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  موجز

. ٢٠٠٥/٧٩أنشأت جلنة حقوق اإلنسان والية اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا األقليات مبوجب قرارهـا                
ق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات تعزيز تنفيذ إعالن حقو : واخلبرية املستقلة مطالبة بأمور منها    

ات التعاون التقين مع مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق           يدينية أو لغوية، وحتديد أفضل ممارسات الدول وإمكان       
عرضت فيه  ، و ٢٠٠٧فرباير  /قدمت اخلبرية املستقلة تقريرها السابق إىل جملس حقوق اإلنسان يف شباط          قد  و. اإلنسان

  .تفصيل املسألة املواضيعية املتعلقة باألقليات والفقر واألهداف اإلمنائية لأللفيةالخالصة ألنشطتها وتناولت فيه ب

فمنذ تقدمي تقريرها السنوي الـسابق،      . ويقدم هذا التقرير خالصة لألنشطة اليت اضطلعت هبا اخلبرية املستقلة         
، وإىل اجلمهوريـة  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨ إىل ١٩ رمسيتني إىل فرنسا، من   اضطلعت اخلبرية املستقلة ببعثتني قطريتني    

املقرر وقد قامت بزيارهتا إىل اجلمهورية الدومينيكية مبعية        . ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ إىل   ٢٢الدومينيكية، من   
  .ذلك من تعصباخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل ب

وخالل السنة املاضية، اضطلعت اخلبرية املستقلة بأعمال مواضيعية خبصوص القضايا املتـصلة باحلرمـان أو               
التجريد من اجلنسية بدافع التمييز كأداة الستبعاد األقليات القومية واإلثنية والدينية واللغوية، وهو ما يـشكل حمـور                  

هذه األعمال تنظيم حلقة دراسية للخرباء بشأن املوضوع يف جنيف يف كـانون  ومشلت . التركيز املواضيعي هلذا التقرير  
وكثرياً ما تتعرض األقليات للتمييز واالستبعاد، وتكابد من أجل نيل حقوق اإلنسان اخلاصة هبا، . ٢٠٠٧ديسمرب /األول

اهنا من اجلنسية أو جتريدها     وميكن أن يشكل حرم   . حىت يف ظل ظروف تتمتع فيها باجلنسية الكاملة واليت ال جدال فيها           
ومبجرد حرمان األقليات أو جتريـدها مـن   . منها أسلوباً فّعاالً لزيادة حالة ضعفها، بل إنه قد يعرضها للطرد اجلماعي   

إعالن اجلنسية، فإهنا ُتحَرم حتماً من محاية حقوقها وحرياهتا األساسية، مبا يف ذلك حقوق األقليات املنصوص عليها يف                  
  .حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغويةحدة بشأن األمم املت

،  بلـداً  ٤٩ مليون شخص يف أكثر مـن        ١٥ن قرابة    بأ لشؤون الالجئني ي  مفوض األمم املتحدة السام    ويفيد
وإن كان من حقهـا     حىت  ألهنا،    هشاً  قانونياً وتعيش أقليات كثرية وضعاً   . عدميو اجلنسية، ويبدو أن األعداد يف ازدياد      

 وقد توجد ، بل ما ُتحَرم أو ُتجرَّد من ذلك احلقمبقتضى القانون احلصول على اجلنسية يف الدولة اليت تعيش فيها، كثرياً      
مبا يشمل حـاالت   عدميي اجلنسية، ةوبينما تفرِز ظروف كثرية مشكل. يف حقيقة األمر يف وضع من هم عدميو اجلنسية     

  .ة وخالفة الدول، فإن معظم عدميي اجلنسية يف الوقت الراهن ينتمون إىل فئات األقلياتاللجوء املطول
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  احملتويات
  الصفحة  ـراتـالفق  

  ٤  ١٢-  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً 
  ٤  ٣-  ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الزيارات القطرية  - ألف  
  ٤  ١٢-  ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األنشطة  - باء   

  ٦  ١٩- ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . األقليات واحلرمان أو التجريد من اجلنسية بدافع التمييز  - ثانياً 
  ٧  ٢٧- ٢٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السياق التارخيي والسياسي  - ثالثاً 
  ٩  ٤٣- ٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتبارات القانون الدويل  - رابعاً 

  ٩  ٣٤- ٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف محل جنسية  - ألف  
  ١١  ٣٧- ٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حمورية عدم التمييز  - باء   
  ١٢  ٤٠- ٣٨  . . . . . . . . . . . . اجلنسية والتمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية  - جيم  
  ١٣  ٤٣- ٤١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ياتاجلنسية والتمتع حبقوق األقل  - دال   

  ١٤  ٤٨- ٤٤  . . . . . . . . . . أثر احلرمان أو التجريد من اجلنسية بدافع التمييز على األقليات  - خامساً
  ١٥  ٧٠- ٤٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املمارسات اإلقليمية  - سادساً

  ١٥  ٥٥- ٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أفريقيا  - ألف  
  ١٧  ٦٤- ٥٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  آسيا  - باء   
  ٢٠  ٦٨- ٦٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أوروبا  - جيم  
  ٢١  ٧٠- ٦٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  - دال   

  ٢١  ٧٦- ٧١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية  - سابعاً
  ٢٣  ٩٠- ٧٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات  - ثامناً 
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  مقدمة -  أوالً
. ٢٠٠٥/٧٩  اجمللس  بقرار يسّر اخلبرية املستقلة أن تقدم إىل جملس حقوق اإلنسان تقريرها السنوي الثالث عمالً             - ١

 ًوحتليال) A/HRC/4/9 (٢٠٠٧فرباير  /شطتها منذ تقريرها السابق الذي قدمته يف شباط        ألن  عاماً ويقدم هذا التقرير عرضاً   
  . للقضايا املتصلة باألقليات واحلرمان أو التجريد من اجلنسيةمواضيعياً

  الزيارات القطرية - ألف 

    ٢٨       إىل     ١٩         مـن                                                       تقريرها السابق، ببعثتني قطريتني رمسيتني إىل فرنسا،                    ، منذ تقدمي                  اخلبرية املستقلة         اضطلعت    - ٢
   /                تـشرين األول     ٢٩       إىل     ٢٢                                          ، وإىل اجلمهوريـة الدومينيكيـة، مـن          )A/HRC/7/23/Add.2 (      ٢٠٠٧       سبتمرب   /     أيلول

                                        املقرر اخلاص املعين باألشـكال املعاصـرة                            البعثة األخرية مبعية     ب   ت     قام        ، وقد    )A/HRC/7/23/Add.3 (      ٢٠٠٧        أكتوبر  
   .           ذلك من تعصب                                                للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل ب

                                                            تعزيز تنفيذ إعالن حقوق األقليات وحتديد أفضل املمارسات يف                     املتمثلة يف                             بوالية اخلبرية املستقلة         ً وعمالً  -  ٣
                     لقيام بزيارة قطرية    ا                                وحكومة اليونان على طلبها           غيانا       حكومة     ِ       من ِقبل                           ترحب بالردين اإلجيابيني          فإهنا              كل منطقة،   

                                                بنغالديش وبنما وتايلند وتركيا وسري النكا وسورينام                 مواصلة احلوار مع          تتطلع إىل    هي  و  .     ٢٠٠٨      يف عام         للبلدين 
   .                                 ، وهي بلدان طلبت املقررة أن تزورها                                               وكازاخستان وكولومبيا وماليزيا ونيبال ونيكاراغوا

  األنشطة - باء 

   ون         كـان    ٣٠    و   ٢٩                                                                                      بدعم من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، عقدت اخلبرية املستقلة يـومي                -  ٤
                                                                                                  مشاورة خرباء توخت مساعدة املؤسسات اإلقليمية والوطنية فيما يتعلق بوضع املعـايري وإنـشاء                   ٢٠٠٧       يناير   /     الثاين

ِ                                وتناولت وقائع املشاورة، اليت ُعِقدت بالتشاور الوثيق مـع         .                                                        املؤسسات الفعالة ملكافحة التمييز ومحاية حقوق األقليات        ُ                            
                           وسامهت خالصاهتا بشكل جوهري      .                                         فيما يتعلق باألقليات والتمييز والتعصب                                              منظمة الدول األمريكية، اآلفاق اإلقليمية      

           واسـتفادت    .                                                                                                     يف إعداد مشروع منقح التفاقية البلدان األمريكية ملناهضة العنصرية ومجيع أشكال التمييز والتعـصب             
   . ة                                                                          مشاورة اخلرباء من مشاركة ممثلي اجملتمع املدين وخرباء دوليني آخرين وممارسني من كل منطق

                                                                                   مع هيئات معاهدات األمم املتحدة، وخباصة جلنة القضاء على التمييز العنـصري،              ا                   وبغرض تعزيز تعاوهن    -  ٥
                              ، ناقشت خالهلا إمكانيات التعاون     ٢٠٠٧     مارس  /      يف آذار          مع اللجنة                                         عقدت اخلبرية املستقلة جلسة حوار رمسية ثانية 

                                                   باألقليات يف إطار عملها، ويشمل ذلك ما يتعلـق                                                                    املسامهة يف قدرة اللجنة على النظر يف املسائل املتصلة             دف هب
                          مع اللجنة مـسائل قطريـة       ً  أيضاً                      تناولت اخلبرية املستقلة  و  .           واملتابعة ،                   واإلجراءات العاجلة ،                      بآلياهتا لإلنذار املبكر  

   .                                        ترحب بفرص حتسني تنسيق واليتيهما يف هذا الصدد   هي    و ،    حمددة

                                               مراعاة قضايا األقليات يف إطار عمـل األمـم                   تعميم        زيادة                                         وواصلت اخلبرية املستقلة جهودها من أجل         -  ٦
                           مفوضية األمم املتحدة السامية           ومن بينها                                                     وتشاورت على نطاق واسع مع وكاالت األمم املتحدة وهيئاهتا،   .       املتحدة

                                                            وحتت إشراف وحدة الشعوب األصلية واألقليات التابعة ملفوضية          .                                            حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     
                                     الفريق املشترك بني الوكاالت املعين          ٢٠٠٧        يف عام      َّ    تعزَّز                                                       مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واخلبرية املستقلة،          األ
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  .                              خلبرية املستقلة مبمثلي الوكاالت            الجتماع ا                                                             وتتيح هذه املبادرة املهمة فرصة دائمة لتبادل املعلومات و          .         باألقليات
              أسئلة وأجوبة   "        بعنوان                                                  رك بني الوكاالت التشاور من أجل إعداد كتيب                                                     ومن بني النتائج العملية هلذا الفريق املشت      

   .                                                       ملساعدة املمثلني امليدانيني للوكاالت يف معاجلتهم لقضايا األقليات     وذلك   "                   بشأن قضايا األقليات

          لفية فيما                                   وطأة الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأل   من       تخفيف   ال                                                ويف إطار متابعة اخلبرية املستقلة لعملها يف جمال         -  ٧
  .                             برنامج األمم املتحدة اإلمنائي               ومن بينها                           مع وكاالت التنمية،         ٢٠٠٧                         واصلت املشاورات يف عام           فإهنا                خيص األقليات،   

                               إرشادات بشأن قضايا األقليات،     /                                  بالعمل على وضع مذكرة سياسات         ٢٠٠٧                                          وعقب التزام هذا الربنامج يف مطلع عام        
                املكاتب القطرية            ً   وأجنزت أيضاً     .                                           لوضع دليل مرجعي بشأن قضايا األقليات                                            تعاونت معه يف إطار فرقة عمل أنشئت            فإهنا  

                                              وتتمثل اخلطوة التالية يف اختبـار الـدليل          .                             للمساعدة يف هذه العملية              ً   إلكترونياً                                   ً     لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي استبياناً    
   .    ٢٠٠٨             راتيسالفا عام   ُ  ِ                  اقُترِح عقد إحداها يف ب    اليت                                          املرجعي وإقراره من خالل املشاورات اإلقليمية، 

                                                                                                            وتعترب اخلبرية املستقلة منع العنف وجرائم الكراهية ضد فئات األقليات من بني االلتزامات األساسية للـدول                  -  ٨
                      ُ  ُ                                  يستوجب التيقظ الدائم لُنذُر الفظائع اجلماعية واإلبادة            هذا   و  .                                                     مبوجب إعالن حقوق األقليات وغريه من املعايري العاملية       

                                                                      إىل تعزيز التواصل والتعاون مع هيئات األمم املتحدة ووالياهتـا ذات                           اخلبرية املستقلة            ك، سعت               ومن أجل ذل    .        اجلماعية
                                                                                                                  الصلة واملؤسسات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت تركز على مسألة منع اإلبادة اجلماعية ومـسؤولية                

                                      موضوعية مع املستشار اخلاص لألمـني                           ، عقدت جلسات حوار       ٢٠٠٧         ويف عام     .                                   احلماية منها اليت ما فتئت تتطور     
                                                                                                          العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية والفظائع اجلماعية، فرانسيس دينغ، وسلفه للنظر يف أوجه التكامل وإمكانيات التآزر 

   .           بني واليتيهما

       رفيع              يف مؤمتر عاملي ،    ٢٠٠٧       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٣     إىل   ١١     من  ،                                 ويف هذا الصدد، شاركت اخلبرية املستقلة  -  ٩
           املـؤمتر    ع  ومج  .    غيل ا                                                                                                    املستوى بشأن منع اإلبادة اجلماعية عقده مركز حقوق اإلنسان والتعددية القانونية التابع جلامعة م             

