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�سكر

ت�شكر جمعية رّواد فرونتيرز فريق البحث الذي عمل على اعداد 

وانتاج هذه الدرا�شة التي تن�شم الى مجموعة الدرا�شات القانونية 

وال�شيا�شاتية ال�شابقة للجمعية، وهو يت�شمن على وجه الخ�شو�ص 

الدكتورة حليمة قعقور وفرح يا�شين وغيده فرنجية اللواتي قمن 

بالدرا�شة المبدئية، وبم�شح االدبيات المتعلقة بمو�شوع الجن�شية في 

لبنان، وبرنا حبيب التي عملت على تحليل الن�شو�ص الدولية والقوانين 

اللبنانية وتف�شيراتها، مكملة بذلك العمل المبدئي ال�شابق. وت�شكر 

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

والرئي�ص جون القزي لم�شاهمته في التعليق على الدرا�شة واغنائها 

والتقديم لها. 

�سميرة طراد 
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تمهيد

من اجل مجتمع قانونه في خدمة نا�سه

الن ال حياة لمجتمع يجعل نا�شه في خدمة قانونه، فان المجتمع المتطلع الى االمام هو الذي 

يجعل قانونه في خدمة نا�شه.

وال ي�شتقيم الي مجتمع ان ين�شد اال�شتقرار فاالزدهار، اذا كان يحتوي في طياته بذور االنفجار، 

تبعا للظالمة التي يعي�شها فيه من انكر عليه حقه الطبيعي االن�شاني في االنت�شاب اليه قانونا، 

هو المنخرط فيه واقعا.

وال يعقل ان نعي�ص في القرن الواحد والع�شرين، وفي مجتمعنا لحينه فئات من »البدون«، ال 

جن�شية تظللهم وال اطار قانونيا يحميهم وال قاعدة تربطهم، كما وفئات من »مكتومي القيد« 

ا�شُتلبوا بغير خطاأ منهم حق االنت�شاب، وحرموا رابطة التعريف، من دون ان نغفل عن ذوي 

»الجن�شية قيد الدر�ص« حيث تراخى »الدر�ص« عقودا ولم يقترن بعد بنتيجة حا�شمة تبرر او 

تحجب. 

ان احكام قانون الجن�شية التي تعود الى العام 1925 وال�شارية لحينه، باتت قا�شرة عن معالجة 

الحاالت الم�شاهدة بعد نّيف وثمانين حوال؛ فهي كالدواء الذي تنتهي مدة �شالحيته بعد 

ان�شرام فترة زمنية على و�شعه قيد التداول، فاإن اعرا�شا مر�شية �شتثور جراء اال�شرار على 

ا�شتعماله بالرغم من انق�شاء امده، فيم�شي والحال هذه هو الداء!!

واذا ما اعتمدنا مقاربة مو�شوعية، �شمولية غير جزئية لتلك االحكام المتراخية بفعل قانون 

الزمن، لوجدنا انها ملتب�شة في بع�شها، غام�شة في بع�شها االآخر، ناق�شة في مجملها؛ ولو 

فت�شنا عن اال�شباب، لغ�شنا في بحر من التبريرات تتدرج من ال�شيا�شة الى ... االجتماع، 

مجاوزة الحق االن�شاني، مجانبة الم�شاواة وجانية على ن�شف المجتمع بحجة حماية ن�شفه 

االآخر!!

وما يزيد ال�شورة �شبابية بل �شوداوية، هو ت�شّيد الملل �شاحات المطالبة المجتمعية، فتال�شى 

الغ�شب، المحرك الطبيعي الأي تغيير او تعديل، الى نوع من الم�شاكنة المَر�شية التي باتت بفعل 

االيام واالعتبارات المتقاطعة، مْر�شية، 



فاذا بمجمل التف�شيرات لقانون الجن�شية ارتدت الطابع الكال�شيكي، واذا بالتدابير المالزمة 

روتينية ال�شياق، جامدة مثل الن�شو�ص التي تاأثرت بها لحد االلت�شاق.

فهل يعقل ان م�شترعا يف�شل االجنبي على مواطنيه، وهل يعقل ان م�شترعا ي�شترط االطار غير 

ال�شرعي لت�شريع حق االأم اللبنانية في اك�شاب جن�شيتها لوليدها غير ال�شرعي عندما تعترف به، 

هل يحل التعامل مع طائفتين من المواطنين والمواطنات من الوطن الواحد، هل نعطي 

اللبنانيات االأمهات امال ورجاء باأن كراماتهن محفوظة، في وقت يلم�شن على �شعيد الواقع 

حرمانهن من حقهن الطبيعي واالن�شاني، باأن يك�شبن اوالدهن جن�شيتهن اأ�شوة باللبناني االأب 

�شريكهن في المواطنة، 

وهل يجب اخ�شاع دقات قلوبهن الى قوانين �شابطة، وهل بتنا قا�شرين عن المواءمة بين 

اعطاء اللبنانية حقها الطبيعي في ان تلد لبنانيا او لبنانية، وبين و�شع ال�شوابط التي تحول دون 

االحتيال والتزوير، 

وهل ي�شتقيم في المح�شلة ان نبني مجتمعا عماده التمييز وقوامه الالعدالة وع�شده 

الالم�شاواة، 

... ال �شك ان هكذا ت�شريعات باتت بحاجة الى تعديالت جذرية وجوهرية، تنال منها ب�شكل 

ع�شوي غير هام�شي، 

وتندرج هذه الدرا�شة عديمو الجن�شية: بين الظل والذل، رحلة عمر التي ت�شدرها جمعية رّواد 

فرونتيرز بمنهجيتها القانونية العلمية وحيثياتها وت�شبيباتها وخال�شاتها في هذه الروحية عبر 

تثمير المعطيات والحاالت المب�شوطة في �شبيل الت�شويب... فالت�شحيح... فالتعديل. فالحق 

لي�ص مّنة، والعدالة ولو افرطنا بها، فاننا نكون في اال�شا�ص ال�شوي لبناء المجتمع؛ وال حاجة 

الأي زخرفة او تنميق او ا�شطناع، ودور القا�شي هنا دور ريادي حمائي، عندما ي�شمت الت�شريع 

ويتعثر التعديل، فله ان يبادر مف�ّشرا الن�شو�ص ب�شكل مو�ّشع وع�شري وفقا لحاجات مجتمعه 

وحيثيات �شعبه الذي يحكم با�شمه، 

فلنتجاوز المعوقات البائدة والعقليات البالية والعادات الراكدة، ولن�شع الى تحديث الت�شريع 

وتمدينه، بعدما �شبقنا التمدين واقعا!!

ولنحفظ كرامات مواطناتنا ومواطنينا ولنف�شل في ملفات البع�ص الراكدة بنتيجة حا�شمة 

جازمة ال تحمل التاأويل، تبيح عند االقت�شاء وتحظر بح�شب الحال، ولنجنبهم مرارة الياأ�ص 

وخطر اال�شت�شالم لحد التال�شي. 

      

القا�سي جون القزي

 11/11/2009
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الملخص التنفيذي

بين جمود بع�ص قوانين الجن�شية وغمو�ص بع�ص احكامها وانعدام بع�شها االآخر، تبقى ظاهرة 

اإنعدام الجن�شية في لبنان م�شتمرة من جيل اإلى جيل. يقدر عدد االأ�شخا�ص الذين ال يحملون 

جن�شية في لبنان من غير الالجئين الفل�شطينيين بنحو 80000 �شخ�ص، يتنوعون بين اأكراد 

وبدو و«قيد الدر�ص« وا�شخا�ص منحدرين من جذور لبنانية ولكنهم لم يح�شلوا على جن�شية مثل 

»مكتومي القيد« اإ�شافة اإلى بع�ص من االأيتام واالأطفال الذين ُولدوا خارج اإطار الزواج اأو من 

خالل زواج امراأة لبنانية مع �شخ�ص اأجنبي اأو من خالل زواج بين لبنانيين واإنما غير م�شجل.

ومع اإنعدام وجود اإح�شاءات ر�شمية عن اأعداد عديمي الجن�شية في لبنان وغياب المراجع 

والدرا�شات ال�شاملة في هذا االإطار، بداأت جمعية رّواد فرونتيرز منذ ما يقارب ال�شنتين بالعمل 

على هذه الم�شاألة مما ابرز الحاجة الى اإعداد درا�شة قانونية و�شيا�شاتية حول ظاهرة انعدام 

الجن�شية، بهدف �شد هذه الثغرة في المعرفة والتعمق في هذه الظاهرة وعلى وجه الخ�شو�ص 

فيما يخ�ص فئة عديمي الجن�شية بفعل الواقع في لبنان. على ان يتبعها درا�شة ميدانية لفئات 

عديمي الجن�شية في لبنان وللحلول الممكنة لكل منها.  وهذه الدرا�شة تهدف الى ت�شليط ال�شوء 

على النظام القانوني للجن�شية وانعدامها في كل من القانون الدولي واللبناني وعلى كيفية 

معالجة حاالت انعدام الجن�شية في لبنان اإحقاقا لحق كل فرد اأينما وجد بالجن�شية والحقوق 

المال�شقة لها.

االإطار القانوني الدولي الإنعدام الجن�سية:

ي�شمن القانون الدولي لحقوق االن�شان الحق لكل �شخ�ص في التمتع بجن�شية ويعتبر هذا الحق 

من الحقوق االأ�شا�شية وم�شدرا لكل الحقوق.

واقر المجتمع الدولي بم�شوؤولية كل دولة في اإيجاد حلول للحد من ظاهرة عديمي الجن�شية، 

وذلك من خالل و�شع معاهدات خا�شة بمو�شوع عديمي الجن�شية وب�شاأن خف�ص حاالت انعدام 

الملخ�ص التنفيذي
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الجن�شية )االتفاقية الخا�شة بو�شع عديمي الجن�شية،1954 ( و)االتفاقية ب�شاأن التقليل من 

حاالت انعدام الجن�شية، 1961. 

عرفت اتفاقية 1954 الخا�شة ب�شاأن و�شع االأ�شخا�ص عديمي الجن�شية في مادتها االأولى 

عديم الجن�شية على انه »ال�شخ�ص الذي ال تعتبره اأية دولة مواطنًا فيها بمقت�شى ت�شريعها«، 

وبالتالي يعرف عديم الجن�شية تعريفًا �شلبيا على انه ال�شخ�ص الذي لي�ص مواطنا الأي دولة وفقا 

لقوانينها. 

والى جانب هذا التعريف القانوني النعدام الجن�شية، برزت حاالت اأخرى النعدام الجن�شية ال 

ينطبق عليها هذا التعريف، لذلك اأو�شى الف�شل الختامي التفاقية 1954 الدول االأطراف اأن 

تنظر بعين العطف عندما تقر ب�شالمة االأ�شباب التي حرم بموجبها فرد ما من حماية الدولة 

التي يكون مواطنا لها في اإمكانية اإيالء ذلك ال�شخ�ص المعاملة التي توليها االتفاقية لالأ�شخا�ص 

عديمي الجن�شية.

والى جانب االطار القانوني الخا�ص بانعدام الجن�شية، يرعى العديد من مواثيق حقوق االن�شان 

الحق بالجن�شية والحقوق المترابطة، ال �شيما منها االتفاقيات الخا�شة بالحقوق المدنية 

وال�شيا�شية وتلك المتعلقة بحقوق الطفل والمراأة. وال بد من اال�شارة الى ان كافة هذه المواثيق 

ت�شدد على وجوب عدم التمييز في التمتع بالحقوق التي تكفلها. 

اإلتزام الدولة اللبنانية باالتفاقيات الدولية التي ترعى الحق بالجن�سية والحد من اإنعدام 

الجن�سية

لم يوقع او ي�شادق لبنان لغاية تاريخه على االتفاقيات الدولية الخا�شة بانعدام الجن�شية 

والمواثيق التي تكفل الحق بالجن�شية.

ولكن لبنان �شادق على عدد من مواثيق حقوق االإن�شان االأ�شا�شية كالعهد الدولي الخا�ص 

بالحقوق المدنية وال�شيا�شية واتفاقية حقوق الطفل، التي ت�شمن الحق في الجن�شية والحق بعدم 

التمييز في الحقوق وكذلك اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة والتي تن�ص 

�شراحة على �شمانة حق المراأة بالجن�شية كما على عدم التمييز �شد المراأة الذي يمكن اأن 

يوؤدي اإلى الم�شا�ص بحق اأطفالها في الجن�شية. وتجدر االإ�شارة اإلى اأن لبنان قد وقع على عهد 

حقوق الطفل في االإ�شالم في حزيران 2005، اإال انه لم ي�شادق عليه لغاية تاريخه، وهذا العهد 

ي�شمن للطفل الحق في الجن�شية.

علمًا ان مبادىء حقوق االن�شان الدولية هي مبادىء د�شتورية منذ تعديل الد�شتور في العام 

1990 حيث اأنها واردة في ديباجة الد�شتور. 

الحق بالجن�سية بين القانون اللبناني والقانون الدولي:

الملخ�ص التنفيذي
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تعتمد هذه الدرا�شة على اإجراء مقارنة بين القانون الدولي وبين القانون المحلي حول الو�شع 

القانوني لعديمي الجن�شية اإن من خالل قواعد اإكت�شاب الجن�شية اأو اأ�شباب فقدانها اأو التجريد 

منها اأو حتى كيفية اإ�شتردادها ولكن قبل االإ�شاءة على هذه المقارنة، �شوؤال يطرح: ما هي 

الجن�شية؟

الجن�شية هي عالقة قانونية تربط الفرد بدولة معينة اأو تعيد انت�شابه الى دولة معينه وتقوم 

العالقة على اأ�شا�ص الحماية من جانب الدولة والخ�شوع من جانب الفرد« ومن هذا التعريف 

يت�شح اأن مفهوم الجن�شية يتكون من العنا�شر االآتية: 

- وجود �شخ�ص بما له من حقوق والتزامات. 

- وجود دولة محددة المالمح والكيان الدولي. 

- وجود عالقة �شيا�شية وقانونية بين الفرد والدولة.

وتتطرق الدرا�شة لمعرفة مواطن الخلل في العالقة بين الفرد والدولة بالن�شبة لعديمي الجن�شية 

في لبنان واال�شباب القانونية التي تقف وراءها على �شوء هذه العنا�شر. 

اأ�سباب انعدام الجن�سية:

تطرقت هذه الدرا�شة لالأ�شباب الرئي�شية التالية النعدام الجن�شية:

- تنازع القوانين )مثال عندما تكون دولة الوالدة تمنح الجن�شية على اأ�شا�ص رابطة الدم في 

حين تمنح دولة جن�شية الوالدين الجن�شية بناء على رابطة االأر�ص، مما يوؤدي اإلى انعدام جن�شية 

المولود في ار�ص الدولة االأولى من والدين يحمالن جن�شية الدولة االأخيرة(.

- نقل تبعية االإقليم )وت�شمل هذه الحاالت نيل دولة ما ا�شتقاللها اأو انحالل دولة ما اأو خالفة 

دولة جديد ة دولة منحلة، اأو ا�شترداد دولة بعد فترة انحالل(.

- القوانين المتعلقة بالزواج )حيث قد يوؤدي الزواج من اجنبي في بع�ص القوانين الى افقاد 

المراأة جن�شيتها في الوقت الذي قد ال تكت�شب جن�شية دولة زوجها او ال تكت�شبها ب�شكل اآلي، او 

قد ت�شبح عديمة الجن�شية في الفترة الفا�شلة بين زواجها وح�شولها على جن�شية دولة زوجها(.

- القوانين والممار�شات المتعلقة باالطفال )خا�شة تلك المتعلقة بت�شجيل الوالدات، ومنها ما 

ينطبق بوجه الخ�شو�ص على االطفال االيتام او اللقطاء، ا�شافة الى القوانين التي تمنع على 

المراأة نقل جن�شيتها الوالدها الذين يمكن ان ي�شبحوا عديمي الجن�شية في حال لم يكن االأب 

حامال الأي جن�شية(  

- االجراءات االدارية )حيث يمكن اال يح�شل بع�ص اال�شخا�ص الموؤهلين للجن�شية عليها ب�شبب 

الر�شوم او المهل او �شعوبة تقديم الم�شتندات المطلوبة(.

- التمييز )حيث يمكن في بع�ص االحيان ان يتم حرمان فئات معينة من التمتع بالجن�شية رغم 

اهليتهم لها وذلك بناء على اأ�شا�ص العن�شر، اأو اللون، اأو العرق، اأو الدين، اأو نوع الجن�ص، اأو 
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الراأى ال�شيا�شى، اأو اأية عوامل اأخرى(.

- رابطة الدم )الجن�شية المرتكزة على البنوة ح�شرا وغالبا من جهة االأب مما قد يوؤدي في 

بع�ص المناطق الى توريث انعدام الجن�شية( 

- التجريد من الجن�شية )حيث تن�ص بع�ص القوانين على ا�شقاط الجن�شية عن المواطن في 

حاالت محددة كنوع من العقوبة وذلك بغ�ص النظر عن اكت�شابه جن�شية اخرى من عدمه(.

- التنازل عن الجن�شية )دون اكت�شاب جن�شية اأخرى م�شبقا( او الفقد التلقائي للجن�شية بفعل 

القانون )عن طريق خ�شارة العالقات الفعلية والفعالة مع الدولة دون اأن يعرب ال�شخ�ص 

�شراحة عن رغبته في االحتفاظ بها. ويمكن اأن ي�شاف اإليها الممار�شات االإدارية الخاطئة التي 

ال تعلم االأفراد بموجب االإعالن عن هذه الرغبة(.

اإكت�ساب الجن�سية:

يرعى اأحكام الجن�شية في لبنان القرار رقم 15 بتاريخ 1925/1/19 وتعديالته. 

الجن�سية اال�سلية

بعك�ص اتفاقية خف�ص حاالت انعدام الجن�شية التي تعتمد على رابطة االقليم كاأ�شا�ص لمنح 

الجن�شية وعلى رابطة الدم ب�شفة ثانوية، ين�ص القانون اللبناني على اكت�شاب الجن�شية اللبنانية 

االأ�شلية عند الوالدة ب�شكل اأ�شا�شي بناء على رابطة الدم وب�شكل ثانوي بناء على رابطة االأر�ص.

ولكن رابطة الدم مح�شورة باالب فقط، ففي المادة االأولى من القرار رقم 15 يعتبر لبنانيًا 

كل �شخ�ص مولود من اأب لبناني اأيًا كان محل والدته. وتجدر اال�شارة الى ان الح�شول على 

الجن�شية اللبنانية بحكم القانون )الفقرة االولى من المادة 1 من القرار 15( يح�شل بمجرد 

 ت�شجيل المولود. 

اإذًا تنتقل الجن�شية باالأبوة وال تنتقل باالأمومة. حيث ال تنتقل باالمومة اإال في حالتين 

ا�شتثنائيتين: االبن غير ال�شرعي الذي تعترف به امه وهو قا�شر، وطفل المراأة االجنبية التي 

اكت�شبت الجن�شية اللبنانية، وذلك بعد وفاة االأب. بالتالي ال يمكن لالأم اللبنانية منح جن�شيتها 

الأوالدها. كما اأن القانون ي�شمح للزوج اللبناني بمنح جن�شيته اإلى زوجته االأجنبية غير انه يمنع 

 على المراأة اللبنانية باأن تعطي جن�شيتها اإلى زوجها االأجنبي.  

تتعار�ص مواد قانون الجن�شية اللبناني مع ن�ص الد�شتور اللبناني من جهة، ومع روحية االتفاقات 

الدولية من جهة ثانية التي تطالب بالحق بعدم التمييز الجندري في الحقوق. فالمادة ال�شابعة 

من الد�شتور تكر�ص مبداأ »عدم التمييز بين المواطنين واللبنانيين«، وتعّزز مبداأ الم�شاواة بين 

الن�شاء والرجال.

ا�شافة الى ذلك، ين�ص القانون اللبناني على اكت�شاب المولود في لبنان الجن�شية اللبنانية حكما 
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في حال لم يثبت اكت�شابه بالوالدة اي جن�شية اخرى او بمعنى اآخر في حال كان �شي�شبح عديم 

الجن�شية لوال ح�شوله على الجن�شية اللبنانية. كذلك االمر بالن�شبة للمولود في لبنان من والدين 

مجهولين او مجهولي الهوية. 

الجن�سية الم�ستقة

تن�ص المادة 32 من اتفاقية 1954  الخا�شة بو�شع اال�شخا�ص عديمي الجن�شية على اأن ت�شهل 

الدول المتعاقدة بقدر االإمكان ا�شتيعاب عديمي الجن�شية ومنحهم جن�شيتها وتبذل على 

الخ�شو�ص كل ما في و�شعها لتعجيل اإجراءات التجن�ص وتخفي�ص اأعباء ور�شوم هذه االإجراءات 

اإلى اأدنى حد ممكن.

وفي لبنان، تقت�شر حاالت اكت�شاب االأجنبي الجن�شية بالتجن�ص 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 اأن هذا المبداأ يترك للدولة حق التقدير المطلق في منح او عدم منح الجن�شية 

اللبنانية.

وتجدر اال�شارة الى ان القانون اللبناني ال يرتب لفاقدي الجن�شية مهما كانت جن�شيتهم االأ�شلية 

المفقودة، اإ�شقاطا من منحة التجن�ص بالجن�شية اللبنانية، حيث يحق لهم، كقاعدة عامة اأن 

ي�شتفيدوا من هذه المنحة بالظروف وال�شروط التي يمكن الأي اأجنبي اآخر عن هذه الجن�شية 

اأن ي�شتفيد منها، غير انه يبدو انه في التطبيق يمكن اأن يدر�ص كل طلب من هذه الطلبات على 

حدة. ويبدو اأن مر�شوم التجني�ص ال�شادر في 1994 انطبق على مكتومي القيد واالأ�شخا�ص 

الذين ال جن�شية لهم. 

وتن�شحب اآثار التجن�ص بالجن�شية اللبنانية على زوجة المتجن�ص واوالده القا�شرين دون �شرط 

االقامة. 

كما تكت�شب الجن�شية اللبنانية الم�شتقة، انما باجراءات مختلفة، الماأة االجنبية التي تقترن 

بلبناني، بما فيها المراأة من جن�شية غير محددة وقيد الدر�ص.

ال بد من اال�شارة الى اأن قانون الجن�شية ي�شمح لالأم االأجنبية التي اتخذت التابعية اللبنانية 

بعد وفاة زوجها اللبناني اأن تعطي هذه الجن�شية الأوالدها الق�شر، وبهذا يعطي القانون امتيازًا 

لالأم االأجنبية على االأم اللبنانية، وامتيازًا لالأوالد القا�شرين من اأم اأجنبية متجن�شة بالجن�شية 

اللبنانية على االأوالد القا�شرين من اأم لبنانية االأ�شل.

فقدان الجن�سية
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تن�ص اتفاقية 1961 ب�شاأن الحد من حاالت انعدام الجن�شية على حاالت فقدان الجن�شية وب�شكل 

خا�ص على ال�شوابط التي يجب اأن ترعى هذا الفقدان. حيث تق�شي انه يجب اأن يكون الفقدان 

م�شروطا بحيازة اأو اكت�شاب جن�شية اأخرى، وذلك بهدف التاأكد من اأن هذا الفقدان لن يوؤدي 

اإلى حالة انعدام جن�شية.

وت�شع االتفاقية ب�شكل خا�ص �شوابط على حق الدولة في تجريد مواطنها من الجن�شية حيث 

ت�شترط لذلك اأن يوؤخذ بعين االعتبار كون المواطن قد ي�شبح عديما للجن�شية في حال تجريده 

من جن�شية دولته، وال ت�شمح االتفاقية بالتجريد اال في حاالت محددة ح�شرا. 

اما في لبنان، فيمكن اأن تفقد الجن�شية اللبنانية اإما اختياريا اأو جبريا. حيث يمكن للبناني 

اأن يختار التخلي عن جن�شيته اللبنانية من اجل اكت�شاب جن�شية اأجنبية بعد اأن ي�شتح�شل على 

ترخي�ص بذلك بمر�شوم من رئي�ص الدولة. كما يمكن اأن تفقد المراأة اللبنانية التي تقترن 

باأجنبي جن�شيتها اللبنانية، بناء على طلبها، الكت�شاب جن�شية زوجها، على اأن تبقى لبنانية اإلى 

اأن تطلب �شطب قيدها من �شجالت االإح�شاء. وفي هذه الحاالت ال يفقد اللبناني جن�شيته اال 

بعد ا�شتح�شاله على الجن�شية االجنبية وذلك تفاديا لوقوعه في و�شع انعدام الجن�شية. كما 

يمكن اأن يفقد اللبناني جن�شيته جبرا بقرار من الدولة اللبنانية في حاالت محددة ح�شرا في 

القانون، ال �شيما في حال قبوله العمل في وظيفة تقلدها له حكومة دولة اجنبية ورف�شه ترك 

هذه الوظيفة رغم طلب الحكومة اللبنانية اليه ذلك.

 

اإ�ستعادة الجن�سية

تن�ص الفقرة الثانية من المادة الخام�شة من اتفاقية خف�ص حاالت انعدام الجن�شية 1961 على 

جواز ا�شتعادة الجن�شية من قبل من فقدها �شمن �شروط وفي حاالت محددة. 

وين�ص القانون اللبناني بدوره على حاالت يمكن فيها لمن فقد جن�شيته اللبنانية ا�شتعادة هذه 

الجن�شية. حيث يمكن للحكومة في كل وقت اإلغاء الترخي�ص الذي تفقد الجن�شية اللبنانية 

بموجبه بقرار يتخذ في مجل�ص الوزراء، مما يعيد اإلى اللبناني جن�شيته اللبنانية. كم ايمكن 

للمراأة اللبنانية التي فقدت جن�شيتها بزواجها من اجنبي طلب ا�شتعادة هذه الجن�شية. 

من هم عديمو الجن�سية في لبنان؟

يوجد في لبنان اليوم فئتان من عديمي الجن�شية: عديمو الجن�شية بفعل القانون، وي�شكل 

الالجئون الفل�شطينيون واالأكراد الذين يفتقدون اإلى دولة يحملون جن�شيتها نماذج عن هذه 

الفئة، اإلى جانب اأ�شخا�ص يحق لهم التمتع قانونا بالجن�شية اللبنانية ولكنهم ال يحملونها وال 

يحملون جن�شية اأخرى الأ�شباب متعددة، وهذه الفئة تمثل عديمي الجن�شية بفعل الواقع، ومنها 

البدو العرب، بع�ص االأطفال المولودين خارج نطاق الزواج المعترف به قانونا كزواج �شرعي، 
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االأ�شخا�ص الذين هم من جن�شية »قيد الدر�ص« اأو مكتومي القيد، ويقدر عددهم بع�شرات 

االآالف.

نماذج من حاالت عديمي الجن�سية بفعل القانون في لبنان:

1 –الفل�سطينيون هناك ثالث فئات من الفل�شطينيين في لبنان: الجئون م�شجلون مع كل من 

االأونروا والدولة اللبنانية، الجئون م�شجلون مع الدولة اللبنانية فقط دون االأونروا والجئون غير 

م�شجلون مع اأي من الدولة اللبنانية اأو االأونروا في لبنان )يعرفون بفاقدي االوراق الثبوتية(. 

ي�شتثنى الفل�شطينيون الم�شجلون مع االونروا من تطبيق اتفاقية 1954 )الحقوق التي يتمتع بها 

عديمو الجن�شية في بلد اقامتهم(. كما اأن جامعة الدول العربية كانت قد �شددت في عدد من 

قراراتها على وجوب عدم منح الالجئين الفل�شطينيين جن�شية الدول العربية التي يقيمون فيها 

حفاظا على جن�شيتهم الفل�شطينية الى ان ا�شدرت قرارا يعتبر ان الح�شول على جن�شية دولة 

اخرى ال يتعار�ص مع الجن�شية الفل�شطينية. ولطالما اعتبرت االو�شاط ال�شيا�شية اللبنانية انه ال 

يمكن لالجئين الفل�شطينيين اكت�شاب الجن�شية اللبنانية بفعل ن�ص في مقدمة الد�شتور اللبناني 

يق�شي اأن »ال توطين«، علما اأن الد�شتور لم يحدد فئة االأ�شخا�ص الذين يحرمون من التمتع 

بهذا الحق ولي�ص هناك اأي اإ�شارة اإطالقا اإلى عدم جواز تجني�ص الفل�شطينيين، وان عددا من 

الالجئين الفل�شطينيين ا�شتفادوا من التجني�ص في لبنان على مدى وجودهم في لبنان اآخرها 

مر�شوم التجني�ص لعام 1994. وا�شافة الى ذلك توؤدي �شيا�شة التمييز الجندري تجاه المراأة 

اللبنانية في نقل الجن�شية الى اوالدها )وزوجها( الى مزيد من حاالت انعدام الجن�شية في حال 

زواجها من الجئ فل�شطيني في لبنان. وتزداد الم�شكلة حدة بالن�شبة لالجئين فاقدي االوراق 

الثبوتية حيث ال يمكنهم ت�شجيل زيجاتهم وبالتالي ت�شجيل اوالدهم مما قد يزيد اي�شا من 

حاالت فقدان االوراق الثبوتية وبداهة حاالت انعدام الجن�شية.  

2 - االكراد ا�شافة الى الالجئين الفل�شطينيين، يعي�ص في لبنان منذ عقود طويلة من الزمن 

عدد من االأكراد الذي يعي�شون دون اأي جن�شية ب�شبب عدم وجود دولة خا�شة بهم يحملون 

جن�شيتها وعدم ح�شولهم على الجن�شية اللبنانية. وكانت غالبية هذه الفئة دون جن�شية في 

لبنان حتى منت�شف ت�شعينيات القرن الما�شي حيث ا�شتفادوا من مر�شوم 1994، اإنما ربما يجب 

اأن ن�شتثني حاالت فردية من اأوالد هذه الفئة ا�شتطاعت اإثبات �شروط المادة 1 كمجهولية هوية 

الوالدين اأو عدم اكت�شاب اأي جن�شية بالبنوة عند الوالدة مع الوالدة على االأرا�شي اللبنانية. 

3 - البدو - العرب والغجر البدو هم قبائل درجت على الترحل من بلد اإلى اآخر وراء الما�شية، 

وتقليديا، وب�شبب عدم طلب اأي وثائق من افراد هذه الفئة عند عبور الحدود، لم تكن هذه 

القبائل تحمل اأي جن�شية. وقد ا�شتقر عدد من البدو في لبنان منذ حوالي منت�شف القرن 
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الما�شي ولم تعد عادة الترحل تمار�ص، وهكذا وجد البدو اأنف�شهم بحاجة اإلى وثائق للتنقل 

داخل لبنان اأو للعبور من لبنان اإلى بلد اآخر. اال انه لم يكن في القوانين اللبنانية اأي تف�شيل 

لمفعول اعتبار القبيلة لبنانية على جن�شية اأفرادها كما لي�ص هناك اأي تف�شيل لالإجراءات 

المتوجب اإتباعها لح�شول هوؤالء على الجن�شية اللبنانية. ويبدو ان عددا كبيرا من البدو كانوا 

يحملون بطاقات اإقامة »قيد الدر�ص« منذ �شتينيات القرن الما�شي، وقد تجن�شوا بالجن�شية 

اللبنانية على اأ�شا�ص هذه البطاقات في العام 1994، اال انه لم يزل هناك عدد كبير اي�شا من 

عديمي الجن�شية الأ�شباب متعددة ال �شيما منها عدم ت�شجيل الزيجات والوالدات الحا�شلة قبل 

العام -1994 ال �شيما االأوالد الذين كانوا را�شدين بذلك التاريخ. 

نماذج عن حاالت عديمي الجن�سية بحكم الواقع في لبنان

اإلى جانب عديمي الجن�شية بحكم القانون، يوجد في لبنان العديد من عديمي الجن�شية بفعل 

الواقع. ومن هوؤالء:  

مكتومو القيد هم االأ�شخا�ص الذين ال يمكن اأن ين�شب لهم قيد ما ين�شبهم اإلى جن�شية 

معينة. غير اأن غالبية مكتومي القيد هوؤالء هم موؤهلون الن يعتبروا لبنانيين وقد ال يكونوا 

بحاجة �شوى اإلى ت�شجيلهم لالعتراف لهم بالجن�شية اللبنانية اأو اإعالنها. ومن هوؤالء االوالد 

المولودين من زيجات غير م�شجلة – الي �شبب من اال�شباب، بما فيها الحرب التي حالت 

دون ت�شجيل العديد من الزيجات- والذين ال يجري ت�شجيلهم او المولودين خارج اطار الزواج 

والذين ال يجري اي�شا ت�شجيلهم او االعتراف بهم او االوالد الآباء مكتومي القيد، او االوالد الذين 

يهمل اهلهم ت�شجيلهم الي �شبب كان بما فيها الجهل بوجوب ت�شجيل االوالد، او االوالد من ام 

لبنانية واب اجنبي ال ي�شتطيع الي �شبب كان ت�شجيل زواجه او اوالده في بلده اال�شل او ال يحمل 

جن�شية محددة... ويمكن اأن يكون اأي�شا من مكتومي القيد اأولئك الذين لم ي�شجلوا في اإح�شاء 

العام 1932 رغم اإقامتهم في لبنان بتاريخ 30 اآب 1924. 

من ال�شعب اح�شاء عدد مكتومي القيد ب�شبب عدم وجود اأي �شجالت لهم، لكن الموؤ�شرات 

ت�شير الى وجود عدد كبير، ومنها �شجالت ال�شجون التي تدّون هذه الحالة. 

وتجدر اال�شارة الى ان عددا من مكتومي القيد ا�شتطاعوا الح�شول على الجن�شية اللبنانية على 

�شبيل المثال في ظل مر�شوم التجني�ص لعام 1994. 

فئة »قيد الدر�ض« المعروفون بـ«قيد الدر�ص« هم اأجانب اأو عديمو جن�شية تقدموا للح�شول 

على الجن�شية اللبنانية بموجب المادة الثالثة من القرار 15 لعام 1925 المتعلقة بالتجن�ص 

بالجن�شية اللبنانية ولم يكت�شبوا الجن�شية اللبنانية، والدولة عاكفة على در�ص اأو�شاعهم لمعرفة 

ما اإذا كان باإمكانها اإعطاوؤهم الجن�شية اللبنانية. وهوؤالء يحملون �شمات اقامة خا�شة من االمن 

العام تفيد ان جن�شيتهم هي قيد الدر�ص. 

الملخ�ص التنفيذي
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ويميز االجتهاد اللبناني بين الجن�شية قيد الدر�ص وبين مجهولية الجن�شية بو�شوح حيث يعتبر 

ان »قيد الدر�ص« لي�شت دليال كافيا على ان ال�شخ�ص ال يحمل جن�شية او انه مجهول الجن�شية 

لتطبيق احكام قانون الجن�شية. 

خال�سات اأولية حول لبنان:

ا�شتنادا اإلى العر�ص ال�شابق لقوانين الجن�شية في لبنان، يمكننا اأن ن�شتخل�ص النقاط التالية:

اإن قواعد الجن�شية في لبنان ال تتوافق ب�شكل كامل مع المعايير الدولية الخا�شة بالجن�شية ال 

�شيما لجهة جن�شية االأم ولجهة رابطة االأر�ص.

اإن قوانين الجن�شية اللبنانية ال تتوافق ب�شكل كامل مع المعايير الدولية العامة المتعلقة بمنع 

التمييز حيث ان هذه القوانين تمييزية ب�شكل وا�شع، ال �شيما تجاه المراأة، كما بين المواطنين 

واالأجانب وحتى بين االأجانب اأنف�شهم. 

اإن قوانين الجن�شية اللبنانية تتميز بالغمو�ص وعدم الو�شوح، حيث تفتح مجاال وا�شعا للتف�شير 

والتاأويل، موؤدية الى �شدور اجتهادات وتف�شيرات متناق�شة مع بع�شها البع�ص مما يزيد من 

غمو�ص و�شع عديمي الجن�شية في لبنان على الم�شتوى القانوني و�شعوبة ايجاد حلول عامة. 

لي�ص هناك اطار متكامل يرعى الجن�شية والتجن�ص ف�شال الى ان عددا من قوانين الجن�شية قد 

الغي بقوانين الغيت فيما بعد مما يزيد في غمو�ص االحكام القانونية المرعية االجراء. كما ان 

هذه القوانين غير كاملة، وقد اأغفلت الكثير من الم�شائل، ال �شيما تلك االجرائية.

ان قوانين الجن�شية في لبنان مو�شوعة في معظمها في الن�شف االول من القرن الما�شي ولم 

تعدل لتراعي االو�شاع الم�شتحدثة والحالية بحيث يمكن القول ان بع�ص هذه االحكام قد مر 

عليها الزمن.

تو�سيات خا�سة بلبنان

على الدولة اللبنانية اأن تقر بم�شوؤوليتها في ايجاد حل لمع�شلة عديمي الجن�شية في لبنان وان 

تعمل على ايجاد هذا الحل من خالل:

تعديل القوانين اللبنانية بغية و�شع ج�شم متنا�شق ومتكامل من قوانين الجن�شية المتوافقة مع 

المعايير الدولية، على اأن يت�شمن هذا النظام قواعد خا�شة باالإجراءات واالأ�شول تحد من 

اإ�شتن�شابية ال�شلطة في هذا ال�شاأن.

اح�شاء عدد عديمي الجن�شية في لبنان وت�شجيلهم بغية معرفة حاالتهم والعمل على حلها كما 

ومعرفة كل من يتواجد على االر�ص اللبنانية.

العمل على توحيد االجتهاد على م�شتوى محكمة التمييز لو�شع حد للب�ص الحا�شل في الكثير من 

الم�شائل اال�شكالية.

الملخ�ص التنفيذي
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تو�سيات عامة: دور المجتمع الدولي بالن�سبة لحاالت اإنعدام الجن�سية

اأولت الجمعية العامة لالأمم المتحدة، بناء على اتفاقية 1961 المفو�شية ال�شامية ل�شوؤون 

الالجئين مهمة العمل على خف�ص حاالت انعدام الجن�شية وت�شجيع الدول على االن�شمام اإلى 

اتفاقيات انعدام الجن�شية. وفي هذا االإطار، ت�شير تعليمات المفو�شية اأن ن�شاطاتها تتركز 

حول التطورات االيجابية في قوانين وممار�شات الدول الإيجاد حلول لحاالت انعدام الجن�شية 

لديها وتفادي ن�شوء حاالت جديدة، وتعتبر انه يمكن اأي�شا لمكاتب المفو�شية في الميدان اأن 

تحث الدول على التثبت من تمتع االأ�شخا�ص الذين لم تحل م�شاألة جن�شيتهم بالحقوق والحماية 

االأ�شا�شية.

وتوؤكد المفو�شية انه يمكنها اأن تقدم للدول، في اإطار خدمات العون التقني والم�شورة، 

المعلومات حول كيفية تحديد الجن�شية وو�شائل التثبت من فعالية هذه الجن�شية. وت�شيف 

المفو�شية اأن دورها بالن�شبة لعديمي الجن�شية يتمثل في:

تحديد حاالت انعدام الجن�شية 

منع حاالت انعدام الجن�شية

خف�ص حاالت انعدام الجن�شية

حماية االأ�شخا�ص عديمي الجن�شية

وي�شار الى انه ي�شتبعد من انطباق اتفاقية 1954 الخا�شة بو�شع عديمي الجن�شية:

1 –االأ�شخا�ص الذين يتمتعون حاليا بحماية اأو م�شاعدة توفرها لهم هيئة من هيئات االأمم 

المتحدة اأو وكالة من وكاالتها غير مفو�شية االأمم المتحدة ل�شوؤون الالجئين ما ا�شتمروا 

يتمتعون بالحماية اأو الم�شاعدة المذكورة

2 –  االأ�شخا�ص الذين تعتبر ال�شلطات المخت�شة في البلد الذي اتخذوه مكانا الإقامتهم اأن لهم 

من الحقوق وعليهم من الواجبات ما يالزم حمل جن�شية ذلك البلد

3 –االأ�شخا�ص الذين تتوافر دواع جدية لالعتقاد باأنهم: 

)اأ( ارتكبوا جريمة �شد ال�شالم، اأو جريمة حرب، اأو جريمة �شد االإن�شانية، بالمعنى الذي 

تق�شده ال�شكوك الدولية المو�شوعة للن�ص على اأحكام ب�شاأن هذه الجرائم.

)ب( ارتكبوا جريمة غير �شيا�شية خارج بلد اإقامتهم قبل قبولهم فيه،

)ج( ارتكبوا اأفعاال م�شادة لمقا�شد ومبادئ االأمم المتحدة.

وان و�شع انعدام الجن�شية ينتهي عندما يكت�شب الفرد جن�شية نافذة. ويمكن اأن يتم ذلك 

بو�شيلتين اأ�شا�شيتين: 

االإدماج المحلي حيث ينبغى على الدول - حيثما كان ذلك ممكنا - اأن تي�شر ا�شتيعاب وتجني�ص 

االأ�شخا�ص عديمى الجن�شية المقيمين داخل اإقليمها من خالل ت�شريعات الجن�شية وممار�شاتها.

الملخ�ص التنفيذي
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 واإعادة التوطين في بلد اآخر عندما ال تتوفر اإمكانية التطبيع المحلي. 

واأخيرًا ال بد من االإ�شارة اإلى انه وان كان لبنان لم يوقع لبنان على اأي من المواثيق الدولية ذات 

العالقة بانعدام الجن�شية، فانه يبقى ملزما بكافة قرارات ومبادئ االأمم المتحدة انطالقا من 

االلتزام القانوني الذي اتخذه على نف�شه في مقدمة د�شتوره، ف�شال عن كونه ع�شوا في اللجنة 

التنفيذية للمفو�شية وملزم بالتالي باحترام تو�شياتها بما فيها تلك المتعلقة بانعدام الجن�شية.

الملخ�ص التنفيذي





21 المقدمة

مقدمة

تن�ص المادة 15 من االعالن العالمي لحقوق االن�شان ان »لكل �شخ�ص الحق في جن�شية وال يجوز 

حرمان �شخ�ص من جن�شيته او انكار حقه في تغييرها«. وهذا الحق يعتبر من الحقوق اال�شا�شية 

وم�شدرا لكل الحقوق.

وتطبيقا لهذه المادة اقر المجتمع الدولي بم�شوؤولية كل دولة في ايجاد حلول للحد من ظاهرة 

عديمي الجن�شية، وذلك من خالل و�شع معاهدات خا�شة بمو�شوع عديمي الجن�شية وب�شاأن 

خف�ص حاالت انعدام الجن�شية. وفي هذا االطار، ن�شت المادة 32 من االتفاقية ب�شاأن و�شع 

اال�شخا�ص عديمي الجن�شية على ان »ت�شهل الدول المتعاقدة بقدر االمكان ا�شتيعاب اال�شخا�ص 

عديمي الجن�شية ومنحهم جن�شيتها، وتبذل على الخ�شو�ص كل ما في و�شعها لتعجيل اجراءات 

التجن�ص...«.

وفي ع�شرنا الحديث، بداأت ظاهرة حاالت انعدام الجن�شية بالظهور ب�شكل خا�ص بعد الحرب 

العالمية الثانية وما نتج عنها من تفكك للدول ون�شوء دول جديدة وموجات هجرة وتهجير ق�شري 

ولجوء، مما و�شع االآالف من اال�شخا�ص في حالة انعدام الجن�شية او على االقل عدم و�شوح 

في و�شعهم القانوني من هذه الجهة واالهم في افتقار الى الحماية التي تترتب على التمتع 

بالجن�شية.

ويوجد في لبنان اليوم فئتان من عديمي الجن�شية، وي�شكل الالجئون الفل�شطينيون واالكراد 

الذين يفتقدون الى دولة يحملون جن�شيتها نماذج عن الفئة االولى، حيث انهم عديمي الجن�شية 

بفعل القانون، الى جانب ا�شخا�ص يحق لهم التمتع قانونا بالجن�شية اللبنانية ولكنهم ال 
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يحملونها وال يحملون جن�شية اخرى ال�شباب متعددة، وهذه الفئة تمثل عديمي الجن�شية بفعل 

الواقع، ومنها  البدو العرب، بع�ص االطفال المولودين خارج نطاق الزواج المعترف به قانونا 

كزواج �شرعي، اال�شخا�ص الذين هم من جن�شية »قيد الدر�ص« او مكتومي القيد، ويقدر عددهم 

بع�شرات االآالف في ظل غياب االح�شاءات الر�شمية بهذا ال�شاأن. 

ي�شار الى ان عديمي الجن�شية في لبنان هم مجموعة اجتماعية جد م�شت�شعفة. فهم مجّردون 

ب�شبب عدم ح�شولهم على الجن�شية من اأي قيد اأو وثائق ثبوتية تعرف عنهم وت�شمح لهم بالتمتع 

بحقوقهم االإن�شانية الرئي�شية واالأ�شا�شية مثل الحق في حرية التنقل والتعليم وخدمات ال�شحة 

العامة والعمل. وال ي�شتطيع هوؤالء االأ�شخا�ص اللجوء اإلى النظام الق�شائي خوفًا من اأن يتم 

توقيفهم واحتجازهم الأجل غير م�شمى وذلك لعدم حيازتهم اأي وثائق اأو م�شتندات ثبوتية.

ويعود انعدام الجن�شية في لبنان الى عوامل عدة منها ما هو متعلق بالقوانين بحد ذاتها وبكيفية 

انطباقها وبثغراتها، ومنها ما هو متعلق بالتمييز �شد المراأة، ومنها ما هو متعلق بالممار�شات 

االدارية ومنها ما هو متعلق اي�شا بظروف مادية واجتماعية ودينية متنوعة، ادت جميعها الى 

حرمان اآالف اال�شخا�ص وذرياتهم من االعتراف القانوني والحماية.

ومن اهم ا�شباب هذه الظاهرة في لبنان يعود اإلى ا�ش�ص ن�شوء الجن�شية اللبنانية. فلبنان 

كان تحت ال�شلطة ال عثمانية اإلى ان تفككت او�شال ال�شلطنة وتم تق�شيمها بين دول متعددة. 

حيث و�شعت معاهدة ال�شلح الموقعة في لوزان عام 1923 - والمعروفة بمعاهدة لوزان - بين 

االمبراطورية البريطانية، فرن�شا، ايطاليا، اليابان، اليونان، رومانيا ودولة �شلوفانيا- ال�شرب- 

كرواتيا من جهة وتركيا من جهة ثانية ا�ش�ص جن�شية اال�شخا�ص الذين كانوا يقيمون ب�شكل 

اعتيادي في احد االقاليم التي تم �شلخها عن االمبراطورية العثمانية بموجب هذه المعاهدة، 

حيث اعتبرت المعاهدة ان هوؤالء ي�شبحون حكما – بموجب ال�شروط التي ي�شعها القانون 

المحلي – مواطنين في الدولة التي تم �شم االقليم المن�شلخ اليها.1 وقد ا�شدر المفو�ص 

ال�شامي للجمهورية الفرن�شية في �شوريا ولبنان بتاريخ 30 اآب 1924 القرار 2825 بناء على 

معاهدة لوزان نظم بموجبه �شروط فقدان التابعية التركية واكت�شاب الجن�شية اللبنانية بالن�شبة 

لالأ�شخا�ص المقيمين في لبنان الكبير.2

1.  اتفاقية ال�سلح الموقعة في لوزان في 24 تموز 1923، �سل�سلة معاهدات ع�سبة االأمم، 1924 رقم 701، 
المواد 30 الى 36، متوفرة باالنكليزية على

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

.2  قانون التابعية اللبنانية )واالتراك المقيمون في لبنان( ال�سادر بقرار رقم 2825 ال�شادر في 30 اآب �شنة 

1924 ، المجلة الق�سائية رقم 36، الجن�سية واالح�ساء ووثائق االحوال ال�سخ�سية، دار المن�سورات الحقوقية

المقدمة
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ثم تطورت الجن�شية اللبنانية وو�شعت لها احكام تنظيمية تحدد من يحق له التمتع بها وكيف 

يكون ذلك وكيف  تنتقل في العائلة الى ما هنالك من امور، ومنها اي�شا م�شاألة ا�شتح�شال 

االجانب الموجودين على االرا�شي اللبنانية على هذه الجن�شية، انتهاء بفقدها وا�شقاطها 

وا�شتعادتها، وبالرغم من ذلك ال تزال فيها �شوائب وثغرات توؤدى اإلى ح�شول حاالت عديمي 

الجن�شية في االمر الواقع. 

وقد �شدرت عدة قرارات وقوانين تنظم هذه الجن�شية منها ما الغي ومنها ما ال يزال نافذا. 

