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 مجلس حقوق اإلنسان
  والثالثونالدورة الثانية 

 من جدول األعمال 3البند 

 2016حزيران/يونيه  30اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
 حقوق اإلنسان والحرمان التعسفي من الجنسية -32/5  

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 مبقاصد ومبادئ وأحكام ميثاق األمم املتحدة،إذ يسرتشد  
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، اليت تنص على حق   15باملادة وإذ يسرتشد أيضاً  

 فرد يف أن تكون له جنسية وعلى أال حيرم أحد من جنسيته تعسفاً، كل
 10/13، و2008آذار/مـــــــار   27املـــــــؤر   7/10قراراتـــــــه  وإذ يؤكــــــــد مـــــــن جديـــــــد 

 5املــــؤر   20/4، و2010آذار/مــــار   24املــــؤر   13/2، و2009آذار/مــــار   26 املــــؤر 
ــــــران/ 26املــــــؤر   26/14، و2012متوز/يوليــــــه  16املــــــؤر   20/5، و2012متوز/يوليــــــه      حزي

مجيع القـرارا  السـابقة الـيت اعتمـدنا حنـة حقـوق اإلنسـان بلـ ن مسـ لة حقـوق و ، 2014يونيه 
 اإلنسان واحلرمان التعسفي من احنسية،

، حيــ  2012آذار/مــار   22املــؤر   19/9قــرار اسلــس  وإذ يؤكــد مــن جديــد أيضــاً  
أخــــا يف االعتبــــار احتمــــال تعــــرل األشــــواد  ــــا املســــ ل  عنــــد الــــوالدة النعــــدام احنســــية 

 يرتبط بالك من قصور يف احلماية، وما
بســل ة الــدول يف وــن قــوان  تــنلم احلصــول علــى احنســية أو التولــي عن ــا  وإذ يعــرت  

انون الـــدوو، وإذ يالحـــس أن مســـ لة انعـــدام احنســـية  ـــي أصـــاًل قيـــد نلـــر أو فقـــدا ا، ابقـــاً للقـــ
 احمعية العامة يف إاار املس لة األووع ن اقـاً املتعلقـة خبالفة الدول،
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أمهيــــة االتفاقيــــة املتعلقــــة مبركــــز األشــــواد عــــد ي احنســــية واالتفاقيــــة وإذ يؤكــــد جمــــدداً  
باعتبارمهــا أداتــ  ملنــع وخفــال حــاال  انعــدام احنســية املتعلقــة خبفــال حــاال  انعــدام احنســية 
 وضمان محاية األشواد عد ي احنسية،

من ـا، الـيت تقـر مببـدأ مراعـاة  8و 7و 3باتفاقية حقوق ال فل، ال ويما املواد وإذ ياّكر  
املبادئ الفضلى لل فل وضمان حق ال فل يف أن يس َّل مباشـرة بعـد مولـدح وحقـه يف اكتسـا  

 جنسية،
أحكام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان والصكوك الدوليـة املتعلقـة بانعـدام وإذ يالحس  

احنســــية واحلصــــول علــــى احنســــية الــــيت تعــــرت  بــــاحلق يف احلصــــول علــــى احنســــية أو ت يا ــــا أو 
من  5من املادة ‘ 3‘االحتفاظ هبا، أو اليت حتلر احلرمان التعسفي من احنسية، ومن ا الفقرة )د(

من الع د  24من املادة  3ية الـدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والفقرة االتفاق
مـــن اتفاقيـــة جنســـية املـــرأة املتزوجـــة،  3إىل  1 الـــدوو ا ـــاد بـــاحلقوق املدنيـــة والسياوـــية، واملـــواد

حقـوق  مـن اتفاقيـة 18من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واملـادة  9واملادة 
األشــــواد ذوي اإلعاقــــة، واتفاقيــــة خفــــال حــــاال  انعــــدام احنســــية، واالتفاقيــــة املتعلقــــة مبركــــز 

