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شكر وتقدير
العلوم  بكلية  المراأة  واأبحاث  درا�صات  مركز  اأقامها  نقا�صية  حلقة  نتاج  الدرا�صة  هذه  كانت 

الجتماعية بجامعة الكويت في مايو 2013 .

لدول  التعاون  دول مجل�س  المتزوجات من غير مواطنين في  »المواطنات  الحلقة  وكان مو�صوع 

الخليج العربية« ، حيث اأن عدد هذه الفئة يتزايد والكل كان لديه هموم م�صتركة تتعلق باإعطاء 

الأبناء جن�صيتهم )اأي جن�صية اأمهاتهم( و�صمان الأمان لأولدهـن.

وقد �صاركت في هذه الحلقة نائبات من دول مجل�س التعاون الخليجي لمناق�صة هذا المو�صوع، 

والذي ي�صمل اأبعادًا اإن�صانية وديمقراطية، وكان النقا�س مثمرًا اإلى حد كبيرـ ولكن تبين من خالل 

اأن هناك فروقات في تطبيق ال�صيا�صات المتعلقة في هذا المو�صوع  بين دول مجل�س  المناق�صة 

القوانين،  لمعرفة  درا�صة  بعمل  المركز  يقوم  اأن  باقتراح  النائبات  وقامت   ، الخليجي  التعاون 

والم�صاكل التي تواجه المواطنات المتزوجات من غير مواطنين لكي تكون مرجع »مهم« للمهتمين  

بهذا ال�صاأن وكذلك لوجود المعلومات لدى النائبات لمتابعتها مع مجل�س ال�صورى والم�صئولين في 

دولهم . 

واإن مركز درا�صات واأبحاث المراأة ينتهز هذه الفر�صة ليتقدم اإلى الأمانة العامة للمجل�س الأعلى 

للتخطيط والتنمية في دولة الكويت بجزيل ال�صكر وعظيم المتنان على دعم هذه الدرا�صة  وكذلك 

ال�صكر والتقدير اإلى البرنامج الإنمائي لالأمم المتحدة بدولة الكويت ، وكلية العلوم الجتماعية 

بجامعة الكويت.

كما ننتهز هذه الفر�صة لنتقدم بخال�س ال�صكر والتقدير اإلى جميع الجهات التي قامت بتزويدنا 

بالمعلومات ، ووافقت على اإجراء المقابالت التي �صعينا اإليها مثل : لجنة �صوؤون المراأة والأ�صرة 

بالبرلمان الكويتي، والمجل�س الأعلى للمراأة بمملكة البحرين، ومعهد الدوحة الدولي لالأ�صرة في 

دولة قطر، وجميع الم�صئولين بجمعيات المجتمع المدني ، والأ�صر في دول مجل�س التعاون لدول 

الخليج العربية الذين وافقوا على اإجراء المقابالت لتعود بالنفع العام على هذه الدرا�صة.

اأخيرًا ولي�س باآخر يتقدم المركز بال�صكر للدكتورة العنود ال�صارخ الم�صت�صارة التي تم تكليفها من 

قبل المركز لإجراء هذه الدرا�صة ، وعلى الرغم من قلة المعلومات الر�صمية وح�صا�صية المو�صوع 

اأن  اأنها قد قامت باإلقاء ال�صوء على معاناة هذه الفئة والقوانين المتعلقة بهم، ول �صك في  اإل 

هذه المعلومات �صوف تكون بمثابة العون والم�صاعدة ل�صناع القرار والم�صت�صارين المهتمين بهذه 

الق�صية الإن�صانية.

د. لبنى اأحمد القا�ضي 

رئي�صة مركز درا�صات واأبحاث المراأة 

كلية العلوم الجتماعية- جامعة الكويت



8WOMEN’S RESEARCH & STUDIES CENTER



9 WOMEN’S RESEARCH & STUDIES CENTER

نبذة عن مركز دراسات وأبحاث المرأة
تمكين المرأة تعزيزا للتنمية.  : الرؤية 

تأس���يس ش���راكات فعالة لتمكي���ن المرأة  من   : الرسالة 
المش���اركة االجتماعية الثقافية ، واالقتصادية، 
والسياس���ية، والقانونية في داخ���ل المجتمع. 

حيث اأن�صئ مركز درا�صات واأبحاث المراأة والذي بداأ في 2010 كوحدة خا�صة كثمار للتعاون 

الكويت تحت  دولة  والتنمية في  للتخطيط  العامة  والأمانة  الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  بين 

مظلة كلية العلوم الجتماعية بجامعة الكويت كاأحد الأهداف التنموية التي تم التركيز عليها في 

اإن�صاء المركز كخطوة �صرورية بعد توقيع  الخطة الوطنية الخم�صية من 2010 - 2014، وياأتي 

دولة الكويت والتزامها بمواثيق حقوق الإن�صان واتفاقية الق�صاء علي جميع اأ�صكال التمييز �صد 

 .)CEDAW( المراأة

البحثية  المراكز  كافة  بين  نوعه  من  فريدا  مركزا  المراأة  واأبحاث  درا�صات  مركز  ويعد 

الم�صابهة في المنطقة العربية حيث اأنه يتبع منهجية مبتكرة للغاية من حيث الجمع بين النظام 

المزدوج من حيث اإتباع الأ�صاليب الأكاديمية وغير الأكاديمية م�صكال بذلك منتدى فكريا وثقافيا 

المعرفة  تبادل  ومنتديات  الأكاديمية  الإنجازات  اأي�صا من خالل  وال�صباب  المراأة  بتمكين  يعني 

الغير اأكاديمية.

وقد تمكن المركز من اإحراز العديد  من الإنجازات في هذا المجال حيث عقد العديد من 

حيث   ، المختلفة  والوزارات  المدني  المجتمع  لمنظمات  والتدريب  القدرات  لبناء  العمل  ور�س 

�صارك بها اأكثر من 1200 متدرب من كافة الأ�صعدة الإقليمية والوطنية، والم�صاركة في تحقيق 

اإنجازات ال�صيا�صات الوطنية واأي�صا الأهداف التنمية لالألفية. وقد عقد المركز اأي�صا 5 موؤتمرات 

دولية. 

المجتمع  منظمات  بين  يربط  الذي   2012 الإلكتروني  الموقع  �صبكة  اإطالق  اإلي  بالإ�صافة 

المدني في الداخل والخارج والتي تعني بالم�صاواة بين الجن�صين وتاأ�صي�س قاعدة البيانات الني 

الكويت وفي دول الخليج  المدني وفي  المراأة في المجتمع  تجمع بين الخبراء في مجال تمكين 

العربي. 
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وي�صعي المركز اإلي اأن يكون م�صدر المعلومات التي يتيحها لأجهزة وهيئات الحكومة ومتخذي 

القرار لالإفادة منها عند �صنع القرار اأو اتخاذ ال�صيا�صات المعنية. وي�صعي المركز اأي�صا اإلي اأن 

ي�صبح الأداة الوطنية التي تمكن المراأة من الم�صاركة في المجالت القت�صادية وال�صيا�صية عن 

طريق تدريب المر�صحات وبناء قدراتهم.



 و�ضع المواطنات المتزوجات

  من غير مواطنين

  بدول مجل�س التعاون الخليجي
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 درا�ضة عن و�ضع المواطنات المتزوجات من غير مواطنين

بدول مجل�س التعاون الخليجي

ُنبذة عن الدرا�ضة

من  المتزوجات  المواطنات  من  لعدد  �صخ�صية  مقابالت  واإجراء  الُم�صتفي�س  البحث  بعد 

غير مواطنين في دول مجل�س التعاون الخليجي من م�صتويات اجتماعية وعلمية مختلفة، ات�صح 

المتزوجات  بالمواطنات  مقارنة  كبيرة  ن�صبة  لي�صت  مواطنين  غير  من  المتزوجات  ن�صبة  اأن 

بالمواطنين وذلك طبقا لالإح�صائيات ال�صكانية. اإل اأنه لوحظ تزايد ن�صبة زواج المواطنات من 

غير المواطنين في الآونة الأخيرة في بع�س دول مجل�س التعاون الخليجي مثل الإمارات العربية 

المتحدة والمملكة العربية ال�صعودية. 

)ح�صب  اأعدادهن  حيث  من  المواطنات  هوؤلء  و�صع  بحث  اإلى  الدرا�صة  هذه  وتهدف 

الإح�صائيات العامة( وحقوقهن ال�صرعية فيما يتعلق باللوائح التي تحكم عمليات الزواج والحياة 

تدعو  التي  الأ�صباب  من  للتاأكد  ال�صعي  عن  ف�صال  القانونية،  الحقوق  في  والتغيرات  الأ�صرية 

هذه  تهدف  كما  والأبحاث،  الدرا�صات  من  المزيد  ي�صتوجب  مما  الظاهرة  هذه  تنامي  لإحتمال 

القرارات  ال�صيا�صات ومتخذي  لرفعها ل�صانعي  التو�صيات  اإلى قائمة من  الو�صول  اإلى  الدرا�صة 

من  الفئة  هذه  ين�صف  ب�صكل  للم�صتقبل  للتخطيط  وذلك  الخليجي،  التعاون  بمجل�س  دولة  بكل 

المواطنات واأولدهن.

ال�ضعوبات اللوج�ضتية:

لنتائج علمية مهمة  للتو�صل  الدرا�صة  اإعداد هذه  التي تمت مواجهتها في  ال�صعوبات  تتمثل 

في الآتي: 

المواطنات المتزوجات من  اإجمالية لأعداد  اأرقام  المن�صورة في ر�صد  البيانات  اأوًل: نق�س 

في  اإليها  الو�صول  للعامة  ي�صهل  التي  المن�صورة  البيانات  نق�س  وكذلك  ر�صميا،  مواطنين  غير 

ما عدا ما تعلق فقط بن�صب الطالق والزواج اأو المواليد في �صنة معينة، مما اأ�صفر عن �صعوبة 

التو�صل لمعدل الزيادة الفعلية في اأعداد المواطنات المتزوجات من غير مواطنين بدول مجل�س 

التعاون الخليجي. ول تقدم معظم دول مجل�س التعاون الخليجي بيانات تف�صيلية حول الرعايا 

اأو خالف  اأبناء مواطنات تزوجن من غير مواطنين  ، �صواء كانوا 
1
الأجانب الذين تم تجني�صهم

ذلك، ولم يتم الك�صف عن المعايير الم�صتخدمة للتجني�س في هذه الحالت.

للجن�س  تبعًا  المجن�صين  المواطنين  حول  بيانات  والهجرة  الخليجية  العمل  لأ�صواق  الإلكتروني  الموقع  ن�صر   1 

)1974 – 2000( من الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية ال�صعودية

.2000-http://gulfmigration.eu/naturalisations-by-sex-saudi-arabia-1974  
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في   راغبة  غير  اأو  مترددة  كانت  البيانات  بهذه  بتزويدنا  المعنية  الجهات  بع�س   : ثانيًا 

توفيرها لدواعي �صيا�صية اأو اأمنية مما ا�صتدعى ال�صتعانة بم�صادر اأخرى )مثل اأجهزة الإعالم 

وال�صتطالعات و مدونات النا�صطين، الخ( بدل من الم�صادر الر�صمية.

ثالثا: هناك عقبة اأ�صا�صية تمثلت في نق�س الدرا�صات المن�صورة وم�صادر اأكاديمية تعاملت 

اأو وجود  التعاون الخليجي  المتزوجات من غير مواطنين في دول مجل�س  المواطنات  مع ق�صية 

المجتمع  لمنظمات  التابعة  »اللجان«  بع�س  توجد  وقد  الق�صية،  هذه  لمتابعة  مخت�صة  جمعيات 

 اأو�صع نطاقا. ومع ذلك، لم تتمكن اغلب هذه المنظمات من 
3
 اأو كجزء من كيان حكومي

2
المدني

التوا�صل مع الم�صرعين اأو توفير البيانات المطلوبة. 

رابعًا: كانت هناك �صعوبات اأخرى في النواحي اللوج�صتية للدرا�صة حيث اأن معظم المقابالت 

التي اأجريت مع المواطنات المتزوجات من الغير مواطنين كان من الواجب اإجراءها داخل الدولة، 

مترددات  كن  اأو  الهوية  يظللن مجهولت  اأن  اأردن  للمقابلة  اللواتي خ�صعن  الن�صاء  والعديد من 

في النتقاد ب�صورة �صريحة، )نف�س الم�صكلة تمت مواجهتها مع معظم �صانعي ال�صيا�صات ولكن 

الن�صطاء والم�صتركين في عمل المنظمات غير الحكومية كانوا في العادة اأكثر انفتاحية(، وفي 

بع�س الدول كان من ال�صعب اإجراء جل�صات الأ�صئلة والأجوبة عبر الإنترنت ب�صبب حظر برنامجي 

مع  العالقات  وتطوير  التوا�صل  في  �صاهم  الكويت  دولة  في  الباحثة  �صكن  اأوال�صكايب.  الفايبر 

�صانعي ال�صيا�صات اأكثر من اأي مكان اآخر في دول مجل�س التعاون الخليجي.

تحت  تمت  القرارات  ومتخذي  ال�صيا�صات  �صانعي  مع  اأجريت  التي  اللقاءات  اأغلب  خام�صًا: 

�صغظ المدة الزمنية المحددة لهذه الدرا�صة مما لم يمّكن الباحثة من تغطية دول مجل�س التعاون 

الوقت  ُعمان(. و�صيق  �صلطنة  ال�صت )با�صتثناء  بزيارة خم�صة دول من  وقامت  ال�صتة  الخليجي 

اأي�صا �صعب التعمق في التحليل وال�صتنتاج لبع�س الأمور القانونية المثيرة للجدل التي اأف�صحت 

عنها هذه الدرا�صة والختالفات التي ظهرت في بع�س الأحيان بين الت�صريعات القائمة وكيفية 

تطبيقها على اأر�س الواقع وفقًا للن�صاء اللواتي خ�صعن للمقابالت.

العقبات  برغم  الزيجات  من  النوعية  هذه  نجاح  ن�صب  على  ال�صوء  ت�صليط  يتم  لم  �صاد�صًا: 

اإلى عدم القدرة على  اأدى  القانونية والجتماعية المحيطة بها، ونق�س الإح�صائيات الوا�صحة 

التاأكد من العدد الجمالي لأبناء المواطنات ننتيجة للموانع القانونية والإجتماعية في بع�س دول 

مجل�س التعاون.

2  على �صبيل المثال حملة ان�صاف ا�صرة الكويتية المتزوجة من غير كويتيي، وهو ائتالف مكون من 12 موؤ�ص�صة غير 

حكومية مهتمة بم�صـاألة المواطنات المتزوجات من غير مواطنين.

3  هناك لجنة مهتمة بهذا الأمر في المجل�س الأعلى  ل�صوؤون الأ�صرة في قطر.
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مق��دمة 
قام المجل�س الأعلى بدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربي باعتماد »اإعالن حقوق 

والثالثون  الخام�صة  القمة  في ختام  وذلك  العربي«  الخليج  لدول  التعاون  لمجل�س  الإن�صان 

بالدوحة المنعقدة بتاريخ 9 دي�صمبر 2014. وعلى الرغم من اإقرار الإعالن العالمي لحقوق 

هناك  تكن  لم  اذ  به،   واللتزام  التقيد  يتعين  وعامة  �صالحة  كوثيقة   )UDHR( الإن�صان 

من   الثانية  المادة  وتن�س  العالن  هذا  �صدور  حتى  الإن�صان  لحقوق  عليها  متفق  مرجعية 

الإعالن اأن »النا�س مت�صاوون في الكرامة الإن�صانية، وفي الحقوق والحريات، وهم �صوا�صية 

اأمام النظام )القانون(، ول تمييز بينهم ب�صبب الأ�صل اأو الجن�س اأو الدين اأو اللغة اأو اللون 

 لالأ�صف �صمحت الهوة بحقوق الإن�صان التي كانت 
4
اأو باأي �صكل من اأ�صكال التمييز الأخرى«.

موجودة من قبل لمعظم القوانين القائمة على اأ�صا�س النوع ان ي�صيبها الإجحاف القانوني. 

