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حقزيز معلىماث 

الجذور والمعاناة .. البذون فى الخليج 

 

حمهيذ 

 
من أىم الممفات اإلجتماعية الشائكة فى دول الخميج خالل  (عديمى الجنسية)يظل ممف البدون 

السنوات الماضية وربما المقبمة فمن غير المتوقع أن يكون ىناك حل ليذا الممف اإلنسانى خالل 
السنوات المقبمة وتتباين أىمية ىذا الممف بالنسبة لكل دولة عمى حدة ، ومن المعاناة الحقيقيية ىى 

نظرًا إلحتوائيا  )أيضًا عدم وجود حصر حقيقى ألعداد البدون فى كل دولة وربما تكون الكويت 
. ىى الوحيدة التى  تممك إحصاء رسمى بيذا الشأن (عمى العدد األكبر من البدون 

ويحاول ىذا التقرير الوقوف عمى مشكمة البدون وعددىم وتوزيعيم فى دول الخميج 
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حعزيف البذون :  ووًال 

 . الجنسية محددي غير أو جنسية عديمي أي" جنسية بدون "لكونيم نسبة االسم بيذا البدون يعرف
 اجتماعية فئة عمى لمتدليل الخميج في الناس عموم بين مختصراً  تعبيراً  البدون مصطمح يعتبر و

: قسمين  إلى األمر حقيقة في تنقسم الجنسية محددة غير
 القدم منذ فييا متواجدين كانوا و أخرى دولة أي من جنسية يحممون ال من يشمل : االول القسم
 . تجنيسيم يتم لم معينة ألسباب و لظروف لكن
 التي القانونية الوثائق كل أخفوا لكنيم أخرى إقميمية دول إلى ينتمون من يشمل : الثاني القسم
 .الجنسية كمحاولة إلكتساب مميزات المواطنين فى تمك الدول عديمي ليسوا أنيم تثبت

معاناة البذون :  انياًال 

ن كانت تتفاوت من دولة إلى  يفتقد البدون فى دول الخميج إلى العديد من الحريات المنقوصة وا 
: أىميا أساسية عدة بنود في تمخيصيا يمكن أخرى، فالمعاناة

 الرخص تجديد يتم وال لمسوق، قيادة رخصة الجنسية محددي غير أبناء يمنح ال: القيادة رخصة- 
  سنوات، قبل أصحابيا عمييا حصل التي القديمة

 عمى تصر إذ كشوفاتيا، ضمن" البدون "مواليد الصحة وزارة تدرج ال: والوفاة الميالد شيادات- 
 كي وضعو تعديل األمر ولي من وتطمب والدتيم، تثبت ميالد شيادة األطفال ىؤالء منح عدم
 . ميالد شيادة مولوده يمنح
  والطالق، الزواج عقود توثيق في بالغة صعوبة" البدون "أبناء يجد: والطالق الزواج عقود- 
 التسجيل إلى دفعيم ما العمم، لتمّقي الحكومية بالمدارس االلتحاق" البدون "ألبناء يحق ال: التعميم- 
  .الغالبية منو يعاني الذي اليد ذات ضيق رغم الخاصة المدارس في
.  الحكومية المستشفيات مراجعة عند مبالغ مالية دفع" البدون "عمى الصحة وزارة فرضت: العالج- 
 القطاع في العمل عمييم يمنع إذ الفئة، ىذه أبناء بتوظيف الدولة وزارات تقوم ال: التوظيف- 

.  إال فى استثناءات بسيطة الحكومي
 تمكن عدم عميو ترتب حكومية جية أي من رسمية ىوية عمى" البدون "حصول عدم: التممك- 

 أصدقائيم أو أقربائيم إلى يمجئون أنيم كما بأسمائيم، وسياراتيم بيوتيم تسجيل من الفئة ىذه أبناء
. غيرىم أسماء عمى ذلك لتسجيل منزل أو سيارة شراء ينوون حينما
جدًا  ضيقة حدود في إال سفر جواز عمى" البدون "يحصل ال: السفر وثائق- 
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عذد البذون بالخليج 

 السكانية األرقام ،2009 عام في الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية وفقا إلحصائيات
 ونسبتيم الخميج دول في المواطنين عدد العربي يوضح العمل منظمة حسب المقيمين والمواطنين

 عدد أن حين في% 33 فييا المواطنين نسبة تبمغ الكويت في ، أيضا البدون وعدد المقيمين وعدد
 من أكثر تبمغ السكان لعدد فييا المواطنين فنسبة اإلمارات أما ،شخص ألف 93 نحو يبمغ البدون
 المواطنين نسبة تبمغ فيما شخص، ألف عشرون البدون عدد أن حين في% 20 الـ قرابة أو% 20
 نسبة تبمغ التي السعودية شخص، 1300 إلى 1200 قطر في البدون عدد ،%23 قطر في

 دول في البدون مجموع بينما شخص ألف سبعون البدون عدد يبمغ% 73 نحو فييا المواطنين
 وفق إحصائية األمم المتحدة بينما تشير بعض شخص ومائتي ألفا 184 مجتمعة الخميج

 مواطن وفق الحصر الحكومى الجديد لمبدون 202300المصادر إلى إرتفاع ىذا العدد إلى 
  .بالكويت، والذى يوضحو الجدول التالى

 
 

 نسبة البدون من عدد السكان  أعداد البدون عدد المواطنين الدولة   
 %0 ،34 70,000 20,702,536 السعودية- 1
 %9,83 111,000 1,128,381 الكويت  -2
% 2,10 20,000 947,900 االمارات -3
% 0,325 1,300 400,000 قطر -4
% 0,0 -  البحرين -5
   202,300  اإلجمالى 
 
