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الجنســـية حـــق  تنظيـــم  فـــي  األمميـــة  واالتفاقيـــات 
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من نحن:

ســـام للديمقراطيـــة وحقـــوق اإلنســـان )SALAM-DHR(  منظمـــة غيـــر 

حكوميـــة وغيـــر ربحيـــة، تســـعى إلـــى الحفـــاظ علـــى المبـــادئ العالميـــة 

ــان. ــة وحقـــوق اإلنسـ ــة الديمقراطيـ ــن خـــال حمايـ ــرام مـ ــة واالحتـ للكرامـ

ــر  فـــي ســـعيها لتحقيـــق هـــذه الرؤيـــة ، تهـــدف منظمـــة »ســـام« للتأثيـ

علـــى الحكومـــات األروبيـــة  واألمـــم المتحـــدة لتحســـين الوضـــع الحقوقـــي 

فـــي الشـــرق األوســـط، وتعزيـــز الوعـــي بحقـــوق اإلنســـان والديمقراطيـــة.

ــد والتحليـــل،  ــة »ســـام« بالرصـ ــذه األهـــداف، تقـــوم منظمـ لتحقيـــق هـ

ــريعات،  ــات والتشـ ــأن السياسـ ــات بشـ ــدم توصيـ ــر ،وتقـ ــدار التقاريـ وإصـ

وتنظـــم حمـــات الدعـــوة، وتقيـــم دورات تدريبيـــة، وتبنـــي تحالفـــات فعالـــة. 

تســـاهم منظمـــة »ســـام« بفعاليـــة فـــي التعـــاون الدولـــي مـــن أجـــل 

حقـــوق اإلنســـان والديمقراطيـــة ، بمـــا فـــي ذلـــك اصـــدار تقاريـــر بديلـــة عـــن 

مواضيـــع حقـــوق اإلنســـان الرئيســـية، وتنســـيق االئتافـــات، والضغـــط 

ــح مواقـــف  ــة، وتوضيـ ــمية الخاطئـ ــات الرسـ ــاح المؤسسـ ــل إصـ ــن أجـ مـ

المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة فـــي مجلـــس حقـــوق اإلنســـان التابـــع لألمـــم 

المتحـــدة، البرلمـــان األوروبـــي، والهيئـــات المحليـــة المختلفـــة.
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ترحب منظمة »سالم« بجميع المالحظات واالستفسارات حول مختلق 

المواضيع والقضايا الحقوقية.

يمكنكم متابعة أخبار منظمة سالم للديمقراطية وحقوق 

اإلنسان من خالل المواقع التالية :

@ SalamDHR_AR :باالعربي

 @SALAM_DH : باإلنجليزية

@ SalamDHR_FR :بالفرنسي

@ Salam_GERMANY :بااللماني

salam_dhr

SALAMDHR1

SALAM DHRS

http://www.salam-dhr.org

info@salam-dhr.org

@
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منهجية التقرير:
ـــن وتشـــريعات الجنســـية  ـــى اســـتعراض قواني ـــر عل يعتمـــد التقري
البحرينيـــة مـــع التعليـــق القانونـــي والحقوقـــي وبيـــان أوجـــه 
القوانيـــن  هـــذه  موائمـــة  مـــدى  وبيـــان  فيهـــا  االنتهـــاكات 
والتشـــريعات البحرينيـــة مـــع الشـــرعة الدوليـــة، باإلضافـــة لدراســـة 

بعـــض الحـــاالت التـــي تأثـــرت مـــن التطبيـــق التعســـفي.





محتويات التقرير
من نحن

المقدمة

أواًل: المفهوم القانوني للجنسية

ثانيًا: الضابطة الحقوقية لمسألة الجنسية

ثالثًا: المالحظات القانونية على تشريعات الجنسية البحرينية

رابعًا: حاالت إسقاط الجنسية

خامسًا: واقعة إسقاط جنسية آية الله  

سادسًا: اآلثار القانونية على فقد الجنسية

سابعًا: التوصيات 

ثامنًا: المرفقات 
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المقدمة
الجنســـية حـــق أصيـــل لـــكل إنســـان ويكتســـبها مـــن والديـــه إمـــا بحـــق 

األقليـــم الـــذي يولـــد فيـــه أو بالوراثـــة كحـــق الـــدم مـــن والديـــه، الجنســـية 

ولمـــا لهـــا مـــن آثـــار قانونيـــة ورابطـــة سياســـية فإنهـــا تحـــّدد مصيـــر الطفـــل 

المولـــود، فبقائـــه بـــا هويـــة )جنســـية( يكـــون إنســـان حياتـــه مهـــددة 

ومقيـــدة يفقـــد فيهـــا حـــق التعليـــم وحـــق الرعايـــة الصحيـــة وحـــق التنقـــل 

