
 

 

 

 

 

 

 

 المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 عديمي الجنسية حماية حقوق األشخاص

األشخاص  المتعلقة بوضع 4591عام اتفاقية 

 عديمي الجنسية



 

 

 نداء شخصي

 السامي مفوض المن 

 المتحدة  ألممل

 ون الالجئينؤلش

 

الجنسية.  بسبب انعدامصعوبات خطيرة اليوم العالم أنحاء جميع ماليين من الناس في يواجه ال

دول لتقديم يد العون الرا لكل وتوفر االتفاقية المتعلقة بوضع األشخاص عديمي الجنسية إطا

في الوقت ويتم تسوية أوضاعهم. إلى أن أمن وكرامة بالعيش والسماح لهم ب ،لعديمى الجنسية

. ذلكغير تيتعين علينا و ،لم يوقع على هذا الصك إال النذر القليل من الدول األطرافالحاضر، 

مساعدتها للها  الكاملالدعم بتقديم  لحكوماتأتعهد لوأناشد الدول االنضمام لهذه االتفاقية، إنني 

 على تنفيذ أحكام ونصوص هذه االتفاقية. 

 

 ريسيوتغأنطونيو 

 

 

 

 

 



 

 

 حماية الالتشجيع على االعتراف وتعـزيز 

 األهم من ذلك ولكن ،الشعور بالهويةوفر للناس وتوالدولة.  الفردالجنسية هي رباط قانوني بين 

 انعدام الجنسيةأن يكون مكن ي  لذلك،  سعة من الحقوق.ة واطائفتمكنهم من ممارسة أنها  هو

   حياة األفراد المعنيين.ل ا  في بعض الحاالت مدمرو ،ا  ضار

، فإن حاالت جديدة من لتمتع بجنسية ماابحق األشخاص في عتراف الدولي االوعلى الرغم من 
تحديا  مثل تزال ت ال ةمعالجة قضية انعدام الجنسيإن انعدام الجنسية ما فتئت تظهر على الساحة. 

يقدر أعداد األشخاص عديمي الجنسية في العالم اليوم حيث  ،في القرن الواحد والعشرين رئيسيا  
 مليون فرد.  21بحوالي 

ليسوا ، فإن معظمهم هم الجئون في نفس الوقتبعض األشخاص عديمي الجنسية أن وفي حين 
 الحصول على اللجوء بصفة أيضا الجنسية الذين يتمتعون  يألشخاص عديمويحق لكذلك. 

. وقد تبنى ("2592"اتفاقية )المعنية بوضع الالجئين  2592الحماية الدولية التي تكفلها اتفاقية 
من (، "2591 اتفاقية"المتعلقة بوضع األشخاص عديمي الجنسية ) 2591المجتمع الدولي اتفاقية 

 جئين.السيما أولئك الذين ليسوا بالمشاكل الحماية التي تواجهها هذه الفئة، ال أجل معالجة 
باوسع قدر  همتمتع ضمانلووتهدف هذه االتفاقية إلى تنظيم وضع األشخاص عديمي الجنسية 

 نسان الدولية. هدات حقوق اإلاهذه االتفاقية أحكام مع كمل. وتممكن من حقوق االنسان

األشخاص عديمي كإطار لحماية  2591من الدول األطراف باتفاقية  ويسترشد عدد متنامي
المتعلقة بوضع األشخاص عديمي الجنسية  2591مفاده أن اتفاقية  ا  الجنسية. ويعكس هذا مفهوم

لألشخاص "هي الصك القانوني الوحيد الذي يرسخ بصفة رسمية الوضع القانوني الدولي 
شخاص يضا الكثير من األمور العملية المرتبطة بحماية األأ. وتعالج االتفاقية "عديمي الجنسية

جوانب من جانب عديمي الجنسية مثل الحصول على وثائق السفر والتي لم يتم تناولها في أي 
 2في  دولة فقط 59إال  2591القانون الدولي. وبينما لم يبلغ عدد الدول األطراف في اتفاقية 

لتعزيز  دولىأساسي من مكونات النظام ال قر بأن االتفاقية مكون  أكثر ت ا  بلدان، فإن 1222يوليو 
 حماية حقوق األشخاص عديمي الجنسية. 

