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  مقدمة  -أوالً   
طلبت اللجنة التنفيذية على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالّجئني أن تقدم إليهـا               -١

تقارير منتظمة عن أنشطتها فيما يتعلق بالوالية الشاملة اليت كلفت هبا يف جمال انعدام اجلنسية               
وتشمل هـذه املـذكرة     . عية العامة لألمم املتحدة ذات الصلة     كما هو مبّين يف قرارات اجلم     

وتقـّيم  . ٢٠٠٩ يونيـه /حزيرانالفترة املنقضية منذ آخر حتديث قُدم إىل اللجنة التنفيذية يف           
املشكالت اليت متت مواجهتها، وتعطي صورة إمجالية للجهود املكثفة اليت بذلتها املفوضـية             

وعالوة .  بعض االجتاهات الرئيسية والتطورات اهلامة     كما تشري إىل  . وتستعرض التقدم احملرز  
على ذلك فإهنا تبحث اجملاالت اليت يتعني فيها اختاذ املزيد من اإلجراءات وكذلك الوسـائل               
اليت ميكن عن طريقها اغتنام فرصة االحتفال بالذكرى السنوية اخلمسني إلبرام اتفاقية عـام              

ة من أجل حتقيق تقدم ملموس من حيث منـع           املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسي     ١٩٦١
وميكن االطـالع علـى     . حاالت انعدام اجلنسية واحلّد منها، وكذلك محاية عدميي اجلنسية        

الوثائق املشار إليها يف هذه املذكرة على املوقع اإللكتروين التايل على الـشبكة العنكبوتيـة               
www.refworld.orgما مل يشر إىل خالف ذلك ،.  

  معلومات أساسية  -ثانياً   
شهد العامان املنصرمان تضاعف اجلهود املبذولة من أجل منع حاالت انعدام اجلنسية          -٢

ومع ذلك وعلى الرغم من تزايد االهتمام على صعيد العامل هبذا األمر وحدوث             . واحلّد منها 
د مل تؤّد بالضرورة إىل اختاذ إجراءات حازمة كما         عدد من التطورات اإلجيابية فإن تلك اجلهو      

اك، بعد  نوما يزال ه  . أن التغريات اليت طرأت يف امليدان كانت بوترية بطيئة يف أغلب األحيان           
 املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنـسية،       ١٩٦١مخسني عاماً انقضت على إبرام اتفاقية عام        

الوا ينتظرون حلوالً نظراً لعدم متكّنهم مـن        عشر مليون شخص من عدميي اجلنسية وما ز        اثنا
والّنتيجة أن السكان املتأثرين ما زالوا يواجهون مصاعب مجة يف هذا           . احلصول على جنسية  

  . الصدد
ومسألة انعدام اجلنسية ليست جمرد قضية فنية من قضايا القانون ولكنـها مـسألة                -٣

ويتـبني مـن التجـارب      . ة سياسية داريتطلب حلّها وجود مناخ يتسم باإلدارة الرشيدة وإ       
املستخلصة من العقدين املاضيني أن باإلمكان، يف غالب األحيان، جتنب حـاالت انعـدام              

ومن األمثلة يف هذا الـصدد أن هنـاك         . اجلنسية لو طبقت املعايري القائمة على النحو املالئم       
ومع . من مبدأ حظر التمييزالتزاماً عاماً فيما يتعلق باكتساب اجلنسية واحلرمان منها وهو ينبع    

ويؤثر ذلك  . ذلك فإن قوانني اجلنسية كثرياً ما تتضمن أحكاماً متييزية أو تطبق بطريقة متييزية            
تأثرياً خاصاً يف العدد الضخم لألشخاص عدميي اجلنسية يف العامل والذين ينتمون إىل أقليات              

س اجلنسية أو مت حرماهنم بصورة      وهناك حاالت مت فيها عدم منح أنا      . إثنية أو دينية أو لغوية    
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تعسفية، مما أدى إىل اكتساهبم صفة انعدام اجلنسية، ال تزال ذات أثر هام يف مجيـع أحنـاء                  
ذلك أن أطفال وأحفاد هؤالء الناس يصبحون، بشكل عام، أشخاصاً عدميي اجلنسية            : العامل

  .يةعندما يرون النور مما يؤدي إىل بقاء املشكلة دون حلّ إىل ما الهنا
اءات واملعاملة اليت يلقاها عدميو اجلنسية هي أيضاً جمال آخر يتطلّـب اختـاذ إجـر                -٤

ال تزال ترفض السماح لعدميي اجلنسية بالعودة واإلقامة علـى          حامسة، فهناك عدد من الدول      
وهناك مـشكلة   . أراضيها حىت لو اتضح أن األجيال السابقة ُولدت ونشأت يف تلك البلدان           

 نهبذا املوضوع وتتمثل يف احتجاز عدميي اجلنسية وخاصة أولئـك الـذي           أخرى ذات صلة    
ُيسمح هلم بالعودة إىل بلداهنم ويكونون رهن االحتجاز ملدد غري حمددة أو متكررة ألهنـم                ال
وميكن حلّ تلك املشاكل عن طريق تطبيـق اتفاقيـة          . مينحوا مركزاً قانونياً يف بلد اإلقامة      مل
كز القانوين لعدميي اجلنسية، وكذلك تطبيق معايري حقوق اإلنـسان           املتعلقة باملر  ١٩٥٤ عام
  . الصلة ذات