و على الرغم من توافر كافة الأطر التي تنادي بالم�صاواة في التعامل بين الرجل والمراأة، 

اأول  ، وهو  »ال�صريعة والعرف«  يتوافق مع  الن�صو�س بما  التنفيذ يقوم على تف�صير  اأن  نجد 

التعاون  بمجل�س  مواطن  غير  من  الزواج  في  ترغب  التي  الخليجية  المراأة  تواجهه  تحدي 

الخليجي، فربط الت�صريعات بتف�صيرات ال�صريعة المختلفة ومفهوم التقاليد المبهم يعني اأن 

الم�صرع الذكر قد يفر�س �صيطرة على قدرة المراأة على اتخاذ الخيارات ال�صخ�صية وحقها 

في اختيار �صريك حياتها، واأخيرًا حقها في تمرير جن�صيتها اإلى اأبناءها.

الخليج  لدول  التعاون  لمجل�س  العامة  لالمانة  الإلكتروني  الموقع  عبر  لالإعالن  العربي  الن�س  على  الإطالع  يمكن   4

http://www. http://sites.gcc-sg.org/DLibrary/index.php?action=ShowOne&BID=699 العربي
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 نبذة عن المراأة وحق منح الجن�ضية

)UnHCR( وفقًا للدرا�صات التي ن�صرتها المفو�صية ال�صامية لالأمم المتحدة ل�صوؤون  الالجئين

كانت الأو�صاع مختلفة قبل �صتون عاما، حيث اأن قوانين الجن�صية في العديد من الدول كانت قائمة 

على التمييز �صد المواطنات، اإل اأن تزايد ال�صتقاللية القت�صادية للن�صاء وم�صاركتهن ال�صيا�صية 

فر�صت �صغوطًا على �صانعي ال�صيا�صات لإعادة النظر في هذه القوانين. اإن تطبيق اتفاقية اإلغاء 

كافة اأ�صكال التمييز �صد المراأة )CEDAW( التي تم اإبرامها في عام 1979 قد غيرت الو�صع 

اإلى الأف�صل في عدة دول حيث اأنها قد األزمت الدول التي قامت بالم�صادقة على التفاقية بتعديل 

القوانين المناه�صة للمراأة خا�صة فيما يتعلق بالقدرة على منح الجن�صية لالأبناء.

والجدير بالذكر انه قد تم اإجراء درا�صة من قبل  المفو�صية ال�صامية لالأمم المتحدة ل�صوؤون  

 ك�صفت فيها عن وجود 27 دولة ما زالت تتبع �صيا�صية التمييز �صد 
5
الالجئين عن قوانين الجن�صية

المواطنات فيما يتعلق بحق منح الجن�صية لالأبناء. ويتم التع�صف في تطبيق ال�صيا�صات المناه�صة 

لحقوق المراأة بالرغم من الد�صاتير ال�صائدة بتلك الدول التي ت�صمن الم�صاواة بين المواطنين 

 والمواطنات، ولالآ�صف فاإن الكثير من الدول التي تتبع �صيا�صة التمييز هذه دول عربية واإ�صالمية.

وبالرغم  من ذلك قامت عدة دول عربية بتغيير اأو اإ�صالح قوانين الجن�صية المعمول بها لديها 

ل�صالح المراأة وتاأتي في مقدمة تلك الدول: م�صر )2004( والجزائر )2005( والعراق )اإ�صالح 

القائمة عام  القانونية  الثغرات  2006( والمغرب )2007( وتون�س )حيث تم تغيير  جزئي عام 

2010( واليمن )2010(. كما بادرت بع�س الدول الإ�صالمية باإ�صالح اأو تعديل قوانين الجن�صية 

مثل اندوني�صيا )2006( وبنجالدي�س )2009( وال�صنغال )2013( للحد من التمييز وذلك في 

بع�س الأحيان فقط باإ�صافة »اأو مولود لـ ام مواطنة« على قانون ال�صاري. 

تعتبر الجن�صية وجن�صية الأبناء مادتين مهمتين في معاهدات حقوق الإن�صان التي اأقرتها دول 

مجل�س التعاون، وقد اأثرتا على طريقة النظر اإلى هذه الدول في ال�صياق العالمي كموؤ�صر لتطور 

الدولي  العهد  و   )1948( الإن�صان  لحقوق  العالمي  الإعالن  ويعتبر  الإن�صان،  حقوق  ممار�صات 

مت�صاوين  والن�صاء  الرجال  اأن  على  ن�س  الذي   ،)1966( وال�صيا�صية  المدنية  بالحقوق  الخا�س 

في الح�صول على الحماية القانونية في جميع الحقوق المدنية وال�صيا�صية دون تمييز، هما نقطة 

جدل دائم حينما يتعلق الأمر بحقوق الن�صاء في دول مجل�س التعاون الخليجي، ول�صيما فيما يتعلق 

 وتن�س الفقرة الأولى من المادة 9 من اتفاقية »�صيداو« على 
6
بالحق في منح الجن�صية اإلى الأبناء،

اأن للمراأة حق م�صاوٍ للرجل في الح�صول على اأو ال�صتبقاء على اأو تغيير الجن�صية واأن زواج المراأة 

اأو يبطل  اأن يغير تلقائيًا  اأو من رجل تغيرت حالة جن�صيته خالل زواج ل يجب  من غير مواطن 

مالحظات حول الم�صاواة بين الجن�صين وقوانين الجن�صية والبدون ل�صنة 2015، المفو�صية ال�صامية لالأمم المتحدة   5

UNHCR ل�صوؤون  الالجئين

6  اأنظر على �صبيل المثال الكويت: ملف م�صاواة الجن�صين في منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا: حالة الإناث 

والن�صاء في ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا

.http://www.unicef.org/gender/files/Kuwait-Gender-Eqaulity-Profile-2011.pdf  
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حالة جن�صية المراأة الأ�صلية اأو يجبرها على الح�صول على جن�صية زوجها. وتن�س الفقرة الثانية 

اإعطاء  عليها  التفاقية  �صادقت على هذه  التي  الدول  اأن  على  التفاقية  نف�س  9 من  المادة  من 

المواطنات حقوق مت�صاوية لمنح الجن�صية اإلى اأبناءها تمامًا مثل المواطنين الذكور، وهذا يف�صر 

الخليجي حيث تحفظت عليها هذه  التعاون  اإ�صكالية لمعظم دول مجل�س  المادة  �صبب كون هذه 

الدول، وتن�س المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل )1990( على �صرورة ت�صجيل الأبناء مبا�صرة 

ا�صم وجن�صية، وحقهم كذلك في معرفة والديهم قدر  بعد ميالدهم وحقهم في الح�صول على 

الإمكان، مع الح�صول على الرعاية من الدولة، واأن جميع الدول التي ت�صادق على هذه التفاقية 

باحترام  اللتزام  عليها  واأن  الوطنية،  القوانين  بموجب  الحقوق  هذه  تطبيق  على  العمل  عليها 

التفاقيات العالمية الأخرى ذات ال�صلة، ول�صيما في حالة الأطفال البدون )بدون جن�صية(.
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حقوق الجن�ضية والمراأة في دول مجل�س التعاون الخليجي

القانونية في  المراأة وحقوقها  الوا�صع حول تمكين  الجدل  تعتبر جزء من  الم�صاألة  هذه 

منطقة الخليج، وهناك ارتباط وا�صح بين التمثيل ال�صيا�صي وتح�صين حالة حقوق المراأة، 

ففي حالة الكويت تم ت�صكيل لجنة المراأة في مجل�س الأمة في عام 2006 ولكن لم يتم تفعيلها 

العربية  المملكة  وفي   ،20097
عام  في  الأمة  مجل�س  ع�صوية  اإلى  ن�صاء  اأربعة  و�صلت  حتى 

ال�صعودية و�صلطنة ُعمان والإمارات العربية المتحدة لم تبرز هذه الق�صية حتى بداأت ع�صوات 

مجل�س ال�صورى والمجل�س التحادي في تقديم نقطة مرجعية لهذه المناق�صات التي كانت تتم 

في ظل غياب �صوت المراأة �صابقا، و بالرغم من تبوء المراأة منا�صب قيادية ووزارية ببع�س 

الجهات المعنية باإ�صدار ال�صيا�صات والت�صريعات بمعظم دول الخليج، غير اأن الأعداد لزالت 

منخف�صة للغاية لإحداث تغيير اأو تكوين قوة �صاغطة لمجابهة ال�صيادة الذكورية على �صنع 

القرار في ظل المنظومة القانونية القائمة حاليا. 

الجتماعية  الأعراف  على  تهيمنان  اللتان  القبلية  والعقلية  التع�صب  �صيا�صة  وتعتبر 

لهذا  و�صببًا  الجن�صية  ت�صريعات  تغيير  اأمام  اآخرًا  عائقًا  الخليج  دول  في  بالزواج  المتعلقة 

للجن�صية  بالن�صبة  النت�صار  الوا�صع  الجتماعي  العرف  اأن  كما  الجن�صية.  قانون  في  التمييز 

العلمية  الدرا�صات  بالرغم من  التكوين  الأم في  دور  اأهميـة  مـدى  يتجاهل  الأبوي  والنتماء 

. وتروج و�صائل 
8
التي تثبت دور الأم في التكوين الجتماعي و خلق روح النتماء و ت�صكيل الهوية

الإعالم المحلية فكرة اأن الأب هو الناقل الطبيعي للهوية الوطنية مع الإ�صرار المتناق�س على 

�صرورة بقاء المراأة داخل المنزل لتربية الأبناء وتنمية �صعورهم بالنتماء للمجتمع و للوطن. 

التمييز الوا�صح بين المواطن المتزوج بغير مواطنة والمواطنة التي تتخذ نف�س القرار  اإن 

يعتبر جزء من ذلك التمييز الموؤ�ص�صي الذي ينظر اإلى المراأة نظرة دونية مقارنة بالرجل 

وخ�صو�صا فيما يتعلق بمنح الجن�صية، وهو اأمر يمثل تهديدا لال�صتقرار الجتماعي ل�صيما 

فيما يتعلق بالمذلة والمعاناة والإهانة التي يتعر�س لها اأزواج واأبناء المواطنات المتزوجات 

الزوجات  بها  تتمتع  التي  الأ�صا�صية  الحقوق  وغياب  الترحيل  احتمالية  مثل  مواطنين،  بغير 

الغير مواطنات للمواطنين.

ويدعي البع�س اأن هذا النظام الجتماعي هو عرف اإ�صالمي وبالتالي يجب اأن يكون منح 

العلماء  من  العديد  ينفيه  ما  هذا  ولكن  فقط،  الرجل  على  مق�صورًا  لالأبناء حقًا  الجن�صية 

اأو  الجتماعية  الخلفية  عن  النظر  بغ�س  الزوج  اختيار  في  الحق  يعتبر  حيث  الم�صلمين، 

الوطنية دون عقاب على هذا الختيار قيمة اإ�صالمية كما جاء في قول الحق �صبحانه وتعالى 

في �صورة الحجرات:

د.مع�صومة المبارك، اقتبا�س من جريدة النهار، العدد 1863 بتاريخ 2012/01/25  7

Erikson، E. )1950(. Childhood and Society )1st ed.( New York: Norton اأنظر عمل  8

واآخرون في مجال التاأثير الأمومي على تكوين الهوية لدى الأطفال.  
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وهناك مثال اآخر من ال�صنة، حيث يبين اأن ذلك التمييز لي�س متوافقًا مع ال�صريعة الإ�صالمية، 

وهو ما يت�صح في الحديث النبوي: 

»اإذا جاءكم من تر�صون دينه وخلقه فزوجوه اإل تفعلوه تكن فتنة يف 

الأر�س وف�صاد كبري «9   

ويحذرنا هذا الحديث النبوي من الرف�س المجتمعي للزوج على اأ�صا�س قبلي، وبالتالي يوؤكد 

ذلك اأن القرءان الكريم وال�صنة النبوية ال�صريفة تنبذ رف�س الزواج لأ�صباب قائمة على اأ�صا�س 

م�صتثنيات من  مواطنين  المتزوجات من غير  المواطنات  اأن  يت�صح  وبذلك  الجن�صية.  اأو  العرق 

منح الجن�صية بتطبيق للتقاليد القبلية ولي�س التقاليد الإ�صالمية، وهذا ينعك�س على الخوف من 

اأن منح الجن�صية اإلى اأبناء المواطنة قد يوؤدي اإلى فو�صى ديموغرافية اأو ت�صتيت للهوية الوطنية اأو 

القبلية، ويعتبر الت�صجيع الموؤ�ص�صاتي للمواطنين المتزوجين من مواطنات، مثل المكافاآت المادية 

اأو الحوافز المالية الأخرى في الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر هو امتداد لتلك العقلية 

اإن انتهاك حق المراأة في اختيار زوجها وحريتها ال�صخ�صية يتعار�س مع ما جاءت به  القبلية. 

دول  وافقت  التي  الإن�صان  لحقوق  الدولية  المعاهدات  وكذلك  الد�صتور،  ومواد  الإ�صالم  تعاليم 

غير  الن�صاء  على  �صغوطًا  كذلك  وتفر�س  احترامها،  على  العربي  الخليج  لدول  التعاون  مجل�س 

بهذه  تقيد حقوقهم  لم  والذين  المواطنين  اأزواج مقبولين من  العثور على  لمحاولة  المتزوجات 

الطريقة اأو الذين لديهم اأ�صبابهم لتف�صيل الزوجات الغير مواطنات.

خالل هذه الدرا�صة ظهرت مجموعة من الأ�صباب التي قد تف�صر اختيار المواطنات الزواج 

من الغير مواطنين و احتمالية ا�صتمرار ذلك التوجه في الم�صتقبل، فعلى �صبيل المثال قد يكونون 

الأزواج الغير مواطنين اأقارب، اأو زمالء تم الحتكاك بهم في اأماكن العمل. وفي بع�س الأحيان 

 ،
10
الباهظة الزيجات  وتكاليف  المهور  دفع  لتجنب  مواطنات  الغير  الزوجات  المواطنون   يف�صل 

المواطنات  ت�صطر  قد  و  بمواطنات،  الزواج  حالة  في  يتحملونها  التي  اأخرى  مادية  توقعات  اأو 

للبحث خارج جن�صيتهن عن زوج لذلك ال�صبب.

الترمذي، على الموقع اللكتروني   - 9
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?showfatwa@optoin=FatwaId&Id=20759  

موزة الزيادة، ا�صت�صارية عالقات اأ�صرية، مقتب�س من جريدة الإمارات اليوم، 8/12/2013، وقد ورد ذلك في م�صادر   10

عنوان حفالت  تحمل   2015 يناير   20 بتاريخ  مقالة  ال�صعودية  عكاظ  في جريدة  وردت  المثال،  �صبيل  على  اأخرى، 

الزواج في المملكة العربية ال�صعودية تكلف اأكثر من 4 مليار ريال �صعودي �صنويًا.
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  وهناك خليجيات يخترن الغير مواطنين ب�صبب �صعورهن باأنهم اأقل تقليدية وينظرون اإلى 

الزواج كعالقة م�صتركة و ايمانهم بالم�صاواة ب�صكل اأكبر )حينما قدمت مجلة »لها« �صل�صلة عن 

هذه  الدوافع خلف  اإلى  التو�صل  بهدف   201111
عام  في  مواطنين  بغير  المتزوجات  ال�صعوديات 

الظاهرة، كان ذلك ال�صبب الأكثر ورودًا(، واأحد العوامل الرئي�صية المتواترة في هذه ال�صل�صلة من 

المقابالت هو ارتباط هوؤلء الأزواج بزوجاتهم لوجود �صلة قرابة فيما بينهم من جانب الأم مما 

يعني اأن زواج الرجل ال�صعودي من غير مواطنة يكون له اأثرا على الزيجات الم�صتقبلية لأولده. 

