
اسقاط الجنسیة التعسفي في البحرین: أداة للقمع 

1اسقاط الجنسية التعسفي في البحرين: أداة للقمع | 



 

  

 

 

  

 

2اسقاط الجنسية التعسفي في البحرين: أداة للقمع | 

مـنظمة سـالم لـلد;ـمقراطـ#ة وحـقوق اإل4ـسان هـي مـنظمة غـير حـكومـ#ة 
Rـسعى إلـى الـحفاظ عـلى الـمKادئ الـعالـم#ة لـلGرامـة واالحـترام مـن خـالل 
حــــــما;ــــــة الــــــد;ــــــمقراطــــــ#ة وحــــــقوق اإل4ــــــسان. فــــــي الــــــسعي لــــــتحقيق هــــــذە 
الـرؤ^ـة ، تهـدف مـنظمة سـالم لـلد;ـمقراطـ#ة وحـقوق اإل4ـسان إلـى الـتأثـير 
عـــلى الـــمجتمع الـــدولـــي، fـــما فـــي ذلـــك مـــمثلي األمـــم المتحـــدة لتحســـين 
ــــز الــــدعــــوة الحــــترام  ĵوضــــع حــــقوق اإل4ــــسان فــــي الشــــرق األوســــط، وتــــع
حـقوق اإل4ـسان والـد;ـمقراطـ#ة. لـتحقيق هـذە األهـداف، تجـري مـنظمة 
ـر ، وتـضع الـتوصـ#ات  سـالم عـمل#ات الـمراقـKة والتحـل#ل ، وتـصدر الـتقا̂ر
ـــعات ، وتـــنظم حـــمالت الـــمناصـــرة ، وتجـــري  wـــشأن الســـ#اســـات والvشـــ̂ر
ـــد مـــن الـــمعلومـــات ،  ĵـــب ، وتـــنضم إلـــى الـــتحالـــفات الـــفعالـــة. لـــلم الـــتد̂ر
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معهـــــد عـــــد;ـــــمي الج�ســـــ#ة واالنـــــدمـــــاج هـــــو أول مـــــنظمة غـــــير حـــــكومـــــ#ة 
ـز الـحق فـي الج�سـ#ة وحـقوق  ĵلـحقوق اإل4ـسان والـوحـ#دة الـمكرسـة لـتع
األشــــخاص عــــد;ــــمي الج�ســــ#ة عــــلى مســــتوى الــــعالــــم. تــــvبنى اســــتجاfــــة 
مــت�امــلة قــائــمة عــلى حــقوق اإل4ــسان لــظلم انــعدام الج�ســ#ة واإلقــصاء. 
فـــــــ#ما يـــــــتعلق fـــــــاســـــــتخدام و�ســـــــاءة اســـــــتخدام ســـــــلطات الحـــــــرمـــــــان مـــــــن 
الــمواطــنة ، فــإن إحــدى األولــ�^ــات الــموضــوعــ#ة لــلمنظمة هــي مــواجــهة 
الحـــرمـــان الـــتعسفي مـــن الج�ســـ#ة مـــن خـــالل الـــدعـــوة ومـــقاومـــة االتـــجاە 
ــد مــن الج�ســ#ة فــي ســ#اق األمــن الــقومــي ،  ــادة اســتخدام التجــ̂� نــحو ̂ز
ـد مـن الـمعلومـات ، راجـع:  ĵسـل#ط الـضوء عـلى الـمواقـف الجـد;ـدة. لـمRو

www.institutesi.org

الشـــKكة االقـــل#م#ة حـــول إنـــعدام الج�ســـ#ة فـــي مـــنطقة الشـــرق األوســـط 
ــق#ا (هــ�^ــتي) هــي شــKكة تجــمع بــين الــجهات الــفاعــلة الــتي  وشــمال إفــ̂�
تـعمل عـلى حـاالت انـعدام الج�سـ#ة فـي مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال 
ـــق#ا ، وتهـــتم بـــها. تـــركـــز أ4شـــطة الشـــKكة wـــش�ل عـــام عـــلى الحـــد مـــن  إفـــ̂�
حــاالت انــعدام الج�ســ#ة و�نــهائــها وحــما;ــة حــقوق اإل4ــسان لــألشــخاص 
ــق#ا. و¤ــش�ل  عــد;ــمي الج�ســ#ة فــي مــنطقة الشــرق األوســط وشــمال إفــ̂�
ا ، تــــتمثل اإلســــتراتــــ#ج#ة الــــتأســــ¥س#ة للشــــKكة فــــي تحــــد;ــــد  أ§ــــثر تحــــد;ــــد¦
ــــز الــــتضامــــن والــــتعاون ودعــــم  ĵحــــاالت انــــعدام الج�ســــ#ة وفــــهمها ، وتــــع

المناصرة.
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شكر وتقدير 

تـم نشـر ھـذا الـتقریـر مـن قـبل مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق اإلنـسان ، بـاالشـتراك مـع معھـد عـدیـمي الجنسـیة 

واالنـدمـاج والشـبكة االقـلیمیة حـول إنـعدام الجنسـیة فـي مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفـریـقیا (ھـویـتي). الـباحـث 

الـرئیسـي والـمؤلـف الـرئیسـي لـلتقریـر ھـو عـباس طـالـب. سـاھـمت كـایـا فـیلیكس فـي الـقسم الـقانـونـي الـدولـي مـن 

الـتقریـر. قـام أمـل دي تشـیكیرا بتحـریـر الـتقریـر وقـدم مـدخـالت إضـافـیة. یـعتمد الـتقریـر أیـًضا عـلى خـبرة ومـدخـالت 

تـومـاس مـاكـجي. تـم تحـریـر الـتقریـر ووضـعھ فـي صـورتـھ الـنھائـیة للنشـر مـن قـبل شـیماء الـقحص. صـممت ألـینا 

جـاسـكانـكا غـالف الـتقریـر.   تـم تـصمیم الـتقریـر مـن قـبل عـباس یـوسـف. شـكر خـاص لـلدكـتور مـسعود جھـرومـي 

والسید إبراھیم كریمي للسماح لنا بمشاركة قصصھم.. 

تمت ترجمة ھذا التقریر إلى العربیة من قبل شیماء القحص  
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مقدمة من د.علي أحمد الديري 

یتحــدث إدوارد ســعید فــي ســیرتــھ عــن أمــھ لحــظة 

وصــولــھم إلــى أمــریــكا فــي نــھایــة األربــعینیات،  

یــقول:"أضــَحْت شــخصاً بــال جنســیة بــعد ســقوط 

فلسـطین". لـم تـلفتني ھـذه الجـملة حـین قـرأت سـیرتـھ 

(خـارج الـمكان) قـبل عشـریـن عـامـاً، لـكنھا بـرزت لـي 

وأنــا أتــصفح الــكتاب اآلن، وكــأنــھا مــانشــیت فــي 

الصفحة األولى في جریدة ورقیة.  

كـنت أقـرأ فـي الـنسخة نـفسھا مـن الـكتاب بـعد أن طـلبت 

إرسـالـھ لـي مـن مـكتبتي الـتي فـقدتـھا بـعد رحـیلي مـن 

البحــریــن فــي 2011، الحــظت أنــي لــم أضــع حــتى 

إشـارة بـقلم الـرصـاص تـحتھا كـما ھـي عـادتـي قـبل أن 

تـتحول الـعادة إلـى اسـتخدام قـلم الـفالش األصـفر. قـد 

تـبدو ھـذه الـتفاصـیل غـیر مـھمة، لـكني أجـدھـا الفـتة، 

ألنـھا تـؤكـد لـي أن تجـربـة إسـقاط الجنسـیة تجـربـة 

وجـودیـة، ولیسـت تجـربـة سـیاسـیة، أو عـلى األقـل 

الـوصـف السـیاسـي ال یـمكنھ أن یسـتوعـبھا وإن كـان 

یتضمنھا. 

تجـربـة وجـودیـة، بـمعنى أنـھ ال یـمكنك أن تُـدركـھا 

بـالحـدیـث عـنھا، بـل بـتذوقـھا وعـیشھا وھـذا مـا جـعلني 

أكـثر اھـتمامـاً بـقصة األم مـن االبـن ھـذه الـمرة، شـعرت 

أنـي أشـترك مـعھا فـي تجـربـة وجـودیـة قـاسـیة، األم 

الـتي ولـدت فـي الـناصـریـة وعـاشـت فـي الـقدس رفـضت 

أن تُـقیم سـنتین مـتتالـیتین فـي أمـریـكا لـلحصول عـلى 

الجنســـیة، رفـــضت شـــرط اإلقـــامـــة فـــي نـــھایـــة 

األربـعینیات ورفـضتھ فـي نـھایـة الـثمانـینیات، فـضلت 

أن تـعیش فـي  لـبنان عـلى الـرغـم مـن مـآسـي الحـرب 

األھـلیة وانـقطاع الكھـربـاء وصـعوبـة الـحیاة وفـقدان 

األمــن. وجــدت تــراب الــشام وطــنھا غــیر الــقابــل 

لـالسـتبدال، لـم تـرد أن تـعیش فـي غـیر مـكانـھا، ولـعل 

وصـف سـعید لـحیاتـھ الـمبكرة یـوضـح ذلـك "غـیر أن 

الغالب كان شعوري الدائم أني في غیر مكاني".  

الــمكان ھــو الــوجــود، فــنحن ال نــسقط لــلوجــود مــن 

أرحـام أمـھاتـنا إال فـي مـكان، نـسمیھ أرضـا أو وطـنا أو 

بـالدا أو سـكنا أو تـرابـا، تـتربـى حـواسـنا عـلى فـطرتـھ، 

تـشق كـل حـاسـة فـینا خـبراتـھا األولـى فـي أرض تـشكل 

تجـربـتھا مـن خـاللـھا، وال یـمكنھا أن تـسقط مـنھا، ھـل 

ھـناك شـخص یـمكنھ أن یتخـلص مـن ذاكـرتـھ األم فـي 

مـرحـلة الـطفولـة؟ إنـھا االلـتقاطـة األولـى الـتي بـھا نـدرك 

الوجود. 

 تـسقط عـلیك أسـئلة الـوجـود بـقلق ال یـمكن تـفادیـھ، 

بمجـرد أن تـفقد ھـذا الـمكان ألي سـبب مـن األسـباب، 

كــأن تــھاجــر أو تُــبعد أو تــسقط جنســیتك أو تُــرحــل. 

أسـئلة مـن نـوع: مـن أنـت؟ إلـى أیـن تـنتمي؟ مـن ھـي 

جـماعـتك؟ كـیف سـیعرف أبـناؤك وطـنك الـمفقود؟ ھـل 

یــمكنھم أن یــشعروا بــأبــوتــك خــارج األرض الــتي 

عـرفـت فـیھا أبـاك؟ ھـل یـمكنك أن تـألـف وطـنا لـم 
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تـتذوقـھ طـفولـة حـواسـك؟ ھـل ھـناك أمـل بـالـعودة إلـى 

وطـنك؟ ھـل سـیرث أبـناؤك مـحنة وطـنھم، كـما ورث 

إدوارد ســعید مــحنة وطــنھ ووطــن أمــھ وأبــیھ؟ ھــل 

سـتكون أنـت وأبـناؤك (خـارج الـمكان)؟ ھـل أنـت سـبب 

فـقدان أبـنائـك لـحیاتـھم األلـیفة فـي وطـن أجـدادھـم حـیث 

عائلتھم الكبیرة؟  

سـتالزمـك غـصة ال شـفاء مـنھا، وسـتفرح كـثیرا حـین 

تجــد كــاتــبا مــن وطــنك الــمفقود، یــعبر عــنھا تــعبیرا 

درامـیا مـوجـعا وھـو یتحـدث عـن حـكایـة عـائـلتھ الـتي 

فـقدت وطـنھا قـبل ثـالثـة عـقود مـن ھجـرتـك "غـصة، 

یـھاجـرون تـاركـین بـالدا لـم تـعد لـھم، نـحو بـالد لـن 

تكون یوما لھم". 

ھــكذا تُــسقطك حــالــة (إســقاط الجنســیة) فــي مــحنة 

وجـودیـة ال عـالج لـھا، حـتى لـو اسـترجـعت وطـنك 

وردوا إلـیك جنسـیتك، فـمن یـمكنھ أن یـطبب الجـروح 

الـتي فـیك؟ ومـن یـمكنھ أن یـمسح شـقوة الـغربـة فـي 

روحـك؟ ومـن یـمكنھ أن یُجّسـر الـمسافـة بـین زمـن 

اإلسقاط وزمن االسترداد إن كان ثمة استرداد؟  

ھـذا الـتقریـر الـذي أكـتب مـقدمـتھ ھـنا، یـرصـد األرقـام، 

ویُــحصي الــحاالت، ویــقدم الــحیثیات، لــكن جــرح 

الـوجـود الـذي عـاشـھ كـل ھـؤالء ال یـمكن ألحـد أن 

یتحـدث عـنھ إال المجـروحـون أنـفسھم، الـذیـن وجـدوا 

أنــفسھم فــجأة قــد ســقطوا مــن أرضــھم ووطــنھم، 

وصــاروا حــالــة غــیر ُمــعّرفــة، حــالــة یــبحث فــیھا 

الــحقوقــیون، وتُــحقق فــیھا مــكاتــب األمــم المتحــدة، 

ویــتجاذبــھا الســیاســیون، وتتھــرب مــنھا حــكومــات 

العالم. 

1د.علي أحمد الدیري 

13 مایو2021 

ویندزر/كندا 

 

1باحث وكاتب أكادیمي، صدرت لھ عدة كتب، منھا كتاب بال ھویة، أسقطت جنسیتھ البحرینیة في ینایر 2015، مقیم حالیا في كندا 
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 ملخص تنفيذي

یـلقي ھـذا الـتقریـر نـظرة عـلى إسـقاط البحـریـن لجنسـیة الـمدافـعین عـن حـقوق اإلنـسان بـعد االنـتفاضـة البحـریـنیة عـام 

2011. ویحـلل الـتقریـر قـانـون الجنسـیة البحـریـنیة والـتعدیـالت الـالحـقة الـتي اعـتمدتـھا الـدولـة إلسـقاط الجنسـیة 

وإنـكار حـقوق مـواطـنیھا لـقمع الـمعارضـة. إن سـلطة سـحب الجنسـیة وانـعدام الجنسـیة، عـلى الـرغـم مـن أنـھا 

مـركـزة فـي أیـدي الـدولـة، لیسـت قـوة بـدون رادع. كـما سـوف یـناقـش الـتقریـر اتـفاقـیات ومـعایـیر حـقوق اإلنـسان 

والـقانـون الـدولـي والـمزیـد مـن الـضمانـات ضـد انـعدام الجنسـیة مـن حـیث الـدور الـذي تـلعبھ فـي الحـد مـن سـلطات 

الدولة غیر الخاضعة للرقابة في إسقاط الجنسیات. 

عـلى نـحو مـتزایـد، تسـتشھد الـعدیـد مـن الـدول بـاألمـن الـقومـي كـوسـیلة إلضـفاء الشـرعـیة والـمصادقـة عـلى أفـعالـھا 

غـیر الشـرعـیة والـباطـلة إلـى حـد كـبیر لسـیادة دولـتھا فـي اسـتخدامـھا أداء سـحب الجنسـیة – وھـو دافـع سـیتم تحـلیلھ 

فـیما یـتعلق بـالـمعایـیر الـدولـیة لـحقوق اإلنـسان. سـیتم فـحص حـالـتین إلسـقاط الجنسـیة لـمواطـنین بحـریـنیین، 

بـاإلضـافـة إلـى بـیانـات قـیاس أخـرى تسجـل االتـجاه الـمتزایـد مـن قـبل السـلطات البحـریـنیة لتجـریـد الجنسـیة فـي الـعقد 

الماضي. 
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المقدمة 

حـصلت مـملكة البحـریـن الـواقـعة فـي الخـلیج الـعربـي 

عـلى اسـتقاللـھا فـي عـام 1971. تـمتد الـدولـة الخـلیجیة 

الـصغیرة عـلى مـساحـة 800 كـیلومـتر مـربـع تـقریـبًا 

ویــبلغ عــدد ســكانــھا 1.641 مــلیون نــسمة، نــصفھم 

تـقریـبًا مـن األجـانـب. عـبر الـتاریـخ، كـانـت البحـریـن 

مـجتمعاً مـنقسًما تـغذیـھ الـطائـفیة الـدیـنیة. تـحكم عـائـلة آل 

خـلیفة الـسنیة الـمجتمع ذي األغـلبیة الشـیعیة ولـقد تـبنى 

الـنظام الـملكي سـیاسـات فـرق تسـد، مـما أدى إلـى إبـعاد 

األغـلبیة الشـیعیة إلـى "مـركـز مـن الـدرجـة الـثانـیة" مـن 

أجــل "الــحفاظ عــلى الســیطرة الســیاســیة مــن خــالل 

2تــمكین األقــلیة الــسنیة". عــالوة عــلى ذلــك، عــانــت 

الـبالد تـاریـخیاً مـن مـعایـیر وظـروف حـقوق اإلنـسان 

السـیئة مـما أدى إلـى اسـتیاء مـجتمعي عـام واضـطراب 

فیما یتعلق بحقوقھم. 