وهـــذه بعـــض مـــن الحقـــوق األساســـية فمـــا بالـــك بباقـــي الحقـــوق 

السياســـية والمدنيـــة، فيمكننـــا القـــول إن اإلنســـان بـــا جنســـية هـــو 

إنســـان بـــا حيـــاة، بمعنـــى أن اإلنســـان ســـواء فقدهـــا عنـــد الـــوالدة أو 

مـــا بعـــد الـــوالدة وســـواء لـــم يحصـــل عليهـــا بالحرمـــان أو حـــرم منهـــا الحقـــا 

ــذي  ــواء الـ ــة الهـ ــوم بمثابـ ــان اليـ ــبة لإلنسـ ــية بالنسـ ــقاط، فالجنسـ باإلسـ

ـــك،  ـــت الجنســـية كذل يتنفســـه مـــن أجـــل أن يعيـــش بســـام، ولطالمـــا كان

أن  أرتأينـــا  اإلنســـان«  وحقـــوق  للديمقراطيـــة  ســـام  »منظمـــة  فإننـــا 

نتصـــدى للبحـــث فـــي القوانيـــن والتشـــريعات بشـــأن الجنســـية البحرينيـــة 

ــن  ــذه القوانيـ ــة هـ ــدم موائمـ ــاك وعـ ــن انتهـ ــا مـ ــع عليهـ ــا وقـ ونكشـــف مـ

ـــن باألرقـــام مـــن  ـــة، ومـــن جانـــب أخـــر نبّي والتشـــريعات مـــع الشـــرعة الدولي

ــيم ملكيـــة. ــياتهم مـــن المواطنيـــن البحرينييـــن بمراسـ أســـقطت جنسـ
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ــذا  ــة. هكـ ــرد والدولـ ــن الفـ ــة بيـ ــية وقانونيـ ــة سياسـ ــي رابطـ ــية هـ الجنسـ

يعرفهـــا الفقـــه القانونـــي والقضـــاء المقـــارن وال يخـــرج أي تعريـــف عـــن 

هـــذا المفهـــوم، والواضـــح  مـــن هـــذا المفهـــوم قـــد أخـــذ بتـــازم الرابطـــة 

ــرد والدولـــة  السياســـية والرابطـــة القانونيـــة، حيـــث أن العاقـــة بيـــن الفـ

ــوق  ــن الحقـ ــة لتضمـ ــة متبادلـ ــرد هـــي عاقـ ــة والفـ ــن الدولـ ــة بيـ والعاقـ

والواجبـــات السياســـية والقانونيـــة. ولكـــن ال يفهـــم مـــن هـــذه العاقـــة 

المتبادلـــة بـــأن الجنســـية هـــي نظـــام تعاقـــدي بيـــن الطرفيـــن )الدولـــة 

والمواطـــن( بـــل المســـألة هـــي نظـــام قانونـــي أي أن هنـــاك قانـــون ينّظـــم 

مســـألة الجنســـية، ســـواء كان تنظيـــم مســـألة الجنســـية مـــن المشـــرع 

الدســـتوري أو المشـــرع العـــادي، وهـــذا التنظيـــم هـــو المرجـــع الـــذي يحكـــم 

ـــذ كقاعـــدة عامـــة، ومـــع التطـــور لمفهـــوم الجنســـية ومـــا  ـــق والتنفي التطبي

يترتـــب عليهـــا مـــن آثـــار فقـــد نحـــا الفقـــه نحـــَو جعلهـــا حـــق لصيـــق بالفـــرد 

ـــدون جنســـية  ـــد إنســـان ب ـــن أن يول ـــه ال يمك كأصـــل وحـــق مكتســـب، أي أن

)كاألســـم ( وهـــذا األصـــل فـــي كل تنظيـــم قانونـــي لـــكل بلـــد، وقـــد 

يولـــد طفـــل فـــي غيـــر موطنـــه وتتوافـــر فيـــه شـــروط أكتســـاب الجنســـية 

ـــدأ الجنســـية بالـــوالدة  ـــدول التـــي تأخـــذ بمب ويكتســـبها كحـــق مكتســـب )كال

ـــة( وهـــذا اســـتثناء، وقـــد يكتســـبها الفـــرد عندمـــا يهاجـــر  علـــى أقليـــم الدول

أواًل:
المفهوم القانوني للجنسية:
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إلـــى بلـــد مـــا ومـــن ثـــم تتوافـــر فيـــه الشـــروط التـــي تجعلـــه يكتســـب 

الجنســـية وهـــذا أيضـــا أســـتثناءًا  )التجنـــس(.

