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، وهي منظمة دولية لحقوق اإلنسان تعمل على حماية وتعزيز حقوق المرأة والفتاة في 2991تأسست المساواة اآلن في عام 

والعنف الجنسي،  ،(ختان اإلناث)التمييز في إطار القانون، وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى أنحاء العالم من خالل مجاالت 

وتجمع المنظمة بين النشاط  .الجنسي، مع التركيز المتعدد القطاعات على الفتاة المراهقةألغراض االستغالل  لنساءاالتجار با

على القواعد الشعبية وبين الدعوة القانونية على األصعدة الدولية واإلقليمية والوطنية من أجل تحقيق تغيير قانوني ونظامي 

 .قوانين وسياسات لدعم حقوقهما، وتقوم بإنفاذها تستفيد منه المرأة والفتاة، وتعمل على كفالة أن تسّن الحكومات

 .شركاء وجماعات وأفراداً في كل بلد من بلدان العالم تقريباً ة للمساواة اآلن وتضم شبكة الدعوة التابع

   

   www.equalitynow.org: يرجى زيارة الموقع

facebook.com/equalitynoworg 

@equalitynoworg 

@equalitynow 

youtube.com/user/equalitynowyt 

 

 وتتطلع المساواة اآلن إلى عالم يتمتع فيه كل من المرأة والفتاة بحقوقهما على قدم المساواة

 .وتتمتعان فيه بهذه الحقوق على الوجه األكمل

  

http://www.equalitynow.org/
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 تصديــــــر

مطمئنًا إلى تمتعه بحقه كإنسان في أن  –بالحرية  آمنًا ال يخشى شيئًا وينعم –لكل إنسان الحق في أن يولد وله جنسية ’’

بلدًا ما زالت تحتفظ بقوانين للجنسية  05وال يوجد سبب يبرر أن . ينقلها أو يكتسبها أو يغيرها أو يحتفظ بها على قدم المساواة

 .والمواطنة متحيزة جنسانيًا، تميز ضد المرأة، وتنطوي على احتمال تعريضها هي وأسرتها للخطر

فجعل هذه القوانين . ذا ما تعاونت الحكومات، فهذا شيء بإمكاننا تصويبه في غضون فترة قصيرة جدًا من الزمنوإ 

 ‘‘.تعمل لصالح النساء والفتيات سيعني أن يصبح المجتمع أكثر أمانًا وأكثر رخاء

 ياسمين حسن، المديرة التنفيذية على نطاق العالم، المساواة اآلن  -

 

تخيل إذن كيف يكون شعور من يولد بدون . والمكان الذي تشعر فيه باالرتباط باآلخرين ئك،الوطن هو محل انتما

وتخيل الصراع اليومي من أجل الحصول على . جنسية أو من يحرم من جنسية أمه، وأحياناً أبيه، بسبب التمييز في إطار القانون

األخرى التي  والخدماتق اإلنسان واالستحقاقات التعليم والخدمات الصحية والوظائف والتصويت ورخصة القيادة وحقو

لنساء أخريات لعدد ال حصر له ومن دواعي األسف أن هذا هو الواقع بالنسبة . يعتبرها معظم المواطنين أموراً مسلماً بها

 .تغييرهاوأسرهن، رغم إعراب الحكومات المتكرر عن التزاماتها بكفالة المساواة للمرأة بإلغاء القوانين التمييزية أو 

إن التمييز القائم على أساس الجنس مستمر في قوانين الجنسية والمواطنة 
1
بلداً في أنحاء العالم،  05فيما يزيد عن  

عدداً أكثر   واألمر ببساطة هو أن. اإليقاع بالنساء وأسرهن في فخ من قوانين الجنسية المتحيزة على أساس الجنس ومستمر في

ت أن تكون للمرأة حقوق أقل من الرجل في أن تنقل جنسيتها إلى أطفالها أو إلى زوجها األجنبي، مما ينبغي من الحكومات قرر

  .أو في أن تكتسب أو تغير أو تحتفظ بجنسيتها

وتصور أنك . تصور أنك تولد متمتعاً بحقك الطبيعي في الجنسية، آمناً لعلمك أن جنسيتك ستدوم لك مدى الحياةواآلن 

قادراً على نقل جنسيتك ألطفالك وزوجتك، حتى يتمتعوا هم أيضاً بحقوق اإلنسان المكفولة لهم ويحصلوا على ستكون في يوم ما 

ويمكن أن تكون القوانين ذاتها معقدة بدرجة ال . نقس الحريات واالستحقاقات والخدمات التي ينبغي أن تكون من حقنا جميعاً 

قوم الحكومات بتفكيك هذه القوانين المتحيزة جنسياً ومنح النساء والرجال وهو أن ت –يمكن تصورها، ولكن الحل بسيط للغاية 

 . نفس الحقوق المتعلقة بالجنسية

وإدراكاً منا أن ربع . عاماً  15إن المساواة اآلن تمارس الدعوة من أجل المساواة القانونية للمرأة والفتاة منذ أكثر من 

للدعوة إلى  1522المتساوية فيما يتعلق بالجنسية، فقد كرسنا جهودنا في عام حكومات العالم تحرم المرأة بالفعل من حقوقها 

واستهدفنا على وجه التحديد القوانين التمييزية التي تحول دون أن تنقل . اإلصالح القانوني تماشياً مع االلتزامات الدولية للبلدان

الرجل، والقوانين التي تمنع اآلباء غير المتزوجين من نقل المرأة جنسيتها إلى أطفالها وزوجها األجنبي على قدم المساواة مع 

، 1522وفي عام . نتائج الضارة التي تنجم عن ذلكجنسيتهم إلى أطفالهم المولودين بالخارج، وبيان مجموعة واسعة من ال

اشتركت المساواة اآلن في تأسيس الحملة العالمية من أجل المساواة في حقوق الجنسية
2

المنظمات  ، وهي ائتالف من

والمؤسسات، بغية تزويد الدعوة المستمرة والفعالة بالهدف المتمثل في استئصال التمييز القائم على أساس الجنس في قوانين 

وتشمل اللجنة التوجيهية لالئتالف مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، ومفوضية الالجئين النسائية، . الجنسية

 .بانعدام الجنسية واحتواء الجميع، والمساواة اآلن عنيلحقوق، والمعهد المواتحاد المساواة في ا

                                                           
1

  .يستخدم هذان المصطلحان بالتبادل في هذا التقرير  
2
   www.equalnationalityrights.org. 
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.لينا ستاين: مرجعية الصورة  

 

 

 

 

 

 المساواة اآلن

 6102يناير /ثانيكانون 
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 التقدم المحرز صوب المساواة

التحرك العالمي ، سواء من حيث تعديل القوانين التمييزية على الصعيد الوطني أو حدث تقدم هام، 1522منذ عام 

 .المتنامي لوضع حد للتمييز في نطاق قوانين الجنسية

وقد قام عدد من البلدان إما بإلغاء األحكام التمييزية في قوانينها الخاصة بالجنسية، أو اتخذت خطوات لمعالجتها، على 

 :النحو التالي

 منح المرأة السنغالية نفس الحقوق التي لكي يم البرلمان بتعديل القانون ، قا1522يونيه /حزيران 10في  :السنغال

 .للرجل في نقل جنسيتها إلى زوجها وأوالدها

 أوصت اللجنة الدستورية بأن يشمل الدستور الجديد، الذي لم يصّوت عليه 1522يوليه /تموز 8في : جزر البهاما ،

بين الرجال والنساء فيما يتعلق باكتساب تعديل أحكام المواطنة تحقيقاً للحيادية بين الجنسين والمساواة الكاملة ’’بعد، 

 ‘‘.جنسيتهم أو نقلها

 بدأ نفاذ التغييرات التي أدخلت على قانون الجنسية بحيث يمكن اآلن للوالد غير 1522أغسطس /آب 2في :  النمسا ،

. ات أبوتهالمتزوج لطفل مولود ألم غير نمساوية أن ينقل جنسيته النمساوية بدون استيفاء شروط إضافية تتجاوز إثب

والشرط اآلن هو أن يعترف األب أو المحكمة باألبوة في غضون ثمانية أسابيع من مولد الطفل، ولكن في حالة عدم 

 .تحقيق ذلك، يوجد أيضاً حكم بتيسير حصول الطفل على الجنسية النمساوية

 جانب لنساء أردنيات ، أقرت حكومة األردن أنظمة لمنح األزواج األ1522يناير /كانون ثاني 21في  :األردن

، بما يشمل تصاريح اإلقامة وسبألً أفضل للحصول على تسهيالت الرعاية ‘‘المزايا’’وأطفالهم بعض الحقوق أو 

ولم يُقترح إدخال أي . غير أن هذه التحسينات لم تنفذ بعد. الطبية الحكومية، والتعليم، والعمل في القطاع الخاص

 .ما زال ينطوي على التمييز تغييرات لتعديل قانون الجنسية الذي

 منح البرلمان المرأة المتزوجة الحق في نقل جنسيتها إلى زوجها األجنبي 1522يناير /كانون ثاني 21في  :فانواتو ،

 .وفقاً لنفس الشروط التي تنطبق على الرجل المتزوج

 قوق التي لألمهات غير ، منحت الحكومة اآلباء غير المتزوجين نفس الح1522يونيه /حزيران 10في  :الدانمرك

 .1522يوليه /تموز 2المتزوجات في نقل جنسيتهم إلى أطفالهم المولودين بالخارج بعد 

 أصدرت الجمعية الوطنية في سورينام تشريعاً يمنح المرأة السورينامية نفس 1522يوليه /تموز 25في   :سورينام ،

 .وزوجهاالحقوق الممنوحة للرجل في نقل جنسيتها إلى أطفالها 

 بتعديل المدونة  1522نوفمبر  0المؤرخ  15-1522، دخل القانون رقم 1522ديسمبر /كانون أول 8في  :النيجر

الوطنية حيز النفاذ فأصبح بإمكان النساء المتزوجات اآلن نقل  جنسيتهن إلى أزواجهن األجانب على قدم المساواة مع 

 .الرجال

وغو ومدغشقر وليبريا، على نفسها التزامات هامة بالتغير، وقررت اللجنة وقد قطعت عدة بلدان في أفريقيا، منها ت

ويوصي تقرير اللجنة . أن تتناول هذه المسألة 1522مايو /آيارفي ( ‘‘اللجنة األفريقية’’)األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 

بالجنسية لجميع النساء والرجال واألطفال  ، الدول األفريقية بمنح حق خاصالحق في الجنسية في أفريقيااألفريقية، المعنون 
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، اعتمدت اللجنة األفريقية 1520يوليه /تموزوفي . وكفالة خلو هذا الحق من التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس نوع الجنس

 .1521بروتوكوالً جديداً لحقوق الجنسية، من المقرر أن يجري التفاوض بشأنه في االتحاد األفريقي في عام 

ويحدونا األمل في أن تلهم هذه اإلصالحات وهذه الخطوات المتخذة إلحراز تقدم الدول األخرى وتوفر حافزاً إضافياً 

 .بالمساواة في ظل القانون، والسالمة واألمن للجميع، 1515حالنا، بحلول عام  تسمونأمل كذلك في أن ي . على التغيير

