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خطة العمل العالمية 
إلنهاء انعدام الجنسية 
للفترة ما بين عامي
2024 - 2014



» يمكن أن يؤدي انعدام الجنسية إلى حلقة مدّمرة من الحرمان والضعف. ففي 
السنوات الخمس التي تلت إطالق حملة #أنا_أنتمي، شهدنا تقدماً ملحوظاً على 

العديد من األصعدة، بما في ذلك االنضمام الجديد إلى اتفاقيات األمم المتحدة 
النعدام الجنسية. وبالرغم من ذلك، ال يزال الماليين من األشخاص محرومين 

من حقوقهم اإلنسانية مدى الحياة ألنهم عديمو الجنسية. وإذا لم يتم اتخاذ 
اإلجراءات المناسبة، فمن المتوقع ظهور العديد من االتجاهات المثيرة للقلق، 

بما في ذلك تهديد الحصول على أشكال المواطنة، والزيادة في معدالت النزوح 
القسري، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة حاالت انعدام الجنسية في بعض أنحاء 
العالم. واآلن - أكثر من أي وقت مضى - نحتاج إلى عزم دولي قوي التخاذ 
الخطوات المنصوص عليها في خطة العمل العالمية هذه لضمان عدم وجود 

شخص عديم الجنسية في عام 2024.«

فيبوب جراندي، المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

صور الغالف: أشخاص عديمو الجنسية، وعديمو الجنسية 
سابقاً من كينيا ومقدونيا الشمالية.

المفوضية / روجر آرنولد 201٧
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الملخص التنفيذي
1. األهداف

إنهاء انعدام الجنسية خالل 10 سنوات، تحدد خطة العمل العالمية إلنهاء انعدام الجنسية ما بين عامي 2014 -2024 
اإلطار التوجيهي لنقاط العمل العشر التي ستقوم بها الدول، بدعم من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

واألطراف المعنية األخرى من اجل:

2. نقاط العمل العشر إلنهاء انعدام الجنسية 
تشجيع الدول على تنفيذ واحدة أو اكثر من نقاط العمل العشر لتحقيق األهداف ذات العالقة بحلول عام 2024. وتلعب 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ووكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات اإلقليمية والمجتمع المدني 
وعديمو الجنسية دورا في دعم الحكومات من اجل تنفيذ نقاط العمل ذات العالقة. ونظرا لتباين أسباب وحاالت وحجم انعدام 

الجنسية، فإنه ال يتعين على جميع الدول تنفيذ كافة نقاط العمل. 

حل الحاالت الرئيسية   ●
القائمة النعدام الجنسية

نقطة العمل 1:
حل الحاالت الرئيسية القائمة النعدام الجنسية

الهدف: حل جميع حاالت انعدام الجنسية    ●
الرئيسية لغير الالجئين.  

نقطة العمل 2:
ضمان عدم والدة طفل عديم جنسية

ألطفـال  عنهـا  مبلـغ  غيـر  حـالت  وجـود  عـدم  الهـدف:   ●
الجنسـية. عديمـي 

الهـدف: وجـود أحكام في قوانين الجنسـية فـي جميع الدول    ●
تنـص علـى منـح الجنسـية لألطفال عديمـي الجنسـية الذين 

يولـدون فـي هـذه الدول.

الهـدف: وجـود أحكام في قوانين الجنسـية فـي جميع الدول    ●
تنـص علـى منح الجنسـية لألطفال غيـر معروفي األصول 

الموجوديـن فـي هـذه الـدول )اللقطاء(.

الهـدف: وجـود إجـراءات وقائيـة فـي قوانيـن الجنسـية فـي    ●
جميـع الـدول تنـص علـى منـح الجنسـية لألطفـال الذيـن 
علـى  قادريـن  وغيـر  الخـارج  فـي  لمواطنيـن  يولـدون 

أخـرى. جنسـية  علـى  الحصـول 

منع ظهور حاالت جديدة   ●
من انعدام الجنسية 

تحديد عديمي الجنسية   ●
وحمايتهم بشكل افضل 
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نقطة العمل 3:
إلغاء التمييز ضد النوع االجتماعي من قوانين الجنسية

وضـع  الـدول  جميـع  علـى  يتوجـب  الهـدف:   ●
قوانيـن جنسـية تعامـل النسـاء والرجـال على قدم 
الجنسـية ألطفالهـم  بمنـح  يتعلـق  فيمـا  المسـاواة 
وفيمـا يتعلـق بالحصـول على الجنسـية وتغييرها 

بهـا.   واالحتفـاظ 

نقطة العمل 5:
منع انعدام الجنسية في حاالت خالفة الدول

الهـدف: عـدم وجود حاالت انعدام جنسـية بسـبب   ●
الـدول. لخالفـة  المسـتقبلية  الحـاالت 

نقطة العمل ٧:
ضمان تسجيل الوالدات لمنع انعدام الجنسية

الهـدف: عـدم وجـود حـاالت غيـر مبلـغ عنهـا   ●
تسـجيل  إلـى  االفتقـار  بسـبب  الجنسـية  لعديمـي 

الـوالدات.

نقطة العمل ٩:
االنضمام إلى اتفاقيات األمم المتحدة الخاصة بحاالت 

انعدام الجنسية
الهـدف: 140 دولـة عضـو فـي اتفاقيـة 1954   ●
الجنسـية. عديمـي  األشـخاص  وضـع  بشـأن 

الهـدف: 140 دولـة عضـو فـي اتفاقيـة 1961   ●
الجنسـية. انعـدام  حـاالت  خفـض  بشـأن 

نقطة العمل 4:
منع إنكار أو فقدان أو الحرمان من الجنسية على أساس 

التمييز
فـي أي دولـة  الجنسـية  قوانيـن  الهـدف: عـدم وجـود   ●
تسـمح بإنـكار أو فقـدان أو الحرمـان من الجنسـية على 

التمييـز. أسـاس 

نقطة العمل 6:
منح الحماية للمهاجرين عديمي الجنسية وتسهيل تجنيسهم  

المهاجريـن عديمـي  بتحديـد  دولـة  قيـام ٧0  الهـدف:   ●
الجنسـية مـن خـالل إجـراءات تحديـد حـاالت انعـدام 
الجنسـية تـؤدي إلـى وضـع قانوني يسـمح لهـم باإلقامة 
ويضمـن تمتعهـم بحقـوق اإلنسـان األساسـية وتسـهيل 

تجنيسـهم.

نقطة العمل ٨:
إصدار وثائق الجنسية لمن يستحقونها

يسـتحقون  سـكانا  تضـم  دول  وجـود  عـدم  الهـدف:   ●
الجنسـية بموجـب القانـون ولكـن ال يمكنهـم الحصـول 

بالجنسـية. موثـق  إثبـات  علـى 

نقطة العمل 10:
تحسين البيانات النوعية والكمية حول أعداد عديمي الجنسية

الهـدف: توفـر البيانـات الكميـة حـول عديمـي الجنسـية   ●
دولـة  150 فـي  للعلـن 

الهـدف: توفـر التحليـل النوعي بشـأن عديمي الجنسـية   ●
األقـل. دولـة علـى  فـي 120  للعلـن 
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لمحة عامة
خطاب النوايا

وضع نهاية النعدام الجنسية
في غضون 10 سنوات من خالل حل الحاالت القائمة

ومنع ظهور حاالت جديدة من انعدام الجنسية 

المقدمة
ــاذة  ــة ش ــل حال ــية تظ ــدام الجنس ــكلة انع ــإن مش ــن دول، ف ــف م ــم مؤل ــي عال ف
صارخــة ذات تأثيــرات مدمــرة علــى حيــاة مــا ال يقــل عــن 10 مالييــن شــخص 
حــول العالــم يعيشــون دون جنســية . ففــي أكتوبــر 2013، دعــا المفــوض 
الســامي لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن إلــى »التــزام المجتمــع الدولــي التــام 
بإنهــاء انعــدام الجنســية« . وتحــدد خطــة العمــل العالميــة إلنهــاء انعــدام الجنســية 
ــا  ــم صياغته ــي ت ــة(، الت ــن عامــي 2014 -2024 )خطــة العمــل العالمي ــا بي م
بالتشــاور مــع الــدول والمجتمــع المدنــي والمنظمــات الدوليــة اإلطــار التوجيهــي 
المؤلــف مــن 10 نقــاط العمــل ال بــد مــن تنفيذهــا إلنهــاء انعــدام الجنســية فــي 
ــة  ــال لخط ــق فع ــرة وتطبي ــادة مؤث ــود قي ــريطة وج ــنوات. وش غضــون 10 س
ــن  ــد م ــالل عق ــية خ ــدام الجنس ــاء انع ــن إنه ــن الممك ــه م ــة، فإن ــل العالمي العم

الزمــان.

تتضمن خطة العمل العالمية نقاط عمل من اجل:

● حل الحاالت الرئيسية القائمة النعدام الجنسية 
● منع ظهور حاالت جديدة من انعدام الجنسية 

● تحديد عديمي الجنسية وحمايتهم بشكل افضل 

1 يتم استخدام مصطلحي “الجنسية” و”المواطنة” بشكل تبادلي في خطة العمل العالمية
2 المالحظات الختامية للمفوض السامي في الجلسة 64 للجنة التنفيذية التابعة للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، 4 أكتوبر 2013: 

http://unhcr.org/525539159.html
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ونظــرا لتبايــن أســباب وحــاالت وحجــم انعــدام الجنســية، فإنــه 
ال يتعيــن علــى جميــع الــدول تنفيــذ كافــة نقــاط العمــل. وفــي 
ــل  ــاط العم ــن نق ــن م ــدة أو اثنتي ــإن واح ــاالت، ف ــب الح اغل
ســتكون ذات عالقــة بمعالجــة انعــدام الجنســية ضمــن ســياقات 
دولــة معينــة. ولهــذا الســبب، فــإن نقــاط العمــل الــواردة فــي 
ــة أو  ــق أو األولوي ــة حســب التطبي خطــة العمــل ليســت مرتب
األهميــة. وتلعــب المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون 
المتحــدة األخــرى والمنظمــات  الالجئيــن ووكاالت األمــم 
اإلقليميــة والمجتمــع المدنــي وعديمــو الجنســية دورا فــي دعــم 
الحكومــات مــن اجــل تحقيــق نقــاط العمــل ذات العالقــة. نقــاط 

العمــل.

ولــكل نقطــة عمــل، تحــدد خطــة العمــل العالميــة المعلومــات 
ــا  ــي تحقيقه ــي ينبغ ــداف الت ــة( واأله ــة البداي ــرة )نقط المتوف
خــالل 10 ســنوات. وهــي تشــمل المعالــم الرئيســية، أو 
األهــداف المرحليــة، مــا بيــن عامــي 201٧ و2020، وذلــك 

ــق األهــداف.  ــدم نحــو تحقي ــد التق لتحدي
وهنــاك عــدد مــن نقــاط العمــل المتداخلــة؛ لذلــك فــإن تحقيــق 
أهــداف نقطــة عمــل معينــة، يمكــن أن يــؤدي تحقيــق جزئــي 
ــادة  ــال، زي ــبيل المث ــى س ــرى. فعل ــل أخ ــة عم ــداف نقط أله
عــدد الــدول األعضــاء فــي اتفاقيــة عــام 1961 بشــأن خفــض 
حــاالت انعــدام الجنســية بموجــب نقطــة العمــل 9 يمكــن أن 

نقاط العمل العشر إلنهاء انعدام الجنسية:

نقطة العمل 1: حل الحاالت الرئيسية القائمة النعدام   ●
الجنسية 

نقطة العمل 2: ضمان عدم والدة طفل عديم جنسية   ●

نقطة العمل 3: إلغاء التمييز ضد النوع االجتماعي من   ●
قوانين الجنسية 

نقطة العمل 4: منع إنكار أو فقدان أو الحرمان من   ●
الجنسية على أساس التمييز 

نقطة العمل 5: منع انعدام الجنسية في حاالت خالفة   ●
الدول

نقطة العمل 6: منح الحماية للمهاجرين عديمي الجنسية   ●
وتسهيل تجنيسهم  

نقطة العمل ٧: ضمان تسجيل الوالدات لمنع انعدام   ●
الجنسية 

نقطة العمل ٨: إصدار وثائق الجنسية لمن يستحقونها   ●

نقطة العمل ٩: االنضمام إلى اتفاقيات األمم المتحدة   ●
الخاصة بحالالت انعدام الجنسية

نقطة العمل 10: تحسين البيانات النوعية والكمية حول   ●
أعداد عديمي الجنسية

يــؤدي أيضــا إلــى توجيــه تلــك الــدول إلــى تبنــي أو تحســين 
أحــكام قوانيــن الجنســية فيهــا لضمــان عــدم والدة أطفــال 

ــى نقطــة العمــل 2.  عديمــي الجنســية اســتنادا إل

ــالل  ــن خ ــل م ــاط العم ــذ نق ــى تنفي ــدول عل ــجيع ال ــم تش ويت
ــة )الرجــاء االطــالع  ــق خطــط العمــل الوطني ــر وتطبي تطوي
ــة  ــى الملحــق 1(. ويمكــن أن تحــدد خطــط العمــل الوطني عل
االســتراتيجيات التفصيليــة إلتمــام نقــاط العمــل المختــارة 
ــى  ــة عل ــم الرئيســية المفصل ــى األهــداف والمعال واإلشــارة إل
ــط  ــة خط ــم صياغ ــن أن تت ــن المستحس ــة. وم ــتوى الدول مس
تتضمــن  استشــارية  عمليــة  خــالل  مــن  الوطنيــة  العمــل 
مشــاركة المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئين 
ووكاالت األمــم المتحــدة األخــرى والعبــي التنميــة اآلخريــن 
والهيئــات اإلقليميــة حيثمــا كان مالئمــا والمؤسســات الوطنيــة 
)الــوزارات المعنيــة والبرلمــان وغيرهــم( والمجتمــع المدنــي 
ــوم  ــن المستحســن أن تق ــية. وم ــة الجنس والمجموعــات عديم
ــة.  ــا الوطني ــة لخطــط عمله ــات دوري ــدول بإجــراء مراجع ال
وســتقوم المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 
بإعــداد تقريــر حــول التقــدم المحــرز بموجــب خطــة العمــل 
العالميــة كل ســنتين. وفــي غيــاب خطــة عمــل وطنية، ســتتابع 
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن تعزيــز 

ــدول المعنيــة.  نقــاط العمــل الرئيســية ضمــن ال
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االستراتيجية العامة 
مــن اجــل مســاعدة الــدول علــى تحقيــق أهــداف خطــة العمــل 
العالميــة، ســتقوم المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون 

الالجئيــن والشــركاء بمــا يلــي:

● تحديــد العوامــل: التــي قــد تســاهم فــي وجــود حــاالت 
جديــدة مــن انعــدام الجنســية أو التــي قــد تمنــع حــل الحــاالت 

الموجــودة؛ 

● تطويــر وتطبيــق خطــط عمــل وطنيــة: لتنفيــذ نقــاط العمــل 
المعنيــة؛ 

● عقــد نقاشــات الطاولــة المســتديرة علــى مســتوى الدولــة: 
مــع الحكومــات والمجتمــع المدنــي ووكاالت األمــم المتحــدة 
األخــرى واألطــراف المعنيــة والقيــام بتقييــم تشــاركي مــع 
الجاليــات عديمــة الجنســية لصياغــة خطــط عمليــة وطنيــة 

بنــاء علــى معلومــات وافيــة؛ 

ــوارد  ــد الضــرورة، الم ــة: وعن ــم االستشــارات الفني ● تقدي
ــية؛  ــي الجنس ــات والســكان عديم ــم الحكوم ــة لدع الالزم

● تعزيــز تبــادل الممارســات المثلــى: فــي حــال حــالت 
الجنســية؛  انعــدام 

● المشــاركة مــع القطــاع القضائــي: والمجتمــع القانونــي مــن 
اجــل االســتخدام االســتراتيجي للعمليــات القضائية؛ 

● القيــام بحملــة عالميــة مســتدامة لرفــع الوعــي: والدفــاع 
عــن حــاالت انعــدام الجنســية وضمــان فهــم مــأزق النــاس 

عديمــي الجنســية وســماع صوتهــم؛ 

● إعداد التقارير حول تنفيذ: نقاط العمل كل سنتين.

