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عن مركز الشرق األوسط
لندن كلية  عالقة  على  األوسط  الشرق  مركز   يبني 
المنطقة، مع  الطويلة  االجتماعية  العلوم  و   لالقتصاد 
البحوث من  واسعة  لمجموعة  مركزيًا  محورًا   ويوفر 

حول الشرق األوسط.

الدقيق البحث  وتطوير  التفاهم  لتعزيز  المركز   يهدف 
السياسية األنظمة  و  واالقتصادات  المجتمعات   على 
المركز ويشجع  المنطقة.  في  الدولية   والعالقات 
لهذا العام  والفهم  المتخصصة  المعرفة  من   كالً 
البحوث في  بارزة  قوة  للمركز  الحيوي.   المجال 
باعتبارها اإلقليمية.  والخبرات  التخصصات   المتعددة 
كلية تضم  العالم،  في  االجتماعية  العلوم  رواد   من 
العلوم فروع  جميع  تغطي  أقسام  لالقتصاد   لندن 
 االجتماعية. يستخدم المركز هذه الخبرة لتعزيز البحوث

المبتكرة والتدريب على المنطقة.
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السيرة الذاتية
الرشق  مركز  يف  السياسة  زمالء  كبرية  مانبي  برونوين 

"منع  البحثي  للمرشوع  الرئيسية  واملحققة  األوسط 

وقد  أفريقيا".  املهاجرين يف شامل  بني  الجنسية  انعدام 

الجنسية  الجنسية وانعدام  كتبت عىل نطاق واسع عن 

يف أفريقيا.

شكر وتقدير
تم إجراء هذا البحث بالتعاون بني مركز الرشق األوسط 

ومركز دراسات الهجرة والالجئني )CMRS( يف الجامعة 

للدراسات  املغربية  والجمعية  و  القاهرة  يف  األمريكية 

قاد  الرباط.  يف   ،)AMERM( الهجرة  حول  واألبحاث 

العزيز تحت إرشاف أوشا  البحث يف مرص نورهان عبد 

ناتاراجان، املنسقة الرئيسية واملديرة املساعدة يف املركز، 

ويف املغرب مليكة بن الرايض، املنسقة الرئيسية، أستاذة 

أكدال،  الرباط  الخامس  محمد  جامعة  يف  القانون 

مبساعدة هاجر املخي، حنان رسحاين، وبدرالدين اقريقز.

ساعد املرشوع لجنة استشارية قدمت مالحظات مهمة 

حول أولويات ونتائج البحوث، وهي تتألف من املؤسسات 

التالية: قسم انعدام الجنسية التابع للمفوضية السامية 

)ميالين   )UNHCR( الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم 

)كريي  اليونيسف  هاب(؛  ولينا  غوفيل،  ورادها  خانا، 

املجلس  التهاوس(؛  )آن  للهجرة  الدولية  املنظمة  نيل(؛ 

الرنويجي لالجئني )فرناندو دي ميدينا روزاليس ومونيكا 

سانشيز بريموديز(؛ فاتح عزام )مستشار مستقل يف مجال 

العامة  للسياسة  فارس  عصام  معهد  اإلنسان،  حقوق 

بريوت(. شكرًا  األمريكية يف  الجامعة  الدولية،  والشؤون 

باغنود  كزافييه  فرانسوا  مركز  من  بهابها  لجاكلني  أيًضا 

لجامعة هارفارد للصحة وحقوق اإلنسان عىل تعليقاتها 

عىل مسودة هذه الورقة، وعىل املشاركني يف ورشة العمل 

التي عقدت يف LSE يف 1 مارس 2019 والتي تم خاللها 

تقديم نتائج البحوث.

ملخص البحث
األبحاث حول  لنتائج  تحليالً  البحثية  الورقة  تقدم هذه 

الدول  من  والالجئني  املهاجرين  احتياجات  تحديد 

من  وغريهم  الكربى  الصحراء  جنويب  الواقعة  اإلفريقية 

االطفال  عىل  خاص  بشكل  الرتكيز  مع  واملغرب،  مرص 

الذين ولدوا خارج بلد جنسية آبائهم.

هذه الورقة البحثية تحدد األطر الترشيعية والتنظيمية 

الهوية  وثائق  وإصدار  الوالدة  لتسجيل  بها  املعمول 

البؤرية  املجموعة  تقاريرنتائج  وتقدم  الشخصية، 

هذه  تنفيذ  حول  والالجئني  املهاجرين  مع  واملقابالت 

التي تحول  العقبات  األطرعملياً، كام تسلط الضوء عىل 

وصعوبة  أجنبيني،  أبوين  من  املواليد  تسجيل  دون 

الحصول عىل وثائق من السلطات القنصلية التابعة لبلد 

األصل. 

تقدم هذه الورقة توصيات لإلصالح القانوين واإلداري يف 

مرص واملغرب ، لضامن حصول كل من األطفال والبالغني 

وضع  لقد  رسمياً.  جنسيتهم  تؤكد  التي  الوثائق  عىل 

واملناقشات  الدولية  السياسة  أهداف  سياق  يف  البحث 

حول توفري "هوية قانونية للجميع"، مع تسليط الضوء 

تتم  مل  إذا  الجنسية  وانعدام  االستبعاد  مخاطر  عىل 

معالجة العقبات التي حددها التقرير.
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النتائج الرئيسية
إن الثغرات الترشيعية و العقبات االجرائية التي تحول دون تسجيل املواليد ألبوين أجانب، تزيد من تعرض األطفال 

لخطر انعدام الجنسية. 

وعىل الرغم من ارتفاع معدالت الوالدات يف كل من مرص واملغرب، فإن العديد من الالجئني أو طالبي اللجوء أو 

املهاجرين يكافحون من أجل تسجيل والدة أطفالهم، ويواجه املهاجرون ذوي الوضع غري القانوين الصعوبة األكرب يف 

هذا األمر.

أهم الحواجز يف البلدان املضيفة هي:

رشط تقديم شهادة الزواج لتسجيل الطفل )لجميع الحاالت مبرص و للمسلمني باملغرب(.	 

رشط إثبات إقامة قانونية )مبرص( أو فعلية )باملغرب(.	 

 رشط حصول الوالدين عىل وثائق هوية سارية املفعول مبوجب القانون يف مرص و من الناحية العملية باملغرب.	 

 صعوبة إثبات العالقة بني الوالد و الطفل يف حالة عدم وجود إخطار بالوالدة من طرف اخصايئ صحي مسجل.	 

عدم معرفة اإلجراءات وكيفية التعامل معها.	 

الفرتة الزمنية القصرية )51 يوماً يف مرص، 03 يوماً يف املغرب( للتسجيل الروتيني للمواليد، وتكاليف وصعوبة التسجيل املتأخر.	 

عدم توفّر خدمات حامية الطفل لتأمني التسجيل املتأخر أو غري ذلك من وسائل توفري الوثائق القانونية لألطفال يف وضعية 	 

صعبة.

هذه الصعوبات موجودة يف كال البلدين، ولكنها بدت أكرب يف مرص.

ومع ذلك، رمبا كان العائق األكرب هو صعوبة الوصول إىل الخدمات القنصلية للحصول عىل الوثائق املطلوبة لتسجيل 

املولود يف البلد املضيف، أو يف البلد األصيل:

قد يتعرّض الالجئ وطالب اللجوء، املعرتف بهام قانونياً يف البلد املضيف، إىل الخطر يف حال قيامه باالتصال بسفارته، 	 

وحتى أولئك الذين مل يطلبوا وضع الالجئ قد يخشون القيام بذلك.

التكاليف املرتفعة لتجديد أو استبدال جوازات السفر أو الحصول عىل نسخ رسمية من شهادات الزواج غالباً ما تجعل 	 

الوثائق بعيدة املنال.

مل يكن الكثري من أولياء األمور عىل دراية مبتطلبات بعض القوانني املتعلقة بتسجيل املواليد يف مرص أو املغرب، والتي 	 

يتعني عىل القنصلية نسخها لحصول املولود عىل جنسية الوالد، كام أن هناك القليل من التواصل، أو حتى انعدامه، 

من قبل القنصليات باملهاجرين ذوي الوضع غري القانوين.

شملت العواقب املبارشة لهذه الصعوبات تعّذر حصول األطفال املعنيني عىل التعليم والصحة والخدمات األخرى، فضالً 

عن زيادة تعرضهم لالستغالل. وتضمنت النتائج األقل ذكراً تسجيل األطفال تحت أسامء بالغني آخرين بسبب امتالك 

هؤالء للوثائق القانونية الصحيحة، األمر الذي أدى إىل انفصال الوالدين عن الطفل يف حالة إعادة التوطني أو الرتحيل. 

وعىل املدى الطويل، قد تشمل حالة هؤالء املواليد عواقب خطر انعدام الجنسية. 

يف جميع الحاالت، فإن العوائق اإلدارية التي تحول دون اكتساب الجنسية تحتاج إىل مزيد من االهتامم يفوق توفري 

تسجيل املواليد و الحد األدىن من الحامية القانونية يف كل من البلدان املضيفة و بلدان األصل 
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مقدمة
رضورة تقديم و إثبات وثائق الهوية للسلطات اضحت اجراءات منهجية أكرث من أي وقت مىض، حيث يجد األشخاص 

الذين ال يحصلون عىل هذه الوثائق صعوبة متزايدة يف العمل يف أي مجتمع، حتى لو مل يكن هناك شك يف وضعهم 

القانوين كمواطنني. وقد يواجه األشخاص، الذين ليس لديهم وثائق تؤكد حالة الهجرة النظامية، االعتقال أو الرتحيل دون 

محاكمة، حتى لو كانوا يعيشون يف البلد ذاته منذ عقود أو أجيال. ويُعّد أولئك الذين ال يتم االعرتاف بهم كمواطنني من 
أي دولة -عدميو الجنسية- األكرث حرماناً من الجميع، ويفتقدون، كام قالت حنة  آرندت، إىل دولة "ال تريد حتى قمعهم".1

ومع تزايد عدد األطفال الذين يولدون يف بلد ال يحمل جنسيته أحد الوالدين، فإن االعرتاف بحقهم يف الجنسية يصبح أكرث 

هشاشة. وهذا االعرتاف ال يعتمد فقط عىل قوانني الدولة التي ُولد فيها الطفل وعىل قوانني دولة )دول( جنسية آبائهم، 

ولكن أيضاً عىل الضامنات اإلجرائية ونظم التسجيل املعمول بها لالعرتاف بهذه الروابط عىل أرض الواقع.

السكان  بني  سواء  والرقابة عىل حد  للتحرر  وكأدوات  الهوية  تحديد  و  الهوية  وثائق  دور  عديدة حول  أدبيات  توجد 

حركة  إلدارة  كوسيلة  الهوية  لوثائق  كبرياً  اهتامماً  السياسات  مرّشعو  الباحثون  أوىل  األساس،  هذا  وعىل  املستوطنني.2 

األشخاص، سواء لدعم األنظمة األكرث رصامة أو للتنديد بآثارها.3 وقد شجع، مؤخراً، توافر أشكال البيولوجيا اإلحصائية 

والرقمية لتحديد الهوية عىل ظهور مبادرات، حققت عىل نطاقات مختلفة، توفري أنظمة مبتكرة لتحديد الهوية، مبا يف 

ذلك للنازحني.4 ومع ذلك، وعىل الرغم من وجود بعض األبحاث التي تُظهر عدم وجود وثائق هوية كعامل من عوامل 

الضعف التي تتجاوز الحقيقة البسيطة املتمثلة يف العيش كالجئ أو مهاجر، وحتى مع وجود وضع غري قانوين،5 إال أنه مل 
يتم نرش الكثري عن الصعوبات يف الحصول عىل وثائق من البلد األصيل.6

1    حنة آرندت: "انحسار الدولة القومية ونهاية حقوق اإلنسان" يف "أصول الشمولية" )نيويورك: مرييديان، 1958(.

2    عىل سبيل املثال، جيمس س. سكوت: "رؤية مثل الدولة: كيف فشلت بعض املخططات لتحسني الحالة اإلنسانية" )نيو هافن، يس يت: مطبعة 

جامعة ييل، 1999(. جني كابالن وجون توريب، محرران: توثيق "الهوية الفردية: تطور مامرسات الدولة يف العامل الحدي" )برينستون، نيو جرييس: 

مطبعة جامعة برينستون، 2001(. دافيد اليون، كولني ج. بينيت، محرران: "لعب ورقة بطاقة الهوية: "املراقبة واألمن وتحديد الهوية يف املنظور 

العاملي" )لندن / نيويورك: روتليدج، 2008(. كيث بريكرنيدج وسيمون زريرت، محرران: " التسجيل واالعرتاف: توثيق الشخص يف تاريخ العامل"، 

مناقشات األكادميية الربيطانية 182 )أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد، 2012(.

3    يف سياق االتحاد األورويب، عىل سبيل املثال، إلثبيث غيلد وسريجيو كاريرا: "حدود االتحاد األورويب وضوابطهم: منع حركة الناس غري املرغوب 

فيهم يف أوروبا؟"، بحوث CEPS العدد 6، مركز دراسات السياسة األوروبية، 41 ترشين األّول / نوفمرب 2013. متوفر عىل:
 https://www.ceps.eu/publications/eu-borders-and-their-controls-preventing-unwanted-movement-people-europe

4    عىل سبيل املثال، مبادرة ID2020 عىل؛ انظر أيضاً إميري شومايكر وبول كوريون ووبريان بون: "الهوية يف الهوامش: أنظمة تحديد هوية 

الالجئني"، كاريبو ديجيتال، 2018. آالن جيلب وآنا ديوفايس ميتز:" ثورة تحديد الهوية: هل ميكن تسخري الهوية الرقمية ألغراض التنمية؟" )واشنطن 

العاصمة: معهد بروكينغز ومركز التنمية العاملية، 2018(. البنك الدويل، تقرير التنمية يف العامل 2016: األرباح الرقمية، واشنطن العاصمة، 2016. 

