�سل�سلة كتيبات املعرفة القانونية للمر�أة
كتيب رقم ( ) 2

حقوق المرأة
في المواطنة والجنسية
والمشاركة السياسية
�إعداد الأ�ستاذة �شيخة اجلليبى

تعزيز حقوق املر�أة ومتكينها قانوني ًا
م�شروع ( ورقتي ) دولة الكويت

نـبـذة عـن الـمـ�شـروع
يهدف م�شروع ( ورقتي ) لتعزيز اجلهود القائمة يف دولة الكويت لتمكني املر�أة قانوني ًا
وذلك بتعريفها بكافة حقوقها املن�صو�ص عليها يف د�ستور وت�شريعات دولة الكويت ووفق ًا
لتعهداتها الدولية.
ي�أتي م�شروع ( ورقتي ) مكم ًال جلهود مكتب برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف الكويت
لتمكني املر�أة يف كافة املجاالت التنموية.
يتبنى امل�شروع نهج ًا �شام ًال يجمع ما بني جتميع املادة القانونية ومراجعتها وتنقيحها
ومن ثم توفريها للمر�أة واملجتمع كافة ،بالإ�ضافة �إىل رفع القدرات وتدريب املخت�صني
واجلهات ذات ال�صلة.
مت تنفيذ امل�شروع يف �ست دول عربية وقد كان النجاح الذي حققه امل�شروع يف تلك الدول
حافز ًا لتنفيذه يف دولة الكويت ،و�ستقوم دولة الكويت بتنفيذه ك�أول دولة على م�ستوى دول
جمل�س التعاون اخلليجي.
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الـــ�شـــركـــاء
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بدولة الكويت
ي�شرف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف الكويت على تنفيذ امل�شروع ل�ضمان �أن
النتائج والنوعية متوافقة مع متطلبات ومعايري برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وخطة
عمل الربنامج الوطني  2014 - 2010وا�سرتاتيجية �إدماج النوع الإجتماعي وخطتها
التنفيذية.
اجلمعية الثقافية الإجتماعية الن�سائية
ل�ضمان ال�سمة املحلية للم�شروع وك�إ�سرتاتيجية ا�ستدامة على املدى البعيد ،مت اختيار
اجلمعية الثقافية الإجتماعية الن�سائية ،ك�شريك حملي وهي تتمتع بتاريخ طويل ومعرتف
به يف جماالت املطالبة بحقوق املر�أة الكويتية وامل�ساواة النوعية ،كما لها برامج ناجحة
مت تنفيذها مع �شركاء عديدين يف هذا املجال.
يتم تنفيذ م�شروع ( ورقتي ) بالتعاون مع الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط
والتنمية.

حق الجنسية والمواطنة
والحقوق السياسية
أو ً
ال  :حق الجنسية

�س )1هل مُتنح اجلن�سية الكويتية لأبناء الكويتية املتزوجة من
�أجنبي ؟
ج )1مُينح �أبناء الكويتية من �أجنبي اجلن�سية الكويتية وفق املادة اخلام�سة
فقرة  2بحالة واحدة وهي �أبناء الكويتية الأرملة �أو املطلقة طالق ًا بائن ًا من
�أجنبي �أو الأ�سري ب�شرط املحافظة على الإقامة يف دولة الكويت حتى بلوغهم
�سن الر�شد .ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة الق�صر معاملة الكويتيني
حلني بلوغهم �سن الر�شد ،وذلك بقرار وزاري ب�ش�أن معاملة الق�صر وين�شر يف
اجلريدة الر�سمية.

�س )2احل�صول على جن�سية �أجنبية من طرف الأم الأجنبية هل
يفقد اجلن�سية الكويتية ؟
ج )2يفقد الكويتي اجلن�سية �إذا جتن�س خمتارا بجن�سية �أجنبية.
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�س )3طالق الزوجة املتجن�سة وفق املادة  8من قانون اجلن�سية
(زوجة الكويتي) هل يفقدها جن�سيتها الكويتية؟
ج )3املر�أة املتجن�سة بجن�سية زوجها الكويتي ال ت�سقط عنها جن�سيتها الكويتية
يف حال انتهاء الزواج بالطالق �أو الوفاة� ،إال �أذا رغبت يف العودة �إىل جن�سيتها
الأ�صلية.

�س )4هل حت�صل الزوجة الأجنبية املتزوجة من كويتي على اجلن�سية
الكويتية ؟
ج )4زوجة الكويتي الأجنبية حت�صل على اجلن�سية الكويتية وفق املادة الثامنة
فقرة  1ب�شرط :
� )1إعالن رغبتها.
 )2ا�ستمرار الزوجية � 15سنة.
ويف حال الطالق �أو الوفاة متنح �إن كان لها �أوالد و�إقامة م�شروعة عادية يف
الكويت.