  التقدم احملرز والتحديات املطروحة  -ثالثاً   

األثر املترتب على عملية تغيري هياكل وإدارة مفوضية األمم املتحدة لـشؤون              -ألف   
  الالّجئني

خلت املفوضية بـصددها    لقد ُسجلت زيادة يف عدد حاالت انعدام اجلنسية اليت تد           -٥
خبصوص املسائل اليت عوجلت يف عدد من االستنتاجات اليت خلصت إليها اللجنة التنفيذيـة              

 بشأن حتديد حاالت انعدام اجلنـسية       ١٠٦بشأن انعدام اجلنسية، مبا يف ذلك االستنتاج رقم         
 عملية  وقد يسرت . ٢٠٠٦ومنعها واحلّد منها ومحاية عدميي اجلنسية، والذي اعتمد يف عام           

ومسح كل من هيكل امليزانية الذي يقوم على أربعة         . تغيري هياكل وإدارة املفوضية هذه املهمة     
مكونات واألولويات االستراتيجية العاملية واإلطار القائم على النتائج املعتمـد يف برنـامج             

ة  اخلاص بالتخطيط ووضع التقارير، للمكاتب امليدانية بوضع أهداف حمّدد         Focusاحلاسوب  
وكذلك وضع ميزانيات لألنشطة املضطلع هبا فيما يتعلق مبسائل انعدام اجلنسية، على حنـو              

ن من التمييز بينها وبني األهداف وامليزانيات اخلاصة بالالجئني وغريهـم           واضح للعيان وميكِّ  
ويسمح ذلك بإعطاء األولوية، يف إطار العمليـات        . من األشخاص الذين تعىن هبم املفوضية     

  .  هبا، لالستجابة ملشكلة انعدام اجلنسيةاملضطلع
ويتضح التقدم احملرز من عدد العمليات اليت نفذهتا املفوضية واليت حددت عدداً من               -٦

 إىل  ٢٠٠٩ يف عـام     ٢٨فقد ارتفع عدد تلك العمليات مـن        : األهداف اليت يتعني بلوغها   
جتاه التـصاعدي   كما يتضح هذا اال   . ٢٠١١ عملية يف عام     ٦٠ و ٢٠١٠عملية يف عام     ٥١

، وهو آخر عام قبل اعتماد هيكل امليزانية        ٢٠٠٩ففي عام   . على مستوى امليزانيات واإلنفاق   
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ـ        ذي املكونات األربعة، بلغت النفقات اإلمجالية        وايل املتعلقة مبـسألة انعـدام اجلنـسية ح
صة ، بلغت امليزانية املخص   ٢٠١٠ويف عام   . مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ١٢

 مليـون دوالر مـن      ٣٨,٥واليت اعتمدهتا اللجنة التنفيذيـة      ) الركن الثاين (النعدام اجلنسية   
وعلى الرغم من أن جهود مجع األموال مل تستطع تغطية مجيـع            . دوالرات الواليات املتحدة  

 مليون دوالر،   ٢٩,١االحتياجات اليت مت التعرف عليها فإن جمموع النفقات بلغ، مع ذلك،            
 ٢٠١١وقد مت ترفيع ميزانيـة عـام   . ٢٠٠٩بلغ الذي مت احلصول عليه يف عام  أي ضعف امل  

  .  مليون دوالر٦٣لتبلغ 
وكما يتبني من مبادرة املفوض السامي يف جمال القدرة على احلمايـة فـإن قـدرة               -٧

املفوضية على تعزيز استجابتها الشاملة يف جمال انعدام اجلنسية تتوقف إىل حد كبري على قدرة         
وتدعم . يها والقدرة على التعرف على شركاء يتسمون بالفعالية وإشراكهم يف أنشطتها          موظف

مبادرة املفوضية يف جمال القدرة على احلماية هذا األمر وذلك بالسماح بإنشاء ثالث وظائف              
مكرسة هلذا املوضوع على الصعيد اإلقليمي يف مناطق آسيا وأوروبا والشرق األوسط ومشال             

ن تلك الوظائف املكاتب امليدانية بتنفيذ استجابات تتسق مع األهداف الـيت            وستمك. أفريقيا
  . ُحددت واملواد املخصصة

  تعزيز االستجابات التنفيذية  -باء   
لقد ضاعفت املفوضية استجابتها التنفيذية يف جمال انعدام اجلنسية ويتضح ذلك أيضاً              -٨

. ا سّد الثغرات الرئيسية املبّينـة أعـاله       من عدد البلدان اليت اضطُلع فيها بأنشطة الغرض منه        
والواقع أنه مت تسجيل زيادة ملحوظة يف تلك األنشطة خالل فترة السنتني اليت انقضت منـذ                

رغم أن هذا األخري مشـل فتـرة أطـول قـدرها            (تقدمي التقرير السابق إىل اللجنة الدائمة       
ك األنشطة، أن حتسني األطـر      وينبغي أالّ يغيب عن البال، لدى تقييم أثر تل        ). سنوات أربع

القانونية واإلدارية، واالنضمام إىل املعاهدات الدولية وتطبيقها، واجلهود الشاملة املبذولة من           
أجل تسوية حاالت انعدام اجلنسية أمور ال تؤيت مثارها إالّ بعد تضافر جهود طائفـة مـن                 

  . األطراف الفاعلة وعلى املدى البعيد

  رجعية املتعلقة بالفئات السكانية عدمية اجلنسيةحتسني البيانات امل  )أ(  
لقد حتسنت البيانات املرجعية املتعلقة بالفئات السكانية عدمية اجلنسية علـى حنـو               -٩

