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  جملس حقوق اإلنسان
  الثالثة والعشرونالدورة 
   من جدول األعمال٣ و٢البندان 

ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      التقرير السنوي ملفوض  
  األمني العام وتقارير املفوضية السامية و

تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        
  واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

تقرير عن التمييز ضد املرأة يف املسائل املتصلة باجلنسية، مبا يف ذلـك                 
  تأثريه على األطفال

   اإلنسانتقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق    

  موجز    
على الرغم من بعض التطورات اإلجيابية، ما زال العديد من قوانني اجلنسية مييـز                
ويبحث هذا التقرير يف كيفية عدم متتع النساء يف بعض البلدان حبقوق متساوية             . ضد املرأة 

يف كيفية عـدم    أيضاً  ومع الرجل يف احلصول على جنسية وتغيري اجلنسية واالحتفاظ هبا،           
بنقل جنسيتها إىل أطفاهلا وزوجها على نفس األساس، األمر الذي تنتج عنه للمرأة سماح ال

وحيلل التقرير األثر السليب لقوانني اجلنـسية    . يف أحيان كثرية جداً حالة من انعدام اجلنسية       
أفضل املمارسات   أيضاًتضمنويالتمييزية على متتع املرأة حبقوقها وحقوق أطفاهلا وزوجها، 

  .قوانني اجلنسية ذلك من التدابري الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املرأة يفوغري 
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  مقدمة  -أوالً  
 مفوضية األمم املتحدة الـسامية      إىل،  ٢٠/٤طلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         -١

 بالتشاور مع مفوضية األمم املتحدة السامية لـشؤون الالجـئني،           ،نسان أن ُتعدَّ  حلقوق اإل 
والفريق العامل املعين مبسألة التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسة، والدول، وغري ذلك من              

ويقـدم  . أصحاب املصلحة املعنيني، تقريراً عن التمييز ضد املرأة يف املسائل املتصلة باجلنسية           
كما طلب اجمللس أن يتضمن التقرير حتليالً للتأثري علـى          . لتقرير بناًء على ذلك الطلب    هذا ا 

األطفال وأفضل املمارسات اليت تطبقها الدول وغريها من التدابري اليت تقضي على التمييز ضد 
  . حدوث حاالت انعدام اجلنسية أو ختفضهاوتتجّنباملرأة فيما خيص اجلنسية 

 باالمتنان للتعليقات واملشورة املقدمة من املفوضية ومن الفريق         وال بد من االعتراف     -٢
املمارسات وبإسهامات الدول واملنظمـات  والعامل املعين مبسألة التمييز ضد املرأة يف القانون        

  .)١(غري احلكومية املنظماتالدولية و
حبقوق إن احلق يف اجلنسية حق أساسي من حقوق اإلنسان له أيضاً تأثري على التمتع                 -٣

 جيد األشخاص الذين ال جنسية هلم ،يف عامل آخذ يف العوملة بشكل متزايدو .اإلنسان األخرى 
فعلى الرغم من كَون احلق يف اجلنسية تكفله خمتلف معاهدات          . أنفسهم يف وضع هش للغاية    

. انحقوق اإلنسان فإن التمييز يف املسائل املتصلة باجلنسية ال يزال سائداً يف العديد من البلد              
التقديرية سلطتها  ولو أن كل دولة هلا سلطة حتديد هوية مواطنيها وفقاً لقوانينها فإن حدود              

  .ضمانات حقوق اإلنسان الدولية اليت هي ُملزِمة قانوناً للدولحتددها 
 سب الفرد من جهة أحد رعايا الدولـة املعنيـة         وجنسية الفرد ميكن أن ُيحددها نَ       -٤
وقد مجع معظم الدول بني هـذين املبـدأين يف قـوانني            . دولةوالدته على تراب هذه ال     أو

فالَنَسب من جهة األب كان     : ومن الناحية التارخيية آثر هذان املبدآن جنسية األب       . اجلنسية
أيضاً احلصول  وجيوز .زوجهااملرأة، تقليدياً، أكثر احتماالً لالنتقال إىل دولة وحيظى باألولوية 

  . ومن خالل الزواجاجلنسية عن طريق التجنسعلى 
ومما كان مسلماً به على نطاق واسع يف بداية القرن العشرين أن اجلنسية حيكمهـا                 -٥

 األسـرة   أنّوهذا املبدأ يقوم على فكرة      ". وحدة جنسية األسرة  "أو  " بالتبعيةنسية  اجل"مبدأ  
األب  مفهوم سـلطة   على و ، تقاسم الوالء  العتباراتجيب أن تكون هلا نفس اجلنسية مراعاةً        

__________ 

  :مجيع اإلسهامات املقدَّمـة هلـذا التقريـر متاحـة علـى موقـع املفوضـية التـايل علـى الـشبكة             )١(
www2.ohchr.org/english/issues/women/. 
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وما زال هذا املبدأ ينعكس     . )٢( جنسية األسرة بأكملها جيب أن تتبع جنسية الزوج        أنّمؤداه  و
  .يف قوانني اجلنسية التمييزية السارية يف خمتلف مناطق العامل

وبدأ القانون الدويل بشأن حقوق املرأة يف اجلنسية يتطور يف الثالثينات من القـرن                -٦
 كان النهج جتاه جنسية املرأة يعترب املشكلة مشكلة         ،ويف األصل . املاضي يف إطار عصبة األمم    

تنازع فيما بني قوانني اجلنـسية يف خمتلـف         يرجع سببها إىل    جنسية  ازدواج  انعدام جنسية و  
وحتوَّل التركيز تدرجيياً إىل حق املـرأة يف املـساواة،          . املساواة بني اجلنسني  إىل  الدول وليس   

وسجَّل اعتماد اتفاقية القضاء    . ة خمتلفة بشأن حقوق اإلنسان    واعُتمدت صكوك إقليمية ودولي   
   نقطة حتول، ذلك أهنا كانـت أول معاهـدة دوليـة           ١٩٧٩على التمييز ضد املرأة يف عام       

ومنـذ ذلـك    . تعترف مببدأ تساوي املرأة يف احلقوق مع الرجل فيما يتصل جبنسية األطفال           
غري أن قوانني متييزية عديدة     . اليت متيز ضد املرأة    ألغى العديد من الدول قوانني اجلنسية        ،احلني

  .ال تزال قائمة
وقوانني اجلنسية اليت حتترم كلياً مبدأ املساواة بني اجلنسني ليست فقط مطلبـاً مـن            -٧
والتمتع باحلق يف جنسية واحلق     . طالب حقوق اإلنسان وإمنا هي حامسة أيضاً لتمكني املرأة        م

ىل األطفال يزيد من فرص املرأة يف املشاركة يف احليـاة العامـة    يف نقل اجلنسية إىل الزوج وإ     
واالستقاللية االقتصادية  . والسياسية، ويف العمل، ويف السفر، ويف التمتع باملوارد واملمتلكات        

واالجتماعية اليت تنجم عن مثل هذه احلقوق تعزز أيضاً قدرة املرأة على النجاة مـن عالقـة      
 مـن األسـباب     اً ُتعد قوانني اجلنسية التمييزية واحـد      ،إىل ذلك وباإلضافة  . تعسفية وعنيفة 

 مليون امرأة ورجل وطفل يف      ١٢التمييزية النعدام اجلنسية الذي يبدو أنه ميس ما ال يقل عن            
وبالتايل فإن قوانني اجلنسية غري التمييزية هامة ملنع انعدام اجلنـسية           . )٣(مجيع أرجاء املعمورة  

  .واحلد من حاالته

  اإلطار القانوين  -ثانياً  
إن احلق يف اجلنسية ومبادئ املساواة وعدم التمييز معترف هبا يف خمتلـف صـكوك                -٨

  .)٤(١٥ مادتهحقوق اإلنسان، بدءاً باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف 

__________ 

 التقرير النهائي حـول املـساواة       انظر جلنة رابطة القانون الدويل املعنية باحلركة النسائية والقانون الدويل،          )٢(
فرميـان وكرسـتني    . ؛ مارشا أ  ١٧، الصفحة   ٢٠٠٠واجلنسية فيما خيص املرأة يف القانون الدويل، لندن،         

 تعليقـات   اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة؛          تشينكني وبيلت رودولف،    
 .٢٣٤صفحة ال، ٢٠١٢أوكسفورد على القانون الدويل، 

 ٢٠١٢، جنيـف،    ٢٠١٢مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، حالة الالجـئني يف العـامل،              )٣(
 .١٤، الصفحة )www.unhcr.org/4fc5ceca9.html: التقرير متاح على املوقع التايل(

 .A/HRC/13/34انظر أيضاً الوثيقة  )٤(
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وتتضمن معاهدات حقوق اإلنسان الدولية الرئيسية أحكاماً تنص على حظر التمييز             -٩
 كما يتضمن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         .اجلنس نوع من بينها    ألسباب

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مادة مشتركة تضمن املساواة 
  .بني املرأة والرجل يف احلقوق املنصوص عليها يف هذين الصكني

يل يدعو الدول إىل القضاء على مبدأ       اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة هي أول صٍك دو       و  -١٠
وتنص مادهتا  .  غري أهنا ال تتضمن مع ذلك أي حكم بشأن جنسية األطفال           اجلنسية بالتبعية، 

واج أو احنالله بني أحد مواطنيها وبني أجنيب، وال لتغيري          زال جيوز النعقاد ال    "هاألوىل على أن  
  ".آلية ذا أثر على جنسية الزوجةالزوج جلنسيته أثناء احلياة الزوجية، أن يكون بصورة 

، على أن   ١-٩وتنص اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يف مادهتا              -١١
تغيريهـا  أو   مساوية حلقوق الرجل يف اكتساب جنسيتها        اًمتنح املرأة حقوق   " األطراف الدول

أو على تغيري الزوج وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجنيب،          . االحتفاظ هبا  أو
نسيته أثناء الزواج، أن تتغري تلقائياً جنسية الزوجة، أو أن تصبح بال جنسية أو أن تفـرض              جل

متنح املرأة حقاً مـساوياً حلـق   " على أن الدول ٢-٩فيما تنص املادة ". عليها جنسية الزوج 
دين الطبيعـيني   وهذا ينطبق على كل من عالقات الوال      ". الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلما    

تـدابري   (٢واملـادة   . وبالتبين، فضالً عن األطفال املولودين داخل إطار الزوجية وخارجـه         
األمناط واآلراء املسبقة  (٥و) التساوي مع الرجل (٣، و)السياسات العامة للقضاء على التمييز
ة الزواج واحليـا   (١٦و) التساوي أمام القانون   (١٥و) خبصوص دور كل جنس من اجلنسني     

