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يناقــش هــذا البحــث أثــر حصــار قطــر عــى األرسة القطريــة .فقــد خرقــت دول احلصــار العديــد مــن

ـم الشــمل األرسي ،والتــي تؤكــد عــى احلــق يف احليــاة
االتفاقيــات واألدوات الدوليــة التــي تتعلــق بلـ ّ

األرسيــة وعــدم الفصــل بــن أفــراد األرسة الواحــدة؛ ملــا يف ذلــك مــن آثــار ســلبية عــى األرسة باعتبارهــا
خل ّيــة أساســية يف بنــاء املجتمــع ،وعــى الطفــل  -الطــرف الضعيــف يف األرسة  -الــذي يتوجــب محايتــه

وعــدم فصلــه عــن أرستــه .كــا أكــدت عــى ذلــك االتفاقيــة األمميــة حلقــوق الطفــل ،والتــي صدَّ قــت
عليهــا دولــة قطــر والــدول املحــارصة هلــا ،باإلضافــة إىل ّ
أن تداعيــات احلصــار ألقــت بظالهلــا عــى مســألة
اجلنســية يف األرسة الواحــدة عنــد الــزواج املختلــط ومــا ترتــب عنــه مــن آثــار فرقــت بــن الزوجــن،

أو أحــد األبويــن وأبنائــه.
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Abstract
This study discusses the implications of the Qatar’s blockade on the Qatari family. The blockading
countries have violated many international treaties and instruments aiming at achieving the union
in the family and the basic right to a family life without having to fear separation among the
family members due to the negative impact of such separation on family, as it is the cornerstone
of building the society. This separation also has a negative impact on the child - being the weakest
member in the family - who must be protected and not be separated from his or her parents as
outlined in the United Nations Convention on the Rights of the Child, which has been ratified
by the State of Qatar and the blockading countries. Furthermore, there have been a number of
similar implications associated with nationality among families of mixed marriages due to the
separation of the parents or one of the parents from his or her children.
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مقدمة
ّ

طرحــت أزمــة اخلليــج ،متمثلــة يف إعــان جمموعــة مــن الــدول العربيــة 1يف  5يونيــو  2017قطــع

عالقاهتــا الدبلوماســية مــع دولــة قطــر ،مســائل قانونيــة عديــدة؛ بعــدد تداعياهتــا السياســية واالقتصاديــة

ـم مــن الشــكاوى التــي
واالجتامعيــة ،فقــد كان للبعــد االجتامعــي  -وبالتحديــد األرسي  -نصيـ ٌ
ـب مهـ ٌ

وردت عــى اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف دولــة قطــر .2ومــرد ذلــك إىل التداخــل األرسي
القائــم بــن مواطنــي دولــة قطــر ومواطنــي الــدول املحــارصة3؛ متمثلــة باألســاس يف اململكــة العربيــة

الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،ومملكــة البحريــن ،حيــث توجــد بــن أرس هــذه الــدول
زجيــات خمتلطــة .ويقصــد بالــزواج املختلــط ذلــك الــزواج الــذي ينعقــد بــن زوجــن خمتلفــي اجلنســية،

ـم تكييــف الــزواج بكونــه خمتل ًطــا.4
فــإذا تــزوج أجنبــي مــن أحــد مواطنــي دولــة ال حيمــل جنســيتها يتـ ّ

وتطــرح هــذه الزجيــات مســائل عديــدة عــى صعيــد اكتســاب أحــد الزوجــن جنســية قرينــه ،وإســناد

جنســية الزوجــن ألبنائهــا .ويف ظــل أزمــة اخلليــج غــدت املســائل التــي تطرحهــا الزجيــات املختلطــة
أكثــر عم ًقــا ،إذ صــدرت إجــراءات يف الــدول املحــارصة جتــر ذوي اجلنســية القطريــة عــى مغــادرة دول
ـم اســتدعاء مواطنــي دول احلصــار املقيمــن يف دولــة قطــر إليهــا؛ بغــض النظــر عــن كــون
احلصــار ،كــا تـ ّ

زوجــا ،أو أ ًبــا ،أو حاضنًــا ،أو ً
أخــا ،أو قري ًبــا ،مــا ترتــب عنــه تشــتيت األرسة الواحــدة؛ ألن
هــذا ،أو ذاك ً

أفرادهــا ينتمــون إىل جنســيات خمتلفــة؛ إمــا ألهنــم حيملــون اجلنســية القطريــة ،أو ألهنــم حيملــون جنســية

إحــدى دول احلصــار .وهــذا مــا جيعــل مــن مســألة اجلنســية مســألة ذات أولويــة يف تداعيــات األزمــة عــى

العالقــات األرسيــة.

ومــا فتــئ املجتمــع الــدويل  -مــن خــال العديــد مــن االتفاقيــات واألدوات الدوليــة  -يقــوم

أساســا
بإقــرار احلاميــة الدوليــة عــى صعيــد احلقــوق األساســية واحلريــات لألفــراد واجلامعــات؛ ومنهــا
ً

األرسة مــن حيــث تأكيــد متتــع الفــرد ،أو األرسة كمجموعــة بجملــة مــن احلقــوق واحلريــات ،والســهر

عــى احرتامهــا ومنــع االعتــداء عليهــا .وتتمثــل هــذه احلاميــة يف "اإلجــراءات التــي تتخذهــا اهليئــات
الدوليــة إزاء دولــة مــا ،للتأكــد مــن مــدى التزامهــا بتنفيــذ مــا تعهــدت والتزمــت بــه مــن االتفاقيــات

الدوليــة حلقــوق اإلنســان ،والكشــف عــن انتهاكاهتــا ،ووضــع مقرتحــات ،أو اختــاذ إجــراءات ملنــع هــذه
 1اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين باإلضافة إىل مجهورية مرص العربية.
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االنتهــاكات" .1حيــث إن الــدول املحــارصة قــد صدّ قــت عــى اتفاقيــات قانونيــة عديــدة تــم خرقهــا

بموجــب احلصــار القائــم ،وأســهم ذلــك بشــكل أســايس يف تشــتيت بعــض األرس؛ ســواء أكانــت األرسة
أيضــا.2
النوويــة املكونــة مــن الــزوج والزوجــة واألبنــاء ،أم بمفهومهــا الواســع الــذي يشــمل األقــارب ً
ممــا ال شــك فيــه ،فــإن تداعيــات األزمــة عــى العالقــات األرسيــة انطــوت عــى خــرق صــارخ ملبــادئ

حقــوق اإلنســان؛ مــن حيــث تشــتيت األرسة الواحــدة بــل إجبارهــا عــى التفرقــة وتباعــد أفرادهــا .ويف

أيضــا مســألة اجلنســية كمســألة ذات أولويــة للنظــر فيهــا .وحني قطعــت دول
خضــم هــذه األزمــة بــرزت ً

ورحلــت القطريــن املوجوديــن عــى أراضيهــا،
احلصــار عالقاهتــا مــع دولــة قطــر اســتدعت مواطنيهــاَّ ،

وحرمــت املــرأة القطريــة مــن العــودة لوطنهــا رفقــة أطفاهلــا املولوديــن مــن زواج خمتلط؛ ألهنــم ال حيملون
أيضــا جنســيتها،
جنســيتها ،حتــى لــو كانــت موجــودة معهــم عــى الــراب القطــري ،فإهنــم ال حيملــون ً

ـص هبــا الدولــة مواطنيهــا .وال شــك أن مســألة
وال يتمتعــون بصفــة املواطنــة؛ ممــا حيرمهــم مــن محايــة ختـ ّ
ـرف اجلنســية "بكوهنــا رابطــة قانونيــة
اجلنســية مــن املســائل الســيادية التــي ختضــع إلرادة الدولــة ،وتُعـ ّ

عنــرا مــن العنــارص
شــخصا يف جمموعــة مــن الســكان الوطنيــن الذيــن يمثلــون
وسياســية ،تدمــج
ً
ً
األساســية املكونــة لكيــان الدولــة ،3فيتحــدّ د بمقتضاهــا انتــاء الفــرد إليهــا" .وتســتأثر كل دولــة بتنظيــم

أحــكام اجلنســية وفــق مــا تــراه حمق ًقــا ألهدافهــا ومصاحلهــا تطبي ًقــا ملبــدأ حريــة الدولــة يف منح جنســيتها.4
وال يتمتــع  -وفــق قانــون اجلنســية القطريــة احلــايل  -أبنــاء املــرأة القطريــة املتزوجــة مــن أجنبــي بحــق

اجلنســية القطريــة؛ ممــا ترتــب عنــه ،أو قــد يرتتــب عنــه حرمــان األم مــن أبنائهــا احلاملــن جلنســية إحــدى

دول احلصــار ،وهــو مــا ح َّتــم اإلعــان عــن رضورة اختــاذ إجــراءات تتعلــق باإلقامــة الدائمــة والتــي
سيســتفيد منهــا أبنــاء املــرأة القطريــة املتزوجــة مــن أجنبــي؛ وفعـ ً
ـا صــدر القانــون القطــري رقــم 10

لســنة  2018بشــأن اإلقامــة الدائمــة.

لإلملــام بــكل هــذه املســائل ،ســيقع التعــرض يف املبحــث األول ملختلــف اخلروقــات املرتكبــة عــى

صعيــد حقــوق اإلنســان مــن حيــث أثــر اإلخــال باالتفاقيــات الدوليــة عــى العالقــات األرسيــة ،ويف
املبحــث الثــاين ســيقع التعــرض لإلشــكاالت املتعلقــة باجلنســية يف الــزواج املختلــط وأثــره يف مل ّ الشــمل

األرسي.

 1يوسف باسل يوسف" ،محاية حقوق اإلنسان" ،املؤمتر الثامن عرش احتاد املحامني العرب ،املغرب ،1993 ،ص . 30

ـون أرسة الشــخص مــن زوجتــه وذوي قربــاه؛ وذوو القربــى هــم مــن جيمعهــم أصــل مشــرك"؛
 2ذكــرت املــادة  45مــن القانــون املــدين القطــري" :تتكـ ّ
هنــاك مــن يطلــق عــى األرسة املمتــدّ ة عبــارة العائلــة ،وحيــر معنــى األرسة يف مفهومهــا الض ّيــق أي األرسة النّــواة .انظــر :ســناء اخلــويل ،األرسة واحليــاة
العائليــة ،دار املعرفــة اجلامعيــة ،اإلســكندرية ،1987 ،ص .35

3 Dinh Nguyen Quoc, Droit international public, Paris, 1975, n° 258 ; Batiffol H. et Lagarde P., Traité de droit international
privé, L.G.D.J., I, 1974, n° 59.

 4انظر :اتفاقية الهاي  12إبريل  ،1930املادة األوىل منها.
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Voir R.C.D.I.P., 1930, p. 337.
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المبحث األول :أثر اإلخالل باالتفاقيات الدولية على العالقات األسرية

إن احلصــار املفــروض عــى دولــة قطــر لــه تداعياتــه عــى العالقــات األرسيــة ،فتشــتيت األرسة الواحــدة

أمــر واقــع بحكــم اإلخــاالت واخلروقــات القانونيــة لعــدد مــن االتفاقيــات واألدوات الدوليــة التــي تؤكــد

عــى احلــق يف احليــاة األرسيــة ،كــا ســنورد يف املطلــب األول ،وعــى محايــة حقــوق الطفــل كفــرد يف األرسة،
كــا ســنورد يف املطلــب الثــاين.

املطلب األول :خرق احلق يف احلياة األرسية

ُيعــدّ احلــق يف احليــاة األرسيــة مــن احلقــوق األساســية التــي ضمنتهــا الدســاتري 1واالتفاقيــات الدوليــة.

