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.  دولـة الكويـت: إمارة وراثية في ذرية الشيخ مبارك الصباح، ونظام الحكم فيها ديمقراطـي 

!  رئيــس الدولـــة: الشيـــخ صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصبـــاح 

!  رئيــس الحكومــة: الشيــخ جابــر المبــارك الحمــد الصبــاح 

تـعرف الـکویـت بـأنـها واحـة للحـریـات، وتـتمیز بـبرملـان حـیوي . املـنطقة لـقدرتـه ! 

اسـتجواب الـوزراء، وصـالحـیته . إصـدار تشـریـعات، وکـانـت الـکویـت مـالذا آمـنا لـکثیر مـن 

السـیاسـیین والـکتاب واملـفکریـن الـفاریـن مـن جـالدي أوطـانـهم، وتـعرف عـاملـیا بـأنـها مـرکـز لـلعمل 

اإلنـسانـي، ویحـمل أمـیرهـا الـحالـي الشـیخ صـباح األحـمد لـقب قـائـد الـعمل اإلنـسانـي؛ ذلـك بـعد 

تکریم أممي لهما. 
کـما کـانـت إلـی الـسنوات الـقریـبة تـحتل مـراکـز مـتقدمـة . تـقاریـر مـنظمات الـرصـد الـحقوقـیة 

الــعاملــیة . مــجال حــقوق اإلنــسان؛ نــظرا لــطهارة سجــلها مــما یــعرف بـ«املــعتقلین 

السـیاسـیین» نسـبیا وإلـی حـد کـبیر مـقارنـة مـع أشـقائـها وجـیرانـها، وألن لـعامـة الـشعب حـق نـقد 

الـوزراء ورئـیس الـحکومـة ومـحاسـبتهم. مـع هـذا، فـإن رئـیس الـحکومـة ال یـأتـي عـبر الـترشـیح 

واالختیار، وإنما یتم تعیینه من قبل أمیر البالد، وهذا مما یفقد الرئیس الشرعیة الکاملة. 
لـیس لـلکویـت مـعارضـین ال . الـخارج وال . الـداخـل یـنادون بـإسـقاط نـظام الـحکم أو األمـیر، 

ورصـدنـا یـؤکـد تـمسك حـتی مـن یـسمون بـاملـعارضـة بـالـنظام مـع ضـرورة إحـداث إصـالحـات 

وتغییرات دستوریة وقانونیة. 

إن قـلنا بـأن املـعارضـة تـعني وجـود حـزب یـمتلك بـرنـامـجا مـضادا لـبرنـامـج الـحکومـة؛ فـال یـمکن أن 
نـقول بـأن . الـکویـت مـعارضـة حـقیقیة، وإنـما هـناك مجـموعـة مـن املـعترضـین، وتـوافـقات 

بین النواب والحکومة؛ نظرا لخلوها من األحزاب، ولعدم وجود حکومة منتخبة. 
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کـانـت الـکویـت فـیما مـضی الـبلد األکـثر تـسامـحا؛ إذ لـم تـکن دولـة مخـرسـة لـأللـسن، أو کـاسـرة 

لـألقـالم، ولـکن الـتحول کـان تـدریـجیا . سـیاسـتها، فـفي الـسنوات األخـیرة، ویـمکن حـصرهـا مـا 

بـین عـام ٢٠١١م إلـی ٢٠١٩م؛ تـدنـی مسـتوى الحـریـات . الـبالد، واسـتغلت الـدیـمقراطـیة فـیها، 

حـتی شهـدنـا فـیها مـعتقلین سـیاسـیین، والجـئین کـویـتیین . الـخارج إفـالتـا مـن الـعقاب 

السـیاسـي بـحقهم، وآخـریـن هـاجـروا طـوعـا بـعد فـقدانـهم األمـل مـن حـدوث إصـالح، وفـقدانـهم 

الـثقة بـمعظم مـؤسـسات الـدولـة؛ بسـبب عـبث أمـیر الـکویـت الشـیخ صـباح األحـمد بـالـبرملـان 
بـاسـم الـقانـون وسـیطرتـه عـلیه بـتمریـر قـوانـین وتشـریـعات مـخالـفة لـلمعاهـدات واالتـفاقـیات 

الـدولـیة والـدسـتور الـکویـتي. یـمکن الـقول بـأن الـکویـت شهـدت تـدهـورا حـادا وغـیر مسـبوق . 

