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 يونيه/حزيران ٦ -مايو / أيار٥جنيف، 
    ٢٠٠٨أغسطس / آب٨ -يوليه / متوز٧ و

   *التقرير الرابع عن طرد األجانب  
  السيد موريس كامتو، املقرر اخلاصمقدم من  

 

يوجه املقرر اخلاص أحر تشكراته إىل السيد ويليام وورستر علـى مـسامهته يف إعـداد هـذا التقريـر عـن طـرد                         * 
رسـة الـدول يف جمـال فقـدان اجلنـسية والتجريـد مـن        سيما البحث املهم الذي أجراه بـشأن مما     األجانب، وال 

 .ويتحمل املقرر اخلاص وحده املسؤولية عن فحوى هذا التقرير. اجلنسية يف إطار الطرد
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 مقدمة -أوال  
 -مـــايو / أيـــار٧(جلنـــة القـــانون الـــدويل، يف دورهتـــا التاســـعة واخلمـــسني   نظـــرعنـــد  - ١
ــه و /حزيــران ٥ ــه / متــوز٩يوني لتقريــر الثالــث عــن طــرد  يف ا) ٢٠٠٧سطس أغــ/ آب١ -يولي

، لـوحظ أن    “عدم جواز طرد الدولـة لرعاياهـا      ” املعنون   ٤ مشروع املادة    ال سيما األجانب، و 
سم حتـ  وة مفـصل دراسـة جـديرة بـأن تـدرس      أكثـر    نـسيتني أو  جل احلاملنيمسألة طرد األشخاص    

إىل أنــه  يــذهب ارأيــمثــة الواقــع أن و .)١(منفــصلة أو مــشروع مــادة ٤يف إطــار مــشروع املــادة 
 اللجنـة تنـوي أن تـساهم يف         تسـيما إذا كانـ     املـسألة يف هـذا الـسياق، وال       هذه  يتعني طرح    ال

أنــه بيــد . )٢(بتأييــد عــدة أعــضاءبالفعــل تعزيــز القاعــدة الــيت حتظــر طــرد املــواطنني والــيت حتظــى 
 .التحقق منهاطرح املسألة جانبا، عند االقتضاء، إال بعد ميكن  ال

 اجلنـسية، الـيت كانـت تـستخدم أحيانـا           إسـقاط املنوال نفسه، لـوحظ أن مـسألة        وعلى   - ٢
 .)١(لطرد، تستحق حتليال متعمقال أويلكشرط 

 مــسألة تنــاولوالحــظ املقــرر اخلــاص، يف تقريــره الثالــث، أنــه لــيس مــن املستــصوب     - ٣
ن الطـرد   ، مـا دامـت احلمايـة مـ        ٤مـشروع املـادة     إطـار    يف   ةمزدوجـ نـسية   جلاحلـاملني   املواطنني  

يكــون هلــذه املــسألة تــأثري، قــد وذهــب إىل أنــه . دولــة حيمــل الفــرد جنــسيتهاواجبــة علــى كــل 
الـرد  ألغـراض   أنـه   غـري   . سيما يف سياق احلماية الدبلوماسية يف حالـة الطـرد غـري املـشروع              وال

 يف هذا املوضـوع، عقـد املقـرر اخلـاص العـزم           تساؤالتعلى ما طرحه العديد من األعضاء من        
 إسـقاط وأيـضا يف مـسألة      مزدوجـة    جنـسية    احلـاملني عميق النظر يف مسألة طرد املواطنني       على ت 

 .وذلك هو موضوع هذا التقرير. )٣(للطردمتهيدا اجلنسية 
 

 الطرد يف حالة اجلنسية املزدوجة أو املتعددة -ثانيا  
ــتم تنظيمهــا ضــمن القــانون الــداخلي، بيــد أن   اجلنــسية أساســاًنــدرجت - ٤ يف  ينبغــي أن ي

الـصيغة املعتمـدة يف ديباجـة مـشاريع مـواد اللجنـة             هـذه   و. احلدود الـيت يرمسهـا القـانون الـدويل        
لفكـرة قدميـة    جتـسيٌد   إمنـا هـي      )٤(“جنسية األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفـة الـدول        ”بشأن  

فيمـا يتعلـق مبـسائل       ١٩٣٠أبريـل   /نيـسان  ١٢بوجه خاص يف اتفاقيـة الهـاي املؤرخـة          وردت  
 : قوانني اجلنسية، وهي تنص على ما يليتنازع بمعينة تتصل
__________ 

 .٢٢٧، الفقرة )A/62/10( ١٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم  )١( 
 .٢٢٨ ، الفقرةاملرجع نفسه )٢( 
 .٢٦١ ، الفقرةاملرجع نفسه )٣( 
 .، املرفق٥٥/١٥٣انظر قرار اجلمعية العامة  )٤( 
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ويــتعني أن تقبــل . لكــل دولــة أن حتــدد مــن هــم مواطنوهــا مبوجــب قانوهنــا  ”  
الــدول األخــرى هــذا القــانون، شــريطة أن يتماشــى مــع االتفاقيــات الدوليــة، والعــرف 

 .)٥(“الدويل، ومبادئ القانون املعترف هبا عموما فيما يتعلق باجلنسية

يتعني مراعـاة املـصاحل املـشروعة للـدول واألفـراد           ُيرتأى أنه   مسألة اجلنسية،   ص  خبصوو - ٥
وفيمـا يتعلـق مبـصاحل األفـراد، يكـرس اإلعـالن العـاملي        .  علـى النحـو الواجـب   ،يف الوقت نفسه  
؛ )٦(نـسية جب التمتـع حـق كـل فـرد يف         ١٩٤٨ ديـسمرب / كـانون األول   ١املؤرخ  حلقوق اإلنسان   

ديـسمرب  / كـانون األول ١٦املـؤرخ  اص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية    ويعترف العهد الـدويل اخلـ   
 حبـق كـل طفـل    )٨(١٩٨٩ نـوفمرب / تشرين الثاين٢٠املؤرخة  واتفاقية حقوق الطفل     )٧(١٩٦٦

 اتفاقية بـشأن خفـض   ١٩٦١أغسطس / آب٣٠ اعتمدت الدول يف  بينمايف اكتساب جنسية،    
 تـشرين  ٦ األوروبيـة بـشأن اجلنـسية املؤرخـة        التفاقيـة  ا فـإن ،  وباملثل. )٩(حاالت انعدام اجلنسية  

جنـسية األشـخاص الطبيعـيني يف       ”اللجنـة بـشأن     الـيت قدمتـها     واد  امل و )١٠(١٩٩٧ نوفمرب/الثاين
 كـانون   ١٢الـيت أحاطـت هبـا اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة علمـا يف                  و ،“حالة خالفـة الـدول    

وفيمــا يتعلــق بالــدول، . نــسيةعلــى مبــدأ احلــق يف اجلكلــها ، ترتكــز )١١(٢٠٠٠ ديـسمرب /األول
 شـريطة  هأو سحبها منـ ألي فرد تقتضي مصاحلها املشروعة االعتراف حبريتها يف منح جنسيتها  

. أن تتماشى هـذه التـدابري مـع املبـادئ ذات الـصلة الـيت أرسـاها القـانون الـدويل يف هـذا اجملـال             
ة واحلـصرية، أو علـى   وعليه، فالدولة حـرة يف أن ترسـي ضـمن قانوهنـا قاعـدة اجلنـسية الوحيـد                 

 .العكس من ذلك، أن تقبل حاليت ازدواجية اجلنسية أو تعددها
. اإلشـارة أن ممارسـة اجلنـسية املزدوجـة أو املتعـددة نزعـة حديثـة العهـد نـسبيا                    ب وجتدر - ٦

. أكثـر  اكتساب الفرد نفسه جنسيتني أو    يشجع يف املاضي على     القانون الدويل   وفعال، مل يكن    
ــه كــان االعتــراض علــى اجلنــسية املزدوجــة    عهــد قريــب، فحــىت، ويف احلقيقــة يــضاهي يف قوت

 الزيـادة يف حـاالت اجلنـسية املزدوجـة       ظهـرت قـد   و. احلركة الرامية إىل تفـادي انعـدام اجلنـسية        
اب األمـر إىل احلالـة الزوجيـة للنـساء الالئـي يكتـسنب              وعـزا بعـض الكتّـ     . خالل العقود األخرية  

__________ 
 انظــر أيــضا  ؛١٩٣٧يوليــه /متــوز ١  دخلــت حيــز النفــاذ يفاملــادة األوىل مــن االتفاقيــة املــذكورة، الــيت انظــر  )٥( 

Société des Nations, Recueil des Traités ، ٩٨ ، الصفحة١٧٩اجمللد. 
 .١ ، الفقرة١٥ املادة ،)٣-د( ألف ٢١٧انظر قرار اجلمعية العامة  )٦( 
 .٣ ، الفقرة٢٤، املرفق، املادة )٢١-د(ألف  ٢٢٠٠انظر قرار اجلمعية العامة  )٧( 
 .٧  املرفق، املادة،٤٤/٢٥انظر قرار اجلمعية العامة  )٨( 
 .١٤٤٥٨، الرقم ٩٨٩، اجمللد Nations Unies, Recueil des Traités: انظر )٩( 
 . من االتفاقية املذكورة٤ املادة Série des Traités du Conseil de l'Europe No. 166, (S.T.C.E): انظر )١٠( 
 .١ ، املرفق، املادة٥٥/١٥٣ لعامةانظر قرار اجلمعية ا )١١( 



A/CN.4/594  
 

08-28321 5 
 

هــا مــا يــشهده  دفاموميكــن إضــافة أســباب أخــرى  . )١٢(اج الــزوعالقــاتجنــسية ثانيــة حبكــم  
كثافـة حركـات اهلجـرة الدوليـة ونـزوع املهـاجرين إىل االسـتقرار               عصرنا من عوملة، مـن قبيـل        

يف حتـسني انـدماجهم     حيـث يتـيح هلـم احلـصول علـى اجلنـسية             املستقبلة  بشكل دائم يف البلدان     
 .النظام االجتماعي والسياسي واالقتصادي

 
 أجنيب؟اجلنسية اجلنسية أو متعدد مزدوج ل  ه -ألف  

مبزدوجــي تطــرح مــسألة طــرد األجانــب مــشاكل قانونيــة خاصــة عنــدما يتعلــق األمــر    - ٧
نـسية  جلفي املقام األول، عندما يكون الـشخص املعـّرض للطـرد حـامال              ف. يهاأو متعدد اجلنسية  

بعبـارة أخـرى، هـل ميكـن        الدولة الطاردة، هل ينطبق مبدأ عدم طرد املواطنني بصفة مطلقـة؟ و           
اعتبار الشخص املعـرض للطـرد أجنبيـا حـىت وإن مل يفقـد أيـا مـن جنـسياته؟ ويف املقـام الثـاين،                       

نسية قبل سـحب    اجل مزدوج لذلك، هل تنتهك الدولة القانون الدويل بطردها شخصا          استتباعاً
 ؟أوالًمنه جنسيتها 

 مـع مواطنيهـا احلـاملني        فعـالً  خبصوص النقطة األوىل، يالحظ أن بعض الدول تتعامل       و - ٨
أسـتراليا  تبادلـت  ويف هـذه الـصدد،   . نسية أخرى وكأهنم أجانب ألغراض أخرى غري الطـرد     جل

املزدوجـو اجلنـسية    مواطنومهـا   سيعامل  بشأن معاهدهتما القنصلية، مبقتضاها      مذكرات وهنغاريا
ء فتـرة إقامـة مؤقتـة        يف البلد اآلخر مـىت دخـل األشـخاص املعنيـون البلـد لقـضا               معاملة األجانب 

ســبق أن نظــرت قــد و. )١٣(باســتخدام جــواز ســفر الدولــة األخــرى ممهــورا بالتأشــرية املالئمــة  
أستراليا بالفعل يف إمكانية تقييد بعض احلقـوق الـيت يتمتـع هبـا مواطنوهـا، ومـن مث معاملـة مـن                       

ة األمريكيــ الواليــات املتحــدة  تبادلــتو. )١٤(حيمــل منــهم جنــسية أخــرى معاملــة األجانــب     
__________ 

 Rey Koslowski, “Challenges of International Cooperation in a World of Increasing Dual: انظــر )١٢( 

Nationality”, in Kay Hail Bronner et David Martin (dir. publ.), Rights and Duties of Dual Nationals: 

Evolution and Prospects, La Haye, Kluwer International Law, 2003, pp. 157-182. 
 Ryszard W. Piotrowicz, “The Australian-Hungarian Consular Treaty of 1988 and the Regulation of: نظـر ا )١٣( 

Dual Nationality”, The Sydney Law Review, vol. 12, 1990,  وال سيما الـصفحات  ٥٨٣-٥٦٩، الصفحات 
٥٧٦-٥٧٢. 

 Giovanni Kojanec, “Multiple Nationality” (rapport), in Proceedings of the First European Conference:انظر )١٤( 

on Nationality: “Trends and Developments in National and International Law on Nationality” (Strasbourg, 

18 et 19 octobre 1999), CONF/NAT (99) PRO1, 3 février 2000 .  مـة العليـا   كقـرار احمل ”: ويـضيف الكاتـب أن
 مـن الدسـتور، ال جيـوز    ٤٤ ، مبوجـب املـادة  قـضي بأنـه  ، الـذي ي ١٩٩٩ يونيـه /يف أستراليا، الـصادر يف حزيـران   

للمواطن األسترايل الـذي حيمـل يف الوقـت نفـسه جنـسية أخـرى أن ينتخـب لـشغل مقعـد يف الربملـان االحتـادي                   
، ٤٣ الــصفحة، املرجــع نفــسه. (“، إمنــا يوضــح هــذا املفهــوم ‘ أجنبيــةدولــة’ربطــه مــع ت الــيت تالــصالبــسبب 
 .)٥ و ١ الفقرة
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املعاهدات القنـصلية املربمـة فيمـا بينـها،          مذكرات بشأن    )١٦( وأيضا كندا وهنغاريا   )١٥(وبولونيا
إمكانيـة  كفالـة   يكمـن يف    ات  يـ القصد من إبرام هـذه االتفاق     يبدو أن   و. أحكام مماثلة تنص على   

ــواطينعــودة  ــع       م ــهم يف اخلــارج، م ــرة إقامت ــضاء فت ــد ق ــدهم األصــلي بع ــة إىل بل ــدول املعني  ال
 . جبنسية البلد الذي زاروههماحتفاظ

املرفوعـة أمـام جلنـة املطالبـات املختلطـة      ) Georges Pinson(ويف قضية جورج بانسون  - ٩
، كانـت فرنـسا قـد عرضـت مطلبـا قدمـه شـخص حيمـل                 ١٩٢٨ بني فرنسا واملكسيك يف عام    

 بـأن القـضية   ولـو أقـر     حـىت   ”وكانت اللجنة قد رأت أنـه       . جنسية مزدوجة فرنسية ومكسيكية   
  كـبرية يف أن املـدعي      اشـكوك ان مثة   قضية جنسية مزدوجة من وجهة النظر القانونية الصرفة، ف        

ــة، نظــرا ألن احلكومــة املكــسيكية نفــسها    مــع ذلــك  كــان ســيحجم   عــن االحتجــاج باالتفاقي
ويف ضــوء هــذه . )١٧(“درجــت دائمــا علــى اعتبــاره مواطنــا فرنــسيا، بــشكل رمســي وحــصري 

 أن تعترب مواطنيها أجانـب عنـدما حيمـل هـؤالء املواطنـون      بالفعلالقضية، يبدو أن الدول ميكن  
مـزدوج  ومن شأن موقف مـن هـذا القبيـل أن يـسهل علـى الدولـة املعنيـة طـرد                     . جنسية أخرى 

وسنوضح يف مقـام الحـق أن هـذا الـسلوك ال ميكـن أن يـشكل لوحـده أساسـا كافيـا            . اجلنسية
 هـذه الدولــة  تـسقط عنـه  ة الطـاردة مـا مل   للطـرد مـا دام الـشخص املعـين يظـل مواطنـا يف الدولـ       

 .رمسيا جنسيتها، ومبقدوره االحتجاج هبذه اجلنسية للطعن يف شرعية طرده
ــدا مبــسألة مــشروعية طــرد شــخص حيمــل       - ١٠ ــة الــيت تتعلــق حتدي وخبــصوص النقطــة الثاني

جنسيات متعـددة دون أن جتـرده الدولـة الطـاردة مـسبقا مـن جنـسيتها، فـإن قاعـدة منـع طـرد                         
__________ 

ــذكرات )١٥(  ــةم ــم  متبادل ــذكرة رق ــار٣١  املؤرخــة٣٨ ، امل ــايو/ أي ــصلية،   (١٩٧٢ م ــة القن ــة عمــال باالتفاقي  املؤرخ
يعتـرب  ”) (١٩٧٣ يوليـه / متوز ٦ نفاذ يف دخلت حيز ال  (،  ) بولندا و الواليات املتحدة     بني ،١٩٧٢ مايو/أيار ٣١

األشخاص الذين يدخلون اجلمهورية البولندية الشعبية يف زيارات مؤقتـة علـى أسـاس جـوازات سـفر الواليـات                  
وفقـا  (املتحدة ممهورة بتأشريات دخول بولندية، على مدى الفتـرة الـيت ُمـنح هلـم مبوجبـها مركـز الزائـر املؤقـت                        

لواليــات املتحــدة يف نظــر الــسلطات البولنديــة املختــصة ألغــراض كفالــة احلمايــة  ا، مــواطين)لــصالحية التأشــرية
مـن االتفاقيـة وحـق املغـادرة دومنـا اإلدالء مبزيـد مـن الوثـائق، بغـض النظـر                      ٢٩القنصلية اليت تنص عليها املـادة       

 ).صحيح ، والعكس“إذا كانوا حيملون جنسية اجلمهورية البولندية الشعبية أم ال عما
 )١٦( Recueil des traités Nations Unies,مبثابـة اتفـاق بـشأن بعـض     متبادلـة  رسائل ” ١٢ ٣٥٦رقم ، ٨٦٢ ، اجمللد

أرفـق باالتفـاق     (“١٩٦٤ يونيـه / حزيـران  ١١  اجلوازات، بني كندا وهنغاريا، أوتاوا،     مسائلاملسائل القنصلية و  
 .١٩٦٥ مايو/ أيار٢٥ دخل حيز النفاذ يفو، )التجاري املوقع يف اليوم نفسه

، Annual Digest of Public International Law Cases (1927-1928), Case No. 195, pp. 299ss, à la p. 300: انظر )١٧( 
؛ وورد Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales internationales, vol. V, pp. 327 ss: وانظـر أيـضا  
 Myres S. MacDougal, Harold D. Lasswell et Lung-Chu Chen, « Nationality and: يفذلـك  تعليـق علـى   

Human Rights: The Protection of the Individual in External Arenas », Yale Law Journal, vol. 83, 1974, pp. 