 المنهجيـــــــــة
 & Lathamتنانها الشديد للمساعدة المجانية المقدمة من مكتب المحاماة الثام وواتكنز تعرب المساواة اآلن عن ام

Watkins LLP  من خالل تيسيرات قانون التعاون بين المنظمات غير الحكومية واألفرقة القانونيةTrustLaw  في تحليل

وساعدنا على إعطاء  كبيرة للغايةذلك مساهمة  وقد شكل  .التشريعات لزيادة التعرف على أوجه التمييز المحددة التي تتضمنها

هذا  ونهدف إلى توزيع .3صورة عامة عن القضايا التي يلزم معالجتها فضالً عن بيان أوجه التمييز في القانون على وجه التحديد

التقرير على نطاق واسع، بما في ذلك على الحكومات ذاتها وعلى هيئات رصد المعاهدات، مثل لجنة األمم المتحدة المعنية 

بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل، اللتين تقومان بمحاسبة الحكومات على االمتثال اللتزاماتها اإلقليمية 

 .حقوق الجنسيةبتوفير المساواة و والدولية

 

  أكتوبر /تشرين أول –يونيه /حزيرانويستند هذا البحث إلى القوانين المتاحة على شبكة اإلنترنت في الفترة من

ولذلك فإن عرائضنا المقدمة  .، سواء كانت ترجمة رسمية أو غير رسمية، ومعظمها مترجمة لللغة االنجليزية1520

 .إلى الحكومات لتعديل أي أحكام تمييزية تشتمل على سؤال عن الوضع الحالي للقوانين

 على عامة بصفة الدستورية األحكام جرى تناول التشريعية، أو الدستورية األحكام بين تناقضات توجد كانت وحيثما 

   .الواقع في المتبع هو يكون قد الوطني القانون أن رغم أعلى، سلطتها أن أساس

 أو القانون الوطني/، أي على الدستور والصلة ذات األساسية التشريعات في الواردة األحكام على هذا العمل ويركز. 

أخرى تمييزية أحكاما تتضمن قد التي ،تجِر دراسة القوانين أو اللوائح المرتبطة بها لم ثم ومن
4
 تخفف أن يحتمل أو  ،

  . التمييز منبعض الشيء 

  نطاق التقريــــــــر
. الجنس في نقل الجنسية إلى األطفال واألزواج األجانبنوع على التمييز القائم على أساس  1522ركز تقريرنا لعام 

وجرى التوسع في هذا التقرير ليجري أيضاً تحليالً لقوانين الجنسية من حيث المساواة في حق اكتساب الجنسية وتغييرها 

ولتسليط الضوء بشكل واضح على استمرار وجود قوانين . بها، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي واالحتفاظ

 .للجنسية تنطوي على التمييز، ركزنا على مجاالت التمييز الحاسمة التي لها تأثير سلبي واضح على حياة األفراد

كل كامل وتقوم بتعديل جميع األحكام التمييزية، ورغم ذلك، ما زال يتعين على الحكومات أن تستعرض قوانينها بش

 :وننّوه إلى ما يلي

 

                                                           
3

وسيدني مونيزيرو ، Whitney Hood وهويتني هود، Heather Barclay ونود أيضاً أن  نعرب عن شكرنا وتقدينا لمساهمة المتدربين لدينا، هيذر باركلي  

Sydney Munezeroوهاناه تايلور ، Hannah Taylor. 
4
 .لوائحها للدبلوماسيين الذكور بنقل جنسيتهم الهندية إلى زوجاتهم األجنبيات في ، على سبيل المثال، الهند، التي تسمحي/انظر  .
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  ُحدث في الواقع سوى تأثير تمييزي ضئيل للغاية، أو ال إذا كان حكم وارد بالقانون تمييزياً من الوجهة التقنية ولكنه ال ي

لدانعلى سبيل المثال، في بعض الب. )يترتب عليه أي تمييز على اإلطالق، فلم يتم إدراجه
5
ال يمكن للمرأة أن تنقل  ،

 .(‘‘عدواً أجنبياً ’’جنسيتها إلى طفل مولود بالخارج إذا كان بلدها في حالة حرب مع ذلك البلد أو كان األب يعتبر 

  وتوجد لدى بعض البلدان، كما يرد في المناقشة أدناه، أحكام خاصة بالمرأة على ما يبدو للتعويض عن قوانين الجنسية

ضد  ولدى استعراض هذه القوانين، نظرنا فيما إذا كان ينبغي تصنيفها على أنها تمييزية . بلدان أخرى التمييزية في

غير أننا لم نتمكن من العثور على مثال يحتاج فيه الرجل للجوء إلى هذه . الرجل ألنها تفرد ضمانات خاصة للمرأة

 .  تسعى هذه القوانين لإلنصاف منها األحكام على اإلطالق باعتباره ال يتأثر بالظروف الكامنة التي

  على فترة ما قبل االستقالل أو ما قبل إصالح القانونوال يعلق هذا التقرير على التمييز الذي ينطبق
6

غير أننا نشير . 

 وينبغي أن تزيل. إلى وجود بعض األسر التي ستتعرض للتمييز ضدها ما لم تطبق األحكام الجديدة بأثر رجعي

ع الفترات الزمنيةيز من قوانينها بما يشمل جميالتميالحكومات 
 

دون إبطاء، وأن تمنح الجنسية بأثر رجعي لمن 

 .تعرضوا للتمييز ضدهم، وال سيما الذين ربما يكونون قد تحولوا إلى أشخاص عديمي الجنسية

 لتفاقم التمييز القائم األصل العرقي، مما يسبب شقاء للماليين ويؤدي /وتتضمن عدة قوانين تمييزاً على أساس العنصر

 .وينبغي معالجة تلك المسألة على الفور. على أساس الجنس

 

 

 

أيضاً تعزز األدوار النمطية لكل  إنهامؤسسة على القوالب النمطية فحسب؛ بل  القوانين التمييزية ليست’’

الزوجة؟ /األموليس عن طريق  الزوج /فما الذي يبرر نقل الجنسية فقط عن طريق األب. من المرأة والرجل

فال بد أن أحد األسباب الرئيسية الستمرار التمييز ضد المرأة يتمثل في استمرار القوالب النمطية وأشكال 

   .‘‘وال بد من أن يوضع حد لهذه المسببات على الفور. التحيّز
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أيضاً، موناكو، المدرجة فقط في المرفق، والتي وسعت بدرجة كبيرة نطاق الفئات  ي/على سبيل المثال، بربادوس وسانت لوسيا وسنغافورة؛ انظر  

وطة في نقل رالتي يمكن للطفل في إطارها اكتساب الجنسية عن طريق أمه، ولكنها ال تزال تميزية في أن اآلباء، بخالف األمهات، يملكون حقوقاً غير مش

 .الجنسية إلى أطفالهم

6
يمكن لألطفال المولودين خارج سنغافورة الحصول على الجنسية عن طريق األم أو أصبح  4002في قانون سنغافورة، على سبيل المثال، بعد سنة  

ضدهم لعدم تمكنهم من الحصول على  ويعانون من التمييز 4002األب؛ وهذا الوضع حديث بدرجة تكفي لوجود كثير من األطفال المولودين قبل عام 

 .جنسية سنغافورة عن طريق أمهاتهم
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 التمييــــــز في القانون –حالتنا الراهنة 

 واآلثار المترتبة عليه 

 نتائج التمييـــــز

أزواجهم إلى جنسيتهم نقل على النساء، وخاصة األشخاص، قدرة عدمإن 
7
  عواقب له تكون أن يمكن أطفالهم أو 

وخيمة
8
 :يلي ما منها ،

  الجنسية انعدام
9

   

 ترحيل من الخوف
10

  والزوج األطفال  

 والمبكر القسري الزواج في يتمثل إضافي لخطر الفتيات تعرض
11

   

 زوجها أيدي على لإليذاء تعرضها حاالت في المرأة ضعف زيادة  

 الزواج فسخ عند إليهم الوصول/األطفال بحضانة المطالبة في المرأة تواجهها التي الصعوبات  

 لألطفال الحكومي العام التعليم على الحصول عدم  

 الوطني الصحي والتأمين الحكومية العامة الطبية الخدمات على الحصول عدم  

 االجتماعية االستحقاقات على الحصول عدم   

 الشخصية الممتلكات تسجيل على القدرة عدم  

 الخارج إلى السفر ذلك في بما التنقل، حرية تقييد  
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تنص بعض باإلضافة إلى األحكام التي تقيّد قدرة المرأة المتزوجة على نقل جنسيتها إلى زوجها األجنبي على قدم المساواة مع الرجال بصفة عامة،   

 .نقل جنسيتها إلى زوجها األجنبي في حين يستطيع الرجل ذلكالبلدان كذلك تحديداً على أن المرأة المتجنسة ال يجوز لها 

8
امنحوا المرأة حقوق المواطنة على قدم المساواة : لبنان، 4-23و 1-23نشرة العمل النسائي للمساواة اآلن رقم  ي/لالطالع على أمثلة توضيحية، انظر  

 :فرنسية واإلسبانية والعربية في الموقع، وهي متاحة باللغات اإلنجليزية والمع الرجل في ظل قوانين الجنسية
http://www.equalitynow.org/take_action/discrimination_in_law_action362  الواردة في هذا التقرير، وكذلك دراسة الحاالت الفردية. 

9
مفوضية األمم المتحدة لشؤون ] UNHCR, Background Note on Gender Equality, Nationality Laws and Statelessness ي/انظر  

: ، وهي متاحة في الموقع(4012مارس  3) [مذكرة معلومات أساسية عن المساواة بين الجنسين وقوانين الجنسية وانعدام الجنسيةالالجئين، 

http://www.refworld.org/docid/54f8369b4.html’. 