وبـالـتالـي، كـان لـلمواطـنین البحـریـنیین تـاریـخ طـویـل 

فــي مــعارضــة نــظام آل خــلیفة الــملكي بــدًءا مــن 

االضــطرابــات األھــلیة الــكبیرة الــتي تــعود إلــى 

عشـریـنیات الـقرن الـماضـي عـندمـا كـانـت البحـریـن 

محـمیة بـریـطانـیة وبـلغت ذروتـھا فـي مـنتصف وأواخـر 

الـتسعینیات تـلیھا انـتفاضـة 2011. انـطلقت ثـورات 

الـربـیع الـعربـي فـي البحـریـن فـي أعـقاب االنـتفاضـات 

الـشعبیة فـي مـصر وتـونـس، وخـرج الـشعب البحـریـني 

إلــى الــشوارع فــي 14 فــبرایــر 2011 لــلمطالــبة 

بـحقوقـھم األسـاسـیة واالعـتراف بـالحـریـات السـیاسـیة 

فــي الــذكــرى الــعاشــرة لــمیثاق الــعمل الــوطــني فــي 

البحــریــن الــذي وعــد الــبالد بــالــكثیر. أدت ھــذه 

االحـتجاجـات السـلمیة لـلخوف داخـل األسـرة الـحاكـمة 

الـتي ردت بـقمع لـالحـتجاجـات. قُـتل عـدد قـلیل مـن 

الـمتظاھـریـن وأصـیب اآلالف، كـما قُـبض عـلى آالف 

الـمتظاھـریـن، بـمن فـیھم قـادة الـمعارضـة والنشـطاء، 

والــمحامــون، واألطــباء، والــصحفیون. تــم تــعلیق 

األحــزاب الســیاســیة الــمعارضــة ووســائــل اإلعــالم 

المستقلة، وفصل آالف العمال الشیعة من وظائفھم. 

فــي 29 یــونــیو 2011، أنــشأ الــملك حــمد الــلجنة 

البحـریـنیة المسـتقلة لـتقصي الـحقائـق (BICI) لـلتحقیق 

فـي "الـحوادث" الـتي حـصلت فـي فـبرایـر ومـارس. 

وكـان رئـیس الـلجنة ھـو محـمود شـریـف بسـیونـي وھـو 

بــروفــیسور مــصري الجنســیة كــان قــد تــرأس فــي 

الـسابـق لـجنة عـینھا مجـلس األمـن الـدولـي لـلتحقیق فـي 

جـرائـم الحـرب فـي یـوغـوسـالفـیا الـسابـقة. خـلص تـقریـر 

الـلجنة البحـریـنیة المسـتقلة لـتقصي الـحقائـق والـمؤلـف 

مــن 513 صــفحة وتــم نشــره فــي وقــت الحــق فــي 

2 سالم للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان [منظمة سالم]، "ما بعد االستقالل الطائفیة والسیادة الحدیثة" في تقریر عقد القمع: السلطویة في البحرین، 
2011-2020، 2021، متاح على <https://salam-dhr.org/wp-content/uploads/2021/02/Salam9FEB2021.pdf> [تم الدخول في 3 

مایو 2021]
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نـوفـمبر/ تشـریـن الـثانـي إلـى أن قـوات األمـن اسـتخدمـت 

الـقوة الـمفرطـة وعـذبـت الـمتظاھـریـن وتـمتعت بـثقافـة 

اإلفـالت مـن الـعقاب حـیث لـم یُـحاسـب أي شـخص عـلى 

3مخالفة القانون.  

شھـدت البحـریـن تـدھـوًرا فـي أوضـاع حـقوق اإلنـسان 

واســـتمرار الـــقمع مـــنذ انـــتفاضـــة 2011. نُـــفذت 

االعـــتقاالت الـــتعسفیة بـــشكل مـــنتظم عـــلى مـــدى 

الـسنوات الـعدیـدة الـماضـیة، واسـتمرت قـوات األمـن 

فـي نـمط الـتعذیـب وسـوء الـمعامـلة والتحـرش الجنسـي 

أثـناء االعـتقاالت فـي أمـاكـن االحـتجاز والـسجون. تـم 

حـظر الجـمعیتین السـیاسـیتین الـمعارضـتین الـرئیسـیتین 

وھـّن جـمعیة الـوفـاق الـوطـني اإلسـالمـیة وجـمعیة 

الـعمل الـوطـني الـدیـمقراطـي - وعـد فـي عـامـي 2016 

و2017 عـلى الـتوالـي. فـي یـونـیو 2018، صـادقـت 

حـكومـة البحـریـن عـلى تـعدیـل قـانـونـي یـمنع أي شـخص 

یــنتمي إلــى ھــذه األحــزاب مــن الــترشــح لــلمناصــب 

السـیاسـیة. یـتم اسـتخدام عـقوبـة اإلعـدام ضـد الـمواطـنین 

الـذیـن أدیـنوا فـي مـحاكـمات جـائـرة وشـابـتھا انـتھاكـات 

4جسـیمة لـإلجـراءات الـقانـونـیة ومـزاعـم الـتعذیـب. 

اعــتباًرا مــن 30 أبــریــل 22021، كــان ھــناك 12 

شــخًصا مــعرضــین لخــطر اإلعــدام الــوشــیك، فــي 

انـتظار تـصدیـق الـملك فـقط. كـل الـصحافـة المسـتقلة 

مـــمنوعـــة، والســـلطة الـــقضائـــیة لیســـت مســـتقلة، 

والـمحاكـمات غـیر عـادلـة وال تسـتوفـي مـعایـیر الـقانـون 

الـدولـي. وتـمت مـحاكـمة مـدنـیین أمـام مـحاكـم عـسكریـة 

وانــتُزعــت اعــترافــات الــعدیــد مــن الــسجناء تــحت 

الــتعذیــب. تــتمتع قــوات األمــن بــثقافــة اإلفــالت مــن 

الــعقاب، بــینما تــواصــل الــحكومــة انــتھاك الــقوانــین 

بـدعـوى حـمایـة الـمجتمع مـن األعـمال اإلرھـابـیة، 

ذریــعة تســتخدم لــتبریــر وإضــفاء الشــرعــیة عــلى 

5الممارسات االستبدادیة والرجعیة ضد المواطنین.  

إحـدى ھـذه الـممارسـات الـتي لـھا تـأثـیر مـدمـر عـلى 

الـحقوق الـفردیـة والـعائـالت وحـتى األجـیال الـقادمـة 

ھـي الحـرمـان مـن الجنسـیة (یـشار إلـیھ أیـًضا بـاسـم 

ســـحب الجنســـیة). مـــنذ عـــام 2012، انخـــرطـــت 

الــحكومــة فــي عــملیات ســحب تــعسفیة عــشوائــیة 

للجنسـیة كـأداة لـلقمع، واسـتھدفـت بـشكل غـیر قـانـونـي 

قـادة الـمعارضـة السـیاسـیة ونشـطاء حـقوق اإلنـسان 

والــصحفیین واألكــادیــمیین وعــلماء الــدیــن وحــتى 

األشــخاص الــذیــن لــیس لــدیــھم أي انــتماء دیــني أو 

سـیاسـي. ووفـقًا لـلمعلومـات الـمتاحـة، فـقد ُحـرم 985 

http://www.bici.org.bh/> 3 اللجنة البحرینیة المستقلة لتقصي الحقائق، تقریر اللجنة البحرینیة المستقلة لتقصي الحقائق، 2011، متاح على
  <indexd6cc.html?lang=ar

 <https://salam-dhr.org/?p=3509> 4 منظمة سالم، البحرین: تعمیق دوامة القمع، 2018، متاح على

https://salam-> :5 لمزید من المعلومات حول آخر انتھاكات حقوق اإلنسان في البحرین، یرجى زیارة موقع سالم للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان
 <dhr.org/?lang=ar
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شـخًصا مـن جنسـیتھم مـنذ عـام 2012، مـن بـینھم 434 

شـخًصا عـلى األقـل بـاقـیین مـن دون جنسـیتھم. نُفِّذ ھـذا 

الحـرمـان الـتعسفي مـن الجنسـیة بـوسـائـل مـختلفة مـن 

خـالل الـمراسـیم الـملكیة واألحـكام الـقضائـیة واألوامـر 

الـوزاریـة، غـالـبًا دون أي أسـاس قـانـونـي مـع إدخـال 

تعدیالت تشریعیة الحقة لخلق وھم بالمشروعیة. 

یـجب أن یُـنظر إلـى مـمارسـة حـكومـة بحـریـن إللـغاء 

الجنسـیة عـلى أنـھا واحـدة مـن الـعدیـد مـن األدوات 

الـتعسفیة والـغیر لـلدیـمقراطـیة فـي الـتي تسـتخدمـھا لـقمع 

الــمعارضــة والــحفاظ لــقبضتھا عــلى الســلطة. مــثل 

اســتخدام الــحكومــة لــلتعذیــب أو عــقوبــة اإلعــدام أو 

مــصادرة الــممتلكات، فــإن الحــرمــان مــن الجنســیة 

مـصمم كـإجـراء إلثـارة الـخوف والتسـبب فـي ضـرر 

عـمیق وغـیر قـابـل لـإلصـالح فـي كـثیر مـن األحـیان. 

عـالوة عـلى ذلـك، غـالـبًا مـا یـتم فـرض اإلجـراء جـنبًا 

إلـى جـنب مـع مـمارسـات أخـرى. عـلى سـبیل الـمثال، 

مــن الــمرجــح أیــًضا أن یــتعرض ضــحایــا ســحب 

الجنسـیة لـالحـتجاز الـتعسفي والـتعذیـب واالسـتیالء 

عـلى مـمتلكاتـھم. ولـعل االخـتالف عـن اإلجـراءات 

األخـرى ھـو تـأثـیره عـلى األجـیال. ال یـمكن لـألفـراد 

المحـرومـین مـن جنسـیتھم البحـریـنیة نـقل جنسـیتھم إلـى 

أطـفالـھم، وبـالـتالـي الـتأثـیر یـكون عـلى األجـیال الـقادمـة 

أیًضا. 

مــن خــالل ھــذا الــتقریــر، ســوف یــتضح أن ســحب 

الجنســیة فــي البحــریــن یــنتھك الــمعایــیر الــدولــیة 

والـتزامـات البحـریـن بـموجـب الـقانـون الـدولـي. فـي 

مـعظم حـاالت سـحب الجنسـیة، فشـلت البحـریـن فـي 

احـترام الـتزامـھا بـمنع وتـجنب وتـقلیل حـاالت انـعدام 

الجنسـیة. تـقریـبا جـمیع الـذیـن ُجـردوا مـن جنسـیتھم مـنذ 

عــام 2012 أصــبحوا عــدیــمي الجنســیة. لــم تــأخــذ 

السـلطات فـي االعـتبار أو تـضمن أن انـعدام الجنسـیة 

لیس نتیجة الحرمان من الجنسیة. 

سـیتم بـحث ھـذه الـممارسـة وآثـارھـا أوالً فـي لـمحة 

عـامـة عـن تـطور قـانـون الـدولـة فـیما یـتعلق بجنسـیتھا، 

وكـذلـك الحـرمـان أو التجـریـد مـن الجنسـیة والـتي سـیتم 

تحــلیلھا فــي نــصوصــھا الــمقننة لــقانــون الجنســیة 

6البحـریـنیة لـعام 1963، وعـلى الـقانـون رقـم (21) 

لـسنة 2014 بـتعدیـل بـعض أحـكام قـانـون الجنسـیة 

7البحـریـني لـعام 1963، وعـلى الـمرسـوم رقـم (20) 

لـسنة 2013 بـتعدیـل بـعض أحـكام الـقانـون رقـم (58) 

<https://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=4357> 6 قانون الجنسیة البحرینیة لعام 1963 متاح على

https://www.legalaffairs.gov.bh/> 7 قانون رقم (21) لسنة 2014 بتعدیل بعض أحكام قانون الجنسیة البحرینیة لعام 1963 متاح على
 <AdvancedSearchDetails.aspx?id=9978
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8اإلرھابیة، مع مراعاة الدستور البحریني. لــسنة 2006 بــشأن حــمایــة الــمجتمع مــن األعــمال 

ثـانـیًا، سـتتم مـناقـشة اإلطـار الـقانـونـي الـدولـي الـمتعلق 

بـالجنسـیة وحـرمـانـھا وسـحبھا، بـاالعـتماد عـلى مـعایـیر 

الــقانــون الــدولــي ذات الــصلة كــما تــم تجــمیعھا 

وتـوضـیحھا فـي "الـمبادئ الـمتعلقة بحـرمـان الجنسـیة 

9كـإجـراء لحـمایـة اآلمـن الـقومـي".  كـما ھـو مـبین فـي 

الـمبادئ وسـیتم مـناقشـتھ بـمزیـد مـن الـتفصیل فـي ھـذا 

الـتقریـر، ال یـنبغي لـلدول أن تحـرم األشـخاص مـن 

الجنسـیة لـغرض الـحفاظ عـلى األمـن الـقومـي، وأي 

مـمارسـة السـتثناء مـن ھـذه الـقاعـدة، یـجب تفسـیرھـا 

وتـطبیقھا بـشكل ضـیق، كـما انـھا محـدودة بـدرجـة أكـبر 

مـن خـالل مـعایـیر أخـرى راسـخة فـي الـقانـون الـدولـي. 

وتــشمل ھــذه الــقیود: تــجنب انــعدام الجنســیة، حــظر 

الـتمییز، حـظر التجـریـد الـتعسفي مـن الجنسـیة، الـحق 

فـي مـحاكـمة عـادلـة وسـبل االنـتصاف والـتعویـض، 

وغـیرھـا مـن االلـتزامـات والـمعایـیر الـمنصوص عـلیھا 

في القانون الدولي لحقوق اإلنسان. 

وسـیركـز الـتقریـر بـعد ذلـك عـلى اتـجاه مـمارسـة سـحب 

الجنسـیة البحـریـنیة بـعد عـام 2011، مـع األخـذ فـي 

االعـتبار تـطور الـقانـون الـوطـني البحـریـني، فـضالً 

عـن اإلطـار الـقانـونـي الـدولـي الـمصاحـب. بـاإلضـافـة 

إلـى ذلـك، سـیتم مـناقـشة حـالـتین دراسـیتین حـول إسـقاط 

الجنسـیة بـالـتفصیل إلعـطاء لـمحة عـامـة عـن الـعملیة 

والـنضال الـذي یـمر بـھ بـعض البحـریـنیین وأسـرھـم 

بـعد تجـریـدھـم مـن الجنسـیة. وفـي الـنھایـة، سـیختتم 

التقریر بملخص النص مع التشدید على التوصیات. 

جمیع المعلومات الواردة في ھذا التقریر محدثة اعتباًرا من 30 أبریل 2021. 

https://> 8مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حمایة المجتمع من األعمال اإلرھابیة
 <www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=11438

https://> 9 المبادئ المتعلقة بحرمان الجنسیة كإجراء لحمایة اآلمن القومي [المبادئ]، معھد عدیمي الجنسیة واالندماج، 2021، متاح على
  <files.institutesi.org/PRINCIPLES_Arabic.pdf
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التأثير اإلنساني لسحب الجنسية: قضية الدكتور مسعود جهرمي 

فـــي یـــوم الســـبت الـــموافـــق 31/1/2015، كـــان 

األكـادیـمي بـالـجامـعة األھـلیة بـالـمنامـة السـید مـسعود 

مـیرزا جھـرمـي یـتناول الـغداء مـع عـائـلتھ عـندمـا بـدأ 

بـتلقي رسـائـل مـن بـعض أصـدقـائـھ یـسألـونـھ عـما إذا 

كــانــت قــصص ســحب جنســیتھ صــحیحة. فــي ذلــك 

الـوقـت، انتشـرت عـلى وسـائـل الـتواصـل االجـتماعـي 

قـائـمة تـضم 72 بحـریـنیًا أسـقطت جنسـیاتـھم بـموجـب 

مـرسـوم مـلكي. ورأى د. جھـرمـي اسـمھ عـلى الـقائـمة 

دون تلقي أي إخطار رسمي من السلطات. 

