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  جملس حقوق اإلنسان
  العشرونالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        

  احلق يف التنمية ذلك مبا يف ،واالجتماعية والثقافية

  * اعتمده جملس حقوق اإلنسانقرار    

    ٢٠/٥  
  حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية    

  إنّ جملس حقوق اإلنسان،  

  مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامه،إذ يسترشد   
 ، اليت تنص على أن     من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان     ١٥باملادة   أيضاً   وإذ يسترشد   

  لكل فرد احلق يف جنسية وأنه ال جيوز حرمان أي شخص من جنسيته تعسفاً،
 ،٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/١٠ قرارات جملس حقوق اإلنسان      وإذ جيدد تأكيد    

، فـضالً   ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٤ املؤرخ   ١٣/٢ و ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٦ املؤرخ   ١٠/١٣و
ق اإلنسان، بشأن مسألة حقوق اإلنـسان  عن مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقو 

  ،واحلرمان التعسفي من اجلنسية

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت يعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللـس عـن دورتـه العـشرين                    *  
)A/HRC/20/2(الفصل األول ،. 
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 ،٢٠١٢مارس  / آذار ٢٢ املؤرخ   ١٩/٩ قرار جملس حقوق اإلنسان       تأكيد أيضاً وإذ جيدد   
أن األشخاص غري املسجلة والداهتم قد يتعرضون النعـدام اجلنـسية    يراعي فيه اجمللس    الذي  
  ة،يقترن بذلك من افتقار إىل احلماي وما

 بسلطة الدول يف سن قوانني تنظم احلصول على اجلنسية أو التخلي عنها             يعترفوإذ    
أو فقداهنا، طبقاً للقانون الدويل، وإذ يالحظ أن مسألة انعدام اجلنسية مسألة تنظر فيها بالفعل 

  اجلمعية العامة يف إطار املسألة العامة املتعلقة خبالفة الدول،
 الدولية حلقوق اإلنسان والصكوك الدوليـة املتعلقـة    أحكام الصكوكإىلشري  وإذ ي   

بانعدام اجلنسية، واحلصول على اجلنسية اليت تعترف بـاحلق يف احلـصول علـى اجلنـسية                
‘ ٣‘)د(تغيريها أو االحتفاظ هبا، أو اليت حتظر احلرمان التعسفي من اجلنسية، ومنها الفقرة               أو

 مـن  ٣ مجيع أشكال التمييز العنصري، والفقرة  من االتفاقية الدولية للقضاء على    ٥من املادة   
 من اتفاقيـة    ٨ و ٧ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادتان          ٢٤املادة  

 من اتفاقيـة    ٩ من اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة، واملادة        ٣ إىل   ١حقوق الطفل، واملواد من     
 من اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     ١٨ملادة  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وا       

اإلعاقة، واالتفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية، واالتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص           
   إىل جانب الصكوك اإلقليمية ذات الصلة،عدميي اجلنسية،

  ، للجنة القضاء على التمييز العنصري٣٠إىل التوصية العامة رقم وإذ يشري أيضاً   
ص احملرومني تعسفاً من اجلنسية حيميهم القانون الدويل حلقوق         بأن األشخا إذ يذكِّر   و  

اإلنسان، وقانون الالجئني، وكذلك الصكوك املتعلقة بانعـدام اجلنـسية، مبـا يف ذلـك،               
يّتصل بالدول األطراف، االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية واالتفاقيـة            فيما

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

ومتشابكة وأنه يتعني على اجملتمع الدويل أن يعامل حقوق اإلنسان عموماً بطريقـة منـصفة       
  ،ومتكافئة وعلى قدم املساواة وبنفس القدر من األمهية

 ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦٦/١٣٣جلمعية العامة    بقرار ا  ذكِّروإذ ي   
الذي جاء فيه، يف مجلة أمور، أن اجلمعية حتث مفوضية األمم املتحـدة الـسامية لـشؤون                 
الالجئني على مواصلة عملها فيما يتعلق بتحديد األشخاص عدميي اجلنسية ومنـع انعـدام              

  ،ةاجلنسية واحلد منه ومحاية األشخاص عدميي اجلنسي
 كـانون   ٣ املـؤرخ    ٤١/٧٠ تأييد اجلمعية العامة، يف قرارها       وإذ يضع يف اعتباره     
، مناشدة مجيع الدول تعزيز حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية     ١٩٨٦ديسمرب  /األول

واالمتناع عن حرمان أفراد من سكاهنا منها بسبب اجلنسية أو االنتمـاء اإلثـين أو العـرق           
  الدين أو اللغة، أو
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 بقرارات اجلمعية العامة بشأن مسألة جنسية األشخاص الطبيعيني يف حالة           ذكروإذ ي   
، ٢٠٠٠ديـسمرب  / كـانون األول ١٢ املؤرخ ٥٥/١٥٣خالفة الدول، وال سيما القرارات     

