
(A)   GE.09-17510    120110    130110 

  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، 

   ني العاموتقارير املفوضية السامية واألم

  حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية    

  األمني العامتقرير     

  موجز    
يذكّر موجز هذا التقرير باإلطار القانوين املنطبق على احلق يف اجلنسية ويتنـاول               

ويشّدد على التزام الدول بتنفيذ مبادئ عـدم        . قضية حظر احلرمان التعسفي من اجلنسية     
، وال سيما عند البت يف قضايا تتعلق باكتساب اجلنسية واالحتفـاظ            مالً كا التمييز التزاماً 

، يتناول وأخرياً.  بالتزام الدول العام مبنع حاالت انعدام اجلنسيةكما يذكّر التقرير أيضاً . هبا
  .التقرير مسألة احلق يف اجلنسية واحلرمان التعسفي منها يف سياق خالفة الدول
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  مقدمة  -أوالً   
إىل األمني العام إعداد تقرير عـن        ١٠/١٣س حقوق اإلنسان، يف قراره       جمل طلب  -١

احلق يف اجلنسية، مع التأكيد على مسألة احلرمان التعسفي من اجلنـسية، مبـا يف ذلـك يف                  
، ٧/١٠عت عمالً بقرار اجمللـس      مِّحاالت خالفة الدول، آخذاً يف اعتباره املعلومات اليت جُ        

ا اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وغريهـا مـن           والدراسات املماثلة اليت أجرهت   
.  يف دورته الثالثة عشرة    يه إل  هذا التقرير  تقدميطلب كذلك   مصادر املعلومات ذات الصلة، و    
  . وُيقدَّم هذا التقرير وفقا هلذا الطلب

 ويذكّر التقرير باإلطار القانوين املنطبق على احلق يف اجلنسية وحيلل خمتلف جوانـب              -٢
كما حيلل التقرير   . احلق يف اجلنسية، مبا فيها احلق يف اكتساب جنسية وتغيريها واالحتفاظ هبا           

ما يقع على الدولة من التزامات لتفادي حاالت انعدام اجلنسية واالمتنـاع عـن حرمـان                
وجيدر هنا التنويه مع    . األشخاص تعسفاً من جنسياهتم، مبا يف ذلك يف حاالت خالفة الدول          

 بالتعليقات واملشورة املقدمة من مفوض األمم املتحدة السامي لـشؤون الالجـئني             االمتنان
  .املستخدمة يف إعداد هذا التقرير

  اإلطار القانوين  -ثانياً   
، جمدداً احلـق يف جنـسية       ١٠/١٣ و ٧/١٠أكّد جملس حقوق اإلنسان، يف قراريه         -٣

 من اإلعالن العـاملي حلقـوق       ١٥بوصفه حقاً من احلقوق األساسية، مراعياً يف ذلك املادة          
وتعترف جمموعة من الصكوك القانونية الدولية باحلق يف اجلنسية، مبا فيها اإلعـالن     . اإلنسان

العاملي حلقوق اإلنسان، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والعهد      
لطفل، واتفاقية القضاء على مجيع     الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية حقوق ا       

أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية جنسية املرأة املتزوجة، واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي             
كما تتناول  . اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         

ية، واالتفاقيـة املتعلقـة بوضـع       قضية اجلنسية االتفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنس       
ويف هذا الـصدد، ولفهـم      . األشخاص عدميي اجلنسية، واالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني      

أسباب تصنيف احلق يف اجلنسية يف فئة احلقوق األساسية، فهماً كامالً، من املهـم التـذكري           
  .بالقواعد واملبادئ احملددة الواردة يف هذه الصكوك

إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تقضي بأن لكل فرد حـق التمتـع             من ا  ١٥فاملادة    -٤
كما تنص على أنه ال جيوز، تعسفاً، حرمان أي شخص من جنسيته وال من حقه               . جبنسية ما 

  .يف تغيري جنسيته
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وتقضي االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري يف الفقـرة         -٥
هد الدول األطراف حبظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة  بتع٥من املادة ‘ ٣‘)د(الفرعية 

أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون متييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القـومي أو                
  .اإلثين، يف املساواة أمام القانون، ال سيما بصدد التمتع حبقوق منها احلق يف اجلنسية

      مـن   ٣ية والسياسية كذلك يف الفقـرة       وينص العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدن       -٦
  . على أنه لكل طفل حق يف اكتساب جنسية٢٤املادة 

 من اتفاقية حقوق الطفل على أن يسجَّل الطفل بعد والدتـه فـوراً              ٧وتنص املادة     -٧
ويكون له احلق منذ والدته يف أمور منها اكتساب جنسية وعلى أن تكفَل الدول األطـراف                

وفقاً لقانوهنا الوطين والتزاماهتا الدولية، وال سيما حيثما يعترب الطفل عدمي إعمال هذه احلقوق    
، ينبغي للدول األطراف أن تتعهد باحترام       ٨ووفقاً للمادة   . اجلنسية يف حالة عدم القيام بذلك     

حق الطفل يف احلفاظ على هويته مبا يف ذلك جنسيته، على النحو الذي يقره القانون، وذلك                
  . شرعيدون تدخل غري

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إىل أن متـنح              ٩وتشري املادة     -٨
ووفقاً ملا جاء يف    . الدول األطراف املرأة حقاً مساوياً حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلما          

ها أو االتفاقية، متنح الدول األطراف املرأة حقوقاً مساوية حلقوق الرجل يف اكتساب جنـسيت        
تغيريها أو االحتفاظ هبا، وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجنيب أو على تغيري                
الزوج جلنسيته أثناء الزواج، أن تتغري تلقائياً جنسية الزوجة أو أن تصبح بال جنـسية، أو أن                 

قيـة  وترد ضمانات مماثلة تتعلق جبنسية املرأة املتزوجـة يف اتفا         . ُتفرض عليها جنسية الزوج   
  .جنسية املرأة املتزوجة

 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ُتقر الدول األطـراف      ١٨ووفقاً للمادة     -٩
حبق األشخاص ذوي اإلعاقة يف احلصول على جنسية ما، على قدم املساواة مع اآلخرين، مبا               

ها وعدم يف ذلك ضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة باحلق يف احلصول على جنسية ويف تغيري
كما تعترف االتفاقية حبق األطفال ذوي    . حرماهنم من جنسيتهم تعسفاً أو على أساس اإلعاقة       

  .اإلعاقة يف اكتساب جنسية
 على  ٢٩وتنص اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف املادة              -١٠

  .أن لكل طفل من أطفال العامل املهاجر احلق يف احلصول على جنسية
مـن  . وعلى الصعيد اإلقليمي، تضمن صكوك عديدة احلق يف احلصول على جنسية            -١١

 من امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل تقضي حبق كـل طفـل يف أن      ٦ذلك، أن املادة    
يكتسب جنسية، وتنص على أن تعترف تشريعات الدول األطراف بأن يكتـسب الطفـل              

  .اجلنسية من أي دولة أخرى مل ُيمنح اجنسية الدولة اليت ُولد يف إقليمها إذ



A/HRC/13/34 

5 GE.09-17510 

 من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان بأن لكل شخص احلق يف           ٢٠وتقضي املادة     -١٢
جنسية ما وبأن لكل شخص احلق يف جنسية الدولة اليت ُولد على أراضيها إن مل يكن له احلق        

بصورة تعـسفية مـن     كما تقضي االتفاقية بأال جيوز أن ُيحرم أحد         . يف أي جنسية أخرى   
  .جنسيته أو من حقه يف تغيريها

 من امليثاق العريب املنقح حلقوق اإلنسان على أن لكل شخص احلق            ٢٩وتنص املادة     -١٣
كمـا  . يف التمتع جبنسية، وال جيوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو غري قـانوين              

