


  

  

  2005 – 11دليل البرلمانيين رقم 
  
  
  
  
  

  :الجنسية وانعدام الجنسية
  لبرلمانيينلدليل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االتحاد البرلمانى الدولى        الجئينالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون ال



 2

  شكر وتقدير

تم إعداد هذا الدليل بالتعاون مع مكتب اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق اإلنسـان باالتحـاد               
  .البرلمانى الدولى

المفوضية السامية لألمم المتحـدة لشـئون       (كارول باتشلور وفيليب لوكلرك     : البحث والتحليل 
  )الالجئين

  ين أكيرونلمار/ سيدةال: المحررة

  .رييرا، سارا باشيتى لوكلريك، خوزيه إريكا فيلر، فيليب: هيئة التحرير

  .جونسون، كارين جبر.  بزأندر: االتحاد البرلمانى الدولى

  اإلنجليزيةاللغة ب: النسخة األصلية

    سويسرا–جاك واندفلو، استديو انغوجرافى : تصميم الغالف

  .نترال دى لوزانطبع فى سويسرا بمعرفة بريس س
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  تقديم

 بصورة تعسـفية مـن      وال يجوز أن يحرم إنسان    . لكل إنسان الحق فى الحصول على جنسية      "
 من اإلعالن   15بهذه العبارات المقتضبة، تمنح المادة      ". ، وال من حقه فى تغيير جنسيته      جنسيته

أن الم الحق فى    لكل فرد فى كل مكان فى الع      ،  1984 ، الصادر فى عام   العالمى لحقوق اإلنسان  
بالتبادل  ما لفظان يستخدمان  وه(والمواطنة أو الجنسية    .  صلة قانونية بدولة من الدول     تكون له 

 تمنح الناس ليس فقـط      ) تماما كما يستخدمان عادة فى القانون الدولى       فيما بينهما فى هذا الدليل    
 سياسـية ومدينـة      حقوق شعورا بالهوية، بل تمنح األفراد الحق فى حماية دولة ما إلى جانب           

  ".الحق فى الحصول على الحقوق "وقد وصفت المواطنة بحق أنها. كثيرة

، أو الحرمـان     أو فقدانها   القانون الدولى التى تتعلق باكتساب المواطنة،      وجود مجموعة ورغم  
وقد .  وهؤالء هم عديمو الجنسية    . ماليين من البشر فى جميع أنحاء العالم بال جنسية         فإنمنها،  
 وقـوانين   ، اإلقلـيم  ونقل تبعية عدام الجنسية من أسباب مختلفة، منها تعارض القوانين،         ينشأ ان 

قيـام   (الزواج، والممارسات اإلدارية، والتمييز، وعدم وجود تسجيل للمواليد، وإسقاط الجنسية         
  ). دولة مارفض الفرد حماية(، والتخلى عن الجنسية )جنسية فرد ماسحب بالدولة 

 الذين  فأولئك. ديمى الجنسية فى العالم هم أيضا ضحايا للنزوح القسرى        وكثير من األشخاص ع   
 يكـون     خاصة عندما  ر انعدام الجنسية؛  خط بصفة خاصة ل   يتعرضون تم اقتالعهم من ديارهم   

من ذلك، فـإن األفـراد       وعلى النقيض .  بإعادة ترسيم حدود اإلقليم    نزوحهم مقرونا أو متبوعا   
 .تهم غالبا ما يضطرون إلى الفرار من محل إقامتهم المعتاد         عديمى الجنسية أو المسحوبة جنسي    

 التى دفعت الجمعية العامة لألمم المتحدة فى البدايـة           هى  مع أوضاع الالجئين   وإن هذه الصلة  
وكالة مسئولة عن اإلشراف على منع      جئين ك  مكتب مفوض األمم المتحدة السامى لال      تعيينإلى  

  . حاالت انعدام الجنسيةوخفض

 عشر مليون شخص عـديم الجنسـية        أحدلتقديرات األخيرة، يوجد هناك ما يقرب من        ووفقا ل 
 حيـث وجـدت المنظمـات       ،"تقديرا على سبيل التخمين   " إال أن هذا الرقم يعتبر       .حول العالم 

 عن عدد األشخاص عديمى الجنسية نظـرا الخـتالف          صعوبة شديدة فى تجميع بيانات شاملة     
 اإلفصاح فى أغلب األحيان عن      عزوف الحكومات ية، وبسبب   البلدان حول مفهوم انعدام الجنس    

 انعدام الجنسية ال تحتل مركزا متقـدما        ، ونظرا ألن قضية   عن معلومات حول انعدام الجنسية    
  . أعمال المجتمع الدولىعلى جدول

 اإلنسان   الدولى خالل السنوات األخيرة بأن احترام حقوق       ورغم ذلك، فقد تزايد وعى المجتمع     
وبالمثـل، تزايـد    .  الحيلولة دون حدوث حاالت الخروج الجماعى والنزوح القسرى         فى يساعد
، بالتزام الدول بتسوية مشكالت انعدام       بناء على المبادئ الواردة فى المعاهدات الدولية       الوعى،
 بأن ليس لها الحق فـى سـحب أو           تدرك رسميا وعمليا   وينبغى على الحكومات أن   . الجنسية

  . وفعالة بالبلدحقيقيةم التدليل على وجود صلة هعن األفراد الذين يمكنحجب مزايا المواطنة 
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 انعدام   حاالت خفضعلى عزمهم على     التى يمكن للبرلمانيين التى يدللوا بها        ى المثل إن الطريقة 
 إقرار تشريعات وطنية تنسجم مع القانون الدولى، وتكفـل          الجنسية أو القضاء عليها تتمثل فى     

الذين يمرون   بصورة تعسفية، وتكفل منح األشخاص الجنسية        من الجنسية عدم حرمان األفراد    
 ألولئـك الـذين      الكافية  وتكفل توفير الحماية   ظروف معينة تجعلهم لوال ذلك عديمى الجنسية،      ب
 بـدور مهـم فـى       يقومـوا  ويمكن للبرلمانيين أيضا أن      .لون أو يصبحون عديمى الجنسية    يظ
تؤدى سياسات الدولة سهوا أو عمدا إلى جعل األشـخاص           أال  بالمساعدة فى ضمان   "المراقبة"

 وبرفع الوعى   ، بتشجيع حكوماتهم على تسوية حاالت األفراد عديمى الجنسية        عديمى الجنسية، 
  . المتعلقة بانعدام الجنسية وسط دوائرهم االنتخابيةبالمشكالت

إجـراءات   ويطرح حلوال ممكنة، ويقتـرح       وهذا الدليل يعرض قضايا ذات صلة بالموضوع،      
 أمل أن يكـون   نو. يمكن ألعضاء البرلمان اتخاذها، دون إغفال البعد اإلنسانى النعدام الجنسية         

لبرلمانيين فى اتخاذ جميع الخطوات الالزمة للتقليل مـن         اهذا الدليل بمثابة أداة مفيدة فى أيدى        
الرجال والنساء  ن  م ماليين   تؤثر سلبا على حياة    هذه الظاهرة، والقضاء عليها فى النهاية، ألنها      

   .واألطفال فى جميع أنحاء العالم

  

                          أنطونيو جوتيريس

  مفوض

  األمم المتحدة لشئون الالجئين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   بزأندر
  جونسون
  األمين العام

 لالتحاد البرلمانى الدولى
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  مقدمة

اطنة لهم من حقوق وما      ما إلى ما تمنحه المو      مواطنون لبلد   فعال عادة ما ينظر أولئك الذين هم     
 أطفالـه   فمعظمنا بمقدوره أن يلحـق    .  عليهم من التزامات باعتبارها قضية مسلم بها       اتفرضه

قدم للحصول على وظيفة، عندما     ت، وأن ن  نمرضبالمدارس، وأن نلتمس الرعاية الطبية عندما       
بلد الـذى    مصلحة فى ال   لنانشعر أن   و.  وأن نصوت الختيار ممثلينا فى الحكومة      ،نحتاج لذلك 
  .ويخالجنا شعور عميق باالنتماء لما هو أكبر من شخوصنا. نعيش فيه

 ففى غياب المواطنة، ال     لكن كيف تبدو الحياة ألشخاص ليس لهم جنسية، أى عديمى الجنسية؟          
 شخص أن يقيد اسمه فى سجل الناخبين فى البلد الذى يعيش فيه، وال يمكنه التقـدم                 يمكن ألى 

تم احتجاز  وفى بعض الحاالت قد ي    . ة سفر، وال يمكنه تسجيل زواجه     بطلب للحصول على وثيق   
 طويلة إذا   فتراتاألفراد عديمى الجنسية، المقيمين خارج بلدهم األصلى، أو بلد اإلقامة السابقة            

وغالبا، ما يحرم األفراد الذين ال يستطيعون       . رفضت البلدان السماح لهم بالعودة إلى أراضيها      
 الحق فى التعليم، والرعاية الطبيـة       –حقوقهم األساسية   من  ية ببلد ما حتى     إثبات صلتهم القانون  

  .والوظائف

  

بعد أن رفضنى البلد الذى أعيش فيه، وبعد أن رفضنى البلد الذى ولدت فيه، وبعد أن رفضنى                 
، أشعر  " إلينا ينأنت ال تنتم  "، وبعد أن سمعتهم يقولون لى باستمرار        البلد الذى ينتمى إليه والدىّ    

وألنك عديم الجنسية، فأنت محاصـر      . ننى شخص ال وجود له، وال أعرف حتى لماذا أعيش         أ
  "دائما بشعور من انعدام القيمة

  الرا، التى كانت فى السابق عديمة الجنسية

  

 أنـه   ،2003 لشئون الالجئين فى      الجنسية أجرته مفوضية األمم المتحدة     يؤكد مسح عن انعدام   
ورغـم  . الم يخلو من المشكالت التى تفضى إلى انعدام الجنسـية         ليس هناك إقليم واحد فى الع     

فالدول غالبـا   . ذلك، فالرقم الدقيق لألشخاص عديمى الجنسية حول العالم الزال غير معروف          
 قادرة على تقديم بيانات دقيقة، وقلة منها هى التى لـديها آليـات              ما تكون غير راغبة أو غير     

 واضح على الدول بـاإلبالغ      إلزامحقيقة أنه ليس هناك      وال .لتسجيل األشخاص عديمى الجنسية   
 مفوضـية   ووفقا لتقديرات .  الذين يعيشون داخل أراضيها    عن عدد األشخاص عديمى الجنسية    

  .نافذةنسية ج يعيشون دون األمم المتحدة لشئون الالجئين هناك ماليين من الناس حول العالم

أول مرة خـالل النصـف األول مـن القـرن            تم االعتراف بها     التىومشكلة انعدام الجنسية،    
أو توارث الـدول أو     دول حول الهوية القانونية لألفراد،       قد تنشأ من نزاعات بين ال      العشرين،

حرمان أفراد أو جماعـات مـن       من  أو  تهميش مجموعات معينة داخل المجتمع لفترات ممتدة        



 7

. لعميق فى العالقات الدولية   ، وعادة ما ترتبط حاالت انعدام الجنسية بفترات التحول ا         جنسيتهم
 النظم السياسية من قبـل قيـادات وطنيـة           واستغالل  ترسيم الحدود الدولية،   إعادةإن عمليات   

أو إنكار الجنسية أو الحرمـان منهـا بغيـة          / ، و فيها أهداف سياسية مشكوك     بغرض تحقيق 
انعدام الجنسـية   استبعاد وتهميش أقليات عنصرية، أو دينية، أو عرقية ال شعبية لها أدت إلى              

 وخالل األعوام العشرين المنصرمة تم حرمان أعداد متزايدة من          .فى كل إقليم من أقاليم العالم     
 وإذا سمح لهـذه األوضـاع     . النافذة من جنسيتهم، أو لم يتمكنوا من اكتساب المواطنة          األفراد

المتضـررين قـد     من الحقوق المدينة بين السكان       باالستمرار، فإن الشعور المتفاقم بالحرمان    
  .يفضى فى نهاية المطاف إلى النزوح

 وذلك يشبه العودة إلى البريـة       ؛التجريد من المواطنة هو الحرمان من االستمتاع بالحياة الدنيا        
إن اإلنسان الذى هو ليس إال إنسانا قـد فقـد تلـك             . مثلما يعيش أهل الكهوف أو المتوحشون     

فقد يعيشـون ويموتـون دون أن       .  كإنسان مثلهم  السمات ذاتها التى تمكن اآلخرين من معاملته      
  .يتركوا أى أثر وراءهم، ودون أن يساهموا بأى شىء فى الحياة العامة

  " جذور الشمولية"من كتاب هنا أرينت، 

يستهدف هذا الدليل تزويد البرلمانيين ببيان شامل بالمبادئ الدولية التى تنظم الجنسية وانعـدام              
 الكيـان  بموجبها تعريف    ا الدول سلطة تقديرية واسعة يمكن له      لدولىويمنح القانون ا  . الجنسية

رغم ذلـك، فـإن     . ا واالحتفاظ به  شروط اكتساب حق المواطنة، وفقدانها    األولى لمواطنيها، و  
د من هذا المـدى     حوال القرن العشرين، من شأنها أن ت       ط تبلورتمبادئ حقوق اإلنسان، التى     

  . نحو تمييزىلىأو لو تم تطبيقها ع/  وم الجنسيةحرية الحركة، لو تمخضت عن انعدامن 

،  المشكالت المرتبطة بانعدام الجنسـية     وفى الوقت الذى تعمل فيه الدول معا من أجل معالجة         
ويتنـاول  . النافذةالزال هناك ماليين من األفراد فى جميع أنحاء العالم محرومين من الجنسية             

لجنسية على ضوء ما يتمتعون به من حمايـة          والتزامات األشخاص عديمى ا    هذا الدليل حقوق  
 برغم. ( بوضع األشخاص عديمى الجنسية     المتعلقة 1954 وخاصة اتفاقية    من القانون الدولى،  

لهـذه االتفاقيـة، لـم      مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين من جهود للتـرويج   به قامتما  
 1951 صادقت على اتفاقيـة       دولة 146 دولة فقط، مقابل     57 على هذه االتفاقية سوى      يصادق

 الرئيسـية النعـدام     كما يسلط هذا الدليل الضوء علـى األسـباب         ).المتعلقة بوضع الالجئين  
 تشريعاتها الخاصة    تطبيق الجنسية، ويتناول الكيفية التى يمكن للحكومات بها ضمان أال يؤدى         

  .بالجنسية دون قصد إلى وقوع حاالت انعدام الجنسية

 خفض فى   كلفة بالمساعدة  هى وكالة األمم المتحدة الم     دة لشئون الالجئين  ومفوضية األمم المتح  
ويبين . نافذةحاالت انعدام الجنسية، ومعاونة األفراد عديمى الجنسية فى الحصول على جنسية            

كمـا يقتـرح    .  مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين للقيام بهذا الـدور         تفعلههذا الدليل ما    
 حاالت انعدام الجنسية، ابتداء من      خفض للمساعدة فى    هارلمانيين اتخاذ  للب يمكنخطوات عملية   
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 قوانين بلدانهم الخاصة بالمواطنة، وإن لزم األمر تنقيحها، إلى تشجيع حكوماتهم على             مراجعة
، إلى رفع مستوى الوعى العـام بشـأن         االنضمام إلى المعاهدات الدولية بشأن انعدام الجنسية      

  .دام الجنسيةالمشكالت المتعلقة بانع

ويعرض هذا الدليل أيضا نماذج إيجابية لكيفية تسوية أوضاع انعدام الجنسية الممتـدة، وذلـك               
 ومشاركة المجتمع المدنى، والمساعدات المقدمـة        اإلرادة السياسية لدى الدول المعنية،     بفضل

لمجتمـع  توضح أنه عندما تعمل الحكومات، وا     " الممارسات الجيدة " وهذه   .من المجتمع الدولى  
بـالحق  " يمكن لألشخاص عديمى الجنسية أن يتمتعوا فى النهاية          والمجتمع الدولى معا  المدنى،  

  ".فى الحصول على حقوق
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  الفصل األول

  اإلطار القانونى الدولى للحق فى الجنسية 
   حاالت انعدام الجنسيةلخفضو

  

 فـى   وال غرابة . لد وهويته ها تعد تعبيرا عن سيادة الب     ألن  الجنسية قضية شديدة الحساسية    تعتبر
 وغالبا ما تتمخض عن التوتر والصراع داخل الدول وفيما          قدأن النزاعات حول حق المواطنة      

  وقد حدثت خالل القرن العشرين زيادة فى حاالت انعدام الجنسية فى جميع أنحاء العالم              .بينها
لدولى بشـأن الجنسـية     وتطور القانون ا  . وكذلك تنام فى الوعى بحقوق اإلنسان واالهتمام بها       

 :والثـانى  ، حماية ومساعدة األشخاص الذين هم فعال عديمو الجنسـية         :األول:  مسارين ىعل
  . على األقلخفضهاأو محاولة القضاء على حاالت انعدام الجنسية 

  من يقرر ما إذا كان الشخص مواطنا لبلد ما؟

 القرارات  قابليةإال أن   . ل دولة  الداخلية لك  ضمن الوالية من حيث المبدأ،    تندرج قضايا الجنسية    
ا تقوم به دول أخرى من أفعال مماثلة، أو بالقـانون           ميجوز تقييدها ب  للتطبيق  الداخلية لدولة ما    

  .الدولى

 حـول مراسـيم     1923 لعام    فى رأيها االستشارى   الة الدولية وقد قررت المحكمة الدائمة للعد    
  :الجنسية الصادرة من تونس والمغرب ما يلى

 نسـبية لة ما إذا كانت قضية بعينها ال تندرج حصرا ضمن والية دولة ما تعتبر مسألة         إن مسأ "
  ".يتوقف على تطور العالقات الدولية فى األساس، وذلك

 من حيث المبـدأ،     – ذكرت المحكمة الدائمة أنه بينما تندرج قضايا الجنسية          وترتيبا على ذلك،  
 بالتزاماتها قبل الدول األخرى، وفقا لما       ل الوفاء  الوالية الداخلية، إال أنه ينبغى على الدو       ضمن

  .قواعد القانون الدولىبه تقضى 

 تتعلـق   معينةفى اتفاقية الهاى بشأن قضايا       وقد ترددت هذه المقاربة بعد ذلك بسبع سنوات       
 على الـرأى االستشـارى للمحكمـة    –ا  قح – وقد علقت دول كثيرة      .بتنازع قوانين الجنسية  

 وقـد   .1930 نظرا الرتباطه باإلعداد التفاقية الهاى حول الجنسية لعـام           ،1923الدائمة لعام   
 تطبيق قرارات الدولة المتعلقة     ة قيد على جوازي    على أنه  الرأى االستشارى فسرت معظم الدول    

بالجنسية خارج تلك الدولة، السيما إذا تعارضت تلك القرارات مع قرارات متعلقة بالجنسـية              
  .صادرة من دول أخرى
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ة األمم أول محاولة دولية    عصب، المبرمة تحت إشراف جمعية      1930ت اتفاقية الهاى لعام     كانو
  :لمادة األولى من االتفاقية على ما يلىا وتنص. لضمان حصول جميع األشخاص على جنسية

ويجب أن يحظى هـذا القـانون       .  وفقا لقانونها الخاص، من هم مواطنوها      ،لكل دولة أن تحدد   "
 مع االتفاقيات الدولية، والعرف الـدولى، ومبـادئ         اتساقهحدود  خرى فى   باعتراف الدول األ  

  ".القانون المتعارف عليها بشأن الجنسية

 الكيفية التى تمارس بها دولة ما حقها فى تحديد مواطنيها، يجب أن تكون              فإن أخرى،   وبعبارة
خـالل القـرن    اتدريجيوقد تطورت تلك األحكام . ولى ذات الصلة دمتسقة مع أحكام القانون ال    
  .دعاءات سيادة الدولاصر حقوق اإلنسان على االعشرين بحيث أصبحت تن

  : على ما يلى1948اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان لعام  من 15تنص المادة 

لكل شخص الحق فى جنسية، وال يجوز حرمان شخص من جنسيته، أو إنكـار حقـه فـى                  "
  "تغييرها

وقد حظيـت هـذه     .  بين الفرد ودولة ما     وفعالة قيقيةحويتأسس هذا الحق على وجود رابطة       
 محكمة العدل الدوليـة   حكمت فيها   الرابطة باالعتراف ألول مرة كأساس للمواطنة فى قضية         

  :المحكمة فى هذه القضية بما يلىوقد قضت . نوتيبوم وهى قضية 1955فى 

ى الكتاب، تعتبر الجنسية    وفقا لرأ ومية والقضائية،   يلقرارات التحك ل الدول، ووفقا    ألعرافوفقا  "
 ورابطة أصـيلة بـالوجود، واالهتمـام،        تأسس على حقيقة االنتماء االجتماعية    يرباطا قانونيا   

   ." الحقوق والواجبات المتبادلةوالمشاعر، إضافة إلى وجود

أو النسب، تنعكس اآلن فى     /  و وهذه الرابطة األصيلة والفعالة التى تتبدى فى الوالدة واإلقامة،        
 تشريعات معظم الدول بشأن الجنسية، وكذلك فى الوثـائق الدوليـة الحديثـة المتعلقـة                أحكام

  .1997 لعام بالجنسية مثل االتفاقية األوروبية بشأن الجنسية

  :كما تعرف محكمة األمريكتين لحقوق اإلنسان الجنسية بأنها

بـروابط الـوالء      بها  يربط شخصا ما بدولة معينة، ويربطه      الذىالرباط السياسى والقانونى    "
 بتروتسـى   –كاسـتيللو    ("واإلخالص، ويمنحه حق الحماية الدبلوماسية من جانب تلك الدولة        

 من محكمة األمـريكيتين لحقـوق اإلنسـان         1999 الحكم الصادر فى مايو      –خرون، بيرو   آو
  ).1999 لعام 52رقم ] ل جلسمس[
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  كيف تحظى حقوق الالجئين واألشخاص عديمى الجنسية بالحماية؟

 من اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان على أحقية كل شخص فى الحصول            15 المادة   بينما تشدد 
ـ            على جنسية،  ولضـمان  . ا إال أنها ال تحدد الجنسية المعينة التى يحق للشخص الحصول عليه

 المجتمـع الـدولى     قام، فقد    من الحد األدنى من الحقوق المتعلقة بالجنسية       عدم حرمان األفراد  
 المتعلقة  1954، واتفاقية    المتعلقة بوضع الالجئين   1951دتين رئيستين هما اتفاقية     بوضع معاه 

  .بوضع األشخاص عديمى الجنسية

  المتعلقة بوضع الالجئين، وقضية انعدام الجنسية؟1951 هل هناك صلة بين اتفاقية

ل األعضـاء    الحرب العالمية الثانية، كانت من بين أكثر القضايا إلحاحا بالنسبة للدو           فى أعقاب 
 كيفية تلبية احتياجات ماليين من األفراد الـذين خلفـتهم            هى الوليدةفى منظمة األمم المتحدة     

 مـن المجلـس     1949  عـام  فـى  وبناء على قرار صدر      .الحرب الجئين أو عديمى الجنسية    
 بدراسـة صـياغة     االقتصادى واالجتماعى التابع لألمم المتحدة، تم تعيين لجنة خاصة كلفـت          

 عديمى الجنسية، وطرح مقترحات للقضاء على انعدام        بشأن وضع الالجئين واألشخاص   اتفاقية  
  .الجنسية

 بشأن وضع الالجئـين وبروتوكـول لالتفاقيـة         م أعضاء اللجنة بصياغة اتفاقية    وفى النهاية قا  
لم تعالج معالجة كاملة القضـاء      إال أن اللجنة    . المقترحة ركز على األشخاص عديمى الجنسية     

 ى الوليدة  الدول قانونال، ألسباب ترجع فى معظمها إلى أن مفوضية          انعدام الجنسية  على حاالت 
  .كان من المفترض أن تركز على هذه القضية

 من المنظمات   وقد ظل الالجئون واألشخاص عديمو الجنسية تاريخيا يتلقون الحماية والمساعدة         
وكان مشروع  . جئين إلى الوجود  الدولية لالجئين التى سبقت مفوضية األمم المتحدة لشئون الال        

  يقصد منه أن يعكس الصلة بين الالجئـين واألشـخاص          البروتوكول الخاص بانعدام الجنسية   
إال أن االحتياجات العاجلة لالجئين، والحل الوشيك للمنظمة الدولية لالجئـين           . عديمى الجنسية 

نسـية فـى مـؤتمر      تفصيلى ألوضاع األشخاص عديمى الج      إلجراء تحليل  يا كاف ا وقت لم يترك 
 1951اتفاقيـة   ، تـم إقـرار      وهكذا. ا القضيتين كلت  لدراسة انعقد الذى   1951المفوضية فى   

 فى المؤتمر، بينما تم تأجيـل إقـرار البروتوكـول الـذى يتنـاول               المتعلقة بوضع الالجئين  
  .األشخاص عديمى الجنسية إلى وقت الحق

 عديم الجنسية الحماية بصـفته الجئـا،       بشأن الالجئين، يتلقى الالجئ      1951ووفقا التفاقية   
ص، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه لفئـة        ن اإلنكار التعسفى للمواطنة بسبب عرق الشخ      إحيث  

         .  معينة، أو رأى سياسى قد يشير إلى ضرورة االعتراف بوضع الفرد كالجئاجتماعية
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  ى الجنسية؟ المتعلقة بوضع األشخاص عديم1954ما الذى تقضى به اتفاقية 

 تحويل البروتوكول الخاص باألشخاص عديمى الجنسية الذى سـبقت صـياغته            1954تم فى   
وتعتبـر اتفاقيـة    .  بشأن الالجئين إلى اتفاقية بمقتضى أحقيتها فى ذلك        1951كملحق التفاقية   

 الوثيقة الدولية األساسية التى تستهدف تنظيم وتحسين وضـع األشـخاص عـديمى              1954
 منح األشخاص عديمى الجنسية حقوقهم وحرياتهم األساسـية دون تمييـز             وضمان الجنسية،

  ).1954 لالطالع على قائمة الدول األطراف فى اتفاقية 1 انظر الملحق(

وال .  بشـأن الالجئـين   1951 بأحكام اتفاقية    - كثيرة جوانب من   -وأحكام االتفاقية قريبة الشبه   
سية ألولئك المولودين والمقيمين إقامة معتادة      يعد االنضمام إلى االتفاقية بديال عن منح الجن       

 ومهما اتسعت الحقوق الممنوحة لشخص عديم الجنسية، إال أنها ال تعـادل             .فى إقليم دولة ما   
  .اكتساب المواطنة

شخص ال تعتبره أيـة     " تعريفا قانونيا بحتا للشخص عديم الجنسية بأنه         1954وتتضمن اتفاقية   
  ). بحكم القانونعديم الجنسيةو ما يسمى شخص وه" (دولة مواطنا بحكم قانونها
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  من هو المواطن؟ ومن هو عديم الجنسية؟

إن اعتبار الفرد مواطنا بحكم القانون، يعنى اعتبار الفرد تلقائيا مواطنا بموجب الشروط المبينة              
فى الصكوك القانونية المشرعة للدولة، والمتعلقة بالجنسية، أو يعنـى مـنح الفـرد الجنسـية                

وقد تكون هذه الصكوك دسـتورا، أو قـرارا         .  قرار صادر من السلطات ذات الصلة      بموجب
 -ومعظم الناس يعتبرون مواطنين بحكم قوانين دولة واحدة فقط        . جمهوريا، أو قانونا للمواطنة   

أو  )وهو ما يسـمى بحـق األرض      ( إما قوانين الدولة التى ولد فيها الشخص         وعادة ما تكون  
وهو ما يسمى بحـق الـدم أو   ( والدا الشخص مواطنين لها عند والدته  قوانين الدولة التى كان   

  ).النسب

وفى الحاالت التى تسمح فيها اإلجراءات اإلدارية بالسلطة التقديرية فى مـنح المواطنـة، ال               
يجوز اعتبار مقدمى الطلبات مواطنين حتى يتم استيفاء واعتماد طلباتهم ومنح حق المواطنـة              

أما األفراد الذين يتوجب عليهم التقدم للحصـول علـى المواطنـة،             .انونلتلك الدولة وفقا للق   
وأولئك الذين يصفهم القانون بأنهم أهل للتقدم بطلبات، لكن ترفض طلباتهم فال يعدون مواطنين              

  .لتلك الدولة بمقتضى القانون

ين أيـة   واألفراد الذين لم يحصلوا على الجنسية تلقائيا أو من خالل قرار فردى بمقتضى قوان             
أى أشـخاص عـديمو الجنسـية       : بحكم القانون  عديمو الجنسية دولة يعرفون بأنهم أشخاص     
  .باإلشارة إلى القانون النافذ

ورغـم  . وأى فرد يفترض أنه حاصل على الجنسية، ما لم توجد بعض األدلة على خالف ذلك              
 على من هى الدولة     ذلك، قد ال تستطيع الدول التى قد يكون لفرد ما رابطة أصيلة بها أن تتفق              

وهكذا يصبح الشخص عاجزا عن إثبات كونـه عـديم          ... التى منحت المواطنة لذلك الشخص    
. الجنسية بحكم القانون، ومع ذلك يظل بال جنسية نافذة، وال يستطيع التمتع بالحماية الوطنيـة              