تدرجيي وذلك بفضل التعاون مع السلطات الوطنية بـإجراء عمليـات تعـداد الـسكان،               
. اسات األكادميية املتاحة  ودراسات تناولت فئات سكانية حمددة وبتحليل دقيق للوثائق والدر        

ومسـح  .  بلداً ٤٢، يف   ٢٠١١ و ٢٠٠٩وقد اضطُلع بتلك األنشطة، يف الفترة ما بني عامي          
ذلك العمل ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بتوسيع نطاق التغطية وبتحـسني دقـة              

ة بأهنا حصلت   وأفادت املفوضي . البيانات الدميغرافية املنشورة يف تقاريرها اإلحصائية السنوية      
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 بلـداً يف    ٦٠، باملقارنـة مـع      ٢٠١٠ بلداً، يف هناية عام      ٦٥على أرقام ختص السكان من      
ومن ناحية أخرى، أفادت املفوضـية بـأن عـدد          . ٢٠٠٨ بلداً يف عام     ٥٨ و ٢٠٠٩ عام

 فرداً مما يشكل اخنفاضاً كبرياً يف العدد اإلمجايل         ٣ ٤٦٣ ٨٤٠األشخاص عدميي اجلنسية بلغ     
 وذلك بعد توضيح التعريف املنطبق واسـتعراض البيانـات          ٢٠٠٩ عنه يف عام     الذي أعلن 

  . القائمة يف تايلند
وال بّد من بذل املزيد من اجلهود لتحديد مدى استفحال ظاهرة انعدام اجلنـسية يف                 -١٠

وقد شكلت هذه الثغرات يف     . عدد من البلدان اليت يعرف أهنا تضم أعداداً غفرية من السكان          
ولزيادة حتسني  .  الدميغرافية املرجعية عقبة كربى اعترضت سبيل بلورة استجابة فعالة         البيانات

 لفائدة  ٢٠١١يناير  /كانون الثاين البيانات الدميغرافية املرجعية نظمت املفوضية حلقة عمل يف         
ودرست خمتلف  . املوظفني وعدد خمتار من الشركاء حول تقدير حجم مسألة انعدام اجلنسية          

ملستخدمة ومنها عمليات تعداد السكان والدراسات االستقـصائية واسـتخدام          املنهجيات ا 
وقد وضعت املمارسة اجليدة اليت حددت يف       . املعلومات اليت تضمها قواعد البيانات اإلدارية     

إطار حلقة العمل تلك األسس اليت قام عليها مشروع مذكرة توجيهية تركز على العاملني يف               
  .  الفئات السكانية عدمية اجلنسيةامليدان بشأن تقدير أعداد

  تشجيع االنضمام  )ب(  
لقد شكل تشجيع االنضمام إىل االتفاقيات املتعلقة بانعدام اجلنسية عنصراً أساسياً يف              -١١

ولويات االستراتيجية  األوفاء املفوضية بشروط الوالية اليت كلفت هبا، كما أنه يعد من ضمن             
ل فيه بذكرى سنوية، أطلقت املفوضية محلة لتعزيز االنضمام         ويف هذا العام الذي حيتف    . العاملية

ويف إطار تلك احلملـة،     . ١٩٥٤ واملعاهدة املصاحبة هلا واتفاقية عام       ١٩٦١إىل اتفاقية عام    
 تدعوها إىل النظر  دولة إىل الدول غري األطراف     ١٥٠إىل ما يزيد على     بعثت املفوضية رسائل    

محاية حقوق األشـخاص عـدميي      "عن  أصدرت كتيبني   كما  . يف االنضمام إىل االتفاقيتني   
منـع حـاالت    "وعن  "  املتعلقة باملركز القانوين لعدميي اجلنسية     ١٩٥٤اتفاقية عام   : اجلنسية

 وهذان ".ة املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسي١٩٦١اتفاقية عام : انعدام اجلنسية واحلّد منها
وقد أّدى إطالق تلك احلملة إىل      . رمسية الستّ الكتيبان متاحان جبميع لغات األمم املتحدة ال      

حدوث زيادة هامة يف النشاط امليداين وال سيما عن طريق إجراء االتصاالت مع احلكومات              
الستكشاف إمكانية االنضمام وإجراء دراسات عن مدى التوافق بني التـشريعات الوطنيـة             

  . واالتفاقيتني
يف جمال الدعوة خالل الفترة اليت يشملها       وعلى الرغم من تكثيف املفوضية جلهودها         -١٢

التقرير مما محل عدداً من الدول على الشروع يف اختاذ إجراءات لالنضمام علـى الـصعيد                
إذ ارتفـع عـدد     . الوطين، فإن هذه احلملة مل تفض إىل زيادة هامة يف عدد الدول األطراف            

انضمام كل من بنمـا      دولة وذلك ب   ٣٨ إىل   ٣٥ من   ١٩٦١الدول األطراف يف اتفاقية عام      
 إىل  ٦٣ مـن    ١٩٥٤وارتفع عدد الدول األطراف يف اتفاقية عـام         . وليختنشتاين وهنغاريا 
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ومعدل االنضمام هذا إىل االتفاقيتني هو      . دولة عقب انضمام بنما وليختنشتاين ومالوي      ٦٦
يتمكن مـن   غري أن عدداً من الدول قد       . أقل بقليل منه أثناء الفترة اليت مشلها التقرير السابق        