اأن  ال�صورى،  الزلفي، ع�صو مجل�س  الدكتور محمد  المو�صوع ذاته قال  وفي مقالة اخرى تخ�س 

الطبيعة القمعية للمجتمع ال�صعودي والقيود الكثيرة المفرو�صة على الن�صاء قد تدفع ال�صعوديات 

اإلى الزواج من غير مواطنين وذلك للهروب من هذه القيود، و قد يكون هناك تالقي للعقول في 

الظروف المهنية تدفع المراأة ال�صعودية لتخاذ قرار الزواج من غير �صعودي حيث اأن معظم هذه 

التوا�صل الجتماعية عمل على  اأن بروز و�صائل  اآخرون  العمل، وقال  اأماكن  ن�صاأت في  العالقات 

تو�صيع نطاق التفاعل بين الجن�صين مما عمل على تجنب الخطبة التقليدية وذلك بال�صماح لأزواج 

.
12
وزوجات الم�صتقبل باللتقاء والت�صال المبا�صر عبر الإنترنت

ترددت اأ�صباب م�صابهة في دول مجل�س تعاون الخليج العربي الأخرى بخ�صو�س اهم  العوامل 

 اقترحت مقالة 
13
لختيار الزوج الغير مواطن، فتحت عنوان »كويتيات ل يرغبن الزواج بكويتي«

من�صورة في جريدة القب�س اأن هناك كويتيات يف�صلن الزواج من غير مواطنين برغم الأ�صرار 

التي تلحق بهن وباأبنائهن في الم�صتقبل ب�صبب العتقاد باأنهم اأعلى في الم�صتوى التعليمي واأكثر 

العائلية  الأمور  في  الم�صاعدة  نحو  ميلهم  مع  للخيانة،  ارتكابهم  الم�صتبعد  ومن  ورقة  عاطفية 

يعقوب  الدكتور  ذكر  المقالة  نف�س  وفي  واأزواج.  ك�صركاء  م�صئولياتهم  وتحمل  الأبناء  وتربية 

الكندري اأ�صتاذ العلوم الجتماعية في جامعة الكويت باأن الزيادة في زواج المواطنات من الغير 

مواطنين هي نتيجة طبيعية لح�صول الن�صاء على التعليم في بلدانهن وفي الخارج والدخول اإلى 

�صوق العمل باأعداد اأكبر واإ�صرارهم على الم�صاواة في اختيار ال�صريك كما يفعل المواطن، وهذا 

يخالف النظرية التي يطرحها البع�س باأن المواطنات يتزوجن من الغير مواطنين فقط لتجنب 

العنو�صة اأو بعد اأن ي�صبحن مطلقات اأو اأرامل.

وبرغم وجود بع�س التمييز، فاإن و�صع المواطنات المتزوجات من مواطني دول مجل�س التعاون 

لدول الخليج العربي اأف�صل حاًل من المتزوجات برجال من جن�صيات اأخرى، ول�صيما فيما يتعلق 

بمعاملة ازواجهن واأبنائهن. ومع ذلك، حتى في الحالت التي ل يكون فيها الزوج مواطن من دول 

مجل�س التعاون الخليجي، فاإن اقتناع المواطنات اللواتي اخترن الزواج من غير مواطنين ب�صريك 

حياتهن و �صعادتهن الزوجية يفوق العديد من ال�صعوبات اللواتي يتعر�صن لها لحقًا في حياتهن 

11  مجلة لها 2011/7/13.

12  م�صعل العلي، ع�صو مجل�س ال�صوري، جريدة المدينة، 2013/10/23

13  نورة نا�صر، كويتيات ل يرغبن الزواج بكويتي!، جريدة القب�س، 17 يونيو 2006 
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الفئة.  �صيدات من هذه  مع  اإجرائها  تم  التي  ال�صخ�صية  المقابالت  اأثناء  تجلى  الذي  الأمر  هو 

 لهذا الإدعاء والدعاء الم�صاد باأن الزيجات بين 
14
ومن الممكن تفح�س مدى دعم ن�صب الطالق

من  النوعين  كال  اأن  فيه  �صك  ل  ومما  بالطالق،  ينتهي  العادة  في  مواطنات  والغير  المواطنين 

الزيجات  قد ي�صتفيد من بيئة اأكثر دعمًا التي يحترم فيها اختيار �صريك الحياة ب�صورة م�صتقلة، 

ومع مرور منطقة مجل�س التعاون الخليجي بتحويل ديموغرافي كبير، تميط هذه الدرا�صة اللثام 

عن الحاجة اإلى مزيد من ور�س العمل والأبحاث واأوراق العمل التي تركز على مو�صوع المواطنات 

العربي،  والعالم  العربي  الخليج  لدول  التعاون  مجل�س  دول  في  مواطنين  غير  من  المتزوجات 

والغير  المواطنين  حياة  على  وتاأثيرها  المنطقة  في  الجن�صية  منح  قوانين  في  النظر  اإعادة  مع 

مواطنين على حد �صواء.

14  مقارنة ن�صبة الطالق للمواطنين والمواطنين المتزوجين بغير مواطنات وغير مواطنين ممكنة با�صتخدام البيانات 

المقدمة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل في معظم دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربي.





نظرة اإقليمية
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دولة الكويت

بغير  المتزوجات  المواطنات  المهتمة بمو�صوع  المدني  المجتمع  العديد من جمعيات  هناك 

مواطنين في دولة الكويت، وت�صتمل هذه المجموعات على جمعية المحامين الكويتية والجمعية 

الثقافية الن�صائية الكويتية والجمعية الكويتية لحقوق الإن�صان والرابطة الوطنية لالأمن الأ�صري 

هذه  من  والعديد  الق�صية،  بهذه  فقط  مهتمة  مجموعة  وهي  حدود،  بال  وكويتيات  )روا�صي( 

الجمعيات المدنية هي جزء من تحالف ي�صمى حملة اإن�صاف اأ�صرة الكويتية المتزوجة من غير 

كويتيي. وقد �صاهم اهتمام نائبات مجل�س الأمة مثل الدكتورة مع�صومة المبارك بهذه الق�صية في 

ت�صليط ال�صوء على معاناة الكويتية المتزوجة من غير كويتي .

 وحددت الدرا�صة التي قامت بها د.بثينة المقهوي )واآخرون( في عام 2005 للجمعية الثقافية 

 .1990 5،322 مواطنة متزوجة من غير مواطن في دولة الكويت عام  الن�صائية الكويتية وجود 

76315 وثيقة زواج جديدة �صادرة لمواطنات كويتيات متزوجات 
وتبين الأعداد الأخيرة اأن هناك 

بغير مواطنين خالل عام 2013، وكذلك هناك 1،704 حالة ولدة لأبناء كويتيات متزوجات من 

 ولذلك فمن الوا�صح اأن هناك معدل نمو ثابت لهذه الفئة 
16
غير مواطنين وفقًا لإح�صاء 2014،

الراي في  الأمة خليل ال�صالح لجريدة  التي تلقى معاملة غير عادلة. و قد ك�صف ع�صو مجل�س 

فبراير 2015 اأن عدد المواطنات المتزوجات من غير مواطنين في ذلك الوقت بلغ 10،144 و 

 )باإجمالي 14،111 كويتية(.
17
معهم 3،577 مطلقة في هذه الفئة عالوة على 390 اأرملة اأخرى

ال�صادرة  الزواج  �صهادات  عدد  اإجمالي  بلغ   ،
18
العدل وزارة  من  المقدمة  للبيانات  ووفقًا 

 20،417 تحديدًا   2013 حتى   1982 من  الفترة  في  مواطنين  غير  من  متزوجات  لمواطنات 

�صهادة، ومع تعديل هذا الرقم لحالت الوفات وتغيير الحالة الجتماعية وحالت الزواج خارج 

اأن نكون منه فكرة حول عدد المواطنات  1982 ن�صتطيع  دولة الكويت وحالت الزواج قبل عام 

اأبناء  لعدد  اأوليًا  تقديرًا  ون�صع  الحالي،  الوقت  في  الكويت  في  مواطنين  غير  من  المتزوجات 

المواطنات المتزوجات من غير مواطنين في الكويت بين 20 اإلى 40 األفًا )في حال و�صع الأم 

الواحدة ما بين طفل اأو طفلين(، وهو عدد كبير لمن يعانون من التمييز فقط ب�صبب اأنهم ولدوا 

لأمهات كويتيات واآباء غير كويتيين ويوؤكد �صرورة اإعادة تقييم الت�صريعات التي تحكم حياة هوؤلء 

الأبناء. 

15  الن�صرة ال�صنوية لالإح�صاءات الحيوية، الزواج والطالق2013، الإدارة المركزية لالإح�صاء دولة الكويت

http://www.csb.gov.kw  

الهيئة العامة للمعلومات المدنية، https//www.paci.gov.kw/، هذه المواليد مف�صلة وم�صجلة بح�صب جن�صية الأب.  16

فرحان الفحيمان، »القر�س ال�صكاني لكل كويتية متزوجة من غير كويتي«، جريدة الراي، 26 فبراير 2015   17

كتاب الإح�صاء ال�صنوي لعام 2013، من�صورات وزارة العدل،   18

https://www.moj.gov.kw/sites/ar/Pages/Contents/Statistics/statisticbook2013.aspx  
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وحقوق  الجن�ضين  حقوق  ب�ضاأن  عليها  الم�ضادق  الدولية  المعاهدات 

الإن�ضان

و قد �صادقت  والمراأة،  الرجل  الكويت على مبداأ م�صاواة  29 من د�صتور دولة  المادة  تن�س 

الكويت على العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�صيا�صية  و العهد الدولي الخا�س بالحقوق 

القت�صادية والجتماعية والثقافية في 21 مايو 1996، و�صادقت كذلك دولة الكويت على اتفاقية 

الق�صاء على كافة اأ�صكال التمييز �صد المراأة CEDAW في 2 �صبتمبر 1994 مع تحفظات على 

التمييز  اأ�صكال  للق�صاء على كافة  الدولية  29. و�صادقت كذلك على التفاقية  و   16 و   9 المواد 

العن�صري CERD في 15 اأكتوبر 1968 واأتفاقية حقوق الطفل الدولية في 21 اأكتوبر 1991.

القوانين الحاكمة لزواج المواطنات من غير المواطنين

مع  تقريبًا  متطابقة  الكويت  دولة  في  مواطنين  بغير  المواطنات  لزواج  الحاكمة  القوانين 

طبية  �صهادات  تقديم  يجب  الحالتين  وفي  بمواطنين،  المواطنات  لزواج  الحاكمة  القوانين 

تكون  اأن  )ويمكن  المواطنة  اأمر  ولي  ح�صور  في  الزواج  ويتم  الجتماعية،  بالحالة  و�صهادات 

البطاقات  تقديم �صور من  اأ�صرتها( مع  للمراأة في حالة عدم موافقة  القانوني  الولي  المحكمة 

.
19
المدنية للطرفين

ق�ضايا الجن�ضية والزواج من الغير مواطنين

المواطنات  زواج  حالت  ن�صبة  بلغت  العدل،  وزارة  موقع  من  الم�صتقة  المعلومات  بح�صب 

الكويتيات من غير مواطنين 5% من اإجمالي حالت الزواج لعام 2013،  بينما بلغت ن�صبة حالت 

تقديرات معدل  بكثير من  اأقل  5.9 %، وهذا  الغير كويتي  والزوج  الزوجة كويتية  بين  الطالق 

يظل  ذلك  ومع   .
20%  13.1 بلغت  والتي  الفترة  لذات  بمواطنين  المتزوجات  المواطنات  طالق 

الح�صول على الجن�صية بالن�صبة اإلى زوج الكويتية �صبه م�صتحيل، برغم من اأن هناك ن�س وا�صح 

ي�صمل فترة زمنية محددة ومتطلبات اأخرى للتقدم للح�صول على الجن�صية الكويتية.

في ال�صابق، لم تكن الكويتية المتزوجة من غير مواطن قادرة على كفالة زوجها حتى يبلغ 

�صن ال�صتين عامًا وبالتالي يعتبر متقاعدًا وغير قادرًا على الح�صول على الكفالة من خالل جهة 

اأنه ل تزال هناك العديد من ال�صروط  اإل   2001 اأن القانون عدل في عام  عمله، و بالرغم من 

وهو مقت�صرًا على من يحملون الجن�صية الكويتية من المادة الأولى اأو الخام�صة وال�صابعة ول يحق 

عام  لمدة  الإقامة  كفالة  وت�صتمر  مواطنين.  الغير  لالأزواج  الإقامة  منح  المتجن�صات  للكويتيات 

موقع حكومة الكويت اللكترونية  19
http://www.e.gov.kw/moj_ar/pages/servicescontent/16105registermarriagek.aspx  

20  كتاب الإح�صاء ال�صنوي لعام 2013، موقع وزارة العدل
https://www.moj.gov.kw/sites/ar/Pages/Contents/Statistics/statisticbook2013.aspx  
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واحد ويتوجب تجديدها للعام الثاني والثالث وبعد ذلك يكون الزوج موؤهاًل للح�صول على اإقامة 

لمدة خم�س �صنوات. وفور حمل المواطنة الكويتية )لفئات الجن�صية المذكورة اأعاله(المتزوجة 

من زوج غير مواطن يمكن لها منحه اإقامة لمدة خم�س �صنوات.

اأبناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين

لذلك  يجوز  ن�صبه،  اإثبات  عدم  اأو  الهوية  معروف  غير  لأب  طفاًل  الكويتية  ولدة  حالة  في 

الطفل الح�صول على الجن�صية، وفي هذه الحالة تمنح الجن�صية بموجب مر�صوم بناًء على تو�صية 

من وزير الداخلية، ونادرًا ما ي�صتخدم هذا الإجراء، ول يمكن للمواطنات المتزوجات من غير 

مواطنين منح جن�صياتهن اإلى اأبنائهن ما لم يكن اأرامل اأو مطلقات، ويبدو اأن هذا الإجراء جمد 

النظر  )بغ�س  واأبنائهن  اأزواجهن  كفالة  للمواطنات  ويجوز  الأخيرة.  الآونة  في  تطبيقة  ندر  اأو 

عن ال�صن( في ت�صاريح الإقامة ولكن ل يمكنهن توفير اإقامات طويلة الأمد �صواء لأزواجهن اأو 

لأطفالهن.

وفيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية، هناك الكثير من التمييز في الم�صاعدة المالية المتاحة 

اإعانات  اأو  الجتماعية  بالم�صاعدات  يتعلق  فيما  مواطنين  غير  من  المتزوجات  للمواطنات 

الأطفال اأو الإيجارات اأو القرو�س ال�صكنية اإلخ، وك�صفت معالي وزيرة ال�صئون الجتماعية  هند 

ال�صبيح اأن هناك 2000 مواطنة متزوجة من غير مواطن تح�صلن على الم�صاعدات الحكومية 

.201521
في اأبريل 

وكان هناك العديد من التذبذبات في قوانين الرعاية ال�صكنية من حيث المزايا الممنوحة 

للن�صاء في الكويت، وفي اأغ�صط�س 2010 اأجريت تعديالت على القانون الذي كان يمنع المواطنات 

المتزوجات من غير مواطنين من التاأهل لبرنامج القرو�س ال�صكنية الحكومية، و حينها وافقت 

الن�صاء. ومن  تاأ�صي�س �صندوق لإ�صكان  البرلمانية ل�صئون المراأة على  الحكومة الكويتية واللجنة 

عام 1993 حتى 2011 كان يحق للكويتية المتزوجة من غير مواطن الح�صول على الم�صكن بعد 

، وبرغم اأن الحكومة الكويتية قد اأدخلت حديثًا بع�س التح�صينات على 
22
مرور 5 �صنوات من زاوجها

الخدمات الإ�صكانية المتوفرة للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، اإل اأن �صروط الموافقة على 

، ووفقًا لما اأوردته الن�صاء اللواتي قوبلن لهذه الدرا�صة، فاإن حتى 
23
القر�س ال�صكني كثيرة للغاية

واأ�صدرت  الموافقة.  على  يح�صلن  ل  قد  ال�صرورية  الم�صتندات  ويقدمن  المعايير  ي�صتوفين  من 

الهيئة العامة للرعاية ال�صكنية ت�صريعًا جديدًا في يوليو 2011 يرفع قر�س الن�صاء من 45،000 

الد�صتوري  الخبير  ال�صالح،  ه�صام  الدكتور  ويقول  كويتيًا،  دينارًا   70،000 اإلى  كويتيًا  دينارًا 

»هند ال�صبيح: ل وقف للم�صاعدات الجتماعية عن المتزوجات من غير كويتي«، جريدة الوطن، 2015/04/16   21

ورقة مقدمة من اإثراء الرفاعي في موؤتمر الجمعية الن�صائية الثقافية الجتماعية حول المواطنات المتزوجات من   22

غير مواطنين في 7 نوفمبر 2014.

