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 المقدمة

ي  ألف 120ال  يتجاوز عددها  البدون او غير محددي الجنسية هم فئة
 
شخص يعيشون ف

ي يتجاوز ال  دولة الكويت
 بأن العدد الحقيق 

ً
الف داخل  300) هذه االعداد المسجلة علما

كان البدون ويمتد وجودهم اال ما قبل تأسيس الدولة،   ا(خارجه الف 300الكويت وال 

ي  كانت 
يعيشون حياة طبيعية ويتم معاملتهم كالمواطن اىل ان اتم اصدار وثيقة 1986 1 الت 

ي تاري    خ البدون وبدأ من خاللها انتهاك حقوق البدون اإلنسانية والتضييق عليهم 
 
نقطة فارقة ف

ي خانة االتهام 
 
 ف
ً
ي تربطهم بدول أخرى  بأنهموتم وضعهم جميعا

يخفون وثائقهم الرسمية الت 

اتها.  ي الحصول عىل الجنسية الكويتية وممير 
 
 ف
ً
ي لفئةطمعا  ومفردة البدون هي الوصف الشعت 

من أهل البادية دأبت الجهات الكويتية الرسمية عىل إطالق عدد من األوصاف عليهم بعد 

"، ثم "كويتيير  من البادية"، وتحولوا إىل "غير   ي الكويت، فهم كانوا "كويتيير 
 
ظهور النفط ف

 
ا
" ثم إىل "غير محددي الجنسية" وصول إىل "مقيمير  بصورة غير قانونية".  كويتيير   

 

ي عام  تم انشاء الجهاز 
 
بموجب  2010المركزي لمعالجة أوضاع المقيمير  بصورة غير قانونية ف

ي رقم  ي الكويت. مما يدل 467المرسوم االمير
 
 ليكون الجهة المعنية بحل أوضاع البدون ف

اف بكونهم عديمي أن البدون إرصار الحكومة الكويتية  عىل عيير  وعدم االعي  مقيمير  غير شر

ي  الجنسية. ومن هنا بدأ مشوار 
 
ممارسة العنرصية ضد البدون وتقسيمهم اىل الجهاز المركزي ف

مجموعات كل مجموعة تختلف عن األخرى بالخدمات الممنوحة لها بحسب لون بطاقة 

ة   من حل المشكلة أصبح الجهاز المركزي يقف حجر عير
ا
ي ال تعتي  هوية(، وبدل

المراجعة )الت 

 يضع عليهم القيود األمنية بير  البدون وحصولهم عىل حقوقهم اإلنسانية وا
ا
لحياة الكريمة تارة

 أخرى يوقف رصف 
ا
الوهمية والجنسيات الملفقة عىل بطاقات المراجعة الخاصة بهم وتارة

 هذه البطاقات لزيادة الضغط والحمل عليهم. 

 

ي قضية البدون
 
ة ف  التطورات األخير

لمانية أظهر التقرير األخير الذي يوضح كيفية اثبات "الجنسية االصلي -1 ة" من قبل الي 

ي الكويت عضوة مجلس االمة صفاء الهاشم أن الحكومة الكويتية غير قادرة عىل 
 
الوحيدة ف

اف بالمعايير المعتمدة من قبل المجتمع الدوىلي لتحديد الجنسية. ومن امثلة اثبات  االعي 

 : ي الكويت ما يىلي
 
 الجنسية ف
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اءه من مزوري جو  -  الوثائقاز سفر مزور يجي  الفرد عىل شر   

ي خانة الجنسية، والذي ُيلزم الفرد  -
 
 مع اسم دولة ما يوضع ف

ً
نموذج تم تعبئته مسبقا

 بالتوقيع عليه

ي خانة الجنسية والذي ُيلزم 
 
 او ورقة عادية بدون وضع اسم دولة ف

ً
- نموذج تم تعبئته مسبقا

 الفرد عىل التوقيع عليه

ض الجهاز المركزي أن  - الفرد الذي ال يمكنه تقديم إثبات لجنسيته هو "االحتياط" حيث يفي 