�س )5هل يحق للمر�أة الكويتية ا�ستخراج جواز �سفر دون موافقة
الزوج ؟
ج )5ال ت�شرتط موافقة الزوج ال�ستخراج جواز �سفر الزوجة.
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�س )6عودة الزوجة املتجن�سة وفق املادة الثامنة من قانون
اجلن�سية (زوجة الكويتي) �إىل جن�سيتها الأ�صلية هل يفقدها
جن�سيتها الكويتية ؟
ج )6ت�سقط عنها جن�سيتها الكويتية �إذا رغبت يف العودة �إىل جن�سيتها
الأ�صلية.

�س )7الزوجة الأجنبية املطلقة �أو املتوفى عنها زوجها الكويتي هل
متنح اجلن�سية الكويتية؟
ج )7يف حال الطالق �أو الوفاة متنح الزوجة الأجنبية للكويتي اجلن�سية
الكويتية �إن كان لها �أوالد و�إقامة م�شروعة عادية يف الكويت.

�س )8هل يرتتب على فقد جن�سية الأب الكويتي �سحب جن�سية
�أبنائه وزوجته املتجن�سة ؟
ج )8فقد اجلن�سية الكويتية و�أثره على من ك�سبها معه من زوجة و�أبناء :
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�سبب الفقد

املادة

�صفته

�إدالء ببيانات غري �صحيحة منح مبوجبها
اجلن�سية الكويتية.

1/13

ويجوز �سحبها من زوجته و�أبنائه
بالتجن�س
الق�صر.

ارتكاب جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة خالل
� 15سنة من منحه اجلن�سية الكويتية.

2/13

ال ت�سحب من زوجته و�أبنائه
بالتجن�س
الق�صر.

العزل من الوظيفة احلكومية ت�أديبيا لأ�سباب
تت�صل بال�شرف والأمانة خالل � 10سنوات من
منحه اجلن�سية الكويتية.

3/13

ال ت�سحب من زوجته و�أبنائه
بالتجن�س
الق�صر.

�سحب اجلن�سية لأ�سباب تتعلق ب�أمن الدولة
الداخلي �أو اخلارجي.

4/13

ويجوز �سحبها من زوجته و�أبنائه
بالتجن�س
الق�صر.

1/14

�أ�صلية ال ت�سحب من زوجته و�أبنائه
بالتجن�س الق�صر.

الدخول يف اخلدمة الع�سكرية لدولة �أجنبية.
العمل مل�صلحة دولة يف حال حرب مع الكويت،
�أو دولة قطعت معها العالقات الدبلوما�سية.
االن�ضمام لهيئة تعمل على تقوي�ض النظام
االجتماعي �أو االقت�صادي وعدم الوالء.

الكويتي الذي يتجن�س بجن�سية �أجنبية.

�أثره على من ك�سبها منه

�أ�صلية ال ت�سحب من زوجته و�أبنائه
2 /14
بالتجن�س الق�صر.
3/14
5/13

ال ت�سحب من زوجته و�أبنائه
�أ�صلية الق�صر.
بالتجن�س يجوز �سحبها من زوجته و�أبنائه
الق�صر.
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الزوجة :
وال تفقد اجلن�سية �سواء كانت
متجن�سة �أو ب�صفة �أ�صلية �إال �إذا
اختارت التجن�س بجن�سية زوجها
�أ�صلية الأجنبية.
بالتجن�س الأبناء الق�صر :
ال يفقدون اجلن�سية الكويتية
بتجن�س والدهم بجن�سية �أجنبية
�إال �إذا رغبوا بالتجن�س باجلن�سية
الأجنبية.
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�س )9متى يجوز معاملة �أبناء الكويتية املتزوجة من �أجنبي معاملة
الكويتيني حلني بلوغهم �سن الر�شد ؟
ج� )9أبناء الكويتية الأرملة �أو املطلقة طالق ًا بائن ًا من �أجنبي �أو الأ�سري جتوز
بقرار من وزير الداخلية معاملتهم معاملة الكويتيني حلني بلوغهم �سن الر�شد.