والمتأمـــل فـــي أحـــكام الجنســـية فـــي التشـــريعات المقارنـــة يلحـــظ أن 

ـــة للمياد)مـــع  ـــدول تعتمـــد فـــي مســـألة جنســـيتها األصيل كل أو أغلـــب ال

الجمـــع بينهمـــا، وهـــذه  أو  حـــق األقليـــم  أو  الـــدم  حـــق  الـــوالدة( مـــن 

القوانيـــن تعطـــي حـــق التجنـــس )الاحـــق علـــى الوالدة(باإلقامـــة الدائمـــة 

ــة. ــروط اإلجرائيـ ــع بعـــض الشـ ــة مـ ــدة معينـ ــا أو مـ علـــى أقليهمـ
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قـــد تناولـــت الشـــرعة الدوليـــة حـــق الجنســـية بمســـؤولية حقوقيـــة إنســـانية 

ــة  ــار علـــى الحقـــوق اللصيقـ ــن آثـ ــية مـ ــا للجنسـ ــة لمـ ــة ومـــن األهميـ بالغـ

بالفـــرد فـــي أي مجتمـــع مـــن أجـــل بلـــوغ حالـــة تكامـــل الحقـــوق األساســـية، 

وحـــق الجنســـية ال يختلـــف عـــن باقـــي الحقـــوق فـــي األهميـــة ولـــذا 

تضّمـــن اإلعـــان العالمـــي لحقـــوق اإلنســـان فـــي المـــادة 15: لـــكل فـــرد 

حـــق التمتـــع بجنســـية مـــا ،وال يجـــوز )تعســـفًا( حرمـــان أي شـــخص مـــن 

جنســـيته وال مـــن حقـــه فـــي تغييـــر جنســـيته.1 

ــة  ــدات الدوليـ ــات والمعاهـ ــي االتفاقيـ ــت باقـ ــادة أنطلقـ ــذه المـ ــن هـ ومـ

األمميـــة لتتوســـع فـــي مســـألة تنظيـــم هـــذا الحـــق بمـــا ال يـــدع مجـــال 

ـــه أو تتهـــرب فـــي تشـــريعاتها  ـــدول األعضـــاء باألمـــم المتحـــدة أن تنهتك لل

ــدان التـــي ال تلتـــزم  ــكل المائم،خصوصـــا فـــي البلـ ــه بالشـ مـــن تنظيمـ

بمســـألة مناهضـــة التمييـــز العنصـــري واحتـــرام حقـــوق اإلنســـان ولـــذا فـــإن 

االتفاقيـــة الدوليـــة للقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز العنصـــري نصـــت 

بالمـــادة 5 : تتعهـــد الـــدول األطـــراف بحظـــر التمييـــز العنصـــري والقضـــاء 

عليـــه بكافـــة أشـــكاله، بضمـــان حـــق كل إنســـان، دون تمييـــز بســـبب العـــرق 

 http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html .1

ثانيًا:
الضابطة الحقوقية لمسألة الجنسية:
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أو اللـــون أو األصـــل القومـــي أو االثنـــي، فـــي المســـاواة أمـــام القانـــون، 

ال ســـيما بصـــدد التمتـــع بالحقـــوق التاليـــة: ... )د(: الحقـــوق المدنيـــة وال 

ســـيما: ....)3( الحـــق فـــي الجنســـية.1 

وبمـــا أن حقـــوق المـــرأة فـــي الكثيـــر مـــن البلـــدان تتعـــرض للتمييـــز فـــي 

مســـألة الجنســـية خصوصـــا عندمـــا تكـــون الجنســـية متعلقـــة بأبنائهـــا، 

فقـــد نصـــت اتفاقيـــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة 

بالمـــادة )9(: تمنـــح الـــدول األطـــراف المـــرأة حقـــًا مســـاويًا لحـــق الرجـــل فـــي 

اكتســـاب جنســـيتها أو االحتفـــاظ بهـــا أو تغييرهـــا وتضمـــن بوجـــه خـــاص 

ـــزواج،  ـــاء ال ـــزوج أثن ـــزواج مـــن أجنبـــي أو تغييـــر جنســـية ال أاّل يترتـــب علـــى ال

ـــًا جنســـية الزوجـــة، أو أن تصبـــح بـــا جنســـية أو أن تفـــرض  ـــر تلقائي أن تتغي

عليهـــا جنســـية الـــزوج. تمنـــح الـــدول األطـــراف المـــرأة حقـــًا مســـاويًا لحـــق 

الرجـــل فيمـــا يتعلـــق بجنســـية أطفالهـــا.2 

وكذلـــك، العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، بالمـــادة 

24: بنـــد3: لـــكل طفـــل حـــق فـــي اكتســـاب جنســـية. ممـــا يجعـــل المســـؤولية 

المتحـــدة  باألمـــم  األعضـــاء  الـــدول  كل  علـــى  واإلنســـانية  الحقوقيـــة 

ــان  ــل حرمـ ــن أجـ ــرر مـ ــأي مبـ ــذرع بـ ــد أن ال تتـ ــذا العهـ ــى هـ ــة علـ والموقعـ

ـــدول األعضـــاء أن  ـــه، يجـــب علـــى كل ال األطفـــال مـــن حـــق الجنســـية ،وعلي

تكـــون تشـــريعاتها موائمـــة مـــع الشـــرعة الدوليـــة واالتفاقيـــات األمميـــة.

