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تعامل الدولة مع قضية المقيمين بصورة غير قانونية
قامت دولة الكويت بالعديد من الخطوات في سبيل حل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية ومواجهاتها. 

ويعود تاريخ أول محاولة حكومية إلى عام 1980 بصدور القانون رقم 100 لعام 1980 الذي فتح باب اإلدعاء 

للحصول على الجنسية الكويتية أمام جميع المخالفين لها المتواجدين في البالد.

وفي عام 1986 تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في حينها صاحب 

الدولة لدراسة  الله وعضوية مجموعة من كبار رجاالت  الصباح رحمه  الجابر  الشيخ / صباح األحمد  السمو 

القضية ومعالجتها حيث قامت هذه اللجنة بدراسة المشكلة ووضع السياسات واإلجراءات الكفلية بحلها مما 

كان له نتائج إيجابية وقام عدد منهم بتعديل وضعه وإستخراج جواز سفرهم األصلية.

وقام مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية في نفس الفترة بحصر بيانات ووثائق المقيمين 

بصورة غير قانونية وذلك ضمن )مشروع حصر وتسجيل السكان في البالد إلصدار بطاقة مراجعة( وتكليف 

والصحة  الداخلية  كوزارة  المختصة  الجهات  مع  التنسيق  وتم  الفئة..  لهذه  البيانات  وتحليل  بدراسة  الهيئة 

 220 اجمالي  من  فرد   16.618 يقارب  ما  أوضاع  تعديل  عليه  ترتب  مما  منهم  النتائج  وغيرهما الستخراج 

ألف فرد.. وفي 19 أكتوبر 1993 صدر مرسوم بإنشاء اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير 

قانونية وبانتهاء اعمالها صدر مرسوم اخر بتاريخ 26/مارس 1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين 

بصورة غير قانونية برئاسة وزير الداخلية حيث قامت اللجنة بحصر جميع من يدعي أنه من المقيمين بصورة 

غير قانونية وفتح ملفات لهم وتبادل المعلومات بشأنهم مع الجهات المختصة وعلى رأسها الهيئة العامة 

تواجدهم  وسنوات  وأعدادهم  الفئة  هذه  عن  كامله  بيانات  بقاعدة  اللجنة  زودت  التي  المدنية  للمعلومات 
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وجنسياتهم االصلية والبيانات الواردة من وزارة الداخلية والصحة والعدل وربط جميع أفراد هذه الفئة كأسر 

بعضها البعض عن طريق الحاسب األلي وفي 26/ أكتوبر/2009 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 

2009 بشأن تكليف المجلس األعلى للتخطيط والتنمية بدراسة مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية وتقديم 

التوصيات العملية الكفيلة بمعالجتها بصورة حاسمة.

وشكل المجلس األعلى للتخطيط والتنمية لجنة لدراسة المشكلة حيث ُعقدت حوالي 15 اجتماع استضافت 

القضية وفي  بدراسة  التي قامت  السابقة  والخبرات  العام  النفع  الحكومية وجمعيات  الجهات  كافة  خاللها 

أكتوبر 2010 تم اصدار تقريرًا حول معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تضمن خارطة الطريق الذي 

اعتمدت على مجموعة من المبادئ والمرتكزات كالعدالة وتوفير وسائل الحياة الكريمة وذلك باستمرار تقديم 

أبناء  مراعاة  البالد مع  والتضحية وحاجة  الوالء  لمعيار  أهمية  وإعطاء  والتعليم  كالعالج  األساسية  الخدمات 

النسب  الكويتيين من حيث عالقات  المواطنين  )القرابة( مع  إلى أهمية معيار  باإلضافة  الشهداء واألسرى 

عن  النظر  بغض  أوضاعهم  تعديل  أن  للدولة  التجنيس حق سيادي  أن مسألة  على  وتأكيد  والتزاوج معهم 

جنسيتهم ال يحول دون النظر في حصولهم على الجنسية الكويتية.

وفي نوفمبر 2010 صدر مرسوم انشاء الجهاز المركزي 2010/467 وبموجبه أصبح الجهاز المركزي لمعالجة 

أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
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إجمالي عدد المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين بالجهاز المركزي.