وضـع حـقوق اإلنـسان، مـما أدى إلـی اسـوداد الـصحیفة الـحقوقـیة لعهـد أمـیر الـکویـت الـحالـي. 

و! الرغم من ذلك کله، ال یزال النظام یروج عن نفسه کدولة حاضنة لإلنسانیة. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تسـتمر السـلطات الـکویـتیة بـاسـتخدام أحـکام الـدسـتور، وقـانـون أمـن الـدولـة 

الـداخـلي، والتشـریـعات األخـرى لـتقیید حـریـة الـتعبیر ومـحاکـمة املـعارضـین وقـمع 

املعارضـة السیاسیـة. 

 

ضـیقــت السـلطــات فـــي الـکویـــت حـریـــة الـتعبیــر والتجـمــع. حـالـــة الحـریـــة 

فــي الکویــت جزئیــة. 

 

واصــلت الســلطات الــکویــتیة فــرض 

قـیود ال مـبرر لـها ! حـریـة الـتعبیر 
بأسالیـب شتـی. 

 

اإلمــارة الــتي یــحکمها صــباح الــرابـــع 
أثـــارت قــلـق لــجنـة حــقـوق اإلنــسـان 

باألمـم املتحـدة. 
 



الـصورتـان تـوضـحان انحـدار املسـیرة الـدیـمقراطـیة الـکویـتیة، والـتراجـع الـحاد . اهـتمام الـشعب 

 . حضور جلسات البرملان الذي أضحی مسرحیة لنواب یمثلون فیه مصالح أقطاب الفساد.

حضـور الجماهيـر لجلسـات مجلــس األمــة (2009م)
�

حضــور الجماهيــر لجلســات مجلــس األمــة (2019م)
�

 ٤



 ٥

نخبـة مـن معاهـدات حقـوق اإلنسـان الدوليـة التـي تعـد دولـة الكويــت طرفــا فيهــا

تاريـــــخ انضمـــــام الكويــــت 
لالتـفـــــاقــــيــــــــــــــــــــــة

االتـفـاقيـــــــــــــــــة

1968م
االتـفاقـیــة الـدولـیــة لـلقضــاء عـلــی جـمیــع أشـکــال 

التمییــز العنصــري

اتفاقیــــة حقــــوق الطفــــل1991م

اتفاقیـة القضـاء علـی جمیـع أشکـال التمییز ضد املرأة1994م

العهد الدولـي الخـاص بالحقـوق املدنیـة والسیاسیـة1996م

1996م
العهـــد الـدولـــي الـخــاص بـالـحقــوق االقـتصایـــة 

واالجتماعیــة الثقافیــة

1996م
اتـفاقـیــة الـقضـاء عـلـی الـتعذیــب وغـیـره مــن ضــروب 
املعاملة أو العقوبة القاسیة أو الال إنسانیة أو املهینة
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یـسعی مـعظم املـتهمین . حـقوقـهم الـطبیعیة کـحق الـتمتع بحـریـة الـرأي والـتعبیر إلـی 

اسـتخدام حـق آخـر مـن حـقوقـهم، وهـو حـق الـلجوء والهـروب مـن قـبضة السـلطة؛ إفـالتـا مـن 
الـعقاب السـیاسـي بـحقهـم، وهــذا قــد یـکـون حــال بـدیــال عــن الـسجـن، ولـکنـه لــن یـکـون 

بطبیعـة الحـال بدیـال عـن الوطـن. 