اض أن  مواطن لدولة أخرى، "يكذب" بشأن هويته ويرفض الكشف عن وثائقه الرسمية. افي 

ي أي ظرف من الظروف
 
ي الواقع عديم الجنسية، غير مسموح به ف

 
 الفرد هو ف

ي تحتوي عىل جنسية ملفقة ال يملكها صاحب البطاقة -
بطاقة مراجعة الت   

ترحيل يشير اىل بلد آخر قد يتم ترحيل الفرد اليه أمر  -  

ي استمرت تسع 
 ل  "الجنسية األصلية" تتوج من الدراسة الت 

ً
 مروعا

ً
تضع كل هذه األمثلة معيارا

بدون"، لقد سنوات من قبل الجهاز المركزي. لم يدرس الجهاز المركزي "الجنسية االصلية لل

، لتطهير البد هفرضها من خالل هذ  إىل أن هناك المعايير
ً
. تجدر اإلشارة أيضا

ً
ون عرقيا

ها عرقي  مجموعة تم تطهير
ً
ة  ا بموجب سياسة "تنقية  1995-1990من قبل الدولة خالل الفي 

 السكان" 2.  

ي تتكون من  80ظهرت مجموعة من المستوطنير  الجدد تسم مجموعة ال  -2
والت 

ي مجلس اال 
 
مة ومجلس الوزراء وبعض شخصيات معروفة مقربة من الحكومة كان لها دور ف

ي ادعت أنها تمثل الشعب، ال تمثل إال نفسها، التجار، 
حقيقة األمر، أن تلك الفئة الت 

ي أي شكل من األشكال الكويت 
 
 ال يمثل ف

ً
 ضيقا

ً
ا جغرافيا ، وحير 

ً
فأعضاؤها يمثلون توجها واحدا

س عنرصي بغيض يزكم األنوف، 
َ
ف
َ
لتتحدث عن الوطنية وأهلها، وجاءت   ولألسف الشديد   بن

ي األصيل، وكأنها تريد من حراكها ذاك العمل عىل إعادة بناء السور وإغالق باب 
والكويت 

ق»الكويت عىل  ، مع العلم أن بعض عنارص تلك المجموعة، هم من خارج هذا «جبلة وشر

ب  هم  اإلطار  انظر هنا . ال تكف هذه المجموعة عن استفزاز البدون وتحريض السلطات عىل رص 

وسلب حقوقهم وانتقاص مواطنتهم بألفاظ وشتائم سوقية ال يمكن وضعها هنا وبتشجيع 

  ححكومي واض

https://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=58a0aac5-52ea-474a-943c-b71e18e3dac6
https://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=58a0aac5-52ea-474a-943c-b71e18e3dac6
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شت  ليصل اىل  1986تطور العزل االجتماعي الذي دأبت الحكومة اىل تطبيقه منذ عام  -3

ي التعليم والمناطق السكنية  فأصبحجوانب الحياة، 
 
ي ف

ي معزل عن المجتمع الكويت 
 
البدون ف

ي كبير 
 
ي خلق عادات جديدة وفارق ثقاف

 
ي الرعاية الصحية مما تسبب ف

 
 وأماكن العمل وحت  ف

 

عديمي الجنسيةالحقوق اإلنسانية ل  

 1- المساواة وعدم التميي   

ي الكرامة اإلنسانية، وهم من الدستور  29تنص المادة 
 
ي عىل أن الناس سواسية ف

الكويت 

ي ذلك بسبب الجنس أو 
 
ي الحقوق والواجبات العامة، ال تميير  بينهم ف

 
متساوون لدى القانون ف

ي الكويت. 
 
