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ت�ص�ة.  297ت�ص�ة م2 أصل  182، قjل& ال)�'& 2015ة لالس�ع�اض ال�ور� الامل في ی7ای�/كان�ن ال�اني خالل ال�ورة ال�ان�

�مة d8ل& الjارسة ح�'ة  13ق�أن حالة ال��افع!2 ع2 حق�ق اإلن,ان، وح�اpة الo8 في مr ني، ت�8ی�ًا��ت�ص�ة ع2 الفYاء ال

�ع ال,ل�ي. وال یKال اXات وال��w�X2 ال'�ل��افع�ن ع2 حق�ق اإلن,ان ی�اجه�ن ق!�دًا صارمة، ح!z ت�اجه ال��افعات ال�عj!� وت)

�ي ال7X,�ة) ته�ی�ات م�Kای�ة. إن الق!�د القان�ن�ة وال,�اسات ال�ف�وضة على الo8 في pون (ع��jاء ال�ع2 حق�ق اإلن,ان وال7

�ع ال,ل�ي تع�ض ال��افع!2 ع2 حق�ق اإلن,اXات وال��w�X2 ال'�ا ن ل;�� م��اصل م2 االح�Xاز وال�ه!� وس�8 ال7X,�ة وغ!�هح�'ة ال�عj!� وت)

�ة ال�ق!!�pة م2 خالل ال��'عات الق��wة م�ل: قان�ن االج��اعات العامة!j2 ه�ه ال!d��عات لعام و  م2 أشdال االن�قام X��7Lة م�اش�ة لع�لهG. ی�G تXال�

�عات وال7� لعام  2015ل�مات لعام ، وقان�ن ج�ائG تق�7ة ال�ع1970، وقان�ن األم2 ال�]7ي لعام 1979j��، وال�یp 2ف�ض�ن ق!�دًا 2006وقان�ن ال

مف�]ة على ال8ق�ق وال�8'ات األساس�ة. 

 ال�;ا]� ال�ي ت�اجه ال��افع!2 ع2 حق�ق اإلن,ان

�اب وال�Yاpقات القYائ�ة وأحdامًا rال,Xی�اجه ال��افع�ن ع2 حق�ق اإلن,ان وال84ف!�ن وال��ون�ن وال)�اب االح�Xاز ال�ع,في  .1X2 واالس�

�ا في ذل� ال�8اك�ات ال��اب�ة ال�ال�ة) وال�7ع م2 ال,ف� وح�الت ال�ه!� وال�ع�ی� وغ!�ه م2 أشdال ال�عاملة الالإن,ان�ة وال�ه!7ة،r) r اإلضافة

 إلى ت�X'�هG م2 ال7X,�ة. 

�ة االس��7اف في ن�ف��j/ت�'2 ال�اني   .2d82 على  2017أص�رت مX,الr امًاdي  67أح�م�ا]7ًا ب�ع�� "اق�8ام ال�jل�ان" خالل اح�Xاج سل

�ة ال��!!K في 2011في عام d82. أص�رت مX,الr Gعل!ه G(2 ال�ی2 ُح!�. Lان ال��افع ع2 حق�ق اإلن,ان سل��ان ب2 جاسG م2 ب!2 ال��ه

�7& الع�ی� م2 األحdام ال�ي تG تأی!�ها ثG إ�rالها، ق�ارًا rاإلف�اج ع7ه. Lان& اإلج�اءات القان�ن�ة  2018ف�jای�/ش�ا� Yت z!لة وم�هقة ح'�[

 1م�ا ت�ك ال��عى عل�ه في حالة ع�م pق!2 قان�ني ألك�� م2 س�ع س7�ات.

