إلى أنهم احتُجزوا  

 مرة خططوا فيها للحمالت أو لالحتجاجات. الستجوابهم من قبل السلطات في كل 

في يوليو/تموز، قامت وزارة الداخلية بترحيل مواطٍن أردني لمشاركته في تجّمع احتجاجاً على قرار الحكومة  

بمنع األفراد غير الحاصلين على لقاح من دخول مراكز التسوق.  وكان قد تحدّث إلى محطات التلفزيون  

 الحظر. المحلية خالل التجّمع وانتقد 

 حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها

ينص الدستور على حرية تكوين الجمعيات، لكن الحكومة فرضت قيوداً على هذا الحق.  كما يحظر القانون  

 على المنظمات المرخصة رسمياً التعاطي في األنشطة السياسية.

السياسي وللحد من المشاركة العامة في استخدمت الحكومة سلطتها لتسجيل الجمعيات كوسيلة للتأثير 

الموضوعات المثيرة للجدل أو األنشطة المحظورة.  يمكن لوزارة الشؤون االجتماعية رفض طلب أي من 

المنظمات غير الحكومية إذا رأت أن تلك المنظمة ال تقدم خدمة عامة.  أما معظم الحاالت التي أغلقت فيها  

عدم إبالغ المؤسسة الخيرية عن أنشطة جمع األموال بشكل صحيح،  الحكومة مؤسسة خيرية فقد نتجت عن  

ومن ذلك عدم الحصول على إذن من الوزارة لجمع األموال أو عدم تقديم التقارير المالية السنوية.  لم يكن  

للعشرات من المجموعات المدنية واألندية والمنظمات غير الحكومية غير الرسمية وضع قانوني، وقد اختار  

د منها عدم التسجيل بسبب اإلزعاج البيروقراطي، بما في ذلك عدم القدرة على تلبية الحد األدنى البالغ  العدي

عضواً.  واصلت وزارة الشؤون االجتماعية رفض بعض طلبات الترخيص الجديدة، بدعوى أن   50

سون.  ويتعين على  المنظمات غير الحكومية القائمة قدمت بالفعل خدمات مماثلة لتلك التي اقترحها الملتم 

أعضاء المنظمات غير الحكومية المرخص لها الحصول على تصريح من الوزارة لحضور المؤتمرات 

 الدولية بصفتهم ممثلين رسميين عن منظمتهم. 

عقب تقديم عدٍد كبيٍر من الطلبات من المنظمات غير الحكومية غير الناشطة للمشاركة في األنشطة في  

  2019ظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون االجتماعية لوائح في عام الخارج، وضعت إدارة المن

ألعضاء المنظمات غير الحكومية للمشاركة في المؤتمرات والمحاضرات والندوات التي تعقد خارج البالد،  

منها تحديد الحد األقصى لعدد المشاركين إلى اثنين لكل منظمة غير حكومية، والتأكد من أن موضوع المؤتمر  

 و جزء من أهداف إنشاء المنظمة المعنية، وإخطار الوزارة قبل شهر على األقل.ه

 ج. الحرية الدينية 

على الموقع   أوضاع الحريات الدينية الدوليةيرجى مراجعة تقرير وزارة الخارجية األمريكية حول 
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 د. حرية التنقل والحق في مغادرة البلد 

يكفل الدستور عموماً حرية التنقل داخل البالد؛ لكن هناك العديد من القوانين التي تفرض قيوداً على السفر إلى 

 الخارج.

المواطنين القانونيين عماالً  في ظل وجود طرق محدودة للحصول على الجنسية، يُعتبر جميع العمال غير 

 أجانب عوضاً عن كونهم مهاجرين.

واجه المقيمون البدون والعمال األجانب مشاكل أو قيوداً على السفر إلى الخارج.  فلقد    السفر إلى الخارج:

قيدت الحكومة قدرة العديد من البدون على السفر إلى الخارج عن طريق عدم إصدار وثائق السفر لهم، على 

غم من أنها سمحت لبعض المقيمين البدون بالسفر إلى الخارج لتلقي العالج والتعليم وزيارة المملكة  الر

)وثائق مؤقتة ال  17العربية السعودية للحج السنوي.  أصدرت وزارة الداخلية جوازات سفر بموجب المادة 

مفعول صادرة عن الجهاز  تمنح الجنسية( لبعض البدون لهذه األغراض إذا حَملوا وثائق هوية سارية ال

المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ولم توضع قيود أمنية على ملفاتهم.  يُطلب من العمال المهاجرين  

الحاصلين على وثائق سفر طارئة من سفارة بلدانهم األصلية الحصول على إذن من الهيئة العامة للقوى  

إقاماتهم إذا  نت وزارة الداخلية أن عاملي المنازل سيفقدو العاملة ووزارة الداخلية للخروج من البالد.  أعلن

 ديسمبر/كانون األول.  1بقوا خارج البالد ألكثر من ستة أشهر ابتداء من  

يسمح القانون أيضاً بحظر سفر المواطنين وغير المواطنين المتهمين أو المشتبه في انتهاكهم للقانون، بما في 

نين بتقديم التماس إلى السلطات لفرض حظر السفر على آخرين.  فُرض ذلك عدم سداد الديون، ويسمح للمواط

هذا الحكم بشكل تعسفي في بعض األحيان وأدى إلى التأخير و إلى إضافة المصاعب على المواطنين  

واألجانب الذين يغادرون البالد.  أفاد نشطاء حقوقيون بمنعهم من السفر بهدف منع مشاركتهم في الفعاليات  

د.  وزعموا أن الحكومة أخبرتهم أنهم وضعوا تحت حظر السفر لفشلهم في دفع مخالفات وقوف  خارج البال

 السيارات أو غرامات صغيرة أخرى.

يحظر على الحكومة بموجب القانون سحب الجنسية من فرٍد ُولد مواطناً ما لم يكن هذا الشخص قد    الجنسية:

حصل على جنسية ثانية.  ويمكن للحكومة إلغاء جنسية المواطنين المتجنسين لسبٍب من األسباب ويمكنها بعد 

م المتعلقة بالشرف واألمانة"،  ذلك ترحيلهم.  تشمل مبررات مثل هذه اإللغاءات إدانة جنائية بتهمة "الجرائ

والحصول على الجنسية بطريقة ملتوية، والتهديد "بتقويض البنية االقتصادية أو االجتماعية للبلد".  في  

أكدت محكمة النقض، وهي المحكمة العليا في البالد، أنه ال يجوز سحب الجنسية من   2018مايو/أيار من عام  

 ى أن الحكم النهائي للمحكمة يجب أن يبرر أي سحٍب للجنسية. أي مواطن دون سبب مشروع، ُمشددةً عل

تقوم الحكومة في بعض األحيان بسحب الجنسيات.  أفادت وسائل إعالم في أغسطس/آب أن اللجنة العليا  

مواطناً، معظمهم من النساء ذوات الجنسيات المزدوجة.  لكن اللجنة  54لتحقيق الجنسية أسقطت الجنسية عن 

مواطنين خالل الفترة المشمولة بالتقرير.  إذا فقد شخص الجنسية فإن   10بأنها أسقطت جنسية  العليا أفادت 

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/


 

جميع أفراد األسرة الذين تم اشتقاق وضعهم من ذلك الشخص يفقدون جنسيتهم وجميع الحقوق المرتبطة بها  

سلطات مصادرة أيضاً.  في حالة عدم حمل جنسية أخرى، سيصبح المتضررون عديمي الجنسية.  ويمكن لل

جوازات السفر وبطاقات الهوية المدنية لألشخاص الذين يفقدون جنسيتهم وعمل "حجب" على أسمائهم في  

قواعد البيانات الحكومية.  يمنع هذا "الحظر" المواطنين السابقين من السفر بجواز الدولة أو الحصول على  

 صة للمواطنين. الرعاية الصحية المجانية والخدمات الحكومية األخرى المخص

ويمنع القانون منح الجنسية لغير المسلمين، ولكن يسمح للمواطنين الذكور غير المسلمين بمنح جنسياتهم  

 لذريتهم. 

يجوز للحكومة أن ترفض طلب الجنسية المقدم من الفرد الُمقيم على أساس االنتهاكات األمنية أو الجنائية التي  

 ارتكبها أفراد عائلة الفرد. 

 دين داخلياً ومعاملتهم وضع المشر

 ينطبق  ال

 و. حماية الالجئين 

تعاونت الحكومة بصفة عامة مع المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وغيرها من المنظمات 

اإلنسانية لتوفير الحماية وتقديم المساعدة لالجئين، والالجئين العائدين، أو طالبي اللجوء، وكذلك األشخاص 

 يعدون موضع اهتمام. اآلخرين الذين 

ال يكفل القانون منح حق اللجوء أو وضع الجئ، كما أن الحكومة لم تضع نظاماً    الحصول على اللجوء:

.  بينما 1967أو بروتوكوالت عام  1951لتقديم الحمايات لالجئين.  والبلد ليس طرفاً في اتفاقية الالجئين لعام  

العام، فحتى أكتوبر/تشرين األول، اعترفت المفوضية رسمياً   لم تمنح الحكومة صفة الالجئ أو اللجوء خالل

شخصاً موضع اهتمام في البالد.  كان هؤالء األشخاص موضع االهتمام موجودين بشكل قانوني   2,047بـ 

عراقياً    1,126في البالد بموجب عقود عمل ويسعون إلعادة التوطين في بلد ثالث.  وكان من ضمن هؤالء 

 من جنسياٍت أخرى.  يحظر الدستور تسليم الالجئين السياسيين.  725سورياً و  196و

كان معظم طالبي اللجوء والالجئين من العراق والصومال وسوريا، وتلقى كثير منهم المساعدة من    العمالة:

المنظمات غير الحكومية بانتظار تحديد وضعهم كالجئين وطلبات إعادة التوطين من قبل المفوضية السامية  

المتحدة لشؤون الالجئين.  وأفاد الكثيرون منهم بتزايد قلقهم من فقدان وظيفتهم أو اإلقامة أو كليهما.  لألمم 

 ، فقد الكثيرون وظائفهم وتصاريح اإلقامة المرتبطة بها، مما يعرضهم لخطر الترحيل. 19-بسبب كوفيد 

العامة أكثر تكلفة للعمال   جعلت سياسات الحكومة من الرعاية الصحية  الحصول على الخدمات األساسية:

األجانب لكنها وضعت حداً أقصى لرسوم التعليم.  تلقت المفوضية تعليقات من األشخاص المعنيين بأن نفقات  

الرعاية الصحية كانت بعيدة عن متناولهم.  كما واجهوا تحديات أمام تسجيل أطفالهم في المدارس، ال سيما 

ارية.  كان دعم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة محدوداً وغالباً ما أولئك الذين ال يحملون تصاريح إقامة س



 

 تعذّر على األجانب الوصول إليه.

 ز. األشخاص عديمو الجنسية 

من األشخاص عديمي الجنسية في   92,000تقدر المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أن هناك 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين سكان البدون الذين  .  تضمنت تقديرات 2020البالد في عام 

هم عرب عديمي الجنسية تعتبرهم السلطات مقيمين غير شرعيين ولم يتم منحهم الجنسية.  لكن منظمة هيومن  

.  100,000رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والصحافة قدّروا عدد السكان المقيمين من البدون بأكثر من  

لم تتوفر بيانات من الجهاز المركزي للمقيمين غير الشرعيين عن عدد سكان البدون في البالد.  ال يمنح  

القانون األشخاص عديمي الجنسية، بمن فيهم األشخاص البدون، طريقاً واضحاً للحصول على الجنسية.  كما  

البدون إلى تعقيد عملية الحصول أدى عدم امتالك النظام القضائي سلطة البت في قضايا المواطنة الخاصة ب

على الجنسية، مما ترك البدون دون إمكانية الوصول إلى القضاء لتقديم األدلة والمرافعة في قضيتهم  

 بخصوص الجنسية. 

ساهمت الحكومة في حاالت انعدام الجنسية من خالل التمييز ضد المرأة في قوانين المواطنة.  إذ ال يُسمح  

إلى أطفالهن أو أزواجهن.  إذا تزوجت مواطنة من رجل من فئة البدون، يصبح   للمواطنات بنقل الجنسية

أطفالهم عديمي الجنسية ومن المحتمل أن يواجهوا صعوبة في الحصول على التعليم األساسي والخدمات 

 الطبية. 

يشرف على شؤون سكان البدون الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.  وفي  

أغسطس/آب، أصدر مجلس الوزراء قرارين قاما بتمديد مدة عمل الجهاز المنتهية لسنتين إضافيتين وإعادة  

تعيين رئيس للجهاز.  احتج سكان البدون والمدافعين عن حقوق البدون وأعضاء البرلمان ونشطاء حقوق  

بالبدون، وأن ظروف سكان   اإلنسان على القرار، بحجة أن الجهاز لم يكن فعاالً في حل المسائل المتعلقة

البدون تدهورت بشكل كبير تحت قيادة الجهاز.  وأشاروا إلى العديد من أفراد مجتمع البدون الذين ماتوا 

منتحرين في السنوات األخيرة بسبب الظروف االجتماعية واالقتصادية السيئة، من بينهم صبي بلغ من العمر 

رات اآلالف من طلبات الجنسية من قبل سكان البدون لمراجعتها  عاماً في فبراير/شباط.  تلقى الجهاز عش  12

.  ولم تتوفر بيانات عن عدد الطلبات التي وافق عليها الجهاز المركزي.  في 2010منذ إنشائه في عام 

ناشطاً من البدون بسبب تنظيم تجمع أسبوعي غير مصرح به   19أغسطس/آب، استدعت وزارة الداخلية 

 كزي على منصة وسائل التواصل االجتماعي المسموعة "كلوب هاوس". وإلهانة الجهاز المر

ووفقاً لمناصري البدون والمسؤولين الحكوميين، لم يتمكن العديد من المقيمين البدون من تقديم وثائق تثبت  

ل العالقات مع الدولة بما يكفي للتأهل للحصول على الجنسية.  ونظراً ألن الحكومة تعتبر البدون مقيمين بشك

غير قانوني، فإن العديد منهم يفتقرون إلى بطاقات الهوية، مما أعاق من وصولهم للتعليم، ومنعهم من  

 االنخراط في عمل قانوني أو الحصول على وثائق سفر. 

