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P8_TA(2017)0247 

L-apolidija fin-Nofsinhar u fix-Xlokk tal-Asja  

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Ġunju 2017 dwar l-apolidija fin-

Nofsinhar u fix-Xlokk tal-Asja (2016/2220(INI)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra d-dispożizzjonijiet tal-istrumenti tan-Nazzjonijiet Uniti fil-qasam tad-

drittijiet tal-bniedem, fosthom dawk li jirrigwardaw id-dritt għal ċittadinanza, bħall-

Karta tan-NU, id-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Patti 

Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-

Tfal, il-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta' Diskriminazzjoni 

Razzjali, il-Konvenzjoni tal-1954 dwar l-Istatus ta' Persuni Apolidi, il-Konvenzjoni tal-

1961 dwar it-Tnaqqis tal-Apolidija, il-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma 

ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa u l-Protokoll Fakultattiv tagħha, il-Konvenzjoni 

dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Ħarsien 

tad-Drittijiet tal-Ħaddiema Migranti Kollha u tal-Membri tal-Familji tagħhom, 

– wara li kkunsidra l-istrumenti l-oħrajn tan-NU fil-qasam tal-apolidija u tad-dritt għal 

ċittadinanza, bħall-konklużjoni nru 106 dwar l-identifikazzjoni, il-prevenzjoni u t-

tnaqqis tal-apolidija u l-protezzjoni tal-apolidi tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Kummissarju 

Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati (UNHCR)1, approvata mir-

riżoluzzjoni A/RES/61/137 tal-2006 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU, 

– wara li kkunsidra l-Kampanja Globali biex tintemm l-Apolidija sal-2024 tal-UNHCR2 

kif ukoll il-Kampanja Globali għad-Drittijiet għal Ċittadinanza Indaqs appoġġata mill-

UNHCR, mill-UN Women u minn oħrajn, u approvata mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-

Bniedem tan-NU, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU tal-

15 ta' Lulju 2016 dwar id-drittijiet tal-bniedem u t-tiċħid arbitrarju taċ-ċittadinanza  

(A/HRC/RES/32/5), 

                                                 
1  http://www.unhcr.org/excom/exconc/453497302/conclusion-identification-prevention-

reduction-statelessness-protection.html 
2  http://www.unhcr.org/protection/statelessness/54621bf49/global-action-plan-end-

statelessness-2014-2024.html  
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– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni u l-Programm ta' Azzjoni ta' Vjenna1, adottati mill-

Konferenza Dinjija dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fil-25 ta' Ġunju 1993, 

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni ġenerali nru 32 tal-Kumitat għall-Eliminazzjoni 

tad-Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW) dwar id-dimensjoni relatata mal-ġeneru 

tal-istatus tar-rifuġjati, l-asil, iċ-ċittadinanza u l-apolidija tan-nisa2, 

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-Assoċjazzjoni tan-

Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN)3, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea li jgħid li "[f]ir-

relazzjonijiet tagħha mal-bqija tad-dinja", l-UE jeħtiġilha tikkontribwixxi għall-"qerda 

tal-faqar u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem b'mod partikolari dawk tat-tfal, kif 

ukoll għar-rispett sħiħ u għall-iżvilupp tad-dritt internazzjonali, partikolarment ir-rispett 

għall-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti", 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-20 ta' Lulju 2015 dwar il-Pjan ta' 

Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija 2015-20194, 

– wara li kkunsidra l-Qafas Strateġiku tal-UE u l-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-

Bniedem u d-Demokrazija tal-25 ta' Ġunju 20125, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill  tal-4 ta' Diċembru 2015 dwar l-

apolidija6, 

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2016 dwar l-istrateġija 

tal-UE fir-rigward tal-Myanmar/Burma7, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2016 dwar id-drittijiet tal-

bniedem u l-migrazzjoni f'pajjiżi terzi8, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Lulju 2016 dwar il-Myanmar, b'mod 

partikolari s-sitwazzjoni tar-Rohingya9, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Marzu 2015 dwar ir-Rapport Annwali 

dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2013 u l-politika tal-Unjoni 