ويمكن المالحظة ان الحراك الت�شريعي في مو�شوع الجن�شية قد توقف تقريبا في �شتينتيات 

القرن الما�شي حيث تم تعديل بع�ص المواد المتعلقة بالمراأة اللبنانية المقترنة باأجنبي 

وتاأكيد �شالحية المحاكم البدائية في البت في كل دعاوى الجن�شية. وتجدر اال�شارة اي�شا 

الى ان التعديالت التي لحقت بقوانين الجن�شية المتعددة لم تكن كلها تتجه الى التخفيف في 

�شروط اكت�شاب الجن�شية او في حاالت فقدها، بل على العك�ص ا�شافت القوانين التي �شنت 

فيما بعد �شروطا ا�شافية للتجن�ص وحاالت جديدة لفقد الجن�شية )قانون 1939/5/27 وقانون 

 .)1946/1/31

منذ ما يقارب ال�شنتين بداأت جمعية رّواد فرونتيرز العمل على ظاهرة انعدام الجن�شية في 

لبنان، من خالل بحث مبدئي حول فئة عديمي الجن�شية وحول القوانين التي ترعى الجن�شية في 

لبنان، بهدف التعمق في هذه الظاهرة وعلى وجه الخ�شو�ص فيما يخ�ص فئة عديمي الجن�شية 

بفعل الواقع في لبنان، من الناحية القانونية والتطبيقية، نظرا:

الهتمام الجمعية بم�شاألة انعدام الجن�شية في لبنان كونها تدخل مبا�شرة في �شلب اهتمامها 

وعملها واهدافها المن�شبة على الدفاع عن الحق بالحماية القانونية واالجتماعية لكل اإن�شان 

دون اي تمييز.

ل�شرورة معرفة القوانين وال�شيا�شات التي ترعى هذه الم�شاألة تمهيدا لو�شع خطة عمل منا�شرة 

ودفاع على كل اال�شعدة الالزمة. الهمية هذه الم�شاألة في لبنان كالنتيجة القانونية لعدم التمتع 

بالجن�شية، فالحق بالجن�شية بحد ذاته هو من حقوق االن�شان اال�شا�شية كونه ل�شيقا ب�شخ�شه 

ويعرف عنه ويعطيه هوية مما ي�شهل الح�شول على باقي الحقوق كالحق بالتعلم، الحق بالرعاية 

ال�شحية، الحق بالعمل، الحق بالملكية، الحق بالتنقل والحق بحماية الدولة. 

ل�شرورة ت�شليط ال�شوء على هذه الفئة من المجتمع والعمل على الح�شول على حقوقها

 لوجود عدد كبير من »اللبنانيين« عديمي الجن�شية في بلدهم ال�شباب مختلفة تعود الى ال�شياق 

التاريخي والجغرافي الفريد للبنان، يعي�شون في ظل المجتمع وتحت ذل القوانين ذات ال�شلة .

المقدمة



لعدم وجود االهتمام الكافي على كل الم�شتويات، من ر�شمية وغير ر�شمية، في م�شاألة حياتية 

ا�شا�شية في حياة اي ان�شان، اال وهي الحق بجن�شية وبالتالي بهوية وبكل الحقوق اال�شا�شية 

االخرى التي ت�شونها مواثيق حقوق االن�شان الدولية، حيث ان هذه الم�شاألة غير مدرجة في 

�شموليتها على اجندات كافة المعنيين ولي�ص هناك عمل جدي كاف لحلها. 

لعدم التركيز من قبل المجتمع المدني على العمل حق هوؤالء باالعتراف القانوني وبالجن�شية 

حيث تقوم معظم الجمعيات التي تهتم باالأ�شخا�ص عديمي الجن�شية بح�شر تقديم الم�شاعدة 

لهم بالحماية على ال�شعيدين االجتماعي واالقت�شادي دون القانوني.

وفي اطار اهتمامها بالعمل على الو�شع القانوني لالفراد، وبهدف اال�شاءة على المعاناة 

والتمييز التي تعي�ص المراأة اللبنانية المتزوجة باأجنبي او بالجئ في ظلها بالن�شبة لجن�شية 

زوجها واوالدها مما قد يزيد في عدد عديمي الجن�شية في لبنان، ا�شافة الى المعاناة التي 

تعي�شها المراأة االجنبية والالجئة في لبنان بالن�شبة لالقامة، قامت الجمعية باعداد تقرير 

موازي الى لجنة الق�شاء على التمييز �شد المراأة تناول على وجه الح�شر التمييز �شد المراأة 

في لبنان في م�شائل الجن�شية و االقامة، وقد اخذت لجنة الق�شاء على التمييز �شد المراأة 

 وقد ابرز عمل الجمعية التح�شيري في هذا المجال، 
3

بتو�شيات التقرير في تقريها الختامي.

وال �شيما في اطار االعداد للتقرير الحاجة الى اجراء درا�شة قانونية معمقة في القوانين 

وال�شيا�شات التي ترعى مو�شوع الجن�شية والحد من انعدامها في لبنان.  

تهدف هذه الدرا�شة الى ت�شليط ال�شوء على النظام القانوني للجن�شية وانعدامها في كل من 

القانون الدولي واللبناني وعلى كيفية معالجة حاالت انعدام الجن�شية في لبنان احقاقا لحق كل 

فرد اينما وجد بالجن�شية والحقوق المال�شقة لها.

ونظرا الهمية المو�شوع ولندرة المراجع والدرا�شات المتخ�ش�شة والمتعمقة على الم�شتوى 

النظري او التطبيقي في م�شاألة عديمي الجن�شية في لبنان، ارتاأت الجمعية ان تقدم هذه 

الدرا�شة اليوم في �شقها االول كم�شاهمة منها في الت�شخي�ص القانوني للمو�شوع. حيث يتطرق 

هذا ال�شق بالعمق الى كافة جوانب الناحية القانونية للحد من انعدام الجن�شية وبالتالي لمو�شوع 

الجن�شية، مبرزا اال�شكاليات المتعلقة بها واالمكانيات المتوفرة للح�شول عليها. ولذا اقت�شر 

التحليل في هذه الدرا�شة على ناحيتين ا�شا�شيتين في م�شاألة انعدام الجن�شية وهي الحق في 

الجن�شية وواجب الحد من ظاهرة عديمي الجن�شية بفعل الواقع. لذلك ركزت الدرا�شة على 

فهم االطار القانوني لال�شباب التي توؤدى اإلى انعدام الجن�شية وامكانيات خف�ص حاالتها في 

لبنان والو�شول الى انعدامها في التطبيق، اآملين ان ي�شتكمل العمل في خطوة ثانية عبر القيام 

3   انظر التقرير الموازي وتعليقات اللجنة الختامية في الملحق رقم 4 لهذه الدرا�سة

المقدمة
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ببحث ميداني يتناول الناحية العملية والتطبيقة النعدام الجن�شية في لبنان وم�شح للو�شول 

الي معطيات اكثر دقة حول حجم هذه الظاهرة، ومن هم االفراد و/او المجموعات المعنية. 

كما �شتعنى الدرا�شة الثانية بتحديد ال�شباب التي ادت الى كون هوؤالء االفراد وهذه الجماعات 

عديمي الجن�شية، وبالتالي بت�شليط ال�شوء على االمر الواقع وعلى الحلول الممكنة وعلى ايجاد 

خطة منا�شرة كاملة ومتكاملة للحد من انعدام الجن�شية .

وقد اعتمدنا في هذه الدرا�شة مقاربة مقارنة حقوق االن�شان الدولية العامة او الخا�شة 

الم�شادق او غير الم�شادق عليها من قبل لبنان، وذلك بهدف ر�شم �شورة �شاملة للحق 

بالجن�شية كحق ا�شا�شي من حقوق االن�شان تم تكري�شه في عدد من الن�شو�ص الدولية، مع 

القوانين اللبنانية لت�شليط ال�شوء على مدى تطور القوانين اللبنانية وتما�شيها والمعايير الدولية 

التي تعتبر موؤ�شرا لح�شارة الدولة وتطورها في مجال احترام حقوق االن�شان وكرامته. 

 
4

وقد اعتمدنا في هذه الدرا�شة ب�شكل رئي�شي االتفاقية ب�شاأن خف�ص حاالت انعدام الجن�شية

لتحليل ا�ش�ص اكت�شاب الجن�شية والحد من حاالت انعدامها، ا�شافة الى ن�شو�ص القانون 

اللبناني المتعلقة بالمو�شوع وبع�ص تف�شيراتها اال�شا�شية، ال �شيما االجتهادية، التي يق�شد منها 

 
5

في هذا االطار تف�شير ال�شروط والحاالت التي تت�شمنها هذه الن�شو�ص.

كما اعتمدنا اي�شا ب�شكل ثانوي على المواثيق الدولية االخرى ذات ال�شلة بمفهوم الجن�شية 

وال�شخ�شية القانونية، ال �شيما منها تلك الم�شادق عليها من قبل لبنان وذلك من اجل ت�شليط 

ال�شوء على الموجبات القانونية الدولية للدولة اللبنانية بهذا ال�شاأن.

والن هذه الدرا�شة تنح�شر، كما ا�شرنا اعاله، بالناحية القانونية من حيث ال�شفة القانونية، لم  

تدخل في تف�شيل الحقوق التي يجب ان يتمتع بها عديمو الجن�شية وفق االتفاقية الخا�شة بو�شع 

عديمي الجن�شية ل�شنة 1954 وال الى االو�شاع التي يعي�شها هوؤالء في لبنان، حيث ان هدف هذه 

الدرا�شة الحا�شرة اقت�شر على فهم االطار القانوني النعدام الجن�شية وامكانيات خف�ص حاالتها 

في لبنان.

4   اتفاقية ب�ساأن خف�ض حاالت انعدام الجن�سية، 1961، متوفرة على

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

ترجمة غير ر�سمية متوفرة على

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

5   وقد 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 موؤ�سرا على اتجاه الق�ساء في تطبيق القانون. 

وتجدر اال�سراة الى اننا لم نتطلع الى ما اذا كان كل حكم بدائي مذكور قد ا�سبح مبرما من عدمه، ذلك ان 

التف�سير الذي اعتمده – بغ�ض النظر عن نتيجة الحالة بحد ذاتها، هو الذي يهم في منهجيتنا.

المقدمة
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اعتمدت في هذه الدرا�شة منهجية البحث النظري حيث تم تجميع الم�شادر من اولية وثانوية 

ودرا�شتها وتحليلها ومقارنتها مع المعايير الدولية لحقوق االن�شان والقرارات والتف�شيرات التى 

ا�شدرتها الهيئات االممية واالجهزة الدولية المعنية بهذا المو�شوع، وقد تم عر�ص م�شودة 

الدرا�شة على كل من الدكتور معتز قفي�شة الخبير في القانون الدولي والقا�شي جون القزي، 

رئي�ص محكمة الدرجة االولى في جبل لبنان، الغرفة الثالثة )والخام�شة الحقا( في جديدة 

المتن الناظرة في ق�شايا الجن�شية واالحوال ال�شخ�شية وتم االخذ بتعليقاتهما واقتراحاتهما. 

ومن اال�شتنتاجات الرئي�شية لهذه الدرا�شة ان القوانين اللبنانية المرعية االجراء في حقل 

الجن�شية ال تراعي المعايير الدولية الخا�شة المتعلقة بالجن�شية وانعدامها وال مبادئ حقوق 

االن�شان العامة اال�شا�شية ال �شيما منها عدم التمييز بين الرجل والمراأة او بين فئات معينة 

من اال�شخا�ص في التمتع بالحقوق، ا�شافة الى ان هذه القوانين التي و�شعت في معظمها في 

الن�شف االول من القرن الما�شي لم تعدل لتراعي التطور التاريخي الحا�شل في هذا االطار. 

ف�شال الى عدم وجود اطار قانوني متكامل ووا�شح يرعى هذه الم�شائل واجراءاتها، االمر الذي 

يفتح الباب وا�شعا امام التف�شيرات االجتهادية واالدارية المختلفة والمتناق�شة والتي ي�شتند 

بع�شها الى تف�شير حرفي وجامد للقانون في حين يذهب بع�شها االآخر الى تف�شيرات تنطلق من 

مبادئ ان�شانية وحقوقية معينة متخطيا – بل متعار�شا في بع�ص االحيان - ن�ص القانون نف�شه.  

من هنا خل�شت الدرا�شة الى �شرورة تعديل الن�شو�ص المرعية االجراء وايجاد نظام قانوني 

متكامل يرعى م�شائل الجن�شية والتجن�ص في لبنان، بحيث يتما�شى مع المعايير الدولية ذات 

ال�شلة ال �شيما لجهة ازالة كل تمييز على ا�شا�ص الجن�ص او على اأي ا�شا�ص اآخر، وبحيث تزال كل 

مواطن الغمو�ص التي تبعث على اللب�ص في التف�شير والتاأويل و�شوال الى حد التناق�ص في تف�شير 

الن�شو�ص وتطبيقها. وبناء عليه تو�شي الدرا�شة الدولة اللبنانية بالعمل على الحد من ظاهرة 

انعدام الجن�شية في لبنان من خالل تعديل وو�شع القوانين الالزمة وو�شع اجراءات وا�شحة 

ترعى هذه الم�شاألة اال�شا�شية في حياة »مواطنيها« وتكون بت�شرف العامة. 

المقدمة
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االطار القانوني الدولي النعدام الجنسية

تعريفات

الجن�سية

عرفت محكمة العدل الدولية  الجن�شية على انها التعبير القانوني عن حقيقة ان الفرد اوثق 

ارتباطا ب�شكان دولة معينة والجن�شية الممنوحة من دولة ما ال تخول تلك الدولة ممار�شة 

 واعتبرت 
6

الحماية اال اذا كانت عبارة عن ترجمة ارتباط الفرد بتلك الدولة الى �شيغة قانونية.

المحكمة االميركية لحقوق االن�شان ان الجن�شية هي الرابطة القانونية وال�شيا�شية التي تربط 

ال�شخ�ص بدولة ما بروابط الوالء واالخال�ص موؤهلة اياه للتمتع بالحماية الدبلوما�شية لهذه 

 
7

الدولة.

كما عرفت محكمة التمييز اللبنانية الجن�شية على انها ان�شاء رابطة �شيا�شية وقانونية بين الفرد 

 
9

 وان اقرار جن�شية �شخ�ص يعني االعتراف بارتباطه بمجتمع او بانتمائه الى دولة.
8

والدولة،

بالتالي ي�شتمل تعريف الجن�شية على ثالثة عنا�شر الدولة والفرد والرابطة بينهما، وال يمكن ان 

تكون هناك جن�شية اذا فقد احدها. 

 محكمة العدل الدولية، ق�سية نوتيبوم )المرحلة الثانية(، الحكم ال�سادر في 6 ني�سان/اأبريل 1955، 
6

موجز االحكام والفتاوى واالأوامر ال�سادرة عن محكمة العدل الدولية، 1948- 1991، رقم 23، �ض 42 

متوفر على

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

  المحكمة االوروبية لحقوق االن�سان، كا�ستيلو-بيتروتزي وزمالوؤه �سد البيرو، حكم �سادر في اأيار/مايو 
7

1999، متوفر على

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

  محكمة التمييز المدنية، الهيئة العامة، قرار رقم 4 تاريخ 1997/5/5، مجلة العدل 1997، �ض 6، 
8

ومحكمة التمييز المدنية، الغرفة الثالثة، قرار رقم 27 تاريخ 1972/3/15 مجلة العدل 1972 �ص 444

  محكمة التمييز المدنية، الغرفة االولى، الهيئة 2، قرار رقم 23 تاريخ 1967/12/8، العدل 1968 �ص 343
9
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عديم الجن�سية

تعرف اتفاقية 1954 ب�شاأن و�شع االأ�شخا�ص عديمي الجن�شية في مادتها االولى عديم الجن�شية 

 وبالتالي يعرف 
10

على انه »الشخص الذي ال تعتبره أية دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعها.« 

عديم الجن�شية تعريفا �شلبيا على انه ال�شخ�ص الذي لي�ص مواطنا الأي دولة وفقا لقوانينها. 

هذا التعريف القانوني ي�شمل »عديمي الجن�شية بحكم القانون«، وهو تعريف قانوني بحت ال 

يتطرق لنوعية الجن�شية وال للطريقة التي يتم بموجبها الح�شول على الجن�شية 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�شيتها.

والى جانب هذا التعريف القانوني النعدام الجن�شية، برزت حاالت اخرى النعدام الجن�شية ال 

ينطبق عليها هذا التعريف، لذلك او�شى الف�شل الختامي التفاقية 1954 الدول االطراف ان 

تنظر بعين العطف عندما تقر ب�شالمة اال�شباب 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�شية.

بالتالي يمكن القول ان هناك نوعان من عديمي الجن�شية: 

عديمو الجن�شية بحكم القانون وهم االأفراد الذين لم يح�شلوا على الجن�شية تلقائيا اأو من 

خالل قرار فردي بمقت�شى قوانين اأية دولة اأى هم اأ�شخا�ص عديمو الجن�شية باالإ�شارة اإلى 

القانون النافذ. وعديمو الجن�شية بحكم االأمر الواقع وهم اال�شخا�ص الذين يعجزون عن اإثبات 

كونهم عديمي الجن�شية بحكم القانون، ومع ذلك يظلون بال جن�شية نافذة، وال ي�شتطيعون التمتع 

13

بالحماية الوطنية.

  اتفاقية ب�ساأن و�سع اال�سخا�ض عديمي الجن�سية، اعتمدها في 28 اأيلول �سبتمبر 1954 موؤتمر مفو�سين 
10

دعا الى عقده المجل�ض االقت�سادي واالجتماعي بقراره 526 األف )د- 27( الموؤرخ في 26 ني�سان/اأبريل 

1954، المادة 1، مفو�سية االمم المتحدة لحقوق االن�سان، حقوق االن�سان، مجموعة �سكوك دولية، المجلد 

االول )الجزء الثاني(، قاف، الجن�سية وانعام الجن�سية والملجاأ والالجئون، �ض 849، متوفرة على

 http://www2.ohchr.org/english/law/stateless.htm

ترجمة غير ر�سمية متوفرة على

 http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/b081.html

11  UNHCR, Information and Accession Package: The 1954 Convention Relating to the Status of Stat -
 less 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

  الم�سدر نف�سه
12

   الم�سدر نف�سه
13
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14
ن�ساأة النظام القانوني الدولي الخا�ض بانعدام الجن�سية

 و�شع نظام قانوني دولي لمو�شوع 
15

اوكل المجتمع الدولي الى مفو�شية القانون الدولي

عديمي الجن�شية. وقد ا�شارت المفو�شية في مخل�ص “تاريخ و�شع اتفاقيات انعدام 

 اإلى انه في اعقاب الحرب العالمية الثانية، ابرزت درا�شة اعدتها االأمم 
الجن�شية”16

المتحدة عددا من الحاالت المرتبطة بالحماية �شواء بالن�شبة لعديمي الجن�شية او 

 وقد تقرر بناء على هذه الدرا�شة اعتماد اتفاقية تعالج حاالت الحماية هذه. 
17

الالجئين.

و�شدر قرار عن المجل�ص االقت�شادي واالجتماعي لالمم المتحدة عينت بموجبه لجنة 

خا�شة لدرا�شة �شياغة اتفاقية ب�شاأن و�شع الالجئين واال�شخا�ص عديمي الجن�شية واقتراح 

 وكان 
19

 وقد قامت اللجنة ب�شياغة اتفاقية ب�شاأن و�شع الالجئين،
18

حلول النعدام الجن�شية.

  هذه اللمحة التاريخية ت�ستند ب�سكل خا�ض الى ملخ�ض تاريخ و�سع اتفاقيات انعدام الجن�سية، مفو�سية 
14

القانون الدولي 

 هي مفو�سية تابعة لالأمم المتحدة اأن�ساأتها الجمعية العمومية بموجب القرار II( 174( لعام 1947 
15

ويتمثل غر�ض المفو�سية ح�سبما ين�ض عليه نظامها في مادته االولى في تعزيز التطور التدريجي 

للقانون الدولي وتقنينه. للتعرف على المفو�سية وتطور ان�سائها ودورها، راجع القرار ونظام المفو�سية 

على المواقع  التالية:

http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/038/81/IMG/NR003881.
pdf?OpenElementhttp://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/statute/statute_e.pdf
http://untreaty.un.org/ilc/ilcintro.htm#origin

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

 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

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

ر�سمية، متوفر على

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

  المجل�ض االقت�سادي واالجتماعي، القرار  B248 (IX)تاريخ ،1949 بآ 8 مذكور في "الق�ساء على انعدام 
18

  A/CN.4/47 الجن�سية، مذكرة معدة من قبل االمانة العامة  بمفو�سية القانون الدولي"، الوثيقة رقم

متوفر باالنكليزية على

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

 انظر الهام�ض 10 اعاله 
19

انظر اي�سا تقرير عن الجن�سية وانعدام الجن�سية، المقرر الخا�ض لمفو�سية 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

و
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من المقرر ان يتم ادراج الم�شائل المتعلقة باال�شخا�ص عديمي الجن�شية في بروتوكول 

خا�ص بهذه االتفاقية، حيث لم تكن حاالت اللجوء وحاالت انعدام الجن�شية تتميز كثيرا 

عن بع�شها البع�ص على الم�شتوى الدولي وكانت كل من الفئتين تحظيان بحماية الهيئات 

وكان من المفتر�ص في هذا البروتوكول ان يبرز 
 

التي كانت موكلة بالعمل مع الالجئين.

ال�شلة بين الالجئين واال�شخا�ص عديمي الجن�شية. غير ان الحاجة الى التعامل مع 

اعداد كبيرة من الالجئين ومع االحتياجات العاجلة لهوؤالء، ادت الى اقرار اتفاقية 1951 

الخا�شة بو�شع الالجئين في الموؤتمر الذي عقد في العام 1951 دون ت�شمين البروتوكول 

 واتفاقية 1951 
20

الذي يتناول اال�شخا�ص عديمي الجن�شية حيث تم تاأجيله الى وقت الحق.

تنطبق ح�شريا على اال�شخا�ص الذين يكونون خارج بلدانهم االم ب�شبب خوفهم المبرر من 

اال�شطهاد لعرقهم او دينهم او جن�شيتهم او انتمائهم الى فئة اجتماعية معينة او اآرائهم 

 وتجدر اال�شارة 
21

ال�شيا�شية وال ي�شتطيعون ب�شبب هذا الخوف االحتماء ب�شلطات بالدهم.

اي�شا الى ان هذه االتفاقية تمنح الحماية لعديمي الجن�شية الذين تتوفر فيهم �شروط 

22

تعريفها لالجئ.

ثم تم في العام 1954 تحويل البروتوكول الخا�ص باال�شخا�ص عديمي الجن�شية الى اتفاقية 

  وهذه االتفاقية كانت الوثيقة 
23

كاملة - االتفاقية الخا�شة بو�شع اال�شخا�ص عديمي الجن�شية-

اال�شا�شية التي ترعى و�شع اال�شخا�ص عديمي الجن�شية وت�شمن حقوقهم. وقد ت�شمنت هذه 

االتفاقية بدورها تعريفا ح�شريا لعديمي الجن�شية بموجب القانون فقط واكتفت بتو�شية 

بالن�شبة لال�شخا�ص عديمي الجن�شية الذين ال يتوفر فيهم هذا التعريف. 

ثم ا�شدر المجل�ص االقت�شادي واالجتماعي قرارا يطلب الى مفو�شية القانون الدولي �شياغة 

 وقامت المفو�شية بالفعل في العام 1954 
24

اتفاقية او اتفاقيات للق�شاء على انعدام الجن�شية،

ب�شياغة اتفاقيتين احداهما تناولت تدابير الق�شاء على حاالت انعدام الجن�شية والتقليل من 

  انظر اعاله، هام�ض رقم 10  
20

  اتفاقية 1951 الخا�سة بو�سع الالجئين، المادة االولى متوفرة على
21

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

   الم�سدر نف�سه 
22

   اتفاقية ب�ساأن و�سع عديمي الجن�سية، الهام�ض 9 اعاله
23

   المجل�ض االقت�سادي واالجتماعي، القرار XI( 319( الالجئون واال�سخا�ض عديمو الجن�سية، قرارات 11 
24

و16 اآب 1950، متوفر على

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

ترجمة غير ر�شمية
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 ثم تقرر ان تتم درا�شة االتفاقية التي تهدف الى التقليل من 
25

مثل هذه الحاالت في الم�شتقبل.

حاالت انعدام الجن�شية م�شتقبال نظرا لكون االولى مت�شددة اكثر من اللزوم، وتم بالنتيجة 

اعتماد اتفاقية 1961 ب�شاأن خف�ص حاالت انعدام الجن�شية وهي تهدف ب�شكل ا�شا�شي الى 

تجنب حاالت انعدام الجن�شية عند المولد. وقد او�شت الدول ان تعتمد ت�شريعات تنظم اكت�شاب 

 وق�شت هذه االتفاقية ان »تسعى الدول المتعاقدة للعمل على أن يتم، 
26

الجن�شية وفقدانها.

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�شية �شوؤون الالجئني القيام 

 
28

بهذه املهمة.

باال�شافة الى هذه المواثيق الخا�شة، تت�شمن مواثيق حقوق االن�شان الدولية المختلفة العديد 

من الحقوق التي يمكن ان تنطبق على عديمي الجن�شية، ال �شيما بع�ص الحقوق المرتبطة 

مبا�شرة بالحد من انعدام الجن�شية كالحق بالجن�شية والحق باالعتراف القانوني، حيث ين�شاأ 

االعتراف بال�شخ�شية القانونية لالن�شان من مواطنته في بلد ما اذ يعود ل�شلطات البلد المعني 

ان تقرر اعتبار الفرد �شخ�شا امام القانون من عدمه.

   

الحق بالجن�سية في المواثيق الدولية

المواثيق الدولية الملزمة للبنان

 �شادق لبنان على عدد من مواثيق حقوق االن�شان اال�شا�شية، في حين لم ي�شادق ولغاية تاريخه 

على معظم المواثيق واالتفاقيات الدولية التي تعنى خ�شي�شا بالحد من حاالت عديمي الجن�شية 

   مفو�سية القانون الدولي، الجن�سية وانعدام الجن�سية، ملخ�ض لعمل المفو�سية، متوفر باالنكليزية على
25

 http://untreaty.un.org/ilc/summaries/6_1.htm .
هاتان االتفاقيتان هما: اتفاقية الق�ساء 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

   انظر الهام�ض 10 اعاله، انظر اي�سا مفو�سية القانون الدولي، الجن�سية وانعدام الجن�سية، الهام�ض 23 
26

اعاله

   اتفاقية ب�ساأن الحد من حاالت انعدام الجن�سية، 1961، الهام�ض 3 اأعاله، المادة 11 
27

   الجمعية العامة قرار رقم XXX( 3274( تاريخ 10 كانون االول 1974، متوفر باالنكليزية على
28

  http://www.unhcr.org/3dc8dca44.pdf
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 ا�شافة الى المواثيق الدولية التي تلزم الدولة الم�شادقة عليها، ال 
29

او تلك الخا�شة بالالجئين،

 
30

بد من التاأكيد ان الدول، ومنها لبنان، ملزمة بااللتزام باالعراف القانونية الدولية.

 وتكر�ص المواثيق الدولية لحقوق االن�شان الحق بالجن�شية في عدة موا�شع، وتكر�ص كذلك الحق 

باالعتراف بال�شخ�شية القانونية الذي يرتبط ارتباطا ع�شويا بالحق بالجن�شية. 

وت�شدد كافة المواثيق الدولية على وجوب عدم التمييز في هذا ال�شاأن. حيث ان عدم التمييز هو 

حق ا�شا�شي واولي من حقوق االن�شان. ومن �شاأن هذا المبداأ ان يكفل انطباق كافة الحقوق التي 

تكفلها اي من المواثيق ذات العالقة على كل االفراد دون اي تفرقة واأن يحد بالتبعية من حاالت 

انعدام الجن�شية كما �شيتم بيانه ادناه. 

االعالن العاملي حلقوق االن�سان 

تن�ص المادة 15 من االعالن على ان 

»1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما«.31
 وتن�ص المادة 6 من االعالن على ان 

»لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية«.
وال بد من الت�شديد على ان االعالن العالمي لحقوق االن�شان ين�ص ب�شكل خا�ص على وجوب عدم 

التمييز في �شمانة الحقوق التي يكفلها، حيث تن�ص مادته الثانية على ان

   انظر الئحة بالمواثيق الم�سادق وغير الم�سادق عليها من قبل لبنان في الملحق رقم 1. 
29

تتمتع المواثيق الم�سدق عليها باالولوية ن�سبة للقوانين اللبنانية بموجب قانون ا�سول المحاكمات 

المدنية اللبناني حيث تن�ض المادة الثانية منه انه “على المحاكم اأن تتقيد بمبداأ ت�سل�سل القواعد. 

عند تعار�ض اأحكام المعاهدات الدولية مع اأحكام القانون العادي، تتقدم في مجال التطبيق االأولى على 

الثانية. ال يجوز للمحاكم اأن تعلن بطالن اأعمال ال�سلطة اال�ستراعية لعدم انطباق القوانين العادية على 

الد�ستور اأو المعاهدات الدولية« )قانون ا�سول المحاكمات المدنية، مر�سوم ا�ستراعي رقم 90 - �شادر 

في 1983/9/16(. وا�سافة الى ذلك، ادخل لبنان في مقدمة د�ستوره  -التي تتمتع بقيمة د�ستورية كما 

ق�سى المجل�ض الد�ستوري- االعالن العالمي لحقوق االن�سان حيث جاء فيها ان لبنان ... ع�سو موؤ�س�ض 

وعامل في منظمة االأمم المتحدة وملتزم مواثيقها واالإعالن العالمي لحقوق االإن�سان وتج�سد الدولة 

هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجاالت دون ا�ستثناء )الد�ستور اللبناني ال�سادر في 23 اأيار �شنة 1926 

مع جميع تعديالته، المقدمة، الفقرة ب )اأ�سيفت هذه المقدمة اإلى الد�ستور اللبناني بموجب القانون 

الد�شتوري ال�شادر في 1990/9/21(، متوفر على

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

   يعتبر العرف الدولي من م�سادر القانون الدولي، انظر النظام اال�سا�سي لمحكمة العدل الدولية، 
30

المادة 38، متوفر على

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

   االعالن العالمي لحقوق االن�سان، اعُتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 األف )د-3( الموؤرخ في 10 
31

كانون االأول/دي�سمبر 1948، متوفر على

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

بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة ألي قيد من القيود«.32

وكما هو معروف، ان االعالن غري ملزم، غري ان االعالن العاملي حلقوق االن�شان بداأ يكت�شب 

 وبالتايل ا�شبح 
33

�شفة القانون الدويل العريف ـ ا�شافة انه ادخل يف مقدمة الد�شتور اللبناين

 
34

جزءا من القانون الد�شتوري.

 
35

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

تن�ص المادة 16 من العهد على ان 

»لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية«.
وتن�ص الفقرة الثانية من المادة 24 من العهد على ان 

»1. يكون 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 

   الم�سدر نف�سه
32

   تن�ض الفقرة ب من مقدمة الد�ستور اللبناني ان »لبنان عربي الهوية واالنتماء وهو ع�سو موؤ�س�ض 
33

وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو ع�سو موؤ�س�ض وعامل في منظمة االأمم 

المتحدة وملتزم مواثيقها واالإعالن العالمي لحقوق االإن�سان وتج�سد الدولة هذه المبادئ في جميع 

الحقوق والمجاالت دون ا�ستثناء«.

   انظر قرار المجل�ض الد�ستوري رقم 2001/2 تاريخ 2001/5/10، الذي ق�سى انه »وبما انه من المعتمد 
34

ان هذه المواثيق الدولية المعطوف عليها �سراحة في مقدمة الد�ستور توؤلف مع هذه المقدمة والد�ستور 

جزءاً ال يتجزاأ وتتمّتع معاً بالقوة الد�ستورية«، متوفر على 

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

    العهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�سيا�سية، اعتمد وعر�ض للتوقيع والت�سديق واالن�سمام 
35

بموجب قرار الجمعية العامة

لالأمم المتحدة 2200 األف )د-21( الموؤرخ في 16 كانون/دي�سمبر 1966، دخل حيز النفاذ في23  اآذار/مار�ص 

1976، متوفر على

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

م�سادق عليه من قبل الحكومة اللبنانية بالقانون رقم 3855. تاريخ 1972/9/1.دون تحفظ 
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المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.
2. يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته ويعطى اسما يعرف به.

3. لكل طفل حق في اكتساب جنسية.«36 

 في تف�شيرها لحقوق الطفل بموجب العهد انه 
37

وت�شير اللجنة المعنية بحقوق االن�شان

»7- بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 24، لكل 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.

8- وبالمثل، ينبغي إيالء اهتمام خاص، في إطار الحماية الواجب إيالؤها لألطفال، 
بما لكل طفل من حق معلن في الفقرة 3 من المادة 24 في 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 

    الم�سدر نف�سه، المادة 24
36

   اللجنة المعنية بحقوق االإن�سان هي هيئة مكونة من خبراء م�ستقلين تقوم بمتابعة تطبيق العهد 
37

الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�سيا�سية من قبل الدول االأع�ساء به. لمزيد من المعلومات عن 

اللجنة راجع   . http://www2.ohchr.org/arabic/bodies/hrc/index.htm ولمزيد من المعلومات حول 

اخت�سا�ض اللجنة والعمل الذي تقوم به، راجع المواد 40 وما يليها من العهد الدولي الخا�ض بالحقوق 

   http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm#part4 المدنية وال�سيا�سية، متوفر باالنكليزية على

  http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html وترجمة غير ر�سمية الى العربية على
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أو على أساس مركز38 أحد الوالدين أو كليهما من حيث الجنسية. ويجب أن يشار 
دائما في تقارير الدول األطراف إلى التدابير المعتمدة من أجل ضمان حق األطفال 

في أن تكون لهم جنسية«.39

وكما �شنرى، ان هذه االحكام تتوافق اإلى حد ما مع ما ين�ص عليه القانون اللبناني من ان كل 

مولود في لبنان ولم يثبت انه اكت�شب جن�شية اخرى او من والدين مجهولي الجن�شية يعتبر 

لبنانيا، كذلك االمر بالن�شبة للولد غير ال�شرعي حيث يكت�شب الجن�شية 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�شا. و�شوف نف�شر كل هذه االحكام في معر�ص درا�شة 

القانون اللبناني واكت�شاب الجن�شية ادناه.

 وتجدر اال�شارة اي�شا الى ان العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�شيا�شية ي�شدد بدوره 

 منها  المادة 2 التي تن�ص على مبداأ 
40

على الحق بعدم التمييز في الحقوق في عدد من مواده،

عدم التمييز في التمتع بكافة الحقوق التي يكفلها العهد: 

»1. تتعهد 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 3 التي تن�ص على عدم التمييز بين الرجال والن�شاء بالن�شبة 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 23 من العهد حول الحقوق في الزواج: 

   يق�سد بكلمة »مركز« هنا »الو�سع  status« المتعلق بالجن�سية، انظر الن�سخة االنكليزية على
38

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

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

)حقوق الطفل(، متوفر على

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

   العهد الدولي الخا�ض بالحقوق المدنية وال�سيا�سية، الهام�ض 33 اأعاله
40
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»4. تتخذ 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�شان في تعليقها العام المتعلق بالم�شاواة بين الرجل 

والمراأة في الحقوق الى انه »يتعين على الدول للوفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة 4 من 

المادة 23 كفالة 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 
بسبب الزواج، وحقوق اإلقامة«41

 
42

اتفاقية حقوق الطفل

وتوؤكد اتفاقية حقوق الطفل، على حق الطفل بالجن�شية والهوية والعائلة، حيث تن�ص في المادة 

7  على ان:

»1. يسجل 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.

2. تكفل 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 �شمانة الحقوق المعترف بها في ن�شو�شها دون اي 

تمييز، حيث تن�ص المادة 2 منها على عدم التمييز في التمتع بالحقوق الواردة فيها، كما ت�شع 

على عاتق الدول موجبا ايجابيا في العمل على الحماية من التمييز والمعاقبة عليه

   اللجنة المعنية بحقوق االن�سان، التعليق العام 28، المادة 3 )الم�ساواة في الحقوق بين الن�ساء والرجال(، 
41

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

   اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت وعر�ست للتوقيع والت�سديق واالن�سمام بموجب قرار الجمعية العامة 
42

لالأمم المتحدة 25/44 الموؤرخ في 20 ت�شرين الثاني/نوفمبر 1989، تاريخ بدء النفاذ: 2 اأيلول/�سبتمبر 

،1990، متوفر على

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

�سادق لبنان على هذه االتفاقية بموجب القانون رقم 20 تاريخ 1990/10/30 »اجازة ان�سمام لبنان الى 

اتفاقية هيئة االمم المتحدة لحقوق الطفل« دون تحفظات.
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»1. تحترم 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، 

أو مولدهم، أو أي وضع آخر«.43

44

اتفاقية الق�شاء على جميع ا�شكال التمييز �شد المراأة 

توؤكد اتفاقية الق�شاء على جميع ا�شكال التمييز �شد المراأة على مبداأ عدم التمييز بين المراأة 

والرجل، معرفة هذا التمييز ب�شكل وا�شع حيث تعتبر من قبيل التمييز �شد المراأة

  
»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 

الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل«.45

وتن�ص االتفاقية �شراحة على �شمانة حق المراأة بالجن�شية كما على عدم التمييز �شد المراأة 

الذي يمكن ان يوؤدي الى الم�شا�ص بحق اطفالها في الجن�شية ون�شت المادة 1 و2 من  االتفاقية 

الخا�شة بالق�شاء على جميع ا�شكال التمييز �شد المراأة على اأن

»1. تمنح 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.
2. تمنح الدول األطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما«.

   الم�سدر نف�سه
43

   اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد المراأة، اعتمدت وعر�ست للتوقيع والت�سديق 
44

واالن�سمام بموجب قرار الجمعية العامة لالأمم المتحدة 180/34 الموؤرخ في 18 كانون االأول/دي�سمبر 

1979، دخلت حيز النفاذ في 3 اأيلول/�سبتمبر 1981، متوفرة على

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

  الم�سدر نف�سه، المادة 1
45



ا�شافة الى ذلك تن�ص المادة 9 من االتفاقية على ان 

»1- تمنح 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. 
2- تمنح 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�شادقة عليها 

 منها المادة 9 البند 2 المذكور اعاله »المتعلق بمنح المرأة حقا 
46

بتاريخ 1996/7/24،

 ا�شافة الى المادة 16 الفقرة 1 )ج، د، 
47

مساويا بحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها«،
 
48

و، ز( التي تن�ص على الم�شاواة بين المراأة والرجل في اطار الزواج والعالقات اال�شرية،

وقد يعود ال�شبب الى الواقع الطوائفي الذي يرعى التعامل في حاالت االحوال اال�شخ�شية حيث 

لكل طائفة قانونها ومحاكمها، تبعا للتفوي�ص الطوائفي الذي اعطاه الم�شترع للطوائف الثماني 

ع�شر في هذا المجال، ولو ان هذه الق�شايا تدخل في اال�شل في اخت�شا�ص المحاكم العادية من 

حيث المبداأ.

وتعتبر لجنة الق�شاء على التمييز �شد المراأة في تو�شياتها العامة وفي معر�ص التعليق على 

  القانون رقم 572 تاريخ 1996/7/24 االجازة للحكومة بان�سمام لبنان الى اتفاقية الق�ساء على جميع 
46

ا�سكال التمييز �سد المراأة المعتمدة من الجمعية العامة لالمم المتحدة بتاريخ 1979/12/18

  الم�سدر نف�سه
47

  تن�ض الفقرات المذكورة من المادة 16 من اتفاقية الق�ساء على جميع ا�سكال التمييز �سد المراأة على 
48

»تتخذ الدول االأطراف جميع التدابير المنا�سبة للق�ساء على التمييز �سد المراأة في كافة االأمور المتعلقة 

بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خا�ض ت�سمن، على اأ�سا�ض الم�ساواة بين الرجل والمراأة:

)ج( نف�ض الحقوق والم�سوؤوليات اأثناء الزواج وعند ف�سخه،

)د( نف�ض الحقوق والم�سوؤوليات بو�سفهما اأبوين، بغ�ض النظر عن حالتهما الزوجية، في االأمور المتعلقة 

باأطفالهما وفى جميع االأحوال، يكون لم�سلحة االأطفال االعتبار االأول،

 )و( نف�ض الحقوق والم�سوؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والو�ساية على االأطفال وتبنيهم، اأو 

ما �سابه ذلك من االأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في الت�سريع الوطني، وفى جميع االأحوال يكون 

لم�سلحة االأطفال االعتبار االأول،

)ز( نف�ض الحقوق ال�سخ�سية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اإ�سم االأ�سرة والمهنة ونوع 

العمل«
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المادة 9  من 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 

األب لجنسيته«.49

اتفاقية الق�ساء على جميع ا�سكال التمييز العن�سري  

 الحق بعدم التمييز في 
50

كر�شت االتفاقية الدولية للق�شاء على كافة ا�شكال التمييز العن�شري

منح الجن�شية، حيث عّرفت التمييز العن�شري في اولى موادها على انه 

»1- في 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.
2- ال تسري هذه االتفاقية علي أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين 

المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها.
3- يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه االتفاقية بما ينطوي على أي مساس 

باألحكام القانونية السارية في الدول األطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو 

   لجنة الق�ساء علي التمييز �سد المراأة، الدورة الثالثة ع�سرة، 1992، التو�سية العامة 21 الم�ساواة في 
49

الزواج والعالقات االأ�سرية، متوفرة على

  http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/cedawr21.html.
الرجاء االطالع على مالحظات لجنة الق�ساء على التمييز �سد المراأة على تقرير لبنان االخير في 

الملحق رقم 4

   االتفاقية الدولية لقمع جريمة الف�سل العن�سري والمعاقبة عليها، اعتمدت وعر�ست للتوقيع 
50

والت�سديق واالن�سمام بموجب قرار الجمعية العامة لالأمم المتحدة 2106 األف )د-20( الموؤرخ في 21 

كانون االأول/دي�سمبر 1965، دخلت حيز النفاذ بتاريخ 4 كانون الثاني/يناير 1969، متوفرة 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�سادق عليها من قبل الحكومة اللبنانية بالقانون 71/44 تاريخ 24 حزيران 1971 دون تحفظ )ربما لكون 

الم�ساألة ال تتناول المعيار المتداخل والعامل الطوائفي الديمغرافي، انما المقاربة هنا مقاربة �سمولية 

�سد العن�سرية(
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التجنس، شرط خلو هذه األحكام من أي تمييز ضد أي جنسية معينة«.
وقد ن�شت المادة 5 من هذه االتفاقية �شراحة على عدم التمييز في التمتع بالحق في الجن�شية 

حيث جاء فيها انه  »إيفاء لاللتزامات األساسية المقررة في المادة 2 من 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:
)...(

“3” الحق في الجنسية«.

وقد ا�شارت لجنة الق�شاء على التمييز العن�شري بالن�شبة النعدام الجن�شية المبني على التمييز 

العن�شري، الى التزامات الدول االطراف ب�شاأن المواطنة بناء على اتفاقية الق�شاء على جميع 

ا�شكال التمييز العن�شري، حيث ق�شت في معر�ص تف�شير حق الح�شول على حق المواطنة  انه 

على الدولة الطرف

»13 - ضمان عدم تعرض مجموعات محددة من غير المواطنين للتمييز فيما 
يتعلق بالحصول على حق المواطنة أو التجّنس، وإيالء االهتمام الواجب للعقبات 

التي قد تعترض تجّنس المقيمين لفترات طويلة أو بصورة دائمة؛ 
 14 - االعتراف 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؛

15 - مراعاة 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؛ 

 16 - تخفيض 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؛
17 - تنظيم 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�سادق عليها من قبل لبنان

ويكفل الحق بالجن�شية كذلك عدد من المواثيق الدولية االخرى التي لم ي�شادق عليها لبنان الى 

تاريخه، منها ما يتعلق بالمراأة ومنها ما يتعلق بالطفل ومنها ما يتعلق بالعمال المهاجرين. 

 52
اتفاقية جن�سية املراأة املتزوجة

تن�ص اتفاقية جن�شية المراأة 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�شيف المادة الثالثة من االتفاقية انه  

»1- توافق 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
 2- توافق 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�ص طرفا في هذه االتفاقية اال ان قوانينه 

   لجنة الق�ساء على التمييز العن�سري، الدورة الخام�سة وال�ستين للجنة الق�ساء على التمييز العن�سري 
51

)2005( التو�سية العامة الثالثون ب�ساأن التمييز �سد 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

  اتفاقية جن�سية المراأة المتزوجة، متوفرة على
 52

  http://www.un.org/womenwatch/directory/convention_nationality_of_married_11047.htm
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تتما�شى مع ن�شو�شها كما �شنرى ادناه حيث تن�ص على حق المراأة االجنبية المتزوجة من 

لبناني الح�شول على الجن�شية اللبنانية بناء على طلبها بعد انق�شاء �شنة على الزواج، وكما 

�شنرى ادناه يعتبر اكت�شابها لهذه الجن�شية حكميا دون الحاجة الى اجراءات تجن�ص.

53
عهد حقوق الطفل يف اال�سالم

يكفل هذا العهد حقوق للطفل ذات عالقة بالجن�شية، حيث تن�ص مادته ال�شابعة، وتحت عنوان 

ان "الهوية" على 

»1- للطفل الحق منذ والدته في اسم حسن وتسجيله لدى الجهات المختصة 
وتحديد نسبه وجنسيته ومعرفة والديه وجميع اقاربه وذوي رحمه وامه من 

الرضاعة.
2- تحافظ 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.

3- الطفل 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 2005، اال انه لم ي�شادق عليه 

لغاية تاريخه.

كما انه من المالحظ ان القوانين اللبنانية تتما�شى مع مواد العهد المذكورة كما �شنرى ادناه، 

حيث تن�ص على انه في حال لم يثبت ان المولود على االرا�شي اللبنانية قد اكت�شب بالبنوة اي 

جن�شية اخرى، وبمعنى اآخر قد يغدو عديم الجن�شية، فانه يعتبر لبنانيا. كما تن�ص على ان 

الطفل المولود في لبنان من والدين مجهولين يعتبر لبنانيا. 

اال ان القوانين اللبنانية تعطي الجن�شية اللبنانية للمولود من اب لبناني – بغ�ص 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

   منظمة العمل اال�سالمي، عهد حقوق الطفل في اال�سالم، متوفر على
53

  http://www.oic-oci.org/arabic/conventions/Rights%20of%20the%20Child%20In%20Islam%20A.pdf

، A/ )1990  االتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين واأفراد اأ�سرهم )18 كانون االأول/دي�سمبر   
54
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تن�ص هذه االتفاقية في مادتها الـ 29 بالن�شبة لحق الطفل في الجن�شية 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�شا لت�شجيل اطفال 

المهاجرين وذلك بموجب وثيقة والدة للطفل من مختار المحلة حيث ولد وبعد ابراز جواز �شفر 

55

والده االجنبي لدى دائرة االجانب في مديرية االحوال ال�شخ�شية.

االتفاقيات الخا�سة بانعدام الجن�سية

كما �شبقت اال�شارة لم يوقع لبنان على االتفاقيات الخا�شة بانعدام الجن�شية. وهذه االتفاقيات 

لم تن�ص �شراحة على الحق بالجن�شية انما ن�شت على الحقوق التي يجب ان يتمتع بها عديمو 

الجن�شية في الدولة الموجودين في اقليمها )اتفاقية 1954 الخا�شة بو�شع عديمي الجن�شية(، 

وعلى ا�ش�ص منح الجن�شية وفقدانها والتقليل من حاالت انعدامها )اتفاقية ب�شاأن خف�ص حاالت 

انعدام الجن�شية 1961(.

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/45/158&La متوفرة على RES/45/158،  
ng=A&Area=Resolution

   مقابلة هاتفية مع مديرية االحوال ال�سخ�سية في بيروت، تاريخ 2009/10/21. 
55
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اسباب انعدام الجنسية

اورد المقرر الخا�ص المعين من قبل مفو�شية القانون الدولي لدرا�شة انعدام الجن�شية، 

 اال�شباب التالية 
56

تح�شيرا العداد اتفاقيات حول انعدام الجن�شية وعديمي الجن�شية،

 
57

النعدام الجن�شية في تلك الحقبة )خم�شينيات القرن الما�شي( في تقريره:

انعدام الجن�سية عند الوالدة )انعدام الجن�سية اال�سلي او المطلق( 

يمكن ان يوؤدي تطبيق كل من رابطة الدم ورابطة االأر�ص الى انعدام الجن�شية على 

الرغم من ان رابطة الدم هي االخطر حيث انها قد توؤدي الى جعل انعدام الجن�شية 

متوارثا.

وقد ادى تطبيق الرابطتين معا الى الحد من حاالت انعدام الجن�شية. لكن تطبيق 

اال�شا�ص الثانوي )رابطة االر�ص في الدول التي تعتمد ا�شا�شا رابطة الدم او رابطة 

الدم في الدول التي تعتمد ا�شا�شا رابطة االر�ص( يبقى في الغالب م�شروطا ومن 

الممكن ان يوؤدي الى انعدام الجن�شية في حاالت عدم توافر ال�شروط التي يرتبط 

بها.