 

 

 

 

 

 



 

 ماية؟ـية إلى الحـو الجنسـخاص عديمـاألشاج ـيحتلماذا 

 

، ويعد هذا التأكيد على أن "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما"اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أكد 
اإلنسان. ولذا ينبغي على بحقوق التمتع  من أجللجنسية، لباألهمية القانونية والعملية  اإقرار

وعلى الرغم من هذا الجهد، . أن كل شخص حامل للجنسية تيقنالحكومات أن تعمل جاهدة لت
صراحة على وجوب تمتع كل  تنص قانون حقوق اإلنسان الدوليأخرى في أحكام ومن وجود 
حق أو وا قط هذا اللم يكتسب أناس كثيرون ممنكثير جنسية، مازال هناك  حيازةفي  شخص بحقه

يجعلهم  انعدام جنسيتهم، فإن بعض الناس بعادتم است. فعندما يجنسيتهم محرومين من
في حاجة إلى  عديمى الجنسيةنجد  بأى دولة الجنسيةرباط  . وبسبب افتقارهم إلىمستضعفين

 ممارسة حقوقهم األساسية. قدرتهم على وحماية لضمان  خاص هتماما

ال وهو الصعوبة التي يكابدونها أالجنسية،  يألشخاص عديمثمة قلق يالزم ا ،فعلى سبيل المثال
ال يعوق قدراتهم على السفر  في الحصول على بطاقات الهوية ووثائق السفر، وهو األمر الذي

عتقالهم لفترات ايضا، وفي أحيان أخرى يكون سببا في أيسبب لهم مشاكل يومية قد بل  فحسب،
شخاص وتحقيق ذاتهم وإطالق قدراتهم، مما قد يكون له طويلة. إن انعدام الجنسية يحول بين األ

في اندالع انعدام الجنسية كما قد يتسبب االستقرار االجتماعي. جد سلبية على الترابط و ارآث
حماية األشخاص عديمي  وتحسين عتراف. ولذا فإن دعم االنزوححاالت وحدوث  فئويةتوترات 

 . مثل هذه المخاوفالى  ستجابةالل يلتانإال وس ماالجنسية ما ه

 

 

 وم؟ـالي نامـعالبذات صـلة  4591اتفاقـية ماتزال هل 

 

زيادة الوعي بتأثير  ومعإلى اليوم. واسعة االنتشار انعدام الجنسية مشكلة  زالتنعـم، بالتأكيد. ال
الحكومات والمجتمع الدولي من  كال   فإني، ملعاعلى المستوى ال المجتمعاتنعدام الجنسية على ا

. بها سترشادلإل م المتحدة المتعلقة بانعدام الجنسيةـاتفاقيات األمن بشكل متزايد الى يلجأو
ية من غير هي الصك الدولي الرئيسي الذي ينظم وضع عديمي الجنس 2591ومازالت اتفاقية 

عديمي األشخاص تمنح كما أنها نسان دون تمييز. تمتعهم بكافة حقوق اإل تضمنو الالجئين
لحصول على وثائق سفر وبطاقات هوية ل همنونيا معترف به دوليا، وتخولالجنسية وضعا قا

للحد األدنى من عمل مشترك أنها تحدد إطار إضافة إلى مستندات، أشكال أخرى أساسية من الو
يسمح للدول  2591إن االنضمام إلى اتفاقية لذلك، فمعايير معاملة األشخاص عديمي الجنسية. 

 عمويحشد الدمن الوصول الى الحماية فراد األ نسان ويمكناإل مدى التزامها بحقوق بإظهار
 مع قضية حماية االشخاص عديمي الجنسية.شكل مناسب تعامل بلكي تلبلدان لالدولي 

 

 



 

 4591اتفاقية  بمقتضىية ـمي الجنسـاية عديـحم

 

  ؟4591 اتفاقـية تحمي من

 2مي الجنسية". وتحدد المادة بالوضع القانوني الدولي "لألشخاص عدي 2591اتفاقية  تعترف
أية دولة  هالشخص الذي ال تعتبرأنه "بلقانون الدولي ابموجب الشخص عديم الجنسية  تعريف

. دولي عرفمعترف به اآلن أيضا كهذا التعريف ها". ومواطنا فيها بمقتضى تشريعات
يها في عليهم واجبات منصوص علو معينة ينطبق عليهم هذا التعريف حقوقولألشخاص الذين 