900-908. 
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، والـيت حظيـت بتأييـد أعـضاء         )١٨(دولة ملواطنيها اليت اقترحها املقرر اخلاص يف تقريره الثالث        ال
. حمل على تأييد فكرة أن هذا الضرب من الطرد يتناىف مع القـانون الـدويل             اللجنة باإلمجاع، تَ  

ــسبقاً    مزدوجــي غــري أن حــاالت طــرد    ــدهم م ــاردة بتجري ــة الط ــام الدول ــسية دون قي ــن اجلن  م
 جنـسية   كانـت في العديد مـن احلـاالت،       ف. يست نادرة على صعيد املمارسة العملية     جنسيتها ل 

عدم طرد الدولة ملواطنيها، تقـوم بعـض        ب لاللتزام  وامتثاالً .غري واضحة الشخص املعرض للطرد    
بتجريــد الــشخص املعــين مــن جنــسيته مــن بــاب التحــوط القــانوين، أو تــرفض  الطــاردة الــدول 

نالحـظ أيـضا   لكننـا  . دم ثبوهتا مبا فيه الكفاية لـصاحل املعـين بـاألمر    ع بدعوىاالعتراف جبنسيته   
 .وجود ممارسة خمالفة

 هامن جنـسيته قبـل إقـدام      زدوج اجلنسية   تجريد املواطن امل  إلزام الدولة الطاردة ب   أن  بيد   - ١١
فتنفيـذ التـزام مـن هـذا القبيـل ميكـن أن ينـال مـن حـق                   :  ال خيلـو مـن حمـاذير       على أي طـرد أمـرٌ     

وعليه، إذا قرر الشخص املطرود أن يعود إىل الدولـة الطـاردة، عقـب تغـيري     . رود يف العودة املط
تجريـد مـن اجلنـسية؛ ألنـه        البـسبب   سيصادف تعقيـدات يف مـسعاه       احلكومة على سبيل املثال،     

ــة        ــسيتعني علــى الدول ــد أجــنيب، وإال ف ــدخول إىل بل ــذي يطلــب ال ــة األجــنيب ال ســيعامل معامل
 شـرط ومـن مث، يبـدو أن تنفيـذ         .  ملمارسـة حقـه يف العـودة       ه جنـسيته تيـسرياً    الطاردة أن تعيـد لـ     

ــل الــشخص املــ  ــد   زدوج اجلحتوي ــق جتري ــسية إىل أجــنيب، عــن طري ــسية هن ــل طــرده،    مــن اجلن قب
 بالضرورة يف مصلحة الشخص املطرود الذي ترمـي اللجنـة مـن خـالل عملـها بـشأن        يصّب ال

 .ممكنوجه  حقوقه بأفضلمحاية مسألة طرد األجانب إىل 
 : للمالحظات السابقة، يرى املقرر اخلاص أنه ينبغي اإلفادة مبا يليواعتباراً - ١٢

ــواطنني      )أ(  ــى املـ ــواطنني علـ ــرد املـ ــدم طـ ــدأ عـ ــق مبـ ــي اجلال ينطبـ ــسية مزدوجـ نـ
 عدا إذا كان الطرد سيسفر عن حاالت انعدام اجلنسية؛ ، مايهامتعدد أو

 الـدول ومـصلحة األشـخاص املطـرودين          ممارسة بعض  ليس من احملبذ يف ضوء     )ب( 
 قبـل    اجلنـسية  نـسية أو متعـدد    اجل زدوجأنفسهم سّن قاعدة تنص على لـزوم جتريـد الـشخص املـ            

 .اإلقدام على الطرد

وتزداد تعقيدا املشاكل القانونية اليت يثريها الطرد تبعا لكون الدولة الطاردة هـي دولـة                - ١٣
ض للطـرد أم ال، أو لكـون الـشخص املعـرض للطـرد              اجلنسية الغالبـة أو الفعليـة للـشخص املعـر         

 .اجلنسية الغالبة أو الفعلية لتلك الدولةحيمل ال  حيمل أو
 

__________ 
 .٥٧ الفقرة ، A/CN.4/581انظر الوثيقة )١٨( 
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 هل الدولة الطاردة هي دولة اجلنسية الغالبة أو الفعلية للشخص املطرود؟ -باء  
ــساب         - ١٤ ــاين، دراســة شــروط اكت ــره الث ــا ذكــر يف تقري ــرر اخلــاص، كم سيتحاشــى املق

وقـد أوضـح    .  املوضوع حمل البحث هو طرد األجانب ال النظام القانوين للجنـسية           اجلنسية ألن 
، يف تقريــره األول ويف “احلمايــة الدبلوماســية”جــون دوغــارد، املقــرر اخلــاص املعــين مبوضــوع 

 لذاك التقرير الصعوبات اليت تكتنـف تلـك املـسألة مبينـا حـدود اآلثـار املترتبـة علـى                     ١اإلضافة  
ضية نوتبــوم، وهــو القــرار الــذي ال ينبغــي، حــسب رأيــه، اســتنباط قاعــدة    قــرار احملكمــة يف قــ 

جنــسية األشــخاص ”وعــالوة علــى ذلــك، فــإن املــواد الــيت أعــدهتا اللجنــة عــن   . )١٩(منــه عامــة
ــة خ  ــيني يف حال ــدول الطبيع ــيم   ”تأخــذ بـــ  “ الفــة ال ــة االعتياديــة يف اإلقل معيــارا “ حمــل اإلقام

 .)٢٠(اجلنسية لقرينة
سية الغالبة أو الفعلية راسخ يف القـانون الـدويل وال حاجـة هنـا إىل تناولـه                  ومفهوم اجلن  - ١٥

الطـابع الـذي تتـسم بـه اجلنـسية حينمـا تعـرب              ”ويكفي التذكري بأن املقصود هبا هـو        . باستفاضة
أقوى من مثيلتـها الـيت     ) اجتماعية وثقافية ولغوية وغري ذلك    (عن ارتباط شخص بدولة بروابط      

ولـئن لـوحظ يف إطـار ممارسـات الـدول ولـدى الكُّتـاب تفـضيل           .)٢١(“قد تربطه بدولة أخـرى    
، فإن كال التعبريين مع ذلك ُيستعمل للداللة على قاعـدة مـن قواعـد               “اجلنسية الفعلية ”لعبارة  

ــسيات     ــدد اجلنـ ــة تعـ ــق يف حالـ ــدويل تنطبـ ــانون الـ ــة    . القـ ــرت حمكمـ ــك، ذكـ ــى ذلـ ــاء علـ وبنـ
“ جتـــارات”ية إصـــفهانيان ضـــد مـــصرف بـــني إيـــران والواليـــات املتحـــدة يف قـــض املطالبـــات

)Esphanian c. Bank Tejarat (ــسية     ”: أن ــة هــي قاعــدة اجلن ــدويل املنطبق قاعــدة القــانون ال
 .)٢٢(“والفعلية الغالبة
واملبـدأ  . وُيطبق معيار اجلنـسية الفعليـة يف حالـة تنـازع اجلنـسيات الناشـئ عـن تعـددها                  - ١٦

. أو اجلنـــسيات األخـــرى يف حالـــة تنازعهـــاهنـــا هـــو تـــرجيح اجلنـــسية الغالبـــة علـــى اجلنـــسية 
 .هايتعلق مبسألة الطرد، ينبغي التمييز بني حاالت ازدواج اجلنسية وحاالت تعدد وفيما
ففي حالة ازدواج اجلنسية، يكون السؤال املطروح هو حتديد اجلنسية الغالبـة مـن بـني                 - ١٧

ية الدولـة الطـاردة هـي       فـإذا كانـت جنـس     . اجلنسيتني اللـتني حيملـهما الـشخص املعـرض للطـرد          
اجلنسية الغالبة للشخص املعين، فال جيوز هلذه الدولة، من حيث املبدأ واملنطق السليم أن تطـرد                

ومـع ذلـك، فـإن هـذه        . أحد رعاياهـا وذلـك عمـال بقاعـدة عـدم جـواز طـرد الـدول لرعاياهـا                  
__________ 

 .١٣٣-١٢٩، الصفحات )اجلزء الثاين(لد الثاين ، اجمل٢٠٠٠حولية جلنة القانون الدويل، : انظر )١٩( 
 .٥، املرفق، املادة ٥٥/١٥٣انظر القرار  )٢٠( 
 ..Dictionnaire de droit international public (sous la direction de Jean Salmon), Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 725:انظر )٢١( 
 .١٩٨٣مارس / آذار٢٩، احلكم املؤرخ United States Claims Tribunal Reports, Vol. II, p. 159: انظر )٢٢( 
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هــو القاعــدة، خالفــا للــرأي الــذي أعــرب عنــه أحــد أعــضاء اللجنــة، ليــست قاعــدة مطلقــة و    
شـيبويا   - ويف التقرير الذي أعـده الـسيد موبانغـا        . )٢٣(ذكره املقرر اخلاص يف تقريره الثالث      ما

ــة حقــوق اإلنــسان عــن     حــق كــل فــرد يف مغــادرة  ”للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي وجلن
، يعـرب ذاك املقـرر عـن وجهـة نظـر            “ليـه إبلد من البلدان، مبا يف ذلك وطنـه، ويف العـودة             أي

ــث يؤ  ــشاهبة حي ــدان         م ــة البل ــريطة موافق ــداهنم ش ــن بل ــردهم م ــة ميكــن ط ــا الدول كــد أن رعاي
 :  شيبويا أنه-ويذكر السيد موبانغا . املستقبلة
ــصرحية       ”   ــة ال ــوافرت املوافق ــة مــىت ت ــا الدول ــى ذلــك طــرد رعاي ــاء عل جيــوز بن

 اليت إن طلبت السماح بعودهتم وجب على دولـة اجلنـسية             املستقبلة الضمنية للدولة  أو
 .)٢٤(“ح هلم جمددا بدخول إقليمهاالسما

غري أن املقرر اخلاص ذكر أن موافقة الدولـة املـستقبلة للـشخص املطـرود، وإن كانـت           - ١٨
الزمة يف حالة عدم محله جلنسيتها، ال حمل الشتراطها، إذا كانـت هـذه الدولـة يف الوقـت ذاتـه            

لـة املـستقبلة، حـىت وإن       وعلـة ذلـك أن الدو     . إحدى الـدولتني اللـتني حيمـل املطـرود جنـسيتهما          
تكن دولة اجلنسية الغالبة أو الفعليـة للمطـرود، ال تـزال تربطهـا بـه صـلة قانونيـة رمسيـة هـي                         مل

فدولـة اجلنـسية غـري      . صلة اجلنسية الـيت ميكـن لـه أن يطالـب حبقـه فيهـا إن اقتـضى األمـر ذلـك                     
ذلـك مبقتـضى قاعـدة مـن        الغالبة ملزمة باستقبال مواطنها الذي طردته دولـة اجلنـسية الغالبـة، و            

قواعــد القــانون الــدويل تــرد علــى ســبيل املثــال يف االتفاقيــة املتعلقــة مبركــز األجانــب يف أقــاليم   
 منـها   ٦، والـيت تـنص املـادة        ١٩٢٨فربايـر   / شـباط  ٢٠األطراف املتعاقدة، املوقعـة يف هافانـا يف         

الــذين يتوجهــون  ُتلــَزُم الــدول باســتقبال رعاياهــا املطــرودين مــن اخلــارج       ”: علــى مــا يلــي  
 .)٢٥(“أقاليمها إىل
ففي قضية جاما ضـد  . وميكن أن تكون موافقة الدولة يف حالة الطرد ضمنية أو مفترضة          - ١٩

، )٢٦()Jama v. Immigration and Customs Enforcement (إدارة إنفـاذ قـوانني اهلجـرة واجلمـارك    
يفيد عدم اشتراط املوافقة املـسبقة      فسرت احملكمة العليا للواليات املتحدة القانون األمريكي مبا         

أنــه مــن احملبــذ وجــود  ورغــم. للبلــد املــستقبل حينمــا تــشرع الواليــات املتحــدة يف طــرد أجــنيب
ليس بوسعها افتـراض خـالف      املوافقة املسبقة، فقد قررت احملكمة أن القانون ال يشترطها وأنه         

ضية علـى املوافقـة املـسبقة       وجدير بالـذكر أن احلكومـة األمريكيـة مل حتـصل يف هـذه القـ               . ذلك
__________ 

 .٥٦-٤٩ الفقرات A/CN.4/581الوثيقة : انظر )٢٣( 
 .١١٦، الفقرة E/CN.4/Sub.2/1988/35انظر الوثيقة  )٢٤( 
 .Societe de Nations, Recuel des Traités, vol. 132, no 3045: انظر )٢٥( 
 .U.S. 335 (2005) 543: انظر )٢٦( 
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ــستقبلة وهــي        ــة امل ــة حيــث أن الدول ــدورها أن تطلــب املوافق ــه مل يكــن مبق ــستقبل ألن ــد امل للبل
. الــصومال، كانــت يف ذلــك الوقــت منــهارة وال توجــد هبــا حكومــة قائمــة بتــصريف األمــور    

لــيس تقــدير احملكمــة أن احلكومــة  إىل إىل حــد كــبري يعــزى كــان هــذا التفــسري للقــانون   ورمبــا
ــستقبلة   باســتطاعتها احتجــاز أجــنيب ألجــل غــري حمــدد يف انتظــار طــرده      ــة امل ــت الدول  إذا كان

وقـصرت احملكمـة العليـا رأيهـا علـى ذلـك، فلـم              . )٢٧(رفضت رفضا قاطعا استقبال املطـرود      قد
 .التحديد تتطرق إىل دراسة االلتزامات الناشئة مبقتضى القانون الدويل على وجه

احلالـة الـسياسية العامـة يف الدولـة         علـى   جة من سند، فـإن ارتكازهـا        ورغم ما هلذه احل    - ٢٠
. املــستقبلة ُيغفــل احلقــوق الواجبــة لألفــراد وال ســيما ضــرورة محايــة حقــوق الــشخص املطــرود

والواقع أن حالة الفوضى اليت تسود بلـدا، وتتمثـل يف حكومـة معطلـة وانعـدام األمـن عمومـا،                     
ــة املالئمــة الســتقبال شــ    ــست بالبيئ ــد أجــنيب  لي ــة يف  . خص مطــرود مــن بل ــار الدول ــل إن اهني ب

الــصومال، وقــد امتلــك زمــام األمــور فيــه أمــراء احلــرب وســادته أعمــال العنــف الوحــشية الــيت  
وعلى سبيل التذكري يشار إىل اجلنود األمـريكيني الـذي ُربطـوا يف             (ترتكبها العصابات املسلحة    

ن يعـرض حيـاة الـشخص املطـرود     ، مـن شـأنه أ  )مركبات وجرت جثـثهم يف شـوارع مقديـشو      
يـة بـني    وبناء على ذلك، فقد كان من األصـوب أن ُيراعـى إىل جانـب العالقـات الرمس                . للخطر

 .الدول مصري الشخص املعين
ورمبــا كــان حتديــد اجلنــسية الغالبــة، يف بعــض األحــوال، أمــرا جــد عــسري؛ فقــد يكــون  - ٢١

حمـل  ”مـا بـأن معيـار حتديـدها هـو       للشخص املعّرض للطرد أكثـر مـن جنـسية واحـدة غالبـة عل             
ففي حاالت ليست بالقليلة يعـيش الـشخص        . أيضابل واملصاحل االقتصادية    “ اإلقامة االعتيادية 

ملدة ستة اشهر يف بلـد آخـر حيمـل جنـسيته إضـافة إىل جنـسية البلـد األول، وتكـون لـه عـالوة                
سية إىل دولـة ثالثـة   وطـرد مـزدوج اجلنـ   . على ذلك مصاحل اقتصادية يف البلدين على حـد سـواء         

 الـواردة يف التقريـر    ٤ من مشروع املـادة      ٢يطرح إشكاال قانونيا بعينه؛ فلو اعُتمدت الفقرة         ال
وال يبقـى  . الثالث، ملا جاز الطرد يف هذه احلالة إال ألسباب استثنائية ومبوافقة الدولـة املـستقبلة              

 احلالـة؟ وإن جـاز، فعلـى أي         فهـل جيـوز الطـرد يف هـذه        : إال الطرد إىل دولـة اجلنـسية األخـرى        
أن موافقتــها يف هــذه    أســاس قــانوين؟ وهــل ميكــن أن يــتم دون موافقــة الدولــة املــستقبلة أم       

 ضرورية؟  احلالة

__________ 
وهـي قـضية تناولـت    ) (زادفيداس ضد دافيـز  (Zadvydas v. Davis, 533 U.S. 678 (2001): انظر يف هذا الصدد )٢٧( 

حالــة أجنبــيني أحــدمها مولــود يف ليتوانيــا واآلخــر مولــود يف كمبوديــا رفــضت أملانيــا الــسماح هلمــا بــدخول   
 ).إقليمها رغم عدم وجود اتفاق إلعادهتما إىل الوطن
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واستنادا إىل املقـرر اخلـاص فإنـه يف احلالـة الـيت تكـون فيهـا للـشخص املعـين جنـسيتان                        - ٢٢
اء طرد الـشخص املعـين إىل الدولـة    كالمها غالبة وال خيشى أن تنشأ حالة انعدام جنسية من جر       

 :الطرد إال يف حالتني افتراضيتنياألخرى اليت حيمل جنسيتها هي أيضا، ال جيوز 
ويف : حالة احتفاظ الدولـة الطـاردة لفائـدة الـشخص املعـين حبقـه يف جنـسيتها               )أ( 

 خرية؛ هذه احلالة ال جيوز هلا طرده إىل إقليم دولة اجلنسية الثانية إال مبوافقة هذه األ
: حالة إسقاط الدولة الطاردة جلنـسيتها عـن الـشخص املعـين ممـا جيعلـه أجنبيـا                   )ب( 

ويف هذه احلالة يندرج الطرد يف إطار القانون العام لطرد األجانب مبا أن املطرود يصبح وحيـد                 
 . اجلنسية وال حيمل إال جنسية الدولة املستقبلة

دول وال إىل اجتهاد قـضائي قـد تـؤدي يف    وهذه األفكار اليت ال تستند إىل ممارسات ال    
أحــسن األحــوال إىل تطــوير تــدرجيي للقــانون الــدويل يف هــذا اجملــال، غــري أنــه ال بــد أن يتــبني   

 . وجود فائدة عملية تنبثق عن تطوير القانون وهو األمر الذي يشك فيه املقرر اخلاص
. متعـدد اجلنـسيات   د  وتبدو املشكلة أكثر تعقيدا حينما يكون الـشخص املعـرض للطـر            - ٢٣

ففي هذه احلالة، ال يكـون تنـازع اجلنـسيات بـني دولـتني اثنـتني فقـط كمـا هـو احلـال بالنـسبة                          
ويف حالـة محـل     . الزدواج اجلنسية، بل يكون بني ثالث دول على األقل ورمبا أكثـر مـن ذلـك               

طبيـق  الشخص املعين للجنـسية الغالبـة لدولـة واحـدة أو دولـتني فقـط مـن هـذه الـدول، تعـّين ت                       
ــة إىل        ــسية الغالب ــيت اجلن ــسابق ذكــره إذا كــان الطــرد مــن واحــدة مــن دول األســاس املنطقــي ال