وغـدت حـالـة الـلجوء ظـاهـرة مـشهودة بـشکل صـریـح . الـساحـة الـکویـتیة، غـیر مـتأثـرة بـدول 

الـجوار کـاملـملکة الـعربـیة الـسعودیـة مـثال؛ فـظاهـرة الـلجوء . املـملکة لـها دوافـع مـغایـرة 

مـقارنـة بـدوافـع الـفرد الـکویـتي لـلجوء، وإال فـإن اسـتقرائـنا وتحـریـاتـنا دلـلت ! أن مـعظم 

الالجئین . الخارج ینتظرون عفوا أو إصالحا لقوانین الحریات لیرجعوا إلی بلدهم الکویت. 
نـتج عـن الـلجوء السـیاسـي لـلکویـتیین تـفکك أسـرهـم، وضـیق املـعیشة؛ فـقد نشـرت صـحف 
محــلیة نــبأ رجــوع بــعض املــتهمین . قــضیة «دخــول املجــلس» وتســلیمهم أنــفسهم 

 .( ١للسلطات أمال . الحصول ! عفو خاص(

و. الـوقـت الـذي تـسعی فـیه حـکومـة الـکویـت السـتعادة املـقاتـلین الـکویـتیین . صـفوف 

) ، فـإنـها تـتجاهـل مـواطـنیها املهجـریـن بسـبب تـصریـحهم عـن  ٢املـنظمات اإلرهـابـیة مـن سـوریـا(

آراء سیاسیة ودینیة. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

للتکتیکــات القمعیــة ضــد املواطنیــن فــي الکویــت 

 ✗ إغــالق مؤسســات غیــر حکومیـة

✗ منــع التجمـعـــات✗ منــع السفــر✗ إسقـاط الجنسیــة✗ االعتقال التعسفي

1. جريدة الراي الكويتية: «الكويت تسعى الستعادة الُمقاتلين الكويتيين من سورية!»، بتاريخ 1/11/2018.

2. في يوم 2/4/2019 سلم المحكوم في قضية «دخول المجلس» نواف الخالف نفسه للسلطات الكويتية.

 ٦
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الـکویـت ال تـعطي لـلمتهم املـتواجـد خـارج الـبالد ضـمانـات لـحق الـدفـاع عـن نـفسه أمـام الـنیابـة 

عـبر مـحامـیه الـخاص إذا کـان مـتهما . قـضیة أمـن دولـة، وإنـما تـلزمـه بـالـحضور شـخصیا 
واملـثول أمـام الـقضاء؛ ولـذا ال یـزال کـثیرون خـارج الـبـالد بـعـد صــدور حـکـم أول درجــة ضـدهـم، 

ال یسـتطیعون الـطعن بـه وتـخفیف الـعقوبـة إال . حـالـة حـضورهـم الـشخصي . املـحکمة، 
وهـذا مـا یـتناقـض مـع مـا جـاء . خـطاب أمـیر الـکویـت الشـیخ صـباح األحـمد . کـلمته  . 

 i دور االنـعقاد الـثالـث  لـلفصل التشـریـعي الـخامـس عشـر ملجـلس األمـة: «لـم ولـن یـکون
الـکویـت أبـدا مـا یـعرف بـسجین سـیاسـي أو مـعتقل، ولـم یـصدر حـکم قـضائـي واحـد 

 .( ٣باإلدانة دون محاکمة عادلة توافرت فیها جمیع الضمانات لحق الدفاع»(

) فـإن عـددا مـن الـکویـتیین یـقیمون . الـخارج ملـدة  ٤وبحسـب صـحیفة الـراي املحـلیة الـکویـتیة(

طـویـلة دون الـعودة ألرض الـوطــن، وغـالـبـا مـا تـکـون للسـبـب ذاتــه، ویـشکـل هــذا األمــر لـجـوءا 

صـامـتـا، ویخـلـق لـدیـنـا کـمنظمـة تـرصــد االنـتهاکــات مـخاوفــا بــأن الـکویــت لــم تـعـد تـحتـرم 

الحقـوق اإلنسانیـة. 