الموقع الر�صمي لبنك الئتمان الكويتي  23
http://www.kcb.gov.kw/sites/Arabic/Pages/wife.aspx  
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والأكاديمي في جامعة الكويت، اأنه فيما يتعلق بالميراث العقاري فقد تغير القانون حديثًا لي�صمح 

.
24
لأبناء الكويتيات اأن يرثوا �صقق اأمهاتهم

وبح�صب راأي خلود الهندي، ع�صو اللجنة الن�صائية في مجل�س الأمة اأن ممثلي بنك الئتمان 

مواطنين  غير  من  المتزوجات  للمواطنات  ال�صكنية  القرو�س  توزيع  على  اأ�صرف  الذي  الكويتي 

، و ل ي�صمل هذا العدد 
25
اأف�صحوا اأن هنالك ما بين 6000 اإلى 8000 متقدمة �صمن هذه الفئة

الن�صاء اللواتي ل يحق لهن الح�صول على هذا القر�س لأنهن يمتلكن منازلهن الخا�صة اأو ب�صبب 

باأن  و  التوظيف،  اإ�صرارًا هو في ق�صية  الأكثر  التمييز  اأن  الأخرى. و�صددت على  التاأهل  معايير 

الدولة ت�صتثمر في تعليم اأطفال المواطنات المتزوجات من غير مواطنين بهدف ا�صترداد هذا 

ال�صتثمار عند التخرج حينما يكونوا قادرين على خدمة الكويت، وتكمن الم�صكلة كما تراها في اأن 

اأبنائهن ل يح�صلون على اأجور تت�صاوى مع المواطنين وي�صطرون لمغادرة البالد بحثًا عن فر�س 

عمل اأف�صل  في الخارج، وقد تكررت هذه الم�صكلة و م�صكلة عدم ابتعاث اأبناء المواطنات للدرا�صة 

في الخارج في اأكثر من مقابلة، ومن الوا�صح اأنها تمثل اإذلًل فعليًا واإحباطًا لالأمهات في كافة 

اأنحاء دول مجل�س التعاون الخليجي.

ان تظل في هذا  الكويتية  لبنت  ي�صمح  القانون  مواد  2014. وح�صب  اأكتوبر   24 ال�صالح،  الدكتور ه�صام  مع  مقابلة   24

ال�صكن اإلى اأن تتزوج، و اما الإبن في�صمح له البقاء في ال�صكن حتى ي�صل 26 عاما من العمر.

مقابلة مع خلود الهندي، 17 يناير 2015.  25
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حالت الزواج الموثقة ح�ضب جن�ضية الزوج والزوجة في دولة 

�لك�يت 1982 الى 2013

)موقع وزارة العدل(

ال�سنة

الجن�سية

المجموع
زوج كويتيزوج غير كويتي

زوجة غير 

كويتية

زوجة 

كويتية

زوجة غير 

كويتية

زوجة 

كويتية

19823,6057637383,7618,867

19833,7848137583,7189,073

19843,6138738523,9969,334

19853,6188728233,9799,292

19863,5319769134,0069,426

19873,5758749464,1969,591

19883,6658419944,50510,005

19893,4997081,0504,85110,108

19921,4468159737,56910,803

19931,9508571,8726,73911,418

19941,7276079836,1699,486

19951,8316021,0816,0019,515

19961,9035519745,5959,022

19972,3445641,0875,6159,610

19982,6235991,1355,97810,335

19992,9826201,1086,13710,847

20002,3735651,1196,72810,785

20012,5735801,1957,48211,830

20022,1575931,2838,18612,219

20032,3265741,1868,20612,292

20042,5265441,2938,00412,367

20052,4776461,3607,93612,419
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20062,3045051,2968,48212,587

20071,9794851,1879,66413,315

20081,9415181,1139,23812,810

20092,1396151,3798,51612,649

20102,0076111,2278,42912,274

20112,1427471,3048,83913,032

20122,7317361,4489,40514,320

20133,2817631,4779,59715,118

)تابع(  حالت الزواج الموثقة ح�ضب جن�ضية الزوج والزوجة

 في دولة الكويت 1982 الى 2013

)موقع وزارة العدل(

ال�سنة

الجن�سية

المجموع
زوج كويتيزوج غير كويتي

زوجة غير 

كويتية

زوجة 

كويتية

زوجة غير 

كويتية

زوجة 

كويتية
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حالت الزواج الموثقة بح�ضب الم�ضتوى التعليمي للزوج والزوجة           

في دولة الكويت لعام 2013 

)موقع وزارة العدل(
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ي
م

اأ

1

0

0

0

0

0

0

0

0

ب
كت

ي
و
اأ 

ر
ق

ي

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ي
ئ
دا

بت
ا

0

0

1

4

1

4

0

0

0

ط
�ص

و
مت

0

0

2

54

27

41

26

1

0

ي
و
ان

ث

1

0

5

57

90

62

59

2

0

ي
و
ان

لث
 ا

د
ع
ب
م 

و
بل

د

0

1

2

15

21

39

35

1

0

ي
ع
م

جا

0

0

1

18

40

48

90

4

0

ه
را

و
كت

د
و
ر 

ي
صت

�
ج

ما

0

0

0

1

1

3

5

0

0

ن
ي
ب
م

ر 
ي
غ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

الم�ستوى التعليمي 

للزوجة الكويتية

اأمية

تقراأ وتكتب

ابتدائي

متو�سط

ثانوي

دبلوم بعد الثانوي

جامعية

ماج�ستير ودكتوراه

غير مبين
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�ضلطنة ُعمان

و�صع  بتح�صين  المهتمة  حكومية  والغير  الحكومية  والأجهزة  المنظمات  من  العديد  هناك 

الأحوال  قانون  الإ�صالمية  ال�صريعة  لتعاليم  ال�صلطنة  تف�صير  ويملي  ُعمان،  �صلطنة  في  الن�صاء 

بع�س  وهناك  الأطفال.  وح�صانة  والميراث  والطالق  بالزواج  تتعلق  التي  الأمور  في  ال�صخ�صية 

اإليها وتقييمها والتي  اإعادة النظر  الأمور الأ�صا�صية بخالف الزواج بالغير مواطنين التي يمكن 

تعاني منها �صلطنة ُعمان مثل باقي دول مجل�س التعاون الخليجي كعدم �صرورة توقيع الن�صاء على 

.
26
اأوراق الزواج والطالق

وتبين الإح�صائيات المن�صورة التي تقدم بيانات باأعداد �صهادات الزواج الم�صجلة حديثًا في 

201127 اأن 249 امراأة عمانية تزوجن 
المحافظات العمانية بح�صب جن�صية الزوج والزوجة في عام 

من مواطنين من مجل�س التعاون الخليجي  بينما تزوجت 53 عمانية من وافدين )باإجمالي 302 

حالة(. واأ�صارت الدرا�صة التي اأجريت حديثًا في ُعمان اإلى م�صاكل تتعلق بتاأخر الزواج و�صرورة 

تنفيذ المزيد من خطط الزواج الودية بجانب بقية الخطط المعمول بها بمجل�س التعاون لدول 

الخليج العربي، وهي تتمثل »بزيادة عدد ال�صباب البالغين الراغبين في تاأخير الزواج، الذين قد 

يعانون من م�صكالت �صكانية واجتماعية واقت�صادية و�صيا�صية خطيرة على م�صتوى ُعمان ت�صتوجب 

ويتعين  ومتطلباتهم.  واهتماماتهم  ال�صخ�صية  و�صماتهم  لل�صباب  الجديد  التفكير  فهم  �صرورة 

و�صع ال�صيا�صات المنا�صبة من الناحية الثقافية حيز التنفيذ لمجابهة الم�صكالت والتحديات التي 

.
28
يواجهها ال�صباب البالغين الغير متزوجين«

وفي عام 2010 �صدر مر�صوم �صلطاني لتخطي الكثير من العقبات التي تقف اأمام الزواج مثل 

موافقة ولي الأمر ومتطلبات المهور وال�صكن وذلك بتقديم طلب اإلى المحاكم للح�صول على اإذن 

بالزواج )والذي قد ي�صتخدم من قبل بع�س اأولياء الأمور لمنع الزواج الذي يعتبرونه غير مقبول(، 

ويقدم الطلب مبا�صرة اإلى مكتب جاللة ال�صلطان.

الم�صنين في ُعمان قد ي�صتخدمون بناتهم كم�صدر  الآباء  اأن بع�س  ال�صيباني  ويزعم �صالح 

للدخل و اأن هناك خوف من فقدان ذلك الدخل في حالة زواج الإبنة العاملة يجعل بع�س الأولياء 

يرف�صون منح الإذن بالزواج، ويقترح كذلك اأنه في بع�س الحالت يحاول الولي ا�صترداد جزء من 

الدخل ال�صائع من خالل طلب مهور مرتفعة، مما قد يجعل العمانيون غير راغبين في الزواج من 

.
29
عمانيات

�صوزان مبارك، »حقوق الن�صاء في ُعمان«، مق�صط ديلي، 27 مار�س 2012،  26

المركز الوطني لالإح�صائيات والمعلومات، ُعمان،  27
http://www.ncsi.gov.om/NCSI_website/book/SYB2013/20-SocialServices.pdf  

ال�صلطان  الزيجات في عمان«، جامعة  القا�صمي، »نمط معدل  اأحمد م.  اأت�صو �س. دورفلو،  الإ�صالم،  ال�صيد مظهر   28

قابو�س، المجلة الطبية، فبراير 2013، 13 )1(، ال�صفحات 32 – 42.

�صالح ال�صيباني، »كلمة ال�صلطان نهائية بخ�صو�س هوية زواج العمانيات«، ذا نا�صيونال، 6 مايو 2010،   29
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المعاهدات الدولية الم�ضادق عليها ب�ضاأن حقوق الجن�ضين وحقوق 

الإن�ضان

تن�س المادة 17 من القانون الأ�صا�صي ل�صلطنة عمان على مبداأ الم�صاواة  بين الرجل والمراأة، 

وفي 7 فبراير 2006 وقعت ال�صلطنة على اتفاقية »�صيداو« مع تحفظات على المواد 9 )2( و 15 

)4( و 16 و 29 )ب(، وفي 9 دي�صمبر 1996 تمت الم�صادقة على اتفاقية حقوق الطفل الدولية، 

اأ�صكال  كافة  على  للق�صاء  الدولية  التفاقية  على   2003 يناير   2 في  كذلك  ال�صلطنة  و�صادقت 

التمييز العن�صري.

القوانين الحاكمة لزواج المواطنات من الغير مواطنين

وزارة  من  ت�صريح  على  الح�صول  مواطنين  غير  من  الزواج  في  الراغبات  المواطنات  على 

الموافقة  دون  تتم  التي  الزيجات  اأما  الحالة،  اأ�صا�س  على  الت�صريح  هذا  منح  ويتم   
30
الداخلية

الأطفال من  اإلى �صلطنة عمان مع منع  الغير مواطن  الزوج  اإلى منع دخول  توؤدي  الم�صبقة فقد 

المطالبة بالجن�صية العمانية م�صتقبال.

9331، هناك اأربعة مواد اأ�صا�صية تحكم زواج المواطنات 
ووفقًا للمر�صوم ال�صلطاني رقم 58/

اأن  الواجب توافرها، مثل �صرورة  ال�صروط  الأولى  المادة  من غير مواطنين في عمان، وتتناول 

يكون الرجال الغير مواطنين المتزوجين من عمانيات قادرين ماليًا على الزواج و توفير ال�صكن 

ورعاية واإعالة الأ�صرة واأل يكون غير العماني متزوجًا من قبل من عمانية )فيما عدا اإن لم تكن 

ي�صبق جميع  اأن  المادة كذلك على �صرورة  وتن�س هذه  الزواج(،  واجبات  اأداء  قادرة على  غير 

الحالت المتقدمة للزواج بحث اجتماعي قبل الح�صول على ت�صريح بالزواج.

وتن�س المادة الثانية على ت�صكيل لجنة لمناق�صة والموافقة على الطلب المقدم من العمانيات 

اللجنة من ع�صوين من وزارة الداخلية،  الراغبات في الزواج من غير مواطنين، وتت�صكل هذه 

الملكية  ال�صرطة  الجتماعية وع�صو من  التنمية  وزارة  اللجنة، وع�صو من  رئي�س  اأحدهما  يكون 

العمانية، ثم تقدم هذه اللجنة تو�صياتها اإلى وزير الداخلية لإ�صدار القرار المنا�صب.

وتتناول المادة الثالثة حق العمانيات في الزواج من الغير مواطنين بعد موافقة وزير الداخلية 

في حال كانت جن�صية المر�صح للزواج من دول مجل�س التعاون الخليجي واإن كان المر�صح للزواج 

مولود في ُعمان من اأم عمانية واأقام فيها لمدة ثمانية ع�صر عامًا.

هناك جدال وا�صع في مدونة �صو�صن ال�صهري تحت عنوان »حقوق الن�صاء في ُعمان«، ويدعي باأنه من ال�صهل بالن�صبة   30

اإلى العمانيات الزواج من غير مواطنين مقارنة بالعمانيين وذلك ب�صبب اإمكانية تخطي نظام الولية عبر مطالبة 

وزارة ال�صئون الإ�صالمية باأن تلعب دور الولي.

womens-rights-in-oman.html/03/http://susanalshahri.blogspot.com/2012  

.http://bit.ly/1RqaRQ0 ،البوابة الإلكترونية للحكومة العمانية  31
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ويجوز كذلك لوزير الداخلية منح الموافقة على زواج العمانيات من غير مواطنين في حالة 

كانت المتقدمة تقيم على الحدود وترغب في الزواج من مواطن من منطقة مجاورة وكذلك اإن 

كانت المتقدمة مواطنة عمانية قد �صبق لها الزواج والإنجاب من عماني وهي مطلقة اأو اأرملة .

وتن�س المادة الرابعة على اأن غرامات مخالفة هذه الأحكام ت�صتمل الحرمان  من العمل في 

ال�صركات الوطنية اأو المملوكة للحكومة وغرامة ل تتجاوز األفين ريال عماني.

وتتعدد �صروط قبول طلب العمانية الراغبة في الزواج من غير مواطن، وت�صتمل على وجود 

ظروف اجتماعية و�صحية تدعو اإلى الزواج .

ق�ضايا الجن�ضية والزواج من الغير مواطنين

تن�س المادة 11 من قانون الجن�صية العماني على اأن اأي �صخ�س يولد لأم عمانية في عمان 

عمانيًا  الأب  كان  اإن  اأو  مجهولة  الأب  هوية  كانت  حال  في  عمانيًا(  مواطنًا  )يعتبر  خارجها  اأو 

خ�صر جن�صيته، وتن�س المادة 15 على اأن اأزواج العمانيات الغير مواطنين يجوز لهم التقديم على 

للزوجين طفل  كان  اإذا  الوزارة(  عليها من  موافق  الزيجة  تكون  اأن  )ب�صرط  العمانية  الجن�صية 

وكانوا مقيمين في عمان لمدة خم�صة ع�صر عامًا، بالإ�صافة الى �صروط اخرى.

وفي حالة كان الزوج الغير مواطن مواطنًا من اإحدى دول مجل�س التعاون الخليجي، فال يحتاج 

زوج العمانية واأطفالها اإلى ت�صريح اإقامة، وفي هذه الحالة يح�صل اأطفال المراأة العمانية على 

ال�صارية  واللوائح  القوانين  والميراث بموجب  العقارات  وامتالك  العمل  لهم  الأب ويحق  جن�صية 

بالن�صبة اإلى مواطني دول مجل�س التعاون الخليجي.