 عـدد   ىوقد أبد . البعض وتعزز بعضها    ٩ ذات صلة باملادة     ، على التوايل  ،هي أيضاً ) العائلية
 من االتفاقية وعلى مواد أخرى من احملتمل أن تؤثر يف           ٩كبري من الدول حتفظات على املادة       

ىت وهناك أيضاً دول حتتفظ بقوانني متييزية يف جمال اجلنسية ح. )٥(حقوق املرأة يف جمال اجلنسية   
  .  أي حتفظات على االتفاقيةبدوإن مل ت

 على أنـه    ٣-٢٤وينص العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، يف املادة            -١٢
  .  مبدأ التساوي أمام القانون٢٦وحتدد املادة ". لكل طفل حق يف اكتساب جنسية"

تـه  دبعد وال يسجل الطفل   : " من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي       ٧وتنص املادة     -١٣
وتكلف هذه املادة أيضاً الدول     . منذ والدته " اكتساب جنسية (...) فوراً ويكون له احلق يف      

وال سيما حيثما   "بالسهر على إنفاذ هذه احلقوق طبقاً اللتزاماهتا القانونية والوطنية والدولية،           
الدول ملزمة أيضاً    فإن   ٨ووفقاً للمادة   ". يعترب الطفل عدمي اجلنسية يف حال عدم القيام بذلك        

__________ 

انظر :  من االتفاقية  ٩ على حتفظها على املادة      ١٨٧ دولة من أصل     ١٧ أبقت   ٢٠١٣فرباير  / شباط ٥حىت   )٥(
-http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV: املوقـــع التـــايل

8&chapter=4&lang=en#2. 
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على النحو الذي يقره    (...) حق الطفل يف احلفاظ على هويته، مبا يف ذلك جنسيته           "احترام  ب
  ".القانون، وذلك دون تدخل غري شرعي

 من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد           ٢٩وتنص املادة     -١٤
ملهاجر احلق يف احلـصول علـى اسـم، ويف    لكل طفل من أطفال العامل ا "أسرهم على أنه    

  ".تسجيل والدته، ويف احلصول على جنسية
، على إقرار الدول حبق     ١٨وتنص اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف مادهتا           -١٥

احلصول على اجلنسية، على قدم املساواة مع   " يف األشخاص ذوي اإلعاقة، مبن فيهم األطفال،     
إمكانية حيازة وامتالك واستعمال    من  (...) عدم حرماهنم    ... اآلخرين، مبا يف ذلك ضمان    

  ".وثائق جنسيتهم
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز        من  ‘ ٣‘)د(٥وتعاجل أيضاً املادة      -١٦

العنصري مسألة التزامات الدول بالقضاء على التمييز العنـصري يف املـسائل ذات الـصلة               
  . باجلنسية

اتفاقية البلدان  : أيضاً معاهدات حقوق اإلنسان اإلقليمية باحلق يف اجلنسية       وتعترف    -١٧
األمريكية بشأن جنسية املرأة، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، وامليثاق األفريقي حلقوق           
الطفل ورفاهه، واالتفاقية األوروبية بشأن اجلنسية، واتفاقية كومنولث الدول املستقلة بشأن           

وتتضمن أيضاً صكوك إقليمية أخرى أحكامـاً تتعلـق    . ان واحلريات األساسية  حقوق اإلنس 
القـوانني  احتـرام   باملساواة فيما يتعلق باملسائل ذات الصلة باجلنسية، حىت وإن طبقتها مع            

  .)٦(ساواة يف البلدان اليت هلا قوانني متييزيةاملطل فعلياً باألمر الذي ي ،احمللية، على املرأة
ار حلقوق اإلنسان تكمله اتفاقيتان تتناوالن حتديداً مسألة انعدام اجلنسية،          وهذا اإلط   -١٨

متنح كل دولة متعاقـدة     " من اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية،        ٤ و ١وحسب املادتني   
أو ُيولد ألحد رعاياها يف اخلارج يف دولـة غـري           " جنسيتها للشخص الذي يولد يف إقليمها     

:  من االتفاقية علـى مـا يلـي        ٥ املادةوتنص  . )٧("جلنسيةويكون لوال ذلك عدمي ا    "طرف  
كان قانون الدولة املتعاقدة يرتب فقدان اجلنسية على أي تغيري يف الوضـع الشخـصي،     إذا"

، يتوجب جعل هذا الفقدان مشروطاً حبيازة أو اكتـساب          (...)الزواج  انقضاء   أوكالزواج  
 وضع األشخاص عدميي اجلنسية علـى        من االتفاقية بشأن   ٣٢وتنص املادة   ". جنسية أخرى 

". تسهل الدول املتعاقدة بقدر اإلمكان استيعاب عدميي اجلنسية ومنحهم جنـسيتها     : "يلي ما

__________ 

، وامليثاق العـريب    )ح(٦خبصوص جنسية األطفال، انظر الربوتوكول املتعلق حبقوق املرأة يف أفريقيا، املادة             )٦(
 .٢-٢٩حلقوق اإلنسان، املادة 

 ٤ية، العـدد    انظر املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بشأن انعدام اجلنـس             )٧(
)HCR/GS/12/04) (وهي متاحة على املوقع التايل: www.unhcr.org/refworld/docid/50d460c72.html( ،

 .٢الفقرة 
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.  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة          ٩وهاتان االتفاقيتان تكمالن املادة     
 غريه من األطر القانونية، يفـرض       وهذا اإلطار القانوين الدويل، مىت متت قراءته باالقتران مع        

  ضد املرأة أو أطفاهلاأال متّيز هذه القواننيالتزاماً على الدول بإصالح قوانينها للجنسية لضمان   
  .حاالت من انعدام اجلنسيةوأالَّ ختلق أو تدمي 

  التمييز يف اكتساب اجلنسية وتغيريها واالحتفاظ هبا   -ثالثاً  
املرأة حقوقاً متـساوية مـع        زالت قوانني اجلنسية ال متنح      ما ،يف العديد من البلدان     -١٩

متييزية  الرجل يف اكتساب جنسيتها وتغيريها واالحتفاظ هبا؛ وبعض القوانني تتضمن أحكاماً          
وهذه القـوانني التمييزيـة     . ال تسمح للمرأة بنقل جنسيتها إىل زوجها بالتساوي مع الرجل         

يت تقضي بأن جنسية املرأة املتزوجة تتوقف على جنسية         ، ال "اجلنسية بالتبعية "تستند إىل مبدأ    
  . زوجها
، فـإن املـرأة     بالتبعيـة نسية  اجلبع كل من بلد الزوج وبلد الزوجة مبدأ         وحيثما يتّ   -٢٠

وحيثما ال يتبع إال بلد الزوجـة       . تكتسب تلقائياً جنسية زوجها ولكنها تفقد جنسيتها هي       
جنسيتها عندما تتزوج من أجنيب، وذلك حىت وإن كانت  فإن املرأة تفقد     بالتبعيةنسية  اجلمبدأ  

والنساء يف تلك احلاالت يصبحن عدميات اجلنسية       . ال تكتسب جنسية زوجها بشكل تلقائي     
فإن جنـسية    بالتبعيةنسية  اجلوحيثما يتبع بلد الزوج مبدأ      . حىت وإن بقني يف بلدهن األصلي     

هـذه  احلصول على    ال يف    ترغب أم  بصرف النظر عما إذا كانت       فرض على زوجته  الزوج تُ 
  . اجلنسية
ويف مجيع احلاالت أعاله، إذا غري الزوج جنسيته أو فقدها أثناء الزواج فإن جنـسية     -٢١

ملرأة أن تفقد ا  وباملثل، يف حالة هناية الزواج نتيجة الوفاة أو الطالق ميكن           . الزوجة تتغري أيضاً  
اً يطلّق الزوجان قبل أن حتصل الزوجـة        وأحيان. املتزوجة حقها يف اكتساب جنسية زوجها     

ويكون بإمكان النساء يف مثل هذه احلـاالت العـودة إىل جنـسيتهن             . على جنسية الزوج  
وكثرياً ما ال يكون بإمكان النساء      . األصلية، وذلك فقط إذا مسحت بذلك قوانني تلك الدولة        

 وقد يـصبحن،    أن يسترجعن بسهولة جنسيتهن يف الوقت املناسب بسبب إجراءات مرهقة         
  . )٨(نتيجة لذلك، عدميات اجلنسية

 إىل  ا بنقل جنـسيته   للمرأةوتتعرض النساء أيضاً للتمييز من خالل قوانني ال تسمح            -٢٢
أو تفرض على الزوج شروطاً صارمة قبل أن يتمكن من احلـصول علـى جنـسية                 زوجها

جنبيـات  فرض أية شروط أو قيود علـى الزوجـات األ         الزوجة؛ وعلى خالف ذلك، ال تُ     

__________ 

  ، ٣، العـدد    الالجئـون ،  "ال بلـد  وبـال زوج    "انظر مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجـئني          )٨(
 .www.unhcr.org/46d2e8dc2.html:  املوقع التايلانظر، ٢٠٠٧، ١٤٧رقم 
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ومثل هذه القوانني التمييزيـة تـستند إىل        . )٩(املتزوجات من مواطنني ذكور من رعايا البلد      
أو لكونه ذكراً فإنه من األرجـح أن        " رب األسرة "انشغال الدولة مبسألة أن الرجل بوصفه       

 والرجل مـن جنـسيتني      الزوجةوهذه القوانني متيز ضد     . )١٠(يستفيد من الفرص االقتصادية   
 احلـصول علـى      األجنيب للزوجفعلى سبيل املثال، قد ال يسمح       : ني اللذين يتزوجان  خمتلفت

 عندئذ على القبول بظروف وشروط عمل هـشة         الزوجةرخصة عمل، األمر الذي قد يرغم       
 أيضاً حالـة    وهذه القوانني تدمي  .  اإلنسان قوقمتتعها حب واستغاللية يكون هلا تأثري سليب على       

  . دون حصول زوج عدمي اجلنسية على جنسية زوجته حتولانعدام اجلنسية حيث
ويف . والتمييز غري املباشر يف تنفيذ قوانني اجلنسية يهدد أيضاً حق املرأة يف املـساواة               -٢٣

اليت هي نفس اإلجراءات بالنسبة للمرأة والرجل       جند أن إجراءات التجنس     أحيان كثرية جداً    
 للنساء من غـري     تتاحوحيثما  . )١١(مارسة العملية ضد املرأة يف امل   ميكن أن متيز يف واقع األمر       

مثالً بسبب املسؤوليات املرتلية اليت     (لتعلُّم اللغة والثقافة احملليتني     أقل  مواطين البلد املعين فرص     
، فإن االختبارات النموذجية للحصول على اجلنسية قـد         ) مع اجملتمع  التفاعلحتد من إمكانية    

