
 
 
 
 
 



  
  

  إدارة الدراسات والبحوث 
  

  
  
  

 

  :البدون يف الكويت 
  !!قضية لــــم حتســـم بعـــد 

�

 
  

  إشراف وتحليل 
  المستشار االقتصادي

  ةــــزي سالمـــــرم. د.أ
  
  

  إعـــــــداد

  مهدي الشمري وصايف      محدان جمزع الشمـــــــري
      اديـــــــــقتصالل ــــــــــمح      اختصاصي أول علوم سياسية

  
  
  
  
  
  
  م٢٠١٤ إبريل



)١( 
 

  !!قضية لــــم تحســـم بعـــد :البدون في الكويت 
  

  :  المقدمة
  

لنا في إدارة الدراسات والبحوث بمجلس األمة على هذا  ةمنذ أول إطالل
طبيعة التعامل : مشكلة غير محددي الجنسية : "في دراسة بعنوان  الموضوع

البدون في : "مرورًا بدراسة ثانية بعنوان ، " ١٩٩٦نوفمبر  –رجيالرسمي والخا
تنتقل من ال تزال وقضية البدون  " ٢٠٠٤في ديسمبر –الكويت وحقهم في التعليم 

حجم تظل العمق و الولكنها في  مرحلة إلى أخرى تتغير فيها مالمحها بعض الشيء
ما يزيد عن يوجد بها فالكويت !! إنها قضية لم تحسم بعد ... في موضع الثبات

 او ليس) من إجمالي عدد الكويتيين% ١٠يمثلون حوالي ( ألف شخص ١١١
الجئين وال هم عمالة أجنبية مؤقتة أو عابرة ، وال يمكن اعتبارهم بدرجة أو بأخرى 

وطبقًا للتوصيف الرسمي للدولة ممثلة في وزارة –إنهم " ... مواطنين كويتيين"
تقول  –ومن ثم قانونية  –أشخاص يحملون وثائق رسمية : "–الداخلية الكويتية

  " !!! انونيةفئة المقيمين بصورة غير ق ؤالء هم أنه
إنها بكل المقاييس قضية شائكة وقابلة للتحول إلى قضية أمن قومي عاجًال 

لذا وجب التنويه إلى أهمية بل ضرورة الوصول بها إلى مرحلة الحل ... أو آجًال 
  .الحاسم والنهائي ، وفي أقرب وقت 

  
  :  عناصر الدراسة

  .حجم المشكلة وأبعادها   *
  .تطور المشكلة تاريخيًا : البدون   *
  .اإلجراءات الحكومية للحل   *
  إلى أين ؟ : تعديل األوضاع   *
  .الخاتمة والتوصيات   *
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  :  حجم المشكلة وأبعادھا
  

حول قضية البدون للنائب عدنان عبدالصمد  في رده على سؤال برلماني  
  : )١(باآلتي محمد الخالد الصباح/ ، صرح وزير الداخلية السيد بالكويت 
  

أن إجمالي عدد المقيمين بصورة غير قانونية بالبالد والمسجلين في الجهاز   -
ن من وشخصًا متزوج ٣١٩٥منهم ) شخصاً  ١١١.٤٩٣(المركزي بلغ 

  . كويتيات 
من أعداد الشعب % ١٠حوالي ون يشكلون دالبن أالقول  نايمكنوهكذا   

  .الكويتي
األم لبعض من تقدم إلى الجهاز المركزي وعند محاولة التعرف على الجنسية   *

منذ (عامًا األخيرة  ٢٧الـأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خالل  عديلتل
تضح أنهم يحملون الجنسيات ي) ٢٠١٣حتى نهاية العام و  ١٩٨٦العام 
  :التالية 

  النسبة المئوية  األعداد  الجنسية  
  %  ٦٧.٣    ٥٨٧٧٠  السعودية  - ١
  %  ١٣.٧  ١١٩٥٨  العراقية  - ٢
  %  ٩.١         ٧٨٧٩  السورية  - ٣
  %  ٢.١         ١٨٥٦  اإليرانية  - ٤
  %  ٠.٦         ٥٢٠  األردنية  - ٥
  %  ٧.٢         ٦٢٩٦  جنسيات أخرى  - ٦

  % ١٠٠   ٨٧٢٧٩  اإلجمالــــــــــــي

                                                 
  .  ١٢/٣/٢٠١٤جريدة عالم اليوم ، العدد الصادر في : أنظر   )١(

، كتيب من إصدار الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ، ) ٢٠١٣(حقائق وأرقام " "وأنظر أيضًا   
 .  ٢٠: ص
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من فقط % ٤٤حوالي ) لمن قاموا بتعديل أوضاعهم(تمثل األعداد السابقة و   *
، وأن وملحة مما يعني أن المشكلة الزالت قائمة إجمالي البدون في الكويت 

  !!أوضاعهم بعد  لمن البدون لم تعد% ٥٦
  
أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة  ٢٠١٤في مارس   *

غير قانونية عن ارتفاع أعداد العاملين المدنيين لدى الجهات الحكومية من 
 موظفًا وموظفة موزعة على ١٤١٩المقيمين بصورة غير قانونية إلى أبناء 

  :)١(الشكل التاليالوزارات ب
  

  

