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ب�شكل خا�ص الدكتور معتز قفي�شة لمالحظاته القيمة على الدرا�سة
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تمهيد

من اجل مجتمع قانونه في خدمة نا�سه

الن ال حياة لمجتمع يجعل نا�سه في خدمة قانونه ،فان المجتمع المتطلع الى االمام هو الذي
يجعل قانونه في خدمة نا�سه.
وال ي�ستقيم الي مجتمع ان ين�شد اال�ستقرار فاالزدهار ،اذا كان يحتوي في طياته بذور االنفجار،
تبعا للظالمة التي يعي�شها فيه من انكر عليه حقه الطبيعي االن�ساني في االنت�ساب اليه قانونا،
هو المنخرط فيه واقعا.
وال يعقل ان نعي�ش في القرن الواحد والع�شرين ،وفي مجتمعنا لحينه فئات من «البدون» ،ال
جن�سية تظللهم وال اطار قانونيا يحميهم وال قاعدة تربطهم ،كما وفئات من «مكتومي القيد»
ا�ستُلبوا بغير خط�أ منهم حق االنت�ساب ،وحرموا رابطة التعريف ،من دون ان نغفل عن ذوي
«الجن�سية قيد الدر�س» حيث تراخى «الدر�س» عقودا ولم يقترن بعد بنتيجة حا�سمة تبرر او
تحجب.
ان احكام قانون الجن�سية التي تعود الى العام  1925وال�سارية لحينه ،باتت قا�صرة عن معالجة
الحاالت الم�شاهدة بعد ن ّيف وثمانين حوال؛ فهي كالدواء الذي تنتهي مدة �صالحيته بعد
ان�صرام فترة زمنية على و�ضعه قيد التداول ،ف�إن اعرا�ضا مر�ضية �ستثور جراء اال�صرار على
ا�ستعماله بالرغم من انق�ضاء امده ،فيم�سي والحال هذه هو الداء!!
واذا ما اعتمدنا مقاربة مو�ضوعية� ،شمولية غير جزئية لتلك االحكام المتراخية بفعل قانون
الزمن ،لوجدنا انها ملتب�سة في بع�ضها ،غام�ضة في بع�ضها الآخر ،ناق�صة في مجملها؛ ولو
فت�شنا عن اال�سباب ،لغ�صنا في بحر من التبريرات تتدرج من ال�سيا�سة الى  ...االجتماع،
مجاوزة الحق االن�ساني ،مجانبة الم�ساواة وجانية على ن�صف المجتمع بحجة حماية ن�صفه
الآخر!!
وما يزيد ال�صورة �ضبابية بل �سوداوية ،هو ت�س ّيد الملل �ساحات المطالبة المجتمعية ،فتال�شى
الغ�ضب ،المحرك الطبيعي لأي تغيير او تعديل ،الى نوع من الم�ساكنة الم َر�ضية التي باتت بفعل
االيام واالعتبارات المتقاطعة ،م ْر�ضية،

فاذا بمجمل التف�سيرات لقانون الجن�سية ارتدت الطابع الكال�سيكي ،واذا بالتدابير المالزمة
روتينية ال�سياق ،جامدة مثل الن�صو�ص التي ت�أثرت بها لحد االلت�صاق.
فهل يعقل ان م�شترعا يف�ضل االجنبي على مواطنيه ،وهل يعقل ان م�شترعا ي�شترط االطار غير
ال�شرعي لت�شريع حق الأم اللبنانية في اك�ساب جن�سيتها لوليدها غير ال�شرعي عندما تعترف به،
هل يحل التعامل مع طائفتين من المواطنين والمواطنات من الوطن الواحد ،هل نعطي
اللبنانيات الأمهات امال ورجاء ب�أن كراماتهن محفوظة ،في وقت يلم�سن على �صعيد الواقع
حرمانهن من حقهن الطبيعي واالن�ساني ،ب�أن يك�سبن اوالدهن جن�سيتهن �أ�سوة باللبناني الأب
�شريكهن في المواطنة،
وهل يجب اخ�ضاع دقات قلوبهن الى قوانين �ضابطة ،وهل بتنا قا�صرين عن المواءمة بين
اعطاء اللبنانية حقها الطبيعي في ان تلد لبنانيا او لبنانية ،وبين و�ضع ال�ضوابط التي تحول دون
االحتيال والتزوير،
وهل ي�ستقيم في المح�صلة ان نبني مجتمعا عماده التمييز وقوامه الالعدالة وع�ضده
الالم�ساواة،
 ...ال �شك ان هكذا ت�شريعات باتت بحاجة الى تعديالت جذرية وجوهرية ،تنال منها ب�شكل
ع�ضوي غير هام�شي،
وتندرج هذه الدرا�سة عديمو الجن�سية :بين الظل والذل ،رحلة عمر التي ت�صدرها جمعية ر ّواد
فرونتيرز بمنهجيتها القانونية العلمية وحيثياتها وت�سبيباتها وخال�صاتها في هذه الروحية عبر
تثمير المعطيات والحاالت المب�سوطة في �سبيل الت�صويب ...فالت�صحيح ...فالتعديل .فالحق
لي�س م ّنة ،والعدالة ولو افرطنا بها ،فاننا نكون في اال�سا�س ال�سوي لبناء المجتمع؛ وال حاجة
لأي زخرفة او تنميق او ا�صطناع ،ودور القا�ضي هنا دور ريادي حمائي ،عندما ي�صمت الت�شريع
مو�سع وع�صري وفقا لحاجات مجتمعه
مف�سرا الن�صو�ص ب�شكل ّ
ويتعثر التعديل ،فله ان يبادر ّ
وحيثيات �شعبه الذي يحكم با�سمه،
فلنتجاوز المعوقات البائدة والعقليات البالية والعادات الراكدة ،ولن�سع الى تحديث الت�شريع
وتمدينه ،بعدما �سبقنا التمدين واقعا!!
ولنحفظ كرامات مواطناتنا ومواطنينا ولنف�صل في ملفات البع�ض الراكدة بنتيجة حا�سمة
جازمة ال تحمل الت�أويل ،تبيح عند االقت�ضاء وتحظر بح�سب الحال ،ولنجنبهم مرارة الي�أ�س
وخطر اال�ست�سالم لحد التال�شي.
						
القا�ضي جون القزي
11/11/2009

الملخص التنفيذي

بين جمود بع�ض قوانين الجن�سية وغمو�ض بع�ض احكامها وانعدام بع�ضها الآخر ،تبقى ظاهرة
�إنعدام الجن�سية في لبنان م�ستمرة من جيل �إلى جيل .يقدر عدد الأ�شخا�ص الذين ال يحملون
جن�سية في لبنان من غير الالجئين الفل�سطينيين بنحو � 80000شخ�ص ،يتنوعون بين �أكراد
وبدو و»قيد الدر�س» وا�شخا�ص منحدرين من جذور لبنانية ولكنهم لم يح�صلوا على جن�سية مثل
«مكتومي القيد» �إ�ضافة �إلى بع�ض من الأيتام والأطفال الذين ُولدوا خارج �إطار الزواج �أو من
خالل زواج امر�أة لبنانية مع �شخ�ص �أجنبي �أو من خالل زواج بين لبنانيين و�إنما غير م�سجل.
ومع �إنعدام وجود �إح�صاءات ر�سمية عن �أعداد عديمي الجن�سية في لبنان وغياب المراجع
والدرا�سات ال�شاملة في هذا الإطار ،بد�أت جمعية ر ّواد فرونتيرز منذ ما يقارب ال�سنتين بالعمل
على هذه الم�س�ألة مما ابرز الحاجة الى �إعداد درا�سة قانونية و�سيا�ساتية حول ظاهرة انعدام
الجن�سية ،بهدف �سد هذه الثغرة في المعرفة والتعمق في هذه الظاهرة وعلى وجه الخ�صو�ص
فيما يخ�ص فئة عديمي الجن�سية بفعل الواقع في لبنان .على ان يتبعها درا�سة ميدانية لفئات
عديمي الجن�سية في لبنان وللحلول الممكنة لكل منها .وهذه الدرا�سة تهدف الى ت�سليط ال�ضوء
على النظام القانوني للجن�سية وانعدامها في كل من القانون الدولي واللبناني وعلى كيفية
معالجة حاالت انعدام الجن�سية في لبنان �إحقاقا لحق كل فرد �أينما وجد بالجن�سية والحقوق
المال�صقة لها.

الإطار القانوني الدولي لإنعدام الجن�سية:

ي�ضمن القانون الدولي لحقوق االن�سان الحق لكل �شخ�ص في التمتع بجن�سية ويعتبر هذا الحق
من الحقوق الأ�سا�سية وم�صدرا لكل الحقوق.
واقر المجتمع الدولي بم�س�ؤولية كل دولة في �إيجاد حلول للحد من ظاهرة عديمي الجن�سية،
وذلك من خالل و�ضع معاهدات خا�صة بمو�ضوع عديمي الجن�سية وب�ش�أن خف�ض حاالت انعدام
الملخ�ص التنفيذي
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الجن�سية (االتفاقية الخا�صة بو�ضع عديمي الجن�سية ) 1954،و(االتفاقية ب�ش�أن التقليل من
حاالت انعدام الجن�سية.1961 ،
عرفت اتفاقية  1954الخا�صة ب�ش�أن و�ضع الأ�شخا�ص عديمي الجن�سية في مادتها الأولى
عديم الجن�سية على انه «ال�شخ�ص الذي ال تعتبره �أية دولة مواطن ًا فيها بمقت�ضى ت�شريعها»،
وبالتالي يعرف عديم الجن�سية تعريف ًا �سلبيا على انه ال�شخ�ص الذي لي�س مواطنا لأي دولة وفقا
لقوانينها.
والى جانب هذا التعريف القانوني النعدام الجن�سية ،برزت حاالت �أخرى النعدام الجن�سية ال
ينطبق عليها هذا التعريف ،لذلك �أو�صى الف�صل الختامي التفاقية  1954الدول الأطراف �أن
تنظر بعين العطف عندما تقر ب�سالمة الأ�سباب التي حرم بموجبها فرد ما من حماية الدولة
التي يكون مواطنا لها في �إمكانية �إيالء ذلك ال�شخ�ص المعاملة التي توليها االتفاقية للأ�شخا�ص
عديمي الجن�سية.
والى جانب االطار القانوني الخا�ص بانعدام الجن�سية ،يرعى العديد من مواثيق حقوق االن�سان
الحق بالجن�سية والحقوق المترابطة ،ال �سيما منها االتفاقيات الخا�صة بالحقوق المدنية
وال�سيا�سية وتلك المتعلقة بحقوق الطفل والمر�أة .وال بد من اال�شارة الى ان كافة هذه المواثيق
ت�شدد على وجوب عدم التمييز في التمتع بالحقوق التي تكفلها.
�إلتزام الدولة اللبنانية باالتفاقيات الدولية التي ترعى الحق بالجن�سية والحد من �إنعدام
الجن�سية
لم يوقع او ي�صادق لبنان لغاية تاريخه على االتفاقيات الدولية الخا�صة بانعدام الجن�سية
والمواثيق التي تكفل الحق بالجن�سية.
ولكن لبنان �صادق على عدد من مواثيق حقوق الإن�سان الأ�سا�سية كالعهد الدولي الخا�ص
بالحقوق المدنية وال�سيا�سية واتفاقية حقوق الطفل ،التي ت�ضمن الحق في الجن�سية والحق بعدم
التمييز في الحقوق وكذلك اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة والتي تن�ص
�صراحة على �ضمانة حق المر�أة بالجن�سية كما على عدم التمييز �ضد المر�أة الذي يمكن �أن
ي�ؤدي �إلى الم�سا�س بحق �أطفالها في الجن�سية .وتجدر الإ�شارة �إلى �أن لبنان قد وقع على عهد
حقوق الطفل في الإ�سالم في حزيران � ،2005إال انه لم ي�صادق عليه لغاية تاريخه ،وهذا العهد
ي�ضمن للطفل الحق في الجن�سية.
علم ًا ان مبادىء حقوق االن�سان الدولية هي مبادىء د�ستورية منذ تعديل الد�ستور في العام
 1990حيث �أنها واردة في ديباجة الد�ستور.

الحق بالجن�سية بين القانون اللبناني والقانون الدولي:
الملخ�ص التنفيذي
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تعتمد هذه الدرا�سة على �إجراء مقارنة بين القانون الدولي وبين القانون المحلي حول الو�ضع
القانوني لعديمي الجن�سية �إن من خالل قواعد �إكت�ساب الجن�سية �أو �أ�سباب فقدانها �أو التجريد
منها �أو حتى كيفية �إ�ستردادها ولكن قبل الإ�ضاءة على هذه المقارنة� ،س�ؤال يطرح :ما هي
الجن�سية؟
الجن�سية هي عالقة قانونية تربط الفرد بدولة معينة �أو تعيد انت�سابه الى دولة معينه وتقوم
العالقة على �أ�سا�س الحماية من جانب الدولة والخ�ضوع من جانب الفرد» ومن هذا التعريف
يت�ضح �أن مفهوم الجن�سية يتكون من العنا�صر الآتية:
 وجود �شخ�ص بما له من حقوق والتزامات. وجود دولة محددة المالمح والكيان الدولي. وجود عالقة �سيا�سية وقانونية بين الفرد والدولة.وتتطرق الدرا�سة لمعرفة مواطن الخلل في العالقة بين الفرد والدولة بالن�سبة لعديمي الجن�سية
في لبنان واال�سباب القانونية التي تقف وراءها على �ضوء هذه العنا�صر.

�أ�سباب انعدام الجن�سية:

تطرقت هذه الدرا�سة للأ�سباب الرئي�سية التالية النعدام الجن�سية:
 تنازع القوانين (مثال عندما تكون دولة الوالدة تمنح الجن�سية على �أ�سا�س رابطة الدم فيحين تمنح دولة جن�سية الوالدين الجن�سية بناء على رابطة الأر�ض ،مما ي�ؤدي �إلى انعدام جن�سية
المولود في ار�ض الدولة الأولى من والدين يحمالن جن�سية الدولة الأخيرة).
 نقل تبعية الإقليم (وت�شمل هذه الحاالت نيل دولة ما ا�ستقاللها �أو انحالل دولة ما �أو خالفةدولة جديد ة دولة منحلة� ،أو ا�سترداد دولة بعد فترة انحالل).
 القوانين المتعلقة بالزواج (حيث قد ي�ؤدي الزواج من اجنبي في بع�ض القوانين الى افقادالمر�أة جن�سيتها في الوقت الذي قد ال تكت�سب جن�سية دولة زوجها او ال تكت�سبها ب�شكل �آلي ،او
قد ت�صبح عديمة الجن�سية في الفترة الفا�صلة بين زواجها وح�صولها على جن�سية دولة زوجها).
 القوانين والممار�سات المتعلقة باالطفال (خا�صة تلك المتعلقة بت�سجيل الوالدات ،ومنها ماينطبق بوجه الخ�صو�ص على االطفال االيتام او اللقطاء ،ا�ضافة الى القوانين التي تمنع على
المر�أة نقل جن�سيتها الوالدها الذين يمكن ان ي�صبحوا عديمي الجن�سية في حال لم يكن الأب
حامال لأي جن�سية)
 االجراءات االدارية (حيث يمكن اال يح�صل بع�ض اال�شخا�ص الم�ؤهلين للجن�سية عليها ب�سببالر�سوم او المهل او �صعوبة تقديم الم�ستندات المطلوبة).
 التمييز (حيث يمكن في بع�ض االحيان ان يتم حرمان فئات معينة من التمتع بالجن�سية رغماهليتهم لها وذلك بناء على �أ�سا�س العن�صر� ،أو اللون� ،أو العرق� ،أو الدين� ،أو نوع الجن�س� ،أو
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الر�أى ال�سيا�سى� ،أو �أية عوامل �أخرى).
 رابطة الدم (الجن�سية المرتكزة على البنوة ح�صرا وغالبا من جهة الأب مما قد ي�ؤدي فيبع�ض المناطق الى توريث انعدام الجن�سية)
 التجريد من الجن�سية (حيث تن�ص بع�ض القوانين على ا�سقاط الجن�سية عن المواطن فيحاالت محددة كنوع من العقوبة وذلك بغ�ض النظر عن اكت�سابه جن�سية اخرى من عدمه).
 التنازل عن الجن�سية (دون اكت�ساب جن�سية �أخرى م�سبقا) او الفقد التلقائي للجن�سية بفعلالقانون (عن طريق خ�سارة العالقات الفعلية والفعالة مع الدولة دون �أن يعرب ال�شخ�ص
�صراحة عن رغبته في االحتفاظ بها .ويمكن �أن ي�ضاف �إليها الممار�سات الإدارية الخاطئة التي
ال تعلم الأفراد بموجب الإعالن عن هذه الرغبة).

�إكت�ساب الجن�سية:

يرعى �أحكام الجن�سية في لبنان القرار رقم  15بتاريخ  1925/1/19وتعديالته.

الجن�سية اال�صلية

بعك�س اتفاقية خف�ض حاالت انعدام الجن�سية التي تعتمد على رابطة االقليم ك�أ�سا�س لمنح
الجن�سية وعلى رابطة الدم ب�صفة ثانوية ،ين�ص القانون اللبناني على اكت�ساب الجن�سية اللبنانية
الأ�صلية عند الوالدة ب�شكل �أ�سا�سي بناء على رابطة الدم وب�شكل ثانوي بناء على رابطة الأر�ض.
ولكن رابطة الدم مح�صورة باالب فقط ،ففي المادة الأولى من القرار رقم  15يعتبر لبناني ًا
كل �شخ�ص مولود من �أب لبناني �أي ًا كان محل والدته .وتجدر اال�شارة الى ان الح�صول على
الجن�سية اللبنانية بحكم القانون (الفقرة االولى من المادة  1من القرار  )15يح�صل بمجرد
ت�سجيل المولود.
�إذ ًا تنتقل الجن�سية بالأبوة وال تنتقل بالأمومة .حيث ال تنتقل باالمومة �إال في حالتين
ا�ستثنائيتين :االبن غير ال�شرعي الذي تعترف به امه وهو قا�صر ،وطفل المر�أة االجنبية التي
اكت�سبت الجن�سية اللبنانية ،وذلك بعد وفاة الأب .بالتالي ال يمكن للأم اللبنانية منح جن�سيتها
لأوالدها .كما �أن القانون ي�سمح للزوج اللبناني بمنح جن�سيته �إلى زوجته الأجنبية غير انه يمنع
على المر�أة اللبنانية ب�أن تعطي جن�سيتها �إلى زوجها الأجنبي.
تتعار�ض مواد قانون الجن�سية اللبناني مع ن�ص الد�ستور اللبناني من جهة ،ومع روحية االتفاقات
الدولية من جهة ثانية التي تطالب بالحق بعدم التمييز الجندري في الحقوق .فالمادة ال�سابعة
من الد�ستور تكر�س مبد�أ «عدم التمييز بين المواطنين واللبنانيين» ،وتعزّز مبد�أ الم�ساواة بين
الن�ساء والرجال.
ا�ضافة الى ذلك ،ين�ص القانون اللبناني على اكت�ساب المولود في لبنان الجن�سية اللبنانية حكما
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في حال لم يثبت اكت�سابه بالوالدة اي جن�سية اخرى او بمعنى �آخر في حال كان �سي�صبح عديم
الجن�سية لوال ح�صوله على الجن�سية اللبنانية .كذلك االمر بالن�سبة للمولود في لبنان من والدين
مجهولين او مجهولي الهوية.

الجن�سية الم�شتقة

تن�ص المادة  32من اتفاقية  1954الخا�صة بو�ضع اال�شخا�ص عديمي الجن�سية على �أن ت�سهل
الدول المتعاقدة بقدر الإمكان ا�ستيعاب عديمي الجن�سية ومنحهم جن�سيتها وتبذل على
الخ�صو�ص كل ما في و�سعها لتعجيل �إجراءات التجن�س وتخفي�ض �أعباء ور�سوم هذه الإجراءات
�إلى �أدنى حد ممكن.
وفي لبنان ،تقت�صر حاالت اكت�ساب الأجنبي الجن�سية بالتجن�س على ثالث ،هي حالة االقامة في
لبنان لمدة من الزمن ،الزواج من لبنانية واالقامة في لبنان لمدة من الزمن بعد الزواج ،كما
حاالت تكون قدمت خدمات جلى للبنان.
مع العلم �أن هذا المبد�أ يترك للدولة حق التقدير المطلق في منح او عدم منح الجن�سية
اللبنانية.
وتجدر اال�شارة الى ان القانون اللبناني ال يرتب لفاقدي الجن�سية مهما كانت جن�سيتهم الأ�صلية
المفقودة� ،إ�سقاطا من منحة التجن�س بالجن�سية اللبنانية ،حيث يحق لهم ،كقاعدة عامة �أن
ي�ستفيدوا من هذه المنحة بالظروف وال�شروط التي يمكن لأي �أجنبي �آخر عن هذه الجن�سية
�أن ي�ستفيد منها ،غير انه يبدو انه في التطبيق يمكن �أن يدر�س كل طلب من هذه الطلبات على
حدة .ويبدو �أن مر�سوم التجني�س ال�صادر في  1994انطبق على مكتومي القيد والأ�شخا�ص
الذين ال جن�سية لهم.
وتن�سحب �آثار التجن�س بالجن�سية اللبنانية على زوجة المتجن�س واوالده القا�صرين دون �شرط
االقامة.
كما تكت�سب الجن�سية اللبنانية الم�شتقة ،انما باجراءات مختلفة ،الم�أة االجنبية التي تقترن
بلبناني ،بما فيها المر�أة من جن�سية غير محددة وقيد الدر�س.
ال بد من اال�شارة الى �أن قانون الجن�سية ي�سمح للأم الأجنبية التي اتخذت التابعية اللبنانية
بعد وفاة زوجها اللبناني �أن تعطي هذه الجن�سية لأوالدها الق�صر ،وبهذا يعطي القانون امتياز ًا
للأم الأجنبية على الأم اللبنانية ،وامتياز ًا للأوالد القا�صرين من �أم �أجنبية متجن�سة بالجن�سية
اللبنانية على الأوالد القا�صرين من �أم لبنانية الأ�صل.

فقدان الجن�سية
الملخ�ص التنفيذي
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تن�ص اتفاقية  1961ب�ش�أن الحد من حاالت انعدام الجن�سية على حاالت فقدان الجن�سية وب�شكل
خا�ص على ال�ضوابط التي يجب �أن ترعى هذا الفقدان .حيث تق�ضي انه يجب �أن يكون الفقدان
م�شروطا بحيازة �أو اكت�ساب جن�سية �أخرى ،وذلك بهدف الت�أكد من �أن هذا الفقدان لن ي�ؤدي
�إلى حالة انعدام جن�سية.
وت�ضع االتفاقية ب�شكل خا�ص �ضوابط على حق الدولة في تجريد مواطنها من الجن�سية حيث
ت�شترط لذلك �أن ي�ؤخذ بعين االعتبار كون المواطن قد ي�صبح عديما للجن�سية في حال تجريده
من جن�سية دولته ،وال ت�سمح االتفاقية بالتجريد اال في حاالت محددة ح�صرا.
اما في لبنان ،فيمكن �أن تفقد الجن�سية اللبنانية �إما اختياريا �أو جبريا .حيث يمكن للبناني
�أن يختار التخلي عن جن�سيته اللبنانية من اجل اكت�ساب جن�سية �أجنبية بعد �أن ي�ستح�صل على
ترخي�ص بذلك بمر�سوم من رئي�س الدولة .كما يمكن �أن تفقد المر�أة اللبنانية التي تقترن
ب�أجنبي جن�سيتها اللبنانية ،بناء على طلبها ،الكت�ساب جن�سية زوجها ،على �أن تبقى لبنانية �إلى
�أن تطلب �شطب قيدها من �سجالت الإح�صاء .وفي هذه الحاالت ال يفقد اللبناني جن�سيته اال
بعد ا�ستح�صاله على الجن�سية االجنبية وذلك تفاديا لوقوعه في و�ضع انعدام الجن�سية .كما
يمكن �أن يفقد اللبناني جن�سيته جبرا بقرار من الدولة اللبنانية في حاالت محددة ح�صرا في
القانون ،ال �سيما في حال قبوله العمل في وظيفة تقلدها له حكومة دولة اجنبية ورف�ضه ترك
هذه الوظيفة رغم طلب الحكومة اللبنانية اليه ذلك.

�إ�ستعادة الجن�سية

تن�ص الفقرة الثانية من المادة الخام�سة من اتفاقية خف�ض حاالت انعدام الجن�سية  1961على
جواز ا�ستعادة الجن�سية من قبل من فقدها �ضمن �شروط وفي حاالت محددة.
وين�ص القانون اللبناني بدوره على حاالت يمكن فيها لمن فقد جن�سيته اللبنانية ا�ستعادة هذه
الجن�سية .حيث يمكن للحكومة في كل وقت �إلغاء الترخي�ص الذي تفقد الجن�سية اللبنانية
بموجبه بقرار يتخذ في مجل�س الوزراء ،مما يعيد �إلى اللبناني جن�سيته اللبنانية .كم ايمكن
للمر�أة اللبنانية التي فقدت جن�سيتها بزواجها من اجنبي طلب ا�ستعادة هذه الجن�سية.

من هم عديمو الجن�سية في لبنان؟

يوجد في لبنان اليوم فئتان من عديمي الجن�سية :عديمو الجن�سية بفعل القانون ،وي�شكل
الالجئون الفل�سطينيون والأكراد الذين يفتقدون �إلى دولة يحملون جن�سيتها نماذج عن هذه
الفئة� ،إلى جانب �أ�شخا�ص يحق لهم التمتع قانونا بالجن�سية اللبنانية ولكنهم ال يحملونها وال
يحملون جن�سية �أخرى لأ�سباب متعددة ،وهذه الفئة تمثل عديمي الجن�سية بفعل الواقع ،ومنها
البدو العرب ،بع�ض الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج المعترف به قانونا كزواج �شرعي،
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الأ�شخا�ص الذين هم من جن�سية «قيد الدر�س» �أو مكتومي القيد ،ويقدر عددهم بع�شرات
الآالف.

نماذج من حاالت عديمي الجن�سية بفعل القانون في لبنان:
– 1الفل�سطينيون هناك ثالث فئات من الفل�سطينيين في لبنان :الجئون م�سجلون مع كل من

الأونروا والدولة اللبنانية ،الجئون م�سجلون مع الدولة اللبنانية فقط دون الأونروا والجئون غير
م�سجلون مع �أي من الدولة اللبنانية �أو الأونروا في لبنان (يعرفون بفاقدي االوراق الثبوتية).
ي�ستثنى الفل�سطينيون الم�سجلون مع االونروا من تطبيق اتفاقية ( 1954الحقوق التي يتمتع بها
عديمو الجن�سية في بلد اقامتهم) .كما �أن جامعة الدول العربية كانت قد �شددت في عدد من
قراراتها على وجوب عدم منح الالجئين الفل�سطينيين جن�سية الدول العربية التي يقيمون فيها
حفاظا على جن�سيتهم الفل�سطينية الى ان ا�صدرت قرارا يعتبر ان الح�صول على جن�سية دولة
اخرى ال يتعار�ض مع الجن�سية الفل�سطينية .ولطالما اعتبرت االو�ساط ال�سيا�سية اللبنانية انه ال
يمكن لالجئين الفل�سطينيين اكت�ساب الجن�سية اللبنانية بفعل ن�ص في مقدمة الد�ستور اللبناني
يق�ضي �أن «ال توطين» ،علما �أن الد�ستور لم يحدد فئة الأ�شخا�ص الذين يحرمون من التمتع
بهذا الحق ولي�س هناك �أي �إ�شارة �إطالقا �إلى عدم جواز تجني�س الفل�سطينيين ،وان عددا من
الالجئين الفل�سطينيين ا�ستفادوا من التجني�س في لبنان على مدى وجودهم في لبنان �آخرها
مر�سوم التجني�س لعام  .1994وا�ضافة الى ذلك ت�ؤدي �سيا�سة التمييز الجندري تجاه المر�أة
اللبنانية في نقل الجن�سية الى اوالدها (وزوجها) الى مزيد من حاالت انعدام الجن�سية في حال
زواجها من الجئ فل�سطيني في لبنان .وتزداد الم�شكلة حدة بالن�سبة لالجئين فاقدي االوراق
الثبوتية حيث ال يمكنهم ت�سجيل زيجاتهم وبالتالي ت�سجيل اوالدهم مما قد يزيد اي�ضا من
حاالت فقدان االوراق الثبوتية وبداهة حاالت انعدام الجن�سية.

 - 2االكراد ا�ضافة الى الالجئين الفل�سطينيين ،يعي�ش في لبنان منذ عقود طويلة من الزمن
عدد من الأكراد الذي يعي�شون دون �أي جن�سية ب�سبب عدم وجود دولة خا�صة بهم يحملون
جن�سيتها وعدم ح�صولهم على الجن�سية اللبنانية .وكانت غالبية هذه الفئة دون جن�سية في
لبنان حتى منت�صف ت�سعينيات القرن الما�ضي حيث ا�ستفادوا من مر�سوم � ،1994إنما ربما يجب
�أن ن�ستثني حاالت فردية من �أوالد هذه الفئة ا�ستطاعت �إثبات �شروط المادة  1كمجهولية هوية
الوالدين �أو عدم اكت�ساب �أي جن�سية بالبنوة عند الوالدة مع الوالدة على الأرا�ضي اللبنانية.
 - 3البدو  -العرب والغجر البدو هم قبائل درجت على الترحل من بلد �إلى �آخر وراء الما�شية،
وتقليديا ،وب�سبب عدم طلب �أي وثائق من افراد هذه الفئة عند عبور الحدود ،لم تكن هذه
القبائل تحمل �أي جن�سية .وقد ا�ستقر عدد من البدو في لبنان منذ حوالي منت�صف القرن
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الما�ضي ولم تعد عادة الترحل تمار�س ،وهكذا وجد البدو �أنف�سهم بحاجة �إلى وثائق للتنقل
داخل لبنان �أو للعبور من لبنان �إلى بلد �آخر .اال انه لم يكن في القوانين اللبنانية �أي تف�صيل
لمفعول اعتبار القبيلة لبنانية على جن�سية �أفرادها كما لي�س هناك �أي تف�صيل للإجراءات
المتوجب �إتباعها لح�صول ه�ؤالء على الجن�سية اللبنانية .ويبدو ان عددا كبيرا من البدو كانوا
يحملون بطاقات �إقامة «قيد الدر�س» منذ �ستينيات القرن الما�ضي ،وقد تجن�سوا بالجن�سية
اللبنانية على �أ�سا�س هذه البطاقات في العام  ،1994اال انه لم يزل هناك عدد كبير اي�ضا من
عديمي الجن�سية لأ�سباب متعددة ال �سيما منها عدم ت�سجيل الزيجات والوالدات الحا�صلة قبل
العام  1994-ال �سيما الأوالد الذين كانوا را�شدين بذلك التاريخ.

نماذج عن حاالت عديمي الجن�سية بحكم الواقع في لبنان

�إلى جانب عديمي الجن�سية بحكم القانون ،يوجد في لبنان العديد من عديمي الجن�سية بفعل
الواقع .ومن ه�ؤالء:
مكتومو القيد هم الأ�شخا�ص الذين ال يمكن �أن ين�سب لهم قيد ما ين�سبهم �إلى جن�سية
معينة .غير �أن غالبية مكتومي القيد ه�ؤالء هم م�ؤهلون الن يعتبروا لبنانيين وقد ال يكونوا
بحاجة �سوى �إلى ت�سجيلهم لالعتراف لهم بالجن�سية اللبنانية �أو �إعالنها .ومن ه�ؤالء االوالد
المولودين من زيجات غير م�سجلة – الي �سبب من اال�سباب ،بما فيها الحرب التي حالت
دون ت�سجيل العديد من الزيجات -والذين ال يجري ت�سجيلهم او المولودين خارج اطار الزواج
والذين ال يجري اي�ضا ت�سجيلهم او االعتراف بهم او االوالد لآباء مكتومي القيد ،او االوالد الذين
يهمل اهلهم ت�سجيلهم الي �سبب كان بما فيها الجهل بوجوب ت�سجيل االوالد ،او االوالد من ام
لبنانية واب اجنبي ال ي�ستطيع الي �سبب كان ت�سجيل زواجه او اوالده في بلده اال�صل او ال يحمل
جن�سية محددة ...ويمكن �أن يكون �أي�ضا من مكتومي القيد �أولئك الذين لم ي�سجلوا في �إح�صاء
العام  1932رغم �إقامتهم في لبنان بتاريخ � 30آب .1924
من ال�صعب اح�صاء عدد مكتومي القيد ب�سبب عدم وجود �أي �سجالت لهم ،لكن الم�ؤ�شرات
ت�شير الى وجود عدد كبير ،ومنها �سجالت ال�سجون التي تد ّون هذه الحالة.
وتجدر اال�شارة الى ان عددا من مكتومي القيد ا�ستطاعوا الح�صول على الجن�سية اللبنانية على
�سبيل المثال في ظل مر�سوم التجني�س لعام .1994
فئة «قيد الدر�س» المعروفون بـ»قيد الدر�س» هم �أجانب �أو عديمو جن�سية تقدموا للح�صول
على الجن�سية اللبنانية بموجب المادة الثالثة من القرار  15لعام  1925المتعلقة بالتجن�س
بالجن�سية اللبنانية ولم يكت�سبوا الجن�سية اللبنانية ،والدولة عاكفة على در�س �أو�ضاعهم لمعرفة
ما �إذا كان ب�إمكانها �إعطا�ؤهم الجن�سية اللبنانية .وه�ؤالء يحملون �سمات اقامة خا�صة من االمن
العام تفيد ان جن�سيتهم هي قيد الدر�س.
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ويميز االجتهاد اللبناني بين الجن�سية قيد الدر�س وبين مجهولية الجن�سية بو�ضوح حيث يعتبر
ان «قيد الدر�س» لي�ست دليال كافيا على ان ال�شخ�ص ال يحمل جن�سية او انه مجهول الجن�سية
لتطبيق احكام قانون الجن�سية.

خال�صات �أولية حول لبنان:

ا�ستنادا �إلى العر�ض ال�سابق لقوانين الجن�سية في لبنان ،يمكننا �أن ن�ستخل�ص النقاط التالية:
�إن قواعد الجن�سية في لبنان ال تتوافق ب�شكل كامل مع المعايير الدولية الخا�صة بالجن�سية ال
�سيما لجهة جن�سية الأم ولجهة رابطة الأر�ض.
�إن قوانين الجن�سية اللبنانية ال تتوافق ب�شكل كامل مع المعايير الدولية العامة المتعلقة بمنع
التمييز حيث ان هذه القوانين تمييزية ب�شكل وا�سع ،ال �سيما تجاه المر�أة ،كما بين المواطنين
والأجانب وحتى بين الأجانب �أنف�سهم.
�إن قوانين الجن�سية اللبنانية تتميز بالغمو�ض وعدم الو�ضوح ،حيث تفتح مجاال وا�سعا للتف�سير
والت�أويل ،م�ؤدية الى �صدور اجتهادات وتف�سيرات متناق�ضة مع بع�ضها البع�ض مما يزيد من
غمو�ض و�ضع عديمي الجن�سية في لبنان على الم�ستوى القانوني و�صعوبة ايجاد حلول عامة.
لي�س هناك اطار متكامل يرعى الجن�سية والتجن�س ف�ضال الى ان عددا من قوانين الجن�سية قد
الغي بقوانين الغيت فيما بعد مما يزيد في غمو�ض االحكام القانونية المرعية االجراء .كما ان
هذه القوانين غير كاملة ،وقد �أغفلت الكثير من الم�سائل ،ال �سيما تلك االجرائية.
ان قوانين الجن�سية في لبنان مو�ضوعة في معظمها في الن�صف االول من القرن الما�ضي ولم
تعدل لتراعي االو�ضاع الم�ستحدثة والحالية بحيث يمكن القول ان بع�ض هذه االحكام قد مر
عليها الزمن.

تو�صيات خا�صة بلبنان

على الدولة اللبنانية �أن تقر بم�س�ؤوليتها في ايجاد حل لمع�ضلة عديمي الجن�سية في لبنان وان
تعمل على ايجاد هذا الحل من خالل:
تعديل القوانين اللبنانية بغية و�ضع ج�سم متنا�سق ومتكامل من قوانين الجن�سية المتوافقة مع
المعايير الدولية ،على �أن يت�ضمن هذا النظام قواعد خا�صة بالإجراءات والأ�صول تحد من
�إ�ستن�سابية ال�سلطة في هذا ال�ش�أن.
اح�صاء عدد عديمي الجن�سية في لبنان وت�سجيلهم بغية معرفة حاالتهم والعمل على حلها كما
ومعرفة كل من يتواجد على االر�ض اللبنانية.
العمل على توحيد االجتهاد على م�ستوى محكمة التمييز لو�ضع حد للب�س الحا�صل في الكثير من
الم�سائل اال�شكالية.
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تو�صيات عامة :دور المجتمع الدولي بالن�سبة لحاالت �إنعدام الجن�سية

�أولت الجمعية العامة للأمم المتحدة ،بناء على اتفاقية  1961المفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئين مهمة العمل على خف�ض حاالت انعدام الجن�سية وت�شجيع الدول على االن�ضمام �إلى
اتفاقيات انعدام الجن�سية .وفي هذا الإطار ،ت�شير تعليمات المفو�ضية �أن ن�شاطاتها تتركز
حول التطورات االيجابية في قوانين وممار�سات الدول لإيجاد حلول لحاالت انعدام الجن�سية
لديها وتفادي ن�شوء حاالت جديدة ،وتعتبر انه يمكن �أي�ضا لمكاتب المفو�ضية في الميدان �أن
تحث الدول على التثبت من تمتع الأ�شخا�ص الذين لم تحل م�س�ألة جن�سيتهم بالحقوق والحماية
الأ�سا�سية.
وت�ؤكد المفو�ضية انه يمكنها �أن تقدم للدول ،في �إطار خدمات العون التقني والم�شورة،
المعلومات حول كيفية تحديد الجن�سية وو�سائل التثبت من فعالية هذه الجن�سية .وت�ضيف
المفو�ضية �أن دورها بالن�سبة لعديمي الجن�سية يتمثل في:
تحديد حاالت انعدام الجن�سية
منع حاالت انعدام الجن�سية
خف�ض حاالت انعدام الجن�سية
حماية الأ�شخا�ص عديمي الجن�سية
وي�شار الى انه ي�ستبعد من انطباق اتفاقية  1954الخا�صة بو�ضع عديمي الجن�سية:
– 1الأ�شخا�ص الذين يتمتعون حاليا بحماية �أو م�ساعدة توفرها لهم هيئة من هيئات الأمم
المتحدة �أو وكالة من وكاالتها غير مفو�ضية الأمم المتحدة ل�ش�ؤون الالجئين ما ا�ستمروا
يتمتعون بالحماية �أو الم�ساعدة المذكورة
 – 2الأ�شخا�ص الذين تعتبر ال�سلطات المخت�صة في البلد الذي اتخذوه مكانا لإقامتهم �أن لهم
من الحقوق وعليهم من الواجبات ما يالزم حمل جن�سية ذلك البلد
– 3الأ�شخا�ص الذين تتوافر دواع جدية لالعتقاد ب�أنهم:
(�أ) ارتكبوا جريمة �ضد ال�سالم� ،أو جريمة حرب� ،أو جريمة �ضد الإن�سانية ،بالمعنى الذي
تق�صده ال�صكوك الدولية المو�ضوعة للن�ص على �أحكام ب�ش�أن هذه الجرائم.
(ب) ارتكبوا جريمة غير �سيا�سية خارج بلد �إقامتهم قبل قبولهم فيه،
(ج) ارتكبوا �أفعاال م�ضادة لمقا�صد ومبادئ الأمم المتحدة.
وان و�ضع انعدام الجن�سية ينتهي عندما يكت�سب الفرد جن�سية نافذة .ويمكن �أن يتم ذلك
بو�سيلتين �أ�سا�سيتين:
الإدماج المحلي حيث ينبغى على الدول  -حيثما كان ذلك ممكنا � -أن تي�سر ا�ستيعاب وتجني�س
الأ�شخا�ص عديمى الجن�سية المقيمين داخل �إقليمها من خالل ت�شريعات الجن�سية وممار�ساتها.
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و�إعادة التوطين في بلد �آخر عندما ال تتوفر �إمكانية التطبيع المحلي.
و�أخير ًا ال بد من الإ�شارة �إلى انه وان كان لبنان لم يوقع لبنان على �أي من المواثيق الدولية ذات
العالقة بانعدام الجن�سية ،فانه يبقى ملزما بكافة قرارات ومبادئ الأمم المتحدة انطالقا من
االلتزام القانوني الذي اتخذه على نف�سه في مقدمة د�ستوره ،ف�ضال عن كونه ع�ضوا في اللجنة
التنفيذية للمفو�ضية وملزم بالتالي باحترام تو�صياتها بما فيها تلك المتعلقة بانعدام الجن�سية.
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مقدمة

تن�ص المادة  15من االعالن العالمي لحقوق االن�سان ان «لكل �شخ�ص الحق في جن�سية وال يجوز
حرمان �شخ�ص من جن�سيته او انكار حقه في تغييرها» .وهذا الحق يعتبر من الحقوق اال�سا�سية
وم�صدرا لكل الحقوق.
وتطبيقا لهذه المادة اقر المجتمع الدولي بم�س�ؤولية كل دولة في ايجاد حلول للحد من ظاهرة
عديمي الجن�سية ،وذلك من خالل و�ضع معاهدات خا�صة بمو�ضوع عديمي الجن�سية وب�ش�أن
خف�ض حاالت انعدام الجن�سية .وفي هذا االطار ،ن�صت المادة  32من االتفاقية ب�ش�أن و�ضع
اال�شخا�ص عديمي الجن�سية على ان «ت�سهل الدول المتعاقدة بقدر االمكان ا�ستيعاب اال�شخا�ص
عديمي الجن�سية ومنحهم جن�سيتها ،وتبذل على الخ�صو�ص كل ما في و�سعها لتعجيل اجراءات
التجن�س.»...
وفي ع�صرنا الحديث ،بد�أت ظاهرة حاالت انعدام الجن�سية بالظهور ب�شكل خا�ص بعد الحرب
العالمية الثانية وما نتج عنها من تفكك للدول ون�شوء دول جديدة وموجات هجرة وتهجير ق�سري
ولجوء ،مما و�ضع الآالف من اال�شخا�ص في حالة انعدام الجن�سية او على االقل عدم و�ضوح
في و�ضعهم القانوني من هذه الجهة واالهم في افتقار الى الحماية التي تترتب على التمتع
بالجن�سية.
ويوجد في لبنان اليوم فئتان من عديمي الجن�سية ،وي�شكل الالجئون الفل�سطينيون واالكراد
الذين يفتقدون الى دولة يحملون جن�سيتها نماذج عن الفئة االولى ،حيث انهم عديمي الجن�سية
بفعل القانون ،الى جانب ا�شخا�ص يحق لهم التمتع قانونا بالجن�سية اللبنانية ولكنهم ال
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يحملونها وال يحملون جن�سية اخرى ال�سباب متعددة ،وهذه الفئة تمثل عديمي الجن�سية بفعل
الواقع ،ومنها البدو العرب ،بع�ض االطفال المولودين خارج نطاق الزواج المعترف به قانونا
كزواج �شرعي ،اال�شخا�ص الذين هم من جن�سية «قيد الدر�س» او مكتومي القيد ،ويقدر عددهم
بع�شرات الآالف في ظل غياب االح�صاءات الر�سمية بهذا ال�ش�أن.
ي�شار الى ان عديمي الجن�سية في لبنان هم مجموعة اجتماعية جد م�ست�ضعفة .فهم مج ّردون
ب�سبب عدم ح�صولهم على الجن�سية من �أي قيد �أو وثائق ثبوتية تعرف عنهم وت�سمح لهم بالتمتع
بحقوقهم الإن�سانية الرئي�سية والأ�سا�سية مثل الحق في حرية التنقل والتعليم وخدمات ال�صحة
العامة والعمل .وال ي�ستطيع ه�ؤالء الأ�شخا�ص اللجوء �إلى النظام الق�ضائي خوف ًا من �أن يتم
توقيفهم واحتجازهم لأجل غير م�سمى وذلك لعدم حيازتهم �أي وثائق �أو م�ستندات ثبوتية.
ويعود انعدام الجن�سية في لبنان الى عوامل عدة منها ما هو متعلق بالقوانين بحد ذاتها وبكيفية
انطباقها وبثغراتها ،ومنها ما هو متعلق بالتمييز �ضد المر�أة ،ومنها ما هو متعلق بالممار�سات
االدارية ومنها ما هو متعلق اي�ضا بظروف مادية واجتماعية ودينية متنوعة ،ادت جميعها الى
حرمان �آالف اال�شخا�ص وذرياتهم من االعتراف القانوني والحماية.
ومن اهم ا�سباب هذه الظاهرة في لبنان يعود �إلى ا�س�س ن�شوء الجن�سية اللبنانية .فلبنان
كان تحت ال�سلطة ال عثمانية �إلى ان تفككت او�صال ال�سلطنة وتم تق�سيمها بين دول متعددة.
حيث و�ضعت معاهدة ال�صلح الموقعة في لوزان عام  - 1923والمعروفة بمعاهدة لوزان  -بين
االمبراطورية البريطانية ،فرن�سا ،ايطاليا ،اليابان ،اليونان ،رومانيا ودولة �سلوفانيا -ال�صرب-
كرواتيا من جهة وتركيا من جهة ثانية ا�س�س جن�سية اال�شخا�ص الذين كانوا يقيمون ب�شكل
اعتيادي في احد االقاليم التي تم �سلخها عن االمبراطورية العثمانية بموجب هذه المعاهدة،
حيث اعتبرت المعاهدة ان ه�ؤالء ي�صبحون حكما – بموجب ال�شروط التي ي�ضعها القانون
المحلي – مواطنين في الدولة التي تم �ضم االقليم المن�سلخ اليها 1.وقد ا�صدر المفو�ض
ال�سامي للجمهورية الفرن�سية في �سوريا ولبنان بتاريخ � 30آب  1924القرار  2825بناء على
معاهدة لوزان نظم بموجبه �شروط فقدان التابعية التركية واكت�ساب الجن�سية اللبنانية بالن�سبة
للأ�شخا�ص المقيمين في لبنان الكبير2.
 .1اتفاقية ال�صلح الموقعة في لوزان في  24تموز � ،1923سل�سلة معاهدات ع�صبة الأمم 1924 ،رقم ،701
المواد  30الى  ،36متوفرة باالنكليزية على

http://untreaty.un.org/unts/60001_120000/14/30/00027480.pdf

 2.قانون التابعية اللبنانية (واالتراك المقيمون في لبنان) ال�صادر بقرار رقم  2825ال�صادر في � 30آب �سنة
 ، 1924المجلة الق�ضائية رقم  ،36الجن�سية واالح�صاء ووثائق االحوال ال�شخ�صية ،دار المن�شورات الحقوقية
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ثم تطورت الجن�سية اللبنانية وو�ضعت لها احكام تنظيمية تحدد من يحق له التمتع بها وكيف
يكون ذلك وكيف تنتقل في العائلة الى ما هنالك من امور ،ومنها اي�ضا م�س�ألة ا�ستح�صال
االجانب الموجودين على االرا�ضي اللبنانية على هذه الجن�سية ،انتهاء بفقدها وا�سقاطها
وا�ستعادتها ،وبالرغم من ذلك ال تزال فيها �شوائب وثغرات ت�ؤدى �إلى ح�صول حاالت عديمي
الجن�سية في االمر الواقع.
وقد �صدرت عدة قرارات وقوانين تنظم هذه الجن�سية منها ما الغي ومنها ما ال يزال نافذا.
ويمكن المالحظة ان الحراك الت�شريعي في مو�ضوع الجن�سية قد توقف تقريبا في �ستينتيات
القرن الما�ضي حيث تم تعديل بع�ض المواد المتعلقة بالمر�أة اللبنانية المقترنة ب�أجنبي
وت�أكيد �صالحية المحاكم البدائية في البت في كل دعاوى الجن�سية .وتجدر اال�شارة اي�ضا
الى ان التعديالت التي لحقت بقوانين الجن�سية المتعددة لم تكن كلها تتجه الى التخفيف في
�شروط اكت�ساب الجن�سية او في حاالت فقدها ،بل على العك�س ا�ضافت القوانين التي �سنت
فيما بعد �شروطا ا�ضافية للتجن�س وحاالت جديدة لفقد الجن�سية (قانون  1939/5/27وقانون
.)1946/1/31
منذ ما يقارب ال�سنتين بد�أت جمعية ر ّواد فرونتيرز العمل على ظاهرة انعدام الجن�سية في
لبنان ،من خالل بحث مبدئي حول فئة عديمي الجن�سية وحول القوانين التي ترعى الجن�سية في
لبنان ،بهدف التعمق في هذه الظاهرة وعلى وجه الخ�صو�ص فيما يخ�ص فئة عديمي الجن�سية
بفعل الواقع في لبنان ،من الناحية القانونية والتطبيقية ،نظرا:
الهتمام الجمعية بم�س�ألة انعدام الجن�سية في لبنان كونها تدخل مبا�شرة في �صلب اهتمامها
وعملها واهدافها المن�صبة على الدفاع عن الحق بالحماية القانونية واالجتماعية لكل �إن�سان
دون اي تمييز.
ل�ضرورة معرفة القوانين وال�سيا�سات التي ترعى هذه الم�س�ألة تمهيدا لو�ضع خطة عمل منا�صرة
ودفاع على كل اال�صعدة الالزمة .الهمية هذه الم�س�ألة في لبنان كالنتيجة القانونية لعدم التمتع
بالجن�سية ،فالحق بالجن�سية بحد ذاته هو من حقوق االن�سان اال�سا�سية كونه ل�صيقا ب�شخ�صه
ويعرف عنه ويعطيه هوية مما ي�سهل الح�صول على باقي الحقوق كالحق بالتعلم ،الحق بالرعاية
ال�صحية ،الحق بالعمل ،الحق بالملكية ،الحق بالتنقل والحق بحماية الدولة.
ل�ضرورة ت�سليط ال�ضوء على هذه الفئة من المجتمع والعمل على الح�صول على حقوقها
لوجود عدد كبير من «اللبنانيين» عديمي الجن�سية في بلدهم ال�سباب مختلفة تعود الى ال�سياق
التاريخي والجغرافي الفريد للبنان ،يعي�شون في ظل المجتمع وتحت ذل القوانين ذات ال�صلة .
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لعدم وجود االهتمام الكافي على كل الم�ستويات ،من ر�سمية وغير ر�سمية ،في م�س�ألة حياتية
ا�سا�سية في حياة اي ان�سان ،اال وهي الحق بجن�سية وبالتالي بهوية وبكل الحقوق اال�سا�سية
االخرى التي ت�صونها مواثيق حقوق االن�سان الدولية ،حيث ان هذه الم�س�ألة غير مدرجة في
�شموليتها على اجندات كافة المعنيين ولي�س هناك عمل جدي كاف لحلها.
لعدم التركيز من قبل المجتمع المدني على العمل حق ه�ؤالء باالعتراف القانوني وبالجن�سية
حيث تقوم معظم الجمعيات التي تهتم بالأ�شخا�ص عديمي الجن�سية بح�صر تقديم الم�ساعدة
لهم بالحماية على ال�صعيدين االجتماعي واالقت�صادي دون القانوني.
وفي اطار اهتمامها بالعمل على الو�ضع القانوني لالفراد ،وبهدف اال�ضاءة على المعاناة
والتمييز التي تعي�ش المر�أة اللبنانية المتزوجة ب�أجنبي او بالجئ في ظلها بالن�سبة لجن�سية
زوجها واوالدها مما قد يزيد في عدد عديمي الجن�سية في لبنان ،ا�ضافة الى المعاناة التي
تعي�شها المر�أة االجنبية والالجئة في لبنان بالن�سبة لالقامة ،قامت الجمعية باعداد تقرير
موازي الى لجنة الق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة تناول على وجه الح�صر التمييز �ضد المر�أة
في لبنان في م�سائل الجن�سية و االقامة ،وقد اخذت لجنة الق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة
بتو�صيات التقرير في تقريها الختامي 3.وقد ابرز عمل الجمعية التح�ضيري في هذا المجال،
وال �سيما في اطار االعداد للتقرير الحاجة الى اجراء درا�سة قانونية معمقة في القوانين
وال�سيا�سات التي ترعى مو�ضوع الجن�سية والحد من انعدامها في لبنان.
تهدف هذه الدرا�سة الى ت�سليط ال�ضوء على النظام القانوني للجن�سية وانعدامها في كل من
القانون الدولي واللبناني وعلى كيفية معالجة حاالت انعدام الجن�سية في لبنان احقاقا لحق كل
فرد اينما وجد بالجن�سية والحقوق المال�صقة لها.
ونظرا الهمية المو�ضوع ولندرة المراجع والدرا�سات المتخ�ص�صة والمتعمقة على الم�ستوى
النظري او التطبيقي في م�س�ألة عديمي الجن�سية في لبنان ،ارت�أت الجمعية ان تقدم هذه
الدرا�سة اليوم في �شقها االول كم�ساهمة منها في الت�شخي�ص القانوني للمو�ضوع .حيث يتطرق
هذا ال�شق بالعمق الى كافة جوانب الناحية القانونية للحد من انعدام الجن�سية وبالتالي لمو�ضوع
الجن�سية ،مبرزا اال�شكاليات المتعلقة بها واالمكانيات المتوفرة للح�صول عليها .ولذا اقت�صر
التحليل في هذه الدرا�سة على ناحيتين ا�سا�سيتين في م�س�ألة انعدام الجن�سية وهي الحق في
الجن�سية وواجب الحد من ظاهرة عديمي الجن�سية بفعل الواقع .لذلك ركزت الدرا�سة على
فهم االطار القانوني لال�سباب التي ت�ؤدى �إلى انعدام الجن�سية وامكانيات خف�ض حاالتها في
لبنان والو�صول الى انعدامها في التطبيق� ،آملين ان ي�ستكمل العمل في خطوة ثانية عبر القيام
 3انظر التقرير الموازي وتعليقات اللجنة الختامية في الملحق رقم  4لهذه الدرا�سة
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ببحث ميداني يتناول الناحية العملية والتطبيقة النعدام الجن�سية في لبنان وم�سح للو�صول
الي معطيات اكثر دقة حول حجم هذه الظاهرة ،ومن هم االفراد و/او المجموعات المعنية.
كما �ستعنى الدرا�سة الثانية بتحديد ال�سباب التي ادت الى كون ه�ؤالء االفراد وهذه الجماعات
عديمي الجن�سية ،وبالتالي بت�سليط ال�ضوء على االمر الواقع وعلى الحلول الممكنة وعلى ايجاد
خطة منا�صرة كاملة ومتكاملة للحد من انعدام الجن�سية .
وقد اعتمدنا في هذه الدرا�سة مقاربة مقارنة حقوق االن�سان الدولية العامة او الخا�صة
الم�صادق او غير الم�صادق عليها من قبل لبنان ،وذلك بهدف ر�سم �صورة �شاملة للحق
بالجن�سية كحق ا�سا�سي من حقوق االن�سان تم تكري�سه في عدد من الن�صو�ص الدولية ،مع
القوانين اللبنانية لت�سليط ال�ضوء على مدى تطور القوانين اللبنانية وتما�شيها والمعايير الدولية
التي تعتبر م�ؤ�شرا لح�ضارة الدولة وتطورها في مجال احترام حقوق االن�سان وكرامته.
وقد اعتمدنا في هذه الدرا�سة ب�شكل رئي�سي االتفاقية ب�ش�أن خف�ض حاالت انعدام الجن�سية
لتحليل ا�س�س اكت�ساب الجن�سية والحد من حاالت انعدامها ،ا�ضافة الى ن�صو�ص القانون
اللبناني المتعلقة بالمو�ضوع وبع�ض تف�سيراتها اال�سا�سية ،ال �سيما االجتهادية ،التي يق�صد منها
5
في هذا االطار تف�سير ال�شروط والحاالت التي تت�ضمنها هذه الن�صو�ص.
4

كما اعتمدنا اي�ضا ب�شكل ثانوي على المواثيق الدولية االخرى ذات ال�صلة بمفهوم الجن�سية
وال�شخ�صية القانونية ،ال �سيما منها تلك الم�صادق عليها من قبل لبنان وذلك من اجل ت�سليط
ال�ضوء على الموجبات القانونية الدولية للدولة اللبنانية بهذا ال�ش�أن.
والن هذه الدرا�سة تنح�صر ،كما ا�شرنا اعاله ،بالناحية القانونية من حيث ال�صفة القانونية ،لم
تدخل في تف�صيل الحقوق التي يجب ان يتمتع بها عديمو الجن�سية وفق االتفاقية الخا�صة بو�ضع
عديمي الجن�سية ل�سنة  1954وال الى االو�ضاع التي يعي�شها ه�ؤالء في لبنان ،حيث ان هدف هذه
الدرا�سة الحا�ضرة اقت�صر على فهم االطار القانوني النعدام الجن�سية وامكانيات خف�ض حاالتها
في لبنان.
 4اتفاقية ب�ش�أن خف�ض حاالت انعدام الجن�سية ،1961 ،متوفرة على