ــة حيمــل        . األخــرى ــل دول ــة إذا كــان الطــرد مــن قب ــصورة خمتلف ــد يطــرح ب غــري أن املــشكل ق
الــشخص املعــين جنــسيتها الغالبــة إىل دولــة اجلنــسية غــري الغالبــة أو مــن هــذه األخــرية إىل دولــة 

، هــل جتــرد الدولــة الطــاردة الــشخص املعــّرض للطــرد مــن  األوىلاحلالــة ففــي . بــةاجلنــسية الغال
اجلنسية حىت تتجنب طرد أحد رعاياها أو تتحرر مـن االلتـزام باحلـصول علـى املوافقـة املـسبقة                    

، هـل جيـوز     ة الثانيـ  احلالـة للدولة املستقبلة الـيت ال حيمـل الـشخص املعـين جنـسيتها الغالبـة؟ ويف                 
الــيت ال حيمــل الــشخص جنــسيتها الغالبــة أن تطــرده إىل الدولــة املــستقبلة الــيت  للدولــة الطــاردة 

ــام مــسبقا       ــة دون اشــتراط احلــصول علــى موافقــة هــذه األخــرية وال القي حيمــل جنــسيتها الغالب
 بتجريد املطرود من اجلنسية مبا أن الدولة املستقبلة هي دولة اجلنسية الفعلية؟ 

يف ظل هذه االعتبارات املـستندة إىل جنـسية الـشخص           هذه كلها تساؤالت قد ُتطرح       - ٢٤
املعّرض للطرد مع األخذ باجلنسية الغالبـة أو غـري الغالبـة معيـارا يف حالـة تعـدد اجلنـسيات الـيت                       

وال يــزال املقــرر اخلــاص يــشكك يف الفائــدة واجلــدوى   . ينــشأ عنــها تنــازع إجيــايب فيمــا بينــها  
وهو يرى أنه مـن املستحـسن النظـر       .  الوقت الراهن  العمليتني للنظر يف مثل هذه االعتبارات يف      
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يف هذه االفتراضات املختلفة يف إطار الدراسة املتعلقة حبمايـة احلقـوق املاليـة الواجبـة للمطـرود                  
 .اليت يقترح تناوهلا يف وقت الحق يف تقرير ُيخصص هلذه املسألة ضمن أمور أخرى

 
 طردالتجريد من اجلنسية والوفقدان اجلنسية  -ثالثا  

ال يندرج فقدان اجلنـسية والتجريـد منـها يف اآلليـة القانونيـة ذاهتـا وإن تـشاهبت اآلثـار                - ٢٥
 . املترتبة على كليهما يف حالة الطرد

 
 فقدان اجلنسية والتجريد من اجلنسية -ألف  

 
 فقدان اجلنسية - ١ 

ى واكتــساب جنــسية أخــر . حتظــر دول كــثرية علــى رعاياهــا محــل جنــسية بلــد آخــر   - ٢٦
 .)٢٨(يستتبع تلقائيا يف هذه احلالة فقدان الشخص جنسية الدولة اليت حتظر تشريعاهتا ذلك

وفقدان اجلنسية هو األثر املترتب على عمل يقوم به الفرد بإرادته بينما يعتـرب التجريـد                 - ٢٧
 وللكثري من البلـدان   . من اجلنسية قرارا من الدولة سواء كان ذا طابع فردي أو ذا طابع مجاعي             

 )٣١( وأنغـوال )٣٠( وأنـدورا )٢٩(اجلزائر: يف القارات كافة تشريعات كرست لفقدان اجلنسية وهي   

__________ 
ــى ســبيل ا  )٢٨(  ــم   عل ــانون رق ــإن الق ــال، ف ــؤرخ LF-3-68ملث ــران١١ امل ــه / حزي ــسية   ١٩٦٨يوني ــانون اجلن ــة ق  مبثاب

، بعـد  )(Journal officiel de la République fédérale du Cameroun, 1968, p. 24 supplémentaire(الكامريونيـة  
، يـنص بعـد ذلـك      “ناملولـد يف الكـامريو    ”مث حبكـم    “ النسب”إيراد خمتلف حاالت اكتساب اجلنسية حبكم       

إىل جانب ذلك، يكتسب اجلنسية الكامريونيـة قانونـا جملـرد املولـد يف األراضـي                ”:  على ما يلي   ١٢يف مادته   
 الـواردة يف اجلـزء      ٣١واملـادة   . “اإلقليمية للكـامريون أي شـخص ال يـستطيع احلـصول علـى جنـسية أخـرى                

: فهـي تـنص علـى مـا يلـي     . لـة فقـدان اجلنـسية    مكرسة حتديـدا حلا   “ فقدان اجلنسية وسقوطها  ”الرابع املعنون   
 : اجلنسية الكامريونيةيفقد ”

 الكامريوين البالغ الذي حيصل بإرادته على جنسية أجنبية أو حيتفظ هبا؛  )أ(   
 ؛ (...) )ب(   
ــة          )ج(    ــن احلكوم ــر م ــة رغــم صــدور أم ــة أو أجنبي ــة دولي ــة هبيئ ــة العام ــة يف اخلدم ــن حيــتفظ بوظيف م

 .“الستقالة منهماالكامريونية با
 United States Office of Personnel management, Investigations Service, Citizenship Laws of the: انظـر  )٢٩( 

World, Doc. No. IS-1, p. 15 (mars 2001) ،)  ،ــانون اجلنـــسية اجلزائـــري ــارة إىل قـ يف معـــرض اإلشـ
 ).١٩٧٨ديسمرب /األول كانون ١٥

 .١٦لصفحة املرجع نفسه، ا )٣٠( 
 ).١٩٩١مايو / أيار١٣ املؤرخ ١٣/٩١يف معرض اإلشارة إىل القانون رقم  (١٧املرجع نفسه، الصفحة  )٣١( 
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 )٣٧(والبحـــرين )٣٦(وجـــزر البـــهاما )٣٥(وأذربيجـــان )٣٤(والنمـــسا )٣٣(وأرمينيـــا )٣٢(واألرجنـــتني
ــنغالديش ــا )٣٨(وبـــ ــان )٣٩(وبلجيكـــ ــا )٤٠(وبوتـــ ــسوانا )٤١(وبوليفيـــ ــل )٤٢(وبوتـــ  )٤٣(والربازيـــ

__________ 
مـع اسـتثناء حالـة      ) (٣٤٦يف معرض اإلشارة إىل قانون املواطنة األرجنتيين رقم          (١٩املرجع نفسه، الصفحة     )٣٢( 

 ,Alfred M. Boll, Multiple Nationality and International Law: وانظر مع ذلـك ) ازدواج اجلنسية مع أسبانيا

Leiden, Nijhoff, 2007, pp. 311-313)            حيـث يؤكـد أن اجلنـسية ال تفقـد بـل أن مـا يفقـد هـو املواطنـة فقـط
 ). احلقوق السياسية أو

؛ ١٩٩٥يوليـه  / متوز٥يف معرض اإلشارة إىل الدستور املؤرخ  (Citizenship Laws of the World, p. 21: انظر )٣٣( 
 Nykola Rudko, “Regulation of؛ وانظـر أيـضا   )١٩٩٥نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٦وقـانون اجلنـسية املـؤرخ    

Multiple Nationality by Bilateral and Multilateral Agreements”, in Proceedings of the Second European 

Conference on Nationality. “Challenges to National and International Law on Nationality at the 

Beginning of the New Millenium, (Strasbourg, 8 et 9 October 2001), CONF/NAT (2001) PRO, 10 

decembre 2001)  من الدستور١٤يف معرض اإلشارة إىل املادة .( 
يف معــرض  (Boll, Maltiple Nationality and International Law, Leiden, Nijhoff, 2007, p. 320: انظــر )٣٤( 

اإلشارة إىل ضرورة أن يتم مسبقا تقدمي التماس لغرض االحتفاظ باجلنسية، وأن املوافقة علـى هـذا االلتمـاس           
يف  (Citizenship Laws of the World, p. 24؛ انظـر أيـضا   )ال تـتم إال إذا كـان ذلـك خيـدم املـصلحة الوطنيـة      

 ).غري أنه ينص أيضا على استثناءات) ( بصيغته املعدلة١٩٦٥ية لعام معرض اإلشارة إىل اجلنس
غـري أنـه ُنـّص علـى بعـض االسـتثناءات وال سـيما فيمـا يتعلـق           (Citizenship Laws of the World, p. 25: انظـر  )٣٥( 

قـانون  يف معـرض اإلشـارة إىل    (<<Rudko, <<Regulation of Multiple Nationality؛ وانظر أيـضا  )باملعاهدات
 ). من الدستور٣٢ من الفرع ١٠٩املواطنة؛ وإىل املادة 

 ).١٩٧٣يوليه / متوز١٠يف معرض اإلشارة إىل دستور جزر البهاما املؤرخ (املرجع نفسه  )٣٦( 
ــصفحة    )٣٧(  ــسه، الــــ ــع نفــــ ــؤرخ      (٢٧املرجــــ ــة املــــ ــسية البحرينيــــ ــانون اجلنــــ ــارة إىل قــــ ــرض اإلشــــ يف معــــ

 ).١٩٦٣ سبتمرب/أيلول ١٦
) ١٩٧٢يف معــرض اإلشــارة إىل املرســوم املتعلــق باملواطنــة يف بــنغالديش لعــام  (٢٨نفــسه، الــصفحة املرجــع  )٣٨( 

 ).غري أن هناك بعض االستثناءات املنصوص عليها(
يونيــه / حزيــران٢٨يف معــرض اإلشــارة إىل قــانون اجلنــسية البلجيكيــة املــؤرخ  (٣١املرجــع نفــسه، الــصفحة  )٣٩( 

، الـصفحتان   ) أعـاله  ٣٢احلاشية   (Bopl؛ انظر أيضا    )١٩٩٢يناير  /ن الثاين  كانو ١ بصيغته املعدلة يف     ١٩٨٤
إذ يشري إىل االستثناء املتعلـق باجلنـسية الـيت تفـرض علـى شـخص دون عمـل يقـوم بـه بإرادتـه                     (٣٣١-٣٣٠

 ).وأنه ميكن يف ظروف معينة االحتفاظ باجلنسية عن طريق تقدمي التماس هلذا الغرض مرة كل عشر سنوات
؛ وقـانون املواطنـة     ١٩٥٨يف معرض اإلشارة إىل قانون اجلنسية يف بوتـان لعـام             (٣٥ملرجع نفسه، الصفحة     ا )٤٠( 

 ).١٩٨٥ بصيغته املعدلة يف عام ١٩٧٧لعام 
غري أن هناك بعض االستثناءات املنصوص عليها وال سـيما فيمـا يتعلـق بإسـبانيا                 (٣٦املرجع نفسه، الصفحة     )٤١( 

 ).ودول أمريكا الالتينية
يف معــــرض اإلشــــارة إىل دســــتور بوتــــسوانا، وقــــانون املواطنــــة املــــؤرخ   (٣٨املرجــــع نفــــسه، الــــصفحة  )٤٢( 

 ).١٩٨٢ديسمرب /األول كانون ٣١
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ــروين ــسالم دار وبـــ ــدي وب)٤٤(الـــ ــا)٤٥(ورونـــ ــامريون)٤٦( وكمبوديـــ ــصني)٤٧( والكـــ  )٤٨( والـــ
ــة ــة  ومجهوريــــــ ــو الدميقراطيــــــ ــو)٤٩(الكونغــــــ ــا)٥٠( والكونغــــــ ــا)٥١( وكرواتيــــــ  )٥٢( وكوبــــــ
 )٥٧(إكـوادور  و )٥٦(اجلمهورية الدومينيكيـة   و )٥٥(جيبويتو )٥٤( والدامنرك )٥٣(التشيكية واجلمهورية

__________ 
ــصفحة   )٤٣(  ــم    (٣٩املرجــع نفــسه، ال ــران٦ املــؤرخ ٣يف معــرض اإلشــارة إىل التعــديل الدســتوري رق ــه / حزي يوني

 ٩٦١ بــصيغته املعدلــة مبرســوم القــانون رقــم  ١٩٤٩ ســبتمرب/ أيلــول١٨ املــؤرخ ٨١٨؛ والقــانون رقــم ١٩٩٤
 ).غري أن هناك بعض االستثناءات املنصوص عليها) (١٩٦٩أكتوبر / تشرين األول١٣املؤرخ 

ــصفحة    )٤٤(  ــسه، الـ ــع نفـ ــدى       (٤٠املرجـ ــية لـ ــة الدبلوماسـ ــن البعثـ ــة مـ ــات مقدمـ ــارة إىل معلومـ ــرض اإلشـ يف معـ
 ).املتحدة الواليات

يف معـــــرض اإلشـــــارة إىل قـــــانون اجلنـــــسية البورونديـــــة املـــــؤرخ   (٤٣لـــــصفحة انظـــــر املرجـــــع نفـــــسه، ا )٤٥( 
 ).١٩٧١ أغسطس/آب ١٠

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٠ املـؤرخ    NS-913يف معـرض اإلشـارة إىل املرسـوم رقـم            (٤٤املرجع نفـسه، الـصفحة       )٤٦( 
 ).١٩٥٤سبتمرب / أيلول٢٧ املؤرخ NS-904، والقانون رقم ١٩٥٤

ــم    (٤٥فحة املرجــع نفــسه، الــص  )٤٧(  ــم  ١٩٥٩ لعــام ٢يف معــرض اإلشــارة إىل األمــر رق ــانون رق  LF-13-68، والق
 ).وينص على استثناء واحد يف حالة الزواج من أجنيب) (١٩٥٤يونيه / حزيران١١املؤرخ 

؛ ١٩٨٠ســبتمرب / أيلــول١٠يف معــرض اإلشــارة إىل قــانون اجلنــسية املــؤرخ      (٥١املرجــع نفــسه، الــصفحة    )٤٨( 
نـة الدائمـة التابعـة للمـؤمتر الـشعيب الـوطين بـشأن تنفيـذ قـانون مجهوريـة الـصني الـشعبية املتعلـق                      وتفسريات اللج 

فيمـا يتـصل بقـانون املواطنـة         (١٩٩٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠باجلنسية يف منطقـة ماكـاو اإلداريـة اخلاصـة،           
 .٣٤٣ أعاله، الصفحة ٣٢؛ و انظر احلاشية ))املتعلق مباكاو

يف معرض اإلشارة إىل القانون املـدين الكونغـويل والقـانون     (٥٥ الصفحة Citizenship Laws of the World: انظر )٤٩( 
 ).غري أن هناك بعض االستثناءات املنصوص عليها) (اخلاص املتعلق باجلنسية الكونغولية

بيقيــة املؤرخــة يف معــرض اإلشــارة إىل قــانون اجلنــسية الكونغوليــة والالئحــة التط (٥٦ املرجــع نفــسه، الــصفحة  )٥٠( 
 ).١٩٦١يوليه /متوز ٢٩

أن  غـري ) (١٩٩١يونيـه   /يف معرض اإلشارة إىل قانون املواطنـة الكـروايت، حزيـران           (٥٩املرجع نفسه، الصفحة     )٥١( 
إسقاط اجلنسية ال يتم تلقائيـا إثـر اكتـساب جنـسية أخـرى يف وقـت الحـق بـل أنـه يتوقـف علـى مسـاح الدولـة                    

 ).تهللشخص املعين بالتخلي عن جنسي
يف معرض اإلشارة إىل معلومـات مقدمـة مـن قـسم رعايـة املـصاحل الكوبيـة بالبعثـة                     (٦٠املرجع نفسه، الصفحة     )٥٢( 

غري أن إسقاط اجلنـسية ال تـتم تلقائيـا إثـر اكتـساب      ) (الدبلوماسية السويسرية لدى الواليات املتحدة األمريكية    
 ).جنسيته لة للشخص املعين بالتخلي عنجنسية أخرى يف وقت الحق بل أنه يتوقف على مساح الدو

ــسية وفقــداهنا املــؤرخ     (٦٢ املرجــع نفــسه، الــصفحة   )٥٣(  ــانون اكتــساب اجلن  كــانون ١يف معــرض اإلشــارة إىل ق
 ١٤٠، والقــانون ١٩٩٣أكتــوبر / تــشرين األول١٢ املــؤرخ ٢٧٢، املعــّدل بالقــانون رقــم ١٩٩٣ينــاير /الثــاين

مـع مالحظـة أن هنـاك       ) (١٩٩٦أبريـل   / نيـسان  ٢٦ املـؤرخ    ١٣٩انون  ، والق ١٩٩٥يونيه  / حزيران ٢٨املؤرخ  
 ٣٦٠، الــصفحة ) أعــاله٣٢انظــر احلاشــية (؛ و )اســتثناءات منــصوص عليهــا تــشمل حالــة الــزواج مــن أجــنيب 

 ).استثناء حالة الزواج(
هنـاك اسـتثناء    مـع مالحظـة أن      ) (يف معرض اإلشارة إىل قانون اجلنـسية الدامنركيـة         (٦٤املرجع نفسه، الصفحة     )٥٤( 

حقـوق  ” مـن تقريـر األمـني العـام املعنـون            ٤انظـر مـع ذلـك الفقـرة         ). منصوصا عليه يف حالة الزواج من أجنيب      
ــسية    ــن اجلنـ ــسفي مـ ــان التعـ ــسان واحلرمـ ــة  “ اإلنـ ــصادر يف الوثيقـ ــة E/CN.4/1999/56الـ ــانون ٢٨، املؤرخـ  كـ

: ١٩٩٨أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٢رك يف   يف معرض اإلشارة إىل الرد املقدم مـن الـدامن          (١٩٩٨ديسمرب  /األول
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 )٦٤(غــابون و)٦٣(فنلنــدا و)٦٢(فيجــي و)٦١(إســتونيا و)٦٠(إريتريــا و)٥٩(غينيــا اإلســتوائية و)٥٨(مــصرو
 )٧١(بيــساو -غينيــا  و)٧٠(غينيــا و)٦٩(غواتيمــاال و)٦٨(غانــا  و)٦٧(جورجيــا و)٦٦(أملانيــا و)٦٥(غامبيــاو

__________ 
ــاريخ   ” ــدامنرك يف ستراســبورغ بت ــاين ٦وقعــت ال ــشرين الث ــوفمرب / ت ــشأن   ١٩٩٧ن ــة ب ــة األوروبي ــى االتفاقي  عل

 ).“.وال حيدث يف الدامنرك حرمان تعسفي من اجلنسية. [...] اجلنسية
، AN/81/200إىل القــانون رقــم يف معــرض اإلشــارة  (٦٥ الــصفحة ،Citizenship Laws of the Worldانظــر  )٥٥( 

 ).١٩٨١ أكتوبر/تشرين األول ٢٤ املؤرخ
 ). اجلمهورية الدومينيكيةتوردس من ١١يف معرض اإلشارة إىل املادة  (٦٧نفسه، الصفحة املرجع  )٥٦( 
 نـص مـع ذلـك علـى       ) (١٩٩٨عـام   إكـوادور ل  سـتور   ديف معـرض اإلشـارة إىل        (٦٨املرجع نفـسه، الـصفحة       )٥٧( 