  )٢٠١٤مارس (حجم العمالة المدنية من البدون وتوزيعھا 
  

  

  لوزرات والھيئات الحكوميةا
  

  النسبة المئوية عدد العاملين

  %   ٥٢.٦    ٧٤٧  وزارة الصحة
  %   ٢٦.٤    ٣٧٤  وزارة التربية 

  %  ٥.١     ٧٢  الهيئة العامة للصناعة 
  %    ٤.٧  ٦٧  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

  %    ٤.٦  ٦٥  هيئة الشباب والرياضة 
  %    ١.٧  ٢٥  وزارة األشغال العامة
  %    ١.٤  ٢٠  وزارة الكهرباء والماء

  %   ٣.٥  ٤٩  الوزارات األخرى
  %  ١٠٠   ١٤١٩  اإلجمالــــــــــــــــــــي

  

                                                 
 . ٩: ، ص ٢٠١٤مارس  ٢٣انظر جريدة القبس ، العدد الصادر في   )١(
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) يعمل آباؤهم  كان أو(جدير بالذكر أن الغالبية العظمى من البدون يعملون   *
، لكن أغلبيتهم يعملون في  )١(في السلك العسكري أي الشرطة أو الجيش

القطاع الخاص كالشركات الخاصة الصغيرة أو يمارسون بيع السيارات 
المستعملة أو تربية وتجارة األغنام ، أو العمل بأسواق الخضار أو األسواق 

  .)٢(وما شابه ذلك من األعمال... الشعبية 
  
لدى ) ١: ٤.٥(مقابل ) ١:  ٧(ع معدالت اإلعالة لدى فئة البدون إلى فترت  *

    .األسر الكويتية 
  

   

                                                 
من مجموع العسكريين % ٢٥، قدرت أن البدون يشكلون حوالي  ١٩٩٦البحوث العام الدراسات و في دراسة سابقة إلدارة   )١(

طبيعة التعامل الرسمي  –مشكلة غير محددي الجنسية "مظفر العوضي : قبل الغزو ،  أنظر %  ٨٠بالجيش الكويتي مقابل 
  . ٣٢: ، ص  ١٩٩٦، مجلس األمة ، نوفمبر " الخارجيو 

  . (WWW.kuwbedmov.org)منشورة على الموقع  ٢٠٠٣، مايو " البدوندراسة عن : "غانم النجار . د  )٢(
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  :  ة للحليإلجراءات الحكومتطور المشكلة تاريخياً وا: البدون 
  

ـــقب  * ـــل اكتشــاف النفـ ـــلط ـ ـــم تكـ ـــن الكويــت تشــكل عامـ ـــل جـ ذب لقســاوة الحيــاة ـ
ا واعتماد الكـويتيين علـى أنشـطة شـاقة للحصـول علـى الـرزق كـالغوص ــفيه

د ـــلبلـدان بعيـدة عبـر البحـار للتجـارة ، ولكـن بعللبحث عـن اللؤلـؤ أو السـفر 
م بـــــدأت الهجـــرة للكويـــت مــــــن ٦٤١٩ عـــاموبدايـــة تصـــديره اكتشـــاف الـــنفط 
ن الرزق واالستقرار ، مستغلين عدم وجـود ضـوابط ــــبحثًا عالبلدان المجاورة 

ــــللـــدخول للكويـــت واالســـتثناء الممنـــوح ألفـــراد العشـــائر م ن قـــانون اإلقامـــة ــ
ــــفـــأخفى العديـــد مـــنهم هويـــاتهم مدع ،ر الخمســـينات ـــــفـــي أواخالمطبـــق  ين ـ
ة عديمي الجنسية وذلك طمعًا فـي الحصـول فيمـا بعـد علـى ـــى فئــانتمائهم إل

الجنسية الكويتيـة وامتيازاتهـا ، فتنامـت هـذه الفئـة بشـكل كبيـر وفـي غضـون 
  . )١(فترة قصيرة 

  
م حيـــث تبـــين أن ١٩٦٥وظهـــرت المشـــكلة بشـــكل علنـــي بعـــد إحصـــاء عـــام   *

، وانخفــض عــددهم فــي إحصــاء عــام  اً فــرد ٥١٤٦٦تعــدادهم آنــذاك قــد بلــغ 
  .فرد ، وذلك الستمرار عملية التجنيس  ٣٩٤٦١م إلى ١٩٧٠

  
ــًا ،  ١٩٨٥وحتــى قبيــل عــام   * كــان وضــع البــدون فــي الكويــت وضــعًا نموذجي

ويـتم كـالمواطنين العـاديين تـتم معـاملتهم فـي الكثيـر مـن الحـاالت كانت حيث 
، بـل إن التقـدم فـي هـذا المجـال تفضيلهم على المقيمين من جنسيات أخـرى 

درجة منح الجنسية ألي طالب من البـدون قد وصل في بداية السبعينات إلى 
ــانوي ــدون ... يكمــل تعليمــه الث ــك عــدد مــن الب ــد اســتفاد مــن ذل وســاهموا وق

                                                 
دراسة إلدارة البحوث والدراسات  ، مجلس " البدون في الكويت وحقهم في التعليم" رمزي سالمة ، إبراهيم دشتي . د: انظر   )١(