وأكــدت املــادة  16مــن اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان يف فقرهتــا الثالثــة عــى حــق الــزواج وتكويــن
األرسة ،فنصــت عــى ّ
أن "للرجــل واملــرأة متــى بلغــا ســن الــزواج حــق التــزوج وتأســيس أرسة ...األرس ُة هــي

ـق التم ّتــع بحاميــة املجتمــع والدولــة" .2وهــو مــا أكــد عليــه
اخلليـ ُة الطبيعيـ ُة واألساســي ُة يف املجتمــع ،وهلــا حـ ُّ
أيضــا إعــان حقــوق اإلنســان لــدول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة يف املــادة  14مــن ّ
أن "األرسة هــي
ً

الوحــدة الطبيعيــة واألساســية يف املجتمــع ،وتكفــل الدولــة واملجتمــع محايتهــا" .كــا أكــدت املــادة  15مــن
هــذا اإلعــان ّ
أيضــا االتفاقيــة الدوليــة
أن "الــزواج وتأســيس األرسة حــق للرجــل واملــرأة" .ولقــد كفلــت ً
حلاميــة حقــوق مجيــع العــال املهاجريــن وأفــراد أرسهــم رقــم  158/45والتــي اعتمــدت بقــرار اجلمعيــة

العامــة املــؤرخ يف  18ديســمرب  1990يف املــادة  44حــق مل ّ الشــمل األرسي ،ونصهــا" :تقــوم الــدول األطــراف،
اعرتا ًفــا منهــا بــأن األرسة هــي الوحــدة اجلامعيــة الطبيعيــة واألساســية يف املجتمــع ،وبــأن مــن حقهــا أن تتوفــر
هلــا احلاميــة مــن قبــل املجتمــع والدولــة ،باختــاذ التدابــر املناســبة لضــان محايــة وحــدة أرس العــال املهاجريــن".

وهــذه األدوات الدوليــة  -عــى الصعيــد القانــوين  -هلــا قــوة إلزاميــة ،وختضــع هلــا كافــة الــدول التــي صادقــت

عــى هــذه االتفاقيــات؛ وهــي مجيعهــا تؤكــد أمهيــة املحافظــة عــى احليــاة األرسيــة كحــق مــن حقــوق اإلنســان،
 1فقــد نــص الدســتور القطــري يف املــادة  21منــه عــى أن "األرسة أســاس املجتمــع ،قوامهــا الديــن واألخــاق وحــب الوطــن ،وينظــم القانــون الوســائل
الكفيلــة بحاميتهــا ،وتدعيــم كياهنــا وتقويــة أوارصهــا واحلفــاظ عــى األمومــة والطفولــة والشــيخوخة يف ظلهــا".
املــادة  15مــن الدســتور اإلمــارايت "األرسة أســاس املجتمــع؛ قوامهــا الديــن واألخــاق وحــب الوطــن ،ويكفــل القانــون كياهنــا ،ويصوهنــا وحيميهــا
مــن االنحــراف" .ونفــس التأكيــد نصــت عليــه املــادة  5مــن دســتور مملكــة البحريــن.

أيضا :املادة  23من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية:
 2انظر ً
 1األرسة هي الوحدة اجلامعية الطبيعية واألساسية يف املجتمع ،وهلا حق التمتع بحامية املجتمع والدولة.  2يكون للرجل واملرأة ،ابتداء من بلوغ سن الزواج ،حق معرتف به يف التزوج وتأسيس أرسة.رضا ً
كامل ال إكراه فيه.
 3ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفني املزمع زواجهام ً 4تتخــذ الــدول األطــراف يف هــذا العهــد التدابــر املناســبة لكفالــة تســاوي حقــوق الزوجــن وواجباهتــا لــدى التــزوج ،وخــال قيــام الــزواج،ولــدى انحاللــه .وىف حالــة االنحــال يتوجــب اختــاذ تدابــر لكفالــة احلاميــة الرضوريــة لــأوالد يف حالــة وجودهــم .املــادة  10من العهــد الــدويل
اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق واالنضــام بموجــب قــرار اجلمعيــة العامة لألمــم
املتحــدة  2200ألــف (د )21-املــؤرخ يف  16ديســمرب  ،1966تاريــخ بــدء النفــاذ 3 :ينايــر  ،1976وانضمــت لــه دولــة قطــر بموجــب املرســوم
رقــم  41لســنة  ،2018وف ًقــا للــادة  27التــي تقــر الــدول األطــراف يف هــذا العهــد بــا يــي:
وخصوصا
" -1وجــوب منــح األرسة  -التــي تشــكل الوحــدة اجلامعيــة الطبيعيــة واألساســية يف املجتمــع ،أكــر قــدر ممكن مــن احلاميــة واملســاعدة،
ً
لتكويــن هــذه األرسة وطــوال هنوضهــا بمســؤولية تعهــد وتربيــة األوالد الذيــن تعيلهم".
املجلة الدولية للقانون ،املجلد  ،2019العدد املنتظم الثاين ،تصدر عن كلية القانون وتنرشها دار نرش جامعة قطر

181

وأمهيــة مل ّ الشــمل األرسي كضامنــة ملامرســة هــذا احلــق ،والعكــس يعــدّ انتهــاكًا للحــق يف احليــاة األرسيــة.
وهــذا مــا حصــل يف احلصــار املفــروض عــى دولــة قطــر؛ الــذي أدى إىل تشــتيت إجبــاري لــأرس التــي حيمــل
أفرادهــا جنســيتني خمتلفتــن ،أو أكثــر .وتعــدّ الزجيــات املختلطــة مكو ًنــا مــن مكونــات املجتمــع اخلليجــي إذ
تتواجــد بــن دول اخلليــج زجيــات خمتلطــة قائمــة بــن مواطنــن قطريــن ومواطنــي الــدول املحــارصة .وقامــت
جلنــة حقــوق اإلنســان بدولــة قطــر بإحصــاء هــا ّم لــأرس املختلطــة التــي انتهــت يف غالبيتهــا إىل تشــتت أرسي.
فــاألرس املختلطــة هــي نســيج اجتامعــي موجــود بقــوة يف الــدول اخلليجيــة حســب اإلحصائيــات الرســمية ،إذ
يتواجــد يف دولــة قطــر  3138قطر ًّيــا متزوجــون مــن ســعوديات ،و 1055قطر ًّيــا متزوجــون مــن إماراتيــات،
و 944قطر ًّيــا متزوجــون مــن بحرينيــات ،بمجمــوع  5137قطر ًّيــا .كــا أن مــن بــن النســاء القطريــات مــن
هــن متزوجــات مــن جنســيات الــدول املحــارصة ،فهنــاك  556قطريــة متزوجــات مــن ســعوديني ،و380
قطريــة متزوجــات مــن إماراتيــن ،و 401قطريــة متزوجــات مــن بحرينيــن .1هــذه األرس مهــددة بالتفــكك
والتفريــق نتيجــة الرتحيــل القــري للمواطنــن القطريــن مــن دول احلصــار ،أو إجبــار مواطنــي دول احلصــار
عــى العــودة إىل بلداهنــم خو ًفــا مــن اإلجــراءات التــي قــد تتخذ جتاههــم؛ لــو مل يقــع االلتزام بقــرار اســتدعائهم
مــن طــرف دوهلــم .وكشــفت اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف قطــر يف تقريرهــا الثالــث عــن تســجيل 620
اســتامرة شــكاوى عــن تشــتيت شــمل األرسة.2

وليــس بخــاف أن احلــق يف احليــاة األرسيــة ومل ّ الشــمل األرسي قــد ضمنتهــا عديــد االتفاقيــات الدوليــة.
كذلــك القوانــن األوروبيــة أكــدت عــى أمهيــة جتمــع األرسة الواحــدة؛ مــن خــال إصدارهــا لقوانــن اهلجــرة
أساســا
وتنظيــم وضعيــة األجنبــي عــى األرايض الوطنيــة ،بــل كانــت محايــة األجانــب يف هــذه القوانــن جتــد ً
هلــا يف مل ّ الشــمل األرسي .3وأكــد جملــس الدولــة الفرنــي منــذ قــرار لوبــان ( )Lebonأن احلــق يف أن تكــون

للفــرد حيــاة أرسيــة عاديــة هــو مبــدأ مــن املبــادئ العامــة وذكــر "أن األجانــب الذيــن لدهيــم إقامــة يف فرنســا
خصوصــا أن يســتجلبوا
هلــم مثــل الوطنيــن احلــق يف العيــش يف حيــاة أرسيــة عاديــة ،وهــذا احلــق يشــمل
ً
ـر".4
معهــم أزواجهــم وأبناءهــم القـ ّ
أيضــا مــن بــن اخلروقــات التــي أســهمت يف التشــتت األرسي ،خــرق دول احلصــار للحــق
ولقــد كان ً
يف حريــة التنقــل التــي مت ّثــل ح ًّقــا إنســان ًّيا وقانون ًّيــا 5كفلتــه العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة ،6واإلقليميــة

 1إحصائيــات وردت بمجلــة الصحيفــة ،انظــر :عــدد خــاص :احلصــار ،جملــة الصحيفــة ،جملــة حقوقيــة ،تصــدر عــن اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان،
ســبتمرب .2017

 2التقرير الثالث للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بقطر عىل الرابط /http://nhrc-qa.org :آخر زيارة للموقع يف  2ديسمرب .2017

3 Lecucq Olivier, Existe-t-il un droit fondamental au séjour des étrangers, Renouveau du droit constitutionnel, (Mélanges
en l’honneur de Louis Favoreu, Ed. Dalloz, 2007, p. 1646).
4 C.E. ass. 8 décembre 1978, Gisti Lebon 493.

5 Higgins R., « La liberté de circulation des personnes en droit international », in M. Flory, R. Higgins (dir.), La liberté de
circulation des personnes en droit international, (Ed. Economica, 1998, p. 3 et s).

 6انظــر :العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،والــذي صادقــت عليــه دولــة قطــر بموجــب املرســوم رقــم  40لســنة  ،2018املــادة 12؛
واإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان ،املــادة  .13وانظــر :اتفاقيــة جنيــف بشــأن محايــة األشــخاص املدنيــن يف وقــت احلــرب (اتفاقيــة جنيــف الرابعــة)،
املــادة 27؛ وتعليــق اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر عــام  1958عــى املــادة نفســها.
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وكذلــك اخلليجيــة .إذ ورد يف االتفاقيــة االقتصاديــة املوحــدة ملجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة الصــادرة

يف  11نوفمــر  1981يف املــادة  8منهــا أنــه "تتفــق الــدول األعضــاء عــى القواعــد التنفيذيــة الكفيلــة بمعاملــة

مواطنــي دول جملــس التعــاون يف أي دولــة مــن هــذه الــدول نفــس معاملــة مواطنيهــا؛ دون تفريــق ،أو متييــز

يف املجــاالت التاليــة :حريــة االنتقــال والعمــل واإلقامــة ."...كــا أكــد إعــان حقــوق اإلنســان لــدول جملــس
التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة يف املــادة  10عــى ّ
أن "حريــة التنقــل واإلقامــة واملغــادرة حــق لــكل إنســان
وف ًقــا للنظــام (القانــون)".

ســار عــى هــذا النهــج نــص امليثــاق العــريب حلقــوق اإلنســان الــذي متــت صياغتــه ســنة  1994وأدخلــت

عليــه تعديــات ســنة  2004ثــم دخــل حيــز النفــاذ يف  16مــارس  2008يف املــادة  26أنــه -1" :لــكل

شــخص يوجــد بشــكل قانــوين عــى إقليــم دولــة طــرف حريــة التنقــل واختيــار مــكان اإلقامــة يف أيــة جهــة
مــن هــذا اإلقليــم يف حــدود الترشيعــات النافــذة -2 .ال جيــوز أليــة دولــة طــرف إبعــاد أي شــخص ال حيمــل
جنســيتها وموجــود بصــورة رشعيــة عــى أراضيهــا إال بموجــب قــرار صــادر وف ًقــا للقانــون ،وبعــد متكينــه
مــن عــرض تظلمــه عــى اجلهــة املختصــة مــا مل حتتــم دواعــي األمــن الوطنــي خــاف ذلــك ،ويف كل األحــوال

يمنــع اإلبعاد اجلامعــي".

ولئــن كان مــن اجلائــز للــدول أن تق ّيــد حريــة التنقــل بموجــب القانــون الــدويل ،والتــي تنحــر يف أســباب

أمنيــة ،1فــإن هــذه القيــود كــا أفــادت حمكمــة العــدل الدوليــة جيــب أن تكــون رضوريــة للغايــة ومتناســبة
وغري متييزيــة.2

ينعكــس احــرام احلــق يف حريــة التنقــل عــى مل ّ الشــمل األرسي ،ألن ممارســة حريــة التنقــل تســهم يف

جتمــع األرسة وصيانــة العالقــات بــن أفرادهــا ،والعكــس يفــي إىل إفــراغ حريــة التنقــل مــن كل حمتــوى؛ إذا

كان التنقــل يــؤ ّدي رضورة إىل التخــي عــن احليــاة األرسيــة .فاحــرام احليــاة األرسيــة هــو مــن بــن موجبــات
حرية التنقــل.

