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تمهيد
منذُنشر ُالطبع ُة ُاألولىُمنُكتيبُُ ُ /منشو ُر ُالجنسيةُوانعدامُالجنسيةُ ُ(ُ)Nationality and statelessnessفيُ
نُواالتحادُالبرلمانيُالدوليُبتعزيزُشراكُتُيهماُ
العامُُ،2005فقدُقامتُالمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئي ُ
دعمُاًُللجهودُالراميةُإلىُمنعُحدوثُحاالتُجديدةُمنُانعدامُالجنسي ُةُُ،وُلتسويةُوضعُحاالتُانعدامُالجنسيةُالتيُمضىُ
عليهاُزمنُطويلُ.وقدُركزُذلكُالكتيبُُ/المنشو ُرُ(الذيُنشرتُالطبعةُالثانيةُمنهُفيُالعامُُ،)ُ2014إلىُحدُكبي ُرُ،علىُ
ُ
ضُحاالتُانعدامُالجنسيةُ.وكانُالكتيبُُ/المنشورُ
اإلطارُالقانونيُالدوليُبشأنُالحقُفيُالحصولُعلىُجنسيةُماُُ،وخف ُ
قدُأبرزُفيُطبعته ُاألولىُالدو ُرُالذيُباستطاعةُالبرلمانيينُأداءُهُفيُإقرارُتشريعاتُتتواءمُمعُذلكُاإلطا ُرُالقانونيُ،
يُاألممُالمتحدةُبشأنُانعدامُالجنسيةُ.ويخطوُهذاُالكتيبُُ/
وتشجيعُانضمامُالدولُالتيُينتميُإليهاُالبرلمانيونُإلىُاتفاقيت ُ
ىُ،منُخاللُتقديمُأمثلةُعلىُأحكامُنموذجيةُفيُالقوانينُالمحليةُفيُعددُمنُالمجاالتُ
المنشورُفيُمسيرتهُخطوةُأخر ُ
المواضيعيةُ(المحوري ُة)ُذاتُالصلةُبالقضاءُعلىُحاالتُانعدامُالجنسيةُ ُ.
ُ
كُاألشخاصُغيرُ
انعدامُالجنسيةُيتر ُ
وليسُمنُالمغاالةُالتشديدُعلىُاألثرُالذيُيتركهُانعدامُالجنسيةُعلىُمنُيطالهم؛ُُف ُ
ُ
قادرينُعلىُالتمتعُبالحقوقُاألساسيةُالتيُيعتبرهاُمعظمُاألشخاصُأمراًُم َّ
سلماًُب ُهُ،بماُفيُذلكُالقدرةُعلىُالذهابُإلىُ
حُُحسابُ مصرفي ُ،واالقتراعُ فيُ االنتخاباتُ،
المدرسة ُ،وعلىُُمراجعةُ الطبيبُُُ،والحصولُ علىُ فرصةُ عملُُُ،وفت ُ
عرض ًةُألشكالُُشديدةُالقسوُةُمنُاالستغاللُواإلساءُةُيؤديُبهمُ
والزواجُ،ومنحُالجنسيةُألطفاُلهُمُ.وإنُُجعلُالضحاياُ ُ
محددةُبعينهُاُداخلُالمجتمعاتُالمحلي ُةُ،أنُيؤديُإلىُإعاقةُعجلةُ
النعدامُالجنسي ُةُ،الذيُيطالُُفئاتُ ُ
إلىُاليأسُُ،ويمكنُ ُ
إحداثُتوتراتُتؤديُإلىُالنزاعُالعنيفُوالنزوحُالقسريُ ُُُُُ.
ُ
التنميةُاالقتصاديةُواالجتماعي ُةُ،وإلىُ
ُ
نُ،واالتحادُالبرلمانيُالدوليُ،وبرلمانُ
نُالمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئي ُ
ُوفيُالعامُُ،2015اشتر ُكتُكلٌُّم ُ
جمهوريةُجنوبُأفريقياُفيُاستضافةُمؤتمرُحولُحقُُالجميعُفيُالحصولُعلىُجنسي ُةُما؛ُوضَُّمُاالجتماعُبرلمانيينُ
منُأنحاءُالعالم ُكافةُُ،وساهمُفيُنشرُالوعيُحول ُالحلولُُالممكنة ُلمشكلةُُانعدامُالجنسيةُ.ومنذُ ذلكُالحينُُ،عملتُُ
حرزُعلىُ صعيدُ
المنظمُتان ُكُلتاهما ُمعاًُُُلضمانُاستفادةُالبرلمانيينُمنُالتحديثاتُالمنتظمةُ بشأنُالتقدمُالباهرُالذيُيُ ُ
ي ُ )#IBelongعلى ُمدة ُعشرُ
معالج ُةُُمشكلةُ انعدامُالجنسُي ُةُُُ،والذيُ تحقُقُ منذُ إطالقُالمفوضيةُ حملتهاُُُ(#أنُا_أنتم ُ
يُاألممُ
ىُإلىُاتفاقيت ُ
تُُ،بقصدُإنهاءُحاالتُانعدامُالجنسيةُبحلولُالعامُُ.2024وهذُاُُيتضمنُانضمامُُ20دولةُأخر ُ
سنوا ُ
المتحدةُبشأنُانعدامُالجنسيةُ،وإدخالُإصالحاتُعلىُأكثرُمنُُ 12قانوناًُ ُذُاُصلةُُبهذاُالموضوعُ،ومنحُالجنسيةُلمئاتُ
نُاألشخاصُالذينُكانوُاُعديميُالجنسيةُسابقاًُ ُ.
اآلالفُم ُ
ُ
#أنُا_أنتميُإلىُمنتصفهاُفيُالعامُُ،2019الُتزالُالمفوضيةُُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُ
ومعُاقترابُحملةُ ُ
واالتحادُالبرلمانيُالدولي ُملتزمين ُ بدعمُالبرلمانيينُالذينُترغبُحكوماتُبلدانهمُفيُتخليصُالعالمُمنُمحنةُانعدامُ
ُ
نُإلُيهُلدعمُ
الجنسيةُلمرةُواحدةُولألبدُ.ويحدوناُاألملُبأنُيُوف ُرُهذاُالكتيبُُ/المنشو ُرُُل ُهُمُالتوجي ُهُالعمليُالُذيُيحتاجو ُ
إجراءُإصالحاتُعلىُالقوانينُالتيُتساعدُعلىُضمانُعدمُوالدةُأيُطفلُبالُجنسيةُ،وعلىُتحقيقُالمساواةُبينُالرجالُ
والنساءُفيُالقدرةُعلىُنقلُجنسيتهُمُإلىُأطفالهمُ،وعدمُحرمانُأيُشخصُمنُالجنسيةُبشكلُتعسفيُ،وحصرُاألشخاصُ
العديميُالجنسيةُوتيسيرُتجنيسهمُ.وإنناُُلنتطلُعُقدماًُإلىُالترويجُلهذاُالكتيبُُ/المنشو ُرُُ-بالتعاونُمعُالدولُ،والمنظماتُ
نُ-باعتبارهُأداةًُلتيسيرُالجهودُالهادفةُإلىُتسريعُ
الدوليةُاألخرىُ،والمجتمعُالمدنيُ،وأصحابُالمصلحةُالمعنيينُاآلخري ُ
عجلةُالقضاءُعلىُانعدامُالجنسيةُبحلولُالعامُُ.2024

ُ

فيليبو غراندي
المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئينُُُُ
ّ

ُ

مارتن تشون ُغنغ
ُاألمين العام التحاد البرلمان الدولي
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مقدمة
فُبمشكلةُانعدامُالجنسيةُأوسعُنطاقُاًُُ،فيُالوقتُالحاضرُُ،مقارن ًةُبمُاُكانُعليهُالحالُفيُالماضيُالقريبُ،
لقدُأصبحُاالعترا ُ
إلىُحدُكبي ُرُُ،إلىُالجهودُالتيُتبذلهاُالحكوماتُ،والمنظماتُالدوليةُوالمؤسساتُغيرُالحكوميةُلكيُ
ُ
كُُ،
ويعودُالفضلُفيُذل ُ
يُاالنتباهُإلىُالمحنةُالتيُيعيشهاُاألشخاصُاُلعديموُالجنسيةُ،وإلىُأهميةُمنعُوقوعُحاالتُانعدامُالجنسي ُةُُ ُ،وخفضُ
تسترع ُ
ضي ُة ُالساميةُُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُ ُ،وهي ُوكالةُاألممُ
الموجوُدُمنهُاُ.فقدُتعاونُاالتحادُالبرلمانيُالدوليُوالمفو ُ
تُالبرلماُني ُةُعلىُ
نُاُلقدرا ُ
المتحدةُالمكلفةُبمعالجةُحاالتُانعدامُالجنسيةُ،منذُوقتُطوي ُلُُ،بشأنُهذاُالموضوعُ،وهمُاُيدعمُا ُ
تُجديدةُمنُانعدامُالجنسيةُ.
إصالحُقوانينُالجنسيةُوفقُُالمعاييرُالدوليةُالمصممةُللمساعدةُفيُالحيلولةُدونُنشوءُحاال ُ
تُالمنظمتانُفيُإصدا ُرُالطبع ُةُاألولىُمنُالكتيبُُ/المنشو ُرُللبرلمانيينُبشأنُالجنسيةُوانعدامُ
وتحقيقاًُلهذهُالغايةُ،فقدُاشترك ُ
التيُأطلقتُ
يُالسنةُذاتهُاُ ُ
يُعاُمُُ،2014وه ُ
يُعاُمُُ.2005أماُالطبع ُةُالثانيةُمنُالكتيبُُ/المنشو ُرُفقدُنشرتُف ُ
الجنسيةُف ُ
ىُانعدامُالجنسيةُبحلولُُ
ي ُ"#IBelongللقضاءُعل ُ
فيهاُالمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُحملةُ"ُ#أنا_أنتم ُ
عاُمُُ ُ.2024وباُلبناءُعلىُهذهُالجهودُُ،يسرٌُُّكلٌُُّمنُالمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُواالتحادُالبرلمانيُ
ثُ
الدوليُإصدارُهُذهُالمطبوعةُالجديُدُةُُ،لكتيبُُ/منشو ُرُللبرلمانيي ُنُبعنوانُُ:الممارساتُالجيدةُفيُقوانينُالجنسيةُلمنعُحدو ُ
وخفضُحاالتُانعدامُالجنسي ُةُ ُ.وُيستكملُهذا ُالكتيبُُ/المنشو ُر ُاُلطبع ُةُالسابُق ُةُ،واُلتيُتُمُُتر ُكُي ُزهاُُ،بصورةُكبيرُةُُ،علىُ
اإلطارُالدوليُللحقُفيُالحصولُعلىُجنسي ُةُمُاُُ،واألسبابُالفنيةُالنعدامُالجنسيةُ.ويقدمُهذاُالكتيبُُ/المنشو ُرُالجديدُأمثلةُ
عمليةُعلىُاألحكامُالقانونيةُالمحليةُالتيُتسمحُللدولُُبتحقيقُماُيليُ:
ُ
• تجنبُحدوثُانعدامُالجنسيةُبرمتهُفيُ ُمرحلةُالطفول ُة
ىُالتمييزُبينُالجنسينُمنُقوانينُالجنسي ُة
• القضاءُعل ُ
• وضعُإجراءاتُلتحديدُاألشخاصُاُلعديميُالجنسيةُوتيسيرُعمليةُتجنيسهُم
كُاألفرادُعديميُالجنسيةُ
• التأكدُمنُأنُأيُحرمانُمنُالجنسيةُأوُفقدانُالجنسيةُالُيتر ُ
ُ
ً
وُيحدُدُهذُاُالكتيبُُ/المنشوو ُرُويعززُأيضواُممارسواتُجيدةُمحددةُبعينهاُفيُقوانينُالجنسوي ُةُُ ُ،والتيُتشوجَّ ُعُجمي ُعُالدولُعلىُ
أخُذهاُبعينُاالعتبارُُ .
ُ
نُعاُمُُ،2018فإنُاالتجاهُصووووبُإصوووالحُالقوانينُبغرضُمواءمتهاُمعُاتفاقيتيُاألممُالمتحدةُ
ولحسووونُالحظُ،وابتدا ًءُم ُ
ْنُبانعدامُالجنسوويةُ،ومعُمختلفُمعاهداتُحقوقُاإلنسووانُي ُعُدُتوجهاًُإيجابياًُبصووفةُعامةُ ُ.وعلىُسووبيلُالمثالُ،فقدُ
ُ
تعلقتي
الم ُ
ألطفالهنُعلىُقدمُالمسواواةُمعُاآلبا ُءُُ،انخفاضواًُكبيرُاًُُ،علىُمرُ
انخفضُعددُالدولُالتيُالُتسومحُلألمهاتُبمنحُجنسوياتهنُ ُ
ونينُ،مماُقللُمنُاألسووبابُالرئيسوويةُُلحدوثُحاالتُانعدامُالجنسوويةُعلىُالصووعيدُالعالميُ.ومعُذلكُ،وابتدا ًُءُمنُتاريخُ
ُ
السو
نشورُهذاُالكتيبُُ/المنشوو ُرُ،فإنُُ25دولةُالُتزالُتحافظُعلىُوجوُدُمثلُهذهُالقوانينُالتميي ُزي ُةُبينُالجنسوينُ.وعالوةُعلىُ
نُداخلُإقلي ُمهُاُُ،أوُالذينُي ُعثرُعليهمُ
ذلكُ،وفيُحينُأنُالعديدُمنُالدولُلديهاُاآلنُأحكامُُتمنحُالجنسوويةُلألطفالُالذينُيولد ُو ُ
كُُ،فإنُاُلكثيرُمنُالدولُاألخرىُتفتقرُإلىُهذهُالضوووماناتُُ(التدابيرُ
الُذل ُ
داخ ُلُإقليمهاُ،وإالُأصوووبحواُعديميُالجنسوووي ُةُلو ُ
ً
الوقائي ُةُ)ُ،أ ُوُإنهُمُيوجد ُوُنهُاُلدي ُهُمُفقطُبصوووورةُجزئُي ُةُأوُمشوووروطةُ.ونتيجةُلذلكُ،فإنُانعدامُالجنسووويةُفيُمرحلةُالطفولةُ
فيُأنحاءُكثيرةُمنُالعالمُ.ويخاطرُاألطفالُبينماُهمُيكبرونُليبلغوُاُسوونُالرشووُدُبنق ُلُانعدامُجنسووُيتهُمُإلىُأطفالهمُ.
ُ
يسووتمرُ
نُمنُالجنسويةُ،وجودُقوانينُوممارسواتُآخذُةُفيُالنشووءُفيُ
ومنُالمالحظُأيضواًُفيُمجالُواحدُعلىُاألقلُ،وهوُالحرما ُ
بلدانُمعينةُتزيدُفعُلياًُمنُخطرُوقوعُحاالتُانعدامُالجنسيةُُ .
ُ
حُ،والهشوواشووةُمفهوم ًُةُاليومُبصوووةُ
عُال ُمسوول ُ
لحسوونُالحظُ،فقدُباتتُالعالقاتُالموجودةُبينُالتهميشُ،والفقرُ،والنزا ُ
ُ
كذلكُ
التنميةُالمسووووتدامةُ،والتيُعقدتُفيهاُالدولُالعزمُعلىُ"أالُتتركُأحداًُخلفُ
ُ
أفضوووولُ،كماُُيعكسووووهُجدولُأعمالُ(أجندة)ُ
7

أكثرُتخلفاًُعنُالركبُمنُاألشوووخاصُاُلعديميُالجنسووويةُ،والذينُُيتركونُغيرُ
ُ
الرَُّكب"ُ.فالُيوجدُأحدٌُفيُالوقتُالحاضووورُ
تُمصورفي ُةُ،أوُزيارةُالطبيبُ.كماُ
ىُفتحُحسواُبا ُ
قادرينُعلىُاالنتظامُعلىُمقاعُدُالدراسو ُةُ،أوُالعملُبصوورةُقانونيةُ،أوُعل ُ
ؤثرُإقصواؤهمُُ(اسوتبعادهُمُ)ُعلىُازدهارُواسوتقرا ُرُمجتمعاتهمُالمحليةُوالمجتمعُكل ُهُ.وبالفعلُ،فقدُبرهنتُاألحداثُاألخُيرُةُ
ُي ُ
ً
ً
عُ
بصوورةُعملي ُةُ،لسووءُالحظُ ُ،وبوضووحُشوديُدُُ،إلىُأنُانعدامُالجنسويةُالُُيزالُسوبباُمحتمالُلالضوطرابُاالجتماعيُ،والنزا ُ
حُ،والنزوحُ،إضوواف ًةُإلىُالمشووكالتُالجسوويمةُُلحقوقُاإلنسووانُبالنسووبةُإلىُاألفرادُالمعنيينُ.ومعُذلكُ،فإنُالحلولُ
المسوول ُ
حُذلكُعملياًُ.وبينماُ
لحاالتُانعدامُالجنسوويةُبسوويطةُالطاب ُعُمنُالناحيةُالفنيةُ،كماُيسوواعُدُهذُاُالكتيبُُ/المنشووو ُرُفيُتوضووي ُ
ُ
قُ،يجبُعلىُالدولُكافةُالقيامُبعملُ
فُالطري ُ
ىُانعدامُالجنسوويةُتقتربُمنُنقطةُمنتصوو ُ
تُحملةُ#أناُأنتميُللقضوواءُعل ُ
أخذ ُ
أكبرُلوضوووعُحدُلهذهُالمحنةُ،مرُةًُواحدةُوإلىُاألبدُ.ويحدوُالمفوضوووي ُةُالسووواميةُلألممُالمتحدةُلشوووؤونُالالجئينُواالتحادُ
قدمُفيُهذاُالكتيبُُ/المنشووو ُرُالجديدُسوووفُيسوواعدُفيُُتحُفُي ُزُالدولُعلىُ
البرلمانيُالدوليُاألملُفيُأنُاإلرشووادُالفنيُالم ُ
القياُمُباإلصالحاتُالتيُماُزالتُمطلوبةُفيماُيتعلقُبقانونُالجنسيةُُ .
ُ
ُ
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ضمانات انعدام الجنسية في مرحلة الطفولة
مقدمة
ُ
يُطفلُيولدُمنُدونُجنسيةُما ُتضْعفُ،بدرجةُشديدةُُ،قدرتهُعلىُأنُيعيشُحياُةًُمنتجةُومريحةُ.ومعُُذلكُ ،
إنُُأ َُّ
فإنُُانعدامُُالجنسيةُفيُمرحلةُالطفولةُيعدُأمراًُقابالًُُللمنعُمنُالحدوثُوقابالًُللمعالجةُ.وبنا ًُءُعلىُذلكُ،فقدُقامتُ
المفوضيةُ الساميةُ لألممُ المتحدةُ لشؤونُ الالجئينُُبشمولُُإجراءاتُُالقضاءُ علىُ انعدامُ الجنسيةُ عندُ الوالدةُُُُ-
باعتبارهاُمنُاإلجراءاتُالرئيسيةُ–ُفيُخطةُالعملُالعالميةُللقضاءُعلىُانعدامُالجنسيةُ،خاللُالفترةُماُبينُعا ُمُ
ُ2014وعامُ"(ُ2024خطةُالعملُالعالمية")ُُ.1
ُ
فالدولُُتستطيعُُُ-عنُطريقُبناءُضماناتُمناسبةُ،أنُتحولُدونُُحدوثُانعدامُالجنسيةُعندُالوالدةُ،ضمنُقوانينُ
الجنسيةُلديهاُُُ-ومنعُدوامُبقاءُحاالتُانعدامُالجنسيةُوانتقالهاُمنُجيلُإلىُآخرُ،وتجنُبُأوضاعُيحملُفيهاُاألبوان ُ
(الوالدان)ُإحدىُالجنسياتُ،ولكنهماُالُيستطيعانُنقلُالجنسيةُإلىُأطفالهماُ.كماُتكفلُالضماناتُالمناسبةُعدمُتركُ
األطفالُالذينُتعرضواُللهجرانُأوُاليتمُوُُ/أوُكانواُمجهوليُالنسبُ(غيرُمعروفيُاآلباءُو/أوُاألمهات)ُ"اللقطاء"ُ
منُدونُجنسيةُ.
ُ

األحكام الواردة في اتفاقية  1961بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية
تحتويُاتفاقي ُةُعاُمُُ 1961بشأنُخفضُحاالتُانعدامُالجنسيةُ(اتفاقيةُُ2)1961علىُالمجموعةُاألكثرُتفصي ً
الُللمعاييرُ
حددُهُذُهُاالتفاقيةُثالثةُالتزاماتُرئيسيةُلألطرافُالمتعاقدةُ،والتيُ
الدوليةُذاتُالصل ُةُبانعدامُالجنسيةُفيُمرحلةُالطفولةُ ُ.وُت ُ
عليةُإلىُالقضاءُعلىُانعدامُالجنسيةُفيُغضونُجيلُواحُدُ ُ.3
إذاُماُتمُتنفيذهاُعلىُالصعيدُالعالميُ،فإنهاُستؤديُبفُا ُ
ُ
ً
• أوالُ،وبموجبُالمادةُُُ 1منُاتفاقية ُُ ،1961لمنحُالجنسيةُلجميعُاألطفالُالمولودين ُفيُإقليمُالدولةُ ،والذين ُ
سيغدونُعديميُالجنسيةُ،لوالُذلكُ،إماُتلقائيُا ًُوإماُعندُتقديمُطلبُللحصولُعلىُالجنسيةُ،معُمراعاةُشروطُ
محددةُ،كماُيردُذكرهاُفيُالمادةُ(ُ)1ُ(ُ1ب)ُ ُ.
مقبولةُو ُ
• ثانياًُ،بموجبُالمادةُُ)4(ُ1والمادةُُ،4لمنحُاُلجنسيةُلألطفالُالمولودينُخارجُإقليمُالدولةُألحدُمواطنيهاُعندماُ
سيغدوُهؤالءُاألطفالُعديميُالجنسيةُ،لوالُذلكُ.
• ثالثاًُ،بموجبُالمادةُُ،2لمنحُالجنسيةُلألطفالُالذينُيعثرُعليهمُمهجورينُفيُإقليمهاُ.

