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از قوانین مدنی کشور فرانسه تدوین شد. در این بخش ابتدا به سیر  یبردارگرتهبا  1313قوانین اقامت و تابعیت ایران در سال 

 .شودیمامت و تابعیت فرانسه پرداخته تطور و تغییرات قوانین اق

کشور ایران وجود تبعیض جنسیتی در این قوانین  1313قوانین اقامت و تابعیت مصوب سال  یهایژگیویکی از بارزترین 

مهاجرت و مشکالت  یدهیپداست. این تبعیض در بسیاری از کشورها در قرن بیستم وجود داشت. اما با گسترش روزافزون 

بسیاری از کشورها قوانین اقامت  جیتدربهجنسیتی برای شهروندان کشورهای مختلف به وجود آورد  یهاضیتبعکه  یادهیعد

سازمان  هرسالهتبعیض جنسیتی در قوانین اقامت و تابعیت کشورها یکی از موضوعاتی است که و تابعیت خود را اصالح کردند. 

و سپس سیر اقدامات اصالحی چند کشور  شودیمادامه به این گزارش اشاره . در کندیمملل متحد گزارش دقیقی از آن منتشر 

 .گرددیممختلف معرفی 

( کمپینی را برای از بین بردن معضل بی تابعیتی UNHCRکمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ) 2014از سال 

 این بخش خواهد بود. بخشانیپااجرایی این کمپین  یهادستورالعملکرد.  یاندازراهدر جهان  یتیهویبو 

 سیر تطور قوانین تابعیت فرانسه -1

که مسائل  ینیقوان ؛رانیدر ا تیاقامت و تابع نیبه قوان اندموموس 1313مصوب سال  رانیا یقانون مدن 991تا  97۶مواد 

 . کنندیم فیتکل نییرا تع رانیبه آنان و ساکنان کشور ا تیتابع یو اعطا یمربوط به اقامت افراد خارج

تبعیض جنسیتی  1804در قوانین تابعیت مصوب  .استبوده  کشور فرانسه 1804مصوب سال  یقانون مدن نیقوان نیا یالگو

را نداشتند. مهاجران نیز حق کسب تابعیت فرانسه را نداشتند؛ تا  فرزندانشانوجود داشته است و زنان حق اعطای تابعیت به 

اصالحی در قوانین فرانسه صورت گرفت و به نسل سوم مهاجران متولد شده در کشور فرانسه که پدر  1851در سال  کهنیا

دربیایند. )این اصالح قانون  هم در فرانسه به دنیا آمده بودند اجازه داده شد تا به تابعیت فرانسه شانیفرانسو ریغیا مادر 

پی گرفته شد و به نسل دوم  1889قانون مدنی ایران متبلور شد.( این روند اصالحی در سال  97۶ماده  4فرانسه در بند 

درخواست تابعیت فرانسوی داده  یاجازهسالگی  18رسیدن به سن  شرطبهمهاجرانی که در خاک فرانسه به دنیا آمده بودند 

 ان زنان فرانسوی حق انتقال تابعیت را نداشتند.شد. اما همچن

اول به  یاز جنگ جهان بعد. اما دانستندیمقوانین تابعیت فرانسه حق انتقال تابعیت را فقط از آن مرد فرانسوی  1927تا سال 

 این سالمواجه شد و آن را اصالح کرد. در  یفرانسه با مشکالت گذارقانون ،یبا مردان خارج یفرانسو زنانخاطر ازدواج 

مشروط  شوندیمتولد م یکه از مادران فرانسو یمخلوط کرد و گفت فرزندان باهماصل خون و خاک را  یفرانسو گذارقانون

 هستند. یمتولد شده باشند، فرانسو فرانسهدر  نکهیبه ا
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کامل رفع شد و حقوق فرانسه تاکنون قاعده انتقال  طوربه ضیتبع نیا 1945سال ادامه داشته و در سال  17قاعده  نیا

حق  نیدر خارج از فرانسه ا یحت یو فرزندان متولد از مادران فرانسو رفتیپدر را پذ قیمادر و چه از طر قیچه از طر تیتابع

 .اورندیب به دسترا  انسهفر تیتابع خودکار طوربهکه  رادارند

 ایداده که در خارج از فرانسه از پدر  یرا هم به فرزندان یحققانون تابعیت فرانسه  18ماده  1در بند  یفرانسو گذارقانون یول

خود که حال از  یاصل تیرا رد کرده و به تابع یفرانسو تیتابع توانندیکه بعد از سن رشد م شوندیمتولد م یمادر فرانسو

 پدر است، مراجعه کنند. ایمادر  قیطر

 تبعیض جنسیتی در قوانین تابعیت کشورها  2 – 5

 یتیتابع یب لیاز دال یکیبه فرزندشان ،  تابعیت یدر اعطا انو مرد انحقوق نابرابر زن یدرباره اقامت و تابعیت کشورها نیقوان

 یتیهویبدر سطح جهان است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان متولی جلوگیری از افزایش بی تابعیتی و افراد 

 در سطح جهان است. 

