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شكر وتقدير
 توّد Equality Now أن تشكر الجهود المبذولة بال كلل من المنظمات والأفراد، والتي تشمل المساعدة في الأبحاث

وفي إعداد هذا التقرير، وبخاصة: 

كاثرين هارينغتون، الحملة العالمية من أجل المساواة في حقوق الجنسية
آليسيا والاس )Equality في جزر البهاما( 

منظمة المرأة العربية )الأردن( 
الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة )لبنان(

بريدجت وودنغ، مرصد مهاجري الكاريبي )جمهورية الدومينيكان(
فيرناندو بيساكوت، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الالجئين

ليزل مولر، مركز قانون الطفل، جامعة بريتوريا )جنوب أفريقيا(
ديتشن لاما وسابين شريسثا، منتدى المرأة والقانون والتنمية )نيبال( 

منظمة Family Frontiers )ماليزيا(
بياتريس دونكان، هيئة الأمم المتحدة للمرأة

 ونتوجه بجزيل الشكر للنساء والفتيات الالتي أسهمن بأصواتهن في دراسات الحالة الواردة
في هذا التقرير. 

 :Equality Now ونقّدر مساهمات موظفي 

أنطونيا كيركالند وديفيا سرينيفاسان وكاثرين باين وبرينا سوبيروال وإيما ستوسكوبف-إيرليش وديما دبوس 
وباليك أيانج وباربرا جيمينيز-سانتياغو وآنا إلينا أوباندو وإستير واويرو وماري كيميميا في البحث وصياغة وإعداد 

هذا التقرير وجاكوي هانت كانديريكيرا وفايزة محمد في مراجعة التقرير. 

كما نتوجه بالشكر أيضًا إلى كل من:

 المصممات/ين: كارولين بويد و ألين نّصار

 المترجمات/ين: برايم برودكشن ل.ت.د. و توماس فوريسكي 

المصورات/ين: الصور المتضمنة في التقرير حصلنا عليها من شركائنا من خالل
Forum for Women Law and Development, Global Campaign for Equal Nationality Rights, 

Family Frontiers, and UN Women/Ryan Brown, as well as LeoPatrizi, TommL, Phynart Studio, 
JohnnyGreig, belterz, FatCamera, and NickyLloyd via iStock.

Equality Now نبذة عن
تأسست Equality Now عام 1992، وهي منظمة 

دولية تعمل على حماية وتعزيز حقوق جميع النساء 
والفتيات حول  العالم. تتركز حمالتنا على أربعة مجالات 

للبرامج: المساواة القانونية، وإنهاء العنف الجنسي، 
وإنهاء الممارسات الضارة، وإنهاء الاستغالل الجنسي، 

مع التركيز بصفة شاملة على احتياجات المراهقات 
الفريدة. تجمع Equality Now بين النشاط على 

مستوى القاعدة والمناصرة القانونية الدولية والإقليمية 
والوطنية، من أجل تحقيق التغيير القانوني والمنهجي 
لمصلحة جميع النساء والفتيات، وتعمل على ضمان  أن 

تسن الحكومات قوانين وسياسات لدعم حقوقهن، 
وتقوم بإنفاذها. وتعد Equality Now منظمة عالمية 

لها شركاء وأعضاء في شتى أنحاء العالم.

 
 info@equalitynow.org  

 www.equalitynow.org/state  

 facebook.com/equalitynoworg 

 instagram.com/equalitynoworg 
 
 @equalitynow 
 
                   linkedin.com/company/equality-now 
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تمهيد

الصديقات العزيزات والأصدقاء الأعزاء،

لكل إنسان الحق في أن يولد وله/ا جنسية - في أي مكان 
من العالم - مطمئنًا/ة إلى تمتعه/ا بحقه/ا كإنسان في 
اكتساب او تغيير او الاحتفاظ بها على قدم المساواة، 

على النحو الذي ينص عليه القانون الدولي. ولا يوجد سبب 
يبرر أن 50 بلدًا ما زال تحتفظ بقوانين للجنسية والمواطنة 
متحيزة جنسيًا، و تمييز ضد المرأة، وتنطوي على احتمال 

تعريضها هي وأسرتها للخطر. وإذا ما تعاونت الحكومات، 
فهذا شيء بإمكاننا تصويبه في غضون فترة قصيرة 

جدًا من الزمن. وسوف يصبح العالم مكانًا أكثر أمانًا وأكثر 
مساواًة وأكثر رخاء للجميع.

تخّيل أن تولد بدون جنسية أو أن تحرم من جنسية أمك، 
أو في بعض الأحيان، من جنسية أبيك. تخيل المعاناة من 
أجل الحصول على التعليم والخدمات الصحية والوظائف 

والتصويت وغيرها من حقوق الإنسان والاستحقاقات 
والخدمات، مثل الحصول على رخصة قيادة، وهو ما يعتبره 
معظم المواطنات/ين حقًا مكتسبًا. ومن دواعي الأسف، أن 
هذا أمٌر واقٌع بالنسبة لعدد لا حصر له من النساء وأسرهن. 

وقد التزمت جميع البلدان بالمساواة بين الجنسين، ويشمل 
ذلك قوانين الجنسية لديها. وهي بالفعل ُملزمة بتوفير 

حقوق الجنسية على قدم المساواة بموجب اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )السيداو(، ومنهاج 

عمل بيجين، وأهداف التنمية المستدامة، وبموجب دساتيرها 
الخاصة في معظم الأحوال. 

ولكن عددًا كبيرًا  من الحكومات، يبلغ ربع العالم، قرر ألا تتمتع 
المرأة بنفس حقوق الرجل في نقل جنسيتها إلى أطفالها أو 

إلى زوجها الأجنبي، أو في تغيير جنسيتها أو الاحتفاظ بها.

والآن تصور أن تولد متمتعًا بجنسيتك التي تستحقها، آمنًا 
لعلمك أنه لا يمكن أن ُتسلب منك. وأنك ستكون قادر يومًا ما 
على نقل جنسيتك لأطفالك وزوجتك، حتى يتمتعوا هم أيضًا 
بحقوق الإنسان المكفولة لهم ويحصلوا على نفس الحريات 

والاستحقاقات والخدمات التي نستحقها جميعًا. 

ولا يلزم أن تكون قوانين الجنسية معقدة، والحل في الواقع 
في أن تكون بسيطة للغاية - ينبغي على الحكومات تفكيك 

القوانين المتحيزة جنسيًا وأن تمنح الجميع نفس حقوق 
الجنسية اليوم.  

ث من Equality  Now واقع النساء  يعكس التقرير الُمحدَّ
المتقاطع والأثر المدمر لقوانين الجنسية التي ُتمّيز على 
أساس الجنس على حياة البشر، جنبًا إلى جنب مع سجل 

للتقدم الُملهم الذي تحرزه بعض البلدان والأقاليم، ويعد 
أداة هامة ومالئمة  بالنسبة للحكومات وواضعي القوانين 
والمناصرات/ين الساعيات/ن لبث الروح في رؤيتهن/م للنوع 

الاجتماعي والمساواة بين الأجيال.  

ولا تملك النساء ولا أسرهن ولا العالم بأسره رفاهية 
الانتظار. إذ يجب علينا أن نجتمع من أجل تحقيق الرؤية 

الجماعية للمساواة القانونية الكاملة للجميع. 

ياسمين حسن
 المديرة التنفيذية

Equality Now لمنظمة
 عضو مجلس إدارة

Equality Now

شادية المعوشي
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مقدمة
لقد شهدنا تقدمًا جيدًا في تحقيق المساواة في قوانين 

الجنسية، حيث أجرى 19 بلدًا إصالحات قانونية جزئية أو كلية 
وقطعوا التزامات هامة على المستوى الإقليمي والعالمي. 

بدأت Now Equality عماًل متعمقًا للمناصرة من أجل إصالح 
قوانين المواطنة والجنسية التي تميز على أساس الجنس 

عالميًا منذ ما يقرب من عقد كامل. ومنذ إطالق تقرير حالتنا 
الراهنة: القضاء على التمييز الجنسي في قوانين الجنسية 

في آذار/مارس 2016 فقط ، حققت أربعة من البلدان التي 
ألقينا عليها الضوء - غينيا وليسوتو وناورو وجزر سليمان 
- المســاواة القانونية الكاملة في حقوق الجنســية، بينما 

حققت ثمانية بلدان أخرى إصالحات هامة أو اتخذت خطوات 
هامة تجاه الإصالح. وقد أسهمت الحركات والتحالفات 

النسوية، ومنها الحملة العالمية من أجل المساواة في 
حقوق الجنسية والتي تعتبر Equality Now عضوًا مؤسسًا 

في لجنتها التوجيهية، إسهامًا كبيرًا في هذا التقدم المحرز.  

ولكن على الرغم من هذا التقدم، فإن قوانين الجنسية التي 
ُتمّيز على أســاس الجنس لا تزال موجودة في 49 بلدًا )%25 

مــن الــدول الأعضاء فــي منظمة الأمم المتحدة(. تؤثر 
قوانين الجنســية التي تميز على أســاس الجنس تأثيرًا هائاًل 

على النســاء وأســرهن، فكثيرًا ما تنتهك حقوقهن في 
الصحة والتعليم والتوظيف وعدم التمييز على أساس العرق1 

والإثنية والدين وما إلى ذلك. كما أنها تحد من مشاركة 
النساء في الحياة العامة. كما أن النساء يتمتعن بحماية 
أقل من العنف القائم على النوع الاجتماعي نظرًا لأنهن 

يواجهن صعوبات أكبر في ترك العالقات المسيئة، حين تعتمد 
جنسيتهن و/أو جنسية أطفالهن على الزوج المسيء. وحتى 
الفتيات فيتعرضن لتزويج الأطفال لاكتساب الجنسية القانونية.  

أدت جائحة  كوفيد-192 والنزاعات المســلحة أو 
السياســية والنزوح الذي ســببته أزمات أخرى في تفاقم 
أثر القوانين التي تميز على أساس النوع الاجتماعي، مما 

أدى إلى زيادة انفصال الأسر وانعدام الجنسية وغيرها من 
الصعوبات الظالمة وغير الضرورية، نتيجة السلوك الذكوري 

وعالقات السلطة غير المتكافئة.3 

1   انظر التقرير الموضوعي للمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يرتبط بذلك من تعصب بشأن »التمييز العنصري في سياق المواطنة والجنسية 
والوضع بإزاء قوانين الهجرة،« الفقرة 12 “أهمية اعتماد نهج متعدد القطاعات إزاء التمييز العرقي في سياق قوانين المواطنة والجنسية والهجرة التي تعزى لها التأثيرات المضاعفة والمتفاوتة 

للفوارق المرتبطة بالجنس وبالمسألة الجنسانية، في جملة عوامل أخرى. وتواصل الدول تنفيذ القوانين ذات النزعة الذكورية التي تستخدم التمييز على اساس نوع الجنس لتحقيق الإقصاء 
 https://undocs.org/A/HRC/38/52الاجتماعي والإثني والديني.” متاح من خالل الرابط؛ 

https://equalnationalityrights.org/images/zdocs/GCENR-et-al--Submission-regarding-2021-report-on-20th-anniversary-of-DDPA-.pdf انظر أيضًا

2   في أعقاب جائحة فيروس كوفيد-19، قامت الحملة العالمية من أجل المساواة في حقوق الجنسية بجمع بيانات من الشركاء الوطنيين وأصدرت بيانًا  ونشرة صحفية في نيسان/أبريل 2020 عن أثر 
فيروس كوفيد على الأسر المتضررة من قوانين الجنسية التي تمّيز طبقًا للنوع الاجتماعي. 

3   انظر الحملة العالمية من أجل المساواة في حقوق الجنسية، التقرير المقدم إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين لإثراء التقرير رقم 1 بشأن انتهاكات حقوق الإنسان 
 على الحدود الدولية: الاتجاهات والوقاية والمساءلة – التعرف على أوجه الضعف الخاصة بالنساء والأطفال،

 https://equalnationalityrights.org/images/zdocs/GCENR-et-al-Submission-SR-Migrants---Human-Rights-Violations-at-International-Borders.pdf.

4   المرجع السابق أدى التمييز على أساس النوع الاجتماعي في قوانين الجنسية إلى تفاقم الصعوبات التي تواجهها أسر النساء اللبنانيات والماليزيات والعمانيات، على سبيل 
المثال، المتزوجات من أزواج غير حاصلين على الجنسية اثناء جائحة فيروس كوفيد-19. 

https://www.equalitynow.org/news_and_insights/era-in-2022-whats-next/ 5   لمزيد من المعلومات عن الوضع الحالي لتعديل المساواة في الحقوق، انظر
6  في عام 2017، وجدت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية سيشنز ضد مورالز سانتانا، رقم Ct .S 137. 1678 )2017( أن الحكم الذي يلزم الآباء الأمريكيين غير المتزوجين 

باستيفاء فترة إقامة أطول من الأمهات حتى يتسنى لهم نقل الجنسية إلى أبنائهم المولودين في الخارج غير دستوري بموجب التعديل الخامس. وكانت قضية سابقة وهي 
فلورز-فيالر ضد الولايات المتحدة، رقم S.U 564. 2010 )2011( قد أكد دستورية نص الإقامة دون إبداء رأي مكتوب.  

