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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة 

   من جدول األعمال٣البند 
  واالقتصادية  حقوق اإلنسان، املدنية والسياسيةمجيعتعزيز ومحاية 

  يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا 

  *اعتمده جملس حقوق اإلنسانقرار     

    ١٣/٢  
  حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
  مبقاصد ومبادئ وأحكام ميثاق األمم املتحدة،إذ يسترشد   
بها  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، اليت حيق مبوج        ١٥أيضاً باملادة   وإذ يسترشد     

  لكل فرد أن تكون له جنسية وتنص على أال حيرم أحد من جنسيته تعسفاً،
 ١٠/١٣و ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/١٠ يه قرار د من جديد  ـوإذ يؤك   
وكذا مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنـة حقـوق          ،  ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦املؤرخ  

  ي من اجلنسية،اإلنسان بشأن مسألة حقوق اإلنسان واحلرمان التعسف
 اجلنسية أو التخلي عنها     احلصول على  الدول يف سن قوانني تنظم        بسلطة وإذ يعترف   

أو فقداهنا، طبقاً للقانون الدويل، وإذ يالحظ أن مسألة انعدام اجلنسية مسألة تنظر فيها بالفعل 
  ة خبالفة الدول،ـاً املتعلقـاجلمعية العامة يف إطار املسألة األوسع نطاق

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورتـه الثالثـة                   *  
  .، الفصل األول)A/HRC/13/56(عشرة 
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أحكام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان والصكوك الدوليـة املتعلقـة          الحظ  وإذ ي   
، واحلصول على اجلنسية اليت تعترف باحلق يف احلصول علـى اجلنـسية أو              بانعدام اجلنسية 

من ‘ ٣‘)د(، ومنها الفقرة تغيريها أو االحتفاظ هبا، أو اليت حتظر احلرمان التعسفي من اجلنسية     
 مـن   ٣دولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والفقرة         ـل من االتفاقية ا   ٥املادة  
 من اتفاقيـة    ٨ و ٧ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادتان          ٢٤املادة  

 من اتفاقية القضاء    ٩ من اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة، واملادة        ٣ إىل   ١ حقوق الطفل، واملواد  
ذوي اإلعاقة،  األشخاص   من اتفاقية حقوق     ١٨ز ضد املرأة، واملادة     على مجيع أشكال التميي   

  واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية، واالتفاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية،
الصادر عن جلنة القـضاء علـى       ) ٢٠٠٤(٣٠ التعليق العام رقم     يالحظ أيضاً وإذ    

  التمييز العنصري،
اللجنة املشار إليها أعاله ملـسأليت انعـدام         الذي توليه     االهتمام وإذ يالحظ كذلك    

النظر يف تقارير الـدول     عند  اجلنسية واحلرمان التعسفي من اجلنسية يف أعماهلا، مبا يف ذلك           
اليت تتعلق بتنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال                األطراف  

  العنصري،  التمييز
 ،رومني تعسفاً من جنسيتهم حيميهم القانون الدويل حلقوق اإلنسان   احمل ذّكر بأن وإذ ي   

 وكذلك الصكوك املتعلقة بانعدام اجلنسية، مبا يف ذلك، فيما يّتصل بالدول            ،وقانون الالجئني 
األطراف، االتفاقية املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية واالتفاقية اخلاصة مبركز الالجئني           

   هبا،والربوتوكول امللحق
على أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية الطابع وغري قابلة للتجزئة ومترابطـة            وإذ يشدد     

ومتشابكة وأنه يتعني على اجملتمع الدويل أن يعامل حقوق اإلنسان بصورة شاملة وبطريقـة              
  در من األمهية،ـفس القـاواة وبنـمنصفة ومتكافئة على قدم املس

 ٢٠٠٩ديـسمرب  / كـانون األول   ١٨ املؤرخ   ٦٤/١٢٧ إىل قرار اجلمعية العامة   وإذ يشري     
لـشؤون  الـسامية   لذي جاء فيه، يف مجلة أمور، أن اجلمعية حتث مفوضية األمم املتحـدة              ا

الالجئني على مواصلة عملها فيما يتعلق بتحديد األشخاص عدميي اجلنسية ومنـع انعـدام              
  اجلنسية واحلد منه ومحاية األشخاص عدميي اجلنسية،

