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جلنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الثامنة والتسعون
 23نيسان/أبريل  10 -أاير/مايو 2019
البند  4من جدول األعمال املؤقت
النظر يف التقارير والتعليقات واملعلومات املقدمة من الدول األطراف
مبوجب املادة  9من االتفاقية

املالحظااات ااتاميااة ا ن التقرياار اجلااامل للتقااارير الدوريااة ماان
احلادي والع رين إىل الرا ل والع رين لالكويت
إضافة

املعلومات الواردة من الكويت

ن متا عة املالحظات

ااتامية*

[اتريخ االستالم 2 :تشرين األول/أكتوبر ]2018

__________

*

تصدر هذه الوثيقة من دون حترير رمسي.
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الردود على املالحظاات ااتامياة الصاادرة مان جلناة القضااء علاى التميياز
العنصااري حااول تقرياار دولااة الكوياات الاادوري اجلااامل للتقااارير 24-21
خالل الدورة الثالثة والتسعني للجنة القضاء على التمييز العنصري
أوالً :رد وزارة العدل على الفقرة ( 12ب):
 -1نود اإلشاارة ىل أناص رادر قاانون رقام  )67لسانة  2015بشانن ىلنشااا الاديوان الاو
حلقوق اإلنسان ،ومت ابلفعل ردور مرسوم رقم  )269لسنة  2018بتعيني أعضاا جملا ىلدارة
الديوان الو حلقوق اإلنسان وقد ابشر الديوان مهام عملص.