                                                                                                 ناجني من اإلبادة اجلماعية ونشطاء بارزين وزعماء مرموقني يف عامل السياسة واجملتمع املدين من خمتلف أرجاء العامل    بني 
                     وقد شـددت اخلـبرية       .                                                     والسياسات العامة فيما يتعلق مبنع اإلبادة اجلماعية             العام        نقاش    ال            على تشكيل                 هبدف املساعدة   

                                                                                                          املستقلة على ضرورة حتسني التواصل داخل هيئات األمم املتحدة وفيما بينها، مع إيالء قدر أكرب من االهتمام حلقـوق        
   .           مبدة طويلة            القتل اجلماعي       عمليات                      األقليات قبل أن تندلع 

                                                                  الذي اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته السادسة، والذي أنـشأ          ١٥ / ٦                     ة املستقلة بالقرار               وترحب اخلبري   -   ١٠
                                                                   لتعزيز احلوار والتعاون فيما يتعلق بالقضايا املتصلة باألشخاص                         ً   وسيوفر احملفل منرباً    .       ً                   معنياً بقضايا األقليات            ً  مبوجبه حمفالً 

      سيحدد    ،    ١٥ / ٦           للقرار        ً ووفقاً  .                     لعمل اخلبرية املستقلة        فنية     ت                               سيقدم مسامهات مواضيعية وخربا       مما                       املنتمني إىل أقليات،    
                                                                                             احملفل وسيحلل أفضل املمارسات والتحديات والفرص واملبادرات ملواصلة تنفيذ إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل 

             برية املستقلة                                                   وسيجتمع احملفل يومني يف السنة يف جنيف وستعد اخل          .                                                        أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية أو لغوية        
   .         وتوجهها      أعماله

                                                                                                          وحددت اخلبرية املستقلة يف تقريرها األويل، كأولوية مواضيعية رئيسية لعملها، حتسني فهم قضايا األقليات يف                 -   ١١
            مـشاورة       ٢٠٠٧         ديـسمرب    /              كانون األول   ٧    و  ٦                              ويف هذا السياق، عقدت يومي        .             واالستقرار        الستيعاب              سياق تعزيز ا  

                  املشاورة وسيلة        وشكلت  .           األقليات        الستبعاد                                                أو التجريد من اجلنسية بدافع التمييز كأداة           ن                            للخرباء بشأن مسألة احلرما   
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         وممثلي   ،                                وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا     ،                   واخلرباء اإلقليميني   ،                                            لالستفادة من معارف وخربات اجلماعات املتضررة     
         تشرين    ١٥                                  ذلك، بعثت اخلبرية املستقلة يف                   وباإلضافة إىل   .                واجملتمع املدين   ،                                   املؤسسات احلكومية الدولية اإلقليمية   

                                 ملعلومات بشأن املسائل املتصلة                                               ً          إىل مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة التماساً                 ً   استبياناً     ٢٠٠٧        أكتوبر   /    األول
   .       اإلنترنت    على                                                 وستتاح الردود على االستبيان يف صفحة اخلبرية املستقلة   .                 باألقليات واجلنسية

          باألشخاص  ا                                          احلرمان أو التجريد من اجلنسية من حيث مساسه ة      ملشكل          ً أدناه حتليالً  د      الوار             ويتضمن الفرع   -   ١٢
                                                        لة مشاورة اخلرباء اليت عقدهتا اخلبرية املستقلة يف كانون          ّ ّص حم                          يستند بالدرجة األوىل إىل         هو   و  .                    املنتمني إىل األقليات  

   .    ٢٠٠٧      ديسمرب  /    األول

  بدافع التمييزاألقليات واحلرمان أو التجريد من اجلنسية  -       ًثانيا 
                                                              ، وتكابد من أجل ضمان احترام حقوق اإلنسان اخلاصة هبا حىت                  الستبعاد                                  ما تتعرض األقليات للتمييز وا         ً كثرياً  -   ١٣

    ّ   ً     فّعـاالً        ً أسلوباً           اجلنسية                             وميكن أن يشكل جتريدها من      .                 يت ال جدال فيها                                           ظروف تتمتع فيها باجلنسية الكاملة وال            يف ظل   
           حرمـان        عنـد  ف  .                                            وتثبت التجربة يف مجيع املناطق هذا الواقع        .             لطرد اجلماعي       ضها ل  ِّ رِّ  يع                                   لزيادة حالة ضعفها، بل إنه قد       

َ       ً                                                                    ُتحَرم حتماً من محاية حقوقها وحرياهتا األساسية، مبا يف ذلك حقوق األقليات                  فإهنا                                    األقليات أو جتريدها من اجلنسية،         ُ
   .                         وإىل أقليات دينية ولغوية                                                               املنصوص عليها يف إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية

                                                     للتمتع جبميع حقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك حقـوق                                                         ً         ال تعترب اخلبرية املستقلة يف هذا التقرير اجلنسية شرطاً         و  -   ١٤
      علـى                       هو الـذي يتوقـف                    من احلقوق         ً      ً        عدداً حمدوداً فقط                                     ِّ           ولكن القانون الدويل حلقوق اإلنسان يوضِّح أن        .        األقليات
                                                                            أراضي دولة ما واإلقامة الدائمة فيها؛ وحق الشخص يف التمتع حبماية الدولة عنـدما          يف دخول         الشخص      حق    :       اجلنسية

   غري   .  )١ ( )                                                 على سبيل املثال، احلق يف التصويت ويف تويل منصب         (                                                   يوجد خارج أراضيها؛ وجمموعة من احلقوق السياسية        
   .                  بني الفرد والدولة ،     ِ          املوجِب للحقوق ،                                 دول عديدة الرابط القانوين األساسي  ها                     أن اجلنسية ال تزال تعترب

        دوافع    كون      ما ت     ً وكثرياً  .                  إىل هتميش األقليات        اليت ترمي                                             التمييز سبب ونتيجة يف نفس الوقت إلجراءات الدول  و  -   ١٥
  .                       يف أيديولوجيات عنصرية          متجذرة                                                                                   الدول حلرمان األشخاص أو جتريدهم بطريقة تنم عن التمييز من حقهم يف اجلنسية              

   .                                   ميس املنتمني إىل األقليات أكثر من غريهم   )٢ (                              لتجريد من اجلنسية بدافع التمييز                          وتثبت األدلة أن احلرمان أو ا

      ١٩٩٢                                                                                                 ويستند تقييم اخلبرية املستقلة لقضايا األقليات يف سياق احلرمان أو التجريد من اجلنسية إىل إعالن عام           -   ١٦
          تتـصل                  مـثرية للقلـق         عامة           جماالت    ة  بع                                                                              املتعلق باألقليات وغريه من املعايري الدولية ذات الصلة، وحددت من بينها أر           

                                                                صون حياة أقلية ووجودها يف إقليم أو دولة، وذلك بوسائل منها مكافحة   )  أ   : (                             باألقليات على الصعيد العاملي هي
                                                     محاية وتعزيز اهلوية الثقافية لفئات األقليات وحـق          )  ب (                                        ه من عنف وطرد قسري وإبادة مجاعية؛        ـ             ما تتعرض ل  

                                                      

 .يف بعض احلاالت، تعترب الدول احلقوق االقتصادية واالجتماعية مشروطة باجلنسية )١(

غري أنـه   .  بالنسبة لألفراد  احلرمان والتجريد من اجلنسية مفهومان متماثالن، والنتائج العملية ال ختتلف كثرياً           )٢(
 أن يصبحوا مواطنني، إما لدى والدهتم أو يف وقت الحق؛ ُيحَرم من اجلنسية من ُيمنعون من: ميكن وصف الفرق على النحو التايل

 .ُتسحب منهممن  أو وُيجرَّد منها من يفقدون جنسية كانوا حيملوهنا سابقاً
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         ضمان احلق   )  ج (                                                                        نية أو الدينية أو اللغوية يف التمتع هبويتها اجلماعية ورفض االستيعاب القسري؛                       األقليات القومية أو اإلث
                                                                                                                        يف عدم التعرض للتمييز ويف املساواة، مبا يف ذلك إهناء التمييز على صعيد اهلياكل أو النظم وتعزيز العمل اإلجيايب عنـد                 

   .                                             ة العامة، وخباصة فيما يتعلق بالقرارات اليت متسها                                  ضمان حقها يف املشاركة الفعالة يف احليا  )  د (          االقتضاء؛ و

                                                                                                            سد احلرمان أو التجريد من اجلنسية كسياسة أو أداة للتمييز ضد األقليات مجيع هذه العناصر األساسية من                  جي و  -   ١٧
   .                                                     حقوق األقليات، ويشكل كذلك بالتايل حمور عمل اخلبرية املستقلة

    لدى                   ودواعي القلق     ة                                                   ة املستقلة السياق التارخيي والسياسي وتطور املشكل                          أدناه، تتناول اخلبري          الوارد             ويف الفرع     -   ١٨
                                                                                  ويفحص الفرع الرابع مسألة تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف سياق احلرمان أو التجريد   .     لدول    دى ا         ألقليات ول ا

                                  أو التجريد من اجلنسية فيما يتعلق             عواقب احلرمان              اخلبرية املستقلة                        ويف الفرع اخلامس، تتناول   .                        من اجلنسية بدافع التمييز
               إجراءات حمددة     يذكر                                       ألقليات املتضررة يف خمتلف أرجاء العامل و            أمثلة ل                       ويقدم الفرع السادس      .                      حبقوق اإلنسان لألقليات  

ْ      ً      وُتْبَرْز أيضاً     .          استهدفتها  َ     ذات                                                     ويف الفرع السابع، تتناول اخلبرية املـستقلة األنـشطة        .                              ً    املبادرات اإلجيابية املتخذة مؤخراً     ُْ 
                              وينتهي التقرير مبجموعة مـن       .                                                                                        الصلة اليت اضطلعت هبا األطراف الفاعلة الدولية واإلقليمية والوطنية فيما خيص املسألة           

                      مصطلحني مترادفني يف إطار  ك  " citizenship "       وعبارة   " nationality "                    ُ  َ             وألغراض هذا التقرير، ُتسَتعمل عبارة   .         التوصيات
   .                   القانون الدويل العام

                                                   يف هذا التقرير لتوضيح القضايا اليت متس العديـد مـن                           طوائف معينة املذكورة                           ألمثلة اخلاصة ببلدان و            واختريت ا   -  ١٩
   . ً الً   شام    ً مسحاً           ً                          ً           ليست مقدمةً باعتبارها أشد احلاالت إشكاالً أو بوصفها    هي  و  .                             األقليات األخرى يف مجيع املناطق     طوائف

  السياق التارخيي والسياسي -       ًثالثا 
  ،      ً   بلداً   ٤٩                            مليون شخص يف أكثر من         ١٥       قرابة          بأن                               ملتحدة السامي لشؤون الالجئني                مفوض األمم ا        يفيد    -   ٢٠

  .                       إىل فئات األقليـات                                       ً       وينتمي عدد كبري من عدميي اجلنسية حالياً        .  )٣ (                                           عدميو اجلنسية، ويبدو أن األعداد يف ازدياد      
               فهي، وإن حق هلا   .         اهلشاشة              قانونية غاية يف ً  اً                                                          وتثبت األدلة من مجيع املناطق أن أقليات أخرى عديدة تعيش أوضاع

َ      ُ   َّ                                   ما ُتحَرم أو ُتجرَّد من هذا احلق وقد توجد يف                                       ً      جنسية الدولة اليت تعيش فيها، كثرياً                 احلصول على                  مبوجب القانون      ُ    
   .                                 واقع األمر يف وضع من هم عدميو اجلنسية

             من دولة إىل                                                                                          األوضاع اليت أدت إىل حرمان فئات من األقليات أو جتريدها من اجلنسية متشعبة وختتلف                و  -   ٢١
  ن                  ً       ها فترة ال تقل طوالً ع       في                         أصليون يف دوهلم وعاشوا               هم سكان                                      من السكان املنتمني إىل أقليات             وكثريون  .     أخرى

                                                                               ونشأت أقليات أخرى داخل الدول بفعل عمليات داخلية التنوع الثقايف أو            .                                       املدة اليت أقامها فيها غالبية السكان     
   .                         االنتماء والتمتع باجلنسية             غالبية السكان       ما حيق ل                           وبالتايل، حيق هلذه األقليات مثل  .      الديين

                                                      

  ، ٣، العـدد  ١٤٧ العـدد ،  ,The Excluded" "Refugeesمفوض األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني،     )٣(
 .٢، ص ٢٠٠٧اإلصدار 
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                                                                                        السلطة السياسية وخلق فئات حمددة من االنتماء مبمارسة حرمان األقليات وجتريدها من              ة     مركزي   ت        وارتبط  -   ٢٢
  "      حمرومة "                                                 تساعد يف توضيح كيف ميكن أن تصبح األقليات                                           ً      الطريقة اليت أنشئت هبا الدول تارخيياً      و  .               احلق يف اجلنسية  

                           إىل األقليات يف سياق اعتبارات         البيئات  ُ            وُينظر يف مجيع   .                                                 احلق يف اجلنسية، وذلك بوسائل منها إعادة تنظيم الدول   من 
                            كون مثة دولة يسهل التعرف                ، عندما ت   ً الً                            امتدادات لقوى أخرى، مث             ُ  ِ         ً       أوسع واعُتبِرت أحياناً                       ً   جيوسياسية تشمل نطاقاً  

   .          ُ                                      لسياق، قد ُتثار أسئلة بشأن الوالء السياسي واملواالة        ويف هذا ا  .                              متاثلها من حيث التركيبة اإلثنية    على 