مـعانـاة الـدكـتور جھـرمـي مـع انـعدام الجنسـیة لـھا تـاریـخ 

طـویـل. ھـو مـن عـائـلة بحـریـنیة مـن أصـل فـارسـي 

عـاشـت فـي الـبالد ألكـثر مـن قـرن. إال أن بـعض أفـراد 

عــائــلتھ فــقط تــمكنوا مــن الــحصول عــلى الجنســیة 

البحــریــنیة، واعــتبر الــباقــون مــن "الــبدون" (بــدون 

جنســیة، أي عــدیــمي الجنســیة) ألســباب عــرقــیة 

وطـائـفیة. كـان انـعدام الجنسـیة لـلدكـتور جھـرمـي عـقبة 

أمـام طـموحـاتـھ األكـادیـمیة، حـیث تـمكن مـن الـحصول 

عــلى وثــیقة ســفر مــؤقــتة فــقط لــمواصــلة دراســتھ 

الـــجامـــعیة خـــارج الـــبالد. بـــعد أن أنھـــى درجـــة 

الـماجسـتیر فـي ھـندسـة الـتحكم وتـكنولـوجـیا الـمعلومـات 

فـي الـمملكة المتحـدة، تـم قـبولـھ فـي بـرنـامـج الـدكـتوراه 

فـي ھـندسـة الشـبكات فـي جـامـعة كـینت. فـي صـیف عـام 

1999، قــبل إنــھاء أطــروحــة الــدكــتوراه، اضــطر 

الـدكـتور جھـرمـي لـلعودة للبحـریـن لـزیـارة والـدتـھ 

الــمریــضة. اســتمرت إقــامــتھ فــي البحــریــن قــرابــة 

الـعامـین ألن السـلطات رفـضت تـزویـده بـوثـیقة سـفر 

أخـرى لـلعودة إلـى إنجـلترا والـدفـاع عـن أطـروحـة 

الـدكـتوراه. لـم یـكن حـتى عـام 2001 بـعد أن نـفذت 

البحـریـن بـعض اإلصـالحـات تـم حـصول الـدكـتور 

جھـرمـي أخـیًرا عـلى الـحق فـي الجنسـیة البحـریـنیة 

وتمكن من الحصول على الدكتوراه. 

فـي وقـت انـتفاضـة فـبرایـر 2011 فـي البحـریـن، كـان 

الـدكـتور جھـرمـي أسـتاًذا فـي الـجامـعة األھـلیة فـي 

الـمنامـة ورئـیًسا لـمركـز ثـقافـي. عـلى الـرغـم مـن أنـھ لـم 

یـكن فـي الـبالد فـي بـدایـة االحـتجاجـات ولـم یـشارك فـي 

أي حـدث سـیاسـي أو عـلني فـي ذلـك الـوقـت، فـقد تـم 

اعــتقال الــدكــتور جھــرمــي فــي 14 أبــریــل 2011. 

داھــمت قــوات األمــن مــنزلــھ فــي مــنتصف الــلیل 

وجــرجــرتــھ أمــام عــائــلتھ دون إبــداء أي مــذكــرة أو 

تفســیر. وبــعد خــمسة أشھــر فــي الــسجن، ُزعــم أنــھ 

خـاللـھا تـعرض لـلتعذیـب وسـوء الـمعامـلة واإلذالل 

المســـتمر ووضـــعھ فـــي الـــحبس االنـــفرادي لـــمدة 

شھــریــن، تــمت مــحاكــمتھ بــتھمة "الــمشاركــة فــي 

احـتجاج غـیر مـرخـص". أطـلق سـراحـھ بـكفالـة بـعد 

الجــلسة الــثانــیة. بــعد عشــرة أشھــر، حــكمت عــلیھ 

الـمحكمة بـالـسجن أربـعة أشھـر. یُـعتقد عـلى نـطاق 
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واســع أن الــدافــع الــحقیقي وراء اعــتقال الــدكــتور 

جھـرمـي وتـعذیـبھ كـان مـنصبھ كـأكـادیـمي یـدعـم حـقوق 

اإلنــسان ویــشارك فــي الــنشاط مــن أجــل الــعدالــة 

االجـتماعـیة والـثقافـیة. بـعد قـضاء عـقوبـتھ عـاد الـدكـتور 

جھـرمـي إلـى عـملھ وواصـل حـیاتـھ األكـادیـمیة بـعیداً 

عـن اإلعـالم واألنشـطة السـیاسـیة. لـم یـكن لـھ أي نـشاط 

سـیاسـي، حـتى عـلى وسـائـل الـتواصـل االجـتماعـي، 

حـتى انـتخابـات 2014 الـبرلـمانـیة الـتي قـرر مـقاطـعتھا 

مثل كثیر من البحرینیین اآلخرین. 

بـعد تـعمیمھ عـلى وسـائـل الـتواصـل االجـتماعـي فـي 31 

یـنایـر 2015، نُشـر الـمرسـوم الـرسـمي رقـم (8) لـعام 

2015 فـي الجـریـدة الـرسـمیة فـي 5 فـبرایـر 2015. 

تـضم الـقائـمة 72 مـواطـنا بحـریـنیا أسـقطت جنسـیتھم، 

بـمن فـیھم مـسعود جھـرمـي. نـص الـمرسـوم عـلى إلـغاء 

جنســیة 72 فــرًدا عــلى أســاس الــمادة 10 (ج) مــن 

قــانــون الجنســیة البحــریــني لــعام 1963، الــمعدل 

بـالـقانـون رقـم (21) لـسنة 2014 بـتعدیـل بـعض أحـكام 

قـانـون الجنسـیة البحـریـني لـعام 1963، والـذي یـسمح 

بـالحـرمـان مـن الجنسـیة لـألشـخاص الـذیـن یتسـببون 

 ً "فـي اإلضـرار بـمصالـح الـمملكة أو تـصرف تـصرفـا

یناقض واجب الوالء لھا". 

أسـقط ھـذا الـقرار جنسـیة األكـادیـمیین ونشـطاء حـقوق 

اإلنـسان والنشـطاء السـیاسـیین وعـلماء الـدیـن دون أي 

إجـراءات قـانـونـیة أو مـحاكـمة. الـقاسـم المشـترك بـین 

ھـؤالء األفـراد ھـو مـقاطـعتھم لـالنـتخابـات الـبرلـمانـیة 

لــعام 2014 ومــعارضــتھم لــلحكومــة. واســتأنــف د. 

جھـرمـي وسـبعة آخـرون الـقرار أمـام الـمحكمة الـمدنـیة 

الـكبرى األولـى. ورفـضت الـمحكمة االسـتئناف فـي 7 

دیـسمبر 2015 عـلى أسـاس أن الـحكومـة تـتمتع بـكامـل 

حــقوقــھا فــي تــقییم التھــدیــدات الــتي تھــدد ســالمــة 

واســتقرار أمــنھا الــداخــلي والــخارجــي، وإصــدار 

الجنسیة أو إسقاطھا ال یخضع للرقابة القضائیة. 

فـي 5 فـبرایـر وھـو تـاریـخ نشـر الـمرسـوم فـي الجـریـدة 

الــرســمیة، اســتدعــت اإلدارة الــعامــة لــلجوازات 

والھجـرة والجنسـیة الـدكـتور جھـرمـي لتسـلیم جـواز 

سـفره وبـطاقـة ھـویـتھ. كـما طُـلب مـنھ الـتوقـیع عـلى 

تعھـد یـنص عـلى وجـوب حـضوره عـند الـطلب، وفـي 

غــضون أســبوعــین، یــجب عــلیھ اتــخاذ قــرار إمــا 

بـمغادرة البحـریـن أو تـغییر وضـع إقـامـتھ. وھـذا یـعني 

أن زوجـتھ اإلیـرانـیة، السـیدة إلـھام شـاكـري، كـانـت 

أیـًضا ِعـرضـة لـلترحـیل مـن البحـریـن ألن إقـامـتھا 

صـدرت عـلى أسـاس أنـھا زوجـة مـواطـن بحـریـني. 

كـانـت تنھـي درجـة الـماجسـتیر فـي البحـریـن فـي ذلـك 

الـوقـت وكـانـت عـلى وشـك بـدایـة دراسـتھا لـدرجـة 

الــدكــتوراه. نــتیجة لــذلــك، لــم تــتمكن مــن مــواصــلة 

دراسـتھا وسـاھـم ھـذا الـوضـع فـي االنھـیار النفسـي 

والجسـدي للسـیدة شـاكـري حـیث دخـلت المسـتشفى عـدة 
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مـرات لـتلقي الـعالج. وبـناء عـلى إصـرار أطـبائـھا 

وافـقت عـلى الـسفر إلـى إیـران لـتلقي الـعالج وزیـارة 

عـائـلتھا، بـعد أن تـأكـدوا مـن قـدرتـھا عـلى الـعودة إلـى 

البحرین قبل انتھاء صالحیة تأشیرة إقامتھا. 

بـعد تـلقیھ اسـتدعـاء قـضائـي بـخصوص إقـامـتھ الـتي 

أصـبحت اآلن "غـیر الـقانـونـیة" فـي البحـریـن، خـاطـب 

الـدكـتور جھـرمـي اإلدارة الـعامـة لـلجوازات والھجـرة 

والجنسـیة فـي 16 أبـریـل 2015، مـوضـًحا أنـھ لـیس 

لـدیـھ أي جنسـیات أخـرى، وأنـھ مسـتعد لـلحصول عـلى 

كـفیل بحـریـني بھـدف اسـتعادة حـیاتـھ فـي بـلده. وكـبدیـل 

عـن ذلـك، طـلب مـنھم إصـدار جـواز سـفر مـؤقـت لـھ 

لتسھــیل مــغادرتــھ الــبالد. ولــم یــؤخــذ طــلبھ بــعین 

االعــتبار، وأمــرت الــمحكمة الــجنائــیة الــصغرى 

بــترحــیلھ فــي 14 مــایــو 2015 واســتأنــف الــدكــتور 

جھــرمــي الــقرار. عــندمــا تــغیر مجــرى مــحكمة 

االســتئناف بــعد ســلسلة مــن الــتأجــیالت الــرســمیة، 

واتـضح أن تـرحـیلھ كـان حـتمیًا، قـدم خـطابًـا إلـى وزیـر 

الـداخـلیة فـي 25 فـبرایـر 2016، یـطلب مـنھ تـأخـیر 

تـنفیذ الـترحـیل القسـري حـتى نـھایـة الـعام الـدراسـي 

البـنھ. كـانـت زوجـتھ ال تـزال تـتلقى الـعالج فـي إیـران، 

لـذلـك كـان الـدكـتور جھـرمـي الـولـي األمـر الـوحـید البـنھ 

فـي البحـریـن. وفـي الـوقـت نـفسھ، الـتقى بـرئـیس ونـائـب 

رئـیس الـمؤسـسة الـوطـنیة لـحقوق اإلنـسان وطـلب مـنھم 

التدخل في ھذا الشأن. 

بــعد عــدم تــلقي أي وعــود مــن الــمؤســسة الــوطــنیة 

لــحقوق اإلنــسان أو أي رد مــن وزیــر الــداخــلیة، 

اضـطرت السـیدة شـاكـري إلـى الـمخاطـرة بـصحتھا 

والـعودة إلـى البحـریـن فـي 6 أبـریـل 2016. وفـي نـفس 

الـیوم، ُرفـض اسـتئناف د. جھـرمـي وفـي صـباح الـیوم 

الـتالـي، تـلقى مـكالـمة مـن اإلدارة الـعامـة لـلجوازات 

والھجـرة والجنسـیة تـطلب حـضوره. الـتقى الـدكـتور 

جھـرمـي وزوجـتھ بـنائـب رئـیس الـمؤسـسة الـوطـنیة 

لـحقوق اإلنـسان وقـیل لـھ أن رئـیس الـمؤسـسة الـوطـنیة 

لــحقوق اإلنــسان كــان یــتابــع األمــر شــخصیًا وأن 

الـقانـونـیین المنتسـبین إلـى الـمؤسـسة الـوطـنیة لـحقوق 

اإلنـسان أوصـوا بـأن یُـقَِدم مـحامـي الـدكـتور جھـرمـي 

طـلبًا لـتأجـیل تـنفیذ الـحكم. تـم تـقدیـم ھـذا الـطلب لـكن 

الــقاضــي لــم یــعلق عــلى الــطلب. وتــلقى الــدكــتور 

جھــرمــي اتــصاالت مــتواصــلة مــن اإلدارة الــعامــة 

لـلجوازات والھجـرة والجنسـیة وكـرر لـھم أنـھ یـنتظر 

حــكم الــقاضــي. ومــع ذلــك، بــعد مــالحــظة بــعض 

تـلمیحات التھـدیـد مـن قـبلھم، اتخـذ قـراًرا بـالـذھـاب 

إلیھم. 

ولـدى وصـولـھ لـإلدارة الـعامـة، كـانـوا مـوظـف حـكومـي 

وحــارس أمــن فــي انــتظار الــدكــتور جھــرمــي. وقــد 

أوضــح لــھ أن قــرار الــقاضــي لــن یــكون ســاري 

الــمفعول، وأن تــرحــیلھ ســیكون فــوریًــا. طُــلب مــن 

الـدكـتور جھـرمـي اخـتیار وجھـتھ، فـاخـتار الـمملكة 
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المتحـدة. قـال الـموظـف إن ذلـك غـیر مـمكن بسـبب 

قـیود الـتأشـیرة. ثـم عـرض عـلیھ االخـتیار بـین الـعراق 

ولـبنان وتـركـیا واخـتار الـدكـتور جھـرمـي لـبنان ثـم تـم 

اصــطحابــھ إلــى الــمطار، حــیث تســلم قــبل اإلقــالع 

مـباشـرة جـواز سـفر صـادر فـي نـفس الـیوم وصـالـح 

لـمدة عـام، وورد فـي قـسم الجنسـیة "مـقیم بحـریـني". 

سـافـر الـدكـتور جھـرمـي إلـى بـیروت، حـیث ال یـزال 

یعیش الیوم مع عائلتھ وال یزال عدیم الجنسیة. 

بـاإلضـافـة إلـى سـحب الجنسـیة مـنھ، ُحـرم الـدكـتور 

جھـرمـي أیـًضا مـن مـعاشـھ الـتقاعـدي مـن صـندوق 

الـضمان االجـتماعـي. بـعد سـحب جنسـیتھ، طُـِرد مـن 

عــملھ فــي الــجامــعة األھــلیة نــتیجة ضــغوط وزیــر 

الـتربـیة والـتعلیم (بحسـب كـالم رئـیس الـجامـعة). بـعد 

أن أَمــرت الــمحكمة بــترحــیلھ، قــدم جــمیع األوراق 

الـمطلوبـة لـصندوق الـضمان االجـتماعـي لـتلقي مـعاشـھ 

الـتقاعـدي. ومـع ذلـك، تـم تـعلیق طـلبھ مـن قـبل نـائـب 

رئـیس الـصندوق. بـعد تـرحـیلھ، طـلب د. جھـرمـي 

مـعاشـھ عـن طـریـق مـحامـیھ إال أنـھ تـم إبـالغـھ بتجـمید 

مسـتحقات الـتقاعـد لـمن أسـقطت عـنھ الجنسـیة بـقرار 

مـن "السـلطات الـعلیا". لـم یـتم مـشاركـة ھـذا الـقرار مـع 

الدكتور جھرمي. 
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التشريع الوطني 

بـعد انـتفاضـة 2011، تـم تـمریـر الـعدیـد مـن الـتعدیـالت 

عـلى الـنصوص التشـریـعیة الـرئیسـیة الـمتعلقة بـقوانـین 

الجنسـیة البحـریـنیة. آخـر ھـذه الـتعدیـالت ھـو الـمرسـوم 

10بــقانــون رقــم (16) لــسنة 2019  بــتعدیــل بــعض 

أحـكام قـانـون الجنسـیة البحـریـنیة لـعام 1963، والـذي 

یـمثل اإلطـار التشـریـعي الـحالـي بـشأن إسـقاط الجنسـیة. 

وبـناًء عـلى ذلـك، فـإن جـمیع سـلطات سـحب الجنسـیة 

مـن اخـتصاص وزیـر الـداخـلیة (رھـناً بـموافـقة مجـلس 

الــوزراء) الــذي یــتمتع بســلطة تــقدیــریــة واســعة 

لـلتصرف، وال یـخضع ألي رقـابـة قـضائـیة. عـلى مـر 

الـسنین، كـانـت ھـناك تـغییرات رئیسـیة فـي سـلطات 

سـحب الجنسـیة، مـنذ صـدور أول تشـریـع للجنسـیة فـي 

عـام 1963. وھـي، حسـب التسـلسل الـزمـني، عـلى 

الــنحو الــتالــي: (أ) قــانــون الجنســیة البحــریــني لــعام 

196311 (ب) الـدسـتور البحـریـني لـعام 1973   (ج) 

12الــدســتور البحــریــني لــعام 2002   (د) مــرســوم 

بـقانـون رقـم (20) لـسنة 2013 بـتعدیـل بـعض أحـكام 

الـقانـون رقـم (58) لـسنة 2006 بـشأن حـمایـة الـمجتمع 

مـن األعـمال اإلرھـابـیة  (ھـ) قـانـون رقـم (21) لـسنة 

2014 بـتعدیـل بـعض أحـكام قـانـون الجنسـیة البحـریـنیة 

لــعام 1963 (و) مــرســوم بــقانــون رقــم (16) لــسنة 

2019 بـتعدیـل بـعض أحـكام قـانـون الجنسـیة البحـریـنیة 

لعام 1963. 