5    عىل سبيل املثال "ظروف ومخاطر الهجرة املختلطة يف شامل رشق إفريقيا: الدراسة 2"، فريق العمل املعني بالهجرة املختلطة يف شامل إفريقيا، 

2015. متوفر عىل املوقع:
http://www.mixedmigrationhub.org/wp-content/uploads/2015/11/Conditions-and-Risks-in-Mixed-Migration-in-North-

East-Africa.pdf

سيلفري كونان وهارونا مونكايال: "مهاجرون يف محنة: تحليل الوضع وإطار الحامية: حالة النيجر وتوغو"، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

واملنظمة الدولية للهجرة، متوز / يوليو 2013. متوفر عىل: 
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Rapport%20migrants%20Niger%20Togo%20

%28juil.%202013%29.pdf

6    عىل الرغم من ذلك، حظي الوضع الخاص بالنازحني السوريني ببعض االهتامم: انظر عىل سبيل املثال زهرة الربازي ولورا فان فاس: "فهم حاالت 

انعدام الجنسية يف سياق الجئي سوريا"، معهد انعدام الجنسية والدمج واملجلس الرنويجي لالجئني، 2016. املوارد املعتمدة عىل هذا التقرير، 

متوفرة عىل املوقع:
http://www.syrianationality.org 
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إن هذا املرشوع البحثي يهدف إىل سد ثغرات األبحاث العلمية التجريبية الحالية حول الصعوبات التي يواجهها املهاجرون 

البلدان املضيفة وبلدانهم األصلية. وقد تم تصميم  أثناء مواجهتهم للتفاعالت بني أنظمة تحديد الهوية يف  والالجئون 

البحث عىل خلفية مبادرتني عامليتني مهمتني وهام: الحملة وخطة العمل ذات النقاط العرش التي املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني يف عام 2014 والتي تهدف إىل إنهاء انعدام الجنسية يف غضون عقد من الزمان؛7 والهدف الذي 

حددته أهداف التنمية املستدامة )ODD( من أجل "توفري الهوية القانونية للجميع، مبا يف ذلك تسجيل املواليد" بحلول 

عام 8.2030 وقد ألحق بهذه االلتزامات عام 2018 اعتامد "اتفاقيتني عامليتني"، بشأن الالجئني والهجرة، يؤكدان "الحصول 

... عىل تسجيل الوالدة واألحوال املدنية والتزويد بالوثائق" لالجئني وعدميي الجنسية9 وتوفري "إثبات الهوية القانونية 
والوثائق الكافية" لجميع املهاجرين.10

بارتفاع  تاريخياً  املعروفة  املنطقة،  وهذه  الدولية.  االلتزامات  هذه  وتطبيق  لتفسري  اختبار  حقل  افريقيا  شامل  تعترب 

معدالت الهجرة تصبح أكرث فأكرث مجاالً إلستقبال مهاجرين من مناطق أخرى من العامل، وكثري منهم ال يتوفرون عىل وثائق 

الهوية. ويف منطقة دول شامل افريقيا هناك حقوق محدودة للغاية للحصول عىل الجنسية عىل أساس الوالدة، مام ال 

يتطلب إصالح القانون وحسب ملعالجة هذه الثغرات، وإمنا أيضاً الحفاظ عىل الروابط القانونية مع بلد األصل، إذا أردنا 

تفادي انعدام الجنسية.

لقد تعاون مركز الرشق األوسط يف كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية )LSE( مع رشكاء يف مرص واملغرب – مركز 

واألبحاث حول  للدراسات  املغربية  والجمعية  القاهرة،  يف  األمريكية  الجامعة  )CMRS( يف  والالجئني  الهجرة  دراسات 

الهجرة )AMERM( املتواجدة بكلية العلوم القانونية و األقتصادية و اإلجتامعية بالرباط أڭداالملرتبطة بجامعة محمد 

املهاجرون  يواجهها  التي  الهوية  املواليد ووثائق  بتسجيل  املتعلقة  الخاصة  التحديات  للبحث يف  الرباط –  الخامس يف 
والالجئون يف شامل إفريقيا. ويحلل هذا االتقرير نتائج تقريرين وطنيني نرشهام رشكاؤنا.11

يظهر البحث أن العقبات التي تحول دون الحصول عىل هذه الوثائق كبرية وغالباً ال ميكن التغلب عليها. وعىل الرغم من 

ارتفاع معدالت تسجيل الوالدات  يف كل من مرص واملغرب، فقد ذكر الكثري من الالجئني واملهاجرين -خاصة ذوي الوضع 

غري القانوين- صعوبات بالغة يف تأمني تسجيل الوالدة ألطفالهم يف البلد املضيف. ويف حني أن الحواجز العملية للتسجيل 

متشابهة، فإن الوضع القانوين لطالب ا لجوء أو الجئ أو مهاجر غري رشعي يخلق صعوبات إضافية، ال سيام يف التواصل 

مع قنصلية البلد األصيل.

كانت العوائق الرئيسية هي رضورة تقديم اآلباء شخصياً بوثائق صالحة، مبا فيها عقود الزواج، و استحالة الحصول عىل 

هذه الوثائق من القنصليات بالنسبة للبعض، خاصة )و ليس فقط( بالنسبة لالجئني.باملقابل، مل يكن لدى العديد من 

7    الحملة العاملية إلنهاء حاالت انعدام الجنسية. متوفر عىل: 

https://www.unhcr.org/ibelong

8    هدف التنمية املستدامة 16.9. متوفر عىل 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16

9    "امليثاق العاملي لالجئني: تقرير مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني إىل الجمعية العامة"، A/21/37، 13 سبتمرب 2018، الفقرة 82. 

متوفر عىل: 
https://www.unhcr.org/5b3295167.pdf

10    "الميثاق العالمي للهجرة اآلمنة والمنظمة والمنتظمة: النتيجة المتفاوض والمتفق عليها بين الحكومات"، 13 يوليو 2018، الفقرة 20. متوفر على: 

https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180713_agreed_outcome_global_compact_for_migration.pdf

11    ستكون التقارير القطرية ملركز دراسات الهجرة والالجئني متوفرة عىل املوقع: 

http://schools.aucegypt.edu/GAPP/cmrs/Pages/default.aspx

 وللجمعية املغربية للدراسات واألبحاث عىل: 
http://amerm.ma
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املهاجرين والالجئني الذين متت مقابلتهم أي فكرة أنه، يف كثري من الحاالت، ينبغي أيضاً تسجيل املواليد لدى سلطاتهم 

القنصلية من أجل االعرتاف بالرابط القانوين بني الوالدين والطفل يف البلد األم؛ كام أظهرت السلطات القنصلية القليل 

من االهتامم بتقديم املساعدة. ويف بعض الحاالت، بدا أن الحواجز قد وضعت عمداً، لكن الكثري منها كان ببساطة نتاجاً 

لتضارب التوقعات اإلجرائية بني النظم القانونية ملختلف البلدان. ونظراً لتخلخل حياتهم اليومية، ال ميكن ألولئك الذين 

قابلناهم أن يكون اخرتاق هذه الحواجز وتحمل التكاليف من أجل ضامن تسجيل املواليد ألطفالهم أولوية. عىل الجانب 

اآلخر، ال توجد أنظمة حامية فعالة لتوفري الوثائق لألطفال الذين تم فصلهم  عن والديهم، أو لالعرتاف بالرابط القانوين 

ألولئك الذين أصبحوا أولياء أمورهم.

ويف غمرة الرتكيز الدويل عىل أهمية "الهوية القانونية"، فإنه ال يوجد اهتامم كاف لحل هذه املشاكل، مام يرتك املترضرين 

عرضة لخطر حقيقي جراء انعدام الجنسية.

أهداف البحث
تم تصميم هذا املرشوع البحثي لدراسة وسائل الحامية من انعدام الجنسية لألطفال املولودين خارج بلد جنسية )أحد( 

والديهم ، إضافة إىل العقبات التي تقف يف طريق البالغني الذين يبحثون عن املستندات إلثبات هويتهم وجنسيتهم.

لقد سبق وأن تم توثيق أحكام قانون الجنسية يف شامل إفريقيا التي ترتك األطفال والكبار عرضة لخطر انعدام الجنسية.12 

ومع ذلك، فإن القيود اإلجرائية لالعرتاف بالجنسية ونقلها بناًء عىل هوية الوالدين وموقع امليالد ليست مفهومة بشكل 

جيّد. لقد كان هدفنا هو فهم هذه القيود من خالل املقابالت مع األفراد الذين يسعون إيل الحصول عىل شهادة امليالد 

وغريها من الوثائق، ومع مسؤويل السجل املدين يف الدول املضيفة، ومع املسؤولني القنصليني يف دول األصل.

كان مرادنا هو أن نفهم بشكل أفضل الجهود التي تبذلها الدول املضيفة لضامن شامل للمواليد مع األخد بعني اإلعتبارو 

بلدانهم األصلية. ولقد استفرسنا عن  الالجئون بدون وثائق رسمية من  التي يواجهها املهاجرون و  التحديات املحددة 

فعالية أنظمة حامية الطفل يف الحفاظ عىل الحق يف الجنسية بالنسبةلألطفال غري املصحوبني أو الذين تم فصلهم  عن 

ذويهم. وسعينا بالقدر نفسه من األهمية، إىل النظر يف سهولة الوصول إىل الخدمات القنصلية، وتأثري انعدام الوصول إىل 

الخدمات القنصلية فيام يتعلق بالتسجيل املدين ووثائق الهوية. ورغبنا أيضاً يف التحقيق يف تأثري االفتقار إىل وثائق الهوية 

الرسمية، وإىل الجنسية عىل وجه التحديد، عىل كل من األطفال والبالغني، باإلضافة إىل املشاكل العامة الناشئة عن حالة 

الهجرة غري النظامية.

12   برونوين مانبي:" قوانني املواطنة يف إفريقيا: دراسة مقارنة"، الطبعة الثالثة )نيويورك: مؤسسات املجتمع املفتوح ، 2016(؛ زهرة الربازي: "تقرير 

إقليمي عن املواطنة: الرشق األوسط وشامل إفريقيا"، مرصد املواطنة العاملية، 2017. لورا فان فاس: "تحليل مقارن لقوانني الجنسية يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا"، جامعة تيلبورغ، سبتمرب 2014. لجنة الالجئني النسائية وجامعة تيلبورغ: "وطننا األم، بلدنا: التمييز بني الجنسني 

وانعدام الجنسية يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا"، يونيو 2013. دلفني بريين "قانون الهجرة واملواطنة يف املغرب العريب: تحويل األجانب إىل 

مواطنني"، املعهد الجامعي األورويب، ورقة العمل RSCAS 2011/40. دلفني بريين "الهوية ونقل الرابط الوطني يف املغرب الكبري: دراسة مقارنة 

.2007 ،L'Année du maghreb III لرموز الجنسية"، مجلة
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منهجية البحث
تم تنسيق البحث من قبل مركز الرشق األوسط يف كلية لندن لالقتصاد، وقد وضعت مناذج للمقابالت مع املهاجرين 

والالجئني، ومع السلطات الحكومية والقنصلية يف الدول املضيفة واملرسلة، بالتشاور بني رشكاء البحث وبناًء عىل املسّودات 

األولية التي أعدها مركز الرشق األوسط.

 AMERM الهجرة واألبحاث حول  للدراسات  املغربية  والجمعية   CMRS والالجئني الهجرة  دراسات  مركز  أجرى  لقد 

البحث األسايس يف مرص واملغرب، وتم إجراء مناقشات جامعية مركزّة ومقابالت مع سوريني ومع نيجرييني يف كال البلدين؛ 

يف مرص، قابل مركز دراسات الهجرة والالجئني أيضاً املهاجرين والالجئني من إثيوبيا وإريرتيا والسودان وجنوب السودان 

والصومال؛ يف املغرب، ركزت والجمعية املغربية للدراسات واألبحاث حول الهجرة  عىل املهاجرين والالجئني من ساحل 

العاج والسنغال والكامريون. لقد تم اختيار هذه الجاليات بناًء عىل تقديرات السكان األكرث عدداً من األجانب املقيمني يف 
كل بلد، ومل نركز عىل املجتمع الفلسطيني، عديم الجنسية، ألنه سبق وأن تم توثيق تحدياته بشكل جيد.13

من خالل  غالبيتهم  و150 يف مرص،  املغرب،  يف  بالغني(  )جميعهم  والجئاً  مهاجراً   116 حوايل  إجامالً  البحث  يف  شارك 

مجموعات بؤرية، مع إجراء مقابالت مع بعضهم بتعمق أكرب حول قضايا محددة.

تحرت املقابالت التي أجريت مع املوظفني املسؤولني عن تسجيل األحوال املدنية يف البلد املضيف عن وجهة نظرهم؛ 

كذلك املقابالت مع وكاالت األمم املتحدة ومنظامت املجتمع املدين ذات التفويض املناسب، أما الحصول عىل مقابالت 

مع السلطات القنصلية فكان أصعب بكثري، وعىل الرغم من املحاوالت املتكررة، مل تتم مقابلة سوى ممثل من القنصلية 

اإلثيوبية يف مرص، ومن مايل ونيجرييا والسنغال يف املغرب.

اإلطار القانوني االستراتيجي

القانون الدولي

يشكل حق كل شخص يف الجنسية14 جزءاً من القانون الدويل لحقوق اإلنسان منذ اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لعام 

. فاملبدأ  15.1948 ومع ذلك، فإن السؤال عن أيّة دولة بعينها ملتزمة باالعرتاف بجنسية أي طفل أو بالغ هو سؤال ُمحريِّ

األسايس للقانون الدويل يظل هو القاعدة التي حددتها اتفاقية الهاي لعام 1930 وهي أن كل دولة هي التي تحدد من 

هم رعاياها.16 لقد تم وضع بعض القيود عىل استنساب الدولة، مبا يف ذلك القاعدة التي أقرتها اتفاقية الهاي والتي تنص 

التي تحظى بقبول  بلد ما مواطنني؛ والحامية،  "اللقطاء" املوجودين يف  النسب  اعتبار األطفال مجهويل  أنه يجب  عىل 

13    بالنسبة ملرص، انظر "عروب العابد": "الفلسطينيون املنسيون: كيف يعيش الالجئون الفلسطينيون يف مرص"، مجلة الهجرة القرسية املجلد 20 

)2004(، الصفحات 31–19، وغريها من األعامل للمؤلفة نفسها.