توفر البطاقات األمنية لسكان البدون إمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية.  في يناير/كانون الثاني، طلبت 

من موظفيها البدون تجديد بطاقاتهم األمنية منتهية الصالحية لتعديل وضعهم   600من أكثر من   وزارة الدفاع



 

القانوني من ناحية العمل.  لكن بعضهم لم يحصل على بطاقات أمنية مجددة من الجهاز ألنه ُطلب منهم  

بعد أن رفض التصريح بجنسية مختلفة.  في أغسطس/آب، حاول أحد سكان البدون إضرام النار في نفسه  

 الجهاز تجديد بطاقته األمنية. 

رغم امتالك المقيمين البدون حق الحصول على خدمات حكومية كالرعاية الصحية المجانية والتعليم  

والبطاقات التموينية بموجب القانون، فقد زعم أفراد المجتمع أنه كان من الصعب عليهم في كثير من األحيان  

لروتين البيروقراطي.  أفاد بعض سكان البدون والمنظمات غير الحكومية  الوصول إلى هذه الخدمات بسبب ا

الدولية أن الحكومة لم تقدم بشكل موحد الخدمات والمزايا الحكومية لسكان البدون.  في حادثة وقعت في  

نوفمبر/تشرين الثاني ونوقشت على نطاق واسع على وسائل التواصل االجتماعي، ورد أن طفالً من البدون لم  

يتمكن من تلقي العالج الطبي الالزم، ورفضت الحكومة تزويده بوثائق السفر لتلقي العالج في الخارج.  ورداً  

على التغطية اإلعالمية السلبية، منحت وزارة الداخلية وثائق سفر للطفل ووالديه في ديسمبر/كانون األول  

ن فال يحق للبدون امتالك العقارات.  ليتمكن من تلقي العالج في السعودية.  وكغيرهم من غير المواطني 

وكذلك، ال يمكن ألبناء المواطنات المتزوجات من رجال غير مواطنين مثل البدون أن يرثوا ممتلكات  

أمهاتهم، بما في ذلك منزل األسرة.  إذ أنهم يُجبرون على بيع منزلهم بعد وفاة والدتهم، وإال يُحرمون من  

 الميراث.

ن األولوية بااللتحاق بالمدارس العامة، التحقت أقلية صغيرة من أطفال البدون  وبما أن ألطفال المواطني

ل تكاليفها.  في ديسمبر/كانون األول، أعلن   بالمدارس الخاصة المتدنية المستوى إذا استطاعت أسرهم تحمُّ

ومية طالباً من فئة البدون مسجلين في المدارس الحك  33,700الجهاز المركزي في بيان صحفي أن هناك 

، ودُفعت نفقاتهم من خالل صندوق خيري حكومي.  زعم بعض النشطاء 21- 2020والخاصة للعام الدراسي 

أنهم أو أفراد أسرهم ُحرموا من الحصول على التعليم والرعاية الصحية والوظائف نتيجة دفاعهم عن حقوق  

وقاف والشؤون اإلسالمية علقت البدون.  في أكتوبر/تشرين األول، أفادت وسائل إعالم محلية أن وزارة األ

مراراً رواتب موظفي البدون لفترات زمنية مختلفة، من ذلك ألكثر من شهر بسبب مسائل الميزانية والتدقيق.  

ذكرت األمهات المواطنات المتزوجات من أزواج من البدون، وأمهات البدون على حد سواء، أنه ال يمكنهن  

و بشكل موثوق ألطفالهن.  أفادت وسائل إعالم محلية أن مدرسة الحصول على الرعاية الطبية بسهولة أ 

حكومية منعت طالبة في الصف األول من فئة البدون من الذهاب إلى المدرسة في نوفمبر/تشرين الثاني لعدم  

حيازتها تصريح إقامة ساري المفعول أو جواز سفر.  زعم ولي أمر الطالبة أنها كانت مسجلة في المدرسة 

العام الدراسي ولديها بطاقة أمنية سارية المفعول.  وذكرت وسائل إعالم محلية أن وزارة التربية  منذ بداية

 والتعليم سمحت للفتاة بالدخول إلى المدرسة مرة أخرى بعد نشر الخبر في األخبار. 

نسية.  زعمت الحكومة أن معظم سكان البدون أخفوا جنسياتهم "الحقيقية" ولم يكونوا في الواقع عديمي الج

قدّم مسؤولو الجهاز المركزي مزايا ُمحفّزة للبدون الذين يكشفون عن جنسية بديلة، من بينها أولوية التوظيف  

، اعترف ما يقرب من  2018والقدرة على الحصول على رخصة قيادة.  ووفقاً للجهاز المركزي، في عام  

م قادة البدون أنه عندما حاول بعض من البدون بأن لديهم أحقيات بجنسية أخرى.  ومع ذلك، زع 12,700

أفراد مجتمع البدون الحصول على خدمات حكومية من الجهاز المركزي، طلب المسؤولون من أفراد البدون 

التوقيع على ورقة بيضاء لتلقي المعامالت الالزمة.  أفاد البدون أن الجهاز يقوم في وقت الحق بكتابة رسالة  



 

يحملون جنسية أخرى.  قضت محكمة النقض بأن جميع القرارات الصادرة على الورقة الموقعة تفيد بأنهم 

عن الجهاز المركزي للمقيمين غير القانونيين تخضع الختصاص القضاء، ونتيجة لذلك فإنها قابلة للطعن أمام  

الحكومية المحاكم، باستثناء تلك المتعلقة بالجنسية.  كان الجهاز المركزي مكلفاً بمنح أو إلغاء شهادات الهوية 

أو شهادات الميالد أو الوفاة أو الزواج، والتوصيات الخاصة بالتوظيف، والوثائق الرسمية األخرى، بينما  

أدارت اللجنة العليا للتحقق من الجنسية بوزارة الداخلية جميع عمليات إلغاء الجنسية والتجنيس.  ومع ذلك، 

الجهاز بعدم االمتثال للقانون والفشل في تنفيذ أحكام  استمر العديد من البدون والنشطاء نيابة عنهم باتهام 

 المحاكم التي تطالبها بتسجيل سكان البدون وإصدار المستندات المطلوبة لهم. 

ووفقاً لمراقبين دوليين، فإن بعض سكان البدون خضعوا الختبار الحمض النووي بزعم "إثبات" جنسيتهم  

طلب من سكان البدون تقديم عينات من الحمض النووي تؤكد  الكويتية بحكم صلة القربى بمواطن كويتي.  يُ 

 األبوة للتجنس، وهو ممارسة قال النقاد إنها تتركهم عرضة لرفض الجنسية بناًء على اختبار الحمض النووي. 

بأن عاماً    30سمحت الحكومة ألبناء الجنود البدون الذين قُتلوا أو فُقدوا أثناء القتال أو خدموا في الجيش لمدة 

يكونوا مؤهلين لالنضمام إلى الجيش.  ال توجد معلومات متاحة عن عدد المجندين البدون، ومع ذلك، وفقاً 

من البدون   27,000عن رئيس اللجنة البرلمانية الداخلية والدفاع فإن أكثر من    2019لبيان صادر عام 

 ينتظرون التجنيد. 

في نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت محكمة الجنايات  كانت هناك تقارير عن أعمال عنف ضد سكان البدون.   

سنوات مع األشغال الشاقة بتهمة االختطاف   10على مساعد وكيل وزارة سابق بوزارة اإلعالم بالسجن  

 ومحاولة االعتداء على أحد سكان البدون. 

 . حرية المشاركة في العملية السياسية 3القسم 

يجب أن يوافق األعضاء الخمسون المنتخبون في مجلس األمة  ينص الدستور على أن الدولة إمارة وراثية.  

)باإلضافة إلى الوزراء المعينين من قبل الحكومة( على اختيار األمير لولي العهد بأغلبية األصوات التي يتم 

إجراؤها باالقتراع السري.  وفقاً لقانون توارث اإلمارة، يجب أن يكون ولي العهد من نسل الشيخ مبارك 

وأن يكون قد بلغ الثالثين من العمر، بكامل قواه العقلية، وأن يكون ابناً شرعياً ألبوين مسلمين.  يجوز الصباح 

للمجلس الوطني عزل األمير من السلطة بأغلبية ثلثي األصوات إذا وجد أن أياً من هذه الشروط الثالثة لم يتم  

 استيفاؤه. 

 االنتخابات والمشاركة السياسية 

اعتبر المراقبون بشكل عام أن االنتخابات البرلمانية في ديسمبر/كانون األول من عام    ة:االنتخابات األخير

،  2020كانت حرة ونزيهة ولم يبلغوا عن أية مشاكل إجرائية جسيمة.  في نوفمبر/تشرين الثاني لعام  2020

مرشحاً   20ادة مرشحاً قد تم استبعادهم دون تفسير، رغم إع 395من أصل   34أعلنت وزارة الداخلية أن 

منهم في وقت الحق.  انتُخب أحد هؤالء المرشحين لعضوية البرلمان.  تميزت االنتخابات بفترة قصيرة  

 . 19-للحمالت االنتخابية ولم يُسمح بالفعاليات الشخصية بسبب المخاوف الصحية لكوفيد 



 

مقعداً عن   16يادة مقدارها ، بز 50مقعداً من مقاعد مجلس األمة البالغ عددها  24حاز نواب المعارضة على  

عاماً، بينما لم تفز أي من المرشحات البالغ   45البرلمان السابق.  انتُخب ثالثون مرشحاً تقل أعمارهم عن 

بمقاعد.  في مايو/أيار، أجريت انتخابات فرعية لشغل مقعد بعد تنحية بدر الداهوم من األهلية    33عددهن  

(.  في انتخابات مايو/أيار، التي اعتبرها المراقبون المحليون حرة ، حرية التعبير2قضائياً )انظر القسم 

 مرشحاً، من بينهم امرأة واحدة.  وفاز المعارض عبيد الوسمي بالمقعد. 15ونزيهة، شارك 

لم تعترف الحكومة باألحزاب السياسية أو تسمح بتشكيلها، رغم    األحزاب السياسية والمشاركة السياسية:

عدم وجود قانون يحظر رسمياً األحزاب السياسية.  ويجب على مرشحي مجلس األمة ترشيح أنفسهم كأفراد.  

عملت الكتل غير الرسمية المنظمة بشكل جيد كتجمعات سياسية داخل مجلس األمة، وشّكل النواب تحالفات  

ويُحظر على الُمدانين بإهانة األمير واإلسالم الترشح ألي منصب منتخب.  أصدرت محكمة    غير ملزمة.

حكماً قضى بأن المواطنين ال يحق لهم التصويت أو َشغل المناصب  2019النقض في مارس/آذار من عام  

رات االحتجاجية أو  العامة إذا أُدينوا بالدعوة إلى التظاهر أو المشاركة في المظاهرات غير المسجلة أو المسي

  21مقاومة عناصر األمن.  يُسجل الناخبون للتصويت كل شهر فبراير/شباط عند بلوغهم سن االقتراع وهو 

عام.  ويُشرف على مراكز االنتخابات المدعون العامون والقضاة من   20عاماً وأن تكون لديهم الجنسية لمدة 

المدعي العام كمشرفات على االنتخابات ألول مرة   وزارة العدل.  وقد عملت النساء الالئي يشغلن منصب 

.  تعمل وزارتا الداخلية والعدل معاً كل عام لحذف أسماء المدانين بتهمة إهانة األمير 2016خالل انتخابات 

من قوائم تسجيل الناخبين؛ ويجب أن يصدر في القضايا حكم نهائي قبل إزالة األسماء.  أما قانون االنتخابات  

نتخابات التمهيدية القبلية لمرشحي النواب والتي تتم بشكل غير رسمي قبل الموعد الرسمي  فيجّرم اال 

لالنتخابات.  في سبتمبر/أيلول، ُحكم على عضو سابق وعضو آخر حالي في البرلمان بالسجن لمدة عامين  

 إلجراء انتخابات قبلية غير قانونية.

