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تعزيز حقوق �ملر�أة ومتكينها قانونيًا
م�شروع ) ورقتي ( دولة �لكويت

نـبـذة عـن الـمـ�شـروع

يهدف م�شروع ) ورقتي ( لتعزيز �جلهود �لقائمة يف دولة �لكويت لتمكني �ملر�أة قانونيًا 
وذلك بتعريفها بكافة حقوقها �ملن�شو�ص عليها يف د�شتور وت�شريعات دولة �لكويت ووفقًا 

لتعهد�تها �لدولية.

ياأتي م�شروع ) ورقتي ( مكماًل جلهود مكتب برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي يف �لكويت 
لتمكني �ملر�أة يف كافة �ملجالت �لتنموية.

يتبنى �مل�شروع نهجًا �شاماًل يجمع ما بني جتميع �ملادة �لقانونية ومر�جعتها وتنقيحها 
ومن ثم توفريها للمر�أة و�ملجتمع كافة، بالإ�شافة �إىل رفع �لقدر�ت وتدريب �ملخت�شني 

و�جلهات ذ�ت �ل�شلة.

مت تنفيذ �مل�شروع يف �شت دول عربية وقد كان �لنجاح �لذي حققه �مل�شروع يف تلك �لدول 
حافزً� لتنفيذه يف دولة �لكويت، و�شتقوم دولة �لكويت بتنفيذه كاأول دولة على م�شتوى دول 

جمل�ص �لتعاون �خلليجي.



الـــ�شـــركـــاء

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بدولة الكويت

ي�شرف برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي يف �لكويت على تنفيذ �مل�شروع ل�شمان �أن 
�لنتائج و�لنوعية متو�فقة مع متطلبات ومعايري برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي وخطة 
عمل �لربنامج �لوطني 2010 - 2014 و��شرت�تيجية �إدماج �لنوع �لإجتماعي وخطتها 

�لتنفيذية.

اجلمعية الثقافية الإجتماعية الن�شائية

ل�شمان �ل�شمة �ملحلية للم�شروع وكاإ�شرت�تيجية ��شتد�مة على �ملدى �لبعيد، مت �ختيار 
�جلمعية �لثقافية �لإجتماعية �لن�شائية، ك�شريك حملي وهي تتمتع بتاريخ طويل ومعرتف 

به يف جمالت �ملطالبة بحقوق �ملر�أة �لكويتية و�مل�شاو�ة �لنوعية، كما لها بر�مج ناجحة 
مت تنفيذها مع �شركاء عديدين يف هذ� �ملجال.

يتم  تنفيذ م�شروع ) ورقتي ( بالتعاون مع �لأمانة �لعامة للمجل�ص �لأعلى للتخطيط 
و�لتنمية.
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حق الجنسية والمواطنة
والحقوق السياسية

أواًل : حق الجنسية

نح �جلن�شية �لكويتية لأبناء �لكويتية �ملتزوجة من  �ص1( هل تمُ
�أجنبي ؟

نح �أبناء �لكويتية من �أجنبي �جلن�شية �لكويتية وفق �ملادة �خلام�شة  ج1( يمُ
فقرة 2 بحالة و�حدة وهي   �أبناء �لكويتية �لأرملة �أو �ملطلقة طالقًا بائنًا من 
�أجنبي �أو �لأ�شري ب�شرط �ملحافظة على �لإقامة يف دولة �لكويت حتى بلوغهم 

�شن �لر�شد. ويجوز بقر�ر من وزير �لد�خلية معاملة �لق�شر معاملة �لكويتيني 
حلني بلوغهم �شن �لر�شد، وذلك بقر�ر وز�ري ب�شاأن معاملة �لق�شر وين�شر يف 

�جلريدة �لر�شمية.