�س )10ما هي �شروط منح اجلن�سية الكويتية ؟
ج� )10شروط منح اجلن�سية الكويتية :
نوع اجلن�سية

اجلن�سية الكويتية الأ�صلية

اجلن�سية الكويتية الالحقة

املادة

1

4
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�شروط املادة
 )1من �سكن الكويت قبل عام  1920و�أ�ستمر
بالإقامة فيها �إىل .1959
 )2املولود من �أب كويتي يحمل اجلن�سية
الأ�صلية.
 )1الإقامة امل�شروعة بالكويت ملدة � 20سنة،
واال�ستثناء � 15سنة للجن�سيات العربية.
 )2يعمل وح�سن ال�سري وال�سلوك غري حمكوم
عليه بجرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة.
 )3معرفة اللغة العربية.
 )4قام بخدمات حتتاج لها البالد.
 )5الإ�سالم� ،أن يكون م�سلم ًا بامليالد� ،أو
�أعتنق الإ�سالم و�أ�شهر �إ�سالمه وم�ضت عليه 5
�سنوات على الأقل.

نوع اجلن�سية

اجلن�سية الكويتية الالحقة

املادة

5

اجلن�سية الكويتية بالتبعية
7

اجلن�سية الكويتية بالتبعية
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�شروط املادة
 )1قدم خدمات جليلة للكويت.
� )2أبناء الكويتية الأرملة �أو املطلقة طالق ًا
بائن ًا من �أجنبي �أو الأ�سري.
 )3الإقامة الطويلة يف الكويت.
الزوجة :
تعلن رغبتها خالل �سنة من تاريخ منح زوجها
اجلن�سية الكويتية.
الأبناء ال ُق�صر :
مينحون اجلن�سية الكويتية بتجن�س والدهم.
املولود بعد منح اجلن�سية :
كويتي ب�صفة �أ�صلية.
الأبناء الرا�شدون و�أحفاده من �أبنائه الذكور :
 )1يعمل وح�سن ال�سري وال�سلوك غري حمكوم
عليه بجرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة.
 )2معرفة اللغة العربية.
ً
 )3الإ�سالم� ،أن يكون م�سلما بامليالد� ،أو
�أعتنق الإ�سالم و�أ�شهر �إ�سالمه وم�ضت عليه 5
�سنوات على الأقل.
 )4الإقامة العادية � 15سنة بالكويت.
�أحفاده الق�صر من �أوالده الذكور.
زوجة الكويتي الأجنبية :
� )1إعالن رغبتها
 )2ا�ستمرار الزواج � 15سنة.
يف حال الطالق �أو الوفاة متنح �إن كان لها
�أوالد و�إقامة م�شروعة عادية يف الكويت.

ثانيًا  :المرأة المشاركة السياسية
واالنتخابات

�س )1ما هي ال�شروط املطلوبة باملر�أة للرت�شح لع�ضوية جمل�س
الأمة ؟
ج )1مطلوب باملر�شحة ال�شروط التالية:
�أن تكون كويتية ب�صفة �أ�صلية.
�أال تقل �سنها عن � 30سنة ميالدية.
�أن جتيد القراءة والكتابة العربية.
االلتزام بقواعد والأحكام املعتمدة يف ال�شريعة الإ�سالمية.
�أال تكون من �أع�ضاء الأ�سرة احلاكمة.
�أال يكون حمكوم عليها يف جناية �أو يف جرمية خملة بال�شرف �أو بالأمانة ما مل
يرد �إليها اعتبارها.
�أال تكون من ال�شرطة.