14    تستخدم هذه الدراسة "الجنسية" و"املواطنة" كمرادفات. الجنسية هي املصطلح األكرث استخداماً يف القانون الدويل، يف حني تختلف النظم 

القانونية الوطنية املختلفة يف استخدامها )معادل( ألي من املصطلحني.

15    اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، املادة 15. العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، املادة 24 )3(؛ اتفاقية حقوق الطفل، املادة 7. 

هذه االلتزامات منصوص عليها أيضاً يف امليثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، املادة 6؛ وحظيت بدعم اإلعالن العريب بشأن االنتامء والهوية 

القانونية، الذي أقره وزراء جامعة الدول العربية يف 28 فرباير 2018.

16    االتفاقية بشأن بعض املسائل املتعلقة بتعارض قوانني الجنسية، 1930. انظر بول فايس: "الجنسية وانعدام الجنسية يف القانون الدويل"، الطبعة 

ترانساشيونال  منشورات  نيويورك:  )إرفينغتون-أون-هادسون،  الدويل"،  القانون  يف  الجنسية  "تنظيم  دون:  روث   .)1979 بريل،  )اليدن:  الثانية. 

هولندا:   ،Oisterwijk( ومواد"  وقضايا  نصوص  الجنسية:  لقانون  الدولية  "املعايري  فونك:  دبليو  وأوليفييه  غروت  دي  رينيه   .)1994 املسجلة، 

منشورات وولف القانونية، 2015(.
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أقل عىل نطاق واسع ولكن أقرتها كل من اتفاقية عام 1961 بشأن الحد من حاالت انعدام الجنسية وامليثاق األفريقي 

لحقوق الطفل ورفاهه لعام 1990، هذه الحامية تضمن بأن الطفل الذي يكون عديم الجنسية يكتسب جنسية الدولة 

القضاء عىل جميع  اتفاقية  األطفال مبوجب  إىل  الجنسية  نقل  الجنسني يف  بني  التمييز  ويحظر  ولدت.17  أو  ولد  حيث 

أشكال التمييز ضد املرأة، وهو أمر نادر باضطراد.18 ولكن ال يوجد رشط عام يف القانون الدويل لالعرتاف بالوالدة يف بلد 

ما كأساس الكتساب الجنسية، وال لالعرتاف بجنسية األطفال املولودين ملواطنني خارج بلد جنسية الوالدين، خاصة عىل 

مدى أجيال عديدة.

تحمي املعاهدات نفسها حق تسجيل املواليد، وهناك إرشادات شاملة من اليونيسف وغريها بشأن أهمية هذه الحامية 

والخطوات لتحقيق التغطية الشاملة.19 ويحمي القانون الدويل أيضاً حق كل شخص يف االعرتاف به كفرد أمام القانون، 

بغض النظر عن املستندات املوجودة أو وضع الهجرة.20 وتكمل هذه األحكام االلتزامات )غري امللزمة( بـ"الهوية القانونية" 

من  أدىن  توفر مستوى  أنها  من  الرغم  العاملية؛ عىل  واملواثيق  املستدامة  التنمية  أهداف  عليها يف  املنصوص  والوثائق 
الحامية.21

ومع ذلك، هناك القليل من اإلرشادات يف القانون الدويل بشأن حقوق األشخاص خارج بلد جنسيتهم يف الحصول عىل 

املساعدة القنصلية للحفاظ عىل جنسيتهم وهويتهم.22 إال أن امليثاق العاملي للهجرة ينص عىل االلتزام "بضامن وثائق 

الهوية  وثائق  ذلك  يف  مبا  أخرى،  بلدان  يف  املقيمني  ملواطنينا  عليها  الحصول  وميكن  وموثوقة  ومناسبة  كافية  قنصلية 
والسفر".23

17    مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني: "املبادئ التوجيهية بشأن انعدام الجنسية عدد 4: ضامن حق كل طفل يف الحصول عىل الجنسية من 

خالل املواد 4–1 من اتفاقية الحد من حاالت انعدام الجنسية" لعام 1961، كانون األول / ديسمرب 2012، متوفرة عىل املوقع: 
https://www.refworld.org/docid /50d460c72.html 

CWRECA، "تعليق عام عىل املادة 6: االسم والجنسية"، نيسان / أبريل 2014، متوفر عىل: 
https://acerwc.africa/general-comments

18   مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني: “مذكرة معلومات أساسية عن املساواة بني الجنسني وقوانني الجنسية وانعدام الجنسية”، 2019.

19   اليونيسيف: "الحق الطبيعي لكل طفل: عدم املساواة واالتجاهات يف تسجيل املواليد"، كانون األول / ديسمرب 2013. اليونيسيف: "جواز سفر 

للحامية: دليل لربمجة تسجيل املواليد"، كانون األول / ديسمرب 2013. شعبة إحصاءات إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية باألمم املتحدة: 

"مبادئ وتوصيات من أجل نظام إحصاءات حيوية )املراجعة 3("، 2014.

20    انظر عىل سبيل املثال: "تسجيل املواليد وحق كل شخص يف االعرتاف به يف كل مكان كشخص أمام القانون: تقرير مفوضية األمم املتحدة 

لحقوق اإلنسان"، الجمعية العامة لألمم املتحدة، A/HRC/27/22 ، 17 يونيو 2014 ، وقرارات مجلس حقوق اإلنسان املرتبطة بها.

21    برونوين مانبي: "الهوية القانونية للجميع وانعدام الجنسية يف الطفولة"، عدميو الجنسية يف العامل: األطفال، معهد حاالت انعدام الجنسية 

والدمج، 2017، عىل املوقع: 
http://children.worldsstateless.org/3/childhood-statelessness-and-the-sustainable-development-agenda/legal-identity-

for-all-and-childhood-statelessness.html

; برونوين مانبي: "تحديد الهوية يف سياق النزوح القرسي"، واشنطن العاصمة: البنك الدويل، مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية، حزيران / 

يونيو 2016. أمل دي شيكريا: "تعليق االتفاق العاملي للهجرة: الهدف 4: التأكد من أن جميع املهاجرين لديهم إثبات الهوية القانونية والوثائق 

الكافية"، مبادرة قانون الالجئني )مدونة(، 8 ترشين األول / نوفمرب 2018، 
https://rli.blogs.sas.ac.uk/2018/11/08/gcm-commentary-objective-4

; تندايي بلوم: "انعدام الجنسية واالتفاق العاملي للهجرة اآلمنة واملنظمة واملنتظمة"، الشبكة األوروبية حول حاالت انعدام الجنسية )مدونة(، 4 

كانون األول / ديسمرب 2018، 
https://www.statelessness.eu/resources/statelessness-and-global-compact-safe-orderly-and-regular-migration-policy-

brief.
22    يتعلق القانون الدويل إىل حد كبري بحقوق الدول يف تقديم املساعدة وبشأن إبالغ املهاجرين بتوافر املساعدة، لكن ليس بالتزامات الدول 

بتقديم املساعدة. اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية، 1963، املادة 5. اتفاقية حامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، 1990، املادتان 

7 و 65 )2(. محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، رأي استشاري Oc-16/99 بتاريخ 1 ترشين األول / أكتوبر 1999، بطلب من الواليات 

املكسيكية املتحدة: "الحق يف املعلومات املتعلقة باملساعدة القنصلية يف إطار ضامنات اإلجراءات القانونية الواجبة".

23    االتفاق العاملي للهجرة اآلمنة واملنظمة واملنتظمة، الفقرة 20 )ج(.
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مُيثّل وضع الالجئني وأطفالهم تحدياً خاصاً، عىل الرغم من األحكام الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة لالجئني التي تهدف إىل 

تنظيم االعرتاف بوثائق األحوال الشخصية الصادرة يف بلد آخر.24 وإذا طلب طالب اللجوء أو الالجئ املساعدة القنصلية 

فيام يتعلق بالحصول عىل نسخ من هذه الوثائق، فقد يعترب البلد املضيف أو مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن 
الالجئ "طلب طوعاً االستفادة من حامية بلد الجنسية" وأن حامية الالجئ ال تعد سارية املفعول.25

المصادقة على المعاهدات ذات الصلة من قبل مصر والمغرب

تاريخ التصديق / اإلقرار املعاهدة

املغربمرص

19821979العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 1966

 1981261993اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، 1979

19901993اتفاقية حقوق الطفل، 1989

19931993لجنة العامل املهاجرين، 1990

20082009اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 2006

19811956اتفاقية عام1591 الخاصة بوضع الالجئني

--اتفاقية خفض حاالت انعدام الجنسية، 1961

-توقيع فقطاتفاقية هاغ

-1993امليثاق العريب لحقوق الطفل، 1983

--امليثاق العريب لحقوق اإلنسان، 2004

الجوانب املحددة ملشاكل  التي تحكم  الوحدة األفريقية  اتفاقية منظمة 

الالجئني يف أفريقيا، 1969

1980-

-200127امليثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، 1990

24    جينسيك فرهيلن: "قابلية عبور الحدود لالجئني، األحوال الشخصية"، مجلة دراسات الالجئني املجلد 13، العدد 4 )2018(، الصفحات 724–34. 

فنسان شيتاي:   .3.2.4 الفصل   كامربيدج، 2005(،  )كامربيدج: مطبعة جامعة  الدويل"  القانون  الالجئني مبوجب  "حقوق  جيمس يس هاثاواي: 

"العالقات بني القانون الدويل الخاص والقانون الدويل لالجئني: قصة لقاء قصري”، مجلة القانون الدويل، املجلد 141، العدد 2، الصفحات 447–75.

25    تنص املادة 1 )ج( من اتفاقية الالجئني لعام 1951 عىل ما ييل: "تتوقف هذه االتفاقية عن الرسيان عىل أي شخص يندرج تحت أحكام البند 

)أ( إذا: )1( استفاد طوعياً من حامية بلد جنسيته". ".... انظر أيضاً مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني: "كتيب اإلجراءات واملعايري لتحديد 

وضع الالجئ واملبادئ التوجيهية بشأن الحامية الدولية مبوجب اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 املتعلق بوضع الالجئني"، إعادة إصدار جنيف، 

شباط / فرباير 2019.

26    سحب املغرب التحفظات املتعلقة بنقل الجنسية يف عام 2011.

27    انضم املغرب مجدداً إىل االتحاد األفريقي يف عام 2017 فقط، بعد غياب دام أكرث من ثالثة عقود، ومل يوافق بعد عىل أي من معاهدات 

حقوق اإلنسان.
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القانون في مصر والمغرب

يستند اإلطار القانوين للجنسية يف كل من مرص واملغرب، أساساً، إىل النسب. والتعديالت عىل القانون التي تبنتها كل 

الوالدين إىل  الجنسية من  انتقال  الجنس يف  أساس  التمييز عىل  ألغت  من مرص يف عام 2004 واملغرب يف عام 2007 

األطفال)ولكن ليس بني الزوجني يف الزواج(.28 وينص قانون الجنسية يف كلتا الدولتني عىل أنه يجب اعتبار مجهويل النسب 

مواطنني؛ وميكن لطفل مولود يف الخارج من أبوين مجهولني أن يكتسب الجنسية املغربية إذا اعتنى به مواطن مغريب، من 

خالل نظام الوصاية اإلسالمي املعروف باسم الكفالة؛ لكن ال ينص أي من القانونني عىل الحامية من انعدام الجنسية بأن 

يحصل الطفل املولود يف الدولة، والذي ال يستطيع الحصول عىل الجنسية من والديه أو والديها، عىل جنسية بلد املولد. 

يف مرص، ينص القانون عىل طرق أسهل بكثري الكتساب الجنسية عن طريق التجنس ألولئك املولودين يف البالد من أصول 

عربية وإسالمية؛ يف حني أن الطفل املولود يف املغرب والذي ولد والده عىل األرايض املغربيّة وهو من أصل عريب مسلم 
قد يختار أيضاً الحصول عىل الجنسية عند بلوغه سن الرشد.29

قانونياً ونظريّاً تبدو األمور واضحة وسهلة، أما يف املامرسة العملية، فمن الصعب للغاية الحصول عىل الجنسية يف كال 
البلدين.30

وبالنظر إىل نظامي الجنسية املغلقة هذين، فإن إجراءات الحامية ضد انعدام الجنسية تصبح أكرث أهمية من أي وقت. 

ويعود تاريخ أنظمة التسجيل املدين يف كال البلدين إىل عام 1912، ومعدالت تسجيل املواليد مرتفعة: بلغت النسبة 99٪ 

يف مرص31 و٪94 يف املغرب.32 ومع ذلك، أعربت هيئات املعاهدات التابعة لألمم املتحدة عن أسفها للصعوبات الخاصة 

التي تواجهها مرص يف تسجيل األطفال املولودين خارج إطار الزواج33؛ ووضع األطفال مجهويل النسب املغرب؛34 عالوة 
عىل الصعوبات، يف كال البلدين، ألطفال العامل املهاجرين.35

28    تم تقديم مرشوع قانون إلزالة التمييز بني الجنسني يف انتقال الجنسية بني الزوجني إىل الربملان يف املغرب يف ترشين / نوفمرب 2017.

29    القانون رقم 26 لعام 1975 بشأن الجنسية املرصية، بصيغته املعدلة مبوجب القانون رقم 154 لعام 2004؛ املرسوم رقم 250-58-1 الذي يتعلق 

بقانون الجنسية املغربية ).sept 12 B.O. 1958(، بصيغته املعدلة باملرسوم )الظهري( رقم 132-60-1 بتاريخ 61 سفر 1380 )10 آب / اغسطس 

1960(. املرسوم رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع األول 1428 )23 آذار/مارس 2007(. واملرسوم رقم 170-11-1 بتاريخ 27 ذو القعدة   1432 )25 

ترشين األول / أوكتوبر 2011(.