ومن الممكن اي�شا ان يتحول االوالد اللقطاء الى عديمي جن�شية في حال كان مكان 

والدتهم غير معروفا. اال ان غالبية الدول اليوم تعطي جن�شيتها للطفل الذي يتم 

   انظر خال�سة عمل المفو�سية حول مو�سوع الجن�سية وانعدام الجن�سية على
56

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

   تقرير حول الجن�سية وانعدام الجن�سية، المقرر الخا�ض لمفو�سية القانون الدولي مانلي هود�سون، 
57

الوثيقة C/CN.50/4، مقتطفات من الكتاب ال�سنوي لمفو�سية 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�شها مما يقلل من حاالت انعدام الجن�شية.

كما يمكن للوالدة على متن ال�شفن او الطائرات ان توؤدي الى انعدام الجن�شية في 

حالة المولودين من والدين يحمالن جن�شية احدى الدول التي تعتمد رابطة االر�ص 

ح�شريا وال تعتبر ال�شفن او الطائرات التي تحمل علمها بحكم “االر�ص” في تطبيق 

حق الجن�شية. 

انعدام الجن�سية الالحق للوالدة )انعدام الجن�سية الالحق او الن�سبي( 

يمكن ان ي�شبح ال�شخ�ص عديما للجن�شية بتاريخ الحق على والدته في حال �شحبت 

جن�شيته او الغيت دون ان يكت�شب جن�شية اخرى.

نتيجة تنازع قوانين الجن�شية: 

بموجب قوانين بع�ص الدول يمكن ان يوؤدي التغيير في االحوال ال�شخ�شية الى 

�شحب الجن�شية، كالزواج من اجنبي او االعتراف بالبنوة من قبل اجنبي او 

التبني او انحالل الزواج في حال كانت الجن�شية قد اكت�شبت بالزواج. وفي كل 

هذه الحاالت، عندما ال يكون قانون الدولة االخرى )دولة جن�شية الزوج او دولة 

جن�شية المتبني،...(، يعتبر هذه التغييرات �شببا الكت�شاب الجن�شية، قد توؤدي هذه 

التغييرات الى انعدام الجن�شية. وقد يوؤدي اي�شا الى ا�شتمرار انعدام الجن�شية في 

حال كانت الزوجة عديمة الجن�شية قبل الزواج.

ولما كانت جن�شية الزوجة وجن�شية االوالد القا�شرين ال�شرعيين تتبع جن�شية الزوج 

او الوالد – بموجب مبداأ وحدة العائلة –  قد يوؤدي االختالف في القوانين الوطنية 

بهذا ال�شاأن الى حاالت انعدام جن�شية في حال كان فقدان الزوج او الوالد لجن�شيته 

ي�شتتبع فقدانها من قبل العائلة دون اكت�شاب جن�شية اخرى.

نتيجة فعل ارادي من قبل المواطن

ت�شمح قوانين بع�ص الدول لمواطنيها بالتخلي عن جن�شيتهم بغ�ص النظر عن 

اكت�شابهم جن�شية اخرى، مما قد يوؤدي الى انعدام الجن�شية. 

وفي بع�ص الدول االخرى قد ت�شحب الجن�شية بفعل القانون في حال اقام المواطن 

اقامة م�شتمرة في الخارج لمدة طويلة. وتطبق بع�ص الدول هذا الحكم ح�شريا 

على المتجن�شين بجن�شيتها. وقد يوؤدي ذلك الى انعدام الجن�شية في حال لم يكت�شب 

هذا المواطن جن�شية البلد الذي يقيم فيه. وتعتبر الدول التي تطبق هذا الحكم 

هذه االقامة بمثابة رغبة من المواطن او المتجن�ص في الهجرة واالغتراب.
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نتيجة فعل من طرف واحد من قبل الدولة: التجريد من الجن�شية/ �شحب التجن�ص

بموجب قوانين بع�ص الدول، يمكن ان يتم �شحب الجن�شية بفعل االقامة الطويلة في 

الخارج او في حالة المتجن�شين بفعل االقامة الطويلة في بلد جن�شيتهم ال�شابق. وفي 

هذه الحاالت يعتبر التجريد من الجن�شية نتيجة لرغبة المواطن / المتجن�ص في 

االغتراب، وال بد من التمييز بين هذه الحاالت وبين الحاالت حيث يكون التجريد 

من الجن�شية نوعا من العقوبة. 

قد يتم التجريد من الجن�شية بفعل القانون )تجريد جماعي( او بقرارات من 

ال�شلطات المعنية في حاالت فردية. وقد يوؤثر التجريد او ال على جن�شية الزوجة و/

او االوالد القا�شرين.

واال�ش�ص التي يمكن ان يتم التجريد من الجن�شية بناء عليها متعددة: الدخول في 

جي�ص العدو او تقديم خدمة للعدو، قبول او�شمة ورتب �شرف دون ت�شريح، الحكم 

بجرائم �شائنة او عدم الوالء. وهذه اال�شباب موجودة في قوانين عدد من الدول. 

وقد عدد التقرير العديد من الحاالت التي كانت الدول تعتمدها وب�شكل متزايد 

للتجريد من الجن�شية على ا�شا�ص: عدم الوالء، الهروب من الخدمة الع�شكرية، 

الهجرة غير ال�شرعية، رف�ص العودة الى الدولة بناء على طلب من ال�شلطات، 

الهروب من الجي�ص، الخيانة او غيرها من االفعال الم�شرة بم�شالح الدولة.

والى جانب التجريد من الجن�شية ب�شبب عدم الوالء والذي يتم ب�شكل فردي، قامت 

بع�ص الدول با�شت�شدار قوانين خا�شة ق�شت بتجريد جماعي من الجن�شية بناء 

على ا�شباب �شيا�شية او عرقية او دينية موؤدية بذلك الى انعدام الجن�شية لفئات 

كاملة من المواطنين.

ا�شافة الى ذلك قد يوؤدي الغاء التجني�ص الى حاالت من انعدام الجن�شية، مثال 

كالغاء التجن�ص ب�شبب عدم توفر �شروطه المادية او بموجب �شحب الحق للتجن�ص 

ب�شبب عدم الوالء او �شوء ال�شلوك او االدانة بجرائم جزائية او الغياب المطول 

للمتجن�ص عن دولة التجن�ص، او عودته الى بلد جن�شيته ال�شابقة بنية البقاء هناك. 

نتيجة تغيرات في االقليم 

في حال تم الحاق كامل اقليم الدولة بدولة اخرى، تنتهي جن�شيتها مع انتهاء 

وجودها. وفي حال لم يتم منح جن�شية الدولة الملحق بها الى مواطني الدولة 

الملحقة، ي�شبحون عديمي الجن�شية. 
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في غياب االتفاقيات المتعلقة بجن�شية �شكان الدولة ال�شابقة، تنظم جن�شيتهم 

بموجب قوانين الدولة التي اكت�شبت االر�ص والدولة التي تم اكت�شاب ار�شها. وقد 

يوؤدي التنازع ال�شلبي لهذه القوانين الى انعدام الجن�شية. مثال في الحاالت حيث 

يق�شي قانون دولة االقليم المكت�َشب ب�شحب الجن�شية عن �شاكنيه بموجب اكت�شابه 

من قبل دولة اخرى في الوقت الذي ال ين�ص قانون الدولة المكت�ِشبة على منح 

الجن�شية لهوؤالء. ويكون االمر اخطر في حال انتهى كليا وجود الدولة المكت�َشب 

اقليمها كما حدث اعقاب الحرب العالمية نتيجة انحالل االمبراطورية النم�شاوية 

المجرية.

وقد تحدث حاالت انعدام جن�شية حتى في ظل االتفاقيات التي تنظم هذا المو�شوع 

بين الدولة ال�شابقة والدولة الجديدة مثال في حال عدم تطبيق هذه االتفاقيات 

ب�شكل �شحيح وكامل من قبل الدولة الجديدة او في حال ا�شتراط هذه االتفاقيات 

�شروطا معينة لمنح الجن�شية ل�شاكني االقليم ال�شابق، مثال ا�شتراط عالقات معينة 

بالدولة يكون اثباتها امرا �شعبا، او في حال تم تطبيق احكام االتفاقية من قبل 

الدولة الجديدة عمدا ب�شكل يوؤدي الى انعدام الجن�شية. وتعطي حاالت االتفاقيات 

التي نظمت انحالل وتق�شيم االمبراطورية النم�شاوية المجرية بعد الحرب العالمية 

مثال وا�شحا على خلق حاالت انعدام جن�شية بفعل االتفاقيات او بفعل تطبيقها 

عمدا تطبيقا غير عادل او غير كامل.

وفي بع�ص الحاالت قد يعطى جميع او بع�ص فئات من �شاكني اقليم معين تم الحاقه 

بدولة جديدة حق الخيار بالن�شبة للجن�شية وقد يوؤدي ذلك الى انعدام الجن�شية: 

اما ب�شكل ايجابي اي اختيار االبقاء على جن�شية الدولة ال�شابقة او اكت�شاب جن�شية 

الدولة الجديدة، واما ب�شكل �شلبي اي حق رف�ص الجن�شية الجديدة او الهجرة. 

ويجب في المبداأ اال يوؤدي الخيار االيجابي الى انعدام الجن�شية بعك�ص الخيار 

ال�شلبي. لكن يبدو انه في بع�ص الحاالت في التاريخ قد ادى الخيار االيجابي الى 

حاالت من انعدام الجن�شية، مثال عندما اعتبرت الدولة التي مور�ص الخيار لجهة 

جن�شيتها ان هذا الخيار غير مقبول ب�شبب المهل او عدم ا�شتيفاء ال�شروط ال�شكلية 

المفرو�شة لممار�شته او عندما يكون هذا الحق قد اعطي لفئات معينة ح�شرا 

)اقليات عرقية او دينية او لغوية( واعتبر ال�شخ�ص الذي مار�ص حق الخيار باختيار 

جن�شية الدولة غير منتم الى هذه الفئة في الوقت الذي تكون جن�شيته اال�شلية قد 

�شحبت ب�شبب ا�شتخدامه لحق الخيار. 

وا�شار كال من دليل مفو�شية �شوؤون الالجئين حول انعدام الجن�شية وحافظة المعلومات 
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واالن�شمام الى هذه االتفاقيات الى ان اال�شباب الرئي�شية النعدام الجن�شية هي 
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باخت�شار:

- تنازع القوانين )مثال عندما تكون جن�شية دولة الوالدة تمنح الجن�شية على ا�شا�ص رابطة 

الدم في حين تمنح دولة جن�شية الوالدين الجن�شية بناء على رابطة االأر�ص، مما يوؤدي الى 

انعدام جن�شية المولود في ار�ص الدولة االولى من والدين يحمالن جن�شية الدولة االخيرة(. 

او في حال تعار�ص ت�شريعات الجن�شية فى دولة ما مع ت�شريعات دولة اأخرى، مما يوؤدى 

اإلى بقاء الفرد دون جن�شية فى اأى من الدولتين. كذلك االمر بالن�شبة لتنازع القوانين 

المرتبط بالتخلي عن الجن�شية، حيث قد ي�شبح ال�شخ�ص عديم الجن�شية في اي من هاتين 

الحالتين: عندما ت�شمح قوانين الجن�شية في دولة ما لالأفراد بالتخلى عن جن�شيتهم دون اأن 

يكت�شبوا اأوال جن�شية اأخرى. وقد ين�شاأ التنازع بين القوانين فى هذه الق�شية عندما ال ت�شمح 

دولة ما بالتخلى عن الجن�شية حتى يكت�شب الفرد اأوال جن�شية اأخرى ، بينما ترف�ص الدولة 

االأخرى منح جن�شيتها حتى يتخلى الفرد اأوال عن جن�شيته االأ�شلية. وعندما تطالب قوانين 

دولة ما االفراد بالتخلى عن جن�شيتهم حتى يكونوا قادرين على التقدم بطلب للح�شول على 

المواطنة لديها، االأمر الذى يجعل الفرد عديم الجن�شية حتى يتم منح المواطنة الجديدة.

- نقل تبعية االإقليم وت�شمل هذه الحاالت نيل دولة ما ا�شتقاللها او انحالل دولة ما او خالفة 

دولة جديدة دولة منحلة، اأو ا�شترداد دولة بعد فترة انحالل، حيث قد ي�شبح اال�شخا�ص 

عديمي الجن�شية في حال نقل تبعية االإقليم عندما يتم تعديل القوانين المتعلقة بالجن�شية 

والمواطنة او و�شع قوانين جديدة و / اأو اإجراءات اإدارية جديدة. 

- القوانين المتعلقة بالزواج والممار�شات التى تم�ص الن�شاء خا�شة، حيث يمكن للمراأة التي 

تتزوج �شخ�شا اأجنبيا ان ت�شبح عديمة الجن�شية في حال كانت قوانين دولتها تفقدها 

الجن�شية في حال زواجها من اجنبي ولم تح�شل تلقائيا على جن�شية زوجها، او كانت 

قوانين دولتها تفقدها الجن�شية في حال زواجها من اجنبي وكان زوجها عديم الجن�شية. او 

اإذا انف�شخ عقد زواجها بعد ح�شولها على جن�شية زوجها، وفقدت الجن�شية التى اكت�شبتها 

من خالل الزواج، ولم ت�شترد جن�شيتها االأ�شلية تلقائيا. 

- االجراءات االدارية حيث قد يكون الفرد اأهال للمواطنة اال انه ال يح�شل على الجن�شية 

ب�شبب ق�شايا اإدارية واإجرائية عديدة، منها: الر�شوم االإدارية المفرطة، المهل التى ال يمكن 

  انظر الهام�ض 10 اعاله
58
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الوفاء بها، عدم القدرة على تقديم الم�شتندات المطلوبة. 

- التمييز، حيث يعجز االأفراد اأحيانا عن اكت�شاب جن�شية دولة بعينها، رغم ما يكون لديهم 

من روابط قوية بتلك الدولة – وهى روابط قد تكون كافية بالن�شبة الأ�شخا�ص اآخرين 

لل�شروع فى منحهم المواطنة . وقد يكون التمييز على اأ�شا�ص العن�شر، اأو اللون، اأو العرق، 

اأو الدين، اأو نوع الجن�ص، اأو الراأي ال�شيا�شى، اأو اأية عوامل اأخرى، علنيا اأو نا�شئا عن 

غير علم فى القوانين، اأو عندما يجرى تنفيذها. وقد يقال عن القوانين اأنها تمييزية اإذا 

ت�شمنت لغة �شارة، اأو اإذا ترتب على تطبيقها تمييز.

- الفقد التلقائي للجن�شية بفعل القانون، عن طريق خ�شارة العالقات الفعلية والفعالة مع 

الدولة دون ان يعرب ال�شخ�ص �شراحة عن رغبته في االحتفاظ بها. ويمكن ان ي�شاف 

اليها الممار�شات االدارية الخاطئة التي ال تعلم االفراد بموجب االعالن عن هذه الرغبة. 

وتقوم بع�ص الدول ب�شحب الجن�شية تلقائيا من الفرد الذى  ترك بلده اأو يقيم بالخارج او  

لم ي�شجل نف�شه ب�شورة منتظمة لدى �شلطات بلده.  واإذا كان الفرد مواطنا متجن�شا، ولي�ص 

مولودا فى الدولة، اأو اأنه اكت�شب الجن�شية بحكم الدم اأو الن�شب، فقد يكون حتى الت�شجيل 

المنتظم غير كاف ل�شمان عدم �شحب الجن�شية.

- القوانين والممار�شات التى تم�ص االأطفال خا�شة، حيث انه فى غياب ما يثبت الميالد، اأى 

فى غياب ت�شجيل للميالد، ي�شتحيل تقريبا على الطفل اأن يحدد هويته واأن يح�شل بالتالي 

على جن�شية. ومنها اي�شا ما يتعلق باالأطفال االأيتام اأو المهجورين )اللقطاء( حيث غالبا ما 

ال تكون لهم جن�شية موؤكدة. وقد يمنع االأطفال غير ال�شرعيين اأي�شا من اكت�شاب جن�شية. 

ا�شافة الى ممار�شات التبني التي قد توؤدي فى بع�ص الدول اإلى انعدام الجن�شية، اإذا لم 

يتمكن االأطفال مثال من اكت�شاب جن�شية والديهم بالتبني. وي�شاف الى هذه اخيرا التمييز 

�شد المراأة، حيث ال ت�شمح بع�ص القوانين للن�شاء باإك�شاب جن�شيتهن الأطفالهن حتى ولو 

كان االأب ال يحمل اأي جن�شية، ي�شبح الطفل عديم الجن�شية.

- الحرمان من الجن�شية واإنكارها: قد ي�شبح االن�شان عديم الجن�شية نتيجة ا�شقاطه من 

الجن�شية، ويتم اإ�شقاط الجن�شية عندما تقوم دولة ما بحرمان فرد ما من المواطنة، وعادة 

ما يكون ذلك ب�شبب انخراط الدولة فى ممار�شات تمييزية. وعادة ما يلى ذلك طرد الفرد.

ومن هذه اال�شباب ما ينطبق على لبنان موؤديا الى حاالت انعدام الجن�شية فيه ومنها ما ال ينطبق، 

كما �شيت�شح من خالل الدرا�شة ادناه. 
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- الحرمان من الجن�شية واإنكارها: قد ي�شبح االن�شان عديم الجن�شية نتيجة ا�شقاطه من 

الجن�شية، ويتم اإ�شقاط الجن�شية عندما تقوم دولة ما بحرمان فرد ما من المواطنة، 

وعادة ما يكون ذلك ب�شبب انخراط الدولة فى ممار�شات تمييزية. وعادة ما يلي ذلك طرد 

الفرد.

ومن هذه اال�شباب ما ينطبق على لبنان موؤديا الى حاالت انعدام الجن�شية فيه ومنها ما ال ينطبق، 

كما �شيت�شح من خالل الدرا�شة ادناه.
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كيف تكتسب الجنسية؟

يكون اكت�شاب الجن�شية اما ب�شورة ا�شلية اي عند الوالدة او م�شتقة اي بالتجن�ص. 

وقد و�شعت اتفاقية الحد من حاالت انعدام الجن�شية ا�ش�ص الكت�شاب الجن�شية في الحالتين، 

وو�شع القانون اللبناني بدوره �شروطا الكت�شاب الجن�شية االأ�شلية  والم�شتقة، �شوف نوردها 

ونحللها تباعا. 

 بموجب 
59

وهنا نذكر بداية انه، وكما �شبقت اال�شارة، ن�شاأت الجن�شية اللبنانية بتاريخ1924. 

معاهدة لوزان معطوفة على القرار 2825 »قانون التابعية اللبنانية )واالتراك المقيمون في 

 الذي اكد حق كل من كان من التابعية التركية مقيما في ارا�شي لبنان الكبير في 
60

لبنان(«

 واعطى 
61

تاريخ 30 اآب �شنة 1924 بالتابعية اللبنانية الحكمية على ان ت�شقط تابعيتهم التركية.

هذا القرار الذين يتجاوز عمرهم ثماني ع�شرة �شنة وقد فقدوا التابعية التركية واكت�شبوا 

التابعية اللبنانية حكما حق اختيار التابعية التركية خالل مهلة �شنتين ابتداء من تاريخ 30 اآب 

 وهكذا، اعتبر كل �شخ�ص مقيم في لبنان الكبير بتاريخ 30 اآب 1924 لبنانيا حكما، 
62

.1924

   خال�سة معاهدة لوزارن الموقعة في 1923/7/24، التابعية، المجلة الق�سائية رقم 36، الجن�سية 
59

واالح�ساء ووثائق االحوال ال�سخ�سية، دار المن�سورات الحقوقية

    قانون التابعية اللبنانية، الهام�ض 2  اعاله، انظر اي�سا محكمة ا�ستئناف جبل لبنان المدنية، الغرفة 
60

االولى، قرار اعدادي تاريخ 1971/11/12، مجلة العدل 1972 �ص 224، محكمة اال�ستئناف اللبنانية الغرفة 

المختلطة، قرار تاريخ 1944/5/5 الن�سرة الق�سائية 1945 مذكور في الجن�سية اللبنانية بين القانون 

واالجتهاد، الهام�ض 62 اعاله، �ض 189

   قانون التابعية اللبنانية، الهام�ض 2 اأعاله، المادة 1
61

  الم�سدر نف�سه، المادة 2
62
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على ان يكون من التابعية التركية. غير انه يبدو ان اثبات تحقق هذين ال�شرطين لم يكن دائما 

امرا �شهال واآليا، وقد اعتبر اجتهاد محكمة التمييز اللبنانية ان �شرط االقامة في لبنان في �شنة 

 اما بالن�شبة الثبات ال�شرط الثاني 
63

1924 هو واقعة مادية قابلة لالثبات بكل و�شائل االثبات. 

المتمثل بالتابعية التركية، فجائز بو�شائل متعددة و�شعها القانون عند ا�شداره، او بافترا�ص 

الجن�شية التركية بموجب قانون الجن�شية العثمانية تاريخ 19 كانون الثاني 1869 الذي يعتبر كل 

 غير ان هذا االفترا�ص قابل للنق�ص في حال ثبوت 
64

�شخ�ص يعي�ص في االقاليم العثمانية تركيا،

65

العك�ص. 

كما اجازت المادة 3 من القرار 2825 حق اختيار جن�شية احدى الدول التي ن�شاأت عن تفكك 

ال�شلطنة العثمانية في حالة محددة هي حالة “االأ�شخا�ص الذين يتجاوز عمرهم ثماني ع�شرة 

�شنة ممن فقدوا التابعية التركية بمقت�شى المادة 1 وهم يختلفون ا�شال عن اأكثرية اأهالي لبنان 

الكبير يجوز لهم في خالل مدة �شنتين تبتدئ من 30 اآب �شنة 1924 اأن يختاروا تابعية احدى 

الدول التي انتقلت اليها اأر�ص مف�شولة عن تركيا بموجب معاهدة ال�شلح المعقودة في 24 تموز 

�شنة 1923 اذا كانت اأكثرية االأهالي في هذه الدولة هي من ا�شل ال�شخ�ص الذي يحق له هذا 

االختيار. فاإذا منحت تلك الدولة تابعيتها لل�شخ�ص الذي ا�شتعمل حق االختيار المذكور فان 

66

اختياره له يوؤدي الى فقد التابعية اللبنانية”.

 قد ن�ص في مادته ال�شاد�شة على »إن الجنسية 
67

وال بد من اال�شارة الى ان الد�شتور اللبناني

اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون«، في الوقت الذي 
ت�شدد المادة 7 منه على احترام مبداأ عدم التمييز – وان كان بين اللبنانيين ح�شرا في المادة 

الد�شتورية – حيث تن�ص على ان »كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء 

بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم«.

   ا�ستقر االجتهاد اللبناني على ذلك، انظر على �سبيل المثال محكمة التمييز المدنية الثانية قرار رقم 
63

26 تاريخ 1965/12/6 الن�سرة الق�سائية 1962 �ص 982 

   انظر "ن�ساأة الجن�سية اللبنانية"، الجن�سية اللبنانية بين القانون واالجتهاد درا�سة تحليلية �ساملة 
64

الدرا�سات – القوانين واالجتهادات، اعداد انطوان النا�سف، من�سورات الحلبي الحقوقية، 1999، الف�سل 

االول، �ض 31

  ا�ستقر الق�ساء اللبناني على ذلك، انظر على �سبيل المثال محكمة التمييز المدنية الثالثة قرار رقم 60 
65

تاريخ 25 ني�سان 1967 الن�سرة الق�سائية 1967 �ص 583 

  قانون التابعية اللبنانية، الهام�ض 2 اأعاله، المادة 3
66

  الد�ستور اللبناني ال�سادر في 23 ايار 1926 وتعديالته، متوفر على
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الجن�سية اال�سلية

يكون اكت�شاب الجن�شية اال�شلية اما بموجب رابطة االقليم )االر�ص( او رابطة الدم .

تن�ص اتفاقية خف�ص حاالت انعدام الجن�شية على حاالت منح الجن�شية بحكم القانون بالوالدة 

او بناء على طلب يقدم الى ال�شلطات المعنية في الدولة، وب�شروط محددة على اال يكون من 

الجائز رف�ص مثل هذا الطلب اال في حال عدم توافر �شروط الجن�شية. 

وقد اعتمد القانون اللبناني بدوره على كل من رابطة الدم واالقليم معا. 

اكت�ساب الجن�سية بموجب رابطة االأر�ص

رابطة االأر�ص هي الرابطة التي بموجبها تمنح جن�شية الدولة للمولود في اقليمها.

يف القانون الدويل

تعتمد اتفاقية خف�ص حاالت انعدام الجن�شية رابطة االأر�ص ب�شورة رئي�شية لمنح الجن�شية، 

ويكون منح الجن�شية بموجب رابطة االر�ص ح�شب االتفاقية اما بحكم القانون عند الوالدة او 

بناء على طلب وعند ا�شتيفاء �شروط محددة. 

 حيث تن�ص المادة 1 من 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 )1- أ(
 لدى الوالدة، للطفل المولود في رباط الزواج في اقليم الدولة من ام تحمل جنسيتها 

)الفقرة 1)3(«.
 

يالحظ ان هذه المادة تعتمد في فقرتها االولى رابطة االر�ص على اطالقها دون ان تربط منح 

جن�شية الدولة للمولود في اقليمها باأية �شروط من حيث جن�شية الوالدين او احدهما او رابطة 

الزواج بينهما او اقامتهما او اقامة احدهما في الدولة. 

في حين ت�شيف 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�شيتها 

من �شرط ال�شن واالقامة وغيرها من ال�شروط، حيث يمنح الجن�شية عند الوالدة على ان يكون 

مولودا في رباط الزواج وان يكون عدم منحه جن�شية هذه الدولة �شيوؤدي الى ان يغدو عديما 

للجن�شية. 
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كما تن�ص المادة 2 من االتفاقية على ان الطفل اللقيط الذي يعثر عليه في اقليم الدولة يعتبر 

مولودا في هذه الدولة من ابوين يحمالن جن�شيتها، وبالتالي يجب ان يتمتع بحق الح�شول على 

جن�شية الدولة التي عثر عليه فيها بموجب احكام المادة االولى من االتفاقية، وذلك حتى ثبوت 

العك�ص. 

ويالحظ انه في هذه الحالة، تربط االتفاقية بين رابطة االر�ص ورابطة الدم حيث تمنح 

الجن�شية بموجب االقليم كما بالبنوة اي�شا، على ان يكون من الجائز اثبات العك�ص.

ويكون اكت�شاب الجن�شية في الحاالت المذكورة اعاله بحكم القانون. وت�شيف االتفاقية حاالت 

اخرى يمنح بموجبها المولود في اقليم دولة ما جن�شية هذه الدولة انما بعد ان يتقدم بطلب من 

ال�شلطات ذات ال�شالحية في الدولة، على ان يكون للدولة المعنية الحق في و�شع بع�ص ال�شروط 

لمنح جن�شيتها في هذه الحاالت، وعلى اال يكون لها رف�ص منح الجن�شية اال في حال عدم توفر 

هذه ال�شروط.

حيث تن�ص المادة االولى من اتفاقية 1961 للحد من حاالت انعدام الجن�شية في فقرتيها 

االولى والثانية على ان الدولة تمنح جن�شيتها لل�شخ�ص الذي يولد في اإقليمها ويكون لوال ذلك 

عديم الجن�شية بناء على طلب يقدم اإلي ال�شلطة المخت�شة، بالطريقة التي ين�ص عليها القانون 

الوطني. وال يجوز اأن يرف�ص مثل هذا الطلب اال في حال عدم توافر �شروط الجن�شية، على ان 

يحق للدولة ان تحدد في قانونها �شروطا لمنح الجن�شية لجهة ال�شن، �شنوات االقامة المعتادة 

في الدولة )على اال تتجاوز الع�شر �شنوات(، عدم ارتكاب ال�شخ�ص جرما مخال باالمن القومي 

وادانته به، ا�شافة الى ان عدم تمتع ال�شخ�ص المعني باأي جن�شية اخرى. 

وتجدر اال�شارة الى انه بموجب المادة 3 من 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 كاأ�شا�ص الكت�شاب الجن�شية اللبنانية ورابطة 

االر�ص ب�شفة ثانوية، حيث تن�ص الفقرة الثانية من المادة االولى من القرار 15 لعام 1925 انه 

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 االأرا�شي اللبنانية وعدم اكت�شاب اي جن�شية اجنبية بالبنوة عند الوالدة في الحالة 

االولى، والوالدة على االأر�ص اللبنانية ا�شافة الى مجهولية الوالدين او مجهولية تابعيتهما في 

الحالة الثانية.

وتجدر اال�شارة الى ان الوالدة على االرا�شي اللبنانية تعتبر من الوقائع المادية التي تخ�شع 

 وقد اعتبرت 
68

لطرق االثبات العادية وبالتالي يجوز اثباتها بكافة الطرق المقبولة قانونا.

محكمة التمييز في هذا ال�شاأن 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 925/15 يكونان متوافرين في هذه الدعوى ويقتضي تسجيل المستدعي في 
سجالت االحوال الشخصية باالستناد الى وثيقة الوالدة المنظمة من قبل مختار...«.69

كما تجدر اال�شارة الى ان ارا�شي لبنان في حكم تطبيق هذه المادة هي المحددة في الد�شتور 

 وتلحق بها، ح�شب اآراء بع�ص الفقهاء واالجتهاد الوالدة الحا�شلة في المياه االقليمية 
70

اللبناني

اللبنانية والف�شاء الجوي اللبناني كما تلحق بها الوالدة الحا�شلة على ظهر باخرة تجارية تحمل 

العلم اللبناني في اعالي البحار ويمكن ان تلحق بها الوالدة الحا�شلة على ظهر باخرة لبنانية 

   المحكمة االبتدائية الثالثة في المتن، ابراهيم وايلي جورج الخوري �سد الدولة اللبنانية، قرار في 
68

الدعوى ا�سا�ض رقم 2006/400 تاريخ 2006/2/23 ؛ اي�سا المحكمة االبتدائية الثالثة في المتن، مارون 

مختار �سد الدولة اللبنانية، قرار رقم 2005/1760 تاريخ 2005/7/14.

   محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم 97/45 تاريخ 1997/6/17، الن�شرة 
69

الق�شائية اللبنانية، 1997 العدد 1، �ص 754 ي�شار الى ان المحكمة كانت قد لفتت في قرارها 

الى احكام القانون رقم 541 تاريخ 1996/7/29 ون�ص المادة الوحيدة فيه كما يلي: “ال يجوز 

لدوائر النفو�ص واالحوال ال�شخ�شية التي تنظم تذاكر الهوية واخراجات قيد النفو�ص 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.

  الد�شتور اللبناني ال�شادر في 23 ايار 1926 وتعديالته، متوفر على
70
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 وذلك تما�شيا مع احكام المادة 3 من اتفاقية 1961 للحد من 
71

في المياه االقليمية لدولة ثالثة.

حاالت انعدام الجن�شية. 

اما بالن�شبة لعدم اكت�شاب المولود الي جن�شية اأجنبية عند الوالدة، فينطبق عندما يكون 

والد الطفل اجنبيا من دولة ال ت�شمح قوانينها بمنح جن�شية الوالد الوالده الذين يولدوا خارج 

ارا�شيها. فقد طبقت المحاكم اللبنانية هذه الفقرة في حالة طفل ولد في لبنان من اأم لبنانية 

واأب من الجن�شية البريطانية من دول ما وراء البحار. ويبدو ان القانون البريطاني ال ي�شمح 

لحاملي الجن�شية البريطانية من دول ما وراء البحار اأن يعطوا الجن�شية الأوالدهم المولودين 

في الخارج، فهوؤالء االأ�شخا�ص ال يطبق عليهم القانون البريطاني. وقد طالبت االم اللبنانية 

بالجن�شية اللبنانية البنها بناء على الفقرة الثانية من المادة 1 من القرار 15 لعام 1925 حيث 

ان القانون ال ي�شمح لها بمنح جن�شيتها لمولودها وحيث ان المولود لم يكت�شب اي جن�شية اجنبية 

بالبنوة عند الوالدة. وقد اعتبرت المحكمة المولود لبنانيا حيث انه ولد في لبنان ولم يثبت انه 

 
72

اكت�شب اية تابعية اجنبية.

ومن الممكن اال�شتنتاج اي�شا ان هذا الحكم جائز التطبيق على الحالة حيث ال يمكن للمولود ان 

يكت�شب جن�شية والده المعروفة الي �شبب من اال�شباب منها مثال في حال لم يتمكن الوالد من 

ت�شجيل ابنه على خانته لمنحه الجن�شية. 

 كما يبدو ان المحاكم اللبنانية تطبق هذه الفقرة وتعتبر انه يحق للطفل المولود من والد 

من جن�شية “قيد الدر�ص” او “مكتوم القيد” الح�شول على الجن�شية اللبنانية بناء على هذه 

الفقرة. ففي احدى الحاالت المعرو�شة امام الق�شاء والمتعلقة ب�شخ�ص مولود في لبنان من 

والد مكتوم القيد ووالدة �شورية، اعتبرت المحكمة، بعد ان تثبتت بالتحقيق ان المدعي مكتوم 

القيد اي انه ال يحوز على اي جن�شية ولم يكت�شب جن�شية والدته ال�شورية وبالتالي لم يكت�شب 

بالبنوة اي جن�شية اجنبية، ان هذا ال�شخ�ص لبناني تطبيقا الحكام الفقرة الثانية من المادة 

73

االولى من القرار 15 لعام 1925.

كما اعتبرت المحكمة في حالة اخرى تتناول �شخ�شين مولودين في لبنان من ام لبنانية ووالد 

يحمل هوية قيد الدر�ص )�شحبت منه فيما بعد( انه “حيث اذا كان االأب، وهو الذي يعطي 

   انظر الهام�ض 66 اعاله .واي�سا د. �سامي عبداهلل، الجن�سية اللبنانية مقارنة بالجن�سية العربية 
71

ال�سورية والفرن�سية، �ض 97، مذكور في كل من هذين الحكمين

  حكم محكمة البداية ال�سادر في 1/26/ 2002 
72

   محكمة الدرجة االولى في جبل لبنان، الغرفة الثالثة في جديدة المتن، ايلي رومانو�ض �سد الدولة 
73

اللبنانية، قرار رقم 2008/163 تاريخ 2008/5/22
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الجن�شية للولد، مجهول الجن�شية وكانت االأم لبنانية، فمثل هذا الولد ينطبق عليه ن�ص الفقرة 

الثانية من المادة االولى من القرار 15...”. واعتبرت ان الوالد الذي يحمل بطاقة هوية 

قيد الدر�ص، وعبارة “جن�شية قيد الدر�ص” تعني ان جن�شية حاملها غير محددة في الوقت 

الحا�شر... وبالتالي يكون الوالد مجهول الجن�شية وتبعا لذلك يكون المدعيين لم يكت�شبا اي 

تابعية اجنبية بالبنوة عند الوالدة لمجهولية جن�شية والدهما، مما ي�شتوفي �شروط الفقرة الثانية 

74

من المادة االولى من القرار 15 لعام 1925.

بالتالي يمكن ان تنطبق الفقرة الثانية من المادة االولى من القرار 15 لعام 1925 على حاالت 

المولودين في لبنان من اب اجنبي ال ي�شتطيع نقل جن�شيته البنائه المولودين خارج بلده او 

ال ي�شتطيع نقل الجن�شية البنائه ل�شبب ما ككونه الجئ وال ي�شتطيع االرتكان الى حماية بلده. 

وتنطبق اي�شا المادة االولى من القرار 15 لعام 1925 في حال كان الوالد دون جن�شية او من 

جن�شية غير محددة واالم لبنانية او اجنبية من جن�شية ال ت�شمح لها بنقلها الى اوالدها، حيث 

يعتبر الولد لبنانيا في هذه الحاالت كونه لم يكت�شب بالبنوة اي جن�شية اجنبية. 

وقد طبقت المحاكم اللبنانية هذ القاعدة في حالة اال�شخا�ص الذين ال يعتبرون من مواطني 

بلدهم اال�شلي  ل�شبب خارج عن ارادتهم ويتعلق بقوانين الوطن اال�شل، 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 

  وقد اعتبرت محكمة التمييز »ان االشخاص 
عن ارادتهم تتعلق بقانون الجنسية التابعة«.75

الذين لم يثبت اكتسابهم جنسية اجنبية لدى والدتهم في لبنان هم الذين ال يعتبرون من 
مواطني بلدهم االصل لسبب خارج عن ارادتهم ويتعلق بقوانين الوطن االصل«.76

وكما �شبقت اال�شارة، يعتبر لبنانيا كل من ولد في ارا�شي لبنان من والدين مجهولين او 

مجهولي الهوية. 

وفي هذا االطار، يف�شر الق�شاء 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.

  المحكمة االبتدائية الثالثة في المتن، قرار في الدعوى ا�سا�ض رقم 2006/400 تاريخ 2006/2/23، 
74

الهام�ص 69 اعاله

  محكمة التمييز المدنية، قرار رقم 146 تاريخ 1968/10/14 مجلة العدل 1972 �ص 424 
75

  الم�سدر نف�سه
76

  المحكمة االبتدائية الثالثة في المتن، قرار رقم 2005/176 تاريخ 2005/7/14 الهام�ص 66 اعاله
77
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78

وتعتبر مجهولية الوالدين واقعة مادية يمكن اثباتها بكافة طرق االثبات.

اما بالن�شبة لمجهولية تابعية الوالدين، فيمكن ان تنطبق على والدين مكتومي القيد او والدين 

من جن�شية غير محددة او قيد الدر�ص، قيا�شا على االحكام الواردة في القرارات ال�شابقة 

لجهة االب، لكن على ان يكون كال الوالدين مجهول الهوية، واال طبقت احكام الفقرة الثانية 

من المادة االولى من القرار 15 لعام 1925، والنتيجة واحدة في الحالين اال وهي اعتبار 

الولد لبنانيا. كما تنطبق اي�شا على الوالدين اللذين فقدا جن�شيتهما اال�شلية ل�شبب خارج عن 

ارادتهما ويتعلق بقوانين الوطن الذي كانوا ينت�شبون 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 15 تاريخ 1925/1/19 بل يكون قد فسر المادة 
 
79

المذكورة«.

وقد اكدت ذلك وزارة العدل حيث اعتبرت في ا�شت�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 15... بمعنى 

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 
الى المعلومات المتوفرة لدى المديرية العامة لالمن العام، هو مستوجب الرد”.80 

  الم�سدر نف�سه
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  انظر محكمة التمييز المدنية، الهيئة الثانية، قرار رقم 146 تاريخ 1968/10/14 الهام�ص 73 اعاله
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  وزارة العدل، هيئة الت�سريع واال�ست�سارات، ا�ست�سارة رقم 1973/9 تاريخ 1973/1/8، القا�سي �سكري �سادر 
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والقا�سي انطوان بريدي، مجموعة اجتهادات هيئة الت�سريع واال�ست�سارات في وزارة العدل، المجلد 7، �ض 7277
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وفي االطار عينه اعتبرت محكمة ا�شتئناف 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 30 �شنة ويدليان انهما قطعا كل �شلة 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 

ارادتهم تتعلق بقانون الجنسية التابعة«.81 

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�شنين )حوالي الثالثين �شنة( بجن�شيته المعروفة، 

اذ ان اوالده يعتبرون مكت�شبين بالوالدة تابعية والدهم المعروفة عند قدومه الى لبنان. وفي 

هذه الحال اعتبرت محكمة ا�شتئناف جبل لبنان ان »قيد المستأنفين من جنسية قيد الدرس 

اعتبارا من عام 1962 ال 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 2 و3 من المادة االولى من القرار 15 تاريخ 
82

.»1925/1/19

ينوه الى ان الن�ص ي�شترط مجهولية الوالدين او مجهولية هوية الوالدين، وبالتالي يمكن 

اال�شتنتاج 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�شية امام 

المحكمة للح�شول على الجن�شية، فاذا ثبت ا�شتيفاء الحالة ل�شروط اي من هاتين الفقرتين، 

تحكم المحكمة حكما باالعتراف بالجن�شية اللبنانية للحالة وذلك دون اي �شروط اخرى 

لناحية ال�شن او االقامة في لبنان او غيرها. وقد اكدت ذلك محكمة ا�شتئناف بيروت بقولها 

  محكمة ا�ستئناف بيروت الغرفة ال�ساد�سة قرار 289 تاريخ 1974/3/25 الن�سرة الق�سائية 1974 �ص 316
81

  محكمة ا�ستئناف جبل لبنان الغرفة االولى، قرار رقم 254 تاريخ 1974/7/31 الن�سرة الق�سائية 1974 
82

�ص 1029 
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انه »من الراهن ان صالحية المحاكم العدلية بالنظر بدعاوى الجنسية عمال بأحكام المادة 

التاسعة من القانون ]القرار[ رقم 15 تاريخ 1925/1/25 ينحصر 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 

 
سوى احد مفاعيل هذه البنوة التي تنشأ عنها اوضاع قانونية...«.85

من �شاأن هذه االحكام، في حال طبقت من قبل كل المحاكم اللبنانية، ان تقلل من حاالت 

انعدام الجن�شية حيث يعتبر يموجبها عدد كبير من اال�شخا�ص عديمي الجن�شية الموجودين في 

لبنان لبنانيين في حال ا�شتطاعوا اثبات ا�شتيفائهم ل�شروطها. 

وهاتان الفقرتان تتطابقان مع احكام اتفاقية 1961 للحد من حاالت انعدام الجن�شية التي تن�ص 

على ان يكت�شب المولود على اقليم دولة ما جن�شيتها بحكم الوالدة في حال كان �شيكون عديما 

للجن�شية لوالها، كما يعتبر الطفل )مجهول الوالدين( مولودا على ار�ص الدولة وبالتالي اهال 

الكت�شاب جن�شيتها ما لم يثبت العك�ص.

غير انه ال بد من اال�شتنتاج ان القانون اللبناني ال يتوافق مع القانون الدولي لجهة منح الجن�شية 

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�شية الدولة وفي اقليمها. 

اكت�ساب الجن�سية بموجب رابطة الدم

رابطة الدم هي الرابطة التي بموجبها تمنح الجن�شية للمولود من والدين يحمالن جن�شية 

الدولة او للمولود الذي يكون احد والديه حامال لجن�شية الدولة، وذلك  بغ�ص النظر عن كون 

والدته وقعت على اقليم الدولة المعنية من عدمه.

  محكمة ا�ستئناف بيروت الغرفة ال�ساد�سة قرار 416 تاريخ 1974/3/18 الن�سرة الق�سائية 1974 �ص 82 
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  مجل�ض �سورى الدولة، قرار رقم 476 تاريخ 1995/29/3 مراجعة رقم 91/3011، مجلة الق�ساء االداري 
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العدد التا�شع �شنة 1994 - 1995 �ض )427(، متوفر على

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

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

كما �شبق وا�شرنا، وبعك�ص القانون اللبناني، تعتمد اتفاقية خف�ص حاالت انعدام الجن�شية رابطة 

االقليم كاأ�شا�ص لمنح الجن�شية بينما تعتمد رابطة الدم ب�شفة ثانوية. 

حيث تن�ص الفقرة الرابعة من المادة االولى من االتفاقية على ان تمنح الدولة )المتعاقدة( 

جن�شيتها لل�شخ�ص الذي يكون احد والديه بتاريخ والدته متمتعا بجن�شية الدولة ويكون قد ولد 

خارج اقليمها اذا كان لم ي�شتطع اكت�شاب جن�شية الدولة التي ولد في اإقليمها لعدم ا�شتيفائه 

�شروطها، على ان يجوز ان تربط الدولة منح هذه الجن�شية ب�شروط تتعلق بال�شن واالقامة 

المعتادة في اقليمها ا�شافة الى عدم التمتع باأي جن�شية اخرى، وعلى اال يجوز رف�ص الطلب اال 

في حال عدم توفر هذه ال�شروط. 

ا�شافة الى ذلك تن�ص االتفاقية في مادتها الرابعة، فقرة 1 ان الدولة تمنح جن�شيتها 

لال�شخا�ص الذين لم يولدوا في اقليمها بل في اقليم دولة اخرى غير متعاقدة ولم يكت�شبوا 

جن�شيتها او اي جن�شية اخرى، اذا كان احد الوالدين يحمل جن�شية االولى بتاريخ ميالد الطفل، 

وذلك اما بحكم القانون عند الوالدة او بموجب طلب يقدم الى ال�شلطات المخت�شة في الدولة، 

على ان يجوز تقييد منح الجن�شية ب�شروط محددة قانونا لجهة ال�شن، �شنوات االقامة المعتادة 

في الدولة )على اال تتجاوز الع�شر �شنوات(، عدم ارتكاب ال�شخ�ص جرما مخال باالمن القومي 

وادانته به، ا�شافة الى ان عدم تمتع ال�شخ�ص المعني باأي جن�شية اخرى، وعلى اال يجوز رف�ص 

الطلب اال في حال عدم ا�شتيفاء طالب الجن�شية لل�شروط التي يحددها قانون الدولة.

وال بد من الت�شديد على ان االتفاقية، التي ترمي الى خف�ص حاالت انعدام الجن�شية وت�شع الحد 

االدنى من المعايير التي يجب على الدول اعتمادها في ت�شريعاتها، تربط منح الجن�شية في كل 

هذه الحاالت بعدم امكانية اكت�شاب الطفل المعني الأية جن�شية اأخرى، بحيث يكون لوال جن�شية 

الدولة المعنية عديما للجن�شية.

يف القانون اللبناين

في المقابل، ين�ص القانون اللبناني على اكت�شاب الجن�شية اللبنانية اال�شلية عند الوالدة ب�شكل 

ا�شا�شي بناء على رابطة الدم وب�شكل ثانوي بناء على رابطة االأر�ص، كما �شبقت اال�شارة. 

ورابطة الدم هي الرابطة اال�شا�شية التي بموجبها يكون المولود من اأب لبناني لبنانيا، بموجب 
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ن�ص الفقرة 1 من المادة 1 من القرار 15 تاريخ 19 كانون الثاني 1925 )الجن�شية اللبنانية(.

  قانون الجن�سية اللبنانية، قانون �سادر بقرار رقم 15 �شادر في 19 كانون الثاني �شنة 1925، المجلة 
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الق�سائية رقم 36، الجن�سية واالح�ساء ووثائق  الن�سرة الق�سائية �ض االحوال ال�سخ�سية، دار المن�سورات 
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كما يكون بموجبها المولود من ام لبنانية لبنانيا في حال لم يكن �شرعيا وثبتت بنوته بالنظر 

الى اأمه قبل ثبوتها بالنظر الى ابيه بموجب المادة 2 من القرار 15 لعام 1925. 

وبالتالي ال يتطابق القانون اللبناني مع القانون الدولي من حيث منح الجن�شية الوالد االب او 

االم اللبنانيين بناء على رابطة الدم بل يح�شر ذلك باالأب، بغ�ص النظر عن مكان ح�شول 

الوالدة. وال يمنح الجن�شية الوالد المراأة اللبنانية اال في حال كانوا غير �شرعيين وثبتت بنوتهم 

بالن�شبة المهم، 

في حين تن�ص اتفاقية 1961 كما ا�شرنا على منح جن�شية االم للمولود في رباط الزواج في اقليم 

دولة جن�شية االم، كما جن�شية االم –  بالت�شاوي مع االب ودون ا�شتراط الزواج - للمولود منها 

خارج اقليم دولة جن�شيتها.

ويبدو ان بع�ص المحاكم وبع�ص الفقهاء يميلون الى تف�شير احكام الفقرة االولى من المادة 1 

من القرار 15 على انها ت�شترط توافر �شرطين اثنين العطاء المولود من اب لبناني الجن�شية 

اللبنانية اال�شلية حكما، وهما تمتع االب بالجن�شية اللبنانية بتاريخ ميالد المولود، و ثبوت ن�شب 

المولود الى ابيه �شرعا:

تمتع االب بالجن�شية اللبنانية بتاريخ ميالد المولود 

ي�شترط الكت�شاب المولود الجن�شية اللبنانية برابطة الدم من ن�شب االأب ان “يكون األب لبنانيا 

بتاريخ ميالد االبن، حتى ولو زالت هذه الجنسية عن االب في تاريخ الحق على الميالد”.87

ويعتبر في حكم االب اللبناني بتاريخ الميالد االأب الذي يحق له التمتع بالجن�شية اللبنانية، وان 

لم يكن يحمل هذه الجن�شية. وفي مثل هذه الحالة يكفي ان ترفع دعوى اثبات جن�شية الوالد 

امام الق�شاء فاذا حكم باحقية الوالد بالجن�شية اللبنانية بتاريخ ميالد طالب الجن�شية، اعترف 

لالخير بالجن�شية اللبنانية تبعا لكون والده من الجن�شية اللبنانية. وقد ا�شتقر االجتهاد على 

ذلك. فقد اعتبرت محكمة ا�شتئناف بيروت ان ثبوت اال�شل العثماني واالقامة في لبنان بالن�شبة 

لوالدي الم�شتاأنف عليهم المتوفين يجعل من االخيرين لبنانيين لثبوت والدتهم من اب لبناني 

الحقوقية 

  محكمة الدرجة االأولى في جبل لبنان، الغرفة الخام�شة، نبهان �شد الدولة، حكم بتاريخ 
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2009/6/4، انظر اي�شا محكمة ا�شتئناف جبل لبنان المدنية، الغرفة االولى، قرار رقم 47 

تاريخ 1972/2/11 مجلة العدل 1972 �ص 509 ومحكمة التمييز المدنية الغرفة الثالثة، قرار 
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88

عمال باحكام القرار 2825 والمادة االولى من القرار رقم 15.

