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 الكويت

 مناقشة االستعراض الدوري الشامل

 (  1122فبراير  –) يناير  12الدورة 

 تقرير موازي

 

 1122يونيو  22

 

 

 الكلمات المفتاحية:

الفضلي، عبدالناصر دالحكيم البدون، الكويتيين البدون، المواطنين البدون، عديمو الجنسية، الكويت، بدون الكويت، الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، عب

 الفضلي، علي حبيب، عبدهللا عطا هللا

 

 استهالل:

 

قانونية مدروسة، انطلق تأسيساً على مطالبات الكويتيين البدون طوال األعوام األربع الماضية، ومحاولة لبلورة هذه المطالب ورؤي الحل في صيغ واضحة ومنهجية و

الكويتيين البدون ) تجمع مواطنون ( للتواصل مع أبناء مجتمع الكويتيين البدون وتمكينهم من صياغة رؤاهم من  المشروع الوطني لعالج قضية 1122في مستهل يناير 

ل مطالبتهم بالجنسية الكويتية أجل أن يكون لهم الدور األساس في إدارة قضيتهم. ويأتي سبب اختيارنا هذه التسمية إليماننا بأن الكويتيين البدون هم مواطنون تم تعطي

انين الجنسية الكويتية األصلية عمداً. وأنهم أقاموا في الكويت المدد الكافية، التي لو روعيت القوانين التي تضمن اإلدماج المجتمعي لحصلوا عليها منذ وقت طويل، فقو

طنين البدون وتمكينهم بشكل جماعي من إيصال صوتهم إلى هي من القوانين األقرب إلى المثالية. وأمالً بأن تكاتف مجتمع الموا -برأينا -قبل التعديل والحذف واإلضافة

 العالم قد يقطع الطريق أمام إجراءات العزل االجتماعي والتهمييش والتضييق التي يعانون منها.

محلية والدولية بتصوراتها ورؤاها وبناء عليه، وحرصاً من ) تجمع مواطنون ( على دعم الجهود ذات العالقة بتعزيز حقوق اإلنسان داخل دولة الكويت ورفد الجهود ال

من االستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق اإلنسان في دولة الكويت فيما يخص حالة  12في حل قضية المواطنين البدون، نشارك في تقديم هذا التقرير للدورة 

 المواطنين البدون.

 

يين البدون )ما اتفق على تسميتهم اصطالحاً بعديمي الجنسية( هي مدخل لعالج كثير من االعتالالت يعتبر التجمع أن التسوية القانونية العادلة والشاملة ألوضاع الكويت

لبدون اليوم هي ذاتها تشكل التي يعاني منها الوضع اإلنساني في دولة الكويت، فالعدالة والكرامة والمساواة وتحصيل الحقوق األساسية، والتي هي مطالب الكويتيين ا

 إلنسان العالمية، وما لم تتحقق للجميع على أرض دولة الكويت دونما أي تمييز فهي معالجات نعتبرها موضعية وناقصة.أصل شرعة حقوق ا

 

 التوصيات:

 

الحظات التي لتوصيات والمإن التجمع إذ يهمه، فيما يلي، تعداد أبرز مالحظاته وتوصياته الموجهة إلى حكومة دولة الكويت بشأن مدى تنفيذها لتعهداتها الطوعية وا

 قبلتها أمام آلية االستعراض الدوري الشامل في دورته الثامنة من أجل تنفيذ كافة التزاماتها وتعهداتها الدولية بصورة غير منقوصة:

 

 2121(  لعام 21جانب رقم )العودة إلى القوانين الكويتية السابقة المعطلة التي تعترف بالشخصية القانونية للبدون قبل إلغاء الفقرة )د( من قانون إقامة األ .2

سوا أجانب الذي أعفى القبائل المتنقلة عبر الحدود من شرط الحصول على جواز السفر. وهي الفقرة الوحيدة التي تنص صراحة على البدون في الكويت لي

وال يشملهم بالتالي قانون إقامة األجانب
1. 