 جنس اليت تتطلب اكتفاًء ذاتياً من الناحيـة االقتـصادية         ومعايري الت . تضعهن يف موقع ضعف   
سكناً الئقاً قد يكون من األصعب على املرأة الوفاء هبا، وال سيما يف حالة األسـر الـيت                   أو

  .ترأسهن نساء واليت هلا دخل منخفض أو هي معتمدة مالياً على الزوج
ميكن أن تكون معرضة خلطر     وعندما ال تكون املرأة قادرة على توثيق جنسيتها فإهنا            -٢٤

الوثائق الالزمة  احلصول على   انعدام اجلنسية؛ وعلى سبيل املثال، فإن املرأة قد تفتقر إلمكانية           
 إلثبات جنسيتها أو املطالبة هبا، مثل جوازات السفر وبطاقات اهلوية أو شـهادات املـيالد              

رسات اليت متيز ضد الفتيات  وقد ال يكون ميالدها مسجالً بسبب القوانني أو املما        . الزواج أو
 واملنتميات ألقليات وجلاليـات األجانـب        سيما الفتيات من األسر الفقرية     وتستبعدهن، وال 

 وقد ال يكون الزواج مسجالً إما بسبب عدم موافقة الـزوج          . )١٢(الاليت يعانني من إعاقة    أو

__________ 

 املوقـع انظـر   (٢٠١٢، "املساواة اآلن، محلة لوضع حد للتمييز اجلنسي يف قوانني اجلنسية واملواطنة   "انظر   )٩(
، سلسلة الورقات   "حق املرأة يف اجلنسية واملواطنة    " و ؛)www.equalitynow.org/nationality_report: التايل

رصد العمل الدويل يف جمال حقوق املرأة يف آسيا واحملـيط           "،  ٩اخلاصة بشأن آسيا واحمليط اهلادئ، العدد       
 .٧ و٦، الصفحتان ٢٠٠٦، "اهلادئ

 ٢٠٠٣،  مـا بعـد   ف ٢٠٠٠املرأة يف عام    ،  "املرأة واجلنسية واملواطنة  "شبعة األمم املتحدة للنهوض باملرأة،       )١٠(
؛ وبرونوين مانيب،   ٨ الصفحة،  )www.un.org/womenwatch/daw/public/jun03e.pdf: يل املوقع التا  انظر(
 .٤٨ الصفحة، ٢٠١٠، أسس اجملتمع املفتوح، نيويورك، قانون املواطنة يف أفريقيا"

 .٢٠الصفحة ، )٢انظر احلاشية (رابطة القانون الدويل، التقرير النهائي حول مساواة املرأة  )١١(
احلاجة امللحة ملعاجلة حقوق األطفال عدميي اجلنسية، مفوضية األمم املتحدة السامية           :  احلماية وقلةاإلمهال   )١٢(

  : املوقـع التـايل    انظـر  (٢٠١٢لشؤون الالجـئني ومنظمـة اخلطـة الدوليـة لكفالـة األطفـال،              
http://plan-international.org/birthregistration/files/under-the-radar-english(، وانظـر  . ١٢  الصفحة

 . الثقافية لعمال هاييت-أيضاً إسهامات التحالف الدويل للمعوقني واحلركة االجتماعية 
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حاالت العنف  ويف ظروف معينة، مثل حاالت االجتار أو        . لقلة الوعي أو ألي سبب آخر      أو
 عـن قـصد كوسـيلة       تعرضت لالستيالء أو لإلتالف   واالعتداء، قد تكون وثائق املرأة قد       

طرف ثالث  اشتراط إذن   ويف بعض البلدان، تزيد ممارسات متييزية من قبيل         .  يف املرأة  للتحكم
  .)١٣(ذكر للحصول على وثائق اجلنسية من التأثري على متتع املرأة حبقها يف اجلنسية

نساء الاليت يعشن يف فقر، والنساء املصابات بإعاقات، واملسنات، واملهـاجرات،      وال  -٢٥
والنساء الاليت ينتمني إىل أقليات عرقية أو إثنية والاليت يواجهن أحياناً أشكاالً متعددة مـن               

يف  أشكال التمييز، يتحملن أعباء إدارية ومالية إضافية وأعباء أخرى عند املطالبـة حبقهـن             
  .اجلنسية
والقيود املفروضة على االحتفاظ باجلنسيتني ميكن أن متيز هي األخرى ضد املرأة يف               -٢٦

وحيثما ال تكون اجلنسية املزدوجة مسموحاً هبا ميكن أن تتأثر املرأة بشكل            . املمارسة العملية 
وإذا كانت اجلنسية املزدوجة    . إلقامة يف بلد زوجها   إىل ا  ذلك أهنا ترتع عندئذ      ،غري متناسب 

. عة فتضطر املرأة إىل االختيار بني احلفاظ على جنسيتها أو احلصول على جنسية زوجها             ممنو
وإذا مل تأخذ جنسية الزوج فسوف لن تكون قادرة على التمتع كليـاً حبقوقهـا الـسياسية     

وستكون عرضة بشكل خـاص لإليـذاء       . واملدنية واالقتصادية واالجتماعية يف بلد زوجها     
وإذا ما فقدت جنسيتها األصلية لدى      . ليت ال حول هلا فيها وال قوة      بسبب مكانتها املتأصلة ا   

اكتساب جنسية زوجها، تكون عرضة النعدام اجلنسية يف حالة انتـهاء الـزواج بالوفـاة               
. الطالق، وميكن أن تفقد التمتع مبجموعة واسعة من حقوق اإلنسان يف بلدها األصـلي              أو

يف انتظـار مـنح اجلنـسية       " التأخري اإلداري "وميكن أن تصبح أيضاً عدمية اجلنسية بسبب        
  .)١٤(اجلديدة

والدول مطالبة، مبوجب قانون حقوق اإلنسان الدويل باختاذ كافة التـدابري الالزمـة               -٢٧
إللغاء بعض القوانني واإلجراءات واملمارسات اليت متيز بشكل مباشر أو غـري مباشـر ضـد                

اقية لتحقيق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة يف         وعلى الدول أيضاً اختاذ تدابري استب      .)١٥(املرأة
وُيعد ضمان احلصول على املساعدة القانونية ودروس حمو األمية . املسائل ذات الصلة باجلنسية

ودروس اللغة واحلصول على إعانات لتحمل الرسوم ذات الصلة برخص اإلقامـة، وتيـسري           
  . لتمييز ضد املرأة يف هذا اجملال حبكم الواقعازدواجية اجلنسية من إجراءين هامَّني ملعاجلة ا

__________ 

 . منظمة رصد حقوق اإلنسانإسهام )١٣(
د وانعـدام اجلنـسية ومـسائل املـساواة بـني           مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، التشر       )١٤(

سلـسلة البحـوث القانونيـة      . مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة           اجلنسني
ــوث ــف،   وحب ــة، جني ــال احلماي ــة يف جم ــسياسات العام ــر (٢٠٠٩ال ــايلانظ ــع الت :  املوق

www.unhcr.org/refworld/docid/4a8aa8bd2.html( ٤٣، الصفحة. 
 .٢انظر على سبيل املثال اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املادة  )١٥(
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وذكّرت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة مراراً وتكراراً الدول بأهنا مطالبة بتعديل               -٢٨
كما أوضحت  . )١٦( من االتفاقية  ١-٩أحكامها التمييزية املتعلقة باجلنسية، اليت تنتهك املادة        

ينبغي أن تكون املرأة الراشدة قادرة على       "أنه  ) ٦ة  الفقر (٢١اللجنة يف توصيتها العامة رقم      
تغيري جنسيتها، وينبغي عدم التعسف يف إلغائها بسبب الزواج أو فسخ الزواج أو تغيري الزوج           

  ".أو األب جلنسيته
وقد أوضحت اللجنة أيضاً بصريح العبارة أن القوانني اليت ال تـسمح للمـرأة بنقـل                  -٢٩

على نفس األساس الذي ميكن به للرجل نقل جنسيته إمنا هي قوانني            جنسيتها إىل زوجها األجنيب     
  .)١٨(وهذا الرأي يتفق أيضاً مع فقه آليات حقوق اإلنسان األخرى. )١٧(متييزية تنتهك االتفاقية

وقد ذكّرت اللجنة أيضاً الدول بأنه ال بد هلا مـن معاجلـة حـاالت الزوجـات                   -٣٠
سية زوجهن وجيدن أنفسهن يف موضع ضعف ويف        األجنبيات الاليت ينتظرن احلصول على جن     

  .)١٩(موضع يعرضهن للعنف واالستغالل واالعتداء
وفيما يتعلق باحلق يف جواز السفر، شرحت اللجنة أن القوانني احمللية اليت تـشترط                -٣١

حصول املرأة على موافقة زوجها إلدراج اسم أطفاهلا يف جواز سفرها أو يف احلصول علـى                
أما فيما يتعلق بتسجيل الـوالدات فتجـدر        . )٢٠(٩ي قوانني تنتهك املادة     جواز سفر إمنا ه   

اإلشارة أيضاً إىل واجب قيام الدول بتيسري تسجيل الوالدات بالنسبة للفتيـات والنـساء،              
وقد . )٢١(سيما نساء السكان األصليني ونساء األرياف، كيفما يتسىن هلن طلب اجلنسية           وال

اليت أدخلتها الدول على قوانينها املتعلقة باجلنـسية قـصد          رحبت اللجنة أيضاً بالتعديالت     
  .)٢٢(السماح باكتساب جنسيتني

والفريق العامل املعين مبسألة التمييز ضد املرأة يف القانون ويف املمارسة العملية نشط               -٣٢
أيضاً يف النهوض بتساوي املرأة يف احلق يف اجلنسية كجزء من عمله املتعلق بـالتمييز ضـد                 

__________ 

، املرجـع   ١٨٨ ، الفقرة )A/55/38 (٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم          انظر   ) ١٦(
، CEDAW/C/COD/CO/5، والوثـائق    ٢١٠، الفقرة   )A/59/38 (٣٨الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم      نفسه،  

CEDAW/C/TGO/CO/5 ،CEDAW/C/IDN/CO/5 ،CEDAW/C/MAR/CO/4و CEDAW/C/MWI/CO/6. 
ــة  ) ١٧( ــائق التالي ــر الوث ، CEDAW/C/NER/CO/2 ،CEDAW/C/PAK/CO/3 ،CEDAW/C/BHR/CO/2: انظ