Ewropea dwar il-kwistjoni10, 

                                                 
1  http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/vienna.pdf  
2  http://www.refworld.org/docid/54620fb54.html  
3  http://www.asean.org/wp-

content/uploads/images/ASEAN_RTK_2014/6_AHRD_Booklet.pdf  
4  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/mt/pdf  
5  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/mt/pdf  
6  http://www.consilium.europa.eu/mt/press/press-releases/2015/12/04-council-adopts-

conclusions-on-statelessness/  
7  http://www.consilium.europa.eu/mt/press/press-releases/2016/06/20-fac-conclusions-

myanmar-burma/  
8  Testi adottati, P8_TA(2016)0404. 
9  Testi adottati, P8_TA(2016)0316. 
10  ĠU C 316, 30.8.2016, p. 141. 
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– wara li kkunsidra l-istudju ta' Novembru 2014 tad-Direttorat Ġenerali għall-Politiki 

Esterni bit-titolu "Addressing the Human Rights impact of statelessness in the EU’s 

external action", 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjoni tal-

Kumitat għall-Iżvilupp (A8-0182/2017), 

A. billi r-reġjun tan-Nofsinhar u tax-Xlokk tal-Asja jikkonsisti minn dawn il-pajjiżi li 

ġejjin: l-Afganistan, il-Bangladesh, il-Bhutan, il-Brunei, il-Kambodja, l-Indja, l-

Indoneżja, il-Laos, il-Malasja, il-Maldivi, il-Myanmar, in-Nepal, il-Pakistan, il-

Filippini, Singapore, is-Sri Lanka, it-Tajlandja, Timor Leste u l-Vjetnam, li lkoll huma 

membri, jew għandhom status ta' osservatur, tal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-

Xlokk tal-Asja (ASEAN) jew tal-Assoċjazzjoni tal-Asja tan-Nofsinhar għall-

Kooperazzjoni Reġjonali (SAARC); 

B. billi d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tafferma li l-individwi kollha 

jitwieldu ugwali fid-dinjità u fid-drittjiet; billi d-dritt għal ċittadinanza u d-dritt li ċ-

ċittadinanza ta' individwu ma tiġix arbitrarjament imċaħħda huma minquxa fl-

Artikolu 15 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem kif ukoll fi strumenti 

internazzjonali oħrajn li jittrattaw id-drittijiet tal-bniedem; billi, madankollu, l-

istrumenti ġuridiċi internazzjonali għad iridu jilħqu l-objettiv primarju tagħhom li 

jiżguraw id-dritt għal ċittadinanza ta' kull persuna; 

C. billi d-drittijiet tal-bniedem huma universali, indiviżibbli, interdipendenti u interrelatati; 

billi d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali huma drittijiet mat-twelid ta' kull 

bniedem u l-protezzjoni u l-promozzjoni tagħhom jikkostitwixxu l-aktar kompitu 

importanti ta' gvern; 

D. billi l-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal, li ġiet ratifikata mill-pajjiżi kollha tan-

Nofsinhar u tax-Xlokk tal-Asja, tistabbilixxi li t-tfal għandhom jiġu rreġistrati 

immedjatament wara li jitwieldu u għandu jkollhom id-dritt li jiksbu ċittadinanza; billi 

huwa stmat li nofs l-apolidi tad-dinja huma tfal u li ħafna minnhom huma apolidi mit-

twelid; 

E. billi skont id-Dikjarazzjoni tal-ASEAN dwar id-Drittijiet tal-Bniedem kull individwu 

għandu dritt għal ċittadinanza kif preskritt mil-liġi u li l-ebda individwu ma jkun 

arbitrarjament imċaħħad miċ-ċittadinanza tiegħu, u lanqas ma jkunlu rifjutat id-dritt li 

jbiddel tali ċittadinanza; 