 ). املعاهدة مع إسبانيااستثناء بشأن
) ١٩٥٨يونيـه   / حزيـران  ٢٢املـؤرخ    ١٧ يف معـرض اإلشـارة إىل القـانون رقـم          (٦٩املرجع نفسه، الـصفحة      )٥٨( 

، بـل يتوقـف علـى مسـاح      يف وقـت الحـق   جنـسية أخـرى  اكتـساب  اجلنسية ال يتم تلقائيا إثر      غري أن إسقاط  (
يف معــرض  (٣٦٩، الـصفحة  ) أعــاله٣٢حلاشـية  ا( ،Boll ؛ و)الدولـة للــشخص املعـين بــالتخلي عـن جنــسيته   

لتجنس لـدى دولـة     للتـرخيص بـا    تعـذر تقـدمي طلـب        ةاإلشارة إىل أنه ال جيوز االحتفـاظ باجلنـسية إال يف حالـ            
 ).االحتفاظ باجلنسيةإشعار بنية تقدمي التماس ولكن دون التمكن من أخرى، أو يف حالة تقدمي 

يف معـرض اإلشـارة إىل املعلومـات الـيت قدمتـها البعثـة        (٧٢ الـصفحة  ،Citizenship Laws of the Worldانظـر   )٥٩( 
 ). األمريكيةاملتحدة الدبلوماسية لدى الواليات

يف غـري أنـه قـد يـنص        ) (يف معـرض اإلشـارة إىل إعـالن مـنح اجلنـسية اإلريتريـة              (٧٣املرجع نفـسه، الـصفحة       )٦٠( 
 ). استثناءاتعلىاملستقبل 

الذي بدأ نفاذه اعتبـارا   (١٩٩٥يناير / كانون الثاين١٩يف معرض اإلشارة إىل قانون  (٧٤املرجع نفسه، الصفحة   )٦١( 
يف  (”Regulation of Multiple Nationality“)  أعـاله ٣٣انظـر احلاشــــية   ( Rudko ؛))١٩٩٥أبريـل  / نيـسان ١مـن  

، ) مـن قـانون اجلنـسية   ٢٩  إىل٢٦  و٢٢يضا املـواد  ا من قانون اجلنسية؛ انظر     ٣ و   ١معرض اإلشارة إىل املادتني     
 جـواب  اللـتني يـرد فيهمـا    () أعـاله ٥٤انظر احلاشية  (E/CN.4/1999/56تقرير األمني العام     من   ١٠ و   ٧الفقرتني  و

مل تنظـر احملـاكم اإلسـتونية حـىت اآلن يف أيـة قـضية متعلقـة باحلرمـان                    ”:١٩٩٨سبتمرب  / أيلول ٢٩إستونيا املؤرخ   
 .“التعسفي من اجلنسية

ــصفحة Citizenship Laws of the World انظــر )٦٢(  ــام     (٧٦، ال يف معــرض اإلشــارة إىل الدســتور االحتــادي لع
 .٣٧٣ الصفحة ،) أعاله٣٢انظر احلاشية  (Boll ؛ و)١٩٩٧

يونيــه / حزيــران٢٨يف معــرض اإلشــارة إىل قــانون اجلنــسية الفنلنــدي املــؤرخ   (٧٧، الــصفحة املرجــع نفــسه )٦٣( 
 ٣٢انظـر احلاشـية     (،  Bollانظـر أيـضا     ).  استثناءات ُنص على لكن  ) (١٩٨٤ام  ، بصيغته املعدلة يف ع    ١٩٦٨
 بغــرض قبــول ٢٠٠٣يف معــرض اإلشــارة إىل أن فنلنــدا عــدلت تــشريعاهتا يف عــام   (٣٧٧، الــصفحة )أعــاله

 ).فنلندا مع اجلنسية املزدوجة يف احلاالت اليت حيتفظ فيها الشخص املعين بصالت كافية
يف معـرض اإلشـارة إىل املعلومـات الـيت قدمتـها البعثـة        (٧٩، الـصفحة  Citizenship Laws of the Worldانظـر   )٦٤( 

 ). األمريكيةالدبلوماسية لدى الواليات املتحدة
  اســتثناء يف حالــة الــزواجُنــص علــىلكــن ) (يف معــرض اإلشــارة إىل الدســتور (٨٠املرجــع نفــسه، الــصفحة  )٦٥( 

 ).أجنيب من
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 )٧٨(كازاخــستانو )٧٧(اليابــانو )٧٦(إندونيــسياو )٧٥(اهلنــدو )٧٤(هنــدوراسو )٧٣(هــاييت و)٧٢(غيانــاو

ــاو ــا و)٧٩(كينيـــ ــا و)٨٠(سكرييبـــ ــشمالية كوريـــ ــة و )٨١(الـــ ــا اجلنوبيـــ ــتالكو و)٨٢(كوريـــ  )٨٣(يـــ
__________ 

؛ ) اسـتثناءات  نـص علـى   لكـن   ) (يف معـرض اإلشـارة إىل قـانون اجلنـسية األملـاين            (٨٢املرجع نفسه، الصفحة     )٦٦( 
يف معـرض اإلشـارة أيـضا إىل االسـتثناءات مـن قاعـدة               (٣٨٥، الـصفحة    ) أعـاله  ٣٢انظر احلاشـية    (،  Boll و

 ). اجلنسيةإسقاط
 ١٢عرض اإلشارة إىل املـادة  يف م( ”Regulation of Multiple Nationality“)  أعاله٣٣احلاشية (، Rudkoانظر  )٦٧( 

 .)من الدستور واملادة األوىل من قانون اجلنسية اجلورجي
 أبريــل/نيــسانل  غانــايف معــرض اإلشــارة إىل دســتور (٨٣، الــصفحة Citizenship Laws of the Worldانظــر  )٦٨( 

م الــسالف مــن تقريــر األمــني العــا ١٥الفقــرة و؛ )لكــن يوجــد اســتثناء يف حالــة الــزواج مــن أجــنيب) (١٩٩٢
E/CN.4/1999/56 )     ولئن كـان   ”: ١٩٨٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩جواب غانا، املؤرخ    يف معرض اإلشارة إىل

ه حقا من حقـوق اإلنـسان، فـال ميكـن إغفـال الوجـه       كونحلق يف اجلنسية با يف نعت الكثري   يءيتعني قول الش  
 ).“لدول مبدأ سيادة اعلىاآلخر من العملة، أال وهو ما هلذا احلق من أثر 

 اســـتثناءات ُنـــص علـــىلكـــن ) ( غواتيمـــااليف معـــرض اإلشـــارة إىل دســـتور (٨٦املرجـــع نفـــسه، الـــصفحة  )٦٩( 
 ). أمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبيةمنيتعلق باملعاهدات مع دول أخرى  فيما

 .٨٧املرجع نفسه، الصفحة  )٧٠( 
 ).١٩٧٣ية لعام يف معرض اإلشارة إىل قانون اجلنس (٨٨املرجع نفسه، الصفحة  )٧١( 
 اسـتثناء يف  نـص علـى  لكـن  ) (١٩٨٠لعـام  غينيـا  يف معرض اإلشارة إىل دستور      (٨٩املرجع نفسه، الصفحة     )٧٢( 

 ).حالة الزواج من أجنيب
 ). هاييتيف معرض اإلشارة إىل دستور (٩٠املرجع نفسه، الصفحة  )٧٣( 
 استثناءات تقـوم  عدة نص علىلكن ) (اس هندوريف معرض اإلشارة إىل دستور (٩١املرجع نفسه، الصفحة   )٧٤( 

 ).منها املعاهدات خمتلفة، على أسس
ــصفحة    )٧٥(  ــسه، الـ ــع نفـ ــام     (٩٤املرجـ ــسية لعـ ــانون اجلنـ ــارة إىل قـ ــرض اإلشـ ــر (، Boll ؛ و)١٩٥٥يف معـ انظـ

 .٤٠٩، الصفحة ) أعاله٣٢ احلاشية
، ـــةاجلنـسي  املتعلــــق ب نوقـان الارة إىل ــــ يف معـرض اإلش  (٩٥ة ــ الصفح،Citizenship Laws of the Worldانظر  )٧٦( 

؛ ) اسـتثناءات ُنـص علـى  لكـن  ) (١٩٥٨أغـسطس  / آب١، واملعـدل يف   ١٩٤٦ينـاير   / كانون الثاين  ١ املؤرخ
 ).يف معرض اإلشارة إىل وجود االستثناءات (٤١٢، الصفحة ) أعاله٣٢انظر احلاشية ( ،Boll و

ة املـؤرخ  ـــانون اجلنـسي ـــ ارة إىل قــــ رض اإلشـــ يف مع (١٠٣ة ـــصفح، الCitizenship Laws of the Worldانظـر  )٧٧( 
 .٤٣٦، الصفحة ) أعاله٣٢انظر احلاشية ( ،Boll ؛ و)١٩٥٠مايو /أيار ٤

 جلمهوريــة يف معــرض اإلشــارة إىل قــانون اجلنــسية (١٠٥، الــصفحة Citizenship Laws of the Worldانظـــر  )٧٨( 
فيمـا خيـص املعاهـدات املربمـة مـع          ممكنـة    اسـتثناءات    مثـة لكـن   ) (١٩٩٢مـارس   /آذار ١، املؤرخ   كازاخستان

 ).دول أخرى منتمية إىل رابطة الدول املستقلة
، ) أعـاله  ٣٢انظر احلاشية   ( ،Boll ؛ و ) الكيين يف معرض اإلشارة إىل الدستور     (١٠٦املرجع نفسه، الصفحة     )٧٩( 

 .٤٣٩الصفحة 
مرسـوم اسـتقالل كرييبـاس    يف معـرض اإلشـارة إىل    (١٠٨الـصفحة   ،Citizenship Laws of the Worldانظـر   )٨٠( 

 ). استثناء يف حالة الزواج من أجنيبُنص علىلكن  ()١٩٧٩يوليه / متوز١٢ املؤرخ
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ــا و)٨٥(الو و)٨٤(قريغيزســتانو ــسوتو و)٨٦(التفي ــا و)٨٧(لي ــة ال )٨٨(ليربي ــة العربي ــ واجلماهريي  )٨٩(ةليبي
ــاو ــسمربغو )٩٠(ليتوانيــــ ــشقرو )٩١(لكــــ ــالويو )٩٢(مدغــــ ــاو )٩٣(مــــ ــةو )٩٤(ماليزيــــ  )٩٥(مالطــــ

__________ 
ــصفحة    )٨١(  ــسه، ال ــؤرخ      (١٠٩املرجــع نف ــسية امل ــانون اجلن ــارة إىل ق ــرض اإلش ــشرين األول٩يف مع ــوبر / ت أكت

، بـل يتوقـف    يف وقـت الحـق  ئيا إثر احلـصول علـى جنـسية أخـرى       اجلنسية ال يتم تلقا    إسقاطلكن  ) (١٩٦٣
 ).على مساح الدولة للشخص املعين بالتخلي عن جنسيته

ديــسمرب / كــانون األول١٣يف معــرض اإلشــارة إىل قــانون اجلنــسية املــؤرخ   (١١٠املرجــع نفــسه، الــصفحة  )٨٢( 
 .٤٤٢الصفحة  ،) أعاله٣٢انظر احلاشية ( ،Boll ؛ و) بصيغته املعدلة١٩٩٧

 ٥ الفقـرة و؛ ) الكويـت يف معرض اإلشـارة إىل دسـتور   (١١٢ الصفحة ،Citizenship Laws of the Worldانظر  )٨٣( 
بـصيغته املعدلـة؛    ١٩٥٩ لعـام  ١٥املرسـوم األمـريي رقـم    مـن   مكـررا  ٢١  و١٤  و١٣املواد و، ٤املادة من  
جــواب الكويــت، رض اإلشــارة إىل يف معــ( E/CN.4/1999/56 تقريــر األمــني العــاممــن  ٢٠ و ١٩الفقرتــان و

ــة بالغــة بالنــسبة    ] ...[”: ١٩٩٨ أكتــوبر/ تــشرين األول٣٠املــؤرخ  املــسائل اخلاصــة باجلنــسية تنفــرد بأمهي
 الـداخلي  -للدول ملا هلا من أبعاد تؤثر يف الوطن وما يتخللها من اعتبارات تتعلق بكيان الدولة العليا وأمنها                  

فـضال عـن أن اجلنـسية       . ا االجتماعية واالقتصادية وظروفها وأوضاعها     وبأحواهل - واخلارجي على حد سواء   
رابطة والء وانتماء، ومىت انتفت هذه الرابطة فإنه يصبح من الضروري بل مـن املـستلزم زوال صـفة املواطَنـة                     

 .“عن احلاصل عليها
روع الدسـتور املـؤرخ   ــرة إىل مـش اـــــرض اإلشــــيف مع (١١٣رة ـــ، الفقCitizenship Laws of the Worldانظر  )٨٤( 

 استثناءات فيمـا يتعلـق باملعاهـدات املربمـة مـع دول أخـرى منتميـة إىل                  نص على لكن  ) (١٩٩٣مايو  /أيار ٥
يف [ ) أعـاله ٣٣انظـر احلاشـية    (”Rudko ،“Regulation of Multiple Nationalityو ؛ )رابطـة الـدول املـستقلة   

 من قانون مجهورية قريغيزستان؛ واالتفـاق بـني االحتـاد    ٥ر؛ واملادة  من الدستو ١٣معرض اإلشارة إىل املادة     
؛ واالتفـاق   )اإلجراء املبسط اخلاص باحلـصول علـى اجلنـسية        (الروسي وبيالروس وقريغيزستان وكازاخستان     

 .])اإلجراء املبسط اخلاص باحلصول على اجلنسية(املربم بني االحتاد الروسي وقريغيزستان 
يف معرض اإلشارة إىل قانون اجلنـسية يف الو، املـؤرخ    (١١٤، الصفحة Citizenship Laws of the Worldانظر  )٨٥( 

 يف جنـسية أخـرى  كتـساب   اجلنـسية ال يـتم تلقائيـا إثـر ا     غـري أن إسـقاط    ) (١٩٩٠نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٩
 ).، بل يتوقف على مساح الدولة للشخص املعين بالتخلي عن جنسيتهوقت الحق

ـــاملرج )٨٦(  ــــــــيف مع (١١٥ة ــه، الــــصفحــ نفــــسعـــ ــانون املتعلــــق باجلنــــسية ـرض اإلشــ ، Rudkoو ؛ )ارة إىل القــ
“Regulation of Multiple Nationality”)     مـن القـانون الدسـتوري، واملـادتني     ٥يف معـرض اإلشـارة إىل املـادة 

 يف  جنـسية أخـرى   اكتـساب    اجلنسية ال يـتم تلقائيـا إثـر          غري أن إسقاط  ) ( من القانون املتعلق باجلنسية    ٩و   ١
انظـر احلاشـية    (،  Boll ، و )، بل يتوقف على مساح الدولـة للـشخص املعـين بـالتخلي عـن جنـسيته                وقت الحق 

 ).اجلنسية الالتفية بقرار قضائي إسقاط “ميكن”يف معرض اإلشارة إىل أنه  (٤٤٥الصفحة ، ) أعاله٣٢
؛ ١٩٩٣ معرض اإلشارة إىل الدسـتور املعـدل لعـام    يف (١١٨، الصفحة Citizenship Laws of the Worldانظر  )٨٧( 

 ). استثناءات يف حالة الزواج من أجنيبنص علىلكن (؛ )١٩٧١ اجلنسية يف ليسوتو لعام مرسوم
 ). مجهورية ليربيايف معرض اإلشارة إىل دستور (١١٩املرجع نفسه، الصفحة  )٨٨( 
 ٣ ، والقانون رقـم ١٩٥٤ لعام ١٧ن اجلنسية رقم يف معرض اإلشارة إىل قانو (١٢٠املرجع نفسه، الصفحة    )٨٩( 

 ).١٩٧٩لعام 
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ــاو )٩٦(مارشــال جــزرو ــا و)٩٧(موريتاني ــدوفا و)٩٨(ميكرونيزي ــاكو و)٩٩(مول ــا و)١٠٠(مون  )١٠١(منغولي
__________ 

 كــانون ٥املــؤرخ مجهوريــة ليتوانيــا يف معــرض اإلشــارة إىل قــانون جنــسية   (١٢٢املرجــع نفــسه، الــصفحة   )٩٠( 
 ١٢يف معـرض اإلشـارة إىل املـادة    (، Regulation of Multiple Nationality” Rudko“ ؛)١٩٩١ديـسمرب  /األول

 .)ا من قانون مجهورية يتواني١واملادة من الدستور؛ 
ينـاير  / كـانون الثـاين  ١يف معـرض اإلشـارة إىل قـانون     (١٢٣، الـصفحة  Citizenship Laws of the Worldانظـر   )٩١( 

 .٤٥٠الصفحة ، ) أعاله٣٢انظر احلاشية (، Boll ؛ و)١٩٨٧
املـؤرخ   ٦٤-٦٠ة إىل املرسوم رقـم  يف معرض اإلشار (١٢٤، الصفحة Citizenship Laws of the Worldانظر  )٩٢( 

 ). استثناءات يف حالة الزواج من أجنيبنص علىلكن ) (١٩٦٠يوليه / متوز٢٢
) ١٩٦٦يوليـه  /متـوز  ٦يف معرض اإلشـارة إىل قـانون جنـسية مـالوي املـؤرخ       (١٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٩٣( 

 ). استثناءات يف حالة الزواج من أجنيبنص علىلكن (
، ) أعـاله  ٣٢انظـر احلاشـية     (،  Boll ؛ و ) ماليزيـا  يف معرض اإلشارة إىل دستور     (١٢٦ه، الصفحة   املرجع نفس  )٩٤( 

 ) .اجلنسية أمر استنسايبإسقاط يف معرض اإلشارة إىل أن  (٤٥٤الصفحة 
، بـصيغته  ١٩٦٤يف معرض اإلشارة إىل الدستور لعام  (١٢٩الصفحة , Citizenship Laws of the Worldانظر  )٩٥( 

 ).استثناءاتنص على ) (ة وقانون اجلنسية املالطياملعدلة؛
ــصفحة    )٩٦(  ــع نفـــسه، الـ ــؤرخ      [ ١٣٠املرجـ ــال املـ ــرض اإلشـــارة إىل دســـتور جـــزر مارشـ  كـــانون ٢١يف معـ

ــانون اهلجــرة يف جــزر مارشــال ١٩٧٨ديــسمرب /األول ــزواج  نــص علــىلكــن ) (، وق ــة ال  اســتثناءات يف حال
 .]أجنيب من

) ١٩٦١يونيــه / حزيــران١٢ معــرض اإلشــارة إىل قــانون اجلنــسية املــؤرخ يف (١٣١املرجــع نفــسه، الــصفحة  )٩٧( 
 ).استثناء يف حالة الزواج من أجنيبنص على لكن (

 / أيـــار١٠س، املـــؤرخ ييف معـــرض اإلشـــارة إىل قـــانون اجلنـــسية والتجنـــ  (١٣٤املرجـــع نفـــسه، الـــصفحة  )٩٨( 
 ).١٩٧٩ مايو