 وقـد مت    ١٩٦١االنضمام مبناسبة االحتفال بالذكرى السنوية اخلمسني إلبرام اتفاقية عـام           
  . ، يف سبعة بلدان يف إجراءات االنضمام٢٠١١مايو /أيار ١٥الشروع، يف 

  تعزيز اإلصالحات التشريعية وتقدمي املشورة التقنية  )ج(  
 املتعلقة خبفض حاالت انعـدام      ١٩٦١رغم أن عدد الدول األطراف يف اتفاقية عام           -١٣

فقـد  .  دولة فإن مبادئها كان هلا أثر هام حىت يف الدول غري األطراف٣٧اجلنسية مل يتجاوز   
أدرجت العديد من الدول غري األطراف يف هذه االتفاقية ضـماناهتا يف قوانينـها اخلاصـة                

من تلك الدول إىل أن      ١٢٠ية عن قوانني اجلنسية يف      وتشري دراسة أجرهتا املفوض   . باجلنسية
معظمها اعتمدت بعضاً من األحكام األساسية الواردة يف االتفاقية مثل منح اجلنسية لألطفال             
اللقطاء الذين يتخلى عنهم آباؤهم عند والدهتم ويتوىل أناس آخرون أمر رعايتهم وتربيتهم،             

 بني الـدول    كما ُسّجل اجتاه واضح آخر    . والتخلي عن جتريد أي شخص ألنه يقيم باخلارج       
غري األطراف والدول األطراف كذلك حنو تكييف قوانني اجلنسية مع املعايري الدوليـة مثـل    

وقـد أدخلـت    . املساواة يف املعاملة بني الرجل واملرأة فيما يتعلق مبنح اجلنـسية لألطفـال            
بنغالديش وتونس وزمبابوي وكينيا تعديالت على تشريعاهتا للسماح للنساء مبنح جنـسياهتا            

  . طفاهلنأل
ويف الوقت ذاته مل تطبق أربعون على األقل من تلك الدول ضمانة كاملة ضّد انعدام                 -١٤

وعالوة على ذلك حددت املفوضـية عـدد   . اجلنسية عند امليالد يف تشريعاهتا بشأن اجلنسية      
الدول اليت حتتوي تشريعاهتا على أحكام متيز ضد النساء فيما خيص منح اجلنسية ألطفـاهلن               

  .  دولة٣٠ز ذلك العدد فناه
ومنذ الفترة السابقة ُسّجلت زيادة يف عدد الدول اليت قدمت هلا املفوضية مـشورة                -١٥

تقنية ونصحتها بإدخال إصالحات قانونية لسّد الثغرات يف قوانينها اخلاصة باجلنسية حيـث             
ني لدول إىل إصالح تلك القـوان      دولة وعمدت عدد من ا     ٥٦ إىل   ٣٥ارتفع ذلك العدد من     

وسّدت جورجيا وليتوانيا الثغرات اليت كانت تـسمح        . جل منع حاالت انعدام اجلنسية    من أ 
يف السابق للمواطنني بالتخلي عن اجلنسية أو فقداهنا حىت لو أدى ذلك إىل أن يـصبحوا يف                 

  . عداد عدميي اجلنسية
لتغـيريات  ومن االحتماالت اليت تنطوي عليها التشريعات اجلديدة أو التعديالت أو ا   -١٦

املدخلة على السياسات جعل املاليني من الناس ينضمون إىل زمرة عدميي اجلنسية أو علـى               
وقد عملت املفوضية بكل جّد مـن أجـل   . العكس من ذلك وضع حّد حلاالت طال أمدها 

ففي السودان، على سبيل املثال، دعت املفوضية إىل . إذكاء الوعي باملعايري الدولية ذات الصلة
رتيبات يف جمال اجلنسية متهيداً النفصال جنوب السودان بغية تاليف حـاالت انعـدام              اختاذ ت 
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ويف نيبال، قدمت املفوضـية     . اجلنسية وقدمت املشورة التقنية بشأن التشريعات ذات الصلة       
املشورة التقنية بشأن اإلصالح الدستوري ودعت إىل وضع ضمانات ضّد انعـدام اجلنـسية              

  . تراح منقح يف جمال اجلنسيةوأبدت تعليقاهتا حول اق

منع حاالت انعدام اجلنسية من خالل توفري وثائق إثبات اهلوية وتسجيل الوالدات وتقدمي               )د(  
  املساعدة القانونية

انعـدام  منـع   من بني االستجابات التنفيذية اليت قامت هبا املفوضية من أجل             -١٧
وتقدمي املساعدة القانونيـة يف     اجلنسية توفري وثائق إثبات اجلنسية وتسجيل الوالدات        

وقد تضمنت تلك االستجابات مساعدة األشخاص املعّرضني خلطر االنضمام    . بلداً  ٢٥
إىل زمرة عدميي اجلنسية حىت حيصلوا على شهادات ميالد وغري ذلك من وثائق اهلوية              
ذات األمهية احليوية إلثبات جنسيتهم يف البوسنة واهلرسك وكرواتيا واجلبل األسـود            

  . فية السابقةوصربيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسال
ونفذت املفوضية كذلك مشاريع تتعلق بتسجيل الوالدات وإصـدار أوراق تثبـت              -١٨

 الدول يف السودان، كما ذكر آنفاً، وذلك باالشتراك مـع املـشروع             خالفةاهلوية يف سياق    
الدويل لكفالة األطفال والسلطات احمللية، مبا يف ذلك عن طريق تنظيم احلمالت اإلعالميـة              