سبة، ومبا يتفق مع تـشريعاهتا      ينص امليثاق على أنه للدول أن تتخذ اإلجراءات اليت تراها منا          
الداخلية اخلاصة باجلنسية، لتمكني األطفال من اكتساب جنسية األم مع مراعـاة مـصلحة              

  .الطفل الفضلى يف كل األحوال
 من عهد حقوق الطفل يف اإلسالم بأن للطفل احلق منذ والدتـه يف              ٧وتقضي املادة     -١٤

اصر هوية الطفل، مبا يف ذلـك جنـسيته،   حتديد جنسيته، وبأن حتافظ الدول األطراف على عن     
وتبذل مساعيها احلثيثة حلل مشكلة انعدام اجلنسية ألي طفل يولد على إقليمها أو يولد ألحـد                

  .وتقضي، إضافة إىل ذلك، بأن للطفل اجملهول النسب احلق يف جنسية. رعاياها خارج إقليمها
نسية بأن تقوم األحكام املتعلقـة       من االتفاقية األوروبية املتعلقة باجل     ٤وتنص املادة     -١٥

باجلنسية يف كل دولة طرف على مبادئ مفادها أنه حيق لكل شخص أن حيصل على جنسية؛                
. وأنه جيب تفادي حالة انعدام اجلنسية؛ وأنه ال جيوز حرمان أي شخص تعسفا من جنسيته              

  .وتنص أحكام أخرى من االتفاقية على التزامات الدول بإعمال هذه املبادئ
 من اتفاقية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية لرابطـة          ٢٤وأخرياً، تقضي املادة      -١٦

الدول املستقلة بأن لكل فرد احلق يف املواطنة وبعدم حرمان أي شخص تعسفاً منها أو مـن                 
  .حقه يف تغيريها

وتكّمل اإلطار القانوين السالف الذكر حلقوق اإلنسان اتفاقية خفض حاالت انعدام             -١٧
. حتديداً سية واتفاقية وضع األشخاص عدميي اجلنسية، اللتان تتناوالن قضية انعدام اجلنسية     اجلن

 بصفة خاصة من اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية على أن تـضع             ٤ و ١وتنص املادتان   
الدول األطراف ضمانات ملنع انعدام اجلنسية مبنح جنسيتها للشخص الذي يولد يف إقليمهـا              

 عدمي اجلنسية سواء كان مولوداً يف إقليمها أو مولـوداً خـارج إقليمهـا                 ويكون لوال ذلك  
وتقضي االتفاقية كذلك بأن متنع الدول األطـراف حـاالت          . وكان أحد أبويه من رعاياها    

 من االتفاقية بـشأن     ٣٢ومبوجب املادة   . انعدام اجلنسية عند فقدان اجلنسية أو احلرمان منها       
، تسهِّل الدول بقدر اإلمكان اسـتيعاب عـدميي اجلنـسية           وضع األشخاص عدميي اجلنسية   

  .ومنحهم جنسيتها
وينبغي اإلشارة كذلك إىل أن مبدأ عدم التمييز هو مسة مشتركة تنطبق يف سـياق                 -١٨

من ذلك على سبيل املثال أن مبدأ عدم التمييـز يـرد، يف             . صكوك حقوق اإلنسان الدولية   
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 من العهد الدويل اخلاص     ٢ي حلقوق اإلنسان، واملادة      من اإلعالن العامل   ٢صكوك منها املادة    
 من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية           ٢باحلقوق املدنية والسياسية؛ واملادة     

 مـن   ٣ من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، واملـادة          ٥واالجتماعية والثقافية؛ واملادة    
 ٣ و ٢من اتفاقية حقوق الطفل؛ واملادتان       ٢اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ واملادة       

 من االتفاقية الدولية حلماية     ١من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ واملادة           
وينطوي مبدأ عدم التمييز على االلتزام باحترام       . حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     
 الصلة جلميع األفراد، دون أي متييز، سواء كان وكفالة احلقوق املعترف هبا يف االتفاقات ذات

قائماً على العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، أو غريه من اآلراء،                  
  .أو على األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غريها من األوضاع

احلرمـان التعـسفي           احلق يف احلصول على جنسية، وخباصة حظـر           -ثالثاً   
  من اجلنسية

أساسـاً، خيـضع     بينما حتكم احلصول على اجلنسية وفقداهنا التشريعات الداخليـة          -١٩
ويف هذا السياق، أشارت جلنة القانون الدويل يف مـشروع          . تنظيمهما مباشرة للنظام الدويل   

اختصاص الدول يف   "أن  املواد املتعلقة جبنسية األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفة الدول إىل           
وعلى سـبيل   . )١("هذا امليدان ال ميكن أن ُيماَرس إال يف احلدود اليت يضعها القانون الدويل            

 بشأن بعض املسائل املتصلة بالتضارب بني       ١٩٣٠ من اتفاقية الهاي لعام      ١املثال، فإن املادة    
 رعاياها حبكم قانوهنـا  يعود لكل دولة أمر حتديد َمن تعتربهم: "قوانني اجلنسية تنص على أنه   

وتعترف الدول األخرى بالقانون الوطين بقدر ما يتماشى مع املعاهـدات الدوليـة             . اخلاص
وذكّرت جلنة القـانون    ". واألعراف الدولية ومبادئ القانون املعترف هبا فيما يتعلق باجلنسية        

أيها االستـشاري    يف ر  حمكمة العدل الدولية الدائمة   الدويل كذلك بأن هذا احلكم يتبع حتليل        
 بشأن قضية مراسيم اجلنسية الصادرة يف تونس واملغرب، الذي أشارت فيه احملكمة إىل     ٤رقم  

أن موضوع خضوع مسألة ما لوالية الدولة وحدها أمر نسيب أساساً، يتوقف علـى تطـور           
ـ  . العالقات الدولية  ن ورأت كذلك أنه حىت يف حالة املسائل اليت ال ينظمها القانون الدويل م

حيث املبدأ، قد يكون حق الدولة يف استعمال سلطتها التقديرية مقيداً بالتزاماهتا اليت تكـون               
  .)١(قد تعهدت هبا جتاه دول أخرى، حبيث تصبح واليتها مقيدة بقواعد القانون الدويل

وكما ذكَّرت بذلك جلنة القانون الدويل يف تعليقها بشأن املواد املتعلقـة جبنـسية                -٢٠
 قد غيَّر جـذرياً     ١٩٤٥العتباريني، فإن تطور حقوق اإلنسان الدولية منذ عام         األشخاص ا 

كما أكدت  . )١(النهج التقليدي القائم على إعطاء األولوية ملصاحل الدولة على مصاحل األفراد          
اللجنة أنه على الرغم من أن للدولة احلق يف أن تقرر َمن تعتربهم رعاياها، فإن هذا احلق ليس          

__________ 

 .٢٦، ص )٢(، اجمللد الثاين ١٩٩٩ حولية جلنة القانون الدويل، )١(
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ق وأنه جيب على الدول، بصفة خاصة، االمتثال اللتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان       باحلق املطل 
احملاكم اإلقليميـة حلقـوق   من خالل ممارسة    هذا النهج   ويتجلى  . )٢(فيما يتعلق مبنح اجلنسية   

اإلنسان؛ من ذلك أن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، بيَّنت يف رأيها االستـشاري       
قيحات املقترح إدخاهلا على البند املتعلق بالتجنس يف دسـتور كوسـتاريكا أن             املتعلق بالتن 

الطرق اليت تنظم هبا الدول املسائل اليت هلا أثر يف اجلنسية ال ميكن اعتبارها يف الوقت الـراهن                  "
أمراً ينحصر ضمن واليتها؛ ذلك ألن الصالحيات املخولة للدولة يتحدد نطاقها أيضاً بالتزاماهتا             

وبناء على ذلك، وكما أشار املقرر اخلـاص املعـين          ". ة احلماية الكاملة حلقوق اإلنسان    بكفال
فإنه ينبغي للدول أن تكفَل ممارسة سلطاهتا        )٣(باجلنسية يف حالة خالفة الدول يف تقريره الثالث       