قوانين تحد من مشاركة المرأة أو أعضاء األقليات في  ال توجد   مشاركة المرأة وأعضاء مجموعات األقليات:

العملية السياسية، وقد شاركوا بالفعل.  يمكن لجماعات األقليات الدينية المشاركة بحرية في العملية السياسية  

والتصويت والترشح لمجلس األمة.  ال يشارك أفراد مجتمع الميم عالنيةً في العملية السياسية بسبب التمييز  

، الميول الجنسية والهوية الجنسانية(.  رغم حصول النساء على حق التصويت في عام  6نوني )انظر القسم  القا

، فقد واجهن حواجَز ثقافية واجتماعية أمام مشاركاتهن السياسية.  فعلى سبيل المثال قام بعض زعماء  2005

ليين عن طريق منع أخذهّن بعين  القبائل باستبعاد النساء من الترشح للمناصب أو اختيار المرشحين األو

االعتبار أو من حضور االنتخابات التمهيدية غير الرسمية القبلية.  غالباً ما تَستثني األعراف الثقافية النساء  

، والتي يحضرها المرشحون للضغط من أجل الحصول  بالديوانيات من حضور التجمعات المحلية، المسماة 

ؤثرين.  يجوز لعضوة مجلس الوزراء المعينة أن تصوت ضمن البرلمان  على الدعم من القادة والناخبين الم

مرّشحة لالنتخابات البرلمانية في ديسمبر/كانون األول لعام   33مقعداً.  على الرغم من ترّشح   50المكون من  

، لم تُنتخب أي امرأة.  وعزا المحللون هذه النتيجة إلى عدم ارتياح واسع النطاق تجاه النساء في  2020

  10األدوار القيادية والنظام االنتخابي الذي قلل من احتمالية تخصيص الناخبين لصوتهم الواحد لكل قائمة من 

مرشحين في الدوائر لمرشحة أنثى.  وفي سبتمبر/أيلول، تم تعيين ثالث سيدات في منصب نائب مدير النيابة  

دل عن تولي سبع قاضيات ألدواٍر قياديٍة في  ألول مرة في البالد.  في أكتوبر/تشرين األول، أعلنت وزارة الع



 

مدعية جديدة في مكتب  14اإلشراف على دوائر محاكم الجنح.  في نوفمبر/تشرين الثاني، عينت الحكومة  

.  حتى نوفمبر/تشرين الثاني،  64النيابة العامة، مما رفع العدد اإلجمالي للمدعين العامين من اإلناث إلى 

مدعياً   1,380قاضية.  وبحسب وزارة العدل، كان هناك ما مجموعه   15عه عينت وزارة العدل ما مجمو 

ديسمبر/كانون األول، سمحت وزارة الدفاع للنساء بااللتحاق بالجيش.  في غضون   19وقاضياً.  اعتباراً من  

 امرأة سجلن لالنضمام إلى الجيش.  260اليومين األولين، أفادت الوزارة أن 

 إلى الشفافية في الحكومة  . الفساد واالفتقار4القسم 

ينص القانون على عقوبات جنائية للفساد من قبل المسؤولين؛ ولم تنفذ الحكومة القانون عادة بشكل فعال.  وقد 

وردت تقارير عن حاالت فساد حكومي خالل العام.  اعتقد المراقبون أن المسؤولين المتورطين في ممارسات  

مكافحة الفساد، المعروفة باسم نزاهة، مكلفة بتلقي وتحليل الشكاوى  فاسدة يفلتون من العقاب.  كانت هيئة 

وإحالتها إلى السلطات المختصة إما في مكتب المدعي العام أو الشرطة لمزيد من التحقيق أو اتخاذ  

اإلجراءات، لكنها افتقرت إلى السلطة القانونية لتنفيذ إجراءات قوية لمكافحة الفساد بحسب العديد من 

غير الحكومية.  ال يمكن لنزاهة إجراء مراقبة سرية أو تنفيذ أوامر تفتيش أو اعتقال المشتبه بهم أو   المنظمات 

قضية منها   13بالغاً عن الفساد وأحالت   431فرض االمتثال لمطالب التحقيق.  أشارت نزاهة إلى أنها تلقت 

قضية حتى   13من  11لعام يحقق في إلى النيابة العامة لغاية نوفمبر/تشرين الثاني.  كان مكتب المدعي ا

 نوفمبر/تشرين الثاني، وأحيلت قضية واحدة إلى المحاكم، وأُسقطت قضية واحدة. 

وكانت هناك تقارير كثيرة حول اضطرار أفراد لدفع مبالغ مالية إلى وسطاء للحصول على خدمات حكومية 

ان أحد أطراف النزاع على معرفة  روتينية.  كما مثّل الفساد في دوائر الشرطة مشكلة، خاصة عندما ك

شخصية بضابط الشرطة المعني بالقضية.  كانت هنالك مزاعم عديدة في وسائل اإلعالم بأن الشرطة فضلت 

المواطنين على غير المواطنين.  كما وردت عدة تقارير عن فساد في عمليات المشتريات والعروض  

 للحصول على عقود حكومية مربحة. 

قانون جديد بشأن الحق في الوصول إلى المعلومات حيز التنفيذ.  يسمح القانون في مارس/آذار، دخل 

للمواطنين بطلب المعلومات والقرارات والمستندات من الجهات الحكومية.  ومع ذلك، أفاد رئيس منظمة  

الحكومية   جمعية الشفافية الكويتية غير الحكومية، ماجد المطيري، لوسائل إعالم محلية بأن العديد من الهيئات 

 ما زالت ال تمتثل للقانون. 

تلقى جميع الموظفين القضائيين التدريب على االلتزامات المتعلقة بمكافحة الفساد وبالشفافية كجزء من المنهج  

 الرسمي للمؤسسة القضائية. 

  في أغسطس/آب، أعلنت الجمعية االقتصادية الكويتية، وهي منظمة غير حكومية، أن الدولة تخسر  الفساد:

مليارات دوالر( سنوياً بسبب الفساد.  وقعت العديد من حاالت الفساد الخطيرة، بما  4مليار دينار )  1.2نحو  

في ذلك الفساد الحكومي.  واصلت نزاهة إحالة المسؤولين الحكوميين المتورطين في ممارسات فاسدة إلى  

في يناير/كانون الثاني،  ثائق رسمية.  النيابة العامة، بمن فيهم ضباط من وزارة الداخلية، بتهمة تزوير و

أصدرت المحكمة الجنائية حكماً بالسجن مدى الحياة على أربعة مواطنين أوروبيين يعملون في المكتب  



 

في  مليون دوالر(.    15مليون دينار ) 4.5الصحي الكويتي في لندن لسرقة أموال عامة واختالس حوالي 

ن وزير الصحة السابق علي العبيدي ووكيلَي وزارة كان قد مارس/آذار، أمرت محكمة النقض باإلفراج ع 

مليون دوالر(   81مليون دينار ) 24.5ُحكم عليهما بالسجن سبع سنوات مع األشغال الشاقة، وأمرت بردّ 

 لتعويض الدولة عن الفساد.  نقضت محكمة النقض حكم محكمة الوزراء وألغت أمر رد األموال.

الوزراء بالحبس السابق للمحاكمة لرئيس الوزراء السابق وأحد أفراد األسرة في أبريل/نيسان، أمرت محكمة 

مليون دوالر(   800مليون دينار ) 242الحاكمة، الشيخ جابر المبارك الصباح، بتهمة اختالس ما يقرب من  

 بشأن نشر أو تداول أي معلومات  2020من األموال العسكرية.  أصدر النائب العام أمر حظر نشر في عام  

  33آالف دينار ) 10متعلقة بهذه القضية.  وفي أكتوبر/تشرين األول، تم إطالق سراح الصباح بكفالة قدرها 

 ألف دوالر( واستأنف قضيته.  بحلول نهاية العام، كان الصباح بانتظار المحاكمة.

اكم العامة ومحاكم  في مايو/أيار، أحال مكتب المدعي العام ثمانية قضاة وثالثة محامين وستة إداريين في المح

االستئناف إلى محكمة الجنايات بتهم الرشوة والتزوير وغسيل األموال لصلتهم بقضية غسيل أموال بدأت في 

.  في سبتمبر/أيلول، أيدت محكمة النقض حكم االستئناف الصادر بحق وكيلي وزارة الصحة  2020عام  

بع سنوات مع األشغال الشاقة ومنعهم من شغل  السابقين خالد السهالوي ومحمود عبد الهادي بالحبس لمدة س

أي وظائف في القطاع العام.  وجهت النيابة العامة للمتهَمين تهمة التزوير والرشوة خالل فترة وجودهم في  

وزارة الصحة.  كشفت التحقيقات عن استخداٍم واسع النطاق لشهادات أكاديمية مزيفة من قبل المواطنين 

طاعين العام والخاص، مما كشف عن االحتيال وانعدام الشفافية في توظيف وترقية  والمقيمين األجانب في الق

 المسؤولين. 

 . موقف الحكومة من التحقيقات الدولية وغير الحكومية في االنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان.5القسم 

المسؤولين الحكوميين  فرضت الحكومة قيوداً على عمليات منظمات حقوق اإلنسان المحلية والدولية، رغم أن 

كانوا متعاونين إلى حد ما ومتجاوبين مع آرائها.  ويسمح القانون بوجود منظمات غير حكومية؛ إال أن  

الحكومة استمرت في رفض تسجيل بعض منها.  لكي تكون المنظمات غير الحكومية المسجلة، يجب أن تثبت 

رية تعود بالنفع على الدولة، وأن يكون لديها ما  أن وجودها يصب في المصلحة العامة، وأن تقوم بأعمال تجا

عضواً من المواطنين ومجلس إدارة يتألف بالكامل من المواطنين، وأال تقوض القيم والمعايير    50ال يقل عن  

الثقافية على النحو الذي تحدده الحكومة.  ال يمكن للمنظمات غير الحكومية المشاركة في أي نشاط سياسي أو 

 ة. تشجيع الطائفي

شملت المنظمات غير الحكومية المحلية الرئيسية المكرسة لحقوق اإلنسان بشكل خاص الجمعية الكويتية  

لحقوق اإلنسان والجمعية الكويتية للمقومات األساسية لحقوق اإلنسان.  ُكّرست أغلب المنظمات غير  

ألطفال والسجناء واألشخاص  الحكومية المحلية المسجلة لحقوق مجموعات معينة أو رعايتها، مثل النساء وا

ذوي االحتياجات الخاصة.  عملت هذه المنظمات مع القليل من التدخل الحكومي، وعانى بعضها من نقص  

التعاون الحكومي.  كما عملت بضع عشرات من جماعات حقوق اإلنسان المحلية غير المسجلة بسرية، لكنها  

نتهاكات.  اجتمعت الحكومة واللجان المختلفة  كانت عرضةً لخطر العقاب إذا اشتد صوتها في فضح اال 



 

 لمجلس األمة من حين آلخر مع المنظمات غير الحكومية المحلية واستجابت بشكل عام الستفساراتها. 

في مايو/أيار، رفض مكتب النائب العام التهم الموجهة إلى المدافعة عن حقوق اإلنسان هديل بوقريص،  

لخليج لحقوق اإلنسان.  أفادت منظمة فرونت الين ديفندرز أن إدارة مكافحة وأغلق ملفها رسمياً، وفقاً لمركز ا

بشأن تغريدة تنتقد التمييز  2020الجرائم اإللكترونية استجوبت بوقريص في نوفمبر/تشرين الثاني من عام  

ضد مجتمع البدون وإساءة معاملتهم.  أفادت فرونت الين ديفندرز أن السلطات استجوبتها دون حضور  

 اميها بشأن عملها الحقوقي ومناصرة مجتمع البدون. مح

تُعتبر لجنة حقوق اإلنسان التابعة لمجلس األمة، والتي تعمل بشكل مستقل    منظمات حقوق اإلنسان الحكومية:

عن الحكومة، هيئة برلمانية تستمع في المقام األول للشكاوى الفردية عن انتهاكات حقوق اإلنسان، وعملت  

حاب المصلحة للتوصل إلى تسوية متبادلة.  وتمكنت اللجنة من الحصول على موارد كافية  مع المدعين وأص

 عدد التظلمات التي تلقتها اللجنة متاحاً.  واعتُبرت فعالة.  لم يكن

 . التمييز واالنتهاكات المجتمعية 6القسم 

 المرأة

ج للزوجة.  يشمل القانون  يجرم القانون االغتصاب، لكن ليس اغتصاب الزو  االغتصاب والعنف األسري: 

اغتصاب الرجال والنساء.  يُعاقب على االغتصاب بالعقوبة القصوى وهي اإلعدام، والتي أصدرتها المحاكم  

قضية اعتداء جنسي من بينها االغتصاب.  تمت  198أحياناً على الجريمة.  وأصدرت المحاكم أحكاماً في 

سنة.  ولم   20على آخرين تراوحت بين خمس سنوات و تبرئة بعض المتهمين، بينما صدرت أحكام بالسجن 

تطبق السلطات القانون بشكل فعال ضد االغتصاب.  يسمح القانون للمغتصب الذكر بتجنب العقوبة شرط أن  

يتزوج ضحيته ويوافق ولي أمرها على عدم معاقبة الجاني.  ظل العنف ضد المرأة يمثل مشكلة، وال يتضمن  

فصلة للعنف األسري.  كانت هناك تقارير تزعم أن بعض مراكز الشرطة لم تأخذ القانون عقوبات جنائية من 

على محمل الجد تقارير المواطنين وغير المواطنين حول االعتداء الجنسي والعنف األسري، األمر الذي  

 ساهم في ثقافة عدم اإلبالغ من قبل الناجين من االغتصاب والعنف األسري، وفقاً لمقدمي الخدمات. 

عندما كان يتم اإلبالغ عن ذلك، كانت الشرطة تعتقل عادةً الجناة وتحقق في ادعاءات االغتصاب، وحاكمت  

المتهم في عدد محدود من الحاالت.  في يوليو/تموز، أمر مكتب المدعي العام باعتقال مسؤول حكومي سابق  

كان الجاني المزعوم رهن  بتهمة اختطاف واغتصاب أحد أطفال البدون.  وحتى نوفمبر/تشرين الثاني، 

عاماً بتهمة   15االحتجاز بانتظار المحاكمة.  في سبتمبر/أيلول، حكمت محكمة الجنايات على مواطن بالسجن  

 اغتصاب مغتربة. 