قصـر العـدل (مقـر المحاكـم الكويتيـة العليـا)
�

3. نقًال عن وكالة األنباء الكويتية (كونا) بتاريخ 30/10/2018.
4. جريدة الراي الكويتية: «كويتيون يطلبون اللجوء!»، بتاريخ 1/6/2018.
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وتـتمثل الـتهم الـتي یـوجـهها الـقضاء الـکویـتي عـادة بـإدانـة الـناشـطین السـیاسـیین وأصـحاب 

الـرأي . ثـالثـة اتـجاهـات رئیسـیة، وهـي تـهم هـالمـیة ومـرنـة، یـمکن مـن خـاللـها إعـطاء الـقضاء 

سلطة تقدیریة . اتهام بعض األشخاص، والغض عن آخرین: 

أوالً: الـعیب بـالـذات األمـیریـة. وهـي مـن أبـرز الـتهم الـتي وجـهها الـقضاء إلـی کـثیر مـن 
املـواطـنین. مـن املـعلوم بـأن األمـیر هـو رئـیس الـدولـة ومـؤسـساتـها، ورئـیس السـلطتین 

التشـریـعیة والـتنفیذیـة، ویـمارس سـلطاتـه مـن خـالل الـحکومـة ووزرائـها؛ لـذا عـادة ال یـوجـه 

املـواطـنون خـطابـاتـهم مـباشـرة إلـی األمـیر، وإنـما لـلحکومـة الـتي تـمثله، ولـکن . الـوقـت 

ذاتـه فـإن املـواطـنین یـسمعون خـطابـات األمـیر أکـثر مـن خـطابـات رئـیس الـحکومـة الشـیخ 

جـابـر املـبارك؛ فـال یـرى املـجتمع رئـیس الـحکومـة سـوى ”دیـکـور” ال یـمتلك الـقدرة ! 
رسـم السـیاسـة الـعامـة، فـإلـی مـن یـوجـه الـنقد إذا کـان املـواطـن یـتدرج فـیه ابـتداء مـن 

املـختار، فـاملـحافـظ، فـالـوزیـر، فـرئـیس الـوزراء؛ ثـم ال یـلقی جـوابـا أو اهـتمامـا؟ مـع ذلـك، فـإنـنا 

الحـظنا بـأن لـلقضاء مـعایـیر مـزدوجـة . أحـکامـه وإدانـاتـه؛ فـمثال، ألـقی مـرزوق الـغانـم 

(قـبل تـولـیه مـنصب رئـاسـة املجـلس) خـطابـا . نـدوتـه االنـتخابـیة مـوجـها خـطابـه إلـی 
أسـرة الـحکم (أي والة العهـد مـن ذریـة مـبارك) مـباشـرة قـائـال لـهم: «تـبون الـحکم وال مـا 
تـبونـه؟ (تـریـدون الـحکم أم أنـکم ال تـریـدونـه؟)»، ولـم یـتم إدانـته، بـل ! الـعکس، تـصدر 

رئـاسـة الـبرملـان، ویـثنی عـلیه مـن قـبل األمـیر . خـطابـات دور االنـعقاد، فهـل لـو وقـف 

املـواطـنون الـیوم أمـام قـصر بـیان (أحـد الـقصور األمـیریـة)، أو . سـاحـة اإلرادة (الـساحـة 

املقابلة ملجلس األمة) ورددوا خطابه سیسلمون من إدانة القضاء؟ 

کـانـت السـلطات . الـکویـت قـد اتخـذت سـیاسـة الـقبضة الحـدیـدیـة إلسـکات مـن یـسمون 

بـاملـعارضـة بـعد تـردیـدهـم لخـطاب الـنائـب الـسابـق مسـلم الـبراك الـذي وجـهه بـشکل 

مباشر إلی أمیر البالد قائال له: «لن نسمح لك». 

ثـانـیــا: اإلسـاءة لـلذات اإللهـیة واألنـبیاء والـصحابـة وزوجـات الـنبي وآل الـبیت. وهـي 

تـهمة غـالـبا مـا تـکون شـماعـة تسـتعمل ضـد األقـلیات املـذهـبیة عـادة؛ کـالشـیعة أو 

املنتمین إلی أدیان غیر اإلسالم (وهو دین الدولة بحسب الدستور) أو الالدینین. 

