
"ال شيء سوى قلم وكلمة": أصوات من مجتمع البدون عدیمي الجنسیة في الكویت أثناء جائحة كوفید -19 

انتھـت مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان (SALAM DHR) ومعھـد انـعدام الجنسـیة واإلدمـاج (ISI) فـي أیـلول ٢٠٢٢ 
مـن تـقریـر یسـتكشف الـتجارب الـحیاتـیة ألعـضاء مـجتمع الـبدون فـي الـكویـت عـدیـمي الجنسـیة خـالل جـائـحة كـوفـید -19 مـنذ 
ظـھور الـوبـاء فـي شھـر مـارس 2020 إلـى حـوالـي یـنایـر 2022. ویـقدم الـتقریـر لـمحة نـوعـیة عـن حـیاة أولـئك الـذیـن شـاركـوا 
فـي المشـروع مـن خـالل اسـتكشاف مـا إذا كـانـت تـجاربـھم قـد تـشكلت مـن خـالل وضـعھم االجـتماعـي الـقانـونـي وكـیف كـان تـأثـیر 

تلك التجربة. 

وجـدت الـدراسـة أنـھ خـالل جـائـحة Covid-19 فـي الـكویـت، وبسـبب الـوضـع الـقانـونـي طـویـل األمـد واالفـتقار واسـع الـنطاق 
لـلوثـائـق الـرسـمیة، لـم یـتمكن أفـراد مـجتمع الـبدون الـكویـتیین عـدیـمي الجنسـیة مـن الـحصول عـلى الـرعـایـة الـصحیة عـلى الـفور 
فـي أي وقـت. وعـندمـا تـمكن أفـراد الـمجتمع مـن الـوصـول إلـى الـرعـایـة الـصحیة، كـان ذلـك عـموًمـا مـتأخـًرا – مـثالً قـامـوا 
بـالـحصول عـلى الـتطعیم بـعد عـدة شـھور مـن تـوفـیره لـلمواطـنین أو بـجودة مـتدنـیة. كـما یـبدو أن تـقدیـم الـرعـایـة الـصحیة فـي 
كـثیر مـن األحـیان یـتجاھـل نـقاط ضـعف مـعینة، مـثل األمـراض المشـتركـة و / أو الـعوامـل االجـتماعـیة الـتي تـعرض األشـخاص 
عـدیـمي الجنسـیة لخـطر أكـبر مـن الـمواطـنین وتـقلص الـوصـول إلـى الـرعـایـة الـصحیة، ال سـیما الـتطعیم، عـبر تـقلص الـتسجیل 

عبر اإلنترنت بسبب متطلبات التوثیق التي تسجل مئات من األشخاص عدیمي الجنسیة. 

عـانـى أفـراد مـجتمع الـبدون بسـبب وضـعھم الـقانـونـي، فـي الـوقـت نـفسھ، مـن عـمل غـیر مسـتقر، وبـأجـر ضـئیل عـموًمـا، وحـرمـان 
اجتماعي آخر حسب وضعھم القانوني. 

یجـدر بـالـذكـر أنـھ وفـي خـضم أزمـة الـصحة الـعامـة، نـفذت الھـیئة الـحكومـیة الـمسؤولـة عـن إدارة مـجتمع الـبدون عـدیـمي الجنسـیة 
مـا یـبدو أنـھ تـزویـر عـلى نـطاق صـناعـي لـوثـائـق الـھویـة مـن أجـل تـغییر الـوضـع الـقانـونـي لـلبدون الـكویـتیین. یـبدو أن مـمارسـاتـھ، 
الـتي یـطلق عـلیھا عـلى نـطاق واسـع الـنظام الـمركـزي، تـتعارض مـع الـقانـون الـكویـتي، ومـع ذلـك، بـصفتھا وكـالـة مسـتقلة فـعلًیا، 
یـبدو أن سـلوكـھا قـد أفـلت مـن الـرقـابـة والـمساءلـة. یـبدو أن أفـعالـھا، إلـى جـانـب اإلجـراءات األخـرى الـتي اتخـذتـھا السـلطات 
الـكویـتیة، كـانـت تھـدف إلـى الحـد مـن الـوجـود الـموثـق لـألشـخاص عـدیـمي الجنسـیة فـي الـكویـت، دون تـوفـیر مـسار مـعقول أو 

معترف بھ دولًیا للتأمیم. 

تشـیر نـتائـج ھـذه الـدراسـة، مـجتمعة، إلـى أن الـمئات أو حـتى اآلالف مـن األشـخاص عـدیـمي الجنسـیة قـد عـانـوا مـن صـعوبـات 
اقـتصادیـة ونفسـیة ھـائـلة أثـناء الـوبـاء، بـما فـي ذلـك خـالل عـملیات اإلغـالق الـمتتالـیة الـتي واجـھوا خـاللـھا عـمًال غـیر مسـتقر؛ 
وعـدم تـمكنھم مـن الـوصـول إلـى أشـكال مـماثـلة عـلى نـطاق واسـع مـن الـدعـم االجـتماعـي واالقـتصادي مـثل تـلك الـممنوحـة 
لـلمواطـنین. وبـناًء عـلى ذلـك، كـان تـأثـیر كـوفـید ١٩ عـلى مـجتمع الـبدون عـدیـمي الجنسـیة فـي الـكویـت أكـثر انـتشاًرا وأكـثر كـثافـة 

من تأثیره على نظرائھم من حاملي الجنسیة الكویتیة. 