 
 
 
 

                                                        
  ألف تقريبا111تقدير قديم والتقدير الحكومى الجديد يشير إلى عدد  

 هذا التقدير قديم والتقدير االجمالى الجديد للبدون http://goo.gl/R7Hxqh ،2010 يوليو 20 الجزيرة، قناة ، العمق فى الخليج،برنامج دول في البدون 

.  مواطن202300بالخليج 
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البدأن فى الكويث :  أوًال 

 البدون فى الكويت؟ ىم من
" البادية من كويتيين "إلى" كويتيين "من الكويت في النفط ظيور بعد تحولوا الذين البادية أىل ىم
 أشخاص فالبدون ،"قانونية غير بصورة مقيمين "إلى" الجنسية محددي غير"إلى" كويتيين غير "إلى
 تعتبرىم الرسمية السمطات لكن حياتيم، في يوما يغادروىا ولم الكويت أرض عمى وترعرعوا ولدوا

 إبان ىؤالء وضعية تعقدت وقد. الجنسية محددي غير أو مشروعة غير بصورة مقيمين أشخاصاً 
 صدام قوات جانب إلى البدون من قميمة فئة وقفت عندما 1990 سنة لمكويت العراقي الغزو فترة

 البالد مغادرة أو الكويت عن لمدفاع السالح حمل أخرى فئة فيو اختارت الذي الوقت في حسين،
 .لمبالد الوالء بعدم الكويت داخل البدون اتيام في ذلك تسبب وقد الكويتيين، بقية مع السعودية إلى

 عذد البذون بالكىيج

 من محرومون وأنيم حاليا شخص ألف 120 يفوق البدون عدد أن محمية حقوقية منظمات تفيد
نائب رئيس مجمس الوزراء وزير بينما يؤكد  والسفر، والصحة التعميم مثل المدنية الحقوق أبسط

الداخمية الشيخ محمد الخالد ان اجمالي عدد المقيمين بصورة غير قانونية بالبالد المسجمين لدى 
 . شخصا متزوجون من كويتيات3195 منيم 111493الجياز المركزي بمغ 

 الجنسية األم لبعض البدون
 النسبة المئوية األعداد الجنسية 
 %67,3 58770 السعودية- 1
 %13,7 11985 العراقية -2
% 9,1 7879 السورية -3
% 2,1 1856 االيرانية -4
% 0,6 520 االردنية -5
% 7,2 6296 جنسيات أخرى- 6
% 100 87279 اإلجمإلى 

 
                                                        

 http://goo.gl/RBt0Pvالشاهد، جريدة كويتيات، من متزوجاًا  3195 منهم الكويت في بدون 111493: الداخلية وزير 
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 فردا من المقيمين 5938ن أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أوأعمن الجياز المركزي لمعالجة 
. 2014 وحتى نياية مارس 2011وضاعيم منذ انشاء الجياز عام أبصورة غير قانونية عدلوا 

 4416نو تم تعديل اوضاع أوقال مدير ادارة تعديل االوضاع في الجياز المركزي، محمد الوىيب 
 فردا إلى الجنسية العراقية 490 فردا إلى الجنسية السورية، و619فردا إلى الجنسية السعودية و

 فردا تم تعديل 295 إلى الجنسية االردنية فضال عن 46 فردا إلى الجنسية االيرانية و62و
. وضاعيم إلى جنسيات اخرىأ

٪ من اعداد 10ن البدون يشكمون حوالي أنو يمكننا القول أوقالت دراسة برلمانية بيذا الشأن 
الشعب الكويتي، وعند محاولة التعرف عمى الجنسية االم لبعض من تقدم إلى الجياز المركزي 

 وحتى 1986 عاما االخيرة منذ العام 27لتعديل اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خالل الـ 
 يتضح انيم يحممون جنسيات السعودية والعراقية والسورية وااليرانية واالردنية 2013نياية العام 

عمن الجياز المركزي لمعالجة اوضاع أ 2014نو في مارس أوجنسيات اخرى، وأكدت الدراسة 
بناء أعداد العاممين المدنيين لدى الجيات الحكومية من أالمقيمين بصورة غير قانونية عن ارتفاع 

 موظفا وموظفة موزعة عمى وزارتي الصحة والتربية 1419المقيمين بصورة غير قانونية إلى 
والييئة العامة لمصناعة ووزارة االوقاف والشؤون االسالمية وىيئة الشباب والرياضة ووزارة االشغال 

 .العامة ووزارة الكيرباء والماء والوزارات االخرى

نظزة حاريخيت .. البذون بالكىيج

عتماد الحياة فييا لقساوة جذب عامل تشكل الكويت تكن لم النفط اكتشاف قبل  عمى الكويتيين وا 
 البحار عبر بعيدة لبمدان السفر أو المؤلؤ عن كالغوص لمبحث الرزق عمى لمحصول شاقة أنشطة
 من البمدان لمكويت اليجرة بدأت م ١٩٤٦ عام تصديره وبداية النفط بعد اكتشاف ولكن ، لمتجارة

 واالستثناء لمكويت ضوابط لمدخول وجود عدم مستغمين ، واالستقرار الرزق عن بحثاً  المجاورة
 منيم العديد فأخفى ، الخمسينات أواخر في اإلقامة المطبق قانون من العشائر ألفراد الممنوح
 عمى الجنسية بعد فيما الحصول في طمعاً  وذلك الجنسية عديمي فئة إلى مدعين انتمائيم ىوياتيم
متيازاتيا الكويتية قصيرة، ىذه وفق الرواية  فترة غضون وفي كبير بشكل الفئة ىذه فتنامت ، وا 