10
ابطة على سبيل المثال، تقرير الظل المقدم من ليو إيتيكا، منظمة العمل المسيحي لمناهضة التعذيب، ومرصد إنيزا لحقوق الطفل في بوروندي، ور  

، يشير إلى أن 4010سبتمبر /آيلولندي، في الحقوقيات في بوروندي، المقدم إلى لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في بورو

بالبحث عن المهاجرين غير القانونيين وأطفالهم من نساء بورونديات، وأن هؤالء الرجال واألطفال تم القبض  4002الشرطة البوروندية قامت في عام 

يمكن االطالع عليه . انت متكررة الحدوثعليهم وترحيلهم بعد ذلك، رغم أننا لم نتمكن من الكشف عن مزيد من تفاصيل هذه الحادثة أو معرفة ما إذا ك

: في الموقع

https://www.google.com/url?q=http://www.crin.org/docs/Burundi_Coalition_CRC_NGO_Report_Summary_EN.doc&sa

=U&ei=Y3j9T-vJI6Gk0QWp2cT3AQ&ved=0CBAQFjAF&client=internal-uds-

cse&usg=AFQjCNHsDdkBMZ4xK0xXqoWF7vD9kXti7Q   

11
وأدى هذا، . بدون الحصول على الجنسية اللبنانية، كانت بنات هيام ستواجهن صعوبات في اإلقامة في لبنان بعد تركهن المدرسة. 8الهامش  ي/انظر  

 .عاما ألحد األقارب في مصر 12في حالة ابنتها نور، إلى تزويجها في سن 

http://www.equalitynow.org/take_action/discrimination_in_law_action362
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 االقتصادية والفرص الوظائف على الحصول فرص محدودية  

 والقلق النفسية الصدمات  

 القوالب النمطيــــــة

من قوانين الجنسية التمييزية مؤسساً على قوالب نمطية، تؤدي بدورها إلى تعزيز األدوار النمطية  مفرطما زال عدد  

 :التقليدية لكل من المرأة والرجل

 ويؤدي هذا إلى الحالة الشاذة الموجودة في بعض البلدان التي  - فالمرأة تفقد هويتها المستقلة بعد زواجها

 .  طفالها إذا كانت بمفردها، ولكنها ال تسمح لها بذلك إذا كانت متزوجةجنسيتها إلى أ أن تنقلتسمح للمرأة ب

  ”ة ي دراس/انظر)طفال إلى جنسيته ولذلك يرجح أن ينتسب األ - الطفل إلى األب بدال من األم“ ينتمي

(. المختلف عن بلده)حتى إذا كانوا يقيمون في وطن األم  ،(من ماليزيا واألردن أدناه فرديةالحاالت ال

األطفال الذين يُسمح لهم بالمطالبة بجنسية األم، ولكنهم يقيمون خارج البلد الذي تحمل جنسيته، كذلك و

ال تكون فرصتهم كبيرة في كثير من األحيان في المطالبة بجنسية األم عند بلوغهم، مما يحّد من 

 .خيارات األسرة

 تنطوي بعض القوانين على رأي غير متزوجين، حيث  ء من ذلك هو في حالة كون الثنائيواالستثنا

األمهات سيقمن بتربية أطفالهن أما اآلباء فال يتحملون أي مسؤولية، ومن حقهم أن يظلوا مؤداه أن 

 .12كذلك

 ازدواج الجنسية والتمييز القائم على أساس الجنس

، على النحو بدرجة مفرطة في البالد التي تحظر فيها الجنسية المزدوجة، يمكن أن يكون أثر ذلك على المرأة مجحفاً و

 :التالي

   عندما يقتضي القانون أن تفقد المرأة التي اكتسبت جنسية زوجها تلقائياً تلك الجنسية عند انتهاء الزواج ألي

جرت إليه، هاالذي  بلدالفهذا يحرمها من الحصول على الحقوق والخدمات في . سبب من األسباب، بما في ذلك الوفاة أو الطالق

 .أبيهمإذا كان أطفالها يحملون جنسية  قفها ضعيفاً بصفة خاصةويكون مو

  في حالة الطالق أو الترّمل، فإن التأخير وغيره األصلية وحتى إذا أمكن للمرأة المطالبة باستعادة جنسيتها

 .في استعادة الجنسية يمكن أن يسبب لها مشاكل كبيرة، بما في ذلك القلق والمشقة قوائمن الع

   ًال يمكن للمرأة المتزوجة أن تنقل جنسيتها األصلية إلى أطفالها المولودين بالخارج إال إذا تخلى  وأحيانا

 .الطفل عن جنسيته األخرى عند بلوغه سن الرشد، ما لم ينص على ذلك صراحة في سياق نقل الرجل المتزوج لجنسيته

 

تستبق التمييز الموجود في قوانين البلدان األخرى وأن ومن الالفت للنظر أن بعض األجهزة التشريعية قد حاولت أن 

فعلى سبيل المثال، يمكن التنازل في كثير من األحيان عن الحظر العام على ازدواج الجنسية بناء على . تحمي المرأة وفقاً لذلك

امياً في حال اضطرارها إلى فهذا يمنحها مالذاً ح. طلب المرأة التي تريد االحتفاظ بجنسيتها األصلية عند الزواج من أجنبي

لذلك فإن هذه األحكام طيبة يرحب بها . اكتساب جنسية زوجها، ثم إلى فقدها ثانية إذا توفي الزوج أو انتهى الزواج لسبب آخر

بيد أننا نشجع الحكومات على التضافر معاً من أجل استئصال جميع أشكال التمييز والمواءمة بين القوانين . األشخاص المعنيون

                                                           
12

وللقيام  ؛Nguyen v. INS, 533 U.S. 53 (2001) العليا في الاليات المتحدة، وهي قضية نغوين ضد إدارة الجوازات والجنسية انظر على سبيل المثال إحدى القضايا أمام المحكمة    

 http://www.equalitynow.org/law/the_immigration_and_nationality_act.  :بعمل إزاء قانون الهجرة والجنسية في الواليات المتحدة، انظر 
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وهذا من شأنه أن يجعل القانون أيسر على األفراد والسلطات على حد سواء، بما في ذلك القائمين على تطبيق . الواجبة التطبيق

  .أحكامه

 فقدان الجنسية أو تغييرها

في عدة بلدان نص خاص يفرض على المرأة التي اكتسبت الجنسية عن طريق الزواج بأجنبي أن تفقد جنسيتها  يوجد

في  وال يرد ذكر الرجال في هذه األحكام. الجديدة، وأحياناً بصفة تلقائية، عند زواجها من شخص آخر ينتمي لجنسية ثالثة

ولحسن الحظ أنه كثيراً . جعل المرأة تتبع زوجها في جميع الحاالتالتي ت ةالنمطي ةلبوالحاالت المماثلة، مما يعزز من جديد الق

ما توجد ضمانات من انعدام الجنسية في هذه األحكام بحيث ال تفقد المرأة سوى الجنسية الجديدة إذا اكتسبت بالفعل جنسية 

 .قد تتسبب في مصاعب لها وألسرتهاغير أن األحكام المتعلقة بأطفالها الحاليين ليست واضحة دائماً، و. زوجها الجديد

 

فعلى . دون الرجل أو على أن تستبعدها بال سبب واضحعلى أن تخّص المرأة  حريصةأن كثيراً من القوانين  ويبدو

سبيل المثال، بموجب القانون في جزر القمر، ال تكتسب المرأة األجنبية جنسية جزر القمر في حال اعتبار زواجها من الرجل 

فما هو السبب في أن يرى المشّرع في هذه الحالة مشكلة خاصة يلزم اتقاؤها؟ . الً، حتى لو كان قد تم عقده بنية حسنةالقمري باط

الرجل يمكن  تجنسوبعض القوانين األخرى تستبعد المرأة من الذكر، ومن أمثلة ذلك أن عدة قوانين تنص على أنه في حالة 

وكما هو الحال في جميع . ةتجنسوقف المرأة المي حين ال تشير على اإلطالق إلى مألطفاله أيضاً اكتساب الجنسية الجديدة، ف

هذه القوانين، حتى عندما يستهدف التمييز المرأة بأن يختصها بالذكر أو يستبعدها، فإن تأثيره كثيراً ما يكون أوسع نطاقاً بكثير، 

 .بحيث يشمل زوجها وأي أطفال لها

 الذكور‘‘ ةوصاي’’

  

. وتتعرض المرأة أيضاً للتمييز عندما تكتسب تلقائياً، دون استشارتها في األمر، جنسية زوجها عندما يغير جنسيته

التمتع بحقوق اكتساب الجنسية على قدم المساواة، ال ينبغي أن تفرض الجنسية فرضاً  ورغم أنه ينبغي لكل من المرأة والرجل 

كرة أن الرجال أوصياء على النساء وأن النساء ال يمكنهن ممارسة خياراتهن على وهذا النوع من األحكام يعزز ف. على أحد

 .نفس أساس ممارسة الرجال لخياراتهم

 وعلى غرار ذلك، ينبغي أن تتمكن المرأة من اختيار ما إذا كانت ترغب في اكتساب جنسية زوجها عند الزواج بدالً 

وفيما يتعلق بالتبني، تنص عدة . حالي في الصومال، على سبيل المثالمن أن تُفرض عليها هذه الجنسية، كما هو الوضع ال

سية الطفل؛ بمعنى أن المرأة ال يمكنها أن تنقلها بنفسها إلى أطفالها في حال نقوانين على أن جنسية األب هي التي يُعتد بها في ج

جنسيتها إليه، فإنها  ال تتمكن أيضاً من نقل االشتراك في التبني، وفي حال زواج المرأة برجل أجنبي وعدم قدرتها على نقل 

 .جنسيتها إلى أي من األطفال المتبنّين عن طريقه

ديم التمييز ضد زوجته لعدم أخذ جنسيتها وفي حالة تغير جنسية الرجل المتزوج، قد يفقد أطفاله جنسيتهم، األمر الذي ي

ويؤدي . لذلك، بمكنه، مثالً، أن يصطحب األطفال إلى بلده الجديدونتيجة . في االعتبار وال حتى الجنسية التي تختارها ألطفالها

وتجريد . األطفال لألب وليس إلى األم ويكونون تحت وصايته وحده يهذا أيضاً إلى استمرار القوالب النمطية التي بموجبها ينتم

 .ار القانوناألطفال من جنسيتهم، حتى إذا كانت لهم جنسية أخرى، ال ينبغي أن يكون تلقائياً في إط

 تعزيز القوانين األخرى التي تميز على أساس الجنس

ومن دواعي األسف أن قوانين الجنسية تعزز أحياناً األحكام التمييزية على أساس الجنس في القوانين األخرى وتتمسك 

الجنسية يعتبر الفتاة وعلى سبيل المثال، في قانون الجنسية في موريشيوس، النص المتعلق بالتخلي عن . بالممارسات الضارة

. عاماً  28محدد في مواضع أخرى من قانون الجنسية بسن ‘‘ البلوغ’’رغم أن ‘‘ بالغة’’عاماً  21المتزوجة البالغة من العمر 
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وينبغي أن تنظر الحكومات في هذا النوع من األحكام في سياقها لتقييم ما إذا كانت تحمي حقوق الفتاة المعنية وتعززها أم أنها 

 .د على دعم نظام لزواج الطفلة وعدم المساواةتساع

 التطبيق التمييزي للقوانين المحايدة جنسانياً 

 

أن عدة قوانين تهدف، في نهاية المطاف، إلى تحقيق التساوي في الحقوق، فكثيراً ما توجد عوائق يجب على  رغم

. أو اطفالها مما يؤدي إلى تأخر التمتع بتلك الحقوق بل والحرمان الفعلي منها/المرأة اجتيازها للمطالبة بتلك الحقوق لزوجها و

المسجلين ويتحمل الفقراء والمحرومون ، فضالً عن غير
13

، أعباء إضافية في التعامل مع نظام معقد في كثير من األحيان، 

يضاف إلى ذلك أن البعض ال يملكون الرسوم المقترنة بتراخيص . وأحياناً في إطار مهلة زمنية ضيقة، في المطالبة بالجنسية

دم الوضوح واألعباء اإلدارية دون العدالة ويحول ع. اإلقامة وغيرها من اإلجراءات البيروقراطية المطلوبة من غير المواطنين

ومن ثم ينبغي . وكثيراً ما تكون هذه األعباء اإلضافية من بقايا النهج التمييزية وهي ال تفيد أحداً . والسرعة في تطبيق القانون