ـ http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/6_1_1961.pdf

ترجمة غير ر�سمية متوفرة على

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b080.html

 5وقد اعتمدنا في بع�ض االحيان قرارات محاكم البداية وذلك بهدف الوقوف على تف�سير هذه المحاكم
للقانون ،وان كانت احكامها قابلة للطعن اال انها تعطي م�ؤ�شرا على اتجاه الق�ضاء في تطبيق القانون.
وتجدر اال�شراة الى اننا لم نتطلع الى ما اذا كان كل حكم بدائي مذكور قد ا�صبح مبرما من عدمه ،ذلك ان
التف�سير الذي اعتمده – بغ�ض النظر عن نتيجة الحالة بحد ذاتها ،هو الذي يهم في منهجيتنا.
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اعتمدت في هذه الدرا�سة منهجية البحث النظري حيث تم تجميع الم�صادر من اولية وثانوية
ودرا�ستها وتحليلها ومقارنتها مع المعايير الدولية لحقوق االن�سان والقرارات والتف�سيرات التى
ا�صدرتها الهيئات االممية واالجهزة الدولية المعنية بهذا المو�ضوع ،وقد تم عر�ض م�سودة
الدرا�سة على كل من الدكتور معتز قفي�شة الخبير في القانون الدولي والقا�ضي جون القزي،
رئي�س محكمة الدرجة االولى في جبل لبنان ،الغرفة الثالثة (والخام�سة الحقا) في جديدة
المتن الناظرة في ق�ضايا الجن�سية واالحوال ال�شخ�صية وتم االخذ بتعليقاتهما واقتراحاتهما.
ومن اال�ستنتاجات الرئي�سية لهذه الدرا�سة ان القوانين اللبنانية المرعية االجراء في حقل
الجن�سية ال تراعي المعايير الدولية الخا�صة المتعلقة بالجن�سية وانعدامها وال مبادئ حقوق
االن�سان العامة اال�سا�سية ال �سيما منها عدم التمييز بين الرجل والمر�أة او بين فئات معينة
من اال�شخا�ص في التمتع بالحقوق ،ا�ضافة الى ان هذه القوانين التي و�ضعت في معظمها في
الن�صف االول من القرن الما�ضي لم تعدل لتراعي التطور التاريخي الحا�صل في هذا االطار.
ف�ضال الى عدم وجود اطار قانوني متكامل ووا�ضح يرعى هذه الم�سائل واجراءاتها ،االمر الذي
يفتح الباب وا�سعا امام التف�سيرات االجتهادية واالدارية المختلفة والمتناق�ضة والتي ي�ستند
بع�ضها الى تف�سير حرفي وجامد للقانون في حين يذهب بع�ضها الآخر الى تف�سيرات تنطلق من
مبادئ ان�سانية وحقوقية معينة متخطيا – بل متعار�ضا في بع�ض االحيان  -ن�ص القانون نف�سه.
من هنا خل�صت الدرا�سة الى �ضرورة تعديل الن�صو�ص المرعية االجراء وايجاد نظام قانوني
متكامل يرعى م�سائل الجن�سية والتجن�س في لبنان ،بحيث يتما�شى مع المعايير الدولية ذات
ال�صلة ال �سيما لجهة ازالة كل تمييز على ا�سا�س الجن�س او على �أي ا�سا�س �آخر ،وبحيث تزال كل
مواطن الغمو�ض التي تبعث على اللب�س في التف�سير والت�أويل و�صوال الى حد التناق�ض في تف�سير
الن�صو�ص وتطبيقها .وبناء عليه تو�صي الدرا�سة الدولة اللبنانية بالعمل على الحد من ظاهرة
انعدام الجن�سية في لبنان من خالل تعديل وو�ضع القوانين الالزمة وو�ضع اجراءات وا�ضحة
ترعى هذه الم�س�ألة اال�سا�سية في حياة «مواطنيها» وتكون بت�صرف العامة.
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تعريفات
الجن�سية
عرفت محكمة العدل الدولية الجن�سية على انها التعبير القانوني عن حقيقة ان الفرد اوثق
ارتباطا ب�سكان دولة معينة والجن�سية الممنوحة من دولة ما ال تخول تلك الدولة ممار�سة
الحماية اال اذا كانت عبارة عن ترجمة ارتباط الفرد بتلك الدولة الى �صيغة قانونية 6.واعتبرت
المحكمة االميركية لحقوق االن�سان ان الجن�سية هي الرابطة القانونية وال�سيا�سية التي تربط
ال�شخ�ص بدولة ما بروابط الوالء واالخال�ص م�ؤهلة اياه للتمتع بالحماية الدبلوما�سية لهذه
7
الدولة.
كما عرفت محكمة التمييز اللبنانية الجن�سية على انها ان�شاء رابطة �سيا�سية وقانونية بين الفرد
9
والدولة 8،وان اقرار جن�سية �شخ�ص يعني االعتراف بارتباطه بمجتمع او بانتمائه الى دولة.
بالتالي ي�شتمل تعريف الجن�سية على ثالثة عنا�صر الدولة والفرد والرابطة بينهما ،وال يمكن ان
تكون هناك جن�سية اذا فقد احدها.
 6محكمة العدل الدولية ،ق�ضية نوتيبوم (المرحلة الثانية) ،الحكم ال�صادر في  6ني�سان�/أبريل ،1955
موجز االحكام والفتاوى والأوامر ال�صادرة عن محكمة العدل الدولية ،1991 -1948 ،رقم � ،23ص 42
متوفر على

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum_1948-1991.pdf

 7المحكمة االوروبية لحقوق االن�سان ،كا�ستيلو-بيتروتزي وزمال�ؤه �ضد البيرو ،حكم �صادر في �أيار/مايو
 ،1999متوفر على

http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_05_98_ing1.pdf

 8محكمة التمييز المدنية ،الهيئة العامة ،قرار رقم  4تاريخ  ،1997/5/5مجلة العدل � ،1997ص ،6
ومحكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  27تاريخ  1972/3/15مجلة العدل � 1972ص 444
 9محكمة التمييز المدنية ،الغرفة االولى ،الهيئة  ،2قرار رقم  23تاريخ  ،1967/12/8العدل � 1968ص 343

االطار القانوني الدولي النعدام الجن�سية

27

عديم الجن�سية
تعرف اتفاقية  1954ب�ش�أن و�ضع الأ�شخا�ص عديمي الجن�سية في مادتها االولى عديم الجن�سية
على انه «الشخص الذي ال تعتبره أية دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعها 10 ».وبالتالي يعرف
عديم الجن�سية تعريفا �سلبيا على انه ال�شخ�ص الذي لي�س مواطنا لأي دولة وفقا لقوانينها.
هذا التعريف القانوني ي�شمل «عديمي الجن�سية بحكم القانون» ،وهو تعريف قانوني بحت ال
يتطرق لنوعية الجن�سية وال للطريقة التي يتم بموجبها الح�صول على الجن�سية او النفاذ اليها.
فالتعريف هذا هو مجرد واقعة قانونية او عملية قانونية بموجبها تحدد الدولة بموجب ت�شريعها
11
من هم اال�شخا�ص الذي يتمتعون بجن�سيتها.
والى جانب هذا التعريف القانوني النعدام الجن�سية ،برزت حاالت اخرى النعدام الجن�سية ال
ينطبق عليها هذا التعريف ،لذلك او�صى الف�صل الختامي التفاقية  1954الدول االطراف ان
تنظر بعين العطف عندما تقر ب�سالمة اال�سباب التي حرم بموجبها فرد ما من حماية الدولة
التي يكون مواطنا لها في امكانية ايالء ذلك ال�شخ�ص المعاملة التي توليها االتفاقية لال�شخا�ص
12
عديمي الجن�سية.
بالتالي يمكن القول ان هناك نوعان من عديمي الجن�سية:
عديمو الجن�سية بحكم القانون وهم الأفراد الذين لم يح�صلوا على الجن�سية تلقائيا �أو من
خالل قرار فردي بمقت�ضى قوانين �أية دولة �أى هم �أ�شخا�ص عديمو الجن�سية بالإ�شارة �إلى
القانون النافذ .وعديمو الجن�سية بحكم الأمر الواقع وهم اال�شخا�ص الذين يعجزون عن �إثبات
كونهم عديمي الجن�سية بحكم القانون ،ومع ذلك يظلون بال جن�سية نافذة ،وال ي�ستطيعون التمتع
13
بالحماية الوطنية.
 10اتفاقية ب�ش�أن و�ضع اال�شخا�ص عديمي الجن�سية ،اعتمدها في � 28أيلول �سبتمبر  1954م�ؤتمر مفو�ضين
دعا الى عقده المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بقراره � 526ألف (د )27 -الم�ؤرخ في  26ني�سان�/أبريل
 ،1954المادة  ،1مفو�ضية االمم المتحدة لحقوق االن�سان ،حقوق االن�سان ،مجموعة �صكوك دولية ،المجلد
االول (الجزء الثاني) ،قاف ،الجن�سية وانعام الجن�سية والملج�أ والالجئون� ،ص  ،849متوفرة على

http://www2.ohchr.org/english/law/stateless.htm
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 UNHCR, Information and Accession Package: The 1954 Convention Relating to the Status of Statless Persons and the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness, First published in June
1996; revised in January 1999, available at http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3350.html
11

 12الم�صدر نف�سه
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14

ن�ش�أة النظام القانوني الدولي الخا�ص بانعدام الجن�سية

اوكل المجتمع الدولي الى مفو�ضية القانون الدولي 15و�ضع نظام قانوني دولي لمو�ضوع
عديمي الجن�سية .وقد ا�شارت المفو�ضية في مخل�ص “تاريخ و�ضع اتفاقيات انعدام
الجن�سية”� 16إلى انه في اعقاب الحرب العالمية الثانية ،ابرزت درا�سة اعدتها الأمم
المتحدة عددا من الحاالت المرتبطة بالحماية �سواء بالن�سبة لعديمي الجن�سية او
الالجئين 17.وقد تقرر بناء على هذه الدرا�سة اعتماد اتفاقية تعالج حاالت الحماية هذه.
و�صدر قرار عن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي لالمم المتحدة عينت بموجبه لجنة
خا�صة لدرا�سة �صياغة اتفاقية ب�ش�أن و�ضع الالجئين واال�شخا�ص عديمي الجن�سية واقتراح
حلول النعدام الجن�سية 18.وقد قامت اللجنة ب�صياغة اتفاقية ب�ش�أن و�ضع الالجئين 19،وكان
 14هذه اللمحة التاريخية ت�ستند ب�شكل خا�ص الى ملخ�ص تاريخ و�ضع اتفاقيات انعدام الجن�سية ،مفو�ضية
القانون الدولي
 15هي مفو�ضية تابعة للأمم المتحدة �أن�ش�أتها الجمعية العمومية بموجب القرار  )II( 174لعام 1947
ويتمثل غر�ض المفو�ضية ح�سبما ين�ص عليه نظامها في مادته االولى في تعزيز التطور التدريجي
للقانون الدولي وتقنينه .للتعرف على المفو�ضية وتطور ان�شائها ودورها ،راجع القرار ونظام المفو�ضية
على المواقع التالية:
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/038/81/IMG/NR003881.
و
pdf?OpenElementhttp://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/statute/statute_e.pdf
http://untreaty.un.org/ilc/ilcintro.htm#origin

 16انظر مفو�ضية القانون الدولي ،تاريخ و�ضع اتفاقيات انعدام الجن�سية باللغة االنكليزية

United Nations Conference on the Elimination or Reduction of Future Statelessness, Geneva, 1959
and New York, 1961, Document:-A/CONF.9/6 “History of the two draft conventions, one dealing with
the elimination of future statelessness and the other with the reduction of future statelessness,
”prepared by the International Law Commission

متوفر على

_http://untreaty.un.org/cod/diplomaticconferences/statelessness 1959/docs/english/Vol_1/10
HISTORY_DRAFT_A_conf_9_6.pdf

 17االمم المتحدة ،درا�سة حول انعدام الجن�سية UN, E/1112;E/1112/Add.1 ،نيويورك  1949ترجمة غير
ر�سمية ،متوفر على

http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_47.pdf

 18المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،القرار (IX) B248تاريخ  1949،بآ  8مذكور في "الق�ضاء على انعدام
الجن�سية ،مذكرة معدة من قبل االمانة العامة بمفو�ضية القانون الدولي" ،الوثيقة رقم A/CN.4/47
متوفر باالنكليزية على

http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_47.pdf

 19انظر الهام�ش  10اعاله
انظر اي�ضا تقرير عن الجن�سية وانعدام الجن�سية ،المقرر الخا�ص لمفو�ضية القانون الدولي مانلي
هود�سون  ،الوثيقة  A/CN.4/50،متوفر باالنكليزية على
http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_50.pdf#xml=http://untreaty.un.org/
\dtSearch/dtisapi6.dll?cmd=getpdfhits&DocId=524&Index=D%3a\UNTREATY\UNTREATY.ORG\ilc
dtSearch\Indexes\Documents-English&HitCount=4&hits=2bff+2c00+310d+310e+&.pdf
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من المقرر ان يتم ادراج الم�سائل المتعلقة باال�شخا�ص عديمي الجن�سية في بروتوكول
خا�ص بهذه االتفاقية ،حيث لم تكن حاالت اللجوء وحاالت انعدام الجن�سية تتميز كثيرا
عن بع�ضها البع�ض على الم�ستوى الدولي وكانت كل من الفئتين تحظيان بحماية الهيئات
التي كانت موكلة بالعمل مع الالجئين .وكان من المفتر�ض في هذا البروتوكول ان يبرز
ال�صلة بين الالجئين واال�شخا�ص عديمي الجن�سية .غير ان الحاجة الى التعامل مع
اعداد كبيرة من الالجئين ومع االحتياجات العاجلة له�ؤالء ،ادت الى اقرار اتفاقية 1951
الخا�صة بو�ضع الالجئين في الم�ؤتمر الذي عقد في العام  1951دون ت�ضمين البروتوكول
الذي يتناول اال�شخا�ص عديمي الجن�سية حيث تم ت�أجيله الى وقت الحق 20.واتفاقية 1951
تنطبق ح�صريا على اال�شخا�ص الذين يكونون خارج بلدانهم االم ب�سبب خوفهم المبرر من
اال�ضطهاد لعرقهم او دينهم او جن�سيتهم او انتمائهم الى فئة اجتماعية معينة او �آرائهم
ال�سيا�سية وال ي�ستطيعون ب�سبب هذا الخوف االحتماء ب�سلطات بالدهم 21.وتجدر اال�شارة
اي�ضا الى ان هذه االتفاقية تمنح الحماية لعديمي الجن�سية الذين تتوفر فيهم �شروط
22
تعريفها لالجئ.
ثم تم في العام  1954تحويل البروتوكول الخا�ص باال�شخا�ص عديمي الجن�سية الى اتفاقية
كاملة  -االتفاقية الخا�صة بو�ضع اال�شخا�ص عديمي الجن�سية 23-وهذه االتفاقية كانت الوثيقة
اال�سا�سية التي ترعى و�ضع اال�شخا�ص عديمي الجن�سية وت�ضمن حقوقهم .وقد ت�ضمنت هذه
االتفاقية بدورها تعريفا ح�صريا لعديمي الجن�سية بموجب القانون فقط واكتفت بتو�صية
بالن�سبة لال�شخا�ص عديمي الجن�سية الذين ال يتوفر فيهم هذا التعريف.
ثم ا�صدر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي قرارا يطلب الى مفو�ضية القانون الدولي �صياغة
اتفاقية او اتفاقيات للق�ضاء على انعدام الجن�سية 24،وقامت المفو�ضية بالفعل في العام 1954
ب�صياغة اتفاقيتين احداهما تناولت تدابير الق�ضاء على حاالت انعدام الجن�سية والتقليل من
 20انظر اعاله ،هام�ش رقم 10
 21اتفاقية  1951الخا�صة بو�ضع الالجئين ،المادة االولى متوفرة على

http://www.unhcr.org.eg/admin/articles/1951.pdf

22

الم�صدر نف�سه

23

اتفاقية ب�ش�أن و�ضع عديمي الجن�سية ،الهام�ش  9اعاله

 24المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،القرار  )XI( 319الالجئون واال�شخا�ص عديمو الجن�سية ،قرارات 11
و� 16آب  ،1950متوفر على

http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/354/42/IMG/NR035442.pdf?OpenElement

ترجمة غير ر�سمية
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مثل هذه الحاالت في الم�ستقبل 25.ثم تقرر ان تتم درا�سة االتفاقية التي تهدف الى التقليل من
حاالت انعدام الجن�سية م�ستقبال نظرا لكون االولى مت�شددة اكثر من اللزوم ،وتم بالنتيجة
اعتماد اتفاقية  1961ب�ش�أن خف�ض حاالت انعدام الجن�سية وهي تهدف ب�شكل ا�سا�سي الى
تجنب حاالت انعدام الجن�سية عند المولد .وقد او�صت الدول ان تعتمد ت�شريعات تنظم اكت�ساب
الجن�سية وفقدانها 26.وق�ضت هذه االتفاقية ان «تسعى الدول المتعاقدة للعمل على أن يتم،
داخل إطار األمم المتحدة ،وفي أقرب وقت ممكن يلي إيداع صك التصديق أو االنضمام
السادس ،إنشاء جهاز يستطيع األشخاص الذين يطالبون باإلفادة من هذه االتفاقية أن
27
يلجأوا إليه كيما يدرس طلباتهم ويساعدهم في تقديمها إلى السلطة المختصة».
وعندما دخلت االتفاقية حيز التنفيذ طلبت اجلمعية العامة اىل مفو�ضية �ش�ؤون الالجئني القيام
28
بهذه املهمة.
باال�ضافة الى هذه المواثيق الخا�صة ،تت�ضمن مواثيق حقوق االن�سان الدولية المختلفة العديد
من الحقوق التي يمكن ان تنطبق على عديمي الجن�سية ،ال �سيما بع�ض الحقوق المرتبطة
مبا�شرة بالحد من انعدام الجن�سية كالحق بالجن�سية والحق باالعتراف القانوني ،حيث ين�ش�أ
االعتراف بال�شخ�صية القانونية لالن�سان من مواطنته في بلد ما اذ يعود ل�سلطات البلد المعني
ان تقرر اعتبار الفرد �شخ�صا امام القانون من عدمه.
			

الحق بالجن�سية في المواثيق الدولية

المواثيق الدولية الملزمة للبنان
�صادق لبنان على عدد من مواثيق حقوق االن�سان اال�سا�سية ،في حين لم ي�صادق ولغاية تاريخه
على معظم المواثيق واالتفاقيات الدولية التي تعنى خ�صي�صا بالحد من حاالت عديمي الجن�سية
25

مفو�ضية القانون الدولي ،الجن�سية وانعدام الجن�سية ،ملخ�ص لعمل المفو�ضية ،متوفر باالنكليزية على

http://untreaty.un.org/ilc/summaries/6_1.htm .

هاتان االتفاقيتان هما :اتفاقية الق�ضاء على انعدام الجن�سية في الم�ستقبل

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/6_1_1954_1.pdf،

واتفاقية التقليل من انعدام الجن�سية

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/6_1_1954_2.pdf

 26انظر الهام�ش  10اعاله ،انظر اي�ضا مفو�ضية القانون الدولي ،الجن�سية وانعدام الجن�سية ،الهام�ش 23
اعاله
27

اتفاقية ب�ش�أن الحد من حاالت انعدام الجن�سية ،1961 ،الهام�ش � 3أعاله ،المادة 11

28

الجمعية العامة قرار رقم  )XXX( 3274تاريخ  10كانون االول  ،1974متوفر باالنكليزية على

http://www.unhcr.org/3dc8dca44.pdf
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او تلك الخا�صة بالالجئين 29،ا�ضافة الى المواثيق الدولية التي تلزم الدولة الم�صادقة عليها ،ال
30
بد من الت�أكيد ان الدول ،ومنها لبنان ،ملزمة بااللتزام باالعراف القانونية الدولية.
وتكر�س المواثيق الدولية لحقوق االن�سان الحق بالجن�سية في عدة موا�ضع ،وتكر�س كذلك الحق
باالعتراف بال�شخ�صية القانونية الذي يرتبط ارتباطا ع�ضويا بالحق بالجن�سية.
وت�شدد كافة المواثيق الدولية على وجوب عدم التمييز في هذا ال�ش�أن .حيث ان عدم التمييز هو
حق ا�سا�سي واولي من حقوق االن�سان .ومن �ش�أن هذا المبد�أ ان يكفل انطباق كافة الحقوق التي
تكفلها اي من المواثيق ذات العالقة على كل االفراد دون اي تفرقة و�أن يحد بالتبعية من حاالت
انعدام الجن�سية كما �سيتم بيانه ادناه.
االعالن العاملي حلقوق االن�سان

تن�ص المادة  15من االعالن على ان
31
« -1لكل فرد حق التمتع بجنسية ما».
وتن�ص المادة  6من االعالن على ان
«لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية».
وال بد من الت�شديد على ان االعالن العالمي لحقوق االن�سان ين�ص ب�شكل خا�ص على وجوب عدم
التمييز في �ضمانة الحقوق التي يكفلها ،حيث تن�ص مادته الثانية على ان
 29انظر الئحة بالمواثيق الم�صادق وغير الم�صادق عليها من قبل لبنان في الملحق رقم .1
تتمتع المواثيق الم�صدق عليها باالولوية ن�سبة للقوانين اللبنانية بموجب قانون ا�صول المحاكمات
المدنية اللبناني حيث تن�ص المادة الثانية منه انه “على المحاكم �أن تتقيد بمبد�أ ت�سل�سل القواعد.
عند تعار�ض �أحكام المعاهدات الدولية مع �أحكام القانون العادي ،تتقدم في مجال التطبيق الأولى على
الثانية .ال يجوز للمحاكم �أن تعلن بطالن �أعمال ال�سلطة اال�شتراعية لعدم انطباق القوانين العادية على
الد�ستور �أو المعاهدات الدولية» (قانون ا�صول المحاكمات المدنية ،مر�سوم ا�شتراعي رقم � - 90صادر
في  .)1983/9/16وا�ضافة الى ذلك ،ادخل لبنان في مقدمة د�ستوره -التي تتمتع بقيمة د�ستورية كما
ق�ضى المجل�س الد�ستوري -االعالن العالمي لحقوق االن�سان حيث جاء فيها ان لبنان  ...ع�ضو م�ؤ�س�س
وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعالن العالمي لحقوق الإن�سان وتج�سد الدولة
هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجاالت دون ا�ستثناء (الد�ستور اللبناني ال�صادر في � 23أيار �سنة 1926
مع جميع تعديالته ،المقدمة ،الفقرة ب (�أ�ضيفت هذه المقدمة �إلى الد�ستور اللبناني بموجب القانون
الد�ستوري ال�صادر في  ،)1990/9/21متوفر على

)http://www.lp.gov.lb/doustour/default.htm

 30يعتبر العرف الدولي من م�صادر القانون الدولي ،انظر النظام اال�سا�سي لمحكمة العدل الدولية،
المادة  ،38متوفر على

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/icjstatute.php

 31االعالن العالمي لحقوق االن�سان ،اع ُتمد بموجب قرار الجمعية العامة � 217ألف (د )3-الم�ؤرخ في 10
كانون الأول/دي�سمبر  ،1948متوفر على

http://www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm

االطار القانوني الدولي النعدام الجن�سية

32

«لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن ،دون
أي تمييز ،كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي
السياسي أو أي رأي آخر ،أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي
وضع آخر ،دون أية تفرقة بين الرجال والنساء .وفضال عما تقدم فلن يكون هناك
أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي
إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقال أو تحت الوصاية أو غير متمتع
32
بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة ألي قيد من القيود».
وكما هو معروف ،ان االعالن غري ملزم ،غري ان االعالن العاملي حلقوق االن�سان بد�أ يكت�سب
�صفة القانون الدويل العريف ـ ا�ضافة انه ادخل يف مقدمة الد�ستور اللبناين 33وبالتايل ا�صبح
34
جزءا من القانون الد�ستوري.
35

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،

تن�ص المادة  16من العهد على ان
«لكل إنسان ،في كل مكان ،الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية».
وتن�ص الفقرة الثانية من المادة  24من العهد على ان
« .1يكون لكل ولد ،دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو
الدين أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب ،حق على أسرته وعلى
32

الم�صدر نف�سه

 33تن�ص الفقرة ب من مقدمة الد�ستور اللبناني ان «لبنان عربي الهوية واالنتماء وهو ع�ضو م�ؤ�س�س
وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها ،كما هو ع�ضو م�ؤ�س�س وعامل في منظمة الأمم
المتحدة وملتزم مواثيقها والإعالن العالمي لحقوق الإن�سان وتج�سد الدولة هذه المبادئ في جميع
الحقوق والمجاالت دون ا�ستثناء».
 34انظر قرار المجل�س الد�ستوري رقم  2001/2تاريخ  ،2001/5/10الذي ق�ضى انه «وبما انه من المعتمد
ان هذه المواثيق الدولية المعطوف عليها �صراحة في مقدمة الد�ستور ت�ؤلف مع هذه المقدمة والد�ستور
جزءاً ال يتجز�أ وتتم ّتع معاً بالقوة الد�ستورية» ،متوفر على

http://www.conseil-constitutionnel.gov.lb/ar/arabic/arrets.htm

 35العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية ،اعتمد وعر�ض للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام
بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة � 2200ألف (د )21-الم�ؤرخ في  16كانون/دي�سمبر  ،1966دخل حيز النفاذ في� 23آذار/مار�س
 ،1976متوفر على

http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/792/65/IMG/NR079265.pdf?OpenElement،

م�صادق عليه من قبل الحكومة اللبنانية بالقانون رقم  .3855تاريخ .1972/9/1دون تحفظ
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المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.
 .2يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته ويعطى اسما يعرف به.
36
 .3لكل طفل حق في اكتساب جنسية».
وت�شير اللجنة المعنية بحقوق االن�سان 37في تف�سيرها لحقوق الطفل بموجب العهد انه
« -7بمقتضى الفقرة الثانية من المادة  ،24لكل طفل الحق في أن يسجل بعد
والدته على الفور وفي أن يكون له اسم .وترى اللجنة أنه ينبغي تفسير هذا الحكم
بأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالحكم الذي ينص على الحق في تدابير خاصة للحماية
ويهدف إلى تعزيز االعتراف بشخصية الطفل القانونية .والنص على حق الطفل في
أن يكون له اسم يتسم بأهمية خاصة بالنسبة لألطفال المولودين خارج إطار رباط
الزوجية .ويهدف التزام تسجيل األطفال بعد مولدهم إلى تقليل الخطر المتمثل
في أن يصبحوا هدفا لالختطاف أو للبيع أو لالتجار غير المشروع أو لضروب أخرى
من المعاملة التي ال تتفق مع التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد .ويجب
أن تبين تقارير الدول األطراف بتفصيل التدابير المعتمدة من أجل ضمان التسجيل
الفوري لألطفال المولودين في أراضيها.
 -8وبالمثل ،ينبغي إيالء اهتمام خاص ،في إطار الحماية الواجب إيالؤها لألطفال،
بما لكل طفل من حق معلن في الفقرة  3من المادة  24في اكتساب جنسية .وإذا
كان الهدف من هذا الحكم يتمثل في تجنب أن يحصل الطفل على قدر أقل من
الحماية من جانب المجتمع والدولة نتيجة لوضعه كطفل عديم الجنسية ،فإنه ال
يفرض بالضرورة على الدول أن تمنح جنسيتها لألطفال المولودين في أراضيها .بيد
أن الدول مطالبة باعتماد جميع التدابير المالئمة ،داخليا وبالتعاون مع الدول األخرى
من أجل ضمان أن يكون لكل طفل جنسية وقت والدته .وفي هذا السياق ،ال يسمح
بأي تمييز ،في التشريع الداخلي ،بالنسبة الكتساب الجنسية ،بين األطفال الشرعيين
واألطفال المولودين خارج إطار رباط الزوجية أو المولودين من آباء عديمي الجنسية
36

الم�صدر نف�سه ،المادة 24

 37اللجنة المعنية بحقوق الإن�سان هي هيئة مكونة من خبراء م�ستقلين تقوم بمتابعة تطبيق العهد
الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية من قبل الدول الأع�ضاء به .لمزيد من المعلومات عن
اللجنة راجع  http://www2.ohchr.org/arabic/bodies/hrc/index.htm .ولمزيد من المعلومات حول
اخت�صا�ص اللجنة والعمل الذي تقوم به ،راجع المواد  40وما يليها من العهد الدولي الخا�ص بالحقوق
المدنية وال�سيا�سية ،متوفر باالنكليزية على http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm#part4
وترجمة غير ر�سمية الى العربية على http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html

االطار القانوني الدولي النعدام الجن�سية

34

أو على أساس مركز 38أحد الوالدين أو كليهما من حيث الجنسية .ويجب أن يشار
دائما في تقارير الدول األطراف إلى التدابير المعتمدة من أجل ضمان حق األطفال
39
في أن تكون لهم جنسية».
وكما �سنرى ،ان هذه االحكام تتوافق �إلى حد ما مع ما ين�ص عليه القانون اللبناني من ان كل
مولود في لبنان ولم يثبت انه اكت�سب جن�سية اخرى او من والدين مجهولي الجن�سية يعتبر
لبنانيا ،كذلك االمر بالن�سبة للولد غير ال�شرعي حيث يكت�سب الجن�سية اللبنانية اذا كان احد
والديه الذي ثبتت بنوته له لبنانيا ،اما في حال عدم ثبوت بنوته فيمكن ان يعتبر “مجهول
الوالدين” وبالتالي يعتبر لبنانيا اي�ضا .و�سوف نف�سر كل هذه االحكام في معر�ض درا�سة
القانون اللبناني واكت�ساب الجن�سية ادناه.
وتجدر اال�شارة اي�ضا الى ان العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية ي�شدد بدوره
على الحق بعدم التمييز في الحقوق في عدد من مواده 40،منها المادة  2التي تن�ص على مبد�أ
عدم التمييز في التمتع بكافة الحقوق التي يكفلها العهد:
« .1تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه ،وبكفالة
هذه الحقوق لجميع األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها ،دون
أي تمييز بسبب العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسيا أو
غير سياسي ،أو األصل القومي أو االجتماعي ،أو الثروة ،أو النسب ،أو غير ذلك من
األسباب».
والمادة  3التي تن�ص على عدم التمييز بين الرجال والن�ساء بالن�سبة للحقوق التي يكفلها العهد:
«تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع
بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد».
وتن�ص المادة  23من العهد حول الحقوق في الزواج:
38

يق�صد بكلمة «مركز» هنا «الو�ضع  »statusالمتعلق بالجن�سية ،انظر الن�سخة االنكليزية على

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/cc0f1f8c391478b7c12563ed004b35e3?Opendocument

 39اللجنة المعنية بحقوق االن�سان ،الدورة الخام�سة والثالثون ( )1989التعليق العام رقم  17المادة 24
(حقوق الطفل) ،متوفر على

http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/8th/HRI.GEN.1.Rev9_ar.doc

40

العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية ،الهام�ش � 33أعاله
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« .4تتخذ الدول األطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق
الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله.»...
وقد ا�شارت اللجنة المعنية بحقوق االن�سان في تعليقها العام المتعلق بالم�ساواة بين الرجل
والمر�أة في الحقوق الى انه «يتعين على الدول للوفاء بالتزاماﺗﻬا بموجب الفقرة  4من
المادة  23كفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباﺗﻬما ،فيما يتعلق ب ...وإمكانية نقل
جنسية أي من األبوين إلى األوالد ...وينبغي للدول األطراف أيضا أن تضمن عدم حدوث
تمييز على أساس الجنس فيما يتعلق باكتساب الجنسية . ...وينبغي للدول األطراف أيضا
أن تضمن عدم حدوث تمييز على أساس الجنس فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو فقدها
41
بسبب الزواج ،وحقوق اإلقامة»
42

اتفاقية حقوق الطفل

وت�ؤكد اتفاقية حقوق الطفل ،على حق الطفل بالجن�سية والهوية والعائلة ،حيث تن�ص في المادة
 7على ان:
« .1يسجل الطفل بعد والدته فورا ويكون له الحق منذ والدته في اسم والحق في
اكتساب جنسية ،ويكون له قدر اإلمكان ،الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.
 .2تكفل الدول األطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها
بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ،والسيما حيثما يعتبر الطفل عديم
الجنسية في حال عدم القيام بذلك».
وتن�ص هذه االتفاقية بدورها على وجوب �ضمانة الحقوق المعترف بها في ن�صو�صها دون اي
تمييز ،حيث تن�ص المادة  2منها على عدم التمييز في التمتع بالحقوق الواردة فيها ،كما ت�ضع
على عاتق الدول موجبا ايجابيا في العمل على الحماية من التمييز والمعاقبة عليه
 41اللجنة المعنية بحقوق االن�سان ،التعليق العام  ،28المادة ( 3الم�ساواة في الحقوق بين الن�ساء والرجال)،
متوفر على http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/8th/HRI.GEN.1.Rev9_ar.doc
 42اتفاقية حقوق الطفل ،اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة  25/44الم�ؤرخ في  20ت�شرين الثاني/نوفمبر  ،1989تاريخ بدء النفاذ� 2 :أيلول�/سبتمبر
 ،1990،متوفر على

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/44/25&Lang=A&Area=Resolution .

�صادق لبنان على هذه االتفاقية بموجب القانون رقم  20تاريخ « 1990/10/30اجازة ان�ضمام لبنان الى
اتفاقية هيئة االمم المتحدة لحقوق الطفل» دون تحفظات.
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« .1تحترم الدول األطراف الحقوق الموضحة في هذه االتفاقية وتضمنها لكل طفل
يخضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز ،بغض النظر عن عنصر الطفل أو
والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم
السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو اإلثني أو االجتماعي ،أو ثروتهم ،أو عجزهم،
43
أو مولدهم ،أو أي وضع آخر».
اتفاقية الق�ضاء على جميع ا�شكال التمييز �ضد المر�أة
ت�ؤكد اتفاقية الق�ضاء على جميع ا�شكال التمييز �ضد المر�أة على مبد�أ عدم التمييز بين المر�أة
والرجل ،معرفة هذا التمييز ب�شكل وا�سع حيث تعتبر من قبيل التمييز �ضد المر�أة
44

«أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه،
توهين أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في الميادين
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ،أو
توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ،بصرف النظر عن حالتها
45
الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل».
وتن�ص االتفاقية �صراحة على �ضمانة حق المر�أة بالجن�سية كما على عدم التمييز �ضد المر�أة
الذي يمكن ان ي�ؤدي الى الم�سا�س بحق اطفالها في الجن�سية ون�صت المادة  1و 2من االتفاقية
الخا�صة بالق�ضاء على جميع ا�شكال التمييز �ضد المر�أة على �أن
« .1تمنح الدول األطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها
أو تغييرها أو االحتفاظ بها .وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجنبي ،أو
على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج ،أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة ،أو أن تصبح
بال جنسية ،أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
 .2تمنح الدول األطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما».
 43الم�صدر نف�سه
 44اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة ،اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق
واالن�ضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  180/34الم�ؤرخ في  18كانون الأول/دي�سمبر
 ،1979دخلت حيز النفاذ في � 3أيلول�/سبتمبر  ،1981متوفرة على

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

 45الم�صدر نف�سه ،المادة 1
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ا�ضافة الى ذلك تن�ص المادة  9من االتفاقية على ان
« -1تمنح الدول االطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها او
االحتفاظ بها او تغييرها .وتضمن بوجه خاص اال يترتب على الزواج من اجنبي او
تغيير جنسية الزوج اثناء الزواج ،ان تتغير تلقائيا جنسية الزوجة او ان تصبح بال
جنسية او ان تفرض عليها جنسية الزوج.
 -2تمنح الدول االطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية
اطفالها».
وتجدر اال�شارة الى ان لبنان كان قد تحفظ على جملة مواد من االتفاقية عند الم�صادقة عليها
بتاريخ  46،1996/7/24منها المادة  9البند  2المذكور اعاله «المتعلق بمنح المرأة حقا
مساويا بحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها» 47،ا�ضافة الى المادة  16الفقرة ( 1ج ،د،
48
و ،ز) التي تن�ص على الم�ساواة بين المر�أة والرجل في اطار الزواج والعالقات اال�سرية،
وقد يعود ال�سبب الى الواقع الطوائفي الذي يرعى التعامل في حاالت االحوال اال�شخ�صية حيث
لكل طائفة قانونها ومحاكمها ،تبعا للتفوي�ض الطوائفي الذي اعطاه الم�شترع للطوائف الثماني
ع�شر في هذا المجال ،ولو ان هذه الق�ضايا تدخل في اال�صل في اخت�صا�ص المحاكم العادية من
حيث المبد�أ.
وتعتبر لجنة الق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة في تو�صياتها العامة وفي معر�ض التعليق على
 46القانون رقم  572تاريخ  1996/7/24االجازة للحكومة بان�ضمام لبنان الى اتفاقية الق�ضاء على جميع
ا�شكال التمييز �ضد المر�أة المعتمدة من الجمعية العامة لالمم المتحدة بتاريخ 1979/12/18
 47الم�صدر نف�سه
 48تن�ص الفقرات المذكورة من المادة  16من اتفاقية الق�ضاء على جميع ا�شكال التمييز �ضد المر�أة على
«تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة في كافة الأمور المتعلقة
بالزواج والعالقات العائلية ،وبوجه خا�ص ت�ضمن ،على �أ�سا�س الم�ساواة بين الرجل والمر�أة:
(ج) نف�س الحقوق والم�س�ؤوليات �أثناء الزواج وعند ف�سخه،
(د) نف�س الحقوق والم�س�ؤوليات بو�صفهما �أبوين ،بغ�ض النظر عن حالتهما الزوجية ،في الأمور المتعلقة
ب�أطفالهما وفى جميع الأحوال ،يكون لم�صلحة الأطفال االعتبار الأول،
(و) نف�س الحقوق والم�س�ؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والو�صاية على الأطفال وتبنيهم� ،أو
ما �شابه ذلك من الأعراف ،حين توجد هذه المفاهيم في الت�شريع الوطني ،وفى جميع الأحوال يكون
لم�صلحة الأطفال االعتبار الأول،
(ز) نف�س الحقوق ال�شخ�صية للزوج والزوجة ،بما في ذلك الحق في اختيار �إ�سم الأ�سرة والمهنة ونوع
العمل»

المادة  9من االتفاقية ان «الجنسية ال غنى عنها للمشاركة الكاملة في المجتمع .وعموما،
تعطي الدولة الجنسية للمولودين في البلد .ويمكن اكتساب الجنسية أيضا باالقامة أو
منحها ألسباب انسانية مثل انعدام الجنسية .وعندما ال تتمتع المرأة بمركز الرعية أو
المواطنة ،فإنها تحرم من حق التصويت أو التقدم لشغل وظيفة عامة ،وقد تحرم من
المنافع العامة ومن اختيار محل إقامتها .وينبغي أن تكون المرأة الراشدة قادرة على تغيير
جنسيتها ،وينبغي عدم التعسف في إلغائها بسبب الزواج أو فسخ الزواج أو تغيير الزوج أو
49
األب لجنسيته».
اتفاقية الق�ضاء على جميع ا�شكال التمييز العن�صري

كر�ست االتفاقية الدولية للق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز العن�صري الحق بعدم التمييز في
منح الجن�سية ،حيث ع ّرفت التمييز العن�صري في اولى موادها على انه
50

« -1في هذه االتفاقية ،يقصد بتعبير "التمييز العنصري" أي تمييز أو استثناء أو
تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو
االثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات
األساسية أو التمتع بها أو ممارستها ،علي قدم المساواة ،في الميدان السياسي أو
االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
 -2ال تسري هذه االتفاقية علي أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين
المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها.
 -3يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه االتفاقية بما ينطوي على أي مساس
باألحكام القانونية السارية في الدول األطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو
 49لجنة الق�ضاء علي التمييز �ضد المر�أة ،الدورة الثالثة ع�شرة ،1992 ،التو�صية العامة  21الم�ساواة في
الزواج والعالقات الأ�سرية ،متوفرة على

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/cedawr21.html.

الرجاء االطالع على مالحظات لجنة الق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة على تقرير لبنان االخير في
الملحق رقم 4

 50االتفاقية الدولية لقمع جريمة الف�صل العن�صري والمعاقبة عليها ،اعتمدت وعر�ضت للتوقيع
والت�صديق واالن�ضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة � 2106ألف (د )20-الم�ؤرخ في 21
كانون الأول/دي�سمبر  ،1965دخلت حيز النفاذ بتاريخ  4كانون الثاني/يناير  ،1969متوفرة على

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/3068(XXVIII)&Lang=A&Area=Resolution
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b010.html

وترجمة غير ر�سمية متوفرة على
م�صادق عليها من قبل الحكومة اللبنانية بالقانون  71/44تاريخ  24حزيران  1971دون تحفظ (ربما لكون
الم�س�ألة ال تتناول المعيار المتداخل والعامل الطوائفي الديمغرافي ،انما المقاربة هنا مقاربة �شمولية
�ضد العن�صرية)
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التجنس ،شرط خلو هذه األحكام من أي تمييز ضد أي جنسية معينة».
وقد ن�صت المادة  5من هذه االتفاقية �صراحة على عدم التمييز في التمتع بالحق في الجن�سية
حيث جاء فيها انه «إيفاء لاللتزامات األساسية المقررة في المادة  2من هذه االتفاقية،
تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله ،وبضمان حق
كل إنسان ،دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو االثني ،في المساواة أمام
القانون ،ال سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:
()...
(د) الحقوق المدنية األخرى ،وال سيما:
()...
“ ”3الحق في الجنسية».
وقد ا�شارت لجنة الق�ضاء على التمييز العن�صري بالن�سبة النعدام الجن�سية المبني على التمييز
العن�صري ،الى التزامات الدول االطراف ب�ش�أن المواطنة بناء على اتفاقية الق�ضاء على جميع
ا�شكال التمييز العن�صري ،حيث ق�ضت في معر�ض تف�سير حق الح�صول على حق المواطنة انه
على الدولة الطرف
« - 13ضمان عدم تعرض مجموعات محددة من غير المواطنين للتمييز فيما
يتعلق بالحصول على حق المواطنة أو التجنّس ،وإيالء االهتمام الواجب للعقبات
التي قد تعترض تجنّس المقيمين لفترات طويلة أو بصورة دائمة؛
 - 14االعتراف بأن الحرمان من الحصول على حق المواطنة على أساس العرق
أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو العرقي ،يعتبر خرقاً اللتزام الدولة الطرف
بكفالة التمتع بحق الحصول على الجنسية دون تمييز؛
 - 15مراعاة أن الحرمان من الحصول على حق المواطنة بالنسبة للمقيمين
لفترات طويلة أو بصورة دائمة قد يؤدي ،في بعض األحيان ،إلى حرمانهم من
الحصول على العمل والمزايا االجتماعية ،انتهاكاً لمبادئ مناهضة التمييز الواردة
في االتفاقية؛
 - 16تخفيض حاالت انعدام الجنسية ،وال سيما في صفوف األطفال ،وذلك ،على
سبيل المثال ،بتشجيع اآلباء على طلب الحصول على حق المواطنة نيابة عنهم
والسماح لكال الوالدين بنقل المواطنة لألبناء؛
 - 17تنظيم الوضع القانوني للمواطنين السابقين للدول السلف الذين أصبحوا
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يقيمون ضمن حدود والية الدولة الطرف».

51

المواثيق الدولية او االقليمية غير الم�صادق عليها من قبل لبنان
ويكفل الحق بالجن�سية كذلك عدد من المواثيق الدولية االخرى التي لم ي�صادق عليها لبنان الى
تاريخه ،منها ما يتعلق بالمر�أة ومنها ما يتعلق بالطفل ومنها ما يتعلق بالعمال المهاجرين.
52

اتفاقية جن�سية املر�أة املتزوجة

تن�ص اتفاقية جن�سية المر�أة المتزوجة في مادتها االولى على ان «توافق كل دولة من الدول
المتعاقدة على ان عقد الزواج بين أحد رعاياها وبين أجنبي ،او حله او تغيير الزوج
لجنسيته أثناء قيام الزوجية ،ال يؤثر حكما في جنسية الزوجة».
في حين تن�ص المادة الثانية من االتفاقية عينها على ان «توافق كل دولة من الدول
المتعاقدة على ان اكتساب احد رعاياها لجنسية دولة اخرى بمحض اختياره او تنازله عن
هذه الجنسية ال يمنع زوجته من االحتفاظ بجنسيتها»
وت�ضيف المادة الثالثة من االتفاقية انه
« -1توافق كل دولة من الدول المتعاقدة على ان لالجنبية المتزوجة من احد رعاياها
ان تكتسب جنسية زوجها ،بناء على طلبها ،بموجب اجراءات تجنس امتيازية خاصة.
ويجوز ان يخضع منح هذه الجنسية للقيود التي قد تقتضي فرضها اعتبارات االمن
القومي او النظام العام
 -2توافق كل دولة من الدول المتعاقدة على عدم تفسير هذه االتفاقية بانها تمس
اي تشريع او نظام او قضاء يجيز لالجنبية المتزوجة من احد رعاياها ان تكتسب
حكما جنسية زوجها ،بناء على طلبها».
وال بد من اال�شارة الى انه على الرغم من ان لبنان لي�س طرفا في هذه االتفاقية اال ان قوانينه
 51لجنة الق�ضاء على التمييز العن�صري ،الدورة الخام�سة وال�ستين للجنة الق�ضاء على التمييز العن�صري
( )2005التو�صية العامة الثالثون ب�ش�أن التمييز �ضد غير المواطنين ،ترجمة غير ر�سمية متوفرة على
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/30dis.htmlومتوفرة باللغة االنكليزية على

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/e3980a673769e229c1256f8d0057cd3d?Opendocument

52

اتفاقية جن�سية المر�أة المتزوجة ،متوفرة على

http://www.un.org/womenwatch/directory/convention_nationality_of_married_11047.htm
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تتما�شى مع ن�صو�صها كما �سنرى ادناه حيث تن�ص على حق المر�أة االجنبية المتزوجة من
لبناني الح�صول على الجن�سية اللبنانية بناء على طلبها بعد انق�ضاء �سنة على الزواج ،وكما
�سنرى ادناه يعتبر اكت�سابها لهذه الجن�سية حكميا دون الحاجة الى اجراءات تجن�س.
53

عهد حقوق الطفل يف اال�سالم

يكفل هذا العهد حقوق للطفل ذات عالقة بالجن�سية ،حيث تن�ص مادته ال�سابعة ،وتحت عنوان
"الهوية" على ان
« -1للطفل الحق منذ والدته في اسم حسن وتسجيله لدى الجهات المختصة
وتحديد نسبه وجنسيته ومعرفة والديه وجميع اقاربه وذوي رحمه وامه من
الرضاعة.
 -2تحافظ الدول االطراف على عناصر هوية الطفل ،بما في ذلك اسمه ،جنسيته،
وصلته العائلية وفقا لقوانينها الداخلية ،وتبذل مساعيها الحثيثة لحل مشكلة انعدام
الجنسية الي طفل يولد على اقليمها ،او يولد الحد رعاياها خارج اقليمها.
 -3الطفل المجهول النسب ومن في حكمه ،له الحق في الكفالة ،والرعاية دون
التبني وله الحق في اسم ولقب وجنسية».
تجدر اال�شارة الى ان لبنان قد وقع على هذا العهد في حزيران  ،2005اال انه لم ي�صادق عليه
لغاية تاريخه.
كما انه من المالحظ ان القوانين اللبنانية تتما�شى مع مواد العهد المذكورة كما �سنرى ادناه،
حيث تن�ص على انه في حال لم يثبت ان المولود على االرا�ضي اللبنانية قد اكت�سب بالبنوة اي
جن�سية اخرى ،وبمعنى �آخر قد يغدو عديم الجن�سية ،فانه يعتبر لبنانيا .كما تن�ص على ان
الطفل المولود في لبنان من والدين مجهولين يعتبر لبنانيا.
اال ان القوانين اللبنانية تعطي الجن�سية اللبنانية للمولود من اب لبناني – بغ�ض النظر عن
مكان والدته – دون المولود من ام لبنانية ،وبالتالي ال تتما�شى كليا مع الفقرة القائلة «او يولد
الحد رعاياها خارج اقليمها» من العهد حيث ان هذه االخيرة لم تميز بين االب او االم من رعايا
الدولة.
54

اتفاقية حماية حقوق العمال االجانب وجميع افراد ا�سرهم
53

منظمة العمل اال�سالمي ،عهد حقوق الطفل في اال�سالم ،متوفر على

54

االتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين و�أفراد �أ�سرهم ( 18كانون الأول/دي�سمبر

http://www.oic-oci.org/arabic/conventions/Rights%20of%20the%20Child%20In%20Islam%20A.pdf
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تن�ص هذه االتفاقية في مادتها الـ  29بالن�سبة لحق الطفل في الجن�سية على ان «لكل طفل
من أطفال العامل المهاجر الحق في الحصول على أسم وفي تسجيل والدته ،وفي الحصول
على جنسية».
لم يوقع لبنان على هذه االتفاقية الى تاريخه ،اال ان لديه نظاما خا�صا لت�سجيل اطفال
المهاجرين وذلك بموجب وثيقة والدة للطفل من مختار المحلة حيث ولد وبعد ابراز جواز �سفر
55
والده االجنبي لدى دائرة االجانب في مديرية االحوال ال�شخ�صية.
االتفاقيات الخا�صة بانعدام الجن�سية
كما �سبقت اال�شارة لم يوقع لبنان على االتفاقيات الخا�صة بانعدام الجن�سية .وهذه االتفاقيات
لم تن�ص �صراحة على الحق بالجن�سية انما ن�صت على الحقوق التي يجب ان يتمتع بها عديمو
الجن�سية في الدولة الموجودين في اقليمها (اتفاقية  1954الخا�صة بو�ضع عديمي الجن�سية)،
وعلى ا�س�س منح الجن�سية وفقدانها والتقليل من حاالت انعدامها (اتفاقية ب�ش�أن خف�ض حاالت
انعدام الجن�سية .)1961

 RES/45/158،متوفرة على

ng=A&Area=Resolution
55

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/45/158&La

مقابلة هاتفية مع مديرية االحوال ال�شخ�صية في بيروت ،تاريخ .2009/10/21
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اسباب انعدام الجنسية

اورد المقرر الخا�ص المعين من قبل مفو�ضية القانون الدولي لدرا�سة انعدام الجن�سية،
تح�ضيرا العداد اتفاقيات حول انعدام الجن�سية وعديمي الجن�سية 56،اال�سباب التالية
57
النعدام الجن�سية في تلك الحقبة (خم�سينيات القرن الما�ضي) في تقريره:
انعدام الجن�سية عند الوالدة (انعدام الجن�سية اال�صلي او المطلق)
يمكن ان ي�ؤدي تطبيق كل من رابطة الدم ورابطة الأر�ض الى انعدام الجن�سية على
الرغم من ان رابطة الدم هي االخطر حيث انها قد ت�ؤدي الى جعل انعدام الجن�سية
متوارثا.
وقد ادى تطبيق الرابطتين معا الى الحد من حاالت انعدام الجن�سية .لكن تطبيق
اال�سا�س الثانوي (رابطة االر�ض في الدول التي تعتمد ا�سا�سا رابطة الدم او رابطة
الدم في الدول التي تعتمد ا�سا�سا رابطة االر�ض) يبقى في الغالب م�شروطا ومن
الممكن ان ي�ؤدي الى انعدام الجن�سية في حاالت عدم توافر ال�شروط التي يرتبط
بها.
ومن الممكن اي�ضا ان يتحول االوالد اللقطاء الى عديمي جن�سية في حال كان مكان
والدتهم غير معروفا .اال ان غالبية الدول اليوم تعطي جن�سيتها للطفل الذي يتم
56