وقد اعتبرت محكمة التمييز بدورها انه بناء على »المادة العاشرة ]من القرار رقم 15 تاريخ 

19 كانون الثاني 1925[ والتي تنص على ما يلي "مع االحتفاظ بحقوق االختيار المنصوص 
عليها في معاهدة الصلح الممضاة في لوزان سنة 1923 يعد لبنانيا كل شخص مولود في 

اراضي لبنان الكبير من اب ولد فيه ايضا وكان في اول تشرين الثاني سنة 1914 حائزا 
 
التابعية العثمانية" وحيث ان شروط المادة العاشرة...هي متوفرة في هذه القضية...«89

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 30 آب 1924 تابعين لجنسية والدهم بأحكام 

 كما اعتبرت محكمة اال�شتئناف بدورها ان»الحكم ]المذكور[ 
90

المادة 6 من القرار 2825«.
ال يفيد المستأنفة باعتبار انها مولودة من اب لبناني اال في حالة واحدة ... وهي ان تكون 

 وقد اعتبرت محكمة التمييز اي�شا انه 
91

المستأنفة قد ولدت بعد تاريخ الحكم المذكور«.
»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 15 تاريخ 1/19/ 1925 فانها لم 

92

تخطء...«.

وقد اعتبرت محكمة اال�شتئناف اي�شا ان اقرار التابعية حكما على الوجه المبين في الفقرة 

االولى من القرار 15 ي�شتتبع مبدئيا قيد ال�شخ�ص المطلوب قيده على خانة والده اللبناني 

وتعتبر الدعوى في مثل هذه الحالة من دعاوى النفو�ص ]كما �شنرى ادناه[. ويكون االمر على 

خالف ذلك اذا كان والد المطلوب قيده غير م�شجل في ال�شجالت اللبنانية بحيث ال يمكن 

عندئذ قيد هذا االخير اال بموجب دعوى جن�شية يتعين فيها على طالب القيد اثبات تابعية والده 

   محكمة ا�ستئناف بيروت المدنية، الغرفة ال�ساد�سة، قرار رقم 1626، الن�سرة الق�سائية 1972، �ض 807 
88

   محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثالثة، قرار رقم 30 تاريخ 1971/12/8، مجلة العدل 1972 �ص 183 
89

   محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثالثة، قرار رقم 111 تاريخ 1972/11/20، مجلة العدل 1973 �ص 202 
90

   محكمة ا�ستئناف جبل لبنان المدنية، الغرفة االولى، قرار رقم 215 تاريخ 1972/6/30 مجلة العدل 
91

1973، �ض 401

   محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثالثة، قرار رقم 132 تاريخ 1973/11/30، مجلة العدل 1974 �ص 315
92
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93

اللبنانية.

تجدر اال�شارة الى انه بموجب المادة االولى فقرتها االولى تكون العبرة لجن�شية االأب بتاريخ 

الوالدة بغ�ص النظر عن مكان الوالدة وبغ�ص النظر اي�شا عن جن�شية االأم بتارخ الوالدة، وذلك 

وان كان قانون اقليم الوالدة او قانون دولة جن�شية االم يمنح الجن�شية للمولود، حيث ان الن�ص 

94

جاء مطلقا لجهة اال�شارة الى كل مولود من اب لبناني، والن لبنان ال يمنع تعدد الجن�شيات.

ونذكر ان اوالد اللبناني يكت�شبون الجن�شية اللبنانية بحكم والدتهم وان لم يكونوا مقيدين على 

خانته، حيث اعتبرت محكمة اال�شتئناف 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 
كل شخص مولود من اب لبناني«.95

ثبوت ن�شب المولود الى ابيه �شرعا

واقعة البنوة ال�شرعية تثبت بالزواج ال�شحيح او الزواج غير ال�شحيح ا�شال ولكن مع اعتقاد 

الزوجين او احدهما ب�شحته كما تثبت اي�شا بالبينة ال�شخ�شية 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 �شبب كان، تحكم المحكمة، بعد ثبوت الن�شب لالأب بحكم 

من المحاكم الروحية او ال�شرعية يق�شي ب�شحة ن�شب المولود الى والده كولد غير �شرعي 

وبوثائق الوالدة وغيرها من الوثائق ح�شب الحالة، تحكم المحكمة بقيد الولد على خانة ابيه 

 لكن في الحالة التي طرحت امامنا لم ت�شل الحالة امام المحكمة 
97

اللبناني كولد غير �شرعي،

الناظرة بق�شايا الجن�شية بعد. لكن محكمة ا�شتئناف جبل لبنان كانت قد حكمت في هذا 

االطار )في حالة مرتبطة باالرث بالن�شبة لـ "ابن زنى"( ان »المادة 2 من القرار رقم 15 

تاريخ 1960/1/19 اجازت 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 

  محكمة ا�ستئناف بيروت، الغرفة ال�ساد�سة، قرار رقم 385 تاريخ 1973/3/12، العدل 1974 �ص 72
93

  بالن�سبة لعدم حظر تعدد الجن�سيات، انظر محكمة التمييز المدنية، قرار رقم 102 تاريخ 1972/10/13، 
94

الهام�ص 86 اعاله

  محكمة ا�ستئناف جبل لبنان االولى، قرار رقم 104 تاريخ 1973/7/13، العدل 1974 �ص 94
95

  الم�سدر نف�سه
96

  القا�سي المنفرد المدني في طرابل�ض الناظر بق�سايا االحوال ال�سخ�سية، قرار رقم 2009/98 تاريخ 
97

 2009/5/18
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98

كأوالد غير شرعيين...«.

وقد اعتبرت وزارة العدل بالن�شبة لحالة الولد غير ال�شرعي انه »يفهم من هذا النص ]المادة 

الثانية من القرار 15[ ان 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�شبة لالأم اللبنانية، فيو�شح التف�شير الق�شائي للمادة 2 من القرار 15 عينه انه يقت�شي 

ت�شجيل الولد غير ال�شرعي في �شجل وثائق االأحوال ال�شخ�شية، وذلك في حالة امراأة لبنانية 

طلبت قيد ابنتها التي اأنجبتها بطريقة غير �شرعية على خانتها في قيدها االأ�شلي لدى والديها، 

وقررت المحكمة »قيد المولودة غير الشرعية في سجالت ووثائق األحوال الشخصية 

 وفي 
100

وإعطائها رقم قيد والسجل المعطى لها يعتبر القيد األصلي للمستدعية )الوالدة(«.

حالة اخرى حكمت المحكمة باعطاء جن�شية االم اللبنانية التي اقرت بامومتها للمولود من اب 

مجهول الهوية وذلك في �شوء ثبوت بنوته لوالدته منذ الوالدة وعدم معرفة االأب، »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 2 من القرار 15 لعام 1925 تجيز للولد غير ال�شرعي 

الذي تثبت بنوته وهو قا�شر ان يتخذ التابعية اللبنانية اذا كان احد والديه الذي ثبتت البنوة 

بالن�شبة له لبنانيا، وال تقت�شر على الولد غير ال�شرعي الأم لبنانية. وبالتالي اذا ثبتت بنوته 

بالن�شبة البيه اللبناني – �شواء قبل ثبوت االمومة او عند ثبوت االبوة واالمومة في اآن واحد 

- يكت�شب جن�شية ابيه اللبنانية. وال بد اي�شا لكي يكون للبنوة غير ال�شرعية اثر على اكت�شاب 

  محكمة ا�ستئناف جبل لبنان المدنية، الغرفة االولى، قرار 312 تاريخ 1972/11/24، العدل 1973 �ص 96 
98

  وزارة العدل، هيئة الت�سريع واال�ست�سارات، ا�ست�سارة رقم 259/ر/1961 تاريخ 1961/7/11، الهام�ض 79 
99

اعاله، �ض 7276

  القا�سي المنفرد في النبطية الناظر في دعاوى االأحوال ال�سخ�سية، رقم 359، بتاريخ 2007/11/20
100

  المحكمة االبتدائية المدنية في لبنان الجنوبي، الغرفة الثانية، قرار رقم 96/15 تاريخ 1996/1/29 
101

العدل 1996 �ص 150 
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المولود الجن�شية اللبنانية ان تثبت هذه البنوة وهو قا�شر، ح�شبما يق�شي القانون. وقد اعتبرت 

وزارة العدل في هذا ال�شدد 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

Apatride وله ان يطلب تجنسه اذا شاء«.

وتجدر اال�شارة الى ان االعتراف بالبنوة له مفعول اعالني ولي�ص ان�شائي وعليه يعتبر الولد منذ 

والدته مكت�شبا جن�شية والديه اي يكون له الجن�شية التي لوالديه بتاريخ والدته دون اي اعتبار 

 بمعنى اآخر اذا تبدلت جن�شية احد 
103

لتاريخ االعتراف به، على ان يتم االعتراف وهو قا�شر.

الوالدين اللبناني الذي ثبتت البنوة بالن�شبة له واكت�شب جن�شية اأخرى يبقى للولد المعترف به 

وهو قا�شر حق الح�شول على الجن�شية اللبنانية التي كانت لوالده او والدته بتاريخ والدته.

الجن�شية اللبنانية باالعتبار 

 هناك حالة خا�شة الكت�شاب الجن�شية اللبنانية ال بد من اال�شارة اليها في ختام هذه اللمحة 

حول احكام اكت�شاب وا�شتعادة الجن�شية اللبنانية في لبنان، هي حالة الجن�شية اللبنانية 

باالعتبار. 

فقد ن�شت المادة 2 من قانون الجن�شية اللبنانية تاريخ 1946/1/31 على 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�شت�شارات في وزارة العدل بهذا ال�شاأن ان الذي يكت�شب 

الجن�شية اللبنانية باالعتبار يعتبر كانه لم يفقد الجن�شية اللبنانية ا�شال ويعامل كاللبنانيين 

دون اي تمييز ويتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطن اللبناني دون ان يخ�شع الي مدة 

فيما يتعلق بممار�شة الحقوق ال�شيا�شية وتولي الوظائف العامة وتكت�شب زوجته الجن�شية 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 

  وزارة العدل، هيئة الت�سريع واال�ست�سارات، ا�ست�سارة رقم 353/ر/1950 تاريخ 1950/4/27، الهام�ض 79 
102

اعاله، �ض 7271

  الجن�سية اللبنانية، المحامي بدوي او ديب اعاله، �ض 104
103

  مذكور في الجن�سية اللبنانية بين القانون واالجتهاد، الهام�ض 62 اعاله، �ض 50
104
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105

اعتباره لبنانيا باجابة لطلبه«.

القواعد االجرائية المتعلقة بالجن�سية اللبنانية

تجدر اال�شارة الى ان الح�شول على الجن�شية اللبنانية بحكم القانون )الفقرة االولى من المادة 

1 والمادة 2 من القرار 15( يح�شل بمجرد ت�شجيل المولود. وفي هذا االطار، ين�ص قانون قيد 

1951 الذي يرعى ت�شجيل الوالدات في لبنان، 
106

وثائق االحوال ال�شخ�شية تاريخ 7 كانون االول 

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�شجيل المولود خالل ال�شنة االولى التي تلي والدته، فال يكون ذلك ممكنا اال 

بموجب حكم ق�شائي، كما تن�ص المادة 12 من قانون قيد وثائق االحوال ال�شخ�شية، 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�شول على الجن�شية رهنا بقرار ق�شائي. وفي هذا االطار يعتبر البع�ص ان 

اغفال هذه االجراءات قد يوؤدي الى انعدام الجن�شية بحكم الواقع في لبنان حيث يفقد طالب 

القيد حقه بالجن�شية اللبنانية التي اكت�شبها حكما وي�شبح في حكم مكتوم القيد وبالتالي عليه 

 )�شوف نتطرق لحالة مكتومي القيد بالتف�شيل ادناه( غير 
107

اللجوء الى الق�شاء ال�شتعادة قيده.

انه ال بد من الت�شديد على ان دعوى قيد المولود بعد مرور �شنة على والدته تعتبر مجرد معاملة 

تعطيه الحق االآلي بالجن�شية في حال كان والده لبنانيا او ثبتت بنوته بالن�شبة المه وكان ابويه 

مجهولين او مجهولي الهوية وكان قا�شرا. 

  وزارة العدل، هيئة الت�سريع واال�ست�سارات، ا�ست�سارة رقم 7/ر/1960 تاريخ 1960/3/15، الهام�ض 79 
105

اعاله، �ض 7266

  قانون قيد وثائق االأحول ال�سخ�سية �سادر في 7 كانون االول 1951 )القانون ال يحمل رقما(
106

  المحامي جورج خلف في "مكتومو القيد" في لبنان: يولدون ويموتون بعيدا من ال�سجالت الر�سمية، 
107

فاطمة ر�سا، جريدة الحياة، 23 ني�سان 2005 
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في حين يتوجب عليه تقديم الطلب بنف�شه في حال تم القيد وهو را�شد. والقيد في هذه 

الحال ال ين�شئ الحق بالجن�شية اذا انه حق مكت�شب لكل من تتوفر فيه �شروط المادة 

االولى من القرار 15 ل�شنة 1925، وانما يكون له مفعول نا�شر او معلن لهذا الحق اآليا 

في حالة الولد القا�شر وبناء على الطلب في حالة الرا�شد عند توفر �شروط اكت�شابها 

اكت�شابا ا�شليا كما ا�شرنا اعاله. فالهدف من قيد المولود هو اعالن رابطة بنوته على 

وجه ر�شمي ولي�شت الجن�شية �شوى احد مفاعيل هذه البنوة التي تن�شاأ عنها او�شاع قانونية 

108

مختلفة...

 ت�شدد المادة 9 من القرار رقم 15 على ان �شالحية النظر في الدعاوى المتعلقة بالجن�شية تعود 

ح�شريا الى المحاكم الحقوقية دون �شواها. وهنا كان ي�شوب مفهوم المحاكم الحقوقية بع�ص 

اللب�ص. وقد �شدرت اجتهادات مت�شاربة عن محكمة التمييز في هذا ال�شدد حيث كانت قد 

اعتبرت في قرار �شادر بتاريخ 24 حزيران 1966 ان دعوى الجن�شية هي من �شالحية القا�شي 

المنفرد كونها من دعاوى النفو�ص حيث ان هذه االخيرة هي مجموعة ال�شفات التي تميز 

 
109

ال�شخ�ص في الدولة وفي العائلة وت�شمل امورا ثالثة هي الجن�شية والزواج و�شالت القربى،

وفي قرار الحق اعتبرت ان الدعوى التي ترمي الى القيد في �شجالت االح�شاء باال�شتناد الى 

قوانين الجن�شية هي دعوى جن�شية ال دعوى نفو�ص فتكون من �شالحية محكمة البداية ولي�ص من 

 غير ان القاعدة 
110

�شالحية الحاكم المنفرد الذي تنح�شر �شالحيته بالنظر بدعاوى النفو�ص.

العامة في قانون ا�شول المحاكمات المدنية تق�شي ان »الغرفة االبتدائية هي المحكمة 

العادية ولها اختصاص عام في القضايا المدنية والتجارية، وال يخرج عن هذا االختصاص إال 
 ولما لم يحدد قانون الجن�شية اي محكمة 

111

ما كان متروكاً بنص خاص إلى محكمة أخرى«.
خا�شة للنظر بق�شايا الجن�شية، يمكن اال�شتنتاج ان هذه الدعاوى تدخل �شمن اخت�شا�ص 

المحاكم االبتدائية. وهذا ما اكده القانون رقم 1967/68 »اإعتبار الدولة ممثلة بالنيابة العامة 

في جميع دعاوى الجن�شية« حيث ن�ص في مادته االولى على اخت�شا�ص المحاكم البدائية 

بالنظر في دعاوى قيد المكتومين واحال الدعاوى العالقة امام الحكام المنفردين الى المحاكم 

 اال ان النظر في دعاوى النفو�ص االخرى )با�شتثناء ما يتعلق بالجن�شية( يبقى 
112

البدائية.

  انظر محكمة التمييز المدنية الغرفة الثالثة، قرار رقم 138 تاريخ 1973/12/5، الهام�ض 84 اعاله 
108

  محكمة التمييز المدنية الثانية، القرار رقم 5 تاريخ 1966/6/24، الن�سرة الق�سائية 1966 �ص 741
109

   محكمة التمييز المدنية الثالثة، قرار رقم 4 تاريخ  1967/1/10 الن�سرة الق�سائية اللبنانية 1967 �ص 
110

184

  قانون ا�سول المحاكمات المدنية، الهام�ض 27 اعاله، المادة 90 
111

  قانون رقم 67/68 �شادر في 4 كانون االول �سنة 1967 اعتبار الدولة ممثلة في جميع دعاوى الجن�سية، 
112
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 وقد اكد االجتهاد ذلك مرارا، على �شبيل المثال اعتبرت 
113

من اخت�شا�ص القا�شي المنفرد.

محكمة ا�ش�شتئناف بيروت ان طلب قيد احد اال�شخا�ص على خانة والده الذي كان قد قيد في 

�شجالت المقيمين بموجب قرار اداري في وقت كان فيه االبن مولودا ورا�شدا وال يزال يتمتع 

بجن�شية اجنبية يثير نزاعا حول مدى تاأثير قيد الوالد الجاري بقرار اداري على حقيقة تابعية 

االبن مما يجعل هذه الدعوى من دعاوى الجن�شية ولي�ص من دعاوى النفو�ص وبالتالي خارجة عن 

 114

�شالحية القا�شي المنفرد.

وبموجب المادة الثانية من القانون 1967/68 تعتبر الدولة ممثلة في كافة دعاوى الجن�شية 

كفريق ا�شلي. وكانت المحاكم �شبق وان حكمت بوجوب ان تقام دعاوى الجن�شية بوجه الدولة 

حيث انها �شاحبة م�شلحة ا�شا�شية اذا ان ال�شرر الذي قد يلحق بها من جراء دعاوى الجن�شية 

اكيد ويهمها معرفة من �شي�شبح من رعاياها وهذا االمر يعود تقديره لها دون �شواها نظرا 

ل�شيادتها وهذه الدعاوى هي وال �شك من الق�شايا المتعلقة بالنظام العام وبالتالي بموجب 

احكام قانون ا�شول المحاكمات المدنية يحق للنائب العام االدعاء مبا�شرة في هذه الق�شايا 

 وفي قرار اآخر ا�شارت محكمة اال�شتئناف الى ان كون هيئة الق�شايا 
115

كما ويحق له ا�شتئنافها.

116

في وزارة العدل تمثل الدولة فان ذلك ال يعني ان حق النيابة العامة في التمثيل قد زال عنها.

اما بالن�شبة الكت�شاب الجن�شية حكما، فتتم كما �شبقت اال�شارة بمجرد قيد المولود من اأب 

لبناني على خانة والده حيث يتم اداريا ا�شت�شدار االوراق التي تثبت جن�شيته اللبنانية. او 

بالن�شبة مثال لالوالد القا�شرين للمراأة التي تتخذ الجن�شية 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 15 تاريخ 1925/1/19 ال سيما ان المادة 

الرابعة من القرار 15 تاريخ 1925/1/19 لم تحصر اعطاء الجنسية اللبنانية في هذه الحالة 

في الق�ساء العدلي، المجلة الق�سائية، 123، دار المن�سورات الحقوقية

  قانون ا�سول المحاكمات المدنية، الهام�ض 27 اأعاله، المادة 86 )2(
113

  محكمة ا�ستئناف بيروت المدنية، الغرفة ال�ساد�سة، قرار رقم 1460، الن�سرة الق�سائية 1972 �ص 803
114

  محكمة ا�ستئناف جبل لبنان المدنية قرار رقم 139 تاريخ 16 ني�سان 1962 الن�سرة الق�سائية 1962 �ص 
115

 824

  محكمة ا�ستئناف جبل لبنان المدنية االولى قرار رقم 269 تاريخ 22 كانون االول 1966 الن�سرة 
116

الق�سائية 1966 �ص 1167 
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 كذلك االمر بالن�شبة لالجنبية 
117

بصيغة معينة فال ضرورة الستصدار مرسوم او قرار اداري«.
التي تقترن بلبناني – كما �شنرى ادناه-  لي�ص هناك حاجة ل�شدور مر�شوم او اي معاملة ادارية 

اخرى من اجل ادخال الزوجة في الجن�شية اللبنانية بل يكفي تقديم الطلب بعد مرور �شنة على 

ت�شجيل الزواج فتكت�شب هذه الجن�شية حكما.

 اما فيما يتعلق بالحاالت حيث يتم منح الجن�شية اللبنانية بموجب حكم ق�شائي )الفقرة الثانية 

والثالثة من المادة االولى من القرار 15( فتكون االجراءات كالتالي:  

يتم تبليغ الدولة بالحكم، ففي حال لم تطعن هيئة الق�شايا خالل المهل القانونية، ي�شبح 

الحكم مبرما ويحال الى دائرة التنفيذ، حيث ير�شل رئي�ص الدائرة انذارا اجرائيا الى الدولة 

التي ت�شتطيع ان ت�شت�شكل تنفيذيا خالل خم�شة اأيام، فتتبع عندها اجراءات الم�شكلة التنفيذية. 

اما في حال عدم االعترا�ص تنفيذيا، تعمد دائرة التنفيذ الى تقرير »تنفيذ الحكم وفقا 

لمنطوقه«، مر�شلة الحكم مذيال بالتنفيذ الى مديرية االحوال ال�شخ�شية في وزارة الداخلية 

التي تكتب مطالعة الى الوزير بالم�شاألة الذي يوعز الى ماأمور النفو�ص بالتنفيذ وعندها يتم 

تعديل القيود وادراج الجن�شية اللبنانية مع كل ما ي�شتتبع ذلك من ا�شدار اوراق ثبوتية لبنانية 

118

وغيرها.

فيما عدا هذه االحكام القانونية التي يمكن ان تنطبق لتحديد قواعد التقا�شي المتعلقة 

بالجن�شية، يبدو انه لي�ص هناك اي احكام قانونية محددة ترعى االجراءات القانونية المرعية 

في م�شائل الجن�شية اللبنانية حيث لم يحدد قانون الجن�شية او اي قانون اآخر ا�شوال اجرائية 

خا�شة من الواجب اتباعها في هذا ال�شدد.

وتجدر اال�شارة الى ان الق�شاء العدلي ينظر فقط في الدعاوى التي يتقدم بها ا�شخا�ص مدعين 

باأحقيتهم بالجن�شية اللبنانية اي الحاالت حيث يجب ان يعتبر ال�شخ�ص لبنانيا )المادة 1 من 

القرار 15 اعاله( حيث يكون الحكم الق�شائي معلنا للجن�شية ال من�شئا لها اذ انها تن�شاأ بمجرد 

توفر �شروط المادة االأولى المذكورة. 

اما التجني�ص )وفقا للمادة 3( وهو فعل اداري من�شئ للجن�شية، فيعتبر من القرارات االدارية 

 وبالتالي تخرج عن �شالحية الق�شاء العدلي 
119

ال�شادرة بموجب ال�شلطة اال�شتن�شابية لالدارة،

  محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثالثة، قرار رقم 9 نق�ض تاريخ 1973/3/24 الن�سرة الق�سائية 1973، 
117

�ص 773

  مقابلة مع القا�سي جون القزي رئي�ض الغرفة الناظرة في دعاوى االحوال ال�سخ�سية في جديدة المتن 
118

، تموز 2009 على هام�ض احدى محا�سراته

  مجل�ض �سورى الدولة، قرار رقم 25 تاريخ 1987/1/29 مجلة الق�ساء االداري العدد الرابع �سنة 1989 
119
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وتخ�شع ل�شالحية مجل�ص �شورى الدولة لتجاوز حد ال�شلطة. وقد ق�شت محكمة ا�شتئناف 

بيروت في هذا ال�شدد انه “من الراهن ان صالحية المحاكم العدلية بالنظر بدعاوى 

الجنسية عمال بأحكام المادة التاسعة من القانون ]القرار[ رقم 15 تاريخ 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 15 او 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 
من المادة4«.120 

كما ق�شى مجل�ص �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 عماًل 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 30، متوفر على

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

  محكمة ا�ستئناف بيروت الغرفة ال�ساد�سة قرار 416 تاريخ 1974/3/18، الهام�ض 82 اعاله 
120

  مجل�ض �سورى الدولة، قرار رقم 476 تاريخ 1995/29/3، الهام�ض 83 اعاله 
121
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الجن�سية الم�ستقة

الجن�شية الم�شتقة هي الجن�شية التي تمنح بموجب قرار من ال�شلطات المخت�شة حيث يكون لها 

ال�شلطة التقديرية في منح الجن�شية من عدمه، اي ان الجن�شية ال تكت�شب تلقائيا بحكم القانون 

او بناء على طلب. 

يف القانون الدويل

تن�ص المادة 32 من اتفاقية 1954  الخا�شة بو�شع اال�شخا�ص عديمي الجن�شية على ان ت�شهل 

الدول المتعاقدة بقدر االمكان ا�شتيعاب عديمي الجن�شية ومنحهم جن�شيتها وتبذل على 

الخ�شو�ص كل ما في و�شعها لتعجيل اجراءات التجن�ص وتخفي�ص اعباء ور�شوم هذه االجراءات 

الى ادنى حد ممكن.

وال تحدد االتفاقية الحاالت وال�شروط التي ترعى التجن�ص تاركة الم�شاألة لقانون كل دولة. 

يف القانون اللبناين 

تقت�شر حاالت اكت�شاب الجن�شية بالتجن�ص في القانون اللبناني على ثالث في اال�شل، 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�شحت محكمة التمييز 

اللبنانية في اجتهادها ان التجن�ص يقت�شر على االجنبي الذي ال عالقة له بالجن�شية 

 وتمنح الجن�شية فيها بموجب قرار اداري يكون لالدارة ال�شلطة اال�شتن�شابية في 
122

اللبنانية.

 فالتجن�ص هو »اكتساب األجنبي الجنسية اللبنانية ... ]وفق[ شروط 
123

منحها من عدمه.

محددة في المادة الثالثة من القرار رقم 15 تاريخ 1925/1/19 وال يتم حكما بل يستوجب 
124

صدور قرار عن رئيس الدولة ويبقى اكتسابها مرهونا بسلطة الدولة االستنسابية«.
وبالن�شبة لمفهوم اجنبي لتطبيق هذه المادة، بالقيا�ص على اجتهاد محكمة التمييز المتعلق 

بالمراأة االجنبية المقترنة بلبناني، يمكن القول ان كلمة »االجنبي« بمفهوم القانون تنطبق 

على االجنبي من جن�شية محددة ومعروفة اواالجنبي من جن�شية غير محددة او معروفة 

  محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثالثة، قرار رقم 33 تاريخ 1973/2/28 مجلة العدل 1973 �ص 359
122

   مجل�ض �سورى الدولة، قرار رقم 25 تاريخ 1987/1/29، الهام�ض 120 اعاله 
123

   مجل�ض �سورى الدولة، قرار رقم 111 تاريخ 1987/6/29، مجلة الق�ساء االداري العدد الرابع �سنة 1989 
124

�ص 189 ، متوفر على

  http://www.statecouncil.gov.lb/view2.asp?id=129



75 كيف تكت�شب الجن�شية؟

  وفي حين ي�شير االجتهاد في حالة المراأة االجنبية المتزوجة من لبناني 
125

وقيد الدر�ص.

ان هذا المفهوم ال ينطبق على مكتومي القيد او اال�شخا�ص الذين ال جن�شية لهم اطالقا 

)انظر ادناه في الفقرة حول المراأة االجنبية المتزوجة من لبناني(، ا�شارت هيئة الت�شريع 

 Heimatlos واال�شت�شارات في وزارة العدل “ان القانون اللبناني ال يرتب لفاقدي الجنسية

ou apatrides مهما 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 8 الفقرة 2 من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني 1925( او 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 1994 انطبق على مكتومي القيد 

  127

واالشخاص الذين ال جنسية لهم.

وبالعودة الى حاالت التجن�ص، ن�شت المادة 3 من القرار 15 لعام 1925 – المكملة بالقرار 160 

تاريخ 16 تموز 1934- على  انه 

»يجوز ان يتخذ التابعية اللبنانية بموجب قرار من رئيس الدولة بعد التحقيق وبناء 
على طلب يقدمه: 

1 -االجنبي الذي يثبت اقامته سحابة عشر سنوات غير منقطعة في لبنان، 
2 -االجنبي الذي يقترن بلبنانية ويثبت انه اقام مدة سنة في لبنان اقامة غير 

   انظر محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثالثة، قرار رقم 33 تاريخ 1974/3/5 ، العدل 1978 �ص 210. و 
125

محكمة ا�ستئناف جبل لبنان الغرفة االولى، قرار رقم 254 تاريخ 1974/7/31 الهام�ص 81 اعاله

   وزارة العدل، هيئة الت�سريع واال�ست�سارات، ا�ست�سارة رقم 441/ر/1962 تاريخ 1962/8/23، الهام�ض 79 
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اعاله، �ض 7295 

   انظر مجل�ض �سورى الدولة، قرار رقم 484 تاريخ 2003/5/7، مجلة العدل 2003، �ض 15 
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منقطعة منذ اقترانه، 
3 -االجنبي 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«.

اإال ان هذه المادة التي كانت اال�شا�ص القانوني للتجن�ص بالجن�شية اللبنانية قد الغيت ب�شروط 

بموجب قانون التجن�ص بالجن�شية اللبنانية ال�شادر في 27 ايار 1939 معطوفا على القرار رقم 

122/ل.ر. تاريخ 19 حزيران 1939 الذي ن�شت مادته االأولى على انه 

» ألغيت المادة 3 من القرار عدد 15 الصادر في 19 كانون الثاني سنة 1925 بشأن 
الجنسية اللبنانية المتمم بالقرار عدد 160/ل.ر. تاريخ 16 تموز سنة 1934، يبتدئ 
مفعول هذا االلغاء من اليوم الذي يصبح فيه القانون اللبناني الصادر في 27 ايار 

سنة 1939 بشأن الجنسية معموال به بنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 
اللبنانية«.

وا�شتبدلت المادة 3 الملغية في قانون 27 اأيار 1939 في مادته االولى على انه

»يمكن منح االجنبي الجنسية اللبنانية بمقتضى مرسوم بناء على طلبه وبعد اجراء 
تحقيق في شأنه ضمن الشروط التالية: 

1 - اذا اثبت انه اقام في اراضي الجمهورية اللبنانية اقامة فعلية غير منقطعة مدة 
عشر سنوات. 

2 - اذا 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 2 من القانون نف�شه 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�شافت المادة 2 انه

»يمكن أن تعتبر خدمات استثنائية بمعنى المادة 2 من القانون اللبناني الصادر في 
27 ايار سنة 1939 بشأن الجنسية الخدمات الفعلية في جيوش الشرق الخاصة عندما 

تكون مدتها سنتين أو أكثر«.
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يالحظ انه بموجب هذا القانون ا�شبحت مدة االقامة في لبنان المطلوبة للتجن�ص بالجن�شية 

اللبنانية 10 �شنوات بدال من الخم�ص �شنوات في القانون ال�شابق، كما اطال القانون مدة االقامة 

في لبنان بالن�شبة لالجنبي المقترن بامراأة لبنانية الى خم�ص �شنوات تبتدئ من تاريخ الزواج 
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بدال من �شنة في القانون ال�شابق.

ثم الغي قانون 27 ايار �شنة 1939 بموجب المر�شوم اال�شتراعي رقم 48 ال�شادر في 

1940/5/31 المتعلق ب�شروط التجن�ص بالجن�شية اللبنانية، الذي ن�شت مادته االولى على 

التالي: »ألغي القانون الصادر في 27 ايار سنة 1939 المتعلق بالجنسية اللبنانية«.

ولما كان القانون االخير )التجن�ص بالجن�شية اللبنانية ( قد الغي في العام 1940، وعليه  ان 

المادة 3 من القرار 15 ا�شبحت نافذة وال تزال �شارية المفعول، حيث ان كل تعديل وقع عليها 

 وتجدر اال�شارة الى ان الغاء 
129

كان يلغي االآخر، وهذا الراأي يوؤيده عدد كبير من القانونيين.

قانون 27 ايار 1939 لم يطل القرار 122 ال�شادر بدوره في حزيران 1939 اال انه لما كان هذا 

القرار ين�ص على ان مفعول الغاء المادة 3 يبداأ من اليوم الذي ي�شبح فيه القانون اللبناني 

ال�شادر في 27 ايار �شنة 1939 ب�شاأن الجن�شية معموال به، بالتالي ان الغاء القانون االخير يعني 

�شمنا الغاء مفعول الغاء المادة 3. 

ويمكن ان ن�شيف دعما لهذا الراأي ان الدولة اللبنانية قامت بمنح الجن�شية اللبنانية بناء 

على القرار رقم 15 لعام 1925، فاذا اعتبرنا المادة 3 ملغاة، ينتفي اي ا�شا�ص قانوني عن 

كل قرارات التجن�ص التي �شدرت عن الحكومة اللبنانية، ولما كانت المادة 3 هي اال�شا�ص 

القانوني الوحيد النافذ اليوم للتجني�ص فان ا�شدار قرارات تجني�ص يثبت كون هذه المادة ال 

تزال �شارية كما هي الحال مع مر�شوم التجني�ص لعام 1994 الذي ا�شار الى انه �شدر بناء على 

القرار 15 لعام 1925 وبالتالي �شمنا بناء على المادة 3 منه حيث انها المادة الوحيدة التي 

ترعى التجن�ص، كما انه لم يكن من الممكن ان ي�شدر هذا المر�شوم لو كانت هذه المادة قد قد 

الغيت واال لكان مفتقدا الي ا�شا�ص قانوني. وقد اعتبر مجل�ص �شورى الدولة المادة 3 نافذة في 

معر�ص تعليله لقراره المتعلق بطعن الرابطة المارونية بالمر�شوم 5247 ل�شنة 1994 حيث ا�شار 

الى انه 

  قانون التجن�ض بالجن�سية اللبنانية، �سادر في 27 ايار 1939، المجلة الق�سائية رقم 36، الجن�سية 
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واالح�ساء ووثائق االحوال ال�سخ�سية، دار المن�سورات الحقوقية

  انظر على �سبيل المثال لور مغيزل، المراأة في الت�سريع اللبناني، معهد الدرا�سات الن�سائية في العالم 
129

العربي كلية بيروت الجامعية، الطبعة االأولى 1985، �ض 74-75، انظر اي�سا بدوي ابو ديب، الجن�سية 

اللبنانية، المن�سورات الحقوقية �سادر، طبعة ثانية مزيدة ومنقحة، 2001، �ض 168، المحامي اليا�ض ابو 

عيد في درا�سة اعدها لجريدة الديار حول مر�سوم التجن�ض رقم 5247 ل�سنة 1994، انظر جوزف ابو فا�سل، 

مر�سوم التجن�ض اخطر من حروبنا الطائفية، جريدة الديار 5 ت�سرين االول 1998.



78 كيف تكت�شب الجن�شية؟

»بما ان المادة 102 من 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 3 من القرار 
رقم 15 الذي له قوة القانون وذلك لجهة اختصاص رئيس الدولة في اعطاء الجنسية 

اللبنانية«.130

وتجدر اال�شارة الى ان وزارة الداخلية اكدت على موقعها االلكتروني »ان شروط القبول في 

الجنسية اللبنانية محددة بالقرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني 1925«. 131  

غير ان الوزارة ا�شارت اي�شا الى ان »توفر هذه الشروط ]ال يعني[ ان االجنبي الذي تتوفر 
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فيه يكتسب الجنسية اللبنانية«.

ويكون اكت�شاب الجن�شية الم�شتقة، اما ب�شكل ايجابي اي بناء على طلب ال�شخ�ص المعني، او 

ب�شكل �شلبي اي دون تقديم اي طلب مع حق الرف�ص.

وتن�شحب اآثار اكت�شاب الجن�شية 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 15 التي 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�ص واوالده الرا�شدين من �شرط االقامة 

في لبنان الكت�شاب الجن�شية بناء على اكت�شاب الزوج او االب االجنبي لهذه الجن�شية. وي�شتنتج 

اي�شا من هذه الفقرة التي ت�شترط طلب الزوجة واالوالد الرا�شدين للجن�شية ان االوالد 

القا�شرين يكت�شبون الجن�شية اللبنانية حكما بمجرد اكت�شاب والدهم االجنبي لها

فبالن�شبة لالوالد الرا�شدين، يجب ان يتقدموا بطلبات فردية حيث ال ين�شحب التجن�ص حكما 

عليهم، وقد ق�شت محكمة ا�شتئناف بيروت في هذا ال�شدد ان »تجنس الوالد ال يستتبع حكما 

اعتبار ولده الراشد لبنانيا الن التجنس يرتدي طابعا شخصيا وافراديا وال يمكن ان يعتبر 

   مجل�ض �سورى الدولة الغرفة الرابعة، القرار رقم 484 تاريخ 2003/5/7، الهام�ض 128 اعاله �ض 14 
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  وزارة الداخلية والبلديات، اال�سئلة العامة، متوفر على
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)تمت مراجعة ال�سفحات في �سهر ت�سرين االول 2009(

  الم�سدر نف�سه
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 ويعرف هذا باكت�شاب الجن�شية الم�شتقة 
133

له مفعول جماعي اال بالنسبة لالوالد القاصرين«.
ب�شكل ايجابي.

اما بالن�شبة الكت�شاب الجن�شية اللبنانية الم�شتقة ب�شكل �شلبي فينطبق على االوالد القا�شرين 

لالجنبي الذي اتخذ التابعية، وال بد لذلك وحتى يكت�شب االوالد القا�شرون الجنبي متجن�ص 

وزوجته الجن�شية اللبنانية بموجب تجن�شه، يجب ان يثبت زواج االجنبي كما وبنوة االوالد له 

�شرعا عند تاريخ التجن�ص، ويجب ان ي�شملهم طلب التجني�ص. اما في حال اغفل المتجن�ص 

االعالن عن زواجه او عن اوالده، فال بد من اللجوء الى الق�شاء الذي يعود له الف�شل في االمر 
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وتحديد ما اذا كان اغفال االعالن عن الزواج واالوالد ينطوي على خداع ام ال.

وينطبق االكت�شاب ال�شلبي على االوالد القا�شرين الم اتخذت هذه التابعية وبقيت حية بعد وفاة 

االب، حيث ي�شير هوؤالء لبنانيين على ان يحق لهم رف�ص هذه التابعية خالل �شنة من بلوغهم �شن 

الر�شد، وذلك بموجب الفقرة الثانية من المادة 4 من القرار 15 وجاء 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�شبة الأوالد المراأة االجنبية التي اتخذت التابعية اللبنانية وبقيت حية بعد وفاة الزوج، 

فيالحظ ان الن�ص ي�شترط اربعة عنا�شر: 

اولها ان تكون المراأة اجنبية – وذلك بمفهوم اجنبية الذي ا�شارت اليه محكمة التمييز اعاله 

وهو ي�شمل االجنبية من جن�شية محددة او من جن�شية غير محددة وقيد الدر�ص، 

وثانيها ان تكون قد اتخذت التابعية اللبنانية اي قد تجن�شت بالجن�شية اللبنانية، حيث ا�شارت 

محكمة التمييز ان عبارة  »اتخذ التابعية اللبنانية« المكررة بحرفيتها في المادة 3 والمادة 

4 من القرار 15 انما 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 

  محكمة ا�ستئناف بيروت الغرفة ال�ساد�سة قرار 416 تاريخ 1974/3/18، الهام�ض 82 اعاله
133

  انظر الهام�ض 119 اعاله
134

  محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثالثة، قرار رقم 37 تاريخ 1983/12/24 الن�سرة الق�سائية 1983 �ص 
135
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كالطالق مثال، كما اكدت ذلك محكمة التمييز حين ا�شارت الى ان المادة الرابعة من القرار 

15 تقت�شر على معالجة و�شع االوالد القا�شرين لالم التي تكت�شب الجن�شية اللبنانية بعد وفاة 

الزوج وال تمتد الى حاالت الطالق وما �شابهها حتى ولو كانت لالم اللبنانية الح�شانة على 

الطفل بعد انحالل زواجها حيث يتبع الولد جن�شية والده حتى في هذه الحالة وفق القوانين 

136

اللبنانية.

اما العن�شر الرابع فيتمثل بجن�شية الزوج االجنبية، حيث انه لو كان الزوج لبنانيا )بفر�شية 

انها تجن�شت بفعل الزواج من لبناني( �شيكت�شبون حتما جن�شية والدهم اللبناني، وبالتالي ال بد 

ان يكونوا اوالدها من زوج اجنبي توفي قبل تجن�شها على ا�شا�ص اآخر غير الزواج من لبناني او 

توفي بعد تجن�شها انما لم ين�شحب التجن�ص عليه لعدم توفر �شروطه فيه.  وذلك بغ�ص النظر 

عما اذا كان االوالد قد اكت�شبوا �شابقا جن�شية والدهم االجنبية من عدمها في الحالتين. 
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واالجتهاد غني بالقرارات التي توؤكد وجوب ان يكون االب اجنبيا النطباق هذه الفقرة.

وتجدر اال�شارة الى ان هذه الفقرة االخيرة قد اثارت الكثير من اللغط حول تف�شيرها ق�شائيا، 

حيث ان �شريح الن�ص يقت�شر كما ذكرنا على اال�شارة الى االم التي اتخذت التابعية اللبنانية، 

لكن طرحت امام الق�شاء حاالت كون االأم لبنانية االأ�شل وبقيت على جن�شيتها اللبنانية رغم 

اقترانها باأجنبي او ا�شتعادت جن�شيتها اللبنانية بعد ان كانت قد فقدتها باقترانها باأجنبي. وهنا 

كان الت�شاوؤل عما اذا كان يجب تطبيق هذه الفقرة بالقيا�ص على هذه الحاالت، تجنبا للتمييز 

 ويبدو ان وزارة العدل قد 
138

بين المراأة اللبنانية االأ�شل والمراأة المتجن�شة بالجن�شية اللبنانية.

افتت بالنفي حول هذه الم�شاألة، 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 
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منها اوالد الثانية«.

اما اجتهاد المحاكم في هذه الم�شاألة فمتباين منذ �شتينيات و�شبعينيات القرن الفائت، ففي 

  محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثالثة، قرار رقم 6 تاريخ 1980/7/14، الن�سرة الق�سائية 1980 �ص 29
136

  على �سبيل المثال محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثالثة، قرار رقم 9 تاريخ 1973/3/24، الهام�ض 
137
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  انظر المزيد حول التمييز �سد المراأة في الملحق رقم 4 
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  وزارة العدل، هيئة الت�سريع واال�ست�سارات، ا�ست�سارة رقم 559 تاريخ 1961/1/11 جوابا على �سوؤال 
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حين ق�شت محكمة التمييز والمحاكم التي اعتمدت نظريتها انه ال مبرر للتفريق بين اللبنانية 

االأ�شل والتي ت�شتعيد جن�شيتها بعد وفاة زوجها االجنبي او التي تبقى على جن�شيتها اللبنانية 

 خا�شة عندما ال 
140

رغم زواجها من اجنبي وبين االجنبية التي اتخذت الجن�شية اللبنانية،

 وانه ال يمكن اعتبار المتجن�شة بمركز 
141

يت�شمن القانون ن�شا يفهم منه �شراحة هذا التفريق

اف�شل من اللبنانية االأ�شل واذا كان الأوالد المتجن�شة الق�شر الحق في اكت�شاب جن�شية والدتهم 

اللبنانية فمن باب اولى ان يتمتع بهذا الحق االأوالد الق�شر لالأم اللبنانية اال�شل التي احتفظت 

 وقد ذهبت محكمة اال�شتئناف 
142

بجن�شيتها اللبنانية او فقدتها باقترانها باجنبي ثم ا�شتعادتها.

الى القول ان القول بان هذا الحق )طلب قيد االبناء القا�شرين كلبنانيين( ينح�شر في االم 

 و�شددت محكمة بداية بيروت على 
143

التي اكت�شبت الجن�شية بالتجن�ص يتعار�ص مع المادة 4. 

انه »يترتب على ادارة النفوس قيد االوالد القصر ]لألم اللبنانية بعد وفاة زوجها االجنبي[ 

بالصورة االدارية دون حاجة الستصدار مرسوم بهذا الشأن«.144 

وفي هذا االطار �شددت محكمة التمييز على ان المادة 4 لم تفرق بين حالة االجنبي الذي 

تجن�ص بالجن�شية اللبنانية وبين اللبناني اال�شل الذي فقد جن�شيته ثم ا�شتعادها اذ جاء هذا 

الن�ص مطلقا والمطلق يبقى على اطالقه. وا�شافت المحكمة انه بتعديل المادة 7 من القرار 

15 المذكور وب�شماحه للمراأة اللبنانية التي فقدت جن�شيتها اللبنانية اثر اقترانها باجنبي 

ان ت�شتعيد هذه الجن�شية بعد انحالل الزواج بناء على طلبها، يكون الم�شترع قد الغى �شرط 

اال�شتح�شال على قرار من رئي�ص الدولة العادة الجن�شية الى المراأة التي فقدتها بالزواج من 

اجنبي وهذا يرمي الى معاملة اللبناني اال�شل معاملة اف�شل من تلك التي تمنح لالجنبي الذي 

 وتعتبر المحكمة ان هذه الحالة تنطبق على حد 
145

يطلب وي�شتح�شل على الجن�شية اللبنانية.

�شواء على اللبنانية التي فقدت جن�شيتها اثر زواجها باجنبي ثم ا�شتعادتها بعد وفاته واللبنانية 

  محكمة التمييز، الغرفة االأولى، قرار رقم 82 تاريخ 1970/10/21، مجلة العدل 1972 �ص 161 
140

  محكمة التمييز المدنية الغرفة الثالثة، قرار رقم 34 تاريخ 1971/12/13، مجلة العدل 1972 �ص 185 
141

   محكمة التمييز، الغرفة الثالثة، قرار رقم 85 تاريخ 1975/6/25، حاتم جزء 164 �ص 412 ومحكمة 
142

التمييز المدنية، الغرفة الثالثة، قرار رقم 87 تاريخ تموز 1972، العدل 1972 �ص 447  

   محكمة التمييز المدنية، الغرفة االولى، الهيئة الثانية قرار رقم 57 تاريخ 1970/6/8 مجلة العدل 
143

1971 �ص 35 

   محكمة بداية بيروت، الغرفة الثالثة، حكم رقم 67 تاريخ 1970/3/6، مجلة العدل 1971 �ص 168، 
144

انظر اي�سا االحكام رقم 150 تاريخ 1970/7/16، مجلة العدل 1972 �ص 248 ورقم 126 تاريخ 1970/5/26 

للمحكمة عينها، مجلة العدل 1970 �ص 248

   محكمة التمييز المدنية الغرفة الثالثة، قرار رقم 34 تاريخ 1971/12/13، الهام�ض 141 اعاله 
145
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  146

التي بقيت لبنانية بالرغم من اقترانها باجنبي.

بينما اعتبرت بع�ص محاكم اال�شتئناف ان الفقرة الثانية من المادة 4 ال تنطبق على االأم التي 

احتفظت بجن�شيتها اللبنانية معتبرة انه »يشترط ليكون الستعادة االم جنسيتها اللبنانية 

مفعول جماعي يجب ان تكون االستعادة قد تمت وفق احكام المادة 7 من القرار ذي 
الرقم 15 المعدل بقانون 1/11 سنة 1960 معطوفة على المادة 4 من القرار نفسه اي ان 

 اال ان محكمة التمييز 
تكون قد حصلت بعد وفاة االب وساعة كان االوالد فيها قاصرين«.147

 148

نق�شت هذا القرار.

ومن الحجج القانونية التي ا�شتخدمت لتعزيز الراأي القائل باأحقية المراأة اللبنانية التي 

ت�شتعيد جن�شيتها اللبنانية – او التي تبقى على جن�شيتها اللبنانية- منح هذه الجن�شية الوالدها 

القا�شرين، 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 15 وذلك العتبارات يعود له تقديرها، وحيث اذا كان 

المشترع قد اسقط صراحة من مشروع قانون 11 ك2 1960 النص الذي يمنح االوالد 
الراشدين جنسية والدتهم المستعادة فانه قد قبل ضمنا ان يستفيد االوالد القاصرون من 

 وقد ا�شافت المحكمة في قرارها عينه تف�شيرها للمادة 4 على ال�شكل 
149

هذه الجنسية«.
التالي: »حيث ان نص الفقرة االخيرة من المادة 4 من القرار 15 الصادر بتاريخ 1925/1/19 

ينطبق على المرأة اللبنانية التي فقدت جنسيتها باقترانها من اجنبي ثم استعادتها وفقا 
لنص المادة 7 من 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 4 فقرتها 2«.