  .بحكم األمر الواقع بعديم الجنسيةوهذا الشخص يعرف 

  

م القـانون  ك بضرورة التفرقة بين األشخاص عديمى الجنسية بحورغم شعور مشرعى االتفاقية 
أولئك الذين لم يحصلوا على الجنسية تلقائيا، أو من خالل قرار فردى بحكم إعمال قوانين أية                (

أولئـك الـذين ال يسـتطيعون إثبـات         (دولة، واألشخاص عديمو الجنسية بحكم األمر الواقع        
ويتناول الفصـل النهـائى لالتفاقيـة قضـية          .ن مواقفهم ، إال أنهم أقروا بالتشابه بي     )جنسيتهم

  :األشخاص عديمى الجنسية بحكم األمر الواقع من خالل توصية غير ملزمة تنص على ما يلى
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عندما تقر بسالمة األسباب التى حرم بموجبها فـرد          ،بعين العطف أن تنظر كل دولة متعاقدة      "
مكانية إيالء ذلك الشخص المعاملة التى توليها       ما من حماية الدولة التى يكون مواطنا لها، فى إ         

  ".االتفاقية لألشخاص عديمى الجنسية

تقوم كل دولة طرف بتحديد ما إذا كان شخص ما يستحق مزايا االتفاقيـة وفقـا إلجراءاتهـا                  
مكاتبهـا، أو   / والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين من خالل ممثليهـا         . المقررة

ستوى المقر الرئيسى، مستعدة إلسداء المشـورة حـول كيفيـة وضـع هـذه         أجهزتها على م  
 لالطـالع علـى قائمـة مكاتـب         4انظر الملحق   (اإلجراءات وتنفيذها، إذا طلب منها ذلك،       

  ).المفوضية

  

  هل يمكن لشخص عديم الجنسية أن يصير أيضا الجئا؟

ولين بتعريـف الشـخص      غير مشم  بحكم األمر الواقع  األفراد الذين يعتبرون عديمى الجنسية      
 أن جميع األشـخاص     1954وقد افترض مشرعو اتفاقية     . 1954عديم الجنسية الوارد باتفاقية     

 كـانوا   -الذين ليست لهم جنسية نافذة، أى جميع األشخاص عديمى الجنسية بحكم األمر الواقع            
قع بعـد   افترض مشرعو االتفاقية أن أى شخص يعتبر عديم الجنسية بحكم األمر الوا           . (الجئين

فراره من بلد جنسيته بسبب االضطهاد من جانب الدولة، وأن هذا االضطهاد كان يرجع إلـى                
ووفقا لهذا االفتراض، يتلقى األشخاص عديمو الجنسـية مسـاعدات           ).انعدام المواطنة النافذة  

  . المتعلقة بوضع الالجئين1954دولية وفقا ألحكام اتفاقية 

ال يعنى   أو بحكم األمر الواقع    بحكم القانون م الجنسية   رغم ذلك، فإن مجرد كون الشخص عدي      
يعتبر الخوف من االضطهاد بناء على أسباب وجيهة جوهر تعريـف           . (بالضرورة االضطهاد 

 وجـود   - عبر السـنين   -وقد تبين ).  المتعلقة بوضع الالجئين   1954الالجئ الوارد فى اتفاقية     
ون حق المواطنة فى البلدان التى يقيمون       ال يكتسب بحكم األمر الواقع    أشخاص عديمى الجنسية    

بحكـم  بها إقامة معتادة، ولكنهم ليسوا مؤهلين إما كالجئين أو كأشخاص عـديمى الجنسـية               
وحقيقة األمر أن معظم األشخاص عديمى الجنسية الـذين يتلقـون مسـاعدات مـن               . القانون

بحكم القانون أو    الجنسية   المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين، سواء كانوا عديمى        
  . الجئين، وليس لهم حق فى اللجوء، ليسوابحكم األمر الواقع
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   حاالت انعدام الجنسية؟خفض بشأن 1961ما الذى تقضى به اتفاقية 

 أصدر المجلس االقتصادى واالجتماعى قرارا يطلب إلى مفوضية القانون          ،1950فى أغسطس   
وقامـت مفوضـية القـانون      .  للقضاء على انعدام الجنسية    الدولى بصياغة اتفاقية أو اتفاقيات    

الدولى بصياغة اتفاقيتين لدراستهما، كالهما يتناوالن مشكلة انعدام الجنسـية الناجمـة عـن              
 على ما يظهر من حاالت انعدام       القضاءتضمنت االتفاقية األولى بشأن     . التعارض بين القوانين  

ك األحكام التى وردت فى مشروع االتفاقية الثانية،        الجنسية مستقبال، أحكاما تجاوزت كثيرا تل     
وقد قرر المشاركون فـى     .  من حدوث حاالت انعدام الجنسية مستقبال      قليلتالالتى ركزت على    

 المضىمؤتمر عقد للنظر فى القضية أن االتفاقية السابقة كانت متشددة أكثر من الالزم، ورأوا               
وتمثلت الوثيقة التى    . انعدام الجنسية مستقبال    حاالت الخاصة بخفض فى بحث مشروع االتفاقية     

انظر الملحق  ( حاالت انعدام الجنسية     بشأن خفض  1961تمخضت عنها هذه العملية فى اتفاقية       
  ).1961 لالطالع على قائمة الدول األطراف فى اتفاقية 2

ال إسـقاط    لكنها ال تمنع من احتم     تهدف مواد االتفاقية إلى تجنب انعدام الجنسية عند المولد،        
الجنسية فى ظل ظروف معينة، كما أنها ال تمنح حق المواطنة بأثر رجعى لجميع األشـخاص                

كما تقضى االتفاقية بإنشاء هيئة يجوز ألى شخص قد يستفيد من أحكام            . عديمى الجنسية حاليا  
االتفاقية أن يتقدم إليها بطلب لفحص مطالبته، وأن يلتمس المساعدة فى تقـديم مطالبتـه إلـى                 

وقد طلبت الجمعية العامة الحقا إلى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشـئون            . السلطة المعنية 
  .الالجئين النهوض بهذا الدور

قررت مفوضية القانون الدولى ومندوبو الدول أن المساعدات الدولية واجبة، ألن الفرد عندما             
د المالية وال الخبرة الفنية الالزمة      ينكر عنه حق المواطنة لدولة ما، لن تتوفر له أو لها الموار           

نه ال توجد أية دولة أخرى يمكنهـا        إذ أ . لتقديم طلب الحصول على جنسية إلى سلطات الدولة       
كما أن وجود وكالة دولية تمثل األفراد، من         .مقبولة فى ظاهرها نيابة عن الفرد     أن تقدم حججا    

إضافة إلى ذلـك،    . ون الدولى من عدمه   شأنه تفادى مسالة تحديد ما إذا كان الفرد خاضعا للقان         
فإن وجود وكالة مكرسة لهذا العمل من شأنه فى نهاية المطاف أن ينمى الخبرة الفنية فى هذه                 
القضية، األمر الذى سيعود بالفائدة ليس فقط فى توجيه النصح لألفراد المعنيين، بل أيضا فـى                

  .جنسية، بوجه عام حاالت انعدام الوخفض، نافذةاقتراح سبل اكتساب جنسية 

 بأن تعتمـد الـدول الموقعـة        1961قضى اتفاقية   ت حاالت انعدام الجنسية،     خفضوسعيا إلى   
وفـى حالـة نشـوء      . تشريعات للجنسية تعكس المعايير المتعلقة باكتساب الجنسية أو فقدانها        

بطـرق  نزاعات حول تفسير االتفاقية أو تطبيقها بين الدول المتعاقدة، ولم تتمكن من تسويتها              
  .أخرى، جاز رفعها إلى محكمة العدل الدولية بناء على طلب من أحد أطراف النزاع
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التوصية الواردة فـى الفصـل      بكون  ت أشبه ما    توصيةويتضمن الفصل الختامى من االتفاقية      
، التى تشجع الدول األطراف على مد أحكام االتفاقية لكـى تشـمل             1954الختامى من اتفاقية    

  .نسية بحكم األمر الواقع كلما كان ذلك ممكنااألشخاص عديمى الج

  

كانـت تلـك    . فى يوم من األيام، كنت أقف بين الحدود، ولم أتمكن من دخول أى من البلدين              "
فانا لم أتمكن من دخول الدولة التى كنت أعيش فيها،          ! تجربة ال يمكن أن أنساها أبدا فى حياتى       

نتمى؟ ال يمكـن أن     أ من إلى   ! ونشأت وعشت  كما لم أتمكن من دخول الدولة التى ولدت فيها،        
  " بالضياع الذى كان يخالجنى وأنا فى المطارالشديدأنسى حتى اآلن ذلك الشعور 

  شن، الذى كان يوما ما عديم الجنسيةت

  

  كيف يكفل قانون حقوق اإلنسان الحق فى الجنسية؟

اتفاقيـة  حن نـرى فـى      فن. هناك وثائق قانونية دولية أخرى مختلفة تتناول الحق فى الجنسية         
فهـى  .  العالمى لحقوق اإلنسان   لإلعالن رجع صدى     بشأن جنسية النساء المتزوجات    1957

وتسعى أيضا إلـى    . أيضا تنص على الحق فى الحصول على جنسية والحق فى الحرمان منها           
 لحقوق اإلنسان والحريات األساسية ومراعاتها بالنسـبة للجميـع،          الشاملاالحترام  "دور  إيالء  

وتتضمن المواد الثالث األولى من االتفاقية أحكـام محـددة          " دون تمييز على أساس الجنس    و
  .تتعلق بجنسية الزوجة

ـ  أو ف   إبرام الزواج بين أحد مواطنى الدولة وأجنبية       أن " تؤكد على    1المادة  تغييـر   أو،  خهس
  ". أن ال يمس جنسيه الزوجة تلقائياينبغىالزوج لجنسيته أثناء الزواج 

التخلى عن جنسيتها مـن     أو  / االكتساب الطوعى لجنسية دولة أخرى، و     "تنص على    2 المادة
  ". أن ال يحول دون احتفاظ زوجة هذا المواطن بجنسيتهاينبغىجانب أحد مواطنيها 

يجوز للزوجة األجنبيـة ألحـد مـواطنى        "وهى مقسمة إلى جزئين، تنص على أنه        ،  3المادة
ا، أن تكتسب جنسية زوجها من خالل إجراءات التجنيس بناء          ، بناء على طلبه   )الدولة المتعاقدة (

منح هذه الجنسية يجوز أن يخضع لما يجوز فرضه من قيود لمصلحة            "وأن  " على مزايا خاصة  
وتنص المادة أيضا على أنه ال يجوز للدولـة المتعاقـدة أن            " األمن القومى أو السياسة العامة    

ات أو أعراف قضائية قد تجيز للزوجة األجنبية ألحد         أنها تمس أية تشريع   "ل االتفاقية على    تؤّو
  ". بناء على طلبها، اكتساب جنسية زوجها، باعتبار ذلك مسالة أحقية–مواطنيها 
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بأن تكفل حق   "  الدول  بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى       1965اتفاقية  وتلزم  
ألصل القومى أو العرقى، فى     كل شخص دون تمييز بسبب العنصر، أو الجنس، أو اللون، أو ا           

، بما فيها، الحق فى      بحقوق اإلنسان األساسية المتعددة    خاصة فى التمتع  " المساواة أمام القانون  
  ).5المادة (الجنسية 

  : على ما يلىمن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية 24وتنص المادة 

جـنس، أو اللغـة، أو الـدين، أو         لكل طفل الحق، دون تمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو ال          "
األصل القومى، أو العرقى، أو الثروة أو المولد، فى تدابير الحماية الالزمة لوضعه كقاصـر،               

  ".من جانب أسرته، والمجتمع، والدولة

  ".ويجب أن يسجل كل طفل فور والدته، وأن يكون له اسم"

  ".لكل طفل الحق فى اكتساب جنسية"

جميع األشخاص متساوون أمام القانون، ولهم الحق، دون        "عهد أن    من ذلك ال   26وتؤكد المادة   
وفى هذا الصدد، يجب أن يحرم القانون أى تمييـز،          . أى تمييز، فى الحماية المتكافئة للقانون     

وأن يكفل لجميع األشخاص حماية متكافئة وفعالة ضد التمييز ألى سبب كان مثل العـرق، أو                
دين، أو الرأى السياسى أو غير السياسى، أو األصل القـومى           اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو ال      

  ".أو االجتماعى، أو الثروة، أو المولد، أو أى وضع آخر

 على ما   بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة        1979 من اتفاقية    9وتنص المادة   
  :يلى

اكتساب جنسـيتها أو    ل فى   اعلى الدول األطراف أن تمنح النساء حقوقا مساوية لحقوق الرج         "
، ىوعليها أن تضمن بصفة خاصة أال يترتب على الزواج من أجنب          . تغييرها، أو االحتفاظ بها   

أو على تغيير الزوجة لجنسيتها أثناء الزواج، أن تتغير جنسية الزوجة تلقائيـا، أو أن تصـبح                 
  ".عديمة الجنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج

ح النساء حقوقا مساوية لحقوق الرجـال فيمـا يتعلـق بجنسـية             على الدول األطراف أن تمن    "
  ".أطفالهما

، التى صادقت عليها كل الدول تقريبـا، مـادتين           بشأن حقوق الطفل   1989اتفاقية  وتتضمن  
  : صلة بالجنسيةىاتومهمتين ذ

االتفاقية ... على الدول األطراف احترام وضمان الحقوق المبينة فى         " تنص على أنه     2المادة  
ل طفل فى حدود واليتها دون تمييز من أى نوع، بغض النظر عن العرق، أو الجـنس، أو                  لك
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اللغة، أو الدين، أو الرأى السياسى أو غير السياسـى، أو األصـل القـومى أو العرقـى أو                   
  ". االجتماعى، أو الثروة، أو المولد أو أى وضع آخر لوالد الطفل أو وليه القانونى

طفل يجب أن يسجل فور والدته، وله الحق منذ والدته فى أن يكون             ال" تنص على أن     7المادة  
 فى أن يعرف والديـه      - إلى أبعد حد ممكن    –له اسم، وله الحق فى اكتساب جنسية، وله الحق          

الدول األطراف عليها أن تكفل     " وتنص المادة أيضا على أن       ."أو والديها وأن يحظى برعايتهما    
الوطنى والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية ذات الصـلة فـى          تنفيذ هذه الحقوق وفقا لقانونها      

  ".هذا المجال، خاصة فى الحاالت التى قد يصير فيها الطفل لوال ذلك عديم الجنسية

إننى أريـد   . ، وآمل أن أستقر خارج المعسكر مع أطفالى قريبا        1971أعيش فى المعسكر منذ     "
 نعيش حيـاة كريمـة، فأطفـالى ال ينمـون           إننا ال . الحقوق التى يتمتع بها مواطنو بنجالديش     

بصورة سليمة فى المعسكر، فهم ال يتعلمون، وليس أمامهم إال التطلع إلى أعمال بائسة، إذا لم                
  ". يتلقوا أى تعليم

  سيدة، امرأة عديمة الجنسية تعيش فى بنجالديش

  

  معاهدات إقليمية تتناول الحق فى الجنسية؟ أيةهل هناك 

االتفاقية األمريكيـة   من  20فالمادة  . يمية األساس القانونى للحق فى الجنسية     تعزز الوثائق اإلقل  
  :تنص على ما يلى) 1969 (لحقوق اإلنسان

 ولكل شخص الحق فى جنسية الدولة التى ولد فيها، إذا لم يكن             ،لكل شخص الحق فى جنسية    "
ية من  وال يجوز حرمان أى شخص بصورة تعسف      . له حق فى الحصول على أية جنسية أخرى       

  ".  أو من حقه فى تغييرهاتهجنسي

وفـى حـين أكـدت      . محكمة األمريكتين ل يةفقهاألحكام ال وقد حظيت هذه المبادئ الحقا بتأييد       
قـد  و .المحكمة أن الشروط التى تمنح بموجبها الجنسية تظل وقفا على والية الدولة الداخليـة             

  :ما يلىتبين للمحكمة 

نح الجنسية واالعتراف بها يعتبر من المسائل المتروكة لقرار          تقليديا أن م   المقبولرغم أنه من    "
كل دولة، إال أن التطورات المعاصرة تشير إلى أن القانون الدولى يفرض قيودا معينة علـى                
الصالحيات الواسعة التى تتمتع بها الدول فى هذا المجال، وأن الطريقة التى تنظم بها الـدول                

  ". يمكن اليوم اعتبارها خاضعة لواليتها المنفردةالمسائل التى تؤثر فى الجنسية ال
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تعديالت على أحكام التجنـيس فـى        " بعنوان محكمة األمريكتين لحقوق اإلنسان، رأى قانونى     (
 النص وارد فى العدد الخامس من المجلـة القانونيـة           – 34 -32 الفقرات" دستور كوستاريكا 

  ).1984لحقوق اإلنسان لعام 

أنه ينبغى على الدول أن تأخذ فـى اعتبارهـا األصـداء الدوليـة              وذلك يعنى بعبارة أخرى     
لتشريعاتها الداخلية بشأن الجنسية، خاصة إذا كان تطبيق تلك التشريعات من شأنه أنه يتمخض              

  .عن انعدام الجنسية

 وااللتزامـات [  الجنسية تعدد حاالت   خفضبشأن   لعموم أوروبا    اتفاقية، تم إقرار    1963وفى  
وتتأسس هذه االتفاقية على فكرة كانت مقبولة فـى ذلـك   . ]ت تعدد الجنسية  العسكرية فى حاال  

 غيـر مرغـوب     ا أمر يعتبر الجنسية   تعددالوقت من كثير من دول أوروبا الغربية، مفادها أن          
 تعـدد  تقتصر فى نطاقها على مجـرد قضـية          1963ولما كانت اتفاقية    . فيه، وينبغى تفاديه  

، لكى يغطيا القضايا ذات الصلة      1993و،  1977  عامى ن فى الجنسية، أضيفت إليها بروتوكوال   
فـالبروتوكول  . بها، ولكى تعكسا ما طرأ من تطورات فى الفكر والتطبيق فى مجال الجنسـية      

 فى حاالت المهاجرين من الجيل الثانى       متعددة باالتفاقية يسمح باكتساب جنسيات      الملحقالثانى  
  . الزيجات المختلطة وأطفالهموطرفى

، وهى وثيقة إقليمية أخرى شرعها المجلس       األوروبية بشأن الجنسية   1997رزت اتفاقية   وقد ب 
األوروبى، انطالقا من الحاجة المدركة إلى إيجاد نص واحد يجمع كل التطورات التى طرأت              

 لقضية تنازع   1930على القانون المحلى والدولى بشأن الجنسية منذ تصدت اتفاقية الهاى لعام            
 مـع تلـك     كانت متعارضة ، وال   1963 اتفاقية   ال هى عدلت  إال أن االتفاقية    . ةقوانين الجنسي 

 بشأن الجنسية تسمح باكتساب جنسـيات       1997وحقيقة األمر أن اتفاقية     . التى سبقتها االتفاقية  
لكن االتفاقية تغطى أيضا مسائل     .  لألشخاص المتزوجين من جنسيات مختلفة وأطفالهم      متعددة

حتفاظ بها، وفقدانها واستعادتها، والحقوق اإلجرائية، والجنسية فى سياق         اكتساب الجنسية، واال  
 تتضـمن أحكامـا     كما.  الدول، وااللتزامات العسكرية، والتعاون بين الدول األطراف       توارث

 1954وتشير االتفاقيـة إلـى اتفاقيـة        . كثيرة تهدف إلى الحيلولة دون حدوث انعدام الجنسية       
ى الجنسية عند تعريف الشخص عديم الجنسية، وهو أن أحكام          المتعلقة بوضع األشخاص عديم   

  .بحكم القانوناالتفاقية األوروبية بشأن الجنسية ال تشمل األشخاص عديمى الجنسية 

 الدول إلى االعتراف بحقيقـة أن       توارثمؤخرا فى   أوروبا  وقد أدت التجارب التى مرت بها       
سية بسبب فقدانهم جنسيتهم قبل اكتسـاب       أعدادا هائلة من الناس يتعرضون لخطر انعدام الجن       

  قـد   وهو ما  – الدول   توارثوفى إطار سعيها لتجنب انعدام الجنسية من خالل         . جنسية أخرى 
يحدث عند انتقال إقليم ما من دولة إلى أخرى، أو اتحاد دول، أو انحالل دولة ما، أو انسـالخ                   

اغة بروتوكول لالتفاقية الدولية    عملت الدول األوروبية على صي     -جزء أو أجزاء من إقليم ما       
وعلى سبيل التوسع فى تنـاول      . بشأن الجنسية، يركز على وجه الخصوص على هذه المشكلة        

مشروع البرتوكول الخـاص بتجنـب حـاالت    المبادئ العامة لالتفاقية بشأن الجنسية، يتضمن     
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.  الـدول توارث  الدول قواعد معينة بشأن الجنسية فى حاالت لتوارثبالنسبة  انعدام الجنسـية    
وتطرح مواد البروتوكول اإلحدى والعشرون توجيهات عملية بشأن قضايا مثـل مسـئوليات             
الدول الخلف والسلف، وقواعد اإلثبات ، وتجنب انعدام الجنسية عند المولد، وتيسير اكتسـاب              

  2006 فى أوائل ومن المتوقع إقرار البروتوكول. الجنسية بالنسبة لألشخاص عديمى الجنسية

) التى أصـبحت اآلن االتحـاد األفريقـى       (، أقرت منظمة الوحدة اإلفريقية      1999وفى العام   
 اتفاقيـة حقـوق     نمطولما كان الميثاق مصمما على      . الميثاق األفريقى لحقوق ورعاية الطفل    

الطفل، فقد تقاسم الميثاق بعض المبادئ الرئيسية مع مبادئ االتفاقية السابقة، بما فى ذلك عدم               
، التى تركز على االسم     6وتؤكد المادة   .  وايالء االعتبار األساسى لمصلحة الطفل العليا      التمييز

  :والجنسية، على ما يلى

 لحق منذ مولده فى أن يكون له اسم؛لكل طفل ا •

 يجب تسجيل كل طفل فور مولده؛ •

 ؛لكل طفل الحق فى اكتساب جنسية •

عاتها الدستورية بالمبادئ التـى     على الدول األطراف أن تتعهد بضمان اعتراف تشري        •
يحق بموجبها لكل طفل اكتساب جنسية الدولة التى ولد فى إقليمها، إذا لم يكن الطفل               

 .قد منح، عند مولده، الجنسية من أية دولة أخرى وفقا لقوانينها
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  الفصل الثانى

   األشخاص عديمى الجنسيةتحديد
  وحمايتهم

  

لجنسية من خالل قوانين الجنسية الوطنية، ومن خالل        رغم محاوالت التقليل من حدوث انعدام ا      
 حاالت انعدام الجنسية، وغيرها من الوثـائق الدوليـة، إال أن            بشأن خفض  1961تنفيذ اتفاقية   

المفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين تقدر عدد األشخاص عديمى الجنسية فى جميع أنحاء             
 لمتحدة المتعلقة بوضع األشخاص عديمى الجنسـية      واتفاقية األمم ا  . العالم بماليين من البشر   

 هويـة قانونيـة لهـؤالء       منح تحدد من هو الشخص عديم الجنسية، وتشجع على          1954للعام  
  .األشخاص، وتكفل تمتع األشخاص عديمى الجنسية بالحقوق والحريات األساسية دون تمييز

    

. ونحن مثل قوارب بال مرفـأ     ال نستطيع الحصول على وظائف منتظمة، وال نستطيع التنقل،          "
لم أتمكن من إتمـام تعليمـى       . والحصول على التعليم والرعاية الصحية يمثل أيضا مشكالت       

وال أستطيع العالج إال فـى مستشـفى خـاص، ولـيس فـى          . الثانوى أو أن ألتحق بالجامعة    
  ". المستشفيات الحكومية

  .بية المتحدةيعيش فى اإلمارات العر) بدون(عبداهللا، شخص عديم الجنسية 

  من هو الشخص عديم الجنسية؟

شخص ال تعتبره أية دولة مواطنـا بحكـم         " الشخص عديم الجنسية بأنه      1954تعرف اتفاقية   
وذلك تعريف قانونى بحت، ال يشير إلى نوعية الجنسية، وال الطريقة التى            ). 1المادة  (" قانونها

ويشير التعريف ببساطة إلى إعمال     . ةتمنح بها الجنسية، وال السبيل إلى الحصول على الجنسي        
 أو تلقائية من يكون له      بصورة قانونية القانون الذى تعرف بموجبه تشريعات الجنسية بدولة ما         

  .حق المواطنة

وانطالقا من هذا التعريف، يتعين على أى شخص، حتى يتسنى اعتباره عـديم الجنسـية، أن                
  .  بلد ذى صلةوبين أى عدم وجود رباط قانونى بينه أو بينها: يثبت سلبا

وسعيا إلى إقرار إثبات انعدام الجنسية، يتوجب على الدول أن تراجع تشريعات الجنسـية ذات               
مثال من خـالل المولـد،      (الصلة التى تصدرها تلك الدول التى يرتبط بها الفرد بروابط سابقة            

 أو األطفال مواطنين    )أو الزوجة (وسابق اإلقامة المعتادة، والدول أو الدول التى يكون الزوج          
، ويتوجـب عليهـا أن      )لها، والدول أو الدول التى يكون والدا الفرد أو أجداده مواطنين لهـا            
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وعلى الدول أن تطلـب مـن الشـخص         . تتشاور مع تلك الدول، وتطلب منها األدلة الالزمة       
ة األمـم   ويمكن لمفوضي . المعنى التعاون التام فى تقديم جميع الحقائق والمعلومات ذات الصلة         

المتحدة لشئون الالجئين تيسير المشاورات بين الدول، ويمكنها تقديم المعلومات الفنيـة بشـأن           
  . القوانين ذات الصلة، وتطبيقها فى مختلف الدول حسب الطلب

وعادة ما تكون الوثائق المقدمة من إحدى السلطات المسئولة فى الدولة، التى تثبت أن الفـرد                
ورغم ذلـك، فقـد ال      .  إثبات انعدام الجنسية   أشكال يعتد بها من     شكال المعنى ليس مواطنا لها   

وقد ترفض السلطات المعنية فى بلد المنشأ أو فى بلـد اإلقامـة             . تكون هذه األدلة متاحة دائما    
المعتادة السابقة إصدار وثائق معتمدة تثبت أن الشخص ليس مواطنا لها، أو ببساطة قد ال ترد                

ترى بعض سلطات الدول أنها غير مسئولة عـن تحديـد مـن هـم               وقد  . على االستفسارات 
لذلك، يفترض أن رفض دولة مـا التعزيـز         . األشخاص الذين ال تربطهم رابطة قانونية بالبلد      

 اإلثبات، حيـث إن     شكالأ من   شكال – صفة المواطن عن الشخص يعتبر فى حد ذاته          بانقضاء
  .يةالدول عادة ما تشمل مواطنيها بحمايتها الدبلوماس

  ؟1954هل يجوز استبعاد فرد ما من أحكام اتفاقية 

 1951 مجددا على أن األشخاص عديمى الجنسية مشمولون باتفاقية          1954تؤكد دبياجة اتفاقية    
  .1954المتعلقة بوضع الالجئين، وهم بذلك غير مشمولين باتفاقية 

 أيضـا أولئـك     1954  من اتفاقية  1وإضافة إلى تعريف الشخص عديم الجنسية، تعرف المادة         
ستبعدون من تطبيق االتفاقية ألسباب خاصة رغـم انـدراجهم ضـمن نطـاق              ياألفراد الذين   

، وذلك إما بسبب عدم احتياجهم لمثل هـذه         )أى رغم حقيقة كونهم عديمى الجنسية     ( .التعريف
الحماية حيث إنهم يستفيدون بالفعل من برامج قانونية محددة أو مساعدات دوليـة، أو بسـبب                

وهؤالء يشملون  . عدم استحقاقهم الحماية الدولية بناء على ما اقترفوه من أفعال إجرامية فردية           
  :األشخاص التالى بيانهم

أشخاص يتلقون حاليا حماية أو مساعدة من أجهزة أو وكاالت تابعة لألمـم المتحـدة               " •
بخالف مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئـين طالمـا ظلـوا يتلقـون مثـل هـذه           

والوكالة الوحيدة التابعة لألمم المتحدة التى ينطبق عليها هذا الشرط حاليـا            ".المساعدة
 .هى وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين فى الشرق األوسط

األشخاص الذين تعترف السلطات المختصة بالبلد الذى اتخذوه محال إلقامتهم بأن لهم            " •
 ". اللتزامات التى ترتبط بحيازة جنسية ذلك البلدمن الحقوق وعليهم من ا

وهذا يعنى أنه إذا حصل شخص عديم الجنسية على اإلقامة القانونية فى دولة ما، وتم                •
، وخاصـة إذا كانـت      1954منحه حقوقا تتجاوز تلك الحقوق التى تقضى بها اتفاقية          