األشخاص عديمي الجنسية  طلق عليهمي نوضع مال تتطرق ل 2591اتفاقية و. 2591اتفاقية 
ومع الذين ال يوجد تعريف مقبول عالميا يصنف وضعهم في القانون الدولي العام.  بحكم الواقع

الحماية تحت مظلة القانون يحق لهم التمتع ب بحكم الواقعن األشخاص عديمي الجنسية ذلك، فإ
من عديمي الجنسية المتعلقة بوضع الالجئين  2592ت اتفاقية غطدولي لحقوق اإلنسان. وقد ال

  لقانون الدولي لالجئين.ل وفقايتعين معاملتهم و، الالجئين

 

  5914 اتفاقـية بموجب الجنسية عديمي األشخاص حقـوق 

أسوأ من نسية معاملة شخص عديم الج نبغيعلى مبدأ جوهري وهو: ال ي 2591استندت اتفاقية 
أكثر عرضة قر االتفاقية بأن عديمي الجنسية تجنسية. باإلضافة إلى ذلك، يملك لشخص أجنبي 

عديمي من أجل ابير خاصة لذلك فهي تنص على حزمة تد .للخطر من األجانب اآلخرين
 الجنسية.

ي والحق ف (19لعديمي الجنسية الحق في المساعدة اإلدارية )المادة  2591كفلت اتفاقية 
(، واإلعفاء من المعاملة بالمثل 12و 12 هوية ووثائق سفر )المادتين الحصول على بطاقات

يواجهها  ة التيعينالصعوبات الممعالجة لهذه األحكام خصيصا وتم صياغة (. 2)المادة 

وثائق سفر على سبيل المثال منحهم بأن يتم جنسية، فتقادهم ألي العديمو الجنسية األشخاص 
م تنظيمها في أماكن أخرى من لم يتهذه المسائل ن الدول لتحل محل جواز السفر. معترف بها بي
 .  2591اتفاقية عام  وجبالجنسية بم يعديموهي من بين الفوائد األساسية لالقانون الدولي 

ني الدولة فيما طوتقديرا  لمحنة عديمي الجنسية، تنص االتفاقية على أنه يجب معاملتهم مثل موا
أو االلتحاق بالتعليم االبتدائي. ويجب هنا التأكيد على أن  العقيدةمعينة، مثل حرية  يتعلق بحقوق

عديمي تنطبق على جميع الناس بعض الضمانات  تنتهج نهجا  دقيقا ، موضحا  أناالتفاقية 
على عديمي الجنسية الموجودين أو المقيمين بصفة أخرى تقتصر الجنسية، بينما ضمانات 

في  المنصوص عليهامعايير حقوق اإلنسان  2591. ومن ثم تعكس اتفاقية قانونية في الدولة
صكوك دولية أخرى، كما يسترشد بها في كيفية تطبيق مثل هذه المعايير على األشخاص عديمي 

من واجب جميع األشخاص عديمي ، 2591 اتفاقية من 1كما هو مبين في المادة الجنسية. و
  . يهوا أنفسهم فالبلد الذي وجدمة المعمول بها في لقوانين واألنظاالمتثال لالجنسية 



لهذا الجنسية. حيازة ال تعادل  2591بالحقوق التي كفلتها اتفاقية أن التمتع من المهم أن نالحظ 
لألشخاص عديمي  (21عملية التجنس )المادة ل يتسهالى الدول  2591اتفاقية  السبب تدعو

ديمي ععلى أنهم من األشخاص عديمو الجنسية يعد الوفور اكتسابهم جنسية فعالة، . الجنسية
  محنتهم. فقد انتهت : لجنسيةا

 

  ؟ الجنسية عديمي لألشخاص جنسية منح الدول من 2591 اتفاقية تطلب هل

ي عديممع ذلك، وألن كتساب جنسية دولة بعينها. والعديمي الجنسية لحق ال 2591اتفاقية التقيم 

اندماجهم االتفاقية الدول األطراف أن تسهل طالبت قد تحميهم، ف الجنسية ليس لهم دولة
 هذه اإلجراءاتوخفض تكلفة  التجنستعجيل إجراءات مثال  عن طريق  بقدر اإلمكان،سهم يوتجن