F. billi l-Konvenzjoni tal-1954 dwar l-Istatus ta' Persuni Apolidi tiddefinixxi lill-persuna 

apolida bħala persuna li l-ebda Stat ma jikkunsidraha bħala ċittadin tiegħu 

b'applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tiegħu; billi l-kawżi tal-apolidija jistgħu jkunu varji, 

fosthom, bħala eżempju: is-suċċessjoni u d-dissoluzzjoni ta' Stati, in-neċessità li l-

persuni jaħarbu minħabba ċirkostanzi eżistenti, il-migrazzjoni u t-traffikar tal-bnedmin, 

kif ukoll: modifiki u lakuni fil-liġijiet dwar iċ-ċittadinanza, l-iskadenza taċ-ċittadinanza 

minħabba li dak li jkun għex żmien twil barra minn pajjiżu, it-tiċħid arbitrarju taċ-

ċittadinanza, id-diskriminazzjoni fuq il-bażi tal-ġeneru, tar-razza, tal-etnija jew ta' 

raġunijiet oħra, ostakli amministrattivi u burokratiċi fosthom il-ksib jew ir-

reġistrazzjoni taċ-ċertifikati tat-twelid; billi il-maġġor parti tal-kawżi, jekk mhux dawn 



 

 

kollha, tista' tinsab fil-każijiet ta' apolidija fin-Nofsinhar u fix-Xlokk tal-Asja;  

G. billi huwa importanti li jkun osservat li l-istatus ta' apolidija ta' persuna huwa kwistjoni 

distinta mill-istatus ta' rifuġjat; billi l-maġġoranza tal-apolidi qatt ma ħalliet art twelidha 

jew ma qasmet konfini internazzjonali; 

H. billi l-apolidija hija problema multidimensjonali u twassal għal firxa wiesgħa ta' ksur 

tad-drittijiet tal-bniedem fosthom, iżda mhux biss, il-problemi marbuta maċ-ċertifikati 

tat-twelid u ma' dokumenti tal-istat ċivili oħrajn, kif ukoll problemi oħrajn marbutin 

mad-drittijiet tal-proprjetà, mal-esklużjoni mill-programmi tas-saħħa tat-tfal u mis-

sistemi skolastiċi pubbliċi, mas-sjieda tal-impriżi, mar-rappreżentanza politika u mal-

parteċipazzjoni fil-vot, mal-aċċess għas-sigurtà soċjali u għas-servizzi pubbliċi; billi l-

apolidija tista' tikkontribwixxi għat-traffikar tal-bnedmin, għad-detenzjoni arbitrarja, 

għall-ksur tal-libertà ta' moviment, għall-isfruttament u għall-abbuż tat-tfal u għad-

diskriminazzjoni fil-konfront tan-nisa; 

I. billi l-apolidija għadha tirċievi attenzjoni internazzjonali limitata minkejja l-

implikazzjonijiet globali u reġjonali inkwetanti ħafna tagħha fuq id-drittijiet tal-

bniedem, u għadha titqies bħala affari interna tal-Istati; billi t-tnaqqis u, maż-żmien, l-

abolizzjoni tal-apolidija jenħtieġ li jsiru prijorità tad-drittijiet tal-bniedem fil-livell 

internazzjonali; 

J. billi d-diskriminazzjoni sesswali f'ambitu leġiżlattiv, pereżempju għall-ksib taċ-

ċittadinanza jew biex din tgħaddi għall-wild jew għall-konjuġi, għadha preżenti fin-

Nofsinhar u fix-Xlokk tal-Asja f'pajjiżi bħan-Nepal, il-Malasja u l-Brunei; 

K. billi skont l-istimi tal-UNHCR, it-twelid ta' 135 miljun tifel u tifla taħt l-età ta' ħames 

snin fir-reġjun ma ġiex irreġistrat u huma f'riskju ta' apolidija; 

L. billi t-tmiem tal-apolidija se jwassal ukoll għal aktar demokrazija, billi l-ex apolidi se 

jiddaħħlu fil-proċess demokratiku u jkunu jistgħu jagħtu l-kontribut tagħhom fih; 

M. billi l-problema kumplessa tal-apolidija għadha relegata fil-periferija tal-politika u tad-

dritt internazzjonali, minkejja li din mhijiex kwistjoni marġinali; 