على الرغم من أن الحكومة ال تقوم بنشر إحصاءات عن العنف األسري بانتظام، إال أن المنظمات غير  

عن حاالت العنف األسري ضد المرأة.  أشارت هذه المنظمات غير الحكومية  الحكومية المحلية أبلغت بانتظام 

قضية عنف أسري، من    991.  وأصدرت المحاكم أحكاماً في 19- إلى زيادة في الحاالت خالل جائحة كوفيد 

قضية عنف ضد النساء.  تمت تبرئة بعض المتهمين، بينما ُحِكَم على آخرين بالسجن من ستة أشهر  662بينها 



 

عاماً، وحكم على بعضهم باإلعدام.  الحظ مقدمو الخدمات أنه ال يتم إبالغ السلطات عن العنف    20ى إل

 األسري إاّل نادراً، لكن الصحافة قامت بنشر بعض الحاالت البارزة.

في أبريل/نيسان قام مواطن بطعن مواطنة حتى الموت بعد أن صدم سيارته بسيارة أختها وقام باختطافها هي  

ا.  كان قد سبق لها مرتين أن تقدمت بشكوى للشرطة ضد الجاني لمضايقتها وتهديدها ألكثر من عام وابنته

بعد أن رفضت عائلتها عرضه للزواج منها.  في يوليو/تموز، اتهمت محكمة الجنايات الجاني بارتكاب  

محكمة الجنايات   جريمة قتل من الدرجة األولى وحكمت عليه باإلعدام شنقاً.  في سبتمبر/أيلول، أحالت 

لفحصه من قبل خبراء الصحة العقلية.   2020مواطناً مسؤوالً عن مقتل شقيقته في سبتمبر/أيلول لعام 

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المتهم قام بقتل شقيقته بينما كانت تتعافى في المستشفى من محاولة أولية لقتلها  

 ن هاجما شقيقتهما ألنهما لم يوافقا على زواجها. من قبل شقيق آخر.  وأكدت وسائل إعالم أن الرجلي 

في فبراير/شباط، أطلق نشطاء حملة على وسائل التواصل االجتماعي على مستوى البالد بعنوان "لن أسكت" 

لرفع الوعي وإنهاء العنف ضد المرأة.  شجعت الحملة النساء على تقديم تجاربهن عبر اإلنترنت، ووثّقت 

نساء يواجهن العنف والتحرش.  وثق نشطاء حقوق المرأة أيضاً قصصاً عديدة  العديد من البالغات عن 

لمواطنات وعامالت أجنبيات يطلبن المساعدة لترك وضع مسيء ممن كنَّ قد واجهن عقبات كبيرة أو أجبرن  

على البقاء في أوضاع تهدد الحياة ألن الحكومة لم تفتح بعد ملجأً لضحايا العنف األسري.  لغاية  

ر/كانون األول، خصصت وزارة الشؤون االجتماعية مبنًى كملجأ للعنف األسري يتسع لما يصل إلى  ديسمب

 امرأة ووظفت ستة موظفين على األقل للعمل في الملجأ وتشغيل الخط الساخن للعنف األسري.  100

انون ويجوز للمرأة طلب الطالق على أساس الضرر واإلصابة من سوء معاملة الزوج، ولكن ال ينص الق

على معيار قانوني واضح بشأن ماهية اإلصابة.  في حاالت العنف األسري يجب على المرأة تقديم تقرير من  

مستشفى حكومي لتوثيق إصاباتها، باإلضافة إلى وجود شاهدين على األقل )أو شاهد ذكر وشاهدتين من  

للواتي يتواصلن مع الشرطة نادراً ما اإلناث( يمكنهم أن يشهدوا على اإلساءة.  أفاد المدافعون بأن النساء ا

يحصلن على المساعدة ألن الضباط غير مدربين بشكٍل كاٍف للتعامل مع حاالت العنف األسري.  أعيدت  

الضحايا بشكل عام إلى أولياء أمورهن من الذكور الذين كانوا في بعض الحاالت هم المسيؤون إليهن.  لم  

م النهائية والقابلة لالستئناف الصادرة في قضايا االغتصاب والعنف تتوفر معلومات عن عدد القضايا واألحكا 

 األسري. 

في حين أن تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث غير قانوني، إال أنه    تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث:

ال يتم تجريمه على وجه التحديد بموجب القانون خارج أحكام قانون العقوبات التي تحظر العنف الجسدي 

وسوء المعاملة.  أفادت المنظمات غير الحكومية عن القيام بتلك الممارسة في بعض مجتمعات المغتربين.   

 مكن تغريم اآلباء واألطباء الذين تتبين مشاركتهم في تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث.ي

نص القانون على عقوبات مخففة للرجل الذي يقتل امرأة ُزعم أنها    الممارسات التقليدية األخرى الضارة:

الشرف.  ال تقوم الحكومة  ارتكبت جريمة الزنا، األمر الذي أكدت المنظمات غير الحكومية أنه يقنّن جرائم 

 بتتبع جرائم الشرف أو بنشر بيانات عنها. 



 

وصفت جماعات حقوق اإلنسان التحرش الجنسي في مكان العمل بأنه مشكلة منتشرة وال    التحرش الجنسي:

يُبلّغ عنها في معظم األحيان.  يجرم قانون العقوبات التحرش الجنسي، لكن العديد من النشطاء والخبراء  

نيين وأعضاء البرلمان قالوا إنهم غير راضين عن قانون العقوبات ودعوا في فبراير/شباط إلى قانون  القانو 

منفصل لتجريم التحرش الجنسي.  في إشارة إلى قانون العقوبات، أعلنت الحكومة في سبتمبر/أيلول أن  

العاملة مسؤولة عن   التحرش الجنسي ممنوع في أماكن العمل في القطاع الخاص وأن الهيئة العامة للقوى

يشمل المنع أيضاً "جميع إحالة قضايا التحرش الجنسي والتمييز إلى وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام.  

أشكال ووسائل المضايقة والتمييز"، بما في ذلك عبر اإلنترنت والتمييز على أساس الجنس أو العمر أو الحمل 

الهيئة العامة للقوى العاملة عن تنفيذ أي إجراءات لإلبالغ عن  ومع ذلك، لم تعلن   أو الحالة االجتماعية.

انتهاكات المنع.  يُجرم القانون "التعدي على الشرف"، والذي يشمل كل شيء من لمس الشخص ضد إرادته  

إلى االغتصاب، ولكن الشرطة لم تُطبّق هذا القانون بشكل ُمتسق.  وقامت الحكومة بإرسال ضابطات شرطة 

داً لمكافحة التحرش الجنسي في المجمعات التجارية وغيرها من األماكن العامة.  واجه مرتكبو  نسائية تحدي

 التحرش الجنسي واالعتداء الجنسي الغرامات والسجن. 

 لم ترد تقارير عن اإلجهاض القسري أو التعقيم غير الطوعي من قبل السلطات الحكومية.   الحقوق اإلنجابية:

ل الحكومة في حق األزواج أن يقرروا بحرية عدد األطفال واختيار أوقات لم ترد أي تقارير حول تدخ

اإلنجاب والفترات التي تفصل بين الوالدات.  لم ترد تقارير عن تدخل الحكومة في القدرة على الوصول إلى  

لمتزوجات  المعلومات المتعلقة بالصحة اإلنجابية.  ومع ذلك، منعت المواقف االجتماعية والثقافية النساء غير ا

من البحث عن هذه المعلومات وكان بعض األطباء مترددين في القيام بإجراءات معينة، مثل مسحة عنق  

الرحم للنساء غير المتزوجات على الرغم من عدم وجود قانون ضد ذلك.  كانت المعلومات والوسائل الالزمة 

والدة، ورعاية التوليد األساسية والوالدة التخاذ القرارات، فضالً عن الحضور الماهر أثناء رعاية ما قبل ال

ورعاية ما بعد الوالدة متاحة مجاناً للمواطنين والمقيمين األجانب الذين يحملون وثائق هوية صالحة.  ورد أن  

العديد من النساء عديمات الجنسية من البدون والنساء غير المتزوجات واجهن صعوبة في الحصول على  

 غير الطارئة. الرعاية الطبية اإلنجابية

بينما لم توفر الحكومة أي برامج رسمية لتنظيم األسرة، كانت وسائل منع الحمل متاحة بدون وصفة طبية  

بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الحالة االجتماعية.  ومع ذلك، ُمنعت العيادات من تقديم أي نصائح حول  

جتمعية تثني النساء غير المتزوجات عن الحصول  موانع الحمل للنساء غير المتزوجات.  إن الوصمات الم

بالمائة من النساء   34، استخدمت 2021على موانع الحمل.  وفقاً لتقديرات صندوق األمم المتحدة للسكان لعام 

عاماً نوعاً حديثاً من وسائل منع الحمل.  من غير القانوني الوالدة  49و   15الالئي تتراوح أعمارهن بين 

ج، ويمكن سجن األم التي تلد خارج رباط الزوجية مع طفلها.  يمكن أيضاً سجن آباء  خارج إطار الزوا

األطفال المولودين خارج رباط الزوجية.  إذا كانت المرأة غير المتزوجة حامالً، قامت السلطات في بعض  

، وطلبت األحيان باستدعاء شريكها إلجراء مقابلة، وطلبت من األب المشتبه به الخضوع الختبار األبوة

شهادة زواج بأثر رجعي لتسعة أشهر لألم واألب لتجنب االعتقال.  غالباً ما تواجه األمهات اللواتي يلدن  

خارج إطار الزواج في المستشفيات العامة أو التي تديرها الحكومة مشاكل في الحصول على وثائق  

ئالت ضغطت على النساء الحوامل  ألطفالهن.  أفادت المنظمات غير الحكومية والمهنيون الطبيون أن العا



 

غير المتزوجات لالدعاء كذباً أنهن تعرضن لالغتصاب لتجنب عقوبة السجن ووصمة العار المرتبطة  

 بالعالقات الجنسية السابقة للزواج. 

أتاحت الحكومة بعض إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية للناجين من العنف الجنسي، 

ات كانت غير كافية بشكل كبير.  كانت وسائل منع الحمل في حاالت الطوارئ متاحة.  لكن تلك الخدم

وتوفرت لنسبة كبيرة من الناجين من العنف الجنسي إمكانية ضئيلة في الوصول إلى الخدمات الصحية.  

تعين ذكرت المنظمات غير الحكومية أن المستشفيات افتقرت إلى مجموعات أدوات جمع أدلة االغتصاب؛ إذ ي

على الناجين من االغتصاب الذهاب إلى القسم الطبي الجنائي التابع لوزارة الداخلية لطلب عدة جمع األدلة.  

كانت المعلومات المتاحة للجمهور محدودة حول اإلجراءات المطلوبة الالزمة لطلب عدة جمع أدلة 

صول إلى مثل تلك الخدمات أقل في االغتصاب.  كانت إمكانية الناجين من العنف الجنسي من المغتربين للو

 الغالب، خاصة إذا كانوا من المقيمين غير القانونيين أو إذا لم يقدم صاحب العمل تغطية طبية كافية. 

إن القانون ال يمنح المرأة نفس الوضع القانوني والحقوق واألحكام المتعلقة بالميراث كالرجل.    التمييز:

نب قانون األسرة، بما في ذلك الطالق وحضانة األطفال، وكذلك في تعرضت النساء للتمييز في معظم جوا 

الحقوق األساسية للمواطنة ومكان العمل، وفي قيمة شهادتهن في المحكمة تحت ظروف معينة.  وللمحاكم  

الشرعية اإلسالمية سلطة قضائية على قضايا األحوال الشخصية وعلى قضايا قوانين العائلة بالنسبة للمسلمين  

ة والشيعة على حد سواء.  وبصورتها المعمول بها في البالد، تُميز الشريعة ضد المرأة في اإلجراءات  السنّ 

القضائية والزواج وحضانة األطفال والميراث.  لم يتم اإلبالغ عن حاالت تمييز من القطاعين الرسمي أو  

تأمين السكن، ولكن ال يوجد نظام  الخاص في الحصول على االئتمان أو امتالك أو إدارة األعمال التجارية أو 

 حكومي رسمي لتتبع ذلك.

. د.(.  7وقد حدث تمييز في التوظيف والمهنة فيما يتعلق بكل من المواطنات وغير المواطنات )انظر القسم 

تسمح المحاكم العلمانية ألي شخص بالشهادة، وتنظر في شهادات الرجال والنساء على قدم المساواة، ولكن  

الشرعية فإن شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجل.  وجدت دراسة صادرة عن الجمعية  في المحاكم 

أنه رغم نص الدستور على حقوق متساوية للمرأة، فإن التنفيذ غالباً ما  2020الكويتية لحقوق اإلنسان في عام  

 كان قاصراً، وتعارضت العديد من القوانين مع أحكامه المتعلقة بالحماية المتساوية. 

يسمح القانون الكويتي بالزواج بين الرجال المسلمين والنساء غير المسلمات )من الديانات اإلبراهيمية فقط(  

ولكنه يحظر الزواج بين المسلمات والرجال من غير المسلمين.  وال يحتم القانون على المرأة غير المسلمة 

النساء غير المسلمات ضغوطاً اقتصادية  التحول إلى اإلسالم للزواج من رجل مسلم، لكن واجهت الكثير من 

واجتماعية قوية للتحول إلى اإلسالم.  في حالة الطالق بين األب المسلم واألم غير المسلمة التي لم تعتنق  

اإلسالم، يمنح القانون األب أو أسرته فقط حق الوصاية على األطفال.  كما أن المرأة غير المسلمة المتزوجة  

هلة للتجنّس وال يمكنها أن ترث ممتلكات زوجها ما لم يتم تحديدها كوريثة في من مواطن مسلم ليست مؤ

 وصيته. 