 جنسيةفي حيازة حق القانون حقوق اإلنسان ب مستوى أكثر عمومية، يقر. وعلى لعديمى الجنسية
لذلك، يجب ي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. ف، على سبيل المثال، عليه هو منصوصكما  –

علقة المت 2552، فإن اتفاقية هذا إلىانعدام الجنسية. إضافة حاالت تفادي على الدول أن تسعى ل
بها تساعد وانعدام الجنسية، تحول دون عامة توفر ضمانات دولية بخفض حاالت انعدام الجنسية 
 . بالجنسيةحق الالدول األطراف على ضمان 

 

 ؟ الجنسية عديم الشخص كان اذا ما يقـرر الذي من

  ؟ ذلك يتـم كيف

على عديمي الجنسية، يتعين  المنصوص عليها في االتفاقية الى الحقوقامتداد أجل ضمان  من
إجراءات مناسبة. وال تحديد األشخاص عديمي الجنسية من خالل درة على قاأن تكون الدول 
ومع ذلك، ذا كان الشخص عديم الجنسية أم ال. إلتحديد ما على إجراء معين  2591اتفاقية  تنص

بعض العناصر األساسية التي تكون ينبغي أن توفر إجراءات تحديد وضع الالجئ الوطنية 
ضرورية لتحقيق اتخاذ قرارات عادلة وفعالة عند التعامل مع معايير الحماية الدولية. وتتضمن 

ذات الصلة لتقييم الطلبات،  لمعرفة والخبراتلطة مركزية لديها اهذه اإلجراءات تحديد س
العملية، وإمكانية الطعن أو المراجعة. وقد والضمانات في جميع مراحل  ،مانات اإلجرائيةوالض

كلفت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بمساعدة الدول في وضع مثل هذه 
 اإلجراءات. 

 

  ؟ 2591 ةاتفاقي أحكام من شخص استبعاد يمكن هل

معينة تجعل األشخاص عديمي الجنسية ال  ا  أن هناك ظروف 2في المادة  2591ت اتفاقية حدد
 "،باإلستبعادالحالة  "ويشار إلى هذه عديمي الجنسية ومن حماية االتفاقية. وضع يستفيدون من 

وجود، على ل، لدولية أو ال يستحقونهاتنطبق على األفراد الذين ليسوا بحاجة إلى الحماية ا وهي
أو  ،أو جريمة حرب ،ارتكبوا جريمة ضد السالمقد جدية لالعتقاد بأنهم أسباب  سبيل المثال،

جريمة ضد اإلنسانية. وتتضمن االتفاقية بندا خاصا ينطبق على فئة معينة من األشخاص عديمي 
حماية لل ةاجالذين هم بحالجنسية، مثلهم في ذلك مثل باقي األشخاص عديمي الجنسية األخرين 



رتيبات وفقا  لتمساعدات ال وأحماية الالدولية، ولكن هذه الفئة على وجه الخصوص جرى منحها 
  مستقلة.

 

       الجنسية؟ عديمي األشخاص بحقوق الصلة ذو الوحيد الصك هي 2591 اتفاقية هل 

هي الصك الوحيد الذي أوجد وضعا خاصا بعديمي  2591الرغم من أن اتفاقية على ال. 
منه ذات صلة أيضا سية، إال أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان قد أفرد أجزاء كثيرة الجن

  بحماية حقوقفى األصل زمة تمل الدولإن حقوق التي يجب أن يتمتع بها عديمو الجنسية. الب
عديمي الجنسية وذلك في إطار التزاماتها بحقوق اإلنسان. إن المعايير التي نصت األشخاص 
تكمل وتعزز التزام الدول وتمسكها بحقوق اإلنسان الخاصة بعديمي  2591 عليها اتفاقية

نظاما خاصا لمنح عديمي الجنسية وثائق سفر  2591اتفاقية فقد وضعت الجنسية. ومثال ذلك، 
 .معترف بها دوليا

 

 

 على حماية  كيف تساعد المفوضية الدول

 األشخاص عديمي الجنسية؟

 

ون الالجئين لشؤ لألمم المتحدة الساميةلمتحدة المفوضية الجمعية العامة لألمم ا تاختار
حل مشاكل بمهمة مساعدة الدول على تأمين حماية عديمي الجنسية والعمل على  لالضطالع