ديــسمرب / كــانون األول٢٣إىل قــانون اجلنــسية املــؤرخ يف معــرض اإلشــارة  (١٣٥املرجــع نفــسه، الــصفحة  )٩٩( 
 مـن الدسـتور؛   ١٨يف معـرض اإلشـارة إىل املـادة     (،”Rudko “Regulation of Multiple Nationality؛ )١٩٩٠
 ).ة من قانون اجلنسية املولدوفي٤واملادة 

اكتـساب  نـصوص املتعلقـة ب  اليف معـرض اإلشـارة إىل    (١٣٦، الـصفحة  Citizenship Laws of the Worldانظـر   )١٠٠(
 مــن تقريــر األمــني العــام ٢٣ إىل ٢١؛ والفقــرات )١٩٨٧ينــاير / كــانون الثــاين١واملؤرخــة  وجنــسية مونــاك

E/CN.4/1999/56)      ١٨؛ واملـادة    )١٩٩٨سـبتمرب   / أيلـول  ١٩جـواب مونـاكو املـؤرخ       يف معرض اإلشارة إىل 
 يف  والقـانون علـى فقـدان جنـسية مونـاك         ال يـنص    ” (١٩٦٢ديسمرب  / كانون األول  ١٧من الدستور املؤرخ    

أية حالة أخرى إال حالة اكتساب جنـسية أخـرى طوعـا أو اخلدمـة بـشكل غـري مـشروع يف صـفوف جـيش            
املتعلقتــان  (١٩٥٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٨ املــؤرخ ٥٧٢ مــن القــانون رقــم  ٦ و ٥؛ واملادتــان )“أجــنيب

، الفــصل ١٩٩٢ديــسمرب / كــانون األول١٨ ، املــؤرخ١١٥٥؛ والقــانون رقــم )وباكتــساب جنــسية مونــاك 
ــصل الثالــــث إىل  ــرع األول  الفــ ــامس، الفــ ــسية (اخلــ ــق باجلنــ ــم  )املتعلــ ــوم رقــ ــؤرخ ١٠,٨٢٢؛ واملرســ  املــ

 .١٩٩٣فرباير /شباط ٢٢
ــصفحة Citizenship Laws of the Worldانظــر  )١٠١( ــا يف معــرض اإلشــارة إىل دســتور   (١٣٧، ال املــؤرخ منغولي

 يف وقـت  جنـسية أخـرى  اكتـساب  اجلنـسية ال يـتم تلقائيـا إثـر     إسقاط لكن ) (١٩٩٢يناير  /كانون الثاين  ١٣
 .)بناء على طلب، بل يتوقف على مساح الدولة للشخص املعين بالتخلي عن جنسيته الحق
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 )١٠٨(نيكـاراغو و )١٠٧(هولنـد و )١٠٦(ونيبـال  )١٠٥(ونـاور و )١٠٤(ناميبياو )١٠٣(امنارمي و )١٠٢(موزامبيقو
 )١١٤(بنمـــــــاو )١١٣(بـــــــاالو و)١١٢(باكـــــــستان و)١١١(عمـــــــانو )١١٠(النـــــــرويجو )١٠٩(النيجـــــــرو
 )١١٩(روانــــداو )١١٨(االحتــــاد الروســــيو )١١٧(قطــــرو )١١٦(الفلــــبنيو )١١٥(اجلديــــدة غينيــــا بــــابواو

__________ 
، بصيغته املعدلـة يف تـشرين       ١٩٧٥يف معرض اإلشارة إىل قانون اجلنسية لعام         (١٣٩املرجع نفسه، الصفحة     )١٠٢(

 ).١٩٩٠رب نوفم/الثاين
ــصفحة    )١٠٣( ــسه، ال ــدى       (١٤٠املرجــع نف ــة الدبلوماســية ل ــها البعث ــيت قدمت ــات ال يف معــرض اإلشــارة إىل املعلوم

 ). األمريكيةالواليات املتحدة
ــصفحة   )١٠٤( ــا  يف معــرض اإلشــارة إىل دســتور   (١٤١املرجــع نفــسه، ال ــة ناميبي ــؤرخ مجهوري ــارس / آذار٢١امل م

١٩٩٠.( 
، ١٩٦٨ينــاير / كــانون الثــاين٣٠يف معــرض اإلشــارة إىل الدســتور املــؤرخ   (١٤٢ة املرجــع نفــسه، الــصفح )١٠٥(

 ).١٩٦٦-١٩٥٦اجملتمع الناوري لألعوام مرسوم و
قــانون و؛ ١٩٩٠يف معــرض اإلشــارة إىل الدســتور بــصيغته املعدلــة يف عــام    (١٤٣املرجــع نفــسه، الــصفحة   )١٠٦(

 ).١٩٦٤ لعام ةاجلنسية النيبالي
ــسية لعــام      (١٤٤صفحة املرجــع نفــسه، الــ   )١٠٧( ــارة إىل قــانون اجلن نــص علــى  لكــن ) (١٩٨٤يف معــرض اإلش

الـواردة  يف معرض اإلشارة إىل االسـتثناءات        (٤٦٥الصفحة  )  أعاله ٣٢انظر احلاشية   (،  Boll ؛ و )استثناءات
اجلنسية، وذلك إذا كانت اجلنسية قد اكتـسبت حبكـم املولـد يف دولـة أخـرى أو إذا مل تتجـاوز                      على إسقاط   

مخــس ســنوات يف الدولــة األجنبيــة؛ لكــن هــذه االســتثناءات ال تنطبــق   القاصــر مــدة إقامــة الــشخص املعــين،  
 ).يتعلق ببعض اجلنسيات كاجلنسية البلجيكية والدامنركية واللكسمربغية والنروجيية والنمساوية فيما

نـص  لكـن  ) ( نيكاراغوادستوريف معرض اإلشارة إىل  (١٤٧، الصفحة Citizenship Laws of the Worldانظر  )١٠٨(
 ).استثناءات يف حالة وجود معاهدات مع دول أمريكا الوسطى أو أمريكا اجلنوبيةعلى 

ــصفحة    )١٠٩( ــسه، ال ــدى       (١٤٨املرجــع نف ــة الدبلوماســية ل ــها البعث ــيت قدمت ــات ال يف معــرض اإلشــارة إىل املعلوم
 ). األمريكيةالواليات املتحدة

ــصفحة   )١١٠( ــسه، الـ ــع نفـ ـــ    (١٥٠املرجـ ــسية النروجيي ــانون اجلنـ ــارة إىل قـ ــرض اإلشـ ــؤرخ ةيف معـ ــانون ٨، املـ  كـ
 ٤٧٥الـصفحة   ،  ) أعـاله  ٣٢انظـر احلاشـية     (،  Boll ؛ و )سـتثناءات نـص علـى ا    لكن  ) (١٩٥٠ديسمرب  /األول

 ). منصوص عليهايف معرض اإلشارة إىل وجود استثناءات(
ض اإلشـارة إىل املعلومـات الـيت قدمتـها البعثـة      يف معـر  (١٥١، الـصفحة  Citizenship Laws of the Worldانظر  )١١١(

جنـسية  اكتـساب  اجلنـسية ال يـتم تلقائيـا إثـر     إسـقاط  لكـن   ) ( األمريكيـة  الدبلوماسية لـدى الواليـات املتحـدة      
 ).، بل يتوقف على مساح الدولة للشخص املعين بالتخلي عن جنسيته يف وقت الحقأخرى

ــصفحة    )١١٢( ــسه، ال ــرض اإلشــ  (١٥٢املرجــع نف ــستاني  يف مع ــسية الباك ــانون اجلن ــؤرخ ةارة إىل ق ــسان١٣ امل  / ني
 ).١٩٥١ أبريل

 ).١٩٩٤لعام باالو يف معرض اإلشارة إىل دستور  (١٥٣املرجع نفسه، الصفحة  )١١٣(
 ). بنمايف معرض اإلشارة إىل دستور (١٥٥املرجع نفسه، الصفحة  )١١٤(
وقـانون  (؛  )١٩٧٥سبتمرب  / أيلول ١٦ور املؤرخ   يف معرض اإلشارة إىل الدست     (١٥٦املرجع نفسه، الصفحة     )١١٥(

 ). استثناءات يف حالة الزواج من أجنيبنص علىلكن ) (١٩٧٦فرباير / شباط١٣اجلنسية املؤرخ 
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 )١٢٣(ليسيـــشو )١٢٢(سنغالالـــو )١٢١(اململكـــة العربيـــة الـــسعوديةو )١٢٠(وبرنـــسيبيب تـــومي ســـانو
 )١٢٨(إســــبانياو )١٢٧(جنــــوب أفريقيــــاو )١٢٦(جــــزر ســــليمانو )١٢٥(ســــنغافورةو )١٢٤(ســــرياليونو

__________ 
؛ )١٩٨٧فربايــر / شــباط٢املــؤرخ الفلــبني يف معــرض اإلشــارة إىل دســتور   (١٥٩املرجــع نفــسه، الــصفحة   )١١٦(

اجلنــسية ال ينطبــق إســقاط يف معــرض اإلشــارة إىل أن  (٤٨٤ الــصفحة، ) أعــاله٣٢انظــر احلاشــية (، Boll و
إذا لزم تأدية قسم والء لدى دولة أخرى، وإىل أنه جيوز للـشخص الـذي حيمـل اجلنـسية حبكـم املولـد أن                         إال

 ).يسترجع جنسيته الحقا
، ١٩٦١لعـام   ٢يف معرض اإلشـارة إىل القـانون رقـم     (١٦٢الصفحة , Citizenship Laws of the Worldانظر  )١١٧(

 ).١٩٦٦ لعام ١٧؛ والقانون رقم ١٩٦٣ لعام ١٩بصيغته املعدلة بالقانون رقم 
فربايــر / شــباط٦يف معــرض اإلشــارة إىل قــانون اجلنــسية املــؤرخ  [ ١٦٥ و ١٦٤املرجــع نفــسه، الــصفحتان   )١١٨(

 ٣٣اشـية  انظـر احل (، Rudkoو ؛ ]ستثناءات فيما يتعلق باملعاهدات مع دول أخرى  نص على ا  لكن  ) (١٩٩٢
ــاله ــادتني  () أعــ ــارة إىل املــ ــادة  ٦٢ و ٦يف معــــرض اإلشــ ــتور؛ واملــ ــن الدســ ــاص  ٣ مــ ــانون اخلــ  مــــن القــ

املزدوجــة؛ واالتفــاق بــني االحتــاد الروســي وتركمانــستان بــشأن تنظــيم املــسائل املتعلقــة باجلنــسية      باجلنــسية
، ٢-١ رقـم  ١٩٩٤ لعـام  Diplomaticheskii vestnik، ١٩٩٣ر ــديـسمب / كـانون األول ٢٣املزدوجة، املؤرخ 

؛ واالتفاق بني االحتاد الروسـي ومجهوريـة طاجيكـستان بـشأن تنظـيم املـسائل املتعلقـة                  ٢٥ و   ٢٤ الصفحتان
، ١٠، الـرقم  ١٩٩٥ لعـام  Diplomaticheskii vestnik، ١٩٩٥ر ـــ سبتمب/ أيلـول ٧باجلنسية املزدوجة، املـؤرخ  

 .٢٦ إىل ٢٣الصفحات 
ـــ   (١٦٦املرجـــع نفـــسه، الـــصفحة   )١١٩( ــانون اجلنـــسية الرواندي ــارة إىل قـ  / أيلـــول٢٨ املـــؤرخ ةيف معـــرض اإلشـ

 ).١٩٦٣ سبتمرب
 / أيلـــول١٣يف معـــرض اإلشـــارة إىل القـــانون اخلـــاص باجلنـــسية املـــؤرخ   (١٧١املرجـــع نفـــسه، الـــصفحة  )١٢٠(

 ).١٩٩٠ سبتمرب
 ).ةيف معرض اإلشارة إىل قانون اجلنسية السعودي (١٧٢املرجع نفسه، الصفحة  )١٢١(
، بـصيغته املعدلـة     ١٩٦٠لعام  السيشيلية  يف معرض اإلشارة إىل قانون اجلنسية        (١٧٣املرجع نفسه، الصفحة     )١٢٢(

، بـل    يف وقـت الحـق     جنـسية أخـرى   اكتـساب   إثـر    اجلنـسية ال يـتم تلقائيـا      غـري أن إسـقاط      ) (١٩٨٩يف عام   
 ).يتوقف على مساح الدولة للشخص املعين بالتخلي عن جنسيته

، وقـانون اجلنـسية يف سيـشيل،        ١٩٧٠يف معـرض اإلشـارة إىل الدسـتور لعـام            (١٧٤نفسه، الصفحة   املرجع   )١٢٣(
 ).١٩٧٦يونيه / حزيران٢٩املؤرخ 

 ).١٩٦١يف معرض اإلشارة إىل قانون اجلنسية لعام  (١٧٥املرجع نفسه، الصفحة  )١٢٤(
؛ )١٩٦٥أغـسطس  / آب٩ؤرخ  املـ سـنغافورة   يف معرض اإلشـارة إىل دسـتور         (١٧٦املرجع نفسه، الصفحة     )١٢٥(

 .٥٠٣لصفحة ، ا) أعاله٣٢انظر احلاشية (، Boll و
 اخلـاص باسـتقالل   املرسـوم يف معـرض اإلشـارة إىل    (١٨٠الـصفحة  , Citizenship Laws of the Worldانظـر   )١٢٦(

 ).١٩٧٨يوليه / متوز٧، املؤرخ ٧٨٣جزر سليمان رقم 
القـانون   ()١٩٩٥عـام   لإىل قـانون جنـسية جنـوب أفريقيـا          يف معرض اإلشارة     (١٨٢الصفحة  , املرجع نفسه  )١٢٧(

 ،) أعـاله  ٣٢انظـر احلاشـية     ( ،Boll ؛ و )اسـتثناءات نـص علـى     لكـن   ) (، بصيغته املعدلـة   ١٩٩٥ لعام   ٨٨رقم  
 ).يف معرض اإلشارة إىل أنه جيوز االحتفاظ باجلنسية بشرط احلصول على ترخيص بذلك (٥١١ الصفحة
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، )١٣٣(زانياـتن و )١٣٢(واجلمهورية العربية السورية   )١٣١(سوازيلندو )١٣٠(السودانو )١٢٩(النكا سريو
 )١٣٩(املتحـدة  العربيـة  اإلماراتو )١٣٨(أوكرانياو )١٣٧(أوغنداو )١٣٦(تركياو )١٣٥(تونغاو )١٣٤(تايلندو
__________ 

 مـن القـانون املـدين، بـصيغته املعدلـة           ٢٦ إىل   ١٧يف معرض اإلشارة إىل املواد       (١٨٤، الصفحة   املرجع نفسه  )١٢٨(
استثناءات فيما خيص املعاهدات مـع بوليفيـا وشـيلي          نص على   لكن  ) (٢٩/١٩٩٥ و   ١٨/١٩٩٠بالقانونني  

وإكــوادور وكوســتا ريكــا وغواتيمــاال ونيكــاراغوا وبــاراغواي وبــريو واجلمهوريــة الدومينيكيــة واألرجنــتني   
تــسقط يف معــرض اإلشــارة إىل أنــه ال   (٥١٥، الــصفحة ) أعــاله٣٢انظــر احلاشــية ( ،Boll ؛ و)نــدوراسوه

إســبانيا تـشهد حالــة  علـى أال تكـون    ملـدة ثـالث ســنوات،   بلـد آخــر اجلنـسية إال إذا أقـام الــشخص املعـين يف    
 ).دم تصريح بشأن االحتفاظ باجلنسيةحرب أو إذا قُ

يف معـرض اإلشـارة إىل قـانون جنـسية سـري النكـا،        (١٨٥، الـصفحة  Citizenship Laws of the Worldانظـر   )١٢٩(
 ). استثناءاتنص علىلكن ) (١٩٨٧، بصيغته املعدلة يف عام ١٩٧٢مايو / أيار٢٢املؤرخ 

ــسية الــسوداني   (١٨٦املرجــع نفــسه، الــصفحة   )١٣٠( ــانون اجلن ، ١٩٥٧ لعــام ٢٢ رقــم ةيف معــرض اإلشــارة إىل ق
 ).١٩٧٢ لعام ٤٧، والقانون رقم ١٩٧٠  لعام٥٥والقانون رقم 

ــصفحة    )١٣١( ــسه، ال ــدى       (١٨٨املرجــع نف ــة الدبلوماســية ل ــها البعث ــيت قدمت ــات ال يف معــرض اإلشــارة إىل املعلوم
والــيت اســتثناء فيمــا يتعلــق باجلنــسية املكتــسبة حبكــم املولــد، نــص علــى لكــن ) ( األمريكيــةاملتحــدة الواليــات

 ).إسقاطها جيوز ال
ــصفحة  املرجــع  )١٣٢( ــسه، ال ــدى       (١٩٢نف ــة الدبلوماســية ل ــها البعث ــيت قدمت ــات ال يف معــرض اإلشــارة إىل املعلوم

يف معـرض اإلشـارة إىل    (٥٢٧الـصفحة  ، ) أعـاله ٣٢انظـر احلاشـية   ( ،Boll و).  األمريكيـة  الواليات املتحدة 
جلنـسية بغـض النظـر عـن        أنه جيوز االحتفاظ باجلنسية، وأنه ال يعترف عادة باجلنسية األجنبية، وأنه حيـتفظ با             

 ).وجود جنسية أخرى
، ٦ يف معرض اإلشارة إىل قانون اجلنسية الترتانية رقـم  (١٩٥، الصفحة Citizenship Laws of the Worldانظر  )١٣٣(

 ).لكن نص على استثناءات يف حالة الزواج من أجنيب) (١٩٩٥أكتوبر /املؤرخ تشرين األول
، بـصيغته املعدلـة بالتعـديل       ١٩٦٥عرض اإلشارة إىل قانون اجلنـسية لعـام         يف م  (١٩٦املرجع نفسه، الصفحة     )١٣٤(

 .٥٣٣ الصفحة ،) أعاله٣٢انظر احلاشية ( ،Boll ؛ و)3AD 1993 والتعديل رقم 2AD 1992رقم 
يف معرض اإلشارة إىل قـانون اجلنـسية بـصيغته املعدلـة      (١٩٩الصفحة , Citizenship Laws of the Worldانظر  )١٣٥(

انظـر احلاشـية    ( ،Boll ؛ و ))١٩٨٨ (٥٩، الفـصل     تونغا قانوينإىل  ؛ و ١٩٨٨ إىل   ١٩١٥ األعوام   على مدى 
 .٥٣٦الصفحة  ،)أعاله ٣٢

 املتعلـق  ٤٠٣رقـم  قـانون  ال مـن الدسـتور؛ و     ٦٦يف معرض اإلشـارة إىل املـادة         (٢٠٢املرجع نفسه، الصفحة     )١٣٦(
اجلنـسية أمـر    إسـقاط    (٥٤٢ ، الـصفحة  ) أعـاله  ٣٢انظـر احلاشـية     ( ،Boll ؛ و )١٩٦٤  لعـام  ةاجلنسية التركي ب