كما أن الميراث تحكمه الشريعة اإلسالمية التي تختلف أحكامها وفقاً لمذاهب محددة من الفقه اإلسالمي.  وفي  



 

بينما تحصل المرأة  حال غياب وريث ذكر مباشر، فإن المرأة في الطائفة الشيعية قد تحصل على كل اإلرث،

السنية على جزء منه فقط، مع تقسيم الباقي بين األخوة واألعمام واألخوال والذكور من أوالد عم وأوالد خال  

 المتوفي. 

ال تتمتع النساء بحقوق مواطنة متساوية مع الرجال.  وال يمكن للمواطنات نقل الجنسية ألزواجهن غير  

نين.  يؤدي عدم توفير حقوق المواطنة المتساوية للمرأة إلى إخضاع المواطنين أو ألوالدهن من غير المواط 

أطفالها النعدام الجنسية عندما تتزوج المرأة من شخص عديم الجنسية من فئة البدون.  في حاالت استثنائية،  

 ُمنحت الجنسية لبعض أبناء المواطنات األرامل أو المطلقات بموجب مرسوم أميري، رغم أن هذا كان إجراءً 

تقديرياً.  في مارس/آذار، أعلنت وزارة الداخلية أن المواطنات بإمكانهن كفالة تصاريح اإلقامة ألزواجهن  

 وأطفالهن غير المواطنين فقط إن كان الزوج واألطفال عاطلين عن العمل وليسوا مواطنين يحملون الجنسية. 

التمييز، ويمنح أطفالهم الحماية القانونية  ال يواجه المواطنون الذكور المتزوجون من غير المواطنات مثل هذا 

الكاملة للمواطنة.  ومع ذلك، ففي فبراير/شباط، رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اقتراحاً بمنح 

الجنسية ألرامل المواطنين الذكور حتى لو كان للزوجين أطفال.  يمكن لألفراد تقديم التماس إلى وزارة  

في قائمة لألسماء المقترحة للتجنس، ليتم مراجعتها من قبل مجلس الوزراء.  في   الداخلية إلدراج أسمائهم

حال الموافقة عليها، تُرَسل األسماء لألمير للتوقيع وتُنَشر في الجريدة الوطنية.  يشترط القانون الفصل حسب  

 ك لم يُطبق دائماً. الجنس في الفصول الدراسية في جميع الجامعات الحكومية والمدارس الثانوية، رغم أن ذل

 العنف والتمييز العنصري أو العرقي الممنهج 

ينص القانون على منع جميع أشكال التعبير التي تروج للكراهية ضد أي فئة من فئات المجتمع، أو تحرض  

على الصراع الطائفي، أو تدعو إلى تفوق أي جماعة عرقية أو دينية بعينها.  في سبتمبر/أيلول، أصدرت 

التجارة و الهيئة العامة للقوى العاملة قراراً بمنع أصحاب العمل من التمييز بناًء على الجنس أو العمر  وزارة 

في   70.د.(.  هناك ما يقرب من  7أو الحمل أو الحالة االجتماعية في القطاعات النفطية والخاصة )انظر القسم 

جزاء أخرى من الشرق األوسط وشبه القارة المائة من السكان من غير المواطنين، وينحدر الكثير منهم من أ

الهندية وجنوب آسيا وجنوب شرقها.  وكان التمييز المجتمعي ضد غير المواطنين متفشياً وحدث في معظم  

جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك التوظيف والتعليم واإلسكان والتفاعل االجتماعي والرعاية الصحية )انظر  

تخدمت وزارة الداخلية الترحيل اإلداري الذي ال يخضع للمراجعة القضائية لترحيل  .د.(.  اس7.ز. و 2األقسام  

 غير المواطنين بسبب مخالفات بسيطة مثل العمل على سيارة أجرة بدون ترخيص. 

كانت هنالك مؤشرات موثوقة على المعاملة غير المتكافئة لألشخاص على أساس العرق والدين والمواطنة  

 قال والتحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية.أثناء إجراءات االعت 

 األطفال

أتيح تسجيل المواليد بشكل عام لجميع المواطنين والمقيمين األجانب طالما أن لدى الوالدين    تسجيل المواليد:

شهادة زواج معترف بها مؤرخة قبل سبعة أشهر على األقل من تاريخ ميالد طفلهم.  يتم نقل الجنسية حصرياً  



 

، التمييز(.  تحدد الحكومة جماعة األب الدينية في شهادات الميالد إما كمسلم،  6ق األب )انظر القسم عن طري

مسيحي أو أخرى.  غالباً ما منحت الحكومة الجنسية لألطفال األيتام أو اللقطاء، بمن فيهم أطفال البدون.  في 

اطنات المتزوجات من البدون أو من  بعض األحيان، لم يتمكن اآلباء من البدون، وفي حاالت قليلة المو

أجانب، من الحصول على شهادات ميالد ألطفالهم حتى بعد استكمال إجراءات إدارية مطولة.  كان عدم  

وجود شهادة ميالد ألطفال البدون مانعاً من حصولهم على أوراق الهوية والحصول على الخدمات العامة مثل 

 التعليم والرعاية الصحية.

ل المواطنون على التعليم المجاني حتى المستوى الجامعي، والتعليم إجباري حتى المرحلة يحص  التعليم:

الثانوية.  أما  لغير المواطنين فإن التعليم ليس مجانياً أو إجبارياً.  تقدر التقارير الموثوقة أن مئات األطفال ال 

الذي يوّسع مزايا التعليم   2011لعام يمكنهم االلتحاق بالمدرسة نتيجة لذلك.  ال زال مرسوم مجلس الوزراء 

لتشمل السكان البدون غير منفٍذ بالكامل.  كان عدم وجود وثائق الهوية مانعاً لسكان البدون أحياناً من  

الحصول على التعليم حتى في المدارس الخاصة.  تحدد وزارة التعليم حصصاً سنوية لعدد سكان البدون الذين  

عامة، ومعظمهم من أمهات مواطنات.  أما اآلخرين فعليهم االلتحاق بالمدارس  يمكنهم االلتحاق بالمدارس ال

 الخاصة ودفع الرسوم.  تقدم المنظمات الخيرية دعماً تعليمياً لبعض هؤالء الطالب وليس كلهم. 

ى  يتمتع األوالد والبنات من المواطنين بالوصول إلى الرعاية الطبية المقدمة من الدولة عل  الرعاية الطبية:

 قدم المساواة.  أدّى عدم وجود وثائق الهوية إلى تقييد حصول سكان البدون على الرعاية الصحية المجانية.

يضع القانون حمايةً لألطفال المعتدى عليهم، بمن فيهم األطفال غير المواطنين.  بذل   إساءة معاملة األطفال:

، جهوداً كبيرة في مراقبة ومتابعة حاالت  2014مكتب حماية الطفل في وزارة الصحة، الذي أنشئ في عام 

بالغاً عن   474إساءة معاملة األطفال.  يدير المكتب خطاً ساخناً خاصاً بإساءة معاملة األطفال، والذي تلقى  

سوء المعاملة لغاية نوفمبر/تشرين الثاني.  حدثت معظم اإلساءات ضمن األسرة، وكانت الحاالت تقسم  

الد والبنات.  في حاالت إساءة معاملة األطفال التي تم اإلبالغ عنها، يتم إدخال بالتساوي تقريباً بين األو

األطفال إلى المستشفى وتقييمهم من قبل المهنيين الطبيين في انتظار اإلجراءات القانونية.  ال يوجد مأوى  

 لألطفال الذين أسيئت معاملتهم.

للبنات،  15لألوالد و   17إن السن القانوني للزواج هو   زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري:

 لكن التقاليد وتطلعات األسرة أدّت أحياناً إلى زواج البنات في سٍن أصغر في بعض المجموعات القبلية. 

ال يوجد حد أدنى لسن ممارسة الجنس بالتراضي.  ال توجد قوانين خاصة    االستغالل الجنسي لألطفال:

المتعلقة باألطفال ألن جميع المواد اإلباحية غير قانونية.  ال يوجد قانون الغتصاب القاصر؛  بالمواد اإلباحية 

والعالقات الجنسية قبل الزواج غير قانونية.  يحظر القانون االستغالل الجنسي التجاري، والبيع، واالستمالة،  

 ن. وعرض أو شراء األطفال للدعارة.  وقامت السلطات بشكل عام بإنفاذ القانو

عاماً وما دون    13ثمة سياسة خاصة في مكتب حماية الطفل تُحّمل عائالت األطفال الذين يبلغون من العمر 

مسؤولية استخدام تطبيقات الوسائط االجتماعية التي قد تكون غير مناسبة لألطفال الصغار أو التي قد 

 تُعّرضهم للُمستغلّين الجنسيين.



 

بشأن الجوانب المدنية لالختطاف    1980البلد ليس طرفاً في اتفاقية الهاي لعام   االختطاف الدولي لألطفال:

االختطاف الدولي لألطفال على أيدي  حول  الدولي لألطفال.  يرجى مراجعة تقرير وزارة الخارجية األمريكية

Parental-https://travel.state.gov/content/travel/en/International-على الموقع   أحد الوالدين

.cases.html-data/reported-and-reports-providers/legal-Abduction/for-Child 

 معاداة السامية

يكن هناك مواطنون يهود معروفون في الدولة، كما لم يتواجد فيها إال عدد قليل جداً من اليهود بين العمال  لم 

األجانب المقيمين.  غالباً ما صدر الخطاب الُمعادي للسامية عّمن يُسّمون أنفسهم إسالميين أو عن كتّاب الرأي 

يصّرحون ببيانات تُعزز الصور النمطية السلبية   المحافظين.  تم اإلبالغ عن حاالٍت لرجال دين وغيرهم ممن

لليهود.  غالباً ما خلط الصحافيون بين أفعال الحكومة اإلسرائيلية أو وجهات نظرها مع تلك الخاصة باليهود 

بشكل أوسع.  بما أن الحكومة ال تعترف بإسرائيل فهناك تعليمات رسمية تعود لفترة طويلة من الزمن  

ر إلسرائيل أو للمحرقة اليهودية من الكتب المدرسية باللغة اإلنجليزية.  يحظر القانون  للمعلمين بحذف أي ِذك

على الشركات المحلية القيام بأعمال تجارية مع مواطنين إسرائيليين، بما في ذلك نقل حاملي جوازات السفر 

 اإلسرائيلية على متن خطوط الطيران الوطنية في الدولة. 

 االتجار باألشخاص

على الموقع  االتجار باألشخاص اجعة تقرير وزارة الخارجية األمريكية حول يرجى مر

.report/-persons-in-https://www.state.gov/trafficking 

 األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة

الذين يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو فكرية أو عقلية دائمة في يحظر القانون التمييز ضد األشخاص 

العمل والتعليم والسفر الجوي ووسائل النقل األخرى أو في الحصول على الرعاية الصحية أو توفير الخدمات 

الحكومية األخرى.  ويفرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يمتنعون عن توظيف األشخاص ذوي  

بب معقول.  ويكفل القانون أيضاً حق المعاق في توفير سبل تسهل له دخول المباني.  وقامت  اإلعاقة دون س

الحكومة عموماً بإنفاذ هذه األحكام القانونية.  توفر الحكومة مزايا للمواطنين ذوي االحتياجات الخاصة، بما  

جميع الرسوم الحكومية.   في ذلك المخصصات الشهرية والقروض والتقاعد المبكر براتب كامل وإعفاءات من 

في المائة على األقل من الموظفين ذوي   4يُلزم القانون الوكاالت الحكومية بأن يكون لديها قوى عاملة تشمل 

االحتياجات الخاصة.  لم يتمكن ذوو االحتياجات الخاصة من غير المواطنين من الوصول إلى المرافق التي 

دفوعة للمواطنين ذوي االحتياجات الخاصة والتي تغطي تكاليف النقل  تديرها الحكومة، ولم يتلقوا الرواتب الم

واإلسكان والرعاية االجتماعية.  ولم تُنفذ الحكومة بشكل كامل البرامج االجتماعية وبرامج العمل لمساعدة 

 األشخاص الذين يعانون من اإلعاقات الجسدية، وخاصةً اإلعاقة البصرية. 

من المقاعد في جامعة الكويت للمواطنين ذوي االحتياجات الخاصة،  قامت الحكومة بتخصيص عدد صغير 

وكانت هناك تغطية إعالمية منتظمة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة الذين يحضرون الفصول الجامعية.   

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/


 

 قدمت الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة منحاً دراسية للمواطنين ذوي االحتياجات الخاصة. 

السلطات لغير المواطنين من ذوي اإلعاقة نفس الفرص التعليمية التي يتمتع بها المواطنون.  يمكن  لم توفر 

للمواطنين االلتحاق بالمدارس العامة التي تقدم تسهيالٍت لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، ولكن يجب على  

ت.  التحق الطالب غير المواطنين  الطالب غير المواطنين الدفع الرتياد المدارس الخاصة لتلقي تلك التسهيال

 بالمدارس الخاصة فقط، والتي كانت تفتقر عموماً إلى المواد التي يمكن الوصول إليها والتسهيالت المعقولة.