عـبر الـتاریـخ، كـانـت سـلطة سـحب الجنسـیة مـركـزة فـي 

الـملك ومجـلس الـوزراء – تحـدیـداً مـن بـعد مـعرض 

الـموضـوع مـن قـبل وزیـر الـداخـلیة عـلى المجـلس – 

والسـلطة الـقضائـیة. إن الـتطورات الـقانـونـیة وعـملیات 

نــقل الســلطة الــتي حــدثــت تــاریــخیاً لــلوصــول إلــى 

الـوضـع الـراھـن، مـع تـركـیز كـل سـلطة سـحب الجنسـیة 

لــدى الــوزیــر، تــعكس الــتطورات الســیاســیة الــتي 

حـدثـت. تـم إحـداث الـعدیـد مـن ھـذه الـتغییرات لـتوفـیر 

مظھـر شـرعـي لـلقرارات غـیر الـقانـونـیة والـتي ال تـتبع 

الـقوانـین الـحالـیة. سـیتم تحـلیل مـراحـل ھـذه الـتطورات 

القانونیة أدناه، مع أخذ المناخ السیاسي في االعتبار. 
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 <www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=15018

  <https://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=767> 11 دستور دولة البحرین لعام 1973 متاح على

https://www.legalaffairs.gov.bh/102.aspx?> 12 دستور دولة البحرین لعام 2002 متاح على

<cms=iQRpheuphYtJ6pyXUGiNqq6h9qKLgVAb

16اسقاط الجنسية التعسفي في البحرين: أداة للقمع | 

https://www.legalaffairs.gov.bh/102.aspx?cms=iQRpheuphYtJ6pyXUGiNqq6h9qKLgVAb
https://www.legalaffairs.gov.bh/102.aspx?cms=iQRpheuphYtJ6pyXUGiNqq6h9qKLgVAb
https://www.legalaffairs.gov.bh/102.aspx?cms=iQRpheuphYtJ6pyXUGiNqq6h9qKLgVAb
https://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=15018
https://www.legalaffairs.gov.bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=15018
https://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=767


الدستور البحريني لعام 2002: 

وفقًا للمادة 17 (أ) من دستور البحرین لعام 2002: 

أ - الجنسـیة البحـریـنیة یحـددھـا الـقانـون، وال یـجوز إسـقاطـھا عـمن یـتمتع بـھا إال فـي حـالـة الـخیانـة 

العظمى، واألحوال األخرى التي یحددھا القانون. 

عالوة على ذلك، تنص المادة 31 من دستور عام 2002 على ما یلي: 

ال یكون تنظیم الحقوق والحریات العامة المنصوص علیھا في ھذا الدستور أو تحدیدھا إال بقانون، أو 

بناًء علیھ. وال یجوز أن ینال التنظیم أو التحدید من جوھر الحق أو الحریة. 

وبـالـتالـي، فـي حـین أن الـدسـتور یـسمح بـسحب الجنسـیة فـي سـیاقـات محـدودة لـلغایـة، فـإنـھ یـدعـم أیـًضا الـحق فـي 

الجنسیة وینص على أن القیود المفروضة على الحق ال ینبغي أن تقوض جوھر ھذا الحق. 

قانون الجنسية البحريني لعام 1963 والتعديالت المتعلقة بسحب الجنسية 

ال یـزال قـانـون الجنسـیة البحـریـني لـعام 1963 سـاري الـمفعول حـتى الـیوم، عـلى الـرغـم مـن خـضوعـھ لـلعدیـد مـن 

الـتعدیـالت الـتي سـیتم تحـلیلھا بـمزیـد مـن الـتفصیل أدنـاه. وقـد نـصت الـمادة الـعاشـرة فـي الـنص األصـلي لھـذا الـقانـون 

على ما یلي: 

مادة (10): 

یجوز بأمر عظمة الحاكم اسقاط الجنسیة البحرینیة من كل من یتمتع بھا في الحاالت اآلتیة: 
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(أ) إذا دخـل الخـدمـة الـعسكریـة الحـدى الـدول األجـنبیة وبـقى فـیھا بـالـرغـم مـن األمـر الـذي یـصدر لـھ مـن 

حكومة البحرین بتركھا، أو: (ب) إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادیة، أو: 

(ج ) إذا تسبب في االضرار بأمن الدولة. 

ولـذلـك نـصت الـمادة 10 فـي تـعبیرھـا األصـلي عـلى إسـقاط الجنسـیة فـي حـاالت مـعینة فـقط بـأمـر مـن الـملك. ظـل 

ھذا الحكم دون تغییر حتى عام 2014. 

ھــذا الــحكم، وال ســیما الــفقرة (ج)، غــامــض وواســع الــنطاق، ویــوفــر للســلطات فــسحة واســعة الســتھداف 

الـمعارضـین مـن السـیاسـیین والـعامـة. عـلى ھـذا الـنحو، فـإن ھـذا الـحكم یـنتھك الـمادة 31 مـن دسـتور 2002، والـتي 

تتطلب أن القوانین واللوائح التي تحد من الحقوق ال تمس جوھرھا. 

قانون الجنسیة البحریني أیًضا یمیز بین الجنسین والبحرین ھي واحدة من 25 دولة ال تتمتع فیھا المرأة 

13بحقوق متساویة مثل الرجل في نقل جنسیتھا إلى أطفالھا.  وفقا للمادة 4 من قانون الجنسیة البحرینیة لعام 

1963  المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989 بتعدیل قانون الجنسیة البحرینیة لعام 1963: 

المادة (4): 

یعتبر الشخص بحرینیاً: 

       (أ) إذا ولد في البحرین أو خارجھا وكان أبوه بحرینیاً عند تلك الوالدة. 

       (ج) إذا ولـد فـي البحـریـن أو خـارجـھا وكـانـت أمـھ بحـریـنیة عـند والدتـھ، عـلى أن یـكون مـجھول 

14األب أو لم تثبت نسبتھ ألبیھ قانونیاً.  

 <https://www.equalnationalityrights.org> 13 لمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع، یرجى زیارة موقع

https://www.legalaffairs.gov.bh/> 14 مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989 بتعدیل قانون الجنسیة البحرینیة لعام 1963 متاح على

 <LegislationSearchDetails.aspx?id=4170
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نـتیجة لھـذا الـقانـون الـتمییزي، ال یـمكن لـلمرأة البحـریـنیة نـقل جنسـیتھا إلـى طـفلھا إال إذا كـان األب مـجھوالً، أو 

لـیس لـدیـھ جنسـیة، أو إذا لـم یـتم إثـبات األبـوة. ومـع ذلـك، مـن الـواضـح فـي الـممارسـة الـعملیة أنـھ حـتى فـي حـالـة 

استیفاء ھذه المعاییر، تُحرم المرأة من الحق في نقل جنسیتھا إلى أطفالھا. 

وبـالـتالـي، فـإن الـتأثـیر المشـترك لـسحب الجنسـیة والـتمییز فـي اكـتساب الجنسـیة ھـو أن أطـفال الـرجـال البحـریـنیین 

الذین ُجردوا من جنسیتھم معرضون بشدة للحرمان من الجنسیة البحرینیة وأن یصبحوا عدیمي الجنسیة. 

مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
15(58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من األعمال اإلرهابية:   

یـتناول ھـذا الـمرسـوم مـوضـوع اإلرھـاب حـصریًـا. عـلى ھـذا الـنحو، فـإنـھ یـضیف الـمزیـد مـن الـخصوصـیة لـلمادة 

10 (ج) مـن قـانـون الجنسـیة البحـریـني لـعام 1963 مـن خـالل تحـدیـد الجـرائـم الـمتعلقة بـاإلرھـاب الـتي یـمكن أن 

تـؤدي إلـى سـحب الجنسـیة. ومـع ذلـك، فـإن الـقائـمة لیسـت شـامـلة وھـي غـامـضة بـما یـكفي لـلسماح بسـلطة تـقدیـریـة 

كبیرة. من خالل المرسوم، تم إضافة المادة 24 إلى قانون 2006: 

مادة (24): 

رة، یُـحَكم بـإسـقاط الجنسـیة عـن الـمحكوم عـلیھ فـي الجـرائـم الـمنصوص عـلیھا  بـاإلضـافـة إلـى الـعقوبـة الـمقرَّ

في المواد 

(5) - (9) و(12) و(17) من ھذا القانون. 

وال ینفَّذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسیة إال بعد موافقة ملك البالد 

https://www.legalaffairs.gov.bh/4285.aspx? 15 قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حمایة المجتمع من األعمال اإلرھابیة متاح على

cms=q8FmFJgiscJUAh5wTFxPQnjc67hw%2Bcd53dCDU8XkwhyDqZn9xoYKj2q40pPEM3YBCcCeysSghYe1H0
 5sQZeW9Q%3D%3D
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16الجرائم المنصوص علیھا في المواد 5 - 9 و12 و17 من القانون رقم 58  ھي كما یلي: 

المادة 5 – اختطاف وسائل النقل لتنفیذ غرض إرھابي. •

المادة 6 – إنشاء أو تنظیم مجموعة لتعطیل قوانین الدولة أو منع مؤسسات الدولة من العمل •

المادة 7 – إجبار شخص على االنضمام إلى الجماعات أو المنظمات اإلرھابیة  •

المادة 8 – تدریب الناس لعمل أغراض إرھابیة  •

المادة 9 – استخدام أو إدارة منظمة قانونیة الرتكاب جرائم اإلرھاب  •

المادة 12 – التخابر مع أو العمل لدى منظمة خارج الدولة لتنفیذ عملیات إرھابیة داخل البحرین •

المادة 17 – التحریض على ارتكاب عمل إرھابي. •

بـاإلضـافـة إلـى سـرد الجـرائـم المحـددة الـتي یُـعاقـب عـلیھا بـسحب الجنسـیة، فـإن الـمادة 24 تُـمكِّن الـمحاكـم الـجنائـیة 

أیـًضا مـن سـحب الجنسـیة عـن الـمدانـین. ومـع ذلـك، ال تـزال مـوافـقة الـملك ضـروریـة لـتنفیذ قـرارات الـمحكمة ھـذه. 

بـعد صـدور ھـذا الـمرسـوم الـملكي، جـردت الـمحاكـم الجـزائـیة البحـریـنیة جنسـیة مـئات األفـراد مـن خـالل مـحاكـمات 

جـماعـیة كـانـت غـیر عـادلـة وتـفتقر إلـى الـضمانـات اإلجـرائـیة. ووفـقًا لـبیان صـدر فـي أبـریـل 2019 عـن مـفوضـة 

األمـم المتحـدة الـسامـیة لـحقوق اإلنـسان میشـیل بـاشـیلیت: " تـحّث مـفوضـیّة األمـم المتّحـدة الـسامـیة لـحقوق اإلنـسان 

البحـریـن مـنذ فـترة طـویـلة، كـي تـجعل تشـریـعاتـھا الـفضفاضـة الـخاصـة بـمكافـحة اإلرھـاب والـتطرف مـتماشـیة مـع 

الـتزامـاتـھا الـدولـیّة فـي مـجال حـقوق اإلنـسان". وأضـاف الـبیان أن: "وقـد دعـت مـختلف آلـیات األمـم المتّحـدة فـي 

مـجال حـقوق اإلنـسان البحـریـن مـراًرا وتـكراًرا إلـى اتّـخاذ خـطوات محـّددة لـتعدیـل تشـریـعاتـھا الـخاصـة بـمكافـحة 

17اإلرھاب، وضمان عدم إلغاء الجنسیّة إال وفقًا للمعاییر الدولیّة وبموجب مراجعة قضائیّة مستقلّة". 

16 تم تلخیص المواد لإلیجاز وبإمكانكم إیجاد المواد الكاملة في الموقع المذكور أعاله.

17 مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، "مفّوضة األمم المتّحدة لحقوق اإلنسان تبدي عمیق قلقھا إزاء إدانات جماعیّة تتعلّق باإلرھاب"، 2019، 

<https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24502&LangID=A> [تم الدخول في 3 مایو 
 [2021
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قانون رقم (21) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون 
الجنسية البحرينية لعام 1963: 

ومـن الـسمات الـرئیسـیة لھـذا الـقانـون تـعدیـل الـمادة 10 

مـن قـانـون الجنسـیة لـعام 1963. وبـناًء عـلیھ، یـمكن 

إصـدار مـرسـوم مـلكي بـشأن التجـریـد مـن الجنسـیة بـناءً 

عــلى اقــتراح مــن وزیــر الــداخــلیة الــذي یــجب أن 

یــتصرف بــموافــقة مجــلس الــوزراء. ونــتیجة لھــذا 

الــتعدیــل، فــإن لمجــلس الــوزراء مــن خــالل وزیــر 

الـداخـلیة سـلطة سـحب الجنسـیة لـحین تـصدیـق الـملك. 

تنص المادة 10 المعدلة على النحو التالي: 

مادة (10): 

 یــجوز بــمرســوم بــناًء عــلى عــرض وزیــر 

الـداخـلیة وبـعد مـوافـقة مجـلس الـوزراء إسـقاط 

الجنسـیة البحـریـنیة عـمن یـتمتع بـھا فـي أي 

من الحاالت اآلتیة: 

 أ) إذا دخـل الخـدمـة الـعسكریـة إلحـدى الـدول 

األجـنبیة وبـقى فـیھا بـالـرغـم مـن األمـر الـذي 

یــصدر لــھ مــن حــكومــة مــملكة البحــریــن 

بتركھا. 

 ب) إذا ســاعــد أو انخــرط فــي خــدمــة دولــة 

معادیة. 

 ج) إذا تسـبب فـي اإلضـرار بـمصالـح الـمملكة 

أو تـصرف تـصرفـاً یـناقـض واجـب الـوالء 

لھا. 

فـي حـین أن الـفقرتـین (أ) و (ب) تشـبھان الـمادة 10 

(أ) األصــلیة والــمادة 10 (ب) مــن قــانــون الجنســیة 

البحـریـني لـعام 1963 – یـعكسان الُسـلطات الـسابـقة 

لـلملك بـموجـب الـقانـون األصـلي –تـعد الـفقرة (ج) مـن 

الـتعدیـل أكـثر غـموضـاً وأوسـع نـطاقـاً مـن الـمادة 10 

(ج) األصــلیة، والــتي تــمنح ســلطة تــقدیــریــة أوســع 

لـوزیـر الـداخـلیة مـما كـان یُـمنح سـابـقاً لـلملك. وقـد أدى 

ھـذا الـحكم إلـى اسـتھداف واسـع الـنطاق لـلمعارضـین 

والمدافعین عن حقوق اإلنسان. 

صـفة أخـرى أدخـلھا الـتعدیـل ھـي الـمادة 11 الجـدیـدة 

التي تنص على إعادة الجنسیة بأمر من الملك: 

مادة (11): 

یـجوز بـأمـر مـن الـملك رد الجنسـیة البحـریـنیة 

لـمن فـقدھـا ألي سـبب مـن األسـباب بـموجـب 
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أحـكام ھـذا الـقانـون، وذلـك دون إخـالل بـالـحكم 

الـمنصوص عـلیھ فـي نـھایـة الـمادة (7) فـقرة 

(1) من ھذا القانون. 

ونتیجة لھذا التعدیل فإنھ من اختصاص الملك وحده إعادة الجنسیة. 

مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام 
قانون الجنسية البحرينية لعام 1963: 

أخـذ الـمرسـوم رقـم (16) لـسنة 2019 بـتعدیـل بـعض 

أحـكام قـانـون الجنسـیة البحـریـني لـعام 1963 فـي 25 

یــونــیو 2019 الســلطة إلســقاط الجنســیة وركــزھــا 

لمجــلس الــوزراء. نــتیجة لھــذا الــمرســوم، لــم یــعد 

لـلقضاء سـلطة تجـریـد الـمواطـنین البحـریـنیین مـن 

جنسـیتھم بـموجـب مـرسـوم بـقانـون رقـم (20) لـسنة 

2013 بـتعدیـل بـعض أحـكام الـقانـون رقـم (58) لـسنة 

2006 بـشأن حـمایـة الـمجتمع مـن األعـمال اإلرھـابـیة. 

بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، لـم یـعد لـلملك سـلطة تـنفیذ قـرارات 

مجـلس الـوزراء والـقرارات الـقضائـیة بـموجـب قـانـون 

الجنسیة لعام 1963. 

مــرة أخــرى صــدر مــرســوم مــلكي بــتعدیــل قــانــون 

الجنسـیة الجـتناب الـعملیة التشـریـعیة الـمقررة. یحـل 

ھــذا الــمرســوم محــل نــص الــمادة 10 مــن قــانــون 

الجنسـیة البحـریـني لـعام 1963. حـدث انـتقال للسـلطة 

مـن الـملك إلـى وزیـر الـداخـلیة الـذي یـصدر قـراًرا 

مسـببًا عـن طـریـق مجـلس الـوزراء بـإسـقاط الجنسـیة 

البحـریـنیة فـي الـحاالت المحـددة الـواردة فـي الـمادة 10 

مــن قــانــون الجنســیة البحــریــني لــسنة 1963 قــبل 

الـتعدیـل. كـما أضـیفت قـضیة رابـعة: إدانـة أو حـكم 

قـضائـي ضـد بحـریـني فـي إحـدى الجـرائـم الـمنصوص 

عــلیھا فــي الــقانــون رقــم (58) لــسنة 2006 بــشأن 

حمایة المجتمع من األعمال اإلرھابیة. 