 ).استنسايب؛ وميكن احلصول على ترخيص باالحتفاظ باجلنسية
 ).يف معرض اإلشارة إىل الدستور (٢٠٥الصفحة , Citizenship Laws of the Worldانظر  )١٣٧(
انظـر احلاشـية   (، Rudko ؛)١٩٩١يف معرض اإلشارة إىل قانون اجلنـسية لعـام           (٢٠٦املرجع نفسه، الصفحة     )١٣٨(

ســبتمرب / أيلــول١٢ املــؤرخ ،كرانيــاو يف أاخلالفــة مــن قــانون ٧ و ٦معــرض اإلشــارة إىل املــادتني   يف() ٣٣
مـايو  / أيـار  ٢٢ املؤرخـة    ،كرانيا ومجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة االشـتراكية      وبني أ املربمة  ؛ واالتفاقية   ١٩٩١
بـــــني أوكرانيـــــا وهنغاريـــــا، املؤرخـــــة املربمــــة  اقيـــــة ؛ واالتف)اخلالفــــة املفترضـــــة يف االتفاقيـــــات  (١٩٥٦

؛ ١٩٥٧ســبتمرب / أيلــول٤بــني أوكرانيــا ورومانيــا، املؤرخــة  املربمــة ؛ واالتفاقيــة ١٩٥٧أغــسطس /آب ٢٤
بـني أوكرانيـا   املربمـة  ؛ واالتفاقيـة  ١٩٥٧سـبتمرب  / أيلـول ١٨بني أوكرانيـا وألبانيـا، املؤرخـة      املربمة  واالتفاقية  
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ــستانو ــانواتوو )١٤٠(أوزبكـ ــو )١٤١(فـ ــام و )١٤٢(زويالـفنـ ــيمنو )١٤٣(فييـــت نـ ــاو )١٤٤(الـ  ،)١٤٥(زامبيـ
ــابوي ــدول       )١٤٦(وزمب ــة العظمــى لل ــشريعات يف األغلبي ــك الت ــارة أخــرى توجــد تل . )١٤٧ (وبعب

__________ 
ــشيكوسلوفاكيا، امل ــة وت ــشرين األول٥ؤرخ ــوبر / ت ــة ١٩٥٧أكت ــة ؛ واالتفاقي ــا،   املربم ــا وبلغاري ــني أوكراني ب

املؤرخــة وبـني أوكرانيـا وكوريـا الـشمالية،     املربمـة  ؛ واالتفاقيـة  ١٩٥٧ديـسمرب  / كـانون األول ١٢املؤرخـة  و
ينـاير  /الثـاين  كانون ٢١املؤرخة وبني أوكرانيا وبولندا، املربمة ؛ واالتفاقية ١٩٥٧ديسمرب  /كانون األول  ١٦

 ).١٩٥٨أغسطس /آب ٢٥املؤرخة وبني أوكرانيا ومنغوليا، املربمة ؛ واالتفاقية ١٩٥٨
ينـاير  / كـانون الثـاين    ١ املـؤرخ    ١٧يف معرض اإلشارة إىل قانون اجلنسية رقـم         ( ٢٠٧املرجع نفسه، الصفحة     )١٣٩(

 ).١٩٧٥ لعام ١٠، بصيغته املعدلة بالقانون رقم ١٩٧٢
 ).يف معرض اإلشارة إىل قانون اجلنسية (٢١١لصفحة املرجع نفسه، ا )١٤٠(
، ١٠، الفـرع  ١٩٨٣يوليـه  / متـوز ٣٠يف معرض اإلشارة إىل الدستور املـؤرخ   (٢١٢املرجع نفسه، الصفحة    )١٤١(

 .٥٥٩، الصفحة ) أعاله٣٢انظر احلاشية ( ،Boll و
 ).يف معرض اإلشارة إىل الدستور (٢١٣املرجع نفسه، الصفحة  )١٤٢(
ت نـام، بـصيغته املنقحـة بتـاريخ         يـ يف معرض اإلشـارة إىل قـانون اجلنـسية يف في           (٢١٤ جع نفسه، الصفحة  املر )١٤٣(

 ).١٩٨٨يوليه / متوز١٥
 ).١٩٧٥ لعام ٢يف معرض اإلشارة إىل قانون اجلنسية رقم  (٢١٦املرجع نفسه، الصفحة  )١٤٤(
اسـتثناء يف حالـة الـزواج       نـص علـى      لكـن ) (يف معـرض اإلشـارة إىل الدسـتور       ( ٢١٨املرجع نفسه، الـصفحة      )١٤٥(

 ).أجنيب من
 انظــــــــر احلاشــــــــية(، Boll؛ و )يف معــــــــرض اإلشــــــــارة إىل الدســــــــتور (٢١٩. املرجــــــــع نفــــــــسه، ص )١٤٦(

 .٥٦٥ الصفحة ).أعاله ٣٢
  أنتيغــوا وبربــودا : الــدول الــيت ال تــسحب جنــسيتها حينمــا تكــون للفــرد جنــسية أخــرى        أدنــاهانظــر  )١٤٧(

)Citizenship Laws of the World،  تـشرين  ١يف معـرض اإلشـارة إىل قـانون اجلنـسية املـؤرخ       (١٨ الـصفحة 
يف معـرض اإلشـارة إىل قـانون         (٢٣ - ٢٢املرجـع نفـسه، الـصفحات       ((؛ وأسـتراليا    ))١٩٨١نـوفمرب   /الثاين

يف معـــرض اإلشـــارة إىل  (٢٩املرجـــع نفـــسه، الـــصفحة (؛ وبربـــادوس ))١٩٤٨ لعـــام ةاجلنـــسية األســـترالي
يف معرض اإلشارة إىل قانون مجهورية بيالروس، قوانني         (٣٠املرجع نفسه، الصفحة    (الروس  ؛ وبي )الدستور
 Regulation of Multiple ) أعـاله ٣٣انظر احلاشية (، Rudko ؛ و)١٩٩١أكتوبر /تشرين األول ١٨، املواطنة

Nationality )      ؛ و )زاخـستان ؛ اتفـاق بـني بـيالروس وكا       ١، املادة   املواطنةيف معرض اإلشارة إىل قانون Boll ،
إىل أن بـيالروس عـدلت تـشريعاهتا يف عـام      يف معـرض اإلشـارة       (٣٢٦، الـصفحة    )أعـاله  ٣٢انظر احلاشـية    (

ــرى      ٢٠٠٢ ــة أخــ ــنس يف دولــ ــة التجــ ــائي يف حالــ ــسية التلقــ ــقاط اجلنــ ــد إلســ ــع حــ ــل وضــ ــن أجــ ؛ )) مــ
قـانون اجلنـسية لبليـز،    يف معـرض اإلشـارة إىل    (٣٣-٣٢، الـصفحتان  Citizenship Laws of the World( وبليـز 

Ch. 127 A des Lois du Bélize, R.E. 1980-1990(( ؛ وبنن) ٣٤املرجع نفسه، الصفحة) (   يف معـرض اإلشـارة
قـانون اجلنـسية    يف معـرض اإلشـارة إىل        (٤١املرجع نفـسه، الـصفحة       ((بلغاريا؛ و ))إىل قانون احلقوق املدنية   

اجلنـسية املزدوجـة     (٤٢املرجـع نفـسه، الـصفحة       (كينا فاسـو    ؛ وبور ))١٩٩٨نوفمرب  /، تشرين الثاين  ةالبلغاري
ــدا ))غــري حمظــورة  ــصفحة   (؛ وكن ــسه، ال ــرض اإلشــارة إىل   (٤٦املرجــع نف ــانون يف مع ــةق ــاملواطن ، ة الكندي

 ٤٧املرجـع نفـسه، الـصفحة       (؛ والرأس األخضر    ))١٩٧٧،  املواطنة؛ لوائح   ١٩٤٧املواطنة،  ؛ قانون   ١٩٤٧
؛ ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى    )) األمريكيـة بعثة الدبلوماسية لدى الواليـات املتحـدة    علومات أتاحتها ال  وفقا مل (
ــصفحة  ( ــاين ٧دســتور يف معــرض اإلشــارة إىل   (٤٨املرجــع نفــسه، ال ــاير / كــانون الث ؛ وشــيلي ))١٩٩٥ين
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__________ 
 غـري أن  ) (علومـات أتاحتـها البعثـة الدبلوماسـية لـدى الواليـات املتحـدة             وفقـا مل   (٥٠املرجع نفسه، الصفحة    (

انظـر أيـضا اتفـاق العـودة     و). هناك استثناءات منصوص عليها مبوجب معاهدة فيما يتعلق باجلنـسية اإلسـبانية    
مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون        - املنظمة الدولية للهجرة   -، شيلي   ١٩٩٠نوفمرب  /إىل الوطن، تشرين الثاين   

م من فقد اجلنسية الشيلية بـالتجنس يف اخلـارج          تسمح بعودة الالجئني الشيليني، مبن فيه     (الالجئني، املادة الثانية    
مـشريا إىل أن شـيلي عـدلت قواعـدها      (٣٤٠، الـصفحة    ) أعـاله  ٣٢انظـر احلاشـية     (،  Boll ؛ و ) اللجـوء  دولةيف  

 الصفحة ،Citizenship Laws of the World (؛ وكولومبيا)) املزدوجةاجلنسيةب للسماح ٢٠٠٥الدستورية يف عام 
؛ ))١٩٩٣فربايـر   / شباط ١،  ٤٣ رقم   املواطنة؛ قانون   ١٩٩١يوليه  /دستور متوز ىل  يف معرض اإلشارة إ    (٥٣

املرجــع (؛ وكــوت ديفــوار ))الدســتوريف معــرض اإلشــارة إىل  (٥٨املرجــع نفــسه، الــصفحة (وكوســتاريكا 
انظــر (، Boll ؛ و)علومــات أتاحتـها البعثـة الدبلوماسـية لــدى الواليـات املتحـدة     وفقـا مل  (٥٨نفـسه، الـصفحة   

يف معـرض   (٦١ الـصفحة  ،Citizenship Laws of the World( ؛ وقـربص )٤٢٩، الـصفحة  ) أعـاله ٣٢اشـية  احل
، الـصفحة  ) أعـاله ٣٢انظـر احلاشـية   (، Boll( ليشيت - وتيمور ؛))١٩٦٧قانون اجلمهورية لعام اإلشارة إىل   

لــق باجلنــسية  املتع٩/٢٠٠٢، والقــانون رقــم ٢٠٠٢مــايو / أيــار٢٠دســتور يف معــرض اإلشــارة إىل  (٣٦٣
يف  (٧١، الـصفحة  Citizenship Laws of the World(؛ والـسلفادور  )٢٠٠٢نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٥املؤرخ و

تتاح إال ملن اكتـسب اجلنـسية         ال  باجلنسية املزدوجة  غري أن إمكانية االحتفاظ   ) (الدستورمعرض اإلشارة إىل    
؛ )قــانون اجلنــسية الفرنــسيةعــرض اإلشــارة إىل يف م (٧٨املرجــع نفــسه، الــصفحة (؛ وفرنــسا ))املولــدكــم حب
لكن مـع اإلشـارة إىل أن فرنـسا طـرف يف اتفاقيـة جملـس               (٣٨١، الصفحة   )عاله ٣٢انظر احلاشية   (،  Boll و

 ٨٤، الـصفحة  Citizenship Laws of the World (؛ واليونان))١٩٩٣ ويف بروتوكول عام ١٩٦٣أوروبا لعام 
غـري أن   ) (١٩٨٤ ويف عـام     ١٩٦٨ يف عـام     بـصيغته املعدلـة   نـسية اليونانيـة     قـانون اجل  يف معرض اإلشـارة إىل      (

إسقاط اجلنسية ال يتم تلقائيـا إثـر اكتـساب جنـسية أخـرى يف وقـت الحـق، بـل يتوقـف علـى مسـاح الدولـة                             
مـشريا إىل أن     (٣٩١، الـصفحة    ) أعـاله  ٣٢انظـر احلاشـية     (،  Boll ؛ و ))للشخص املعين بالتخلي عن جنسيته    

هـذه  مـن  استثناءات أحكام تنص على  تلقائيا يف حالة التجنس يف اخلارج، وإن كانت هناك       تفقداجلنسية ال   
 ألهنا حتتفظ فيما يبـدو      الدول اليت تسقط اجلنسية تلقائيا    وميكن أن تصنف اليونان كذلك يف قائمة        ). القاعدة

األمـر   معرض اإلشارة إىل يف (٨٥، الصفحة Citizenship Laws of the World(؛ وغرينادا ))بصالحية إسقاطها
املرجـع نفـسه، الـصفحة      (؛ وهنغاريـا    ))١٩٧٣ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩،  اوغرينـاد دستور  الصادر مبوجبه   

املرجـع نفـسه،    (سلندا  أيـ ؛ و ))١٩٩٣يونيـه   /حزيران ١ املؤرخ   ٥٥يف معرض اإلشارة إىل القانون رقم        (٩٢
، ١٩٥٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٣ املـؤرخ    سلنديةاأليـ يف معرض اإلشارة إىل قانون اجلنسية        (٩٣الصفحة  

غـــري أن القـــانون يـــنص علـــى ) (١٩٩٨يونيـــه /حزيـــران ١٢  و١٩٨٢مـــايو / أيـــار١١يف بـــصيغته املعدلـــة 
مــشريا إىل أن القــانون عــدل يف  (٤٠٦-٤٠٥، الــصفحتان ) أعــاله٣٢انظــر احلاشــية (، Boll؛ و)اســتثناءات

ــام  ــاظ   ٢٠٠٣ع ــسماح باالحتف ــصد ال ــسية ا ق ــين صــالت     ملزدوجــةباجلن ــشخص املع ــريطة أن يكــون لل ، ش
جلنـسية  ايف معـرض اإلشـارة إىل قـانون     (٩٩، الـصفحة  Citizenship Laws of the World(رلنـدا  أي؛ و)يـسلندا أب

يف معـرض    (٩٧املرجـع نفـسه، الـصفحة        ( اإلسـالمية  إيـران مجهوريـة   ؛ و ))١٩٥٦لعـام   ني  يرلنديألواملواطنة ا 
غـري أن إسـقاط اجلنـسية ال يـتم تلقائيـا إثـر اكتـساب جنـسية أخـرى يف                     ) ( اإليراين اإلشارة إىل القانون املدين   

انظـر احلاشـية    (،  Boll ؛ و )وقت الحق، بل يتوقف على مساح الدولـة للـشخص املعـين بـالتخلي عـن جنـسيته                 
 أن التجنس يف مكان آخر قـد يـؤدي إىل التجريـد مـن املمتلكـات          حيث الحظ ( ٤١٥، الصفحة   ) أعاله ٣٢
يف  (١٠٠الـصفحة   Citizenship Laws of the World(؛ وإسـرائيل  ))ط أهليـة تـويل مناصـب حكوميـة    إسـقا و

 ٣٢انظـر احلاشـية   (،  Boll ؛ و )١٩٦٨يف عام   بصيغته املعدلة    ١٩٥٢ لعام   املواطنةمعرض اإلشارة إىل قانون     
 إىل إسـقاط  يـؤدي ‘‘ معاديـة ’’بـأن اكتـساب جنـسية دولـة      االسـتثناء    حيـث الحـظ   ( ٤٢٣، الـصفحة    )أعاله

يف معرض اإلشارة إىل قـانون اجلنـسية    (١٠١، الصفحة Citizenship Laws of the World(؛ وإيطاليا ))اجلنسية
 ٤٢٧، الـصفحة  ) أعـاله  ٣٢انظـر احلاشـية     (،  Boll ؛ و )١٩٩٢فربايـر   / شـباط  ٥ يف   بصيغته املعدلـة  اإليطايل،  
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__________ 
إيطاليـا، والحـظ أن إيطاليـا    يف حالة حرب مـع   توجدالدول اليت باستثناء فيما يتعلق وجود  إىل  حيث أشار (

ــام     ــا لع ــة جملــس أوروب ــة    اشــأو) (١٩٦٣طــرف يف اتفاقي ــسلطات اإليطالي ــالغ ال ــال إب ر كــذلك إىل أن إغف
يف  (١٠٢، الـصفحة  Citizenship Laws of the World(؛ وجامايكـا  ))باكتساب جنسية أخرى يعاقـب بغرامـة  

؛ ))١٩٩٣مـارس  / آذار٢يف بـصيغتها املعدلـة   ، ١٩٦٢ لعـام  ةايكيـ معـرض اإلشـارة إىل قـانون اجلنـسية اجلام    
غـري  ) (١٩٥٤يف معرض اإلشارة إىل قانون اجلنـسية األردنيـة لـسنة     (١٠٤املرجع نفسه، الصفحة (واألردن  

؛ ولبنـان  ))أن اكتساب جنسية ثانية مرهون باحلصول على إذن مسبق، ما مل يتعلق األمر جبنسية دولـة عربيـة          
ــا مل (١١٧ه، الـــصفحة املرجـــع نفـــس(  علومـــات أتاحتـــها البعثـــة الدبلوماســـية لـــدى الواليـــات املتحـــدة  وفقـ

يف  (١٢٨املرجــع نفــسه، الــصفحة (؛ ومــايل )١٢٧املرجــع نفــسه، الــصفحة (؛ وجــزر امللــديف ))األمريكيــة
املرجــع نفــسه، (؛ وموريــشيوس ))١٩٩٥لعــام  098-95معــرض اإلشــارة إىل قــانون اجلنــسية، الالئحــة رقــم   

ــص ــشيوس،       (١٣٢فحة ال ــتقالل موري ــق باس ــر املتعل ــارة إىل األم ــرض اإلش ــارس / آذار٤يف مع ؛ ))١٩٦٨م
 يف  بـصيغتها املعدلـة   يف معـرض اإلشـارة إىل الدسـتور االحتـادي،            (١٣٣املرجع نفـسه، الـصفحة      (واملكسيك  

تثناء  اس حيث الحظ وجود   (٤٥٧، الصفحة   ) أعاله ٣٢انظر احلاشية   (،  Boll  و ؛))١٩٩٨مارس  / آذار ٢٠
، Citizenship Laws of the World(؛ واملغـرب  )) فعالجنسني باجلنسية املكسيكية الذين يفقدوهناتفيما خيص امل

؛ ونيوزيلنـدا   ))١٩٥٨سبتمرب  / أيلول ٦يف معرض اإلشارة إىل قانون اجلنسية املغربية املؤرخ          (١٣٨الصفحة  
مـع  وانظـر  ). ١٩٤٩ينـاير  / كـانون الثـاين   ١يف معـرض اإلشـارة إىل دسـتور          (١٤٥املرجع نفسه، الـصفحة     (

جتــنس الــشخص املعــين  اســتثناء وجــود مالحظــا  (٤٦٨، الــصفحة )أعــاله ٣٢انظــر احلاشــية  (، Bollذلــك 
ــواخلــارج يف  طوعــا ــة   هارتكاب ــا تتنــاىف ومــصلحة الدول ــة أو ممارســته حقوق ــا )) ألعمــال ضــد الدول ؛ ونيجريي