                                                                                                         السياسات اليت متيز بشكل صارم بني السكان األصليني املقيمني والوافدين اجلدد على امتداد فترات زمنيـة                 و  -   ٢٣
         لتـدهور                                   املسائل املتصلة باملوارد وحاالت ا              أو تعزز              وقد تفرز     .                                      يف بروز التصورات العنصرية والتمييز               قد تتسبب          طويلة  

           إثنيـة         فئـات                               تقييدية حتول دون اكتساب       ً اً          تفرض شروط     قد                   األقليات، أو           استبعاد                               االقتصادي سياسات محائية حتاول     
   .                لوال تلك الشروط                               اليت قد يكون من حقها التمتع هبا ة َ َن    َ ملواطَ             برمتها حلقوق ا

                                         العاملية األوىل عندما جردت بلدان من         ُ           د ُبعيد احلرب                َّ     تاريخ طويل جتسَّ            الستبعادية                               لتأثري األيديولوجيات القومية ا    و  -  ٢٤
       وحـرم    .                 من جنـسيتهم    ،   سوا ُِ                َّ    ُوِلدوا يف اخلارج وجتنَّ              كانوا قد      ،                                                       بينها بلجيكا وفرنسا وتركيا واالحتاد السوفيايت مواطنني      

   .                                                      ذين البلدين من حقهم يف اجلنسية بشكل يـثري اخلـزي           ه                                             ربغ يف أملانيا والنمسا اليهود املولودين يف         م                  اعتماد قوانني نور  
                                                      ة ال تزال تواجه عواقب مأساوية، من قبيل الطـرد          ـ                      ً                         َّ                     وتثبت أمثلة أحدث عهداً أن األقليات احملرومة أو اجملرَّدة من اجلنسي          

   .                اجلماعي من الدولة

                       آخر لشيوع املعاملة         ً تفسرياً                          وإن ليس ذلك بالضرورة،               عن احلرب                ما تنجم                              ً     وتشكل خالفة الدول، اليت كثرياً      -   ٢٥
     تفكك     وجد      فقد أ  .                                                             يكونون مهاجرين، ولكنهم قد جيدون أنفسهم خاضعني لوالية دولة خمتلفة                     التمييزية ألشخاص قد ال 

                    عـدميي اجلنـسية                                                                                    ً             االحتاد السوفيايت، على سبيل املثال، صراعات عديدة بني القوميات جعلت ماليني األشخاص فعلياً            
                        وسلوفاكيا آالف الغجـر                                            وبشكل مماثل، ترك تفكك وانقسام تـشيك        .                                          يعيشون كأقليات يف سياقات سياسية جديدة     

   .               بل الدولتني اخللف                                                   ِ يف وضع هش أضحى فيه وضعهم من حيث اجلنسية حمط تساؤل من ِق  )       الروما (

          ً                                                                               احلروب، سواًء بني الدول أو داخلها، وعمليات إدماج القوميات وإنشاء الدول اليت يفضي                  ً            وكثرياً ما كانت      -   ٢٦
                                    ما تنشأ املنازعات خبصوص اجلنسية           ً وكثرياً  .                    ييزية جتاه األقليات                                                         إليها انتهاء الرتاعات، عوامل حمورية أفرزت ممارسات مت       

   ،                                                                    واملرتبط يف حاالت عديدة بعوامل ذات نطاق أوسع تتمثل يف الفقر                                                   ً         خلفية الرتاع اإلثين أو اإلقليمي القائم سلفاً         لى ع
   .                       وعدم االستقرار السياسي ،                           والتنافس على املوارد الشحيحة

                                                                              نح اجلنسية، ميكن التحكم يف مسألة احلصول عليها، وذلك، على سبيل املثـال،                                     كانت األسس الرمسية مل        ً وأياً  -   ٢٧
       بكثري                                         ً النسب أو اإلقامة فترة طويلة تتجاوز أحياناً  "      إثبات "                                                   بفرض أعباء أثقل على املنتمني إىل فئات األقليات فيما خيص 

                                            ات الفقرية، سواء من األكثرية أو األقلية،                         ما تعيش اجلماع       ً كثرياً و  .                                                     األبوين املباشرين وقدرة الفرد على استيفاء الشروط      
                                                       ؛ غري أن العراقيل اليت يواجهها املنتمون إىل فئـات                   بريوقراطية                                                           دون وثائق وتفتقر إىل املوارد الالزمة الستيفاء الشروط ال        

      ن أو                آليات احلرمـا                             توجد على الصعيد اإلداري            ما         ً وغالباً  .          أكرب بكثري             هي عراقيل                                       األقليات الذين ليست لديهم وثائق      
                                      وقد ميارس املوظفون على الصعيد احمللي        .                                           عمليات التسجيل والتوثيق وحتديد اهلوية              تدور حول                        التجريد من اجلنسية، و   

    وقد   .                                    إىل أقليات إثنية أو دينية معينة        َّ                 تبيَّن أهنم ينتمون            د من ي  ـ                                                       صالحياهتم وسلطتهم التقديرية بطريقة تتسم بالتمييز ض      
   .                              بتأييد واضح من احلكومة املعنية                ً راجعة وجتري عموماً  لم ل                          ال ختضع هذه األفعال للطعن أو 
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  اعتبارات القانون الدويل -       ًرابعا 
                                                                                                        يقع على الدول، عدا يف حاالت استثنائية حمدودة، واجب محاية وتعزيز كافة حقوق اإلنسان جلميـع مـن                    -   ٢٨

        مـن     ١٠                   عليه يف الفقـرة                                                                                              يوجدون داخل أراضيها، سواء كانوا من مواطنيها أم ليسوا كذلك، على النحو املنصوص              
                                                               وحتظى حقوق مجيع املنتمني إىل أقليات بنفس القدر من احلمايـة             .                               للجنة املعنية حبقوق اإلنسان      ٣١                     التعليق العام رقم    

َ  َّ          ً      ومن املَسلَّم به حالياً     .  )٤ (                             ال يتجزأ من حقوق اإلنسان          ً   جزءاً       بوصفها                                                       أن التزام الدول مبراعاة حقوق األقليات ال يقتصر               
   .            على مواطنيها

                                                                                                           وال جيوز أن تتسم التمييزات املسموح هبا بني حقوق املواطنني وغري املواطنني بالتمييز على أساس اجلـنس أو                    -   ٢٩
                                                         وحيظر القانون الدويل احلرمان أو التجريد من اجلنـسية بـدافع     .                                                 العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين  

                                  ملعايري حقوق اإلنسان الدوليـة             ً   مقتضباً           ً  أدناه حتليالً         الوارد                ويقدم الفرع     .  ت                  املنتمني إىل األقليا           الستبعاد                   التمييز كوسيلة   
   .                     ذات الصلة يف هذا الصدد

ْ احلق يف مح  - ألف    ل جنسية      

                                                                           من حقوق اإلنسان األساسية املكفولة دون متييز على أسس العرق أو اللون أو األصل         هو            ل جنسية          ْ   احلق يف محْ    -   ٣٠
                                               من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، اليت تعلن          ١٥             وعدا املادة     .  )٥ (                   ل القومي أو اجلنس                                      اإلثين أو اللغة أو الدين أو األص      

  .  )٦ (                                                      ل جنسية يف عدد من الصكوك الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان                                         ْ         هذا احلق بعبارات قطعية، جيري تأكيد احلق يف محْ        
  .                                    ياسية تؤكد حق كل طفل يف اكتساب جنسية                                      من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والس    ٢٤      املادة    من   )  ٣ (        فالفقرة 

  .  )٧ (                                                   الدول بضمان هذا احلق بطريقة ختلو من التمييز                                                                    االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري            لزم   ُ ُت و
               واالتفاقيـة       ١٩٦٩                                                         هذا احلق يف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنـسان لعـام                      النص على                                وعلى الصعيد اإلقليمي، يرد     

                                                      

 ٢٣ ورقـم  ١٥اص باحلقوق املدنية والسياسية؛ والتعليقني العامني رقـم      من العهد الدويل اخل    ٢٧نظر املادة   ا )٤(
 . بشأن األقليات١٩٩٢ من إعالن عام ٣ و٢للجنة املعنية حبقوق اإلنسان؛ واملادتني 

 .٢ و١ نيمن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الفقرت ٢من املادة ) ١(الفقرة انظر  )٥(

ـ وتفاقية حقوق الطفل بشكل صريح على أنه ينبغي تسجيل الطفل فور ميالده              من ا  ٨ و ٧نص املادتان   ت )٦( ه أن
وعالوة علـى ذلـك،   .  لوال ذلكعدمي اجلنسيةإذا كان سيصبح   يتمتع منذ الوالدة باحلق يف اكتساب جنسية، وخباصة         ينبغي أن   

 وجتسد اتفاقية ختفيض حاالت انعـدام       ".ةتتعهد الدول األطراف باحترام حق الطفل يف احلفاظ على هويته، مبا يف ذلك اجلنسي             "
اجلنسية اتفاقية حقوق الطفل وذلك بنصها يف مادهتا األوىل على أن الدول ينبغي أن متنح اجلنسية جلميع من يولدون على أراضيها                     

 .ممن قد يصبحون عدميي اجلنسية

على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،       من اتفاقية القضاء     ٩ املادة   وانظر أيضاً . ٥من املادة   ‘ ٣‘) د(الفقرة  نظر  ا )٧(
إعالن حقوق أيضاً يعترف به وينظمه هو حق ل جنسية احلق يف ْمحو. اليت تكفل أن ينطبق هذا املعيار بالتساوي على الرجل واملرأة

 .الشعوب األصلية املعتمد مؤخراً
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        املالحظات    يف                         واإلقليمي، مبا يف ذلك                 فقه الدويل                  ل جنسية يف ال           ْ   باحلق يف محْ      ً  أيضاً    ُ  ِ     اعُترِف   و  .  )٨ (                  وبية بشأن اجلنسية      األور
                                                                                                        اخلتامية هليئات معاهدات األمم املتحدة، وخباصة اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة 

        احملكمـة        عـن                                                           ا الصدد عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنـسان و                                 صدرت أحكام مهمة يف هذ     و  .            حقوق الطفل 
   . )٩ (                    األوروبية حلقوق اإلنسان

                                     مي حقوق اإلنسان ملـن هـم عـدميو              أن حت                           ل األشخاص عدميي اجلنسية و       ْ   جعْ  ى   فاد      أن تت                على الدول     ب  وجي  -   ٣١
       األشخاص       بوضع                     االتفاقية املتعلقة    و                                     اتفاقية ختفيض حاالت انعدام اجلنسية                                       وهذه االلتزامات مدونة ومفصلة يف        .       اجلنسية

   . )١٠ (              من التصديقات              ً  بعدد قليل جداً ّ الّ                             غري أن هاتني االتفاقيتني مل حتظيا إ  .            عدميي اجلنسية

  )              ُِ                                 ح اجلنسية ملن ُوِلدوا على أراضـي الدولـة          ْ مْن (             حق األرض     ا                                             والقاعدتان األساسيتان ملنح اجلنسية مها مفهوم       -   ٣٢
                ً                                                              ق دول عديدة مزجياً من هذين املبدأين إىل جانب قواعد معقدة تتعلق بطـرق                  وتطب   ).                حها حبكم النسب    ْ مْن (           وحق الدم   

                                                            لدول امتياز اعتماد قوانني حتكم مسائل اكتساب اجلنسية أو          ل و  .                                                  أخرى للحصول على اجلنسية، مثل التجنس والتسجيل      
                             ل املتصلة بتنـازع قـوانني                          املتعلقة ببعض املسائ        ١٩٣٠            الهاي لعام            اتفاقية         من    ١        واملادة    .  )١١ (                         التنازل عنها أو فقداهنا   

                                             يعود لكل دولة أمر حتديد من تعتـربهم رعاياهـا    "            على أنه     ها  نص ب                                        هذا املعيار العريف من القانون الدويل            جتسد          اجلنسية
    طين   الو       لقانون   با                  تعترف الدول األخرى  "                                                غري أن االتفاقية حتدد شروط هذه املسألة بنصها على أن   .  "               حبكم قانوهنا اخلاص

   . "                                                                                        مع املعاهدات الدولية واألعراف الدولية ومبادئ القانون املعترف هبا بشكل عام فيما يتعلق باجلنسية               بقدر ما يتماشى 

   من        للدول                ما هو ممنوح           تقييد      يف    ،    ١٩٣٠                                       منذ اعتماد اتفاقية الهاي يف عام         ،                              غري أن القانون الدويل استفاض      -   ٣٣
                         باشتراطه أن حترص علـى           وذلك                        زل عنها أو فقداهنا                                                            وضع القوانني اليت حتكم أمور اكتساب اجلنسية أو التنا                اختصاص  

                                             وهكذا، أصدرت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق        .                                                                  احلماية الكاملة حلقوق اإلنسان يف ممارستها هلذه السلطة التقديرية        
   :                    ً            على سبيل املثال، حكماً ينص على أن         اإلنسان،

                                                      

د االتفاقية األوروبية بـشأن     وتؤك. من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان     ٢٠من املادة   ) ٣(و) ١(الفقرتان   )٨(
 بشأن تفادي حاالت انعدام اجلنـسية يف        يةوروباألتفاقية  الوعالوة على ذلك، ستشكل ا    . ٤اجلنسية نفس هذه املبادئ يف مادهتا       