30    يف السنوات األخرية، مل يتم تجنيس أكرث من حفنة من الناس يف املغرب، يف حني تم اإلبالغ عن تجنيس 8226 شخصاً فقط منذ االستقالل حتى 

عام 2006: 
http://o-maroc.com/obtenir-nationalite-marocaine

 راجع أيضاً مراسيم التجنس املنشورة يف النرشة الرسمية للمغرب عىل املوقع: 
http://www.sgg.gov.ma/Legislation/OfficialBulletins.aspx

. ال توجد إحصائيات رسمية متوفرة من مرص.

31    وزارة الصحة والسكان / مرص، الزنايت ورشكاؤه / مرص، و ICF إنرتناشيونال: "املسح السكاين والصحي ملرص 2014"، القاهرة، مرص: وزارة الصحة 

والسكان و ICF إنرتناشيونال، 2015. انظر أيضاً اإلحصاءات الواردة عىل 
https://www.unicef.org/infobycountry/egypt_statistics.html 

32    راجع اإلحصائيات الواردة عىل: 

https://www.unicef.org/infobycountry/morocco_statistics.html
/CO/3–4 عن مرص"،  والرابع  الثالث  الدوريني  للتقريرين  الجامع  التقرير  بشأن  ختامية  "مالحظات  الطفل:  لحقوق  املتحدة  األمم  33    لجنة 

CRC/C/EGY، 15 حزيران / يوليو 2011.

 ،CRC/C/MAR/CO/3–4 ،"34    لجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل: "مالحظات ختامية: بشأن التقريرين املشرتكني الثالث والرابع عن املغرب

14 ترشين األول / أكتوبر 2014.

/C/MAR/CO/1 ،"35    لجنة األمم املتحدة لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم: "مالحظات ختامية عىل التقرير األويل للمغرب

CMW، 8 ترشين األول / أكتوبر 2013. "مالحظات ختامية عىل التقرير األويل ملرص"، CMW/C/EGY/CO/1، 25 أيار / مايو 2007. 
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ال يزال القانون املرصي املتعلق بالتسجيل املدين36 مييز عىل أساس الجنس: من املنتظر أن يقوم الوالد بتسجيل الوالدات 

أن تبلغ عن الوالدة إذا مل يكن  عىل الرغم )من أنه منذ التعديالت عىل قانون الطفل يف 2008(37 ميكن للوالدة أيضاً 

الوالد موجوداً. وعىل الوالدين )أو املُبلّغني اآلخرين( تقديم وثائق هوية صالحة، وكذلك إخطار عن الوالدة من عيادة أو 

مصدر آخر معرتف به، وشهادة زواج. ويف حالة وفاة األب، يجب أن ترفق شهادة الوفاة بشهادة الزواج، وينبغي تسجيل 

املواليد يف غضون 15 يوماً من تاريخ الوالدة، وهناك املزيد من الرشوط يف حال مل يتم تسجيل الوالدة خالل فرتة 15 يوماً 

املنصوص عليها يف القانون.

يف املغرب، يؤكد كل من قانون السجل املدين مدونة األرسة لعام 2004 38 واجب أولياء األمور بتسجيل والدات أطفالهم. 

األبوين  كان  وإذا  املحلية،  السلطة  من  أو  قانونية  قابلة  أو  امليالد من طبيب  إىل ترصيح  الوالد  يحتاج  بذلك،  وللقيام 

التأخر  أيضاً  يوماً؛ وميكن   30 املواليد يف غضون  تسجيل  وينبغي  الزواج،39  من شهادة  نسخة  منهام  فيطلب  مسلمني، 

بالتسجيل، ولكن من خالل حكم تفسريي صادر عن أدىن محكمة مدنية.

عىل الرغم من أن مرص طرف يف املعاهدات ذات الصلة، بيد أنه ال يوجد لديها ترشيع وطني بشأن اللجوء ووضع الالجئ. 

ويف املامرسة العملية، فإنه يتم تحديد وضع الالجئ )باستثناء حالة الالجئني الفلسطينيني، حيث تُطبَّق لوائح مختلفة( 

من قبل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مبوجب مذكرة تفاهم 1954، ومينح طالبو اللجوء والالجئون عىل هذا 

األساس تصاريح إقامة صالحة ملدة ستة أشهر فقط مبوجب قانون الهجرة العام40 وذلك بناًء عىل تسجيل مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون الالجئني.

وقد ارتفع عدد املهاجرين والالجئني الدوليني يف مرص من 295,000 إىل 491,000 بني عامي 2010 و2015، ويعزى هذا 

االرتفاع، جزئياً، إىل تدفق الالجئني من سوريا41. واعتباراً من حزيران / يونيو 2017، ومع بدء تنفيذ هذا املرشوع، كان 
هناك ما يقدر بنحو 478,000 مهاجر والجئ يف مرص، مبا يف ذلك 219,212 الجئ مسجل )أكرث من نصفهم من سوريا(.42

اتفاقية الالجئني لعام 1951، اعتمد املغرب مرسوماً يف عام 1957 يجيز إنشاء وحدة مسؤولة عن  التصديق عىل  بعد 

إال بعد سنوات عديدة. ويف عام 2014، اعتمدت  الخارجية،43 إال أن هذا املكتب مل يوجد فعلياً  الالجئني داخل وزارة 

36    القانون رقم 260 لعام 1960، املعدل بالقانون رقم 11 لعام 1965 والقانون رقم 158 لعام 1980.

37    قانون رقم 12 لعام 1996 بإعالن قانون الطفل املعدل بالقانون رقم 126 لعام 2008.

38    القانون رقم 70.03 بشأن قانون األسرة الصادر عن الظهير)المرسوم( 1.04.22 بتاريخ 3 شباط / فبراير 2004.

39    مرسوم اعتمد لتطبيق القانون رقم 99–3 بشأن األحوال املدنية، 9 ترشين األول / أكتوبر 2002، املادة 17.

40    قانون دخول وإقامة األجانب عىل أرايض الجمهورية العربية املتحدة ومغادرتهم )القانون رقم 89 لعام 1960 بصيغته األخرية املعدلة مبوجب 

القانون رقم 173 لعام 2018(.

الالجئني،  بني  من  اإلقليمية".  والتطورات  األبعاد  واملهاجرون:  "الهجرة   :3 الفصل   ،2018 العاملية"،  الهجرة  تقرير  للهجرة"  الدولية  املنظمة      41

126,688 كانوا من سوريا؛ 35,737 من السودان و14,452 من إثيوبيا، أما البقيّة فهم اإلريرتيون والجنوب سودانيون والعراقيون والصوماليون 

واليمنيون.

42    مركز الهجرة املختلط لشامل إفريقيا: "موجز قطري: مرص"، آذار / مارس 2018. متوفر عىل املوقع:

http://www.mixedmigrationhub.org/wp-content/uploads/2018/05/Country-Profile-Egypt.pdf
43    الظهري)املرسوم( رقم 271-57-1 بتاريخ 26 آب / أغسطس 1957 بشأن تطبيق اتفاقية جنيف املتعلقة بوضع الالجئني واملرسوم رقم 1256-

57-2 بتاريخ 29 آب / أغسطس 1957، الذي يحدد إجراءات تطبيق االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني املوقعة يف جنيف يف 28 متوز / يوليو 1951؛ 

املرسوم رقم 1256-57-2 بتاريخ  29 آب / أغسطس 1957 الذي يحدد إجراءات تطبيق االتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني املؤرخة يف 28 متوز / 

يوليو 1951 )بصيغتها املعدلة مبوجب املرسوم تاريخ 8 ترشين األول / أكتوبر 1970 واملرسوم رقم 856-84-2 تاريخ 28 كانون األول / ديسمرب 

.)1984
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الحكومة املغربية اسرتاتيجية جديدة للجوء والهجرة،44 أُنشأت مبوجبها، أخرياً، داخل وزارة الشؤون الخارجية، املكتب 

املغريب لالجئني وعدميي الجنسية )Bureau marocain des réfugiés et des apatrides, BMRA( إىل جانب لجنة 

فرعية للنظر يف طلبات اللجوء ومنح وضع الالجئ. كام تم طرح مرشوع قانون بشأن اللجوء، وأطلقت الحكومة أيضاً 

برنامجاً لتنظيم أوضاع املهاجرين، من خالل التخفيف من الرشوط العامة املنصوص عليها يف قانون الهجرة45 لعام 2003، 

وتبعتها مرحلة ثانية من تصحيح األوضاع يف عام 2016.

ومن أجل االستفادة من حمالت التصحيح هذه، سيحتاج املهاجر إىل تلبية مختلف الرشوط، مبا يف ذلك إثبات إقامة ملدة 

خمس سنوات يف املغرب، بناًء عىل شهادة إقامة صادرة عن سلطة محلية.46 وقد منح املغرب من خالل هذه الربامج 
تصاريح إقامة لحوايل 50,000 شخص بحلول أواخر عام .47.2018

واعتباراً من منتصف عام 2017، كان هناك ما يقدر بـ 95,835 مهاجراً والجئاً يف املغرب48، من بينهم 6,779 يندرجون 

عام  الرقم 3,048 يف  أكرث من ضعف  أي   ،)UNHCR( الالجئني لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  ضمن والية 
49..2014

قوانين بلدان األصل

تنص جميع بلدان املهاجرين والالجئني األصلية التي تم النظر فيها يف هذا التقرير عىل نقل الجنسية إىل األطفال املولودين 

البلد دون متييز عىل أساس جنس الوالد، باستثناء السودان وسوريا. وتنص األغلبية عىل أن املعلومات املتعلقة  خارج 

بوالدة الطفل يجب أن تسجل من خالل إجراءات التسجيل املدين والقنصيل )عندما تكون الوالدة خارج البلد( من أجل 
االعرتاف به قانونياً.50

44    الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني يف الخارج وشؤون الهجرة: "االسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء"، كانون األول / ديسمرب 2014. متوفر عىل:

http://www.marocainsdumonde.gov.ma/sites/default/files/Fichiers/Pages/stratégie%20Nationale.pdf
45    القانون رقم 03–02 تاريخ 11 ترشين الثاين / نوفمرب 2003 بشأن دخول وإقامة األجانب يف اململكة املغربية، الهجرة والهجرة غري الرشعية؛ 

نفذ مبوجب املرسوم رقم 2-01-81706 تاريخ 1 نيسان / أبريل 2010.

46    استفاد فعلياً من هذا الربنامج ست فئات من املهاجرين غري القانونيني: األزواج األجانب للمواطنني املغاربة الذين يعيشون معاً ملدة عامني عىل 

األقل، وأطفالهم، واألجانب املتزوجني من أجانب آخرين ممن لهم وضع قانوين يف املغرب، ويعيشون معاً ملدة أربع سنوات عىل األقل، وأطفالهم. 

األجانب الذين لديهم عقود عمل سارية املفعول ملدة عامني عىل األقل. األجانب الذين يقيمون يف املغرب ملدة خمس سنوات عىل األقل. واألجانب 

املصابني بأمراض خطرية واملقيمني يف املغرب قبل 31 كانون األول / ديسمرب 2013. راجع "معلومات البيان الوطني للمجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان يف اململكة املغربية، مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، A/HRC/25/NI/1، 24 شباط / فرباير 2014. الوزارة املكلفة باملغاربة 

املقيمني يف الخارج وشؤون الهجرة: “دليل عميل لتسهيل اندماجكم يف املغرب”، ن.د. متوفر باللغتني اإلنجليزية والفرنسية عىل:
https://www.marocainsdumonde.gov.ma/fr/le-ministère/affaires-de-la-migration/nouvelle-politique-migratoire

البيضاء(، 10 كانون األول / ديسمرب  “اإليكونومست )الدار  47    بدرة بريسول: "املؤمتر الحكومي الدويل املعني بالهجرة: املغرب يقدم منوذجاً 

2018. متاح عىل :
https://www.leconomiste.com/article/1037689-conference-intergouvernementale-sur-les-migrations-le-maroc-donne-l-

exemple
48    مركز الهجرة املختلط لشامل إفريقيا: "موجز قطري: املغرب"، آذار / مارس 2018. متوفر عىل املوقع 

http://www.mixedmigrationhub.org/wp-content/uploads/2018/05/Country-Profile-Morocco.pdf 
UNDESA، مخزون املهاجرين الدوليني: مراجعة عام 2017، حزيران / يونيو 2017.

49    مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني: "الرتكيز العاملي: املغرب". متوفر عىل: 

http://reporting.unhcr.org/node/10331
نادية الربنويص ومحمد بنكروم: "املغرب: الهجرة الدولية والعدالة الدستورية"، الكتاب السنوي الدويل للعدالة الدستورية، املجلد  ؛ انظر أيضاً 

2016, 32، الصفحات 40–421. متوفر عىل:
https://www.persee.fr/doc/aijc_0995-3817_2017_num_32_2016_2529

50    انظر عموماً، مانبي: "قوانني الجنسية يف أفريقيا". الربازي: "تقرير إقليمي عن املواطنة".
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يعتمد قانون الجنسية يف سوريا عىل النسب من خالل األب، ويضع بعضاً من أكرث القيود تشدداً يف أي بلد يف العامل عىل 

حقوق املرأة يف نقل الجنسية إىل أطفالها. وعىل الرغم من أن القانون ينص عىل منح األم الجنسية لطفل مجهول األب، 

فإن هذا ينطبق فقط عىل األطفال املولودين يف سوريا.51 ويجب تسجيل مجريات األحوال املدنية التي تحدث خارج البالد 

لدى السلطات القنصلية، برشوط إثبات وثائق هوية األب، وكذلك شهادة الزواج.52 وحتى إن كان األب سورياً وكانت األم 

تحمل عقد زواج، فإنه ال يُسمح لها بتسجيل املواليد إال يف حالة تقديم شهادة وفاة األب، األمر الذي يخلق حواجز كبرية 
أمام الحفاظ عىل حقوق الطفل املستقبلية يف سوريا.53

يف نفس السياق، مييز قانون الجنسية السوداين أيضاً عىل أساس الجنس عند نقل الجنسية، وإن كان بدرجة أقل: سواء 

ُولد يف السودان أو خارجه، مُينح مولود األب السوداين الجنسية تلقائياً عند الوالدة؛ يف حني أن مولود األم السودانية يجب 

أن يتقدم بطلب لالعرتاف بالجنسية.54 بالنسبة لألطفال املولودين خارج البالد، يجب أن يسجل الوالد املولود يف غضون 

30 يوماً لدى البعثة السودانية يف ذلك البلد، متبعاً التسجيل وفقاً لإلجراءات املتبعة يف بلد امليالد، وال يسمح بالتسجيل 
املتأخر إال مبوافقة من الخرطوم.55

تنص قوانني السجل املدين يف إثيوبيا ونيجرييا عموماً عىل أن تعمل القنصليات كمكاتب للتسجيل املدين؛56 وقد اعتمد 

جنوب السودان قانوناً جديداً بشأن التسجيل املدين، فقط، يف أواخر عام 2018، غري أن القانون مل يتضمن نص يتعلق 
بالوالدات خارج البالد.57

يف هذه البلدان، ال تشرتط القوانني، بشكل رصيح، تسجيل قنصيل لنقل الجنسية، وال ميكن إثبات تسجيل املواليد يف البلد 

املضيِّف قبل تسجيل الوالدة من قبل الوالدين لدى السلطات القنصلية.