أبــرز الالجئيــن الكويتيـين المتهمـين باإلسـاءة للــذات األميريــة
اللجــوءسنــوات الحكــماالســـم

٩٠ سنــةصقــر الحشــاش

h بريطانيــا٣ سنــواترانيـــــا السعـــــــد

h هولنــــدا
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کـما أن ازدواجـیة الـقضاء تتجـلی مـرة أخـرى . تـثبیت هـذه الـتهمة ! أشـخاص دون 

آخـریـن، فـفي سـنة 2017م بـرأ الـقضاء الـکویـتي الـداعـیة الـسني عـثمان الخـمیس مـن 

الـتهم املـوجـهة إلـیه . مـخالـفة قـانـون الـوحـدة الـوطـنیة وازدراء الشـیعة، واعـتبرت مـا 

قام به «بحث علمي». 

ثـالـثــا: اإلسـاءة لـلدول الـشقیقة ورؤسـائـها. الـزعـم بـأن تـعبیر مـواطـن عـن رأیـه حـول 

األداء السـیاسـي لـدولـة شـقیقة أو رئـیسها یـؤثـر ! الـعالقـات الـدبـلومـاسـیة بـینها وبـین 
الـکویـت، وأن رأیـه قـد یسـبب نـوعـا مـن الحـرب، أمـر فـیه تـهویـل ومـبالـغة؛ ألنـها تـصریـحات 

أفـراد لیسـت لـدیـهم سـلطة عـلیا . الـبلد، فـال هـم بـأمـراء وال وزراء وال حـتـی مـنتمین 
لجهة سیادیة، وإنما هي آراء أفراد لیس إال، آراؤهم تمثلهم ال أکثر. 

. وقـت الحـق، اعـتبر املجـلس األ! لـلقضاء الـکویـتي بـأن اإلسـاءة الـلفظیة لـرؤسـاء 
الـدول لیسـت عـمال عـدائـیا، ولـم نـر بـعد مـن الـحکومـة أي تـعویـض ملـن تـضرر مـن هـذا 

الـقانـون، ولـن یسـتفید مـن هـذا الـقرار مـن صـدرت بـحقهم أحـکام نـهائـیة، بـل عـلمت هـیئة 

الـید الـعلیا عـن مـصادرهـا بـأن الـقضاء ال یـزال یـدیـن املـواطـنین مـعتمدا ! تـهمة 
اإلسـاءة الـتي یـنفیها األ! لـلقضاء مـن جـانـب، وتـؤکــدهـا األحـکـام الـقضائـیـة مــن 

جانـب آخر. 

أبــرز الالجئيــن الكويتيـين المتهمـين بإزدراء الديــن

اللجــوءسنــوات الحكــماالســـم

10 سنــواتمحمـــد الميـــــل
8 سنــواتفـــؤاد الرفاعـــي
أحيلـت إلـى النيابـة العامـةفاطمــة المطــر

h بريطانيــا
h بريطانيــا

h الواليــات المتحــدة

أبــرز الالجئيــن الكويتيـين المتهمـين باإلسـاءة للـدول الشقيقـة ورؤسائهـا
اللجــوءسنــوات الحكــماالســـم

62 سنــةعبـد الحميــد دشتــي

38 سنــةعبــــد الله الصالــــــح
7 سنــواتفــــــؤاد الهاشــــــــــم

h بريطانيــا
h سويســرا

h اإلمــارات
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ویـعتمد الـقضاء الـکویـتي . أحـکامـه وإدانـاتـه ! قـوانـین شـرعـها الـبرملـان، وتـتمثل . 

خمسـة رئیسیـة: 

هـذه الـقوانـین تـعتبر مـن أکـثر الـقضایـا الـخالفـیة جـدال بـین أعـضاء مجـلس األمـة وکـتله وبـین 

مـکونـات الـشعب، ویـذکـر بـأن نـتائـج هـذه الـقوانـین کـارثـیة ! األسـر الـکویـتیة، وتـمثل هـذه 

الـقوانـین الخـمسة خـرقـا لـلمعاهـدات الـدولـیة واإلعـالن الـعاملـي، کـما أنـها تـخالـف . املـقام 

األول الـدسـتور الـکویـتي؛ فـقد نـصت مـواده ! إبـاحـة ثـالثـة حـریـات وکـفالـتها لـلمواطـنین، 
). وال نـخفي تـمیز دولـة الـکویـت بـاحـترامـها لهـذه  ٥وهـي: حـریـة املـعتقد، والـرأي والـبحث الـعلمي(