بلغ العدد اإلجمالي للمقيمين بصورة غير قانونية حوالي )83.000( ألف مقيم خالل عام)2021( وذلك استنادًا 

إلى ما قام به فريق الجهاز المركزي من عمليات بحث وتدقيق وفرز للوثائق والمستندات بهذا الشأن وعمل 

اإلحصائيات الالزمة.

الجهاز  يتوافر لدى  أو نقصانًا( على ضوء ما  )زيادة  إنما هو متغير  الفئة  لتلك  المنتمين  أعداد  أن  إلى  وننوه 

)مواليد جدد، وفيات،  الفئة  لتلك  للمنتمين  القانونية  المراكز  تؤثر في  المركزي من مستندات ومعلومات 

تعديل وضع، مغادرة البالد، تجنيس(.
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التغييرات التي طرأت على أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
أعداد المقيمين بصورة غير قانونية
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أواًل: الجانب اإلنساني
يقوم الجهاز المركزي بصرف بطاقة مراجعة للمقيمين بصورة غير قانونية للمسجلين لديه حيث أخذ على 

عاتقه مسؤولية تقديم واستمرارية الخدمات والتسهيالت في كافة المجاالت اإلنسانية واالجتماعية خاصة 

مجال التعليم والصحة. 

وتنقسم هذه الخدمات والتسهيالت إلى :
●      الخدمات والتسهيالت التي تقدمها الدولة للمقيمين بصورة غير قانونية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

.2011/409

الواردة في قرار مجلس  التي تقدمها الجهات المختلفة في الدولة وغير  ●      الخدمات والتسهيالت األخرى 

الوزراء رقم 2011/409.
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٤٠٩/٢٠١١
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للمرضى  خاصة  خدمة  بتقديم  المركزي  الجهاز  يقوم 

وكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة الذين يتعذر عليهم 

الجهاز  يقوم  حيث  معامالتهم  إلنجاز  شخصيًا  الحضور 

يلزم  إلى محل اإلقامة لعمل ما  بإرسال مندوب خاص 

إلنجاز المعامالت.
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الخدمات والتسهيالت التي تقدمها دولة الكويت للمقيمين بصورة غير قانونية
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2011/409

قانونية  غير  بصورة  المقيمين  الطلبة  ويتلقى  وبالمجان  التعليمية  بالخدمات  قانونية  غير  بصورة  المقيمين  يتمتع 
المستوى التعليمي ذاته الذي يتلقاه الطلبة الكويتيون من حيث المستوى التعليمي والمناهج الدراسية حيث يتم 
تسجيل أبناء واحفاد الكويتيات وأبناء وأحفاد العسكريين باإلضافة إلى أبناء العاملين بوزارة التربية بالمدارس الحكومية 
وبلغ عدد المسجلين بالمدارس الحكومية 20.373 طالب وطالبه في العام الدراسي 2020 – 2021 مقسمة كاالتي.

التعليم العام الدراسي 2021/2020

 التعليم العام
 ابتدائي، متوسط ، ثانوي

17.001

671رياض أطفال

268التعليم الديني

164محو االمية

147منازل )ثانوي(

2.089تعليم كبار )متوسط ثانوي(

33احتياجات خاصة

20.373المجموع

التعليم العام الدراسي 2022/2021

19.519التعليم العام ابتدائي، متوسط ، ثانوي

1818تعليم كبار )منـازل(

38احتياجات خاصة

21.375المجموع

التعليم الخاص 2022/2021

13.289المدارس العربية

1359المدارس األجنبية

31إحتياجات خاصة

التعليم بالمجان
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كما قامت الدولة بإنشاء الصندوق الخيري للتعليم الذي يتكفل بنفقات التعليم بجميع المراحل الدراسية من المرحلة 
اإلبتدائية إلى المرحلة الثانوية وقد بلغ عدد المستفيدين من الصندوق خالل العام الدراسي 2020 - 2021 )13.327( 

طالب وطالبة بتكلفة بلغت 4.783.024 د.ك.

للتعليم  العامة  والهيئة  الكويت  بجامعة  العالي  التعليم  قانونية في  غير  المقيمين بصورة  يتم قبول وتسجيل  كما 
التطبيقي والتدريب فيما يلي بيان أعداد الطلبة والطالبات في كليات التعليم العالي.