ولدى إريرتيا مجموعة صعوبات مفروضة عىل مواطنيها املقيمني يف الخارج، إذ يُنتظر منهم أن يدفعوا رضيبة تبلغ نسبتها 

2 باملئة من دخلهم، وعليهم تسليم هذه الرضيبة من أجل الحصول عىل املساعدة القنصلية، باإلضافة إىل أي رسوم أخرى 

واجبة58. ويتعني عىل أولئك الذين مل يفوا بالتزامات الخدمة العسكرية املرهقة السارية يف إريرتيا ملء استامرة خاصة، 

وسيحتاج مقدمو الطلبات الذين يفتقرون إىل الوثائق املطلوبة إىل إفادة أفراد األرسة املقربني إلثبات هويتهم، وإذا أمكن، 
تقديم نسخ من بطاقات هوية والديهم الوطنية.59

51    املرسوم الترشيعي 276 لعام 1969.

52    "التوثيق املدين والتسجيل يف الجمهورية العربية السورية"، مفوضية شؤون الالجئني ومديرية الشؤون املدنية بوزارة الداخلية السورية، متوز 

/ يوليو 2018. متوفر عىل:
   https://www.unhcr.org/sy/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/Personal-Documentation-En-Jul-2018.pdf 

53    زهرة الربازي ولورا فان فاس: "فهم حاالت انعدام الجنسية يف محيط الالجئني السوريني"، معهد حاالت انعدام الجنسية والدمج واملجلس 

الرنويجي لالجئني، 2016. انظر أيضاً املوارد املستندة إىل التقرير، وهي متوفرة عىل املوقع: 
http://www.syrianationality.org

54    قانون الجنسية السودانية لعام 1994، بصيغه املعدلة يف 2005 و2011 و2018، القسم 4.

55    قانون السجل املدين لعام 2011، املادة 11.

56    إعالن إثيوبيا رقم 760/2012 بشأن تسجيل املجريات الحيوية وبطاقة الهوية الوطنية، القسم 7؛ نيجرييا املواليد والوفيات، إلخ )التسجيل 

اإللزامي( قانون رقم 69 لعام 1992، املادة 44.

57    قانون السجل املدين لجنوب السودان 2018.

58    هيومن رايتس ووتش: "خدمة ملدى الحياة: قمع الدولة والتجنيد إىل أجل غري مسمى يف إريرتيا" ، أبريل / نيسان 2009. متوفر عىل: 

https://www.hrw.org/report/2009/04/16/service-life/state-repression-and-indefinite-conscription-eritrea
مجموعة األزمات الدولية: "إريرتيا: دولة الحصار"، تقرير 163 / أفريقيا، 21 أيلول / سبتمرب 2010. متوفر عىل: 

https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/eritrea/eritrea-siege-state
59    "إريرتيا: وثائق الهوية، مبا يف ذلك بطاقات الهوية الوطنية وشهادات امليالد؛ متطلبات وإجراءات الحصول عىل وثائق الهوية وتجديدها، داخل 

البالد وخارجها )2009 – آب / أغسطس 2013(، 16 أيلول / سبتمرب 2013 "، مجلس الهجرة والالجئني يف كندا، ERI104539.E متوفر عىل: 
https://www.refworld.org/docid/524970044.html
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وإريرتيا  إثيوبيا  من  والالجئني  املهاجرين  وضع  يعدُّ 

فيام  خاص  بشكل  معّقد  السودان  وجنوب  والسودان 

يتعلق بالهوية، وذلك بسبب انفصال إريرتيا عن إثيوبيا يف 

عام 1992 وجنوب السودان عن السودان يف عام 2011.

الناس  وإريرتيا،  السودان  يف  االنفصاالن،  ترك  لقد 

-الذين يُعتقد أنهم من أصل جنوب سوداين يعيشون 

يف السودان، أو يُعتقد أنهم من أصل إريرتي يعيشون 

يف إثيوبيا- يف مواجهة صعوبات جدية للحصول عىل اعرتاف بالجنسية السودانية أو اإلثيوبية، حتى وإن كان يحق لهم 

ذلك.60 وبالنسبة ألولئك املهاجرين أو الالجئني يف بلدان أخرى، فإن هذه التحديات أكرث خطورة، إذ وثق بحث سابق 

أجرته الجامعة األمريكية يف القاهرة، إن األشخاص ذوي النسب املختلط، أو الذين تعتقد السفارة اإلثيوبية أنهم من أصل 
إريرتي، وجدوا أنفسهم غري قادرين عىل الحصول عىل اعرتاف ال من إريرتيا وال من إثيوبيا.61

الطابع  باإلجراءات ذات  تتشارك  نيجرييا-،  -باستثناء  املغرب  أجريت مقابالت مع رعاياها يف  التي  الدول،  جميع هذه 

الجنس  أساس  الدول متيز عىل  الفرانكفوين، وليس هناك دولة بني هذه  املدين  القانون  إىل منوذج  تستند  التي  األرسي 

يف قوانني الجنسية الخاصة بهم، رغم أن الكامريون وساحل العاج ومايل والسنغال تنص القوانني فيها عىل التمييز بني 

رباط  خارج  يولدون  الذين  ألولئك  بالنسبة  أما  النسب؛  بإثبات  يتعلق  فيام  وخارجه  الزوجية  رباط  داخل  املولودين 

الزوجية، فيجب تحديد نسبهم من خالل سن قصور الطفل.62 وتنص قوانني الجنسية عىل أنه ال يتم االعرتاف بالبيانات 

املتعلقة مبكان امليالد وهوية الوالدين إال إذا تم إثباتها من خالل السجل املدين. ويف حالة األطفال املولودين خارج البالد، 

فيجب إبالغ السلطات القنصلية باملواليد بعد التسجيل يف بلد امليالد. 

ويف الكامريون وساحل العاج، هناك بند يقيض بقبول تسجيل املواليد يف بلد امليالد وقبول كل ترصيح بتسجيل التغريات 

يف الوضع املدين مبارشة مع وزارة الشؤون الخارجية، إذا مل يكن هناك متثيل قنصيل يف بلد الوالدة؛ أو يف حالة الكامريون، 
يف غضون عام بعد العودة إىل البالد.63

إريرتي"،  واإلثيوبيني من أصل  اإلريرتيني  آثاره عىل  إريرتيا: جمود يرتك   - "إثيوبيا  لينش وكاثرين ساوثويك:  املثال مورين  60    انظر عىل سبيل 

الالجئون الدولية، 2008. كاثرين ساوثويك: "إثيوبيا-إريرتيا: حاالت انعدام الجنسية وخالفة الدولة"، مجلة الهجرة القرسية، املجلد 32: انعدام 

 ،No.2 ،55 الجنسية، 2009. نرص الدين عبد الباري: "قوانني املواطنة يف السودان ومشاكل ما بعد االنفصال"، مجلة القانون األفريقي، املجلد

2011، الصفحات 157–80. منزول أ.م عسل: "أسئلة حول الجنسية واملواطنة يف السودان بعد تصويت استفتاء جنوب السودان"، معهد كريستيان 

ميشيلسن، 2011. برونوين مانبي: "القانون الدويل والحق يف الجنسية يف السودان"، مؤسسات املجتمع املفتوح، 2011. برونوين مانبي: "الحق يف 

الجنسية وانفصال جنوب السودان: تعليق عىل تأثري القوانني الجديدة"، مؤسسات املجتمع املفتوح، 2012. مايك ساندرسون: "تهديدات رئيسية 

بانعدام الجنسية يف أنظمة الجنسية السودانية وجنوب السودانية ما بعد االنفصال"، مجلة تلربغ القانونية، Vol. 19، 2014، الصفحات 236–47. 

أحمد أ. سيكاينجا: "املواطنة والهوية يف شامل السودان ما بعد االنفصال"، نرشة رابطة علامء إفريقيا املهتمني، العدد 86، 2011، الصفحات 19–11.

والالجئني،  القرسية  الهجرة  دراسات  مركز  القاهرة"،  املختلطة يف  واإلثيوبية  اإلريرتية  العائالت  اللجوء من  "الالجئون وطالبو  توماس:  61    لويز 

الجامعة األمريكية بالقاهرة، 2006. أنظر أيضاً إيروين- جاين بيريو: "مسؤولية الحامية: مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وانعدام الجنسية 

يف مرص"، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، كانون الثاين / يناير 2013.

62    القانون رقم 1968LF-3 تاريخ 11 حزيران / يونيو 1968 بشأن قانون الجنسية الكامريونية، املادة 14. القانون رقم 415–61 تاريخ 14 كانون 

األول / ديسمرب 1961 بشأن قانون الجنسية العاجية بصيغه املعدلة حتى عام 2013، املادة 9؛ قانون مايل رقم 087–2011 تاريخ 30 كانون األول 

ديسمرب 2011 بشأن قانون األشخاص واألرسة، املادة 229؛ القانون رقم 10–61 تاريخ 7 آذار / مارس 1961 بشأن قانون الجنسية السنغايل، املعدل 

بتاريخ 2013، املادة 6.

63    الكامريون، املرسوم رقم 81/002 تاريخ 29 حزيران / يونيو 1981 بشأن تنظيم األحوال املدنية ومختلف األحكام املتعلقة بوضع األشخاص 

الطبيعيني، بصيغته املعدلة واملكملة بالقانون رقم 2011/011 تاريخ 6 أيار / مايو 2011، املواد 5 و6؛ قانون شاطئ العاج رقم 374–64 تاريخ 7 

ترشين األول / أكتوبر 1964، بشأن األحوال املدنية، بصيغته املعدلة مبوجب القانون رقم 799–83 تاريخ 2 آب / أغسطس 1983؛ قانون السنغال 

رقم 61–72 تاريخ 12 حزيران / يونيو 1972 بشأن قانون األرسة، املعدل يف 1999، املادة 44.

جواز  لديه  والدها  السودان  جنوب  من  فتاة  "أعرُف 

ذهب  وعندما  السودان،  وجنوب  شامل  من  سفر 

والداها إىل السفارة السودانية أُبلغ بأن عليه الذهاب 

سفارة  إىل  وعندما ذهب  السودان،  سفارة جنوب  إىل 

سفارة  إىل  الذهاب  عليه  بأن  أبلغ  السودان  جنوب 

شامل السودان" – مواطن سوداين
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نتائج البحث

تسجيل المواليد في مصر والمغرب

نتيجة الرتفاع معدالت تسجيل املواليد، لدى مرص واملغرب، ومنذ زمن طويل، أنظمة لتحديد الهوية والتسجيل املدين، 

ومع ذلك، فإن العديد من املهاجرين والالجئني الذين متت مقابلتهم لغرض إجراء هذا البحث يف كال البلدين جاهدوا 

لتسجيل والدة أطفالهم، وكانت العقبات الرئيسية التي تواجه اآلباء واألمهات الساعني لتسجيل والدة أطفالهم يف البلدين 

متشابهة، ولكن مع اختالفات مهمة. وكان الحصول عىل تسجيل املواليد بشكل عام أسهل يف املغرب )عىل الرغم من 

انخفاض النسبة املئوية املُبلَّغ عنها للوالدات املسجلة(، أما مسألة الوصول إىل السلطات القنصلية الستخراج نسخة من 

وثائق هوية الوالدين أو لتسجيل والدة األطفال فكانت من بني أصعب التحديات التي تواجه اآلباء يف كال البلدين.

شهادات الزواج

إن الصعوبة أو العقبة األكرث شيوعا و التي تحول دون 

تسجيل اآلباء ألبنائهم املزدادين مبرص تكمن يف الحاجة 

املاسة إىل إصدار أو تقديم وثيقة أو عقد الزواج. وعىل 

أخرى  بأشكال  نظرياً،  يسمح،  القانون  أن  من  الرغم 

عقد  يطلبون عملياً  املسؤولني  أن  إال  للعالقة،  كإثبات 

األطفال  حالة  يف  حتى  وذلك  املواليد،  لتسجيل  زواج 

فقط  الزوجية  رباط  خارج  املولود  للطفل  ميالد  شهادة  إصدار  يتم  فإنه  لذلك  ونتيجة  الغتصاب!64  نتيجة  املولودين 

مبساعدة قانونية؛ هذا يعني، ويف املامرسة العملية: إذا مل يكن األب موجوداً )ومل يكن هناك شهادة وفاة(، فيمكن ألحد 

أفراد األرسة الذكور مرافقة األم لتسجيل والدة الطفل باسمه — ولكن فقط يف حالة كان لدى ذلك الفرد جميع املستندات 

املطلوبة.