ُ 1لالطالعُعلىُمقدمةُلحملةُ#أأنا_أنتمي ُ ُ #IBelongوخطةُالعملُالعالميةُ،الرجاءُزيارةُالموقعُاإللكترونيُللحملةwww.unhcr.org/ibelong- ُ :
ُ.campaign- to-end-statelessness.htmlولالطالعُعلىُالمزيدُمنُالشرحُالمفصلُحولُنقطةُالعملُُ2منُخطةُالعملُالعالميةُلضمانُعدمُوالدةُ
أيُطفلُمنُدونُجنسيةُ،يمكنكمُاالطالعُعلىُالورقةُالصادرةُعنُالمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُ(ُ 20مارسُُ/آذار ُُ.)2017
ورقةُ الممارساتُ الجيدةُ ُُ ُُ-نقطةُ العملُ ُُ ُ:2ضمانُ عدمُ والدةُ أيُ طفلُ عديمُ الجنسيةُ ُ،والمتوافرةُ علىُ الموقعُ:
ُ.www.refworld.org/docid/58cfab014.html
ُ 2لالسترشادُبالمعلوماتُحولُهذهُالمب ادئُ،يرجىُالنظرُإلىُالمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُ.المبادئُالتوجيهيةُحولُانعدامُالجنسية ُ
رقمُُ:4ضمانُحقُكلُطفلُفيُالحصولُعلىُجنسيةُمنُخاللُالموادُُ1إلىُُ4منُاتفاقيةُُ1961بشأنُخفضُحاالتُانعدامُالجنسيةُ21ُ،ديسمبرُُ /
كانونُاألولُُ،HCR/GS/12/04ُ،2012والمتوافرةُعلىُالموقع.ُwww.refworld.org/docid/50d460c72.htmlُ:
 ُُ3منذُإطالقُخطةُالعملُالعالميةُفيُالعامُُ، 2014ارتفعُعددُالدولُاألطرافُفيُاتفاقيةُُ1961منُُ61إلىُُ71دولةًُ.والُتزالُالمفوضيةُتعملُعلى ُ
تشجيعُومساعدةُالدولُعلىُاالنضمامُإلىُاالتفاقيةُ،وفقُنقطةُالعملُ ُ9منُخطةُالعملُالعالميةُالخاصةُبهذهُاالتفاقيةُ.
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األحكام التكميلية في معاهدات حقوق اإلنسان
يتضمنُعددُمنُصكوكُ(اتفاقيات/عهود)ُحقوقُاإلنسانُالتيُتمتُالمصادقةُعليهاُ،علىُنحوُواسعُُ،أحكاماًُومبادئ ُ
تكميليةُتتعلقُبحمايةُاألطفالُمنُانعدامُالجنسيةُ.حيثُينصُُالعهدُالدوليُالخاصُبالحقوقُالمدنيةُوالسياسيةُ،والذي ُ
صادقتُعليهُُ170دولةُطرفُ(متعاقدة)ُ،علىُأنُُ"لكلُطفلُالحقُفيُاكتسابُجنسية"ُ(المادةُُ.))3(ُ24
ُ
وباإلضافةُإلىُذلكُ،تنصُُاتفاقيةُاألممُالمتحدةُلحقوقُالطفلُ،التيُصادقتُعليهاُُ194دولةُ،علىُضرورةُأنُ"يتمُ
تسجيلُالطفلُبعدُوالدتهُفورُاًُ،وأنُيكونُلهُالحقُمنذُوالدتهُفيُاسمُ،والحقُفيُاكتسابُجنسيةُ،وأنُيكونُلديهُ
الحقُفيُمعرفةُوالديهُوتلقُي ُرعايتهما" ُ(المادة ُُ ،))1(ُ 7قدرُاإلمكانُ.وينطبقُإعمالُهذاُالحقُ "ُوالسيماُحيثماُ
يعتبرُالطفلُعديمُالجنسيةُفيُحالُعدمُالقيامُبذلك"ُ(المادةُُ.))2(ُ7ومنُاألهميةُأنُيتمُتطبيقُالمادةُُ3منُاتفاقيةُ
حقوقُالطفلُ،باالقترانُمعُالمادتينُُ7وُ8منُاالتفاقيةُ،والتيُتشترطُبأنُيتمُايالءُاالعتبارُاألولُلمصالحُالطفل ُ
الفضلىُفيُاتخا ُذُجميعُالتدابيرُالمتعلقةُباألطفالُ،بماُفيُذلكُفيُمجالُالجنسيةُُ4.
ُ
وتُكررُالمعاهدةُاألوروبيةُبشأنُالجنسيةُ،الواجبُتطبيقهاُعلىُالدولُاألطرافُفيُاالتحادُاألوروبيُ،ماُتنصُعليهُ
أحكامُاتفاقيةُُ1961بماُيتعلقُباكتسابُاللقطاءُواألطفالُاآلخرينُالمولو ُدينُفيُإقليمُدولةُالجنسيةُ،بحكمُالقانونُ،
والذينُقدُيصبحونُ،لوالُذلكُ،عديميُالجنسية ُ.5كماُتنصُاالتفاقي ُةُاألمريكيةُلحقوقُاإلنسانُ،والميثاقُاألفريقيُ
لحقوقُورفاهيةُالطفلُعلىُالحقُفيُالحصولُعلىُجنسيةُماُ.ويضعُكلٌُُّمنُتلكُاالتفاقيةُوذلكُالميثاقُُواجباًُُعلى ُ
كاهل ُالدولةُالتيُيولدُالطفلُفيهاُ ،يماثلُالواجبُ ُالمنصوصُعليه ُفيُاتفاقية ُُ 1961بخصوصُاألطفالُالذينُال ُ
يحصلونُعلىُجنسيةُأخرىُعندُالوالدةُُ6ُ.
وبالرغمُمنُعدمُذكر ُتسجيلُالمواليد ُصراحةًُفيُاتفاقية ُُ ،1961فإنُ ُهذاُالتسجيل ُغالباًُماُيعملُبمثابة ُوسيلةً ُ
رئيسيةًُإلثباتُأحقيةُالطفلُفيُالحصولُعلىُجنسيةُأوُجنسياتُمحددة؛ُإذُتحتويُالوثائقُالتيُتصدرُعندُتسجيل ُ
حدها ُاألُدنى ُ ،علىُاسمُالطفلُ،وتاريخُومكانُالوالدةُ،واسمُاألبُواألمُ .وبالتاليُ ،فإنُ ُهذه ُ
واقعات ُالوالدةُ ،في ُ ُ
المعلوماتُتوفرُبرهانُا ًُعلىُحقُُالطفلُفيُالحصولُعلىُجنسيةُ،سوا ٌُءُأكانُذلكُعلىُأساسُالنسبُ(رابطةُالُدم) ُ
أمُعلىُأساسُمكانُالوالدةُ.وبنا ًءُعلىُذلكُ،يمكنُاعتبارُوضعُأنظمةُوإجراءاتُمناسبةُلتسجيلُواقعاتُالوالدة ُ
أحدُالمكوناتُالبالغةُاألهميةُلضماناتُمنعُحدوثُانعدامُالجنسيةُفيُمرحلةُالطفولةُُُُ.
ُ
وعالوةًُعلىُذلكُ،فإنُُتسجيلُالموالي ُدُيعتبرُالتزامُا ًُواجبُا ًُبموجبُسلسلةُمنُمعاهداتُحقوقُاإلنسانُالدوليةُ،بماُ
فيُ ذلكُ العهدُ الدوليُ الخاصُ بالحقوقُ المدنيةُ والسياسية ُ،المادةُُ ُ،)2(24واتفاقيةُ حقوقُ الطفل ُ،المادةُُُ .)1(7
لُمنُالعهدُواالتفاقيةُالمذكورينُضمانُالدولُتسجيلُالموالي ُدُبعدُالوالدةُمباشرُةًُودونُأيُتمييزُمنُأيُ
ويشترطُك ٌُّ
نوعُكانُ،وبصرفُالنظرُعنُالوضعيةُالقانونيةُللطفلُأوُلوالديهُُ.7كماُتمُالتأكيدُعلىُالحقُفيُالتسجيلُعندُالوالدة ُ
فيُاتفاقيةُاألممُالمتحدةُلحمايةُحقوقُالعمالُالمهاجرينُ(المادةُُ،)29واتفاقيةُاألممُالمتحدةُلحقوقُاألشخاصُذويُ

 ُ 4تنصُالمادةُُ)1(ُ3منُاتفاقيةُحقوقُالطفلُعلىُماُيلي "ُ:فيُجميعُاإلجراءاتُالتيُتتعلقُباألطفالُ،سواءُقامتُبهاُمؤسساتُالرعايةُاالجتماعية ُ
العامةُأوُالخاصةُ،أوُالمحاكمُأوُالسلطاتُاإلداريةُأوُالهيئاتُالتشريعيةُ،يولىُاالعتبارُاألولُلمصالحُالطفلُالفضلىُ".
 ُ5الموادُ(ُ)1(ُ6ب)(ُ)2(ُ،أ)(ُ)2(ُ،ب)ُ.
ُُ6المعاهدةُاألمريكيةُحولُحقوقُاإلنسانُ،المادةُ)2(20؛ُالميثاقُاألفريقيُلحقوقُورفاهيةُالطفلُ،المادةُُ.)4(6فيُالعامُُ،2014اعتمدتُلجنةُالخبراء ُ
األفريقيةُحولُحقوقُورفاهيةُالطفل ُمالحظةُعامةُحولُالمادةُ ُ 6منُالميثاقُاألفريقيُلحقوقُورفاهيةُالطفلُ،ACERWC/GC/02, 2014ُ ،
والمتوافرةُعلىُالموقعُُُُُُ.ُwww.refworld.org/docid/54db21734.htmlُ:
ُ 7يمكنكمُاالطالعُعلىُالمالحظةُالعامةُُ17حولُالمادةُ(ُ24حقوقُالطفل)ُ7ُ،نيسانُُ/أبريلُُ،1989الفقرتانُُ7ولجنةُاألممُالمتحدةُلحقوقُاإلنسان ُ
ُ،8والمتوافرُعلىُالموقعُ .www.refworld. org/docid/45139b464.htmlُ:
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اإلعاقةُ(المادةُُ،))2(ُ18وعددُمنُالصكوكُاإلقليميةُلحقوقُاإلنسانُُ.8ولالطالعُعلىُالمزيدُمنُالتعليقاتُالشاملةُ
حولُأهميةُتسجيلُواقعاتُالوالدةُ،وعلىُأمثلةُعلىُالممارساتُالجيدةُفيُهذاُالمجالُ،الرجاءُالرجوعُإلىُورق ُةُ
المفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُ:ورقةُالممارساتُالجيدةُُ-نقطةُالعملُُ:7ضمانُتسجيلُالمواليدُ
لمنعُحاالتُانعدامُالجنسيةُ،تشرينُالثانيُُ/نوفمبرُُُُُ9.2017

عينة من القوانين والممارسات الجيدة
يستعرضُهذاُالقسمُأمثل ًةُعلىُاُلقوانينُالتيُتحتويُعلىُواحدُأوُأكثرُمنُالضماناتُالثالث ُةُالمشارُإليهُاُباختصا ُرُأعالهُ.
تُالثالثةُمنُقبلُجمي ُعُالدو ُلُُ،بصورةُكبيرةُ،إلىُالمساعدةُفيُالقضاءُعلىُ
غطيُجميعُهذهُالضمانا ُ
وسيؤديُتبنيُُأحكا ُمُاًُُت ُ
ُ
10
انعدامُالجنسيةُفيُمرحلةُالطفولةُحولُالعالُمُُ .

 -1منح الجنسية لألطفال المولودين في إقليم الدولة ،والذين سيغدون ،لوال ذلك ،عديمي
الجنسية
كُ،
لزمُاتفاقيةُُ1961الدولُالمتعاقدةُبمنحُالجنسيةُإلىُاألطفالُالمولدينُفيُإقليمهاُُ،والذينُسوفُيغدونُ،لوالُذل ُ
ُ
ت
يُالدو ُلُ
عديميُالجنسيةُ.والُتفرضُاالتفاقيةُطريق ًةُواحدةًُعلىُالدولُلمنحُالجنسيةُلمثلُهؤالءُاألطفا ُلُُ،بلُتعط ُ
حقُاالختيا ُرُفيُمنحُالجنسي ُةُ:إماُتلقائُيُاًُوإمُاُعبرُتقديمُطلبُللحصولُعلىُالجنسيةُ.ومعُذلكُُ،ففيُالحالةُاألخيرةُ
(تقديمُطلبُ)ُ،الُتضعُاتفاقيةُُ1961حدوُدُاًُخُارجيةُحولُالشروطُالتيُقدُتضعهاُالدولُعلىُأحقيةُالطفلُفيُالتقدمُ
بطلبُللحصولُعلىُالجنسيةُ.أمُاُقائمةُالشروطُالمعقول ُةُ،كماُتحتويُعليهُاُالمادةُُ،)2(ُ1فهيُكماُيليُ:
ُ
• شرطٌُيقضيُبتق ُديمُطلبُالحصولُعلىُالجنسيةُخاللُفترةُ"الُيتأخرُبدؤُهاُعنُسنُُالثامنةُعشرةُ،وال ُ
يتأخرُانتهاؤهاُعنُسنُُالحاديةُوالعشرين"ُ(المادةُ(ُ)2(1أ))ُ.
• شرطُ اإلقامةُبصورةُمعتادةُفيُالدولةُالمتعاقدةُخاللُفترةُمحددة"ُ،ال ُيتعدىُمجموعهاُالعشرُسنواتُ
والُيجاوزُشطرهاُالذيُيسبقُمباشرةُتقديمُالطلبُالخمسُسنوات"ُ(المادةُ(ُ)2ُ(1ب))ُ.
• القيودُالمفروضةُعلىُأساسُالتاريخُالجرميُ(المادةُ(ُ)2(1ج))ُ.
• الشرطُالذيُيقضيُبأنُيكونُالشخصُالمعنيُقدُبقيُعلىُالدوامُعديمُالجنسيةُ(المادةُ(ُ)2ُ(1د)ُ)ُ.
الُتسمحُاتفاقيةُ ُ 1961بفرضُأيُشروطُأخرىُ.حيثُالُيحقُللدولةُالمتعاقدةُ،علىُسبيلُالمثالُ،اقتصارُمنحُ
جنسيتهاُعلىُاألطفالُالذينُيكونُأبويهمُمقيمينُبشكلُقانونيُفيُالدولةُ.ويتمُضمانُحقُالطفلُفيُاكتسابُجنسيةُ
نُُ(لُلوالدينُ)ُ ُ.
الدولةُالمتعاقدةُبصرفُالنظرُعنُالوضعيةُالقانونيةُلألبوي ُ
القوانينُالتيُتمنحُالجنسيةُبصورةُتلقائيةُعندُالوالدةُإحدىُ
ُ
ُ،ت ُعُدُ
وبالرغمُمنُعدمُاشتراطُذلكُفيُاتفاقيةُُ 1961
قُم ُعُمبدأُ"مصالحُالطفلُالفضلىُ"ُُ،المنصوصُعليهُفيُالمادةُُ3والمادةُُ7منُ
ىُُ11.وهيُتتواف ُ
تُاُلُفضل ُ
سا ُ
اُلممار ُ

 8علىُسبيلُالمثالُ،الميثاقُاألفريقيُلحقوقُورفاهيةُالطفلُ،المادةُ)2(6؛ُوعهدُحقوقُالطفلُفيُاإلسالمُ،المادةُُ.)1(7
 9يمكنكمُاالطالعُعلى ُورقةُالممارساتُالجيدة ُللمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُُنقطةُالعمل ُُ :7ضمانُتسجيلُالمواليدُلمنعُانعدام
الجنسيةُ،نوفمبرُُ/تشرينُالثانيُُ2017والمتوافرةُعلىُالموقعُُ .www.refworld.org/docid/5a0ac8f94.htmlُ:
ُ 10يمكنكمُاالطالعُعلىُ ورقةُالممارساتُالجيدةُللمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُُُ-نقطةُالعملُُ،2وردُذكرهاُأعالهُُ.
 11يمكنكمُاالطالعُعلىُالمبادئُالتوجيهيةُحولُانعدامُالجنسيةُللمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُرقمُُ:4ضمانُحقُكلُطفلُفيُالحصول ُ
علىُجنسيةُمنُخاللُالموادُُ1إلىُُ4منُاتفاقيةُُ1961بشأنُخفضُحاالتُانعدامُالجنسيةُ21ُ،ديسمبرُُ/كانونُاألولُُ،HCR/GS/12/04ُ،2012
والمتوافرةُعلىُالموقع.ُwww.refworld.org/docid/50d460c72.htmlُ:
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نُُبأنهُقدُاكتسبُصفةُالقانونُالدوليُ
اتفاقيةُحقوقُالطفلُ،ومبدأُتجنبُانعدامُالجنسيةُ،وهوُمبدأُُيعتبرهُالبعضُاآل ُ
ُ
الُيكونُلفرضُأيُشروطُمسموحُ
يُُ12.وإذاُاختارتُدولةُمنحُجنسيتهاُعندُتقديمُطلبُللحصولُعليهاُُ،فيجبُُأ ُ
العرف ُ
بهاُبموجبُالمادةُُ)2(1منُاتفاقيةُُ1961أيُتأثيرُفيُتركُالطفلُعديمُالجنسيةُلفترةُزمنيةُطويل ُةُُ.13
ُ
نُتلقائيُلألطفالُالذينُيكون ُونُلوالُذلكُعديميُالجنسي ُةُفيُغينيا  -بيساوُ،
ىُمثالُوجودُضما ُ
ُويمكنُالعثورُعل ُ
نُالغينيُ
يُعاُمُُ)2010علىُماُيليُ(ترجمةُغيرُرسمية)"ُ:اُلمواط ُ
يُعُدلُف ُ
والتيُينصُقانونُالجنسيةُلديهاُ ُ(الذ ُ
14
–ُبيساوُُ ،والُيحملُأيُجنسيةُأخرىُ" ُ ُ.وعلىُنحوُمماثلُ،ينصُقانونُ
هوُ...أيُشخصُيولدُفيُإقليُمُغينياُ ُ
طُعاُمُُ،2013علىُماُيلي"ُ:المواطنُالبلغاريُبحكُمُ
المواطنةُُ/الجنسي ُةُفيُبلغارياُ،والذيُعُدلُفيُفبرايرُُ/شبا ُ
ُ
مكانُالوالدةُهوُكلُشخصُيولُدُداخلُإقليُمُجمهوريةُبلغاريُاُُ،والذيُُلُمُيكتسبُأيُمواطن ُةُُ/جنسي ُةُأخرىُبحكُمُ
األص ُلُ(المنشأ)ُُ ُُُُ15".
ن ُلوالُذلكُعديميُ
ن ُفي ُإقليُم ُالدولةُ"والذينُُيغدو ُ
بُُ ،جمي ُع ُاألطفال ُالذينُيولدو ُ
غطيُهذهُاألحكاُمُُ ،بشكلُمناس ُ
ُت ُ
نُالمقيمينُبشكلُقانونيُ
نُ)ُاُلعديميُالجنسيةُأوُالوالدي ُ
الجنسية"ُ،منُدونُاقتصارُتطبيقهاُعلىُأطفالُاألبوينُُ(اُلوالدي ُ
المتعلقُبتطبيقهاُفقطُعلىُاألطفالُالذينُليسُلهُمُحقُ
تتجنبُجانبُالتقصيرُ ُ
نُتلكُاألحكاُمُ ُ
فيُإقليُمُالدولةُ.كماُأ ُ
الُي ُعُدُ
عرفُالشخصُاُلعديمُالجنسيةُُبأَُّنهُشخصٌُُ ُ
ألنُالقانونُالدوليُي ُ
ىُ؛ُذلكُ ُ
قُانونيُفيُالحصولُعلىُجنسيةُأخر ُ
يُ ُ،ومعُعدمُإجرا ُءُالتقييُمُ
مواطناًُأليُدولةُُبمقتضىُتشريعات ُهُاُ(قوانينهاُ)ُ،ُ16معُضرورةُإجراءُتقييمُفيُالوقتُالحال ُ
بطريقةُتستنُدُإلىُالتنبؤُأوُالخلفيةُالتاريخيةُُُ17.
ُ
وقدُتختارُالدولُالمتعاقدةُإجراءُ ُتقديم ُالطُلبُللحصولُعلىُالجنسيةُ ،بدالًُمنُمنحُالجنسيةُبصورةُتلقائيةُ
لألطفالُالذينُيولدونُفيُأقاليمهاُ،والذينُسيغدونُ،لوالُذلكُ،عديميُالجنسيةُ.ويجبُعلىُتلكُالدولُتقديمُ
معلوماتُمفصُلةُللوالدين ُالمعنيين ُحولُإمكانية ُاكتسابُالجنسيةُ،وكيفيةُتقديمُالطلباتُ،والشروطُالواجب ُ
استيفاؤهاُُُ.18
ُ

 -2منح الجنسية لألطفال الذين يُولَدون لمواطنين في الخارج والذين ،سوف يغدون،
لوال ذلك ،عديمي الجنسية
تض ُعُاتفاقيةُُ 1961التزا ُمُاًُواجباًُعلىُالدولُالمتعاقدُةُيقضيُُبإعطاءُالجنسيةُإلىُاألطفالُالذينُيولدونُأليُمنُ
كُُ،عديميُالجنسيةُ.وتنصُقوانينُمعظمُالدولُعلىُنقلُ
جُُ،عندماُيغدوُأولئكُاألطفالُُ،لوالُذل ُ
مواطنيهاُفيُالخار ُ
غيرُأنُهذاُالنقلُيأتيُفيُبعضُاألحيانُ
ُ
الجنسيةُمنُخاللُالنسبُإلىُاألبُواألُمُُ(قانونُالدمُُ.)jus sanguinis
نُفيُالخارجُعلىُوراثةُ
بُُُ-والتيُقدُتعيقُقدرةُاألطفالُالذينُيولدو ُ
مصحوباًُُبشروطُمحددُةُُُ-تقييديةُفيُالغال ُ
(ا ُكتسابُ)ُجنسيةُأبويه ُمُاُُ(والدُيه ُمُا)ُُُ.
 12يشير ُالتقريرُالتفسيريُلالتفاقيةُاألوروبيةُبشأنُالجنسيةُ،والذيُيرمزُإلىُهذاُالمبدأُفيُالمادةُ(ُ4ب)ُ،إلىُااللتزامُالواجبُبتجنبُانعدامُالجنسية ُ
كجزءُمنُالقانونُُالدوليُالعرفيُ.انظرُاالتفاقيةُاألوروبيةُبشأنُالجنسيةُ،ETS No. 166, 1997ُ،الفقرةُُ .https://rm.coe.int/16800ccde7ُ:33
 13يمكنكمُاالطالعُعلىُالمبادئُالتوجيهيةُحولُ انعدامُالجنسيةُللمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُرقمُُ،4والتيُوردُذكرهاُأعالهُ،الفقرةُ
ُُ.11
ُ،Lei da Nacionalidade, Lei No. 6/2010ُ14المادةُُ.5
 ُ15قانونُالمواطنةُالبلغاريُ(تمُإجراءُآخرُتعديلُفيُفبرايرُُ/شباطُُ،)2013المادةُُ.10
 16المادةُ ُ1منُاتفاقيةُالمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُلعامُُ1954بشأنُوضعُاألشخاصُعديميُالجنسيةُ .
 17يمكنكمُاالطالعُعلىُ كتيبُُ/منشورُالمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُحولُحمايةُاألشخاصُالعديميُالجنسيةُ30ُ،يونيوُُ/حزيران ُ
ُ،2014الفقرةُُ،50والمتوافرُعلىُالموقعُ .www.refworld.org/docid/53b676aa4.htmlُ:
 18يمكنكمُاالطالعُعلىُالمبادئُالتوجيهيةُحولُانعدامُالجنسيةُللمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُرقمُُ،4والتيُوردُذكرهاُأعالهُ،الفقرتان ُ
ُ53وُ.54
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ُ
ويعتبرُقانونُالجنسيةُفيُالبرازيلُمثا ً
الُعلىُاإلصالحاتُاإليجابيةُفيُهذاُالصددُ.ففيُالعامُُ،1994أجا ُزُالبرلمانُ
البرازيليُتعدي ً
نُفيُالخارجُيمكنُأنُيصبحواُ
ُعلىُالدستورُينصُعلىُأنُأطفالُالمواطنينُالبرازيليينُالذينُيولدو ُ
ُ
ال
19
برازيليينُفقطُإذاُأتواُ"لإلقامةُفيُجمهوريةُالبرازيلُاالتحادي ُةُُ ُ،واختارواُطلبُالحصولُعلىُالجنسيةُالبرازيليةُ" ُ ُ.
وفيُالعامُُ،2007وعقبُحملةُمستمرةُقادهاُالمجتمعُالمدنيُ،ووسائلُاإلعالمُ،والسياسيونُ،استبدلُالبرلمان ُ
ألبُ
البرازيليُهذاُالقانونُ بنصُجديدُ يسمحُلألطفالُُالعديميُالجنسيةُُ،الذينُ يولدونُُُفيُالخارجُ ألمُأوُُ ُ
برازيليُ باكتسابُالجنسيةُالبرازيليةُ ببساطةُعندُالتسجيلُلدىُُأيُُقنصليةُ برازيليةُُ.20وقدُ ضمنُ تعديلٌُُ
دستوريُفيُالعامُُ2007منعُحاالتُانعدامُالجنسيةُمنُاالرتفاعُفيُالمستقبلُمنُخاللُنصُانتقاليُيسمحُ
لألطفالُالعديميُالجنسيةُأصالًُُباكتسابُالمواطنةُالبرازيليةُُ.21
ُ