 األشواد عد ي احنسية،
( الصادر عن حنة القضاء علـى التمييـز 2004)30التعليق العام رقم  أيضاً  وإذ يالحس 
 العنصري،
الــدوو حلقــوق اإلنســان، بــ ن اوــروم  تعسـفاً مــن جنســيت م حيمــي م القـانون  ركً وإذ يـا  

وقــانون الالج،ــ ، وكــالك الصــكوك املتعلقــة بانعــدام احنســية، مبــا يف ذلــك، فيمــا يّتصــل بالــدول 
االتفاقيــة املتعلقــة مبركــز األشــواد عــد ي احنســية واالتفاقيــة ا اصــة مبركــز الالج،ــ  و األاــرا ، 

 والربوتوكول امللحق هبا،
عامليـــة ال ـــابع و ـــا قابلـــة للت ز ـــة ومرتاب ـــة  علـــى أن مجيـــع حقـــوق اإلنســـانوإذ يلــدد  

ومتلابكة وأنه يتع  على استمع الدوو أن يتعامل مع حقوق اإلنسان ب ريقة منصفة ومتكاف،ـة 
 وعلى قدم املسـاواة وبنـفس القـدر من األمهية يف مجيع أحناء العامل،

 2015ول/ديســمرب كــانون األ  17املــؤر   70/135إىل قــرار احمعيــة العامــة وإذ يلــا  
الاي جاء فيه، يف مجلة أمور، أن احمعية حت  مفوضية األمم املتحدة السامية للـؤون الالج،ـ  
على مواصلة عمل ا فيما يتعلق بتحديد األشواد عد ي احنسية ومنع وخفال حاال  انعـدام 

 احنسية ومحاية األشواد عد ي احنسية،
 ة السامية للـؤون الالج،ـ ، يف تلـرين الثـا /بإاالق مفوضية األمم املتحدوإذ يرحب  
 (،IBelong، احلملة العلرية العاملية للقضاء على انعدام احنسية )محلة 2014نوفمرب 

 كــانون األول/  3املــؤر   41/70ت ييــد احمعيــة العامــة، يف قرار ــا  يف اعتبــارح وإذ يضــع 
ان واحلريـــا  األواوـــية ، مناشـــدة مجيـــع الـــدول مـــن أجـــل تعزيـــز حقـــوق اإلنســـ1986ديســـمرب 
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واالمتنــاع عــن حرمــان بعــال ف،ــا  وــكا ا من ــا بســبب احنســية أو االنتمــاء اإل ــ  أو العــرق أو 
 الدين أو الل ة،

قـــرارا  احمعيــــة العامـــة بلــــ ن مســـ لة جنســــية األشـــواد ال بيعيــــ  يف  إىلوإذ يلـــا  
، 2000ول/ديســـمرب كــانون األ  12املــؤر   55/153خالفــة الــدول، وال وـــيما القــرارا   حالــة

 كـــــــانون األول/  11املـــــــؤر   63/118، و2004كـــــــانون األول/ديســـــــمرب   2املـــــــؤر   59/34و
، حيــــ  دعــــ  احمعيــــة 2011كــــانون األول/ديســــمرب   9املــــؤر   66/92، و2008ديســــمرب 

العامــة الــدول إىل مراعــاة األحكــام املتعلقــة انســية األشــواد ال بيعيــ  يف حالــة خالفــة الــدول 
حنة القانون الدوو لدى تناوهلا مس لة جنسية األشواد ال بيعي  يف حالة خالفة  اليت وضعت ا

 الدول،
، 16ويـاّكر أيضـاً باهلـد   ،(1)2030خ ة التنميـة املسـتدامة لعـام  إىل اً يلا أيضوإذ  

  من ا  ة بل ن منح اللوصية القانونية لل ميع، مبا يف ذلك التس يل عند الوالدة،   9ال اية 
 مبدأ عدم التمييز يسري على مسـ ليت تفسا وإعمال احلق يف احنسية، ب ن يقر وإذ 
بــ ن احلرمــان التعســفي مــن احنســية يــؤ ر بصــورة  ــا متناوــبة علــى األشــواد  وإذ يقــر 

