
 

 
 

 الكویت: منح المرأة حقوق مواطنة على قدم المساواة مع الرجل بموجب قانون الجنسیة الكویتي
 
 

القوات في یعمل زوجي وكان الكندیة. الجنسیة یحمل رجل من 1985 عام في تزوجت كویتیة. امرأة                  أنا
الكویت في جمیعهم ودرسوا وترعرعوا ولدوا، أطفال أربعة لدي الخلیج. حرب في وشارك الكویتیة                المسلحة

 ولم یعرفوا أي بلد آخر ویعتقدون بأن الكویت هو وطنهم األم.
 

 "في عام 1997، أصبح زوجي عاطًال عن العمل بسبب سیاسة تكویت الوظائف، السیما بعد حرب الخلیج.
 فاضطر الى مغادرة الكویت والعودة إلى كندا".

 
من مالي دعم أي على أحصل ولم ألسرتي. الوحید المعیلة كنت ذلك، تلت التي الثالث السنوات مدى                   "على
یكن لم زوجي أن لمجرد الیومیة، أطفالي ونفقات المنزل إیجار دفع في المساعدة ذلك في بما الكویتیة،                   الحكومة
المالي وضعي بدأ المطاف، نهایة وفي كویتیون. مواطنون ُیَعتبرون یكونوا لم أطفالي وبالتالي كویتیا                مواطنا

 وصحتي النفسیة في التدهور لذا قررت المغادرة مع أطفالي األربعة والهجرة إلى كندا للعیش مع زوجي.
 

 "بعد ثماني سنوات من العیش في كندا، حصل أطفالي على الجنسیة الكندیة وقرروا البقاء هناك بشكل دائم.
 وشعروا بأنه بامكانهم العیش بكرامة وبدون قیود فیما یتعلق بإیجاد عمل مناسب، وهو الوضع الذي واجهوه في

 الكویت ألنهم یفتقرون إلى الجنسیة الكویتیة.
 

 "استقرت عائلتي اآلن في كندا، بعد أن كانت تشعر بأن وطنها األم هو الكویت. هذا الوضع خلق الكثیر من
 التوتر بیني وبین زوجي، حیث كنت اتنقل بین كندا والكویت، وطني األم. وفي النهایة المطاف أدى هذا إلى

 طالقنا".
 

بدون شدیدة بوحدة وأشعر الكویت. في لوحدي واعیش بالسرطان ومریضة مطلقة سنة، 56 عمري حالیا                 "انا
 أطفالي من حولي وبدون وجود أحد یعتني بي".

 
وطننا الكویت، في البعض بعضنا مع نعیش اآلن لكنا وزوجي، أطفالي إلى جنسیتي منح على قادرة كنت                   "لو

 األم، ولم أكن ألعیش هذه الحیاة البائسة".
 

یمیز حیث كویتیین. غیر من المتزوجات الكویتیات النساء آالف تتحملها التي المعاناة على فقط واحد مثال                  هذا
على قادرین غیر ویجعلهم وزوجها أطفالها إلى جنسیتها نقل من ویمنعها المرأة، ضد الكویتي الجنسیة                 قانون



الجنسیة قوانین في الجنسین بین التمییز إن والتعلیم. الصحة مثل الدولة قبل من المقدمة الخدمات على                  الحصول
األخرى االنتهاكات من عدد في تسببه إلى باإلضافة المنطقة، في الجنسیة النعدام الرئیسیة األسباب أحد                 هو

 لحقوق اإلنسان.
 

في متساویة لحقوق العالمیة للحملة التوجیهیة للجنة المؤسسین األعضاء احد وهي اآلن ، المساواة               ومنظمة
أجل من شامل بشكل الجنسیة قانون تعدیل على الكویت یحثان حدود، بال كویتیات لجنة وشریكتنا،                 الجنسیة،
من 3 -10 الهدف ذلك في بما الدولیة، القانونیة والتزاماتها لواجباتها واالمتثال بالدستور، التزامها                اإلیفاء
الحكومات جمیع تدعو والتي ، 2015 عام في المتحدة األمم اعتمدتها التي 2030 لعام المستدامة التنمیة                  خطة
إزالــــة خـالل مـن ذلـك في بمـا النتـائج، في المسـاواة انعدام أوجـه مـن والحـد الفرص تكافؤ ضمان "                   الى
واإلجــــراءات والسیاســــات التشــــریعات وتعزیــــز التمییزیــــة، والممارســــات والسیاســــات         القــــوانین

 المالئمة في هذا الصدد" ..."
 

التمییز أشكال جمیع على للقضاء وتعزیزها المقترحة القوانین مشاریع في النظر على الكویت حث                یرجى
 القائمة على أساس الجنس في قانون الجنسیة.

 
 ویجب توجیه الرسائل إلى:

 
 

 صاحب السمو أمیر دولة الكویت الشیخ صباح األحمد الجابر الصباح
 الدیوان األمیري،

 قصر السیف - مبنى 100
 الكویت

amirsoffice@da.gov.kw, info@ad.gov.kw :برید الكتروني 
 فاكس: 30559 224 965+

 
 

 سعادة رئیس الوزراء
 سمو الشیخ جابر مبارك الحمد الصباح

info@cmgs.gov.kw  :البرید اإللكتروني  
 

 رئیس مجلس األمة
 السید مرزوق علي الغانم

media@kna.kw  :البرید اإللكتروني 
 
 

 لمعرفة المزید عن قانون الجنسیة الكویتي (صفحة منفصلة):
 