الحكومية، بينما الوجو اآلخر من الرواية وىى أن البدون ىم جزء من القبائل التى عاشت فى 

                                                        
 http://goo.gl/RBt0Pvالشاهد، جريدة كويتيات، من متزوجاًا  3195 منهم الكويت في بدون 111493: الداخلية وزير 



 
 www.Gulfstudies.info                                                                          6                                             مزكز الخليج العزبي للذراساث والبحىد اإلسخيزاحجيت

الكويت ولكنيا كعادة القبائل فى بدايات نشأة الكويت لم تيتم بتوثيق أوراقيا الثبوتية وىو ماتسبب 
   .فى تمك األزمة

 بمغ قد آنذاك أن تعدادىم تبين حيث م ١٩٦٥ عام إحصاء بعد عمني بشكل المشكمة وظيرت
 إلستمرار وذلك ، فرد ٣٩٤٦١ إلى م ١٩٧٠عام  إحصاء في عددىم وانخفض ، فرداً  ٥١٤٦٦
 . التجنيس عممية
 معاممتيم تتم كانت ،حيث نموذجياً  وضعاً  الكويت في البدون وضع كان ١٩٨٥ عام قبيل وحتى
 بل ، أخرى جنسيات من المقيمين عمى ويتم تفضيميم العاديين كالمواطنين الحاالت من الكثير في
 من طالب ألي الجنسية منح درجة إلى السبعينات بداية في وصل المجال قد ىذا في التقدم إن

 بعد فيما كمواطنين وساىموا البدون من عدد ذلك من إستفاد وقد... الثانوي تعميمو البدون يكمل
  .وجيزة فترة بعد إيقافو اإلجراء تم أن ذلك إال ، الكويتي المجتمع أنشطة كافة في فعالة مساىمة

 الجنسيات من حممة بقميل ليس عدد إخفاء إلى بالتأكيد لمبدون المتميز الوضع ذلك أدى لقد
 لفترة الوضع ذلك أستمر وقد ، بدون عمى أنيم أنفسيم وتسجيل لجنسياتيم المجاورة لمدول األخرى
 انخرطوا قد كانوا أولئك غالبية وأن خاصة" بدون "ك قانونية منيم أوضاعاً  لمكثير أسس مما طويمة

 إن بل ، الوضع من ذلك منزعجة كانت الحكومة بأن الفترة ىذه طوال يبد ولم العسكري في السمك
 في متميزة معاممة ومعاممتيم البدون  عمى التسييل صوب تتجو كانت اإلجراءات الرسمية كل

  المجاالت جميع
 ليذه والتغييب ىذا اإلىمال لمخاطر مستقبمية رؤية وجود وعدم الحكومي اإلىمال نتيجة لكن

 ألف ٢٤٦ من يقرب ما إلى ليصل م ١٩٩٠إحصاء  وفق البدون فئة أعداد تزايدات  ، المشكمة
  فرد
 ، فرد ألف ١٢٠حوالي  إلى بشدة البدون عدد انخفض م ١٩٩١ عام الكويت دولة تحرير بعد

 وتغاضي العراقي الغزو ظروف الجوار بسبب في الفعمية دوليم إلى منيم اآلالف عودة نتيجة
 أذربيجان –الدومنيكان )عديدة دول من أجنبية سفر البدون لجوازات شراء عمميات عن الحكومة

 واعتبرت الحكومة ، عمييم الحكومي والتضييق الضغط نتيجة البدون إلييا لجأ   والتي(وغيرىا... 
  !!ليا يسجل إنجازاً  ذلك
 ىذه عمى تام وتقييد ىناك تشديد فأصبح م ١٩٩٠ الكويت لدولة العراقي الغزو بعد الحال تبدل لقد

 أغمبيم عودة تتم فمم ،"شرعية غير بصورة المقيمين"إلى " بدون "من مسماىا حتى تغير والتي الفئة
المدارس  أبنائيم دخول من وُمنعوا( السيادية بالوزارات يعمموا كانوا باألخص من )أعماليم إلى
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 مرحمة حتى كالكويتيين تماماً  م ١٩٩٠ عام العراقي الغزو قبل يعاممون كانوا وقد )الحكومية
 إستخراج وحتى الزواج عقود توثيق وُحرموا من الطبي العالج من ُحرموا كما ،( الدراسة الجامعية

 تحرميم وكادت الفئة ىذه عمى الالمبرر التضييق ىذا في الحكومة كثيراً  وبالغت .. الميالد شيادة
 !! وغيرىا والصحة كالتعميم الحياة في اإلنسانية أبسط الحقوق من

م انشئت المجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة وزير 1996وفي مارس 
م بيدف اتخاذ االجراءات التنفيذية الالزمة لمعالجة 1996 لسنة 58الداخمية بمرسوم اميري رقم 

اوضاع البدون وقامت المجنة بتسجيل بيانات البدون عمى الحاسب االلي وعمل قاعدة بيانات 
. كاممة عنيم
 شخص، 2000 بتجنيس ما ال يزيد عن 2000 لسنة 22 صدر القانون رقم 2000وفي العام 

 تناقصت 2002 فردًا، وفي 87.320 إلى 2001تناقصت أعداد ىذه الفئة في منتصف عام 
 درجت الحكومة 2009 إلى 2002 فردًا، وخالل الفترة من 76591أعدادىم لنفس األسباب إلى 