وموؤخرا، في خطوة اعادت الحراك الى المو�شوع على م�شتويات مختلفة وا�شتدعت ردود 

فعل من مختلف االو�شاط، مبرزة بذلك �شرورة العمل على و�شع اطار قانوني وا�شح 

يحفظ حق المراأة اللبنانية في منح جن�شيتها الوالدها على قدم الم�شاواة مع االجنبية 

المتجن�شة بالجن�شية اللبنانية ومع الرجل اللبناني، انطالقا من روحية القانون ومبادئ 

    الم�سدر نف�سه 
146

  محكمة ا�ستئناف بيروت االأولى، قرار رقم 185 تاريخ 1971/2/13 مجلة العدل 1972 �ص 201
147

  الم�سدر نف�سه
148

  محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثالثة، قرار رقم 8 تاريخ 1972/1/10 العدل 1972 �ص 188 
149

  الم�سدر نف�سه 
150
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الد�شتور والم�شاواة وتف�شير القانون تف�شيرا ان�شانيا، ق�شت محكمة الدرجة االولى في جبل 

لبنان باأحقية امراأة لبنانية احتفظت بجن�شيتها اللبنانية رغم زواجها من اجنبي باعطاء 

الجن�شية اللبنانية الوالدها القا�شرين من هذا الزواج بعد وفاة زوجها، وذلك تطبيقا 

للم�شاواة بين المواطنين رجاال ون�شاء في منح الجن�شية ورفعا للتمييز عن المراأة اللبنانية 

اال�شل التي تعامل وفق حرفية الن�ص معاملة ا�شواأ 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�شت محكمة التمييز تطبيق هذه الفقرة على االم اللبنانية اال�شل 

حيث اعتبرت انها يجب ان تف�شر تف�شيرا ح�شريا »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�شت محكمة التمييز ان »المقطع االخير من المادة 4 ... يتحدث تحديدا عن 

االب وعن االم، وليس عن الرجل وعن المرأة او عن الزوج وعن الزوجة، وهذا ما يؤكد 
تمايزه عن المواد 5،6 و7 من القرار رقم 25/15 المعدل عام 1960، التي 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 4 المشار اليها في مقطعها االخير لتمكين 
االوالد القاصرين االجانب من اكتساب الجنسية اللبنانية عن طريق امهم هي التالية: 

1- ضرورة 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 

   محكمة الدرجة االولى في جبل لبنان، الغرفة الخام�سة في جديدة المتن الناظرة في ق�سايا االحوال 
151

ال�سخ�سية، حكم �سادر بتاريخ 2009/6/16

   محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثالثة، قرار قم 37 تاريخ 1983/12/24، الهام�ض 136 اعاله 
152
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 153

وبقيت حية بعد وفاة االب«.

وهو المذهب الذي ذهبته محاكم اال�شتئناف ب�شكل عام معتبرة ان »المادة الرابعة من القرار 

رقم 15... ال تتعلق بوضع المرأة اللبنانية االصل التي فقدت تابعيتها اللبنانية بفعل اقترانها 
من اجنبي والتي اجازت لها المادة 7 من القرار رقم 15 حق استعادة جنسيتها اللبنانية 

بعد انحالل الزواج بتقديم استدعاء الى دائرة النفوس دون حاجة الي تحقيق والصدار قرار 
من رئيس الدولة ]و[ ان المادة 7 من القرار رقم 15 ال 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 4 عن الوضع الذي تعالجه المادة 7 وان خلو المادة 

7 من 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 15 الذي يعتبر ان رابطة 

الدم هي نسب األب«.154 
اما بالن�شبة للفقهاء، فبع�شهم يوؤيد ما ا�شتقر عليه اجتهاد محكمة التمييز اعاله من احقية اللبنانية 

155

اال�شل في منح الجن�شية الوالدها القا�شرين من زوج اجنبي بينما يخالفه البع�ص االآخر.

القواعد االجرائية للتجن�ض في لبنان

ح�شب المادة 3 من القرار 15، يجوز ان تمنح الجن�شية اللبنانية بقرار من رئي�ص الدولة بعد 

التحقيق وبناء على طلب االجنبي.

بالتالي على االجنبي الذي يريد اكت�شاب الجن�شية اللبنانية ان يتقدم بطلب �شريح الى المراجع 

   محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثامنة، القرار رقم 101 تاريخ 2007/6/5، مجلة العدل 2007 العدد 
153

1-4 �ص 1714

  محكمة ا�ستئناف جبل لبنان، الغرفة االولى، قرار رقم 189 تاريخ 1970/5/29، مجلة العدل 1972 �ص 
154

222. انظر اي�سا المحكمة عينها، القرار رقم 388 تاريخ 1971/12/24 مجلة العدل 1972 �ص 226 

  يرى اال�ستاذ اميل تيان انه من غير االن�ساف ان يكون لالوالد القا�سرين الم متجن�سة بالجن�سية 
155

اللبنانية امتياز على االوالد القا�سرين الم لبنانية اال�سل ا�ستعادت بعد حل زواجها جن�سيتها اللبنانية  

 Tyan Emile, ‘Précis de droit international privé, 2ème édition, numéro 46مذكور في المراأة في 

الت�سريع اللبناني اأعاله، �ض 82( ويخل�ض اال�ستاذ ابراهيم نجار بعد تحليل القرارات ال�سادرة بهذا 

المو�سوع الى تاأييد »التف�سير اللين« الذي اعتمدته محكمة التمييز )ابراهيم نجار، مجلة العدل �سنة 

1972 �ص 192  مذكور في في المراأة في الت�سريع اللبناني اأعاله، �ض 83( في حين يخالف اال�ستاذ بيار 

غناجه هذا الراأي ال�سباب منها عدم جواز القيا�ض بين حالة االأم المتجن�سة واالأم اللبنانية اال�سل وذلك 

الختالف اال�س�ض التي تعتمد عليها كل من الحالتين

 Ghannaja Pierre, ‘Proche- orient- Etudes juridiques 1972 Juillet Décembre, p. 249
مذكور في في المراأة في الت�سريع اللبناني اأعاله، �ض 83
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المخت�شة يبدي فيه رغبته ال�شريحة في الح�شول على الجن�شية اللبنانية ويثبت فيه توفر 

�شروط الح�شول على الجن�شية فيه كما هي واردة في المادة 3 من القرار 15، اي اقامته 

الم�شروعة على االرا�شي اللبنانية �شحابة خم�ص �شنوات غير منقطعة قبل تقديمه الطلب او 

اقامته الم�شروعة لمدة �شنة 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�شية، وبالتالي 

اذا دخل طالب الجن�شية لبنان خل�شة واقام ب�شكل غير م�شروع فيه، ال تدخل مدة وجوده غير 

الم�شروع في لبنان �شمن �شنوات االقامة المحت�شبة للتجن�ص. كما يجب ان تكون غير متقطعة 

اي يجب ان يم�شي االجنبي المدة كاملة منذ اآخر دخول الى لبنان. وقد ا�شارت وزارة العدل 

�شراحة الى ان »يجب ان يتوفر لديه ]طالب التجنس[ الشرط المفروض في المادة الثالثة 

من القرار رقم 15 تاريخ 1925/1/19 اي 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 

مدة االقامة الواجبة للحصول على الجنسية«.156

وعمليا، يجب ان يتقدم �شاحب العالقة �شخ�شيا بطلب خطي موقع منه �شخ�شيا وم�شادق على 

التوقيع من قبل مختار المحلة التي يقيم فيها الى دائرة االحوال ال�شخ�شية في المديرية العامة 

لالحوال ال�شخ�شية في وزارة الداخلية يطلب بموجبه الجن�شية اللبنانية على ان يرفق بطلبه 

�شورة عن جواز ال�شفر ووثيقة اقامة �شالحة تثبت مدة اقامته في لبنان وافادة مذهب و�شورة 

عن �شجله العدلي مع بيان قيد عائلي  ال�شحاب العالقة منظم من قبل مختار المحلة باال�شتناد 

 وال بد من اال�شارة اي�شا الى انه في حال �شمل الطلب الزوجة واالوالد 

157

لالأوراق الثبوتية.

الرا�شدين، ال بد ان يكون موقعا منهم – حيث انهم ال يكت�شبون الجن�شية اللبنانية اال بناء على 

   وزارة العدل، هيئة الت�سريع واال�ست�سارات، ا�ست�سارة رقم 344/ر/1959 تاريخ 1959/6/15، الهام�ض 79 
156

اعاله، �ض 7196

   انظر وزارة الداخلية والبلديات، المديرية العامة لالحوال ال�سخ�سية، دائرة االحوال ال�سخ�سية، 
157

متوفر على

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

وزارة+الداخلية+و+البلديات/المديرية+العامة+لالأحوال+ال�سخ�سية/دائرة+االأحوال+ال�سخ�سية
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طلبهم كما �شبقت اال�شارة. اما بالن�شبة لالوالد القا�شرين فيكفي ذكرهم في الطلب. 

بعد ت�شجيل الطلب، ودفع الر�شوم، يحال الى االأمن العام للتحقيق االداري واال�شتق�شاء 

  
158

حوله.

وتجدر اال�شارة اإلى ان توفر �شروط التجن�ص ال يعني حكما ح�شول طالب الجن�شية على الجن�شية 

اللبنانية حيث تعود الموافقة على منح الجن�شية من عدمه الى ا�شتنت�شاب رئي�ص الجمهورية 

بغ�ص النظر عن توفر ال�شروط. 

بعد �شدور المر�شوم في الجريدة الر�شمية، يحال الى دائرة االحوال ال�شخ�شية، بعد دفع 

الر�شوم الم�شتحقة، التي تنظم احالة نهائية الى قلم النفو�ص في محل اقامة المتجن�ص الذي 

يتولى ت�شجيله في �شجالت النفو�ص وتنفيذه وتبلغ �شورة عنه الى االدارات المعنية والى �شاحب 

159

العالقة.

من المالحظ ان التجن�ص بالجن�شية اللبنانية ال ي�شترط على المتجن�ص التخلي عن جن�شيته 

االجنبية، وبالتالي ي�شمح بتعدد الجن�شيات. 

وال بد من اال�شارة الى انه و�شع هذه االحكام في التطبيق غير وا�شح ولي�ص معلوما ما اذا كانت 

مجمدة اداريا اال في حاالت ا�شتثنائية كالمر�شوم 5247 لعام 1994 الذي لم يو�شح اال�ش�ص 

التي منحت الجن�شية بموجبه لطالبيها با�شتثناء ارتكازه على القرار 15 لعام 1925، علما ان 

وزارة الداخلية اعلنت �شراحة على موقعها االلكتروني، ردا على ا�شئلة حول التجن�ص بالجن�شية 

 وانه »ال 
160

اللبنانية، ان »طلبات الحصول على الجنسية اللبنانية غير ممكن قبولها حاليا«.

يوجد في الوقت الحاضر مهلة لتلقي طلبات التجّنس بالجنسية اللبنانية حتى ولو كانت 
161

شروط الحصول عليها متوفرة في طالبها«.

وتجدر اال�شارة الى ان قرار منح الجن�شية يعتبر قرارا اداريا قابال للطعن امام مجل�ص 

  الم�سدر نف�سه
158

   انظر وزارة الداخلية والبلديات، تنفيذ مرا�سيم التجن�ض، متوفر على
159

 http://cms.informs.gov.lb/Cultures/ar-LB/Menu/Government+Forms/Ministries
وزارة+الداخلية+و+البلديات/المديرية+العامة+لالأحوال+ال�سخ�سية/دائرة+االأحوال+ال�سخ�سية

   وزارة الداخلية والبلديات، اال�سئلة العامة، الهام�ض 132 اعاله 
160

   وزارة الداخلية والبلديات، اال�شئلة العامة، متوفر على
161

  http://www.moim.gov.lb/ui/FaqDetails.aspx?faqid=504
تمت مراجعة ال�شفحة في �شهر ت�شرين االول 2009 
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 وقد اعتبر مجل�ص 
163

 على ان تتوفر في الطاعن ال�شفة والم�شلحة للطعن.
162

�شورى الدولة،

�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 9 من القرار رقم 15 تاريخ 
1925/1/19... في 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�ص �شورى الدولة لم تكن تتناول الطعن 

بمر�شوم قبول االجنبي في الجن�شية بحد ذاته بل بقرار اداري اآخر بني على مر�شوم منح 

الجن�شية وقد تطرق المجل�ص بمعر�شه للتجن�ص، لذلك ال يمكننا ايراد امثلة على م�شلحة و�شفة 

 
165

لدى الطاعن في مر�شوم تجني�ص فردي او جماعي من اجتهاد مجل�ص �شورى الدولة.

لكن في الحالة التي قدم فيها الطعن بمر�شوم التجني�ص بحد ذاته، في المراجعة المقدمة من 

قبل الرابطة المارونية طعنا بمر�شوم التجني�ص رقم 5247 ل�شنة 1994 اعتبر مجل�ص �شورى 

 
166

الدولة ان الرابطة المارونية طرف ذات م�شلحة و�شفة كما �شنرى ادناه.

اال انه ولما كان التجن�ص لي�ص حقا كما �شبقت اال�شارة، ولما كان ي�شدر بموجب ال�شلطة 

اال�شتن�شابية لالدارة، فيمكن اال�شتنتاج ان رف�ص التجن�ص لي�ص قرارا اداريا قابال للطعن.

حالة االجنبية المتزوجة من لبناني

ا�شافة الى حاالت التجن�ص المذكورة اعاله، تن�ص المادة 5 من القرار 15 لعام 1925 المعدلة 

بموجب قانون 13 كانون الثاني 1960 ان المراأة االجنبية التي تقترن بلبناني ت�شبح لبنانية بعد 

   تن�ض المادة 105 من نظام مجل�ض �سورى الدولة المنفذ بالقرار 10343 تاريخ 1975/6/15 على انه ال 
162

يمكن تقديم طلبات االبطال ب�سبب تجاوز حد ال�سلطة اال �سد قرارات ادارية مح�سة لها قوة التنفيذ ومن 

�ساأنها الحاق ال�سرر. 

   تن�ض المادة 106 من نظام مجل�ض �سورى الدولة على “انه ال يقبل طلب االبطال ب�سبب تجاوز حد 
163

ال�سلطة اال ممن يثبت ان له م�سلحة �سخ�سية مبا�سرة م�سروعة في ابطال القرار المطعون فيه” 

  مجل�ض �سورى الدولة، قرار رقم 484 تاريخ 2003/5/7، الهام�ض 128 اعاله 
164

  يراجع على �سبيل المثال مجل�ض �سورى الدولة، قرار رقم  111 تاريخ 1987/29/6، الهام�ض 125 اعاله 
165

وقرار رقم 25 تاريخ 1987/29/1، الهام�ض 120 اعاله

  مجل�ض �سورى الدولة، قرار رقم 484 تاريخ 2003/5/7، الهام�ض 128 اعاله
166
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مرور �شنة على ت�شجيل الزواج في قلم النفو�ص بناء على طلبها. 

وقد ا�شتقر االجتهاد على ان كلمة »اجنبية« الواردة في المادة الخام�شة من القرار رقم 15 

هي الزوجة غير اللبنانية �شواء كانت من جن�شية اجنبية معينة ام من جن�شية غير معينة وقيد 

 وقد اعتبرت محكمة التمييز
167

الدر�ص،

“ان نص المادة 5 ... اتى 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 
 وف�شرت المحكمة ان “المرأة 

168

جنسية اجنبية غير محددة ومعروفة وال تزال قيد الدرس”.
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 
 وقد ا�شارت وزارة العدل 

169

دونما حاجة الى اثبات جنسيتها االصلية التي ال تزال قيد الدرس«.
بهذا ال�شدد  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 11 كانون الثاني 1960 بصورة 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 
 وقد 

170

يمكن ان يستفدن اداريا من احكام المادة االولى من قانون 11 كانون الثاني 1960«.
ا�شدرت الوزارة في ال�شاأن عينه راأيا مناق�شا حيث اعتبرت انه »عطفا على الرأي االستشاري رقم 

73/9 الذي ابدته هذه الهيئة بتاريخ 8 كانون الثاني 1973 والذي خلصت فيه وفقا للقرار رقم 
146 الصادر عن محكمة التمييز اللبنانية بتاريخ 14 تشرين االول 1962 الى 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 

  انظر محكمة ا�ستئناف بيروت المدنية، الغرفة ال�ساد�سة قرار رقم 1630، الن�سرة الق�سائية 1972 �ص 
167

801

  محكمة التمييز المدنية، قرار رقم 33 تاريخ 1974/3/5 ، الهام�ض 126 اعاله 
168

  محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثالثة قرار رقم 92 تاريخ 1973/7/4 مجلة العدل 1974 �ص 33
169

  وزارة العدل، هيئة الت�سريع واال�ست�سارات، ا�ست�سارة رقم 550/ر/1972 تاريخ 1972/10/10، الهام�ض 79 
170

اعاله، �ض 7291 واال�ست�سارة رقم 505/ر/1992 تاريخ 1992/9/16، المرجع نف�سه، �ض 7293 واال�ست�سارة 

رقم 100/ر/1980 تاريخ 1980/7/19، المرجع نف�سه �ض 7319 



89 كيف تكت�شب الجن�شية؟

جنسيتها االجنبية بغير البطاقة المذكورة، كي يصح االستناد الى احكام  المادة 5 من القرار 
رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني 1925 المعدلة بقانون 11 كانون الثاني 1960، لمنح الجنسية 

 
171

اللبنانية بالطريقة االدارية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 اآلنفة الذكر«.

ويالحظ هنا اي�شا ان القانون يعفي المراأة االجنبية المتزوجة من لبناني من �شرط االقامة في 

لبنان لمدة محددة مقابل ا�شتراط ا�شتمرار الزواج لمدة محددة اعتبرها الم�شرع كافية للتاأكد 

من جدية الزواج وا�شتمراره. 

وبالتالي ي�شترط النطباق هذه المادة والكت�شاب الزوجة االجنبية الجن�شية اللبنانية بمفعول 

الزواج من لبناني �شرطان: 

1- مرور �شنة على تاريخ ت�شجيل الزواج في قلم النفو�ص 

ومن البديهي القول ان الزواج يجب ان يكون �شحيحا وخاليا من اي �شبب مبطل. وقد اعتبر 

مجل�ص �شورى الدولة في هذا ال�شدد ان اكت�شاب الزوجة االجنبية الجن�شية اللبنانية بناء على 

زواج غير �شحيح ال يعتبر اكت�شابا قانونيا، وذلك في معر�ص حالة تناولت رجل لبناني كان 

�شبق وارتبط بعقد زواج امام ال�شلطة المذهبية االنجيلية ثم تزوج من امراأة اجنبية اكت�شبت 

الجن�شية اللبنانية بموجب هذا الزواج اال ان الزواج الثاني اعتبر غير نافذ ب�شبب منع تعدد 

الزوجات لدى الطائفة االنجيلية، حيث ق�شى المجل�ص »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 

 وقد اعتبرت وزارة العدل في احدى ا�شت�شاراتها 
172

لمديرية االحوال الشخصية الرجوع عنه«.
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 
 اال ان الوزارة اعتبرت في الوقت 

173

هذه الجنسية معلق على صدور حكم ببطالن الزواج«.

  وزارة العدل، هيئة الت�سريع واال�ست�سارات، ا�ست�سارة رقم 633/ر/1972 تاريخ 1974/5/29، الهام�ض 79 
171

اعاله، �ض 7292

  مجل�ض �سورى الدولة، قرار رقم 565 تاريخ 28 ني�سان 1964، الن�سرة الق�سائية 1964 �ص 165 
172

  وزارة العدل، هيئة الت�سريع واال�ست�سارات، ا�ست�سارة رقم 220/ر/1955 تاريخ 1955/3/28، الهام�ض 79 
173
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عينه ان الزوجة ال تفقد الجن�شية في حال لم يكن �شبب 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 
 وقد ا�شدرت هيئة اال�شت�شارات ا�شت�شارة مناق�شة اعتبرت بموجبها ان بطالن الزواج 

174

زواجها«.
 في حين اعتبرت بالن�شبة للطالق 

175

ال يوؤدي الى افقاد الزوجة الجن�شية. الطالق-  �شاأن  – �شاأنه 
او ف�شخ 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 �شريان مهلة ال�شنة هي لتاريخ ت�شجيل الزواج ولي�ص لتاريخ الزواج نف�شه. وقد 

اعتبرت وزارة العدل في هذا ال�شدد 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، �ض 7192

   وزارة العدل، هيئة الت�سريع واال�ست�سارات، ا�ست�سارة رقم 114/ر/1967 تاريخ 1967/6/27، الهام�ض 79 
174

اعاله، �ض 7200

   وزارة العدل، هيئة الت�سريع واال�ست�سارات، ا�ست�سارة رقم 53/ر/1972 تاريخ 1972/2/2، الهام�ض 79 
175

اعاله، �ض 7256

   وزارة العدل، هيئة الت�سريع واال�ست�سارات، ا�ست�سارة رقم 812/ر/1964 تاريخ 1964/10/16 الهام�ص 79 
176

اعاله، �ض 7198

   وزارة العدل، هيئة الت�سريع واال�ست�سارات، ا�ست�سارة رقم 1988/1447، تاريخ 1988/6/8 الهام�ص 79 
177

اعاله، �ض 7219 
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2- تقديم الزوجة طلب الكت�شاب الجن�شية بعد مرور هذه ال�شنة

اما بالن�شبة لتقديم الطلب فيمكن ان يفهم منه ان المراأة االجنبية المتزوجة من لبناني 

ال تكت�شب الجن�شية اللبنانية بمجرد الزواج )كما كان الحال قبل تعديل المادة 5 من 

القرار 15 لعام 1925 بقانون 13 كانون االول 1960(، بل يتوجب عليها ان تتقدم بطلب 

الى دوائر النفو�ص، بينما �شنرى ان هناك اآراء مناق�شة لذلك تعتبر ان االكت�شاب لي�ص 

اراديا. 

وفي وقت يرى البع�ص انه لي�ص هناك حاجة ل�شدور مر�شوم او اي معاملة ادارية اخرى من 

اجل ادخال الزوجة في الجن�شية اللبنانية بل يكفي تقديم الطلب بعد مرور �شنة على ت�شجيل 

 اعتبرت وزارة العدل ان »اكتساب المرأة االجنبية المتزوجة من لبناني الجنسية 
178

الزواج،

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 – 3 و4 – من 

القرار 15 حيث يكون ال بد من تداخل قرار رئيس الدولة من اجل منح الجنسية اللبنانية 
 وا�شافت الوزارة في ا�شت�شارة اخرى ان »الطلب المشار اليه في المادة 

179

لطالبيها«.
]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 
 بينما اعتبرت الوزارة في ا�شت�شارة اخرى انه »اذا رغبت 

180

الجنسية بفعل هذا التسجيل«.
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 1960/1/11 وهي تمنح هذه الجنسية اذا ما تحققت الشروط المنصوص 

عليها في القانون المذكور وعند ذلك ينقل قيدها او يشطب من سجل االغراب وتقيد على 

  الجن�شية اللبنانية، المحامي بدوي ابو ديب، اعاله، �ص 146
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 181

خانة زوجها ضمن افراد عائلته اللبنانية، كزوجة لبنانية له«.

وقد اعتبر مجل�ص �شورى الدولة ان المراأة االجنبية التي تقترن بلبناني تعتبر لبنانية حكما 

بمجرد ان تطلب ذلك �شرط ان يكون قد مر �شنة على تاريخ ت�شجيل الزواج وال يخ�شع هذا االمر 

لتقدير او ا�شتنت�شاب الدولة وحقها هذا مفرو�ص بحكم القانون بخالف اكت�شاب الرجل االجنبي 

الجن�شية اللبنانية عن طريق التجن�ص والذي يخ�شع ل�شروط محددة في المادة الثالثة من 

182 

القرار 15 تاريخ 1925/1/19.

وي�شار الى ان وزارة العدل قد اعتبرت انه في حالة المراأة االجنبية التي تتقدم بطلب الح�شول 

على الجن�شية 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 5 من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون 
الثاني 1925 الكتساب 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. 

2- فضال 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. 
3- وفي 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�شدرت هيئة اال�شت�شارات فيما بعد ا�شتئارة مناق�شة حيث اعتبرت ان »الشروط 

المذكورة في )النص السالف الذكر( ]المادة 5 معدلة من القرار رقم 15 تاريخ 1925/1/19[ 
تفترض استمرار العالقة الزوجية بين االجنبية وزوجها اللبناني على االقل حتى تاريخ تقديم 

  وزارة العدل، هيئة الت�سريع واال�ست�سارات، ا�ست�سارة 1988/1447 اعاله
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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 

جنسية الزوجين وقد زال هذا المبرر بعد طالقهما«.184 

تجدر اال�شارة الى ان اكت�شاب الزوجة للجن�شية اللبنانية هو اكت�شاب نهائي، حيث ان القانون 

لم ين�ص على انها تفقد هذه الجن�شية في حال طالقها بعد اكت�شابها لها او في حال فقد الزوج 

جن�شيته او اي �شبب اآخر. 

اخيرا، ال بد من اال�شارة الى ان االمن العام اللبناني قد ا�شدر موؤخرا تعليمات خا�شة بزواج 

اللبناني من اجنبية حيث حدد الوثائق المطلوب تقد�شمها للزواج والكت�شاب الزوجة الجن�شية 

185

اللبنانية كالتالي:

»المستندات الواجب إرفاقها لطلب موافقة زواج لبناني من أجنبية: 
1- وثيقة زواج محالة الى المديرية العامة لألمن العام رسمياً أو كتاب 

محكمة شرعية .
2- بيان قيد عائلي لطالب الزواج .

3- صورة عن جواز السفر 
4- إفادة عزوبية من بلدها )عزباء مطلقة(.
5- صورة عن اإلقامة الصالحة لها في لبنان .

طلبات رفع االشارة االحترازية بهدف إكتساب الزوجة االجنبية الجنسية اللبنانية :
1-   صورة عن وثيقة زواج منفّذة )طبق االصل( .

2-   صورة عن بيان قيد عائلي بإسم الزوج .
3-   صورة عن جواز سفر الزوجة + إقامة صالحة«.

حالة جتن�ض خا�سة: مر�سوم التجني�ض رقم 1994/5247

  وزارة العدل، هيئة الت�سريع واال�ست�سارات، ا�ست�سارة رقم 1985/786 تاريخ 1985/3/30، الهام�ض 79 
184
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  االمن العام اللبناني، اعالن وم�ستجدات، موافقة زواج من اأجنبية  ، متوفر على
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في العام 1994، ا�شدرت الحكومة اللبنانية مر�شوم تجني�ص عالجت من خالله و�شع عديمي الجن�شية 

في لبنان معالجة جزئية »لت�شريع و�شع عدد كبير من اال�شخا�ص الذين تكونت بينهم وبين الدولة نوع 

 وقد اعتبر 
186

من المواطنية الفعلية وكان ال بد ان تكر�ص بمر�شوم ي�شرع العالقة بين وبين الدولة«.

البع�ص ان هذا المر�شوم اخل في التوازن الديمغرافي اله�ص للمجموعات الدينية في لبنان. 

وكدليل على ذلك، ذهبت الرابطة المارونية الى اعتبار هذا المر�شوم مخال بم�شالح الطائفة 

المارونية في لبنان. فقدمت طعنا امام مجل�ص �شورى الدولة بتاريخ 1994/8/26 حيث طلبت 

وقف تنفيذ المر�شوم 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 

المادية واالجتماعية للطائفة المارونية ضررا فادحا وجسيما«.187

وقد ا�شدر مجل�ص �شورى الدولة قراره في الدعوى بتاريخ 2003/5/8 اعتبر فيه الطاعنة 

بالمر�شوم ذات �شفة وم�شلحة، مف�شرا ال�شفة والم�شلحة تف�شيرا وا�شعا، 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 

القانوني واهدافه«.188

وا�شاف المجل�ص 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 

   انظر قرار مجل�ض �سورى الدولة رقم 484 تاريخ 2003/5/7، الهام�ض 128 اعاله
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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 60 ل.. تاريخ 13 آذار 1936( واواله 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 106 من نظام مجلس 
شورى الدولة متوافرا ويكون الدفع بانعدام الصفة والمصلحة، والمدلى به من 

المستدعى ضدها، مردوا«.189   

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 

   الم�سدر نف�سه
189
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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 

مخالفة بشكل فادح للقانون«.190

وقد ادى هذا القرار الى عدم اال�شتقرار في حقوق المتجن�شين والى حرمانهم من عدد من 

الحقوق، ال �شيما ان المحاكم غالبا ما توقف المحاكمة في حال طرحت امامها ق�شية تتعلق 

بمتجن�ص بموجب هذا المر�شوم وذلك بانتظار انتهاء درا�شة الحاالت من قبل مجل�ص �شورى الدولة.

اال ان بع�ص المحاكم تذهب الى اعتبار الحقوق المكت�شبة بموجب هذا المر�شوم مكت�شبة، كما 

كانت تعتبره نافذا قبل �شدور قرار مجل�ص �شورى الدولة. على �شبيل المثال، طرحت في العام 

2007 حالة امام محكمة الدرجة االأولى في جبل لبنان، الغرفة الناظرة في الدعاوى المالية،  

تناولت �شيدة تجن�شت بموجب مر�شوم العام 1994، تطلب �شمها الى المالك في المعهد 

الخا�ص الذي تدر�ص فيه، وقد ذكر الحكم ا�شتطرادا م�شاألة وجوب مرور ع�شر �شنوات على 

االقل على اكت�شاب اال�شتاذ للجن�شية اللبنانية لتمكينه من دخول المالك في المدار�ص عمال 

بقانون تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخا�شة، وقد اعتبرت المحكمة في هذا ال�شدد انه 

من حق المدعية دخول المالك »بعد مرور عشر سنوات على اكتسابها الجنسية اللبنانية«.191 

وبالتالي اعتبرت المر�شوم نافذا بالن�شبة لها. 

اال انه تجدر اال�شارة ان مجل�ص �شورى الدولة قد ق�شى �شراحة 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 

االعمال«.192

   الم�سدر نف�سه
190

   محكمة الدرحة االولى في جبل لبان، الغرفة الثالثة في جديدة المتن، الناظرة في الدعاوى المالية، 
191

الحكم 48/28 تاريخ 2008/7/8 

  مجل�ض �سورى الدولة، قرار رقم 484 تاريخ 2003/5/7، الهام�ض 128 اعاله �ض 18
192
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كيف تفقد الجنسية؟

تفقد الجن�شية اما طوعا اي بطلب من المواطن، او ق�شرا اي بقرار من الدولة يجرد المواطن 

من جن�شيته. 

و�شوف ندر�ص حاالت فقدان الجن�شية والتجريد منها في اطار درا�شتنا الحا�شرة لمقارنة 

مدى التزام لبنان باحكام القانون الدولي الرامية الى الحد من حاالت انعدام الجن�شية في 

ترتيبه الحكام الفقدان، كما لمقارنة الحاالت التي تفقد فيها الجن�شية اللبنانية بالحاالت 

التي ين�ص عليها القانون الدولي بحيث ال تكون هذه الحاالت تع�شفية ومن الممكن ان 

توؤدي الى انعدام الجن�شية. 

يف القانون الدويل

فقدان اجلن�سية

تن�ص اتفاقية 1961 ب�شاأن الحد من حاالت انعدام الجن�شية على حاالت فقدان الجن�شية وب�شكل 

خا�ص على ال�شوابط التي يجب ان ترعى هذا الفقدان. حيث تق�شي انه يجب ان يكون الفقدان 

م�شروطا بحيازة او اكت�شاب جن�شية اخرى، وذلك بهدف التاأكد من ان هذا الفقدان لن يوؤدي 

الى حالة انعدام جن�شية.

وفي هذا االطار تن�ص المادة الخام�شة 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�شيف المادة ال�شاد�شة 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�شابعة بدورها انه

»1. )أ( 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 1 )أ( من هذه المادة إذا كان من شأن تطبيقها أن 
يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في 10 كانون األول/

ديسمبر 1948.
2. ال 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.
3. رهنا بأحكام الفقرتين 4 و 5 من 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.
4. يجوز 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.

5. لتشريع 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.
6. في 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�شع اتفاقية 1961 ب�شاأن الحد من حاالت انعدام الجن�شية �شوابط على حق الدولة في تجريد 

مواطنها من الجن�شية حيث ت�شترط لذلك ان يوؤخذ بعين االعتبار كون المواطن قد ي�شبح عديما 
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للجن�شية في حال تجريده من جن�شية دولته، او ت�شمح بالتجريد في حاالت محددة ح�شرا. 

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�شيف انه

»على الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يمكن تجريد الشخص من جنسية 
الدولة المتعاقدة: 

)أ( في الظروف التي يسمح فيها، بمقتضى الفقرتين 4 و 5 من المادة 7، بفقدان 
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 �شبيل الح�شر ال المثال 

بموجب المبادئ القانونية العامة التي تق�شي انه يجب تطبيق المحظورات واال�شتثناءات 

ح�شريا وان هذه ال تقبل التف�شير او القيا�ص.

وت�شمح الفقرة الثالثة للدولة ان ت�شيف حاالت اخرى ي�شمح لها فيها بتجريد مواطنها من 

جن�شيته، على ان تعلن عن ذلك �شراحة وح�شرا عند توقيعها على االتفاقية او ت�شديقها او 

ان�شمامها اليها، حيث تن�ص على انه 

»على الرغم من أحكام الفقرة 1 من 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:
"1" قد قام، خالفا لحظر صريح من جانب هذه الدولة، بأداء أو مواصلة أداء 

خدمات لدولة أخري أو بقبول أو مواصلة قبول رواتب منها، أو
"2" قد 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�شع الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من االتفاقية �شمانات لتطبيق احكام التجريد، نظرا 

لخطورتها على ال�شخ�ص المعني، وحماية للمواطن من اي تع�شف قد ترتكبه �شلطات الدولة، 

حيث تن�ص على انه

»ال يجوز للدولة المتعاقدة أن تستخدم سلطة التجريد التي تجيزها الفقرتان 2 و 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�شعة 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�شية اللبنانية ام اختياريا او جبريا. حيث يمكن للبناني ان يختار التخلي 

عن جن�شيته اللبنانية من اجل اكت�شاب جن�شية اجنبية بعد ان ي�شتح�شل على ترخي�ص بذلك 

بمر�شوم من رئي�ص الدولة. كما يمكن ان تفقد المراأة  اللبنانية التي تقترن باأجنبي جن�شيتها 

اللبنانية، بناء على طلبها، الكت�شاب جن�شية زوجها، على ان تبقى لبنانية الى ان تطلب �شطب 

قيدها من �شجالت االح�شاء. كما يمكن ان يفقد اللبناني جن�شيته جبرا بقرار من الدولة 

اللبنانية في حاالت محددة ح�شرا في القانون. 

وفي هذا االطار ن�شت المادة 8 من القرار 15 لعام 1925 انه

»يفقد الصفة اللبنانية:
- اللبناني الذي اكتسب تابعية أجنبية اذا كان هذا االكتساب قد سبق 

 الترخيص فيه بقرار من رئيس الدولة.
 - اللبناني الذي يقبل وظيفة عامة تقلده اياها حكومة اجنبية ويحتفظ بها 
بالرغم من صدور أوامر الحكومة اللبنانية بأن يتخلى عنها في مهلة معينة«.

ثم جاء قانون الجن�شية اللبنانية ال�شادر في 1946/1/31 مو�شحا حاالت فقد الجن�شية 

وم�شيفا عليها حيث ن�شت مادته االولي على:

»يفقد الجنسية اللبنانية:
1 - اللبناني الذي يكتسب جنسية أجنبية بعد أن يستحصل على الترخيص 

بذلك بمرسوم من رئيس الدولة.
2 - اللبناني 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 
3 - اللبناني 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.

4 - اللبناني القائم حاليا بوظيفة قلدته اياها حكومة اجنبية اذا احتفظ 
بهذه الوظيفة بالرغم من صدور األمر اليه بالتخلي عنها بمهلة معينة«. 

ان فقدان الجن�شية المن�شو�ص عليه في الفقرات 2 و3 و4 من المادة اعاله يح�شل بمر�شوم 

يتخذ في مجل�ص الوزراء.

يالحظ ان المادة الجديدة ميزت بين اللبناني المقيم في لبنان والمقيم في الخارج من 

حيث نوع الوظيفة وا�شافت رف�ص طلب الترخي�ص بقبول الوظيفة في حالة االول واالبقاء على 

االمتثال لالمر بالتخلي عن الوظيفة في حالة الثاني كما ا�شافت حالة اخرى هي حالة اللبناني 

الذي يمار�ص وظيفة قلدته اياها حكومة اجنبية ورف�ص التخلي عنها رغم الطلب.

في الحالتين االولى والثانية، ال بد من ان يتقدم �شاحب العالقة بطلب الى ال�شلطات 

المعنية برغبته في التنازل عن الجن�شية اللبنانية الكت�شاب جن�شية اجنبية في الحالة 

وبقبول وظيفة حكومية اجنبية في الثانية. في حين انه في الحاالت االخرى 
 193

االولى،

)بما فيها حالة رف�ص 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 يوؤدي به الى القيام بواجبات قد تتعار�ص 

مع والئه للبنان او يوؤدي 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�شيته حيث ان فقدان الجن�شية هو تدبير ا�شتثنائي وخطير وال يجوز ان يطبق اال في 

 انظر على �سبيل المثال مر�سوم رقم 421 تاريخ 28 كانون االول �سنة 2007 الترخي�ض للبناني 
 193

باكت�ساب الجن�سية البولونية متوفر على

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

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

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

و مر�سوم رقم 1229 تاريخ 22 كانون الثاني �شنة 2009 الترخي�ض للبناني باكت�ساب الجن�سية النروجية 

http://jo.pcm.gov.lb/j2009/j5/wfm/m1229.htm  متوفر على
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حاالت ح�شرية كما ا�شرنا اعاله. 

وال بد من التذكير انه يمكن ان يفقد اوالد المتجن�ص بالجن�شية اللبنانية القا�شرين واالوالد 

القا�شرين الم اجنبية تجن�شت بالجن�شية اللبنانية وبقيت حية بعد وفاة الزوج هذه الجن�شية 

بناء على طلبهم خالل �شنة من بلوغهم �شن الر�شد، كما ذكر اعاله. 

ا�شافة الى هذه الحاالت، ي�شير قانون الجن�شية اللبنانية لعام 1946 في مادته الثالثة ان 

المتجن�ص بالجن�شية اللبنانية يفقد هذه الجن�شية اذا غاب عن لبنان مدة خم�ص �شنوات 

متتالية. 

حاالت اال�سقاط من اجلن�سية

ا�شيفت الى القانون حاالت جديدة لفقدان الجن�شية بموجب المر�شوم رقم 10828 تاريخ 

1962/10/9 الذي ن�شت مادته االولى على حاالت فقدان اللبناني المتجن�ص لجن�شيته اللبنانية 

او �شحبها منه كالتالي:

»1 - اذا حكم عليه بإحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة.

2 - اذا انتمى الى جمعية قامت بمؤامرة أو اعتداء على أمن الدولة.

3 - اذا 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�شية في كل الحاالت المن�شو�ص عليها فيها بمر�شوم 

يتخذ في مجل�ص الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. 

كل هذه الحاالت المذكورة اعاله ت�شير الى ان روابط المتجن�ص بالجن�شية اللبنانية 

بلبنان قد تعر�شت للخلل االمر الذي يجعل �شرطا من �شروط الجن�شية غير متوفر 

وي�شتتبع بالتالي فقدان هذه الجن�شية، على �شبيل المثال الغت الحكومة اللبنانية 

»الترخيص باكتساب الجنسية اللبنانية«. بموجب المر�شوم 5247 ل�شنة 1994 من 

�شخ�شين متجن�شين لالتهام باعمال ارهابية كمحاولة تفجير عبوة نا�شفة في دورية 

194

لليونيفيل في حالة االول و�شبط ا�شلحة وذخيرة وعتاد في حديقة الثاني.

وتجدر اال�شارة الى ان المر�شوم الذي يرخ�ص باكت�شاب جن�شية غير لبنانية ينتج 

مفاعيله فقط على ال�شخ�ص ال�شادر المر�شوم با�شمه وال يمكن ان ينتج مفاعيل 

  انظر المر�سوم 470 والمر�سوم 471 تاريخ 2008/1/3 الجريدة الر�سمية العدد 5  تاريخ 
 194

2008/1/31، متوفرة على

 http://jo.pcm.gov.lb/j2008/j5/wfm/m740.htm# و http://jo.pcm.gov.lb/j2008/j5/wfm/m741.htm
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 196

او الزوجة االجنبية التي اكت�شبت الجن�شية اللبنانية.
 195

جماعية ت�شمل االأوالد

فبموجب ن�ص المادة االولى فقرة 1 من القرار 15 تاريخ 1925/1/19 ان رابطة 

الدم تك�شب الولد تابعية والده بتاريخ الوالدة اي ان الولد يكت�شب تابعية والده 

حكما بالبنوة عند الوالدة وال ي�شمل الن�ص المذكور تاأثير فقدان جن�شية الوالد 

اللبنانية على جن�شية القا�شر المقيد على خانة والده في ال�شجالت اللبنانية. ان 

التابعية اللبنانية هي مكمالت �شخ�شية المواطن اللبناني الهامة وبالتالي ال يمكن 

وقد ا�شارت وزارة العدل في هذا ال�شدد 
 197

نزعها اال بمقت�شى ن�ص قانوني �شريح.

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 

يجوز على ضوء ما تقدم شطب قيدهم من سجالت النفوس اللبنانية«.198 

وتجدر اال�شارة اي�شا الى ان اللبناني )كل �شخ�ص مولود من ا�شل لبناني( ال يفقد 

وذلك وان 
 199

جن�شيته اال بعد الترخي�ص له بمر�شوم باكت�شاب جن�شية اجنبية،

وقد ا�شارت وزارة العدل �شراحة الى ان »اكتساب 
 200

اكت�شب الجن�شية االجنبية

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 
حيث يحتفظ بجن�شيته اللبنانية الى ان ي�شدر مر�شوم 

 201

ويفقده جنسيته اللبنانية«.

  محكمة التمييز المدنية الغرفة الثالثة، قرار رقم 102 تاريخ 1972/10/13، الهام�ض 86 اعاله 
 195

  انظر حالة المراأة االجنبية التي تقترن بلبناني اعاله
 196

  محكمة ا�ستئناف جبل لبنان االولى، قرار رقم 47 تاريخ 1972/2/11، الهام�ض 86 اعاله
 197

  وزارة العدل، هيئة الت�سريع واال�ست�سارات، ا�ست�سارة رقم 26/ر/1981 تاريخ 1981/3/12، 
 198

الهام�ص 79 اعاله، �ض 7258

  محكمة ا�ستئناف بيروت، الغرفة المدنية االولى، القرار رقم 502 تاريخ 1970/4/32 
 199

  محكمة ا�ستئناف بيروت، الغرفة االولى، القرار رقم 1068 تاريخ 1967/4/3 مجلة العدل 
 200

1971، �ض 317 

 وزارة العدل، هيئة الت�سريع واال�ست�سارات، ا�ست�سارة رقم  1988/1471 تاريخ 1988/7/4، 
 201

الهام�ص 79 اعاله، �ض 7240، انظر اي�سا اال�ست�سارة رقم 91/ر/1991 تاريخ 1991/3/14، 

الم�سدر نف�سه �ض 7243 واال�ست�سارة رقم 1995/1479 تاريخ 1995/1/16، المرجع نف�سه �ض 

 7261



104 كيف تفقد الجن�شية؟

الترخي�ص باكت�شاب الجن�شية االجنبية. وهذا االمر ال ينطبق بداهة على المتجن�ص الذي 

يفقد الجن�شية في حاالت مختلفة كما ذكرنا اعاله. علما ان القانون ال ين�ص �شراحة ما 

اذا كانت الحاالت التي تنطبق على اللبناني الذي يتقلد وظيفة حكومية في بلد اجنبي 

تطبق اي�شا على المتجن�ص بالجن�شية اللبنانية. 

وتجدر اال�شارة اخيرا الى انه بموجب اتفاق غورو- كنابن�شو ل�شنة 1921 يمكن للبناني 

اكت�شاب الجن�شية االميركية دون ان يكون ملزما باال�شتح�شال على ترخي�ص م�شبق من 
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الدولة اللبنانية، ويبدو ان هذا االتفاق ال يزال �شاري المفعول.

يالحظ ان القانون اللبناني ي�شترط ح�شول اللبناني على جن�شية اجنبية قبل فقدانه 

الجن�شية اللبنانية كما تق�شي اتفاقية خف�ص حاالت انعدام الجن�شية تالفيا لح�شول 

حاالت انعدام الجن�شية.

حالة املراأة اللبنانية املتزوجة باأجنبي

تن�ص المادة 6 من القرار 15 لعام 1925 المعدلة بموجب المادة 2 من قانون 

1960/1/11  على  »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 6 من القرار 15 قبل تعديلها  بموجب قانون 

1960/1/11 كان يفقد المراأة اللبنانية جن�شيتها اللبنانية عند اقترانها باأجنبي 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 

�شجالت االح�شاء متجنبا بذلك احتمال ان ت�شبح عديمة الجن�شية لفقدانها تابعيتها 

اللبنانية وعدم اكت�شابها جن�شية زوجها ل�شبب من اال�شباب حيث تحتفظ بالجن�شية 

اللبنانية الى ان تكت�شب تابعية زوجها فتطلب �شطبها من ال�شجالت. وي�شتفاد من 

هنا انه في حال اكت�شبت جن�شية زوجها االجنبية دون ان تطلب �شطب قيدها 

من ال�شجالت اللبنانية تبقى لبنانية بنظر القانون اللبناني حيث ان فقدها الجن�شية 

اللبنانية معلق على ارادتها. ومن تاريخ �شطب قيدها بناء على طلبها تفقد المراأة 

جن�شيتها اللبنانية وت�شبح اجنبية، الى ان تطلب ا�شتعادة الجن�شية كما �شنرى ادناه.

محكمة ا�شتئناف جزاء ال�شمال الجزائية، قرار رقم 16 تاريخ1966/1/12  
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الن�شرة الق�شائية 1966 �ص 455
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كيف يمكن لمن فقد جن�سيته ا�ستعادتها؟

يف القانون الدويل

تن�ص الفقرة الثانية من المادة الخام�شة من اتفاقية خف�ص حاالت انعدام الجن�شية 1961 انه

 »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 2 من المادة 1 

من هذه االتفاقية«.

 

يف القانون اللبناين

في المقابل ين�ص القانون اللبناني على حاالت يمكن فيها لمن فقد جن�شيته اللبنانية ا�شتعادة 

هذه الجن�شية. 

حيث ن�شت المادة االولى من قانون الجن�شية اللبنانية ال�شادر في 1946/1/31 انه 

يجوز للحكومة في كل وقت الغاء الترخي�ص الم�شار اليه اأعاله بقرار يتخذ في مجل�ص 

الوزراء، مما يعيد الى اللبناني جن�شيته اللبنانية. وقد ا�شارت وزارة العدل في هذا ال�شدد 

ان »البنود 1 و2 و3 و4 من هذه المادة ]المادة االولى من قانون 1946/1/31 تن�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 
2 والذي 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 2 من 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 2 انما 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 

بذلك مبدأ اتباع الصيغة ذاتها«.203 

وتجدر اال�شارة الى انه من غير الممكن لال�شخا�ص الذين فقدوا جن�شيتهم اللبنانية 

بالتجن�ص بجن�شية اجنبية او الذين جردوا منها عقابا او ا�شقاطا ان ي�شتعيدوها حيث 

يكون على هوؤالء اللجوء الى التجن�ص ك�شائر االجانب اذا ما ارادوا الرجوع الى 
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الجن�شية 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 

الجنسية«.205

كما اباح القانون للمراأة اللبنانية التي تفقد جن�شية باقترانها من اجنبي ا�شتعادة هذه 

الجن�شية. حيث ن�شت المادة 7 من القرار 15 لعام 1925 كما عدلت بموجب المادة 3 من 

قانون 1960/1/11 انه »يجوز للمرأة التي فقدت جنسيتها اللبنانية اثر اقترانها بأجنبي أن 

تستعيد هذه الجنسية بعد انحالل الزواج بناء على طلبها«. 206

  وزارة العدل، هيئة الت�سريع واال�ست�سارات، ا�ست�سارة رقم 63/ر/1962  تاريخ 1962/3/24 
 203

الهام�ص 79 اعاله، �ض 7234

  وزارة العدل، هيئة الت�سريع واال�ست�سارات، ا�ست�سارة رقم 322/ر/1950 تاريخ 1950/4/17، 
 204

الهام�ص 79 اعاله، �ض 7185، انظر اي�سا اال�ست�سارة رقم 77/ر/1977، المرجع نف�سه �ض 7239  

  وزارة الداخلية والبلديات، اال�سئلة العامة، متوفر على
 205

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

  تجدر اال�سارة الى ان الن�ض القديم كان ين�ض على ان يتم ذلك بموجب قرار من رئي�ض الدولة 
 206
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وتجدر اال�شارة الى انه قبل تعديل 1960 كانت المادة 7 تق�شي ان المراأة اللبنانية 

المقترنة باجنبي ت�شتعيد جن�شيتها بموجب مر�شوم تجن�ص، لكن بعد التعديل الذي طال 

المادة 7 بموجب قانون 1960/1/11 ا�شبح بامكان الزوجة ان ت�شتعيد الجن�شية اللبنانية 
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بناء لطلبها دون مر�شوم.