�س )2ما هي �شروط االنتخاب املطلوبة باملر�أة النتخابات جمل�س
الأمة ؟
ج )2مت حتديد �شروط الناخبات وق�صرها على التايل :
�أن تكون كويتية اجلن�سية ،و�أ�شرتط للمتجن�سة ُم�ضي � 20سنة من تاريخ
ح�صولها على اجلن�سية الكويتية.
�أن تكون بالغة �سن الر�شد واملحدد ب�إحدى وع�شرين �سنة.
�أن تكون مقيدة يف اجلداول االنتخابية.
�أال تكون من ال�شرطة.
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�س )3ما هي اجلرائم التي ن�ص عليها قانون االنتخابات ؟
ج )3العقوبة  “ :يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر وبغرامة ال
تتجاوز مائة دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني “ وذلك للأفعال التالية :
�إدراج ا�سم يف جدول االنتخاب �أو �إهمال �إدراج ا�سم.
التو�صل �إىل �إدراج ا�سمه �أو ا�سم غريه دون توافر ال�شروط املطلوبة وهو يعلم
ذلك ،وعدم �إدراج ا�سم �آخر �أو حذفه  .
طبع �أو ن�شر �أوراق لرتويج االنتخاب دون �أن ت�شتمل الن�شرة على ا�سم النا�شر  .
الت�صويت يف االنتخاب وهو يعلم �أن ا�سمه �أدرج يف اجلدول بغري حق �أو انه فقد
ال�صفات املطلوبة ال�ستعمال احلق �أو �أن حقه موقوف  .
التعمد ب�إبداء الر�أي با�سم الغري  .
ا�ستعمل حقه يف االنتخاب الواحد �أكرث من مرة  .
�أف�شى �سر �إعطاء ناخب لر�أيه بدون ر�ضاه.
دخل القاعة املخ�ص�صة لالنتخاب بال حق ومل يخرج عند �أمر اللجنة له بذلك.
�أهان جلنة االنتخاب �أو �أحد �أع�ضائها.
العقوبة  “ :يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد عن خم�س �سنوات وبغرامة ال تقل عن
�ألفي دينار وال تزيد عن خم�سة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني “ وذلك
للأفعال التالية :
ا�ستعمل القوة �أو التهديد ملنع ناخب من ا�ستعمال حقه لغريه ليحمله على
الت�صويت على وجه معني �أو على االمتناع عن الت�صويت   .
التحايل عالنية ب�أي و�سيلة من و�سائل الإعالم �أو الن�شر � ،أو خفية بر�سائل �أو
ات�صاالت هاتفية �أو عن طريق و�سطاء ل�شراء �أ�صوات الناخبني �إغراء باملال �أو
�أعطى �أو عر�ض �أو تعهد ب�أن يعطي ناخب ًا �شيئ ًا من ذلك ليحمله على الت�صويت
على وجه معني �أو االمتناع عن الت�صويت  .
قبول �أو طلب فائدة من هذا القبيل لنف�سه �أو لغريه.
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ن�شر �أو �أذاع بني الناخبني �أخبارا غري �صحيحة عن �سلوك �أحد املر�شحني �أو
�أخالقه بق�صد الت�أثري يف نتيجة االنتخاب  .
الدخول يف املكان املخ�ص�ص الجتماع الناخبني حامال �سالحا.
دخول القاعة املخ�ص�صة لالنتخاب ومعه جهاز ظاهر �أو خمفي لت�صوير ما
يثبت �إعطاء �صوته ملر�شح معني.
العقوبة  “ :يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد عن خم�س� سنوات وبغرامة ال تقل عن
�ألفي دينار وال تزيد عن خم�سة �آالف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني “ وذلك
للأفعال التالية   :
�إختال�س �أو �إخفاء �أو �إعدام �أو �إف�ساد جدول االنتخاب �أو �أي ورقة �أخرى تتعلق
غي نتيجة االنتخاب ب�أي طريقة �أخرى.
بعملية االنتخاب �أو رّ
الإخالل بحرية االنتخاب �أو بنظامه با�ستعمال القوة �أو التهديد �أو باال�شرتاك
يف جتمهر �أو �صياح �أو مظاهرات  .
خطف ال�صندوق املحتوي على �أوراق االنتخاب �أو �أتالفه  .
تنظيم �أو اال�شرتاك يف تنظيم انتخابات فرعية �أو دعي �إليها ،وهى التي تتم
ب�صورة غري ر�سمية قبل امليعاد املحدد لالنتخابات الختيار واحد �أو �أكرث من
بني املنتمني لفئة �أو طائفة معينة.
ا�ستخدام دور العبادة �أو دور العلم للدعوة �إىل الت�صويت مل�صلحة مر�شح معني
�أو �إ�ضرارا به.
ا�ستخدم �أموال اجلمعيات والنقابات �أو ا�ستخدم مقارها للدعوة �إىل الت�صويت
مل�صلحة مر�شح معني �أو �أ�ضرارا به.
مالحظة  :يعاقب على ال�شروع يف جرائم االنتخاب ال�سابق ذكرها بالعقوبة
املن�صو�ص عليها للجرمية التامة .
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ثالثًا  :أسئله عامة

�س )1هل ت�سري القوانني ب�أثر رجعي؟
ج )1القوانني تطبق ب�أثر فوري (من تاريخ العمل بها) وال ت�سري ب�أثر رجعى
�إال �إذا ن�ص القانون على ذلك ،والقوانني اجلزائية ال ت�سري ب�أثر رجعي ب�أي
حال من الأحوال.

�س )2هل يجوز عقاب �شخ�ص على جرمية ارتكبها �آخر؟
ج )2ال يجوز ،حيث �إن العقوبة �شخ�صية ح�سب القانون الكويتي.

�س )3هل يجوز تقييد حرية �شخ�ص �سواء من حب�س �أو تفتي�ش �أو
حتديد �إقامة �أو تنقل ؟
ج )3ال يجوز القب�ض على �إن�سان �أو حب�سه �أو تفتي�شه �أو حتديد �إقامته �أو تقييد
حريته يف الإقامة �أو التنقل �إال بناء على ن�ص قانوين بحاالت و�شروط حددها
القانون  .
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