  .انالتقديرية املتعلقة بقضايا اجلنسية على حنو يتسق مع التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنس
. ويتضمن احلق يف جنسية حق كل فرد يف اكتساب جنسية وتغيريها واالحتفاظ هبا              -٢١

وكما ذُكر أعاله،   . ويتطابق احلق يف االحتفاظ باجلنسية مع حظر احلرمان من اجلنسية تعسفاً          
وجتدر . التعسفي من اجلنسية  اً صرحياً وعاماً للحرمان     حظر يتضّمن العديد من الوثائق الدولية    

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تنص بوضـوح         ١٥حظة بصفة خاصة إىل أن املادة       املال
      كما تقـر اجلمعيـة العامـة يف        . على أنه ال جيوز، تعسفاً، حرمان أي شخص من جنسيته         

  . بالطبيعة األساسية حلظر حرمان أي شخص من جنسيته تعسفا٥٠/١٥٢قرارها 
 الذي يسلّم فيـه     ١٠/١٣ر جملس حقوق اإلنسان     ومن هذا املنطلق، ينبغي فهم قرا       -٢٢

اجمللس بأن احلرمان التعسفي من اجلنسية، وخاصة ألسباب متييزية كالعرق أو اللون أو اجلنس              
أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه من اآلراء، أو األصل القومي أو االجتمـاعي أو          

  .اإلنسان واحلريات األساسيةالثروة أو النسب أو وضع آخر، هو انتهاك حلقوق 
مسألة احلرمان التعسفي من اجلنسية فقدان اجلنسية طوعاً بطلب من          تشمل  وبينما ال     -٢٣

مجيع األشكال األخرى لفقدان اجلنسية، مبا فيها حرمان شخص تعسفاً من تشمل  الفرد، فإهنا   
األشكال الـيت   احلصول على جنسية أو االحتفاظ هبا، وال سيما على أسس متييزية، وكذلك             

حترم آلياً شخصاً من جنسيته مبوجب القانون، واألعمال اليت تقوم هبا السلطات اإلدارية واليت        
  .تؤدي إىل حرمان شخص من جنسيته تعسفاً

وفيما يتعلق مبفهوم احلرمان التعسفي، ينبغي التذكري بأن اللجنـة املعنيـة حبقـوق                -٢٤
يف سياق العهد الدويل اخلاص باحلقوق      " سفيالتع"اإلنسان سلطت الضوء على معىن مفهوم       

" التـدخل التعـسفي  " أن عبارة   ١٦وذكرت اللجنة يف تعليقها العام رقم       . املدنية والسياسية 
التعرض لتدخل "وترى اللجنة أن عبارة . ١٧وثيقة الصلة حبماية احلق املنصوص عليه يف املادة 

__________ 

، الفصل الرابع، التعليق    (A/61/10) ١٠ية، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم       الوثائق الرمس اجلمعية العامة،    )٢(
 .٦، الفقرة ٤على املادة 

 .٢٠، ص )١(، اجمللد الثاين ١٩٩٧، حولية جلنة القانون الدويل )٣(
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واملقـصود بـإدراج    . ليه يف القانون  ميكن أن متتد لتشمل أيضاً التدخل املنصوص ع       " تعسفي
مفهوم التعسف هو ضمان أن يكون التدخل نفسه الذي يسمح به القانون موافقاً ألحكـام               

اليت املعّينة  وأهدافه وأن يكون يف مجيع احلاالت معقوالً بالنسبة إىل الظروف           وأغراضه  العهد  
من اإلشارة إىل مفهـوم      أن الغرض    ٢٧كما رأت اللجنة يف تعليقها العام رقم        . حيدث فيها 

التعسف يف هذا السياق هو التشديد على أنه ينطبق على أي إجراء من جانب الدولة، سواء                
أكان تشريعياً أم إدارياً أم قضائياً، فاإلشارة إليه تضمن بالضرورة أن يكون أي تدخل، حىت               

مجيـع األحـوال   ولو حبكم القانون، متفقاً مع أحكام العهد وغاياته وأهدافه، وأن يكون يف  
  .معقوالً يف الظروف املعينة

وبناء على ذلك، وبينما جييز القانون الدويل احلرمان من اجلنسية يف بعض الظروف،               -٢٥
جيب أن يتسق ذلك مع القانون الوطين وميتثل ملعايري إجرائية وموضوعية حمددة، وال سـيما               

جلنسية أن ختدم غرضاً شرعياً يتسق      وجيب للتدابري اليت تؤدي إىل احلرمان من ا       . مبدأ التناسب 
 أن تكون هـذه     وجيب. انون الدويل حلقوق اإلنسان   مع القانون الدويل، وخباصة، أهداف الق     

وجيب أن تتناسـب مـع      . التدابري أقل األدوات تدخالً للتدابري اليت قد حتقق النتيجة املرجوة         
على مجيع األعمال التشريعية    ويف هذا الصدد، ينطبق مفهوم التعسف       . املصلحة املزمع محايتها  

وميكن تفسري مفهوم التعسف ليشمل ال األعمـال        . اليت تقوم هبا الدولة    واإلدارية والقضائية 
اليت تتعارض مع القانون فحسب بل أيضاً وعلى حنو أوسع نطاقا عناصـر عـدم املالءمـة،     

  .واحليف وعدم إمكانية التنبؤ كذلك
، الذي يرمي إىل محاية احلـق يف االحتفـاظ          وحظر احلرمان التعسفي من اجلنسية      -٢٦

وكمـا  . باجلنسية، ضمين يف معاهدات حقوق اإلنسان اليت ُتحظر أشكاالً معينة من التمييز           
         من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، تنص صـراحة علـى أنـه             ١٥ذُكر أعاله، فإن املادة     

 ٥من املادة   ‘ ٣‘)د(فقرة الفرعية   وُتحظر ال . ال جيوز، تعسفاً، حرمان أي شخص من جنسيته       
من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري التمييز العنصري فيما يتعلق بـاحلق يف               

 أنه ينبغـي للـدول      ٣٠وتبني جلنة القضاء على التمييز العنصري يف تعليقها العام          . اجلنسية
العرق أو اللون أو النـسب  االعتراف بأن احلرمان من احلصول على حق املواطنة على أساس      

أو األصل القومي أو العرقي، يعترب خرقاً اللتزام الدولة الطرف بكفالة التمتع حبق احلـصول               
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد          ٩ومبوجب املادة   . على اجلنسية دون متييز   

 يف االحتفاظ جبنـسيتها     ، فإن للزوجة احلق   ١٩٥٧املرأة واتفاقية جنسية املرأة املتزوجة لعام       
وأشارت جلنة القـضاء علـى      . بغض النظر عن عقد الزواج أو حله أو تغيري الزوج جلنسيته          

ينبغي أن تكون املرأة الراشدة     " من االتفاقية إىل أنه      ٩التمييز ضد املرأة يف تعليقها على املادة        
اج أو فسخ الزواج أو     قادرة على تغيري جنسيتها، وينبغي عدم التعسف يف إلغائها بسبب الزو          

 .)املرفق، التذييل، الفصل الثالث، بـاء      (CEDAW/C/1995/7" تغيري الزوج أو األب جلنسيته    
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،  ٢٦وكما ذُكر أعاله، فبموجب املادة    

أي السياسي أو   حيظر التمييز ألي سبب، كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الر              



A/HRC/13/34 

9 GE.09-17510 

غري السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غـري ذلـك مـن                  
  .ويشمل التمييز يف هذا السياق القضايا املتعلقة باجلنسية. األسباب

أفادت ) A/HRC/10/34(ويف تقرير األمني العام بشأن احلرمان التعسفي من اجلنسية            -٢٧
ؤون الالجئني أنه عموماً ما يكون احلرمان من اجلنسية الناجم عن           مفوضية األمم املتحدة لش   

