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 اتفاقية تخفيض حاالت انعدام الجنسية

 
  جيل -غودوين . بقلم غي س  

 ، أوآسفورد)All Souls College(أستاذ باحث، آلية أول سولز 

 
ام              سية لع  أهداف محدودة     1954لقد آان لالتفاقية المتعلقة بمرآز األشخاص عديمي الجن

زهم و            ة      تنحصر في وضع تعريف لفئة من عديمي الجنسية، وتنظيم مرآ تحسين أوضاعهم، وآفال
ن  اق ممك ع نط ى أوس ية عل ات األساس وق والحري تهم للحق دام . ممارس االت انع يض ح إال أن تخف

تدعيا        ا اس ة               الالجنسية والقضاء عليه وانين الوطني ة الق تلزما مواءم دولي واس اون ال د من التع . مزي
م الم            ه       وآان ذلك هو الهدف الذي حدده المجلس االقتصادي واالجتماعي لألم  319تحدة في قراري

اء  ف وب ؤرخين )11-د(أل سطس / آب16 و 11، الم س 1950أغ ب المج ين طل ن ، ح ة م لجن
ة من أجل          "القانون الدولي    ات دولي ة أو اتفاقي داد مشروع اتفاقي أن تقوم في أسرع وقت ممكن بإع

 ."القضاء على حاالت انعدام الجنسية

ي   وز26وف ه / تم انون ال  1951يولي ة الق ت لجن ي  وي(دولي ، عين ا يل ا فيم شار إليه
ة  الهادسون، وهو محام من الواليات المتحدة وقاض سابق في            . مانلي أ ) "اللجنة" بـ ة  محكم الدائم
سية        ل دام الجن االت انع ك ح ي ذل ا ف سية بم ة الجن ا بدراس ا معني ررا خاص دولي، مق دل ال لع
)Yearbook of the International Law Commission, 1951, vol. I صفحات ، ال

ين التي آانت           ). 12 إلى   1يليها، الفقرات     وما 418 شؤون الالجئ م المتحدة ل وتولت مفوضية األم
ارد   حينها حديثة النشأة تقديم يد المساعدة، وانضم الدآتور بول وايس إلى المقرر الخاص في      هارف

اني  /لنحو سبعة أسابيع في تشرين األول شرين الث وفمبر  /أآتوبر وت  Yearbook of the (1951ن
International Law Commission, 1952, vol. II 5، الفقرة 4، الصفحة.( 

ة              دتها األمان ذآرة أع ة م ا عمل اللجن تند إليه ية التي اس وتضمنت مواد المعلومات األساس
سية   دام الجن االت انع ى ح ضاء عل شأن الق دة ب م المتح ة لألم  Yearbook of the(العام

International Law Commission, 1951, vol. II)   ة وأشارت  )). A/CN.4/47الوثيق
ك  ى  تل ذآرة إل ل الم ة     العم ة المخصصة المعني اعي واللجن صادي واالجتم س االقت سابق للمجل ال

ة             ة المتعلق ة االتفاقي ا في مقدم رد موجزه بحاالت انعدام الجنسية وما يتصل بها من مشاآل، التي ي
ام  سية لع ديمي الجن ز األشخاص ع ا أشارت آ، 1954بمرآ ك م ي ذل ة ف ه األقلي راح قدمت ى اقت إل

سية                     دام الجن ى حاالت انع ق بالقضاء عل ة تتعل ، E/1618(المنتدى يدعو إلى إعداد اتفاقية نموذجي
 ).، المرفق الخامس1950فبراير /شباط 17

ام         ة في ع ه اللجن ات     1952وفي أول اجتماع موضوعي عقدت رر الخاص ورق دم المق ، ق
سية بصور    اول الجن سية       تتن دام الجن زوجين، وحاالت انع سية المت ة، وجن  Yearbook of(ة عام

the International Law Commission, 1952, vol. II ،) ة )). A/CN.4/50الوثيق
ان   وورد في الورقة األولى، التي        ا     آ دم   أن  الغرض منه ا   تق ة    سردا تاريخي يًال  ،   من ناحي من  وتحل