وقد ن�شت المادة 3 من قانون 1960 )المراأة اللبنانية المقترنة باجنبي( انه يجوز للمراأة 

اللبنانية المقترنة باأجنبي اأن تنفرد عن زوجها في طلب الجن�شية اللبنانية �شرط اأن يوافق 

زوجها على ذلك واأن تثبت اقامتها �شحابة خم�ص �شنوات غير منقطعة في لبنان. 

وب�سرط  االقامة في لبنان او العودة اليه والت�سريح بالرغبة باالقامة الدائمة فيه )القرار 15 اعاله، المادة 

7 القديمة، حا�سية المادة 7(

  محكمة ا�ستئناف لبنان ال�سمالي الغرفة االولى، قرار رقم 16 تاريخ 1974/1/21 مجلة العدل 1974 �ص 
 207

477، انظر اي�سا محكمة التمييز المدنية الغرفة الثالثة، قرار رقم 34 تاريخ 1971/12/13، الهام�ض 141 

اعاله. اي�سا هناك مرا�سيم بالغاء الترخي�ض المعطى باكت�ساب جن�سية اجنبية كل التي راأينا كانت لن�ساء 

لكن غير وا�سح 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�سوؤولية الدولة اللبنانية

بناء على ما تقدم، يبدو جليا ان: 

قواعد الجن�شية في لبنان ال تتوافق ب�شكل كامل مع المعايير الدولية ال �شيما لجهة 

جن�شية االم ولجهة رابطة االر�ص.

قوانين الجن�شية في لبنان والتي تعود في معظمها الى الن�شف االول من القرن الما�شي 

ولم تعدل من حينه لم تعد تتما�شى مع واقع الحال الم�شاهد حاليا والتطورات في مجال 

الجن�شية.

قوانين الجن�شية اللبنانية تتميز بكونها تمييزية ب�شكل وا�شع، حيث يتجلى هذا التمييز 

على �شعيد الجن�ص، بين المواطنين واالجانب )بين اللبنانيات واالجنبيات( وحتى بين 

االجانب انف�شهم، وذلك بالرغم من الد�شتور اللبناني الذي يمنع التمييز كما ذكرنا 

اعاله والمعايير الدولية التي التزم بها لبنان والتي لها قيمة د�شتورية والتي تحظر 

التمييز جميعها )االعالن العالمي لحقوق االن�شان، العهد الدولي للحقوق المدنية 

وال�شيا�شية، اتفاقية الق�شاء على كافة ا�شكال التمييز العن�شري، اتفاقية الق�شاء على 

كافة ا�شكال التمييز �شد المراأة(. وبالرغم من ان بع�ص مواد هذه القوانين تتعار�ص 

مع الد�شتور �شراحة، ي�شتحيل على الق�شاة في اطار النظام الحالي للمجل�ص الد�شتوري 

ا�شتئخار الدعاوى لطلب راأي المجل�ص في هذه المواد كما ي�شتحيل الطعن في د�شتورية 

هذه المواد باأي �شبيل اآخر.  

من ال�شمات الرئي�شية لقوانين الجن�شية اللبنانية الغمو�ص وعدم الو�شوح. حيث هنالك 

�شك على �شبيل المثال بالن�شبة الوالد المراأة اللبنانية اال�شل المتزوجة باجنبي والتي 

تبقى على جن�شيتها اللبنانية او ت�شتعيدها بعد وفاة زوجها، كما ان الن�شو�ص المتعلقة 

بالتجن�ص والتي الغى كل منها االآخر تحمل على اللب�ص وان كان التطبيق ي�شير الى ان 

الن�ص النافذ هو الن�ص اال�شلي للقرار 15 لعام 1925. 
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ان قوانين الجن�شية اللبنانية غير كاملة، وقد اغفلت الكثير من الم�شائل ومنها المهل 

الزمنية للبت في طلبات الجن�شية واالجراءات التي تتبع في حاالت التجن�ص، حيث 

يبدو ان هناك تدابير ادارية متعلقة بهذه الم�شائل لكن لم نتمكن من ايجاد اي م�شدر 

قانوني لها. 

هناك تناق�ص على م�شتوى االجتهاد كما على م�شتوى اال�شت�شارات التي ا�شدرتها 

هيئة الت�شريع واال�شت�شارات في وزارة العدل في مو�شوع واحد، االمر الذي يدلل على 

عدم و�شوح القوانين و�شموليتها، ا�شافة الى عدم وجود �شيا�شة واحدة لدى الحكومة 

اللبنانية في ما يتعلق بمو�شوع الجن�شية. وي�شار الى ان هيئة الت�شريع واال�شت�شارات قد 

افتت في بع�ص االحيان باآراء تزيد من حاالت انعدام الجن�شية في لبنان بدل ان تعمل 

على خف�ص هذه الحاالت ا�شافة الى افتائها بامكان مخالفة المبادئ القانونية العامة 

وفي او�شاع قد توؤدي اي�شا الى زيادة حاالت انعدام الجن�شية بدل تقليلها وذلك في 

حاالت محددة تجنبا للتنازع مع دولة اخرى. 

تجعل القوانين اللبنانية، وبالن�شبة للجن�شية فقط ـ ودون ان ي�شبح االعتراف 

للولد "غير ال�شرعي" بكافة الحقوق على قدم الم�شاواة مع الولد المولود في اطار 

رابطة الزوجية �شيا�شة عامة ـ االطار الذي تعتبره "غير �شرعيا" اطارا �شرعيا في 

حال الطفل "غير ال�شرعي" الذي تعترف به امه اللبنانية فتك�شبه جن�شيتها في حين 

ان طفلها "ال�شرعي" يفتقد الى هذا الحق في حال كان زوجها اجنبيا. 

تو�سيات

من هنا تو�شي الدرا�شة ال�شلطات اللبنانية باالقرار بم�شوؤوليتها في الحد من ظاهرة انعدام 

الجن�شية في لبنان من خالل ايالء هذه الم�شاألة المرتبة التي ت�شتحق على راأ�ص اولويات 

اجنداتها ال�شيا�شاتية. وال �شيما بـ:

و�شع �شيا�شة وا�شحة للحد من حاالت انعدام الجن�شية ترعى م�شائل الجن�شية 

والتجن�ص واالحوال ال�شخ�شية، عمادها اال�شا�ص ج�شم متنا�شق ومتكامل ووا�شح 

من قوانين الجن�شية يزيل اأي لب�ص في التف�شير والتاأويل، ويتما�شى مع المعايير 

الدولية ذات ال�شلة، ال �شيما لجهة اعتماد رابطة الدم لكال الوالدين بغ�ص النظر 

عن �شرعية او عدم �شرعية الوالدة وح�شولها في اطار رابطة الزوجية من عدمه؛

و�شع اجراءات ادارية وا�شحة ترعى الجن�شية والتجن�ص تحد من ا�شتن�شابية 

ال�شلطة في هذا ال�شاأن وتكون بت�شرف العامة؛ 
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تعديل نظام المجل�ص الد�شتوري بحيث يتاح للق�شاة، عندما يكونون امام مواد 

قانونية تتعار�ص �شراحة مع الد�شتور، اللجوء الى هذه ال�شلطة الق�شائية العليا 

للبت في الم�شاألة؛ 

اح�شاء عديمي الجن�شية بمختلف فئاتهم وو�شع اآلية لت�شجيل اال�شخا�ص عديمي 

الجن�شية، مما يف�شح في المجال امامهم للح�شول على ما يعرف عنهم لدى 

ال�شلطات وي�شمح لل�شلطات بمعرفة مالمح حاالت عديمي الجن�شية في لبنان 

للعمل على ايجاد الحلول المالئمة، لها كما ويف�شح المجال امام ال�شلطات 

لم�شح ومعرفة جميع اال�شخا�ص المتواجدين على االرا�شي اللبنانية؛

توحيد االجتهاد على م�شتوى محكمة التمييز لو�شع حد للب�ص الحا�شل في الكثير من 

الم�شائل اال�شكالية.

م�سوؤولية المجتمع الدولي

كما �شبق وا�شرنا اولت الجمعية العامة لالمم المتحدة، بناء على اتفاقية 1961 المفو�شية 

ال�شامية ل�شوؤون الالجئين مهمة العمل على حاالت انعدام الجن�شية وت�شجيع الدول على 

االن�شمام الى اتفاقيات انعدام الجن�شية. 

وفي العام 1998 ا�شدرت المفو�شية تعليمات لمكاتبها في الميدان حول االن�شطة 

المتعلقة بانعدام الجن�شية، حيث او�شحت دورها في هذا ال�شاأن انطالقا من االتفاقيتين 

الدوليتين ذات العالقة. وفي هذه التعليمات اكدت المفو�شة انه، ولما كانت ال تتمتع 

بدور ا�شرافي مبا�شر بناء على اتفاقية 1954، ي�شتوجب تعزيز ون�شر هذه االتفاقية ان يتم 

تف�شير المبادئ واالحكام التي تت�شمنها للحكومات وان يتم تقديم االر�شاد لها حول 

الم�شادقة عليها وتنفيذها، كما اكدت ان احد االهداف الرئي�شية للمكاتب في الميدان 

208 

هو تعزيز االن�شمام الى اتفاقية 1954 ب�شاأن او�شاع اال�شخا�ص عديمي الجن�شية.

كما ا�شارت المفو�شية في تعليماتها انها تتولى، وبناء على اتفاقية 1961 ب�شاأن 

خف�ص حاالت انعدام الجن�شية، مهمة تعزيز ادماج احكام االتفاقية في الت�شريعات 

الوطنية المتعلقة بالجن�شية وحث الدول غير االطراف على النظر في توقيع االتفاقية 

وم�شادقتها، كما تتولى مهمة تعزيز تطبيق المبادئ التي تت�شمنها االتفاقية والنظر 

في الم�شاكل التي تعتر�ص اال�شخا�ص الذين يودون الح�شول على العون في تقديم 

208  Office of the UNHCR Geneva, Guidelines: field office activities concerning statelessness, paragraph 4
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209 

حاالتهم الى ال�شلطات المخت�شة في الدول االطراف.

اما بالن�شبة لتعريف اال�شخا�ص عديمي الجن�شية، ولما كان عديم الجن�شية يعرف 

وفق اتفاقية 1954 ن�شبة للدولة المعنية وقانونها كما �شبق وا�شرنا، فال بد بادئ 

االمر من العودة الى ال�شلطات المعنية في الدولة لتحديد ما اذا كان ال�شخ�ص 

يحمل جن�شيتها من عدمه. وفي هذا االطار، ت�شير تعلميات المفو�شية ان 

ن�شاطاتها تتركز حول التطورات االيجابية في قوانين وممار�شات الدول اليجاد 

حلول لحاالت انعدام الجن�شية لديها وتفادي ن�شوء حاالت جديدة، وتعتبر انه 

يمكن اي�شا لمكاتب المفو�شية في الميدان ان تحث الدول على التثبت من تمتع 

210

اال�شخا�ص الذين لم تحل م�شاألة جن�شيتهم بالحقوق والحماية اال�شا�شية.

وتو�شي التعليمات ـ غير الملزمة ـ الدول باتخاذ الخطوات الفاعلة لو�شع حد لكافة 

حاالت انعدام الجن�شية، بما في ذلك تلك التي لي�شت حاالت انعدام جن�شية وا�شحة 

ومحددة. وفي هذا ال�شدد، توؤكد المفو�شية انه يمكنها ان تقدم للدول، في اطار 

خدمات العون التقني والم�شورة، المعلومات حول كيفية تحديد الجن�شية وو�شائل 

211

التثبت من فعالية هذه الجن�شية.

وت�شيف المفو�شية ان دورها بالن�شبة لعديمي الجن�شية يتمثل في تحديد حاالت انعدام 

الجن�شية عن طريق :

موا�شلة العمل مع الحكومات المهتمة لبذل الجهود الالزمة لتحديد ال�شكان 

عديمي الجن�شية وال�شكان الذين ال يحملون جن�شية محددة المقيمين على 

اأرا�شيها؛

القيام بالبحوث وتقا�شمها بغية زيادة الوعي بطبيعة م�شكلة انعدام الجن�شية 

ونطاقها، وتحديد ال�شكان عديمي الجن�شية وفهم االأ�شباب التي اأدت اإلى انعدام 

الجن�شية؛

موا�شلة تقديم الم�شورة التقنية والدعم التنفيذي اإلى الدول، والت�شجيع على فهم 

م�شكلة انعدام الجن�شية؛

   الم�سدر نف�سه 
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   الم�سدر نف�سه، الفقرة 9
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   الم�سدر نف�سه
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من خالل
 212

منع حاالت انعدام الجن�شية

الطلب اإلى الدول تي�شير ت�شجيل الوالدات ومنح �شهادات الميالد اأو غيرها من 

ال�شهادات المالئمة، كو�شيلة لمنح االأطفال هوية؛

ت�شجيع الدول على مراجعة قوانينها المتعلقة بالجن�شية وغيرها من الت�شريعات 

ذات ال�شلة بغية اعتماد وتنفيذ ما يلزم من �شمانات تتفق مع المبادئ االأ�شا�شية 

للقانون الدولي، لمنع حاالت انعدام الجن�شية الناتجة عن اإنكار الحق في 

الجن�شية اأو الحرمان منها تع�شفًا؛

موا�شلة تقديم الم�شورة التقنية في هذا ال�شدد وفي �شدد الممار�شات التقييدية 

والتمييزية في نقل الوالدين جن�شيتهم اإلى اأطفالهم وحرمان المراأة من نقل 

جن�شيتها؛ والتخلي عن الجن�شية دون الح�شول على جن�شية اأخرى؛ وفقدان 

الجن�شية تلقائيًا نتيجة االإقامة في الخارج لفترة طويلة؛ والحرمان من الجن�شية 

ب�شبب عدم اأداء الخدمة الع�شكرية اأو الخدمة المدنية البديلة؛ وفقدان الجن�شية 

نتيجة للزو اج باأجنبي اأو نتيجة تغير جن�شية اأحد الزوجين خالل فترة الزواج؛ 

213

والحرمان من الجن�شية نتيجة ممار�شات تمييزية. 

خف�ص حاالت انعدام الجن�شية، من خالل

ت�شجيع الدول على النظر في االن�شمام اإلى اتفاقية خف�ص حاالت انعدام 

الجن�شية لعام 1961 ، والدول االأطراف في هذه االتفاقية على النظر في �شحب 

تحفظاتها؛

تعزيز التعاون مع وكاالت االأمم المتحدة المخت�شة االأخرى في م�شاعدة الدول 

في خف�ص حاالت انعدام الجن�شية، وال �شيما الحاالت الم�شتمرة منذ فترة 

طويلة؛

ت�شجيع الدول على النظر في اتخاذ تدابير اإدماج االأ�شخا�ص الذين يعانون من 

   الم�سدر نف�سه
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   االأمم المتحدة، مفو�ض االأمم المتحدة ال�سامي ل�سوؤون الالجئين، تقرير اللجنة التنفيذية 
213

لبرنامج مفو�ض االأمم المتحدة ال�سامي ل�سوؤون 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
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انعدام الجن�شية منذ فترة طويلة، من خالل و�شع برامج في مجال التعليم، 

واالإ�شكان، والو�شول اإلى خدمات ال�شحة، وتوليد الدخل، بال�شراكة مع 

وكاالت االأمم المتحدة المخت�شة؛

ت�شجيع الدول على �شمان حق كل طفل في اكت�شاب جن�شية، وبخا�شة اإذا كان 

من المحتمل اأن ي�شبح الطفل عديم الجن�شية في حال عدم القيام بذلك؛

ت�شجيع الدول على اال�شطالع بدور ن�شط في ن�شر المعلومات المت�شلة بالح�شول على 

الجن�شية، بما فيها المعلومات الخا�شة باإجراءات التجن�ص، من خالل تنظيم حمالت 

اإعالمية ب�شاأن المواطنة بدعم من المفو�شية، عند االقت�شاء.

214

حماية االأ�شخا�ص عديمي الجن�شية عبر

ت�شجيع الدول على النظر في االن�شمام اإلى االتفاقية المتعلقة بو�شع االأ�شخا�ص 

عديمي الجن�شية لعام 1954، والدول االأطراف في هذه االتفاقية على النظر في 

�شحب تحفظاتها؛

اال�شطالع بدور ن�شط في ن�شر المعلومات، والقيام عند االقت�شاء، بتوفير 

التدريب للنظراء الحكوميين حول االآليات المالئمة لتحديد االأ�شخا�ص عديمي 

الجن�شية وت�شجيلهم وت�شوية و�شعهم القانوني؛

ت�شجيع الدول التي لم ت�شبح بعد اأطرافًا في االتفاقية المتعلقة بو�شع االأ�شخا�ص 

عديمي الجن�شية لعام 1954 على معاملة االأ�شخا�ص عديمي الجن�شية المقيمين 

على اأرا�شيها ب�شورة قانونية وفقًا للقانون الدولي لحقوق االإن�شان؛ وعلى النظر 

في تي�شير تجن�ص االأ�شخا�ص عديمي الجن�شية المقيمين في اإقليمها ب�شفة اعتيادية 

وقانونية وفقًا للت�شريعات الوطنية؛

تنفيذ برامج ت�شهم في حماية وم�شاعدة االأ�شخا�ص عديمي الجن�شية، وال �شيما 

عن طريق م�شاعدة هوؤالء االأ�شخا�ص في الو�شول اإلى �شبل االنت�شاف القانونية 

الإ�شالح و�شعهم، واأن تعمل، في هذا ال�شياق، مع المنظمات غير الحكومية في 

تقديم الم�شورة القانونية وغيرها من اأ�شكال الم�شاعدة؛

الطلب اإلى الدول عدم احتجاز اأ�شخا�ص عديمي الجن�شية لمجرد كونهم عديمي 

الجن�شية، ومعاملتهم وفقًا للقانون الدولي لحقوق االإن�شان، و الطلب اإلى الدول 

االأطراف في االتفاقية المتعلقة بو�شع االأ�شخا�ص عديمي الجن�شية لعام 1954 

   الم�سدر نف�سه
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تنفيذ اأحكام االتفاقية تنفيذًا كامال؛

اال�شتمرار في تح�شين تدريب موظفيها وموظفي وكاالت االأمم المتحدة االأخرى حول 

الق�شايا المتعلقة بحاالت انعدام الجن�شية، لتمكين المفو�شية من تقديم الم�شورة 

التقنية اإلى الدول االأطراف ب�شاأن تنفيذ اتفاقية عام 1954 بما يكفل التنفيذ المت�شق 

الأحكامها.

اثبات و�سع انعدام اجلن�سية

وت�شير المفو�شية الى ان تحديد ال�شخ�ص عديم الجن�شية يعود اما الى وكاالت معينة متخ�ش�شة 

داخل الحكومة او الى الجهاز ذات ال�شالحية لتحديد و�شع الالجئ او ذلك المخت�ص با�شدار 

 215 

وثائق االقامة وال�شفر او الى مفو�شية �شوؤون الالجئين.

وتعتبر ان اإثبات انعدام الجن�شية يتطلب من الدولة ان  تراجع ت�شريعات الجن�شية ذات 

ال�شلة التى ت�شدرها تلك الدول التى يرتبط بها الفرد بروابط �شابقة وتت�شاور مع تلك 

216

الدول، وتطلب منها االأدلة الالزمة.

وت�شير المفو�شية 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 

إن الدول عادة ما تشمل مواطنيها بحمايتها الدبلوماسية«.217

وبالن�شبة الى كيفية و�شول االفراد الى االجراءات التي تثبت انعدام الجن�شية، ت�شير 

المفو�شية ان مبداأ قواعد االإجراءات القانونية يقت�شى منح مقدمى الطلبات �شمانات 

   مفو�سية �سوؤون الالجئين، دليل للبرلمانيين اعاله، �ض 23 وما يليها
215

   الم�سدر نف�سه، �ض 21 وما يليها
216

   الم�سدر نف�سه، �ض 22
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218

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«.

اال�ستبعاد من و�سع انعدام اجلن�سية

 انه 
219

تن�ص الفقرة 2 من المادة 1 من اتفاقية 1954 ب�شاأن و�شع االأ�شخا�ص عديمي الجن�شية 

» ال تنطبق هذه االتفاقية: 
1 – على 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

2 –  على االشخاص الذين تعتبر السلطات المختصة في البلد الذي اتخذوه مكانا 
القامتهم ان لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات ما يالزم حمل جنسية ذلك البلد

3 – على 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«.

   الم�سدر نف�سه، �ض 25
218

   اتفاقية ب�ساأن و�سع اال�سخا�ض عديمي الجن�سية، الهام�ض 9 اعاله، المادة 1 الفقرة 2
219
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انتهاء حالة انعدام اجلن�سية

ينتهي و�شع انعدام الجن�شية عندما يكت�شب الفرد جن�شية نافذة. ويمكن ان يتم ذلك بو�شيلتين 

ا�شا�شيتين: 

االدماج المحلي، حيث تعتبر مفو�شية �شوؤون الالجئين انه ينبغى على الدول - حيثما 

كان ذلك ممكنا - اأن تي�شر ا�شتيعاب وتجني�ص االأ�شخا�ص عديمي الجن�شية المقيمين 

 220

داخل اإقليمها من خالل ت�شريعات الجن�شية وممار�شاتها.

واعادة التوطين في بلد اآخر عندما ال تتوفر امكانية التطبيع المحلي. وفي هذا االطار، نا�شدت 

اللجنة التنفيذية لمفو�شية االأمم المتحدة ل�شئون الالجئين الدول بتو�شيع نطاق معاييرها بحيث 

ت�شمل االأ�شخا�ص عديمى الجن�شية، حيث ورد في ا�شتنتاجها 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 

لإلقامة المعتادة السابقة، ويظل فيها وضعه حرجا..«.221
ال بد من اال�شارة الى انه وان كان لبنان لم يوقع لبنان على اي من المواثيق الدولية ذات العالقة 

بانعدام الجن�شية، فانه يبقى ملزما بكافة قرارات ومبادئ االمم المتحدة انطالقا من االلتزام 

القانوني الذي اتخذه على نف�شه في مقدمة د�شتوره، ف�شال عن كونه  ع�شوا في اللجنة التنفيذية 

للمفو�شية وملزم بالتالي باحترام تو�شياتها بما فيها تلك المتعلقة بانعدام الجن�شية.

  دليل البرلمانيين اعاله، �ض 33 
 220

   الم�سدر نف�سه
221
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اتفاقية حقوق الطفل 
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 االتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين واأفراد اأ�شرهم )18 كانون االأول/

دي�شمبر 1990(

  مجل�ص جامعة الدول العربية، بروتوكول الدار البي�شاء
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UNHCR, Information and Accession Package: The 1954 Convention Relat-
 ing to the Status of Stateless Persons and the 1961 Convention on the
Reduction of Statelessness, First published in June 1996; revised in Janu-
ary 1999

 United Nations Conference on the Elimination or Reduction of Future
 Statelessness, Geneva, 1959 and New York, 1961, Document:-A/CONF.9/6
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of future statelessness and the other with the reduction of future state-
lessness, prepared by the International Law Commission”.

  مفو�شية القانون الدولي، الجن�شية وانعدام الجن�شية، ملخ�ص لعمل المفو�شية 
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تو�شيات اللجنة العربية
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اجتهادات دولية واقليمية
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  اللجنة المعنية بالق�شاء على التمييز �شد المراأة،  الفريق العامل لما قبل الدورة 

االأربعين، 14 كانون الثاني/ يناير - 1 �شباط/فبراير 2007، الردود على قائمة الق�شايا 
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يناير - 1 �شباط/فبراير 2008، التعليقات الختامية للجنة المعنية بالق�شاء على التمييز 

�شد المراأة، لبنان

لجنة الق�شاء علي التمييز �شد المراأة، الدورة الثالثة ع�شرة، 1992، التو�شية العامة 21 

الم�شاواة في الزواج والعالقات االأ�شرية
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قوانين لبنانية
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لحقوق الطفل”
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محكمة ا�شتئناف بيروت االأولى، قرار رقم 182 تاريخ 1971/2/13 

محكمة ا�شتئناف جبل لبنان، الغرفة االولى، قرار رقم 189 تاريخ 1970/5/29



125 المراجع

محكمة ا�شتئناف جبل لبنان، الغرفة االولى، القرار رقم 388 تاريخ 1971/12/24 

محكمة ا�شتئناف بيروت المدنية، الغرفة ال�شاد�شة قرار رقم 1630

محكمة ا�شتئناف جبل لبنان االولى، قرار رقم 47 تاريخ 1972/2/11 

محكمة ا�شتئناف بيروت، الفرفة العا�شرة، القرار رقم 502 تاريخ 1970/4/32 

محكمة ا�شتئناف بيروت، الغرفة االولى، القرار رقم 1068 تاريخ 1967/4/3 

محكمة ا�شتئناف لبنان ال�شمالي، تاريخ 1966/1/12، الن�شرة الق�شائية 1966 

محكمة ا�شتئناف لبنان ال�شمالي الغرفة االولى، قرار رقم 16 تاريخ 1974/1/21 

محكمة ا�شتئناف بيروت الغرفة ال�شاد�شة قرار 289 / 1974 

المحكمة االبتدائية الثالثة في المتن قرار في الدعوى ا�شا�ص رقم 2006/400 تاريخ 

 2006/2/23

المحكمة االبتدائية الثالثة في المتن، قرار رقم 2005/1760 تاريخ 2005/7/14.

حكم محكمة البداية ال�شادر في 1/26/ 2002 

  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 2005/176 تاريخ 2005/7/14

محكمة الدرجة االأولى في جبل لبنان، حكم بتاريخ 2009/6/4 

محكمة الدرجة االولى في لبنان الجنوبي، الغرفة الثانية، قرار رقم 97/2 تاريخ 1997/1/6

القا�شي المنفرد المدني في طرابل�ص الناظر بق�شايا االحوال ال�شخ�شية، قرار رقم 2009/98 

تاريخ 2009/5/18 

القا�شي المنفرد في النبطية الناظر في دعاوى االأحوال ال�شخ�شية، رقم 359، بتاريخ 

2007/11/20

المحكمة االبتدائية المدنية في لبنان الجنوبي، الغرفة الثانية، قرار رقم 96/15 تاريخ 

 1996/1/29

محكمة بداية بيروت، الغرفة الثالثة، حكم رقم 67 تاريخ 1970/3/6

 محكمة بداية بيروت، الغرفة الثالثة، قرار رقم 150 تاريخ 1970/7/16 

محكمة بداية بيروت، الغرفة الثالثة، قرار رقم 126 تاريخ 1970/5/26 

محكمة الدرجة االولى في جبل لبنان، الغرفة الخام�شة في جديدة المتن الناظرة في ق�شايا 

االحوال ال�شخ�شية، حكم �شادر بتاريخ 2009/6/16

محكمة الدرحة االولى في جبل لبان، الغرفة الثالثة في جديدة المتن، الناظرة في الدعاوى 

المالية، الحكم 48/28 تاريخ 2008/7/8
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كتب، تقارير ومقاالت

الجن�شية اللبنانية بين القانون واالجتهاد الجن�شية اللبنانية بين القانون واالجتهاد درا�شة 

تحليلية �شاملة الدرا�شات – القوانين واالجتهادات، اعداد انطوان النا�شف، من�شورات الحلبي 

الحقوقية، 1999

د. �شامي عبداهلل، الجن�شية اللبنانية مقارنة بالجن�شية العربية ال�شورية والفرن�شية

بدوي ابو ديب، الجن�شية اللبنانية، المن�شورات الحقوقية �شادر، طبعة ثانية مزيدة ومنقحة، 

2001

  لور مغيزل، المراأة في الت�شريع اللبناني، معهد الدرا�شات الن�شائية في العالم العربي كلية 

بيروت الجامعية، الطبعة االأولى 1985

  النائبان طبارة ودكا�ص قدما اإقتراح قانون لم�شاواة المراأة بالرجل في اعطاء الجن�شية 

الوالدها، الوكالة الوطنية لالعالم، 2009/4/27

اللقاء الوطني للق�شاء على التمييز �شد المراأة« اطلق حملته لتحقيق الم�شاواة بين المراأة 

والرجل من خالل ادخال تعديل على قانون الجن�شية، الوكالة الوطنية لالعالم، 2005/8/24

�شباب الموجبة القتراح م�شروع قانون تعديل احكام القوانين المتعلقة بمنح الجن�شية  االأ

اللبنانية، برنامج االمم المتحدة االنمائي

القيد” في لبنان: يولدون ويموتون بعيدا من ال�شجالت الر�شمية، فاطمة ر�شا، جريدة  “مكتومو 
الحياة، 23 ني�شان 2005 

  عددهم مجهول والماآ�شي اليومية تع�شف بهم ... مكتومو القيد في لبنان: اآالف لم يولدوا في 

وثائق الدولة ... ولم يموتوا، �شبكة اأريج االعالمية 

المحامي اليا�ص ابو عيد في درا�شة اعدها لجريدة الديار حول مر�شوم التجن�ص رقم 5247 

ل�شنة 1994، انظر جوزف ابو فا�شل، مر�شوم التجن�ص اخطر من حروبنا الطائفية، جريدة 

الديار 5 ت�شرين االول 1998.

Refugees International  Lives on Hold: The Human cost of Statelessness

جمعية رّواد فرونتيرز، التقرير الموازي الى لجنة الق�شاء على التمييز �شد المراأة، لبنان، 

2008

اخرى

مراجعة ق�شائية تقدمت بها الرابطة المارونية بتاريخ 1994/8/23 امام مجل�ص �شورى الدولة 

�شد المر�شوم البطاله 

وزارة الداخلية والبلديات، اال�شئلة العامة

  االمن العام اللبناني، اعالن وم�شتجدات، موافقة زواج من اأجنبية  
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مر�شوم رقم 421 تاريخ 28 كانون االول �شنة 2007 الترخي�ص للبناني باكت�شاب الجن�شية 

البولونية 

مر�شوم رقم 405 تاريخ 28 كانون االول �شنة 2007 الترخي�ص باكت�شاب الجن�شية النم�شاوية

مر�شوم رقم 1229 تاريخ 22 كانون الثاني �شنة 2009 الترخي�ص للبناني باكت�شاب الجن�شية 

النروجية 

مر�شوم 470 والمر�شوم 471 تاريخ 2008/1/3 ، �شحب الجن�شية اللبنانية من متجن�شين، 

الجريدة الر�شمية العدد 5  تاريخ 2008/1/31
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المالحق

المواثيق الدولية ذات العالقة بالجن�سية واالجانب الم�سادقة وغير الم�سادقة من قبل 

لبنان

الدول الم�سادقة على اتفاقيتي 1954 و1961 

ن�سو�ض مختارة 

مواثيق دولية

اتفاقية ب�ساأن خف�ض حاالت انعدام الجن�سية

اتفاقية ب�ساأن و�سع االأ�سخا�ض عديمي الجن�سية

تو�سيات اللجنة التنفيذية لمفو�سية �سوؤون الالجئين 

) اللجنة التنفيذية ـ الدورة التا�شعة والثالثون ( 1988

القرارات التى اعتمدتها اللجنة التنفيذية ب�شاأن الحماية الدولية لالجئين القرار رقم 

50 ) د - 38 ( عام

) اللجنة التنفيذية ـ الدورة الثانية واالأربعون ( 1991 القرارات التى اعتمدتها اللجنة 

التنفيذية ب�شاأن الحماية الدولية لالجئين القرار رقم 65 )42( عام

) اللجنة التنفيذية  ـ الدورة الثالثة واالأربعون ( 1992 القرارات التى اعتمدتها اللجنة 

التنفيذية  ب�شاأن الحماية الدولية لالجئين القرار رقم 68 )43 ( عام

) اللجنة التنفيذية ـ الدورة الخام�شة واالأربعون ( 1994 قرارات اعتمدتها اللجنة 
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التنفيذية المعنية بالحماية الدولية لالجئين رقم 74 )45( عام

القرار رقم 78 ) د 46 ( – 1995- ب�شاأن منع وتخفي�ص حاالت انعدام الجن�شية وحماية 

االأ�شخا�ص عديمى الجن�شية 

) اللجنة التنفيذية ـ الدورة ال�شابعة واالأربعون ( 1996 قرارات اعتمدتها اللجنة 

التنفيذية ب�شاأن الحماية الدولية لالجئين رقم 79 )47( قرار عام ب�شاأن الحماية الدولية 

قرار رقم 81 )48( ـ 1997 قرار عام ب�شاأن الحماية الدولية

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

مواثيق جامعة الدول العربية التي وقع عليها لبنان  

اتفاقية ب�شاأن جن�شية اأبناء الدول العربية المقيمين في بالد غير التي ينتمون اإليها 

باأ�شلهم قرارات مجل�ص جامعة الدول العربية 

مجل�ص جامعة الدول العربية، قرار رقم : 914 / د 23 تاريخ 1955/3/31 

بروتوكول  الدار البي�شاء معاملة الفل�شطينيين في الدول العربية 

قوانين لبنانية 

التابعية اللبنانية قرار رقم 2825 �شادر في 30 اآب 1924 التابعية اللبنانية )واالأتراك 

المقيمون في لبنان( 

كتاب المفو�ص ال�شامي للجمهورية الفرن�شية في �شوريا ولبنان الموؤرخ في 1924/9/19 

المتعلق بتف�شير القرار رقم 2825 المخت�ص بالتابعية اللبنانية

الجن�شية اللبنانية اإكت�شاب الجن�شية اللبنانية وفقدانها قرار رقم 15 �شادر في 

1925/1/19 قانون الجن�شية اللبنانية

قرار رقم 182/ل.ر. �شادر في 1939/8/26 جن�شية االأ�شخا�ص الذين ا�شتعملوا حق 

االإختيار المن�شو�ص عليه في المادة 3 من االإتفاق الفرن�شي التركي المعقود في 23 

 حزيران �شنة 1939

قرار رقم 122/ل.ر. �شادر في 1939/6/19 تعديل القرار رقم 15 تاريخ 1925/01/19 

 المتعلق بالجن�شية اللبنانية

مر�شوم ا�شتراعي رقم 48 �شادر في 1940/5/31 الغاء القانون ال�شادر في 27 اأيار �شنة 

 1939 المتعلق ب�شروط التجن�ص بالجن�شية اللبنانية

 قانون �شادر في 1946/1/31 الجن�شية اللبنانية

مر�شوم رقم 398 �شادر في 1949/11/29  طلبات اعتبار اال�شخا�ص من الجن�شية 

اللبنانية
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 قانون �شادر في 11 كانون الثاني 1960 المراأة اللبنانية المقترنة باأجنبي 

قانون رقم 1967/68 �شادر في 1967/12/4 اإعتبار الدولة ممثلة بالنيابة العامة في 

 جميع دعاوى الجن�شية

 قيد وثائق االأحول ال�شخ�شية قانون �شادر في 1951/12/7

االإح�شاء العام قانون �شادر في 1934/11/24 

قانون �شادر في 1931/12/19 ذيل لقانون االإح�شاء )وجوب اإح�شاء القاطنين 

 والمهاجرين(

مر�شوم رقم 8837 �شادر في 1932/1/15 تاأليف لجان اإح�شاء �شكان الجمهورية 

 ومهاجريها )وفر�ص حمل تذكرة

الهوية واإن�شاء �شجل نفو�ص على اأ�شا�ص العائلة واأحكام مختلفة تتعلق باالإح�شاء 

والمهاجرين(

الملحق 1

نماذج من حاالت عديمي الجن�سية بفعل القانون في لبنان

يمكن القول ان لبنان هو بلد نموذجي ال�شكالية انعدام الجن�شية، نظرا لقربه الجغرافي من 

موطني �شعبين من عديمي الجن�شية بفعل القانون، االأكراد والفل�شطينيين، ا�شافة الى تواجد 

فئة عديمي الجن�شية من البدو )من العرب والغجر( ب�شكل ملحوظ في ال�شرق االأو�شط )حيث 

يعرفون بالبدون والنور( وقد ا�شتقر عدد منهم في لبنان.

الفل�سطينيون

هناك ثالث فئات من الفل�شطينيين في لبنان: الالجئون الم�شجلون مع كل من وكالة غوث 

وت�شغيل الالجئين في ال�شرق االأدنى )اأونروا( والدولة اللبنانية )او ما يعرف بالجئي 1948 من 

فل�شطين(؛ الالجئون الم�شجلون مع الدولة اللبنانية فقط دون االأونروا )او ما يعرف بالالجئين 

غير الم�شجلين Non-R( والالجئون غير الم�شجلون مع اي من ال�شلطات اللبنانية او االأونروا 

.)Non-ID في لبنان )او ما يعرف غالبا بالالجئين فاقدي االوراق الثبوتية في لبنان

الفئة االولى من الالجئين الفل�شطينيين في لبنان م�شتثناة من اال�شتفادة من الحقوق التي 
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توليها اتفاقية 1954 الخا�شة باال�شخا�ص عديمي الجن�شية بموجب الفقرة 2)1( من هذه 

االتفاقية التي تن�ص على عدم انطباق االتفاقية “على اال�شخا�ص الذين يتمتعون حاليا بحماية 

او م�شاعدة توفرها لهم هيئة من هيئات االمم المتحدة او وكالة من وكاالتها غير مفو�شية االمم 

المتحدة ل�شوؤون الالجئين ما ا�شتمروا يتمتعون بالحماية او الم�شاعدة المذكورة”221 وبالتالي 

ال يدخل هوؤالء �شمن تعريف عديمي الجن�شية ح�شب االتفاقية. ويبلغ عدد هوؤالء الالجئين في 

 او ما يقارب الع�شرة بالمئة من �شكان لبنان.
222

لبنان حوالي الـ416 األف الجئ

يمكن القول ان الالجئين الفل�شطينيين ال يمكنهم اكت�شاب الجن�شية اللبنانية بفعل ن�ص في مقدمة 

الد�شتور اللبناني يق�شي ان »ال توطين«،223 مع اال�شارة الى ان الد�شتور لم يحدد فئة اال�شخا�ص 

الذين يحرمون من التمتع بهذا الحق ولي�ص هناك اي ا�شارة اطالقا الى عدم جواز تجني�ص 

الفل�شطينيين. اال ان المفهوم العملي لـ«ال توطين« في هذا االطار غير وا�شح في ظل مر�شوم 

التجني�ص رقم 5247 ل�شنة 1994 الذي تجن�ص موجبه عدد كبير من الالجئين الفل�شطينيين. 

ومهما يكن االأمر، ال بد من الت�شديد على انه ال يجوز للبنان ان يمار�ص التمييز �شد جن�شية 

محددة عندما يتعلق االمر بمنح الجن�شية اللبنانية. فبالرغم من ان اتفاقية الق�شاء على كافة 

ا�شكال التمييز العن�شري تن�ص على عدم م�شا�ص احكامها باالأحكام القانونية ال�شارية في الدول 

االأطراف فيما يتعلق بالجن�شية اأو المواطنة اأو التجن�ص، ت�شدد االتفاقية عينها على وجوب خلو 

هذه االحكام من اأي تمييز �شد اأي جن�شية معينة.224 نتيجة ذلك، ال يحق للبنان ان يحظر على 

الفل�شطينيين اكت�شاب الجن�شية اللبناني في حال احقيتهم لها، وبالتالي اذا كان الفل�شطيني 

م�شتوفيا ل�شروط التجن�ص، يجب ان يتاح له المجال لطلب الجن�شية اللبنانية وفق االجراءات 

المذكورة اآنفا. 

كما انه لما كان لبنان يمار�ص تمييزا في نقل الجن�شية بالوالدة بين المراأة اللبنانية والرجل 

اللبناني، ال يمكن للمراأة اللبنانية ان تنقل الجن�شية الى اوالدها باالمومة، وبالتالي في حال 

زواج اللبنانية برجل فل�شطيني، ال يمكن الوالدها ان يكت�شبوا الجن�شية اللبنانية وقد ينتهون 

عديمي الجن�شية )كما ال يمكنها نقل هذه الجن�شية لزوجها(. في حين يمكن للرجل اللبناني 

الذي يقترن بامراأة فل�شطينية االأ�شل ان يمنحها الجن�شية اللبنانية بالزواج كما ان ينقل هذه 

221   اتفاقية ب�ساأن و�سع االأ�سخا�ض عديمي الجن�سية، الهام�ض 9 اأعاله، المادة 1 

222   االأونروا، ال�سفحة الرئي�سية، الجئي فل�سطين،  متوفر على

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

)تمت مراجعة ال�سفحة في ت�سرين االول 2009(

223   الد�ستور اللبناني اأعاله، المقدمة، الفقرة ط

224   اتفاقية الق�ساء على كافة ا�سكال التمييز العن�سري، الهام�ض 48 اعاله، المادة 1 الفقرة 3
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الجن�شية البنائه باالبوة.

لكن، رغم كل ما �شبق، ال بد من اال�شارة الى ان بروتوكول الدار البي�شاء الذي وقع عليه لبنان، 

مع التحفظ على عدد كبير من مواده، �شدد �شراحة على »مع االحتفاظ بجن�شيتهم الفل�شطينية 

يكون للفل�شطينيين المقيمين حاليا في اأرا�شي...«،221 وبالتالي للفل�شطينيين و�شع خا�ص 

بالن�شبة للتجن�ص في لبنان وغيره من الدول العربية، رغم ان مجل�ص جامعة الدول العربية كان 

222.

قد ا�شدر قرارا يفيد بو�شوح امكانية ازدواج الجن�شية بالن�شبة لالجئين الفل�شطينيين

وقد ا�شارت وزارة الداخلية اللبنانية على موقعها االلكتروني �شراحة الى �شيا�شة لبنان ب�شاأن 

تجني�ص الفل�شطينيين، وذلك ردا على �شوؤال بهذا الخ�شو�ص حيث اجابت »اإن قرارات الجامعة 

العربية المتعلقة بالحفاظ على هوية ال�شعب الفل�شطيني تت�شمن الطلب من الدول االأع�شاء 

عدم تجني�ص الفل�شطينيين. كما اأن اإتفاق الطائف ن�ص على عدم تجني�ص الفل�شطينيين«.223

وكانت وزارة العدل قد ا�شارت بالن�شبة الى الفل�شطينيين من فاقدي االوراق الثبوتية، في اجراء 

قد يزيد من حاالت انعدام الجن�شية بالن�شبة 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 13 من قانون 7 كانون االول 1951، وبما 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 

221   مجل�ض جامعة الدول العربية، بروتوكول الدار البي�ساء، متوفر على

   http://fatehforums.com/showthread.php?t=27633&page=8
انظر الملحق رقم 3. انظر اي�سا قرارات اخرى �سادرة عن مجل�ض جامعة الدول العربية ب�ساأن الالجئين 

الفل�سطينيين في الملحق رقم 3

222   مجل�ض جامعة الدول العربية، قرار رقم : 2491 / د 51 تاريخ : 1969/3/16

223   وزارة 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 
الهوية الصحيحة وجنسية كل من الزوجين«.221 

االكراد

ي�شتوطن في لبنان اي�شا عدد من االكراد الذي يعي�شون دون اي جن�شية رغم عالقاتهم اال�شرية 

في لبنان منذ عقود من الزمن. ومن ال�شعب ح�شر عدد ال�شكان االكراد في لبنان لعدم وجود 

 وكانت غالبية هذه الفئة 
222 

اح�شاء ر�شمي اال ان التقديرات ت�شير الى عدد يقارب الـ60 الفا.

دون جن�شية حتى منت�شف ت�شعينيات القرن الما�شي –  ولم ي�شتطع هوؤالء الح�شول على 

الجن�شية اللبنانية - انما ربما يجب ان ن�شتثني حاالت فردية من اوالد هذه الفئة ا�شتطاعت 

اثبات �شروط المادة 1 كمجهولية هوية الوالدين او عدم اكت�شاب اي جن�شية بالبنوة عند الوالدة 

مع الوالدة على االرا�شي اللبنانية، اال بموجب مر�شوم التجن�ص عام 1994 حيث يقال ان هذا 

المر�شوم ادى الى اكت�شاب حوالي 10 اآالف الى 18 األف كردي الجن�شية اللبنانية، وعجز حوالي 

3 اآالف الى 5 اآالف كردي من اال�شتفادة من المر�شوم لعوامل عديدة منها الكلفة المادية وعدم 

223

التمكن من العودة الى لبنان.

البدو - العرب والغجر

البدو هم قبائل درجت على الترحل من بلد الى اآخر وراء الما�شية، وتقليديا هذه القبائل لم 

تكن لها جن�شيات ولم تكن يطالب افرادها عند عبور الحدود باي وثائق حيث يبدو ان رئي�ص 

القبيلة هو الذي كان يتولى امر حركتها وعبورها ثم في مرحلة الحقة �شار يطلب منهم ابراز 

ورقة موقعى من رئي�ص القبيلة تفيد الى اية قبيلة ينتمون. وقد ا�شتقر عدد من البدو في لبنان 

 وهكذا وجد البدو انف�شهم 
224

منذ حوالي منت�شف القرن الما�شي ولم تعد عادة الترحل تمار�ص.

بحاجة الى وثائق للتنقل داخل لبنان او للعبور من لبنان الى بلد اآخر. 

وكان المر�شوم رقم 8837 تاريخ 1932/1/15 المتعلق بتاأليف لجان اإح�شاء �شكان الجمهورية 

ومهاجريها )وفر�ص حمل تذكرة الهوية واإن�شاء �شجل نفو�ص على اأ�شا�ص العائلة واأحكام مختلفة 

تتعلق باالإح�شاء والمهاجرين( قد ن�ص في مادته الـ12 ان

221   وزارة العدل، هيئة الت�سريع واال�ست�سارات، ا�ست�سارة رقم 1974/149 تاريخ 1974/5/30 الهام�ص 79 

اعاله، �ض 7285

222  Refugees International  Lives on Hold: The Human cost of Statelessness, available at http://
www.refugeesinternational.org/files/5051_file_stateless_paper.pdf 

223   الم�سدر نف�سه 

224   مقابلة مع امراأة 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 
في أراضي لبنان”.221 

لكن لي�ص هناك في القانون اي تف�شيل لمفعول اعتبار القبيلة لبنانية على جن�شية افرادها كما 

لي�ص هناك اي تف�شيل لالجراءات المتوجب اتباعها لح�شول هوؤالء على الجن�شية اللبنانية. 

وكانت وزارة العدل قد افادت في ا�شت�شارة لها بالن�شبة لجن�شية البدو والعرب الرحل “ان 

مجرد كون الفرد من العرب الرحل ال يتنافى والجنسية اللبنانية كما يستنتج من النصوص 
المتعلقة بالعرب الرحل ...والمادة 619 من 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�ص« منذ �شتينيات القرن 

الما�شي، وقد تجن�شوا بالجن�شية اللبنانية على ا�شا�ص هذه البطاقات في العام 1994.

نماذج عن حاالت عديمي الجن�سية بحكم الواقع في لبنان

الى جانب عديمي الجن�شية بحكم القانون، هناك موؤ�شرات عددية الى وجود العديد 

من عديمي الجن�شية بفعل الواقع في لبنان. حيث ادت الحرب االأهلية اللبنانية التي 

ا�شتمرت �شحابة ما يزيد على الـ15 �شنة الى تدهور اال�شتقرار ال�شيا�شي في البالد والى 

�شعف تدابير الم�شاءلة والمحا�شبة ف�شال الى االحتالل اال�شرائيلي لبع�ص اجزاء االقليم 

اللبناني وتواجد قوات م�شلحة اجنبية في لبنان في مراحل متفاوتة ومتعددة من �شوريين 

وفل�شطينيين واكراد وعرب وفرن�شيين واميركيين وقوات اليونيفيل وغيرها، كل هذا ادى 

الى العديد من الزيجات والوالدات غير الم�شجلة ف�شال عن حاالت اليتم والوالدات “غير 

ال�شرعية”، ا�شافة الى عدم �شير الموؤ�ش�شات ب�شكل طبيعي خالل فترات عدم اال�شتقرار 

هذه. وا�شافة الى عدم اال�شتقرار المحلي، ادى عدم اال�شتقرار في الدول المجاورة 

221   مر�سوم رقم 8837 تاريخ 1932/1/15 تاأليف لجان اإح�ساء �سكان الجمهورية ومهاجريها )وفر�ض 

حمل تذكرة الهوية واإن�ساء �سجل نفو�ض على اأ�سا�ض العائلة واأحكام مختلفة تتعلق باالإح�ساء والمهاجرين(

222   وزارة العدل، هيئة الت�سريع واال�ست�سارات، ا�ست�سارة رقم 10/ر/1955 تاريخ 1955/1/7، الهام�ض 79 

اعاله، �ض 7191 
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كالعراق وفا�شطين وال�شودان الى دخول اعداد كبيرة من الالجئين الى االرا�شي اللبنانية، 

قد يكون عدد منهم مجردا من جن�شيته او غير قادر على اال�شتفادة منها او على نقلها 

الى اوالده ف�شال عن عدم امكانية ت�شجيل زيجاتهم في بدانهم اال�شل. ف�شال عن كون 

لبنان موطنا ب�شفة موؤقتة لعدد كبير من العمال االجانب بمن فيهم العمال ال�شوريين، 

ال�شريلنكييين، الفيليبينيين، االثيوبيين وغيرهم ممن يجدون انف�شهم اي�شا في او�شاع قد 

ال ي�شتطيعون فيها ت�شجيل زيجاتهم واوالدهم. 