CEDAW/C/MDG/CO/5  ،CEDAW/C/MAR/CO/4  ،CEDAW/C/LBN/CO/3  ،CEDAW/C/BDI/CO/4 ،
CEDAW/C/YEM/CO/6  ،CEDAW/C/EGY/CO/7  ،CEDAW/C/TUN/CO/6  ،CEDAW/C/NPL/CO/4-5 ،
CEDAW/C/OMN/CO/1و ،CEDAW/C/JOR/CO/5 (2012) 

 .انظر أيضاً فتوى حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان بشأن دستور كوستاريكا )١٨(
 .٢٤٢الصفحة ) ٢انظر احلاشية  (اتفاقية األمم املتحدةينكني ورودولف، شن وانظر فرميا )١٩(
 .١٤١، الفقرة )A/57/38 (٣٨ امللحق رقم ،الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسونانظر أيضاً  ) ٢٠(
 .CEDAW/C/GRD/CO/1-5وCEDAW/C/BLZ/CO/4  وCEDAW/C/PER/CO/6انظر الوثائق  )٢١(
 .CEDAW/C/TUV/CO/2لوثيقة انظر أيضاً ا )٢٢(
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ولقد ذكرت أيضاً آليات أخـرى      . )٢٣(، مبا يف ذلك فيما يتصل باحلياة السياسية والعامة        املرأة
من آليات حقوق اإلنسان، مثل جملس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك من خالل االسـتعراض               
الدوري الشامل، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، الدول بالتزامها بضمان تـساوي الرجـل             

  .)٢٤(كتساب اجلنسية وتغيريها واالحتفاظ هباواملرأة يف احلقوق يف ا
وأوصى كل من مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني واالحتاد الربملـاين              -٣٣

الدويل، طبقاً لالتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية، بأن تـدخل الدولـة األصـلية               
 باسترجاع تلك اجلنـسية     أحكاماً تسمح للنساء الاليت فقدن جنسيتهن على إثر حل الزواج         

  .)٢٥(تلقائياً من خالل إعالن بسيط

  التمييز فيما يتصل جبنسية األطفال  -رابعاً  
على الرغم من التقدم املسجَّل يف العديد من البلدان منذ اعتماد اتفاقية القضاء على                -٣٤

ـ     ٣٠مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ال زالت القوانني يف قرابة            نح املـرأة    بلداً مقّصرة يف م
وال متنح هـذه البلـدان      . )٢٦(حقوقاً متساوية مع حقوق الرجل فيما يتصل جبنسية األطفال        

  .اجلنسية لألطفال إال باالستناد إىل جنسية األب؛ وهذا يشكل متييزاً ضد املرأة
وغالباً ما تكتشف النساء أنه ال ميكنهن نقل جنسيتهن إىل أطفاهلن إال عندما ينجنب                -٣٥

ن أو عندما يترك الزوج األسرة أو ميوت، وأحياناً ما يتـرك األطفـال بـدون                أول طفل هل  
وكنتيجة مباشرة ملثل هذه القوانني التمييزية يزول متكني املرأة مع تقييد حقوقها            . )٢٧(جنسية

ويف حاالت كهذه مثالً، تكون املرأة أكثر ممانعـة للعـودة إىل بلـدها              . والفرص املتاحة هلا  
رصة عمل أو إىل منصب يف الدوائر العمومية ألن أطفاهلا سوف لن تتاح             األصلي سعياً إىل ف   

هلم أي فرصة للتردد على املدرسة أو احلصول على اخلدمات الصحية نظراً لكوهنم يفتقـرون      
  .جلنسية أمهاهتم

__________ 

 .٧٠، الصفحة A/HRC/20/30انظر أيضاً الوثيقة  )٢٣(
 .A/HRC/10/75وA/HRC/8/36  وCCPR/CO/75/YEMانظر الوثائق  )٢٤(
، "دليل للربملـانيني  : اجلنسية وانعدام اجلنسية  "مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني واالحتاد الربملاين الدويل،           ) ٢٥(

) www.ipu.org/pdf/publications/nationality_en.pdf( :لدليل متاح علـى املوقـع التـايل   وهذا ا (٢٠٠٥جنيف، 
 .٣٣الصفحة 

انني  وقـو  عن املساواة بني اجلنـسني    مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، مذكرة معلومات أساسية           ) ٢٦(
 .www.unhcr.org/4f5886306.html  :، وهذه املذكرة متاحة على املوقع التايل٢٠١٢اجلنسية وانعدام اجلنسية، 

، مفوضـية األمـم املتحـدة    "حالة األشخاص عدميي اجلنسية يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا  "الورا فان فاس،     ) ٢٧(
 .٣٩، الصفحة )www.unhcr.org/4ce63e079.html: (انظر املوقع التايل (٢٠١٠السامية لشؤون الالجئني، 
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واألطفال يعيشون يف ظل قوانني ال تسمح للمـرأة بنقـل جنـسيتها إىل أطفاهلـا                  -٣٦
حوا عدميي اجلنسية، وذلك مثالً عندما يكون األب عـدمي اجلنـسية    يعرضهم خلطر أن يصب    مما
غري متزوج من والدة الطفل عند والدة الطفل؛ ويف حالة ما إذا تعذر علـى األب القيـام                   أو

باإلجراءات اإلدارية الالزمة لنقل جنسيته أو احلصول على ما يثبت اجلنسية ألطفاله إثر الوفـاة             
ه أو عدم قدرته على توفري وثائق مكلفة أو االستجابة لـشروط            أو االنفصال القسري عن أسرت    

أخرى؛ أو إذا مل يكن الوالد راغباً يف القيام باإلجراءات اإلدارية لنقل جنسيته أو احلصول على                
؛ أو إذا كانـت قـوانني بلـد األب          )مثالً إذا كان قد هجر أسرته     (ما يثبت اجلنسية ألطفاله     

وف معينة، من قبيل احلاالت اليت يكون فيها الطفل مولوداً يف           تسمح له بنقل جنسيته يف ظر      ال
من  وباإلضافة إىل ذلك فإن بعض األسر املعاصرة املتألفة من امرأة غري متزوجة أو            . )٢٨(اخلارج

  .مثليتني قد جتد أن أطفاهلن أصبحوا عدميي اجلنسية ألن املرأة حترم من نقل جنسيتها إىل أطفاهلا
 التمييزية يف بعض البلدان، أو ال تسمح إالّ بشكل حمدود جداً،            وال تسمح القوانني    -٣٧

وقد ضّمنت بلدان   . باستثناءات من قوانينها اليت متنع األمهات من نقل جنسيتهن إىل أطفاهلن          
. أخرى قوانينها التمييزية يف جمال اجلنسية بعض الضمانات ملنع خلق حالة من انعدام اجلنسية             

استثناءات للسماح لألمهات بنقل اجلنسية إىل أطفـاهلن املولـودين          فمثالً جتيز بعض البلدان     
خارج بلداهنن أو، وبشكل استثنائي أكثر، يف اخلارج، إذا كان األب عدمي اجلنسية أو غـري                

ويف بعض البلدان، جيوز لألطفال املولودين ألمهات حيملن        . معروف اجلنسية أو جمهول اهلوية    
ب احلصول على اجلنسية إذا كانوا يقيمون يف البلد املعـين؛     جنسية البلد ولآلباء األجانب طل    

غري أن هذا احلكم تفيد التقارير بأنه ال ُينفذ يف كثري من األحيان يف املمارسة العملية بسبب                 
ويف بلدان أخرى، وحىت إذا كان القانون يبدو مـن الظـاهر            . )٢٩(شروط بريوقراطية مفرطة  

اً ما ال يعترب، يف املمارسة العملية، أطفال املرأة اليت حتمـل            حمايداً من الناحية اجلنسانية، كثري    
  .)٣٠(جنسية البلد والرجل األجنيب من رعايا البلد املعين

وتتعرض املرأة إىل التمييز أيضاً يف املسائل ذات الصلة باجلنسية عندما تطبق قـوانني                -٣٨
بعض البلدان فإن جنـسية     ويف  . خمتلفة على األطفال املولودين يف نطاق الزوجية أو خارجه        

الطفل املولود خارج نطاق الزوجية أو املولود ألم أجنبية تعيش يف اخلارج حتددها جنـسية               
واألمهات يف مثل تلك الظروف قد يواجهن حتديات عدة يف املطالبة           . األم، مع استثناء األب   

__________ 

انظر " (مذكرة معلومات أساسية عن املساواة بني اجلنسني      " األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني       مفوضية )٢٨(
يب والعمل من أجل التنميـة      جتمع البحث والتدر  األمم املتحدة لشؤون الالجئني و    ، ومفوضية   )٢٦احلاشية  

 متاحة على   املذكرة، وهذه   ٢٠١١،  " املساواة بني اجلنسني واجلنسية وانعدام اجلنسية      حولواحلوار اإلقليمي   
 .www.unhcr.org/4f33ea656.html: املوقع التايل

 .رصد حقوق اإلنساننظمة  مسامهة مانظر )٢٩(
 .٥٣، الصفحة )١٠انظر احلاشية " (قانون املواطنة يف أفريقيا"، مانيب )٣٠(
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صلي قد يكـون    ومبا أن األطفال ال ميلكون جنسية األب فإن بلد األب األ          . بالنفقة لألطفال 
  .)٣١(ممانعاً لقبول طلب األم للنفقة

والنساء ذوات اإلعاقة، والنساء املنتميات إىل أقليات إثنية أو عرقية، واملهـاجرات،              -٣٩
والنساء األجنبيات السجينات، وغريهن، قد يواجهن صعوبات إضافية يف نقل جنسيتهن إىل            

  .)٣٢(أيضاًأطفاهلن، وهذه مسألة يتعني على الدول أن تعاجلها 
وخمتلف آليات حقوق اإلنسان، مثل جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة حقـوق                -٤٠

الطفل، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وجملـس            
لـدول  ر بانتظـام ا   حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك من خالل االستعراض الدوري الشامل، ُتـذكّ           

ما يتصل جبنسية األطفال، وحتثها على تعديل        تساوي الرجل واملرأة يف احلقوق في      بالتزامها لضمان 
والفريق العامل املعين مبسألة التمييز ضد املـرأة يف القـانون ويف املمارسـة              . )٣٣(قوانينها التمييزية 

 اجلنـسية إىل    بتساوي املرأة مع الرجل يف حـق نقـل        العملية يشارك بنشاط أيضاً يف النهوض       
  .)٣٤(، كجزء من عمله يف جمال التمييز ضد املرأة يف احلياة السياسية والعامةاألطفال

وقد الحظت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة أن التقصري يف تعديل القوانني التمييزية              -٤١
وقد شرحت  . )٣٥(يف هذا اجملال ال ميكن أن تربره حجج تستند إىل التنوع يف الثقافة أو يف الدين               