 -3منح الجنسية للّقطاء
تشترطُالمادة ُُ 2منُاتفاقية ُ ُ 1961قيامُالدولُاألطرافُبمنحُالجنسيةُلألطفالُالمهجورينُُ ،والذينُ الُُ
يمكنُتحديدُهويةُأبويهماُ ُ("اللقطاء")ُ .وتضمُ ُهذهُالفئةُاألطفالُ ُالذين ُالُتوجدُلهمُ ُعالقة ُوالديةُقانونية ُ
فيُالدولةُالمعنيةُُُ-علىُسبيلُالمثالُ،بُسببُوالدةُالطفلُخارجُإطارُالزوجيةُُ،وعدمُاالعترافُبهُمن ُ
قبلُاألبُأوُاألمُ .
ُ
ويوفرُُقانونُالجنسيةُفيُالعراقُالذيُصدرُُفيُشه رُُمارسُُ /آذا رُُُ2006مثاالًُجيداًُعلىُالتوافقُمع ُ
المادةُُ" ُ:2يعتبرُ عراقياًُ منُ ولدُ فيُ العراقُ منُُوالدينُُُمجهولينُُُ،ويُعتبرُ اللقيطُ الذيُ يُعثُرُ عليهُ في ُ
العراقُمولوداًُفيهُُُ،ماُلمُتتمُإقامةُُالدليلُعلىُغيرُذلك"ُ .
ُ
ومنُحيثُمنُي عُدُُ"لقيطاً"ُ،ينصُُالدستورُالكيني ُللعام ُُ2010علىُأنُ"ُ:أيُطفلُيعثرُعليهُفيُكينياُُ،
والذيُُُ/أوُالذيُيبدوُبُأنُُعمرهُأقلُمنُثمانيُسنواتُ–ُُوالذيُتُعُدُُجنسيتهُوُجنسيةُأبواهُغيرُمعروفتينُ ،
بأنُهُمواطنُعندُالوالدة"ُُ .22
والُ تُحدُدُاتفاقيةُُُُُ1961ح َُّداًُ للعمرُُُالذيُ الُ يمكنُ بعدهُاعتبارُالطفلُ لقيطا ًُُ،وُلكنُ تُشجَُّعُُُالدولُ على ُ
االعترافُبهذهُالوضعيةُلغايةُبلوغُسنُُالرشدُ.وكحدُُأدنىُ،يجبُتطبيقُالضمانُُالخاصُباللقطاءُعلى ُ
جميع ُصغار ُاألطفالُغيرُالقادرينُب عْدُعلىُالتواصلُبُاستخدامُمعلوماتُدقيقةُتخصُ ُهويةُأبويهمُا ُأو ُ
مكانُوالدتهم ُ23ُ،بماُيتفقُمعُمبدأُمصالحُالطفلُالفضلىُ ُ.
ومنُاألهميةُبمكانُمعرفةُأنُفقدانُاللقطاءُالجنسيةُالتيُيكتسبونهاُ،عمالًُُبالمادةُُ2منُاتفاقيةُُ1961يحدثُ
فقطُإذاُماُثبتُبأنُُالطفلُالمعنيُيمتلكُجنسيةُدولةُأخرىُ.فعلىُسبيلُالمثالُ،واستناداًُإلىُقانونُالجنسية ُ
 19التعديلُالدستوريُرقمُُ،3لسنةُُ.1994
 20التعديلُالدستوريُرقمُُ07ُ/ُ54بتاريخُُ20سبتمبرُُ/أيلولُُ،2007المادةُُ.12
 21التعديلُالدستوريُرقمُُ07ُ/ُ54بتاريخُُ20سبتمبرُُ/أيلولُُ،2007المادةُ(12ج)ُ.المفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُ ،
ورقةُالممارساتُالجيدةُُُ-نقطةُالعملُُ:1تسويةُاألوضاعُالرئيسيةُالحاليةُالنعدامُالجنسيةُ23ُ،فبرايرُُ/شباطُُ،2015والمتوافرةُعلىُ
الموقعُ.www.refworld.org/docid/54e75a244.htmlُ:
 22دستورُُ،2010المادةُُ.)4(14
 23يمكنكمُاالطالعُعلىُ اإلرشاداتُالمتعلقةُبانعدامُالجنسيةُالخاصةُبالمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُرقمُ ،4والتيُوردُذكرهاُأعالهُ،
الفقرتانُُ.58ُ-ُ57
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في ُمصرُ ،حسبماُجرىُتعديله ُفيُالعام ُُ،2004يكونُمصرياً"ُ:منُوُلُ ُد ُفيُمصرُمن ُوالدين ُمجهولينُ،
ويعتبرُاللقيطُفيُمصرُمولودُاًُفيهاُماُلمُيثبتُالعكس ُ"ُ.24ومعُ ذلكُ،يحقُللدولُوضعُأحكامُتسمحُلألطفالُ
باالحتفاظُبالجنسيةُالممنوحةُلهمُعندماُيتمُالعثورُعليهمُ.فعلىُسبيلُالمثالُ،يكتسبُالجنسيةُُالطفلُُالذيُيولدُ
أوُيعثرُعليهُفيُالبوسنة والهرسكُ،إذاُكانُ"كالُالوالدينُُمجهوالنُأوُجنسيتهماُغيرُمعروفةُأوُكاناُعديميُ
الجنسيةُ،أوُإذاُكانُالطفلُعديمُالجنسية"ُُُُ.25

مصادرُرئيسيةُللرجوعُإليهُا
اتفاقيةُخفضُحاالتُانعدامُالجنسيةُ .
اتفاقيةُحقوقُالطفلُ.
المفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئين ُ،ورقةُالممارساتُالجيدةُُُ-نقطة ُ
العمل ُُ: 1تسويةُاألوضاعُالرئيسيةُالحاليةُالنعدامُالجنسيةُ23ُ،فبرايرُُُُ/شباط ُ
ُ ،2015والُمتوُافرُةُُعلىُُالموقعُُ :
ُ ُ.www.refworld.org/docid/54e75a244.html
المفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُ.ورقةُالممارسُاتُالجيدةُُُُ-نقطة ُ
العمل ُُ:2ضمانُعدمُوالدةُطفلُبالُُالجنسيةُ20ُ(ُ ،مارسُُ/آذارُُ )2017
والمتوُاف رُةُعل ىُُالموقعُ .www.refworld.org/docid/58cfab014.html ُ:
المفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُ .المبادئُالتوجيهيةُُحولُانعدامُ
الجنسيةُُ،رقم ُُ: 4ضمانُحقُكلُطفلُفيُالحصولُعلىُجنسيةُمنُخاللُُالموادُُ1
إلى ُُ4منُاتفاقية ُ ُ1961بشأنُخفضُحاالتُانعدامُالجنسيةُ21ُ،ديسمبرُُ/كانون ُ
األول ُُ ،HCR/GS/12/04 ُ ،2012والمتواُفرُةُُعل ىُُالموقعُُ:
.www.refworld.org/docid/50d460c72.html

ُ

 24القانونُرقمُُ154المعدَّلُ،لبعضُأحكامُالقانونُرقمُُ26لسنةُُ1975بشأنُالجنسيةُالمصريةُ،المادةُُ.)2(2
 ُ25قانونُالمواطنةُ(الجنسية)ُفيُالبوسنةُوالهرسكُ،الجريدةُالرسميةُالموحدةُأرقامُ 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09,
ُ،76/09, 87/131المادةُ(ُ7ترجمةُغيرُرسمية)ُُ.
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المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية
مقدمة
ُ
يمكنُُأنُ يُؤديُُانعدامُالمساواةُ بينُُالجنسينُ فيُقوانينُالجنسيةُإلىُانعدامُالجنسيةُ فيُ صفوفُُالراشدينُالكبا ُرُ
واألطفالُعلىُحدُسواءُ.ف الُتتسقُهذهُالقوانينُمعُالتزاماتُالدولُبموجبُالقانونُالدوليُ،والتيُتنصُعلىُالمعاملة ُ
ُ
العادلةُللنساءُوالرجالُُ.26
ُ
ويترتُبُعلىُالدولُاألطرافُفي ُاتفاقيةُالقضاءُعلىُكافةُأشكالُالتمييزُضدُالمرأة ُ(سيداو) ُالتزا ٌُم ُصريحُبمنحُ
النساءُوالرجالُ حقوقاًُ متساويةًُ فيماُ يخصُ نقلُالجنسيةُُمنُ كلُ منُاألبوينُ(األبُواألمُأوُُالوالدين)ُُواألزواجُ
(الزوجُوالزوجة)ُ.فبموجبُالمادةُُ)1(9منُاتفاقيةُ(سيداو)ُ،تضطَّرُالدولُاألطرافُإلىُ"منحُالمرأةُحقوقُا ًُمتساويةُ
لحقوقُالرجلُفيُاكتسابُجنسيتهاُأوُتغييرهاُأوُاالحتفاظُبها"ُ.وعلىُوجهُالخصوص"ُ،تضمن ُتلكُالدول ُأال ُ
ترتبُعلىُالزواجُمنُأجنبيُ،أوُعلىُتغييرُالزوجُجنسيتهُأثناءُالزواجُ ،تغيي ُر ُجنسيةُالزوجة ُتلقائيُا ًُ،أو ُجعلُ
يُ ُ
الزوجةُبالُجنسيةُ،أوُأنُتفرضُعليهاُجنسيةُالزوج"ُ.
ُ
ً
ً
وبموجبُالمادة ُُ)2ُ(ُ9منُاالتفاقيةُذاتهاُ"تمنحُالدولُاألطرافُالمرأةُحقُاُمساويُاُلحقُ ُالرجلُفيماُيتعلقُبجنسية ُ
أطفالهما"ُ.وقدُحدُدتُاللجنةُالمعنيةُباتفاقيةُالقضاءُعلىُالتمييزُضدُالمرأةُبأنُ"قوانينُالجنسيةُالتيُتمنحُالجنسيةُ
منُخاللُالنسبُإلىُاألبُفقطُتخالفُنصُالمادة ُُ،)2ُ(ُ9وقدُتؤديُإلىُجعلُاألطفالُعديميُالجنسية"ُ،إذاُكان ُ
الًُ،أوُغيرُمتزوجُمنُاألمُ،أوُغيرُراغبُفيُاتخاذُالخطواتُاإلداريةُلمنحُجنسيتهُ،
األبُعديمُالجنسيةُ،أوُمجهو ُ
أو ُخالفُذلك ُغيرُقادرُعلىُنقلُجنسيتهُإلىُأطفالهُُ .27ومنُأجل ُتقليص ُخطرُانعدامُالجنسية ُإلىُالحدُاألدنىُُ،
والتقيدُبالعرفُالدوليُحولُعدمُالتمييزُ،يجبُعلىُالدولُاالعترافُبحقُاألمهاتُفيُنقلُجنسياتهنُُإلىُأطفالهنُُ
علىُق ُدمُالمساواةُمعُاآلباءُ.
ُ
وفضالًُعنُذلكُ،تشترطُاتفاقيةُاألممُالمتحدةُلحقوقُالطفلُعلىُالدولُاألطرافُاتخاذُإجراءاتُوفقُمصالحُالطفل ُ
الفضلىُ.28وفيماُيخصُاكتسابُالجنسيةُ،فإنُُمنُالمصلحةُالفضلىُللطفلُأنُتسمحُالدولُلكلُمنُاألمهاتُواآلباءُ،
بصرفُالنظرُعنُوضعهمُالقانونيُأوُاالجتماعيُ(منُحيثُالزواج)ُ،بنقلُجنسياتهمُإلىُأطفالهمُبنفسُالقدرُمنُ
المساواةُ.ويمكنُفيُالغالبُإدخالُإصالحاتُألجلُشمولُالمساواةُبينُالجنسينُمنُخاللُإجراءُتعديالتُبسيطة ُ
نسبياًُعلىُصياغةُقوانينُالجنسية؛ُوبالفعلُ،توجدُرغبةُوالتزامُمتناميينُمنُقبلُالدولُالتخاذُإجراءاتُإيجابيةُفيُ
هذاُالصددُ.ومنذُإطالقُخطةُالعملُالعالميةُللمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُ،فقدُقامتُالعديدُمنُ
الدولُبإجراءُإصالحاتُللقضاءُعلىُالتمييزُبينُالجنسينُفيُمنحُونقلُالمواطنةُ(الجنسية)ُُ.29
 26تكرسُكلٌُّمنُالمادةُ ُ 7منُاإلعالنُالعالميُلحقوقُاإلنسانُ،والمادةُ ُ 26منُالعهدُالدوليُالخاصُبالحقوقُالمدنيةُوالسياسيةُواجبُعدمُالتمييزُ،
باعتبارهُقاعدةُآمرةُ(مهيمنة)ُُ.وتنصُالمادةُُ3المشتركةُفيُالعهدُالدوليُالخاصُُبالحقوقُالمدنيةُوالسياسيةُوالعهدُالدولُالخاصُبالحقوقُاالقتصادية ُ
واالجتماعيةُوالثقافيةُ،علىُوجهُالتحديدُ،علىُالمساواةُبينُالرجالُوالنساءُفيُالتَّمتعُبجميعُالحقوقُ ُ.
 27لجنةُاألممُالمتحدةُالمعنيةُباتفاقيةُالقضاءُعلىُالتمييزُضدُالمرأةُ،التوصيةُالعامةُرقمُُ32ح ولُاألبعادُالمتعلقةُبالنوعُاالجتماعيُلوضعيةُالالجئينُ،
واللجوء ُ،والجنسية ُ،وانعدامُ الجنسيةُ للنساءُُ5ُُ،نوفمبرُ  ُ/تشرينُ الثانيُُ ُ،CEDAW/C/GC/32ُُ،2014الفقرةُُ ُ،61والمتوافرةُ علىُ الموقعُ:
ُُ.www.refworld.org/docid/54620fb54.html
 28تنصُالمادةُُ)1(ُ3منُاتفاقيةُحقوقُالطفلُعلىُماُيلي "ُ:فيُجميعُاإلجراءاتُالتيُتتعلقُبالطفلُ،سواءُقامتُبهاُمؤسساتُالرعايةُاالجتماعيةُالعامة ُ
أوُالخاصةُ،أوُالمحاكمُأوُالسلطاتُاإلداريةُأوُالهيئاتُالتشريعيةُ،يولىُاالعتبارُاألولُلمصالحُالطفلُالفضلىُ".
 29لالطالعُعلىُالنظرةُالعامةُعلىُالتغييراتُالتيُتمتُمؤخراًُفيُقوانينُالجنسيةُفيُالعديدُمنُالدولُ،يمكنكمُالقاءُنظرةُعلىُالمذكرةُالمرجعيةُحول ُ
المساواةُبينُالجنسينُ،وقوانينُالجنسيةُ،وانعدامُالجنسيةُالخاصةُبالمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُاُلالجئينُ8ُ،2018ُ،مارسُُ/آذارُُ،2018
والمتوافرةُعلىُالموقعُُ.www.refworld.org/docid/5aa10fd94.htmlُ :ولالطالعُعلىُوصف ُلنقطةُالعمل ُُ 3لدىُالمفوضيةُحولُالقضاءُعلىُ
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عيّنة من القوانين والممارسات الجيدة
يستعرضُهذاُالقسمُأمثل ًةُعلىُنصوصُقانونيةُتضمنُالمساواةُبينُالجنسيةُفيُاألمورُالمتعلقةُبالجنسيةُ.

 -1نقل جنسية الوالدين إلى أطفالهما
تضعُالمادةُُ)2(ُ9منُاتفاقيةُ(سيداو)ُعلىُالدولُالمتعاقدةُالتزامُا ًُواجبا ًُيقضيُبإلغاءُالنصوصُ(األحكام)ُ
التمييزيةُ بينُالجنسينُ بخصوصُ نقلُالجنسيةُ منُُاألبوينُ(األبُواألمُأوُُالوالدين)ُُإلىُأطفالهماُ.ويلقىُ
االلتزامُذاتهُالدعمُمنُمبدأُمصالحُالطفلُالفضلىُ،المُكرَُّسُفيُالمادةُُ3منُاتفاقيةُحقوقُالطفلُ.
ُ
وقدُقامتُالعديدُمنُالدولُبإصالحُقوانينُالجنسيةُلديهاُمؤخراًُوفقُهذاُالمعيارُالدوليُ.فعلىُسبيلُالمثالُ،
لُمنُمدغشقر ،والسنيغال ،والمغرب ،ومصرُنقلُالجنسية ُبالنُسبُعنُطريقُاألبُ،
حُصُرتُفيُالسابقُك ٌُّ
ماُلمُيكنُاألبُعديمُالجنسيةُ،أوُمجهوالًُُ،أوُغيرُقادرُعلىُإثبات ُقرابة ُالنُسب ُ(رابطةُالدم) ُمعُالطفلُ .
وعقبُإجراءُإصالحاتُفيُتلكُالبلدانُ،أصبحُبإمكانُاألمهاتُواآلباءُنقلُجنسيتهماُإلىُأطفالهماُعلىُقدمُ
المساواةُ.وينصُالقانونُالمع َُّدلُفيُالسنيغالُلسنةُُ2013علىُماُيلي"ُ:يعتبرُسنيغاليا ًُأيُُطفلُيول ُدُسليالً ُ
مباشراًُلشخصُسنيغالي"ُُُُ.30وبصياغةُ مختلفةُ قليالً ُ،ينصُ القانونُ ذوُ الصلةُ فيُ مدغشقر ُ،كماُُأصلح ُ
(عدُل)ُُُفيُ العامُُ ُ، 2017علىُ ماُ يلي( ُ:ترجمةُ غيرُ رسمية)" ُ:يعتبرُ مدغشقرياًُُالطفلُ المولودُ ألب ُ
مدغشقري ُوُُُ /أو ُألمُمدغشقرية")ُُ .31إنُ ُهذه ُالنصوصُ (ُاألحكام)ُالقانونيةُُالجديدة ُالُتلغي ُالتُمييزُبين ُ
الجنسينُفُحسبُ،بلُإنهاُتُضيفُأيضا ًُالمزيدُمنُالوضوحُوالبساطةُإلىُالقانونُ.
ُ
وفيُبعضُالدولُ،سارتُعمليةُالتُحوُلُإلىُالقوانينُالمحايدةُبين ُالجنسينُبشأنُُنقلُالجنسيةُإلىُاألطفال ُ
جنباًُإلىُجنبُمعُإلغاءُالمُتطلبات ُ(المقتضياتُ،الشروط ُُ)...التُقييديةُوالملتوية ُالتيُيجبُاستيفاؤهاُحت ىُُ
يتمكن ُاألطفالُالمولودين ُبعيداًُعنُُو ُُُ/أوُخارجُإطارُالزوجية ُمن ُاكتسابُالجنسيةُُ.وتعتبر ُسيراليون ُ
حالةًُتقعُفيُصلبُهذاُالموضوعُ.فبحسبُقانونُالمواطُنةُالسابقُلسنةُُ ،1973يمكنُللمرأةُالسيراليونية ُ
نقلُجنسيتهاُإلىُأطفالهاُالمولودينُفيُالخارجُفقطُإذاُلم ُيكونواُقد ُحصلُواُ ُعلىُمواطُنةُُ(جنسية)ُُدولة ُ
أخرىُُ32ُ.وبموجبُ قانونُ المواطُنةُ الجديدُ لسنةُُ ُ،2017تملكُ النساءُ والرجالُ حقوقاًُ متساويةًُ فيُ نقل ُ
الجنسيةُإلىُأطفالهمُالمولودين ُداخلُُالبالدُأوُخارجها؛ُُوينصُهذاُالقانونُعلىُماُيلي"ُ:يعتبرُسيراليوني ا ًُ
بحكمُالوالدةُكلُُشخصُ ُولد خارجُسيراليونُبتاريخ ُأوُبعدُتاريخُُ19أبريلُُ/نيسانُُ،1971ألب أو ألم ُ
كان ُمواطناًُُ/مواطنةًُ ،أو ُكانُسيصبحُمواطناًُُسيراليونياًُلوالُوفاتهُُ/كانتُستصبح ُمواطنةُ ُسيراليونيُةًُُ
لوالُوفاتهاُُ،بموجبُاألقسامُُ ُُُ33ُ".4ُ،3ُ،2
التمييزُبينُالجنسينُفيُقوانينُالجنسية ُ،يمكنكمُالقاءُنظرةُعلىُورقةُالممارساتُالجيدةُالخاصةُبالمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُُُ-
نقطةُ العملُ ُُ ُ:3القضاءُ علىُ التمييزُ بينُ الجنسينُ فيُ قوانينُ الجنسيةُ ُ6ُ ُ،مارسُ  ُ/آذارُ ُ ُ،2015والمتوافرُ علىُ الموقعُ:
ُ.www.refworld.org/docid/54f8377d4.html
ُ8ُ، Loi n° 2013-05 dated 8 July 2013 portant modification de la loi n° 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité,30يوليوُُ/تموز ُ
ُ،2013المادةُُ،5والمتوافرُعلىُالموقعُ.www.refworld.org/docid/51ed5ef14.htmlُ:
Loi n°2 016-038 modifiant et complétant certaines dispositions de l’Ordonnance n° 60-064 du 22 juillet 1960 portant Code de la 31
ُُ25ُ ،nationalité malagasy,ينايرُ  ُ/كانونُ الثانيُُ(ُُ2017نافذُ المفعولُ ابتدا ًءُ منُُُُ8مايوُ  ُ/أيارُُ ُ،)2017المادةُُ ُ،9والمتوافرُ علىُ الموقعُُ:
http://docplayer.fr/46645663 -Loi-n-modifiant-et -completant -certaines-dispositions-de-l-ordonnance-n-du-22-juillet-1960ُ.portant -code-de-la -nationalite-malagasy.html
 ُ32قانونُالمواطنةُ(الجنسية)ُفيُسيراليونُ،1973ُ،المتوافرُعلىُالموقعُwww.refworld.org/docid/3ae6b50610.htmlُ:حسبماُتمُتعديلهُبموجب ُ
قانونُالمواطنةُ(التعديل)ُفيُسيراليونُ،2006ُ،رقمُُ11لسنةُُ26ُ،2006أكتوبرُُ/تشرينُاألولُ(ُ2006الجزءُالثانيُ،القسمانُُ5وُ،)6والمتوافر ُ
علىُالموقعُُ.www.refworld.org/docid/481596b42.html ُ:
 33قانونُالمواطنةُالمعدلُفيُسيراليونُلسنةُُ،2017المتوافرُعلىُالموقعhttp://citizenshiprightsafrica.org/wp-ُ:
content/uploads/2017/06/Sierra -Leone-Citizenship-Amendment-Bill-2017.pdf
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وعلىُنحوُمماثلُ،وفيُكينياُ،ينصُقانونُالمواطُنةُ(الجنسية) ُوالهجرةُالمعدلُلسنةُُ،2011والُ ُذيُيسير ُ
علىُخطىُُدستورُُعامُُُ2010علىُماُيلي"ُ:يعتبرُمواطناًُكينياًُبحكمُالوالدةُُالشخصُالمولود خارجُكينيا ُ
أب ذلكُالشخصُمواطنينُكينيينُبحكمُالوالدةُ،سواءُأكاناُمتوفيْنُأمُعلىُقيدُالحياةُ"ُُ.34
إذاُكانتُأ ُّم أوُكانُ ُ
لُهذاُالنصُمُحُلَُُّالقسمُ(الفقرة)ُُ90منُالدستورُالسابقُ،والذيُينصُعلىُماُيلي"ُ:يصبحُمواطن ا ًُ
وقدُح َُّ
كينياًُبتاريخُميالدهُالشخصُالمولودُخارجُكينياُبع ُدُتاريخُُ11ديسمبرُُ/كانونُاألولُُ1963إذاُكانُأبوه ُ
فيُذلكُالتاريخُمواطناًُكينياً"ُُُ.35
ُ
وفيُالدنماركُ،أدتُعمليةُاإلصالحُإلىُتحقيقُالمساواةُفيماُيتعلقُبقدرةُاألبُعلىُنقلُجنسيتهُإلىُأطفالهُُ
المولودينُخارجُإطارُالزواجُأو ُبعيداًُعنهُُ .وابتدا ًءُ ُمن ُيوليوُُ /تموز ُُ،2014أصبحُجميع ُاألطفال ُمن ُ
والدينُ(أبُأوُأمُ)ُ دنماركيينُيكتسبونُالمواطنةُالدنماركيةُبشكلُتلقائيُعندُالوالدةُُ.36وعلىُنحوُمماثلُ ،
ل ُالنصُذوُالصلة ُالذيُتبنته ُمدغشقرُ،في ُعام ُُ ،372017محلَُّ ُالنصُفيُقانونُالجنسيةُالمدغشقريةُُ
ح َُّ
لسنة ُ ُ ،381960حيثُكانُاألطفالُالمولودينُخارجُإطارُالزوجيةُألمُأجنبيةُوأبُمدغشقريُمحرومين ُ
منُالحقُفيُالحصولُعلىُالمواطُنةُبحكمُالوالدةُُُُ.39
ُُ ُ