 http://www.un.org/ar/events/torturevictimsday/assets/pdf/325_PDF1.pdf .1

 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf .2
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ـــل  ـــو 1937 أي قب ـــة فـــي 8ماي ـــم الجنســـية البحريني ـــون ينّظ صـــدر أول قان

أن يكـــون هنـــاك دســـتور للبحرين،والتـــي نالـــت األســـتقال فـــي 15 

أغســـطس/آب 1971 ، أي أن القانـــون صـــدر قبـــل الدســـتور بأكثـــر مـــن 

ثاثيـــن ســـنة، وقـــد تنـــاول هـــذا القانـــون )األعـــان( فـــي خمـــس مـــواد، 

المـــادة األولـــى تنّظـــم مســـألة جنســـية البحرينييـــن األصـــاء عنـــد صـــدور 

القانـــون الذيـــن مـــن أبويـــن بحرينييـــن، والمـــادة الثانيـــة تنّظـــم مســـألة 

مـــن هـــم غيـــر بحرينييـــن حتـــى لـــو كانـــوا مقيميـــن عنـــد صـــدور القانـــون، 

والمـــادة الثالثـــة تنّظـــم مســـألة فقـــدان الجنســـية، والمـــادة الرابعـــة تنّظـــم 

ـــزواج، وأمـــا المـــادة األخيـــرة  مســـألة جنســـية المـــرأة ومـــا يلحـــق بهـــا بعـــد ال

)الخامســـة( فهـــي تنّظـــم مســـألة التجنيـــس )التجّنـــس(.

التعليق القانوني والحقوقي:

بمـــا أن بنـــاء الدولـــة حديـــث )آنـــذاك( ولـــم يســـبق أن كان هنـــاك 

ـــون  ـــة فـــإن هـــذا القان ـــم الجنســـية البحريني ـــون أو دســـتور ينّظ قان

علـــى  الجنســـية  مفهـــوم  إلـــى  اســـتند  والـــذي  األســـاس  كان 

ثالثًا:
المالحظات القانونية على تشريعات الجنسية البحرينية:
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اعتبـــار األصـــاء لمـــن هـــم مقيميـــن بشـــكل دائـــم علـــى أرض 

ــاء مـــن أب  البحريـــن قبـــل صـــدور القانـــون وكذلـــك مـــن هـــم أبنـ

بحرينـــي، وهكـــذا هـــو حـــال كل البلـــدان عندمـــا وضعـــت قوانيـــن 

الجنســـية، ومـــن الماحـــظ أن هـــذا القانـــون كان متقدمـــًا مـــن 

الناحيـــة الحقوقيـــة علـــى القوانيـــن العصريـــة التـــي ســـلبت الكثيـــر 

مـــن الحقـــوق. إذا أعطـــى هـــذا القانـــون وعلـــى ســـبيل المثـــال: 

الزوجـــات األجنبيـــات مـــن زوج بحرينـــي حـــق التجنـــس المباشـــر 

ــة  ــة الحديثـ ــن البحرينيـ ــن أن القوانيـ ــي حيـ ــيطة(. فـ ــروط بسـ )بشـ

تســـلب هـــذا الحـــق وأكثـــر مـــن ذلـــك، خصوصـــًا فيمـــا يتعلـــق بحـــق 

ــن  ــرم األبـ ــي وحـ ــن أجنبـ ــة مـ ــة المتزوجـ ــاء البحرينيـ ــية ألبنـ الجنسـ

مـــن جنســـية أبيـــه ويكـــون األبـــن هنـــا )بـــدون( بـــا جنســـية.

ــذا القانـــون بتاريـــخ 16 ســـبتمبر1963  وقـــد تـــم إدخـــال تعديـــل علـــى هـ

بالســـالة  البحرينيـــون  وهـــي  مســـائل  تســـع  لينّظـــم  التعديـــل  وجـــاء 

ـــس ومســـألة جنســـية الزوجـــات  ـــون بالتجّن ـــوالدة والبحريني ـــون بال والبحريني

األجنبيـــات مـــن زوج بحرينـــي ومســـألة ســـحب وفقـــدان واســـقاط وســـحب 

ورد الجنســـية. وقـــد ارفـــق مـــع هـــذا القانـــون )التعديـــل( مذكـــرة تفســـيرية.1 

التعليق القانوني والحقوقي: 

ــون  ــة لقانـ ــارات تطبيقيـ ــل علـــى القانـــون ألعتبـ ــذا التعديـ ــاء هـ جـ

خمـــس  مـــن  أكثـــر  بعـــد  أي   1937 لعـــام  البحرينيـــة  الجنســـية 

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=2197#..1

 WxywnNUzbIU
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ــواء  ــد مـــن هـــم البحرينييـــن سـ ــنة ومـــن أجـــل تحديـ ــرين سـ وعشـ