بلغ عدد الطلبة المتقدمين إلى كلية الدراسات العليا للعام الدراسي 2020 - 2021 )27( طالب وطالبة وبلغ عدد 
المقبولين في العام الدراسي 2021 - 2022 )8( طالب وطالبة.

الطلبة  عدد  ليصبح  الخاصة  الجامعات  في   2020  -  2019 الدراسي  العام  في  وطالبة  طالب   )82( قبول  تم  كما 
المقيدين )421( طالب وطالبة أما الخريجين فقد بلغ عددهم اإلجمالي إلى نهاية 2019 - )336( طالب وطالبة.

يبلغ عدد الطلبة من المقيمين بصورة غير قانونية الدراسين بالخارج )107( طالب وطالبة ويتم صرف مكافأة إجتماعية 
لعدد 59 طالب وطالبة منهم لعام 2021 .

الخريـجـونالمقـيـدونالمقبولونالـعــام الـدراســي

2019 - 20201341149165

2020 - 20211831142148

2022 - 2021
الفصل الدراسي األول

2091168-

إحصائية جامعة الكويت
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المقيـديـنالمقبولينالـعــام الـدراســي

2019 - 20205121894

2021 - 20205401295

2021 - 2022931914

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

مشاركة الجهاز المركزي بملتقى اإلستثمار البشري والفرص الوظيفية 2022 - جامعة الكويت
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لقد نص الدستور الكويتي في المادة )15( منه على أن الدولة تعني بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعالج 	 
من االمراض واالوبئة وحرصت دولة الكويت على توفير التعامل اإلنساني والحضارة لكل من يعيين على ارضها 
بهذه  بالتمتع  االستمرار  بالمجان مع  والعالجية  الصحية  الخدمات  بكافة  قانونية  غير  المقيمين بصورة  ويتمتع 

الخدمات لمن يقوم بتعديل وضعه منهم.
وفي اجتماع الجهاز المركزي مع ممثل وزارة الصحة عام 2018 حيث صدر قرار بإعفاء المقيمين بصورة غير قانونية 	 

حاملي بطاقات المراجعة الصادرة من الجهاز والسارية المفعول وكذلك الغير مسجلين حملة بطاقات الضمان 
الصحي من كافة رسوم العالج.

كما تتكفل الدولة بإرسال العسكرين وزوجات الكويتيين من المقيمين بصورة غير قانونية للعالج بالخارج على 	 
نفقة الدولة بالكامل.

الـعالج بالمجان

أعداد من تم بمراجعة المراكز الصحية والمستشفيات أو اإلقامة فيها خالل عام 2019

المجمــــوععدد اإلناثعدد الذكور

7496968217.168
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الوثائق الرسمية
استخراج الوثائق المدنية بكافة أنواعها يعتبر حقًا ثابتًا تعترف فيه الدولة لجميع األشخاص الموجودين على أراضيها 
ويتم استخراج جميع الوثائق الرسمية للمقيمين بصورة غير قانونية بالتعاون ما بين الجهاز المركزي وكل من وزارتي 

الصحة والعدل.

عام 2021عام 2020عام 2019الوثيقة

191218171126شهادات ميالد

196387299شهادات وفاة

10087901142عقود زواج

489345520عقود طالق

15627141162توثيقات

646238485804تصديقات

542545مراجعة زوجية
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عام 2021عام 2020عام 2019الوثيقة

176527982309اصدار رخص قيادة جديدة

25.48326.77926.472تجديد رخص قيادة

27.24829.57728.781المجموع

استخراج رخص قيادة
يستثنى القانون المقيمين بصورة غير قانونية من شروط منح رخص القيادة لغير الكويتيين حيث يتم صرف رخصة 
قيادة لكل من يحمل بطاقة مراجعة أو بطاقة ضمان صحي سارية المفعول ويبلغ من العمر )18( سنة وذلك بعد 

اجتيازهم االختبارات الشفهية والعملية وال يفرق بين الذكور واالناث.
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التوظيف
ينسق الجهاز المركزي مع الجهات المسؤولة بالدولة عن توظيف المقيمين بصورة غير قانونية )ذكور – إناث( في 
القطاعين العام والخاص حسب الشواغر المتاحة ووفقًا للضوابط والشروط التي اعتمدها الجهاز ومنها من يحمل 

إحصاء الدولة لعام 1965 ويستثنى من شرط اإلحصاء كاًل من:
1 - أبناء الكويتيات.     2 - أبناء العسكريين المشاركين بالحروب.   3 - أبناء األسرى والشهداء.     4 - زوجات الكويتيين.