 . ٥- ٣:، ص ص  ٢٠٠٤األمة ، ديسمبر 
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المجتمع الكويتي ، إال أن كافة أنشطة مساهمة فعالة في كمواطنين فيما بعد 
  .ذلك اإلجراء تم إيقافه بعد فترة وجيزة 

  
مـن إلى إخفاء عدد ليس بقليـل  دلقد أدى ذلك الوضع المتميز للبدون بالتأكي  *

حملــة الجنســيات األخــرى للــدول المجــاورة لجنســياتهم وتســجيل أنفســهم علــى 
وقــد اســتمر ذلــك الوضــع لفتــرة طويلــة ممــا أســس للكثيــر مــنهم  أنهــم بــدون ،

ة أولئــك كــانوا قــد انخرطــوا فــي يــخاصــة وأن غالب" بــدون"وضــاعًا قانونيــة كـــ أ
ن الحكومــة كانــت منزعجــة مــن أالســلك العســكري ولــم يبــد طــوال هــذه الفتــرة بــ

ذلك الوضع ، بل إن كل اإلجراءات الرسمية كانت تتجه صوب التسـهيل علـى 
  )١(ن ومعاملتهم معاملة متميزة في جميع المجاالتالبدو

  
ــة مســتقبلية لمخــاطر هــذا    * لكــن نتيجــة اإلهمــال الحكــومي وعــدم وجــود رؤي

وفــق إحصــاء تزايــدت أعــداد فئــة البــدون ، اإلهمــال والتغييــب لهــذه المشــكلة 
  . )٢(ألف فرد ٢٤٦م ليصل إلى ما يقرب من  ١٩٩٠

  
انخفض عدد البدون بشدة إلـى حـوالي م ١٩٩١بعد تحرير دولة الكويت عام   *

 رالجــوا هــم الفعليــة فــية اآلالف مــنهم إلــى دولعــود، نتيجــة  ألــف فــرد ١٢٠
بســبب ظــروف الغــزو العراقــي وتغاضــي الحكومــة عــن عمليــات شــراء البــدون 

) وغيرهــا... أذربيجــان –الــدومنيكان (لجــوازات ســفر أجنبيــة مــن دول عديــدة 
والتي لجأ إليها البدون نتيجة الضغط والتضييق الحكـومي علـيهم ، واعتبـرت 

  !! الحكومة ذلك إنجازًا يسجل لها 
  
  

                                                 
 ) .مرجع سابق... (، دراسة تفصيلية : غانم النجار .د  )١(
 . تعتبرها أجهزة الدولة مسألة سياسية وتتطلب السرية –كانت وربما ال تزال  –تختلف األرقام حسب مصدرها فأعداد البدون   )٢(



)٧( 
 

م ١٩٧٠لـو أن الحكومـة تـدراكت هـذه المشـكلة بعـد إحصـاء عــام   : ملحوظة هامة
وفــق همفرز قامــت ب، و ) ألــف فــرد ٤٠عــددهم أقــل مــن  نحــين كــا(

ــين  ــا الحــق فــي الحصــول ع: فئت ــة له ــة ال فئ ــى الجنســية ، وفئ ل
ــل أن لكــان بإمكــان الحكومــة  ...تســتحقها حســم هــذه القضــية قب

وهنــا يمكــن القــول ... وبأقــل الضــرر  تتحــول إلــى مشــكلة شــائكة
و خطــأ حكــومي حــين لــم أأن المشــكلة نتجــت عــن ســهو وبحــق ، 

  . )١٩٧٠(في هذا التوقيت لها تضع حًال حاسمًا 
  
م فأصــبح هنــاك ١٩٩٠لقــد تبــدل الحــال بعــد الغــزو العراقــي لدولــة الكويــت   *

إلـى  "بـدون"تشديد وتقييد تام على هذه الفئة والتـي تغيـر حتـى مسـماها مـن 
بـاألخص (، فلم تتم عودة أغلبهم إلى أعمالهم "المقيمين بصورة غير شرعية"

ــالوزارات الســيادية ــوا ب ــانوا يعمل ــائهم المــدارس نِ ومُ ) مــن ك عــوا مــن دخــول أبن
م كــالكويتيين ١٩٩٠وقــد كــانوا يعــاملون قبــل الغــزو العراقــي عــام (الحكوميــة 

مـوا رِ موا مـن العـالج الطبـي وحُ رِ ، كما حُ ) حتى مرحلة الدراسة الجامعيةتمامًا 
وبالغـت الحكومـة .. من توثيق عقود الـزواج وحتـى اسـتخراج شـهادة المـيالد 

تحـرمهم مـن أبسـط الالمبـرر علـى هـذه الفئـة وكـادت  كثيرًا في هـذا التضـييق
  !! الحقوق اإلنسانية في الحياة كالتعليم والصحة وغيرها 

  
اللجنـة التنفيذيـة لشـئون المقيمـين بصـورة غيـر  تْ ئَ شِ نْ أُ م ١٩٩٦وفي مارس   *

،  )م١٩٩٦لســنة  ٥٨بمرســوم أميــري رقــم (برئاســة وزيــر الداخليــة  قانونيــة
وقامـت .  بهدف اتخـاذ اإلجـراءات التنفيذيـة الالزمـة لمعالجـة أوضـاع البـدون