بالقانـــون الســـابق أو بالســـالة مـــن األبـــاء واألجـــداد وبمـــا أن فـــي 

ذلـــك الوقـــت كان الكثيـــر مـــن البحرينييـــن يتنقلـــون بيـــن البلـــدان 

ــرق القانـــون بيـــن البحرينيـــون  ــا، ففـ ــية أو غيرهـ ــباب معيشـ ألسـ

وبيـــن  بالســـالة  البحرينيـــون  وبيـــن   1937 لعـــام  بالقانـــون 

البحرينيـــون بالـــوالدة وبيـــن البحرينيـــون بالتجّنـــس ، وهكـــذا، ومـــن 

الماحـــظ أن هـــذا القانـــون قـــد وضـــع شـــروط مهمـــة لمـــن يطلـــب 

ــة. ــروط موضوعيـ ــس وهـــي شـ التجّنـ

وبقـــى هـــذا القانـــون يعمـــل بـــه ونافـــذ إلـــى أن صـــدر دســـتور البحريـــن 

لعـــام 1973 وكذلـــك دســـتور البحريـــن لعـــام 2002 ولـــم يعـــّدل القانـــون إال 

فـــي ســـنة 2014 ، فصـــدر قانـــون رقـــم 21 لســـنة 2014 بإضافـــة مادتيـــن 

وتعديـــل أربـــع مـــواد إلـــى قانـــون 1963 بشـــأن الجنســـية.

ــحب  ــة سـ ــر الداخليـ ــة لوزيـ ــون صاحيـ ــى القانـ ــل أعطـ ــذا التعديـ ــي هـ وفـ

واســـقاط الجنســـية عـــن البحرينـــي وفـــق الئحـــة تنفيذيـــة تصـــدر مـــن نفـــس 

الوزيـــر، وقـــد صـــدرت الائحـــة التنفيذيـــة بتاريـــخ 24 يوليو/تّمـــوز2016.

التعليق القانوني والحقوقي: 

ـــى  ـــّرره الدســـتور عل ـــون وفـــق مـــا ق ـــرض أن يك ـــل يفت هـــذا التعدي

أعتبـــار أن الدســـتور هـــو القانـــون األســـمى، ودســـتور مملكـــة 

البحريـــن لعـــام2002 نـــص فـــي البـــاب الثالـــث بالمـــادة 17 علـــى 

ــقاطها  ــوز إسـ ــون وال يجـ ــا القانـ ــة يحددهـ ــية البحرينيـ أن : الجنسـ

عمـــن يتمتـــع بهـــا إال فـــي حالـــة الخيانـــة العظمـــى واألحـــوال 

ـــث  ـــاب الثال ـــة الب ـــون. وجـــاء فـــي نهاي األخـــرى التـــي يحددهـــا القان

ـــم  ـــون تـنظيــ مـــادة ضابطـــة المـــادة 31 والتـــي تنـــص علـــى: ال يكــ

هـــذا  فـــي  عليهــــا  المنصـــوص  العامـــة  والحريـــات  الحقــــــوق 
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ــوز أن  ــه. وال يجـــ ــاًء عليـ ــون، أو بنـ ــا إال بقانـ ــتور أو تحديدهـ الدسـ

ينـــال التــــنظيم أو التحديـــد مـــن جوهـــر الحـــق أو الحريـــة. ممـــا يعنـــي 

ــوق. ــم الحقـ ــي تنظيـ ــف فـ ــب أن ال يتعسـ ــون يجـ أن القانـ

ومـــن الماحـــظ علـــى التعديـــل أنـــه قـــد توســـع فـــي مســـألة أســـقاط 

الجنســـية وتســـاهل فـــي فقـــدان وحرمـــان مـــن الجنســـية، وفـــي المقابـــل 

تســـاهل فـــي مســـألة التجنيـــس )التجّنـــس(.
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اإلســـقاط بالمراســـيم: صـــدرت أربعـــة مراســـيم مـــن الملـــك إلســـقاط 

جنســـية 77 بحرينـــي، فقـــد صـــدر أول مرســـوم بتاريـــخ 29 ينايـــر2015 وهـــو 

ـــذي تضمـــن 72 مواطـــن أســـقطت جنســـيتهم  مرســـوم 8لســـنة2015 وال

وثـــم صـــدر بتاريـــخ 4فبرايـــر2016 مرســـوم اســـقاط الجنســـية عـــن مواطـــن 

واحـــد وثـــم صـــدر بتاريـــخ 25مايـــو2016 مرســـوم بأســـقاط الجنســـية عـــن 

ثاثـــة مواطنيـــن، وآخـــر مرســـوم صـــدر بتاريـــخ 20يونيـــو2016 المرســـوم 

رقـــم 55لســـنة 2016 وهـــو أســـقاط الجنســـية عـــن آيـــة اللـــه الشـــيخ 

عيســـى أحمـــد قاســـم.