)Citizenship Laws of the World  ؛ و)١٩٨٩يف معـرض اإلشـارة إىل دسـتور عـام      (١٤٩، الـصفحة Boll ،
ــية  ( ــر احلاش ــاله٣٢انظ ــصفحة ) أع ــث الحــظ  (٤٧١، ال ــتثناء فيمــا خيــص املــواطنني امل   حي ؛ ))جنــسنيت اس

غــري أن ) (يف معــرض اإلشــارة إىل الدســتور (١٥٧، الــصفحة Citizenship Laws of the World(وبــاراغواي 
، ) أعـاله ٣٢انظـر احلاشـية   (، Boll ؛ و)يمـا يتعلـق بـاملواطنني املتجنـسني    قاعدة إسقاط اجلنسية ال تنطبق إال ف   

ــصفحة  ــسية ال حيــث الحــظ   (٤٧٨ال ــواطنني     أن إســقاط اجلن ــسني وأن امل ــواطنني املتجن ــى امل ــق إال عل ينطب
؛ وبــريو ))تــسقط جنــسيتهم والاملولــد حيرمــون مــن حقــوق املواطنــة لــدى جتنــسهم يف مكــان آخــر،    حبكــم

)Citizenship Laws of the World أكتـوبر / األولتـشرين  ٣١يف معرض اإلشـارة إىل دسـتور    (١٥٨، الصفحة 
املرجـع نفـسه، الـصفحة      (؛ وبولونيـا    ))١٩٩٦ينـاير   /كـانون الثـاين   ل ٢٦٥٧٤، وقانون اجلنـسية رقـم       ١٩٩٣
ــةقــانون ويف معــرض اإلشــارة إىل الدســتور؛    (١٦٠ غــري أن إســقاط  ) (١٩٦٢فربايــر /شــباط ١٥، املواطن
سية ال يتم تلقائيا إثر اكتساب جنسية أخرى يف وقـت الحـق، بـل يتوقـف علـى مسـاح الدولـة للـشخص                    اجلن

ــالتخلي عــن جنــسيته   يف معــرض اإلشــارة إىل قــانون  (١٦١املرجــع نفــسه، الــصفحة  (؛ والربتغــال ))املعــين ب
 E/CN.4/1999/56تقريــر األمــني العــام  و؛)322/82 رقــم قــانونرســوم الوم؛ ١٩٨١لعــام  37/81 رقــم اجلنــسية
وفقـا للقــانون  ’’: ١٩٩٨ديــسمرب /كـانون األول  ٣رد الربتغـال بتــاريخ  يف معـرض اإلشــارة إىل   (٢٥الفقـرة  

أنــه يــصرح، ب مل مـواطن برتغــايل مـن جنــسيته مـا    ، ال جيـوز حرمــان أي )٨املــادة (الربتغـايل املتعلــق باجلنـسية   
 وعليه، فإن احلرمـان التعـسفي مـن     يا دولة أخرى  علما بأنه من رعا   .يرغب يف االحتفاظ باجلنسية الربتغالية     ال

 ١٦٣ الـصفحة  ،Citizenship Laws of the World(؛ ورومانيا )‘‘اجلنسية غري ممكن يف النظام القانوين الربتغايل
املرجـع نفـسه، الـصفحة    (؛ وسـانت كيـتس ونـيفس    ))١٩٩١ لعـام    ٢١يف معرض اإلشارة إىل القانون رقم       (

يف معــرض  (١٦٨املرجــع نفــسه، الــصفحة   (؛ وســانت لوســيا  )) الدســتوريف معــرض اإلشــارة إىل  (١٦٧
املرجـع نفـسه،    (؛ وسـانت فنـسنت وجـزر غرينـادين          ))١٩٧٩يونيـه   / حزيـران  ٥اإلشارة إىل قانون املواطنة،     

 لعــام املواطنــة؛ وقــانون ١٩٧٩أكتــوبر / تــشرين األول٢٧يف معــرض اإلشــارة إىل دســتور   (١٦٩الــصفحة 
 ،١٩٧٢ لعــام املواطنــةيف معــرض اإلشــارة إىل قــانون  (١٧٠جــع نفــسه، الــصفحة املر(؛ وســاموا ))١٩٨٤
مـع  ؛  )غري أن القـانون يـنص علـى اسـتثناءات يف حالـة الـزواج مـن أجـنيب                  ) (١٩٧٢أغسطس  / آب ٩ املؤرخ



A/CN.4/594  
 

08-28321 25 
 

وينتفي مبدئيا احتمال انعدام اجلنسية يف إطار هذا االفتراض اعتبارا ألن الـشخص املعـين ميكـن                 
ــيت  ــسية الـ ــتفظ باجلنـ ــن      أن حيـ ــه عـ ــع ختليـ ــرى مـ ــسية أخـ ــسابه جنـ ــة اكتـ ــدها يف حالـ ــد يفقـ  قـ

 .األوىل جنسيته
 

 التجريد من اجلنسية - ٢ 

__________ 
إىل أن القــانون عــدل يف عــام  حيــث يــشري ( ٥٠٠، الــصفحة ) أعــاله٣٢انظــر احلاشــية (، Bollانظــر ذلــك 
يف  (١٧٧، الــصفحة Citizenship Laws of the World(؛ وســلوفاكيا )) املزدوجــةنــسيةاجلب للــسماح ٢٠٠٤

ينــاير /كــانون الثــاين ١٩املــؤرخ ، ٤٠معــرض اإلشــارة إىل قــانون اجمللــس الــوطين جلمهوريــة ســلوفاكيا رقــم  
، املواطنـــــةيف معـــــرض اإلشـــــارة إىل قـــــانون  (١٨٠املرجـــــع نفـــــسه، الـــــصفحة (ســـــلوفينيا ؛ و))١٩٩٣

ــران ٢٥ ــه /حزيـ ــتثناءات  ) (١٩٩١يونيـ ــه يـــنص علـــى اسـ ــية (، Boll ؛ و)غـــري أنـ ــر احلاشـ ــاله٣٢انظـ ، ) أعـ
يف معـرض اإلشـارة إىل قـانون     (١٨٩، الـصفحة  Citizenship Laws of the World(؛ والـسويد  )٥٠٨ الصفحة
ــة ــسويديةاملواطن ــصفحة ) أعــاله٣٢انظــر احلاشــية  (، Boll ؛ و) ال ــانون  (٥١٨، ال  يف معــرض اإلشــارة إىل ق

يف  (١٩٠، الـصفحة  Citizenship Laws of the World(؛ وسويـسرا  )٢٠٠١يوليـه  / متـوز ١، ةاجلنسية الـسويدي 
 ١٩٨٤  بـصيغته املعدلـة يف    ،  ١٩٥٢سـبتمرب   / أيلول ٢٩ املؤرخ   السويسريةمعرض اإلشارة إىل قانون اجلنسية      

ــ))١٩٩٠ و ــصفحة    (و؛ وتوغ ــسه، ال ــا مل (١٩٨املرجــع نف ــها البعثــ  وفق ــات أتاحت ــدى  علوم ــية ل ة الدبلوماس
يف معـرض اإلشـارة إىل       (٢٠٠املرجـع نفـسه، الـصفحة       (؛ وترينيـداد وتوبـاغو      )) األمريكيـة  الواليات املتحدة 

املرجــع (؛ وتـونس  ))١٩٦٢أغـسطس  / آب٣٠، املواطنـة ون  وقـان ١٩٧٦بـصيغته املعدلـة يف عـام    الدسـتور،  
؛ ))١٩٥٦ينــاير / كــانون الثــاين٢٦خ يف معــرض اإلشــارة إىل قــانون اجلنــسية املــؤر (٢٠١نفــسه، الــصفحة 

 الــصادر مبوجبــه دســتور توفــالو،  رســوميف معــرض اإلشــارة إىل امل (٢٠٤املرجــع نفــسه، الــصفحة (وتوفــالو 
، ) أعــاله٣٢انظــر احلاشــية (، Boll ؛ و)١٩٧٩ لعــام باملواطنــة املتعلــق رســوم؛ امل١٩٨٦ســبتمرب /أيلــول ١٥

، الـصفحتان  Citizenship Laws of the World( واململكة املتحـدة  ؛))باستثناء الرعايا املتجنسني (٥٤٥الصفحة 
ــام     (٢٠٩-٢٠٨ ــة لعـ ــسية الربيطانيـ ــانون اجلنـ ــارة إىل قـ ــرض اإلشـ ــام   و؛ )١٩٨٤يف معـ ــني العـ ــر األمـ تقريـ

E/CN.4/1999/56   أكتـوبر  /تـشرين األول  ٢٦ رد اململكـة املتحـدة بتـاريخ         يف معرض االشـارة إىل    ( ٣١الفقرة
إثـر التجـنس أو التـسجيل    ] أي شـكل مـن أشـكال اجلنـسية الربيطانيـة املختلفـة         [سب  كل من اكت  ’’: ١٩٩٨

 ١٩٤٨  عـامي  الـصادرة فيمـا بـني     ) قـوانني اجلنـسية الربيطانيـة     (بشكل خيتلف عما تنص عليه قوانني اجلنـسية         
 إذا ‘٣’: [...]  الرعايـا يف احلـاالت التاليـة   رعيـة مـن   ة ميكن أيضا أن حيرم من املواطنة أو مـن صـف    ١٩٦٤ و

شـهرا علـى    ١٢ ملـدة  بسصدر يف حقه خالل السنوات اخلمس التالية لتـاريخ تـسجيله أو جتنـسه حكـم بـاحل                
؛ قـانون اجلنـسية الربيطانيـة لعــام    )‘‘ أال يـصري عـدمي اجلنـسية نتيجـة فقدانـه اجلنـسية الربيطانيـة       شـريطة األقـل،  
١٩٨١ ،sect. 40 (c. 61) ،؛ ))٩٤٨رقــم  (٧، املــادة ١٩٨٦عــام ل) اجلنــسية الربيطانيــة( هونــغ كونــغ أمــر

 رد يف معـرض اإلشـارة إىل   (٣٩، الفقـرة    E/CN.4/1999/56تقرير األمـني العـام      (والواليات املتحدة األمريكية    
املرجع نفسه، الـصفحة    (؛ وأوروغواي   ))١٩٩٨أكتوبر  / تشرين األول  ٩الواليات املتحدة األمريكية املؤرخ     

نطبــق إال علــى الرعايــا الــذين اكتــسبوا   غــري أن هــذه القاعــدة ال  ()يف معــرض اإلشــارة إىل الدســتور (٢١٠
 اسـتثناء فيمـا خيـص       حيث الحظ  (٥٥٦، الصفحة   ) أعاله ٣٢انظر احلاشية   (،  Boll و   ؛)اجلنسية حبكم املولد  

صالت حيتفظـوا بـ   مل يـسري إال إذا مل يقيمـوا باسـتمرار يف أوروغـواي أو    املتجنسني، غري أن هـذا االسـتثناء ال      
ــضا   )هبــاأخــرى  ــد آخــر، ولكــن      والحــظ أي ــسهم يف بل ــدى جتن ــة ل ــواطنني يفقــدون فعــال حقــوق املواطن أن امل

 )).يفقدون جنسيتهم ال
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خالفا لفقدان اجلنسية اليت رأينا أنه ينشأ عن عمل إرادي صادر عـن الـشخص املعـين،          - ٢٨
فــإن التجريــد مــن اجلنــسية قــرار تتخــذه الدولــة الــيت حتــرم إمــا مجاعــة مــن األشــخاص أو فــردا   

فأحيانا تعمد بالفعل بعـض الـدول يف ظـروف معينـة، مثـل احلـرب            . دة أفراد من جنسيتها   ع أو
 األشـخاص املعنـيني يف تلـك    جتريـد أو خالفة الـدول أو قيـام شـخص مـا بتـصرفات معيبـة، إىل                

وميكـن أن يتخـذ     . األحوال أو األشخاص الذين صدرت عنهم التصرفات املعيبة من جنـسيتهم          
 :األشكال التاليةالتجريد من اجلنسية أحد 

 إما شكل سحب مجاعي للجنسية بإصـدار قـانون يـضع قيـودا علـى اجلنـسية                  )أ( 
ويسقط جنسية دولـة معينـة ألسـباب عرقيـة أو ألسـباب أخـرى عـن عـدد كـبري مـن املـواطنني                         

وتذكر علـى العمـوم يف هـذا الـشأن          . املقيمني بشكل دائم وملدة طويلة يف إقليم تلك الدولة         أو
 وتشيكوسلوفاكيا خالل الفترة الـسابقة      )١٥٠(ورومانيا  وهنغاريا )١٤٩( وإيطاليا )١٤٨(ياحاالت أملان 

ووقعــت حــاالت مــن هــذا النــوع خــالل اآلونــة األخــرية يف دول مثــل . للحــرب العامليــة الثانيــة
ــان ــوار )١٥١(بوتـــ ــوت ديفـــ ــة )١٥٢( وكـــ ــو الدميقراطيـــ ــة الكونغـــ ــة )١٥٣( ومجهوريـــ  واجلمهوريـــ

__________ 
 بـالتراجع عـن  القانون املتعلق   ’’ أحيانا بأنه    يهيشار إل ) (أملانيا (١٩٣٥سبتمرب  / أيلول ١٥،   للجنسية قانون الرايخ  )١٤٨(

 أي مـواطن أملـاين مـن        جيـرد ) (‘‘قـوانني نـورمربغ   ’’أو  ‘‘ ألملانيـة اجلنـسية ا   االعتـراف ب   س وإلغـاء  يعمليات التجنـ  
حلكـم يف كـانون   اكتسبها فيما بني هناية احلـرب العامليـة األوىل وتـاريخ تبـوؤ هتلـر      ااجلنسية األملانية إذا كان قد    

 ,Paul Abel, “Denationalization”, Modern Law Review, vol. 6, 1942, pp. 57-68انظـر  ). ١٩٣٣ينـاير  /الثـاين 

spéc. pp. 59-61؛ و  McDougal, Lasswell and Chen ،)أعاله١٨نظر احلاشية ا (. 
 ,Cécil Roth, The History of the Jews of Italy, Philadelphia, Jewish Publication Society of America :انظـر  )١٤٩(

1946, pp. 524-27) ١٩١٩ينـاير  / كـانون الثـاين  ١يما بـني  سحب مجيع شهادات التجنيس املسلمة إىل اليهود ف 
 ).١٩٣٨ديسمرب / كانون األول١٧ و

 .Peter Meyer, et al., The Jews in the Soviet Satellites, Syracuse, Syracuse University Press, 1953, pp. 384, 500:انظر )١٥٠(
ميكن االطـالع   ،,Human Rights Watch, Nepal: Bhutanese Refugees Rendered Stateless (18 juin 2003) :انظر )١٥١(

األشــخاص مــن أصــل  (www.hrw.org/press/2003/06/nepal-bhutan061803.htm: علــى املقــال يف العنــوان التــايل
 .ولكن انظر أدناه املناقشة اليت تعترب بعض األفراد املطرودين كما لو مل تكن هلم أبدا جنسية بوتان). نيبايل

 ,Daniel Chirot, “The Debacle in Cote d’Ivoire”, Journal of Democracy, vol. 17, 2006, No. 2:انظـر  )١٥٢(

p. 68انظر منشور منظمة حقوق اإلنسان املعنـون ؛  The New Racism: The Political Manipulation of 

Ethnicity in Côte d’Ivoire, vol. 13, No. 6(A), août 2001،   ــايل ــوان التـ ــاح يف العنـ : متـ
http://www.hrw.org/reports/2001/ivorycoast/cotdiv0801.htm)   األبـوين يف كـوت ديفـوار        اشتراط مـيالد 

 ).حىت تؤول اجلنسية إىل الطفل
 Jeremy Sarkin, Toward Finding a Solution for the Problems Created by the Politics of identity in the: انظر )١٥٣(

Democratic Republic of the Congo (DRC): Designing a Constitutional Framework for Peaceful 

Cooperation, Conference on Politics of Identity and Exclusion in Africa (25-26 juillet 2001) (  مناقشة بـشأن
 .)ة الشرقيية الشمال املنطقةشعب البانيامولنغي املتركز يف
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ــة ــا)١٥٤(الدومينيكيـــ ــار)١٥٦( والكويـــــت)١٥٥( وكينيـــ ــيا)١٥٧( وميامنـــ ــ)١٥٨( وروســـ  )١٥٩(د وتايلنـــ
 ؛)١٦١(وزمبابوي)١٦٠(وزامبيا

خيـــار وارد يف ’’وهـــذا : وإمـــا شـــكل ســـحب اجلنـــسية املكتـــسبة بـــالتجنس  )ب( 
اتفاقيات ثنائية معينة مربمة بـني البلـدان املهـاجر منـها وبلـدان املهجـر تـأذن للمهـاجرين الـذين                      

__________ 
 Dilcia Yean and Violeta Boscia v. Dominicanتـا بوسـيا ضـد اجلمهوريـة الدومينيكيـة،     انظر ديلـسيا يـني وفيولي   )١٥٤(

Republic, Case no 12.189, Report of Admissibility no 28/01, منظمـــة الـــدول األمريكيـــة، الوثيقـــة. 