 -2نقل جنسية األزواج إلى أطفالهما
تحظرُالمادة ُُ 5منُاتفاقية ُُ 1961فقدانُالجنسيةُبسبب ُحدوث ُتغيير ُفي ُالحالةُالشخصية ُللشخصُ ،ماُلم ُ
يكنُالشخصُالمعنيُيملكُأوُيكتسبُجنسيةًُأخرىُ.وتحقيقاًُألغراضُالمادةُُ،5تتضمنُالتغييراتُفيُالحالة ُ
الشخصيةُأحداثاًُمثلُالزواجُوإنهاءُالزواجُ.وتستُكمل ُالمادةُُ)1(ُ5بالمادةُُ)1(ُ9منُاتفاقيةُالقضاءُعلىُ
جميعُأشكالُالتمييزُضدُالمرأةُ(سيداو)ُُ .40ووفق اللجنة ُالمعنيةُباتفاقية ُالقضاءُعلىُالتمييزُضدُالمرأةُ،
تشترطُالمادةُُ)1(ُ9منُاتفاقيةُ(سيداو)ُعلىُالدولُالمتعاقدةُاإلحجامُعنُسنُُأحكامُتضعُالمرأةُفيُمواجهةُ
خطرُانعدامُالجنسيةُعقبُالزواجُ.وليس ُمن ُغير ُالشائعُللدولُأنُيكونُلديهاُقوانينُتربطُجنسيةُالمرأة ُ
بجنسيةُزو جهاُ.ففيُبعضُالدولُ،تفقدُالمرأةُجنسيتهاُبصورةُتلقائيةُعقبُالزواجُمنُمواطنُأجنبيُ،علىُ
تُ
افتراضُأنهاُستحصلُعلىُ جنسيةُزوجهاُعلىُالفورُ.وتواجهُالنساءُفيُالدولُالتيُالُيوجدُفيهاُضمانا ُ
للمحافظةُعلىُالجنسيةُ ،تتوافقُمع ُأحكام ُالمادة ُُ 5منُاتفاقية ُُ ،1961خطر ُأنُيصبحن ُعديمات ُالجنسية ُ
ألنُُمعظمُالبلدانُالُتمنحُالمواطنةُبصورةُتلقائيةُألزواجُ(أزواجُوزوجات)ُمواطنيهاُ ُ41.
ُ34الدستورُالكينيُ27ُ،أغسطسُُ/آبُُ،2010المتوافرُعلىُالموقعُُ.www.refworld.org/docid/4c8508822.htmlُ:
ُ35الدستورُالكينيُ(الطبعةُالمعدلةُ(ُ،2001ُ،))1998(ُ)2001المتوافرُعلىُالموقعُ.www.refworld.org/docid/47162cfc2.htmlُ:
ُ،Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab ُ 36المتوافرُعلىُالموقعhttp://uim.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/danske- ُ :
ُ.statsborgere-1/ automatisk-erhvervelse-af-dansk-statsborgerskab
ُ،Loi n° 2016- 038ُ37المادةُُ،9وردُذكرهاُأعالهُُ.
38

Ordonnance n° 60 - 064 du 22 juillet 1960 portant Code de la nationalité malgache ( J.O. n° 111 du 23.07.60 p. 1305 ), modifiée
par la loi nº 61-052 du 13 décembre 1961 ( J.O. nº 201 du 23.12.61, p. 2260 ), la loi nº 62-005 du 6 juin 1962 J.O. nº 228 du
l’ordonnance nº 73-049 du 27 août 1973 ( J.O. nº 934 E.S. du 27.08.73, p. 2713 ) et par la loi nº 95-021 du ُ16.06.62, p. 1075 ),
(ُ.18 septembre 1995 (J.O. nº 2341 du 01.01.96, p. 3, 13).مدغشقر)ُ1ُ.ينايرُُ/كانونُالثانيُُ،1996المادةُُ،10المتوافرُعلىُالموقعُ :

ُ ُ.www.refworld.org/docid/4f5473682.html
 39المفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئين ُ،مذكرةُمرجعيةُحولُالمساواةُبينُالجنسينُ،وقوانينُالجنسيةُ،وانعدامُالجنسيةُ،2014ُ،وردُذكرهاُ
أعالهُُ.
ُ 40المفوضيةُالساميةُ لألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُُ،اجتماعُالخبراءُ -تفسيرُاتفاقية ُ ُ 1961حولُانعدامُالجنسيةُوتجنبُانعدامُالجنسيةُبسببُفقدان ُ
الجنسيةُ أوُ الحرمانُ منُ الجنسيةُ (استنتاجاتُ تونس)ُ ُ،مارسُ  ُ/آذارُ ُ ُ،2014الفقرتانُ ُُ ُ33و ُ،34المتوافرُ علىُ الموقعُ :
ُُ.www.refworld.org/docid/533a754b4.html
 41اتفاقيةُ(سيداو)ُ،التوصيةُالعامةُرقمُُ،32والتيُوردُذكرهاُأعالهُ،الفقرةُُ.54
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وتضعُ ُالقوانينُ ،التيُتجعلُمواطُنة ُ(جنسية) ُالمرأةُمعتمدةًُعلىُمواطنةُالزوجُ،المرأةُأمامُمواجهةُخطرُ
أنُتصبح ُعديمة ُالجنسيةُبطرقُإضافيةُ.فعلىُسبيل ُالمثالُ،عندماُيخسرُزوج ُالمرأةُ ُمواطُنتهُ،أوُيُغيَّرُ
جنسيتهُأوُيصبحُعديمُالجنسيةُُ-أوُعندُانتهاءُالزواجُبالطالقُأوُباالنفصالُُ/بالتفريقُ–ُمنُالمحتملُأنُ
تفقدُالزوجةُأيضاًُجنسيتهاُ،فيُظلُعدمُوجودُضماناتُمناسبةُ42ُ.
ُ
وتساعدُفيُتجنبُ
ُ
وتُتشاركُقوانينُالجنسيةُالنموذجيةُ،والتيُتعكسُالعُرفُالدوليُالذيُيقضيُبعدمُالتمييزُ،
حدوثُانعدامُالجنسيةُ،فيُالسُماتُالتاليةُ:
ُ
 -1يتمُتطبيقُأحكامهاُعلىُالنساءُوالرجال ُعلىُحدُسواء ُ دونُأيُتمييزُمنُأيُنوعُكان؛ُحيثُتسمحُ
للنساءُبنقلُجنسياتهنُإلىُأزواجهنُ،علىُسبيلُالمثالُ،علىُقدمُالمساواةُمعُالرجالُ 43ُ.
ُ -2تسمحُلكلُزوج ُُ /زوجة ُباختيارُماُإذاُكانتُأيُتغُييراتُفيُالحالةُالشخصيةُتؤثرُعلىُجنسيته ُُ/
جنسيتهاُ،مقارنةًُمعُفقدانُالجنسيةُبصورةُتلقائيةُ،نتيجةًُُلحدوثُتغييرُفيُالحالةُاالجتماعيةُ(منُحيثُ
44
الزواج)ُ،علىُسبيلُالمثالُ.
َّ
 -3تجعلُفقدانُالجنسيةُالناتجُعنُالتغييراتُفيُالحالةُالشخصيةُمعلقٌُعلىُشرطُامتالكُأوُاكتسابُجنسيةُ
أخرى.
 -4تحدُدُمتطلباتُالتُجنيسُالتيُتتساوىُالنساءُوالرجالُفيُالوصولُإليهاُ 45ُ.
ُ
شكلُإصالحاتُ(تعديالت)ُماُبعدُُ2005علىُقانونُالجنسيةُفيُالجزائر مثا ً
الُعلىُاإلصالحُاإليجابيُ.فاستجاب ًةُ
وت ُ
ُ
ُ،بالسماحُللنساءُبنقلُ
ُ،أقرهُالبرلمانُالحقاً ُ
لحملةُمتواصل ُةُقادتهاُالنسا ُءُ،أصدرُرئيسُالجمهوريةُالجزائريةُمرسوماً ُ
الجزائريةُإلىُأزواجهنُاألجانبُ.وينصُالحكمُالجديدُالمحايدُبينُالجنسينُفيُقانونُالجنسيةُ
ُ
المواطنةُ(الجنسية)ُ
ُ
الجزائريةُعلىُماُيليُ(ترجمةُغيرُرسمية)"ُ:يمكنُاكتسابُالجنسيةُالجزائريةُبموجبُمرسومُعبرُالزواجُمنُ
رجلُجزائريُأوُامرأةُجزائريةُ،بموجبُالشروطُالتاليةُ.46"...
ُ
لقدُحدثُتقد ٌمُآخرُنحوُالمساواةُبينُالجنسينُفيُقوانينُالجنسيةُفيُالسُنُيغالُ.ففيُيونيوُُ/حزيرانُُ،2013ع َّدلُُ
قُُللنساءُالسُنُيغالياتُ،أسوةًُبحقُُالرجا ُلُ،
البرلمانُالسُنُيغاليُاُلُتشريعُالذيُكانُتمييزُياًُفيُالسابقُبإنشاءُوتثبيتُالح ُ
ُ.وتنصُالمادةُُ7منُقانونُالجنسيةُاآلنُعلىُماُيليُ(ترجمةُغيرُرسمية)ُ:
ُ
ب
فيُنقلُجنسياتهنُإلىُأزواجهنُاألجان ُ
يُُ،عندُتقديمُطلبُبهذاُ
نُرجلُسُنُيغال ُ
تزوجُمنُامرأةُسُنُيغاليةُأ ُوُاألجنبيةُالتيُتتزوجُم ُ
"يحصلُاألجنبيُاُلذيُُي ُ
نُُ ،علىُالجنسُي ُة ُالسُنُيغاليةُعقب ُمرور ُخمسُسنواتُعلىُبداي ُة ُالحياةُالزوجية ُاعتباراًُمنُيومُاالحتفالُأوُ
الشأ ُ
اإلقرارُبالزواجُ.47"ُ.ُ..
ُ
عمليةُتعديلُمشابهةُُلقانونُالجنسيةُفيُالبالدُإلىُجعلهُمتوافقاًُمعُالمعاييرُالدوليةُ.فبموجبُ
تُ ُ
وفي ُكينيا ،أ َّد ُ
دستور ُُ،1969كانُالرجالُالكينيونُفقطُقادرونُعلىُنقلُجنسياتهمُإلىُزوجاُتهُمُمنُغيرُالكينياتُ.فوضعُ
تُ.وبموجبُ
نُوالمواطناتُالكينيا ُ
دستورُُ2010متطلباتُمتساويةُللتجنيسُلزوجاتُوأزواجُاُلمواطنينُالكينيي ُ
 42المصدرُذاتهُ،الفقرةُُ.60
 43المصدرُذاتهُ،الفقرتانُُ.62ُ،54
 44المصدرُذاتهُ،الفقرةُ.63
 45المصدرُذاتهُ،الفقرةُُ.62
Algérie: Ordonnance nº 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne modifiée et complétée par 46
ُ،Ordonnance nº 05-01 du 27 février 2005,المادةُُ، 9المتوافرُعلىُالموقعُ.https://droit.mjustice.dz/code_nation_alger.pdfُ:
ُ 8ُ ،ُ Loi 2013-05 dated 8 july 2013 portant modification de la loi nº 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité,47يوليوُُ/تموز ُ
ُ،2013المتوافرُعلىُالموقعُُ.www.refworld.org/docid/51ed5ef14.htmlُ:

18

القانونُالجديدُ"يحقُللشخصُ(ذكراًُأمُأنثى)ُالمتزوجُُ/المتزوجةُمنُمواطُنةُُ/مواطن ُلمدةُالُتقلُعنُسبعُ
سنواتُتقديمُطلبُللتسجيلُكمواطنُُ/كمواطنةُ ُ"ُُ.48
ُ
ً
ً
جعُ ُجميع ُالدولُعلىُ
التقدمُصوبُ ُاألحكامُالمحايدةُبينُالجنسينُفيُقوانينُالجنسيةُتطوراُإيجابياُ،وتُش َُّ
ويُعُ ُدُ ُ
إصالحُتشريعاتهاُبماُيتوافقُمعُالمادتين ُُ)1(ُ 9وُ)2(9منُاتفاقية ُ(سيداو)ُ ُ.ورغمُذلكُ،الُتضمنُالمساواةُ
الدولُعلىُتأسيسُعملياتُ
ج ُعُ ُ
ثُانعدامُالجنسيةُعندُالزواجُ.وفيُالواقعُ،تُش َُّ
بينُالجنسينُضمانُا ًُكامالًُُلمنعُحدو ُ
ً
ىُ.وعلىُوجهُالتحديدُ،
علىُكالُالجنسينُبحيثُالُتكونُمرهقةُعقبُالزواج ُإالُبالحدُاألدن ُ
ُ
للتجنيس ُتنطبق ُ
طرُفقدانُالجنسيةُعقبُحدوثُت ُغُييراتُالحقةُ
شكلُاألحكامُُالتيُتحميُاألزواجُالمُجنُسينُ(ذكوراًُوإناثاً)ُمنُخ ُ
تُ ُ
فيُالحالةُاالجتماعيةُ(الزوجية)ُحمايةًُأفضلُلمنعُحدوثُانعدامُالجنسيةُ ُ.
ُ

مصادرُرئيسيةُللرجوعُإليهُا
اتفاقيةُالقضاءُعلىُكافةُأشكالُالتمييزُضدُالمرأةُ(سيداو)ُ،المادة ُُ.9
ا تفاقيةُخفضُحاالتُانعدامُالجنسيةُ .
لجنةُاألممُالمتحدةُحولُالقضاءُعلىُالتمييزُضدُالمرأةُ،التوصيةُالعامةُرقم ُُ32حولُاألبعادُ
المتعلقةُبالنوعُاالجتماعيُلوضعيةُالالجئينُ،واللجوءُالسياسيُ،والجنسيةُ،وانعدامُالجنسية ُ
للنساءُ5ُ ،نوفمبرُُ/تشرينُالثاني ُُ،CEDAW/C/GC/32 ُ ،2014الفقرةُُ،61المتواُفرُةُُعل ىُُ
الموقُعُُ .www.refworld.org/docid/54e75a244.html ُ:
يمكنكمُاالطالعُعلىُورقةُالممارساتُالجيدةُالخاصةُبالمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤون ُ
الالجئينُُُُ-نقطةُالعمل ُُ: 3إلغاءُالتمييزُبينُالجنسينُفيُقوانينُالجنسيةُ6ُ ،مارسُُ /آذار ُُ ،2015
والمتوُاف رُةُعل ىُُالموقعُ ُ.www.refworld.org/docid/54f8377d4.html ُ:
المفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُ،مذكرُ ةُمرجعيةُحولُالمساواةُبينُالجنسينُ ،
وقوانينُالجنسيةُ،وانعدامُالجنسيةُ8ُ ،2018ُ،مارسُُ /آذا رُُُ ،2018والمتوُاُفرةُُعلىُالموقعُُ :
ُ ُ.www.refworld.org/docid/5aa10fd94.html
ُ
ُ
ُ
ُ

 48دستورُكينياُ27ُ،أغسطسُُ/آبُُ،2010المادةُُ،)1(15المتوافرُعلىُالموقعُ .www.refworld.org/docid/4c8508822.html ُ:
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سر
إجراءات تحديد حاالت انعدام الجنسية والت ّجنيس ال ُمي َّ
مقدمة
وضع إجراءات تحديد حاالت انعدام الجنسية
ىُمعينُ
تشترطُاتفاقيةُُ1954بشأنُوضعُاألشخاصُعديميُالجنسيةُ(اتفاقيةُُ)1954علىُالدولُاألطرافُضمانُمستو ُ
حقُاألشخاصُ
تُالماُدُةُُ ُ16
منُالمعاملةُلألشخاصُاُلعديميُالجنسيةُضمنُاختصاصاتهاُ(والياتهاُ)ُ.فعلىُسبيلُالمثالُ،تثب ُ
اُلعديميُالجنسيةُفيُُ"التُقاضيُالحُرُُأمامُالمحاكمُفيُأقاليمُجميعُالدولُالمتعاقدة"ُ،وتضمنُالمادةُُ25لألشخاصُاُلعديميُ
تُاإلداريةُفيُالحصولُعلىُُ"الوثائقُأوُالشهاداتُالتيُتسلَّمُلألجانبُ،عادُةًُ ،
علىُالمساعُدا ُ
حصولُ ُ
الجنسيةُالقدرةُعلىُاُل ُ
منُقبلُسلطاتهاُالوطنيةُأوُبوساُطتها"ُ.
ومنُأجلُالوفاءُبهذهُااللتزاماتُ،يجبُأنُتكونُالدولُقادرةًُعلىُحص ُرُاألشخاصُاُلعديميُالجنسيةُ.ووفقاًُلذلكُ،فقدُقا ُمتُ
العديدُمنُالدولُبوضعُإجراءاتُلتحديدُحاالتُانعدامُالجنسيةُ”ُ“SDPsبغرضُحصرُاألفرادُالذينُينطبقُعليهمُتعريفُ
الحقوقُوالحمايةُالمناسبةُ.وي ُعُدُ
ُ
الشخصُاُلعديمُالجنسيةُالمنصوصُعليهُفيُالمادةُُ)1(ُ1منُاتفاقيةُُ ُ49،ُ1954ومنحهُمُ
مثلُهذهُاإلجراءاتُالوسيلةُاألكثرُفعاليةُوموثوقيةُللدولُاألطرافُلضمانُااللتزامُباالتفاقيةُفيُهذاُُالصددُُ.
ُ
وضعُ
ُ
ُ
ويوف ُرُالكتيبُُ/المنشو ُرُالعائدُُللمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئي ُنُحول ُحمايةُاألشخاصُاُلعديميُالجنسيةُ
تُتفصيلي ُةُللدولُحولُكيفيةُإعدادُإجراءاتُتحديدُانعدامُالجنسيةُ،باالعتمادُعلىُالممارساتُالجيدةُفيُاإلجراءاتُ
توجيها ُ
الحاليةُلتحديدُانعدامُالجنسيةُ،فض ً
ئُُ50.وبالرغمُمنُوجودُفسحةُكبي ُرةُمنُ
إلجراءاتُاُل ُمشابهةُلتحديدُوضعُالالج ُ
الُعنُا ُ
إلجراءاتُ
فإنُا ُ
فُأمامُالدولُلتكييفُاإلجراءاتُومواءمتهاُمعُالمؤسساتُالوطنيةُوالتقاليدُالقانونيةُاُلقائ ُمةُ ُ،
حريةُالتصر ُ
سماتُرئيسيةُمحددةُ.
ُ
العادلةُوالفعالةُُلتحديدُانعدامُالجنسي ُةُتجسدُ
ُ
أو ً
السماحُبوجودُاختالفاتُ
يُ ُ
لفئاتُالسكانيةُالمعنيةُ ُ.ومنُالضرور ُ
ُ
نُإجراءاتُتحديدُانعدامُالجنسيةُمتاحةُُل
الُُ،يجبُأنُتكو ُ
ُف ُ
كلفةُ
سلطاتُم ُ
ُ
تُُ،بهدفُضمانُوجوُدُ
ظمُوالهُيُاكلُاإلداريةُ ُ،وُبدرجةُمعينةُمنُالالمركزيةُفيُتنفيُذُهذهُاإلجراءا ُ
فيُالن ُ
ُ
ومفوضةُبحصرُاألفرادُاُلعديميُالجنسي ُةُُ،فيُجمي ُعُأرجاءُإقليمُالبلُدُ،بماُفيُذلكُالمناطقُالنائيةُ.وعلىُنفسُالمنوالُ،يجبُ
َّ
نشرُالمعلوماتُحولُكيفيةُتقديمُالطلباتُلتحديدُانعدامُالجنسيةُعلىُنطاقُواسعُ،كماُيجبُتوُفُيرُخدماتُالمشورُةُ،إنُ
غةُيفهمونهاُ ُ.وعالوةًُعلىُذلكُ،تجبُإزالةُأيُعراقيلُعمليةُوقانونيةُتقفُأمامُالوصولُإلىُ
أمكنُ،لمقدميُالطلباتُبل ُ
ُ
ُ.فعلىُسبيلُالمثالُ،ينبغيُتجنبُالمواعيدُالنهائيةُالصارمةُلتقديمُالطلباتُومتطلباتُ
ُ
نُتلكُالعراقي ُل
أوُالحدُم ُ
ُ
تُ
اإلجرا ُءا ُ
ُ،مثلُإثباتُاإلقامةُالقانونيةُ.وت ُعُدُفرنسا والمكسيكُمنُبينُالدولُالتيُقامتُبإعدادُإجراءاتُتحديدُانعدامُ
ُ
ي
الوضعُالقانون ُ
تُ.51
الجنسي ُةُُ،والتيُالُتفرضُأيُشروطُعلىُالوصولُإلىُمثلُهذهُاألنواعُمنُاإلجراءا ُ
ُ
 49يعترفُبتعريفُالشخصُالعديمُالجنسيةُالمنصوصُعليهُفيُالمادةُُ)1(ُ1علىُأنهُ"الشخصُالذيُالُتعتبرهُأيُدولةُمواطناُفيهاُبمقتضىُتشريعهاُ
ُ/قانونها" ُ،كقاعدةُللقانونُالدوليُالعرفيُ.
 50يمكنكمُاالطالعُعلىُكتيبُُ/منشورُالمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُحولُحمايةُاألشخاصُالعديميُالجنسيةُ،والذيُوردُذكرهُأعاله؛ ُ
وعلىُورقةُالممارساتُالجيدةُالخاصةُبالمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُ -ُ ،نقطةُالعمل ُُ:6وضعُإجراءاتُلتحديدُانعدامُالجنسية ُ
لحمايةُاألشخاصُالعديميُالجنسيةُ11ُ،يوليوُُ/تموزُُ،2016المتوافرُعلىُالموقعُ.www.refworld.org/docid/57836cff4.htmlُ:
 51يمكنُالعثورُعلىُاإلجراءاتُالفرنسيةُفيُالمادةُلُ812ُ .منُُ،Code de l’entrée e t du séjour des étrangers et du droit d’asileالمتوافرةُعلى ُ
الموقعwww.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=DBAF2D87A75F0E4BFA43FA49C6DF68D9.tpdila07v_1?idSection :
ُ .TA=LEGISCTA000030950753&cid- Texte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20160323.وفيُالمكسيكُ،تمُوضعُ إجراءات ُ
رسميةُلتحديدُانعدامُالجنسيةُبحسبُقانونُالهجرةُ(ُ)2011وأنظمتهُ(ُ،)2012المتوافرُعلىُالموقعُُwww.refworld.org/docid/57836cff4.html ُ:
الصفحةُُ.13
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نُبعدمُإلقاءُالعبءُاألكبرُمنُ
نُالمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئي ُ
ثانياًُ،يوصيُالكتيبُُ/المنشو ُرُالصادرُع ُ
العبءُ.حيثُيجبُأنُيتبعُالمسؤولونُعنُالتدقيقُالحكوميونُ
ُ
التشاركُفيُ
يُُب ُ
قدمُالطلبُ،ب ُلُيوص ُ
إثباتُانعدامُالجنسيةُعلىُم ُ
ُ
نهجاًُتعاونياًُوليسُعدائياً
نُعلىُالدولُاإلحجامُُُ-تحتُجميعُالظروفُ
قُمنُالمواطنةُاألجنبيةُللشخصُ.52كماُيتعي ُ
ُ
حق
ُفيُالت ُ
ُ
الضطهاُدُمنُقبلُالدولةُ
ُُ-عنُالقيامُبمثلُهذهُاالستفساراتُمعُالسلطاتُاألجنبيةُإذاُزعمُالفردُوجودُخوفُلهُماُيبررهُمنُا ُ
يُمعيارُاإلثباتُاألهدافُاإلنسانيةُلتحديدُوضعُانعدامُالجنسي ُةُُ،والصعوباتُالمتأصلةُ
عُ
المعنيةُ.وبشكلُعامُ،يجبُأنُيرا ُ
ُ
فيُإثباتُانعدامُالجنسي ُةُُ،فيُظلُاحتماليةُعدمُوجودُُالوثائقُالثبوتي ُةُ.53
ُ
نُاإلجراءاتُالقانونيةُالواجبةُاألساسيةُ،بماُفيُذلكُ
ثالثاًُ،يجبُأنُتشتملُإجراءاتُتحديدُانعدامُالجنسيةُعلىُضماناتُبشأ ُ
نُمترجمُفوريُ ُ،وعلىُحقُالحصولُعلىُ
تُفرديةُمعُالمساعدُةُاُلقانونُي ُةُ ُوتلقيُالعونُم ُ
ال ُ
علىُمقاب ُ
حصولُ ُ
إتاحةُفرصةُاُل ُ
فُعلىُرفضُ
ضُُ/االستئنا ُ
بُُ،معُشرحُاألسسُالتيُاتخذُعلىُأساسهاُالقرارُ،والحقُفيُاالعترا ُ
قرارُخطيُُبتوقيتُمناس ُ
ُ
الطلبُدونُأيُتهديدُباإلبعادُ.
ُ
المحددةُبعينهاُ،بماُفيُذلكُالضماناتُ
وفضالًُعنُذلكُ،يجبُأنُيراعيُاإلجراءُويستوعبُأوجهُالهشاشةُوالظروفُ ُ
الخاصةُباألطفالُ،والنساءُ،و ُذويُاإلعاقةُباإلضافةُإلىُمعالجةُاألولوياتُ،وتوفيرُعونُقانونيُمناسبُ،وافتراضُ
تُ.54
تحمُلُالدولةُقدراًُكبيراًُمنُعبءُاإلثبا ُ
ُ