ــى  ــة عل ــه خطــة العمــل العالمي ــذي تركــز في ــت ال ــي الوق وف
األهــداف الشــاملة لحــل حــاالت انعــدام الجنســية القائمــة 
ومنــع ظهــور حــاالت جديــدة؛ تتابــع المفوضيــة الســامية 
لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن العمــل مــع الجهــات المعنيــة 
لضمــان تطبيــق كافــة جوانــب واليتهــا الرســمية بخصــوص 
انعــدام الجنســية وفقــا لقــرارات الجمعيــة العامــة واســتنتاجات 
اللجنــة التنفيذيــة للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون 
الالجئيــن، وتحديــدا االســتنتاج رقــم 106 لعــام 2006 حــول 
»تحديــد حــاالت انعــدام الجنســية ومنعهــا وخفضهــا وتعزيــز 
الحمايــة المقدمــة إلــى األشــخاص عديمــي الجنســية« . وفــي 
ــإن  ــن، ف ــن الالجئي ــية م ــي الجنس ــض عديم ــر بع ــن يعتب حي
غالبيتهــم ليســت كذلــك. وتركــز خطــة العمــل العالميــة بشــكل 
رئيســي علــى الســكان عديمــي الجنســية مــن غيــر الالجئيــن 
ولكنهــا تكمــل جهــود المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة 
ــي  ــن الت ــاالت الالجئي ــل ح ــل ح ــن اج ــن م ــؤون الالجئي لش

طــال أمدهــا. 

الموارد
أظهــرت التجربــة أن االســتجابة الناجحــة لمعظــم حــاالت 
انعــدام الجنســية تكــون متدنيــة التكاليــف. غيــر أن هنــاك 
ــواردة  ــاط العمــل ال ــذ نق ــة لتنفي ــى المــوارد اإلضافي حاجــة إل
ــت  ــام 2009، ضاعف ــذ ع ــة. ومن ــل العالمي ــة العم ــي خط ف
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن نفقاتهــا 
ــر مــن 3 أضعــاف- حيــث زادت  بشــان انعــدام الجنســية أكث
مــن 12 مليــون دوالر إلــى 36 مليــون دوالر فــي عــام 
2013. وقــد خصــص المفــوض الســامي مــوارد إضافيــة 
مــن خــالل مبــادرة »بــذور للحلــول« ألكثــر المشــاريع 
الواعــدة لحــل الحــاالت القائمــة ومنــع الحــاالت الجديــدة مــن 
ــدرات  ــز ق ــى تعزي ــد أدى هــذا األمــر إل ــدام الجنســية. وق انع
6 عمليــات تابعــة المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون 

3 المفوضية السامية لألمم المتحدة، االستنتاج حول »تحديد حاالت انعدام الجنسية ومنعها وخفضها وتعزيز الحماية المقدمة إلى األشخاص عديمي الجنسية«، 6 أكتوبر 2006، رقم 106 
. http://www.refworld.org/docid/453497302.html 2006، المتوفر على -)LVII(

لمزيد من التفاصيل حول النطاق الكامل للنشاطات الجارية بموجب والية المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بخصوص انعدام الجنسية، يرجى االطالع على خطة المفوضية 
.http://www.refworld.org/docid/4b9e0c3d2.html السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لمعالجة انعدام الجنسية: المذكرة االستراتيجية، مارس 2010 والمتوفرة على
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الالجئيــن بمــا يزيــد علــى مليــون دوالر خــالل عــام 2014. 
وتــم تخصيــص 3 مالييــن دوالر إضافيــة لتنفيــذ خطــة العمــل 
العالميــة فــي عــام 2015. وترحــب المفوضيــة الســامية لألمم 
ــن  ــن المانحي ــن بالدعــم المســتمر م المتحــدة لشــؤون الالجئي

مــن اجــل إنهــاء انعــدام الجنســية.

وإضافــة إلــى موظفيهــا الدائميــن، تتعــاون المفوضية الســامية 
لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن مــع اكثــر مــن 20 مختصــا 
فــي أنحــاء العالــم للعمــل مــع الفــرق التابعــة لهــا والحكومــات 
ــية.  ــة الجنس ــات عديم ــة والجالي ــر الحكومي ــات غي والمنظم
جنســية  انعــدام  موظفــي  المختصــون 8  هــؤالء  ويشــمل 
ــدادا  ــي تضــم أع ــدول الت ــي ال ــة ف ــي حماي ــن وموظف إقليميي
كبيــرة مــن عديمــي الجنســية المعرضيــن للخطــر وموظفيــن 
مؤقتيــن تحــت قائمــة متخصصــة تنــدرج تحــت مشــروع رفــع 

قــدرات الحمايــة. 

الخلفية
ما هو انعدام الجنسية ولماذا يجب وضع نهاية له؟

الشــخص عديــم الجنســية هــو شــخص ال يعتبــر مواطنــا 
فــي أي دولــة بموجــب قانونهــا. ويوجــد مــا يقــارب مــن 10 
ــان  ــن الحرم ــون م ــم يعان ــاء العال ــي أنح ــخص ف ــن ش ماليي
واإلذالل نتيجــة حرمانهــم مــن الجنســية. ويمكــن أن يحــدث 
انعــدام الجنســية للعديــد مــن األســباب بمــا فــي ذلــك التمييــز 
ضــد مجموعــة اثنيــة أو دينيــة معينــة أو علــى أســاس النــوع 
االجتماعــي؛ أو ظهــور دول جديــدة وانتقــال األراضــي بيــن 
الــدول القائمــة )خالفــة الــدول( وتضــارب قوانيــن الجنســية. 
وبغــض النظــر عــن الســبب، فــإن النعــدام الجنســية عواقــب 
مناطــق  وكافــة  الــدول  كل  فــي  الســكان  علــى  خطيــرة 

مــن  عــادة  الجنســية محرومــون  فعديمــو  تقريبــا.  العالــم 
ــة  ــات الهوي ــق إثب ــل وثائ ــوق مث ــن الحق ــة م ــع بمجموع التمت
والتوظيــف والتعليــم والخدمــات الصحيــة. ويمكــن أن يــؤدي 
انعــدام الجنســية إلــى النــزوح القســري مثلمــا يــؤدي النــزوح 
القســري إلــى انعــدام الجنســية، كمــا. يمكــن أن يســاهم أيضــا 
فــي التوتــرات السياســية واالقتصاديــة. فإقصــاء ونكــران 
حقــوق مجموعــة كبيــرة مــن الســكان ألنهــم عديمــو الجنســية 
يمكــن أن يعيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي الــدول.

ــدول قواعــد الحصــول  ــي، تحــدد ال ــون الدول وبموجــب القان
الوقــت ذاتــه،  علــى الجنســية وتغييرهــا وســحبها. وفــي 
فــإن حريــة تصــرف الــدول بخصــوص الجنســية محــدود 
بالتزاماتهــا بموجــب المعاهــدات الدوليــة المشــاركة فيهــا 
للقانــون  العامــة  والمبــادئ  العرفــي  الدولــي  والقانــون 
الدولــي. وتعتبــر اتفاقيــة 1954 بشــأن وضــع األشــخاص 
عديمــي الجنســية حجــر األســاس فــي نظــام الحمايــة الدولــي 
ــة 1961 بشــأن  لألشــخاص عديمــي الجنســية. وتحــدد اتفاقي
خفــض حــاالت انعــدام الجنســية التزامــات معينــة فيمــا يتعلــق 

ــية. ــدام الجنس ــاالت انع ــض ح ــع وخف بمن

ــق  ــن وثائ ــة م ــاك مجموع ــإن هن ــبق، ف ــا س ــى م ــة إل وإضاف
حقــوق اإلنســان التــي تعتــرف بالحــق فــي الجنســية، بالرغــم 
مــن صياغتهــا المختلفــة. وتشــمل هــذه الوثائــق اإلعــالن 
العالمــي لحقــوق اإلنســان والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
ــكال  ــة أش ــاء كاف ــة إللغ ــة الدولي ــية واالتفاقي ــة والسياس المدني
التمييــز العنصــري واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة واتفاقيــة حقــوق الطفــل واالتفاقيــة 
ــراد  ــن وأف ــال المهاجري ــع العم ــوق جمي ــة حق ــة لحماي الدولي
ــتند  ــة. وتس ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــة حق أســرهم واتفاقي
خطــة العمــل العالميــة إلــى المعاييــر الــواردة فــي هــذه 
المعاهــدات الدوليــة )يرجــى االطــالع علــى الملحــق 2(. 
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نقاط العمل العشر
إلنهاء انعدام الجنسية 

نقطة العمل 1:
حل الحاالت الرئيسية القائمة النعدام الجنسية 

● هناك 20 حالة رئيسية مبلغ عنها لحاالت انعدام جنسية لغير الالجئين نقطة البداية 

بحلول عام 2020:

● وجود قانون وسياسة وإصالحات 
إدارية لمنح أو تأكيد الجنسية 

لألشخاص عديمي الجنسية من 
غير الالجئين في 5 حاالت 

إضافية رئيسية النعدام جنسية 
لغير الالجئين )15 حالة بالمجمل 

منذ عام 2014(

بحلول عام 201٧:

● وجود قانون وسياسة وإصالحات 
إدارية لمنح أو تأكيد الجنسية 

لألشخاص عديمي الجنسية من 
غير الالجئين في 10 حاالت 

رئيسية النعدام جنسية لغير 
الالجئين4

المعالم الرئيسية

● حل جميع الحاالت الرئيسية القائمة النعدام الجنسية لغير الالجئين الهدف بحلول عام 2024
   

السياق

ترتبــط الحــاالت الرئيســية النعــدام الجنســية لغيــر الالجئيــن 
مجمــل  ضمــن  محــددة  مجموعــات  فــي  الشــمول  بعــدم 
ــة  ــباب ناجم ــا ألس ــتقالل، واحيان ــت االس ــي وق ــن ف المواطني
ــود  ــا لعق ــاالت عموم ــذه الح ــتمرت ه ــد اس ــز. وق ــن التميي ع
مــن الزمــن. وقــد اعتــرف عــدد مــن الــدول بتأثيرهــا الســلبي 
وقــد  العامــة.  الحــاالت  لحــل  إجــراءات  باتخــاذ  وقامــت 
أظهــرت هــذه الحــاالت أن العامــل الرئيســي هــو اإلرادة 
السياســية وان إصالحــات بســيطة نســبيا ومتدنيــة التكلفــة 

ــم.  ــر ودائ ــر مباش ــا تأثي ــون له ــن أن يك يمك

كيف يمكن تطبيق نقطة العمل؟

لحــل  االقتصاديــة  الناحيــة  مــن  فعليــة  األكثــر  الطريقــة 
حــاالت انعــدام الجنســية الرئيســية هــي مــن خــالل التغييــرات 
فــي التشــريعات أو السياســات الحكوميــة، بمــا فــي ذلــك 
اإلجــراءات التــي تتــم لمــرة واحــدة لالعتــراف بالســكان 
ــن  ــن. ويمك ــة كمواطني ــتقالل الدول ــت اس ــي وق ــتثنين ف المس
تغييــر قوانيــن منــح الجنســية بحيــث يتــم اعتبــار جميــع 
عديمــي الجنســية المقيميــن فــي الدولــة مواطنيــن شــريطة أن 
ــخ  ــل تاري ــا قب ــوا فيه ــة أو أقام ــي الدول ــدوا ف ــد ول ــوا ق يكون
معيــن، أو أن آبائهــم أو أجدادهــم يحققــون هــذه المعاييــر. 
ويمكــن أيضــا تبســيط متطلبــات وإجــراءات التجنيــس لتســهيل 
حصــول عديمــي الجنســية علــى الجنســية؛ مثــال، مــن خــالل 
تقليــل عــدد ســنوات اإلقامــة المطلــوب أو تخفيــض أو إلغــاء 

ــب.  ــوم الطل رس

4 تم اإلبالغ عن اكبر 20 حالة انعدام جنسية لغير الالجئين في تقرير التوجهات العالمية التابع للمفوضية السامية لألمم المتحدة لعام 2013 والذي نشر في 20 يونيو 2014.
http://www.unhcr.org/5399a14f9.html ومع جمع معلومات سكانية جديدة بموجب نقطة العمل 10 وظهور سكان جدد عديمي الجنسية، تقتضي نقطة العمل 1 اتخاذ إجراءات 

في الدول اإلضافية. 
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كيف يمكن للمفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين أن تساعد؟

النشاطات الرئيسية 

1- تأييد وتقديم االستشارات الفنية إلصالح قوانين 
وسياسات وإجراءات الجنسية للسماح لعديمي الجنسية 

بالحصول على الجنسية.

2- تقديم الدعم الميداني للحكومات والبرلمانات والمجتمع 
المدني والسكان عديمي الجنسية من خالل مشاريع رفع 

قدرات الدول والمجتمع المدني. ويشمل هذا األمر:

● تقديــم المعلومــات والمســاعدة القانونيــة والتوثيــق والدعــم 
لحمــالت الجنســية لمســاعدة عديمــي الجنســية فــي طلبات 
الجنســية وفــي الحصــول علــى وثائــق تأكيــد الجنســية؛ و

إصــدار  أو  الطلبــات  معالجــة  فــي  الحكومــات  دعــم   ●
و الوثائــق؛ 

● دعــم نشــر الفــرق المتنقلــة لضمــان إمكانيــة اســتفادة كافــة 
الشــرائح الســكانية مــن اإلجــراءات؛ و

ــن خــالل الحــوار  ــد م ــة األم ــول طويل ــاء الدعــم للحل ● بن
والمصالحــة وبنــاء الثقــة، عندمــا يكــون انعــدام الجنســية 

ــة. ــة التمييزي ناجمــا عــن المواقــف االجتماعي

ما هي الظروف الحالية التي يمكن أن 
تسهل تنفيذ نقطة العمل؟

● التعهــدات المقدمــة مــن دول معينــة فــي ســياق االجتمــاع 
ــؤون  ــدة لش ــم المتح ــامية لألم ــة الس ــوزاري للمفوضي ال
الالجئيــن لعــام 2011 وااللتزامــات المقدمــة فــي ســياق 
ــان  ــوق اإلنس ــس حق ــة لمجل ــة العالمي ــة الدوري المراجع
ــات  ــل هيئ ــن قب ــة م ــدول معين ــات المرفوعــة ل والتوصي
المتحــدة  لألمــم  التابعــة  اإلنســان  حقــوق  معاهــدات 

واإلجــراءات الخاصــة. 