اإلى  العمانية منح جن�صيتها  للمراأة  اأخرى فال يحق  دول  الغير مواطن من  الزوج  وفي حالة 

اأولدها اإل في ظروف محددة، ووفقًا لدار�صة ن�صرتها حبيبة الهنائي في عام 2009 كانت المراأة 

العمانية تمنح اأولدها الإقامة فقط في حال كانت اأرملة اأو مطلقة ويمكن اأن تخ�صر ذلك الحق 

اأوردتها في  التي  الأخرى  المو�صوعات  بالح�صانة، وت�صتمل  الغير مواطن  الزوج  في حالة طالب 

تملك  لهم  يحق  ل  مواطنين  غير  من  المتزوجات  العمانيات  واأطفال  اأزواج  اأن  على  الدار�صة 

.
32
العقارات وبالتالي يوؤثر ذلك على حقوقهم في  الميراث

ورقة مقدمة من حبيبة الهنائي في موؤتمر الجمعية العمانية للكتاب والأدباء حول »الن�صاء العمانيات: واقع وتطلعات«   32

بتاريخ 14 نوفمبر 2009، تحت عنوان »المراأة وحقوق المواطنة )في عمان(«، وتوجد الن�صخة العربية في مدونتها 

http://habiba-hinai.blogspot.com/2014/05/blog-post.html الإلكتروني
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اأبناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين

منح  حق  العمانية  المراأة   3833
/2014 رقم  الجديد  الجن�صية  قانون  من   18 المادة  منحت 

اأو مطلقة هجرها  اأرملة،  اأبنائها الق�صر تحت ظروف خا�صة، مثاًل لو كانت الأم  اإلى  الجن�صية 

زوجها ولم يعرف مكانه لمدة 10 �صنوات متتالية مع اإمكانية اإثبات تغيبه بموجب حكم محكمة، 

)اإذا لم يح�صل الزواج على موافقة م�صبقة من الوزارة اأو تم تجني�س الأم بعد زواجها، فلن ي�صري 

اأطفالها  اأنها تحتفظ بح�صانة  اإثبات  اإلى  العمانية  الأم  القانون(. وكذلك قد تحتاج  عليها هذا 

من خالل حكم محكمة واأن الأطفال مقيمين ب�صورة قانونية في عمان لمدة 10 �صنوات متتالية 

اأو ل يمكن اإثبات ح�صن �صيره و�صلوكه فلن ي�صري عليه  )في حالة اأدين القا�صر باأحكام �صابقة 

القانون(، ويجب اأن يكون هناك توثيق ر�صمي على اأن الولي القانوني للقا�صر قد وافق على منح 

اإليها القا�صر قد وافقت على  اأن الدولة التي ينتمي  الجن�صية العمانية و اثبات ر�صمي يدل على 

التنازل عن الجن�صية الأ�صلية.

الأرا�صي  منح  في  الن�صاء  باإدراج   2008 ل�صنة   125 رقم  ال�صلطاني  المر�صوم  �صمح  لقد  و 

. وبح�صب المقالة المن�صورة في عرب نيوز في 
34
الحكومية التي كانت مح�صورة علي الرجال �صابقا

يونيو 2011، فقد اأجريت تعديالت كبيرة على قانون الإ�صكان ال�صادر بموجب المر�صوم الملكي 

رقم 2010/37 بحيث �صمح للعمانية المتزوجة من غير مواطن بالحق في الح�صول على اإعانة 

في  الحق  على  مواطنين  غير  من  المتزوجات  العمانيات  اأطفال  ويح�صل   ،
35
اأطفالها مع  ال�صكن 

التعليم الحكومي في �صلطنة عمان و خدمات الرعاية ال�صحية بالمجان، وفيما يتعلق بالوظائف 

فاإنهم يعاملون معاملة المواطنين في القطاع الخا�س، ولكن اأكبر العقبات اأمام اندماجهم بنجاح 

في المجتمع قد تكون م�صاألة الكفالة التي تحد من خيارات الإقامة والتنقل.

http://www.mola.gov.om/mainlaws.aspx?page=9 ،وزارة ال�صئون القانونية، عمان  33

34  تقرير اإنجازات دول مجل�س التعاون في مجال حقوق الن�صان 2006-2014 مطبوعات الأمانة العامة لمجل�س التعاون 

لدول الخليج العربي  2015

35  منى المنجد، »المراأة تخفق في الحتفاظ بملكية الم�صكن المي�صور«، عرب نيوز،  14 اأكتوبر 2012
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وثائق الزواج الجديدة الم�ضجلة بالمحافظات 2011

ح�ضب جن�ضية الزوج والزوجة في �ضلطنة ُعمان

)المركز الوطني لالح�ضاء والمعلومات(

المحافظات

جن�سية الزوج والزوجة
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مملكة البحرين

 تعج مملكة البحرين بن�صاط حقوق المراأة من خالل عدد من الموؤ�ص�صات الحكومية والموؤ�ص�صات 

غير الحكومية المهتمة بق�صايا المراأة وتح�صين الو�صع القانوني وال�صيا�صي والجتماعي للمراأة 

اأخرى،  وموؤ�ص�صات  الن�صائية  البحرين  وجمعية  الن�صائي  البحريني  التحاد  مثل  البحرينية، 

وبح�صب تقرير ن�صر عام 2008 هناك اأكثر من 2000 امراأة بحرينية م�صجلة في حملة »جن�صيتي 

حق لي ولأ�صرتي« بهدف ال�صغط على الحكومة لتعديل القانون الذي يمنعهن من منح الجن�صية 

اأن  البحارنة  وجيهة  قول  الجديد  العربي  جريدة  في  ن�صرت  اأخرى  مقالة  وتذكر   .
36
اأبنائهن اإلى 

»العدد الجمالي للمواطنات البحرينيات المتزوجات من غير مواطنين غير معروف« و ذكر في 

 .200137
�صنة  منذ  البحرينيات  لأبناء  جن�صية   2،634 منح   قد  البحرين  ملك  اأن  المقال  ذات 

وبح�صب اإح�صائيات الجهاز المركزي للمعلومات في مملكة البحرين، تزوجت 213 بحرينية من 

مواطنين من مجل�س التعاون الخليجي و268 بحرينية من جن�صيات عربية وكذلك 102 بحرينية 

201338 )باإجمالي 583 بحرينية متزوجة من غير بحريني(.
من وافدين اجانب خالل عام 

وذكرت مقالة ن�صرتها وكالة الأنباء البحرينية بتاريخ 11 يناير 2014 اأن الحكومة البحرينية 

وافقت على مقترح لم�صروع قانون لتعديل بع�س مواد قانون الجن�صية البحرينية لعام 1963 لمنح 

، ولكن حتى 
39
الجن�صية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من غير مواطن وفقًا ل�صروط خا�صة

الآن لم يعلن عن تطبيق هذه التعديالت على القانون.

المعاهدات الدولية الم�ضادق عليها ب�ضاأن حقوق الجن�ضين وحقوق الإن�ضان

تن�س المادة 18 من د�صتور مملكة البحرين على مبداأ الم�صاواة بين الجن�صين وقد �صادقت 

2006 والعهد  20 �صبتمبر  المملكة على العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�صيا�صية في 

و�صادقت   ،2007 �صبتمبر   27 في  والثقافية  والجتماعية  القت�صادية  بالحقوق  الخا�س  الدولي 

على اتفاقية »�صيداو« اتفاقية الق�صاء على كافة اأ�صكال التمييز �صد المراأة في 18 يونيو 2002 

940 و 15 و 16 و 29 وقد وقعت البحرين على اتفاقية حقوق الطفل 
مع تحفظات على المواد 2 و 

الدولية في 13 فبراير 1991.

مايو   23 الأطفال بال جن�صية،  العديد من  يترك  البحريني  الجن�صية  قانون  اأبنائكم:  كراهية  اأوقفوا  �صعاد حمادة،   36

.THE WIP - http://bit.ly/1wvCmIz ،2008

رهاب اأحمد، �صعاع اأمل لآلف الأطفال البحرينيين، العربي الجديد، 18 �صبتمبر 2014.  37

اإح�صائيات الجهاز المركزي للمعلومات في مملكة البحرين،  38

.http://www.cio.gov.bh/cio_eng/index.html  

39  »تو�صيات وقرارات داعمة لتمكين المراأة البحرينية منذ اإن�صاء المجل�س الأعلى للمراأة«، وكالة الأنباء البحرينية،  8 

يونيو 2014.

درا�صة ن�صرت في 10 فبراير 2014 عن مركز البحرين لحقوق الإن�صان تفيد باأن تحفظ البحرين على هذه المادة يتم   40

مراجعته وقد يتم �صحبه.
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القوانين الحاكمة لزواج المواطنات من الغير مواطنين

يتطلب من البحرينية الراغبة بالزواج من غير مواطن اإح�صار والدها اأو اإح�صار توكيل منه 

في هذا ال�صدد، اأو دليل موثق اآخر بخ�صو�س قبوله للزواج، ويجب اأن يقدم زوجها دليل موثق 

الزواج،  لهذا  قبولها  يبين  �صفارته  من  وخطاب  الأ�صلية  دولته  من  الحالية  الجتماعية  بحالته 

وخطاب اآخر من كفيله في البحرين، ويجب على الزوج الغير مواطن تقديم �صهادة راتب و�صهادة 

.
41
�صحية و�صهادة تثبت اأنه اعتنق الإ�صالم في حالة كان غير م�صلم

ق�ضايا الجن�ضية والزواج من الغير مواطنين

تعديله عدة مرات  1963/9/6 وجرى  بتاريخ  التنفيذ  البحريني حيز  الجن�صية  دخل قانون 

1973، وتن�س  1989 و2014( ولكنه مازال مخالفًا للد�صتور البحريني المن�صور في  )1981 و 

اأن  1989/12 على  المادة الرابعة من قانون الجن�صية المعدلة بموجب المر�صوم القانوني رقم 

اأطفال الأم البحرينية يحق لهم الح�صول على الجن�صية فقط في حالة عدم معرفة هوية الأب اأو 

.
42
اإذا ثبت قانونًا اأنه لي�س الطفل البيولوجي لالأب القانوني

وبح�صب مقالة ن�صرت في جريدة الو�صط، فقد رف�صت التعديالت على قانون الجن�صية والتي 

2009 على اأ�صا�س  تمنح الجن�صية البحرينية اإلى الغير مواطنين المتزوجين من بحرينيات في 

اأن المراأة تتبع زوجها فيما يتعلق بالجن�صية ولي�س العك�س، وتال ذلك الجدل الخوف من اأن اأبناء 

اأي زوجة جديدة  الجن�صية وكذلك  الح�صول على  لهم  �صابق قد يحق  المجن�س من زواج  الزوج 

، وتلك 
43
تاأهل الأفراد الذين لم يحق لهم الح�صول على الجن�صية من قبل م�صتقبليا، مما يعني 

التعاون  مجل�س  دول  في  الم�صرعون  ي�صتخدمها  التي  المزاعم  مع  لالأ�صف  تتطابق  المخاوف 

الخليجي لمنع اإحداث تقدم حقيقي في هذه الم�صاأ لة.

اأبناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين

تبنى المجل�س الأعلى للمراأة المعين من الحكومة ق�صية حقوق البحرينيات في منح جن�صيتهن 

اإلى اأبنائهن و اللجنة التي ت�صكلت بناًء على طلب الملك للنظر في مطالبات البحرينيات المتزوجات 

من غير مواطنين واإ�صعار �صناع ال�صيا�صات والكيانات الحكومية الم�صتركة في هذه الم�صاألة في 

عام 2006، ولكن ما زال هناك بع�س التمييز في الوقت الراهن، وتقول جين كينينمونت باأنه »في 

البحرين منح الملك الجن�صية اإلى مئات الأطفال بنف�س الحالة )اأطفال المواطنات المتزوجات 

وزارة العدل وال�صئون الإ�صالمية في مملكة البحرين   41

http://www.moj.gov.bh/defaulte332.html?action=article&ID=1497  

وزارة العدل وال�صئون الإ�صالمية في مملكة البحرين،   42

http://www.moj.gov.bh/default1d49.html?action=article&ID=872  

43  »النواب والحكومة: ل جن�صية لزوج البحرينية الأجنبي«، جريدة الو�صط، العدد 2388، 2009/3/21، 
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على  الذي ح�صل  الإجمالي  العدد  حول  من�صورة  اأرقام  هناك  لي�صت  ولكن   
44
مواطنين« غير  من 

الجن�صية حتى الآن.

في  اأو  الأطفال  ح�صانة  مع  طالقهن  حالة  في  الحكومي  الم�صكن  البحرينيات  الن�صاء  تمنح 

مزايا   2005 عام  في  الإ�صكان  قانون  على  جديدة  تعديالت  منحت  وقد  اأرامل،  اأ�صبحن  حالة 

2009 فيما  اأ�صرتها، وقد عدل القانون في  الم�صكن للمراأة العاملة مع دخل ثابت لدعم واإعالة 

يتعلق بالرعاية ال�صحية ليعامل اأبناء المواطنات نف�س معاملة المواطنين البحرينيين.

يتم  بحيث  الجتماعية  التاأمينات  بخ�صو�س   2006/18 رقم  القانون  على  تعديل  وهناك 

رقم  والقانون  المواطنين،  معاملة  بنف�س  مواطن  غير  من  المتزوجة  المواطنة  اأبناء  معاملة 

2009/35 بخ�صو�س معاملة اأبناء المواطنة المتزوجة من غير مواطن بنف�س معاملة المواطنين 

بحيث »اإعفائهم من ر�صوم الخدمات الحكومية و ال�صحية و التعليمية و ر�صوم الإقامة الدائمة 

اأو لالإقامة الدائمة بكفالة  في المملكة، و يجوز منح الق�صر منهم تاأ�صيرة دخول �صواء للزيارة 

 اأو اإذا كانوا ر�صدًا و ملتحقين بمراحل تعليم مختلفة او اإناث غير متزوجات.
45
والدتهم دون ر�صوم«

اأبناء  حركة  لت�صهيل  الإجراءات  من  العديد  البحرين  تبنت  النتقال،  بحرية  يتعلق  وفيما 

المواطنة المتزوجة من غير مواطن، مثل منح جوازات ال�صفر الموؤقتة لأبناء المواطنة المتزوجة 

من غير مواطن وت�صهيل اإجراءات �صفرهم، عالوة على معاملتهم معاملة المواطنين في م�صاألة 

  وبالرغم من هذا تظل الكفالة 
46
.2006 بطاقات الإقامة ورخ�س القيادة وتجديدها منذ عام 

الدولة  مغادرة  اإلى  مواطن  بغير  المتزوجة  المواطنة  اأبناء  يحتاج  حيث  عالقة  ق�صية  والإقامة 

ممكلة  واإلى  من  ال�صفر  الم�صاألة  هذه  تعيق  الأحيان  بع�س  وفي  الإقامة،  لأغرا�س  اإليها  والعودة 

البحرين .

44  جين كينينمونت، »الجن�صية في الخليج«، في دول الخليج والثورات العربية 2013.

45  تقرير اإنجازات دول مجل�س التعاون في مجال حقوق الن�صان 2006-2014 مطبوعات الأمانة العامة لمجل�س التعاون 

لدول الخليج العربي  2015

»تو�صيات وقرارات داعمة لتمكين المراأة البحرينية منذ اإن�صاء المجل�س الأعلى للمراأة«، وكالة الأنباء البحرينية،    46

8 يونيو 2014. 
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عقود الزواج والطالق ح�ضب مجموعات الجن�ضية الرئي�ضية

 في مملكة البحرين لعام 2013

)وزارة العدل وال�ضوؤون ال�ضالمية(

جن�سية 

الزوجة/

المطلقة

جن�سية الزوج

المجموعبحرينيخليجيعرب اآخروناآخرون

عقود الزواج

1022682134,6885,271بحريني

4936147196خليجي

14372257631,174عرب اخرون

3643313412822اخرون

4846822876,0107,463المجموع

عقود الطالق

1731671,3881,503بحريني

1102536خليجي

12910132172عرب اخرون

215582113اخرون

4065921,6271,824المجموع
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المملكة العربية ال�ضعودية

قيود  توجد  المواطنات، حيث  معاملة  في  م�صاكل عديدة  ال�صعودية من  العربية  المملكة  تعاني 

مفرو�صة على حرية الحركة والتعليم والفر�س الوظيفية والتي تعني اأن المملكة ت�صتمر في مجابهة 

ال�صخ�صية  بالأحوال  تتعلق  التي  الم�صائل  في  فقط  ولي�س  ال�صعوديات  و�صع  تح�صين  في  التحديات 

عام  في  الكيانات  من  العديد  تاأ�ص�صت  قانونيًا  و  اجتماعيًا  المراأة  معاملة  في  لالرتقاء  و  والزواج، 

2004 بهدف تح�صين الو�صع للن�صاء ال�صعوديات، مثل اللجنة الوطنية العليا الدائمة ل�صئون المراأة 

واللجان الأخرى المعنية بحماية المزايا الجتماعية.