العمل اهلام الذي تضطلع به مفوضية األمم املتحدة الـسامية لـشؤون             وإذ يالحظ   
انعدام اجلنسية ومنع حدوثها، مسترشدة بصفة خاصة        الالجئني يف سعيها إىل معاجلة مشكلة     

 د املتعلق بتبني انعدام اجلنسية ومنعه واحل      ٢٠٠٦) ٥٧-د(١٠٦باستنتاج جلنتها التنفيذية رقم     
  منه ومحاية عدميي اجلنسية،

 كـانون   ٣ املـؤرخ    ٤١/٧٠ تأييد اجلمعية العامة، يف قرارها       يف اعتباره  وإذ يضع   
، مناشدة مجيع الدول من أجل تعزيز حقـوق اإلنـسان واحلريـات             ١٩٨٦ديسمرب  /األول
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سكاهنا منها بسبب اجلنسية أو االنتماء اإلثين أو        واالمتناع عن حرمان بعض فئات      األساسية  
  العرق أو الدين أو اللغة،

ديـسمرب  / كانون األول  ١٢ املؤرخ   ٥٥/١٥٣ اجلمعية العامة    قرارات إىلذ يشري   وإ  
 كانون  ١١ املؤرخ   ٦٣/١١٨، و ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢ املؤرخ   ٥٩/٣٤و،  ٢٠٠٠
نسية األشخاص الطبيعيني    بشأن أعمال جلنة القانون الدويل املتعلقة جب       ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

  يف حالة خالفة الدول، 
 أن تـدرج يف     ١١٨/٦٣ إىل أن اجلمعية العامة قررت يف قرارهـا          يضاًوإذ يشري أ    

جنسية األشخاص الطبيعيني   "جدول األعمال املؤقت لدورهتا السادسة والستني البند املعنون         
، بغرض دراسة املوضوع، مبا يف ذلك مسألة الشكل الذي ميكـن أن             "يف حالة خالفة الدول   

ة األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفة الـدول، الـيت        تتخذه مشاريع املواد ذات الصلة جبنسي     
  أعدهتا جلنة القانون الدويل، 

 بأن احلرمان التعسفي من اجلنسية يؤثر بصورة غري متناسبة على األشخاص            وإذ يقر   
الذين ينتمون إىل األقليات، ويشري إىل العمل الذي قام به اخلبري املـستقل املعـين بقـضايا                 

  ،األقليات بشأن موضوع احلق يف اجلنسية
 من  إزاء حرمان أشخاص أو جمموعات من األشخاص تعسفاً       يساوره بالغ القلق    وإذ    

ألسباب متييزية كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الـدين أو الـرأي                جنسيتهم، خاصة 
  السياسي أو غريه، أو األصل القومي أو االجتماعي أو امللكية أو املولد أو وضع آخر،

إىل أن حرمان الفرد من جنسيته تعسفاً ميكن أن يؤدي إىل انعدام اجلنسية،             وإذ يشري     
دد عن قلقه إزاء شىت أشكال التمييز املمارسة ضد عدميي اجلنـسية            ـ الص ذاـه ويعرب يف 

  دويل حلقوق اإلنسان،ـون الـانتهاكاً اللتزامات الدول مبوجب القاناليت قد تشكل 
 أن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لألشخاص الـذين قـد تتـأثر             وإذ يؤكد   

  الً،جنسيتهم خبالفة الدول ال بد أن حتترم احتراماً كام
 أن احلق يف اجلنسية لكل شخص حق أساسـي مـن            ن جديد ـيؤكد م   -١  

  حقوق اإلنسان؛
بأن احلرمان التعسفي من اجلنسية، وخاصة ألسباب متييزية كالعرق أو يسلم   -٢  

اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي الـسياسي أو غـريه، أو األصـل القـومي أو                    
   أو وضع آخر، هو انتهاك حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛االجتماعي أو امللكية أو املولد

 عن اختاذ تدابري متييزية وعن سن تشريعات حترم أن متتنعجبميع الدول   يهيب    -٣  
الدين اللغة أو   أشخاصاً من جنسيتهم حرماناً تعسفياً على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو              

