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  مقدمـة

 واملتعلق حبقـوق اإلنـسان      ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/١٠إن جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         - ١
مجع معلومات عن هذه املسألة من مجيع املـصادر ذات     "واحلرمان التعسفي من اجلنسية قد طلب إىل األمني العام          

 ويتضمن هذا التقرير ملخصاً للردود اليت تلقاها اجمللس ".اشرةالصلة وإتاحتها للمجلس كي ينظر فيها يف دورته الع
  .هبذا اخلصوص

، تلقى اجمللس معلومات من حكومـات االحتـاد         ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٦واستجابة ملذكرة شفوية مؤرخة       - ٢
رسك، الروسي، وأذربيجان، وإسبانيا، وإكوادور، وأنغوال، وأوكرانيا، وبلغاريا، وبوركينا فاسو، والبوسنة واهل          

، واجلزائر، ومجهورية إيران اإلسالمية، واجلمهوريـة العربيـة   )مونتينغرو(وبيالروس، وجامايكا، واجلبل األسود   
، وفنلندا، وقطر، وكوسـتاريكا،     ) البوليفارية - مجهورية  (السورية، وجورجيا، والعراق، وغواتيماال، وفرتويال      

ورداً على رسـائل وجهـت إىل خمتلـف     .، واليونان وكولومبيا، والكونغو، والكويت، وموريشيوس، وموناكو    
 تـشرين   ٦سـبتمرب و  / أيلـول  ٢٤يونيه و / حزيران ١٣املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية يف        

، تلقى اجمللس املزيد من املعلومات من مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومن              ٢٠٠٨أكتوبر  /األول
  .الجئنيالرابطة الدولية ل

   الردود الواردة من احلكومات- أوالً 
  اجلزائر

ذات الصلة الواردة يف املعاهدات أفادت حكومة اجلزائر بأن القانون اجلزائري حيتوي على معظم األحكام   - ٣
 من الدستور اجلزائري القضايا املتصلة باجلنـسية        ٣٠وتنظم املادة   . الدولية فيما خيص حق احلصول على جنسية      

ضمن قانون اجلنسية اجلزائري أحكاماً حمددة تتعلق باألشخاص عدميي اجلنسية لكنه ينص علـى              توال ي . ةاجلزائري
. ضمانات كافية ملكافحة ظاهرة انعدام اجلنسية وفقاً ألحكام القانون الدويل والقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان      

كما أن املولود يف .  كانت األم مواطنة جزائريةوبينت احلكومة أنه يتم احلصول على اجلنسية اجلزائرية بالوالدة إذا
  .اجلزائر من أب جمهول ُيعترب مواطناً جزائرياً

فاملواطنون .  من قانون اجلنسية على عدم اعتراف التشريعات اجلزائرية بازدواجية اجلنسية١٨وتنص املادة   - ٤
 من قـانون    ٢١ و ٢٠ وطبقاً للمادتني    .اجلزائريون الذين حيصلون على جنسية أجنبية يفقدون جنسيتهم اجلزائرية        

 من قـانون    ١٩وتفيد احلكومة بأنه مت إلغاء املادة       . اجلنسية، ال يتأثر األوالد بفقدان والديهم للجنسية اجلزائرية       
اجلنسية، اليت تقضي بأن يفقد األفراد جنسيتهم اجلزائرية إذا عملوا لدى بلد أجنيب أو يف منظمة دوليـة ليـست                 

  .يهااجلزائر عضواً ف

 خملَّةوحيدد قانون اجلنسية شروط فقدان اجلنسية اجلزائرية، مبا يف ذلك أوضاع املتهمني بارتكاب جرائم                 - ٥
 ويسجنون لفترة تزيد عـن      ائر أو يف اخلارج بارتكاب جرائم متس مبصاحل اجلزائر        بالنظام العام، واملتهمني يف اجلز    

تجنسني من جنسيتهم اجلزائرية إذا حصلوا عليها بطرق غـري          وجيوز جتريد املواطنني اجلزائريني امل    . مخس سنوات 
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  حق االنتصاف أمام القـضاء يف غـضون       قانونية أو باالحتيال ولألشخاص الذين ُجرِّدوا من جنسيتهم اجلزائرية          
  .شهراً من صدور قرار جتريدهم منها ١٨فترة 

وميكن احلصول على   . حيازة اجلنسية  من دستور أنغوال تنظم احلق يف        ١٨تفيد حكومة أنغوال بأن املادة        - ٦
كمـا أن   . ويولد األفراد الذين يكون أحد والديهم أنغولياً كـأنغوليني        . اجلنسية األنغولية بالوالدة أو بالتجنُّس    

وحيدد القانون شروط منح اجلنسية األنغولية     . األشخاص املولودين يف األراضي األنغولية يعتربون مواطنني أنغوليني       
كما ينص الدستور على عدم جواز جتريد املواطنني األنغوليني مـن اجلنـسية             . اهنا وإعادة حيازهتا  وحيازهتا وفقد 

  .األنغولية إذا كانوا قد حصلوا عليها بالوالدة

  أذربيجان

أفادت حكومة أذربيجان بأنه، وفقاً لدستورها، يعترب األشخاص الذين ولدوا يف أذربيجـان مـواطنني                 - ٧
 مـن   ٣وتنص املادة   .  األشخاص املولودون من والدين أذربيجانيني مواطنني أذربيجانيني       كما يعترب . أذربيجانيني

. قانون اجلنسية على املساواة بني مجيع املواطنني األذربيجانيني بصرف النظر عن طريقة حصوهلم علـى اجلنـسية    
طنني األذربيجـانيني مـن      من قانون اجلنسية على عدم جواز جتريد املوا        ٢ من الدستور واملادة     ٥٣وتنص املادة   

 من قانون اجلنسية، متنح اجلنسية األذربيجانية لألشخاص الذين ليسوا مـن مـواطين              ٥ووفقاً للمادة   . جنسيتهم
وجيوز أيضاً . ١٩٩٢يناير / كانون الثاين١ لكنهم سجلوا إقامتهم يف أذربيجان قبل أذربيجانيني أو أية دولة أخرى

 كانون ١ و١٩٨٨يناير / كانون الثاين١ الذين جلأوا إىل أذربيجان يف الفترة بني منح اجلنسية األذربيجانية لالجئني
  .١٩٩٢يناير /الثاين

  بيالروس

وينص القانون على أنه ال . أفادت حكومة بيالروس بأن مسائل اجلنسية ينظمها الدستور وقانون اجلنسية        - ٨
نه ميكن التخلي عن اجلنسية طواعية أو نتيجـة     لك. جيوز حرمان أحد من اجلنسية بصورة تعسفية أياً كان السبب         

وجيوز تقدمي طلب للتخلي عن جنسية بيالروس، عدا يف األوضاع اليت يـؤدي فيهـا      . ألفعال نص عليها القانون   
وميكن أن يفقد األفراد جنسيتهم نتيجة حاالت من بينها جتنيدهم يف جيش . التخلي عن اجلنسية إىل انعدام اجلنسية

وال جيوز جتريد أحد .  شرطتها أو يف قوى أمنها، أو يف املؤسسات القضائية التابعة لدولة أخرى     دولة أخرى أو يف   
  .من جنسيته إذا كان ذلك سيؤدي إىل وضع يصبح فيه عدمي اجلنسية

  البوسنة واهلرسك

ان وال جيوز حرم  .  من دستورها تنظّم قضايا اجلنسية     ١- ٧تشري حكومة البوسنة واهلرسك إىل أن املادة          - ٩
وكل َمن كانوا من مـواطين      . أحد من جنسية البوسنة واهلرسك أو جنسية الكيانات املكوِّنة هلا ألي سبب كان            

  .مجهورية البوسنة واهلرسك قبل دخول الدستور حّيز التنفيذ ُيعتربون من مواطين البوسنة واهلرسك

إذا مل يتم تطبيـق اللـوائح       :  يلي من بينها ما  وتفيد احلكومة بأنه جيوز سحب اجلنسية يف حاالت شىت،            - ١٠
التنظيمية النافذة يف أراضي البوسنة واهلرسك عند منح اجلنسية؛ إذا كانت قد متت حيازة اجلنسية عـن طريـق                   
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االحتيال؛ يف حالة عدم وجود رابط حقيقي بني البوسنة واهلرسك وبني مواطن ال يقيم بصورة اعتيادية يف البوسنة 
شخص املعين لدعوته تقدَمي معلومات عن وضعه يف غضون الفترة الزمنية احملـددة يف               إذا مل يستجب ال    ؛واهلرسك

هذه الدعوة؛ عندما َيصُدر، داخل أراضي البوسنة واهلرسك أو خارجها، حكم على شـخص الرتكابـه فعـالً       
  .إجرامياً، مبا يف ذلك هتريب أسلحة أو متفجرات

سية تنظم مسألة حيازة اجلنسية عن طريق النـسب، وعـن    من قانون اجلن ٥وأفادت احلكومة بأن املادة       - ١١
  .طريق الوالدة يف أراضي البوسنة واهلرسك، وعن طريق الّتبين، وعن طريق التجنُّس، ومبوجب اتفاق دويل

  بلغاريـا

 من الدستور حتظّر صراحة جتريد املـواطنني البلغـاريني مـن            ٣- ٢٥أفادت حكومة بلغاريا بأن املادة        - ١٢
 منه على أن أي شخص، يكون أحد والديه على األقل ١- ٢٥وينص الدستور يف املادة . رة تعسفيةجنسيتهم بصو