  . ض اجملتمعات احمللية وأفرقة التسجيل املتنقلةواستنها

  احلّد من حاالت انعدام اجلنسية  )ه(  
مل ُيسّجل يف الفترة اليت مشلها التقرير أي فتح كبري فيما خيص إهناء حاالت انعـدام                  -١٩

ويف حني ال متلك املفوضية بيانات كاملة عن عدد األشخاص عدميي . اجلنسية اليت طال أمدها
لذين اكتسبوا جنسياهتم أو أكدوها، فإن املعلومات املتاحة تشري إىل حدوث تقـدم             اجلنسية ا 

وتشري تلك البيانات إىل اخنفاض عدد هؤالء األشخاص مبا يزيـد           . مطّرد يف عدد من الدول    
 بلداً من بينها االحتاد الروسـي       ٢٨ يف   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ شخص يف عامي     ٢٣٥ ٠٠٠على  

   .والعراق وقريغيزستان وكازاخستان
وعاد برنامج استغرق تنفيذه ثالث سنوات ويسمح ملواطنني إندونيسيني كانوا سابقاً             -٢٠

.  شـخص  ١١٠ ٠٠٠يف عداد عدميي اجلنسية باسترداد جنسيتهم بالفائدة على أكثر مـن            
ومسح برنامج دعمته املفوضية يف فييت نام بإجراء سلسلة أوىل من عمليات التجنيس استفاد              

يف آسيا الوسطى، دعمت املفوضية جهود قريغيزستان فيما خيـص          و.  شخصاً ٢ ٣٦٠منها  
معاجلة حاالت األشخاص الذين هلم احلّق يف اكتساب اجلنسية وذلك عن طريق تطبيق حكم              

ويف تركمانستان عملت املفوضية مـع      .  بشأن اجلنسية  ٢٠٠٧ابتكاري ورد يف قانون عام      
اص الـذين ال ميلكـون أوراقـاً        السلطات على تنفيذ برنامج طموح لتحديد هوية األشخ       

  . وتسجيلهم وحتديد مركزهم القانوين فيما يتعلق باجلنسية وجتنيس األشخاص عدميي اجلنسية
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  تعزيز إجراءات حتديد وضع انعدام اجلنسية  )و(  
يعّد االعتراف حبالة انعدام اجلنسية يف الكثري من الدول املدخل إىل احلصول علـى                -٢١

غري أن اإلجراءات الرامية إىل حتديد وضع   . ا إىل ذلك من احلقوق    وضع يشمل حق اإلقامة وم    
وقد دعت املفوضية إىل وضـع      . انعدام اجلنسية ال توجد إالّ يف عدد حمدود نسبياً من البلدان          

 دولة زودهتا باملشورة التقنية، ويعترب هذا العدد قفزة نوعية باملقارنـة            ٣٩تلك اإلجراءات يف    
 دولة واليت جرى االضطالع فيها بأنشطة خـالل         ٢٠ يتجاوز   مع عدد تلك الدول الذي مل     

وحيسن، يف هذا الصدد، ذكر عدد من التطورات اإلجيابيـة          . الفترة اليت مشلها التقرير السابق    
ففي األرجنتني، على سبيل املثال، تسمح اللوائح اليت حتكـم   . اليت حدثت يف أمريكا الالتينية    

حلق يف اإلقامة املؤقتة يف حني ضمنت املكسيك التعليمـات     اهلجرة اآلن مبنح عدميي اجلنسية ا     
اليت تصدرها جلميع املوظفني املعنيني مبـسائل اهلجـرة إجـراًء يتعلـق بتحديـد وضـع                 

  . اجلنسية انعدام

  وضع توجيهات دولية يف جمايل املعايري واملبادئ القانونية  )ز(  
لتشجيع على وضع معايري قانونية من األهداف الرئيسية اليت تتوخى املفوضية بلوغها ا     -٢٢

 اإلقليمي والعاملي بغرض استكمال املعايري القائمة وال سيما املعايري املبّينة           يندولية على الصعيد  
وبذلت املفوضية، خالل الفترة اليت مشلها التقرير، جهوداً        . ١٩٦١ و ١٩٥٤يف اتفاقييت عامي    

  .  تنفيذ أحكام االتفاقيتنيكثيفة فيما يتعلق بوضع مبادئ توجيهية للمساعدة على
، أطلقت املفوضـية    ١٩٦١ويف سياق الذكرى السنوية اخلمسني إلبرام اتفاقية عام           -٢٣

مع اخلرباء احلكوميني وخرباء األمم املتحـدة واملنظمـات غـري            )١(سلسلة من االجتماعات  
ـ             سري احلكومية واألوساط األكادميية لدراسة املسائل الرئيسية املطروحة علـى مـستوى تف

وقد ركز االجتماعان األوالن على حتديـد مـصطلح         . االتفاقيتني املتعلقتني بانعدام اجلنسية   
، وإجراءات التحديـد    ) حبكم الواقع  انعدام اجلنسية وعلى مفهوم   " (الشخص العدمي اجلنسية  "

أما االجتماع . ١٩٥٤واملركز القانوين الذي ُيمنح لألفراد عدميي اجلنسية مبوجب اتفاقية عام          
لثالث فقد نظر يف الضمانات الرامية إىل منع انعدام اجلنسية بني األطفال مبوجـب اتفاقيـة                ا