 1990عمى تجنيس أعداد قميمة سنويًا تماشيًا مع سياسة لمتضييق ظمت تتبعيا منذ ما بعد الغزو 
 بشأن تكميف 906 صدر قرار مجمس الوزراء رقم 2009عمى أفراد ىذه الفئة، وفي أكتوبر 

المجمس األعمى لمتخطيط والتنمية بدراسة مشكمة البدون وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيمة 
. بمعالجتيا بصورة جذرية وحاسمة

أنشئ الجياز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لمعمل 2010 نوفمبر 9وفي 
. عمى تنفيذ االسس والمرتكزات السابقة من اجل حل مشكمة البدون

 بتوجيو الجياز المركزي 2011 لسنة 409 أصدر مجمس الوزراء القرار رقم 2011وفي مارس 
لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية نحو استكمال تقديم المزايا والخدمات والتسييالت في 

المجاالت االنسانية واالجتماعية والمدنية وىي العالج والتعميم واصدار شيادات الميالد واصدار 
التوثيقات الخاصة بالوصاية واالرث واصدار وثائق الزواج واصدار شيادات الطالق واصدار 

شيادات الوفاة واصدار رخص قيادة السيارات والعمل ومنح البطاقة التموينية ورعاية ذوي 
 .االعاقة

                                                        
الكويتى  األمة مجلس والبحوث، الدراسات إدارة ، 2014ابريل بعد تحسم لم قضية .. الكويت فى البدون 
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الهزوب إلى  جزر القمز 

 المساعد الداخمية وزارة وكيل فى إطار اليروب من مسوؤليتيا القانونية لحل مشكمة البدون ، قال
 توزيع ستشيد المقبمة الفترة أن ،«الجراح مازن »المواء الكويتي، واإلقامة والجوازات الجنسية لشؤون
 بطمب خاصةً  إستماراتٍت  البالد، في قانونية غير بصورة المقيمين أوضاع لمعالجة المركزي الجياز

 أسفر ما الجياز في المسجمين «البدون »لفئة القمر، جزر من االقتصادية الجنسية عمى الحصول
 المؤسسات إلى والمجوء بالتصعيد مموحين البدون، ِقَبل من والتيديد االحتجاجات من موجة عن

 عن يزيد مما تخمُّص إال ىو ما الكويتية السمطات زعم بحسب «الحل »ذلك أن معتبرين الدولية
 .مواطنييا مع ودمجيم مطالبيم تمبية في الدولة لفشل الكويت «بدون »من% 90
 والتي االتفاق، إتمام نظير القمر جزر حكومة اشتراطات ستمبي الكويت حكومة أن «الجراح »وبيَّن
 الزكاة لبيت فرعاً  فتحيا عن فضالً  القمر، جزر في ومعاىد ومساكن مدارس الكويت بناء في تتمثل
غالق الفئة ىذه قضية لحل النفقات تمك ستتحمل »الدولة أن يعني ما ىناك،   ،«نيائياً  ممفيا وا 

 أمس أول عنيا صدر بيان في  األخيرة القرارات تمك الدولية العفو منظمة استنكرت جانبيا، من
 البالد في الجنسية عديمي من اآلالف عشرات منح إمكانية عن الكويت إعالن إن األربعاء،
 شرق قبالة فقير أرخبيل وىو القمر، جزر التحاد “االقتصادية المواطنة ”البدون باسم المعروفين

 .اإلنسان حقوق مجال في الدولية الكويت اللتزامات مخزية خيانة ىو أفريقيا،
 إنو »المنظمة، في أفريقيا وشمال األوسط الشرق برنامج مدير نائب ،«بومدوحة سعيد »وقال 

 عديمي البدون حاالت من المزمنة القضية ىذه حل الكويت في السمطات تحاول أن مروع ألمر
 لبمد االقتصادية لممواطنة جماعي شراء خالل من منيا يعانون التي التمييز وحالة الجنسية،

 .«آخر
 
 

 

 

 

 

                                                        
 http://goo.gl/vEEQUI الجديد، الخليج ،«يحزنون وال بدون ال: »ونشطاء .. «القمر جزر»لـ بتصديرها «البدون »أزمة تعالج الكويت 
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 قطر في البدأن:  ثانثًال 

، والكويت اإلمارات مثل المجاورة الخميج دول في البدون فئة عن البدون فى قطر قميالً  فئة تختمف
 التي والعوائق المشاكل ومن قطريين مواطنين اليعتبرون ولكنيم األنسانية الحقوق معظم فميم

 بين التنقل وخصوصاً  عوائق دون من بحرية والسفر التممك يمكنيم ال قطر في الفئة ىذه تشيدىا
 البحرين مثل السفر وثيقة بـ تعترف ال الخميج دول وبعض بتأشيرة اال ليم يسمح ال الخميج دول

 التستقبل االوربية والدول السفر قبل الكفيل من خروجية إلى يحتاجون أنيم كما واإلمارات والكويت
 " عميو يكتب القطري بالجواز مشابيو غامق ازرق الوثيقة لون بأن عمماً  المؤقتة الوثائق ىذه مثل
 العالم اقطار لجميع صالحة الوثيقة ىذه بأن ينص الوثيقة في األخيرة الصفحة وفي " سفر وثيقة

 بحرية يتنقمون كانوا الوثائق ىذه حاممي السابق وفي الخميج في بيا معترف غير بأنيا والعجيب
 في كالمقيين اقامة تصريح لدييم أيضاً  التأشيرة، عوائق دون من اقربائيم لزيارة الخميج دول بين
 ىذه ولد من وىم المقيم لإلجنبي األقامة نظام مثل العمل كفالة عمى أو قطري شخص بكفالة البمد