وميكن . مواطناً بلغارياً، أو أنه ولد يف بلغاريا، يصبح مواطناً بلغارياً ما مل يكتسب جنسية أخرى عن طريق النسب
اري على أن أي مواطن بلغاري يقيم يف اخلارج وينص قانون اجلنسية البلغ. التجنُّس أيضاًبحيازة اجلنسية البلغارية 

بصورة دائمة حيق له طلب التخلي عن اجلنسية البلغارية إذا اكتسب جنسية أخرى أو إذا كانت هناك معلومات                  
  .تدل على شروعه يف إجراءات آيلة إىل حيازته جنسية أجنبية

ية البلغارية املكتسبة عن طريق التجنُّس وتبّين احلكومة أن قانون اجلنسية ينص على أنه ميكن سحب اجلنس  - ١٣
غري أن سحب اجلنسية من أي واحد من الزوجني ال          . إذا كان املعنيون قد قدموا معلومات كاذبة للحصول عليها        

وأشارت . يعين سحبها من الزوج اآلخر أو األطفال، ما مل تكن اجلنسية قد أعطيت استناداً إىل معلومات كاذبة                
ن القانون ينص على أنه ميكن حرمان أي شخص حصل على اجلنسية البلغارية عـن طريـق                 احلكومة أيضاً إىل أ   

التجنيس من جنسيته إذا صدر حكم عليه بارتكاب جرمية خطرية ضد بلغاريا، رهناً بوجود هـذا الـشخص يف                   
  .اخلارج، وال يصبح عدمي اجلنسية نتيجة ذلك

  بوركينا فاسو

تبّين أن األحكـام املتـصلة      " قانون األفراد واألسر  " من   ١٣٥ملادة   فاسو إىل أن ا    تشري حكومة بوركينا    - ١٤
رضت مع أحكام باجلنسية املتضمنة يف املعاهدات الدولية اليت صدقت عليها بوركينا فاسو يتم تطبيقها، حىت إذا تعا

ول على جنسية   وأفادت احلكومة بأنه، طبقاً للباب اخلامس من قانون األفراد واألسر، ميكن احلص           . لقانون احمللي ا
ـ         بوركينا فاسو بالوالدة؛ وبالزواج؛      سية احلـصول علـى جنـسية       حيث ال ميكن أن يرفض شخص عدمي اجلن

و؛ ويف حالة األفراد املولودين ألبوين أجنبيني، حيث ميكنهم احلصول على جنسية بوركينا فاسـو يف   بوركينا فاس 
  . سنوات على األقل٥سن البلوغ القانوين إذا كانوا قد أقاموا يف البالد ملدة 

 من قـانون    ١٧٠حيث إن املادة    . وتفيد احلكومة بأن احلاالت املفضية إىل احلرمان من اجلنسية حمدودة           - ١٥
األفراد واألسر تنّص على أنه ال جيوز منح اجلنسية ِلَمن ال يتحلّى بأخالق محيدة، أو إذا كان قد ُحكـم عليـه                      

ن خيضع للتأهيل أو العفو العام الرتكابه جرمية حبسب القانون العام، بالسجن لفترة تزيد عن عام واحد وإذا مل يك
  ستثمار اسـتثماراً وإذا مل يكن يتمتع بالصحة العقلية، أو يف حالة أصحاب املشاريع إذا مل يقدموا براهني على اال          
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مية ضد األمـن    ، إعالن فقدان اجلنسية إذا أُدين الشخص املعين بارتكاب جر         ١٨٩وجيوز، وفقاً للمادة    . ذا شأن 
الداخلي أو اخلارجي للدولة، أو أُدين بارتكاب عمل يعّد جرمية ضد مؤسسات بوركينا فاسو، أو نفّذ أعمـاالً                  

 أو يف بلد فاسو هبا، أو ُحكم عليه يف بوركينا تلحق الضررأو لصاحل دولة أجنبية تتعارض مع مصاحل بوركينا فاسو 
رتكابه عمالً يشكل جرمية مبوجب قوانني بوركينا فاسـو، أو إذا           أجنيب بالسجن ملدة مخس سنوات على األقل ال       

  .ُحكم عليه بالسجن ألكثر من ثالثة أشهر ملخالفة لوائح حتديد األسعار أو االحتيال بشأن الضرائب املستحقة عليه

  كولومبيا

وَتـَضمَّن  . يـة  من الدستور حتظّر احلرمان من اجلنسية الكولومب       ٩٦أفادت حكومة كولومبيا بأن املادة        - ١٦
 مـن   ٩٦وتفادياً لنشوء أوضاع انعدام اجلنسية، تنص املادة        .  إمكانية محل جنسيتني أو أكثر     ١٩٩١دستور عام   

الدستور على أن أوالد املواطنني الكولومبيني الذين ولدوا يف اخلارج يكتسبون اجلنسية الكولومبية عند والدهتم،               
بية، وذلك دون اشتراط تقدمي إثباتات تتعلق باإلقامة على األراضي          شرط أن يتم تسجيلهم لدى القنصلية الكولوم      

ويتم طلب ذلك عمومـاً عنـدما حيـصل، أو          . ويعترب التخلّي عن اجلنسية الكولومبية عمالً طوعياً      . الكولومبية
تشري و.  حبمل عدة جنسياتسيحصل، الشخص املعّين على جنسية أخرى وال تسمح القوانني احمللية يف البلد املعين        

  .أن القانون ينّص على إمكانية استرجاع اجلنسية الكولومبيةة إىل احلكوم

  الكونغو

 من الدستور تبّين أن القانون يكفل احلـصول علـى اجلنـسية             ١٣أفادت حكومة الكونغو بأن املادة        - ١٧
ينّص قانون اجلنسية على و. الكونغولية، وأن املواطنني الكونغوليني هلم احلق يف تغيري جنسيتهم أو محل جنسية ثانية

كما ميكن احلصول علـى     . على األراضي الكونغولية باكتساب اجلنسية الكونغولية     حق املولودين ألبوين أجنبّيني     
  .اجلنسية الكونغولية عن طريق التجنُّس واإلقامة الطويلة األمد يف الكونغو

  كوستاريكا

نسية، الذي تعترف به أيضاً الصكوك الدولية       تبّين حكومة كوستاريكا أن الدستور يضمن حق محل اجل          - ١٨
 من الدستور أن الذين يولدون يف أراضي كوستاريكا أو ألبـوين            ١٣وتبّين املادة   . اليت كوستاريكا طرف فيها   

.  قائمة باألشخاص الذين حيق هلم محل اجلنسية       ١٤وتضم املادة   . كوستاريكيني يكتسبون اجلنسية الكوستاريكية   
وتفيد احلكومة بـأن احملكمـة      .  بأنه ال ميكن فقدان اجلنسية الكوستاريكية أو التخلّي عنها         ١٦كما تبني املادة    

الدستورية أوضحت أيضاً أن هذه املادة اليت ال تسمح بالتخلي عن اجلنسية ينبغي تفسريها على حنو يتفـق مـع                    
  .حقوق اإلنسان الدولية بوصفها حظراً مطلقاً النعدام اجلنسية

 أحد األشخاص عدمي اجلنسية بغية إصـدار        ٢٠٠٧ة بأن وزارة اخلارجية اعتربت يف عام        وتفيد احلكوم   - ١٩
  .وثائق هوّية صحيحة له، وذلك عمالً بأحكام االتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية
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  إكوادور

 أي  أفادت حكومة إكوادور بأهنا حتترم حق كل فرد يف اجلنسية وأهنا مل تتخذ أية إجـراءات حلرمـان                   - ٢٠
  .شخص من هذا احلق

  فنلندا

من الدستور، يكتسب األطفال يف فنلندا اجلنـسية        ) ١(٥أشارت حكومة فنلندا إىل أنه، مبوجب الفرع          - ٢١
إىل أنه ال ميكن جتريد أي فرد أو إعفـاؤه مـن اجلنـسية              ) ٢(٥ويشري الفرع   . بالوالدة بناًء على جنسية آبائهم    

.  القانون وإذا كانوا حيملون جنسية أو سيمنحون جنـسية دولـة أخـرى      الفنلندية إال على األسس اليت حيددها     
 من قانون اجلنسية تفاصيل الشروط اليت قد يفقد فيها األفراد جنسيتهم الفنلندية، نتيجة أمور               ٥ويتضمن الفصل   

  .من بينها األبّوة أو إذا قدموا معلومات كاذبة

فنلندي هو تنظيم سبل اكتساب اجلنسية وفقداهنا، مع        وأفادت احلكومة بأن الغرض من قانون اجلنسية ال         - ٢٢
مراعاة مصلحة األفراد والدولة على حد سواء، والتقاء انعدام اجلنسية واحلّد منه والتقيد مببادئ احلوكمة الرشيدة        

م وينّص قانون اجلنسية الفنلندي على عـد      . واحلماية القانونية عند معاجلة مسائل اجلنسية واختاذ قرارات بشأهنا        
  .تطبيق أحكام فقدان اجلنسية أو سحبها إذا كان ذلك يؤدي إىل انعدام جنسية الشخص املعين

  جورجيا

ال جيوز جتريد أحد مـن جنـسيته         من دستور جورجيا،     ١٣فادت حكومة جورجيا بأنه، وفقاً للمادة       أ  - ٢٣
وتنظم . اص جبنسية جورجيا من قانون جورجيا الدستوري اخل٢ويرد حكم مشابه لذلك يف املادة . بصورة تعسفية