وانين              ، إشارة إلى ذيوع الربط ب     الناحية األخرى  شابه ق ى أن ت ة، وإل ة معين ين الجنسية والوالء لدول
والدة يجب أن     أنتوافق في اآلراء بين الدول على"الجنسية يبدو مؤشرا على      د ال  منح الجنسية عن

دأين         ذين المب ن ه زيج م ى م دم، أو إل ق ال ق األرض أو ح ى ح ا إل ستند إم سه،   ("ي صدر نف الم
صفحة ع ع  ). 7 ال ذي وق د أن الموضوع ال ين     بي ي تب ة الت ت الممارس ا إن آان و م الف ه ه الخ لي

ه   ين أن ي ح زام، ف د اإلل ى ح ى إل ا ترق ود أي  وجوده تخالص وج سنَّ اس م يت د ةل ن قواع د م  قواع
يس         القانون الدولي    سألة التجن ق بم ا يتعل د       –فيم سية بع نح الجن والدة     أي م دا اشتراط وجود       -ال ع

 ). 8المرجع نفسه، الصفحة (ني صلة شخصية أو إقليمية بين الدولة والفرد المع
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ساق                      ى عدم االت والدة إل د ال وأرجع المقرر الخاص حاالت انعدام الجنسية التي تظهر عن
ى                          ك الحاالت في وقت الحق إل في إعمال مبدأي حق األرض وحق الدم؛ وأرجع ما يظهر من تل

ال    رد، واألعم ة للف ال الطوعي ة، واألعم وانين الوطني ضارب الق ة الجانت ا  ب أحادي وم به ي تق الت
ى  ي تطرأ عل رات الت دول، والتغي دولاقأال ة . ليم ال اره حال سية باعتب دام الجن ى انع ان ُينظر إل وآ

ا    " رد ينبغي أن           "غير مرغوب فيه ة، ألن أي ف ة الطبيعي ات الدولي ى   " من منظور العالق ُينسب إل
ا   سببه من                    "دولة م ا ت رد لم ا للف ر مرغوب فيه ضا غي ة ضعف   "، وهي أي ذلك فتخفيض   ول . "حال

تلزمت                    ذه األسباب اس بابها، وه ى أس حاالت انعدام الجنسية أو القضاء عليها آان يعني الترآيز عل
ا   ين، هم دتين اثنت اد قاع ى اعتم وم عل ة تق د   ) 1: (معالج سية عن ى أي جن رد عل م يحصل الف إذا ل

ا؛                        د في إقليمه ة التي ُول سية الدول ى جن ه أن يحصل عل دان   ) 2(الوالدة، وجب ل د    وفق سية بع الجن
سية أخرى          رى أن              . الوالدة ينبغي تقييده بشرط الحصول على جن م يكن ي رر الخاص ل د أن المق بي

ددا من الخطوات التي يمكن من              . الدول آانت مستعدة آنذاك لقبول هذين المبدأين       رح ع ولذلك اقت
ارات ذات طابع س     "خاللها تخفيض حاالت انعدام الجنسية رغم آل شيء، وإن آانت               "ياسي اعتب

 ).22 إلى 19المرجع نفسه، الصفحات (ه إلى االمتناع عن تقديم اقتراحات ملموسة تاضطر

 
 في لجنة القانون الدوليالمبدئية المناقشات   

سائل                       ى أي حد آانت الم ة إل ى للجن سات األول لقد أثبتت المناقشات التي دارت خالل الجل
الف  ار خ ة مث ة ع   . المطروح ضاء اللجن د بعض أع د أآ ضائية    فق ة الق سيادة والوالي اد ال ى أبع ل

سهم                        ان من وضعوا أنف ة في حرم ار حق الدول الداخلية بالنسبة للجنسية، معتبرين أنه ال يمكن إنك
نح      خارج مجتمعهم الوطني من الجنسية؛ في حين أآد أعضاء آخرون أن الجنسية              از ال ُيم هي امتي