 .القضاء عليها دون إبطاء من أجل تحقيق المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل

 

حكومات المعنية باستعراض قوانينها وتعديلها على سبيل االستعجال لمنح جميع األشخاص حقوقاً ويلزم أن تقوم جميع ال

متساوية في نقل جنسيتهم، مما يكفل الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تساعد الجنسية 

ال التمييز القائم على نوع الجنس، الذي يمكن أيضاً أن وينبغي لها أن تتضافر معاً على استئص. األشخاص على التمتع بها

 .يؤدي إلى انعدام الجنسية وغير ذلك من العواقب الضارة
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غير وفقاً للتقارير، ترفض والية تكساس األمريكية إصدار شهادات ميالد لألطفال المولودين في تكساس لوالدين غير مسجلين، وال سيما ألمهات   

يد أطفالهن النساء غير قادرات على ق’’ومن نتائج ذلك أن . مسجالت، رغم أن جميع األطفال الذين يولدون في الواليات المتحدة مواطنون بحكم القانون

 ي/انظر‘‘ .في المدارس أو دور الحضانة بدون شهادة ميالد، أو على اإلذن بعالج األطفال في الحاالت الطارئة

citizenship/-eddeni-immigrants-of-://www.texasobserver.org/childrenhttpsالتقارير التي تفيد بأن األطفال المنحدرين من   أيضاً  ي/انظر ؛

. أصول هايتية المولودين في الجمهورية الدومينيكية يحرمون من الوثائق التي تثبت جنسيتهم الدومينيكية
http://www.nytimes.com/2015/10/30/world/americas/born-dominican-but-locked-out-by-haitian-roots-and-lack-of-id.html 

https://www.texasobserver.org/children-of-immigrants-denied-citizenship/؛
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 *نقل الجنسية إلى األطفال

   .1522عام  بعد صدور تقريرنا األول فيقد ألغت األحكام التمييزية في قوانينها  أدناه  البلدان المشطوبة  -التقدم المحرز  *  

 

 األم غير المتزوجة ال يمكنها نقل جنسيتها إلى الطفل المولود في البلد على قدم المساواة مع األب غير المتزوج

البحرين
ɸ

، بروني، بوروندي
 ɸ·
إيران، األردن  ،

ɸ
، الكويت

*
، لبنان
ɸ

، ليبيا
 ɸ·

، نيبال
·«

، عمان
ɸ

، قطر، المملكة العربية 

السعودية
ɸ

·ǂالسنغال، 
الصومال، 

¤
سورينام، 

 ɸ·
، سوازيلند
ɸ

، الجمهورية العربية السورية
ɸ

، اإلمارات العربية المتحدة 
ɸ^  

 األب غير المتزوج ال يمكنه نقل جنسيته إلى طفله المولود في البلد على قدم المساواة مع األم غير المتزوجة

جزر البهاما، مدغشقر
ⵚ 

 إلى طفلها المولود خارج البلد على قدم المساواة مع األب غير المتزوجاألم غير المتزوجة ال يمكنها أن تنقل جنسيتها 

، ɸ، عمان»·، نيبال·، موريتانيا·، ليبيا·، ليبرياɸ، لبنان*، األردن، الكويتɸ·ꖴ ، إيران، العراق·ɸ ، بروني، بورونديɸالبحرين

، الجمهورية العربية السورية، ɸ، سوازيلند·ɸ سورينام، ¤، الصومال·، سيراليون·ɸ السنغال، ɸقطر، المملكة العربية السعودية

ɸ، اإلمارات العربية المتحدة·تونس
 

 األم المتزوجة ال يمكنها نقل جنسيتها إلى الطفل المولود في البلد على قدم المساواة مع األب المتزوج

البحرين
ɸ

، بروني، بوروندي
 ɸ√

، إيران
+

، األردن
ɸ

، كيريباس
·

، الكويت
∞

، لبنان
Ωɸ

، ليبيا
 ɸ·

مدغشقر، 
ɸ

، نيبال
·«

، عمان
ߐ

، قطر، 

المملكة العربية السعودية
·

السنغال، 
 ɸ·

، الصومال
¤

سورينام، 
·

، سوازيلند، الجمهورية العربية السوريــة، اإلمارات العربيــة 

المتحـدة
 ɸ^ 

 األم المتزوجة ال يمكنها نقل جنسيتها إلى الطفل المولود خارج البلد على قدم المساواة مع األب المتزوج

جزر البهاما
·ꕺ

، البحرين
ɸ

، بربادوس، بروني، بوروندي
 ɸ·

، إيران
+

، العراق
 ɸ·ꖴ

، األردن، كيريباس، الكويت، لبنان
Ω

، ليبريا
·§

 ،

ليبيا
 ·

، مدغشقر
ɸ

، ماليزيا
·

، موريتانيا
·

، نيبال
·«

، عمان
ߐ

، قطر، المملكة العربية السعودية
·

السنغال، 
 ɸ·

، سيراليون
·

، الصومال
¤

 ،

سورينام
·

سوازيلند، الجمهورية العربية السوريــة، تونس، 
·

، اإلمارات العربيــة المتحـدة
 ɸ^ 

 األب غير المتزوج ال يمكنه نقل جنسيته إلى طفله المولود خارج البلد دون تقديم متطلبات إضافية تتجاوز إثبات األبوة

، الواليات المتحدة األمريكية، مدغشقرالدانمرك، النمسا
ⵚ

 ، ماليزيا

 غير المتزوج ال يمكنه نقل جنسيته إلى طفله المولود خارج البلد على اإلطالقاألب 

 جزر البهاما، بربادوس

 األم المتجنسة ال يمكنها أن تنقل جنسيتها إلى أطفالها على قدم المساواة مع األب المتجنس

 اليمن

 جلالمرأة ال يمكنها نقل جنسيتها إلى أطفالها بالتبني على قدم المساواة مع الر

جزر البهاما، بربادوس
ⵡ

، كيريباس
ⵡ

، موريشيوس
ⵡ

، جزر سليمان
ⵡ 

األم األجنبية المولودة في البلد ال يمكنها أن تنقل جنسيتها إلى طفلها المولود في البلد على قدم المساواة مع األب األجنبي 

 الذي ُولد في البلد
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 العراق

 اعتبار لجنسية األمإذا تغيرت جنسية األب، فقد يفقد أوالده جنسيتهم دون 

 ꔚ، باكستان، السودانߐ، عمانⴳ، موريتانياⵘ، العراق، الكويت، مدغشقرⵖالبحرين، مصر

 الزواج/ القوانين التي تؤثر على الزوجين 

 األم المتزوجة ال يمكنها أن تنقل جنسيتها إلى زوجها األجنبي على قدم المساواة مع الرجل المتزوج

بنغالديشجزر البهاما، البحرين، 
ʊ

، جمهورية أفريقيا الوسطى، جزر °، الكاميرون°، بروني، بوروندي°، بربادوس، بنن

، إيران°، غينيا°، مصر، غواتيماال(_جمهورية )، الكونغو °القمر
ⵣ

، األردن، كيريباس، الكويت، لبنان، ليسوتو، °، العراق

، باكستان، قطرߐ، نيجيريا، عمانالنيجرل، ، المغرب، ناورو، نيبا°ليبيا، مدغشقر، مالوي، ماليزيا، موريتانيا
ⵛ

، سانت لوسيا
x

 ،

سانت فنسنت وجزر غرينادين
x

، سيراليون، سنغافورة، جزر سليمان، الصومال°السنغال، المملكة العربية السعودية، 
¤

 ،

السودان
»

»°، توغو°، سوازيلند، الجمهورية العربية السورية، تنزانيا، تايلندسورينام ، 
العربية المتحدة، اإلمارات 

ꕑ
، فانواتو، 

 اليمن

 الرجل المتزوج ال يمكنه أن ينقل جنسيته إلى زوجته األجنبية على قدم المساواة مع المرأة المتزوجة

 ꔮالفلبين، تونس

 المرأة التي فقدت جنسيتها األصلية عن طريق الزواج ال يمكنها أن تستعيدها عند انتهاء الزواج

ꖷ، العراق∫مصر
 

 األجنبية التي تكتسب جنسية زوجها تفقدها تلقائياً بمجرد انتهاء الزواجالمرأة 

البحرين
ɵ

، توغو
ߐ

، تونس
ⴲ

، اليمن
ꕢ
 

 تفقد المرأة جنسيتها األصلية تلقائياً بمجرد زواجها من رجل يتمتع بجنسية أخرى

إيران
ꕊ

، مدغشقر
ꕊ

، سنغافورة
ⵢ

، اليمن
ꕥ 

 الزواج أو عند اكتسابه الجنسيةالمرأة األجنبية تكتسب جنسية زوجها تلقائياً عند 

 الصومال

 دليل الرموز

ꕺ إال إذا تخلى الطفل عن الجنسية األخرى 

 لم يعترف ببنوة الطفل؛ األب عديم الجنسية؛ /األب غير معروف؛ رفض األب: إال في حال انطباق واحد مما يلي

 جنسية األب غير معروفة؛ لم يتم التثبّت من األبوة

 تقييدية للغايةإال تحت ظروف  ߐ

ⵚ يتعين أن تكون األم مجهولة أو مجهولة الجنسية 

 يمكن تقديم طلب صريح بذلك √

  ليس على سبيل الحق، ولكنه ممكن بموجب مرسوم يصدره وزير الداخلية في حالة كون األب غير معروف أو لم يتم

 التثبت منه قانوناً 
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 إال بموجب شروط معينة 

وضعت الصومال دستوراً ينص على المساواة بين الرجل والمرأة ويتضمن إشارة إلى أن ، 4014يونيه /حزيزانفي  ¤

 قانون الجنسية سيتم تعديله وفقاً لذلك

للمرأة اإلماراتية المتزوجة من رجل أجنبي بنقل جنسيتها ألطفالها بمجرد بلوغ  4011يسمح مرسوم صادر في عام  ^

 الطفل سن الرشد

 اب الجنسية ممكناً عند بلوغ الثامنة عشرة لألطفال المولودين ألمهات إيرانيات ورجال هناك اقتراح بأن يكون اكتس

فعلى سبيل المثال، يلزم حصول المرأة على . وتفرض عدة قيود على زواج المرأة على اإلطالق. من غير المواطنين

   . اج من غير المسلمينإذن من الحكومة للزواج من شخص أجنبي، والنساء المسلمات محظور عليهن صراحة الزو

 األب األجنبي متوفياً والطفل مقيم في الكويت حتى يبلغ سن الرشد/المرأة مطلقة طالقاً ال رجعة فيه إال إذا كانت 

. ينص الدستور الليبري على أن أياً من الوالدين يمكن أن ينقل الجنسية ألطفالهما، ولكن قانون الجنسية يقيد ذلك §

 إدخال تعديالت من أجل االمتثال للدستور 1521جديد للجنسية تم نشره في نهاية عام ويقترح مشروع قانون 

يتعين على األم السودانية، بخالف األب، المرور بعملية تقديم طلب صريح بالجنسية ألطفالهما، مما يسبب مشقة  «

 الفئات األخرىإضافية، ولكن القانون يفرض المساواة من الوجهة الفنية ولذلك تم حذف السودان من 