و ُيالحــظ ّ
أن العديــد مــن الشــكاوى التــي وردت عــى اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بدولــة قطــر

حمركهــا مســألة تقييــد حريــة التنقــل ،إمــا بمنــع مواطنــي دول احلصــار مــن الســفر إىل قطــر ،أو نامجــة عــن
ّ

اســتدعاء مواطنيهــم؛ وبالتــايل حرماهنــم مــن حريــة التنقــل واإلقامــة بالدولــة املحــارصة "قطــر" ،أو نتيجــة
ِ
املحــاصة؛ ممــا نجــم عنــه رضورة تشــتت أفــراد األرسة
إجبــار املواطنــن القطريــن عــى مغــادرة البلــدان
الواحــدة واحلرمــان مــن احلــق يف احليــاة األرسيــة إن كانــت األرسة خمتلطــة ينتمــي أفرادهــا إىل اجلنســية

القطريــة ،أو إحــدى جنســيات الــدول املحــارصة .ورد يف صحيفــة "العــريب اجلديــد" إفــادات لبعــض
		 1انظــر :اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،املادتــن  27و64؛ وتعليــق اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر عــام  1958عــى املادنــن نفســيهام؛ واالتفاقيــة اخلاصــة
باحــرام قوانــن وأعــراف احلــرب الربيــة ،املرفقــة ،املــادة .43

		 2انظر :فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية املحتلة ،الفقرات .137-135
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املترضريــن مــن التشــتت األرسي؛ جــاء هبــا "مل تســتطع زوجــة حممــد زيــارة أهلهــا يف األحســاء منــذ أن تــم

فــرض احلصــار؛ إذ أغلقــت الســعودية احلــدود الربيــة ،ومنعــت الطــران القطــري مــن اهلبــوط يف مطاراهتــا،
وحظــرت عــى مواطنيهــا الســفر إىل قطــر؛ مــا جعــل الزوجــة الســعودية خائفــة مــن زيــارة عائلتهــا الكبــرة،
إذ ربــا متنعهــا الســلطات مــن العــودة إىل عائلتهــا الصغــرة وزوجهــا يف الدوحــة" ،كــا قــال حممــد لـ"العــريب
اجلديــد" بــأمل مضي ًفــا" :اجتمعــت زوجتــي بأهلهــا يف الكويــت يف العيــد ،ونحــاول مل ّ شــمل العائلــة كلــا تيــر
األمــر ،أتفــاوض مــع والــد زوجتــي إذا مــا كنــا ســنلتقي يف الكويــت ،أو يف ُعــان" .1وجيــدر بنــا يف هــذا الشــأن
التذكــر بــا قضــت بــه املحكمــة األوروبيــة يف قــرار إبعــاد األجنبــي؛ مــن رضورة أن يكــون إجــراء اإلبعــاد
املتخــذ متناسـ ًبا؛ معتــرة أن عــدم التناســب يعنــي تعارضــه مــع حــق الشــخص يف احليــاة األرسيــة ،كــا ينبغــي
عــدم خــرق املــادة الثامنــة مــن االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان إذا كان مــن شــأن تنفيــذ هــذا اإلجــراء
أن يرتــب تصدّ ًعــا يف نــواة األرسة .2كــا قضــت يف قــرار آخــر ّ
أن إجــراء إبعــاد األجنبــي املتخــذ مــن دولــة
طــرف يف االتفاقيــة؛ جيــب أن ال يرتتــب عنــه خــرق مفــرط يلحــق املعنــي يف احــرام حياتــه األرسيــة .3وقــد
اختــذت دول احلصــار إجــراءات؛ أطلقــت عليهــا مراعــاة للحــاالت اإلنســانية لــأرس املشــركة ،واالتصــال
بــوزارات الداخليــة لبلــدان احلصــار "لتلقــي هــذه احلــاالت واختــاذ اإلجــراءات املناســبة حياهلــا" .4إال أن
اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف قطــر اعتــرت "أن توجيهــات الــدول املقاطعــة هلــا بمراعــاة احلــاالت
اإلنســانية لــأرس املشــركة مــع قطــر؛ منــاورة تفتقــد آلليــة عمليــة للتطبيــق عــى أرض الواقــع".5

وال يقــف أثــر هــذا التشــتت عنــد تصــدع األرسة الواحــدة ،فمــن نتائــج قطــع الرابــط األرسي التأثــر عــى
االلتزامــات األرسيــة ومنهــا النفقــة ،فــاألب هــو املعيــل ألبنائــه 6وزوجتــه .7وحــدّ د املــرع مشــموالت النفقــة
الزوجيــة يف املــادة  61مــن قانــون األرسة بالقــول" :تشــمل النفقــة الطعــام والكســوة واملســكن والتطبيــب
مقومــات حيــاة اإلنســان حســب العــرف" .فالنفقــة تتم ّثــل يف املصاريــف الرضوريــة املتع ّلقــة
وكل مــا بــه ّ
باملتط ّلبــات األساس ـ ّية للفــرد مــن غــذاء وكســوة ومســكن ،وتقــع العــودة للعــرف ملعرفــة مــا هــو أســايس
بحســب تطــور حاجيــات املجتمــع .وأكــدت حمكمــة التمييــز القطريــة يف الطعــن رقــم  11لســنة - 2005
 1خالــد اخلالــدي" ،التئــام شــمل عائــات خليجيــة؛ الكويــت جتمــع مــا فرقــه احلصــار" ،العــريب اجلديــد 4 ،ديســمرب  ،2017عــى الرابــط:
 ،shorturl.at/fyFS4متت زيارة املوقع يف  4ديسمرب .2017

2 Cour européenne des droits de l'homme, D.H. 13-6-1979, n° 6833/74, Marckx c. Belgique.

3 Cour européenne des droits de l'homme, D.H. 20-3--1991, n° 15576/89, Cruz Varas c. Suède.

 4اجلزيرة نت عىل الرابط:
 http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/6/11آخر زيارة للموقع يف  2ديسمرب .2017
 5اخلليج أون الين عىل الرابط:

 http://alkhaleejonline.net/articles/1497196998628483100آخر زيارة للموقع يف  2ديسمرب .2017
 6نصت املادة  58فقرة  2من قانون األرسة القطري عىل ّ
أن من "حقوق الزّ وجة عىل زوجها...النفقة الرشعية".

 7املــادة  75مــن قانــون األرسة القطــري "جتــب نفقــة الولــد الصغــر الــذي ال مــال لــه عــى أبيــه ،حتــى تتــزوج الفتــاة ،ويصــل الفتــى إىل الســن الــذي
يتكســب فيــه أمثالــه ،مــا مل يكــن طالــب علــم يواصــل دراســته بنجــاح معتــاد ،وجتــب نفقــة الولــد الكبــر العاجــز عــن الكســب لعاهــة ،أو غريهــا عــى
أبيــه ،إذا مل يكــن لــه مــال يمكــن اإلنفــاق منــه ،وتعــود نفقــة األنثــى عــى أبيهــا إذا طلقــت ،أو مــات عنهــا زوجهــا ،أو مل يكــن هنــاك غــره ممــن جتــب
عليــه نفقتهــا".
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جلســة ّ 2006/2/21
أن "املقــرر رش ًعــا أن نفقــة الزوجــة واجبــة عــى الــزوج ،وهــي رزق الزوجــة الــذي
تقــوم بــه حياهتــا وتشــمل غــذاء البــدن وكســوته ومــأواه الــذي حتفــظ فيــه الزوجــة كرامتهــا وســامتها ويكون
هلــا مكمنًــا ومأمنًــا ،تشــعر باطمئناهنــا وخصوصيتهــا فيــه" .1ويعيــق التفريــق الواقعــي بــن الدائــن بالنفقــة
واملديــن هبــا تنفيــذ واجبــه يف االنفــاق كنفقــة الــزوج عــى زوجتــه ،أو نفقــة األب عــى أبنائــه .ولقــد ذكــرت
اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بدولــة قطــر يف تقريرهــا الثــاين األثــر القانــوين؛ املتمثــل يف اإلخــال بالقيــام
بواجب االنفاق قائلة" :منعـــت دول احلصـــار الثالثـــة أي مواطـــن ،أو مقيـــم فـــي دولـــة قطـــر؛ القيـــام بأيـة
حـــواالت ماديـــة ،أو حتـــى بريديـــة ،وبالتالـي فهـي لـــم تكتف بتقطيـــع أواصـر األسـر فـي شـــهر رمضـان
والعيـد ،بـل منعـت معيــل األســرة مــن حتويــل أمــوال لزوجتــه وأوالده املشــردين عنــه ،وقــد يكــون
املشــــرد طفـــ ً
ـا بــا معيل".
كــا أن مــن تداعيــات هــذا التشــتيت األرسي اإلخــال بواجبــات عديــدة أخــرى متصلــة بحقــوق
وواجبــات الزوجــن لعــل أمههــا اإلخــال باحلقــوق املشــركة بــن الزوجــن حيــث تنــص املــادة ّ 56
أن

"احلقــوق املشــركة بــن الزوجــن هــي:

	- 1حل استمتاع كل منهام عىل الوجه الرشعي.
	- 2إحصان ّ
كل منهام اآلخر.
- 3املساكنة الرشعية.

	ُ - 4حسن املعارشة وتبادل االحرتام والرمحة واملودة واملحافظة عىل خري األرسة.

	- 5العناية باألوالد وتربيتهم بام يكفل تنشئتهم تنشئة صاحلة.
- 6احرتام كل منهام ألبوي الزوج اآلخر وقرابته".

وعــى أمهيــة هــذه احلقــوق املشــركة بــن الزوجــن فــإن احلصــار قــد فــرض أحيا ًنــا وض ًعــا يتعــذر فيــه

مههــا املســاكنة الرشعيــة مــن خــال فــرض االنفصال
عــى الزوجــن قيامهــا هبــذه الواجبــات املشــركة ولعــل أ ّ
الواقعــي بــن الزوجــن .وهــو األمــر الــذي هيــدد اســتمرار العالقــة الزوجيــة ،وقــد ينتهــي إىل الفرقــة بينهــا.
ومت ّثــل املســاكنة اإلطــار املــا ّدي للعيــش املشــرك بــن الزوجــن ،وهــو واجــب بدهيــي ألنّــه يم ّثــل ركيــزة

مفهــوم الــزواج .وال يقــوم هــذا الواجــب بمجـ ّـرد إبــرام عقــد الــزواج وإ ّنــا مــن حصــول واقعــة الدخــول
ـدرا للواجبــات املحمولــة
الفعــي بــن الزوجــن .وباملســاكنة تقــوم املعــارشة بينهــا؛ لــذا مت ّثــل املســاكنة مصـ ً
أهــم الواجبــات الزوجيــة وأجدرهــا باالهتــام؛ باعتبارهــا مت ّثــل الغــرض
عــى كال الزوجــن ،وتعــدّ مــن
ّ
األصــي واألســاس مــن عقــد الــزواج .ولقــد أكــدت حمكمــة التمييــز القطريــة ّ
أن املســكن هــو املــأوى "الــذي

حتفــظ فيــه الزوجــة كرامتهــا وســامتها ويكــون هلــا مكمنًــا ومأمنًــا ،تشــعر باطمئناهنــا وخصوص ّيتهــا فيــه".2
 1الطعن رقم  11لسنة  - 2005جلسة  - 2006/2/21س  2ص .17

 2املرجع نفسه.
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وال يقــف األثــر القانــوين للحصــار عــى األرسة يف هتديــد اســتمرارها بــل ُيلقــي احلصــار بظاللــه عــى
ٍ
ٍّ
وهــش يف األرسة.
ضعيــف
حقــوق الطفــل كفــرد
املطلب الثاين :خرق حقوق الطفل كفرد يف األرسة
ال خــاف يف كــون الطفــل ركيــزة أساســية يف بنــاء املجتمــع .فالطفــل هــو ثمــرة األرسة التــي مت ّثــل اخلليــة

األســاس يف بنــاء املجتمــع والطــرف األســاس هلــا .مــن هنــا تتأكــد أمهيــة األرسة يف حيــاة الطفــل ألثرهــا اهلــام
ـارضا ومسـ ً
ـتقبل ،فأثــر احلصــار عــى تشــتيت األرسة يتعــدّ ى الزوجــن لينعكــس عــى
يف بنــاء شــخصيته حـ ً