ارتاد معظم أطفال المواطنين من ذوي االحتياجات الخاصة المدرسة العامة السائدة على قدم المساواة مع  

حتياجات الخاصة.  ومع ذلك، فإن األطفال الذين يعانون من إعاقات شديدة، أطفال المواطنين من غير ذوي اال 

ارتادوا عموماً مدارس متخصصة منفصلة.  وقدمت الحكومة التبرعات وأشرفت على المدارس وبرامج  

شخصاً من   57,000التدريب الوظيفي المخصصة لذوي اإلعاقات.  وفقاً لوزارة التعليم، كان هناك أكثر من 

 حتياجات الخاصة مسجلين لدى الحكومة، من بينهم اآلالف من األطفال في سن المدرسة.ذوي اال

 الوصم االجتماعي بسبب اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتالزمة نقص المناعة المكتسبة/ اإليدز  

أو التمييز   أفادت المنظمات المحلية غير الحكومية لحقوق اإلنسان عن روايات محدودة عن العنف المجتمعي

ضد األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ومتالزمة نقص المناعة المكتسبة / اإليدز، لكن 

األشخاص المصابين لم يكشفوا بشكل عام عن وضعهم بسبب وصمة العار االجتماعية المرتبطة بالمرض.  

ابين بفيروس نقص المناعة  ، قامت السلطات بترحيل اآلالف من السكان األجانب المص2016منذ عام  

من السكان األجانب يتم ترحيلهم   200البشرية/اإليدز، وخالل العام، ذكرت وسائل اإلعالم المحلية أن حوالي 

 .د.(.7سنوياً بسبب تشخيصهم بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز )انظر القسم 

 الجنسية والهوية الجنسانية أعمال العنف والتجريم واالنتهاكات األخرى استناداً إلى الميول 

حرضت الشرطة على العنف ضد أفراد مجتمع الميم، وارتكبته، وتغاضت عنه، وتساهلت به.  أفاد 

المتحولون جنسياً عن حاالت متكررة من المضايقات واالحتجاز وسوء المعاملة واالغتصاب على أيدي  

 السلوك الجنسي بالتراضي بين الرجال وتقليد  الشرطة، التي ابتزتهم واغتصبتهم دون خوف من االنتقام.  يُعدّ 

مظهر الجنس اآلخر أمراً غير قانوني.  يجرم القانون النشاط الجنسي الِمثلي بالتراضي بين الرجال الذين تزيد 

سنة بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، أما أولئك الذين يشاركون في نشاط جنسي مثلي   21أعمارهم عن 

سنوات.  ال توجد قوانين   10عاماً فقد يصل سجنهم إلى  21لذين تقل أعمارهم عن  بالتراضي مع الرجال ا

تجرم النشاط الجنسي المثلي بين النساء.  يجرم القانون ويفرض الغرامة والسجن من سنة إلى ثالث سنوات 

 ضد من يقلد مظهر الجنس اآلخر في األماكن العامة.  ولقد تم تنفيذ هذه العقوبات. 

 1,000الجنائية على امرأة متحولة جنسياً، مها المطيري، بالسجن لمدة عامين وتغريمها   حكمت المحكمة

دوالراً( في شهر أكتوبر/تشرين األول بسبب "تقليد الجنس اآلخر" في أنشطتها عبر  3,315دينار كويتي )

يري على وسائل  ، أكدت المط2020اإلنترنت و "إساءة استخدام االتصال الهاتفي".  في يونيو/حزيران لعام 

التواصل االجتماعي أنها كانت ُمستَهدَفَة من قِبَل الشرطة بناًء على هويتها الجنسية وأنها تعرضت لالعتداء 



 

الجنسي واالغتصاب من قبل ضباط الشرطة.  احتجزت السلطات المطيري في الحبس االنفرادي في السجن 

ت محكمة االستئناف حكماً معداّلً على المطيري في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر  المركزي للرجال.

دوالر(.  بما أن المطيري كانت  1,650دينار كويتي )  500لمدة شهر واحد في السجن وغرامة قدرها حوالي  

مسجونة منذ أكتوبر/تشرين األول، تم إطالق سراحها إلكمالها لمدة الشهر الواحد في أواخر نوفمبر/تشرين  

ييز والتحرش المجتمعي على أساس الميول الجنسية والهوية الجنسانية.  مارس  ولقد وقع التم  الثاني.

المسؤولون مثل هذا التمييز في العادة عند اكتشافهم أن شخصاً أوقف بسبب مخالفة مرورية ال يبدو أنه الجنس 

 المذكور في بطاقة الهوية.

تتعلق بمجتمع الميم، رغم وجود  لم تركز أي من المنظمات غير الحكومية المسجلة على المسائل التي 

المنظمات غير المسجلة.  لم تعمل منظمات مجتمع الميم بشكل علني بسبب التقاليد االجتماعية والقمع  

 المحتمل، ولم تُنظم فعاليات للدفاع عن حقوقهم اإلنسانية أو مسيرات فخر المثليين. 

 أعمال العنف أو التمييز المجتمعي األخرى

تزوجين، وال سيما العمال األجانب، يواجهون التمييز في السكن والطرد على أساس  ظل األشخاص غير الم

حالتهم الزوجية ودخلهم.  فعلى سبيل المثال، داهمت السلطات بشكل متكرر المباني السكنية التي تضم عماالً  

زوجين على  أجانب من "العازبين"، وأفيد أنها قطعت المياه والكهرباء إلجبار العمال الذكور غير المت

الخروج من أماكن إقامتهم.  قامت السلطات المحلية بإخالء العمال من الذكور األجانب العازبين إلفساح  

المجال لعائالت المواطنين، مشيرة إلى وجود الرجال العازبين كسبب لزيادة الجريمة، وتشكيلهم عبئاً على  

وقفت وزارة الداخلية جميع المعامالت المتعلقة  الخدمات، وتفاقم حركة المرور.  في ديسمبر/كانون األول، أ

بالحصول على تراخيص السياقة أو تجديدها للعمال المهاجرين، وذلك لتحسين ظروف المرور بحسب ما  

 ذُكر. 

تصاعداً قوياً في خطاب الكراهية ضد األجانب.  فلقد عانى المغتربون، وخاصة أولئك    19- تبع انتشار كوفيد 

ئف ذات األجور المنخفضة، من التمييز في اإلسكان، وكانوا يقتصرون إلى حد كبير  الذين يعملون في الوظا 

على أحياء مخصصة لهم الستخدامها.  كانت تلك األحياء عادةً أعلى كثافة وعانت من سوء صيانة الطرق 

وضة  وكانت عرضة للفيضانات.  تعرضت األحياء عالية الكثافة لقيود كوفيد أكثر صرامة، شملت قيوداً مفر

التي   19- على حرية الحركة لم تُفَرض على األحياء ذات األغلبية من المواطنين.  تم تقديم لقاحات كوفيد 

قدمتها الحكومة للمواطنين أوالً.  في بداية العام، ذكرت وزارة الصحة أن المواطنين تم تطعيمهم بمعدل ستة  

لدى المقيمين القانونيين من غير المواطنين   أضعاف غير المواطنين، مع أنه بحلول وقت الحق من العام، كان

إمكانية مفتوحة للوصول إلى اللقاح بسبب زيادة العرض.  في مايو/أيار، استجوبت وزارة الداخلية شرطياً تم  

 .19-اإليقاع به بالفيديو وهو يقوم بصفع مغترب في طابور للحصول على لقاح كوفيد 

 120ة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني، كانت هناك أفادت وسائل اإلعالم المحلية أنه في الفتر

حالة انتحار، معظمها بين مجتمع العمال المهاجرين.  أفادت وسائل إعالم محلية أن الحكومة ذكرت رداً على 

 ذلك أنه سيتم ترحيل أي شخص غير مواطن لمحاولة االنتحار. 



 

 . حقوق العمال7القسم 

 ات واالنضمام إليها والحق في المفاوضة الجماعية أ. حرية تكوين الجمعي

ينص القانون على حق العمال المواطنين في تكوين النقابات واالنضمام إليها والمفاوضات الجماعية وإقامة  

كما يمنع القانون نقابات الِمهن من القيام بأي أنشطة سياسية.   ويجيز اإلضرابات القانونية ولكن بقيود كبيرة.  

القانون للعمال األجانب، الذين شكلوا أكثر من 80 بالمائة من قوة العمل، االنتساب إلى النقابات فقط كأعضاء 

ال يمتلكون حق التصويت، إال بعد خمس سنوات من العمل في قطاع تمثله النقابة، شريطة الحصول على  

شهادة حسن سلوك وأخالق من الحكومة.  وال يمكنهم الترشح للمقاعد أو التصويت في االنتخابات.  للعمال 

المهاجرين الحق في المساومة الجماعية في أماكن عملهم ولكن ال يُسمح لهم بتشكيل نقابات عمالية.  يمكن  

للعمال المهاجرين المشاركة في النقابات العمالية ومشاركة المظالم ولكن ال يُسمح لهم بالتصويت أو الترشح  

للمناصب.  طبقت الحكومة بشكل عام القوانين المعمول بها مع بعض االستثناءات والتي تتناسب مع تلك  

الخاصة بالقوانين األخرى التي تنطوي على إنكار الحقوق المدنية، مثل التمييز.  بشكل عام لم تخضع  

إجراءات الشكوى لتأخيرات مطولة أو استئناف بالنسبة للكويتيين.  يعتمد الوقت الذي يستغرقه حل الشكاوى  

الخاصة بالعمال المهاجرين على طبيعة الشكوى، ولكنه بشكل عام أطول بالنسبة للمهاجرين عنه بالنسبة 

 للمواطنين. 

وال ينطبق القانون على عامالت المنازل أو عمال البحرية.  وقد حددت القوانين المتحفظة شروطاً للعمل في 

ناعة النفط.  يسمح القانون بتعددية نقابية محدودة على  القطاع العام والخاص، مع التعامل بشكل مستقل مع ص 

المستوى المحلي.  يُسمح لموظفي القطاع العام باالنضمام إلى نقابات، لكن الحكومة سمحت باتحاد واحد فقط 

عامالً على   100هو اتحاد نقابات عمال الكويت.  كما ينص القانون على أن أي نقابة جديدة يجب أن تضم 

 منهم على األقل يجب أن يكونوا مواطنين. 15األقل وأن 

ويمنح القانون العمال، باستثناء عامالت المنازل وعمال البحرية، وموظفي القطاع العام حقاً محدوداً في 

التفاوض الجماعي.  وال يوجد حد أدنى لعدد العمال الالزمين لعقد مثل هذه االتفاقات.  ولم تطبق الحكومة  

وال يمتلك عمال القطاع العام الحق في اإلضراب.  يحق للمواطنين في القطاع الخاص القانون بصورة فعالة.  

اإلضراب، رغم أن األحكام الصعبة التي تدعو إلى التفاوض والتحكيم اإللزامي في حالة النزاعات تحد من  

ة من التدخل في هذا الحق.  وال يمنع القانون انتقام أرباب العمل من العمال المضربين، كما ال يمنع الحكوم

 أنشطة النقابات، بما في ذلك حقها في اإلضراب. 

صاحب عمل إلصدارهم تصاريح إقامة مقابل نقود وقامت   95حتى يوليو/تموز، اعتقلت وزارة الداخلية 

مكتباً وهمياً   44من المقيمين الذين سقط وضعهم القانوني.  أفادت وزارة الداخلية أنها أغلقت  4,896بترحيل 

 العمالة المنزلية. لتوظيف 

وانتقدت كل من منظمة العمل الدولية واالتحاد الدولي لنقابات العمال شرط الجنسية الكويتية ألنه يعيق إنشاء  

النقابات في قطاعات يعمل فيها عدد قليل من المواطنين، بما في ذلك معظم قطاع العمل الخاص، كأعمال 

مواطنين والعمال المهاجرين بشكٍل مختلف.  وفي حين لم  البناء.  تعاملت الحكومة مع تصرفات العمال ال



 

يواجه المواطنون وقادة نقابات القطاع العام والعمال تداعيات حكومية لدورهم في نشاطات االتحاد 

واإلضرابات، إال أن الشركات هددت مباشرة العمال المهاجرين ممن دعوا لإلضرابات بالفصل عن العمل 

 والترحيل. 

لتمييز ضد النقابات وتدّخل صاحب العمل بوظائف النقابة.  ينص القانون على إعادة العمال  يحظر القانون ا

الذين تم فصلهم بسبب نشاطهم النقابي إلى عملهم.  ومع ذلك، يخول القانون المحاكم سلطة حل أية نقابة في  

كانية استئناف مثل قرار حال انتهاكها لقوانين العمل أو قيامها بتهديد "النظام واآلداب العامة"، رغم إم

المحكمة هذا.  يمكن لوزارة الدولة للشؤون االقتصادية أن تطلب من المحكمة االبتدائية حل نقابٍة ما.  إضافة  

 لذلك، يجوز لألمير حل النقابة بمرسوٍم منه. 

 ب. حظر العمل القسري أو اإلجباري

اري.  هناك استثناءات للقانون في الحاالت  ال يحظر القانون وال يجرم جميع أشكال العمل القسري او اإلجب 

المتعلقة بـ "الطوارئ الوطنية وبمقابل عادل".  يسمح القانون بالعمل الجبري في السجن كعقوبة.  لم تكن  

 العقوبات متساوية مع تلك الخاصة بالجرائم الخطيرة المماثلة األخرى، مثل االختطاف.

التربية والتعليم على وسائل التواصل االجتماعي أنهم لم يتلقوا في أبريل/نيسان، نشر حراس األمن في وزارة 

مرتباتهم منذ خمسة أشهر.  ورداً على ذلك، طلبت الهيئة العامة للقوى العاملة من صاحب العمل دفع رواتبهم.   