 انظر المرفق »

 يمكن للزوج التقدم بطلب للتجنس بموجب اإلجراءات العادية مع تخفيف الشروط أو التنازل عنها 

  إال بإذن من رئيس الدولة بعد اكتساب الجنسية األجنبية وإعادة التقديم للحصول على الجنسية اللبنانية في غضون سنة

 الرشد واإلقامة في لبنانبلوغ الطفل سن /واحدة من فسخ الزواج

 يمكن للزوجات نقل جنسيتهن إلى أزواجهن األجانب، رهناً بشرط أن الوزير يمكنه الرفض بناء على أسباب معقولة  

ɵ بمجرد الطالق وبشرط احتفاظها بجنسيتها األصلية أو اكتسابها جنسية أخرى 

ʊ ينطبق أيضاً على المرأة المتجنسة 

ⵡ  التبنيفي حالة االشتراك في 

 إال إذا كانت مقيمة في مصر أو عادت لإلقامة فيها وأعلنت لوزير الداخلية رغبتها في استعادة جنسيتها  ∫

ⵖ  يفقد األطفال القصر جنسيتهم في حال اكتسابهم، نتيجة لتغيير والدهم جنسيته، جنسية األب الجديدة بموجب للقانون

 اختيار الجنسية المصرية خالل السنة الثانية بعد بلوغهم سن الرشدالواجب التطبيق ولكن يمكن لهم أن يقرروا 

ⵣ يجوز للرجل المتزوج بامرأة إيرانية وله طفل منها أن يقدم طلباً لموافقة حكومية على اكتساب الجنسية 

ꕊ إال إذا كانت القوانين في دولة الزوج تفرض تلقائياً جنسيته عليها 

ꖴ  انظر المرفق –يحتمل وجود تناقض في القانون 

ꖷ  (وال تحمل إقامة صريحة)ما لم تكن في العراق عند تقديمها الطلب 

ⵘ  ًإذا كانت لألطفال جنسية أخرى وإذا تغيرت جنسية زوجته أيضا 

ⵛ غير مسموح للزوجة المتجنسة أيضاً بنقل جنسيتها إلى الزوج األجنبي على نفس األساس 

ⵢ يجعلها ذلك عديمة الجنسية إذا تم فسخ الزواج في غضون سنتين على أال  

ꔚ إذا كان القاصر يحمل جنسية أي بلد آخر أو سبق له ذلك 

ꔮ ما لم يجردها بلدها األصلي من جنسيتها 

ꕑ  وفي جميع الحاالت، ال يُسمح ’’أن ينقل جنسيته لزوجة أجنبية،  2رغم أنه يمكن للرجل اإلماراتي بموجب المادة

   ‘‘للزوج باكتساب جنسية زوجته

ꕢ  22سنوات على األقل بموجب المادة  8سنوات وعدم زواجها لمدة  2في حال عدم تمتعها بالجنسية اليمنية لمدة 

ꕥ المرأة اليمنية التي تتزوج من أجنبي مسلم تحتفظ بجنسيتها إن أرادت ذلك 

  زوج األجنبيتخفف شروط التجنس بشكل طفيف للزوج األجنبي والزوجة العمانية شريطة أن يكون لها ابن من ال ߐ
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بناء على طلب األب  وفي حالة منح بلد األب الجديد جنسيته لألطفال؛ وال يمكن لألطفال القصر استعادة الجنسية  ߐ

 العمانية إال عن طريق األب

 من القانون المدني التوغوليزي 229الطالق، ولكن الحظ المساواة بموجب المادة  ߐ

ⴲ  ال يحمي من انعدام الجنسيةعندما يعتبر الزواج باطالً ولكن ذلك 

ⴳ في حال فقدان الرجل المتجنس جنسيته، قد يفقد أطفاله وزوجته المتجنسة أيضا جنسيتهم رهناً بشروط معينة 

كان يوجد أيضاً تمييز في نقل الجنسية إلى األطفال ولكننا نعتقد أن هذا قد تم تعديله  2995بموجب القانون اليمني لعام  

 1525في عام 
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 دراسات حالة –التأثيـــر على األســــــــرة 

 األردن

 

 فريــــــال

 عندما لصدمة وتعرضت. األمان بعدم تشعر كانت زواجها يوم ذمنو. مصري رجل من عاماً  12 منذ متزوجة فريال

 أجل من بالعمل سليم ترخيص إلى يحتاج زوجها وأن سفرها، جواز في أطفالها تسجيل لها الممكن غير من أن أدركت

 حملة تنظمها التي االعتصام أنشطة وفي المظاهرات جميع في فريال تشارك. بالمدرسة بااللتحاق ألطفالهما التصريح

. وطنهم يعتبرونه الذي األردن، في بكرامة العيش في الحق ألطفالها أن تعتقد وهي. ‘‘لي حق وجنسيتها أردنية أمي’’

 وعمل العمل؛ ترخيص رسوم على يقدر الومن ثم  ،‘‘التقنية الوجهة من’’ أجنبياً  باعتباره يعمل، ال محمد وابنها

. قط يعرفه لم بلد إلى الترحيل من خوفه بسبب الشرطة لدى شكوى تقديم يستطع ولم أجراً  يتلق لم ولكنه مرتين

 في الزواج من تتمكن أن قبل بيروقراطية إجراءات عدة خالل من للمرور اضطرت فريال، ابنة وإيمان،

 تلك إيداع ثم ومن الزواج على الداخلية وزارة موافقة على تحصل أن األسرة على وكان. 1522 يونيه/حزيران

 دوالراً  2005) أردني دينار 2 255 مبلغ لدفع األسرة اضطرت بذلك، القيام وفي. الشرعية المحكمة لدى الموافقة

 ودفع ذلك عليها ينطوي التي للتكلفة نظراً  سنتين لمدة عمله تصريح جّدد قد يكن لم إيمان والد ألن كغرامة( أمريكياً 

 وبالتالي بلدهم، في أجانب يُعتبرون فاألطفال. والتعليم الصحية الرعاية مقابل لألسرة الالزمة اإلضافية المصروفات

 . الصفة بهذه المرتبطة الرسوم كافة دفع عليهم يتعين

 ميســــــــر

 فرفض. زوجها إلى الجنسية لنقل بطلب للتقدم 1522 عام في الداخلية وزارة إلى ذهبت. عاماً  21 عمرها سيدة ميسر

 غير شخص من للزواج إليها اللوم وتوجيه زواجها، بشأن استجوابها قبل الطلب استمارة إعطاءها المسؤول الموظف

 المواطنين، غير من الزواج لبناتها تريد ال أطفال، لسبعة أم وهي وميسر،. مواطن

 صناعة في يعمل زوجها. تواجهها أن عليها كان التي الصعوبات من تعانين أال لضمان

 العمل ترخيص رسوم دفع على القدرة يملك ال ألنه قانوني غير بشكل البناء

   .األردن من الحاالت دراسة من مزيد على لالطالع الشبكي الموقع  ي/انظر

 

 المتزوجات األردنيات األمهات تقودها حملـــــــــة هي" لي حق وجنسيتها أردنية أمي"

 وبدعم. وأزواجهن أطفالهن إلى األردنية جنسيتهن نقل يمكنهن ال اللواتي أردنيين غير من

 الجنسية قانون بتعديل الحكومة الحملة عضوات تطالب العربيات، النساء جمعية من

   .الدولية القانونية األردن والتزامات األردني الدستور مع تمشياً 

 لمنح أنظمة على موافقتها األردن حكومة أعطت ،1522 يناير/كانون ثاني 21 وفي

تشرين في و المدنية، الحقوق بعض وأطفالهم أردنيات لزوجات األجانب األزواج
أمي أردنية ، وشهادة ميالدي أردنية، وجنسيتها 

 حق لي

http://www.equalitynow.org/take_action/discrimination_in_law_action451
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.207686462607124.48893.146373538738417&type=3
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االلتحاق المجاني بالمدارس العامة والحصول على الرعاية الطبية  منهاو‘‘ المزايا’’أقّرت بعض  1522نوفمبر /ثاني

، وتراخيص القيادة، واإلذن بتملك العقارات، واالستثمار اإلقامة تصاريحبالوظائف، وبالمجان، فضالً عن االلتحاق 

 إدخال يُقترح ولم .ولم تنفذ هذه األنظمة بعد فيما عدا المساواة في الحصول على الرعاية الطبية .في الشركات التجارية

 .تمييزياً  زال ما الذي الجنسية قانون لتعديل تغييرات أي

 ماليــــزيــــا

 

 نينــــــا

ثم . المتحدة الواليات في ولدت جوليا، ابنة، ولهما. منه وتزوجت المتحدة الواليات في ببرايان التقت ماليزية امرأة نينا

 .العمر من عامين جوليا بلغت عندما ،1559 عام منتصف في ماليزيا، في جوهور، والية إلى األسرة انتقلت

 الماليزيات والنساء. ماليزيا إلى عودتها عند جوليا تسجيل بإمكانها أن ماليزيا سفارة أخبرتها ،حامالً  نينا كانت وعندما

 تلقائية؛ بصورة للطفل الجنسية تمنحن أن للرجال، خالفاً  يمكنهن، ال ماليزيا خارج ينجبن اللواتي بأجانب المتزوجات

 طلب لتقديم الوطني التسجيل مصلحة إلى نينا توجهت ماليزيا، إلى العودة ولدى. لذلك بطلب يتقدمن أن يلزم بل

  .وتقديمها استمارة ملء منها طُلب وهناك لجوليا، الجنسية على الحصول

 األجل الطويلة القانونية الهجرة بصفة يتمتع يكن لم إذا -ماليزيا في عمل على الحصول أجل من برايان ناضلو

 أقاربها لدى كانت نفسه، الوقت وفي. لألسرة الرئيسي العائل تكون أن على نينا ذلك أجبر وقد .للعمل له الالزمة

 الدينامية هذه وتسببت. والتنظيف الطهي مثل وأم، كزوجة للمرأة التقليديين بالدورين تضطلع بأن تقضي ثقافية توقعات

 إلى ساعات أربع تبعد التي العاصمة كوااللمبور، في بوظيفة نينا السيدة التحقت ما وسرعان. لزواجها شديد توتر في

  .جوهور من الشمال

 تم أشهر ثالثة وبعد.  لمقابلة نينا استدعاء تم الوطنية، التسجيل مصلحة إلى الطلب نموذج تقديم من تقريباً  سنة وبعد

 في) زواجها حالة عن المقابلة أثناء في سؤال إليها وجه قد كان ولكن لذلك، سببا تُعط   ولم. ُرفض قد الطلب بأن إبالغها

 في عامالً  كان ذلك بأن وأُبلغت ،(عنه منفصلة تعيش كانت أنها رغم برايان من متزوجة تزال ال كانت الوقت ذلك

  .سنة بعد ابنتها إلى الجنسية لنقل طلبها تقديم تعيد أن يمكن إنها لها وقيل. المصلحة قرار

 تجديد ويتعين. االجتماعية الزيارة تصاريح طريق عن قانونية بطريقة البلد في وابنتها نينا زوج بقي نفسه الوقت وفي

