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توجه نحو الغاء التمييز القائم عىل الجندر يف قوانني الجنسية
زهرة الربازي ولورا فان فاس

ميثل التمييز القائم عىل الجندر عنراً ال يستهان فيه يف توليد وتأبيد حالة انعدام الجنسية، وال تزال هناك حاجة 
ملحة ملعالجة هذا النوع من التمييز ضمن قوانني الجنسية.

طـرق.  بعـدة  النـاس  حيـاة  التمييزيـة  الجنسـية  قوانـني  ُتعطـل 
املشـاكل  مـن  خوفـاً  األطفـال  إنجـاب  عـدم  يختـارون  فالنسـاء 
التـي سـيواجهها هـؤالء األطفـال. يف حـني أنَّ الشـباب األكفيـاء 
غـري قادريـن عـىل العثـور عـىل زوجـة خوفـاً مـن تبعـات انعـدام 
الجنسـية عـىل أرسهـم، ليـس أقلهـا انتقـال انعـدام الجنسـية إىل 
أطفالهـم. وكذلـك األزواج الذيـن جمعتهـم املحبـة يخضعـون إىل 
ضغـوط تدفعهـم للطـالق أمـاًل يف أن يفتح هذا لهم بابـاً للحصول 
عـىل الجنسـية، ومسـتقباًل أكرث أمانـاً ألطفالهم. وأطفـال معدومي 
عـىل  الحصـول  أو  تعليمهـم،  إكـامل  يسـتطيعون  ال  الجنسـية 
الرعايـة الصحيـة، أو العثـور عىل وظيفة الئقة عندمـا يكربون، وال 
يسـتطيعون الحصـول عـىل مرياثهـم من املمتلـكات، أو السـفر أو 
التصويـت يف االنتخابـات. وال تتعـدى هـذه اآلثـار يف كونهـا آثـاراً 
غري مقصودة لقوانني الجنسـية التي تسـمح للرجال، دون النسـاء، 
منـح جنسـيتهم ألطفالهـم. وحقيقـة األمـر غـري ذلـك متامـاً: فمنذ 
القـدم كان القصـد مـن األنظمـة، التـي مبوجبهـا تكـون جنسـية 
األب حاسـمة بالنسـبة ألبنائـه، تحقيـق الوحدة واالسـتقرار لألرس. 
ومـع ذلـك، ففـي الواقـع، يكـون األثـر أكـرث قسـوًة1 عندمـا يكون 
الطفـل غـري قـادٍر عـىل الحصول عىل جنسـية أمه بسـبب القوانني 
التمييزيـة. وتحديـداً، قـد ُيـرتك الطفـل دون جنسـية إذا كان األب 
عديـم الجنسـية أو غـري معـروف أو ُمتـوىف أو غـري قـادر أو راغب 

يف منـح جنسـيته ألبنائـه. 

تلـك  انتقـال  بإمكانيـة  ُيقـر  ترشيـع  سـوى  األمـر  يحتـاج  وال 
الجنسـية، سـواًء جنسـية األب أم األم، إىل الطفـل. ويكـون ذلـك 
بإضافـة بسـيطة ولكنهـا فعالـة تشـمل كلمتـني، هـام- “أو األم”- 
وهنـا تكمـن واحـدة من قصـص نجاح مكافحـة انعدام الجنسـية. 
ويـزداد الوعـي بأهميـة قواعـد الجنسـية املحايدة لكال الجنسـني، 
ومـن خـالل ذلـك تتوافـر جهـود التعبئـة لهـذه القضيـة. وتتزايـد 
الضغـوط اآلن عـىل تلـك الـدول التـي ال تـزال تطبـق الترشيعـات 

التمييزيـة.

وهنـاك العديـد مـن الـدول التـي يعيـش فيهـا عـدد كبـري مـن 
التمييزيـة.  القوانـني  تـزال تطبـق  الجنسـية، ال  السـكان عدميـي 
فمثـاًل، يف الكويـت وسـوريا وماليزيـا يـرث األطفـال آلبـاء عدميـي 
الجنسـية حالـة انعـدام الجنسـية تلـك واملشـاكل املتعلقـة بهـا، 
حتـى لـو كانـت أمهاتهـم يتمتعـن بالجنسـية؛ أمـا إذا كان والـد 