ى   ة، حت رد والدول ين الف ة ب ا إإال إذا ُوجدت صلة حقيقي ان منه ان الحرم وز فرضه إالذا آ  ال يج
والدة  "وذهب البعض إلى أن . آإجراء عقابي  ة ال ة    "  أو"مجرد واقع صفة اعتيادي ة ب  "مجرد اإلقام

صلة ذه ال ى وجود ه يال عل ي دل ة عشرة ال يكف وغ سن الثامن ل بل دان قب د من البل ي بل م . ف ووافقه
ي موضو ع ف نهج المتب ضا أن ال وا أي رأي آخرون، والحظ ادئ ال اوز المب سية تتج ساب الجن ع اآت

والدة و "صدفة "بيد أن عضوا آخر ذهب إلى أن . القانونية المحضة  وين ال   "صدفة " ال سية األب  جن
ق                  سبة عن طري يمكن بأي حال اعتبار إحداهما أقوى من األخرى في حد ذاتها، وأن الجنسية المكت

ا        ان منه ا بالحرم ة عليه ال ال ينبغي المعاقب  Yearbook of the International Law(االحتي
Commission, 1952, vol. I  صفحات ى  100، ال  و 251 و 244 و 191 و 190، و 142 إل

252.( 

ه،     ي ورقت رر الخاص ف ا المق ي أثاره اط الت شة النق ن مناق ة م ار وانتهت اللجن م اعتب وت
صياغة             ة ال ه في عملي انلي أ    . التصويت الذي ُأجري توجيها ُيهتدى ب ى     هادس . لكن م ون اضطر إل

ي    حية، و ف باب ص تقالة ألس سطس / آب8االس و   1952أغ اع روبرت ة باإلجم ت اللجن ، انتخب
ه       ا ل ا خلف ررا خاص سيك مق ن المك ا م صفحة   (آوردوف سه، ال ع نف رة 244المرج  87، الفق

 ). 15، الفقرة 252 و 251والصفحتان 

ام              ودة في ع اقيتين،  ، مشر  1953واستعرضت اللجنة في دورتها الخامسة، المعق وعي اتف
دام     االت انع يض ح رى بتخف ق األخ سية، وتتعل دام الجن االت انع ى ح ضاء عل داهما بالق ق إح تتعل

ا      و آوردوف ر األول لروبرت ى التقري تنادا إل ستقبل، اس ي الم سية ف  Yearbook of the(الجن
International Law Commission, 1953, vol. II)   ة وعادت  )). A/CN.4/64الوثيق

الفمواضع " ة  "الخ ور ثاني ى الظه ة إل دم   - القديم ق ال ق األرض وح سيادة وح سائل ال ي م  وه
ا في                  سوية المنازعات، بم والعالقة بين القانون الدولي والقانون الوطني والحرمان من الجنسية وت

م المتحدة             ك     . ذلك حقوق الفرد في هذا الشأن، إن ُوجدت، ودور األم ع ذل يح     وم م تنق ن يالمشروع ت
 Yearbook(ن إلى الحكومات لتبدي تعليقاتها يالمشروعتم إرسال في القراءة األولى، ثم واعُتمدا 
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of the International Law Commission, 1953, vol. I  صفحات ى  170، ال ، و 197 إل
 ).383  إلى377، و 370 و 369 و 345، و 334 إلى 325، و 322 و 321، و 280 إلى 202

ام          واستعرضت اللجنة في دورتها     ودة في ع سادسة، المعق واردة     1954 ال ، المالحظات ال
صين         رى أن الن ا ت ه من أنه ا آانت أعربت عن رار م ا بتك ر منه ى الكثي د اآتف ات، وق من الحكوم

ة       شريعات القائم ذه المالحظة ليست ذات      . المقترحين يتعارضان مع الت ة أن ه أت اللجن أثير   وارت ت
م دأ الق ": حاس دت مب و اعتم ات ل ستقبل، أو  ألن الحكوم ي الم سية ف دام الجن االت انع ى ح ضاء عل