 CCT 7  على سبيل المثال، وجدت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا أن القسم رقم 10 من قانون تسجيل المواليد والوفيات رقم 51 لعام 1992 غير دستوري )القضية رقم
20/101(، ويعزى ذلك جزئيًا إلى أنه يقيد حق الآباء غير المتزوجين في تسجيل ولادة أطفالهم وبالتالي يميز ضد الأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين ويشمل ذلك التمييز الحد 
من قدرتهم على الحصول على الجنسية. انظر أيًضا،مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الالجئين، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الالجئين واليونيسف: مذكرة معلومات أساسية 

https://www.refworld.org/docid/60e2d0554.html :بشأن التمييز على أساس الجنس في تسجيل المواليد، 6 تموز/يوليو 2021، متاح من خالل الرابط

فحين ُأغلقت الحدود نتيجة الجائحة، كثيرًا ما كان الأطفال 
المولودين لآباء غير مواطنين في دول ذات قوانين الجنسية 

التمييزية، يحتجزون خارج البالد، نتيجة عدم إقرار الدولة 
بحقهم في الحصول على جنسية أمهاتهم. وفي  بعض 
البلدان، حرمت النساء الالتي لهن أبناء غير حاصلين على 
الجنسية من المساعدات الأسرية المتعلقة بالجائحة ومن 

الاستحقاقات الاجتماعية.4

ويعتبــر اتبــاع نهــج قائم )متكامل( على النظام الإيكولوجي 
تجاه حقوق الجنسية والمساواة القانونية بشكل عام أمرًا 

أساسيًا، بدًءا من ضمان المساواة الدستورية وإنفاذها. على 
سبيل المثال، لو كان للولايات المتحدة تعديالت المساواة 

في الحقوق5 ضمن دستورها، لكان من الممكن إلغاء أحكام 
الجنسية التمييزية على اساس الجنس القائمة على شروط 

الإقامة6. و بموجب تعديل المساواة في الحقوق، يمكن 
إبطال الأحكام الأخرى الخاصة بالجنسية، والتي تستند على 
القوالب النمطية الجندرية وتغذيها، والتي لا تزال موجودة 

في الولايات المتحدة. ولا تزال بلدان عديدة لديها أحكام 
جنسية متناقضة في قوانين الجنسية أو المواطنة يجب أن 

تتسق إما مع أحكام الجنسية و/أو المساواة في دساتيرها. 
ومن القوانين واللوائح والإجراءات الأخرى التي تؤثر على 

حقوق الجنسية ويجب تدقيقها ووضعها موضع التنفيذ، كل 
ما يختص بتسجيل المواليد7 والزيجات، من بين أمور أخرى.   

ومــع بــدء تعافــي العالــم ي من جائحة  كوفيد-19، 
نأمــل أن تجــد الحكومــات إلهامــًا جديدًا للقيام بجميع 

الإصالحات القانونية الالزمة حتى يتســنى لجميع النســاء 
والرجال التمتع بحقوق الجنســية على قدم المســاواة 

والمشــاركة كمواطنين كاملين في جميع مســتويات 
المجتمع. 

 
 
Conference for Arab States on Good Practices & Regional Opportunities  
to Strengthen Women’s Nationality Rights, 2017
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9حالتنا الراهنة: القضاء على التمييز الجنسي  في قوانين الجنسية - إصدار عام 2022

الحملة العالمية من أجل المساواة في حقوق الجنسية عدد الدول التي تطبق قوانين الجنسية التي تمييز على أساس الجنس

أنشئت الحملة العالمية من أجل المساواة في حقوق 
الجنسية عام 2014 بواسطة Now Equality، واتحاد 

المساواة في الحقوق )Trust Rights Equal(، ومعهد  
انعدام الجنسية والإدماج، ومفوضية الأمم المتحدة 

لشؤون الالجئين، ومفوضية الالجئين النسائية*، 
المخصصة للقضاء على التمييز على أساس النوع 

الاجتماعي في قوانين الجنسية في شتى أنحاء العالم. 
وقد قامت الحملة بقدر كبير من الدعوة والمشاركة على 

المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، لإبراز الحاجة 
لضمان حقوق متساوية في الجنسية،  وإبراز التكاليف 

الباهظة للتمييز على أساس النوع الاجتماعي في قوانين 
الجنسية، سواء بالنسبة لألشخاص المتضررات/ين أو 

أسرهن/م أو المجتمع بأسره. ومن بين إنجازاتها: 

إصالح قانون الجنسية في مدغشقر، بالنص   ●
على حق المرأة في منح جنسيتها لألطفال عند الولادة 
على قدم المساواة مع الرجال، والذي دخل حيز التنفيذ 
في كانون الثاني/يناير 2017، بعد عام واحد مباشرة من 

أول ورشة عمل وطنية تعقدها الحملة العالمية من أجل 
المساواة في حقوق الجنسية مع الحكومة والمجتمع المدني.

قامت سيراليون بتعديل قانون الجنسية الخاص   ●
بها في حزيران/يونيو عام 2017، والذي أصبح الآن يضمن 

للنساء والرجال الحق في منح الجنسية لألطفال على 
قدم المساواة. 

أسقطت المحكمة العليا للولايات المتحدة   ●
في عام 2017 أحد الأحكام التي كانت تحرم الآباء غير 
المتزوجين من منح جنسيتهم لأطفالهم على قدم 

المساواة مع الأمهات؛ 

في أعقاب جهود المناصرة المنسقة من   ●
أجل إصدار قرار جديد من مجلس حقوق الإنسان بشأن 
المساواة في حقوق الجنسية للمرأة، صدر القرار رقم

 7/32 بدعم من 107 طرفًا في حزيران/يونيو 8.2016 
8  في أعقاب صدور القرار رقم 7/32، عقدت الحملة العالمية والبعثة الدائمة لالتحاد الإفريقي والبعثات الدائمة لكل من الجزائر ومدغشقر جلسة إحاطة بشأن 

الحاجة للمساواة بين الجنسين في حقوق الجنسية في أفريقيا بحضور أعضاء الاتحاد الأفريقي في جنيف.
9  يدعو هذا الإعالن غير المسبوق جميع دول الجامعة العربية إلى احترام حقوق الجنسية على قدم المساواة بين الجنسين وسن إصالحات، حسب الاقتضاء؛ 

وإزالة أي تحفظات على المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )السيداو( وتحديد جهات تنسيق ووضع خطط عمل من ِقبل الحكومات 
الوطنية من أجل تنفيذ الإعالن.

بالإضافة إلى ذلك، ومنذ عام 2017، قامت الحملة العالمية، 
 من بين أنشطة أخرى كثيرة، بما يلي: 

●  تنظيم اجتماع غير مسبوق استضافته جامعة 
الدول العربية، وشارك في رعايته هيئة الأمم المتحدة 
للمرأة واليونيسيف  ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون 

الالجئين، والذي ركز على النهوض بالمساواة في حقوق 
الجنسية للمرأة، والذي أسفر عن الإعالن العربي حول 

 الانتماء والهوية القانونية9؛ 

●  حشد صّناع السياسات والمجتمع المدني في 
كل من توغو وماليزيا، لدعم القضاء على التمييز على 
أساس النوع الاجتماعي في قوانين الجنسية لهذين 

البلدين، مما أدى إلى وضع مسودة لقانون جنسية جديد 
لتوغو يقضي على التمييز، وهو ينتظر حاليًا أن يقره 

البرلمان. كما أدى إلى حركة قوية من أجل المساواة في 
 حقوق الجنسية في ماليزيا تستمر في اكتساب زخم؛ 

●  زيادة الاهتمام الدولي بالقضية من خالل 
سلسلة من الفعاليات، منها فعاليات مع كبار المسؤولين 

الحكوميين مثل: 

●  فعالية رفيعة المستوى بشأن تحقيق  
المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية على هامش 
الجمعية العمومية لألمم المتحدة. لعام 2020 بحضور وزراء 

العدل من توغو وإسواتيني لكي يعرضوا التزام بالدهم 
بتحقيق المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية. 
وانضم إليها الأمين العام للكومنولث ونائبة المديرة 
التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وأحد النشطاء 

الشباب النيباليين الذين عانوا من قبل من انعدام الجنسية؛ 

فعالية جانبية رفيعة المستوى خالل اجتماع   ●
لجنة وضع المرأة لعام 2018، تضمنت وزراء من المغرب 
وسيراليون، الذين أكدوا على فوائد الإصالحات التي 

قامت بها هذان البلدان، وبمشاركة المديرة التنفيذية 
لهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ وفعالية رفيعة المستوى 
خالل منتدى الأمم المتحدة السياسي المعني بالتنمية 

المستدامة، والتي نتج عنها بيان مشترك بين الحملة 
العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون الالجئين 

واليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن الحاجة 
الملحة لإصالح قوانين الجنسية التي تميز على أساس 

النوع الاجتماعي.

*يتضمن أعضاء اللجنة التوجيهية الحاليين أيضًا كاًل من 
منظمة Frontiers Family ومنظمة الجنسية للجميع، 

وشراكة تعليم المرأة
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نطاق التقرير المنهجية 

يعد هذا التقرير تحديثًا لتقريرنا الصادر عام 2016، حالتنا 
الراهنة: القضاء على التمييز الجنسي في قوانين الجنسية. 

كانت Equality Now ممتنة للغاية عام 2016 لما تلقته من 
مساعدة مجانية من المؤسسة القانونية العالمية ‘شراكة 
لاثام وواتكينز المحدودة‘ بتيسير من TrustLaw، لألبحاث 
والتحليل في مجال التشريعات. وقد جرى استعراض جميع 

القوانين التمييزية التي تم تحديدها في المرفق الحالي من 
هذا التقرير للتحقق من أي تعديالت أدخلت عليها بعد عام 

2016 وتحديثها. ثم جرى التحقق من المعلومات من خالل 
استعراض المالحظات الختامية التي أصدرتها لجنة الأمم 

المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة )لجنة 
سيداو(، بالإضافة إلى تقارير الدول الأطراف المقدمة إلى 

لجنة السيداو. بالإضافة إلى ذلك، وحيثما أمكن، بذلت محاولة 
للتحقق من الوضع القانوني لقوانين الجنسية التمييزية مع 

المنظمات العالمية والإقليمية والمحلية التي تعمل في هذا 
الشأن. 

ومــن المهــم أيضًا مالحظة ما يلي:

يستند البحث إلى القوانين التي  يمكن الوصول   ●
إليها عبر  الإنترنت حتى آذار/مارس 2022، وفي معظم الأحوال 

يستند إلى ترجمتها الإنجليزية. لم ُينظر في الترجمات غير 
 الرسمية إلا في الحالات التي لا تتوافر فيها ترجمات رسمية. 

 
حيثما وجدت تناقضات بين الأحكام الدستورية أو   ●

التشريعية، ُذكر كالهما وجرت الإشارة إلى التناقض. وُتصّنف 
البلدان التي لديها أحكام تمييزية في قوانين المواطنة/
الجنسية على أنها بلدان ذات قوانين تميز على أساس 
الجنس، نظرًا لأن هذه القوانين عادة ما ُتّتَبع من ناحية 

 الممارسة وتحتاج إلى إصالح حتى إذا كان الدستور ينص 
 على المساواة.  

 
وقد ركز العمل على الأحكام في التشريعات   ●

الرئيسية ذات الصلة، أي الدستور و/أو قانون الجنسية. ولم 
نستكشف القوانين أو اللوائح المتصلة )وتشمل القوانين 

الأخرى المتعلقة بالتبني في حالة التمييز ضد المرأة فيما 
يتعلق بقدرتها على نقل الجنسية إلى الأطفال بالتبني(، 

وهي قد تحتوي على مزيد من الأحكام التمييزية أو، ربما، 
 تخفف شيئًا ما من التمييز.

رّكز تقريرنا عام 2016 على التمييز على أساس الجنس في 
نقل الجنسية إلى البنات والأبناء والزوجات/ الأزواج الأجانب، 
بالإضافة إلى تحليل مدى امتثال قوانين الجنسية من ناحية 

المساواة في الحق في اكتسابها وتغييرها والاحتفاظ 
بها، لأحكام معايير حقوق الإنسان الدولية. ولتسليط الضوء 

بشكل واضح على استمرار وجود قوانين للجنسية تنطوي 
على التمييز، ركزنا على مجالات التمييز الحاسمة التي لها 

تأثير سلبي واضح على حياة الأفراد. وفي هذا التقرير، 
عنا لكي نقدم معلومات عالية المستوى وتحليل عن  توسَّ

التمييز على أساس الجنس والممارسات الفضلى في بعض 
الفئات الإضافية، تشمل قدرة النساء على نقل الجنسية إلى 
الأطفال بالتبني؛ وحق المثليات والمثليين أو مزدوجي الميل 

الجنسي أو مغايري الهوية الجنرية أو أحرار الهوية الجنسانية  
والأزواج المثليين في نقل الجنسية إلى زوجاتهن/أزواجهم 
وأطفالهن/م؛ وعقبات التجّنس التي تميز ضد النساء ذوات 

الإعاقة.  

كما نشــير إلى ما يلي من ناحية النطاق:

إذا كان حكم وارد بالقانون تمييزيًا من الوجهة   ●
التقنية ولكنه لا ُيحدث في الواقع سوى تأثير تمييزي ضئيل 

للغاية، أو لا يترتب عليه أي تمييز على الإطالق، فلم يتم 
إدراجه. )على سبيل المثال، في بعض البلدان10، لا يمكن 

للمرأة أن تنقل جنسيتها إلى طفل مولود بالخارج إذا كان 
 بلدها في حالة حرب مع ذلك البلد أو كان الأب يعتبر

 »عدوًا أجنبيًا«.( 

10  على سبيل المثال، بربادوس وسانت لوسيا وسنغافورة؛ انظر أيضًا، موناكو، والتي على الرغم من عدم إدراجها في هذا التقرير، قد وسعت بدرجة كبيرة نطاق 
الفئات التي يمكن للطفل في إطارها اكتساب الجنسية عن طريق أمه، ولكنها لا تزال تميزية في حد ذاتها في أن الآباء، بخالف الأمهات، يملكون حقوقًا غير مشروطة في 

نقل الجنسية إلى أطفالهم.  
 

11  في قانون سنغافورة، على سبيل المثال، يمكن لألطفال المولودين خارج سنغافورة بعد عام 2004 الحصول على الجنسية عن طريق الأم أو الأب؛ وهذا الوضع 
حديث بدرجة تكفي لوجود كثير من الأطفال المولودين قبل عام 2003 ويعانون من التمييز ضدهم لعدم تمكنهم من الحصول على جنسية سنغافورة عن طريق أمهاتهم.. في 

تونس، جرى تعديل قانون الجنسية )مجّلة الجنسية( عام 2010، ونتيجة لهذا التعديل، يمكن لألمهات التونسيات نقل الجنسية إلى الأطفال المولودين خارج البالد بعد عام 2010. 
ولكن القانون المعّدل حدد موعدًا انتهائيًا ضيقًا لألطفال المولودين خارج البالد من أم تونسية وأب أجنبي قبل صدور التعديل، والذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا للتقدم بطلب 

للحصول على الجنسية، ونتيجة لذلك اسُتبِعَد الكثير من الأطفال ولم يتمكنوا من الحصول على الجنسية التونسية من أمهاتهم.

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

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

تمييزية ضد الرجل لأنها تفرد ضمانات خاصة للمرأة. غير أننا 
لم نتمكن من العثور على مثال يحتاج فيه الرجل للجوء إلى 

هذه الأحكام على الإطالق باعتباره لا يتأثر بالظروف الكامنة 
التي تسعى هذه القوانين لإلنصاف منها. 