ـ   مهماً، مبجرد دخوهلا حيز النفاذ، معياراً    ٢٠٠٦سياق خالفة الدول لعام      ل  للحماية، مبا يف ذلك نصها على كفالة احلـق يف ْمح
 . اإلقامة ووجود رابط تارخييةجنسية جلميع من كانت لديهم اجلنسية وقت خالفة الدولة يف حال

 ال تنص صراحة على احلق      ١٩٥٠ أن االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية لعام           مع )٩(
األوروبية، اليت خلصت، على سبيل املثال، إىل أن بل احملكمة ل جنسية، فإن هذا احلق حظي باحلماية يف خمتلف احلاالت من ِقيف ْمح

 من االتفاقيـة    ٣ للمادة   احلرمان التعسفي من اجلنسية ميكن أن يرقى إىل مستوى املعاملة الالإنسانية أو املهينة وأن يشكل انتهاكاً               
 مـن االتفاقيـة     ٨ للحق يف احتـرام احليـاة اخلاصـة واألسـرية الـذي تكفلـه املـادة                  قد يشكل انتهاكاً  واألوروبية، بل   

)E/CN.4/Sub.2/2003/23( ١٠، الفقرة.( 

 . على التوايل تصديقا٦٢ً و٣٤ )١٠(

وق اإلنسان أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ـة حبقـة املعنيـعالوة على ذلك، تعترب اللجن )١١(
عود إىل الدولة أمر حتديد من تقبلـه علـى          ال يسلم حبق األجانب يف دخول أراضي دولة ما واإلقامة فيها وأنه من حيث املبدأ ي               

 .كتسب حق التمتع باحلقوق املبينة يف العهدغري أنه مبجرد السماح لشخص بالدخول ُي. أراضيها



A/HRC/7/23 
Page 11 

           ينحـصر                                      ً         ال ميكن اعتبارها يف الوقت الراهن أمراً                                                                     الطرق اليت تنظم هبا الدول املسائل اليت هلا أثر على اجلنسية           "
                              بالتزاماهتا بكفالة احلماية                                                  ً        ن تلك الصالحيات املخولة للدولة يتحدد نطاقها أيضاً        أل                         ضمن نطاق واليتها؛ ذلك     

                                                              املوقف املذهيب التقليدي، الذي كـان ينظـر إىل اجلنـسية                           ً   لقد تطور تدرجيياً      و      . ...                     الكاملة حلقوق اإلنسان  
   . )١٢ ( "                من حقوق اإلنسان          على أهنا حق        للجنسية               ً  حبيث أصبح تصوراً                            صية متنحها الدولة لرعاياها،             باعتبارها خا

                                                                               باحلرمان من اجلنسية مبقتضى القانون الدويل، حىت لو تسبب ذلك يف انعـدام              ُ                     ً      ُيسمح يف حاالت حمدودة جداً      -   ٣٤
                                       إطار املراعاة الواجبة للضمانات اإلجرائية                                                             غري أن أي حرمان من اجلنسية من هذا القبيل ينبغي أن جيري يف         .  )١٣ (      اجلنسية

   .                                                        واملوضوعية، مبا يف ذلك احلق يف الطعن يف القرار لدى حمكمة مستقلة

  حمورية عدم التمييز - باء 

                             ، الذي لـه صـلة خاصـة             نتقاص         ُ                                                                    إن الدول ُملزمة عالوة على ذلك مبعيار عدم التمييز الدويل غري القابل لال              -   ٣٥
                                االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع      من  ١      املادة    من   )  ٣ (        فالفقرة   .                      ى أساس العرق طابع عريف                ولعدم التمييز عل  .         باألقليات

                                                                      على أن االتفاقية ال جيوز تفسريها على أساس أهنا متس بأي طريقة ما                  تنص                                               أشكال التمييز العنصري، على سبيل املثال،       
           تنطـوي    ّ الّ                                      بينما توضح أن تلك األحكام ينبغي أ         س                                                           ُّ          تعتمده الدول األطراف من أحكام قانونية بشأن اجلنسية أو التجنُّ         

           للجنـة     ٣٠                               من التوصية العامة رقـم         ١٤        الفقرة              هذا املبدأ                           وعالوة على ذلك، تؤكد       .                                 على متييز ضد أي قومية بعينها     
                                                                                                          القضاء على التمييز العنصري بشأن التمييز ضد غري املواطنني بإشارهتا من جديد إىل أن احلرمان من اجلنسية على أساس     

                                                اللتزامات الدول األطراف بكفالة متتع األشخاص                                                                 ً            لعرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين يشكل انتهاكاً            ا
      تتعرض    ّ الّ                                                                      ويف هذه التوصية العامة، تدعو اللجنة الدول كذلك إىل احلرص على أ             .  )١٤ (        ل جنسية                  ْ     دون متييز باحلق يف محْ    

                                                                         لق باحلصول على اجلنسية أو التجنس وإيالء االنتباه الواجـب للعوائـق                                                             فئات معينة من غري مواطنيها للتمييز فيما يتع       
                عدم التعسف بقدر      مبدأ                          وينطبق مبدأ عدم التمييز و  .                                                          احملتملة اليت قد حتول دون جتنس املقيمني فترة طويلة أو بصفة دائمة

      وعالوة    ).    ١٠٧         الفقرة  ،E/CN.4/Sub.2/1988/35 (                    حرمان فرد من جنسيته           من امتياز       للدول              ما هو ممنوح               متساو على   
       مـن                                                                   ً     العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفـل عـدداً        كل من                        على ذلك، وبينما يسرد   

                                                      

 OC-4/84الرأي االستـشاري    . س يف دستور كوستاريكا   التعديالت املقترح إدخاهلا على البند املتعلق بالتجنُّ       )١٢(
 .٣٣ و٣٢الفقرتان ، ٤ الرقم ، A السلسلة.١٩٨٤يناير / كانون الثاين١٩املؤرخ 

 بشأن حالة انعدام اجلنسية، ُيسمح للدول بتجريـد أشـخاص مـن             ١٩٦١ من اتفاقية عام     ٨مبوجب املادة    )١٣(
ـ  بطريقة ُت"أو عندما يتصرف الشخص " احلصول عليها بالتحريف أو التزوير "جنسيتهم يف حاالت من بينها مثالً       رراًـلحـق ض

 . من االتفاقية األوروبية بشأن اجلنسية٧ املادة انظر أيضاً". وية للدولة باملصاحل احليخطرياً

 / تـشرين األول   ١التمييز ضد غري املـواطنني،      :  للجنة القضاء على التمييز العنصري     ٣٠التوصية العامة رقم     )١٤(
تان،  عـن ذلـك املالحظـات اخلتاميـة للجنـة مناهـضة التعـذيب، تركمانـس                انظر فـضالً  . ٢، الفقرة   ٢٠٠٤أكتوبر  

CERD/C/TKM/CO/5  ،؛ واملالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعـذيب، االحتـاد         ١٦، الفقرة   ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين  ١
؛ واملالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب، كرواتيـا،        ١٥، الفقرة   ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢،  CERD/C/62/CO/7الروسي،  

CERD/C/60/CO/4 ،؛ واملالحظــات اخلتاميــة للجنــة حقــوق الطفــل، ليربيــا، ١٤قــرة ، الف٢٠٠٢مــايو / أيــار٢١
CRC/C/15/Add.236  ،مجهوريـة الكونغـو     ،؛ واملالحظات اخلتامية للجنة حقـوق الطفـل       ٣٣، الفقرة   ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١ 

 .٢٩ و٢٨ ني، الفقرت٢٠٠١يوليه /وزـمت ٩، CRC/C/15/Add.153الدميقراطية، 
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                                                                            ع اتفاقية حقوق الطفل نطاق هذه احلماية ليشمل التمييز الذي قد يتعرض                                      ِّ     ظر التمييز على أساسها، توسِّ                 ُ   العوامل اليت حيُ  
   .    بويه                        له الطفل على أساس هوية أ

                                           ديلسيا يني وفيوليتا بوسيكو ضد اجلمهورية                                                                       وأكدت حمكمة البلدان األمريكية يف القرار الذي اختذته يف قضية             -   ٣٦
                                                                                                         حظر احلرمان التعسفي من اجلنسية وتطبيق تدابري تتسم بالتمييز يف جمايل منح اجلنسية والتمتـع بـاحلقوق                             الدومينيكية  

                                                                ً     اد األورويب، يشكل احلظر احملدد للتمييز على أساس االنتماء القومي أمـراً          ويف االحت   .  )١٥ (                          واحلريات على أساس اجلنسية   
                                                                                                             يف معاهدة اجلماعة األوروبية بوصفه أحد مبادئها الرئيسية، ويتجلى بشكل ملموس يف أحكام أخرى يف إطار                       ً متجذراً

      وحرية   )   ٤٣       املادة   (             وحق اإلنشاء     )   ٣٩       املادة   (                                                       ُّ                     املعاهدة تتعلق حباالت حمددة، منها، على سبيل املثال، حرية تنقُّل العمال            
      يـة     وروب  األ        تفاقية   ال ا                                   االتفاقية األوروبية بشأن اجلنسية و            كل من       ظر   حي                  ويف جملس أوروبا،       ).   ٥٠       املادة   (              تقدمي اخلدمات   

                                                             التمييز العنصري واإلثين فيما يتعلق باحلصول على اجلنسية                                                                بشأن تفادي حاالت انعدام اجلنسية يف سياق خالفة الدول        
   .      منها       واحلرمان

                              مع األهداف واملقاصـد املـشروعة               تلك املعاملة         توافق  ة       يف حال ّ الّ                                           وال جتوز املعاملة التمييزية يف منح اجلنسية إ      -   ٣٧
                                                                                       تها االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري وغريها من املعاهدات               وضع                          للحكومة ضمن احلدود اليت     

             وعلى سـبيل     .  )١٦ (                                  لتحقيق ذلك اهلدف وتتناسب معه         الزمة              غاية مشروعة          بيقها        خي تط                                الدولية حلقوق اإلنسان وإذا تو    
                           س علـى أهـايل أمريكـا                       ُّ     أقل صرامة للتجنُّ                             ً     س ليست متييزية بفرضها شروطاً                            ُّ    أن قواعد كوستاريكا للتجنُّ    ُ     ُرئي          املثال،  

                      وضوعية وشائج تارخيية                  من الناحية امل         لديهم                                                                     الوسطى واألمريكيني ذوي األصول األيبريية وذوي األصول اإلسبانية ألن          
                                                             ويتيح وجود هذه الوشائج احتمال أن يندمج هؤالء األفـراد            .                       مع الشعب الكوستاريكي      ً  كثرياً                         وثقافية وروحية أوثق    

                                                    ل املعتقدات التقليدية والقيم واملؤسسات اليت مـن         ُّ بُّ                                                                 بسهولة أكرب يف اجملتمع الوطين وأن يكون لديهم استعداد أكرب لتق          
   . )١٧ (           احلفاظ عليها                     حق الدولة ومن واجبها 

  اجلنسية والتمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية - جيم 

                                                                                                         حسب ميثاق األمم املتحدة وشرعة احلقوق العاملية واالتفاقيات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان ومنها، على                -   ٣٨
                              صكوك اإلقليمية حلقوق اإلنسان،          وال                                                                     االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم                      سبيل املثال،   

                                                                                                           حيق لكل شخص التمتع جبميع احلقوق واحلريات، دون أي متييز من أي نوع، مبا يف ذلك األصل القومي أو املولـد أو             
   . )١٨ (                غري ذلك من األحوال

                                                      

، احلكـم   الفتاتني يني وبوسيكو ضد اجلمهورية الدومينيكية     نسان، قضية   حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإل     )١٥(
 .٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٨الصادر يف 

 .٤املرجع نفسه، الفقرة  )١٦(

 .٦٠س يف دستور كوستاريكا، الفقرة انظر التعديالت املقترح إدخاهلا على البند املتعلق بالتجنُّ )١٧(

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل  من٢ من اإلعالن العاملي واملادتني   ٢انظر املادة    )١٨(
 من ميثـاق اللجنـة      ٢ن االتفاقيتني األوروبية واألمريكية واملادة      ـ م ١اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملادة       

 .األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب
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                                            بشأن وضع األجانب مبوجب العهد، على أن          ١٥                                                             وتنص اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف تعليقها العام رقم            -   ٣٩
                                                                                                                       احلقوق املبينة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تنطبق على اجلميع بصرف النظر عن املعاملة باملثـل                   

                                                        وينبغي كفالة كل حق من احلقوق املدرجة دون متييز بني               ها؛ ي                                           عما إذا كانوا من حاملي اجلنسية أو عدمي                     وبصرف النظر   
                        استثناءات هذه القاعدة          تتعلق   و  .                                                 نني حيميهم الشرط العام املتمثل يف عدم التمييز                                            املواطنني وغري املواطنني، ألن غري املواط     

                                من العهد على وجه التحديد        ٢٥             وتشري املادة     .                                                 احلقوق املتصلة باملشاركة السياسية وحرية التنقل      ب                     العامة بشكل رئيسي    
                                   واالنتخاب واالستفادة من اخلدمات                                الشؤون العامة والتصويت       تسيري                               فيما يتعلق حبقوق املشاركة يف        "          كل مواطن  "    إىل  
     يف                         ً     جيوز للدول أن تتخذ قراراً        إذ    .                                                    لألجانب حبق دخول أراضي بلد واإلقامة الدائمة فيه                 ً   العهد أيضاً           ال يقر       و  . )١٩ (      العامة