الطفل يتمتع بالجنسـية فسـوف يكون مبنأى عن هذه املشـكالت 
حتـى لـو كانـت أمـه معدومة الجنسـية. وهنـاك 27 بلـداً يصُعب 
أو يسـتحيل فيهـا عـىل الطفل أْن يكتسـب جنسـية األم2. ولو أنهم 
ولـدوا وعاشـوا يف تلـك البلـد عـىل الـدوام، فهـم عرضـة لخطـر 
الرتحيـل، ويفتقـرون إىل إمكانيـة الحصـول عـىل الخدمـات التـي 
متولهـا الحكومـة، مثـل الرعايـة الصحيـة والتعليـم، ومُيتنـع عليهم 
يـؤدي  وقـد  املهـن.  بعـض  مامرسـة  أو  العقـارات  امتـالك  حـق 

بيهاريس بعد تأكيد جنسيته اآلن يف بنغالديش وقد أصبح لديه 
األمل يف أن يعيش حياة عادية بعد سنوات من اإلقصاء.
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اسـتثنائهم مـن الحصـول عـىل جنسـية األم أيضـاً إىل معاناتهم من 
مشـاكل نفسـية كبـرية تتعلـق بتشـكيل هويتهـم وانتامئهـم.

وتلقـى اليـوم فكـرة أنَّ الرجـال والنسـاء متسـاوون أمـام القانـون 
القبـول عمومـاً يف جميـع أنحـاء العامل-  حتى أنهـا محمية مبوجب 
دسـاتري العديـد مـن الـدول. ولكن هذا ليس سـوى تطـور حديث 
نسـبياً، وال يـزال هناك عمل ينبغي االضطالع بـه لضامن أن ُيرتجم 
مبـدأ املسـاواة بـني الجنسـني عـىل مسـتوى القوانـني واملامرسـات 
والسياسـات التـي ال متيـز بـني رعايـا الدولـة عـىل أسـاس الجنـدر. 
وقبـل إقـرار اتفاقيـة القضـاء عـىل جميـع أشـكال التمييـز ضـد 
املـرأة عـام 1979، كانت العـرشات من الدول ال تراعـي التكافؤ يف 
حقوق الجنسـية بني النسـاء والرجال. فاملرأة التي تحمل جنسـية 
هولنـدا أو باكسـتان أو تايالنـد أو سـاحل العـاج مل يحـق لهـا منح 
تلـك الجنسـية إىل أطفالهـا عـىل قـدم املسـاواة مع الرجـال وذلك 

حتـى األعـوام 1985، 1987، 1992، 1998 عـىل التـوايل.

منـذ ذلـك الحـني، سـقطت قوانـني الجنسـية القامئـة عـىل التحيـز 
إىل جنـس معـني يف جميـع أنحـاء العـامل تباعـاً كأحجـار الدومينو، 
فظهـرت موجـات مـن اإلصـالح يف أكـرث مـن عرشين بلـد منذ عام 

2000. وكانـت السـنغال مـن أواخر الـدول التي حـذت حذو تلك 
الـدول بتعديـل قانـون الجنسـية يف يونيو/حزيـران 2013. وهناك 

عـدد مـن الـدول األخرى تناقـش بالفعـل تغيـري قوانينها.

النقاط العالقة 
مـن  القـدر  بذلـك  تحظـى  ال  أخـرى  دول  يف  القضيـة  أنَّ  يبـدو 
االهتـامم. فرغـم األمثلـة عـىل اإلصـالح يف جميـع أنحـاء العـامل، مل 
ُيلـَغ التمييـز القائـم عـىل الجنـدر متامـاً يف قوانني الجنسـية لديها. 
واإلجابـة عـىل السـؤال “ملَ ال؟” يختلـف حتاًم من دولـة إىل أخرى، 
تعـرتض  التـي  املشـرتكة  العوامـل  بعـض  أنَّ هنـاك  يبـدو  ولكـن 
طريـق التغيـري. وتتمثـل إحـدى الُحجج التـي تقدمها الـدول مراراً 
وتكـراراً يف سـعيها لتسـويغ اإلبقـاء عـىل القوانـني التمييزيـة فيهـا 
أنَّ السـامح  للنسـاء ملنـح جنسـيتها ألبنائهـا مخالـف ملنـع تلـك 
الجنسـية: وحقيقـًة، يسـتطيع  إزدواجيـة  الدولـة مواطنيهـا مـن 
األطفـال يف بعـض الحـاالت الحصـول عىل جنسـيتني عنـد الوالدة. 
ومـع ذلـك، فالحـال نفسـه ميكـن أن ينطبق عـىل الرجـل املواطن 
تسـتخدم  الـدول  مـن  والعديـد  أجنبيـة.  بامـرأة  يتـزوج  عندمـا 
وسـائل أخـرى لضـامن أنَّ األطفـال يحتفظـون يف نهايـة املطـاف 

بجنسـية واحـدة فقـط.