 على ذلك، فـإن     وبناًء. انعدام اجلنسية تعسفياً ما مل يلب غرضاً حمدداً وميتثل ملبدأ التناسب          
 من اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية تأخذ يف احلسبان جمموعة حمـدودة مـن               ٨املادة  

احة يف اتفاقيـة خفـض   بواالستثناءات امل. مان من اجلنسية الظروف اليت يسمح مبوجبها احلر    
، حيث تنص الفقـرة     ٨  من املادة  ٣ و ٢يف الفقرتني   منصوص عليها   حاالت انعدام اجلنسية    

 إذا فقدوا جنسيتهم باإلقامة يف      سهميجتنعلى إمكانية انعدام جنسية األشخاص الذين مت        ) أ(٢
وجيـوز  . وا عن نيتهم يف االحتفاظ جبنسيتهم     اخلارج لفترة سبع سنوات على األقل ومل يعلن       

للدول أيضاً أن جترد األشخاص املولودين يف اخلارج من جنسيتهم إذا مل يقيموا، بعد انقضاء               
سنة على بلوغهم سن الرشد، يف الدولة ذات الصلة أو يسجلوا أنفسهم لـدى الـسلطات                

ضي إىل انعدام اجلنسية إذا كان      التجريد من اجلنسية الذي يف    ) ب(٢كما جتيز الفقرة    . املناسبة
 كذلك على   ٣وتنص الفقرة   . احلصول على اجلنسية قد مت بتقدمي بيانات كاذبة أو باالحتيال         

استثناءات إضافية معينة، لكنه ال جيوز تطبيقها إال إذا أعربت الدولة صراحة عن نيتها إبقاءها               
بيد أنـه ينبغـي    . أو االنضمام إليها  يف القانون الوطين عند توقيع االتفاقية أو التصديق عليها          

  . عامأصياغتها بعناية، بصفتها استثناءات ملبد
مـن االتفاقيـة    ) ٣(٧وفيما يتعلق بالصكوك اإلقليمية، جتدر اإلشارة إىل أن املادة            -٢٨

 ال جتيز التجريد من اجلنسية الذي يؤدي إىل انعـدام           ١٩٩٧األوروبية املتعلقة باجلنسية لعام     
جملس وزراء جملس أوروبا    أوصى  وقد  .  حاالت االدعاءات الكاذبة واالحتيال    اجلنسية إال يف  

ينبغي "أنه بمفادها ، واحلد منهاحاالت انعدام اجلنسية تفادي بشأن  R (1999) 18يف توصيته 
عـن طريـق    من جنسيتها اليت اكتـسبوها      أال تلجأ الدول بالضرورة إىل حرمان أشخاص        

وينبغي هلذا الغرض، أن تؤخذ     . إخفاء أي حقائق ذات صلة      أو االحتيال أو املعلومات الكاذبة   
مدى خطورة احلقائق بعني االعتبار عالوة على الظروف األخرى ذات الصلة، مثل وجـود              

  .رابط حقيقي وفعال بني هؤالء األشخاص والدولة املعنية
نـصوص  وفيما يتعلق حبق الشخص يف اكتساب جنسية، ينبغي التذكري باملبدأ العام امل             -٢٩

.  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من أن لكل فرد حق التمتع جبنسية مـا              ١٥عليه يف املادة    
بأن اكتساب اجلنسية ميكن أن يكون عند الوالدة عن طريق تطبيق مبدأ قاعدة             وهناك إقرار عام    

ـ      . ، أو بالتجنس  ‘حق الدم ‘أو مبدأ   ‘ حق األرض ‘ ق وميكن اكتساب اجلنسية بصورة آلية بتطبي
وتتمتـع  . يف مرحلة الحقة، أو نتيجة قرار تتخذه السلطات اإلداريـة          وأالقانون، عند الوالدة    

الدول بقدر من االستنساب فيما يتعلق باملعايري اليت حتكم اكتساب اجلنسية، لكنـه ينبغـي أال    
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 وكي ال يكون عدم إتاحة سبل احلصول على اجلنسية تعسفياً يتعني          . تكون هذه املعايري تعسفية   
  .أن يتفق مع أحكام القانون احمللي ومعايري القانون الدويل وخصوصاً مبدأ التناسب

وكما ذكر أعاله، تقضي اتفاقية حقوق الطفل بأن يكون للطفل منذ والدته احلـق                -٣٠
وترد ضمانات مماثلة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية         . يف أمور منها اكتساب جنسية    

 الصكوك الدولية واإلقليمية األخرى؛ من ذلك أن جلنة حقوق الطفـل            والسياسية وغريه من  
 ومفاده أنه على الدول األطراف ضمان تـسجيل مجيـع           ١١تعليقها العام رقم    تكّرر تأكيد   

كما شددت اللجنة على هذا املوقف      . األطفال فور والدهتم، وضمان حصوهلم على اجلنسية      
 من االتفاقيـة    ٧ و ٢فيها أموراً منها أن املادتني      يف عدد من املالحظات اخلتامية اليت ذكرت        

تنصان على أن لكل طفل خيضع لوالية الدولة الطرف احلق يف أنه ُيـَسّجل ويف اكتـساب                 
جنسية بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوين عليه أو جنسهم أو دينهم                

  .أو أصلهم اإلثين
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على  من ا٢ من املادة    ١وتنص الفقرة     -٣١

أن تتعهد كل دولة طرف باحترام احلقوق املعترف هبا فيه، وبكفالة هذه احلقـوق جلميـع                
واليتها، دون أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو         واخلاضعني ل األفراد املوجودين يف إقليمها     

، أو األصـل القـومي أو        أو غري الـسياسي    اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي       
وباإلضافة إىل ذلـك، حتظـر   . االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب      

العام رقم  تعليقها  وتفيد اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف       .  التمييز على هذه األسس    ٢٦املادة  
قع يف أي ميـدان حتكمـه وحتميـه         يف الوا أو   حتظر التمييز أمام القانون      ٢٦ أن املادة    ١٨
      عامة؛ ولذا فإن هذه املادة تتعلق بااللتزامات املفروضة على الـدول األطـراف             السلطات  ال

 اجلنـسية املتعلقة ب تشريعات  الويشمل ذلك   . فيما يتعلق بتشريعاهتا وبتطبيق هذه التشريعات     
العـام  تعليقها  حظت اللجنة يف    وباإلضافة إىل ذلك، وتطبيقاً ملبدأ عدم التمييز، ال       . وتطبيقها

 بأنه ال يسمح بأي متييز، يف التشريع الداخلي، بالنسبة إىل اكتساب اجلنسية، بـني               ٢٤رقم  
األطفال الشرعيني واألطفال املولودين خارج إطار الزوجية أو املولودين من آبـاء عـدميي              

  .اجلنسية أو على أساس مركز أحد الوالدين أو كليهما من حيث اجلنسية
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، الـيت حتظـر             من   ٩املادة  وتقّر    -٣٢

التمييز بني الرجل واملرأة فيما يتعلق باكتساب اجلنسية وفيما يتعلـق باكتـساب جنـسية               
وقد يؤدي هذا التمييز ضد املرأة إىل أن يـصبح          . ، إقراراً واضحاً مببدأ عدم التمييز     أطفاهلما

وقامت اللجنـة املعنيـة     . ر عليهم اكتساب جنسية األب    األطفال عدميي اجلنسية حيثما تعذ    
واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة  ٢٨حبقوق اإلنسان، يف تعليقها العام رقم       

حقوق الطفل يف مالحظات ختامية عديدة بالتشديد على وجوب عدم التمييز بني الرجـال              
  .اهلموالنساء يف قدرهتم على نقل جنسيتهم إىل أطف
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والتمييز على أساس العنصر أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثـين يقـع                  -٣٣
وفيمـا يتعلـق باكتـساب    . ضمن نطاق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري   