 
ولا يعلق هذا التقرير على التمييز الذي ينطبق   ●

على فترة ما قبل الاستقالل أو ما قبل إصالح القانون. غير 
أننا نشير إلى وجود بعض الأسر التي ستتعرض للتمييز ما 
لم تطبق الأحكام الجديدة بأثر رجعي.11  وينبغي أن تزيل 
الحكومات التمييز من قوانينها بما يشمل جميع الفترات 

الزمنية دون إبطاء، وأن تمنح الجنسية بأثر رجعي لمن تعرضن/
وا للتمييز ضدهن/م، ولا سيما اللواتي/الذين ربما اصبحن/وا 

عديمي/ات الجنسية.
 

وهناك العديد من القوانين التي تحتوي على تمييز   ●
على أساس العرق/الأصل الإثني، والتي تسبب كربًا للماليين 
وتزيد التمييز على أساس الجنس تعقيدًا. وينبغي التصدي 

لهذه القضية على الفور. 

 مسيرة من اجل حقوق الجنسية في نيبال.
Forum for Women Law and Development :المصدر
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 التقدم المحرز نحو المساواة
التغييرات في القوانين الجنسية التمييزية 

 إلغاء جميع الأحكام التمييزية
منذ عام 2016

غينيا: في عام 2019، ســّنت غينيا قانونًا جديدًا   
لألسرة، ألغى الأحكام التمييزية في قوانين الجنسية وأصبح 
الآن يتيح للغينيات/ين  من النساء والرجال نقل الجنسية إلى 

أزواجهن/م على قدم المساواة. 

ليســوتو: في ديســمبر/كانون الأول 2018، أقرت   
ليسوتو تعديالت دستورية  أصبحت الآن تقر بالمساواة بين 

الجنسين في منح الجنسية للزوجات والأزواج. 

ناورو: في عام  2017، أصدرت ناورو قانون الجنســية   
لعام 2017 والذي أتاح للنساء الناورويات نقل الجنسية إلى 

أزواجهن على قدم المساواة مع الرجال. على الرغم من أن 
دستور ناورو لا يزال يحتوي على نص محدد لا يتعلق إلا بنقل 

الجنسية من رجل من ناورو إلى زوجة أجنبية، فإن الدستور 
يسمح للبرلمان بإصدار أحكام تسمح بالحصول على جنسية 

ناورو لألشخاص غير المؤهلين لأن يكونوا من مواطني ناورو 
طبقًا لأحكام الدستور. وبالتالي، بإصدار قانون الجنسية لعام 
2017، فإن عملية نقل الجنسية إلى الزوجات والأزواج ا أصبحت 

تتم على قدم المساواة بين الرجال والنساء. 
 

جزر ســليمان: في عام  2018، أصدرت جزر ســليمان   
قانون الجنسية لعام 2018 والذي أتاح للنساء نقل الجنسية 

إلى أزواجهن على قدم المساواة مع الرجال. وتؤدي أحكام 
قانون الجنسية لعام 2018 حينما تقرأ جنبًا إلى جنب مع قانون 
التبني لعام 2004 أيضًا إلى إلغاء الأحكام السابقة التي كانت 

تميز ضد النساء فيما يتعلق بنقل الجنسية إلى طفل بالتبني، 
في حالة التبني المشترك.

 التحسينات أو الخطوات المتخذة نحو
إلغاء الأحكام التمييزية منذ عام 2016

جزر البهاما: فســرت المحكمة العليا لجزر البهاما،   
في حكمها الصادر عام 2020، المادة 14 من الدستور تفسيرًا 

إيجابيًا، وأقرت بحق رجال جزر البهاما في نقل الجنسية 
إلى أطفالهم بغض النظر عما إذا كانوا متزوجين من الأم 

البيولوجية  أم لا. ويمكن لهذا الحكم أن يفيد اطفال  رجال 
جزر البهاما المولودين خارج نطاق زواج الوالدين البيولوجيين 

أو خارج نطاق الزواج كليًا. ولسوء الحظ، وحتى آذار/مارس 
2022، تستمر الحكومة في استئناف هذا الحكم.

العــراق: فــي عام 2017، أقر العراق تعدياًل لقانون   
الجنسية أدى إلى تخفيض شرط الإقامة من فترة خمس 

سنوات إلى سنتين من أجل الموافقة على تجنيس رجل غير 
عراقي متزوج من امرأة عراقية. وييسر ذلك للعراقيات نقل 

الجنسية إلى أزواجهن. إلا أن القانون  ما يزال لا يحقق 
المساواة، نظرًا لأن الرجال العراقيين لهم الحق في نقل 
الجنسية إلى زوجاتهم الأجنبيات بعد عامين، في حين أنه 

بالنسبة للمرأة العراقية، يجوز منح زوجها الجنسية بناًء على 
تقدير السلطات، وطبقًا لمدى تحقق عدد من الشروط. ولا 

تزال العراقيات لا يتمتعن بنفس حق نقل الجنسية إلى 
أطفالهن المولودين في الخارج مثل الرجال.

 

إيــران: فــي عام 2019، أصدرت إيران تعدياًل لقانون   
تحديد جنسية الأطفال المولودين من زواج الإيرانيات بأجانب. 

وتتيح التعديالت لألطفال المولودين من إيرانيات وآباء غير 
إيرانيين تقديم طلبات للحصول على الجنسية الإيرانية، سواء 

كانوا مولودين داخل إيران أو خارجها. وعلى الرغم من أن 
هذه الخطوة موضع ترحيب شديد، إلا أن القانون ما يزال لا 

يحقق المساواة نظرًا لأنه لا يتيح لإليرانيات نقل الجنسية 
إلى بناتهن وأبنائهن بنفس الشروط التي تطبق على 

الرجال الإيرانيين. فالأطفال المولودون لآباء إيرانيين مؤهلون 
للحصول على الجنسية تلقائيًا، في حين يشترط على الأمهات 

التقدم للحصول على الجنسية لبناتهن وأبنائهن )أو أن 
يتقدم البنات والأبناء للحصول على الجنسية بأنفسهن/م بعد 

بلوغ 18 عامًا(؛ ويجب عليهن/م اجتياز فحص أمني من ِقبل 
وزارة الاستخبارات ومنظمة المخابرات التابعة لقوات الحرس 

الثوري الإسالمي. وفي 13 أيار/مايو 2021، أعلنت المنظمة 
الوطنية للتسجيل المدني في إيران عن تلقيها أكثر من 

88,000 طلب في أعقاب التعديل القانوني الذي أجري في 
حزيران/يونيو 2020، والذي أتاح لبنات و أبناء  الإيرانيات من آباء 
أجانب التقدم بطلبات للحصول على الجنسية. ومن بين هذه 

 الطلبات، هناك  1,401 من مقدمات ومقدمي الطلبات 
قد تسلمن/وا حتى ذلك الحين مستندات الجنسية.12 

مدغشــقر: بفضل التعديل الذي أجري في 25 كانون   
الثاني/يناير 2017 على قانون الجنسية في مدغشقر لعام 

1960، أصبح للنساء الآن الحق في نقل جنسيتهن إلى بناتهن 
وأبنائهن البيولوجيات/ين على قدم المساواة مع الرجال. 

مالاوي: أتاح )تعديل( قانون الجنســية في مالوي،   
2019، لمواطنات/ي مالاوي  حمل جنسيتين، وألغى حكمًا 
تمييزيًا سابقًا في القانون كان ينزع الجنسية عن نساء 

مالاوي  إذا اكتسبن جنسية أزواجهن الأجانب. 

ماليزيا: في أيلول/ســبتمبر 2021، حكمت المحكمة   
العليا في كوالالمبور، في قضية رفعتها ست أمهات 
 Family Frontiers ماليزيات ومنظمة غير حكومية هي

)حدود الأسرة(، بأنه يجب قراءة المادة 14)1()ب( من الدستور 
الفيدرالي، جنبًا إلى جنب مع الالئحة الثانية، الجزء الثاني، 

القسم 1)ب( بما يتسق مع المادة 8)2( من الدستور 
الفيدرالي، والتي تحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي. 

وبالتالي، فإن مصطلح »الأب« في هذه الأحكام يجب أن 
يقرأ لكي يتضمن الأمهات، مما يعطي النساء الماليزيات 

الحق على قدم المساواة في نقل جنسيتهن إلى بناتهن 
وأبنائهن المولودات/ين خارج البالد من خالل »تفعيل 

القانون«. ولكن الحكومة استأنفت هذا الحكم أمام محكمة 
 الاستئناف، والتي من المتوقع أن تنطق بالحكم

في 5 اب/ اغسطس 2022. 

ســيراليون: في 5 تموز/يوليو 2017، أعلن برلمان   
سيراليون إقرار مقترح تعديل قانون الجنسية لعام 2017 ليصبح 

قانونًا، مما أعطى الأمهات الحق على قدم المساواة مع 
الآباء في نقل جنسيتهن إلى بناتهن وأبنائهن.

https://www.refworld.org/country,,,,IRN,,60e808fc4,0.html 12  انظر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الالجئين، تقرير تحديث الحالة »أنا أنتمي«، متاح من خالل الرابط

الولايــات المتحــدة: في 12 حزيران/يونيو 2017,   
أصدرت المحكمة العليا للولايات المتحدة حكمها في قضية 
سيشنز ضد مورالز سانتانا  )والتي كانت تعرف مسبقًا باسم 

لينش ضد مورالز-سانتانا( للتصدي للتمييز على أساس 
الجنس في قانون الهجرة والجنسية. ومنذ ذلك الحين، 

أصبح لألمهات والآباء الأمريكيات/ين غير المتزوجات/ين نفس 
شروط الإقامة لنقل الجنسية إلى أطفالهن/م المولودات/

ين في الخارج، على الرغم من أن مدة الإقامة الجديدة لم 
تحدد بعد من ِقبل الكونغرس. في السابق، كان يتعين على 

الآباء استيفاء فترة إقامة أطول من الأمهات، وهو ما وجدت 
المحكمة أنه غير دستوري. ويتسق هذا القرار، الذي كتبته 
القاضية روث بادير غينسبرغ، مع القانون والفقه الدوليين، 

وهو ما أبرزته Equality Now وشركاؤنا العالميون من خالل 
‘موجز صديق المحكمة )curiae amici(’. وعلى الرغم أنه 

ما يزال  يشترط الدعم المالي من الأب لنقل جنسيته إلى 
أطفاله المولودين خارج البالد وخارج الزواج )وهو أمر لم يكن 

مطروحًا في قضية سيشنز ضد مورالز سانتانا(، والذي يعتبر 
تمييزًا على أساس الجنس، ي، فإن الحكم يمثل، في المجمل، 

تقدمًا حقيقيًا لكل من النساء والرجال في حركة المساواة بين 
الجنسين.  مظاهرة للمطالبة بالمساواة في الجنسية.

Collective for Research and Training on Development-Action :المصدر

 حملة حقوق الجنسية في ماليزيا.
Family Frontiers :المصدر
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دراسة حالة - لبنان دراسة حالة - ماليزيا 

تجتمــع مجموعــة مــن الأمهات الماليزيات اللواتي 
لهــن أطفــال مولــودون خارج البالد مع مجموعة 

معنية بحقوق الإنســان من أجل الســعي إلى 
تغييــر قانــون الجنســية التمييزي الذي كلفهن 

وأولادهن الكثير.

في ماليزيا، لا تسمح أحكام الجنسية في الدستور 
للماليزيات المتزوجات من نقل الجنسية إلى أزواجهن 

الأجانب، أو الأمهات الماليزيات من نقل الجنسية 
تلقائيًا إلى الأطفال المولودين في الخارج )لا يسمح 

سوى لآلباء الماليزيين بنقل الجنسية لألطفال 
المولودين في اطار  الزواج(13. في المقابل، يتعين 
على الماليزيات تقديم طلب لحصول أطفالهن على 

الجنسية من خالل عملية تسجيل انتقائية وغير 
متسقة ومملة. وتقريبًا لا تجري الموافقة على هذه 

الطلبات مطلقًا. فيما بين عام 2013 وشباط/فبراير 2022، 
جرت الموافقة حتى الآن على 117 فقط من بين 4870 

طلب )أقل من 2.5%( تقدمت بها الماليزيات. 

وتمثل هذه الأحكام التمييزية المتعلقة بالجنسية 
مشكلة بصفة خاصة، في بلٍد كثيرًا ما يسافر 

مواطناته ومواطنوه إلى الخارج للعمل لفترات طويلة، 
ومن الشائع أن يولد الأطفال خارج البالد. ولها 

تداعيات بعيدة المدى على حياة الماليزيات المقيمات 
في الخارج، وأطفالهن الذين قد يصبحون معدومي 

الجنسية إذا لم يتمكنوا من الحصول على جنسية 
آبائهم ؛ أو قد تثقل كاهلهم »رسوم الأجانب« 
المكلفة للحصول على الرعاية الصحية، ويعانون 

من عدم المساواة في التعليم العام في ماليزيا، 
نتيجة عدم الحصول على الجنسية. وتقلق الأمهات 
المقيمات في ماليزيا مع أطفالهن المولودين في 
الخارج من تعرض بناتهن وأبنائهن للترحيل. شاهد 

 هذا الفيلم القصير المؤثر من منظمة
Family Frontiers لمعرفة المزيد عن الثمن الباهظ 

الذي تفرضه قوانين الجنسية التمييزية على الأسر.14 

13  إلا إذا كان الطفل مولودًا في سنغافورة

https://www.facebook.com/FamilyFrontiersMY/videos/1873488632856559/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C  14

لجأت منظمة Frontiers Family، جنبًا إلى جنب مع 
ست أمهات ماليزيات متضررات لهن بنات وأبناء 

مولودات/ون في الخارج، إلى القضاء لتحدي ذلك 
التمييز. وفي أيلول/سبتمبر 2021، أصدرت المحكمة 
العليا في كوالالمبور حكمًا تاريخيًا منح الماليزيات 
حقوق الجنسية متساوية، وتم الاعتراف  ببناتهن 

وأبنائهن المولودات/ين خارج البالد كمواطنين. 

وبتحقيق التناغم بين تفسير أحكام الجنسية في 
الدستور وأحكام الحريات الأساسية التي تحظر التمييز 

بين الجنسين، أقرت بأن مصطلح »الأب« في هذه 
الأحكام يجب أن ُيقرأ الآن لكي يشمل الأمهات، مما 

يعطي الماليزيات الحق على قدم المساواة في نقل 
جنسيتهن إلى بناتهن وأبنائهن المولودات/ين خارج 

البالد. 