الطفــل الــذي تــم فصلــه مــن أحــد أبويــه؛ ألنــه حيمــل جنســية خمتلفــة عــن األم القطريــة مثـ ً
ـا .ورد يف تقريــر

اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان أنــه تــم منــع امــرأة قطريــة وهي ترحــل مــن اإلمــارات ،مــن أن يرافقهــا ابنها
الرضيــع إىل قطــر؛ بحجــة كونــه إمارات ًّيــا .فحرمــان األم مــن حضانــة أبنائهــا ،ومنــع طفــل رضيــع مــن الســفر

مــع والدتــه لكونــه إمارات ًّيــا ووالدتــه قطريــة ،ســيكون فيــه هــدر ملصلحــة الطفــل الفضــى التــي أكــدت عليهــا

العديــد مــن الترشيعــات الوطنيــة 1واملواثيــق الدوليــة ،2مــن حيــث رضورة محايتــه مــن كل االنتهــاكات التــي

قــد تنــال منــه كشــخص ضعيــف حيتــاج رعايــة خاصــة ،ووفــق كل وضعيــة يكــون عليهــا .ويقصــد بالطفــل
حســب نــص املــادة األوىل مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة حلقــوق الطفــل "هــو كل إنســان مل يتجــاوز الثامنــة

عــرة مــن العمــر" .3وأوضحــت اتفاقيــة حقــوق الطفــل رضورة إيــاء مصلحــة الطفــل الفضــى أولويــة يف

كل مــا يتخــذ إزاءه مــن إجــراءات ،ونصــت املــادة  3مــن االتفاقيــة عــى أنــه "يف مجيــع اإلجــراءات التــي تتعلــق

باألطفــال ،ســواء قامــت هبــا مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة العامــة ،أو اخلاصــة ،أو املحاكــم ،أو الســلطات
اإلداريــة ،أو اهليئــات الترشيعيــة ،يــوىل االعتبــار األول ملصالــح الطفــل الفضــى ،باعتبــاره كائنًــا ضعي ًفــا يكــون
يف حاجــة ملــن هيتــم بــه ويرعــاه" .4ومتثــل األرسة الوســط األول الــذي يضطلــع هبــذه املهمــة مــن أجــل أن

ـوا نفس ـ ًّيا مكتمـ ً
ـرا إجياب ًّيــا يف املجتمــع وكل رضر يلحــق بالطفــل ســيؤ ّثر
تنمــو شــخصيته نمـ ً
ـا ليكــون عنـ ً
ســل ًبا عــى كيــان األرسة .ومتثــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام  1989جمموعــة متكاملــة وشــاملة ملختلــف

 1انظــر :يف شــأن مصلحــة الطفــل يف احلضانــة مــا نصــت عليــه املــادة  170مــن قانــون األرسة القطــري مــن ْ
أن "يراعــي القــايض عند تقدير مصلحــة
املحضــون مــا يــي:
-1األفضلية يف الشفقة عىل املحضون ،ويف األمانة والقدرة عىل تربيته.
-2مدى القدرة عىل توفري البيئة الصاحلة لنشأة املحضون ،وحفظه من االنحراف.
 -3القدرة عىل توفري أفضل العالج والتعليم واإلعداد للمستقبل.
-4القدرة عىل إعداد املحضون بام ينفعه من أخالق وعادات عند بلوغه سن االستغناء عن حضانة النساء.
-5املميزات األخرى التي تعود بنفع حمقق للمحضون".

 2اتفاقية حقوق الطفل لعام  ،1989اعتمدت بالقرار  44/25بتاريخ  ،1989/11/20من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
 3املرجع نفسه.

 4انظــر :قــرار رقــم )1( )12/7( 113 :بشــأن موضــوع حقــوق األطفــال واملســنني؛ الصــادر عــن جممــع الفقــه اإلســامي الــدويل املنبثــق عــن منظمــة
املؤمتــر اإلســامي ،يف دورتــه الثانيــة عــرة بالريــاض يف اململكــة العربيــة الســعودية ،بتاريــخ  28-23ســبتمرب  ،2000وقــرر "للطفــل حــق يف احلضانــة
والرعايــة يف جــو نظيــف كريــم ،واألم املؤهلــة أوىل هبــذا احلــق مــن غريهــا ،ثــم بقيــة أقربائــه عــى الرتتيــب املعــروف رش ًعــا".
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احلقــوق واحلريــات األساســية للطفــل ،1ونــص املــادة  2منهــا "حتــرم الــدول األطــراف احلقــوق املوضحــة يف

أي نــوع مــن أنــواع التمييــز ،بغــض النظــر عــن
هــذه االتفاقيــة ْ
وتضمنهــا لــكل طفــل خيضــع لواليتهــا دون ّ
عنــر الطفــل ،أو والديــه ،أو الــويص القانــوين عليــه ،أو لوهنــم ،أو جنســهم ،أو لغتهــم ،أو دينهــم ،أو رأهيــم

الســيايس ،أو غــره ،أو أصلهــم القومــي ،أو اإلثنــي ،أو االجتامعــي ،أو ثروهتــم ،أو عجزهــم ،أو مولدهــم،
أي وضــع آخــر  -5 ...تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التدابــر املناســبة لتكفــل للطفــل احلاميــة مــن مجيــع
أو ّ

أشــكال التمييــز ،أو العقــاب القائمــة عــى أســاس مركــز والــدي الطفــل ،أو األوصيــاء القانونيــن عليــه،

أو أعضــاء األرسة ،أو أنشــطتهم ،أو آرائهــم املعــر عنهــا ،أو معتقداهتــم -6 .تتعهــد الــدول األطــراف بــأن

تضمــن للطفــل احلاميــة والرعايــة الالزمتــن لرفاهــه ،مراعيــة حقــوق وواجبــات والديــه ،أو أوصيائــه،
أو غريهــم مــن األفــراد املســؤولني قانو ًنــا عنــه ،وتتخــذ؛ حتقي ًقــا هلــذا الغــرض ،مجيــع التدابــر الترشيعيــة
واإلداريــة املالئمــة".

ويتبــن أن املصلحــة الفضــى للطفــل مت ّثــل املحــرك األســاس لــكل إجــراء يتخــذ بشــأن الطفــل حيــث تكون

مصلحــة الطفــل فــوق كل اعتبــار مهــا كانــت الظــروف .وتؤكــد اتفاقيــة حقــوق الطفــل الصــادرة ســنة 1989

يف املــادة  8أ ّنــه "تتعهــد الــدول األطــراف باحــرام حــق الطفــل يف احلفــاظ عــى هويتــه بــا يف ذلــك جنســيته،
واســمهِ ،
وصالتــه العائليــة ،عــى النحــو الــذي يقــره القانــون ،وذلــك دون تدخــل غــر رشعي".
كــا تنــص املــادة " :9تضمــن الــدول األطــراف عــدم فصــل الطفــل عــن والديــه عــى كــره منهــا ،إال

عندمــا تقــرر الســلطات املختصــة ،رهنًــا بإجــراء إعــادة نظــر قضائيــة ،وف ًقــا للقوانــن واإلجــراءات املعمــول

هبــا ،أن هــذا الفصــل رضوري لصــون مصالــح الطفــل الفضــى".

بنــا ًء عــى مــا تقــدم ،ال جيــوز فصــل الطفــل عــن أبويــه أو أحدمهــا باإلكــراه؛ بســبب جنســية الوالــد اآلخــر.

ومــا حصــل نتيج ـ ًة للحصــار هــو أن االطفــال اضطــروا للبقــاء مــع أحــد والدهيــم ،وانفصلــوا عــن اآلخــر
ـارا.
ً
كرهــا وليــس اختيـ ً

ومل تكتــف األدوات الدوليــة بحاميــة الطفــل كفــرد بــل ســعت إىل املحافظــة عــى عيشــه يف وســطه األرسي،

فقــد نصــت املــادة  10مــن اتفاقيــة حقــوق اإلنســان عــى أ ّنــه "وف ًقــا لاللتــزام الواقــع عــى الــدول األطــراف

بموجــب الفقــرة  1مــن املــادة  ،9تنظــر الــدول األطــراف يف الطلبــات التــي يقدّ مهــا الطفــل ،أو والــداه لدخول
دولــة طــرف ،أو مغادرهتــا بقصــد مجــع شــمل األرسة ،بطريقــة إجيابيــة وإنســانية ورسيعــة .وتكفــل الــدول

األطــراف كذلــك أالّ ترتتــب عــى تقديــم طلــب مــن هــذا القبيــل نتائــج ضــارة عــى مقدمــي الطلــب وعــى
أفــراد أرسهــم .وتأكيــدً ا عــى أمهيــة أن يعيــش الطفــل وســط أرستــه قضــت املحكمــة األوروبيــة بسرتاســبورغ

 1صادقــت دولــة قطــر عــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل بموجــب املرســوم رقــم  35لســنة 2010؛ بتعديــل بعــض أحــكام املرســوم رقــم  54لســنة 1995
باملوافقــة عــى انضــام دولــة قطــر إىل اتفاقيــة حقــوق الطفــل.
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وأيضــا
 وتطبي ًقــا لالتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان  -بأمهيــة مل ّ شــمل األرسة بــن األصــول والفــروعً 1بــن اإلخــوة واألخــوات.2

كــا أكــدت اتفاقيــة حقــوق الطفــل بالنســبة "للطفــل الــذي يقيــم والــداه يف دولتــن خمتلفتــن احلــق يف

االحتفــاظ بصــورة منتظمــة بعالقــات شــخصية واتصــاالت مبــارشة بــكال والديــه ،إال يف ظــروف اســتثنائية.
وحتقي ًقــا هلــذه الغايــة ووف ًقــا اللتــزام الــدول األطــراف بموجــب الفقــرة  5مــن املــادة  ،1حتــرم الــدول

األطــراف حــق الطفــل ووالديــه يف مغــادرة أي بلــد ،بــا يف ذلــك بلدهــم هــم ،ويف دخــول بلدهــمَّ .
وأل خيضــع

احلــق يف مغــادرة أي بلــد إال للقيــود التــي ينــص عليهــا القانــون والتــي تكــون رضوريــة حلاميــة األمــن الوطني،

أو النظــام العــام ،أو الصحــة العامــة ،أو اآلداب العامــة ،أو حقــوق اآلخريــن وحرياهتــم ،وتكــون متفقــة مــع
احلقــوق األخــرى املعــرف هبــا يف هــذه االتفاقيــة".

وال شــك يف أن احلصــار حــرم العديــد مــن األبنــاء مــن أحــد أبويــه ،ويمكــن يف هــذا اإلطــار ذكــر أمثلــة

مــن بعــض الشــكاوى التــي وردت عــى اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان (يف قطــر) .فقــد اشــتكت "مواطنــة

قطريــة متزوجــة مــن ســعودي متــوف ولدهيــا واليــة رشعيــة لرعايــة أوالدهــا ،ومنهــم طفــل معــاق ذهن ًيــا،
إذ أفادهتــا إدارة اجلــوازات بالســعودية؛ بــأن عليهــا مغــادرة البــاد وتــرك أوالدهــا الســعوديني ومنهــم الطفــل

املعــاق الــذي حيتــاج إىل رعايــة دائمــة مــن أمــه" .كــا وردت شــكوى مــن "مواطنــة قطريــة تقيــم يف البحريــن
مــع أبنائهــا البحرينيــن ،ومنهــم معــاق ذهن ًيــا حيتــاج إىل رعايــة خاصــة ،تفيدهــا إدارة اجلــوازات البحرينيــة

ـورا وإال ُر ّحلــت باإلكــراه ،بســبب كوهنــا قطريــة" .3ويكــون مــن واجــب الــدول
بــرورة مغــادرة البلــد فـ ً
التــي صادقــت عــى اتفاقيــات حقــوق اإلنســان احــرام تعهداهتــا واألخــذ بعــن االعتبــار ملثــل هــذه احلــاالت،
حتــى ينشــأ الطفــل يف وســط عائــي حيتفــظ فيــه بالعالقــات الشــخصية األرسيــة.

إن احلاميــة التــي أقرهتــا الترشيعــات الوطنيــة واالتفاقيــات الدوليــة للطفــل ال تنحــر يف الرعايــة النفســية

التــي حيتاجهــا الطفــل ،بــل تتعداهــا لتلبيــة االحتياجــات املاديــة مــن نفقــة وقيــام بشــؤون الطفــل املاليــة.