غير  اأعداد  زيادة  ب�صبب  المثارة  المخاوف  حول  متزايدة  اإعالمية  تغطية  هناك  اأن  ويبدو 

المتزوجات في المملكة العربية ال�صعودية، وفي عام 2011 حذرت مقالة ن�صرت في اإميريت�س 7/24 

 في المملكة العربية ال�صعودية هناك حوالي 1.8 مليون مواطنة غير 
47
اأنه بح�صب البيانات الر�صمية

متزوجة تتخطى اأعمارهن 30 عامًا، ويقول كاتب المقالة اأن الم�صئولين ال�صعوديين ن�صبوا الم�صكلة 

اإلى اأن الكثير من ال�صعوديين يف�صلون الزوجات الغير مواطنات ب�صبب ارتفاع نفقات الزواج والمهور 

كانت هناك  ال�صورى  اأع�صاء مجل�س  اأحد  نقل عن  ما  وح�صب  المواطنات،  الزوجات  المطلوبة من 

حوالي 700،000 �صيدة �صعودية تزوجن من غير مواطنين في ذلك الوقت.

وح�صب الأرقام المذكورة في الدائرة المركزية لالإح�صاء والمعلومات بلغت ن�صبة ال�صعوديات 

 
48
غير المتزوجات في �صن 15 عام فما فوق 32.1 % من اإجمالي عدد المواطنات في عام 2007،

وخالل العقد الما�صي عملت المملكة العربية ال�صعودية على ت�صهيل العديد من اللوائح بخ�صو�س 

زواج المواطنات بغير مواطنين ول�صيما  في حال القتران بالأزواج من دول مجل�س التعاون الخليجي.

ولقد اأ�صبحت المقالت ال�صحفية في اأنحاء دول مجل�س التعاون الخليجي متزامنة في مراقبة 

وتقديم تقارير عن اأعداد المواطنات المتزوجات من غير مواطنين من اإح�صائيات الزواج والطالق 

الظاهرة، وبح�صب  اإلى اهتمام متنامي حول هذه  تلمح  والتي  العدل،  �صنويًا من وزارات  المن�صورة 

مقالة ن�صرت في جريدة ال�صرق لقد كانت هناك 1925 مواطنة متزوجة من غير مواطنين خالل عام 

 وتو�صح الأرقام المقدمة من وزارة العدل التي تقدم تف�صياًل ل�صهادات الزواج ال�صادرة 
49
،2013

حديثًا ل�صعوديات متزوجات من غير مواطنين بح�صب جن�صية الزوج اأنه كانت هناك 2075 مواطنة 

50
تزوجن بغير مواطنين خالل عام 2012 .

نديم كوا�س، »القانون ال�صعودي يجيز الزواج من غير مواطنين«، اإميريت�س 7/24، 28 يونيو 2011  47

www.cdsi.gov.sa ،1428 ن�صرة الأبحاث الديموغرافية  48

يا�صمين المحمود، %90 من زيجات الغير مواطنين ناجحة، ال�صرق، 2014/6/12   49

1159869/12/06/http://www.alsharq.net.sa/2014  

ا�صتقت هذه الأرقام من الإح�صائيات ال�صنوية لوزارة العدل لعام 2012 كما وردت في موقع  الهجرة و اأ�صواق العمل الخليجية  50
                                                                                                                 website www.gulfmigration.eu                  



42WOMEN’S RESEARCH & STUDIES CENTER

وحقوق  الجن�ضين  حقوق  ب�ضاأن  عليها  الم�ضادق  الدولية  المعاهدات 

الإن�ضان

 ت�صمن المادة 8 والمادة 26 من النظام الأ�صا�صي للحكم في المملكة العربية ال�صعودية حقوقًا 

يناير   26 الدولية في  الطفل  اتفاقية حقوق  الم�صادقة على  و قد تمت  والرجل  للمراأة  مت�صاوية 

 ،1997 23 �صبتمبر  العن�صري في  التمييز  اأ�صكال  للق�صاء على كافة  الدولية  والمعاهدة   1996

وكذلك �صادقت المملكة على اتفاقية »�صيداو« في 7 �صبتمبر 2000 مع تحفظات على الفقرة 2 

من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 29.

القوانين الحاكمة لزواج المواطنات من الغير مواطنين

يتوجب على  المراأة ال�صعودية الراغبة بالزواج من غير مواطن الح�صول على ت�صريح 

في  الداخلية  وزارة  ممثلين  اإلى  طلب  تقديم  وعليها  ومعتمد،  قانوني  الزواج  يكون  حتى 

اأن يكون الزوج م�صلمًا   الأمارة، وفي حال رغبت ال�صعودية بالزواج من غير مواطن، يجب 

اأو قد اعتنق الإ�صالم قبل الزواج.

�صدر القانون المنظم لزواج ال�صعوديات من غير مواطنين بموجب القرار الوزاري رقم 

6874، ويو�صح في المادة الأولى فئات المواطنين والمواطنات الذين ل يمكنهم الزواج من 

الدبلوما�صية(،  الوظائف  �صاغلي  اأو  الع�صكرية  الوظائف  العاملين في  غير مواطنين )مثل 

الزواج  الأولى(  المادة  في  المذكورة  الفئات  )با�صتثناء  للمواطنين  الثانية  المادة  وتجيز 

العدل  الموافقة من وزير  العربية والإ�صالمية عند الح�صول على  من مواطنين من الدول 

بموجب الأحكام القانونية، اأما المادة الثالثة فاإنها تبيح للمواطنين الزواج من مواطنين من 

ال�صعودية  التمثيلية  المكاتب  التعاون الخليجي عند الح�صول على موافقة من  دول مجل�س 

بين  الزواج  ال�صاد�صة  المادة  وتجيز  حاليًا(،  معلق  ال�صرط  هذا  يكون  )وقد  الخارج  في 

مواطنين وغير مواطنين ب�صرط األ يكون الأخير غير مرغوب فيه لأ�صباب تتعلق بال�صخ�صية 

بها  تعترف  الذين يحملون معتقدات ل  الأفراد  وي�صتمل ذلك على  الديانة،  اأو  الجن�صية  اأو 

ال�صريعة الإ�صالمية، وتحدد المادة التا�صعة اإحدى عواقب مخالفة هذه الالئحة وهي منع 

المملكة، وتن�س  الإقامة داخل  واإلغاء  الغير مواطنة  الزوجة  اأو  الغير مواطن  الزوج  دخول 

المادة العا�صرة على اأنه يجوز لوزير الداخلية الموافقة على الزواج المبرم بمخالفة المادة 

الثانية، ويحتاج الجن�صان اإلى ت�صريح حكومي للزواج بغير مواطنين با�صتثناء مواطني دول 

مجل�س التعاون الخليجي، ويجب على المراأة الح�صول على موافقة ولي الأمر على الزواج 

اأو اأمر ق�صائي في حالة الع�صل )رف�س الولي منح ت�صريح الزواج(، وال�صيء الهام الواجب 

مالحظته في هذه القوانين اأن ال�صن المطلوب للمواطن الراغب في الزواج من غير مواطنة 

اأعلى من �صن المواطنة في نف�س الموقف )30 عام مقابل 25 عام للمواطن الذي لم ي�صبق 

من  قريب  مواطن  الغير  كان  حالة  في  عام   21 مقابل  عام   25 و  الإطالق  على  الزواج  له 
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ن�صخة من  الغير مواطن تقديم  الزوج  يتوجب على  المواطنة،  الأولى(، وفي حالة  الدرجة 

ابناء  من  المواطنين  بزواج  خا�صة  ت�صهيالت  وهناك   
51
كفيله من  والعمل  الإقامة  ت�صريح 

وبنات ال�صعوديات .

ق�ضايا الجن�ضية والزواج من الغير مواطنين

منح الأمر الملكي رقم 5604/20/8 من نظام الجن�صية ال�صعودية الموؤرخ في 1374/1/25 

التقدم  في  الحق  الذكور  واأبنائها  مواطن  غير  من  المتزوجة  ال�صعودية  المواطنة  زوج   
52
هجرية

مع  العربية  اللغة  اإتقان  مثل  توفرها  الواجب  ال�صروط  بع�س  وهناك  الجن�صية،  على  للح�صول 

الإقامة الدائمة و�صجل ح�صن ال�صير وال�صلوك واأل يكون حكم عليه بحكم جنائي اأو �صجن لمدة 

تتجاوز �صتة اأ�صهر.

نقاط  بنظام  يتمتع  اأنه  الخليجي حيث  التعاون  باقي دول مجل�س  ال�صعودي عن  النظام  يختلف 

يحدد ما اإذا كان المتقدم موؤهاًل للح�صول على الجن�صية �صريطة الوفاء بعدة اأحكام، حيث يطلب 

من المتقدمين اجتياز نظام 33 نقطة مق�صم اإلى 3 اأجزاء، اأولها �صرورة اأن يكون المتقدم مقيمًا 

القانونية  الإقامة  ت�صريح  بموجب  متتالية  �صنوات   10 عن  يقل  ل  لما  المملكة  في  قانونية  ب�صورة 

درجة  تمنح  والوظيفية، حيث  الأكاديمية  الموؤهالت  مع  يتعامل  والثاني  نقاط(،   10 يمنح  )والذي 

الدكتوراة في الطب اأو الهند�صة 13 نقطة والدكتوراة في العلوم الأخرى 10 نقاط ودرجة الماج�صتير 

8 نقاط ودرجة البكالوريو�س 5 نقاط، اأما الق�صم الثالث فاإنه يتعامل مع الأقارب ال�صعوديين، فاإذا 

كان الوالدان �صعوديين اأو كان الأب �صعوديًا )3 نقاط( اأو الأم �صعودية )نقطتان( ولو كانت الزوجة 

ووالدها �صعوديين )نقطتان( ولو كانت الزوجة فقط �صعودية )نقطة واحدة(، واإن كان هناك على 

ويتوجب  واحدة(،  )نقطة  اثنين  من  واأقل  )نقطتان(  الإخوة  اأو  الأبناء  من  �صعوديين  اثنين  الأقل 

الح�صول على 23 نقطة كحد ادنى حتى تنظر اللجنة في الطلب.

كان  والدته  جد  اأن  اإثبات  من  المتقدم  تمكن  اإن  اإ�صافية  نقطة  تمنح  ال�صعودية  الأم  حالة  في 

�صعودي الجن�صية وهو اأمر ي�صعب اإثباته في المملكة العربية ال�صعودية في الوقت الراهن ب�صبب اأن 

، وتن�س كذلك المادة 8 من قانون 
53
الكثير من الأجيال القديمة ل توجد لديهم اأرقام هوية وطنية

الجن�صية على اأن المتقدم يجب اأن يتجاوز عمره �صن الر�صد للتاأهل للح�صول على الجن�صية واأن يكون 

ذكرًا وحاماًل لجوز �صفر دولة اأخرى يمكنه العودة اإليها، وهذا يعني اأن بنات المراأة المتزوجة من 

غير مواطن يمكنهم التاأهل للح�صول على الجن�صية فقط من خالل الزواج بمواطنين �صعوديين.

اإمارة المنطقة ال�صرقية   51

www.sharqiah.goc.sa        

اللوائح ماأخوذة من موقع وزارة الداخلية ال�صعودية  52

www.moi.gov.sa  
دكتور لطيفة ال�صعالن، ع�صو مجل�س ال�صورى، تعليق من موؤتمرمركز درا�صات المراأة  في كلية العلوم الجتماعية    53

بجامعة الكويت 2012.
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وكانت الكفالة عن طريق �صاحب العمل �صرورية لزوج ال�صعودية بموجب القانون القديم ولكن 

بات الأمر اأ�صهل الآن بالن�صبة لكفالة اأزواج واأبناء ال�صعوديات، وهناك قوانين حديثة لمنح اأزواج 

ال�صعوديات الحق في العمل في القطاع الخا�س تحت كفالة زوجاتهم ب�صرط اأن تن�س ت�صاريح 

وظيفة  نقل  يمكنها  ال�صعودية  المراأة  اأن  يعني  وهذا  �صعودية«  مواطنة  »زوج  اأنهم  على  اإقامتهم 

.
54
زوجها الغير مواطن في الخارج اإلى وظيفة داخل المملكة تحت كفالتها

اأبناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين

المواطنات  اأبناء  مع  تتعامل  جديدة  قوانين  ال�صعودية  الحكومة  اأ�صدرت   2012 عام  في 

1433/12/27 هجري  بتاريخ   406 المر�صوم رقم  المتزوجات من غير مواطنين، حيث ين�س 

المتزوجات من  ال�صعوديات  المواطنات  باأبناء  يتعلق  فيما  الخا�صة  ال�صروط  الموافقة على  على 

غير مواطنين، ويمنح ال�صعودية الحق في اإ�صدار ت�صريح اإقامة لأبنائها في المملكة تحت ا�صمها، 

ر�صوم  الحكومة  تتحمل  و  خارجها،  يقيمون  كانوا  حالة  في  المملكة  اإلى  معهن  اإح�صارهم  وحق 

الإقامة، وي�صمح لأبناء ال�صعوديات المتزوجات من غير مواطنين العمل في القطاع الخا�س في 

بالتعليم  يتعلق  فيما  ال�صعوديين  معاملة  نف�س  معهم  التعامل  ويتم  اإقامتهم  تحويل  دون  المملكة 

والعالج الطبي ويكونوا م�صمولين في برامج العمالة ال�صعودية، طالما اأنهم يحملون اأوراق ثبوتية 

موثقة.

كفالة  تحت  اأو  الأب  ا�صم  تحت  لالإقامة  الأبناء  كفالة  يحتم  القديم  الكفالة  نظام  كان  وقد 

الموؤ�ص�صة اأو ال�صركة  التي يعمل فيها الأب، ويكون على الأم ال�صعودية البحث عن كفيل بديل اأو اأن 

اأو ال�صائقين، وفيما يتعلق بالوظائف، يجب ان يعامل اأبناء  تكفل اأبناءها تحت م�صميات الخدم 

المواطنات نف�س المواطنين ح�صب القانون ولكن لم تكن الحالة كذلك في الواقع ح�صب ما ذكرته 

.
55
بع�س الن�صاء اللواتي جرت مقابلتهن

ين�س �صندوق التطوير العقاري على تاأهيل ال�صعوديين ذكورًا واإناثًا الذين ل يملكون منازل 

و الذين لم يح�صلوا من قبل على قرو�س، وتتاأهل الن�صاء فقط في حالة كن مطلقات لأكثر من 

عامين اأو اأرامل لم يتزوجن لمرة اأخرى، وتم اإ�صالح �صروط الإقرا�س حديثًا حتى ت�صتمل على 

المتزوجات اللواتي يعتبرن الراعيات الوحيدات لأ�صرهن.

وقد قبل  اقتراح مدعوم من قبل مجل�س ال�صورى للموؤ�ص�صة العامة للتقاعد باأن يحق لأزواج 

واأبناء ال�صعوديات التاأهل للح�صول على معا�س اأمهم التقاعدي في حال ت�صجيلهم كوافدين من 

ذوي فئات خا�صة. 

54  يجوز لل�صعوديات المتزوجات من غير مواطنين كفالة اأبناءهن واأزواجهن، �صعودية جازيت، 13 فبراير 2013 

55  قدمت ال�صيدة �صيخة الثقفي ملحوظة عن هذه الق�صية.
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عدد ال�ضعوديات المتزوجات من غير مواطنين في 2012

)اإح�ضائيات وزارة العدل(

الزوج الغير مواطندولة الجن�سية

112الإمارات العربية المتحدة 

375الكويت 

20البحرين 

11عمان

307قطر

62م�صر

12ال�صودان

65فل�صطين

544اليمن

53الأردن

10لبنان 

120�صوريا

9العراق

6المغرب

2الجزائر

2تون�س

6موريتانيا 

0جيبوتي 

7الهند

0�صريالنكا 

1الفلبين 

3تايالند

17بنجالدي�س 

3تركيا

17اأفغان�صتان

3اإندوني�صيا

0ماليزيا

15بورما



46WOMEN’S RESEARCH & STUDIES CENTER

13ترك�صتان 

72باك�صتان

12مالي 

3اإريتريا 

2اإثيوبيا

0كينيا 

28نيجيريا 

2بوركينا فا�صو

3ت�صاد

1اأوروبا 

3المملكة المتحدة 

5الوليات المتحدة الأمريكية 

149جن�صيات اأخرى 

2075المجموع 

موقع  في  والواردة   2012 لعام  ال�صنوية  العدل  وزارة  اإح�صائيات  من  الأرقام  هذه  ا�صتقت 

الهجرة و اأ�صواق العمل الخليجية.