 مبادئ توجيهية تأخـذ بعـني االعتبـار         ٢٠١٢ و ٢٠١١وسُتنشر يف عامي    . ١٩٦١ عام
  . االستنتاجات اليت خلصت إليها تلك االجتماعات

حدة املعنية بالقـضاء    وقد شكلت حلقة دراسة ُنظمت باالشتراك مع جلنة األمم املت           -٢٤
 منطلقاً لدراسة توصية عامة حمتملة      ٢٠٠٩يوليه  /متوزعلى مجيع أشكال التمييز ضّد املرأة يف        

__________ 

 United Nations High Commissioner for Refugees, Expert Meeting - The Concept of Statelessانظـر   ) ١(

Persons under International Law (Summary Conclusions), May 2010; Expert Meeting - Statelessness 

Determination Procedures and the Status of Stateless Persons (Summary Conclusions), 

December 2010. 
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ويف . تتخذها اللجنة بشأن املسائل املتعلقة بالتشريد القسري ومنع حاالت انعـدام اجلنـسية       
ة العدالـة يف    ، نظمت املفوضية اجتماعاً إعالمياً بالشراكة مـع مبـادر         ٢٠١١فرباير  /شباط

وهي هيئة تضم خرباء مستقلني يراقبون (اجملتمعات املفتوحة لفائدة اللجنة املعنية حبقوق الطفل 
، وقد ركز ذلك االجتماع على منع )تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من قبل الدول األطراف فيها        

. مليالدحاالت انعدام اجلنسية والتزام الدول بضمان حق كل طفل يف اكتساب جنسية عند ا             
حـول   )٢(٢٠١٠ و ٢٠٠٩وأسهمت املفوضية بنشاط يف التفاوض بشأن قرارين يف عـامي           

حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية اعتمدمها جملس حقوق اإلنسان التابع لألمـم             
وانعكست مسامهة املفوضية اهلامة أيضاً يف تقرير األمني العام عن حقوق اإلنسان            . )٣(املتحدة

، وهو عبارة عن إعادة تأكيد مقتضبة للقانون الـدويل يف           )٤(التعسفي من اجلنسية  واحلرمان  
وعلى الصعيد اإلقليمي، اعتمدت اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكيـة، يف           . جمال اجلنسية 

منع حاالت انعدام اجلنـسية واحلـّد منـها ومحايـة           ، قراراً بشأن    )٥(٢٠١٠ يونيه/حزيران
ثر مسامهة هامة قدمتها املفوضية اعتمدت      أوعلى  . ة يف األمريكيتني  األشخاص عدميي اجلنسي  
الغرض منها سّد عدد من الثغرات  )٦("جنسية األطفال"توصية بشأن جلنة وزراء جملس أوروبا     

كما عملت املفوضية مع اللجنة األفريقية حلقـوق اإلنـسان      . املعيارية على الصعيد اإلقليمي   
الستكشاف " توح ملراقبة اإلدارة الرشيدة والدعوة يف أفريقيا      مشروع اجملتمع املف  "والشعوب و 

  . إمكانية التفاوض بشأن وضع بروتوكول أفريقي حول اجلنسية

  توفري التوجيه والتدريب يف جمال االستجابة التنفيذية  )ح(  
 أنشطة التوجيه والتدريب لفائدة املوظفني بشكل خاص على تطوير القدرة           تتركز  -٢٥

، أصدرت املفوضية مبادئ توجيهية     ٢٠١٠مايو  /ويف أيار . ستجابات التنفيذية على تطبيق اال  
حمدثة لفائدة موظفيها فيما يتعلق بتحديد حاالت انعدام اجلنسية ومنعها واحلّد منها ومحايـة              

وبالنظر إىل أمهية هذه املذكرة بالنسبة إىل الشركاء فإنه         . مذكرة استراتيجية : عدميي اجلنسية 
  . ليها على املوقع اإللكتروين للمفوضية على الشبكة العنكبوتيةميكن االطالع ع

__________ 

     / آذار ٢٦،  حقوق اإلنسان واحلرمان التعـسفي مـن اجلنـسية        ،  ١٠/١٣جملس حقوق اإلنسان، القرار      )٢(
 .٢٠١٠أبريل / نيسان١٤، حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية، ١٣/٢، والقرار ٢٠٠٩مارس 

 .املرجع ذاته )٣(
تقريـر األمـني العـام      : ن واحلرمـان التعـسفي مـن اجلنـسية        حقوق اإلنسا جملس حقوق اإلنسان،     )٤(

)A/HCR/13/34( ،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٤. 
)٥( Organization of American States, Prevention and Reduction of Statelessness and Protection of 

Stateless Persons in the Americas (AG/RES. 2599 (XL-O/10) 8 June 2010. 
)٦( Council of Europe: Committee of Ministers, Recommendation CM/Rec (2009)13 of the 

Committee of Ministers to member states on the nationality of children (CM/Rec (2009)13), 9 
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 من املوظفني والشركاء من بينهم موظفون وشركاء        ١٣٠وقد شارك ما يزيد على        -٢٦
ينتمون إىل سائر منظمات األمم املتحدة يف برامج تعليمية مواضيعية بشأن احلماية من انعدام              

 وضعت تلك الربامج خصيـصاً حلفـز االسـتجابة          وقد. اجلنسية يف أفريقيا وآسيا وأوروبا    
  . التنفيذية كما أسهمت يف زيادة مستوى األنشطة املضطلع هبا يف تلك املناطق