اإلسقاط باألحكام القضائية: 

ــل  ــنة2013 بتعديـ ــون 20لسـ ــوم بقانـ ــدر مرسـ ــو2013 صـ ــخ 31يوليـ بتاريـ

ــال  ــن األعمـ ــع مـ ــة المجتمـ ــأن حمايـ ــنة2006 بشـ ــون رقم58لسـ ــي قانـ فـ

اإلرهابيـــة، وجـــاء فـــي التعديـــل إضافـــة المـــادة )24 مكـــررًا( تنـــص علـــى 

وجـــوب أن يحكـــم القاضـــي الجنائـــي بأســـقاط الجنســـية مـــع العقوبـــة فـــي 

ســـبع مـــواد، ونـــص المـــادة كالتالـــي:

رابعًا: 
حاالت إسقاط الجنسية:
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رة، ُيحَكـــم بإســـقاط الجنســـية عـــن  باإلضافـــة إلـــى العقوبـــة المقـــرَّ

المحكـــوم عليـــه فـــي الجرائـــم المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــواد 

ـــون. مـــن )5( إلـــى )9( و)12( و)17( مـــن هـــذا القان

ـــذ الحكـــم الصـــادر بإســـقاط الجنســـية إال بعـــد موافقـــة  وال ينفَّ

ملـــك البـــالد.

وبتطبيـــق هـــذه المـــادة فقـــد اســـقطت الجنســـية عـــن أكثـــر مـــن 730 بحرينـــي 

معـــارض علـــى خلفيـــة قضايـــا سياســـية تـــم تكييفهـــا مـــن القضـــاء بأنهـــا 

ـــى  ـــك عل ـــة. وهـــؤالء المســـقطة جنســـياتهم بانتظـــار موافقـــة المل إرهابي

األحـــكام القضائيـــة، وبالطبـــع أن مجـــرد أن يكـــون الحكـــم نهائيـــًا بعـــد موافقة 

الملـــك ســـوف يترتـــب عليهـــا اآلثـــار القانونيـــة التـــي ســـتختل بـــه األوضـــاع 

القانونيـــة للمســـقطة جنســـياتهم ومـــن فـــي واليتهـــم )األبنـــاء وغيرهـــم(.
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صـــدر مرســـوم رقـــم 55 لســـنة 2016 مـــن ملـــك البحريـــن بإســـقاط جنســـية 

آيـــة اللـــه الشـــيخ عيســـى أحمـــد قاســـم *)مرفـــق بالتقريـــر( ، وكمـــا صـــدر بيـــان 

مـــن وزارة الداخليـــة1 يبيـــن األســـباب التـــي أدت إلـــى إســـقاط الجنســـية، 

وقـــد تضمـــن هـــذا البيـــان الصـــادر مـــن وزارة الداخليـــة إلـــى العديـــد مـــن 

األســـباب السياســـية التـــي اتخذهـــا آيـــة اللـــه الشـــيخ عيســـى أحمـــد قاســـم 

ســـواء المتعلقـــة باالنتخابـــات أو قانـــون أحـــكام األســـرة، وكان مـــن ضمـــن 

األســـباب فيمـــا يتعلـــق بقضيـــة قـــد كانـــت منظـــورة أمـــام القضـــاء ولـــم 

يصـــدر فيهـــا حكـــم )آنـــذاك(. ممـــا يجعـــل هـــذا البيـــان والمرســـوم ألســـباب 

ـــة الشـــخصية وحقـــوق اإلنســـان األساســـية. متعلقـــة بالحري

مرســوم إســقاط الجنســية عن آية الله الشــيخ عيســى أحمد قاســم استند 

ــة لعــام 1963 وتعدياته،وكذلــك  ــون الجنســية البحريني علــى تطبيــق قان

علــى توصيــات المجلــس الوطنــي بتاريــخ 28يوليــو2013 2  ،وبنــاءًا علــى 

ــة  ــة، وفــي هــذا المرســوم وقعــت مخالفــات قانوني ــر الداخلي عــرض وزي

وانتهــاكات حقوقيــة وهــي كالتالــي:

 http://www.bna.bh/portal/news/733082 .1

http://www.bna.bh/portal/news/573180 .2

خامسًا: 
واقعة إسقاط جنسية آية اهلل الشيخ عيسى قاسم:
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قانـــون 21 لســـنة 2014 المعـــّدل لقانـــون الجنســـية البحرينيـــة بالمـــادة . 1

العاشـــرة قـــد حصـــر االســـباب التـــي يجـــوز فيهـــا اســـقاط الجنســـية 

ـــه الشـــيخ  ـــة الل ـــرة فـــي شـــخص آي ـــر متوف بمرســـوم، وهـــذه األســـباب غي

ـــراء  ـــق أو أي أج ـــه أي محاكمـــة أو تحقي ـــرى ل ـــم تج عيســـى أحمـــد قاســـم ول

ــوم. ــدور المرسـ ــل صـ قانونـــي قبـ

توصيـــات المجلـــس الوطنـــي ال تعـــد نصوصـــًا قانونيـــة صالحـــة للتطبيـــق، . 2

ــم  ــر قانونية،ولـ ــوص غيـ ــتند لنصـ ــد اسـ ــوم قـ ــذا المرسـ ــإن هـ ــه فـ وعليـ

يعـــرف الفقـــه القانونـــي أن التوصيـــات تكـــون بمنزلـــة ومثابـــة القانـــون 

ولـــو كانـــت صـــاردة مـــن المجلـــس الوطنـــي )التشـــريعي(.