اسـتبدلـت الـمادة 10 مـن قـانـون الجنسـیة البحـریـني لـعام 

1963 بـما یـلي فـي الـمادة األولـى مـن الـمرسـوم رقـم 

 :16/2019
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المادة األولى 

یُستبدل بنص المادة (10) من قانون 

الجنسیة البحرینیة لعام 1963، النص 

اآلتي: 

یجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء بناًء 

على عرض وزیر الداخلیة إسقاط الجنسیة 

البحرینیة عمن یتمتع بھا في أي من 

الحاالت اآلتیة: 

  إذا دخل الخدمة العسكریة 1.
إلحدى الدول األجنبیة وبقى 
فیھا بالرغم من األمر الذي 
یصدر لھ من حكومة مملكة 

البحرین بتركھا. 

 إذا ساعد أو انخرط في خدمة 2.
دولة معادیة. 

 إذا تسبب في اإلضرار 3.
بمصالح المملكة أو تصرف 
تصرفاً یناقض واجب الوالء 

لھا. 

 إذا أدین في جریمة من 4.
الجرائم المنصوص علیھا في 

المواد من (5) إلى (9) و(12) 
و(17) من القانون رقم (58) 

لسنة 2006 بشأن حمایة 
المجتمع من األعمال 

اإلرھابیة. 

في ھذا التعدیل، تم استبدال عبارة "یجوز بمرسوم 

بناًء على عرض وزیر الداخلیة وبعد موافقة مجلس 

الوزراء " بعبارة یجوز بقرار مسبب من مجلس 

الوزراء بناًء على عرض وزیر الداخلیة ". ھذا 

یعني أنھ لیس ھناك حاجة إلى مرسوم ملكي إللغاء 

الجنسیة. كما ألغى المرسوم المادة 24 من القانون 

رقم (58) لسنة 2006 بشأن حمایة المجتمع من 

األعمال اإلرھابیة التي أعطت للمحاكم الجنائیة 

سلطة سحب الجنسیة. تم توسیع نطاق إسقاط 

الجنسیة بإضافة الفقرة 4 إلى ھذه المادة، مما یسمح 

لصانعي القرار بسحب الجنسیة فیما یتعلق 

بمجموعة أوسع من الجرائم. 

اإلطار القانوني الدولي 

كـما یـتضح مـن الـفصل الـسابـق، فـإن الـوضـع فـي 

البحـریـن ھـي حـالـة تـنفیذیـة إللـغاء الجنسـیة دون أي 

إشــراف قــضائــي. وقــد مــّكن ذلــك مــن االنــتھاكــات 

الجســــیمة للســــلطة والــــتعسف واتــــخاذ الــــقرار 
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االسـتبدادي، مـما أدى إلـى سـحب الجنسـیة مـن مـئات 

الـمواطـنین البحـریـنیین. كـما سـیوضـح ھـذا الـفصل، 

فـإن مـمارسـة البحـریـن لـسحب الجنسـیة لـیس لـھا أي 

أســاس فــي الــقانــون الــدولــي، وتــقوض الــمبادئ 

األسـاسـیة وااللـتزامـات الـدولـیة األسـاسـیة للبحـریـن. 

وتـشمل ھـذه الـتزامـات البحـریـن بـموجـب العھـد الـدولـي 

18الـخاص بـالـحقوق الـمدنـیة والسـیاسـیة، واتـفاقـیة 

19حـقوق الـطفل، واتـفاقـیة الـقضاء عـلى جـمیع أشـكال 

20الـتمییز ضـد الـمرأة، فـضالً عـن الـقواعـد ذات الـصلة 

من القانون الدولي العرفي. 

تـرتـبط الجنسـیة فـي جـوھـرھـا بـالـدولـة ومـواطـنیھا: وفـقًا 

لـحكم نـوتـبھم "فـالجنسـیة ھـي رابـطة قـانـونـیة أسـاسـھا 

واقــعة ارتــباط اجــتماعــي، ارتــباط صــادق لــلوجــود 

والـمصالـح والـمشاعـر، إلـى جـانـب وجـود الـحقوق 

21والـواجـبات الـمتبادلـة ". ومـع ذلـك، فـإن الـطبیعة 

الحـمیمیة للجنسـیة ال تـمنع الـتدخـل الـدولـي إذا كـانـت 

الــقواعــد والــممارســات الــمتعلقة بــمنح الجنســیة أو 

إسقاطھا تتعارض مع المعاییر الدولیة. 

وفـقًا لـلمادة 15 مـن اإلعـالن الـعالـمي لـحقوق اإلنـسان 

لـعام 1948، لكـل فرـد حقـ التـمتع بجنسیـة ماـ، وال 

یــجوز حــرمــان أي شــخص تــعسفیًا مــن جنســیتھ أو 

حـرمـانـھ مـن الـحق فـي تـغییر جنسـیتھ. عـالوة عـلى 

ذلـك، تـنص الـمادة 29 مـن الـمیثاق الـعربـي لـحقوق 

اإلنــسان الــذي اعــتمدتــھ جــامــعة الــدول الــعربــیة، 

والبحـریـن طـرف مـؤسـس فـیھا، فـي فـقرتـھا األولـى 

عـلى أنـھ: " لكـل شخـص الحـق فيـ التـمتع بجنسیـة وال 

یـجوز إسـقاطـھا عـن أي شـخص بـشكل تـعسفي أو غـیر 

قـانـونـي" وفـي فـقرتـھا الـثالـثة عـلى أنـھ " ال یـنكر حـق 

الــشخص فــي اكــتساب جنســیة أخــرى مــع مــراعــاة 

22اإلجراءات القانونیة الداخلیة لبلده". 

مـع تـطور الـقانـون الـدولـي، وبـاألخـص الـقانـون الـدولـي 

لـحقوق اإلنـسان، تـم االعـتراف بـشكل مـتزایـد بـعدد مـن 

الـمبادئ الـرئیسـیة عـلى أنـھا تحـد مـن السـلطة الـتقدیـریـة 

لـلدولـة فـي وضـع قـواعـد ومـعایـیر الـمواطـنة. تـمارس 

الـدولـة سـیادتـھا لتحـدیـد قـواعـدھـا الـخاصـة بـاكـتساب 

الجنســیة، ولــكن ضــمن حــدود. تــضع الــدول أیــًضا 

قـواعـد التجـریـد مـن الجنسـیة؛ السـلب مـن الجنسـیة بـعد 

999 UNTS 171 ،1966 18 العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، 16 دیسمبر/كانون األول

1577 UNTS 3 ،1989 19 واتفاقیة حقوق الطفل، 20 نوفمبر/تشرین الثاني

1249 UNTS 13 ،1979 20 واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، 18 دیسمبر/كانون األول

21 قرار 1955 نوتیبوم (لیختنشتاین ضد غواتیماال)، 6 أبریل/نیسان 1955، تقاریر محكمة العدل الدولیة 1955، صفحة 23  

 

22 المیثاق العربي لحقوق اإلنسان متاح على http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html>> [تم الدخول في 15 مایو 2021]
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حـملھا. یحـد الـقانـون الـدولـي ھـنا أیـضاً مـن السـلطة 

الـتقدیـریـة لـلدولـة بـشكل أكـثر صـرامـة مـما ھـو عـلیھ فـي 

حــالــة اكــتساب الجنســیة. یــجب أن یــكون الــتبریــر 

واألسـاس لـسحب حـق أكـبر مـن تـبریـر الـقواعـد الـتي قـد 

تستـبعد الوـصوـل إلىـ ھذـا الحـق فيـ المـقام األول، ال 

سـیما إذا كـانـت ھـذه الـقواعـد تـتعلق بـالـحصول عـلى 

الجنسیة في وقت الحق من الحیاة (بالتجنس). 

 "الـمبادئ الـمتعلقة بحـرمـان الجنسـیة كـإجـراء لحـمایـة 

23األمـن الـقومـي" و"الـمبادئ الـتوجیھـیة لـلمفوضـیة 

الـسامـیة لـألمـم المتحـدة لـشؤون الـالجـئین بـشأن انـعدام 

الجنسـیة، رقـم 5: فـقدان الجنسـیة والتجـریـد/الحـرمـان 

24مــنھا" یــقدمــان إرشــادات مــھمة بــشأن مــسألــة 

الحـرمـان مـن الجنسـیة؛ فـالـقریـر األول یـأخـذ مـنظور 

الـقانـون الـدولـي األوسـع، والـتقریـر الـثانـي یـأخـذ مـنظور 

أكـثر تحـدیـًدا مـتعلق بـاتـفاقـیة عـام 1961. عـالوة عـلى 

23  معھد عدیمي الجنسیة واالندماج، المبادئ المتعلقة بحرمان الجنسیة كإجراء لحمایة األمن القومي [المبادئ]، مارس/آذار 2020، متاح باللغة العربیة 

 .<https://files.institutesi.org/PRINCIPLES_Arabic.pdf> على

تم وضـع مسـودة المبادئ من قبل معھد عدیمي الجنسیة واالندماج بالتعاون مع مبادرة العدالة المجتمعیة المفتوحة، وبدعم من معھد آسـر وآشـرسـت ل، 
ل، ب. تم تطویرھا على مدى 30 شھًرا من البحث واالستشارة، مع مدخالت من أكثر من 60 خبیًرا رائًدا في مجاالت حقوق اإلنسان والجنسیة وانعدام 

الجنسیة ومكافحة اإلرھاب وحمایة الالجئین وحقوق الطفل والھجرة وغیرھا من المجاالت ذات الصلة. في وقت التقدیم، تمت المصادقة علیھا من قبل 
أكثر من 100 فرد من الخبراء الفردیین والمنظمات، بما في ذلك كبار األكادیمیین والمقررین الخاصین لألمم المتحدة وأعضاء ھیئات المعاھدات 

والمتقاضین، والقضاة، والبرلمانیین، والدبلوماسیین. تؤكد المبادئ أو تعكس القانون الدولي والمعاییر القانونیة بموجب میثاق األمم المتحدة، وقانون 
المعاھدات، والقانون الدولي العرفي، والمبادئ العامة للقانون، والقرارات القضائیة والعلم القانوني، والقانون، والممارسات اإلقلیمیة ،والوطنیة. توضح 

التزامات القانون الدولي للدول وتنطبق على جمیع الحاالت التي تتخذ فیھا الدول أو تنظر في اتخاذ خطوات لحرمان الشخص من الجنسیة كتدبیر من 
تدابیر األمن القومي. لمزید من المعلومات، یرجى االطالع على الموقع التالي [باللغة اإلنجلیزیة]:   

 <https://www.institutesi.org/year-of-action-resources/principles-on-deprivation-of-nationality>

24 المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشئون الالجئین، المبادئ التوجیھیة للمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین بشأن انعدام الجنسیة، رقم 5: 

HCR/ ،2020 فقدان الجنسیة والتجرید/الحرمان منھا بمقتضى البنود 5 – 9 من اتفاقیة عام 1961 بما یتعلق بخفض حاالت انعدام الجنسیة، مایو/أیار
   https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5f2a767e4 متاح على ،GS/20/05

ملخص التقریر في الرابط المذكور أعاله: "توفر المبادئ التوجیھیة إرشادات موثوقة بشأن تفسیر المواد من 5 إلى 9 من اتفاقیة عام 1961 بشأن خفض 
حاالت انعدام الجنسیة. وھم یعتمدون على االستنتاجات الموجزة الجتماع الخبراء بتفسیر اتفاقیة عام 1961 بما یتعلق بخفض حاالت انعدام الجنسیة، 

وتجنب وقوع حاالت انعدام الجنسیة نتیجة لفقدان الجنسیة والتجرید/الحرمان من الجنسیة، الذي ُعقد في مدینة تونس، الجمھوریة التونسیة، خالل الفترة 
ما بین 31 أكتوبر/تشرین األول إلى 1 نوفمبر/تشرین الثاني 2013 ("استنتاجات تونس")، واجتماع الخبراء بشأن ُمسنجدات التجرید/الحرمان من 

الجنسیة، الذي ُعقد في جنیف، بسویسرا في 5-6 دیسمبر/كانون األول 2018."  
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ذلـك، یـقدم "الـتعلیق عـلى الـمبادئ الـمتعلقة بحـرمـان 

الجنسـیة" تحـلیالً أكـثر تـفصیالً ألسـاس الـقانـون الـدولـي 

25الــذي تــقوم عــلیھ الــمبادئ.   وفــقًا لــذلــك، تــخضع 

السـلطة الـتقدیـریـة لـلدولـة فـي ھـذا الـمجال لـحق الـفرد 

26فــي الجنســیة،  وحــظر الحــرمــان الــتعسفي مــن 

28الجنســیة، وحــظر الــتمییز،  وااللــتزام بــتجنب  27

29انـعدام الجنسـیة.  عـالوة عـلى ذلـك، یـجب أن یـؤخـذ 

فـي االعـتبار تـأثـیر الحـرمـان مـن الجنسـیة عـلى الـتمتع 

بــحقوق اإلنــسان وااللــتزامــات والــمعایــیر األخــرى 

الـمتعلقة بـحقوق اإلنـسان والـقانـون اإلنـسانـي وقـانـون 

الـالجـئین عـند تـقییم مشـروعـیة الحـرمـان مـن الجنسـیة. 

وتــشمل ھــذه الــحقوق حــق الــمرء فــي دخــول بــلده 

والـبقاء فـیھ، وحـظر اإلعـادة القسـریـة، وحـظر الـتعذیـب 

وغـیره مـن ضـروب الـمعامـلة، أو الـعقوبـة الـقاسـیة، أو 

الـالإنـسانـیة، أو المھـینة، وحـریـة الـشخص وأمـنھ، 

الــحق فــي الــحیاة الــخاصــة والــعائــلیة، الــشخصیة 

30االعـتباریـة، وحـقوق الـطفل.   یـجب أن تـمتثل أي 

تـدابـیر لحـرمـان الجنسـیة أیـًضا لـضمانـات اإلجـراءات 

31القانونیة الواجبة والحق في محاكمة عادلة.  

فــیما یــلي تحــلیل أعــمق لــلمعایــیر الــدولــیة الــمتعلقة 

بــتجنب حــاالت انــعدام الجنســیة، وحــظر الــتمییز 

وحـظر الحـرمـان الـتعسفي مـن الجنسـیة، بـاإلضـافـة إلـى 

نـظرة عـامـة عـلى اعـتبارات حـقوق اإلنـسان األخـرى 

الـتي یـجب أن تسـترشـد بـأي قـرار بـالحـرمـان مـن 

الجنسیة. 

https://> 25معھد عدیمي الجنسیة واالندماج، التعلیق على المبادئ المتعلقة بحرمان الجنسیة، 2020، متاح باللغة اإلنجلیزیة على

  <files.institutesi.org/PRINCIPLES_Draft_Commentary.pdf

26 قرار مجلس حقوق اإلنسان 7/10، حقوق اإلنسان والحرمان التعسفي من الجنسیة ، وثیقة األمم المتحدة A / HRC / RES / 7/10 (27 مارس / 

 A / HRC / RES / 10/13 آذار 2008)؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان 10/13، حقوق اإلنسان والحرمان التعسفي من الجنسیة ، وثیقة األمم المتحدة
 A / HRC / RES / 26) مارس 2009)؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم 13/2، حقوق اإلنسان والحرمان التعسفي من الجنسیة ، وثیقة األمم المتحدة

 A / HRC / RES 24) 13/2 أبریل / نیسان 2010)؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم 20/4، الحق في الجنسیة: النساء واألطفال ، وثیقة األمم المتحدة
 A / 16) 20/4 / یولیو / تموز 2012)؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم 20/5، حقوق اإلنسان والحرمان التعسفي من الجنسیة ، وثیقة األمم المتحدة
HRC / RES / 20/5 (16 یولیو / تموز 2012)؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان 26/14، حقوق اإلنسان والحرمان التعسفي من الجنسیة ، وثیقة األمم 

المتحدة A / HRC / RES / 26/14 (11 یولیو 2014)؛ قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم 32/5، حقوق اإلنسان والحرمان التعسفي من الجنسیة ، وثیقة 
األمم المتحدة A / HRC / RES / 32/5 (15 یولیو / تموز 2016). 

27  املبادئ، مبدأ 7. إنظر أیضاً، یرجى االطالع على تعلیق المبدأ.

28  املبادئ، مبدأ 6.

29  املبادئ، مبدأ 5.

30  املبادئ، مبدأ 9.

31   املبادئ، مبدأ 8.
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32أ) تجنب انعدام الجنسیة: 

إن واجـب تـفادي انـعدام الجنسـیة ھـو "مـبدأ أسـاسـي مـن 

33مــبادئ الــقانــون الــدولــي" وقــد تــم االعــتراف بــھ 

34كالتزام من واجبات القانون الدولي العرفي.  