ومن المخيب لآلمال، أن الحكومة الماليزية استأنفت 
هذا الحكم فورًا أمام محكمة الاستئناف مع تأخير 

تنفيذ حكم المحكمة العليا في الوقت ذاته. وحتى 
نيسان/أبريل 2022، منحت خمس من بين ست نساء 
من المدعيات في القضية وثائق الجنسية لبناتهن 
وأبنائهن، بينما لم تتلق بعد مدعية واحدة وبقية 

الأمهات المتضررات وثائقهن. 

استجابًة لطلب من Equality Now، باعتبارها أحد 
أعضاء اللجنة التوجيهية للحملة العالمية من أجل 
المساواة في حقوق الجنسية، أصدر فريق عمل 

الأمم المتحدة المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات 
بالغًا إلى الحكومة الماليزية في أيلول/سبتمبر 2021. 

حث البالغ  الحكومة الماليزية على تعديل جميع 
أحكام الدستور الفيدرالي التي تحرم النساء من حق 

المساواة في نقل الجنسية ، وسأل الحكومة عن 
خططها لإنفاذ حكم المحكمة العليا.

يجب على الحكومة الماليزية أن تحترم قرار محكمة 
كوالالمبور العليا، وأن تنفذه، وأن تصدر بصفة عاجلة 
وثائق الجنسية لجميع أطفال الماليزيات المولودين 

في الخارج. كما يتعين عليها أيضًا تعديل أحكام 
الجنسية في الدستور لكي ترسخ حكم المحكمة 

العليا. وأثناء انتظار الإعالن عن حكم محكمة 
الاستئناف )المقرر له يوم5 اب/ اغسطس 2022(، 

تستمر Family Frontiers والماليزيات في كفاحهن 
لتحقيق المساواة في حقوق الجنسية. قم بالتوقيع 

على العريضة على موقع Change.org الذي يدعو 
الحكومة الماليزية إلى الالتزام بحكم المحكمة العليا!

امــرأة لبنانيــة متزوجة من رجل فلســطيني ولا 
تســتطيع نقل جنســيتها إلى أطفالها أو إلى 

زوجهــا. وهــي تعانــي في غياب أطفالها، نظرًا 
لأنهــم أجبــروا علــى الانتقال للخارج من أجل 

العمــل نتيجــة المواقــف التمييزية وحرمانهم من 
الوصــول إلــى الوظائف في لبنان.

 قصة عليا 

»أنا متزوجة من فلسطيني يعيش ويعمل في لبنان. 
ولدينا ابن وابنتين قمت بتربيتهن/م وتعليمهن/م 

في لبنان. وأعاني من حرماني من الحقوق الأساسية 
ومنها حقوق المواطنة التي تمكّنني من منح 

الجنسية لأطفالي. 
كما أتحمل آلامًا ُمبرحة تصل إلى درجة العنف 

النفسي والاضطهاد صاحبتني منذ عقود، نتيجة 
التمييز واستمرار انعدام المساواة  بحق الأفراد من  

خلفيات سياسية ومالية وغيرها، ]وهو ما يستمر 
ويتفاقم نتيجة قانون الجنسية التمييزي[. 

وحين أتحدث عن العنف، فإنني أعني العنف الذي 
يمنع الأمهات اللبنانيات من إعطاء ممتلكاتهن 

لأطفالهن - وقد تم التوصل إلى هذا القرار منذ 
َق تحديدًا على الأطفال من آباء  بضعة أعوام وُطبِّ

فلسطينيين. كما أعاني العنف النفسي واللفظي 
السائد خالل الفترة الأخيرة ضد الأطفال المعروف 

عنهم أنهم لا يحملون الجنسية اللبنانية. على سبيل 
المثال، ُمِنع ابني من الاشتراك في فريق الرياضة 

الوطني في المدرسة نظرًا لأنه »أجنبي«، برغم أنه 
رياضي بارع. 

هناك أيضًا عنف يحدث  عند البحث عن الوظائف 
والمهن المختلفة، حيث يحرم المرء من الانضمام إلى 
بعض النقابات المهنية والجمعيات المهنية، أو حتى 
يمنع من ممارسة بعض المهن مثل الطب أو القانون 

- وهذا على الرغم من قيام الوالدين بدفع مبالغ 
طائلة لتعليم بناتهم وأبنائهم. على سبيل المثال، 
على الرغم من ابنتي الكبرى خريجة إحدى الجامعات 
المرموقة في مجال علوم التغذية، إلا أنها ما تزال 

تعاني لكي تؤّمن لنفسها مسارًا مهنيًا يالئم 
 طموحها وتخصصها في هذه البالد التي سلبتنا 

كل شيء. 

لا استحق التعرض لهذه المعاناة كامرأة عملت 
كمربية لمدة 22 عامًا. لقد عملت بجد واجتهاد من 

أجل بناء بالدي من خالل مساري المهني طوال 
حياتي في التعليم، إلا أن الحكومة كافأتني بالظلم 

والقهر والعنف. لقد عانيت ومعي ابنتي وابني  
الأكبر سنًا من هذا، والآن اضطرا إلى الهجرة إلى 

بلدان أخرى بحثًا عن »وطن« يقدر كفاءتهما ويحترم 
إنسانيتهما. يعمل ابني حاليًا في أوروبا، وقد عانى 

لوقٍت طويل قبل السفر نتيجة عدم قدرته على 
الحصول على الجنسية اللبنانية. وسافرت ابنتي إلى 

الخليج للزواج بعد معاناة مع مستقبلها المهني في 
لبنان، وأعيش الآن مع ابنتي الصغرى. 

وقد أدى هذا إلى حرماني من فرصة العيش بجوار 
اطفالي في زهرة شبابهم. لقد اضطروا للرحيل بحثًا 

عن كرامتهم.  

بالنسبة لبعض الأشخاص، تعتبر الهجرة إحدى 
الخيارات المتاحة، ولكن بالنسبة لنا، فإنها قسرية 
وضرورية للحفاظ على روحي من العذاب المستمر 

لأنني كنت أعاني في صمت. أشعر بالذنب لأنني كنت 
سببًا في جلب بناتي وابني إلى هذا العالم، لأنني 

لم أتمكن من منحهم جنسيتي.«

https://fb.watch/bSPAjkJ14A/
https://fb.watch/bSPAjkJ14A/
https://fb.watch/bSPAjkJ14A/
https://fb.watch/bSPAjkJ14A/
https://fb.watch/bSPAjkJ14A/
https://www.facebook.com/FamilyFrontiersMY/videos/1873488632856559/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C
https://www.ohchr.org/ar/special-procedures-human-rights-council/what-are-communications
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26659
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26659
https://www.change.org/p/kerajaan-digesa-untuk-melaksanakan-keputusan-mahkamah-tinggi-hak-kewarganegaraan-ibu-warga-m-sia-sayajugaanakmalaysia-keluargamalaysia-kdnputrajaya-ismailsabri60-dhzhamzah-rinamohdharun-hishammuddinh2o-khairykj-saifuddinabd
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حالتنا الراهنة
التمييز في القوانين وأثره على النساء والأسر 

 
عواقب التمييز

إن عدم قدرة النساء، بشكل كبير، على منح الجنسية إلى 
أزواجهن15 أو إلى أطفالهن يمكن أن تكون له عواقب 

 وخيمة16 سواء لهن أو لأسرهن، بما في ذلك:

انعدام الجنسية17 )بما في ذلك في سياق جائحة     ●
فيروس كوفيد-19(18  

الخوف من ترحيل19 الأطفال وانفصال الأسرة  ●
تعرض الفتيات لخطر إضافي يتمثل في الزواج     ●

القسري والمبكر20   
زيادة ضعف المرأة في حالات تعرضها لإليذاء على     ●

أيدي زوجها  

سة لا يجوز أن  15  بالإضافة إلى الأحكام التي تقّيد نقل المرأة المتزوجة لجنسيتها إلى الزوج الأجنبي على قدم المساواة مع الرجال بوجه عام، تحدد بعض البلدان أيضًا أن المرأة المجنَّ
تنقل جنسيتها إلى زوج أجنبي في حين أن الرجل يستطيع ذلك.  

16  انظر الحملة العالمية من أجل المساواة في حقوق الجنسية، إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي يتطلب المساواة في حقوق الجنسية أثر التمييز على أساس النوع الاجتماعي 
https://equalnationalityrights.org/images/zdocs/Impact-of-Gender-Discrimination-in-Nationality-Laws-on-Gender-Based-Violence.pdf ،في قوانين الجنسية

 17  انظر التمييز بين الجنسين وانعدام الجنسية لألطفال، متاح من خالل الرابط
 https://www.unhcr.org/ibelong/gender-discrimination-and-stateless-children/#:~:text=Children%20rendered%20stateless%20by%20gender,a%20range%20of%20social%20services

18  انظر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الالجئين، أثر فيروس كوفيد-19 على السكان عديمي الجنسية: توصيات السياسات والممارسات الُفضلى، )مايو/أيار 2021( وهو 
يشير إلى بيان الحملة العالمية من أجل المساواة في حقوق الجنسية المتعلق بفيروس كوفيد-19. 

19  على سبيل المثال، يشير تقرير الظل المقدم من ليو إيتيكا، منظمة العمل المسيحي لمناهضة التعذيب في بوروندي، ومرصد إنيزا لحقوق الطفل في بوروندي، 
ورابطة الحقوقيات في بوروندي، المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في بوروندي، في أيلول/سبتمبر 2010، إلى أن الشرطة 

البوروندية قامت في عام 2009 بالبحث عن المهاجرين غير القانونيين وأطفالهم من نساء بورونديات، وأن هؤلاء الرجال والأطفال تم القبض عليهم وترحيلهم بعد ذلك، رغم أننا 
https://www.google.com/ :لم نتمكن من الكشف عن مزيد من تفاصيل هذه الحادثة أو معرفة ما إذا كانت متكررة الحدوث.  تم الاطالع على التقرير عام 2016 من خالل الرابط

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=AFQjCNHsDdkB
MZ4xK0xXqoWF7vD9kXti7Q

ج في سن  بدون الجنسية اللبنانية، واجهت بنات هيام، بمجرد تخرجهن من المدرسة، صعوبات في البقاء في لبنان.  بالنسبة لنور ابنة هيام، كان ذلك يعني أن تزوَّ  20
15 عامًا لأحد أقربائها من مصر. انظر الإجراءين رقم 36.1 و36.2، لبنان: امنحوا المرأة حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجل في ظل قوانين الجنسية، محفوظ لدى 

 .Equality Now

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

عدم الحصول على التعليم العام الحكومي      ●
لأطفالهن  

عدم الحصول على الخدمات الطبية العامة الحكومية    ●
والتأمين الصحي الوطني   

عدم الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية  ●
عدم القدرة على تسجيل الممتلكات العقارية     ●

)العقارات( الشخصية والحصول على ميراث الأسرة  
تقييد حرية التنقل، بما في ذلك السفر إلى الخارج  ●

محدودية فرص الحصول على الوظائف والفرص     ●
الاقتصادية والخدمات المالية  

الشعور بالخزي والصدمات النفسية والقلق  ●

القوالب النمطية

ما زال عدد مفرط من قوانين الجنسية التمييزية مؤسسًا على 
قوالب نمطية جندرية، سواء على مستوى الأسرة بشكل عام 
أو المنزل وفي المجال العام، تؤدي بدورها إلى تعزيز الأدوار 

النمطية التقليدية لكل من المرأة والرجل:
 

فالمرأة تفقد هويتها المستقلة بمجرد زواجها -   ●
ويؤدي هذا إلى الحالة الشاذة الموجودة في بعض البلدان 

التي تسمح للمرأة بأن تنقل جنسيتها إلى أطفالها إذا كانت 
بمفردها، ولكنها لا تسمح لها بذلك إذا كانت متزوجة.

»ت/ينتمي« الطفل/ة إلى الأب بدلًا من الأم، بما   ●
في ذلك في حالات التبني - ولذلك يرجح أن ينتسب الأطفال 

إلى جنسيته، حتى إذا كن/كانوا يقمن/يقيمون في وطن 
الأم )المختلف عن بلده(. وفي كثير من الأحيان تكون فرص 

الأطفال اللواتي/الذين ُيسمح لهن/م بالمطالبة بجنسية الأم، 
ولكنهن/م يقمن/يقيمون خارج البلد الذي تحمل جنسيته، في 
المطالبة بجنسية الأم محدودة بفترة قصيرة عند بلوغهن/م، 

مما يحّد من خيارات الأسرة.  

والاستثناء من ذلك هو في حالة كون الثنائي غير   ●
متزوجين، حيث تنطوي بعض القوانين على رأي يقول أن 

الأمهات سيقمن بتربية أطفالهن أما الآباء فال يتحملون أي 
مسؤولية، ومن حقهم أن يظلوا كذلك.21    

لكل أسرة أب وأم، وزوج وزوجة - إذا كان البلد لا   ●
يقر بالحق في زواج المثليات/ين، فقد لا يعترف بأحد الوالدين 

بناًء على شهادة الميالد، مما قد يسبب انعدام الجنسية.

 21  انظر على سبيل المثال، قضية المحكمة العليا للولايات المتحدة، نغوين ضد INS .v Nguyen( INS(، رقم S.U 533. 53 )2001( و
http://www.equalitynow.org/law/the_immigration_and_nationality_act

ون بطلب الحصول على الجنسية إلا بعد فترة إقامة محددة، وقد ُتشَتَرط موافقة الحكومة  22  على سبيل المثال، قد لا تتيح بعض القوانين أن يتقدم الأطفال المتبنَّ
ون في عمليات التجّنس/الحصول على الإقامة الدائمة قبل التقدم بطلب الحصول على الجنسية. وتستثني  لمنح مثل هذه الجنسية أو قد يشترط أن يسير الأطفال المتبنَّ

قوانين الجنسية في بلدان معينة، مثل سيراليون، الآباء والأمهات بالتبني صراحًة من تعريف الوالدين في القانون، مما ينشئ خطر عدم الاعتراف بالأطفال المتبنين كمواطنين.
 