هناك قلّة من بني املهاجرين والالجئني، الذين متت مقابلتهم، كانوا عىل دراية بعملية تسجيل الزواج يف مرص، وهناك 

آخرين مل يتمكنوا من تسجيل زيجاتهم بسبب افتقارهم إىل وثائق هوية صالحة أو ترصيح إقامة. وحتى يف حالة أولئك 

الذين سّجلوا زواجهم يف البلد األصيل، فهم ما زالوا بحاجة إىل رسالة من السفارة املعنية لتوثيق شهادة الزواج أو للترصيح 

بأن السفارة ال تعرتض عىل زواج مواطن يف مرص، ويف جميع هذه الحاالت ال يؤخذ بعني االعتبار عجز الالجئ أو الالجئة 

عن االتصال بسفارته/ها، أو أنه ليس لدى الكثريين منهم زواجاً رسمياً مسجالً، أو إذا ما كانوا متزوجني عرفياً أو دينياً، أو 

إذا قدموا من بلدان ال تصدر وثيقة زواج مدين، مثال السودان وجنوب السودان وسوريا.

ويف املغرب، فإن شهادة الزواج مطلوبة أيضاً من قبل السلطات لكن فقط يف حال كان الوالدين مسلمني. وكام هو الحال 

يف مرص، فإن السلطات املغربية ال تقبل الشهادة الرسمية لزواج الوالدين وفقاً لقوانني بلدهام، خاّصة إذا كان هذا البلد 

ال يشرتط التسجيل املدين باإلضافة إىل أي قران آخر. أما بالنسبة ألولئك الذين يعيشون معاً دون زواج من أي نوع، فإن 

الوضع أكرث صعوبة.

وباملقابل، تواجه األمهات العازبات صعوبات كبرية إذا مل يكن األب موجوداً، السيام إذا ذكرن أنهن مسلامت - عىل الرغم 

من سامح السلطات للنساء املغربيات غري املتزوجات بتسجيل املواليد مبوجب قانون السجل املدين، إذ يتم تسجيل األب 

الوالدة بدون  أنهم غري مسلمني، فيُسمح لألهل بتسجيل  اللذين يعلنون  النساء  أو  بالنسبة لألزواج  أنه  بيد  كمجهول. 

شهادة زواج.

64    محمد فرحات، "أطفال اغتصاب النساء الالجئات وانعدام الجنسية يف مرص"، مجلة الهجرة القرسية، املجلد. 55، حزيران / يونيو 2017.

يكون  ال  عندما  أنه  هي  املغرب  يف  هنا  "املشكلة 

املواليد  يسجلون  مسلم،  وأنت  زواج  شهادة  لديك 

ولدت  وقد  بنات  ألربع  أب  هو  زوجي  مجهول.  ألب 

اثنتان منهام يف املغرب، وهن مسجلتان كطفلتني آلباء 

مجهولني. أنا ضد هذا الحل" – مواطنة نيجريية
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تصاريح اإلقامة / الشهادات

يف مرص، فإن العقبة األكرث أهمية هي رشط إصدار ترصيح إقامة يُثبت الوجود القانوين يف البالد، ويُشكل الحفاظ عىل 

تصاريح سارية املفعول بالنسبة لطالبي اللجوء والالجئني أو املهاجرين العاديني ذوي الوضع املنتظم تحدياً مستمراً، وهذا 

ألن ألن صالحيات اإلقامة املمنوحة من السلطات املرصية، يف معظم الحاالت، تنتهي بعد ستة أشهر ويستغرق الحصول 

عىل ترصيح جديد نحو شهرين.

أما يف املغرب، ال يشرتط إظهار إقامة قانونية يف البالد لتسجيل طفل، لكن يف املامرسة العملية قد يطلب املسؤولون عن 

السجل املدين "ترصيح إقامة". وهي وثيقة صادرة عن سلطة حكومية محلية تؤكد اإلقامة الفعليّة وليس القانونية. وهذه 

الوثيقة مطلوبة أيضاً لحمالت تنظيم أوضاع املهاجرين التي بدأت يف عام 2014. 

وعىل الرغم من أنه من املفرتض أن يتم إصدار "ترصيح اإلقامة" دون مقابل، إال أنه، عىل ما يبدو، هناك رسوماً تطلب 

يف بعض الحاالت. 

ويحتاج الشخص للحصول عىل ترصيح إقامة إىل تقديم عقد إيجار- وهو أمر من الصعب جداً أن يؤمنه املهاجرون خاّصة 

وأنهم يستأجرون وحدات سكنيّة كمجموعات، ويغرّيون أماكن سكنهم بشكل متكّرر.

وثائق هوية الوالدين

يف مرص، ُمنع العديد من أولياء األمور من بني املشاركني 

يف بحثنا من تسجيل والدة ابنائهم ألنهم كانوا يفتقرون 

إىل أي وثائق هوية، حيث تطلب السلطات املرصية، 

سارية  هوية  ووثائق  إقامة  ترصيح  الحايل،  الوقت  يف 

الشائع  من  أن  االعتبار  بعني  األخذ  مع  املفعول، هذا 

جداً أن يصل املهاجرون إىل مرص، خاصة من السودان 

وثائق  دون  من  وإريرتيا،  وإثيوبيا  السودان  وجنوب 

حال  ويف  ألطفالهم.  أو  ألنفسهم  نوع  أي  من  هوية 

صادر  لجوء  طلب  أو  لجوء  وثيقة  لديهم  يكن  مل  إذا 

عن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 

يتمكنوا من  إذا مل  أو  إذا تم رفض طلب لجوئهم،  أو 

القيام  يخشون  ألنهم  القنصلية  بسلطاتهم  االتصال 

أو  الالجئ(  وضع  بطلب  يتقدموا  مل  لو  )حتى  بذلك 

ُرفضوا بصفتهم غري -مواطنني-، عندها، ووفق كل هذه 

املعطيات، ال ميكنهم تسجيل والدة أطفالهم املولودين 

يف مرص.

باملقابل، يف املغرب، يعرقل عدم حيازة أحد الوالدين لوثائق هوية تسجيل والدة أطفالهم، مع العلم أن هذا ليس رشطاً 

بالنسبة  الزواج  امليالد وشهادة  إخطار  يتطلب فقط  )والذي  املدين  التسجيل  قانون  ينّفذ  الذي  املرسوم  مبوجب  رسمياً 

للمسلمني(. وقد اعترب هذا الرشط أكرب عقبة أمام تسجيل املهاجرين ملواليد بأنفسهم، بالنظر إىل صعوبة وتكلفة الحصول 

عىل وثائق من قنصلياتهم.

"أنا مهاجر غري رشعي، وليس لدي أي حقوق، وطفيل 

الوالدة،  بتسجيل  قمت  إذا  الوضع.  نفس  يف  مثيل 

عىل  التعرّف  خطر  وسأواجه  وضعي  عن  فسأكشف 

هويتي. هنا يف املغرب يوجد بؤس، لكن عىل األقل ال 

توجد رصاعات – مواطن نيجريي

"ليس يل طفل بعد، لكنني أخىش أنني سأواجه مشكلة 

ألنني أعرف آخرين كانوا يف نفس وضعي ومل يحصلوا 

عىل شهادة ميالد. جواز سفري منتهي الصالحية. ليس 

مع  اتصال  أي  أيضا  لدي  ليس  )يف مرص(.  إقامة  لدي 

والد الطفل" – نيجريية

وثيقة  عىل  الحصول  ميكنني  ال  خطري.  وضع  يف  "أنا 

هوية تسمح يل بتسجيل أوالدي الثالثة لدى السلطات 

قادم  وأنني  خاصة  للغاية،  صعب  أمر  إنه  املغربية. 

من ساحل العاج، وال أريد أي عالقة بالسفارة ألسباب 

عديدة ميكنك فهمها" – مواطن من ساحل العاج
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تصريحات الميالد

يف البلدين أدى غياب ترصيح رسمي بالوالدة من مؤسسة صحية معرتف بها أو من طبيب مزاول إىل إىل خلق عوائق كبرية 

أمام تسجيل املواليد، وبدون هذا الترصيح، فمن الصعب يف كال البلدين إثبات للسلطات بأن الطفل ينتسب للوالدين.

يف املغرب، إذا مل يكن هناك ترصيح بالوالدة، فإن عىل سلطات األحوال املدنية إجراء تحقيق لطلب إفادة شاهد من 

أولئك الذين كانوا حارضين عند الوالدة؛ وإذا جرت محاولة للتسجيل بعد أكرث من 30 يوماً من تاريخ امليالد، فإن عىل 

قايض محكمة األرسة إثبات هوية الوالدين وعالقتهام بالطفل. وقد وثق البحث حاالت رَفَضْت فيها مرافق صحية إصدار 

إخطار بالوالدة ألحد الوالدين كوسيلة ملامرسة الضغط من أجل دفع الفواتري الطبية - وهي مامرسة غري قانونية متاماً.

يف مرص، إذا مل يكن هناك إخطار بالوالدة، فإن عىل الوالد الذهاب إىل أقرب مكتب صحي والبحث عن طبيب أو مسؤول 

آخر للحضور إىل املكان الذي حدثت فيه الوالدة، من أجل التحقق من الوقائع وكتابة شهادة باملعلومات نفسها التي 

تظهر يف إخطار الوالدة. أما إذا مرّت أكرث من 15 يوماً، فان عىل الوالدين الذهاب إىل املكتب الصحي مع الطفل لتقدير 

عمره وإصدار إعالن األبوة، وعىل املكتب الصحي، يف هذه الحالة، إبالغ إدارة السجل املدين عن واقعة الوالدة.

عوائق أخرى: نقص المعلومات والتكلفة والخوف من كشف الهوية

يف مرص كام يف املغرب ال يفهم املهاجرون و الالجئون تسجيل الوالدة أو الحصول عىل غريها من الوثائق، و ليست لهم 

أية دراية باملساعدة القانونية املحدودة و التي تقدمها املفوضية السامية لالجئني يف كال البلدين. كام أن حاجز اللغة يعد 

مشكلة أخرى، خاصة ملن ال يتحدث اللغ العربية يف مرص، و للمهاجرين القادمني من البلدان األنجلوفونية باملغرب. و 

يعتقد بعض اآلباء أن ترصيح الوالدة من املستشفي يبقى كافيا، لكنهم ال يدركون أن ذلك الترصيح يعد الغيا و ليس له 

أي تأثري قانوين دون تسجيل رسمي.

يف املغرب، أدى الخوف لدى املهاجرين والالجئني من التعرف عىل أوضاعهم غري القانونية وطردهم من قبل السلطات 

املغربية إىل منع البعض من تسجيل املواليد، واعتقد البعض اآلخر أن واقع رفض تسوية وضعهم القانوين يعني أنهم ال 

يستطيعون الحصول عىل تسجيل ميالد أطفالهم.

وعىل الرغم أنه من املفرتض أن يكون تسجيل املواليد مجانياً يف كال البلدين، إال أن تسجيل والدة املولود مل يكن، ببساطة، 

أولوية لدى بعض اآلباء الذين يعيشون تحديات يوميّة كثرية، وأوضاعاً غري مستقرة. وقد ُعّدت التكاليف غري املرئية مثل 

النقل وفقدان الدخل من األسباب التي مل تضع تسجيل املولود عىل رأس األولويات، هذا فضالً عن تكاليف الحصول عىل 

وثائق اإلثبات املطلوبة.

الفترات الزمنية والتسجيل المتأخر

تسجيل  أمام  عائقاً  وحدها  التحديات  هذه  تكن  مل 

املحددة  الزمنية  الفرتة  شكلت  إذ  الُجدد،  املواليد 

للتسجيل عائقاً أيضاً، وقد أجمع املهاجرون والالجئون 

الثالثني  فرتة  أن  املغرب عىل  مقابلتهم يف  الذين متت 

قبل  جداً  قصرية  فرتة  أنها  عىل  املواليد  لتسجيل  يوماً 

أن يصبح مطلوباً إجراء التسجيل املتأخر أمام القايض. 

أما يف مرص، والتي من املفروض أن يتم تسجيل املولود 

عىل أراضيها يف غضون 15 يوماً من الوالدة، فيُعد هذا 

املطلب أكرث غري منطقية.

تسجيل  يريد  وهو  ابني،  سفر  جواز  صالحية  "انتهت 

ابنه الذي يبلغ عمره اآلن 01 أشهر، لكنه ال يستطيع 

يستطيع  ال  الصالحية.  منتهي  سفر  بجواز  ذلك  فعل 

جواز  تجديد  تكلفة  تحمل  يستطيع  ال  ألنه  تجديده 

السفر"- مواطن سوري

"من حني استيقاظي، عيّل التفكري يف إطعام أطفايل والعثور 

عىل مأوى وعمل وحاميتهم من الربد. تسجيل والدتهم 

ليست أولوية بالنسبة يل ... حتى لو كانوا مسجلني فمن 

الذي سيعتني بهم؟"- مواطن من ساحل العاج
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ويف حني أن التسجيل املتأخر ممكن، بيد أن متطلباته أكرث صعوبة: يف املغرب، عدُّ الوصول إىل نظام التسجيل املتأخر من 

خالل املحاكم املدنية صعباً، إذ أن اإلجراء شفهياً يجري برمته باللغة العربية، أما الوثائق فينبغي ترجمتها جميعها إىل 

اللغة العربية عالوة عىل تصديقها. ويف حال عدم وجود شهادة زواج، فإن من الصعب إثبات األبوة؛ ومن دون إخطار 

والدة، قد يكون من الصعب إثبات نسب األم.

تجارب التسجيل عىل أرض الواقع تتنوع وتتفاوت، إذ ذكرت بعض املجموعات التي تقدم املساعدة للمهاجرين والالجئني 

أن املحاكم قد تطلب شهادة حتى 12 شخصاً، أو من مقّدم )مسؤول حكومي محيل( يف الحي الذي يعيش فيه الوالدان.