● تزايــد اعتــراف الــدول بالتأثيــر الســلبي للحــاالت العامــة 
ــع حــل هــذه الحــاالت، بمــا فــي  النعــدام الجنســية ومناف
ذلــك الجوانــب المتعلقــة بتحســين اللُحمــة االجتماعيــة 

ــرى.  ــة األخ ــات التنموي والمخرج

ما هي العقبات التي تواجه تنفيذ نقطة 
العمل؟

ــات  ــق إصالح ــان تطبي ــض األحي ــي بع ــب ف ــن الصع ● م
قوانيــن وسياســات وإجــراءات الجنســية علــى أرض 

ــع. الواق

● قــد يكــون مــن الصعــب تغييــر اآلراء والممارســات 
السياســية واالجتماعيــة الســائدة فيمــا يتعلــق بالســكان 

عديمــي الجنســية. 
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فــي عــام 2019، أصبحــت قيرغيزســتان أول دولــة فــي العالــم تقــوم 
بحــّل جميــع حــاالت انعــدام الجنســية المعروفــة علــى أراضيهــا.

© المفوضية / الميزهان زوروبيف، 2010 

نقطة العمل 2:
ضمان عدم والدة طفل عديم جنسية

هناك ٧0.000 طفل يولدون في 20 حالة انعدام جنسية رئيسية مبلغ عنها لغير الالجئين كل نقطة البداية  ●
عام وغير قادرين على الحصول على الجنسية.

29% من الدول على األقل ليس لديها أحكام في قوانين الجنسية لمنح الجنسية لألطفال عديمي   ●
الجنسية المولدين على أراضيها. و28% من كافة الدول على األقل ليس لديها أحكام كافية في 

قوانين الجنسية 

29% من الدول على األقل ليس لديها أحكام في قوانين الجنسية  ●

● لمنح الجنسية لألطفال غير معروفي األصل الذين ُيعثر عليهم في أراضيها )اللقطاء(. و%3٧ 
على األقل من الدول لديها أحكام غير كافية في قوانين الجنسية. 

● 3% على األقل من كافة الدول ليس لديها إجراءات وقائية كافية في قوانين الجنسية لمنح 
الجنسية لألطفال المولودين للمواطنين في الخارج وغير القادرين على الحصول على جنسية 

أخرى. و44% من كافة الدول على األقل لديها إجراءات وقائية في قوانين الجنسية.
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بحلول عام 2020 

● تراجع نسبة الدول التي ليس لديها 
أحكام في قوانين الجنسية لمنح 

الجنسية لألطفال عديمي الجنسية 
المولدين على أراضيها إلى 

13%. وتراجع نسبة الدول التي 
ليس لديها أحكام كافية في قوانين 

الجنسية إلى %13. 

تراجع نسبة الدول التي ليس لديها   ●
أحكام في قوانين الجنسية لمنح 
الجنسية لألطفال غير معروفي 

األصل الذين ُيعثر عليهم في 
أراضيها )اللقطاء( إلى %13 
وتراجع نسبة من الدول التي 

لديها أحكام غير كافية في قوانين 
الجنسية إلى %1٧

تراجع نسبة الدول ليس لديها   ●
إجراءات وقائية في قوانين 

الجنسية لمنح الجنسية لألطفال 
المولودين للمواطنين في الخارج 

وغير القادرين على الحصول 
على جنسية أخرى إلى %1. 

وتراجع نسبة الدول التي لديها 
إجراءات وقائية غير كافية في 

قوانين الجنسية إلى %20.

بحلول عام 201٧ 

تراجع نسبة الدول التي ليس لديها   ●
أحكام في قوانين الجنسية لمنح 

الجنسية لألطفال عديمي الجنسية 
المولدين على أراضيها إلى 

22%. وتراجع نسبة الدول التي 
ليس لديها أحكام كافية في قوانين 

الجنسية إلى %22. 

تراجع نسبة الدول التي ليس لديها   ●
أحكام في قوانين الجنسية لمنح 
الجنسية لألطفال غير معروفي 

األصل الذين ُيعثر عليهم في 
أراضيها )اللقطاء( إلى %22 
وتراجع نسبة من الدول التي 

لديها أحكام غير كافية في قوانين 
الجنسية إلى %28

تراجع نسبة الدول ليس لديها   ●
إجراءات وقائية في قوانين 

الجنسية لمنح الجنسية لألطفال 
المولودين للمواطنين في الخارج 

وغير القادرين على الحصول 
على جنسية أخرى إلى %22. 
وتراجع نسبة الدول التي لديها 
إجراءات وقائية غير كافية في 

قوانين الجنسية إلى %33.

المعالم الرئيسية

عدم وجود حاالت غير مبلغ عنها ألطفال عديمي الجنسية األهداف بحلول عام 2024  ●

وجود أحكام في قوانين الجنسية في جميع الدول لمنح الجنسية لألطفال   ●
عديمي الجنسية المولودين على أراضيها.

● وجود أحكام في قوانين الجنسية في جميع الدول لمنح الجنسية لألطفال 
عديمي الجنسية غير

● معروفي األصل الذين ُيعثر عليهم في أراضيها )اللقطاء(.

وجود إجراءات وقائية في قوانين الجنسية في جميع الدول لمنح الجنسية   ●
لألطفال المولودين للمواطنين في الخارج وغير القادرين على الحصول 

على جنسية أخرى. 
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»أشــعر وكأننــي ولــدت مــن جديــد. اآلن أنــا حــرة.« هــذه هــي 
ــف  ــر مــن أل ــن أكث ــك أكوســونجا ، واحــدة مــن بي ــا إري مشــاعر تين
ــة وأوراق  ــى الجنســية الكيني ــدي التــي حصلــت عل ــة ماكون مــن قبيل

ــية. ــدام الجنس ــن انع ــنوات م ــد س ــام 201٧ بع ــي ع ــة ف الهوي
© المفوضية / روجر أرنولد ، 201٧

السياق

يفتقــر معظــم عديمــي الجنســية فــي العالــم إلــى الجنســية منــذ 
ــا  ــيين وهم ــببين رئيس ــى س ــر إل ــذا األم ــزى ه ــم. ويع مولده
)1( أن أهلــم كانــوا عديمــي الجنســية و)2( أنهــم ولــدوا فــي 
دولــة ال يمنــح قانــون الجنســية فيهــا جنســيتها لألطفــال حتــى 
لــو كان ذلــك يعنــي أن يظلــوا عديمــي الجنســية. وفــي عــدد 
مــن الحــاالت، يصبــح األطفــال عديمــي الجنســية عندمــا 
يولــدون فــي الخــارج ويحمــل أهلهــم جنســية ولكــن ال يمكنهــم 
منــح أطفالهــم هــذه الجنســية بموجــب قوانيــن جنســية بلدهــم. 
ويمكــن أن يصبــح األطفــال عديمــي الجنســية عنــد هجرهــم أو 
فصلهــم عــن عائالتهــم وعــدم القــدرة علــى تأكيــد جنســيتهم. 
يصبحــون  الظــروف  بهــذه  المتأثريــن  األطفــال  وبعــض 

ــن.  الجئي

كيف يمكن تطبيق نقطة العمل؟

ــو  ــية ه ــدام الجنس ــع انع ــة لمن ــراءات الوقائي ــم اإلج ــن أه م
ــى  ــن عل ــال المولودي ــية لألطف ــن الجنس ــماح قواني ــان س ضم
ــة  ــك الدول ــية تل ــى جنس ــة الحصــول عل ــة معين أراضــي دول
إذا كانــوا ســيصبحون خالفــا لذلــك عديمــي الجنســية. ويعتبــر 
هــذا اإلجــراء الوقائــي حجــر األســاس فــي جهــود منــع انعــدام 
الجنســية وتــم تحديــده فــي اتفاقيــة 1961 بشــأن خفــض 

ــية.  ــدام الجنس حــاالت انع

وتترســخ أهميــة هــذا اإلجــراء الوقائــي مــن خــالل المعاييــر 
المتضمنــة فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل والعهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية فيمــا يتعلــق بحــق كل طفــل 
فــي الحصــول علــى الجنســية. وال يتعيــن علــى الــدول منــح 
ــن  ــا ولك ــى أراضيه ــن عل ــال المولودي ــة األطف ــية لكاف الجنس

ــى جنســية أخــرى.   فقــط لمــن ال يمكنهــم الحصــول عل
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ولتطبيــق هــذا اإلجــراء الوقائــي، يتعيــن علــى الــدول اتخــاذ 
خطــوات لتأكيــد مــا إذا حصــل الطفــل، الــذي ولــد علــى 
أراضيهــا دون جنســية واضحــة، علــى جنســية دولــة أخــرى. 
وإن لــم يحصــل، يتعيــن علــى الدولــة التــي ولــد الطفــل فيهــا 
منحــه جنســيتها حتــى ال يبقــى الطفــل عديــم الجنســية. ووفقــا 
ــل،  ــه مصلحــة الطف ــا في ــام بم ــى القي ــص عل ــذي ين ــدأ ال للمب
فمــن المستحســن أن تمنــح الــدول جنســيتها لألطفــال فــي هــذه 

ــي.  الحــاالت بشــكل تلقائ

ــح  ــي لمن ــية وجــود إجــراء وقائ ــن الجنس ــا تقتضــي قواني كم
الجنســية لألطفــال المولوديــن لمواطنيــن فــي الخــارج والذيــن 
ــي  ــراء وقائ ــية. إج ــي الجنس ــيصبحون عديم ــك س ــا لذل خالف
ــدة  ــو القاع ــية ه ــن الجنس ــي قواني ــن شــموله ف ــد م آخــر ال ب
ــن ال  ــال الذي ــراض أن اللقطــاء )األطف ــى افت ــص عل ــي تن الت
ــور  ــم العث ــي ت ــة الت ــون فــي الدول يعــرف أهلهــم( هــم مواطن
ــل  ــن اج ــوالدات م ــين تســجيل ال ــر تحس ــا. ويعتب ــم فيه عليه
منــع انعــدام الجنســية بيــن األطفــال، كمــا هــو وارد فــي نقطــة 
ــة  ــق نقط ــان تطبي ــة لضم ــن األهمي ــدر م ــى ق ــل ٧، عل العم

ــل 2.  العم

كيف يمكن للمفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين أن تساعد؟

النشاطات الرئيسية

1- رفع الوعي باإلجراءات الوقائية لمنع انعدام الجنسية 
بين األطفال وكيفية تطبيق هذه اإلجراءات حتى في 

سياق الالجئين. 

2- تأييد وتقديم االستشارات الفنية إلصالح قوانين 
وسياسات وإجراءات الجنسية للسماح لألطفال 

بالحصول على الجنسية والذين خالفا لذلك سيكونون 
عديمي الجنسية ومنح الجنسية للقطاء.

3- التنسيق مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق 

الطفل لبناء الوعي ونشر المعلومات. 

4- دعم مبادرات المجتمع القانوني لضمان منح الجنسية 
لألطفال الذين سيصبحون خالفا لذلك عديمي الجنسية 

من خالل التشريعات االستراتيجية. وبناء قدرات 
المختصين القانونيين والقطاع القضائي حول انعدام 

الجنسية وقضايا الجنسية.

5- تأييد اإلجراءات القانونية والسياسية لتمكين األطفال من 
الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات 
الرئيسية األخرى أثناء انتظارهم لحل مسألة الجنسية. 

ما هي الظروف الحالية التي يمكن أن 
تسهل تنفيذ نقطة العمل؟

● نظريــا، فــإن كافــة الــدول هــي أطــراف فــي اتفاقيــة 
حقــوق الطفــل و/أو العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
ــي  ــل ف ــق كل طف ــرف بح ــي تعت ــية الت ــة والسياس المدني

الحصــول علــى جنســية.

● االلتزامــات المقدمــة فــي ســياق المراجعــة الدوريــة 
العالميــة لمجلــس حقــوق اإلنســان والتوصيــات المرفوعة 
لــدول معينــة مــن قبــل هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان 

التابعــة لألمــم المتحــدة واإلجــراءات الخاصــة. 

ما هي العقبات التي تواجه تنفيذ نقطة 
العمل؟

● هنــاك وعــي محــدود بأهميــة اإلجــراءات الوقائيــة لمنــع 
انعــدام الجنســية بيــن األطفــال.

● هنــاك مفهــوم مغلــوط فــي بعــض الــدول بــأن اإلجــراءات 
الوقائيــة تقتضــي منح الجنســية لكافــة األطفــال المولودين 

ــى أراضيها.  عل

● مــن الصعــب أحيانــا تحقيــق إصالحــات قوانيــن الجنســية 
ويمكــن أن تحتــاج إلــى إصالحــات إضافيــة فيمــا يتعلــق 

بالتشــريعات أو الدســتور. 
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نقطة العمل 3:
إلغاء التمييز ضد النوع االجتماعي من قوانين الجنسية

  
بحلول عام 2020:

● طرحت 10 دول إضافية )20 
دولة بالمجمل( إصالحات على 

قوانين الجنسية لديها للسماح 
للنساء بنقل الجنسية ألطفالهن 

على قدم المساواة مع الرجال.  

طرحت 20 دولة إضافية )40   ●
دولة بالمجمل(  إصالحات على 

قوانين الجنسية لديها للسماح 
للنساء بالحصول على الجنسية أو 
تغييرها أو االحتفاظ بها على قدم 

المساواة مع الرجال.

بحلول عام 201٧:

● طرحت 10 دول إصالحات على قوانين 
الجنسية لديها للسماح للنساء بنقل الجنسية 
ألطفالهن على قدم المساواة مع الرجال.  

طرحت 20 دولة إصالحات على قوانين   ●
الجنسية لديها للسماح للنساء بالحصول على 
الجنسية أو تغييرها أو االحتفاظ بها على قدم 

المساواة مع الرجال.

المعالم الرئيسية

● أن يوجد في جميع الدول قوانين جنسية تعامل النساء والرجال على قدم المساواة 
فيما يتعلق بنقل الجنسية إلى أطفالهم وفيما يتعلق بالحصول على الجنسية وتغييرها 

واالحتفاظ بها.
الهدف بحلول عام 

2024

السياق
التمييــز علــى أســاس النــوع االجتماعــي فــي قوانيــن الجنســية 
لــه عواقــب بعيــدة األمــد علــى جميــع أصعــدة الحيــاة العائليــة. 
فعندمــا تكــون النســاء غيــر قــادرات علــى نقــل الجنســية 
ألطفالهــن بســبب القوانيــن التمييزيــة ويكــون هــؤالء األطفــال 
غيــر قادريــن علــى الحصــول علــى الجنســية مــن األب، 
ــذا  ــن أن يحــدث ه ــي الجنســية. ويمك ــم يصبحــون عديم فإنه
عندمــا يكــون األب عديــم الجنســية أو غيــر معــروف األصــل 

أو غيــر قــادر أو غيــر راغــب بإكمــال اإلجــراءات اإلداريــة 
لنقــل جنســيته أو الحصــول علــى الوثائــق التــي تثبــت جنســية 
الطفــل. وهــذه القوانيــن غيــر متوافقــة مــع المــادة 9)2( مــن 
ــرأة.  ــز ضــد الم ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــة القضــاء عل اتفاقي
وتعتبــر الــدول التــي تنكــر علــى النســاء حقوقهــن المتســاوية 
ــا أو  ــية أو تغييره ــى الجنس ــول عل ــي الحص ــال ف ــع الرج م

االحتفــاظ بهــا مخالفــة للمــادة 9)1( مــن تلــك االتفاقيــة. 

● 2٧ دولة لديها قوانين جنسية ال تسمح للنساء بنقل الجنسية إلى أطفالهن على قدم 
المساواة مع الرجال. 

● اكثر من 60 دولة لديها قوانين جنسية ال تسمح للنساء والرجال بالحصول على الجنسية 
أو تغييرها أو االحتفاظ بها على قدم المساواة.