بأن تـضمن   العامة الثالثني   توصيتها  اجلنسية، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري يف         
دم تعرض جمموعات حمددة من غري املواطنني للتمييز فيما يتعلق باحلـصول         الدول األطراف ع  

االهتمام الواجب بالعقبات اليت قد تعترض جتـنس        بأن تويل   على حق املواطنة أو التجنس، و     
احلرمان من احلصول على حق املواطنة      وأن تراعي أن    املقيمني لفترات طويلة أو بصورة دائمة       

ات طويلة أو بصورة دائمة قد يؤدي، يف بعض األحيان، إىل حرماهنم            بالنسبة إىل املقيمني لفتر   
االجتماعية، مما ميثل انتهاكاً ملبادئ مناهضة التمييـز        واالستحقاقات  من احلصول على العمل     

  . الواردة يف االتفاقية
 ٨حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، يف حكمهـا الـصادر يف           أكدت  كما    -٣٤
حظر مبدأ  ،  البنتني يني وبوسيكو ضد اجلمهورية الدومينيكية     ، يف قضية    ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول

  .اجلنسيةفيما يتعلق باكتساب التمييز 
ووفقاً للخبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات، ينبغي اعتبار مبدأ عدم التمييز معياراً              -٣٥

وُيَتناول مبـدأ   ). ٣٥قرة  ، الف A/HRC/7/23(من معايري القانون الدويل غري القابل لالنتقاص        
 من مشاريع املواد املتعلقة جبنسية األشخاص الطبيعيني للجنة         ١٥عدم التمييز كذلك يف املادة      

التمييز كأساس قانوين ثابت يف كل من       يف تعليقها إىل عدم     اللجنة  وأشارت  . القانون الدويل 
 يف هذا الـسياق، بـالرأي       وذكَّرت اللجنة، . قانون املعاهدات ويف السوابق القضائية الدولية     
 الدائمة بشأن مسألة تتعلق باكتساب اجلنسية       ةاالستشاري الذي أصدرته حمكمة العدل الدولي     

البولندية، أشارت فيه احملكمة إىل أمور منها مشكلة رفض الدول منح جنـسيتها إىل بعـض    
ط هؤالء فئات من األشخاص على أساس عرقي أو ديين أو لغوي بالرغم من الصالت اليت ترب 

 .)٤(األفراد باإلقليم اخلاضع هلذه الدول

ومن منظور أعم، ينبغي مراعاة أنه بغض النظر عن القواعد العامة اليت حتكم قـضايا         -٣٦
لعدم إنكار اجلنـسية    الالزمة  الضمانات  تضع  اجلنسية على الصعيد الوطين، ينبغي للدول أن        

. كونون لوال ذلك عدميي اجلنـسية  أشخاص هلم صالت مناسبة بالدولة الطرف والذين ي       عن  
 من اتفاقية حقوق الطفل صراحة بأن تكفل الدول األطـراف           ٧ من املادة    ٢وتقضي الفقرة   

إعمال احلق يف اكتساب جنسية ما وفقاً لقانوهنا الوطين والتزاماهتا مبوجب الصكوك الدولية             
وباملثل، أفادت اللجنة  . حلقوق اإلنسان، وال سيما حيثما يعترب الطفل لوال ذلك عدمي اجلنسية          

 من العهد، ٢٤ من املادة ٣، يف سياق الفقرة ١٧املعنية حبقوق اإلنسان، يف تعليقها العام رقم        
أن اهلدف من هذا احلكم يتمثل يف جتنب أن حيصل الطفل على قدر أقل من احلمايـة مـن                   

بأن الـدول   نة  وبينما تسلم اللج  . جانب اجملتمع والدولة نتيجة لوضعه كطفل عدمي اجلنسية       

__________ 

 .٣٥، ص )٢(، اجمللد الثاين ١٩٩٩، حولية جلنة القانون الدويل )٤(
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متنح جنسيتها جلميع األطفال املولودين يف أراضيها، فإهنا مطالبة         ليست ُملزمة بالضرورة بأن     
باعتماد مجيع التدابري املناسبة، داخلياً وبالتعاون مع الدول األخرى، من أجل ضمان أن يكون        

  . لكل طفل جنسية وقت والدته
د رعاياها مها أهم املعـايري املـستخدمة يف         ألحوالوالدة يف إقليم دولة ما والوالدة         -٣٧

ففي سياق اهلجرة بصفة خاصة، ميكـن لطفـل         . إرساء الصلة القانونية الالزمة ملنح اجلنسية     
ويف احلاالت اليت تعتمد فيها الدول قواعـد        .  واحدة بالتايل أن تكون له صلة بأكثر من دولة       

القوانني بني هذه الدول إىل أن      متناقضة بشأن اكتساب اجلنسية، ميكن أن يؤدي تضارب يف          
حاالت انعدام  املتعلقة خبفض   تفاقية  االويف هذه احلاالت، تسهم     . يصبح الطفل عدمي اجلنسية   

 على أن   ١تنص يف املادة    هذا النوع من التضارب بني القوانني، حيث إهنا         اجلنسية يف تسوية    
كون لوال ذلـك عـدمي      متنح كل دولة متعاقدة جنسيتها للشخص الذي يولد يف إقليمها وي          

يولد ألحد   على أن متنح كل دولة متعاقدة جنسيتها ألي شخص           ٤كما تنص املادة    . اجلنسية
 من عهد   ٧ووفقاً للمادة   . إقليم دولة متعاقدة ويكون لوال ذلك عدمي اجلنسية       رعاياها خارج   

 اجلنسية  حقوق الطفل يف اإلسالم، تبذل الدول األطراف مساعيها احلثيثة حلل مشكلة انعدام           
وترد أيضاً االلتزامـات    . ألي طفل يولد على إقليمها، أو يولد ألحد رعاياها خارج إقليمها          

 ٢مبنح اجلنسية للطفل الذي يولد يف إقليم دولة ما ويكون لوال ذلك عدمي اجلنسية، يف الفقرة               
 مـن   ٦دة   من املا  ٤ من اتفاقية البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، ويف الفقرة          ٢٠من املادة   

      مـن االتفاقيـة األوروبيـة       ٦ من املادة    ٢امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل، والفقرة       
  .املتعلقة باجلنسية

وينبغي التركيز على أمهية تسجيل املواليد يف مجيع البلدان، مع مراعاة أن شـهادات                -٣٨
ق الطفل، مثالً، أشارت    فلجنة حقو ومكان الوالدة؛   هي حّجة تثبت النسب للوالدين      امليالد  

األطفال املنحدرين من السكان األصليني واألطفال أن ، إىل   ١١ و ٩يف تعليقيها العامني رقمي     
ألن يكونوا عـدميي اجلنـسية      معّرضون أكثر من غريهم     املعوقني غري املسجلني عند الوالدة      

العديـد مـن      يفم باحلق يف التسجيل عند الوالدة       ويسلَّ. الدةبسبب عدم تسجيلهم عند الو    
مـن   ٢ من اتفاقية حقوق الطفل، والفقرة       ٧ من املادة    ١الصكوك الدولية، وال سيما الفقرة      

  . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٤املادة 
حاالت انعدام اجلنسية، يعترب اللقيط الذي      املتعلقة خبفض   تفاقية  اال من   ٢ووفقاً للمادة     -٣٩

يم دولة متعاقدة مولوداً يف هذا اإلقليم من أبوين حيمالن جنسية هذه الدولـة،              يعثر عليه يف إقل   
 مـن   ٦من املـادة    ) ب)(١(ويرد حكم مماثل يف الفقرة الفرعية       . ومينح، نتيجة ذلك، اجلنسية   