  تعزيز الشراكات  )ط(  
إن فداحة مشكلة انعدام اجلنسية وتعقدها وأثرها يف العامل من األمور اليت تقتضي من     -٢٧

فقد عملت املفوضية   . ن تتعامل معهم وأصنافهم   املفوضية زيادة التوسع يف عدد الشركاء الذي      
مع عدد متزايد من املنظمات غري احلكومية بشأن طائفة من املسائل منها وضع توجيهـات               

كما قدم الـشركاء    . حاالت انعدام اجلنسية وإذكاء الوعي    " حصر"حول املعايري الدولية، و   
 بذلتها املفوضية للتـصدي ملـسألة       املنتمون إىل اجملتمع املدين إسهامات جليلة يف اجلهود اليت        

  . انعدام اجلنسية
. ويعد التنسيق مع سائر وكاالت األمم املتحدة أمراً يف غاية األمهية يف هذه املرحلة               -٢٨

وقد عملت املفوضية يف تعاون وثيق مع أفرقة األمم املتحدة القطرية يف عدة بلدان وكـذلك                
 للطفولة ومفوضية األمم املتحدة الـسامية       مع وكاالت بعينها وخاصة مؤسسة األمم املتحدة      
وعلى الصعيد العاملي، نسقت املفوضـية      . حلقوق اإلنسان وصندوق األمم املتحدة للسكان     

. عملها مع مؤسسات أخرى عن طريق الفريق املعين بالتنسيق واملوارد يف جمال سيادة القانون             
بشأن األمم املتحدة وانعـدام     وأسفرت تلك اجلهود عن إصدار األمني العام ملذكرة توجيهية          

  . اجلنسية وستصدر تلك املذكرة يف القريب العاجل
وعملت املفوضية مع عدد من املنظمات الدولية واإلقليمية يف خمتلف احملافل إلذكاء              -٢٩

ومن تلك احملافـل االحتـاد      . الوعي مبسألة انعدام اجلنسية واقتراح استجابات حمددة بشأهنا       
االحتاد األفريقي، واللجنة احلكومية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان التابعـة          الربملاين الدويل، و  

لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، وجملس أوروبا، ومنظمة الدول األمريكية، ومنظمـة األمـن              
  . والتعاون يف أوروبا وعملية سودركوبينغ يف أوروبا

  إذكاء الوعي  )ي(  
نسية وكذلك باحللول املمكنـة يف هـذا        إلذكاء الوعي بأسباب وعواقب انعدام اجل       -٣٠

ومن تلك االجتماعات مؤمتر    . الصدد نظمت املفوضية سلسلة من اجتماعات اخلرباء اإلقليمية       
 آسيا الوسطى اشتركت يف رعايته منظمة األمن والتعاون يف أوروبا وانعقد يف آسيا              يفإقليمي  

ىل إصالح التـشريعات وحتديـد      الوسطى، وقد أطلق ذلك املؤمتر عدداً من اجلهود الرامية إ         
وسلط اجتماع للخرباء يف جنوب شرق آسـيا        . حاالت انعدام اجلنسية وتسويتها يف املنطقة     

ُنظِّم مع اللجنة الوطنية التايلندية حلقوق اإلنسان، األضواء على االستجابات اليت متت فعالً يف           
 يف تنظيم اجتماع للخرباء     واشتركت املفوضية . املنطقة واليت ميكن حماكاهتا على نطاق أوسع      
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ق اإلنسان وأسـفر    يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقو          
 حتديد اإلجراءات اليت يتعني اختاذها من قبل وكاالت األمـم املتحـدة             ذلك االجتماع عن  

نية لألشخاص  وسائر اجلهات صاحبة املصلحة للتصدي ملسألة انعدام اجلنسية واحلقوق اإلنسا         
وقد ُموِّلت تلك االجتماعات بدعم من االحتاد األورويب ومجعت بني ممثلني           . عدميي اجلنسية 

وخرباء حكوميني ومن وكاالت األمم املتحدة واجملتمع املدين لتقاسـم املعلومـات بـشأن              
ـ   ة االستجابات اليت تكللت بالنجاح مما خلق زمخاً للتصدي للثغرات املوجودة يف جمال احلماي

  .)٧(وحلّ املشاكل املطروحة يف هذا الصدد
الثغـرات  "، بـشأن    ٢٠١٠وقد سلط احلوار الذي أجراه املفوض السامي، يف عام            -٣١

األضواء على مسألة انعدام اجلنسية واسترعى انتباه املشاركني        " واالستجابات يف جمال احلماية   
ور عن مسألة انعدام اجلنـسية     وعمدت املفوضية إىل تنظيم معارض للص     . يف مجيع أحناء العامل   

وارتفع عدد القصص اليت نشرت     . خالل احلوار يف جنيف وكذلك يف كييف ولندن ونريويب        
 قصة خالل فترة السنتني املشمولة     ١٩على الشبكة العنكبوتية بشأن مسالة انعدام اجلنسية من         

عت املفوضية  كما شر .  قصة خالل السنوات األربع السابقة     ١٨بالتقرير بعد أن بلغ عددها      
يف ترمجة دليل املفوضية واالحتاد الربملاين الدويل بشأن اجلنسية وانعدام اجلنـسية إىل عـشر               