نقطة البداية 
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كيف يمكن تطبيق نقطة العمل؟

تعتبــر إصالحــات القوانيــن التــي تمنــع النســاء مــن نقــل 
الجنســية إلــى أطفالهــن علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال 
ضروريــة لمنــع حــاالت انعــدام الجنســية بيــن األطفــال. 
ويمكــن إنفــاذ هــذه اإلصالحــات بأثــر رجعــي لضمــان قــدرة 
ــة  ــن التمييزي ــية بموجــب القواني ــدون جنس ــم ب ــم تركه ــن ت م
الســابقة علــى الحصــول علــى الجنســية. ويســاعد أيضــا 
ــى  ــة القضــاء عل ــن اتفاقي ــادة 9 م ــى الم ــع التحفظــات عل رف
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة علــى تحقيــق الهــدف 
مــن نقطــة العمــل هــذه. فإلغــاء التمييــز علــى أســاس النــوع 
االجتماعــي ضــد المــرأة عندمــا يتعلــق األمــر بقدرتهــا علــى 
الحصــول علــى الجنســية أو تغييرهــا أو االحتفــاظ بهــا علــى 
ــن  ــاء م ــة النس ــروري لحماي ــل ض ــع الرج ــاواة م ــدم المس ق
انعــدام الجنســية والتغييــرات غيــر المرغــوب بهــا فــي حالــة 

ــية.  الجنس

كيف يمكن للمفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين أن تساعد؟

النشاطات الرئيسية

1- تأييد وتقديم االستشارات الفنية إلصالح قوانين 
وسياسات وإجراءات الجنسية لضمان المساواة 

بين النساء والرجال في األمور المتعلقة بالجنسية. 
واستغالل فرصة عمليات اإلصالح الدستورية، حيثما 

أمكن، لتحقيق هذه األهداف. 

2- العمل مع هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة األمم 
المتحدة للطفولة والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان 

وأعضاء المجتمع المدني للحملة العالمية من اجل 
حقوق المساواة في الجنسية.

3- دعم مبادرات المجتمع القانوني من اجل تعزيز 
المساواة بين الرجال والنساء في مسائل الجنسية وذلك 

من خالل التقاضي االستراتيجي الهادف إلى إصالحات 
تشريعية أو إنهاء تطبيق التمييز في قوانين الجنسية 

وبناء قدرات المختصين القانونيين والقطاع القضائي 
حول انعدام الجنسية وقضايا الجنسية.

ما هي الظروف الحالية التي يمكن أن 
تسهل تنفيذ نقطة العمل؟

● التعهــدات المقدمــة مــن دول معينــة فــي ســياق االجتمــاع 
الــوزاري للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون 
فــي  المقدمــة  وااللتزامــات   2011 لعــام   الالجئيــن 
حقــوق  لمجلــس  العالميــة  الدوريــة  المراجعــة  ســياق 
ــل  ــن قب ــة م ــدول معين ــة ل ــات المرفوع ــان والتوصي اإلنس
هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة 

الخاصــة.  واإلجــراءات 

ــا زخــم كبيــر حــول هــذا الموضــوع. وخــالل  ــاك حالي ● هن
الســنوات العشــر الماضيــة، قامــت 12 دولــة بإصالحــات 
االلتــزام  اجــل  مــن  فيهــا  الجنســية  قوانيــن  علــى 
بالمــادة9)2( مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة بهــدف الســماح للنســاء بنقــل الجنســية 

ــن.  ــى أطفاله إل

● فــي عــام 2014، اطلــق ائتــالف جديــد مــن العبــي 
المجتمــع المدنــي وهيئــات األمــم المتحــدة الحملــة العالميــة 
مــن اجــل حقــوق المســاواة فــي الجنســية. ويمكــن أن يكــون 
عمــل هــذه الحملــة مكمــال وداعمــا لتطبيــق نقطــة العمــل 

هــذه. 

ما هي العقبات التي تواجه تنفيذ نقطة 
العمل؟

ــا  ــية أحيان ــن الجنس ــي قواني ــة ف ــكام التمييزي ــس األح ● تعك
اعتبــارات اجتماعيــة و/أو ســكانية ســائدة فيمــا يتعلــق 

ــا.  ــرا صعب ــر أم ــل التغيي ــن يجع ــرأة م ــدور الم ب

● يعتبــر إصــالح قوانيــن الجنســية صعــب التحقيــق فــي 
بعــض األحيــان وقــد يحتــاج إلــى إصالحــات إضافيــة فيمــا 

ــتور.  ــريعات أو الدس ــق بالتش يتعل
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نقطة العمل 4:
منع إنكار أو فقدان أو الحرمان من الجنسية على أساس التمييز

● 20 دولة على األقل لديها قوانين جنسية تسمح بإنكار أو فقدان أو الحرمان من 
الجنسية على أساس التمييز.  نقطة البداية 

بحلول عام 2020:

● قامت 8 دول إضافية على األقل )12 دولة 
بالمجمل( بإصالح قوانين الجنسية إللغاء 

األحكام التي تسمح بإنكار أو فقدان أو الحرمان 
من الجنسية على أساس التمييز.  

بحلول عام 201٧:

● قامت 4 دول على األقل بإصالح 
قوانين الجنسية إللغاء األحكام 
التي تسمح بإنكار أو فقدان أو 

الحرمان من الجنسية على أساس 
التمييز.  

المعالم الرئيسية

● عدم وجود دول فيها قوانين جنسية تسمح بإنكار أو فقدان أو الحرمان من الجنسية 
على أساس التمييز.  

الهدف بحلول عام 
2024

السياق

ــن أو  ــرق أو الدي ــة أو الع ــى أســاس االثني ــز عل ــر التميي يعتب
ــية.  ــدام الجنس ــاالت انع ــتمرا لح ــببا مس ــة س ــة أو اإلعاق اللغ
وفــي واقــع األمــر، فــإن غالبيــة الســكان عديمــي الجنســية فــي 
ــكار أو  ــاالت إن ــزال ح ــات. وال ت ــى األقلي ــون إل ــم ينتم العال
فقــدان أو الحرمــان مــن الجنســية علــى أســاس التمييــز والتــي 
تــؤدي إلــى انعــدام الجنســية مســتمرة فــي عــدد مــن الــدول. 
ويشــمل هــذا األمــر حــاالت الحرمــان الجماعــي مــن الجنســية 
علــى أســاس االثنيــة أو العــرق خــالل العقــود األخيــرة. وفــي 
بعــض الحــاالت، فــإن األفــراد والمجموعــات المتضــررة 
عبــر الحــدود الدوليــة ليصبحــوا الجئيــن. وبالنظــر إلــى هــذا 
التأثيــر علــى وجــه التحديــد، فــإن انعــدام الجنســية الناجــم عــن 
التمييــز علــى أســاس النــوع االجتماعــي ســيتم التعامــل معــه 

ضمــن نقطــة العمــل 3. 

كيف يمكن تطبيق نقطة العمل؟

تقتضــي نقطــة العمــل هــذه مــن هيئــات الدولــة االمتنــاع عــن 
إنــكار أو حرمــان األشــخاص مــن الجنســية علــى أســاس 
التمييــز مثــل االثنيــة أو العــرق أو الديــن أو اللغــة أو اإلعاقــة. 
ولضمــان هــذا، يمكــن للــدول أن تطــرح أحــكام غيــر تمييزيــة 
فــي دســاتيرها وقوانيــن الجنســية لديهــا. وهنــاك حاجــة إلــى 
وجــود إشــراف كاف علــى االلتــزام بهــذه األحــكام مــن خــالل 
آليــات الشــكاوى وإمكانيــة المراجعــة القضائيــة ورد الجنســية. 

د
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كيف يمكن للمفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين أن تساعد؟

النشاطات الرئيسية

1- تعزيز المعايير الدولية المتعلقة بعدم التمييز والحق في 
الجنسية ومنع الحرمان التعسفي من الجنسية.

2- تحديد حاالت التمييز المباشر وغير المباشر التي 
أدت أو يمكن أن تؤدي إلى إنكار أو حرمان فردي أو 

جماعي من الجنسية.

3- القيام بتدخالت في الوقت المناسب لدى الوزارات 
والبرلمانات المعنية لمنع الحاالت المستقبلية من اإلنكار 

والفقدان والحرمان من الجنسية، أو اذا حدثت بالفعل، 
رد الجنسية وفقا لنقطة العمل 1 ويشمل هذا:

قوانيــن  إلصــالح  الفنيــة  االستشــارات  وتقديــم  تأييــد   ●
الجنســية فيمــا يتعلــق األحــكام التــي تســمح بإنــكار أو 
ــز.   ــاس التميي ــى أس ــية عل ــن الجنس ــان م ــدان أو الحرم فق
واســتغالل فرصــة عمليــات اإلصــالح الدســتورية، حيثمــا 

ــداف. ــذه األه ــق ه ــن، لتحقي أمك

ــن،  ــد المهاجري ــادة توحي ــن وإع ــية لالجئي ــم رد الجنس ● دع
التــي  األطــراف  ثالثيــة  االتفاقيــات  ســياق  فــي  حتــى 
تحكــم إعــادة الالجئيــن إلــى أوطانهــم بيــن الــدول المعنيــة 
والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن.

4- التنسيق مع هيئات األمم المتحدة األخرى وهيئات 
حقوق اإلنسان اإلقليمية للتدخل في حاالت إنكار أو 
فقدان أو الحرمان من الجنسية على أساس التمييز.

5- تقديم المعلومات واالستشارات القانونية والمساعدة 
القانونية للسكان المتضررين والمساعدة في مراقبة رد 

الجنسية وتطبيق قوانين الجنسية المعدلة. 

6- دعم مبادرات المجتمع القانوني الهادفة إلى تحقيق 
إصالحات تشريعية أو إنهاء تطبيق التمييز في قوانين 
الجنسية وذلك من خالل التقاضي االستراتيجي وبناء 
قدرات المختصين القانونيين والقطاع القضائي حول 

انعدام الجنسية وقضايا الجنسية.

ما هي الظروف الحالية التي يمكن أن 
تسهل تنفيذ نقطة العمل؟

● نظريــا، فــإن كافــة الــدول هــي أطــراف فــي العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية أو اتفاقيــة القضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة أو اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل، مــن ضمــن معاهــدات حقــوق اإلنســان األخــرى، 
ــة 1961 بشــأن  ــن اتفاقي ــادة 9 م ــب الم ــى جان ــي، إل والت
العرفــي  والقانــون  الجنســية  انعــدام  حــاالت  خفــض 
ــك  ــي ذل ــا ف ــز بم ــدم التميي ــدأ ع ــى مب ــص عل ــي، تن الدول

ــا الجنســية. قضاي

● التوصيــات المرفوعــة لــدول معينــة فــي ســياق المراجعــة 
الدوريــة العالميــة لمجلــس حقــوق اإلنســان ومــن قبــل 
هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة 

ــراءات الخاصــة.  واإلج

ما هي العقبات التي تواجه تنفيذ نقطة 
العمل؟

● قــد يكــون مــن الصعــب تغييــر اآلراء واالجتماعيــة الســائدة 
فيمــا يتعلــق باالثنيــة أو العــرق أو الديــن أو اللغــة أو 

ــرى.  ــات األخ األقلي

● يمكــن أن يرتبــط التمييــز بالقضايــا األساســية المتعلقــة 
ــا.  ــى حله ــا إل ــاج أيض ــي تحت ــوارد والت ــاألرض والم ب
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نقطة العمل 5:
منع انعدام الجنسية في حاالت خالفة الدول

● )من المستحيل توفير نقطة بداية لنقطة العمل هذه ألنها ترتبط بأحداث لم تحدث ويصعب التنبؤ بها(

المعالم الرئيسية

● عدم وجود حاالت انعدام جنسية بسبب الحاالت المستقبلية لخالفة الدول.   الهدف بحلول عام 2024

السياق

أدى ظهــور دول جديــدة وانتقــال األراضــي بين الــدول القائمة 
ــة مــن انعــدام الجنســية  ــى حــاالت جماعي ــدول( إل ــة ال )خالف
فــي الكثيــر مــن األحيــان. فما ال يقــل عن 620.000 شــخصا 
ال يزالــون عديمــي الجنســية نتيجــة لخالفــة الــدول خــالل 

الثالثيــن عامــا الماضيــة. وتحــدث خالفــة الــدول عندمــا:

● ينتقل جزء من أراضي دولة ما إلى دولة أخرى؛ و

● فصــل جــزء مــن أراضــي دولــة مــا وإنشــاء دولــة جديــدة 
أو اكثــر؛ و

● حل دولة ما وتشكيل دولتين أو اكثر. 

وفــي حــاالت الفصــل أو الحــل، وبالرغــم مــن أن معظــم 
األفــراد يصبحــون تلقائيــا مواطنيــن فــي الــدول المســتقلة 
الجديــدة عنــد تبنــي تشــريعات الجنســية، فــإن أعــدادا كبيــرة 
يمكــن أن يظلــوا عديمــي الجنســية. ويمكــن أن تــؤدي حــركات 
الهجــرة قبــل وخــالل وقــت االســتقالل باإلضافــة إلــى التمييــز 
ضــد المجموعــات االثنيــة واالجتماعيــة المهمشــة إلــى إيجــاد 
مخاطــر معينــة مــن انعــدام جنســية. ويمكــن أن يكــون لنقــل 

ــدول تأثيــرات مشــابهة. األراضــي بيــن ال

كيف يمكن تطبيق نقطة العمل؟

يمكــن منــع انعــدام الجنســية نتيجــة خالفــة الــدول مــن خــالل 
نهــج منســق بشــأن الجنســية مــن قبــل الــدول المعنيــة وتطبيــق 
إجــراءات وقائيــة بســيطة فــي قوانيــن الجنســية. فعلــى ســبيل 
المثــال، عنــد نقــل األراضــي مــن دولــة إلــى أخــرى، فإنــه ال 
ــن  ــة مــن الســكان المتضرري يجــوز ســحب الجنســية األصلي
ــرى  ــة األخ ــية الدول ــى جنس ــم عل ــد وضــوح حصوله إال عن

المعنيــة. 
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كيــف يمكــن للمفوضيــة الســامية لألمــم 
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن أن تســاعد؟

النشاطات الرئيسية

1- بالتعاون مع هيئات األمم المتحدة األخرى، تحديد 
الحاالت المحتملة لخالفة الدول قبل حدوثها.

2- االتصال مع السلطات في كافة الدول والمناطق المعنية 
ومناقشة األسباب المحتملة النعدام الجنسية وتقديم 

الدعم الفني والميداني.

3- تعزيز التعاون بين السلطات في الدول والمناطق 
المعنية وتأييد تبني اتفاقيات وتشريعات تعمل على 
تجنب انعدام الجنسية. وحشد هيئات األمم المتحدة 

األخرى والهيئات اإلقليمية عند الضرورة. 

4- في حال حدوث انعدام الجنسية بالرغم من الجهود 
المذكورة، اتخاذ تدابير لرد الجنسية وفقا لنقطة 

العمل1.

مــا هــي الظــروف الحاليــة التــي يمكــن 
أن تســهل تنفيــذ نقطــة العمــل؟

●  نتيجــة لعمــل لجنــة القانــون الدوليــة، وتبنيهــا للمــواد حــول 
جنســية األشــخاص الطبيعييــن فيمــا يتعلــق بخالفــة الــدول، 
فــإن المبــادئ القانونيــة الدوليــة ذات العالقــة أصبحــت 

مفهومــة اكثــر اآلن. 