)1(  بلغ عدد من تم تعيينهم بالجهات الحكومة من المقيمين بصورة غير قانونية عن طريق ديوان الخدمة المدنية 
)3311( شخص من عام 2011 إلى أغسطس 2022.

)2(  تم تعيين )402( موظف في الجمعيات التعاونية خالل عام 2019 وبلغ عدد الموظفين خالل عام 2021 )925( 
موظف وموظفة.

)3(  كما تم تعيين )131( طبيب و)595( ممرض و )45( سائق اسعاف و )580( موظف بوظائف متنوعه في وزارة 
الصحة في عام 2019 ليصبح العدد اإلجمالي لموظفي وزارة الصحة ما يقارب )2915( إلى نهاية عام 2021 .
)4(  وتم تعيين )82( شخص في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية )أمام – إمام وخطيب – مؤذن( عام 2020. 

)5(  كما بلغ عدد الموظفين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية في القطاع الخاص بنظام الهيئة العامة للقوى 
العاملة حتى نهاية 2020 )50 موظف(.

)6(  وبلغ عدد العاملين على الصندوق الخيري لدور الرعاية اإلجتماعية من المقيميين بصورة غر قانونية )27( موظف وموظفة.
)7(  بلغ عدد الموظفين المسجلين في نظام الهيئة العامة للقوى العاملة في عام 2021 )198( شخص.
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 معاملة ذوي اإلعاقة
يتمتع المقيم بصورة غير قانونية من ذوي اإلعاقة بخدمات المجلس األعلى للمعاقين حسب قانون الهيئة 

العامة لذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية المبرمة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

عام 2021عام 2020عام 2019

179917941855العدد االجمالي لذوي اإلعاقة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية

162218284عدد ذوي اإلعاقة من أم كويتية

16713961743عدد من صدر لهم شهادات إعاقة

8934191232عدد من صدر لهم هوية إعاقة

1105134عدد من صدر لهم كتاب لمن يهمه االمر

490150567عدد من صدرت لهم لوحة مرور
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عام 2021عام 2020عام 2019

إيـواء االحداث
17

غير ايواء
198

11187

المجموع 215

876المسنين

444الحضانة العائلية

22712297المجموع

إحصائية بأعداد النزالء بدور الرعاية االجتماعية من المقيمين بصورة غير قانونية
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الخدمات التموينية
تخصص دولة الكويت مواد غذائية مدعومة وبأسعار رمزية لمواطنيها حيث يتم صرف بطاقة تموينية تحدد 
الدجاج  العدس –  الحليب – حليب - األطفال –  )األرز والزيت – السكر –  المدرجة كـ  المواد  الفرد من  أنصيه 
المثلج – معجون الطماطم( وغيرها ويتم منح المقيمين بصورة غير قانونية بطاقة تموينية اسوة بالكويتيين.

عام 2021عام 2020

5.790.196.3324.626.942.182التكلفة
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المساعدات التي تقدمها
الجمعيات الخيرية الحكومية واألهلية

للمقيمين بصورة غير قانونية
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بيـت الزكـاة عـام 2019
)1(  مساعدات مالـيــة : 

المبلــــــــــــــــــــــــغعــــــــــــدد األســـــــــــــــرنـــــــوع المـــســــاعــــــدات

4.548.290 د.ك2.203الشــهـــريــــة
10.027.546 د.ك14.222المقطـوعــة
14.575836 د.ك16.425اإلجمــــــالي

)2(  مساعدات عينية :

اإلجـــــمــــــــــــــــالــــــــــــــي
الـتـكـلــفـــــــــةعــــــــــــدد األســـــــــــــــر

804.253  ألف د.ك5621

عـــــــــــــــــام 2020 )1(  مساعدات مالـيــة :

المبلــــــــــــــــــــــــغعــــــــــــدد األســـــــــــــــرنـــــــوع المـــســــاعــــــدات

4.354.950 د.ك2157الشــهـــريــــة
10.139.349 د.ك13484المقطـوعــة
14.494.299 د.ك15641اإلجمــــــالي

)2(  مساعدات عينية :

اإلجـــــمــــــــــــــــالــــــــــــــي
الـتـكـلــفـــــــــةعــــــــــــدد األســـــــــــــــر