 هاکشور تابعیت نیمرتبط با قوان یو مقررات حقوق یتیجنس یدر خصوص برابر یاساالنهگزارش  این کمیساریا 2012سال  از

 . منتشر شد 2017آخرین گزارش در مارس سال  .کندیبه کودکان منتشر م تابعیت یاعطا یحوزهدر 

به رسمیت  وجهچیهبهانتقال تابعیت را  شورها حقوق زنان دراکثر ک تابعیت نیقوان ،و در قرن بیستم شیشصت سال پ

و با گسترش برابری خواهی زنان در جوامع مدنی این حق در کشورهای مختلف به رسمیت شناخته  جیتدربه. شناختندینم

 رییتغ یاساس طوربهموضوع  نیا بود که  1979زنان در سال  هیعل ضیتبع کنوانسیون رفع هرگونه بیزمان تصواما از  شد.

 و بسیاری از کشورها حق برابر پدر و مادر در اعطای تابعیت به فرزندانشان را به رسمیت شناختند. کرد

 اعالم کرده است که: صراحتبهکنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان  9 یماده

ها مخصوصاً دولت دهند،یم تیحفظ تابع ای رییکسب، تغ نهیبا مردان در زم یعضو، به زنان حقوق مساو یهادولت -1

دوران ازدواج،  یشوهر در ط تیتابع رییو نه تغ یمرد خارج کیکنند، که نه ازدواج زن با  نیدهند و تضم نانیاطم دیبا

 .شوندیشوهر بر او نم تیتابع لیا تحمیشدن او  تیتابع یزن، ب تیتابع ریی، موجب تغخودخودبه

 با مرد اعطاء کنند. یکودکان به زن، حق مساو تیدر رابطه با تابع دیمتعاهد با یهادولت -2

؛ ایران از معدود کشورهای جهان است که هنوز به این کنوانسیون اندشدهکشور جهان به این کنوانسیون ملحق  189تاکنون 

 نپیوسته است.

 شدهانجام یهایبررس جینتا، اندوستهیپتبعیض علیه زنان  هرگونهاکثر کشورهای دنیا به کنوانسیون رفع  نکهیباوجودا

 2۶از آن است که هنوز در  یمختلف حاک یکشورهاتابعیت  نیقوان یسازمان ملل در امور پناهندگان بر رو یعال یایساریکم
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کشور  7کشور تنها  2۶؛ اما در بین به کودکان وجود دارد تابعیت یمردان و زنان در خصوص اعطا انیم یکشور جهان نابرابر

 .کنندیمهستند که شدیدترین نوع تبعیض جنسیتی در انتقال تابعیت به فرزندان را اعمال 

کند. کشورهای گروه اول کشور به سه دسته استفاده می 26جدول زیر از یک طرح رنگی برای تقسیم قوانین این 

را به  از بدو تولد تابعیتش وجهچیهبه تواندهستند که بر اساس آن مادر نمی تابعیتی)قرمز رنگ( دارای قوانین 

کشور جهان هستند که دارای این  7تنها شود. فرزندش اعطا کند و هیچ استثنایی نیز در این خصوص قائل نمی

ی تابعیت در کشور باالترین ریسک ایجاد جمعیت ب 7وضعیت هستند و ایران نیز یکی از همین کشورها است. این 

از فرزندان حاصل از  یادکنندهیتهدو  توجهقابلدر ایران تعداد نامشخص ولی  کهنیاجهان را دارا هستند. )کما 

 .(اندتیهویبازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرایرانی بی تابعیت و 

 مثالعنوانبهاند )اقداماتی را برای رفع مشکالت بی تابعیتی انجام داده شورهای گروه دوم )نارنجی( قوانیندر ک 

  که پدرش ناشناخته است یا تابعیت ندارد(.ی ردن اعطای ملیت مادر به فرزندک مستثنا

دهد که بی کند اما اطمینان میقوانین کشورهای گروه سوم )زرد( نیز اعطای ملیت زن به فرزندش را محدود می