ي       ة ف ديالت الالزم راء التع ستعدة إلج ون م ا أن تك ين عليه ه يتع ل، فإن ى األق ضها عل تخفي
شريعاتها   Yearbook of the International Law Commission, 1954, vol. II ("ت

رة      A/2693الوثيقة  ( ك     )). 12، الفق ع ذل د   وم ة صياغ     فق واد، واعتمدت       أعادت اللجن ة بعض الم
ة       ة العام لمتهما للجمعي م س اقيتين، ث ائيين لالتف شروعين النه  Yearbook of the(الم

International Law Commission, 1954, vol. I صفحات ى 3، ال ارت ). 52 إل وأش
ضل   شروعين تف ار أي الم ة أن تخت ة العام ى أن للجمعي ة إل ة -اللجن ة المتعلق شروع االتفاقي  م

ر صرامة، أو مشروع                   بالقض سية، وهو مشروع يفرض التزامات أآث دام الجن اء على حاالت انع
سية           دام الجن ل في تخفيض حاالت انع سط المتمث ة ذات الهدف األب  Yearbook of the(االتفاقي

International Law Commission, 1954, vol. II)  ة رة A/2693الوثيق )). 14، الفق
ي ق ة ف ة العام ت الجمعي ا وأعرب ؤرخ ) 11-د (896راره انون األول4الم سمبر / آ  عن 1954دي

ا             ي للمفوضين حالم وم   رغبتها في أن ُيعقد مؤتمر دول ل         تق ى األق ة عل إبالغ   عشرون دول ين  ب األم
 .العام باستعدادها للمشارآة

ة      ة الراهن ن الحال ل ع ي عم رر الخاص ورقت ضا، عرض المق سادسة أي دورة ال ي ال وف
د   سية، إح دام الجن ضها        النع ن تخفي رى ع سية واألخ دام الجن االت انع ى ح ضاء عل ن الق اهما ع

)Yearbook of the International Law Commission, 1953, vol. II)  ة الوثيق
A/CN.4/75 .((   ة شت اللجن دام        "وناق ة النع االت الراهن يض الح ق بتخف ة تتعل ة بديل اتفاقي

سية  ى أن الحل يكمن في أن يكتسب عد       "الجن ادة أن    ، وأشارت إل سية ُيفترض ع سية جن يمو الجن
سية المرآز          . تكون جنسية البلد الذي يقيمون فيه      واقترح المقرر الخاص أيضا أن ُيمنح عديمو الجن

ع                "الشخص المشمول بالحماية  " الخاص لـ  ؤهلهم للتمت ذي ي سية، األمر ال ساب الجن  في انتظار اآت
ة          قدمت  فيما  و. بالحقوق المدنية والحماية الدبلوماسية    ى الجمعي ة المشروعين وشروحاتهما إل اللجن

رة     "العامة آجزء من تقريرها النهائي، إال أن اللجنة أقرت بوجود            ذات طابع   ليست   صعوبات آبي
ار                "قانوني  تعترض قبول المواد المتعلقة بهذه المسألة، وارتأت أنه ربما آان من المستصوب اعتب

شكلة      ُتقدم للحكومات في أثن" اقتراحات"تلك المواد  ذه الم اد حل له ا إيج  Yearbook(اء محاولته
of the International Law Commission, 1954, vol. II)  ة  A/CN.4/81الوثيق

 )).36، الفقرة 149 إلى 140، الصفحات A/2693والوثيقة 

 
 مؤتمر األمم المتحدة للقضاء على حاالت انعدام الجنسية في المستقبل أو تخفيضها  

ضها   األمم المتحدة للقضاء على حاالت انعدام الجنسية في المستقبل أو         اجتمع مؤتمر     تخفي
ى   / آذار24ألول مرة في جنيف من      ارس إل سان 18م ل  / ني م 1959أبري ورك من    في  ، ث  15نيوي