الاين ينتمون إىل أقليا ، ويلا إىل العمـل الـاي قـام بـه ا بـا املسـتقل املعـ  بقضـايا األقليـا  
  احنسية،بل ن موضوع احلق يف

إزاء حرمان أشواد أو جمموعـا  مـن األشـواد تعسـفاً مـن يعر  عن بالغ قلقه وإذ  
ــــة كــــالعرق أو اللــــون أو احــــنس أو الل ــــة أو الــــدين أو الــــرأي  جنســــيت م، خاصــــة ألوــــبا  متييزي

 السياوي أو  اح، أو األصل القومي أو االجتماعي أو امللكية أو املولد أو وضع آخر،
حــاال  مــن احلرمــان مــن احنســية بــدافع متييــزي، ومن ــا مــا وقــع دون وــند بــ ن وإذ يقــر  

قانو  واضح أو بسند قانو  لكنه اوتحدث على وـبيل االوـتثناء، قـد شـكل  يف وقـ  مضـى 
 مصدراً لزيادة املعاناة وانعدام احنسية على ن اق واوع،

إىل يومنــا  ــاا  مــن احلــاال  امللــار إلي ــا أعــالح بقيــ  دون حــل اً أن بعضــوإذ يالحــس  
وأد  إىل نقل حالة انعدام احنسية من جيل إىل جيل، و ـو مـا أ ـر يف أافـال وشـبا  اوـروم  

 من جنسيت م من األصل،
إىل أن حرمــان الفــرد مــن جنســيته تعسـفاً  كــن أن يــؤدي إىل انعــدام احنســية، وإذ يلـا  
اروـة ضـد عـد ي احنسـية الـيت قـد  ـاا الصـدد عن قلقـه إزاء شـأ أشـكال التمييـز املم ويعر  يف

 تلكل انت اكاً اللتزاما  الدول مبوجب القانـون الـدوو حلقوق اإلنسان،
أن حقوق اإلنسان واحلريا  األواوـية لششـواد الـاين قـد تتـ  ر جنسـيت م  وإذ يؤكد 

 خبالفة الدول ال بد أن حترتم احرتاماً كاماًل،
__________ 

 .70/1قرار احمعية العامة  (1)
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كــل شــوص حــق أواوــي مــن حقــوق أن احلــق يف احنســية ل يؤكــد مـــن جديــد -1 
 اإلنسان مكّر  يف صكوك دولية من ا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛

أن احلرمان التعسفي من احنسية، وخاصـة ألوـبا  متييزيـة كـالعرق  علىيلدد  -2 
أو اللـــــون أو احـــــنس أو الل ــــــة أو الـــــدين أو الـــــرأي السياوــــــي أو  ـــــاح، أو األصـــــل القــــــومي أو 

لكية أو املولد أو وضع آخـر، مبـا يف ذلـك اإلعاقـة،  ـو انت ـاك حلقـوق اإلنسـان االجتماعي أو امل
 واحلريا  األواوية؛

علـــى عـــدم جـــواز ا ـــاذ الـــدول مســـ لة انعـــدام جنســـية اللـــوص نتي ـــة  يؤكـــد -3 
 حلرمانه تعسفاً من جنسيته ذريعة حلرمانه من حقوق أخرى؛ 

متييزيـة وعـن وـن تلـريعا  حتـرم اميع الدول أن متتنـع عـن ا ـاذ تـدابا ي يب  -4 
أشواصاً من جنسيت م حرماناً تعسـفياً علـى أوـا  العـرق أو اللـون أو احـنس أو الل ـة أو الـدين 
أو الرأي السياوي أو  اح أو األصـل القـومي أو االجتمـاعي أو امللكيـة أو املولـد أو وضـع آخـر، 

اصـــة إذا كانـــ  تلـــك التـــدابا مبـــا يف ذلـــك اإلعاقـــة، أو عـــن اإلبقـــاء علـــى  ـــاح التلـــريعا ، وخ
 والتلريعا  جتعل اللوص عدمي احنسية؛