ة ضال��افعة ع2 حق�ق اإلن,ان رنا ال,ع�ون �j,r ت�دی�ها خ�اب Lان ق� ألقاه ز��G ال�عار  2016اع�قل& ال,ل�ات األم�7ة في أب�'ل/ن�,ان  .3

��j/كان�ن ,pئ�ها في د�jت &�ألول ا وان�ق� ��ه قان�ن االن�;اrات. ُح)G عل!ها ��اب�َا rال,2X ل��ة ثالث س7�ات مع األشغال الاقة وال7فاذ. ت

�� ت���عها على "تعه� ح,2 ال,!�ة وال,ل�ك"، ودفع Lفالة ق�رها  2016r1000 .ي�'�L 2دی7ار 

��j/كان�ن األول ُح)G على ال84في ع�j هللا ال4الح في د .4,p2017  ة "اإلساءة���اب�ًا rال,2X ل��ة خ�¡ س7�ات مع األشغال الاقة ب�ه

�ج� قان�ن ال�XائG اإلل)��ون�ة. ُح)G عل�ه rال,2X ل��ة ع� س7�ا�r "�8ة���ل)ة الع�¢�ة ال,ع�دpة و£هانة اإلمارات الع�¢�ة ال�أخ��  تإلى ال

�ل)ة الع�¢�ة ال,ع�دpة واإلمارات الع�¢�ة ال���8ة".في م8اك�ة م 2018في ی7ای�/كان�ن ال�اني � 7ف4لة ب�ه�ة "إهانة ال��8'2 وال

�رات  2019ی7ای�/كان�ن ال�اني  2ب�ار'خ  .57�ُألقي ال�S¥ على ال�e84ة عائة ال�ش!� ح,� قان�ن مdاف8ة ج�ائG تق�7ة ال�عل�مات rع� ن�ها ل

Gم!!2. ت�d8ول!2 ال¦,��جهة إل!ها. على اإلن��ن& ت�7د rف,اد ال� 3إ]الق س�احها drفالة rع� أر¢عة أpام. ومع ذل�، لG ی�G إسقا� ال�هG ال

�ة لل�فاع ع2 ح�'ة  2018تG حل ج��wة ال�8'ة ال)�'��ة في ی�ن!�/حK'�ان  .6¨7�دون إخ�ار م,oj أو ت�j'� وُس2X أح� أعYائها. تع�ل ال

�ز  2ال�أ� وال�عj!�. و¢ع� شه�ًا واح�ًا، ب�ار'خ �� ج��wة ال�8'ة، أن�ر دش�ي، نف,ه إلى إدارة ال,2X ال���KL 2018ی�ل!�/تYغ�د وع�، سلG ال

                                                           

  https://www.gc4hr.org/news/view/1780باطل 67كويت: نيابة التمييز تؤكد أن حكم محكمة االستئناف في قضية  الكويت ال1 

  https://www.gc4hr.org/news/view/1439الكويت: الحكم بإيقاف عقوبة السجن ضد مدافعة حقوق اإلنسان  رنا السعدون2 

 

 شة الرشيد بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتالكويت: احتُجاز الصحفية والكاتبة عائ3 

https://www.gc4hr.org/news/view/2029 
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ل�عG ح�لة #ال�غ�'�_ل�¡_ج�'�ة ال�ي ب�أت rع� اع�قال rع¥  4ل�7ف!� الGd8  ال4ادر ض�ه rال,2X ل��ة س�ة أشه� �j,r تغ�'�ة ن�ها

 2018.5ال��ون!2 في ف�jای�/ش�ا� 

 فYاء ال��افع!2 ع2 حق�ق اإلن,انالق!�د ال�س��ة ال�ف�وضة على 

�ع ال,ل�ي دون إذن أو إخ�ار م,oj، ومع ذل� فإن  44ت)فل ال�ادة  .7Xفي ال� o8ر ال��عات لعام  م2 ال�س�Xاعات العامة وال��قان�ن االج�

�عات غ!� ال��4ح بها rاس�;�ام الق�ة ا 1979Xة ال�[��عات العامة. ف�ق& الXة ل8¨� ال��e,رة تع�4r ق� اس�;�مr ،ف�]ة��ا في ذل� ل