            غري أن احلق     .                                                                                      ال يضمن العهد سوى احلق يف حرية التنقل ملن يوجدون بصفة شرعية على أراضي الدول               و  .           هذا الصدد 
   .                    بلد ما مضمون لكل شخص         يف مغادرة 

                                                                                                          وفيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية، ينص العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية والثقافيـة                 -   ٤٠
                                           ، مع احلرص الواجب على حقـوق اإلنـسان                   جيوز هلا                           على أن البلدان النامية      ٢           من املادة     )  ٣ (        الفقرة                 واالجتماعية يف   

                   وينبغي تفسري اإلشارة   .                                               احلقوق االقتصادية املعترف هبا يف العهد لغري مواطنيها        كفالتها     مدى                          واقتصادها الوطين، أن تقرر 
َ                                                       متاَرس هذه السلطة التقديرية بشكل يتسم بالتمييز وأ         ّ الّ       تضمن أ           على أهنا     "                                احلرص الواجب على حقوق اإلنسان     "    إىل      ّ الّ   

                                                افة إىل ذلك، ينبغي اإلشارة إىل وجود بلـدان              وباإلض  .                                                             متس بالتايل بشكل غري متناسب أقليات معينة من غري املواطنني         
                                                     تصديقاهتا حتفظات أو إعالنات هتدف إىل الـسماح هلـا           ب                           يف العهد وأخرى أرفقت             ً   أطرافاً                      ً    متقدمة النمو ليست دوالً   

   .           االقتصادية  هم    حقوق        عاجل هبا                                               ُ بالتمييز بني املواطنني وغري املواطنني يف الكيفية اليت ُت

  األقليات اجلنسية والتمتع حبقوق - دال 

 من العهـد الـدويل      ٢٧ تفسرياً للمادة    ،١٥رت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم          ذك  - ٤١
 ٢٧أقلية باملعىن املقصود يف املـادة  يشكلون األجانب ما كان    أنه ال جيوز حيث    ،اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

م وممارسة شعائره واستعمال لغتهم، وذلك باالشتراك مع بـاقي          حرماهنم من حق التمتع بثقافتهم واجملاهرة بدينه      
 بشأن حقوق األقليات   ٢٣يف تعليقها العام    ذلك املبدأ   شرح  يف   اللجنة   هبتسأ،  اذهوعالوة على   . أفراد مجاعتهم 

ضي بتأكيدها أنه ليس شرطاً عندما يتعلق األمر بانطباق حقوق األقليات على األقليات اليت توجد داخل حدود أرا
ال يهم حتديد مدة الوجود اليت توحي هبا عبارة ودولة ما أن يكون األفراد املتوخى محايتهم مواطين الدولة الطرف؛ 

 أن يكونوا من الرعايا أو املواطنني، ليس من الضروري أن يكونـوا مـن املقـيمني     ومثلما ليس شرطاً  ". يوجد"
.  يف دولة طرف أو حىت زوارها من ممارسة تلـك احلقـوق  وبالتايل، ال جيوز حرمان العمال املهاجرين     . الدائمني

ويتعزز هذا املوقف أكثر باملبدأ املتمثل يف أن وجود أقلية قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية يف دولة ما ال يتوقـف                       

                                                      

 . املتعلقة باملشاركة السياسية٢١يف املادة " املواطنني" إىل جتدر اإلشارة إىل أن اإلعالن العاملي ال يشري )١٩(
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راج وقد ُرِفض بالفعل خمتلف االقتراحات الداعية إىل إد       . )٢٠(على قرار تتخذه وإمنا يتحدد وفق معايري موضوعية       
  .)٢١(ريف األقلياتااجلنسية كعنصر الزم يف تع

م ن عد، اعتربت احملكمة األوروبية االنتهاكات املزعومة لالتفاقية األوروبية مقبولة بصرف النظر ع        كذلك  - ٤٢
  .)٢٢(إىل األقليات املتضررة من مواطين الدول األطراف املعنيةكْون املنتمني 

 نسية بوصفها املعيار الوحيد احلاسم لتحديد إمكانية التمتع ببعضلقد جتاوزت املناقشات حبث مسألة اجلو  - ٤٣
فقد . ت عناصر أخرى، من قبيل طول مدة اإلقامة يف دولة ما، أمهية يف حتليل هذه املسألةبحقوق األقليات؛ واكتس

 أخـرى يف     بشأن األقليات عن أخذ عوامل     ١٩٩٢دافع الفريق العامل املعين باألقليات يف تعليقه على إعالن عام           
االعتبار وأكد من جديد املبدأ العام املتمثل يف أن اجلنسية ال ينبغي بالتايل أن تشكل معيار متييز حلرمـان بعـض           

وجيوز، على سبيل املثال، أن تتمتع األقليات الـيت تعـيش           . األشخاص أو اجملموعات من التمتع حبقوق األقليات      
ملثيالهتا  تعلق باستعمال اللغة وأمساء الشوارع واألماكن ختتلف عماجمتمعة يف جزء من أراضي دولة ما حبقوق فيما ي

  .)٢٣(املتفرقة، وجيوز هلا يف بعض األحوال التمتع مبختلف أشكال االستقالل الذايت احمللي

  أثر احلرمان أو التجريد من اجلنسية بدافع التمييز على األقليات -  خامساً
د األشخاص  ه أعاله، فإن الدول ال تزال تتَّبع ممارسات حترم أو جترِّ          رغم وجود اإلطار القانوين املشار إلي       - ٤٤

هلا أثـر  و ،عواقب حرمان فئات األقليات أو جتريدها من اجلنسية هائلةو. من اجلنسية بطريقة تنطوي على التمييز  
نسية ال تزال  أن اجل علىممارسة الدولدلل وت. )٢٤(ع املتضررين ودرجة اندماجهم يف اجملتمةعيشمسليب على أحوال 

  .أمهية عندما يتعلق األمر باجلوانب العملية للتمتع بالعديد من احلقوق األساسية، مبا يف ذلك حقوق األقلياتذات 

                                                      

 .٢- ٥، الفقرة ١٩٩٤أبريل / نيسان٨، )٢٧املادة (حقوق األقليات : ٢٣التعليق العام رقم  )٢٠(

، رفضت اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات املوافقة على ١٩٧٩على سبيل املثال، يف عام  )٢١(
وعالوة على ذلك، . يسكو كابوتوري املقترح ملصطلح األقلية، ألنه ضم اجلنسية ضمن عناصرهتعريف املقرر اخلاص فرانس

ريف الدول اممارسة الدول يف أوروبا، يتمثل يف أن إدراج اجلنسية على هذا النحو كمعيار يف تعدلل عليه مثة خطر، ت
انظر التقرير املتعلق بغري . غري احلاملة للجنسيةلألقليات قد يفضي إىل إضفاء الشرعية على إنكار حقوق األقليات لألقليات 

 . على التوايل٣١إىل  ٢٠ و١٠املواطنني وحقوق األقليات، الفقرات 

  ،اللجنة األوروبية للدميقراطية عرب القانون، التقرير املتعلـق بغـري املـواطنني وحقـوق األقليـات                )٢٢(
CDL - AD (2007) 001 ،١٨، الفقرة ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٦ و١٥، البندقية. 

تعليق الفريق العامل املعين باألقليات على إعالن األمم املتحدة حلقوق األشخاص املنتمني إىل أقليـات             )٢٣(
 .١٠، الفقرة )E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2(قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية 

 وانظر أيضاً ). CERD/C/SR.1624(انظر املناقشة املواضيعية املتعلقة بغري املواطنني والتمييز العنصري          )٢٤(
 .١٤، الفقرة )CCPR/CO/77/EST(املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان ، إستونيا 
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صر بعض الدول بشكل صريح التمتع حبقوق األقليات على املواطنني، أو على األقليات اليت تعترف هبا تقْو  - ٤٥
اجملرَّدة من اجلنسية حتديات إضافية فيما يتعلق باحلق يف محاية وتعزيز هويتها            احملرومة أو   األقليات  وتواجه  . قانوناً

ويـؤدي  . الثقافية اجلماعية، ويشمل ذلك االعتراف بلغات األقليات واستعماهلا أو حرية ممارسة شعائر أدياهنـا             
  ت وحتريـف    إىل العجز عن املشاركة السياسية، وذلـك بكـتم أصـوات األقليـا             احلرمان من اجلنسية عموماً   

  .متثيلها السياسي

وبربط الدول بني اجلنسية وحقوق امللكية والعمل واالستفادة من اخلدمات، فإهنا تتيح التمتع بـالثروات              - ٤٦
وألن هذه األخرية تعاين من الفقر وتكون       . واملوارد للفئات اليت تفضلها على حساب تلك اليت ترغب يف هتميشها          

. ل التمكني وتفقد محاية الدولة وتصبح عرضة ملزيد من التمييزُبإهنا ُتجرَّد من ُس، فغري متعلمة يف كثري من األحيان
الوجوَد الفعلي ألقلية يف دولة ما كون وميكن أن ي. لطرد أو الترحيل التعسفينيل ما تتعرض هلجوم عنيف أو وكثرياً
  .عدم متتعها باجلنسيةعلى أساس الطرُد اجلماعي مهدداً ب

ظروف األمن البشري   إىل تقويض   يش جمموعات كبرية من األقليات وحرماهنا من حقوقها         هتمقد يؤدي   و  - ٤٧
 وكانت بالفعل مجاعات    ،وإذا كانت األقليات توجد يف املناطق احلدودية      . بذور التخلف واالضطراب  غرس  وأن ي 

ـ   املتعمد لفئات سكانية حمددة قد تكون له تداعيات هائلة          الستبعاد  عرب وطنية حمددة، فإن ا      يلداخعلى األمن ال
  .اإلقليمي على حد سواءاألمن و

ثار املأساوية آل عن اففضالً. ويف مثل هذه الظروف، ال خيسر األفراد وحدهم بل الدول كذلك، يف اجململ  - ٤٨
  . ص قاعـدة اإليـرادات املاليـة   لرتاع، ختسر الدول من حيث تدين اإلنتاج االقتصادي وتقلُّ لوالنعدام االستقرار   

 حلرماهنم من االستفادة الكاملة من فرص التعليم        يع املنتمون إىل األقليات املسامهة بكامل إمكاناهتم نظراً       وال يستط 
 تشجع فيهـا    ويف ظل القمع واتباع برامج التجريد من اجلنسية، قد ختلق الدول أوضاعاً           . العايل والعمالة املاهرة  

ويف احلاالت القصوى، قد تكون املضاعفات وخيمة . هاالقيود على فرص التعليم والعمل على نزوح األدمغة وفرار
  .نطاقه األوسعبعلى أفراد جمموعات معينة من األقليات وعلى اجملتمع ككل وعلى استقرار الدولة 

   املمارسات اإلقليمية- سادساً 
دناه ال يقدم أالوارد رغم أن األمثلة على ممارسات احلرمان من اجلنسية عديدة يف مجيع املناطق، فإن الفرع   - ٤٩

ال ُتعـَرض   هي  و. ها مشاورة اخلرباء  تسوى مناقشة مقتضبة لعدد من األمثلة على صعيد البلدان واجملتمعات تناول          
 من التطورات أدناه تشمل عدداًتها مناقشاليت ترد فاألمثلة . باعتبارها قائمة شاملة للحاالت وال باعتبارها أسوأها

  .وىل يف االجتاه الصحيحأغري أهنا تظل جمرد خطوات . ت مؤخراًدثالواعدة اليت ح

   أفريقيا- ألف 

إيالء  ما تكون مسألة اجلنسية شديدة التعقيد يف أفريقيا ألن القوى االستعمارية رمست احلدود مع                كثرياً  - ٥٠
 وكما هـو    .الدول األفريقية متعددة األعراق والثقافات    أغلبية  و. قليل من االكتراث للشعوب اليت تسكن القارة      

بِروا يف حـاالت                    مبيَّن أدناه، مل ُيدَرج السكان من األقليات قط يف بعض احلاالت ضمن فئة املواطنني، بينما اعُت
ففي السنوات األخرية، أدى االنتشار املتزايد      . أخرى يف بداية األمر مواطنني وُحرِموا بعدئذ عن قصد من اجلنسية          
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هم جتريد أشـخاص حمـددين      يستهويبعض السياسيني   جعل   احلزبية إىل    للدميقراطية القائمة على أساس التعددية    
ويف نفس الوقت، أدى االهتمام     . وجمموعات كاملة من األقليات من اجلنسية خدمةً للمصلحة السياسية ألحزاهبم         

تكون رحل غري أن الرُّحَّل وأشباه ال  . األشخاص إىل حيازة ما يثبت هويتهم     تزايد حاجة   املتزايد باألمن الوطين إىل     
  لديهم يف كثري من األحيان صالت بعدة دول ولكن قد يتعذر عليهم إثبات أن لديهم جنسية أي منـها ألهنـم                     

  .مل ُيسجَّلوا قط لدى مولدهم ومل حيصلوا على وثائق اهلوية الشخصية

ا إىل منتصف ففي كوت ديفوار، فجَّرت مسألة اجلنسية املتنازع يف أمرها احلرب األهلية اليت ترجع أصوهل  - ٥١
 يتالعبون بتفسري أحكام اجلنسية ، حسبما تفيد التقارير،التسعينات من القرن املاضي، عندما أخذ القادة السياسيون

مرشحني سياسيني علـى ذلـك      استبعاد   عن قطاع واسع من السكان اإليفواريني و       الغامضة لرتع اجلنسية فعلياً   
الترشح أهلية بعض األفراد من لتجريد نتخايب والدستور إللقانون ااألساس، مع اإلقدام يف نفس الوقت على تعديل ا