الدول، ب ية تفادي انعدام احنسية، على اعتماد وتنفيا تلـريعا  تتعلـق  حي  -5 
باحنســـية مبـــا يتســـق مـــع مبـــادئ القـــانون الـــدوو األواوـــية، وال وـــيما عـــن اريـــق منـــع احلرمـــان 

 ي ـة  الفة الدول؛التعسفي من احنسية وانعـدام احنسيـة نت
الدول على منح جنسيت ا لششواد الاين اعتادوا اإلقامة يف إقليم ـا يل ّع  -6 

قبل أن تت  ر مبس لة خالفة الدول، خاصة إذا كان عدم منح م تلك احنسية يع  بالنسبة هلؤالء 
 األشواد التحول إىل عد ي احنسية؛ 

يــع حقــوق اإلنســان واحلريــا  األواوــية أن متتــع الفــرد متتعــاً كــاماًل ام يالحــس -7 
قــد يعــاق نتي ــة احلرمــان التعســفي مــن احنســية، وأن  ــؤالء األفــراد وــي دون أنفســ م يف وضــع 

 أكثر ُعرضة النت اكا  حقوق اإلنسان؛
ألن األشـــواد اوـــروم  تعســـفاً مـــن احنســـية قـــد يتعرضـــون  يعـــر  عـــن قلقـــه -8 

للفقــر واإلقصــاء االجتمــاعي وعــدم األ ليــة القانونيــة؛ ويف  ــاا ا صــود ي يــب بالــدول أن تزيــل 
العقبــا  الــيت تعــوق التمتــع بــاحلقوق املدنيــة والسياوــية واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة ذا  

 يم والسكن والعمل والصحة والضمان االجتماعي؛الصلة، وال ويما يف جماال  التعل
أن لكل افل احلق يف احلصـول علـى جنسـية، ويسـلام باحتياجـا  يؤكد جمدداً  -9 

 األافال ا اصة إىل احلماية من احلرمان التعسفي من احنسية؛
أن ال ــرل األوــا  مــن محايــة حــق كــل افــل يف اكتســا  يؤكــد جمــدداً أيضــاً  -10 

 ة دون منح ال فل محاية أقل بسبب عدم متتعه انسية؛جنسية  و احليلول
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 ااً و يقاً باحلق يف احنسية؛اأن احلق يف اهلوية مرتبط ارتب يكرر من جديد -11 
، ب ال النلر عن جنسـية تس يل مجيع األافال عند الوالدةالدول على حي   -12 

ضــمان متتـع مجيــع األافـال مبــا ال فـل أو والديــه أو انعـدام جنســيت م أو وضـع م القــانو ، وعلـى 
 يثب   ويت م؛

ــــة عــــدم تضــــمن  ي يــــب -13  بالــــدول أيضــــاً أن تســــتويف معــــايا إجرا يــــة دنيــــا لكفال
القرارا  املتعلقة باحلصول على احنسية أو احلرمان من ا أو ت يا ا عنصـراً مـن عناصـر التعسـ ، 

 وق اإلنسان؛خضاع  اح القرارا  للمراجعة وفقاً اللتزامانا الدولية حلقإو 
الدول على أن تكفل، لدى تنليم فقـدان احنسـية واحلرمـان من ـا، إدرا  حي   -14 

 ضمانا  يف قانو ا اولي ملنع انعدام احنسية؛ 
الدول احلرد على تنفيا تلك الضمانا  وأن تتيح حصول األشواد  يناشد -15 

ك علـى وـبيل املثـال ال احلصـر اوروم  من جنسيت م تعسفاً على وبل انتصا  فعالة، ومـن ذلـ
 اوتعادة جنسيت م؛

بالدول أن تنلر إن كان فقدان احنسـية أو احلرمـان من ـا يتناوـب ي يب أيضاً  -16 
مع املصلحة املراد محايت ا بالفقدان أو احلرمان، مبا يف ذلك يف ضـوء مـا النعـدام احنسـية مـن أ ـر 