ـرا ملســائل قانونيــة عديــدة مثــل حقهــم يف النفقــة ،وحقهــم يف الواليــة
فحرمــان األبنــاء مــن آبائهــم ســيكون مثـ ً

الرشعيــة .والواليــة هــي القــدرة عــى مبــارشة التــرف بــدون التوقــف عــى إجــازة أحــد .فهــي "ســلطة

ُت ّكــن صاحبهــا مــن مبــارشة الترصفــات يف حــق الغــر ،وترتيــب آثارهــا عليــه دون توقــف عــى رضــاه"،4
نصــت عليــه املــادة األوىل مــن القانــون رقــم  40لســنة  2004بشــأن الواليــة عــى أمــوال القارصيــن
وهــو مــا َّ
 2004/40مــن ّ
أن "الواليــة :نيابــة رشعيــة يقــوم الــويل بمقتضاهــا مقــام القــارص يف إبــرام الترصفــات

1 Cour européenne des droits de l'homme, D.H. 9-6-1998, n° 22430/93 Bronda c. Italie.
2 Cour européenne des droits de l'homme, D.H. 28-2-1994, n° 16580 /90 Boyle c. Royaume Uni.

 3املوقع اإللكرتوين جلريدة الوطن ،الرابط ،http://www.al-watan.com/news :آخر زيارة للموقع يف  2ديسمرب .2017

 4عيل حسب اهلل ،الوالية عىل املال والتعامل بالدين يف الرشيعة االسالمية ،منشورات معهد البحوث والدراسات العربية ،1968 ،ص .2
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القانونيــة ورعايــة شــؤونه املاليــة" و"تكــون الواليــة عــى مــال القــارص لــأب ،ثــم اجلــد ألب إذا مل يكــن األب

قــد اختــار وص ًّيــا" .1ويمكــن لــأم أن متارســها عــى أبنائهــا حينــا تصبــح وصيــة عليهــم إثــر وفــاة األب .2لــذا

فــإن غيــاب األب بســبب احلصــار وعــدم إقامتــه مــع أبنائــه يف قطــر ســيطرح مشــاكل قانونيــة عديــدة ،يتحتــم

عــى أمــه القطريــة مواجهتهــا؛ يف ظــل وضــع وجــدت األم نفســها فيــه نتيجــة الــزواج املختلــط ،والــذي يطــرح
عــاوة عــى مــا ســبق مســألة اجلنســية يف الــزواج بأجنبــي وآثارهــا عــى القريــن واألبنــاء.

لم الشمل األسري
المبحث الثاني :اإلشكاالت المتعلقة بالجنسية في الزواج المختلط وأثره في ّ

مــن املســائل التــي أثــرت يف احلصــار مســألة اجلنســية ،والتــي يتعــن التعــرض هلــا بالدراســة يف الــزواج

املختلــط مــن حيــث اإلشــكاالت املتعلقــة بجنســية القريــن (املطلــب األول) ليقــع التطــرق يف مرحلــة مواليــة

لإلشــكاالت املتعلقــة بجنســية األبنــاء (املطلــب الثــاين).

املطلب األول :اإلشكاالت املتعلقة بجنسية القرين يف الزواج املختلط
ينجــم عــن الزجيــات املختلطــة أن يتواجــد لــدى األرسة الواحــدة أكثــر من جنســية حيملهــا أفرادهــا ،فقانون

اجلنســية القطــري وغــره مــن قوانــن الــدول اخلليجيــة يســمح للزوجــة األجنبيــة باالحتفــاظ بجنســيتها عنــد

زواجهــا مــن مواطنــي تلــك الــدول تطبي ًقــا ملبــدأ اســتقاللية اجلنســية يف األرسة ،3حيــث ينبغــي أن تعلــن رغبتها
يف اكتســاب جنســية زوجهــا ،4كــا ال تســمح قوانــن دول اخلليــج بــازدواج اجلنســية .5ولقــد نصــت املــادة 10

مــن قانــون اجلنســية القطــري عــى ْ
أن "ال تفقــد املــرأة القطريــة جنســيتها يف حالــة زواجهــا مــن غــر قطــري،

إال إذا ثبــت اكتســاهبا جنســية زوجهــا ،ويف هــذه احلالــة جيــوز هلــا ان تســرد اجلنســية القطريــة إذا تنازلــت عــن
اجلنســية األخــرى" .فالــزواج ال يكســب الزوجــة القطريــة آل ًّيــا جنســية زوجهــا األجنبــي كــا ال يســمح هلــا

باإلبقــاء عــى جنســيتها إن هــي اكتســبت جنســية زوجهــا .ولئــن كانــت الزوجــة القطريــة ال تنقــل جنســيتها
 1املادة  4من القانون رقم  40لسنة  2004بشأن الوالية عىل أموال القارصين .2004/40

 2املــادة  16مــن القانــون رقــم  40لســنة  2004بشــأن الواليــة عــى أمــوال القارصيــن التــي نصهــا "جيــب أن يكــون الــويص املختــار عـ ً
ـدل كفــؤً ا ذا أهليــة
ـخصا طبيع ًّيــا ،أو اعتبار ًّيــا إذا خولــه
كاملــة وأمينًــا ،ومتحــدً ا يف الديــن مــع القــارص ،وجيــوز أن يكــون الــويص ذكـ ًـرا ،أو أنثــى ،منفــر ًدا ،أو متعــد ًدا ،شـ ً
القانــون ذلك".
 3أمحد عبد الكريم سالمة ،اكتساب اجلنسية بالزواج يف قوانني دول جملس التعاون لدول اخلليج ،ص  82وما بعدها.

 4املــادة  3مــن القانــون االحتــادي رقــم  71لســنة  1972بشــأن اجلنســية وجــوازات الســفر" :ال يرتتــب عــى زواج املــرأة األجنبيــة بمواطــن يف الدولــة
أن تكتســب جنســية زوجهــا إال إذا أعلنــت وزارة الداخليــة برغبتهــا يف ذلــك واســتمرت الزوجيــة قائمــة مــدة ثالــث ســنوات ،مــن تاريــخ إعالهنــا هلــذه
الرغبــة ،ويشــرط أن تتنــازل عــن جنســيتها األصليــة.

 5املــادة  18مــن قانــون اجلنســية القطريــة "حيظــر اجلمــع بــن اجلنســية القطريــة وأيــة جنســية أخــرى إال بقــرار مــن األمــر" .تنــص املــادة  11مــن
قانــون اجلنســية اإلمــارايت عــى ْ
أن "ال يمنــح التجنــس ألي شــخص إال إذا ختـ ّ
ـى عــن جنســيته األصليــة" ،انظــر :حســن عبــد الرحيــم الســيد" ،حتصــن
القــرارات املتعلقــة باجلنســية القطريــة" ،جملــة كليــة أمحــد بــن حممــد العســكرية للعلــوم اإلداريــة والقانونيــة ،مــج ،3 .ع ،1 .ســبتمرب  ،2017ص .16
انظر :أمحد عبد الكريم سالمة ،مرجع سابق ،ص  82وما بعدها.
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لزوجهــا مطل ًقــا ،1إذ عليــه اكتســاهبا بالتجنــس ،2فــإن املــرأة األجنبيــة املتزوجــة مــن قطــري منحهــا القانــون
إمــكان اكتســاب اجلنســية القطريــة .فقــد نصــت املــادة  8مــن قانــون اجلنســية القطريــة عــى ّ
أن "املــرأة التــي

تتــزوج مــن قطــري ،وف ًقــا ألحــكام القانــون رقــم  21لســنة  1989بشــأن تنظيــم الــزواج مــن األجانــب،
تصبــح قطريــة إذا أبلغــت وزيــر الداخليــة رغبتهــا كتابــة يف كســب اجلنســية القطريــة ،واســتمرت العالقــة
الزوجيــة قائمــة مــدة مخــس ســنوات مــن تاريــخ اإلعــان .وإذا انتهــت العالقــة الزوجيــة بســبب الطــاق،

أو وفــاة الــزوج قبــل انقضــاء املــدة املذكــورة ،وكان للمــرأة مــن زوجهــا ولــد ،أو أكثــر ،جــاز منحهــا اجلنســية
القطريــة ،إذا اســتمرت إقامتهــا يف قطــر حتــى اكتــال هــذه املــدة ،ويصــدر بمنحهــا اجلنســية قــرار أمــري.

وجيــوز لوزيــر الداخليــة بنــا ًء عــى مقتضيــات املصلحــة العامــة ،وقبــل فــوات املــدة املشــار إليهــا ،أن يصــدر

ـرارا بتأجيــل دخــول الزوجــة يف اجلنســية القطريــة ملــدة ســنة قابلــة للتمديــد ملــدة ،أو مــدد أخــرى مماثلــة".
قـ ً

ويف أرس دول اخلليــج مل تكــن مســألة اجلنســية مطروحــة يف الزجيــات بــن خمتلــف مواطنــي هــذه الــدول

حــال زواجهــم مــن بعضهــم البعــض ألن املجتمــع اخلليجــي واحــد ،وكان احتفاظهــم بجنســية بلداهنــم
األصليــة أمـ ًـرا مألو ًفــا وطبيع ًيــا إن تــم الــزواج ،أو اإلقامــة يف إحــدى دول اخلليــج .حتــى إن القانــون القطــري
املتعلــق بالــزواج مــن األجانــب ســمح عــى ســبيل االســتثناء لفئــات مــن القطريــن  -هــم يف األصــل ممنوعون

مــن الــزواج بأجنبــي  -بالــزواج بمواطــن مــن دول جملــس التعــاون اخلليجــي ،ممــا يتبــن معــه عمــق أوارص
االندمــاج التــي جتمــع املجتمــع اخلليجــي 3إذ نــص املــرع يف املــادة األوىل مــن قانــون رقــم  21لســنة 1989

بشــأن تنظيــم الــزواج مــن األجانــب عــى أ ّنــه "حيظــر عــى كل قطــري ،أو قطريــة مــن إحــدى الفئــات املبينــة

فيــا بعــد؛ الــزواج ممــن ينتمــي إىل جنســية أجنبيــة ،فيــا عــدا مواطنــي دول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج

العربيــة:

 -1الوزراء ووكالء الوزارات ورؤساء جمالس إدارة املؤسسات واهليئات العامة ونواهبم.

 -2موظفو السلكني الدبلومايس والقنصيل.

 -3ضبــاط وضبــاط صــف وأفــراد القــوات املســلحة والرشطــة واألجهــزة األمنيــة األخــرى ،وذلــك فيــا

رفضــا ،أمــا قانــون اجلنســية اإلمــارايت فقــد رصح بذلــك يف الفقــرة األخــرة مــن املــادة  3منــه "...ويف
 1ســكت املــرع القطــري ،وهــو ســكوت يعكــس ً
مجيــع األحــوال ال يتبــع الــزوج جنســية زوجتــه".

 2احلجايــا نــور محــد" ،اكتســاب األجنبيــة اجلنســية القطريــة بالــزواج مــن قطــري" ،املجلــة األردنيــة يف القانــون والعلــوم السياســية ،مــج ،3 .ع،2011 ،2 .
ص .83

 3وبعيــدً ا عــن مســألة الــزواج املختلــط وتأكيــدً ا عــى ترابــط املجتمــع اخلليجــي فقــد نصــت املــادة  5مــن قانــون اجلنســية اإلمــارايت عــى أ ّنــه "جيــوز منــح
جنســية الدولــة للفئــات التاليــة] :ومنهــا[ أ  -للعــريب مــن أصــل عــاين ،أو قطــري ،أو بحرينــي إذا أقــام يف الدولــة بصــورة مســتمرة ومرشوعــة ملــدة
ال تقــل عــن ثــاث ســنوات ،تكــون ســابقة مبــارشة عــى تاريــخ تقديــم طلــب التجنــس ،ويشــرط أن تكــون لــه وســيلة مرشوعــة للعيــش ،وأن يكــون
حســن الســرة ،وغــر حمكــوم عليــه يف جريمــة" .كــا أضافــت املــادة  13مــن قانــون اجلنســية اإلمــارايت  -وعــى خــاف القانــون القطــري  -أنــه "ال
يكــون ملــن كســب جنســية الدولــة بالتجنــس وف ًقــا ألحــكام املــواد  5و 6و 7و 8و 9و 10حــق الرتشــيح ،أو االنتخــاب ،أو التعيــن يف أي هيئــة مــن
اهليئــات النيابيــة ،أو الشــعبية ،أو يف املناصــب الوزاريــة ،ويســتثني مــن حكــم هــذه املــادة املواطنــون مــن أصــل عــاين ،أو قطــري ،أو بحرينــي بعــد
مــرور ســبع ســنوات عــى اكتســاهبم اجلنســية".
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عــدا احلــاالت التــي تكــون فيهــا الزوجــة مــن الفئــات املنصــوص عليهــا يف البنــد (ب) مــن املــادة 3
مــن هــذا القانــون ،وبــرط موافقــة وزيــر الدفــاع ،أو الداخليــة ،أو رئيــس اجلهــاز األمنــي املختــص،
بحســب األحــوال.