انظر خال�صة عمل المفو�ضية حول مو�ضوع الجن�سية وانعدام الجن�سية على

http://www.un.org/law/ilc/index.htm

 57تقرير حول الجن�سية وانعدام الجن�سية ،المقرر الخا�ص لمفو�ضية القانون الدولي مانلي هود�سون،
الوثيقة  ،50/4.C/CNمقتطفات من الكتاب ال�سنوي لمفو�ضية القانون الدولي ،متوفر على

http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1952_v2_e.pdf

(ترجمة غير ر�سمية)
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ايجاده على ار�ضها مما يقلل من حاالت انعدام الجن�سية.
كما يمكن للوالدة على متن ال�سفن او الطائرات ان ت�ؤدي الى انعدام الجن�سية في
حالة المولودين من والدين يحمالن جن�سية احدى الدول التي تعتمد رابطة االر�ض
ح�صريا وال تعتبر ال�سفن او الطائرات التي تحمل علمها بحكم “االر�ض” في تطبيق
حق الجن�سية.
انعدام الجن�سية الالحق للوالدة (انعدام الجن�سية الالحق او الن�سبي)
يمكن ان ي�صبح ال�شخ�ص عديما للجن�سية بتاريخ الحق على والدته في حال �سحبت
جن�سيته او الغيت دون ان يكت�سب جن�سية اخرى.
نتيجة تنازع قوانين الجن�سية:
بموجب قوانين بع�ض الدول يمكن ان ي�ؤدي التغيير في االحوال ال�شخ�صية الى
�سحب الجن�سية ،كالزواج من اجنبي او االعتراف بالبنوة من قبل اجنبي او
التبني او انحالل الزواج في حال كانت الجن�سية قد اكت�سبت بالزواج .وفي كل
هذه الحاالت ،عندما ال يكون قانون الدولة االخرى (دولة جن�سية الزوج او دولة
جن�سية المتبني ،)...،يعتبر هذه التغييرات �سببا الكت�ساب الجن�سية ،قد ت�ؤدي هذه
التغييرات الى انعدام الجن�سية .وقد ي�ؤدي اي�ضا الى ا�ستمرار انعدام الجن�سية في
حال كانت الزوجة عديمة الجن�سية قبل الزواج.
ولما كانت جن�سية الزوجة وجن�سية االوالد القا�صرين ال�شرعيين تتبع جن�سية الزوج
او الوالد – بموجب مبد�أ وحدة العائلة – قد ي�ؤدي االختالف في القوانين الوطنية
بهذا ال�ش�أن الى حاالت انعدام جن�سية في حال كان فقدان الزوج او الوالد لجن�سيته
ي�ستتبع فقدانها من قبل العائلة دون اكت�ساب جن�سية اخرى.
نتيجة فعل ارادي من قبل المواطن
ت�سمح قوانين بع�ض الدول لمواطنيها بالتخلي عن جن�سيتهم بغ�ض النظر عن
اكت�سابهم جن�سية اخرى ،مما قد ي�ؤدي الى انعدام الجن�سية.
وفي بع�ض الدول االخرى قد ت�سحب الجن�سية بفعل القانون في حال اقام المواطن
اقامة م�ستمرة في الخارج لمدة طويلة .وتطبق بع�ض الدول هذا الحكم ح�صريا
على المتجن�سين بجن�سيتها .وقد ي�ؤدي ذلك الى انعدام الجن�سية في حال لم يكت�سب
هذا المواطن جن�سية البلد الذي يقيم فيه .وتعتبر الدول التي تطبق هذا الحكم
هذه االقامة بمثابة رغبة من المواطن او المتجن�س في الهجرة واالغتراب.
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نتيجة فعل من طرف واحد من قبل الدولة :التجريد من الجن�سية� /سحب التجن�س
بموجب قوانين بع�ض الدول ،يمكن ان يتم �سحب الجن�سية بفعل االقامة الطويلة في
الخارج او في حالة المتجن�سين بفعل االقامة الطويلة في بلد جن�سيتهم ال�سابق .وفي
هذه الحاالت يعتبر التجريد من الجن�سية نتيجة لرغبة المواطن  /المتجن�س في
االغتراب ،وال بد من التمييز بين هذه الحاالت وبين الحاالت حيث يكون التجريد
من الجن�سية نوعا من العقوبة.
قد يتم التجريد من الجن�سية بفعل القانون (تجريد جماعي) او بقرارات من
ال�سلطات المعنية في حاالت فردية .وقد ي�ؤثر التجريد او ال على جن�سية الزوجة و/
او االوالد القا�صرين.
واال�س�س التي يمكن ان يتم التجريد من الجن�سية بناء عليها متعددة :الدخول في
جي�ش العدو او تقديم خدمة للعدو ،قبول او�سمة ورتب �شرف دون ت�صريح ،الحكم
بجرائم �شائنة او عدم الوالء .وهذه اال�سباب موجودة في قوانين عدد من الدول.
وقد عدد التقرير العديد من الحاالت التي كانت الدول تعتمدها وب�شكل متزايد
للتجريد من الجن�سية على ا�سا�س :عدم الوالء ،الهروب من الخدمة الع�سكرية،
الهجرة غير ال�شرعية ،رف�ض العودة الى الدولة بناء على طلب من ال�سلطات،
الهروب من الجي�ش ،الخيانة او غيرها من االفعال الم�ضرة بم�صالح الدولة.
والى جانب التجريد من الجن�سية ب�سبب عدم الوالء والذي يتم ب�شكل فردي ،قامت
بع�ض الدول با�ست�صدار قوانين خا�صة ق�ضت بتجريد جماعي من الجن�سية بناء
على ا�سباب �سيا�سية او عرقية او دينية م�ؤدية بذلك الى انعدام الجن�سية لفئات
كاملة من المواطنين.
ا�ضافة الى ذلك قد ي�ؤدي الغاء التجني�س الى حاالت من انعدام الجن�سية ،مثال
كالغاء التجن�س ب�سبب عدم توفر �شروطه المادية او بموجب �سحب الحق للتجن�س
ب�سبب عدم الوالء او �سوء ال�سلوك او االدانة بجرائم جزائية او الغياب المطول
للمتجن�س عن دولة التجن�س ،او عودته الى بلد جن�سيته ال�سابقة بنية البقاء هناك.
نتيجة تغيرات في االقليم
في حال تم الحاق كامل اقليم الدولة بدولة اخرى ،تنتهي جن�سيتها مع انتهاء
وجودها .وفي حال لم يتم منح جن�سية الدولة الملحق بها الى مواطني الدولة
الملحقة ،ي�صبحون عديمي الجن�سية.
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في غياب االتفاقيات المتعلقة بجن�سية �سكان الدولة ال�سابقة ،تنظم جن�سيتهم
بموجب قوانين الدولة التي اكت�سبت االر�ض والدولة التي تم اكت�ساب ار�ضها .وقد
ي�ؤدي التنازع ال�سلبي لهذه القوانين الى انعدام الجن�سية .مثال في الحاالت حيث
المكت�سب ب�سحب الجن�سية عن �ساكنيه بموجب اكت�سابه
يق�ضي قانون دولة االقليم
َ
من قبل دولة اخرى في الوقت الذي ال ين�ص قانون الدولة المكت�سِ بة على منح
المكت�سب
الجن�سية له�ؤالء .ويكون االمر اخطر في حال انتهى كليا وجود الدولة
َ
اقليمها كما حدث اعقاب الحرب العالمية نتيجة انحالل االمبراطورية النم�ساوية
المجرية.
وقد تحدث حاالت انعدام جن�سية حتى في ظل االتفاقيات التي تنظم هذا المو�ضوع
بين الدولة ال�سابقة والدولة الجديدة مثال في حال عدم تطبيق هذه االتفاقيات
ب�شكل �صحيح وكامل من قبل الدولة الجديدة او في حال ا�شتراط هذه االتفاقيات
�شروطا معينة لمنح الجن�سية ل�ساكني االقليم ال�سابق ،مثال ا�شتراط عالقات معينة
بالدولة يكون اثباتها امرا �صعبا ،او في حال تم تطبيق احكام االتفاقية من قبل
الدولة الجديدة عمدا ب�شكل ي�ؤدي الى انعدام الجن�سية .وتعطي حاالت االتفاقيات
التي نظمت انحالل وتق�سيم االمبراطورية النم�ساوية المجرية بعد الحرب العالمية
مثال وا�ضحا على خلق حاالت انعدام جن�سية بفعل االتفاقيات او بفعل تطبيقها
عمدا تطبيقا غير عادل او غير كامل.
وفي بع�ض الحاالت قد يعطى جميع او بع�ض فئات من �ساكني اقليم معين تم الحاقه
بدولة جديدة حق الخيار بالن�سبة للجن�سية وقد ي�ؤدي ذلك الى انعدام الجن�سية:
اما ب�شكل ايجابي اي اختيار االبقاء على جن�سية الدولة ال�سابقة او اكت�ساب جن�سية
الدولة الجديدة ،واما ب�شكل �سلبي اي حق رف�ض الجن�سية الجديدة او الهجرة.
ويجب في المبد�أ اال ي�ؤدي الخيار االيجابي الى انعدام الجن�سية بعك�س الخيار
ال�سلبي .لكن يبدو انه في بع�ض الحاالت في التاريخ قد ادى الخيار االيجابي الى
حاالت من انعدام الجن�سية ،مثال عندما اعتبرت الدولة التي مور�س الخيار لجهة
جن�سيتها ان هذا الخيار غير مقبول ب�سبب المهل او عدم ا�ستيفاء ال�شروط ال�شكلية
المفرو�ضة لممار�سته او عندما يكون هذا الحق قد اعطي لفئات معينة ح�صرا
(اقليات عرقية او دينية او لغوية) واعتبر ال�شخ�ص الذي مار�س حق الخيار باختيار
جن�سية الدولة غير منتم الى هذه الفئة في الوقت الذي تكون جن�سيته اال�صلية قد
�سحبت ب�سبب ا�ستخدامه لحق الخيار.
وا�شار كال من دليل مفو�ضية �ش�ؤون الالجئين حول انعدام الجن�سية وحافظة المعلومات
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واالن�ضمام الى هذه االتفاقيات الى ان اال�سباب الرئي�سية النعدام الجن�سية هي
58
باخت�صار:
 تنازع القوانين (مثال عندما تكون جن�سية دولة الوالدة تمنح الجن�سية على ا�سا�س رابطةالدم في حين تمنح دولة جن�سية الوالدين الجن�سية بناء على رابطة الأر�ض ،مما ي�ؤدي الى
انعدام جن�سية المولود في ار�ض الدولة االولى من والدين يحمالن جن�سية الدولة االخيرة).
او في حال تعار�ض ت�شريعات الجن�سية فى دولة ما مع ت�شريعات دولة �أخرى ،مما ي�ؤدى
�إلى بقاء الفرد دون جن�سية فى �أى من الدولتين .كذلك االمر بالن�سبة لتنازع القوانين
المرتبط بالتخلي عن الجن�سية ،حيث قد ي�صبح ال�شخ�ص عديم الجن�سية في اي من هاتين
الحالتين :عندما ت�سمح قوانين الجن�سية في دولة ما للأفراد بالتخلى عن جن�سيتهم دون �أن
يكت�سبوا �أوال جن�سية �أخرى .وقد ين�ش�أ التنازع بين القوانين فى هذه الق�ضية عندما ال ت�سمح
دولة ما بالتخلى عن الجن�سية حتى يكت�سب الفرد �أوال جن�سية �أخرى  ،بينما ترف�ض الدولة
الأخرى منح جن�سيتها حتى يتخلى الفرد �أوال عن جن�سيته الأ�صلية .وعندما تطالب قوانين
دولة ما االفراد بالتخلى عن جن�سيتهم حتى يكونوا قادرين على التقدم بطلب للح�صول على
المواطنة لديها ،الأمر الذى يجعل الفرد عديم الجن�سية حتى يتم منح المواطنة الجديدة.
 نقل تبعية الإقليم وت�شمل هذه الحاالت نيل دولة ما ا�ستقاللها او انحالل دولة ما او خالفةدولة جديدة دولة منحلة� ،أو ا�سترداد دولة بعد فترة انحالل ،حيث قد ي�صبح اال�شخا�ص
عديمي الجن�سية في حال نقل تبعية الإقليم عندما يتم تعديل القوانين المتعلقة بالجن�سية
والمواطنة او و�ضع قوانين جديدة و � /أو �إجراءات �إدارية جديدة.
 القوانين المتعلقة بالزواج والممار�سات التى تم�س الن�ساء خا�صة ،حيث يمكن للمر�أة التيتتزوج �شخ�صا �أجنبيا ان ت�صبح عديمة الجن�سية في حال كانت قوانين دولتها تفقدها
الجن�سية في حال زواجها من اجنبي ولم تح�صل تلقائيا على جن�سية زوجها ،او كانت
قوانين دولتها تفقدها الجن�سية في حال زواجها من اجنبي وكان زوجها عديم الجن�سية .او
�إذا انف�سخ عقد زواجها بعد ح�صولها على جن�سية زوجها ،وفقدت الجن�سية التى اكت�سبتها
من خالل الزواج ،ولم ت�سترد جن�سيتها الأ�صلية تلقائيا.
 االجراءات االدارية حيث قد يكون الفرد �أهال للمواطنة اال انه ال يح�صل على الجن�سيةب�سبب ق�ضايا �إدارية و�إجرائية عديدة ،منها :الر�سوم الإدارية المفرطة ،المهل التى ال يمكن
 58انظر الهام�ش  10اعاله
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الوفاء بها ،عدم القدرة على تقديم الم�ستندات المطلوبة.
 التمييز ،حيث يعجز الأفراد �أحيانا عن اكت�ساب جن�سية دولة بعينها ،رغم ما يكون لديهممن روابط قوية بتلك الدولة – وهى روابط قد تكون كافية بالن�سبة لأ�شخا�ص �آخرين
لل�شروع فى منحهم المواطنة  .وقد يكون التمييز على �أ�سا�س العن�صر� ،أو اللون� ،أو العرق،
�أو الدين� ،أو نوع الجن�س� ،أو الر�أي ال�سيا�سى� ،أو �أية عوامل �أخرى ،علنيا �أو نا�شئا عن
غير علم فى القوانين� ،أو عندما يجرى تنفيذها .وقد يقال عن القوانين �أنها تمييزية �إذا
ت�ضمنت لغة �ضارة� ،أو �إذا ترتب على تطبيقها تمييز.
 الفقد التلقائي للجن�سية بفعل القانون ،عن طريق خ�سارة العالقات الفعلية والفعالة معالدولة دون ان يعرب ال�شخ�ص �صراحة عن رغبته في االحتفاظ بها .ويمكن ان ي�ضاف
اليها الممار�سات االدارية الخاطئة التي ال تعلم االفراد بموجب االعالن عن هذه الرغبة.
وتقوم بع�ض الدول ب�سحب الجن�سية تلقائيا من الفرد الذى ترك بلده �أو يقيم بالخارج او
لم ي�سجل نف�سه ب�صورة منتظمة لدى �سلطات بلده .و�إذا كان الفرد مواطنا متجن�سا ،ولي�س
مولودا فى الدولة� ،أو �أنه اكت�سب الجن�سية بحكم الدم �أو الن�سب ،فقد يكون حتى الت�سجيل
المنتظم غير كاف ل�ضمان عدم �سحب الجن�سية.
 القوانين والممار�سات التى تم�س الأطفال خا�صة ،حيث انه فى غياب ما يثبت الميالد� ،أىفى غياب ت�سجيل للميالد ،ي�ستحيل تقريبا على الطفل �أن يحدد هويته و�أن يح�صل بالتالي
على جن�سية .ومنها اي�ضا ما يتعلق بالأطفال الأيتام �أو المهجورين (اللقطاء) حيث غالبا ما
ال تكون لهم جن�سية م�ؤكدة .وقد يمنع الأطفال غير ال�شرعيين �أي�ضا من اكت�ساب جن�سية.
ا�ضافة الى ممار�سات التبني التي قد ت�ؤدي فى بع�ض الدول �إلى انعدام الجن�سية� ،إذا لم
يتمكن الأطفال مثال من اكت�ساب جن�سية والديهم بالتبني .وي�ضاف الى هذه اخيرا التمييز
�ضد المر�أة ،حيث ال ت�سمح بع�ض القوانين للن�ساء ب�إك�ساب جن�سيتهن لأطفالهن حتى ولو
كان الأب ال يحمل �أي جن�سية ،ي�صبح الطفل عديم الجن�سية.
 الحرمان من الجن�سية و�إنكارها :قد ي�صبح االن�سان عديم الجن�سية نتيجة ا�سقاطه منالجن�سية ،ويتم �إ�سقاط الجن�سية عندما تقوم دولة ما بحرمان فرد ما من المواطنة ،وعادة
ما يكون ذلك ب�سبب انخراط الدولة فى ممار�سات تمييزية .وعادة ما يلى ذلك طرد الفرد.
ومن هذه اال�سباب ما ينطبق على لبنان م�ؤديا الى حاالت انعدام الجن�سية فيه ومنها ما ال ينطبق،
كما �سيت�ضح من خالل الدرا�سة ادناه.
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كيف تكتسب الجنسية؟

يكون اكت�ساب الجن�سية اما ب�صورة ا�صلية اي عند الوالدة او م�شتقة اي بالتجن�س.
وقد و�ضعت اتفاقية الحد من حاالت انعدام الجن�سية ا�س�س الكت�ساب الجن�سية في الحالتين،
وو�ضع القانون اللبناني بدوره �شروطا الكت�ساب الجن�سية الأ�صلية والم�شتقة� ،سوف نوردها
ونحللها تباعا.
وهنا نذكر بداية انه ،وكما �سبقت اال�شارة ،ن�ش�أت الجن�سية اللبنانية بتاريخ 59 .1924بموجب
معاهدة لوزان معطوفة على القرار « 2825قانون التابعية اللبنانية (واالتراك المقيمون في
لبنان)» 60الذي اكد حق كل من كان من التابعية التركية مقيما في ارا�ضي لبنان الكبير في
تاريخ � 30آب �سنة  1924بالتابعية اللبنانية الحكمية على ان ت�سقط تابعيتهم التركية 61.واعطى
هذا القرار الذين يتجاوز عمرهم ثماني ع�شرة �سنة وقد فقدوا التابعية التركية واكت�سبوا
التابعية اللبنانية حكما حق اختيار التابعية التركية خالل مهلة �سنتين ابتداء من تاريخ � 30آب
 62.1924وهكذا ،اعتبر كل �شخ�ص مقيم في لبنان الكبير بتاريخ � 30آب  1924لبنانيا حكما،
 59خال�صة معاهدة لوزارن الموقعة في  ،1923/7/24التابعية ،المجلة الق�ضائية رقم  ،36الجن�سية
واالح�صاء ووثائق االحوال ال�شخ�صية ،دار المن�شورات الحقوقية
 60قانون التابعية اللبنانية ،الهام�ش  2اعاله ،انظر اي�ضا محكمة ا�ستئناف جبل لبنان المدنية ،الغرفة
االولى ،قرار اعدادي تاريخ  ،1971/11/12مجلة العدل � 1972ص  ،224محكمة اال�ستئناف اللبنانية الغرفة
المختلطة ،قرار تاريخ  1944/5/5الن�شرة الق�ضائية  1945مذكور في الجن�سية اللبنانية بين القانون
واالجتهاد ،الهام�ش  62اعاله� ،ص 189
 61قانون التابعية اللبنانية ،الهام�ش � 2أعاله ،المادة 1
 62الم�صدر نف�سه ،المادة 2
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على ان يكون من التابعية التركية .غير انه يبدو ان اثبات تحقق هذين ال�شرطين لم يكن دائما
امرا �سهال و�آليا ،وقد اعتبر اجتهاد محكمة التمييز اللبنانية ان �شرط االقامة في لبنان في �سنة
 1924هو واقعة مادية قابلة لالثبات بكل و�سائل االثبات 63 .اما بالن�سبة الثبات ال�شرط الثاني
المتمثل بالتابعية التركية ،فجائز بو�سائل متعددة و�ضعها القانون عند ا�صداره ،او بافترا�ض
الجن�سية التركية بموجب قانون الجن�سية العثمانية تاريخ  19كانون الثاني  1869الذي يعتبر كل
�شخ�ص يعي�ش في االقاليم العثمانية تركيا 64،غير ان هذا االفترا�ض قابل للنق�ض في حال ثبوت
65
العك�س.
كما اجازت المادة  3من القرار  2825حق اختيار جن�سية احدى الدول التي ن�ش�أت عن تفكك
ال�سلطنة العثمانية في حالة محددة هي حالة “الأ�شخا�ص الذين يتجاوز عمرهم ثماني ع�شرة
�سنة ممن فقدوا التابعية التركية بمقت�ضى المادة  1وهم يختلفون ا�صال عن �أكثرية �أهالي لبنان
الكبير يجوز لهم في خالل مدة �سنتين تبتدئ من � 30آب �سنة � 1924أن يختاروا تابعية احدى
الدول التي انتقلت اليها �أر�ض مف�صولة عن تركيا بموجب معاهدة ال�صلح المعقودة في  24تموز
�سنة  1923اذا كانت �أكثرية الأهالي في هذه الدولة هي من ا�صل ال�شخ�ص الذي يحق له هذا
االختيار .ف�إذا منحت تلك الدولة تابعيتها لل�شخ�ص الذي ا�ستعمل حق االختيار المذكور فان
66
اختياره له ي�ؤدي الى فقد التابعية اللبنانية”.
وال بد من اال�شارة الى ان الد�ستور اللبناني 67قد ن�ص في مادته ال�ساد�سة على «إن الجنسية
اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون» ،في الوقت الذي
ت�شدد المادة  7منه على احترام مبد�أ عدم التمييز – وان كان بين اللبنانيين ح�صرا في المادة
الد�ستورية – حيث تن�ص على ان «كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء
بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم».
 63ا�ستقر االجتهاد اللبناني على ذلك ،انظر على �سبيل المثال محكمة التمييز المدنية الثانية قرار رقم
 26تاريخ  1965/12/6الن�شرة الق�ضائية � 1962ص 982
 64انظر "ن�ش�أة الجن�سية اللبنانية" ،الجن�سية اللبنانية بين القانون واالجتهاد درا�سة تحليلية �شاملة
الدرا�سات – القوانين واالجتهادات ،اعداد انطوان النا�شف ،من�شورات الحلبي الحقوقية ،1999 ،الف�صل
االول� ،ص 31
 65ا�ستقر الق�ضاء اللبناني على ذلك ،انظر على �سبيل المثال محكمة التمييز المدنية الثالثة قرار رقم 60
تاريخ  25ني�سان  1967الن�شرة الق�ضائية � 1967ص 583
 66قانون التابعية اللبنانية ،الهام�ش � 2أعاله ،المادة 3
 67الد�ستور اللبناني ال�صادر في  23ايار  1926وتعديالته ،متوفر على
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الجن�سية اال�صلية

يكون اكت�ساب الجن�سية اال�صلية اما بموجب رابطة االقليم (االر�ض) او رابطة الدم .
تن�ص اتفاقية خف�ض حاالت انعدام الجن�سية على حاالت منح الجن�سية بحكم القانون بالوالدة
او بناء على طلب يقدم الى ال�سلطات المعنية في الدولة ،وب�شروط محددة على اال يكون من
الجائز رف�ض مثل هذا الطلب اال في حال عدم توافر �شروط الجن�سية.
وقد اعتمد القانون اللبناني بدوره على كل من رابطة الدم واالقليم معا.
اكت�ساب الجن�سية بموجب رابطة الأر�ض
رابطة الأر�ض هي الرابطة التي بموجبها تمنح جن�سية الدولة للمولود في اقليمها.
يف القانون الدويل

تعتمد اتفاقية خف�ض حاالت انعدام الجن�سية رابطة الأر�ض ب�صورة رئي�سية لمنح الجن�سية،
ويكون منح الجن�سية بموجب رابطة االر�ض ح�سب االتفاقية اما بحكم القانون عند الوالدة او
بناء على طلب وعند ا�ستيفاء �شروط محددة.
حيث تن�ص المادة  1من االتفاقية على ان
«تمنح الدولة (المتعاقدة) جنسيتها للشخص الذي يولد في اقليمها ويكون لوال ذلك
عديم الجنسية ،وذلك في الحاالت التالية:
بحكم القانون عند الوالدة (الفقرة  -1( 1أ)
لدى الوالدة ،للطفل المولود في رباط الزواج في اقليم الدولة من ام تحمل جنسيتها
(الفقرة .»)3(1
يالحظ ان هذه المادة تعتمد في فقرتها االولى رابطة االر�ض على اطالقها دون ان تربط منح
جن�سية الدولة للمولود في اقليمها ب�أية �شروط من حيث جن�سية الوالدين او احدهما او رابطة
الزواج بينهما او اقامتهما او اقامة احدهما في الدولة.
في حين ت�ضيف الى هذه الرابطة ،ب�شكل ثانوي ،وفي حال عدم اعتمادها على اطالقها ،رابطة
الدم لجهة االم في فقرتها الثالثة ،معفية المولود على اقليم الدولة من ام تحمل جن�سيتها
من �شرط ال�سن واالقامة وغيرها من ال�شروط ،حيث يمنح الجن�سية عند الوالدة على ان يكون
مولودا في رباط الزواج وان يكون عدم منحه جن�سية هذه الدولة �سي�ؤدي الى ان يغدو عديما
للجن�سية.
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كما تن�ص المادة  2من االتفاقية على ان الطفل اللقيط الذي يعثر عليه في اقليم الدولة يعتبر
مولودا في هذه الدولة من ابوين يحمالن جن�سيتها ،وبالتالي يجب ان يتمتع بحق الح�صول على
جن�سية الدولة التي عثر عليه فيها بموجب احكام المادة االولى من االتفاقية ،وذلك حتى ثبوت
العك�س.
ويالحظ انه في هذه الحالة ،تربط االتفاقية بين رابطة االر�ض ورابطة الدم حيث تمنح
الجن�سية بموجب االقليم كما بالبنوة اي�ضا ،على ان يكون من الجائز اثبات العك�س.
ويكون اكت�ساب الجن�سية في الحاالت المذكورة اعاله بحكم القانون .وت�ضيف االتفاقية حاالت
اخرى يمنح بموجبها المولود في اقليم دولة ما جن�سية هذه الدولة انما بعد ان يتقدم بطلب من
ال�سلطات ذات ال�صالحية في الدولة ،على ان يكون للدولة المعنية الحق في و�ضع بع�ض ال�شروط
لمنح جن�سيتها في هذه الحاالت ،وعلى اال يكون لها رف�ض منح الجن�سية اال في حال عدم توفر
هذه ال�شروط.
حيث تن�ص المادة االولى من اتفاقية  1961للحد من حاالت انعدام الجن�سية في فقرتيها
االولى والثانية على ان الدولة تمنح جن�سيتها لل�شخ�ص الذي يولد في �إقليمها ويكون لوال ذلك
عديم الجن�سية بناء على طلب يقدم �إلي ال�سلطة المخت�صة ،بالطريقة التي ين�ص عليها القانون
الوطني .وال يجوز �أن يرف�ض مثل هذا الطلب اال في حال عدم توافر �شروط الجن�سية ،على ان
يحق للدولة ان تحدد في قانونها �شروطا لمنح الجن�سية لجهة ال�سن� ،سنوات االقامة المعتادة
في الدولة (على اال تتجاوز الع�شر �سنوات) ،عدم ارتكاب ال�شخ�ص جرما مخال باالمن القومي
وادانته به ،ا�ضافة الى ان عدم تمتع ال�شخ�ص المعني ب�أي جن�سية اخرى.
وتجدر اال�شارة الى انه بموجب المادة  3من االتفاقية يعتبر المولود على متن باخرة او طائرة
تحمل علم دولة ما مولودا في اقليمها.

في القانون اللبناني

في المقابل ،يعتمد القانون اللبناني رابطة الدم ك�أ�سا�س الكت�ساب الجن�سية اللبنانية ورابطة
االر�ض ب�صفة ثانوية ،حيث تن�ص الفقرة الثانية من المادة االولى من القرار  15لعام  1925انه
يعتبر لبنانيا «كل شخص مولود في اراضي لبنان الكبير ولم يثبت انه اكتسب بالبنوة عند
الوالدة تابعية اجنبية».
في حين تن�ص الفقرة الثالثة من المادة عينها على انه يعتبر لبنانيا «كل شخص يولد في
اراضي لبنان الكبير من والدين مجهولين او والدين مجهولي الهوية».
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وال بد من توافر �شرطين اثنين في كل من هاتين الحالتين:
الوالدة على الأرا�ضي اللبنانية وعدم اكت�ساب اي جن�سية اجنبية بالبنوة عند الوالدة في الحالة
االولى ،والوالدة على الأر�ض اللبنانية ا�ضافة الى مجهولية الوالدين او مجهولية تابعيتهما في
الحالة الثانية.
وتجدر اال�شارة الى ان الوالدة على االرا�ضي اللبنانية تعتبر من الوقائع المادية التي تخ�ضع
لطرق االثبات العادية وبالتالي يجوز اثباتها بكافة الطرق المقبولة قانونا 68.وقد اعتبرت
محكمة التمييز في هذا ال�ش�أن انه
«بعد ما ثبت ان فهد محمد بيروتي مجهول الوالدين وانه مولود في لبنان وذلك
بالقرائن معتبرة المحكمة انه في غياب اي اثبات بالنفي فان وجود طفل في السن
التي وجد فيها ضمن نطاق دار االيتام االسالمية قرينة على والدته ضمن النطاق
الجغرافي اي على االراضي اللبنانية .ان شرطي الفقرة الثاثلة من المادة االولى من
القرار  925/15يكونان متوافرين في هذه الدعوى ويقتضي تسجيل المستدعي في
69
سجالت االحوال الشخصية باالستناد الى وثيقة الوالدة المنظمة من قبل مختار.»...
كما تجدر اال�شارة الى ان ارا�ضي لبنان في حكم تطبيق هذه المادة هي المحددة في الد�ستور
اللبناني 70وتلحق بها ،ح�سب �آراء بع�ض الفقهاء واالجتهاد الوالدة الحا�صلة في المياه االقليمية
اللبنانية والف�ضاء الجوي اللبناني كما تلحق بها الوالدة الحا�صلة على ظهر باخرة تجارية تحمل
العلم اللبناني في اعالي البحار ويمكن ان تلحق بها الوالدة الحا�صلة على ظهر باخرة لبنانية
 68المحكمة االبتدائية الثالثة في المتن ،ابراهيم وايلي جورج الخوري �ضد الدولة اللبنانية ،قرار في
الدعوى ا�سا�س رقم  2006/400تاريخ  2006/2/23؛ اي�ضا المحكمة االبتدائية الثالثة في المتن ،مارون
مختار �ضد الدولة اللبنانية ،قرار رقم  2005/1760تاريخ .2005/7/14

 69محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثانية ،قرار رقم  97/45تاريخ  ،1997/6/17الن�شرة
الق�ضائية اللبنانية 1997 ،العدد � ،1ص  754ي�شار الى ان المحكمة كانت قد لفتت في قرارها
الى احكام القانون رقم  541تاريخ  1996/7/29ون�ص المادة الوحيدة فيه كما يلي“ :ال يجوز
لدوائر النفو�س واالحوال ال�شخ�صية التي تنظم تذاكر الهوية واخراجات قيد النفو�س ان تذكر
في هذه التذاكر او االخراجات اية عبارة تدل على ان من تعود له الهوية او اخراج القيد هو
مولود غير �شرعي او انه غير معروف االم واالب.
 70الد�ستور اللبناني ال�صادر في  23ايار  1926وتعديالته ،متوفر على
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في المياه االقليمية لدولة ثالثة 71.وذلك تما�شيا مع احكام المادة  3من اتفاقية  1961للحد من
حاالت انعدام الجن�سية.
اما بالن�سبة لعدم اكت�ساب المولود الي جن�سية �أجنبية عند الوالدة ،فينطبق عندما يكون
والد الطفل اجنبيا من دولة ال ت�سمح قوانينها بمنح جن�سية الوالد الوالده الذين يولدوا خارج
ارا�ضيها .فقد طبقت المحاكم اللبنانية هذه الفقرة في حالة طفل ولد في لبنان من �أم لبنانية
و�أب من الجن�سية البريطانية من دول ما وراء البحار .ويبدو ان القانون البريطاني ال ي�سمح
لحاملي الجن�سية البريطانية من دول ما وراء البحار �أن يعطوا الجن�سية لأوالدهم المولودين
في الخارج ،فه�ؤالء الأ�شخا�ص ال يطبق عليهم القانون البريطاني .وقد طالبت االم اللبنانية
بالجن�سية اللبنانية البنها بناء على الفقرة الثانية من المادة  1من القرار  15لعام  1925حيث
ان القانون ال ي�سمح لها بمنح جن�سيتها لمولودها وحيث ان المولود لم يكت�سب اي جن�سية اجنبية
بالبنوة عند الوالدة .وقد اعتبرت المحكمة المولود لبنانيا حيث انه ولد في لبنان ولم يثبت انه
72
اكت�سب اية تابعية اجنبية.
ومن الممكن اال�ستنتاج اي�ضا ان هذا الحكم جائز التطبيق على الحالة حيث ال يمكن للمولود ان
يكت�سب جن�سية والده المعروفة الي �سبب من اال�سباب منها مثال في حال لم يتمكن الوالد من
ت�سجيل ابنه على خانته لمنحه الجن�سية.
كما يبدو ان المحاكم اللبنانية تطبق هذه الفقرة وتعتبر انه يحق للطفل المولود من والد
من جن�سية “قيد الدر�س” او “مكتوم القيد” الح�صول على الجن�سية اللبنانية بناء على هذه
الفقرة .ففي احدى الحاالت المعرو�ضة امام الق�ضاء والمتعلقة ب�شخ�ص مولود في لبنان من
والد مكتوم القيد ووالدة �سورية ،اعتبرت المحكمة ،بعد ان تثبتت بالتحقيق ان المدعي مكتوم
القيد اي انه ال يحوز على اي جن�سية ولم يكت�سب جن�سية والدته ال�سورية وبالتالي لم يكت�سب
بالبنوة اي جن�سية اجنبية ،ان هذا ال�شخ�ص لبناني تطبيقا الحكام الفقرة الثانية من المادة
73
االولى من القرار  15لعام .1925
كما اعتبرت المحكمة في حالة اخرى تتناول �شخ�صين مولودين في لبنان من ام لبنانية ووالد
يحمل هوية قيد الدر�س (�سحبت منه فيما بعد) انه “حيث اذا كان الأب ،وهو الذي يعطي
 71انظر الهام�ش  66اعاله .واي�ضا د� .سامي عبداهلل ،الجن�سية اللبنانية مقارنة بالجن�سية العربية
ال�سورية والفرن�سية� ،ص  ،97مذكور في كل من هذين الحكمين
 72حكم محكمة البداية ال�صادر في 2002 /1/26
 73محكمة الدرجة االولى في جبل لبنان ،الغرفة الثالثة في جديدة المتن ،ايلي رومانو�س �ضد الدولة
اللبنانية ،قرار رقم  2008/163تاريخ 2008/5/22
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الجن�سية للولد ،مجهول الجن�سية وكانت الأم لبنانية ،فمثل هذا الولد ينطبق عليه ن�ص الفقرة
الثانية من المادة االولى من القرار  .”...15واعتبرت ان الوالد الذي يحمل بطاقة هوية
قيد الدر�س ،وعبارة “جن�سية قيد الدر�س” تعني ان جن�سية حاملها غير محددة في الوقت
الحا�ضر ...وبالتالي يكون الوالد مجهول الجن�سية وتبعا لذلك يكون المدعيين لم يكت�سبا اي
تابعية اجنبية بالبنوة عند الوالدة لمجهولية جن�سية والدهما ،مما ي�ستوفي �شروط الفقرة الثانية
74
من المادة االولى من القرار  15لعام .1925
بالتالي يمكن ان تنطبق الفقرة الثانية من المادة االولى من القرار  15لعام  1925على حاالت
المولودين في لبنان من اب اجنبي ال ي�ستطيع نقل جن�سيته البنائه المولودين خارج بلده او
ال ي�ستطيع نقل الجن�سية البنائه ل�سبب ما ككونه الجئ وال ي�ستطيع االرتكان الى حماية بلده.
وتنطبق اي�ضا المادة االولى من القرار  15لعام  1925في حال كان الوالد دون جن�سية او من
جن�سية غير محددة واالم لبنانية او اجنبية من جن�سية ال ت�سمح لها بنقلها الى اوالدها ،حيث
يعتبر الولد لبنانيا في هذه الحاالت كونه لم يكت�سب بالبنوة اي جن�سية اجنبية.
وقد طبقت المحاكم اللبنانية هذ القاعدة في حالة اال�شخا�ص الذين ال يعتبرون من مواطني
بلدهم اال�صلي ل�سبب خارج عن ارادتهم ويتعلق بقوانين الوطن اال�صل ،حيث اعتبرت المحكمة
انه «على المستأنفين اثبات ان والديهما قد فقدا نهائيا جنسيتهما التشيكية االصلية
وانه تعذر عليهما وعلى المستأنفين بعدهما اكتساب هذه الجنسية لظروف خارجة
عن ارادتهم تتعلق بقانون الجنسية التابعة» 75.وقد اعتبرت محكمة التمييز «ان االشخاص
الذين لم يثبت اكتسابهم جنسية اجنبية لدى والدتهم في لبنان هم الذين ال يعتبرون من
76
مواطني بلدهم االصل لسبب خارج عن ارادتهم ويتعلق بقوانين الوطن االصل».
وكما �سبقت اال�شارة ،يعتبر لبنانيا كل من ولد في ارا�ضي لبنان من والدين مجهولين او
مجهولي الهوية.
وفي هذا االطار ،يف�سر الق�ضاء اللبناني انه يعتبر مجهول الوالدين كل �شخ�ص ال يعترف به من
77
قبل احد والديه ،بالرغم من ان هذين الوالدين قد يكونان معروفين بالواقع.
 74المحكمة االبتدائية الثالثة في المتن ،قرار في الدعوى ا�سا�س رقم  2006/400تاريخ ،2006/2/23
الهام�ش  69اعاله
 75محكمة التمييز المدنية ،قرار رقم  146تاريخ  1968/10/14مجلة العدل � 1972ص 424
 76الم�صدر نف�سه
 77المحكمة االبتدائية الثالثة في المتن ،قرار رقم  2005/176تاريخ  2005/7/14الهام�ش  66اعاله
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وتعتبر مجهولية الوالدين واقعة مادية يمكن اثباتها بكافة طرق االثبات.

78

اما بالن�سبة لمجهولية تابعية الوالدين ،فيمكن ان تنطبق على والدين مكتومي القيد او والدين
من جن�سية غير محددة او قيد الدر�س ،قيا�سا على االحكام الواردة في القرارات ال�سابقة
لجهة االب ،لكن على ان يكون كال الوالدين مجهول الهوية ،واال طبقت احكام الفقرة الثانية
من المادة االولى من القرار  15لعام  ،1925والنتيجة واحدة في الحالين اال وهي اعتبار
الولد لبنانيا .كما تنطبق اي�ضا على الوالدين اللذين فقدا جن�سيتهما اال�صلية ل�سبب خارج عن
ارادتهما ويتعلق بقوانين الوطن الذي كانوا ينت�سبون اليه ،حيث اعتبرت محكمة التمييز «ان
القول بان المشترع يقصد باألبوين المجهولي الجنسية اللذين فقدا جنسيتهما االصلية
لسبب خارج عن ارادتهما ويتعلق بقوانين الوطن الذي كانوا ينتسبون اليه ال يضيف
شرطا جديدا الى المادة االولى من القرار  15تاريخ  1925/1/19بل يكون قد فسر المادة
79
المذكورة».
وقد اكدت ذلك وزارة العدل حيث اعتبرت في ا�ست�شارتها انه
“بما ان المشترع يقصد باالبوين المجهولي الجنسية اللذين فقدا جنسيتهما االصلية
بسبب خارج عن ارادتهما ويتعلق بقوانين البلد الذي كانا ينتسبان اليه ،وان
االشخاص الذين لم يثبت اكتسابهم جنسية اجنبية لدى والدتهم في لبنان هم الذين
ال يعتبرون من مواطني بلدهم االصل لسبب خارج عن ارادتهم ويتعلق بقوانين هذا
الوطن االصلي ...وعبء االثبات يقع على عاتق من يتذرع باحكام القرار  ...15بمعنى
انه يتوجب عليه اثبات فقدان والديه جنسيته االصلية واثبات عدم اكتسابه جنسية
اجنبية لدى والدته في لبنان ،واال كان بامكان اي اجنبي االستفادة من جهل جنسيته
من قبل السلطات اللبنانية حتى يكسب اوالده المولودون في لبنان الجنسية
اللبنانية ...لذلك ،ترى ان طلب قيد االوالد المولودين على االراضي اللبنانية من
اشخاص يحملون بطاقة من جنسية قيد الدرس او من جنسية غير معينة باالستناد
80
الى المعلومات المتوفرة لدى المديرية العامة لالمن العام ،هو مستوجب الرد”.
 78الم�صدر نف�سه
 79انظر محكمة التمييز المدنية ،الهيئة الثانية ،قرار رقم  146تاريخ  1968/10/14الهام�ش  73اعاله
 80وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة رقم  1973/9تاريخ  ،1973/1/8القا�ضي �شكري �صادر
والقا�ضي انطوان بريدي ،مجموعة اجتهادات هيئة الت�شريع واال�ست�شارات في وزارة العدل ،المجلد � ،7ص 7277
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وفي االطار عينه اعتبرت محكمة ا�ستئناف بيروت ان «بطاقات االقامة المؤقتة من االمن
العام التي تشير الى ان حامليها هم من جنسية غير معينة» .بعد ان نزحا الى لبنان من
اكثر من � 30سنة ويدليان انهما قطعا كل �صلة مع الوطن االم الت�شيك «والتي اعطيت بقصد
احصاء االجانب الذين كانوا يقيمون في لبنان منذ مدة طويلة دون ان يحملوا او يبرزوا
للسلطات الرسمية بطاقات هوياتهم االصلية او جوازات سفرهم ،وذلك بقصد احصاء عدد
هؤالء االجانب وتنظيم اقامتهم في لبنان بانتظار تسوية اوضاعهم بصورة نهائية ،وان
عبارة جنسية غير معينة الواردة في هذه البطاقات والتي استبدلت فيما بعد بعبارة من
جنسية قيد الدرس كما جاء في مطالعة المديرية العامة لالحصاء ال يمكن ان تشكل بنظر
هذه المحكمة دليال قاطعا على ان والدي المستأنفين اصبحا مجهولي التابعية .وحيث
انه يتوجب على المستأنفين اثبات ان والديهما قد فقدا نهائيا جنسيتهما التشيكية االصلية
وانه تعذر عليهما وعلى المستأنفين بعدهما اكتساب هذه الجنسية لظروف خارجة عن
81
ارادتهم تتعلق بقانون الجنسية التابعة».
غير انه ال يعتبر مجهول التابعية وال يمكن اعتبار اوالده قد تولدوا من والدين مجهولي الهوية
ال�شخ�ص الذي قدم الى لبنان منذ عدد من ال�سنين (حوالي الثالثين �سنة) بجن�سيته المعروفة،
اذ ان اوالده يعتبرون مكت�سبين بالوالدة تابعية والدهم المعروفة عند قدومه الى لبنان .وفي
هذه الحال اعتبرت محكمة ا�ستئناف جبل لبنان ان «قيد المستأنفين من جنسية قيد الدرس
اعتبارا من عام  1962ال يثبت انهم من جنسية مجهولة بل جل ما ينطوي عليه ان الدولة
عاكفة على درس اوضاعهم لمعرفة ما اذا كان بامكانها اعطاؤهم الجنسية اللبنانية وبالتالي
ال تستوفي مثل هذه الحالة شروط الفقرتين  2و 3من المادة االولى من القرار  15تاريخ
82
.»1925/1/19
ينوه الى ان الن�ص ي�شترط مجهولية الوالدين او مجهولية هوية الوالدين ،وبالتالي يمكن
اال�ستنتاج انه اذا كانت االم لبنانية واالب مجهوال او مجهول الهوية ،ال ينطبق هذا الحكم.
ويبدو جليا بالتالي انه في كل من هاتين الحالتين ال بد من تقديم دعوى اعالن الجن�سية امام
المحكمة للح�صول على الجن�سية ،فاذا ثبت ا�ستيفاء الحالة ل�شروط اي من هاتين الفقرتين،
تحكم المحكمة حكما باالعتراف بالجن�سية اللبنانية للحالة وذلك دون اي �شروط اخرى
لناحية ال�سن او االقامة في لبنان او غيرها .وقد اكدت ذلك محكمة ا�ستئناف بيروت بقولها
 81محكمة ا�ستئناف بيروت الغرفة ال�ساد�سة قرار  289تاريخ  1974/3/25الن�شرة الق�ضائية � 1974ص 316
 82محكمة ا�ستئناف جبل لبنان الغرفة االولى ،قرار رقم  254تاريخ  1974/7/31الن�شرة الق�ضائية 1974
�ص 1029
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انه «من الراهن ان صالحية المحاكم العدلية بالنظر بدعاوى الجنسية عمال بأحكام المادة
التاسعة من القانون [القرار] رقم  15تاريخ  1925/1/25ينحصر باعالن الجنسية اللبنانية
التي يكتسبها اصحاب العالقة حكما بفعل القانون 83،كذلك االمر بالنسبة الجتهاد مجلس
الشورى الذي اعتبر انه «اما اذا كانت الدعوى غير موجهة إلى أي من االعمال االدارية
السابق تعدادها ،بل ترمي إلى اعالن الجنسية اللبنانية لتوفر الشروط القانونية لدى طالبها
فتكون بالتالي من صالحية المحاكم العدلية» 84.وقد اعتبرت محكمة التمييز صراحة ان
“الغرض االساسي من قيد المولود هو اعالن رابطة بنوته على وجه رسمي وليست الجنسية
85
سوى احد مفاعيل هذه البنوة التي تنشأ عنها اوضاع قانونية.»...
من �ش�أن هذه االحكام ،في حال طبقت من قبل كل المحاكم اللبنانية ،ان تقلل من حاالت
انعدام الجن�سية حيث يعتبر يموجبها عدد كبير من اال�شخا�ص عديمي الجن�سية الموجودين في
لبنان لبنانيين في حال ا�ستطاعوا اثبات ا�ستيفائهم ل�شروطها.
وهاتان الفقرتان تتطابقان مع احكام اتفاقية  1961للحد من حاالت انعدام الجن�سية التي تن�ص
على ان يكت�سب المولود على اقليم دولة ما جن�سيتها بحكم الوالدة في حال كان �سيكون عديما
للجن�سية لوالها ،كما يعتبر الطفل (مجهول الوالدين) مولودا على ار�ض الدولة وبالتالي اهال
الكت�ساب جن�سيتها ما لم يثبت العك�س.
غير انه ال بد من اال�ستنتاج ان القانون اللبناني ال يتوافق مع القانون الدولي لجهة منح الجن�سية
بموجب رابطة االقليم على اطالقها لكل من ولد على اقليم الدولة دون اي �شروط اخرى وبحكم
القانون كما لكل من ولد من ام تحمل جن�سية الدولة وفي اقليمها.
اكت�ساب الجن�سية بموجب رابطة الدم
رابطة الدم هي الرابطة التي بموجبها تمنح الجن�سية للمولود من والدين يحمالن جن�سية
الدولة او للمولود الذي يكون احد والديه حامال لجن�سية الدولة ،وذلك بغ�ض النظر عن كون
والدته وقعت على اقليم الدولة المعنية من عدمه.

 83محكمة ا�ستئناف بيروت الغرفة ال�ساد�سة قرار  416تاريخ  1974/3/18الن�شرة الق�ضائية � 1974ص 82
 84مجل�س �شورى الدولة ،قرار رقم  476تاريخ  1995/29/3مراجعة رقم  ،91/3011مجلة الق�ضاء االداري
العدد التا�سع �سنة � 1995 - 1994ص ( ،)427متوفر على

http://www.statecouncil.gov.lb/view2.asp?id=393

 85محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  138تاريخ  ،1973/12/5مجلة العدل � 1974ص 316
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يف القانون الدويل

كما �سبق وا�شرنا ،وبعك�س القانون اللبناني ،تعتمد اتفاقية خف�ص حاالت انعدام الجن�سية رابطة
االقليم ك�أ�سا�س لمنح الجن�سية بينما تعتمد رابطة الدم ب�صفة ثانوية.
حيث تن�ص الفقرة الرابعة من المادة االولى من االتفاقية على ان تمنح الدولة (المتعاقدة)
جن�سيتها لل�شخ�ص الذي يكون احد والديه بتاريخ والدته متمتعا بجن�سية الدولة ويكون قد ولد
خارج اقليمها اذا كان لم ي�ستطع اكت�ساب جن�سية الدولة التي ولد في �إقليمها لعدم ا�ستيفائه
�شروطها ،على ان يجوز ان تربط الدولة منح هذه الجن�سية ب�شروط تتعلق بال�سن واالقامة
المعتادة في اقليمها ا�ضافة الى عدم التمتع ب�أي جن�سية اخرى ،وعلى اال يجوز رف�ض الطلب اال
في حال عدم توفر هذه ال�شروط.
ا�ضافة الى ذلك تن�ص االتفاقية في مادتها الرابعة ،فقرة  1ان الدولة تمنح جن�سيتها
لال�شخا�ص الذين لم يولدوا في اقليمها بل في اقليم دولة اخرى غير متعاقدة ولم يكت�سبوا
جن�سيتها او اي جن�سية اخرى ،اذا كان احد الوالدين يحمل جن�سية االولى بتاريخ ميالد الطفل،
وذلك اما بحكم القانون عند الوالدة او بموجب طلب يقدم الى ال�سلطات المخت�صة في الدولة،
على ان يجوز تقييد منح الجن�سية ب�شروط محددة قانونا لجهة ال�سن� ،سنوات االقامة المعتادة
في الدولة (على اال تتجاوز الع�شر �سنوات) ،عدم ارتكاب ال�شخ�ص جرما مخال باالمن القومي
وادانته به ،ا�ضافة الى ان عدم تمتع ال�شخ�ص المعني ب�أي جن�سية اخرى ،وعلى اال يجوز رف�ض
الطلب اال في حال عدم ا�ستيفاء طالب الجن�سية لل�شروط التي يحددها قانون الدولة.
وال بد من الت�شديد على ان االتفاقية ،التي ترمي الى خف�ض حاالت انعدام الجن�سية وت�ضع الحد
االدنى من المعايير التي يجب على الدول اعتمادها في ت�شريعاتها ،تربط منح الجن�سية في كل
هذه الحاالت بعدم امكانية اكت�ساب الطفل المعني لأية جن�سية �أخرى ،بحيث يكون لوال جن�سية
الدولة المعنية عديما للجن�سية.
يف القانون اللبناين

في المقابل ،ين�ص القانون اللبناني على اكت�ساب الجن�سية اللبنانية اال�صلية عند الوالدة ب�شكل
ا�سا�سي بناء على رابطة الدم وب�شكل ثانوي بناء على رابطة الأر�ض ،كما �سبقت اال�شارة.
ورابطة الدم هي الرابطة اال�سا�سية التي بموجبها يكون المولود من �أب لبناني لبنانيا ،بموجب
ن�ص الفقرة  1من المادة  1من القرار  15تاريخ  19كانون الثاني ( 1925الجن�سية اللبنانية).

86

 86قانون الجن�سية اللبنانية ،قانون �صادر بقرار رقم � 15صادر في  19كانون الثاني �سنة  ،1925المجلة
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كما يكون بموجبها المولود من ام لبنانية لبنانيا في حال لم يكن �شرعيا وثبتت بنوته بالنظر
الى �أمه قبل ثبوتها بالنظر الى ابيه بموجب المادة  2من القرار  15لعام .1925
وبالتالي ال يتطابق القانون اللبناني مع القانون الدولي من حيث منح الجن�سية الوالد االب او
االم اللبنانيين بناء على رابطة الدم بل يح�صر ذلك بالأب ،بغ�ض النظر عن مكان ح�صول
الوالدة .وال يمنح الجن�سية الوالد المر�أة اللبنانية اال في حال كانوا غير �شرعيين وثبتت بنوتهم
بالن�سبة المهم،
في حين تن�ص اتفاقية  1961كما ا�شرنا على منح جن�سية االم للمولود في رباط الزواج في اقليم
دولة جن�سية االم ،كما جن�سية االم – بالت�ساوي مع االب ودون ا�شتراط الزواج  -للمولود منها
خارج اقليم دولة جن�سيتها.
ويبدو ان بع�ض المحاكم وبع�ض الفقهاء يميلون الى تف�سير احكام الفقرة االولى من المادة 1
من القرار  15على انها ت�شترط توافر �شرطين اثنين العطاء المولود من اب لبناني الجن�سية
اللبنانية اال�صلية حكما ،وهما تمتع االب بالجن�سية اللبنانية بتاريخ ميالد المولود ،و ثبوت ن�سب
المولود الى ابيه �شرعا:
تمتع االب بالجن�سية اللبنانية بتاريخ ميالد المولود
ي�شترط الكت�ساب المولود الجن�سية اللبنانية برابطة الدم من ن�سب الأب ان “يكون األب لبنانيا
87
بتاريخ ميالد االبن ،حتى ولو زالت هذه الجنسية عن االب في تاريخ الحق على الميالد”.
ويعتبر في حكم االب اللبناني بتاريخ الميالد الأب الذي يحق له التمتع بالجن�سية اللبنانية ،وان
لم يكن يحمل هذه الجن�سية .وفي مثل هذه الحالة يكفي ان ترفع دعوى اثبات جن�سية الوالد
امام الق�ضاء فاذا حكم باحقية الوالد بالجن�سية اللبنانية بتاريخ ميالد طالب الجن�سية ،اعترف
لالخير بالجن�سية اللبنانية تبعا لكون والده من الجن�سية اللبنانية .وقد ا�ستقر االجتهاد على
ذلك .فقد اعتبرت محكمة ا�ستئناف بيروت ان ثبوت اال�صل العثماني واالقامة في لبنان بالن�سبة
لوالدي الم�ست�أنف عليهم المتوفين يجعل من االخيرين لبنانيين لثبوت والدتهم من اب لبناني
الحقوقية

 87محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان ،الغرفة الخام�سة ،نبهان �ضد الدولة ،حكم بتاريخ
 ،2009/6/4انظر اي�ضا محكمة ا�ستئناف جبل لبنان المدنية ،الغرفة االولى ،قرار رقم 47
تاريخ  1972/2/11مجلة العدل � 1972ص  509ومحكمة التمييز المدنية الغرفة الثالثة ،قرار
رقم  102تاريخ  1972/10/13مجلة العدل � 1974ص 304
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عمال باحكام القرار  2825والمادة االولى من القرار رقم .15

88

وقد اعتبرت محكمة التمييز بدورها انه بناء على «المادة العاشرة [من القرار رقم  15تاريخ
 19كانون الثاني  ]1925والتي تنص على ما يلي "مع االحتفاظ بحقوق االختيار المنصوص
عليها في معاهدة الصلح الممضاة في لوزان سنة  1923يعد لبنانيا كل شخص مولود في
اراضي لبنان الكبير من اب ولد فيه ايضا وكان في اول تشرين الثاني سنة  1914حائزا
89
التابعية العثمانية" وحيث ان شروط المادة العاشرة...هي متوفرة في هذه القضية»...
وفي االطار عينه حكمت محكمة التمييز انه «اذا كانت تابعية الوالد لم تكن معلنة في
السجالت الرسمية اال انه كان قد اكتسبها حكما وفقا لنص المادة االولى من القرار 2825
اذ ان شرطيها قد توافرا في شخصه ،وحيث استنادا الى هذه التابعية الحكمية يكون
االوالد دون الثماني عشرة سنة بتاريخ  30آب  1924تابعين لجنسية والدهم بأحكام
المادة  6من القرار  90.»2825كما اعتبرت محكمة اال�ستئناف بدورها ان«الحكم [المذكور]
ال يفيد المستأنفة باعتبار انها مولودة من اب لبناني اال في حالة واحدة  ...وهي ان تكون
المستأنفة قد ولدت بعد تاريخ الحكم المذكور» 91.وقد اعتبرت محكمة التمييز اي�ضا انه
«بعد ان اعتبرت محكمة االستئناف ان جنسية والد طالب النقض اللبنانية بتاريخ والدة
هذا االخير غير ثابتة لها وهذه الجنسية اللبنانية هي شرط اساسي العتباره لبنانيا تطبيقا
الحكام الفقرة االولى من المادة االولى من القرار رقم  15تاريخ  1925 /1/19فانها لم
92
تخطء.»...
وقد اعتبرت محكمة اال�ستئناف اي�ضا ان اقرار التابعية حكما على الوجه المبين في الفقرة
االولى من القرار  15ي�ستتبع مبدئيا قيد ال�شخ�ص المطلوب قيده على خانة والده اللبناني
وتعتبر الدعوى في مثل هذه الحالة من دعاوى النفو�س [كما �سنرى ادناه] .ويكون االمر على
خالف ذلك اذا كان والد المطلوب قيده غير م�سجل في ال�سجالت اللبنانية بحيث ال يمكن
عندئذ قيد هذا االخير اال بموجب دعوى جن�سية يتعين فيها على طالب القيد اثبات تابعية والده

 88محكمة ا�ستئناف بيروت المدنية ،الغرفة ال�ساد�سة ،قرار رقم  ،1626الن�شرة الق�ضائية � ،1972ص 807
 89محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  30تاريخ  ،1971/12/8مجلة العدل � 1972ص 183
 90محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  111تاريخ  ،1972/11/20مجلة العدل � 1973ص 202
 91محكمة ا�ستئناف جبل لبنان المدنية ،الغرفة االولى ،قرار رقم  215تاريخ  1972/6/30مجلة العدل
� ،1973ص 401
 92محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  132تاريخ  ،1973/11/30مجلة العدل � 1974ص 315
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اللبنانية.
تجدر اال�شارة الى انه بموجب المادة االولى فقرتها االولى تكون العبرة لجن�سية الأب بتاريخ
الوالدة بغ�ض النظر عن مكان الوالدة وبغ�ض النظر اي�ضا عن جن�سية الأم بتارخ الوالدة ،وذلك
وان كان قانون اقليم الوالدة او قانون دولة جن�سية االم يمنح الجن�سية للمولود ،حيث ان الن�ص
94
جاء مطلقا لجهة اال�شارة الى كل مولود من اب لبناني ،والن لبنان ال يمنع تعدد الجن�سيات.
ونذكر ان اوالد اللبناني يكت�سبون الجن�سية اللبنانية بحكم والدتهم وان لم يكونوا مقيدين على
خانته ،حيث اعتبرت محكمة اال�ستئناف في جبل لبنان في حالة اب متوف انه «وان كان اوالد
المتوفي غير مدونين على خانته اال انهم يعتبرون لبنانيين بحكم والدتهم النه يعد لبنانيا
95
كل شخص مولود من اب لبناني».
93

ثبوت ن�سب المولود الى ابيه �شرعا
واقعة البنوة ال�شرعية تثبت بالزواج ال�صحيح او الزواج غير ال�صحيح ا�صال ولكن مع اعتقاد
الزوجين او احدهما ب�صحته كما تثبت اي�ضا بالبينة ال�شخ�صية اي ب�شهادة ال�شهود اذا كانت
96
هناك بينة خطية او توافر قرائن هامة مبنية على وقائع ثابتة.
وفي حالة عدم الزواج �شرعا ،الي �سبب كان ،تحكم المحكمة ،بعد ثبوت الن�سب للأب بحكم
من المحاكم الروحية او ال�شرعية يق�ضي ب�صحة ن�سب المولود الى والده كولد غير �شرعي
وبوثائق الوالدة وغيرها من الوثائق ح�سب الحالة ،تحكم المحكمة بقيد الولد على خانة ابيه
اللبناني كولد غير �شرعي 97،لكن في الحالة التي طرحت امامنا لم ت�صل الحالة امام المحكمة
الناظرة بق�ضايا الجن�سية بعد .لكن محكمة ا�ستئناف جبل لبنان كانت قد حكمت في هذا
االطار (في حالة مرتبطة باالرث بالن�سبة لـ "ابن زنى") ان «المادة  2من القرار رقم 15
تاريخ  1960/1/19اجازت للولد غير الشرعي الذي يثبت بنوته وهو قاصر ان يتخذ التابعية
اللبنانية اذا كان احد والديه لبنانيا ...وبالتالي ان حق االوالد المطلوب قيدهم بأن يسجلوا
كلبنانيين في سجالت النفوس غير منازع فيه وال شيء يمنع والدهم من قيدهم على خانته
 93محكمة ا�ستئناف بيروت ،الغرفة ال�ساد�سة ،قرار رقم  385تاريخ  ،1973/3/12العدل � 1974ص 72
 94بالن�سبة لعدم حظر تعدد الجن�سيات ،انظر محكمة التمييز المدنية ،قرار رقم  102تاريخ ،1972/10/13
الهام�ش  86اعاله
 95محكمة ا�ستئناف جبل لبنان االولى ،قرار رقم  104تاريخ  ،1973/7/13العدل � 1974ص 94
 96الم�صدر نف�سه
 97القا�ضي المنفرد المدني في طرابل�س الناظر بق�ضايا االحوال ال�شخ�صية ،قرار رقم  2009/98تاريخ
2009/5/18
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كأوالد غير شرعيين.»...

98

وقد اعتبرت وزارة العدل بالن�سبة لحالة الولد غير ال�شرعي انه «يفهم من هذا النص [المادة
الثانية من القرار  ]15ان الولد غير الشرعي الثابتة بنوته ال يمكن اعتباره لبنانيا اال في
حالتين :االولى اذا كان احد والديه الذي ثبتت اوال بنوته بالنسبة اليه ،لبنانيا .والثانية
في حال ثبوت البنوة بالنسبة لالبوين بتاريخ واحد اذا كان االب لبنانيا .وفيما عدا هاتين
الحالتين ،فان الولد ال يعتبر لبنانيا ...ان  ...الولد الذي انجب نتيجة زواج ابطل من المراجع
الصالحة بسبب ارتباط السيد ...بزواج سابق واعتبر كأنه لم يكن ولم ينتج اية مفاعيل،
فالولد الذي انجب بنتيجته يعتبر حصيلة جماع غير شرعي ،وال يجوز حتى اثبات بنوته،
وال يمكن بالتالي اعتباره لبنانيا بنظر القانون اللبناني الن الزواج الثاني حصل عن سوء نية
99
لعلم الزوجين بالزواج السابق».
اما بالن�سبة للأم اللبنانية ،فيو�ضح التف�سير الق�ضائي للمادة  2من القرار  15عينه انه يقت�ضي
ت�سجيل الولد غير ال�شرعي في �سجل وثائق الأحوال ال�شخ�صية ،وذلك في حالة امر�أة لبنانية
طلبت قيد ابنتها التي �أنجبتها بطريقة غير �شرعية على خانتها في قيدها الأ�صلي لدى والديها،
وقررت المحكمة «قيد المولودة غير الشرعية في سجالت ووثائق األحوال الشخصية
100
وإعطائها رقم قيد والسجل المعطى لها يعتبر القيد األصلي للمستدعية (الوالدة)» .وفي
حالة اخرى حكمت المحكمة باعطاء جن�سية االم اللبنانية التي اقرت بامومتها للمولود من اب
مجهول الهوية وذلك في �ضوء ثبوت بنوته لوالدته منذ الوالدة وعدم معرفة الأب« ،االمر الذي
101
استتبع اعطاءه جنسية والدته ودون ادنى اعتبار لجنسية الرجل الذي زنى بها».
من هنا ال بد من الت�شديد على ان المادة  2من القرار  15لعام  1925تجيز للولد غير ال�شرعي
الذي تثبت بنوته وهو قا�صر ان يتخذ التابعية اللبنانية اذا كان احد والديه الذي ثبتت البنوة
بالن�سبة له لبنانيا ،وال تقت�صر على الولد غير ال�شرعي لأم لبنانية .وبالتالي اذا ثبتت بنوته
بالن�سبة البيه اللبناني – �سواء قبل ثبوت االمومة او عند ثبوت االبوة واالمومة في �آن واحد
 يكت�سب جن�سية ابيه اللبنانية .وال بد اي�ضا لكي يكون للبنوة غير ال�شرعية اثر على اكت�ساب 98محكمة ا�ستئناف جبل لبنان المدنية ،الغرفة االولى ،قرار  312تاريخ  ،1972/11/24العدل � 1973ص 96
 99وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة رقم /259ر 1961/تاريخ  ،1961/7/11الهام�ش 79
اعاله� ،ص 7276
 100القا�ضي المنفرد في النبطية الناظر في دعاوى الأحوال ال�شخ�صية ،رقم  ،359بتاريخ 2007/11/20
 101المحكمة االبتدائية المدنية في لبنان الجنوبي ،الغرفة الثانية ،قرار رقم  96/15تاريخ 1996/1/29
العدل � 1996ص 150
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المولود الجن�سية اللبنانية ان تثبت هذه البنوة وهو قا�صر ،ح�سبما يق�ضي القانون .وقد اعتبرت
وزارة العدل في هذا ال�صدد انه «ال تأثير لالعتراف على جنسية الولد غير الشرعي اال اذا
كان قاصرا .اما اذا حصل هذا االعتراف بعد بلوغ الولد سن الرشد ،فيبقى الولد محتفظا
بالجنسية بمفعول التربة او اذا لم يكن اكتسب جنسية ما ،فانه يبقى بدون جنسية
102
 Apatrideوله ان يطلب تجنسه اذا شاء».
وتجدر اال�شارة الى ان االعتراف بالبنوة له مفعول اعالني ولي�س ان�شائي وعليه يعتبر الولد منذ
والدته مكت�سبا جن�سية والديه اي يكون له الجن�سية التي لوالديه بتاريخ والدته دون اي اعتبار
لتاريخ االعتراف به ،على ان يتم االعتراف وهو قا�صر 103.بمعنى �آخر اذا تبدلت جن�سية احد
الوالدين اللبناني الذي ثبتت البنوة بالن�سبة له واكت�سب جن�سية �أخرى يبقى للولد المعترف به
وهو قا�صر حق الح�صول على الجن�سية اللبنانية التي كانت لوالده او والدته بتاريخ والدته.
الجن�سية اللبنانية باالعتبار
هناك حالة خا�صة الكت�ساب الجن�سية اللبنانية ال بد من اال�شارة اليها في ختام هذه اللمحة
حول احكام اكت�ساب وا�ستعادة الجن�سية اللبنانية في لبنان ،هي حالة الجن�سية اللبنانية
باالعتبار.
فقد ن�صت المادة  2من قانون الجن�سية اللبنانية تاريخ  1946/1/31على ان «كل شخص من
اصل لبناني مقيم خارج لبنان ولم يختر الجنسية اللبنانية يمكنه اذا عاد نهائيا الى لبنان أن
يطلب اعتباره لبنانيا فيصدر بذلك مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء».
وا�شارت مطالعة هيئة الت�شريع واال�ست�شارات في وزارة العدل بهذا ال�ش�أن ان الذي يكت�سب
الجن�سية اللبنانية باالعتبار يعتبر كانه لم يفقد الجن�سية اللبنانية ا�صال ويعامل كاللبنانيين
دون اي تمييز ويتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن اللبناني دون ان يخ�ضع الي مدة
فيما يتعلق بممار�سة الحقوق ال�سيا�سية وتولي الوظائف العامة وتكت�سب زوجته الجن�سية اللبنانية
104
ويعتبراوالده مولودين من اب لبناني.
وقد اعتبرت الوزارة في مطالعة اخرى انه «في حال توفر هذين الشرطين [اثبات االصل
اللبناني والعودة نهائيا الى لبنان] تصبح االدارة مقيدة ،اذا طلب صاحب العالقة اعادة
 102وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة رقم /353ر 1950/تاريخ  ،1950/4/27الهام�ش 79
اعاله� ،ص 7271
 103الجن�سية اللبنانية ،المحامي بدوي او ديب اعاله� ،ص 104
 104مذكور في الجن�سية اللبنانية بين القانون واالجتهاد ،الهام�ش  62اعاله� ،ص 50
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اعتباره لبنانيا باجابة لطلبه».