 في اآلن تقيم نينا أن ورغم. التجديد أثناء نينا حضور يتعين كما رسوم، دفع وتتطلب أشهر ستة كل التصاريح هذه

 إلى للسفر تضطر فهي جوهور، في االجتماعية الزيارة لتصاريح سجلت قد البداية في كانت ألنها فنظراً  كوااللمبور،

 جوهور في الهجرة إدارة أرسلت كوااللمبور إلى انتقالها من عام وبعد. التصاريح تجديد إلى احتاجت كلما جوهور

 الفرع لها يحددوا لم لألسف أنهم غير. جوهور إلى وعودة ذهابا للسفر تضطر ال حتى كوااللمبور مكتب إلى ملفها

 .جديد من الوثائق جميع تقديم عليها يتعين وأنه فقد قد ملفها بأن نينا أُبلغت المطاف نهاية وفي الملف، إليه أرسل الذي

 سنة إلى أشهر ستة من االجتماعية الزيارة تصاريح صالحية لفترة تمديد على الحصول مرات عدة نينا وحاولت

 ستة لمدةكل منها  التأشيرة تجهيز من دورات ثالث بعد إال ممكناً  يكون لن هذا أن إلى الهجرة إدارة فأشارت. واحدة

 .نينا طلب رفض تم وهكذا الهجرة، مكتب نفس في أشهر
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 إليها نينا ذهبت التي المدرسة ورفضت. العامة بالمدارس جوليا تسجيل محاولة في صعوبات أيضاً  نينا وواجهت

 وهو المنطقة، في التعليم إدارة إلى االستمارات من العديد تقديم إلى نينا واضطرت. مواطنة ليست ألنها جوليا تسجيل

 وساور. أخرى شروط ضمن وذلك مواطنة، أنها من للتحقق القرى رؤساء أحد من توقيع على الحصول يتطلب أمر

 .تكاليفها تحمل تستطيع ال وهي خاصة، لمدرسة جوليا ترسل أن إلى تضطر أن من القلق نينا

 ذوي الهجرة مسؤولي أحد وأبلغ. بحالتها الداخلية وزير إلى علناً  نينا تقدمت لجوليا، الجنسية طلب رفض من عام وبعد

 منها فطُلب. الخيار هذا تُمنح لم بأنها نينا وأخبرته البنتها؛ الجنسية نقل خيار تُمنح أن ينبغي كان أنها نينا العليا الرتب

 حصلت نينا، من واالستفسارات االتصاالت من العديد وبعد أشهر، بثمانية ذلك وبعد. لجوليا الجنسية طلب تقديم إعادة

 .جنسيتها على جوليا

 

 عاطفية بضغوط ألقى مما البنتها، الماليزية الجنسية على نينا تحصل لكي اإلحباط من سنوات ثالث األمر استغرق لقد

 .تلقائية العملية تلك لكانت ،رجالً  نينا كانت ولو. كاهلها على لها لزوم وال هائلة ومالية

 

 رجال من المتزوجات األجنبيات و الماليزيات األجانب زوجات ظروف تحسين في تحققت قد المكاسب بعض أن رغمو

 منظمة  ذلك في بما الماليزية، المنظمات وتواصل. مختلفة بطرق التمييز ناتواجه النساء من الفئتان هاتان تزال ال ماليزيين،

 .بالجنسية يتعلق فيما والرجل المرأة بين الحقوق في بالمساواة للمطالبة حملة شن ،النسائية ةعونمال

المعونة النسائية بأن تخصص وباإلضافة إلى القضاء على التمييز على أساس نوع الجنس في إطار القانون، توصي منظمة 

طفالً في عام  21 225تقدر المنظمة عددهم بنحو لذين الحكومة مكتباً معيناً لتجهيز طلبات المتقدمين من عديمي الجنسية، ا

 .، وأن تنص على إدراج األطفال بالتبني تلقائياً في عداد المواطنين1559

 

 

 

 جزر البهاما

 

 ماكســــــيم

-وقبل بضع سنوات تزوج من آني. ينحدر ماكسيم أصالً من هايتي، ولكنه مقيم منذ أربعة عشر عاماً في جزر البهاما

 يعمل ماكسيم وكان. الثالث الطفل حاليا وينتظران البهاما جزر في مولودان طفالن ولديهما الفيل، وهي امرأة بهامية، 

 دب أن إلى يرام ما على شيء كل وكان. بانتظام يجدده عمل، تصريح بموجب البهاما جزر في قانونية بصورة

 في الشروع رفضت السلطات ولكن الزوج، إلقامة تصريحاً  فطلب. يكفله يعد ولم العمل صاحب وبين بينه الخالف

 في الهايتية السلطات أفادتهحيث  ،تقريباً  عاماً  استغرق الذي األمر هايتي، من ميالده شهادة تلقيه لحين العملية هذه

 ،جميعاً  إلعالتهم متفرقة بأعمال القيام في ماكسيم وأخذ حريق في منزلها األسرة فقدت ثم. الميالد شهادة بضياع البداية

 ذلك، إلى وباإلضافة. أجره له وايدفع فلم ذلك العمل أصحاب بعض واستغل. قانوني غير تصريح بدون العمل أن رغم

 المسافة حامل وهي الفيل-آني تقطع حتى االحتجاز رهن ووضعه الهجرة مراقبي من مرات عدة عليه القبض تم فقد

 للحصول مضطرة كانت األسرة أن كما. سراحه إطالق أجل من وتتوسل احتجازه مكان إلى األقدام على سيراً  الطويلة

 األجنبية المرأة أما. الميالد شهادة لترجمة رسوم عن فضال التصريح، طلب رسوم لدفع األموال من مزيد على

 .الزواج عند تلقائية بصورة الجنسية على الحصول حق فلها البهاما جزر من برجل المتزوجة

 

http://www.wao.org.my/
http://www.wao.org.my/
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المتزوجة بنقل جنسيتها إلى أطفالها المولودين خارج جزر البهاما، ما لم يتخّل  وال يسمح دستورجزر البهاما للمرأة البهامية

ال يُسمح كذلك لآلباء . )جنبي، أو إلى أطفالها بالتبني، على قدم المساواة مع الرجلالطفل عن الجنسية األخرى، أو إلى زوجها األ

 التشريع هذا إن الحكومة تقول وبينما (.بنقل جنسيتهم إلى أطفالهم سواء المولودين في جزر البهاما أو بالخارج غير المتزوجين

 كبيرة معاناة في يتسبب مما القانون، في موجوداً  التمييز يزال فال المحلية، التشريعات ببعض ما حد إلى أثره تخفيف تم قد

 خالل ذلك في بما المرأة، ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة جانب من الحكومة مع مراراً  المسألة هذه أثيرت وقد. لألسر

 بهامي دستور بإعداد القائمة الدستورية اللجنة أوصت ،1522 يوليه 8 وفي. 1521 يوليه في البهاما لجزر األخير استعراضها

 يتعلق فيما والنساء الرجال بين الكاملة والمساواة الجنسين بين الحيدة تتحقق لكي بالجنسية المتعلقة األحكام بتعديل’’ جديد

 .بعد الجديد الدستور على التصويت يتم ولم ‘‘.أو نقلها جنسيتهم باكتساب

 

 

  

 تنزانيــــــــا

 
  جونز جابرييل سيون

 

 المتحدة الواليات في كالهما كانا عندما بريطاني مواطن من تزوجت المولد تنزانية مواطنة جونز جابرييل سيون

 تصريح لديه وكان ،عاماً  21 لمدة تنزانيا في وعمل أقام أن له سبق قد زواجهما قبل سيون زوج وكان. األمريكية

 بطلب الزوجان تقدم االنتهاء، وشك على سيون زوج عمل تصريح أصبح عندما زواجهما، من عامين وبعد. باإلقامة

 في أسرة تكوين من أيضا يتمكنا لكي للمعالين مرور جواز على للحصول أروشا في اإلقليمي الهجرة مكتب إلى

 امرأة باعتبارها سيون وضع أساس على الطلب تقديم به المسموح غير من أنه أساس على ُرفض الطلب ولكن. تنزانيا

 .تنزانيين برجال المقترنات األجنبيات للزوجات إال تتاح ال الجوازات هذه أن إذ. تنزانية

 إعادة أجل من سفرها جواز على الطفلة إلدراج وسعت كينيا في مستشفى في مولودة الحق وقت في سيون ووضعت

. تنزانياً  مواطناً  ليس الطفلة والد أن أساس على التنزانية العليا اللجنة قبل من الطلب هذا رفض فتم. تنزانيا إلى الدخول

 عندئذ لها فُسمح االبنة، لهذه بريطاني سفر جواز على للحصول طلب تقديم سيون زوج على يتعيّن كان ثم ومن

 .تنزانيا بدخول

 تنزانيا في العليا المحكمة أمام دستورية دعوى سيون رفعت اإلنسان، وحقوق القانونية الحقوق مركز من وبمساعدة

 غير بالجنسية المتعلقة القوانين في الواردة التمييزية األحكام أن إعالن فيها تطلب 1551 ديسمبر/أول كانون 21 في

 بها تتمتع التي الحقوق بنفس تنزانيات لزوجات التنزانيين غير لألزواج السماح تطلب كما باطلة، وبالتالي دستورية

 األمن انعدام حاالت من تعاني سيون أسرة زالت وما. القضية وخسرت. تنزانيين ألزواج األجنبيات الزوجات

 يسبب مما إقامته، تصريح لتجديد بانتظام الطلبات تقديم زوجها على ويتعين. التمييز استمرار عن الناشئة والمصاعب

 وتضطر تصريحه يجّدد ال يوم يأتي أن خشية تنزانيا في منزل شراء من قلقة فهي. التكلفة عن فضال القلق ألسرته

 .البلد مغادرة إلى األسرة

 

 الجنسية قانون زال فما مواطنيها، بجميع يتعلق فيما التمييز وعدم المساواة على ينص تنزانيا في الدستور أن من الرغم علىو

 بنقل التنزاني للرجل إال تسمح ال فهي طابعها، في تمييزية 2990 لعام الهجرة قانون بموجب واللوائح ،2990 لعام التنزاني

 الواردة القضية ُرفعت وقد. المساواة قدم على لزوجها الجنسية نقل في الحق التنزانية المرأة تمنح ال ولكنها لزوجته، جنسيته
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 التمييزية األحكام على أسبقية بالمساواة المتعلقة الدستورية لألحكام أن أساس على القانوني، التمييز هذا تحدي أجل من هعالأ

 في القرار هذا ضد استئناف وقدم. تنزانيا في العليا المحكمة أمام خسرت القضية هذه أن غير. الجنسية تشريعات في الواردة

 المرأة حقوق جماعات وتمارس. لالستئناف أخرى سبل توجد وال. إجرائية فنية السباب رفضته ولكنها االستئناف، محكمة

 أن نتائج ذلك من كانو ،القانون على تعديل إلدخال الضغط اإلنسان، وحقوق القانونية الحقوق مركز ذلك في بما التنزانية،

 المولود الطفل يتمتع بحيث بالجنسية، المتعلقة المسائل في المساواة لضمان محدداً  حكماً  حالياً  يتضمن الجديد الدستور مشروع