 -4طــاب البعثــات الدراســية الذيــن يدرســون يف اخلــارج ســواء أكانــوا موفديــن مــن قبــل الدولــة ،أم
كانــوا يدرســون عــى نفقتهــم اخلاصــة.

وجيــوز ملجلــس الــوزراء أن يضيــف ،بقــرار منــه إىل الفئــات املشــار إليهــا بعــض املناصــب العامــة

والوظائــف األخــرى تب ًعــا ملقتضيــات الصالــح العــام .ويف مجيــع األحــوال ،جيــوز  -بقــرار مــن األمــر وكلــا

تطلبــت املصلحــة العامــة ذلــك  -اســتثناء بعــض القطريــن ،أو القطريــات املتزوجــن بأجنبيــات ،أو بأجانــب
مــن احلظــر املنصــوص عليــه يف هــذه املــادة" .كــا أعفــت املــادة  3عنــد الــزواج بأحــد مواطنــي دول اخلليــج

احلصــول مــن املوافقــة املســبقة لوزيــر الداخليــة 1عــى الــزواج ،واملنصــوص عليهــا بالفقــرة األوىل مــن املــادة

الثانيــة مــن هــذا القانــون .وحاصــل مــا ســبق أن الــزواج املختلــط بــن مواطنــي دول اخلليــج مل تكــن تقيــده
رشوط شــكلية خال ًفــا لغــره مــن الزجيــات ،كــا قــد تتواجــد يف األرسة الواحــدة جنســيتان خمتلفتــان فقــد
ينتمــي أحــد القرينــن هلــذه ،أو تلــك اجلنســية مــن دول اخلليــج .ويمكــن القــول إن الســاح بــازدواج اجلنســية

يف القانــون القطــري 2كان مــن املمكــن أن جينــب ،أو يقلــص حــاالت تشــتت األرسة املتكونــة مــن الزوجــن

واألبنــاء لكــون أحــد أفرادهــا مــن جنســية إحــدى دول احلصــار ،إذ نجــم عــن ذلــك إبعــاد عديــد الزوجــات

القطريــات مــن دول احلصــار ،وأجــرن عــى تــرك أزواجهــن وأبنائهــن ألهنــن ال حيملــن جنســية أزواجه ـ ّن،
أيضــا بالنســبة لألبنــاء.
وهــو مــا طــرح ً

املطلب الثاين :اإلشكاالت املتعلقة بجنسية األبناء عند الزواج املختلط

تتامهــى مســألة اجلنســية يف عالقــة األبنــاء بأبوهيــا .فمــن املعلــوم ّ
أن اجلنســية تســند لألبنــاء إمــا وفــق معيــار

حــق الــدم ) (Jus Sanguinisبمعنــى رابطــة النســب ،التــي تســمح للمولــود بحمــل جنســية الدولــة التــي

ينتمــي إليهــا والــداه؛ بغــض النظــر عــن مــكان الــوالدة؛ ،أو متنــح اجلنســية للمولــود وفــق معيــار حــق اإلقليــم

) 3(Jus Soliفيحمــل جنســية الدولــة التــي يولــد داخــل إقليمهــا بــرف النظــر عــن رابطتــه الدمويــة .ومتثــل
ـازا أبو ًّيــا يف القانــون القطــري حيــث تنــص املــادة األوىل مــن القانــون رقم
اجلنســية القائمــة عــى حــق الــدم امتيـ ً

 1تكــون املوافقــة وفــق إجــراءات معينــة ،ونصــت املــادة  20مــن قانــون اجلنســية القطــري عــى أنّــه "تنشــأ جلنــة تســمى "اللجنــة الدائمــة لشــؤون
اجلنســية" يصــدر بتشــكيلها وحتديــد اختصاصاهتــا واإلجــراءات التــي تتبــع أمامهــا قــرار مــن األمــر" .انظــر :القــرار األمــري رقــم  23لســنة 2006
بشــأن تشــكيل اللجنــة الدائمــة لشــؤون اجلنســية وحتديــد اختصاصاهتــا واإلجــراءات التــي تتبــع أمامهــا ،جمموعــة ترشيعــات قطــر لســنة  ،2006ج،1 .
ص  714ومــا بعدهــا ،وزارة العــدل القطريــة.

 2املادة  18من قانون اجلنسية القطري" :حيظر اجلمع بني اجلنسية القطرية وأية جنسية أخرى إال بقرار من األمري".

 3عــي عــي ســليامن ،مذكــرات يف القانــون الــدويل اخلــاص اجلزائــري ،نــر ديــوان املطبوعــات اجلامعيــة ،اجلزائــر  ،1983ص 244؛ حممــد كــال فهمــي،
أصــول القانــون الــدويل اخلــاص ،الطبعــة الثانيــة ،مؤسســة الثقافــة اجلامعيــة ،اإلســكندرية ،1983 ،ص .87
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 38لســنة  2005بشــأن اجلنســية القطريــة أنــه يكــون قطر ًّيــا "مــن ولــد يف قطــر ،أو يف اخلــارج ألب قطــري" ،يف

حــن ال ُيؤخــذ بــه بالنســبة لــأم .1وعليــه؛ ال يمكــن لــأم القطريــة أن تكســب أبناءهــا جنســيتها عنــد زواجهــا

مــن أجنبــي .واكتفــت املــادة  2بالنــص عــى أنــه "يراعــى يف تطبيــق قواعــد منــح اجلنســية القطريــة طب ًقــا هلــذه
املــادة إعطــاء أولويــة ملــن كانــت أمــه قطريــة" .ال غــرو يف القــول بــأن هــذا التوجــه الترشيعــي يتامشــى مــع

قوانــن وأنظمــة جملــس التعــاون ،والــذي تنتقــل فيــه حقــوق املواطنــة مــن األب إىل االبــن ال غــر .2وال يمنــح

امليــاد عــى الــراب القطــري حــق املواطنــة ،وال يتمتــع املولــود ألم قطريــة مــن زوج أجنبــي باجلنســية القطريــة

عنــد مولــده عــى الــراب القطــري .ولئــن انضمــت دولــة قطــر بموجــب مرســوم رقــم  28لســنة  2009إىل
اتفاقيــة القضــاء عــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة لعــام  ،1979إال أهنــا حتفظــت عــى مجلــة مــن املــواد،3

لعــل أمههــا املــادة  9يف فقرهتــا الثانيــة التــي تنــص عــى أنــه "متنــح الــدول األطــراف املــرأة ح ًّقــا مســاو ًيا للرجل
فيــا يتعلــق بجنســية أطفاهلــا" .وهــو حتفــظ ســجلته جــل الــدول العربيــة .4وتكــرس الفقــرة الثانيــة مــن الفصل
التاســع مســاواة بــن األبويــن عــى مســتوى انتقــال اجلنســية بموجــب رابطــة الــدم ،5وســارت الــدول العربيــة

يف هنــج عــدم األخــذ بــه ،ولكــن مــا لبثــت بعضهــا أن رفعــت هــذا التحفــظ ،وأقــرت ح ًّقــا مســاو ًيا لــأم يف
نقــل جنســيتها إىل أبنائهــا؛ مــن ذلــك القانــون املغــريب بموجــب الظهــر املغــريب املــؤرخ يف  23مــارس .6 2007

كذلــك فعــل كل مــن املــرع اجلزائــري باألمــر الصــادر يف  27فربايــر  7 2005واملــرع املــري ســنة ،2004
بموجــب القانــون رقــم  504لســنة  ،8 2004والقانــون العراقــي ســنة  9 2006والقانــون التونــي؛ تطبي ًقــا

 1مل يذكــر املــرع القطــري يف قانــون اجلنســية مــا نــص عليــه قانــون اجلنســية لدولــة اإلمــارات باملــادة الثانيــة مــن قانــون اجلنســية اإلماراتيــة وفــق تعديــل
عــام  ،1975حيــث أدخــل عــى املــادة األوىل فقرتــن (ج ،د) بموجبهــا حيــق للمــرأة اإلماراتيــة  -بحكــم القانــون  -أن تنقــل جنســيتها إىل ابنهــا يف حــال
عــدم نســبة نســبه إىل والــده قانو ًنــا ويف حالــة ثبــوت نســبه ألب ال جنســية لــه ،أو جمهــول اجلنســية.

 2حممــد الــرويب" ،تأمــات يف قانــون اجلنســية اإلماراتيــة :دراســة حتليليــة انتقاديــة مقارنــة للقانــون رقــم  17لســنة  1972يف شــأن اجلنســية وجــوازات
الســفر املعــدل بالقانــون رقــم  10لســنة  ،"1975جملــة األمــن والقانــون ،مــج ،18 .ع ،2 .أكاديميــة رشطــة ديب ،اإلمــارات ،2010 ،ص 98؛
حفيظــة حــداد ،االجتاهــات املعــارصة يف اجلنســية :حــق الطفــل املولــود ألم مرصيــة يف اكتســاب اجلنســية املرصيــة املســتمدة مــن األم ،دار الفكــر اجلامعي،
.2002

 3املــواد  2:أ16/1 ،15/4 ،9/2 ،أ ،ج ،16/1 ،واإلعالنــات الــواردة عــى املــواد ) ،29/1 ،5/1عــى النحــو املبني بوثيقــة االنضامم املشــار إليهــا
أعــاه(.

 4انظــر حــول االحــرازات املقدمــة مــن الــدول العربيــة :قطــران حاتــم" ،قــراءة يف حتفظــات الــدول العربيــة عــى املــادة  9مــن اتفاقيــة القضــاء عــى مجيــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،بخصــوص املســاواة يف اجلنســية" ،جمموعــة دراســات مهــداة لألســتاذة كلثــوم مزيــو ،نــر مركــز النــر اجلامعــي ،تونــس
.2104
 5أيمــن أديــب اهللســة ،محــدي ســليامن قبيــات" ،حــق املــرأة بنقــل جنســيتها ألبنائهــا عــى الصعيديــن الــدويل والوطنــي" ،دراســات :علــوم الرشيعــة
والقانــون ،املجلــد  ،46عــدد  ،2019 ،3ص  330ومــا بعدهــا.

Marescaux M.-H., « Nationalité et statut personnel dans le instrument internationaux des Nations Unies », in Nationalité
et statut personnel. Leur interaction dans les traités internationaux et dans les législations nationales, sous la direction
de M. Verwilghen, Ed. Bruylant et L.G.D.J., 1984, p. 65.

" 6يعترب مغرب ًّيا الولد املولود من أب مغريب وأم مغربية".

" 7يعترب جزائر ًيا الولد املولود من أب جزائري وأم جزائرية".
" 8يكون مرص ًّيا من ولد ألب مرصي ،أو ألم مرصية".

" 9يعترب عراق ًّيا من ولد ألب عراقي ،أو ألم عراقية".
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للقانــون الصــادر يف  1ديســمرب  .1 2010ويواكــب التوجــه األخــر ألحــكام اجلنســية مــا اعتمدتــه عديــد

الترشيعــات احلديثــة املتعلقــة باجلنســية ،والــذي تبنــت فيــه جنســية امليــاد القائمــة عــى النســب ســواء أكان
مــن جهــة األم ،أم مــن جهــة األب؛ مــا ترتــب عنــه اعــراف بــدور األم يف نقــل اجلنســية األصليــة ألبنائهــا.