. قطر داخل المجاني العالج الفئة ىذه افراد بيا يتمتع التي الوحيدة والميزة األرض

عذد البذون فى قطز 

 بدون أي" )بدون "شخص 1500و 1200 بين ما ىناك 2013ووتش  رايتس وفقًا لتقرير ىيومان
 يسمح 2005 لعام الجنسية قانون. القطرية الجنسية في الحق ليم أن ويزعمون قطر، في( جنسية
 شخصاً  50 عمى يقتصر التجنيس لكن عامًا، 25 لمدة قطر في اإلقامة بعد الجنسية بطمب لألفراد

 بشكل وظائف شغل أو الصحة، أو التعميم امتيازات من االستفادة لمبدون يمكن ال. العام في
. البدون األفراد مواليد الحكومة تسجل وال. قانوني

 جنسيتيم من المرة قبيمة من قطري 5000 من أكثر الحكومة جردت 2005و 2004 عامي في
 ضد 1996 عام في انقالب محاولة في القبيمة أبناء بعض مشاركة عمى رجعي بأثر كعقاب
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 ىذه أعضاء ألغمب الجنسية رسمياً  قطر حكومة أعادت 2006 عام في. الحالي األمير
 .جنسية بال زالوا ما شخص بمائتي ُيقدر ما ىناك لكن المجموعة،

  
 

البدأن فى اإلمثرات :  ثللثًال 

 في سخونة أكثر عقود، أربعة من أكثر منذ خيوطو تشابكت الذي الشائك، البدون ممف أصبح ربما
 أبسط من حرمت التي الفئة ىذه أبناء معاناة واجتماعية برلمانية أصوات تبني بعد الراىن، الوقت
 لكن شيء، كل لتشمل تتسع لكنيا ثالثة أو اثنين حتى أو واحد أمر في ليست المعاناة. الحقوق
 .. والوفاة الميالد شيادات .. القيادة  رخصة :ىي أساسية بنود ثمانية في تمخيصو يمكن أبرزىا
، وال يوجد  ..السفر وثائق .. التممك .. التوظيف .. العالج .. التعميم .. والطالق الزواج عقود

 الف 30 و20إحصاء دقيق حول البدون باإلمارات ولكن التقديرات وفق مصادر عديدة تتراوح بين 
. من البدون

 نظزة حاريخيت... البذون 

 المناطق من المنطقة ىذه إلى نزحت مختمفة قوميات من خميط من االماراتي الشعب تشكل
 من فئة ىم والبدون، أخرى مناطق من وأقميات والشام وايران والعراق العربية الجزيرة في المجاورة
 الشعب معظم منيا جاء التي نفسيا والقوميات األعراق إلى ينتمون الذين من البمد ىذا مواطني

 الحقوق أبسط من وتحرميم كمواطنين بيم االعتراف االماراتية الحكومة وترفض االماراتي،
. الوطنية الحقوق عن فضالً  االنسانية
 المقام بيم استقر الذين العربية الجزيرة شمال قبائل من الرحل البادية أبناء من ىم البدون وأكثرية

 من النازحين من أعداد إلىيم يضاف المنطقة، دول بين السياسية الحدود ظيور االمارات بعد في
 عندما 1971 العام المشكمة ىذه بدأت وقد، إيران بالد وعجم عرب من لمخميج الشرقي الشاطئ

 السطح إلى وبرزت ، االمارات في الجنسية قانون صدر ، السبعة االمارات ىذه بين االتحاد قام
 أن إلى التاريخ ىذا بعد بالجنسية طالب من أمر القانون يعالج لم اذ استقالل بعد واضح بشكل
 الفئة ىذه مع تتعامل المشكمة من األولى الثالثة العقود في الحكومة كانت وقد المشكمة تفاقمت

 الدولة وزارات مختمف في توظيفيم تقبل فكانت، البالد خدمة في جيودىم إلى لحاجتيا كمواطنين
                                                        

 http://goo.gl/HPSF17 ووتش، رايتس هيومان قطر،: 2013 العالمي التقرير 
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 أبناؤىم يقبل وكان، فييما جداً  كبيرة نسبة يشكمون كانوا حيث والدفاع، الداخمية وزارتي خصوصاً 
 فشيئًا، شيئاً  لحقوقيم تتنكر الحكومة بدأت – الوقت مرور ومع – ولكن، الحكومية المدارس في

 حقوق أبسط من محرومة الفئة تمك أصبحت حيث الحالي، الوضع إلى الحال بيم وصل حتى
 وال التعميم وال بالتطبيب حق وال بالعمل إذن وال تعريف ىوية فال ، االمارات في الكريم العيش
. اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن في الموثقة األساسية الحقوق من غيرىا وال التزويج
 نزوح بعد 1991 الخميج حرب بعد المتحدة العربية اإلمارات دولة في البدون مشكمة وتفاقمت
 أن بعد السطح إلى المشكمة وبرزت المتحدة العربية اإلمارات دولة إلى الكويت بدون من العديد
. المواطن معاممة يعاممون اإلمارات دولة في البدون كان

دور الذولت 

 في اتحاديا مرسوما نييان آل زايد بن خميفة الشيخ المتحدة العربية اإلمارات دولة رئيس أصدر
 عمى  2 الرقم يحمل والذي لالتحاد، األعمى المجمس عن الصادر المرسوم ونص 2005 ديسمبر
 وقت اقرب في البدون مشكمة حل شأن في مرئياتيا تقديم في باإلسراع المتابعة لجان تكميف
. ممكن