وتنص هذه املادة على أن األفراد يفقدون جنـسيتهم         .  من هذا القانون عملية فقدان اجلنسية اجلورجية       ٣٢املادة  
اجلورجية إذا التحقوا باخلدمة العسكرية أو بسلك الشرطة أو باهليئات القضائية أو باملؤسسات احلكومية يف دولة                

ختصة يف جورجيا؛ وإذا أقام األفراد املعنيون بصورة دائمة يف أراضي دولة أخرى             أجنبية دون إذن من اجلهات امل     
ومل يسجلوا أنفسهم لدى القنصلية اجلورجية على مدى سنتني دون مربر كاف؛ أو إذا مت اكتـساب اجلنـسية                   

نون الدستوري  من القا ) أ(٢٩وتنص املادة   . اجلورجية بناء على معلومات كاذبة، أو إذا قبلوا جنسية دولة أخرى          
اجلورجي اخلاص باجلنسية اجلورجية على إعادة اجلنسية اجلورجية إىل الذين ألغيت جنسيتهم نتيجة حرماهنم من               

  .اجلنسية على أساس غري قانوين

  اليونان

 من قانون اجلنسية اليوناين تتضمن تعداداً لألوضاع اليت ميكـن يف            ١٧أفادت حكومة اليونان بأن املادة        - ٢٤
ويشكل ارتكاب جرائم خطرية السبب الرئيسي للحرمان       . سلطات اليونانية حرمان األفراد من جنسيتهم     ظلها لل 

وجيوز سحب اجلنسية ألسباب منها إذا اضطلع اليونانيون مبهام رمسية يف بلد أجنيب، مما يعّد             . من اجلنسية اليونانية  
وقبل . حل بلد أجنيب تتعارض مع املصاحل الوطنية اليونانية     انتهاكاً ملبدأ الوالء لبلدهم األم، وإذا ارتكبوا أعماالً لصا        
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. أن تصدر وزارة الداخلية قرار سحب اجلنسية، جيب أن يعرب اجمللس القومي عن موافقته على هـذه اخلطـوة                  
  .ويسري سحب اجلنسية على األفراد وال يسري على جنسية الزوج أو الزوجة وأوالدمها املعنيني

  غواتيماال

مة غواتيماال أهنا صدقت على االتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية واالتفاقية بشأن          بينت حكو   - ٢٥
كما سحبت احلكومة مجيع حتفظاهتا وإعالناهتا خبصوص االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني           . حاالت انعدام اجلنسية  

. واطنني الغواتيماليني من جنسيتهم من دستور غواتيماال إىل عدم جواز حرمان امل١٤٤وتشري املادة . وبروتوكوهلا
وال جيوز حرمان املواطنني الغواتيماليني الذين اكتسبوا اجلنسية بالوالدة من جنسيتهم حىت يف حـال اكتـساهبم                 

. جنسية ثانية، إال عندما يكون التخلي عن اجلنسية الغواتيمالية إلزامياً بغية احلصول على جنسية الدولة األخرى               
  .الت، لألشخاص املقيمني قانونياً يف غواتيماال طلب استعادة اجلنسية الغواتيمالية فيما بعدوجيوز يف تلك احلا

وأفادت احلكومة أنه احترقت أثناء الرتاع املسلح احمللي سجالت البلديات، مما أسفر عن فقدان وثـائق                  - ٢٦
 إىل مناطق معينة من البلـد، مل        وبالنظر إىل عدم توفر سبل الوصول الكافية      . حتديد اهلوية ذات الصلة باملوضوع    

  وتفيد احلكومـة بـأن     . يعمد عدد من األشخاص إىل تسجيل أطفاهلم على االطالق، فظلوا دون هويات نظامية            
ما يزيد عن مليون مواطن ال حيملون وثائق تثبت هويتهم، وهو وضع يترك أثره على ممارسة حقـوق املواطنـة،                   

هود ترمي إىل إدراج أشخاص يف القوائم االنتخابية، وخصوصاً النساء،       وقد ُبذلت ج  . وخصوصاً احلق يف اجلنسية   
، "السجل الوطين لألشـخاص    "٢٠٠٥وأنشأت حكومة غواتيماال يف عام      . لضمان ممارستهم حلقوقهم السياسية   

 والغرض منه تنظيم وحفظ سجل موحد لتحديد هوية مجيـع           ٢٠٠٧الذي بدأ وضعه موضع االستعمال يف عام        
شارت احلكومة أيضاً إىل بروز صعوبة أخرى هي إقناع مجيع األشخاص بأن يـسجلوا أنفـسهم،      وأ. األشخاص

  . التسجيلوخصوصاً بالنظر إىل تكاليف احلصول على املستندات الشخصية، مبا يف ذلك أجور وسائط النقل إىل مكاتب

  العراق

 من القانون ١٥وتنص املادة . نسيةأفادت حكومة العراق بأنه، وفقاً لدستورها، يتمتع كل مواطن حبق اجل  - ٢٧
 على أنه جيوز جتريد األشخاص من اجلنسية العراقية إذا ارتكبوا أفعاالً تتهدد سالمة الدولة               ٢٠٠٦ لعام   ٢٦رقم  

  .وأمنها باخلطر، وإذا قدموا معلومات كاذبة عن أنفسهم أو عن أفراد أسرهم عند تقدمي طلب الَتَجنُّس

  مجهورية إيران اإلسالمية

 من الدستور تنص على متتع مجيع اإليرانيني حبـق   ٤١أفادت حكومة مجهورية إيران اإلسالمية بأن املادة          - ٢٨
وال جيوز للحكومة أن حترم إيرانياً من جنسيته ما مل يطلب جنسية بلد آخر أو إذا حصل على                  . اجلنسية اإليرانية 
واطنني األجانب تقدمي طلبات للحصول علـى        من الدستور على أنه جيوز للم      ٤٢وتنص املادة   . جنسية بلد آخر  
وال جيوز حرمان هؤالء األشخاص من جنسيتهم إال إذا وافقت دولة أخـرى علـى مـنحهم                 . اجلنسية اإليرانية 

وأفادت احلكومة بأن آخر تعديل أُدخل على القانون املدين         . جنسيتها، أو إذا ختلوا طواعية عن جنسيتهم اإليرانية       
 يشري إىل أن األطفال املولودين يف إيران كثمرة زواج نساء إيرانيات برجال أجانب ٢٠٠٦رب سبتم/للدولة يف أيلول

  ومتنح اجلنسية اإليرانية ملقدمي الطلبات شـرط       . جيوز هلم طلب اجلنسية اإليرانية بعد أن يبلغوا سن الثامنة عشرة          
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واعتباراً من تاريخ إقرار هـذا      . انيةأال يكون هلم سجل جنائي أو أمين وشرط أن يتخلوا عن جنسيتهم غري اإلير             
القانون، مينح األفراد الذين ولدوا يف إيران نتيجة زواج امرأة إيرانية برجل أجنيب، وعند تسجيل الـزواج وفقـاً               
ألحكام القانون املدين، بعد أن يبلغوا سن الثامنة عشرة، اجلنسيةَ اإليرانية يف غضون سنة واحدة، بصرف النظر عن 

  .ة اليت ينص عليها القانون املدينشروط اإلقام

  جامايكا

مل تتخذ حكومة جامايكا أية تدابري متييزية ومل تسّن أية قوانني متييزية تسفر عن جتريد أشـخاص مـن                     - ٢٩
وأشـارت  . جنسيتهم على حنو تعسفي، وخصوصاً عندما جتعل هذه القوانني األشخاص املعنيني عدميي اجلنـسية             

. ر جامايكا ينص صراحةً على حق املواطنني يف اجلنسية قبل تاريخ االستقالل وبعـده         احلكومة أيضاً إىل أن دستو    
وباإلضافة إىل ذلك، حيظر دستور جامايكا التجريد من اجلنسية املكتسبة بالوالدة أو النسب أو الزواج من مواطن    

ريدهم من هذه اجلنسية أما األشخاص الذين حيصلون على اجلنسية بطرق أخرى فيجوز جت. أو مواطنة من جامايكا
  .ولكن يف ظل ظروف ينص عليها القانون وليس بطريقة تعسفية

  الكويت

وتفيد احلكومة . أفادت حكومة الكويت بأنه، وفقاً لدستور الكويت، يتساوى مجيع املواطنني أمام القانون  - ٣٠
صول علـى اجلنـسية   أنه، بعد تطبيق قانون دخول األجانب، أخذت جمموعات معينة من األشخاص تطالب باحل       

ومل مينح هؤالء األشخاص اجلنسية الكويتية ألهنم مل يقدموا ما يثبت بأهنم من مواطين الكويت، وتفيد                . الكويتية
احلكومة بأن هؤالء األشخاص قد يكون لديهم جوازات سفر أجنبية ودخلوا الكويت إما بصورة قانونية أو غري                 

ويعترب هؤالء األشخاص مبوجب القانون الكوييت من       .  باجلنسية الكويتية  قانونية، ومن مث أخفوا جوازاهتم وطالبوا     
وتفيد احلكومة بأنه مت تشكيل جلنة تنفيذية لشؤون املقيمني بصورة غري قانونية ملعاجلة . املقيمني بصورة غري قانونية