 أو االجتماعي أو امللكية أو املولد أو وضع آخر، أو الرأي السياسي أو غريه أو األصل القومي
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اإلبقاء على هذه التشريعات، وخاصة إذا كانت تلك التدابري والتـشريعات جتعـل             عن  أو  
  الشخص عدمي اجلنسية؛

اعتماد وتنفيذ تـشريعات    على   مجيع الدول، لتفادي انعدام اجلنسية،       حيث  -٤  
 احلرمان التعسفي   عن طريق منع   وال سيما    دويل،باجلنسية مبا يتسق مع مبادئ القانون ال       تتعلق

  ة خلالفة الدول؛ـة نتيجـدام اجلنسيـمن اجلنسية وانع
 سيصادف الذكرى السنوية اخلمسني التفاقية خفض       ٢٠١١بأن عام   يسلم    -٥  

انعدام اجلنسية  الدول اليت مل تنضم إىل اتفاقية خفض حاالت          يشجعحاالت انعدام اجلنسية، و   
   بذلك؛القيام مبركز األشخاص عدميي اجلنسية على أن تنظر يف تعلقةواالتفاقية امل

 أن متتع الفرد متتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية           يالحظ  -٦  
  قد يعاق نتيجة احلرمان التعسفي من اجلنسية؛

ن األشخاص احملرومني تعسفاً من اجلنسية قد يتعرضـون         أل يعرب عن قلقه    -٧  
 مما يؤثر سلبياً يف متتعهم باحلقوق املدنيـة         قصاء االجتماعي وعدم األهلية القانونية؛    للفقر واإل 

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ذات الصلة، وال سـيما يف جمـاالت التعلـيم              
  والسكن والعمالة والصحة؛

 باحتياجـات   ويسلِّم أن لكل طفل احلق يف احلصول على جنسية،   يشري إىل   -٨  
  األطفال اخلاصة إىل احلماية من احلرمان التعسفي من اجلنسية؛

، ويالحظ أمهية    تسجيل مجيع األطفال عند الوالدة     بالدول أن تضمن  يهيب    -٩  
من أجل  واحلصول على وثائق اهلوية الشخصية       وفعالة للتسجيل املدين     موحدةاختاذ إجراءات   

  ؛ يتهمجنسانعدام دون احليلولة دون حرماهنم من اجلنسية و
أن تستويف معايري إجرائية دنيا لكفالة عـدم تـضمن          بالدول أيضاً    يهيب  -١٠  

القرارات املتعلقة باحلصول على اجلنسية أو احلرمان منها أو تغيريها عنـصراً مـن عناصـر                
  التعسف، واخضاع هذه القرارات للمراجعة وفقاً اللتزاماهتا الدولية حلقوق اإلنسان؛

أن تضمن إتاحة وسائل انتصاف فعالة لألشـخاص          بالدول كذلك  يهيب  -١١  
 استعادة اجلنسية، علـى سـبيل       الذين يكونون قد حرموا تعسفاً من جنسيتهم، مبا يف ذلك         

  ال احلصر؛ املثال
 ١٠/١٣ بتقرير األمني العام املقدم وفقاً لقرار اجمللس         حييط علماً مع التقدير     -١٢  

)A/HRC/13/34(؛  
هيئـات  ان ذات الصلة التابعة لألمم املتحـدة و       آليات حقوق اإلنس  حيث    -١٣  
 املناسبة ويشجع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني على مواصلة مجع            املعاهدات

املعلومات بشأن مسألة حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية من مجيع املصادر ذات             
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نب أية توصيات عنها يف تقاريرها ويف       الصلة وعلى أخذ هذه املعلومات يف االعتبار، إىل جا        
  األنشطة املضطلع هبا يف إطار والية كل منها؛

مدى تأثري احلرمان التعسفي مـن      عن  أن يعد تقريراً    إىل األمني العام    يطلب    -١٤  
على متتع األشخاص حبقوقهم اإلنسانية اليت تشمل احلقـوق املدنيـة والـسياسية             ،  اجلنسية

   عشرة؛يف دورته التاسعة إىل اجمللس الثقافية وأن يقدمهواالقتصادية واالجتماعية و
  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  -١٥  

  ٤١اجللسة 
  ٢٠١٠مارس / آذار٢٤

  ]اعتمد بدون تصويت[

        