 األصل أو اللغة أو الدين. وهذا عكس الذي يحدث مع البدون ف

 

التعليم:  [1-1]  

ي مراحله األوىل، حق 
 
 ف

ا
ي أساسي كفله الدستور والمواثيق والقوانير  التعليم، خاصة

إنسان 

ي التعليم لهذا فإن حرمان 
 
هم ف

َّ
ض أال ُيحَرم األطفال، تحت أي ذريعة، حق الدولية، ومن المفي 

ي الحصول عىل التعليم يعتي  مخالفة صارخة للمواثيق الدولية ” البدون“أطفال 
 
هم ف

َّ
حق

ي لكون 
ي المجان 

 3. يحرم العديد من أطفال البدون من حق التعليم االبتدان 
ً
وللدستور أيضا

امهاتهم غير كويتيات او انهم ال يحملون بطاقة مراجعة صالحة. يتلق  الطالب البدون 

اف  ي عدد الطالب تحت اشر
 
ي مدارس خاصة متدنية المستوى ذات كثافة عالية ف

 
تعليمهم ف

ي هذه 
 
ط التسجيل ف بية. ويشي  ي وزارة الي 

 
المدارس الحصول عىل إدارة التعليم الخاص ف

ي ال يملكها العديد من أبناء البدون )انظر اىل الفقرة ]
ومن يحالفه  [(2-1شهادة الميالد والت 

ي التعلي
 
الخاص األهىلي قد ال يتمكن من استالم شهادته بعد التخرج بسبب عدم  مالحظ ف

مركزي يتدخل . اما بالنسبة للتعليم الجامعي فالجهاز الوجود بطاقة مراجعة سارية المفعول

ي تحديد الطلبة 
 
ط حصولهم  الذين يتم قبولهم إلكمال دراستهم الجامعية المتفوقير  ف بشر

وذلك من خالل حصولهم عىل بطاقة مراجعة سارية المفعول  %90عىل معدل يتجاوز ال 

)من حق الجهاز المركزي بالرغم من توافر جميع  والذين ال يتجاوز عددهم المئة طالب فقط

وط أن يرفض قبول الطالب بالجامعة دون بيان سبب واضح( . الشر  

[ شهادة الميالد: 1-2]  



 

4 
 

ي عام 
 
فت الحكومة الكويتية ان أكير من  2011ف طفل ال يمتلكون شهادات  12،400اعي 

الحكومة والمطبوعة عىل ميالد الن اباءهم لم يقبلوا الجنسيات المنسوبة إليهم من قبل 

ي و شهادة الميالد. والسبب هو ان الجنسيات لفقت لهم 
 
ال تعي  عن انتماءهم العرف

ي 4.  
 الحقيق 

ي تمنع الطفل البدون من الحصول عىل شهادة ميالد  
وهناك عدد من األسباب األخرى الت 

مركزي كعدم وجود بطاقة مراجعة صالحة المفعول لألبوين كونهم غير مسجلير  بالجهاز ال

ي وهمي مما يؤدي اىل  10)يقدر عدد الغير مسجلير  بأكير من 
االف شخص(، أو وجود قيد أمت 

 عدم تجديد البطاقة من قبل الجهاز المركزي. 

[ الصحة والرعاية الطبية: 1-3]  

ط وجود بطاقة مراجعة صالحة المفعول لكي يستطيع البدون الحصول عىل حق العالج 
يشي 

البدون غير مسجلير  وعدد أكي  من البدون ال يستطيعون  والصحة ومع وجود عدد من

تجديد بطاقتهم بسبب القيود األمنية الوهمية او بسبب اجبار الجهاز المركزي لهم عىل 

توقيع إقرار بانتمائهم اىل دول أخرى بمقابل الحصول عىل بطاقة سارية المفعول فان الكثير 

ي الحصول عىل الرع
 
ي بعض من البدون يواجهون صعوبة ف

 
اية الطبية او تم رفض عالجهم ف

 المراكز. 

[ حق السكن: 1-4]  

ي 
 
يواجه البدون كارثة إنسانية حقيقية بما يتعلق بحق السكن المالئم فالكثير منهم يعيش ف

 اآلدمي بل وصل الحال  للسكنبيوت من الصفيح ال تصلح 
ً
ي الصحراء هربا

 
ي بعضهم للعيش ف

 
ف

. من غالء أجور السكن  

 

الحسابات البنكية: [ 1-5]  

ي ابريل 
 
ي ضد البدون ف

بإغالق حساباتهم البنكية ومنعهم من  2019تم اتخاذ اجراء تعسق 

ي األوساط المدنية أن األسلوب القمعي 
 
الوصول اليها ورصف رواتبهم مما اثار جدل كبير ف

" :
ا
ألمر أن االذي يستخدمه الجهاز المركزي غير مقبول، وبرر الجهاز المركزي بدوره قائال