 يتم مع ذلك توفري وأشارت احلكومة بأنه.  من املقيمني على هذا النحو٩٢ ٦٦٧وقد أحصت اللجنة . هذا الوضع
ويتمتع مجيع األشخاص باحلق يف العمـل  . اخلدمات الصحية والتعليمية جلميع املقيمني، بغض النظر عن جنسيتهم   

  .واحلق يف تسجيل زواجهم واحلصول على شهادات والدة ووثائق سفر ورخص قيادة السيارات

فقانون اجلنسية . ق احلصول على اجلنسيةوتشري حكومة الكويت إىل أنه ال توجد أية قيود على ممارسة ح    - ٣١
ويتم وفقاً لقانون اجلنسية احلصول على اجلنسية الكويتية بالوالدة إذا كان األب . يستند إىل مبادئ القانون الدويل

مني إال أنه جيوز للمقيمني الدائ. وال يعترب أوالد املرأة الكويتية املتزوجة من أجنيب مواطنني كويتيني. مواطناً كويتياً
وال يعترف القانون الكوييت بازدواج     . أن يتوخوا تقدمي طلب إىل وزارة الداخلية للحصول على اجلنسية الكويتية          

ومبوجب قانون اجلنسية، اعتمـدت     . ويفقد املواطنون الكويتيون جنسيتهم لدى حيازهتم جنسية أجنبية       . اجلنسية
ويتم يف هذا الصدد منح اجلنسية لعدد مـن         . لكويتالكويت التدابري الضرورية خلفض عدد عدميي اجلنسية يف ا        

 ٩٢٨وتفيد احلكومة بأن ما جمموعه      . املقيمني بصورة قانونية كل سنة، عمالً باحلصة السنوية ذات الصلة بذلك          
  . حبلول موعد تقدمي تقريرها٢٠٠٨شخصاً قد منحوا اجلنسية الكويتية يف عام 
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  موريشيوس

 منه، جيوز احلصول علـى      ٣٠من الدستور واملادة    ) ٣(٢٠قاً للمادة   تفيد حكومة موريشيوس بأنه، وف      - ٣٢
وحيصلون على جنسية موريشيوس َمن كانوا قد ولدوا يف موريشيوس . جنسية موريشيوس حبكم الوالدة أو النسب

  / ألبوين من موريشيوس أو أجنبيني، أو َمن ولـدوا يف موريـشيوس بعـد أيلـول    ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول ١قبل  
 من قانون اجلنسية    ٣وينص الفرع   .  إذا كان أحد الوالدين حيمل جنسية موريشيوس حبكم الوالدة         ٢٠٠٥سبتمرب  

يف موريشيوس على إمكانية حصول القاصرين من غري مواطين موريشيوس على اجلنسية إذا كان قد تبناهم مواطن 
سجيل أي مواطن من دول      من قانون اجلنسية يف موريشيوس، جيوز ت       ٥ومبوجب الفرع   . من مواطين موريشيوس  

وينبغي أن يصاحب طلب التسجيل هذا إعالن التخلي عن أية جنسية أخرى . الكومنولث كمواطن من موريشيوس
قد حيملها صاحب الطلب، وميكن َتَجنُّس املواطنني من غري دول الكومنولث بوصفهم مواطنني إذا كانوا يستوفون 

  . الطلب بطلب اجلنسية إعالن بالتخلي عن أية جنسية أخرى قد حيملها صاحبوُيرفق. املعايري الالزمة من ناحية اإلقامة

من قانون اجلنسية يف موريشيوس، جيوز للوزير املعـين         ) ٣(١١وأفادت احلكومة أيضاً بأنه، وفقاً للفرع         - ٣٣
 احلصول على بالشؤون الداخلية أن ُيَجرَِّد األشخاص من اجلنسية املتحصل عليها بالتسجيل أو التجنس يف حاالت 

وينطبق الوضع ذاته على األشخاص الذين خانوا الدولة أو متـردوا      . هذا التسجيل أو التجنس باالحتيال أو الغش      
، أو الذين نفذوا خـالل أي  ٢٠٠٢عليها أو يشتبه بأهنم إرهابيون دوليون مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب لعام    

 ١٢ يف احلرب أو حكم عليهم بالسجن لفترة ال تقل عن            حرب اشتركت فيها موريشيوس أفعاالً ملساعدة العدو      
  . اجلنسيةبيد أنه ال جيوز للوزير املعين حرمان أي شخص من اجلنسية إذا كان ذلك يؤدي إىل كونه شخصاً عدمي. شهراً

  موناكو

 ١٢٤٩ من الدستور، بعد تعديله مبوجب القـانون رقـم           ١٨ و ١٥أفادت حكومة موناكو بأن املادتني        - ٣٤
وميارس األمري مبوجـب    .  تنصان على شكليات احلصول على اجلنسية وفقداهنا       ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢رخ يف   املؤ

 حق منح جنسية موناكو واستعادهتا، دون حاجة إلبداء الدوافع اليت أدت إىل اختاذ قراره برفض التجنيس ١٥املادة 
وال ميكن فقـدان  . اجلنسية بالنسبة للمجنَّسني إىل أن القانون ينظم طرق فقدان      ١٨وتشري املادة   . أو إعادة منحه  

جنسية موناكو إال إذا اكتسب الشخص املعين طواعية جنسية أخرى أو خدم بصورة غري شـرعية يف صـفوف                   
  .القوات املسلحة لبلد آخر

  )مونتينغرو(اجلبل األسود 

مواطنو اجلبل األسود الذين     من قانون اجلنسية، يفقد      ٢٤أفادت حكومة اجلبل األسود بأنه، وفقاً للمادة          - ٣٥
ويفقدون جنسيتهم أيضاً إذا ثبت أهنم حصلوا على جنسية اجلبل . يكتسبون جنسية بلد آخر جنسية اجلبل األسود 

كمـا  . األسود استناداً على بيانات كاذبة، إال إذا كان ذلك يعين أن يصبح هؤالء األشخاص عدميي اجلنـسية                 
 عليها على أساس ضمانات قدمتها دولة وتفيد بأهنا سـتوقف العمـل             يفقدون جنسية اجلبل األسود إذا حصلوا     

باجلنسية احلالية إذا مت احلصول على جنسية اجلبل األسود، أو إذا أدين هؤالء األشخاص بارتكاب جرمية جنائيـة              
يـل أفعـال   ضد اإلنسانية وغري ذلك من القيم اليت حيميها القانون الدويل، أو إذا أدينوا بتخطيط أو تنظيم أو متو      
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إرهابية أو ساعدوا عليه بأي طريقة من الطرق؛ أو كانوا أعضاء يف منظمة توّجه أنشطتها ضـد النظـام العـام        
واألمن، أو إذا التحقوا طواعية بالقوات املسلحة لدولة أخرى، أو كان سلوكهم يلحق ضرراً خطـرياً باملـصاحل        

  .احليوية للجبل األسود

 من قانون اجلنسية تنص على أنه ميكن ألي من مـواطين مجهوريـة              ٤١ادة  كما أفادت احلكومة بأن امل      - ٣٦
 أن حيصل ٢٠٠٦يونيه / حزيران٣يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة لديه إقامة مسجلة يف اجلبل األسود قبل 

  . القانون ينص عليهاعلى جنسية اجلبل األسود من خالل التجنس إذا مل يكن من مواطين بلد أجنيب ويستويف الشروط اليت

  قطر

أفادت حكومة قطر بأنه، وفقاً لقانون اجلنسية، ميكن احلصول على اجلنسية القطرية بالنسب وبالتجنس                - ٣٧
 وما زالوا   ١٩٣٠ من قانون اجلنسية على أن األشخاص الذين توطنوا يف قطر قبل عام              ١وتنص املادة   . وبالتوطن

وجيوز أن ُيعلن األمري أن األشخاص الذين يثبتون أهنم مـن           .  قطريني يقيمون وساللتهم يف قطر يعتربون مواطنني     
ويعترب أي شـخص  . ، يعتربون مواطنني قطريني١٩٣٠أصل قطري، حىت ولو كانوا قد استقروا يف قطر بعد عام        

التجنس  من قانون اجلنسية على أنه جيوز لألجانب أن يطلبوا           ٢وتنص املادة   . والده قطري مواطناً قطرياً بالوالدة    
ويتعني، بغية  .  سنة متتالية ومل ميضوا أكثر من شهرين يف السنة خارج قطر           ٢٥إذا أقاموا يف قطر ملدة ال تقل عن         

احلصول على اجلنسية القطرية، أن يثبت األشخاص املعنيون أهنم يزاولون عمالً قانونياً، ويتمتعون بسمعة حسنة               
. ومتنح األولوية ملن تكون أمهاهتم قطريات.  بالعربية إملاماً كافياًومل يسبق إدانتهم حبكم جنائي وأن يكونوا ملمني

  .ويكون يف حكم املتجنس َمن ُولد يف قطر ألبوين جمهولني

حيث جيوز بقرار أمريي إسقاط     .  على األسباب املوجِبة لفقدان اجلنسية القطرية      ١٢ و ١١وتنص املادتان     - ٣٨
قوات املسلحة لدولة أخرى، وإذا عمل ملصلحة دولة أخرى تكـون يف  اجلنسية القطرية عن القطري إذا التحق بال      

حالة حرب مع قطر، وإذا كان عضواً يف أية رابطة أو منظمة هتدف إىل تقويض النظام السياسي القطـري، وإذا                    
وميكن جتريد القطريني املتجنـسني مـن       . أدين حبكم يف جرمية متّس والءه لقطر، وإذا جتنَّس جبنسية دولة أخرى           