يضا أألن مشاكل الالجئين وعديمي الجنسية تتداخل أحيانا، بل فقط ليس حاالت انعدام الجنسية، 
ذلك الذي ننتهجه عند مشابها ب ا  نهجتبني طرق شتى، ، بألن حماية عديمي الجنسية تتطلب

 إلى الحماية الدولية.  نفتقراتن يالالجئين. وكال الفئت التعامل مع

فيما يتعلق  عن طريق تقديم المشورة التقنية 2591ية اتفاق تنفيذعلى وتساعد المفوضية الدول 
من أجل ضمان ر التحديد تعزيز تطبيق اجراءات وتدابيبغية والدعم التشغيلي لتشريعات اب

  الحقوق المنصوص عليها في االتفاقية.

طلبت اللجنة التنفيذية التابعة للمفوضية على وجه الخصوص من مكتب المفوض السامي وقد 
لمناسبة  اآلليات ا علىوميين، عند االقتضاء، حكال النظراءسرعة نشر المعلومات وتدريب "

يرجى  ،)لمزيد من المعلومات".  يةص عديمي الجنسلألشخا لتحديد وتسجيل ومنح وضع قانوني
تحديد ومنع وخفض حاالت بشأن  225 رقماللجنة التنفيذية التابعة للمفوضية  قرارعلى طالع اإل

   (. 1225 انعدام الجنسية وحماية عديمي الجنسية،

 

 



 

 المتعلقة بوضع 4591أهمية االنضمام إلى اتفاقية 

 األشخاص عديمي الجنسية

 

 : علقة بوضع األشخاص عديمي الجنسيةالمت 2591نضمام التفاقية إن اال

حقوق ا  لاألشخاص عديمي الجنسية وفقبمعاملة  إلبداء التزام الدولة هو السبيل أمام الدول* 
 عالميااإلنسان والمعايير اإلنسانية المعترف بها 

العيش في أمن  الى حماية الدولة لكي يتمكنوا منألشخاص عديمي الجنسية ا وصولضمن ي* 
 وبكرامة

أراضيها وضمان تمتعهم بحقوقهم داخل لتحديد األشخاص عديمي الجنسية عمل ر اطوفر إ* ي
 صدار بطاقات الهوية ووثائق السفرإبما فيها 

الدولي العام العمل ر اطإ اوكذ "لعديم الجنسية"عزز االعتراف بالوضع القانوني الدولي ي* 
 انعدام الجنسيةالدول حيال  استجابةفية القانونية والتنبؤ بمدى زيادة الشفاوبالتالي ، ةحمايلل

 وتهميش األشخاص عديمي الجنسية إستبعاد عزز األمن واالستقرار بتفاديي* 

حماية األشخاص عديمي الجنسية في البلد التي وجدوا  تعزيزطريق عن نزوح يمنع حركات ال* 
 أنفسهم فيها

 ألشخاص عديمي الجنسية.الحماية ولي في حشد الدعم الدلمفوضية اساعد ي *

 

 بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية 4594ية ـاتفاقبالصلة 

كل فرد فالجنسية.  حيازةتساوي قط  ، فإنها الواسعة الحقوق الممنوحة لعديم الجنسيةهما كانت م
انعدام الجنسية، ينبغي أن أن يكون له جنسية، وعندما تنشأ حاالت "شاذة" من له الحق في 

 . ا وتخفيضهالتركيز على الحد منهينصب ا

الخاصة  2591اتفاقية  بموجبحماية األشخاص عديمي الجنسية  ينبغي أن ُينظر الى وهكذا،
بينما يتم البحث عن سبل أخرى ، ةة مؤقتعلى أنها استجاببوضع األشخاص عديمي الجنسية 

اكتساب من خالل م الجنسية حاالت انعدا الحد منهو  الهدف النهائي يبقىو. الكتساب الجنسية
الدول األدوات التي تكفل  معنية بخفض حاالت انعدام الجنسيةال 2552الجنسية. وتمنح اتفاقية 

 لها.  حاالت جديدة من انعدام الجنسية و إيجاد حلتفادي 

في االنضمام التفاقية  النظر 2552راف في اتفاقية يتعين على الدول األطمع ذلك، ال يزال و
انعدام الجنسية.  من حاالت ،رغم ذلك ،عندما تواجه الدولان وضع تدابير وقائية ضمل 2591