 ستة بعد البدون مشكمة وحل دراسة لتباشر  الداخمية وزارة قبل من مشتركة أمنية لجنة تشكيل تم
 لجنسية المستحقة الفئة شروط المشتركة المجنة حددت كما الدولة رئيس مرسوم صدور من أشير
 : وىي الدولة
 في االتحاد قيام قبل ما منذ ومتواصمة دائمة بصورة الدولة في مقيم المتقدم يكون أن 

. م2/12/1971
 السابقة جنسيتو عمى تدل وثائق أو معمومات أي أو أوراق أي يخفي ال أن .
 واألمانة بالشرف مخمة جريمة أي يرتكب ولم والسموك السيرة حسن يكون أن .
 لدراسة المشتركة المجنة تكميف من أشير ستة و الدولة رئيس مرسوم صدور من شيور عشرة وبعد

 الجنسية مستحقي من األولى الدفعة صدرت ( ثبوتية أوراق يحمل ال ) الجنسية عديمي ممفات
 . فرد 1294 أي عائمة297 لنحو
 بالسرعة والنيائية الثانية الدفعة تجنيس و حصر إجراءات استكمال بمتابعو المجنة وعدت كما

. م2007 عام نياية قبل الممكنة
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 قراراً  بإصدار المجنة ىذه وقامت أخرى بمجنة المكمفة المجنة استبدال وتم الوضع ىدأ ذلك وبعد
. ثبوتية أوراقا يحمل ال مسجل لبطاقة البدون جميع استخراج يوجب

 بأن تثبت أنيا كما البدون لفئة اليوية بطاقة بمثابة لكنيا الجدوى عديمة تعتبر البطاقة ىذه أن مع
 كان كما... متسمل شخص وليس ثبوتية أوراقاً  يحمل ال أو البدون فئة من البطاقة ىذه حامل

. سابقاً  يحصل
 جنسية عمى لمحصول شرط سابقة جنسية وجود أو الوضع تعديل شرط ذكر عدم المالحظ ومن
. م2008 سنة في أي الثانية المجنة تكميف بعد إال الدولة
 خالل من القمر جزر جواز استخراج عمى البدون إلجبار جاىدة الداخمية وزارة تحاول واآلن

. وضعيم لتعديل الفئة ىذه لحمل الممكنة الوسائل بكل التضييق
 في أبناءىم قبول لعدم نظراً  مجبرين القمر جزر جواز استخرجوا الفئة ىذه أبناء من الكثير

. القمر جزر جواز واستخراج وضعو بتعديل قام إذا إال الخاصة المدارس
 استيفائو لعدم ( الجوازات ) الداخمية وزارة طمب عمى بناء وضعو بتعديل قام اآلخر والبعض
 الحصول في طمعا القمر جزر جواز استخرج بعضيم أن كما الدولة جنسية عمى الحصول لشروط
 .الداخمية وزارة بيا وعدتيم كما الدولة جنسية عمى

حجنيس جزر القمز 

كمحاولة خارج الحقوق االنسانية سعت اإلمارات إلى التخمص من مشكمة البدون بفتح ممف 
 بمنح يقضي القمر وجزر اإلمارات بين معمن غير مشبوه اتفاق لتجنيس البدون بجزر القمر ، فثمة

 خمسون مقابل لحاممو امتيازات أو حقوق بال «الدسم منزوع »قمري سفر جواز القمرية السمطات
 من الخميجية الحكومات تتحمميا األخرى الخميج دول عمالت من يعادليا ما أو إماراتي درىم ألف

 المعارضين منشأىا كان سواء مضاجعيا تؤرق وطارئة مزمنة مشاكل تراه ما لحل ميزانياتيا
 من وتوابعيم «البدون »فئة عمييم يطمق ممن أو جنسياتيم المسحوب الخميجيين واإلصالحيين

 العيش لو تضمن اإلمارات في مشروعة إقامة عمى لحصوليم تمييدا وحفدة وأبناء وأميات زوجات
 .قانوني نحو عمى والعمل
 إماراتي «بدون »مبادرة عمى أثنى اإلماراتية الداخمية وزير «نييان آل زايد بن سيف »الشيخ
 جنسية عمى الحصول أجل من «البدون »فئة من المواطنين ألحد القانوني الوضع لتسوية كمدخل

                                                        
 http://goo.gl/ykwSDm وطن، موقع اإلمارات، في البدون 
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معانا اإلماراتية، الجنسية عمى الحصول شروط استيفاء من ليتمكن أوال القمر جزر  وضحكا منو وا 
 .اإلماراتية الجنسية بمنحو المختصة السمطات أوصى الذقون عمى

 ألف 20 من بأكثر اإلمارات في عددىا المقدر الجنسية عديمي فئة لدى والحيرة لمدىشة المثير
 ىذه بو منشور مرسوم يوجد ال أنو الحصر، ال المثال سبيل عمى ألف 110 بنحو الكويت وفي

 ىذا عن لمسؤال إعالمية وسيمة أو صحفي يجرؤ ولم الداخمية وزير إلييا أشار التي القرارات
 فئة لذوي الوىم لتبيع األمنية األجيزة من مفبركة قصة وتأتي «لمغاية سري »وكأنو المرسوم

 اإلمارات »صحيفة نشرتو تصريحا كذلك اإلماراتي الداخمية وزير لسان عمى جاء حيث «البدون»
 سعيو في البدون فئة من الموظف بيا قام التي والمبادرة اإليجابي الموقف إن: »قولو مؤخرا «اليوم
 ال الجنسية، عديمي فئة إلى المنتمين من ثبوتية أوراقا يحمل ال فردا كونو لمشكمتو، ذاتي حل إلى