ــذ  ــه تنفي ــي تواج ــات الت ــي العقب ــا ه م
ــل؟ ــة العم نقط

●  يمكــن أن تترافــق خالفــة الــدول بشــكوك وعــدم اســتقرار 
ــية  ــن الجنس ــة قواني ــزا لمناقش ــون محف ــد ال يك ــي ق سياس
ــدام الجنســية.  ــع انع ــة لمن ــة المطلوب واإلجــراءات الوقائي
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نقطة العمل 6:
منح الحماية للمهاجرين عديمي الجنسية وتسهيل تجنيسهم  
● 10 دول على األقل لديها آليات تحديد حاالت انعدام الجنسية أدت إلى 
وضع قانوني يسمح باإلقامة ويضمن التمتع بحقوق اإلنسان األساسية 

وتسهيل التجنيس. 
نقطة البداية 

بحلول عام 2020:

● وضعت 20 دولة إضافية )50 
دولة بالمجمل منذ عام 2014( 
إجراءات تحديد حاالت انعدام 

الجنسية أدت إلى وضع قانوني 
يسمح باإلقامة ويضمن التمتع 

بحقوق اإلنسان األساسية وتسهيل 
تجنيس المهاجرين عديمي 

الجنسية.  

بحلول عام 201٧:

● وضعت 20 دولة إضافية )30 
دولة بالمجمل منذ عام 2014( 
إجراءات تحديد حاالت انعدام 

الجنسية أدت إلى وضع قانوني 
يسمح باإلقامة ويضمن التمتع 

بحقوق اإلنسان األساسية وتسهيل 
تجنيس المهاجرين عديمي 

الجنسية.  

المعالم الرئيسية

● أن تقوم ٧0 دولة بتحديد المهاجرين من خالل إجراءات تحديد حاالت 
انعدام الجنسية التي تؤدي إلى وضع قانوني يسمح باإلقامة ويضمن 
التمتع بحقوق اإلنسان األساسية وتسهيل تجنيس المهاجرين عديمي 

الجنسية.    
الهدف بحلول عام 2024

السياق

علــى الرغــم مــن أن معظم األشــخاص عديمي الجنســية يبقون 
فــي مســقط رأســهم، فــإن بعــض يتركهــا ويصبــح مهاجــرا أو 
ــة مــن  ــة أقلي ــو الجنســية مــن هــذه الفئ ــا. ويشــكل عديم الجئ
الســكان عديمــي الجنســية علــى مســتوى العالــم ولكــن الكثيــر 
ــية  ــو الجنس ــم عديم ــى أنه ــم عل ــراف به ــم االعت ــم يت ــم ل منه
ــل  ــوق اإلنســان مث ــرة بالنســبة لحق ويواجهــون مشــاكل خطي
االحتجــاز لفتــرات طويلــة أو متكــررة والعــوز والحاجــة. 
فــي كثيــر مــن األحيــان، فليــس هنــاك دولــة تمنحهــم اإلقامــة 
القانونيــة وســلطات بلدهــم األم ال تعيــد إدخالهــم. وعلــى 
الرغــم مــن أن بعــض الــدول قامــت بطــرح آليــات لتحديــد مــا 
ــة  ــرارات اإليجابي ــإن الق ــم الجنســية، ف إذا كان المهاجــر عدي
ــة  ــمح باإلقام ــي يس ــع قانون ــى وض ــرورة إل ــؤدي بالض ال ت

ــوق اإلنســان األساســية وتســهيل التجنيــس. ــع بحق والتمت

كيف يمكن تطبيق نقطة العمل؟

عديمــي  األشــخاص  بشــأن وضــع  اتفاقيــة 1954  تحــدد 
الجنســية نظامــا لحمايــة حقــوق عديمــي الجنســية. وتقتضــي 
اتفاقيــة عــام 1954 مــن الــدول وضــع إجــراءات تحديــد مــن 
هــم عديمــو الجنســية ضمــن أراضيها، بمــن فيهــم المحتجزون 
الذيــن ال يمكــن طردهــم. ويســمح تحديــد حــاالت انعــدام 
الجنســية للمهاجريــن عديمــي الجنســية بالحصــول علــى إقامــة 
ــع بحقــوق اإلنســان  ــة تســمح لهــم بدورهــا بالتمت ــة آمن قانوني

ــس.  ــة للتجني ــع عــدد الســنوات المطلوب األساســية وتجمي
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ــس لتســهيل  ــات وإجــراءات التجني ــل متطلب ــد مــن تعدي وال ب
علــى  الجنســية  والمهاجريــن عديمــي  الالجئيــن  حصــول 
الجنســية؛ مثــال، مــن خــالل تخفيــض عــدد ســنوات اإلقامــة 
المطلوبــة أو تخفيــض رســوم الطلــب أو إلغائهــا. وال بــد أيضا 
مــن تســهيل الوصــول إلــى المعلومــات المتعلقــة ب متطلبــات 
التجنيــس. ويمكــن للــدول أن تتخــذ هــذه اإلجــراءات حتــى لــو 
ــة  ــر األدل ــام 1954. وتظه ــة ع ــي اتفاقي ــن عضــوا ف ــم تك ل
أن وضــع إجــراءات تحديــد حــاالت انعــدام الجنســية ال يزيــد 
مــن هجــرة عديمــي الجنســية إلــى أراضــي الــدول التــي تضــع 

مثــل هــذه اإلجــراءات. 

كيــف يمكــن للمفوضيــة الســامية لألمــم 
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن أن تســاعد؟

النشاطات الرئيسية

1- تأييد وتقديم االستشارات الفنية للوزارات والبرلمانات 
المعنية لوضع إجراءات تحديد حاالت انعدام الجنسية 

وأنظمة الحماية.

2- تقديم التدريب لرفع قدرات الهيئات الحكومية للقيام 
بتحديد حاالت انعدام الجنسية.

3- دعم وضع عمليات فحص لتحسين عملية تحديد 
األشخاص عديمي الجنسية المحتجزين لغايات تتعلق 
بالهجرة وضمان اطالق سراحهم من الحجز بانتظار 

قرار بشأن وضعهم بما يتماشى مع مراقبة احتجاز 
المهاجرين: الدليل العملي 2014. 5 

4- تعزيز التجنيس كحل للمهاجرين والالجئين عديمي 
الجنسية وإبراز الحاجة إلى تبني إجراءات ميسرة تأخذ 

بعين االعتبار االحتياجات الخاصة لهذه المجموعات.

5- تنظيم زيارات دراسية من قبل الحكومات المعنية إلى 
الدول التي تملك إجراءات تحديد حاالت انعدام الجنسية 

واضحة وثابتة.

6- تشجيع الدول غير األعضاء في اتفاقية عام 1954 
على االنضمام إليها وفقا للنشاطات الواردة في نقطة 

العمل 9.

مــا هــي الظــروف الحاليــة التــي يمكــن 
أن تســهل تنفيــذ نقطــة العمــل؟

● التعهــدات بوضــع إجــراءات تحديــد حاالت انعدام الجنســية 
ــوزاري  ــاع ال ــي االجتم ــة ف ــا دول معين ــت به ــي قام والت
للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن لعــام 

.2011

ــد  ــك إجــراءات تحدي ــي تمل ــدول الت ــن ال ــدد م ــتعداد ع ● اس
حــاالت انعــدام الجنســية لتوفيــر الدعــم الفنــي للحكومــات 

ــدرس وضــع هــذه اإلجــراءات. ــي ت الت

ــام  ــذ ع ــام 1954 من ــة ع ــى اتفاقي ــة إل ــت 18 دول ● انضم
2011 وهنــاك عــدد منهــا يــدرس اإلجــراءات التــي ســيتم 

تطبيقهــا. 

● يحتــاج عــدد مــن الــدول التــي لديهــا بالفعــل آليــات داخليــة 
ــط  ــى ضمــان رب ــط إل ــد حــاالت انعــدام الجنســية فق لتحدي
تلــك اآلليــات بمنــح وضــع قانونــي يســمح باإلقامــة والتمتــع 

بحقــوق اإلنســان األساســية وتســهيل التجنيــس.

5 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، جمعية الوقاية من التعذيب وتحالف االحتجاز الدولي، مراقبة احتجاز المهاجرين: دليل عملي 2014، متوفر على
http://www.refworld.org/docid/53706e354.html 
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ــذ  ــه تنفي ــي تواج ــات الت ــي العقب ــا ه م
ــل؟ ــة العم نقط

ــد حــاالت  ــام بتحدي ــة للقي ــدرات الحكومي ــى الق ــار إل ● االفتق
ــدام الجنســية انع

● ســوء فهــم بعــض الحكومــات بــأن وضــع اإلجــراءات 
ــى  ــية إل ــي الجنس ــخاص عديم ــرة األش ــى هج ــيؤدي إل س

ــة. ــل الحماي ــن اج ــا م أراضيه

● قلــة المعلومــات حــول وجــود أو حجــم المهاجريــن عديمــي 
الجنســية فــي الــدول. 

السياســات  بعــض  تايالنــد  وضعــت 
واإلجــراءات التــي يمكنهــا المســاعدة علــى 
ــية  ــي الجنس ــخاص عديم ــن أن األش ــد م التأك
ــالل، وخاصــة  ــل الت ــى قبائ ــون إل ــن ينتم الذي
الشــباب مثــل كينــغ، يمكنهــم الحصــول علــى 

التايالنديــة. الجنســية 
© المفوضية / روجر أرنولد ، 201٧
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نقطة العمل ٧:
ضمان تسجيل الوالدات لمنع انعدام الجنسية

● )من المستحيل توفير نقطة بداية لنقطة العمل هذه. فوفقا ألرقام عام 2010 الواردة عن منظمة األمم المتحدة 
للطفولة، فإن 230 مليون طفل تحت سن 5 سنوات ال يزالون غير مسجلين. وليس هناك معلومات متوفرة 

حول عدد األطفال الذي ظلوا عديمي الجنسية نتيجة لذلك(.

المعالم الرئيسية

● عدم وجود حاالت غير مبلغ عنها النعدام الجنسية بسبب عدم وجود 
تسجيل لحاالت الوالدة.  الهدف بحلول عام 2024

السياق

ــي حــال  ــدام الجنســية ف ــراد خطــر انع ــن أن يواجــه األف يمك
الدولــة.  مــع  إثبــات روابطهــم  فــي  واجهتهــم صعوبــات 
واالفتقــار إلــى تســجيل الــوالدات يمكــن أن يخلــق مثــل هــذه 
ــق  ــوالدات يوث ــجيل ال ــى أن تس ــذا إل ــزى ه ــرة. ويع المخاط
ــات  ــي المعلوم ــه، وه ــم أهل ــن ه ــخص وم ــكان والدة الش م
ــل  ــن للطف ــة يمك ــد جنســية أي دول ــة لتحدي الرئيســية المطلوب
ــوالدات  ــجيل ال ــر تس ــك، يعتب ــة لذل ــا. ونتيج الحصــول عليه
هامــا لتحقيــق األهــداف التــي تنــدرج تحــت نقطــة العمــل 2. 
فــي بعــض الــدول، يمكــن أن ال يتــم تســجيل األطفــال بســبب 
ــات  ــق أو المتطلب ــم الوثائ ــجيل أو تقدي ــراءات التس ــد إج تعقي
األخــرى التــي يعتبــر مــن الصعــب تلبيتهــا. ويمكــن أن تواجــه 
مجموعــات معينــة مشــاكل خاصــة وخصوصــا األطفــال الذين 
يولــدون خــارج اطــار الزوجيــة. والســكان الُرّحــل واألطفــال 
ــد  ــرون. وق ــون والمهاج ــم الالجئ ــن فيه ــن بم ــر المواطني غي
ــة لتســجيل  ــح المســتويات المتدني يكــون مــن الصعــب تصحي
الــوالدات الحقــا بســبب عــدم وجــود إجــراءات للتســجيل 
المتأخــر لحــاالت الــوالدة أو بســبب طــول هــذه اإلجــراءات 
ــام الســكان غيــر  أو تكلفتهــا أو تعقيدهــا وبالتالــي صعوبــة قي

الموثقيــن بهــا. 

ــى  ــم عمومــا عل ــى الجنســية يت ــى أن الحصــول عل ونظــرا إل
ــى  ــار إل ــإن االفتق ــة، ف ــي كل دول ــية ف ــون الجنس ــاس قان أس

تســجيل الــوالدات بحــد ذاتــه ال يجعــل مــن األفــراد عديمــي 
المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة  تــزال  الجنســية. وال 
ــم  ــة األم ــع منظم ــل م ــي العم ــتمرة ف ــن مس ــؤون الالجئي لش
المتحــدة للطفولــة والشــركاء اآلخريــن لجمــع المزيــد مــن 
ــق  ــا يتعل ــية فيم ــة والسياس ــرات القانوني ــول الثغ ــات ح البيان
بتســجيل الــوالدات والتــي زادت مــن خطــر انعــدام الجنســية 
)والتــي تعتبــر ذات صلــة أيضــا بموجــب نقطــة العمــل 10(. 
ويمكــن للدليــل علــى زواج األهــل أيضــا أن يؤثــر علــى 
إمكانيــة تســجيل الطفــل عنــد الــوالدة وإمكانيــة حصولــه علــى 
الجنســية وهــذا جانــب آخــر يحتــاج إلــى المزيــد مــن البيانــات 

بشــأنه. 

كيف يمكن تطبيق نقطة العمل؟

تســجيل الــوالدات التــي تقــع ضمن أراضي أي دولة مســؤولية 
كل دولــة. ومــن المهــم جــدا تســجيل كل طفــل عنــد الــوالدة. 
ولكــن، وبالنظــر إلــى أن تســجيل الــوالدات ال يتــم دائمــا فــي 
ــى إجــراءات مــن  ــدول أيضــا إل ــاج ال ــت المناســب، تحت الوق
اجــل التســجيل المتأخــر لحــاالت الــوالدة ويمكــن أن تــدرس 
ــن.  ــنا والبالغي ــر س ــال األكب ــجيل األطف ــالت لتس ــام بحم القي
ويجــب أن يكــون تســجيل الــوالدات مجانيــا وســهال وان يتــم 

علــى أســس غيــر تمييزيــة. 
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كيف يمكن للمفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين أن تساعد؟

النشاطات الرئيسية

1- دعم الدول لتحديد العقبات القانونية واإلجرائية والعملية 
بما في ذلك العقبات التي تواجهها على مستوى المجتمع 

لتسجيل الوالدات.

2- تعزيز تسجيل الوالدات من خالل تسهيل القيام 
باإلجراءات على مستوى المجتمع ونشر فرق متنقلة 

لمعالجة أوجه القصور الموجودة ودمج تسجيل 
الوالدات مع البرامج العامة األخرى مثل البرامج 

المتعلقة بوالدات األطفال ورعاية الطفولة واألمومة 
والتطعيم والتعليم. 

3- تكميل جهود منظمة األمم المتحدة للطفولة والهيئات 
اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة وصندوق األمم المتحدة 

للسكان ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي والبنك الدولي وبنود التنمية اإلقليمية والجهات 

المانحة ثنائية األطراف وذلك في سياق اطار عمل 
األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، لتعزيز وتوفير الدعم 
الفني لتسجيل الوالدات وتحسين تسجيل الحالة المدنية 

وأنظمة اإلحصاءات الحيوية. 

4- دعم تقديم المعلومات والمساعدة القانونية وحمالت 
التوثيق لمساعدة األفراد عديمي الجنسية واألفراد الذين 
يواجهون خطر انعدام الجنسية في تقديم طلبات تسجيل 

الوالدات. 