 .2!!��ائي للغاز ال�,!ل لل�م�ع وق7ابل ال4�ت ض� ال��¨اه�'2 ال,ل االس�;�ام الع

8.  Gن رق��7ح القانp24  ني.  1962لعام���ع ال�X�أن األن�pة وج��wات ال7فع العام ال,ل�ات ال�7ف!�pة ال,ل�ة ال�ف�]ة ل�ق!!� ع�ل م7¨�ات الr

�ات �Xp أن ت,Xل األخ!�ة ل�� وزارة ¨7�ال¦ون االج��ا��ة والع�ل، في ح!2 أن ال�زارة ت���ع r,ل�ة تق�ی�'ة Lاملة ل�ف¥ ال�,X!ل ل

 .oj,د دافع م��ع ال��ني ال�ي تع��j "ح�جة" لل�ولة، دون وج�X� ال

على  7إلن��ن&. ت7 ال�ادة ح�'ة ال�عj!� وال7ا� على ا 2015مdاف8ة ج�ائG تق�7ة ال�عل�مات ال�� تG اع��اده في ی�ن!�/حK'�ان pق!� قان�ن  .9

لل,ل�ات rإغالق م7اف�  13س7�ات ب�ه�ة ن� ال��8'¥ على اإل]احة rال7¨ام في الjالد". ت,�ح ال�ادة  10عق�¢ة ال,2X ل��ة ت4ل إلى 

�ا �8pم L .ن��ج� القان�r Gائ�Xقاهي اإلل)��ون�ة ال�ي ُأرت)� ف!ها أ� م2 ه�ه ال�,�;�مي ال��ون!2 وماألخ�ار ووسائل اإلعالم، أو ح�ى ال

 اإلن��ن& اآلخ�'2 م2 وسائل ن� اآلراء أو ال�ص�ل إلى ال�عل�مات. 

�عات وال7� لعام �8pم  .10j��� ن� و�Lل ن� ال�عل�مات ال�ي ُتع��j "م,!�ة ° أو لإلسالم" وال�ي "ت�ع� إلى اإل]احة rال7¨ام" 2006قان�ن ال

 أو ت�و'ج "م�اد س�'ة" "وان�قاد األم!�". 

�ج� .11�r  ادة��2d أل� ش; م�ان rارت)اب "ع�ل ع�ائي ض� دولة أج�j7ة م2 شأنه تع�'¥  1970األم2 ال�]7ي لعام م2 قان�ن  4الp

 أع�ام.  3ال,2X ل��ة ال تقل ع2 ال)�'& ل;�� ال�8ب أو ق�ع العالقات ال,�اس�ة" أن ی�اجه عق�¢ة 

 واإلقل���ةم�ارسات ال��ه!� واالن�قام �j,r ال��اصل مع اآلل�ات ال�ول�ة 

ص�ر أم� rال�S¥  2008.6تG اس�ه�اف ن�اف اله�7ال، م¦س¡ ال)�'& ووت±، بال ه�ادة م�7 أن ب�أ نا]ه في مXال حق�ق اإلن,ان في عام  .12

�ر  2015عل�ه في ی7ای�/كان�ن ال�اني Y8ل Z�7ان اله�7ال في ذل� ال8!2 في جL .ةpد��ل)ة الع�¢�ة ال,ع��j,r ن�ه ل�غ�'�ة ت�7ق� ال

�اrه. ألقى اله�7ال Lل�ة في مارس/آذار Xواس� &'�ة ال�ام7ة في الXل, 2015االس�ع�اض ال�ور� الامل لل)�'&. تG اع�قاله ع�7 ع�دته إلى ال)

والع�'2 ل�Xل¡ حق�ق اإلن,ان rع� شه�'2 م2 االس�ع�اض ال�ور� الامل لل)�'&، أدان ف!ها اع�قال وس2X ال��افع!2 ع2 حق�ق اإلن,ان. 

