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                 جملس حقوق اإلنسان
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                  من جدول األعمال ٣  د  ن   الب

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية
  ية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقاف

  مشروع قرار: كوبا، ∗ بيالروس،* أوزبكستاناالحتاد الروسي،

                                       حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية     /...   ١٠

                     إن جملس حقوق اإلنسان،

                                           بأغراض ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكامه،       يسترشد    إذ   

                                                          ي حلقوق اإلنسان، اليت حيق مبوجبها لكل فرد أن تكون له                              من اإلعالن العامل     ١٥    ً          أيضاً باملادة           يسترشد       وإذ    
   ،                                            ً جنسية وتنص على أال حيرم أي أحد من جنسيته تعسفاً

                                                                   وكذا مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان بشأن مسألة   ١٠ / ٧        قراره           يعيد تأكيد    وإذ   
   ،                                     حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي من اجلنسية

                                                                  ً                          الدول يف سن قوانني حتكم اكتساب اجلنسية أو التخلي عنها أو فقداهنا، طبقاً للقـانون                    حبق      يعترف     وإذ    
                                                                                                ً  ، وإذ يالحظ أن مسألة انعدام اجلنسية مسألة تنظر فيها بالفعل اجلمعية العامة يف إطار املسألة األوسع نطاقاً      الدويل

   ،                  املتعلقة خبالفة الدول

                                                      الدولية حلقوق اإلنسان ويف الصكوك الدولية املتعلقة باجلنسية                           األحكام ذات الصلة يف الصكوك     إىل    يشري     وإذ   
                                                                  من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري،     ٥         من املادة   ‘  ٣ ‘ ) د (                ومنها الفقرة   ،         وانعدامها
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             قيـة حقـوق            من اتفا ٨    و  ٧                                                                 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادتان            ٢٤              من املادة     ٣         والفقرة  
                                             من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد  ٩                                         من اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة، واملادة  ٣      إىل   ١                الطفل، واملواد 
                                                                                                      من االتفاقية املتعلقة حبقوق املعوقني، واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية، واالتفاقيـة املتعلقـة                 ١٨               املرأة واملادة   

   ، ة                      بوضع األشخاص عدميي اجلنسي

             ً                                                              احملرومني تعسفاً من جنسيتهم حيميهم القانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجـئني      أن    إىل   يشري     وإذ    
                                                    ّ                                                             وكذلك الصكوك املتعلقة بانعدام اجلنسية، مبا فيها، فيما يّتصل بالدول األطراف، االتفاقيـة املتعلقـة بوضـع                 

   ،                 لربوتوكول امللحق هبا                                                 األشخاص عدميي اجلنسية واالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني وا

                                                                                                     على أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة وأنه يتعني على اجملتمـع                      يشدد       وإذ    
   ،                                                                                          الدويل أن يعامل حقوق اإلنسان على حنو مشويل وبطريقة منصفة ومتكافئة على قدم املساواة وبنفس التشديد

                                                     الذي جاء فيه، يف مجلة أمور، أن اجلمعية حتث مفوضية األمم    ١٤٨ /  ٦٣                     قرار اجلمعية العامة          إذ يشري إىل و  
                                                                                                             املتحدة لشؤون الالجئني على مواصلة أنشطتها فيما يتعلق بتحديد األشخاص عدميي اجلنسية ومنع انعدام اجلنسية               

   ،                                     والتقليل منه ومحاية األشخاص عدميي اجلنسية

                                              ة األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف سعيها إىل معاجلـة                                 بالعمل اهلام الذي تضطلع به مفوضي            ً    وإذ حييط علماً      
َ                 انعدام اجلنسية ومنع حدوثها، وال سيما اعتماد جلنتها التنفيذية االستنتاَج رقم                   مشكلة   ،     ٢٠٠٦  -   )   ٥٧-    دال (   ١٠٦                                                                 

                                                                 املتعلق بتبني انعدام اجلنسية ومنعه والتقليل منه ومحاية عدميي اجلنسية،

         ، النداء     ١٩٨٦      ديسمرب  /            كانون األول ٣        املؤرخ   ٧٠ /  ٤١                   العامة، يف قرارها               تأييد اجلمعية         يف اعتباره         وإذ يضع  
                                                                                                                املوجه إىل كافة الدول من أجل تعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واالمتناع عن حرمان أفراد سكاهنا منها                 

                                                         بسبب اجلنسية أو االنتماء اإلثين أو العرق أو الدين أو اللغة،

   ٢        املؤرخ   ٣٤ /  ٥٩   و    ٢٠٠٠      ديسمرب  /            كانون األول  ١٢        املؤرخ    ١٥٣ /  ٥٥         العامة             قراري اجلمعية      إىل       وإذ يشري  
                                                  بشأن جنسية األشخاص الطبيعيني يف حالة خالفة الدول،     ٢٠٠٤      ديسمرب  /          كانون األول

             وباإلسهامات (A/HRC/10/34)    ١٠ / ٧                             ً              بتقرير األمني العام املقدم وفقاً لقرار اجمللس             ً            وإذ حييط علماً مع التقدير  
                                      ن جانب الدول وغريها من اجلهات املعنية،            املقدمة له م

                                                                                                  إىل العمل الذي قام به اخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات بشأن موضوع احلـق يف اجلنـسية                          وإذ يشري   
(A/HRC/7/23)،   