جنسيتهم القطرية إذا حصلوا عليها بتقدمي معلومات كاذبة، وإذا أدينوا جبرمية خملة بالشرف، وإذا أقاموا يف اخلارج 
وجيوز لوزارة الداخلية أن توصي بـسحب اجلنـسية مـن    . لفترة تزيد عن سنة واحدة دون تقدمي مربر مشروع     

  .ات تقضي بذلكاملتجنس هبا، وذلك لدواعي املصلحة العامة، وإذا ُوجدت مربر

  االحتاد الروسي

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال  ١ من املادة ٢ذكرت حكومة االحتاد الروسي أهنا ترى أن الفقرة    - ٣٩
مييز من جانب الدول بني املواطنني وغري املواطنني ال يشكل متييزاً، مما يتسبب يف التمييز العنصري تنص على أن الت

وميكن أن يؤدي هذا الوضع إىل نشوء حالة ميكـن يف           . إجياد فجوة يف احلماية بالنسبة لألشخاص عدميي اجلنسية       
 املفاهيم القانونية الدولية القائمة إطارها أن تلجأ الدول إىل االنتقائية يف هنجها املتعلق حبماية أقليات معينة وتفسري

وذكرت احلكومة أن بعض البلدان متتنع، مبساعدة اإلعالنات والتحفظات املتعلقة بالـصكوك            . بطريقة عشوائية 
الدولية، عن التقيد باملعايري الدولية، عدا فيما يتعلق مبواطنيها، يف حني ُتخضع عدميي اجلنسية لقدر كـبري مـن                   
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. حيان، حددت القوانني الوطنية مركز غري املواطنني للتفريق بينهم وبني املواطنني العـاديني            التمييز، ويف بعض األ   
ويعمل هذا الوضع على إجياد حالة من عدم املساواة بالنسبة للذين ينتمون إىل أقليات قومية، حىت عندما متثل هذه 

  .اجلماعات القومية غالبية السكان يف منطقة ما

لذين حرموا من جنسيتهم تعسفاً مهاجرين من الناحية الفعلية، رغم أهنم عاشـوا يف              ويعترب األشخاص ا    - ٤٠
وختضع هذه احلقوق للتقييدات يف مجيع امليـادين وتتعـرض          . أراضي الدول ذات الصلة على مدى سنوات عدة       

طياً، حىت يف املناطق وال تتوفر لعدميي اجلنسية إمكانية استخدام لغتهم األم عند خماطبة الدولة خ. ملمارسات متييزية
. ويواجه هؤالء األشخاص مجيع أنواع املعلومات املتوفرة باللغة الرمسية فقـط      . اليت يشكلون أكثرية السكان فيها    

وتذكر احلكومة أيضاً أن مثة متييزاً يف اجملال االجتماعي، مما يؤثر على توفري املعاشات التقاعدية واالسـتحقاقات                 
كما جيد عدميو اجلنسية أن حقهم يف حرية التنقل متأثر بصورة خطرية واملثال على              . ةاالجتماعية واخلدمات الطبي  

  .ذلك أنه ال حيق هلم يف حاالت كثرية السفر إىل اخلارج

وذكرت حكومة االحتاد الروسي أن مسألة احلرمان التعسفي من اجلنسية ينبغي أن تنظر فيهـا اجلمعيـة          - ٤١
ت األمم املتحدة، مبا فيها مكتب املفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان             العامة، وجملس حقوق اإلنسان ووكاال    

  .واملفوضية السامية لشؤون الالجئني

  إسبانيا

 وقواعد االعتراف مبركز األشخاص     ٢٠٠٠/٤ من القانون رقم     ١- ٣٤ذكرت حكومة إسبانيا أن املادة        - ٤٢
  الن القـضايا ذات الـصلة باألشـخاص         يتنـاو  ٢٠٠١يوليـه   / متوز ٢٠ املؤرخ يف    ٢٠٠١/٨٦٥عدميي اجلنسية رقم    

  . اجلنسيةعدميي

  اجلمهورية العربية السورية

أفادت حكومة اجلمهورية العربية السورية بأن الدستور السوري ينص على مجيع الـضمانات الالزمـة                 - ٤٣
فراد التمتـع   حلماية مجيع املواطنني السوريني دون متييز، ويوفر الدستور والقانون مجيع الضمانات اليت تكفل لأل             

حبقوقهم وفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك النص على الوسائل الضرورية لتاليف حاالت التجريـد      
  .التعسفي من اجلنسية

وينص القانون السوري على إمكانية إسقاط اجلنسية عن املواطنني السوريني إذا اكتسبوا جنسية أجنبية؛                - ٤٤
لعسكرية لدى بلد أجنيب دون موافقة وزارة الدفاع السورية؛ وإذا عملوا حلساب بلـد              وإذا اخنرطوا يف اخلدمة ا    

أجنيب، سواء يف اجلمهورية العربية السورية أو خارجها، دون إذن من احلكومة؛ وإذا دعموا أي نـشاط لدولـة                   
ولة تكـون يف    أجنبية تكون يف حالة حرب مع سورية، وإذا غادروا األراضي بصورة غري مشروعة ودخلوا إىل د               

حالة حرب مع سورية؛ وإذا غادروا سورية بقصد االستيطان يف بلد غري عريب وجاوزت فترة غياهبم عنها ثالث                  
ولوزارة الداخلية السورية سلطة منح اجلنـسية       . سنوات وأُخطروا بالعودة ومل يرّدوا أو رّدوا بأسباب غري مقنعة         

  .السورية ألشخاص كانوا قد حرموا منها
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  أوكرانيا

 من الدستور تنص على عدم جواز جتريد املواطنني األوكرانيني من           ٢٥ذكرت حكومة أوكرانيا أن املادة        - ٤٥
ويوجد اإلطار القانوين الذي ينظم مسألة اجلنسية يف . جنسيتهم وعدم جواز حرماهنم من حقهم يف تغيري جنسيتهم

واستناداً . حلؤول دون حدوث حاالت انعدام اجلنسيةويستند قانون اجلنسية إىل مبدأ ا. الدستور ويف قانون اجلنسية
، على سبيل املثال، على إمكانية فقدان اجلنـسية إذا ختلـوا عـن              ١٩ و ١٨إىل هذا املبدأ، تنص أحكام املادتني       

بيد أنه ال جيوز جتريد أحد من جنسيته إذا كانـت           . جنسيتهم األوكرانية كشرط الكتساب جنسية دولة أخرى      
ويشري االستثناء من هذا املبدأ العام إىل حاالت اكتسب فيها بعـض            . إىل شخص عدمي اجلنسية   نتيجة ذلك حتوله    

  .الناس اجلنسية األوكرانية عن طريق االحتيال

  ) البوليفارية–مجهورية (فرتويال 

 من الدستور تنظمان قـضايا اجلنـسية يف         ٤٢ واملادة   ٢٣ذكرت مجهورية فرتويال البوليفارية أن املادة         - ٤٦
وقد أرسى قانون اجلنسية واملواطنة نظاماً قانونياً جيعل من انعدام اجلنسية يف فرتويال أمراً ال حيتمـل أن                  . ويالفرت

وأشارت احلكومة إىل أن مواطين فرتويال ال يفقدون جنسيتهم عند اكتساب جنسية دولة أخـرى، إال يف    . حيدث
 لنشوء أوضاع انعدام اجلنسية، أن التخلي عن جنـسية          وقد تقرر، تفادياً  . حالة التخلي طوعاً عن جنسية فرتويال     

فرتويال من جانب املواطنني الفرتويليني ال يعّد ساري املفعول إال عندما خيتار األشخاص املعنيون تبين جنسية أجنبية 
ويـال  وجيوز للذين ختلّوا عن جنسيتهم الفرتويلية استرجاعها إذا أقاموا بصورة شرعية يف فرت            . أو يرغبون يف ذلك   

وال جيوز جتريد املواطنني الفرتويليني حبكم الوالدة من جنـسيتهم، وال تعليـق             . لفترة تزيد عن سنتني على األقل     
  .التمتع جبنسيتهم أو تقييد ذلك من جانب سلطات الدولة

ي، عمالً  وتفيد احلكومة بأنه ال جيوز جتريد الفرتويليني املتجنسني من جنسيتهم إال استناداً إىل قرار قضائ                - ٤٧
وقد حيدث هذا اإلعالن يف األوضاع اليت يتم فيها .  من قانون اجلنسية واملواطنة٤٨ من الدستور واملادة ٣٥باملادة 

  . األصليةوينص القانون أيضاً على أنه جيوز للفرتويليني بالتجنُّس االحتفاظ جبنسيتهم. انتهاك الوالء واإلخالص للدولة

  ملنظمات احلكومية الدولية الردود الواردة من ا- ثانياً 
  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

 أن مثة مبدأً عاماً من مبادئ القانون الدويل         (UNHCR)ذكرت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني         - ٤٨
وجب مفاده أن السلطة التقديرية للدول فيما خيص مسائل اجلنسية يقّيدها القانون الدويل، وخصوصاً االلتزامات مب

، تعترف حتديداً بالطبيعة األساسية حلظر ١٥٢/٥٠واجلمعية العامة، يف قرارها رقم . القانون الدويل حلقوق اإلنسان
وميكن العثور على احلظر الصريح والعام للحرمان من اجلنـسية يف العديـد مـن            . التجريد التعّسفي من اجلنسية   
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تجريد التعّسفي من اجلنسية يف معاهدات دولية أخرى، وعلى ويتم تناول حاالت حمددة من ال. )١(الصكوك الدولية
  .)٣( أو إذا أدت نتائجه إىل انعدام اجلنسية)٢(وجه التحديد تلك اليت متنع التجريد من اجلنسية على أساس متييزي