�ص2( �حل�شول على جن�شية �أجنبية من طرف �لأم �لأجنبية هل 
يفقد �جلن�شية �لكويتية ؟

ج2( يفقد �لكويتي �جلن�شية �إذ� جتن�ص خمتار� بجن�شية �أجنبية.
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�ص3( طالق �لزوجة �ملتجن�شة وفق �ملادة 8 من قانون �جلن�شية 
)زوجة �لكويتي( هل يفقدها جن�شيتها �لكويتية؟

ج3( �ملر�أة �ملتجن�شة بجن�شية زوجها �لكويتي ل ت�شقط عنها جن�شيتها �لكويتية 
يف حال �نتهاء �لزو�ج بالطالق �أو �لوفاة، �إل �أذ� رغبت يف �لعودة �إىل جن�شيتها 

�لأ�شلية.

�ص4( هل حت�شل �لزوجة �لأجنبية �ملتزوجة من كويتي على �جلن�شية 
�لكويتية ؟

ج4( زوجة �لكويتي �لأجنبية حت�شل على �جلن�شية �لكويتية وفق �ملادة �لثامنة 
فقرة 1 ب�شرط :

1( �إعالن رغبتها.
2( ��شتمر�ر �لزوجية 15 �شنة.

ويف حال �لطالق �أو �لوفاة تنح �إن كان لها �أولد و�إقامة م�شروعة عادية يف 
�لكويت.

�ص5( هل يحق للمر�أة �لكويتية ��شتخر�ج جو�ز �شفر دون مو�فقة 
�لزوج ؟

ج5( ل ت�شرتط مو�فقة �لزوج ل�شتخر�ج جو�ز �شفر �لزوجة.
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�ص6( عودة �لزوجة �ملتجن�شة وفق �ملادة �لثامنة من قانون 
�جلن�شية )زوجة �لكويتي( �إىل جن�شيتها �لأ�شلية هل يفقدها 

جن�شيتها �لكويتية ؟
ج6( ت�شقط عنها جن�شيتها �لكويتية �إذ� رغبت يف �لعودة �إىل جن�شيتها 

�لأ�شلية.

�ص7( �لزوجة �لأجنبية �ملطلقة �أو �ملتوفى عنها زوجها �لكويتي هل 
تنح �جلن�شية �لكويتية؟ 

ج7( يف حال �لطالق �أو �لوفاة تنح �لزوجة �لأجنبية للكويتي �جلن�شية 
�لكويتية �إن كان لها �أولد و�إقامة م�شروعة عادية يف �لكويت.

�ص8( هل يرتتب على فقد جن�شية �لأب �لكويتي �شحب جن�شية 
�أبنائه وزوجته �ملتجن�شة ؟

ج8( فقد �جلن�شية �لكويتية و�أثره على من ك�شبها معه من زوجة و�أبناء :
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اأثره على من  ك�سبها منه�سفتهاملادة�سبب الفقد
�إدلء ببيانات غري �شحيحة منح مبوجبها 

ويجوز �شحبها من زوجته و�أبنائه بالتجن�ص1/13�جلن�شية �لكويتية. 
�لق�شر.

�رتكاب جرية خملة بال�شرف �أو �لأمانة خالل 
ل ت�شحب من زوجته و�أبنائه بالتجن�ص152/13 �شنة من منحه �جلن�شية �لكويتية. 

�لق�شر.

�لعزل من �لوظيفة �حلكومية تاأديبيا لأ�شباب 
تت�شل بال�شرف و�لأمانة خالل 10 �شنو�ت من 

منحه �جلن�شية �لكويتية. 
ل ت�شحب من زوجته و�أبنائه بالتجن�ص3/13

�لق�شر.

�شحب �جلن�شية لأ�شباب تتعلق باأمن �لدولة 
ويجوز �شحبها من زوجته و�أبنائه بالتجن�ص4/13�لد�خلي �أو �خلارجي.

�لق�شر.

�أ�شلية1/14�لدخول يف �خلدمة �لع�شكرية لدولة �أجنبية. 
بالتجن�ص

ل ت�شحب من زوجته و�أبنائه 
�لق�شر.

�لعمل مل�شلحة دولة يف حال حرب مع �لكويت، 
�أ�شلية14/ 2�أو دولة قطعت معها �لعالقات �لدبلوما�شية.

بالتجن�ص
ل ت�شحب من زوجته و�أبنائه 

�لق�شر.