أيضاً أن حظر ازدواجية اجلنسية ال ميكن أن يؤدي إىل حتديد جنسية األب وحـدها جلنـسية                 
وأثريت أيضاً مسألة آثار عدم حصول األطفال على جنسية وعدم متتعهم حبقوق            . )٣٦(األطفال

صول يتعلق باحلق يف احل    وفيما. )٣٧(اإلنسان، من قبيل احلق يف التعليم واحلق يف الرعاية الصحية         
على جواز سفر أثارت اللجنة مسائل خبصوص اشتراط أن يوافق الوالد بوصفه الوصي القانوين              

__________ 

انظـر   (٤ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بشأن انعدام اجلنسية، العـدد              املبادئ )٣١(
 .١٥، الفقرة )٧احلاشية 

 . مسامهات التحالف الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمة املساواة اآلن، وكويكرزانظر )٣٢(
، CEDAW/C/TGO/CO/5 ،CEDAW/C/BDI/CO/4 ،CEDAW/C/LBN/CO/3: انظــر أيــضاً الوثــائق التاليــة ) ٣٣(

CEDAW/C/SAU/CO/2  ،CEDAW/C/LBR/CO/6  ،CEDAW/C/YEM/CO/6  ،CEDAW/C/TUV/CO/2 ،
CEDAW/C/KWT/CO/3-4  ،CEDAW/C/NPL/CO/4-5  ،CEDAW/C/OMN/CO/1  ،CEDAW/C/JOR/CO/5 ،

CRC/C/15/Add.219  ،CRC/C/SWZ/CO/1  ،CRC/C/MLI/CO/2  ،CRC/C/QAT/CO/2  ،CRC/C/MDG/CO/3-

4  ،CCPR/C/IRN/CO/3  ،E/C.12/MCO/CO/1  ،E/C.12/MDG/CO/2  ،CCPR/C/KWT/CO/2  ،A/HRC/8/19 
 .A/HRC/10/75و

 .A/HRC/20/28/Add.1 أيضاً الوثيقة انظر )٣٤(
 .٢٤٤ ، الصفحة)٢انظر احلاشية " (اتفاقية األمم املتحدة"فريمان، شيكني ورودولف،  )٣٥(
 .٧٥، الفقرة )A/56/38 (٣٨مة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العاانظر  )٣٦(

، والوثيقتـان  ٣٠٠، الفقـرة  )A/59/38 (٣٨الدورة التاسعة واخلمـسون، امللحـق رقـم    املرجع نفسه،   )٣٧(
CEDAW/C/EGY/CO/7 وCEDAW/C/JOR/CO/5. 
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وأوصت اللجنة أيضاً الـدول بإذكـاء   . )٣٨(على تسجيل األطفال يف جواز سفر املرأة املتزوجة 
الوعي بتساوي الزوجني والوصيني يف حقهما يف طلب ومجع جوازات الـسفر أو شـهادات               

  .)٣٩( عن أطفاهلما دون احلاجة إىل موافقة الزوجني اخلطيةامليالد نيابة
وذكَّرت جلنة حقوق الطفل الدول بالتزامها بتسجيل املواليـد، وبارتبـاط ذلـك               -٤٢

ومن احليوي أيضاً أن تضمن الدول الوصول السريع واملتـساوي    . )٤٠(باحلصول على اجلنسية  
 حيوي العتراف الدولـة الرمسـي       وتسجيل الوالدة والزواج  . واملستقل إىل تسجيل الزواج   

وإمكانية حصول املـرأة    . )٤١(بالطفل اجلديد املولود يف األسرة ورابطة األسرة احلديثة التكوُّن        
بشكل مستقل ومتساوٍ على هذه الوثائق حيوي، ال سيما إذا ما تـويف الوالـد أو الـزوج                  

وعدم .  إلثبات البنوة  هجر األسرة، نظراً لكون شهادات تسجيل الوالدة والزواج ُتسَتخدم         أو
كما دعت اللجنة الدولة . تسجيل الوالدة والزواج واحد من املصادر الرئيسية النعدام اجلنسية

إىل تعديل قوانينها املتعلِّقة باجلنسية لضمان عدم وجود أي متييز ضد األطفال املولودين خارج     
  .)٤٢(نطاق الزوجية

  التأثري على التمتُّع حبقوق اإلنسان  -خامساً  
كما سبقت مناقشة ذلك أعاله، غالباً ما تؤدِّي قوانني اجلنسية التمييزية من الناحية               -٤٣

اجلنسانية إىل انعدام جنسية املرأة والطفل أو إىل حاالت ُتحَرم فيها النـساء وُيحـرم فيهـا                 
وتنتج عن هذه القوانني حاالٌت حيرم      . األطفال أو األزواج من جنسية البلد الذي يقيمون فيه        

يها الطفل من جنسية أمه، مبا يتسّبب يف إجحاف مباشر بالتمتُّع باحلقوق ويف إعمال حقوق              ف
وقد ذكرت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يف توصـيتها             . اإلنسان للمرأة 

 بشأن املساواة يف الزواج والعالقات األسرية، أن اجلنسية ال غىن عنها للمـشاركة    ٢١العامة  
ة يف اجملتمع، مضيفةً أنه عندما ال تتمتَّع املرأة مبركز الرعية أو املواطنة فإهنا ُتحرم مـن                 الكامل

حق التصويت أو الترشُّح لشغل وظيفة عامة، وقد ُتحرم من املنافع العامـة ومـن اختيـار                 
  .إقامتها حمل
ـ                -٤٤ ع وطبقاً لصكوك حقوق اإلنسان الدولية الرئيسية فإن لكلِّ فـرد احلـّق يف التمتُّ

. باحلقوق واحلريات املعترف هبا فيها دون متييز من أي نوع كان، مبا يف ذلك األصل القومي               
__________ 

 .١٤١، الفقرة )A/57/38 (٣٨رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق انظر  )٣٨(

 .CEDAW/C/ZMB/CO/5-6 انظر، على سبيل املثال، الوثيقة )٣٩(
 .CRC/C/15/Add.261 وCRC/C/15/Add.128 ،CRC/C/15/Add.138 ،CRC/C/KEN/CO/2: انظر الوثائق )٤٠(
، )٢٠٠٨انتويرب، انترسـانتيا،    (" انعدام اجلنسية يف إطار القانون الدويل     . مسائل اجلنسية "الرا فان فاس،     )٤١(

 .١٥٣الصفحة 
)٤٢( CRC/C/MDG/CO/3-4و CRC/C/OMN/CO/2. 
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وعادةً ما تتعلَّق االستثناءات من هذه القاعدة باحلق يف املشاركة يف احلياة السياسية والعامـة               
اص بـاحلقوق   وفيما يتعلَّق أيضاً باحلقوق االقتصادية، ينصُّ العهد الدويل اخل        . وحرية التنقُّل 

للبلدان النامية أن تقرِّر، مع إيالء      "، على أن    ٣-٢االقتصادية واالجتماعية والثقافية، يف مادته      
املراعاة الواجبة حلقوق اإلنسان والقتصادها القـومي، إىل أي مـدى ستـضمن احلقـوق               

ب إىل أبعد غري أن العديد من الدول تذه". االقتصادية املعترف هبا يف هذا العهد لغري املواطنني   
  .من هذه االستثناءات احملدودة وال تضمن دائماً حقوق اإلنسان األساسية لغري مواطنيها

والنعدام اجلنسية مضاعفاٌت سلبيةٌ خطرية على التمتُّع باحلقوق الـسياسية واملدنيـة              -٤٥
يـة   وممارسة الـدول احلال    .)٤٣(واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للنساء وأطفاهلن وأزواجهن     

تعكس الرأي السائد وأن احلقوق السياسية، من قبيل احلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة،               
واحلق يف التصويت ويف الترشُّح لالنتخاب، واحلق يف احلصول على اخلدمات العامة، إمنا هـي               

اً كبـاراً   واملرأة وأطفاهلا، الذين سيصبحون الحق    . حقوق ال يتمتَّع املواطنون باحلق يف ممارستها      
  .د اليت يقيمان فيهااسية والعامة يف البلبدون جنسية، يستبعدون بالتايل من احلياة السي

فقد يواجهون قيوداً خطـرية علـى       . وحرية تنقُّل غري املواطنني مقيَّدة هي األخرى        -٤٦
قدرهتم على السفر واختيار مكان إقامتهم ومغادرة بلدهم أو العودة إليـه، نظـراً إىل أنـه                 

  .كما أهنم قد ُيمنعون أيضاً من الوصول إىل الرعاية الطبية والتعليم والعمل. جواز سفر هلم ال
وقد يواجه األشخاص من غري املواطنني أيضاً انتهاكاٍت حلقهم يف احلرية ويف حماكمة        -٤٧

وخوفاً من االحتجاز أو الترحيل، قد تكون النـساء وقـد           . عادلة ويف سبيل انتصاف فعَّال    
وباإلضـافة إىل ذلـك فـإهنم       . فاهلن أو أزواجهن مترددين يف املطالبة حبقـوقهم       يكون أط 

القانونية اجملانية  ينتفعون يف أحيان كثرية من اخلدمات املتاحة للمواطنني، من قبيل املساعدة             ال
وأحياناً، وكما هو الشأن يف حـاالت االّتجـار         . أو من خدمات املترمجني الشفويني اجملانية     

  .نتزع وثائق املرأة منها، مما مينعها من إثبات هويتهاباألشخاص، ت
وحّق غري املواطنني يف احلياة العائلية مقيَّد هو اآلخر، نظراً لكون أفراد األسرة الـذين                 -٤٨
اخلروج  يسمح هلم يف كثري من األحيان بدخول ذلك البلد حبرية أو           ميتلكون نفس اجلنسية ال    ال

واألم اليت هلا جنسية خمتلفة عن جنسية طفلها، واليت         . أو الدراسة به  منه أو التنقُّل فيه أو العمل       
ليس لديها ترخيص إقامة يف الدولة اليت يقيم هبا طفلها قد تواجه عراقيل قانونية عند املطالبـة                  

. بوفاة الزوج  بالكفالة أو بالتواصل مع طفلها، وال سيما إذا كان الزواج قد انتهى بالطالق أو             
 تتمتَّع بكفالة الطفل فقد يسعى الوالد إىل التمسُّك بالطفل بدعم من دولته اليت              وإذا كانت األم  

هي أيضاً دولة جنسية الطفل؛ ويف حالة كهذه لن يكون مبستطاع الدولة أن متـارس محايتـها             