المرســـوم جـــاء بنـــاء علـــى عـــرض وزيـــر الداخليـــة والـــذي يفتـــرض أن يكـــون . 3

ـــون  ـــن قان ـــة م ـــادة الثاني ـــا الم ـــي نصـــت عليه ـــة الت ـــة التنفيذي وفـــق الالئح

21لســـنة2014 الصـــادر بتاريـــخ 7يوليـــو2014، وهـــذه الالئحـــة لـــم تصـــدر إال 

بعـــد هـــذا المرســـوم،أي صـــدرت الالئحـــة بتاريـــخ 24يوليـــو2016 فـــي حيـــن 

ـــخ 20يونيـــو2016. المرســـوم رقـــم 55لســـنة 2016 بإســـقاط الجنســـية بتاري

عـــن كل . 4 البحرينيـــة  الجنســـية  )إســـقاط  المرســـوم تهمـــة  اســـند هـــذا 

ــّرم  ــذا يجـ ــا( ، والنـــص هـ ــن عليهـ ــة والمحرضيـ ــم اإلرهابيـ ــي الجرائـ مرتكبـ

هـــذه األفعـــال وهـــي جرائـــم نـــص عليهـــا قانـــون حمايـــة المجتمـــع مـــن 

األعمـــال اإلرهابيـــة البحرينـــي، ممـــا يجعـــل هـــذا اإلتهـــام لـــم يخضـــع 

ــذه التهمـــة. ــن هـ ــق الدفـــاع عـ ــة وحـ لمحاكمـ

المرســـوم عمـــل إداري يخضـــع للمحاكـــم اإلداريـــة ومضمونـــه جنائـــي يخـــرج . 5

عـــن اختصـــاص المحاكـــم اإلداريـــة.

بيـــان وزارة الداخليـــة بتاريـــخ 20يونيـــو 2016 قـــد تضمـــن اســـباب سياســـية . 6

متعلقـــة بحريـــة الـــرأي والتعبيـــر وحقـــوق اإلنســـان وخصوصيـــات مذهبيـــة، 

وهـــي اســـباب متعلقـــة بـــرأي مقاطعـــة االنتخابـــات والـــرأي الفقهـــي 

الشـــيعي لقانـــون أحـــكام األســـرة.
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مـــع كل هـــذه الماحظـــات الجوهريـــة وقـــع االنتهـــاك واســـتمر ولـــم يصحـــح 

الوضـــع القانونـــي، ممـــا دعـــى األمـــم المتحـــدة تديـــن هـــذا التصـــرف الغيـــر 

مبـــرر والغيـــر قانونـــي وكذلـــك قـــّدم خبـــراء باألمـــم المتحـــدة دعـــوة لحكومـــة 

البحريـــن1  لتصحيـــح األوضـــاع الحقوقيـــة بمـــا فيهـــا المخالفـــة بإســـقاط 

جنســـية آيـــة اللـــه الشـــيخ عيســـى قاســـم دون مســـّوغ قانونـــي.

 http://www.alwasatnews.com/news/1149533.html .1
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فقـــد الجنســـية أو الحرمـــان منهـــا أو إســـقاطها ســـواء بحكـــم قضائـــي أو 

بمرســـوم يترتـــب عليهـــا آثـــار قانونيـــة ُتخـــل بوضـــع الفـــرد وتنتهـــك حقوقـــه 

ـــة  ـــر مـــن الحقـــوق ومنهـــا الحقـــوق السياســـية والحقـــوق المدني فـــي الكثي

والحقـــوق اإلجتماعيـــة والثقافيـــة، ومـــن خـــال رصـــد حـــاالت المســـقطة 

ـــي: ـــا لعـــدد منهـــا وهـــي كالتال ـــن فقـــد توصلن جنســـياتهم فـــي البحري

الحرمان من خدمات الدولة، اإلسكان والتعليم والصحة وغيرها.. 1

الحرمان من حق الحصول على عمل الئق وبشكل رسمي.. 2

الحرمان من الحصول على معامالت بنكية ومصرفية.. 3

الحرمان من حق التنقل والسفر.. 4

حرمـــان حديثـــي الـــوالدة مـــن الحصـــول علـــى الجنســـية بعـــد إســـقاط . 5

األب. جنســـية 

الحرمان من الحقوق المكتسبة كمعاشات التقاعد.1. 6

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=73246#..1
 Wx3u79UzbIU

سادسًا: 
اآلثار القانونية على إسقاط الجنسية:
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ــماء . 7 ــة بأسـ ــر المنقولـ ــة وغيـ ــكات المنقولـ ــجيل الممتلـ ــن تسـ ــان مـ الحرمـ

المســـقطة جنســـياتهم، كالمنـــازل والســـيارات.