�¨اه�ة سل��ة Lان ی�اقjها و'�ثقها. ب�ار'خ r oا ی�عل��� &'� تG إ]الق 2015مارس/آذار  26تع�ض لالع��اء واالح�Xاز rع� ع�دته إلى ال)

�ا في ذل� r ،ا]هس�اح اله�7ال ول)2 ُف�ض عل�ه ح¨� ال,ف� (تG رفعه الحًقا). ³ل اله�7ال ی�ع�ض ل�Yاpقات م2 ال,ل�ات �j,r ن

اس��عاء ال�]ة ألف�اد أس�ته للYغV عل�ه. وتع�ض في نهاpة ال��اف لل�Yاpقة في مdان ع�له، ح!z ح4ل على رات� أقل م2 أق�انه 

 وُح�م م2 ال����ة. 

 ��8ة �j,r ال�;اوف م2 االن�قام.Xة ل�ل�، ی��دد ال��افع�ن ع2 حق�ق اإلن,ان في ال)�'& في ال�عامل مع آل�ات األمG ال�ون�� .13

 ال��افع�ن ع2 حق�ق اإلن,ان ی�اجه�ن م;ا]� خاصة

                                                           

الكويت: مركز الخليج لحقوق اإلنسان يعرب عن تضامنه بعد إغالق جمعية الحرية واعتقال عضوها أنور دشتي  4
https://www.gc4hr.org/news/view/1903 

 https://twitter.com/Tweet_notAcrime?lang=enانظر:  5
 https://www.gc4hr.org/news/view/1655الكويت: التمييز ضد جماعة البدون  6
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�ا في ذل� عo'�[ 2 م7ع أو تأج!ل ت .14r ،ًا م2 جان� ال,ل�اتK!!�ال�]�7ة  �Xی� وثائo اله�'ةی�اجه ال��افع�ن ع2 حق�ق ال�jون اس�ه�افًا وت

 األساس�ة ما لp Gعل2 ال7�اء وأس�ه�L Gاب�ًا أنهG س!��قف�ن ع2 م�ارسة األن�ة ال,�اس�ة.
تG إلقاء ال�S¥ على ع�j الG�d8 الفYلي واح�Xازه 7

�ع وُ]�د الحقًا م2 ال)�'& �j,r مKاع 2016ُألقي ال�S¥ على الفYلي في عام  8في ع�ة م7اس�ات وتع�ض لل�ع�ی�.Xة في "تLار�r Gال

Xrان� ال��افع ع2 حق�ق اإلن,ان حام� ج�!ل  2019غ!� قان�ني". اس��ع�ه إدارة مdاف8ة ال�XائG اإلل)��ون�ة في ال)�'& في ف�jای�/ش�ا� 

4r 2!��S��ع أمام الXهاز ال���KL ل�عالXة اوضاع الXا]7!2 إلى ال����راتهG على ت�'��. ودعا الفYلي الرة غ!� قان�ن�ة، � لل�8ق!o ح�ل م7

�مة. تG اإلف�اج ع2 ال��افع!2 ع2 حق�ق اإلن,ان drفالة ق�رها d8ة م¦'�� ال�دی7ارًا  200واُتهG ج�!ل rإع�اد ح,اب مZ'K على ت�'�� ل�هاج

 9ل)ل م7ه�ا في نف¡ ال!�م.

15. �dل م,�r �!قات وال��هpاY��عات حق�ق اإلن,ان ال�ائ�ة في ال)�'& إلى ال�Xيت�ع�ض اث�7ان م2 م�'��ع ال�jون ال)Xا ت�ول7Xة  �، وه

 ال)�'�!!2 ال�jون. 