يتعلق بفئة محدودة ترفض تجديد بطاقاتها نتيجة ورود عبارات دالة عىل الجنسية ألقارب  هم 

ي البطاقة
 
مما يؤكد سياسة فرض الجنسيات عىل البدون واجبارهم عىل القبول بجنسيات  "ف

 دول ال ينتمون اليها 
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 : ي الحياة والحرية واالمن الشخصي
 
 2- الحق ف

ة، بمن اعتقلت السلطات الكويتية، بشك ي األيام األخير
 
 ف
ً
ي عشر محتجا

، أكير من اثت  ي
ل تعسق 

ي حملة قمع 
 
فيهم عبد الحكيم الفضىلي وهو مدافع بارز عن حقوق اإلنسان، ونشطاء آخرين ف

ي عشر محتجا ال 
ضد محتجير  سلميير  يطالبون بحقوقهم وتقول منظمة العفو الدولية إن اثت 

ي أعقاب مظاهرات  14و 11بير   يزالون رهن االحتجاز. وحصلت االعتقاالت ما 
 
يوليو/تموز ف

ي 
 
ي ساحة الحرية بتيماء ف

 
ي من طرف أفراد من فئة البدون تجمعوا ف

مت األسبوع الماض 
ِّ
ظ
ُ
ن

ي ساحة اإلرادة بمدينة الكويت بعيد انتحار عايد حمد مدعث،
 
عاما،  20محافظة الجهراء وف

ِحيل اثنير  من المحتجير  إذ لم يتمكن من الحصول عىل وثائق رسمية وبالتاىلي فقد عم
ُ
له. وأ

ي إىل النيابة العامة يوم  هما  14المحتجزين وهما نواف البدر ومحمد العي  
ُ
يوليو/تموز إذ ات

ة احتجازهما لمدة  دت في 
ِّ
". وُمد ِحيل عبد  21بارتكاب أفعال تمس "األمن القومي

ُ
يوم وأ

تموز ويواجهون سلسلة من يوليو/  15الحكيم الفضىلي وتسعة آخرون إىل النيابة العامة يوم 

َصة، وسوء استخدام أجهزة اتصاالت، وبث 
َّ
ي احتجاجات غير ُمَرخ

 
التهم بما فيها المشاركة ف

ْجوب آخرون لكن لم 
ُ
ِعي واست

ْ
د
ُ
. واست أخبار كاذبة، وارتكاب جرائم أخرى تتعلق باألمن القومي

لوا 5.  
َ
ق
َ
 ُيْعت

 

[ إجراءات التوقيف واالعتقال: 2-1]  

ي أماكن االحتجاز. وما يثير القلق أن القارصين 
 
ممارسة التعذيب لم يتم القضاء عليها ف

ي السجون. 
 
تم اإلبالغ عن العديد من حاالت التعذيب عىل يتعرضون أيضا لسوء المعاملة ف

اير  ي في 
 
أثناء التظاهرات  2014مدى السنوات الماضية. فقد اعتقل عبد الحكيم الفضىلي ف

أيدي عنارص من جهاز أمن الدولة. وبعد تقديم الشكوى إىل المدعي العام، وتم تعذيبه عىل 

ي ادعاءاته. 
 
 أرسل السيد الفضىلي إىل السجن مرة أخرى ولم يتم اتخاذ أي إجراءات للتحقيق ف

 

ي الزواج وتكوين أرسة: 
 
 3- الحق ف

ط ي الزواج وتكوين أشة أصبح حلم بعيد المنال للكثير من البدون لما يشي 
 
ه من وجود الحق ف

 ال تكون متوفرة )ألسباب تم 
ً
ي غالبا

بطاقة مراجعة سارية المفعول الستخراج عقد زواج والت 

 )
ً
 ذكرها سابقا
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 :  4- حرية التعبي  والتجمع السلمي