�لن�شمام لهيئة تعمل على تقوي�ص �لنظام 
�لجتماعي �أو �لقت�شادي وعدم �لولء. 

3/14
5/13

�أ�شلية
بالتجن�ص

ل ت�شحب من زوجته و�أبنائه 
�لق�شر.

يجوز �شحبها من زوجته و�أبنائه 
�لق�شر.

�أ�شلية11�لكويتي �لذي يتجن�ص بجن�شية �أجنبية. 
بالتجن�ص

�لزوجة :
ول تفقد �جلن�شية �شو�ء كانت 

متجن�شة �أو ب�شفة �أ�شلية �إل �إذ� 
�ختارت �لتجن�ص بجن�شية زوجها 

�لأجنبية.
�لأبناء �لق�شر :

ل يفقدون �جلن�شية �لكويتية 
بتجن�ص و�لدهم بجن�شية �أجنبية 

�إل �إذ� رغبو� بالتجن�ص باجلن�شية 
�لأجنبية.
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�ص9( متى يجوز معاملة �أبناء �لكويتية �ملتزوجة من �أجنبي معاملة 
�لكويتيني حلني بلوغهم �شن �لر�شد ؟

ج9( �أبناء �لكويتية �لأرملة �أو �ملطلقة طالقًا بائنًا من �أجنبي �أو �لأ�شري  جتوز 
بقر�ر من وزير �لد�خلية معاملتهم معاملة �لكويتيني حلني بلوغهم �شن �لر�شد.

�ص10(  ما هي �شروط منح �جلن�شية �لكويتية ؟
ج10( �شروط منح  �جلن�شية �لكويتية :

�سروط املادةاملادةنوع اجلن�سية

1�جلن�شية �لكويتية �لأ�شلية

1( من �شكن �لكويت قبل عام 1920 و�أ�شتمر 
بالإقامة فيها �إىل 1959.

2( �ملولود من �أب كويتي يحمل �جلن�شية 
�لأ�شلية.

4�جلن�شية �لكويتية �لالحقة

1( �لإقامة �مل�شروعة بالكويت ملدة 20 �شنة، 
و�ل�شتثناء 15 �شنة للجن�شيات �لعربية.

2( يعمل وح�شن �ل�شري و�ل�شلوك غري حمكوم 
عليه بجرية خملة بال�شرف �أو �لأمانة.

3( معرفة �للغة �لعربية.
4( قام بخدمات حتتاج لها �لبالد.

5( �لإ�شالم، �أن يكون م�شلمًا بامليالد، �أو 
�أعتنق �لإ�شالم و�أ�شهر �إ�شالمه وم�شت عليه 5 

�شنو�ت على �لأقل.
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�سروط املادةاملادةنوع اجلن�سية

5�جلن�شية �لكويتية �لالحقة

1( قدم خدمات جليلة للكويت.
2( �أبناء �لكويتية �لأرملة �أو �ملطلقة طالقًا 

بائنًا من �أجنبي �أو �لأ�شري.
3( �لإقامة �لطويلة يف �لكويت.

�جلن�شية �لكويتية بالتبعية

7

�لزوجة :
تعلن رغبتها خالل �شنة من تاريخ منح زوجها 

�جلن�شية �لكويتية.
�شر : �لأبناء �لقمُ

ينحون �جلن�شية �لكويتية بتجن�ص و�لدهم.
�ملولود بعد منح �جلن�شية :

كويتي ب�شفة �أ�شلية.
�لأبناء �لر��شدون و�أحفاده من �أبنائه �لذكور :
1( يعمل وح�شن �ل�شري و�ل�شلوك غري حمكوم 

عليه بجرية خملة بال�شرف �أو �لأمانة.
2( معرفة �للغة �لعربية.

3( �لإ�شالم، �أن يكون م�شلمًا بامليالد، �أو 
�أعتنق �لإ�شالم و�أ�شهر �إ�شالمه وم�شت عليه 5 

�شنو�ت على �لأقل.
4( �لإقامة �لعادية 15 �شنة بالكويت.

�أحفاده �لق�شر من �أولده �لذكور.