105

القواعد االجرائية المتعلقة بالجن�سية اللبنانية
تجدر اال�شارة الى ان الح�صول على الجن�سية اللبنانية بحكم القانون (الفقرة االولى من المادة
 1والمادة  2من القرار  )15يح�صل بمجرد ت�سجيل المولود .وفي هذا االطار ،ين�ص قانون قيد
وثائق االحوال ال�شخ�صية تاريخ  7كانون االول  1951106الذي يرعى ت�سجيل الوالدات في لبنان،
في مادته الحادية ع�شرة على التالي:
«ان التصريح بحدوث والدة يجب ان يكون لدى موظف االحوال الشخصية في خالل
ثالثين يوما تلي الوالدة .اما وثيقة الوالدة فيجب ان يضعها االب او االم او الولي او
الطبيب او القابلة ثم يصدق المختار على صحة التوقيع.
وكل مخالفة الحكام هذه المادة يغرم مرتكبها بغرامة ادارية »...
اما في حال عدم ت�سجيل المولود خالل ال�سنة االولى التي تلي والدته ،فال يكون ذلك ممكنا اال
بموجب حكم ق�ضائي ،كما تن�ص المادة  12من قانون قيد وثائق االحوال ال�شخ�صية ،حيث جاء
فيها «بعد انقضاء سنة على تاريخ الوالدة ال يمكن قيد المولود اال بمقتضى قرار قضائي
يصدر في غرفة المذاكرة بناء على طلب النيابة العامة او صاحب العالقة».
وبالتالي يكون الح�صول على الجن�سية رهنا بقرار ق�ضائي .وفي هذا االطار يعتبر البع�ض ان
اغفال هذه االجراءات قد ي�ؤدي الى انعدام الجن�سية بحكم الواقع في لبنان حيث يفقد طالب
القيد حقه بالجن�سية اللبنانية التي اكت�سبها حكما وي�صبح في حكم مكتوم القيد وبالتالي عليه
اللجوء الى الق�ضاء ال�ستعادة قيده�( 107.سوف نتطرق لحالة مكتومي القيد بالتف�صيل ادناه) غير
انه ال بد من الت�شديد على ان دعوى قيد المولود بعد مرور �سنة على والدته تعتبر مجرد معاملة
تعطيه الحق الآلي بالجن�سية في حال كان والده لبنانيا او ثبتت بنوته بالن�سبة المه وكان ابويه
مجهولين او مجهولي الهوية وكان قا�صرا.
 105وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة رقم /7ر 1960/تاريخ  ،1960/3/15الهام�ش 79
اعاله� ،ص 7266
 106قانون قيد وثائق الأحول ال�شخ�صية �صادر في  7كانون االول ( 1951القانون ال يحمل رقما)
 107المحامي جورج خلف في "مكتومو القيد" في لبنان :يولدون ويموتون بعيدا من ال�سجالت الر�سمية،
فاطمة ر�ضا ،جريدة الحياة 23 ،ني�سان 2005
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في حين يتوجب عليه تقديم الطلب بنف�سه في حال تم القيد وهو را�شد .والقيد في هذه
الحال ال ين�شئ الحق بالجن�سية اذا انه حق مكت�سب لكل من تتوفر فيه �شروط المادة
االولى من القرار  15ل�سنة  ،1925وانما يكون له مفعول نا�شر او معلن لهذا الحق �آليا
في حالة الولد القا�صر وبناء على الطلب في حالة الرا�شد عند توفر �شروط اكت�سابها
اكت�سابا ا�صليا كما ا�شرنا اعاله .فالهدف من قيد المولود هو اعالن رابطة بنوته على
وجه ر�سمي ولي�ست الجن�سية �سوى احد مفاعيل هذه البنوة التي تن�ش�أ عنها او�ضاع قانونية
108
مختلفة...
ت�شدد المادة  9من القرار رقم  15على ان �صالحية النظر في الدعاوى المتعلقة بالجن�سية تعود
ح�صريا الى المحاكم الحقوقية دون �سواها .وهنا كان ي�شوب مفهوم المحاكم الحقوقية بع�ض
اللب�س .وقد �صدرت اجتهادات مت�ضاربة عن محكمة التمييز في هذا ال�صدد حيث كانت قد
اعتبرت في قرار �صادر بتاريخ  24حزيران  1966ان دعوى الجن�سية هي من �صالحية القا�ضي
المنفرد كونها من دعاوى النفو�س حيث ان هذه االخيرة هي مجموعة ال�صفات التي تميز
109
ال�شخ�ص في الدولة وفي العائلة وت�شمل امورا ثالثة هي الجن�سية والزواج و�صالت القربى،
وفي قرار الحق اعتبرت ان الدعوى التي ترمي الى القيد في �سجالت االح�صاء باال�ستناد الى
قوانين الجن�سية هي دعوى جن�سية ال دعوى نفو�س فتكون من �صالحية محكمة البداية ولي�س من
�صالحية الحاكم المنفرد الذي تنح�صر �صالحيته بالنظر بدعاوى النفو�س 110.غير ان القاعدة
العامة في قانون ا�صول المحاكمات المدنية تق�ضي ان «الغرفة االبتدائية هي المحكمة
العادية ولها اختصاص عام في القضايا المدنية والتجارية ،وال يخرج عن هذا االختصاص إال
ما كان متروكاً بنص خاص إلى محكمة أخرى» 111.ولما لم يحدد قانون الجن�سية اي محكمة
خا�صة للنظر بق�ضايا الجن�سية ،يمكن اال�ستنتاج ان هذه الدعاوى تدخل �ضمن اخت�صا�ص
المحاكم االبتدائية .وهذا ما اكده القانون رقم �« 1967/68إعتبار الدولة ممثلة بالنيابة العامة
في جميع دعاوى الجن�سية» حيث ن�ص في مادته االولى على اخت�صا�ص المحاكم البدائية
بالنظر في دعاوى قيد المكتومين واحال الدعاوى العالقة امام الحكام المنفردين الى المحاكم
البدائية 112.اال ان النظر في دعاوى النفو�س االخرى (با�ستثناء ما يتعلق بالجن�سية) يبقى
 108انظر محكمة التمييز المدنية الغرفة الثالثة ،قرار رقم  138تاريخ  ،1973/12/5الهام�ش  84اعاله
 109محكمة التمييز المدنية الثانية ،القرار رقم  5تاريخ  ،1966/6/24الن�شرة الق�ضائية � 1966ص 741
 110محكمة التمييز المدنية الثالثة ،قرار رقم  4تاريخ  1967/1/10الن�شرة الق�ضائية اللبنانية � 1967ص
184
 111قانون ا�صول المحاكمات المدنية ،الهام�ش  27اعاله ،المادة 90
 112قانون رقم � 67/68صادر في  4كانون االول �سنة  1967اعتبار الدولة ممثلة في جميع دعاوى الجن�سية،
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من اخت�صا�ص القا�ضي المنفرد 113.وقد اكد االجتهاد ذلك مرارا ،على �سبيل المثال اعتبرت
محكمة ا�س�ستئناف بيروت ان طلب قيد احد اال�شخا�ص على خانة والده الذي كان قد قيد في
�سجالت المقيمين بموجب قرار اداري في وقت كان فيه االبن مولودا ورا�شدا وال يزال يتمتع
بجن�سية اجنبية يثير نزاعا حول مدى ت�أثير قيد الوالد الجاري بقرار اداري على حقيقة تابعية
االبن مما يجعل هذه الدعوى من دعاوى الجن�سية ولي�س من دعاوى النفو�س وبالتالي خارجة عن
114
�صالحية القا�ضي المنفرد.
وبموجب المادة الثانية من القانون  1967/68تعتبر الدولة ممثلة في كافة دعاوى الجن�سية
كفريق ا�صلي .وكانت المحاكم �سبق وان حكمت بوجوب ان تقام دعاوى الجن�سية بوجه الدولة
حيث انها �صاحبة م�صلحة ا�سا�سية اذا ان ال�ضرر الذي قد يلحق بها من جراء دعاوى الجن�سية
اكيد ويهمها معرفة من �سي�صبح من رعاياها وهذا االمر يعود تقديره لها دون �سواها نظرا
ل�سيادتها وهذه الدعاوى هي وال �شك من الق�ضايا المتعلقة بالنظام العام وبالتالي بموجب
احكام قانون ا�صول المحاكمات المدنية يحق للنائب العام االدعاء مبا�شرة في هذه الق�ضايا
كما ويحق له ا�ستئنافها 115.وفي قرار �آخر ا�شارت محكمة اال�ستئناف الى ان كون هيئة الق�ضايا
116
في وزارة العدل تمثل الدولة فان ذلك ال يعني ان حق النيابة العامة في التمثيل قد زال عنها.
اما بالن�سبة الكت�ساب الجن�سية حكما ،فتتم كما �سبقت اال�شارة بمجرد قيد المولود من �أب
لبناني على خانة والده حيث يتم اداريا ا�ست�صدار االوراق التي تثبت جن�سيته اللبنانية .او
بالن�سبة مثال لالوالد القا�صرين للمر�أة التي تتخذ الجن�سية اللبنانية بعد وفاة زوجها« ،تكون
لهم الجنسية كنتيجة من نتائج المرسوم او القرار القاضي بمنح الجنسية اللبنانية لوالدتهم،
فاذا امتنعت الدوائر الرسمية عن قيدهم حق لهم اللجوء الى القضاء العدلي لحسم هذا
النزاع الن هذه الدعوى من دعاوى الجنسية التي تدخل في صالحية القضاء العدلي دون
سواه عمال باحكام المادة التاسعة من القرار  15تاريخ  1925/1/19ال سيما ان المادة
الرابعة من القرار  15تاريخ  1925/1/19لم تحصر اعطاء الجنسية اللبنانية في هذه الحالة
في الق�ضاء العدلي ،المجلة الق�ضائية ،123 ،دار المن�شورات الحقوقية
 113قانون ا�صول المحاكمات المدنية ،الهام�ش � 27أعاله ،المادة )2( 86
 114محكمة ا�ستئناف بيروت المدنية ،الغرفة ال�ساد�سة ،قرار رقم  ،1460الن�شرة الق�ضائية � 1972ص 803
 115محكمة ا�ستئناف جبل لبنان المدنية قرار رقم  139تاريخ  16ني�سان  1962الن�شرة الق�ضائية � 1962ص
824
 116محكمة ا�ستئناف جبل لبنان المدنية االولى قرار رقم  269تاريخ  22كانون االول  1966الن�شرة
الق�ضائية � 1966ص 1167
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بصيغة معينة فال ضرورة الستصدار مرسوم او قرار اداري» 117.كذلك االمر بالن�سبة لالجنبية
التي تقترن بلبناني – كما �سنرى ادناه -لي�س هناك حاجة ل�صدور مر�سوم او اي معاملة ادارية
اخرى من اجل ادخال الزوجة في الجن�سية اللبنانية بل يكفي تقديم الطلب بعد مرور �سنة على
ت�سجيل الزواج فتكت�سب هذه الجن�سية حكما.
اما فيما يتعلق بالحاالت حيث يتم منح الجن�سية اللبنانية بموجب حكم ق�ضائي (الفقرة الثانية
والثالثة من المادة االولى من القرار  )15فتكون االجراءات كالتالي:
يتم تبليغ الدولة بالحكم ،ففي حال لم تطعن هيئة الق�ضايا خالل المهل القانونية ،ي�صبح
الحكم مبرما ويحال الى دائرة التنفيذ ،حيث ير�سل رئي�س الدائرة انذارا اجرائيا الى الدولة
التي ت�ستطيع ان ت�ست�شكل تنفيذيا خالل خم�سة �أيام ،فتتبع عندها اجراءات الم�شكلة التنفيذية.
اما في حال عدم االعترا�ض تنفيذيا ،تعمد دائرة التنفيذ الى تقرير «تنفيذ الحكم وفقا
لمنطوقه» ،مر�سلة الحكم مذيال بالتنفيذ الى مديرية االحوال ال�شخ�صية في وزارة الداخلية
التي تكتب مطالعة الى الوزير بالم�س�ألة الذي يوعز الى م�أمور النفو�س بالتنفيذ وعندها يتم
تعديل القيود وادراج الجن�سية اللبنانية مع كل ما ي�ستتبع ذلك من ا�صدار اوراق ثبوتية لبنانية
118
وغيرها.
فيما عدا هذه االحكام القانونية التي يمكن ان تنطبق لتحديد قواعد التقا�ضي المتعلقة
بالجن�سية ،يبدو انه لي�س هناك اي احكام قانونية محددة ترعى االجراءات القانونية المرعية
في م�سائل الجن�سية اللبنانية حيث لم يحدد قانون الجن�سية او اي قانون �آخر ا�صوال اجرائية
خا�صة من الواجب اتباعها في هذا ال�صدد.
وتجدر اال�شارة الى ان الق�ضاء العدلي ينظر فقط في الدعاوى التي يتقدم بها ا�شخا�ص مدعين
ب�أحقيتهم بالجن�سية اللبنانية اي الحاالت حيث يجب ان يعتبر ال�شخ�ص لبنانيا (المادة  1من
القرار  15اعاله) حيث يكون الحكم الق�ضائي معلنا للجن�سية ال من�شئا لها اذ انها تن�ش�أ بمجرد
توفر �شروط المادة الأولى المذكورة.
اما التجني�س (وفقا للمادة  )3وهو فعل اداري من�شئ للجن�سية ،فيعتبر من القرارات االدارية
ال�صادرة بموجب ال�سلطة اال�ستن�سابية لالدارة 119،وبالتالي تخرج عن �صالحية الق�ضاء العدلي
 117محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  9نق�ض تاريخ  1973/3/24الن�شرة الق�ضائية ،1973
�ص 773
 118مقابلة مع القا�ضي جون القزي رئي�س الغرفة الناظرة في دعاوى االحوال ال�شخ�صية في جديدة المتن
 ،تموز  2009على هام�ش احدى محا�ضراته
 119مجل�س �شورى الدولة ،قرار رقم  25تاريخ  1987/1/29مجلة الق�ضاء االداري العدد الرابع �سنة 1989
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وتخ�ضع ل�صالحية مجل�س �شورى الدولة لتجاوز حد ال�سلطة .وقد ق�ضت محكمة ا�ستئناف
بيروت في هذا ال�صدد انه “من الراهن ان صالحية المحاكم العدلية بالنظر بدعاوى
الجنسية عمال بأحكام المادة التاسعة من القانون [القرار] رقم  15تاريخ 1925/1/25
ينحصر باعالن الجنسية اللبنانية التي يكتسبها اصحاب العالقة حكما بفعل القانون كاعالن
جنسية الشخص اللبنانية باالستناد الى احكام معاهدة لوزان اذا توفرت شروطها او اعالن
الجنسية اللبنانية لالوالد القاصرين الب اجنبي اكتسب الجنسية اللبنانية بالتجنس ام الم
اجنبية اكتسبت الجنسية اللبنانية بالتجنس وبقيت حية بعد وفاة زوجها االجنبي وذلك
عمال بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار  15او اعالن الجنسية اللبنانية للزوجة
االجنبية المقترنة بلبناني والتي مضى اكثر من سنة على قيدها على خانة زوجها عمال
باحكام المادة الخامسة من القرار المذكور ،وليس لهذه المحاكم حق منح الجنسية
اللبنانية لالجانب بصورة مطلقة اذ ان هذا االمر يعود لالدارة عمال باحكام الفقرة االولى
120
من المادة.»4
كما ق�ضى مجل�س �شورى الدولة ان «اختصاص هذا المجلس في المنازعات المتعلقة
بموضوع الجنسية يشمل االعمال االدارية التي تتخذ صورة المراسيم أو القرارات الصريحة
أو الضمنية المتعلقة بالجنسية كمراسيم التجنيس ومراسيم االعتبار ومراسيم سحب
الجنسية واسقاطها ،حيث تخرج هذه المنازعات بصورة مطلقة عن صالحية القضاء العدلي
الذي ال يملك والية الرقابة على تصرفات واعمال السلطة التنفيذية عم ًال بقاعدة دستورية
راسخة هي قاعدة فصل السطات واستقاللها .اما اذا كانت الدعوى غير موجهة إلى أي
من االعمال االدارية السابق تعدادها ،بل ترمي إلى اعالن الجنسية اللبنانية لتوفر الشروط
القانونية لدى طالبها فتكون بالتالي من صالحية المحاكم العدلية التي يعود لها النظر بكل
نزاع يحصل بين الدولة واي شخص طبيعي ويتعلق بجنسية هذا الشخص الرتباط الجنسية
بحالة االشخاص ولكون القضاء العدلي معتبر تقليديا القضاء الطبيعي والوحيد لمنازعات
121
االحوال الشخصية واالهلية لالشخاص الطبيعيين».
�ص  ،30متوفر على

http://www.statecouncil.gov.lb/view2.asp?id=74

 120محكمة ا�ستئناف بيروت الغرفة ال�ساد�سة قرار  416تاريخ  ،1974/3/18الهام�ش  82اعاله
 121مجل�س �شورى الدولة ،قرار رقم  476تاريخ  ،1995/29/3الهام�ش  83اعاله
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الجن�سية الم�شتقة

الجن�سية الم�شتقة هي الجن�سية التي تمنح بموجب قرار من ال�سلطات المخت�صة حيث يكون لها
ال�سلطة التقديرية في منح الجن�سية من عدمه ،اي ان الجن�سية ال تكت�سب تلقائيا بحكم القانون
او بناء على طلب.
يف القانون الدويل

تن�ص المادة  32من اتفاقية  1954الخا�صة بو�ضع اال�شخا�ص عديمي الجن�سية على ان ت�سهل
الدول المتعاقدة بقدر االمكان ا�ستيعاب عديمي الجن�سية ومنحهم جن�سيتها وتبذل على
الخ�صو�ص كل ما في و�سعها لتعجيل اجراءات التجن�س وتخفي�ض اعباء ور�سوم هذه االجراءات
الى ادنى حد ممكن.
وال تحدد االتفاقية الحاالت وال�شروط التي ترعى التجن�س تاركة الم�س�ألة لقانون كل دولة.
يف القانون اللبناين

تقت�صر حاالت اكت�ساب الجن�سية بالتجن�س في القانون اللبناني على ثالث في اال�صل ،هي حالة
االقامة في لبنان لمدة من الزمن ،الزواج من لبنانية واالقامة في لبنان لمدة من الزمن بعد
الزواج ،كما حاالت تكون قدمت خدمات جلى للبنان.
وتجدر اال�شارة الى ان هذه الحاالت ال تنطبق اال على االجانب وقد او�ضحت محكمة التمييز
اللبنانية في اجتهادها ان التجن�س يقت�صر على االجنبي الذي ال عالقة له بالجن�سية
اللبنانية 122.وتمنح الجن�سية فيها بموجب قرار اداري يكون لالدارة ال�سلطة اال�ستن�سابية في
منحها من عدمه 123.فالتجن�س هو «اكتساب األجنبي الجنسية اللبنانية [ ...وفق] شروط
محددة في المادة الثالثة من القرار رقم  15تاريخ  1925/1/19وال يتم حكما بل يستوجب
124
صدور قرار عن رئيس الدولة ويبقى اكتسابها مرهونا بسلطة الدولة االستنسابية».
وبالن�سبة لمفهوم اجنبي لتطبيق هذه المادة ،بالقيا�س على اجتهاد محكمة التمييز المتعلق
بالمر�أة االجنبية المقترنة بلبناني ،يمكن القول ان كلمة «االجنبي» بمفهوم القانون تنطبق
على االجنبي من جن�سية محددة ومعروفة اواالجنبي من جن�سية غير محددة او معروفة

 122محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  33تاريخ  1973/2/28مجلة العدل � 1973ص 359
 123مجل�س �شورى الدولة ،قرار رقم  25تاريخ  ،1987/1/29الهام�ش  120اعاله
 124مجل�س �شورى الدولة ،قرار رقم  111تاريخ  ،1987/6/29مجلة الق�ضاء االداري العدد الرابع �سنة 1989
�ص  ، 189متوفر على

http://www.statecouncil.gov.lb/view2.asp?id=129
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وقيد الدر�س 125.وفي حين ي�شير االجتهاد في حالة المر�أة االجنبية المتزوجة من لبناني
ان هذا المفهوم ال ينطبق على مكتومي القيد او اال�شخا�ص الذين ال جن�سية لهم اطالقا
(انظر ادناه في الفقرة حول المر�أة االجنبية المتزوجة من لبناني) ،ا�شارت هيئة الت�شريع
واال�ست�شارات في وزارة العدل “ان القانون اللبناني ال يرتب لفاقدي الجنسية Heimatlos
 ou apatridesمهما كانت جنسيتهم االصلية المفقودة ،اسقاطا من منحة التجنس
بالجنسية اللبنانية ،فانه يحق لهم ،كقاعدة عامة ان يستفيدوا من هذه المنحة بالظروف
والشروط التي يمكن الي اجنبي آخر عن هذه الجنسية ان يستفيد منها.ولكن بما ان
فقدان الجنسية يمكن من حيث المبدأ ان يتأتى عن التشريع اللبناني بذاته (تراجع
مثال المادة  8الفقرة  2من القرار رقم  15تاريخ  19كانون الثاني  )1925او عن تدابير
سياسية او تشريعية قد تكون اتخذتها دولة اجنبية بالنسبة الحد رعاياها او لعدد منهم،
فقد يعتبر منح هذا الشخص او هؤالء االشخاص الجنسية اللبنانية تدبيرا غير منسجم مع
التشريع اللبناني اذا كان الشخص لبنانيا اصال ،او تدبيرا معاديا للدولة االجنبية اذا كان
هذا الشخص من اصل اجنبي ،لذلك فانه يجب ان يدرس كل طلب من هذه الطلبات
على حدة ،وعلى الصعيد االستنسابي دون التقيد حتما بالمبدأ القانوني المذكور اعاله
(معاملة فاقدي الجنسية كسائر االجانب عن الجنسية اللبنانية) مع العلم ان هذا المبدأ
يترك للدولة حق التقدير المطلق في منح او عدم منح الجنسية اللبنانية” 126.غير انه
ال بد من المالحظة ان مرسوم التجنيس الصادر في  1994انطبق على مكتومي القيد
127
واالشخاص الذين ال جنسية لهم.
وبالعودة الى حاالت التجن�س ،ن�صت المادة  3من القرار  15لعام  – 1925المكملة بالقرار 160
تاريخ  16تموز  -1934على انه
«يجوز ان يتخذ التابعية اللبنانية بموجب قرار من رئيس الدولة بعد التحقيق وبناء
على طلب يقدمه:
- 1االجنبي الذي يثبت اقامته سحابة عشر سنوات غير منقطعة في لبنان،
- 2االجنبي الذي يقترن بلبنانية ويثبت انه اقام مدة سنة في لبنان اقامة غير
 125انظر محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  33تاريخ  ، 1974/3/5العدل � 1978ص  .210و
محكمة ا�ستئناف جبل لبنان الغرفة االولى ،قرار رقم  254تاريخ  1974/7/31الهام�ش  81اعاله
 126وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة رقم /441ر 1962/تاريخ  ،1962/8/23الهام�ش 79
اعاله� ،ص 7295
 127انظر مجل�س �شورى الدولة ،قرار رقم  484تاريخ  ،2003/5/7مجلة العدل � ،2003ص 15
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منقطعة منذ اقترانه،
- 3االجنبي الذي يؤدي للبنان خدمات ذات شأن .ويجب قبوله بموجب قرار مفصل
االسباب.
يمكن ان تعتبر خدمات مهمة الخدمات الفعلية في الجيوش الخاصة اذا بلغت او
تجاوزت مدتها السنتين».
�إال ان هذه المادة التي كانت اال�سا�س القانوني للتجن�س بالجن�سية اللبنانية قد الغيت ب�شروط
بموجب قانون التجن�س بالجن�سية اللبنانية ال�صادر في  27ايار  1939معطوفا على القرار رقم
/122ل.ر .تاريخ  19حزيران  1939الذي ن�صت مادته الأولى على انه
« ألغيت المادة  3من القرار عدد  15الصادر في  19كانون الثاني سنة  1925بشأن
الجنسية اللبنانية المتمم بالقرار عدد /160ل.ر .تاريخ  16تموز سنة  ،1934يبتدئ
مفعول هذا االلغاء من اليوم الذي يصبح فيه القانون اللبناني الصادر في  27ايار
سنة  1939بشأن الجنسية معموال به بنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية
اللبنانية».
وا�ستبدلت المادة  3الملغية في قانون � 27أيار  1939في مادته االولى على انه
«يمكن منح االجنبي الجنسية اللبنانية بمقتضى مرسوم بناء على طلبه وبعد اجراء
تحقيق في شأنه ضمن الشروط التالية:
 - 1اذا اثبت انه اقام في اراضي الجمهورية اللبنانية اقامة فعلية غير منقطعة مدة
عشر سنوات.
 - 2اذا اثبت انه بعد اقترانه بامرأة لبنانية اقام في لبنان اقامة غير منقطعة مدة
خمس سنوات على االقل تبتدئ من تاريخ زواجه».
في حين تن�ص المادة  2من القانون نف�سه انه
«يمكن منح الجنسية اللبنانية بمقتضى مرسوم يتخذ في مجلس الوزارء لكل اجنبي
ادى الى لبنان خدمات جلى مهما بلغت مدة اقامته في لبنان”.
وا�ضافت المادة  2انه
«يمكن أن تعتبر خدمات استثنائية بمعنى المادة  2من القانون اللبناني الصادر في
 27ايار سنة  1939بشأن الجنسية الخدمات الفعلية في جيوش الشرق الخاصة عندما
تكون مدتها سنتين أو أكثر».
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يالحظ انه بموجب هذا القانون ا�صبحت مدة االقامة في لبنان المطلوبة للتجن�س بالجن�سية
اللبنانية � 10سنوات بدال من الخم�س �سنوات في القانون ال�سابق ،كما اطال القانون مدة االقامة
في لبنان بالن�سبة لالجنبي المقترن بامر�أة لبنانية الى خم�س �سنوات تبتدئ من تاريخ الزواج
128
بدال من �سنة في القانون ال�سابق.
ثم الغي قانون  27ايار �سنة  1939بموجب المر�سوم اال�شتراعي رقم  48ال�صادر في
 1940/5/31المتعلق ب�شروط التجن�س بالجن�سية اللبنانية ،الذي ن�صت مادته االولى على
التالي« :ألغي القانون الصادر في  27ايار سنة  1939المتعلق بالجنسية اللبنانية».
ولما كان القانون االخير (التجن�س بالجن�سية اللبنانية ) قد الغي في العام  ،1940وعليه ان
المادة  3من القرار  15ا�صبحت نافذة وال تزال �سارية المفعول ،حيث ان كل تعديل وقع عليها
كان يلغي الآخر ،وهذا الر�أي ي�ؤيده عدد كبير من القانونيين 129.وتجدر اال�شارة الى ان الغاء
قانون  27ايار  1939لم يطل القرار  122ال�صادر بدوره في حزيران  1939اال انه لما كان هذا
القرار ين�ص على ان مفعول الغاء المادة  3يبد�أ من اليوم الذي ي�صبح فيه القانون اللبناني
ال�صادر في  27ايار �سنة  1939ب�ش�أن الجن�سية معموال به ،بالتالي ان الغاء القانون االخير يعني
�ضمنا الغاء مفعول الغاء المادة .3
ويمكن ان ن�ضيف دعما لهذا الر�أي ان الدولة اللبنانية قامت بمنح الجن�سية اللبنانية بناء
على القرار رقم  15لعام  ،1925فاذا اعتبرنا المادة  3ملغاة ،ينتفي اي ا�سا�س قانوني عن
كل قرارات التجن�س التي �صدرت عن الحكومة اللبنانية ،ولما كانت المادة  3هي اال�سا�س
القانوني الوحيد النافذ اليوم للتجني�س فان ا�صدار قرارات تجني�س يثبت كون هذه المادة ال
تزال �سارية كما هي الحال مع مر�سوم التجني�س لعام  1994الذي ا�شار الى انه �صدر بناء على
القرار  15لعام  1925وبالتالي �ضمنا بناء على المادة  3منه حيث انها المادة الوحيدة التي
ترعى التجن�س ،كما انه لم يكن من الممكن ان ي�صدر هذا المر�سوم لو كانت هذه المادة قد قد
الغيت واال لكان مفتقدا الي ا�سا�س قانوني .وقد اعتبر مجل�س �شورى الدولة المادة  3نافذة في
معر�ض تعليله لقراره المتعلق بطعن الرابطة المارونية بالمر�سوم  5247ل�سنة  1994حيث ا�شار
الى انه
 128قانون التجن�س بالجن�سية اللبنانية� ،صادر في  27ايار  ،1939المجلة الق�ضائية رقم  ،36الجن�سية
واالح�صاء ووثائق االحوال ال�شخ�صية ،دار المن�شورات الحقوقية
 129انظر على �سبيل المثال لور مغيزل ،المر�أة في الت�شريع اللبناني ،معهد الدرا�سات الن�سائية في العالم
العربي كلية بيروت الجامعية ،الطبعة الأولى � ،1985ص  ،75-74انظر اي�ضا بدوي ابو ديب ،الجن�سية
اللبنانية ،المن�شورات الحقوقية �صادر ،طبعة ثانية مزيدة ومنقحة� ،2001 ،ص  ،168المحامي اليا�س ابو
عيد في درا�سة اعدها لجريدة الديار حول مر�سوم التجن�س رقم  5247ل�سنة  ،1994انظر جوزف ابو فا�ضل،
مر�سوم التجن�س اخطر من حروبنا الطائفية ،جريدة الديار  5ت�شرين االول .1998
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«بما ان المادة  102من التعديل الدستوري تنص على الغاء جميع االحكام االشتراعية
المخالفة للدستور دون ان تتضمن تحديدا صريحا للنصوص التشريعية المشمولة
بهذا االلغاء مما ال يمكن معه القول بوجود الغاء صريح الحكام المادة  3من القرار
رقم  15الذي له قوة القانون وذلك لجهة اختصاص رئيس الدولة في اعطاء الجنسية
130
اللبنانية».
وتجدر اال�شارة الى ان وزارة الداخلية اكدت على موقعها االلكتروني «ان شروط القبول في
131
الجنسية اللبنانية محددة بالقرار رقم  15تاريخ  19كانون الثاني .»1925
غير ان الوزارة ا�شارت اي�ضا الى ان «توفر هذه الشروط [ال يعني] ان االجنبي الذي تتوفر
132
فيه يكتسب الجنسية اللبنانية».
ويكون اكت�ساب الجن�سية الم�شتقة ،اما ب�شكل ايجابي اي بناء على طلب ال�شخ�ص المعني ،او
ب�شكل �سلبي اي دون تقديم اي طلب مع حق الرف�ض.
وتن�سحب �آثار اكت�ساب الجن�سية الم�شتقة على زوجة االجنبي الذي اتخذ التابعية اللبنانية
والرا�شدين من اوالده بناء على طلبهم ،ودون �شرط االقامة ،بناء على الفقرة االولى من
المادة الرابعة من القرار  15التي تن�ص على «ان المقترنة بأجنبي اتخذ التابعية اللبنانية،
والراشدين من أوالد األجنبي المتخذ التابعية المذكورة ،يمكنهم اذا طلبوا أن يحصلوا على
التابعية اللبنانية بدون شرط االقامة ،سواء أكان ذلك بالقرار الذي يمنح هذه التابعية
للزوج أو لألب أو لألم أو بقرار خاص».
يالحظ ان القانون اعفى كل من زوجة االجنبي المتجن�س واوالده الرا�شدين من �شرط االقامة
في لبنان الكت�ساب الجن�سية بناء على اكت�ساب الزوج او االب االجنبي لهذه الجن�سية .وي�ستنتج
اي�ضا من هذه الفقرة التي ت�شترط طلب الزوجة واالوالد الرا�شدين للجن�سية ان االوالد
القا�صرين يكت�سبون الجن�سية اللبنانية حكما بمجرد اكت�ساب والدهم االجنبي لها
فبالن�سبة لالوالد الرا�شدين ،يجب ان يتقدموا بطلبات فردية حيث ال ين�سحب التجن�س حكما
عليهم ،وقد ق�ضت محكمة ا�ستئناف بيروت في هذا ال�صدد ان «تجنس الوالد ال يستتبع حكما
اعتبار ولده الراشد لبنانيا الن التجنس يرتدي طابعا شخصيا وافراديا وال يمكن ان يعتبر
 130مجل�س �شورى الدولة الغرفة الرابعة ،القرار رقم  484تاريخ  ،2003/5/7الهام�ش  128اعاله �ص 14
 131وزارة الداخلية والبلديات ،اال�سئلة العامة ،متوفر على

http://www.moim.gov.lb/ui/FaqDetails.aspx?faqid=352

(تمت مراجعة ال�صفحات في �شهر ت�شرين االول )2009
 132الم�صدر نف�سه
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له مفعول جماعي اال بالنسبة لالوالد القاصرين» 133.ويعرف هذا باكت�ساب الجن�سية الم�شتقة
ب�شكل ايجابي.
اما بالن�سبة الكت�ساب الجن�سية اللبنانية الم�شتقة ب�شكل �سلبي فينطبق على االوالد القا�صرين
لالجنبي الذي اتخذ التابعية ،وال بد لذلك وحتى يكت�سب االوالد القا�صرون الجنبي متجن�س
وزوجته الجن�سية اللبنانية بموجب تجن�سه ،يجب ان يثبت زواج االجنبي كما وبنوة االوالد له
�شرعا عند تاريخ التجن�س ،ويجب ان ي�شملهم طلب التجني�س .اما في حال اغفل المتجن�س
االعالن عن زواجه او عن اوالده ،فال بد من اللجوء الى الق�ضاء الذي يعود له الف�صل في االمر
134
وتحديد ما اذا كان اغفال االعالن عن الزواج واالوالد ينطوي على خداع ام ال.
وينطبق االكت�ساب ال�سلبي على االوالد القا�صرين الم اتخذت هذه التابعية وبقيت حية بعد وفاة
االب ،حيث ي�صير ه�ؤالء لبنانيين على ان يحق لهم رف�ض هذه التابعية خالل �سنة من بلوغهم �سن
الر�شد ،وذلك بموجب الفقرة الثانية من المادة  4من القرار  15وجاء فيها «األوالد القاصرون ألب
اتخذ التابعية اللبنانية أو ألم اتخذت هذه التابعية وبقيت حية بعد وفاة األب فانهم يصيرون
لبنانيين اال اذا كانوا في السنة التي تلي بلوغهم الرشد يرفضون هذه التابعية».
وبالن�سبة لأوالد المر�أة االجنبية التي اتخذت التابعية اللبنانية وبقيت حية بعد وفاة الزوج،
فيالحظ ان الن�ص ي�شترط اربعة عنا�صر:
اولها ان تكون المر�أة اجنبية – وذلك بمفهوم اجنبية الذي ا�شارت اليه محكمة التمييز اعاله
وهو ي�شمل االجنبية من جن�سية محددة او من جن�سية غير محددة وقيد الدر�س،
وثانيها ان تكون قد اتخذت التابعية اللبنانية اي قد تجن�ست بالجن�سية اللبنانية ،حيث ا�شارت
محكمة التمييز ان عبارة «اتخذ التابعية اللبنانية» المكررة بحرفيتها في المادة  3والمادة
 4من القرار  15انما وردت صراحة بصدد االجانب فقط الذين يرغبون في الحصول على
الجنسية اللبنانية في حاالت وضمن شروط خاصة محددة في معرض كل وضع ورد في
النص وذلك بموجب قرار من رئيس الدولة بحكم سلطته االستنسابية ،فعبارة اتخذ التابعية
135
اللبنانية تعني اذن حالة التجنس المختصة باالجانب»،
وثالثها وفاة الزوج وبالتالي ال تنطبق هذه المادة بالتالي في حال انحالل الزواج بغير الوفاة
 133محكمة ا�ستئناف بيروت الغرفة ال�ساد�سة قرار  416تاريخ  ،1974/3/18الهام�ش  82اعاله
 134انظر الهام�ش  119اعاله
 135محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  37تاريخ  1983/12/24الن�شرة الق�ضائية � 1983ص
175
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كالطالق مثال ،كما اكدت ذلك محكمة التمييز حين ا�شارت الى ان المادة الرابعة من القرار
 15تقت�صر على معالجة و�ضع االوالد القا�صرين لالم التي تكت�سب الجن�سية اللبنانية بعد وفاة
الزوج وال تمتد الى حاالت الطالق وما �شابهها حتى ولو كانت لالم اللبنانية الح�ضانة على
الطفل بعد انحالل زواجها حيث يتبع الولد جن�سية والده حتى في هذه الحالة وفق القوانين
136
اللبنانية.
اما العن�صر الرابع فيتمثل بجن�سية الزوج االجنبية ،حيث انه لو كان الزوج لبنانيا (بفر�ضية
انها تجن�ست بفعل الزواج من لبناني) �سيكت�سبون حتما جن�سية والدهم اللبناني ،وبالتالي ال بد
ان يكونوا اوالدها من زوج اجنبي توفي قبل تجن�سها على ا�سا�س �آخر غير الزواج من لبناني او
توفي بعد تجن�سها انما لم ين�سحب التجن�س عليه لعدم توفر �شروطه فيه .وذلك بغ�ض النظر
عما اذا كان االوالد قد اكت�سبوا �سابقا جن�سية والدهم االجنبية من عدمها في الحالتين.
137
واالجتهاد غني بالقرارات التي ت�ؤكد وجوب ان يكون االب اجنبيا النطباق هذه الفقرة.
وتجدر اال�شارة الى ان هذه الفقرة االخيرة قد اثارت الكثير من اللغط حول تف�سيرها ق�ضائيا،
حيث ان �صريح الن�ص يقت�صر كما ذكرنا على اال�شارة الى االم التي اتخذت التابعية اللبنانية،
لكن طرحت امام الق�ضاء حاالت كون الأم لبنانية الأ�صل وبقيت على جن�سيتها اللبنانية رغم
اقترانها ب�أجنبي او ا�ستعادت جن�سيتها اللبنانية بعد ان كانت قد فقدتها باقترانها ب�أجنبي .وهنا
كان الت�سا�ؤل عما اذا كان يجب تطبيق هذه الفقرة بالقيا�س على هذه الحاالت ،تجنبا للتمييز
بين المر�أة اللبنانية الأ�صل والمر�أة المتجن�سة بالجن�سية اللبنانية 138.ويبدو ان وزارة العدل قد
افتت بالنفي حول هذه الم�س�ألة ،حيث ا�شارت انه «من المؤسف ان يكون المشترع اللبناني
قد اغفل هذه الناحية وجعل المرأة التي تتخذ التابعية اللبنانية في وضع افضل من وضع
المرأة التي تستعيد جنسيتها فأوالد االولى القاصرون يمنحون الجنسية اللبنانية بينما يحرم
139
منها اوالد الثانية».
اما اجتهاد المحاكم في هذه الم�س�ألة فمتباين منذ �ستينيات و�سبعينيات القرن الفائت ،ففي
 136محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  6تاريخ  ،1980/7/14الن�شرة الق�ضائية � 1980ص 29
 137على �سبيل المثال محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  9تاريخ  ،1973/3/24الهام�ش
 118اعاله؛ محكمة ا�ستئناف بيروت الغرفة ال�ساد�سة قرار رقم  ،416الهام�ش  82اعاله
 138انظر المزيد حول التمييز �ضد المر�أة في الملحق رقم 4
 139وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة رقم  559تاريخ  1961/1/11جوابا على �س�ؤال
المديرية العامة للأحوال ال�شخ�صية ،الهام�ش  79اعاله� ،ص  7275وا�ست�شارة رقم /192ر 1970/تاريخ
 ،1970/5/13المرجع نف�سه �ص  7267وا�ست�شارة رقم  1988/1463تاريخ  ،1988/6/15المرجع نف�سه �ص
 7286وا�ست�شارة رقم  1994/1218تاريخ  ،1994/6/7المرجع نف�سه �ص 7290
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حين ق�ضت محكمة التمييز والمحاكم التي اعتمدت نظريتها انه ال مبرر للتفريق بين اللبنانية
الأ�صل والتي ت�ستعيد جن�سيتها بعد وفاة زوجها االجنبي او التي تبقى على جن�سيتها اللبنانية
رغم زواجها من اجنبي وبين االجنبية التي اتخذت الجن�سية اللبنانية 140،خا�صة عندما ال
يت�ضمن القانون ن�صا يفهم منه �صراحة هذا التفريق 141وانه ال يمكن اعتبار المتجن�سة بمركز
اف�ضل من اللبنانية الأ�صل واذا كان لأوالد المتجن�سة الق�صر الحق في اكت�ساب جن�سية والدتهم
اللبنانية فمن باب اولى ان يتمتع بهذا الحق الأوالد الق�صر للأم اللبنانية اال�صل التي احتفظت
بجن�سيتها اللبنانية او فقدتها باقترانها باجنبي ثم ا�ستعادتها 142.وقد ذهبت محكمة اال�ستئناف
الى القول ان القول بان هذا الحق (طلب قيد االبناء القا�صرين كلبنانيين) ينح�صر في االم
التي اكت�سبت الجن�سية بالتجن�س يتعار�ض مع المادة  143 .4و�شددت محكمة بداية بيروت على
انه «يترتب على ادارة النفوس قيد االوالد القصر [لألم اللبنانية بعد وفاة زوجها االجنبي]
144
بالصورة االدارية دون حاجة الستصدار مرسوم بهذا الشأن».
وفي هذا االطار �شددت محكمة التمييز على ان المادة  4لم تفرق بين حالة االجنبي الذي
تجن�س بالجن�سية اللبنانية وبين اللبناني اال�صل الذي فقد جن�سيته ثم ا�ستعادها اذ جاء هذا
الن�ص مطلقا والمطلق يبقى على اطالقه .وا�ضافت المحكمة انه بتعديل المادة  7من القرار
 15المذكور وب�سماحه للمر�أة اللبنانية التي فقدت جن�سيتها اللبنانية اثر اقترانها باجنبي
ان ت�ستعيد هذه الجن�سية بعد انحالل الزواج بناء على طلبها ،يكون الم�شترع قد الغى �شرط
اال�ستح�صال على قرار من رئي�س الدولة العادة الجن�سية الى المر�أة التي فقدتها بالزواج من
اجنبي وهذا يرمي الى معاملة اللبناني اال�صل معاملة اف�ضل من تلك التي تمنح لالجنبي الذي
يطلب وي�ستح�صل على الجن�سية اللبنانية 145.وتعتبر المحكمة ان هذه الحالة تنطبق على حد
�سواء على اللبنانية التي فقدت جن�سيتها اثر زواجها باجنبي ثم ا�ستعادتها بعد وفاته واللبنانية
 140محكمة التمييز ،الغرفة الأولى ،قرار رقم  82تاريخ  ،1970/10/21مجلة العدل � 1972ص 161
 141محكمة التمييز المدنية الغرفة الثالثة ،قرار رقم  34تاريخ  ،1971/12/13مجلة العدل � 1972ص 185
 142محكمة التمييز ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  85تاريخ  ،1975/6/25حاتم جزء � 164ص  412ومحكمة
التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  87تاريخ تموز  ،1972العدل � 1972ص 447
 143محكمة التمييز المدنية ،الغرفة االولى ،الهيئة الثانية قرار رقم  57تاريخ  1970/6/8مجلة العدل
� 1971ص 35
 144محكمة بداية بيروت ،الغرفة الثالثة ،حكم رقم  67تاريخ  ،1970/3/6مجلة العدل � 1971ص ،168
انظر اي�ضا االحكام رقم  150تاريخ  ،1970/7/16مجلة العدل � 1972ص  248ورقم  126تاريخ 1970/5/26
للمحكمة عينها ،مجلة العدل � 1970ص 248
 145محكمة التمييز المدنية الغرفة الثالثة ،قرار رقم  34تاريخ  ،1971/12/13الهام�ش  141اعاله
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التي بقيت لبنانية بالرغم من اقترانها باجنبي.
بينما اعتبرت بع�ض محاكم اال�ستئناف ان الفقرة الثانية من المادة  4ال تنطبق على الأم التي
احتفظت بجن�سيتها اللبنانية معتبرة انه «يشترط ليكون الستعادة االم جنسيتها اللبنانية
مفعول جماعي يجب ان تكون االستعادة قد تمت وفق احكام المادة  7من القرار ذي
الرقم  15المعدل بقانون  1/11سنة  1960معطوفة على المادة  4من القرار نفسه اي ان
تكون قد حصلت بعد وفاة االب وساعة كان االوالد فيها قاصرين» 147.اال ان محكمة التمييز
148
نق�ضت هذا القرار.
146

ومن الحجج القانونية التي ا�ستخدمت لتعزيز الر�أي القائل ب�أحقية المر�أة اللبنانية التي
ت�ستعيد جن�سيتها اللبنانية – او التي تبقى على جن�سيتها اللبنانية -منح هذه الجن�سية الوالدها
القا�صرين ،انه «اذا كانت رابطة الدم التي تكسب الجنسية اللبنانية هي رابطة االب
فليس ما يمنع المشترع من ان يشذ في بعض الحاالت االستثنائية على القاعدة المنصوص
عليها في المادة االولى من القرار  15وذلك العتبارات يعود له تقديرها ،وحيث اذا كان
المشترع قد اسقط صراحة من مشروع قانون  11ك 1960 2النص الذي يمنح االوالد
الراشدين جنسية والدتهم المستعادة فانه قد قبل ضمنا ان يستفيد االوالد القاصرون من
هذه الجنسية» 149.وقد ا�ضافت المحكمة في قرارها عينه تف�سيرها للمادة  4على ال�شكل
التالي« :حيث ان نص الفقرة االخيرة من المادة  4من القرار  15الصادر بتاريخ 1925/1/19
ينطبق على المرأة اللبنانية التي فقدت جنسيتها باقترانها من اجنبي ثم استعادتها وفقا
لنص المادة  7من القرار المذكور بقرار من رئيس الدولة ...وحيث انه بعد استعادة الزوجة
جنسيتها اللبنانية االصلية يصبح من حق اوالدها القاصرين ان يحصلوا على هذه الجنسية
150
بدليل العبارة الصريحة في نص المادة  4فقرتها .»2
وم�ؤخرا ،في خطوة اعادت الحراك الى المو�ضوع على م�ستويات مختلفة وا�ستدعت ردود
فعل من مختلف االو�ساط ،مبرزة بذلك �ضرورة العمل على و�ضع اطار قانوني وا�ضح
يحفظ حق المر�أة اللبنانية في منح جن�سيتها الوالدها على قدم الم�ساواة مع االجنبية
المتجن�سة بالجن�سية اللبنانية ومع الرجل اللبناني ،انطالقا من روحية القانون ومبادئ
 146الم�صدر نف�سه
 147محكمة ا�ستئناف بيروت الأولى ،قرار رقم  185تاريخ  1971/2/13مجلة العدل � 1972ص 201
 148الم�صدر نف�سه
 149محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  8تاريخ  1972/1/10العدل � 1972ص 188
 150الم�صدر نف�سه
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الد�ستور والم�ساواة وتف�سير القانون تف�سيرا ان�سانيا ،ق�ضت محكمة الدرجة االولى في جبل
لبنان ب�أحقية امر�أة لبنانية احتفظت بجن�سيتها اللبنانية رغم زواجها من اجنبي باعطاء
الجن�سية اللبنانية الوالدها القا�صرين من هذا الزواج بعد وفاة زوجها ،وذلك تطبيقا
للم�ساواة بين المواطنين رجاال ون�ساء في منح الجن�سية ورفعا للتمييز عن المر�أة اللبنانية
اال�صل التي تعامل وفق حرفية الن�ص معاملة ا�سو�أ من معاملة االجنبية التي تتزوج بلبناني
او التي تتخذ التابعية اللبنانية ،كما لرفع التمييز بين طوائف من االوالد يحظى من ولد من
اب لبناني منهم بالحماية بينما يعامل المولودون من ام لبنانية معاملة اهمال الى درجة
151
االنكار.
وفي حاالت اخرى رف�ضت محكمة التمييز تطبيق هذه الفقرة على االم اللبنانية اال�صل
حيث اعتبرت انها يجب ان تف�سر تف�سيرا ح�صريا «الن قانون الجنسية هو قانون خاص
ويتعلق بالنظام العام وقد شرعت مواده لحاالت معينة ،فال يجوز للقاضي التوسع
اجتهادا في تفسيرها ليحملها ما ال يسعها ان تتحمله او ان يدخل في مفهومها
اوضاعا او حاالت لم تشرع من اجلها ولم تذهب نية المشترع الى ادخالها في تلك
152
المواد».
وقد ق�ضت محكمة التمييز ان «المقطع االخير من المادة  ... 4يتحدث تحديدا عن
االب وعن االم ،وليس عن الرجل وعن المرأة او عن الزوج وعن الزوجة ،وهذا ما يؤكد
تمايزه عن المواد  5،6و 7من القرار رقم  25/15المعدل عام  ،1960التي تتحدث عن
المرأة المتزوجة ،وان السبب في هذا التمايز يعود الى ان المشترع اراد ان يعالج فيه
حالة االوالد القاصرين االجانب ،وكيفية اكتسابهم الجنسية اللبنانية ،وذلك عن طريق
الحاقهم بتابعية ابيهم (كما هو المبدأ الذي يفرض اعتماد رابطة االبوة) ،او عن طريق
الحقاهم بتابعية امهم ،اذا كانت هذه االخيرة قد اتخذت التابعية اللبنانية وبقيت
حية بعد وفاة االب (كاستثناء على رابطة االبوة كون االب توفي) ...حيث انطالقا
مما تقدم ،ان الشروط التي تضعها المادة  4المشار اليها في مقطعها االخير لتمكين
االوالد القاصرين االجانب من اكتساب الجنسية اللبنانية عن طريق امهم هي التالية:
 -1ضرورة وجود اوالد قاصرون من اصل اجنبي - 2 .ضرورة ان يكون هؤالء االوالد قد
فقدوا ابيهم وهم ما زالوا قاصرين -3 .ضرورة ان يكون لهؤالء االوالد القاصرين اما ال
تزال حية بعد وفاة االب -4 .ضرورة ان تكون هذه االم قد اتخذت التابعية اللبنانية
 151محكمة الدرجة االولى في جبل لبنان ،الغرفة الخام�سة في جديدة المتن الناظرة في ق�ضايا االحوال
ال�شخ�صية ،حكم �صادر بتاريخ 2009/6/16
 152محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة ،قرار قم  37تاريخ  ،1983/12/24الهام�ش  136اعاله
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وبقيت حية بعد وفاة االب».