ي المادة 
 
ي بحق األفراد بالتجمع ف

، ولكن قوات األمن تستخدم العنف 44يقر الدستور الكويت 

ي يوليو/تموز 
 
ي فض االعتصامات السلمية. وف

 
، أيدت محكمة التميير  أحكام اإلدانة 2018ف

من السياسيير  المعارضير  والمدافعير  عن حقوق اإلنسان والمتظاهرين  16الصادرة ضد 

، وبينهم  ي مجلس األمة، وذلك بناءا عىل تهم السلميير 
 
ثمانية من النواب السابقير  والحاليير  ف

ي مظاهرة عام 
 
. واستندت األحكام إىل تهم ذات دوافع سياسية، 2011تتعلق بمشاركتهم ف

ي حرية للعدالة للمعايير الدوليةوصدرت إثر محاكمات تمثل انتهاكا 
 
، كما تتناقض مع الحق ف

 . ي لمراقبة التعبير والتجمع السلمي
وقد ُمنع بيت ويذرباي، والذي كان ضمن فريق قانون 

 المحاكمة، من دخول الكويت 6. 

 

ي ظروف مناسبة: 
 
 5- حق العمل ف

ي البدون من التعسف الكبير اتجاههم من ناحية العمل، 
ية يعان  فيتم استغاللهم ككوادر بشر

فير المعيشة الكريمة تعمل لساعات طويلة دون كلل او تعب مقابل أجور بخسه ال تستطيع تو 

ي القطاع األهىلي 
 
لهم وال يوجد قانون يحمي حقوق العاملير  البدون حيث ان قانون العمل ف

ي القطاع الخاص مزرية.  6/2010رقم 
 
والجدير ال يشمل البدون مما يجعل ظروف عملهم ف

ية بالذكر ان االمر لم يتوقف عند ذلك الحد وعند المنع من العمل طال االمر اللجان  الخير

ي 
ي تقدم المساعدات العينية والت 

وصلت اليها أوامر واضحة بعدم تقديم أي  والمنظمات الت 

 مساعدة ألي شخص ال يمتلك بطاقة مراجعة سارية المفعول

 

[ حرية العمل: 5-1]  

ي يضعها 
ة الت  ال يملك البدون حرية اختيار العمل الذي يناسبه وذلك بسبب العقبات الكثير

 العام واألهىلي كوجود بطاقة سارية الجهاز المركزي 
ي القطاعير 

 
أمامه للتقدم للوظائف ف

وان تكون والدته كويتية او والده عسكري وأال  1965المفعول، أن يكون لدية إحصاء عام 

ي تكون بالغالب ملفقه(
 تكون عليه قيود أمنية )والت 

[ عقود العمل: 5-2]  

ي الحكومة يتم التعاقد 
 
ي عقود خاصة مؤقتة يطلق عليها  كل البدون الذين يعملون ف

 
معهم ف

ي طياتها الظلم والتعسف اتجاه البدون اذ يتقاضون 
 
ي تحمل ف

اسم "اجر مقابل عمل" والت 
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 مقارنة بنظ
ً
 جدا

ً
 منخفضا

ً
ات أجرا رائهم من الكويتيير  والوافدين وال يحصلون عىل أي من ممير 

  أة اخر الخدمة. الوظيفة مثل العالوات االجتماعية والمكافآت السنوية ومكاف

[ اضطهاد المرأة العاملة البدون: 3-5]  

ي إجازة الوضع واألمومة واالجازات 
 
المرأة العاملة البدون ال يمكنها الحصول عىل حقها ف

ة بعد الوالدة 7، كما يتم حرمان المعلمات من  ي وتلزم بالعمل مباشر
 للقانون الكويت 

ً
الطبية وفقا

بالنسبة للذكور  الة واجازة منتصف العام )كذلك الحالحصول عىل رواتب االجازة الصيفي

 .)
ً
 ايضا

 

[ حماية األطفال البدون: 5-4]  

ي الشوارع 
 
رصد تقرير لجمعية حقوق اإلنسان حاالت عديدة ألطفال بدون يعملون باعة ف

تحت أشعة الشمس الحارقة لساعات طويلة، لم يستكمل البعض منهم الدراسة بسبب 

وال يتمتع هؤالء األطفال بحقوق الضمان االجتماعي أو الحماية من الحاجة إلعالة األشة. 