الطريق إىل اإلصالح يف مرص 

أن يكون ذلك فقط  الجنسية  قانونها ملنح  يف  أوردت مر قدمياً 
من األب إىل أوالده. ومتثل تسويغ الحكومة لهذا التمييز يف منع 
جنسيتني  يحمالن  أبواه  يكون  حيث  لجنسيتني  الطفل  “اكتساب 
مختلفتني، وهذا األمر سيؤدي إىل اإلرضار مبستقبله ]و[ أنَّ اكتساب 
الطفل لجنسية أبيه هو اإلجراء األمثل للطفل3”. وجاء التغيري يف 
عام 2004، عندما أدرجت مر تعدياًل بإضافة عبارة “أو والدة” 
يف البند الذي ُينظم عملية اكتساب الجنسية عن طريق النسب4. 
املجتمع  قادها  التي  الناجحة  املنارصة  لحملة  تتويجاً  هذا  وكان 

املدين.

غري  املنظامت  عملت  وطني  ائتالف  تشكل   ،1998 عام  ويف 
“تقرير  تجميع  عىل  خالله  من  املرأة  بحقوق  املعنية  الحكومية 
الظل” للمجتمع املدين وتقدميه للجنة القضاء عىل جميع أشكال 
التمييز ضد املرأة التابعة لألمم املتحدة حول التقدم الذي تحرزه 
االتفاقية؛  تلك  مبوجب  التزاماتها  بتنفيذ  يتعلق  مبا  الحكومة 
املنارصة  وجهود  املشرتكة  البحوث  إجــراء  عملية  أرســت  وقد 
يف  التعاون  من  ملزيد  األسس  التحالف  هذا  مظلة  تحت  العاملة 
منظامت  العديد من  عام 2002، رشعت  وبحلول  القضية5.  هذه 
حقوق املرأة بحملة “يسقط قانون الجنسية” داعني مجموعة من 
منظامت حقوق اإلنسان، ال سيام الجهات الفاعلة يف مجال حقوق 

االحتجاجات  املجموعات  هذه  وأقامت  القضية.  لدعم  الطفل، 
قضيتهم.  عىل  الضوء  لتسليط  اإلعالم  وسائل  واستخدمت  العامة 
وهي  التنموي،  للعمل  والتدريب  االبحاث  مجموعة  وتزعمت 
منظمة مقرها لبنان، حمالت حقوق املرأة مبا يخص هذه القضية 
يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا. ونرشت تقريراً وثقت من خالله 
بعضاً من مشاكل حقوق اإلنسان التي نجمت عن قوانني الجنسية 
واصلت  يف حني  الحملة،  األدلة  هذه  وأثارت  مر.  يف  التمييزية 
القانون غري دستوري، ألنه  بأن  القول  الوقت نفسه  املنظامت يف 

مبوجب الدستور املري الرجال والنساء متساوون.

وبعد انقضاء عام عىل تنظيم الحملة، أكدت الحكومة أنها ستدرس 
هذه القضية، وأعلنت يف وقت الحق رغم أنَّ الحكومة ستتوقف 
مريات،  ألمهات  املولودين  لألطفال  الجنسية  منح  عن  مؤقتاً 
بها  يتمتع  التي  لتلك  مامثلة  حقوقا  ستمنحهم  الحكومة  أنَّ  إال 
املرأة مل تكن راضية عن هذا  انَّ منظامت حقوق  إال  املواطنون. 
اإلجراء غري املكتمل، واستمرت بالضغط عىل الحكومة. وبعد فرتة 
ل  وجيزة، أقرت الحكومة بالحاجة إىل اإلصالح. ويف عام 2004 ُعدِّ
القانون بأثر رجعي، ويحق مبوجبه ألي طفل ُولد ألم مرية، قبل 

أو بعد تاريخ رسيان التعديل، الحصول عىل الجنسية املرية.

http://crtda.org.lb/ar
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دون  تحـول  التـي  العقبـات  تجـاوز  يف  الطـرق  إحـدى  وتتمثـل 
تحقيـق اإلصـالح القانـوين يف فهـم العمليـة التـي مبوجبهـا تحقـق 
ذلـك اإلصـالح يف مـكان آخـر. ولغايـات مواجهـة مقاومـة الـدول 
للتغيـري، يبـدو أنَّ هنـاك حاجـة إىل إيجـاد جهـود ضغـط موحدة، 
كـام الحـال بالنسـبة ملـر )انظر الصنـدوق النيص(. ومـع ذلك، مل 
تتبلـور جهـود مبـادرات املنـارصة يف بعـض الـدول بالقدر نفسـه. 
أوسـاط  لـدى  الوعـي  انعـدام  إىل  ذلـك  السـبب يف  يعـود  وقـد 
املجتمـع املدين ووسـائل اإلعـالم والجمهور بأنَّ القوانـني التمييزية 
الخاصـة بالجنسـية قـد تجعـل األطفـال عدميـي الجنسـية وغـري 
األساسـية. ومتثـل  الحقـوق  العديـد مـن  قادريـن عـىل مامرسـة 
هـذه الفجـوة املعرفيـة تحديـاً، وتحـول دون املشـاركة اإليجابيـة 
وجـه  عـىل  التمييـز-  يف  املسـتمرة  الـدول  بعـض  يف  للجمهـور 
الخصـوص، عندمـا يعـزف الخطاب السـيايس عىل نغمـة املخاوف 