ين بمسألة انعدام المتعلقت 2552واتفاقية  2591اتفاقية  - االتفاقيتين لكالويعتبر االنضمام 
  لمشاكل انعدام الجنسية.كامل الالنطاق معالجة على الدول لمساعدة امة هالجنسية، خطوة 

وخفض حاالت انعدام  الحد منفي "تفاقية العلى معلومات مفصلة عن ا الحصول ويمكن 
لألمم المتحدة السامية ) المفوضية المتعلقة بخفض انعدام الجنسية.  2552اتفاقية  - الجنسية

 ( 1222 ون الالجئين،ؤلش

 
 
 
 

 وأجوبة أسئلة 
 حول االنضمام إلى االتفاقية

 المتعلقة بوضع 2591االنضمام التفاقية ال  حول إجابات لبعض األسئلة األكثر تداوفيما يلي 
 :الجنسية وانعدامها وهناك أسئلة وتفاصيل أخرى تم مناقشتها في ". األشخاص عديمي الجنسية

 ،رلماني الدوليون الالجئين واالتحاد البلألمم المتحدة لشئ)المفوضية السامية دليل البرلمانيين  
 .(1222، تم تحديثه في 1229

 أو  عديمي الجنسية تأشيرات دخول و على منح األشخاص دولة ما 2591تفاقية تلزم ا هل/
  اإلقامة؟

مع ذلك، أراضيها. وعلى  ألشخاص عديمي الجنسيةا قبولعلى الدول  2591لزم اتفاقية ال ت ال. 
أو ني للفرد المعالسابق المعتاد  ةقاماإل للعودة إلى بلدال يوجد ثمة إمكانية قد  ،من الناحية العمليةف
 في مثل هذه الحالة، يكون السماح لعديم الجنسية بالدخول إلى الدولة بلد.ال وجد مثل هذاي بما الر

معايير القد توفر ذلك،  لى. باإلضافة االحل الوحيد هو نواع اإلقامة القانونيةأمن  اومنحه نوع
على وجنسية. األشخاص عديمي الأو عدم طرد  أساسا قانونيا للسماح بدخول ىخراألدولية ال

وال يمكنها أن القانون الدولي،  ، كمبدأ من مبادئلـرد  ادول ملزمة بحظر الوجه الخصوص، فإن 
حقوق معايير لخطر االضطهاد أو انتهاكات ل يتعرض فيه قدجنسية إلى بلد العديم شخصا تعيد 

 لتعذيب والحرمان التعسفي من الحياة.فيها ابما  ،يةاإلنسان الدول

 ؟جئالين عديم الجنسية والما هو الفرق ب 

 ،بالدولةوبسبب انقطاع صلتهم  حاجة إلى الحماية الدولية.ب كل من عديمي الجنسية والالجئين
ف يعرله تويتمتعان بوضع خاص ، لذلك، وكالهما مستقر. غير وضعفي وجدوا أنفسهم فإنهم 
يء هو أنه/أنها ثمة عنصر أساسي في تعريف الالج القانون الدولي.بشكل منفصل بموجب محدد 
ال يعني فهذا كون الشخص عديم الجنسية إن . من االضطهاد هبررله ما ي خوف/ها لديه

خارج حدود ، يجب أن يكون جئالال، مثله مثل عديم الجنسيةأيضا، و بالضرورة أنه اضطهاد.
 .ولدوا فيه البلد الذي الجنسية لم يغادروا أبدا   عديمي غالبيةذلك، فإن  عوم المعتاد. /هابلد إقامته

من الجنسية  وعديم لنزوح القسري. وعندما يكونل سببا  جذرياانعدام الجنسية  كونغالبا ما يو
سوف  الالجئين وقانون الالجئين الدولي بوضع الخاصة 2592أحكام اتفاقية فإن ، ئينالجال

 .تشملهم

 



 ؟ مواطنيهاعلى قدم المساواة ب هل الدول ملزمة بمعاملة عديمي الجنسية 

الخاصة بوضع األشخاص عديمي  2591 خص معظم الحقوق الواردة في اتفاقيةفيما ي. ال
لنفس الحقوق  على األقلمساوية  حقوقبالجنسية  وعديميتمتع األشخاص ينبغي أن الجنسية، 
صر على تقتمن الحقوق  عددا  منح االتفاقية ت. عالوة على ذلك، اآلخرين ألجانبالممنوحة ل

داخل أراضي دولة  بصورة شرعية يقيمونأو  قانونيةبطريقة  يتواجدون عديمي الجنسية الذين 
على سبيل  وحق التقاضي أمام المحاكم الدينيةحرية الفيما يخص  - حاالت محدودةوفي ما. 