الحرمان من اإلعانة المالية لذوي الدخل المحدود.. 8

الحرمان من اإلشتراك بالجمعيات المدنية.. 9

الترحيل واإلبعاد من الوطن وبعضهم مع أسرهم.. 10

وبهـــذه االنتهـــاكات فقـــد األطفـــال مـــن أبنـــاء المســـقطة جنســـياتهم 

ــوا مـــن تلقـــي العـــاج المجانـــي  ــية وُحرمـ )حديثـــي الـــوالدة( حـــق الجنسـ

ـــي وحـــق التنقـــل والســـفر وغيرهـــا مـــن  ـــم المجان وُحرمـــوا مـــن حـــق التعلي

ــم  ــن أبائهـ ــية عـ ــقاط الجنسـ ــبب إسـ ــك بسـ ــية، وكل ذلـ ــوق األساسـ الحقـ

الذيـــن أصبحـــوا بـــدون جنســـية )بـــا هويـــة( ، ممـــا يجعـــل االنتهـــاكات 

ـــة  ـــار اإلجتماعي تتضاعـــف وتتراكـــم علـــى األســـر ويهـــدد كيانهـــا وتكـــون اآلث

والثقافيـــة فـــي خطـــر حقيقـــي تتســـع خطورتـــه كلمـــا تقـــّدم الزمـــن بهـــؤالء 

ــر. ــال واألسـ األطفـ
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التوصيات لحكومة البحرين:

ـــة . 1 ـــزام بالشـــرعة الدولي ـــرارات إســـقاط الجنســـية واإللت ـــاء مراســـيم و ق إلغ

ـــق الجنســـية. ـــم ح ـــة فـــي تنظي ـــات األممي واالتفاقي

إلغـــاء مرســـوم بقانـــون رقـــم 36 لســـنة 2015 وقـــرار 89 لســـنة 2016 . 2

والتعديـــل الُمقـــر بقانـــون رقـــم 21 لســـنة 2014.

موائمـــة القوانيـــن والتشـــريعات بشـــأن الجنســـية مـــع الشـــرعة الدوليـــة . 3

ــة. ــات األمميـ واالتفاقيـ

واســـترجاع حقوقهـــم . 4 جنســـياتهم  اســـقطت  مـــن  لجميـــع  اإلعتبـــار  رد 

ـــخ  ـــذ تاري ـــر رجعـــي ومن ـــن منهـــم بأث ـــة وتعويـــض المتضرري ـــة والمالي المدني

اســـقاط جنســـياتهم .

سابعًا:  
التوصيات: 



البحرين :28
انتهاكات حق الجنسية

التوصيات للمجتمع الدولي والحقوقي:

حـــث حكومـــة البحريـــن علـــى اإللتـــزام بموائمـــة تشـــريعاتها وقوانينهـــا مـــع الشـــرعة . 1

الدوليـــة لحقـــوق اإلنســـان.

الطلـــب مـــن حكومـــة البحريـــن بـــرد جنســـيات المواطنيـــن الذيـــن أســـقطت جنســـياتهم . 2

وعـــدم اســـتخدام مثـــل هـــذه اإلجـــراءات كعقوبـــة او اســـتهداف المعارضيـــن.

حـــث حكومـــة البحريـــن بعـــدم حرمـــان األطفـــال مـــن حـــق الجنســـية وتصحيـــح أوضـــاع . 3

مـــن حرمـــوا منهـــا ســـريعًا.

ـــكام . 4 ـــة إســـقاط الجنســـية ســـواء بمراســـيم أو بأح ـــاء عقوب ـــن إللغ ـــة البحري ـــث حكوم ح

ـــة. قضائي
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ثامنًا:   
المرفقات: 

قانون الجنسية البحرينية لعام 1937 .. 1

قانون 21لسنة 2014 بتعديل قانون الجنسية البحرينية.. 2

قرار 89 لسنة2016 الالئحة التنفيذية لقانون الجنسية البحرينية.. 3

مرسوم 55 لسنة 2016 بشأن إسقاط جنسية آية اهلل الشيخ عيسى قاسم.. 4
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1. قانون الجنسية البحرينية لعام 1937 .
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2. قانون 21لسنة 2014 بتعديل قانون الجنسية البحرينية.



33



34



35

3. قرار 89 لسنة2016 الالئحة التنفيذية لقانون الجنسية البحرينية.
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4. مرسوم 55 لسنة 2016 بشأن إسقاط جنسية آية اهلل الشيخ عيسى قاسم.



تصميم :