اللجنة بتسجيل بيانات البدون على الحاسب اآللي وعمل قاعدة بيانات كاملة 
  ) . الخ... جنسياتهم األصلية  –سنوات تواجدهم  -أعدادهم  (عنهم 
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مـا ال يزيـد س يجنـبت ٢٠٠٠لسـنة  ٢٢صـدر القـانون رقـم  ٢٠٠٠في العـام    -
 ٢٠٠١، تناقصـت أعـداد هـذه الفئـة فـي منتصـف عـام )١(شخص٢٠٠٠عن 
ــى  ــرد  ٨٧.٣٢٠إل ــنفس األســباب إلــى  ٢٠٠٢وفــي . ف تناقصــت أعــدادهم ل

  .فردًا  ٧٦٥٩١
  
درجــت الحكومــة علــى تجنــيس أعــداد  ٢٠٠٩إلــى  ٢٠٠٢خــالل الفتــرة مــن   *

بعــد الغــزو ق ظلــت تتبعهــا منــذ مــا ضــييلتلقليلــة ســنويًا تماشــيًا مــع سياســة 
  . على أفراد هذه الفئة)١٩٩٠(

  
ــوبر   - ــي أكت بشــأن تكليــف ) ٩٠٦(صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  ٢٠٠٩ف

المجلس األعلى للتخطيط والتنميـة بدراسـة مشـكلة البـدون وتقـديم التوصـيات 
  "!!بصورة جذرية وحاسمة "والمقترحات الكفيلة بمعالجتها 

  
أصدر المجلس المذكور تقريـرًا هامـًا ) اجتماع ١٥وبعد ( ٢٠١٠ وفي أكتوبر  -

مــن المبــادئ والمرتكــزات التــي يعتمــد عليهــا الحــل وهــي ) ١١(تضــمن عــدد 
  : كالتالي 

  
  :   مشكلة البدونلحل مبادئ ومرتكزات ال* 

  
وفقًا لرؤية الخبراء والمختصين بالمجلس األعلى للتخطـيط والتنميـة فـإن حـل 

  : مشكلة البدون يبقى مرهونًا بتحقيق المبادئ اآلتية 
  

تجنـيس المسـتوفين العدالة في معالجة الحاالت ، وذلك بالنظر فـي إمكانيـة   - ١
  . ومحاسبة ومواجهة المخالفين والمزورينللشروط

                                                 
 . (WWW.kuwbedmov.org) ، منشورة على الموقع " دراسة تفصيلية عن البدون: "غانم النجار . د: أنظر   )١(
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الخـدمات لهـذه الفئـة ، وذلـك باسـتمرار تقـديم اة الكريمـة توفير وسـائل الحيـ  - ٢
اللتـــزام بمبـــادئ علـــى اوذلـــك تأكيـــدًا ، األساســـية كـــالعالج والتعلـــيم وغيرهـــا 

  . ومعايير المحافظة على حقوق اإلنسان 
  
التأكيـــد علـــى اعتبـــارات المصـــلحة العليـــا للـــبالد كأســـاس فـــي التعامـــل مـــع   - ٣

  . و الجنائية لكل حالة أالحاالت وفقًا للسجالت األمنية 
  
من حيـث مراعـاة ) وحاجة البالد، والتضحية  ، الوالء(إعطاء أهمية لمعيار   - ٤

أبنــاء الشــهداء واألســرى ، وكــذلك بعــض المهــن كالعســكريين ، وأصــحاب 
  . التخصصات المطلوبة 

  
مع المواطنين الكويتيين ، مـن حيـث عالقـات ) القرابة(إعطاء أهمية لمعيار   - ٥

  .والتزاوج معهم النسب 
  
، وزمن التواجد في البالد ، لما في ذلك من ) التاريخي(إعطاء أهمية للبعد   - ٦

  .دور في تعزيز االندماج في المجتمع 
  
اعتبـار أن هـذه المسـألة تخضـع ب،  إن مسألة التجنيس حق سيادي للدولـة  - ٧

، سـواء هـذه أحكامـهفي تنظيمها لقانون الجنسـية الـذي يشـمل الجميـع فـي 
  . و غيرها من الوافدين وذلك وفقًا لمقتضيات المصلحة الوطنية أالفئة 

  
 ، بتعــديل أوضــاعهم) المقيمــين بصــورة غيــر قانونيــة(التأكيــد علــى أن قيــام   - ٨

ـــى  ـــي حصـــولهم عل بغـــض النظـــر عـــن جنســـياتهم ال يحـــول دون النظـــر ف
ـــة ، وٕانمـــا يمـــنحهم ا ـــو أل الجنســـية الكويتي ـــك إذا ت ـــة فـــي ذل ـــيهم ولوي افرت ف

  .الشروط التي حددها القانون 
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من المقيمـين " الصارخة الحاالت االستثنائية"التأكيد على ضرورة أن تحظى   - ٩
ـــبصــورة غ ـــير قانونيــة باإلســراع فــي البــت فـ ي أمرهــا ومعالجتهــا ، ويقصــد ـ

  : بذلك 
الحـــاالت المســـتوفية للشـــروط ، ومتكاملـــة الوثـــائق والمســـتندات   -أ 