ن حقوق، وتوفرت لـه     حقوقا اقتصادية واجتماعية كاملة تعادل ما يتمتع به المواطن م         
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الحماية من الترحيل والطرد، عندئذ ال تكون هناك حاجة لتطبيق أحكام االتفاقية علـى              
 .ذلك الفرد، برغم كونه عديم الجنسية

األشخاص الذين ارتكبوا جريمة ضد السالم، أو جريمة حـرب، أو جريمـة ضـد               " •
  ؛اإلنسانية، على النحو المبين فى الوثائق الدولية

 ؛الذين ارتكبوا جريمة غير سياسية خطرة خارج بلد إقامتهم قبل إدخالهم تلك البلـد             األشخاص  
  أو 

  .الذين أدينوا بأفعال منافية ألغراض األمم المتحدة ومبادئها

  عديم الجنسية؟ما متى ينتفى اعتبار شخص 

  .عديم الجنسية عندما يكتسب الفرد جنسية نافذةما  اعتبار شخص ينتفى

  

 وفى جمهورية الكونغـو     2003اطنة التى تم إقرارها فى إثيوبيا فى ديسمبر         إن تشريعات المو  
 من شأنها أن تقطع شوطا بعيدا نحو اإلنهاء التام لحالتين دامتـا             2004الديمقراطية فى نوفمبر    

وتسمح التشريعات فـى    . مدة طويلة وخلفتا وراءهما أعدادا هائلة من الناس دون جنسية نافذة          
ين يقيمون فى إثيوبيا باستعادة الجنسية اإلثيوبية، بينمـا تسـاعد القـوانين             إثيوبيا ألفراد عديد  

  . الجديدة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية فى تحديد هوية كيان مواطنى ذلك البلد

  

  ما هى اإلجراءات المستخدمة فى تحديد ما إذا كان الشخص عديم الجنسية؟

ة، إال أنها ال تسهب فى شـرح اإلجـراءات           الشخص عديم الجنسي   1954بينما تعرف اتفاقية    
ولذلك، فإنه من مصلحة الدول، واألفراد الذين قد تنطبـق  . الخاصة بتحديد هوية عديم الجنسية  

عليهم االتفاقية أن تقوم الدول بإقرار تشريعات ترشد إلى طريقة تحديد هوية الشخص عـديم               
قرار، وأن تحدد عواقب تحديد هوية      وينبغى أن تعين هذه التشريعات الجهة صانعة ال       . الجنسية

  .الشخص عديم الجنسية

 أى مكاتـب    –وقد أقرت بعض الدول تشريعات تنفيذية تعين وكاالت معينة داخل الحكومـة             
تتعامل على وجه التخصيص مع اللجوء، والالجئين، واألشخاص عديمى الجنسـية، أو وزارة             

أما الدول األخرى التى ليس     . لفصل فيها الداخلية مثال، وتقوم بفحص دعاوى انعدام الجنسية وا       
لديها تشريعات محددة ترسى إجراءات لالعتراف بانعدام الجنسية، فقد أنشأت هيئة إداريـة أو              

إال أن هناك دول أخرى أكثر ليس لديها        . قضائية مكلفة بتحديد ما إذا كان الفرد عديم الجنسية        
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تبرز مسألة انعدام الجنسية أثنـاء      ما  لبا  وفى كثير من هذه الحاالت، غا     . إجراءات محددة نافذة  
األشخاص عديمى الجنسية فى هذا     " تجهيز حاالت "وقد يجرى   . إجراءات تحديد وضع الالجئين   

وقد ُيلزم األشخاص عديمو الجنسية بتقـديم       . اإلطار، الذى يشمل الحماية اإلنسانية أو الفرعية      
  . إجراء آخر متاحسبب بسيط هو عدم وجودلطلباتهم من خالل نظام اللجوء، 

وبعض البلدان ليس لديها إجراءات محددة لالعتراف بالنسبة لألشخاص عديمى الجنسية، ولكن            
القضية قد تثار عندما يتقدم فرد ما بطلب للحصول على تصريح باإلقامة، أو وثيقة سـفر، أو                 

  .رىإذا رفض طلبه للجوء، وتقدم بطلب للبقاء فى إحدى بلدان اللجوء بناء على أسس أخ

  

فى فرنسا، تتم إجراءات االعتراف بوضع األشخاص عديمى الجنسية داخل المكتب الفرنسـى             
، المفوض بتقديم الحماية القضـائية      )OFPRA(لحماية الالجئين واألشخاص عديمى الجنسية      

ويتعين على مقدمى الطلبات التقدم مباشرة إلى مكتـب         . واإلدارية لألشخاص عديمى الجنسية   
  .المذكور

أسبانيا، يقضى قانون األجانب بأن تعترف وزارة الداخلية بوضع انعدام الجنسية بموجب            وفى  
ويجوز لمقدمى الطلبات التقدم إلى أقسام الشرطة أو مكتب اللجوء          . إجراء ينظم بمرسوم ملكى   

وعند إتمام مرحلة التحريات، يقوم المكتب المذكور بإجراءاته ثم يرفـع           ). OAR(والالجئين  
  .بب إلى وزارة الداخليةتقييمه المس

 بإجراء تعديالت على قانون الجنسية      1993وفى إيطاليا، يمنح المرسوم التنفيذى، الصادر فى        
  .الذى سبق إقراره فى العام السابق، وزارة الداخلية سلطة االعتراف بوضع انعدام الجنسية

  

 تحديـد عـدد     وفى غياب إجراءات محددة لتحديد هوية األشخاص عديمى الجنسية، يسـتحيل          
  .حاالت انعدام الجنسية التى تبقى دون تعريف، وبذلك يستحيل تحديد الحجم الدقيق للمشكلة

  ما هو نوع األدلة المطلوبة؟

عموما يترك لمقدم الطلب أمر تقديم الوثائق الصادرة من السفارة أو المكاتب القنصلية التابعـة          
 والتى تؤكد أن الفرد لـيس       –وثيقة سفر سابقة     بلد المولد، أو البلد الذى أصدر        –" لبلد المنشأ "

ق ئوفى حالة عدم توفر وثا    . قد ال يكون ذلك ممكنا دائما     فوكما أوضحنا فيما سبق،     . مواطنا له 
كاملة، قد تقبل بعض الدول عناصر أخرى لإلثبات، مثل مراجعة قوانين الجنسية ذات الصلة،              
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تطلب البحث عن معلومات مقاربـة تعاونيـة       وقد ي . التى يدلى بها الشهود أو الغير     والشهادات  
  .بين مختلف اإلدارات والوزارات داخل الحكومة وبين الدول

تحديد هوية األشخاص عـديمى     ل مقاربة متناغم    يوجد نهج وحتى وقت كتابة هذه السطور، ال       
وحيث إن معايير تحديد إثبات انعدام الجنسية قد تتباين مـن دولـة إلـى               . الجنسية بين الدول  

ى، فإن شخصا ما قد يعترف به كشخص عديم الجنسية فى بلد ما قد ال يعترف به بهـذه                   أخر
  .الصفة فى بلدان أخرى

  

 1954 تقريرا عن تنفيذ اتفاقية      2005  عام  فى مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين    أصدرت  
د وقد تبين مـن الدراسـة أن معظـم دول االتحـا           . داخل الدول األعضاء باالتحاد األوروبى    

األوروبى لم تنشئ آليات محددة لتعريف األشـخاص عـديمى الجنسـية واالعتـراف بهـم،                
ونتيجة لذلك، صـار  . واستخدمت بدال من ذلك وبصورة عامة إجراءات للجوء فى هذه المهمة         
ورغـم ذلـك، فقـد      . من المستحيل تحديد حجم مشكلة انعدام الجنسية داخل االتحاد األوروبى         

 الضوء فـى سـبيل إخـراج التقريـر علـى            حدة لشئون الالجئين  مفوضية األمم المت  سلطت  
الممارسات المثلى على المستوى الوطنى، والتى يمكن استخدامها للتوفيق بين إجراءات تحديد            
الهوية واالعتراف بين دول االتحاد األوروبى وإرشاد الدول التى صادقت بالفعل على اتفاقيـة              

1954.  

  لفرد عديم الجنسية؟من ينبغى أن يحدد ما إذا كان ا

ينبغى تعيين موظفين مؤهلين متخصصين فى مجال انعـدام الجنسـية ويسـتطيعون بحيـاد               
وإن تعيين  . وموضوعية فحص الطلبات واألدلة المؤيدة لها للقيام بتحديد حاالت انعدام الجنسية          

ة، وأن  هيئة مركزية مسئولة عن عمليات التحديد من شأنه أن يقلل من خطر القرارات المتنافر             
يكون أكثر فعالية فى الحصول على المعلومات ونشرها عن بلد المنشأ، وستكون هذه الهيئـة،               

. بحكم عملها المركز، أكثر قدرة على تنمية خبرتها الفنية فى المسائل المتعلقة بانعدام الجنسية             
ول ويتطلب تحديد وضع انعدام الجنسية تجميع وتحليل القوانين، واللـوائح، وممارسـات الـد             

وحتى فى غياب هيئة مركزية، فإن صانعى القرارات يستفيدون من التعـاون مـع               .األخرى
عليمين بتشريعات الجنسية، وقضية انعدام الجنسية سواء داخل الحكومـة أو بـين             لهم  زمالء  
  .الدول

     كيف يصل األفراد إلى اإلجراءات؟

ء خضوع طلبه أو طلبها االعتـراف        الدول بمنح مهلة قانونية للفرد أثنا      1954ال تلزم اتفاقية    
ورغم ذلك، فبمجرد وجود الفرد فى إقليم دولة ما قـد           . بوضعه كشخص عديم الجنسية للتقييم    
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يصبح تحديد وضعه أو وضعها من حيث الجنسية هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل لمحنتـه                
  . أو محنتها

لمعتادة امكانية لعودته لبلد اإلقامة     وإذا تقرر تحديد وضع الفرد كعديم الجنسية، ولم تبق هناك إ          
السابقة، أو لم يكن هناك مثل هذا البلد، عندئذ قد يكون قبول الفرد فى الدولة، وإعطائه مهلـة                  

  .قانونية من نوع ما هو الحل الوحيد

حاولت السلطات تحديد ما    أو  ،   ليتم االعتراف به كشخص عديم الجنسية      وإذا تقدم فرد ما بطلب    
عديم الجنسية أم ال، عندئذ قد يكون من الضرورى منح مهلة مؤقتة ريثما تـتم               إذا كان الفرد    
وقد أغفلت االتفاقية أى ذكر عما إذا كان منح المهلة القانونية وجوبيا أثناء تقيـيم               . اإلجراءات

 وتتباين الممارسات بين الدول التى لـديها إجـراءات          .طلب االعتراف بوضع انعدام الجنسية    
  .ضمخصصة لهذا الغر

  : منح مقدمى الطلبات ضمانات معينة منها ما يلىقواعد اإلجراءات القانونيةيقتضى مبدأ 

 ؛الحق  فى الفحص الفردى للطلب الذى قد يشارك فيه مقدم الطلب •

 ؛الحق فى المعالجة الموضوعية للطلب •

 ؛ اإلجراءاتلفترةوضع حد زمنى  •

 ؛ التى يفهمها مقدم الطلباالطالع على المعلومات بشأن اإلجراءات باللغة •

 ل على مشورة قانونية ومترجم شفوى؛حق الحصو •

 ؛الحق فى السرية وحماية البيانات •

  و؛تسليم قرار وكذلك األسباب الكامنة وراء القرار •

 .إمكانية الطعن فى قانونية ذلك القرار •

ير المصـحوبين   األطفال غ وبعض فئات مقدمى الطلبات لتحديد وضع انعدام الجنسية وخاصة          
وقد تشمل هذه األحكام    .  تكون لديهم احتياجات خاصة تتطلب أحكاما  إجرائية متميزة         بذويهم،

  .أثناء اإلجراءات اإلداريةويساعده تعيين ولى يمثل الطفل غير المصحوب بذويه 

  هل يجوز لدولة ما احتجاز شخص عديم الجنسية لم يمنح مهلة قانونية؟

فهؤالء غالبا ما يفتقرون إلـى وثـائق        . ألشخاص عديمى الجنسية  ينبغى عامة عدم احتجاز ا    
تثبت هويتهم، مثل بطاقات الجنسية، أو بطاقات تحقيق الشخصية أو جواز السفر، مما يثبـت               

. وحتى ولو تم تحديد بلد اإلقامة السابقة، فإن ذلك البلد لن يقبل فورا عودة ذلك الفرد               . هويتهم
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 إليه إال إذا كان يستند بوضـوح        وال ينبغى اللجوء  االحتجاز،  وفى هذه المواقف، ينبغى تفادى      
وينبغى أوال استكشـاف بـدائل      . إلى تشريعات وطنية تنسجم مع قانون حقوق اإلنسان الدولى        

  .لالحتجاز، ما لم توجد هناك أدلة توحى بعدم فعالية تلك البدائل فى حق الفرد المعنى

وينبغـى  . ال بعد دراسة جميع البدائل الممكنـة      وينبغى أال يحتجز األشخاص عديمو الجنسية إ      
على السلطات عند اتخاذ قرار استثنائى باالحتجاز أن تقرر ما إذا كـان االحتجـاز معقـوال                 

وإذا ما رؤى أن االحتجاز ضرورى، وجـب أال يفـرض إال            . ومتناسبا مع األهداف المنشودة   
 األمم المتحدة لشئون الالجئين أن      ويمكن لمفوضية . بطريقة خالية من التمييز وألقل فترة زمنية      

  .تسدى المشورة بشأن هذه الحاالت، إذا طلب منها ذلك
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  مجموعة العمل بشأن االحتجاز التعسفى

لحقوق اإلنسان على معالجة توسع االحتجاز التعسـفى بصـورة          مفوضية األمم المتحدة    دأبت  
تمييز وحمايـة األقليـات إجـراء       وقد طلبت إلى المفوضية الفرعية لمنع ال      . 1985مقلقة منذ   

وفى الوقت ذاته، فقد تجلى     . دراسة شاملة للمسألة، وتقديم توصيات إليها لتقليل هذه الممارسات        
القلق إزاء الضمانات التى ينبغى أن يتمتع بها جميع األشخاص المحرومين من حـريتهم فـى                

 من المبادئ لحماية جميع     مجموعةوهو   1988إقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة فى ديسمبر        
، قامت مفوضـية  1990وفى   .األشخاص الخاضعين ألى شكل من أشكال االحتجاز أو السجن        

حقوق اإلنسان، فى إطار متابعتها للتوصيات المقدمة ضمن تقرير المفوضية الفرعية سـالف             
وقد أقرت مجموعـة العمـل الحقـا        . الذكر، بتشكيل مجموعة عمل بشأن االحتجاز التعسفى      

  .لمبادئ التالية التى تحكم التحفظ واالحتجازا

  المبدأ األول

عند احتجاز أى ملتمس لجوء أو مهاجر لالستجواب على الحدود أو داخل اإلقليم الوطنى فـى                
حالة الدخول غير الشرعى، ينبغى إبالغه شفويا على األقل، وبلغة يفهمها، بطبيعـة وأسـباب               

 القاضـى بـرفض دخولـه علـى الحـدود، أو            القرار الجارى دراسته بحق الشخص المعنى     
  .إلقامة المؤقتة فى اإلقليمبالتصريح له با

  المبدأ الثانى

 إمكانية التواصـل    – أثناء وضعه تحت التحفظ      –ينبغى أن توفر لكل ملتمس لجوء أو مهاجر         
مع العالم الخارجى، بما فى ذلك عن طريق الهاتف أو البريد اإلليكترونى، واالتصال بمحـام،               

  .ثل قنصلى وبأقاربهومم

  المبدأ الثالث

كل ملتمس لجوء أو مهاجر موضوع تحت التحفظ ينبغى أن يقدم بسرعة إلى هيئة قضائية أو                
  .غير قضائية

  المبدأ الرابع

على كل ملتمس لجوء أو مهاجر عند وضعه تحت التحفظ أن يدون توقيعه  فى سجل مـرقم                  
ذا الحل هوية الشخص، ومبررات الـتحفظ       ومجلد، أو يوفر ضمانات مساوية، على أن يبين ه        

والجهة المختصة التى بتت فى هذا التدبير، وكذلك وقت وتاريخ اإليداع فى التحفظ، واإلفراج              
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  .عنه

  المبدأ الخامس

ينبغى إبالغ كل ملتمس لجوء أو مهاجر عند إيداعه مركزا للتحفظ باللوائح الداخلية، والقواعد              
ه انفراديا، حيثما يكون ذلك مالئما، وكذلك بالضمانات المقترنة         التأديبية السارية وإمكانية حبس   

 . بهذا التدبير

  

  المبدأ السادس

ينبغى اتخاذ القرار من جانب هيئة مخولة حسب األصول وتتحمل مستوى كافيا من المسئولية،              
  .وينبغى أن يكون القرار مبنيا على معيار الشرعية المقرر قانونا

  المبدأ السابع

ديد مدة قصوى بموجب القانون، وال يجوز بأى حال من األحوال أن يكون الـتحفظ               ينبغى تح 
  .بال مدة محدودة أو مدة زائدة

  المبدأ الثامن

ينبغى أن يتم اإلخطار بالتدبير التحفظى كتابة، بلغة يفهمها ملتمس اللجوء أو المهاجر، ويبـين               
يسـتوفيها ملـتمس اللجـوء أو       مبررات هذا التدبير؛ ويجب أن يبين الشروط التى ينبغى أن           

المهاجر للتقدم بطلب االنتصاف إلى الهيئة القضائية التى ينبغى أن تبت فـورا فـى شـرعية                 
  . باإلفراج عن الشخص المعنى– حيثما يكون ذلك مالئما –التدبير، وأن تأمر 

  المبدأ التاسع

ذلـك ألسـباب    ينبغى أن يتم التحفظ فى منشأة عامة مخصصة لهذا الغرض، وإذا لم يتيسـر               
عملية، ينبغى إيداع ملتمس اللجوء أو المهاجر مقرات معزولـة عـن السـجناء المحبوسـين                

  .بموجب القانون الجنائى

  المبدأ العاشر

ينبغى أن يسمح لمكتب المفوض السامى لالجئين، واللجنة الدولية للصليب األحمـر، وحيثمـا              
 األصول بالـدخول إلـى أمـاكن        يكون ذلك مالئما، للمنظمات غير الحكومية المخولة حسب       

  .  التحفظ
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  ما هى حقوق والتزامات األشخاص المعترف بهم كعديمى الجنسية؟

هناك بعض من حقوق اإلنسان األساسية التى تسرى على جميع األشخاص بصرف النظر عن              
وتشمل هذه الحقوق على سـبيل المثـال تحـريم          . وضعهم أو نوع إقامتهم داخل والية معينة      

 على ضرورة تطبيق أحكامهـا علـى        1954وحقا تؤكد اتفاقية    .  ومبدأ عدم التمييز   التعذيب،
  ).3المادة " (دون تمييز بسبب العرق، أو الدين، أو بلد المنشأ"األشخاص عديمى الجنسية 

المادة (يتوجب على كل شخص عديم الجنسية أن يلتزم بقوانين ولوائح البلد الذى يجد نفسه فيه                
من االتفاقية المستوى األساسـى مـن       ) 1 (7اء بهذا االلتزام، تحدد المادة      وبافتراض الوف ). 2

وتنص االتفاقية على أنه، باستثناء الحاالت التى       . الحماية التى يستحقها الشخص عديم الجنسية     
يجب على الدولة المتعاقدة أن تمـنح األشـخاص         "تتضمن فيها االتفاقية معاملة أكثر تفضيال،       

  ".المعاملة التى تمنحها لألجانب عامةعديمى الجنسية ذات 

، يجب أن توفر لألشخاص عـديمى الجنسـية         1954وفيما يتعلق بالحقوق التى تعددها اتفاقية       
فرصة الحصول على الحقوق والمزايا المكفولة لألجانب، وخاصة الوظائف المـدرة للـدخل             

، وحرية التنقـل    )21مادة  ال(، واإلسكان   )22المادة  (، والتعليم العام    )19، و 18، و 17المواد  (
وبالنسبة للحقوق النوعية األخرى، تشجع الدول المتعاقدة على مـنح األشـخاص   ). 26المادة  (

عديمى الجنسية المقيمين إقامة شرعية فى إقليمها، معاملة معتادة مشـابهة لتلـك الممنوحـة               
قـوق الفنيـة،    ، والح )4المـادة   (لمواطنى الدولة، وخاصة فى حرية ممارسة الشعائر الدينية         

المادة (، واإلغاثة العامة    )16المادة  (، وحق اللجوء إلى القضاء      )14المادة  (والملكية الصناعية   
  ).24المادة (، والتشريعات العمالية، والضمان االجتماعى )23

وثـائق هويـة    علـى    الجنسية المعترف بهم لهم الحق فى الحصـول          هل األشخاص عديمو  
  ووثائق سفر؟

 على وجوب قيام الدول المتعاقدة بإصدار أوراق هوية ألى شخص عـديم             1954تنص اتفاقية   
 على ضرورة قيام الدول     28وتنص المادة    .الجنسية داخل إقليمها، ال يحوز وثيقة سفر سارية       

المتعاقدة بإصدار وثائق سفر لألشخاص عديمى الجنسية ممن يقيمون إقامـة شـرعية داخـل               
  .ع جبرية تتعلق باألمن القومى والنظام العام ما لم تقض بخالف ذلك دوا،إقليمها

 الشخص، وال يمنح الحق     وضعإن إصدار وثيقة ما ال يعنى ضمنا منح الجنسية، وال يغير من             
  .فى االستفادة من الحماية الدبلوماسية

 الدول إلى إصدار وثائق سفر ألى شخص عديم الجنسـية           28ويدعو الجزء الثانى من المادة      
وثائق "والدول مطالبة بالنظر فى إصدار      . ى للمقيمين فيها بصفة غير شرعية     داخل إقليمها، حت  

لألشخاص  عديمى الجنسية الموجودة داخل إقليمهـا، وال يسـتطيعون           " سفر بموجب االتفاقية  
وهذه المادة تكتسب أهمية خاصة، بـالنظر       . الحصول على وثيقة سفر من بلد إقامتهم المعتادة       
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ووثيقة السفر تساعد فـى     . مى الجنسية ليس لهم بلد إقامة شرعية      ألن كثيرا من األشخاص عدي    
  . تعريف الشخص عديم الجنسية، كما أنها تسمح للفرد بالتماس الدخول إلى دولة مناسبة

ولوثائق السفر أهمية خاصة بالنسبة لألشخاص عديمى الجنسية فى تيسير سفرهم إلـى بلـدان     
وفقا للجدول الملحق   و. لصحية أو إعادة التوطين   أخرى بغرض الدراسة أو العمل أو الرعاية ا       

باالتفاقية، توافق كل دولة متعاقدة على االعتراف بصالحية وثائق السفر الصـادرة مـن دول               
ويمكن لمفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين أن تقدم المشورة الفنية بشأن إصـدار             . أخرى

  .هذه األنواع من الوثائق

  ص عديم الجنسية معترف به؟هل يجوز لدولة ما طرد شخ

 طرد األشخاص عديمى الجنسية المقيمين إقامة شـرعية فـى           يجوز ال   ،وفقا ألحكام االتفاقية  
وتخضع أعمـال الطـرد لضـمانات       . البلد، إال ألسباب تتعلق باألمن القومى أو النظام العام        

وينبغـى أن   . القومىاإلجراءات القانونية السليمة، ما لم تكن هناك أسباب جبرية تتعلق باألمن            
تكون هناك ضمانات إجرائية سارية للسماح لألشخاص عديمى الجنسية باإلجابة وتقديم األدلة            

  .إزاء أى اتهام، وتمثيلهم بواسطة محام، ومنحهم حق االستئناف

والجدير بالذكر أن   .  عليه ى أن عدم الرد يعتبر مبدأ متعارف      ويشير الفصل الختامى لالتفاقية إل    
الرد المتمثل فى عدم إعادة شخص إلى إقليم يحتمل أن يتعرض فيه لخطر االضطهاد              مبدأ عدم   

  من اتفاقية  33هو مبدأ تتمسك به صراحة أو تفسره أحكام عدة معاهدات دولية، بما فيها المادة               
 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التعـذيب أو         3 المتعلقة بوضع الالجئين، والمادة      1951 عام

 مـن   7 أو الحاط بالكرامة، والمـادة       ىشكال المعاملة أو العقاب القاسى أو الالإنسان      غيره من أ  
  .العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وعدة وثائق إقليمية لحقوق اإلنسان

ولما كان تحريم الرد مقبوال كمبدأ من مبادئ القانون الدولى، فقد رأى مشرعو االتفاقيـة أنـه                 
ه ضمن مواد اتفاقية تنظم وضع األشخاص عديمى الجنسية بحكـم           ليس من الضرورى تشريع   

  .القانون

وبمجرد اتخاذ قرار بالطرد، تطالب االتفاقية الدولية بمنح الفرد المعنى وقتا كافيـا للحصـول               
  .على إذن بالدخول إلى بلد آخر

  ؟ما هو نوع إجراء التجنيس الذى ينبغى إتاحته لألشخاص المعترف بهم كعديمى الجنسية

الدول األطراف فى االتفاقية مطالبون بتيسير استيعاب وتجنيس األشخاص عـديمى الجنسـية             
هنا ال تعنى فقدان الهوية المحددة للشخص المعنى،        " االستيعاب"كلمة  . (على أكبر نطاق ممكن   

وهى مطالبة على   .) لكنها تعنى االندماج ضمن الحياة االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية للبلد        
ه الخصوص ببذل كل جهد ممكن للتعجيل بإجراءات التجنيس، ومن ذلك تخفيض الرسـوم              وج

  . كلما كان ذلك ممكنا،والتكاليف
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وريين الشرقيين المقيمـين    يم منح جميع الت   ، ليست استقاللها عن إندونيسيا    -بعد إعالن تيمور    
 ليسـت،   –اكتساب جنسية تيمـور     ندونيسية أو   ندونيسيا الخيار بين االحتفاظ بجنسيتهم اإل     إفى  

  .     إقامة ساريةتصاريحندونيسيا بصفتهم أجانب بناء على إالتى يمكنهم بموجبها البقاء فى 

 الشرعيةوقد قامت بعض البلدان بتضمين تشريعاتها الخاصة بالجنسية شروطا ميسرة لإلقامة            
  .  على الجنسيةلالجئين واألشخاص عديمى الجنسية الذين يرغبون فى التقدم للحصول

، فتطور هذه التوصية إلى أبعد من هذا، مـن          1997أما االتفاقية األوروبية بشأن الجنسية لعام       
 ومعتـادة   شرعيةخالل المطالبة بتضمين القانون الداخلى قواعد تمكن األجانب المقيمين إقامة           

جنسـية تقيـد    إضافة إلى ذلك، فإن االتفاقيـة األوروبيـة بشـأن ال          . داخل اإلقليم من التجنس   
.  سنوات قبل أن يتمتع الفرد بحق تقديم طلب للتجـنس          10 قدره   أقصىاشتراطات اإلقامة بحد    

 االتفاقية أيضا الدول على النظر فى استخدام إجراءات مسـتعجلة للتجـنس بالنسـبة               حضوت
  .لألشخاص عديمى الجنسية والالجئين المعترف بهم

  ما هو مغزى الفصل الختامى لالتفاقية؟    

وصى الفصل الختامى الدول المتعاقدة، عندما تقر بوجاهة األسباب التى دفعت شخصا ما إلى              ي
التخلى عن حماية الدولة التى يكون مواطنا لها، بأن تنظر بعين العطف إلى إمكانية منح ذلـك                 

وقـد أدرجـت هـذه      . الشخص تلك المعاملة التى تمنحها االتفاقية لألشخاص عديمى الجنسية        
لح األشخاص عديمى الجنسية بحكم األمر الواقع، ممن الزالوا من الناحية الفنية،            التوصية لصا 

يحتفظون بالجنسية، ولكنهم ال يتلقون المزايا المرتبطة عامـة بالجنسـية، وخاصـة الحمايـة         
  .الوطنية

   ما هى أفضل السبل لحماية األشخاص عديمى الجنسية؟   

جنسية فى صياغة تشريعات تجعل من المستحيل       تتمثل أنجح السبل لحماية األشخاص عديمى ال      
انظر الفصل الثالث لالطالع على اسـتعراض       (خلق مواقف النعدام الجنسية فى المقام األول        

 بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية، وما يتصل بذلك من تـدابير يمكـن              1961كامل التفاقية   
  . )للدول اتخاذها لخفض حاالت انعدام الجنسية أو القضاء عليها

وإلى أن يتم القضاء على مشكلة انعدام الجنسية، ينبغى توفير الحماية لألشخاص المعترف بهم              
 المتعلقة بوضع الالجئين وتنفيـذها وإقـرار        1954 االنضمام إلى اتفاقية     إن .كعديمى الجنسية 

التشريعات التنفيذية لها من شأنه أن يضمن احترام حقوق والتزامـات األشـخاص عـديمى               
  .الجنسية
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 ال تغير من جنسية الفرد، وال تلزم الدول بالسـماح           1954وكما ذكرنا فيما سبق، فإن اتفاقية       
كما أن تطبيق أحكام اتفاقية      .بدخول األشخاص عديمى الجنسية من غير الالجئين إلى إقليمها        