 كـانون  ١١ املـؤرخ   ٦٣/١١٨، و ٢٠٠٤ديـسمرب   / كـانون األول   ٢ املؤرخ   ٥٩/٣٤و
، اليت تدعو فيهـا  ٢٠١١يسمرب د/ كانون األول٩ املؤرخ   ٦٦/٩٢، و ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

جبنسية األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفـة        اجلمعية الدول إىل مراعاة أحكام املواد املتعلقة      
الدول، اليت أعدهتا جلنة القانون الدويل يف إطار معاجلة قضايا جنسية األشخاص الطبيعيني يف              

  حالة خالفة الدول،
ة يؤثر بصورة غري متناسبة يف األشـخاص         بأن احلرمان التعسفي من اجلنسي     وإذ يقر   

الذين ينتمون إىل األقليات، وإذ يشري إىل العمل الذي أجنزه اخلبري املستقل املعـين بقـضايا                
  األقليات بشأن موضوع احلق يف اجلنسية،

 إزاء حرمان أشخاص أو جمموعات من األشـخاص حرمانـاً           هوإذ يعرب عن بالغ قلق      
ألسباب متييزية كالعرق أو اللون أو اجلـنس أو اللغـة أو الـدين      تعسفياً من جنسيتهم، وخباصة     

  الرأي السياسي أو غريه، أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر، أو
 بأن حرمان الفرد من جنسيته تعسفاً ميكن أن يؤدي إىل انعدام اجلنـسية،              يذكروإذ    

اء شىت أشكال التمييز اليت ُتمارس ضد عدميي اجلنـسية       وإذ يعرب يف هذا الصدد عن قلقه إز       
  واليت قد تشكل انتهاكاً اللتزامات الدول مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان،

 أن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لألشخاص الـذين قـد تتـأثر             وإذ يؤكد   
  جنسيتهم خبالفة الدول ال بد أن حتترم احتراماً كامالً،

 أن حق كل إنسان يف اجلنسية هو حق أساسي من حقوق             جديد يؤكد من   -١  
  اإلنسان مكرَّس يف مجلة صكوك منها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛

اصة ألسباب متييزيـة     أن احلرمان التعسفي من اجلنسية، وخب      يعيد تأكيد   - ٢  
كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غـريه، أو األصـل                  

االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر، هو انتهاك حلقوق اإلنسان               القومي أو 
  واحلريات األساسية؛

  وختفيـضها  ةحاالت انعدام اجلنسي    أن املسؤولية عن منع    تأكيداً   أيض عيدي  -٣  
  ؛ على حنو مالئمتقع يف املقام األول على عاتق الدول، بالتعاون مع اجملتمع الدويل

 عن اختاذ تدابري متييزية وعن سن تشريعات حترم أن متتنعجبميع الدول   يهيب    -٤  
الدين اللغة أو   أشخاصاً من جنسيتهم حرماناً تعسفياً على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو              

وضـع  أي أو املولد أو الثروة ي السياسي أو غريه أو األصل القومي أو االجتماعي أو           أو الرأ 
اإلبقاء على هذه التشريعات، وخاصة إذا كانت تلك التدابري والتشريعات جتعل           عن  آخر، أو   

  الشخص عدمي اجلنسية؛
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اعتماد وتنفيذ تشريعات للجنسية بغية تفادي انعدام       على   مجيع الدول    حيث  -٥  
 احلرمان التعسفي مـن  عن طريق منع وال سيما ة، مبا يتسق مع مبادئ القانون الدويل،    اجلنسي

  اجلنسية وانعدام اجلنسية نتيجة خلالفة الدول؛
 أن متتع الفرد متتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية           يالحظ  -٦  

معرضون عسفاً من اجلنسية يعوقه احلرمان التعسفي من اجلنسية، وأن األشخاص احملرومني تقد 
  بشكل أكرب النتهاكات حقوق اإلنسان؛

يعانون من  ن األشخاص احملرومني تعسفاً من اجلنسية قد        أل يعرب عن قلقه    -٧  
 مما يؤثر تأثرياً سلبياً يف متتعهم بـاحلقوق         األهلية القانونية؛ نقص  لفقر واإلقصاء االجتماعي و   ا

اعية والثقافية ذات الصلة، وال سيما يف جماالت التعليم         املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتم   
  والسكن والعمل والصحة والضمان االجتماعي؛