وسالمة أوضاعها ، بما ال  ، زمة التي تؤكد أحقيتهاالثبوتية الال 
  . يترك مبررًا للمزيد من التأجيل لها 

الحاالت الصـارخة فـي مخالفتهـا للقـانون ، والتـي يمثـل اسـتمرار   -ب
أوضـــاعها المعلقـــة إضـــرارًا بليغـــًا بالمصـــلحة الوطنيـــة ، ومبـــررًا 

  . للحاالت األخرى باإلصرار على المخالفة 
  

أوجـه الخلـل القائمـة لتـتمكن هـذه الشـريحة مـن  على إزالة ومعالجـةالتركيز   -١٠
القـــوانين الســـارية ، وطـــرح " تطويـــع"وذلـــك بـــدًال مـــن ، تجـــاوز معاناتهـــا 

بمـــا يترتـــب عليهـــا مـــن محـــاذير ، ومضـــاعفات غيـــر " المتكلفـــة"التعـــديالت 
واالقتصـادية ، وتشـكل  محسوبة تطال األبعاد األمنيـة واالجتماعيـة والثقافيـة

  .ديدًا للهوية الوطنية حاضرًا ومستقبًال ته
  

اتخـــاذ كافـــة اإلجـــراءات الواضـــحة والمدروســـة والحازمـــة التـــي تـــؤدي إلـــى   -١١
هــو " بــدون جنســية"دعــاء االوتؤكــد بــأن تصــحيح وقلــب المفهــوم الخــاطئ ، 

لـــذا يســـتوجب التركيـــز بكـــل الســـبل واألدوات . ادعـــاء خاســـر ال طائـــل منـــه 
لمقيمين بصورة غير قانونية بتصـحيح أوضـاعهم الممكنة على إلزام جميع ا

  .  (*)ومساعدتهم على ذلك، بما يتفق مع صحيح القانون 
  

                                                 
يبدو أن هذا هو المبدأ الجوهري في التعامل الرسمي مع هذه القضية من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع   :  ملحوظة(*)

!التالية ، وذلك على النحو الذي سوف يتضح لنا في الصفحات المقيمين بصورة غير قانونية على أرض الواقع
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ــوفمبر  ٩فــي   - ــين  ٢٠١٠ن أنشــئ الجهــاز المركــزي لمعالجــة أوضــاع المقيمي
، للعمل على تنفيذ األسس والمرتكزات السابقة مـن أجـل  بصورة غير قانونية
  .حل مشكلة البدون 

  
 ٢٠١١لســـنة ) ٤٠٩(رقم القرار ءأصـــدر مجلـــس الـــوزرا ٢٠١١فـــي مـــارس   -

بتوجيه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمـين بصـورة غيـر قانونيـة نحـو 
اســــتكمال تقــــديم المزايــــا والخــــدمات والتســــهيالت فــــي المجــــاالت اإلنســــانية 

  : واالجتماعية والمدنية وهي كالتالي 
  . العالج  - ١
  . التعليم  - ٢
  . ات الميالدإصدار شهاد  - ٣
  .  واإلرث ةإصدار التوثيقات الخاصة بالوصاي  - ٤
  .  إصدار وثائق الزواج  - ٥
  . إصدار شهادات الطالق  - ٦
  . إصدار شهادات الوفاة  -  ٧
  .  إصدار رخص قيادة السيارات  -  ٨
  .  العمل  -  ٩
  . منح البطاقة التموينية  -١٠
  . رعاية ذوي اإلعاقة  -١١

  
 )٢٠١٤مـــارس (وحتـــى الوقـــت الحاضـــر  ٢٠١١مـــارس مـــن وخـــالل الفتـــرة   -

حصــول البــدون علــى حقــوقهم الجديــدة وعلــى ســبيل –إلــى حــد مــا  –تســارع 
  : المثال صدرت لهم الوثائق والخدمات التالية 
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  : )٢٠١٤مارس  – ٢٠١١مارس ("البدون"إنجازات لصالح فئة 

  
فــي " غيــر كــويتي"بتــدوين عبــارة (شــهادة مــيالد ) ٢٢٤١٥(عــدد إصــدار   *

  . ٢٠١٣حتى سبتمبر ) الجنسية ةنخا
  
  ) . ٢٠١٣حتى سبتمبر (شهادة وفاة ) ١٢٥٢(عدد   *
  
  ) .٢٠١٢حتى نهاية (وثيقة زواج ) ٤٧٩٠(عدد   *
  
  ) .٢٠١٢حتى نهاية (وثيقة طالق ) ٣٦٠(عدد   *
  
  ) .٢٠١٢حتى نهاية (رخصة قيادة ) ٢٠٤٦(عدد   *
  
  ) .٢٠١٣ول مارس أحتى " (١٧مادة "جواز سفر ) ٤٢١٤٢(عدد   *
  
  . ٢٠١٢اإلرث حتى نهاية  رإعالنات رسمية بحص) ١٥٤١٦(عدد   *
  
ـــاجين"أنشـــئ   * فـــي ســـبتمبر " الصـــندوق الخيـــري للرعايـــة الصـــحية للمحت

 ةألـــف فـــرد بتكلفـــ) ٦٠(منـــه ، بلـــغ عـــدد البـــدون المســـتفيدين  ٢٠٠٣
  .ك .مليون د) ٣.٧(