N. billi l-apolidija ddgħajjef il-prospettivi ta' żvilupp tal-popolazzjonijiet milquta u tal-

implimentazzjoni effikaċi tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli; 

O. billi l-Pjan ta' Azzjoni Globali biex tintemm l-Apolidija (2014-2024) tal-UNHCR 

jimmira li jsostni lill-gvernijiet huma u jsolvu s-sitwazzjonijiet ewlenin eżistenti ta' 

apolidija, biex ikun evitat li jfeġġu każijiet ġodda u jiġu identifikati u protetti b'mod 

aħjar il-popolazzjonijiet apolidi; billi l-Azzjoni nru 10 tal-Pjan ta' Azzjoni tindika wkoll 

il-bżonn ta' titjib tad-data kwalitattiva u kwantitattiva dwar l-apolidija; billi l-UE 

impenjat ruħha li ssostni b'mod attiv il-Pjan ta' Azzjoni; 

P. billi l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-

Bniedem u d-Demokrazija 2015-2019 jaffermaw l-importanza li tkun indirizzata l-

kwistjoni tal-apolidija fir-relazzjonijiet mal-pajjiżi prijoritarji u li l-isforzi jkunu 

kkonċentrati fuq il-prevenzjoni tal-ħolqien ta' popolazzjonijiet apolidi bħala 

konsegwenza ta' kunflitt, spostament jew dissoluzzjoni ta' Stati; 

Q. billi r-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-



 

 

Dinja – ħarġiet skont il-pajjiż u r-reġjun tal-20 ta' Settembru 2016 jafferma l-għan tal-

UE li żżid il-konsistenza, l-effikaċja u l-viżibilità tad-drittijiet tal-bniedem fil-politika 

barranija tal-EU kif ukoll l-għan li jitqawwa l-impenn tal-UE man-Nazzjonijiet Uniti u 

l-mekkaniżmi reġjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem biex titrawwem is-sjieda 

reġjonali u tkun promossa l-universalità tad-drittijiet tal-bniedem, u jsemmi 

speċifikament li dan jinkludi t-tnedija tal-ewwel djalogu politiku dwar id-drittijiet tal-

bniedem mal-mekkaniżmi fl-ambitu tad-drittijiet tal-bniedem tal-Assoċjazzjoni tan-

Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN); 

R. billi l-UE ddeterminat li se tqiegħed lid-drittijiet tal-bniedem fil-qalba tar-relazzjonijiet 

tagħha mal-pajjiżi terzi; 

S. billi l-apolidija tqanqal il-movimenti tal-popolazzjoni, l-emigrazzjoni u t-traffikar tal-

bnedmin, b'hekk is-sottoreġjun kollu jkun destabbilizzat; 

T. billi ħafna mill-10 miljun persuna apolida fid-dinja jirrisjedu fin-Nofsinhar u fix-Xlokk 

tal-Asja, u li r-Rohingya tal-Myanmar huma l-akbar grupp ta' apolidi fid-dinja, b'aktar 

minn miljun ruħ taħt il-mandat tal-apolidija tal-UNHCR, iżda komunitajiet kbar ta' 

apolidi jinsabu wkoll fit-Tajlandja, fil-Malasja, fil-Brunei, fil-Vjetnam, fil-Filippini u fi 

bnadi oħra; billi t-Tibetani apolidi jgħixu f'pajjiżi bħall-Indja u n-Nepal; billi wħud 

minn dawn il-gruppi jidħlu fi ħdan il-mandat tal-apolidija tal-UNHCR, iżda oħrajn le; 

billi l-kopertura statistika u r-rapportar dwar il-popolazzjonijiet apolidi fid-dinja kollha 

mhumiex kompleti peress li mhux il-pajjiżi kollha jżommu statistika dwar din it-tema; 

billi n-Nofsinhar u x-Xlokk tal-Asja t-tnejn għandhom każijiet li ilhom ikarkru u li 

baqgħu bla soluzzjoni, kif ukoll każijiet li fihom sar progress; 