8�جلن�شية �لكويتية بالتبعية

زوجة �لكويتي �لأجنبية :
1( �إعالن رغبتها

2( ��شتمر�ر �لزو�ج 15 �شنة.
يف حال �لطالق �أو �لوفاة تنح �إن كان لها 

�أولد و�إقامة م�شروعة عادية يف �لكويت.
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ثانيًا : المرأة المشاركة السياسية 
واالنتخابات

�ص1( ما هي �ل�شروط �ملطلوبة باملر�أة للرت�شح لع�شوية جمل�ص 
�لأمة ؟

ج1( مطلوب باملر�شحة �ل�شروط �لتالية: 
�أن تكون كويتية ب�شفة �أ�شلية.

�أل تقل �شنها عن 30 �شنة ميالدية.
�أن جتيد �لقر�ءة و�لكتابة �لعربية.

�للتز�م بقو�عد و�لأحكام �ملعتمدة يف �ل�شريعة �لإ�شالمية.
�أل تكون من �أع�شاء �لأ�شرة �حلاكمة.

�أل يكون حمكوم عليها يف جناية �أو يف جرية خملة بال�شرف �أو بالأمانة ما مل 
يرد �إليها �عتبارها.

�أل تكون من �ل�شرطة.

�ص2( ما هي �شروط �لنتخاب �ملطلوبة باملر�أة لنتخابات جمل�ص 
�لأمة ؟

ج2( مت حتديد �شروط �لناخبات وق�شرها على �لتايل :
�شي 20 �شنة من تاريخ  �أن تكون كويتية �جلن�شية، و�أ�شرتط للمتجن�شة ممُ

ح�شولها على �جلن�شية �لكويتية.
�أن تكون بالغة �شن �لر�شد و�ملحدد باإحدى وع�شرين �شنة.

�أن تكون مقيدة يف �جلد�ول �لنتخابية.
�أل تكون من �ل�شرطة.
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�ص3( ما هي �جلر�ئم �لتي ن�ص عليها قانون �لنتخابات ؟
ج3( �لعقوبة : “ يعاقب باحلب�ص مدة ل تزيد على �شتة �أ�شهر وبغر�مة ل 

تتجاوز مائة دينار �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني “ وذلك لالأفعال �لتالية :
�إدر�ج ��شم يف جدول �لنتخاب �أو �إهمال �إدر�ج ��شم. 

�لتو�شل �إىل �إدر�ج ��شمه �أو ��شم غريه دون تو�فر �ل�شروط �ملطلوبة وهو يعلم 
ذلك، وعدم �إدر�ج ��شم �آخر �أو حذفه.   

طبع �أو ن�شر �أور�ق لرتويج �لنتخاب دون �أن ت�شتمل �لن�شرة على ��شم �لنا�شر.   
�لت�شويت يف �لنتخاب وهو يعلم �أن ��شمه �أدرج يف �جلدول بغري حق �أو �نه فقد 

�ل�شفات �ملطلوبة ل�شتعمال �حلق �أو �أن حقه موقوف.   
�لتعمد باإبد�ء �لر�أي با�شم �لغري.   

��شتعمل حقه يف �لنتخاب �لو�حد �أكرث من مرة.   
�أف�شى �شر �إعطاء ناخب لر�أيه بدون ر�شاه.  

دخل �لقاعة �ملخ�ش�شة لالنتخاب بال حق ومل يخرج عند �أمر �للجنة له بذلك. 
�أهان جلنة �لنتخاب �أو �أحد �أع�شائها.