153

وهو المذهب الذي ذهبته محاكم اال�ستئناف ب�شكل عام معتبرة ان «المادة الرابعة من القرار
رقم  ...15ال تتعلق بوضع المرأة اللبنانية االصل التي فقدت تابعيتها اللبنانية بفعل اقترانها
من اجنبي والتي اجازت لها المادة  7من القرار رقم  15حق استعادة جنسيتها اللبنانية
بعد انحالل الزواج بتقديم استدعاء الى دائرة النفوس دون حاجة الي تحقيق والصدار قرار
من رئيس الدولة [و] ان المادة  7من القرار رقم  15ال تتضمن النص الوارد في المادة 4
الذي يعالج وضع االوالد القاصرين فال يجوز ان تطبق على سبيل القياس احكام المادة 4
الختالف الوضع الذي تعالجه المادة  4عن الوضع الذي تعالجه المادة  7وان خلو المادة
 7من مثل هذا النص دليل كاف على ان المشترع اللبناني لم يشأ الحاق مصير االوالد
القاصرين بمصير والدتهم بصورة عفوية وبمجرد استعادتها للجنسية اللبنانية ،واال لبات
لبنانيا كل مولود الم لبنانية خالفا للمادة االولى من القرار رقم  15الذي يعتبر ان رابطة
154
الدم هي نسب األب».
اما بالن�سبة للفقهاء ،فبع�ضهم ي�ؤيد ما ا�ستقر عليه اجتهاد محكمة التمييز اعاله من احقية اللبنانية
155
اال�صل في منح الجن�سية الوالدها القا�صرين من زوج اجنبي بينما يخالفه البع�ض الآخر.
القواعد االجرائية للتجن�س في لبنان
ح�سب المادة  3من القرار  ،15يجوز ان تمنح الجن�سية اللبنانية بقرار من رئي�س الدولة بعد
التحقيق وبناء على طلب االجنبي.
بالتالي على االجنبي الذي يريد اكت�ساب الجن�سية اللبنانية ان يتقدم بطلب �صريح الى المراجع
 153محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثامنة ،القرار رقم  101تاريخ  ،2007/6/5مجلة العدل  2007العدد
� 4-1ص 1714
 154محكمة ا�ستئناف جبل لبنان ،الغرفة االولى ،قرار رقم  189تاريخ  ،1970/5/29مجلة العدل � 1972ص
 .222انظر اي�ضا المحكمة عينها ،القرار رقم  388تاريخ  1971/12/24مجلة العدل � 1972ص 226
 155يرى اال�ستاذ اميل تيان انه من غير االن�صاف ان يكون لالوالد القا�صرين الم متجن�سة بالجن�سية
اللبنانية امتياز على االوالد القا�صرين الم لبنانية اال�صل ا�ستعادت بعد حل زواجها جن�سيتها اللبنانية
Tyan Emile, ‘Précis de droit international privé, 2ème édition, numéro 46مذكور في المر�أة في
الت�شريع اللبناني �أعاله� ،ص  )82ويخل�ص اال�ستاذ ابراهيم نجار بعد تحليل القرارات ال�صادرة بهذا
المو�ضوع الى ت�أييد «التف�سير اللين» الذي اعتمدته محكمة التمييز (ابراهيم نجار ،مجلة العدل �سنة
� 1972ص  192مذكور في في المر�أة في الت�شريع اللبناني �أعاله� ،ص  )83في حين يخالف اال�ستاذ بيار
غناجه هذا الر�أي ال�سباب منها عدم جواز القيا�س بين حالة الأم المتجن�سة والأم اللبنانية اال�صل وذلك
الختالف اال�س�س التي تعتمد عليها كل من الحالتين
Ghannaja Pierre, ‘Proche- orient- Etudes juridiques 1972 Juillet Décembre, p. 249
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المخت�صة يبدي فيه رغبته ال�صريحة في الح�صول على الجن�سية اللبنانية ويثبت فيه توفر
�شروط الح�صول على الجن�سية فيه كما هي واردة في المادة  3من القرار  ،15اي اقامته
الم�شروعة على االرا�ضي اللبنانية �سحابة خم�س �سنوات غير منقطعة قبل تقديمه الطلب او
اقامته الم�شروعة لمدة �سنة غير منقطعة بعد اقترانه بلبنانية .وتجدر اال�شارة الى ان االقامة
ال بد ان تكون م�شروعة وتثبت �شرعيتها بتحقيقات االمن العام حول طالب الجن�سية ،وبالتالي
اذا دخل طالب الجن�سية لبنان خل�سة واقام ب�شكل غير م�شروع فيه ،ال تدخل مدة وجوده غير
الم�شروع في لبنان �ضمن �سنوات االقامة المحت�سبة للتجن�س .كما يجب ان تكون غير متقطعة
اي يجب ان يم�ضي االجنبي المدة كاملة منذ �آخر دخول الى لبنان .وقد ا�شارت وزارة العدل
�صراحة الى ان «يجب ان يتوفر لديه [طالب التجنس] الشرط المفروض في المادة الثالثة
من القرار رقم  15تاريخ  1925/1/19اي انه يثبت انه مقيم في لبنان منذ خمس سنوات
غير منقطعة .ويعني هذا الشرط ان مدة االقامة طيلة خمس سنوات غير منقطعة في
لبنان يجب ان تكون في الفترة السابقة مباشرة لتاريخ طلب التجنس ،الن الغاية االساسية
من هذا الشرط ،حسب مبادئ قوانين الجنسية ،هي التأكد من ان الشخص طالب الجنسية
قطع كل صلة والء له مع وطنه الذي يرغب في التخلي عن جنسيته ولذات السبب فان
ذات المبادئ تفسر عبارة “غير منقطعة” بمعنى ان ال يكون صاحب طلب التجنس قد
تغيب عن البلد الذي يطلب الحصول على جنسيته بشكل يثبت والءه لوطن آخر ،وتعتبر
الخدمة العسكرية في بلد غير البلد المراد الحصول على جنسيته سببا اكيدا في انقطاع
156
مدة االقامة الواجبة للحصول على الجنسية».
وعمليا ،يجب ان يتقدم �صاحب العالقة �شخ�صيا بطلب خطي موقع منه �شخ�صيا وم�صادق على
التوقيع من قبل مختار المحلة التي يقيم فيها الى دائرة االحوال ال�شخ�صية في المديرية العامة
لالحوال ال�شخ�صية في وزارة الداخلية يطلب بموجبه الجن�سية اللبنانية على ان يرفق بطلبه
�صورة عن جواز ال�سفر ووثيقة اقامة �صالحة تثبت مدة اقامته في لبنان وافادة مذهب و�صورة
عن �سجله العدلي مع بيان قيد عائلي ال�صحاب العالقة منظم من قبل مختار المحلة باال�ستناد
للأوراق الثبوتية 157.وال بد من اال�شارة اي�ضا الى انه في حال �شمل الطلب الزوجة واالوالد
الرا�شدين ،ال بد ان يكون موقعا منهم – حيث انهم ال يكت�سبون الجن�سية اللبنانية اال بناء على
 156وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة رقم /344ر 1959/تاريخ  ،1959/6/15الهام�ش 79
اعاله� ،ص 7196
 157انظر وزارة الداخلية والبلديات ،المديرية العامة لالحوال ال�شخ�صية ،دائرة االحوال ال�شخ�صية،
متوفر على

http://www.informs.gov.lb/cms.informs.gov.lb/Cultures/ar-LB/Menu/Government+Forms/Ministries/
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طلبهم كما �سبقت اال�شارة .اما بالن�سبة لالوالد القا�صرين فيكفي ذكرهم في الطلب.
بعد ت�سجيل الطلب ،ودفع الر�سوم ،يحال الى الأمن العام للتحقيق االداري واال�ستق�صاء
158
حوله.
وتجدر اال�شارة �إلى ان توفر �شروط التجن�س ال يعني حكما ح�صول طالب الجن�سية على الجن�سية
اللبنانية حيث تعود الموافقة على منح الجن�سية من عدمه الى ا�ستنت�ساب رئي�س الجمهورية
بغ�ض النظر عن توفر ال�شروط.
بعد �صدور المر�سوم في الجريدة الر�سمية ،يحال الى دائرة االحوال ال�شخ�صية ،بعد دفع
الر�سوم الم�ستحقة ،التي تنظم احالة نهائية الى قلم النفو�س في محل اقامة المتجن�س الذي
يتولى ت�سجيله في �سجالت النفو�س وتنفيذه وتبلغ �صورة عنه الى االدارات المعنية والى �صاحب
159
العالقة.
من المالحظ ان التجن�س بالجن�سية اللبنانية ال ي�شترط على المتجن�س التخلي عن جن�سيته
االجنبية ،وبالتالي ي�سمح بتعدد الجن�سيات.
وال بد من اال�شارة الى انه و�ضع هذه االحكام في التطبيق غير وا�ضح ولي�س معلوما ما اذا كانت
مجمدة اداريا اال في حاالت ا�ستثنائية كالمر�سوم  5247لعام  1994الذي لم يو�ضح اال�س�س
التي منحت الجن�سية بموجبه لطالبيها با�ستثناء ارتكازه على القرار  15لعام  ،1925علما ان
وزارة الداخلية اعلنت �صراحة على موقعها االلكتروني ،ردا على ا�سئلة حول التجن�س بالجن�سية
اللبنانية ،ان «طلبات الحصول على الجنسية اللبنانية غير ممكن قبولها حاليا» 160.وانه «ال
يوجد في الوقت الحاضر مهلة لتلقي طلبات التجنّس بالجنسية اللبنانية حتى ولو كانت
161
شروط الحصول عليها متوفرة في طالبها».
وتجدر اال�شارة الى ان قرار منح الجن�سية يعتبر قرارا اداريا قابال للطعن امام مجل�س

 158الم�صدر نف�سه
 159انظر وزارة الداخلية والبلديات ،تنفيذ مرا�سيم التجن�س ،متوفر على

http://cms.informs.gov.lb/Cultures/ar-LB/Menu/Government+Forms/Ministries

وزارة+الداخلية+و+البلديات/المديرية+العامة+للأحوال+ال�شخ�صية/دائرة+الأحوال+ال�شخ�صية
 160وزارة الداخلية والبلديات ،اال�سئلة العامة ،الهام�ش  132اعاله
161

وزارة الداخلية والبلديات ،اال�سئلة العامة ،متوفر على
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تمت مراجعة ال�صفحة في �شهر ت�شرين االول 2009
كيف تكت�سب الجن�سية؟

86

�شورى الدولة 162،على ان تتوفر في الطاعن ال�صفة والم�صلحة للطعن 163.وقد اعتبر مجل�س
�شورى الدولة «ان االجتهاد مستقر على اعتبار القضايا المتعلقة بالجنسية ال تدخل
ضمن فئة االعمال الحكومية التي تخرج عن رقابة القضاء ،ولكن االختصاص للنظر
فيها يتوزع بين فرعي القضاء العدلي واالداري ،بحيث يختص القضاء العدلي بالنظر
في المنازعات المتعلقة بالجنسية عمال باحكام المادة  9من القرار رقم  15تاريخ
 ...1925/1/19في حين ان شرعية المراسيم التي تجيز او ترفض او تسحب التجنس
164
المعطى لشخص تخضع لرقابة مجلس شورى الدولة».
لكن كل الحاالت التي نظرنا اليها من اجتهاد مجل�س �شورى الدولة لم تكن تتناول الطعن
بمر�سوم قبول االجنبي في الجن�سية بحد ذاته بل بقرار اداري �آخر بني على مر�سوم منح
الجن�سية وقد تطرق المجل�س بمعر�ضه للتجن�س ،لذلك ال يمكننا ايراد امثلة على م�صلحة و�صفة
165
لدى الطاعن في مر�سوم تجني�س فردي او جماعي من اجتهاد مجل�س �شورى الدولة.
لكن في الحالة التي قدم فيها الطعن بمر�سوم التجني�س بحد ذاته ،في المراجعة المقدمة من
قبل الرابطة المارونية طعنا بمر�سوم التجني�س رقم  5247ل�سنة  1994اعتبر مجل�س �شورى
166
الدولة ان الرابطة المارونية طرف ذات م�صلحة و�صفة كما �سنرى ادناه.
اال انه ولما كان التجن�س لي�س حقا كما �سبقت اال�شارة ،ولما كان ي�صدر بموجب ال�سلطة
اال�ستن�سابية لالدارة ،فيمكن اال�ستنتاج ان رف�ض التجن�س لي�س قرارا اداريا قابال للطعن.
حالة االجنبية المتزوجة من لبناني
ا�ضافة الى حاالت التجن�س المذكورة اعاله ،تن�ص المادة  5من القرار  15لعام  1925المعدلة
بموجب قانون  13كانون الثاني  1960ان المر�أة االجنبية التي تقترن بلبناني ت�صبح لبنانية بعد
 162تن�ص المادة  105من نظام مجل�س �شورى الدولة المنفذ بالقرار  10343تاريخ  1975/6/15على انه ال
يمكن تقديم طلبات االبطال ب�سبب تجاوز حد ال�سلطة اال �ضد قرارات ادارية مح�ضة لها قوة التنفيذ ومن
�ش�أنها الحاق ال�ضرر.
 163تن�ص المادة  106من نظام مجل�س �شورى الدولة على “انه ال يقبل طلب االبطال ب�سبب تجاوز حد
ال�سلطة اال ممن يثبت ان له م�صلحة �شخ�صية مبا�شرة م�شروعة في ابطال القرار المطعون فيه”
 164مجل�س �شورى الدولة ،قرار رقم  484تاريخ  ،2003/5/7الهام�ش  128اعاله
 165يراجع على �سبيل المثال مجل�س �شورى الدولة ،قرار رقم  111تاريخ  ،1987/29/6الهام�ش  125اعاله
وقرار رقم  25تاريخ  ،1987/29/1الهام�ش  120اعاله
 166مجل�س �شورى الدولة ،قرار رقم  484تاريخ  ،2003/5/7الهام�ش  128اعاله
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مرور �سنة على ت�سجيل الزواج في قلم النفو�س بناء على طلبها.
وقد ا�ستقر االجتهاد على ان كلمة «اجنبية» الواردة في المادة الخام�سة من القرار رقم 15
هي الزوجة غير اللبنانية �سواء كانت من جن�سية اجنبية معينة ام من جن�سية غير معينة وقيد
الدر�س 167،وقد اعتبرت محكمة التمييز
“ان نص المادة  ... 5اتى شامال وينطبق على كل امرأة اجنبية اي غير لبنانية دون اي تفريق
بين امرأة اجنبية اي غير لبنانية سواء اكانت من جنسية اجنبية محددة ومعروفة ام من
جنسية اجنبية غير محددة ومعروفة وال تزال قيد الدرس” 168.وف�سرت المحكمة ان “المرأة
المقترنة بلبناني يكفي ان تكون غير لبنانية سواء كانت جنسيتها جنسية اجنبية معينة ام كانت
جنسيتها ال تزال قيد الدرس ليحق المطالبة باالفادة من احكام المادة الخامسة من القرار 15
دونما حاجة الى اثبات جنسيتها االصلية التي ال تزال قيد الدرس» 169.وقد ا�شارت وزارة العدل
بهذا ال�صدد انه وبناء على «عدة احكام تقضي بلزوم اعتبار الزوجة التي تحمل بطاقة "جنسية
قيد الدرس" والمتزوجة من لبناني ككل زوجة اجنبية تتزوج من لبناني وتستفيد من المادة
االولى من القانون الصادر بتاريخ  11كانون الثاني  1960بصورة ادارية ...لم يعد ثمة مجال
لالبقاء على نهج االدارة السابق (وهو التريث في اعطاء هذه الزوجات الجنسية اللبنانية
لحين اثبات جنسيتهن االصلية) ،فيقتضي بالتالي اعتبار هذه الزوجات من االجنبيات اللواتي
يمكن ان يستفدن اداريا من احكام المادة االولى من قانون  11كانون الثاني  170.»1960وقد
ا�صدرت الوزارة في ال�ش�أن عينه ر�أيا مناق�ضا حيث اعتبرت انه «عطفا على الرأي االستشاري رقم
 73/9الذي ابدته هذه الهيئة بتاريخ  8كانون الثاني  1973والذي خلصت فيه وفقا للقرار رقم
 146الصادر عن محكمة التمييز اللبنانية بتاريخ  14تشرين االول  1962الى اعتبار ان البطاقة
الصادرة عن المديرية العامة لالمن العام والتي تفيد بان صاحب العالقة هو من جنسية قيد
الدرس او من جنسية غير معينة ،ان هذه البطاقة ال توفر بحد ذاتها اثبات فقدان الشخص
المعني جنسيته االصلية او اثبات عدم اكتسابه جنسية اجنبية لدى والدته في لبنان .تفيد هيئة
التشريع واالستشارات انه يتوجب على المرأة التي تحمل هذه البطاقة وتقترن بلبناني ان تثبت
 167انظر محكمة ا�ستئناف بيروت المدنية ،الغرفة ال�ساد�سة قرار رقم  ،1630الن�شرة الق�ضائية � 1972ص
801
 168محكمة التمييز المدنية ،قرار رقم  33تاريخ  ، 1974/3/5الهام�ش  126اعاله
 169محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة قرار رقم  92تاريخ  1973/7/4مجلة العدل � 1974ص 33
 170وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة رقم /550ر 1972/تاريخ  ،1972/10/10الهام�ش 79
اعاله� ،ص  7291واال�ست�شارة رقم /505ر 1992/تاريخ  ،1992/9/16المرجع نف�سه� ،ص  7293واال�ست�شارة
رقم /100ر 1980/تاريخ  ،1980/7/19المرجع نف�سه �ص 7319
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جنسيتها االجنبية بغير البطاقة المذكورة ،كي يصح االستناد الى احكام المادة  5من القرار
رقم  15تاريخ  19كانون الثاني  1925المعدلة بقانون  11كانون الثاني  ،1960لمنح الجنسية
171
اللبنانية بالطريقة االدارية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة  5اآلنفة الذكر».
ويالحظ هنا اي�ضا ان القانون يعفي المر�أة االجنبية المتزوجة من لبناني من �شرط االقامة في
لبنان لمدة محددة مقابل ا�شتراط ا�ستمرار الزواج لمدة محددة اعتبرها الم�شرع كافية للت�أكد
من جدية الزواج وا�ستمراره.
وبالتالي ي�شترط النطباق هذه المادة والكت�ساب الزوجة االجنبية الجن�سية اللبنانية بمفعول
الزواج من لبناني �شرطان:
 -1مرور �سنة على تاريخ ت�سجيل الزواج في قلم النفو�س
ومن البديهي القول ان الزواج يجب ان يكون �صحيحا وخاليا من اي �سبب مبطل .وقد اعتبر
مجل�س �شورى الدولة في هذا ال�صدد ان اكت�ساب الزوجة االجنبية الجن�سية اللبنانية بناء على
زواج غير �صحيح ال يعتبر اكت�سابا قانونيا ،وذلك في معر�ض حالة تناولت رجل لبناني كان
�سبق وارتبط بعقد زواج امام ال�سلطة المذهبية االنجيلية ثم تزوج من امر�أة اجنبية اكت�سبت
الجن�سية اللبنانية بموجب هذا الزواج اال ان الزواج الثاني اعتبر غير نافذ ب�سبب منع تعدد
الزوجات لدى الطائفة االنجيلية ،حيث ق�ضى المجل�س «انه يتبين من ملف هذه المراجعة
ان محكمة التمييز المدنية لم تعتبر زواج المدعية الذي اجري امام المحكمة الشرعية
زواجا صحيحا قانونيا ،حيث ان محكمة التمييز هي المرجع الصالح للنظر بنفاذ االحكام
الصادرة عن المحاكم الشرعية والمذهبية عند وجود تعارض بين هذه االحكام ،حيث ان
محكمة التمييز اعتبرت انه سبق ل ...وارتبط بزواج اول مع  ...عقد امام السلطة المذهبية
االنجيلية فيكون زواجه خاضعا لهذه السلطة التي تمنع تعدد الزوجات .حيث ان محكمة
التمييز اعتبرت حكم المحكمة الشعية وعقد النكاح المبني عليه غير نافذين ...حيث ان
اكتساب المدعية الجنسية اللبنانية على اساس زواج غير نافذ يعتبر غير قانوني ويحق
لمديرية االحوال الشخصية الرجوع عنه» 172.وقد اعتبرت وزارة العدل في احدى ا�ست�شاراتها
ان «اكتساب الجنسية عن طريق الزواج يشترط فيه ان يكون الزواج صحيحا وبحال بطالنه
تعتبر االجنبية التي اقترنت بلبناني كأنها لم تكتسب الجنسية اللبنانية ،غي ران فقدانها
هذه الجنسية معلق على صدور حكم ببطالن الزواج» 173.اال ان الوزارة اعتبرت في الوقت
 171وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة رقم /633ر 1972/تاريخ  ،1974/5/29الهام�ش 79
اعاله� ،ص 7292
 172مجل�س �شورى الدولة ،قرار رقم  565تاريخ  28ني�سان  ،1964الن�شرة الق�ضائية � 1964ص 165
 173وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة رقم /220ر 1955/تاريخ  ،1955/3/28الهام�ش 79
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عينه ان الزوجة ال تفقد الجن�سية في حال لم يكن �سبب البطالن يعزى لها حيث ا�شارت الى انه
بما «ان سبب بطالن الزواج كان كامنا في ما ضمره الزوج بان ال يصح زواجه اال بتحقيق
الشرط الذي علق صحته عليه ،وان الزوجة لم يكن لها يد في ما ضمر زوجها من تعليق
صحة زواجهما على اعطائه المال الذي كان يبغي ،مما يجعلها ،بالتالي ،حسنة النية بمعنى
ان سبب بطالن الزواج لم يكن ناشئا عنها او عن فعل منها ،االمر الذي يضفي على زواجها
صفة الزواج المظنون الذي تنصرف اليه بعض اآلثار المالزمة للزواج .وبما انه من جملة اآلثار
التي تنصرف للزواج المظنون ان االجنبية التي اكتسبت بفعل زواجها الباطل جنسية زوجها
دون ان يعزى اليها سبب بطالن الزواج ،تحتفظ بالجنسية التي تكون قد اكتسبتها بفعل
زواجها» 174.وقد ا�صدرت هيئة اال�ست�شارات ا�ست�شارة مناق�ضة اعتبرت بموجبها ان بطالن الزواج
– �ش�أنه �ش�أن الطالق -ال ي�ؤدي الى افقاد الزوجة الجن�سية 175.في حين اعتبرت بالن�سبة للطالق
او ف�سخ الزواج «ان فسخ الزواج او الطالق الذي ينشا عن سبب الحق لعقده ،كتدهور
العالقات الزوجية ،هو غير بطالن الزواج حيث لم تنعقد الرابطة الزوجية انعقادا صحيحا
لعلة سابقة لالنعقاد .وبما ان زوال الرابطة الزوجية بسبب الطالق الذي يسمى ايضا فسخ
الزواج ال يترتب عليه فقدان الجنسية التي يكون قد اكتسبها احد الزوجين بحكم انعقاد
176
الزواج».
والعبرة لبدء �سريان مهلة ال�سنة هي لتاريخ ت�سجيل الزواج ولي�س لتاريخ الزواج نف�سه .وقد
اعتبرت وزارة العدل في هذا ال�صدد ان «الزوجة االجنبية  -بخالف الزوجة اللبنانية -ال
تقيد على خانة زوجها اللبناني عند تسجيل وثيقة الزواج في دائرة النفوس ،بل تقيد في
سجل غير اللبنانيين (سجل االغراب) ...وبما انه اذا كانت القاعدة هي في تسجيل زواج
االجنبية التي تقترن بلبناني في قلم النفوس بالطريقة االدارية المألوفة عمال بقانون قيد
وثائق االحوال الشخصية ،اال ان العبرة تبقى في واقعة تسجيل هذا الزواج على خانة الزوج
177
اللبناني وفي التاريخ الذي يحصل فيه هذا التسجيل».
اعاله� ،ص 7192
 174وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة رقم /114ر 1967/تاريخ  ،1967/6/27الهام�ش 79
اعاله� ،ص 7200
 175وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة رقم /53ر 1972/تاريخ  ،1972/2/2الهام�ش 79
اعاله� ،ص 7256
 176وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة رقم /812ر 1964/تاريخ  1964/10/16الهام�ش 79
اعاله� ،ص 7198
 177وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة رقم  ،1988/1447تاريخ  1988/6/8الهام�ش 79
اعاله� ،ص 7219
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 -2تقديم الزوجة طلب الكت�ساب الجن�سية بعد مرور هذه ال�سنة
اما بالن�سبة لتقديم الطلب فيمكن ان يفهم منه ان المر�أة االجنبية المتزوجة من لبناني
ال تكت�سب الجن�سية اللبنانية بمجرد الزواج (كما كان الحال قبل تعديل المادة  5من
القرار  15لعام  1925بقانون  13كانون االول  ،)1960بل يتوجب عليها ان تتقدم بطلب
الى دوائر النفو�س ،بينما �سنرى ان هناك �آراء مناق�ضة لذلك تعتبر ان االكت�ساب لي�س
اراديا.
وفي وقت يرى البع�ض انه لي�س هناك حاجة ل�صدور مر�سوم او اي معاملة ادارية اخرى من
اجل ادخال الزوجة في الجن�سية اللبنانية بل يكفي تقديم الطلب بعد مرور �سنة على ت�سجيل
الزواج 178،اعتبرت وزارة العدل ان «اكتساب المرأة االجنبية المتزوجة من لبناني الجنسية
اللبنانية غير معلق امره على تقديمها طلب من اجل ذلك وبمعنى ان تكون حرة بأن
تكتسب الجنسية اذا ما تقدمت بهذا الطلب ،وال تكتسبها اذا لم تتقدم به .فالكلمات
الثالث “بناء على طلبها” ال يقصد منها مثل هذا الغرض بل يقصد منها – ويقصد فقط – ان
ال حاجة ألي معاملة اخرى الكتساب المرأة االجنبية الجنسية اللبنانية ،كصدور قرار عن
رئيس الدولة وذلك بخالف الحاالت المنصوص عنها في كل من المادتين –  3و – 4من
القرار  15حيث يكون ال بد من تداخل قرار رئيس الدولة من اجل منح الجنسية اللبنانية
لطالبيها» 179.وا�ضافت الوزارة في ا�ست�شارة اخرى ان «الطلب المشار اليه في المادة
[المذكورة] فال يقصد منه اعطاء الجنسية اللبنانية للمرأة االجنبية ما دامت قد اكتسبت
جنسيتها بمرور سنة على تسجيل زواجها بل يقصد منه اعطاؤها الوثائق المثبتة الكتسابها
الجنسية بفعل هذا التسجيل» 180.بينما اعتبرت الوزارة في ا�ست�شارة اخرى انه «اذا رغبت
الزوجة االجنبية ،بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيل زواجها في قلم النفوس ،في الحصول
على جنسية زوجها اللبنانية ،وجب عليها ان تتقدم بطلب الحصول على هذه الجنسية
وفقا لقانون  1960/1/11وهي تمنح هذه الجنسية اذا ما تحققت الشروط المنصوص
عليها في القانون المذكور وعند ذلك ينقل قيدها او يشطب من سجل االغراب وتقيد على
 178الجن�سية اللبنانية ،المحامي بدوي ابو ديب ،اعاله� ،ص 146
 179وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة رقم /332ر 1967/تاريخ
 ،1967/6/22الهام�ش  79اعاله� ،ص 7199
 180وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة رقم /96ر 1972/تاريخ  1972/3/10الهام�ش 79
اعاله� ،ص 7204
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خانة زوجها ضمن افراد عائلته اللبنانية ،كزوجة لبنانية له».

181

وقد اعتبر مجل�س �شورى الدولة ان المر�أة االجنبية التي تقترن بلبناني تعتبر لبنانية حكما
بمجرد ان تطلب ذلك �شرط ان يكون قد مر �سنة على تاريخ ت�سجيل الزواج وال يخ�ضع هذا االمر
لتقدير او ا�ستنت�ساب الدولة وحقها هذا مفرو�ض بحكم القانون بخالف اكت�ساب الرجل االجنبي
الجن�سية اللبنانية عن طريق التجن�س والذي يخ�ضع ل�شروط محددة في المادة الثالثة من
182
القرار  15تاريخ .1925/1/19
وي�شار الى ان وزارة العدل قد اعتبرت انه في حالة المر�أة االجنبية التي تتقدم بطلب الح�صول
على الجن�سية بعد انحالل زواجها «...في الحالة المعروضة المتعلقة بحق المرأة االجنبية
اكتساب الجنسية االجنبية لمرور اكثر من سنة على اقترانها بلبناني ،اذا كان طلبها واردا
بعد تاريخ انحالل زواجها -1 ...لقد اقتصرت المادة  5من القرار رقم  15تاريخ  19كانون
الثاني  1925الكتساب المرأة االجنبية التي تقترن بلبناني الجنسية اللبنانية على اشتراط
انقضاء سنة على تاريخ تسجيل زواجها في قلم النفوس بناء على طلبها ،وواضح من النص
ان المشترع لم يشترط ال صراحة وال ضمنا استمرار الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب.
 -2فضال عن ذلك وبمجرد انقضاء السنة على تاريخ الزواج ،يصبح بنظر المشترع بامكان
السلطة ممارسة سلطانها بالتقدير والتأكد من ان هذا الزواج ليس بصوري ولم يحصل
للتحايل على القانون وبغية تمكين االجنبية من الحصول على الجنسية اللبنانية فحسب.
 -3وفي القضية المعروضة وطالما ان الزواج صاحبة العالقة  ..من لبناني استمر اكثر من
مدة السنة المنصوص عليها في القانون ،اصبح بامكان السلطة ممارسة حقها في تقدير
جدسية الزواج وعدم حصوله للتحايل على القانون ،فتكون غاية المشترع من اشتراط
انقضاء سنة على تاريخ الزواج قد تحققت بحيث يصبح بامكان صاحبة العالقة الحصول في
هذه الحال على الجنسية اللبنانية فيما اذا كانت سائر الشروط المفروضة متوافرة وذلك
183
حتى ولو كان زواجها من اللبناني اصبح منحال بتاريخ تقديم الطلب».
بينما ا�صدرت هيئة اال�ست�شارات فيما بعد ا�ستئارة مناق�ضة حيث اعتبرت ان «الشروط
المذكورة في (النص السالف الذكر) [المادة  5معدلة من القرار رقم  15تاريخ ]1925/1/19
تفترض استمرار العالقة الزوجية بين االجنبية وزوجها اللبناني على االقل حتى تاريخ تقديم
 181وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة  1988/1447اعاله
 182مجل�س �شورى الدولة ،قرار رقم  25تاريخ  ،87/1/29الهام�ش  120اعاله

 183وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة رقم /189ر 1971/تاريخ
 ،1975/6/23الهام�ش  79اعاله� ،ص 7213
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الطلب وصدور القرار باعتبار الزوجة لبنانية الن هذه العالقة هي اساس هذا االكتساب
فاذا انقطعت لسبب من االسباب قبل تقديم طلب صاحبة العالقة ،فقدت هذه االخيرة
شرطا اساسيا لقبول طلبها .وبما ان العبرة في استمرار العالقة الزوجية وقيامها عند صدور
قرار اعطاء الجنسية طالما ان المبرر العطاء الجنسية في مثل هذه الحالة هو توحيد
184
جنسية الزوجين وقد زال هذا المبرر بعد طالقهما».
تجدر اال�شارة الى ان اكت�ساب الزوجة للجن�سية اللبنانية هو اكت�ساب نهائي ،حيث ان القانون
لم ين�ص على انها تفقد هذه الجن�سية في حال طالقها بعد اكت�سابها لها او في حال فقد الزوج
جن�سيته او اي �سبب �آخر.
اخيرا ،ال بد من اال�شارة الى ان االمن العام اللبناني قد ا�صدر م�ؤخرا تعليمات خا�صة بزواج
اللبناني من اجنبية حيث حدد الوثائق المطلوب تقد�سمها للزواج والكت�ساب الزوجة الجن�سية
185
اللبنانية كالتالي:
«المستندات الواجب إرفاقها لطلب موافقة زواج لبناني من أجنبية:
 -1وثيقة زواج محالة الى المديرية العامة لألمن العام رسمياً أو كتاب
محكمة شرعية .
 -2بيان قيد عائلي لطالب الزواج .
 -3صورة عن جواز السفر
 -4إفادة عزوبية من بلدها (عزباء مطلقة).
 -5صورة عن اإلقامة الصالحة لها في لبنان .
طلبات رفع االشارة االحترازية بهدف إكتساب الزوجة االجنبية الجنسية اللبنانية :
   -1صورة عن وثيقة زواج منف ّذة (طبق االصل) .
   -2صورة عن بيان قيد عائلي بإسم الزوج .
   -3صورة عن جواز سفر الزوجة  +إقامة صالحة».
حالة جتن�س خا�صة :مر�سوم التجني�س رقم 1994/5247
 184وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة رقم  1985/786تاريخ  ،1985/3/30الهام�ش 79
اعاله� ،ص 7217
 185االمن العام اللبناني ،اعالن وم�ستجدات ،موافقة زواج من �أجنبية  ،متوفر على

http://www.general- security.gov.lb/ARABIC/NEWS/Pages/mariage.aspx
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في العام  ،1994ا�صدرت الحكومة اللبنانية مر�سوم تجني�س عالجت من خالله و�ضع عديمي الجن�سية
في لبنان معالجة جزئية «لت�شريع و�ضع عدد كبير من اال�شخا�ص الذين تكونت بينهم وبين الدولة نوع
من المواطنية الفعلية وكان ال بد ان تكر�س بمر�سوم ي�شرع العالقة بين وبين الدولة» 186.وقد اعتبر
البع�ض ان هذا المر�سوم اخل في التوازن الديمغرافي اله�ش للمجموعات الدينية في لبنان.
وكدليل على ذلك ،ذهبت الرابطة المارونية الى اعتبار هذا المر�سوم مخال بم�صالح الطائفة
المارونية في لبنان .فقدمت طعنا امام مجل�س �شورى الدولة بتاريخ  1994/8/26حيث طلبت
وقف تنفيذ المر�سوم وابطاله .وذلك بناء على كونه
«يتبين ان عدد المجنسين من الطائفة المارونية زهيد جدا بالنسبة الى عدد
المجنسين من سائر الطوائف كما يتبين ان المرسوم المذكور لم يشر الى اية واقعة
تبرر منح الجنسية الى المستفيدين منه وتؤكد ان عددا منهم ال تتوافر فيه شروط
التجنس ... ،وألن هذا المسوم يلحق بالمصالح المعنوية والسياسية والديموغرافية
187
المادية واالجتماعية للطائفة المارونية ضررا فادحا وجسيما».
وقد ا�صدر مجل�س �شورى الدولة قراره في الدعوى بتاريخ  2003/5/8اعتبر فيه الطاعنة
بالمر�سوم ذات �صفة وم�صلحة ،مف�سرا ال�صفة والم�صلحة تف�سيرا وا�سعا ،حيث اعتبر ان
«الضرر الناتج عن القرار مكن ان يكون ماديا ومعنويا ويشترطان في كل حال ان
تحقق عالقة ترابط وثيقة بين العمل االداري المطعون فيه وبيمن مركز الطاعن
188
القانوني واهدافه».
وا�ضاف المجل�س في قراره انه
«بما ان مسألة التجنس هي مسألة وطنية ترتبط ارتباطا وثيقا بسيادة الدولة ويعود
للدولة ان تمارس حق اعطاء جنسيتها لمن تشاء بارادتها ووفقا لتقديرها بما يحقق
مصلحة الدولة العليا وبما ال يتعارض مع القوانين واالنظمة النافذة وهي ليست
مسألة تتناول مهنة من المهن او قطاعا من القطاعات او نشاطا من النشاطات،
وبالتالي ال يمكن لجمعية عينة ان تعطي نفسها بصورة مطلقة الصفة والمصلحة
186

انظر قرار مجل�س �شورى الدولة رقم  484تاريخ  ،2003/5/7الهام�ش  128اعاله
الم�صدر نف�سه
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لمقاضاة الدولة في قرار يمس مصالح الوطن ككل ومكوناته العضوية ويرتبط ارتباطا
وثيقا بممارسة الدولة لسيادتها واال الدعت كل جمعية من الجمعيات ذات الهويات
الدينية او الطائفية حق مقاضاة الدولة في مسألة تجنيس االجانب بمجرد ن
يضمن نظامها اهدافا تنادي بالمحافظة على حقوق ومصالح الطائفة وعلى مكانتها
االجتماعية الثقافية والسياسية في لبنان والعالم (كما هو شأن المستدعية).
وبما انه اذا كان ال يمكن لرابطة او لجمعية من جمعيات الحق الخاص ،مهما كانت
االهداف التي تعلنها في نظامها االساسي ان تحتكر صفة تمثيل الطائفة التي ينتمي
اليها اعضاؤها او ان تدعي لنفسها دون غيرها حق تمثيل هذه الطائفة للدفاع عن
مصالحها مع وجود ممثل لهذه الطائفة في جميع شؤونها عينه القانون بصورة
واضحة (القرار رقم  60ل ..تاريخ  13آذار  )1936واواله الدستور حق الدفاع عن
الطائفة وحقوقها وكيانها في مواضيع محددة ..اذا كان ذلك غير ممكن ،اال انه نظرا
للتساهل الملحوظ الذي يبديه االجتهاد االداري في ما خص دعوى االبطال رغبة منه
في الوصول الى ابطال عمل اداري مغر للقانون وذلك حفاظا منه على مبدأ الشرعية
وصيانة للمصلحة العامة ،فقبل بالصلحة المحتمة ،مادية كانت او معنوية او ادبية.
ونظرا للظروف التي احاطت بالمرسوم المطعون فيه ،مع ما قد يتأتى عنه من نتائج
على صعيد التوازنات الداخلية والوفاق الوطني ،يمكن اعتبار مصلحة المستدعية
متوافرة ،ال باعتبارها ذات صفة لتمثيل الطائفة المارونية ،بل لالسباب المدرجة في
هذه الحيثية ،واستنادا الى مجمل التعليل السابق المتعلق بالصفة والمصلحة.
بما انه في ضوء ذلك كله يكون الشرط المدرج في المادة  106من نظام مجلس
شورى الدولة متوافرا ويكون الدفع بانعدام الصفة والمصلحة ،والمدلى به من
189
المستدعى ضدها ،مردوا».
وبنتيجة دراسة الملف ،وبما انه «يتعذر على هذا المجلس القيام بدوره في مراقبة
العدد الهائل من الملفات االدارية العائد للمراجعة الراهنة في مهلة زمنية معقولة،
مع ما يقتضيه ذلك من ضرورة ادخال المستفيدين من احكام المرسوم المطعون
فيه للدفاع عن حقوقهم ،بحيث ال تبقى مشروعية هذا المرسوم وحقوق اصحاب
العالقة الناتجة عنه معلقة مدة طويلة من الزمن ،االمر الذي يتنافى بصورة جلية مع
مبدأي العدالة واستقرار االعمال االدارية» ،قرر مجلس شورى الدولة احالة القضية
«على االدارة المختصة (وزارة الداخلية) العادة درس الملفات االدارية لديها (اي
189

الم�صدر نف�سه

كيف تكت�سب الجن�سية؟

95

ملفات االشخاص الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية بموجب المرسوم المطعون
فيه) وبالتالي اعادة النظر في المرسوم المطعون فيه وذلك في سبيل الرجوع عن
القرارات التي منحت لبعض االشخاص الجنسية اللبنانية من دون وجه حق ،او
التي اكتسبها اصحابها عن طريق الغش والتزوير ،او التي تعتبر مخالفة للدستور او
190
مخالفة بشكل فادح للقانون».
وقد ادى هذا القرار الى عدم اال�ستقرار في حقوق المتجن�سين والى حرمانهم من عدد من
الحقوق ،ال �سيما ان المحاكم غالبا ما توقف المحاكمة في حال طرحت امامها ق�ضية تتعلق
بمتجن�س بموجب هذا المر�سوم وذلك بانتظار انتهاء درا�سة الحاالت من قبل مجل�س �شورى الدولة.
اال ان بع�ض المحاكم تذهب الى اعتبار الحقوق المكت�سبة بموجب هذا المر�سوم مكت�سبة ،كما
كانت تعتبره نافذا قبل �صدور قرار مجل�س �شورى الدولة .على �سبيل المثال ،طرحت في العام
 2007حالة امام محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان ،الغرفة الناظرة في الدعاوى المالية،
تناولت �سيدة تجن�ست بموجب مر�سوم العام  ،1994تطلب �ضمها الى المالك في المعهد
الخا�ص الذي تدر�س فيه ،وقد ذكر الحكم ا�ستطرادا م�س�ألة وجوب مرور ع�شر �سنوات على
االقل على اكت�ساب اال�ستاذ للجن�سية اللبنانية لتمكينه من دخول المالك في المدار�س عمال
بقانون تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخا�صة ،وقد اعتبرت المحكمة في هذا ال�صدد انه
191
من حق المدعية دخول المالك «بعد مرور عشر سنوات على اكتسابها الجنسية اللبنانية».
وبالتالي اعتبرت المر�سوم نافذا بالن�سبة لها.
اال انه تجدر اال�شارة ان مجل�س �شورى الدولة قد ق�ضى �صراحة في قراره انه
«ال يجوز للمستفيدين من المرسوم المطعون فيه ان يتذرعوا بوجود حقوق مكتسبة
نشأت لهم من هذا المرسوم وذلك بسبب الطعن الحاصل فيه وطيلة فترة النظر
في المراجعة القضائية البطاله والى حين صدور الحكم النهائي ،وفي ذلك ما يولي
االدارة الحق في اعادة النظر في اعمالها ،في ضوء نتيجة الحكم الصادر بشأن هذه
192
االعمال».

 190الم�صدر نف�سه
 191محكمة الدرحة االولى في جبل لبان ،الغرفة الثالثة في جديدة المتن ،الناظرة في الدعاوى المالية،
الحكم  48/28تاريخ 2008/7/8
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كيف تفقد الجنسية؟

تفقد الجن�سية اما طوعا اي بطلب من المواطن ،او ق�سرا اي بقرار من الدولة يجرد المواطن
من جن�سيته.
و�سوف ندر�س حاالت فقدان الجن�سية والتجريد منها في اطار درا�ستنا الحا�ضرة لمقارنة
مدى التزام لبنان باحكام القانون الدولي الرامية الى الحد من حاالت انعدام الجن�سية في
ترتيبه الحكام الفقدان ،كما لمقارنة الحاالت التي تفقد فيها الجن�سية اللبنانية بالحاالت
التي ين�ص عليها القانون الدولي بحيث ال تكون هذه الحاالت تع�سفية ومن الممكن ان
ت�ؤدي الى انعدام الجن�سية.
يف القانون الدويل
فقدان اجلن�سية

تن�ص اتفاقية  1961ب�ش�أن الحد من حاالت انعدام الجن�سية على حاالت فقدان الجن�سية وب�شكل
خا�ص على ال�ضوابط التي يجب ان ترعى هذا الفقدان .حيث تق�ضي انه يجب ان يكون الفقدان
م�شروطا بحيازة او اكت�ساب جن�سية اخرى ،وذلك بهدف الت�أكد من ان هذا الفقدان لن ي�ؤدي
الى حالة انعدام جن�سية.
وفي هذا االطار تن�ص المادة الخام�سة من االتفاقية في فقرتها االولى على انه
«إذا كان قانون الدولة المتعاقدة يرتب فقدان الجنسية علي أي تغيير في الوضع
الشخصي ،كالزواج أو انقضاء الزواج ،أو إثبات النسب ،أو االعتراف بالنسب ،أو
التبني ،يتوجب جعل هذا الفقدان مشروطا بحيازة أو اكتساب جنسية أخرى».
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وت�ضيف المادة ال�ساد�سة من االتفاقية انه
«إذا كان تشريع الدولة المتعاقدة ينص علي أن فقدان الشخص لجنسيته أو تجريده
منها يستتبع فقدان زوجه أو أوالده هذه الجنسية ،يتوجب جعل هذا الفقدان
مشروطا بحيازة أو اكتساب جنسية أخرى«».
كما تن�ص المادة ال�سابعة بدورها انه
«( .1أ) إذا كان تشريع الدولة المتعاقدة يرتب فقدان الجنسية أو التخلي عنها ،ال
يجوز لهذا التخلي أن يفضي إلي فقدان هذه الجنسية إال إذا كان الشخص المعني
يحوز ،أو اكتسب ،جنسية أخري،
(ب) ال تسري أحكام الفقرة ( 1أ) من هذه المادة إذا كان من شأن تطبيقها أن
يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في المادتين  13و  14من اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في  10كانون األول/
ديسمبر .1948
 .2ال يفقد مواطن أية دولة متعاقدة جنسيته إذا طلب التجنس في بلد أجنبي ما لم
يكتسب جنسية هذا البلد األجنبي أو يحصل علي تأكيد باكتسابه لها.
 .3رهنا بأحكام الفقرتين  4و  5من هذه المادة ،ال يفقد مواطن أية دولة متعاقدة
جنسيته علي نحو يجعله عديم الجنسية بسبب مغادرته البلد أو إقامته في الخارج
أو عدم التسجيل أو أي سبب آخر من هذا القبيل.
 .4يجوز أن يفقد الشخص المتجنس جنسيته بسبب إقامته في الخارج فترة يحددها
قانون الدولة المتعاقدة المعنية ،علي أال تقل عن سبع سنوات متتالية ،إذا هو لم
يبلغ السلطة المختصة بعزمه علي االحتفاظ بجنسيته.
 .5لتشريع الدولة المتعاقدة ،في حالة مواطنيها المولودين خارج إقليمها أن يجعل
احتفاظهم بجنسيتها بعد انقضاء سنة علي بلوغهم سن الرشد مرهونا بإقامتهم في
ذلك الحين في إقليم تلك الدولة أو التسجيل لدي السلطة المختصة.
 .6في غير الظروف المذكورة في هذه المادة ،ال يفقد أي فرد جنسية دولة متعاقدة
علي نحو يجعله عديم الجنسية ،حتى ولو كان حظر هذا الفقدان غير وارد بنص
صريح في أي حكم آخر من أحكام هذه االتفاقية».
التجريد من اجلن�سية

ت�ضع اتفاقية  1961ب�ش�أن الحد من حاالت انعدام الجن�سية �ضوابط على حق الدولة في تجريد
مواطنها من الجن�سية حيث ت�شترط لذلك ان ي�ؤخذ بعين االعتبار كون المواطن قد ي�صبح عديما
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للجن�سية في حال تجريده من جن�سية دولته ،او ت�سمح بالتجريد في حاالت محددة ح�صرا.
حيث تن�ص المادة الثامنة من االتفاقية في فقرتها االولى على انه
«تمتنع الدول المتعاقدة عن تجريد أي شخص من جنسيته إذا كان من شأن هذا
التجريد أن يجعله عديم الجنسية«».
غير ان الفقرة الثانية من المادة عينها ت�ضيف انه
«على الرغم من أحكام الفقرة  1من هذه المادة ،يمكن تجريد الشخص من جنسية
الدولة المتعاقدة:
(أ) في الظروف التي يسمح فيها ،بمقتضى الفقرتين  4و  5من المادة  ،7بفقدان
الشخص لجنسيته[ ،بالنسبة للمتجنس ،في حال االقامة المتتالية في الخارج لمدة
طويلة من الزمن يحددها القانون دون االعالن عن رغبته االحتفاظ بجنسيته؛ وفي
حال المواطن المولود خارج االقليم ،يمكن اشتراط االقامة في االقليم بعد بلوغه سن
الرشد او التسجيل لدى السلطة المختصة في الدولة الحتفاظه بجنسيته]
(ب) إذا حصل علي الجنسية بتقديم بيانات كاذبة أو باالحتيال».
تجدر اال�شارة الى ان هذه الحاالت يجب ان تطبق على �سبيل الح�صر ال المثال
بموجب المبادئ القانونية العامة التي تق�ضي انه يجب تطبيق المحظورات واال�ستثناءات
ح�صريا وان هذه ال تقبل التف�سير او القيا�س.
وت�سمح الفقرة الثالثة للدولة ان ت�ضيف حاالت اخرى ي�سمح لها فيها بتجريد مواطنها من
جن�سيته ،على ان تعلن عن ذلك �صراحة وح�صرا عند توقيعها على االتفاقية او ت�صديقها او
ان�ضمامها اليها ،حيث تن�ص على انه
«على الرغم من أحكام الفقرة  1من هذه المادة ،يجوز للدولة المتعاقدة أن تحتفظ
بحقها في تجريد الشخص من جنسيته إذا هي نصت تحديدا ،لدي التوقيع أو التصديق
أو االنضمام ،علي احتفاظها بهذا الحق لدى قيام واحد أو أكثر من األسباب التالية،
شريطة أن تكون من األسباب التي ينص عليها تشريعها الوطني في ذلك الحين:
(أ) أن يكون الشخص ،متصرفا علي نحو يناقض واجبه في الوالء للدولة المتعاقدة:
" "1قد قام ،خالفا لحظر صريح من جانب هذه الدولة ،بأداء أو مواصلة أداء
خدمات لدولة أخري أو بقبول أو مواصلة قبول رواتب منها ،أو
" "2قد تصرف علي نحو يلحق أذى خطيرا بالمصالح الحيوية للدولة،
(ب) أن يكون الشخص قد أقسم يمين الوالء لدولة أخري أو أعلن رسميا هذا
الوالء أو أظهر بالدليل القاطع تصميمه علي نبذ الوالء للدولة المتعاقدة”.
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وت�ضع الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من االتفاقية �ضمانات لتطبيق احكام التجريد ،نظرا
لخطورتها على ال�شخ�ص المعني ،وحماية للمواطن من اي تع�سف قد ترتكبه �سلطات الدولة،
حيث تن�ص على انه
«ال يجوز للدولة المتعاقدة أن تستخدم سلطة التجريد التي تجيزها الفقرتان  2و 3
من هذه المادة إال وفقا للقانون ،الذي يجب أن يوفر للشخص المعني الحق في
محاكمة منصفة أمام القضاء أو جهاز مستقل آخر».
واخيرا وزيادة في الحماية تن�ص المادة التا�سعة من االتفاقية على انه
«ال يجوز للدول المتعاقدة تجريد أي شخص أو أية مجموعة من األشخاص من
جنسيتهم ألسباب عنصرية أو اثنيه أو دينية أو سياسية».
يف القانون اللبناين

يمكن ان تفقد الجن�سية اللبنانية ام اختياريا او جبريا .حيث يمكن للبناني ان يختار التخلي
عن جن�سيته اللبنانية من اجل اكت�ساب جن�سية اجنبية بعد ان ي�ستح�صل على ترخي�ص بذلك
بمر�سوم من رئي�س الدولة .كما يمكن ان تفقد المر�أة اللبنانية التي تقترن ب�أجنبي جن�سيتها
اللبنانية ،بناء على طلبها ،الكت�ساب جن�سية زوجها ،على ان تبقى لبنانية الى ان تطلب �شطب
قيدها من �سجالت االح�صاء .كما يمكن ان يفقد اللبناني جن�سيته جبرا بقرار من الدولة
اللبنانية في حاالت محددة ح�صرا في القانون.
وفي هذا االطار ن�صت المادة  8من القرار  15لعام  1925انه
«يفقد الصفة اللبنانية:
 اللبناني الذي اكتسب تابعية أجنبية اذا كان هذا االكتساب قد سبقالترخيص فيه بقرار من رئيس الدولة.
 اللبناني الذي يقبل وظيفة عامة تقلده اياها حكومة اجنبية ويحتفظ بهابالرغم من صدور أوامر الحكومة اللبنانية بأن يتخلى عنها في مهلة معينة».
ثم جاء قانون الجن�سية اللبنانية ال�صادر في  1946/1/31مو�ضحا حاالت فقد الجن�سية
وم�ضيفا عليها حيث ن�صت مادته االولي على:
«يفقد الجنسية اللبنانية:
 - 1اللبناني الذي يكتسب جنسية أجنبية بعد أن يستحصل على الترخيص
بذلك بمرسوم من رئيس الدولة.
 - 2اللبناني الذي يقبل في لبنان وظيفة تقلده اياها حكومة أجنبية أو
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دائرة تابعة لحكومة اجنبية بدون أن يستحصل مسبقا على الترخيص بذلك
من الحكومة اللبنانية .واذا لم تعط الحكومة جوابها على طلب الترخيص في
خالل شهرين من تاريخ تقديمه فيعتبر عدم جوابها رفضا
 - 3اللبناني المقيم في خارج االراضي اللبنانية الذي يقبل وظيفة عامة
تقلده اياها حكومة أجنبية في بالد أجنبية اذا احتفظ بهذه الوظيفة بالرغم
عن صدور األمر اليه بأن يتخلى عنها في مهلة معينة.
 - 4اللبناني القائم حاليا بوظيفة قلدته اياها حكومة اجنبية اذا احتفظ
بهذه الوظيفة بالرغم من صدور األمر اليه بالتخلي عنها بمهلة معينة».
ان فقدان الجن�سية المن�صو�ص عليه في الفقرات  2و 3و 4من المادة اعاله يح�صل بمر�سوم
يتخذ في مجل�س الوزراء.
يالحظ ان المادة الجديدة ميزت بين اللبناني المقيم في لبنان والمقيم في الخارج من
حيث نوع الوظيفة وا�ضافت رف�ض طلب الترخي�ص بقبول الوظيفة في حالة االول واالبقاء على
االمتثال لالمر بالتخلي عن الوظيفة في حالة الثاني كما ا�ضافت حالة اخرى هي حالة اللبناني
الذي يمار�س وظيفة قلدته اياها حكومة اجنبية ورف�ض التخلي عنها رغم الطلب.
في الحالتين االولى والثانية ،ال بد من ان يتقدم �صاحب العالقة بطلب الى ال�سلطات
المعنية برغبته في التنازل عن الجن�سية اللبنانية الكت�ساب جن�سية اجنبية في الحالة
االولى 193،وبقبول وظيفة حكومية اجنبية في الثانية .في حين انه في الحاالت االخرى
(بما فيها حالة رف�ض الترخي�ص بقبول وظيفة من حكومة اجنبية) يكون الفقدان عقابا
على الدخول في خدمة دولة اجنبية دون ترخي�ص من الحكومة اللبنانية او على عدم
االمتثال المر التخلي عن هذه الوظيفة ،مما قد ي�ؤدي به الى القيام بواجبات قد تتعار�ض
مع والئه للبنان او ي�ؤدي الى ان والءه قد تحول من لبنان الى بلد وظيفته الجديدة .ومن
البديهي القول انه ال بد من توفر �شروط كل من هذه الحاالت مجتمعة ليفقد اللبناني
جن�سيته حيث ان فقدان الجن�سية هو تدبير ا�ستثنائي وخطير وال يجوز ان يطبق اال في
 193انظر على �سبيل المثال مر�سوم رقم  421تاريخ  28كانون االول �سنة  2007الترخي�ص للبناني
باكت�ساب الجن�سية البولونية متوفر على

http://jo.pcm.gov.lb/j2008/j2/wfm/m421.htm

والمر�سوم رقم  405تاريخ  28كانون االول �سنة  2007الترخي�ص باكت�ساب الجن�سية النم�ساوية متوفر على

http://jo.pcm.gov.lb/j2008/j2/default.htm

و مر�سوم رقم  1229تاريخ  22كانون الثاني �سنة  2009الترخي�ص للبناني باكت�ساب الجن�سية النروجية
متوفر على
http://jo.pcm.gov.lb/j2009/j5/wfm/m1229.htm
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حاالت ح�صرية كما ا�شرنا اعاله.
وال بد من التذكير انه يمكن ان يفقد اوالد المتجن�س بالجن�سية اللبنانية القا�صرين واالوالد
القا�صرين الم اجنبية تجن�ست بالجن�سية اللبنانية وبقيت حية بعد وفاة الزوج هذه الجن�سية
بناء على طلبهم خالل �سنة من بلوغهم �سن الر�شد ،كما ذكر اعاله.
ا�ضافة الى هذه الحاالت ،ي�شير قانون الجن�سية اللبنانية لعام  1946في مادته الثالثة ان
المتجن�س بالجن�سية اللبنانية يفقد هذه الجن�سية اذا غاب عن لبنان مدة خم�س �سنوات
متتالية.
حاالت اال�سقاط من اجلن�سية

ا�ضيفت الى القانون حاالت جديدة لفقدان الجن�سية بموجب المر�سوم رقم  10828تاريخ
 1962/10/9الذي ن�صت مادته االولى على حاالت فقدان اللبناني المتجن�س لجن�سيته اللبنانية
او �سحبها منه كالتالي:
« - 1اذا حكم عليه بإحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة.
 - 2اذا انتمى الى جمعية قامت بمؤامرة أو اعتداء على أمن الدولة.
 - 3اذا انتمى الى جمعية ذات اهداف سياسية منحلة أو غير مرخص بها أو حكم
عليه لقيامه بنشاط لمصلحة هذه الجمعية».
وت�شير هذه المادة الى انه يتم فقدان الجن�سية في كل الحاالت المن�صو�ص عليها فيها بمر�سوم
يتخذ في مجل�س الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
كل هذه الحاالت المذكورة اعاله ت�شير الى ان روابط المتجن�س بالجن�سية اللبنانية
بلبنان قد تعر�ضت للخلل االمر الذي يجعل �شرطا من �شروط الجن�سية غير متوفر
وي�ستتبع بالتالي فقدان هذه الجن�سية ،على �سبيل المثال الغت الحكومة اللبنانية
«الترخيص باكتساب الجنسية اللبنانية» .بموجب المر�سوم  5247ل�سنة  1994من
�شخ�صين متجن�سين لالتهام باعمال ارهابية كمحاولة تفجير عبوة نا�سفة في دورية
194
لليونيفيل في حالة االول و�ضبط ا�سلحة وذخيرة وعتاد في حديقة الثاني.
وتجدر اال�شارة الى ان المر�سوم الذي يرخ�ص باكت�ساب جن�سية غير لبنانية ينتج
مفاعيله فقط على ال�شخ�ص ال�صادر المر�سوم با�سمه وال يمكن ان ينتج مفاعيل
 194انظر المر�سوم  470والمر�سوم  471تاريخ  2008/1/3الجريدة الر�سمية العدد  5تاريخ
 ،2008/1/31متوفرة على

 http://jo.pcm.gov.lb/j2008/j5/wfm/m741.htmو http://jo.pcm.gov.lb/j2008/j5/wfm/m740.htm#
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جماعية ت�شمل الأوالد 195او الزوجة االجنبية التي اكت�سبت الجن�سية اللبنانية.
فبموجب ن�ص المادة االولى فقرة  1من القرار  15تاريخ  1925/1/19ان رابطة
الدم تك�سب الولد تابعية والده بتاريخ الوالدة اي ان الولد يكت�سب تابعية والده
حكما بالبنوة عند الوالدة وال ي�شمل الن�ص المذكور ت�أثير فقدان جن�سية الوالد
اللبنانية على جن�سية القا�صر المقيد على خانة والده في ال�سجالت اللبنانية .ان
التابعية اللبنانية هي مكمالت �شخ�صية المواطن اللبناني الهامة وبالتالي ال يمكن
نزعها اال بمقت�ضى ن�ص قانوني �صريح 197.وقد ا�شارت وزارة العدل في هذا ال�صدد
الى ان «الفقه واالجتهاد مستقرين على ان االوالد القصر للبناني المكتسب جنسية
اجنبية بعد الترخيص له بمرسوم من قبل رئيس الدولة يظلون متمتعين بجنسيتهم
اللبنانية ما لم يشملهم صراحة مرسوم الترخيص الصادر عن رئيس الدولة وال
198
يجوز على ضوء ما تقدم شطب قيدهم من سجالت النفوس اللبنانية».
196

وتجدر اال�شارة اي�ضا الى ان اللبناني (كل �شخ�ص مولود من ا�صل لبناني) ال يفقد
جن�سيته اال بعد الترخي�ص له بمر�سوم باكت�ساب جن�سية اجنبية 199،وذلك وان
اكت�سب الجن�سية االجنبية 200وقد ا�شارت وزارة العدل �صراحة الى ان «اكتساب
المواطن اللبناني جنسية اجنبية عن طريق التجنس ال يفقده جنسيته االصلية ،اما
اذا كانت الدولة التي تجنس بجنسيتها او التي يرغب بالتجنس بجنسيتها على
الوجه المذكور ال تقر مبدأ ازدواج الجنسية فيمكن للبناني ان يطلب الترخيص له
بالتخلي عن جنسيته االصلية وهذا الترخيص يتم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
ويفقده جنسيته اللبنانية» 201.حيث يحتفظ بجن�سيته اللبنانية الى ان ي�صدر مر�سوم
 195محكمة التمييز المدنية الغرفة الثالثة ،قرار رقم  102تاريخ  ،1972/10/13الهام�ش  86اعاله
 196انظر حالة المر�أة االجنبية التي تقترن بلبناني اعاله
 197محكمة ا�ستئناف جبل لبنان االولى ،قرار رقم  47تاريخ  ،1972/2/11الهام�ش  86اعاله
 198وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة رقم /26ر 1981/تاريخ ،1981/3/12
الهام�ش  79اعاله� ،ص 7258
 199محكمة ا�ستئناف بيروت ،الغرفة المدنية االولى ،القرار رقم  502تاريخ 1970/4/32
 200محكمة ا�ستئناف بيروت ،الغرفة االولى ،القرار رقم  1068تاريخ  1967/4/3مجلة العدل
� ،1971ص 317
 201وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة رقم  1988/1471تاريخ ،1988/7/4
الهام�ش  79اعاله� ،ص  ،7240انظر اي�ضا اال�ست�شارة رقم /91ر 1991/تاريخ ،1991/3/14
الم�صدر نف�سه �ص  7243واال�ست�شارة رقم  1995/1479تاريخ  ،1995/1/16المرجع نف�سه �ص
7261
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الترخي�ص باكت�ساب الجن�سية االجنبية .وهذا االمر ال ينطبق بداهة على المتجن�س الذي
يفقد الجن�سية في حاالت مختلفة كما ذكرنا اعاله .علما ان القانون ال ين�ص �صراحة ما
اذا كانت الحاالت التي تنطبق على اللبناني الذي يتقلد وظيفة حكومية في بلد اجنبي
تطبق اي�ضا على المتجن�س بالجن�سية اللبنانية.
وتجدر اال�شارة اخيرا الى انه بموجب اتفاق غورو -كنابن�شو ل�سنة  1921يمكن للبناني
اكت�ساب الجن�سية االميركية دون ان يكون ملزما باال�ستح�صال على ترخي�ص م�سبق من
202
الدولة اللبنانية ،ويبدو ان هذا االتفاق ال يزال �ساري المفعول.
يالحظ ان القانون اللبناني ي�شترط ح�صول اللبناني على جن�سية اجنبية قبل فقدانه
الجن�سية اللبنانية كما تق�ضي اتفاقية خف�ض حاالت انعدام الجن�سية تالفيا لح�صول
حاالت انعدام الجن�سية.
حالة املر�أة اللبنانية املتزوجة ب�أجنبي