16.  ¡7Xعلى ال Gاعي والع7ف القائ�ت�اجه ال��افعات ع2 حق�ق اإلن,ان م;ا]� م�Kای�ة ن��Xة لع�له2، م�ل الق�ف وال�ه!� والYغV االج�

'2 األول اإلن,ان عj!� ال�8اد في أك��¢�/ت�  وال7�ع، rاإلضافة إلى ال�ه��± وال��!!K. تG اخ��اق ح,اب ت�'�� ال;اص rال��افعة ع2 حق�ق 

4�رة غ!� قان�ن�ة. إنها ال تKال م,�ه�فة  2018r 2!��S��j,r ن�ها ل�غ�'�ة ح�ل خ��ها ل�قاضاة رئ�¡ الXهاز ال���KL ل�عالXة اوضاع ال

�ع ال�jون.�Xق م��� ع2 حق�,� �j,r10 دفاعها ال

��ة وم 2019أب�'ل/ن�,ان  10ب�ار'خ  .17pق�ا]ي ألق& األكاد�pال� �j7��رة اب�هال ال;�!�، Lل�ة في ال�7وة ال�ي أقامها ال�Lق اإلن,ان، ال���افعة حق

 11ع2 حق�ق ال�jون. ون��Xة ل�ل�، أص�8& ه�فًا ل8�لة ته!� على ت�'��، وال�ي ن�ت معل�مات ش;�4ة ع7ها وع2 أس�تها.

 اس�Xاrة ال�ولة ���ا p; ح�اpة ال��افع!2 ع2 حق�ق اإلن,ان

18.  Gن رق��ج� القان�r ق اإلن,ان��ج� القان�ن رقG 2015لعام  67أنأت ال)�'& م¦س,ة و]�7ة ل8ق�r تع�یلها الحقًا Gلعام  15، ومع ذل�، ت

2018  µق اإلن,ان (م�اد���KL ال�¦س,ات ال�]�7ة ل�عK'K وح�اpة حقr علقة��ل�ق!!� سل�ات ال�¦س,ة. فهي ال ت��افo حال�ًا مع ال��ادµ ال

 وق� ح4ل& على اع��اد في الف�ة ب م2 قjل الل7Xة الف���ة لالع��اد ال�اrعة لل�8الف العال�ي لل�¦س,ات ال�]�7ة ل8ق�ق اإلن,ان. rار'¡)،

  

:&'��مة ال)d8ص�ات ل� ت

�ا في ذل� ال��افعات  ●r ،ق اإلن,ان��وعة لل��افع!2 ع2 حق�ع2  ع2 حق�ق اإلن,ان وال�jون ال��افع�ن االم�7اع ع2 تق!!� وتG'�X األن�ة ال

 حق�ق اإلن,ان.

��ع أشdال ال�Yاpقة ض� ال��افع!2،  ●Xق اإلن,ان، م2 خالل وضع ح� ل��ع ال��ني وال��افع!2 ع2 حق�X�ض�ان ت�ف!� م,احة آم7ة وم�ات�ة لل

��ع أع�ال االن�قام م2 ال7�اء الXائ�ة واإلدار'ة، ووضع ح� لYقة القpاY��ا في ذل� الr ة في آل�اتLار��ن أو p,ع�ن إلى الLارp 2ی�

 حق�ق اإلن,ان ال�اrعة لألمG ال���8ة .

                                                           

 الكويت: حالة المدافعات عن حقوق اإلنسان في الكويت7 

https://www.gc4hr.org/news/view/1485 

 الكويت: التمييز ضد جماعة البدون8 

https://www.gc4hr.org/news/view/1655 

 لكويت: استدعاء مدافعْي حقوق اإلنسان عبد الحكيم الفضلي و حامد جميل لدى إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية9 

https://www.gc4hr.org/news/view/2063 

الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة الكويت: قرصنة حساب تويتر لمحامية حقوق اإلنسان عبير الحداد بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد رئيس 10 
 غير قانونية

https://www.gc4hr.org/news/view/1967 

 الكويت: استهداف المدافعة البارزة عن حقوق البدون الدكتورة ابتهال الخطيب11 

https://www.gc4hr.org/news/view/2158 
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�ا في ذل� قان�ن مdاف ●r ،&اقع أو على اإلن��ن�ة 8إلغاء ج��ع الق�ان!2 وال,�اسات ال�ي تق!� أن�ة ال��افع!2 ع2 حق�ق اإلن,ان على أرض ال