 ماليني مقيم مـن     ٣الرتاع يف كوت ديفوار إىل مسألة أحقية حنو         قد ُعزي   و. للمناصب حبكم مفهوم اإليفوارية   
 األراضي   والتنافس على املوارد من    ، واستغالل اإلثنية لتحقيق املكاسب السياسية     ،اجلنسيةيف أن حيملوا    املهاجرين  

  واغـادوغو للـسالم    أوينبع بعض التفـاؤل مـن اتفـاق         . )٢٥("املهاجرين"ومجاعات  " األصلية"عات  امبني اجل 
فعمالً به، قامت حكومة الوحدة الوطنية حبمالت للتسجيل املتأخر للمواليد وأصدرت شـهادات             . ٢٠٠٧لعام  

  .ر إىل حد كبري على جناح هذه العمليةم واالستقراالوسيتوقف الس. ميالد ميكن استعماهلا إلثبات اجلنسية

ماعـة  اخلاص جب ومن بني احلاالت العديدة الطويلة األمد يف أفريقيا الوضع غري اآلمن من حيث اجلنسية                 - ٥٢
، ١٩٧٢في عام ف. بانيامولينج، وهي أقلية ُتعترب من األصل التوتسي، مقيمة يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية

  نسية جلميع املنحدرين من األصل الرواندي أو البوروندي الذين استقروا يف البلـد قبـل               منح مرسوم رئاسي اجل   
آخر يقيم حقوق اجلنسية على أساس التحـدر مـن          قانون  هذا القانون   حل حمل   ،  ١٩٨١ويف عام   . ١٩٥٠عام  

ولينج االحتفـاظ    على أفراد مجاعة بانيـام     ، ما جعل من املستحيل تقريباً     ١٨٨٥السكان املقيمني يف اإلقليم عام      
 أعـاد   ٢٠٠٤ إىل سن قانون جديد للجنـسية يف عـام           ت مؤخراً دثوقد أفضت عملية السالم اليت ح     . باجلنسية

، بأفراد مجاعة بانيامولينج كمواطنني كونغوليني على أساس إقامتـهم          ٢٠٠٥االعتراف، إىل جانب دستور عام      
 منها، مبا يف ذلك ما يتعلق باالستقرار يف املنطقـة،           ىخمتوما هو   ولكي حتقق هذه التعديالت     . التارخيية يف البلد  

 من املعاملة ، حسبما تفيد التقارير،وال يزال املنتمون إىل أقلية بانيامولينج يعانون. ينبغي أن حيظى تنفيذها باألولوية
  .التمييزية والتوترات اإلثنية على هذا األساس

أن أتباع البهائية يف مصر الذين تفيد التقارير أهنم ال ُيعتَرف            للخبرية املستقلة معلومات بش     أيضاً قُدِّمتو  - ٥٣
وبدون بطاقات . هبم كأقلية دينية وأهنم يواجهون صعوبات يف احلصول على بطاقات اهلوية الالزمة إلثبات اجلنسية

ت مصرفية اهلوية السليمة، يواجه البهائيون على حد ما يقال صعوبات يف تسجيل أبنائهم يف املدارس وفتح حسابا
ومنعهم من تعريف أنفسهم    . واالستفادة من اخلدمات احلكومية، مبا يف ذلك التعليم والعمل        ومزاولة أعمال حرة    

تكرر يف بلدان أخرى يشكلون فيها أقلية دينية،        ت ة مشكل هحقهم يف محاية هويتهم كأقلية، وهذ     ينتهك  كبهائيني  
                                                      

، كوت ديفـوار،    ٢٠٠٧التقرير العاملي لعام    ،  )هيومان رايتس ووتش   (منظمة رصد حقوق اإلنسان    )٢٥(
 .١٠٣الصفحة 
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 حسبما  ،، أيدت احملكمة اإلدارية يف القاهرة     ٢٠٠٨يناير  /ثاينويف كانون ال  . مجهورية إيران اإلسالمية  يف  وخباصة  
 الكاملة يف اجلنسية بطلبهم     ا الدفوع املقدمة يف قضيتني تتعلقان ببهائيني التمسا استعادة حقوقهم         ،أفادت التقارير 

  علـى  احلكومـة  حتـث اخلـبرية املـستقلة    و.  يف الوثـائق الرمسيـة  ةاالنتماء الديين فارغخانة بترك  هلم  اإلذن  
  .تنفيذ هذا احلكم

، على أساس    حيرمون  إىل األقلية النوبية يف كينيا     نياملنتم بأن   معلومات قُدِّمت أثناء مشاورة اخلرباء    تفيد  و  - ٥٤
من حقهم يف اجلنسية الكينية، رغم أهنم       يقال،  انتمائهم اإلثين وتعاطفهم امللحوظ مع القوة االستعمارية، حسبما         

وهم ممنوعون من .  سنة ويستوفون معايري اجلنسية الكينية مبوجب الدستور١٠٠ربو على يعيشون يف كينيا منذ ما ي
كجماعة إثنية  هبم  وال حيظى النوبيون باالعتراف     . التصويت والترشح للمناصب وطلب العمل وامتالك األراضي      

 يف تسجيل وثائق اهلوية ونتيجة لذلك، يتعرض النوبيون للتمييز". كينيون آخرون"وإمنا ُيصنَّفون فقط كفئة تسمى 
شهادات ميالد آبائهم وأجدادهم، وهذه     إظهار  للحصول على وثائق اهلوية     إذ يلزمهم، حسبما يقال،     . وإصدارها

تلـك  وُيعَتقد أن هذه املعاملة التمييزية تقوم علـى مفهـوم أن   . شروط ال ُتفَرض على املنتمني إىل فئات أخرى  
  احلكومة أن النوبيني الذين يعيشون يف البلد أجانـب مل يتخلـوا عـن              اجلماعة ليست أصلية يف كينيا؛ وتدعي       

  .جنسيتهم السودانية

إىل جتريد احلكومة املوريتانية عمدت ، وعلى أساس توترات نشبت بني الرعاة واملزارعني، ١٩٨٩ويف عام   - ٥٥
 إىل الـسنغال    هتم مجاعياً من جنسيتهم املوريتانية وطرد   السود الذين يشكلون أقلية      موريتاين من    ٧٠ ٠٠٠قرابة  
 إذ ، تطورات إجيابيةحالياًدث وحت.  منهم يف السنغال يعيشون يف خميمات كالجئني٢٠ ٠٠٠وال يزال حنو . ومايل

دة اعإ عملية ٢٠٠٧ن احلكومة، بدعم وعون من مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، بدأت يف عام       إ
ق ثالثي األطراف وقعته احلكومة املوريتانية ونظريهتا السنغالية ومفوضـية          ومبوجب اتفا . طوعية ملن سبق طردهم   

األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، تلتزم موريتانيا باحلرص على أن يتمتع العائدون بنفس حقوق املـواطنني                
  .)٢٦(املوريتانيني اآلخرين

  آسيا - باء 

أو ُجرِّدت تعسفاً من جنسيتها،     ، تشكل أقليات،    اعاتمثة جمموعة من احلاالت يف آسيا ُحرِمت فيها مج          - ٥٦
من النسيج العام للمجتمع بسبب وضعها كأقلية أو ألن أسالفها هاجروا إىل اإلقليم منذ              ال ُتعترب جزءاً    عادةً ألهنا   

يف مناطق أخرى، جنمت هذه األوضاع يف كثري من األحيان عن قوانني كان             كما هو احلال    و. عهد حديث نسبياً  
فئات حمددة من السكان وذلك، على سبيل املثال، بفرض شروط إثبات الكتساب اجلنسية أو استبعاد صد منها الق
 ما تتعرض له النساء من متييـز فيمـا يتعلـق         ويزيد من تعقيد هذه األوضاع أحياناً     . تثبيتها يستحيل استيفاؤها  ل

إدراكاً لألثر السليب لظاهرة عدميي اجلنسية، اختذ       و. باكتساب اجلنسية وتغيريها واالحتفاظ هبا ونقلها إىل أبنائهن       
  .تثبيتهال تدابري ملنح اجلنسية للسكان من األقليات أو عدد من الدول مؤخراً

                                                      

 يف املوقـع اإللكتـروين      ون الالجـئني  مذكرات إحاطة ملفوضية األمـم املتحـدة الـسامية لـشؤ           )٢٦(
www.unhcr.org/news/NEWS/46d7f3042.html. 
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يني، مؤهلة لنيل اجلنـسية مبوجـب       رهايش، وهي مجاعة الب   يردو يف بنغالد  وورغم أن األقلية الناطقة باأل      - ٥٧
هاري كانوا حىت عهد حديث حمرومني مـن        ي ب ٣٠٠ ٠٠٠أن حنو   بفيد  الدستور وقوانني اجلنسية، فإن التقارير ت     

 سنة، مل ُتحَرم هـذه      ٣٠ألكثر من   و. السياسي لباكستان عدم الوالء وبالتأييد    على اهتامات ب  أساساً بناء   اجلنسية  
 فيما ياً قاسكذلك عن بقية السكان وواجهت متييزاًُعزِلت  من اجلنسية فحسب، بل ، حسبما تفيد التقارير،األقلية

ويف تطور مشجع، أوصت احلكومة . مستوى معيشي الئق وولوج عامل التعليم والعملبلوغ يتعلق بالفرص املتاحة ل
  . الذين يقيمون بشكل اعتيادي يف بنغالديشنيهاريي مبنح اجلنسية ملعظم أفراد مجاعة الب٢٠٠٧سبتمرب /يف أيلول

   ١٩٨٥بوتـان جـردَّ يف عـام    اخلاص بنون اجلنسية ووصف املشاركون يف مشاورة اخلرباء كيف أن قا       - ٥٨
األصل اإلثين النيبايل من حقوقهم يف اجلنسية، وهو ما أدى إىل طردهم القسري             ينتمون إىل    فرد   ١٠٠ ٠٠٠حنو  

األصل اإلثين النيبايل ممنوعون من العودة إىل بلـدهم  الذين ينتمون إىل أن البوتانيني بن، واملشاركأفاد و. من البلد 
من بقي منهم يف بوتان حمرومون      و.  اجلنسية و عدمي فعلياًأهنم  ومون من احلق يف محل جنسية يف بلد إقامتهم و         وحمر

  .وخيشون التعرض لطرد مماثل من البلدوضعاً قانونياً حرجاً وهشاً من اجلنسية وال يزالون بالتايل يعيشون 

ا يف ميامنار حمرومون، على أساس هويـة        يوحسب معلومات قُدِّمت خالل مشاورة اخلرباء، فإن الروهينغ         - ٥٩
ويعانون من قيود على حريتهم يف التنقـل        . ١٩٨٢مجاعتهم، من حقهم يف اجلنسية مبوجب قانون اجلنسية لعام          

 وانتهاكات حلقهم يف الصحة     ، يف احلصول على اخلدمات املدنية      وصعوبةً ،حقهم يف التمتع باحلياة األسرية    على  و
وقد تسببت هذه الضروب من احلرمان يف فرار . والضرائب اجملحفةسخرة  ومن ال،اضيهم ومصادرات ألر،والتعليم

  .ا كالجئني إىل البلدان اجملاورة وإىل بلدان أخرىيالعديد من الروهينغ

مشاعر التمييز املتجذرة جتاه أقليات املاديسي والداليت واجلاجنايت بشكل رئيـسي           ُعزي إىل   ويف نيبال،     - ٦٠
غري أن احلكومـة    . اعات من اجلنسية أو جتريدها منها ووضعها املتسم باالفتقار إىل وثائق اهلوية           حرمان هذه اجلم  

 مليـون   ١,٤ من عدميي اجلنسية، من بينهم زهاء         مليون شخص كانوا سابقاً    ٢,٤  لنحو منحت اجلنسية مؤخراً  
، تلته مبادرة حكوميـة يف      ٢٠٠٦باعتماد قانون جديد للجنسية يف عام       ذلك  ر  وتيسَّ. ماديسي من منطقة ترياي   

أبعد املناطق، بغرض إصدار مشل ، مبا ٧٥ إلنشاء ِفرق متنقلة زارت مقاطعات البلد البالغ عددها ٢٠٠٧مطلع عام 
زال مثة حاجة إىل بذل جهود لكفالة استفادة من فاتتهم فرصة هذه العملية مـن فـرص                 توال  . شهادات اجلنسية 

  .لتسجيل املتأخرا

، رغم وجودهم يف البلد منـذ       "املزارع"أو  " ِعزبال"ن يف   و التاميل العامل  ، ُحرِم تارخيياً  ويف سري النكا    - ٦١
يف جمال  صرامةً  قوانني البلد   بسبب أشد    لوضعهم كعمال مزارع و    أجيال، من احلق يف اجلنسية السريالنكية نظراً      

نسية على الفور هلذه اجلماعة     ، أفضت تطورات قانونية إىل منح اجل      ٢٠٠٣وعقب جهود جمتمعية يف عام      . اجلنسية
وقد كان لعيادات متنقلة ومحالت إعالمية دعمتها مفوضية األمم املتحدة الـسامية لـشؤون              . اليت تشكل أقلية  

 إذ تشري التقارير إىل أن      ،غري أنه تلزم املتابعة   . إلشراك املباشر لألقلية املعنية دور هام يف حتقيق النجاح        لالالجئني و 
ـ  ة املـشكل  هكون هذ تالوثائق الالزمة تباطأت يف السنوات األخرية؛ وقد        عملية احلصول على        بـالرتاع   ة مرتبط