األمنيـة أو العوامـل الدميوغرافيـة.

ورغـم اهتـامم املجتمـع املـدين وجهـود التعبئـة، ال يشـمل هـذا 
االهتامم دامئاً الجهود الرامية إىل إرشاك عدميي الجنسـية أنفسـهم 
يف مثـل هـذه الجهـود، وتركهـم يعانـون مـن مـرارة شـعور أنهـم 
محرومـون. ومثـال عـىل هكـذا حالة، عندمـا يركز املجتمـع املدين 
عـىل هـذا املوضـوع حراً عىل أنـه ال يتعدى أن يكـون من قضايا 
حقـوق املـرأة، يف حني أنَّ النسـاء اللوايت يعنيهنَّ األمر يشـعرون يف 
الغالـب بالقلـق إزاء حيـاة أطفالهـم، ذكـوراً وإناثاً عىل حدٍّ سـواء. 
وقـد تعـود األسـباب املؤدية إىل عدم مشـاركة السـكان املترضرين 
مـن خوفهـم مـن أن تتعرف عليهـم السـلطات املسـؤولة التي قد 

متـارس ضدهـم بعض أنـواع املضايقات الرسـمية.

ويف الوقـت الـذي تـربز فيـه أهميـة تحديد العقبـات واإلقـرار بها 
كعائـق إللغـاء قوانـني الجنسـية القامئـة عـىل التمييـز عىل أسـاس 
الجنـدر، ال ميكـن إنـكار تنامـي الزخـم الداعـي إىل القضـاء عـىل 
التمييـز القائـم عـىل الجنـدر يف حق منـح جنسـية األم إىل طفلها. 
وهنـاك بالفعـل عـدد مـن الـدول التـي تعهـدت بإصـالح قوانينها 
أو تناقـش حاليـاً آليـات اإلصـالح. ومـن املرجـح أن يتناقـص عـدد 
مـن  أقـل  إىل  اإلشـكالية    القوانـني  تطبـق  تـزال  ال  التـي  الـدول 
عرشيـن دولـة يف املسـتقبل املنظـور. ومـن املتوقع أن يرسـل هذا 
األمـر بحـد ذاتـه رسـالة قويـة إىل تلـك الحكومـات التـي مل تلتـزم 

بإحـداث التغيـري.

ويف الوقـت نفسـه، تتوسـع عمليـة إرشاك املجتمع املـدين جغرافياً 
الضغـط  جهـود  وُتغـذي  ومعقـد.  متزايـد  نحـو  عـىل  وتتنامـى 
الوطنيـة واإلقليميـة حملـة منـارصة عامليـة ناشـئة إلنهـاء جميـع 
التمييـز يف قوانـني الجنسـية. وتتضافـر قـوى املنظـامت  أشـكال 
قضيـة  وطـرح  التمييـز  ومحاربـة  املـرأة  بدعـم حقـوق  املعنيـة 

رفـع  يف  املتمثـل  املشـرتك  الهـدف  لتحقيـق  الجنسـية  انعـدام 
مسـتوى الوعـي بأثـر قوانـني الجنسـية القامئـة عـىل التمييـز بـني 
الجنسـني، والدفـع بإلغائهـا عامليـا6ً. وأصبحت اآلن أصوات النسـاء 
أنحـاء  جميـع  يف  مسـموعة  القوانـني  بهـذه  املتأثريـن  وأرسهـن 
العـامل. ويجـري العمـل عـىل اسـتخالص الـدروس املسـتفادة مـن 
النجاحـات التـي تحققت حتـى اآلن، كام انَّ جـدول أعامل التغيري 

قـد أصبـح واضحـاً.

زهراء الربازي Z.Albarazi@uvt.nl باحثة يف برنامج انعدام 
الجنسية ولورا فان فاس Laura.vanWaas@uvt.nl باحث أول 
ومديرة برنامج انعدام الجنسية، كلية الحقوق، جامعة تيلبورغ. 
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