، )التخلي عن اجلنسية  (وال يشمل التجريد من اجلنسية فقدان اجلنسية الذي يطلبه الشخص املعين طوعاً               - ٤٩
أنه يشمل مجيع األشكال األخرى من فقدان اجلنسية، مبا فيها تلك اليت حتدث آلياً حبكم القانون وتلك النامجة                 إال

بيـد أنـه كـي     . وجييز القانون الدويل إسقاط اجلنسية يف بعض الظروف       . عن تدابري تتخذها السلطات اإلدارية    
سية وفقاً للقانون احمللي وأن يلتزم إضافة إىل ذلـك          حيصل ذلك بصورة تعّسفية ينبغي أن يتم التجريد من اجلن           ال

وينبغي أن حتقق التدابري اآليلة إىل التجريد من اجلنسية غاية . مبعايري إجرائية وموضوعية حمددة، سيما مبدأ التناسب
ن ويـتعني أ  . مشروعة تتفق مع القانون الدويل، وخصوصاً الغايات املنشودة من القانون الدويل حلقوق اإلنسان            

تكون هذه التدابري السبل األقل تقحماً من بني تلك اليت قد حتقق النتيجة املرجّوة وأن تتناسب مع املصاحل املـراد              
ويكشف تفسري للمعىن . وتنطبق فكرة التعّسف على مجيع تصرفات الدول، التشريعية واإلدارية والقضائية. محايتها

فحسب، بل يتعني تفسريه بصورة أوسع من ذلك        " بالقانونخمل  "أنه ال يتساوى مع     " التعسف"العادي ملصطلح   
  .حبيث يشمل عناصر عدم املالءمة والظلم وعدم القدرة على التنبؤ

فيما يتصل باحلقوق املعترف هبا     " التعّسفي"وقد استزادت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان من تفسري معىن            - ٥٠
  .)٤(اسيةمبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسي

وعموماً ما يكون احلرمان مـن      . ويشكل تفادي حاالت انعدام اجلنسية مبدأ عاماً من مبادئ القانون الدويل            - ٥١
 من اتفاقية   ٨وعليه، فإن املادة    .  ملبدأ التناسب  وميتثلرضاً حمدداً   غ نعدام اجلنسية تعسفياً ما مل يلب     اجلنسية الناجم عن ا   

يف احلسبان جمموعة حمدودة من الظروف اليت يسمح مبوجبها احلرمان من اجلنسية،            خفض حاالت انعدام اجلنسية تأخذ      
 فالتجريد من اجلنسية يفضي إىل انعدام اجلنسية        .اً لكوهنا استثناءات من أي مبدأ عام      يقلكنها ينبغي أن تفسَّر تفسرياً ض     

 ٥٠/١٥٢ن اجلمعية العامة، يف قرارها وإ.  الشخص املعين جنسية أخرى أو مل يكتسبها على الفور   حوزةإذا مل تكن يف     
طلبت إىل الدول اعتماد تشريعات للجنسية بغرض احلّد من انعدام اجلنسية، مبا يتفق مع املبادئ األساسـية للقـانون                   

 الصادر عن   ٢٠٠٦لعام  ) ٥٧- د(١٠٦وباملثل فإن االستنتاج رقم     الدويل، وال سيما مبنع التجريد التعّسفي من اجلنسية         
                                                      

من االتفاقية األوروبية املتعلقة باجلنسية، ) ج(٤ من اتفاقية حقوق الطفل؛ واملادة ٨ من املادة ١الفقرة  )١(
 من امليثاق العريب املنقح حلقوق اإلنسان؛ ٢٩؛ واملادة ١٩٦٩من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان لعام ) ٣(٢٠واملادة 
 ١٦  ؛ واملـادة  ١٩٩٥  املستقلة بشأن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لعـام       من اتفاقية رابطة الدول     ) ٢(٢٤واملادة  

 .مشروع املواد املتعلق جبنسية األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفة الدول  من

 ٩ مـن املـادة      ١من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، والفقـرة           ‘ ٣‘)د(٥املادة   )٢(
 . املرأةاتفاقية القضاء على التمييز ضد  من

من االتفاقية األوروبيـة  ) ٣(٧، واملادة ١٩٦١ من اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام       ٨املادة   )٣(
 .املتعلقة باجلنسية

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق . ٢١، الفقرة ٢٧اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  )٤(
 .٤، الفقرة ١٦العام رقم 
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...   قوانينها املتعلقة باجلنسية النظر يفنفيذية ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، يشجع الدول على إعادةاللجنة الت
  .)٥(ها بصورة تعسفيةمنحاالت انعدام اجلنسية النامجة عن رفض منح اجلنسية أو التجريد حدوث ملنع 

 مـن   ٣ و ٢ة ترد بإسـهاب يف الفقـرتني        واالستثناءات املتاحة يف اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسي         - ٥٢
 إذا فقدوا جنـسيتهم     سهميجتنعلى إمكانية انعدام جنسية األشخاص الذين مت        ) أ(٢، حيث تنص الفقرة     ٨  املادة

وجيوز للدول أيضاً أن جترد . باإلقامة يف اخلارج لفترة سبع سنوات على األقل ومل يعلنوا نيتهم االحتفاظ جبنسيتهم
يف اخلارج من جنسيتهم إذا مل يقيموا، بعد انقضاء سنة على بلوغهم سن الرشد، يف الدولة                األشخاص املولودين   

التجريد من اجلنسية الذي يفضي ) ب(٢كما جتيز الفقرة . ذات الصلة أو يسجلوا أنفسهم لدى السلطات املناسبة      
 ٣كما تنص الفقـرة     . باالحتيالإىل انعدام اجلنسية إذا كان احلصول على اجلنسية قد مت بتقدمي بيانات كاذبة أو               

على استثناءات إضافية معينة، لكنه ال جيوز تطبيقها إال إذا أعربت الدولة صراحة عن نيتها إبقاءها يف القـانون                   
  .الوطين عند توقيع االتفاقية أو تصديقها أو االنضمام إليها

 جتيز التجريد من اجلنسية الذي يؤدي  ال١٩٩٧من االتفاقية األوروبية بشأن اجلنسية لعام ) ٣(٧إن املادة   - ٥٣
وتشدد على أمهية تفسري أي استثناء من هذا القبيل . إىل انعدام اجلنسية إال يف حاالت االدعاءات الكاذبة واالحتيال

وقد وضع جملس وزراء جملس أوروبا توصية مفادها أنه ينبغي . وكذلك األمر بالنسبة ملبدأ التناسب    . تفسرياً ضيقاً 
الدول بالضرورة إىل حرمان أشخاص اكتسبوا جنسيتها عن طريق االحتيـال أو املعلومـات الكاذبـة                أال تلجأ   

إخفاء أية حقائق ذات صلة وينبغي هلذا الغرض، أن تؤخذ بعني االعتبار مدى خطورة احلقائق عـالوة علـى                    أو
  . )٦(ة املعنيةالظروف األخرى ذات الصلة، مثل وجود رابط حقيقي وفعال بني هؤالء األشخاص والدول

ال جيوز للدول املتعاقدة جتريد أي شخص أو جمموعة من األشخاص " من االتفاقية على أنه ٩وتنص املادة   - ٥٤
ويشكل التجريد من اجلنسية على أسس متييزية تعسفاً ". من جنسيتهم ألسباب عنصرية أو إثنية أو دينية أو سياسية

  .يف هذا اجملال

د من اجلنسية على حنو تعّسفي يف أحكام معاهدات حقوق اإلنسان اليت حتـّرم              ويرد ضمناً خطر التجري     - ٥٥
من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز        ) ٣(١و‘ ٣‘) د(٥حيث حتظر الفقرتان    . أشكاالً حمددة من التمييز   

عنصري أن علـى    وقد بينت جلنة القضاء على التمييز ال      . العنصري أي متييز عنصري فيما يتعلق باحلق يف اجلنسية        
االعتراف بأن احلرمان من احلصول على حق املواطنة على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصـل                  "الدول  

 من  ٩وتنص املادة   . )٧("القومي أو العرقي ُيعترب خرقاً اللتزام الدولة الطرف بكفالة التمتع حبق اجلنسية دون متييز             
 على أن للزوجة احلق ١٩٥٧ضد املرأة واتفاقية جنسية املرأة املتزوجة لعام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز 

                                                      

 ).ذ(١٠٢و) ب(٧٨و) ص(٦٥ انظر أيضاً االستنتاجات ؛)ط(الفقرة  )٥(

)٦( Council of Europe, Committee of Ministers, recommendation R (1999) 18 of the 

Committee of Ministers to Member States on the Avoidance and Reduction of Statelessness, 15 

September 1999, (1999) 18, at 1.4/II/C/c. 