Gulf Labour Markets and Migration 
www.gulfmigration.eu

 

)تابع( عدد ال�ضعوديات المتزوجات من غير مواطنين في 2012

)اإح�ضائيات وزارة العدل(

الزوج الغير مواطندولة الجن�سية
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الإمارات العربية المتحدة

تاأ�ص�صت اأول جمعية نفع عام معنية في �صوؤون المراأة في الإمارات العربية المتحدة في اأوائل 

ال�صتينيات، وقد اأنجز الكثير من اأجل تعزيز رعاية الإماراتيات من خالل التحاد الن�صائي العام. 

للمنا�صب  المراأة  تولي  ترويج  في  الخليج  في  رائدة  المتحدة  العربية  الإمارات  اأ�صبحت  ولقد 

اأول  الإتحادي وبذلك غدت  الوطني  للمجل�س  القبي�صي رئي�صة  اأمل  الدكتورة  القيادية بعد تعيين 

رئي�صة لمجل�س الأمة في العالم العربي.

ت�صتحوذ الإمارات العربية المتحدة على الن�صبة الأكبر من المقيمين الغير مواطنين من بين 

وغير  بين مواطنين  الزيجات  العديد من  اإلى  المر  بطبيعة  اأدى ذلك  وقد  العربي  الخليج  دول 

 2014 عام  في  �صادر  زواج  عقد   838 هناك  كان  الر�صمية  الإح�صائيات  وبح�صب  مواطنين، 

. وتعتبر الإمارات العربية 
56
لمواطنات متزوجات من غير مواطنين في الإمارات العربية المتحدة

�صراحة  ت�صمح  ت�صريعات  لديها  التي  الخليجي  التعاون  مجل�س  في  الوحيدة  الدولة  المتحدة 

للمواطنات بمنح جن�صياتهن اإلى اأبناءهن الغير مواطنين، ويبقى الأمل اأن تنت�صر هذه ال�صابقة بين 

جيرانها في اأ�صرع وقت ممكن، ويحق لأبناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين الح�صول 

بناًء  الحالة  درا�صة  بعد  ع�صر  الثامنة  �صن  بلوغهم  فور  المتحدة  العربية  الإمارات  جن�صية  على 

على المر�صوم الرئا�صي ال�صادر بمنا�صبة الذكرى الأربعين لالتحاد الفيدرالي لالإمارات العربية 

2011. ولدى الإمارات العربية المتحدة، مثل دولة الكويت، بيانات  2 دي�صمبر  المتحدة بتاريخ 

عامة تف�صيلية حول اأحدث الزيجات بين المواطنين والغير مواطنين بما في ذلك المواطنات، 

ومع ذلك لم يتم العثور على العدد الإجمالي للمواطنات الإماراتيات المتزوجات من غير مواطنين 

واأبنائهن.

المعاهدات الدولية الم�ضادق عليها ب�ضاأن حقوق الجن�ضين وحقوق الإن�ضان

�صادقت  وقد  الم�صاواة،  مبداأ  تعزز  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  د�صتور  من   14 المادة 

الإمارات على التفاقية الدولية للق�صاء على كافة اأ�صكال التمييز العن�صري في 20 يونيو 1974 

وعلى اتفاقية »�صيداو« في 6 اأكتوبر 2004 مع تحفظات على المواد 2 )و( و 9 و 15 )2( و 29 

وعلى اتفاقية حقوق الطفل الدولية في 3 يناير 1997.

56  مكتب الإح�صائيات الوطنية في الإمارات العربية المتحدة 
http://www.uaestatistics.gov.ae/Home/tabid/38/Default.aspx  
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القوانين الحاكمة لزواج المواطنات من الغير مواطنين 

في حال رغبت الإماراتية بالزواج من غير مواطن يجب الح�صول على ت�صريح من المجال�س 

والرجل  المراأة  من  ظبي  اأبو  اإمارة  وتتطلب  ال�صروط،  من  العديد  ا�صتيفاء  �صرورة  مع  العليا، 

اذا      وخا�صة  المخت�صة  اللجنة  اأو  القا�صي  من  ت�صريح  على  الح�صول  ع�صر  الثامنة  �صن  تحت 

كان عمر الزوج �صعف عمر الزوجة اأو اإن لم يكن للمراأة ولي قانوني، اأما العاملين في القوات 

على  الح�صول  اأوًل  عليهم  يجب  مواطنين  غير  من  الزواج  في  الرغبة  لديهم  الذين  الم�صلحة 

ت�صريح من القوات الم�صلحة واللجنة المخت�صة. مواطنو الإمارات العربية المتحدة من اإمارة 

عجمان الراغبين في الزواج من غير مواطني دول مجل�س التعاون الخليجي عليهم تقديم موافقة 

من دائرة عجمان الق�صائية، اأما الغير مواطن الراغب في الزواج من مواطنة اإماراتية فيجب 

الطبية  اللجنة  من  معتمدًا  للطرفين  طبي  فح�س  و   ،
57
و�صلوك �صير  ح�صن  �صهادة  تقديم  عليه 

.
58
المخت�صة بعد الح�صول على موافقة الولي 

المطلقات  المواطنات  تقديم  �صرورة  على  ت�صتمل  التي  الخا�صة  ال�صروط  بع�س  وهناك 

اأوالأرامل لوثيقة ر�صمية كدليل على ذلك، وفي حالة قيام ال�صخ�س الحا�صر بالت�صرف بالوكالة 

العربية  الإمارات  خارج  من  الوثيقة  كانت  اإذا  خا�صة،  وثيقة  تقديم  يجب  الزواج  طرفي  عن 

المتحدة فيجب توثيقها في �صفارة تلك الدولة، اإذا كانت الوثيقة باأي لغة اأخرى بخالف اللغة 

العربية، فيجب ترجمتها لدى مترجم محلف معتمد لدى وزارة العدل.

ق�ضايا الجن�ضية والزواج من الغير مواطنين

اأبناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين  2011 حتى يمنح  عدل القانون في دي�صمبر 

الجن�صية عند �صن الثامنة ع�صر بعد درا�صة الحالة، وقبل ذلك القرار، اختلف و�صع المواطنات 

المتزوجات من غير مواطنين من امارة الى اإمارة، وقد تمت ت�صوية هذه الم�صاألة من خالل هذا 

القانون الد�صتوري، وت�صتطيع الإماراتية ان تكفل زوجها الغير مواطن اذا كانت قد ح�صلت على 

موافقة على الزواج و قدمت البيانات المطلوبة بعد دفع الر�صوم المحلية والتحادية . 

تن�س المادة 3 من قانون التحاد الفيدرالي رقم 17 لعام 1972 بخ�صو�س الجن�صية والجوازات 

3 �صنوات في حال  على اأن الغير مواطنة المتزوجة من مواطن يجوز منحها الجن�صية بعد مرور 

رغبت في الح�صول عليها، مع اإ�صعار وزير الداخلية برغبتها وتخليها عن جن�صيتها الأ�صلية، ولكن 

ل�صوء الحظ ل يطبق ذلك الإجراء بالن�صبة للزوج الغير مواطن للمواطنة الإماراتية، وتن�س المادة 

14 من ذات القانون على اأن الإماراتية المتزوجة من غير مواطن تحتفظ بجن�صيتها ول تخ�صرها 

ما لم تح�صل على جن�صية زوجها.

المتحدة  العربية  الإمارات  لحكومة  الر�صمي  الموقع  المتحدة،  العربية  الإمارات  في  للزواج  الحاكمة  القوانين   57

http://bit.ly/1Cc6pM0

http://bit.ly/14W436L بوابة الإمارات العربية المتحدة، الحقوق القانونية  58
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اأبناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين

مواطنين  غير  المتزوجات من  الإماراتيات  اأبناء  بمنح   2011 لعام  الرئا�صي  المر�صوم  كان 

الحق في التقدم للح�صول على الجن�صية بعد بلوغ �صن الثامنة ع�صر عامل تغيير في منطقة مجل�س 

التعاون الخليجي وفي الدول الأخرى في العالم العربي والتي ل ت�صمح حتى الآن للمواطنات بمنح 

اأنه  اأبنائهن مثل دولتي لبنان والأردن. وذكرت مقالة ن�صرت في الإمارات اليوم  اإلى  جن�صياتهن 

منذ 2011 كانت هناك اأربع دفعات مختلفة لمنح الجن�صية اإلى اأبناء الإماراتيات، والتي تجلت في 

تجني�س مجموعة من 106 �صخ�س في عام 2014، ول ي�صمح هذا المر�صوم لالأم بمنح جن�صيتها 

الثامنة  �صن  بلوغ  فور  الجن�صية  على  للح�صول  التقدم  لالأبناء  يمكن  ولكن  مبا�صرة  اأبنائها  اإلى 

ع�صر، وكانت هناك مطالبات في المجل�س التحادي لتعديل �صن منح الجن�صية من ثمانية ع�صر 

عامًا اإلى »من لحظة الميالد« ولمراجعة قوانين الإ�صكان التمييزية )الدورة التحادية الخام�صة 

.
59
ع�صر(

ي�صمح  والذي  الإ�صكان  قانون  على  التحادي  الوطني  المجل�س  �صادق   ،2009 اأبريل  وفي 

وخا�صة  الحكومي،  الإ�صكان  مزايا  على  الح�صول  مواطنين  غير  من  المتزوجات  لالإماراتيات 

في حالة لم يتمكن الزوج من توفير الم�صكن المالئم لهن وقد تم تطبيق هذا القانون في دبي 

واإمارات اأخرى وفقًا للمقابالت التي اأجريت، ولقد ا�صتفادت المواطنة المتزوجة من غير مواطن 

من الرعاية ال�صكنية �صمن »برنامج ال�صيخ زايد ال�صكاني« و »موؤ�ص�صة محمد بن را�صد« لال�صكان، 

و قد تتفاوت الرعاية ال�صكنية من اإمارة اأخرى.

اأبناء المواطنات المتزوجات من غير  وفيما يتعلق بالتعليم والرعاية ال�صحية، تتم معالجة 

مواطنين تمامًا مثل اأبناء المواطنين ولكن تطبيق هذا قد يختلف من اإمارة اإلى اأخرى، وهناك 

العالي  بالتعليم  يتعلق  فيما  تمييز  من  يعانون  لزالوا  الإماراتيات  المواطنات  اأبناء  اأن  من  قلق 

والفر�س الوظيفية.

والمواطنة  الجن�صية  المراأة في  موؤتمر حقوق  اأمام  كلمتها  التحادي، في  الوطني  المجل�س  البحر، ع�صو  د. منى     59

المنعقد بكلية العلوم الجتماعية بجامعة الكويت عام 2012
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عقود الزواج الم�ضجلة ح�ضب جن�ضية الزوج والزوجة والمارة

 في 2014

)المركز الوطني لالإح�ضاء(
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79.72,01820.351322.487477.643,03438.16,439اأبوظبي

95.23,1144.815736.366163.71,15830.15,090دبي 

90.26429.87015.623784.41,28313.22,232ال�سارقة

90.53439.53628.416371.64105.6952عجمان

72.52927.51113.62186.41331.1194اأم القيون

90.52959.53116.515483.57817.51,261راأ�س الخيمة 

79.67820.4207.54992.56024.4749الفجيرة

88.66,51911.483822.62,15977.47,401100.016,917المجموع
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قطر

العقدين  خالل  قطر  في  الن�صاء  حقوق  على  الإ�صالحات  من  العديد  هناك  كانت 

الما�صيين، وتزامنًا مع ذلك تح�صنت الفر�س الإجتماعية والمهنية للمراأة القطرية، ولكن 

مثل دول مجل�س التعاون الخليجي الأخرى هناك قيمة كبيرة تمنح اإلى القرابة والن�صب حينما 

يتعلق الأمر بالزواج وهذا يوؤثر بدوره على الت�صريعات. وقد اأبدى المجتمع القطري المتحفظ 

بع�س المقاومة تجاه زواج المواطنات القطريات خارج الألقاب العائلية و القبائل التي تتكون 

منها دولة قطر، وهذا ح�صب ما اأوردته المواطنات اللواتي خ�صعن للمقابالت والراأي العام 

 )ILoveQatar( »اأحب قطر »اأنا  وت�صرح مناق�صة على مدونة  المحلية.  الأعالم  و�صائل  في 

ذلك التخوف بقول »اإن منح الجن�صية اإلى ممن لي�س لديهم اآباء قطريين يدخل األقاب جديدة 

في المزيج ويقو�س تعريف قطر القائم على مجموعة فريدة من القبائل. وبالتالي فاإن اأبناء 

 
60
)القطريات( �صوف يتبعون اآبائهم ولن يح�صلوا على اأية مزايا بخالف ت�صريح الإقامة«.

اأحد  الديموغرافية  اأو  ال�صكانية  والتركيبة  القطرية  الهوية  الحفاظ على  يعتبر  الواقع  وفي 

الأ�صباب وراء الحد من اإ�صدار الجن�صيات القطرية في الملحوظة التف�صيرية للمادة 17 من 

القطرية  الحكومة  اأن  القطرية  بنن�صول  ن�صرت في جريدة  الجن�صية، وذكرت مقالة  قانون 

من  الزواج  في  الحق  مواطنيها  منح  عدم  والإ�صالمية  العربية  الدول  جميع  من  طلبت 

 وح�صب درا�صة قامت بها 
61
اأول، مواطنين قطريين دون الح�صول على الموافقة الحكومية 

الأمانة العامة للتخطيط التنموي في عام 2012 هناك بع�س القلق في دولة قطر من تزايد 

البلدان  المخاوف في  ي�صابه  اأمر   وهو 
62
المتزوجات، القطريات غير  واأعداد  ن�صب الطالق 

زواج  ت�صهل  ت�صريعات  اإلى  الحاجة  اأ�صبحت  وبالتالي  العربي،  الخليج  منطقة  في  الأخرى 

المواطنات القطريات بالغير مواطنين وتتبنى عملية التجني�س لأبنائهن مطلب مبني علي 

و�صع واقعي و قد يوفر حلول لهذة الظاهرة في الم�صتقبل.

اهتم المجل�س الأعلى ل�صئون الأ�صرة بق�صية القطريات المتزوجات من غير قطريين، 

بياناته  قاعدة  �صمن  مواطنين  غير  من  المتزوجات  للقطريات  دقيقة  اأعداد  تتواجد  وقد 

ولكن لم يتم ن�صرها حتى الآن، وتوجد اإح�صائيات زواج �صهرية لحالت الزواج تبعًا لجن�صية 

 وقد 
63
الزوجة والزوج تن�صرها وزارة التخطيط التنموي والإح�صاء عبر موقعها الإلكتروني.

» قوانين الزواج القطرية«، مدونة اي لوف قطر، 23 اأغ�صط�س 2008   60
1AivXX2/ly.bit//:http  

61  محمد عثمان وفزينة �صليم، »الكثير من القطريين ل ي�صت�صيغون الزواج من غير مواطنين« ،بنن�صول قطر، 19 اأبريل 

 2014

62  قطر: ميراث لالأجيال القادمة، المانة العامة للتخطيط التنموي، نوفمبر 2012

63  موقع وزارة التخطيط التنموي والإح�صاء 
qa.gov.mdps.www  
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اآ�صيا  يهتم مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإن�صان لجنوب غرب 

والمنطقة العربية في الدوحة بهذه الم�صاألة مع ا�صتمراره في ترويج ثقافة حقوق الإن�صان في 

قطر والعمل مع المنظمات غير الحكومية المحلية والإقليمية.

وحقوق  الجن�س  بخ�ضو�س  عليها  الم�ضادق  الدولية  المعاهدات 
الإن�ضان

على  المواطنين  بين  يميز  ل  القانون  اأن  على  تن�س  القطري  الد�صتور  من   35 المادة 

اأ�صا�س النوع، وفي 29 اأبريل 2009 �صادقت دولة قطر على معاهدة »�صيداو«، مع تحفظات 

الطفل  حقوق  اتفاقية  على  �صادقت   1995 اأبريل   3 وفي   ،16 و   15 و   9 و   2 المواد  على 

الدولية وفي 22 يوليو 1976 وقعت علىالتفاقية الدولية للق�صاء على كافة اأ�صكال التمييز 

العن�صري.

