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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العشرون

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

  ق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احل

 ،* وآيـسلندا ،*يرلنـدا آ و، وأوروغـواي ،* وأملانيـا ، وإكـوادور ،* وأستراليا ،إسبانيا    
 ،* وتركيـا  ، وبريو ، وبولندا ،* والبوسنة واهلرسك  ، وبوتسوانا ،* والربتغال ،*وباراغواي

 ،* ومجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة       ، واجلمهورية التشيكية  ،*واجلبل األسود 
 ،* وفرنـسا  ، وغواتيمـاال  ،* والعـراق  ،* وصـربيا  ،* وسلوفاكيا ، ورومانيا ،*والدامنرك
 ، والنمـسا  ، والنـرويج  ، واملكسيك ،* وليتوانيا ،* ولكسمربغ ،* وكولومبيا ،*وكرواتيا

 مشروع قرار:  والواليات املتحدة األمريكية،* وهولندا،*وهندوراس

    ٢٠.../  
  النساء واألطفال: احلق يف اجلنسية    

  وق اإلنسان،إن جملس حق  
  قاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامه،مب إذ يسترشد  
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، اليت حيق مبوجبها         ١٥املادة  ب وإذ يسترشد أيضاً    

 من  ٢لكل فرد أن تكون له جنسية واليت تنص على أال حيرم أحد من جنسيته تعسفاً، واملادة                 
 أن لكل إنسان حق التمتع باحلقوق واحلريات الواردة يف هذا           اإلعالن نفسه، اليت تنص على    

  اإلعالن دون متييز من أي نوع، مبا فيه التمييز على أساس اجلنس،
 الصعوبات اليت ال تزال تواجهها مجيع البلدان يف كل أحناء العامل           وإذ يضع يف اعتباره     

  للتغلب على الفوارق القائمة بني الرجال والنساء،
__________ 

  .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 بأن احلق يف اجلنسية حق عاملي من حقوق اإلنسان وأن ال أحد ميكن أن              وإذ يعترف   
ُيحرم أو ُيجرد تعسفاً من أن تكون له جنسية ألي سبب من األسباب، مبا يف ذلك األسباب                 
التمييزية من قبيل العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي الـسياسي أو غـري                   

   االجتماعي أو الثروة أو امليالد أو اإلعاقة أو أي وضع آخر،السياسي أو األصل الوطين أو
 أحكام الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان اليت تعترف حبق كل           وإذ يالحظ   

 مـن   ٣طفل يف احلصول على جنسية، ويف أال ُيجرد تعسفاً من جنسيته، ومن مجلتها الفقرة               
 من اتفاقيـة    ٨ و ٧دنية والسياسية، واملادتان     من العهد الدويل اخلاص باحلقوق امل      ٢٤املادة  

 من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين            ٢٩حقوق الطفل، واملادة    
 من اتفاقية القـضاء     ٩أسرهم، واليت تعترف بتساوي احلق يف اجلنسية، مبا فيها املادة            وأفراد

فاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،      من ات  ١٨على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واملادة        
  من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،‘ ٣‘)د(٥ واملادة

 أحكام الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان وغريهـا مـن           وإذ يالحظ أيضاً    
مـن  الصكوك اليت حتدد التزامات الدول األطراف بتسجيل كل طفل مباشرة بعد الـوالدة، و             

 من  ٧ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملادة          ٢٤ من املادة    ٢مجلتها الفقرة   
  اتفاقية حقوق الطفل، والدور الذي يؤديه تسجيل الوالدات يف منع حاالت انعدام اجلنسية،

 اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية واالتفاقية اخلاصة مبركـز          وإذ يضع يف اعتباره     
  خاص عدميي اجلنسية،األش

 ،٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/١٠ إىل قرارات جملس حقوق اإلنسان       وإذ يشري   
، ٢٠١٠مـارس   / آذار ٢٤ املـؤرخ    ١٣/٢ و ،٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٦ املؤرخ   ١٠/١٣و