ــل  ــإن تدخ ــك، ف ــا لذل ــن خالف ــر المعني ــكان غي ــبة للس وبالنس
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ســيكون 
ــح الجنســية  ــا تصب ــو عندم ــى ســياق محــدد وه مقتصــرا عل
موضــع شــك، بالنظــر إلــى تزايــد مخاطــر انعــدام الجنســية. 
ــإن  ــوالدات، ف ــي مجــال تســجيل ال ــم ف ــى خبرته وبالنظــر إل
ــات  ــرى والمنظم ــدة األخ ــم المتح ــات األم ــع هيئ ــراكة م الش

ــا.  ــا ضروري ــر مطلب ــة يعتب ــر الحكومي ــة وغي اإلقليمي

ما هي الظروف الحالية التي يمكن أن 
تسهل تنفيذ نقطة العمل؟

● التعهــدات المقدمــة مــن دول معينــة بتســجيل الحالــة المدنية 
فــي ســياق االجتمــاع الــوزاري للمفوضيــة الســامية لألمــم 
لعــام 2011 وااللتزامــات  الالجئيــن  المتحــدة لشــؤون 
المقدمــة فــي ســياق المراجعــة الدوريــة العالميــة لمجلــس 
حقــوق اإلنســان والتوصيــات المرفوعــة لــدول معينــة مــن 
قبــل هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم 

المتحــدة واإلجــراءات الخاصــة.

والهيئــات  للطفولــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة  كرســت   ●
اإلقليميــة التابعــة لألمــم المتحــدة وصنــدوق األمــم المتحــدة 
األمــم  وبرنامــج  العالميــة  الصحــة  ومنظمــة  للســكان 
المتحــدة اإلنمائــي والبنــك الدولــي وبنــود التنميــة اإلقليميــة 
مــوارد ضخمــة  األطــراف  ثنائيــة  المانحــة  والجهــات 

لمعالجــة هــذه القضايــا فــي الســنوات األخيــرة. 

ــدة  ــي األجن ــى األرجــح ف ــوالدات عل ● ســينعكس تســجيل ال
ــا بعــد عــام 2015. ــة لم التنموي

● نظريــا، فــإن كافــة الــدول هــي أطــراف فــي اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل و/أو العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية التــي تعتــرف بحــق كل طفــل فــي تســجيله عنــد 

الــوالدة.

● هنــاك عــدد مــن المبــادرات اإلقليميــة بيــن الحكومــات 
المدنيــة  الحالــة  تســجيل  لتحســين  بالفعــل  القائمــة 
اإلفريقــي  البرنامــج  )مثــل،  الحيويــة  واإلحصــاءات 
الحالــة  تطــورات  تســجيل  ألنظمــة  الســريع  للتحســين 
المدنيــة ووضــع إحصائيــات الحالــة المدنيــة فــي إفريقيــا، 
والخطــة االســتراتيجية اإلقليميــة لتحســين ألنظمــة تســجيل 
تطــورات الحالــة المدنيــة ووضــع إحصائيــات الحالــة 
المدنيــة فــي آســيا والمحيــط الهــادي ودعــوة منظمــة الــدول 
األمريكيــة للتســجيل العالمــي لحــاالت الــوالدة بحلــول عــام 

 .)2015
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ما هي العقبات التي تواجه تنفيذ نقطة 
العمل؟

ــب  ــن الصع ــة وم ــر مكتمل ــية غي ــكان األساس ــات الس ● بيان
قيــاس التقــدم ألن العديــد مــن األفــراد الذيــن تمــت اإلشــارة 
اليهــم فــي نقطــة العمــل هــذه غيــر موثقيــن بتاتــا وبالتالــي 

ال يظهــرون فــي أي إحصــاءات موجــودة.

ــؤدي  ــي ت ــة لبعــض المشــاكل الت ــة المنتظم ● بســبب الطبيع
إلــى مســتويات متدنيــة مــن تســجيل الــوالدات، فــإن حلهــا 

قــد يكــون أيضــا مكلفــا جــدا. 

لقــد كانــت الجهــود التــي بذلتهــا األردن لتوفيــر 
النازحيــن  شــهادات ميــالد لألطفــال الســوريين 
بســبب النــزاع حيويــة ومهمــة فــي المســاعدة علــى 
ــال. ــؤالء األطف ــية له ــدام الجنس ــر انع ــع مخاط من

© المفوضية / كريستوفر هيرفيج ، 2015
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نقطة العمل ٨:
إصدار وثائق الجنسية لمن يستحقونها 

● 20% من الدول على األقل يوجد فيها سكان يستحقون الجنسية بموجب 
القانون ولكنهم ال يمكنهم الحصول على أدلة موثقة على الجنسية. نقطة البداية 

بحلول عام 2020:

● تخفيض نسبة الدول التي يوجد 
فيها سكان يستحقون الجنسية 

بموجب القانون ولكن ال يمكنهم 
الحصول على أدلة موثقة على 

الجنسية إلى %10.

بحلول عام 201٧:

● تخفيض نسبة الدول التي يوجد 
فيها سكان يستحقون الجنسية 

بموجب القانون ولكن ال يمكنهم 
الحصول على أدلة موثقة على 

الجنسية إلى %15.

المعالم الرئيسية

● عدم وجود دول فيها سكان يستحقون الجنسية بموجب القانون ولكن ال 
يمكنهم الحصول على أدلة موثقة على الجنسية.  الهدف بحلول عام 2024

السياق

يمكــن أن تســتمر معانــاة األفــراد مــن انعــدام الجنســية نظــرا 
لعــدم قدرتهــم علــى الحصــول علــى وثائــق تثبــت جنســيتهم. 
ــؤدي  ــية الم ــق الجنس ــران وثائ ــن أن يحصــل نك ــن، يمك ولك
إلــى انعــدام الجنســية بســبب التمييــز ضــد مجموعــات معينــة 
غيــر معتــرف بهــم كمواطنيــن؛ وتشــير المعلومــات المتوفــرة 
ــية.  ــدام الجنس ــيا النع ــببا رئيس ــدد س ــر يع ــذا األم ــى أن ه إل
وتســتند نقطــة البدايــة أعــاله علــى المعلومــات المتوفــرة 
ــة، وال تعكــس الحجــم الكامــل للمشــكلة.  ــر المكتمل ولكــن غي
واالفتقــار إلــى وثائــق الجنســية لوحــده ال يعنــي عــادة أن 

ــم الجنســية.  الشــخص عدي

كيف يمكن تنفيذ نقطة العمل؟

مــن الهــام جــدا بالنســبة لمــن يســتحقون الجنســية الحصــول 
علــى وثائــق الجنســية. وال بــد أن تكــون إجــراءات الحصــول 
ــة  ــة بطريق ــة ومطبق ــة التكلف ــهلة وقليل ــق س ــذه الوثائ ــى ه عل
غيــر تمييزيــة. ويجــب تجنــب اإلجــراءات البطيئــة والطويلــة 

والمتطلبــات المرهقــة بالنســبة لمقدمــي الطلبــات.
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كيف يمكن للمفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين أن تساعد؟

النشاطات الرئيسية

1- دعم الدول لتحديد العقبات القانونية واإلجرائية والعملية 
التي تواجه إصدار وثائق الجنسية لمن يستحقونها.

2- تأييد وتقديم االستشارات الفنية إلصالح القوانين 
والسياسات واإلجراءات لضمان حصول من يستحقون 

الجنسية بموجب القانون على وثائق الجنسية.

3- تعزيز اإلجراءات السهلة والموحدة إلصدار وثائق 
الجنسية.

4- تقديم الدعم الفني للحكومات إلصدار وثائق الجنسية.

5- دعم حمالت المعلومات العامة لرفع الوعي بإجراءات 
الحصول على وثائق الجنسية. 

6- دعم تقديم المساعدة القانونية لمساعدة األفراد في 
طلبات الحصول على وثائق الجنسية. 

ما هي الظروف الحالية التي يمكن أن 
تسهل تنفيذ نقطة العمل؟

● التعهــدات بشــان القضايــا ذات العالقــة مــن قبــل دول 
معينــة فــي ســياق االجتمــاع الــوزاري للمفوضيــة الســامية 

ــام 2011. ــن لع ــؤون الالجئي ــدة لش ــم المتح لألم

ــة  ــدة التنموي ــي األجن ــة« ف ــة القانوني ● يمكــن طــرح »الهوي
لمــا بعــد عــام 2015.

ما هي العقبات التي تواجه تنفيذ نقطة 
العمل؟

ــب  ــن الصع ــة وم ــر مكتمل ــية غي ــكان األساس ــات الس ● بيان
قيــاس التقــدم ألن العديــد مــن األفــراد الذيــن تمــت اإلشــارة 
اليهــم فــي نقطــة العمــل هــذه غيــر موثقيــن بتاتــا وبالتالــي 

ال يظهــرون فــي أي إحصــاءات موجــودة.

ــؤدي  ــي ت ــة لبعــض المشــاكل الت ــة المنتظم ● بســبب الطبيع
إلــى مســتويات متدنيــة مــن تســجيل الــوالدات، فــإن حلهــا 

قــد يكــون أيضــا مكلفــا جــدا. 

ــل  ــل عــن 24.000 طف ــا ال يق ــتفيد م ــع أن يس ــن المتوق م
ممــن كانــوا عديمــي الجنســية أو معرضيــن لخطــر انعــدام 
الجنســية، مــن الخطــوات التــي اتخذتهــا كولومبيــا فــي 
عــام 2019، للمســاعدة فــي ضمــان حصــول األطفــال 
ــية  ــى الجنس ــن عل ــن فنزويليي ــالد ألبوي ــي الب ــن ف المولودي

الكولومبيــة.
© المفوضية / أندرو مكونيل ، 2019
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نقطة العمل ٩:
االنضمام إلى اتفاقيات األمم المتحدة الخاصة بحالالت انعدام 

الجنسية
● 61 دولة طرف في اتفاقية عام 

1961
83 دولة طرف في اتفاقية عام   ●

 1954 نقطة البداية 

بحلول عام 2020:

● 120 دولة طرف في اتفاقية عام 
.1954

● 103 دولة طرف في اتفاقية عام 
1961

بحلول عام 201٧:

● 100 دولة طرف في اتفاقية عام 
.1954

● 83 دولة طرف في اتفاقية عام 
1961

المعالم الرئيسية

● 130 دولة طرف في اتفاقية عام 
1961

● 140 دولة طرف في اتفاقية عام 
.1954 الهدف بحلول عام 2024

السياق

اتفاقيــة 1954 بشــأن وضــع األشــخاص عديمــي  تعتبــر 
انعــدام  حــاالت  خفــض  بشــأن  واتفاقيــة 1961  الجنســية 
الجنســية مــن االتفاقيــات الدوليــة الرئيســية المصممــة لضمــان 
حصــول كل شــخص علــى جنســية وتمتــع عديمــي الجنســية 
ــية ال  ــدام الجنس ــات انع ــية. واتفاقي ــان األساس ــوق اإلنس بحق
تكفــي لوحدهــا، فهــي مكملــة لمجموعــة أوســع مــن المعاييــر 
ــات  ــي اتفاقي ــواردة ف ــر ال ــدا المعايي ــة، وتحدي ــة الدولي القانوني

ــان.  ــوق اإلنس حق

ــة  ــر معامل ــى لمعايي ــد األدن ــام 1954 الح ــة ع ــدد اتفاقي وتح
األشــخاص عديمــي الجنســية فيمــا يتعلــق بعــدد مــن الحقــوق. 
وتشــمل هــذه الحقــوق، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، الحــق 
فــي التوظيــف والحــق فــي التوظيــف والســكن. وعلــى نحــو 
هــام، تضمــن اتفاقيــة عــام 1954 أيضــا لألشــخاص عديمــي 
الســفر والمســاعدة  الهويــة ووثائــق  فــي  الحــق  الجنســية 

اإلداريــة. وتحــدد اتفاقيــة عــام 1961 اطــار العمــل الدولــي 
لضمــان حــق كل شــخص فــي الجنســية. وهــي تقتضــي مــن 
ــا  ــن الجنســية فيه ــي قواني ــة ف ــدول وضــع إجــراءات وقائي ال
ــي أي وقــت الحــق. ــوالدة وف ــد ال ــع انعــدام الجنســية عن لمن

ــة بشــكل فاعــل  ــة دولي ــم أي هيئ ــم تق ــى عــام 1955، ل وحت
بالترويــج التفاقيتــي انعــدام الجنســية. ونتيجــة لذلــك، وبالرغــم 
مــن أهميتهمــا، فقــد جذبتــا عــدد قليــال جــدا مــن الــدول 
األطــراف مقارنــة مــع العديــد مــن االتفاقيــات األخــرى ذات 
الصلــة بحقــوق اإلنســان. وكانــت بعــض الــدول متحفظــة 
االلتزامــات  فهــم طبيعــة  بســبب ســوء  االنضمــام  بشــأن 
المفروضــة بموجــب اتفاقيــات انعــدام الجنســية، مثــل االعتقــاد 
بأنهــا ســتفرض عليهــم متطلبــات عمــل تقاريــر مرهقــة )فــي 
واقــع األمــر، فــإن اتفاقيــة عــام 1961 ال تقتضــي أي تقاريــر 
ــة عــام 1954 تقتضــي الحــد األدنــى مــن التقاريــر(.  واتفاقي
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كيف يمكن تطبيق نقطة العمل؟

ترتبــط زيــادة عــدد الــدول األعضــاء فــي اتفاقيــة عــام 1954 
ــع  ــي وض ــا تقتض ــث أنه ــل 6 حي ــة العم ــق بنقط ــكل وثي بش
إجــراءات تحديــد لحــاالت انعــدام الجنســية وأُطــر عمــل 
قانونيــة لحمايــة األشــخاص عديمــي الجنســية. وتعتبــر زيــادة 
انضمــام الــدول إلــى اتفاقيــة عــام 1961 جوهريــة لســد الهــوة 
فــي قوانيــن الجنســية التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى انعــدام 

ــل 2 و5.  ــاط العم ــي نق ــواردة ف ــدا ال ــية، وتحدي الجنس

كيــف يمكــن للمفوضيــة الســامية لألمــم 
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن أن تســاعد؟

النشاطات الرئيسية

ــع  ــراز مناف ــة إلب ــات المعني ــوزارات والبرلمان ــد ال 1- تأيي
االنضمــام إلــى اتفاقيــات انعــدام الجنســية والتأكيــد علــى 
ــدول  ــا ال ــي تقدمه ــات الت ــام وااللتزام ــدات االنضم تعه
فــي ســياق المراجعــة الدوريــة العالميــة لمجلــس حقــوق 
اإلنســان وتوصيــات هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان 

التابعــة لألمــم المتحــدة عنــد اللــزوم.