للغاية، حيث أنه يتضمن زيارة العديد من  ويُعد إجراء تسجيل الوالدة بعد أكرث من 15 يوماً يف مرص طويالً ومعقداً 

املكاتب الحكومية، وتوفري جميع الوثائق واملعلومات باللغة العربية، مبا يف ذلك ترصيح إقامة ساري املفعول، وإخطار 

امليالد املتأخر، وشهادة زواج، وتقرير رشطة، وترصيح األبوة، وإذا ما حصل تسجيل امليالد بعد أكرث من سنة واحدة من 

تاريخ امليالد، فحينها سيتم طلب رشوط إضافية، وقد تستغرق عملية التسجيل، وفق هذه الحالة، من ستة إىل مثانية 

أسابيع.

األطفال غير المصحوبين وغيرهم من األطفال المستضعفين

منح  عىل  ومرص  املغرب  من  كل  يف  القانون  ينّص 

الجنسية، كحامية، لألطفال مجهويل النسب املتواجدين 

عىل أراضيهام.

الحاالت  من  العديد  مرص  يف  صودف  البحث،  وأثناء 

مجتمعهم  من  أطفال  برعاية  أوصياء  فيها  يقوم  التي 

ال تربطهم بهم صلة قرابة، وذلك سواء أكان الوالدين 

وسّجلت  الطفل.  عن  تخلوا  أو  متوفني  أو  مجهولني 

وجنوب  السودانيني  بني  خاص  بشكل  الحاالت  هذه 

السودانيني واإلريرتيني.

األطفال  لتسجيل  إجراء  هناك  فإن  حال،  كل  وعىل 

مجهويل النسب واملهجورين، وهو يستغرق الكثري من 

اقرتاحات بأن هذه الحامية ال  الوقت، لكن قلة قليلة من املهاجرين والالجئني لديهم دراية بذلك. وكانت هناك أيضاً 

تنطبق عىل حالة األطفال الذين يعتقد أن أهلهم أصولهم من بلد آخر.

ويف الغالب، ميكن القول، أن والدي هؤالء األطفال معروفني، لكنهام مل يعودا قادرين أو راغبني يف رعاية الطفل.

ووفقاً لهذا الواقع، فإن الشخص البالغ الذي يرعى طفالً ليس لديه أي وسيلة إلضفاء الرشعية عىل هذه العالقة والحصول 

عىل مستندات للطفل، واالحتامل الوحيد إلضفاء عالقة مع الطفل قد يكون بإضافته إىل بطاقة الالجئ أو طالب اللجوء 

من املفوضية، ولكن حتى يف هذه الحالة سيتطلب من الويص تقديم شهادة ميالد لتجديد ترصيح اإلقامة!

باملقابل، وبالنسبة لألطفال األكرب سناً غري املصحوبني واملفصولني عن ذويهم بني الجاليات اإلثيوبية واإلريرتية، والذين 

غادروا بلدانهم وحدهم، فقد سمع مركز دراسات الهجرة والالجئني أن العديد من هؤالء يفتقرون إىل أي معرفة باإلجراءات 

الالزمة للحصول عىل وثائق الهوية، ويخاف هؤالء أيضاً االقرتاب من السفارة حتّى ال يتم ترحيلهم.

مرص.  يف  يولدوا  مل  الذين  األطفال  تسجيل  ميكننا  "ال 

البعض منا يلد يف الطريق من إريرتيا إىل مرص. والبعض 

مل  هناك.  وأنجبوا  السودان  يف  طويلة  لفرتة  بقي  منا 

نحصل عىل شهادات امليالد هناك. 

لتسجيل  باملستندات  السلطات  تزويد  ميكننا  ال  وهنا، 

نكذب  أن  علينا  يتعني  أنه  أحدهم  أخربين  األطفال. 

ونقول إن الطفل مولود يف مرص للحصول عىل شهادة 

امليالد. لكنهم سيعرفون أن القادمني الجدد مع األطفال 

األكرب سناً مل يتمكنوا من الوالدة هنا. ماذا نفعل االن؟" 

– مواطنة اريرتية



21 برونوين مانبي

أما الفئة األخرى من األطفال الذين ليس لديهم وسيلة لحل مشكلة عدم وجود مستندات، فهم أولئك الذين مل يولدوا 

يف مرص أو املغرب، بل يف البلد األصيل أو يف الطريق، ففي حالة هؤالء، ليس هناك سبيل عميل للوالدين للحصول عىل 

تسجيل متأخر للوالدة من بلد امليالد، وال يوجد إجراء يف أي من مرص أو املغرب، أو بني السلطات القنصلية، لالعرتاف 

بصلة الطفل بالوالدين وتقديم وثائق الهوية.

الحصول على المساعدة القنصلية

إذا كانت وثيقة هوية سارية املفعول من البلد األصيل أمر مطلوب من أحد الوالدين لتصحيح الوضع يف بلد اإلقامة أو 

لتسجيل والدة طفل، فإن الحصول عىل الخدمات القنصلية إلصدار أو تجديد الوثائق أمر بالغ األهمية ليس فقط بالنسبة 

إىل الوالد، ولكن أيضاً للطفل.

وعىل األرض، مل يكن لدى الكثري ممن متت مقابلتهم، يف كل من مرص واملغرب، وثائق هوية من أي نوع من بلدهم 

األصيل، إذ فقد هؤالء وثائقهم األصلية أو أُتلفت أو صودرت خالل الرحلة، وقد غادر بعضهم بلدهم األصيل دون أي 

وثائق عىل اإلطالق؛ إزاء هذا، أدت التكاليف املاليّة والخوف واالفتقار إىل املعرفة واملتطلبات اإلجرائية الثقيلة إىل إعاقة 

اسرتداد املستندات للوالدين، وهذه الصعوبات أدت بدورها إىل منع تسجيل املواليد يف البلد املضيف أو يف القنصلية.

يف الواقع، ذكر مهاجرون والجئون من سوريا والسودان 

وجنوب السودان وإثيوبيا وإريرتيا، يعيشون يف مرص، 

أن سفاراتهم كانت منيعة عليهم. ويف بعض الحاالت، 

كان ذلك بسبب احتامل تعرض طلب اللجوء أو وضع 

الالجئ للخطر إذا اتصلوا بالسفارة. آخرون رُفض طلب اللجوء الذي تقدموا به، لكن السفارة مل تساعدهم يف الحصول 

عىل مستندات عقاباً لهم، برأيهم، عىل طلب وضع الالجئ، غري أن آخرين مل يُطالبوا بوضع الالجئ كانوا يخشون املراقبة.

يف املغرب، فرضت رشوط بلدان غرب إفريقيا، الناطقة بالفرنسية، عقبة أمام الوالدين لتقديم شهادة ميالد مغربية من 

أجل تسجيل والدة لدى القنصلية، وكانت عقبة هذا التسجيل حتى أمام اآلباء الذين يحملون جوازات سفر سارية. وقد 

أفاد مهاجرون بالغون يسعون الستعادة وثائق هويتهم بوجود تحقيقات مبستويات مختلفة من الشدة لتأكيد جنسيتهم. 

إسبانيا  أو  الجزائر  إىل  السفر  السوريني  أنه يجب عىل  يعني  املغرب، وهذا  فإنها ال متتلك قنصلية يف  بالنسبة لسوريا، 

للحصول عىل أي وثائق أو لتجديدها.

مثّل موقف القنصليات النيجريية أكرث انفتاحاً يف كل من مرص واملغرب، إذ أفيد بقبولها شهادة من الجالية النيجريية 

يف البلد املضيف حول أصول شخص ما من أجل التحقق من جنسيتهم النيجريية -وهذا ينطبق عىل األطفال كام عىل 

البالغني.

القنصليات  تتقاىض  إذ  الهوية،  وثائق  أجل  القنصلية من  الخدمات  إىل  الوصول  أمام  آخر  كبري  كعائق  التكلفة  سّجلت 

رسوماً كبرية إلصدار أو تجديد جواز السفر، وهي عىل التوايل: 300 دوالر أمرييك يف حالة جواز السفر السوري الصالح 

ملدة عامني فقط، 100 دوالر أمرييك للسودانيني وجنوب السودانيني، صالح ملدة خمس سنوات، واملبالغ مامثلة بالنسبة 

للجنسيّات األخرى.

بطبيعة الحال، تعدُّ هذه الرسوم بعيدة املنال بالنسبة للعديد من املهاجرين والالجئني.

واألمر ال يتوقّف عىل تكاليف إصدار وثائق الهويّة فحسب، إذ أن تكاليف تسجيل املواليد أو الزيجات أو الوفيات أو 

"نحن بحاجة إىل حل للبالغني الذين ليس لديهم وثائق 

عليها"  للحصول  بسفارتهم  االتصال  ميكنهم  وال   هوية 

– مواطن سوداين
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من  املدنية  األحوال  سجالت  من  نسخ  عىل  للحصول 

عىل  فإن  املثال  سبيل  وعىل  مرتفعة،  أيضاً  األم  البلد 

اإلريرتيني إضافة رضيبة نسبتها 2 يف املئة من دخلهم 

من أجل الحصول عىل املساعدة القنصلية.

يف  املغرب  يف  أيضاً  مرتفعة  الرسوم  كانت  باملثل،   

القنصليات التي تم استعراضها. وهناك تكاليف أخرى، 

عىل  الوالدين  أحد  أُجرب  األقل،  عىل  واحدة  حالة  يف 

املطلوبة  الوثائق  عىل  للحصول  األم  البلد  إىل  العودة 

لتسجيل والدة األطفال املولودين يف املغرب.

مقابلتهم  متت  الذين  معظم  يكن  مل  حال،  أية  عىل 

السلطات  لدى  املواليد  تسجيل  برضورة  دراية  عىل 

القنصلية وكذلك لدى البلد املضيف من أجل الحفاظ 

عىل حق الطفل يف جنسية الوالد، وأظهرت القنصليات 

التي أجريت مقابالت معها القليل من االهتامم بشأن 

أن  جيل،  بشكل  ظهر،  كام  التسجيل،  حصول  ضامن 

ليس هناك تنسيق بني سلطات التسجيل املدين يف بلد 

توثيق  تسهيل  أجل  من  املعنية  والقنصليات  الوالدة 

األطفال.

التبعات

تفرض العقبات عىل الساعني إىل تسجيل مواليدهم الجدد يف مرص واملغرب، وهم أساساً ال يستطيعون إبراز شهادة زواج 

أو وثائق هويتهم، عىل تسجيل أطفالهم تحت أسامء أشخاص آخرين.

عىل سبيل املثال، صادف بحثنا يف مرص عائلة لديها أربعة أطفال سجل كل واحد منهم باسم آباء مختلفني، وبالرغم أن 

جميع هؤالء األطفال هم من صلب والد واحد، إال أن الوالد ذاته مل يكن مدرجاً يف أي شهادة ميالد. ويف املغرب، حيث 

كان الخوف من الرتحيل أعىل، وجدنا حالة امرأة أنجبت يف منشأة صحية تحت اسم مستعار، مام أدى إىل تعقيد عملية 

التسجيل الرسمي للوالدة حيث وجب عليها إثبات النسب. 

ومن بني الالجئني السوريني الذين تم االتصال بهم، كانت هناك حالة تم فيها تسجيل طفل باسم أخيه بسبب أن والدهام 

مل يكن موجوداً. وقد يعني عدم وجود صلة قانونية واضحة بني املواليد واآلباء، مثالً، أن أولئك الذين حصلوا أخرياً عىل 

إعادة التوطني يف دولة ثالثة، أو حتى الذين تم ترحيلهم، مل يتمكنوا من اصطحاب أطفالهم معهم.

ويف الواقع، فإن الحاالت التي حالت فيها الصعوبات دون تسجيل املواليد كلياً، أو أحبط أحد الوالدين عن املحاولة، قد 

تكون تبعات عدم التسجيل خطرية؛ فلتسجيل طفل يف مدرسة رسميّة، تشرتط مرص شهادة ميالد. وعىل الرغم من أن 

املدارس التي تديرها الجاليات نفسها تقبل األطفال الذين ال يحملون شهادات ميالد )عىل سبيل املثال الجالية السودانية( 

إال إن هذه املدارس باهظة الكلفة. ويف مطلق األحوال، شهادة امليالد مطلوبة إلجراء االمتحانات. وال ميكن لألطفال دون 

شهادات ميالد والبالغني الذين ليس لديهم ترصيح إقامة ساري املفعول الحصول عىل العالج يف املستشفيات الحكومية. 

يف املغرب، قد يؤدي عدم وجود سجل والدة إىل إقصاء األطفال من الدراسة، عىل الرغم من اتخاذ مبادرات لضامن التحاق 

أطفال األجانب باملدارس.

"من الصعب جداً االتصال بالسفارة، خاصة إذا تقدمت 

يتقدمون  الذين  األشخاص  يعرفون  للجوء. هم  بطلب 

مواطن   – يعاقبونك"  وسوف  قامئة.  لديهم  بطلبات. 

سوداين

بشكل  وصلوا  الذين  األشخاص  فقط  تساعد  "السفارة 

قانوين لكننا أتينا إىل هنا بشكل غري قانوين، ليس لدينا 

جوازات سفر" مواطنية االثيوبية

"نحن خائفون من اعتقالنا وإعادتنا. ال تهتم القنصلية 

قنصلية  بطاقة  يعطونا  فلن  الرشعيني،  باملهاجرين غري 

لحاميتنا. الداخلون خلسة غري مرحب بهم" – مواطن 

من ساحل العاج

"مل أمتكن من تسجيل الطفل يف السفارة ألنني ال أملك 

جميع املستندات املطلوبة وزوجتي غري موجودة هنا، 

إن وجودها رضوري" – مواطن سنغايل

لجوء  طالبي  ألننا  بالسفارة  عالقة  أي  لدينا  "ليس 

رضائب  باملئة   2 عىل  نحصل  أن  ميكننا  وأين  سيايس. 