 ١٩/٩ والقرار   ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ١ املؤرخني   ١٢/١٧ و ١٢/٦وكذلك إىل القرارين    
  ،٢٠١٢مارس / آذار٢٢املؤرخ 

 على أن مسؤولية منع حاالت انعدام اجلنسية وخفضها تقع أساساً علـى             وإذ يشدد   
  عاتق الدول، بالتعاون املناسب مع اجملتمع الدويل،

 ،٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦٦/١٣٣ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري   
لالجـئني علـى مواصـلة      الذي حثت فيه اجلمعية مفوضية األمم املتحدة السامية لـشؤون ا          

املتعلق بتحديد هوية عدميي اجلنسية ومنع حاالت انعدام اجلنـسية وخفـضها ومحايـة             عملها
  اجلنسية، عدميي

 بزيادة جهود مفوضية األمم املتحدة السامية لـشؤون الالجـئني ملنـع             وإذ يرحب   
ماية للنـساء   حاالت انعدام اجلنسية وخفضها بني النساء واألطفال، وعند الضرورة توفري احل          

  واألطفال عدميي اجلنسية،
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 باحلدث احلكومي الدويل الذي ُعقد على املستوى الـوزاري للـدول            وإذ يرحب   
األعضاء يف األمم املتحدة مبناسبة الذكرى السنوية الستني لالتفاقية اخلاصة مبركز األشخاص            

سيما  نسية، وال عدميي اجلنسية والذكرى السنوية اخلمسني التفاقية خفض حاالت انعدام اجل         
  التعهدات اليت قطعتها الدول على نفسها،

سيما   أن مجيع األشخاص عدميي اجلنسية أو سجل الوالدة، والوإذ يأخذ يف االعتبار  
النساء واألطفال، يوجدون يف موقف ضعف أمام االجتار باألشخاص وغريه من االعتداءات            

  واالنتهاكات املرتكبة ضد حقوقهم اإلنسانية،
 أن احلق يف اجلنسية حق عاملي من حقوق اإلنسان مكـرس            يؤكد من جديد    -١  

  يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وأن لكل رجل وامرأة وطفل احلق يف أن تكون له جنسية؛
 بأن من حق كل دولة أن تقرر مبوجب القانون من هم مواطنوهـا،              يسلم  -٢  

   مبوجب القانون الدويل؛شريطة أن يكون هذا القرار متسقاً مع التزاماهتا
 جبميع الدول أن تعتمد وتنفذ تشريعات وطنية متسقة مع التزاماهتـا            يهيب  -٣  

  مبوجب القانون الدويل بغية منع حاالت انعدام اجلنسية وخفضها بني النساء واألطفال؛
 الدول على أن تيسر، وفقاً لقانوهنا الوطين، حصول األطفال علـى            يشجع  -٤  

لدون على أقاليمها أو ملواطنيها املقيمني يف اخلارج ويكونون من غري ذلك            جنسيتها عندما يو  
  عدميي اجلنسية؛

 مجيع الدول على اإلحجام عن سن تشريعات وطنية متييزية أو احلفاظ            حيث  -٥  
  عليها، وذلك بغية جتنب حاالت انعدام اجلنسية، وال سيما بني النساء واألطفال؛

 اجلنسية اليت متيز ضد النساء مبنح الرجـال          الدول على إصالح قوانني    حيث  -٦  
والنساء نفس احلقوق يف نقل اجلنسية إىل أبنائهم وفيما يتعلق باحلـصول علـى جنـسيتهم                

  تغيريها أو االحتفاظ هبا؛ أو
 الدول على منح اجلنسية للّقطاء املوجودين يف إقليمها، يف حالة           حيث أيضاً   -٧  

  ناً للدولة اليت يوجد فيها؛غياب ما يدل على أن اللقيط ليس مواط
 بالدول أن تكفل جمانية تسجيل والدة كل طفل، مبا يف ذلك جمانية             يهيب  - ٨  