561.065 ألف د.ك2435

أواًل الجمعيات الخيرية الحكومية
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جـمـعـــيــــة الهـــالل األحــمـــر الكــويـتــي

المشاريع السنوية خالل عام 2019

التـكـلــفـــة المـالـيـــةعـــــدد المسـتـفــيــديــنإســــــــــــــم الــمــــــشــــــــــــــروعم

40.447 ألف د.ك632 طالب وطالبةمـــشـــــروع الـتـعـلــيــم1
3.119 ألف د.ك23 أســــرةحفاظات ذوي اإلحتياجات الخاصة2
3.300 ألف د.ك11 طــفـــلكــفـــالـــــة الـيـتــيـــــم3
19.500 ألف د.ك65 أســــــرةالــمـــواد الـغـــذائــيـــة4

في حين بلغت المساعدات المالية خالل 2020 ما مجموعه 274.922 ألف إستفاد منها 4729 أسرة.
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صــنـــــدوق إعــــــانــــــة المرضــــــــى

عدد المستفيدينقيمة المساعداتالــــعـــــــــام

448.4364118 ألف د.ك2019

1212 247.750 ألف د.ك2020

250.80342.156 ألف د.ك2021

أجهزة طبية وأجهزة سمعية ونطق وعدسات وعالج عقم وأطراف صناعية ومشروع أضاحي  المساعدات  وتشمل 
وسالل رمضانية.
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جمعـيــة إحيــاء التــراث اإلسـالمـي

عدد المستفيدينقيمة المساعداتالــــعـــــــــام

3675 940.016 ألف د.ك2019

2.240.2946409 مليون د.ك2020

1.279.52614604 مليون د.ك2021

وتشمل مساعدات شهرية ومساعدات مقطوعة وسالل غذائية وأجهزة طبية ومالبس وأغذية وحقائب مدرسية.

ثانيًا: الجمعيات الخيرية األهلية
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جـمعــيــــة الـتـكــافــل لــرعــايــة الســجـنــــاء لعام 2019

اإلجـــــمـــــــالـــــــــــيالمـبــــلـــــــــــــــــــغالــــــــــعــــــــــــــــــددالـــنـــــــــــــــــــــــــوع
الضبط واإلحضار 

158.254 ألف د.ك279والسجنــاء
201.377 ألف دينار إنسانية ألســـــــر 

43.123 ألف د.ك209السجنــــــاء
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جـمـعـــيــــة الـنـجـــاة الخــيـــريـــــة

التكلفـة الماليـةعــدد الـحـاالتالــــعـــــــــام

668.453 ألف د.ك 2460 أســـــرة2019

366.716 ألف د.ك 5285 أســـــرة2020

527.682 ألف د.ك 2383 أســـــرة2021

وتشمل مساعدات عينية ومالية مقطوعة وشهرية وكسوة شتاء أضاحي إيجارات وغيرها.
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جـمـعـــيــــة اإلصــالح اإلجـتــمـــاعــي

عــــــــــــدد األفـــــــــــــرادعــــــــــــدد األســـــــــــــــرالــــعـــــــــام

26.299 فـــــرد4676 أســـــرة2019

30.062 فـــــرد5554 أســـــرة2020

37.308 فـــــرد6460 أســـــرة2021

اإلجــمـــالـــيالـمــبـــلــــــــغنــوع المساعــداتالــــعـــــــــام

2019
253.620 ألف د.كمساعدات عينية

 1.296.446 مليون د.ك
1.042.826 مليون د.كمساعدات مالية

2020
610.060 ألف د.كمساعدات عينية

1.650.672 مليون د.ك
1.040.612 مليون د.كمساعدات مالية

2021
717.587 ألف د.كمساعدات عينية

1.074.272 مليون د.ك
356.685 ألف د.كمساعدات مالية
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مـــبــرة الدعــــم اإليجـــابي لمرضــــى السرطـان
عـــــــــــــــــام 2019

التكلفــة الماليةعــــدد المستفيديننـــــــــــوع المســــــــــاعــــــــــدات

1720 د.ك15 مريضمساعدة حاالت مرضى السرطان
1920 د.ك5 أيــتــــــامحــــــــــــاالت مقطــــــــــوعة

3640 د.ك20 حــالـــةاإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــالي
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جـمــعــيـــة بـــشـــايـــر الخــيــــــر

إجمالي المساعدات )61.456( واحد وستون ألف وأربعمائة وستة وخمسون دينار كويتي عام 2019

تتضمن مساعدات مادية، إيجارات، مصاريف دراسية، مديونيات، رواتب شهرية، المساعدات الموسمية، أجهزة كهربائية.

