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الملخص التنفيذي

 حالتنا الراهنة:
 القضاء على التمييز

الجنسي في قوانين الجنسية



ث من Equality Now واقع  يعكس التقرير الُمحدَّ
النساء المتقاطع والأثر المدمر لقوانين الجنسية 
التي ُتمّيز على أساس الجنس على حياة الناس، 

جنبًا إلى جنب مع سجل للتقدم الُملهم الذي 
تحرزه بعض البلدان والأقاليم، ويعد أداة هامة 

ومالئمة للحكومات وواضعي القوانين والمناصرات/
ين الساعيات/ن لبث الروح في رؤيتهن/م للنوع 

الاجتماعي والمساواة بين الأجيال.

ياســمين حسن وشادية المعوشي

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. ورغم ذلك، فإن قوانين الجنسية التي ُتمّيز على 
أساس الجنس لا تزال موجودة في 49 بلدًا )25% من 

الدول الأعضاء  في منظمة الأمم المتحدة(. تؤثر قوانين 
الجنسية التي تميز على أساس الجنس تأثيرًا هائاًل على 
النساء وأسرهن، فكثيرًا ما تنتهك حقوقهن في الصحة 

والتعليم والتوظيف وعدم التمييز على أساس العرق 
والإثنية والدين وما إلى ذلك.

أدت جائحة  كوفيد-19 والنزاعات المسلحة أو السياسية 
والنزوح  الذي سببته 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.

إن عدم قدرة النساء، بشكل كبير، على منح الجنسية 
إلى أزواجهن1 أو إلى أطفالهن يمكن أن تكون له 
عواقب وخيمة سواء لهن أو لأسرهن، بما في ذلك:

انعدام الجنسية   ●
الخوف من ترحيل الأطفال وانفصال الأسرة  ●

تعرض الفتيات لخطر إضافي يتمثل في الزواج    ●
القسري والمبكر   

زيادة ضعف المرأة في حالات تعرضها لإليذاء    ●
على أيدي زوجها  

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  ●

ينبغي على الحكومات التي لديها أحكام قانونية 
خاصة بالجنسية تميز على أساس 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 لاز

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. 

رغم كل التحديات، لقد شهدنا ايضًا تقدمًا جيدًا في 
تحقيق المساواة في قوانين الجنسية، حيث أجرى 19 
بلدًا إصالحات قانونية جزئية أو كلية وقطعوا التزامات 
هامة على المستوى الإقليمي والعالمي، خالل العقد 

الماضي. 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 - 

المساواة القانونية الكاملة في حقوق الجنسية، بينما 
حققت ثمانية بلدان أخرى إصالحات هامة أو اتخذت 

خطوات هامة تجاه الإصالح.

ومع ذلك، ما يزال يجب القيام بما هو أكثر:

تمنع قوانين الجنسية في 28 بلدًا من شتى أنحاء 
العالم النساء من نقل الجنسية إلى أطفالهن على قدم 

المساواة مع الرجال2.

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

المساواة مع الرجال.

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

1    الإضافة إلى الأحكام التي تقّيد نقل المرأة المتزوجة لجنسيتها 
إلى الزوج الأجنبي على قدم المساواة مع الرجال بوجه عام، تحدد 

سة لا يجوز أن تنقل جنسيتها إلى زوج  بعض البلدان أيضًا أن المرأة المجنَّ
أجنبي في حين أن الرجل يستطيع ذلك.  

2    تتضمن أيضًا القائمة 3 بلدان لا يطّبق فيها التمييز إلا على 
الأطفال بالتبني أو الأطفال المولودين لأمهات متجنسات.

عواقب التمييز

التوصيات

 قوانين الجنسية التي تمّيز
على أساس النوع الجنس

قوانين الجنسية التي تمّيز حسب المنطقة

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.
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الشرق الاوسط 
وشمال افريقيا

جنوب الصحراء 
الكبرى في افريقيا

 قارتي امريكا

آسيا والمحيط 
الهادئ
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