تن�ص المادة  6من القرار  15لعام  1925المعدلة بموجب المادة  2من قانون
 1960/1/11على «ان المرأة اللبنانية التي تقترن بأجنبي تبقى لبنانية الى أن تطلب
شطب قيدها من سجالت االحصاء الكتسابها جنسية زوجها».
وتجدر اال�شارة الى ان ن�ص المادة  6من القرار  15قبل تعديلها بموجب قانون
 1960/1/11كان يفقد المر�أة اللبنانية جن�سيتها اللبنانية عند اقترانها ب�أجنبي حيث
ين�ص على «ان المرأة اللبنانية التي تقترن بأجنبي تتخذ تابعيته اال اذا كان قانون
زوجها الوطني ال يمنحها هذه التابعية فتبقى عندئذ لبنانية».
اما التعديل فقد ن�ص على ان تبقى الزوجة لبنانية الى ان تطلب �شطب قيدها من
�سجالت االح�صاء متجنبا بذلك احتمال ان ت�صبح عديمة الجن�سية لفقدانها تابعيتها
اللبنانية وعدم اكت�سابها جن�سية زوجها ل�سبب من اال�سباب حيث تحتفظ بالجن�سية
اللبنانية الى ان تكت�سب تابعية زوجها فتطلب �شطبها من ال�سجالت .وي�ستفاد من
هنا انه في حال اكت�سبت جن�سية زوجها االجنبية دون ان تطلب �شطب قيدها
من ال�سجالت اللبنانية تبقى لبنانية بنظر القانون اللبناني حيث ان فقدها الجن�سية
اللبنانية معلق على ارادتها .ومن تاريخ �شطب قيدها بناء على طلبها تفقد المر�أة
جن�سيتها اللبنانية وت�صبح اجنبية ،الى ان تطلب ا�ستعادة الجن�سية كما �سنرى ادناه.
 202محكمة ا�ستئناف جزاء ال�شمال الجزائية ،قرار رقم  16تاريخ1966/1/12
الن�شرة الق�ضائية � 1966ص 455
كيف تفقد الجن�سية؟

104

كيف يمكن لمن فقد جن�سيته ا�ستعادتها؟
يف القانون الدويل

تن�ص الفقرة الثانية من المادة الخام�سة من اتفاقية خف�ض حاالت انعدام الجن�سية  1961انه
«إذا كان المولود خارج رباط الزواج ،وفقا لتشريع الدولة المتعاقدة ،يفقد جنسية
هذه الدولة كنتيجة لالعتراف بنسبه ،يتوجب أن توفر له إمكانية استرداد هذه
الجنسية بطلب خطي يقدم إلي السلطة المختصة وال يجوز للشروط التي يخضع لها
هذا الطلب أن تكون أشد صرامة من تلك المنصوص عليها في الفقرة  2من المادة 1
من هذه االتفاقية».
يف القانون اللبناين

في المقابل ين�ص القانون اللبناني على حاالت يمكن فيها لمن فقد جن�سيته اللبنانية ا�ستعادة
هذه الجن�سية.
حيث ن�صت المادة االولى من قانون الجن�سية اللبنانية ال�صادر في  1946/1/31انه
يجوز للحكومة في كل وقت الغاء الترخي�ص الم�شار اليه �أعاله بقرار يتخذ في مجل�س
الوزراء ،مما يعيد الى اللبناني جن�سيته اللبنانية .وقد ا�شارت وزارة العدل في هذا ال�صدد
ان «البنود  1و 2و 3و 4من هذه المادة [المادة االولى من قانون  1946/1/31تن�ص]
على الحاالت التي تفقد فيها الجنسية اللبنانية .وينص البند الخامس على جواز الغاء
الترخيص المشار اليه في المادة االولى دون ان يحدد اي من الترخيصين المشار اليهما
في هذه المادة ،هل الترخيص المنصوص عليه في البند االول الذي يعطى بمرسوم
والذي يسمح للبناني اكتساب الجنسية اللبنانية ام الترخيص المنصوص عليه في البند
 2والذي يجيز للبناني قبول في لبنان وظيفة تقلده اياها حكومة اجنبية .مما ال شك
فيه ان البند الخامس من المادة االولى يعني الترخيص المشار اليه في البند  2من هذه
المادة لالسباب التالية -1 :ان اللبناني الذي يكتسب جنسية اجنبية بعد ان يستحصل
على الترخيص بمرسوم يصبح اجنبيا .وال يستطيع استعادة جنسيته اال بسلوك االصول
المنصوص عليها للتجنس بالجنسية اللبنانية .والغاء الترخيص الذي سمح له باكتساب
الجنسية االجنبية ال يعود له اي تأثير على جنسيته االجنبية ،النه عندما اكتسب الجنسية
كان في وضع قانوني يخوله اكتساب هذه الجنسية -2 .اذا صدر مرسوم بالترخيص
الحد االشخاص باكتساب جنسية اجنبية ولم يكتسب هذا الشخص الجنسية االجنبية
فهو يبقى لبنانيا وال تكون هناك حاجة اللغاء مرسوم الترخيص الذي ال يؤثر على
جنسيته اللبنانية -3 .ان الترخيص المعطى باالستناد الى البند  2انما يعطى للسماح
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للبناني بالقيام بوظيفة تقلده اياها دولة اجنبية .وقد رأى المشترع انه من المفيد مراقبة
نشاط اللبناني الذي يعمل لحساب دولة اجنبية النه يتمتع في لبنان بحقوق كمواطن
وبعمل بالوقت نفسه لدى دولة اجنبية .ففرض عليه االستحصال على ترخيص للعمل
لدى الدولة االجنبية تحت طائلة فقدانه الجنسية اللبنانية .وقد احاط المشترع االمر
فسمح للحكومة بالرجوع عن الترخيص اذا تبين لها ان المصلحة اللبنانية تقضي بعدم
السماح الحد اللبنانيين بالعمل لدى دولة اجنبية معينة .فنص في البند الخامس على
جواز الرجوع عن الترخيص بقرار يتخذ في مجلس الوزراء .وبنفس الطريقة التي يعطى
بها الترخيص ،بينما الترخيص الذي يعطى الكتساب جنسية اجنبية انما يعطى بمرسوم،
ولو عنى المشترع في البند الخامس الترخيص المشار اليه في البند االول لكان نص
على امكانية الرجوع عن الترخيص بمرسوم وليس بقرار من مجلس الوزارء مراعيا
203
بذلك مبدأ اتباع الصيغة ذاتها».
وتجدر اال�شارة الى انه من غير الممكن لال�شخا�ص الذين فقدوا جن�سيتهم اللبنانية
بالتجن�س بجن�سية اجنبية او الذين جردوا منها عقابا او ا�سقاطا ان ي�ستعيدوها حيث
يكون على ه�ؤالء اللجوء الى التجن�س ك�سائر االجانب اذا ما ارادوا الرجوع الى
204
الجن�سية اللبنانية.
وقد ا�شارت وزارة الداخلية اللبنانية انه «يمكن للبناني األصل الذي رخص له
بإكتساب الجنسية األجنبية أن يطلب إستعادة جنسيته اللبنانية عند عودته نهائياً
الى لبنان وتقديمه جواز السفر األجنبي فيصدر مرسوم في مجلس الوزراء إلستعادة
205
الجنسية».
كما اباح القانون للمر�أة اللبنانية التي تفقد جن�سية باقترانها من اجنبي ا�ستعادة هذه
الجن�سية .حيث ن�صت المادة  7من القرار  15لعام  1925كما عدلت بموجب المادة  3من
قانون  1960/1/11انه «يجوز للمرأة التي فقدت جنسيتها اللبنانية اثر اقترانها بأجنبي أن
206
تستعيد هذه الجنسية بعد انحالل الزواج بناء على طلبها».
 203وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة رقم /63ر 1962/تاريخ 1962/3/24
الهام�ش  79اعاله� ،ص 7234
 204وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة رقم /322ر 1950/تاريخ ،1950/4/17
الهام�ش  79اعاله� ،ص  ،7185انظر اي�ضا اال�ست�شارة رقم /77ر ،1977/المرجع نف�سه �ص 7239
 205وزارة الداخلية والبلديات ،اال�سئلة العامة ،متوفر على

http://www.moim.gov.lb/ui/FaqDetails.aspx?faqid=514

206

تجدر اال�شارة الى ان الن�ص القديم كان ين�ص على ان يتم ذلك بموجب قرار من رئي�س الدولة
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وتجدر اال�شارة الى انه قبل تعديل  1960كانت المادة  7تق�ضي ان المر�أة اللبنانية
المقترنة باجنبي ت�ستعيد جن�سيتها بموجب مر�سوم تجن�س ،لكن بعد التعديل الذي طال
المادة  7بموجب قانون  1960/1/11ا�صبح بامكان الزوجة ان ت�ستعيد الجن�سية اللبنانية
207
بناء لطلبها دون مر�سوم.
وقد ن�صت المادة  3من قانون ( 1960المر�أة اللبنانية المقترنة باجنبي) انه يجوز للمر�أة
اللبنانية المقترنة ب�أجنبي �أن تنفرد عن زوجها في طلب الجن�سية اللبنانية �شرط �أن يوافق
زوجها على ذلك و�أن تثبت اقامتها �سحابة خم�س �سنوات غير منقطعة في لبنان.

وب�شرط االقامة في لبنان او العودة اليه والت�صريح بالرغبة باالقامة الدائمة فيه (القرار  15اعاله ،المادة
 7القديمة ،حا�شية المادة )7
 207محكمة ا�ستئناف لبنان ال�شمالي الغرفة االولى ،قرار رقم  16تاريخ  1974/1/21مجلة العدل � 1974ص
 ،477انظر اي�ضا محكمة التمييز المدنية الغرفة الثالثة ،قرار رقم  34تاريخ  ،1971/12/13الهام�ش 141
اعاله .اي�ضا هناك مرا�سيم بالغاء الترخي�ص المعطى باكت�ساب جن�سية اجنبية كل التي ر�أينا كانت لن�ساء
لكن غير وا�ضح اذا كان االكت�ساب بالزواج ام للعمل .ال �سيما انه يبدو انه لم يعد هناك حاجة الى مر�سوم
ال�ستعادة الجن�سية التي فقدت بالزواج

http://jo.pcm.gov.lb/j2007/j10/wfm/m16.htm
http://jo.pcm.gov.lb/j2007/j10/wfm/m17.htm
http://jo.pcm.gov.lb/j2006/j24/wfm/m16971.htm
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خالصات وتوصيات أولية بالنسبة لحاالت انعدام الجنسيبة

م�س�ؤولية الدولة اللبنانية

بناء على ما تقدم ،يبدو جليا ان:
قواعد الجن�سية في لبنان ال تتوافق ب�شكل كامل مع المعايير الدولية ال �سيما لجهة
جن�سية االم ولجهة رابطة االر�ض.
قوانين الجن�سية في لبنان والتي تعود في معظمها الى الن�صف االول من القرن الما�ضي
ولم تعدل من حينه لم تعد تتما�شى مع واقع الحال الم�شاهد حاليا والتطورات في مجال
الجن�سية.
قوانين الجن�سية اللبنانية تتميز بكونها تمييزية ب�شكل وا�سع ،حيث يتجلى هذا التمييز
على �صعيد الجن�س ،بين المواطنين واالجانب (بين اللبنانيات واالجنبيات) وحتى بين
االجانب انف�سهم ،وذلك بالرغم من الد�ستور اللبناني الذي يمنع التمييز كما ذكرنا
اعاله والمعايير الدولية التي التزم بها لبنان والتي لها قيمة د�ستورية والتي تحظر
التمييز جميعها (االعالن العالمي لحقوق االن�سان ،العهد الدولي للحقوق المدنية
وال�سيا�سية ،اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز العن�صري ،اتفاقية الق�ضاء على
كافة ا�شكال التمييز �ضد المر�أة) .وبالرغم من ان بع�ض مواد هذه القوانين تتعار�ض
مع الد�ستور �صراحة ،ي�ستحيل على الق�ضاة في اطار النظام الحالي للمجل�س الد�ستوري
ا�ستئخار الدعاوى لطلب ر�أي المجل�س في هذه المواد كما ي�ستحيل الطعن في د�ستورية
هذه المواد ب�أي �سبيل �آخر.
من ال�سمات الرئي�سية لقوانين الجن�سية اللبنانية الغمو�ض وعدم الو�ضوح .حيث هنالك
�شك على �سبيل المثال بالن�سبة الوالد المر�أة اللبنانية اال�صل المتزوجة باجنبي والتي
تبقى على جن�سيتها اللبنانية او ت�ستعيدها بعد وفاة زوجها ،كما ان الن�صو�ص المتعلقة
بالتجن�س والتي الغى كل منها الآخر تحمل على اللب�س وان كان التطبيق ي�شير الى ان
الن�ص النافذ هو الن�ص اال�صلي للقرار  15لعام .1925
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ان قوانين الجن�سية اللبنانية غير كاملة ،وقد اغفلت الكثير من الم�سائل ومنها المهل
الزمنية للبت في طلبات الجن�سية واالجراءات التي تتبع في حاالت التجن�س ،حيث
يبدو ان هناك تدابير ادارية متعلقة بهذه الم�سائل لكن لم نتمكن من ايجاد اي م�صدر
قانوني لها.
هناك تناق�ض على م�ستوى االجتهاد كما على م�ستوى اال�ست�شارات التي ا�صدرتها
هيئة الت�شريع واال�ست�شارات في وزارة العدل في مو�ضوع واحد ،االمر الذي يدلل على
عدم و�ضوح القوانين و�شموليتها ،ا�ضافة الى عدم وجود �سيا�سة واحدة لدى الحكومة
اللبنانية في ما يتعلق بمو�ضوع الجن�سية .وي�شار الى ان هيئة الت�شريع واال�ست�شارات قد
افتت في بع�ض االحيان ب�آراء تزيد من حاالت انعدام الجن�سية في لبنان بدل ان تعمل
على خف�ض هذه الحاالت ا�ضافة الى افتائها بامكان مخالفة المبادئ القانونية العامة
وفي او�ضاع قد ت�ؤدي اي�ضا الى زيادة حاالت انعدام الجن�سية بدل تقليلها وذلك في
حاالت محددة تجنبا للتنازع مع دولة اخرى.
تجعل القوانين اللبنانية ،وبالن�سبة للجن�سية فقط ـ ودون ان ي�صبح االعتراف
للولد "غير ال�شرعي" بكافة الحقوق على قدم الم�ساواة مع الولد المولود في اطار
رابطة الزوجية �سيا�سة عامة ـ االطار الذي تعتبره "غير �شرعيا" اطارا �شرعيا في
حال الطفل "غير ال�شرعي" الذي تعترف به امه اللبنانية فتك�سبه جن�سيتها في حين
ان طفلها "ال�شرعي" يفتقد الى هذا الحق في حال كان زوجها اجنبيا.

تو�صيات
من هنا تو�صي الدرا�سة ال�سلطات اللبنانية باالقرار بم�س�ؤوليتها في الحد من ظاهرة انعدام
الجن�سية في لبنان من خالل ايالء هذه الم�س�ألة المرتبة التي ت�ستحق على ر�أ�س اولويات
اجنداتها ال�سيا�ساتية .وال �سيما بـ:
و�ضع �سيا�سة وا�ضحة للحد من حاالت انعدام الجن�سية ترعى م�سائل الجن�سية
والتجن�س واالحوال ال�شخ�صية ،عمادها اال�سا�س ج�سم متنا�سق ومتكامل ووا�ضح
من قوانين الجن�سية يزيل �أي لب�س في التف�سير والت�أويل ،ويتما�شى مع المعايير
الدولية ذات ال�صلة ،ال �سيما لجهة اعتماد رابطة الدم لكال الوالدين بغ�ض النظر
عن �شرعية او عدم �شرعية الوالدة وح�صولها في اطار رابطة الزوجية من عدمه؛
و�ضع اجراءات ادارية وا�ضحة ترعى الجن�سية والتجن�س تحد من ا�ستن�سابية
ال�سلطة في هذا ال�ش�أن وتكون بت�صرف العامة؛
خال�صات وتو�صيات
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تعديل نظام المجل�س الد�ستوري بحيث يتاح للق�ضاة ،عندما يكونون امام مواد
قانونية تتعار�ض �صراحة مع الد�ستور ،اللجوء الى هذه ال�سلطة الق�ضائية العليا
للبت في الم�س�ألة؛
اح�صاء عديمي الجن�سية بمختلف فئاتهم وو�ضع �آلية لت�سجيل اال�شخا�ص عديمي
الجن�سية ،مما يف�سح في المجال امامهم للح�صول على ما يعرف عنهم لدى
ال�سلطات وي�سمح لل�سلطات بمعرفة مالمح حاالت عديمي الجن�سية في لبنان
للعمل على ايجاد الحلول المالئمة ،لها كما ويف�سح المجال امام ال�سلطات
لم�سح ومعرفة جميع اال�شخا�ص المتواجدين على االرا�ضي اللبنانية؛
توحيد االجتهاد على م�ستوى محكمة التمييز لو�ضع حد للب�س الحا�صل في الكثير من
الم�سائل اال�شكالية.

م�س�ؤولية المجتمع الدولي

كما �سبق وا�شرنا اولت الجمعية العامة لالمم المتحدة ،بناء على اتفاقية  1961المفو�ضية
ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئين مهمة العمل على حاالت انعدام الجن�سية وت�شجيع الدول على
االن�ضمام الى اتفاقيات انعدام الجن�سية.
وفي العام  1998ا�صدرت المفو�ضية تعليمات لمكاتبها في الميدان حول االن�شطة
المتعلقة بانعدام الجن�سية ،حيث او�ضحت دورها في هذا ال�ش�أن انطالقا من االتفاقيتين
الدوليتين ذات العالقة .وفي هذه التعليمات اكدت المفو�ضة انه ،ولما كانت ال تتمتع
بدور ا�شرافي مبا�شر بناء على اتفاقية  ،1954ي�ستوجب تعزيز ون�شر هذه االتفاقية ان يتم
تف�سير المبادئ واالحكام التي تت�ضمنها للحكومات وان يتم تقديم االر�شاد لها حول
الم�صادقة عليها وتنفيذها ،كما اكدت ان احد االهداف الرئي�سية للمكاتب في الميدان
208
هو تعزيز االن�ضمام الى اتفاقية  1954ب�ش�أن او�ضاع اال�شخا�ص عديمي الجن�سية.
كما ا�شارت المفو�ضية في تعليماتها انها تتولى ،وبناء على اتفاقية  1961ب�ش�أن
خف�ض حاالت انعدام الجن�سية ،مهمة تعزيز ادماج احكام االتفاقية في الت�شريعات
الوطنية المتعلقة بالجن�سية وحث الدول غير االطراف على النظر في توقيع االتفاقية
وم�صادقتها ،كما تتولى مهمة تعزيز تطبيق المبادئ التي تت�ضمنها االتفاقية والنظر
في الم�شاكل التي تعتر�ض اال�شخا�ص الذين يودون الح�صول على العون في تقديم
Office of the UNHCR Geneva, Guidelines: field office activities concerning statelessness, paragraph 4
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حاالتهم الى ال�سلطات المخت�صة في الدول االطراف.

209

اما بالن�سبة لتعريف اال�شخا�ص عديمي الجن�سية ،ولما كان عديم الجن�سية يعرف
وفق اتفاقية  1954ن�سبة للدولة المعنية وقانونها كما �سبق وا�شرنا ،فال بد بادئ
االمر من العودة الى ال�سلطات المعنية في الدولة لتحديد ما اذا كان ال�شخ�ص
يحمل جن�سيتها من عدمه .وفي هذا االطار ،ت�شير تعلميات المفو�ضية ان
ن�شاطاتها تتركز حول التطورات االيجابية في قوانين وممار�سات الدول اليجاد
حلول لحاالت انعدام الجن�سية لديها وتفادي ن�شوء حاالت جديدة ،وتعتبر انه
يمكن اي�ضا لمكاتب المفو�ضية في الميدان ان تحث الدول على التثبت من تمتع
210
اال�شخا�ص الذين لم تحل م�س�ألة جن�سيتهم بالحقوق والحماية اال�سا�سية.
وتو�صي التعليمات ـ غير الملزمة ـ الدول باتخاذ الخطوات الفاعلة لو�ضع حد لكافة
حاالت انعدام الجن�سية ،بما في ذلك تلك التي لي�ست حاالت انعدام جن�سية وا�ضحة
ومحددة .وفي هذا ال�صدد ،ت�ؤكد المفو�ضية انه يمكنها ان تقدم للدول ،في اطار
خدمات العون التقني والم�شورة ،المعلومات حول كيفية تحديد الجن�سية وو�سائل
211
التثبت من فعالية هذه الجن�سية.
وت�ضيف المفو�ضية ان دورها بالن�سبة لعديمي الجن�سية يتمثل في تحديد حاالت انعدام
الجن�سية عن طريق :
موا�صلة العمل مع الحكومات المهتمة لبذل الجهود الالزمة لتحديد ال�سكان
عديمي الجن�سية وال�سكان الذين ال يحملون جن�سية محددة المقيمين على
�أرا�ضيها؛
القيام بالبحوث وتقا�سمها بغية زيادة الوعي بطبيعة م�شكلة انعدام الجن�سية
ونطاقها ،وتحديد ال�سكان عديمي الجن�سية وفهم الأ�سباب التي �أدت �إلى انعدام
الجن�سية؛
موا�صلة تقديم الم�شورة التقنية والدعم التنفيذي �إلى الدول ،والت�شجيع على فهم
م�شكلة انعدام الجن�سية؛
209
210
211
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منع حاالت انعدام الجن�سية 212من خالل
الطلب �إلى الدول تي�سير ت�سجيل الوالدات ومنح �شهادات الميالد �أو غيرها من
ال�شهادات المالئمة ،كو�سيلة لمنح الأطفال هوية؛
ت�شجيع الدول على مراجعة قوانينها المتعلقة بالجن�سية وغيرها من الت�شريعات
ذات ال�صلة بغية اعتماد وتنفيذ ما يلزم من �ضمانات تتفق مع المبادئ الأ�سا�سية
للقانون الدولي ،لمنع حاالت انعدام الجن�سية الناتجة عن �إنكار الحق في
الجن�سية �أو الحرمان منها تع�سف ًا؛
موا�صلة تقديم الم�شورة التقنية في هذا ال�صدد وفي �صدد الممار�سات التقييدية
والتمييزية في نقل الوالدين جن�سيتهم �إلى �أطفالهم وحرمان المر�أة من نقل
جن�سيتها؛ والتخلي عن الجن�سية دون الح�صول على جن�سية �أخرى؛ وفقدان
الجن�سية تلقائي ًا نتيجة الإقامة في الخارج لفترة طويلة؛ والحرمان من الجن�سية
ب�سبب عدم �أداء الخدمة الع�سكرية �أو الخدمة المدنية البديلة؛ وفقدان الجن�سية
نتيجة للزو اج ب�أجنبي �أو نتيجة تغير جن�سية �أحد الزوجين خالل فترة الزواج؛
213
والحرمان من الجن�سية نتيجة ممار�سات تمييزية.
خف�ض حاالت انعدام الجن�سية ،من خالل
ت�شجيع الدول على النظر في االن�ضمام �إلى اتفاقية خف�ض حاالت انعدام
الجن�سية لعام  ، 1961والدول الأطراف في هذه االتفاقية على النظر في �سحب
تحفظاتها؛
تعزيز التعاون مع وكاالت الأمم المتحدة المخت�صة الأخرى في م�ساعدة الدول
في خف�ض حاالت انعدام الجن�سية ،وال �سيما الحاالت الم�ستمرة منذ فترة
طويلة؛
ت�شجيع الدول على النظر في اتخاذ تدابير �إدماج الأ�شخا�ص الذين يعانون من
 212الم�صدر نف�سه
213
الأمم المتحدة ،مفو�ض الأمم المتحدة ال�سامي ل�ش�ؤون الالجئين ،تقرير اللجنة التنفيذية
لبرنامج مفو�ض الأمم المتحدة ال�سامي ل�ش�ؤون الالجئين ،الجمعية العامة ،الوثائق الر�سمية ،الدورة
الحادية وال�ستون ،)Add/12/61/A( ،متوفر على

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/596/28/PDF/N0659628.pdf?OpenElement

الفقرة 18

خال�صات وتو�صيات

113

انعدام الجن�سية منذ فترة طويلة ،من خالل و�ضع برامج في مجال التعليم،
والإ�سكان ،والو�صول �إلى خدمات ال�صحة ،وتوليد الدخل ،بال�شراكة مع
وكاالت الأمم المتحدة المخت�صة؛
ت�شجيع الدول على �ضمان حق كل طفل في اكت�ساب جن�سية ،وبخا�صة �إذا كان
من المحتمل �أن ي�صبح الطفل عديم الجن�سية في حال عدم القيام بذلك؛
ت�شجيع الدول على اال�ضطالع بدور ن�شط في ن�شر المعلومات المت�صلة بالح�صول على
الجن�سية ،بما فيها المعلومات الخا�صة ب�إجراءات التجن�س ،من خالل تنظيم حمالت
�إعالمية ب�ش�أن المواطنة بدعم من المفو�ضية ،عند االقت�ضاء.
214
حماية الأ�شخا�ص عديمي الجن�سية عبر
ت�شجيع الدول على النظر في االن�ضمام �إلى االتفاقية المتعلقة بو�ضع الأ�شخا�ص
عديمي الجن�سية لعام  ،1954والدول الأطراف في هذه االتفاقية على النظر في
�سحب تحفظاتها؛
اال�ضطالع بدور ن�شط في ن�شر المعلومات ،والقيام عند االقت�ضاء ،بتوفير
التدريب للنظراء الحكوميين حول الآليات المالئمة لتحديد الأ�شخا�ص عديمي
الجن�سية وت�سجيلهم وت�سوية و�ضعهم القانوني؛
ت�شجيع الدول التي لم ت�صبح بعد �أطراف ًا في االتفاقية المتعلقة بو�ضع الأ�شخا�ص
عديمي الجن�سية لعام  1954على معاملة الأ�شخا�ص عديمي الجن�سية المقيمين
على �أرا�ضيها ب�صورة قانونية وفق ًا للقانون الدولي لحقوق الإن�سان؛ وعلى النظر
في تي�سير تجن�س الأ�شخا�ص عديمي الجن�سية المقيمين في �إقليمها ب�صفة اعتيادية
وقانونية وفق ًا للت�شريعات الوطنية؛
تنفيذ برامج ت�سهم في حماية وم�ساعدة الأ�شخا�ص عديمي الجن�سية ،وال �سيما
عن طريق م�ساعدة ه�ؤالء الأ�شخا�ص في الو�صول �إلى �سبل االنت�صاف القانونية
لإ�صالح و�ضعهم ،و�أن تعمل ،في هذا ال�سياق ،مع المنظمات غير الحكومية في
تقديم الم�شورة القانونية وغيرها من �أ�شكال الم�ساعدة؛
الطلب �إلى الدول عدم احتجاز �أ�شخا�ص عديمي الجن�سية لمجرد كونهم عديمي
الجن�سية ،ومعاملتهم وفق ًا للقانون الدولي لحقوق الإن�سان ،و الطلب �إلى الدول
الأطراف في االتفاقية المتعلقة بو�ضع الأ�شخا�ص عديمي الجن�سية لعام 1954
214
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تنفيذ �أحكام االتفاقية تنفيذ ًا كامال؛
اال�ستمرار في تح�سين تدريب موظفيها وموظفي وكاالت الأمم المتحدة الأخرى حول
الق�ضايا المتعلقة بحاالت انعدام الجن�سية ،لتمكين المفو�ضية من تقديم الم�شورة
التقنية �إلى الدول الأطراف ب�ش�أن تنفيذ اتفاقية عام  1954بما يكفل التنفيذ المت�سق
لأحكامها.
اثبات و�ضع انعدام اجلن�سية

وت�شير المفو�ضية الى ان تحديد ال�شخ�ص عديم الجن�سية يعود اما الى وكاالت معينة متخ�ص�صة
داخل الحكومة او الى الجهاز ذات ال�صالحية لتحديد و�ضع الالجئ او ذلك المخت�ص با�صدار
215
وثائق االقامة وال�سفر او الى مفو�ضية �ش�ؤون الالجئين.
وتعتبر ان �إثبات انعدام الجن�سية يتطلب من الدولة ان تراجع ت�شريعات الجن�سية ذات
ال�صلة التى ت�صدرها تلك الدول التى يرتبط بها الفرد بروابط �سابقة وتت�شاور مع تلك
216
الدول ،وتطلب منها الأدلة الالزمة.
وت�شير المفو�ضية الى انه
«عادة ما تكون الوثائق المقدمة من إحدى السلطات المسئولة فى الدولة ،التى
تثبت أن الفرد المعنى ليس مواطنا له شكال يعتد به من أشكال إثبات انعدام
الجنسية .ورغم ذلك ،فقد ال تكون هذه األدلة متاحة دائما .وقد ترفض السلطات
المعنية فى بلد المنشأ أو فى بلد اإلقامة المعتادة السابقة إصدار وثائق معتمدة
تثبت أن الشخص ليس مواطنا لها ،أو ببساطة قد ال ترد على االستفسارات  .وقد
ترى بعض سلطات الدول أنها غير مسئولة عن تحديد من هم األشخاص الذين
ال تربطهم رابطة قانونية بالبلد  .لذلك ،يفترض أن رفض دولة ما التعزيز بانقضاء
صفة المواطن عن الشخص يعتبر فى حد ذاته – شكال من أشكال اإلثبات ،حيث
217
إن الدول عادة ما تشمل مواطنيها بحمايتها الدبلوماسية».
وبالن�سبة الى كيفية و�صول االفراد الى االجراءات التي تثبت انعدام الجن�سية ،ت�شير
المفو�ضية ان مبد�أ قواعد الإجراءات القانونية يقت�ضى منح مقدمى الطلبات �ضمانات
215
216
217

مفو�ضية �ش�ؤون الالجئين ،دليل للبرلمانيين اعاله� ،ص  23وما يليها
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معينة منها ما يلى:
«• الحق فى الفحص الفردى للطلب الذى قد يشارك فيه مقدم الطلب؛
• الحق فى المعالجة الموضوعية للطلب؛
• وضع حد زمنى لفترة اإلجراءات؛
• االطالع على المعلومات بشأن اإلجراءات باللغة التى يفهمها مقدم الطلب؛
• حق الحصول على مشورة قانونية ومترجم شفوى؛
• الحق فى السرية وحماية البيانات؛
• تسليم قرار وكذلك األسباب الكامنة وراء القرار؛ و
• إمكانية الطعن فى قانونية ذلك القرار.
وبعض فئات مقدمى الطلبات لتحديد وضع انعدام الجنسية وخاصة األطفال غير
المصحوبين بذويهم ،تكون لديهم احتياجات خاصة تتطلب أحكاما إجرائية متميزة.
وقد تشمل هذه األحكام تعيين ولى يمثل الطفل غير المصحوب بذويه ويساعده
أثناء اإلجراءات اإلدارية».
218

اال�ستبعاد من و�ضع انعدام اجلن�سية

تن�ص الفقرة  2من المادة  1من اتفاقية  1954ب�ش�أن و�ضع الأ�شخا�ص عديمي الجن�سية  219انه
« ال تنطبق هذه االتفاقية:
 – 1على االشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية او مساعدة توفرها لهم هيئة من
هيئات االمم المتحدة او وكالة من وكاالتها غير مفوضية االمم المتحدة لشؤون
الالجئين ما استمروا يتمتعون بالحماية او المساعدة المذكورة
 – 2على االشخاص الذين تعتبر السلطات المختصة في البلد الذي اتخذوه مكانا
القامتهم ان لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات ما يالزم حمل جنسية ذلك البلد
 – 3على االشخاص الذين تتوافر دواع جدية لالعتقاد بأنهم:
ارتكبوا جريمة ضد السالم ،أو جريمة حرب ،أو جريمة ضد اإلنسانية ،بالمعنى الذي
تقصده الصكوك الدولية الموضوعة للنص على احكام بشأن هذه الجرائم.
(ب) ارتكبوا جريمة غير سياسية خارج بلد إقامتهم قبل قبولهم فيه،
(ج) ارتكبوا افعاالً مضادة لمقاصد ومبادئ األمم المتحدة».

218
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انتهاء حالة انعدام اجلن�سية

ينتهي و�ضع انعدام الجن�سية عندما يكت�سب الفرد جن�سية نافذة .ويمكن ان يتم ذلك بو�سيلتين
ا�سا�سيتين:
االدماج المحلي ،حيث تعتبر مفو�ضية �ش�ؤون الالجئين انه ينبغى على الدول  -حيثما
كان ذلك ممكنا � -أن تي�سر ا�ستيعاب وتجني�س الأ�شخا�ص عديمي الجن�سية المقيمين
220
داخل �إقليمها من خالل ت�شريعات الجن�سية وممار�ساتها.
واعادة التوطين في بلد �آخر عندما ال تتوفر امكانية التطبيع المحلي .وفي هذا االطار ،نا�شدت
اللجنة التنفيذية لمفو�ضية الأمم المتحدة ل�شئون الالجئين الدول بتو�سيع نطاق معاييرها بحيث
ت�شمل الأ�شخا�ص عديمى الجن�سية ،حيث ورد في ا�ستنتاجها رقم 95
«لقد شجعت اللجنة التنفيذية والزالت تشجع الدول على التعاون مع مفوضية
األمم المتحدة لشئون الالجئين بشأن طرق تسوية حاالت انعدام الجنسية ،وفى
النظر فى إمكانية توفير أماكن إلعادة التوطين فى األحوال التى ال يمكن فيها
تسوية وضع الشخص عديم الجنسية فى البلد المضيف الحالى أو أى بلد آخر
221
لإلقامة المعتادة السابقة ،ويظل فيها وضعه حرجا.»..
ال بد من اال�شارة الى انه وان كان لبنان لم يوقع لبنان على اي من المواثيق الدولية ذات العالقة
بانعدام الجن�سية ،فانه يبقى ملزما بكافة قرارات ومبادئ االمم المتحدة انطالقا من االلتزام
القانوني الذي اتخذه على نف�سه في مقدمة د�ستوره ،ف�ضال عن كونه ع�ضوا في اللجنة التنفيذية
للمفو�ضية وملزم بالتالي باحترام تو�صياتها بما فيها تلك المتعلقة بانعدام الجن�سية.

220
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اتفاقيات ون�صو�ص دولية واقليمية
اتفاقية ب�ش�أن خف�ض حاالت انعدام الجن�سية1961 ،
اتفاقية ب�ش�أن و�ضع اال�شخا�ص عديمي الجن�سية
اتفاقية  1951الخا�صة بو�ضع الالجئين
نظام مفو�ضية القانون الدولي
الجمعية العامة قرار رقم  )XXX( 3274تاريخ  10كانون االول 1974
النظام اال�سا�سي لمحكمة العدل الدولية
االعالن العالمي لحقوق االن�سان
العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية
اتفاقية حقوق الطفل
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة
اتفاقية الق�ضاء على جميع ا�شكال التمييز العن�صري
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،القرار  )IX( B248تاريخ � 8آب 1949
الجمعية العمومية القرار  )II( 174لعام  ،1947ان�شاء مفو�ضية القانون الدولي
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،القرار  )XI( 319الالجئون واال�شخا�ص عديمو
الجن�سية ،قرارات  11و� 16آب 1950
اتفاقية جن�سية المر�أة المتزوجة
منظمة العمل اال�سالمي ،عهد حقوق الطفل في اال�سالم
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االتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين و�أفراد �أ�سرهم ( 18كانون الأول/
دي�سمبر )1990
مجل�س جامعة الدول العربية ،بروتوكول الدار البي�ضاء
مجل�س جامعة الدول العربية ،قرار رقم  / 2491 :د  51تاريخ 1969/3/16 :
اتفاقية الجن�سية ،وافق عليها مجل�س جامعة الدول العربية في مجل�س جامعة الدول
العربية بالقرار  / 776د ع /21ج  )1954 /4/ 5 - 4في الدورة العادية الحادية
والع�شرون القاهرة 1954/9/9 - 3/31 :
UNHCR, Information and Accession Package: The 1954 Convention Relating to the Status of Stateless Persons and the 1961 Convention on the
Reduction of Statelessness, First published in June 1996; revised in January 1999
United Nations Conference on the Elimination or Reduction of Future
Statelessness, Geneva, 1959 and New York, 1961, Document:-A/CONF.9/6
“History of the two draft conventions, one dealing with the elimination
of future statelessness and the other with the reduction of future statelessness, prepared by the International Law Commission”.

مفو�ضية القانون الدولي ،الجن�سية وانعدام الجن�سية ،ملخ�ص لعمل المفو�ضية
االمم المتحدة ،درا�سة حول انعدام الجن�سية 1.ADD/1112/A;1112/UN, A،نيويورك
1949
مفو�ضية �ش�ؤون الالجئين ،الجن�سية وانعدامها :دليل البرلمانيين
تقرير عن الجن�سية وانعدام الجن�سية ،المقرر الخا�ص لمفو�ضية القانون الدولي مانلي
هود�سون  ،الوثيقة 50/4.A/CN
تقرير مجل�س جامعة الدول العربية ،تقرير الأمانة العامة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ
تو�صيات اللجنة العربية
الدائمة لحقوق الإن�سان في دورتها الثامنة ع�شرة

Office of the UNHCR Geneva, Guidelines: field office activities concerning
statelessness, paragraph 4

الأمم المتحدة ،مفو�ض الأمم المتحدة ال�سامي ل�ش�ؤون الالجئين ،تقرير اللجنة
التنفيذية لبرنامج مفو�ض الأمم المتحدة ال�سامي ل�ش�ؤون الالجئين ،الجمعية العامة،
الوثائق الر�سمية ،الدورة الحادية وال�ستون)A/61/12/Add( ،
مفو�ضية �ش�ؤون الالجئين ،التو�صيات ب�ش�أن الحماية الدولية لالجئين التي اعتمدتها
اللجنة التنفيذية لبرنامج مفو�ضية الأمم المتحدة ل�ش�ؤون الالجئين.
المراجع
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اجتهادات دولية واقليمية

محكمة العدل الدولية ،ق�ضية نوتيبوم (المرحلة الثانية) ،الحكم ال�صادر في  6ني�سان/
�أبريل  ،1955موجز االحكام والفتاوى والأوامر ال�صادرة عن محكمة العدل الدولية،
1991 -1948
المحكمة االوروبية لحقوق االن�سان ،كا�ستيلو -بيتروتزي وزمال�ؤه �ضد البيرو ،حكم �صادر
في �أيار/مايو 1999
تعليقات جلان مراقبة االتفاقيات

اللجنة المعنية بحقوق االن�سان التعليق العام رقم  17المادة ( 24حقوق الطفل)
اللجنة المعنية بحقوق االن�سان ،التعليق العام  ،28المادة ( 3الم�ساواة في الحقوق بين
الن�ساء والرجال)
اللجنة المعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة ،النظر في التقارير المقدمة من الدول
الأطراف بموجب المادة  18من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة،
التقارير الدورية الثالثة المقدمة من الدول الأطراف ،لبنان2006 ،
اللجنة المعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة ،الفريق العامل لما قبل الدورة ،الدورتان
الأربعون والحادية والأربعون  20 – 16تموز /يوليو  ،2007قائمة الق�ضايا والأ�سئلة
المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية ،لبنان
اللجنة المعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة ،الفريق العامل لما قبل الدورة
الأربعين ١٤ ،كانون الثاني /يناير � ١ -شباط/فبراير  ،2007الردود على قائمة الق�ضايا
والأ�سئلة المتعلقة بالنظر في التقرير الدوري الثالث للبنان
اللجنة المعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة ،الدورة الأربعون 14 ،كانون الثاني/
يناير � ١ -شباط/فبراير  ،2008التعليقات الختامية للجنة المعنية بالق�ضاء على التمييز
�ضد المر�أة ،لبنان
لجنة الق�ضاء علي التمييز �ضد المر�أة ،الدورة الثالثة ع�شرة ،1992 ،التو�صية العامة 21
الم�ساواة في الزواج والعالقات الأ�سرية
لجنة الق�ضاء على التمييز العن�صري ،التو�صية العامة الثالثين ب�ش�أن التمييز �ضد غير
المواطنين ()2004
لجنة الق�ضاء على التمييز العن�صري ،الدورة الخام�سة وال�ستين للجنة الق�ضاء على التمييز
العن�صري ( )2005التو�صية العامة الثالثون ب�ش�أن التمييز �ضد غير المواطنين
المراجع
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قوانين لبنانية

الد�ستور اللبناني ال�صادر في � 23أيار �سنة  1926مع جميع تعديالته
اتفاقية ال�صلح الموقعة في لوزان في  24تموز � ،1923سل�سلة معاهدات ع�صبة الأمم1924 ،
رقم 701
قرار رقم  2825تاريخ � 30آب  ،1924التابعية اللبنانية والأتراك المقيمون في لبنان
القانون رقم  572تاريخ  1996/7/24االجازة للحكومة بان�ضمام لبنان الى الى اتفاقية الق�ضاء
على جميع ا�شكال التمييز �ضد المر�أة
القانون رقم  .3855تاريخ  1972/9/1االجازة للحكومة لالن�ضمام الى العهد الدولي للحقوق
المدنية وال�سيا�سية
القانون رقم  20تاريخ “ 1990/10/30اجازة ان�ضمام لبنان الى اتفاقية هيئة االمم المتحدة
لحقوق الطفل”
القانون  71/44تاريخ  24حزيران  1971دون تحفظ
خال�صة معاهدة لوزارن الموقعة في  ،1923/7/24التابعية
قانون التابعية اللبنانية (واالتراك المقيمون في لبنان) ال�صادر بقرار رقم  2825ال�صادر في
� 30آب �سنة 1924
قانون الجن�سية اللبنانية ،قانون �صادر بقرار رقم � 15صادر في  19كانون الثاني �سنة 1925
قانون التجن�س بالجن�سية اللبنانية� ،صادر في  27ايار 1939
قانون قيد وثائق الأحول ال�شخ�صية �صادر في  7كانون االول 1951
قانون رقم � 67/68صادر في  4كانون االول �سنة  1967اعتبار الدولة ممثلة في جميع دعاوى
الجن�سية
مر�سوم رقم  8837تاريخ  1932/1/15ت�أليف لجان �إح�صاء �سكان الجمهورية ومهاجريها
(وفر�ض حمل تذكرة الهوية و�إن�شاء �سجل نفو�س على �أ�سا�س العائلة و�أحكام مختلفة تتعلق
بالإح�صاء والمهاجرين)
قانون ا�صول المحاكمات المدنية
نظام مجل�س �شورى الدولة المنفذ يالقرار  10343تاريخ 1975/6/15
كتاب وزارة رقم  559تاريخ  1961/1/11جوابا على �س�ؤال المديرية العامة للأحوال
ال�شخ�صية

المراجع
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اجتهادات المحاكم اللبنانية

مجل�س �شورى الدولة الغرفة الرابعة ،القرار رقم  484تاريخ 2003/5/7
مجل�س �شورى الدولة ،قرار رقم  476تاريخ  1995/29/3مراجعة رقم 91/3011
مجل�س �شورى الدولة ،قرار رقم  25تاريخ 1987/1/29
مجل�س �شورى الدولة ،قرار رقم  476تاريخ  1995/29/3مراجعة رقم 91/3011
مجل�س �شورى الدولة ،قرار رقم  111تاريخ 1987/6/29
مجل�س �شورى الدولة ،قرار رقم  565تاريخ  28ني�سان 1964
محكمة التمييز المدنية ،الهيئة العامة ،قرار رقم  ،4تاريخ 1997/5/5
محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  27تاريخ 1972/3/15
محكمة التمييز المدنية ،الغرفة االولى ،الهيئة الثانية ،قرار رقم  23تاريخ 1967/12/8
محكمة التمييز المدنية الثانية قرار رقم  26تاريخ 1965/12/6
محكمة التمييز المدنية الثالثة قرار رقم  60تاريخ 1967/4/25
محكمة التمييز المدنية ،الغرفة االولى ،الهيئة الثانية ،قرار رقم  146تاريخ 1968/10/14
محكمة التمييز المدنية ،الغرفة االولى ،قرار رقم  146تاريخ 1968/10/14
محكمة التمييز المدنية ،الغرفة االولى ،الهيئة الثانية ،قرار رقم  146تاريخ 1968/10/14
محكمة التمييز المدنية الغرفة الثالثة ،قرار رقم  102تاريخ 1972/10/13
محكمة التمييز المدنية الغرفة الثالثة ،قرار رقم  102تاريخ 1972/10/13
محكمة التمييز المدنية الغرفة الثالثة ،قرار رقم  138تاريخ 1973/12/5
محكمة التمييز الثانية ،القرار رقم  5تاريخ 1966/6/24
محكمة التمييز المدنية الثالثة ،قرار رقم  4تاريخ 1967 /1/10
محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  9نق�ض تاريخ � 1973/3/24ص 74/298
محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  33تاريخ 1973/2/28
محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  33تاريخ 1974/3/5
محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  37تاريخ 1983/12/24
محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  6تاريخ 1980/7/14
محكمة التمييز ،الغرفة الأولى ،قرار رقم  82تاريخ 1970/10/21
محكمة التمييز الغرفة الثالثة ،قرار رقم  34تاريخ 1971/12/13
محكمة التمييز ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  10تاريخ 1972/1/10
محكمة التمييز ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  85تاريخ 1975/6/25
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محكمة التمييز المدنية ،الغرفة االولى ،الهيئة الثانية قرار رقم  57تاريخ /6/8
محكمة التمييز المدنية الغرفة الثالثة ،قرار رقم  34تاريخ 1971/12/13
محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  8تاريخ 1972/1/10
محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة ،قرار قم  37تاريخ 1983/12/24
محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  33تاريخ 1974/3/5
محكمة التمييز المدنية ،الغرفة الثالثة قرار رقم  92تاريخ 1973/7/4
محكمة التمييز المدنية الغرفة الثالثة ،قرار رقم  102تاريخ 1972/10/13
محكمة التمييز اللبنانية ،قرار رقم  34تاريخ 1971/12/13
محكمة التمييز الغرفة االولى الهيئة  2قرار رقم  9تاريخ 1970/2/7
محكمة التمييز الغرفة االولى ،الهيئة  ،2قرار رقم  23تاريخ 1967/12/8
محكمة التمييز المدنية الغرفة الثالثة ،قرار رقم  65تاريخ 1973/5/25
محكمة اال�ستئناف اللبنانية الغرفة المختلطة ،قرار تاريخ 1944/5/5
محكمة ا�ستئناف بيروت الغرفة ال�ساد�سة قرار 289
محكمة ا�ستئناف جبل لبنان الغرفة االولى ،قرار رقم  254تاريخ 1974/7/31
محكمة ا�ستئناف بيروت الغرفة ال�ساد�سة قرار  416تاريخ 1974/3/18
محكمة ا�ستئناف جبل لبنان المدنية ،الغرفة االولى ،قرار رقم  47تاريخ 1972/2/11
محكمة ا�ستئناف بيروت المدنية ،الغرفة ال�ساد�سة ،قرار رقم 1626
محكمة ا�ستئناف بيروت ،الغرفة ال�ساد�سة ،قرار رقم  385تاريخ 1973/3/12
محكمة ا�ستئناف جبل لبنان االولى ،قرار رقم  104تاريخ 1973/7/13
محكمة ا�ستئناف بيروت المدنية ،الغرفة ال�ساد�سة ،قرار رقم 1460
محكمة ا�ستئناف جبل لبنان المدنية قرار رقم  139تاريخ  16ني�سان  1962الن�شرة الق�ضائية
� 1962ص 824
محكمة ا�ستئناف جبل لبنان المدنية االولى قرار رقم  269تاريخ  22كانون االول  1966الن�شرة
الق�ضائية � 1966ص 1167
محكمة ا�ستئناف جبل لبنان الغرفة االولى ،قرار رقم  254تاريخ 1974/7/31
محكمة ا�ستئناف بيروت الغرفة ال�ساد�سة قرار  416تاريخ 1974/3/18
محكمة ا�ستئناف بيروت الغرفة ال�ساد�سة قرار  416تاريخ 1974/3/18
محكمة ا�ستئناف بيروت الأولى ،قرار رقم  182تاريخ 1971/2/13
محكمة ا�ستئناف جبل لبنان ،الغرفة االولى ،قرار رقم  189تاريخ 1970/5/29
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محكمة ا�ستئناف جبل لبنان ،الغرفة االولى ،القرار رقم  388تاريخ 1971/12/24
محكمة ا�ستئناف بيروت المدنية ،الغرفة ال�ساد�سة قرار رقم 1630
محكمة ا�ستئناف جبل لبنان االولى ،قرار رقم  47تاريخ 1972/2/11
محكمة ا�ستئناف بيروت ،الفرفة العا�شرة ،القرار رقم  502تاريخ 1970/4/32
محكمة ا�ستئناف بيروت ،الغرفة االولى ،القرار رقم  1068تاريخ 1967/4/3
محكمة ا�ستئناف لبنان ال�شمالي ،تاريخ  ،1966/1/12الن�شرة الق�ضائية 1966
محكمة ا�ستئناف لبنان ال�شمالي الغرفة االولى ،قرار رقم  16تاريخ 1974/1/21
محكمة ا�ستئناف بيروت الغرفة ال�ساد�سة قرار 1974 / 289
المحكمة االبتدائية الثالثة في المتن قرار في الدعوى ا�سا�س رقم  2006/400تاريخ
2006/2/23
المحكمة االبتدائية الثالثة في المتن ،قرار رقم  2005/1760تاريخ .2005/7/14
حكم محكمة البداية ال�صادر في 2002 /1/26
محكمة الدرجة االولى في جبل لبنان ،الغرفة الثالثة في جديدة المتن ،قرار رقم 2008/163
تاريخ 2008/5/22
المحكمة االبتدائية الثالثة في المتن ،قرار رقم  2005/176تاريخ 2005/7/14
محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان ،حكم بتاريخ 2009/6/4
محكمة الدرجة االولى في لبنان الجنوبي ،الغرفة الثانية ،قرار رقم  97/2تاريخ 1997/1/6
القا�ضي المنفرد المدني في طرابل�س الناظر بق�ضايا االحوال ال�شخ�صية ،قرار رقم 2009/98
تاريخ 2009/5/18
القا�ضي المنفرد في النبطية الناظر في دعاوى الأحوال ال�شخ�صية ،رقم  ،359بتاريخ
2007/11/20
المحكمة االبتدائية المدنية في لبنان الجنوبي ،الغرفة الثانية ،قرار رقم  96/15تاريخ
1996/1/29
محكمة بداية بيروت ،الغرفة الثالثة ،حكم رقم  67تاريخ 1970/3/6
محكمة بداية بيروت ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  150تاريخ 1970/7/16
محكمة بداية بيروت ،الغرفة الثالثة ،قرار رقم  126تاريخ 1970/5/26
محكمة الدرجة االولى في جبل لبنان ،الغرفة الخام�سة في جديدة المتن الناظرة في ق�ضايا
االحوال ال�شخ�صية ،حكم �صادر بتاريخ 2009/6/16
محكمة الدرحة االولى في جبل لبان ،الغرفة الثالثة في جديدة المتن ،الناظرة في الدعاوى
المالية ،الحكم  48/28تاريخ 2008/7/8
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كتب ،تقارير ومقاالت

الجن�سية اللبنانية بين القانون واالجتهاد الجن�سية اللبنانية بين القانون واالجتهاد درا�سة
تحليلية �شاملة الدرا�سات – القوانين واالجتهادات ،اعداد انطوان النا�شف ،من�شورات الحلبي
الحقوقية1999 ،
د� .سامي عبداهلل ،الجن�سية اللبنانية مقارنة بالجن�سية العربية ال�سورية والفرن�سية
بدوي ابو ديب ،الجن�سية اللبنانية ،المن�شورات الحقوقية �صادر ،طبعة ثانية مزيدة ومنقحة،
2001
لور مغيزل ،المر�أة في الت�شريع اللبناني ،معهد الدرا�سات الن�سائية في العالم العربي كلية
بيروت الجامعية ،الطبعة الأولى 1985
النائبان طبارة ودكا�ش قدما �إقتراح قانون لم�ساواة المر�أة بالرجل في اعطاء الجن�سية
الوالدها ،الوكالة الوطنية لالعالم2009/4/27 ،
اللقاء الوطني للق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة» اطلق حملته لتحقيق الم�ساواة بين المر�أة
والرجل من خالل ادخال تعديل على قانون الجن�سية ،الوكالة الوطنية لالعالم2005/8/24 ،
ا�ﻷ �ﺳﺒﺎب اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻻﻗﺘﺮاح م�شروع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بمنح اﻟﺠﻨ�ﺴﻴﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ،برنامج االمم المتحدة االنمائي
“مكتومو القيد” في لبنان :يولدون ويموتون بعيدا من ال�سجالت الر�سمية ،فاطمة ر�ضا ،جريدة
الحياة 23 ،ني�سان 2005
عددهم مجهول والم�آ�سي اليومية تع�صف بهم  ...مكتومو القيد في لبنان� :آالف لم يولدوا في
وثائق الدولة  ...ولم يموتوا� ،شبكة �أريج االعالمية
المحامي اليا�س ابو عيد في درا�سة اعدها لجريدة الديار حول مر�سوم التجن�س رقم 5247
ل�سنة  ،1994انظر جوزف ابو فا�ضل ،مر�سوم التجن�س اخطر من حروبنا الطائفية ،جريدة
الديار  5ت�شرين االول .1998
Refugees International Lives on Hold: The Human cost of Statelessness

جمعية ر ّواد فرونتيرز ،التقرير الموازي الى لجنة الق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة ،لبنان،
2008
اخرى

مراجعة ق�ضائية تقدمت بها الرابطة المارونية بتاريخ  1994/8/23امام مجل�س �شورى الدولة
�ضد المر�سوم البطاله
وزارة الداخلية والبلديات ،اال�سئلة العامة
االمن العام اللبناني ،اعالن وم�ستجدات ،موافقة زواج من �أجنبية
المراجع
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مر�سوم رقم  421تاريخ  28كانون االول �سنة  2007الترخي�ص للبناني باكت�ساب الجن�سية
البولونية
مر�سوم رقم  405تاريخ  28كانون االول �سنة  2007الترخي�ص باكت�ساب الجن�سية النم�ساوية
مر�سوم رقم  1229تاريخ  22كانون الثاني �سنة  2009الترخي�ص للبناني باكت�ساب الجن�سية
النروجية
مر�سوم  470والمر�سوم  471تاريخ � ، 2008/1/3سحب الجن�سية اللبنانية من متجن�سين،
الجريدة الر�سمية العدد  5تاريخ 2008/1/31

المراجع
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المراجع
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المالحق

المواثيق الدولية ذات العالقة بالجن�سية واالجانب الم�صادقة وغير الم�صادقة من قبل
لبنان
الدول الم�صادقة على اتفاقيتي  1954و1961
ن�صو�ص مختارة
مواثيق دولية
اتفاقية ب�ش�أن خف�ض حاالت انعدام الجن�سية
اتفاقية ب�ش�أن و�ضع الأ�شخا�ص عديمي الجن�سية
تو�صيات اللجنة التنفيذية لمفو�ضية �ش�ؤون الالجئين
( اللجنة التنفيذية ـ الدورة التا�سعة والثالثون ) 1988
القرارات التى اعتمدتها اللجنة التنفيذية ب�ش�أن الحماية الدولية لالجئين القرار رقم
 ( 50د  ) 38 -عام
( اللجنة التنفيذية ـ الدورة الثانية والأربعون )  1991القرارات التى اعتمدتها اللجنة
التنفيذية ب�ش�أن الحماية الدولية لالجئين القرار رقم  )42( 65عام
( اللجنة التنفيذية ـ الدورة الثالثة والأربعون )  1992القرارات التى اعتمدتها اللجنة
التنفيذية ب�ش�أن الحماية الدولية لالجئين القرار رقم  ) 43( 68عام
( اللجنة التنفيذية ـ الدورة الخام�سة والأربعون )  1994قرارات اعتمدتها اللجنة
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التنفيذية المعنية بالحماية الدولية لالجئين رقم  )45( 74عام
القرار رقم  ( 78د  -1995 – ) 46ب�ش�أن منع وتخفي�ض حاالت انعدام الجن�سية وحماية
الأ�شخا�ص عديمى الجن�سية
( اللجنة التنفيذية ـ الدورة ال�سابعة والأربعون )  1996قرارات اعتمدتها اللجنة
التنفيذية ب�ش�أن الحماية الدولية لالجئين رقم  )47( 79قرار عام ب�ش�أن الحماية الدولية
قرار رقم  )48( 81ـ  1997قرار عام ب�ش�أن الحماية الدولية
القرار رقم  )49( 85ـ  1998قرار ب�ش�أن الحماية الدولية
مواثيق جامعة الدول العربية التي وقع عليها لبنان
اتفاقية ب�ش�أن جن�سية �أبناء الدول العربية المقيمين في بالد غير التي ينتمون �إليها
ب�أ�صلهم قرارات مجل�س جامعة الدول العربية
مجل�س جامعة الدول العربية ،قرار رقم  / 914 :د  23تاريخ 1955/3/31
بروتوكول الدار البي�ضاء معاملة الفل�سطينيين في الدول العربية
قوانين لبنانية
التابعية اللبنانية قرار رقم � 2825صادر في � 30آب  1924التابعية اللبنانية (والأتراك
المقيمون في لبنان)
كتاب المفو�ض ال�سامي للجمهورية الفرن�سية في �سوريا ولبنان الم�ؤرخ في 1924/9/19
المتعلق بتف�سير القرار رقم  2825المخت�ص بالتابعية اللبنانية
الجن�سية اللبنانية �إكت�ساب الجن�سية اللبنانية وفقدانها قرار رقم � 15صادر في
 1925/1/19قانون الجن�سية اللبنانية
قرار رقم /182ل.ر� .صادر في  1939/8/26جن�سية الأ�شخا�ص الذين ا�ستعملوا حق
الإختيار المن�صو�ص عليه في المادة  3من الإتفاق الفرن�سي التركي المعقود في 23
حزيران �سنة 1939
قرار رقم /122ل.ر� .صادر في  1939/6/19تعديل القرار رقم  15تاريخ 1925/01/19
المتعلق بالجن�سية اللبنانية
مر�سوم ا�شتراعي رقم � 48صادر في  1940/5/31الغاء القانون ال�صادر في � 27أيار �سنة
 1939المتعلق ب�شروط التجن�س بالجن�سية اللبنانية
قانون �صادر في  1946/1/31الجن�سية اللبنانية
مر�سوم رقم � 398صادر في  1949/11/29طلبات اعتبار اال�شخا�ص من الجن�سية
اللبنانية
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قانون �صادر في  11كانون الثاني  1960المر�أة اللبنانية المقترنة ب�أجنبي
قانون رقم � 1967/68صادر في � 1967/12/4إعتبار الدولة ممثلة بالنيابة العامة في
جميع دعاوى الجن�سية
قيد وثائق الأحول ال�شخ�صية قانون �صادر في 1951/12/7
الإح�صاء العام قانون �صادر في 1934/11/24
قانون �صادر في  1931/12/19ذيل لقانون الإح�صاء (وجوب �إح�صاء القاطنين
والمهاجرين)
مر�سوم رقم � 8837صادر في  1932/1/15ت�أليف لجان �إح�صاء �سكان الجمهورية
ومهاجريها (وفر�ض حمل تذكرة
الهوية و�إن�شاء �سجل نفو�س على �أ�سا�س العائلة و�أحكام مختلفة تتعلق بالإح�صاء
والمهاجرين)
الملحق 1