أن تيسـر    - حيثما كان ذلك ممكنا      -وينبغى على الدول   . ليس بديال عن منح الجنسية     1954
 وتجنيس األشخاص عديمى الجنسية المقيمين داخل إقليمها مـن خـالل تشـريعات              استيعاب

  .باإلدماج المحلىويعرف هذا الحل . الجنسية وممارساتها

 علـى يزستان وتركمنستان حـق الحصـول المعجـل         ا قيرغ ، منحت حكومت  2005فى العام   
ى يتسنى لهم إعـادة     المواطنة لعديد من الالجئين عديمى الجنسية الوافدين من طاجيكستان، حت         

  .بناء حياتهم فى دولة اللجوء

 أوضـاعهم   عقد ال يصبح ممكنا فى بعض الحاالت االستثنائية لألشخاص عديمى الجنسية تطبي           
فى بلد آخـر هـو الحـل        إعادة التوطين   ولذلك قد يكون    . القانونية فى البلد الذى يعيشون فيه     

 إعادة التوطين التى تعتمدها الدول ال تغطى        ورغم أن معايير  . المناسب بالنسبة لهؤالء األفراد   
ن فـإ ،  )يستخدم إعادة التوطين فى أغلب األحيان بالنسبة لالجئين       (عادة حاالت انعدام الجنسية     

بتوسـيع نطـاق    مؤخرا  اللجنة التنفيذية لمفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين ناشدت الدول          
اللجنـة  ) (2003 (95ى استنتاجها رقـم  وف. معاييرها بحيث تشمل األشخاص عديمى الجنسية  

  :ورد ما يلى) التنفيذية

الدول على التعاون مع مفوضية األمـم المتحـدة         ع  شجوالزالت ت اللجنة التنفيذية   لقد شجعت   "
لشئون الالجئين بشأن طرق تسوية حاالت انعدام الجنسية، وفى النظر فى إمكانية توفير أماكن              

 يمكن فيها تسوية وضع الشخص عديم الجنسية فى البلـد           إلعادة التوطين فى األحوال التى ال     
  .."المضيف الحالى أو أى بلد آخر لإلقامة المعتادة السابقة، ويظل فيها وضعه حرجا

ويمكن لمفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين تقديم المشورة والمساعدة للدول بشأن إدمـاج             
  . األشخاص عديمى الجنسية وكذلك إعادة توطينهم
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  الفصل الثالث

  إزالة أسباب انعدام الجنسية

  

ونستعرض فيما يلى عددا قليال     . قد تنشأ حاالت انعدام الجنسية من طائفة متنوعة من الظروف         
من األسباب الرئيسية النعدام الجنسية، والخطوات العملية التى يمكن للدول اتخاذها لتفادى هذه             

  .اطنةالظروف، وخاصة عند مراجعة قوانين المو

  األسباب الفنية
  تنازع القوانين

قد تنشأ المشكالت عندما تتعارض تشريعات الجنسية فى دولة ما مع تشريعات دولة أخـرى،               
وقد تكون مجموعتا القوانين سليمة     . مما يؤدى إلى بقاء الفرد دون جنسية فى أى من الدولتين          

لة أ مثال، التى ولد فيها الفرد تمنح        فالدو. الصياغة، لكن المشكالت تنشأ عندما يتم تنفيذهما معا       
ومـن جهـة    .  الفرد مواطنان للدولة ب    فقط، لكن والدى  ) النسب(لدم  الجنسية بناء على حق ا    

، إال أن الفـرد كـان       )حق اإلقليم (أخرى، تمنح الدولة ب الجنسية بناء على محل الميالد فقط           
  .وبذلك يصير الفرد عديم الجنسية. مولودا فى الدولة أ

  :يا لهذه المشكالتوتفاد

 بتحديد من هم مواطنوها، بناء 1930 لعام  وفقا لما بينته اتفاقية الهاى     –تقوم كل دولة     •
وينبغى أن يكون هذا القانون المعترف به من الـدول األخـرى            . على قانونها الخاص  

متسقا مع االتفاقيات الدولية، والعرف الدولى، ومبادئ القانون المعتـرف بهـا التـى              
ولذلك ينبغى على الدول أن تمتلك مجموعة محدثة مـن          . على مسائل الجنسية  تسرى  

قوانين الجنسية، وعليها أن تفهم تنفيذها فى الممارسة حتـى يتسـنى تسـوية أوجـه                
  .التعارض بين القوانين المتعلقة بالجنسية

 : بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية على ضرورة منح الجنسية1961تؤكد اتفاقية  •

 : الجنسية فى الحاالت التاليةتمنح 

  عند المولد بحكم القانون لكل شخص ولد داخل إقليم الدولة؛ -

تمنح الجنسية بحكم القانون عند سن محددة، لكل شخص ولد داخل إقليم الدولـة،               -
 ؛طبقا لشروط القانون الوطنى
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 عند التقدم بطلب الحصول عليها لكل شخص ولد داخـل إقلـيم             –تمنح الجنسية    -
مدة محددة يتم   : يجوز تقديم الطلب وفقا لواحد أو أكثر من الشروط التالية         (لدولة  ا

خاللها تقديم الطلب، وشروط محددة لإلقامة، وعدم وجود أحكام إدانة جنائية ذات            
 ؛)أو كون الشخص دائما عديم الجنسية/ صيغة مقررة، و

 الدولة التى ولد    تمنح الجنسية عند المولد لكل طفل شرعى تحوز أمه على جنسية           -
 ؛فيها الطفل

، إذا كان الفرد عاجزا عن اكتساب جنسـية         )حق الدم (تمنح الجنسية بحكم النسب      -
قد يتم  (اشتراطات اإلقامة   العمر، أو   الدولة المتعاقدة التى ولد داخل إقليمها بسبب        

 مدة محددة يتم خاللها تقديم الطلـب،      : ذلك طبقا لواحد أو أكثر من الشروط التالية       
 ؛أو كون الشخص دائما عديم الجنسية/ وشروط محددة لإلقامة، و

 ؛تمنح الجنسية للقطاء الذين يعثر عليهم داخل إقليم إحدى الدول المتعاقدة -

تمنح الجنسية عند المولد بحكم القانون لكل شخص ولد فى مكان آخر إذا كانـت                -
 ؛جنسية أحد الوالدين عند مولده هى جنسية الدولة المتعاقدة

 وفقا لما يقرره القانون الوطنى لكل شـخص         – عند التقدم بطلب     –تمنح الجنسية    -
ولد فى مكان آخر، إذا كانت جنسية أحد والديه فى وقت والدته هى جنسية الدولة               

مـدة محـددة يـتم      : ويخضع الطلب لواحد أو أكثر من الشروط التالية       (المتعاقدة  
ة، وعدم وجود أحكام إدانة بجناية ضد       خاللها تقديم الطلب، وشروط محددة لإلقام     

 ).أو كون الشخص دائما عديم الجنسية/ األمن القومى، و

معظم الدول تجمع بين حق اإلقليم وحق الدم فى تشريعاتها الخاصة بالجنسية لتحديـد               •
وعلى تلك الدول التى    . الكتلة األولية للمواطنين بالدولة وكيفية منح الجنسية عند المولد        

المواطنة المزدوجة أن تضمن إعطاء الفرد أو والدى الفرد، قبل أن يبلغ سـنا              ال تقبل   
 .معينا، حق اختيار جنسية واحدة

  ارتباط تنازع القوانين بالتخلى عن الجنسية

بعض الدول لديها قوانين للجنسية تسمح لألفراد بالتخلى عن جنسـيتهم دون أن يكتسـبوا أوال              
وقـد ينشـأ    . وكثيرا ما يؤدى ذلك إلى انعدام الجنسـية       . جنسية أخرى، أو يكفل لهم اكتسابها     

التنازع بين القوانين فى هذه القضية عندما ال تسمح دولة ما بالتخلى عن الجنسية حتى يكتسب                
، بينما ترفض الدولة األخرى منح جنسيتها حتى يتخلى الفرد أوال عن             جنسية أخرى  الفرد أوال 

طالب الفرد بالتخلى عن مواطنة مفترضة فى مكـان         وفى بعض األحيان قد ي    . جنسيته األصلية 
آخر قبل أن يكون قادرا على التقدم بطلب للحصول على المواطنة فى البلد الذى يقـيم فيـه،                  

  .األمر الذى يجعل الفرد عديم الجنسية حتى يتم منح المواطنة الجديدة
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  :وتفاديا لهذه المشكلة

دان الجنسية أو التخلى عنهـا مشـروطا        ، ينبغى أن يكون فق    1961  عام وفقا التفاقيات  •
بسبق حيازة جنسية أخرى أو كفالة اكتسابها، وتستثنى من ذلـك حالـة األشـخاص               
المتجنسين، الذين ظلوا يقيمون بالخارج عددا معينا مـن السـنين، رغـم إخطـارهم               
باإلجراءات الرسمية، والحدود الزمنية، ولم يتمكنوا من اإلعراب عن رغبـتهم فـى             

والشخص المتجنس فى هذه الحالة، هو شخص اكتسـب الجنسـية           . بالجنسيةاالحتفاظ  
عند التقدم بطلب إلى الدولة المتعاقدة المعنية، وكان من الممكن للدولة المتعاقدة رفض             

وال يجوز أن يقع فقدان الجنسية إال وفقا للقانون، وأن يكون مقرونا بضمانات             . الطلب
 .عادلة أمام محكمة أو هيئة مستقلة أخرىإجرائية كاملة، مثل الحق فى محاكمة 

ينبغى أن تقتضى تشريعات الجنسية بعدم جواز تخلى المواطن عـن مواطنتـه، دون               •
اكتساب مواطنة أخرى، أو تلقى تأكيدات رسمية وخطية من السلطات المعنيـة بأنـه              

 .سوف يكتسب مواطنة أخرى

ية، إذا فقـد الفـرد أو لـم         استحدثت بعض الدول أحكاما تسمح بإعادة اكتساب الجنس        •
 .يكتسب جنسية أخرى

بالنسبة للدول التى ال تقبل الجنسية المزدوجة أو المتعددة، ينبغى أن تكفل تشـريعات               •
المواطنة إزالة االشتراط بأن يكون التخلى عن جنسية أخرى أو فقدها شـرطا مسـبقا        

ومثـال  . و الفقد ممكنا  الكتساب الجنسية أو االحتفاظ بها، عندما ال يكون هذا التخلى أ          
ذلك، ال ينبغى أن يتوقع من الالجئين العودة إلى سلطات بلدهم األصلى أو االتصال به               

 .بغرض التخلى عن جنسيتهم

  

  

  

  

  

  

  

  



 37

  أوكرانيا: الممارسات المثلى

 شخص من تتار القرم من القرم إلى مختلـف منـاطق            200 000، تم ترحيل    1944فى العام   
وقـد تـم   . يتية االشتراكية، بعد أن اتهموا بالتعاون مع القوات النازية     اتحاد الجمهوريات السوف  

وبعد ذلك بعقدين، أعلن رئيس     . ترحيل معظمهم إلى جمهورية أوزبكستان السوفيتية االشتراكية      
مجلس السوفيت األعلى التحاد الجمهوريات السوفيتية االشتراكية أن االتهامات الموجهة إلـى            

عن الصحة، وأنه يجوز للتتار اإلقامة فى أى جزء من أراضى اتحـاد             تتار القرم كانت عارية     
  .الجمهوريات السوفيتية االشتراكية، بما فيها شبه جزيرة القرم

ورغم ذلك، فقد واجه التتار الذين قرروا العودة إلى القرم، مشـكالت فـى الحصـول علـى                  
راء اتحـاد   ، أصـدر مجلـس وز     1987وفـى   . السجالت والوظائف، واألراضى، والمساكن   

الجمهوريات السوفيتية االشتراكية قرارا يقصر إعادة تتار القرم إلى ثمانى مقاطعات داخليـة             
فقط من شبه الجزيرة، ومنعهم من العودة إلى مواطنهم السابقة على الساحل الجنوبى األكثـر               

 وبعد ذلك بعامين، بعدما أعلن مجلس السوفيت األعلى أن اإلجـراءات التـى            . خصبا وتطورا 
غيـر قانونيـة    "تعتبر  " الشعوب التى فرض عليها الترحيل القهرى     "استخدمت فى إنكار حقوق     

  .تبع ذلك تدفق هائل للعائدين إلى القرم" وإجرامية

، برزت فجأة  1991  عام وفى أعقاب تفكك اتحاد الجمهوريات السوفيتية االشتراكية فى ديسمبر        
لة، بما فى ذلك قضايا الحـدود اإلقليميـة،         مشكالت سياسية وقانونية معقدة بشأن توارث الدو      

  . والجنسية

وصارت أوكرانيا، التى تضم اآلن إقليم القرم، الدولة الوريث لجمهورية أوكرانيـا السـوفيتية              
صار مواطنا أوكرانيا   ) 1991لعام  (ووفقا ألول قانون للمواطنة فى البالد       . االشتراكية السابقة 

ا السوفيتية االشتراكية السابقة، وكان مقيما إقامة دائمـة         كل من كان مواطنا لجمهورية أوكراني     
 تلقائيـا  1991 أغسـطس  24فى اإلقليم األوكرانى، بما فيها القرم عند إعالن االستقالل فـى     

بصرف النظر عن أصله، أو وصفه االجتماعى، أو عرقه، أو جنسيته، أو نوع             ) بحكم القانون (
وكان هناك شـرطان فقـط ال       . يه السياسى، أو دينه   أو لغته األصلية، أو رأ    أو تعليمه   جنسه،  

يجوز بموجبهما لهؤالء األشخاص اكتساب المواطنة األوكرانية تلقائيا هما إذا كانوا مـواطنين             
وحتى . تابعين لدولة أخرى، وإذا كان لديهم اعتراض على الحصول على المواطنة األوكرانية           

لقانونية فى أوكرانيا بـين االسـتقالل وبـدء         أولئك األشخاص الذين كانوا قد سجلوا إقامتهم ا       
ثالثة شهور فقد منحوا أيضا المواطنـة األوكرانيـة بصـفة           بسريان قانون المواطنة بعد ذلك      

 من تتار القرم المواطنة األوكرانية بنـاء علـى هـذه            150 000وقد اكتسب حوالى    . تلقائية
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  .األحكام

ذين عادوا إلى أوكرانيا بعد بـدء سـريان    من تتار القرم ال108 000 نحووقد واجه ما يقدر ب    
. ، مشكالت جديدة فى الحصول على المواطنة األوكرانيـة        1991قانون المواطنة فى نوفمبر     

 شخص ممن ألغوا وضع اإلقامة الدائمة المقيدين على أساسه فـى            28 000وقد تحول حوالى    
نفيذ، إلى أشخاص عديمى    بلدان أخرى قبل أن تدخل تشريعات المواطنة فى تلك البلدان حيز الت           

 شخص ممن ظلوا مقيدين فى بلـد  80 000وكان هناك عدد آخر قدره  . الجنسية بحكم القانون  
إقامتهم السابقة عندما دخلت تشريعات الجنسية فيها حيز التنفيذ، تحولوا إلى مـواطنين لتلـك               

ورغـم أنهـم    . كرانيةونتيجة لذلك، فإنهم لم يمنحوا تلقائيا المواطنة األو       . الدول بحكم القانون  
ُعرض عليهم الحصول على المواطنة األوكرانية من خالل إجراءات التجنيس الفردية، إال أن             
معظم العائدين، الذين كانوا يأملون اكتساب المواطنة األوكرانية، لم يستوفوا الشروط الصارمة            

 كاف، ومعرفة   لتلك اإلجراءات، التى شملت اإلقامة خمس سنوات داخل أوكرانيا، ووجود دخل          
  .اللغة األوكرانية

 ومنظمة األمن والتعاون فى أوروبـا،       المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين     وقامت  
والمجلس األوروبى بتشجيع الحكومة األوكرانية على تعديل قانونها الخاص بالمواطنة لمعالجة           

 تقـديم التـدريب     ن الالجئين المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئو    وعرضت  . هذه المشكالت 
والمساعدات الفنية لجهاز الجوازات والتجنيس األوكرانى، ونظمـت حملـة إعالميـة عـن              

المفوضـية السـامية لألمـم       المحلية تحت إشراف     المنظمات غير الحكومية  وقامت  . المواطنة
واطنـة   بإسداء المشورة القانونية لمقدمى الطلبات للحصول علـى الم         المتحدة لشئون الالجئين  

  . األوكرانية، وتمثيل األفراد أثناء المداوالت القضائية لدى السلطات األوكرانية
وسعيا إلى خفض حاالت انعدام الجنسية والقضاء عليها نهائيـا، قـام البرلمـان األوكرانـى،      

 بتعديل قانون المواطنة بـالبالد      المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين     بالتشاور مع   
، تم إلغاء شرطى    1997وفى مايو   . مرات خالل السنوات العشر األولى من عمر التشريع       سبع  

اللغة والدخل بالنسبة لمقدمى الطلبات، وسمح لألشخاص المنحـدرين مـن أشـخاص سـبق               
وقد مكنـت   . ترحيلهم، باكتساب المواطنة األوكرانية على أساس منشأ أسالفهم فى إقليم القرم          

 من شخصا من العائدين عديمى الجنسية بحكم القانون         28 000 حوالى   هذه التعديالت اإليجابية  
  .اكتساب المواطنة األوكرانية فى النهاية

وفى الوقت الذى قطعت هذه التعديالت شوطا بعيدا تجاه تسوية مشكالت األفراد الذين كـانوا               
هـا الحظـر    عديمى الجنسية، بقيت العقبات قائمة أمام اكتساب المواطنة األوكرانيـة، بمـا في            

فالعائدون الذين كانوا بالفعـل مـواطنين بحكـم         . الدستورى فى البالد على ازدواج المواطنة     
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 التخلى رسميا عن  – مثال   –القانون فى أوزبكستان، قبل عودتهم إلى القرم، كان يتوجب عليهم           
قـد  ورغم ذلك، ف  . مواطنتهم األوزبكية قبل أن يتمكنوا من الحصول على المواطنة األوكرانية         

 دوالر، والتقدم إلى السفارة األوزبكية فى       100كان التخلى عن المواطنة األوزبكية يتطلب دفع        
  .كييف، باإلضافة إلى إجراء إدارى كان يستغرق غالبا أكثر من عام

 ومنظمة األمن والتعاون فى أوروبـا       المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين     وقامت  
  عـام  ت أجريت بين البلدين أسفرت عن اتفاقية ثنائية أقـرت فـى           بدور الوسيط فى مفاوضا   

وقد وافقت أوزبكسـتان علـى إسـقاط الرسـوم،          . ، بسطت إجراءات تغيير المواطنة    1998
وسمحت لمكاتب الجوازات المحلية التابعة لوزارة الداخلية األوكرانية بتجميع طلبات التخلـى            

المفوضـية السـامية لألمـم      ستجابة لما أثارته    وا. عن المواطنة وإرسالها للسلطات األوزبكية    
 من مخاوف، تم إقرار سياسة إدارية تقضى بأن يتزامن منح المواطنة            المتحدة لشئون الالجئين  

األوكرانية مع التخلى عن المواطنة األوزبكية، األمر الذى يؤدى إلى تجنب إمكانية ترك الفرد              
عوام الثالثة التى استمر فيها سريان هذه االتفاقية        وخالل مدة األ  . بال جنسية أثناء عملية التغيير    

وفى وقت الحـق،    .  عائد من أوزبكستان المواطنة األوكرانية     80 000الثنائية، تم منح حوالى     
، )2000(، وكازاخسـتان    )1999(أبرمت أوكرانيا اتفاقيات ثنائية مماثلـة مـع بيالروسـيا           

  ).2003(وجمهورية قرقيزيا ) 2001(وطاجيكستان 
، أقر البرلمان األوكرانى قانونا جديدا للمواطنة يقطع شوطا أبعد نحو منـع             2001 يناير   وفى

، 2005  عـام  ومن بين أحكام أخرى، يسمح القانون، الذى تم تنقيحـه فـى           . ازدواج الجنسية 
لمقدمى الطلبات بالتخلى عن جنسيتهم األجنبية فى ظرف عام واحد مـن اكتسـابهم الجنسـية              

شروط التخلى الرسمى، إذا كانت الرسوم المطلوبة تتجاوز الحـد األدنـى            األوكرانية، ويسقط   
 .   للدخل الشهرى فى أوكرانيا

  

  

  القوانين والممارسات التى تمس األطفال خاصة 

وفقا لكل من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، يتعـين تسـجيل               
ولجميع األطفـال الحـق فـى       . ظر عن محل مولدهم   جميع األطفال فور مولدهم، بصرف الن     

ويتم تحديد جنسية الطفل وفقا لقوانين الدول المعنية، وتطلب جميـع الـدول             . اكتساب جنسية 
وفى غياب ما يثبت الميالد، أى فـى غيـاب           .إيضاحا عن محل مولد الطفل، ومن هما والداه       

  . أن يحصل بالتالى على جنسيةتسجيل للميالد، يستحيل تقريبا على الطفل أن يحدد هويته و
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  :وتفاديا لهذه المشكلة

ينبغى على الدول أن توفر الموارد الالزمة لإلدارة المحلية المعنيـة، حتـى تضـمن                •
 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة      7إجراء تسجيل المواليد بصورة منتظمة، وفقا للمادة        

ى طلب الـدعم مـن المجتمـع         وينبغ . من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية      24
  .الدولى، وخاصة من خالل اليونيسف إذا لزم األمر ذلك

ينبغى على الدول، عند تسجيل المواليد، أن تحدد حاالت الجنسية المتنـازع عليهـا،               •
. وعليها أن تمنح المواطنة إذا كان االمتناع عن ذلك سيجعل الطفل عـديم الجنسـية               

 بشأن خفـض حـاالت انعـدام        1961ن اتفاقية   وينبغى إدماج األحكام ذات الصلة م     
وينبغى إدمـاج هـذه     . الجنسية ضمن التشريعات الوطنية بعد االنضمام إلى االتفاقية       

األحكام ضمن التشريعات المحلية حتى لو لم تكن الدولة قـد انضـمت إلـى اتفاقيـة            
1961. 

 ولـد فيـه     ينبغى أن توجد فى تشريعات المواطنة أحكام الكتساب جنسية البلد الـذى            •
الطفل، وذلك من شأنه منع انعدام الجنسية فى الحاالت التى حدث فيها خطأ فى تحديد               

 .جنسية الطفل عند المولد

األطفال المولودون داخل نطاق العالقة الزوجية ينبغى منحهم إلى أقصى حـد ممكـن       •
وفقا الحق فى الحصول على الجنسية عند المولد باعتبارهم مولودين ألبوين متزوجين            

 .للقانون الوطنى

، حتى لو كان الطفل مولودا فى       ال يسمح للنساء بإكساب جنسيتهن ألطفالهن     كثيرة  وفى بلدان   
  .وفى هذه الحاالت يصبح الطفل عديم الجنسية. دولة جنسية األم وأبوه ال يحمل أى جنسية

  :وتفاديا لهذه المشكلة

 بشأن القضاء   1979جات واتفاقية    بشأن جنسية النساء المتزو    1957 التفاقية عام وفقا   •
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ينبغى أن تكون للنساء حقوقا مسـاوية لحقـوق               

وإن تطبيق هذه المبادئ من شأنه تفادى كـل مـن           . الرجال فيما يتعلق بجنسية آبائهن    
التمييز ضد النساء وإمكانية أن يرث الطفل وضع انعدام الجنسية عن أبيـه إذا كـان                

 .يم الجنسيةعد

ينبغى على الدول أن تضمن قوانينها الوطنية الخاصة بالمواطنة أحكاما بشـأن منـع               •
 .التمييز على أساس الجنس

 وقـد يمنـع     .غالبا ما ال تكون لهم جنسية مؤكـدة       ) اللقطاء(األطفال األيتام أو المهجورون     
  .األطفال غير الشرعيين أيضا من اكتساب جنسية



 41

  ةوتفاديا لهذه المشكل

وهـذا  . ينبغى أن يمنح اللقطاء الذين يعثر عليهم داخل إقليم الدولة جنسية تلك الدولـة              •
المبدأ وارد فى تشريعات الجنسية لدول كثيرة، وفـى الصـكوك الدوليـة المتعلقـة               

 .بالجنسية

ينبغى أن توضع المصلحة القصوى للطفل دائما فى االعتبار بصفتها مسـألة أساسـية     •
  .الطفلعند تحديد جنسية 

 فى بعض الدول إلى انعدام الجنسية، إذا لم يتمكن األطفال مثال من التبنـى قد تؤدى ممارسات   
  .اكتساب جنسية والديهم بالتبنى

  :توتفاديا لهذه المشكال

ينبغى على الدول أن تستحدث أحكاما فى تشريعاتها تكفل االعتـراف فـى القـانون                •
 1967اتفاقيـة   تشجع   و . وفقا للقانون الدولى   الوطنى بحاالت التبنى المستوفاة بالخارج    

         .   األوروبية بشأن تبنى األطفال الدول على تيسير منح الجنسية ألطفال مواطنيها بالتبنى

  الممارسات اإلدارية

وحتى لو كـان    . ثمة قضايا إدارية وإجرائية عديدة تتعلق باكتساب الجنسية واستعادتها وفقدها         
 بل حتى لو كان الفرد قد نجح فى التقدم بطلب للحصول على المواطنة              –الفرد أهال للمواطنة    

أو عدم القدرة   / ن الرسوم اإلدارية المفرطة، والمواعيد النهائية التى ال يمكن الوفاء بها، و           فإ –
على تقديم المستندات المطلوبة لكونها فى حيازة دولة الجنسية السابقة من شأنها أن تحول دون               

  .لجنسيةل الفرداكتساب 

  :وتفاديا لهذه المشكلة

أو أو فقـدها،    ينبغى إنهاء تجهيز الطلبات المتعلقة باكتساب الجنسية، أو االحتفاظ بها،            •
  .استردادها، أو اعتمادها خالل مدة زمنية معقولة

، بما فى ذلك فى     )قانونية(عند تسجيل إجراءات اكتساب أو فقد الجنسية بصورة تلقائية           •
ال أدول، فيما يتعلق بأولئك المقيمين إقامة معتادة وقانونيـة، ينبغـى            حاالت توارث ال  

خطية، حتى ولو كانت الدول تنصح عامة بمسـك سـجالت خطيـة             شهادات  يشترط  
 .لجميع القرارات المتعلقة بالجنسية

ينبغى أن تكون رسوم اكتساب الجنسية، أو االحتفاظ بها، أو فقدها، أو استردادها، أو                •
 . معقولة ذات الصلةسوم المراجعات اإلدارية والقضائيةاعتمادها، ور
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  القوانين والممارسات التى تمس النساء خاصة

 بتغيير وضع جنسية المرأة عندما تتزوج شخصا من غير مواطنيهـا            تلقائيابعض الدول تقوم    
وقد تصبح المرأة بال جنسية إذا لم تحصل تلقائيا على جنسية زوجهـا، أو إذا كـان                 ). أجنبيا(

  .زوجها عديم الجنسية

وقد تصبح المرأة أيضا بال جنسية، إذا انفسخ عقد زواجها بعد حصولها على جنسية زوجهـا،                
  .وفقدت الجنسية التى اكتسبتها من خالل الزواج، ولم تسترد جنسيتها األصلية تلقائيا

  :وتفاديا لهذه المشكالت

 بشأن القضاء على   1979قية   بشأن جنسية النساء المتزوجات واتفا     1957تسعى اتفاقية    •
جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى منح النساء حقوق مساوية لحقوق الرجـال فـى               

ووفقا للمبـادئ الـواردة فـى هـاتين         . اكتساب الجنسية، أو تغييرها أو االحتفاظ بها      
االتفاقيتين، فإن وضع جنسية الزوج يجب أن ال يغير تلقائيـا جنسـية الزوجـة، وأال               

  .يمة الجنسية، وال يجعل اكتسابها لجنسية إلزاميايجعلها عد

فى الدول التى ال يكون للنساء فيها حقوقا مساوية لحقوق الرجال، وقد تفقدن جنسيتهن               •
 السابقة  جنسيتهنتلقائيا عندما يتزوجن، أو التى يتعين على النساء فيها أن يتخلين عن             

ا الخاصة بالمواطنة أحكامـا     عند زواجهن، على هذه الدول أن تستحدث فى تشريعاته        
تمكن النساء اللواتى انفسخت عقود زواجهن من إعادة اكتساب جنسيتهم السابقة مـن             

 .خالل إقرار بسيط

  فقد الجنسية التلقائى 

وغالبا مـا   . بالخارجأو يقيم   تقوم بعض الدول بسحب الجنسية تلقائيا من الفرد الذى ترك بلده            
 شهور قليلة فقط من مغادرة الفـرد، بممارسـات إداريـة      يرتبط سحب الجنسية، الذى يتم بعد     

مغلوطة، ال يتم بموجبها إعالم الفرد المعنى بأنه يخاطر بفقدان جنسيته، إذا لم يسـجل نفسـه                 
 مولودا فى الدولة، أو     وليسوإذا كان الفرد مواطنا متجنسا،       .بصورة منتظمة لدى سلطات بلده    