__________ 

 للجنة القـضاء علـى      ٣٠؛ التوصية العامة رقم     A/HRC/19/43، والوثيقة   A/HRC/7/23انظر أيضاً الوثيقة     )٤٣(
 .التمييز العنصري؛ واإلسهامات املقدَّمة هلذا التقرير
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وغالبـاً مـا    . الدبلوماسية السترجاع الطفل، وستكون قدرهتا على محاية مصاحل األم حمدودة         
  .باخلروج بأطفاهلا من البلد مىت كانت هلم جنسيات خمتلفةُيسمح للمرأة  ال

 وتواجه أيضاً النساء، وكذلك أزواجهن وأطفاهلن الذين ليسوا من رعايـا البلـد،              -٤٩
وتفرض بعض البلدان قيوداً على وصول غري املـواطنني إىل  . صعوبات يف احلصول على عمل 
كما يتعرَّض غري املواطنني لظروف عمل يكتنفهـا الفقـر   . مهنٍ معّينة أو حتديد حصص هلم     

والوسخ بل وحىت اخلطر؛ واالعتداء والعنف اجلنسي واجلسدي والنفسي واللفظي؛ واألجور           
وغالباً ما تؤدِّي الفرص احملدودة للتمتُّع       .)٤٤(ت العمل؛ وغياب العطل   املنخفضة وطول ساعا  

بالضمان االجتماعي وغري ذلك من االستحقاقات املتاحة للمواطنني إىل عـدم االسـتقرار             
  .والتهميش يف صفوف غري املواطنني

لفة ويواجه غري املواطنني أيضاً حتدِّيات يف احلصول على اخلدمات الصحية ألسباب خمت             -٥٠
تتراوح بني االستبعاد الرمسي من بعض أو مجيع خدمات الرعاية الصحية العامة، واالسـتحالة              
العملية للتمتُّع هبذه اخلدمات بسبب الرسوم املفروضة على غري املواطنني وعدم متتُّعهم مبركـز              

ـ     .)٤٥(املهاجر الشرعي أو افتقارهم ألي وثيقة هوية أساسية        دمات  وغياب إمكانية التمتُّع باخل
الصحية يؤثِّر بشكل غري متناسب على املرأة اليت قد تكون عاجزة عن تلقّي رعايـة صـحية                 

وغياب اجلنـسية وانعـدامها     . جنسية وإجنابية مالئمة، مبا يف ذلك الرعاية عند الوالدة وبعدها         
  .ميكن أن تكون هلما أيضاً آثاٌر نفسيةٌ، مثل الغضب واالستياء واإلحباط واالكتئاب

نساء وأزواجهن وأطفاهلن الذين هم من غري الرعايا يواجهون أيضاً عراقيـل يف             وال  -٥١
احلصول على سكن الئق بسبب القيود اليت تفرضها الدول على متتُّع غري املواطنني حبقـوق               
امللكية، وغياب حرية التنقُّل، واملمارسات التمييزية اليت تنتهجها وكاالت اإلسكان، وقلّـة            

  .كن االجتماعيفرص الوصول إىل الس
وما كل الدول تضمن ألطفال األشخاص من غري الرعايا احلق يف التعليم الذي ينص                -٥٢

وهؤالء األطفال الذين قد يفتقرون للوثـائق الالزمـة، غالبـاً           . عليه قانون حقوق اإلنسان   
. ُيستبعدون من املدارس العمومية أو يتوجَّب عليهم دفع رسوم للتـردُّد علـى املدرسـة               ما
ُيستبعدون أيضاً على وجه التحديد من مستويات معّينة من مستويات التعلـيم، مثـل               وقد

  .التعليم العايل، والتدريب املهين، والتعليم اجلامعي
والنساء واألطفال من غري الرعايا معرَّضون إذاً لدرجة أعلى من خطر التعرُّض للعنف،               -٥٣

 ويف انتظار احلصول على جنـسية الـزوج         .)٤٦(مبا يف ذلك العنف املرتيل واالجتار باألشخاص      
ويف ظروف أخرى،   . على رخصة إقامة قد تتعرَّض املرأة للعنف واالعتداء على أيدي الزوج           أو

__________ 

 .١١، الفقرة E/CN.4/Sub.2/2003/23/Add.3انظر أيضاً الوثيقة  )٤٤(
)٤٥( A/HRC/19/43 ٣٢، الفقرة. 
 .٣٩املرجع نفسه، الفقرة  )٤٦(
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ومـىت  . قد تكون املرأة ممانعةً لترك زوجها خوفاً من فقدان أطفاهلا الذين هلم جنسية خمتلفـة              
لتخلّي عن هذه العالقات القائمة علـى       يكن للنساء جنسية فإهنّن يواجهن حتدِّيات أكرب يف ا         مل

ويف بعض البلدان أُفيد أيضاً بأن اآلباء من غـري الرعايـا   . االعتداء والتماس مساعدة السلطات   
  .)٤٧(يسعون إىل تزويج بناهتم يف سن مبكِّرة ألشخاص من رعايا البلد قصد كسب األمان

كن أن يواجه األشخاص    ويف حاالت الرتاعات والكوارث أو التشريد أو الطوارئ مي          -٥٤
من غري الرعايا، وال سيما منهم عدميو اجلنسية، صعوباٍت يف احلصول على الغذاء واملـأوى               

وهكذا فإن األطفـال    . وغري ذلك من أشكال املساعدة الالزمة، فضالً عن تقفّي أثر أسرهم          
  .كثرياً ما يبقون يف دور األيتام أو يف الكفالة

ة وحقوق األقليات من غري الرعايا كثرياً ما ال ُتحَترم وحقوق األشخاص ذوي اإلعاق  -٥٥
هي األخرى؛ فعلى سبيل املثال ميكن أن تواجه األقلية من غري املواطنني حتدِّيات إضـافية يف                

  .إعمال حقها يف التمتُّع بثقافتها
وأُفيد أيضاً حباالت ختويف وهتديد للناشطني املشاركني يف احلمالت ذات الـصلة              -٥٦

والدول ملزمةٌ خبلق بيئة متكينية إلعمال حقوق اإلنسان، مبا يشمل محاية حقـوق             . ةباجلنسي
  .املدافعني عن حقوق اإلنسان املشاركني يف هذه احلمالت

  أفضل املمارسات  -سادساً  
يف األعوام األخرية، ألغت بلدان عديدة أو عدَّلت أحكامها التمييزية يف جمال اجلنسية          -٥٧

وقد رحَّبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفـل            . هايف قوانينها ودساتري  
حباالت خمتلفة من مثل هذه اإلصالحات أو بدايات اإلصالحات، من قبيل تلك اليت أفاد هبا               
كلٌّ من إريتريا وأوغندا وباكستان وبنغالديش وبيالروس، وتايلند، واجلزائـر، ومجهوريـة            

ا، وساموا، وسانت لوسيا، وسري النكا، وسنغافورة، وسويسرا،      الكونغو الدميقراطية، وزامبي  
 .)٤٨(وغابون، وغامبيا، وفيجي، وكينيا، ومالطة، ومالوي، وملـديف، واهلنـد، واليابـان           

وأُجري تدرجيياً إصالح للقانون للسماح للمرأة بنقل جنـسيتها إىل أطفاهلـا، ويف بعـض               
 مـن إثيوبيـا، وأسـتراليا، وإندونيـسيا،         احلاالت االستثنائية إىل زوجها األجنيب، يف كلٍّ      

__________ 

أعطوا املرأة حقوق مواطنة متساوية مـع حقـوق         : األردن"يف  " أمي أردنية وجنسيتها حق يل    "انظر محلة    )٤٧(
 .www.equalitynow.org/take_action/discrimination_in_law_action451:  املوقع التايلانظر، "الرجل

، CEDAW/C/COD/CO/5  ،CEDAW/C/LCA/CO/6  ،CEDAW/C/ERI/CO/3  ،CEDAW/C/MWI/CO/5: انظر أيـضاً   )٤٨(
CEDAW/C/PAK/CO/3  ،CEDAW/C/JPN/CO/6  ،CEDAW/C/LKA/CO/7  ،CEDAW/C/BGD/CO/7 ،

CEDAW/C/ZMB/CO/5-6 ،CEDAW/C/KEN/CO/7 ،CEDAW/C/DZA/CO/3-4و CRC/C/SGP/CO/2-3. 
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وبنغالديش، وبوتسوانا، وتركيا، وتونس، واجلزائر، ورواندا، وزمبابوي، وسـان مـارينو،           
  .)٤٩(وسرياليون، وكينيا، ومصر، واملغرب، وموناكو

حتقيـق  وإصالح قوانني اجلنسية غالباً ما رافقته مبادرات أوسع نطاقاً للتوصُّـل إىل               -٥٨
فعلى سبيل املثال، أنشأت الربملانيات، يف روانـدا،        .  اجلنسني يف خمتلف امليادين    املساواة بني 

 هبدف األخذ بالعنصر اجلنساين على مجيع املستويات وذلك،         ١٩٩٦حمفل الربملانيات يف عام     
خاصة، من خالل التحسيس وتعزيز متكني املرأة وإدماج العنـصر اجلنـساين يف القـوانني               

 وأدَّت جهود الربملانيات إىل تعديل قـوانني        .)٥٠(ملشاريع وامليزانيات والسياسات والربامج وا  
  .خمتلفة متيِّز ضد املرأة، وال سيما القانون املتعلِّق باجلنسية

وباإلضافة إىل ذلك، رفعت بلدان معّينة مثل آيرلندا، وتايلند، وتركيا، وجامايكـا،              -٥٩
، واملغـرب،   )جزئياً(اين، وماليزيا   ومجهورية كوريا، وفيجي، وقربص، وليختنشت    واجلزائر،  

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وهذه           ٩ومصر، حتفظاهتا على املادة     
ورفـع  . خطوة هامة يف طريق ضمان تساوي املرأة والرجل يف املسائل املتعلِّقـة باجلنـسية             

ت السياسات العامة املناسبة    التحفظات جيب أن تتبعه اإلصالحات القانونية املالئمة وإصالحا       
  .لضمان إعمال احلقوق يف املمارسة الفعلية

وتعهدت بلدان أخرى بإصالح قوانينها املتعلِّقة باجلنسية أو هي بـصدد الـتفكري               -٦٠
على سبيل املثال، أفاد لبنان بأنه كان قد أنشأ جلنةً وزاريةً لدراسة الطلبات             . )٥١(إصالحها يف

وتقدَّمت اللجنة  . تمع املدين الرامية إىل تعليق القانون املتعلِّق باجلنسية       املقدَّمة من منظمات اجمل   
الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية مبشروع لتعـديل القـانون املتعلِّـق باجلنـسية إىل اللجنـة                

وأفادت السنغال أيضاً بأهنا بصدد النظر يف قانوهنا املتعلِّق باجلنسية          . ٢٠١٢يونيه  /حزيران يف
  .رأة من نقل جنسيتها إىل زوجها وأطفاهلالتمكني امل