وتطبــق يف القانــون القطــري عــى املولــود ألم قطريــة مــن زواج خمتلط نفــس الــروط املنطبقة عــى األجنبي

مــن حيــث اكتســاب اجلنســية .إذ نــص املــرع باملــادة  2مــن قانــون  2005بشــأن اجلنســية القطريــة عــى أ ّنــه

"جيــوز بقــرار أمــري منــح اجلنســية القطريــة لغــر القطــري إذا توفــرت فيــه الــروط التاليــة -1 :أن يكــون

قــد جعــل  -بطريــق مــروع  -إقامتــه العاديــة يف قطــر ملــدة ال تقــل عــن مخــس وعرشيــن ســنة متتاليــة ســابقة

عــى تاريــخ تقديــم طلــب احلصــول عــى اجلنســية .وال خيــل بالتتــايل الزمنــي خــروج طالــب اجلنســية مــن قطــر

ملــدة ال تزيــد عــى شــهرين يف الســنة مــع احتفاظــه بنيــة العــودة .ويف مجيــع األحــوال تســتنزل هــذه املــدة مــن
حســاب مــدة إقامتــه يف قطــر .وإذا غــادر طالــب اجلنســية قطــر بعــد تقديمــه طلــب احلصــول عــى اجلنســية
ملــدة تزيــد عــى ســتة أشــهر ،جــاز لوزيــر الداخليــة أن يعتــر مــدة إقامتــه الســابقة يف قطــر كأن مل تكــن -2 .أن

يكــون لــه وســيلة مرشوعــة للــرزق تكفــي لســد حاجاتــه -3 .أن يكــون حممــود الســرة ،حســن الســمعة ،ومل

يســبق إدانتــه بحكــم هنائــي يف قطــر ،أو يف اخلــارج يف جريمــة خملــة بالــرف ،أو األمانــة -4 .أن يكــون ملـ ًّـا
باللغــة العربيــة إملا ًمــا كاف ًيــا.

ويراعــى يف تطبيــق قواعــد منــح اجلنســية القطريــة طب ًقــا هلــذه املــادة إعطــاء أولويــة ملــن كانــت أمــه

قطريــة" .وعليــه؛ اقتــر األمــر عــى مراعــاة مــن كانــت أمــه قطريــة دون أن يعفــى مــن رضورة توافــر كل

هــذه الــروط املذكــورة يف املــادة  .2ومــن هــذا املنطلــق كان اإلعــان حــول مبــادرة الســلطة السياســية يف
دولــة قطــر عــن منــح اإلقامــة الدائمــة ألبنــاء املــرأة القطريــة عقــب احلصــار الــذي أعلــن عــى قطــر .وختــول
هــذه اإلقامــة مجلــة مــن االمتيــازات؛ منهــا معاملتهــم مثــل معاملــة القطريــن وكأهنــم يتمتعــون باملواطنة ســواء
يف التعليــم ،أو الرعايــة الصحيــة ،أو التوظيــف يف املؤسســات احلكوميــة .كــا متنحهــم األولويــة يف التعيــن بعــد
القطريــن يف الوظائــف العامــة العســكرية واملدنيــة .2واجلديــر بالذكــر أن قانــون املــوارد البرشيــة رقــم 15

لســنة  2016ذكــر باملــادة  13منــه مــن بــن رشوط التعيــن "أن يكــون قطــري اجلنســية فــإن مل يوجــد فتكــون

األولويــة ألبنــاء القطريــة املتزوجــة مــن غــر قطــري "...مــا يفيــد ّ
أن القانــون القطــري قــد منــح أبنــاء املــرأة

القطريــة امتيــازات ولكــن يبــدو أهنــا حمــدودة؛ لــذا ختــول بطاقــة اإلقامــة الدائمــة امتيــازات إضافيــة منهــا
احلــق يف التملــك العقــاري وممارســة بعــض األنشــطة التجاريــة دون رشيك قطــري.

وفعـ ً
ـا صــدر القانــون رقــم  10لســنة  2018بشــأن اإلقامــة الدائمــة ،إذ نصــت املــادة األوىل منــه عــى أ ّنــه
" 1يكون تونس ًّيا الطفل الذي ولد ألب تونيس ،أو ألم تونسية".
 2جريدة الرشق القطرية عىل املوقع ،https://www.al-sharq.com/opinion/09/10/2017 :آخر زيارة للموقع يف  2ديسمرب .2017
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"جيــوز الرتخيــص لغــر القطــري باإلقامــة الدائمــة يف دولــة قطــر ،وف ًقــا ألحــكام هــذا القانــون ،إذا توفــرت
فيــه الــروط التاليــة:

 -1أن يكــون قــد جعــل ،بطريــق مــروع ،إقامتــه العاديــة يف البــاد ملــدة عرشيــن ســنة إذا كان مولــو ًدا
خــارج الدولــة ،وعــر ســنوات إذا كان مولــو ًدا داخلهــا ،عــى أن تكــون مــدة اإلقامــة متتاليــة وســابقة
عــى تاريــخ تقديــم طلــب الرتخيــص باإلقامــة الدائمــة".

وأعفــت املــادة الثانيــة مــن هــذا القانــون مــن كان مولــو ًدا ألم قطريــة مــن الــروط املســتوجبة إذ ذكــرت

"اســتثنا ًء مــن أحــكام املــادة الســابقة ،جيــوز الرتخيــص باإلقامــة الدائمــة لغــر القطــري مــن الفئــات التاليــة:
	- 1أوالد القطرية املتزوجة من غري القطري.
	- 2زوج القطرية غري القطري.

- 3زوجة القطري غري القطرية.

	- 4أوالد القطريني بالتجنس.

	- 5الذين أدوا خدمات جليلة للدولة.

	- 7ذوو الكفاءات اخلاصة التي حتتاج إليها الدولة.

	- 8ويشرتط أن يكون الزواج بالنسبة للبنود  ،3 ،2 ،1وف ًقا للقانون".

اســتقرارا يف اإلقامــة عــى الــراب
وبذلــك خولــت البطاقــة الدائمــة لــزوج وأبنــاء املــرأة القطريــة
ً

القطــري ،هــذا إىل جانــب حقــوق أخــرى أقرهتــا عديــد املــواد الــواردة بالقانــون رقــم  10لســنة ،2018
فقــد اســندت املــادة السادســة للمقيــم الدائــم احلصــول "عــى العــاج والتعليــم يف املؤسســات احلكوميــة

داخــل الدولــة" ،كــا أضافــت املــادة الســابعة بأنّــه "يتمتــع زوج حامــل بطاقــة اإلقامــة الدائمــة ،وأوالده

حتــى بلوغهــم ســن الثامنــة عــرة ،باالمتيــازات املمنوحــة حلامــل بطاقــة اإلقامــة الدائمــة ،يف اإلقامــة
والصحــة والتعليــم ،وف ًقــا ألحــكام هــذا القانــون .وجيــوز لوزيــر الداخليــة أن يســتثني أوالد حامــل

بطاقــة اإلقامــة الدائمــة مــن الذكــور الذيــن مل يكملــوا دراســتهم اجلامعيــة حتــى بلوغهــم ســن اخلامســة
والعرشيــن ،وبناتــه غــر املتزوجــات ،مــن التقيــد بالســن املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الســابقة".

وإىل جانــب االهتــام باجلانــب الصحــي والتعليمــي للمقيــم بصفــة دائمــة فقــد أســندت املــادة الثامنــة "حلامــل

بطاقــة اإلقامــة الدائمــة االســتثامر يف أنشــطة قطاعــات االقتصــاد الوطنــي ،التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن
جملــس الــوزراء ،بــدون رشيــك قطــري" ،كــا خولــت املــادة التاســعة "حلامــل بطاقــة اإلقامــة الدائمــة ،متلــك

العقــارات للســكن واالســتثامر ،يف املناطــق ووف ًقــا للــروط والضوابــط ،التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن
جملــس الــوزراء".
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ـتقرارا اجتامع ًّيــا
ورغــم مــا توفــره اإلقامــة الدائمــة مــن مزايــا ،إذ حتقــق لــزوج وأبنــاء املــرأة القطريــة اسـ ً

واقتصاد ًّيــا ،إال أن أبنــاء املــرأة القطريــة ال تكــون هلــم صفــة املواطنــة رغــم انتامئهــم الثقــايف واالجتامعــي لدولــة

فضلــوا العيــش عــى الــراب القطــري .ولقــد أكَّدت
قطــر ،مــا ينجــم عنــه أرضار تلحــق هــؤالء األبنــاء الذيــن َّ
حمكمــة العــدل الدوليــة يف حكمهــا الصــادر يف  16إبريــل  1955يف قضيــة نوتوبــوم (ّ )Nettebohm
أن رابطــة
اجلنســية تقــوم عــى رابطــة فعليــة وحقيقيــة بــن الفــرد والدولــة ،1وهــذه الرابطــة الفعليــة أساســها "الرابطــة

االجتامعيــة التــي تقــوم عــى تضامــن فعــي يف املعيشــة ،وعــى الروابــط العائليــة واإلقامــة باإلقليــم ووجــود

مركــز النشــاط به".2

هــذا إىل جانــب أن عــدم منــح األم القطريــة جنســيتها ألبنائهــا يتناقــض مــع مبــدأ املســاواة بــن املواطنــن
3
رجـ ً
ـرع
ـال كانــوا أم نســا ًء  .وع ّلــق أحــد الباحثــن يف شــأن القانــون اإلمــارايت الــذي يتّخــذ نفــس موقــف املـ ّ

الغراء
القطــري أن هــذا االجتــاه "يتعــارض مــع املواثيــق واالتفاقــات الدوليــة وال يتفق مــع الرشيعــة اإلســامية َّ
ومكانــة املــرأة فيهــا ويتصــادم مــع األصــول املســتقرة يف جمــال اجلنســية ،ويتخلــف عــن ركــب الترشيعــات
احلديثــة ،ويتعــزل عــن واقــع جمتمعاهتــا"ّ ،4
ألن املــرأة أثبتــت قدرهتــا كفاعــل وطنــي يف مســرة التنميــة يف دولــة

قطــر" ،وال تفــاوت وال مفاضلــة بــن املــرأة والرجــل يف الرابــط الوطنــي" .5إذ ّ
إن منــح اجلنســية بموجــب
رابطــة الــدم مــن جهــة األم ،أو األب حيقــق "التجانــس بــن أفــراد الشــعب يف الدولــة خاصــة ّ
أن اجلنســية

عالقــة روحيــة بــن الفــرد والدولــة ،فوجــب أن تشــمل كل مــن ينحــدر مــن أصــل وطنــي" .6ويالحــظ أن
االجتــاه التضييقــي يف منــح اجلنســية بموجــب رابطــة الــدم لــأب فحســب قــد جيــد ســببه ّ
أن األب لــه الواليــة
عــى االبــن ويتلقــى عنــه دينــه .7وورد عــن اإلمــام مالــك " ّ
أن الولــد ال يتبــع أ ّمــه يف اإلســام ،بــل ختتــص

التبعيــة بــاألب ّ
ألن النســب لــه والواليــة عــى الطفــل لــه والذريــة إ ّنــا تنســب إىل األب" .8ولكـ ّن تبعيــة االبــن
 1انظر يف شأن هذا احلكم:

C.I.J. 6 avril 1955, affaire Nettebohm, Rec. 1955, p. 4 ; Voir Batiffol H. et Lagarde P., Traité de droit international privé, op.
cit., p.107 ; Courbe P., Le nouveau droit de la nationalité, Ed. Dalloz, Collection Connaissance du droit, Paris, 1994, p. 5.

 2وردت هــذه الرتمجــة بورقــة :ريــاض فــؤاد عبــد املنعــم" ،نحــو تعديــل قانــون اجلنســية املرصيــة :دراســة نقديــة ألحــكام نقديــة ألحــكام ترشيــع اجلنســية
املرصيــة رقــم  26لســنة  ،"1975املجلــة املرصيــة للقانــون الــدويل ،مــج ،1994 ،50 .ص .2
 3املادة  34من الدستور الدائم لدولة قطر" :املواطنون متساوون يف احلقوق والواجبات العامة".