 واضحة إيجابية من عميو تنطوي وما الفردية، المبادرة ىذه عمى والثناء التقدير سوى إزاءىا يسعنا
 وسيادة المجتمع إرادة تحترم مشروعة بصورة الدولة في واإلقامة قانونيا، أوضاعو لتصويب أظيرىا
  .«ذلك حيال الصادقة ورغبتو نياتو حسن عمى أيضاً  دلل الذي األمر القانون،
 القمر جزر في النواب مجمس عمى عرض حينما أنو القمر جزر من وردت التي الصحفية األنباء
 والكويت اإلمارات دول في تسكن «البدون »من عائمة آالف ألربعة الجنسية يمنح قانون مشروع

 يتعمق األمر بأن القانون مشروع القمري الحكومي البيان وبرر سخي، مالي بمقابل والسعودية
 من آالف ألربعة الجنسية منح وأن العقارات، قطاع إلى األجانب المستثمرين جذب ىدفو ببرنامج

 رفض دوالر، مميون المائة يقارب ما سيجمب المثال، سبيل عمى المتحدة العربية اإلمارات دولة
 وأبدت صاخبة، جمسة في المشروع لتمرير استثنائية جمسة لعقد الدعوة إلييم وجيت الذين النواب

 طمع أحدىم وأدان جنسيتيا، بيع رفضيا مؤكدة المشروع، من الشديد امتعاضيا المعارضة
 وسقط العائالت، ىذه من التخمص تريد التي الخميج دول إلى الجنسية لبيع المستعدة الحكومة
 اإلمارات حكومة بأن بأبوظبي الرئاسة ديوان في كثب عن مطمعون مراقبون  ويقول.المشروع
 بإصدار فقط يقضي القمر جزر خارجية مع سريا اتفاقا ووقعت البرلمان اعتراض عمى تحايمت
 تنافس امتيازات أية وال إقامة وال سفر وال صالحيات بدون اإلمارات ترشحيم لمن سفر جواز

 مع المتعاقدة الدول تتعرض أن خشية معمن وغير الكتمان طي االتفاق ىذا لكن القمري المواطن
 .بالبشر االتجار بتيم يسمى ما تحت دولية لعقوبات القمر جزر

 
                                                        

 http://goo.gl/bIwztR الجديد، القمر،الخليج جزر إلى قسريا اإلماراتيين «اإلصالحيين»و «البدون »تهجير: المفروض الوطن 
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 السبودية في البدأن: راابثًال 

 في يسكنون المجتمع من فئة ىم البعض يسمييم كما النازحة القبائل أو السعودية في البدون
 ينتقمون كانوا الرحل البدو من وىم السعودية الجنسية عمى يحصموا ولم السعودية العربية المممكة

بل أغنام أصحاب أنيم بسبب المجاورة العربية الدول إلى  الخصبة المراعي وراء يذىبون فكانوا وا 
. اأُلخرى المممكة مدن بعض في ويتوزعون وشماليا المممكة جنوب في ويتمركزون الوفير والماء
: الفئة ىذه تحت تندرج أقسام أربعة ىناك

: النازحة القبائل-1
. المممكة شمال ينتشرون وىم واألساعدة خالد وبني وشمر عنزة قبائل من وىم
(: الحمفاء )النازحة القبائل-2

. المممكة شمال ينتشرون وىم واألساعدة خالد وبني وشمر عنزة األربعة القبائل حمفاء وىم
: البدون-3

. المممكة غرب في المتواجدين والبخاريين أالفارقة و البرماوية و البموش وىم
 : الجنوب قبائل- 4

 . المممكة جنوب من النازحة الرحل البدو من العربية الجزيرة جنوب قبائل وىم
 وبالحارث وىمام والكرب وخميفة والنسيين العوالق قبائل وبعض المصعبين القبائل ىذه ومن

  .وىمدان قحطان قبائل من والبعض
 السعىديت في البذون عذد

تقول  السعودية، في «البدون »المواطنين عدد عن الدقيقة الرسمية اإلحصاءات تغيب حين في
 ، بينما يرى البعض اآلخر أن العدد أقل من  الف أو يزيد70بعض التقارير أن عددىم يبمغ 

اإلنسان والتى وصمت  حقوق جمعية إلى المرفوعة القضايا ذلك بكثير ويستند فى ذلك إلى عدد
 فئات، خمس إلى البدون الجمعية قسمت وفيما. الماضية أعوام 10الـ طوال قضية 2847 إلى

. الجمعية في عدداً  األعمى القضايا ممف الثبوتية، باألوراق المطالبة قضية تصدرت
                                                        

 http://goo.gl/R7Hxqh ،2010 يوليو 20 الجزيرة، قناة ، العمق فى الخليج،برنامج دول في البدون 
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 تتمكن لم السعودية السمطات فإن ، اإلنسان لحقوق الوطنية الجمعية في مطمع مصدر وبحسب
 الممفات وأحد المعقد»بـ البدون ممف واصفاً  أراضييا، عمى الموجودين البدون أعداد حصر من

. «الميمة
 حصرىم يتم لم إذ السعودية، في البدون ألعداد إحصاءات تممك ال الداخمية وزارة أن المصدر وأكد
 2847 مجمميا في تتجاوز لم والتي اإلنسان، حقوق جمعية إلى تصل التي القضايا خالل من إال

. 2004 منذ قضية
 وبمغ الجمعية تمقتيا التي البدون قضايا تصدرت الثبوتية باألوراق المطالبة قضية أن وأوضح
 قضايا، 1207بـ الجنسية طمب يمييا الماضية، 10الـ األعوام مدار عمى قضية 1356 عددىا
: وقال فئات خمس إلى يصنفون البدون أن إلى وأشار. قضية 284بـ الجنسية استرداد قضية وأخيراً 