 23  كما هو الحال في الهند والصين على سبيل المثال. انظر المكتبة القانونية للكونغرس، اكتساب الجنسية من خالل التبني الدولي، شباط/فبراير 2021، 
https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llglrd/2021666101/2021666101.pdf

التبني

تفرض القوانين في بعض البلدان عقبات إضافية على منح 
الجنسية لألطفال بالتبني والتي لا تنطبق على منح الجنسية 
لألطفال البيولوجيات/ين .22 وعلى وجه التحديد، وفيما يتعلق 

بالتمييز على أساس الجنس، نذكر ما يلي: 

عــدم الوضــوح: لا توضح بعض البلدان في قوانينها    ●
يات/ن من خالل التبني الدولي  ما إذا كان يحق لألطفال المَتَبنَّ
الحصول على جنسية أحد والديهم بالتبني، ولا توجد عمليات 
واضحة منصوص عليها للتقدم بطلب للحصول على مثل هذه 
الجنسية.23 وفي مثل هذه الحالات، قد ينطبق بالفعل التمييز 

على أساس الجنس الذي ُيطبق في القانون من ناحية حق 
الأم في نقل الجنسية إلى أطفالها البيولوجيات/ين، سواء 

من الناحية القانونية أو العملية على نقل الجنسية إلى 
الأطفال بالتبني أيضًا. 

التمييز الصريح على أســاس الجنس: توجد لدى   ●
بعض البلدان أحكام صريحة في قوانين الجنسية الخاصة بها 

أو في دساتيرها، لا تسمح لألمهات بالتبني، وفي بعض 
الأحيان لا تسمح لألمهات بالتبني المتزوجات، بنقل الجنسية 

إلى بناتهن/أبنائهن بالتبني على قدم المساواة مع الآباء 
بالتبني. وهذه البلدان هي جزر البهاما وبربادوس وكيريباس 

ومدغشقر وموريشيوس. ولكن، من المهم مالحظة أنه 
بالإضافة إلى ذلك قد يكون هناك تمييز مماثل على أساس 

الجنس من ناحية نقل الجنسية إلى الأطفال بالتبني في 
قوانين أو لوائح أخرى في بعض البلدان، مثل القانون الذي 

يحكم التبني، والتي لم يتم استعراضها لأغراض هذا التقرير. 

 نشاط حول قوانين الجنسية خالل المؤتمر 62 للجنة
 الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة. 

المصدر: ريان براون/ هيئة الامم المتحدة للمرأة
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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
http://www.equalitynow.org/law/the_immigration_and_nationality_act
https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llglrd/2021666101/2021666101.pdf
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المثليات والمثليون أو مزدوجو الميل الجنسي 
أو مغايرو الهوية الجنسانية أو أحرار الهوية 

الجنسانية والأسر ذات الجنس الواحد

ز عدد من البلدان ضد المثليين والمثليات وثنائيي الميل  ُيميِّ
الجنس والمتحّولين والمتحولات جنسًيا وحاملي وحامالت 

صفات الجنسين من ناحية قدرتهم على نقل الجنسية إلى 
زوجاتهن/أزواجهم )بالطبع إذا كان القانون لا يقر بزواج 
المثليين( أو إلى أطفالهن/م، سواء كانوا بيولوجيين ام 
لا.24 على سبيل المثال، رفضت بلغاريا منح الجنسية لابن 

امرأة بلغارية، ولد في إسبانيا عام 2019 نتيجة رفضها الإقرار 
بشهادة ميالد كال »الوالدين« فيها من النساء )لا تقر بلغاريا 
بزواج المثليات/ين(.25 وقد عرضت القضية على محكمة العدل 
التابعة لالتحاد الأوروبي، والتي حكمت بأن عدم منح بلغاريا 

الجنسية البلغارية للطفل يعد تمييزًا ضد الوالدتين المثليتين، 
سواء كن الأمهات البيولوجيات أم لا، وينتهك الحق في 

حرية التنقل. وفي حكم غير مسبوق، ألزمت محكمة العدل 
التابعة لالتحاد الأوروبي بلغاريا بإصدار جواز سفر أو وثيقة 

هوية للطفل.26 وبالمثل، طبقًا للتقارير، منحت إحدى المحاكم 
في ناميبيا الجنسية لإبن والدين مثليين ولد من خالل أم 

وسيطة في جنوب أفريقيا، نتيجة الإقرار بتنوع الأسر وأهمية 
المواطنة بالنسب، على الرغم من أن القانون الناميبي يجّرم 

الزواج بين الرجال ولا يقر زواج  المثليات/ين.27

حتى في البلدان التي تقدم الاعتراف القانوني بالعالقات 
المثلية، يمكن أن يؤثر انعدام الروابط البيولوجية بالأطفال 
البدلاء أو الأطفال بالتبني على قدرة الأزواج المثليات/ين 

على نقل الجنسية إلى أطفالهن/م، مما قد يسبب انعدام 
الجنسية.28 على سبيل المثال، لم تكن الولايات المتحدة، 

حتى عام 2021، تمنح الجنسية لألطفال المولودين في الخارج، 
حتى حين يكون الوالدان متزوجين، ما لم يكن هناك إثبات 

للعالقة الجينية أوعالقة الحمل بين الطفل وبين أحد الوالدين 
الأمريكيين. وقد غيرت وزارة الخارجية هذه السياسة، التي 

أثرت على الأزواج المثليات/ين، في عام 2021، لكي »تأخذ 
في الاعتبار الأسر الحديثة«29؛ مما يتيح للوالدين المتزوجات/
ين )على أن ت/يكون احداهن/أحدهما أمريكية/ًا على الأقل( 

نقل الجنسية إلى الأطفال المولودين بالخارج طالما كان أحد 
الوالدين )سواء كان من الوالدين البديالت/ين أو الوالدين 

بالتبني( لديه/ا عالقة جينية أو عالقة حمل بالطفل.30 ويساعد 
هذا في سد ثغرة كبيرة. 

ينبغي أن تكون النساء جميعًا، بغض النظر عن هويتهن 
الجندرية  أو ميولهن الجنسية أو حالتهن الاجتماعية أو 

حالة أمومتهن، قادرات على نقل الجنسية إلى أطفالهن 
وزوجاتهن/أزواجهن على قدم المساواة.

 24  المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ورقة معلومات أساسية غير رسمية بشأن المساواة وعدم التمييز في شئون الجنسية من أجل إنهاء انعدام الجنسية، 2021
, https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-01/Background-Nonpaper-Statelessness-Discrimination.pdf

https://www.ilga-europe.org/resources/news/latest-news/top-eu-court-recognises-relationship-same-sex-parents-and-their-children  25

 26  محكمة العدل التابعة لالتحاد الأوروبي، الحكم في القضية رقم C-20/490 بلدية العاصمة، مقاطعة بانشاريفو؛
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-12/cp210221en.pdf 

https://www.france24.com/en/live-news/20211013-namibia-court-grants-citizenship-to-gay-couple-s-son  27

28  انظر منظمة هيومان رايتس ووتش، مع تغير الوالدين، ينبغي أن تتغير الجنسية أيضًا: قوانين الجنسية التي عفا عليها الزمن تهدد بالتسبب في انعدام جنسية 
https://www.hrw.org/news/2022/02/24/parenting-changes-so-should-citizenship-outdated-nationality-laws-risk-leaving-some ،2022 بعض الأطفال، 24 شباط/فبراير

 https://www.npr.org/2021/05/19/998143097/u-s-ends-policy-denying-citizenship-to-children-born-via-in-vitro-surrogacy  29

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/travel-legal-considerations/us-citizenship/Assisted-Reproductive-Technology-ART-Surrogacy-Abroad.html  30

 ازدواج الجنسية والتمييز القائم
على أساس الجنس

حيثما يكون ازدواج الجنسية محظورًا، يمكن أن تتضرر النساء 
على نحو غير متناسب: 

 
عندما يقتضي القانون أن تفقد المرأة التي اكتسبت   ●

جنسية زوجها تلقائيًا تلك الجنسية عند انتهاء الزواج لأي 
سبب من الأسباب، بما في ذلك الوفاة أو الطالق. ويؤدي 
هذا إلى إضعاف موقفها من ناحية الحصول على الحقوق 

والخدمات في البلد الذي هاجرت إليه، ويكون موقفها 
ضعيفًا بصفة خاصة إذا كان أطفالها يحملون جنسية أبيهم. 

 
وحتى إذا أمكن للمرأة المطالبة باستعادة جنسيتها   ●

الأصلية في حالة الطالق أو الترّمل، فإن التأخير وغيره من 
العوائق في استعادة الجنسية يمكن أن يسبب لها مشاكل 

كبيرة، بما في ذلك القلق والمشقة.  

وأحيانًا لا يمكن للمرأة المتزوجة أن تنقل جنسيتها   ●
الأصلية إلى أطفالها المولودين بالخارج إلا إذا تخلى الطفل 

عن جنسيته/ا الأخرى عند بلوغه/ا سن الرشد، في حين لا ُيَنصُّ 
على ذلك صراحة في سياق نقل الرجل المتزوج لجنسيته. 

ومن الالفت للنظر أن بعض الأجهزة التشريعية قد حاولت 
أن تستبق التمييز الموجود في قوانين البلدان الأخرى وأن 

تحمي المرأة وفقًا لذلك. فعلى سبيل المثال، يمكن التنازل 
في كثير من الأحيان عن الحظر العام على ازدواج الجنسية 

بناء على طلب المرأة التي تريد الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية 
عند الزواج من أجنبي. وهذا يمنحها مالذًا حاميًا في حال 

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

الأحكام تكون موضع ترحيب من الأشخاص المعنيين. 
 

بيد أننا نشجع الحكومات على التضافر معًا من أجل 
استئصال جميع أشكال التمييز والمواءمة بين القوانين 

الواجبة التطبيق. وهذا من شأنه أن يجعل القانون 
أيسر على الأفراد والسلطات على حد سواء، بما في 

ذلك القائمين على تطبيق أحكامه. 

فقدان الجنسية أو اكتسابها 

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

الجديدة، وأحيانًا بصفة تلقائية، عند زواجها من شخص 
آخر ينتمي لجنسية ثالثة. ولا يرد ذكر الرجال ذوي الحالات 

المماثلة في هذه الأحكام، مما يعزز من جديد القولبة 
النمطية التي تجعل المرأة تتبع زوجها في جميع الحالات. 
ولحسن الحظ أنه كثيرًا ما توجد ضمانات تحول دون انعدام 

الجنسية في هذه الأحكام بحيث لا تفقد المرأة سوى 
الجنسية الجديدة إذا اكتسبت بالفعل جنسية زوجها الجديد. 

غير أن الأحكام المتعلقة بأطفالها الحاليين ليست واضحة 
دائمًا، وقد تتسبب في مصاعب لها ولأسرتها.  

ويبدو أن كثيرًا من القوانين تحرص على أن تخّص المرأة دون 
الرجل أو على أن تستبعدها بال سبب واضح.  فعلى سبيل 

المثال، بموجب القانون في جزر القمر، لا تكتسب المرأة 
الأجنبية جنسية جزر القمر في حال اعتبار زواجها من الرجل 

القمري باطاًل، حتى لو كان قد تم عقده بنية حسنة فما هو 
السبب في أن يرى المشّرع في هذه الحالة مشكلة خاصة 

يلزم تجنبها؟  

وبعض القوانين الأخرى ُتغِفل ذكر المرأة. ومن أمثلة ذلك 
أن عدة قوانين تنص على أنه في حالة تجنس الرجل يمكن 
لأطفاله وزوجته أيضًا اكتساب الجنسية الجديدة، في حين 

تلتزم الصمت التام فيما يخص موقف المرأة المتجنسة.  
ويمكن تفسير شروط التجنس، مثل اشتراط أن »سالمة 

القوى العقلية« لمقدم الطلب أو أن يكون »حسن السلوك 
والسمعة«، بأسلوب تمييزي استنادًا إلى القوالب النمطية 
الخاصة بالنوع الاجتماعي. على سبيل المثال، يتيح القانون 

في اليمن لألطفال المولودين في اليمن لوالدين من الأجانب 
الحصول على الجنسية من خالل التجنس في عمر 18 عامًا 

بشرط »سالمة القوى العقلية«، و«الخلو من الإعاقة«  التي 
قد تجعلهن/م »عبئًا على المجتمع«، وبشرط »حسن السلوك 

والسمعة«. 

وكما هو الحال بالنسبة لجميع هذه القوانين، حتى إذا 
كان التمييز يستهدف النساء من خالل إفرادهن بالمعاملة 
أو إقصائهن، فإن تأثير ذلك يكون محسوسًا بشكل أوسع 

ويشمل الأزواج والأطفال.  

وصاية الذكور 

وتتعرض المرأة أيضًا للتمييز عندما تكتسب تلقائيًا، دون 
أن يكون لها رأي في الأمر، جنسية زوجها عندما يغير 

جنسيته. ورغم أنه ينبغي لكل من المرأة والرجل التمتع 
بحقوق اكتساب الجنسية على قدم المساواة، لا ينبغي 

أن تفرض الجنسية فرضًا على أحد. وهذا النوع من الأحكام 
يعزز فكرة أن الرجال أوصياء على النساء، وأن النساء لا 

يمكنهن ممارسة خياراتهن على نفس أساس ممارسة الرجال 
لخياراتهم. 

وعلى غرار ذلك، ينبغي أن تتمكن المرأة من اختيار ما إذا 
كانت ترغب في اكتساب جنسية زوجها عند الزواج بدلًا من 
أن ُتفرض عليها هذه الجنسية، كما هو الوضع الحالي في 

الصومال، على سبيل المثال. وفيما يتعلق بالتبني، تنص عدة 
قوانين على أن جنسية الأب هي التي ُيعتد بها في جنسية 
الطفل؛ بمعنى أن المرأة لا يمكنها أن تنقلها بنفسها إلى 

أطفالها في حال الاشتراك في التبني، وفي حال زواج 
المرأة برجل أجنبي وعدم قدرتها على نقل جنسيتها إليه، 

فإنها لا تتمكن أيضًا من نقل جنسيتها إلى أي من الأطفال 
المتبّنين عن طريقه. 

وفي حالة تغير جنسية الرجل المتزوج، قد يفقد أطفاله 
جنسيتهم، الأمر الذي يديم التمييز ضد زوجته لعدم أخذ 

جنسيتها في الاعتبار ولا حتى الجنسية التي تختارها 
لأطفالها. ونتيجة لذلك، يمكنه مثاًل، أخذ الأطفال إلى بلده 

الجديد. ويؤدي هذا أيضًا إلى استمرار القوالب النمطية التي 
بموجبها ينتمي الأطفال لألب وليس إلى الأم ويكن/يكونون 
تحت وصايته وحده. وتجريد الأطفال من جنسيتهن/م، حتى 

إذا كانت لهن/م جنسية أخرى، لا ينبغي أن يكون تلقائيًا في 
إطار القانون. 