 .١٤القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة الثالثون، الفقرة جلنة  )٧(
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يف االحتفاظ جبنسيتها بغض النظر عن عقد الزواج أو حلّه أو تغيري الزوج جلنسيته وأفادت جلنة القـضاء علـى                    
م التعسف يف إلغائها    ينبغي أن تكون املرأة الراشدة قادرة على تغيري جنسيتها، وينبغي عد          "التمييز ضد املرأة بأنه     

  .)٨("بسبب الزواج أو فسخ الزواج أو تغيري الزوج أو األب جلنسيته

وينبغي، بغية استيفاء املعايري اإلجرائية الدنيا، أن تصدر القرارات اخلاصة بالتجريد من اجلنسية مشفوعة                - ٥٦
وتعترب الضمانات اإلجرائيـة    . بأسباب مدونة خطياً وأن ختضع للمراجعة من قبل حمكمة أو هيئة مستقلة أخرى            

وبالتايل فإنه مثة ضمانة للحق يف إعادة النظر يف التجريد من اجلنـسية   . أساسية ملنع التجاوزات يف تطبيق القوانني     
  . من اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية٨ من املادة ٤مبوجب الفقرة 

 من مشروع املواد املتعلقة جبنسية      ١٦ملادة  ولدى شرح نطاق حظر احلرمان التعّسفي من اجلنسية يف إطار ا            - ٥٧
الغرض من املادة هـو منـع       "األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفة الدول، ينّص تعليق جلنة القانون الدويل على أن              

 ،"التجاوزات اليت قد حتدث يف عملية تطبيق أية قوانني أو معاهدات تتفق يف حد ذاهتا مع أحكام مشروع املواد هذا                   
تصدر القرارات ذات الصلة كتابةً، وتكون قابلة " من مشروع املواد، اليت تقضي بأن ١٧هذا النص باملادة وُيستكمل 

العناصر احملددة يف " يسهب يف ذلك، حيث يقول إن        ١٧والتعليق على املادة    ". للمراجعة اإلدارية أو القضائية الفعالة    
تقدمي أسباب لتعليل أية قرارات سلبية تتخذ بشأن اجلنسية فإن شرط ... هذا احلكم متثل متطلبات دنيا يف هذا الصدد

  ".جيب اعتباره شرطاً من الشروط األساسية للمراجعة اإلدارية أو القضائية الفعالة اليت هي مشمولة ضمنياً

ة، كما أن االتفاقية األوروبية املتعلقة باجلنسية، بوصفها معاهدة إقليمية تتناول بصورة شاملة قضايا اجلنسي  - ٥٨
تتضمن معايري إجرائية هامة خبصوص التجريد من اجلنسية، وأمهها أنه يتعني أن تتضمن القرارات هبذا اخلـصوص             

وأن تكون القرارات خاضعة للمراجعة اإلدارية أو القضائية مبا يتفق وأحكـام    ) ١١املادة  (احليثيات مدّونة خطياً    
  ).١٢املادة (القانون الدويل 

شخاص الذين ُجرِّدوا من جنسيتهم تعسفياً فرصة االنتصاف الفعـال، وخـصوصاً            وينبغي أن تتاح لأل     - ٥٩
الستعادة اجلنسية، وأن تصدر وثائق تسمح للشخص املعين بإضفاء الفعالية على التمتع باجلنسية وتسجيله كمواطن 

إذا حرم " أنه  من اتفاقية حقوق الطفل بصورة صرحية على٨ من املادة ٢وتنص الفقرة . يف السجالت ذات الصلة
، تقدم الدول األطراف املساعدة واحلماية )مبا فيها جنسيته(طفل بطريقة غري شرعية من بعض أو كل عناصر هويته 

، يطلب  ٧/١٠وإن جملس حقوق اإلنسان، يف قراره       ". املناسبتني من أجل اإلسراع بإعادة إثبات هويته أو هويتها        
ودعت . لة لألشخاص الذين يكونون قد حرموا تعسفاً من جنسيتهمإىل الدول أن تضمن إتاحة وسيلة انتصاف فعا

إىل مساعدة األشخاص عـدميي  ... الدول "اللجنة التنفيذية ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، من جهتها،   
حرمان اجلنسية على االستفادة من وسائل االنتصاف القانونية جلرب حالة انعدام اجلنسية، وخاصةً تلك النامجة عن                

وغالباً ما يتوقف اللجوء إىل سبل االنتصاف الفعالة على توفري برهـان علـى اهلويـة                . )٩("تعسفي من اجلنسية  
أمر كثرياً ما تعيقه اآلثار النامجة عن التجريد من اجلنسية وعليه فقد تقتضي الضرورية أن تعتمد                  الشخصية، وهو 

                                                      

 .٦، الفقرة ٢١اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، التعليق العام رقم  )٨(

 ).ذ( الفقرة، ٢٠٠٥- )٥٦(١٠٢استنتاج اللجنة التنفيذية رقم  )٩(
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ليت تتيح، على سبيل املثال، للشخص املعين بتوفري إفادة شاهد أو وا" الدول قواعد مرنة فيما يتعلق باألدلة املطلوبة      
  .اللجوء إىل خمتلف مصادر األدلة الوثائقية

ويف سياق تفادي انعدام اجلنسية، ويعترب عدم منح اجلنسية بصورة تعسفية أمراً ال يقل خطـورة عـن                    - ٦٠
ية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل تشجيع       ولذا، عمدت اللجنة التنفيذية ملفوض    . التجريد التعسفي من اجلنسية   

يلزم من    على مراجعة قوانينها املتعلقة باجلنسية وغريها من التشريعات ذات الصلة بغية اعتماد وتنفيذ ما             "الدول  
الناجتة عن إنكار احلق يف اجلنسية      ضمانات تتفق مع املبادئ األساسية للقانون الدويل، ملنع حاالت انعدام اجلنسية            

  .)١٠()التوكيد مضاف" ( احلرمان منها تعسفاًأو

وميكن اكتساب اجلنسية بصورة آلية بتطبيق القانون، عند الوالدة ويف مرحلة الحقة، أو نتيجة قرار تتخذه   - ٦١
وتتمتع الدول بقدر من االستنساب فيما يتعلق باملعايري اليت حتكم اكتساب اجلنسية، لكنه ينبغي . السلطات اإلدارية

وكي ال يكون عدم إتاحة سبل احلصول على اجلنسية تعسفياً يتعني أن يتفق مـع               . ن هذه املعايري تعسفية   أال تكو 
وينبغي أن يصدر القرار، على أقل تقـدير، مـشفوعاً          . وجيب أن ميتثل للمعايري اإلجرائية    . أحكام القانون احمللي  

 وأن يكون مستوفياً للمعايري املوضوعية،      باألسباب املقدمة خطياً، وأن خيضع للمراجعة من جانب سلطة مستقلة         
وقد وضع القانون الدويل معايري مفّصله ناظمة لعدم منح اجلنسية، شأنه يف ذلك شأن              . وخصوصاً مبدأ التناسبية  

  .التجريد من اجلنسية تعسفاً، وخصوصاً عندما يستند إىل أسس متييزية أو حيثما يسفر عن انعدام اجلنسية

 وضع القواعد العامة الكتساب اجلنسية عند الوالدة أو يف وقت الحق ، التفريـق بـني                 ومن املشروع، لدى    - ٦٢
األشخاص ذوي الروابط احملددة بالدولة املعنية، من قبل الوالدة يف أراضيها أو النسب أو اإلقامة أو الـزواج مبـواطن                    

ساب اجلنسية، ينبغي أال متّيز الدول ضـد        بيد أنه، لدى وضع معايري اكت     . مواطنة فيها، وبني الذين ال رابط هلم هبا         أو
األشخاص املعنيني، وخصوصاً على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو الدين أو الرأي السياسي أو األصـل الـوطين                    

 من اتفاقية القضاء على مجيـع       ٩وحتظر املادة   . ن هكذا متييز يشكل حرماناً تعسفياً من اكتساب اجلنسية        ، أل اإلثين  أو
. املرأة التمييز بني الرجل واملرأة فيما يتعلق باكتساب اجلنسية وفيما يتعلق باكتساب أوالدهـم للجنـسية      أشكال ضد   

  .فالتمييز على أساس العرق أو اللون أو اإلثنية يندرج يف إطار اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

: يلـي  لتمييز العنصري قد أوصت الدول األطراف مبـا       وفيما يتعلق باكتساب اجلنسية، فإن جلنة القضاء على ا          -٦٣
التجّنس، وإيـالء   ضمان عدم تعرض جمموعات حمددة من غري املواطنني للتمييز فيما يتعلق باحلصول على حق املواطنة أو   "

مـن  مراعـاة أن احلرمـان      "و" االهتمام الواجب للعقبات اليت قد تعترض جتّنس املقيمني لفترات طويلة أو بصورة دائمة            
احلصول على حق املواطنة بالنسبة للمقيمني لفترات طويلة أو بصورة دائمة قد يؤدي، يف بعض األحيان، إىل حرماهنم من                   

وذكرت اللجنة . )١١("احلصول على العمل واملزايا االجتماعية، مما يشكل انتهاكاً ملبادئ مناهضة التمييز الواردة يف االتفاقية
ال يسمح بأي متييز، يف التشريع الـداخلي، بالنـسبة الكتـساب            "، أنه   ١٧ليقها العام رقم    املعنية حبقوق اإلنسان، يف تع    

                                                      

قـضايا  تقرير اخلبري املستقل املعين ب    . )ط(، الفقرة   ٢٠٠٦- )٥٧(١٠٦استنتاج اللجنة التنفيذية رقم      )١٠(
 .A/HRC/7/23، ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٨، لاألقليات، السيد غي َمكدوغَ