وفـقًا لـلمذكـرة الـتوجیھّـیة الـصادرة عـن األمـین الـعام 

لـألمـم المتحـدة بـشأن األمـم المتحـدة وانـعدام الجنسـیة، 

فـإن تـجنب انـعدام الجنسـیة مـوجـود "كـنتیجة طـبیعیة 

لـلحق" فـي الجنسـیة نـفسھ و "یـجب عـلى الـدول بـذل 

كـل جھـد مـمكن لـتجنب حـدوث انـعدام الجنسـیة مـن 

خـالل اتـخاذ تـدابـیر تشـریـعیة وإداریـة، وغـیرھـا مـن 

35الـتدابـیر األخـرى". أكـدت اآللـیات اإلقـلیمیة لـحقوق 

اإلنـسان أن السـلطة الـتقدیـریـة لـلدول فـي وضـع قـواعـد 

اكـتساب الجنسـیة وفـقدانـھا مـقیدة بـ "الـتزامـھا بـمنع 

36وتـجنب وتـقلیل حـاالت انـعدام الجنسـیة" وأن "سـلطة 

حـرمـان شـخص مـن جنسـیتھ یـجب أن یـتم مـمارسـتھا 

وفـقًا لـلمعایـیر الـدولـیة، لـتجنب خـطر انـعدام الجنسـیة 

 ."37

واألھـم مـن ذلـك، أن الـعبء یـجب أن یـقع عـلى عـاتـق 

الــدولــة المحــرومــة للجنســیة لــلتأكــد مــن أن انــعدام 

الجنسـیة لـیس نـتیجة الحـرمـان مـن الجنسـیة. ھـذا یـعني 

أن الــشخص یــجب أن یــكون لــدیــھ بــالــفعل جنســیة 

أخـرى، ولـیس الـنفاذ االفـتراضـي إلـى واحـدة. نـتیجة 

واجـب تـجنب انـعدام الجنسـیة ھـو أنـھ ال یـمكن مـتابـعتھ 

بـشكل قـانـونـي إذا أدى الحـرمـان مـن الجنسـیة إلـى 

انعدام الجنسیة. 

32   املبادئ، مبدأ 5 (تفادي انعدام الجنسیة)، یرجى االطالع أیضاً على مادة 8 الفقرة األولى من اتفاقیة عام 1961 بشأن خفض حاالت انعدام الجنسیة.

33 مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، “حقوق اإلنسان والحرمان التعسفي من الجنسیة"، A/HRC/25/28 (2009)، الفقرة 6.

https://> الفقرة 33، متاح باللغة اإلنجلیزیة على ،ETS 166 (1977) ،"34  مجلس أوروبا، "التقریر التوضیحي لالتفاقیة األوروبیة للجنسیة

 <rm.coe.int/16800ccde7

35 األمین العام لألمم المتحدة، "ُمذكرة توجیھیة صادرة عن األمین العام لألمم المتحدة: األمم المتحدة وانعدام الجنسیة"، (نوفمبر/تشرین الثاني 2018)، 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?> الصفحة 4، متاح على
 <reldoc=y&docid=5d9312754

36 قضیة أطفال بون وبیسكو ضد الجمھوریة الدومینیكیة، السلسلة C رقم 130، محكمة البلدان األمریكیة لحقوق اإلنسان (IACrtHR) (8 سبتمبر/

 ،(IACrtHR) أیلول 2005)، الفقرة 140. انظر أیضاً الى "التقریر الثالث عن حالة حقوق اإلنسان في شیلي"، محكمة البلدان األمریكیة لحقوق اإلنسان
 OEA/Ser/L/V/II.40, Doc 10، (11 فبرایر/شباط 1977) في فقرات 80 و 81.

37 قضیة أنودو ضد تنزانیا، الطلب رقم 012/2015، (قرار الحكم)، المحكمة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب (22 مارس/آذار 2018)، الفقرة رقم 
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38ب) حظر التمییز: 

حـظر الـتمییز ھـو أحـد الـمبادئ األسـاسـیة لـلقانـون 

الـدولـي لـحقوق اإلنـسان، ویـتعلق بـقضایـا الجنسـیة 

بـنفس الـطریـقة الـتي یـنطبق بـھا عـلى حـقوق اإلنـسان 

األخـرى. یـوضـح تـقریـر األمـین الـعام لـعام 2009 

بــشأن الحــرمــان الــتعسفي مــن الجنســیة بــصورة 

واضـحة أن أي حـرمـان مـن الجنسـیة ألسـباب تـمییزیـة 

39یــعتبر تــعسفیاً ألغــراض الــقانــون الــدولــي.   وفــقًا 

لـذلـك، یـجب عـلى الـدولـة أال تحـرم أي شـخص أو 

مجـموعـة مـن األشـخاص مـن جنسـیتھم نـتیجة لـلتمییز 

الـمباشـر أو غـیر الـمباشـر فـي الـقانـون أو فـي الـممارسـة 

عـلى أي أسـاس محـظور بـموجـب الـقانـون الـدولـي، بـما 

فـي ذلـك الـعرق أو الـلون أو الـجنس أو الـلغة أو الـدیـن 

أو الــرأي الســیاســة، أو غــیره مــن اآلراء، أو عــلى 

األصـل الـقومـي أو االجـتماعـي، أو األصـل االثـني أو 

الــثروة أو النســب أو غــیرھــا مــن األوضــاع، أو 

اإلعـاقـة، أو الـتوجـھ الجنسـي، أو الـھویـة الجنسـیة، أو 

أي حالة أو خصائص أو انتماء حقیقي أو متصور. 

واألھـم مـن ذلـك أن الـمادة 9 مـن اتـفاقـیة عـام 1961 

40بـشأن خـفض حـاالت انـعدام الجنسـیة تحـظر الجـرد 

مـن الجنسـیة ألسـباب عـنصریـة أو إثـنیة أو دیـنیة أو 

سـیاسـیة، بـغض الـنظر عـما إذا كـان الحـرمـان سـیؤدي 

إلـى انـعدام الجنسـیة أم ال. تـرسـخ الـمادة مـبدأ عـدم 

الـتمییز كـحاجـز قـائـم بـذاتـھ ومـطلق ضـد الحـرمـان مـن 

الجنسـیة فـي أي سـیاق. وبـالـتالـي، "سـتحتاج الـدولـة إلـى 

إثــبات أن قــرار الحــرمــان ال یــتم اتــخاذه ألســباب 

سـیاسـیة أو أي أسـس تـمییزیـة أخـرى. عـالوة عـلى 

ذلـك، یـجب أال یسـتند الحـرمـان إلـى سـلوك یـتماشـى مـع 

حـریـة الـفرد فـي الـتعبیر أو حـریـة التجـمع أو غـیرھـا 

مـن الـحقوق الـمكفولـة بـموجـب الـقانـون الـدولـي لـحقوق 

41اإلنسان". 

38  املبادئ، مبدأ 6 (منع التمییز)، یرجى االطالع أیضاً على مادة 26 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المادة 9 من اتفاقیة عام 

1961 بشأن خفض حاالت انعدام الجنسیة والمادة 5(ج)(3) من االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري.

39 مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، “حقوق اإلنسان والحرمان التعسفي من الجنسیة تقریر األمین العام"، A/HRC/25/28 (2009)، متاح على 

 <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4b83a9d92>

.989 UNTS 175 ،1961 40  اتفاقیة عام 1961 بشأن خفض حاالت انعدام الجنسیة، 30 أغسطس/آب

41 المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشئون الالجئین، المبادئ التوجیھیة للمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین بشأن انعدام الجنسیة، رقم 5: 

فقدان الجنسیة والتجرید/الحرمان منھا بمقتضى البنود 5 – 9 من اتفاقیة عام 1961 بما یتعلق بخفض حاالت انعدام الجنسیة،  HCR/GS/20/05، متاح 
 <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5f2a767e4> على
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42ج) حظر الحرمان التعسفي من الجنسیة:  

إن حـظر الحـرمـان الـتعسفي مـن الجنسـیة مـنصوص 

عــلیھ فــي الــمادة 15 فــقرة 2 مــن اإلعــالن الــعالــمي 

لــحقوق اإلنــسان وتــم تــعزیــزه فــي مــختلف اآلالت 

الـقانـونـیة الـدولـیة واإلقـلیمیة. كـما قـررت الـمحكمة 

األفـریـقیة لـحقوق اإلنـسان والـشعوب فـي قـضیة أنـودو 

ضد تنزانیا  

ال یسـمح القـانوـن الدـوليـ بفـقدان الجنسیـة إال 

فــي حــاالت اســتثنائــیة لــلغایــة. الشــروط 

الــمذكــورة ھــي: (1) یــجب أن تــقوم عــلى 

أسـاس قـانـونـي واضـح (2) یـجب أن یخـدم 

غـرًضـا مشـروًعـا یـتوافـق مـع الـقانـون الـدولـي 

(3) یـجب أن تـكون مـتناسـبة مـع الـمصلحة 

المحـــمیة (4) یـــجب وضـــع الـــضمانـــات 

اإلجــرائــیة الــتي یــجب احــترامــھا والــسماح 

لـذوي الـشأن بـالـدفـاع عـن نـفسھ أمـام ھـیئة 

43مستقلة. 

بـاإلضـافـة إلـى الـمعایـیر األربـعة الـمنصوص عـلیھا فـي 

قـضیة أنـودو، یـنص الـقانـون الـدولـي أیـًضا عـلى أن 

الحــرمــان مــن الجنســیة یــجب أن یــكون ضــروریًــا، 

وبــالــتالــي، أقــل الــوســائــل تــدخــالً لــتحقیق الــغرض 

44المشروع المعلن.  

د) اعتبارات الحقوق اإلنسان األخرى: 

باـإلضاـفةـ إلىـ ضمـان أن الحرـماـن منـ الجنسیـة ال 

یـؤدي إلـى انـعدام الجنسـیة، ولـیس تـمییزیًـا أو تـعسفیًا، 

ھـناك الـعدیـد مـن االعـتبارات األخـرى لـحقوق اإلنـسان 

الـتي تـوضـح أیـًضا مـا إذا كـان قـرار الحـرمـان مـن 

الجنسیة قانونیًا أم ال. 

فـي أي إجـراءات تـتعلق بـالحـرمـان مـن الجنسـیة، یـجب 

احـترام حـق الـمساواة فـي الـوصـول إلـى ھـیئة قـضائـیة 

مــختصة ومســتقلة وحــیادیــة مــنشأة بــحكم الــقانــون 

45وحمایة والوفاء بھذا الحق.  

42  املبادئ، مبدئ 7 (منع الحرمان التعسفي للجنسیة).

43 قضیة أنودو ضد تنزانیا، الطلب رقم 012/2015، (قرار الحكم)، المحكمة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب (22 مارس/آذار 2018)، الفقرة رقم 
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44 املبادئ، مبدأ رقم 7.4

45  املبادئ، مبدأ 8 (حقوق الحصول على محاكمة عادلة، وإنصاف وتعویض فعالیّن)، یرجى االطالع أیضاً على المادة 10 من اإلعالن العالمي لحقوق 

اإلنسان والمادة 14 الفقرة األولى من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.
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عـالوة عـلى ذلـك، یـجب تـقییم تـأثـیر الحـرمـان مـن 

الجنسـیة عـلى الـتمتع بـحقوق اإلنـسان األخـرى لتحـدیـد 

مدى تناسبھ وشرعیتھ. وتشمل ھذه: 

الـحق فـي دخـول بـلد الـشخص والـبقاء فـیھ، •
مـما یـعني أن لجـمیع األشـخاص الـحق فـي 
الـدخـول إلـى بـلدانـھم والـبقاء فـیھا والـعودة 
إلــیھا وأن الــدول مــمنوعــة مــن طــرد 

46مواطنیھا؛ 

حـظر اإلعـادة القسـریـة، أي أنـھ یـجب عـلى •
الـــدول أال تـــطرد أو تـــعید ("اإلعـــادة 
القســریــة") أي شــخص، بــما فــي ذلــك 
الـشخص الـذي جـردتـھ مـن جنسـیتھ، إلـى 
وضـع یـواجـھ فـیھ تھـدیـًدا لـلحیاة أو الحـریـة 
أو خـطر االضـطھاد، أو یـواجـھون خـطراً 

حـقیقیاً بحـدوث انـتھاكـات جسـیمة لـحقوق 
47اإلنسان؛ 

حــظر الــتعذیــب وغــیره مــن ضــروب •
الـــمعامـــلة، أو الـــعقوبـــة الـــقاســـیة، أو 
الـــالإنـــسانـــیة، أو المھـــینة، حـــیث مـــن 
الـمحتمل أن یـشكل الحـرمـان مـن الجنسـیة 
مـعامـلة أو عـقوبـة قـاسـیة أو ال إنـسانـیة أو 
مھـینة، ال سـیما عـندمـا یـؤدي إلـى انـعدام 

48الجنسیة؛ 

حـریـة الـفرد وأمـنھ، أي أن لـكل فـرد الـحق •
فـي الحـریـة واألمـن الـشخصي، وال یـجوز 
أن یـــتعرض أي شـــخص لـــالعـــتقال أو 

49االحتجاز التعسفي؛ 

الـشخصیة االعـتباریـة، بـمعنى أن لـكل فـرد •
الــحق فــي االعــتراف بــھ فــي كــل مــكان 
كـــشخص أمـــام الـــقانـــون وأن جـــمیع 

50األشخاص متساوون أمام القانون؛ 

46  املبادئ، مبدأ 9.1، یرجى االطالع أیضاً على المادة 9 والمادة 13 فقرة 2 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة 12 الفقرة الرابعة من العھد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والمادة 27 الفقرة الثانیة من المیثاق العربي لحقوق اإلنسان.

47  املبادئ، مبدأ 9.2، یرجى االطالع أیضاً على المادة 33 الفقرة األولى من اتفاقیة 1951 المتعلقة بوضع الالجئین، والمادة 3 الفقرة األولى من اتفاقیة 

مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسیة، أو الالإنسانیة أو المھینة، والمادة 16 الفقرة األولى من االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع 
األشخاص من االختفاء القسري.

48  املبادئ، مبدأ 9.3، یرجى االطالع على المادة 5 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة 7 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 

والسیاسیة، والمادة 1 والمادة 2 الفقرة األولى من اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسیة أول الالإنسانیة أو المھینة.

49  املبادئ، مبدأ 9.4، یرجى االطالع أیضاً على المادة 3 والمادة 9 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة 9 الفقرة األولى من العھد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة. 

50  املبادئ، المبدأ 9.5، یرجى االطالع أیضاً على المادة 6 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة 16 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 

والسیاسیة.
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51الحق في الحیاة الخاصة والعائلیة.  •

52حـقوق الـطفل، وال سـیما حـق كـل طـفل •

53فــي اكــتساب الجنســیة،  والــمصلحة 

الـفضلى لـلطفل، واعـتبار أن "كـونـھ عـدیـم 

الجنسـیة عـندمـا یـكون طـفًال ھـو بـشكل عـام 
54نقیض لمصالح الطفل الفضلى"؛ 

55تحریم المشتق من فقدان الجنسیة.  •

56ھـ) التدابیر البدیلة:  

یـجب عـلى الـدول أال تسـتخدم الحـرمـان مـن الجنسـیة 

ألغـراض أخـرى محـددة، بـما فـي ذلـك اإلحـتیال، لـدافـع 

خـفي وھـو الحـرمـان مـن الجنسـیة كـتدبـیر مـن تـدابـیر 

األمـن الـقومـي. ال یـفي الحـرمـان مـن الجنسـیة لـدوافـع 

خـــفیة – أو كـــوســـیلة لـــتحقیق غـــایـــة دون اتـــباع 

اإلجــراءات الــقانــونــیة الــواجــبة وال یــتعلق بــأفــعال 

احـتیالـیة مـتعمدة الكـتساب تـلك الجنسـیة – بـالـمعایـیر 

الـعالـیة الـمنصوص عـلیھا فـي الـقانـون الـدولـي بـشأن 

مـتطلبات اإلجـراءات الـقانـونـیة الـواجـبة والـتعسف 

عـلى نـطاق أوسـع. كـما أن مـثل ھـذه اإلجـراءات ال تـقع 

ضــمن مجــموعــة الــظروف المحــدودة الــتي تــسمح 

بـالحـرمـان مـن الجنسـیة. إلـى جـانـب الـقضایـا الـمتعلقة 

بـاألمـن الـقومـي، فـإن األسـس الـتي ال تـزال مـالئـمة 

وذي الـصلة بـالحـرمـان مـن الجنسـیة الـیوم ھـي تـلك 

الــمتعلقة بــالــتزویــر أو التحــریــف فــي الــوقــائــع فــي 

57اكـتساب الجنسـیة.   وذكـرت الـلجنة الـمعنیة بـحقوق 

اإلنـسان أن "غـیر أن فـقدان الجنسـیة أو الحـرمـان مـنھا 

ال یــمكن تــبریــره إال إذا ارتُــِكَب فــعل اإلحــتیال أو 

تحـریـف الـوقـائـع ألغـراض اكـتساب الجنسـیة وشـكَّل 

58عامالً أساسیاً أدى إلى اكتسابھا". 