ى  سطس / آب28إل دام       . 1961أغ االت انع يض ح ة تخف شروع اتفاقي ذ م ؤتمر أن يتخ رر الم وق
ى األ   ز عل اش، ورآ ا للنق سية أساس د     الجن سية عن دام الجن االت انع يض ح ى تخف ة إل ام الهادف حك

دول                      . الوالدة دأ حق األرض وال دول التي تفضل مب ين ال ة ب ات جوهري وظهرت مرة أخرى خالف
دم دأ حق ال ار مب ي تخت ع  . الت أنهما من ن ش ان م ه آ ول ب دأ األول والقب ى المب ة عل ع أن الموافق وم

ل   سية األص دام الجن االت انع ن ح ر م وع الكثي ي   وق ق ف ه تواف م يحصل علي ه ل ة، فإن ذ البداي ية من
دأين       ان    . اآلراء، مما أفضى إلى توفيق نهائي يجمع بين عناصر من آال المب سألة الحرم وآانت م

اره ضروريا لمصالحها       من الجنسية مثار جدل أيضا، إذ دافعت دول آثيرة عن هذا اإلجراء باعتب
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ذي      (الحيوية   شأن             مذآرة من األمين العام ومرفقها ال دتها الحكومات ب  يتضمن المالحظات التي أب
سية   ة  (الحرمان من الجن ران 9 المؤرخة  A/CONF.9/10الوثيق ه  / حزي  Add. 1، و 1961يوني

ة     إلى ضرورة   عدم االتفاق   وقد أدى   ؛  ))1961يوليه  / تموز 5 المؤرخة   Add.3إلى   د دورة ثاني عق
م   ا ت اد خالله ة تخفيض حاالت  اعتم ائي التفاقي سية النص النه دام الجن ادة . انع ا للم د ، 18ووفق وق

 .1975ديسمبر / آانون األول13دخلت االتفاقية حيز النفاذ في 

 
 1961اتفاقية تخفيض حاالت انعدام الجنسية لعام   

دول           1961من بين أهم العناصر الواردة في اتفاقية عام           ى ال ة عل  فرض التزامات إيجابي
سية في بعض الحاالت، في              ة              آي تمنح الجن واردة في االتفاقي ا ال سلبية أساس ل االلتزامات ال مقاب

ا   المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية، التي       م اعتماده ام    ت  1930في الهاي ع
 ). "1930اتفاقية الهاي لعام " ـشار إليها فيما يلي بوي(

د    ، على سبيل المثال، الدولة المتعاقدة بأن تمنح جن       1المادة  تلزم  ف  ذي يول سيتها للشخص ال
ة أن تضع          ايكون عديم الجنسية إن لم تمنحه إياه      الذي من شأنه    في إقليمها و   ، وإن آان يجوز للدول

ي       شخص المعن ون ال ة وأال يك ة االعتيادي ب واإلقام دم الطل ن مق ل س سية، مث نح الجن روطا لم ش
د نوات   ق سجن خمس س ه بال م علي ومي أو ُحك ن الق ة ضد األم ن بجريم نُأدي ة ع ة أي ة جنائي . تهم
ة                       بيد يم دول زواج في إقل اط ال أن الشروط التقييدية ال تنطبق في حالة الطفل الذي يولد في إطار رب

دى            ة ل ك الدول سية تل ل جن ة يكتسب الطف ذه الحال ة؛ ففي ه ذه الدول سية ه دة من أم تحمل جن متعاق
 .، لوال ذلك، عديم الجنسيةمن شأنه أن يكونوالدته إذا آان 

ام    ة ع سعى اتفاقي ل  1961وت ى ح ضا إل ف ال أي شاآل مختل سية  الم ل جن ن قبي ة، م عارض
ام     وأن قامت إعمال مبدأ حق األرض الذي سبق     : 2المادة  (األطفال اللقطاء    ة الهاي لع  1930 اتفاقي