تعزيز القوانين الأخرى التي تميز على أساس الجنس 
والممارسات الضارة ومن دواعي الأسف أن قوانين الجنسية 

تعزز أحيانًا الأحكام التمييزية على أساس الجنس في 
القوانين الأخرى وتتمسك بالممارسات الضارة. على سبيل 

المثال، في قانونّي الجنسية في موريشيوس ونيجيريا، تعتبر 
النصوص المتعلقة بالتخلي/التنازل عن الجنسية/ أن الفتاة 

المتزوجة البالغة من العمر 16 عامًا ’’بالغة‘‘ رغم أن ’’البلوغ‘‘ 
محدد في مواضع أخرى من قانون الجنسية بسن 18 عامًا.  
ويؤّيد عدد من البلدان، منها على سبيل المثال جمهورية 

أفريقيا الوسطى والكاميرون، ضمنيًا زواج الأطفال من خالل 
السماح صراحًة للفتاة القاصر بالاحتفاظ بجنسيتها وقت 

الزواج. وينبغي أن تنظر الحكومات في هذا النوع من الأحكام 
في سياقها لتقييم ما إذا كانت تحمي حقوق الفتاة المعنية 

وتعززها أم أنها تساعد على دعم نظام تزويج الطفالت 
وانعدام المساواة.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-01/Background-Nonpaper-Statelessness-Discrimination.pdf
https://www.ilga-europe.org/resources/news/latest-news/top-eu-court-recognises-relationship-same-sex-parents-and-their-children
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-12/cp210221en.pdf
https://www.france24.com/en/live-news/20211013-namibia-court-grants-citizenship-to-gay-couple-s-son
https://www.hrw.org/news/2022/02/24/parenting-changes-so-should-citizenship-outdated-nationality-laws-risk-leaving-some
https://www.npr.org/2021/05/19/998143097/u-s-ends-policy-denying-citizenship-to-children-born-via-in-vitro-surrogacy
https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/travel-legal-considerations/us-citizenship/Assisted-Reproductive-Technology-ART-Surrogacy-Abroad.html
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قوانين الأسرة التمييزية

هناك ارتباط وثيق بين قوانين الجنسية التي تميز على 
أساس النوع الاجتماعي، وقوانين الأسرة المتحيزة 
جنسيًا والتقاليد.  إذ تعتبر الأسرة، بغض النظر عن 

الشكل الذي تتخذه، الوحدة الأساسية للمجتمع، وعادة 
ما ترتبط بالمعتقدات الراسخة عن الثقافة والدين 

والتقاليد. وهي تخضع للتنظيم بواسطة مجموعة من 
القوانين والقواعد واللوائح وإجراءات المحاكم جنبًا إلى 

جنب مع قوانين وممارسات عرفية وغير مدّونة.

ويشمل هذا، على سبيل المثال لا الحصر، مجالات 
العالقات الأسرية التي تندرج تحت المادة 16 من 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 
مثل حقوق النساء والرجال في الزواج والطالق 

والحضانة ورعاية الأطفال وحقوق الملكية والمساواة 
في حق الميراث وحق الزوجة في اختيار مهنتها 

وعملها. فالطالق، على سبيل المثال، يمكن أن يكون 
أكثر صعوبة للنساء، نتيجة إمكانية فقدان الجنسية 

والقيود المفروضة على الزواج مجددًا، كما قد تكون له 
آثار سلبية على اكتساب جنسية جديدة.

 إن الحملة العالمية من أجل المســاواة
في قوانين الأســرة

 عبارة عن تحالف يجمع بين منظمات حقوق 
المرأة والمنظمات الدينية بالإضافة إلى 
هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي تعمل 

على تحقيق هدف المساواة لجميع النساء 
والرجال أمام القانون في جميع المسائل 

المتعلقة بالأسرة.

يجب أن تقوم الحكومات بإلغاء جميع 
القوانين التي تميز على أساس الجنس في 

أقرب وقت ممكن.
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التطبيق التمييزي للقوانين المحايدة جندريًا 

على الرغم من أنه يبدو، في التحليل الأخير، أن عدة قوانين 
توفر في نهاية المطاف التساوي في الحقوق، عادة ما 

توجد عوائق متعددة يجب على المرأة اجتيازها للمطالبة بتلك 
الحقوق لزوجها و/أو اطفالها مما يؤدي إلى تأخر التمتع 
بتلك الحقوق أو الحرمان الفعلي منها.  ويتحمل الفقراء 

والمحرومات/ون، فضاًل عن غير المسجالت/ين31، أعباء إضافية 
في التعامل مع نظام معقد في كثير من الأحيان، وأحيانًا 
في إطار مهلة زمنية ضيقة للمطالبة بالجنسية، وهن/م 

أكثر احتمالًا للتعرض لانعدام الجنسية.  وكما ذكر مقرر الأمم 
المتحدة الخاص المعني بقضايا الأقليات، فإن أكثر من ثالثة 

أرباع السكان معدومي الجنسية في العالم اليوم هم من 
الأقليات الإثنية أو الدينية أو اللغوية32 نتيجة قوانين الجنسية 

التمييزية أو التطبيق التمييزي لمثل هذه القوانين ضد 
الأقليات.33 وبالتالي قد تتعرض النساء المنتميات لألقليات 
في المجتمع المحلي، واللواتي يواجهن عبئًا مزدوجًا من 

التمييز على أساس النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى التمييز 
على أساس انتمائاتهن الإثنية أو الدينية أو اللغة، لمزيد من 
التهميش فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو 

تغييرها؛ أو نقل جنسيتهن إلى بناتهن وأبنائهن.34

31  وفقًا للتقارير، ترفض ولاية تكساس الأمريكية إصدار شهادات ميالد لألطفال المولودين في تكساس لوالدين غير مسجلين، ولا سيما لأمهات غير مسجالت، رغم أن جميع الأطفال الذين 
يولدون في الولايات المتحدة مواطنون بحكم القانون ومن نتائج ذلك أن النساء غير قادرات على قيد أطفالهن في المدارس أو دور الحضانة بدون شهادة ميالد، أو على الحصول على تصريح بعالج 

 https://www.texasobserver.org/children-of-immigrants-denied-citizenship/ الأطفال في الحالات الطارئة انظر

32  تقرير المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، انعدام الجنسية: قضية تخص الأقليات، A/205/73، 20 تموز/يوليو 2018
 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/231/94/PDF/N1823194.pdf?OpenElement،

33  على سبيل المثال، انظر التقارير التي تشير إلى أن الأشخاص والأطفال المنحدرين من أصول هايتية والمقيمين في جمهورية الدومينيكان، يحرمون من الحصول 
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/11/dominican-republic-erased-birthright-citizenship/575527/ - على جنسية جمهورية الدومينيكان

34  تقرير المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، انعدام الجنسية: قضية تخص الأقليات، A/205/73، 20 تموز/يوليو 2018،
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/231/94/PDF/N1823194.pdf?OpenElement 

35  تقرير المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز، »مسألة التمييز العنصري في سياق القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالمواطنة 
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/52 ،2018 52/38، 25 نيسان/أبريل/HRC/A .Doc UN ”،والجنسية والهجرة

بالإضافة إلى ذلك، فإن الرسوم المرتبطة بتصاريح الإقامة، 
وغيرها من الإجراءات البيروقراطية لغير المواطنات/ين لا 
يمكن للبعض تحمل تكلفتها. وعادة ما تؤدي مثل هذه 

العوائق الإدارية إلى إقصاء المجتمعات المحلية المهّمشة 
بشكل هيكلي.35 ويؤدي عدم الوضوح والعبء الإداري إلى 

إعاقة التنفيذ العادل والسريع للقانون وكثيرًا ما يترك الباب 
مفتوحًا للتفسيرات الغامضة والتمييزية. وينبغي التخلص 

من هذه الأعباء الإضافية دون تأخير تحقيقًا للمساواة في 
الحقوق بين الجميع بغض النظر عن الجنس والنوع الاجتماعي.

ويلزم أن تقوم جميع الحكومات المعنية باستعراض قوانينها 
وتعديلها على سبيل الاستعجال لمنح جميع الأشخاص حقوقًا 

متساوية في نقل جنسيتهن/م، مما يكفل الحقوق المدنية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تساعد 

الجنسية الأشخاص على التمتع بها. وينبغي لها أن تتضافر 
معًا على استئصال التمييز القائم على نوع الجنس، الذي 
يمكن أيضًا أن يؤدي إلى انعدام الجنسية وغير ذلك من 

العواقب الضارة.  

تفر أٌم من عالقة شــديدة العنف والإســاءة، ولكن 
دون إثبــات لألبــوة، وتحــرم ابنتها مرارًا وتكرارًا من 
الموافقة على أوراق الجنســية، مما يؤدي بهن  

فــي نهايــة المطــاف إلى حمل أوراقهن إلى أعلى 
محكمــة فــي البــالد. لا يتيــح القانون النيبالي لألمهات 

النيباليــات نقــل الجنســية إلى أطفالهن المولودين 
فــي البــالد إلا إذا كان الأب غيــر معروف. 

دينا وتشارولاثا

دينا هي ابنة تشارولاثا التي تبلغ من العمر 18 عامًا. وقد 
حرمت دينا من الحصول على شهادة الجنسية من خالل 

أمها، في حين حرمت تشارولاثا من نقل جنسيتها النيبالية 
إلى ابنتها.

وحين كانت تشارولاثا في الشهر الثالث من حملها بدينا، 
تعرضت لإساءة بدنية بالغة من شريكها، وحاول أن يحرق 

تشارولاثا وجنينها وهما حيتين عن طريق حبسها في 
غرفة، ولكنها نجت. ولم تر تشارولاثا شريكها المسيء مرة 

أخرى بعد الهروب من الحريق. وانتقلتا للعيش مع والدّي 
تشارولاثا. ثم سافرت تشارولاثا إلى الخارج لمدة 11 عامًا 

وعادت بعد ذلك إلى نيبال. 

وحين بلغت دينا 18 عامًا، ذهبت إلى المكتب العمومي 
للحصول على توصية لتتمكن من تقديم طلب للحصول 

على شهادة الجنسية الخاصة بها. وتم إخبارها أنها لن 
تتمكن من الحصول على شهادة الجنسية ما لم يكن لديها 

شهادة تسجيل ميالد. وبعد ذلك، تقدمت أمها بطلب 
للحصول على شهادة تسجيل ميالد نيابًة عنها، ولكن 
 السلطات ردت قائلًة أن دينا لا يمكنها تسجيل الميالد 

من خالل أسرة أمها، وبالتالي رفضت أن توصي لها 
بالحصول على شهادة الجنسية. وذكرت السلطات أنه لا 

يوجد قانون يتيح لألطفال الحصول على الهوية القانونية 
من خالل أمهاتهن، ولا أي قانون يتيح لألم نقل جنسيتها 
إلى أطفالها. ولكن، فيما بعد، قدم العمدة لدينا توصية 
بالتحقق من الميالد. إلا أن السلطات ظلت تطلب وثائق 

الهوية القانونية لوالد دينا بالإضافة إلى توصيته بخصوص 
طلب دينا.

وحاولت دينا التقدم للجنسية مرتين بعد ذلك، مرة من خالل 
محاولة الحصول على توصية من المكتب القانوني بالحصول 

على شهادة الجنسية من خالل ملء نموذج من نوع آخر، 
ومرة أخرى عن طريق استخدام هوية أمها وعنوانها. 

ولكن طلبها قوبل بالرفض التام في المرتين، مما ترك 
دينا بال جنسية وجعلها وأمها تشعران بأنهما سقطتا في 

الهاوية. رفضت السلطات الموافقة على الطلب استنادًا 
إلى التفاصيل الخاصة بالأم وُطلب منها إثباتًا لألبوة 

ولجنسية أبيها النيبالية. 

وبعد الكثير من المحاولات الفاشلة للحصول على الجنسية 
لدينا، قدمتا في نهاية الأمر طلبًا في 29 كانون الثاني/يناير 

2022 إلى المحكمة العليا في نيبال تطلبان فيه الحصول 
على الجنسية بالنسب من خالل أمها. وأمرت المحكمة 
العليا بجلسة عاجلة للقضية، وتأمل دينا في أن تحصل 

على قرار إيجابي نتيجة الأحكام الدستورية التي تنص على 
المساواة في نقل الجنسية إلى الأطفال، على الرغم من 

استمرار وجود أحكام الجنسية التمييزية المتعارضة.

دراسة حالة - نيبال 

https://www.texasobserver.org/c
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/231/94/PDF/N1823194.pdf?OpenElement
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/11/dominican-republic-erased-birthright-citizenship/575527/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/231/94/PDF/N1823194.pdf?OpenElement
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/52
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انظر المرفق لالطالع على مزيد من التفاصيل والأحكام القانونية الخاصة بكل بلد 

نقل الجنسية إلى الأطفال
الأم لا يمكنها نقل جنســيتها إلى أطفالها على قدم المســاواة مع الأب 

تمنع قوانين الجنسية في 28 بلدًا من شتى أنحاء العالم النساء من نقل الجنسية إلى أطفالهن على قدم المساواة مع الرجال.36 

البلدان التي لا تتيح لألمهات منح الجنسية لأطفالهن 
باستثناءات محدودة للغاية أو دون استثناءات 

بروناي، إسواتيني37، الكويت38، لبنان39، قطر، الصومال

البلدان التي لا تتيح لألمهات نقل الجنسية إلى أطفالهن 
إلا في ظروف معينة، على سبيل المثال، إذا كان الأب 

غير معروف؛ أنكر الأب/لم يعترف ببنوة الطفل؛ الأب عديم 
الجنسية؛ جنسية الأب غير معروفة؛ لم يتم التثّبت من الأبوة؛ 

بموجب إجراء تقديري لمنح طلب الجنسية

البحرين، بوروندي، إيران، الأردن، كيريباس*، ليبيا، نيبال، 
عمان، المملكة العربية السعودية، السودان، الجمهورية 

العربية السورية، توغو، الإمارات العربية المتحدة

البلدان، إضافة إلى البلدان المبينة أعاله، التي لا تتيح 
 لألمهات أيضًا منح الجنسية لألطفال على قدم المساواة

مع الآباء إذا كان الطفل مولودًا خارج البالد 

جزر البهاما*40، بربادوس*، العراق، ليبيريا ، ماليزيا*41، 
موريتانيا

المرأة لا يمكنها نقل جنسيتها إلى أطفالها بالتبني على 
قدم المساواة مع الرجل42 

جزر البهاما، بربادوس،«, كيريباس**، مدغشقر، 
موريشيوس«

َسة لا يمكنها نقل جنسيتها إلى الأطفال على  الأم الُمتجنِّ
قدم المساواة مع الأب المتجنِّس 

كيريباس، اليمن )بالنسبة لألطفال المولودين قبل 
التجّنس( 

* لا ينطبق التمييز إلا على النساء المتزوجات فحسب         ** في حالة التبني المشترك

لا يمكــن لآلبــاء نقــل الجنســية إلــى الأطفــال المولوديــن خارج العالقة الزوجية مــع الأم الطبيعية، على قدم 
المســاواة مــع الأمهــات هنــاك عــدد محــدود مــن البلــدان التي تميز ضد الرجال غيــر المتزوجين في قدرتهم على منح 
الجنســية لألطفال. في جميع هذه البلدان، باســتثناء جزر البهاما وماليزيا، لا ينطبق التمييز إلا على حالة الأطفال المولودين 

خارج البالد. جزر البهاما43، بربادوس، كيريباس، ماليزيا، الولايات المتحدة الأمريكية )ما لم تتحقق شروط أخرى تتجاوز حدود إثبات البنوة( 

إذا تغيرت جنســية الأب، فقد يفقد أولاده جنســيتهم دون اعتبار لجنســية الأم
البحرين، مصر44، العراق، الكويت، مدغشقر#، موريتانيا#، عمان#، باكستان، السودان#

#إلا في ظل ظروف مقّيدة للغاية 

36  تتضمن أيضًا القائمة التي تضم 28 بلدًا 3 بلدان لا يطّبق فيها التمييز إلا على الأطفال بالتبني أو الأطفال المولودين لأمهات متجنسات. 