 على قادرا يكون األجنبي الزوج أن كما والدته منذ الجنسية على الحصول على بالقدرة أجنبي وزوج تنزاني مواطن ألي

 ومن. استفتاء في التنزانيين قبل من الجديد الدستور مشروع ىعل التصويت سيتمو .سنوات خمس بعد الجنسية على الحصول

 .تعديالت أي بدون إقراره يتم أن المؤمل

  



22 

 

 

 

 

 السنغال

 
  :رابطة الحقوقيين السنغاليين

 دورنا إصالح قانون الجنسية في السنغال

، عّدل البرلمان القانون لكي يمنح المرأة السنغالية نفس حقوق الرجل في نقل جنسيتها 1522يونيه /حزيران 10في 

ق ئ، يصبح األطفال أكبر المستفيدين ألن تسجيلهم اآلن ممكن إما باستخدام وثاالقانون الجديدوبموجب  .إلى زوجها وأطفالها

وبالرغم من . ويسجل كثير من األطفال اآلن بموجب شهادات ميالد أمهاتهم. يةوالديهم وإما بحصولهم بسهولة على بطاقة هو

سنوات على األقل قبل أن يمكن لكل منهما نقل جنسيته لآلخر، فلم يعد القانون يميز  0اشتراط أن يكون الزوجان متزوجين لمدة 

 . أساس نوع الجنس على

  

فقد جعلنا رسالتنا . التمييز على أساس نوع الجنس في إطار القوانينولم تبدأ باألمس فقط مشاركتنا في القضاء على 

 .منذ تأسيسنا أن نمارس الضغط من أجل إزالة أي تمييز موجود في قوانينا المكتوبة

  

وقد استعرض من سبقونا جميع القوانين الوطنية وسلطوا الضوء على األحكام التي كانت تنطوي على تمييز 

وزودنا هذا االستعراض بخريطة طريق . لسنغال على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والدوليوتتعارض مع التزامات ا

فلم . ال يمكنها نقل جنسيتها تلقائياً لطفلها كما يمكن للرجلوكان أحد شواغلنا أن المرأة . للعمل في مجاالت منها قانون الجنسية

  .أو تقدمت بطلب من خالل مذكرة مكتوبة‘‘ مجهوالً ’’يكن بإمكانها ذلك إال إذا كان والد الطفل 

 

ومن دواعي األسف أن . وأرسلناه إلى الرئيس الموجود آنذاك 1550وقمنا بإعداد مشروع قانون منقح في عام 

1522ثم جرى إحياء المناقشات بشأنه في عام . مشروع القانون ظل مغفالً تتراكم عليه األتربة سنين عديدة
14
على يدي رئيس  

وهو ال يعلم أننا في الواقع المؤلفون )الوزراء الذي أعاد إلينا النص عن طريق وزارة العدل الستعراضه وإبداء الرأي بشأنه 

وكان النص الموجه إلينا هو النص األصلي الذي وضعناه؛ وكل ما أردنا تغييره فيه الحقاً يتمثل في (. األصليون للنص المبدئي

 .ان الحماية لألشخاص الذين يحتمل أن يصبحوا عديمي الجنسيةحكم صغير لضم

 

ونشعر بأن دعوتنا كان  –التي واجهناها خالل الحملة يتمثل في بطء االستجابة بشأن هذه القضية  أحد التحدياتوكان 

توعيتهم ذلك أن عامة الناس لم تكن قد تمت . ينبغي أن تكون أقوى وأن تساعد على إصدار القانون على نحو أسرع

 . بشكل مالئم فيما يتعلق بمسائل حقوق اإلنسان، ومن ثم لم يميلوا كثيراً إلى خطة المساواة

 

                                                           
14

 .فترة حكم أول رئيسة للوزراء وكانت أيضاً وزيرة عدل سابقةتم ذلك خالل   
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ويجدر التنويه بالدعوة القوية . أثر فعال في تهيئة البيئة التي يّسرت إحداث التغيير في هذا القانون ائنالحلفوكان 

عامة من أجل تمتع المرأة بالمساواة وفيما يتعلق بإقرار قانون بصفة  المجلس السنغالي للمرأةوالمستمرة التي قام بها 

إذا كان ’’: وكان التفكير في هذا الصدد يجري على النحو التالي. التكافؤ الذي مهد الطريق إلصدار قانون الجنسية

للجمهورية، فهل حق التصويت وبإمكانها أن تصبح من القيادات المنتخبة بل وأن تصبح رئيسة ( اآلن)للمرأة السنغالية 

 ‘‘من الطبيعي أال تتمكن من نقل جنسيتها إلى أطفالها؟

 

السنغال تقليدياً بطيئة للغاية في تقديم تقاريرها إلى هيئات المعاهدات اإلقليمية والدولية، ولكنها  كانت :الضغط الدولي

القطري من األقران في األمم االستعراض وخالل عملية . في فترة ما بدأت تلحق بالتزاماتها في إعداد التقارير

المتحدة، وجه اللوم للسنغال من جانب عدة دول أخرى على أوجه قصورها في مجاالت منها مسألة التمييز في 

 .وأدت هاتان العمليتان دوراً إيجابياً في توقيع الضغط على السنغال لكي تقوم باإلصالحات ذات الصلة. قوانينها

 

فينبغي أن يتمتع . ا نهجاً خاصاً بحقوق اإلنسان لدى سعيهم إلصالح قوانين الجنسيةهي أن يطبقو ونصيحتنا لآلخرين

وحق الجنسية هو أحد . جميع المواطنين في أي بلد بنفس الحقوق وأن يتمكنوا من نقل نفس الحقوق إلى أطفالهم

 .وال يوجد أي مبرر للتمييز إزاءه –الحقوق األساسية 

 

، يعّد صك قانوني من قبيل البروتوكول على الصعيد اإلقليمي لتقديم األوسع نطاقاً بالسياق األفريقي وفيما يتعلق 

 .اإلرشاد في المسائل المتعلقة بالجنسية فكرة رائعة وجديرة بالترحيب
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 القانــون الدولي بشــأن المســــــاواة

  وحقوق الجنسيــــــــة

 

 في الحكومات جانب من وتكراراً  مراراً  تأكيده وأعيد الجنسين، بين المساواة في األساسي الحق تأكيد لقد جرى 

 المعني الرابع العالمي المتحدة األمم مؤتمر وفي. المحلية الدساتير في وكذلك الدولية، والمؤتمرات واإلعالنات المعاهدات

. ‘‘الجنس نوع أساس على تميز قوانين من تبقى ما بإلغاء’’ بيجين عمل منهاج في حكومة 289 تعهدت ،2990 عام في بالمرأة

 .الجنسين بين تميز التي القوانين جميع إللغاء مستهدفا موعداً  1550 عام المتحدة لألمم العامة الجمعية حددت ،1555 عام وفي

   

وقد أُرسي الحق في الجنسية أيضا بموجب اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
15

، وفي اتفاقية حقوق الطفل
16

، وعززه 

بيجين منهاج عمل
17

وتدعو اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. 
18
دون تمييز بسبب العرق أو ’’إلى التمتع بالحق في الجنسية  

االمتناع عن ’’، وتحث اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري الدول األطراف على ‘‘اللون أو األصل القومي أو االثني

غير المواطنات المتزوجات من مواطنين والرجال من غير المواطنين المتزوجين من  تطبيق معايير معاملة مختلفة مع النساء

‘‘مواطنات
19
. 

وكذلك تناولت معاهدات األمم المتحدة وهيئات رصد المعاهدات الحق في المساواة أو في عدم التمييز على أساس نوع الجنس 

من نقل الجنسية إلى  يع أشكال التمييز ضد المرأة تعالج كالً فاتفاقية القضاء على جم. في سياق حقوق الجنسية على وجه التحديد

 :األزواج واألطفال بالنص على ما يلي

 

  9المادة 

وتضمن . مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو االحتفاظ بها تمنح الدول األطراف المرأة حقوقاً  -2

جنسية الزوجة،  بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائياً 

 .أو جعلها عديمة الجنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج

 . مساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما ة حقوقاً تمنح الدول األطراف المرأ -1

‘‘النساء واألطفال -الحق في الجنسية’’، أصدر مجلس حقوق اإلنسان قرار 1521يوليه /تموزفي و  
20

، مما يدل على 

 األمور المتعلقة عن  اإلنسان لحقوق السامية المفوضية من تقريرا وطلب المجلس .أن هذه ما زالت مسألة تثير القلق الشديد

در لمفوضية حقوق اإلنسان ص تقريروفي . األطفال على أثرها ذلك في بما بالجنسية، المتصلة المسائل في المرأة ضد بالتمييز

                                                           
15
 12المادة  

16
 8و 7المادتان  

17
 (ب) 472الفقرة  

18
 (د) 2المادة  

19
 .8، الفقرة 10/1/4002: التمييز ضد غير المواطنين: 20التوصية العامة رقم  

20
 A/HRC/20/L.8 وهي متاحة في الموقع ،

http://ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session20/Pages/ResDecStat.aspx. 
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1522 مارس/آذارفي 
21

 تميز التي الجنسية قوانين وفي الدستور في الواردة األحكام جميع إلغاء’’ بـ لدولا ، أوصت المفوضية

 و ‘‘بها،  واالحتفاظ وتغييرها الجنسية على بالحصول يتعلق فيما والمرأة الرجل بين التامة المساواة لضمان وذلك المرأة، ضد

نوفمبر /تشرين ثاني وفي .‘‘الرجل مع المساواة قدم على جنسيتها إلى أطفالها من منح لتمكين المرأة الجنسية قوانين تعديل’’

المتعلقة باألبعاد الجنسانية  21بالقضاء على التمييز ضد المرأة التوصية العامة رقم ، اعتمدت لجنة األمم المتحدة المعنية 1522

واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية للمرأة الالجئ مركزل
22
كتساب ونصت التوصية على أن حق المرأة بموجب االتفاقية في ا .

ة مع الرجل ينطبق أيضاً على زوجهاحتفاظ بها وفي منح جنسيتها على قدم المساوجنسيتها أو تغييرها أو اال
23
وأصدرت   .

التمييز على  تنطوي على اللجنة عدداً من التوصيات المحددة التي ينبغي أن تتبعها الدول لكي تكفل عدم وجود قوانين للجنسية 

 المشاركة ضمان في بالغة بأهمية وتتسم والدولة الشخص بين القانوني الرباط هي الجنسية’’ أساس نوع الجنس، وذلك ألن

وأبرز فريق األمم المتحدة العامل المعي بالتمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة كذلك ضرورة  . عالمجتم في التامة

تميز ضد المرأة في قوانينها الخاصة بالجنسية اإلصالح القانوني في رسائله إلى الحكومات التي 
24
. 

