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 املرفق

  ٨/٤/٢٠٠٩جنيف يف   :الرقم

خرى يف جنيـف  هتدي بعثة اجلمهورية العربية السورية لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية األ    
أطيب حتياهتا إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، سكرتارية جملس حقوق اإلنسان، وباإلشارة إىل تقرير األمني               
العام لألمم املتحدة حول احلرمان التعسفي من اجلنسية واملقدم إىل الدورة العاشرة جمللس حقوق اإلنسان مبوجب               

، تتشرف البعثة بإعالم املفوضية العليا حلقوق ٢٠٠٩يناير /نون الثاين كا٢٦ تاريخ  A/HRC/10/34: الوثيقة رقم 
 من التقرير أعاله حول حاالت التجريد من اجلنسية السورية،    ٤٤اإلنسان خبطأ املعلومات الواردة يف الفقرة رقم        

  .حيث نقل التقرير فقرات جمتزئة من قانون اجلنسية السوري

ة فيما يلي، توضيح حرص الدستور السوري والقـوانني املختلفـة           وتود بعثة اجلمهورية العربية السوري    
للجمهورية العربية السورية على حمافظة املواطن السوري على جنسيته وعدم جتريده منها إال يف حاالت استثنائية           

  :١٩٦٩ لعام ٢٧٦وخاصة جداً نص عليها قانون اجلنسية السوري الصادر مبوجب املرسوم التشريعي رقم 

 على اقتراح جيوز أن ُيجرد املواطن من اجلنسية مبرسوم بناًء" على أنه )أ( الفقرة ٢١املادة  تنص   - 
أن يكون قد صدر املرسوم بناء علـى        معلل من وزير الداخلية إذا اكتسب جنسية أجنبية دون          

". ولةبعد قيامه جبميع واجباته والتزاماته جتاه الدوطلبه واقتراح الوزير بالسماح له بالتخلي عنها 
  .إال أن هنالك تعليمات تنفيذية بوقف العمل هبذه الفقرة

أن جيرد املواطن من اجلنسية مبرسوم بناء على اقتراح    جيوز  "نه  أ على   )ب( الفقرة   ٢١تنص املادة     - 
إذا دخل باختياره يف اخلدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص سابق يصدر عـن                معلل

  ".وزير الدفاع

جيوز أن ُيجرد املواطن من اجلنسية مبرسوم بناًء على اقتراح "نه أ على )ج(الفقرة  ٢١ تنص املادة  - 
معلل من وزير الداخلية إذا اسُتخدم لدى دولة أجنبية بأي صفة كانت سواء داخل القطـر أو                 

  ".بترك هذه اخلدمة ضمن مدة معينة) وزير الداخلية(خارجه و مل يلب طلب الوزير 

ن ُيجرد املواطن من اجلنسية مبرسوم بناء على اقتراح         أجيوز  " على أنه    )د( الفقرة   ٢١تنص املادة     - 
  ".معلل من وزير الداخلية إذا أبدى نشاطاً أو عمالً لصاحل بلد هو يف حالة حرب مع القطر

جيوز أن ُيجرد املواطن من اجلنسية مبرسوم بناًء على اقتراح    "نه  أعلى  ) ه( الفقرة   ٢١تنص املادة     - 
ل من وزير الداخلية إذا ثُبت مغادرته األراضي العربية السورية بصورة غري مشروعة إىل بلد               معل

  ".هو يف حالة حرب مع القطر
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جيوز أن ُيجرد املواطن من اجلنسية مبرسوم بناًء على اقتراح       "نه  أ على   )ز( الفقرة   ٢١تنص املادة     - 
اوزت غيبته  جتالستيطان يف بلد غري عريب و     إذا غادر البالد هنائياً بقصد ا     معلل من وزير الداخلية     

رد بأسباب غري مقنعة خالل ثالثة أشهر من و خطر بالعودة ومل يرد أيف اخلارج ثالث سنوات وأُ
خطار فإذا امتنع عن تسلمه أو مل يعرف له حمل إقامة أو تعذر تبليغه ألي سبب                إلتاريخ تبليغه ا  

  ."لتبليغكان اعترب النشر يف اجلريدة الرمسية مبثابة ا

جيوز مبرسوم بناًء على اقتراح معلل من وزير الداخلية أن ُترد اجلنسية            "نه  أعلى   ٢٤تنص املادة     - 
رد له أمواله املنقولة وغري املنقولة املصادرة أو التعويض عليه مبا ـن ُتأوز ـملن ُجرد منها كما جي

  ".ال يزيد عن قيمة هذه األموال حني التجريد

ك بإجراءات مطولة ، قد ـط ذلـا يرتبـلنصوص ال ُتفّعل بشكل أوتوماتيكي، وإمنونشري إىل أن هذه ا
ال تؤدي يف هنايتها إىل التجريد من اجلنسية إال يف حاالت خاصة جداً واستثنائية حرصاً على احتفاظ املـواطن                   

  .السوري جلنسيته

فوضية العليا حلقوق اإلنـسان     وستغدو بعثة اجلمهورية العربية السورية يف جنيف ممتنة يف حال قامت امل           
بإصدار هذه املذكرة كوثيقة رمسية من وثائق الدورة العاشرة جمللس حقـوق اإلنـسان، تـصحيحاً للوثيقـة                  

A/HRC/10/34 ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٦ تاريخ.  

ـ               ائق وتغتنم بعثة اجلمهورية العربية السورية هذه املناسبة لتعرب للمفوضية العليا حلقوق اإلنسان عن ف
  .اعتبارها وتقديرها

  سكرتارية جملس حقوق اإلنسان
  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

   سويسرا- جنيف 

 -  -  -  -  - 

  