U. billi f'dawn l-aħħar snin sar progress fin-Nofsinhar u fix-Xlokk tal-Asja bis-saħħa ta' 

emendi tal-leġiżlazzjoni dwar iċ-ċittadinanza li daħħlu dispożizzjonijiet adegwati li 

jipprevjenu l-apolidija u jippermettu lill-apolidi jiksbu ċittadinanza; billi dawn l-isforzi 

għandhom bżonn li jissaħħu u l-liġijiet adottati jeħtiġilhom li jiġu osservati fil-prattika; 

V. billi r-Rohingya huma waħda mill-minoranzi l-aktar persegwitati fid-dinja, 

jikkostitwixxu wieħed mill-akbar gruppi ta' apolidi, u ilhom uffiċjalment apolidi minn 

meta ġiet promulgata l-Liġi dwar iċ-Ċittadinanza ta' Burma tal-1982; billi r-Rohingya 

mhumiex aċċettati mill-awtoritajiet tal-Myanmar u mill-pajjiżi ġirien, għalkemm xi 

wħud minn dawn tal-aħħar jospitaw popolazzjonijiet kbar ta' rifuġjati; billi fl-Istat ta' 

Rakhine hemm attwalment il-kunflitti; billi eluf ta' rifuġjati li rnexxielhom jaqsmu l-

fruntiera mal-Bangladesh jinsabu fi bżonn iddisprat ta' assistenza umanitarja u qegħdin 

jintbagħtu lura bil-forza, bi ksur tad-dritt internazzjonali; billi r-Rohingya qegħdin 

jaħarbu minn politika ta' kastig kollettiv fl-Istat ta' Rakhine, fejn il-forzi ta' sigurtà 

qegħdin jorganizzaw attakki ta' tpattija indiskriminati li, skont rapporti, jinvolvu l-

isparar lejn l-abitanti rurali minn ħelikopters armati, il-ħruq ta' djar, arresti arbitrarji u 

stupru ta' nisa u bniet; billi, sal-lum, ir-risposti nazzjonali u internazzjonali għad-

deterjorament tad-drittijiet tal-bniedem u għall-kriżi umanitarja tar-Rohingya ma kinux, 

fil-biċċa l-kbira, biżżejjed u bosta strumenti għar-riżoluzzjoni tal-problema għadhom 

ma ġewx eżaminati; 

W. billi mijiet ta' eluf tal-hekk imsejħa "Bihari" ma ġewx ittrattati bħala ċittadini tal-

Bangladesh wara l-gwerra tal-indipendenza tal-Bangladesh, meta l-Pakistan irrifjuta r-

rimpatriju tagħhom; billi, madankollu, għadd ta' deċiżjonijiet tal-qorti mill-2003 

kkonfermaw li l-Bihari huma ċittadini tal-Bangladesh; billi għadd kbir ta' Bihari għadu 



 

 

mhuwiex integrat bis-sħiħ fis-soċjetà u fil-programmi ta' żvilupp tal-Bangladesh u ħafna 

ma setgħux jeżerċitaw bis-sħiħ drittijiethom li ġew ikkonfermati mill-ġdid; 

X. billi fin-Nofsinhar u fix-Xlokk tal-Asja jeżistu ħafna gruppi apolidi oħrajn; billi, 

madankollu, f'dawn l-aħħar snin kien hemm għadd ta' żviluppi pożittivi, bħal fl-

Indoneżja, li aboliet id-diskriminazzjoni sesswali fil-proċedura ta' ksib taċ-ċittadinanza 

tagħha u rriformat il-liġi dwar iċ-ċittadinanza tagħha fl-2006 biex il-migranti 

Indoneżjani li jqattgħu aktar minn ħames snin barra mill-pajjiż ma tiġihomx imċaħħda 

aktar iċ-ċittadinanza tagħhom jew tali telf ta' ċittadinanza jirriżulta f'apolidija; fil-