                                                                 
1
)فقرة د( منه طوائف من الناس من بينها أفراد العشائر الذين يدخلون الكويت برا من الجهات التي  12في المادة رقم  2121لسنة  21رقم استثنى قانون إقامة األجانب  

مكن أن يمس األوضاع تم فيه إلغاء تلك المادة إال أن ذلك التعديل ال ي 2191/22وقد جرى تعديل على تلك المادة بموجب المرسوم بقانون رقم ” تعودوها لقضاء أشغالهم
بأن :) ال جريمة وال عقوبة إال بناء على قانون، وال عقاب إال  21القانونية القائمة ألن القانون ال يسري بأثر رجعي استنادا إلى الدستور الكويتي الذي ينص في مادته 

 دين في الكويت لغاية العام المذكور مقيمين بصورة قانونية.على االفعال الالحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.( لذا يعتبر جميع البدون المتواج
1
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والبدون  -شروعة، ألنه ال يمارس إال ما خرج عن اختصاصه، وهو معامالت البدون فقطإبطال الجهاز المركزي لعالج قضايا المقيمين بصورة غير م .1

وفق الوضع القانوني الذي شرح سابقا. واستبداله بالقضاء وهيئة مستقلة جديدة تعنى بحقوق اإلنسان متوافقة مع مبادئ -خارجون عن إطار قانون اإلقامة 

 .2111باريس 

 

يتوافق مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها دولة الكويت، بما يشمل حق الجنسية للمواليد من عديمي أو غير إصدار قانون شامل لحقوق الطفل  .2

 محددي الجنسية على أراضيها، خاصة وإن كان االمتناع عن ذلك يجعلهم عديمي الجنسية.

 

سواء كانت متجنسة أو لها جنسية اصلية مساواة باألبمنح الجنسية الكويتية عن طريق الدم بصورة مطلقة ألبناء األم الكويتية  .2
2. 

 

 ضبط المواد المتعلقة بسحب الجنسية )االسقاط اصطالحا( وتضييقها بأضيق الحدود وأن يكون لها أثر شخصي وليس تبعيا. .2

 

أن: الجنسية الكويتية  11ويتي الذي يقرر في المادة رفع الحظر عن القضاء بنظر قضايا الجنسية واإلبعاد اإلداري وإنشاء دور العبادة إلتزاماً بالدستور الك .6

: حرية االعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر األديان طبقاً 22يحددها القانون. وال يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إال في حدود القانون. والمادة 

 داب.للعادات المرعية، على أال يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي اآل

 

 إدراج البدون في البرامج التنموية وخطط الرعاية اإلجتماعية للدولة. .1

 

 ة لقياس األثر.إعداد خطة إستراتيجية وطنية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان وتعزيز التوعية والتثقيف بها في المجتمع الكويتي استناداً إلى دراسات واضح .9

 

المهاجرين بما ينسجم مع أحكام بروتوكولي اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تعديل قانون مكافحة االتجار باألشخاص وتهريب  .1

 بشأن مكافحة االتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين.

 

من  1اهضة التعذيب، والمادة من اتفاقية من 2و 2إدراج تعريف واضح لجريمة التعذيب ضمن أحكام قانون الجزاء الكويتي، بما يتطابق تماما مع المادتين  .21

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

 

لمدنية والسياسية انضمام دولة الكويت إلى االتفاقيات التي لم تصادق عليها، ومنها: البروتوكول االختياري األول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق ا .22

 ية خفض حاالت انعدام الجنسية، واتفاقية وضع األشخاص عديمي الجنسية.بشأن تقديم شكاوي من قبل األفراد، واتفاق

 

السكان، لتمكين  ضرورة رفع السرية عن اإلحصاءات الرسمية األخيرة ألعداد الكويتيين البدون ومستوياتهم العلمية واالجتماعية استناداً إلى آخر إحصاءات .21

 في رسم التصورات الخاصة بقضيتهم، وعدم تقييدها بجهة مركزية واحدة.وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من االشتراك 

 

 ضرورة تقييد القرارات اإلدارية المتصلة بحقوق اإلنسان في األحوال العادية. .22

 

 

                                                                 
2
بقانون  2121لسنة  22من المادة الثالثة من المرسوم األميري رقم  2الفقرة: كل من ولد في الكويت وكان أبوه مجهول الجنسية أو ال جنسية له ، وفقا ألحكام البند  

 .2191لسنة  211الجنسية الكويتية عدلت بالقانون رقم 
2
 