سر
التّجنيس ال ُمي َّ
بموجبُاتفاقيةُُ،1954يتمثُلُأحدُااللتزاماتُالمترتبةُعلىُالدولُاألطرافُفيماُيليُ"ُ:تُسهُلُالدولُالمتعاقدةُبقدر ُ
اإلمكانُاستيعاب ُاألشخاصُالعديميُالجنسيةُومنحهمُجنسيتها"ُ(المادة ُُ.)32وعقبُاالعترافُبفردُأوُمجموعة ُ
منُاألفرادُعلىُأنهمُعديموُالجنسيةُ،يقعُعلىُعاتق ُالدولُالمتعاقدةُواجبُالتُخفيفُمنُالعراقيلُالتيُتحولُدونُُ
أنُيصبحواُمواطنين ُُ -وبالتُحديد ُمنُخاللُ"بذلُكلُما ُبوسعهاُلتعجيلُإجراءاتُالتُجنُسُوتخفيضُأعبائهُ ،إلىُ
جانبُتخفيفُنفقاتُوتكاليفُهذهُاإلجراءاتُإلىُأدنىُحدُممكن"ُ.55
ُ
وبتكرارُذكرُهذاُالنصُ،فإنُُالمعاهدةُاألوروبيةُبشأنُالجنسيةُتنصُعلىُماُيلي"ُ:يجبُعلىُكلُُدولةُطرفُأن ُ
تُيسُرُفيُقانونهاُالداخليُاكتسابُجنسيتهاُبالنسبةُإلىُ...األشخاصُالعديميُالجنسيةُوالالجئينُالمُعترفُبهمُبشكلُ
قانونيُ،والذينُاعتادواُعلىُاإلقامةُفيُإقليمها"ُ(المادةُُ.))4(ُ6وعلىُنحوُمماثلُ،تدعوُنقطةُُالعملُُ6منُخطة ُ
العملُالعالميةُإلنهاءُانعدامُالجنسيةُالدولُ ُإلىُمنحُوضعُالحمايةُللمهاجرين ُالُعديميُالجنسيةُ(منُخاللُإعداد ُ
إجراءاتُلتحديدُانعدامُالجنسية)ُ،وإلىُتيسيرُتجنيسهُمُ ُ.56

ُ52يمكنكمُاالطالعُعلىُكتيبُُ/منشورُالمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُحولُحمايةُاألشخاصُالعديميُالجنسيةُ،والذيُوردُذكرهُأعالهُ ،
الفقرتانُُ.90-ُ89
ُ53المصدرُذاتهُ،الفقراتُُ.93-ُ91
ُ54المصدرُذاتهُ،الفقرةُ.119
ُ55اتفاقيةُُ،1954المادةُُ.32
ُ56للحصولُعلىُتفسيرُمفصلُحولُنقطةُالعملُُ، 6وعلىُأمثلةُعلىُممارساتُالدولُ،يمكنكمُاالطالعُعلىُورقةُالممارساتُالجيدةُالخاصةُبالمفوضية ُ
الساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُُ-نقطةُالعملُُ: 6وضعُإجراءاتُلتحديدُانعدامُالجنسيةُلحمايةُاألشخاصُالعديميُالجنسيةُ11ُ،يوليوُُ/تموزُ
ُ،2016المتوافرةُعلىُالموقعُُ.www.refworld.org/docid/57836cff4.htmlُ:
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عيّنة من القوانين والممارسات الجيدة
لىُالمواطن ُةُ(الجنسيةُ)ُ.وتملكُكلُ
ُ
ع
تُالقانونيةُوالعمليةُأمامُالحصو ُلُ ُ
سرُإلغا ُءُُ،أوُالتخفيفُمنُالمعضال ُ
جنيسُ ُ
يقتضيُالت ُ
ُ
المُي َُّ
لمعاييرُالقانونيةُالدوليةُالعرفيةُُ(ومنهاُ
ُ
دولةُالحقُفيُفرضُشروطُللتجنيسُبحسبُقانونهاُالوطنيُ،بشرطُامتثالُتلكُالشروطُُل
الدولُعلىُخفضُأوُإلغاءُتلكُالشروطُلألشخاصُاُلعديميُالجنسيةُ
شجعُاتفاقيةُُ ُ1954
علىُسبيلُالمثالُ،عدمُالتمييز)ُ.وت ُ
ُ
المعُترفُبهمُ.
ُ
ُ
لفترةُزمنيةُمعينةُ،أوُ
ُ
ُفعلىُسبيلُالمثالُ،إذاُكانتُالدولةُتشترطُفيُالعادةُعلىُمقدميُطلباتُالتجنيسُأنُيعيشواُفيُإقليمهُاُ
ىُمعُاتفاقيةُ
ىُُ،التيُتتماش ُ
تقديمُإثباتُعلىُاإلقامةُالقانونيةُ،أوُإظهارُماُيثبتُإجادةُاللغةُالوطنيةُ،فإنُإحدىُالممارساتُالفضل ُ
كُ ُ.
بُالدم)ُالمعترفُبهمُكذل ُ
خففةُلألفرادُاُلعديميُالجنسيةُ ُوألنسابهمُ(منُأقار ُ
فيُشمولُمعاييرُمنفصلةُوم ُ
ُ
ُ،ُ1954تتمثَّلُ
وقدُقامُعددُمنُالدولُبالفعلُبشمولُمثلُهذهُاألحكامُوالنصوصُفيُقوانينهاُالوطنيةُ.وفيماُيليُبضعةُأمثلةُهامُةُمنهُاُ.

 -1القوانين التي تقلّص متطلبات اإلقامة لألشخاص العديمي الجنسية
تعتبرُاليونانُمنُبينُالعددُال متزايدُمنُالدولُالتيُقامتُبتخفيضُمدةُاإلقامةُالمطلوبةُلألشخاصُالعديميُ
الجنسيةُلكيُيصبحواُمؤهُلينُللتجنيسُ.وتنصُالمادةُُ5منُقانونُالجنسيةُالذيُتمُإصالحهُ"تعديله"ُُ(القانونُ
)ُعلىُماُيلي"ُ:يجبُعلىُالمواطنُاألجنبيُالذيُيودُأنُيصبحُمواطناًُيونانياًُبالتجنُسُ ...
ُ
2010ُ/ُ3838
لكنهُينصُأيضاًُ،
ُ
أنُيقيمُفيُاليونانُبصورةُقانونيةُلمدةُسبعُسنواتُمتواصلةُقبلُتقديمُطلبُللتجنس"ُ،57و
فيُالقسمُُ/الفقرةُ((ُ)1د)ُ،علىُأنُالالجئينُواألشخاصُال عديميُالجنسيةُالمعترفُبهمُيجبُأنُيكونواُقدُ
أقامواُبصورةُقانونيةُفيُاليونانُلمدةُثالثُسنواتُمتواصلةُ.
ُ
وقدُسارت ُالبرازيل ُعلىُنفس ُالمسار ُالذيُاتبعتهُاليونانُفي ُتعديلُقانونُالجنسيةُلديهاُُ،58حيثُخفَُّضتُ
متطلبُاإلقامةُاالعتياديُ(منُأربعُسنواتُإلىُسنتين)ُفيُحالةُاألشخاصُالعديميُالجنسيةُُُ.59
ُ
والُيُشترطُالقانونُالبرازيليُاإلقامةُالقانونيةُ،األمرُالذيُسوفُيفرضُعبئاًُعلىُاألفرادُالعديميُالجنسيةُ،
حيثُأنُالعديدُمنهمُيفتقرونُإلىُالوضعُالقانونيُأوُالوثائقُالقانونيةُ.
ُ

 -2القوانين التي تتنازل عن توفير دليل يُثبت إتقان اللغة وسبل كسب العيش
نُلهمُ،منُمقدميُ
ُ
تشترطُبعضُالدولُ،للمساعدةُفيُإدماجُالسكانُالمُجنُسينُ،وضمانُمستوىُمعيشيُمعي
طلباتُالحصولُعلىُالمواطنةُ(الجنسية)ُإظهارُماُيثبتُإجادةُاللغةُالقوميةُوُُُ/أوُالثقافةُالقوميةُباإلضافة ُ
إلىُإثبات ُوجودُوسيلةُلكسبُالعيشُ .ومعُ ذلكُُ،وفيُحالةُاألشخاصُُالعديميُالجنسيةُ ،فقد ُقامت ُبعضُ
الدولُبإلغاءُهذهُالمتطلباتُ،وقدُأحُْسُنتُصنعاًُبفعلهاُذلكُ.
ُ
الموقعُُ:
علىُ
المتوافرُ
ُ،2010
/
القانونُ ُ3838
علىُ ُالمادةُ ُُ ُ5منُ
االطالعُ
 57يمكنكمُ
https://globalcit.eu/?p=file&amp%253bappl=currentCitizenshipLaws&amp%253bf=GRE%252520Citizenship%252520Code
%252520%252528as%252520of%2525202010%25252C%252520English%252529.pdf
 58يمكنكمُ االطالعُ علىُ المادةُ ُُ ُ65منُ القانونُ ُ ُ،13,445المتوافرُ علىُ الموقعwww.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015 - ُ ُ:
ُ .2018/2017/Lei/L13445.htm
 59يمكنكمُ االطالعُ علىُ المرسومُ رقمُ ُُ ُ20ُ ُ،9199نوفمبرُ  ُ/تشرينُ الثانيُ ُ ُ،2017المادةُ ُ ُ،99المتوافرُ علىُ الموقعُ:
ُ.https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/522434860/decreto-9199-17
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وفي ُالبوسنة والهرسكُ،علىُسبيلُالمثالُ ،يعفى ُاألشخاص ُالعديمو ُالجنسيةُمنُعددُمنُشروطُالتجنيسُُ
(التجنس)ُ،بماُفيُذلكُإجادةُاللغةُ ،وإثباتُوجودُسبل ُلكسبُالعيشُ.وتنصُالمادة ُ(ُ 11أ)ُ(ُ)1منُقانون ُ
الجنسيةُ فيُالبوسنةُُُعلىُ ماُ يلي" ُ:يحقُللشخصُُالعديمُالجنسيةُوالالجئُالمعترفُ بهُاكتسابُالمواطُنةُُ
(الجنسية) ُفيُالبوسنةُوالهرسكُ ،دون الحاجة إلى تلبية المتطلبات المنصوص عليها في المادة  9الفقرة
( )1الفقرات الفرعية  ،10 ،9 ،6 ،3 ،2فقطُإذاُأقامُفيُالبوسنةُوالهرسكُبشكلُمتواصلُكشخصُعديمُ
الجنسيةُُ،أوُُك الجئُ معترفُ بهُ،لمدةُخمسُسنواتُ قبلُ تاريخُ تقديمُالطلب"ُُ(التأكي ُدُُمضاف)ُ.60وتتعلقُ
مقدميُالطلباتُُ(ذكوراًُوإناثاً)ُُباللغةُُ،ووجودُُ"مصدرُ دائمُللدخلُُبمبلغُُيمكنُ
الموادُ ذاتُُالصلةُ بمعرفةُ ُ
مقدميُالطلبات ُمنُالعيشُوالبقاءُ ،أوُأنُيكونوا ُقادرين ُعلىُتقديمُإثبات ُموثوقُبه ُعنُاألموالُالمتوافرةُ
لدعمهم"ُ.61
ُ

 -3القوانين التي ت ُخفّض الوثائق المطلوبة لألشخاص العديمي الجنسية
إدراكُا ًُالحتماليةُعدمُوجودُوثائقُ،وغالباًُماُيرتبطُذلكُبحاالتُانعدامُالجنسيةُ،فقدُقامتُبعضُالدولُبتعديل ُ
المتطلباتُمنُالوثائقُلديهاُبالنسبةُإلىُاألشخاصُالعديميُالجنسيةُ.وتُقدمُالبوسنة والهرسكُهناُمثاالًُيحتذى ُ
بهُُأيضاً ُ.ففيُالعامُُُُ،2014أقرتُُحكومةُالبالدُُالئحةًُ(نظاماًُ داخلياً)ُُللتُجنيسُالمُيسَُّرُأعفتُمنُخاللهاُ
األشخاصُالعديميُالجنسيةُمنُالحاجةُإلىُاُلحصولُعلىُوثائقُمنُدولُأخرىُتثبتُعدمُوجودُسجلُجرميُُ
لهمُُ.62وعلىُنحوُمماثلُ،تعفيُاليونانُاألشخاصُالعديميُالجنسيةُمنُالحاجةُإلىُتقديمُشهادةُميالدُ(حسبماُ
تطلبُاليونانُمنُمقدميُالطلباتُاآلخرينُتقديمها)ُ،والسماحُلهمُبتقديمُ"أيُشهادةُرسميةُأخرى"ُ.63
ُ

 -4القوانين التي ت ُعفي من أو تخفض رسوم تقديم الطلبات لألشخاص العديمي الجنسية
وعلىُغرارُذلك ُ،قامُعددُمنُالدولُبإلغاءُأوُتخفيضُالرسومُوالتكاليفُاإلداريةُاألخرىُالمتعلقةُبطلباتُ
التجنيسُلألشخاص ُالعديميُالجنسيةُ .ويردد ُالتشريع ُُ/القانونُ ُذوُالصلةُفيُكوسوفو ُ (S/RES/1244
))ُ،(1999والذيُجرى ُإصالحهُ(تعديله) ُفي ُالعام ُُ ،2013ماُتنصُعليه ُاتفاقية ُُ 1954فيُمجال ُدعوة ُ
السلطاتُالمختصةُُإلىُُ"بذلُُكافةُُالجهودُُالالزمةُلتسريعُإجراءاتُالتجنيسُُ،وخفضُالرسومُوالتكاليف ُ
المتعلقةُبتلكُاإلجراءاتُ،بالقدرُالممكن"ُ(المادةُُُُ.)14
ُ
ضهاُإلىُحدُكبيرُ.فعلىُسبيلُالمثالُ،
ُ
والُتقومُبعضُالدولُبإلغاءُالرسومُلألشخاصُالعديميُالجنسيةُبلُتُخفُ
يبلغُرسمُالطلبُفيُاليونانُُ700يوروُلمقدميُالطلباتُاالعتياديينُللمرةُاألولىُ،لكنهُيبلغُُ100يوروُفقطُ
لألشخاصُالعديميُالجنسيةُوالالجئينُالمعترفُبهمُ.
ُ

سر لألطفال وغيرهم من أقارب النّسب (صلة الدم) العديمي الجنسية
 -5التّجنيس ال ُمي ّ
يسرُالتجنيسُلألطفالُوُلباقيُأفرادُعائلةُ
بعضُالدولُت ُ
ُ
كُ ،إالُأنُ ُ
بالرغمُمن ُأنُ ُاتفاقية ُُ 1954الُتشترطُذل ُ
ثُانعدامُ
ألهميةُوحدةُالعائل ُةُ،وُللحاجةُإلىُتعزيزُالضماناتُبهدفُمنعُحدو ُ
األشخاصُالعديميُالجنسيةُ،إدراكاًُ ُ
ُُ60قانونُالمواطنةُ(الجنسية)ُفيُالبوسنةُوالهرسكُ،المادةُُ،11المتوافرُعلىُالموقعُ ُ:
ُُُُ.www.ecoi.net/en/file/local/1155041/1226_1471601612_bih-law- citizenship-1997-am2013-en.pdf
 61المصدرُذاتهُ،المادةُُ.9
ُ62البوسنةُوالهرسكُ،نظامُ(الئحةُداخلية)ُللعامُُ2014حولُاألدلةُالمحددةُلألهليةُالكتسابُمواطنةُ(جنسية)ُدولةُالبوسنةُوالهرسكُمنُخاللُالتجنيس ُ ُ
ُُُُُأوُالتجنيسُالميسرُ29ُ،ينايرُُ/كانونُالثانيُُ،2014المادةُُ،7المتوافرُعلىُالموقعُُ.www.refworld.org/docid/531721a14.htmlُ:
ُ63يمكنكمُاالطالعُعلىُالمادةُ(ُ)3(ُ6د)ُمنُالقانونُرقمُُ،2010ُ/ُ3838والذيُوردُذكرهُأعالهُ.
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جنسيةُاألطفالُ.فعلىُسبيلُالمثالُ،ينصُقانونُكوسوفوُ))ُ(S/RES/1244 (1999علىُأحقيةُأفرادُعائلة ُ
األشخاصُالعديميُالجنسيةُفيُاكتسابُالمواطنةُ"الجنسية"ُ(المادةُُ ُ.))2(15
وفيُالبوسنة والهرسكُ،يحقُُلألطفالُالقاصرينُمنُأبناءُوبناتُاألشخاصُالعديميُالجنسيةُ،المقيمينُبشكل ُ
مؤقتُفيُالبوسنةُوالهرسكُ،الحصولُعلىُالجنسيةُالبوسنيةُ،إضافةًُإلىُمنحهمُأيضا ًُالمزيدُمنُإعفاءات ُ
التُجنيسُ.64
ُ
وتتُبعُبعضُالدولُنهجا ًُتقديرياًُ(استنسابياً) ُفيُتيسيرُتجنيسُاألشخاص ُالعديميُالجنسيةُ.حيث ُتُمنح ُهذه ُ
الدولُسلطةُُتقديريةُُ(استنسابية)ُُمطلقةُلمسؤولُحكومي ُ،يكونُوزيراًُ فيُالعادةُ،لقُبولُأوُ رفضُطلب ُ
التجنيسُحتىُ فيُحالُُاستيفاءُُجميعُالشروطُُالرسميةُ.وتوصيُُالمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤون ُ
الالجئينُباتباعُنهجُتقديريُ(استنسابي)ُكممارسةُفضلىُلتيسيرُتجنيسُاألشخاصُالعديميُالجنسيةُ.
ُُ ُ
ُ

مصادرُرئيسيةُللرجوعُإليهُا ُ
ُ
االتفاقيةُبشأنُوضعُاألشخاص ُالُعديميُالجنسيةُ .
كتيبُُ/منشورُ المفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُُحولُحمايةُاألشخاص ُالُعديمي ُ
الجنسيةُ30ُ،يونيوُ/حزيرانُُ،2014الُمتوُافرُعلىُالموقعُ :
.www.refworld.org/docid/53b676aa4.html
ورقةُالممارساتُالجيدةُالخاصةُباُ لمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُُُُ-نقطة ُ
العمل ُُ: 6وضعُإجراءاتُلتحديدُانعدامُالجنسيةُلحمايةُاألشخاص ُالُعديميُالجنسيةُ11ُ ،يوليوُُ/تموزُ
ُ،2016الُمتوُاُف ُرة ُعلىُالموقع.www.refworld.org/docid/57836cff4.html ُ:

ُ64قانونُالمواطنةُ(الجنسية)ُفيُالبوسنةُوالهرسكُ،المادةُُ،11المتوافرُعلىwww.ecoi.net/en/file/local/1155041/1226_1471601612_bih -ُ:
ُ ُ.law- citizenship-1997-am2013-en.pdf
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فقدان الجنسية
مقدمة
ُ

قُالتلقائيُللقانونُ(ُ"بحكُمُالقانون")ُ.ويجبُتمييزُذلكُ
نُالتخليُالفعليُمنُقبلُالشخصُأوُالتطبي ُ
قدُينتجُفقدانُالجنسي ُةُع ُ
65
عنُالحرمانُ منُالجنسيةُ،والذيُيحدثُعندُقيامُالسلطاتُالحكوميةُبأخذُالمبادرةُفيُإلغاءُالجنسية ُ.وتحظرُاتفاقيةُ
نُ،همُاُُ:
ُ1961فقدانُالجنسيةُعندماُيسببُفقدانهُاُانعدامُالجنسيةُ،فيُإطا ُرُاستثناءينُاثني ُ
ُ
• فيُحالة ُالشخصُالمُتجنُس ُالذيُيقيمُفيُالخارج ُلفترة ُالُتقلُعنُسبعُسنواتُمتتاليةُ ،فيُحال ُأخفق ُذلكُ
الشخصُفيُاإلفصاحُللسلطةُالمختصةُعنُعزمهُعلىُاالحتفاظُبجنسيتهُ(المادةُُ.))4(ُ7
• فيُحالةُالمواطنينُالذينُيُولدونُفيُالخارجُ،إذاُلمُيقيمواُفيُإقليمُالدولةُقبلُانقضاءُسنةُواحدةُعلىُبلوغهمُ
سنُالرش ُدُ،أوُعدمُالتسجيلُقبلُانتهاءُتلكُالمدةُ(المادةُُ.))5(ُ7
وفيماُيخصُالمادةُُ،)5ُ(ُ7فقدُأوصىُمؤتمرُاألممُالمتحدةُالمعنيُبإزالةُأوُخفضُحاالتُانعدامُالجنسيةُفيُ
المستقبلُ،فيُقرارهُالثالثُمنُالوثيقة ُالختاميةُ،بأنُ ُعلىُالدولُ ،التي ُتضعُشروطاًُعلىُ ُاالحتفاظُبالجنسية ُ
منُ قبلُ مواطنيهاُ فيُ الخارجُ منُ خاللُُاإلقرارُ أوُ التسجيلُُُ،اتُخاذُ"كافةُ الخطواتُ الممكنةُُلضُمانُاطالع ُ
هؤالءُاألشخاصُفي ُالُوقت ُالمناسبُحولُاإلجراءاتُالرسميةُوالمُهلةُ ُالزمنيةُالتيُيجب ُمراعاتهاُ ُفيماُإذا ُ
أرادواُاالحتفاظُبجنسيتهم"ُُ.66
ُ
وبعيداًُعنُاالستثناءينُأعالهُ،تشترطُاتفاقيةُُ1961وجوبُأنُتتضمنُجميعُالقوانينُواألنظمةُاألخرىُالتي ُ
تنصُعلىُفقدانُالجنسيةُبحكمُالقانونُضمانا ًُلعدمُُانعدامُالجنسيةُ.وبموجبُالمادة ُُ،)1ُ(ُ5فإنُالقوانينُالتي ُ
تنصُعلىُفقدانُالجنسيةُ"ُكنتيجةُأليُتغييرُفيُالوضعُالشخصيُ،كالزواجُأوُإنهاءُالزواجُ،أوُإثباتُالنسبُ،
أوُاالعترافُبالنسبُ،أوُالتُبنيُ...توجبُُجعلُهذاُالفقدانُمشروطُا ًُبحيازةُأوُاكتسابُجنسيةُأخرى"ُ.وعلىُنحو ُ
مماثلُ،وبموجبُالمادةُُُ ،6فإنُفقدانُجنسيةُ"زوجُُ/زوجةُُالشخصُ،أو ُجنسيةُُأطفالهماُنتيجةُفقدانُ ذلك ُ
الشخصُأوُحرمانهُمنُتلكُالجنسيةُُ.ُ..يجبُأنُيكونُمعلقاًُعلىُشرطُحيازةُأوُاكتسابُجنسيةُأخرى"ُ.
ُ
كماُتحظرُاتفاقيةُُ1961التُخليُعنُالجنسيةُ"إالُإذاُكانُالشخصُالمعنيُيحوزُعلىُ،أوُمكتسباًُلجنسيةُأخرى" ُ
(المادة ُ(ُ )1ُ(ُ 7أ))ُ.ويهدفُهذاُالنصُإلى ُتوفيرُالضمانُ ُفيُمواجهة ُحاالتُانعدامُالجنسيةُ،وليس ُالتُعدي ُ
علىُالحقُفيُحريةُالتَّنقلُُأوُالحقُفيُطلبُاللجوءُالسياسيُمنُالمالحقةُالقضائيةُكماُيكرُسُهُاإلعالنُالعالمي ُ
لحقوقُاإلنسانُُ .67
 65تعملُالمعاهدةُاألوروبيةُبشأنُالجنسيةُعلىُجعلُهذاُالتمييزُصريحاًُ،فقدُفصلتُأحكامُ"فقدانُالجنسيةُبحكمُالقانون"ُ،المادةُُ،7عنُأحكامُ"فقدانُ
الجنسيةُبمبادرةُمنُالسلطات"ُ،المادةُُ.8يمكنكمُاالطالعُأيضاًُعلىُالمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئين(ُ،استنتاجاتُتونس)ُ،التيُ
وردُذكرهاُأعالهُ،الفقرةُُ.9
 66الوثيقةُالختاميةُلمؤتمرُ األممُالمتحدةُالمعنيُبإزالةُأوُخفضُحاالتُانعدامُالجنسيةُفيُالمستقبلُ،والذيُعقدُفيُجنيفُماُبينُُ24مارسُُ/آذارُُُ-
ُ18أبريلُُ/نيسانُُ،1959والقراراتُأوالًُ،وثانياًُ،وثالثاًُورابعاًُللمؤتمرُ،والذيُتمُعقدهُبتاريخُُ30أغسطسُُ/آبُُ1961فيُنيويوركُ.والمتوافرُ
علىُالموقعُ .www.refworld.org/pdfid/3ae6b39620.pdfُ:
 67تنصُالمادةُ(ُ)1(ُ7ب)ُعلىُماُيلي"ُ:الُتسريُأحكامُالفقرةُالفرعيةُ(أ)ُمنُهذهُالمادةُإذاُكانُتطبيقهاُغيرُمتسقُمعُالمبادئُالمنصوصُعليهاُ ُ
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وتترتبُعلىُالدولُاألطرافُفيُالمعاهدةُاألوروبيةُبشأنُُالجنسيةُالتزاماتُموضوعيةُوإجرائيةُتتجاوزُتلك ُ
الُتيُتنصُُعليهاُاتفاقيةُ1961؛ُوبصورةُالفتةُللنظرُ،فإنُالمادةُُ)3ُ(ُ7منُالمعاهدةُتمنعُوجودُأحكامُتتناولُُ
فقدانُالجنسيةُإذاُكانُاألشخاصُالمعنيونُسيصبحونُبالتاليُعديميُالجنسيةُ،حتىُإذاُلم ُتكنُهنالكُ"صلةٌ ُ
حقيقيةٌُُبينُالدولةُالطرفُوبينُأحدُالمواطنيُنُالمقيمينُبصورةُمعتادةُُفيُالخارج"ُُُُ.68
ُ
وعالوةًُعلىُذلكُ،ينصُُالفصلُالرابعُمنُالمعاهدةُاألوروبيةُبشأنُالجنسيةُعلىُعددُمنُالضماناتُاإلجرائية ُ
والمتطلباتُالتيُتطبُقُعلىُجميعُُالمسائلُالمتعلقةُبالجنسيةُ:حيثُتجبُمعالجةُالطلباتُبتوقيتُمناسبُ(المادة ُ
)10؛ُ ويجبُ إصدارُ القراراتُُمصحوبةًُ باألسبابُ خطياًُ (المادةُُ)11؛ُ كماُ تجبُ إتاحةُُالفرصةُ لُلمراجعة ُ
قدميُالطلباتُالسُاعين ُ
القضائيةُأوُاإلداريةُ(المادةُ)12؛ُويجبُأنُتكونُالرسومُمعقولةًُوالُتُشكُلُعائقاًُأمامُمُ ُ
إلىُإجراءُالمراجعةُ(اُلمادة ُُ ُ .)13

عيّنة من القوانين والممارسات الجيدة
منُمنظورُتجنُ بُانعدامُالجنسيةُ،تتمثلُإحدىُالممارساتُالجيدةُالعامةُللدولُ ،بكل ُبساطةُ،فيُتجنُبُوضع ُ
أوُ تطبيقُ أسسُ لفقدانُالجنسيةُ بُحكمُُالقانون ُ.والُُتقومُُبعضُ الدولُ بوضعُُنصوصُُوأحكامُ (فيُ قوانينها)ُُ
تتناولُُفقدانُالجنسيةُعلىُاإلطالقُ،مماُيقلُلُمنُخطرُانعدامُالجنسيةُالناتجُعنُمجرُ دُقلةُالوعيُبالمتطلبات ُ
الواجبةُالتطبيقُُ-كُ التسجيلُلدىُالسلطاتُالوطنيةُأثناءُاإلقامةُفيُالخارجُ،علىُسبيلُالمثالُ .
ُ
ً
ً
الُُلمنع ُ
وتحتفظُ دول ُأخرى ُبأحكام ُبشأن ُفقدانُالجنسية ُبُحكمُالقانونُ،لكنهاُالُ تزالُتُوفر ُضمانا ُكام ُ
حدوثُُانعدامُالجنسيةُ.فعلىُسبيلُالمثالُ،ينصُقانونُالجنسيةُالفنلنديُعلىُفقدانُالجنسيةُالفنلنديةُمنُ
حامليُ ُالجنسياتُالمزدوجةُ ُ،الذين ُيفتقرونُ ،فيُسنُ ُالثانيةُوالعشرينُُ،إلى ُإقامة ُصلة ُكافيةُُمعُبلدهم ُ
إذاُقدمواُ"إشعاراًُخطياًُإلىُالبعثة ُ
(فنلندا)ُُ.ويُعتبرُاألشخاصُ ُبأن هم ُيحتفظون ُبصلةُ ُكافيُةُ ُمعُبلدهمُ ُ ُ،
لُبالمهنةُ،أوُمكتبُتسجيلُاألحوالُالمدنيةُ ،
الدبلوماسيةُالفنلنديةُ،أوُالقنصليةُالفنلنديةُالتيُيرأسهاُقنص ٌُ
بشأنُ ُرغبتهمُ ُ باالحتفاظُبالجنسيةُالفنلندية"ُُ .69ومنُاألهميةُبمكانُُ ،أنُ ُالقانون ُيلزم ُالسلطاتُالوطنية ُ
بإدامة ُوجودُ "نظامُللمعلوماتُالسكانية"ُ،يتضمنُعناوين ُجميع ُالمواطنينُالفنلنديينُالذينُيبلغون ُسنُُ
ثمانيةُ عشرُعاماًُ "بحيثُ يمكنُ الوصولُ إليهم" ُ،و"إعطاُؤهمُ التعليماتُ حولُ االحتفاُظُ بالجنسيةُعندُ
بلوغهمُسنُ ُاثنينُوعشرينُعاماً"ُ .وفضالًُعنُ ذلك"ُ،إذاُفقدُشخصٌُ ُالجنسيةُالفنلنديةُعنُ ُد ُبلوغُُسن ُ
اثنينُوعشرينُعاماًُبسببُعدمُوجودُصلةُكافيةُلهُُ/لهاُمعُفنلنداُ،سيقومُمكتبُتسجيلُُاألحوالُالمدنيةُُ
بإدخالُقيدُبهذاُالمعنىُفيُنظامُالمعلوماتُالسكانيةُُ،وإبالغُالطرفُالمعنيُبذلكُفيُحالُتوفرُمعلومات ُ
حولُعنوانهُُ/عنوانهاُ"ُُ.70ويتُبعُهذاُالنظامُهدفُوغايةُاتفاقيةُُُ،1961وُهوُينسجمُمعُالوثيقةُالختاميةُُ
بشأنُ إزالةُأوُخفضُحاالتُانعدامُالجنسيةُفيُالمستقبلُُُ.71
ُ
ُُُُفيُالمادتينُُ13وُ14منُاإلعالنُالعالميُلحقوقُاإلنسانُ،الذيُأقرتهُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُفيُُ10ديسمبرُُ/كانونُاألولُُ."1948
ُ68المعاهدةُاألوروبيةُبشأنُالجنسيةُ،المادةُ(ُ)1(ُ7هو)ُ .
ُ69قانونُالجنسيةُ(ُ1ُ،2003ُ/ُ359ُ،)2003ُ/ُ359يونيوُُ/حزيرانُُ،2003القسمُُ/الفقرةُُ،34المتوافرُعلىُالموقعُ ُ:
ُُُُ.www.refworld.org/docid/3ae6b51614.html
 70المصدرُذاتهُ،القسمانُُ/الفقرتانُُ.38ُ-ُ37
 71الوثيقةُالختاميةُلمؤتمرُ األممُالمتحدةُالمعنيُبإزالةُأوُخفضُحاالتُانعدامُالجنسيةُفيُالمستقبلُ،القرارُالثالثُ،وردُذكرهُأعالهُ .
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أالُيؤديُالتخليُعنُالجنسيةُإلىُانعدامُالجنسيةُ.
ُ
الشتراطُُب
يُمعُاتفاقيةُُ1961منُحيثُا ُ
كماُيتوافقُالقانونُاُلفنلنُد ُ
حيثُينصُالقسُمُ(تنصُالفقرةُ)ُُ35منُقانونُالجنسيةُعلىُماُيلي:
ُ
يُ،الذيُيحملُأيضاًُجنسيةُدولةُأجنبيةُُ،أوُيرغبُفيُأنُيصبحُمواطناًُلدولةُأجنبيةُ
"يمكنُللمواطنُالفنلند ُ
وإذاُلمُيصبحُمقدمُالطلبُمواطناًُلدولةُ
ُ
التخليُعنُالجنسيةُالفنلنديةُمنُخاللُتقديمُطلبُيحملُهذاُالمعنىُ...
أجنبيةُبعْدُ عندُاتخاذُالقرارُبشأنُالطلبُ،يجوزُلهُالتخليُعنُالجنسيةُالفنلنديةُفقطُبقرارُيشترطُلهُ،حتىُ
حيزُالتنفيُذ ُ،قيامُمقدمُالطلبُبتقديمُتقريرُحولُاكتسابُجنسيةُدولةُأجنبيةُفيُغضونُالمهلةُالزمنيةُ
يدخلُ ُ
المحددةُفيُالقرارُ.وعقبُتقديمُتقريرُيفيُدُاكتسابُجنسيةُدولةُأجنبيةُ،يتمُإصدارُشهادة ُتفيدُاستيفا ُء ُهذاُ
ُ
المتطلب ُ"ُ.72
ُ
بحمايةُمقدميُالطلباتُلمنعُحدوثُانعدامُالجنسيةُمنُخاللُطلبُتقديمُ
ُ
تقومُفنلنداُ،بشكلُمناسبُتقريبُا ًُ،
دليلُيثبتُاكتسابهمُلجنسيةُأخرىُ.والُتذهبُالقوانينُإلىُحدُبعيدُيكفيُلضمانُعدمُحدوثُانعدامُالجنسيةُ
بينماُهيُتسمحُبالتخليُعنُالجنسيةُأوُفقدانُالجنسيةُمنُقبلُاألشخاصُ"الذينُيُعتبرونُبأنُلديهمُطلباتُ
للحصولُعلى"ُجنسياتُأخرىُ،أوُعندماُ"تكونُالسلطاتُالحكوميةُمقتنعةًُ"ُبأنُُبإمكانُأولئكُاألشخُاصُ
اكتسابُجنسيةُأخرىُ.وبنا ًءُعلىُالمعيارُالمنصوصُعليهُفيُاتفاقية ُُ،1961يجبُالسماحُلألشخاصُ
بالتُخليُ عنُ جنسيتهمُ الحاليةُ فقطُ عندُ تأمينُ امتالكُُجنسيةُُأخرى ُ.ويمكنُ اعتبارُ قانونُ الجنسيةُُللعامُ
ُ2013فيُتركمانستانُنموذجاًُآخرُمفي ُدُاًُ،منُخاللُأحكامهُالواضحةُوالمُتُسقةُألجلُتجنُبُحاالتُانعدامُ
الجنسيةُ .فالمادة ُُ 5منُذلكُالقانونُتثبت ُ"منع ُوخفضُحاالت ُانعدامُالجنسية"ُكأحدُ"المبادئُاألساسية ُ
للجنسيةُالتركمانية ُ"ُ.73وتنصُالمادةُُ،7المعنونةُ"الجنسيةُالتركمانيةُعندُإبرامُأوُفسخُعقدُالزواج"ُ،علىُ
حقوقُ الجنسيةُ المستقلةُ لألزواجُ واألطفالُُ(ذكوراًُ وإناثاً) ُ،بصرفُ النظرُ عنُ التغييراتُ فيُ الحالةُ
االجتماعية ُ(من ُحيثُالزواج)ُ .وعالوةًُعلىُذلكُ،تنصُالمادة ُُ 16علىُ"عدمُوجوب ُمعالجةُالطلباتُ
المقدمة ُمنُمواطنين ُتركمانيين ُللتُخليُعنُالجنسيةُالتركمانيةُ ،إذاُكانتُتلكُالطلبات ُستجعلهم ُعديميُ
الجنسية"ُ.
ُ
وبماُ يتفقُ معُُالمبادئُ الدوليةُُبشأنُُحقوقُ الطفلُُ،يضعُُالفصلُ السادسُ منُ قانونُ الجنسيةُ التركمانيةُ
ضماناتُخاصةُلألطفالُ.حيثُتنصُالمادةُُ )2(18منُذلكُالفصلُعلىُأنه"ُ:إذاُتخلىُوالدا ُالطفل ُ(أو ُ
أحدُوالديهُفقط)ُعنُالجنسيةُالتركمانيةُ ،أوُفق ُدا ُ(أو ُفقدُأحدهما) ُالجنسيةُالتركمانيةُ ،فيجب ُعلىُالطفلُ
ئذُعديمُالجنسية"ُ.كماُتنصُالمادة ُُ )2(ُ 19
أيضاًُالتخليُعنُالجنسيةُالتركمانيةُإذاُلمُيصبحُالطفل ُعن ُد ُ
منُذلكُالفصلُعلىُأنهُ"إذاُاكتسبُأحدُالوالدينُالتركمانيينُالجنسيةُالتركمانيةُواستمرُالوالدُاآلخرُفيُ
وضعُُانعدامُُالجنسية ُ،يصبحُالطفلُ مواطناًُ تركمانياًُ بصرفُالنظرُعنُ مكانُإقامته" ُ،منُُدونُُتوكيدُ
واضحُ.وأخيراًُ،تشترطُالمادةُُ23منُذلكُالفصلُبأنُُأيُتغييرُيحدثُفيُجنسيةُالطفلُُ-ويكونُمنبثقاًُ
عنُحدوثُتغييرُفيُجنسيةُالوالدينُ،أوُبسببُالتبنيُُ-يجبُأنُيأتيُعمالًُبالموافقةُالصريحةُوالطوعية ُ
للطفلُ.

 72المصدرُذاتهُ .
 73تركمانستانُ:قانونُُ2013حولُالجنسيةُ22ُ،حزيران/يونيوُُ،2013المتوافرُعلىُالموقعُ ُ.www.refworld.org/docid/527235634.htmlُ:
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مصادرُرئيسيةُللرجوعُإليهُا
االتفاقيةُبشأن ُخفضُحاالتُانعدامُُالجنسيةُ.
المعاهدةُاألوربيةُبشأنُالجنسيةُ.
ُ
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الحرمان من الجنسية
مقدمة
تحتويُاتفاقيةُُ1961علىُمجموعةُالمعاييرُالدوليةُاألكثرُتفصي ً
حددُالمادةُُ8
منُالجنسيةُ.حيثُت ُ
ُ
نُ
الُبخصوصُالحرما ُ
نُسيجع ُلُ
ُ(ُ)1القاعدةُاألساسيةُومفادهاُأنهُالُيجوزُأليُدولةُمتعاقدةُحرمانُأيُشخصُمنُجنسيتهُإذاُكانُذلكُالحرما ُ
عددُالفقرتانُُ ُ2وُ3مجموع ًةُشامل ًةُمنُاألسسُالتيُيجوزُمنُخاللهاُللدولُحرمانُأيُ
عديمُالجنسيةُ.ثمُت ُ
ُ
صُ
ذلكُالشخ ُ
شخصُمنُالجنسيةُ.وهيُ ُُ:
ُ
• إذاُحصلُعلىُالجنسيةُبتقديمُبياناتُكاذبةُأوُباالحتيال (المادةُ(ُ)2(ُ8ب))ُ
• عندماُيكونُ"شخصُقدُُ-تجاهلُحظرُاًُصريحُا ًُمنُجانبُالدولةُالمتعاقدةُ،بتقدي ُمُأوُمواصلةُتقديمُخدماتُ
لدولةُأخرىُ،أوُباستالمُأوُمواصلةُاستالمُرواتبُمنُدولةُأخرى"ُ(المادةُ(ُُ)3(ُ8أ)ُ(ُُ .))1
ى ُخطيرُاًُبالمصالحُالحيويةُللدولةُ" ُ(المادة ُ(ُ )3ُ(ُ 8أ)ُُ
• عندماُيكون ُشخصُ"قدُتصرفُعلى ُنحوُيُلحقُأذ ًُ
(ُ.))2
عندماُيكونُشخصُ"قدُأقسمُيمينُالوالءُ،أوُأعلنُرسميُا ًُالوالءُلدولةُُأخرىُ،أوُأظهرُبالدليلُالقاطعُتصميمهُ
علىُتنكرهُللوالءُللدولةُالمتعاقدة"ُ(المادةُ(ُ)3ُ(ُ8ب))ُ.
واألهمُ،بحسبُاتفاقيةُُ،1961أنهُيمكنُاالعتمادُعلىُأُسسُالحرمانُهذهُُفيُإطارُثالثةُشروطُفقطُ.أوالًُ،يمكنُ
ممارسةُسلطة ُالحرمانُفقطُ"وفقاُللقانونُ،وُالذيُيجبُأنُينصُعلىُحقُالشخصُالمعنيُفيُمحاكمةُمنصفةُ
تجريهاُإحدىُالمحاكمُأوُالهيئاتُالقضائيةُالمستقلة"ُ(المادةُُ.))4ُ(ُ8ثانياًُ،الُيمكنُأنُتستن ُدُسياسةُأوُممارسةُ
الحرمانُإلى ُ"أسس ُعنصريةُأو ُإثني ُة ُ(عرقية) ُأوُدينيةُأوُسياسية"ُ(المادة ُُ .)9وثالثاًُوأخيراًُ،تجوزُممارسةُ
الحقُفيُالحرمانُبنا ًءُعلىُالمسوغاتُالمذكورةُأعالهُفقطُمنُقبلُالدولُالتيُ"تحددُعن ُدُالتوقيعُأوُاالنضمامُأوُ
المصادقةُعلىُهذهُاالتفاقيةُاحتفاظهاُبهذاُالحقُ،عمالًُبتشريعاتهاُُ/قوانينهاُالوطنُيةُالنافذةُفيُذلكُالحين"ُ(المادة ُ
ُُ.))3(ُ8
ُ
لقدُأوحتُقوانينُوممارساتُالدولُ،فيُالعقودُالتيُتلتُمباشرةًُالمفاوضاتُالتيُأجريتُبشأنُاتفاقيةُُ،1961
بوجو ُدُتوافقُمتنامُيفي ُدُضرورةُتجنُبُالحرمانُمنُالجنسيةُإذاُكانُمنُشأن ُذلك ُالحرمانُأنُيؤديُإلىُانعدامُ
ُ،وهيُملزمةٌُلواحدُوعشرينُبلداًُعضواًُفيُمجلسُ
ُ
الجنسيةُ.وتبعُا ًُلُذلكُ،فإن ُالمعاهدة ُاألوروبيةُبشأن ُالجنسية
ىُأبعدُ،من ُأُسس ُ(مسوغات) ُالحرمان ُفتقصرها ُعلىُأمثلة ُمنُقبيل ُأن ُيكونُالشخصُقدُ
أوروبا ُتحدُ،إلىُمد ً
مقدمُ
اكتسبُالجنسيةُ"بتصرفُتحايليُ،أوُباستخدامُمعلوماتُكاُذبةُ،أو ُبإخفاءُأيُحقائقُذاتُصلة ُتعزىُإلىُ ُ
الطلب"ُُ.74وهذاُيعنيُأنُالمعاهدةُالُتسمحُبالحرمانُمنُالجنسيةُ،حتىُاستناداًُإلىُاألسسُالتيُتجيزهاُالمادةُُ8
(ُ)3منُاتفاقيةُ(ُ1961انظرُأعاله)ُ،إذاُكانُذلكُالحرمانُسيجعلُالشخصُعديمُالجنسيةُ.كماُتدونُنصوصُ
المعاهدةُ،بشكلُصريحُ،فيُالمادةُ(ُ4ب)ُ،مبدأُتجنُبُانعدامُالجنسيةُ ُ.