اثنياً :رد اجله اااز املر اازي ملعاجل ااة ش ااصون املقيم ااني ص ااورة ا ا قانوني ااة ا ا ن
الفقرة (:)28
 -2يف البداية ال بد التنكيد على أن منح اجلنسية حق سيادي للدولاة تقادره واقااص ملصااحلها
العليا وخيضع لضوابط وشروط ينظمها قانون اجلنسية الكويتية رقم  1959/15وتعديالتاص حيا
حدد يف مواده ونصورص احلااال الاي ياتم النظار يف ىلمكانياة احلصاول علاى اجلنساية وبادوره يقاوم
اجلهاااا املركاارتي ب شاايح أمساااا ماان تتاواار لااديهم الشااروط املقااررة ملاانحهم اجلنسااية الكويتيااة واقااص ملااا
جاا يف قانون اجلنسية وكذلك حسب خار ة الطرياق املعتمادة مان جملا الاواراا ولقاد مت ناي
ما يقارب  )16,942من ائة املقيمني بصورة غري قانونية.
 -3أما ايماا خياح حصاول املقيماني بصاورة غاري قانونياة علاى الويةاق الرمسياة انؤكاد علاى أن
دولة الكويات تعتماد علاى عادة قاوانني تانظم ساري احليااة ايهاا والاي دكان االساتناد والرجاو ىلليهاا
عند املطالبة ابحلقوق أو الواجبا ومن هنا اإن ىلردار شهادا املايالد هاو حاق لكال مان يولاد
على أرض الكويت من أب وأم تربطهما عالقة اوجية رحيحة من النااحيتني القانونياة والشارعية
وشاهادا املاايالد ضااع لقااانون املواليااد والوايااا  ...وقااد حتقااق تطااور ملحااوت ايمااا يتعلااق ااق
املقيمني بصورة غري قانونية يف التوثيق املدين واستخراج ويةقهم الرمسية حي مت ىلدراج عبارة غري
كااويي) يف بيااان اجلنسااية بااا ي تااب عليااص ترتايااد ىلعااداد الويةااق الرمسيااة الااي مت تساالمها ماان قاابلهم
وتشاامل هااذه الويةااق تشااهادا املاايالد  -شااهادا الوااااة  -عقااود الاارتواج والطااالق  -رخااح
القيادة  -مجيع أنوا التوكيال – ويةق الورااي واإلرثت مراق احصاةية).
 -4وايمااا يتعلااق ابلتعلاايم القااد نااح الدسااتور الكااويي يف املااادة  )13علااى أن التعلاايم ركاان
أساس ااي لتق اادم افتم ااع تكفل ااص الدول ااة وترع اااه وم اان ب س ااعت احلكوم ااة الكويتي ااة م اان ابب ىلدم اااج
املقيمني بصورة غري قانونية ابفتماع وتقادا التساهيال واملارتااي نام ابنشااا الصاندوق اعاريي للتعلايم
من قبل جمل الواراا حيا يقادم املسااعدا املالياة ويادعم نفقاا التعلايم بكاااة املراحال الدراساية
ماان املرحلااة االبتداةيااة ىل املرحل ااة الةانويااة ابإلوااااة أن ااص يااتم قبااول أبن اااا الكويتيااا وأبناااا وأحف اااد
العسااكريني ابملاادارك احلكوميااة أسااوة ابلكااويتيني جماااىص ،كمااا يتلقااى الطفاال بصااورة غااري قانونيااة كااااة
اعاادما التعليميااة ي ا يتحماال الصااندوق اعااريي كااااة النفقااا التعليميااة تمالب ا  -كتااب -
مستلرتما مدرسيةت.
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تعااد الدراسااة
 -5كمااا أاتحاات احلكومااة اررااة ناام السااتكمال تعلاايمهم اجلااامعي حي ا
تقتصاار علااى املرحلااة االبتداةيااة ىل الةانويااة ،ومت حتديااد مقاعااد للطلبااة ماان املقيمااني بصااورة غااري
قانونية لدى كليا اجلامعة املختلفة واقاص لآللية املعتمدة لقبونم والضاوابط والشاروط املعماول اا
ل اادى كلي ااا اجلامع ااة ويف الع ااام اجل ااامعي  2013/2012مت قب ااول مجي ااع املقيم ااني بص ااورة غ ااري
قانونية املتفوقني للدراسة اجلامعية يف جامعة الكويت بنااا علاى التوجيهاا الساامية مان رااحب
السمو أمري البالد ،كما قامت الدولاة ابنشااا مشارو رعاياة الاب العلام للطلباة اجلاامعيني الاذي
يساهم يف فيف العبا عن الطلبة احملتاجني من خالل تسديد رسوم الدراسة.
 -6وخبصوص التورية حول االنضمام ىل االتفاقية بشنن ووع األشخاص عددي اجلنساية
واالتفاقيااة املتعلقااة خبف ا حاااال انعاادام اجلنسااية اااإن كااان القصااد ماان هااذه التور اية أن نطبااق
أحكام هذه االتفاقيا على املقيمني بصورة غري قانونية اإننا نووح لسيادتكم اآليت:
أن العديااد ماان املنظمااا الدوليااة املعنيااة قااوق اإلنسااان تقااوم ابعلااط بشااكل
داة اام ب ااني أم ا ارين األول ع ااددي اجلنس ااية والة اااين املقيم ااني بص ااورة غ ااري قانوني ااة وشا ااتان
مااا بينهم ااا س اواا م اان ىحي ااة املفه ااوم اإنااص يقص ااد بع اادا اجلنس ااية واق ااص التفاقي ااة ع ااددي
اجلنسية لعام  1954الشخح الاذي ال تعتا ه أي دولاة موا نااص ايهاا قتضاى تشاريعا ا
واحلااال لااي كااذلك ابلنساابة للمقيمااني بصااورة غااري قانونيااة القااد دخلاوا الكوياات بصااورة
غري مشروعة واخفوا املستندا الدالة على جنسيا م األرالية وللاك بةياة االساتقرار يف
الكويت والتمتع خبدما ا واحلصاول علاى جنسايتها لاذا ااإن مفهاوم عاددو اجلنساية واقااص
لالتفاقية ال ينطبق عليهم وعلياص ااإن عادم انضامام دولاة الكويات ىل االتفااقيتني املشاار
ىلليهمااا ال يااؤثر علااى قضاايتهم حي ا أنياام غااري معنيااني أحكامهااا ونتي ااة ملااا ساابق اااإن
الووااع القااانوين لكاال منهمااا تلااف عاان اآلخاار ابينمااا يكااون تواجااد املقاايم بصااورة غااري
قانونيااة الف ااص لقااانون ىلقامااة األجانااب الكااويي رقاام  1959/17ويكااون مطالب ااص بتصااحيح
ووااعص هااذا واااد يف املقاباال أن عاادا اجلنسااية ،حي ا أنااص ال ينتمااي ىل جنسااية ااددة،
ال يكااون مطالب ااص بااذلك ،هااذا ابإلوااااة ىل أنااص بعااد البح ا يف س ا ال أجهاارتة الدولااة
املختلفاة مت االسااتدالل علااى جنساايا الاابع مانهم ،ولقااد قااام مااا يقااارب ماان 91,000
بتعديل أوواعهم بني كاشفاص عن جنسيتص أو مةادر ىل مو نص وللك خالل الفا ة املمتادة
من بعد الةرتو العراقي حىت اليوم .ومن هنا اإنص ال دكن اعتبارهم عددي اجلنسية.
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