  .املتواصل يف البلد



A/HRC/7/23 
Page 19 

 احلرمان أو التجريد من اجلنسية يف منطقـة          بأن  معلومات قدمها املشاركون يف مشاورة اخلرباء      أفادتو  - ٦٢
مجاعات من األقليات تشمل، على سبيل ذُكر  ويتسم بالتعقيد وميس حسبما     واسعاًانتشاراً  نتشر  يالشرق األوسط   

ففي إسرائيل، على سبيل املثال، يعلق قانون .  الذين يشكلون أقليةالبهائينياألكراد واملثال ال احلصر، الفلسطينيني و
 إمكانية حصول فلسطينيي األراضـي  ٢٠٠٣مايو / أيار٣١املؤرخ ) األمر املؤقت(اجلنسية والدخول إىل إسرائيل     

. اإلقامة يف إسرائيل، مبا يف ذلك عن طريق مل مشل األسر          عن تصاريح   ة احملتلة على اجلنسية اإلسرائيلية و     الفلسطيني
يف أن آالف األسر الفلسطينية مـضطرة  يتمثل أثر هذا القانون التمييزي    بأن   ن يف احللقة الدراسية   واملشاركأفاد  و

  .)٢٧(والترحيلدائم هو خطر االعتقال ئيل يف ظل خطر لالنفصال أو اهلجرة أو العيش بطريقة غري قانونية يف إسرا

 تعداد استثنائي للسكان توخى التمييز     ١٩٦٢أجري يف عام     بأنه قد    ن يف احللقة الدراسية   واملشاركأفاد  و  - ٦٣
د الذين حيق هلم العيش يف اجلمهورية العربية السورية ومن دخلوا بطريقة غري شرعية من تركيا أو العراق اكرألبني ا
جد كانت فترة اإلخطار بالتعداد ذُكر أن و. وُجرِّد اآلالف من اجلنسية السورية يف أعقاب ذلك. ١٩٤٥د عام بع

ومل يتمكن اآلالف من تقدمي     .  فيه كانت غري كافية    عواقب عدم املشاركة  اليت ُنشرت عن    علومات  أن امل قصرية و 
  ات احلاليـة للمحـرومني أو اجملـردين مـن     وتبلـغ التقـدير  . ١٩٤٥الوثائق الالزمة إلثبات إقامتهم قبل عام   

 حـسبما تفيـد     ،عدميو اجلنسية األكراد  ويعاين  .  مليون ١,٥ ، من بني ما يربو على      كردي ٣٠٠ ٠٠٠اجلنسية  
 من احلرمان من التمتع الكامل حبقوقهم، مبا يف ذلك حق التملك، واالستفادة مـن اخلـدمات العامـة                   ،التقارير

  وعوداً ٢٠٠٤ورغم أن حكومة اجلمهورية العربية السورية قطعت منذ عام          . تعليمواستعمال اللغة الكردية يف ال    
  .مبنحهم اجلنسية، فإن اخلبرية املستقلة أُعِلمت بأن اآلالف ال يزالون مسجلني كأجانب يف البلد

ها كما أُطِلعت اخلبرية املستقلة على حالة البدون، وهي مجاعة أخرى من األقليات تضررت أكثر من غري                 - ٦٤
بتعديالت القوانني املتعلقة باجلنسية يف أعقاب إعادة تشكيل الدول يف منطقة اخلليج واستقالل الكويت والبحرين               

 شخص من البدون ١٣٠ ٠٠٠ففي الكويت، على سبيل املثال، يوجد حنو . وقطر وإنشاء اإلمارات العربية املتحدة
 حسبما ،يعيشونهم و. اضي ومل يتمكنوا منذئذ من التجنسأُلِغيت حقوقهم بالقانون يف منتصف مثانينات القرن امل

عة ويعانون احلرمان من احلق يف العمل والسفر والتعليم والرعايـة الطبيـة اجملانيـة               بش يف ظروف    ،تفيد التقارير 
 ،ورغم أن احلالة يف الكويت مل تتحسن. قيادة سيارةحيازة رخصة من  ، يف معظم احلاالت، أو،وتسجيل الزجيات

  فـي  ف. ا تفيد التقارير، فإن الدول األخرى شرعت يف اختاذ تدابري ملعاجلة وضع البدون داخـل أراضـيها                حسبم
مل يعودوا حمتفظني بصالت    الذين   األصل اإليراين    ذوي من البدون    اً شخص ٢ ٠٩٠ست البحرين   ، جنَّ ٢٠٠١عام  

س تـسمح بتجـنُّ   ات  تحدة توجيه ، أصدرت اإلمارات العربية امل    ٢٠٠٦ويف عام   . مع مجهورية إيران اإلسالمية   
  .)٣(من البدون  فردا١ً ٢٩٤س قرابة البدون؛ ويف املرحلة األوىل، ُسجل جتنُّ

                                                      

الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية احملاضر تقرير جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف  )٢٧(
  .٢١٣، الفقرة (A/62/18) ١٨والستون، امللحق رقم 
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   أوروبا- جيم 

يف أوروبا، يرتبط عدد من املشاكل بصفة خاصة بالطريقة اليت صيغت هبا اجلنسية واملواطنة بـالنظر إىل                   - ٦٥
وكما هو . ن يف بلدان االحتاد السوفيايت ويوغوسالفيا السابقنيتبيَّي، كما كينونتها كدولخالفة الدول واستعادهتا 

جراء عدم تسجيل مجيع األبنـاء وقـت        من  الشأن يف مناطق أخرى، تضررت مجاعات األقليات أكثر من غريها           
) الرومـا (ونتيجة لذلك، ال يستطيع املنتمون إىل أقلية الغجر  . إصدار وثائق اهلوية جلميع املواطنني    عدم  مولدهم و 

  .وغريهم من السكان يف بعض الدول ممارسة كافة احلقوق اليت متنحها اجلنسية

 ١٧ من كانوا مـواطنني قبـل        ى سو  لقانون اجلنسية، مل حيصل على اجلنسية تلقائياً       ففي التفيا، ووفقاً    - ٦٦
بيل األقليات  أقليات من ق منها فعلياًترمُححبيث ، ١٩٩١ وأحفادهم بعد االستقالل يف عام ١٩٤٠يونيه /حزيران

 حسبما تفيد ،، غري أنه ال يزالةتجنيس يف حل املشكلال، سامهت عملية ١٩٩٥ومنذ عام . اإلثنية الناطقة بالروسية
ويف إستونيا، أعيد اعتماد    ).  يف املائة من السكان    ١٨حنو  ( شخص غري مواطن يف البلد       ٤٠٠ ٠٠٠ ، مثة التقارير

 ثلث السكان، منهم األقليـات      ، حسبما تفيد التقارير   ،رم بالتايل ، فحُ ١٩٩٢ يف عام    ١٩٣٨قانون اجلنسية لعام    
حسبما جرى،  ومنذ منتصف تسعينات القرن املاضي      . اإلثنية الناطقة بالروسية، من جنسية الدولة املستقلة حديثاً       

 ٨زهاء  أن  بتفيد التقارير   (التمام   شخص يف إطار عملية ال تزال بعيدة عن          ١٥٠ ٠٠٠ جتنيس حنو    ،تفيد التقارير 
حرمان ُيدَّعى مشاورة اخلرباء، يف وحسب معلومات وردت ). يف املائة من السكان يف الوقت الراهن عدميو اجلنسية

 مـن  العديد من مواطين االحتاد السوفيايت السابق الذين كانوا يقيمون بصفة قانونية يف االحتاد الروسـي سـابقاً       
بالوضـع  كذلك القوانني املتعلقة    باجلنسية الروسية حيز النفاذ و    حقوقهم عقب دخول القوانني االحتادية املتعلقة       

  .٢٠٠٢القانوين للمواطنني األجانب يف عام 

ن بينهم بوسنيون وذوو أصول إثنية ألبانية الذين ينتمون إىل أقليات، ومويف سلوفينيا، ُحرِم آالف املقيمني   - ٦٧
 قُدِّمت خالل مشاورة اخلرباء، من اجلنسية        وصربيون، حسب معلومات   )روما (من كوسوفو ومقدونيون وغجر   

 لغري السلوفينيني من األقليات      وُمنِحت مهلة قصرية جداً    ١٩٩١دة للجنسية اعُتِمدت عام     على أساس قوانني مقيِّ   
وحتسَّن اإلطار القانوين اإلمجايل إىل حد كبري باعتماد القانون املتعلق بتسوية وضع مواطين الدول              . لتقدمي طلباهتم 

بعـض  وإن كان   ،  ١٩٩٩ جلمهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية يف مجهورية سلوفينيا عام          ْفلَخرى اخلَ األ
مجهوريـة  طبقت  وأوضح املشاركون كذلك كيف     . ُيقال، ال تزال متضررة حسبما      ومامن بينها الر  واألقليات،  

ب يف وجود عدد مـن فئـات   تقالل، تسبَّ للجنسية شديد الصرامة بعد االسمقدونيا اليوغوسالفية السابقة قانوناً   
التعديالت الذائعة الصيت   مل تعاجل   و. ومااجلماعات احملرومة من اجلنسية، أبرزها ذوو األصول اإلثنية األلبانية والر         

ـ أن املسؤولني املقـدونيني ال يعترفـون بالو   هي  وراء الظاهرة و  ألساسية   ا ة املشكل ٢٠٠٤املعتمدة يف عام      ئجاش
  . من فئات األشخاص بالبلداًعددربط اليت تالشرعية 

ت تطورات إجيابية هائلة تعود بشكل رئيسي إىل عمل عدد من شهدورغم املشاكل املتواصلة، فإن املنطقة   - ٦٨
يف أوروبا، من بينها االحتاد األورويب وجملس أوروبا ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، اليت              فوق الوطنية   اهليئات  

  .ه املسائل يف املنطقةتعاجل منذ فترة هذ
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   أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب- دال 

يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، اعتادت أغلبية الدول السخاء يف منح اجلنسية على أساس حق   - ٦٩
 املـوارد   غري أن النقص يف   . فترض أن يبقى عدد ضئيل من األفراد عدميي اجلنسية لدى مولدهم          األرض؛ لذلك، يُ  

وملعاجلة هذه . بشأن وضعهم املدين يف حيازة نسبة متدنية من السكان وثائق اتسببلبنية التحتية والعراقيل املتصلة با
حموراً املسألة املقلقة، تصب منظمة الدول األمريكية يف الوقت الراهن تركيزها على احلق يف التمتع هبوية باعتباره                 

على تعميم تسجيل املواليد كهدف لتسوية املسائل املتـصلة         رئيسياً   ركز اهتماماً ، وت اسياساهتمن حماور    اًرئيسي
وتسعى الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية يف الوقت الراهن من أجل حتقيق     . حبرمان األقليات من اجلنسية   

د اقتربت شيلي وكوبا    وق. ٢٠١٥هدف تعميم تسجيل املواليد باجملان ويف الوقت املناسب يف املنطقة حبلول عام             
  . حسبما تفيد التقارير،وغيانا من بلوغ هذا اهلدف

ن واهلـايتي ف. ةلحاالت اليت يستمر فيهـا وجـود املـشكل        البارزة ل واجلمهورية الدومينيكية من األمثلة       - ٧٠
زيد من  ت ن يف اجلمهورية الدومينيكية يعانون من متييز عنصري حاد،        واملولوداملنحدرين من هاييت    ن  ووالدومينيكي

ويعـيش  . الجتماعيـة احدته إمكانية تعرضهم للترحيل والعوائق اليت متنع استفادهتم من اخلدمات االقتـصادية و          
 هو وحمور تركيز اجلدل الذي أُثري مؤخراً. كنتيجة حلرماهنم من اجلنسية الدومينيكيةوضعاً قانونياً حرجاً معظمهم 

يف الدسـتور   الـواردة   مع األحكام املتعلقة حبق األرض      ض  عارتال، الذي يطرح مشاكل     ٤- ٢٨٥قانون اهلجرة   
تطبيق إجراء استـصدار    و. باملنحدرين من هاييت   والتطبيق املتسم بالتمييز فيما يتعلق       ، ورجعية األثر  ،الدومينيكي

الذين ينحدرون من أصـل هـاييت       األطفال  ؤخراً حيرم عملياً    م" سجل األجانب "شهادة تسجيل ميالد وردية و    
  وجاء األمل يف التغيري بإصدار حمكمـة البلـدان األمريكيـة يف    . ن يف اجلمهورية الدومينيكية من اجلنسية  املولودي

، وهو من حقوق اإلنسان ل جنسية القرار الذي أعلنت فيه أن اجلمهورية الدومينيكية انتهكت حق ْمح٢٠٠٥عام 
  .)٢٨(كومة مل متتثل بعد بالكامل هلذا القرارأن احلغري .  مبمارستها التعسفية والتمييزية يف هذا الصددالدولية،

  أنشطة املنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية -  سابعاً
العمل اهلام الذي تضطلع به اجلهات املعنية يف هذا امليدان علـى            تشجيعاً هلا يف    اخلبرية املستقلة   وجدت    - ٧١

كومية الدولية اإلقليمية ومنظمات غري حكوميـة  وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احل  ومن بينها   النطاق العاملي،   
ترحب بالتزام الدول مبعاجلة املسائل اليت يتعلق هبا األمر، كما يدل على ذلك العدد اهلائل من الردود هي و. عديدة