  
ك إلـــى .د ٥٠تـــم خفـــض كلفـــة الضـــمان الصـــحي بالنســـبة للبـــدون مـــن   *

  . خمسة دنانير فقط 
  



)١٣( 
 

والثــانوي مــن  ةطالــب وطالبــة بــالمرحلتين المتوســط) ٣٩.٦٩٢(اســتفاد   *
بتكلفــة " الصــندوق الخيــري لتعلــيم المحتــاجين"فئــة البــدون ممــا يقدمــه 

 ، ٢٠١١خـالل السـنوات الـثالث (ك .ألـف د ٥٢٦ومليـون  ١١إجمالية 
٢٠١٣،  ٢٠١٢. (  

  
هــذه الفئــة ل بــولبــاب الق ديــوان الخدمــة المدنيــةفــتح  ٢٠١٢فــي مــارس   *

التربية ، الصحة ، الكهرباء والماء، : وزارات حكومية ) ٧(لتوظيفهم في 
ــاف والشــئون اإلســالمية ، األ ــة والعمــل ، األوق شــغال الشــئون االجتماعي

  : بشرطتوفر الشروط التالية، العامة ، المواصالت 
  . حيازتهم على شهادة الدبلوم وما فوق    - ١
  . ١٩٦٥تواجدهم في إحصاء   - ٢

وقد وصل عدد العاملين منهم بالجهـات الحكوميـة حتـى نهايـة أغسـطس   
  . موظفًا ) ١١٤٥(عدد  ٢٠١٣

  
البطاقــة مــن  نتــم ضــم فئــة البــدون إلــى المســتفيدي ٢٠١١فــي إبريــل   *

، وتغطـي  ٢٠١١نـوفمبر  ألـف فـرد حتـى) ٨٨(، واستفاد منها ةالتمويني
المـــواد الغذائيـــة األساســـية مثـــل األرز ، الســـكر ،  ةالخـــدمات التموينيـــ

  . الزيت، الحليب ، الدجاج ، األجبان ، العدس ، معجون الطماطم 
  
فــرد مــن البــدون علــى مســاعدات ماليــة شــهرية ) ٦٢٥٩٠(حصــل عــدد   *

 ٢٦حتــى (ك .مليــون د) ١٣.٦(تجــاوزت الـــ  مــن بيــت الزكــاةومقطوعــة 
مـن إجمـالي عـدد األسـر المسـتفيدة مـن % ٢٩بما يعادل ) ٢٠١٣يناير 

  . مساعدات بيت الزكاة 
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فقـط  ٣٠٠يوجـد  –تييألـف معـاق كـو  ٣٥وفي مقابـل –على جانب آخر   *
خـدمات  لشـئون اإلعاقـةالهيئـة العامـة هـم ل، وهؤالء قـدمت  معاق بدون

الكامــل ، وأصــدرت لهــم  يالــدعم المــادي مــن بيــت الزكــاة والــدعم التعليمــ
شهادات إثبات اإلعاقة ، وشهادات تخفيف ساعات العمل لألمهـات التـي 

  . وغيرها ) .. من أب غير كويتي(لديها شخص ذو إعاقة 
  
علـى  )مـةاألحكومـة ومجلـس ال(واستكماًال لإلجـراءات التـي اتخـذتها الدولـة -

ــق الحــل لمشــكلة البــدون صــدر فــي  ــ ٢٠١٣إبريــل  ٢طري م القــانون رق
بتحديــد العــدد الــذي يجــوز منحــه الجنســية الكويتيــة  ٢٠١٣لســنة  ١٠٠

  . آالف شخص  ٤ما ال يزيد عن ب ٢٠١٣خالل العام 
  

األهم لمعرفة ما إذا كانت هذه المشكلة العويصة قد  ينولكن يبقى السؤال*  
ما : و ــــ، وهأم الزالت تستعصي على الحل شارفت على الحل واالنتهاء 

دون ــــالضغوط المستمرة التي مارستها الدولة على فئة البهي نتيجة 
ذ ـــــم تعديل أوضاعهم منـــن تـــدد مـــم عــن أجل تعديل أوضاعهم ؟ وكــم

كتابــــة هــــذه السطــــور فــــــي  وحتى ٢٠١١إنشاء الجهاز في مارس 
  ؟٢٠١٤مارس 
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  إلى أين ؟: تعديل األوضاع 
  

غير محددي "انتقال الشخص من فئة " : تعديل األوضاع"يعني مصطلح 
  .  إلى شخص يحمل جنسية بلد ما" الجنسية
  

) أي اإلجباري(ذلك أن بعض من تحددت جنسيتهم بالكشف القصري ويعني 
ولكن يبدو أن المسائل ال تسير بهذا .)١(قد غادروا البالداالختياري أو باإلفصاح 

  . بهذه البساطة  ةالكشف عن الجنسيات الحقيقي اليسر أو أنه ال يتم
  

عدنان عبدالصمد حول عدد المقيمين بصورة /وفي إجابته على سؤال للنائب
غير قانونية الذين يستحقون الجنسية الكويتية والذين تنطبق عليهم شروط 

  :  )٢(زير الداخلية باآلتيو الوزراء و رئيس التجنيس أجاب نائب 
  
والذين تتوافر يتعذر تحديد عدد المنتمين لفئة المقيمين بصورة غير قانونية "