في حين بلغت المساعدات المقدمة عام 2020 ما مجموعه 51.573 ألف د.ك
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الـــتــكـــلــــــفـــــــــــــــــــــــــــــةنـــــــــوع المـــســـاعـــــدات

468.850 ألف د.كالـمــــســـــاعـــــدات الـــعـــــيــــنـــــيــــــــة

38.640 ألف د.كالمساعدات المالية لأليتام الذي يرعاهم البنك

507.490 ألف د.كاإلجــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــي

المساعدات المقدمة من البنك الكويتي للطعام واإلغاثة لعام 2021
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جمعيـــــة عبــــداللـــه النـــــوري
عـــــــــــــــــام 2019

الـــتــكـــلــــــفـــــــــــــــــــــــــــــةالــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــددنـــــــــوع المـــســـاعـــــدات

54.080 ألف د.ك104 أســـــــــــرةالمســـــــاعــــــــدات العيـنيـــة

2.532 ألف د.ك28 أســـــــــــرةالمســـــــــــــاعــدات المالـيـــة

56.612 ألف د.ك132 أســـــــــــرةاإلجمــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــي

عـــــــــــــــــام 2020

الـــتــكـــلــــــفـــــــــــــــــــــــــــــةالــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــددنـــــــــوع المـــســـاعـــــدات

41.160 ألف د،ك117 أســـــــــــرةالبطاقة التموينية الشهريـة

155.110 ألف د،ك697 أســـــــــــرةالمســـــــــــــاعــدات المالـيـــة

196.270 ألف د،ك814 أســـــــــــرةاإلجمــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــي
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المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

عــام 2021عــام 2020

786707أعداد المتقاعدين االحياء من بداية تطبيق قانون التأمينات االجتماعية

30331882أعداد أبناء أو ذوي المتوفين والذين يتقاضون أنصبة مستحقه عن ابائهم أو ذويهم لدى المؤسسة
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ثانيًا: الجانب الفني والتنفيذي للجهاز المركزي وذلك من خالل:

أواًل: تعديل وضع المقيمين بصورة غير قانونية.	 

ثانيًا: النظر في الترشيح للحصول على الجنسية الكويتية وصدور مرسوم اميري بذلك.	 

أواًل: تعديل األوضاع 

يتم تعديل وضع المقيمين بصورة غير قانونية عن طريق استخراج جنسياتهم أو جوازات سفرهم األصلية ومن ثم منح الفرد 	 

إقامة وفقًا للمادة )24( من قانون األجانب الكويتي رقم 17/1959.

بلغ عدد من قاموا بتعديل أوضاعهم من المقيمين بصورة غير قانونية منذ انشاء الجهاز المركزي عام 2011 حتى أكتوبر 2021 	 

)9127( فرد.

وهذا العدد قابل للزيادة نتيجة ما يقوم به الجهاز المركزي من عمليات فرز ودراسة للمتأثرين منهم من اباء وأبناء وأحفاد.	 
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المجموعجاري تعديل وضعهمتـم تعديل وضعهمالجنـســيــة

111269568068العراقية

58876966583السعودية

8542791133السورية

106203309اإليرانية

5065115األردنية

11188912009جنسيات أخرى

9127909018217المجموع

ويستمر الجهاز المركزي بتقديم اإلمتيازات والتسهيالت لمن يقدمون بطلب تعديل أوضاعهم كمنحهم إقامة فورية 
مجانية لمدة خمس سنوات لهم ولجميع أفراد األسرة وبطاقة خدمات تعطيهم الحق في التعليم والعالج بالمجان - 

بطاقة تموينية تصرف العديد من المواد الغذائية باإلضافة إلى أولوية التوظيف في القطاع الحكومي.