Kambodja, fejn ir-reġistrazzjoni tat-twelid saret bla ħlas fl-ewwel 30 ġurnata mit-twelid; 

fil-Vjetnam, li fl-2008, aġevola n-naturalizzazzjoni ta' kull min kien residenti apolidu li 

ilu aktar minn 20 sena jgħix il-Vjetnam. u fit-Tajlandja, b'segwitu għar-riforma taċ-

ċittadinanza u tal-liġijiet dwar ir-reġistrazzjoni ċivili, 23 000 persuna apolida kisbu ċ-

ċittadinanza mill-2011; 

Y. billi huwa importantissmu li l-gvernijiet u l-awtoritajiet rilevanti tal-pajjiżi kollha fir-

reġjun jirrispettaw bis-sħiħ il-prinċipju ta' non-refoulement u jipproteġu r-rifuġjati, 

f'konformità mal-obbligi internazzjonali tagħhom u mal-istandards internazzjonali tad-

drittijiet tal-bniedem; 

Z. billi l-gruppi apolidi jenħtieġ li jkollhom aċċess għall-programmi umanitarji li jipprovdu 

assistenza mil-lat ta' saħħa, ikel, edukazzjoni u nutrizzjoni; 

1. Jinsab imħasseb dwar il-miljuni ta' każijiet ta' apolidija fid-dinja kollha, partikolarment 

fin-Nofsinhar u fix-Xlokk tal-Asja, u jesprimi s-solidarjetà tiegħu mal-apolidi; 

2. Jinsab estremament imħasseb dwar is-sitwazzjoni tal-minoranza Rohingya fil-

Myanmar; jinsab imkexkex bir-rapporti ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem tal-massa u 

tar-repressjoni u tad-diskriminazzjoni kontinwi tar-Rohingya u bin-nuqqas ta' 

rikonoxximent tagħhom bħala parti mis-soċjetà tal-Myanmar, f'dik li tidher li hija 

kampanja koordinata ta' tindif etniku; jisħaq fuq il-fatt li r-Rohingya ilhom 

ġenerazzjonijiet sħaħ jgħixu fit-territorju tal-Myanmar u għandhom totalment dritt għaċ-

ċittadinanza tal-Myanmar, kif kellhom fil-passat, kif ukoll id-drittijiet u l-obbligi kollha 

li din tinvolvi; iħeġġeġ lill-gvern u lill-awtoritajiet tal-Myanmar jerġgħu jagħtu ċ-

ċittadinanza tal-Myanmar lill-minoranza Rohingya; iħeġġeġ, barra minn hekk, il-ftuħ 

immedjat tal-Istat ta' Rakhine għall-organizzazzjonijiet umanitarji, għall-osservaturi 

internazzjonali, għall-organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) u għall-ġurnalisti; 

jemmen li se jkollhom jiġu organizzati investigazzjonijiet imparzjali bil-għan li dawk 

responsabbli tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem jagħtu kont ta' għemilhom; jemmen, 

barra minn hekk, li hemm bżonn ta' miżuri urġenti għall-prevenzjoni ta' atti ulterjuri ta' 

diskriminazzjoni, ostilità u vjolenza fil-konfront tal-minoranzi jew tal-inċitament għal 

tali atti; jistenna li r-rebbieħa tal-Premju Nobel għall-Paċi u tal-Premju Sakharov, is-Sa 

Suu Kyi, tuża d-diversi pożizzjonijiet tagħha fil-Gvern tal-Myanmar biex ir-riżoluzzjoni 

toqrob; 

3. Jiddispjaċih li l-istatus ta' apolidija, f'ċerti każijiet, jiġi sfruttat biex komunitajiet 

speċifiċi jiġu emarġinati u jiġu mċaħħda minn drittijiethom; jemmen li l-inklużjoni 

ġuridika, politika u soċjali tal-minoranzi hija element kruċjali ta' tranżizzjoni 

demokratika u li r-riżoluzzjoni tal-kwistjonijiet relatati mal-apolidija tkun 

tikkontribwixxi biex jitjiebu l-koeżjoni soċjali u l-istabilità politika; 



 

 

4. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-apolidija tista' tikkawża kriżijiet umanitarji notevoli u 

jtenni li l-apolidi jenħtieġ li jkollhom aċċess għall-programmi umanitarji; jissottolinja l-

fatt li l-apolidija spiss timplika nuqqas ta' aċċess għall-edukazzjoni, għas-servizzi tas-

saħħa, għax-xogħol, għal-libertà tal-moviment u għas-sigurtà; 

5. Jinsab imħasseb bin-nuqqas ta' data dwar l-apolidija fin-Nofsinhar u fix-Xlokk tal-Asja, 

bi ftit jew l-ebda data disponibbli pereżempju għall-Bhutan, għan-Nepal u għal Timor 

Leste; jinsab ukoll imħasseb dwar il-fatt li anki meta n-numri kumplessivi huma 

disponibbli, hemm nuqqas ta' data diżaggregata relatata, ngħidu aħna, man-nisa, mat-

tfal u ma' gruppi vulnerabbli oħra; jirrimarka li dan in-nuqqas ta' informazzjoni 

jagħmilha aktar diffiċli biex jiġu fformulati azzjonijiet immirati, anki fi ħdan il-qafas 

tal-kampanja tal-UNHCR biex tintemm l-apolidija sal-2024; jinkoraġġixxi bis-saħħa 

lill-pajjiżi tan-Nofsinhar u tax-Xlokk tal-Asja jipproduċu data diżaggregata pubblika u 

affidabbli dwar l-apolidija; 

6. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li jeżistu wkoll eżempji pożittivi, ngħidu aħna l-inizjattiva 

tal-Filippini ta' Mejju 2016 maħsuba biex tindirizza l-bżonn ta' data dwar l-entità u s-

sitwazzjoni tal-apolidija tat-tfal fir-reġjun; jistieden lill-UE toffri l-kooperazzjoni u s-

sostenn tagħha biex titfassal mappa komprensiva tal-apolidija u jkunu identifikati l-

proġetti intiżi li jtemmu l-apolidija fir-reġjun; 

7. Jinsab imħasseb ħafna bil-fatt li l-Istati tal-Brunei, tal-Malasja u tan-Nepal għandhom 

leġiżlazzjoni diskriminatorja bbażata fuq il-ġeneru; jisħaq fuq il-bżonn ta' rieżami tad-

dispożizzjonijiet relatati mal-liġi dwar iċ-ċittadinanza, b'mod partikolari fil-

Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa 

(CEDAW); 

8. Jilqa' favorevolment l-iżviluppi pożittivi fir-reġjun kif ukoll l-isforzi fil-Filippini, fil-

Vjetnam u fit-Tajlandja, u jinkoraġġixxi lill-pajjiżi fir-reġjun jikkollaboraw u 

jikkondividu l-aħjar eżempji u sforzi ħalli tintemm l-apolidija fir-reġjun kollu kemm hu; 

9. Ifakkar fis-sitwazzjoni wara li tintemm l-apolidija fir-reġjun u fil-prinċipju tal-

parteċipazzjoni bħala dritt tal-bniedem; jippromwovi l-inklużjoni tal-komunitajiet 

milquta mill-apolidija u tal-ex popolazzjonijiet apolidi fil-proġetti u fl-ippjanar tal-

iżvilupp; jinkoraġġixxi lill-gvernijiet u lill-proġetti ta' żvilupp jindirizzaw il-problema 

tad-diskriminazzjoni fil-perjodu wara li tintemm l-apolidija, billi jieħdu spunt mill-

Artikolu 4(1) tas-CEDAW immirat li jaċċelera l-parità de facto; 

10. Huwa u jirrikonoxxi lis-sovranità nazzjonali fuq kwistjonijiet bħaċ-ċittadinanza, 

iħeġġeġ lill-pajjiżi b'popolazzjonijiet apolidi jieħdu miżuri konkreti biex isolvu l-

kwistjoni tal-apolidija, konformement mal-prinċipji minquxa fil-konvenzjonijiet 

internazzjonali li huma lkoll irratifikaw, partikolarment il-Konvenzjoni dwar id-

Drittijiet tat-Tfal; josserva n-numru ta' żviluppi pożittivi li ġraw fir-reġjun; 