ومع اأخذ التمييز �شد المراأة اللبنانية في نقل الجن�شية الى ابنائها باالعتبار، ادت هذه 

المجموعات المهاجرة الكبيرة ال محالة الى تواجد عدد كبير من اال�شخا�ص عديمي 

الجن�شية بفعل الواقع، ال �شيما بفعل زيجات بين الن�شاء اللبنانيات واالجانب ممن ال 

ي�شتطيعون نقل الجن�شية الى ابنائهم. 

�شنتطلع هنا ح�شريا الى حالتين من انعدام الجن�شية بفعل الواقع في لبنان هي حالة فئة 

»مكتومي القيد«، وفئة »قيد الدر�ص«.

مكتومو القيد

مكتومو القيد هم اال�شخا�ص الذين ال يمكن ان ين�شب لهم قيد ما ين�شبهم الى جن�شية 

معينة، وقد يكون ذلك ناتجا عن ا�شباب متعددة منها على �شبيل المثال الو�شع القانوني 

كالالجئين الفل�شطينيين او البدو او االكراد فيكونون في هذه الحالة عديمي جن�شية بفعل 

القانون. او ب�شبب جن�شية احد الوالدين او كليهما االجنبية في حاالت ال ي�شتطيعون فيها 

ت�شجيل زيجاتهم ووالدات اطفالهم �شواء في لبنان او في بلدهم اال�شل فينتهي االوالد 

دون اية قيود. وقد تنطبق هذه الحالة على المراأة اللبناية المتزوجة من اجنبي الجئ ال 

ي�شتطيع الي �شبب من اال�شباب ت�شجيل زواجه في بلده اال�شل، وفي حال كان غير �شرعي 

في لبنان ربما قد تعجز اللبنانية عن ت�شجيل زواجها خوفا من مالحقة الزوج لالقامة 

غير الم�شروعة وترحيله، االمر الذي يوؤدي الى والدات غير م�شجلة وحاالت من مكتومي 

القيد. وتنطبق هذه الحاالت اي�شا على العالقات خارج رباط الزواج التي ينتج عنها اوالد 

ال يعمد الى ت�شجيلهم او االعتراف بهم، علما ان هوؤالء يجب ان يتمتعوا بحق الح�شول على 

الجن�شية اللبنانية وفق الفقرة الثالثة من المادة االولى من القرار 15، وعليهم بالتالي ان 

يتقدموا بدعاوى امام المحاكم المدنية اللبنانية المخت�شة )غرفة االحوال ال�شخ�شية( 

للح�شول على الت�شجيل. وتطلب المحكمة على الدوام ابراز وثائق �شخ�شية منها على 

�شبيل المثال �شجل العائلة، �شهادة اثبات ن�شب و�شهادات والدات كل من الوالدين، ولذلك، 

يتوجب على �شاحب ال�شاأن المرور بالمحاكم الدينية المعنية قبل التوجه الى المحكمة 



137

المدنية ذات االخت�شا�ص للح�شول على اثبات الن�شب في حال لم يكن ن�شبه مثبتا. 

وعندها يمكن للقا�شي ان يعمد الى احالة الحالة الى االمن العام الذي يتولى التحقيق 

فيها. وبالتالي تتميز هذه االجراءات بكونها طويلة، ا�شافة الى �شعوبة توفير الم�شتندات 

المطلوبة التي قد تكلف مبالغ طائلة من المال. غير ان مكتومي القيد هوؤالء هم لبنانيون 

ولي�شوا بحاجة �شوى الى ت�شجيلهم لالعتراف لهم بالجن�شية اللبنانية او اعالنها.

وتجدر اال�شارة الى ان حاالت مكتومي القيد تتفاقم وتتزايد عندما يعقد هوؤالء اال�شخا�ص 

غير الم�شجلين زيجات غير م�شجلة بدورها ب�شبب عدم حيازتهم الوثائق الالزمة 

للت�شجيل، هذه الزيجات التي توؤدي الى والدات غير م�شجلة مما يخلق مجتمعا كامال من 

 وغالبا ما يلجاأ هوؤالء الى عقد زيجات �شرعية اال ان �شيغة 
221

اال�شخا�ص غير الم�شجلين.

العقد الدينية وحدها دون ت�شجيله ال توؤدي الى مفاعيل على م�شتوى ت�شجيل االوالد على 

222

خانة االهل في دوائر النفو�ص.

ويمكن ان يكون اي�شا من مكتومي القيد اولئك الذين لم يت�شجلوا في اح�شاء العام 1932 

رغم اقامتهم في لبنان بتاريخ 30 اآب 1924. 

ووفق القرار 2825 ال�شادر في ذلك اليوم )30 اآب 1924(، كل �شخ�ص من التابعية 

التركية كان مقيما في ارا�شي لبنان الكبير بتاريخ 30 اآب 1924 يمكن ان يعد حكما 

لبنانيا كما �شبق واأ�شلفنا. ويمكن ان يفيد مكتومو القيد من هذه االحكام الثبات جن�شيتهم 

اللبنانية. وكما �شبق وا�شرنا، اعطى القانون رقم 67/68 للمحاكم البدائية �شالحية 

النظر في الدعاوى المتعلقة بمكتومي القيد بناء على معاهدة لوزان والقرار 2825 التابع 

لها. من هنا، يتوجب على مكتومي القيد ممن تتوفر فيهم �شروط معاهدة لوزان والقرار 

المذكورين ان يتقدموا من المحاكم اللبنانية بطلب ت�شجيلهم واالعتراف بجن�شيتهم 

اللبنانية، ولذلك، عليهم ان يثبتوا ا�شلهم التركي واقامتهم في لبنان بتاريخ 30 اآب 1924 

كما �شبق بيانه اي�شا. ونذكر انه يمكن اثبات اال�شل التركي بو�شائل متعددة، منها ت�شجيل 

�شاحب ال�شاأن او ا�شوله من الذكور في ال�شجالت العثمانية، او من خالل �شهادات االقارب 

و�شجالتهم في حال عدم توفر الحالة االأولى، ا�شافة الى و�شائل اثبات اخرى اخذ بها 

االجتهاد اللبناني، اما االقامة في لبنان فيمكن اثباتها كواقعة مادية بكافة و�شائل االثبات 

221   عددهم مجهول والماآ�سي اليومية تع�سف بهم ... مكتومو القيد في لبنان: اآالف لم يولدوا في 

وثائق الدولة ... ولم يموتوا، �سبكة اأريج 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

222   انظر "مكتومو القيد" في لبنان: يولدون ويموتون بعيدا من ال�شجالت الر�شمية، فاطمة 

ر�شا، جريدة الحياة، 23 ني�شان 2005 
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كما �شبق وا�شرنا.221 االمر الذي من �شاأنه ان يقلل من حاالت انعدام الجن�شية في لبنان.

وقد اعتبرت محكمة التمييز في هذا االطار، بالن�شبة لهذه الفئة من مكتومي القيد - ان 

مكتومي القيد هم اال�شخا�ص الذين ي�شتحقون الجن�شية بحكم القانون والذين اهمل 

قيدهم في اح�شاء 1932 النهم كانوا غائبين موؤقتا عن لبنان اآنذاك او النهم اهملوا 

التقدم بالبيان االح�شائي او قدموا بيانات اح�شائية لم تت�شمن جميع افراد العائلة 

الخ... وقد اجازت لهم المادة 19 من المر�شوم رقم 8827 تاريخ 1932/1/12 المعدلة 

بالمر�شوم 3826 تاريخ 10 �شباط 1939 اجراء قيدهم فيما بعد في �شجالت االح�شاء 

�شمن مهل ا�شافية ا�شتثنائية بداأت ... ومددت... حتى اذا ان�شرمت هذه المهل كان 

 
 222

عليهم ان يراجعوا المحاكم العدلية الجراء هذا القيد...

لي�ص هناك اي اأرقام ر�شمية تدل على عدد مكتومي القيد في لبنان، وفي ظل هذه الواقع، 

223

يمكن ا�شتخدام �شجالت وزارة العدل المتعلقة بنزالء ال�شجون كموؤ�شر على عددهم.

فئة »قيد الدر�ض«

المعروفون بـ«قيد الدر�ص« هم اجانب او عديمو جن�شية تقدموا للح�شول على الجن�شية 

اللبنانية بموجب المادة الثالثة من القرار 15 لعام 1925 المتعلقة بالتجن�ص بالجن�شية 

اللبنانية ولم يكت�شبوا الجن�شية اللبنانية، والدولة عاكفة على در�ص او�شاعهم لمعرفة ما 

 224

اذا كان بامكانها اعطاوؤهم الجن�شية اللبنانية.

ومنهم اي�شا »فئات كثيرة من اللبنانيين عانوا من تجاوزات ظروف اح�شاء العام 

1932 وتجاوزات لجان االح�شاء«.225 حيث ن�شت المادة 13 من المر�شوم رقم 8837 

ال�شادر في 1932/1/15 والمتعلق بتاأليف لجان اإح�شاء �شكان الجمهورية ومهاجريها 

)وفر�ص حمل تذكرة الهوية واإن�شاء �شجل نفو�ص على اأ�شا�ص العائلة واأحكام مختلفة تتعلق 

باالإح�شاء والمهاجرين( على

221   انظر على �شبيل المثال محكمة التمييز الغرفة االولى الهيئة 2 قرار رقم 9 تاريخ 

1970/2/7، ومحكمة التمييز الغرفة االولى، الهيئة 2، قرار رقم 23 تاريخ 1967/12/8، 

الهام�ص 8 اعاله،  ومحكمة ا�شتئناف بيروت المدنية، قرار رقم 1626، الهام�ص 87 اعاله

222   محكمة التمييز المدنية الغرفة الثالثة، قرار رقم 65 تاريخ 1973/5/25، مجلة العدل 1974 �ص 298 

223   انظر الهام�ض 139 اعاله 

224   محكمة ا�ستئناف جبل لبنان الغرفة االولى، قرار رقم 254 تاريخ 1974/7/31، الهام�ض 81 اعاله 

225   المحكمة االبتدائية الثالثة في المتن، قرار في الدعوى ا�سا�ض رقم 2006/400 تاريخ 2006/2/23، 

الهام�ص 66 اعاله
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»ان الالجئين من البالد التركية كاالأرمن وال�شريان والكلدان واالأروام و�شائر االأ�شخا�ص 

الذين هم من اأ�شل تركي وقد وجدوا في تاريخ 30 اآب �شنة 1924 على االأرا�شي اللبنانية 

فانهم يعدون لبنانيين وفاقا الأحكام قرار المفو�شية العليا الموؤرخ في 30 اآب �شنة 1924 

عدد 2825 والأجل عدهم لبنانيين يترتب عليهم ابراز تذاكر نفو�ص الى اللجان وعلى هذا 

المنوال يجري قيد الذين اكت�شبوا الجن�شية اللبنانية وفقا للقرار )�ص( 15 الموؤرخ في 19 

كانون الثاني �شنة 1925 واأما الذين لجاأوا الى االأرا�شي اللبنانية بعد ذلك التاريخ ولم 

يكت�شبوا الجن�شية اللبنانية والذين ال يمكنهم اثبات وجودهم في االأرا�شي اللبنانية في 

التاريخ المذكور فيعدون اأجانب ويقيدون بال جن�شية«.

كان يحمل ابناء فئة قيد الدر�ص في ال�شابق بطاقات تثبت انهم من جن�شية غير معينة، اال 

انه وفي محاولة لت�شوية و�شع هذه الفئة، �شدر قانون في 2 اآب 1962 ق�شى بان ت�شتبدل 

�شهادات »قيد الدر�ص« ب�شمات اقامة على ان ت�شير هذه ال�شمات الى ان جن�شية هوؤالء 

االفراد هي »قيد الدر�ص«. 

وح�شب محكمة التمييز كان من حق اوالد هذه الفئة بموجب الورقة التي تفيد انهم من 

جن�شية غير محددة ان يقيدوا لبنانيين حكما �شندا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 

االأولى من القرار 15 ]ومفادها انه يعد لبنانيا كل من ولد على االرا�شي اللبنانية دون 

ان يكت�شب بالبنوة اي جن�شية اجنبية كما هي حال كل من ولد على االر�ص اللبنانية من 

والدين مجهولين او مجهولي التابعية[، اال انه �شندا للقانون ال�شادر بتاريخ 1962/8/2 

�شحبت البطاقات التي تثبت ان حامليها من جن�شية غير معينة وا�شتبدلت ببطاقات اقامة 
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ورد فيها ان جن�شية حامليها هي قيد الدر�ص.

وفي االطار عينه اعتبرت محكمة اال�شتئناف كما ا�شرنا اعاله ان بطاقات قيد الدر�ص 

ومن قبلها بطاقات »جن�شية غير محددة« ال تكفي للقول بمجهولية الهوية. حيث ا�شارت 

المحكمة ان بطاقات االقامة الموؤقتة من االمن العام التي ت�شير الى ان حامليها هم من 

جن�شية غير معينة، والتي اعطيت بق�شد اح�شاء االجانب الذين كانوا يقيمون في لبنان 

منذ مدة طويلة دون ان يحملوا او يبرزوا لل�شلطات الر�شمية بطاقات هوياتهم اال�شلية او 

جوازات �شفرهم، وذلك بق�شد اح�شاء عدد هوؤالء االجانب وتنظيم اقامتهم في لبنان 

بانتظار ت�شوية او�شاعهم ب�شورة نهائية، وان عبارة جن�شية غير معينة الواردة في هذه 

البطاقات والتي ا�شتبدلت فيما بعد بعبارة من جن�شية قيد الدر�ص كما جاء في مطالعة 

المديرية العامة لالح�شاء ال ت�شكل بنظر هذه المحكمة دليال قاطعا على ان ]والدي 

221   الم�سدر نف�سه



140

الم�شتاأنفين[ ا�شبحا مجهولي التابعية لتطبيق احكام الفقرة 3 من المادة 1 من القرار 

 لذا ال بد من ان يثبت حامل هذه البطاقة انه ال يحمل اية جن�شية اجنبية بفقدها او 
221

 .15

بعدم حمله لجن�شية منذ اال�شل لال�شتفادة من احكام المادة 1 من القرار 15 كما ي�شتنتج 

من قرار محكمة اال�شتئناف.

وي�شتنتج اي�شا انه في حال تقدم احد افراد هذه الفئة الى الق�شاء متذرعا باأحقيته 

بالجن�شية اللبنانية، القا�شي يطلب التو�شع في التحقيق من االمن العام، فاذا تثبتت 

المحكمة ان لي�ص لديه اأي جن�شية، تطبق عليه الفقرة 2 من المادة 1 من القرار 15 او 

الفقرة 3 اذا ثبت ان والديه من جن�شية مجهولة. وال بد من اال�شارة الى انه وفق المبادئ 

القانونية العامة، ال�شك يجب ان يف�شر لم�شلحة طالب الجن�شية. 

ون�شير الى ان عددا من اال�شخا�ص الذين كانوا يحملون بطاقات قيد الدر�ص قد ا�شتفادوا 

 )منهم على �شبيل المثال عدد من افراد قبيلة ابو عيد 
1

من مر�شوم التجن�ص لعام 1994، 

222

من البدو(.

وتجدر اال�شارة الى ان االمن العام اللبناني كان قد ا�شدر موؤخرا مذكرة تفيد بامكانية 

اعادة قيد اال�شخا�ص الذين هم من فئة قيد الدر�ص وتجديد بطاقاتهم الكمال درا�شة 

ملفاتهم، حيث جاء فيها »كل �شخ�ص اأ�شا�شًا من فئة قيد الدر�ص ولم يعمل على تجديد 

جواز اإقامته منذ العام 1986 واإعتبر غير م�شجل، يمكنه التقدم  من مركز اأمن عام 

اإقليمي �شمن نطاق �شكنه بطلب الإعادة قيده في فئة قيد الدر�ص ومنحه جواز اإقامة وذلك 

بعد �شم جواز االإقامة القديم العائد له لي�شار الى اإجراء التحقيقات الالزمة حول الطلب 

للقرار«.223

221   محكمة ا�ستئناف بيروت قرار 289 تاريخ 1974/3/25  الهام�ص 80 اعاله

222   مقابالت مع عدد من افراد قبيلة ابو عيد، حزيران واآب 2009

223 عادة قيد فئة قيد الدر�ض، متوفر على

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

)تمت مراجعة ال�سفحة في �سهر ت�سرين الثاني 2009(
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الملحق 2

المواثيق الدولية ذات العالقة بالجن�سية واالجانب الم�سادقة وغير 

الم�سادقة من قبل لبنان

ا�سم الوثيقةان�سمام/توقيع

االتفاقية ب�شاأن خف�ص حاالت انعدام الجن�شيةال

اتفاقية ب�شاأن و�شع االأ�شخا�ص عديمي الجن�شيةال

االتفاقية الخا�شة بو�شع الالجئينال

البروتوكول الخا�ص بو�شع الالجئينال

العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�شيا�شيةان�شمام

ال
البروتوكول االختياري للعهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية 

وال�شيا�شية

ال
البروتوكول االختياري الثاني للعهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية 

وال�شيا�شية الذي يهدف اإلى اإلغاء عقوبة االإعدام

اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأةان�شمام

ال
البروتوكول االختياري التفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد 

المراأة

االتفاقية الدولية للق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز العن�شريان�شمام

ان�شمام
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل الخا�ص ببيع االأطفال، 

بغاء االأطفال وا�شتغالل االأطفال في المواد االإباحية

توقيع فقط
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل الخا�ص با�شتراك 

االأطفال في النزاع الم�شلح
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الملحق 3 

الدول الم�سادقة على كل من اتفاقيتي 1954 و1961 المتعلقة بانعدام الجن�سية 
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الملحق رقم 4

ن�سو�ض مختارة

مواثيق دولية 

اتفاقية ب�ساأن خف�ض حاالت انعدام الجن�سية

اعتمدها في 30 اآب/اأغ�سط�ض 1961 موؤتمر مفو�سين انعقد عام 1959 ثم عام 1961 تطبيقا 

لقرار الجمعية العامة لالأمم المتحدة 896 )د-9( الموؤرخ في 4 كانون االأول/دي�سمبر 1954

تاريخ بدء النفاذ: 13 كانون االأول/دي�سمبر 1975، طبقا الأحكام المادة 18 

اعتمدها في 30 اآب/اأغ�سط�ض 1961 موؤتمر مفو�سين انعقد عام 1959 ثم عام 1961 تطبيقا 

لقرار الجمعية العامة لالأمم المتحدة 896 )د-9( الموؤرخ في 4 كانون االأول/دي�سمبر 1954

تاريخ بدء النفاذ: 13 كانون االأول/دي�سمبر 1975، طبقا الأحكام المادة 18 

اإن الدول المتعاقدة، عمال بالقرار 896 )د-9( الذي اعتمدته الجمعية العامة لالأمم المتحدة 

يوم 4 كانون االأول/دي�شمبر 1954.

واإذ تري من الم�شتو�شب خف�ص حاالت انعدام الجن�شية عن طريق اتفاق دولي.

قد اتفقت علي االأحكام التالية:

المادة 1

1. تمنح كل دولة متعاقدة جن�شيتها لل�شخ�ص الذي يولد في اإقليمها ويكون لوال ذلك عديم 

الجن�شية. ويتم منح هذه الجن�شية:

)اأ( بحكم القانون لدي الوالدة، اأو

)ب( بناء علي طلب يقدم اإلي ال�شلطة المخت�شة، من قبل ال�شخ�ص المعني اأو بالنيابة عنه، 

بالطريقة التي ين�ص عليها القانون الوطني. وال يجوز، رهنا باأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، 

اأن يرف�ص مثل هذا الطلب.

وللدولة المتعاقدة التي ين�ص ت�شريعها علي منح جن�شيتها بناء علي طلب يتم وفقا للفقرة 

الفرعية )ب( من هذه الفقرة، اأن تن�ص اأي�شا علي منح جن�شيتها بحكم القانون في ال�شن 

وبال�شروط التي يحددها قانونها.

2. للدولة المتعاقدة اأن تجعل منح جن�شيتها وفقا للفقرة الفرعية 1 )ب( من هذه المادة 

مرهونا بواحد اأو اأكثر من ال�شروط التالية:
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)اأ( اأن يقدم الطلب خالل فترة تحددها الدولة المتعاقدة، ال يتاأخر مبدوؤها عن �شن الثامنة 

ع�شرة وال يجوز اأن تنق�شي قبل �شن الحادية والع�شرين، وعلي اأن يمنح ال�شخ�ص المعني مهلة 

�شنة علي االأقل كيما ي�شبح اأهال الأن يتقدم �شخ�شيا بهذا الطلب دون حاجة اإلي الح�شول علي 

اإذن يوؤهله لذلك.

)ب( اأن يكون ال�شخ�ص المعني قد اأقام ب�شورة معتادة في اإقليم الدولة المتعاقدة خالل فترة 

يحددها قانون هذه الدولة، ال يجاوز مجموعها ع�شر �شنوات وال يجاوز �شطرها الذي ي�شبق 

مبا�شرة تقديم الطلب خم�ص �شنوات.

)ج( اأال يكون ال�شخ�ص المعني قد اأدين بجريمة �شد االأمن القومي اأو حكم عليه بال�شجن خم�ص 

�شنوات اأو اأكثر لفعل جنائي، 

)د( اأن يكون ال�شخ�ص المعني قد ظل علي الدوام عديم الجن�شية.

3. رغم اأحكام الفقرة 1 )ب( والفقرة 2 من هذه المادة، يمنح الطفل المولود في رباط الزواج 

في اإقليم الدولة المتعاقدة من اأم تحمل جن�شيتها، هذه الجن�شية لدي الوالدة اإذا كان �شيغدو، 

لوال ذلك، عديم الجن�شية.

 4. تمنح الدولة المتعاقدة جن�شيتها الأي �شخ�ص يكون لوال ذلك عديم الجن�شية ويكون اأحد اأبويه 

بتاريخ والدته متمتعا بهذه الجن�شية، اإذا كان، بحكم تجاوزه ال�شن المحددة لتقديم طلبه اأو عدم 

ا�شتيفائه ل�شروط االإقامة المقت�شاة، لم ي�شتطع اكت�شاب جن�شية الدولة المتعاقدة التي ولد في 

اإقليمها. فاإذا كان اأبواه يحمالن لدي والدته جن�شيتين مختلفتين، كان قانون الدولة المتعاقدة 

التي يلتم�ص الح�شول علي جن�شيتها هو القانون المخت�ص في البت في اأمر جن�شيته هل يجب اأن 

تتبع جن�شية اأبيه اأم جن�شية اأمه. وفي حالة وجوب تقديم طلب للح�شول علي الجن�شية يقدم هذا 

الطلب اإلي الجهة المخت�شة من قبل ال�شخ�ص نف�شه اأو بالنيابة عنه، بالطريقة التي ين�ص عليها 

القانون الوطني. وال يجوز رهنا باأحكام الفقرة 5 من هذه المادة، اأن يرف�ص مثل هذا الطلب.

5. للدولة المتعاقدة اأن تجعل منح جن�شيتها وفقا الأحكام الفقرة 4 من هذه المادة مرهونا 

بواحد اأو اأكثر من ال�شروط التالية:

)اأ( اأن يقدم الطلب قبل بلوغ الطالب �شنا تحدده الدولة المتعاقدة، ال يجوز اأن يكون اأقل من 23 

عاما.

)ب( اأن يكون ال�شخ�ص المعني قد اأقام ب�شورة معتادة في اإقليم الدولة المتعاقدة خالل فترة 

ت�شبق مبا�شرة تقديم الطلب، تحددها الدولة المتعاقدة علي اأال تتجاوز ثالث �شنوات، 

)ج( اأن يكون ال�شخ�ص المعني قد ظل علي الدوام عديم الجن�شية.
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المادة 2

ما لم يثبت العك�ص، يعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في اإقليم دولة متعاقدة مولودا في هذا االإقليم 

من اأبوين يحمالن جن�شية هذه الدولة.

المادة 3

الأغرا�ص تحديد التزامات الدول المتعاقدة في اإطار هذه االتفاقية، يعتبر المولود علي متن 

باخرة اأو طائرة مولودا في اإقليم الدولة التي ترفع الباخرة علمها اأو التي تكون الطائرة م�شجلة 

فيها، تبعا للحالة.

المادة 4

1. تمنح كل دولة متعاقدة جن�شيتها الأي �شخ�ص لم يولد في اإقليم دولة متعاقدة ويكون لوال 

ذلك عديم الجن�شية، اإذا كان اأحد اأبويه بتاريخ والدته متمتعا بجن�شية تلك الدولة االأولي. 

فاإذا لم يكن اأبواه يحمالن لدي والدته نف�ص الجن�شية، كان قانون الدولة التي يلتم�ص الح�شول 

علي جن�شيتها هو القانون المخت�ص في البت في اأمر جن�شيته هل يجب اأن تتبع جن�شية اأبيه اأم 

جن�شية اأمه. ويتم منح الجن�شية الممنوحة وفقا لهذه الفقرة:

)اأ( بحكم القانون لدي الوالدة، اأو

)ب( بناء علي طلب يقدم اإلي ال�شلطة المخت�شة، من قبل ال�شخ�ص المعني اأو بالنيابة عنه، 

بالطريقة التي ين�ص عليها القانون الوطني. وال يجوز، رهنا باأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، 

اأن يرف�ص مثل هذا الطلب.

2. للدولة المتعاقدة اأن تجعل منح جن�شيتها وفقا الأحكام الفقرة 1 من هذه المادة مرهونا 

بواحد اأو اأكثر من ال�شروط التالية:

)اأ( اأن يقدم الطلب قبل بلوغ الطالب �شنا تحدده الدولة المتعاقدة، وال يجوز اأن يكون اأقل من 

23 عاما.

)ب( اأن يكون ال�شخ�ص المعني قد اأقام ب�شورة معتادة في اإقليم الدولة المتعاقدة خالل فترة 

ت�شبق مبا�شرة تقديم الطلب، تحددها الدولة المتعاقدة علي اأال تتجاوز ثالث �شنوات.

)ج( اأال يكون ال�شخ�ص المعني قد اأدين بجريمة �شد االأمن القومي.

)د( اأن يكون ال�شخ�ص المعني قد ظل علي الدوام عديم الجن�شية.
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المادة 5

1. اإذا كان قانون الدولة المتعاقدة يرتب فقدان الجن�شية علي اأي تغيير في الو�شع ال�شخ�شي، 

كالزواج اأو انق�شاء الزواج، اأو اإثبات الن�شب، اأو االعتراف بالن�شب، اأو التبني، يتوجب جعل هذا 

الفقدان م�شروطا بحيازة اأو اكت�شاب جن�شية اأخري.

2. اإذا كان المولود خارج رباط الزواج، وفقا لت�شريع الدولة المتعاقدة، يفقد جن�شية هذه الدولة 

كنتيجة لالعتراف بن�شبه، يتوجب اأن توفر له اإمكانية ا�شترداد هذه الجن�شية بطلب خطي يقدم 

اإلي ال�شلطة المخت�شة وال يجوز لل�شروط التي يخ�شع لها هذا الطلب اأن تكون اأ�شد �شرامة من 

تلك المن�شو�ص عليها في الفقرة 2 من المادة 1 من هذه االتفاقية.

المادة 6

اإذا كان ت�شريع الدولة المتعاقدة ين�ص علي اأن فقدان ال�شخ�ص لجن�شيته اأو تجريده منها 

ي�شتتبع فقدان زوجه اأو اأوالده هذه الجن�شية، يتوجب جعل هذا الفقدان م�شروطا بحيازة اأو 

اكت�شاب جن�شية اأخري.

المادة 7

1. )اأ( اإذا كان ت�شريع الدولة المتعاقدة يرتب فقدان الجن�شية اأو التخلي عنها، ال يجوز لهذا 

التخلي اأن يف�شي اإلي فقدان هذه الجن�شية اإال اإذا كان ال�شخ�ص المعني يحوز، اأو اكت�شب، 

جن�شية اأخري.

)ب( ال ت�شري اأحكام الفقرة 1 )اأ( من هذه المادة اإذا كان من �شاأن تطبيقها اأن يتعار�ص مع 

المبادئ المن�شو�ص عليها في المادتين 13 و 14 من االإعالن العالمي لحقوق االإن�شان الذي 

اأقرته الجمعية العامة لالأمم المتحدة في 10 كانون االأول/دي�شمبر 1948.

2. ال يفقد مواطن اأية دولة متعاقدة جن�شيته اإذا طلب التجن�ص في بلد اأجنبي ما لم يكت�شب 

جن�شية هذا البلد االأجنبي اأو يح�شل علي تاأكيد باكت�شابه لها.

3.  رهنا باأحكام الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة، ال يفقد مواطن اأية دولة متعاقدة جن�شيته علي 

نحو يجعله عديم الجن�شية ب�شبب مغادرته البلد اأو اإقامته في الخارج اأو عدم الت�شجيل اأو اأي 

�شبب اآخر من هذا القبيل.

4. يجوز اأن يفقد ال�شخ�ص المتجن�ص جن�شيته ب�شبب اإقامته في الخارج فترة يحددها قانون 

الدولة المتعاقدة المعنية، علي اأال تقل عن �شبع �شنوات متتالية، اإذا هو لم يبلغ ال�شلطة 

المخت�شة بعزمه علي االحتفاظ بجن�شيته.
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5. لت�شريع الدولة المتعاقدة، في حالة مواطنيها المولودين خارج اإقليمها اأن يجعل احتفاظهم 

بجن�شيتها بعد انق�شاء �شنة علي بلوغهم �شن الر�شد مرهونا باإقامتهم في ذلك الحين في اإقليم 

تلك الدولة اأو الت�شجيل لدي ال�شلطة المخت�شة.

6. في غير الظروف المذكورة في هذه المادة، ال يفقد اأي فرد جن�شية دولة متعاقدة علي نحو 

يجعله عديم الجن�شية، حتى ولو كان حظر هذا الفقدان غير وارد بن�ص �شريح في اأي حكم اآخر 

من اأحكام هذه االتفاقية.

المادة 8

1.  تمتنع الدول المتعاقدة عن تجريد اأي �شخ�ص من جن�شيته اإذا كان من �شاأن هذا التجريد اأن 

يجعله عديم الجن�شية.

2.  علي الرغم من اأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يمكن تجريد ال�شخ�ص من جن�شية الدولة 

المتعاقدة:

)اأ( في الظروف التي ي�شمح فيها، بمقت�شى الفقرتين 4 و 5 من المادة 7، بفقدان ال�شخ�ص لجن�شيته.

)ب( اإذا ح�شل علي الجن�شية بتقديم بيانات كاذبة اأو باالحتيال.

3. علي الرغم من اأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدولة المتعاقدة اأن تحتفظ بحقها 

في تجريد ال�شخ�ص من جن�شيته اإذا هي ن�شت تحديدا، لدي التوقيع اأو الت�شديق اأو االن�شمام، 

علي احتفاظها بهذا الحق لدي قيام واحد اأو اأكثر من االأ�شباب التالية، �شريطة اأن تكون من 

االأ�شباب التي ين�ص عليها ت�شريعها الوطني في ذلك الحين:

)اأ( اأن يكون ال�شخ�ص، مت�شرفا علي نحو يناق�ص واجبه في الوالء للدولة المتعاقدة:

»1« قد قام، خالفا لحظر �شريح من جانب هذه الدولة، باأداء اأو موا�شلة اأداء خدمات لدولة 

اأخري اأو بقبول اأو موا�شلة قبول رواتب منها، اأو

»2« قد ت�شرف علي نحو يلحق اأذى خطيرا بالم�شالح الحيوية للدولة.

)ب( اأن يكون ال�شخ�ص قد اأق�شم يمين الوالء لدولة اأخري اأو اأعلن ر�شميا هذا الوالء اأو اأظهر 

بالدليل القاطع ت�شميمه علي نبذ الوالء للدولة المتعاقدة.

4. ال يجوز للدولة المتعاقدة اأن ت�شتخدم �شلطة التجريد التي تجيزها الفقرتان 2 و 3 من هذه 

المادة اإال وفقا للقانون، الذي يجب اأن يوفر لل�شخ�ص المعني الحق في محاكمة من�شفة اأمام 

الق�شاء اأو جهاز م�شتقل اآخر.
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المادة 9

ال يجوز للدول المتعاقدة تجريد اأي �شخ�ص اأو اأية مجموعة من االأ�شخا�ص من جن�شيتهم 

الأ�شباب عن�شرية اأو اثنيه اأو دينية اأو �شيا�شية.

المادة 10

1. يجب اأن تت�شمن اأية معاهدة تعقد بين دولة متعاقدة وتن�ص علي نقل اإقليم ما اأحكاما 

ت�شتهدف �شمان عدم تعر�ص اأي �شخ�ص الأن ي�شبح عديم الجن�شية بفعل هذا النقل. وعلي 

كل دولة متعاقدة اأن تبذل اأق�شي ما تملك من جهد ل�شمان اإيراد هذه االأحكام في اأية 

معاهدة تعقدها مع دولة لي�شت طرفا في هذه المعاهدة.

2. في حالة عدم اإيراد هذه االأحكام، يكون علي الدولة المتعاقدة التي نقل لها اإقليم ما، 

اأو اكت�شبت اإقليما علي نحو اآخر اأن تمنح جن�شيتها لالأ�شخا�ص الذين �شيكونون لوال ذلك 

عديمي الجن�شية بفعل هذا النقل اأو االكت�شاب.

المادة 11

ت�شعي الدول المتعاقدة للعمل علي اأن يتم، داخل اإطار االأمم المتحدة، وفي اأقرب وقت 

ممكن يلي اإيداع �شك الت�شديق اأو االن�شمام ال�شاد�ص، اإن�شاء جهاز ي�شتطيع االأ�شخا�ص 

الذين يطالبون باالإفادة من هذه االتفاقية اأن يلجاأوؤا اإليه كيما يدر�ص طلباتهم وي�شاعدهم 

في تقديمها اإلي ال�شلطة المخت�شة.

المادة 12

1. تنطبق علي االأ�شخا�ص المولودين قبل بدء نفاذ هذه االتفاقية اأو بعده علي ال�شواء 

اأحكام الفقرة 1 من المادة 1 اأو المادة 4 من هذه االتفاقية ، تبعا للحالة، في ما يتعلق 

بالدول المتعاقدة التي ال تمنح جن�شيتها بحكم القانون لدي الوالدة وفقا لالأحكام 

المذكورة.

2. وتنطبق اأحكام الفقرة 4 من المادة 1 من هذه االتفاقية علي االأ�شخا�ص المولودين قبل 

بدء نفاذ هذه االتفاقية اأو بعده علي ال�شواء.

3. اأما اأحكام المادة 2 من هذه االتفاقية فال تنطبق اإال علي اللقطاء الذين يعثر عليهم في 

اإقليم دولة متعاقدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية اإزاء تلك الدولة.
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المادة 13

ال يجوز تاأويل هذه االتفاقية علي نحو يم�ص اأية اأحكام اأكثر عونا علي خف�ص حاالت انعدام 

الجن�شية، قد ي�شتمل عليها االآن اأو فيما بعد الت�شريع النافذ في اأية دولة متعاقدة، اأو قد ت�شمتل 

عليها االآن اأو فيما بعد اأي اتفاقية اأو معاهدة اأخري اأو اتفاق ي�شري بين دولتين متعاقدتين اأو 

اأكثر.

المادة 15

1. تنطبق هذه االتفاقية علي جميع االأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، والمو�شوعة تحت 

الو�شاية، والم�شتعمرة، واالأقاليم غير المتروبولية االأخرى التي تكون اأية دولة متعاقدة م�شوؤولة 

عن عالقاتها الدولية. وعلي الدولة المتعاقدة المعنية، رهنا باأحكام الفقرة 2 من هذه المادة. 

اأن تعلن، لدي التوقيع اأو الت�شديق اأو االن�شمام، عن االإقليم اأو االأقاليم غير المتروبولية التي 

�شتنطبق عليها االتفاقية تلقائيا كنتيجة لهذا التوقيع اأو الت�شديق اأو االن�شمام.

2. اإذا كان اإقليم غير متروبولي ما غير معتبر، علي �شعيد الجن�شية، جزءا من االإقليم 

المتروبولي، اأو اإذا كانت القوانين اأو االأعراف الد�شتورية في الدولة المتعاقدة اأو في االإقليم غير 

المتروبولي تجعل ر�شا هذا االإقليم �شروريا لكي تنطبق عليه االتفاقية، تبذل الدولة المتعاقدة 

المعنية جهدها للح�شول، خالل فترة اثني ع�شر �شهرا تلي تاريخ توقيعها االتفاقية، علي ر�شا 

االإقليم المتروبولي الذي يتطلبه ذلك. وعليها، متي تم الح�شول علي هذا الر�شا، اأن ت�شعر به 

االأمين العام لالأمم المتحدة. واإذ ذاك تنطبق هذه االتفاقية علي االإقليم اأو االأقاليم المذكورة 

في هذا االإ�شعار ابتداء من تاريخ و�شوله لالأمين العام.

3. علي اأثر انق�شاء فترة االأ�شهر االأثنى ع�شر المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة، تقوم 

الدول المتعاقدة المعنية باإعالم االأمين العام بنتائج م�شاوراتها مع االأقاليم غير المتروبولية 

التي تكون الدول المذكورة م�شوؤولة عن عالقاتها الدولية والتي لم تعلن اأنها ترت�شي انطباق هذه 

االتفاقية عليها.

المادة 16

1. تعر�ص هذه االتفاقية للتوقيع في مقر االأمم المتحدة منذ 30 اآب/اأغ�شط�ص 1961 حتى 31 

اأيار/مايو 1962.

2. يتاح توقيع هذه االتفاقية:
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)اأ( لجميع الدول االأع�شاء في االأمم المتحدة.

)ب( والأية دولة اأخري دعيت اإلي موؤتمر االأمم المتحدة المعني باإزالة اأو خف�ص حاالت انعدام 

الجن�شية في الم�شتقبل.

)ج( والأية دولة تكون الجمعية العامة لالأمم المتحدة قد وجهت اإليها دعوة للتوقيع اأو االن�شمام.

3. تخ�شع هذه االتفاقية للت�شديق، وتودع �شكوك الت�شديق لدي االأمين العام لالأمم المتحدة.

4. يتاح االن�شمام اإلي هذه االتفاقية للدول الم�شار اإليها في الفقرة 2 من هذه المادة، ويقع 

االن�شمام باإيداع �شك ان�شمام لدي االأمين العام لالأمم المتحدة.

المادة 17

1. الأية دولة، لدي التوقيع اأو الت�شديق اأو االن�شمام، حق اإبداء تحفظ ب�شاأن المواد 11 و 14 و 

.15

2. ال تقبل اأية تحفظات اأخري علي هذه االتفاقية.

تو�شيات اللجنة التنفيذية لمفو�شية �شوؤون الالجئين

اعتمدها في 28 اأيلول/�سبتمبر 1954 موؤتمر مفو�سين دعا اإلي عقده المجل�ض االقت�سادي 

واالجتماعي بقراره 526 األف )د-17( الموؤرخ في 26 ني�سان/اأبريل 1954

تاريخ بدء النفاذ: 6 حزيران/يونيه 1960، وفقا الأحكام المادة 39 

المادة 1

تعريف م�سطلح »عديم الجن�سية«

1. الأغرا�ص هذه االتفاقية، يعني م�شطلح »عديمي الجن�شية«، ال�شخ�ص الذي ال تعتبره اأية دولة 

مواطنا فيها بمقت�شى ت�شريعها.

2. ال تنطبق هذه االتفاقية:

»1« علي االأ�شخا�ص الذين يتمتعون حاليا بحماية اأو م�شاعدة توفرها لهم هيئة من هيئات االأمم 

المتحدة اأو وكالة من وكاالتها غير مفو�شية االأمم المتحدة ل�شوؤون الالجئين، ما ا�شتمروا 

يتمتعون بالحماية اأو الم�شاعدة المذكورة،
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»2« علي االأ�شخا�ص الذين تعتبر ال�شلطات المخت�شة في البلد الذي اتخذوه مكانا الإقامتهم اأن 

لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات ما يالزم حمل الجن�شية ذلك البلد،

3. علي االأ�شخا�ص الذين تتوفر دواع جدية لالعتقاد باأنهم:

)اأ( ارتكبوا جريمة �شد ال�شالم اأو جريمة حرب اأو جريمة �شد االإن�شانية، بالمعني الذي 

تق�شده ال�شكوك الدولية المو�شوعة للن�ص علي اأحكام ب�شاأن هذه الجرائم،

)ب( ارتكبوا جريمة ج�شيمة غير �شيا�شية خارج بلد اإقامتهم قبل قبولهم فيه،

)ج( ارتكبوا اأفعاال م�شادة لمقا�شد ومبادئ االأمم المتحدة. 
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تو�سيات اللجنة التنفيذية لمفو�سية �سوؤون الالجئين1 

) اللجنة التنفيذية ـ الدورة التا�سعة والثالثون ( 1988

القرارات التى اعتمدتها اللجنة التنفيذية ب�ساأن الحماية

 
)1(

الدولية لالجئين 

القرار رقم 50 ) د - 38 ( عام

اإن اللجنة التنفيذية،

    ) اأ (  تكرر تاأكيدها على الطابع االأ�سا�سى واالأهمية الجوهرية بم�سوؤوليات )المفو�ض 

ال�سامى( فى مجال الحماية؛

    ) ب (  تالحظ العالقة المبا�سرة بين مراعاة معايير حقوق االإن�سان، وتنقالت الالجئين 

وم�سكالت الحماية؛

    ) و (  تعرب عن قلقها اإزاء االفتقار اإلى الحماية الدولية الكافية لمجموعات مختلفة من 

الالجئين فى اأنحاء مختلفة من العالم، بمن فيهم عدد كبير من الفل�سطينيين، وتاأمل فى 

موا�سلة الجهود داخل منظومة االأمم المتحدة، لتلبية احتياجاتهم من الحماية؛

    ) ل (  تالحظ ال�سلة الوثيقة بين م�سكالت الالجئين واالأ�سخا�ض عديمى الجن�سية 

وتدعو الدول اإلى العمل بن�ساط على تق�سى وتعزيز التدابير المواتية لالأ�سخا�ض عديمى 

الجن�سية، بما فى ذلك االن�سمام اإلى اتفاقية 1954 ب�ساأن و�سع االأ�سخا�ض عديمى الجن�سية، 

واتفاقية عام 1961 ب�ساأن تخفي�ض حاالت انعدام الجن�سية، وكذا اعتماد ت�سريعات لحماية 

الحقوق االأ�سا�سية لعديمى الجن�سية، والق�ساء على م�سادر انعدام الجن�سية؛

) اللجنة التنفيذية ـ الدورة الثانية واالأربعون ( 1991

القرارات التى اعتمدتها اللجنة التنفيذية ب�ساأن الحماية 

 
)1(

الدولية لالجئين 

القرار رقم 65 )42( عام

)�ض(  توؤكد مجددا القرار رقم 50 )1( )39(، وتكرر تاأكيد منا�سدتها للدول باأن تن�سط فى 

ا�ستك�ساف وتعزيز التدابير المواتية لالأ�سخا�ض عديمى الجن�سية، بما فى ذلك االن�سمام 

لل�سكوك الدولية المتعلقة باالأ�سخا�ض عديمى الجن�سية، وترى فى هذا ال�سدد اأنه من 

المفيد اأن تقوم اأجهزة االأمم المتحدة لحقوق االإن�سان بمعالجة ق�سايا انعدام الجن�سية، بما 
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فى ذلك م�سكلة الحرمان التع�سفى من الجن�سية وم�سمون الحق فى الجن�سية؛

)اللجنة التنفيذية  ـ الدورة الثالثة واالأربعون ( 1992

القرارات التى اعتمدتها اللجنة التنفيذية  ب�ساأن

 
)1(

الحماية الدولية لالجئين 

القرار رقم 68 )43 ( عام

)د د( تكرر تاأكيد دعوتها اإلى الدول والوكاالت الدولية ذات ال�سلة باأن تن�سط فى ا�ستك�ساف 

وتعزيز التدابير المواتية لالأ�سخا�ض عديمى الجن�سية، ومع االإقرار بغياب هيئة دولية ذات 

والية عامة على هوؤالء االأ�سخا�ض، تنا�سد المفو�ض ال�سامى بموا�سلة جهوده ب�سورة عامة 

ل�سالح االأفراد عديمى الجن�سية واأن ين�سط فى الت�سجيع على االلتزام بالوثائق الدولية 

المتعلقة بانعدام الجن�سية وتنفيذها.

) اللجنة التنفيذية ـ الدورة الخام�سة واالأربعون ( 1994

قرارات اعتمدتها اللجنة التنفيذية المعنية بالحماية

 
)1(

الدولية لالجئين 

رقم 74 )45( عام

)هـ هـ( تالحظ بقلق الم�سكالت الم�ستمرة لالأ�سخا�ض عديمى الجن�سية فى مختلف 

المناطق ون�سوء اأو�ساع جديدة النعدام الجن�سية، واإذ ت�سلم بالم�سوؤوليات التى عهدت بها 

الجمعية العامة لالأمم المتحدة للمفو�سية فيما يتعلق بالوقاية من انعدام الجن�سية )قرار 

الجمعية العامة رقم 3274 )29( ( تنا�سد المفو�سية اأن تعزز جهودها فى هذا المجال، بما 

فى ذلك الدعوة اإلى االن�سمام اإلى االتفاقية المتعلقة بالحد من حاالت انعدام الجن�سية 

واالتفاقية المتعلقة بو�سع االأ�سخا�ض عديمى الجن�سية، وتدريب العاملين بالمفو�سية 

والموظفين الحكوميين، والقيام بتجميع منظم للمعلومات حول اأبعاد الم�سكلة، واإبقاء 

اللجنة التنفيذية على علم بهذه االأن�سطة؛

القرار رقم 78 ) د 46 ( – 1995-  

ب�ساأن منع وتخفي�ض حاالت انعدام الجن�سية وحماية االأ�سخا�ض عديمى الجن�سية 
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اإن اللجنة التنفيذية : 

اقرارا منها بحق كل اإن�سان فى الح�سول على جن�سية ما وحقه فى عدم حرمانه من جن�سيته 

ب�سورة تحكمية،

 واإذ ي�ساورها القلق من اأن يوؤدى انعدام الجن�سية، بما يت�سمنه من عدم قدرة ال�سخ�ض على 

تحديد جن�سيته، اإلى النزوح، 

واإذ توؤكد على اأن منع وتخفي�ض حاالت انعدام الجن�سية وحماية االأ�سخا�ض عديمى الجن�سية 

تعتبر عنا�سر مهمة للحيلولة دون ظهور حاالت لجوء محتملة، 

) اأ ( تقر بالم�سوؤوليات المنوطة بالفعل بالمفو�ض ال�سامى ب�ساأن الالجئين عديمى 

الجن�سية وفيما يتعلق بتخفي�ض حاالت اإنعدم الجن�سية، وت�سجع مفو�سية االأمم المتحدة 

ل�سوؤون الالجئين على موا�سلة اأن�سطتها نيابة عن االأ�سخا�ض عديمى الجن�سية، كجزء من 

وظيفتها القانونية لتوفير الحماية الدولية، وال�سعى الإتخاذ االجراءات الوقائية ، وكذا 

م�سئوليتها المنوطة بها من قبل الجمعية العامة عن القيام بالوظائف المقدرة لها �سلفا 

بموجب المادة 11 من اتفاقية 1961 ب�ساأن خف�ض حاالت اإنعدام الجن�سية؛ 

) ب ( تنا�سد الدول تطبيق ت�سريع ينظم الجن�سية يرمى اإلى تخفي�ض حاالت اإنعدام 

الجن�سية بما يتوافق مع المبادىء االأ�سا�سية للقانون الدولى، خا�سة من خالل منع 

الحرمان من الجن�سية ب�سورة تحكمية، ومن خالل اإلغاء االأحكام التى ت�سمح بالتخلى عن 

جن�سية ما قبل حيازة جن�سية اأخرى اأو الح�سول عليها؛ 

) جـ ( تطلب من مفو�سية االأمم المتحدة ل�سوؤون الالجئين اأن تن�سط فى الت�سجيع على 

االن�سمام التفاقية 1954 ب�ساأن و�سع االأ�سخا�ض عديمى الج  ن�سية واتفاقية 1961 ب�شاأن 

خف�ض حاالت انعدام الجن�سية ، نظرا لمحدودية عدد الدول المن�سمة لهذين ال�سكين، واأن 

تقدم اأي�سا الخدمات الفنية واال�ست�سارية ذات ال�سلة ، فيما يتعلق باإعداد وتنفيذ ت�سريعات 

الجن�سية للدول المهتمة بذلك؛ 

)د( تطلب اأي�سا من مفو�سية االأمم المتحدة ل�سوؤون الالجئين اأن تن�سط فى الت�سجيع 

على منع وخف�ض حاالت انعدام الجن�سية من خالل ن�سر المعلومات ، وتدريب الموظفين ، 

والم�سوؤولين الحكوميين؛ وفى تعزيز التعاون مع المنظمات االأخرى المهتمة؛ 

)هـ(  تدعو مفو�سية االأمم المتحدة ل�سوؤون الالجئين اإلـى موافاتها مــرة كل عــامين ، 

اعتبارا من الدورة ال�سابعة واالأربعين للجنة التنفيذية ، بمعلومات حول االأن�سطة التى تم 

اال�سطالع بها نيابة عن االأ�سخا�ض عديمى الجن�سية ، خا�سة فيما يتعلق بتنفيذ ال�سكوك 
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الدولية والمبادىء الدولية المت�سلة بانعدام الجن�سية ، بما فى ذلك مدى ج�سامة م�سكلة 

انعدام الجن�سية.