ل   ). 3المادة (، وجنسية من يولدون على متن السفن أو الطائرات         )إرسائهب ى التقلي وتهدف االتفاقية إل
ة                       من ة المدني ر في الحال سية بمناسبة حدوث تغيي دام الجن  احتمال فقدان الجنسية الذي يفضي إلى انع

الزواج  شخص، آ ي    وألل سب أو التبن ات الن زواج أو إثب الل ال ان (انح ي). 6  و5الفقرت االت  وف ح
م تطبي                 ك بحك ق أخرى، يكون فقدان الجنسية مشروطا بحمل جنسية أخرى أو اآتسابها، سواء آان ذل

 ).7المادة (أو بسبب األفعال اإلرادية من جانب الفرد، مثل التخلي عن الجنسية ) 6المادة (القانون 

سية،             8وتحظر المادة     ، من حيث المبدأ، الحرمان من الجنسية الذي يفضي إلى انعدام الجن
ة في                سين، اإلقام راد المجن ا  ولكن مع وجود عدد من االستثناءات، منها، في حالة األف دة  الخ رج لم

ق       ن طري ة أو ع ات آاذب ديم بيان سية بتق ى الجن شخص عل صل ال ر، أو إذا ح نوات أو أآث بع س س
ى نحو يضر بمصالحها                   ة أو عل اقض والءه للدول ا ين االحتيال؛ أو إذا تصرف الشخص المعني بم

ة،  ام    الحيوي ة قي ي حال ك ف دة  وذل ة المتعاق ت    الدول ك وق ن ذل اإلعالن ع ضمام  ب ع أو االن التوقي
ة أو    .  على االتفاقية  التصديق أو ة أو ديني بيد أن الحرمان من الجنسية لمسوغات عنصرية أو عرقي

 ).9المادة (سياسية أمر محظور من دون استثناء 

ادة   نص الم ى 10وت ضمن ضرورة صراحة عل دة ةأي أن تت ا  معاه تم إبرامه ين دول ي ب
سية         ضمان عدم تعرض أي   "أحكاما تهدف إلى     متعاقدة لنقل إقليم ما     شخص ألن يصبح عديم الجن

ا                       "بفعل هذا النقل   ؤول إليه دة التي ي ة المتعاق ى الدول ام، يكون عل ذه األحك ، وفي حال عدم إيراد ه
ذين اإل سيتها لألشخاص ال نح جن يم أن تم أنهم أن يقل ن ش ال م ة انتق سية نتيج ديمي الجن صبحوا ع

 .اإلقليم إليها

أن     ام ب ي الخت ؤتمر ف ديمو الجن "وأوصى الم در   ع املتهم ق ي مع ع ينبغ م الواق سية  بحك
ة       سية فعلي ساب جن ن اآت نهم م ك لتمكي انون، وذل م الق سية بحك ديمي الجن ارهم ع ان باعتب  "اإلمك

رار األول،                ( ضها، الق ستقبل وتخفي مؤتمر األمم المتحدة للقضاء على حاالت انعدام الجنسية في الم
United Nations, Treaty Series, vol. 989 279، الصفحة .( 
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ة          قد فضلت   وآانت اللجنة     سية ومحكم ة عديمي الجن الفكرة الداعية إلى إنشاء جهاز لحماي
ك      من الدول، إذًا آبيرًامن االقتراحين لم ينل تأييد أيًا  إال أن   . للبت في مطالبهم   دال من ذل اختارت ب

م المتحدة             از في إطار األم البو االس     "إنشاء جه ستطيع ط ة      تي ه    لجوء الفادة من االتفاقي لدراسة   إلي
اتهم  ساعدتهم طلب صة وم سلطة المخت ى ال ديمها إل ي تق ادة  ("ف رة 11الم ادة 2 والفق ن الم ). 20 م

ى    1975ديسمبر / في آانون األول1961وعشية بدء سريان اتفاقية عام      ة إل ة العام ، طلبت الجمعي
ي ب      وي(مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين       ا     ) "ةالمفوضي " ـشار إليها فيما يل أن تضطلع مؤقت