توصیات مختارة 

من بین توصیاتھا، دعت كل من منظمتي سالم و معھد انعدام الجنسیة واالدماج حكومة الكویت إلى: 

● إعـادة تـقییم نـھجھا بـالـكامـل فـیما یـتعلق بـمشاركـتھا مـع مـجتمع الـبدون، بـما فـي ذلـك االلـتزام بـمعاھـدات حـقوق اإلنـسان الـملزمـة 
دولیًا، مثل اتخاذ تدابیر یمكن التحقق منھا بشكل موضوعي فیما یتعلق بتوصیات ھیئة المعاھدة. 

● اتـخاذ خـطوات إلنـھاء جـمیع الـقیود الـمطبقة حـالـیًا عـلى الـبدون عـدیـمي الجنسـیة، بـما یـتماشـى مـع الـتدابـیر الـمعاصـرة الـمتعلقة 
بوضعھم القانوني. 

● اإللغاء الفوري للنظام المركزي وإخضاع وظائفھ ألجھزة الدولة التي تنطبق على المواطنین. 
● وذلـك بـالـتشاور مـع الـمجتمع الـمدنـي الـوطـني والـدولـي، وكـذلـك الھـیئات الـحكومـیة الـدولـیة والـخبراء، تحـدیـد ونشـر مـعایـیر 

تقییم واضحة یمكن التحقق منھا بموضوعیة للحصول على الجنسیة الكویتیة. 
● إنـشاء مـسار مسـتقل یـتماشـى مـع الـمعایـیر الـدولـیة الـتي تـمكن غـیر الـمواطـنین فـي الـكویـت مـن الـتقدم بـطلب لـلحصول عـلى 

الجنسیة، مع حق االستئناف عند الرفض. 

تحث المنظمات المجتمع الدولي، بما في ذلك الھیئات الحكومیة الدولية، على: 



● تـذكـیر حـكومـة الـكویـت بـالـتزامـاتـھا الـدولـیة فـي مـجال حـقوق اإلنـسان ومـواصـلة الـضغط عـلى حـكومـة الـكویـت فـیما یـتعلق 
بـمعامـلتھا لـمجتمع الـبدون، ال سـیما مـن خـالل االنخـراط بـحسن نـیة مـع ھـیئات مـعاھـدات الـمنظمات الـحكومـیة الـدولـیة مـن أجـل 

إنھاء حاالت انعدام الجنسیة والفساد والمعاناة التي تسببھا. 

"مًعا نستطیع" - خارطة طریق نحو التمكین 

یـعتقد مـا مجـموعـھ 71 ٪ مـن المسـتجیبین السـتبیان المشـروع أنـھ لـن یـكون مـن الـممكن لـمجتمع الـبدون اتـخاذ إجـراءات 
سـیاسـیة فـي الـكویـت. زعـم مـعظم المسـتجیبین أنـھم یـخشون أن ُیـسجنوا إذا احـتجوا، مـما یـجعلھم یـشعرون بـالعجـز داخـل الـبالد. 

قال أحد المجیبین أن البدون "مكبلون ولیس لدیھم سوى قلم وكلمة". 

حـیث كـان أحـد األھـداف األسـاسـیة للمشـروع ھـو تـوفـیر صـوت لـلكویـتیین عـدیـمي الجنسـیة. فـي الـوقـت نـفسھ، أیـًضا قـال ٪62 
مـن الـمشاركـین فـي اسـتطالع المشـروع إنـھم یـعتقدون أن الـمنظمات الـدولـیة یـمكنھا مـساعـدة مـجتمع الـبدون. مـن بـین 

التوصیات األخرى، دعوا مجموعات حقوق اإلنسان الدولیة والمجتمع األوسع إلى: 

● العمل على ضمان المساواة بین المواطنین والبدون. 
● زیادة الدعوة لحقوق المواطنة لمجتمع البدون. 

● الـتعامـل مـع الـتقاریـر الـواردة مـن حـكومـة الـكویـت والـنظام الـمركـزي بـدرجـة مـن الـشك لخـلق سـرد أكـثر دقـة لـمجتمع الـبدون 
الكویتي، بما في ذلك ما یتعلق بالموالید والزواج والوفیات؛ و بیانات الصحة والتعلیم. 

● التنسـیق مـع الـبرلـمانـیین (الـكویـتیین) الـمتعاطـفین والـمحامـین ونـقابـة الـمحامـین والـنساء فـي الـمجتمع لـلدفـاع عـن قـضایـا حـقوق 
اإلنسان. 

تـحث كـل مـن مـنظمتي سـالم ومعھـد انـعدام الجنسـیة واالدمـاج حـكومـة الـكویـت وأصـحاب الـمصلحة عـلى مـراجـعة والـنظر فـي 
الدعوات العشر للعمل في تقریر معھد انعدام الجنسیة واالدماج "معأ نستطیع"، حسب االقتضاء في الكویت. 

معلومات اساسیة 

أنـشئ معھـد انـعدام الجنسـیة واإلدمـاج أو الـصندوق فـي یـونـیو 2020، لـلرد عـلى `` الـتھمیش الـذي یھـدد الـحیاة، مـع عـواقـب 
وخـیمة مـحتملة ''، الـذي واجـھھ األشـخاص عـدیـمو الجنسـیة فـي سـیاق كـوفـید ١٩، حـیث تـم التحـذیـر مـنھ فـي بـیان الـمجتمع 
الـمدنـي المشـترك تـضامـناً مـع عـدیـمي الجنسـیة، الـصادر عـن 84 مـنظمة فـي یـونـیو 2020. تـم تـوثـیق الـعدیـد مـن الـمخاوف 
الـتي تـم الـتعبیر عـنھا فـي الـبیان المشـترك وإثـباتـھا فـي تـقریـر تـأثـیر معھـد انـعدام الجنسـیة واالدمـاج لـعام 2020، الـمعنون 

عدیمي الجنسیة في جائحة عالمیة، والذي ُنشر أیًضا في یونیو 2020.