 نها در موارد اندکی ایجاد خواهد شد.تابعیتی ت

 مالزی باهاما

 بحرین موریتانی

 باربادوس نپال

 برونئی دارالسالم عمان

 بروندی قطر

 ایران عربستان سعودی

 عراق سیرالئون

 اردن سومالی

 کیریباتی سودان

 کویت سوازیلند

 لبنان سوریه

 لیبریا گوتو

 لیبی امارات متحده عربی
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 از اصالح قوانین تابعیت در کشورها ییهانمونه 3 – 5

را  ییهااستیسچه  ،یفرزندان حاصل از ازدواج زنان خود با اتباع خارج تیتابع مسئلهدر مواجهه با  ایدن یکشورها ریسا

از زنان با اتباع  یاست که بعض رانیفقط در کشور ا ایمطرح است؟ آ رانیکشور ا یمسئله فقط برا نیا اآی ؟اندگرفتهشیپ

که گفته  طورهمانکرده است؟  رییها تغنوع از ازدواج نیمتناسب با ا گرید یکشورها تیتابع نیقوان ایآ کنند؟یازدواج م یخارج

زنان و نیز پیوستن اکثر کشورهای جهان به کنوانسیون رفع  یهاجنبششد در قرن بیستم و با شدت گرفتن برابری خواهی 

 تیتابع نیقوان یبه بررس ،بخش نیدر ااصالح قوانین تابعیت خود گام برداشتند.  درراهتبعیض علیه زنان اکثر کشورها  هرگونه

 نیا یفرزندان حاصل از ازدواج زنان تابعه تیدر رابطه با تابع نیو بحر یجنوب یکره ن،یچ ،یاندونز ،یمالز ه،یترک یکشورها

 .شودیمپرداخته  یکشورها با مردان خارج

  هيترك •

 تیتابع نیمجموعه قوان انیبه ب ه،یترک یقانون اساس ۶۶ یاند. مادهشده نیبر اساس اصل خون تدو هیکشور ترک تیتابع نیقوان

 ند،یایب ایچهارچوب به دن نیخارج از ا ایدر چهارچوب ازدواج  یاهیپدر ترک ایمادر  کیکه از  یفرزندان پردازد؛یکشور م نیا

فرزندخواندگان  تیقائل نشده است. در مورد تابع یمرد و زن تفاوت نیب هیکشور ترک تیتابع نیان. قوشوندیمحسوب م یاهیترک

 نیا قبول کند، یسال را به فرزندخواندگ 18 ریز یفرد یاهیشهروند ترک کیرا مشخص کرده است: اگر  تیقانون وضع زین

 .دیآیدرم هیترک تیفرد به تابع

 ياندونز •

.  کندیاعطا م ییایاندونز تیتابع یبا مردان خارج ییایبه فرزندان حاصل ازدواج زنان اندونز یکشور اندونز تیتابع قانون

 یفرزند ن،یخواهد بود. همچن ییایباشد اندونز یخارج یبا مرد ییایاندونز یزن یرقانونیغ ای یکه حاصل ازدواج قانون یفرزند

 است. ییایباشد باز هم اندونز تیبدون تابع یبا مرد ییایزاندون یزن یکه حاصل ازدواج قانون

 راتییدشوار بود. اما همگام با تغ اریها بسنوع ازدواج نیفرزندان حاصل از ا یبرا ییایاندونز تی، کسب تابع200۶تا قبل از سال  

 نیکشور اصالح شد. آخر نیا تیقانون تابع ند،یآیدرم یکه به عقد مردان خارج ییایشدن تعداد زنان اندونز ادیو ز یجهان

و  یمرد خارج کیقانون، فرزندان حاصل ازدواج  نیاست. بر اساس ا 200۶مربوط به سال  زین یاندونز تیاصالح قانون تابع

خودشان را.  یکشور پدر تیدارند و هم تابع ییایاندونز تیهستند. هم تابع یتیدوتابع یسالگ 18تا سن  ییایزن اندونز کی

مشخص و  یول دهیچیمدارک ازدواج و...( پ پاسپورت،د،تول یامر )گواه نیمربوط به ا ازیو مدارک مورد ن هایالبته بوروکراس

 ایخود را مشخص کنند:  تیتابع فیسال وقت دارند که تکل 3 دندیسال( رس18) یکه به سن قانون نیمعلوم است. بعد از ا

بودن را  یتیتابعدو  یاجازه یاندونز نی. قوانندیایدرب شانیکشور پدر تیفقط به تابع ایخود را حفظ کنند  ییایاندونز تیتابع

 . دهدیسال نم 18 یبه افراد باال
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  يمالز •

 کهیدرصورتقائل نشده است.  یزن و مرد تفاوت نیکشور ب نیا تیقانون تابع ندیآیم ایبه دن یکه در خاک مالز یمورد فرزندان در