ــات  ــي المنتدي ــات انعــدام الجنســية ف ــراز قيمــة اتفاقي 2-  إب
ــددة األطــراف. متع

3- تقديــم االستشــارات الفنيــة بشــان الجوانــب الرســمية 
ــق  ــة لتطبي ــب الخطــوات الضروري ــى جان ــام إل لالنضم

ــية. ــدام الجنس ــات انع اتفاقي

مــا هــي الظــروف الحاليــة التــي يمكــن 
أن تســهل تنفيــذ نقطــة العمــل؟

الــوزاري  االجتمــاع  فــي  باالنضمــام   34 تعهــدات   ●
للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 
لعــام 2011. وقبــول 25 دولــة لتوصيــات االنضمــام إلــى 
اتفاقيــات انعــدام الجنســية التــي تمــت فــي ســياق المراجعــة 
ــات  ــان والتوصي ــوق اإلنس ــس حق ــة لمجل ــة العالمي الدوري
المرفوعــة لــدول معينــة مــن قبــل هيئــات معاهــدات حقــوق 
ــراءات الخاصــة. ــدة واإلج ــم المتح ــة لألم ــان التابع اإلنس

ــذ  ــوع. ومن ــذا الموض ــول ه ــر ح ــم كبي ــا زخ ــاك حالي ● هن
ــم  ــامية لألم ــة الس ــت المفوضي ــا اطلق ــام 2011، عندم ع
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن حملــة لزيــادة عــدد المنضميــن 
ــى  ــة إل ــدام الجنســية، انضمــت 2٧ دول ــات انع ــى اتفاقي إل

ــا.  ــن أو كليهم ــن االتفاقيتي ــدة م واح

ــذ  ــه تنفي ــي تواج ــات الت ــي العقب ــا ه م
ــل؟ ــة العم نقط

● بالنظــر إلــى وضــع بعــض الــدول فيمــا يتعلــق بالمعاهــدات 
ــح  ــر المرج ــن غي ــان، فم ــوق اإلنس ــة بحق ــة المتعلق الدولي
تحقيــق انضمــام علــى مســتوى العالــم إلــى كال االتفاقيتيــن 
ــر طموحــا  ــإن الهــدف يعتب ــك ف ــادم. ولذل ــد الق خــالل العق
علــى  االنضمــام  عــن  بعيــدا  ولكــن  للتحقيــق،  وقابــال 

ــم. مســتوى العال
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نقطة العمل 10:
تحسين البيانات النوعية والكمية حول أعداد عديمي الجنسية

● توفر البيانات السكانية النوعية 
حول السكان عديمي الجنسية 
للعلن في 45 دولة على األقل 

توفر البيانات السكانية الكمية   ●
حول السكان عديمي الجنسية 

للعلن في ٧5 دولة  
نقطة البداية 

بحلول عام 2020:

● توفر البيانات الكمية حول السكان 
عديمي الجنسية في 120 دولة 

توفر البيانات النوعية حول   ●
السكان عديمي الجنسية في 100 

دولة على األقل

بحلول عام 201٧:

●  توفر البيانات الكمية حول 
السكان عديمي الجنسية في 100 

دولة 
توفر البيانات النوعية حول   ●

السكان عديمي الجنسية في ٧0 
دولة على األقل

المعالم الرئيسية

● توفر البيانات النوعية حول 
السكان عديمي الجنسية للعلن في 

120 دولة على األقل

● توفر البيانات الكمية حول السكان 
عديمي الجنسية للعلن في 150 

دولة
الهدف بحلول عام 2024

السياق

يعتبــر قيــاس انعــدام الجنســية مســألة معقــدة بالنظــر إلــى أن 
األشــخاص عديمــي الجنســية غالبــا مــا يعيشــون فــي أوضــاع 
ــب،  ــي األغل ــى هامــش المجتمــع. وف ــة بالمخاطــر عل محفوف
فــإن األشــخاص عديمــي الجنســية غيــر موثقيــن إضافــة إلــى 
تجاهلهــم مــن قبــل الســلطات وعــدم إحصائهــم فــي الســجالت 
اإلداريــة العامــة وقواعــد البيانــات. وغالبيتهــم ال يكونــون 
مشــمولين حتــى فــي التعــداد الســكاني. ومــن بيــن 142 تعــداد 
ســكاني تــم القيــام بهــا منــذ عــام 2005، والتــي تملــك األمــم 
المتحــدة االســتبيانات التــي تتــم اســتخدامها فيهــا، فــإن 112 
ــذه  ــن ه ــن بي ــط شــملت ســؤاال عــن الجنســية وم اســتبيانا فق
112، فــإن أقــل مــن 25% شــملت خيــارا مســبقا للمشــاركين 
فــي التعــداد لتســجيل اســتجابات مــع يعتبــرون أنفســهم عديمي 

الجنســية.

ــمل  ــذي يش ــي، ال ــل النوع ــة والتحلي ــات الكمي ــر البيان وتعتب
تقييــم نطــاق الحالــة مــن حيــث حجمهــا وانتشــارها الجغرافي؛ 
وحالــة الســكان المتضرريــن )بمــا في ذلــك تركيبتهم الســكانية 
والبيانــات المصنفــة حســب الجنــس والعمــر(؛ وتحليل أســباب 
وتأثيــرات انعــدام الجنســية )مــن حيــث الحقــوق المدنيــة 
والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة(؛ ولمحــة عامــة عــن 
عقبــات واحتماليــات الحلــول، ضروريــة بالنســبة للــدول مــن 
اجــل االســتجابة الكافيــة النعــدام الجنســية وتمكيــن المفوضيــة 
الوفــاء  مــن  الالجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية 
ــذ  ــي تنفي ــرز ف ــدم المح ــاس التق ــى قي ــة إل ــا إضاف بالتزاماته

ــة.  خطــة العمــل العالمي
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كيف يمكن تطبيق نقطة العمل؟

يمكــن جمــع اإلحصــاءات والمعلومــات حــول حالــة الســكان 
ــات، بمــا  عديمــي الجنســية باســتخدام مجموعــة مــن المنهجي
فــي ذلــك تحليــل بيانــات الســجل المدنــي والتعــدادات الســكانية 

واالســتطالعات والدراســات المســتهدفة. 

ــدام الجنســية  ــد حــاالت انع وســيؤدي وضــع إجــراءات تحدي
ــي  ــدول الت ــي ال ــدة ف ــات جدي ــى بيان ــا لنقطــة العمــل 6 إل وفق
ــز  ــاهم تعزي ــية. وسيس ــي الجنس ــن عديم ــتضيف مهاجري تس
ــا  ــة وفق ــة اإلحصــاءات الحيوي ــة وأنظم ــة المدني ــجل الحال س

ــة.  ــات الكمي ــر المعلوم ــي توفي ــل ٧ ف لنقطــة العم

كيــف يمكــن للمفوضيــة الســامية لألمــم 
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن أن تســاعد؟

النشاطات الرئيسية

1- تأييــد شــمول أســئلة تتعلــق بالجنســية فــي تعــدادات 
ــي عــام  ــدأ ف ــي تب ــام 2020 والت الســكان والمســاكن لع

2015، مــن خــالل:

● شــمول توصيــة فــي المراجعــة القادمــة التــي ســتقوم بهــا 
شــعبة اإلحصــاءات فــي األمــم المتحــدة لمبــادئ وتوصيات 

تعــدادات الســكان والمســاكن.

ــة، بالتنســيق مــع  ــاش مــع مكاتــب اإلحصــاءات الوطني ● نق
صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان وهيئــات األمــم المتحــدة 

اإلقليميــة

تتضمــن  مســتهدفة  ودراســات  باســتطالعات  القيــام   -2
ــة  ــات عديم ــراد والمجموع ــع األف ــاركية م ــات تش تقييم
ــم الخدمــات  ــق وتقدي ــات التســجيل والتوثي الجنســية لغاي
العامــة والحفــاظ علــى القانــون والنظــام والتخطيــط 

ــة. للتنمي

3- جمــع وتحليــل البيانــات المتوفــرة حــول الســكان عديمــي 
ــع  ــي المجتم ــل العب ــن قب ــا م ــم جمعه ــي ت ــية الت الجنس

المدنــي ومشــاركتها مــع الحكومــات.

مــا هــي الظــروف الحاليــة التــي يمكــن 
أن تســهل تنفيــذ نقطــة العمــل؟

● ستشــير التوصيــات المقبلــة لشــعبة اإلحصــاءات فــي األمــم 
المتحــدة والهيئــات اإلقليميــة إلــى شــمول أســئلة حــول 

ــداد الســكاني.  ــي اســتطالعات التع الجنســية ف

● الخبــرة المكتســبة مــن االســتطالعات والدراســات الســابقة 
حــول الســكان عديمــي الجنســية تعنــي أن المفوضيــة 
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن والشــركاء 

ــال. ــذا المج ــي ه ــرة ف ــرة كبي ــون اآلن خب يملك

ــذ  ــه تنفي ــي تواج ــات الت ــي العقب ــا ه م
ــل؟ ــة العم نقط

● تعتبــر مســألة تحديــد األشــخاص عديمــي الجنســية مســألة 
متأصلــة الصعوبــة لعــدد مــن األســباب بمــا فــي ذلــك 
أنهــم غالبــا غيــر راغبيــن فــي تحديدهــم نظــرا الفتقارهــم 

ــن. ــي اآلم للوضــع القانون
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نقاط العمل العشر إلنهاء انعدام الجنسية



لمحة عامة:
تحدد اللمحة العامة:

• ملخص الغاية من خطة العمل الوطنية؛ و
• المنهجية المستخدمة لصياغة خطة العمل الوطنية )بما في ذلك أي استشارات مع األطراف المعنية(؛ و

• نقاط العمل المحدد التي تم اختيارها وأسباب االختيار؛ و
• أي آليات للمراقبة والتقييم 

نقاط العمل
نقطة العمل: )اختر واحدة من خطة العمل العالمية(

الســياق الوطنــي: وصــف موجــز للســياق التاريخــي والحالــي للمشــكلة التــي ســتعالجها نقطــة العمــل إضافــة إلــى الظــروف التــي يمكــن 
أن تســهل تنفيــذ نقطــة العمــل وأي عقبــات تواجــه تنفيذهــا(.

نقطة العمل

المعالم الرئيسيةالهدف نقطة البداية 
)وصف الوضع الحالي الذي ستعالجه نقطة 

العمل(
)وصف النتيجة المرحلية )المعلم )المعالم( )وصف النتيجة النهائية وتاريخ تحقيقها(

الرئيسية( التي تدعم تحقيق الهدف والتاريخ 
المتوقع لتحقيق كل معلم رئيسي. يجب أن 

يكون لكل نقطة عمل عدة معالم رئيسية(

مؤشر األداء )تحديد مؤشر األداء للنتيجة 
النهائية(

الدعم من المفوضية السامية لألمم الجهة المسؤولةالنشاطات
المتحدة لشؤون الالجئين/ األطراف 

المعنية األخرى 
)وصــف النشــاطات التــي ســيتم تنفيذهــا لتحقيــق 

المعالــم الرئيســية )واحــدة لــكل صنــدوق((
تنفيــذ  عــن  المســؤولة  الجهــات  )وصــف 

ت( طا لنشــا ا

ــة  ــه المفوضي ــذي تقدم ــم ال ــوع الدع )وصــف ن
الالجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية 

واألطــراف المعنيــة األخــرى لــكل نشــاط(

نقطة العمل: )اختر واحدة من خطة العمل العالمية(
السياق الوطني: وصف موجز للسياق التاريخي والحالي للمشكلة التي ستعالجها نقطة العمل إضافة إلى الظروف التي يمكن أن تسهل 

تنفيذ نقطة العمل وأي عقبات تواجه تنفيذها(.

المعالم الرئيسيةالهدف نقطة البداية 
)وصــف الوضــع الحالــي الــذي ســتعالجه نقطــة 

العمــل(
)وصف النتيجة المرحلية )المعلم )المعالم( )وصف النتيجة النهائية وتاريخ تحقيقها(

الرئيسية( التي تدعم تحقيق الهدف والتاريخ 
المتوقع لتحقيق كل معلم رئيسي. يجب أن 

يكون لكل نقطة عمل عدة معالم رئيسية(

مؤشر األداء )تحديد مؤشر األداء للنتيجة 
النهائية(

الدعم من المفوضية السامية لألمم الجهة المسؤولةالنشاطات
المتحدة لشؤون الالجئين/ األطراف 

المعنية األخرى 
)وصــف النشــاطات التــي ســيتم تنفيذهــا لتحقيــق 

المعالــم الرئيســية )واحــدة لــكل صنــدوق((
تنفيــذ  عــن  المســؤولة  الجهــات  )وصــف 

ت( طا لنشــا ا
)وصف نوع الدعم الذي تقدمه المفوضية 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
واألطراف المعنية األخرى لكل نشاط(

يرجى تكرار الجدول أعاله لكل نقطة عمل إضافية 

الملحق 1:
نموذج عينة خطة العمل الوطنية إلنهاء انعدام الجنسية
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نقطة العمل المعيار
المعنية 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
المادة 15

1-  لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

2- ال يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

٨-1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المادة 16 

٨لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

المادة 24 
1- يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته ويعطى اسما يعرف به.

2- لكل طفل حق في اكتساب جنسية. 

2,3,٧

المادة 26 
النــاس جميعــاً ســواء أمــام القانــون ويتمتعــون دون أي تمييــز بحــق متســاو فــي التمتــع بحمايتــه. وفــي هذا 
الصــدد يجــب أن يحظــر القانــون أي تمييــز وأن يكفــل لجميــع األشــخاص علــى الســواء حمايــة فعالــة مــن 
التمييــز ألي ســبب، كالعــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي سياســيا أو غيــر سياســي، 

أو األصــل القومــي أو االجتماعــي، أو الثــروة أو النســب، أو غيــر ذلــك مــن األســباب.

4

اتفاقية حقوق الطفل 
المادة 2

ــع  ــل يخض ــكل طف ــا ل ــة وتضمنه ــذه االتفاقي ــي ه ــة ف ــوق الموضح ــراف الحق ــدول األط ــرم ال 1- تحت
لواليتهــا دون أي نــوع مــن أنــواع التمييــز، بغــض النظــر عــن عنصــر الطفــل أو والديــه أو الوصــي 
القانونــي عليــه أو لونهــم أو جنســهم أو لغتهــم أو دينهــم أو رأيهــم السياســي أو غيــره أو أصلهــم القومــي 

أو اإلثنــي أو االجتماعــي، أو ثروتهــم، أو عجزهــم، أو مولدهــم، أو أي وضــع آخــر.

2- تتخــذ الــدول األطــراف جميــع التدابيــر المناســبة لتكفــل للطفــل الحمايــة مــن جميــع أشــكال التمييــز أو 
العقــاب القائمــة علــى أســاس مركــز والــدي الطفــل أو األوصيــاء القانونييــن عليــه أو أعضــاء األســرة، 

أو أنشــطتهم أو آرائهــم المعبــر عنهــا أو معتقداتهــم.

4

المادة ٧
ــي اكتســاب  ــي اســم والحــق ف ــه ف ــذ والدت ــه الحــق من ــون ل ــورا ويك ــه ف ــد والدت ــل بع 1- يســجل الطف

ــا. ــي رعايتهم ــه وتلق ــة والدي ــي معرف ــكان، الحــق ف ــدر اإلم ــه ق ــون ل ــية، ويك جنس

2- تكفــل الــدول األطــراف إعمــال هــذه الحقــوق وفقــا لقانونهــا الوطنــي والتزاماتهــا بموجــب الصكــوك 
الدوليــة المتصلــة بهــذا الميــدان، وال ســيما حيثمــا يعتبــر الطفــل عديــم الجنســية فــي حــال عــدم القيــام 

بذلــك.

1,2,3,٧

الملحق 2:
المعايير الدولية الرئيسية 
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االتفاقية الدولية إللغاء كافة أشكال التمييز العنصري 
المادة 5

ــان  ــكاله، وبضم ــة أش ــه بكاف ــز العنصــري والقضــاء علي ــدول األطــراف بحظــر التميي ــد ال )......( تعه
حــق كل إنســان، دون تمييــز بســبب العــرق أو اللــون أو األصــل القومــي أو االثنــي، فــي المســاواة أمــام 

ــة:  ــع بالحقــوق التالي القانــون، ال ســيما بصــدد التمت
د. الحقوق المدنية األخرى، وال سيما: 

3. الحق في الجنسية.