  .الواردة على استبيان يتعلق مبعاجلة الدول لقضايا اجلنسية

ئني بتنفيذ شامل لواليتها املتعلقة بظـاهرة عـدميي         وتقوم مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالج        - ٧٢
كفالة إحراز تقدم يف حتديد ظاهرة      دف  اجلنسية على الصعيد العاملي، على النحو الذي اشترطته اجلمعية العامة، هب          

                                                      

اليت قامت هبا ورية الدومينيكية، انظر تقرير الزيارة املشتركة لالطالع على تقييم كامل للحالة يف اجلمه )٢٨(
خلبرية املستقلة واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من ا

 ).A/HRC/7/23/Add.3 (٢٠٠٧أكتوبر /تعصب يف تشرين األول
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وقد أعربت عن استعدادها لدعم عمل اخلبرية املـستقلة  . )٢٩(عدميي اجلنسية ومنعها واحلد منها ومحاية املتضررين     
وعلى سبيل املثال، تعمـل     . أن األقليات احملرومة أو اجملردة من اجلنسية تشكل فئة هامة من املتضررين           بترافها  باع

مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني مع حكومة فييت نام على جتنيس الالجئني الكمبوديني السابقني               
، أعربت مفوضة األمـم     ٢٠٠٧نوفمرب  /شرين الثاين وعالوة على ذلك، ويف ت    . الذين أضحوا اآلن عدميي اجلنسية    

املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني سويةً عن تصميمهما على معاجلة 
  .ظاهرة عدميي اجلنسية حبزم

تفاقية حقوق مع شركاء على تنفيذ أحكام رئيسية من ا) اليونيسيف(وتعمل منظمة األمم املتحدة للطفولة   - ٧٣
ويركز برنامج اليونيسيف حلماية األطفال من العنف واالستغالل واإليـذاء علـى            . الطفل تتعلق بقضايا اجلنسية   

حمورية تسجيل املواليد بوصفه وسيلة لكفالة أن يتمتع مجيع األطفال، ضمن مجلة أمور، هبوية قانونية وبالتايل جبميع 
ملتحدة األخرى اليت تشارك يف العمل املتعلق بقضايا اجلنسية صندوق          وكاالت األمم ا  ومن بني   . احلقوق األخرى 

ويعمل برنامج األمم . والتوثيق من خالل السجالت املدنيةإحصاء عدد السكان األمم املتحدة للسكان فيما يتعلق ب
ـ   معاجلة  املتحدة اإلمنائي مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني على            ة باإلدمـاج   القـضايا املتعلق

يعمـل   و ،سيادة القانون حتقيق  الفقر و احلد من   االقتصادي واالجتماعي للسكان عدميي اجلنسية من خالل برامج         
  .جماالت تركيزه الرئيسيةرب مباشرةً مع اخلبرية املستقلة من أجل حتسني تناوله لقضايا األقليات ع

السامي لألقليات القومية يف منظمة األمـن       جنيف، أشار املفوض    اليت جرت يف    مشاورة اخلرباء    وخالل  - ٧٤
  الرتاعات قضايا اجلنسية يف أوروبـا،      اخلاصة مبنع   يف واليته   تسم هبا   والتعاون يف أوروبا إىل األمهية احملورية اليت ت       

كثري، وخباصة فيما   العمل  يلزم  وبينما أقر بأنه ال يزال      . وال سيما من حيث جوانبها اليت متس مجاعات األقليات        
شدد على اجلهود اجلديرة    فقد  وغريهم،  ) الروما(الغجر  الستبعادية اليت تُُمارس إزاء     لق بالسياسات التمييزية وا   يتع

الذي حققه يف عمله مع الدول على حتسني قوانني اجلنسية يف أوروبـا             كبري  بالتنويه اليت يبذهلا مكتبه والنجاح ال     
مـع مجاعـات    واضطُلع بعمل أيضاً مباشرةً     .  يف جمتمعاهتا   للجماعات  وجناحاً وكفالة عملية إدماج أكثر توازناً    

  .ر القرما وتت، مبا فيها األقليات الناطقة بالروسية يف إستونيا والتفيااألقليات املعنية

، كانت منظمات غري حكومية قليلة تعاجل قضايا اجلنسية ضمن شواغلها املتعلقة حبقوق         قريبوحىت عهد     - ٧٥
ازدادت مبادرات اجملتمع املدين للمشاركة بوجودها  رراقاملشاكل يف هذا امليدان وتزايد اإلغري أنه بتعاظم . اإلنسان

وهذه هي احلالة . حلل املشاكل فيما يتعلق باحلرمان أو التجريد من اجلنسيةواملقاضاة يف الرصد واإلبالغ والدعوة    
أن حتظى هذه األنشطة اليت يضطلع هبا اجملتمع وينبغي . يف آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينية والشرق األوسط

  .نيالدولي ملاحننيا ةعااملدين بتشجيع ودعم من مج

 كمبـادرة   ٢٠٠٧جملتمع املدين العديدة إطالق مبادرة حقوق اجلنسية يف أفريقيا عام           اومن بني مبادرات      - ٧٦
رسي وُت. ئني واحلركة الشاملة لعموم أفريقيااجملتمع املفتوح واملبادرة الدولية حلقوق الالجعدالة  مبادرة مشتركة بني

                                                      

  ن حتديد ظاهرة عدميي اجلنسية ومنعهـا واحلـد منـها ومحايـة              بشأ ١٠٦استنتاج اللجنة التنفيذية     )٢٩(
 .عدميي اجلنسية
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مبادرة حقوق اجلنسية يف أفريقيا نفسها كحملة مكرسة إلهناء ظاهرة عدميي اجلنسية واحلرمان التعـسفي مـن                 
، وعند االقتضاء، تقاضي يف قضايا عدميي       ستنكريف هذا السياق ترصد وحتقق وتوثق وت      هي  اجلنسية يف أفريقيا؛ و   

 إىل الندوة املتعلقة باالنـدماج اإلقليمـي        وجتدر اإلشارة أيضاً  . ن حقوق اجلنسية يف أفريقيا    اجلنسية واحلرمان م  
ويف .  املركز الرواندي للدراسات االسـتراتيجية يف كيغـايل        ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣١واجلنسية اليت عقدها يوم     

 أخرى غري حكومية وطنية شراكة مع منظماتيف  اهلايتيات، -  أمريكا الالتينية، أفضى عمل حركة الدومينيكيات
يف اجلمهورية الدومينيكية، وخباصة ما يتعلق      املنحدرين من أصول هايتية     ودولية بشأن حقوق أقلية الدومينيكيني      

ل جنسية وحظر املمارسات التعسفية والتمييزية يف       بشأن احلق يف محْ   جود فقْه دويل    منها باحلق يف اجلنسية، إىل و     
اجملتمع املفتوح العمل على الصعيد العاملي      عدالة  مج املساواة واجلنسية التابع ملبادرة      ويواصل برنا . )١٣( الصدد هذا

 الرابطة الدولية لالجـئني و. مباشرةً مع الدول واجلماعات املعنية فيما يتعلق بالقضايا املتصلة حبقوق غري املواطنني    
  .العامليف خمتلف أحناء  اجلنسية لعملها يف جمال اإلبالغ عن قضايا السكان عدمييقدير أيضاً حتظى بالت

   االستنتاجات والتوصيات- ثامناً 
حرمان األقليات أو   عواقب  ترحب اخلبرية املستقلة باألعمال املهمة اجلارية ملعاجلة ومكافحة أسباب و           - ٧٧

د جتريدها من اجلنسية بدافع التمييز وبالتطورات احلاصلة يف هذا الصدد، وتشجع اجملتمع الدويل على اعتمـا     
وبينما ُحدِّدت ممارسات إجيابية، فإن القليل منها عاجل وسّوى . قدماً بتلك اخلطواتمضي هذا التقرير كأداة لل

وينبغي أن تتكثف جهود مجيـع      . بالكامل األوضاع اليت جياهبها املنتمون إىل مجاعات األقليات يف مجيع املناطق          
 تقع عليها املسؤولية الرئيسية عن محايـة حقـوق          األطراف الفاعلة ذات الصلة، وخباصة الدول نفسها، اليت       

وتقدم اخلبرية املستقلة . مجيع األفراد املقيمني على أراضيها بصرف النظر عن وضعهم من حيث اجلنسيةرفاه و
  .أدناهاملبّينة التوصيات 

  . مجيعهامن حقوق اإلنسان األساسية وينبغي أن تعتربه كذلك الدولهو حق احلق يف محل جنسية   - ٧٨

بينما حيق للدول وضع القوانني اليت حتكم مسائل اكتساب اجلنسية أو التخلي عنها أو فقداهنا، جيب                  - ٧٩
ويف احلاالت املتصلة بالتعديالت الدستورية     . عليها أن تقوم بذلك ضمن إطار القانون الدويل حلقوق اإلنسان         

   ُتـسِقط اجلنـسية     الّ جيب علـى الـدول أ      اجلنسية،ح  نأو إدخال تعديالت على القوانني الوطنية املتعلقة مب       
  .بأثر رجعي

أو األصل  تد   حترم أو جترد األقليات تعسُّفاً من اجلنسية على أساس اللون أو احمل            الّيتعني على الدول أ     - ٨٠
، مبا يف ذلك احلق يف الطعن،        اجلوهري وينبغي ضمان اإلنصاف  . القومي أو اإلثين أو اللغة أو العرق أو الدين        

  .اإلجراءات املتعلقة باهلجرة واجلنسيةيف مجيع 

 للتمتع حبقوق اإلنسان، مبا تعترب اجلنسية شرطاًالّ عدا يف حاالت استثنائية حمدودة، جيب على الدول أ  - ٨١
  .يف ذلك حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات
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مام إليها، مبا يف    االنضعلى  التصديق على مجيع االتفاقيات الدولية ذات الصلة أو         على  الدول  ُتَحث    - ٨٢
، اتفاقية ختفيض حاالت انعدام اجلنـسية     ذلك االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري و         

  .لضمان توافق قوانني اجلنسية مع هذه املعايري واالمتثال الكامل لاللتزامات الدولية

ألمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ومفوضية ا  - ٨٣
. أن جتريا دراسة لكشف املزيد عن أبعاد مشاكل األقليات املتصلة بظاهرة عدميي اجلنسية على الصعيد العاملي     

وينبغي أن تشمل هذه الدراسة، قدر اإلمكان، مجع وحتليل البيانات اإلحصائية املصنفة حسب اجلنس واملعايري              
  .نيةاإلثنية واللغوية والدي

جيب على الدول تسجيل مجيع األطفال وإصدار شهادات امليالد بعد املولد مباشرة بطريقة خالية من                 - ٨٤
، يتعني على الـدول إتاحـة   اجلنسية مبوجب شهادات تسجيل امليالد  منح فيها   ويف احلاالت اليت ال تُ    . التمييز

  .فترة وجيزةبمليالد بشأن اجلنسية بعد اسلطة اختاذ إجراء إجراءات ختول هيئة مستقلة 

عدمي اجلنسية  صبح  جيب على الدول منح اجلنسية لألطفال املولودين على أراضيها إذا كان الطفل سي              - ٨٥
  .اهلجرةمن حيث  يؤخذ يف االعتبار وضع األبوين الّ ويف هذه احلالة، ينبغي أ.ال ذلكلو

  . أو بتعددها السماح بازدواجية اجلنسيةلىالدول عُتَحث   - ٨٦

س أو اإلقامة الدائمـة لألشـخاص       لى تيسري اكتساب اجلنسية عرب إجراءات التجنُّ      عالدول  َحث  ُت  - ٨٧
وشائج اجتماعية واقتصادية وعلى صعيد مجاعتهم يف       تناسب مع إنشائهم    املقيمني بصفة شرعية يف البلد فترةً ت      

  . سنوات١٠تتعدى تلك الفترة الّ وُيستحسن أ. الدولة

  .لألفرادبالنسبة لدول ملنح اجلنسية معقولة وغري شاقة إىل حد اإلفراط ينبغي أن تكون شروط ا  - ٨٨

ويف أي إجراء . على وثائق اهلوية بطريقة خالية من التمييز      بالكامل  للدول تيسري سبل احلصول     نبغي  ي  - ٨٩
ن هذا لتحديد ما إذا كانت وثائق اإلثبات مزيفة، ينبغي أن يقع على الدولة عبء إثبات الزيف وينبغي أن يكو

وينبغي أن يأخذ التسجيل يف االعتبار الظروف اخلاصة للمنتمني إىل . لطعنل للمراجعة القضائية واإلجراء قابالً
وجيب أن تكون تكـاليف     . األقليات، مبا يف ذلك انعدام تسجيل املواليد عندما حل األسالف بأراضي الدولة           

 وجيب أن تتاح استمارات التسجيل .اًرويسممكاتبه مباين وصول اجلميع إىل كون يالتسجيل قليلة، وينبغي أن 
  .ريةجبميع اللغات الوطنية وباللغات اليت يتكلمها السكان املنتمون إىل األقليات الكب

ينبغي أن تقوم الدول حبمالت إعالمية بشأن احلق يف اجلنسية واإلجراءات الالزمة لتحقيق االعتراف                - ٩٠
وجيب إشراك مجاعات األقليات ومتثيلها بشكل مباشـر يف         . ن للجميع ريهبذا احلق، وذلك بلغة وبشكل ميسَّ     

وتشكل احلمالت املتنقلة يف كثري من األحيان وسيلة جيدة ملعاجلـة مـشاكل             . اهلياكل اإلدارية ذات الصلة   
  .الوثائق القائمة وللوصول إىل املناطق النائية

 -  -  -  -  -  