أو اخنفاض كلفة تسجيل الوالدات يف وقت متأخر، ويربز أمهية فعاليـة تـسجيل والدة               
وتقدمي وثائق تثبت هذه الوالدة، بغض النظر عن مركزه كمهاجر ومركز والديـه               الطفل

أسرته، مما ميكن أن يسهم يف خفض حاالت انعدام اجلنسية، كما ميكن أن حيد              أعضاء    أو
من الضعف أمام االجتار باألشخاص وغريه من االعتداءات واالنتهاكات املرتكبـة ضـد             

  حقوقهم اإلنسانية؛
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 مجيع الدول على كفالة مراعاة مجيع التزاماهتا الدوليـة وضـماناهتا            حيث  -٩  
ات املتعلقة باحلصول على اجلنسية أو التجريـد منـها أو فقـداهنا             اإلجرائية يف مجيع القرار   

  تغيريها، مبا يف ذلك إتاحة مراجعة قضائية فعالة ويف الوقت املناسب؛ أو
 بالدول أن تكفل إتاحة سبل انتـصاف فعالـة ومناسـبة جلميـع              يهيب  -١٠  

 جنسية، مبا يف    األشخاص، وال سيما النساء واألطفال، الذين انُتهك حقهم يف أن تكون هلم           
  ذلك إعادة اجلنسية وتقدمي وثائق تثبتها من جانب الدولة املسؤولة عن االنتهاك؛

 اإلجراءات اخلاصة املعنية التابعة جمللس حقوق اإلنسان، مبـا فيهـا            يشجع  -١١  
الفريق العامل املعين مبسألة التمييز ضد املرأة يف القانون واملمارسـة، وكـذلك الوكـاالت               

ا فيها صندوق األمم املتحدة للطفولة وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني          املتخصصة، مب 
ومتكني املرأة، على أن تعاجل وتربز القضايا املتصلة باحلق يف اجلنسية وانعدام اجلنـسية بـني                
النساء واألطفال، ويدعو هيئات املعاهدات إىل أن تفعل ذلك بالتنسيق مع مفوضـية األمـم       

  مية لشؤون الالجئني، وذلك يف حدود والياهتا؛املتحدة السا
 الدول على النظر يف االنضمام إىل االتفاقية اخلاصة مبركز األشخاص           يشجع  -١٢  

  واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية إن مل يسبق هلا أن فعلت ذلك؛ عدميي اجلنسية
جتار بالبشر،  بالدول أن تنفذ التزاماهتا القانونية الدولية مبكافحة االيهيب  - ١٣  

يف ذلك حتديد هوية الضحايا احملتملني لالجتار وتقدمي املساعدة املناسبة إىل األشخاص              مبا
عدميي اجلنسية الذين ميكن أن يكونوا ضحايا لالجتار، مع إيالء اهتمام خاص لالجتـار              

  بالنساء واألطفال؛
األطفال،  بالدول أن تكفل متتع مجيع األشخاص، وال سيما النساء و          يهيب  -١٤  

  بغض النظر عن مركزهم فيما خيص اجلنسية، حبقوقهم اإلنسانية وحرياهتم األساسية؛
 إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعد، بالتشاور           يطلب  -١٥  

مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، والفريق العامل املعين مبسألة التمييز ضد             
القانون واملمارسة، والدول، وغري ذلك من أصحاب املصلحة، تقريراً عن التمييز ضد املرأة يف 

املرأة يف املسائل املتصلة باجلنسية، مبا يف ذلك تأثريه على األطفال، يف إطار القانون الـوطين                
والدويل، مبا يشمل أفضل املمارسات اليت تطبقها الدول وغريها من التدابري اليت تقضي على              

ز ضد املرأة فيما خيص اجلنسية وجتنب حاالت انعدام اجلنسية أو ختفضها قبل الـدورة               التميي
  .الثالثة والعشرين للمجلس

        