 74المعاهدةُاألوروبيةُبشأنُالجنسيةُ،المادةُُ .7
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وتتوسعُُالمعاهدةُُاألوروبيةُ بشأنُ الجنسيةُ فيُ تفصيلُُالمعاييرُالتيُ تمُإدخالهاُ فيُاتفاقيةُُُُ1961فيماُ يخص ُ
وعدمُالتمييزُ.وتحددُالموادُ ُ13ُ-ُ10منُالمعاهدةُمعاييرُالحدُاألدنىُمنُ
ُ
اإلجراءاتُالقانونيةُالواجبةُالتطبيقُ
الضماناتُاإلجرائيةُ،بماُفيُذلك ُالمتطلبات ُالتيُتقضيُبأن ُتصدر ُأيُقراراتُبشأن ُالجنسيةُخطيةُ"وضمنُ
فترةُزمنيةُمعقولة"ُ،وأنُتخضعُإلىُالمراجعةُاإلداريةُأوُالقضائيةُ.وفيُالوقتُذاتهُ،تنشئُالمادةُُ)2(ُ5معيارُ
عدمُالتمييزُفيُسياقُالجنسيةُ،حيثُتنصُعلىُ"التزامُكلُدولةُطرفُباالسترشا ُدُبمبدأُعدمُالتمييزُبينُمواطنيهاُ،
سواءُأكانواُمواطنينُبحكمُالوالدةُأمُاكتسبواُجنسيتهاُعقبُذلك".
ُ
ُُُُ ُ

المعايير الدولية التكميلية
حظر الحرمان التعسفي للجنسية
يُللجنسية ُُ ُ-علىُسبيلُالمثالُاتفاقيةُحقوقُالطفل ُ
ويُحظُرُ ُعد ٌد ُمنُالصكوكُالدوليةُ ُصراحةًُالحرمانُالتَّعسف َّ
(المادةُُ))1ُ(ُ8ومسودةُالموادُذاتُالعالقةُبالجنسيةُلألشخاصُالطبيعيينُفيماُيخصُخالفةُالدولُ(ُ75المادةُُ)16
– ُإلىُجانب ُالعديدُمنُالمعاهداتُاإلقليمية76؛ُ .وتردُدُهذهُاألحكام ُماُوردُفي ُالمادة ُُ 15منُاإلعالنُالعالميُ
لحقوقُاإلنسانُ،التيُتنصُُعلىُ" ضرورةُأالُيحرُمُتعسفُا ًُأيُشخصُمنُجنسيت ُه"ُُ.

ُ
ومنُالمقبولُ،بشكلُعامُ،أالُيكونُُأيُإجراءُتعسفياًُإذاُكانُذلكُاإلجراءُُ)1(ُ:يخدمُغايةًُمشروع ُةًُ)2(ُُ.األداة ُ
لُتدخُالًُلتحقيقُالنتيجةُالمنشودةُ)3ُ(ُ.يتناسبُمعُالمصلحةُالتيُتتمُُحمايتهاُ.77وإضافةُإلىُذلكُ،منُالمفهومُ
األق َُّ
بصورةُعامةُأنُعدمُوجودُالتُعسفُيستلزمُاالمتثالُبالحدُاألدنىُلمعاييرُاإلجراءاتُالقانونيةُالواجبةُوالضماناتُ
ىُ
اإلجرائيةُ .وهذهُتضمُ ُإصدارُالقرارات ُالمتعلق ُةُبالجنسيةُخطياًُ،وأنُتتاحُالفرصةُإلجراءُمراجعة ُذاتُمغز ًُ
علَّقُاألحكامُبشأنُالحرمانُمنُالجنسيةُُ(والطرد)ُ،بانتظارُنتيجةُأيُاستئنافُنهائيُ.78وقدُ
لتلكُالقراراتُ،وأنُتُ ُ
يكونُمنُالصعبُتبريرُالحرمانُمنُالجنسيةُ،الذيُيؤديُإلىُانعدامُالجنسيةُعلىُوجهُالتحدي ُدُ،باعتبارهُتناسبيا ًُُ،
وذلكُ"بالنظرُإلىُشدةُالعواقبُفيُحالةُحدوثُانعدامُالجنسية"ُُُ.79

سع في الحرمان ليشمل األزواج واألطفال (ذكوراً وإناثا ً)
التّو ُّ
تُقرُُمعاهداتُدوليةُأخرىُبحقوقُالجنسيةُالمستقلةُللنساءُ80وتحميُحقوقُاألطفالُألجلُالمحافظةُعلىُهويتهمُ،
بماُفيُذلكُالمحافظةُعلىُالجنسيةُُ.81كماُتحظرُاتفاقيةُ(ُ1961المادةُُ،)6والمعاهدةُاألوروبيةُبشأنُالجنسيةُ
جُوالزوجاتُواألطفالُإذاُكانُمنُ
(المادةُُ،))2(ُ7بشكلُصريحُ،التُوسعُفيُالحرمانُمنُالجنسيةُليشملُاألزوا ُ
 ُ75تمُاعتمادُالنصُمنُقبلُلجنةُالقانونُالدوليُالتابعةُلألممُالمتحدةُخاللُدورتهاُالحاديةُوالخمسينُ،فيُعامُُ.1999

ُ76علىُسبيلُالمثالُ،المعاهدةُاألوروبيةُبشأنُالجنسيةُ(المادةُ( ُ4ج))ُ،والمعاهدةُاألمريكيةُحولُحقوقُاإلنسانُ(المادةُُ،))3(ُ20والميثاقُالعربيُ ُ
ُُُُالمعدلُحولُحقوقُاإلنسانُ(المادةُُ،) 29وإعالنُرابطةُأممُجنوبُآسياُلحقوقُاإلنسانُ"رابطةُدولُاآلسيان"ُ(المادةُُ.)18
 77مجلسُاألممُالمتحدةُلحقوقُاإلنسان ُ،حقوقُاإلنسانُوالحرمانُالتعسفيُمنُالجنسيةُ:تقريرُاألمينُالعامُ19ُ،ديسمبرُُ/كانونُاألولُعامُُ،2013
ُ،A/HRC/25/28المتوافرةُعلىُالموقعُُُ.www.refworld.org/docid/52f8d19a4.htmlُ:
 78المصدرُذاتهُ،الفقراتُُ.33ُ-ُ31كماُيمكنكمُاالطالعُأيضاًُعلىُالمعاهدةُاألوروبيةُبشأنُالجنسيةُ،المادةُُ11والمادةُُ،12واللتانُتضعانُمعاييرُ
مشابهةُ ُ.
 79المصدرُذاتهُ،الفقرةُُ.4
ُ80اتفاقيةُاألممُالمتحدةُالخاصةُبجنسيةُالمرأةُالمتزوجةُُ،1957المادةُ 1؛ُواتفاقيةُاألممُالمتحدةُللقضاءُعلىُكافةُأشكالُالتمييزُضدُالمرأةُ،المادةُ
 9؛ُوالمعاهدةُاألوروبيةُبشأنُالجنسيةُ،المادةُ(ُ4د)ُ.
ُ81يم كنكمُاالطالعُ،علىُسبيلُالمثالُ،علىُاتفاقيةُحقوقُالطفلُ،المادةُ8؛ُوعهدُحقوقُالطفلُفيُاإلسالمُ،المادةُُ.)2(ُ7
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شأنُذلكُأنُيؤديُإلىُانعدامُالجنسيةُ.والمادةُُ3منُاتفاقيةُحقوقُالطفلُوثيقةُالصلةُبهذاُالموضوعُأيضاًُ،فهيُ
تضعُمبدأُإيالءُ"االعتبارُاألولُلمصالحُالطفلُالفضلى"ُفيُجميعُاإلجراءاتُالحكوميةُالمتعلقةُباألطفالُ.ولنُ
يكونُعلىُاإلطالقُمنُمصالحُالطفلُالفضلىُأنُيجْ علُُعديمُُالجنسيةُُ ُُ.82

ع ّينة من القوانين والممارسات الجيدة
استجابةًُللهواجسُالمتناميةُحيالُاإلرهابُ،فقدُقامُعددُمنُالدولُ،فيُاآلونةُاألخيرةُ،بتوسيعُصالحياتُالسلطاتُ
الحكوميةُ،أوُباالستفادةُبطريقةُأكثرُفعاليةُمنُالسلطاتُالمعمولُبهاُحاليُا ًُ،لحرمانُمواطنيهاُمنُالجنسيةُ.غيرُ
أنُُعدداًُكبيراًُمنُالدولُاألخرىُقامُبوضعُضماناتُلحمايةُاألشخاصُمنُحاالتُانعدامُالجنسيةُ.
ُ
وتضرب ُكندا أح ُد ُاألمثلةُفيُهذاُالصددُ.حيث ُتضمنت ُالتعديالت ُالتيُأدخلتها ُعلىُقانونُالجنسيةُفيُ
بُ.83وفيُيونيوُ
العامُُ2014إُلغاءُ(سحب)ُالجنسيةُعلىُأساسُمسوغاتُتتضمنُاإلدانةُالمتعلقةُُباإلرها ُ
صوتُالبرلمانُالكنديُلصالحُإلغاءُالعديدُمنُالتعديالتُالتيُأدخلتُعلىُالقانونُفيُ
ُ/حزيرانَُّ ُ،2017
العامُُ،2014والعودةُإلىُالتشريعُُ/القانونُالذيُأُجيزُفيُالعامُُ،1985والذيُسُمحُبالحرمانُمنُالجنسيةُ
الذيُيؤديُإلىُانعدامُالجنسيةُ،فقطُفيُحاالتُالتُضليلُ،أوُالتحايلُ،أوُإخفاءُحقائقُماديةُتتعلقُباكتسابُ
الجنسية ُُُُ.84
ُ
ويضعُُقانونُالجنسيةُفيُأوكرانياُ،الذيُتمُإجراءُآخرُُتعديلُلهُفيُالعامُُ،2016مبادئُفيُالمادةُُ2منهُ،
والتيُتتضمنُ"منعُانعدامُالجنسية"ُو"استحالة ُحرمان ُالمواطنينُاألوكرانيينُمنُالجنسيةُاألوكرانية"ُ .
وبموجبُالمادةُُُُ19منه ُ،فإنُُاألُسسُُالمسوغةُلفقدانُ الجنسيةُ"يجبُ أالُ يتمُُتطبيقهاُإذاُُكانُُالمواطن ُ
األوكرانيُسيصبحُبسببهاُعديمُالجنسية"ُ(ترجمةُغيرُرسميةُ)ُ.85
ُ
كماُ ينصُ قانونُ الجنسيةُ فيُُأوكرانياُُ علىُ أنُ إنهاءُ الزواجُ أوُ فقدانُ الجنسيةُ األوكرانيةُ منُ قبلُُأحدُ
الزوجينُيجبُأالُيؤديُإلىُفقدانُالجنسيةُاألوكرانيةُ،بصورةُتلقائيةُ،منُقبلُالزوجُاآلخرُ،وهذاُالنصُُ
يتسقُمعُالممارساتُالفضلىُللمساواةُبينُالجنسينُفيُقوانينُالجنسيةُ(انظرُالقسم ُُ /الفقرةُالتيُتتناولُ
المساواةُبينُالجنسينُأعالهُ،الصفحة ُُ.86ُ)12وفيُالواقعُ،ومن ُدونُوجود ُضمانات ُمناسبةُ،قدُيكونُ
للحرمانُمنُالجنسيةُتأثيراتُمتعاقبةُفيُنهايةُالمطافُعلىُأطفالُوأزواجُاألفرادُالمستهدفينُ.وبنا ًءُعلىُ
ذلكُُ،فقدُُقامتُبعضُالدولُُبإقرارُُأحكامُفيُقوانينُالجنسيةُلديهاُُ،تحميُعلىُوجهُالخصوصُأفرادُ
العائلةُمنُفقدانُالجنسيةُوُُ/أوُانعدامُالجنسيةُ.فعلىُسبيلُالمثالُ،وبموجبُقانونُالجنسيةُفيُمدغشقرُ،
الذيُجرى ُإصالحهُ(تعديله) ُفيُالعامُ ُ ،2017فإنُفقدانُأحدُالمواطنينُالمدغشقريينُجنسيته"ُ،الُيمتدُ
ُ82يمكنكُاالطالعُ،علىُسبيلُالمثالُ،علىُاستنتاجاتُتونسُ،والتيُوردُذكرهاُأعالهُ،الفقرةُُ.62
ُ 83أدخلُُقانونُتعزيزُالجنسيةُالكنديةُللعامُُُ 2014أحكاماًُتسمح ُبحرمانُالمواطنينُالكنديينُ منُ جنسيتهمُ بسببُارتكابُ عددُ منُ
الجناياتُ(الجرائمُُ،)...بماُفيُذلكُماُيتعلقُمنهاُباإلرهابُ،أوُالخيانةُ،أوُالتجسسُبحسبُماُهيُمعرفةُفيُالقانونُالجزائيُ.إالُ
أنُ قانونُ تعزيزُ الجنسيةُ حظرُ إلغاءُ (سحب)ُ الجنسيةُ الذيُ يؤديُ إلىُ انعدامُ الجنسية ُ.والُ يتمُ تطبيقُ األحكامُ القانونيةُ لألقسامُ
(للفقرات)ُالفرعيةُُ)2(ُ10و ُُ) 2(ُ1-10بهدفُإجازةُأيُقرارُأوُإجراءُأوُإعالنُيتعارضُمعُأيُصكُدوليُلحقوقُاإلنسانُ
يتناولُانعدامُالجنسيةُ،وتعتبرُكنداُمنُالدولُالموقعةُعليه"ُ(المادةُُ.))1(ُ4-10
 84قانونُالجنسيةُالكنديةُ،1985ُ،المادةُُ.)1(10
ُ.www.legislationline.org/documents/action/popup/id/7179 85
 86المصدرُذاتهُ،المادةُُ.2
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ليشملُأطفالُوزوجُالفردُالذيُيخضعُللعقوبة"ُُُ.87
ُ
ومن ُحيث ُالتطبيقُ ،قدُتؤديُقوانين ُالحرمان ُمنُالجنسيةُ ،والتيُتحتويُعلىُضمانات ُلمواجهة ُحدوثُ
انعدامُالجنسيةُ،بشكلُغيرُمقصو ُدُ،إلىُإنشاءُفئاتُ مختلفةُمنُالمواطنينُ.ففيُبعضُالدولُ،يتمُالتحفظُ
علىُُالحرمانُُالمستندُإلىُالمُسوغاتُالمرتبطةُ بالنشاطُُاإلرهابيُُلحُمُلةُُالجنسياتُالمزدوجةُُ،فيُحالُ
عدمُتعرضهمُلحاالتُانعدامُالجنسيةُ .وقدُأثبتتُتجربة ُكندا مع ُهذهُ
ُ
تضمنت ُجنسيتهمُالثانية ُضماناتُُب
المعاملةُالتفضيليةُ ،فيُنهايةُالمطافُ ،أنهاُغيرُمقبولةُ :ففيُنهايةُاألمرُ ،تمُالعملُعلى ُإلغاءُالتعديالتُ
تُفيُالعامُُ،2014والتيُسمحتُبالحرمانُمنُالجنسيةُفيُحالُإدانةُمواطنينُيحملونُجنسياتُ
التيُأقر ُ
نُُعمليةُ ُمماثلةُ لتجربةُ كنداُُفيُُفرنسا؛ُُإذُ تمتُ
مزدوجةُ بجرائمُ إرهابيةُُ.كذلكُ جرىُ كشفُ النقابُ ع ُ
معارضةُتعديالتُمقترحةُلتوسيعُنطاقُحرمانُالمواطنينُمنُالجنسيةُ–ُلتشملُالمواطنينُالذينُيحملون ُ
جنسياتُمزدوجةُ–ُوذلكُعقبُالهجماتُاإلرهابيةُالتيُوقعتُفيُنوفمبرُُ/تشرينُالثانيُفيُالعامُُ2015
فيُباريسُ،وتمُإلغاءُتلكُالتعديالتُفيُنهايةُاألمرُفيُمطلعُالعامُُُ.2016
ُ
وقدُيكونُاألشخاصُالمُجنُسونُأيضاًُأكثرُعرضةًُللحرمانُمنُالجنسيةُ.فأوالًُ،منُالممكنُتطبيقُالحرمانُ
جنيسُكجزءُ
ُ
منُالجنسيةُاستناداًُإلىُمسوغاتُالتحايلُأوُالتضليلُُ-فقطُإذاُتمُمنحُالجنسيةُعنُطريقُالتُ
منُ نمطُجديدُُيبعثُعلىُالقلقُُ،وُإذاُ ماُ كانتُ تلكُالمسوغاتُُالُ تزالُ تلغيُُالجنسيةُُعنُطريقُُإلغاءُ
التجنيسُ،بأثرُرجعيُ،بسببُالتحايلُ،أوُبسببُعدمُتلبيةُشروطُاكتسابُالجنسيةُ.ثانياًُ،قدُيكونُمنُالخطأ ُ
الًُالكتسابُجنسيةُأخرىُ.
ىُجنسيةُأخرىُ،أوُيكونُمؤهُ ُ
الُتَّصورُبأنُالشَُّخصُالمُجُنَّسُسوفُيحصلُعل ُ
وقدُيثيرُهذاُالشكلُمنُانعدامُالمساواةُبينُالمواطنينُالذينُيحملونُالجنسيةُبحكمُالوالدةُ،وبينُالمواطنينُ
المُجنُسينُهواجسُبموجبُالقانونُالدوليُ.ومنُأجلُتجنُبُهذهُالهواجسُ،ينصُُقانونُالجنسيةُا ُألستراليةُ
عدلُُُ-منُخاللُإدخالُمسوغاتُللحرمانُمنُالجنسيةُاستناداًُإلىُأسسُترتبطُباإلرهابُ،علىُمسوغاتُ
المُ ُ
جديدةُتُطبَّقُ"علىُالشخصُالذيُيكونُمواطناًُأسترالياًُبصرفُالنظرُعنُكيفيةُحصولهُعلىُالجنسيةُ
األستراليةُ(بماُفيُذلكُالشخصُالذيُأصبحُمواطناًُأسترالياًُفورُوالدته)"ُُُ.88
ُ
ومنُالجديرُباالهتمامُ،أنُ ُالعديدُمنُالدولُ ،التيُاعتمدت ُمسوغات ُجديدة ُترتبطُباإلرهاب ُللحرمانُمنُ
الجنسيةُ،احتفظتُبسبلُالحمايةُالمستندةُإلىُاإلجراءاتُالقانونيةُالواجبةُ،أوُأوجدتُسبلُحمايةُتستندُإلىُ
اإلجراءاتُالقانونيةُالواجبةُ،بماُيتوافقُمعُالمادةُُ)4(ُ8منُاتفاقيةُُ.1961فعلىُسبيلُالمثالُ،يتضمنُ
ُمحددةًُحولُالحقُفيُالحصولُعلىُإشعارُسريعُوخطيُ،وفيُ
قانونُالجنسيةُاألستراليةُالمُع َُّدلُ،أحكاما ً ُ
المراجعةُ"لدى ُالمحكمةُالعلياُاألستراليةُبموجبُالقسم ُُ/الفقرة ُُ 75منُالدستورُ،أوُالمحكمةُاالتحاديةُ
األستراليةُبموجبُالقسمُُ/الفقرةُُ39بُمنُالقانونُالقضائيُُ.89ُ"1903ويعتبرُوضعُضماناتُمناسبةُ
لتطبيقُاإلجراءاتُالقانونيةُالواجبةُبماُيتوافقُمعُهذهُالمبادئُأمراًُحاسماًُفيُضمانُأالُيكونُالحرمانُ
Loi n°2016-038 modifiant et complétant certaines dispositions de l’Ordonnance n° 60-064 du 22 juillet 1960 portant 87
ُ،Code de la nationalité malagasy, 25 January 2017 (in force as of 8 May 2017), Art. 52
 http://docplayer.fr/46645663 -Loi-n-modifiant-et -completant - certaines -dispositions-de-l-ordonnance-n -du-22ُ .juillet-1960-portant -code-de-la -nationalite-malagasy.html
ُ88تعديلُقانونُالجنسيةُاألستراليةُ(الوالءُألستراليا)ُلعامُُ،2015القسمُُ/الفقرةُ.33أ.أُ،المتوافرُعلىُالموقعُ ُ:
ُُُُُ ُ.www.legislation.gov.au/Details/C2015A00166
ُ89المصدرُذاتهُ،القسمُُ/الفقرةُ.33أُ.أُ(ُ،)10القسمُُ/الفقرةُ.33أُ.أُ(ُُُ.)11
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منُالجنسيةُتعسُفياًُ.
ُ
الجنسيةُقدُيكونُفيُحقيقةُاألمرُأقلُ
ُ
و كمالحظةُنهائيةُوعمليةُ،ينبغيُأنُتدركُالدولُأن ُإلغاءُ(سحب) ُ
يُ ،مقارنةًُباألدواتُالحاليةُالمتاحةُبموجبُالقانونُالدوليُ،بماُفيُذلكُ
فعُاليةًُكتدبيرُيتعلقُباألمنُالقوم ُ
الرصدُوالمراقبةُ،والتحقيقُالجنائيُوالمالحقةُالقضائيةُ.كماُقدُيتعارضُحرمانُاإلرهابيينُأوُاإلرهابيينُ
المشتبهُبهمُمعُالتزاماتُالدولةُبخصوصُتسليمُمرتكبيُالجرائمُالدوليةُأوُمالحقتهمُقضائيُا ًُ.90وقدُيؤديُ
إبعادُاألفرادُالخطرينُإلىُتعريضُحياةُالمواطنينُالمقيمينُخارجُالدولةُ،ومواطنيُالدولُاألخرىُللخطرُ.
لذلكُ،يجبُالتشجيعُعلىُاستخدامُوسائلُبديلةُلمعالجةُالهواجسُاألمنيةُ.