ي أو العقىلي »االستغالل االقتصادي ومن 
 بصحة الطفل أو بنموه البدن 

ً
أداء أي عمل يكون ضارا

، كما توضي اتفاقية حقوق الطفل. وأشار اىل أن االطفال «أو الروحي أو المعنوي أو االجتماعي 

اء القبض عليهم أو مصادرة بضائعهم من قبل بلدية الكويت، ومعها العاملير  يتعرضون إىل إلق

ي حال ضبطهم وهم يقومون ببيعها، األمر الذي يتسبب بقطع أرزاقهم دون أن 
 
طة، ف الشر

ي لألطفال وذوي  هم 8. 
 تقدم الدولة بدائل فاعلة لرفع المستوى المعيشر

 

توصياتال  

1-  
ا
 وعاجل من المجتمع الدوىلي متمثال

بمنظمة األمم المتحدة، وأن يكون تدخل مباشر

ي الكويت منظمة األمم المتحدة إلنهاء 
 
المسؤول المباشر عن حل قضية عديمي الجنسية ف

ي الكويت وإنقاذ ما يمكن إنقاذه 
 
ي يواجها عديمي الجنسية ف

ي واإلبادة الصامتة الت 
 
التطهير العرف

وير والظلم  الذي ينال هذه الفئةمن وثائق ومستندات لم يطلها التلفيق، ولوقف الي    

ي الكويت والذين لديهم ادعاءات قوية تثبت  -2
 
ة طويلة ف منح الجنسية للمقيمير  منذ في 

احقيتهم بالجنسية، وكذلك الذين يكون مكان اقامتهم الرئيشي الكويت ولديهم روابط عائلية 

 او اجتماعية او اقتصادية مع الكويت
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ي  -3
 
الكويت الذين يولدون بال جنسيةمنح الجنسية لألطفال الذين يولدون ف  

ي المعاملة الذي تنص عليه المادة  -4
 
من الدستور واتخاذ  19توسيع نطاق مبدأ المساواة ف

 إجراءات ملموسة لوقف العنرصية ضد البدون

البدون وايقاف المالحقات األمنية بحقهم وبحق كافة  اسقاط كافة التهم عن الناشطير   -5

 المتهمير  بقضايا الرأي

ي بمنع  -6
البدون من دخول المدارس الحكومية ومساواتهم  األطفالرفع الحرص  القاض 

 بنظرائهم الكويتيير  

 األطفال  -7
ا
يعات المتعلقة بالطفل لتتضمن األطفال البدون خاصة تعديل القوانير  والتشر

 لوالدين فقراء وتوفير االستقرار المادي واالجتماعي لذوي  هم لضمان منع تشغيل األطفال

امات الدولة و  -8 ام الي   الدولية والوطنية  بالقوانير  ضع حد لقمع المظاهرات السلمية، واحي 

، وضمان  الالزمة اإلجراءاتاتخاذ االنسان، و  لحماية حقوق لمعالجة انتهاكات حرية التعبير

واالعالمحرية الصحافة   

ي  -9
 
هذه القيود،  السماح لجميع من تم وضع قيود أمنية عليهم باللجوء إىل القضاء للطعن ف

ي قد تصدر لتثبت براءته األحكام مع تفعيل جميع
مالقضائية الت   

ي الحصول عىل  -10
 
يعات المعنية لتشمل البدون وتضمن حقهم ف تفعيل القوانير  والتشر

 وظيفة مالءمة وحقوق عادلة
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مصادرال  

ي 1986 نصت عىل التضييق عىل البدون
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https://www.academia.edu/39817003/Kuwait_Bedoun_-_Special_Rapporteur_Genocide_United_Nations 

 5 الكويت: السلطات تقمع محتجير  مطالبير  بحقوق المواطنة

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/07/kuwait-authorities-crackdown-on-protesters-demanding-citizenship-rights/ 

ق األوسط وشمال أفريقيا ي الشر
 
 6 استعراض حالة حقوق اإلنسان ف

  https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1799092019ARABIC.pdf 

 المدنية«: المعلمة »البدون« ال تستحق اإلجازات7 » ! 
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