نماذج من حاالت عديمي الجن�سية بفعل القانون في لبنان

يمكن القول ان لبنان هو بلد نموذجي ال�شكالية انعدام الجن�سية ،نظرا لقربه الجغرافي من
موطني �شعبين من عديمي الجن�سية بفعل القانون ،الأكراد والفل�سطينيين ،ا�ضافة الى تواجد
فئة عديمي الجن�سية من البدو (من العرب والغجر) ب�شكل ملحوظ في ال�شرق الأو�سط (حيث
يعرفون بالبدون والنور) وقد ا�ستقر عدد منهم في لبنان.
الفل�سطينيون
هناك ثالث فئات من الفل�سطينيين في لبنان :الالجئون الم�سجلون مع كل من وكالة غوث
وت�شغيل الالجئين في ال�شرق الأدنى (�أونروا) والدولة اللبنانية (او ما يعرف بالجئي  1948من
فل�سطين)؛ الالجئون الم�سجلون مع الدولة اللبنانية فقط دون الأونروا (او ما يعرف بالالجئين
غير الم�سجلين  )Non-Rوالالجئون غير الم�سجلون مع اي من ال�سلطات اللبنانية او الأونروا
في لبنان (او ما يعرف غالبا بالالجئين فاقدي االوراق الثبوتية في لبنان .)Non-ID
الفئة االولى من الالجئين الفل�سطينيين في لبنان م�ستثناة من اال�ستفادة من الحقوق التي
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توليها اتفاقية  1954الخا�صة باال�شخا�ص عديمي الجن�سية بموجب الفقرة  )1(2من هذه
االتفاقية التي تن�ص على عدم انطباق االتفاقية “على اال�شخا�ص الذين يتمتعون حاليا بحماية
او م�ساعدة توفرها لهم هيئة من هيئات االمم المتحدة او وكالة من وكاالتها غير مفو�ضية االمم
المتحدة ل�ش�ؤون الالجئين ما ا�ستمروا يتمتعون بالحماية او الم�ساعدة المذكورة” 221وبالتالي
ال يدخل ه�ؤالء �ضمن تعريف عديمي الجن�سية ح�سب االتفاقية .ويبلغ عدد ه�ؤالء الالجئين في
لبنان حوالي الـ� 416ألف الجئ 222او ما يقارب الع�شرة بالمئة من �سكان لبنان.
يمكن القول ان الالجئين الفل�سطينيين ال يمكنهم اكت�ساب الجن�سية اللبنانية بفعل ن�ص في مقدمة
الد�ستور اللبناني يق�ضي ان «ال توطين» 223،مع اال�شارة الى ان الد�ستور لم يحدد فئة اال�شخا�ص
الذين يحرمون من التمتع بهذا الحق ولي�س هناك اي ا�شارة اطالقا الى عدم جواز تجني�س
الفل�سطينيين .اال ان المفهوم العملي لـ»ال توطين» في هذا االطار غير وا�ضح في ظل مر�سوم
التجني�س رقم  5247ل�سنة  1994الذي تجن�س موجبه عدد كبير من الالجئين الفل�سطينيين.
ومهما يكن الأمر ،ال بد من الت�شديد على انه ال يجوز للبنان ان يمار�س التمييز �ضد جن�سية
محددة عندما يتعلق االمر بمنح الجن�سية اللبنانية .فبالرغم من ان اتفاقية الق�ضاء على كافة
ا�شكال التمييز العن�صري تن�ص على عدم م�سا�س احكامها بالأحكام القانونية ال�سارية في الدول
الأطراف فيما يتعلق بالجن�سية �أو المواطنة �أو التجن�س ،ت�شدد االتفاقية عينها على وجوب خلو
هذه االحكام من �أي تمييز �ضد �أي جن�سية معينة 224.نتيجة ذلك ،ال يحق للبنان ان يحظر على
الفل�سطينيين اكت�ساب الجن�سية اللبناني في حال احقيتهم لها ،وبالتالي اذا كان الفل�سطيني
م�ستوفيا ل�شروط التجن�س ،يجب ان يتاح له المجال لطلب الجن�سية اللبنانية وفق االجراءات
المذكورة �آنفا.
كما انه لما كان لبنان يمار�س تمييزا في نقل الجن�سية بالوالدة بين المر�أة اللبنانية والرجل
اللبناني ،ال يمكن للمر�أة اللبنانية ان تنقل الجن�سية الى اوالدها باالمومة ،وبالتالي في حال
زواج اللبنانية برجل فل�سطيني ،ال يمكن الوالدها ان يكت�سبوا الجن�سية اللبنانية وقد ينتهون
عديمي الجن�سية (كما ال يمكنها نقل هذه الجن�سية لزوجها) .في حين يمكن للرجل اللبناني
الذي يقترن بامر�أة فل�سطينية الأ�صل ان يمنحها الجن�سية اللبنانية بالزواج كما ان ينقل هذه
 221اتفاقية ب�ش�أن و�ضع الأ�شخا�ص عديمي الجن�سية ،الهام�ش � 9أعاله ،المادة 1
 222الأونروا ،ال�صفحة الرئي�سية ،الجئي فل�سطين ،متوفر على

http://www.un.org/unrwa//arabic/Refugees/index1.htm

(تمت مراجعة ال�صفحة في ت�شرين االول )2009
 223الد�ستور اللبناني �أعاله ،المقدمة ،الفقرة ط
 224اتفاقية الق�ضاء على كافة ا�شكال التمييز العن�صري ،الهام�ش  48اعاله ،المادة  1الفقرة 3
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الجن�سية البنائه باالبوة.
لكن ،رغم كل ما �سبق ،ال بد من اال�شارة الى ان بروتوكول الدار البي�ضاء الذي وقع عليه لبنان،
مع التحفظ على عدد كبير من مواده� ،شدد �صراحة على «مع االحتفاظ بجن�سيتهم الفل�سطينية
يكون للفل�سطينيين المقيمين حاليا في �أرا�ضي 221،»...وبالتالي للفل�سطينيين و�ضع خا�ص
بالن�سبة للتجن�س في لبنان وغيره من الدول العربية ،رغم ان مجل�س جامعة الدول العربية كان
222.
قد ا�صدر قرارا يفيد بو�ضوح امكانية ازدواج الجن�سية بالن�سبة لالجئين الفل�سطينيين
وقد ا�شارت وزارة الداخلية اللبنانية على موقعها االلكتروني �صراحة الى �سيا�سة لبنان ب�ش�أن
تجني�س الفل�سطينيين ،وذلك ردا على �س�ؤال بهذا الخ�صو�ص حيث اجابت «�إن قرارات الجامعة
العربية المتعلقة بالحفاظ على هوية ال�شعب الفل�سطيني تت�ضمن الطلب من الدول الأع�ضاء
عدم تجني�س الفل�سطينيين .كما �أن �إتفاق الطائف ن�ص على عدم تجني�س الفل�سطينيين»223.
وكانت وزارة العدل قد ا�شارت بالن�سبة الى الفل�سطينيين من فاقدي االوراق الثبوتية ،في اجراء
قد يزيد من حاالت انعدام الجن�سية بالن�سبة الوالد هذه الفئة من الالجئين ،الى انه
«لدى التدقيق في وثائق الزواج العائدة لفلسطينيين غير مسجلين في المديرية
العامة الدارة شؤون الالجئين الفلسطينيين وال يحملون مستندات وبطاقات من
حكومات مضيفة ،يتبين ان المعلومات الواردة في هذه الوثائق غير مسندة الى
مستندات وبطاقات هوية صادرة عن حكومة بل الى بطاقات صادرة عن منظمات
فدائية مختلفة .وبما ان البطاقات الصادرة عن المنظمات الفدائية ال تحدد جنسية
صاحبها فيما اذا كان فلسطينيا او اردنيا او سوريا او عراقيا وال تحمل في بعض
االحيان اسم صاحبها الحقيقي وهويته الكاملة ومحل اقامته واسم االم واالب
وصنعتهما ومحل اقامتهما وغيرها من المعلومات التي يفترض وجودها في وثائق
الزواج بموجب المادة  13من قانون  7كانون االول  ،1951وبما ان هذه المعلومات
التي فرضها القانون ال يكفي ان يصرح بها كما هي الحال في وثائق الزواج التي نحن
بصددها بل يجب ان تكون مثبتة ببطاقات رسمية صادرة عن هيئات رسمية ..ان
تسجيل هذه الوثائق المتعلقة بمثل هذه الزيجات قد يجعل امر تحديد جنسية
 221مجل�س جامعة الدول العربية ،بروتوكول الدار البي�ضاء ،متوفر على

http://fatehforums.com/showthread.php?t=27633&page=8

انظر الملحق رقم  .3انظر اي�ضا قرارات اخرى �صادرة عن مجل�س جامعة الدول العربية ب�ش�أن الالجئين
الفل�سطينيين في الملحق رقم 3
 222مجل�س جامعة الدول العربية ،قرار رقم  / 2491 :د  51تاريخ 1969/3/16 :
 223وزارة الداخلية والبلديات ،اال�سئلة العامة ،متوفر على

http://www.moim.gov.lb/ui/FaqDetails.aspx?faqid=488
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االوالد الناتجة عنها غير ممكن ،فيقتضي عدم تسجيل هذه الوثائق قبل تحديد
221
الهوية الصحيحة وجنسية كل من الزوجين».
االكراد
ي�ستوطن في لبنان اي�ضا عدد من االكراد الذي يعي�شون دون اي جن�سية رغم عالقاتهم اال�سرية
في لبنان منذ عقود من الزمن .ومن ال�صعب ح�صر عدد ال�سكان االكراد في لبنان لعدم وجود
اح�صاء ر�سمي اال ان التقديرات ت�شير الى عدد يقارب الـ 60الفا 222 .وكانت غالبية هذه الفئة
دون جن�سية حتى منت�صف ت�سعينيات القرن الما�ضي – ولم ي�ستطع ه�ؤالء الح�صول على
الجن�سية اللبنانية  -انما ربما يجب ان ن�ستثني حاالت فردية من اوالد هذه الفئة ا�ستطاعت
اثبات �شروط المادة  1كمجهولية هوية الوالدين او عدم اكت�ساب اي جن�سية بالبنوة عند الوالدة
مع الوالدة على االرا�ضي اللبنانية ،اال بموجب مر�سوم التجن�س عام  1994حيث يقال ان هذا
المر�سوم ادى الى اكت�ساب حوالي � 10آالف الى � 18ألف كردي الجن�سية اللبنانية ،وعجز حوالي
� 3آالف الى � 5آالف كردي من اال�ستفادة من المر�سوم لعوامل عديدة منها الكلفة المادية وعدم
223
التمكن من العودة الى لبنان.
البدو  -العرب والغجر
البدو هم قبائل درجت على الترحل من بلد الى �آخر وراء الما�شية ،وتقليديا هذه القبائل لم
تكن لها جن�سيات ولم تكن يطالب افرادها عند عبور الحدود باي وثائق حيث يبدو ان رئي�س
القبيلة هو الذي كان يتولى امر حركتها وعبورها ثم في مرحلة الحقة �صار يطلب منهم ابراز
ورقة موقعى من رئي�س القبيلة تفيد الى اية قبيلة ينتمون .وقد ا�ستقر عدد من البدو في لبنان
منذ حوالي منت�صف القرن الما�ضي ولم تعد عادة الترحل تمار�س 224.وهكذا وجد البدو انف�سهم
بحاجة الى وثائق للتنقل داخل لبنان او للعبور من لبنان الى بلد �آخر.
وكان المر�سوم رقم  8837تاريخ  1932/1/15المتعلق بت�أليف لجان �إح�صاء �سكان الجمهورية
ومهاجريها (وفر�ض حمل تذكرة الهوية و�إن�شاء �سجل نفو�س على �أ�سا�س العائلة و�أحكام مختلفة
تتعلق بالإح�صاء والمهاجرين) قد ن�ص في مادته الـ 12ان
 221وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة رقم  1974/149تاريخ  1974/5/30الهام�ش 79
اعاله� ،ص 7285
222 Refugees International Lives on Hold: The Human cost of Statelessness, available at http://
www.refugeesinternational.org/files/5051_file_stateless_paper.pdf

 223الم�صدر نف�سه
 224مقابلة مع امر�أة بدوية من عرب ابو عيد ،تاريخ 2009/8/23
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«القبائل الرحل فال تعد منها لبنانية اال القبائل التي تقيم كل عام أكثر من ستة اشهر
221
في أراضي لبنان”.
لكن لي�س هناك في القانون اي تف�صيل لمفعول اعتبار القبيلة لبنانية على جن�سية افرادها كما
لي�س هناك اي تف�صيل لالجراءات المتوجب اتباعها لح�صول ه�ؤالء على الجن�سية اللبنانية.
وكانت وزارة العدل قد افادت في ا�ست�شارة لها بالن�سبة لجن�سية البدو والعرب الرحل “ان
مجرد كون الفرد من العرب الرحل ال يتنافى والجنسية اللبنانية كما يستنتج من النصوص
المتعلقة بالعرب الرحل ...والمادة  619من قانون العقوبات في تعريفها العرب الرؤحل
افترضت امكانية اعتناقهم الجنسية اللبنانية وهذا نصها :يعد رحال بالمعنى المقصود في
هذه النبذة النور والبدو لبنانيين كانوا او غرباء متجولين في لبنان دون مقر ثابت ولو
كانت لهم موارد ويزاولون احدى الحرف ...ان قوانين الجنسية تطبق مبدئيا على العرب
222
الرحل طالما لم تستثنهم من احكامها”.
ويبدو ان عددا كبيرا من البدو كانوا يحملون بطاقات اقامة «قيد الدر�س» منذ �ستينيات القرن
الما�ضي ،وقد تجن�سوا بالجن�سية اللبنانية على ا�سا�س هذه البطاقات في العام .1994

نماذج عن حاالت عديمي الجن�سية بحكم الواقع في لبنان
الى جانب عديمي الجن�سية بحكم القانون ،هناك م�ؤ�شرات عددية الى وجود العديد
من عديمي الجن�سية بفعل الواقع في لبنان .حيث ادت الحرب الأهلية اللبنانية التي
ا�ستمرت �سحابة ما يزيد على الـ� 15سنة الى تدهور اال�ستقرار ال�سيا�سي في البالد والى
�ضعف تدابير الم�ساءلة والمحا�سبة ف�ضال الى االحتالل اال�سرائيلي لبع�ض اجزاء االقليم
اللبناني وتواجد قوات م�سلحة اجنبية في لبنان في مراحل متفاوتة ومتعددة من �سوريين
وفل�سطينيين واكراد وعرب وفرن�سيين واميركيين وقوات اليونيفيل وغيرها ،كل هذا ادى
الى العديد من الزيجات والوالدات غير الم�سجلة ف�ضال عن حاالت اليتم والوالدات “غير
ال�شرعية” ،ا�ضافة الى عدم �سير الم�ؤ�س�سات ب�شكل طبيعي خالل فترات عدم اال�ستقرار
هذه .وا�ضافة الى عدم اال�ستقرار المحلي ،ادى عدم اال�ستقرار في الدول المجاورة
 221مر�سوم رقم  8837تاريخ  1932/1/15ت�أليف لجان �إح�صاء �سكان الجمهورية ومهاجريها (وفر�ض
حمل تذكرة الهوية و�إن�شاء �سجل نفو�س على �أ�سا�س العائلة و�أحكام مختلفة تتعلق بالإح�صاء والمهاجرين)
 222وزارة العدل ،هيئة الت�شريع واال�ست�شارات ،ا�ست�شارة رقم /10ر 1955/تاريخ  ،1955/1/7الهام�ش 79
اعاله� ،ص 7191
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كالعراق وفا�سطين وال�سودان الى دخول اعداد كبيرة من الالجئين الى االرا�ضي اللبنانية،
قد يكون عدد منهم مجردا من جن�سيته او غير قادر على اال�ستفادة منها او على نقلها
الى اوالده ف�ضال عن عدم امكانية ت�سجيل زيجاتهم في بدانهم اال�صل .ف�ضال عن كون
لبنان موطنا ب�صفة م�ؤقتة لعدد كبير من العمال االجانب بمن فيهم العمال ال�سوريين،
ال�سريلنكييين ،الفيليبينيين ،االثيوبيين وغيرهم ممن يجدون انف�سهم اي�ضا في او�ضاع قد
ال ي�ستطيعون فيها ت�سجيل زيجاتهم واوالدهم.
ومع �أخذ التمييز �ضد المر�أة اللبنانية في نقل الجن�سية الى ابنائها باالعتبار ،ادت هذه
المجموعات المهاجرة الكبيرة ال محالة الى تواجد عدد كبير من اال�شخا�ص عديمي
الجن�سية بفعل الواقع ،ال �سيما بفعل زيجات بين الن�ساء اللبنانيات واالجانب ممن ال
ي�ستطيعون نقل الجن�سية الى ابنائهم.
�سنتطلع هنا ح�صريا الى حالتين من انعدام الجن�سية بفعل الواقع في لبنان هي حالة فئة
«مكتومي القيد» ،وفئة «قيد الدر�س».
مكتومو القيد
مكتومو القيد هم اال�شخا�ص الذين ال يمكن ان ين�سب لهم قيد ما ين�سبهم الى جن�سية
معينة ،وقد يكون ذلك ناتجا عن ا�سباب متعددة منها على �سبيل المثال الو�ضع القانوني
كالالجئين الفل�سطينيين او البدو او االكراد فيكونون في هذه الحالة عديمي جن�سية بفعل
القانون .او ب�سبب جن�سية احد الوالدين او كليهما االجنبية في حاالت ال ي�ستطيعون فيها
ت�سجيل زيجاتهم ووالدات اطفالهم �سواء في لبنان او في بلدهم اال�صل فينتهي االوالد
دون اية قيود .وقد تنطبق هذه الحالة على المر�أة اللبناية المتزوجة من اجنبي الجئ ال
ي�ستطيع الي �سبب من اال�سباب ت�سجيل زواجه في بلده اال�صل ،وفي حال كان غير �شرعي
في لبنان ربما قد تعجز اللبنانية عن ت�سجيل زواجها خوفا من مالحقة الزوج لالقامة
غير الم�شروعة وترحيله ،االمر الذي ي�ؤدي الى والدات غير م�سجلة وحاالت من مكتومي
القيد .وتنطبق هذه الحاالت اي�ضا على العالقات خارج رباط الزواج التي ينتج عنها اوالد
ال يعمد الى ت�سجيلهم او االعتراف بهم ،علما ان ه�ؤالء يجب ان يتمتعوا بحق الح�صول على
الجن�سية اللبنانية وفق الفقرة الثالثة من المادة االولى من القرار  ،15وعليهم بالتالي ان
يتقدموا بدعاوى امام المحاكم المدنية اللبنانية المخت�صة (غرفة االحوال ال�شخ�صية)
للح�صول على الت�سجيل .وتطلب المحكمة على الدوام ابراز وثائق �شخ�صية منها على
�سبيل المثال �سجل العائلة� ،شهادة اثبات ن�سب و�شهادات والدات كل من الوالدين ،ولذلك،
يتوجب على �صاحب ال�ش�أن المرور بالمحاكم الدينية المعنية قبل التوجه الى المحكمة
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المدنية ذات االخت�صا�ص للح�صول على اثبات الن�سب في حال لم يكن ن�سبه مثبتا.
وعندها يمكن للقا�ضي ان يعمد الى احالة الحالة الى االمن العام الذي يتولى التحقيق
فيها .وبالتالي تتميز هذه االجراءات بكونها طويلة ،ا�ضافة الى �صعوبة توفير الم�ستندات
المطلوبة التي قد تكلف مبالغ طائلة من المال .غير ان مكتومي القيد ه�ؤالء هم لبنانيون
ولي�سوا بحاجة �سوى الى ت�سجيلهم لالعتراف لهم بالجن�سية اللبنانية او اعالنها.
وتجدر اال�شارة الى ان حاالت مكتومي القيد تتفاقم وتتزايد عندما يعقد ه�ؤالء اال�شخا�ص
غير الم�سجلين زيجات غير م�سجلة بدورها ب�سبب عدم حيازتهم الوثائق الالزمة
للت�سجيل ،هذه الزيجات التي ت�ؤدي الى والدات غير م�سجلة مما يخلق مجتمعا كامال من
اال�شخا�ص غير الم�سجلين 221.وغالبا ما يلج�أ ه�ؤالء الى عقد زيجات �شرعية اال ان �صيغة
العقد الدينية وحدها دون ت�سجيله ال ت�ؤدي الى مفاعيل على م�ستوى ت�سجيل االوالد على
222
خانة االهل في دوائر النفو�س.
ويمكن ان يكون اي�ضا من مكتومي القيد اولئك الذين لم يت�سجلوا في اح�صاء العام 1932
رغم اقامتهم في لبنان بتاريخ � 30آب .1924
ووفق القرار  2825ال�صادر في ذلك اليوم (� 30آب  ،)1924كل �شخ�ص من التابعية
التركية كان مقيما في ارا�ضي لبنان الكبير بتاريخ � 30آب  1924يمكن ان يعد حكما
لبنانيا كما �سبق و�أ�سلفنا .ويمكن ان يفيد مكتومو القيد من هذه االحكام الثبات جن�سيتهم
اللبنانية .وكما �سبق وا�شرنا ،اعطى القانون رقم  67/68للمحاكم البدائية �صالحية
النظر في الدعاوى المتعلقة بمكتومي القيد بناء على معاهدة لوزان والقرار  2825التابع
لها .من هنا ،يتوجب على مكتومي القيد ممن تتوفر فيهم �شروط معاهدة لوزان والقرار
المذكورين ان يتقدموا من المحاكم اللبنانية بطلب ت�سجيلهم واالعتراف بجن�سيتهم
اللبنانية ،ولذلك ،عليهم ان يثبتوا ا�صلهم التركي واقامتهم في لبنان بتاريخ � 30آب 1924
كما �سبق بيانه اي�ضا .ونذكر انه يمكن اثبات اال�صل التركي بو�سائل متعددة ،منها ت�سجيل
�صاحب ال�ش�أن او ا�صوله من الذكور في ال�سجالت العثمانية ،او من خالل �شهادات االقارب
و�سجالتهم في حال عدم توفر الحالة الأولى ،ا�ضافة الى و�سائل اثبات اخرى اخذ بها
االجتهاد اللبناني ،اما االقامة في لبنان فيمكن اثباتها كواقعة مادية بكافة و�سائل االثبات
 221عددهم مجهول والم�آ�سي اليومية تع�صف بهم  ...مكتومو القيد في لبنان� :آالف لم يولدوا في
وثائق الدولة  ...ولم يموتوا� ،شبكة �أريج االعالمية ،متوفر على

http://www.arij.net/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&index=2&NrArticle=272&N
rIssue=3&NrSection=3&index=3

 222انظر "مكتومو القيد" في لبنان :يولدون ويموتون بعيدا من ال�سجالت الر�سمية ،فاطمة
ر�ضا ،جريدة الحياة 23 ،ني�سان 2005
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كما �سبق وا�شرنا 221.االمر الذي من �ش�أنه ان يقلل من حاالت انعدام الجن�سية في لبنان.
وقد اعتبرت محكمة التمييز في هذا االطار ،بالن�سبة لهذه الفئة من مكتومي القيد  -ان
مكتومي القيد هم اال�شخا�ص الذين ي�ستحقون الجن�سية بحكم القانون والذين اهمل
قيدهم في اح�صاء  1932النهم كانوا غائبين م�ؤقتا عن لبنان �آنذاك او النهم اهملوا
التقدم بالبيان االح�صائي او قدموا بيانات اح�صائية لم تت�ضمن جميع افراد العائلة
الخ ...وقد اجازت لهم المادة  19من المر�سوم رقم  8827تاريخ  1932/1/12المعدلة
بالمر�سوم  3826تاريخ � 10شباط  1939اجراء قيدهم فيما بعد في �سجالت االح�صاء
�ضمن مهل ا�ضافية ا�ستثنائية بد�أت  ...ومددت ...حتى اذا ان�صرمت هذه المهل كان
222
عليهم ان يراجعوا المحاكم العدلية الجراء هذا القيد...
لي�س هناك اي �أرقام ر�سمية تدل على عدد مكتومي القيد في لبنان ،وفي ظل هذه الواقع،
223
يمكن ا�ستخدام �سجالت وزارة العدل المتعلقة بنزالء ال�سجون كم�ؤ�شر على عددهم.
فئة «قيد الدر�س»
المعروفون بـ»قيد الدر�س» هم اجانب او عديمو جن�سية تقدموا للح�صول على الجن�سية
اللبنانية بموجب المادة الثالثة من القرار  15لعام  1925المتعلقة بالتجن�س بالجن�سية
اللبنانية ولم يكت�سبوا الجن�سية اللبنانية ،والدولة عاكفة على در�س او�ضاعهم لمعرفة ما
224
اذا كان بامكانها اعطا�ؤهم الجن�سية اللبنانية.
ومنهم اي�ضا «فئات كثيرة من اللبنانيين عانوا من تجاوزات ظروف اح�صاء العام
 1932وتجاوزات لجان االح�صاء» 225.حيث ن�صت المادة  13من المر�سوم رقم 8837
ال�صادر في  1932/1/15والمتعلق بت�أليف لجان �إح�صاء �سكان الجمهورية ومهاجريها
(وفر�ض حمل تذكرة الهوية و�إن�شاء �سجل نفو�س على �أ�سا�س العائلة و�أحكام مختلفة تتعلق
بالإح�صاء والمهاجرين) على
 221انظر على �سبيل المثال محكمة التمييز الغرفة االولى الهيئة  2قرار رقم  9تاريخ
 ،1970/2/7ومحكمة التمييز الغرفة االولى ،الهيئة  ،2قرار رقم  23تاريخ ،1967/12/8
الهام�ش  8اعاله ،ومحكمة ا�ستئناف بيروت المدنية ،قرار رقم  ،1626الهام�ش  87اعاله
 222محكمة التمييز المدنية الغرفة الثالثة ،قرار رقم  65تاريخ  ،1973/5/25مجلة العدل � 1974ص 298
 223انظر الهام�ش  139اعاله
 224محكمة ا�ستئناف جبل لبنان الغرفة االولى ،قرار رقم  254تاريخ  ،1974/7/31الهام�ش  81اعاله
 225المحكمة االبتدائية الثالثة في المتن ،قرار في الدعوى ا�سا�س رقم  2006/400تاريخ ،2006/2/23
الهام�ش  66اعاله
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«ان الالجئين من البالد التركية كالأرمن وال�سريان والكلدان والأروام و�سائر الأ�شخا�ص
الذين هم من �أ�صل تركي وقد وجدوا في تاريخ � 30آب �سنة  1924على الأرا�ضي اللبنانية
فانهم يعدون لبنانيين وفاقا لأحكام قرار المفو�ضية العليا الم�ؤرخ في � 30آب �سنة 1924
عدد  2825ولأجل عدهم لبنانيين يترتب عليهم ابراز تذاكر نفو�س الى اللجان وعلى هذا
المنوال يجري قيد الذين اكت�سبوا الجن�سية اللبنانية وفقا للقرار (�س)  15الم�ؤرخ في 19
كانون الثاني �سنة  1925و�أما الذين لج�أوا الى الأرا�ضي اللبنانية بعد ذلك التاريخ ولم
يكت�سبوا الجن�سية اللبنانية والذين ال يمكنهم اثبات وجودهم في الأرا�ضي اللبنانية في
التاريخ المذكور فيعدون �أجانب ويقيدون بال جن�سية».
كان يحمل ابناء فئة قيد الدر�س في ال�سابق بطاقات تثبت انهم من جن�سية غير معينة ،اال
انه وفي محاولة لت�سوية و�ضع هذه الفئة� ،صدر قانون في � 2آب  1962ق�ضى بان ت�ستبدل
�شهادات «قيد الدر�س» ب�سمات اقامة على ان ت�شير هذه ال�سمات الى ان جن�سية ه�ؤالء
االفراد هي «قيد الدر�س».
وح�سب محكمة التمييز كان من حق اوالد هذه الفئة بموجب الورقة التي تفيد انهم من
جن�سية غير محددة ان يقيدوا لبنانيين حكما �سندا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة
الأولى من القرار [ 15ومفادها انه يعد لبنانيا كل من ولد على االرا�ضي اللبنانية دون
ان يكت�سب بالبنوة اي جن�سية اجنبية كما هي حال كل من ولد على االر�ض اللبنانية من
والدين مجهولين او مجهولي التابعية] ،اال انه �سندا للقانون ال�صادر بتاريخ 1962/8/2
�سحبت البطاقات التي تثبت ان حامليها من جن�سية غير معينة وا�ستبدلت ببطاقات اقامة
221
ورد فيها ان جن�سية حامليها هي قيد الدر�س.
وفي االطار عينه اعتبرت محكمة اال�ستئناف كما ا�شرنا اعاله ان بطاقات قيد الدر�س
ومن قبلها بطاقات «جن�سية غير محددة» ال تكفي للقول بمجهولية الهوية .حيث ا�شارت
المحكمة ان بطاقات االقامة الم�ؤقتة من االمن العام التي ت�شير الى ان حامليها هم من
جن�سية غير معينة ،والتي اعطيت بق�صد اح�صاء االجانب الذين كانوا يقيمون في لبنان
منذ مدة طويلة دون ان يحملوا او يبرزوا لل�سلطات الر�سمية بطاقات هوياتهم اال�صلية او
جوازات �سفرهم ،وذلك بق�صد اح�صاء عدد ه�ؤالء االجانب وتنظيم اقامتهم في لبنان
بانتظار ت�سوية او�ضاعهم ب�صورة نهائية ،وان عبارة جن�سية غير معينة الواردة في هذه
البطاقات والتي ا�ستبدلت فيما بعد بعبارة من جن�سية قيد الدر�س كما جاء في مطالعة
المديرية العامة لالح�صاء ال ت�شكل بنظر هذه المحكمة دليال قاطعا على ان [والدي
 221الم�صدر نف�سه
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الم�ست�أنفين] ا�صبحا مجهولي التابعية لتطبيق احكام الفقرة  3من المادة  1من القرار
 221 .15لذا ال بد من ان يثبت حامل هذه البطاقة انه ال يحمل اية جن�سية اجنبية بفقدها او
بعدم حمله لجن�سية منذ اال�صل لال�ستفادة من احكام المادة  1من القرار  15كما ي�ستنتج
من قرار محكمة اال�ستئناف.
وي�ستنتج اي�ضا انه في حال تقدم احد افراد هذه الفئة الى الق�ضاء متذرعا ب�أحقيته
بالجن�سية اللبنانية ،القا�ضي يطلب التو�سع في التحقيق من االمن العام ،فاذا تثبتت
المحكمة ان لي�س لديه �أي جن�سية ،تطبق عليه الفقرة  2من المادة  1من القرار  15او
الفقرة  3اذا ثبت ان والديه من جن�سية مجهولة .وال بد من اال�شارة الى انه وفق المبادئ
القانونية العامة ،ال�شك يجب ان يف�سر لم�صلحة طالب الجن�سية.
ون�شير الى ان عددا من اال�شخا�ص الذين كانوا يحملون بطاقات قيد الدر�س قد ا�ستفادوا
من مر�سوم التجن�س لعام ( 1 ،1994منهم على �سبيل المثال عدد من افراد قبيلة ابو عيد
222
من البدو).
وتجدر اال�شارة الى ان االمن العام اللبناني كان قد ا�صدر م�ؤخرا مذكرة تفيد بامكانية
اعادة قيد اال�شخا�ص الذين هم من فئة قيد الدر�س وتجديد بطاقاتهم الكمال درا�سة
ملفاتهم ،حيث جاء فيها «كل �شخ�ص �أ�سا�س ًا من فئة قيد الدر�س ولم يعمل على تجديد
جواز �إقامته منذ العام  1986و�إعتبر غير م�سجل ،يمكنه التقدم من مركز �أمن عام
�إقليمي �ضمن نطاق �سكنه بطلب لإعادة قيده في فئة قيد الدر�س ومنحه جواز �إقامة وذلك
بعد �ضم جواز الإقامة القديم العائد له لي�صار الى �إجراء التحقيقات الالزمة حول الطلب
للقرار»223.

 221محكمة ا�ستئناف بيروت قرار  289تاريخ  1974/3/25الهام�ش  80اعاله
 222مقابالت مع عدد من افراد قبيلة ابو عيد ،حزيران و�آب 2009
 223عادة قيد فئة قيد الدر�س ،متوفر على

http://www.general-security.gov.lb/Arabic/TravelingDocs/td5/Pages/td5.aspx

(تمت مراجعة ال�صفحة في �شهر ت�شرين الثاني )2009
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الملحق 2

المواثيق الدولية ذات العالقة بالجن�سية واالجانب الم�صادقة وغير
الم�صادقة من قبل لبنان
ان�ضمام/توقيع

ا�سم الوثيقة

ال

االتفاقية ب�ش�أن خف�ض حاالت انعدام الجن�سية

ال

اتفاقية ب�ش�أن و�ضع الأ�شخا�ص عديمي الجن�سية

ال

االتفاقية الخا�صة بو�ضع الالجئين

ال

البروتوكول الخا�ص بو�ضع الالجئين

ان�ضمام

العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية

ال

البروتوكول االختياري للعهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية
وال�سيا�سية

ال

البروتوكول االختياري الثاني للعهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية
وال�سيا�سية الذي يهدف �إلى �إلغاء عقوبة الإعدام

ان�ضمام

اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة

ال

البروتوكول االختياري التفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
المر�أة

ان�ضمام

االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري

ان�ضمام

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل الخا�ص ببيع الأطفال،
بغاء الأطفال وا�ستغالل الأطفال في المواد الإباحية

توقيع فقط

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل الخا�ص با�شتراك
الأطفال في النزاع الم�سلح
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الملحق 3
الدول الم�صادقة على كل من اتفاقيتي  1954و 1961المتعلقة بانعدام الجن�سية
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الملحق رقم 4
ن�صو�ص مختارة
مواثيق دولية
اتفاقية ب�ش�أن خف�ض حاالت انعدام الجن�سية
اعتمدها في � 30آب�/أغ�سط�س  1961م�ؤتمر مفو�ضين انعقد عام  1959ثم عام  1961تطبيقا
لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ( 896د )9-الم�ؤرخ في  4كانون الأول/دي�سمبر 1954
تاريخ بدء النفاذ 13 :كانون الأول/دي�سمبر  ،1975طبقا لأحكام المادة 18
اعتمدها في � 30آب�/أغ�سط�س  1961م�ؤتمر مفو�ضين انعقد عام  1959ثم عام  1961تطبيقا
لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ( 896د )9-الم�ؤرخ في  4كانون الأول/دي�سمبر 1954
تاريخ بدء النفاذ 13 :كانون الأول/دي�سمبر  ،1975طبقا لأحكام المادة 18
�إن الدول المتعاقدة ،عمال بالقرار ( 896د )9-الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة
يوم  4كانون الأول/دي�سمبر .1954
و�إذ تري من الم�ستو�صب خف�ض حاالت انعدام الجن�سية عن طريق اتفاق دولي.
قد اتفقت علي الأحكام التالية:

المادة 1

 .1تمنح كل دولة متعاقدة جن�سيتها لل�شخ�ص الذي يولد في �إقليمها ويكون لوال ذلك عديم
الجن�سية .ويتم منح هذه الجن�سية:
(�أ) بحكم القانون لدي الوالدة� ،أو
(ب) بناء علي طلب يقدم �إلي ال�سلطة المخت�صة ،من قبل ال�شخ�ص المعني �أو بالنيابة عنه،
بالطريقة التي ين�ص عليها القانون الوطني .وال يجوز ،رهنا ب�أحكام الفقرة  2من هذه المادة،
�أن يرف�ض مثل هذا الطلب.
وللدولة المتعاقدة التي ين�ص ت�شريعها علي منح جن�سيتها بناء علي طلب يتم وفقا للفقرة
الفرعية (ب) من هذه الفقرة� ،أن تن�ص �أي�ضا علي منح جن�سيتها بحكم القانون في ال�سن
وبال�شروط التي يحددها قانونها.
 .2للدولة المتعاقدة �أن تجعل منح جن�سيتها وفقا للفقرة الفرعية ( 1ب) من هذه المادة
مرهونا بواحد �أو �أكثر من ال�شروط التالية:
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(�أ) �أن يقدم الطلب خالل فترة تحددها الدولة المتعاقدة ،ال يت�أخر مبد�ؤها عن �سن الثامنة
ع�شرة وال يجوز �أن تنق�ضي قبل �سن الحادية والع�شرين ،وعلي �أن يمنح ال�شخ�ص المعني مهلة
�سنة علي الأقل كيما ي�صبح �أهال لأن يتقدم �شخ�صيا بهذا الطلب دون حاجة �إلي الح�صول علي
�إذن ي�ؤهله لذلك.
(ب) �أن يكون ال�شخ�ص المعني قد �أقام ب�صورة معتادة في �إقليم الدولة المتعاقدة خالل فترة
يحددها قانون هذه الدولة ،ال يجاوز مجموعها ع�شر �سنوات وال يجاوز �شطرها الذي ي�سبق
مبا�شرة تقديم الطلب خم�س �سنوات.
(ج) �أال يكون ال�شخ�ص المعني قد �أدين بجريمة �ضد الأمن القومي �أو حكم عليه بال�سجن خم�س
�سنوات �أو �أكثر لفعل جنائي،
(د) �أن يكون ال�شخ�ص المعني قد ظل علي الدوام عديم الجن�سية.
 .3رغم �أحكام الفقرة ( 1ب) والفقرة  2من هذه المادة ،يمنح الطفل المولود في رباط الزواج
في �إقليم الدولة المتعاقدة من �أم تحمل جن�سيتها ،هذه الجن�سية لدي الوالدة �إذا كان �سيغدو،
لوال ذلك ،عديم الجن�سية.
 .4تمنح الدولة المتعاقدة جن�سيتها لأي �شخ�ص يكون لوال ذلك عديم الجن�سية ويكون �أحد �أبويه
بتاريخ والدته متمتعا بهذه الجن�سية� ،إذا كان ،بحكم تجاوزه ال�سن المحددة لتقديم طلبه �أو عدم
ا�ستيفائه ل�شروط الإقامة المقت�ضاة ،لم ي�ستطع اكت�ساب جن�سية الدولة المتعاقدة التي ولد في
�إقليمها .ف�إذا كان �أبواه يحمالن لدي والدته جن�سيتين مختلفتين ،كان قانون الدولة المتعاقدة
التي يلتم�س الح�صول علي جن�سيتها هو القانون المخت�ص في البت في �أمر جن�سيته هل يجب �أن
تتبع جن�سية �أبيه �أم جن�سية �أمه .وفي حالة وجوب تقديم طلب للح�صول علي الجن�سية يقدم هذا
الطلب �إلي الجهة المخت�صة من قبل ال�شخ�ص نف�سه �أو بالنيابة عنه ،بالطريقة التي ين�ص عليها
القانون الوطني .وال يجوز رهنا ب�أحكام الفقرة  5من هذه المادة� ،أن يرف�ض مثل هذا الطلب.
 .5للدولة المتعاقدة �أن تجعل منح جن�سيتها وفقا لأحكام الفقرة  4من هذه المادة مرهونا
بواحد �أو �أكثر من ال�شروط التالية:
(�أ) �أن يقدم الطلب قبل بلوغ الطالب �سنا تحدده الدولة المتعاقدة ،ال يجوز �أن يكون �أقل من 23
عاما.
(ب) �أن يكون ال�شخ�ص المعني قد �أقام ب�صورة معتادة في �إقليم الدولة المتعاقدة خالل فترة
ت�سبق مبا�شرة تقديم الطلب ،تحددها الدولة المتعاقدة علي �أال تتجاوز ثالث �سنوات،
(ج) �أن يكون ال�شخ�ص المعني قد ظل علي الدوام عديم الجن�سية.
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المادة 2

ما لم يثبت العك�س ،يعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في �إقليم دولة متعاقدة مولودا في هذا الإقليم
من �أبوين يحمالن جن�سية هذه الدولة.

المادة 3

لأغرا�ض تحديد التزامات الدول المتعاقدة في �إطار هذه االتفاقية ،يعتبر المولود علي متن
باخرة �أو طائرة مولودا في �إقليم الدولة التي ترفع الباخرة علمها �أو التي تكون الطائرة م�سجلة
فيها ،تبعا للحالة.

المادة 4

 .1تمنح كل دولة متعاقدة جن�سيتها لأي �شخ�ص لم يولد في �إقليم دولة متعاقدة ويكون لوال
ذلك عديم الجن�سية� ،إذا كان �أحد �أبويه بتاريخ والدته متمتعا بجن�سية تلك الدولة الأولي.
ف�إذا لم يكن �أبواه يحمالن لدي والدته نف�س الجن�سية ،كان قانون الدولة التي يلتم�س الح�صول
علي جن�سيتها هو القانون المخت�ص في البت في �أمر جن�سيته هل يجب �أن تتبع جن�سية �أبيه �أم
جن�سية �أمه .ويتم منح الجن�سية الممنوحة وفقا لهذه الفقرة:
(�أ) بحكم القانون لدي الوالدة� ،أو
(ب) بناء علي طلب يقدم �إلي ال�سلطة المخت�صة ،من قبل ال�شخ�ص المعني �أو بالنيابة عنه،
بالطريقة التي ين�ص عليها القانون الوطني .وال يجوز ،رهنا ب�أحكام الفقرة  2من هذه المادة،
�أن يرف�ض مثل هذا الطلب.
 .2للدولة المتعاقدة �أن تجعل منح جن�سيتها وفقا لأحكام الفقرة  1من هذه المادة مرهونا
بواحد �أو �أكثر من ال�شروط التالية:
(�أ) �أن يقدم الطلب قبل بلوغ الطالب �سنا تحدده الدولة المتعاقدة ،وال يجوز �أن يكون �أقل من
 23عاما.
(ب) �أن يكون ال�شخ�ص المعني قد �أقام ب�صورة معتادة في �إقليم الدولة المتعاقدة خالل فترة
ت�سبق مبا�شرة تقديم الطلب ،تحددها الدولة المتعاقدة علي �أال تتجاوز ثالث �سنوات.
(ج) �أال يكون ال�شخ�ص المعني قد �أدين بجريمة �ضد الأمن القومي.
(د) �أن يكون ال�شخ�ص المعني قد ظل علي الدوام عديم الجن�سية.
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المادة 5

� .1إذا كان قانون الدولة المتعاقدة يرتب فقدان الجن�سية علي �أي تغيير في الو�ضع ال�شخ�صي،
كالزواج �أو انق�ضاء الزواج� ،أو �إثبات الن�سب� ،أو االعتراف بالن�سب� ،أو التبني ،يتوجب جعل هذا
الفقدان م�شروطا بحيازة �أو اكت�ساب جن�سية �أخري.
� .2إذا كان المولود خارج رباط الزواج ،وفقا لت�شريع الدولة المتعاقدة ،يفقد جن�سية هذه الدولة
كنتيجة لالعتراف بن�سبه ،يتوجب �أن توفر له �إمكانية ا�سترداد هذه الجن�سية بطلب خطي يقدم
�إلي ال�سلطة المخت�صة وال يجوز لل�شروط التي يخ�ضع لها هذا الطلب �أن تكون �أ�شد �صرامة من
تلك المن�صو�ص عليها في الفقرة  2من المادة  1من هذه االتفاقية.

المادة 6

�إذا كان ت�شريع الدولة المتعاقدة ين�ص علي �أن فقدان ال�شخ�ص لجن�سيته �أو تجريده منها
ي�ستتبع فقدان زوجه �أو �أوالده هذه الجن�سية ،يتوجب جعل هذا الفقدان م�شروطا بحيازة �أو
اكت�ساب جن�سية �أخري.

المادة 7

�( .1أ) �إذا كان ت�شريع الدولة المتعاقدة يرتب فقدان الجن�سية �أو التخلي عنها ،ال يجوز لهذا
التخلي �أن يف�ضي �إلي فقدان هذه الجن�سية �إال �إذا كان ال�شخ�ص المعني يحوز� ،أو اكت�سب،
جن�سية �أخري.
(ب) ال ت�سري �أحكام الفقرة �( 1أ) من هذه المادة �إذا كان من �ش�أن تطبيقها �أن يتعار�ض مع
المبادئ المن�صو�ص عليها في المادتين  13و  14من الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان الذي
�أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في  10كانون الأول/دي�سمبر .1948
 .2ال يفقد مواطن �أية دولة متعاقدة جن�سيته �إذا طلب التجن�س في بلد �أجنبي ما لم يكت�سب
جن�سية هذا البلد الأجنبي �أو يح�صل علي ت�أكيد باكت�سابه لها.
 .3رهنا ب�أحكام الفقرتين  4و  5من هذه المادة ،ال يفقد مواطن �أية دولة متعاقدة جن�سيته علي
نحو يجعله عديم الجن�سية ب�سبب مغادرته البلد �أو �إقامته في الخارج �أو عدم الت�سجيل �أو �أي
�سبب �آخر من هذا القبيل.
 .4يجوز �أن يفقد ال�شخ�ص المتجن�س جن�سيته ب�سبب �إقامته في الخارج فترة يحددها قانون
الدولة المتعاقدة المعنية ،علي �أال تقل عن �سبع �سنوات متتالية� ،إذا هو لم يبلغ ال�سلطة
المخت�صة بعزمه علي االحتفاظ بجن�سيته.
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 .5لت�شريع الدولة المتعاقدة ،في حالة مواطنيها المولودين خارج �إقليمها �أن يجعل احتفاظهم
بجن�سيتها بعد انق�ضاء �سنة علي بلوغهم �سن الر�شد مرهونا ب�إقامتهم في ذلك الحين في �إقليم
تلك الدولة �أو الت�سجيل لدي ال�سلطة المخت�صة.
 .6في غير الظروف المذكورة في هذه المادة ،ال يفقد �أي فرد جن�سية دولة متعاقدة علي نحو
يجعله عديم الجن�سية ،حتى ولو كان حظر هذا الفقدان غير وارد بن�ص �صريح في �أي حكم �آخر
من �أحكام هذه االتفاقية.

المادة 8

 .1تمتنع الدول المتعاقدة عن تجريد �أي �شخ�ص من جن�سيته �إذا كان من �ش�أن هذا التجريد �أن
يجعله عديم الجن�سية.
 .2علي الرغم من �أحكام الفقرة  1من هذه المادة ،يمكن تجريد ال�شخ�ص من جن�سية الدولة
المتعاقدة:
(�أ) في الظروف التي ي�سمح فيها ،بمقت�ضى الفقرتين  4و  5من المادة  ،7بفقدان ال�شخ�ص لجن�سيته.
(ب) �إذا ح�صل علي الجن�سية بتقديم بيانات كاذبة �أو باالحتيال.
 .3علي الرغم من �أحكام الفقرة  1من هذه المادة ،يجوز للدولة المتعاقدة �أن تحتفظ بحقها
في تجريد ال�شخ�ص من جن�سيته �إذا هي ن�صت تحديدا ،لدي التوقيع �أو الت�صديق �أو االن�ضمام،
علي احتفاظها بهذا الحق لدي قيام واحد �أو �أكثر من الأ�سباب التالية� ،شريطة �أن تكون من
الأ�سباب التي ين�ص عليها ت�شريعها الوطني في ذلك الحين:
(�أ) �أن يكون ال�شخ�ص ،مت�صرفا علي نحو يناق�ض واجبه في الوالء للدولة المتعاقدة:
« »1قد قام ،خالفا لحظر �صريح من جانب هذه الدولة ،ب�أداء �أو موا�صلة �أداء خدمات لدولة
�أخري �أو بقبول �أو موا�صلة قبول رواتب منها� ،أو
« »2قد ت�صرف علي نحو يلحق �أذى خطيرا بالم�صالح الحيوية للدولة.
(ب) �أن يكون ال�شخ�ص قد �أق�سم يمين الوالء لدولة �أخري �أو �أعلن ر�سميا هذا الوالء �أو �أظهر
بالدليل القاطع ت�صميمه علي نبذ الوالء للدولة المتعاقدة.
 .4ال يجوز للدولة المتعاقدة �أن ت�ستخدم �سلطة التجريد التي تجيزها الفقرتان  2و  3من هذه
المادة �إال وفقا للقانون ،الذي يجب �أن يوفر لل�شخ�ص المعني الحق في محاكمة من�صفة �أمام
الق�ضاء �أو جهاز م�ستقل �آخر.
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المادة 9

ال يجوز للدول المتعاقدة تجريد �أي �شخ�ص �أو �أية مجموعة من الأ�شخا�ص من جن�سيتهم
لأ�سباب عن�صرية �أو اثنيه �أو دينية �أو �سيا�سية.

المادة 10

 .1يجب �أن تت�ضمن �أية معاهدة تعقد بين دولة متعاقدة وتن�ص علي نقل �إقليم ما �أحكاما
ت�ستهدف �ضمان عدم تعر�ض �أي �شخ�ص لأن ي�صبح عديم الجن�سية بفعل هذا النقل .وعلي
كل دولة متعاقدة �أن تبذل �أق�صي ما تملك من جهد ل�ضمان �إيراد هذه الأحكام في �أية
معاهدة تعقدها مع دولة لي�ست طرفا في هذه المعاهدة.
 .2في حالة عدم �إيراد هذه الأحكام ،يكون علي الدولة المتعاقدة التي نقل لها �إقليم ما،
�أو اكت�سبت �إقليما علي نحو �آخر �أن تمنح جن�سيتها للأ�شخا�ص الذين �سيكونون لوال ذلك
عديمي الجن�سية بفعل هذا النقل �أو االكت�ساب.
المادة 11
ت�سعي الدول المتعاقدة للعمل علي �أن يتم ،داخل �إطار الأمم المتحدة ،وفي �أقرب وقت
ممكن يلي �إيداع �صك الت�صديق �أو االن�ضمام ال�ساد�س� ،إن�شاء جهاز ي�ستطيع الأ�شخا�ص
الذين يطالبون بالإفادة من هذه االتفاقية �أن يلج�أ�ؤا �إليه كيما يدر�س طلباتهم وي�ساعدهم
في تقديمها �إلي ال�سلطة المخت�صة.

المادة 12

 .1تنطبق علي الأ�شخا�ص المولودين قبل بدء نفاذ هذه االتفاقية �أو بعده علي ال�سواء
�أحكام الفقرة  1من المادة � 1أو المادة  4من هذه االتفاقية  ،تبعا للحالة ،في ما يتعلق
بالدول المتعاقدة التي ال تمنح جن�سيتها بحكم القانون لدي الوالدة وفقا للأحكام
المذكورة.
 .2وتنطبق �أحكام الفقرة  4من المادة  1من هذه االتفاقية علي الأ�شخا�ص المولودين قبل
بدء نفاذ هذه االتفاقية �أو بعده علي ال�سواء.
� .3أما �أحكام المادة  2من هذه االتفاقية فال تنطبق �إال علي اللقطاء الذين يعثر عليهم في
�إقليم دولة متعاقدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية �إزاء تلك الدولة.
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المادة 13
ال يجوز ت�أويل هذه االتفاقية علي نحو يم�س �أية �أحكام �أكثر عونا علي خف�ض حاالت انعدام
الجن�سية ،قد ي�شتمل عليها الآن �أو فيما بعد الت�شريع النافذ في �أية دولة متعاقدة� ،أو قد ت�شمتل
عليها الآن �أو فيما بعد �أي اتفاقية �أو معاهدة �أخري �أو اتفاق ي�سري بين دولتين متعاقدتين �أو
�أكثر.

المادة 15
 .1تنطبق هذه االتفاقية علي جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ،والمو�ضوعة تحت
الو�صاية ،والم�ستعمرة ،والأقاليم غير المتروبولية الأخرى التي تكون �أية دولة متعاقدة م�س�ؤولة
عن عالقاتها الدولية .وعلي الدولة المتعاقدة المعنية ،رهنا ب�أحكام الفقرة  2من هذه المادة.
�أن تعلن ،لدي التوقيع �أو الت�صديق �أو االن�ضمام ،عن الإقليم �أو الأقاليم غير المتروبولية التي
�ستنطبق عليها االتفاقية تلقائيا كنتيجة لهذا التوقيع �أو الت�صديق �أو االن�ضمام.
� .2إذا كان �إقليم غير متروبولي ما غير معتبر ،علي �صعيد الجن�سية ،جزءا من الإقليم
المتروبولي� ،أو �إذا كانت القوانين �أو الأعراف الد�ستورية في الدولة المتعاقدة �أو في الإقليم غير
المتروبولي تجعل ر�ضا هذا الإقليم �ضروريا لكي تنطبق عليه االتفاقية ،تبذل الدولة المتعاقدة
المعنية جهدها للح�صول ،خالل فترة اثني ع�شر �شهرا تلي تاريخ توقيعها االتفاقية ،علي ر�ضا
الإقليم المتروبولي الذي يتطلبه ذلك .وعليها ،متي تم الح�صول علي هذا الر�ضا� ،أن ت�شعر به
الأمين العام للأمم المتحدة .و�إذ ذاك تنطبق هذه االتفاقية علي الإقليم �أو الأقاليم المذكورة
في هذا الإ�شعار ابتداء من تاريخ و�صوله للأمين العام.
 .3علي �أثر انق�ضاء فترة الأ�شهر الأثنى ع�شر المذكورة في الفقرة  2من هذه المادة ،تقوم
الدول المتعاقدة المعنية ب�إعالم الأمين العام بنتائج م�شاوراتها مع الأقاليم غير المتروبولية
التي تكون الدول المذكورة م�س�ؤولة عن عالقاتها الدولية والتي لم تعلن �أنها ترت�ضي انطباق هذه
االتفاقية عليها.

المادة 16
 .1تعر�ض هذه االتفاقية للتوقيع في مقر الأمم المتحدة منذ � 30آب�/أغ�سط�س  1961حتى 31
�أيار/مايو .1962
 .2يتاح توقيع هذه االتفاقية:
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(�أ) لجميع الدول الأع�ضاء في الأمم المتحدة.
(ب) ولأية دولة �أخري دعيت �إلي م�ؤتمر الأمم المتحدة المعني ب�إزالة �أو خف�ض حاالت انعدام
الجن�سية في الم�ستقبل.
(ج) ولأية دولة تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وجهت �إليها دعوة للتوقيع �أو االن�ضمام.
 .3تخ�ضع هذه االتفاقية للت�صديق ،وتودع �صكوك الت�صديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
 .4يتاح االن�ضمام �إلي هذه االتفاقية للدول الم�شار �إليها في الفقرة  2من هذه المادة ،ويقع
االن�ضمام ب�إيداع �صك ان�ضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 17
 .1لأية دولة ،لدي التوقيع �أو الت�صديق �أو االن�ضمام ،حق �إبداء تحفظ ب�ش�أن المواد  11و  14و
.15
 .2ال تقبل �أية تحفظات �أخري علي هذه االتفاقية.