37  ما لم تكن الأم غير متزوجة والطفل غير متبنى أو اعترف به الأب طبقًا للتقاليد السوازية. 

38  ليس على سبيل الحق، ولكنه ممكن بموجب قرار يصدر من وزير الداخلية إذا لم يكن الأب معروفًا أو لم يكن مثبتًا قانونًا

39  إلا بإذن من رئيس الدولة بعد اكتساب الجنسية الأجنبية وإعادة التقديم للحصول على الجنسية اللبنانية في غضون سنة واحدة من بلوغ الطفل سن الرشد والإقامة 
في لبنان

40  إلا في ظل ظروف معينة وإذا رفض الطفل الجنسية الأخرى

41  في أيلول/سبتمبر 2021، منحت المحكمة العليا في كوالالمبور النساء الماليزيات الحق على قدم المساواة في نقل جنسيتهن إلى الأطفال المولودين خارج البالد. 
وقد استؤنف الحكم أمام محكمة الاستئناف، ومن المتوقع أن تنطق بالحكم في 22 حزيران/يونيو 2022. انظر المرفق لالطالع على مزيد من التفاصيل.

42  هذه القائمة ليست شاملة وهي تستند إلى البلدان التي تنص قوانينها صراحًة على حق الوالدين بالتبني في نقل الجنسية لأبنائهما بالتبني. وفي حالات كثيرة 
أخرى، قد ينطبق بالفعل التمييز على أساس الجنس الذي ُيطبق في القانون من ناحية حق الأم في نقل الجنسية إلى أطفالها الطبيعيين، سواء من الناحية القانونية أو 

العملية على نقل الجنسية إلى الأطفال بالتبني أيضًا. 
43  في أيار/مايو عام 2020، قامت المحكمة العليا لجزر البهامابتفسير المادة 14 من الدستور تفسيرًا إيجابيًا وأصدرت حكمًا يقر بحق رجال جزر البهاما غير المتزوجين في 

نقل الجنسية إلى أطفالهم. ولكن حكومة جزر البهاما استأنفت الحكم أمام المجلس الملكي الخاص، وبالتالي فإن حالة القانون لا تزال غير مستقرة. انظر المرفق لالطالع على 
مزيد من التفاصيل.

44  يفقد الأطفال القصر جنسيتهم في حال اكتسابهم، نتيجة لتغيير والدهم جنسيته، جنسية الأب الجديدة بموجب للقانون الواجب التطبيق ولكن يمكن لهم أن يقرروا 
اختيار الجنسية المصرية خالل السنة الثانية بعد بلوغهم سن الرشد

قوانين الجنسية التي ُتمّيز على أساس الجنس

غير مسموح / محدود جدًا / لا استثناءات
مسموح فقط في ظروف معينة

مسموح لكن غير متساوية مع الاباء
غير متساوية مع الرجال بما يتعلق بالاطفال المتبنين

غير متساوية بين الام والاب المجّنسين

2
5

6

6
13

الدول التي تمّيز على أساس الجنس
في نقل الجنسية إلى الأطفال
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الدول التي لديها قوانين تؤثر على الازواج / الزواج القوانين التي تؤثر على الأزواج / الزواج
لا يمكن للنســاء المتزوجات نقل جنســيتهن إلى زوج أجنبي على قدم المســاواة مع الرجال المتزوجين

تمنع قوانين الجنسية في 46 بلدًا من شتى أنحاء العالم النساء من نقل الجنسية إلى أزواجهن على قدم المساواة مع الرجال. 

لا توجد أحكام خاصة مطبقة تتيح للنساء المتزوجات نقل 
 الجنسية إلى الأزواج الأجانب )على الرغم من أنها تطبق

على الرجال المتزوجين(

جزر البهاما, البحرين, بنغالديش***, بربادوس، بروناي، 
جمهورية أفريقيا الوسطى، )جمهورية( الكونغو، مصر، 
إسواتيني، غواتيمالا، الأردن، كيريباس، الكويت، لبنان، 
ليبيا، مدغشقر، مالوي، ماليزيا، المغرب، نيبال، نيجيريا، 

باكستان45، الفلبين )لا ينطبق إلا على النساء المكتسبات 
للجنسية(، قطر***، المملكة العربية السعودية، سيراليون، 

سنغافورة، الصومال، السودان، الجمهورية العربية 
السورية، تنزانيا، الإمارات العربية المتحدة، اليمن***

يمكن للزوج الأجنبي المتزوج من مواطنة أن يتقدم بطلب 
 الحصول على الجنسية بموجب إجراءات عادية بشروط

 مخففة أو باستثناء من الشروط )وهي أشد إرهاقًا من 
تلك التي تنطبق على الزوجة الأجنبية(46

بينين، بوروندي، الكاميرون، جزر القمر، إيران47، العراق، 
موريتانيا، عمان48، تايلند، توغو، تونس

 يمكن للزوجات نقل جنسيتهن إلى أزواجهن الأجانب، بشرط
أنه يمكن للوزير الرفض بناء على أسباب معقولة

سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين

*** ينطبق أيضًا على النساء المتجنسات. 

لا يمكن للرجال المتزوجين نقل جنسيتهم إلى زوجة أجنبية على قدم المساواة مع النساء المتزوجات
الفلبين )من خالل عملية قضائية للتجنس فقط(، تونس )ما لم تحرم المرأة الأجنبية من جنسيتها أو في ظل ظروف معينة(

أحكام أخرى تميز على أساس الجنس

النســاء الأجنبيات اللواتي يكتســبن جنســية الزوج يفقدنها تلقائيًا بمجرد انتهاء الزواج
البحرين49، توغو، تونس، اليمن 

تفقد المرأة الجنســية تلقائيًا عند التزوج من زوج يحمل جنســية أخرى
غواتيمالا، إيران50، اليمن

تكتســب النســاء الأجنبيات تلقائيًا جنســية زوجها في وقت الزواج أو عند اكتســابه الجنســية
الصومال

45  في عام 2016، وجدت محكمة لاهور العليا أن هذا النص تمييزي وغير دستوري. وقد استأنفت الحكومة الباكستانية القرار، ولا يزال الاستئناف منظورًا في الوقت الحالي أمام 
المحكمة العليا. انظر المرفق لالطالع على مزيد من التفاصيل.

ولكن في كثير من البلدان، حتى في الأماكن التي ينص فيها القانون على قدرة الأزواج الأجانب على التقدم بطلب الحصول على الجنسية من خالل التجّنس مع   46
تخفيف الشروط أو التنازل عنها، فإن هذه الأحكام نادرًا ما تطبق على أرض الواقع، مما يجعل قيام النساء بنقل الجنسية إلى الأزواج الأجانب أمرًا بالغ الصعوبة. 

47  يجوز للرجل المتزوج بامرأة إيرانية وله طفل إيراني الجنسية منها أن يقدم طلبًا للحصول على موافقة حكومية على اكتساب الجنسية.

48  لا ينطبق خفض اشتراطات التجنّس إلا إذا كان الزوجان لديهما ابن )سواء للرجال أو النساء الأجانب المتزوجين من عمانيات/عمانيين(
49  عند الطالق وبشرط أن تكون احتفظت بجنسيتها الأصلية أو حصلت على جنسية أخرى

50  فقط إذا كانت قوانين دولة الزوجة تفرض جنسية الزوج عليها

 لا توجد اجراءات خاصة مما يسمح للنساء بمنح جنسيتهن
 منح الجنسية للزوج الاجنبي اسهل من منحها للزوجة الاجنبية

 يمكن للزوجات منح الجنسية لازواجهن، لكن يمكن رفضها لاسباب معقولة
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دراسة حالة - الأردن  

لا تســتطيع امــرأة أردنيــة متزوجــة من مصري أن تنقل 
جنســيتها إلــى زوجهــا أو أطفالها، وتجد أن أطفالها 

غيــر قادرات/يــن علــى مغادرة البالد أو الحصول على 
اســتحقاقات التعليم أو غيرها من الاســتحقاقات.

قصة ثريا

بموجب القانون الأردني رقم 6 لعام 1954 الخاص بالجنسية، 
وباستثناءات محدودة للغاية، لا يمكن لألردنيات المتزوجات 

من رجال غير أردنيين نقل جنسيتهن إلى أزواجهن أو 
بناتهن وابناهن.51 وتسبب هذه الأحكام التمييزية صعوبات 

شديدة ومعاناة للنساء والأسر والأطفال المتأثرين بها.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، تعهدت الحكومة الأردنية 
بمنح بعض الحقوق أو المزايا لأطفال الأمهات الأردنيات 
من آباء أجانب، بما في ذلك إتاحة الحصول على خدمات 

المدارس العامة والرعاية الصحية مجانًا والقدرة على 
الالتحاق بالوظائف والحصول على تصاريح الإقامة ورخص 
القيادة والتصريح لهم بامتالك العقارات والاستثمار في 

الأعمال التجارية. 

وعلى الرغم من تنفيذ هذه الإصالحات من الناحية 
النظرية، إلا أن الأطفال ما يزلن/يزالون يعانين/ون من 

الناحية العملية للحصول على هذه المزايا. توضح حالة ثريا 
العوائق التي لا تزال تواجهها الأسر التي تضم أردنيات 

متزوجات من غير أردنيين، على الرغم من أن أطفالها 
أصبحن/وا يستطعن/يستطيعون الحصول على بعض المزايا 

مثل التأمين الصحي.

حين تزوجت ثريا، وهي امرأة أردنية، زوجها المصري منذ 
أكثر من 20 عامًا، لم تكن على دراية بالتحديات التي سوف 
تواجهها نتيجة الزواج من رجل غير أردني. ونتيجة قوانين 

51  ما لم يكن الأب غير معروف، أو بدون جنسية أو كانت الأبوة غير مثبتة. 

الجنسية التمييزية، اضطر زوجها وابنها للعمل دون 
تصاريح، ولم يصبحا في مأمن من الترحيل إلا بعد إعالن 

الحكومة لعام 2014. بل إن ثريا اضطرت لدفع كفالة لزوجها 
لإخراجه من السجن بعد أن اضطر لدفع غرامة وأودع السجن 

نتيجة عمله بدون تصريح. 

ونظرًا لأن ثريا متزوجة من رجل غير أردني، فإن ابنها 
غير مؤهل للحصول على المنح التي يمكن أن تساعد 

في تمويل تعليمه الجامعي، وبالتالي فإنه يدرس على 
نفقتهما الخاصة. وقد تواصلت ثريا مع وزارة التعليم 
 العالي بحثًا عن جهة يمكنها أن تدعم تعليم أبنائها، 

دون فائدة. 

ونظرًا لعدم قدرة ثريا على نقل جنسيتها لأطفالها، 
فهن/م غير قادرات/ين على استخراج جوازات سفر أردنية 

ويجدن/ون صعوبة في السفر خارج البالد. 

وتدعو حملة »أمي أردنية وجنسيتها حق لي«، التي 
تقودها النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين بدعم 
من منظمة المرأة العربية، الحكومة الأردنية إلى تعديل 
قوانين الجنسية التي ُتمّيز على أساس الجنس بالإضافة 

إلى تنفيذ المزيد من الحقوق لألطفال.

 القانون الدولي والتطورات الإقليمية
بشأن المساواة وحقوق الجنسية 

لقد جرى تأكيد الحق الأساســي في المســاواة بين 
الجنســين، وأعيد تأكيده مرارًا وتكرارًا من جانب 

الحكومــات فــي المعاهدات والإعالنات والمؤتمرات 
 الدولية، وكذلك في الدســاتير المحلية.  

وفي مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة 
في عام 1995، تعهدت 189 حكومة في منهاج عمل بيجين 

ز على أساس  )بكين( »بإلغاء ما تبقى من قوانين ُتميِّ
الجنس.«  وفي عام 2000، حددت الجمعية العامة لألمم 

المتحدة عام 2005 موعدًا مستهدفًا لإلغاء جميع القوانين 
التي تميز بين الجنسين.

  
وقد أرسي الحق في الجنسية أيضًا بموجب الإعالن العالمي 

لحقوق الإنسان52، وفي اتفاقية حقوق الطفل53 وعززه 
منهاج عمل )بكين( بيجين54. وتدعو اتفاقية القضاء على 
التمييز العنصري55 إلى التمتع بالحق في الجنسية »دون 

تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني،« 
وتحث اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري الدول 
الأطراف على »الامتناع عن تطبيق معايير معاملة مختلفة 

على النساء غير المواطنات المتزوجات من مواطنين والرجال 
من غير المواطنين المتزوجين من مواطنات.«56  

وكذلك تناولت اتفاقيات الأمم المتحدة وهيئات رصد 

المادة 15  52

53  تعني المادتان 7 )"يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق في اكتساب جنسية"( و8 )"حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته"( جنبًا إلى جنب مع المادة 2 
)حقوق الطفل "بغض النظر عن ... جنس الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه"( أن قوانين الجنسية التي تميز بين الجنسين تنتهك اتفاقية حقوق الطفل.

