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  : المقدمة 
قــام برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي بدولــة الكویــت مــع الجمعیــة الثقافیــة االجتماعیــة النســائیة مــن 
خـــالل البرنـــامج الـــوطني المنفـــذ بالشـــراكة مـــع األمانـــة العامـــة للتخطـــیط والتنمیـــة بـــإطالق مشـــروع 
ورقتي كاألول من نوعه بین دولة مجلـس التعـاون الخلیجـي، و مشـروع ورقتـي هـو مشـروع یهـدف 

لى تعزیز حقوق المرأة وتمكینها قانونیا. ویقوم مشروع ورقتي على دراسة عدة محاور تساهم فـي إ
تعزیــــز حقــــوق المــــرأة وتمكینهــــا قانونیــــا، مــــن ضــــمنها محــــور حــــق المواطنــــة والجنســــیة والحقــــوق 
السیاســیة التــي هــي محــل هــذه الدراســة، وذلــك مــن اســتقاء المعلومــة القانونیــة مــن عــدة مصــادر 

اء كانت مؤلفات قانونیة مكتوبة، الدستور الكویتي، والتشریعات الكویتیـة، واالتفاقیـات متنوعة، سو 
 الدولیة التي صادقت علیها دولة الكویت، إلى جانب األحكام القضائیة.

تتطــــــرق الدراســــــة إلــــــى حــــــق المواطنــــــة والمتمثــــــل فــــــي الحقــــــوق العامــــــة والحریــــــات والمســــــؤولیة  
االجتماعیــة، باإلضــافة إلــى حــق الجنســیة واآلثــار المترتبــة علــى الجنســیة الكویتیــة وطریقــة كســبها 
وأســباب فقــدها، وكــذلك تشــمل الدراســة الحــق فــي المشــاركة السیاســیة واالنتخابــات، هــذا باإلضــافة 

 قترحات والتوصیات للمواضیع المطروحة في الدراسة.إلى الم

 

  أهم النقاط  : 
 قسم الدراسة إلى ثالثة أقسام :تن

 : حق المواطنة : وهي النصوص العامة للحقوق العامة والحریات. القسم األول •
: الحق في المساواة : وهو المتمثـل فـي الحـق فـي الجنسـیة الكویتیـة، وسـیتم  القسم الثاني •

التطــــرق بالتفصــــیل إلــــى الجنســــیة الكویتیــــة أنواعهــــا، وطریقــــة كســــبها، شــــروطها، واآلثــــار 
 المترتبة علیها، وفقد الجنسیة وسحبها.

قابـات : الحق في المشـاركة : وهـو الحـق فـي المشـاركة السیاسـیة بتكـوین الن القسم الثالث •
والجمعیــات والتجمعـــات، إضـــافة إلـــى الحـــق فــي االنتخابـــات، وذلـــك بالتفصـــیل فـــي مجـــال 
االنتخابات وموقف المشـرع الكـویتي والحلـول المقترحـة لتمكـین المـرأة الكویتیـة مـن خـوض 

 االنتخابات البرلمانیة.
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   توصیات دراسة حقوق المرأة في المواطنة والجنسیة والمشاركة
 السیاسیة :

 
الشـــرط الـــوارد فـــي المـــادة األولـــى مـــن قـــانون االنتخابـــات والخـــاص بـــااللتزام بقواعـــد إلغـــاء  •

واألحكام المعتمدة في الشـریعة اإلسـالمیة للمـرأة، حیـث أنـه معیـار واسـع وفضـفاض یعیـق 
 المرأة من العملیة من المشاركة في العملیة االنتخابیة سواء كانت مرشحة أو ناخبة.

عشـر سـنة بـدل مـن واحـد وعشـرون سـنة، وذلـك إلشـراك  خفض سن االنتخاب إلـى ثمانیـة •
 أكبر شریحة ممكنة من النساء في العملیة االنتخابیة. 

إعادة تقسیم الـدوائر االنتخابیـة لتحقیـق العدالـة للنسـاء فـي االنتخـاب، ولتمكیـنهن مـن دعـم  •
ـــة فـــي  المـــرأة المرشـــحة، وعـــدم تركـــز األصـــوات فـــي دائـــرة دون األخـــرى ممـــا یعیـــق العدال

ملیـــة االنتخابیـــة للنســـاء، وبالتـــالي یعیـــق تمكیـــنهن مـــن المشـــاركة السیاســـیة. أو اإلبقـــاء الع
علـى الـدوائر االنتخابیـة الخمـس باختیـار مرشـحین بــدل مـن أربـع مرشـحین كمـا هـو جــاري 

 العمل به بناء على قانون االنتخابات.
سیاسـیة والتـي  األخذ بنظام قـوائم بالتصـویت، سـواء كانـت قـوائم تیـارات سیاسـیة أم أحـزاب •

ســبق اإلشــارة لهــا فــي الحــق فــي التجمعــات، ممــا یتــیح للكفــاءة مــن النســاء بالوصــول إلــى 
 البرلمان.

الحصــص (الكوتــا) القانونیــة وذلــك فــي االنتخابــات البرلمانیــة، وذلــك إمــا األخــذ فــي نظــام  •
شـــارة بالكوتـــا الدســـتوریة أو بالكوتـــا الحزبیـــة بحـــال إقـــرار األحـــزاب السیاســـیة التـــي ســـبق اإل

 إلیها في الحق في التجمعات.
وذلــك مـــن  ، لتمكینهـــا مــن ممارســـه حقهــا السیاســـينشــر الـــوعي والثقافــة األساســـیة للمــرأة  •

بــث بــرامج تلفزیونیــة  المنــاطق الخارجیــة وذلــك مــن خــالل خــالل ألیــه لتوصــیل الــوعي إلــى
ــــة والداخلیــــة ــــاطق الخارجی ــــة مبســــطة لتوصــــیلها ألكبــــر شــــریحة نســــائیة فــــي المن  ، توعوی

، وبــــث  وتكثیـــف النـــدوات والمحاضــــرات وورش العمـــل المدرســــیة فـــي المنــــاطق الخارجیـــة
 الرسائل الهاتفیة التوعویة ألكبر شریحة نسائیة.

3 | P a g e 
 