تو�صيات اللجنة التنفيذية لمفو�ضية �ش�ؤون الالجئين

اعتمدها في � 28أيلول�/سبتمبر  1954م�ؤتمر مفو�ضين دعا �إلي عقده المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي بقراره � 526ألف (د )17-الم�ؤرخ في  26ني�سان�/أبريل 1954
تاريخ بدء النفاذ 6 :حزيران/يونيه  ،1960وفقا لأحكام المادة 39

المادة 1
تعريف م�صطلح «عديم الجن�سية»
 .1لأغرا�ض هذه االتفاقية ،يعني م�صطلح «عديمي الجن�سية» ،ال�شخ�ص الذي ال تعتبره �أية دولة
مواطنا فيها بمقت�ضى ت�شريعها.
 .2ال تنطبق هذه االتفاقية:
« »1علي الأ�شخا�ص الذين يتمتعون حاليا بحماية �أو م�ساعدة توفرها لهم هيئة من هيئات الأمم
المتحدة �أو وكالة من وكاالتها غير مفو�ضية الأمم المتحدة ل�ش�ؤون الالجئين ،ما ا�ستمروا
يتمتعون بالحماية �أو الم�ساعدة المذكورة،
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« »2علي الأ�شخا�ص الذين تعتبر ال�سلطات المخت�صة في البلد الذي اتخذوه مكانا لإقامتهم �أن
لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات ما يالزم حمل الجن�سية ذلك البلد،
 .3علي الأ�شخا�ص الذين تتوفر دواع جدية لالعتقاد ب�أنهم:
(�أ) ارتكبوا جريمة �ضد ال�سالم �أو جريمة حرب �أو جريمة �ضد الإن�سانية ،بالمعني الذي
تق�صده ال�صكوك الدولية المو�ضوعة للن�ص علي �أحكام ب�ش�أن هذه الجرائم،
(ب) ارتكبوا جريمة ج�سيمة غير �سيا�سية خارج بلد �إقامتهم قبل قبولهم فيه،
(ج) ارتكبوا �أفعاال م�ضادة لمقا�صد ومبادئ الأمم المتحدة.
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تو�صيات اللجنة التنفيذية لمفو�ضية �ش�ؤون الالجئين1
( اللجنة التنفيذية ـ الدورة التا�سعة والثالثون ) 1988
القرارات التى اعتمدتها اللجنة التنفيذية ب�ش�أن الحماية
()1
الدولية لالجئين
القرار رقم  ( 50د  ) 38 -عام

�إن اللجنة التنفيذية،
( �أ ) تكرر ت�أكيدها على الطابع الأ�سا�سى والأهمية الجوهرية بم�س�ؤوليات (المفو�ض
ال�سامى) فى مجال الحماية؛
( ب ) تالحظ العالقة المبا�شرة بين مراعاة معايير حقوق الإن�سان ،وتنقالت الالجئين
وم�شكالت الحماية؛
( و ) تعرب عن قلقها �إزاء االفتقار �إلى الحماية الدولية الكافية لمجموعات مختلفة من
الالجئين فى �أنحاء مختلفة من العالم ،بمن فيهم عدد كبير من الفل�سطينيين ،وت�أمل فى
موا�صلة الجهود داخل منظومة الأمم المتحدة ،لتلبية احتياجاتهم من الحماية؛
( ل ) تالحظ ال�صلة الوثيقة بين م�شكالت الالجئين والأ�شخا�ص عديمى الجن�سية
وتدعو الدول �إلى العمل بن�شاط على تق�صى وتعزيز التدابير المواتية للأ�شخا�ص عديمى
الجن�سية ،بما فى ذلك االن�ضمام �إلى اتفاقية  1954ب�ش�أن و�ضع الأ�شخا�ص عديمى الجن�سية،
واتفاقية عام  1961ب�ش�أن تخفي�ض حاالت انعدام الجن�سية ،وكذا اعتماد ت�شريعات لحماية
الحقوق الأ�سا�سية لعديمى الجن�سية ،والق�ضاء على م�صادر انعدام الجن�سية؛

( اللجنة التنفيذية ـ الدورة الثانية والأربعون ) 1991
القرارات التى اعتمدتها اللجنة التنفيذية ب�ش�أن الحماية
()1
الدولية لالجئين
القرار رقم  )42( 65عام

(�ص) ت�ؤكد مجددا القرار رقم  ،)39( )1( 50وتكرر ت�أكيد منا�شدتها للدول ب�أن تن�شط فى
ا�ستك�شاف وتعزيز التدابير المواتية للأ�شخا�ص عديمى الجن�سية ،بما فى ذلك االن�ضمام
لل�صكوك الدولية المتعلقة بالأ�شخا�ص عديمى الجن�سية ،وترى فى هذا ال�صدد �أنه من
المفيد �أن تقوم �أجهزة الأمم المتحدة لحقوق الإن�سان بمعالجة ق�ضايا انعدام الجن�سية ،بما
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فى ذلك م�شكلة الحرمان التع�سفى من الجن�سية وم�ضمون الحق فى الجن�سية؛

(اللجنة التنفيذية ـ الدورة الثالثة والأربعون ) 1992
القرارات التى اعتمدتها اللجنة التنفيذية ب�ش�أن
()1
الحماية الدولية لالجئين
القرار رقم  ) 43( 68عام

(د د) تكرر ت�أكيد دعوتها �إلى الدول والوكاالت الدولية ذات ال�صلة ب�أن تن�شط فى ا�ستك�شاف
وتعزيز التدابير المواتية للأ�شخا�ص عديمى الجن�سية ،ومع الإقرار بغياب هيئة دولية ذات
والية عامة على ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،تنا�شد المفو�ض ال�سامى بموا�صلة جهوده ب�صورة عامة
ل�صالح الأفراد عديمى الجن�سية و�أن ين�شط فى الت�شجيع على االلتزام بالوثائق الدولية
المتعلقة بانعدام الجن�سية وتنفيذها.

( اللجنة التنفيذية ـ الدورة الخام�سة والأربعون ) 1994
قرارات اعتمدتها اللجنة التنفيذية المعنية بالحماية
()1
الدولية لالجئين
رقم  )45( 74عام

(هـ هـ) تالحظ بقلق الم�شكالت الم�ستمرة للأ�شخا�ص عديمى الجن�سية فى مختلف
المناطق ون�شوء �أو�ضاع جديدة النعدام الجن�سية ،و�إذ ت�سلم بالم�س�ؤوليات التى عهدت بها
الجمعية العامة للأمم المتحدة للمفو�ضية فيما يتعلق بالوقاية من انعدام الجن�سية (قرار
الجمعية العامة رقم  ) )29( 3274تنا�شد المفو�ضية �أن تعزز جهودها فى هذا المجال ،بما
فى ذلك الدعوة �إلى االن�ضمام �إلى االتفاقية المتعلقة بالحد من حاالت انعدام الجن�سية
واالتفاقية المتعلقة بو�ضع الأ�شخا�ص عديمى الجن�سية ،وتدريب العاملين بالمفو�ضية
والموظفين الحكوميين ،والقيام بتجميع منظم للمعلومات حول �أبعاد الم�شكلة ،و�إبقاء
اللجنة التنفيذية على علم بهذه الأن�شطة؛

القرار رقم  ( 78د -1995 – ) 46

ب�ش�أن منع وتخفي�ض حاالت انعدام الجن�سية وحماية الأ�شخا�ص عديمى الجن�سية
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�إن اللجنة التنفيذية :
اقرارا منها بحق كل �إن�سان فى الح�صول على جن�سية ما وحقه فى عدم حرمانه من جن�سيته
ب�صورة تحكمية،
و�إذ ي�ساورها القلق من �أن ي�ؤدى انعدام الجن�سية ،بما يت�ضمنه من عدم قدرة ال�شخ�ص على
تحديد جن�سيته� ،إلى النزوح،
و�إذ ت�ؤكد على �أن منع وتخفي�ض حاالت انعدام الجن�سية وحماية الأ�شخا�ص عديمى الجن�سية
تعتبر عنا�صر مهمة للحيلولة دون ظهور حاالت لجوء محتملة،
( �أ ) تقر بالم�س�ؤوليات المنوطة بالفعل بالمفو�ض ال�سامى ب�ش�أن الالجئين عديمى
الجن�سية وفيما يتعلق بتخفي�ض حاالت �إنعدم الجن�سية ،وت�شجع مفو�ضية الأمم المتحدة
ل�ش�ؤون الالجئين على موا�صلة �أن�شطتها نيابة عن الأ�شخا�ص عديمى الجن�سية ،كجزء من
وظيفتها القانونية لتوفير الحماية الدولية ،وال�سعى لإتخاذ االجراءات الوقائية  ،وكذا
م�سئوليتها المنوطة بها من قبل الجمعية العامة عن القيام بالوظائف المقدرة لها �سلفا
بموجب المادة  11من اتفاقية  1961ب�ش�أن خف�ض حاالت �إنعدام الجن�سية؛
( ب ) تنا�شد الدول تطبيق ت�شريع ينظم الجن�سية يرمى �إلى تخفي�ض حاالت �إنعدام
الجن�سية بما يتوافق مع المبادىء الأ�سا�سية للقانون الدولى ،خا�صة من خالل منع
الحرمان من الجن�سية ب�صورة تحكمية ،ومن خالل �إلغاء الأحكام التى ت�سمح بالتخلى عن
جن�سية ما قبل حيازة جن�سية �أخرى �أو الح�صول عليها؛
( جـ ) تطلب من مفو�ضية الأمم المتحدة ل�ش�ؤون الالجئين �أن تن�شط فى الت�شجيع على
االن�ضمام التفاقية  1954ب�ش�أن و�ضع الأ�شخا�ص عديمى الج ن�سية واتفاقية  1961ب�ش�أن
خف�ض حاالت انعدام الجن�سية  ،نظرا لمحدودية عدد الدول المن�ضمة لهذين ال�صكين ،و�أن
تقدم �أي�ضا الخدمات الفنية واال�ست�شارية ذات ال�صلة  ،فيما يتعلق ب�إعداد وتنفيذ ت�شريعات
الجن�سية للدول المهتمة بذلك؛
(د) تطلب �أي�ضا من مفو�ضية الأمم المتحدة ل�ش�ؤون الالجئين �أن تن�شط فى الت�شجيع
على منع وخف�ض حاالت انعدام الجن�سية من خالل ن�شر المعلومات  ،وتدريب الموظفين ،
والم�س�ؤولين الحكوميين؛ وفى تعزيز التعاون مع المنظمات الأخرى المهتمة؛
(هـ) تدعو مفو�ضية الأمم المتحدة ل�ش�ؤون الالجئين �إلـى موافاتها مــرة كل عــامين ،
اعتبارا من الدورة ال�سابعة والأربعين للجنة التنفيذية  ،بمعلومات حول الأن�شطة التى تم
اال�ضطالع بها نيابة عن الأ�شخا�ص عديمى الجن�سية  ،خا�صة فيما يتعلق بتنفيذ ال�صكوك
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الدولية والمبادىء الدولية المت�صلة بانعدام الجن�سية  ،بما فى ذلك مدى ج�سامة م�شكلة
انعدام الجن�سية.

( اللجنة التنفيذية ـ الدورة ال�سابعة والأربعون ) 1996

قرارات اعتمدتها اللجنة التنفيذية ب�ش�أن الحماية الدولية لالجئين
رقم  )47( 79قرار عام ب�ش�أن الحماية الدولية

( ز ) ت�شير �أي�ضا �إلى �أهمية معالجة م�س�ألة عديمى الجن�سية ،بما فى ذلك من خالل
االن�ضمام �إلى اتفاقية عام  1954المتعلقة بو�ضع الأ�شخا�ص عديمى الجن�سية واتفاقية
عام  1961ب�ش�أن خف�ض �أعداد عديمى الجن�سية ،وترحب بان�ضمام البرازيل وغواتيماال �إلى
اتفاقية عام  1954وبان�ضمام �أذربيجان �إلى كلتا االتفاقيتين المتعلقتين بعديمى الجن�سية؛
وتنا�شد الدول الأخرى النظر فى االن�ضمام �إلى هاتين االتفاقيتين؛
( ن ) تالحظ بارتياح �أن�شطة المفو�ضية ب�ش�أن ترويج ون�شر قانون الالجئين ومبادئ
الحماية ،وتنا�شد المفو�ض ال�سامى اال�ستمرار فى تو�سيع وتقوية �أن�شطة الدعم والتدريب
للمكتب ،وي�شمل ذلك مجال الوقاية من انعدام الجن�سية وخف�ض �أعداد عديمى الجن�سية،
وغير ذلك من ق�ضايا الجن�سية ،مع الت�أييد الن�شيط للدول ومن خالل زيادة التعاون مع
المنظمات الدولية الأخرى ،والمنظمات غير الحكومية ،والم�ؤ�س�سات الأكاديمية وغير ذلك
من المنظمات ذات ال�صلة؛
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قرار رقم  )48( 81ـ 1997

قرار عام ب�ش�أن الحماية الدولية
(�س) ترحب بتنامى عدد الدول المن�ضمة �إلى اتفاقية عام  1954المتعلقة بو�ضع الأ�شخا�ص
عديمى الجن�سية واتفاقية عام  1961ب�ش�أن تقليل �أعداد عديمى الجن�سية ،وت�شجع المفو�ضية
على اال�ستمرار فى جهودها ،بالتعاون مع المنظمات ذات ال�صلة ،لت�شجيع المزيد من
االن�ضمام �إلى االتفاقيتين ،وكذلك تقديم الخدمات التقنية واال�ست�شارية والتدريب على
النطاق العالمى ،ون�شر المعلومات عن ق�ضايا انعدام الجن�سية والجن�سية ،وزيادة تعاونها مع
الدول والمنظمات الأخرى المعنية فى هذا المجال؛

القرار رقم  )49( 85ـ 1998
قرار ب�ش�أن الحماية الدولية

(م) ت�ؤكد مجددا �أهمية الحق فى الجن�سية وتدعو الدول �إلى اتخاذ كل التدابير ال�ضرورية
لمنع �أو تقليل تف�شى حاالت انعدام الجن�سية ،بما فى ذلك من خالل الت�شريع الوطنى
و�أي�ضا ،ح�سب االقت�ضاء ،من خالل االن�ضمام �إلى وتنفيذ االتفاقيات التى تعالج انعدام
الجن�سية ،وتوجه اهتماما خا�صا وعاجال فى هذا ال�صدد �إلى موقف �أطفال الالجئين
وملتم�سى اللجوء الذين يولدون فى بلدان اللجوء ويمكن �أن ي�صبحوا عديمى الجن�سية ما
لم توجد وتتبع ت�شريعات و�إجراءات ت�سجيل ذات �صلة؛

مواثيق جامعة الدول العربية التي وقع عليها لبنان
6

اتفاقية الجن�سية
ان حكومات :
المملكة الأردنية الها�شمية
جمهورية �سوريا
المملكة العراقية
المملكة العربية ال�سعودية
جمهورية لبنان
المملكة الليبية المتحدة
جمهورية م�صر
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المملكة المتوكلية اليمنية
رغبة منها فى التعاون تعاوناً وثيقا فى �شئون الجن�سية تنفيذاً لما ن�صت عليه المادة الثانية
من ميثاق جامعة الدول العربية :

 1مفو�ضية �ش�ؤون الالجئين ،التو�صيات ب�ش�أن الحماية الدولية لالجئين التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية
لبرنامج مفو�ضية الأمم المتحدة ل�ش�ؤون الالجئين ،متوفر على
http://www.unhcr.org.eg/publications_det.asp?doc_id=1112

( )1ورد فى وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم � 12ألف
( )1ورد فى وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم � 12ألف )(A/46/12/Add. 1
( )1ورد فى وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم � 12ألف )(A/47/12/Add. 1
( )1ورد فى وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم � 12ألف )(A / 49 / 12 / Add.1
 6اتفاقية الجن�سية ،وافق عليها مجل�س جامعة الدول العربية في مجل�س جامعة الدول العربية بالقرار
 / 776د ع /21ج  )1954 /4/ 5 - 4في الدورة العادية الحادية والع�شرون القاهرة ،1954/9/9 - 3/31 :
متوفر على
)(A/43/12/Add. 1

http://www.arableagueonline.org/las/arabic/details_ar.jsp?art_id=553&level_id=236#

لم تدخل حيز النفاذ بعد ،انظر
http://www.arableagueonline.org/las/picture_gallery/report2222222.pdf

 7لم تدخل حيز النفاذ وتعتبر الجامعة انها “تعالج و�ضعا لم يعد قائما” ،انظر تقرير مجل�س الجامعة
http://www.arableagueonline.org/las/picture_gallery/report2222222.pdf

� 8صادر في المعلوماتية القانونية
 9اللجنة المعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة ،النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف
بموجب المادة  ١٨من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة ،التقارير الدورية الثالثة
المقدمة من الدول الأطراف ،لبنان ،متوفر على
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/437/42/PDF/N0643742.pdf?OpenElement

 10الم�صدر نف�سه ،رقم 97
الم�صدر نف�سه ،رقم  162وما يليه
11
 12متوفر باللغة االنكليزية على
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/FrontiersLebanon.pdf

 13اللجنة المعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة ،الفريق العامل لما قبل الدورة ،الدورتان الأربعون
والحادية والأربعون
 ٢٠تموز/يول يه  ،١٦- ٢٠٠٧قائمة الق�ضايا والأ�سئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية،
لبنان ،متوفر على
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/463/57/PDF/N0746357.pdf?OpenElement

 14اللجنة المعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة ،الفريق العامل لما قبل الدورة الأربعين ١٤ ،كانون
الثاني /يناير � ١ -شباط/فبراير  ،٢٠٠٧الردود على قائمة الق�ضايا والأ�سئلة المتعلقة بالنظر في التقرير
الدوري الثالث للبنان ،متوفر على
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/553/81/PDF/N0755381.pdf?OpenElement

 15اللجنة المعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة ،الدورة الأربعون ١٤ ،كانون الثاني /يناير ١ -
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�شباط/فبراير  ،٢٠٠٨التعليقات الختامية للجنة المعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة ،لبنان ،متوفر
على
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/298/30/PDF/N0829830.pdf?OpenElement

 16يالحظ ان كل الم�شاريع المقدمة المذكورة تتناول حق المر�أة وال تعطي اطارا �شامال للحق
بالجن�سية
 17الوكالة الوطنية لالعالم ،2009/4/27 ،متوفر على
http://www.nna-leb.gov.lb/archive/27-04-2009/JOU70.html

 18الوكالة الوطنية لالعالم ،2005/8/24 ،متوفر على
http://www.nna-leb.gov.lb/archive/24-08-2005/JOU52.html
http://www.pogar.org/publications/gender/gc/phase2/law-ammend-pro-leb.pdf 19
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الملحق 4

حالة خا�صة :التمييز �ضد المر�أة

ار�سل لبنان تقريره الدوري الثالث الى لجنة الق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة في تموز ،2006
وقد ورد فيه:1
«�أ  -تحفظات لبنان على االتفاقية
 - 2بعد �أن �أعربت اللجنة عن قلقها �إزاء موا�صلة الدولة ال لبنانية �إبداء تحفظات على
الفقرة  ٢من المادة  ٩وعلى الفقرة ( ١ج)( ،د)( ،و) و (ز) من المادة  ١٦من االتفاقية،
ّحثت الدولة على التعجيل في القيام بالخطوات الالزمة للحد من تحفظاتها على االتفاقية
تمهيدً ا
ل�سحبها في نهاية المطاف (الفقرتان  ١٧و  ١٨من التعليقات الختامية).
� -3إن الأ�سباب الكامنة وراء �إبداء التحفظات الم�شار �إليها ،ال �سيما تلك المت ّعلقة بمو�ضوع
الأحوال ال�شخ�صية ،تكمن في �أن اللبنانيين ال يخ�ضعون لقانون واحد للأحوال
ال�شخ�صية ،بل �أن كل لبناني يخ�ضع لقوانين وت�شريعات طائفته ولمحاكم هذه الطائفة ،و�أن
لهذا التعدد الت�شريعي والق�ضائي في مجال الأحوال ال�شخ�صية �إطاره الد�ستوري وجذوره
المت�صلة بن�ش�أة الكيان اللبناني ال�سيا�سي وا�ستقراره  .لذلك يعتبر هذا المو�ضوع من �أكثر
ً
وارتباطا بالو�ضع ال�سيا�سي واالجتماعي العام في البالد ،وهو و�ضع في غاية
الموا�ضيع ح�سا�سية
التعقيد ،يزيد من �صعوبته ال راهنة �أن التحديات التي يواجهها لبنان حال ًيا لي�ست قليلة  .لهذه
خ�صو�صا و�أن الفترة
االعتبارات (المعوقات) مجتم ًعة ،لم يطر�أ تعديل على مو�ضوع التحفظات،
ً
الفا�صلة بين تعليقات اللجنة و�إعداد هذا التقرير هي �أّقل من �سنة».
«ثانيا  -تدابير حكومية و�إدارية
 - ١تدبير خا�ص مو ّقت ذو �صلة بالجن�سية
 ٢٠٠٣الذي �أجاز لمدير عام الأمن العام  - ٩٧ /٩/عم ً ال بالم ر�سوم رقم  ١٠٩٥٥تاريخ ١٧
منح �إقامات لبع�ض الفئات ومنها الأوالد من �أم لبنانية  ،ا ّ تخ ذت المديرية العامة للأمن العام
تدبي ًرا يق�ضى بم نح �إقامات مجاملة مجانية لمدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد للأوالد من �أم
لبنانية
�أ ًيا تكن جن�سية الزوج»2.
وبالن�سبة للتقدم المحرز بالن�سبة للمادة  9من االتفاقية (المتعلقة بالجن�سية) ذكر التقرير
التالي:3
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«المادة ٩
الجن�سية
�أوال  -في الو�ضع القانوني
تحفظ لبنان على البند  ٢من المادة  ٩المت ّعلق بمنح المر�أة ّح ًقا م�ساو ًيا لحق الرجل في
ّ - ١٦٢
ما
يت ّعلق بجن�سية �أطفالها  .وقد �أعربت اللجنة ،في تعليقاتها الختامية ،عن القلق �إزاء موا�صلة
الدولة
الطرف �إبداء هذا التحفظ ،و ّحثتها «على التعجيل بالقيام بالخطوات الالزمة للحد من
تحفظاتها على االتفاقية تمهيدً ا ل�سحبها في نهاية المطاف» (فقرة  ١٨من تعليقات اللجنة
الختامية).
 - ١٦٣للتذكير ،يقع التمييز �ضد المر�أة في قانون الجن�سية اللبناني الحالي في ثالث نقاط:
 عدم �إمكانية منح الأم اللبنانية جن�سيتها لأوالدها. عدم �إمكانية منح الزوجة اللبنانية جن�سيتها لزوجها الأجنبي. التمييز بين الأم اللبنانية بالأ�صالة والأم الأجنبية التي اكت�سبت الجن�سية اللبنانية� ،إذ يحقلهذه الأ خيرة �أن تمنح جن�سيتها لأوالدها �إذا بقيت على قيد الحياة بعد وفاة زوجها ،
في حين يمنع هذا الحق عن المر�أة اللبنانية الأ�صل.
ثانيا  -في الجهود المبذولة لتعديل قانون الجن�سية باتجاه الم�ساواة بين الجن�سين
التحفظ على البند  ٢من المادة  ٩من االتفاقية� ،أطلقت
 - ١٦٤في �سياق العمل على �إلغاء ّ
 ،المنظمات غير الحكومية المن�ضوية في «ال�شبكة الن�سائية اللبنانية» ،في خريف العام ٢٠٠٥
وبمبادرة من «مجموعة الأبحاث للتدريب والعمل التنموي « ،حملة «جن�سيتي حق لي ولأ�سرتي «،
بهدف تعديل الأحكام التي تميز بين الجن�سين في قانون الجن�سية اللبناني.
 - ١٦٥ا�ستندت الحملة من الناحية القانونية على:
 وجوب �إزالة التناق�ض الحا�صل بين ما جاء في الد�ستور اللبناني لجهة الم�ساواة بينالمواطنين وبين ما تت�ضمنه القوانين اللبنانية المجحفة بحق الن�ساء لجهة حجب �إمكانية
منح جن�سيتهن �إلى �أزواجهن و�أوالدهن.
 الإلتزام الفعلي بالمواثيق الدولية التي ّوقع عليها لبنان ،و�ضرورة �إلغاء التح ّفظات علىاتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أة.
 النظر �إلى واقع الن�ساء اللبنانيات المتزوجات من �أجانب والمقيمات في لبنان ،ور�صدالغبن الالحق بهن من جراء حرمان �أ�سرهن من المواطنية ،حقو ًقا وواجبات».
وكانت جمعية ر ّواد قد ار�سلت الى اللجنة تقريرا موازيا عن التمييز �ضد المر�أة في القوانين
وال�سيا�سات المتعلقة بالجن�سية واالقامة في لبنان ،هذا ن�صه:4
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رواد فرونتييرز
بدعم من الفيديرالية الدولية لحقوق االن�سان
تقدم
التقرير الموازي الموجه �إلى لجنة الق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة .
الجل�سة رقم  40المنعقدة من  14كانون الثاني (يناير) ولغاية الأول من �شباط (فبراير) �سنة
. 2008
«حقوق المر�أة في لبنان  :تمييز جندري (على ا�سا�س الجن�س) فيما يتعلق بحقوق الجن�سية
والإقامة»
مقدمة :
مئات الآالف من الن�ساء اللبنانيات الالتي تزوجن من �أجانب هن �ضحايا التمييز الجندري
(على ا�سا�س الجن�س) فيما يتعلق بموا�ضيع الجن�سية والإقامة  .هذا النوع من التمييز يت�سبب
لهن ولعوائلهن بمعاناة �إن�سانية وبقطع الروابط بينهن وبين الوطن وبتحلل العوائل  ،ويت�سبب
لذرية من عديمي الجن�سية  .يزداد الأمر �سوءا» حين تقدم المر�أة اللبنانية على الزواج من
�شخ�ص الجئ �أو من �شخ�ص عديم الجن�سية  ،فهي ال تملك في هذه الحاالت �إال �أن تعي�ش حياة
هام�شية  ،فاقدة االعتراف القانوني في ظل قوانين ونظم تمنعها من اك�ساب الجن�سية لزوجها
و�أوالدها  ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى الزيادة في �أعداد عديمي الجن�سية في لبنان  .تُتبع ال�سيا�سة
عينها على الن�ساء الالجئات الم�سجالت والمتزوجات ب�أزواج الجئين غير م�سجلين � ،إذ �أنه
ُيمنع على هذه الن�ساء منح و�ضعهم القانوني لأزواجهن و�أوالدهن  .في هذا المجال تتبع كل من
هيئة غوث الالجئين الفل�سطينيين الـ UNRWAوالحكومة ال�سلطات اللبنانية التمييز الجندري
(على ا�سا�س الجن�س) مخالفة بذلك لمبد�أ الم�ساواة بين المواطنين في الواجبات والحقوق
ولمبد�أ الم�ساواة �أمام القانون المدرج �صراحة في الد�ستور اللبناني ،وفي اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أنواع التمييز �ضد المر�أة (الـ )CEDAWالمواد  9 ، 2 ، 1و. 15
ت�أ�س�ست جمعية رواد فرونتييرز  -وهي جمعية لبنانية غير حكومية معنية بحقوق االن�سان –
في �أواخر �سنة  ، 1999بهدف الدفاع عن حقوق الالجئين وطالبي اللجوء  ،العمال المهاجرين
وعديمي الجن�سية  .تركز الجمعية ب�شكل خا�ص على مو�ضوع الح�صول على االعتراف القانوني
للفئات المذكورة �ضمن النظم القانونية .
يقت�صر هذا التقرير على �سيا�سة التمييزالجندري (على ا�سا�س الجن�س) المتبعة بين اللبنانيين
الرجال والن�ساء المتزوجين من �أجانب بما يتعلق بمو�ضوعي الجن�سية والإقامة  .يتطرق التقرير
�أي�ضا» �إلى م�س�ألة التمييز بين الرجال والن�ساء من غير اللبنانيين وخ�صو�صا» الالجئين بما
يتعلق بمو�ضوع الو�ضع القانوني له�ؤالء الالجئين ومو�ضوع �إقامتهم .
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�إن هذا التقرير ي�ستند ب�شكل �شبه كامل على عمل جمعية فرونييرز مع �أ�شخا�ص يواجهون هذا
النوع من التمييز .
�أقرت الدولة اللبنانية اتفاقية الـ CEDAWفي �سنة  1997مع بع�ض التحفظات على المواد ، 9,2
 16,1الفقرات (ج) ( ،د) ( ،هـ) و (و)  ،5ولغاية تاريخه لم تقر البروتوكول االختياري الملحق
باالتفاقية  ،والذي و�ضع قيد التنفيذ في  22دي�سمبر من �سنة  .2000قامت الحكومة اللبنانية
باعداد التقارير حول هذا المو�ضوع و�إر�سالها في ال�سنوات  20057 ،20046و. 20068
لم تتخذ ال�سلطات اللبنانية �أية خطوات لالمتثال �إلى انتقادات وتو�صيات «اللجنة الـ»CEDAW
 ،وبالأخ�ص بما يتعلق بالطلب المرفوع �إليها ل�سحب تحفظاتها للمواد  9و  16من االتفاقية
على اعتبار ان هذه التحفظات «تناق�ض مو�ضوع والغاية من االتفاقية» . 9والأكثر من ذلك �أن
المراجع اللبنانية المخت�صة قد تقاع�ست في اجراء التعديالت الالزمة في قانون الجن�سية
الحالي  ،الملزمة لها عمال” باقرارها اتفاقية الـ CEDAWالتي تق�ضي بالغاء جميع �أنواع
التمييز الجندري (على ا�سا�س الجن�س)  ،على الرغم من المطالبات العديدة من قبل المجتمع
المدني كان �آخرهذه المطالبات حملة «جن�سيتي حقي لي ولأ�سرتي» التي تم اطالقها في خريف
. 10 2005
�ضمان الد�ستور اللبناني للم�ساواة بين المواطنين :
لم ي�أت الد�ستور اللبناني بالذكر �صراحة عن مو�ضوع منع التمييز بين الرجال والن�ساء .تقدمت
لجنة الـ CEDAWبتو�صية للبنان تحثه بموجبها على « ادراج مواد ت�ضمن الم�ساواة على �أ�سا�س
الجن�س بالتوافق مع المادة الثانية من االتفاقية� ،إما في متن الد�ستور اللبناني �أو �ضمن الإطار
القانوني المنا�سب»11.
�إال �أنه  -وفي الأ�صل  -ي�شدد الد�ستور اللبناني على مبد�أ الم�ساواة بين المواطنين  .فالفقرة
(ج) من مقدمة الد�ستور تن�ص على �أن « لبنان جمهورية  ...تقوم على احترام  ....العدالة
االجتماعية والم�ساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز �أو تف�ضيل12».
وت�ضيف المادة ( )7منه على �أن «كل اللبنانيين �سواء لدى القانون وهم يتمتعون بال�سواء
بالحقوق المدنية وال�سيا�سية ويتحملون الفرائ�ض والواجبات العامة دونما فرق بينهم13».
وبالتالي  ،ف�إن �أي ت�شريع ي�سمح بالتمييز بين اللبنانيين يجب �أن يعتبر مخالفا» للد�ستور .
بالإ�ضافة �إلى ذلك  ،تو�صي لجنة الـ CEDAWبالأخذ بعين االعتبار مو�ضوع ادراج الإتفاقية
(� )CEDAWضمن و�سائل حقوق الإن�سان الدولية المذكورة في مقدمة الد�ستور � .14إال �أن
الد�ستور اللبناني قد ن�ص �صراحة في الفقرة (ب) من مقدمته على �أن «لبنان  .....هو ع�ضو
م�ؤ�س�س وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعالن العالمي لحقوق الإن�سان
وتج�سد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجاالت دون ا�ستثناء 15».و بما �أن لمقدمة
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ُف�سر لم�صلحة ادراج اتفاقية الـCEDAW
الد�ستور القيمة الد�ستورية ذاتها لموادها فيجب �أن ت َ

في الد�ستور حكما»  ،بالتالي تعتبر تحفظات لبنان على االتفاقية بمثابة ممار�سات غير
د�ستورية.

التمييز الجندري (على ا�سا�س الجن�س) في �إطار مو�ضوع الجن�سية :
ت�ستمر ال�سلطات في لبنان بالتمييز بين المواطنين اللبنانيين من ن�ساء ورجال بما يتعلق في
حقهم في منح جن�سيتهم �إلى �أزواجهم الأجانب و�أوالدهم من هذه الزيجات .
ن�صت المادة ال�ساد�سة من الد�ستور على �أن « الجن�سية اللبنانية وطريقة اكت�سابها وحفظها
وفقدانها تحدد بمقت�ضى القانون  16».ولهذا � ،صدر قانون الجن�سية اللبنانية بموجب القرار 25
ل�سنة  ،1925تم تعديل بع�ض مواد هذا القانون عدة مرات كان �آخرها قانون  11نوفمبر . 1960
على الرغم من ان الد�ستور اللبناني قد �ضمن الم�ساواة بين الجن�سين  ،ف�إن «قوانين الجن�سية»
اللبنانية عززت من التمييزالجندري (على ا�سا�س الجن�س) من خالل عدة م�ستويات ن�ستعر�ضها
تباعا»:
الم�ستوى الأول :التمييز على م�ستوى المبادئ التي ترعى قواعد منح الجن�سية:
ت�ستند م�س�ألة منح الجن�سية اللبنانية على مبدئين :
�أوال»  :مبد�أ �صلة الدم :jus sanguinis
تن�ص المادة الأولى من قانون  1925على �أنه « يعد لبنانيا :17
كل �شخ�ص مولود من �أب لبناني.
كل �شخ�ص مولود في ارا�ضي لبنان الكبير ولم يثبت انه اكت�سب بالبنوة عند الوالدة تابعية
اجنبية.
كل �شخ�ص يولد في ارا�ضي لبنان الكبير من والدين مجهولين او والدين مجهولي التابعية.
«بالتالي  ،ف�إن الدولة اللبنانية تعتبر �أن �صلة الدم هو المعيار الأ�سا�سي لتمكين الأوالد المولودين
من �أبوين لبنانيين من اكت�ساب الجن�سية اللبنانية .
�أما المعيار الجغرافي  ،فهو معيار ثانوي قليل الأهمية يمكن اعتماده �ضمن حدود �ضيقة و�أو�ضاع
معينة كحالة االطفال المولودين من �أبوين غير معروفين �أو من �أبوين من عديمي الجن�سية .
هذا يعني �أن القانون اللبناني يتبنى ب�شكل �أ�سا�سي مبد�أ �صلة الدم  jus sanguinisمن �أجل
منح جن�سيتها .
ثانيا»  :النظام الأبوي في الحق في نقل الجن�سية :
كما ذكر �آنفا»  ،ف�إن المادة الأولى من قانون الجن�سية اللبنانية ال�صادر في  1925يعتبر الأوالد
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لبنانيين �إذا كانوا من �أب لبناني  .ف�إن الطفل من �أب لبناني هو لبناني ب�شكل تلقائي .18
بالمقابل ف�إنه لي�س هناك �أي ذكر �أو تلميح عن الأوالد من �أم لبنانية  ،وبالتالي ف�إن القانون
اللبناني يتبع مبدا» �صلة الدم ح�صرا» من طرف الأب فيما يتعلق بنقل الجن�سية .
الم�ستوى الثاني :التمييز بين المواطنين اللبنانيين المتزوجين من �أجانب:
في حالة زواج الرجال اللبنانيين من زوجات �أجنبيات �أو من الجئات �أو من عديمات الجن�سية :
ت�ضمن المادة  5من قانون الجن�سية لعام  1925ح�صول الجن�سية اللبنانية للزوجات الأجنبيات
للأزواج اللبنانيين ب�شكل تلقائي بعد مرور �سنة من تاريخ ت�سجيل الزواج  .19وبالتالي  ،ف�إن
الن�ساء المتزوجات من رجال لبنانيين مخوالت للح�صول على الجن�سية اللبنانية فقط بعد مرور
�سنة من تاريخ الزواج � .أما الأوالد من الزواج فهم لبنانيون ب�شكل تلقائي .
في حالة زواج الن�ساء اللبنانيات من �أزواج �أجانب �أو من الجئين �أو من عديمي الجن�سية :
�إن الن�ساء اللبنانيات المتزوجات من �أجانب ل�سن قادرات على منح �أزواجهن الجن�سية اللبنانية
بعد مرور �سنة من تاريخ الزواج بعك�س ما هو الحال مع الرجال اللبنانيين  ،وال يعتبر الأوالد من
هذه الزيجات لبنانيين ب�شكل تلقائي .
�إال ان هناك حاالت محددة ي�سمح بها للمر�أة اللبنانية منح الجن�سية اللبنانية �إلى زوجها
و�أوالدها :
المادة  3من قانون الجن�سية لعام  1925تتطرق لثالث حاالت ت�سمح وفقها للأجنبي طلب
التجن�س بالجن�سية اللبنانية :
اذا ثبت �أنه �أقام في �أرا�ضي الجمهورية اللبنانية اقامة فعلية غير منقطعة  .مدة خم�س �سنوات.
اذا اثبت انه بعد اقترانه بامر�أة لبنانية اقام في لبنان اقامة غير منقطعة مدة �سنة واحدة على
االقل تبتدىء من تاريخ زواجه.
اذا ادى خدمات جلية للجمهورية اللبنانية .
ففي هذه الحاالت فقط  ،تمنح الجن�سية بناءا على طلب ال�شخ�ص المعني بموافقة رئي�س
الجمهورية بعد اجراء تحقيقات معينة .20
�إال �أنه وبموجب القرار  22ال�صادر بتاريخ  19حزيران (يونيو) 1939تم الغاء المادة  3من
قانون الجن�سية  .وقد جاء هذا التعديل مخالفا» لمبد�أ الم�ساواة وا�ساء لو�ضعية اللبنانيات
المتزوجات من الأجانب  .وبواقع الحال ،فقد جاءت جميع التعديالت الالحقة على قانون
الجن�سية اللبنانية لتحد من حق المر�أة في منح جن�سيتها �إلى زوجها الأجنبي بدل �أن يكون
العك�س كما هو مفتر�ض .
يعتبر بع�ض القانونيين ب�أن المادة  3لم تلغى وتبقى نافذة  ،م�ستندين في ذلك بداية» �إلى �أنه
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نظرا» لوجود عدة تعديالت لقانون  1925ف�إن كل تعديل كان يلغي التعديل ال�سابق ب�شكل كامل .
وي�ضيفون �إلى ذلك  ،ب�أن ال�سلطات المتعاقبة ظلت تمنح الجن�سية اللبنانية باال�ستناد �إلى المادة
 3المذكورة  .وعلى �أن �إلغاء المادة � 3سيطيح بكافة ال�سبل الآيلة �إلى عملية التجني�س بالجن�سية
اللبنانية  ،ولأنها هي المادة التي ا�ستند عليها ك�أ�سا�س لمر�سوم التجني�س لعام  .1994بما �أن
المادة  3هي الآلية الوحيدة للتجني�س في لبنان  ،فهذا دليل على �أن هذه المادة نافذة .
بالتالي  ،فالو�ضع ب�أكمله ي�شير على �أنه ال وجود لقاعدة موحدة تحكم عملية منح الجن�سية في
لبنان� . 21إن هذا الر�أي بعيد كل البعد عن �إال �أنه يعك�س حقيقة وجود عدم و�ضوح في القواعد
التي ترعى م�س�ألة منح الجن�سية يتوجب توحيدها لو�ضع حد لالرباك الحا�صل في م�س�ألة تطبيق
قانون الجن�سية .
في جميع الأحوال  ،وبغ�ض النظر عن مدى ا�ستمرار وجود المادة � 3ضمن الآليات القانونية
اللبنانية من عدمه  ،ف�إن الدرا�سة القانونية لمو�ضوع الجن�سية في النظام القانوني اللبناني
يثبت وجود حقوق غير مت�ساوية لكل من الرجال والن�ساء في لبنان  ،و�أن هذا التمييز ناتج عن
التمايز بين المواطنين اللبنانيين على ا�سا�س الجن�س .
الم�ستوى الثالث :التمييز بين المر�أة اللبنانية والمر�أة الأجنبية المتزوجة من الأجنبي المجن�س:
المراة الأجنبية المتزوجة من الأجنبي المتجن�س بالجن�سية اللبنانية:
تن�ص المادة ( )4من القرار  15ل�سنة  1925على �أن« :المقترنة من �أجنبي اتخذ التابعية اللبنانية
�أو الرا�شدين من الأوالد يمكنهم �أن يطلبوا �أن يح�صلوا على الجن�سية اللبنانية دون �شرط الإقامة
�سواء كان بالقرار الذي يمنح هذه التابعية للزوج �أو للأب �أو للأم �أو بقرار خا�ص وكذلك الأوالد
القا�صرون لأب �أجنبي تجن�س �أو لأم اتخذت التابعية وبقيت حية بعد وفاة الأب ف�إنهم يعتبرون
لبنانيون �إ ّال �إذا كانوا في ال�سنة الأولى التي تلي بلوغهم �سن الر�شد يرف�ضون هذه التابعية»22.
المر�أة اللبنانية المتزوجة من �أجنبي:
كما ذكر �آنفا»  ،ف�إن الن�ساء اللبنانيات غير مخوالت بمنح الجن�سية اللبنانية لأزواجهن ب�شكل
تلقائي � ،إال �أن هذا الحق يمكن �أن يعطى للن�ساء اللبنانيات بمقت�ضى المادة ( )4من القرار 15
ل�سنة  ، 1925اذا تم تف�سيرها بطريقة معينة .
ففي الواقع  ،تم التطرق للمادة ( )4المذكورة اعاله من قبل الفقه واالجتهاد من �أجل المقارنة
بين الو�ضع القانوني للأوالد القا�صرين للأجنبية المتجن�سة بالجن�سية اللبنانية وللأوالد
القا�صرين للمر�أة اللبنانية التي فقدت جن�سيتها بزواجها من �أجنبي وا�ستردتها بطالقها
منه  .هذه الحالة عندما تم تعديل المادة ( )7من القرار  15الآنف الذكر بموجب القانون
بتاريخ  1960/1/11التي خولت المر�أة اللبنانية التي فقدت جن�سيتها بالزواج �أن ت�ستردها
لدى الطالق  23.ق�ضت محكمة التمييزفي لبنان بعدم وجود فرق بين الفئتين من اللن�ساء
المذكورات �أعاله  .وبالتالي  ,ف�إنه قيا�سا» على ذلك يحق للأوالد القا�صرين من �أم لبنانية
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باكت�ساب الجن�سية اللبنانية .24
لم يتم تقبل هذا التوجه لمحكمة التمييز من قبل العديد من محاكم اال�ستئناف  ،ولم يح�سم
الفقه ر�أيه بهذا الخ�صو�ص  ،واختلف الفقهاء بين م�ؤيد 25ومعار�ض. 26
بالتالي  ,تخلق المادة ( )4و�ضعا» تمييزيا» بين الن�ساء اللبنانيات والن�ساء الأجانب المتزوجات
من رجال مجن�سين بالجن�سية اللبنانية .
التمييز الجندري (على ا�سا�س الجن�س) في �إطار مو�ضوع الإقامة :
ذكرنا �آنفا» ب�أنه فيما يتعلق بم�س�ألة انتقال الجن�سية �إلى �أوالدهن و�أزواجهن ف�إن الن�ساء
اللبنانيات يعاملن على �أنهن مواطنين من درجة ثانية .
�إال ان النظام الأبوي يذهب �إلى ابعد من ذلك لي�شمل الحق في الإقامة في بلدهم االم مع
ازواجهن و�أوالدهن  .فال فرق بين الأجنبي المتزوج من المر�أة اللبنانية و�أي اجنبي �آخر ،
فعملية الزواج ال يمنحه الحق التلقائي للإقامة في لبنان .
بين اللبنانيات واللبنانيون  :حقوق مختلفة فيما يتعلق بمو�ضوع الإقامة :
يفر�ض الأمن العام اللبناني �شروطا» عديدة لمنح الإقامة في لبنان  ،وهي :27
�أ� -أن يكون طالب الإقامة لبنانيا �أو من �أ�صل لبناني مثبت بم�ستندات ر�سمية ويحمل جن�سية
�أجنبية �أو عربية.
ب� -أن يكون طالب( ة ) الإقامة من والدة لبنانية �شرط �أن يكون على عاتق والدته وان ال
يتجاوز الخام�سة ع�شرة من عمره عند تقديم طلب الإقامة.
ج� -أن تكون طالبة الإقامة زوجة ل�شخ�ص لبناني �أو �أن يكون طالب الإقامة زوجا للبنانية بعد
التثبت من �صحة الزواج و �إبراز وثيقة زواج من ّفذة ح�سب الأ�صول وبالن�سبة للزوج يجب �أن
يقدم �أي�ضا تعهدا عند الكاتب العدل بعدم القيام ب�أي عمل م�أجور في لبنان� ،إ�ضافة الى �ضم
م�ستند يثبت مدخوله ال�شهري لإعالته.
د�   -أن يثبت طالب ( ة ) الإقامة �أنه له دخل �شهريا ال يقل عن خم�سة ماليين ليرة لبنانية
�أو ما يعادلها بالعمالت الأجنبية مت�أتيا عن تحويالت خارجية �أو تقاعدية �أو ما �شابه كافية
لإعالته و�أن ي�ضم تعهد ًا عند الكاتب العدل بعدم القيام ب�أي عمل م�أجور في لبنان.
هـ� -أن يثبت بموجب دفتر توفير �أنه �صاحب ر�صيد ال يقل عن ثالثماية مليون ليرة لبنانية
في �أحد الم�صارف العاملة في لبنان مجمد منذ �أكثر من ثالثة �أ�شهر مرفق بتعهد منظم لدى
الكاتب العدل بعدم قيامه ب�أي م�أجور في لبنان على �أن ت�ضم الى المعاملة �صورة عن دفتر
التوفير موقعة وم�صدقة من قبل رئي�س مركز الأمن العام �شخ�صيا.
و� -أن يكون طالب ( ة ) الإقامة موظفا �أو م�ستخدما دائما �أو متعاقدا لدى �إحدى ال�سفارات
�أو المنظمات الدولية المعتمدة في لبنان ،وبناء على طلب ال�سفارة و المنظمة ،وحتى انتهاء
المهمة المكلف بها.
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ز� -أن يكون طالب ( ة ) الإقامة من الم�ستثمرين العرب والأجانب وفقا لتقدير المديرية العامة
للأمن العام بعد عر�ض الم�ستندات الالزمة.
با�ستثناء الالجئين الفل�سطينيين  ،للأمن العام اللبناني �أن يمنح �إقامات «مجاملة» لبع�ض
الفئات من الأجانب في الحاالت ال�ستة التالية:
العربـي �أو الأجنبـي من والـدة لبنانيـة اذا كان ال يعمـل.
زوجة اللبناني العربية �أو الأجنبية� أو الفل�سطينية اللآجئة في غير لبنان �إذا كانت ال تعمل.
العربي �أو الأجنبي المولود في لبنان من والدين غير لبنانيين �إذا كان يتابع درا�سته .
العربي �أو الأجنبي من �أ�صل لبناني ويحمل جن�سية ثانية تفر�ض عليه الح�صول على �إقامة في
لبنـان
الدبلوما�سي من مختلف الجن�سيات الذي �سبق له وعمل في لبنان ويرغب بالإقامـة فيه بعد
�إحالته على التقاعـد .
حاملو بطاقات الإقامة من فئة «قيد الدر�س».
يت�ضمن المر�سوم  17561ال�صادر بتاريخ � 18سبتمبر( 1962المتعلق بتنظيم عمل الأجانب في
لبنان) الأ�شخا�ص المتزوجون من ن�ساء لبنانيات والأ�شخا�ص المولودون من الأمهات اللبنانيات
 ،فعلى ه�ؤالء الح�صول على الموافقة الم�سبقة لوزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية قبل الح�صول
على االذن بالإقامة .
ن�ستنتج مما تقدم على �أنه:
للمر�أة الأجنبية المتزوجة من رجل لبناني الحق بالح�صول على االذن بالإقامة في لبنان دون
�أي �شروط (هذا �إذا لم ترغب بالح�صول الجن�سية اللبنانية ) .
ال يمكن للأجانب المتزوجين من اللبنانيات الإقامة في لبنان �إال بعد اتمام عدة �شروط .
وبالنتيجة ق�إن القرارت والقواعد التي ترعى اذونات الإقامة له�ؤالء م�شابهة �إلى حد كبير
لتلك التي ترعى جميع الأجانب  .28بالإ�ضافة ب�أنه تتفاقم حجم التعقيدات في حالة زواجات
الالجئين. 29
لالمهات اللبنانيات حق منح جن�سينهن اللبنانية �إلى �أوالدهن �ضمن �شروط وحاالت معينة تم
ذكرها �سابقا» (كون الأوالد تحت الو�صاية الأم  ،ولم تتجاوز �أعمارهم الـ� 15سنة )  ،يمكن
للأمن العام اللبناني �أن يوافق على منح الأوالد الرا�شدين من �أم لبنانية (فوق الـ� 15سنة)
�إقامة مجاملة ب�شرط �أال يعمل ه�ؤالء على الأرا�ضي اللبنانية .30
ت�شمل هذه ال�سيا�سة او�ضاع الن�ساء اللبنانيات المتزوجات من الجئين فل�سطينيين غير م�سجلين
 ،بالإ�ضافة �إلى غيرهم من الالجئين (ولو كانوا معترف بهم كالجئين من قبل المفو�ضية العليا
لالجئين في منظمة الأمم المتحدة . 31هناك عدد غير قليل من الن�ساء اللبنانيات المتزوجات
من الجئين فل�سطينيين �أو من الجئين غير فل�سطينيين .
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يتبع الأمن العام اللبناني – باعتباره المولج بمتابعة ق�ضايا الإقامة – �سيا�سة خا�صة محددة
فيما يتعلق بالالجئين الفل�سطينيين� . 32أما بالن�سبة لالجئين غير الم�سجلين  ،فلي�س هناك
من قواعد تحكم �آثار زيجات ه�ؤالء اللبنانيات والأو�ضاع القانونية لهن ولأوالدهن  .33وفيما
يتعلق بالالجئين غير الفل�سطينيين فلي�س هناك من �أحكام ترعى زيجات ه�ؤالء نظرا العتبارهم
كمهاجرين غير �شرعيين حتى ولو كانوا معترفا” بهم من قبل المفو�ضية العليا ل�ش�ؤون
الالجئين .وبالنتيجة يعي�ش ه�ؤالء حياة هام�شية ويواجهون خطر االعتقال وال�سجن والترحيل ،
مخلفين ورائهم زوجاتهم اللبنانيات و�أوالدهم دون �أدنى حماية قانونية .34
التمييز الجندري (على ا�سا�س الجن�س) بين الالجئين والالجئات الفل�سطينيات :
ن�شرت جمعية رواد فرونييرز في العام  2005تحليال» قانونيا» ودرا�سة لل�سيا�سات المتبعة مع
الالجئين الفل�سطينيين غير الم�سجلين في لبنان  ،35بينت هذه الدرا�سة بان كل من ال�سلطات
اللبنانية ومفو�ضية غوث الالجئين الفل�سطينيين (الأنروا) تمار�سان تمييزا «جندريا» فيما
يتعلق بالحق في الت�سجيل .36
في الواقع  ،تعتمد مفو�ضية غوث الالجئين الفل�سطينيين (الأنروا) النظام الأبوي في م�س�ألة
انتقال الحق في الت�سجيل  .فانتقال الحق في الت�سجيل تتم عن طريق كبار الذكور في العائلة
� .إن اتباع هذه ال�سيا�سة لهو خرق وا�ضح لقانون مبادئ حقوق الإن�سان  ،وت�ساهم في ا�ستفحال
مو�ضوع عدم االعتراف .37
ينقل الرجل الفل�سطيني و�ضعه القانوني �إلى كل من زوجته و�أوالده .
كما تم ذكره �آنفا»  ،ت�سمح ال�سلطات اللبنانية والمفو�ضية (الأنروا) لالجئ الفل�سطيني �إ�ضافة
قيود زوجته و�أوالده �إلى ملف الت�سجيل الخا�ص به .38
بالمقابل  ،ال يمكن للمر�أة الفل�سطينية نقل و�ضعها القانوني �إلى زوجها و�أوالدها .
بالتالي  ،ف�أنه لم يتم منح الحقوق عينها للمر�أة الفل�سطينية  ،39التي بدورها ال ت�ستطيع �أن
تدرج ا�سم زوجها في ملفات الأمم المتحدة  ،وال ت�ستطيع نقل و�ضعها القانوني �إلى �أوالدها .40
التمييز الجندري (على ا�سا�س الجن�س) ينتج مزيدا من عديمي الجن�سية:
�إن التمييز الجندري الممار�س من قبل ال�سلطات اللبنانية يت�سبب في ازدياد عدد عديمي
الجن�سية في لبنان .
�إن �سيا�سة انكار حق المر�أة اللبنانية في منح جن�سيتها �إلى زوجها الأجنبي و�أوالدها  ،وانكار حق
الالجئة في نقل و�ضعها القانوني �إلى �أوالدها  ،تت�سبب في زيادة عدد عديمي الجن�سية  ،وتخلق
بالنتيجة حالة من تبعية الزوجة للزوج  ،حتى بعد حدوث الطالق .41
بطبيعة الحال  ،ف�إنه �إذا تم اعطاء المر�أة الحق التلقائي في منح جن�سيتها لأوالدها  ،فلن تدخل
في متاهات طلب اذنات الإقامة .
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ي�سوء الو�ضع �أكثر ف�أكثر عندما تتزوج المر�أة اللبنانية من الجئ غير م�سجل (فل�سطيني او غير
فل�سطيني)  ،ونظرا» لعدم الت�سجيل ال يمكن معاملة الأوالد من هذه الزيجات كالأوالد المولودين
من زيجات بين اللبنانيات والأجانب من �أ�صحاب الجن�سيات (مع مراعاة �شرطي عدم تجاوز
�أعمارهم � 15سنة ووجودهم تحت و�صاية �أمهاتهم)  .42فالأوالد المولودون من هذه الزيجات
ي�صبحون عديمي الجن�سية مثلهم مثل �آبائهم .43
في التو�صيات :
�إن التمييز الجندري (على ا�سا�س الجن�س) الموجود في الت�شريعات اللبنانية والممار�سة
الفعلية لل�سلطات المعنية فيما يتعلق بحقي الجن�سية والإقامة  ،لهو خرق وا�ضح لمبد�أ الم�ساواة
�أمام القانون ومبد�أ حظر التمييز على �أ�سا�س الجن�س الم�صانان في كل من الد�ستور اللبناني
وااللتزامات الملقاة على لبنان بموجب القوانين الدولية والوطنية.
وعليه  ،ف�إنه على ال�سلطات اللبنانية الموجبات التالية:
ازالة كل �أنواع التمييز الجندري (على ا�سا�س الجن�س) في القوانين والممار�سات الر�سمية
 ،وتحديدا في كل ما يتعلق بمو�ضوعي الجن�سية والإقامة  .فعلى لبنان – وفي �إطار الحملة
الوطنية لحقوق الإن�سان – �أن يعمل على التوفيق بين الت�شريعات الوطنية وبالتزاماتها
بالمعاهدات الدولية ذات ال�صلة .
الرجوع عن كافة التحفظات اللبنانية على معاهدة الغاء جميع �أنواع التمييز �ضد المر�أة
والبروتوكول الخا�ص الملحق بها .
ايجاد �أطر قانونية وتطبيقية وم�ؤ�س�ساتية فعالة ل�ضمان حماية الالجئين .
بالإ�ضافة �إلى ما تقدم  ،على الوكاالت الدولية التابعة للأمم المتحدة ادراج الق�ضاء على جميع
�أنواع التمييزالجندري (على ا�سا�س الجن�س) فيما يتعلق بالجن�سية والإقامة في جميع قراراتها
و�أن�شطتها بما فيها مكتب المفو�ضية العليا لحقوق الإن�سان  ،OHCHRالتعاون مع اللجنة
البرلمانية لتطوير الخطة الوطنية للعمل على حقوق الإن�سان .
طرحت اللجنة المعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة ،الفريق العامل لما قبل الدورة بعد
درا�سة تقرير لبنان ال�س�ؤال التالي المتعلق بالجن�سية44:
« نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري الثالث للبنان CEDAW/C/(.
)LBN/3
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الجن�سية
 - ٢٨يقول التقرير �أطلقت «المنظمات غير الحكومية» المن�ضوية في «ال�شبكة الن�سائية
اللبنانية» ،في خريف العام  ... ، ٢٠٠٥حملة «جن�س ّيتي حق لي ولأ�سرتي» ،ﺑﻬدف تعديل
الأحكام التي تم ّيز بين الجن�سين في قانون الجن�سية اللبنا ني «(الفقرة  .) ١٦٤هل تعتزم
الحكومة اال�ستفادة من الزخم الذي ول د ته هذه الحملة التخاذ خطوات لتغيير الأحكام الواردة
في قانون الجن�سية اللبناني التي تنطوي على التمييز �ضد المر�أة؟ يرجى تقديم تفا�صيل ،بما
في ذلك جدول زمني للإ�صالح الت�شريعي».
وقد ردت ال�سلطات اللبنانية بالتالي:45
«الجن�سية
ال�س�ؤال رقم ٢٨
�إن الو�ضع ال�سيا�سي المت�أ ّزم الذي يعي�شه البلد منذ حرب تموز  ٢٠٠٦وتداعياﺗﻬا
لم يف�سح اﻟﻤﺠال �أمام �أي تق ّدم ر�سمي (حكومي �أو ت�شريع ي ) في مو�ضوع �إعطاء الأم اللبنانية
المتزوجة من غير لبناني حق منح جن�سيتها لأوالدها».
وفي تقريرها الختامي حول لبنان اعربت اللجنة عن ا�ستمرار قلقها حيال التمييز بين المر�أة
والرجل في قانون الجن�سية اللبناني واو�صت بتعديله46
 وي�ساور اللجنة القلق ب�ش�أن عدم رغبة الدولة الطرف �سحب تحفظه ا على الفقرة ٢من المادة  .٩ومما يثير قلق اللجنة ب�صفة خا�صة ت�أكيد الدولة الطرف �أنه لي�س بو�سعها،
لأ�سباب �سيا�سية ،تعديل قانون الجن�سية ال�ساري لديها بما ي�سمح للمر�أة اللبنانية بمنح جن�سيتها
لأطفالها وزوجها الأجنبي.
 - ٤٣وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإقرار بالآثار ال�سلبية المترتبة على قانون
الجن�سية ال�ساري لديها فيما يتعلق بالن�ساء اللبنانيات المتزوجات من �أجانب و�أطفال
�أولئك الن�ساء و�أن تقوم ،تبعا لذلك ،بتنقيح قانون الجن�سية ال�ساري لديه ا و�إلغاء تحفظه ا
 .على الفقرة  ٢من المادة .»9
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