�لعقوبة : “ يعاقب باحلب�ص مدة ل تزيد عن خم�ص �شنو�ت وبغر�مة ل تقل عن 
�ألفي دينار ول تزيد عن خم�شة �آلف دينار �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني “ وذلك 

لالأفعال �لتالية :  
��شتعمل �لقوة �أو �لتهديد ملنع ناخب من ��شتعمال حقه لغريه ليحمله على 

�لت�شويت على وجه معني �أو على �لمتناع عن �لت�شويت .   
�لتحايل عالنية باأي و�شيلة من و�شائل �لإعالم �أو �لن�شر ، �أو خفية بر�شائل �أو 

�ت�شالت هاتفية �أو عن طريق و�شطاء ل�شر�ء �أ�شو�ت �لناخبني �إغر�ء باملال �أو 
�أعطى �أو عر�ص �أو تعهد باأن يعطي ناخبًا �شيئًا من ذلك ليحمله على �لت�شويت 

على وجه معني �أو �لمتناع عن �لت�شويت.   
قبول �أو طلب فائدة من هذ� �لقبيل لنف�شه �أو لغريه. 
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ن�شر �أو �أذ�ع بني �لناخبني �أخبار� غري �شحيحة عن �شلوك �أحد �ملر�شحني �أو 
�أخالقه بق�شد �لتاأثري يف نتيجة �لنتخاب.   

�لدخول يف �ملكان �ملخ�ش�ص لجتماع �لناخبني حامال �شالحا.
دخول �لقاعة �ملخ�ش�شة لالنتخاب ومعه جهاز ظاهر �أو خمفي لت�شوير ما 

يثبت �إعطاء �شوته ملر�شح معني.

�لعقوبة : “ يعاقب باحلب�ص مدة ل تزيد عن خم�ص �شنو�ت وبغر�مة ل تقل عن 
�ألفي دينار ول تزيد عن خم�شة �آلف دينار �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني “ وذلك 

لالأفعال �لتالية :   
�إختال�ص �أو �إخفاء �أو �إعد�م �أو �إف�شاد جدول �لنتخاب �أو �أي ورقة �أخرى تتعلق 

بعملية �لنتخاب �أو غريرّ نتيجة �لنتخاب باأي طريقة �أخرى.  
�لإخالل بحرية �لنتخاب �أو بنظامه با�شتعمال �لقوة �أو �لتهديد �أو بال�شرت�ك 

يف جتمهر �أو �شياح �أو مظاهر�ت.   
خطف �ل�شندوق �ملحتوي على �أور�ق �لنتخاب �أو �أتالفه.   

تنظيم �أو �ل�شرت�ك يف تنظيم �نتخابات فرعية �أو دعي �إليها، وهى �لتي تتم 
ب�شورة غري ر�شمية قبل �مليعاد �ملحدد لالنتخابات لختيار و�حد �أو �أكرث من 

بني �ملنتمني لفئة �أو طائفة معينة.
��شتخد�م دور �لعبادة �أو دور �لعلم للدعوة �إىل �لت�شويت مل�شلحة مر�شح معني 

�أو �إ�شر�ر� به. 
��شتخدم �أمو�ل �جلمعيات و�لنقابات �أو ��شتخدم مقارها للدعوة �إىل �لت�شويت 

مل�شلحة مر�شح معني �أو �أ�شر�ر� به. 

مالحظة :  يعاقب على ال�شروع يف جرائم النتخاب ال�شابق ذكرها بالعقوبة 
املن�شو�ص عليها للجرمية التامة .
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ثالثًا : أسئله عامة

�ص1(  هل ت�شري �لقو�نني باأثر رجعي؟
ج1( �لقو�نني تطبق باأثر فوري )من تاريخ �لعمل بها( ول ت�شري باأثر رجعى  
�إل �إذ� ن�ص �لقانون على ذلك، و�لقو�نني �جلز�ئية ل ت�شري باأثر رجعي باأي 

حال من �لأحو�ل.

�ص2(  هل يجوز عقاب �شخ�ص على جرية �رتكبها �آخر؟
ج2( ل يجوز، حيث �إن �لعقوبة �شخ�شية ح�شب �لقانون �لكويتي.

�ص3(  هل يجوز تقييد حرية �شخ�ص �شو�ء من حب�ص �أو تفتي�ص �أو 
حتديد �إقامة �أو تنقل ؟

ج3( ل يجوز �لقب�ص على �إن�شان �أو حب�شه �أو تفتي�شه �أو حتديد �إقامته �أو تقييد 
حريته يف �لإقامة �أو �لتنقل �إل بناء على ن�ص قانوين بحالت و�شروط حددها 

�لقانون.   
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