 

وعلى الرغم من أن الحق المتساوي للرجل والمرأة في منح الجنسية ألطفالهما غير منصوص عليه صراحة في العهد الدولي 

الحق في أن يكتسب "من العهد،  التي تعطي كل طفل  12الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ففي تعليق عام على تفسير المادة 

ال ينبغي قبول أي تمييز بشأن الحصول على الجنسية بموجب القانون ’’إلنسان أنه ، تقرر اللجنة المعنية بحقوق ا“جنسية 

الداخلي فيما بين األطفال الشرعيين واألطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية أو لوالدين عديمي الجنسية أو استنادا إلى حالة 

‘‘أحد األبوين أو كليهما من حيث الجنسية
25

المعنية بحقوق اإلنسان بوضوح، سواء في تعليقاتها العامة، أو وينص فقه اللجنة . 

عن طريق الحوار الجاري مع الدول األطراف، على أن القوانين التي تنطوي على تمييز في نقل الجنسية إلى األطفال على 

 .أساس نوع جنس والديهم تتعارض مع العهد

 

سنوات بعد انقضاء موعد األمم المتحدة  أكثر من عشرمن اعتماد منهاج عمل بيجين، و عاماً  ينعشر أكثر منوبعد 

المستهدف إللغاء جميع القوانين التي تميز على أساس الجنس،  فإن العديد من القوانين التي تميز صراحة ضد المرأة، بما في 

دى اعتماد اإلطار الجديد للتنمية المستدامة، خطة عام ، ل1520سبتمبر /كانون اولوفي   .ذلك في مجال الجنسية، ال تزال سارية

 انعدام أوجه من والحد الفرص تكافؤ ضمان’’سلطت الدول األعضاء في األمم المتحدة الضوء من جديد على ضرورة ، 1525

 والسياسات التشريعات وتعزيز التمييزية، والممارسات والسياسات القوانين إزالة خالل من ذلك في بما النتائج، في المساواة

‘‘الصدد هذا في المالئمة واإلجراءات
ويتعين على الحكومات أن تولي األولوية للقضاء على جميع أشكال التمييز القائم على أساس  .26

 .عن التزاماتها الوطنية الخاصة بكفالة المساواة نوع الجنس، من أجل الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، فضالً 

                                                           
21
 A/HRC/23/23 وهي متاحة في الموقع ،

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session23/Pages/ListReports.aspx 

22
بشأن األبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز الالجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية،  23القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم لجنة األمم المتحدة المعنية ب  

: ، وهي متاحة في الموقع CEDAW/C/GC/32 ، 3102نوفمبر  5

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/32&Lang=en 

23
 .55المرجع نفسه في الفقرة   

24
 و  http://ap.ohchr.org/Documents/sdpage_e.aspx?b=10&se=163&t=9 :متاح في الموقع  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Pages/ListReports.aspx  

25
 .8، الفقرة (1282الدورة الخامسة والثالثون، ) 17العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التعليق العام  

26
   https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld. 
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 التوصيــــــــــــات

 :يتعين على الحكومات التي توجد لديها أحكام قانونية بشأن الجنسية تنطوي على تمييز على أساس الجنس أن تراجع تلك األحكام

 وسواء ولدوا داخل أو خارج نطاق  ،لكي يمكن للمرأة والرجل على قدم المساواة منح الجنسية ألبنائهما أينما ولدوا

 كان الطفل قد تم تبنّيه أو لم يكنسواء و ، الزواج

  في أو البلد داخلفي لكي يمكن لكل من المرأة والرجل أن يمنح الجنسية لشريك حياته على قدم المساواة سواء تزوجا 

 وال يفقد هؤالء النساء والرجال األجانب جنسيتهم الجديدة تلقائياً لدى انتهاء الزواج الخارج

  الجنسية بصورة تلقائية لدى اقترانها بزوج من جنسية أخرى دون موافقتها الفعليةال تفقد المرأة أو تكتسب لكي 

  ال يترتب على تغيير جنسية األب تلقائياً فقدان زوجته وأطفاله لجنسياتهملكي 

  لضمان أن يوجد اتساق بين جميع القوانين واألنظمة التي تعالج هذه المسألة لكي تعامل جميع األحكام الرجل والمرأة

على قدم المساواة وبشكل منصف، وأن تكون هذه األحكام واضحة لكل من الذين يريدون االستفادة منها والذين 

 يقومون على تنفيذها

 

وينبغي إتمام هذه التنقيحات وما يعقبها من تغييرات في القوانين على نحو تعاوني مع البلدان األخرى بغية إيجاد مجموعة 

 .متسقة من قوانين الجنسية

 

كما ينبغي أن تضطلع الحكومات بمراجعة جميع . يالعرقاألصل وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي إزالة أي تمييز يرتبط بالعنصر أو 

األنظمة والعمليات المرتبطة بذلك لضمان أال يؤثر التمييز األوسع نطاقا على قدرة المرأة على منح جنسيتها ألبنائها وزوجها في 

  .حرية

 تــــــةالتدابيــــر المؤق
 

فقانون الجنسية في لبنان . لقد خففت بعض التدابير المؤقتة من حدة المصاعب المترتبة على قانون الجنسية التمييزي

وهذا . أوالدهألي من بمنح جنسيته اللبنانية لزوجته و( وليس للمرأة)ال يسمح إال للرجل  على سبيل المثال، كما في األردن، أيضاً 

ض مكانة المرأة كمواطنة على قدم المساواة ويتناقض المرأة من المساواة مع الرجل من حيث الجنسية، يقوّ القانون، الذي يحرم 

مع الدستور اللبناني، الذي ينص على أن جميع المواطنين اللبنانيين متساوون أمام القانون ويتمتعون بنفس الحقوق المدنية 

إلى بعض التحسينات  1522سبتمبر /كانون أولأنظمة العمل الصادرة في  وأدت بعض التغييرات القليلة الهامة في. والسياسية

في حياة اللبنانيات المتزوجات من غير المواطنين من خالل السماح بتصاريح العمل ألزواجهن وأطفالهن غير المواطنين دون 

ومن دواعي األسف أن الحكومة . الحاجة إلى كفالة أحد أصحاب العمل ومنح تصاريح اإلقامة مجانا دون الحاجة إلى وظيفة

 .مشروع قانون يسعى بشكل صحيح لمعالجة عدم المساواة في قانون الجنسية 1522يناير /كانون ثانياللبنانية رفضت في 

وقد رفعت السلطات الماليزية أيضاً بعض القيود المفروضة على العمل ضمن تدابير أخرى قليلة اتخذتها ومن شأنها، 

وكما سلفت اإلشارة أعاله، أعطت حكومة األردن . تخفف من المشقة التي يعانيها المتزوجون وأسُرهمفي حال تنفيذها، أن 

، ومنها تراخيص اإلقامة وتحسين إمكانيات ‘‘المزايا’’موافقتها على منح األزواج األجانب لنساء أردنيات وأطفالهم بعض 

، إذا كثيراً  التدابيروف تخفف هذه وس. مل في القطاع الخاصتعليم والعالحصول على تسهيالت الرعاية الطبية الحكومية وال

، إلى حين يتم تعديل قانون الجنسيةمن المشاق التي تتعرض لها األسر المتضررة نفذت،
27
.  

                                                           
27

 .http://www.equalitynow.org/category/country/jordan لالطالع على مزيد من المعلومات عن العمل النسائي للمساواة اآلن بخصوص األردن، انظر    
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 المتزوجات والنساء المتزوجات غير األمهات حياة على سلبيا أثرا يحدث زال ما القانون في موجود تمييز أي فإن ذلك ومع

 الضروري ومن. 28والتنقل اإلمكانيات إلى والوصول االختيار في حريتهن يقيد الذي األمر وعائالتهن، المواطنين غير من

 .29ممكن وقت أقرب في العالم حول التمييزية الجنسية لقوانين شامل تعديل يجري أن

 

  

                                                           
28

 .8، على سبيل المثال، الهامش ي/انظر  

29
: اة بين الجنسين، وقوانين الجنسية، وانعدام الجنسيةالمساو: "يمكن االطالع على شهادات أخرى في ورقة مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين   

 .http://www.unhcr.org/4f587d779.htmlوهي متاحة في الموقع " شهادات على تأثيرها على النساء وأسرهن،
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 ما الذي يمكنك عمله؟

 :يرجى منك اآلتي

 

 توغوو برونيو البحرين و  األردن، بما في ذلك حملة بالجنسيةفي إطار حمالتنا الخاصة  تحركب ي/أن تقوم 

  المتحدة الواليات و  موناكوو لبنانو سوازيلندو

 

 الذي  على التماسنا توقع  أن  والمرجو !اسمك إلى النداء الموجه من أجل جعل المساواة حقيقة واقعة ي/أن تضيف 

اإلنسان التابع لألمم المتحدة سيجري تسليمه إلى الحكومات المذكورة في هذا التقرير قبل موعد اجتماع مجلس حقوق 

 .1521في شهر يونيه 

 

 على شبكة اإلنترنت باستخدام في النقاش الدائر  ي/أن تشارك #UnsexyLaws  و #statewerein 

 

 اآلن  للمساواة   اليومتتبّرع  وأن المساواة في إطار القانون،  ي/أن تدعم 

 

 

 

 
 

 في األردن 6102مظاهرة من أجل المساواة في حقوق الجنسية في عام   المساواة اآلن وشركاؤها يشتركون في

  

http://www.equalitynow.org/take_action/discrimination_in_law_action451http:/www.equalitynow.org/
http://www.equalitynow.org/law/decree_law_no_12_amending_bahraini_citizenship_act_of_1963
http://www.equalitynow.org/law/brunei_nationality_law_no_4_of_1961_as_amended_by_s_4300_and_s_5502
http://www.equalitynow.org/law/ordinance_no_78_34_of_7_september_1978_establishing_the_code_of_togolese_nationality
http://www.equalitynow.org/law/constitution_of_the_kingdom_of_swaziland_act_2005
http://www.equalitynow.org/take_action/discrimination_in_law_action362
http://www.equalitynow.org/law/law_no_1155_on_nationality_december_18_1992_as_amended_by_law_no_1276_december_22_2003_and_law_n
http://www.equalitynow.org/law/the_immigration_and_nationality_act
http://www.equalitynow.org/take_action/discrimination_in_law_action471
http://www.equalitynow.org/take_action/discrimination_in_law_action471
https://org2.salsalabs.com/o/6208/donate_page/donate
https://org2.salsalabs.com/o/6208/donate_page/donate
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Contact Us: 

Equality Now Americas Office                      

PO Box 20646                                                          

Columbus Circle Station 

New York, NY 10023 

USA 

Phone: +1-212-586-0906 

Fax: +1-212-586-1611 

Email: info@equalitynow.org 

Equality Now Africa Office 

PO Box 2018 

00202 

Nairobi 

KENYA 

Phone: +254-20-271-9913/9832 

Fax: +254-20-271-9868 

Email: equalitynownairobi@equalitynow.org 

Equality Now Europe Office 

1 Birdcage Walk 

London SW1H 9JJ 

UNITED KINGDOM 

Phone:  +44 (0) 20 7304 6902 

Fax: +44 (0) 20 7973 1292 

Email: ukinfo@equalitynow.org 

Registered charity, number 1107613 

Company number 4926476 

For media enquiries please contact: 

press@equalitynow.org 

mailto:info@equalitynow.org
mailto:equalitynownairobi@equalitynow.org
mailto:ukinfo@equalitynow.org
mailto:press@equalitynow.org