 فقد يكون حتى التسجيل المنتظم غير كاف لضـمان          اكتسب الجنسية بحكم الدم أو النسب،     أنه  
  .وغالبا ما يكون انعدام الجنسية نتيجة مباشرة لهذه الممارسات. عدم سحب الجنسية

  :وتفاديا لهذه المشكلة

 بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية على عـدم         1961  عام  من اتفاقية  37تنص المادة    •
 بسبب المغادرة، واإلقامة    ،ديم الجنسية جواز أن يفقد أى فرد جنسيته، وبذلك يصبح ع        

وتتضمن االتفاقية استثناء من    .  أو أى سبب آخر مماثل     ،فى الخارج، أو عدم التسجيل    
لمواطنين المتجنسين الذين يقيمون بالخارج مدة تزيـد علـى سـبع            اهذا المبدأ بشأن    
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فـى  وعلى هؤالء األفراد أن يعربوا للسلطة المعنية عـن رغبـتهم            . سنوات متتالية 
االحتفاظ بجنسيتهم، وينبغى على الدول لذلك أن تخطر المواطنين المتجنسين بصـورة            

  .كافية بهذه السياسة داخل حدودها، وفى الخارج من خالل أجهزتها القنصلية

وبعض الصكوك األحدث عهدا مثل االتفاقية األوروبية بشأن الجنسية ال تسمح للـدول              •
ة الفرد إقامة معتادة بالخارج، إذا كان ذلك مـن          بحرمان الفرد من جنسيته بسبب إقام     

 .عديم الجنسيةالمعنى شأنه أن يجعل الفرد 

  األسباب المرتبطة بتوارث الدول

  نقل تبعية اإلقليم أو سيادته

يعتبر نقل تبعية اإلقليم أو سيادته منذ مدة طويلة أحد أسباب انعدام الجنسية، رغم أنه ال يعالج                 
فـال محـال مـن تعـديل القـوانين          . كوك ومبادئ دولية بعينها   إال بشكل جزئى فقط فى ص     

والممارسات الوطنية عندما تتعرض دولة ما إلى تغيرات إقليمية عميقـة، أو تغيـرات فـى                
السيادة، مثل ما يحدث عند نيل دولة ما استقاللها عن إحدى القوى االستعمارية أو بعد انحالل                

 دولة منحلة، أو إذا تم استرداد دولـة بعـد فتـرة             دولة ما، أو عند خالفة دولة أو دول جديدة        
أو / وأى من هذه الوقائع قد تسفر عن إقرار قوانين أو مراسيم جديـدة للمواطنـة، و               . انحالل

وفى ظل هذه المواقف، قد يصبح األفراد عـديمى الجنسـية، إذا لـم              . إجراءات إدارية جديدة  
أو اإلجـراءات   / اسيم الجديدة للمواطنة، و   يتمكنوا من اكتساب الجنسية، وفقا للقوانين أو المر       

اإلدارية الجديدة، أو إذا تم إنكار جنسيتهم بسبب إعادة تفسير قوانين أو ممارسات كانت سارية               
  .فى السابق

  :وتفاديا لهذه المشكالت

 بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية على أنـه         1961عام   من اتفاقية    10تنص المادة    •
اف أن تضمن عدم وقوع حاالت النعدام الجنسية نتيجة لنقـل           ينبغى على الدول األطر   

وعلى الدول أن توقع فيما بينها معاهدات ثنائية أو متعـددة األطـراف             . تبعية اإلقليم 
وفـى  . تتضمن أحكاما تضمن عدم وقوع حاالت النعدام الجنسية نتيجة لهـذا النقـل            

أو الـدول المعنيـة أن      / لةالحاالت التى ال توجد فيها معاهدة موقعة، ينبغى على الدو         
  . عديمى الجنسية– لوال ذلك –تمنح الجنسية ألولئك الذى سيصبحون 

 بأقاليم؛ ورغم ذلك فإن بعض المعاهدات الدولية،        – فى الواقع العملى     –يرتبط السكان    •
واألحكام الدستورية، وتشريعات الجنسية تمنح أيضا فرصة اختيار جنسية مـن بـين             

 ).الوارثة (جنسيات الدول الخلف

أن تتضمن معاهدات توارث أو أيلولة الدول أحكاما تركز علـى الكيفيـة             أيضا  يجوز   •
 .التى قد يؤثر بها انحالل الدول أو انسالخها على الجنسية
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استجابة منها لضرورة تقنين ووضع قانون دولى بشأن الجنسية فيما يتعلـق بتـوارث              •
م المتحدة بإعداد مشروعات مـواد حـول        الدول، قامت مفوضية القانون الدولى باألم     

 لعام  55/153الموضوع، وردت ضمن ملحق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم           
 :وتنص مشروعات المواد على ما يلى. 2001

 تعرض األشخاص الذين كانوا  عدمعلى جميع الدول أن تتخذ تدابير مالئمة بما يضمن       •
، النعدام الجنسـية نتيجـة      ية الدولة السلف  فى وقت توارث الدول، حائزين على جنس      

 للتوارث؛

بالنسبة للشخص الذى كانت إقامته المعتادة فى اإلقليم الذى تأثر بالتوارث يفترض أن              •
 سية الدولة الخلف فى وقت التوارث؛يكون مكتسبا لجن

ينبغى على الدولة الخلف أن ال تنسب جنسيتها ألشخاص كانت إقامتهم المعتـادة فـى                •
ذلـك،  ة أخرى رغم إرادة األشخاص المعنيين، إال إذا كانوا سيصـبحون، لـوال              دول

 عديمى الجنسية؛

ينبغى على الدول المعنية أن تأخذ بعين االعتبار إرادة األشخاص المعنيين طالما ظـل               •
وعلى كل دولة معنيـة أن      . هؤالء األشخاص مؤهلين الكتساب جنسية دولتين أو أكثر       

جنسية تلك الدولة ألشخاص لهم صالت مالئمة بتلك الدولة، إذا          تمنح الحق فى اختيار     
 . عديمى الجنسية– لوال ذلك -ء األشخاص سوف يصبحون كان هؤال

على الدول المعنية أن ال تنكر األشخاص المعنيين حقهم فى االحتفـاظ بالجنسـية أو                •
 . اكتسابها أو حقهم فى اختيار جنسية من خالل التمييز ألى سبب كان

ومشروع البروتوكـول الخـاص      التفاقية األوروبية بشأن الجنسية،   وتتضمن كل من ا    •
 إضافة  1961 األحكام الواردة فى اتفاقية       بالنسبة لتوارث الدول   انعدام الجنسية بتجنب  

إلى كثير من المبادئ الواردة فى مشروع المواد التى طرحتهـا مفوضـية القـانون               
فصال كامال لتوارث الدول والجنسـية، يلقـى        وتخصص االتفاقية األوروبية    . الدولى

  :  الضوء على مبادئ أربعة رئيسية

  االرتباط الحقيقى والفعال بين الشخص المعنى والدولة؛ -

 اإلقامة المعتادة للشخص المعنى وقت توارث الدولة؛ -

  وإرادة الشخص المعنى؛ -

 .المنشأ اإلقليمى للشخص المعنى -
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ية األوروبية بشأن الجنسية على أن كل من لم يكونوا مـواطنين            إضافة إلى ذلك، تنص االتفاق    
ن إقامة معتادة داخل اإلقليم الذى انتقلت السيادة عليه إلى دولـة خلـف،              يلدولة سلف، والمقيم  

والذين لم يكتسبوا جنسية الدولة الخلف يجب أن يكون لهم الحق فى البقاء فى تلـك الدولـة،                  
  . واالقتصادية التى يتمتع بها المواطنونوالتمتع بنفس الحقوق االجتماعية

وضع مشروع البروتوكول الخاص بتجنب انعدام الجنسية بالنسبة لتوارث الدول قواعد            •
  :بشأن الجنسية فى حاالت توارث الدول) 8المادة (محددة لإلثبات 

على الدولة الخلف أن تمتنع عن اإلصرار على اشتراطاتها المعيارية لإلثبـات الالزمـة              "
منح جنسيتها فى األحوال التى تخص أشخاصا أصبحوا أو قد يصبحون عديمى الجنسـية              ل

 بالنسبة لهؤالء األشـخاص     عقال فيها   يتصورنتيجة لتوارث الدول، وفى األحوال التى ال        
  . استيفاء الشروط المعيارية

وعلى كل دولة خلف أن ال تشترط تقديم دليل يثبت عدم اكتساب جنسية أخرى قبل مـنح                 
سيتها ألشخاص كانوا مقيمين إقامة معتادة داخل إقليمها عند توارث الدولة، وأصـبحوا             جن

  ".أو قد يصبحون عديمى الجنسية نتيجة لتوارث الدولة

 الموقف الذى يستحيل أو يصعب فيه علـى الشـخص           8 من المادة    الفقرة األولى تتناول  
ففـى بعـض    . ب الجنسـية  استيفاء االشتراطات المعيارية لإلثبات للوفاء بشروط اكتسـا       

الحاالت، قد يستحيل على شخص ما تقديم أدلة إثبات مستندية كاملة لنسبه، مثال فى حالـة                
وقد يستحيل تقديم أدلة إثبات مسـتندية لمحـل         . السجل المدنى ) محفوظات(تدمير أرشيف   

وهـذا الحكـم يشـمل أيضـا        . اإلقامة فى الحاالت التى لم يكن فيها محل اإلقامة مسجال         
تقديم إثبات، إال أنه قد ال يتصور عقال المطالبة         من  واقف التى قد يتمكن فيها شخص ما        الم

بمثل هذا اإلثبات، مثال، إذا كان تقديم مثل هذا اإلثبات من شأنه أن يعرض حيـاة مقـدم                  
والظروف التى تجعل من الصعب تقديم إثبات ال ترتبط دائمـا           . الطلب أو صحته للخطر   

فقد تأتى هذه الظروف نتيجة لواقعة وقعت قبل التوارث أو          . مباشرةبواقعة توارث الدولة    
بعده، مثال، إذا كان السجل المدنى قد تم تدميره فى ظل نظام الدول السـالف، أو كانـت                  

وفى جميع األحـوال، فـإن وجـود        . الوثائق األساسية ال تمنح لشريحة معينة من السكان       
قلة يجب أن يكون كافيـا السـتيفاء شـروط          أو شهادة مست  / احتمال كبير لتوافر إثبات و    
  .اكتساب جنسية الدولة الخلف

 فال يعتد بها إال فى حالة اختفاء الدولة السلف وفقدان جميع            8 من المادة    الفقرة الثانية أما  
وإذا . األشخاص الحائزين على جنسية هذه الدولة جنسيتها كنتيجة تلقائية النحالل الدولـة           

ع أو تقليل عدد الجنسيات المتعددة، فقـد تشـترط الدولـة علـى              قامت الدولة الجديدة بمن   
وغالبا ما   . الشخص المعنى تقديم إثبات بعدم اكتسابه جنسية أخرى، أو بكونه عديم الجنسية           

يكون من المستحيل استيفاء إثبات عدم اكتساب الشخص جنسية أخـرى أو كونـه عـديم                
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وفى حالة وجود خطـر مـن       . خرىالجنسية، حيث إن ذلك يتوقف على تعاون الدول األ        
تعرض الشخص المعنى النعدام الجنسية نتيجة لتوارث الدول، ينبغى على الدولة الخلـف             
أن ال تشرط تقديم إثبات بعدم حيازة الشخص المعنى جنسية أخرى أو بكونه عديم الجنسية               

ى أن منع   وتستند هذه القاعدة على الرأى السائد المتمثل ف       . قبل منح ذلك الشخص المواطنة    
انعدام الجنسية من الشواغل الرئيسية للمجتمع الدولى، بينما يعتبر قبول تعدد الجنسـية أو              

  .رفضه أمرا تقرره كل دولة على حدة

 دولة ما ترغب فى تقليل عدد الجنسيات المتعـددة داخـل            عوليس فى هذه األحكام ما يمن     
. ول اكتساب الجنسية أو فقـدها     إقليمها من التعاون مع الدول األخرى وتبادل المعلومات ح        

ويمكن مواجهة تعدد الجنسيات من خالل األحكام المتعلقة بعدم االعتراف بجنسية أخرى،            
 بشأن قضايا معينة تتعلق بتنازع قوانين الجنسية،        1930 لعام   الواردة ضمن اتفاقية الهاى   

ان جنسية تلقائيـا،    أ من االتفاقية األوروبية، التى تبين إمكانية فقد       -1-7ومن خالل المادة    
  المعنى وقد تطلب دولة ما أيضا من الفرد      . عندما يكتسب شخص ما طواعية جنسية أخرى      

وذلك سوف يمكـن    . أن يقدم إقرارا خطيا يعلن فيه أنه ال يحوز ولن يحوز جنسية أخرى            
  .تبين الحقا أن الشخص المعنى قد قدم إقرار مزيفاي عندما/ الدول من إبطال مواطنتها، لو

  جمهورية التشيك: مارسات الجيدةالم

، قامت كل من الدولتين     1993عندما تم حل دولة تشيكوسلوفاكيا السابقة رسميا فى أول يناير           
 بإقرار قانونين جديدين للجنسية، وضـعت       – جمهورية التشيك، وجمهورية سلوفاكيا      –الخلف  

إال أن كلتا   . نسية كل بلد  تعريفا للكتلة المبدئية لمواطنى كل بلد، وطريقة اكتساب األشخاص ج         
المجموعتين من التشريعات استندتا إلى قوانين الجنسية فى تشيكوسلوفاكيا، التى سبق صياغتها            

  .، ولذلك لم يكن أى منهما قابال للتطبيق على الواقع الجديد1969فى 

دين قبل  ووفقا للقانونين الداخلين للجنسية فى الدولتين الوليدتين، اعتبر جميع األشخاص المولو          
 عاما فأكثر عنـدما تحولـت جمهوريـة         15 أى أولئك األفراد الذين تبلغ أعمارهم        – 1954

تشيكوسلوفاكيا االشتراكية إلى اتحاد يتكون من جمهوريتين، مواطنين لتلكما الدولتين بناء على            
، 1954 م عا أما أولئك المولودون بعد   . حق اإلقليم، إذا كانوا قد ولدوا فى إقليمى تلكما الدولتين         

األشخاص المولـودون آلبـاء يتمتعـون       (فقد اعتبروا مواطنين للدولتين، إما بناء عن اإلقليم         
أو ) سلوفاكية مختلطة كانوا عادة يكتسبون مواطنتهم بناء على محل ميالدهم         / بمواطنة تشيكية 

ن ، عندما كان كال األبـوين يحمـال       )بناء على حق الدم أو النسب      (والديهمامن خالل مواطنة    
ونتيجة لذلك، منح كثير من الناس الذين ظلوا طوال حيـاتهم يعيشـون داخـل               . ذات الجنسية 

 وقع معظـم أفـراد أقليـة        ولذلك فقد . جمهورية التشيك الجنسية السلوفاكية، والعكس بالعكس     
الروما العرقية الذين يعيشون فى جمهورية التشيك فى شرك هذا المأزق القانونى، حيـث إن               
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  .مولودين بالسلوفاكمولودين داخل اإلقليم السلوفاكى أو كانوا من ساللة أجداد معظمهم كانوا 

وبينما منحت قوانين المواطنة السلوفاكية الجديدة حقا غير مقيد لجميع المـواطنين السـابقين              
لتشيكوسلوفاكيا، إال أن قانون المواطنة التشكيى الجديد فرض شروطا صارمة علـى إمكانيـة              

وحتى يتسنى للفرد اكتساب المواطنة التشيكية، يجب عليه ما         . طنة التشيكية الحصول على الموا  
  :يلى

أن يكون قد داوم وسجل إقامته الدائمة المستمرة داخل إقليم جمهورية التشيك مـدة ال                •
  ؛تقل عن عامين قبل انحالل االتحاد

 ؛ وأن يكون قد أعفى من المواطنة السلوفاكية •

 .ى جريمة دولية خالل السنوات الخمس السابقةأال يكون قد ُحكم عليه ف •

المفوضية السامية لألمم المتحدة    وفى منتصف التسعينيات طلبت حكومة التشيك وسلوفاكيا من         
 نتيجة لتنـازع    ظهرت مساعدتهما فى تسوية آالف حاالت انعدام الجنسية التى          لشئون الالجئين 

ق إلى اإلقليم وعقـدت مشـاورات مـع          وقد أرسلت المفوضية بعثتين لتقصى الحقائ      .القوانين
 .              الحكومتين حول قوانينهما الخاصة بالجنسية
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 فى إنشاء مركـز     المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين     ، ساعدت   1996وفى عام   
ويقدم المركـز استشـارات قانونيـة واجتماعيـة         . استشارى لشئون المواطنة مقره فى براغ     

شيكوسلوفاكيا السابقين الذين يعتبرون عديمى الجنسية، حتى وإن كانت لهم روابـط            لمواطنى ت 
وخالل عام واحد، دخل إلى الرعاية البديلـة، مـا          . طويلة األمد وحقيقية مع جمهورية التشيك     

 آخرين لـم    2000 شخص محتجزين فى السجون التشيكية، وما يزيد  على           3500يزيد على   
  .أو ممارستهايتمكنوا من تحديد جنسيتهم 

 والمجلـس   المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئـين      وبناء على المشورة المقدمة من      
وفى أبريـل   . األوروبى، شرعت الحكومة التشيكية فى تخفيف قيودها على اكتساب المواطنة         

يريـة  ، أقر البرلمان التشيكى تعديال على قانون المواطنة يمنح وزارة الداخلية سلطة تقد            1996
بالنسبة لمقدمى الطلبات الـذين كـانوا أو        ) من السوابق (فى إسقاط شرط خلو السجل الجنائى       

سبق لهم أن كانوا مواطنين سلوفاكيين، وأقاموا إقامة متصلة فى جمهوريـة التشـيك وكـانوا           
  .حائزين على إثبات رسمى لهذه اإلقامة

 سـمح لمـواطنى تشيكوسـلوفاكيا        تعديال آخر  1999بعد ذلك، أقر البرلمان التشيكى فى عام        
السابقة الذين سبق لهم اإلقامة الدائمة فى اإلقليم الذى صار جمهورية التشيك، لكنهم لم يحوزوا               

وقد سمح لهؤالء األشخاص    . تصريحا رسميا باإلقامة، بأن يكونوا مواطنين لجمهورية التشيك       
كما أنه لم   . أو الشهود /  السكن و  أو/ وفقا لهذا التعديل بإثبات إقامتهم من خالل عقود العمل و         

وقد جرى تدريجيا من خـالل جهـود المفوضـية،          . يشترط خلو سجلهم الجنائى من السوابق     
، والسلطات التشيكية، منح هؤالء التشيكوسلوفاكيين السابقين الـذين         والمنظمات غير الحكومية  

  .     ورية التشيكأقاموا إقامة دائمة فى جمهورية التشيك حقا غير محدود فى مواطنة جمه
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  األسباب المرتبطة بالتمييز أو الحرمان 

  التعسفى من الجنسية

  التمييز

من القيود الرئيسية على سلطة الدولة التقديرية فى منح الجنسية أو منعها التحريم المفـروض               
وينعكس هذا المبدأ فى اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التمييـز             . ضد التمييز العنصرى  

وقد أعلنت لجنة األمم المتحدة بشـأن القضـاء علـى           . عنصرى، وفى صكوك أخرى كثيرة    ال
التمييز العنصرى، فى توصيتها العامة حول التمييز ضد غير المواطنين الصـادرة فـى أول               

لمواطنة على أساس العنصر، أو اللون، أو النسب، أو المنشأ          االحرمان من   " أن   2004أكتوبر  
بـالحق فـى     - دون تمييز    –بر خرقا اللتزامات الدول بضمان التمتع       الوطنى أو العرقى، يعت   

  ."الجنسية

ورغم ذلك، يعجز األفراد أحيانا عن اكتساب جنسية دولة بعينها، رغم ما يكون لـديهم مـن                 
 وهى روابط قد تكون كافية بالنسبة ألشخاص آخرين للشروع فـى            –روابط قوية بتلك الدولة     

لتمييز على أساس العنصر، أو اللون، أو العـرق، أو الـدين، أو             وقد يكون ا  . منحهم المواطنة 
نوع الجنس، أو الرأى السياسى، أو أية عوامل أخرى، علنيا أو ناشئا عـن غيـر علـم فـى                    

وقد يقال عن القوانين أنها تمييزية إذا تضمنت لغة ضـارة،           . عندما يجرى تنفيذها  أو   ،القوانين
  .أو إذا ترتب على تطبيقها تمييز

  :ديا لهذه المشكلةوتفا

ينبغى ضمان تكريس مبدأ منع التمييز فيما يتعلق بالجنسـية فـى صـلب الدسـتور،                 •
والقوانين المتعلقة بالجنسية، وضمان تنفيذ هذا المبدأ من خالل القـرارات اإلداريـة             

 .والقضائية

ى، يجب على الدول اتخاذ جميع التدابير المالئمة، داخليا وبالتعاون مع الدول األخـر             •
ولذلك، فإن جميع األطفال المولودين ألبوين      . لضمان منح كل طفل جنسية عند مولده      

 إطار رباط الزوجيـة، واألطفـال المولـودين         خارجدين  ومتزوجين، واألطفال المول  
 .ألبوين عديمى الجنسية لهم جميعا حق متكافئ فى الجنسية وفقا للقانون الدولى

 للقضـاء   1979ية النساء المتزوجات واتفاقية      بشأن جنس  1957تسعى كل من اتفاقية      •
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى منح النساء حقوق مساوية لحقوق الرجال فى              

ووفقا للمبـادئ الـواردة فـى هـاتين         . اكتساب جنسية، أو تغييرها، أو االحتفاظ بها      
ـ        ة، أو يجعلهـا  االتفاقيتين، ينبغى أن ال يغير وضع جنسية الزوج تلقائيا جنسية الزوج

 .عديمة الجنسية، وال يجعل اكتسابها لجنسيته إلزاميا
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  الحرمان من الجنسية وإنكارها

ينص اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان على عدم جواز حرمان أى شخص من الجنسية بصورة              
 األوروبية بشأن الجنسية تحد بشـكل       1997عام  ، واتفاقية   1961  عام كما أن اتفاقية  . تعسفية
وينبغى أن يكون فقـد الجنسـية       . من احتماالت شروع الدول فى إجراءات فقد الجنسية       صارم  

  . بهذه بصورة مقرونا بضمانات إجرائية كاملة، وينبغى أال يترتب عليه انعدام الجنسية

ويتم إسقاط الجنسية عندما تقوم دولة ما بحرمان فرد ما من المواطنة، وعادة ما يكـون ذلـك                  
  .وعادة ما يلى ذلك طرد الفرد. فى ممارسات تمييزيةبسبب انخراط الدولة 

  :وتفاديا لهذه المشكالت

إن المبدأ األساسى للقانون الدولى يتمثل فى وجوب عدم حرمـان أى شـخص مـن                 •
  .الجنسية، إذا ترتب على هذا الحرمان انعدام الجنسية

التالية من هذا    بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية االستثناءات        1961  عام تورد اتفاقية  •
 :المبدأ

  الحصول على الجنسية بالتلفيق أو باالحتيال؛ -

 ؛)انظر أعاله(فقد الجنسية بعد اإلقامة بالخارج  -

التصرف على نحو يناقض واجب الوالء، إما بالمخالفة لحظر صريح بـأداء خدمـة               -
لدولة أخرى، أو بالقيام بتصرف شخصى على نحو يحدث ضررا خطيرا بالمصـالح             

        ؛ أو)محددا فى القانون عند التوقيع على االتفاقيةهذا فقط إذا كان (يوية للدولة الح

أو أداء يمين الوالء لدولة أخرى أو إصدار إعالن رسمى بالوالء لدولـة أخـرى، أو                 -
  هذا فقط إذا كان  (إعطاء دليل قاطع على عزمه على التخلى عن والئه للدولة المتعاقدة            

 ).عند التوقيع على االتفاقيةمحددا فى القانون 

، أن تحرم أى فرد من جنسيته إال بناء على          1961  عام وال يجوز ألية دولة طرف فى اتفاقية      
األسس السابقة إذا كانت مبينة على وجه التخصيص عند التوقيع على االتفاقية، أو التصـديق               

ت إجرائية كاملة مثل الحق     عليها، أو االنضمام إليها، وكان ذلك وفقا للقانون، ومقرونا بضمانا         
وال يجوز لدولة متعاقدة أن تحرم أى شخص أو مجموعـة           . فى الحصول على محاكمة عادلة    

  .أشخاص من جنسيتهم ألسباب عنصرية، أو عرقية، أو دينية، أو سياسية

 األوروبية بشأن الجنسية إلى مدى أبعد من ذلك من قدرة الدول            1997عام  تحد اتفاقية    •
ووفقا لهـذه   . خاص من مواطنتهم، إذا ترتب على ذلك انعدام الجنسية        على حرمان أش  

االتفاقية، ليس هناك ما يبرر الحرمان من المواطنة إال فى حاالت اكتسـاب الجنسـية               
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ورغم ذلك، فإذا لم يترتب على الحرمـان مـن المواطنـة            . التلفيقاالحتيال و بطريق  
  :اطنته ألى من األسباب التاليةانعدام الجنسية، جاز لدولة أن تحرم مواطنا من مو

  اكتساب جنسية أخرى طواعية؛ -

 التطوع فى خدمة قوات مسلحة أجنبية؛ -

  بالمصالح الحيوية للدولة؛االتصرف على نحو يلحق أذى خطير -

 غياب أية رابطة حقيقية بين الدولة والمواطن الذين يقيم إقامة معتادة بالخارج؛ -

 المؤدية إلى اكتساب جنسية الدولة تلقائيا كمـا يحـددها           عدم استيفاء الشروط المسبقة    -
 ؛ أو)هذا ينطبق فقط على القصر(القانون الداخلى 

 .اكتساب طفل بالتبنى أو حيازته الجنسية األجنبية لواحد من والديه بالتبنى أو كليهما -

  

 األحكام الرئيسية التفاقية األمم المتحدة بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية لعام
1961   

  )4و، 3، 2، 1المواد (بشأن منح الجنسية 
 ألولئك الذين سيصبحون بغير ذلك عديمى الجنسية، والذين تربطهم رابطة فعالة            تمنح الجنسية 

  .بالدولة بحكم المولد أو النسب
 : تمنح الجنسية فى الحاالت التالية

  عند المولد بحكم القانون لكل شخص ولد داخل إقليم الدولة؛ -

 الجنسية بحكم القانون عند سن محددة، لكل شخص ولد داخل إقليم الدولـة،              تمنح -
 ؛طبقا لشروط القانون الوطنى

 عند التقدم بطلب الحصول عليها لكل شخص ولد داخـل إقلـيم             –تمنح الجنسية    -
مدة محددة يتم   : يجوز تقديم الطلب وفقا لواحد أو أكثر من الشروط التالية         (الدولة  

لب، وشروط محددة لإلقامة، وعدم وجود أحكام إدانة جنائية ذات          خاللها تقديم الط  
 ؛)أو كون الشخص دائما عديم الجنسية/ صيغة مقررة، و

 

تمنح الجنسية عند المولد لكل طفل شرعى تحوز أمه على جنسية الدولة التى ولد               -
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 ؛فيها الطفل

تساب جنسـية   ، إذا كان الفرد عاجزا عن اك      )حق الدم (تمنح الجنسية بحكم النسب      -
قد يتم  (اشتراطات اإلقامة   العمر، أو   الدولة المتعاقدة التى ولد داخل إقليمها بسبب        

مدة محددة يتم خاللها تقديم الطلـب،       : ذلك طبقا لواحد أو أكثر من الشروط التالية       
 ؛)أو كون الشخص دائما عديم الجنسية/ وشروط محددة لإلقامة، و

 ؛ عليهم داخل إقليم إحدى الدول المتعاقدةتمنح الجنسية للقطاء الذين يعثر -

تمنح الجنسية عند المولد بحكم القانون لكل شخص ولد فى مكان آخر إذا كانـت                -
 جنسية أحد الوالدين عند مولده هى جنسية الدولة المتعاقدة

 وفقا لما يقرره القانون الوطنى لكل شـخص         – عند التقدم بطلب     –تمنح الجنسية    -
 إذا كانت جنسية أحد والديه فى وقت والدته هى جنسية الدولة            ولد فى مكان آخر،   

مـدة محـددة يـتم      : ويخضع الطلب لواحد أو أكثر من الشروط التالية       (المتعاقدة  
خاللها تقديم الطلب، وشروط محددة لإلقامة، وعدم وجود أحكام إدانة بجناية ضد            

 ).أو كون الشخص دائما عديم الجنسية/ األمن القومى، و

  )7و، 6، 5المواد (فقد الجنسية أو التخلى عنها بشأن 

ينبغى أن يكون فقدان الجنسية أو التخلى عنها مشروطا بسبق بحيازة جنسية  أخرى أو كفالـة                 
اكتسابها، وتستثنى من ذلك حالة األشخاص المتجنسين، الذين ظلوا يقيمون بالخارج عددا معينا             

 والحدود الزمنية، ولم يتمكنوا من اإلعـراب        من السنين، رغم إخطارهم باإلجراءات الرسمية،     
والشخص المتجنس فى هذه الحالة، هو شـخص اكتسـب          . عن رغبتهم فى االحتفاظ بالجنسية    