وأشارت دول خمتلفة يف إسهاماهتا يف هذا التقرير إىل أهنا كانـت قـد أدرجـت                  -٦١
ضمانات يف قوانينها املتعلِّقة باجلنسية ملنع حاالت انعدام اجلنسية أو التقليـل منـها، وهـي     

نسية إىل األطفال املولـودين     ضمانات ميكن للنساء وأطفاهلن االستفادة منها من قبيل نقل اجل         
لوالدين عدميي اجلنسية، ومنع فقدان اجلنسية إذا ما أدى ذلك إىل انعدام اجلنسية، مضيفةً أهنا               

__________ 

انظر إسهامات كل من أستراليا وتركيا وتونس وسان مارينو واملغرب؛ مفوضية األمم املتحـدة الـسامية                 )٤٩(
قـانون  "؛ ومانيب، )٢٦انظر احلاشية ( املساواة بني اجلنسني  عنلشؤون الالجئني، مذكرة معلومات أساسية      

 .٤٥، الصفحة )١٠ية انظر احلاش ("املواطنة يف أفريقيا
 .www.rwandaparliament.gov.rw/parliament/forumrwpf.aspx :انظر املوقع التايل )٥٠(
ذكرة معلومات  وانظر أيضاً مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، م        . إسهامان من السنغال ولبنان    )٥١(

للحصول على املزيد من املعلومات عـن التعهـدات         ) ٢٦انظر احلاشية   (أساسية عن املساواة بني اجلنسني      
احملدَّدة اليت أعلن عنها كل من السنغال وليبرييا يف االجتماع الوزاري ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون                

 .٢٠١١الالجئني يف عام 
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كما أهنا شنَّت محالت توعيـة إلبـالغ        . سهَّلت إجراءات جتنُّس األشخاص عدميي اجلنسية     
  .عدميي اجلنسية باخليارات املتاحة هلم للحصول على جنسية

د متّ الطعن يف القوانني التمييزية بشأن اجلنسية أمام حماكم العديد من البلدان، وكذلك              وق  -٦٢
ويف بعض احلاالت، متّ تعديل القوانني التمييزية علـى إثـر           . أمام آليات حقوق اإلنسان الدولية    

 واحلجج اليت استخدمها من طعنوا يف هذه القوانني ويف القرارات اليت          . أحكام صادرة عن احملاكم   
اختذهتا هذه احملاكم واآلليات اليت تعلن أن هذه القوانني متييزية وتنتهك أحكام حقـوق اإلنـسان       

  .ميكن أن ُتستخدم كمثال للممارسة اجليدة ميكن لبلدان أخرى أن تقتدي به
م جلمهورية بوتسوانا ضد    املدعي العا ومن أكثر القضايا وجاهةً هبذا اخلصوص قضية          -٦٣

 ١٩٨٤حيث حكمت حمكمة بوتسوانا العليا بأن قانون املواطنة لعـام           ) ١٩٩٢ (يونييت داو 
وحسب هذا القانون فإنه . ينتهك دستور بوتسوانا حيث إنه مييِّز ضد املرأة على أساس اجلنس

يف حني أن أطفال الرجال البوتسوانيني املتزوجني من أجنبيات أو األطفال املولودين خـارج              
 بوتسوانا حبكم املولد فإن أطفال النـساء البوتـسوانيات          نطاق الزواج هلم احلق يف جنسية     

واستشهدت احملكمة يف حكمها باتفاقية القضاء      . املتزوجات من أجانب ال حق هلن يف ذلك       
 ليتطابق مع هـذا     ١٩٩٥وُعدِّل قانون املواطنة يف عام      . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     

  .احلكم
يالت املقترح إدخاهلا على أحكام التجـنُّس يف        التعدويف الفتوى الصادرة خبصوص       -٦٤

قالت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان إن األحكـام         ) ١٩٨٤ (دستور كوستاريكا 
الدستورية اليت متيِّز بني الرجل واملرأة يف احلصول على اجلنسية من خالل الزواج من مواطن               

ة املعترف هبـا يف اتفاقيـة البلـدان         احلماية املتساوي  من مواطين كوستاريكا تنتهك احلق يف     
  .وأوصت احملكمة بتعديل الدستور، وهو ما متّ القيام به بسرعة. األمريكية

 حكمت احملكمة األوروبيـة حلقـوق       ،)٥٢()٢٠١١ ( ضد مالطة  جينوفيزويف قضية     -٦٥
سان، اإلنسان بأن اجلنسية تندرج يف نطاق احلماية اليت توفرها االتفاقية األوروبية حلقوق اإلن            

بوصفها جزءاً من هوية الشخص االجتماعية، اليت هي بدورها جزء من حيـاة الـشخص               
اخلاصة، كما حكمت بأن التمييز بني والد طفل ووالدته غري مسموح به فيما يتعلَّق باحلصول 

  .على اجلنسية
وهناك أيضاً قضايا أخرى ال تتناول بشكل مباشر املسائل ذات الصلة باجلنسية هلـا                -٦٦
أيضاً تأثري هام على تعزيز حظر التمييز القائم على اجلنس فيما يتصل مبسائل اجلنـسية؛               هي  

 ١٩عمر الـدين جفـرا و  شريين  (والتمييز ضد الزوج األجنيب يف احلصول على مركز املقيم          
، اللجنـة املعنيـة حبقـوق       )١٩٨١( امرأة أخرى من نساء موريشيوس ضد موريـشيوس       

__________ 

:  من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان٨اجلنسية، وانعدام اجلنسية واملادة "نك،  فورينيه دي غروت وأوليفيه )٥٢(
 .٢٠١٢، ٢ ، العدد١٤، اجمللد اجمللة األوروبية للهجرة والقانون، "جينوفيز ضد مالطةتعليقات على قضية 
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، بلجودي ضد فرنـسا   و) ١٩٨٨ (برهاب ضد هولندا  (ائلية   واحلق يف حياة ع    ؛)٥٣()اإلنسان
راتيغان وآخرون ضد املوظف املـسؤول      (؛ وحرية التنقُّل    )احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان   

  . من بني قضايا أخرى،) زمبابويعن اهلجرة،
وتقدِّم بعض البلدان يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا أمثلةً جيدة لكيفية قيام               -٦٧
حلكومات بإدخال تعديالت على قوانينها املتعلِّقة باجلنسية إلضفاء املزيد مـن املـساواة يف              ا

وكان دور اجملتمع املدين يف الدفاع عن التغيُّـرات يف املنطقـة            . املسائل ذات الصلة باجلنسية   
ومشلت بعض العوامل املسامهة يف جناح محالت اجملتمع املدين هذه اعتمـاد رؤيـة              . ملحوظاً

تراتيجية عمل واضحتني، وتعزيز احلملة من خالل تركيز إقليمي ووطين، واالستثمار يف            واس
  .)٥٤(البحث الشامل وإقامة حتالفات واسعة النطاق، واالستخدام الفعَّال لوسائل اإلعالم

وأبقت محلة إقليمية قادها جتمُّع البحث والتدريب والعمل من أجل التنميـة علـى                -٦٨
عمليات، وتطوير مهارات املناصـرة، والـسعي إىل كـسب الـدعم     تركيزها على توثيق ال 

السياسي، وجتنيد النساء وعامة اجلمهور، والعمل مع وسائل اإلعالم واحلفاظ على الـروابط             
 وقدَّمت احلملة أيضاً دعماً مباشـراً للنـساء        .)٥٥(اإلقليمية، وعلى جانب التضامن يف احلملة     

مث . احلالية، وذلك من خالل إسداء املـشورة القانونيـة        املتضرِّرات من جّراء قوانني اجلنسية      
اعُتِمَدت استراتيجياٌت أخرى خمتلفة على الصعيد الوطين؛ يف املغرب مثالً ُنظِّمت مـؤمتراٌت             
صحفية واحتجاجات وأنشطة أخرى تستهدف احلكومة والربملان وعامة اجلمهور ووسـائل           

 ومتّ إنشاء شبكة مـن      .)٥٦(غرب وحليفاهتا احمللية  اإلعالم نظَّمتها اجلمعية الدميقراطية لنساء امل     
للمرأة ُتسجِّل فيها املنظمات النسائية كيفية تأثري القانون التمييزي علـى           " مراكز االستماع "

ومتثَّلت واحدة من نقاط قوة احلملة يف قدرهتا على تعبئة النساء . العائالت يف مجيع أحناء البالد
واسـتطعن  . لاليت استطعن التحدُّث ألول مرة عن وضعهن   املغربيات املتزوجات من أجانب ا    

وعلى إثر تعديالت   . ٢٠٠٢أيضاً أن يستثمرن الزخم عندما متّ إصالح قانون األسرة يف عام            
  .قانون اجلنسية ُنظِّمت أنشطةٌ إلذكاء الوعي إلطالع النساء على التغيُّرات يف القانون

كام اجلنسية يف مصر شارك اجملتمع املدين       وعلى إثر التعديالت اليت أُدِخلت على أح        -٦٩
يف جمموعة متنوِّعة من األنشطة، من بينها رصد تنفيذ القانون اجلديد على املستويني التنفيذي              

وسعى أيضاً الناشطون يف احلملة إىل استصدار أحكام مناسبة مـن احملـاكم يف              . والقضائي
  .)٥٧(هلم ذلكمكافحة املمارسات التمييزية يف تنفيذ القانون، وكان 

__________ 

 ).A/36/40 (٤٠الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والثالثون، امللحق رقم  الوثائق )٥٣(
 .٤، الصفحة )٢٧انظر احلاشية " (حالة األشخاص عدميي اجلنسية"الورا فان فاس،  )٥٤(
 .http://crtda.org.lb/project/22: ، على املوقع التايل"محلة حق املرأة العربية يف اجلنسية"انظر  )٥٥(
 .ورقة أسهمت هبا اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب )٥٦(
 .ل اجلنسيةمحلة جتمُّع البحث والتدريب والعمل يف جما )٥٧(
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وتشمل االستراتيجيات األخرى اليت جلأ إليها اجملتمع املدين إقامة شراكات واسـعة؛      -٧٠
وعقد اجتماعات ثنائية مع أعضاء الربملان واحلكومة؛ وتنظيم عروض مسرحية، واجتماعات           
مائدة مستديرة، وحلقات تدريبية، ولوائح؛ وإجراء دراسات ميدانية، كوسـيلة للمناصـرة            

 أصحاب املصلحة ذوي الصلة ببيانات مباشرة حول مدى وأشكال معانـاة املـرأة               لتزويد
وأسرهتا؛ وعمليات احتجاجية واعتصامات؛ واستخدام التكنولوجيات اجلديدة، وذلك أحياناً         