 من عهد حقوق الطفل     ٧من املادة   ) ٣(الفقرة  تكفل  كما  . االتفاقية األوروبية املتعلقة باجلنسية   
وأشارت مفوضية األمم املتحدة لـشؤون      . حلق يف اجلنسية للطفل اجملهول النسب     يف اإلسالم ا  
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الالجئني يف تقريرها اخلتامي بشأن االستبيان املتعلق بعدميي اجلنسية وفقاً جلدول األعمال املتعلق             
  .)٥(، أن ممارسة الدول أثبتت التزاماً قوياً هبذا املبدأ٢٠٠٤مارس /باحلماية آلذار

أعاله، أوصت جلنة القضاء    ومثلما ذُكر   .  حق اكتساب اجلنسية بالتجنس    كما يرتبط   -٤٠
على التمييز العنصري الدول األطراف بكفالة عدم تعريض جمموعات حمددة من غري املواطنني             

  . للتمييز فيما يتعلق باحلصول على حق املواطنة أو التجنس

تفاقيـة  اال مـن    ٣٢واملادة   من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني       ٣٤ووفقاً للمادة     -٤١
اإلمكـان اسـتيعاب    ينبغي للدول أن تيّسر قدر      األشخاص عدميي اجلنسية،    املتعلقة بوضع   

كـل مـا يف     وينبغي هلا على وجه اخلصوص أن تبذل        ،  وجتنسهمالالجئني وعدميي اجلنسية    
ورسوم هذه اإلجـراءات إىل أدىن حـد        وخفض نفقات   وسعها لتعجيل إجراءات التجنس     

 من  ٦من املادة   ) ٤(ما تطلب االتفاقية األوروبية املتعلقة باجلنسية يف الفقرة الفرعية          ك. ممكن
  .من األشخاص، مبا يشمل عدميي اجلنسية والالجئنيلفئات عديدة الدول تيسري التجنس 

 الذي يرتبط بصفة خاصة بسياق اهلجرة حيـث         -ويف سياق احلق يف تغيري اجلنسية         -٤٢
املعايري الدولية اليت تتناول خطر التعـرض  إبراز  جيدر -لة أخرى بدوصالت األشخاص يقيم  

جنسية أخرى بغية   أوالً عن   ويربز هذا اخلطر عندما تطالب الدول بالتخلي        . النعدام اجلنسية 
 منها ورقات عدد من مصادرت هذه املمارسة يف وجتلّ. )٦(جتهيز طلب احلصول على جنسيتها  

لتقرير السابق لألمني العام بشأن مسألة احلرمان التعسفي من         إعداد ا يف سياق   مة  الدول املقدَّ 
والحظت جلنة القانون الدويل يف مشروع املواد املتعلقة جبنـسية          . (A/HRC/10/34) اجلنسية

األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفة الدول أنه ال ينبغي تطبيق هذه الشروط على حنو جيعـل                
وباإلضافة . نسية، حىت ولو كان ذلك بصورة مؤقتة      نسية عدمي اجل  اجلالكتساب  بطلب  تقدم  امل

حاالت انعدام اجلنسية، ال يفقد مواطن      املتعلقة خبفض   تفاقية  اال من   ٧إىل ذلك، ووفقاً للمادة     
أي دولة متعاقدة جنسيته إذا طلب التجنس يف بلد أجنيب ما مل يكتسب جنسية هـذا البلـد          

 كذلك على أنه ال جيـوز       ٧ملثل تنص املادة    وبا. األجنيب أو حيصل على تأكيد باكتسابه هلا      
للتخلي عن اجلنسية أن يفضي إىل فقدان هذه اجلنسية إال إذا كان الشخص املعين اكتـسب                

  . جنسية أخرى
وبناًء علـى   . وتعترب الضمانات اإلجرائية أساسية ملنع التجاوزات يف تطبيق القوانني          -٤٣

ة دنيا بغية كفالة أن القرارات املتعلقة مبسائل        ذلك، يتوقع من الدول أن تستويف معايري إجرائي       
 مـن   ١٧وعلى سبيل املثال، ووفقاً للمـادة       .  من عناصر التعسف   اجلنسية ال تتضمن عنصراً   

__________ 

 دولة رّدت على    ٧٤ يف املائة من أصل      ٨٦,٥ إىل أن نسبة     خلصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني      )٥(
 يف املائة من الدول     ٨,١االستبيان منحت جنسيتها أو مركزا قانونيا ألطفال مهجورين أو يتامى؛ ومل تقدم             

 .أي رد
 .٣١، ص )٢(، اجمللد الثاين ١٩٩٩، حولية جلنة القانون الدويل )٦(
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مشروع املواد املتعلقة جبنسية األشخاص الطبيعيني للجنة القانون الدويل، جيـب أن تـصدر              
 التخلي عنها، كتابة، وتكون قابلـة       القرارات اخلاصة باكتساب اجلنسية أو االحتفاظ هبا أو       

     متثل متطلبات دنيـا يف     "وهذه العناصر، وفقاً للجنة،     . للمراجعة اإلدارية أو القضائية الفعالة    
  .)٧("هذا الصدد

وأشارت جلنة القانون الدويل يف التعليق السالف الذكر على مشروع املواد املتعلقـة               -٤٤
الفة الدول إىل أنه ميكن أن جتري عملية املراجعة هيئة          جبنسية األشخاص الطبيعيني يف حالة خ     

وأوضحت اللجنـة أن    . خمتصة ذات طابع إداري أو قضائي وفقاً للقانون الداخلي لكل دولة          
يقصد هبا التشديد على كون ال بد من إتاحة فرصة للسماح بالقيام مبراجعـة       " الفعالة"عبارة  

تايل ميكن أن يفهم املصطلح بنفس املعين الذي ذات شأن للمسائل املوضوعية ذات الصلة، وبال
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اليت         ٢من املادة   ) أ(٣ورد به يف الفقرة     

وفضالً عن ذلك، شّددت اللجنة على وجوب أن تفهم لفظة          . استخدمت فيها اللفظة نفسها   
وتضمن .  املدنية واإلدارية على حد سواء     على أهنا تشمل كالً من اهليئات املختصة      " القضائية"

املتعلقة خبفض  تفاقية  اال من   ٨ من املادة    ٤احلق يف استعراض قرار احلرمان من اجلنسية الفقرة         
  .حاالت انعدام اجلنسية

وعلى الصعيد اإلقليمي، تتضمن االتفاقية األوروبية املتعلقة باجلنسية كذلك معـايري             -٤٥
إىل أنـه يـتعني أن   تـشري   ١١ املادة  أند من اجلنسية؛ من ذلكإجرائية هامة تتناول التجري   

 بأن تكون القرارات خاضـعة      ١٢كما تقضي املادة    . تتضمن القرارات حيثيات مدونة خطياً    
  .للمراجعة اإلدارية أو القضائية مبا يتفق وأحكام القانون الدويل

 ٢فـالفقرة  . الوجيب أن ختضع انتهاكات احلق يف اكتساب جنسية لسبيل تظلم فع            -٤٦
 من اتفاقية حقوق الطفل تنص صراحة على أنه إذا حرم أي طفل بطريقة غـري                ٨من املادة   

شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، مبا يف ذلك جنسيته، تقدم الدول األطراف املساعدة               
وطلب جملس حقوق اإلنسان، يف     . واحلماية املناسبتني من أجل اإلسراع بإعادة إثبات هويته       

، إىل الدول أن تضمن إتاحة سبل انتصاف فعالة لألشخاص الـذين            ١٠/١٣ و ٧/١٠ريه  قرا
. حيرمون تعسفا من جنسيتهم، مبا يف ذلك، على سبيل الذكر ال احلصر، اسـتعادة اجلنـسية        

ن الالجـئني يف اسـتنتاجها رقـم        ودعت اللجنة التنفيذية ملفوضية األمم املتحـدة لـشؤو        
 الدول إىل مساعدة األشخاص عدميي اجلنسية علـى         ، من جهتها،  ٢٠٠٥لعام  ) ٢٧١(١٠٢