الجنسية عند التقدم بطلب إلى الدولة المتعاقدة المعنية، وكان من الممكن للدولة المتعاقدة رفض              
نون، وأن يكون مقرونا بضمانات إجرائية      وال يجوز أن يقع فقدان الجنسية إال وفقا للقا        . الطلب

  .كاملة، مثل الحق فى محاكمة عادلة أمام محكمة أو هيئة مستقلة أخرى

  )9و، 8المادتان (بشأن الحرمان من الجنسية 

ينبغى أن ال يحرم أى شخص من جنسيته، إذا ترتب على هذا الحرمـان انعـدام الجنسـية،                  
  :باستثناء الحاالت التالية

  صول على الجنسية بالتلفيق أو باالحتيال؛إذا تم الح •

إذا ارتكب الفرد أفعاال تتناقض مع واجب الوالء، إما بالمخالفة لحظـر صـريح، أو                •
 و يحدث ضررا خطيرا بالمصالح الحيوية للدولة؛حبالقيام بتصرف شخصى على ن

برأ مـن   إذا أدى الفرد يمين الوالء أو أصدر إعالنا رسميا بالوالء لدولة أخرى، أو ت              •
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 والئه للدولة المتعاقدة؛

 – رغـم إخطـاره      – عجزأى مواطن متجنس فقد االرتباط الفعال بالدولة المتعاقدة، و         •
 .عن اإلعراب عن نيته باالحتفاظ بتلك الجنسية

، أن تحرم أى فرد من جنسيته إال بناء على األسـس السـابقة إذا               متعاقدةوال يجوز ألية دولة     
خصيص عند التوقيع على االتفاقية، أو التصديق عليها، أو االنضمام          كانت مبينة على وجه الت    

إليها، وكان ذلك وفقا للقانون، ومقرونا بضمانات إجرائية كاملة مثل الحق فى الحصول علـى               
وال يجوز لدولة متعاقدة أن تحرم أى شـخص أو مجموعـة أشـخاص مـن                . محاكمة عادلة 

  .ة، أو سياسيةجنسيتهم ألسباب عنصرية، أو عرقية، أو ديني

  )10المادة (بشأن نقل تبعية اإلقليم 

وفـى  . إلقلـيم ايجب أن تكفل المعاهدات عدم وقوع حاالت النعدام الجنسية نتيجة لنقل تبعية             
أو الـدول المعنيـة أن تمـنح        / الحاالت التى ال توجد فيها معاهدة موقعة، ينبغى على الدولة         

 نتيجة لنقل تبعية إقليم مـا أو        عديمى الجنسية  – لوال ذلك    –الجنسية ألولئك الذى سيصبحون     
  .اكتسابه

  )11المادة ( بشان الوكالة الدولية 

 يمكن ألى شـخص يطالـب بـالتمتع         ،، فى إطار األمم المتحدة    إلى إنشاء هيئة   االتفاقيةتدعو  
دة فى تقديمه إلى السلطة     بمزايا هذه االتفاقية أن يتقدم إليها لفحص مطلبه والحصول على مساع          

وقد طلبت الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشـئون             . معنيةال
  .الالجئين االضطالع بهذه المسئولية

  )14المادة ( بشأن تسوية المنازعات 

 تسويته بوسائل   لم يتم  –أى نزاع بين الدول المتعاقدة فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه االتفاقية             
  . عرضه على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أى من أطراف النزاع يتم -أخرى

  الفصل الختامى

 إلى أبعـد حـد      بحكم األمر الواقع  يوصى الفصل الختامى بمعاملة األشخاص عديمى الجنسية        
  .  اكتساب جنسية نافذة، بغية تمكينهم منبحكم القانون ممكن معاملة األشخاص عديمى الجنسية
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  عالفصل الراب

  دور المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين

 يرجع انشغال المفوضية بقضايا انعدام الجنسية واألشخاص عديمى الجنسية إلى بدء عملها فى            
والمنظمة مخولة من قبل األمم المتحدة بحماية الالجئين، والمساعدة فـى إيجـاد             . 1951 عام

الذين ساعدتهم المنظمة على مدى سـنوات مـن         وقد كان كثير من الالجئين      . حلول لمحنتهم 
وحقيقة األمر أن االرتباط قد ترسخ بين فقد الحماية الوطنية أو إنكارها            . عديمى الجنسية أيضا  

 كما أنه صار من المفهوم عامـة اآلن أن          ،وفقد الجنسية أو إنكارها على مدى العقود الماضية       
لمتأصلة فى الجنسية تسـاعد علـى منـع         حيازة جنسية نافذة والقدرة على ممارسة الحقوق ا       

  .النزوح الجبرى والقسرى لألشخاص

  ؟انعدام الجنسية بقضايا المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئينكيف بدأ انشغال 

 فى المساعدة فى خفض حاالت      المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين     لقد توسع دور    
. ة األشخاص عديمى الجنسية عبر السنين، مع نمو المنظمة ذاتهـا          انعدام الجنسية وفى مساعد   

والمنظمة مخولة فى عملها فى مجال انعدام الجنسية بموجب معاهدة دولية، وبموجب قرارات             
من الجمعية العامة لألمم المتحدة، ومن خالل توصيات الهيئة االستشارية الخاصـة للمنظمـة              

  . السامىوهى اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض

 1954عام  وليس هناك من األحكام ما يقضى بإنشاء هيئة إشرافية لضمان سالمة تنفيذ اتفاقية              
 بشـأن   1961  عـام   من اتفاقية  11المادة  إال أن   . المتعلقة بوضع األشخاص عديمى الجنسية    

هيئة يمكن ألى شخص يطالب بالتمتع بمزايا هـذه  "نشاء تدعو إل انعدام الجنسيةخفض حاالت  
". تفاقية أن يتقدم إليها لفحص مطلبه والحصول على مساعدة فى تقديمه إلى السلطة المعنيـة        اال

، طلبت الجمعية العامة لألمـم المتحـدة        1975  عام وعندما دخلت االتفاقية إلى حيز التنفيذ فى      
وقد جرى بعد ذلك    .  أن تتولى هذا الدور    المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين     إلى  
  .ورة وتطوير مسئوليات المنظمة فى قرارات الحقةبل

، أقرت اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامى مجموعة شاملة من المبـادئ            1995  عام وفى
االستنتاج بشأن منع وخفـض حـاالت انعـدام         :  وهى ،التوجيهية بشأن قضية انعدام الجنسية    

تتألف اللجنة التنفيذية مـن     (،  )78 االستنتاج رقم (الجنسية وحماية األشخاص عديمى الجنسية      
عدة بلدان اختارها المجلس االقتصادى واالجتماعى على أساس ما أبدته من اهتمام            ممثلين عن   

وفـى   ). بلدا 66،  2005 وقد بلغ عدد أعضاءها حتى يناير        –بإيجاد حلول لمشكالت الالجئين     
المفوضـية علـى مواصـلة      ذية  تحث اللجنة التنفي  " بشأن انعدام الجنسية     1995استنتاجها لعام   

تطالب المفوضية بـأن تنشـط فـى التـرويج          " األشخاص عديمى الجنسية، و    لصالحأنشطتها  
عـام   المتعلقة بوضع األشخاص عديمى الجنسـية، واتفاقيـة   1954عام لالنضمام إلى اتفاقية    

ـ         ".  بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية     1961 ى كما تطلب اللجنة التنفيذية فـى اسـتنتاجها إل
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تنشط فى التشجيع على منـع وخفـض        " بأن   المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين     
حاالت انعدام الجنسية من خالل نشر المعلومات، وتدريب الموظفين، والمسئولين الحكوميين،           

  ."وبأن تعزز التعاون مع المنظمات األخرى الراغبة فى ذلك

يحـض  ) A/RES/5O/152رقـم   ( قرارا   لمتحدة لألمم ا  ةأقرت الجمعية العام  ،  1996وفى  
االستمرار فى األنشطة التى تصب فى صالح األشخاص عديمى         بالمثل المفوض السامى على     

ويطالب القرار  .  وتنفيذهما 1961عام  ، و 1954عام   ىالترويج لالنضمام إلى اتفاقيت   الجنسية و 
الخدمات الفنية واالستشارية ذات    بتقديم   "المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين     أيضا  

  ".الصلة، والمتعلقة بإعداد وتنفيذ تشريعات الجنسية للدول الراغبة فى ذلك

تناشد الجمعية العامة الدول بتبنى تشريعات بغرض خفض حـاالت انعـدام            "وفى القرار ذاته،    
الحرمـان  الجنسية، بما يتوافق مع المبادئ األساسية للقانون الدولى، وخاصة عن طريق منع             

 حيازةالتعسفى من الجنسية، وعن طريق إلغاء األحكام التى تسمح بالتخلى عن جنسية ما قبل               
جنسية أخرى أو اكتسابها، مع االعتراف فى ذات الوقت بحق الدولة فى وضع قوانين تحكـم                

  ".اكتساب الجنسية، أو التخلى عنها، أو فقدها

د األسباب الجذرية للنزوح وتدفق الالجئين فـى        وثمة إقرار اآلن بأن انعدام الجنسية يعتبر أح       
للمفوضية السامية لألمـم المتحـدة لشـئون        أجندة الحماية التى صادقت عليها اللجنة التنفيذية        

  عـام  ، ورحبت بها الجمعية العامة لألمم المتحـدة فـى         أ]Llll[ 92االستنتاج رقم    (الالجئين
للمفوضية السامية لألمم   لمشاورات العالمية   وتتألف أجندة الحماية، التى جاءت تتويجا ل      . 2002

 من إعالن للغايات واألهـداف، وقائمـة مـن          ، بشأن الحماية الدولية   المتحدة لشئون الالجئين  
وهى تعكس قطاعا مستعرضـا لشـواغل       . األفعال الرامية إلى تعزيز الحماية الدولية لالجئين      

، والالجئين وتطرح دلـيال     كوميةوالمنظمات غير الح  وتوصيات الدول، والمنظمات الحكومية،     
وهناك إقرار بأن معالجة قضايا انعدام الجنسية يمثـل إحـدى الطـرق             . إلى العمل الملموس  

  . للمساعدة فى تفادى النزوح القسرى، وضمان إعمال الحق فى الجنسية

وإزاء قلقها من الزيادة غير المقبولة فى عدد األشخاص عديمى الجنسية الذين ظلت حـاالتهم               
 المفوضـية   2004  عام  طويلة، فقد ناشدت اللجنة التنفيذية فى      سنواتانى من عدم التسوية     تع

وأكـدت  . بتنشيط دورها فى العمل مع الدول ذات الصلة من أجل إيجاد حلول لتلك الحـاالت              
 استمرار المفوضية فى تقديم الدعم الفنـى والعمليـاتى          على الحاجة إلى  اللجنة التنفيذية أيضا    

  .للدول

رقـم   (2005قرارها بشأن حقوق اإلنسان والحرمـان التعسـفى مـن الجنسـية لعـام               وفى  
E/CN.4/2005/L58 (           شجعت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان المفوضية مـؤخرا علـى

مواصلة جمع المعلومات حول هذه القضية والتصدى لمشكلة الحرمان من الجنسية فى تقريرها             
  .وأنشطتها على السواء فى هذا المجال
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  ما الذى تفعله المفوضية من أجل التصدى لمشكلة انعدام الجنسية؟

 الحكومات فى صياغة وتنفيذ تشريعات      المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين     تساعد  
، 2005عام   إلى   2003عام  فخالل الفترة من    . الجنسية، وتوفر التدريب للمسئولين الحكوميين    

 دولة فى المساعدة فى سن قوانين جديدة للجنسية، وفى          40لى  عملت المفوضية مع ما يزيد ع     
وقدمت المفوضية تعليقات بشأن أحكام دستورية بشأن تشـريعات         .  أقدم عمرا  تشريعاتتنقيح  

الجنسية لدول توجد فيها شرائح كبيرة من السكان إما عديمو الجنسية أو لـيس لهـم جنسـية                  
  .محددة

مان أال تؤدى تشريعات الجنسية إلى النزوح وأنهـا ال          كما تعمل المفوضية مع البرلمانات لض     
 لالطالع على قائمة مكاتـب      4انظر الملحق   (تتضمن أحكاما قد تنشئ حاالت انعدام الجنسية        

  ).المفوضية حول العالم

ووفقا لما ورد فى خطة أجندة الحماية، أطلقت المفوضية أول مسح عالمى بشأن مـا اتخذتـه                 
لمتحدة من خطوات لخفض حـاالت انعـدام الجنسـية، وللوفـاء            الدول األعضاء فى األمم ا    

نه ال يوجد فى العـالم  أوقد تبين من المسح . باحتياجات األشخاص عديمى الجنسية من الحماية   
نه ال زالت هناك فجوات خطيـرة قائمـة فـى           أإقليم واحد يخلو من حاالت انعدام الجنسية، و       

المفوضـية  وقـد وضـعت     . ولى أو الوطنى  التشريعات والسياسات؛ سواء على المستوى الد     
 مجموعة شاملة من التوصيات المسـتقاة مـن تحليـل           السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين    

  . دولة74للردود التى أرسلتها 

 بدعم حمالت للمواطنة سمحت خاللها      المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين     وقامت  
كتساب مواطنة البلد الذى أقاموا فيه إقامة معتـادة طويلـة           الدول لألشخاص عديمى الجنسية با    

  .األمد

 األشخاص عديمى الجنسية مباشرة     المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين     كما تساعد   
من خالل التشاور مع الدول ذات الصلة فى سبيل سعيها إليجاد حلول لألفراد أو الجماعـات                

الدول على توضيح وضع الفرد القـانونى، وتشـجع علـى            وتشجع المنظمة    .عديمة الجنسية 
االعتراف بالروابط المشروعة بين أى فرد أو جماعة من األفراد ودولة ما فى الحاالت التـى                

  .قد يصبح فيها الشخص أو األشخاص لوال ذلك عديم أو عديمى الجنسية

لنسبة للجنسية، أن   ويحق لألشخاص عديمى الجنسية، أثناء انتظارهم حتى يتم تسوية وضعهم با          
وتدعو المفوضـية إلـى تنفيـذ     .يتمتعوا بالحد األدنى من الحقوق فى البلدان التى يقيمون فيها     

 المتعلقة بوضع األشخاص عديمى الجنسية، التى تقضى بمنح مجموعة مـن   1954عام  اتفاقية  
بـرامج  الحقوق وااللتزامات الدنيا لألشخاص عديمى الجنسية، وتساعد الحكومات فى تنفيـذ            

  .لحماية ومساعدة األشخاص عديمى الجنسية، كلما لزم ذلك وسمحت به الموارد
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ما هى المنظمات األخرى التى تعمل إلى جانب المفوضية السامية لألمـم المتحـدة لشـئون                
  الالجئين فى التصدى للمشكالت المرتبطة بانعدام الجنسية؟

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشـئون       التى تعمل مع     تتمثل وكاالت األمم المتحدة الرئيسية    
 مكتب المفوض السامى لحقـوق اإلنسـان،        هى فى التصدى لحاالت انعدام الجنسية       الالجئين

). اليونيفيم(اإلنمائى للنساء   المتحدة  ، وصندوق األمم    )اليونسيف(ومنظمة األمم المتحدة للطفولة     
متدة النعدام الجنسـية، مـع منظمـة        كما تعمل المفوضية أحيانا فى سبيل تسوية األوضاع الم        

العمل الدولية، وصندوق األمم المتحدة اإلنمائى، وبرنامج األغذية العالمى، من خالل االشتراك            
فى تنفيذ برامج لإلسكان أو التعليم أو برامج مدرة للدخل، وذلك لمساعدة الجاليـات المهمشـة       

  .على االندماج فى المجتمع الوطنى

 األمم المتحدة المذكورة أعاله، تعمل المفوضية فى تعاون وثيق مـع            وباإلضافة إلى منظمات  
آليات جهاز األمم المتحدة للمعاهدات التى تكفل الحق فى الجنسية، مثل لجنة حقوق اإلنسـان،               
ولجنة حقوق الطفل، ولجنة القضاء على التمييز العنصرى، ولجنة القضاء على التمييز ضـد              

  .النساء

المجلس األوروبى، ومنظمة األمن والتعاون فـى       مثل  يئات إقليمية،   وتتعاون المفوضية مع ه   
أوروبا، ومنظمة الدول األمريكية، واالتحاد األفريقى، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر           

وتشارك المفوضية فى لجنة المجلس األوروبى بشأن الجنسية، التى تضـع وثـائق             . اإلسالمى
، ومشروع بروتوكـول بشـأن تفـادى         حول الجنسية  األوروبيةترسخ المعايير، مثل االتفاقية     

  .حاالت انعدام الجنسية بالنسبة لتوارث الدول

 فى هذه المجاالت، باعتبارهـا      ، أيضا عن كثب مع المفوضية     وتعمل المنظمات غير الحكومية   
، وقعـت  2005عـام  وخـالل   . دعاة لبرامج المفوضية، وفى المساعدة فى تطوير أنشـطتها        

 شريكا منفذا، مـنهم     770 اتفاقيات فرعية مع     السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين    المفوضية  
  . منظمة غير حكومية وطنية424 تشمل ، منظمة غير حكومية578

كما تعمل المفوضية عن كثب مع االتحاد البرلمانى العالمى فى تنمية الوعى بين البرلمـانيين               
 بانعدام الجنسية وفى لفت أنظارهم إلـى الثـروة مـن            بشأن األنماط القانونية الدولية المتعلقة    

وتشجع المنظمة البرلمانيين   . التوصيات والممارسات المثلى التى من شأنها منع انعدام الجنسية        
على تبنى تشريعات للجنسية من شأنها أن تساعد فى القضاء على انعدام الجنسية، مع ضـمان                

ساعد فى ضمان أن ال تؤدى المعاهـدات التـى          الحق فى الجنسية بالنسبة لمن يحرم منها، وت       
  . إلى انعدام الجنسيةقصدتتناول ازدواج الجنسية أو تعددها دون 
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  سرىالنكا : الممارسات الجيدة

وهـؤالء  . معظم قوة العمل التى تنتج الشاى السرىالنكى ذا الشهرة العالمية من أصل هنـدى             
ولكن االسم األكثر شيوعا لهـم      "  حديث ميل من أصل هندى   ابالت"العمال الذين يعرفون رسميا     

 ينحدر نسبهم من أشخاص سبق جلبهم من الهند إلى ما كان يسمى عندئـذ               ،"تاميل الداخل "هو  
  عـام  بسيالن من جانب اإلدارة البريطانية التى كانت تحكم البلد الجزيرة خالل الفتـرة مـن              

عـام  سـتقاللها، حتـى     ، عندما نالت سرىالنكا ا    1948واعتبارا من   . 1948عام   إلى   1815
. ، أبرمت اتفاقيات مختلفة بين الهند وسرىالنكا حددت الوضع القانونى لهؤالء العمـال            1984

وقد تم منح بعض من تاميل الداخل المواطنة من جانب تلك الدول أو األخـرى مـن خـالل                   
 ورغم ذلك بقى الكثير دون جنسية، وبالتـالى دون أيـة حقـوق            . ثنائيةترتيبات تشريعية أو    

مواطنة سرىالنكية  أساسية، وبعضهم لم تتح لهم حتى فرصة الوصول إلى إجراءات اكتساب            
 أخبرت حكومة الهند حكومة سرىالنكا بأنهـا تعتبـر االتفاقـات            1982 وفى عام    .أو هندية 
 فترة تطبيق تلـك االتفاقـات قـد          بشأن تاميل الداخل غير ملزمة منذ تلك اللحظة ألن         السابقة
مر أنه منذ ذلك التاريخ، فإن أيا من تاميل الداخل عديمى الجنسية لم يـتمكن      وحقيقة األ  .انتهت

  .من الحصول على جنسية

وقد سعى مؤتمر العمال السيالنى، وهو نقابة عمالية وحزب سياسى سـنينا لكسـب التأييـد                
 واستجابة لهذه الجهود، قام البرلمان السرىالنكى فى أكتـوبر        . ميل الداخل االبرلمانى لحقوق ت  

، وإقـراره   "قانون منح المواطنة لألشخاص المنحدرين مـن أصـل هنـدى          " بصياغة   2003
  :ويمنح القانون تلقائيا المواطنة ألى شخص من أصل هندى بشرط. باإلجماع

  ؛ أو1964 أكتوبر 30أن يكون مقيما إقامة دائمة فى سرىالنكا منذ  -

امة دائمة فـى سـرىالنكا     أن يكون سليال، مقيما فى سرىالنكا، لشخص كان مقيما إق          -
 .1964 أكتوبر 30منذ 

والمفوضية السامية لألمم المتحـدة لشـئون       وبعد إقرار القانون، شرع مكتب المفوض العام،        
ونشـرت وسـائل    .  ومؤتمر العمال السيالنى فى نشر معلومات بشأن القانون الجديد         الالجئين

يـة مقـاالت وأذاعـت لقطـات إذاعيـة          اإلعالم الناطقة باللغات التاميلية واإلنجليزية والنهال     
وتليفزيونية تتضمن معلومات عن القانون وكيفية تقدم األشخاص بطلبـات للحصـول علـى              

  . وأماكنهاالمواطنة

وقد قام وزير الداخلية ومراقب إدارة الهجرة بوضع إجراءات إداريـة بسـيطة ومختصـرة               
  :ة لألشخاص عديمى الجنسيةوقد تم وضع مجموعتين مختلفتين من اإلجراءات بالنسب. ونزيهة

، وكانوا عادة يحملون جـوازات سـفر        بحكم األمر الواقع  األشخاص عديمو الجنسية     -
عـن  ، طلب مـنهم اإلعـالن   1982عام هندية انتهت صالحيتها بعد إعالن الهند فى      
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ويتم ذلك عـادة بمعرفـة رب       . عزمهم على اكتساب المواطنة السرىالنكية طواعية     
ئذ التوقيع على وثيقة تفيد بهذا العزم من سـلطات الهجـرة إلـى              ويتعين عند . األسرة

  .المواطنةجميعا  وبمجرد اعتمادها، يمنح أفراد األسرة. جانب توقيع رب األسرة

 ليس عليهم تقديم إقرار خطى، إال أنهم كـانوا          بحكم القانون األشخاص عديمو الجنسية     -
عه من المسئولين الحكوميين    يشجعون على توقيع إقرار خاص كان من شأنه عند توقي         

 .أن يسهل عليهم الحصول على وثائق هوية

  .وكال المجموعتين من اإلجراءات تتمان دون مقابل، وال تسرى عليها موعد زمنى نهائى

 ومؤتمر العمل   ،المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين     ، نظمت   2003وفى ديسمبر   
 50 متطوع كانوا يعملون وقتئذ فـى        500لما يزيد على    السيالنى حلقة عمل مدتها يوم واحد       

 فى أنحاء إقليم مزارع الشاى، حيث قدم األشخاص عـديمو الجنسـية             ا، منتشر متنقال امركز
وقد تلقى المتطوعون تدريبا على الحقائق األساسية المتعلقـة          .طلباتهم للحصول على المواطنة   

، والقانون الجديـد    1948عام  لتى صدرت منذ    بانعدام الجنسية، ومختلف القوانين ذات الصلة ا      
  .ومعاييره الخاصة باألحقية

 يقبلون طلبات الحصول على المواطنـة فـى         2003 أيام فى ديسمبر     10وظل الموظفون مدة    
 تمويـل الحملـة،     المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئـين      وتولت   .المتنقلةالمراكز  

وقبل نهايـة   . ى الطلبات باتخاذ قراراتهم طواعية وعن علم      ومراقبة العملية لضمان قيام مقدم    
 ومن بين   .النكيةى رب أسرة قد حصلوا على المواطنة السر       190000 كان حوالى    ،ذلك الشهر 

 كانوا يحملون سابقا جوازات سفر هندية، أما الباقى فكـانوا           80000هؤالء كان هناك حوالى     
  .بحكم القانونأشخاص عديمى الجنسية 

وقد تقدم أكثر   . أصغر فى شمال شرقى البالد    ة  ثاني تم تنظيم حملة     2004و وأغسطس   وفى يولي 
ذلك ومنذ  .  شخص من عديمى الجنسية بطلبات للحصول على المواطنة ومنحت لهم          2000من  
 نجح عدد قليل من تاميل الداخل فى التقدم للحصول على المواطنة إمـا مـن خـالل                  ،الوقت

حلى أو من خالل شعبة المواطنة فـى وزارة األمـن العـام،             مندوب الحكومة فى إقليمهم الم    
  .والقانون، والنظام فى العاصمة كولومبو

  

  من يمول أنشطة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين؟

 واحدة من وكاالت األمم المتحدة القليلة       المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين     تعتبر  
ويأتى حوالى اثنين   . ماد تاما تقريبا على التبرعات التطوعية فى تمويل عملياتها        التى تعتمد اعت  

 مـن   للمفوضية السامية لألمـم المتحـدة لشـئون الالجئـين         فى المائة من الميزانية السنوية      
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 واألفـراد،   المساهمات المقدرة لميزانية األمم المتحدة العادية، والباقى تساهم به الحكومـات،          
  .طوعيةبصورة والقطاع الخاص 

المفوضية السامية لألمـم المتحـدة      ، بلغ عدد األشخاص الذين تهتم بهم        2005  عام وفى بداية 
 مليـار  1.2وبلغت ميزانية المفوضية فى ذلـك العـام         .  شخص  مليون 19.2 لشئون الالجئين 
  .دوالر أمريكى

. ة مانحـة   فى المائة من تمويلها من عشر هيئات حكومي        86، تلقت المفوضية    2004  عام وفى
 مليون دوالر أمريكى من القطاع الخاص، أساسا فـى          26.5وفى الوقت ذاته، تلقت أكثر من       

وتساهم المنظمات غير الحكومية فى     . أوروبا، وأستراليا، واليابان والواليات المتحدة األمريكية     
وخالل . الميزانية السنوية للمفوضية بإطالق نداءات عامة نيابة عن المفوضية لبعض العمليات          

السنوات األخيرة تزايدت مساهمات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية نتيجة لتضـافر            
الجهود فى سبيل تنمية الوعى عن طريق اإلذاعة، والتليفزيون، والصحافة وغيرها من وسائل             

  .اإلعالم



 61

  الفصل الخامس

  برلمانيين المساعدة فى هذا األمركيف يمكن لل

ا فريدا من شأنه أن يساعد فى خفض حاالت انعدام الجنسية، وفى كفالة             يتبوأ البرلمانيون مركز  
منح األفراد عديمى الجنسية الحقوق، وقيامهم بالوفاء بااللتزامات التى ينص عليهـا القـانون              

بمراجعة تشريعات الجنسية والتأكد من تقيدها بالمعايير       : ويمكنهم فعل ذلك بعدة طرق    . الدولى
 بشأن انعدام الجنسية، وبالدعوة  1961وعام  ،  1954  عام ام إلى اتفاقيتي  الدولية، وبدعم االنضم  

إلى خفض حاالت انعدام الجنسية أو القضاء عليها، وإلى تسوية القضايا التـى يشـترك فيهـا      
  . الجنسيةوأشخاص عديم

 عند قيامهم بمراجعة تشريعات الجنسية فيما       البحث عنها  ينبغى على البرلمانيين     األمور التى 
  لق بانعدام الجنسيةيتع

.  ذات الصلة التى تكون الدولـة طرفـا فيهـا          الدولية أو اإلقليمية  مراجعة المعاهدات    •
ومراجعة المعاهدات، واالتفاقيات، واإلعالنات التى ترجع إليها الدولة فى التشـريعات           

 .القانونالوطنية؛ وذلك من شأنه المساعدة فى تفسير 

طنة، والمراسيم، وجميع مصادر القانون الوطنى التى       مراجعة الدستور، وقوانين الموا    •
قد تلقى الضوء على قانون الدولة وعلى تفسيرها للقانون، نظرا ألن كثيرا من الـدول               

 تضمن أحكاما تتعلق بالجنسية فى عدة صكوك قانونية مختلفة،

ث مراجعة االتفاقيات الثنائية والمتعددة األطراف التى تم إقرارها فى حـاالت تـوار             •
 .الدول

استخدام ضمانات بصورة منتظمة، مـن شـأنها   تبنى وتحديد ما إذا كانت الدولة تكفل        •
منع نشوء حاالت انعدام الجنسية نتيجة للحرمان من الجنسية، أو التخلـى عنهـا، أو               

 .فقدها، وذلك عند مراجعة اإلطار القانونى الداخلى

  :على األسئلة التاليةعند مراجعة اإلطار القانونى الوطنى، حاول اإلجابة 

  بشأن اكتساب الجنسية

هل يجوز لألطفال اكتساب جنسية األم، خاصة عندما يكون األب بال جنسية، أو غير               •
 موجود؟

هـل تقضـى    ما هو اإلجراء اإلدارى لتسجيل المواليد؟ هل هو مستخدم فى التطبيق؟             •
 الدولـة، وسـوف      بإكساب المواطنة لمن ولدوا فـى إقلـيم        تشريعات الجنسية بالدولة  