 4حممــد الــرويب ،تأمــات يف قانــون اجلنســية اإلماراتيــة ،دراســة حتليليــة انتقاديــة مقارنــة ،ص 97؛ حفيظــة حــداد ،االجتاهــات املعــارصة يف اجلنســية :حــق
الطفــل املولــود ألم مرصيــة يف اكتســاب اجلنســية املرصيــة املســتمدة مــن األم ،دار الفكــر اجلامعــي.2002 ،

 5ســونيا مــاك" ،منــح جنســية األم لطفلهــا ،قــراءة يف تنقيــح جملــة اجلنســية التونســية املــؤرخ يف  1ديســمرب  ،"2010جملــة العلــوم القانونيــة واإلداريــة
والسياســية ،كليــة احلقــوق أيب بكــر بلقايــد ،تلمســان ،اجلزائــر ،ص .28

 6هشــام صــادق ،عكاشــة حممــد عبــد العــال وحفيظــة الســيد حــداد ،اجلنســية ومركــز األجانــب ،دراســة مقارنــة ،نــر دار املطبوعــات اجلامعيــة،2006 ،
ص .101

 7تنــص املــادة  175مــن قانــون األرسة القطــري عــى أ ّنــه "تســتحق األم غــر املســلمة ،مــا مل تكــن مرتــدة ،احلضانــة ،حتــى يعقــل الصغــر األديــان،
أو خيشــى عليــه أن يألــف غــر ديــن اإلســام ،إال أنــه ال جيــوز إبقــاء املحضــون معهــا بعــد بلوغــه الســابعة مــن عمــره" .كــا تنــص املــادة  182عــى
ســقوط احلضانــة إذا كانــت احلاضنــة "غــر مســلمة وكان املحضــون قــد بلــغ س ـ ّن اخلامســة".
 8انظر :حممد بن عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري للدردير ،اجلزء السابع ،املطبعة األزهرية1345 ،هـ ،ص .200
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أيضــا ،ألمهيــة رابطــة األم بولدهــا؛ ّ
ألن "الولــد منهــا حقيقــة ،وهلــذا اتبعهــا يف
لوالدتــه ال يمكــن إنكارهــا ً
أيضــا رابطــة
احلريــة والــرق اتفا ًقــا دون األب" .1مــا جيعــل أن انتقــال االنتــاء مــن األم إىل ولدهــا توجبــه ً
الــدم؛ وعليــه ذكــرت إحــدى الباحثــات أ ّنــه "ال حمــل لالعــراض عــى مــا نقرتحــه بالقــول ّ
إن الترشيعــات

العربيــة التــي عدلــت موقفهــا مــن مســألة دور املــرأة يف مســألة اجلنســية ،هــي ترشيعــات صــادرة يف دول هلــا

خصوصيتهــا التــي قــد ال تتناســب مــع الطبيعــة املحافظــة للمجتمــع اخلليجــي" ،2إذ بلغــت املــرأة يف العديــد

منهــا مكانــة مرموقــة وخاصــة يف القانــون القطــري؛ مــا حيمــل عــى التطلــع إىل تعديــل ترشيعــي تتســاوى فيــه
األم بــاألب يف نقــل جنســيتها إىل أبناءهــا" ،حتقي ًقــا ملبــدأ وحــدة اجلنســية يف األرسة" ،3خاصــة أنــه "إذا كانــت
اجلنســية بمعناهــا االجتامعــي عقليــة وثقافــة ،فــا شــك ّ
أن قــدرة األم عــى صناعــة هــذه العقليــة وصياغــة

هــذه الثقافــة أوضــح وأبــرز".4
الخاتمة والتوصيات

تنوعــت التداعيــات التــي حلقــت بــاألرس جــراء حصــار دولــة قطــر ،إذ إن تشــتيت األرسة الواحــدة تر ّتــب

عنــه أحيا ًنــا تشــتيت إجبــاري بــن الزوجــن ،وتأثــر ســلبي عــى حقــوق الطفــل ،وقطــع لصلــة الرحــم بــن
األقــارب .إن قطــع الروابــط األرسيــة؛ بتمزيــق عــرى األرس املختلطــة التــي حيمــل بعــض أفرادهــا اجلنســية
ٍ
خــرق
القطريــة وبعضهــم اآلخــر جنســية إحــدى دول احلصــار؛ ناجــم وبــا شــك عــن احلصــار ،وعــن

ـة عديـ ٍ
ـات دوليـ ٍ
التفاقيـ ٍ
ـدة؛ تقـ ّـر باحلــق يف احليــاة األرسيــة ،ومل ّ الشــمل األرسي وحريــة التنقــل ،وتؤكــد محايــة
حقــوق الطفــل ،وتغ ّلــب مصلحتــه العليــا يف كل اإلجــراءات املتخــذة يف شــأنه؛ وخاصــة منهــا بقــاؤه يف وســطه

ـرع التقليــل مــن التشــتت األرسي بإصــدار
األرسي ،واحلفــاظ عــى صالتــه العائليــة بأبويــه .كانــت إرادة املـ ّ

قانــون اإلقامــة الدائمــة يف قطــر ،ومحايــة زوج وأبنــاء املــرأة القطريــة.

تــويص هــذه الدراســة بتعديــل الترشيعــات ذات الصلــة لتوائــم مــا تــم إقــراره مــن حقــوق حلامــي بطاقــة
اإلقامــة الدائمــة ،والتط ّلــع لتعديــل قانــون اجلنســية القطريــة بــا يســهم يف مل ّ شــمل األرسة الواحــدة مسـ ً
ـتقبل.

 1انظــر :ابــن قيــم اجلوزيــة ،أحــكام أهــل الذمــة ،حتقيــق ســعد طــه عبــد الــرؤوف ،نــر دار الكتــب العلميــة ،بــروت  ،1990ص 14؛ ابــن قدامــة
املقــديس ،موفــق الديــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــود بــن قدامــة ،املغنــي ،نــر املنــار1468 ،هـــ ،ص .89

 2نور محد احلجايا ،مرجع سابق ،ص .107
 3املرجع نفسه.

 4عكاشة حممد عبد العال ،أحكام اجلنسية اللبنانية ومركز األجانب ،نرش الدار اجلامعية للطباعة والنرش ،ص .107
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المراجع
أو ً
ال :المراجع العربية

الكتب:

ابن القيم اجلوزية ،أحكام أهل الذمة ،حتقيق طه عبد الرؤوف سعد ،دار الكتب العلمية ،بريوت.1990 ،-ابن قدامة املقديس ،موفق الدين عبد اهلل ابن أمحد بن حممود بن قدامة ،ا ُملغْني ،نرش املنار 1468 ،هـ.

حفيظــة حــداد ،االجتاهــات املعــارصة يف اجلنســية :حــق الطفــل املولــود ألم مرصيــة يف اكتســاب اجلنســية املرصيــة املســتمدةمــن األم ،دار الفكــر اجلامعــي.2002 ،
-سناء اخلويل ،األرسة واحلياة العائلية ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية.1987 ،

عبــد النــارص هياجنــة وكــال عالويــن ،القانــون الــدويل اخلــاص تنــازع القوانــن واجلنســية يف القانــون القطــري ،إصداراتكليــة القانــون ،جامعة قطــر.2017 ،
-عكاشة حممد عبد العال ،أحكام اجلنسية اللبنانية ومركز األجانب ،نرش الدار اجلامعية للطباعة والنرش.

عــي حســب اهلل ،الواليــة عــى املــال والتعامــل بالديــن يف الرشيعــة اإلســامية ،منشــورات معهــد البحــوث والدراســاتالعربيــة .1968
-عيل عيل سليامن ،مذكرات يف القانون الدويل اخلاص اجلزائري ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.1983 ،

-كامل فهمي حممد ،أصول القانون الدويل اخلاص ،الطبعة الثانية ،مؤسسة الثقافة اجلامعية ،اإلسكندرية.1983 ،

-حممد بن عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري للدردير ،اجلزء السابع ،املطبعة األزهرية 1345هـ.

هشــام صــادق ،عكاشــة حممــد عبــد العــال وحفيظــة الســيد حــداد ،اجلنســية ومركــز األجانــب ،دراســة مقارنــة ،داراملطبوعــات اجلامعيــة.2006 ،
البحوث:

أمحــد عبــد الكريــم ســامة" ،اكتســاب اجلنســية بالــزواج يف قوانــن دول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج" ،التعــاون،س ،7.ع ،25 .جملــة تصــدر عــن الشــؤون اإلعالميــة باألمانــة العامــة ملجلــس التعــاون لــدول اخلليــج.1992 ،
أيمــن أديــب اهللســة ،محــدي ســليامن قبيــات" ،حــق املــرأة بنقــل جنســيتها ألبنائهــا عــى الصعيديــن الــدويل والوطنــي"،دراســات :علــوم الرشيعــة والقانــون ،املجلــد  ،46عــدد .2019 ،3
-باسل يوسف" ،محاية حقوق اإلنسان" ،املؤمتر الثامن عرش الحتاد املحامني العرب ،املغرب.1993 ،

حاتــم قطــران" ،قــراءة يف حتفظــات الــدول العربيــة عــى املــادة  9مــن اتفاقيــة القضــاء عــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــداملــرأة ،بخصــوص املســاواة يف اجلنســية" ،جمموعــة دراســات مهــداة لألســتاذة كلثــوم مزيــو ،نــر مركــز النــر اجلامعــي،
تونــس.2014 ،

حســن عبــد الرحيــم الســيد" ،حتصــن القــرارات املتعلقــة باجلنســية القطريــة" ،جملــة كليــة أمحــد بــن حممــد العســكريةللعلــوم اإلداريــة والقانونيــة ،مــج ،3 .ع ،1 .ســبتمرب .2017
ســونيا مـاّك" ،منــح جنســية األم لطفلهــا ،قــراءة يف تنقيــح جملــة اجلنســية التونســية املــؤرخ يف  1ديســمرب  ،"2010جملــةالعلــوم القانونيــة واإلداريــة والسياســية ،كليــة احلقــوق أيب بكــر بلقايــد ،تلمســان ،اجلزائــر.

فــؤاد عبــد املنعــم ريــاض" ،نحــو تعديــل قانــون اجلنســية املرصيــة :دراســة نقديــة ألحــكام نقديــة ألحــكام ترشيــعاجلنســية املرصيــة رقــم  26لســنة  ،"1975املجلــة املرصيــة للقانــون الــدويل ،مــج.1994 ،50 .
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حممــد الــرويب" ،تأمــات يف قانــون اجلنســية اإلماراتيــة دراســة حتليليــة انتقاديــة مقارنــة للقانــون رقــم  17لســنة 1972يف شــأن اجلنســية وجــوازات الســفر املعــدل بالقانــون رقــم  10لســنة  ،"1975جملــة األمــن والقانــون ،أكاديميــة رشطــة
ديب ،اإلمــارات ،مــج ،18 .ع.2010 ،2 .
حممــد عــار تركامنيــة غــزال" ،الوضــع القانــوين لتداعيــات حصــار قطــر عــى األرس اخلليجيــة املشــركة" ،املجلــة الدوليــةللقانــون ،املجلــد  ،2018العــدد الرابــع اخلــاص باحلصــار ،دار نــر جامعــة قطــر.
نــور محــد احلجايــا" ،اكتســاب األجنبيــة اجلنســية القطريــة بالــزواج مــن قطــري" ،املجلــة األردنيــة يف القانــون والعلــومالسياســية ،مــج ،3.ع.2011 ،2 .

االتفاقيات الدولية:

-اتفاقية الهاي  12أبريل .1930

-العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.-اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.

اتفاقية جنيف بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب (اتفاقية جنيف الرابعة).-االتفاقية اخلاصة باحرتام قوانني وأعراف احلرب الربية.

اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام  ،1989اعتمــدت بالقــرار  25/44بتاريــخ  ،1989/11/20مــن طــرف اجلمعيــة العامــةاألمــم املتحــدة.
الترشيعات:

-الدستور الدائم لدولة قطر.

-دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة.

-قانون األرسة القطري رقم  22لسنة .2006

-القانون املدين القطري رقم  22لسنة .2004

القانون رقم ( )21لسنة  1989بشأن تنظيم الزواج من األجانب ،املؤرخ يف .25-12-1989القانون رقم ( )40لسنة  2004بشأن الوالية عىل أموال القارصين.القانون رقم  10لسنة  2018بشأن اإلقامة الدائمة.أحكام قضائية وفتاوى:
الطعن رقم  11لسنة  - 2005جلسة  - 2006/2/21س .2فتــوى حمكمــة العــدل الدوليــة بشــأن اآلثــار القانونيــة الناشــئة عــن تشــييد جــدار يف األرض الفلســطينية املحتلــة ،الفقرات.137-135
القــرار رقــم ]1[ )12/7( 113 :بشــأن موضــوع حقــوق األطفــال واملســنني الصــادر عــن جممــع الفقــه اإلســامي الدويلاملنبثــق عــن منظمــة املؤمتــر اإلســامي يف دورتــه الثانيــة عــرة بالريــاض يف اململكــة العربيــة الســعودية ،مــن  25مجــادى
اآلخــرة 1421هـــ ـ  1رجــب 1421هـــ املوافــق  28 - 23أيلول (ســبتمرب) 2000م.
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