51  املبادئ، مبدأ 9.6، یرجى االطالع أیضاً على المادة 12 من المیثاق العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة  17 الفقرة األولى من العھد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنیة والسیاسیة.

52   املبادئ، المبدأ 9.7.

53 المادة 24 الفقرة الثالثة من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والمادة 7 الفقرة األولى من اتفاقیة حقوق الطفل.

54 قضیة األطفال من أصل نوبي في كینیا ضد كینیا، البالغ رقم Com/002/2009/002، اللجنة األفریقیة للخبراء المعنیین بحقوق الطفل ورفاھیتھ 

 <https://www.refworld.org/cases,ACERWC,4f5f04492.html> (22 مارس/آذار 2011)، الفقرة 46. متاح على (ACERWC)

55  املبادئ، مبدأ 9.8، یرجى االطالع أیضاً على المادة 8 من اتفاقیة حقوق الطفل، والمادة 9 الفقرة األولى من اتفاقیة لقضاء على جمیع أشكال التمییز 

ضد المرأة.

56  املبادئ، المبدأ 10. 

57 انظر إلى استنتاجات تونس، الفقرة 69، الذي ینص على أن األحكام المتعلقة والوالء للدولة "قد حلت محلھا إلى حد كبیر التطورات الالحقة في قوانین 

 <https://www.refworld.org/docid/533a754b4.html>  الجنسیة المحلیة" متاحة باللغة اإلنجلیزیة على

58 مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، “حقوق اإلنسان والحرمان التعسفي من الجنسیة – تقریر األمین العام"، A/HRC/25/28 (2009)، الفقرة 

 .10
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كـما یـمكن أن تـشكل الـتدابـیر الـتي تسـبب الحـرمـان 

الـفعلي مـن الجنسـیة حـرمـانًـا تـعسفیًا مـن الجنسـیة، مـثل 

تــقیید قــدرة الــشخص عــلى مــغادرة بــلد جنســیتھ أو 

دخـولـھا أو تـقیید الـوصـول إلـى وثـائـق الـسفر الـالزمـة 

59لـتحقیق ھـذه الـغایـة.  ویـخاطـر ھـذا الـتقیید أیـًضا بـترك 

الـشخص عـدیـم الجنسـیة فـي الـواقـع، حـیث قـد یـكون لـھ 

الــحق فــي الجنســیة عــلى الــورق، ولــكن ال یــمكنھ 

اســتخدام ھــذا الــحق أو أي مــن الــحقوق األســاســیة 

المرتبطة بھ. 

السحب التعسفي للجنسية منذ انتفاضة 2011: 

مـنذ انـتفاضـة 2011، تـم تجـریـد 985 بحـریـنیًا مـن 

جنسـیتھم. صـدرت 108 حـاالت سـحب جنسـیة بـقرار 

مـن الـملك أو وزیـر الـداخـلیة عـلى أسـاس الـمادة 10 

(ج) مــن قــانــون الجنســیة لــعام 1963 (بــصیغتھ 

الــمعدلــة). أمــا بــخصوص حــاالت إســقاط الجنســیة 

الـباقـیة، فـقد صـدرت بـأمـر مـن الـمحاكـم الجـزائـیة 

بـموجـب الـمادة رقـم 24 مـن الـقانـون رقـم (58) لـسنة 

200660 بشأن اإلرھاب.  

اسـتندت قـرارات الـمحكمة إلـى مـحاكـمات جـائـرة لـم 

تـتبع اإلجـراءات الـقانـونـیة الـواجـبة والـمعایـیر الـقانـونـیة 

الــدولــیة. عــلى ســبیل الــمثال، اســتندت الــعدیــد مــن 

اإلدانـات إلـى اعـترافـات انـتُزعـت تـحت الـتعذیـب، أو 

تـضمنت قـضایـا ُمـنع فـیھا الـمحامـون مـن الـوصـول إلـى 

الـملفات ذات الـصلة، أو الـتي تـجاھـلت تـعسفاً األدلـة 

الــتي تــدعــم قــضایــا الــمتھمین. فشــل نــظام الــعدالــة 

الـجنائـیة فـي البحـریـن فـي تـحقیق الـعدالـة الـنزیـھة. وفـقًا 

لـ ھـیومـن رایـتس ووتـش، فـإن الـمحاكـم تـقوم "بـدور 

مــحوري فــي الــحفاظ عــلى نــظام الــبالد الســیاســي 

61الـقمعي المتشـدد". عـلى سـبیل الـمثال، فـي سـبتمبر/

أیــلول 2012، صــنفت مــحكمة بحــریــنیة األدوات 

الــكالســیكیة لــالحــتجاج الســلمي عــلى أنــھا أعــمال 

إرھـابـیة، بـحجة أن اإلرھـاب یـمكن أن یـكون نـتیجة 

"الـضغط الـمعنوي"، مـع تـأكـید األحـكام طـویـلة األمـد 

59 یرجى االطالع أیضاً على المادة 12 الفقرة الرابعة من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة واللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان، "التعلیق العام 

رقم 27: حریة التنقل (المادة 12)"، A/HRC/25/28، الفقرة 10. 

https://> 2021،  متاح باللغة اإلنجلیزیة على ،(GLOBALCIT) 60 زینب الصبیغ، تقریر عن قانون الجنسیة: البحرین، مرصد المواطنة العالمیة

 <cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/70577/RSCAS_GLOBALCIT_2021_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.hrw.org/ar/news/> 61 ھیومن رایتس ووتش، "البحرین – تجرید المواطنین من حقوق اإلنسان"، (2014)، متاح على

 <2014/08/21/254934
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لـمنتقدي الـحكومـة الـذیـن دافـعوا عـن تـأسـیس جـمھوریـة 

62في البحرین ". 

فـي أبـریـل/نـیسان 2019، أمـر الـملك بـرد جنسـیة 551 

بحرـینـیًا، وبذـلكـ انخـفض عدـد األشخـاص الذـینـ ال 

تـزال الجنسـیة البحـریـنیة مـسحوبـة مـنھم إلـى 434 

شـخًصا. وعـلى الـرغـم مـن اسـتعادة جنسـیتھم إال أن 

مـعظم ھـؤالء األشـخاص مـا زالـوا یـعانـون مـن عـواقـب 

ســحب الجنســیة. لــقد فــقدوا وظــائــفھم ومــنازلــھم 

ومـمتلكاتـھم، ویـكافـحون لتحـمل الحـرمـان الـمتعدد 

لـحقوقـھم الـذي تـعرضـوا لـھ نـتیجة لـسحب جنسـیتھم. 

لـیس مـن الـواضـح مـا إذا كـان أي مـنھم قـد تـلقى أي 

تـعویـض أو اسـتعادة الـحقوق. عـالوة عـلى ذلـك، كـان 

لتجــربــتھم والتھــدیــد الــذي یــلوح فــي األفــق بــسحب 

جنسـیتھم مـرة أخـرى الـتأثـیر الـمرعـب الـمنشود عـلى 

نــشاط وتــعبیر مــعظم ھــؤالء األشــخاص. وال یــزال 

الـكثیرون یـعیشون تـحت سـحابـة التھـدیـد، ویـترددون 

فـي الحـدیـث عـن مـحنتھم خـوفًـا مـن الـمزیـد مـن األعـمال 

االنتقامیة. 

http://birdbh.org/> 62 معھد البحرین للحقوق والدیمقراطیة، "عدیمي الجنسیة في البحري: اسقاط 52 جنسیة"، متاح باللغة اإلنجلیزیة على

 </2014/11/stateless-in-bahrain-52-nationalities-revoked
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إحƠصائƠيات مƠنظمة سƠالم لƠلديƠمقراطƠية وحƠقوق اإلنƠسان حƠول إسƠقاط الجنسƠية 

في البحرين: 

أمثلة على إسقاط الجنسيةالعددالسنة

201231

تم اإلعالن عن جمیع حاالت ال 31 لسحب الجناسي في أمر إداري صدر في 7 نوفمبر/تشرین الثاني من قبل وزارة 

الداخلیة بموجب المادة 10 من قانون الجنسیة البحریني، "لإلضرار بأمن الدولة"، ونشرتھ وكالة أنباء البحرین. 

واستُھدف نشطاء حقوقیون وسیاسیون وعلماء الدین واثنان نواب سابقون. تم سحب جمیع الجنسیات دون اتباع 

اإلجراءات القانونیة الواجبة، ولم یتم إخطار أحد رسمیًا. في ذلك الوقت (قبل تعدیل سنة 2014 لقانون الجنسیة)، لم 

یكن لوزیر الداخلیة سلطة سحب الجنسیة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة البحرینیة سمیرة رجب: "صحیح أن تجرید 

الجنسیة من سلطة الملك، لكنھ أمر بذلك في ھذا الظرف ومنح وزیر الداخلیة صالحیات االلتفاف على اإلجراءات 

المعتادة ". 

20130

201421

تمت جمیع عملیات سحب الجنسیة من قبل المحاكم بموجب المرسوم رقم (20) لسنة 2013. 

دین 9 أشخاص بتھمة "المشاركة في منظمة غیر مشروعة وإقامة عالقات مع إیران" وتجریدھم  - في أغسطس/آب، أُ

من جنسیتھم. 

- في سبتمبر/أیلول، ُجردت جنسیات 9 أفراد بزعم "تھریب أسلحة إلى البالد". وزعم أحد محامي الدفاع أن اعترافاتھم 

انتُزعت تحت التعذیب. 

- في نوفمبر/تشرین الثاني، تم سحب جنسیة 3 بحرینیین وحكم علیھم بالسجن 10 سنوات.  

2015208

- أعلن بیان صدر في 31 ینایر/كانون الثاني نشرتھ وكالة أنباء البحرین عن سحب الجنسیة عن 72 فردا. تم اعتمادھا 

رسمیاً بموجب المرسوم رقم (8) لعام 2015 المنشور في الجریدة الرسمیة في 5 فبرایر/شباط، والذي ینص على إلغاء 

جنسیتھم على أساس المادة 10 (ج) من قانون الجنسیة البحریني. تم سحب جمیع الجنسیات دون اتباع اإلجراءات 

القانونیة وعدم تلقي أي شخص إخطار رسمي. لم تكن ھناك محاكمات أو تحقیقات. وضمت القائمة نائباً سابقاً، أكادیمي، 

وثمانیة علماء دین، وصحفیین. 

- تم تجرید 136 شخصاً آخرین من جنسیتھم، معظمھم من قبل المحاكم الجنائیة.  
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201690

- 4 فبرایر/شباط، أصدر الملك حمد المرسوم رقم (11) بإسقاط جنسیة رائد علي حسین حوراني وعائلتھ، بدعوى 

اإلضرار بالمصالح الوطنیة.  

- 25 مایو/أیار، أصدر الملك حمد المرسوم رقم (38) بإلغاء جنسیة 3 من أفراد الحرس الوطني لقیامھم "بأنشطة تضر 

بمصالح المملكة". 

- في مایو/أیار، حكمت محكمة الجنایات الكبرى على 10 متھمین بالسجن المؤبد وعلى اثنین آخرین بالسجن 10 

سنوات، وأمرت بإسقاط الجنسیة عن كل 12 شخًصا. واتھم المتھمون بتشكیل جماعة إرھابیة غیر مشروعة وھي 

"سرایا األشتر". كما أسقطت المحكمة الجنسیة عن 11 مشتبھاً بھم في قضیة "مستودع دار كلیب". 

- في یونیو/حزیران، قال رئیس نیابة جرائم اإلرھاب المحامي العام أحمد الحمادي إن محكمة الجنایات الكبرى أصدرت 

حكمھا ضد 10 مشتبھ بھم في قضیة جماعة إرھابیة تسمى "حزب هللا البحریني"، وأمرت بسحب الجنسیة عنھم.  

- في 20 یونیو/حزیران 2016، ألغى المرسوم رقم (55) لسنة 2016 جنسیة آیة هللا الشیخ عیسى قاسم، الزعیم الدیني 

البارز للطائفة الشیعیة في البحرین.  

2017156

2018298

- في ینایر/كانون الثاني، أصدرت المحكمة الجنائیة العلیا الرابعة أحكاما ضد 60 معارضا، وتم تجرید 47 منھم من 

جنسیتھم. 

- في مایو/أیار، أصدرت المحكمة الجنائیة العلیا الرابعة في البحرین أحكاما بالسجن على 115 مواطنا بحرینیا وأسقطت 

جنسیتھم بسبب تھم تتعلق باإلرھاب.  

2019181

- في فبرایر/شباط، أسقطت المحكمة الجنائیة العلیا الرابعة في البحرین الجنسیة عن 25 شخصا بتھم تتعلق باإلرھاب. 

- في أبریل/نیسان، أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن تراوحت بین ثالث سنوات والسجن المؤبد على 139 مواطنا 

وجردت جنسیة 138 منھم.   وبحسب األمم المتحدة، كان 17 من المدانین قاصرین تتراوح أعمارھم بین 15 و17 عاما. 

المجموع 

الفرعي

985

تم إعادة 

الجنسیة

في 20 أبریل/نیسان 2019، أعاد ملك البحرین جنسیة 551 بحرینیًا تم تجریدھم من جنسیتھم بأوامر قضائیة. 551

في وقت كتابة ھذا التقریر، ظل 434 شخًصا تم إسقاط جنسیتھم.434المجموع

35اسقاط الجنسية التعسفي في البحرين: أداة للقمع | 



قضية ابراهيم كريمي 

كـان السـید إبـراھـیم كـریـمي مـن بـین أول مجـموعـة 

مـؤلـفة مـن 31 شـخًصا تـم تجـریـدھـم مـن جنسـیتھم فـي 

عام 2012. 

  

تـم اعـتقال السـید كـریـمي بـشكل تـعسفي عـدة مـرات مـن 

قـبل السـلطات البحـریـنیة لـممارسـتھ حـقھ فـي حـریـة 

الــتعبیر وتــكویــن الجــمعیات والتجــمع الســلمي. فــي 

فـبرایـر/شـباط 1981، تـم اعـتقالـھ واحـتجازه لـمشاركـتھ 

فـي احـتجاجـات سـلمیة ضـد حـكومـة البحـریـن وُسـِجن 

لـمدة ثـالثـة أشھـر، وِرد أنـھ تـعرض خـاللـھا لـلتعذیـب 

وسـوء الـمعامـلة مـن قـبل مـسؤولـي الـسجن. بـعد فـترة 

وجــیزة مــن إطــالق ســراحــھ، تــم تــرحــیلھ دون أي 

إجـراءات قـانـونـیة أو مـبرر وبـدون أوراق رسـمیة. 

وظـل السـید كـریـمي فـي الـمنفى لـمدة 21 عـاًمـا، حـیث 

عـاش بـین لـبنان وأوروبـا، حـتى عـاد إلـى البحـریـن فـي 

عـام 2002 عـندمـا أعـلن الـملك عـن اإلصـالحـات بـما 

في ذلك عفًو عام. 

خـالل االنـتفاضـة البحـریـنیة عـام 2011، ألـقي الـقبض 

عـلى السـید كـریـمي مـن قـبل جـھاز الـمخابـرات الـوطـني 

البحـریـني فـي 14 أبـریـل/نـیسان واحتجـز لـمدة شھـریـن 

فـي سـجن جـھاز الـمخابـرات الـوطـني البحـریـني فـي 

ســرداب ســجن الــقلعة، حــیث تــعرض مــرة أخــرى 

لـلتعذیـب وسـوء الـمعامـلة. اتـھم بنشـر شـائـعات كـاذبـة 

والتحـریـض عـلى كـراھـیة الـنظام، وُحـكم عـلیھ بـالـسجن 

لـمدة عـام. وبـعد اسـتئناف الـقرار، تـمت تـبرئـة السـید 

كریمي بعد أن أمضى أحد عشر شھًرا في السجن. 

  

بـعد اإلفـراج عـن السـید كـریـمي مـن الـسجن فـي أبـریـل/

نـیسان 2012، سـمع عـبر وسـائـل اإلعـالم عـن قـرار 

وزیـر الـداخـلیة بتجـریـده و30 شـخًصا آخـریـن مـن 

جنسـیتھم. لـم یـكن لـدى أي مـن األفـراد أي اتـصاالت 

سـابـقة بـشأن مـسألـة ھـذا الـقرار، ولـم یـخضعوا ألي 

تحقیقات أو حتى استجواب. 

فـي 28 فـبرایـر/شـباط 2013، اسـتأنـف السـید كـریـمي 

الـقرار عـن طـریـق مـحامـیھ محـمد عیسـى الـتاجـر. 