حتى يونيو/حزيران، لم يتلَق المئات من حراس األمن وعمال النظافة العاملين في شركات خاصة بعقود  

ية رواتبهم منذ فبراير/شباط.  وكانت بعض حوادث العمل القسري والظروف تدل على حدوث العمل حكوم

القسري )السخرة( وخاصة بين عامالت المنازل وعمال الزراعة األجانب.  وعادة ما تكون هذه الممارسات 

بصورة متكررة وبشكل   للعمال األجانب.  وقام أرباب العمل الكفالةنتيجة إساءة استخدام صاحب العمل لنظام 

غير قانوني باحتجاز رواتب عامالت المنازل والعمال الذين يتقاضون الحد األدنى من األجور.  َحبََس  

أصحاب العمل بعض العمال المنزليين والزراعيين في أماكن عملهم من خالل االحتفاظ بجوازات سفرهم،  

لم تبذل الحكومة جهوداً متسقة لتثقيف األسر   وفي حالة بعض عامالت المنازل، حبسوهن في مواقع عملهن. 

بشأن الحظر القانوني على مصادرة جوازات سفر عمال المنازل.  لم يسمح بعض أصحاب العمل للعمال بأخذ 

يوم الراحة األسبوعي أو مغادرة موقع العمل.  واجه العمال الذين فروا من أصحاب العمل المسيئين صعوبة  

 وقامت السلطات بترحيلهم في جميع الحاالت تقريباً.  في استرداد جوازات سفرهم،

كانت الخدمة المنزلية هي النوع األكثر شيوعاً من العمل اإلجباري، والتي تشمل بشكٍل أساسي عامالت  

المنازل األجنبيات اللواتي عملن في ظل نظام الكفالة، ولكن كانت هناك أيضاً تقارير عن العمل القسري في  

صرف الصحي.  وشملت ظروف العمل القسري للعمال المهاجرين عدم دفع األجور لهم، قطاعي البناء وال

وساعات طويلة من العمل والحرمان من الطعام والتهديد واالعتداء الجسدي أو الجنسي والقيود على الحركة،  

 مثل احتجاز جوازات السفر أو الحبس في مكان العمل.

من أصحاب العمل المسيئين بأنهم انتظروا عدة أشهر الستعادة أفاد عددٌ من عمال المنازل الذين هربوا 

جوازات سفرهم التي صادرها أصحاب العمل بشكٍل غير قانوني عند بدء عملهم.  وردت تقارير إعالمية  



 

عديدة على مدار العام حول قيام الكفالء بإساءة معاملة عمال المنازل أو إيذائهم عندما حاولوا الهرب.  

قارير أن االعتداء أدى إلى وفاة العاملين.  وقد كانت عامالت المنازل من النساء خاصة  وزعمت بعض الت 

أكثر عرضة لالعتداء الجنسي.  أحجمت الشرطة والمحاكم عن مقاضاة المواطنين لسوء المعاملة في المساكن  

 سيما عندما رفعت الخاصة، لكنها قامت بمقاضاة بعض الحاالت الخطيرة من االنتهاكات عند اإلبالغ عنها، ال

سفارات بلد المصدر تلك القضايا.  ووفقاً لمسؤول حكومي رفيع المستوى، قامت السلطات بمقاضاة عدة  

حاالت تتعلق بإساءة معاملة عمال محليين.  أدارت الهيئة العامة للقوى العاملة مأوى لعامالت المنازل، 

ين لمواصلة العمل مع أصحاب العمل وفضلوا وضحايا االنتهاكات، أو األشخاص الذين لم يكونوا مستعد 

شخص، وأفادت الهيئة العامة للقوى العاملة أن الملجأ كان يقطنه ما   500مغادرة البالد.  كان المأوى يتّسع لـ 

ساكناً خالل الفترة المشمولة بالتقرير.  في أغسطس/آب، نشرت عاملة منزل فلبينية مقطع   160مجموعه 

ل االجتماعي تزعم فيه اإلساءة من قبل كفيلها.  وبحسب الهيئة العامة للقوى العاملة، فيديو على وسائل التواص

 قامت وزارة الداخلية والهيئة بالعثور عليها ونقلوها إلى ملجأ عامالت المنازل في جليب الشيوخ. 

ة(  أطلقت شركة توظيف مملوكة للحكومة تهدف إلى التخفيف من االنتهاكات ضد عامالت المنازل )الدر

  100عامل منزلي شهرياً من الفلبين وحوالي   120وخططت في البداية لجلب  2017خدماتها رسمياً في عام 

عامل من الهند.  أفادت شركة الدرة بأنها لم توظف أي عمال منازل جدد منذ نهاية الربع األول من عام  

اخناً على مدار الساعة طوال  .  تضمنت خدمات الدرة تأمين العمال، وخطاً س 19- بسبب فيروس كوفيد  2020

أيام األسبوع، ومتابعة مزاعم انتهاكات حقوق العمال.  تعتمد رسوم التوظيف على خبرة ومهارات عامالت 

المنازل.  قامت الحكومة بانتظام بحمالت توعية إعالمية باللغتين العربية واالنجليزية عبر وسائل اإلعالم  

بالطرق األخرى للتشجيع على امتثال شركات التوظيف العامة   والمناسبات العامة وأبلغت أصحاب العمل

 والخاصة للقانون. 

سلطت تقارير إعالمية عديدة الضوء على مشكلة تصاريح اإلقامة أو "المتاجرة بالتأشيرات"، حيث تتواطأ  

ظائف  الشركات ووكاالت التوظيف على "بيع التأشيرات" للعمال المحتملين.  في كثير من األحيان كانت الو

والشركات المرتبطة بهذه التأشيرات وهمية، ويُترك العمال عرضة لالستغالل في السوق السوداء حيث 

يضطرون لكسب لقمة العيش وسداد تكلفة "تأشيرتهم" المزيفة.  وقد تم اعتقال المتاجرين وشبكات العمل غير  

ائفهم بحرية أو بسهولة في ظل نظام الكفالة في  القانونية أسبوعياً تقريباً.  نظراً ألن العمال ال يمكنهم تغيير وظ

الدولة، لم يكن العديد من العمال مستعدين لترك وظيفتهم األولى، حتى لو ضللهم تجار التأشيرات بشأن  

الوظيفة، أو كان وضعهم صورياً فقط.  أما العمال الذين تركوا أصحاب عملهم بسبب المعاملة السيئة، أو لعدم  

خر في دفعها، أو ظروف العمل غير المقبولة، فقد خاطروا بأن تتهمهم وزارة الداخلية  دفع األجور أو التأ 

، قامت الهيئة العامة 2020بالوقوع في وضع اإلقامة غير القانونية، والهروب، وأن تقوم بترحيلهم.  في عام 

العمل.  من خالل  للقوى العاملة بإنشاء خط ساخن للطوارئ لتتبع مزاعم "المتاجرة بالتأشيرات" ومخالفات 

الخط الساخن والتطبيقات عبر اإلنترنت ومنصات التواصل االجتماعي وموقع الهيئة العامة للقوى العاملة  

شكوى اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني.  في   53على الويب، تلقت الهيئة العامة للقوى العاملة  

دى وزارة الداخلية خطاً ساخناً على مدار الساعة  أكتوبر/تشرين األول، أنشأت إدارة مكافحة االتجار بالبشر ل

شكوى، لم   95باللغتين العربية واإلنجليزية لتلقي بالغات االتجار بالبشر.  منذ تأسيسه، تلقى الخط الساخن  



 

 تصنف وزارة الداخلية أياً منها على أنها إحدى انتهاكات االتجار بالبشر. 

عام والصحفي "بتجارة التأشيرات."  قامت جماعات المجتمع  مزيداً من االهتمام ال 19- جلبت جائحة كوفيد 

المدني ووسائل اإلعالم والنواب بدعوة الحكومة إلى تكثيف جهودها لحماية الضحايا ومعاقبة التجار 

 وممّكنيهم. 

في مايو/أيار، حكمت محكمة النقض على عقيد في وزارة الداخلية واثنين من المصريين بالسجن لثالث  

المتاجرة بالتأشيرات ومخالفة قانون اإلقامة.  في سبتمبر/أيلول، أمر مكتب النائب العام باعتقال   سنوات بتهمة

أجنبياً قيل لهم   400ثالثة مواطنين بتهمة إدارة عملية اتجار بالبشر، بعد أن وجدت إدارة مباحث الهجرة أن 

وبحسب ما ورد أبلغ بعض المغتربين    زوراً إنهم سيعملون في فنادق اكتشف العمال الحقاً أنها غير موجودة.

دوالر( لكل  5,000دينار كويتي ) 1,500من مختلف البلدان لمكتب المدعي العام أنهم دفعوا ما يقرب من 

 منهم الستقدامهم إلى البالد للعمل.

االجتماعية  في مارس/آذار، ذكر مقرر لجنة حقوق اإلنسان في مجلس األمة أن وزارتي الداخلية والشؤون 

 والعمل، من بين وزارات أخرى، متورطة في االتجار بالبشر، وأن العقود الحكومية مصدر كبير لالتجار. 

كازي شهيد بابول، واثنين   اليفي نوفمبر/تشرين الثاني، رفضت محكمة النقض طعون عضو البرلمان البنغ

يتي، أدينوا بالرشوة واالتجار بالبشر في  من المسؤولين الحكوميين الكويتيين، وعضو سابق في البرلمان الكو 

ألف دينار   270أبريل/نيسان.  أيدت المحكمة الحكم الصادر بالسجن سبع سنوات على بابول، وغرامة قدرها 

 ألف دوالر(، وترحيله بعد إتمامه مدة العقوبة.  900كويتي ) 

ى العاملة، الذي ُحكم عليه بالسجن  كما أيدت المحكمة حكم االستئناف بحق الرئيس السابق للهيئة العامة للقو

ألف دوالر(، وُحكم على ضباط الشرطة   600ألف دينار كويتي ) 180لسبع سنوات وغرامة تقارب 

 مليون دوالر(.  6.5مليون دينار كويتي )  1.97المتورطين بالسجن لسبع سنوات وغرامة تقارب 

على الموقع  شخاص االتجار باأل راجع أيضاً تقرير وزارة الخارجية األمريكية حول 

.report/-persons-in-https://www.state.gov/trafficking 

 ج. حظر عمل األطفال والحد األدنى لسن العمل

لة األطفال بشكل فعال.  لم تكن  يحظر القانون كافة أسوأ أشكال عمل األطفال.  لم تطبق الحكومة قانون عما

العقوبات متساوية مع تلك الخاصة بالجرائم الخطيرة المماثلة األخرى، مثل االختطاف.  الحد األدنى القانوني  

عاماً، على الرغم من أنه يجوز ألصحاب العمل الحصول على تصاريح من وزارة الدولة   18لسن العمل هو 

عاماً في بعض المهن غير   18و   15الذين تتراوح أعمارهم بين للشؤون االقتصادية لتوظيف األحداث 

ساعات متتالية ثم  4ساعات يومياً، بشرط أال يعمل ألكثر من  6الخطرة.  ويمكن أن يعمل الحدث بحد أقصاه 

 تليها ساعة راحة.  ال يمكن لألحداث العمل لساعات إضافية بين الساعة السابعة مساًء والسادسة صباحاً.

قارير موثوقة ولكن غير معمقة بأن األطفال من أصل جنوب آسيوي عملوا كعمال منازل.  وقام بعض أفادت ت

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/


 

 العمال القاصرين بدخول البالد باستخدام وثائق سفر تحتوي على تواريخ ميالد مزورة.

الخاصة   يقوم مفتشو العمل والسالمة المهنية في الهيئة العامة للقوى العاملة بشكل روتيني بتفتيش الشركات 

لالمتثال لقانون العمل.  وواجه أصحاب العمل غير الملتزمين غرامات مالية أو إمكانية تعليق عمليات 

شركاتهم.  ومع ذلك، لم تطبق الحكومة بانتظام قوانين عمالة األطفال في مهن القطاع الخاص غير الرسمي، 

 مثل البيع في الشوارع. 

يرجى أيضاً مراجعة تقرير وزارة العمل األمريكية استنتاجات حول أسوأ أشكال عمالة األطفال على الموقع  

labor/findings-https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child/. 

 العمالة والمهند. التمييز في 

لم تكن  يحظر القانون التمييز في التوظيف على أساس العرق والجنس واإلعاقة في القطاعين العام والخاص.  

 العقوبات على المخالفات متساوية مع القوانين األخرى المتعلقة بالحقوق المدنية، مثل التدخل في االنتخابات. 

األجانب المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، ولم تكن هناك  قامت الحكومة على الفور بترحيل العمال 

حماية للعمال على أساس الميول الجنسية.  كما ال توجد قوانين تحظر التمييز في العمل على أساس األمراض 

المعدية غير المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الوضع االجتماعي؛ إذ لم يتم اإلبالغ عن حاالت 

في تلك المجاالت.  وحدث تمييز في التوظيف ومزاولة المهن بالنسبة للنساء المواطنات وغير تمييز 

المواطنات.  كانت عامالت المنازل معرضات بشكل خاص لخطر التمييز أو اإلساءة بسبب البيئة المنزلية  

 المعزولة التي يعملن فيها. 

 ً ألجر الرجل بشرط أن تؤدي نفس العمل"، على   ينص القانون على أن المرأة يجب أن تتلقى "أجراً مساويا

الرغم من أنه يحظر على المرأة العمل في "الصناعات الخطرة" في المهن "الضارة" بالصحة، أو في تلك  

"التي تنتهك األخالق العامة" مثل المهن التي تقدم الخدمات للرجال حصراً.  ال يسمح القانون للنساء بالعمل  

ل ويقيد عمل النساء في صناعات معينة، مثل التعدين والتنقيب عن النفط والبناء في نفس ساعات عمل الرجا 

 والمصانع والزراعة.