ادة ي الم ا ف شود أداؤه ام المن ة  (11 بالمه ة العام رار الجمعي ؤرخ ) 29-د (3274ق انون 10الم  آ
از                  (1974ديسمبر  /األول شاء جه سية، بإن دام الجن ة تخفيض حاالت انع ا التفاقي ام، وفق سألة القي م

ى       وبعد مرور عامي  )). يستطيع طالبو االستفادة من االتفاقية اللجوء إليه       ة إل ن، طلبت الجمعية العام
ؤدى            ة            "المفوضية مواصلة أداء هذه المهام التي الحظت أنها ت ار مالي ك آث ى ذل دون أن تترتب عل

دة   م المتح ى األم سبة إل ة   ("بالن ة العام رار الجمعي ؤرخ 31/36ق اني 30 الم شرين الث وفمبر / ت ن
1976.( 

 
 اآلثار والتطورات الالحقة  

ة المب    ن أهمي رغم م ى ال ام   عل ة ع ي اتفاقي واردة ف ر   1961ادئ ال ي آخ م ف ا يه إن م ، ف
دول   المطاف   ام         ؛  هي ممارسات ال ة ع م تحظ اتفاقي ى  1961ول  سوى  2011أغسطس  / آب23 حت

سان       مضمون ومع ذلك، يعكس    . بثمانية وثالثين تصديقاً   وق اإلن ادئ حق ة بوضوح مب ذه االتفاقي  ه
ي سية والحق ف ي الجن ل الحق ف ا، مث ية ويجمعه سفًااألساس ا تع ان منه دم الحرم نص،  ع ذان ت  الل

ا  ، 1948 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 15عليهما المادة    ادة  آما تنص عليهم  من  5الم
ام                   ز العنصري لع ع أشكال التميي ى جمي ة للقضاء عل رة    1965االتفاقية الدولي ادة   3، والفق  من الم

ة     8 و   7، والمادتين   1966سياسية لعام    من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال       24  من اتفاقي
ان التعسفي        "انظر تقرير األمين العام المعنون      . (1989حقوق الطفل لعام     سان والحرم وق اإلن حق

 )).2009ديسمبر / آانون األول14 المؤرخة A/HRC/13/34الوثيقة  ("من الجنسية

رة     1969وقد اقتبست االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان لعام          ا   2، في الفق ، 20  من مادته
د في              "( من االتفاقية    1مضمون المادة    ة التي يول لكل شخص الحق في الحصول على جنسية الدول

ة    ، آما)".إقليمها إذا لم يكن له الحق في الحصول على أي جنسية أخرى    ام لالتفاقي أن األسلوب الع
ة وإقليمي           ا           ُيحتذى بصورة واضحة ويخضع للتطوير في صكوك دولي رب، منه د أق ى عه ود إل ة تع

ام   دول لع ة ال ة خالف ي حال ين ف سية األشخاص الطبيعي ة بجن واد المتعلق ة  (2000الم رار الجمعي ق
انون األول   12 المؤرخ    55/153العامة   سمبر  / آ ة         )2000 دي اد األوروبي المتعلق ة االتح ، واتفاقي

ا     1997بالجنسية لعام    وع ح سية في سياق     ، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن تفادي وق دام الجن الت انع
 .2006خالفة الدول لعام 
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ا       (1974ديسمبر  / آانون األول  10المؤرخ  ) 29-د (3274قرار الجمعية العامة     ام، وفق سألة القي م
ة اللجوء    التفاقية تخفيض حاالت انعدام الجنسية، بإنشاء جهاز يستطيع طالبو اال        ستفادة من االتفاقي
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ون     ام المعن ين الع ر األم سية    “تقري ن الجن سفي م ان التع سان والحرم وق اإلن ة  (”حق الوثيق
A/HRC/13/34 2009ديسمبر / آانون األول14 المؤرخة.( 
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