  اذ ا؛ وخيم، وأن تنلر يف التدابا البديلة اليت  كن ا
الدول على االمتنـاع عـن تووـيع فقـدان احنسـية أو احلرمـان من ـا ليلـمل  حي  -17 

 ؛الارية تلقا ياً 
بتقريــــر األمــــ  العــــام املقــــدم إىل جملــــس حقــــوق اإلنســــان وفقــــاً لقــــرار يرحــــب  -18 

 ، وباالوتنتاجا  والتوصيا  الواردة فيه؛ (2)26/14 اسلس
على أن احلرمان مـن احنسـية تعسـفاً  عـل ال فـل يف وضـع أكثـر عرضـة  يلدد -19 

 النت اكا  حقوق اإلنسان؛
الـدول علــى ضـمان متتــع األافـال اوــروم  مـن احنســية  قـوق اإلنســان  حيـ  -20 

املكفولة هلم متتعاً كاماًل، مبا يف ذلك احلق يف اهلوية ويف التعلـيم ويف الصـحة ويف مسـتوى معيلـي 
 يف احلياة األورية ويف حرية التنقل؛ال ق و 

الدول على ضمان متتع األافال اوـروم  مـن احنسـية باحلمايـة يف  حي  أيضاً  -21 
مجيع األوقا  من مجيع انت اكا  حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االوت الل، واالجتـار، والتعـايب 

 ؛واحلرمان من احلرية تعسفاً أو  اح من ضرو  املعاملة الوحلية أو الالإنسانية أو امل ينة، 

__________ 

(2) A/HRC/31/29. 
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ـــة االنضـــمام إىل االتفاقيـــة املتعلقـــة مبركـــز  يلـــ ّع -22  الـــدول علـــى النلـــر يف إمكاني
األشـــواد عـــد ي احنســـية واالتفاقيـــة املتعلقـــة خبفـــال حـــاال  انعـــدام احنســـية إن مل تكـــن قـــد 

 ؛انضم  إلي ا أصالً 
ألمـــم املتحـــدة وكيانانـــا بـــاح ود املتواصـــلة الـــيت تبـــاهلا  تلـــ   ي،ـــا  ا بحـــير  -23 

و ي،ــا  معا ــدا  حقــوق اإلنســان يف جمــال خفــال حــاال  انعــدام احنســية ومكافحــة احلرمــان 
 من احنسية تعسفاً؛ 

ــــا  حيــــ   -24  ــــا  حقــــوق اإلنســــان ذا  الصــــلة التابعــــة لشمــــم املتحــــدة و ي، آلي
الالج،ــ  علــى  املعا ــدا  املناوــبة ذا  الصــلة ويلــ ع مفوضــية األمــم املتحــدة الســامية للــؤون

مواصــلة مجــع املعلومــا  بلــ ن مســ لة حقــوق اإلنســان واحلرمــان التعســفي مــن احنســية مــن مجيــع 
املصــادر ذا  الصــلة وعلــى أخــا  ــاح املعلومــا  يف االعتبــار، إىل جانــب أيــة توصــيا  عن ــا يف 

 تقارير ا ويف األنل ة املض لع هبا يف إاار والية كل من ا؛
تتعـــاون تعاونـــاً كـــاماًل مـــع املبـــادرا  الدوليـــة مـــن قبيـــل  الـــدول علـــى أنيلـــ ّع  -25 

احلملــة العلــرية للقضــاء علــى انعــدام احنســية، والوفــاء بالتزامانــا يف إاــار خ ــة التنميــة املســتدامة 
من ا  ة بل ن منح اللوصية القانونية لل ميع،  9، ال اية 16، ال ويما اهلد  2030لعام 

 ؛ مبا يف ذلك التس يل عند الوالدة
 إبقاء  اح املس لة قيد نلرح وفقاً لربنامج عمله. يقرر -26 

 42احلسة 
 2016حزيران/يونيه  30

 [.اعتمد من دون تصوي ]
    

 