وذكــر الــمحامــي أن فــي ذلــك الــوقــت قــرار إلــغاء 

الجنسـیة جـاء فـقط مـن وزیـر الـداخـلیة، وأنـھ لـم یـتم 

الــتشاور مــع الــملك، مــما جــعل الــقرار نــفسھ غــیر 

قـانـونـي ألنـھ ُصـِدر عـن سـلطة لـیس لـھا صـالحـیات أو 

سـلطة مـفوضـة لـتمریـر مـثل ھـذا الـقرار بـموجـب 

اإلطـار الـقانـونـي فـي ذلـك الـوقـت. فـي 29 أبـریـل/

نــیسان 2014، رفــضت الــمحكمة الــمدنــیة األولــى 

اسـتئناف السـید كـریـمي عـلى أسـاس أن لـلحكومـة الـحق 

الـكامـل فـي تـقییم مـا یـضر بسـالمـة واسـتقرار أمـنھا 

الـداخـلي والـخارجـي. كـان مـعنى ھـذا الـقرار، فـي واقـع 
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األمــر، أن إصــدار أو إســقاط الجنســیة ال یــخضع 

للرقابة القضائیة. 

  

وبـعد سـحب جنسـیتھ، لـم یـكن للسـید كـریـمي جنسـیة 

أخـرى وأصـبح عـدیـم الجنسـیة. تـم اعـتقالـھ فـي وقـت 

جـبِر عـلى تسـلیم بـطاقـتھ الـشخصیة  الحـق لـمدة یـوم وأُ

وجـــواز الـــسفر وأي أوراق رســـمیة أخـــرى إلـــى 

السـلطات. كـما تـم اسـتدعـاؤه لـلتحقیق بـشأن إقـامـتھ غـیر 

الـقانـونـیة فـي الـبالد، مـما یـعني أنـھ خـاضـع لـقانـون 

الھجــرة واضــطر لــمغادرة الــبالد. وُوِجھَــت للســید 

كـریـمي تـھمة اإلقـامـة بـشكل غـیر قـانـونـي فـي الـبالد 

دون تــصریــح إقــامــة ســاري الــمفعول، وفــي 28 

أكــتوبــر/تشــریــن األول 2014، أمــرت الــمحكمة 

الـجنائـیة الـصغرى الـخامـسة بـترحـیلھ. وقـدم مـحامـیھ 

اسـتئنافًـا فـي الـیوم الـتالـي، وتـوقـف قـرار اإلبـعاد حـتى 

أصدرت المحكمة حكمھا. 

فــي 26 ســبتمبر/أیــلول 2015، ألــقي الــقبض عــلى 

السـید كـریـمي فـي مـنزلـھ فـي الـدیـر مـن قـبل ضـباط 

الشـرطـة دون مـذكـرة تـوقـیف. أخـذ الـضباط ھـواتـف 

محـمولـة تـخصھ ولـعائـلتھ وأجھـزة إلـكترونـیة أخـرى. 

وتـم اسـتجوابـھ فـي اإلدارة الـعامـة لـلمباحـث واألدلـة 

الــجنائــیة دون حــضور مــحاٍم بــشأن حــساب تــویــتر 

"فـریـج كـریـمي" الـذي انـتقد الـسعودیـة بـشأن مـقتل 

مـئات األشـخاص أثـناء الـحج. عـلى الـرغـم مـن أنـھ نـفى 

كـونـھ صـاحـب الـحساب، فـقد ُزعـم أنـھ تـعرض لـلتعذیـب 

جـبر عـلى الـتوقـیع عـلى اعـتراف یـقر بـالـذنـب فـي  وأُ

الـتھم الـموجـھة إلـیھ لـكونـھ صـاحـب حـساب تـویـتر مـالـك 

وجھاز صعق كھربائي وھو ممنوع في البحرین. 

أثــناء مــحاكــمتھ أمــام الــمحكمة الــجنائــیة الــصغرى 

الـخامـسة فـي الـمنامـة، لـم یُـسمح بـاسـتدعـاء شـھود 

الــدفــاع. فــي 31 مــارس/آذار 2016، حــكمت عــلیھ 

الـمحكمة بـالـسجن لـمدة عـامـین وغـرامـة قـدرھـا 2000 

دیـنار بحـریـني بـتھمة "التحـریـض الـعلني عـلى كـراھـیة 

الـنظام وازدراءه" و "إھـانـة الـملك عـالنـیة" و "إھـانـة 

الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة ومـلكھا عـالنـیة". كـما ُحـكم 

عـلیھ بـالـسجن لـمدة شھـر بـتھمة "حـیازة جـھاز صـعق 

كھـربـائـي دون تـصریـح مـن وزارة الـداخـلیة". فـي ھـذه 

األثـناء، فـي قـضیة مـنفصلة، أیـدت مـحكمة االسـتئناف 

فـي الـمنامـة أمـر تـرحـیل إبـراھـیم كـریـمي الـصادر فـي 

8 مـارس/آذار 2016. بـعد قـضاء عـقوبـتھ فـي سـجن 

جـو، تـم تـرحـیل السـید كـریـمي إلـى الـعراق فـي 30 

أكـتوبـر/تشـریـن األول 2017. یـعیش كـریـمي حـالـیًا فـي 

مشھـد، إیـران مـع عـائـلتھ. ال یـزال السـید كـریـمي عـدیـم 

الجنسیة حتى یومنا ھذا. 
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الختام - إنكار العدل 

كـما أظھـر ھـذا الـتقریـر، أصـبح إسـقاط الجنسـیة أحـد 

األسـلحة الـرئیسـیة فـي تـرسـانـة حـكومـة بحـریـن، لـیس 

لحـمایـة األمـن الـوطـني، ولـكن لـقمع الـمعارضـة وقـمع 

الـمدافـعین عـن حـقوق اإلنـسان وزیـادة تـرسـیخ بـرنـامـج 

الـدولـة االسـتبدادیـة والـمناھـضة لـلدیـمقراطـیة. عـلى ھـذا 

الـنحو، تـندرج ھـذه الـممارسـة مـع انـتھاكـات حـقوق 

اإلنـسان األخـرى الـموثـقة جـیًدا الـمرتـكبة مـن قـبل 

الـدولـة، بـما فـي ذلـك الـتعذیـب واالحـتجاز الـتعسفي 

والـقتل خـارج نـطاق الـقانـون والـمحاكـمات الـصوریـة 

واســتخدام عــقوبــة اإلعــدام. بــعد عشــر ســنوات مــن 

الـربـیع الـعربـي، الـوضـع فـي البحـریـن یـائـس. ومـع 

ذلــك، یســتمر عــمالء الــدولــة فــي انــتھاك حــقوق 

اإلنـسان، بـما فـي ذلـك الـحق فـي الجنسـیة، مـع اإلفـالت 

مـن الـعقاب. فـي الـواقـع، كـما أظھـر ھـذا الـتقریـر، تـم 

إصـدار قـوانـین إلضـفاء مظھـر خـادع مـن الشـرعـیة 

عـلى األفـعال الـتي مـن الـواضـح أنـھا تـعسفیة وتـرقـى 

إلــى انــتھاكــات خــطیرة لــلقانــون الــدولــي لــحقوق 

اإلنسان. 

تـرتـبط جنسـیة الـشخص ارتـباطًـا وثـیقًا بـھویـتھ، فـضالً 

عـن انـتمائـھ األوسـع إلـى بـلده. عـالوة عـلى ذلـك، غـالـبًا 

مـا تـكون الجنسـیة بـمثابـة بـوابـة، فـبدون جنسـیة، یـكون 

الـوصـول إلـى الـحقوق األسـاسـیة األخـرى والـتمتع بـھا 

أكـثر صـعوبـة، ویـصعب الـوصـول إلـى الـعدالـة لتحـدي 

الحـرمـان مـن الـحقوق. وبـالـتالـي، فـإن إسـقاط الجنسـیة 

ھــو اســتراتــیجیة شــائــعة بــشكل مــتزایــد تســتخدمــھا 

الـحكومـات لـقمع الـمعارضـة ومـعاقـبة الـمنتقدیـن. إن 

التھـدیـد المشـترك الـمتمثل فـي تجـریـدك مـن ھـویـتك، 

والــدھــس عــلى حــقوقــك وســلب وضــعك الــقانــونــي 

لـإلقـامـة فـي الـبلد ھـو أمـر قـوي لـلغایـة. وھـذا ھـو سـبب 

وجــود ضــمانــات دولــیة قــویــة ضــد الحــرمــان مــن 

الجنسیة، والتي ال تزال البحرین تتجاھلھا. 

بـین عـامـي 2012 و2019، تـم تجـریـد مجـموعـة 985 

فـرًدا تـعسفیًا مـن جنسـیتھم إمـا بـأمـر مـن الـمحكمة أو 

بــأمــر مــلكي أو بــأمــر وزاري. والــیوم، بــلغ الــعدد 

اإلجـمالـي إلـى 434 بـعد أن أعـاد الـملك الجنسـیة لـ 

551 فـرًدا فـي عـام 2019. ومـع ذلـك، ال یـزال ھـؤالء 

األشـخاص یـعانـون مـن عـواقـب قـرارات التجـریـد مـن 

الجنسـیة. أصـبح أغـلب الـذیـن فـقدوا جنسـیتھم عـدیـمي 

الجنسـیة وال یـزالـون یـواجـھون عـقبات ھـائـلة فـي 

التمتع بحقوق اإلنسان األساسیة. 

كــان لــسحب الجنســیة آثــار خــطیرة عــلى الــمعنیین، 

حـیث حـرمـھم مـن مـمارسـة حـقوقـھم الـمدنـیة والسـیاسـیة 

وكـذلـك حـقوقـھم االجـتماعـیة والـثقافـیة واالقـتصادیـة. 

واجھـ معـظم ضحـایاـ إسقـاط الجنسیـة الذـینـ كاـنوـا ال 

یـزالـون فـي البحـریـن وقـت سـحب جنسـیتھم الـمحاكـمة 
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بسـبب إقـامـتھم فـي الـبالد "بـشكل غـیر قـانـونـي" وتـم 

تـرحـیلھم فـي نـھایـة الـمطاف. یـؤثـر سـحب الجنسـیة 

أیـًضا عـلى أفـراد أسـرة الـفرد بـطرق عـمیقة لـلغایـة. 

عـالوة عـلى ذلـك، نـتیجة طـبیعة الـتمییز الـجنسانـي 

لــعملیات اإلســقاط (الــتي تســتھدف الــرجــال بــشكل 

كــبیر) والــطابــع الــتمییزي بــین الجنســین لــقانــون 

الجنسـیة البحـریـني (یـمكن لـآلبـاء البحـریـنیین فـقط، 

ولـیس األمـھات، نـقل جنسـیتھم إلـى أطـفالـھم)، األطـفال 

الـمولـودیـن لـضحایـا إسـقاط الجنسـیة یـتأثـرون أیـًضا 

بـشكل مـباشـر. فـھم أیـًضا محـرومـون مـن الجنسـیة 

البحـریـنیة ومحـرومـون مـن حـقوقـھم األسـاسـیة، وعـلى 

األرجح سیصبحون عدیمي الجنسیة نتیجة لذلك. 

كــما ھــو مــوضــح فــي قــضیتي مــسعود جھــرمــي 

وإبـراھـیم كـریـمي، فـقد أسـاءت السـلطات اسـتخدام 

صـالحـیات سـحب الجنسـیة مـع اإلفـالت مـن الـعقاب، 

ولـم تـسمح بـطعن ھـذه الـقرارات الـتعسفیة عـلى أسـاس 

أن لـلحكومـة الـحق الـكامـل فـي تـقییم مـا یـضر بـنزاھـة 

واســتقرار أمــنھا الــداخــلي والــخارجــي، وأن إســقاط 

الجنسـیة ال یـخضع لـلرقـابـة الـقضائـیة. بـعد صـدور 

الـمرسـوم رقـم (16) لـسنة 2019 بـشأن تـعدیـل قـانـون 

الجنســیة البحــریــني لــعام 1963 والــذي یــقید ســلطة 

ســحب الجنســیة لمجــلس الــوزراء فــقط، ال یــزال 

الـمواطـنون البحـریـنیون مـعرضـین لخـطر التجـریـد مـن 

جنسیتھم لمعارضتھم لألسرة الحاكمة. 

یــعتبر إســقاط البحــریــن للجنســیة انــتھاًكــا واضــًحا 

اللـتزامـاتـھا ومـعایـیرھـا الـمنصوص عـلیھا فـي الـقانـون 

الـدولـي لـحقوق اإلنـسان والـقانـون اإلنـسانـي الـدولـي، 

بـما فـي ذلـك الـمعایـیر الـدولـیة الـمتعلقة بـتجنب حـاالت 

انـعدام الجنسـیة، وحـظر الـتمییز، وحـظر الحـرمـان 

الـتعسفي مـن الجنسـیة، وغـیرھـا مـن اعـتبارات حـقوق 

اإلنـسان الـتي یـجب أن تسـترشـد بـأي قـرار بـالحـرمـان 

من الجنسیة. 

ال یـزال كـل مـن مـنظمة سـالم لـلدیـمقراطـیة وحـقوق 

اإلنــسان والشــبكة اإلقــلیمیة حــول انــعدام الجنســیة 

(ھـویـتي) ومعھـد عـدیـمي الجنسـیة واإلنـدمـاج قـلقین 

لـلغایـة إزاء ھـذا الـوضـع الـسائـد ویـحثون عـلى اتـخاذ 

إجـراءات مـتضافـرة أقـوى السـتعادة حـقوق الجنسـیة 

لـلمتضرریـن، وتـزویـدھـم بـعالج وتـعویـض فـعال، 

وتــفكیك الــقوانــین الــتعسفیة الــتي تــمكن مــن إســقاط 

الجنسـیة. فـي ھـذا الـصدد، نـعید الـتأكـید عـلى الـمبدأ 

8.2 مـن الـمبادئ الـمتعلقة بحـرمـان الجنسـیة الـتعسفي 

كإجراء لحمایة األمن القومي: 

لـكل فـرد الـحق فـي الـحصول عـلى اإلنـصاف 

والـتعویـض الـفعالـیّن. یـنبغي عـلى الـدول أن 

تـوفـر لـألفـراد الـذي یـزعـمون أنـھم ضـحایـا 

االنـتھاكـات سـبل الـعدالـة والـتعویـض الـفعالـة، 

والــــتي تــــشمل األشــــكال الــــتالــــیة: رد 
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63والترضیة، وضمانات عدم التكرار.  الــحقوق،والــتعویــض، وإعــادة الــتأھــیل، 

وتحقیقًا لھذه الغایة، فإننا نقدم التوصیات التالیة إلى حكومة البحرین: 

االمتناع لممارسة السحب التعسفي للجنسیة. -

إعـادة الجنسـیة الـكامـلة والـحقوق الـمصاحـبة لـمئات الـمواطـنین الـذیـن ُسـحبت جنسـیتھم مـن خـالل أوامـر تـنفیذیـة أو -
قرارات قضائیة غیر عادلة منذ عام 2012. 

إلغاء المادة 10 من قانون الجنسیة الحالي التي تخول وزیر الداخلیة حق سحب الجنسیة. -

وقـف إبـعاد الـذیـن أسـقطت جنسـیتھم عـنھم، والـسماح لجـمیع الـمرحـلین بـالـعودة إلـى بـالدھـم كـمواطـنین یـتمتعون -
بكامل الحقوق. 

االحـترام الـتام واالمـتثال لـمعایـیر الـقانـون الـدولـي لـحقوق اإلنـسان ذات الـصلة، عـلى الـنحو الـمنصوص عـلیھ فـي -
المبادئ المتعلقة بحرمان الجنسیة التعسفي كإجراء لحمایة األمن القومي. 

تنفیذ توصیات تقریر اللجنة البحرینیة المستقلة لتقصي الحقائق. -

أخـیًرا، نـحث جـمیع الـجھات الـدولـیة الـفاعـلة ذات الـصلة بـما فـي ذلـك حـلفاء البحـریـن والشـركـاء الـتجاریـون والـدول 

الـمجاورة وھـیئات األمـم المتحـدة ذات الـصلة (بـما فـي ذلـك مجـلس األمـن والجـمعیة الـعامـة ومجـلس حـقوق 

اإلنـسان) وآلـیات األمـم المتحـدة لـحقوق اإلنـسان ووكـاالت األمـم المتحـدة وجـامـعة الـدول الـعربـیة ومـنظمة الـتعاون 

اإلسـالمـي لـإلدراك الـكامـل لخـطورة الـوضـع فـي البحـریـن، ومـمارسـة ضـغط دبـلومـاسـي مـكثف عـلى البحـریـن 

لـعكس مـمارسـاتـھا الـتعسفیة والـغیر مـثمرة الـمتمثلة فـي سـحب الجنسـیة، والـتصدي النـتھاكـات حـقوق اإلنـسان 

الخطیرة األخرى. 

63  املبادئ، المبدأ 8.2، یرجى االطالع أیضاً على المادة 18 من "المبـادئ األساسـیة والمبـادئ التوجیھیـة بشـأن الحـق في االنتصـاف والجــبر 

لضــحایا االنتــھاكات الجســیمة للقــانون الــدولي لحقــوق اإلنسان واالنتھاكات الخطیرة للقانون اإلنساني الدولي " التي تم اعتمادھا وإعالنھا بموجب 
قرار الجمعیة العامة رقم 60/147 في 16 دیسمبر/كانون األول 2005. 
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