بالدوالر األمرييك لدفعها لهم شهرياً؟" مواطن اريرتي 



23 برونوين مانبي

بالنسبة للبالغني الذين ليس لديهم هوية، كان من الصعب عليهم التمييز بني تبعات عدم وجود أي وثائق هوية عىل 

اإلطالق وبني تبعات عدم وجود وثائق توضح وضع الهجرة العادي. ومع ذلك، ال ميكن للشخص الذي ليس لديه وثائق 

هوية من البلد األصيل الحصول عىل وضع هجرة قانوين يف بلد اإلقامة، بخالف طالب اللجوء أو الالجئ.

تاريخياً، مل تقم مرص بطرد األشخاص الذين ال يحملون 

أوراقاً من البالد، فقد التقى بحثنا مبهاجرين عاشوا يف 

مرص منذ عقود دون أي وثائق هوية قانونية من أي 

نوع. ومع ذلك، فإن عدم وجود ترصيح إقامة ساري 

التنقل  متزايد  نحو  عىل  الصعب  من  يجعل  املفعول 

ومينع  رشاوي،  دفع  إىل  ويدفع  املبارش،  الحي  خارج 

الوصول إىل العديد من الخدمات.

إن إقامة السكان املهاجرين يف املغرب أقل طوالً، لكن 

الحكومة قامت من وقت آلخر بتجميع املهاجرين، مبا 

وقد  األوضاع.  لتسوية  األخرية  الحملة  خالل  ذلك  يف 

ذكر أنه تم اعتقال حوايل 5,000 شخص يف حمالت عىل 

مدى عدة أشهر يف عام 2018، ونقل هؤالء إىل الحدود الجزائرية أو املناطق النائية يف جنوب البالد.65 كام أنه ال ميكن 

تصحيح وضع شخص ما ال ميلك أوراقاً قانونية يف املغرب.

بشكل عام، أدى نقص الوثائق التي تثبت وضع الهجرة القانوين إىل عدم القدرة عىل الحصول عىل عمل منتظم، أو زيادة 

احتامل االستغالل، إضافة إىل صعوبات الحصول عىل الرعاية الصحية والسكن. وقد يكون من املستحيل استئجار مكان 

للعيش بدون ترصيح إقامة؛ وترصيح اإلقامة يعتمد إما عىل االعرتاف باملرء كالجئ أو عىل حيازة وثائق هوية صالحة 

من الوطن األم.

يف مرص، تعني الرشوط األكرث رصامة، لتقديم الهوية يف مواقع مختلفة، أن عدم وجود ترصيح إقامة ساري املفعول يحول 

دون رشاء بطاقة هاتف محمول أو فتح حساب مرصيف، وهذا يعني أنه من دون حساب مرصيف أو بطاقة SIM هاتف، 

فإنه ال ميكن للمهاجرين تلقي األموال املحولة من األقارب الذين وصلوا إىل أوروبا أو الواليات املتحدة. وعىل الرغم من 

بعض املساعدة التي تدعمها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أو بعض املنظامت غري الحكومية، إال هناك نقصاً يف 

املساعدة القانونية لحل تحديات وثائق الهوية لالجئني، وخاصة املهاجرين غري الرشعيني يف كال البلدين.

65    "إدانة النزوح القرسي وغري القانوين للمهاجرين السود من شامل املغرب"، AMDH ، 25 أيلول / سبتمرب 2018؛ كتب يف األصل باللغة العربية 

يف 16 آب / أغسطس 2018. "املغرب: القمع املتواصل آلالف املهاجرين والالجئني من جنوب الصحراء الكربى غري قانوين"، منظمة العفو الدولية، 

7 أيلول سبتمرب 2018.

القيام  ميكننا  ال  صالحة،  مستندات  لدينا  يكن  مل  إذا 

بطاقة  امتالك  صعوبة  هو  بسيط  مثال  يشء.  بأي 

خلوي قانونية من رشكات الهاتف يف مرص بدون هوية 

قانونية. – اريرتي

ميكننا  كيف  أتساءل  الطفل.  بهذا  السفارة  تعرتف  لن 

العودة إىل بلدنا أو إىل بلد آخر دون أي دليل عىل أن 

هذا الطفل ينتمي إىل هذين الوالدين. – سوري

مني  طلبوا  لكنهم  املدرسة  يف  طفيل  تسجيل  حاولت 

إحضار شهادة ميالد. ليس لدي واحدة. – إثيوبية
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اآلثار المترتبة على السياسة
أكد بحثُنا عىل بعض الشكوك التي تحيط بعملية تسجيل املواليد الجدد، إذ أنه عىل الرغم من ارتفاع معدالت تسجيل 

املواليد يف كل من مرص واملغرب، فإن هناك عقبات كبرية أمام تسجيل املواليد والالجئني يف كال البلدين، أما أنظمة حامية 

الطفل فهي غري موجودة أو ال تنظر بشكل كاف يف مسائل الهوية القانونية، عالوة عىل ذلك، تحققت التوقعات، بشكل 

أكرث تحديداً، بشأن صعوبة الوصول إىل املساعدة القنصلية.

تقرتح نتائج بحثنا الجهود التالية ملساعدة أولئك الالجئني أو املهاجرين ذوي الوضع غري القانوين عرب املتاهات اإلجرائية 

التي تعيق الحفاظ عىل الهوية القانونية والجنسية وإثباتهام. تعّد هذه الجهود رضورية باإلضافة إىل اإلصالحات الالزمة 

البلدان املضيفة والبلدان املرسلة، مبا يف ذلك إزالة  الجنسية يف  التي أُدخلت عىل قانون  الجنسية  انعدام  للحامية من 

التمييز عىل أساس الجنس، وحامية مجهويل النسب واألطفال الذين ال ميكنهم اكتساب جنسية أحد والديهم.

بإزالة الشروط المطلوبة من األهل بإثبات  المواليد، بادئ ذي بدء،  1.   تبسيط تسجيل 
الوضع القانوني في البالد والزواج القانوني. 

ينبغي تبسيط رشوط تسجيل والدة أطفال الوالدين األجانب، وفك ارتباطهم برشعية كل من حالة الهجرة والوضع العائيل 

للوالدين، وينبغي بذل مزيد من الجهود للحد من التمييز ضد املرأة يف تسجيل األطفال، سواء يف القانون أو املامرسة، 

خاصة يف مرص، وينبغي تسهيل التسجيل املتأخر يف حالة أطفال الوالدين األجانب، ومتديد املواعيد النهائية، وينبغي قبول 

جوازات السفر أو بطاقات الهوية منتهية الصالحية كإثبات للهوية، وإرساء إرشادات محددة للتمكني من تسجيل الوالدات 

إذا كان اآلباء يفتقرون إىل أي وثائق هوية رسمية.

2.   التخفيف من عوائق تسجيل المواليد وإصدار الوثائق من قبل السلطات القنصلية

عىل اإلجراءات القنصلية أن تراعي رشوط التسجيل املدين يف البلد املضيف، وأن تنشئ أنظمة إلصدار الوثائق املطلوبة أو 

ما يعادلها، وأن توفر إمكانية تسجيل أطفال املواطنني يف القنصلية حتى لو مل يتم تسجيل ميالدهم يف بلد الوالدة. وينبغي 

تحديد الرسوم القنصلية مبستويات مناسبة أو توفري إعفاءات تضع تجديد الوثائق يف متناول الفقراء.

القنصلية  بالسلطات  االتصال  قرار  أن  تعترب  أن  املضيفة،  البلدان  أو  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم  ينبغي ملفوضية  ال 

للحصول عىل السجل املدين أو وثائق الهوية األخرى املطلوبة لالستيفاء مبتطلبات التسجيل املدين يف البلد املضيف، أن 

تعترب هذا قراراً يرقى إىل "إعادة استفادة" الشخص من حامية بلده، مام يؤدي إىل فقدانه لوضع الالجئ.

3.   أنظمة حماية الطفل

يحتاج األطفال غري املصحوبني واملفصولني عن ذويهم، واملعرويف الوالدين ولكنهم ال ميلكون دليالً موثقاً عىل هذا الرابط، 

إىل تسجيل والدة متأخر )إذا كانوا قد ولدوا يف بلد اإلقامة(، أو إىل وثائق بديلة تسجل املعلومات نفسها فيام يتعلق 

بهويتهم، بالقدر التي هي معروفة، وتزويدهم بوضع إقامة قانوين وسبيل إلثبات جنسيتهم، وكذلك إلضفاء الرشعية عىل 

العالقة مع أولئك الذين تولوا دور الويص عليهم.
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4.   تزويد المهاجرين والالجئين بالمعلومات والمساعدة

عىل وكاالت األمم املتحدة )وخاصة مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف( أن 

تجعل من أولوياتها تقديم الدعم والتواصل لجاليات املهاجرين والالجئني غري النظاميني من أجل تسجيل املواليد ووثائق 

الهوية، مبا يف ذلك املعلومات والتدريب باللغات ذات الصلة، ومتويل املساعدة القانونية وشبه القانونية.

5.   المعلومات والتدريب والموارد للتسجيل المدني والمسؤولين القنصليين

موظفو التسجيل املدين بحاجة إىل تدريب لتسهيل تسجيل املواليد والالجئني والتأكيد ألولياء األمور عىل أهمية التسجيل 

لدى السلطات القنصلية. يحتاج املسؤولون القنصليون، باملقابل، إىل التدريب عىل اإلجراءات يف البلد الذي تم تعيينهم 

فيه، وإىل الدعم لتوفري هذه املعلومات بدورهم ملواطنيهم املوجودين يف ذلك البلد. ستحتاج كل من سلطات التسجيل 

املدين والسلطات القنصلية إىل موارد إضافية إذا أرادت الوصول إىل أكرث املجموعات ضعفاً.

6.   إرشادات بشأن الحصول على الجنسية ووثائق الهوية ألطفال الالجئين

يضمن إجراء تحديد وضع الالجئ، من حيث املبدأ، إصدار وثائق هوية لالجئني البالغني، ويتم يف العادة إدراج األطفال يف 

وثائق أحد والديهم. ومع ذلك، فإن هذا التسجيل ال يحمي حقوق الجنسية للطفل يف املستقبل إذا ما مل يكن من املمكن 

الحصول عىل جنسية بلد الوالدة. ال ميكن تسجيل أطفال الالجئني يف قنصليات بلد والديهم األصيل، رغم أن ذلك قد يكون 

رضورياً مبوجب القانون حتى يكتسب الطفل جنسية الوالدين.

7.   إرشادات حول االعتراف بين الدول بوثائق األحوال المدنية

هناك حاجة إىل مزيد من البحث )وخاصة خارج السياق األورويب( بشأن التعقيد الهائل لتفاعل أنظمة التسجيل املدين 

املختلفة مبوجب القانون الدويل الخاص وإىل إرشادات بشأن املعايري املشرتكة لالعرتاف بوثائق األحوال املدنية. سيكون 

االتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية يف وضع يؤهلهام التخاذ خطوات يف هذا االتجاه.

8.   إرشادات حول التزامات السلطات القنصلية

ال تزال عملية املساعدة القنصلية "صندوق أسود" افرتايض يكاد يكون من املستحيل اخرتاقه. إن القانون الدويل يعترب 

املساعدة القنصلية امتيازاً للدولة وليس حقاً للشخص الذي يطلب املساعدة. ويف الواقع هناك نقص حتى يف مقاييس 

"القانون غري امللزم" فيام يتعلق باملساعدة التي ينبغي أن يتوقعها األشخاص من املمثلني القنصليني لبلدهم أو جنسيتهم 

األصلية - أياً كان وضعهم القانوين يف بلد اإلقامة وما إذا كانوا يحملون مستندات من بلدهم أم ال.
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خالصة

يواجه املهاجرون والالجئون، غالباً، عقبات كبرية يف الحصول عىل وثائق الهوية الالزمة للتنقل يف حياتهم اليومية. وإذا مل 

يتمكنوا من التغلب عىل هذه العقبات، فانهم سيعيشون يف هوامش "غري واضحة" من الدولة. غري مرئيني من السلطات، 

أو يجربون عىل تكييف هوياتهم لتلبية القوانني والتوائم داخل الفئات التي تحددها إجراءات الدولة.66 يف املايض، كان 

لالختفاء مزايا، لكن اليوم متطلبات تحديد الهوية الدامئة ترتك من ال يحملون املستندات الرضورية بني الفئات األكرث 

ضعفاً. إن آليات التكيف التي وجدها هذا البحث ترتك الهويات الحقيقية مشوهة أو غري مسجلة، مبا يف ذلك صالت 

األطفال بالوالدين. هؤالء األطفال، والذين سيصحبون كباراً، معرضني بشدة لخطر انعدام الجنسية.

تسجيل  ذلك  يف  مبا  للجميع،  القانونية  الهوية  "توفري  املستدامة  التنمية  أهداف  من   9-61 رقم  الهدف  التزام  يعكس 

املواليد". يعكس هذا أهمية تسجيل الوالدة من أجل حقوق الطفل، والهدف العام ألهداف التنمية املستدامة، "عدم 

تخلف أحد عن الركب". كام أن التزام "امليثاق العاملي بشأن الهجرة" بـ "ضامن حصول جميع املهاجرين عىل إثبات الهوية 

القانونية والوثائق الكافية"، يؤكد باملثل اهتاممه "بتمكني املهاجرين من مامرسة حقوقهم اإلنسانية بشكل فعال". لكن 

االلتزامني يرتكان أسئلة مهمة معلقة: ما هي "الهوية القانونية"؟ وما الذي يُعترب "وثائق كافية"؟

هذا املرشوع البحثي، يوضح مدى تعقيد اإلجابات عىل هذه األسئلة. إذا مل تأخذ أهداف "الهوية القانونية" يف االعتبار 

هذا التعقيد، فسيظل الكثريون مستضعفني، ورمبا أكرث استضعافاً من قبل، وسيشمل ذلك األطفال والبالغني الذين تركوا 

بدون جنسية أو العائالت التي شتتهم التحديات املحددة يف هذا التقرير. فأنظمة تحديد الهوية متلك إمكانية االستبعاد 

كام االحتواء بالقدر نفسه، وينبغي تصميمها بشكل يقلّل هذه املخاطر.

66    حول "الوضوح"، أنظر سكوت: "الرؤية مثل الدولة"
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