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إلى جنسیتها نقل في الكویتیة المرأة بحق یقر ال الذي الكویتي الجنسیة قانون في التمییز إزاء شدید بقلق                    أشعر
إلى الحصول على قادرین غیر یجعلهم مما الكویتیین، الرجال مثل مثلها الكویتیین غیر وأوالدها                زوجها
واألمن الكریم العیش تؤمن عمل فرص وتوفیر والتعلیم، الصحة مثل الدولة قبل من المقدمة                الخدمات

 االقتصادي لألسرة،  ویجعلهم عرضة النعدام الجنسیة وینتهك حقوق اخرى لإلنسان.
 

المرأة وضع ویقّوض الجنسیة، حیث من الرجل مع المساواة حق من المرأة یحرم الكویتي، الجنسیة                 قانون
صادقت التي اإلنسان لحقوق الدولیة المعاهدات من العدید مع الجنسیة قانون یتناقض كما متكافئ.                كمواطن
الدولي والعهد ، (CEDAW) المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیة ذلك في بما الكویت،                  علیها
) العنصري التمییز أشكال جمیع على للقضاء الدولیة واالتفاقیة ، (ICCPR) والسیاسیة المدنیة بالحقوق               الخاص

.(CRC)  واتفاقیة حقوق الطفل (CERD 
 

قانون من 2 المادة لتعدیل الكویتي األمة مجلس إلى التشریعیة المقترحات من العدید تقدیم تم قد أنه فهمت                    وقد
أبل عبداهللا د.خلیل و السبیعي الحمیدي أ. وهما األمة مجلس في عضوان قدم حیث ، 2017 عام في                    الجنسیة.
الخارج، في أو الكویت في ولد، من كل كویتیا "یكون أنه تنصعلى بحیث القانون من 2 المادة لتعدیل                     مقترحا
الكویتیین المواطنین غیر من المتزوجات الكویتیات أطفال یمنح اآلخر التشریعي والمقترح كویتیة". أم أو                ألب
حتى الكویت في اإلقامة ذلك في بما المسبقة الشروط بعض مع ، 21 سن بلوغهم لدى الجنسیة اكتساب                    حق

 بلوغ سن الرشد. وكال المقترحْین ال یزاالن عالقْین في مجلس األمة.
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مناقشتها، بانتظار األمة مجلس لدى عالقة زالت ال والتي المقترحة القوانین مشاریع تدارس على أحثكم                 لذلك،
الجنسیة، قانون في الجنس أساس على القائمة التمییز أشكال جمیع على للقضاء هذه القوانین مشاریع                 وتقویة
تعدیل أن كما مماثلة. تمییزیة قوانین فیها العربیة المنطقة في أخرى لبلدان لإلصالحات آخر جید مثال                  وتقدیم
خطوة یشكل وسوف الدولیة القانونیة والتزاماتها لدستورها الكویت امتثال الى یؤدي سوف الجنسیة               قانون

 مهمة نحو حقوق مواطنة متساویة لكل من المرأة والرجل في الكویت.