غیر واطفالها زوجها إلى جنسیتها منح في الكویتیة المرأة بحق 1959 لعام الكویتي الجنسیة قانون یعترف                  ال
في ولد، من كل كویتیًا "یكون أنه على القانون من 2 المادة وتنص الكویتیین. الرجال مثل مثلها                   الكویتیین
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التمییز عن أمثلة على الضوء اآلن المساواة منظمة سلطت أن وسبق كویتي". ألب الخارج، في أو                  الكویت
قوانین في الجنسي التمییز إنهاء فیها: نحن التي "الدولة تقریرها، في الكویتي الجنسیة قانون في                 الجنسي

 الجنسیة " ، بما في ذلك:
 

.Iفي المولودین اطفالها إلى جنسیتها تنقل أن المتزوجة وغیر المتزوجة الكویتیة المرأة تستطیع               ال
 الكویت أو في الخارج مثلها مثل الرجل؛

.IIفي حال تغیرت جنسیة األب، قد یتوقف أطفاله عن كونهم مواطنین دون اعتبار لجنسیة األم؛ و 

.III.ال یمكن للمرأة المتزوجة أن تمنح جنسیتها لزوجها األجنبي مثلها مثل الرجل المتزوج 
 

عام في الجنسیة. قانون من 2 المادة لتعدیل الكویتي األمة مجلس إلى التشریعیة المقترحات من العدید تقدیم                   تم
2 المادة لتعدیل مقترحا أبل عبداهللا د.خلیل و السبیعي الحمیدي وهما األمة مجلس في عضوان قدم ، 2017                  
كویتیة". أم أو ألب الخارج، في أو الكویت في ولد، من كل كویتیًا "یكون على تنص بحیث القانون                    من

1

لدى الجنسیة اكتساب حق المواطنین غیر من المتزوجات الكویتیات أطفال یمنح اآلخر التشریعي               والمقترح
وكال الرشد. سن بلوغ حتى الكویت في اإلقامة ذلك في بما المسبقة الشروط بعض مع ،21 سن                   بلوغهم

 المقترحین ال زال عالقین في مجلس األمة.
 

المرأة وضع ویقّوض الجنسیة، حیث من الرجل مع المساواة حق من المرأة یحرم الكویتي، الجنسیة                 قانون
الكرامة في سواسیة "الناس أن على 29 المادة في ینص الذي الكویتي الدستور مع ویتناقض متساٍو                  كمواطن
أو الجنس بسبب ذلك في بینهم تمییز ال العامة، والواجبات الحقوق في القانون لدى متساوون وهم                  اإلنسانیة،
صلة والتراحم والتعاون المجتمع، دعامات والمساواة والحریة العدل "7 والمادة الدین"، أو اللغة أو                األصل
التي اإلنسان لحقوق الدولیة المعاهدات من العدید مع الجنسیة قانون یتناقض كما المواطنین". بین                وثقى
والعهد ،(CEDAW) المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیة ذلك في بما الكویت، علیها                 صادقت
التمییز أشكال جمیع على للقضاء الدولیة واالتفاقیة ،(ICCPR) والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص              الدولي

.(CRC)  واتفاقیة حقوق الطفل (CERD) العنصري  
 

الخبراء هیئة هي و المرأة، ضد التمییز على بالقضاء المعنیة اللجنة أعلنت ،2017 ثاني/نوفمبر تشرین                 في
بشأن الختامیة المالحظات في المرأة، ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیة تنفیذ ترصد التي                 المستقلین

 التقریر الدوري الخامس للكویت بأنها.
 

وحرمان ،1959 لعام الجنسیة قانون في والرجل المرأة بین التمییز استمرار إزاء بالقلق تشعر تزال ال                  "اللجنة
لهذا ما الخصوص وجه على اللجنة وتالحظ ونقلها. بها واإلحتفاظ وتغییرها الجنسیة اكتساب حق من                 المرأة
أزواجهن إلى جنسیتهم منح یمكنهن ال إذ الكویتیین، بغیر المتزوجات الكویتیات حق في مجحف أثر من                  القانون
والسكن والعمل التعلیم في الفرص بكامل یتمتعون وال السیاسیة المشاركة من بالتالي یُقصون الذین أبنائهن،                 أو

2 العمومي".

 
جنسیتهن نقل في الكویتیات النساء بحق لإلعتراف للجنسیة قانونها بتعدیل الطرف الدولة اللجنة               "وتوصي
تواجهها التي الحواجز وإلزالة الكویتیین، الرجال مع المساواة قدم على وألبنائهن الكویتیین غیر               ألزواجهن

1https://raqib50.s3.amazonaws.com/uploads/suggestion/file/1615/46.pdf :باللغة العربیة   
2https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fKWT%2fCO%2f5&Lang=en   
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على القضاء لجنة فإن وبالمثل، العمومي ". السكن على الحصول في الكویتیین بغیر المتزوجات                الكویتیات
3

توصیتها اللجنة "تكرر ،2017 أیلول/سبتمبر في الصادرة للكویت الختامیة المالحظات في العنصري،              التمییز
المرأة لتمكین الجنسیة قانون الطرف الدولة تعدل بأن (١٨ الفقرة ،CERD/C/KWT/CO/15-20             (انظر

 الكویتیة المتزوجة بأجنبي من نقل جنسیتها إلى أبنائها وزوجها على قدم المساواة مع الرجل الكویتي ".
 

بین المساواة ضمان على الكویت اإلنسان بحقوق المعنیة اللجنة عن فضال الطفل حقوق لجنة حثت                 كما
على تؤثر التي القائمة القوانین لجمیع شاملة مراجعة إجراء وعلى 1959 لعام الجنسیة قانون في                 الجنسین

 المساواة بین الجنسین.

3 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsglff%2fiazrVw+cyfdY9GxZ7UPz4tjeL

sJjxqe5%2f7t+6kURxEs8r27MqM6qDcuA2btDOoYhe2xW3yGizrv0C8Mc4MsvcdXQ6HKKoJBTKJ1DmT 
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