54  274)ب( 

55  المادة 5)د(

56  التوصية العامة رقم 30: التمييز ضد غير المواطنين: 2004/10/01، 8

57  لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )السيداو( التوصية العامة رقم 32 المتعلقة بالأبعاد الجنسانية لمركز الالجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية للمرأة., 5 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/32&Lang=ar 32، متاحة من خالل الرابط/CEDAW/C/GC ،2014 تشرين الثاني/نوفمبر

المعاهدات الحق في المساواة أو في عدم التمييز على 
أساس نوع الجنس في سياق حقوق الجنسية على وجه 
التحديد. فاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

المرأة )السيداو(، والتي صّدقت عليها جميع الدول الأعضاء 
بمنظمة الأمم المتحدة فيما عدا ست دول، تعالج كاًل من نقل 

الجنسية إلى الأزواج والأطفال بالنص على ما يلي: 

المادة 9 

1. تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقًا مســاوية 
لحقوق الرجل في اكتســاب جنســيتها أو تغييرها 

أو الاحتفــاظ بهــا.  وتضمــن بوجــه خاص ألا يترتب 
علــى الــزواج مــن أجنبي أو تغيير جنســية الزوج أثناء 
الــزواج، أن تتغيــر تلقائيًا جنســية الزوجة، أو جعلها 

عديمة الجنســية، أو أن تفرض عليها جنســية الزوج. 

2. تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقًا مســاوية 
لحقــوق الرجــل فيما يتعلق بجنســية أطفالهما. 

ونصت التوصية على أن حق المرأة، بموجب الاتفاقية، في 
وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2014، اعتمدت لجنة الأمم 

المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة )السيداو( 
التوصية العامة رقم 32 المتعلقة بالأبعاد الجندرية لاوضاع 

اللجوء واللجوء السياسي والجنسية وانعدام الجنسية للمرأة.57 

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


31حالتنا الراهنة: القضاء على التمييز الجنسي  في قوانين الجنسية - إصدار عام 2022

اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها وفي منح 
جنسيتها على قدم المساواة مع الرجل ينطبق أيضًا على 
زوجها.58 وأصدرت اللجنة عددًا من التوصيات المحددة التي 

ينبغي أن تتبعها الدول لكي تكفل عدم وجود قوانين 
للجنسية تنطوي على التمييز على أساس الجنس، وذلك لأن 
’’الجنسية هي الرباط القانوني بين الشخص والدولة، وتتسم 

بأهمية بالغة في ضمان المشاركة التامة في المجتمع«. 
كما أبرز فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالتمييز ضد المرأة 

ضرورة الإصالح القانوني، في رسائله إلى الحكومات التي 
تميز ضد المرأة في قوانينها الخاصة بالجنسية.59

وعلى الرغم من أن الحق المتساوي للرجل والمرأة في منح 
الجنسية لأطفالهما غير منصوص عليه صراحة في العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن اللجنة 

المعنية بحقوق الإنسان، في تعليٍق عاٍم على تفسير المادة 
24 منه، والتي تعطي كل طفل »الحق في أن يكتسب 

جنسية“، تقرر أنه ’’لا ينبغي قبول أي تمييز بشأن الحصول 
على الجنسية بموجب القانون الداخلي فيما بين الأطفال 

الشرعيات/ين والأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية أو 
لوالدين عديمي الجنسية أو استنادا إلى حالة أحد الأبوين 

أو كليهما من حيث الجنسية.«60 وينص فقه اللجنة المعنية 
بحقوق الإنسان بوضوح، سواء في تعليقاتها العامة، أو عن 

طريق الحوار الجاري مع الدول الأطراف، على أن القوانين 
التي تنطوي على تمييز في نقل الجنسية إلى الأطفال على 

أساس جنس والديهن/م تتعارض مع العهد.

في عام 2016، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارًا شاماًل 
بعنوان، »الحق في الجنسية: الحقوق المتساوية للمرأة في 
الجنسية في القانون والممارسة«61 شارك في دعمه 107 بلدًا، 

ودعا لتحقيق قدرة النساء على قدم المساواة على منح 
الجنسية لأزواجهن وكذلك لأطفالهن. وكان هذا القرار أشمل 

من قرار عام 2012، الذي كان بعنوان »الحق في الجنسية 
- النساء والأطفال«. وقد حث الدول الأعضاء على تنفيذ 

المزيد من الإصالحات من أجل الامتثال لالتزاماتها الحالية 
بموجب المعاهدة بالإضافة إلى جدول أعمال عام 2030 الخاص 

بأهداف التنمية المستدامة الذي اعتمد عام 62.2015  

إقليميًا، حدث بعض التقدم وبعض التباطؤ. في أيلول/سبتمبر 
عام 2015، اعتمدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 

بروتوكولًا جديدًا بشأن الحق في الجنسية، ولكن لم يتم 
الانتهاء منه بعد، وقد دعمه الاتحاد الإفريقي واعتمده، 

وُفِتَح للدول الأعضاء للتوقيع والتصديق. على المستوى دون 
الإقليمي، اعتمد المنتدى البرلماني للجماعة الإنمائية للجنوب 

الأفريقي عام 2016 قرارًا بشأن منع انعدام الجنسية وحماية 
الأشخاص معدومي الجنسية في الدول المنتمية إليه. وفي 

عام 2017، أصدر المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات 
الكبرى إعالنًا بشأن القضاء على انعدام الجنسية، وقد دعا 

كالهما الدول الأعضاء إلى اعتماد قوانين الجنسية التي 
تحقق المساواة.

58  المرجع السابق، الفقرة  59
59  متاح من خالل الرابط

 http://ap.ohchr.org/Documents/sdpage_e.aspx?b=10&se=163&t=9 طبارلاو http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Pages/ListReports.aspx
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التعليق العام 17 )الدورة الخامسة والثالثون، 1989(، الفقرة .8  60

https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/32/7  7/32، متاح من خالل الرابط/A/HRC/RES  61
https://equalnationalityrights.org/images/zdocs/SDGs--Gender-Discrimination-in-Nationality- ؛ انظر أيضًاhttps://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld  62

Laws.pdf لالطالع على أثر قوانين الجنسية التي تميز على أساس نوع الجنس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
63  يمكن الاطالع على شهادات أخرى من خالل ورقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الالجئين، المساواة بين الجنسين وقوانين الجنسية وانعدام الجنسية شهادات عن الأثر على النساء 

http://www.unhcr.org/4f587d779.html وعائالتهن، متاح من خالل الرابط

وقد حقق عام 2017 أيضًا زخمًا إقليميًا متجددًا في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل النهوض بقوانين 

الجنسية التي تحقق المساواة بين الجنسين، حيث عقد 
أول اجتماع للجامعة العربية على الإطالق مخصص لحقوق 

الجنسية للنساء، والذي اشترك في تنظيمه كل من الحملة 
العالمية من أجل المساواة في حقوق الجنسية ومفوضية 

الأمم المتحدة لشؤون الالجئين وهيئة الأمم المتحدة 
للمرأة واليونيسف. وأدى الاجتماع، الذي جمع بين الحكومات 
والمجتمع المدني وممثلي المنظمات الحكومية، إلى دعوة 

قوية لجامعة الدول العربية لكي تتبنى هذه القضية من 
خالل المشاركة الحكومية المستمرة من أجل إنهاء التمييز 

على أساس نوع الجنس في قوانين الجنسية. ونتيجة لذلك، 
عقدت جامعة الدول العربية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
الالجئين اجتماعًا وزاريًا في شباط/فبراير عام 2018 في تونس، 

أدى إلى الإعالن العربي حول الانتماء والهوية القانونية. 
ويدعو هذا الإعالن التاريخي، الذي تدعمه أمانة جامعة الدول 

العربية، للقضاء الشامل على التمييز على أساس النوع 
الاجتماعي في قوانين الجنسية، وإلى إزالة التحفظات على 
المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

المرأة )السيداو(، ووضع خطة عمل إقليمية لتحقيق أهداف 
الإعالن. الخطوة التالية هي التنفيذ.

ونأمل أن تؤدي هذه الإصالحات والخطوات إلى إلهام دول 
أخرى لزيادة القوة الدافعة من أجل التغيير.  

التدابير المؤقتة
يمكن لبعض التدابير المؤقتة أن تخفف من حدة بعض 

المصاعب المترتبة على قانون الجنسية التمييزي ولكنها 
غير كافية.  فقانون الجنسية في لبنان، على سبيل المثال، 

لا يسمح إلا للرجل )وليس للمرأة( بمنح جنسيته اللبنانية 
ض هذا القانون مكانة  لزوجته أو لأي من أولاده. ويقوِّ

المرأة كمواطنة على قدم المساواة، ويتناقض مع الدستور 
اللبناني، الذي ينص على أن »جميع المواطنين اللبنانيين 

متساوون أمام القانون ويتمتعون بنفس الحقوق المدنية 
والسياسية…« وأدت بعض التغييرات القليلة الهامة في 

لوائح العمل الصادرة في أيلول/سبتمبر 2011 إلى بعض 
التحسينات في حياة اللبنانيات المتزوجات من غير المواطنين، 

من خالل منح تصاريح العمل لأزواجهن وأطفالهن غير 
المواطنات/ين دون الحاجة إلى كفالة أحد أصحاب العمل ومنح 

تصاريح الإقامة مجانًا دون الحاجة إلى وظيفة.  

إن أي تمييز موجود في القانون ما زال يحدث أثرا سلبيًا على 
حياة الأمهات غير المتزوجات والنساء المتزوجات من غير 

المواطنين وعائالتهن، الأمر الذي يقيد حريتهن في الاختيار 
والوصول إلى الإمكانيات والتنقل. ومن الضروري أن يجري 
تعديل شامل لقوانين الجنسية التمييزية حول العالم في 

أقرب وقت ممكن.63
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التوصيات

مبادئ حق الجنســية

نأمل أن نكون، بحلول عام 2030، في حالة تتسم بالمساواة 
في ظل القانون والسالمة والأمن للجميع. ولتحقيق هذا، 

ينبغي أن تلتزم جميع الحكومات بالمبادئ التالية وأن 
تضمنها.

للجميع الحق في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو   ●
الاحتفاظ بها على قدم المساواة، بغض النظر عن الجنس 

والنوع الاجتماعي والعرق والإثنية وما إلى ذلك. وينبغي ألا 
يؤدي الزواج تلقائيًا إلى فقدان الجنسية الأصلية.

للجميع الحق على قدم المساواة في منح الجنسية   ●
لأطفالهن/م، بما في ذلك الأطفال بالتبني والأطفال 

المولودين من خالل التقنيات التكنولوجية المساعدة على 
الإنجاب والأم البديلة، وعلى قدم المساواة بغض النظر 

على الجنس والنوع الاجتماعي والتوجه الجنسي و/أو الحالة 
الاجتماعية، والحق في منح الجنسية للزوجات والأزواج على 

قدم المساواة.

يكتسب جميع الأطفال، بغض النظر عن جنسهن/م،   ●
اللواتي/الذين وجدن/وا على أرض دولة ما أو ولدن/وا عليها، 

جنسية هذه الدولة، إذا كانوا سيصبحون معدومات/ي 
الجنسية إذا لم يكتسبنها/وها.

جميع الوالدِين المتجنسات/ين يمكن لهن/م نقل   ●
جنسيتهن/م إلى أطفالهن/م.  

عدم حرمان أي كان من الجنسية، بسبب رفض أحد   ●
والديه/ا أو زوجه/ا للجنسية أو فقدانه/ا لها، أو إذا كان 

سيؤدي ذلك الى انعدام الجنسية. ينبغي أن يكون الحرمان 
من الجنسية هو المالذ الأخير، وفي جميع الحالات ينبغي 

النظر إليه من خالل منظور المساواة بين الجنسين.

لا ينبغي أن يفقد أي شخص جنسيته/ا نتيجة وفاة   ●
الزوج/ة أو الطالق.

ينبغــي علــى الحكومات التــي لديها أحكام قانونية 
خاصة بالجنســية تميز على أســاس الجنس أن تراجعها 

من أجل:

أن يتمكن جميع النساء والرجال على قدم المساواة   ●
من منح الجنسية بناتهن/م لأبنائهن/م أينما ولدن/وا، وسواء 

ولدن/وا داخل أو خارج نطاق الزواج )سواء كان زواجًا بين 
جنسين مختلفين أو بين مثليات/ين(، وسواء كان/ت الطفل/ة 

بالتبني ام لا.

أن يتمكن جميع النساء والرجال من منح الجنسية   ●
لزوجاتهن/م ولأزاوجهن/م على قدم المساواة سواء تزوجا 

في داخل البلد أو في الخارج. 

ألا يفقد النساء والرجال الأجانب جنسيتهن/م   ●
الجديدة تلقائيًا لدى انتهاء الزواج. 

ألا تفقد المرأة أو تكتسب الجنسية بصورة تلقائية   ●
لدى اقترانها بزوج من جنسية أخرى دون موافقتها الفعلية.

ألا يترتب على تغيير جنسية الأب تلقائيًا فقدان   ●
زوجته وأطفاله لجنسياتهن/م.

ضمان أن يوجد اتساق بين جميع القوانين والأنظمة   ●
التي تعالج هذه المسألة لكي تعامل جميع الأحكام الرجل 

والمرأة على قدم المساواة وبشكل منصف، وأن تكون هذه 
الأحكام واضحة لكل من اللواتي/الذين يريدن/ون الاستفادة 

منها، واللواتي/الذين يقمن/يقومون على تنفيذها.

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

مجموعة متسقة من قوانين الجنسية. 

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إزالة أي تمييز يرتبط بالعرق أو 
الإثنية أو الإعاقة.  كما ينبغي أن تضطلع الحكومات بمراجعة 

جميع اللوائح والعمليات المرتبطة بذلك لضمان ألا يؤثر 
التمييز الأوسع نطاقًا على قدرة المرأة على منح جنسيتها 

لأبنائها وزوجها بحرية.



 
 info@equalitynow.org  

 www.equalitynow.org/state  

 facebook.com/equalitynoworg 

 instagram.com/equalitynoworg 
 
 @equalitynow 
 
                   linkedin.com/company/equality-now 
 

mailto:info@equalitynow.org
http://www.equalitynow.org/state

	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.1fob9te
	_heading=h.3znysh7
	_heading=h.tyjcwt
	_heading=h.3dy6vkm
	_heading=h.1t3h5sf
	_heading=h.4d34og8
	_heading=h.2s8eyo1
	_heading=h.17dp8vu
	_heading=h.26in1rg
	_heading=h.lnxbz9
	_heading=h.35nkun2