ها تكفلتكفل الدول  لعديمي الجنسية معاملة مساوية لذات المعاملة التي يجب أن  –المثال 
 لمواطنيها.

 نص وفي كثير من األحيان ت ،2591اتفاقية  حقوق اإلنسان الدولي أحكاموتكمل أحكام قانون 
 لمعاملة عديمي الجنسية.أعلى معايير على  اإلنسان الدولية حقوقعاهدات م

 ؟4591 أحكام اتفاقيةعلى تحفظات تعتمد دولة ما أن ـل هل يمكن 

الشخص  )تعريف 2دة الماإال  على ، التصديق أو االنضمامتقديم التحفظات وقت ب نعم. ُيسمح
(، والمادة الدينيةحرية ال) 1)بعدم التمييز(، والمادة  2والمادة  (،عديم الجنسية وبنود االستبعاد

 )األحكام الختامية(. 11ى إل 22) حق التقاضي أمام المحاكم(، والمواد من ( 2)25

  ؟4591اتفاقية ما هي االعتبارات العملية التي ينطوي عليها االنضمام إلى 

 حقوق اإلنسان الدولية التي تنطبق صكوكموجب ب اتبااللتزامبالفعل تعهدت قد  الدولما أن ب
ن الحقوق المنصوص العديد مذ يتنفسهل من األأنه ستجد إنها على األشخاص عديمي الجنسية، ف

 الواردة في  حقوقالالجنسية ب وأن يتمتع عديم بغية ضمانومع ذلك، . 2591اتفاقية  عليها في
أجل من  وضعالتحديد  ضع ثمة شكل من أشكال إجراءاتو الى الدول تحتاج، 2591ية اتفاق

 2591تنص اتفاقية  وال تحديد األشخاص عديمي الجنسية الذين يمكن أن يستفيدوا من االتفاقية. 
تحدد الدول المؤسسات و   .ا كان الشخص عديم الجنسية من عدمهذإما  لتحديد هعلى إجراء بعين

ها الضمانات التي يجب وضعو والضمانات اإلجرائية ،ومراحل العملية ،ت المعنيةو/أو الهيئا
 . وقد نوهت اللجنةالواجبة باالجراءات القانونيةللمعايير الدولية الخاصة  هابغية ضمان امتثال

لدول الى انية تقرة الوشأن يقدم الممكتب المفوضية ه يتعين على التنفيذية التابعة للمفوضية إلى أن
أيضا تحث كما  وذلك لضمان التنقيذ المتسق ألحكامها. 2591طراف بشأن تنفيذ اتفاقية األ

التي يتم من  معلومات عن قوانينها ولوائحها الوطنيةالالدول األطراف على توفير  2591اتفاقية 
 (.22خاللها تطبيق بنود وأحكام االتفاقية )المادة 

 ؟4591التفاقية ة ما ـدول كيف تنضم 

في أي المتعلقة بوضع األشخاص عديمي الجنسية،  2591 دولة االنضمام التفاقية ألي جوزي
صك ن وكوينبغي أن ي لدى األمين العام لألمم المتحدة. االنضمام ع صكإيدا عن طريقوقت 

الحصول يمكن . والحكومةأو رئيس  من قبل وزير الخارجية أو رئيس الدولةموقعا  االنضمام 
على الموقع  نموذج لصكوك االنضمامجراءات االنضمام وإول حالتفاصيل من  مزيدعلى 

  www.unhcr.org/statelessness :  كتروني التالياإل

 

http://www.unhcr.org/statelessness


 

 مامـمي لالنضـداء عالـن

تفاقية ااآلن خمس وستون دولة طرف في هناك  أنتشير الى   :الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 2552اتفاقية  فيطرف  ةدولسبع وثالثون المتعلقة بوضع األشخاص عديمي الجنسية، و 2591

التي لم تنضم بعد لهذه الصكوك على شجع الدول وت، المعنية بخفض حاالت انعدام الجنسية
 النظر في االنضمام إليها. 