  ويـسلِّم  أن لكل طفل احلق يف احلصول على جنـسية،         ؤكد من جديد  ي  -٨  
  باحتياجات األطفال اخلاصة إىل احلماية من احلرمان التعسفي من اجلنسية؛

انعدام اجلنسية باختاذ التدابري التشريعية     منع حاالت   على  الدول  مجيع   ثحي  -٩  
وغريها من التدابري الرامية إىل ضمان تسجيل مجيع األطفال بعد الوالدة مباشرة؛ ومتتعهم حبق              

  احلصول على جنسية، وعدم تعرض األفراد النعدام اجلنسية بعد ذلك؛
اء القرارات  أن حتترم املعايري الدنيا لإلجراءات لكفالة عدم احتو        بالدول يهيب  -١٠  

املتعلقة باحلصول على اجلنسية أو احلرمان منها أو تغيريها أي عنصر من عناصـر التعـسف،                
  وخضوع هذه القرارات للمراجعة وفقاً اللتزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان؛

الذين كانوا يقيمون بـشكل      الدول على منح جنسيتها لألشخاص       شجعي  -١١  
تتأثر خبالفة الدول، وخباصـة إذا كـان هـؤالء األشـخاص            ل أن    أراضيها قب  يف اعتيادي

  سيصبحون عدميي اجلنسية إن مل تفعل ذلك؛
 انتصاف فعالة لألشخاص الذين حرموا      سبلأن تضمن إتاحة      بالدول يهيب  -١٢  

  ال احلصر؛  استعادة اجلنسية، على سبيل املثالتعسفاً من جنسيتهم، مبا يف ذلك
 ،)١(١٣/٢ العام املقدم عمالً بقرار جملس حقوق اإلنسان         بتقرير األمني يرحب    -١٣  

  وباالستنتاجات اليت يتضمنها؛
مفوضية األمم املتحدة   باحلدث احلكومي الدويل الذي نظمته        أيضاً يرحب  -١٤  

 مبناسبة الـذكرى الـسنوية الـستني        ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٧لشؤون الالجئني يف    
والذكرى السنوية اخلمسني لالتفاقية املتعلقة خبفض حاالت       لالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني     

__________ 

)١( A/HRC/19/43. 
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انعدام اجلنسية، والتعهدات اليت قدمتها الدول يف أثناء احلدث املذكور يف جمال خفض حاالت 
  انعدام اجلنسية، ومنع انعدام اجلنسية، ومحاية األشخاص عدميي اجلنسية؛

ة املتعلقة بوضع األشـخاص     االتفاقي إىل   م الدول على النظر يف االنضما     يشجع  -١٥  
  واالتفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية، إن مل تكن قد انضمت إليهما؛ عدميي اجلنسية

 باجلهود اليت تبذهلا حالياً خمتلف هيئات وكيانات األمـم املتحـدة            يرحب  -١٦  
مان وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف جمال خفض حاالت انعدام اجلنسية ومكافحة احلر           

مذكرة األمني العام التوجيهية املعنونة     التعسفي من اجلنسية، ويشري بتقدير يف هذا الصدد إىل          
، واملبادئ التوجيهية املتعلقة بانعدام اجلنسية الـيت أصـدرها          "األمم املتحدة وانعدام اجلنسية   "

  ؛مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني
ية يف األمم املتحدة وهيئـات املعاهـدات         آليات حقوق اإلنسان املعن    ثحي  -١٧  

املختصة ويشجع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني على مواصلة مجع املعلومات   
بشأن مسألة حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية من مجيع املصادر املالئمة وعلى             

ـ           ة هبـا، يف تقاريرهـا ويف       أخذ هذه املعلومات يف احلسبان، إىل جانب أي توصيات متعلق
  األنشطة اليت تضطلع هبا كل منها يف إطار والياته؛

 إىل األمني العام إعداد تقرير بشأن التدابري التشريعية واإلدارية الـيت            يطلب  -١٨  
ميكن أن تؤدي إىل حرمان أفراد أو جمموعات من األفراد من اجلنسية، مع إيالء اهتمام خاص                

ا األشخاص املتضررون عدميي اجلنسية، ومجع معلومات يف هـذا          للحاالت اليت قد يبقى فيه    
الصدد من الدول ووكاالت األمم املتحدة وغريها من اجلهات املعنية صاحبة املصلحة وتقدمي             

  التقرير إىل جملس حقوق اإلنسان قبل دورته اخلامسة والعشرين؛
  .امج عمله وفقاً لربن٢٠١٤ مواصلة النظر يف هذه املسألة يف عام يقرر  -١٩  

  ٣١اجللسة 
  ٢٠١٢ هيولي/ متوز٥

  .]اعُتمد دون تصويت[

        