                                      ً                               حلرمان أشخاص أو جمموعات من األشـخاص تعـسفاً مـن جنـسيتهم،                              عن قلقه العميق        يعرب       وإذ    
                                                                                               ألسباب متييزية كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه، أو األصل القومي       خاصة

                                            أو االجتماعي أو امللكية أو النسب أو وضع آخر،

                                 ً                                                               إىل أن حرمان الفرد من جنسيته، ذكراً كان أم أنثى، قد يؤدي إىل انعدام اجلنسية ويعـرب،                           وإذ يشري     
                                                       ً                                   قه إزاء شىت أشكال التمييز املمارسة ضد عدميي اجلنسية انتهاكاً اللتزامات الدول مبوجـب                                هذا الصدد عن قل      يف

                            القانون الدويل حلقوق اإلنسان،
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                                                                               أن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لألشخاص الذين قد تتأثر جنسيتهم خبالفة الدول ال بد         وإذ يؤكد  
                 ً     ً   أن حتترم احتراماً كامالً،

   ؛                                            ق يف اجلنسية لكل إنسان حق أساسي من حقوق اإلنسان       أن احل            يؤكد من جديد  -  ١  

                                                                                                بأن احلرمان التعسفي من اجلنسية، وخاصة ألسباب متييزية كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة                     يسلم    -  ٢  
                    ضع آخر، هو انتـهاك      و                                                                                                   أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه، أو األصل القومي أو االجتماعي أو امللكية أو النسب أو                

   ؛                        اإلنسان واحلريات األساسية     كحقوق

     مـن                                                                  ً             مجيع الدول االمتناع عن اختاذ تدابري متييزية وعن سن تشريعات حترم أشخاصاً                       يطلب إىل     -  ٣  
              ً       ً                                                                                              جنسيتهم حرماناً تعسفياً على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو الدين أو الرأي السياسي أو غريه أو األصـل                    

                     ، وخاصة إذا كانت تلك                                        أو وضع آخر، أو اإلبقاء على هذه التشريعات                                      القومي أو االجتماعي أو امللكية أو النسب 
                                          التدابري والتشريعات جتعل الشخص عدمي اجلنسية؛

                          تنفيذ تشريعات بشأن اجلنسية  و                                                         مجيع الدول على القيام، بغية تفادي انعدام اجلنسية باعتماد   حيث  -  ٤  
                                                    رمان التعسفي من اجلنسية وانعدام اجلنسية نتيجـة                                                                     تتمشى مع مبادئ القانون الدويل األساسية، وال سيما مبنع احل         

   ؛          خلالفة الدول

                                                                                        الدول على أن تنظر يف االنضمام إىل اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنـسية واالتفاقيـة                 يشجع  -  ٥  
                                                         اخلاصة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية إن مل تكن قد فعلت ذلك بعد؛

                                                  اإلنسان واحلريات األساسية قد يتعثـر نتيجـة             ً     ً             متتعاً كامالً جبميع حقوق                      أن متتع الفرد         يالحظ  -  ٦  
   ؛                        احلرمان التعسفي من اجلنسية

                              ً                                                     عن قلقه ألن األشخاص احملرومني تعسفاً من اجلنسية قد يتعرضـون للفقـر واإلقـصاء                     يعرب    -  ٧  
   ؛                              االجتماعي وعدم األهلية القانونية

   ؛        اجلنسية                                                     باحتياجات األطفال اخلاصة إىل احلماية من احلرمان التعسفي من     ِّ  يسلِّم  -  ٨  

    ً                                                                                أيضاً بأن احلرمان التعسفي من اجلنسية يؤثر بشكل غري متناسب على األشخاص املنتمني                  ِّ  يسلِّم  -  ٩  
   ؛         إىل أقليات

                                                                                     إىل الدول أن تضمن إتاحة وسائل انتصاف فعالة لألشخاص الذين يكونون قد حرمـوا                    يطلب    -   ١٠  
   ؛          ادة اجلنسية     ً                                                   تعسفاً من جنسيتهم، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، استع

                                                  لألمم املتحدة وهيئات املعاهـدات ذات الـصلة                                                 آليات حقوق اإلنسان ذات الصلة التابعة         حيث    -   ١١  
                                                                                                            ويشجع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني على مواصلة مجع املعلومات بشأن مسألة حقوق اإلنـسان                

                                                ى أخذ هذه املعلومات يف االعتبار، إىل جانب أيـة                                                                    واحلرمان التعسفي من اجلنسية من مجيع املصادر ذات الصلة وعل         
                                                                 توصيات عنها يف تقاريرها ويف األنشطة املضطلع هبا يف إطار والية كل منها؛
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                                                                                             إىل األمني العام إعداد تقرير عن احلق يف اجلنسية، مع التأكيد على مسألة احلرمان التعسفي                     يطلب    -   ١٢  
  ،   ١٠ / ٧      ً                               ً               ، آخذاً يف اعتباره املعلومات اليت مجعت عمالً بقرار اجمللس                                                من اجلنسية، مبا يف ذلك يف حاالت خالفة الدول        

                                                                                                                والدراسات املشاهبة اليت أجرهتا اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وغريها من مـصادر املعلومـات ذات                
                                             الصلة، وتقدميه إىل اجمللس يف دورته الثالثة عشرة؛

   .                                                     دورته الثالثة عشرة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال                             مواصلة النظر يف هذه املسألة يف    يقرر  -   ١٣  

 -  -  -  -  -  