 .الصادرة عن جلنة القضاء على التمييز العنصري) الثالثون(التوصية العامة  )١١(
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اجلنسية، بني األطفال الشرعيني واألطفال املولودين خارج إطار الزوجية أو املولودين من آباء عدميي اجلنـسية أو علـى                   
 األمريكية حلقـوق اإلنـسان، يف دعـوى    وإن حمكمة البلدان". أساس مركز أحد الوالدين أو كليهما من حيث اجلنسية 

  .)١٢( قد أكدت أيضاً على حظر التمييز فيما يتعلق باكتساب اجلنسيةBosico وYeanالطفلني 

وبصرف النظر عن القواعد العامة اليت حتكم اكتساب اجلنسية، ينبغي أن تضمن الدول اختاذ إجـراءات                  - ٦٤
 ذوي الروابط املناسبة مع الدولة والذين مـن شـأهنم أن    للتأكد من عدم رفض إعطاء اجلنسية لألشخاص       وقائية

ثنني، عند الوالدة وعند خالفـة      اوينطبق ذلك بصورة خاصة يف ظل وضعني        . يصبحوا لوال ذلك عدميي اجلنسية    
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق  ٢٤ من املادة ٣وفيما خيص احلق يف اكتساب اجلنسية مبوجب الفقرة       . الدولة

... الدول مطالبة باعتماد مجيـع التـدابري املناسـبة   "سياسية، أفادت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن    املدنية وال 
ويف هذا السياق، فإن الوالدة داخل أراضي الدولـة         ". أجل ضمان أن يكون لكل طفل جنسية وقت والدته          من

نونية الالزمـة ملـنح اجلنـسية وعنـدما         حد رعاياها مها أهم املعايري املستخدمة يف إرساء الصلة القا         والوالدة أل 
يكون هناك سوى صلة بالدولة اليت ولد الطفل على أراضيها، فينبغي أن متـنح هـذه الدولـة اجلنـسية ألن                  ال

يستطيع االعتماد على أية دولة أخرى لضمان حقه يف اكتساب اجلنسية، وإال فإنه يصبح عدمي                 الشخص املعين ال  
 مـن العهـد     ٢٤ من املادة    ٣ مل متنح اجلنسية يف ظل هذه الظروف، تصبح الفقرة           وواقع احلال أنه إذا   . اجلنسية

وميكن من ناحيـة عمليـة، أن   .  من اتفاقية حقوق الطفل غري ذات مغزى وعدمية القيمة٧الدويل وكذلك املادة   
عدميي اجلنـسية   تنشأ الظروف املشار إليها أعاله، على سبيل املثال، عندما يولد طفل يف أراضي دولة ما ألبوين                 

وبالنظر إىل العواقب املترتبة على ذلك بالنسبة لألطفال املعنيني، فإن عدم منح اجلنسية يف              . أو فيما خيص اللقطاء   
  .اًيحاالت كهذه ال بد أن يعترب تعّسف

وميكن أن يكون للطفل صلة بأكثر من دولة واحدة، وذلك على سبيل املثال إذا ولد الطفل يف أراضـي دولـة                       -٦٥
ومبا أن الدول تعتمد أحكاماً متباينة الكتساب اجلنسية، حيصل تضارب يف القوانني ما بني . بوين من مواطين دولة أخرى    أل

وَمنحـت  " بالصلة الفعلية "الدول ذات الصلة يسفر عموماً عن كون الطفل عدمي اجلنسية إذا أخذت الدولة اليت ولد فيها                 
وَتفُضُّ اتفاقية خفض حـاالت انعـدام       ". الصلة القانونية املناسبة  "ية على أساس    الدولة اليت حيمل األبوان جنسيتها اجلنس     
 منها على وجوب منح الدول املتعاقدة جنسيتها للشخص املولـود يف أراضـيها    ١اجلنسية هذا التضارب بالنص يف املادة       

منح الدول املتعاقدة جنسيتها ألحد   منها على وجوب     ٤الذي قد يصبح لوال ذلك عدمي اجلنسية، وتنص االتفاقية يف املادة            
) ٢(٢٠وترد أحكام مماثلة أيضاً يف املـادة      . رعاياها ملن يكون قد ولد خارجها ويكون لوال منحه جنسيتها عدمي اجلنسية           

  .من امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهة) ٤(٦من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ويف املادة 

جبنسية األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفة الدول علـى أن          "مشروع املواد املتعلقة     من   ١وتنص املادة     - ٦٦
لكل فرد كان، يف تاريخ حالفة الدول، حيمل جنسية الدولة السلف، بصرف النظر عن طريقة اكتساب تلـك                  "

وحيّدد " واد هذااجلنسية، احلق يف أن حيصل على جنسية دولة واحدة على األقل من الدول املعنية، وفقاً ملشروع امل
مشروع املواد قواعد اكتساب اجلنسية، ويشترط بصورة خاصة على افتراض أن األشخاص الذين يعتـرب مكـان        

  .إقامتهم املعتاد يف أراضي الدولة املتأثرة باخلالفة يكتسبون جنسية الدولة اخللف
                                                      

 .١٤١، الفقرة ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٨حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان،  )١٢(
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سية، ينبغي أن تطبـق الـدول       وأوصت املفوضية بأنه، حيثما جتيز التشريعات الوطنية التجريد من اجلن           - ٦٧
إرساء ) أ: (وينبغي أن تعمد الدول بصورة خاصة إىل ما يلي. ضمانات للتأكد من عدم كون هذا التجريد تعّسفياً

معايري إجرائية، وأمهها إبداء أسباب مدونة خطياً ومنح احلق يف املراجعة من جانب حمكمة أو هيئة مستقلة هبـذا                   
وخصوصاً . عية، وأبرزها حظر احلرمان من اجلنسية استناداً إىل أسس متييزية         وضع معايري موضو  ) ب(اخلصوص؛  

بناًء على العرق أو اللون أو نوع اجلنس أو الدين أو اآلراء السياسية أو األصل القومي أو اإلثين؛ حظر احلرمان من 
اقية خفض حاالت انعدام اجلنسية اجلنسية الذي يؤدي إىل انعدام اجلنسية استناداً إىل أسباب غري تلك احملددة يف اتف

وحيثما ال يتفق هذا احلرمان مع مبادئ التناسبية، مع األخذ بعني االعتبار بصورة خاصة العواقب املترتبة علـى                  
  .انعدام اجلنسية ونوعية الصلة بني الدولة والفرد

لدول سبل انتصاف وعالوة على ذلك، توصي مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بضرورة أن توفر ا          - ٦٨
فعالة جلميع األشخاص الذين ُجردوا من جنسيتهم بصورة تعّسفية، وعلى وجه اخلصوص استعادة اجلنسية، وتوفري 

  .وثائق إثبات اهلوية حيثما ينطبق ذلك، وتصحيح السجالت وتسهيل إثبات اهلوية

رة تعـسفية دون اكتـساب      كما أوصت املفوضية الدول كافة أن تتخذ التدابري املناسبة للحؤول بصو            - ٦٩
وجيب عدم قيام الدول باحلرمان من احلصول على جنسيتها استناداً إىل دوافع متييزية، وخصوصاً بسبب               . اجلنسية

وينبغي للدول أن متـنح     . العرق أو اللون أو نوع اجلنس أو الدين أو اآلراء السياسية أو األصل القومي أو اإلثين               
  .ضيها الذين يصبحون لوال ذلك عدميي اجلنسيةاجلنسية جلميع املولودين يف أرا

وأخرياً، حثت املفوضية الدول، عمالً بقرارات اجلمعية العامة وجملـس حقـوق اإلنـسان، وكـذلك                  - ٧٠
 بشأن وضع األشـخاص عـدميي       ١٩٥٤استنتاجات اللجنة التنفيذية للمفوضية، على االنضمام إىل اتفاقية عام          

 دولة طرفاً فيهما، ٣٥ و٦٣فض حاالت انعدام اجلنسية، اللتني يوجد حالياً  بشأن خ١٩٦١اجلنسية واتفاقية عام 
كما حثت الدول على االنضمام إىل صكوك حقوق اإلنـسان العامليـة واإلقليميـة ذات الـصلة،             . على التوايل 

  .سحب حتفظاهتا على األحكام املتصلة بقضايا اجلنسية، حيثما انطبق ذلك  وعلى

   من املنظمات غري احلكومية  الردود الواردة- ثالثاً 
  الرابطة الدولية لالجئني

قدمت الرابطة الدولية لالجئني سلسلة من التقارير واملقاالت واملواد الصحفية املعّدة مؤخراً اليت تتضمن تفاصيل                 -٧١
ت العربية املتحدة   عدميي اجلنسية يف اإلمارا   " البدون"عن مجلة أمور، منها وضع البيهاريني عدميي اجلنسية يف بنغالديش، و          

وعن وضع األكراد عدميي اجلنسية يف اجلمهورية العربية السورية، واألشخاص عدميي اجلنـسية يف الـسنغال،         . والكويت
عدميي اجلنسية يف اجلمهورية     واألطفال غري املّسجلني يف ماليزيا، واألشخاص عدميي اجلنسية يف قريغيزستان، واألشخاص          

، Lives on hold: the human cost of statelessness ة الدولية لالجئني أيضاً تقريراً بعنـوان وقدمت الرابط. الدومينيكية
  .سلطت فيه الضوء على حاالت انعدام اجلنسية اليت طال أمدها يف إستونيا واإلمارات العربية املتحدة وبنغالديش

 -  -  -  -  -  