�عا وقان�ن  2015ج�ائG تق�7ة ال�عل�مات لعام j�� .2006ت وال7� لعام ال

�ا ی��اشى مع ال�عای!� ال�ول�ة. 1970تع�یل قان�ن األم2 ال�]7ي لعام  ●r وال�أ� �!jفي ح�'ة ال�ع o8ال)امل الr 2�Yل� 

�عات لعام  ●Xاعات العامة وال���م�ة لعام  1979تع�یل قان�ن االج�d8ات غ!� ال�¨7��ان ال8ق�ق ال)املة لل�8'ة ال7قاب�ة  1962وقان�ن الYل

�ا ی��اشى مع ال�عای!� ال�ول�ة.و r ي��ع ال,لXال� 

��wات  ●Xأو ال �!jفي ح�'ة ال�ع Gقه�اإلف�اج الف�ر� ودون ق!� أو ش�� ع2 ج��ع ال��افع!2 ع2 حق�ق اإلن,ان ال��j,r 2'KX�8 م�ارسة حق

�ا ی��اشى مع ال�عای!� ال�ول�ة.r ،اقع��ع ال,ل�ي، س�اء ع�j اإلن��ن& أو على أرض الXأو ال� 

�ن إ ●��� لل��افع!2 ع2 حق�ق اإلن,ان م2 خالل ب�انات عامة م2 م,¦ولي ال�ولة pع��ف�ن ف!ها  و'�ع�,�³هار ال�عG ال,�اسي الق�� وعالي ال

 ع�لهG ال8!�� وال�عي.

● ��2 حYاد ت�اب!� ت��وع لل��افعات ع2 حق�ق اإلن,ان والعامالت في مXال حق�ق ال��أة. واع��)املة م2 ای�هG الاالع��اف العل7ي rال�ور ال

�م�ة.d8م�ة وغ!� ال�d8هات الفاعلة الXان�هاكات ال 

ت,ه!ل ز'ارات ال�ق�ر ال;اص ال�ع7ي 8rالة ال��افع!2 ع2 حق�ق اإلن,ان وال�ق�ر ال;اص ال�ع7ي �8r'ة ال�أ� وال�عj!� وال�ق�ر ال;اص  ●

��wات.X2 ال'��ع ال,ل�ي وت)Xفي ح�'ة ال� o8الr ع7ي� ال

 � الالزمة لXعل ال�عه� ال�]7ي ل8ق�ق اإلن,ان في ام��ال تام ل��ادr µار'¡.ات;اذ ج��ع ال��اب! ●

 ح�ل ه�ه ال�رقة

Xع Lل م2 ال;�مة ال�ول�ة ل8ق�ق اإلن,ان وم�KL ال;ل�ج ل8ق�ق اإلن,ان وس�d�eاس وم7ا ل8ق�ق اإلن,ان ال�ول على ال�ج�ع إلى  ال���Lاتp ق�مة ا�ل

8�اpة ال��افع!2 ع2 حق�ق اإلن,ان. إن ه�ه ال�رقة هي ن��Xة  م2 ال7�اء ال�8ل!!2 لالس�ع�اض ال�ور� r oا ی�عل��� &'�الامل وتق�Gp ت�ص�ات إلى ال)

 ���ع ال�عل�مات واالت4ال ال��اش� وال;�jة في ح�اpة ال��افع!2 ع2 حق�ق اإلن,ان. �Xp على الق�اء ال�ج�ع إلى ال�4ادر ال�ق�مة لل48Xعلى  لل�

 معل�مات إضا��ة.


