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 تقرير حول التعذيب يف الكويت

 (2016 /متوز)يوليو
 

فعني عن حقوق ( لعرض بعض القضااي واحلاالت اخلاصة ابملداGCHRيف هذا التقرير، يسعى مركز اخلليج حلقوق اإلنسان )
إنسانية أو  اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالنتهاكات اإلنسان املرتبطة إب

ومن املزمع أن (. CAT( يف ضوء االستعراض الثالث القادم للكويت من قبل جلنة مناهضة التعذيب )UNCATاملهينة )
 .2016أغسطس/أب  12يو/حزيران ويول 25للجنة مناهضة التعذيب يف جنيف بني  58تنعقد اجللسة 

 
ما زال املدافعون عن حقوق اإلنسان يف الكويت مستهدفني وعرضة للمضايقات القضائية والرتهيب وسوء املعاملة على يد 
السلطات. وما زالت هناك قيود على حرية التعبري ويتم استخدام القضاء ملهامجة املدافعني عن حقوق اإلنسان، وال سيما نشطاء 

 الف نسمة من السكان ال تزال دون حل.  180ون، حيث أن أزمة البدون الذين يشكلون ما يقرب من البد
 

وعلى الرغم من وجود أحكام ابلدستور والقوانني الوطنية لتجرمي التعذيب وضمان احلق يف حماكمة عادلة، مبا يف ذلك احلق يف 
نتهاك للمادتني األوىل والثانية هي موضع جتاهل وهذا يشكل إحيان هذه األحكام يف كثري من األفأن الوصول الفوري إىل حمام، 

دون احلصول على  من ن عن حقوق اإلنسان ويتعرضون للرتهيب والضربتم اعتقال املدافعو من اتفاقية مناهضة التعذيب. وعادة ي
 . 1أي متثيل قانوين أو إجراءات عادلة

 
اتفاقية مناهضة التعذيب اليت تنص على اجراء حتقيق سريع ونزيه "كلما من  13و  12أبحكام املادتني السلطات ال تلتزم و 

من أعمال التعذيب قد ارتكب". وكذلك أي تعويض لضحااي التعذيب مما  وجدت أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد ابن عمالا 
ث تقابل وقائع سوء املعاملة من اتفاقية مناهضة التعذيب يتم جتاهله من قبل السلطات الكويتية، حي 14تنص عليه املادة 

من حقه يف التمثيل القانوين ومت االعتداء عليه بل انصر أعلى سبيل املثال، مت حرمان املدون و والتعذيب ابإلفالت من العقاب. 
ره ساءة ملصاحل البالد" بسبب ما نش"اإلشأهنا "املساس أبمن الدولة" ورتكاب جرائم من السجن، بعد أن وجهت له اهتامات إبيف 

  على موقع التواصل االجتماعي تويرت. ومل حيصل انصر على أي تعويض ملا تعرض له من سوء املعاملة.
 

هم مع جمرمني مدانني نرتنت لظروف غري إنسانية ويتم حبسافعني عن حقوق اإلنسان ونشطاء اإلحيان يتعرض املدظم األويف مع
 .32تفاقية مناهضة التعذيبنتهاك إليف إ

                                            
1 CAT/C/KWT/3   من االتفاقية وعمالً باإلجراء االختياري لتقديم التقارير يونيو/حزيران  19النظر في التقارير المقدمة من الدول األطراف بموجب المادة

2015 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/182/46/PDF/G1518246.pdf?OpenElement 

 من اتفاقية مناهضة التعذيب 11المادة  2
ين يتعرضون ألي من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذ 8. )أ(، والمبدأ 2الفقرة  10العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة  3

 ( من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.1. )85)ب( و 8شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، والقواعد 
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من منظمات حقوق اإلنسان واجملتمع الدويل، إال أن هذه الفئة  نداءاتوعلى الرغم من  2011زمة البدون منذ عام تفاقمت أ

ظلت "معدومة اجلنسية" ال تتمتع سوى حبماية ضئيلة مبوجب القانون الكوييت. وهناك مزاعم هلا مصداقية حول تعرض املتظاهرين 
مطولة منذ إلقاء  عادة ما يقضي املتهمني البدون فرتات زمنيةو . 4ة البدون للتعذيبالسلميني وأولئك الذين يعملون على قضية فئ

ال يتم إخطارهم بتاريخ اجللسة وحيرمون من فرصة حضور ممثل عنهم، مما يؤدي إىل  جلسة احملاكمة وغالباا  حىتالقبض عليهم 
 . غيابياا إدانتهم 

 
. وهو انشط 2004سكرتري جلنة البدون الكويتيني منذ أن بدأ نشاطه يف جمال حقوق اإلنسان يف عام  نواف البدرمت استهداف 

 ومدافع عن حقوق اإلنسان يعمل كمراقب للمسريات السلمية.
  