OEA/Ser.L/V/II.111 doc 20 rev., p. 252 (2000))      ،فربايـر  / شـباط ٢٢جلنـة البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان
 حرمان بنتني منحدرتني من أسالف هايتيني والدة من اجلنسية الدومينيكيـة رغـم أن   ادعي يف القضية  ) (٢٠٠١

 ).دستور اجلمهورية الدومينيكية ينص على أن اجلنسية تكتسب حبكم حق اإلقليم
ومنظمـة  ) Africa Society of International and Comparative Law(مجعيـة أفريقيـا للقـانون الـدويل واملقـارن       )١٥٥(

، بيـان شـفوي مـشترك أديل بـه يف     )Minority Rights Group International(الفريـق الـدويل حلقـوق األقليـات     
 األهـايل النـوبيني     تنـاول مـسألة   ) (٢٠٠٣(الدورة التاسـعة واخلمـسني للجنـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان                

 K. Singo’ei, Meet the Nubians, Kenya’s Fifth-Generation؛ )ن قـسرا مـن الـسودا   وطنهم الربيطـانيون الذين 

‘Foreigners’, East-African Magazine (July 15, 2002(دائـرة اإلعـالم بـاألمم املتحـدة،     ؛ Commission on 

Human Rights Hears from NGOs Charging Violations Around the World  ــم املتحــدة ــائق األم  ، وث
)HR/CN/1017 ، ٢٠٠٣أبريل /نيسان ٤.( 

 Human Rights Watch, Kuwait: Promises Betrayed: Denial of Rights of Bidun, Women, and Freedom: انظر )١٥٦(

of Expression, vol. 12, No. 2(E), octobre 2000; U.S. Department of State, Country Reports on Human 

Rights Practices – 2003: Kuwait (25 février 2004) (البدون’’ موضوع مجاعات بشأن‘‘.( 
 Amnesty International, The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied (May 2004); Human:انظـر  )١٥٧(

Rights Watch, Rapport, Living in Limbo: Burmese Rohingya in Malaysia, août 2000, vol. 12, No. 4(C (
 ).كرا أقلية روهينغيا املسلمة يف والية أن مسألةبشأن(

ــة املــسخاتيني يف منطقــة كراســنودار كــراي كــانوا يعتــربون مــن مــواطين احتــاد       )١٥٨( يــشار إىل أن املنتــسبني إىل أقلي
، ١٩٩١ الروسـي لعـام      املواطنـة اجلنـسية مبوجـب قـانون       مل ختول هلـم     اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية، لكن     

 .منه) ١ (١٣ القانون مينحها مبوجب املادة ندو أوإن كان يب
 Marwaan Macan-Markar, Thailand: Fear of Expulsion Haunts Hill Tribes, ASIA TIMES (30 July:انظـر  )١٥٩(

2003); The Struggle for the Highlands Accused of endangering the environment, Thailand's tribespeople 

face eviction and an uncertain future, 25(43) ASIAWEEK (Oct. 29, 1999.( 
ــبالغ رقــم انظــر ا )١٦٠( ــة  211/98ل ــا، Legal Resources Foundation)(، مؤســسة املــوارد القانوني ــة ( ضــد زامبي اللجن

 عـن    التقرير الـسنوي الرابـع عـشر       ، واردة يف  )٢٠٠١مايو  / أيار ٧األفريقية حلقوق اإلنسان وحقوق الشعوب،      
، منظمـة الوحـدة     ٣٧، الـدورة    )٢٠٠١-٢٠٠٠(أنشطة اللجنـة األفريقيـة حلقـوق اإلنـسان وحقـوق الـشعوب              

 مــــــن ٩١-٧٨، الــــــصفحات )٢٠٠١يوليــــــه / متــــــوز١٢-٢ (،AHG/229(XXXVII) األفريقيــــــة، الوثيقــــــة
 .األصلي النص

ميكـن االطـالع   و، Grant Ferrett, Citizenship Choice in Zimbabwe, B.B.C. News (28 février 2003):  انظـر  )١٦١(
 .http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/2806913.stm: على املقال يف العنوان التايل



A/CN.4/594
 

28 08-28321 
 

يتهم األصلية إذا أقـاموا بـشكل هنـائي يف    اكتسبوا جنسية البلد املضيف بالتجنس باستعادة جنس    
ويستردون آنذاك صفة أجنيب إزاء البلـد الـذي هـاجروا إليـه وميكـن أن                . )١٦٢(‘‘بلداهنم األصلية 

 يتعرضوا للطرد وفقا لنظام القانون العام؛
لجنـسية يتمثـل يف سـحب دولـة مـا جنـسيتها مـن أجـنيب                 لوإما شكل إسـقاط      )ج( 

أســـباب أخـــرى تـــنص عليهـــا عـــادة   اب أمنيـــة أو أليســـبق لـــه أن اكتـــسبها، وذلـــك ألســـب 
ويالحــظ يف مثــل هــذه التــشريعات أن األجــنيب الــذي اكتــسب   . التــشريعات اجلنائيــة الوطنيــة 

إذا صــدر يف حقــه حكــم بــسبب  ) أ: (جنــسية الدولــة املعنيــة ميكــن أن جيــرد مــن هــذه الــصفة  
ــرب    ــل يعت ــة ارتكــاب فع ــداخلي أو اخلــارجي ل   جناي ــن ال ــة؛ أو جنحــة ضــد األم إذا و) ب(لدول

 .)١٦٣(الدولة ارتكب أعماال تضر مبصاحل
ــسية       - ٢٩ ــدام اجلنـ ــة انعـ ــها إىل حالـ ــد منـ ــسية أو التجريـ ــدان اجلنـ ــؤدي فقـ ــي أال يـ . وينبغـ
يتعلق بالتجريد من اجلنسية بصفة خاصة، يوجد التزام عـام بعـدم جتريـد أي مـواطن مـن                    وفيما

وز أن يكـون فقـدان اجلنـسية نافـذا     كـذلك ال جيـ   . جنسيته إذا مل تكن لديـه أي جنـسية أخـرى          
إضــافة إىل ذلــك، ينبغــي . بعــد حــصول الــشخص املعــين بــاألمر فعــال علــى جنــسية أخــرى   إال
ويف مجيـع األحـوال، فـإن       . يتم التجريد من اجلنـسية بطريقـة تعـسفية أو علـى أسـس متييزيـة                أال

 للطـرد مـن جانـب الدولـة         فقدان اجلنسية أو التجريد منها حيّول املواطن إىل أجنيب وجيعله قابال          
 .اليت كان حيمل جنسيتها حىت ذلك احلني

 
 الطرد يف حالة فقدان اجلنسية أو التجريد منها -باء  

يف على الرغم من أن ممارسة اكتساب جنسيتني أو أكثـر أصـبحت شـائعة إىل حـد مـا           - ٣٠
لعــريف يف هــذا ، ال يبــدو أن بإمكاننــا إثبــات وجــود قاعــدة مــن قواعــد القــانون االوقــت الــراهن

متعــددي ففــي قــضية إثيوبيــا ضــد إريتريــا، اعتــربت جلنــة املطالبــات أن إلغــاء جنــسية    . الــصدد
ورفــضت اللجنــة حجــة . ممارســة مقبولــة مــا مل تكــن تكتــسي طابعــا تعــسفيا أو متييزيــا ةاجلنــسي

 إريتريا بأن جتريد حـاملي اجلنـسية املزدوجـة اإلثيوبيـة واإلريتريـة مث طـردهم بعـد ذلـك يـشكل                     
ــدويل   ــانون ال ــهاكا للق ــسية املزدوجــة     . )١٦٤(انت ــسبوا اجلن ــيني اكت ــربت أن األشــخاص املعن واعت

__________ 
 Dictionnaire de droit international public (sous la direction de Jean Salmoni), Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 320: انظر )١٦٢(
مبثابة قانون اجلنسية الكامريونيـة املـؤرخ        L.F.-3-68 من القانون الكامريوين رقم      ٣٤انظر على سبيل املثال املادة       )١٦٣(

 .١٩٦٨يونيه / حزيران١١
 Cour permanente d’arbitrage, Eritrea c. Ethiopia Claims Commission, Partial Award Civilian انظر  )١٦٤(

Claims, Eritrea’s Claims 15, 16, 23 & 27-32, between the State of Eritrea and the Federal Democratic 

Republic of Ethiopia, The Hague, 17 décembre 2004, par. 79 et 80 و ،(International Legal Materials, vol. 
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ــا املؤقتــة بــشأن األهليــة الكتــساب اجلنــسية      اإلثيوبيــة واإلريتريــة عقــب إعــالن حكومــة إريتري
وبالتايل، ال تكون إثيوبيا قـد ارتكبـت انتـهاكا          . )١٦٥(ألغراض االستفتاء وإنشاء الدولة اجلديدة    

ن الــدويل بالــشروع يف ســحب اجلنــسية مــن رعاياهــا الــذين أصــبحوا مزدوجــي اجلنــسية للقــانو
ومـن جهـة أخـرى، ارتـأت اللجنـة أن قيـام الـسلطات               . )١٦٦(حبكم اكتساهبم اجلنـسية اإلريتريـة     

 ألسـباب   - ومعظمهـم مـن املـدن الـصغرية          -احمللية بطرد حاملي اجلنسية املزدوجة مـن إثيوبيـا          
. كُثر رغما عن إرادهتم، عمل تعسفي وبالتايل خمالف للقـانون الـدويل           أمنية، إضافة إىل آخرين     

وبعبــارة أخــرى، فــإن اللجنــة مل تــستهجن يف هــذه القــضية عمليــة الطــرد علــى أســاس ازدواج   
 .اجلنسية وإمنا الطابع التعسفي هلذا الطرد

 .منها لطرد عقب فقدان اجلنسية أو التجريدل حاالت افتراضيةوميكن تصور عدة  - ٣١
دولــة اجلنــسية القيــام بــالطرد إىل ففــي حالــة اجلنــسية املزدوجــة، هــل ينبغــي بالــضرورة  - ٣٢

؟ وهـل ميكـن للمطـرود أن        ‘‘القائمة بالتجريد من اجلنسية   ’’املتبقية إذا مل تكن هذه الدولة هي        
 يعترض على ذلك؟ وإذا كان اجلواب بنعم، ماذا سيحدث؟

دولـة اجلنـسية    إىل  الطرد  تقـوم بـ    يف هذه احلالة أن      من حيث املبدأ، حيق للدولة الطاردة      - ٣٣
ــسية؛ وال يبقــى للمطــرود ســوى       ــة ازدواج اجلن ــهي حال ــسية ُين ــد مــن اجلن ــة، ألن التجري املتبقي
جنــسية الدولــة األخــرية، ســواء كانــت هــذه اجلنــسية، قبــل عمليــة التجريــد مــن اجلنــسية، هــي  

ضــح هــذه الفرضــية املتعلقــة بالتجريــد مــن  ومــن األمثلــة احلديثــة الــيت تو: اجلنــسية الغالبــة أم ال
، وكــذلك )١٦٨( وتركيــا)١٦٧(اجلنــسية علــى أســاس ازدواج اجلنــسية مــا يتعلــق بتركمانــستان      

__________ 
44, p. 601) ، ) (انظـر أيـضا   . ‘‘إريتريـا  قـرار ’’يـشار إليـه فيمـا بعـد بعبـارة      ) (٢٠٠٥مـايو  /أيـارWon Kidane, 

“Civil Liability for Violations of International Humanitarian Law: The Jurisprudence of the Eritrea-

Ethiopia Claims Commission in the Hague”, Wisconsin International Law Journal, vol. 25, 2007, pp. 23-

87, a la p. 52.( 
 الــصادر عــن احلكومــة املؤقتــة إلريتريــا، 21/1992انظــر أيــضا اإلعــالن رقــم . ٤٥ و ٤٠قــرار إريتريــا، الفقرتــان  )١٦٥(

الذي ينص علـى خمتلـف طرائـق اكتـساب اجلنـسية اإلريتريـة،          ) (‘‘اإلعالن اإلريتري ’’ (١٩٩٢أبريل  /نيسان ٦
 .)ومنها املولد والزواج والتجنيس

 Human Rights Watch, Rapport, janvier 2003, The Horn of(، انظـر أيـضا   ٤٦ و ٤٣قـرار إريتريـا، الفقرتـان     )١٦٦(

Arica War: Mass Expulsions and the nationality Issue(June 1998-April 2002), vol. 15, No 3 (A).( 
 .Lynn Shaver, “The Revocation of Dual Citizenship in Turkmenistan”, Human Rights Brief, vol: انظـر  )١٦٧(

11 (1), 2003, p.5)    املـربم  ١٩٩٣أعلن الرئيس نيازوف أن تركمانستان تراجعت عن االتفاق الثنـائي لعـام 
مع روسيا والذي جييز حيازة اجلنسية املزدوجة الروسية التركمانيـة، ممـا يعـىن جتريـد مـواطنني سـابقني مـن                      

 ).ردهمجنسيتهم واحتمال ط
 UCLA Journal of Ann Elizabeth Mayer, “A 'Benign' Apartheid : How Gender Apartheid has ,: انظـر  )١٦٨(

been Rationalized” ((International Law and Foreign Affairs. vol. 5, No. 2 (2000-2001) p.237, spec. 
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 واململكـة املتحــدة  )١٦٩(جلنــسية يف فرنـسا املزدوجـي ا التهديـد بـسحب اجلنـسية مــن األشـخاص     
مية ، وخاصـــة عنـــدما يكـــون األشـــخاص املعنيـــون مـــرتبطني باحلركـــات اإلســـال)١٧٠(وهولنـــدا
وأوضحت اململكـة املتحـدة أن تـشريعاهتا تـسمح للحكومـة بـسحب جنـسية األفـراد                  . املتطرفة

الــذين صــدرت يف حقهــم عقوبــات الرتكــاهبم جرميــة خطــرية، مــا مل يكــن هــؤالء األشــخاص  
لكن إذا كان املطرود ال يرغـب يف أن يـتم طـرده إىل دولـة              . )١٧١(معرضني حلالة انعدام اجلنسية   

و إذا كانـت لـه أسـباب جتعلـه خيـشى علـى حياتـه يف ذلـك البلـد أو ُخـشي                        جنسيته الوحيدة، أ  
 .تعرضه هناك للتعذيب أو ملعاملة مهينة، ميكن طرده إىل دولة ثالثة مبوافقة هذه الدولة

ويف حالة تعـدد اجلنـسيات، ميكـن أن تكـون احلالـة االفتراضـية األوىل هـي احلالـة الـيت                       - ٣٤
. هي دولة اجلنـسية الغالبـة للـشخص املعـين         ‘‘ تجريد من اجلنسية  القائمة بال ’’تكون فيها الدولة    

ويف هذه احلالة، ميكن تطبيق نفس التعليل املبني أعاله يف فرضية اجلنـسية املزدوجـة، مـع فـارق                   
ومثــة حالــة . وحيــد هــو أنــه لــن تكــون هنــاك دولــة جنــسية واحــدة متبقيــة وإمنــا اثنــتني أو أكثــر

ويف .  تكـون فيهـا الدولـة الطـاردة هـي دولـة اجلنـسية الغالبـة                افتراضية أخرى هي احلالة الـيت ال      
 .هذه احلالة، جيب إجراء عملية الطرد، على سبيل األولوية، إىل دولة اجلنسية الغالبة

__________ 
pp. 312-313 )     كافاتـشي، الـيت كانـت عـضوا يف حـزب      تناقش قضية سـحب جنـسية عـضو الربملـان مـرييف 

الفـضيلة اإلســالمي وكانـت ترتــدي غطــاء للـرأس يف الربملــان واكتــسبت اجلنـسية األمريكيــة دون إذن مــن     
ــة ُتجــرد مــن اجلنــسية التركيــة  ”، يف معــرض اإلشــارة إىل مقــال  )احلكومــة ــة احملجب  DEUTSCHE،“النائب

PRESSE-AGENTUR (15 mai 1999). 
ــات  ) (٢٠٠٥أغــسطس / آب١٣( (The French Lesson, THE ECONOMIST 25-6): انظــر )١٦٩( ــاقش ختمين ين

ساركوزي، بصفته وزيـر الداخليـة، بـشأن إمكانيـة قيـام فرنـسا بـسحب اجلنـسية مـن األئمـة املزدوجـي                    نيكوال
 ).اجلنسية الذين حيضون على اإلرهاب

 Ian Bickerton, Dutch murders result in tighter terrorism laws, FINANCIAL(علـى سـبيل املثـال    : انظـر  )١٧٠(

TIMES 2 (15 Juillet 2005);  ((Dealing with traitors, THE ECONOMIST 12-3 (13 aout 2005))   ينـاقش
مقترحات اململكة املتحدة وهولندا الرامية إىل اعتماد تـشريعات بـشأن سـحب جنـسية ذوي اجلنـسية املزدوجـة                

 ).ملتطرفاملنضوين حتت راية اإلسالم ا
ــام   )١٧١( ــر األمــني الع ــرة E/CN.4/1999/56تقري ــؤرخ    ) (ب (٣١ الفق يف معــرض اإلشــارة إىل رد اململكــة املتحــدة امل

عـن طريـق    ] أحـد أشـكال املواطنـة الربيطانيـة       [أي شـخص يكـون قـد حـاز          : ١٩٩٨أكتوبر  /تشرين األول  ٢٦
 إىل  ١٩٤٨نني اجلنسية الربيطانية لألعـوام      اكتساب اجلنسية أو التسجيل أو نتيجة لذلك مبوجب قوانني غري قوا          

صـدر حبقـه يف غـضون مخـس      ‘٣’[...] ، جيوز كذلك حرمانه من تلك اجلنسية أو ذلك املركز إذا مـا           ١٩٦٤
 شـهرا ومل يكـن سيـصبح        ١٢سنوات من تاريخ تسجيله أو اكتسابه اجلنسية، حكـم بـاحلبس ملـدة ال تقـل عـن                   

 ).‘‘يطانيةعدمي اجلنسية لدى فقدانه اجلنسية الرب
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واملقــرر اخلــاص غــري مقتنــع، مــن الناحيــة العمليــة، بــضرورة أو حــىت جــدوى اقتــراح      - ٣٥
ــشأن املــسائل الــيت ت    ــواد ب ــادة أو مــشاريع م ــر، وذلــك لألســباب   مــشروع م ــا هــذا التقري ناوهل

 :الرئيسية التالية
يندرج منح اجلنسية ضمن االختصاص الـسيادي لكـل دولـة، وللدولـة بالتـايل              )أ( 

أن حتدد يف تشريعاهتا الوطنية شروط فقدان جنسيتها، كما ميكنها جتريد حاملي جنـسيتها مـن                
أن ال يكـون التجريـد مـن اجلنـسية     جنسيتهم شريطة أال يؤدي ذلك إىل حالة انعـدام اجلنـسية و       

وال يــشمل ذلــك، مبعنــاه الــضيق، طــرد األجانــب، علــى أســاس أن القواعــد . تعــسفيا أو متييزيــا
املبينــة أعــاله تكــون واجبــة التطبيــق حــىت إذا مل يكــن فقــدان اجلنــسية أو التجريــد منــها متبوعــا  

 يف نظام طرد األجانب؛وبالتايل، فإهنا تندرج يف نظام اجلنسية أكثر مما تندرج . بالطرد
ــة      )ب(  ــه يف حال ــا أن ــدا، الحظن ــالطرد حتدي ــق ب ــسية حيــث  ازدواج وفيمــا يتعل اجلن

يكون احتمال انعدام اجلنسية مستبعدا، ُيعيد فقدان اجلنسية أو التجريد منها إىل حالـة اجلنـسية               
واعـد حمـددة   وبالتـايل تنتفـي احلاجـة إىل سـن ق    . الوحيدة، ومن مث إىل نظام القانون العام للطـرد       

 هلذه احلالة االفتراضية؛
وتتعلـق احلالـة األوىل   : ال تظهر حاالت خاصة سوى يف حالة تعدد اجلنسيات    )ج( 

مبسألة حتديد دولة اجلنسية األخرى اليت ميكن للدولة الطاردة طرد الـشخص إليهـا بعـد فقدانـه                   
ة الطـاردة هـي دولـة       جلنسية الدولة املـذكورة أو جتريـده منـها، وخاصـة عنـدما ال تكـون الدولـ                 

اجلنسية الغالبـة؛ وتتعلـق احلالـة الثانيـة بالفرضـية الـيت خيتـار فيهـا املطـرود، مبوجـب حـق اخليـار                         
املتــاح لــه الســيما يف حالــة خالفــة الــدول، أن يكــون مــواطن الدولــة الــيت هتــّم بطــرده بــسبب    

ن كانـت املـسألة يف   غري أن املمارسة نادرة للغايـة يف كلتـا احلـالتني وإ           . اكتسابه جنسية جديدة  
 .جوهرها تندرج هنا أيضا يف إطار القواعد املتعلقة جبنسية األشخاص الطبيعيني

وبناء علـى ذلـك، يعـرب املقـرر اخلـاص عـن عـدم اقتناعـه بوجـود سـبب وجيـه لقيـام                          
ــدرجيي         ــى ســبيل التطــور الت ــو عل ــة بإعــداد مــشاريع قواعــد هلــذه احلــاالت الفرضــية، ول اللجن

 .الدويل للقانون
 
 