إحصائية بمن قاموا بتعديل أوضاعهم مند عام 2011 حتى نهاية ديسمبر 2021
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يقوم الجهاز المركزي بدراسة الملفات للمقيمين بصورة غير قانونية إلعداد كشوف المرشحين للحصول على الجنسية الكويتية 

بما يتوافق مع قانون الجنسية الكويتي رقم 1959/15 وخارطة الطريق المعتمدة ورفعها لمجلس الوزراء.

وبلغ عدد من تم تجنيسهم من المقيمين بصورة غير قانونية من عام 1992 إلى نهاية 2021 )17.692( شخص.

ثانيًا: مسار التجنيس
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إجراءات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع 
المقيمين بصورة غير قانونية اثناء جائحة كورونا

قام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية باتخاذ عدة إجراءات لتسهيل أي معوقات كان من المتوقع أنها 
تواجه المقيمين بصورة غير قانونية أثناء فترة جائحة كورونا وتعطيل العمل بسببها ومن هذه اإلجراءات ما يلي:

)1(  قام الجهاز المركزي بالتواصل واجراء المخاطبات الالزمة مع كل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة والجهات الحكومية 
المطلوب تعيينها لمواجهة فيروس كورونا من أطباء وممرضين ومسعفين  الفئات  الدفاع وذلك االستثناء  بوزارة  المعنية 
وفني مختبر وفني أشعة وكل المهن التي أوصت وزارة الصحة باالستعانة بها وتعيينها وذلك استثناء من أي شروط سابقة.

)2(  قام الجهاز بمخاطبة كافة الجهات الحكومية وغيرها وكذلك البنوك وذلك العتماد بطاقات المراجعة وبطاقات الضمان الصحي 
الصادرة من قبل الجهاز حتى لو كانت منتهية الصالحية حرصًا على استفادة األشخاص المعنية بكافة االمتيازات الممنوحة 

بموجب البطاقة اثناء فترة الجائحة.

أسوًة  أشهر(   6( لمدة  االئتمانية  والبطاقات  القروض  أقساط  لتأجيل  وذلك  الكويتية  المصارف  اتحاد  بمخاطبة  الجهاز  قام    )3(
بالكويتيين.

)4(  قام الجهاز أثناء فترة الجائحة وتعطيل العمل بمباشرة أعماله نحو إصدار شهادات الوفاة والميالد وعقود الزواج والطالق وكافة 
المعامالت الطارئة والضرورية.

المقيمين بصورة غير قانونية ألخذ  الصحة لتسجيل  المدنية ومنصة وزارة  للمعلومات  العامة  الهيئة  التنسيق مع  تم  )5(  لقد 
مواعيد لتلقي التطعيم وتم بالفعل تسجليهم ومباشرة وضع المواعيد واخذ اللقاح من قبلهم.

)6(  قام الجهاز بإنشاء منصة الكترونية لتقديم جميع الخدمات ومن ضمنها اصدار وتجديد بطاقات المراجعة واستخراج شهادات 
الميالد وعقود الزواج والطالق وشهادات الوفاة وغيرها تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء للحد من التجمعات.

في  قانونية  غير  بصورة  المقيمين  تسجيل  لتسهيل  الصحة  وزارة  ومنصة  المدنية  للمعلومات  العامة  الهيئة  مع  التنسيق    )7(
المنصة لتمكينهم من أخذ اللقاح الخاص بكورونا.

)8(  تفعيل خدمة الخط الساخن )واتس أب( للتواصل مع المراجعين والرد على إستفساراتهم على مدار الساعة.
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نماذج بعض الوثائق الدالة عن الجنسيات 
االصلية للمقيمين بصورة غير قانونية
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شهادة جنسية عراقية ألشخاص يدعون أنهم مقيمين بصورة غير قانونية
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جواز سفر سوري إلمرأة تدعي أنها مقيمة بصورة غير قانونية
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قيد مدني سوري لشخص كان يدعي أنه مقيم بصورة غير قانونية
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تذكرة مرور إيرانية لشخص يدعي أنه مقيم بصورة غير قانونية
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مع تحيات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
مكتب الرئيس التنفيذي

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب:

السيدة/ سوالف ناصر المشعل
كبير إختصاصي إعالمي - المكتب التنفيذي

الخط المباشر: 22498952 - فاكس: 22498952
هاتف: 1891111 - داخلي: 166
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www.carirs.gov.kw
@carirs_gov_kw
carirs_gov_kw
info@carirs.gov.kw
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