مؤسس ومدير منظمة "كويت ووتش"، وهي منظمة غري حكومية تعمل على رصد وتوثيق االنتهاكات  نواف اهلندالكذلك فأن و 

 . ويف2012ويت ومنطقة اخلليج، مت اعتقاله واحتجازه عدة مرات مبا يف ذلك يف يناير/كانون الثاين وأكتوبر/تشرين األوَّل يف الك
 للمثول امام أمن الدولة للتحقيق.  هديل بوقريصمت استدعاء اهلندال واملدافعة عن حقوق اإلنسان  2014 سنة

 
مت لقد وقع تويرت. فية تغريدات نشرها على حسابه مبال حبق اهلندال على خل، صدرت مذكرة اعتق2015يف يناير/كانون الثاين 
وتعرض للضرب اثناء قيامه مبراقبة مظاهرة مطالبة إبصالح القضاء واإلفراج عن النشطاء املعتقلني.  2015اعتقاله يف مارس/آذار 
يف جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم  2015مارس/آذار  20 ء على خلفية قيامه ابلقاء كلمة بتاريخويعتقد أن اعتقاله جا

ن االعتداءات املستمرة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان ونشطاء املتحدة، حتدث خالهلا عن حالة حرية الرأي والتعبري وع
 " وأفرج عنه بكفالة.مت منعه من السفر بعد يومني من اعتقاله، ووجهت له هتمة "التجمع غري القانوينو نرتنت يف الكويت. اإل
 
مت  2012بشكل مستمر. ففي أكتوبر/تشرين األوَّل جمموعة البدون، لالستهداف حد افراد ، وهو أعبد احلكيم الفضليعرض ت

خالل تلك الفرتة تعرض للضرب وتعصيب العينني و . اا يوم 100القاء القبض عليه وتعرض للتعذيب ومت حبسه ألكثر من 
بتهم عبد الناصر الفضلي ، مت القاء القبض عليه هو وشقيقه 2014دة ساعات. ويف فرباير/شباط جمهد لع والتعليق يف وضع  

بريل/نيسان دخل عبد احلكيم الفضلي يف أ 5. ويف ومت التحقيق معهم دون حضور حمام تتعلق مبظاهرة لدعم حقوق البدون.
خوان للمحكمة أهنما تعرضا . وقال األ2014سان أبريل/ني 8يف  عن الطعام بعد متديد حبسه. وبعدها أطلق سراحه إضراب  

 عني االعتبار. جازهم ولكن ادعاءاهتم مل تؤخذ بللتعذيب أثناء احت
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، مت القاء القبض على عبد احلكيم الفضلي مرة أخرى وحبس ملدة شهر وبعدها مت اخالء سبيله على ذمة 2014يف يوليو/متوز 
يف و على ذلك.  عن الطعام احتجاجاا  املعاملة واالعتداء البدين ودخل يف إضراب  القضية. وخالل هذه الفرتة تعرض لسوء 

عتداء على ضابط شرطة، على الرغم من وجود تقارير جن ملدة ستة أشهر بعد اهتامه ابإل، حكم عليه ابلس2014سبتمرب/أيلول 
وكذلك مل يسمح له ابستدعاء شهود   طبية تؤكد أن عبد احلكيم الفضلي هو الذي تعرض للضرب من قبل نفس ضابط الشرطة.

، حكم عليه ابلسجن ملدة عام مع األشغال الشاقة مث االبعاد خارج البالد. 2015من دفاعه. ويف يناير/كانون الثاين عام  كجزء  
والدعوة عتداء على ضباط شرطة اثناء أتدية عملهم مما اسفر عن إصابة بعضهم، اليت وجهت له استخدام القوة واإل ومن بني التهم

. وجدير اا ، أيدت حمكمة النقض احلكم الصادر ضده وال يزال حمبوس2016ملظاهرة غري قانونية لإلخالل ابألمن. ويف مايو/أاير 
 ابلذكر أنه مل يتم التحقيق يف مزاعم التعذيب اليت أبلغ عنها يف انتهاك واضح التفاقية مناهضة التعذيب. 

 
 20إىل  15هي واحدة من بني ما يقرب من  عبري حدادان لبدون أن السلطات هتامجهم. يقول احملامون الذين ميثلون نشطاء ا

حمام يعملون لصاحل البدون دون تلقي أجر. وقالت إهنا تعتقد أن األجهزة األمنية حثت بعض املوكلني على إلغاء عقودهم وقيل هلا 
 ون سبب واضح.مرارأ أن تتوقف عن العمل. ويذكر أنه مت أتجيل خترج ابنها مرتني د

 
ران حدى مؤسسي اللجنة الوطنية لرصد االنتهاكات على املدافعة عن حقوق اإلنسان وإ ، حكم2015يف يونيو/حزيران 

ابلسجن ملدة ثالث سنوات مع األشغال الشاقة. جاء ذلك نتيجة لقيامها بتكرار خطاب ألقاه النائب السابق  غيابياا  السعدون
داا قانون االنتخاابت، ويقضي مسلم الرباك حاليا حكما ابلسجن ملدة عامني بسبب هذا منتق 2002مسلم الرباك يف عام 

 اخلطاب. 
 