  .  صيغة٣٠لغات، وبذلك بلغ عدد اللغات اليت ترجم إليها الدليل 

  آفاق املستقبل  -رابعاً   
. ة للمفوضـية  سيستمر تقييم التقدم احملرز باملقارنة مع األولويات االستراتيجية العاملي          -٣٢

  :ية خاصة خالل السنتني القادمتنيوفيما يلي اجملاالت اليت ستتطلب إيالءها عنا
ستواصل املفوضية العمل مع الشركاء مـن أجـل         : تعزيز اإلطار القانوين الدويل    •

تشجيع االنضمام إىل اتفاقييت األمم املتحدة بشأن انعدام اجلنسية وكذلك من أجل            
ك املعايري وغريهـا مـن املقـاييس ذات العالقـة        وضع مبادئ توجيهية بشأن تل    

 اإلنسان؛  حبقوق

ستحاول املفوضية تقدمي املشورة التقنية لعدد أكرب من الـدول لـضمان            : الوقاية •
التنفيذ الفعال للضمانات القائمة ضّد انعدام اجلنسية وذلك عن طريـق إصـالح             

ستمرار يف مراقبـة    وستحتاج إىل اال  . قوانني اجلنسية وتطبيقها على النحو الصحيح     
طائفة من األوضاع عن كثب واختاذ إجراءات بشأهنا هبدف احليلولة دون حدوث            
زيادات يف الفئات السكانية عدمية اجلنسية بسبب التعديالت اليت صيغت على حنو            
غري مناسب واليت أدخلت على قوانني اجلنسية، والترتيبات الدسـتورية التقييديـة            

__________ 

اء اإلقليمية على موقع املفوضية     رة يف هذا الصدد على الصفحة املكرسة الجتماعات اخلرب        دانظر الوثائق الصا   )٧(
 .www.unhcr.orgعلى الشبكة العنكبوتية 
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وستعمد املفوضية أيـضاً إىل     . جلديدة عند خالفة الدول   وحاالت انعدام اجلنسية ا   
 .تعزيز شراكاهتا لضمان تسجيل السكان املعّرضني للخطر عند امليالد

 ستواصل املفوضية العمل علـى      :احللول املطروحة لفائدة السكان عدميي اجلنسية      •
. تباع هنج ذي شقَّنياإجياد حلول يستفيد منها األشخاص عدميو اجلنسية عن طريق         

فستعمد، أوالً، إىل زيادة براجمها اإلعالمية وبرامج املعونة القانونية اليت تنفذها حىت            
تتسىن لعدميي اجلنسية االستفادة من اإلجراءات القائمة يف جمال اجلنـسية وتعزيـز     

وستتوىل املفوضية، ثانيـاً، الـدعوة إىل       . قدرات الدول على معاجلة تلك الطلبات     
انني والسياسات العامة حىت يتسىن للسكان عدميي اجلنسية إدخال تغيريات على القو

الدولة اليت  قة، وهي، يف الغالب،     ياكتساب جنسية دولة ما تربطهم هبا عالقات وث       
 يولدون ويقيمون فيها؛

 سُيوىل اهتمام أكرب ألوضاع األشـخاص عـدميي         :محاية األفراد عدميي اجلنسية    •
ات حتديد صفة الالّجـئ أو خـالل        اق إجراء ياجلنسية الذين يتم حتديدهم يف س     

ن داخلياً ممن هم    مراقبة عملية االحتجاز أو لدى تقدمي املساعدة لألشخاص املشردي        
 عدميو اجلنسية؛

 ستستند املفوضية إىل التقدم احملرز حىت اآلن وذلك باللجوء إىل طائفة من             :الدعوة •
روع يف إطالق   وسائط اإلعالم لتسليط األضواء على املشكلة املطروحة وذلك بالش        

كما ستعمل املفوضية على بـث      . ٢٠١١محلة إعالمية يف النصف الثاين من عام        
أمثلة على احللول املطروحة اليت اعتمدهتا احلكومات بالفعل واليت قد تكون مثـاالً             

 .حيتذى على أفضل املمارسات يف مناطق أخرى

  خالصة  -خامساً  
ام على مستوى اجلهود اجلماعية املبذولة      لقد شهد العامان املنصرمان إحراز تقدم ه        -٣٣

فقد ارتفع عدد الدول اليت اضطلعت فيها مفوضـية         . من أجل التصدي ملسألة انعدام اجلنسية     
وهنـاك وعـي    . األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأنشطة تتعلق بانعدام اجلنسية ارتفاعاً هاماً         

 عدد األطراف الفاعلة اليت تعنيها واهتمام أكثر وضوحاً هبذه املشكلة وسجلت زيادة كبرية يف
 فرصـة فريـدة     ١٩٦١وتتيح الذكرى السنوية اخلمسون إلبرام اتفاقية عـام         . هذه املسألة 

وعلى وجه اخلـصوص، فـإن      . لالستفادة من الزخم الذي حتقق يف السنوات القليلة املاضية        
ول األعـضاء يف    عملية قطع العهود، اليت أدت إىل تنظيم االجتماع الوزاري الذي عقدته الد           

، تتيح فرصة حوار بعيد املدى مع احلكومات بـشأن اخلطـوات            ٢٠١١األمم املتحدة عام    
كمـا سـيوفر    . امللموسة الالزمة للتصدي ألسباب انعدام اجلنسية وما لذلك من عواقـب          

 ١٩٦١ و ١٩٥٤االجتماع الوزاري حمفالً إليداع صكوك التصديق على اتفـاقييت عـامي            
  . واالنضمام إليهما

        