 اً نظر  قيقدفي شأنهم الشروط المقررة للنظر في ترشيحهم للجنسية الكويتية بشكل 
إلجراءات التحديث التي تتم على ملفات تلك الفئة والمعلومات والبيانات التي ترد 

  ."أوالً "بق بيانه بالبند وفقًا لما س" مللجهاز المركزي بشأنه
  

ثم وفي سؤال آخر عن موعد تجنيس الدفعة التالية وكم عدد المستحقين 
  : الوزير باآلتي السيد الذين سوف يتم تجنيسهم ، أجاب 

  
على الرغم من أن الجهاز المركزي يعكف على بحث الملفات وٕاعداد كشوف "

إلى مجلس الشريحة المتوافر بشأنها شروط منح الجنسية الكويتية تمهيدًا لرفعها 
                                                 

جريدة الوطن الصفحة األولى ، العدد الصادر في : أنظر  . ٢٠١٣ العام  وحتى ١٩٨٦منذ العام البالد ألف غادروا  ١٦٠  )١(
 . ٢٠١٤مارس  ١٠

 .جريدة عالم اليوم ، مصدر سابق : أنظر    )٢(
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الوزراء الموقر حين االنتهاء منها إال إنه يتعذر حاليًا على الجهاز المركزي الرد 
والبيانات التي ترد للجهاز المركزي مر مرهون بالردود على هذا المحور ألن األ

عن االتصال والتنسيق نه يقوم على الدوام بتحديث تلك المعلومات فضًال أخاصة و 
مع وزارة الخارجية للبحث عن مدى وجود جنسيات معلومة لدى البعض منهم من 
عدمه وكذلك االتصال والتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن المسجل بحقهم قيودًا 

و قضايا تنال من شروط حسن السمعة وأيضًا االتصال والتنسيق أنائية أمنية أو ج
  " .للبحث والتأكد من إحصاءات الدولة  ءمع اإلدارة المركزية لإلحصا

  
أعلن الجهاز المركزي لمعالجة  ٢٠١٤وفي الخامس من إبريل ... وأخيرًا 

ة غير فردًا من المقيمين بصور  ٥٩٣٨أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أن 
وحتى نهاية مارس  ٢٠١١امــــقانونية عدلوا أوضاعهم منذ إنشاء الجهاز ع

  ).من إجمالي البدون% ٠.٥وهو ما يعادل ( ٢٠١٤
  

تم تعديل أوضاع : "أنه وقال مدير إدارة تعديل األوضاع في الجهاز المركزي 
 ٤٩٠فردًا إلى الجنسية السورية و ٦١٩فردًا إلى الجنسية السعودية و  ٤٤١٦

إلى الجنسية  ٤٦فردًا إلى الجنسية اإليرانية و ٦٢فردًا إلى الجنسية العراقية و 
  " .فردًا تم تعديل اوضاعهم إلى جنسيات أخرى ٢٩٥األردنية فضًال عن 

  
الوهيب أن الجهاز المركزي مستمر في تقديم حزمة من محمد وأضاف العقيد 

ا حصولهم على إقامة االمتيازات لمن يتقدمون بإجراءات تعديل أوضاعهم منه
كفيل ( ٢٤فورية مجانية لجميع أفراد األسرة لمدة خمس سنوات وفق المادة 

لألسرة  والتعليم المجاني والضمان الصحي وبطاقة تموين، قابلة للتجديد ) نفسه
مشيرًا إلى أن هؤالء يمنحون أيضًا أولوية التوظيف لدى الجهات الحكومية بعد 
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هم من شرط الراتب عند استخراج رخصة القيادة إلى الكويتيين إضافة إلى إعفائ
  . )١(جانب عدد من االمتيازات واإلعفاءات األخرى 

  
إن ضآلة األرقام الخاصة بالبدون الذين تم تعديل اوضاعهم ال تبشر بانفراج    -

هذه المشكلة بأي درجة أو حتى باتجاهها إلى طريق الحل ، فالبدون 
إجمالي عدد الكويتيين وهم بالتأكيد  من% ١٠كلون حوالي اليزالون يش

وقد ... يمثلون أحد عناصر عدم االستقرار االجتماعي والسياسي المحتمل 
  !!أن الوقاية خير من العالج : قيل في مأثور الكالم 

  
   

                                                 
 . ٣، ص  ٢٠١٤إبريل  ٦والقبس ، ،   ١٠، ص  ٢٠١٤إبريل  ٦الوطن ، : انظر جريدتي   )١(
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  الخاتمة والتوصيات
  

، وعلى الدولة التعجيل " قنبلة موقوتة" –في نظر الكثيرين  –البدون 
بتفكيكها ووضع نهاية لإلجراءات والخطوات التي استمرت ألكثر من خمسين عامًا 

  . الوصول بها إلى بر األمان حتى اليوم  دون
  

البدون فئة لم تتضح  –ال سيما الجانب الحكومي  –البعض اآلخروفي نظر 
جنسية أصحابها حتى اآلن ، ولم يعدلوا أوضاعهم وحصلوا على مدى السنوات 