القوانین إلی عهد قریب مقارنة مع باقي الدول العربیة املجاورة والشقیقة. 
إنـنا نـؤکـد ! أن الـقضاء الـکویـتي . الـفترة األخـیرة أصـبح یـتعامـل بـتطبیق الـقوانـین بـشکلٍ 

مـزاجـي، بـل واملـزاجـیة أیـضا . اسـتعمال الـعفو الـخاص عـن املـدانـین بـأحـکام نـهائـیة مـن 

الـقضاء (وهـو عـفو عـن الـعقوبـة مـع بـقاء آثـارهـا)، والـذي هـو مـن صـالحـیات أمـیر الـبالد. . 

الـوقـت الـذي تـرحـب فـیه هـیئة الـید الـعلیا بـالـعفو الـخاص أو الـعفو الـشامـل عـن املـدانـین، فـإنـنا 

. الـوقـت ذاتـه نـنادي بـضرورة إصـالح هـذه الـقوانـین الـتي أودت بـاملـواطـنین إلـی املـعتقالت 
أو املهجـر کحـل جـذري لـلمشکلة، وإن تـرویـج الـعفو عـن املـعتقلین والـالجـئین کـمبادرة رحـیمة 
وفـضل ومـنة، مـا هـو إال اعـتراف ضـمني بـالـتهم املـوجـهة لـهم، . حـین أن األمـر ال یـتعلق 

بـتهم مسـتحقة؛ ألنـها قـضایـا رأي یـکفلها الـدسـتور واإلعـالن الـعاملـي. وتـبقی هـذه الـدعـوات 

تـخفي حـقیقة مـا تـعانـیه ضـحایـا هـذه الـقوانـین مـن خـیبة أمـل بـوطـن طـمحوا فـیه ملـزیـد مـن 

اإلصـالحـات، ودولـة تـتماشـی ولـو بـالحـد األدنـی مـع دول الـعالـم األول مـن حـیث حـقوق الـرأي 

 والتعبیـر واالعتقـاد.

اسم القانونرقم القانون

أمـــن الدولــة4 / 1970

المطبوعــات والنشــر3 / 2006

اإلعــالم المرئــي والمسمــوع61 / 2007

حمايــة الوحــدة الوطنيــة19 / 2012

مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات63 / 2015

5. راجع المادة 35، و36، و37 من الدستور الكويتي.
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ابـتداء مـن تـاریـخ ٣٠ نـوفـمبر / تشـریـن الـثانـي ٢٠١٨م قـادت هـیئة الـید الـعلیا حـملة مـناهـضة 

لـلقوانـین املـقیدة للحـریـات عـبر مـطویـات ورقـیة ومـنشورات إلـکترونـیة، ونشـرت دراسـة عـن 
 .(UHFCS02 :رقم الوثیقة) اللجوء السیاسي للکویتیین

وi ١٢ فـبرایـر / شـباط ٢٠١٩م وجهـت هـیئة الـید الـعلیا عـریـضة لـرئـیس مجـلس األمـة السـید 
مـرزوق عـلي الـغانـم بـغرض صـیانـة الـقوانـین املـقیدة للحـریـات، ووضـع حـد لـظاهـرة لـجوء 

الکویتیین إلی دول أجنبیة. 

وi ١٥ مـارس / آذار ٢٠١٩م الـتقی املسـتشار الـعام لهـیئة الـید الـعلیا محـمد املـیل یـوم 
الجـمعة املـوافـق ١٥ مـارس /آذار ٢٠١٩م بـالـنائـب الـبریـطانـي السـید غـاریـث تـومـاس، واسـتعرض 

مـعه مـلف الحـریـات . دولـة الـکویـت وتـدنـیها . الـبالد، وإقـبال عـدد مـن الـکویـتیین ! 