االنتصاف القانونية جلرب حالة انعدام اجلنسية، وخاصةً تلك النامجة عـن           سبل  االستفادة من   
ولوحظ أيضاً أنه غالباً ما يتوقف اللجوء إىل سبل االنتـصاف           . حرمان تعسفي من اجلنسية   

أمر كثرياً ما تعيقه اآلثار النامجـة عـن        الفعالة على توفري برهان على اهلوية الشخصية، وهو         
ويف هذا الصدد، ميكن للدول أن تعتمد قواعد مرنة فيما يتعلق باألدلـة  . التجريد من اجلنسية  

__________ 

 . ٣٨املرجع نفسه، ص  )٧(
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للشخص املعين بتوفري إفادة شاهد أو اللجوء إىل خمتلف مصادر األدلة           تسمح  املطلوبة، واليت   
  ).٥٩، الفقرة A/HRC/10/34(الوثائقية 

  ق يف جنسية يف سياق خالفة الدولاحل  -رابعاً   
 أن  ١٩٩٣املعقودة يف عام    واألربعني  كررت جلنة القانون الدويل يف دورهتا اخلامسة          -٤٧

جنـسية األشـخاص الطبيعـيني      أثرهـا يف    خالفة الدول و  "يتضمن جدول أعماهلا مسألة     
 اجلمعيـة   ّيدتأكما  . ٤٨/٣١واعتمدت اجلمعية العامة هذا املقرر يف قرارها        ". واالعتباريني

. االضطالع بعمل يتعلق هبذه املسألة    على   عزم جلنة القانون الدويل      ٤٩/٥١العامة يف قرارها    
د يف  ا منها إعداد مشروع مـو     ا إىل اللجنة أمور   ٥١/١٦٠وطلبت اجلمعية العامة يف قرارها      

 ر جملـس  وذكّ. شكل إعالن تعتمده اجلمعية العامة بشأن مسألة جنسية األشخاص الطبيعيني         
لذين دعت   ال ٥٩/٣٤ و ٥٥/١٥٣ بقراري اجلمعية العامة     ١٠/١٣حقوق اإلنسان يف قراره     

فيهما الدول األعضاء إىل مراعاة أحكام مشروع املواد املتعلقة جبنسية األشخاص الطبيعـيني             
  .  عند تناول قضايا اجلنسية يف حالة خالفة الدول٥٥/١٥٣الواردة يف مرفق قرار اجمللس 

ة القانون الدويل مشروع مواد بشأن جنسية األشخاص الطبيعـيني يف           واعتمدت جلن   -٤٨
وجتدر مالحظة أن مشروع املـواد هـو        . )٨(احلادية واخلمسني دورهتا  حالة خالفة الدول يف     

نتيجة حتليل شامل قامت به اللجنة بشأن مسألة جنسية األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفة              
،  وتطويره تدرجيياً  القانون الدويل يف هذا اجملال    تدوين  ىل  وبينما تسلم اللجنة باحلاجة إ    . الدول

اعتربت أنه ميكن أن ُينظر إىل مشروع املواد بصفته يعكس القانون القائم ومقترحات اللجنة              
مسألة اكتساب اجلنـسية    يقدمان التوجيه بشأن    وبالتايل فإهنما   . للقانون املنشود على السواء   

  .خالفة الدولوتغيريها واالحتفاظ هبا يف حالة 
وذكّرت اللجنة، يف تعليقها على الفقرة األوىل من الديباجة بأن مشروع املواد يرمي               -٤٩

كمـا  . إىل تناول شواغل اجملتمع الدويل بشأن تسوية مشاكل اجلنسية يف حالة خالفة الدول            
لقـائم  نتيجة هلذا التطور يف ميدان حقوق اإلنسان، فإن النهج التقليدي ا         "ذكّرت اللجنة بأنه    

أنه "ومن مث، أكدت اللجنة     ". على أساس رجحان مصاحل الدول على مصاحل األفراد قد اهنار         
جيب، يف املسائل املتعلقة باجلنسية، أن توضع املصاحل املشروعة لكل من الدول واألفـراد يف               

وأعربت اللجنة عن القلق إزاء محاية حقوق اإلنسان لألشخاص الذين قد تتأثر            ". )٩(االعتبار
وبينما تالحظ أن ممارسة الدول ركـزت علـى    . جنسيتهم يف أعقاب حاالت خالفة الدول     

التزام الدول املنشأة حديثاً حبماية حقوق اإلنسان جلميع سكان أقاليمها دون متييز، خلصت             

__________ 

 . املرجع نفسه )٨(
 .٢٧فسه، ص املرجع ن )٩(
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اللجنة إىل أنه من املهم، كمبدأ، ضمان احلقوق واحلريات األساسية جلميع األشخاص الذين             
وعمليـاً،  .  حبكم خالفة الدولة، بصرف النظر عن مكان إقامتهم العادي         قد تتأثر جنسيتهم  

 بشأن احلالة ٢٠٠٨أثارت هذه املسألة اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات يف تقريرها لعام 
فُسِّرت يف بعض البلدان األوروبية حيث يرتبط عدد من املشاكل بصفة خاصة بالطريقة اليت              

طنة بالنظر إىل خالفة الدول واستعادهتا كينونتها كدول، كما يتبني يف بلدان            هبا اجلنسية واملوا  
  ).٦٥، الفقرة (A/HRC/7/23االحتاد السوفيايت ويوغوسالفيا السابقني 

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على القاعـدة         ١٥وكما ورد أعاله، تنص املادة        -٥٠
وجددت تأكيد هذا املبدأ العام     . يف مجيع األحوال   تنطبق   اليتالعامة املتعلقة حبق التمتع جبنسية ما       

 من مشروع املواد املتعلقة جبنسية األشخاص الطبيعيني مشرية إىل          ١جلنة القانون الدويل يف املادة      
وبينما تسلّم اللجنة   . )١٠(مشروع املواد يقوم عليه   الذي  األساس   هو   ١أن املبدأ الوارد يف املادة      

تطبيق هذا املبدأ على حاالت يصعب فيها حتديد الدولـة الـيت حيـق              ام  املمكنة أم بالتحديات  
طلب احلصول على جنسية، خلصت اللجنة إىل أنه يف حالـة خالفـة             إليها  لشخص أن يقدم    

أو إحدى الدول   (الدول، من املمكن دوماً حتديد هذه الدولة، ألهنا إما أن تكون الدولة اخللف              
 مـن   ٥كما تـنص املـادة      . للدولة السلف ) لة واحدة اخللف عندما تكون هناك أكثر من دو      

مشروع املواد على أنه رهناً بأحكام املشروع هذا، يفترض أن يكتسب األشـخاص املعنيـون               
  . الذين يقيمون بصفة اعتيادية يف اإلقليم املتأثر خبالفة الدول جنسية الدولة اخللف

يعيني مبـدأين أساسـيني     كما يشمل مشروع املواد املتعلق جبنسية األشخاص الطب         -٥١
جلنة القانون وأوضحت .  املبدأ العام لعدم التمييز١٥وتتضمن املادة  . يتعلقان باحلق يف جنسية   

يف تعليقها أن هذه الفقرة هتدف إىل تفادي املعاملة التمييزية فيما يتعلق بقضايا اجلنسية              الدويل  
اد صيغة عامـة حتظـر      يف سياق الدولة اخللف على أي أساس من األسس، واختارت اعتم          

ومن جهـة   . )١١(التمييز لسبب من األسباب متجنبة يف الوقت نفسه خطر أي تفسري عكسي           
أوهلما حظر جتريد الدولة السلف األشخاص املعنيني       :  تتضمن عنصرين  ١٦أخرى، فإن املادة    

جتريداً تعسفياً من اجلنسية وكانت هذه احلقوق خمولة هلم يف حالة خالفة الـدول ورفـض                
ولة اخللف تعسفا منح جنسيتها إىل األشخاص املعنيني، وكان حيق هلم احلصول على هذه              الد