مصادرُرئيسيةُللرجوعُإليهُا
ُ
االتفاقيةُبشأنُخفضُحاالتُانعدامُالجنسيةُ.
المعاهدةُاألوروبيةُبشأنُُالجنسيةُُ.
مجلسُاألممُالمتحدةُلحقوقُاإلنسانُ،حقوقُاإلنسانُوُالحرمانُالت عسفيُمنُالجنسيةُ:تقريرُاألمين ُ
ىُ ُالموقعُ :
العامُ ُ19ُ ُ،ديسمبر  /كانوُنُ األولُ ُُ ُ،A/HRC/25/28ُ ُ،2013المتواف ُرُ ُعل ُ
ُ .www.refworld.org/docid/52f8d19a4.html

ُ90يمكنكمُاالطالعُعلىُقرارُمجلسُاألمنُالدوليُُ)2016(ُ2322الذيُأقرهُالمجلسُفيُاجتماعهُرقمُُ7831بتاريخُُ12ديسمبرُُ/كانونُاألول ُ
ُ،S/RES/2322 (2016)ُ،2016والمتوافرُعلىُالموقعُ ُ.http://undocs.org/S/RES/2322(2016)ُ:
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أحكام قانونية نموذجية لمنع وخفض حاالت انعدام الجنسية
 -1ضمانات لتجنب انعدام الجنسية في مرحلة الطفولة

ثُحاالتُانعدام ُ
تُالعامةُلمنعُحدو ُ
الضمانا ُ
الجنسيةُعندُالوالدةُ

(اتفاقيةُُ،1961المادةُ)1

الضماناتُالخاصةُباللقطاءُ

(اتفاقيةُُ،1961المادةُ)2

ثُحاالتُانعدامُ
ضماناتُمنعُحدو ُ
الجنسيةُلألطفالُالمولودينُفيُالخارجُ

(اتفاقيةُُ،1961المادةُ)4

كلُشخصُيولدُفيُإقليمُالدولةُ"سين"ُ،والذيُُ-لوالُذلكُُ-سوفُ
يكونُعديمُالجنسيةُ،يعتبرُمواطناًُبحكمُالوالدة.
كلُشخصُيولدُفيُإقليمُالدولةُ"سين"ُ،والذيُالُيكتسبُجنسيةًُ
أخرىُبحكمُاألصلُ(المنشأ)ُيكونُمواطناًُعندُالوالدةُ.
يجبُأنُيعتبرُالطفلُمواطناًُفيُالدولةُ"سين"ُإذاُعثرُعليهُفيُ
إقليمهاُوكانُأبواهُ(أبوهُوأمه)ُمجهولينُ.
يجبُاالفتراضُبأنُاللقيطُالذيُيُعثرُعليهُفيُإقليمُالدولةُقدُ
ولدُفيهاُبالفعلُألبوينُمواطنينُفيُالدولةُ"سين"ُ.
الشخصُالمولودُفيُالخارجُألمُأوُألبُمواطنُفيُالدولةُ"سين"ُ
لهُالحقُفيُالحصولُعلىُجنسيةُالدولةُ"سين"ُتلقائياًُعندُ
الوالدةُ،إذاُكانُذلكُالشخصُُ-لوالُذلكُُ-سوفُيكونُعديمُ
الجنسيةُ.
الشخصُالمولودُفيُالخارجُألمُأوُألبُمواطنُفيُالدولةُ"سين"ُ
لهُالحقُفيُالحصولُعلىُجنسيةُالدولةُ"سين"ُتلقائياًُعندُالوالدةُ
إذاُلمُيكتسبُأيُجنسيةًُأخرى.

 -2المساواة بين الجنسين في قانون الجنسية

نقلُجنسيةُاألبُأوُاألمُألطفالهُما ُ ُ

يكتسبُالطفلُجنسيةُالدولةُ"سين"ُعندُالوالدةُإذاُكانُاألبُ
مواطناًُأوُاألمُمواطنةًُُفيُالدولةُ"سين"ُ.

(اتفاقيةُ(ُسيداو)ُُ،المادةُُ ))2ُ(ُ9

كلُشخصُمولودُداخلُأوُخارجُإقليمُالدولةُ"سين"ُ،ألبُأوُألمُ
كانُأوُكانُسيكونُكذلكُُ-لوالُوفاتهُُ-مواطناًُفيُالدولةُ
"سين"ُُ،هوُمواطنُفيُالدولةُ"سين"ُعندُالوالدةُُ.

نقلُاألزواج ُجنسيتهمُألزواجهمُ ُ
(اتفاقيةُ(ُسيداو)ُُ،المادةُُ ُ))1ُ(ُ9

نُُ/تكتسبُزوجةُالمواطنُغيرُ
يكتسبُزوجُالمواطنةُغيرُالمواط ُ
المواطن ُةُجنسي ُةُالدولةُ"سينُ"ُبعدُمرو ُرُُ(اُلعددُ"ص"ُمنُالسنوات)ُ
ج
عُالزوا ُ
علىُوقو ُ
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يمكنُالحصولُعلىُجنسي ُةُالدولةُ"سينُ"ُمنُقبلُأزواجُمواطناتُُُ/
كُ.
بُبذل ُ
نُعندُتقديمُطل ُ
زوجاتُمواطني ُ

 -3إجراءات تحديد انعدام الجنسية

عبءُاإلثبات

يتقاسمُمقدموُطلباتُتحديدُوضعُانعدامُالجنسيةُوالسلطاتُ
الوطنيةُعبءُاإلثباتُ.

معيارُاإلثبات ُ

بُتبريرُاستنتاجُوض ُعُانعدامُالجنسيةُعندماُيتمُاإلثباتُُ،إلىُدرجةُ
يج ُ
أنُالفردُالُي ُعُدُمواطناًُمنُقب ُلُأيُدولةُبموجبُتطبيقُ
ُ
معقول ُةُُُ،ب
قانونهاُ.

المراجعةُاإلداريةُوالقضائيةُ

يجبُأنُتراجعُالقراراتُالمتعلقةُبوضعُانعدامُالجنسيةُوفقُ
النظامُاالعتياديُللمراجعةُاإلداريةُوالقضائيةُلإلجراءاتُ
فُتقديمُُاالعتراضاتُ(االستئنافات)ُُ،أوُ
اإلداريةُ.ويجبُأنُيُوق ُ
تنفيذُأيُقرارُبطردُ
المطالبةُبتعويضاتُإداريةُأوُقضائي ُةُ ُ،
الشخصُالعديمُالجنسيةُ.

سر
 -4التّجنيس ال ُمي َّ

نشرُالمعلوماتُحولُاإلجراءاتُ

يجبُعلىُالسلطةُالمختصةُتزويدُاألشخاصُعديميُالجنسيةُ
بالمعلوماتُحولُمعاييرُومتطلباتُتجنيسهُمُُ،بلغةُيستطيعونُفهمهاُ.

التكاليف ُ

يعفىُاألشخاصُالعديموُالجنسيةُمنُدفعُالرسومُالمطلوبةُعادةًُ
فيُعمليةُالتجنيسُ،بماُفيُذلكُنفقاتُتقديمُالطلباتُ،وتكاليفُ
الحصولُعلىُالوثائقُ(علىُسبيلُالمثالُ،الشهادات)ُ،وُعملياتُ
تصديقهاُ،إلىُغيرُذلكُ.

المدة ُ

يجبُأنُتحظىُمعالجةُالطلباتُالمُقدمةُمنُاألشخاصُالعديميُ
الجنسيةُباألولويةُ.

عبءُاإلثباتُ

يتعينُعلىُاألشخاصُالعديميُالجنسيةُوالسُاعينُإلىُالتجنُسُ
تقديمُجميعُأدلةُاإلثباتُالموجودةُفيُحوزتهمُ،أوُالتيُقدُ
يحصلونُعليهاُبشكلُمعقولُ،ويجبُعلىُالسلطةُالمختصةُأنُ
تيسُ رُقدرُاإلمكانُالحصولُعلىُباقيُالوثائقُالمطلوبةُ.
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معيارُاإلثبات ُ

عن ُدماُتقتضيُالضرورةُمعالجةُالطُلبُ،علىُالسلطةُالمختصةُ
اإلفادةُمنُالشكُلمصلحةُاألشخاصُالعديميُالجنسيةُ،الذينُ
تعاونواُطوالُإجراءاتُالتجنيسُ،منُأجلُتلبيةُمتطلباتُعمليةُ
التجنسُ.

المساعدةُالقانونيةُالمجانيةُ

يجبُمنحُاألشخاصُالعديميُالجنسيةُ،الذينُالُيملكونُوسائلُ
اقتصاديةُلكسبُالعيشُ،مساعداتُقانونيةُمجانيةُفيُجميعُ
مراحلُإجراءاتُالتجنيسُ.

متطلباتُاإلقامة ُ ُ

يحقُلألشخاصُالعديميُالجنسيةُتقديمُطلبُللتجنسُدونُالتقيدُ
باستيفاءُفترةُاإلقامةُ،المطلوبةُفيُالعادةُمنُاألجانبُمنُ
مواطنيُالدولُاألخرىُ ُ.

اللغةُوُإتقان ُأمورُأخرى ُ ُ

يجبُإعفاءُاألشخاصُالعديميُالجنسيةُمنُاختباراتُفحصُ
المعرفةُباللغةُ،أوُالتاريخُ،أوُالثقافةُ ُ.

الوثائقُالمطلوبة ُ ُ

يجبُإعفاءُاألشخاصُالعديميُالجنسيةُمنُإبرازُشهاداتُاإلثباتُ
التيُتفيدُحسنُحالتهمُالصحيةُ،أوُشهاداتُخلوُالسجلُاإلجراميُ
منُالجرائمُ،منُدولُالمنشأُ(مسقطُالرأس)ُ،عندماُالُتكونُ
متوافرةًُلديهمُ،ومنُغيرُالمعقولُالحصولُعليهاُ ُ.

 -5فقدان الجنسية والتّخلي عنها
ثُحاالتُانعدام ُ
تُالعامةُلمنعُحدو ُ
الضمانا ُ
الجنسية ُ

األحكامُالخاصةُبالتخليُعنُالجنسيةُ

يجبُأنُيكونُفقدانُالشخصُجنسيتهُبسببُالزواجُ،أوُإنهاءُ
الزواجُ،أوُاإلقرارُباألبوةُأوُبالبنوةُ،أوُاالعترافُبالنسبُ،أوُ
التبنيُمشروطاًُبامتالكُأوُاكتسابُذلكُالشخصُجنسيةُأخرىُ.
يجبُعدمُمعالجةُالطلبُالمقدمُمنُشخصُمنُالدولةُ"سين"ُ
للتخليُعنُجنسيتهُإذاُكانُذلكُالطلبُسيؤديُإلىُأنُيصبحُ
الشخصُعديمُالجنسيةُ.
الُيمتدُتخليُالشخصُعنُجنسيتهُليشملُأطفالُوُُ/أوُزوجُُ/
زوجةُذلكُالشخصُ.

36

 -6الحرمان من الجنسية
يجبُعدمُتطبيقُالمسوغاتُالتيُيستندُإليهاُالحرمانُمنُالجنسيةُ
إذاُكانُذلكُسيؤديُإلىُجعلُالشخصُعديمُالجنسيةُ.
ثُحاالتُانعدام ُ
تُالعامةُلمنعُحدو ُ
الضمانا ُ
الجنسيةُ

نُ
نُفقدانُالجنسيةُأوُالحرما ُ
يتعينُعدمُتطبيقُأحكامُهذاُالقانونُبشأ ُ
منُالجنسيةُإذاُكانتُعواقبُذلكُالتطبيقُتجع ُلُالشخصُيصبحُعديمُ
الجنسيةُ.
الُيمتدُحرمانُأيُمواطنُمنُجنسيتهُليشملُأطفالُوزوجُُ/
أطفالُوزوجةُالفردُالذيُيخضعُللعقوبةُ.

ضماناتُاإلجراءاتُالقانونيةُالواجبةُ

يمتلكُجميعُاألشخاصُالخاضعينُللحرمانُمنُالجنسيةُالحقُفيُ
استالمُاإلشعاراتُبشأنُأيُقرارُخطيُ،والحقُفيُمحاكمةُ
عادلةُ،باإلضافةُإلىُالحقُفيُمنحهمُفرصةُذاتُمغزىُفيُ
االعتراضُعلىُ،أوُاالستئنافُضدُالقرارُأمامُمحكمةُأوُهيئةُ
قضائيةُمستقلةُ.ويجبُإيقافُتنفيذُأيُأحكامُقضائيةُبشأنُ
الحرمانُمنُالجنسيةُ(والطرد)ُبانتظارُنتيجةُاالعتراضُُ/
االستئنافُالنهائيُ.
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بضع كلمات عن ...
المفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُUNHCR
المفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُُ،هيُمنظمةُاألممُالمتحدةُلالجئينُ ،التيُ كلفتهاُ منظمة ُ
األممُالمتحدةُباختصاصُ(أو"والية")ُقيادةُوتنسيقُالعملُالدوليُ،ألجلُتوفيرُالحمايةُلالجئينُعلىُمستوى ُ
العالمُ ُ،وألجلُالعملُبمشاركةُالحكوماتُعلىُإيجادُالحلولُلمشكالتُالالجئينُ.
ُ
للمفوضيةُغرضٌ ُرئيسيُ،أالُوُهوُصونُحقوقُورفاهُيةُُالالجئينُ.وتسعىُالمفوضيةُجاهدةًُلضمانُقدرةُ
الجميعُ علىُ ممارسةُ حقهمُ فيُ طلبُ اللجوء ُ،والبحثُ عنُ اللجوءُ اآلمنُ فيُ دولةُ أخرى ُ.كذلكُ تُسعىُ
المفوضيةُإليجادُحلولُدائمةُلمحنةُالالجئينُعنُطريقُمساعدتهمُفيُالعودةُإلىُبلدانهمُإماُطواعيةً ُ،وإماُ
لالستقرارُُوالتوطنُُداخلُبلدُآخرُ ُ .
إنُالنظامُاألساسيُللمفوضيةُهوُالذيُيفوضهاُباالضطالعُبتنفيذُالجهودُالمناطةُبهاُ،وهذهُالجهودُتسترشدُ
باتفاقيةُاألممُالمتحدةُلعام ُ ُ1951الخاصةُبوضعُالالجئينُ،وبروتوكولهاُلعام ُُُ.1967وعلىُمرُُالسنينُ ،
وسَُّ عتُالجمعيةُالعامةُلألممُالمتحدةُ،والمجلسُاالقتصاديُاالجتماعي ُ )ُ،(ECOSOCنطاقُمسؤولية ُ
المفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُ،لتشملُحمايةُمختلفُالفئاتُمنُاألشخا صُُغيرُالمشمولةُ
بهذهُالص كوكُ،والتيُهيُموجودةُفي ُأوضا عُ ُمتنوعةُمنُالنزوحُالقسريُنتيجةًُللعنفُالمسلحُوالنُزاعُ
المسلحُ.وبعضُهؤالءُاألشخاصُُي عر فونُبالمسمياتُالتالية"ُ:الالجئونُالمشمولونُباختصاصُالمفوضية"؛ ُ
واآلخرونُهمُ"العائدون" ُُ،وُ"األشخاصُالُعديموُالجنسيةُ" ُ،وفيُظلُبعضُالظروف"ُ،األشخاصُالنازحون ُ
داخلياً"ُُ.
ُ
وتسعىُالمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُإلىُخفضُحاالتُوأوضاعُالنزوحُالقسريُ،عن ُ
طريقُ تشجيعُ الدولُ والمؤسساتُ األخرىُ علىُ إيجادُ الظروفُ المؤاتيةُ لحمايةُ حقوقُ اإلنسان ُ،وإيجادُ
الُحلول ُالُسُلميةُللخالفاتُ.وسعياًُوراءُتحقيقُالهدفُنفسهُ،فإنُالمفوضيةُتسعىُإلىُتوحيدُعمليةُإعادةُ
إدماجُالالجئينُالعائدينُفيُبلدانُالمنشأُ،األمرُالذيُيترت بُعليهُتجن ب ُحدوث ُاألوضاع ُالتيُينشأُعنها ُ
وجودُالالجئينُ ُ .
وتقدمُالمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُ ُلشؤونُالالجئينُُ الحمايةُوالمساعدةُإلىُالالجئينُ،وإلىُاألشخاص ُ
اآلخرينُ بأسلوبُ حيادي ُ،علىُ أساسُ احتياجاتهم ُ،وبصرفُ النظرُ عنُ العنصر ُ،أوُ اللون ُ،أوُ الجنس ُ
البيولُ وجيُ،أوُاللغةُ،أوُالدينُ،أوُالرأيُالسياسيُأوُغيرهُمنُاآلراءُ،أوُالمنشأُالقوميُأوُاالجتماعيُ،أو ُ
الثروةُُ،أو ُالميال ُدُ،أوُاإلعاقةُأوُأيُص فُةُ ُ("مركز"ُأوُ"وضع") ُآخ رُ ُلهؤالءُالالجئينُواألشخاص ُ.وُفي ُ
جميعُأنشطتهاُ ،توليُالمفوضيةُانتباهاًُخاصاًُإلىُاالحتياجاتُالمحددةُ ُلألطفالُ،وهيُتسعىُإلىُالت رويج ُ
للحقوقُالمتساويةُللنساءُوالفتياتُ،والمستضعفينُ،وُُ/أوُالفئاتُالمهمشةُ.وتعملُالمفوضيةُبالشراكةُمع ُ
الحكوماتُ،والمنظماتُاإلقليميةُ،والمنظماتُالدوليةُ،والمنظماتُغيرُالحكوميةُ،فيُإطارُماُتبذلهُمن ُ
جهودُلحمايةُالالجئينُ ،وتعزيزُُالحُلولُلمشكالتهمُ ُ.
ُ
إنُالمفوضيةُالساميةُلألممُالمتحدةُلشؤونُالالجئينُملتزمةٌُُبمبدأُالمشاركةُ،عنُطريقُالتشاورُمعُالالجئينُ
بشأنُالقراراتُالتيُتؤث رُفيُحياتهمُ،وبشأنُإدراجُالعمرُ،والنوعُاالجتماعيُوالتنو عُفيُعملهاُ ُ .
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االتحادُالبرلمانيُالدوليُIPU
االتحادُالبرلمانيُال دَّوليُمنظمةٌُفريدةُمنُنوعهاُ،وهوُيتش كَّلُمنُالبرلماناتُالقوميُةُفيُجميعُأنحاءُالعالمُ.
ويحُمي ُاالتحادُهذه ُالديمقراطية ُويبنيهاُمنُخاللُالحوارُالسياسيُوالعملُالملموسُ.وحسبُواقعُالحال ُ
في ُ نوفمبرُُ/تشرينُالثان يُ ُُ، 2018فإنُاالتحادُالبرلمانيُالدوليُينتميُإليه ُ 178برلمانا ً عضواً ،وُ ُ ُ 11
برلماناًُعضواًُمشاركاًُ.وُيعملُاالتحادُعنُكثبُمعُمنظومةُاألممُالمتحدةُ،ومعُالمنظماتُالشريكةُاألخرىُ
التيُيتشاركُمعهاُفيُاألهدافُ.
ُ
مر الزمان  ُ،م درجاًُ موضوعاتُ السالمُ
على
ينمو
زال
ما
عمل
بمجال
الدوليُُ
البرلمانيُ
االتحادُ
ويلتزمُ
ّ
والعدالةُوالديمقراطيةُوالتنميةُ ُفيُ صلبُهذاُالمجالُ.ويتصدىُاالتحادُلمسائلُتتنو عُبينُفيروسُ نقص ُ
المناعةُالبشريةُُ/متالزمةُنقصُالمناعةُالمكتسبُ(اإليدز) ُ ”ُ، “HIV/AIDSوحقوقُاإلنسانُ،والمساواة ُ
بينُالجنسينُ،وتغي رُالمناخُ،والمشاركةُالسياسيةُمنُجانبُاليافعينُوالشبابُ.ويساعدُاالتحادُالبلدانُوهُي ُ
فيُطريقهاُإلىُالخروجُمنُدائرةُالنزاعُ،أوُبينماُهيُتنشئُوتطو رُنظ مهاُالديمقراطيةُ ُ.
ويعملُاالتحادُكذلكُعلىُجلبُوجهاتُنظرُمواطنيُالعالمُإلىُعمليةُصنعُالقرارُالعالميُ،وذلكُمنُخالل ُ
عملهُعلىُموضوع ُالحوكمة الدولية ،التيُتزدادُأهميتهاُباط رادُ ُ.
وي عتبرُاالتحادُُالبرلمانيُالدوليُ،فيُالوقتُالحاضرُ،المنظمةُ ُاألكثرُتبياناًُوإظهاراًُللرأيُالعامُالعالميُُ،
عنُكثبُ.فأكثرُمنُ (ُ ُ) 6,5مليارُشخصُ منُأفرادُالعالمُالبالغُعددهمُسبعةُملياراتُيعيشونُفيُ دول ُ
برلماناتهاُأعضاءُفيُاالتحادُالبرلمانيُالدولي ُ–ُ ُوممثلوُهؤالء ُاألشخا صُ ُالمنتخبونُمنُأوساطهمُ ُ،وُهم ُ
الذينُيشاركونُفيُوضعُسياساتُاالتحادُويديرونُدف تهاُ ُ.
إنُاالتحادُيجمعُاألُشخاصُُمعاًُعنُطريقُجمعُالبرلماناتُمعاًُ ُ.
واالتحادُالبرلمانيُال دَّوليُهوُالمنظمةُالعالميةُالمتعددةُاألطرافُواألقدمُتاريخيا ً؛ُفقد ُتأسّس االتحاد في
عام  ُُ،1889بهدفُ استخدامُ الحوارُ المشتركُ بينُ البرلمانيينُ لتسويةُ الخالفاتُ بينُ القومياتُ بالطرق ُ
السلمية ُ.وتظلُ رؤيةُ االتحادُ هذهُ صحيحةُ ومناسبةُ فيُ الوقتُ الحاضر ُ،تماماًُ كماُ كانتُ عليهُ فيُ عام ُ
ُ.1889
ُ
مولُاالتحادُ،بصفةُرئيسةُ،منُأعضائهُوذلكُمنُاألموالُوُالصناديقُالعامةُ،ويقعُمقرُاالتحادُفيُجنيفُ ،
ي َّ
سويسراُ ُ.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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