اثرت جلنة مناهضة التعذيب يف قائمة املسائل املوجهة للكويت مسألة تعرض البدون الذين احُتجزوا خالل احتجاجات أ

. وردت السلطات الكويتية بقوهلا، "مل حيدث 5حتجازللضرب واالعتداءات اجلسدية أثناء اال 2011فرباير/شباط ومارس/آذار 
  6أي جتاوز أو تعسف من قبل قوات األمن."

 
ملساواة يف احلقوق وضمان تعزيز جمموعة البدون ابيعتقد مركز اخلليج حلقوق اإلنسان أنه جيب على السلطات أن تعرتف حبق 

 الئق، كما يدعو السلطات إىل منح اجلنسية فورا للمقيمني منذ فرتة طويلة. ومحاية تلك احلقوق بشكل  
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تعرض املدافعون عن حقوق اإلنسان الذين يشاركون يف رصد االحتجاجات السلمية وانتهاكات حقوق اإلنسان لالعتداء 

 حممد صاهود العنزياء القبض على مت الق 2014يوليو/متوز  3اجلسدي واملضايقات القضائية يف حماولة لعرقلة عملهم. ففي 
مظاهرة  ه مبراقبةراد من القوات اخلاصة اثناء قياماملدافع عن حقوق اإلنسان وعضو املرصد الكوييت حلقوق اإلنسان على يد أف

 ليوم التايل. نائية قبل أن يتم اطالق سراحه ابتعرض للضرب واحلبس التعسفي يف إدارة التحقيقات اجللقد سلمية.
 

بشكل مستمر ويتم استهداف أولئك الذين ميارسون ويعملون على تعزيز هذا احلق  اا حرية التعبري يف الكويت قيودتواجه 
مدون وانشط يف جمال حقوق اإلنسان وعضو اللجنة الوطنية لرصد االنتهاكات يف  حممد العجمياألساسي. حيث مت استدعاء 

نائية. وعندما وصل مت حبسه على ذمة التحقيقات مث مت اطالق إىل إدارة التحرايت واملباحث اجل 2014آب/أغسطس  27
، اثناء قيامه برصد انتهاكات مسرية "كرامة 2014يوليو/متوز  6سبتمرب/أيلول. وكان قد اعتقل أيضاا يف يوم  2سراحه بكفالة يف 

 ل جمموعة من اجملهولني إىل مكان  أخذ ابلقوة من منزله من قب 2015ويف يناير/كانون الثاين  وطن"، وأفرج عنه يف نفس اليوم.
 الحق بنشر تغريدات على تويرت.  هتم يف وقت  غري معلوم. مث أ

 
ثنني من رجال عنيف على يد أ نتهاكات، العتداء  حد مؤسسي اللجنة الوطنية لرصد اإل، أسليمان اجلاسمتعرض  2013يف عام 

القوات اخلاصة يف جهاز الشرطة، ومت القبض عليه اثناء قيامه بتغطية مظاهرة سلمية يف مدينة الكويت. ويف أكتوبر/تشرين األول 
، حكم عليه ابلسجن ملدة شهر بعد حماكمة مل تلتزم بضماانت احملاكمة العادلة وعلى خلفية هتم ملفقة كاملشاركة يف 2014

 اليت تقدم هبا ضد الشرطة.  شكواهوعصيان أوامر الشرطة. كما مت رفض  مظاهرة غري مرخصة
 

يقوم املدافعون عن حقوق اإلنسان يف الكويت بتأدية عملهم حتت هتديد التعرض لالعتقال التعسفي واحملاكمات اجلائرة وسوء 
ع حقوق اإلنسان يف الكويت من املعاملة والتعذيب على يد السلطات. وميكن تسليط الضوء على الفشل يف التعامل مع وض

 .7خالل غياب هيئة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان
 

ن عن حقوق اإلنسان أو لتعزيز ومحاية ماية لضمان سالمة هؤالء املدافعو ال تتخذ احلكومة الكويتية املسؤولية الكافية وال توفر احل
لتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اا إلصارخ اا ط انتهاكتلك املمارسات اليت تنتهجها السلطات ال تشكل فقان حقوق اإلنسان. 

اإلنسان، ولكنها أيضا تعيق العمل السلمي يف جمال حقوق اإلنسان وهتدد اجملتمع املدين ومحاية وتعزيز حقوق اإلنسان. ويعتقد 
 نسان يف الكويت. مركز اخلليج حلقوق اإلنسان أن استعراض جلنة مناهضة التعذيب يتيح الفرصة لتحسني حالة حقوق اإل

 
مركز اخلليج حلقوق اإلنسان هو منظمة مستقلة غري رحبية وغري حكومية تعمل على توفري الدعم واحلماية للمدافعني عن حقوق 

ظر: وين اجلمعيات والتجمع السلمي. اناإلنسان يف منطقة اخلليج من خالل تعزيز احلق يف حرية التعبري وتك
www.gc4hr.org 
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