 الوطنية اليوية عمى حصوليم نظامية بعدم تفيد بالغات نتيجة ىوياتيم منيم سحبت أفراد ىناك»
 ظل في والمنشأ والمولد األصل سعوديو أنيم تثبت أوراقاً  يممكون غالباً  أنيم رغم عمى الرسمية،
. «سعودية أصول من بأنيم قبائميم شيوخ شيادة
 ليم ترد ولم ىوياتيم سحبت أشخاص في تتمثل »الجمعية رصدتيا التي الثانية الفئة أن إلى الفتاً 
 تعود إنيا قيل ألسباب ىوياتيم، بيانات لتصحيح النفوس لحفائظ المركزية المجنة إلى تقدميم عند
 قبائل إحدى إلى بانتمائيم تفيد وثائق يممكون أنيم السيما السعودي، القبمي انتمائيم ثبوت لعدم

. «السعودية
 يمنحوا ولم أعوام الخمسة بطاقة ليم صدرت الذين الحمفاء »فيم المصدر بحسب الثالثة الفئة أما

 من لكل السعودية الجنسية بمنح والقاضي ،2001 الصادر الممكي القرار وجود رغم عمى الجنسية
 الفئة إلى إضافة. «السعودية القبائل إحدى إلى ينتمي وىو وأسرتو أعوام الخمسة بطاقة يحمل
 األم الجنسية ويحممون نظامية غير بطرق ومكثوا »العمرة أو لمحج لمسعودية قدمت التي الرابعة
. «ازدياد في الفئة وىذه بمدانيم إلى ترحيميم دون لمحيمولة يخفونيا ولكنيم لبالدىم
 بطاقات عمى لمحصول موافقة ليم صدرت من في متمثمة خامسة فئة رصدت الجمعية إن وقال
 عدد وجود منيا ونتج بعد، تنتوِ  ولم إدارية ناحية من اإلجراءات انتياء وينتظرون الوطنية اليوية
 الذي األمر ثبوتية أوراق أو شخصية إثباتات أو وطنية ىوية يممكون ال الذين األشخاص من كبير
 .الحقوق من لمعديد سمبيم في تسبب

 
                                                        

 http://goo.gl/Jra2vY ،17/8/2014 اآلن، موقع السعودية، في البدون قضايا 
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البحرين :  ثمسثًال 

 البحرين ممك فقد أصدر" البدون" تعتبر مممكة البحرين الدولة الخميجية الوحيدة التى أنيت ممف 
 المقيمين من تبقى لمن البحرينية الجنسية بمنح يقضي ممكيا أمرا خميفة آل عيسى بن حمد الشيخ
 عديمي من بالخارج المقيمين األشخاص جميع عودة وتسييل( البدون )الجنسية عديمي من

 ألف بحوالي عددىم يقدر والذين البحرين في البحرينية الجنسية يحممون أقارب وليم الجنسية
 .شخص
 بحسب شخص آالف عشرة بحوالي البداية في عددىم يقدر كان الذين" البدون "أن إلى يشار

 1994 سنتي بين قتيال 38 أوقعت لمحكومة مناوئة اضطرابات في شاركوا رسمية، غير تقديرات
 .1999و

 لالحتجاج المنامة في الحكومة مقر أمام اعتصاما البدون من 40 نظم الماضي تموز/ يوليو وفي
 أجيال منذ البحرين في- إيراني أصل من وأغمبيم" -البدون "ويعيش. التجنيس إجراءات بطء عمى
 الجنسية عمى الحصول دون عديدة
 يعد ولم البحرين من اختفت( الجنسية محددي غير )«البدون »ظاىرة ان مسؤول بحريني مصدر وقال
 البحرينية الجنسية عمى لمحصول طمباتيم عمى الموافقة تمت الذين األشخاص عدد أن مبينا وجود، ليا
( الثاني كانون )يناير 15 في أعماليا بدأت التي الجنسية لجنة من لقرار وفقا شخصا، 8168 بمغ

. التاريخ ذلك من شيرا 22 خالل عمميا تنيي أن المقرر من وكان 2000
 بن راشد الشيخ والجوازات اليجرة لشؤون البحريني الداخمية وزارة وكيل بو أدلى تصريح في ذلك جاء

 لميجرة العامة اإلدارة أقامتو البحرينية الجنسية نالوا الذين لألشخاص احتفال ىامش عمى خميفة آل خميفة
. الماضية قبل الميمة البحرين في والجوازات

 جميعيم ىؤالء »وأن البدون فئة من ىم ممن األشخاص جميع يشمل الرقم ذلك أن راشد الشيخ كشف كما
 واإلخالص والعطاء بالوالء حياتيم مدة طوال وأدانوا البحرين أرض عمى وعاشوا ولدوا إيرانية أصول من

 يمكن شخص ىناك يعد ولم فعال انتيت »البدون ظاىرة أن وأضاف. «الرشيدة وقيادتو البحريني لممجتمع
 .«الفئة ليذه البحرينية الجنسية ومنح المواطنة مكرمة تنفيذ بعد «البدون »فئة من يسمى أن

                                                        
 http://goo.gl/4kUHWK ،6/10/2012نت، الجزيرة البحرين، في البدون مشكلة ينهي حمد الملك 

 http://goo.gl/4w7yjf ،2001ديسمبر  14األوسط، الشرق شخصا، 8168 تجنيس بعد لديها «البدون »ظاهرة اختفاء تعلن البحرين 