طـلب الـلجوء السـیاسـي بـشکل مـلحوظ وغـیر مسـبوق نـتیجة لـقوانـین مـطاطـة وتـتعارض مـع 

الـدسـتور واإلعـالن الـعاملـي لـحقوق اإلنـسان. وقـال السـید تـومـاس أنـه سـبق والـتقی بـالـعدیـد مـن 

الـکویـتیین الـبدون، ولـکنه لـم یسـبق أن الـتقی بـالجـئین کـویـتیین هـاجـروا أو هجـروا نـتیجة 

للقمع وهربا من االعتقال التعسفي. 
ولـسوء الحـظ أن لـلکویـت ! الـصعید الـدولـي عـالقـات وثـیقة مـع املـملکة املتحـدة بـناء ! 

املـصالـح املشـترکـة، والـروابـط الـتجاریـة والـصفقات األمـنیة. إن املـملکة املتحـدة والـحکومـات 

الـغربـیة بـدال مـن أن تـقوم بـحث الـنظام ! السـیر . طـریـق اإلصـالح فـإنـها مسـتمرة . 

دعـم الـکویـت والـتغطیة ! جـنایـاتـها فـیما یـتعلق بهـتك حـقوق اإلنـسان، تجـلی ذلـك لـنا 

بـشکل واضـح . أجـوبـة الـوزراء املـعنیین ! األسـئلة املـقترحـة مـن قـبلنا ! الـنائـب 

غاریث توماس، والتي قام هو بدوره بتوجیهها لهم. 

کـما أن الـکویـت وقـعت مـؤخـرا اتـفاقـیة لتسـلیم املجـرمـین بـینها وبـین بـریـطانـیا، ولـکن لـحسن 

الحظـ بأـن األخیـرة أضاـفتـ بنـدا . االتفـاق ینـص ! أن الالجئین الکـویتـیین . برـیطـانیـا ال 

یشملهم هذا االتفاق. 
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[األسئلــــة واألجوبــــة مترجمــــة ومختصــــرة] 

س: مـا هـو الـتقديـر الـذي أجـرتـها وزارة الـخارجـية والـكومـنولـث لـعدد الـسجناء السـياسـيين 
في السجون الكويتية؟ 

ج: نـحن ال نـحتفظ بـتفاصـیل عـن عـدد الـسجناء السـیاسـیین. ومـع ذلـك، فـإنـنا نـناقـش بـانـتظام 
حـقوق اإلنـسان واإلصـالح مـع حـکومـة الـکویـت - بـما . ذلـك . اجـتماعـات املجـموعـة 

الـتوجیهـیة املشـترکـة بـین املـملکة املتحـدة والـکویـت الـتي تـعقد کـل عـامـین. إذا کـانـت لـدیـنا 

مـخاوف محـددة حـول اإلدانـات أو األحـکام، فـإنـنا نـثیرهـا مـع حـکومـة الـکویـت کجـزء مـن حـوارنـا 

األوسع حول حقوق اإلنسان واإلصالح. 

س: مـا هـي الـمناقـشات الـتي أجـراهـا وزيـر الـخارجـية والـكومـنولـث مـع نـظيره الـكويـتي حـول 
انتهاكات حقوق اإلنسان في الكويت؟ 

ج: لـقد أجـرى الـوزیـر الـسابـق للشـرق األوسـط وشـمال إفـریـقیا مـناقـشات مـع نـظیره خـالل 
املجـموعـة الـتوجیهـیة املشـترکـة بـین املـملکة املتحـدة والـکویـت . الـکویـت . دیـسمبر 

2018. وکجـزء مـن مـناقـشاتـه، وانـعکاسـا لـعالقـاتـنا الـثنائـیة الـقویـة، تحـدث بـصراحـة حـول عـدد مـن 
القضایا والتي تشمل حقوق اإلنسان. 

س: مـا هـو الـتقديـر الـذي قـدمـه وزيـر الـداخـلية لـعدد الـالجـئين السـياسـيين الـكويـتيين فـي 
المملكة المتحدة؟ 

ج: وزارة الـداخـلیة غـیر قـادرة ! اإلبـالغ عـن الـعدد الـتقدیـري لـالجـئین السـیاسـیین الـکویـتیین 
. املـملکة املتحـدة. ومـع ذلـك، یـتم نشـر إحـصائـیات عـن عـدد طـلبات الـلجوء والـقرارات 

األولیة حسب بلد الجنسیة . إحصاءات الهجرة.
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