4

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
المادة ٩ 

1- تمنــح الــدول األطــراف المــرأة حقوقــا مســاوية لحقــوق الرجــل فــي اكتســاب جنســيتها أو تغييرهــا أو 
االحتفــاظ بهــا. وتضمــن بوجــه خــاص أال يترتــب علــى الــزواج مــن أجنبــي، أو علــى تغييــر الــزوج 
لجنســيته أثنــاء الــزواج، أن تتغيــر تلقائيــا جنســية الزوجــة، أو أن تصبــح بــال جنســية، أو أن تفــرض 

عليهــا جنســية الــزوج.

2- تمنح الدول األطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

3

اتفاقية 1٩54 بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسية
6االتفاقية بأكملها

المادة 32
ــي  ــذل عل ــيتها، وتب ــم جنس ــية ومنحه ــي الجنس ــتيعاب عديم ــكان اس ــدر اإلم ــدة بق ــدول المتعاق ــهل ال تس
الخصــوص كل مــا فــي وســعها لتعجيــل إجــراءات التجنــس وتخفيــض أعبــاء ورســوم هــذه اإلجــراءات 

إلــي أدنــي حــد ممكــن.
1,6

اتفاقية 1٩61 بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية
المادة 1

1. تمنــح كل دولــة متعاقــدة جنســيتها للشــخص الــذي يولــد فــي إقليمهــا ويكــون لــوال ذلــك عديــم الجنســية 
).....(

2

المادة 2
مــا لــم يثبــت العكــس، يعتبــر اللقيــط الــذي يعثــر عليــه فــي إقليــم دولــة متعاقــدة مولــودا فــي هــذا اإلقليــم 

مــن أبويــن يحمــالن جنســية هــذه الدولــة.
2

المادة 4
1. تمنــح كل دولــة متعاقــدة جنســيتها ألي شــخص لــم يولــد فــي إقليــم دولــة متعاقــدة ويكــون لــوال ذلــك 

عديــم الجنســية، إذا كان أحــد أبويــه بتاريــخ والدتــه متمتعــا بجنســية تلــك الدولــة األولــي )....(
2

المادة ٩
ال يجــوز للــدول المتعاقــدة تجريــد أي شــخص أو أيــة مجموعــة مــن األشــخاص مــن جنســيتهم ألســباب 

عنصريــة أو إثنيــة أو دينيــة أو سياســية.
4
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المادة 10
1- يجــب أن تتضمــن أيــة معاهــدة تعقــد بيــن دولــة متعاقــدة وتنــص علــي نقــل إقليــم مــا أحكامــا تســتهدف 
ــة  ــي كل دول ــل. وعل ــذا النق ــل ه ــية بفع ــم الجنس ــح عدي ــرض أي شــخص ألن يصب ــدم تع ــان ع ضم
متعاقــدة أن تبــذل أقصــي مــا تملــك مــن جهــد لضمــان إيــراد هــذه األحــكام فــي أيــة معاهــدة تعقدهــا مــع 

دولــة ليســت طرفــا فــي هــذه المعاهــدة.
ــا، أو  ــم م ــا إقلي ــل له ــي نق ــدة الت ــة المتعاق ــي الدول ــون عل ــذه األحــكام، يك ــراد ه ــة عــدم إي ــي حال 2- ف
اكتســبت إقليمــا علــى نحــو آخــر أن تمنــح جنســيتها لألشــخاص الذيــن ســيكونون لــوال ذلــك عديمــي 

ــل أو االكتســاب. الجنســية بفعــل هــذا النق

5

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
المادة 1٨

ــار  ــة اختي ــة التنقــل، وحري ــع بحري ــة فــي التمت ــدول األطــراف بحــق األشــخاص ذوي اإلعاق ــر ال 1- تق
مــكان إقامتهــم والحصــول علــى الجنســية، علــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن، بمــا فــي ذلــك ضمــان 

تمتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة بمــا يلــي:
أ- الحــق فــي الحصــول علــى الجنســية وتغييرهــا وعــدم حرمانهــم مــن جنســيتهم تعســفا أو علــى أســاس 

اإلعاقــة؛
ب- عــدم حرمانهــم علــى أســاس اإلعاقــة مــن إمكانيــة حيــازة وامتــالك واســتعمال وثائــق جنســياتهم أو 
وثائــق أخــرى إلثبــات الهويــة أو اللجــوء إلــى عمليــات أخــرى مناســبة، مثــل إجــراءات الهجــرة، قــد 

تســتدعيها الضــرورة لتيســير ممارســة الحــق فــي حريــة التنقــل؛
ج- الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم؛

د- عدم حرمانهم تعسفا أو على أساس اإلعاقة من حق دخول بلدهم.
ــم  ــى اس ــي الحصــول عل ــذ الحــق ف ــم منذئ ــون له ــم ويك ــور والدته ــة ف ــال ذوو اإلعاق 2- يســجل األطف
ــوا والديهــم وأن يتمتعــوا برعايتهــم. والحــق فــي اكتســاب الجنســية والحــق بقــدر اإلمــكان فــي أن يعرف

2.4.٧.٨

االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
المادة 2٩

لــكل طفــل مــن أطفــال العامــل المهاجــر الحــق فــي الحصــول علــى أســم وفــي تســجيل والدتــه، وفــي 
الحصــول علــى جنســية.

2.٧

قرارات الجمعية العامة ألمم المتحدة ذات عالقة بالجنسية وانعدام الجنسية
A/Res/68/141 of 18 December 2013

الجمعية العامة )....(
ترحب بتعهدات الدول باالنـــضمام إلى االتفـــاقيتين المتعلقـــتين بحـــاالت انعـــدام الجنـــسية، وهمـا االتفاقيـة 
المتعلقـــة بمركـــز األشـــخاص عـديمي الجنـسية لعـــام 1954 واالتفاقية المتعلقـة بتخفـيض حـاالت انعـدام 

الجنـــسية لعـــام 1961، وبالتعهـــدات بـسحب مـا أبـدي مـــن تحفظات عليهما، ).....(
وتـــشجع الـــدول الـــتي لم تنـــضم بعـد إلى هـذين الـصكين علـــى النظـر في االنـضمام إليهمـا، وتالحـظ مـا 
قـــام بـــه المفـــوض الـسامي مـن عمـل بخـصوص تحديـــد األشخاص عديمي الجنسية ومنع حـاالت انعـدام 

الجنـسية وتخفيـضها و حمايـة األشـخاص عـديمي الجنـسية ).....(
http://www.refworld.org/docid/4c49a02c2.html تتوفر أمثلة أخرى على

٩.10

اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لألمم المتحدة، االستنتاج رقم 106 بشأن “تحديد حاالت انعدام الجنسية ومنعها 
وخفضها وتعزيز الحماية المقدمة إلى األشخاص عديمي الجنسية

1.4.5.٧.10الوثيقة بأكملها
اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لألمم المتحدة، االستنتاج رقم 111 بشأن التسجيل المدني

٧الوثيقة بأكملها
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مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، حقوق اإلنسان والحرمان التعسفي من الجنسية، قرار اعتمده مجلس حقوق 
اإلنسانة في 11 يوليو 2014،

A /HRC/RES/26/14
1.2.3.4.5.٧الوثيقة بأكملها

مجلس حقوق اإلنسان، الحق في الجنسية: النساء واألطفال، 16 يوليو 2012، 
 A /HRC/RES/20/4

2.3.4.٧.٩الوثيقة بأكملها 

بنود لجنة القانون الدولي حول جنسية األشخاص الطبيعيين في حالة خالفة الدول
5الوثيقة بأكملها

الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهية الطفل
المادة 6

3-  يكون من حق كل طفل أن يكتسب جنسية. 
4- تتعهــد الــدول أطــراف هــذا الميثــاق بضمــان أن تعتــرف تشــريعاتها الدســتورية بالمبــادئ التــي علــى 
أساســها يكتســب الطفــل جنســية الدولــة التــي ولــد فــي إقليمهــا إذا لــم يمنــح – عنــد والدتــه – الجنســية 

مــن أي دولــة أخــرى وفقــاً لقوانينهــا.

2.٧

االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان
مادة 20

1-  لكل شخص الحق في جنسية ما.
2-  لــكل شــخص الحــق فــي جنســية الدولــة التــي ولــد علــى أراضيهــا إن لــم يكــن لــه الحــق فــي أيــة 

جنســية أخــرى.
3- ال يجوز أن يحرم أحد بصورة تعسفية من جنسيته أو من حقه في تغييرها.

1.2.4

اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان
المادة 1٩ 

كل شــخص الحــق فــي الجنســية التــي يكفلهــا لــه القانــون، والحــق فــي تغييرهــا – إذا رغــب فــي ذلــك – 
مــن أجــل الحصــول علــى جنســية أي دولــة أخــرى ترغــب فــي منحــه إياهــا.

1

االتفاقية األوروبية بشان الجنسية
المادة 6 

1- تنــص كل دولــة فــي قوانينهــا الداخليــة علــى الحصــول علــى جنســيتها بموجــب القانــون مــن قبــل مــن 
: يلي

أ - الطفــا الــذي يحمــل أحــد والديــه، فــي وقــت والدتــه، جنســية الدولــة العضــو، مــع مراعــاة أي اســتثناءات 
قــد ينــص عليهــا القانــون الداخلــي فيمــا يتعلــق باألطفــال المولوديــن فــي الخــارج. وبالنســبة لألطفــال 
الذيــن تــم إثبــات نســبهم باالعتــراف بهــم أو بقــرار مــن المحكمــة أو أي إجــراءات مماثلــة، تنــص كل 
ــا  ــي قانونه ــاع اإلجــراءات المحــددة ف ــد اتب ــي اكتســاب جنســيتها بع ــل ف ــى حــق الطف ــة عضــو عل دول

الداخلــي؛
ب - اللقطاء التي يتم العثور عليهم في أراضيها والذين سيكونون لوال ذلك عديمي الجنسية.

2- تنــص كل دولــة فــي قوانينهــا الداخليــة علــى الحصــول علــى جنســيتها مــن قبــل األطفــال الذيــن يولــدون 
علــى أراضيهــا والذيــن ال يحصلــون عنــد الــوالدة على جنســية أخــرى )....(

3- تسهل كل دولة عضو في قوانينها الداخلية اكتساب جنسيتها لمن يلي )....(
ز. األشخاص عديمي الجنسية والالجئون المعترف بهم قانونيا والمقيمين الدائمين في مناطقها.

1.2.6

36             المفوضية   <   خطة العمل العالمية إلنهاء انعدام الجنسية:   2014 - 2024



اتفاقية المجلس األوروبي بشأن تجنب انعدام الجنسية في حالة خالف الدول
المادة 2

لــكل شــخص حمــل، فــي وقــت خالفــة الــدول، جنســية الــدول الســابقة وأصبــح أو ســيصبح عديــم الجنســية 
نتيجــة لخالفــة الــدول الحــق فــي جنســية الدولــة المعنيــة وفقــا للمــواد التاليــة.

المادة 3
تتخــذ الدولــة المعنيــة كافــة اإلجــراءات المناســبة لمنــع األشــخاص، الذيــن كانــوا فــي وقــت خالفــة الــدول 

يحملــون جنســية الدولــة الســابقة، مــن أن يصبحــوا عديمــي الجنســية نتيجــة لخالفــة الــدول. 

5

معاهدة رابطة الدول المستقلة حول حقوق اإلنسان والحريات
المادة 24

1-1٨- لكل شخص الحق في المواطنة 

عهد حقوق الطفل في اإلسالم
المادة ٧

1- للطفــل الحــق منــذ والدتــه فــي اســم حســن وتســجيله لــدى الجهــات المختصــة وتحديــد نســبه وجنســيته 
ومعرفــة والديــه وجميــع أقاربــه وذوي رحمــه وأمــه مــن الرضاعــة.

ــه  ــيته، وصلت ــمه، جنس ــك اس ــي ذل ــا ف ــل، بم ــة الطف ــى عناصــر هوي ــدول األطــراف عل ــظ ال 2- تحاف
ــة لحــل مشــكلة انعــدام الجنســية ألي طفــل  ــذل مســاعيها الحثيث ــة، وتب ــا لقوانينهــا الداخلي ــة وفق العائلي

ــا. ــد ألحــد رعاياهــا خــارج إقليمه ــا، أو يول ــى إقليمه ــد عل يول

3- الطفــل المجهــول النســب ومــن فــي حكمــه، لــه الحــق فــي الكفالــة، والرعايــة دون التبنــي ولــه الحــق 
فــي اســم ولقــب وجنســية.

2.٧

الميثاق العربي لحقوق اإلنسان
المادة 2٩

ــع بجنســية وال يجــوز إســقاطها عــن أي شــخص بشــكل تعســفي أو  ــي التمت ــكل شــخص الحــق ف 1- ل
ــر قانونــي. غي

ــة  ــق مــع تشــريعاتها الداخلي ــا يتف ــي تراهــا مناســبة وبم ــدول األطــراف أن تتخــذ اإلجــراءات الت 2- لل
الخاصــة بالجنســية فــي تمكيــن األطفــال مــن اكتســاب جنســية األم مــع مراعــاة مصلحــة الطفــل فــي كل 

األحوال. 

1.3.4

إعالن آسيان لحقوق اإلنسان
المادة 1٨

ــن أي  ــقاطها ع ــوز إس ــون. وال يج ــه القان ــص علي ــبما ين ــية حس ــع بجنس ــي التمت ــق ف ــخص الح ــكل ش ل
ــية.  ــك الجنس ــر تل ــن تغيي ــا م ــفي أو حرمانه ــكل تعس ــخص بش ش

٨-1

منظمــة الــدول األمريكيــة، قــرار الجمعيــة العامــة، AG/RES. 2826 )XLIV -O/14(, منــع وخفض 
حــاالت انعــدام الجنســية وحمايــة عديمــي الجنســية فــي الــدول األمريكيــة، 4 يونيو 2014

6.٧.٩.10الوثيقة بأكملها  
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» يمكــن أن يــؤدي انعــدام الجنســية إلــى حلقة مدّمــرة من الحرمــان والضعف. ففي 
الســنوات الخمــس التــي تلــت إطــالق حملــة #أنا_أنتمــي، شــهدنا تقدمــاً ملحوظــاً 
علــى العديــد مــن األصعــدة، بمــا فــي ذلــك االنضمــام الجديــد إلــى اتفاقيــات األمــم 
المتحــدة النعــدام الجنســية. وبالرغــم مــن ذلــك، ال يــزال المالييــن مــن األشــخاص 
محروميــن مــن حقوقهــم اإلنســانية مــدى الحيــاة ألنهــم عديمــو الجنســية. وإذا لــم 
ــد مــن االتجاهــات  ــع ظهــور العدي ــم اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة، فمــن المتوق يت
المثيــرة للقلــق، بمــا فــي ذلــك تهديــد الحصــول علــى أشــكال المواطنــة، والزيــادة 
فــي معــدالت النــزوح القســري، األمــر الــذي ســيؤدي إلــى زيــادة حــاالت انعــدام 
الجنســية فــي بعــض أنحــاء العالــم. واآلن - أكثــر مــن أي وقــت مضــى - نحتــاج 
إلــى عــزم دولــي قــوي التخــاذ الخطــوات المنصــوص عليهــا فــي خطــة العمــل 

العالميــة هــذه لضمــان عــدم وجــود شــخص عديــم الجنســية فــي عــام 2024.«

فيليبو غراندي، المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

unhcr.org/ibelong
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