خواهد بود. اما در  ییایباشند، آن کودک مالز یدائم مالز میمق ایدر زمان تولد کودکشان شهروند  شانیدوهر  ایمرد  ایزن 

باشد، فرزند  ییایپدر مالز کهیدرصورتاصالت با خون پدر است و تنها  ند،یآیم ایبه دن یمالز اککه خارج از خ یمورد فرزندان

 خواهد بود. ییایهم مالز

با  ییایزن مالز کیروابط خارج از چهارچوب ازدواج  ایکه فرزند حاصل از ازدواج  کنندیم انیب یکشور مالز تیتابع نیقوان

 خواهد بود.  ییایمالز ،یدر صورت تولد در خاک مالز یخارج یمرد تبعه کی

کشور  یتبعه دیبا دیایب ایبه دن یازدواج کند و فرزندشان در خارج از خاک مالز یخارج یبا مرد ییایمالز یزن کهیدرصورت

 بشود.   اشیپدر

شود که  یخارج از چهارچوب ازدواج داشته باشد و صاحب فرزند یروابط یخارج یبا مرد ییایمالز یهم که زن یصورت در

 میعنوان مقبه تواندینخواهد بود. اما م یکشور مالز یاست، آن فرزند شهروند و تبعه یمحل تولدش خارج از خاک کشور مالز

درخواست  یکشور مالز یشهروند یبرا تواندیم چندسالهدر صورت اقامت  یشود و حت یوارد مالز شبه همراه مادر 1دائم

 بدهد. 

 نيچ •

 یوالد تبعه کیو  ینیوالد چ کی. کودک متولد شده از شوندیقائل نم یتفاوت ینیزن و مرد چ نیهم ب نیچ تیتابع نیقوان

 یتیدوتابع نیخواهد بود. کشور چ نیکشور چ یتبعه دیایب ایبه دن نیو چه خارج از چ دیایب ایبه دن نیچه در خاک چ یخارج

و بخواهند  یخارج یگریباشد و د ینیآمده چ ایبه دن نیکه در چ یکودک نیوالداز  یکی یبودن را قبول ندارد. در صورت

 ریپاسپورت غ یدوم برا یخارج شود و در درجه ینیچ تیاول از تابع یدر درجه دیداشته باشد با یخارج تیفرزندشان تابع

و دشوار  کیشدت بوروکراتبه یندیفرآ ینیچ تیاز تابع ینیکودک متولدشده در کشور چ کیدرخواست بدهند. خروج  ینیچ

 .شوندیفرزندشان منصرف م تیها از لغو تابعاز زوج یاریاست و بس

 یجنوب يكره •

. اما با اصالح قانون دیایدرب یجنوب یکره تیبه تابع توانستیبود م یاکه پدرش کره یفقط فرزند 1998جون  13قبل از  تا

 یجنوب یخواهد بود. کره یاکره زیباشند فرزند ن یا(کرهشانیکیمادر )حداقل  ایاگر پدر  1998در سال  یجنوب یکره تیتابع

                                                           
1 permanent resident 
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در  تیبدون تابع یکه از پدر و مادر یندفرز نیرا لغو کرد. همچن تیانتقال تابع یمرد برا وزن  نیتفاوت ب 1998بعد از سال 

 . شودیمحسوب م یجنوب یکره یهم تبعه دیایب ایبه دن یجنوب یخاک کره

 نيبحر •

 .شوندیمحسوب م ینیبحر ندیایب ایکشور به دن نیدر خاک ا ینیبحر یکه از پدر یتنها کسان ن،یبحر تیبا قانون تابع مطابق

 لیدلوجود آورده بود. چراکه به  ینیبحر ریبا مردان غ ینیفرزندان حاصل ازدواج زنان بحر یرا برا یادیقانون مشکالت ز نیا

کودکان و افراد حق  نیبه ا نیحکومت بحر 2009از سال  محروم بودند. نیدر بحر یزندگ یهیاز امکانات اول تینداشتن تابع

 یاقامت اتباع خارج یهااتیها را از مالشهروندان اعطا کرد و آن ریمانند سابه یو اقامت یو استفاده از خدمات درمان لیتحص

با  ینیکودک حاصل ازدواج زنان بحر 5۶84به  نیبحر هبا دستور پادشا 2015تا  200۶ یهاسال یط معاف کرد. نیدر بحر

 اعطا شد. تیتابع یمردان خارج

 دیطبق قانون جد به دستور پادشاه نباشد. ازین تیتابع یاعطا یبرا گریاست تا د تیقانون تابع رییبه دنبال تغ نیبحر مجلس