في سبتمبر/أيلول، أصدرت وزارة التجارة و الهيئة العامة للقوى العاملة قراراً يحظر التحرش الجنسي  

التمييز على أساس الجنس أو  والتمييز في أماكن العمل في القطاع الخاص.  يحظر القرار على أرباب العمل 

 العمر أو الحمل أو الوضع االجتماعي في قطاع النفط والقطاع الخاص. 

٪ في  11٪ من سوق العمل في القطاع العام و 56أفاد المجلس األعلى للتخطيط والتنمية أن النساء يشكلن 

 المناصب القيادية. ٪ من18القطاع الخاص.  أفاد المجلس األعلى للتخطيط والتنمية أن النساء يشكلن  

يحظر القانون التمييز ضد األشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو فكرية أو عقلية دائمة في 

العمل، ويفرض العقوبات على أصحاب العمل الذين يمتنعون عن توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة دون سبب 

نونية.  لم يكن لذوي اإلعاقة من غير المواطنين إمكانية  معقول.  وقامت الحكومة عموماً بإنفاذ هذه األحكام القا 

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings/
https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings/
https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings/


 

الوصول إلى المرافق التي تديرها الحكومة والتي شملت التدريب الوظيفي، ولم تقم الحكومة بتنفيذ تقديم  

المساعدات االجتماعية وفي أماكن العمل بشكل كامل لألشخاص ذوي اإلعاقات الجسدية، وخصوصاً  

 اإلعاقات البصرية. 

وليو/تموز، وافقت الهيئة العامة للقوى العاملة على اقتراح بمنع إصدار تصاريح عمل جديدة للعمال في ي

سنة فما فوق، وأولئك الذين يحملون شهادات الثانوية العامة فقط، ما لم يدفع صاحب   60الوافدين عند سن 

قررت إدارة الفتوى  دوالر( كرسوم.  في أكتوبر/تشرين األول،  6,555دينار كويتي )  2,000العمل 

والتشريع أن المنع غير قانوني وأنه سيتم إلغاء الرسوم.  في نوفمبر/تشرين الثاني، اقترحت الهيئة العامة  

للقوى العاملة قراراً جديداً ينص على أن هذه الفئة من المقيمين المغتربين يمكنهم تجديد تأشيراتهم إذا كان 

  3,000دينار كويتي )  900صحي الخاص، والتي تبلغ حوالي أصحاب العمل سيدفعون تكاليف التأمين ال

دوالر(.  على الرغم من أن هذه الرسوم كانت   1,680دينار كويتي ) 510دوالر( ورسم تأشيرة سنوي قدره 

على عاتق صاحب العمل، إال أن معظم الموظفين دفعوا الرسوم.  يجب أن توافق إدارة الفتوى والتشريع على  

هيئة العامة للقوى العاملة قبل أن يتم تنفيذه.  وحتى ديسمبر/كانون األول، لم يتم تجديد القرار الجديد لل

 التأشيرات وكان التعليق ال يزال قائماً.

استمر الشيعة في اإلبالغ عن التمييز الحكومي على أساس الدين.  لم يكن الشيعة يشغلون مناصب قيادية في  

دعاء بأن حاجزاً غير مرئي منعهم من شغل مناصب قيادية في  قوات األمن.  استمر بعض الشيعة في اال

مؤسسات القطاع العام، بما في ذلك األجهزة األمنية.  وفي القطاع الخاص كان الشيعة ممثلين بصفة عامة  

 على جميع المستويات وفقاً لنسبة تعدادهم السكاني.

 هـ. ظروف العمل المقبولة 

ال ينص القانون على حد وطني أدنى لألجور لجميع قطاعات    العمل: القوانين المتعلقة باألجور وساعات

فهو يضع حداً وطنياً أدنى لألجور الشهرية في قطاع النفط والقطاع الخاص وحداً أدنى لألجور   االقتصاد.

  دوالر( 250دينار كويتي ) 75الشهرية لعاملي المنازل.  الحد األدنى للمرتَّب الشهري للقطاع الخاص حوالي 

دوالر(.  يتقاضى عاملوا   2,000دينار كويتي ) 600في حين أن أقل راتب شهري تقريبي للقطاع العام هو 

 دوالر(.  200ديناراً كويتياً )  60المنازل حداً أدنى للمرتبات الشهرية ما يقارب 

القطاع  ساعة لصناعة البترول( ويمنح العاملين في 40ساعة )  48يحدد القانون أسبوع العمل القياسي بـ 

ساعة في   60يوماً.  كما يمنع القانون االشتراط على العمال بالعمل ألكثر من  30الخاص إجازة سنوية لمدة 

يوماً من أيام العطل المعينة    13ساعات في اليوم.  وينص القانون على تخصيص   10األسبوع أو ألكثر من 

في المائة   150ب األساسي للعمل اإلضافي و  في المائة من الرات 125في السنة.  ويحق للعمال الحصول على  

من الراتب األساسي للعمل في اليوم المخصص كعطلة أسبوعيه لهم.  طبقت الحكومة القانون بشكل فعال في 

معظم الحاالت، ولكن كانت هناك ثغرات في التطبيق فيما يتعلق بالعمال المهاجرين ذوي المهارات المتدنية.   

 ع العقوبات المفروضة على الجرائم المشابهة، مثل االحتيال.كانت العقوبات متساوية م

أصدرت الحكومة معايير الصحة والسالمة المهنية التي كانت ساريةً ومالئمة     السالمة والصحة المهنية:



 

للصناعات الرئيسية.  يشترط القانون توقف جميع األعمال التي تتم في أماكن خارجية ما بين الساعة الحادية  

عشرة صباحاً والساعة الرابعة عصراً خالل أشهر حزيران/يونيو وتموز/يوليو وآب/أغسطس أو عندما ترتفع  

درجة فهرنهايت في الظل.  يمكن للعامل تقديم شكوى ضد صاحب العمل  120 درجة الحرارة إلى أكثر من

وحتى نوفمبر/تشرين الثاني،  إلى الهيئة العامة للقوى العاملة إذا رأى العامل أن سالمته وصحته في خطر.  

عملية تفتيش؛ وبين يونيو/حزيران وأغسطس/آب، سجلت الهيئة   2,773أجرت الهيئة العامة للقوى العاملة 

 شركة مخالفة لحظر العمل. 1,045العامة للقوى العاملة  

لصحة كانت الهيئة مسؤولة عن إنفاذ تطبيق األجور وساعات العمل واإلضافية منها وأنظمة السالمة وا

المهنية للعمال.  راقب مفتشو العمل والسالمة المهنية الشركات الخاصة.  قامت الحكومة من حين آلخر  

بالتفتيش على الشركات، وذلك لرفع وعي العاملين وأصحاب العمل ولضمان التزامهم بقواعد السالمة  

اكينات بشكل آمن، واإلبالغ عن القائمة، والتحكم بالتلوث في صناعات معينة، وتدريب العمال على تشغيل الم

 أية مخالفات. 

لم تطبق الحكومة بشكل فعال جميع قوانين السالمة والصحة المهنية.  كانت عقوبات مخالفة القانون متساوية  

مع تلك الخاصة بجرائم كاإلهمال.  كان العمال مسؤولين عن تحديد األوضاع غير اآلمنة واإلبالغ عنها إلى  

العاملة.  كان مطلوباً من مفتشي السالمة والصحة المهنية رصد الظروف بنشاط واتخاذ   الهيئة العامة للقوى

اإلجراءات المناسبة عند حدوث المخالفات.  راقبت الهيئة مواقع العمل وفتشتها للتأكد من االلتزام بقواعد 

هذه االنتهاكات   حظر العمل الصيفي وسجلت مئات االنتهاكات خالل العام.  كما يمكن للعمال اإلبالغ عن

لسفاراتهم، أو اتحاد نقابات عمال الكويت، أو الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان، أو إدارة المنازعات العمالية.   

واجه أصحاب العمل غير الممتثلين تحذيراٍت أو غراماٍت أو وقفاً إجبارياً لعمليات الشركة.  ال يمنح القانون  

 م عن أماكن العمل الخطرة دون تعريض وظيفتهم للخطر.عاملي المنازل الحق في إبعاد أنفسه

ال ينص القانون على معايير الصحة والسالمة المهنية للعاملين في االقتصاد غير   القطاع غير الرسمي:

تتمتع الهيئة العامة للقوى العاملة بالسلطة على شؤون عامالت المنازل وتقوم بإنفاذ معايير العمل الرسمي.  

 المحلية.

بعض األحيان تدخلت الهيئة العامة للقوى العاملة لحل النزاعات العمالية بين العمال األجانب وأصحاب في 

العمل.  وفي بعض األحيان قامت لجنة التحكيم التابعة للهيئة بالحكم لصالح العمال األجانب الذين ادعوا أن  

أكثر فعالية في حل النزاعات عقود العمل تعرضت النتهاكات من قبل أرباب عملهم.  وكانت الحكومة 

المتعلقة بالمرتبات غير المدفوعة التي تشمل عمال القطاع الخاص من حل تلك النزاعات التي تشمل عامالت  

 المنازل.

وعملت عامالت المنازل وغيرهن من العمالة األجنبية قليلة المهارة في القطاع الخاص لفترات تجاوزت الـ 

األحيان، وبدون يوم راحة.  يشترط القانون على العمال أن يتقاضوا أجراً ساعة أسبوعياً في كثير من  48

شهرياً محدداً من أجل كفالة أسرهم للعيش في البالد، على الرغم من استثناء بعض المهن.  نتيجة لذلك، لم 

 يكن معظم الموظفين ذوي األجور المنخفضة قادرين على إحضار عوائلهم إلى البالد. 



 

القانون يحظر حجز جوازات سفر العمال إال أن هذه الممارسة ظلت شائعة بين الكفالء   على الرغم من أن

وأصحاب العمل للعمال األجانب، خاصة العاملين المنزليين في البيوت، ولم تُظهر الحكومة أي جهود متّسقة 

سوى طلب  لفرض هذا الحظر.  ولم يكن أمام عامالت المنازل عند انتهاك حقوقهن من قبل أرباب العمل

القبول في ملجأ عامالت المنازل حيث توسطت الحكومة بين الكفالء والعامالت إما لمساعدة العاملة في إيجاد  

 كفيل بديل، أو للمساعدة في عودتها الطوعية إلى بلدها.

لم تكن هنالك عمليات تفتيش للمساكن الخاصة، حيث يعمل معظم عمال الخدمة المنزلية في البالد.  وأفادت  

تقارير بأن أرباب العمل أرغموا خادمات المنازل على العمل اإلضافي دون تعويض إضافي.  بدأت الهيئة 

بتنفيذ خططها للكشف عن نظام "القائمة السوداء" الذي يمنع كفالة   2020العامة للقوى العاملة في عام  

قوق العمال.  عادة ما اقتصرت عامالت المنازل من قِبل مكاتب االستقدام أو أصحاب العمل الذين ينتهكون ح

عقوبات الحكومة ألرباب العمل المسيئين على اإلجراءات اإلدارية مثل تقييم الغرامات وإغالق شركات 

التوظيف وإصدار أوامر ألرباب العمل بإعادة جوازات السفر المحتجزة، أو مطالبة أصحاب العمل بدفع 

يئة والمجلس األعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج األمم  ، أطلقت اله2020األجور.  في سبتمبر/أيلول لعام 

المتحدة اإلنمائي والمنظمة الدولية للهجرة مبادرة "تمكين" لتنفيذ نظام تكامل التوظيف الدولي لتعزيز 

التوظيف األخالقي للعمال المهاجرين.  حتى نوفمبر/تشرين الثاني، صرحت الهيئة العامة للقوى العاملة  

 األولى من مبادرة "تمكين"، والتي تضمنت تدريب موظفيها ووكاالت التوظيف. باكتمال المرحلة 

لم يمتلك بعض عاملي المنازل القدرة على االبتعاد عن وضع غير صحي أو غير آمن دون المخاطرة بعملهم.   

التي شملت  وأفادت تقارير بقيام عاملي المنازل باالنتحار أو محاولة االنتحار بدافع اليأس بسبب سوء المعاملة

العنف الجنسي أو ظروف العمل الرديئة.  يقدم القانون حماية قانونية لعاملي المنازل، شملت عملية تظلم 

رسمية تديرها الهيئة العامة للقوى العاملة.  وإذا لم يكن العامل راضياً بقرار هيئة التحكيم فله الحق في رفع  

 قضية قانونية أمام المحكمة العمالية. 

ة سفارات للبلدان التي لديها عدد كبير من عمال المنازل في البلد درجات متفاوتة من النجاح في وأحرزت عد 

الضغط على الحكومة لمقاضاة حاالت خطيرة من إساءة معاملة عاملي المنازل.  وشملت الحاالت الشديدة تلك 

 التي حدثت فيها إصابات خطيرة مهددة لحياة العامل أو حاالت الوفاة. 

و/تموز، فرضت الهيئة العامة للقوى العاملة حظراً على تصاريح اإلقامة للعمال في البالد الذين في يولي 

يعملون في الصناعات الصناعية والزراعية وصيد األسماك.  في سبتمبر/أيلول، نفذت الهيئة العامة للقوى 

يح عمل بسبب النقص المنتشر  العاملة قراراً بالسماح للوافدين بتحويل تأشيرات الزيارة التجارية إلى تصار 

 في العمالة.