 يصبحون لوال ذلك بال جنسية؟
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 هل يطبق مبدأ منع التمييز على قواعد الجنسية؟ •

إذا كانت الدولة قد نشأت نتيجة لتوارث دولة أخرى، هل تؤخذ فى االعتبار الـروابط                •
الحقيقية والفعالة بين الشخص المعنى والدولة، واإلقامة المعتادة للشخص المعنى وقت           

، وإرادة الشخص المعنى، والمنشأ اإلقليمى للشخص المعنى، عند تقريـر           خالفة الدولة 
 إمكانية منح الجنسية لمواطن دولة سلف؟

 بشأن فقد الجنسية

هل تكفل األحكام المتعلقة بتغير الحالة االجتماعية أو غيرها من األوضاع االجتماعية             •
 تجنب حاالت انعدام الجنسية؟

 ارد منع انعدام الجنسية؟كيف تفقد الجنسية؟ هل من الو •

 هل التخلى عن الجنسية مشروط باكتساب جنسية أخرى، أو ضمان الحصول عليها؟ •

هل طلب التجنس بجنسية بلد أجنبى يبدل من وضع الجنسية الخاص بفرد مـا إذا لـم                  •
 يكن الشخص المعنى قد تلقى أى ضمان باكتساب الجنسية األخرى؟

حرمان من الجنسية واردا، هل تحدد بوضـوح أسـباب          فى الحاالت التى يكون فيها ال      •
 الحرمان؟ هل هناك ضمانات إجرائية سارية؟

 بشأن استرداد الجنسية

هل يتم تيسير الجنسية بالنسبة للمواطنين السابقين المقيمين إقامة مشروعة ومعتادة فى             •
 ؟ةإقليم الدول

مكتسبة بسبب تغير فى    هل يجوز استرداد جنسية سبق حيازتها لشخص فقد الجنسية ال          •
الحالة االجتماعية أو غيرها من األوضاع االجتماعية؟ وإذا كان األمر كذلك، هل يـتم              
االسترداد تلقائيا أم يتوجب على الشخص التقدم بطلب وهو فى حالة انعدام الجنسـية؟              

 هل هناك ضمانات إجرائية سارية؟

 بشأن التجنس

 تخليه رسميا عـن جنسـيته       بإثباتالب  لتجنس، هل يط  لإذا تقدم شخص أجنبى بطلب       •
  التعهد بالتخلى عن جنسيته السابقة عند اكتساب جنسية جديدة؟ىالسابقة؟ أم يكف

 هل عملية التجنس واشتراطات التجنس محددة بوضوح؟ •
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ـ  مثل اإلجـراءات المطو    -هل هناك أية ممارسات إدارية     • ة، والرسـوم المفرطـة،     ل
 التى  النهائيةأو قصر المواعيد    / مها مقدم الطلب، و   والمطالبة بمستندات يعجز عن تقدي    
  وكلها قد تسفر عن انعدام الجنسية؟-يعجز مقدم الطلب عن الوفاء بها

 المتعلقـة بوضـع األشـخاص       1954عام   الدول االنضمام إلى اتفاقية       عام لماذا ينبغى على  
   بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية؟1961عديمى الجنسية، واتفاقية 

  : من شأنه ما يلى1961 وعام 1954اتفاقيتى عام لمستوى الوطنى، فان االنضمام إلى على ا

  .تعزيز حماية حقوق اإلنسان وكرامة األفراد -

 .إبداء االعتراف بالصلة الحقيقية والفعالة بين األفراد والدولة -

ام رفع مستوى اإلحساس باالستقرار والهوية القانونية لدى األفراد فى حـاالت انعـد             -
 .الجنسية

توفير الفرص لدى األفراد للحصول على الحمايـة الوطنيـة وكـل مـن الواجبـات                 -
 ؛ ووالحقوق

 .تدعيم التضامن واالستقرار الوطنى -

  : من شأنه ما يلى1961 وعام 1954اتفاقيتى عام وعلى المستوى الدولى، فان االنضمام إلى 

سبيل خفض حاالت انعـدام الجنسـية       إبداء االلتزام بالتعاون مع المجتمع الدولى فى         -
  .والقضاء عليها

 .تدعيم الحظر الدولى ضد عمليات طرد األفراد والمجاميع -

 .تحسين العالقات واالستقرار الدولى -

 .إبداء االلتزام بحقوق اإلنسان والمعايير اإلنسانية -

 .المساعدة فى منع النزوح من خالل معالجة أسبابه -

لقانون الدولى فيما يتعلق باكتساب الجنسية واالحتفـاظ بجنسـية          المساهمة فى تطوير ا    -
 .نافذة

 فى حشـد الـدعم الـدولى        المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين     مساعدة   -
  وللمتمسك بالمبادئ الواردة فى االتفاقيتين؛

  .المساعدة فى تسوية النزاعات المتعلقة بالجنسية -
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  فاقيتين؟كيف تنضم دولة ما إلى االت
 فى أى وقت عن طريق إيداع       1961عام  أو  / ، و 1954عام   اتفاقيةيجوز للدول االنضمام إلى     

ويجب أن توقع وثيقة االنضـمام مـن رئـيس          . وثيقة انضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة      
ـ                 ى الدولة أو وزير الخارجية، ثم تسلم من خالل ممثل البلد لدى المقر الرئيسى لألمم المتحدة ف

  ). نماذج من وثائق االنضمام3ترد فى الملحق . (نيويورك

  هل يجوز لدولة ما إبداء تحفظات على االتفاقيتين؟

 عند التصـديق  هإقرارا من االتفاقيتين بالظروف الخاصة التى قد تسرى فى الدول كل على حد    
 االتفـاقيتين،   أو االنضمام، تسمح االتفاقيتان للدول المتعاقدة بإبداء تحفظات على بعض أحكام          
  . فيما عدا تلك األحكام التى تعد أساسية من وجهة نظر الدول المتعاقدة األصلية

يسمح بالتحفظات فيمـا  :  المتعلقة بوضع األشخاص عديمى الجنسية   1954عام  بالنسبة التفاقية   
، )حرية األديـان   (4و) منع التمييز  (3، و )االستبعاد/ أحكام التعريف ( 1عدا ما يتصل بالمواد     

  ).األحكام الختامية (42 إلى 33، ومن )حق اللجوء إلى القضاء (16) 1(و

يسمح بالتحفظـات فيمـا يتصـل       :  بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية     1961بالنسبة التفاقية   
األقـاليم   (15 أو   ،) الدوليـة  إلى محكمة العدل   إحالة النزاعات  (14، أو   )الوكالة (11: بالمواد

  ).متعاقدةالمسئولة عنها الدولة ال

  . هناك عدد محدود من التحفظات المسموح بها لكل اتفاقية

  كيف يمكن للبرلمانيين ضمان التنفيذ الفعال لالتفاقيتين؟

ويمكن . ينبغى إقرار التشريعات الوطنية أو تعديلها بما يسمح بالتنفيذ الفعال ألحكام االتفاقيتين           
قديم المشورة المؤيدة بالخبرة إلـى الـدول        للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين ت      

  .للمساعدة فى ضمان استيعاب التقاليد والموارد القانونية الخاصة لكل دولة اللتزاماتها الدولية

ما هى الخطوات العملية التى يمكن للبرلمانيين اتخاذها لتشجيع الحكومات على االنضمام إلى             
  ين؟يتاالتفاق

 .ى أى من االتفاقيتين أو كليتهمافحدد ما إذا كانت دولتك طرفا  •

 انظر فى تقديم استفسار أو      ،إذا لم تكن دولتك قد انضمت بعد إلى هاتين الوثيقتين          •
 . أو تبنى مشروع قانون خاص،استجواب شفوى أو خطى إلى الحكومة
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إذا لم تكن دولتك قد انضمت بعد إلى هاتين الوثيقتين، فـى حالـة تقـديم طلـب                   •
، صـوت لصـالح     ةام إلى البرلمان خالل فترة زمنية معقول      مضبالتصديق أو االن  

 . انضمام دولتك بعد اإلطالع على المعلومات الالزمة

خفاق الحكومة فى طرح المسألة على البرلمان خالل فترة زمنية معقولة           إفى حالة    •
استخدم اإلجراء البرلمانى المتمثل فى مطالبة الحكومـة بتفسـير أسـباب ذلـك،            

 . المصادقة دون تأخير/ كومة على الشروع فى إجراءات التصديقوبتشجيع الح

ا، ولكنها تأخرت فى    مهعت على أى من االتفاقيتين أو كلتي      إذا كانت الحكومة قد وق     •
إجراءات التصديق، استخدم اإلجراء البرلمانى المتمثل فى استقصاء أسباب تـأخر         

استخدم حقـك فـى   . تالحكومة فى ذلك، ولتشجيع الحكومة على تسريع اإلجراءا     
 .المبادرة التشريعية فى تقديم مشروع قانون بشأن هذه المسألة

االنضمام، حاول استقصـاء أسـباب ذلـك        / إذا كانت الحكومة تعارض التصديق     •
وإذا لزم األمر، ساعد فى إزالة الشكوك، وأوجه سوء الفهم واسـتخدم            . بالتفصيل

 وسط دائرتـك االنتخابيـة إلـى        وادع. اتصاالتك السياسية فى تسريع اإلجراءات    
 .االنضمام/ مناصرة قضية التصديق

 إذا كنت عضوا فى برلمان دولة نشأت نتيجة لتقسيم أو تفكك دول أخرى، فـإن                •
. المعاهدات التى سبق للدولة السلف االنضمام إليها، ال تلزم الدولة الجديدة تلقائيـا            

 السـلف، أو تنضـم كدولـة        ويجوز للدول الجديدة أن تنضم إلى التزامات الدولة       
 .جديدة، أو تعلن عن عزمها عدم االلتزام بالمعاهدات التى أبرمتها الدولة السلف

بعد إتمام التصديق على االتفاقيتين وسريانهما، تأكد من قيام البرلمان الذى تنتمى              •
اسـتخدم  . إليه بإقرار تشريعات وطنية تتفق مع األحكام الواردة فـى االتفـاقيتين           

ء البرلمانى المتمثل فى ضمان قيام الحكومة بإرسال مشروعات القوانين أو           اإلجرا
 .التعديالت على التشريعات القائمة إلى البرلمان خالل فترة زمنية معقولة

إذا كانت الحكومة قد أرسلت إلى البرلمان طلبا للتصديق مشفوعا بتحفظات تقيـد              •
 وبعد التأكد من أن هذه القيـود        نطاق المعاهدة، أو اعتراضات، أو إعالنات تفاهم،      

 . فلتلجأ إلى إعالء المصلحة العامة فوق المصالح الطائفية أو العرقية،ال أساس لها

إذا كانت تحفظات الحكومة التى تقيد نطاق االتفاقية، أو اعتراضاتها، أو إعالنات             •
ـ              ا تفاهمها لم تعد سارية، استخدم اإلجراء البرلمانى المتمثل فـى استقصـاء نواي

 .الحكومة، واتخذ إجراء بهدف رفع القيود

أو بشأن صياغة تشـريعات  / إذا احتجت إلى مشورة أو مساعدة بشأن االنضمام و       •
وطنية تتقيد بالمبادئ الواردة فى االتفاقيتين، اتصل بمكتب المفوضية السامية لألمم           
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 4ملحـق   انظر ال (المتحدة لشئون الالجئين الموجود فى دولتك، أو المسئولة عنها          
 ). لالطالع على قائمة مكاتب المفوضية

  كيف يمكن للبرلمانيين تنمية الوعى بقضية انعدام الجنسية؟    

يتبؤون مركزا ممتازا يمكنهم    فهم  إن البرلمانيين باعتبارهم المسئولين عن سن قوانين بالدهم،         
حقـوق  من مناصرة قضية خفض حاالت انعدام الجنسية والقضاء عليهـا، وضـمان حمايـة              

وينبغى على البرلمانيين ليس فقط تشجيع حكوماتهم علـى تبنـى           . األشخاص عديمى الجنسية  
ولـن يـتمكن    . قوانين تنسجم مع المعايير الدولية، بل عليهم أيضا أن يكسبوا دعـم نـاخبيهم             

المجتمع المدنى من دعم جهود ممثليه فى البرلمان فى سبيل تسوية المشتمالت المتعلقة بانعدام              
  .ية، إال إذا تفهم هذه المشكالتالجنس

ويمكن للبرلمانيين تنمية الوعى بقضية انعدام الجنسية بين ناخبيهم عن طريق إلقـاء خطـب                
، وكتابة المقاالت فى الصحف بشأن ضـرورة        السليمةبشأنها، وبشأن أهمية تشريعات الجنسية      

 واألطراف األخرى   ،يةالقضاء على مشكلة انعدام الجنسية، والعمل مع المنظمات غير الحكوم         
 – كلما أمكـن     –الفاعلة فى المجتمع المدنى التى تساعد األشخاص عديمى الجنسية، والدعوة           

  .إلى سرعة تسوية الحاالت الفردية النعدام الجنسية

 أو  ،ويمكن للبرلمانيين تسوية مواقف انعدام الجنسية عن طريق التـرويج لحقـوق األقليـات             
جزءا من نسيج المواطنين الذين تتشكل منهم الدولة، وكـذلك          الجماعات األخرى بحيث تصبح     

  .عن طريق تنمية الحوار بين األقليات مما يؤدى إلى قبول األفراد عديمى الجنسية كمواطنين

  ما الذى يمكن للبرلمانيين عمله لتشجيع التعاون الدولى فى هذه القضية؟

. الجنسية فى جميع أنحـاء العـالم       حاالت انعدام    لخفضيعتبر التعاون الدولى أمرا ضروريا      
وينبغى على البرلمانيين ضمان مشاركة حكوماتهم فى جميع الجهود الدولية الرامية إلى خفض             
حاالت انعدام الجنسية والقضاء عليها، وفى جميع الجهود الرامية إلى تسوية الحاالت الفرديـة              

  .النعدام الجنسية

مجاورة إلجراء مراجعة إقليمية لتشريعاتهم بشأن      وقد يرى البرلمانيون دعوة نظرائهم من دول        
يدا لخفض حاالت انعـدام     مة قوانين الجنسية بين الدول سبيال ج      ءويعتبر توفيق وموا  . الجنسية
     .الجنسية
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  الملحق األول 

   الجنسية ى المتعلقة بوضع األشخاص عديم1954الدول األطراف فى اتفاقية 

  1960يونيه / ان حزير6: تاريخ بدء سريان االتفاقية

  57): 2005سبتمبر / حتى أيلول(العدد اإلجمالى للدول األعضاء 

  

  )r(التصديق       تاريخ التوقيع      البلد

  )a(االنضمام               

  )s ( خالفة              

  a 1996أغسطس /  آب16            أذربيجان

   1972aيونيه /  حزيران1            األرجنتين

   1994aمايو /  آيار18              أرمينيا

  a 1997مايو /  آيار12              سبانياأ

  a 1973ديسمبر /  كانون األول13             أستراليا

  r 1958ديسمبر /  كانون األول23    1954أكتوبر /  تشرين األول1   إسرائيل

  r 1970أكتوبر /  تشرين األول2    1954سبتمبر /  أيلول28   إكوادور

  i 2003يونيه /  حزيران23              ألبانيا

  r 1976أكتوبر /  تشرين األول26    1954سبتمبر /  أيلول28    ألمانيا

  s 1988أكتوبر /  تشرين األول25            أنتيغوا وبربودا

  a 2004أبريل /  نيسان2            أوروغواى

  a 1956أبريل /  نيسان15             أوغندا 

  a 1962ديسمبر /  كانون األول17              أيرلندا

  r 1962ديسمبر /  كانون األول3  1954أكتوبر /  تشرين األول20    إيطاليا
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  s 1969فبراير /  شباط25              بتسوانا

  r 1969أغسطس /  آب13    1954سبتمبر /  أيلول28  البرازيل

  s 1972مارس /  آذار6            بربادوس

  r 1960مايو /  آيار27    1954سبتمبر /  أيلول28    بلجيكا

  s 1993سبتمبر /  أيلول1          البوسنة والهرسك

  a 1983أكتوبر /  تشرين األول6              بوليفيا

  s 1966أبريل /  نيسان11          ترينيداد وتوباغو

  a 1999أغسطس /  آب12              تشاد

  a 1969يوليه /  تموز29              تونس

  a 1964يوليه /  تموز15             الجزائر

  a 1989مايو /  آيار16        الجماهيرية العربية الليبية

  a 2004يوليه / ز تمو19          جمهورية التشكيك

  a 1962أغسطس /  آب22           جمهورية كوريا

  s 1994يناير /  كانون الثانى18      جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

  s 2001مارس /  آذار12        جمهورية يوغسالفيا االتحادية

  r 1956يناير /  كانون الثانى17  1954سبتمبر /  أيلول28    الدانمرك

  s 1974نوفمبر / ن الثانى تشري1              زامبيا

  s 1998ديسمبر / ا كانون األول            زمبابوى

  s 1999أبريل /  نيسان27         سانت فنسنت وغرينادين

            1954سبتمبر /  أيلول28    السلفادور

  a 2000أبريل /  نيسان3             سلوفاكيا

  a 1992يوليه /  تموز6             سلوفينيا
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  a 1999نوفمبر /  تشرين الثانى16            سوازيلند

  r 1965أبريل /  نيسان2  1954سبتمبر /  أيلول28      السويد

  r 1972يوليه /  تموز3  1954سبتمبر /  أيلول28     سويسرا

  a 2000نوفمبر /  تشرين الثانى28  1954سبتمبر /  أيلول28    غواتيماال

  a 1962مارس /  آذار21              غينيا

  r 1960مارس / ار آذ8    1955يناير /  كانون الثانى21    فرنسا

            1955يونيه /  حزيران22    الفلبين

  a 1968أكتوبر /  تشرين األول10              فنلندا

  s 1972يونيه /  حزيران12              فيجى

            1954سبتمبر /  أيلول28  الكرسى الرسولى

  s 1992أكتوبر /  تشرين األول12              كرواتيا

  s 1983نوفمبر /  تشرين الثانى29             كريباتى

  r 1977نوفمبر /  تشرين الثانى2    1954سبتمبر /  أيلول28  كوستاريكا

          1954ديسمبر /  كانون األول30  كولومبيا

  a 1999نوفمبر /  تشرين الثانى5              التفيا

  r 1960يونيه /  حزيران27  1955أكتوبر /  تشرين األول28  لكسمبورغ

  a 1964سبتمبر /  أيلول11              ليبريا

  a 2000فبراير /  شباط7              ياليتوان

            1954سبتمبر /  أيلول28  ليختنشتين

  s 1974نوفمبر /  تشرين الثانى4              ليسوتو
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  ]  1962aفبراير /  شباط20[            ∗مدغشقر

  a 2000يونيه /  حزيران7            المكسيك

  r 1959أبريل /  نيسان16  1954سبتمبر /  أيلول28    لمتحدةالمملكة ا

  r 1956نوفمبر /  تشرين الثانى19  1954سبتمبر /  أيلول28     النرويج

            1954سبتمبر /  أيلول28    هندوراس

  a 2001نوفمبر /  تشرين الثانى21             هنغاريا

  r 1962أبريل /  نيسان21  1954سبتمبر /  أيلول28      هولندا

  a 1975نوفمبر /  تشرين الثانى4              اناليون

                                                 
∗  
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  2الملحق 

   الخاصة بخفض حاالت انعدام الجنسية1961الدول األطراف فى اتفاقية 

  1975ديسمبر /  كانون األول13: تاريخ بدء سريان االتفاقية

  30): 2005سبتمبر /  أيلول25حتى (العدد اإلجمالى للدول األعضاء 

  

  )r(تصديق ال        تاريخ التوقيع      البلد

  )a(االنضمام                 

  )s(خالفة                 

  a 1996أغسطس /  آب16            أذربيجان

  a 1994مايو /  آيار18              أرمينيا

  a 1973ديسمبر /  كانون األول13             أستراليا

              1961أغسطس /  آب30   إسرائيل

  a 2003يوليه /  تموز9              ألبانيا

  a 1977س أغسط/  آب31              ألمانيا

  a 1973يناير /  كانون الثانى18              أيرلندا

  a 1996ديسمبر /  كانون األول31          البوسنة والهرسك

  a 1983أكتوبر /  تشرين األول6              بوليفيا

  a 1999أغسطس /  آب12              تشاد

  a 1989مايو /  آيار16        الجماهيرية العربية الليبية

  a 2001ديسمبر / األول كانون 19          جمهورية التشيك

            1961ديسمبر /  كانون األول5  الجمهورية الدومينيكية

  a 1977يوليه /  تموز11            الدانمرك
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  a 2000أبريل /  نيسان3             سلوفاكيا

  a 1999نوفمبر /  تشرين الثانى16            سوازيلند

  a 1969فبراير /  شباط19              السويد

  a 2005مبر سبت/  أيلول21             السنغال

  a 2001يوليه /  تموز19            غواتيماال

              1962مايو /  آيار31    فرنسا

  s 1983نوفمبر / تشرين الثانى29           كريباتى

  a 1978يوليه /  تموز17            كندا

  a 1977نوفمبر /  تشرين الثانى2          كوستاريكا

  a 1992أبريل /  نيسان14            التفنا

  a 2004سبتمبر /  أيلول22            ليبريا

  a 2004سبتمبر /  أيلول24            ليسوتو

  a 1971أغسطس /  آب11           النرويج

  a 1972سبتمبر /  أيلول22            النمسا

  a 1985يونيه /  حزيران17            النيجر

  r 1985مايو /  آيار31  1961أغسطس /  آب30    هولندا
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  نموذج صك انضمام لالتفاقية المتعلقة بوضع

  1954يمى الجنسية لعام  األشخاص عد

  

سبتمبر عـام   / حيث إن الجمعية العامة لألمم المتحدة قد أقرت فى الثامن والعشرين من أيلول            
ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين اتفاقية متعلقة بوضع األشخاص عديمى الجنسية، وحيث إنهـا             

ذكورة ينص على    الم 36 من المادة    3 منها؛ وحيث إن القسم      35مفتوحة لالنضمام وفقا للمادة     
أن االنضمام إليها يجب أن يتم بإيداع صك لدى األمين العام لألمم المتحدة؛ وبناء عليـه فـإن                  

يبلغان بموجب هـذا    ] مسمى رئيس الدولة، رئيس الحكومة أو وزير الخارجية       [ الموقعين أدناه   
  ؛ ]الدولة المعنية[بانضمام 

  ُوقع بمعرفة ـــــ هذا ـــــ اليوم ـــــ 

  

  

توقيع رئيس الدولة، الحارس    ]      [ وزير الخارجية  –خاتم الرسمى وتوقيع رئيس الحكومة      ال[
  ] إذا كان ذلك مناسبا
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  نموذج صك انضمام التفاقية خفض 

  1961حاالت انعدام الجنسية لعام 

  

/  قد أقر فى الثالثين مـن آب       المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين     حيث إن مجلس    
ام ألف وتسعمائة وواحد وستين، اتفاقية متعلقة بوضع األشخاص عديمى الجنسية،           أغسطس ع 

 المذكورة  16 من المادة    3 منها؛ وحيث إن القسم      16وحيث إنها مفتوحة لالنضمام وفقا للمادة       
ينص على أن االنضمام إليها يجب أن يتم بإيداع صك لدى األمين العام لألمم المتحدة؛ وبنـاء                 

يبلغـان  ] مسمى رئيس الدولة، رئيس الحكومة أو وزير الخارجيـة        [ عين أدناه   عليه فإن الموق  
  ؛ ]الدولة المعنية[بموجب هذا بانضمام 

  ُوقع بمعرفة ـــــ هذا ـــــ اليوم ـــــ 

  

  

توقيع رئيس الدولـة،    ]             [ وزير الخارجية  –الخاتم الرسمى وتوقيع رئيس الحكومة      [
  ] االحارس إذا كان ذلك مناسب
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Annex 4 
UNHCR offices 
 