 دیبا ندیآیم ایکشور به دن نیخارج از خاک ا ایکشور  نیدر خاک ا ینیمادر بحر ایکه از پدر  یافراد یهیکل نیبحر تیتابع

 محسوب شوند. ینیبحر
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المللی برای ( خواهان تعهد کلی جامعه بینUNHCR، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان )2013در اکتبر سال 

میلیون فرد بی تابعیت در سراسر جهان زندگی  10حداقل طبق آمارهای این کمیساریا  تابعیتی شد.پایان دادن به بی

 .دیآیمدقیقه یک کودک بی تابعیت به دنیا  10کنند و هر می

 دهندیمبه شهروندان خود ارائه  عموماًحمایت ، حقوق و خدماتی که کشورها  هرگونهبدون داشتن تابعیت، افراد از 

از خدمات درمانی، اشتغال، آزادی و جابجایی  یریگبهرهمحروم هستند. افراد بدون تابعیت اغلب از حق تحصیل، 

دهند، مانند ازدواج، ثبت تولد هایی که سایر افراد جامعه انجام میتوانند فعالیتنمی هاآننیز محروم هستند. 

نوزادان و حتی داشتن گواهی دفن یا مرگ در پایان زندگی را انجام دهند. زندگی افراد بی تابعیت اغلب اوقات 

نیز به نمایش گذاشته  شانیزندگبخشی از  چیه ودهد ها گوش نمیشود و کسی هم به مشکالت آنمیدیده ن

کنند مگر اینکه بعدی نیز منتقل می یهانسلو بی تابعیتی خود را به  ندیآیمبی تابعیت به دنیا  هاآنشود. نمی

 این مصیبت متوقف شود.

توسط کمیساریای عالی سازمان  IBELONGکمپین  .دیآیمبی تابعیتی در جهان در اثر عوامل گوناگونی به وجود 

 جهانی برای رفع بی تابعیتی در جهان جلب شود.  یجامعهطراحی شد تا حمایت  2014ملل در سال 

ما »آنتونیو گوترش رئیس وقت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در مورد این کمپین گفته بود: 

از هر زمان دیگر فرصت داریم تا با نابرابری مبارزه کنیم و امیدوارم که تعداد اعضای این  ترشیبدر حال حاضر  

 «.به بی تابعیتی برخوردار باشدی پایان دادن برا مردمنفر برسد تا از حمایت الزم  هاونیلیمکمپین به 
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را ارائه نمود.  سالهده یبرنامهدر طی این کمپین کمیساریا برای پایان دادن به معضل بی تابعیتی در جهان یک 

 کند. کنشهیربی تابعیتی را در جهان  2024سال و تا پایان سال  10تا طی  کوشدیمعملیاتی  یبرنامهاین 

 زیر است: قراربهدر این برنامه  شدهدرجاقدامات  نیترمهم
 تابعیتی؛ ی بیهای موجود و عمده: حل موقعیت1اقدام 

 آید.: تضمین اینکه هیچ کودکی، بدون تابعیت به دنیا نمی2اقدام 

 جنسیتی از قوانین تابعیت؛: حذف تبعیض 3اقدام 

 : جلوگیری از انکار، حذف یا محرومیت از تابعیت بر اساس تبعیض؛4اقدام 

 تابعیتی در مورد تغییر مرز کشورها؛: جلوگیری از بی5اقدام 

 ها به شهروندان عادی؛ هویت و تسهیل تبدیل آن: حفاظت از مهاجران بی۶اقدام 

 تابعیتی؛ری از بی: تضمین ثبت تولد برای جلوگی7اقدام 

 : صدور اسناد تابعیت برای کسانی که استحقاق دریافت آن رادارند.8اقدام 

 تابعیتی سازمان ملل؛های بی: موافقت با کنوانسیون9اقدام 

 هویت؛ های بیهای کمّی و کیفی درباره جمعیت: بهبود تولید داده10اقدام 

جهان متفاوت است. در بعضی کشورها تبعیض جنسیتی موجود در  دالیل ایجاد جمعیت بی تابعیت در کشورهای مختلف

و  هاتیقومسیاسی و به رسمیت نشناختن  یهاضیتبع؛ در برخی کشورها شودیمقوانین باعث ایجاد جمعیت بی تابعیت 

عملیاتی کمیساریا متناسب  یبرنامه. شوندیم. مهاجران و پناهندگان در برخی کشورها باعث ایجاد جمعیت بی تابعیت هاتیاقل

و پیشنهادهایی را برای کاهش جمعیت بی تابعیتی و رفع معضالت آن  گذاردیماقدام صحه  10با هر کشور بر هر یک از این 

 .کندیمارائه 

 