اجلنسية؛ والعنصر الثاين هو حظر حرمان شخص تعسفاً من حق اخليار، وهو تعبري عن حق               
  . الشخص يف تغيري جنسيته يف حالة خالفة الدول

ييز وحظر احلرمـان مـن       مبدأ عدم التم   -وينبغي قراءة هذين احلكمني املعياريني        -٥٢
 باالقتران مع حق الطفل املولود يف إقلـيم إحـدى           -اجلنسية تعسفاً يف سياق خالفة الدول       

ويعكس هذا احلكم االلتزام    ). ١٣املادة  (الدول اخللف يف احلصول على جنسية هذه الدولة         

__________ 

 .٢٥املرجع نفسه، ص  )١٠(
 .٥٧املرجع نفسه، ص  )١١(
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 جنسية   من اتفاقية حقوق الطفل، وال سيما حق الطفل يف اكتساب          ٨ و ٧الوارد يف املادتني    
  .بعد والدته واحلفاظ على جنسيته دون تدخل غري شرعي

 من مشروع املواد املتعلقة جبنسية األشـخاص الطبيعـيني للجنـة            ١١املادة  وتنص    -٥٣
األشخاص يف حرية اختيار جنـسية مـىت كـان هـؤالء            على حق   القانون الدويل كذلك    

وحـسب  . فة الـدول  األشخاص مؤهلني الكتساب جنسية دولتني أو أكثر يف حاالت خال         
احترام إرادة الفرد هو اعتبار أصبح، مع تطور قانون حقوق اإلنسان، ذا أمهيـة              "اللجنة فإن   

حلق اخليار دوراً يؤديه بشكل خاص يف حل مـشاكل  "ورأت اللجنة بصفة خاصة أن   ". عليا
حيث يوجد تداخل بني اختصاص     داخل منطقة   إعطاء اجلنسية لألشخاص املعنيني املوجودين      

  .)١٢("لدول املعنيةا
وترى اللجنة أنه عندما يكون هناك أكثر من دولة خلف واحدة، ال تكـون كـل                  -٥٤

واحدة من هذه الدول ملزمة مبنح جنسيتها لكل شخص مفرد معين؛ بيد أن االلتـزام مبنـع                 
الـدول  على  بالتايل التزام   وينشأ عنه   اجلنسية يرتبط باحلق يف اجلنسية      انعدام  حاالت  حدوث  

عموماً ويف سياق خالفة الدول، يقبل    . اجلنسيةحاالت انعدام   ذ مجيع التدابري املالئمة ملنع      باختا
    هذا اإلجـراء   ما دام   بأن تطلب الدول التخلي عن جنسية دولة أخرى كشرط ملنح جنسيتها            

وعلى سبيل املثال، أعربت اللجنة عن القلق يف تعليقهـا علـى            . إىل انعدام اجلنسية  ال يؤدي   
إزاء انعدام اجلنسية املتعلـق     " من مشروع املواد املتعلقة جبنسية األشخاص الطبيعيني         ٩ة  املاد

  .)١٣("بالشرط الوارد أعاله، وهو التخلي املسبق عن اجلنسية األخرى
ومن أجل حتديد ما قد ينجم عن خالفة الدول من آثار تضر بأمور منها احلـق يف                   -٥٥

واد املتعلقة جبنسية األشـخاص الطبيعـيني علـى         من مشروع امل   ١٨جنسية ما، تنص املادة     
وجوب أن تتبادل الدول املعنية املعلومات وتتشاور من أجل حتديد ما قد ينجم عن خالفـة                
الدول من آثار، وتسعى، عند الضرورة، للوصول إىل حل إزالة أو ختفيف هذه اآلثار الضارة               

ئل يف هذا الصدد هـي منـع        وأشارت اللجنة إىل أن إحدى أهم املسا      . عن طريق التفاوض  
  . حاالت انعدام اجلنسية

  االستنتاجات  -خامساً  
حق كل فرد يف اكتـساب      واضح   لبشكينظم القانون الدويل حلقوق اإلنسان        -٥٦

كما يقضي القانون الدويل    . جنسية، ويقضي القانون باالعتراف اعترافا صرحيا هبذا احلق       
  .لتعسفي من اجلنسيةحلقوق اإلنسان بصورة واضحة حبظر احلرمان ا

__________ 

 .٤٩املرجع نفسه، ص  )١٢(
 .٤٣-٤٢املرجع نفسه، ص  )١٣(
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ويقضي القانون الدويل حلقوق اإلنسان بأن حق الدول يف تقرير من هم رعاياها               -٥٧
ليس حقاً مطلقاً، وعلى الدول بصورة خاصة أن متتثل اللتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان              

  .فيما يتعلق مبنح اجلنسية أو التجريد منها
لتزامات مجيع الدول باحترام حقـوق      ويوضح القانون الدويل حلقوق اإلنسان ا       -٥٨

أو اللغة أو اجلنس أو اللون أو العرق ، مثل  أياً كان نوعهاألفراد دون متييزجلميع اإلنسان 
الدين أو الرأي السياسي أو غريه من اآلراء، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة               

 ملزمة بأن تكفل جلميـع      وبناًء على ذلك، فإن الدول    . أو النسب أو غريها من األسباب     
األشخاص التمتع باحلق يف اجلنسية دون أي نوع من أنواع التمييز، وبأال حيرم أي شخص 

  . أو جيرد من جنسيته على أسس متييزية
مـا دام       ويكون احلرمان من اجلنسية الذي يؤدي إىل حالة انعدام جنسية تعسفياً              -٥٩
هذا املبدأ من االستثناءات أن ُتفسر وينبغي . تناسبميتثل ملبدأ ال ال  خيدم غرضاً شرعياً و   ال  
  .  تفسرياً ضّيقاًالعام
وتقضي املعايري الدولية بوجـوب أن      . وحيق جلميع األطفال اكتساب جنسية ما       -٦٠

رعايا هذه الدولة، جنـسية     ألحد  يكتسب الطفل املولود يف إقليم دولة ما أو يف اخلارج           
  .  اجلنسيةهذه الدولة حيث يكون لوال ذلك عدمي

  . كما تقضي الصكوك الدولية بتيسري جتّنس األشخاص عدميي اجلنسية والالجئني  -٦١
ويكفـل تـسجيل    . ويقع على الدول التزام بتسجيل مجيع األطفال بعد والدهتم          -٦٢

بدولة أو أكثر واكتـساب     إثبات صالته   الوالدة أموراً منها أن يكون الطفل قادراً على         
  .أو الوالدة يف اإلقليم/الرعايا وألحد لوالدة جنسية استناداً إىل ا

أدىن من املعايري اإلجرائية بغية ضمان عدم وجود حّداً ويتوقع من الدول أن حتترم       -٦٣
وينبغي للدول بـصفة    . عنصر التعسف يف اكتساب اجلنسية أو التجريد منها أو تغيريها         

ات طابع إداري أو قضائي     خاصة أن تكفل عملية مراجعة تقوم هبا سلطة قضائية مؤهلة ذ          
  . وفقاً للقانون الداخلي لكل دولة وللمعايري الدولية حلقوق اإلنسان ذات الصلة

وينبغي للدول أن تتيح سبل تظلم فعالة لألشخاص الـذين ُينتـهك حقهـم يف                 -٦٤
  . اكتساب جنسية

 وتنطبق بصورة كاملة على حالة خالفة الدول املبادئ السالفة الـذكر املتعلقـة              -٦٥
باحلق يف اجلنسية، وكذلك القواعد املتعلقة حبظر التجريد من اجلنسية تعسفاً، ومبدأ عدم             

  .الضمانات اإلجرائية وسبل التظلم الفعالةوشرط التمييز، وتفادي حاالت انعدام اجلنسية 

        