) اللجنة التنفيذية ـ الدورة ال�سابعة واالأربعون ( 1996

قرارات اعتمدتها اللجنة التنفيذية ب�ساأن الحماية الدولية لالجئين

رقم 79 )47( قرار عام ب�ساأن الحماية الدولية

) ز ( ت�سير اأي�سا اإلى اأهمية معالجة م�ساألة عديمى الجن�سية، بما فى ذلك من خالل 

االن�سمام اإلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بو�سع االأ�سخا�ض عديمى الجن�سية واتفاقية 

عام 1961 ب�ساأن خف�ض اأعداد عديمى الجن�سية، وترحب بان�سمام البرازيل وغواتيماال اإلى 

اتفاقية عام 1954 وبان�سمام اأذربيجان اإلى كلتا االتفاقيتين المتعلقتين بعديمى الجن�سية؛ 

وتنا�سد الدول االأخرى النظر فى االن�سمام اإلى هاتين االتفاقيتين؛

    ) ن (  تالحظ بارتياح اأن�سطة المفو�سية ب�ساأن ترويج ون�سر قانون الالجئين ومبادئ 

الحماية، وتنا�سد المفو�ض ال�سامى اال�ستمرار فى تو�سيع وتقوية اأن�سطة الدعم والتدريب 

للمكتب، وي�سمل ذلك مجال الوقاية من انعدام الجن�سية وخف�ض اأعداد عديمى الجن�سية، 

وغير ذلك من ق�سايا الجن�سية، مع التاأييد الن�سيط للدول ومن خالل زيادة التعاون مع 

المنظمات الدولية االأخرى، والمنظمات غير الحكومية، والموؤ�س�سات االأكاديمية وغير ذلك 

من المنظمات ذات ال�سلة؛
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قرار رقم 81 )48( ـ 1997

قرار عام ب�ساأن الحماية الدولية

)�ض( ترحب بتنامى عدد الدول المن�سمة اإلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بو�سع االأ�سخا�ض 

عديمى الجن�سية واتفاقية عام 1961 ب�ساأن تقليل اأعداد عديمى الجن�سية، وت�سجع المفو�سية 

على اال�ستمرار فى جهودها، بالتعاون مع المنظمات ذات ال�سلة، لت�سجيع المزيد من 

االن�سمام اإلى االتفاقيتين، وكذلك تقديم الخدمات التقنية واال�ست�سارية والتدريب على 

النطاق العالمى، ون�سر المعلومات عن ق�سايا انعدام الجن�سية والجن�سية، وزيادة تعاونها مع 

الدول والمنظمات االأخرى المعنية فى هذا المجال؛

القرار رقم 85 )49( ـ 1998

قرار ب�ساأن الحماية الدولية

)م(  توؤكد مجددا اأهمية الحق فى الجن�سية وتدعو الدول اإلى اتخاذ كل التدابير ال�سرورية 

لمنع اأو تقليل تف�سى حاالت انعدام الجن�سية، بما فى ذلك من خالل الت�سريع الوطنى 

واأي�سا، ح�سب االقت�ساء، من خالل االن�سمام اإلى وتنفيذ االتفاقيات التى تعالج انعدام 

الجن�سية، وتوجه اهتماما خا�سا وعاجال فى هذا ال�سدد اإلى موقف اأطفال الالجئين 

وملتم�سى اللجوء الذين يولدون فى بلدان اللجوء ويمكن اأن ي�سبحوا عديمى الجن�سية ما 

لم توجد وتتبع ت�سريعات واإجراءات ت�سجيل ذات �سلة؛

مواثيق جامعة الدول العربية التي وقع عليها لبنان  

6
اتفاقية الجن�سية

ان حكومات :

المملكة االأردنية الها�سمية

جمهورية �شوريا

المملكة العراقية

المملكة العربية ال�سعودية

جمهورية لبنان

المملكة الليبية المتحدة

جمهورية م�شر
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المملكة المتوكلية اليمنية

رغبة منها فى التعاون تعاوناً وثيقا فى �سئون الجن�سية تنفيذاً لما ن�ست عليه المادة الثانية 

من ميثاق جامعة الدول العربية :

1 مفو�سية �سوؤون الالجئين، التو�سيات ب�ساأن الحماية الدولية لالجئين التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية 

لبرنامج مفو�سية االأمم المتحدة ل�سوؤون الالجئين، متوفر على

 http://www.unhcr.org.eg/publications_det.asp?doc_id=1112 

(A/43/12/Add. 1) 1(  ورد فى وثيقة الجمعية العامة لالأمم المتحدة رقم 12 األف(

(A/46/12/Add. 1) 1( ورد فى وثيقة الجمعية العامة لالأمم المتحدة رقم 12 األف(

(A/47/12/Add. 1) 1(  ورد فى وثيقة الجمعية العامة لالأمم المتحدة رقم 12 األف(

(A / 49 / 12 / Add.1) 1( ورد فى وثيقة الجمعية العامة لالأمم المتحدة رقم 12 األف(

6   اتفاقية الجن�سية، وافق عليها مجل�ض جامعة الدول العربية في مجل�ض جامعة الدول العربية بالقرار 

776 / د ع 21/ج 4 - 5 /4/ 1954(  في الدورة العادية الحادية والع�سرون القاهرة : 3/31 - 1954/9/9، 

متوفر على

 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 

7  لم تدخل حيز النفاذ وتعتبر الجامعة انها “تعالج و�سعا لم يعد قائما”، انظر تقرير مجل�ض الجامعة

  http://www.arableagueonline.org/las/picture_gallery/report2222222.pdf

8   �سادر في المعلوماتية القانونية

9   اللجنة المعنية بالق�ساء على التمييز �سد المراأة، النظر في التقارير المقدمة من الدول االأطراف 

بموجب المادة 18 من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد المراأة، التقارير الدورية الثالثة 

المقدمة من الدول االأطراف، لبنان، متوفر على

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/437/42/PDF/N0643742.pdf?OpenElement 

10   الم�سدر نف�سه، رقم 97 

11   الم�سدر نف�سه، رقم 162 وما يليه

12   متوفر باللغة االنكليزية على

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/FrontiersLebanon.pdf 

13   اللجنة المعنية بالق�ساء على التمييز �سد المراأة، الفريق العامل لما قبل الدورة، الدورتان االأربعون 

والحادية واالأربعون

20 تموز/يول يه 2007 -16، قائمة الق�سايا واالأ�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 

14   اللجنة المعنية بالق�ساء على التمييز �سد المراأة،  الفريق العامل لما قبل الدورة االأربعين، 14 كانون 

الثاني/ يناير - 1 �سباط/فبراير 2007، الردود على قائمة الق�سايا واالأ�سئلة المتعلقة بالنظر في التقرير 

الدوري الثالث للبنان، متوفر على

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/553/81/PDF/N0755381.pdf?OpenElement 

15   اللجنة المعنية بالق�ساء على التمييز �سد المراأة، الدورة االأربعون، 14 كانون الثاني/ يناير - 1 
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�سباط/فبراير 2008، التعليقات الختامية للجنة المعنية بالق�ساء على التمييز �سد المراأة، لبنان، متوفر 

على

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/298/30/PDF/N0829830.pdf?OpenElement 

16   يالحظ ان كل الم�ساريع المقدمة المذكورة تتناول حق المراأة وال تعطي اطارا �سامال للحق 

بالجن�سية

17   الوكالة الوطنية لالعالم، 2009/4/27،  متوفر على

http://www.nna-leb.gov.lb/archive/27-04-2009/JOU70.html 

18   الوكالة 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�سة: التمييز �سد المراأة 

ار�شل لبنان تقريره الدوري الثالث الى لجنة الق�شاء على التمييز �شد المراأة في تموز 2006، 

وقد ورد فيه1: 

»اأ - تحفظات لبنان على االتفاقية

2 - بعد اأن اأعربت اللجنة عن قلقها اإزاء موا�شلة الدولة ال لبنانية اإبداء تحفظات على

الفقرة 2 من المادة 9 وعلى الفقرة 1 )ج(، )د(، )و( و )ز( من المادة 16 من االتفاقية،

ّحثت الدولة على التعجيل في القيام بالخطوات الالزمة للحد من تحفظاتها على االتفاقية 

تمهيًدا

ل�شحبها في نهاية المطاف )الفقرتان 17 و 18 من التعليقات الختامية(. 

3- اإن االأ�شباب الكامنة وراء اإبداء التحفظات الم�شار اإليها، ال �شيما تلك المتّعلقة بمو�شوع 

االأحوال ال�شخ�شية، تكمن في اأن اللبنانيين ال يخ�شعون لقانون واحد لالأحوال

ال�شخ�شية، بل اأن كل لبناني يخ�شع لقوانين وت�شريعات طائفته ولمحاكم هذه الطائفة، واأن 

لهذا التعدد الت�شريعي والق�شائي في مجال االأحوال ال�شخ�شية اإطاره الد�شتوري وجذوره 

المت�شلة بن�شاأة الكيان اللبناني ال�شيا�شي وا�شتقراره . لذلك يعتبر هذا المو�شوع من اأكثر 

الموا�شيع ح�شا�شية وارتباًطا بالو�شع ال�شيا�شي واالجتماعي العام في البالد، وهو و�شع في غاية 

التعقيد، يزيد من �شعوبته ال راهنة اأن التحديات التي يواجهها لبنان حالًيا لي�شت قليلة . لهذه 

ا واأن الفترة  االعتبارات )المعوقات( مجتمًعة، لم يطراأ تعديل على مو�شوع التحفظات، خ�شو�شً

قل من �شنة«.
ّ
الفا�شلة بين تعليقات اللجنة واإعداد هذا التقرير هي اأ

»ثانيا - تدابير حكومية واإدارية

1 - تدبير خا�ص موّقت ذو �شلة بالجن�شية

2003 الذي اأجاز لمدير عام االأمن العام /9/ 97 - عمً  ال بالم ر�شوم رقم 10955 تاريخ 17

منح اإقامات لبع�ص الفئات ومنها االأوالد من اأم لبنانية ، ا ّ تخ ذت المديرية العامة لالأمن العام

تدبيًرا يق�شى بم نح اإقامات مجاملة مجانية لمدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد لالأوالد من اأم 

لبنانية

اأًيا تكن جن�شية الزوج«.2

وبالن�شبة للتقدم المحرز بالن�شبة للمادة 9 من االتفاقية )المتعلقة بالجن�شية( ذكر التقرير 

التالي3: 
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»المادة 9

الجن�شية

اأوال - في الو�شع القانوني

162 - تّحفظ لبنان على البند 2 من المادة 9 المتّعلق بمنح المراأة ّحًقا م�شاوًيا لحق الرجل في 

ما

يتّعلق بجن�شية اأطفالها . وقد اأعربت اللجنة، في تعليقاتها الختامية، عن القلق اإزاء موا�شلة 

الدولة

الطرف اإبداء هذا التحفظ، و ّحثتها »على التعجيل بالقيام بالخطوات الالزمة للحد من

تحفظاتها على االتفاقية تمهيًدا ل�شحبها في نهاية المطاف« )فقرة 18 من تعليقات اللجنة

الختامية(.

163 - للتذكير، يقع التمييز �شد المراأة في قانون الجن�شية اللبناني الحالي في ثالث نقاط:

- عدم اإمكانية منح االأم اللبنانية جن�شيتها الأوالدها.

- عدم اإمكانية منح الزوجة اللبنانية جن�شيتها لزوجها االأجنبي.

- التمييز بين االأم اللبنانية باالأ�شالة واالأم االأجنبية التي اكت�شبت الجن�شية اللبنانية، اإذ يحق

لهذه االأ خيرة اأن تمنح جن�شيتها الأوالدها اإذا بقيت على قيد الحياة بعد وفاة زوجها ،

في حين يمنع هذا الحق عن المراأة اللبنانية االأ�شل.

ثانيا - في الجهود المبذولة لتعديل قانون الجن�شية باتجاه الم�شاواة بين الجن�شين

164 - في �شياق العمل على اإلغاء التّحفظ على البند 2 من المادة 9 من االتفاقية، اأطلقت

، المنظمات غير الحكومية المن�شوية في »ال�شبكة الن�شائية اللبنانية«، في خريف العام 2005

وبمبادرة من »مجموعة االأبحاث للتدريب والعمل التنموي »، حملة »جن�شيتي حق لي والأ�شرتي »،

بهدف تعديل االأحكام التي تميز بين الجن�شين في قانون الجن�شية اللبناني.

165 - ا�شتندت الحملة من الناحية القانونية على:

- وجوب اإزالة التناق�ص الحا�شل بين ما جاء في الد�شتور اللبناني لجهة الم�شاواة بين

المواطنين وبين ما تت�شمنه القوانين اللبنانية المجحفة بحق الن�شاء لجهة حجب اإمكانية

منح جن�شيتهن اإلى اأزواجهن واأوالدهن.

- االإلتزام الفعلي بالمواثيق الدولية التي ّوقع عليها لبنان، و�شرورة اإلغاء التح ّفظات على

اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد المراأة.

- النظر اإلى واقع الن�شاء اللبنانيات المتزوجات من اأجانب والمقيمات في لبنان، ور�شد

الغبن الالحق بهن من جراء حرمان اأ�شرهن من المواطنية، حقوًقا وواجبات.«

وكانت جمعية رّواد قد ار�شلت الى اللجنة تقريرا موازيا عن التمييز �شد المراأة في القوانين 

وال�شيا�شات المتعلقة بالجن�شية واالقامة في لبنان، هذا ن�شه4: 
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رواد فرونتييرز

بدعم من الفيديرالية الدولية لحقوق االن�شان

تقدم

التقرير الموازي الموجه اإلى لجنة الق�شاء على التمييز �شد المراأة .

الجل�شة رقم 40 المنعقدة من 14 كانون الثاني )يناير( ولغاية االأول من �شباط )فبراير( �شنة 

. 2008

»حقوق المراأة في لبنان : تمييز جندري )على ا�شا�ص الجن�ص( فيما يتعلق بحقوق الجن�شية 

واالإقامة«

مقدمة :

مئات االآالف من الن�شاء اللبنانيات الالتي تزوجن من اأجانب هن �شحايا التمييز الجندري 

)على ا�شا�ص الجن�ص( فيما يتعلق بموا�شيع الجن�شية واالإقامة . هذا النوع من التمييز يت�شبب 

لهن ولعوائلهن بمعاناة اإن�شانية وبقطع الروابط بينهن وبين الوطن وبتحلل العوائل ، ويت�شبب 

لذرية من عديمي الجن�شية . يزداد االأمر �شوءا« حين تقدم المراأة اللبنانية على الزواج من 

�شخ�ص الجئ اأو من �شخ�ص عديم الجن�شية ، فهي ال تملك في هذه الحاالت اإال اأن تعي�ص حياة 

هام�شية ، فاقدة االعتراف القانوني في ظل قوانين ونظم تمنعها من اك�شاب الجن�شية لزوجها 

واأوالدها  ، االأمر الذي يوؤدي اإلى الزيادة في اأعداد عديمي الجن�شية في لبنان . ُتتبع ال�شيا�شة 

عينها على الن�شاء الالجئات الم�شجالت والمتزوجات باأزواج الجئين غير م�شجلين ، اإذ اأنه 

ُيمنع على هذه الن�شاء منح و�شعهم القانوني الأزواجهن واأوالدهن . في هذا المجال تتبع كل من 

هيئة غوث الالجئين الفل�شطينيين الـUNRWA  والحكومة ال�شلطات اللبنانية التمييز الجندري 

)على ا�شا�ص الجن�ص( مخالفة بذلك لمبداأ الم�شاواة بين المواطنين في الواجبات والحقوق 

ولمبداأ الم�شاواة اأمام القانون المدرج �شراحة في الد�شتور اللبناني، وفي اتفاقية الق�شاء على 

جميع اأنواع التمييز �شد المراأة )الـCEDAW( المواد 1 ، 2 ، 9 و15 .

تاأ�ش�شت جمعية رواد فرونتييرز -  وهي جمعية لبنانية غير حكومية معنية بحقوق االن�شان – 

في اأواخر �شنة 1999 ، بهدف الدفاع عن حقوق الالجئين وطالبي اللجوء ، العمال المهاجرين 

وعديمي الجن�شية . تركز الجمعية ب�شكل خا�ص على مو�شوع الح�شول على االعتراف القانوني 

للفئات المذكورة �شمن النظم القانونية .

يقت�شر هذا التقرير على �شيا�شة التمييزالجندري )على ا�شا�ص الجن�ص( المتبعة بين اللبنانيين 

الرجال والن�شاء المتزوجين من اأجانب بما يتعلق بمو�شوعي الجن�شية واالإقامة . يتطرق التقرير 

اأي�شا« اإلى م�شاألة التمييز بين الرجال والن�شاء من غير اللبنانيين وخ�شو�شا« الالجئين بما 

يتعلق بمو�شوع الو�شع القانوني لهوؤالء الالجئين ومو�شوع اإقامتهم .



164

اإن هذا التقرير ي�شتند ب�شكل �شبه كامل على عمل جمعية فرونييرز مع اأ�شخا�ص يواجهون هذا 

النوع من التمييز .

اأقرت الدولة اللبنانية اتفاقية الـCEDAW في �شنة 1997 مع بع�ص التحفظات على المواد 9،2 ، 

16،1 الفقرات )ج( ، )د( ، )هـ( و )و( 5، ولغاية تاريخه لم تقر البروتوكول االختياري الملحق 

باالتفاقية ، والذي و�شع قيد التنفيذ في 22 دي�شمبر من �شنة 2000. قامت الحكومة اللبنانية 

باعداد التقارير حول هذا المو�شوع واإر�شالها في ال�شنوات 20046، 20057 و20068 .

 »CEDAWلم تتخذ ال�شلطات اللبنانية اأية خطوات لالمتثال اإلى انتقادات وتو�شيات »اللجنة الـ

، وباالأخ�ص بما يتعلق بالطلب المرفوع اإليها ل�شحب تحفظاتها للمواد 9 و 16 من االتفاقية 

على اعتبار ان هذه التحفظات »تناق�ص مو�شوع والغاية من االتفاقية«9 . واالأكثر من ذلك اأن 

المراجع اللبنانية المخت�شة قد تقاع�شت في اجراء التعديالت الالزمة في قانون الجن�شية 

الحالي ، الملزمة لها عمال” باقرارها اتفاقية الـCEDAW التي تق�شي بالغاء جميع اأنواع 

التمييز الجندري )على ا�شا�ص الجن�ص( ، على الرغم من المطالبات العديدة من قبل المجتمع 

المدني كان اآخرهذه المطالبات حملة »جن�شيتي حقي لي والأ�شرتي« التي تم اطالقها في خريف 

. 10 2005

�شمان الد�شتور اللبناني للم�شاواة بين المواطنين :

لم ياأت الد�شتور اللبناني بالذكر �شراحة عن مو�شوع منع التمييز بين الرجال والن�شاء. تقدمت 

لجنة الـCEDAW بتو�شية للبنان تحثه بموجبها على » ادراج مواد ت�شمن الم�شاواة على اأ�شا�ص 

الجن�ص بالتوافق مع المادة الثانية من االتفاقية، اإما في متن الد�شتور اللبناني اأو �شمن االإطار 

القانوني المنا�شب«.11

اإال اأنه - وفي االأ�شل - ي�شدد الد�شتور اللبناني على مبداأ الم�شاواة بين المواطنين . فالفقرة 

)ج( من مقدمة الد�شتور تن�ص على اأن » لبنان جمهورية ... تقوم على احترام .... العدالة 

االجتماعية والم�شاواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز اأو تف�شيل.«12 

وت�شيف المادة )7( منه على اأن »كل اللبنانيين �شواء لدى القانون وهم يتمتعون بال�شواء 

بالحقوق المدنية وال�شيا�شية ويتحملون الفرائ�ص والواجبات العامة دونما فرق بينهم.«13

وبالتالي ، فاإن اأي ت�شريع ي�شمح بالتمييز بين اللبنانيين يجب اأن يعتبر مخالفا« للد�شتور .

باالإ�شافة اإلى ذلك ، تو�شي لجنة الـCEDAW  باالأخذ بعين االعتبار مو�شوع ادراج االإتفاقية 

)CEDAW( �شمن و�شائل حقوق االإن�شان الدولية المذكورة في مقدمة الد�شتور 14.  اإال اأن 

الد�شتور اللبناني قد ن�ص �شراحة في الفقرة )ب( من مقدمته على اأن »لبنان ..... هو ع�شو 

موؤ�ش�ص وعامل في منظمة االأمم المتحدة وملتزم مواثيقها واالإعالن العالمي لحقوق االإن�شان 

وتج�شد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجاالت دون ا�شتثناء.«15 و بما اأن لمقدمة 
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  CEDAWالد�شتور القيمة الد�شتورية ذاتها لموادها فيجب اأن ُتف�َشر لم�شلحة ادراج اتفاقية الـ

في الد�شتور حكما« ، بالتالي تعتبر تحفظات لبنان على االتفاقية بمثابة ممار�شات غير 

د�شتورية.

التمييز الجندري )على ا�شا�ص الجن�ص( في اإطار مو�شوع الجن�شية :

ت�شتمر ال�شلطات في لبنان بالتمييز بين المواطنين اللبنانيين من ن�شاء ورجال بما يتعلق في 

حقهم في منح جن�شيتهم اإلى اأزواجهم االأجانب واأوالدهم من هذه الزيجات .

ن�شت المادة ال�شاد�شة من الد�شتور على اأن » الجن�شية اللبنانية وطريقة اكت�شابها وحفظها 

وفقدانها تحدد بمقت�شى القانون .«16 ولهذا ، �شدر قانون الجن�شية اللبنانية بموجب القرار 25 

ل�شنة 1925، تم تعديل بع�ص مواد هذا القانون عدة مرات كان اآخرها قانون 11 نوفمبر 1960 .

على الرغم من ان الد�شتور اللبناني قد �شمن الم�شاواة بين الجن�شين ، فاإن »قوانين الجن�شية« 

اللبنانية عززت من التمييزالجندري )على ا�شا�ص الجن�ص( من خالل عدة م�شتويات ن�شتعر�شها 

تباعا«:

الم�شتوى االأول: التمييز على م�شتوى المبادئ التي ترعى قواعد منح الجن�شية:

ت�شتند م�شاألة منح الجن�شية اللبنانية على مبدئين :

:jus sanguinis اأوال« : مبداأ �شلة الدم

تن�ص المادة االأولى من قانون 1925 على اأنه » يعد لبنانيا 17:

كل �شخ�ص مولود من اأب لبناني.

كل �شخ�ص مولود في ارا�شي لبنان الكبير ولم يثبت انه اكت�شب بالبنوة عند الوالدة تابعية 

اجنبية.

كل �شخ�ص يولد في ارا�شي لبنان الكبير من والدين مجهولين او والدين مجهولي التابعية. 

»بالتالي ، فاإن الدولة اللبنانية تعتبر اأن �شلة الدم هو المعيار االأ�شا�شي لتمكين االأوالد المولودين 

من اأبوين لبنانيين  من اكت�شاب الجن�شية اللبنانية .

اأما المعيار الجغرافي ، فهو معيار ثانوي قليل االأهمية يمكن اعتماده �شمن حدود �شيقة واأو�شاع 

معينة كحالة االطفال المولودين من اأبوين غير معروفين اأو من اأبوين من عديمي الجن�شية .

هذا يعني اأن القانون اللبناني يتبنى ب�شكل اأ�شا�شي مبداأ �شلة الدم jus sanguinis  من اأجل 

منح جن�شيتها . 

ثانيا« : النظام االأبوي في الحق في نقل الجن�شية :

كما ذكر اآنفا« ، فاإن المادة االأولى من قانون الجن�شية اللبنانية ال�شادر في 1925 يعتبر االأوالد 
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لبنانيين اإذا كانوا من اأب لبناني . فاإن الطفل من اأب لبناني هو لبناني ب�شكل تلقائي 18.

بالمقابل فاإنه لي�ص هناك اأي ذكر اأو تلميح عن االأوالد من اأم لبنانية ، وبالتالي فاإن القانون 

اللبناني يتبع مبدا« �شلة الدم ح�شرا« من طرف االأب فيما يتعلق بنقل الجن�شية .

الم�شتوى الثاني: التمييز بين المواطنين اللبنانيين المتزوجين من اأجانب:

في حالة زواج الرجال اللبنانيين من زوجات اأجنبيات اأو من الجئات اأو من عديمات الجن�شية :

ت�شمن المادة 5 من قانون الجن�شية لعام  1925 ح�شول الجن�شية اللبنانية للزوجات االأجنبيات 

لالأزواج اللبنانيين ب�شكل تلقائي بعد مرور �شنة من تاريخ ت�شجيل الزواج 19. وبالتالي ، فاإن 

الن�شاء المتزوجات من رجال لبنانيين مخوالت للح�شول على الجن�شية اللبنانية فقط بعد مرور 

�شنة من تاريخ الزواج . اأما االأوالد من الزواج فهم لبنانيون ب�شكل تلقائي .

في حالة زواج الن�شاء اللبنانيات من اأزواج اأجانب اأو من الجئين اأو من عديمي الجن�شية :

اإن الن�شاء اللبنانيات المتزوجات من اأجانب ل�شن قادرات على منح اأزواجهن الجن�شية اللبنانية 

بعد مرور �شنة من تاريخ الزواج بعك�ص ما هو الحال مع الرجال اللبنانيين ، وال يعتبر االأوالد من 

هذه الزيجات لبنانيين ب�شكل تلقائي .

اإال ان هناك حاالت محددة ي�شمح بها للمراأة اللبنانية منح الجن�شية اللبنانية اإلى زوجها 

واأوالدها :

المادة 3 من قانون الجن�شية لعام 1925 تتطرق لثالث حاالت ت�شمح وفقها لالأجنبي طلب 

التجن�ص بالجن�شية اللبنانية :

 اذا ثبت اأنه اأقام في اأرا�شي الجمهورية اللبنانية اقامة فعلية غير منقطعة . مدة خم�ص �شنوات.

 اذا اثبت انه بعد اقترانه بامراأة لبنانية اقام في لبنان اقامة غير منقطعة مدة �شنة واحدة على 

االقل تبتدىء من تاريخ زواجه.

اذا ادى خدمات جلية للجمهورية اللبنانية .

ففي هذه الحاالت فقط ، تمنح الجن�شية بناءا على طلب ال�شخ�ص المعني بموافقة رئي�ص 

الجمهورية بعد اجراء تحقيقات معينة 20.

اإال اأنه وبموجب القرار 22 ال�شادر بتاريخ 19 حزيران )يونيو(  1939تم الغاء المادة 3 من 

قانون الجن�شية . وقد جاء هذا التعديل مخالفا« لمبداأ الم�شاواة وا�شاء لو�شعية اللبنانيات 

المتزوجات من االأجانب . وبواقع الحال، فقد جاءت جميع التعديالت الالحقة على قانون 

الجن�شية اللبنانية لتحد من حق المراأة في منح جن�شيتها اإلى زوجها االأجنبي بدل اأن يكون 

العك�ص كما هو مفتر�ص .

يعتبر بع�ص القانونيين باأن المادة 3 لم تلغى وتبقى نافذة ، م�شتندين في ذلك بداية« اإلى اأنه 
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نظرا« لوجود عدة تعديالت لقانون 1925 فاإن كل تعديل كان يلغي التعديل ال�شابق ب�شكل كامل . 

وي�شيفون اإلى ذلك ، باأن ال�شلطات المتعاقبة ظلت تمنح الجن�شية اللبنانية باال�شتناد اإلى المادة 

3 المذكورة . وعلى اأن اإلغاء المادة 3 �شيطيح بكافة ال�شبل االآيلة اإلى عملية التجني�ص بالجن�شية 

اللبنانية ، والأنها هي المادة التي ا�شتند عليها كاأ�شا�ص لمر�شوم التجني�ص لعام 1994. بما اأن 

المادة 3 هي االآلية الوحيدة للتجني�ص في لبنان ، فهذا دليل على اأن هذه المادة نافذة .

بالتالي ، فالو�شع باأكمله ي�شير على اأنه ال وجود لقاعدة موحدة تحكم عملية منح الجن�شية في 

لبنان21 . اإن هذا الراأي بعيد كل البعد عن اإال اأنه يعك�ص حقيقة وجود عدم و�شوح في القواعد 

التي ترعى م�شاألة منح الجن�شية يتوجب توحيدها لو�شع حد لالرباك الحا�شل في م�شاألة تطبيق 

قانون الجن�شية . 

في جميع االأحوال ، وبغ�ص النظر عن مدى ا�شتمرار وجود المادة 3 �شمن االآليات القانونية 

اللبنانية من عدمه ، فاإن الدرا�شة القانونية لمو�شوع الجن�شية في النظام القانوني اللبناني 

يثبت وجود حقوق غير مت�شاوية لكل من الرجال والن�شاء في لبنان ، واأن هذا التمييز ناتج عن 

التمايز بين المواطنين اللبنانيين على ا�شا�ص الجن�ص . 

الم�شتوى الثالث: التمييز بين المراأة اللبنانية والمراأة االأجنبية المتزوجة من االأجنبي المجن�ص: 

المراة االأجنبية المتزوجة من االأجنبي المتجن�ص بالجن�شية اللبنانية: 

تن�ص المادة )4( من القرار 15 ل�شنة 1925 على اأن: »المقترنة من اأجنبي اتخذ التابعية اللبنانية 

اأو الرا�شدين من االأوالد يمكنهم اأن يطلبوا اأن يح�شلوا على الجن�شية اللبنانية دون �شرط االإقامة 

�شواء كان بالقرار الذي يمنح هذه التابعية للزوج اأو لالأب اأو لالأم اأو بقرار خا�ص وكذلك االأوالد 

القا�شرون الأب اأجنبي تجن�ص اأو الأم اتخذت التابعية وبقيت حية بعد وفاة االأب فاإنهم يعتبرون 

لبنانيون اإاّل اإذا كانوا في ال�شنة االأولى التي تلي بلوغهم �شن الر�شد يرف�شون هذه التابعية«.22

المراأة اللبنانية المتزوجة من اأجنبي:

كما ذكر اآنفا« ، فاإن الن�شاء اللبنانيات غير مخوالت بمنح الجن�شية اللبنانية الأزواجهن ب�شكل 

تلقائي ، اإال اأن هذا الحق يمكن اأن يعطى للن�شاء اللبنانيات بمقت�شى المادة )4( من القرار 15 

ل�شنة 1925 ، اذا تم تف�شيرها بطريقة معينة .

ففي الواقع ، تم التطرق للمادة )4( المذكورة اعاله من قبل الفقه واالجتهاد من اأجل المقارنة 

بين الو�شع القانوني لالأوالد القا�شرين لالأجنبية المتجن�شة بالجن�شية اللبنانية ولالأوالد 

القا�شرين للمراأة اللبنانية التي فقدت جن�شيتها بزواجها من اأجنبي وا�شتردتها بطالقها 

منه . هذه الحالة عندما تم تعديل المادة )7( من القرار 15 االآنف الذكر بموجب القانون 

بتاريخ 1960/1/11 التي خولت المراأة اللبنانية التي فقدت جن�شيتها بالزواج اأن ت�شتردها 

لدى الطالق .23 ق�شت محكمة التمييزفي لبنان بعدم وجود فرق بين الفئتين من اللن�شاء 

المذكورات اأعاله . وبالتالي ، فاإنه قيا�شا« على ذلك يحق لالأوالد القا�شرين من اأم لبنانية 
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باكت�شاب الجن�شية اللبنانية 24.

لم يتم تقبل هذا التوجه لمحكمة التمييز من قبل العديد من محاكم اال�شتئناف ، ولم يح�شم 

الفقه راأيه بهذا الخ�شو�ص ، واختلف الفقهاء بين موؤيد25 ومعار�ص26 .

بالتالي ، تخلق المادة )4( و�شعا« تمييزيا« بين الن�شاء اللبنانيات والن�شاء االأجانب المتزوجات 

من رجال مجن�شين بالجن�شية اللبنانية .  

التمييز الجندري )على ا�شا�ص الجن�ص( في اإطار مو�شوع االإقامة :

ذكرنا اآنفا« باأنه فيما يتعلق بم�شاألة انتقال الجن�شية اإلى اأوالدهن واأزواجهن فاإن الن�شاء 

اللبنانيات يعاملن على  اأنهن مواطنين من درجة ثانية .

اإال ان النظام االأبوي يذهب اإلى ابعد من ذلك لي�شمل الحق في االإقامة في بلدهم االم مع 

ازواجهن واأوالدهن . فال فرق بين االأجنبي المتزوج من المراأة اللبنانية واأي اجنبي اآخر ، 

فعملية الزواج ال يمنحه الحق التلقائي لالإقامة في لبنان .

بين اللبنانيات واللبنانيون : حقوق مختلفة فيما يتعلق بمو�شوع االإقامة :

يفر�ص االأمن العام اللبناني �شروطا« عديدة لمنح االإقامة في لبنان ، وهي 27:

اأ - اأن يكون طالب االإقامة لبنانيا اأو من اأ�شل لبناني مثبت بم�شتندات ر�شمية ويحمل جن�شية 

اأجنبية اأو عربية.

ب- اأن يكون طالب) ة ( االإقامة من والدة لبنانية �شرط اأن يكون على عاتق والدته وان ال 

يتجاوز الخام�شة ع�شرة من عمره عند تقديم طلب االإقامة.

ج- اأن تكون طالبة االإقامة زوجة ل�شخ�ص لبناني اأو اأن يكون طالب االإقامة زوجا للبنانية بعد 

التثبت من �شحة  الزواج و اإبراز وثيقة زواج منّفذة ح�شب االأ�شول وبالن�شبة للزوج يجب اأن 

يقدم اأي�شا تعهدا  عند الكاتب العدل بعدم القيام باأي عمل ماأجور في لبنان، اإ�شافة الى �شم 

م�شتند يثبت مدخوله ال�شهري الإعالته.

د -   اأن  يثبت طالب ) ة ( االإقامة  اأنه  له دخل �شهريا  ال يقل عن خم�شة ماليين ليرة  لبنانية  

اأو ما  يعادلها بالعمالت االأجنبية  متاأتيا عن تحويالت خارجية اأو تقاعدية اأو ما �شابه كافية 

الإعالته واأن ي�شم تعهدًا عند الكاتب العدل بعدم القيام باأي عمل ماأجور في لبنان.

هـ- اأن  يثبت  بموجب دفتر توفير اأنه �شاحب ر�شيد ال يقل عن ثالثماية  مليون ليرة لبنانية 

في اأحد  الم�شارف العاملة في لبنان مجمد منذ اأكثر من ثالثة اأ�شهر مرفق بتعهد منظم لدى 

الكاتب العدل بعدم قيامه باأي ماأجور في لبنان على اأن ت�شم الى المعاملة �شورة عن دفتر 

التوفير موقعة وم�شدقة من قبل رئي�ص مركز االأمن العام �شخ�شيا. 

و- اأن يكون طالب ) ة ( االإقامة موظفا اأو م�شتخدما دائما اأو متعاقدا لدى اإحدى ال�شفارات 

اأو المنظمات الدولية المعتمدة في لبنان، وبناء على طلب ال�شفارة و المنظمة، وحتى انتهاء 

المهمة المكلف بها.
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ز- اأن يكون طالب ) ة ( االإقامة من الم�شتثمرين العرب واالأجانب وفقا لتقدير المديرية العامة 

لالأمن العام بعد عر�ص الم�شتندات الالزمة.

  با�شتثناء الالجئين الفل�شطينيين ، لالأمن العام اللبناني اأن يمنح اإقامات »مجاملة« لبع�ص 

الفئات من االأجانب في الحاالت ال�شتة التالية:

العربـي اأو االأجنبـي من والـدة لبنانيـة اذا كان ال يعمـل.

زوجة اللبناني العربية اأو االأجنبية اأو الفل�شطينية الالآجئة في غير لبنان اإذا كانت ال تعمل.

 العربي اأو االأجنبي المولود في لبنان من والدين غير لبنانيين اإذا كان يتابع درا�شته .

 العربي اأو االأجنبي من اأ�شل لبناني ويحمل جن�شية ثانية تفر�ص عليه الح�شول على اإقامة في 

لبنـان

 الدبلوما�شي من مختلف الجن�شيات الذي �شبق له وعمل في لبنان ويرغب باالإقامـة فيه بعد 

اإحالته على التقاعـد .

 حاملو بطاقات االإقامة من فئة »قيد الدر�ص«.

يت�شمن المر�شوم 17561 ال�شادر بتاريخ 18 �شبتمبر1962 )المتعلق بتنظيم عمل االأجانب في 

لبنان( االأ�شخا�ص المتزوجون من ن�شاء لبنانيات واالأ�شخا�ص المولودون من االأمهات اللبنانيات 

، فعلى هوؤالء الح�شول على الموافقة الم�شبقة لوزارة العمل وال�شوؤون االجتماعية قبل الح�شول 

على االذن باالإقامة .

ن�شتنتج مما تقدم على اأنه:

للمراأة االأجنبية المتزوجة من رجل لبناني الحق بالح�شول على االذن باالإقامة في لبنان دون 

اأي �شروط )هذا اإذا لم ترغب بالح�شول الجن�شية اللبنانية ( .

ال يمكن لالأجانب المتزوجين من اللبنانيات االإقامة في لبنان اإال بعد اتمام عدة �شروط . 

وبالنتيجة قاإن القرارت والقواعد التي ترعى اذونات االإقامة لهوؤالء م�شابهة اإلى حد كبير 

لتلك التي ترعى جميع االأجانب 28. باالإ�شافة باأنه تتفاقم حجم التعقيدات في حالة زواجات 

الالجئين29 .

لالمهات اللبنانيات حق منح جن�شينهن اللبنانية اإلى اأوالدهن �شمن �شروط وحاالت معينة تم 

ذكرها �شابقا« )كون االأوالد تحت الو�شاية االأم ، ولم تتجاوز اأعمارهم الـ15 �شنة ( ، يمكن 

لالأمن العام اللبناني اأن يوافق على منح االأوالد الرا�شدين من اأم لبنانية )فوق الـ15 �شنة( 

اإقامة مجاملة ب�شرط اأال يعمل هوؤالء على االأرا�شي اللبنانية 30.

ت�شمل هذه ال�شيا�شة او�شاع الن�شاء اللبنانيات المتزوجات من الجئين فل�شطينيين غير م�شجلين 

، باالإ�شافة اإلى غيرهم من الالجئين )ولو كانوا معترف بهم كالجئين من قبل المفو�شية العليا 

لالجئين في منظمة االأمم المتحدة31 . هناك عدد غير قليل من الن�شاء اللبنانيات المتزوجات 

من الجئين فل�شطينيين اأو من الجئين غير فل�شطينيين .
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يتبع االأمن العام اللبناني – باعتباره المولج بمتابعة ق�شايا االإقامة – �شيا�شة خا�شة محددة 

فيما يتعلق بالالجئين الفل�شطينيين32 . اأما بالن�شبة لالجئين غير الم�شجلين ، فلي�ص هناك 

من قواعد تحكم اآثار زيجات هوؤالء اللبنانيات واالأو�شاع القانونية لهن والأوالدهن 33. وفيما 

يتعلق بالالجئين غير الفل�شطينيين فلي�ص هناك من اأحكام ترعى زيجات هوؤالء نظرا العتبارهم 

كمهاجرين غير �شرعيين حتى ولو كانوا معترفا” بهم من قبل المفو�شية العليا ل�شوؤون 

الالجئين. وبالنتيجة يعي�ص هوؤالء حياة هام�شية ويواجهون خطر االعتقال وال�شجن والترحيل ، 

مخلفين ورائهم زوجاتهم اللبنانيات واأوالدهم دون اأدنى حماية قانونية 34.

التمييز الجندري )على ا�شا�ص الجن�ص( بين الالجئين والالجئات الفل�شطينيات :

ن�شرت جمعية رواد فرونييرز في العام 2005 تحليال« قانونيا« ودرا�شة لل�شيا�شات المتبعة مع 

الالجئين الفل�شطينيين غير الم�شجلين في لبنان 35، بينت هذه الدرا�شة بان كل من ال�شلطات 

اللبنانية ومفو�شية غوث الالجئين الفل�شطينيين )االأنروا(     تمار�شان تمييزا »جندريا« فيما 

يتعلق بالحق في الت�شجيل 36.

في الواقع ، تعتمد مفو�شية غوث الالجئين الفل�شطينيين )االأنروا( النظام االأبوي في م�شاألة 

انتقال الحق في الت�شجيل . فانتقال الحق في الت�شجيل تتم عن طريق كبار الذكور في العائلة 

. اإن اتباع هذه ال�شيا�شة لهو خرق وا�شح لقانون مبادئ حقوق االإن�شان ، وت�شاهم في ا�شتفحال 

مو�شوع عدم االعتراف 37.

ينقل الرجل الفل�شطيني و�شعه القانوني اإلى كل من زوجته واأوالده .

 كما تم ذكره اآنفا« ، ت�شمح ال�شلطات اللبنانية والمفو�شية )االأنروا( لالجئ الفل�شطيني اإ�شافة 

قيود زوجته واأوالده اإلى ملف الت�شجيل الخا�ص به 38.

بالمقابل ، ال يمكن للمراأة الفل�شطينية نقل و�شعها القانوني اإلى زوجها واأوالدها .

 بالتالي ، فاأنه لم يتم منح الحقوق عينها للمراأة الفل�شطينية 39، التي بدورها ال ت�شتطيع اأن 

تدرج ا�شم زوجها في ملفات االأمم المتحدة ، وال ت�شتطيع نقل و�شعها القانوني اإلى اأوالدها 40.

التمييز الجندري )على ا�شا�ص الجن�ص( ينتج مزيدا من عديمي الجن�شية:

اإن التمييز الجندري الممار�ص من قبل ال�شلطات اللبنانية يت�شبب في ازدياد عدد عديمي 

الجن�شية في لبنان .

اإن �شيا�شة انكار حق المراأة اللبنانية في منح جن�شيتها اإلى زوجها االأجنبي واأوالدها ، وانكار حق 

الالجئة في نقل و�شعها القانوني اإلى اأوالدها ، تت�شبب في زيادة عدد عديمي الجن�شية ، وتخلق 

بالنتيجة حالة من تبعية الزوجة للزوج ، حتى بعد حدوث الطالق 41.

بطبيعة الحال ، فاإنه اإذا تم اعطاء المراأة الحق التلقائي في منح جن�شيتها الأوالدها ، فلن تدخل 

في متاهات طلب اذنات االإقامة .
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ي�شوء الو�شع اأكثر فاأكثر عندما تتزوج المراأة اللبنانية من الجئ غير م�شجل )فل�شطيني او غير 

فل�شطيني( ، ونظرا« لعدم الت�شجيل ال يمكن معاملة االأوالد من هذه الزيجات كاالأوالد المولودين 

من زيجات بين اللبنانيات واالأجانب من اأ�شحاب الجن�شيات )مع مراعاة �شرطي عدم تجاوز 

اأعمارهم 15 �شنة ووجودهم تحت و�شاية اأمهاتهم( 42. فاالأوالد المولودون من هذه الزيجات 

ي�شبحون عديمي الجن�شية مثلهم مثل اآبائهم 43.

في التو�شيات :

اإن التمييز الجندري )على ا�شا�ص الجن�ص( الموجود في الت�شريعات اللبنانية والممار�شة 

الفعلية لل�شلطات المعنية فيما يتعلق بحقي الجن�شية واالإقامة ، لهو خرق وا�شح لمبداأ الم�شاواة 

اأمام القانون ومبداأ حظر التمييز على اأ�شا�ص الجن�ص الم�شانان في كل من الد�شتور اللبناني 

وااللتزامات الملقاة على لبنان بموجب القوانين الدولية والوطنية.

 وعليه ، فاإنه على ال�شلطات اللبنانية الموجبات التالية:

ازالة كل اأنواع التمييز الجندري )على ا�شا�ص الجن�ص( في القوانين والممار�شات الر�شمية 

، وتحديدا في كل ما يتعلق بمو�شوعي الجن�شية واالإقامة . فعلى لبنان – وفي اإطار الحملة 

الوطنية لحقوق االإن�شان – اأن يعمل على التوفيق بين الت�شريعات الوطنية وبالتزاماتها 

بالمعاهدات الدولية ذات ال�شلة .

الرجوع عن كافة التحفظات اللبنانية على معاهدة الغاء جميع اأنواع التمييز �شد المراأة 

والبروتوكول الخا�ص الملحق بها .

ايجاد اأطر قانونية وتطبيقية وموؤ�ش�شاتية فعالة ل�شمان حماية الالجئين .

باالإ�شافة اإلى ما تقدم ، على الوكاالت الدولية التابعة لالأمم المتحدة ادراج الق�شاء على جميع 

اأنواع التمييزالجندري )على ا�شا�ص الجن�ص( فيما يتعلق بالجن�شية واالإقامة في جميع قراراتها 

واأن�شطتها بما فيها مكتب المفو�شية العليا لحقوق االإن�شان OHCHR، التعاون مع اللجنة 

البرلمانية لتطوير الخطة الوطنية للعمل على حقوق االإن�شان .

طرحت اللجنة المعنية بالق�شاء على التمييز �شد المراأة، الفريق العامل لما قبل الدورة بعد 

درا�شة تقرير لبنان ال�شوؤال التالي المتعلق بالجن�شية:44

CEDAW/C/(. نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري الثالث للبنان «

)LBN/3
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الجن�شية

28 - يقول التقرير اأطلقت »المنظمات غير الحكومية« المن�شوية في »ال�شبكة الن�شائية

اللبنانية«، في خريف العام 2005 ، ... حملة »جن�شّيتي حق لي والأ�شرتي«، بهدف تعديل

االأحكام التي تمّيز بين الجن�شين في قانون الجن�شية اللبنا ني »)الفقرة 164 (. هل تعتزم 

الحكومة اال�شتفادة من الزخم الذي ول د ته هذه الحملة التخاذ خطوات لتغيير االأحكام الواردة 

في قانون الجن�شية اللبناني التي تنطوي على التمييز �شد المراأة؟ يرجى تقديم تفا�شيل، بما 

في ذلك جدول زمني لالإ�شالح الت�شريعي«. 

وقد ردت ال�شلطات اللبنانية بالتالي45: 

»الجن�شية

ال�شوؤال رقم 28

اإن الو�شع ال�شيا�شي المتاأّزم الذي يعي�شه البلد منذ حرب تموز 2006 وتداعياتها

لم يف�شح المجال اأمام اأي تقّدم ر�شمي )حكومي اأو ت�شريع ي ( في مو�شوع اإعطاء االأم اللبنانية

المتزوجة من غير لبناني حق منح جن�شيتها الأوالدها«.

وفي تقريرها الختامي حول لبنان اعربت اللجنة عن ا�شتمرار قلقها حيال التمييز بين المراأة 

والرجل في قانون الجن�شية اللبناني واو�شت بتعديله46 

- وي�شاور اللجنة القلق ب�شاأن عدم رغبة الدولة الطرف �شحب تحفظه ا على الفقرة 2

من المادة 9. ومما يثير قلق اللجنة ب�شفة خا�شة تاأكيد الدولة الطرف اأنه لي�ص بو�شعها،

الأ�شباب �شيا�شية، تعديل قانون الجن�شية ال�شاري لديها بما ي�شمح للمراأة اللبنانية بمنح جن�شيتها 

الأطفالها وزوجها االأجنبي.

43 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على االإقرار باالآثار ال�شلبية المترتبة على قانون

الجن�شية ال�شاري لديها فيما يتعلق بالن�شاء اللبنانيات المتزوجات من اأجانب واأطفال

اأولئك الن�شاء واأن تقوم، تبعا لذلك، بتنقيح قانون الجن�شية ال�شاري لديه ا واإلغاء تحفظه ا

. على الفقرة 2 من المادة 9«.
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)Endnotes(

1  اللجنة المعنية بالق�ساء على التمييز �سد المراأة، النظر في التقارير المقدمة من الدول االأطراف 
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