AFGHANISTAN 
UNHCR Representation 
in Afghanistan 
PO Box 3232 
Kabul 
or 
41 Jadi Solh (Peace Avenue) 
Kabul 
Tel: +92 51 922 11 25 
Fax: +92 51 282 05 11 
ALBANIA 
UNHCR Representation 
in Albania 
Rruga “Donika Kastrioti” 
Tirana 
Tel: +355 42 50 207 
Fax: +355 42 28 492 
ALGERIA 
UNHCR Representation 
in Algeria 
Boite Postal 444 
Hydra 
Alger 
or 
20 Rue Emile Payen 
Hydra 
Alger 
Tel: +213 21 69 1212 
Fax: +213 21 69 2374 
ANGOLA 
UNHCR Representation 
in Angola 
C.P. 1342 
Luanda 
or 
Rua Eduard Mondlaine/SN 
Luanda 
Tel: +244 2332 046 
Fax: +244 2331 652 
ARGENTINA 
UNHCR Regional 
Representation for Southern 
South America 
Cerrito 836 
10 Piso – 1010 
Buenos Aires 
Tel: +54 11 4815 7870 
Fax: +54 11 4815 4352 
ARMENIA 
UNHCR Representation in 
Armenia 
14 Petros Adamyan Str. 
Yerevan 375010 
Tel: +37 41 56 47 71 
Fax: +37 41 56 78 17 
AUSTRALIA 
UNHCR Regional 
Representation for Australia, 
New Zealand, Papua New 
Guinea and the South 
Pacific in Australia 
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15 Hunter Street 
Yarralumla ACT 2600 
Canberra 
Tel: +61 2 6273 2733 
Fax: +61 2 6273 6822 
AUSTRIA 
UNHCR Representation in 
Austria 
Vienna International Centre 
(Building J, 1st floor) 
Wagramerstrasse 5 
PO Box 550 
1400 Vienna 
Tel: +431 260604047 
Fax: +43 1 2634115 
AZERBAIJAN 
UNHCR Representation 
in Azerbaijan 
3, Azer Aliyev Street 
Baku 
Tel: +99 412 92 1443 
Fax: +99 412 98 11 34 
BANGLADESH 
UNHCR Representation in 
Bangladesh 
PO Box 3474 
Dhaka 1000 
or 
House N/E (N) 8, Road 90, 
Gulshan 2, Dhaka 1212 
Tel: +8802 88 2 68 02 
Fax: +8802 88 2 65 57 
BELARUS 
UNHCR Representation in 
Belarus 
Prospekt Partizanskij 6 A, 
6th floor 
Minsk 220033 
Tel: +375 172983335 
Fax: +375 172982369 
BELGIUM 
UNHCR Regional 
Representation for Belgium, 
Luxembourg and the 
European Institutions 
Rue Van Eyck 11a 
B-1050 Bruxelles 
Tel: +32 2 649 01 53 
Fax: +32 2 627 17 30 
BENIN 
UNHCR Regional 
Representation in Benin, 
59 
Burkina Faso, Niger 
and Togo 
Boite Postale 08-1066 
Lot 01 Patte d’Oie 
Cotonou 
Tel: +229 30 28 98 
Fax: +229 30 28 90 
BOSNIA AND HERZEGOVINA 
UNHCR Representation 
in Bosnia and Herzegovina 
UNIS Building Fra Andjela 
Zvizdovica 1 
71000 Sarajevo 
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Tel: +387 33 666 160 
Fax: +387 33 290 333 
BOTSWANA 
UNHCR Office of the Chief 
of Mission in Botswana 
PO Box 288 
Gabarone 
or 
UN House – Plot 22 
Khama Crescent 
Gabarone 
Tel: +267 35 21 21 
Fax: +267 57 09 96 
BRAZIL 
UNHCR Representation 
in Brazil 
Setor Comercial Norte 
Quadra 02, Bloco A 
11th Floor – Ed. Corporate 
Financial Center 
CEP 70712-901 
Brasilia – DF 
Tel: +55 61 3038 9272 
Fax: +55 61 3038 9279 
BULGARIA 
UNHCR Representation 
in Bulgaria 
19 Denkoglu str, 
1000 Sofia 
Tel: +359 2 98 02 453 
Fax: +359 2 98 01 639 
BURUNDI 
UNHCR Representation 
in Burundi 
B.P. 307, Bujumbara 
or 
No. 1, Avenuedu Large 
4620 Bujumbara 
Tel: +257 22 3245 
Fax: +257 22 95 23/24 19 87 
CAMBODIA 
UNHCR Representation 
in Cambodia 
PO Box 539 
House No 2, Street No 352 
Beung Keng Kang 
Phnom Penh 
Tel: +855 23 216005 
Fax: +855 23 216274 
CAMEROON 
UNHCR Representation 
in Cameroon 
Boite Postale 7077 
Yaoundé 
or 
Quartier Nlongkak 
Rue No 1032 Batiment no 46 
Yaoundé 
Tel: +237 20 29 54 
Fax: +237 21 35 91 
CANADA 
UNHCR Representation 
in Canada 
280 Albert Street, Suite 401 
Ottawa 
Ontario 
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KIP 5G8 
Tel: +1 613 232 09 09 
Fax: +1 613 230 18 55 
CHAD 
UNHCR Representation 
in Chad 
B.P. 906 
N’Djamena 
or 
Quartier Cardalé, Avenue 
Felix Eboué 
Immeuble STAT 
N’Djamena 
Tel: +235 51 86 10 
Fax: +235 51 5340 
CENTRAL AFRICAN 
REPUBIC 
UNHCR Representation 
in the Central African Republic 
Boite Postale 950 
Bangui 
or 
Rue Joseph Degrain 
(Route de Sofitel) 
Bangui 
Tel: +236 61 40 76 
Fax: +236 61 98 34 
CHINA (PEOPLE’S 
REPUBLIC OF) 
UNHCR Regional 
Representation in China 
1-2-1, Tayan Diplomatic 
Office, 
Building 14 
Liang Ma He Nan Lu 
Beijing 100600 
Tel: +86 10 6 532 68 06 
Fax: +86 10 6532 16 47 
COLOMBIA 
UNHCR Representation 
in Colombia 
Calle 114 No 9-01 Office 601 
Edificio Teleport Torre A 
Bogota 
Tel: +571 658 06 00 
Fax: +571 658 06 02 
CONGO (DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF) 
UNHCR Regional 
Representation for Central 
Africa in Democratic 
Republic of Congo 
PO Box 7248 
Kinshasa 1 
or 
6729 Avenue de l’OUA 
Kinshasa 
Tel: +243 81 880 1245 
Fax: +243 81 301 0435 
60 
CONGO (REPUBLIC OF) 
UNCHR Representation 
the Republic of Congo 
BP 1093 
Brazzaville 
or 
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6, Rue 18 Mars 1977 
Quartier Cathedrale 
Brazzaville 
Tel: +242 811 169 
+242 815 763(UNDP) 
Fax: +242 815 912 
COSTA RICA 
UNHCR Representation 
in Costa Rica 
Edificio Torre del Este – 5؛ 
Piso 
Frente a la facultad 
de Derecho de la UCR 
Apartado Postal 12- 
1009 - FECOSA 
San Pedro 
Tel: +506 225 0049 
Fax: +506 224 4891 
COTE D’IVOIRE 
UNHCR Representation 
in Cote d’Ivoire 
01 BP 7982 
Abidjan 01 
or 
Angle Rue Des Jardins – 
Boulevard 
Latrille 
Cocody, II Plateaux 
Abidjan 
Tel: +225 22 515 577 
Fax: +225 22 515 588 
CROATIA 
UNHCR Representation 
in Croatia 
3rd floor 
24 Slovenska Ulica 
10000 Zagreb 
Tel: +385 1 3713 555 
Fax: +385 1 3713 588 
+385 1 3713 565 
CYPRUS 
UNHCR Representation 
in Cyprus 
PO Box 1642 
1590 Nicosia 
or 
South: C/O UNFICYP 
Secretariat UNPA 
Nicosia 
Tel: +357 2 35 90 25 
Fax: +357 2 35 90 37 
CZECH REPUBLIC 
UNHCR Representation 
in Czech Republic 
Namesti Kinskych 6 
PO Box 210 
150 00 Prague 5 
Tel: +420 2 571 998 66 
Fax: +420 2 571 998 62 
DJIBOUTI 
UNHCR Representation 
in Djibouti 
BP 1885 
Djibouti 
or 
Rue Abdoulkader Waberi, 
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Heron 
Lot No TF 1148 
Quartier Marabout 
Djibouti 
Tel: +253 35 22 00 
Fax: +253 35 86 23 
ECUADOR 
UNHCR Representation 
in Ecuador 
Avenida Amazonas 2889 
y la Granja 
Edificio Naciones Unidas 
Piso 2 
Quito 
Tel: +593 2 2460 272 
Fax: +593 2 2460 280 
EGYPT 
UNHCR Regional 
Representation in the Arab 
Republic of Egypt 
PO Box 1844 
Cairo 
or 
No 8 el Fawakeh Street 
Mohandessin, Giza 
Cairo 
Tel: +20 2 762 1570 
Fax: +20 2 762 1576 
ERITREA 
UNHCR Representation 
in Eritrea 
PO Box 1995, Asmara 
or 
House Number 108 
Emperor Yohannes 
Avenue Asmara 
Tel: +291 1 12 61 21 
Fax: +291 1 12 72 55 
ETHIOPIA 
UNHCR Representation 
in Ethiopia 
PO Box 1076 
Addis Ababa 
or 
Bole Road, Wereda 1 
Kebele 23 
House No 1255/01-02 
Addis Ababa 
Tel: +251 1 612 822 
Fax: +251 1 611 666 
FRANCE 
UNHCR Representation 
in France 
9, rue Keppler 
F-75016 Paris 
Tel: +33 1 44 43 48 58 
Fax: +33 1 40 70 07 39 
GABON 
UNHCR Regional 
Representation in Gabon 
BP 20472 
Libreville 
or 
Quartier Sotega 
Libreville 
Tel: +241 77 8262 
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Fax: +241 77 8278 
GAMBIA 
UNHCR Office of the 
Chief of Mission in Gambia 
PO Box 4249 
Bakau 
or 
6th Street East 
61 
Kotu Lauout 
Bakau 
Tel: +220 4 460 850 
Fax: +220 4 464 169 
GEORGIA 
UNHCR Representation 
in Georgia 
2a Kazbegi Ave. – 4th floor 
380060 Tbilissi 
Tel: +995 32 779 612 
Fax: +995 32 441 302 
GERMANY 
UNHCR Representation 
in Germany 
Wallstrasse 9 – 13 
10179 Berlin 
Tel: +49 302022020 
Fax: +49 30 2022 0220 
GHANA 
UNHCR Representation 
in Ghana 
No 25 Sir Arku Korsah Street 
Roman Ridge 
Airport Residential Area 
Accra 
Tel: +233 21776 108 
Fax: +233 21 773158 
GREECE 
UNHCR Representation 
in Greece 
23 Taygetou Street 
Palaio Psychico 
15452 Athens 
Tel: +30 210 672 64 62 
Fax: +30 210 672 64 17 
GUINEA 
UNHCR Representation 
in Guinea 
B.P. 4158 
Coleah Corniche-Sud 
Conakry 
Tel: +224 46 47 09 
Fax: +224 46 58 08 
HUNGARY 
UNHCR Representation 
in Hungary 
Felvinci ut 27 
1022 Budapest 
Tel: +36 13363062 
Fax: +36 13363080 
INDIA 
UNHCR Office of the Chief 
of Mission in India 
PO Box 3135 
14 Jor Bagh 
New Delhi 110003 
Tel: +91 11 2469 0730 
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Fax: +91 11 2462 0137 
INDONESIA 
UNHCR Regional 
Representation in Indonesia 
PO Box 6602/JKPWK 
Jakarta 10310 
Menova Ravindo 
J1. Kebon Sirih Kav.75 
Jakarta Pusat 10340 
Tel: +62 21 391 28 88 
Fax: +62 21 391 27 77 
IRAN (ISLAMIC 
REPUBLIC OF) 
UNHCR Representation 
in the Islamic Republic of Iran 
No 5, East Emdad Street, 
Vanak sq. 
North Shiraz Ave. 
Tehran 19917 
Tel: +98 21 8805 72 01 
Fax: +98 21 8805 72 12 
IRAQ 
UNHCR Representation 
in Iraq 
PO Box 10141 Karrada 
Baghdad 
or 
District Number 904 
Hay Al-Wahda 
Street Number 42 
Building Number 52 
Baghdad 
Tel: +964 1 719 0670 
Fax: +1 212 963 3009 
IRELAND 
UNHCR Representation in 
Ireland 
Suite 4 
Merrion House 
1/3 Lower Fitzwilliam Street 
Dublin 2 
Tel: +353 1 631 4510 
Fax: +353 1 631 4616 
ISRAEL 
UNHCR Honorary 
Representation in Israel 
PO Box 3489 
Jerusalem 
or 
Shlomztsion Ha Malka 10 
Jerusalem 
Tel: +972 2 621 4109 
Fax: +972 2 623 4392 
ITALY 
UNHCR Regional 
Representation in Italy 
Via Caroncini 19 
00197 Roma 
Tel: +39 06 802121 
Fax: +39 06 802123/24 
JAPAN 
UNHCR Representation 
in Japan 
UNU Bldg., 6F – 5-53-70, 
Jingumae 
Shibuya-ku, Tokyo 159-0001 
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Tel: +81 33 499 20 11 
Fax: +81 33 499 22 72 
JORDAN 
UNHCR Regional 
Representation in Jordan 
PO Box 17101 
1195 Amman 
or 
5 Hafez Abdul-Haija Street 
Deir Ghbar 
Amman 
Tel: +962 6 550 20 30 
Fax: +962 6 592 46 58 
KAZAKHSTAN 
UNHCR Representation 
in Kazakhstan 
67 Tole bi 
Almaty – 480091 
Tel: +7 3272 791244 
Fax: +7 3272 583982 
62 
KENYA 
UNHCR Representation 
in Kenya 
PO Box 43801, Nairobi 
or 
Chiromo Road 
(next to Caltex Station) 
By Consulata church 
Westlands 
Nairobi 
Tel: +254 20 444 2000 
Fax: +254 20 423 2080 
KOREA (REPUBLIC OF) 
UNHCR Representation 
in Republic of Korea 
7F Kumsegi Bldg. 
16, Euljiro 1 Ga 
Joong-Ku 
Seoul 100-191 
Tel: +82 2 773 7011 
Fax: +82 2 773 7014 
KUWAIT 
UNHCR Liason Office 
in Kuwait 
PO Box 28742 
13148 Safat 
Kuwait City 
or 
Khaitan Area 
Block No 04 
Al Walid Ebin Abdel Malek 
Street No 206 
Building No 90009 
Kuwait City 
Tel: +965 476 4982 
Fax: +965 476 4257 
KYRGYZSTAN 
UNHCR Representation 
in Kyrgyzstan 
UN House (3rd foor) 
160 Chui Avenue 
Bishkek 720010 
Tel: +996 312 611 264 
Fax: +996 312 611 271 
LEBANON 
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UNHCR Representation 
in Lebanon 
PO Box 7332 
Beirut 
or 
Michel Bustrus Street 
Nasr Building 
Achrafieh 
Tel: +961 1 560 699 
Fax: +961 1 560 717 
LIBERIA 
UNHCR Representation 
in Liberia 
PO Box 9077 
Monrovia 
or 
Haider Building 
Mamba Point 
Monrovia 
Tel: +231 22 6233 
Fax: +231 22 6235 
LIBYAN ARAB 
JAMAHIRIYA 
UNHCR Office of the Chief 
of Mission in Libyan Arab 
Republic 
PO Box 80708 
Tripoli 
or 
Uthman Ibn Affan St 
Ben Ashour 
Tripoli 
Tel: +218 21 361 9662 
Fax: +218 21 361 9661 
LUXEMBOURG 
Office of the UNHCR 
Corresepondent in 
Luxembourg 
1 rue Jean Pierre Brasseur 
b.p. 567 
2015 Luxembourg 
Tel: +352 454 018 
Fax: +352 454 303 
MACEDONIA 
(FORMER YUGOSLAV 
REPUBLIC OF) 
UNHCR Representation 
in Former Yugoslav Republic 
of Macedonia 
PO Box 873 
1000 Skopje 
or 
Zeleznicka 53 
1000 Skopje 
Tel: +389 2 3118 641 
Fax: +389 2 3131 040 
MALAWI 
UNHCR Representation 
in Malawi 
PO Box 30230 
Lilongwe 3 
or 
7th Floor 
Kang’ombe Building 
City Centre 
Lilongwe 3 
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Tel: +265 177 2155 
Fax: +265 177 4128 
MALAYSIA 
UNHCR Representation 
in Malaysia 
PO Box 10185 
50706 Kuala Lumpur 
or 
570 Jalan Bukit Petaling 
50460 Kuala Lumpur 
Tel: +60 3 2141 1322 
Fax: +60 32141 1780 
MAURITANIA 
UNHCR Office of the Chief 
of Mission in Mauritania 
C/O UNDP, BP 4405, 
Nouakchott 
or 
Ilot K No 159-160-161 
Route de la Corniche 
Nouakchott 
Tel: +222 5 257 414 
Fax: +222 5 256 176 
MEXICO 
UNHCR Regional 
Representation for Mexico, 
Central America and Cuba 
Presidente Masaryk 29 
sexto piso 
Colonia Polanco 
11570 Mexico, D.F. 
Tel: +52 5 55263 9851 
Fax: +52 5 55250 9360 
63 
MOLDOVA 
UNHCR Representation 
in the Republic of Moldova 
31 August 1989 Street, #57 
MD-2012 Chisinau 
Tel: +373 22 271 853 
Fax: +373 22 271 953 
MOROCCO 
UNHCR Honorary 
Representation in Morocco 
12, Rue de Fes-Hassan 
Rabat 
Tel: +212 377 676 06 
Fax: +212 377 661 96 
MOZAMBIQUE 
UNHCR Office of the Chief 
of Mission in Mozambique 
PO Box 1198 
Maputo 
or 
Avenida dos Presidentes 33 
Maputo 
Tel: +258 1 490 242 
Fax: +258 1 490 635 
MYANMAR 
UNHCR Representation 
in Myanmar 
PO Box 1485, Yangon 
or 
287 Pyay Road 
Sanchaung Township 
Yangon 
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Tel: +951 524022 
Fax: +951 524 031 
NAMIBIA 
UNHCR Representation 
in Namibia 
Private Bag 13310, 
Windhoek 
or 
2nd Floor, Sanlam Building 
Independence Avenue 
Windhoek 
Tel: +264 61 237 143 
Fax: +264 61 230 055 
NEPAL 
UNHCR Representation 
in Nepal 
PO Box 2374, Kathmandu 
or 
Dhara Marga Anil Kuti 
Maharajgunj 
Kathmandu 
Tel: +977 1441 2521 
Fax: +977 1441 2853 
NIGERIA 
UNHCR Representation 
in Nigeria 
UN House Plot no 617/618 
Diplomatic Zone 
Central Area District 
PMB 2851, Garki 
Abuja 
Tel: +234 9 461 8569 
Fax: +234 9 461 8598 
PAKISTAN 
UNHCR Representation 
in Pakistan 
PO Box 1263 
Islamabad 
or 
No 2 Diplomatic Enclave 
QUAID-E-AZAM, University 
Road 
Sector G-4 
Islamabad 
Tel: +92 51 282 9502 
Fax: +92 51 227 9455 
PANAMA 
UNHCR Representation 
in Panama 
La Ciudad del Saber 
Gaillard Street, 
Building 812-B 
Panama City 
Tel: +507 317 1630 
Fax: +507 317 1633 
PAPUA NEW GUINEA 
UNHCR Representation 
in Papua New Guinea 
PO Box 1909, Port Moresby 
or 
4th Floor – ADF House 
(Next St. Mary’s 
Catholic Church) 
Musgrave Street, Town 
Port Moresby. 
Tel: +675 321 7422 
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Fax: +675 321 5977 
PHILIPPINES 
UNHCR Representation 
in the Philippines 
PO Box 2074 (MCPO) 
G. Puyat Avenue 
1260 Makati 
Metro Manila 
or 
3rd Floor, JAKA II Building 
150 Legaspi Street 
1200 Makati, Metro Manila 
Tel: +63 2 818 5121 
Fax: +63 2 817 4057 
POLAND 
UNHCR Representation 
in the Republic of Poland 
2, Aleja Roz 
PL-00 556 Warsaw 
Tel: +48 22 628 69 30 
Fax: +48 22 625 61 24 
ROMANIA 
UNHCR Representation 
in Romania 
25, Armeneasca Street, 
Sector 2 
70228 Bucharest 
Tel: +40 1 211 29 44 
Fax: +40 1 210 15 94 
RUSSIAN FEDERATION 
UNHCR Representation 
in the Russian Federation 
United Nations Office 
6 Obukh Pereulok 
Moscow 103064 
Tel: +7 503 232 30 11 
Fax: +7 503 232 30 16 
RWANDA 
UNHCR Representation 
in Rwanda 
BP 867 
Kigali 
or 
Bd de L’Umuganda 
Commune Kacyiru 
64 
Secteur Kimihurura 
Cellule Kamukina 
Kigali 
Tel: +250 58 5107 
Fax: +250 58 3485 
SAUDI ARABIA 
UNHCR Regional 
Representation for Saudi 
Arabia 
PO Box 94003 
Riyadh 11693 
or 
Fazari Square 
Pension Fund Commercial 
Complex 
Block C-13 
Dipomatic Quarters 
Riyadh 
Tel: +966 1 482 8835 
Fax: +966 1 482 8737 
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SENEGAL 
UNHCR Regional 
Representation in Senegal 
BP 3125, 59 rue Docteur 
Theze 
Dakar 
Tel: +221 823 66 03 
Fax: +221 823 66 00 
SERBIA 
AND MONTENEGRO 
UNHCR Representation 
in Serbia and Montenegro 
Krunska 58 
11000 Belgrade 
Tel: +381 38 308 2100 
Fax: +381 38 344 2947 
SIERRA LEONE 
UNHCR Representation 
in Sierra Leone 
PO Box 475, Freetown 
or 
29 Wilkinson Road 
Freetown 
Tel: +232 22 234 321 
Fax: +232 22 234 347 
SLOVAK REPUBLIC 
UNHCR Representation 
in the Slovak Republic 
Sturova 6 
811 02 Bratislava 
Tel: +421 2 52 92 78 75 
Fax: +421 2 52 92 78 71 
SLOVENIA 
UNHCR Representation 
in Slovenia 
Miklosiceva Cesta 18/II 
1000 Ljubljana 
Tel: +386 1 4328 240 
Fax: +386 1 4328 224 
SOMALIA 
UNHCR Representation 
in Somalia 
PO Box 43801, Nairobi 
or 
Lion Place 
Waiyaki Way 
(Next to St Marks Church) 
Westlands 
Nairobi 
Kenya 
Tel: +254 20 422 2200 
Fax: +254 20 422 2280 
SOUTH AFRICA 
UNHCR Regional 
Representation in South 
Africa 
PO Box 12506 
The Tramshed 
Pretoria 
or 
8th floor 
Metro Park Building 
351 Cnr. Schoaman 
& Prinsloo Str. 
Pretoria 0002 
Gauteng Province 
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Tel: +27 12 354 8303 
Fax: +27 12 354 8390 
SPAIN 
UNHCR Representation 
in Spain 
Avenida General Pero 32-2ه 
PO Box 36-121 
E-28020 Madrid 
Tel: +34 91 556 36 49 
Fax: +34 91 417 5345 
SRI LANKA 
UNCHR Representation 
in Sri Lanka 
97 Rosmead Place 
Colombo 07 
Tel: +94 11 268 3968 
Fax: +94 11 268 3971 
SUDAN 
UNHCR Representation 
in Sudan 
PO Box 2560, Khartoum 
or 
Mohammed Nageeb Road 
(North of Farouk Cemetery) 
Khartoum No 2 
Tel: +249 11 47 11 01 
Fax: +249 11 47 31 01 
SWEDEN 
UNHCR Regional 
Representation 
for the Nordic and Blatic 
Countries in Sweden 
Ynglingagatan 14 – 6th Floor 
S-11347 Stockholm 
Tel: +46 8 457 4880 
Fax: +46 8 457 4887 
SWITZERLAND 
UNCHR Liaison Unit 
for Switzerland and 
Liechtenstein 
Case Postale 2500 
94 Rue Montbrillant 
CH-1211 Geneve 2 
Tel: +41 22 739 8755 
Fax: +41 22 739 7379 
SYRIAN 
ARAB REPUBLIC 
UNHCR Representation 
in Syria 
PO Box 30891 
Damascus 
or 
Al Malki 
Mohamed Al Bazm 
Street No 14 
Al Nabelsi Building 
Damascus 
Tel: +963 11 373 5940 
Fax: +963 11 373 6108 
65 
TAJIKISTAN 
UNHCR Representation 
in Tajikistan 
Prospekt Drujba Naradov 106 
Dushanbe, 734013 
Tel: +992 372 214406 
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Fax: +992 372 510039 
TANZANIA 
(UNITED REPUBLIC OF) 
UNHCR Representation 
in the United Republic of 
Tanzania 
PO Box 2666 
Dar-es-Salaam 
or 
Plot 18 Kalenga Street 
Dar-es-Salaam 
Tel: +255 22 215 00 75 
Fax: +255 22 215 28 17 
THAILAND 
UNCHR Regional 
Representation for Thailand, 
Cambodia and Vietnam 
PO Box 2-121 
Rajdamnern Avenue 
United Nations Building 
3rd Floor, Block A 
Bangkok 10200 
Tel: +66 2 288 1234 
Fax: +66 2 280 0555 
TIMOR-LESTE 
UNHCR Representation 
in Timor-Leste 
PO Box 456 
Dili 
or 
Estrada de Balido 
Dili 
Tel: +670 33 13 547 
Fax: +670 33 13 554 
TUNISIA 
UNHCR Honorary 
Representation in Tunisia 
BP 863 
1035 Tunis 
or 
61 Boulevard Bab Benat 
1035 Tunis 
Tel: +216 715 73586 
Fax: +216 715 70168 
TURKEY 
UNHCR Representation 
in Turkey 
12. Cadde, 212. Sokak No 3 
3 Sancak Mahallesi, 
Cankaya 
Ankara 
Tel: +90 312 409 7000 
Fax: +90 312 441 2173 
TURKMENISTAN 
UNHCR Representation 
in Turkmenistan 
40, Galkynysh Street 
744013 Ashgabat 
Tel: +993 12 425 684 
Fax: +993 12 425 691 
UGANDA 
UNHCR Representation 
in Uganda 
PO Box 3813, Kampala 
or 
Plot 18 Prince Charles Drive 
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Kololo 
Kampala 
Tel: +256 41 231 231 
Fax: +256 41 256 989 
UKRAINE 
UNHCR Regional 
Representation in Ukraine 
PO Box 122 
Kyiv 01015 
or 
32A, Sichnevogo 
Povstannya Str. 
Kyiv 01015 
Tel: +380 44 573 9424 
Fax: +380 44 288 9850 
UNITED KINGDOM 
UNHCR Representation 
in United Kingdom 
Stand Bridge House 
138-142 Strand 
London 
WC2R 1HH 
Tel: +44 20 7759 8090 
Fax: +44 20 7759 8119 
UNITED STATES 
OF AMERICA 
UNCHR Regional 
Representation for the 
United States of America 
and the Caribbean 
1775 K Street, NW, 
Suite 300 
Washington DC 20006 
Tel: +1 202 296 5191 
Fax: +1 202 296 5660 
UZBEKISTAN 
UNHCR Representation 
in Uzbekistan 
14 Mahmood Torobi Str 
700090 Tashkent 
Tel: +998 71 120 68 93 
Fax: +998 71 120 68 91 
VENEZUELA 
UNHCR Regional 
Representation for Northern 
South America 
Apartado Postal 69045 
Caracas 1062-A 
Or 
Parque Cristal, Torre Oeste 
Piso 4, Oficina 4-4, 4-5 y 4-6 
Av. Francisco de Miranda 
Urbanizacinَ Los Palos 
Grandes 
Caracas 
Tel: +58 212 286 3883 
Fax: +58 212 286 9687 
VIETNAM 
UNHCR Representation 
in the Socialist Republic 
of Vietnam 
60 Rue Nguyen Thai Hoc 
Ba Dinh District 
Hanoi 
Tel: +84 4 845 78 71 
Fax: +84 4 823 20 55 
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YEMEN 
UNHCR Representation 
in the Republic of Yemen 
PO Box 12093 
Sana’a 
or 
Algeria Street, No. 38 
66 
Building No 2 
Sana’a 
Tel: +967 1 469 771 
Fax: +967 1 469 770 
ZAMBIA 
UNHCR Representation 
in Zambia 
P.O. Box 32542 
10101 Lusaka 
or 
17C Leopards Hill Road 
Kabulonga 
10101 Lusaka 
Tel: +260 1 265 619 
Fax: +260 1 265 914 
ZIMBABWE 
UNHCR Office 
of the Chief of Mission 
in Zimbabwe 
P.O. Box 4565 
Harare 
or 
2nd Floor, Takura House 
67-69 Union Avenue 
Harare 
Tel: +263 4 793 274 
Fax: +263 4 708 528 
UNITED NATIONS 
(New York) 
Office of UNHCR 
in New York 
PO Box 20 
Grand Central 
New York 
NY 10017 
or 
220 East 42nd Street 
Suite 3000 
New York 
NY 10017 
Tel: +1 212 963 00 32 
Fax: +1 212 963 00 74 
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  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين واالتحاد البرلمانى الدولى بإيجاز

  المفوضية

المفوض السامى لألمم المتحدة لشئون الالجئين هو المفوض بقيادة وتنسيق العمل الدورى من             
وتسـعى المفوضـية جاهـدة      . كالتهم فى جميع أنحاء العالم    أجل حماية الالجئين وتسوية مش    

لضمان قيام جميع األشخاص بممارسة حق التماس اللجوء والعثور على ملجاء آمن فى دولـة               
وتسعى المفوضية عن طريق مسـاعدة الالجئـين فـى          . أخرى أو العودة طوعا إلى أوطانهم     

  . حلول دائمة لمحنتهمالعودة إلى أوطانهم أو فى التوطن فى بلد آخر إلى إيجاد

وقد فوضت اللجنة التنفيذية للمفوضية والجمعية العامة لألمم المتحدة المنظمـة فـى مسـاعدة         
جماعات أخرى من الناس منها األشخاص عديمى الجنسية أو الذين تكـون جنسـياتهم محـل                

  .جدل، وفى بعض األحوال األشخاص النازحين داخليا

نزوح القسرى عن طريق تشجيع الـدول والمؤسسـات         وتسعى المفوضية إلى خفض حاالت ال     
على إيجاد الظروف التى تفضى إلى حماية حقوق اإلنسـان وتسـوية المنازعـات بـالطرق                

  .السلمية

وتقدم المنظمة الحماية والمساعدات لالجئين وغيرهم على نحو محايد وبناء على احتياجـاتهم             
وتلتـزم  .  السياسى أو نـوع جنسـهم      بصرف النظر عن جنسهم أو لونهم أو ديانتهم أو رأيهم         

. المفوضية بمبدأ المشاركة، وتتشاور مع الالجئين فى جميع ما يتعلق بحياتهم مـن قـرارات              
وتعمل المفوضية بالتضامن مع الحكومات والمنظمات اإلقليمية والمنظمـات الدوليـة وغيـر             

  .الحكومية

  االتحاد البرلمانى الدولى

، المنظمة الدولية التـى تضـم ممثلـين         1889الذى أنشأ فى    يعتبر االتحاد البرلمانى الدولى     
 بلغ عدد البرلمانـات الممثلـة فـى         2005سبتمبر  / وفى أيلول . لبرلمانات الدول ذات السيادة   

  . دولة141االتحاد البرلمانى الدولى 

ويعمل االتحاد البرلمانى الدولى من أجل السالم والتعاون بين الشعوب بغية تدعيم المؤسسات             
وتحقيقا لهذا الهدف، يعمل االتحاد البرلمانى الدولى على تعزيز االتصاالت وعمليات           . يابيةالن

تبادل الخبرة بين البرلمانات والبرلمانيين فى جميع الدول، والنظر فى القضايا ذات االهتمـام              
الدولى واإلعراب عن رأيه فى هذه القضايا، والمساهمة فى الـدفاع عـن حقـوق اإلنسـان                 

  .، ورفع مستوى الوعى بشأن أعمال المؤسسات النيابية بين الجمهور العاموتعزيزها
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ويشترك االتحاد البرلمانى الدولى مع األمم المتحدة فى أهدافها ويعمل عن كثب مع وكـاالت               
كما يعمل أيضا مع المنظمات البرلمانية اإلقليميـة والمنظمـات الدوليـة بـين        . األمم المتحدة 

  . الحكومية التى تدفعها نفس هذه المثل العلياالحكومات والمنظمات غير
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  حقوق النشرصفحة 

  

  

  2005 االتحاد البرلمانى الدولى -2

  نشر بواسطة االتحاد البرلمانى الدولى

   باالشتراك مع 

  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين

  

خزينها فى أى نظـام     وال يجوز إنتاج أى جزء من هذه المطبوعة أو ت         . جميع الحقوق محفوظة  
لالسترجاع أو بثها بأى صورة أو بأى طريقة إلكترونية أو ميكانيكية عن طريق التصـوير أو                
التسجيل أو غيرها، دون إذن مسبق من االتحاد البرلمانى الدولى أو المفوضية السامية لألمـم               

  .المتحدة لشئون الالجئين

ا أو تأجيرها عـن طريـق المتـاجرة أو    يتم تداول هذه المطبوعة بشرط عدم إعارتها أو بيعه   
غيرها أو تداولها بأى صورة أخرى دون إذن مسبق من الناشر بأى صورة من صورة التجليد                
أو التغليف خالف الصورة التى نشرت بها، ودون أى حالة مماثلة بما فى ذلك هذه الحالة التى                 

  .تفرض على الناشر الالحق

  

  الترقيم الدولى للنسخة العربية ــــ

  المقر الرئيسى لالتحاد البرلمانى       مكتب المراقب الدائم               المفوض السامى

الدولى                       لالتحاد البرلمانى الدولى   لألمم المتحدة لشئون الالجئين                     
  لدى األمم المتحدة

                                                                                                                  