 ألمم المتحدة ي لامالس مفوضال، مكتب 51/212رقم  الجمعية العامة لألمم المتحدة قرار *
 . 1225ديسمبر  22ون الالجئين، لشئ

سين وية الخمالسنالذكرى د شهي 1222أن عام بر يق  : مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة
الدول التي لم تنضم بعد لهذه  يشجعالمتعلقة بخفض حاالت انعدام الجنسية، و 2552التفاقية 

 ضع األشخاص عديمي الجنسية، أن تنظر في االنضمام إليهما. االتفاقية و لالتفاقية المتعلقة بو

 11 ، حقوق اإلنسان والحرمان التعسفي من الجنسية،22/21رقم  مجلس حقوق اإلنسان قرار *
   .1222مارس 

لنظر في على االدول تشجع   السامية لشؤون الالجئين :اللجنة التنفيذية التابعة للمفوضية 
وبالنسبة للدول األطراف المتعلقة بوضع األشخاص عديمي الجنسية،  2591االنضمام التفاقية 
 .رفع تحفظاتهافي االتفاقية، أن ت

  1225 –( 92) 225 رقم القرار *

لنظر في إمكانية الى االدول األعضاء تدعو   : المنظمة القانونية االستشارية آلسيا وإفريقيا
المعنية  2552يمي الجنسية واتفاقية المتعلقة بوضع األشخاص عد 2591االنضمام التفاقية 

  ديمي الجنسية بطريقة فاعلة.محنة عمعالجة بخفض حاالت انعدام الجنسية بغية 

 . 1225أبريل  2الهوية القانونية وانعدام الجنسية"، بشأن "النصف يوم  اجتماع قرار *

صكوك الدولية لحماية ال. التأكيد على أهمية 2قـررت   : الجمعية العامة لمنظمة الدول األمريكية
المتعلقة بوضع األشخاص عديمي الجنسية واتفاقية  2591األشخاص عديمي الجنسية: اتفاقية 

لهذه بعد .  حث الدول األعضاء التي لم تنضم 1المعنية بخفض حاالت انعدام الجنسية.  2552
أو نسية في مجال األشخاص عديمي الج على الصكوك الدولية الصكوك على النظر في التصديق

هذه ل ا  تطبيقها وفقل مؤسسيةإجراءات وآليات اعتماد وتعزيز  ،الحالاالنضمام إليها، أيهما كان 
 الصكوك. 

وخفض حاالت انعدام الجنسية وحماية الحد من (، 2/22-52) 1955 رقم قرار الجمعية العامة *
 . 1222يونيه  2األشخاص عديمي الجنسية في األمريكيتين، 

 

 



 

  4ملحق 

 

 ك ـوذج لصـنم

 المتعلقة بوضع  4591االنضمام التفاقية 

 األشخاص عديمي الجنسية

 

تعلقة باألشخاص عديمي الجنسية في اليوم رت اتفاقية مـن الجمعية العامة لألمم المتحدة أقأحيث 
عمال  النضماممفتوحة لهي وألف وتسعمائة وأربعة وخمسين، عام  سبتمبر الثامن والعشرين من

 ؛ نهام 29المادة ب

وف يتم عن سن االنضمام لهذه االتفاقية أ هذه 29من المادة  2الفقرة  حيث أنه ، قد ورد فيو
 صك لدى األمين العام لألمم المتحدة؛إيداع طريق 

بمقتضى  غلبي [رئيس الحكومة أو وزير الخارجية  رئيس الدولة أو لقب ]ه ذا، فإن الموقع أدناـل
 عنية[ لالتفاقية ؛الدولة الم ] انضمامعن هذا الصك 

----------ن ويألفعـام   ---------من شهر   ---  يوم  ---------------هذا الصك في تم تسليم 
--- . 

 [ إن كان ذلك مناسبا ميناألختم الرسمي للدولة وتوقيع ال] 

 

 

 [ أو وزير الخارجية رئيس الحكومةو ] توقيع رئيس الدولة أ
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