القوانين الحاكمة لزواج المواطنات من الغير مواطنين

لعام   21 رقم  القانون  على  تعديل   2015/13 رقم  القانون  من  الأولى  المادة  قدمت 

تراأ�صها  �صابقة  لجنة  ا�صتبدل  مواطنين،والذي  بغير  القطريين  زواج  ينظم  الذي   1989

داخل  بلجنة  والوزارات  الحكومية  الهيئات  واأع�صاء من مختلف  الداخلية  وزارة  ممثل من 

وزير  اإلى  تو�صياتها  وتقديم  وتقوم بفح�صها  الزيجات،  تتلقى طلبات هذه  الداخلية  وزارة 

من  الزواج  قطري  مواطن  رغب  حالة  في  وبالتالي   
64
النهائي. القرار  يتخذ  الداخليةالذي 

غير مواطن، يتوجب عليه اأو عليها الح�صول على ت�صريح من وزارة الداخلية للقيام بذلك، 

العديد من   اإجراء  الداخلية وقت طويل، ويجب  وزارة  الح�صول على موافقة  ي�صتغرق  وقد 

الميالد  �صهادات  الم�صتقبليين  والزوجة  الزوج  يقدم  حيث  مختلفة  جهات  مع  المقابالت 

وجوازات ال�صفر والبطاقات الثبوتية والعديد من الوثائق القانونية الأخرى، عالوة على ذلك 

يطلب من المراأة تقديم اأوراق ر�صمية تثبت مباركة والدها لهذا الزواج.

وتخت�س المادة الرابعة من القانون رقم 1989/21 بتفا�صيل المواطنات الراغبات في 

المادة  المذكورة في  الفئات  اإلى واحدة من  تنتمي  األ  الزواج من غير مواطنين )�صريطة 

الأولى من ذات القانون التي ت�صمل الطلبة الذين يدر�صون في الخارج والدبلوما�صيين وذلك 

على �صبيل المثال ل الح�صر( وتن�س على �صرورة وجود اأ�صباب اجتماعية لهذا الزواج.

ق�ضايا الجن�ضية والزواج من الغير مواطنين

يحكم قانون الجن�صية القطري رقم 2 لعام 1961 والمعدل بالقانون رقم 38 لعام 2005 

و�صع جن�صية المواطنين القطريين ويمنح الأولوية اإلى اأبناء القطريات المتزوجات من غير 

64  بوابة نظام الت�صزيعات الوطنية والأحكام الق�صائية القطرية

https://qanoni.pp.gov.qa/portal  
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مواطنين في حالة ا�صتوفوا المعايير المطلوبة، في حين اأن المادة 17 من القانون تقيد عدد 

.
65
الجن�صيات ال�صادرة في العام الواحد بما ل يزيد عن 50 حالة

وين�س قانون الإ�صكان ال�صادر في عام 2007 على اأن القطريات المتزوجات من غير 

�صنوات متتالية قبل تقديم طلب   5 لمدة  اأزواجهن  الدولة مع  الإقامة في  مواطنين عليهم 

 ويحق لموظفي وموظفات الحكومة من الجن�صية القطرية 
66
للح�صول على المزايا ال�صكنية،

 330،000 اإلى  يزيد  والذي قد  اأمريكي  220،000 دولر  يقل عن  الح�صول على قر�س ل 

دولر اأمريكي ل�صراء قطعة اأر�س وبناء منزل.

وفيما يتعلق بالتعليم والرعاية ال�صحية، فيعامل اأبناء القطرية المتزوجة من غير مواطن 

معاملة المواطنين وفيما يتعلق بالإقامة وحرية التنقل، ويمكن للمراأة القطرية المتزوجة من 

في  ي�صعها  مما  قطر(  داخل  مقيمة  تظل  اأنها  واأبنائها )طالما  زوجها  كفالة  مواطن  غير 

مكانة اأف�صل من معظم دول الخليج الأخرى.

اأبناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين

الو�صع في دولة قطر مماثل لغالبية دول الخليج العربي، في�صعب منح اأبناء القطريات 

اأو منف�صالت ب�صورة  اأرامل  اأمهاتهم  تكن  لم  ما  الجن�صية  المتزوجات من غير مواطنين 

دائمة عن اأبيهم وحتى في هذة الحلة هناك �صروط كثيرة، مما اأ�صعل حملة على موقع تويتر 

بعنوان »اأنا ن�صف قطري« في عام 2014 لت�صليط ال�صوء على معاناة هذه الفئة.

اأبناء  يمنح  وتعديالته  والمعا�صات  التقاعد  بخ�صو�س   2004 ل�صنة   24 رقم  القانون 

 
67
المواطنين القطريين، المتزوجات من غير مواطنين نف�س حقوق  المواطنات القطريات 

وفيما يتعلق بالفر�س الوظيفية، فقد منح قانون الموارد الب�صرية رقم 8 لعام 2009 الأولوية 

في العمل في الوظائف الحكومية للمواطنين القطريين ثم اأبناء القطريات المتزوجات من 

غير مواطنين واأخيرًا الغير مواطنين المتزوجين من مواطنات قطريات.

المواطنات  لأبناء  الوظائف  الح�صول على  اأن  الكبي�صي  الدكتور محمد  ومع ذلك ذكر 

، واأنهم غير قادرين على توارث العقارات من اأمهاتهم 
68
القطريات يعج بالتمييز والإحباط

اأو حتى الح�صول على نف�س جودة الرعاية ال�صحية المقدمة اإلى من يولدون لآباء قطريين. 

كغير  يعاملون  مواطنين  غير  من  المتزوجات  القطريات  المواطنات  اأبناء  اأن  اإلى  اأ�صار  و 

65  بوابة نظام الت�صزيعات الوطنية والحكام الق�صائية القطرية

https://qanoni.pp.gov.qa/portal  

منى المنجد، »المراأة تخفق في الحتفاظ بملكية الم�صكن المي�صور«، عرب نيوز،  14 اأكتوبر 2012  66

67  توؤكد قطر اللتزام بحماية الأ�صرة والم�صاواة ، ن�صرة وزارة الخارجية القطرية 29 اأكتوبر 2013
1Hh7Vhc/ly.bit//:http  

68  محمد الكبي�صي، »اأبناء القطريات ... اإلى اأين؟«، جريدة ال�صرق 2014/10/26
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اإقامتهم ب�صورة دورية، واأن هوؤلء الأبناء يحرمون من  مواطنين وعليهم تجديد ت�صاريح 

مزايا مثل الكهرباء والماء المجانية والمنتجات الغذائية المدعومة والتعليم المجاني عالوة 

على العديد من الوظائف الحكومية المخ�ص�صة للمواطنين.

اأن معهد البحوث القت�صادية والجتماعية الم�صحية في جامعة  ومن الجدير بالذكر، 

الدوحة قد قام بعمل بحثين خالل عامي 2013 و 2014 واكت�صف اأن هناك ا�صتجابة اإيجابية 

.
69
تجاه فكرة اعطاء المواطنات حق منح جن�صياتهن اإلى اأبنائهن

69  الأبحاث اأجراها معهد البحوث القت�صادية والجتماعية الم�صحية في جامعة قطر، وكان البحث الأول خالل يناير 

2013 بحث مبا�صر وجها لوجه ل799 مواطن ومواطنة وكان الثاني عبر الهاتف وا�صتمل على 1200 مواطنة قطرية 

فقط.



الخاتمة
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الخاتمة

مع زيادة اإعداد ال�صكان المهاجرين بمجل�س التعاون لدول الخليج العربي، والزيادة المطردة 

في حالت الزواج من غير مواطنين، فمن الوا�صح اأن هذه الق�صية �صوف ت�صتمر في النمو، ومن 

م�صلحة جميع الأطراف اإيجاد الحلول العملية والمن�صفة ب�صكل �صريع للتعامل الإن�صاني مع هذه 

الفئة. 

من  بالمزيد  )الجدير  مواطنات  الغير  والزوجات  المواطنين  بين  الطالق  ن�صبة  ارتفاع  اإن 

الفئة، على الرغم من تميزها فيما  اأن هذه    تعني 
70
الدرا�صة( و ارتفاع ن�صب طالق المواطنين

يتعلق بالجن�صية ل تتمتع بنجاح اأكبر من فئة المواطنات المتزوجات من غير مواطنين. وهناك 

م�صكلة كبيرة بالن�صبة اإلى مواطني دول مجل�س التعاون الخليجي ب�صبب تاأخير الزواج اأو الإحجام 

عنه عمومًا حيث تزداد اأعداد مواطنات دول مجل�س التعاون الخليجي غير المتزوجات بن�صب قد 

تكون مقلقة م�صتقبال في الدول ال�صتة )اأنظر ف�صول المملكة العربية ال�صعودية وقطر(.

ويجب النظر اإلى التمييز �صد المواطنات المتزوجات من غير مواطنين واأبنائهن  في اإطار 

التمييز الأو�صع �صد الغير مواطنين المقيمين في دول مجل�س التعاون الخليجي، وهذا يعد انتهاكًا 

لكرامة الإن�صان الأ�صا�صية ومخالف للقيم الإ�صالمية والعالمية لحقوق الإن�صان . وقد عبر الكثير 

التي  الجن�صية  مزايا  من  ا�صتثنائهن  ب�صبب  غ�صبهن  عن  للمقابلة  خ�صعن  اللواتي  الن�صاء  من 

يح�صل عليها المواطنون وزوجاتهم المجن�صات تلقائيًا، ومن المعاملة الغير متعاطفة معهن �صواء 

من ال�صلطات اأو المجتمع، والنظرة المتعالية للمواطنين اتجاههن واتجاه اأبنائهن .

ب�صكل عام وعبر الدول ال�صت في مجل�س التعاون الخليجي، يمكننا تلخي�س الق�صايا الأكثر 

الزوج  كفالة  و  الزواج  عملية  في  مواطنين  غير  من  المتزوجات  المواطنات  تواجه  التي  �صغطًا 

عمل  فر�س  على  الح�صول  واأخيرًا  الأبناء  وتعليم  وتجديدها  الإقامة  ت�صاريح  واإ�صدار  والأبناء 

لهم، بما في ذلك ا�صتثنائهم من الخدمة الع�صكرية الوطنية ووظائف الدفاع الأخرى، وق�صايا 

الإ�صكان وحرية الحركة داخل دول مجل�س التعاون الخليجي بالن�صبة اإلى الزوج والأبناء وم�صكالت 

الميراث بالن�صبة اإلى اأزواج واأبناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين.

وما بات جليًا بعد مقابلة الكثير من المواطنات المتزوجات من غير مواطنين هو اأنه حتى بعد 

اإجراء تغييرات اإيجابية وتعديالت قانونية من �صاأنها اأن تح�صن من اأو�صاعهن واأو�صاع اأ�صرهن، 

اإل اأن هناك الكثير من الممار�صات التمييزية المجتمعية التي مازالت قائمة ب�صورة مزمنة، والتي 

تعيق التنفيذ والتطبيق الفعليين لهذه القوانين الجديدة.

70  بوز و�صركاه، 2010، درا�صة بعنوان »الطالق في دول مجل�س التعاون الخليجي، المخاطر والم�صاعفات«.





التو�ضيات 



60WOMEN’S RESEARCH & STUDIES CENTER



61 WOMEN’S RESEARCH & STUDIES CENTER

التو�ضيات 

التعاون 	  مجل�س  بدول  مواطنين  بغير  المتزوجات  المواطنات  لأبناء  دائمة  اإقامة  منح 

الخليجي مع تي�صير الإقامة بالن�صبة لأزواجهن. 

طلب 	  لتقديم  مواطنين  بغير  المتزوجات  المواطنات  لأبناء  القانوني  ال�صن  خف�س   

للح�صول على الجن�صية من »ال�صن القانوني« )18 اأو 21 اأو 25 �صنة ح�صب كل دولة( اإلى 

»من الميالد«، مع حق التنازل عنها اذا رغبوا عند بلوغ ال�صن القانوني كما هو الحال في 

فرن�صا وعدة دول اأخرى. 

الحد من متطلبات الإقامة المتعلقة بمنح الجن�صية بالن�صبة لأبناء المواطنات المتزوجات 	 

من غير مواطنين والتي تختلف من 10 اإلى 20 �صنة ح�صب الدولة الخليجية وجن�صية الأب، 

اإلى اإطار زمني ي�صمل �صنوات الإقامة منذ الميالد. 

مواطنات 	  الغير  الزوجات  مثل  تمامًا  الخليجيات  المواطنات  اأزواج  اإلى  الجن�صية  منح 

المتزوجات من مواطني دول مجل�س التعاون الخليجي، بنف�س المدة الزمنية، و خا�صة 

في حالة وجود دليل على الم�صاهمات الجتماعية والقت�صادية للزوج في الدولة. 

علم 	  على  يكونون  حتى  مواطنين  الغير  الأزواج  لجميع  ثقافي  اندماج  برنامج  تبني 

بناء  ويمكن  له،  الالحقة  والجن�صية  الزواج  لذلك  والجتماعية  القانونية  بالمت�صمنات 

ت�صريع لمنع الأزواج المجن�صين من منح جن�صياتهم اإلى الأبناء غير المولودين لمواطنات 

خليجيات حتى ل يكون ذلك �صبب وراء منع المواطنات من  منح جن�صياتهن اإلى اأزواجهن.

حق منح الإقامة الدائمة لالأزواج الغير مواطنين على اأن يتم اإلغاء تلك الإقامة عند انتهاء 	 

الزواج بالمواطنة. 

منح اأبناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين الحق في التملك والميراث والتمتع 	 

بجميع الحقوق المدنية والحق في التعليم الجامعي. 

ف�صل ق�صية المراأة المتزوجة من غير مواطن معلوم الجن�صية عن ق�صية المراأة المواطنة 	 

لمنح  الحاكمة  المختلفة  المعايير  وتحديد  الجن�صية  محدد  غير  �صخ�س  من  المتزوجة 

الجن�صية لالأزواج والأبناء في كل حالة من الحالتين. 

ال�صتفادة من التعديالت التي تم اإجرائها على قانون الجن�صية الم�صرية رقم 154 ل�صنة 	 

2004 الذي ين�س على اأن )المواطن الم�صري هو من ولد لأم اأو اأب م�صريين( لتطبيق 

نف�س التعديل على قوانين الجن�صية في دول مجل�س التعاون الخليجي. 
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الإ�صالم مما 	  لروح  الت�صريعات  لبيان مدى مخالفة هذه  الدينية  بالمرجعيات  ال�صتعانة 

يكون له اأثر �صار على المجتمع ب�صبب تغريب اأبناء المواطنات في دول تكون لديهم روح 

النتماء بها بكل معاني الكلمة. 

الناحية الجتماعية 	  المتزوجات من غير مواطنين من  للمواطنات  النظر  تغيير طريقة 

الحاكمة  للتقاليد  النظر  اإعادة  يتطلب  مما  مواطنين،  الغير  الأزواج  �صد  والتمييز 

اأهمية  على  التاأكيد  واإعادة  العربي  الخليج  لدول  التعاون  بمجل�س  الجتماعية  للعالقات 

تعدد الثقافات في المجتمع الواحد. 

للمواطنين 	  الممنوحة  الحقوق  نف�س  مواطنين  غير  من  المتزوجات  المواطنات  منح 

بالقرو�س  يتعلق  فيما  خا�صة  ال�صكن،  لمتيازات  بالن�صبة  مواطنات  بغير  المتزوجين 

والأرا�صي حيث اأن تاأمين ال�صكن �صرورة اأ�صا�صية للمراأة لحفظ كرامتها الإن�صانية. 

تعزيز الدور الهام لو�صائل الإعالم في ن�صر الوعي حول �صراعات المواطنات المتزوجات 	 

بغير مواطنين ويجب ال�صتفادة الق�صوى من الإعالم لك�صب التعاطف حول هذه الق�صية.

اإجراء المزيد من الدرا�صات والإح�صائيات الدقيقة عن زواج المواطنات بغير المواطنين 	 

بكافة دول مجل�س التعاون الخليجي. 

اإجراء اأبحاث اجتماعية عن التاأثير ال�صلبي لهذه القوانين على المراأة المواطنة المتزوجة 	 

من غير مواطن وعلى اأبنائها. 

و�صع 	  بخ�صو�س  الوعي  ن�صر  على  تعمل  التي  والجماعات  الجمعيات  اإلى  الدعم  تقديم 

المواطنات المتزوجات من غير مواطنين واإن�صاء مكاتب توجيهية ت�صم محامين واأطباء 

نف�صيين وموظفي خدمات اجتماعية، الخ، بهدف تقديم الم�صورة والتوجيه اإلى المقبالت 

على الزواج اأو المتزوجات من غير مواطنين في حالة النف�صال اأو الطالق اأو الوفاة الخ. 
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