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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/436( على تقرير اللجنة السادسةبناء[
 

 جنسية األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفة الدول - ٦٣/١١٨
 ،إن اجلمعية العامة 
 ،“جنسية األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفة الدول”البند املعنونوقد درست 
ــشري  ــاوإذ تـ ــؤرخ٥٤/١١٢ إىل قرارهـ ــانون ٩ املـ ــسمرب/ األولكـ ــذي١٩٩٩ديـ  الـ

قررت فيه أن تنظر يف دورا اخلامسة واخلمسني يف مشاريع املـواد املتعلقـة جبنـسية األشـخاص
 اليت أعدا جلنة القانون الدويل،،الطبيعيني يف حالة خالفة الدول

 ٢٠٠٠ ديـــسمرب/ األولكــانون ١٢ املــؤرخ٥٥/١٥٣قرارهــا إىلوإذ تــشري أيــضا 
  مرفقه املواد املتعلقة جبنسية األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفة الدول،الذي ترد يف

 ،٢٠٠٤ديسمرب/ كانون األول٢ املؤرخ٥٩/٣٤ إىل قرارهاوإذ تشري كذلك 
واملناقـشة الـيت عقـدت يف )١( تعليقـات احلكومـات ومالحظاـاوإذ تأخذ يف اعتبارها 

بــشأن )٢(الثالثــة والــستني للجمعيــة العامــةاللجنــة الــسادسة يف الــدورتني التاســعة واخلمــسني و
ــة خالفــة الــدول، و لحيلولــة دون وقــوعل خباصــةمــسألة جنــسية األشــخاص الطبيعــيني يف حال

بـشأن استـصواب وضـع صـك قـانوينكـذلكحاالت انعدام اجلنسية نتيجـة خلالفـة الـدول، و
 بشأن هذه املسألة،

لـى الـصعيد اإلقليمـي لوضـع، يف هذا الـصدد، بـاجلهود الـيت بـذلت عوإذ حتيط علما 
 صك قانوين بشأن تفادي وقوع حاالت انعدام اجلنسية يف حالة خالفة الدول،

_______________

)١( A/59/180و  Add.1؛ و2  و A/63/113. 
ــائق )٢( ــدورة الوثــ ــة، الــ ــة العامــ ــة للجمعيــ ــسادسةالرمسيــ ــة الــ ــسون، اللجنــ ــعة واخلمــ ــسةالتاســ  ١٥، اجللــ

A/C.6/59/SR.15)(،١١، اجللـــسةالـــدورة الثالثـــة والـــستون، اللجنـــة الـــسادسة، والتـــصويب؛ واملرجـــع نفـــسه 
)A/C.6/63/SR.11(والتصويب ،. 
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ــوادإىل احلكومــاتدعوــا تكــرر - ١  ــضاء، أحكــام امل أن تراعــي، حــسب االقت
 لـدى معاجلـة املـسائل املتـصلة جبنـسية األشـخاص الطبيعـيني٥٥/١٥٣قـرارالالواردة يف مرفق
 لدول؛يف حالة خالفة ا

 الدول على أن تنظـر، حـسب االقتـضاء، يف وضـع صـكوك قانونيـــة،تشجع - ٢ 
على الصعيد اإلقليمي أو دون اإلقليمـي، تـنظم مـسائل جنـسية األشـخاص الطبيعـيني يف حالـة

 الدول؛ لحيلولة دون وقوع حاالت انعدام اجلنسية نتيجة خلالفةل خباصةخالفة الدول، و
ــىتــدعو - ٣  ــصواب وضــع صــكمــدى احلكومــات إىل تقــدمي تعليقــات عل است

قانوين بشأن مسألة جنسية األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفـة الـدول، مبـا يف ذلـك احليلولـة
 دون وقوع حاالت انعدام اجلنسية نتيجة خلالفة الدول؛

أن تدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدورا الـسادسة والـستني البنـدتقرر - ٤ 
بغرض دراسة املوضـوع، مبـا يف“جنسية األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفة الدول”ملعنونا

 .الشكل الذي ميكن أن تتخذه مشاريع املوادمسالةذلك
 ٦٧اجللسة العامة

 ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١١
 