   .)٥٨(بدعم من املنظمات غري احلكومية الدولية للتوعية وجلمع التوقيعات
املدين يف بلدان مثل ماليزيا واألردن، مـع        وشاركت يف ذلك أيضاً منظمات اجملتمع         -٧١

آليات حقوق اإلنسان الدولية من قبيل جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، وقدَّمت تقـارير               
  .)٥٩(بديلة ومعلومات أخرى هلا صلة بالنهوض بقضيتها لدى استعراض دوهلا

  االستنتاجات والتوصيات   -سابعاً  
 وال بـد    - نساًء ورجاالً وأطفـاالً      -لجميع  حلق يف اجلنسية حق أساسي ل     إن ا   -٧٢

والتساوي يف حقوق اجلنسية ُبعد أساسي      . جلميع الدول األطراف من اعتباره حقاً أساسياً      
وسـلطة الـدول    . لضمان حقوق اإلنسان للمرأة وحيوي ملنع حاالت انعدام اجلنـسية         

سيما قـانون حقـوق     التقديرية يف منح اجلنسية ملواطنيها حيد منها القانون الدويل، وال           
وبالتايل جيب أن تضمن الدساتري وقوانني اجلنسية التمتع التام بتـساوي           . اإلنسان الدويل 

وعلى الرغم مـن    . املرأة يف حقوق اجلنسية وإدخال ضمانات ملنع حاالت انعدام اجلنسية         
زال التطورات اإلجيابية يف بعض البلدان إال أن قوانني اجلنسية يف بلدان عديدة أخرى ال ت              

فاملرأة والرجل ال يتمتعان حبقوق متساوية يف احلـصول علـى جنـسية             . متيز ضد املرأة  
تغيري اجلنسية أو االحتفاظ هبا، وال ُيسمح هلما بنقل اجلنسية إىل األطفال أو للـزوج                أو
والتمييز ضد املرأة يف املـسائل ذات الـصلة باجلنـسية           . الزوجة على نفس األساس    أو
وبالتايل توصي مفوضية األمم املتحدة الـسامية       . القانون ويف املمارسة  يزال سائداً يف     ال

  : حلقوق اإلنسان الدول واجلهات الفاعلة األخرى مبا يلي
سحب مجيع التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز             )أ(  

 سيما حتفظاهتا   ضد املرأة اليت تعرقل متتع املرأة حبقوقها يف اجلنسية مبساواة مع الرجل، وال            
، والتصديق على صكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة، مبـا فيهـا             ٩على املادة   

  .الربوتوكوالت االختيارية اليت تنص على تقدمي الشكاوى الفردية
__________ 

انظـر  " (أمـي أردنيـة  "منظمة املـرأة العربيـة يف األردن ومحلـة    /انظر على سبيل املثال إسهام الكرامة     )٥٨(
 ).٤٧ احلاشية

ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق         ) ماليزيا(إسهاما منظمة مساعدة املرأة      )٥٩(
 .األدىن
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إلغاء مجيع األحكام الواردة يف الدستور ويف قوانني اجلنسية اليت متيز ضد              )ب(  
ة بني الرجل واملرأة فيما يتعلق باحلصول على اجلنسية         املرأة، وذلك لضمان املساواة التام    

ويتعني على الدول، بشكل خاص، ضمان أالّ يغري الزواج مـن           . وتغيريها واالحتفاظ هبا  
أجنيب أو تغري جنسية الزوج أثناء الزواج، بصورة تلقائية، جنسية الزوجة أو يرغمها على              

وعلـى الـدول أن     . عدمية اجلنسية التجّنس جبنسية الزوج، أو يعّرضها خلطر أن تصبح         
تدرج ضمانات يف القوانني الوطنية تكفل أن يكون فقدان اجلنسية مـشروطاً بـالتمتع              

وعلى الدول أن تضمن أيـضاً الـسماح        . جبنسية أخرى أو احلصول على جنسية أخرى      
للمرأة بنقل جنسيتها إىل زوجها األجنيب على نفس األساس الذي حيق به ذلك للرجـل،               

قدان النساء الاليت حيصلن على اجلنسية على أساس الزواج من أحد رعايا الدولة             وعدم ف 
  .الزوجوفاة املعنية لتلك اجلنسية يف حالة فسخ الزواج أو 

تعديل قوانني اجلنسية لتمكني املرأة من نقل جنسيتها إىل أطفاهلا مبساواة             )ج(  
سية، جيب أال متيز القوانني بني وباإلضافة إىل ذلك، وفيما يتعلق باكتساب اجلن   . مع الرجل 

كما يتعني على الدول أن تـسهر علـى         . األطفال املولودين يف نطاق الزوجية وخارجه     
  .متاسك مجيع القوانني والسياسات واللوائح اليت تتناول اجلنسية

تعديل قوانني اجلنسية والسماح للمرأة اليت انفسخ زواجها بأن تسترجع            )د(  
ة جنسيتها السابقة من خالل تصريح بسيط يف احلاالت اليت تفقد من جديد وبصورة تلقائي

وعلـى  . فيها املرأة بصورة تلقائية جنسيتها أو يتعني فيها عليها التخلي عنها عند الزواج            
  .الدول أيضاً إذكاء الوعي يف صفوف السناء بكيفية استرجاع اجلنسية

وين مـن جنـسيتني     االعتراف باحلق يف جنسيتني لألطفال املولودين ألب        )ه(  
خمتلفتني ولألزواج املتزوجني من أجانب واملقيمني يف دولة أحد الزوجني والذين يبـدون             

  .رغبتهم يف احلصول على جنسية الزوج أو الزوجة دون فقدان اجلنسية األصلية
اختاذ التدابري الالزمة للتطرق للممارسات اليت متيز ضد املرأة يف املسائل             )و(  

ة، فضالً عن التمييز غري املباشر يف قوانني اجلنسية، كيما يتـسىن حتقيـق              املتصلة باجلنسي 
ويتعني على الـدول أن تعـاجل    . املساواة املوضوعية بني املرأة والرجل يف مسائل اجلنسية       

التحديات احملددة اليت تواجهها املرأة اليت تشكو من أشكال متييز متعددة، وال سـيما يف               
  . متتعها باحلق يف اجلنسية

ضمان التمتع الكامل حبقوق اإلنسان ألفـراد أسـر غـري املـواطنني،            )ز(  
كما جيب  . سيما احلق يف التعليم، والصحة، والعمل واإلقامة، وعدم التعرض للعنف          وال

  .أن تتاح هلم سبل االنتصاف اإلدارية والقضائية
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 مع  تساوي املرأة بحتسني مجع البيانات والبحث ونشر املعلومات املتعلقة          )ح(  
وهذا يشمل املعلومات املتعلقة باألحكام القانونيـة وآثـار         . الرجل يف احلق يف اجلنسية    

  .التمييز ضد املرأة يف املسائل املتصلة باجلنسية على متتعهن حبقوق اإلنسان
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان تسجيل مجيع الفتيات والفتيان مباشرة            )ط(  

على أساس اجلنس أو العرق أو اإلعاقة أو املركز االجتماعي          بعد الوالدة، دون أي متييز      
  .كما جيب أن يسجل الزواج يف الوقت املناسب. أو غريه

ضمان تساوي فرص احلصول على الوثائق املستخدمة إلثبات اجلنسية،           )ي(  
وجيب تعديل القوانني   . وال سيما جوازات السفر ووثائق اهلوية وشهادات امليالد والزواج        

  ارسات اليت تقضي حبصول املرأة على موافقة ومساندة زوجها أو أسرة زوجهـا أو             واملم
والد زوجها للحصول على وثائق اجلنسية، مبا يف ذلك الوثائق اليت تتطلب موافقة الزوج              

وجيب توفري نظم بديلة إلثبات اهلويـة يف        . على تسجيل أمساء األطفال يف جواز سفر األم       
  .ها مستندات اإلثبات متاحة أو ال ميكن منطقياً احلصول عليهاالسياقات اليت ال تكون في

تيسري احلصول على اجلنسية بالنسبة لألشخاص الذين ال يستفيدون من            )ك(  
اإلصالحات احلديثة املدخلة على قوانني اجلنسية ألن القانون ليس له أثر رجعي أو يفرض              

  . شروطاً صارمة
ال متاحة ويف متناول األشـخاص      ضمان أن تكون سبل االنتصاف الفع       )ل(  

وعلى الدول أيضاً . املتأثرين نتيجة األحكام التمييزية على أساس اجلنس يف قوانني اجلنسية  
أن تنشر على نطاق واسع مجيع األحكام القضائية والتوصيات ذات الصلة الصادرة عـن      

  .آليات حقوق اإلنسان واملتعلقة باجلنسية، وضمان تنفيذها
مج التدريب للمسؤولني احلكوميني وملوظفي القضاء وألصحاب    تنفيذ برا   )م(  

املصلحة يف اجلهاز القضائي، وغري ذلك من أصحاب املصلحة على مجيـع املـستويات،              
ويتعني أيضاً على الدول زيادة وعي اجلمهور، وال سيما         . خبصوص قوانني اجلنسية املعدلة   

  . ني واإلجراءات املنقحة حديثاًالنساء، بالتساوي يف احلق يف اجلنسية وبشأن القوان
محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان للمرأة املشاركني يف محالت هلا صـلة        )ن(  
 وضمان التمثيل الفعلي للمرأة يف مجيع إصالحات قانون اجلنسية، سواء علـى             ،باجلنسية

  .املستوى الوطين أو اإلقليمي أو الدويل
لعاملني من أجل وضع حد للتمييز      تعزيز التعاون بني أصحاب املصلحة ا       )س(  

. ضد املرأة يف قوانني اجلنسية، وأصحاب املصلحة العاملني من أجل منع انعدام اجلنـسية             
ويشمل ذلك الدول، واملنظمات الدولية وجمموعات اجملتمع املدين واألفراد املتـضررين           

  .أنفسهم



A/HRC/23/23 

GE.13-11940 24 

راض جيب أن يستمر كل من جملس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االستع             )ع(  
الدوري الشامل، واإلجراءات اخلاصة، وهيئات املعاهدات، يف مراجعة قـوانني الـدول            
وممارساهتا فيما يتصل بالتمييز ضد املرأة يف املسائل ذات الصلة باجلنسية، مبـا يف ذلـك                

وجيـب أن   . حيثما أدى هذا التمييز إىل حالة من انعدام اجلنسية بالنسبة للمرأة أو أطفاهلا            
  .ليات تعمل مع اجملتمع الدويل، وال سيما مع املنظمات النسائيةتظل هذه اآل

        
  