الحقوق االجتماعية واالقتصادية منأقصى ما يمكن تقديمه الثالث األخيرة على 
 واالمطلوب للحياة الكريمة دون أن يكتسباألدنى واإلنسانية التي وفرت لهم الحد 

  ) . الكويتيةأي الجنسية (المواطنةحق 
  

إصدار  –التعليم  –العالج (ويبدو أن هذه الحقوق التي تيسرت لهم مؤخرًا 
الرعاية االجتماعية  –إصدار الوثائق بكافة أنواعها  –شهادات الميالد 

قد سدت ثغرة ) الخ...لبعضهم  ةالبطاقات التمويني –حق العمل  –والمساعدات 
توجهها للكويت المنظمات ذات العالقة هائلة كانت تتسلل منها االنتقادات التي 

  . اإلنسان دوليًا وٕاقليمًا بحقوق
  

وبمتابعة أحوال البدون في الكويت وتطورات قضيتهم يمكن للباحثين في هذا 
حقوق سالفة مجموعة البما أعطته من –ن الدولة أالموضوع الوصول إلى قناعة ب

ت فتيل القنبلة التي كان البعض يعتبرها موقوتة وقابلة لالنفجار فككقد –الذكر
 االندماج في المجتمع الكويتيليصبح على فئة البدون في المرحلة القادمة واجب 

يتحقق بالتدريج ومع مرور الوقت في هدوء يرى البعض أنه الذي ، وهو األمر 
  . وبوتيرة أقرب إلى السلمية منها إلى التوتر أو العنف 
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تتبع  كانت -على السنوات الخمسين الماضية  -ومن المؤكد أن الدولة 
في عالج هذه خفيفمن التجاهل إلى التضييق ثم إلى التمعهم سياسة تدرجت 

  : وطبقًا للمراحل الثالث التاليةالظاهرة 
  

  ) .حتى منصف الثمانيناتو السبعينات ( : لــالتجاه مرحلة  )١(
  . ) ٢٠١١الثمانيات حتى  من أواخر(: قيالتضي مرحلة  )٢(
وحتى الوقت  ٢٠١١منذ مارس : (منح الحقوق اإلنسانية مرحلة   )٣(

إال (كل هذا دون إبداء أي تساهل في منح الجنسية الكويتية  )الحاضر
  .)١()في أضيق الحدود ولمن ثبت استحقاقهم لها

  
وعلى الرغم من محاوالت العديد من األعضاء بمجلس األمة في أكثر من    -

فصل تشريعي للدفع نحو الحل الجذري لهذه المشكلة ، وما نتج عنها من 
 ٢٠٠٠، بتجنيس ماال يزيد عن  ٢٠٠٠لسنة  ٢٢ر القانونين رقم و صد

برفع  ٢٠١٣لسنة  ١٠٠البدون سنويًا ، والقانون رقم  ةشخص من فئ
ن أير إلى ششخص سنويًا ، فإن الواقع ي ٤٠٠٠العدد بما ال يزيد عن 

  : معدالت التجنيس السنوية كانت شديدة التواضع والدليل أنه باألعوام 
  

  . لم يجنس أحد  ..............  ٢٠١٣
  .فردًا  ٤٢٦تم تجنيس   ..............  ٢٠١١
  . فرداً  ٥٧٣تم تجنيس   ..............  ٢٠٠٧
  .فردًا  ٦٢٦تم تجنيس   ..............  ٢٠٠١
  )هذا على سبيل المثال(    

  
                                                 

رئيس الجهاز المركزي / بدليل التصريح المنسوب إلى السيد . !! لم تمنح الجنسية لكل من تنطبق عليهم شروط االستحقاق  )١(
ألف مستحق للجنسية الكويتية من ) ٣٤(بأن هناك  ٢٣/١٢/٢٠١٣لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في 

 . ٨، ص ١٠/٣/٢٠١٤جريدة الوطن ، العدد الصادر في : أنظر   .  ١٩٦٥البدون الذين لديهم إحصاء 
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  التوصيات
  

التجنيس الفوري للمستحقين والذين تنطبق عليهم الشروط ممن شملهم   : أوالً 
ويقدرهم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين ( ١٩٦٥إحصاء 

  ) . ألف شخص ٣٤بصورة غير قانونية بـ 
  

هذا وضع خط زمني محدد ال يزيد عن خمس سنوات يتم خاللها تصفية   : ثانياً 
بحصول المستحق منهم على الجنسية ، أو بحصول إما ...  الملف

أو بترحيل غير " بصورة قانونية" المستحق لحق اإلقامة الدائمة
  . المستحقين إلى بالدهم األصلية 

  
اإلعالن الصريح والواضح عن خطوات الحل ، وٕاضفاء أكبر قدر من   : ثالثاً 

الحل الشفافية على الجوانب المختلفة لتلك القضية وعناصرها وسبل 
  . المزمع القيام بها 

  
إشراك منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق اإلنسان المحلية   : رابعاً 

واإلقليمية والدولية في صياغة ومؤازرة اإلجراءات القانونية للقضية وبما 
ال يتعارض مع قواعد القانون الدولي وحقوق اإلنسان ، وذلك للحفاظ 

العالمية ناصعة مضيئة وجديرة و على صورة الكويت في األوساط اإلقليمية 
  .باالحترام 
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  لمحتويـــاتا
  
  

  الموضوع
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