11. Iħeġġeġ lill-Gvern tal-Bangladesh jirrispetta pjan direzzjonali ċar li jippermetti l-

implimentazzjoni sħiħa tal-Ftehim ta' Paċi taċ-Chittagong Hill Tracts tal-1997 u, b'hekk, 

ir-riabilitazzjoni tal-persuni Jumma spostati li attwalment jgħixu fl-Indja u huma 

apolidi; 

12. Jinkoraġġixxi b'enerġija lill-Istati jimplimentaw il-miżura ta' salvagwardja, li hija wkoll 

minquxa fil-Konvenzjoni dwar it-Tnaqqis tal-Apolidija, li tipprevedi li l-Istat jikkonċedi 



 

 

ċ-ċittadinanza anki lil persuna li twieldet fit-territorju tiegħu li inkella tkun apolida; 

13. Jenfasizza r-rabtiet bejn l-apolidija u l-vulnerabilità ekonomika u soċjali; iħeġġeġ lill-

gvernijiet fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw jevitaw it-tiċħid, it-telf jew il-privazzjoni taċ-

ċittadinanza fuq bażi diskriminatorja, jadottaw liġijiet ekwi dwar iċ-ċittadinanza u 

jimplimentaw proċeduri nazzjonali ta' dokumentazzjoni aċċessibbli, bi prezzijiet 

raġonevoli u mhux diskriminatorji; 

14. Jilqa' pożittivament l-impenn li ħa l-Kunsill fil-konklużjonijiet tiegħu dwar il-Pjan ta' 

Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija 2015-2019 bil-għan li 

jittratta l-kwistjoni tal-apolidija fir-relazzjonijiet mal-pajjiżi prijoritarji, u barra minn 

dan jilqa' favorevolment l-impenn tal-Kunsill biex isaħħaħ ir-relazzjoni mal-ASEAN; 

jirrakkomanda li l-enfasi tal-isforzi tmur lil hinn mill-ħolqien ta' popolazzjonijiet apolidi 

kkawżat minn kunflitt, spostament u dissoluzzjoni ta' Stati u tinkludi aspetti rilevanti 

oħrajn, bħall-apolidija bħala konsegwenza ta' diskriminazzjoni kif ukoll ta' nuqqas ta' 

reġistrizzjoni ċivili jew tat-twelid; 

15. Ifakkar fl-azzjonijiet imwiegħda fil-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-

Bniedem u d-Demokrazija 2015-2019 fir-rigward tal-iżvilupp ta' qafas konġunt bejn il-

Kummissjoni u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) bl-iskop li jitqajmu l-

kwistjonijiet marbuta mal-apolidija fil-pajjiżi terzi; jenfasizza li l-elaborazzjoni u d-

disseminazzjoni ta' qafas formali jkunu parti strumentali tas-sostenn tal-Unjoni Ewropea 

għall-objettiv tal-UNHCR immirat li jtemm l-apolidija fid-dinja sal-2024; 

16. Jistieden lill-UE tippromwovi l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet globali għall-apolidija, 

flimkien ma' strateġiji reġjonali jew lokali speċifiċi, billi approċċ universali ma jkunx 

biżżejjed effiċjenti biex jegħleb l-apolidija; 

17. Jemmen li jenħtieġ li l-UE tenfasizza b'aktar qawwa r-riperkussjonijiet ewlenin tal-

apolidija fuq il-kwistjonijiet globali bħall-qerda tal-faqar, l-implimentazzjoni tal-

Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs), 

il-promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal u l-bżonn li jiġu indirizzati l-migrazzjoni illegali u t-

traffikar tal-bnedmin; 

18. Jilqa' pożittivament l-adozzjoni tal-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli nru 16.9, li jipprevedi li 

l-identità ġuridika u r-reġistrazzjoni tat-twelid għandhom jingħataw lil kulħadd; 

jiddispjaċih, madankollu, li l-apolidija ma tissemmiex b'mod espliċitu fl-Aġenda 2030, 

la bħala bażi għal diskriminazzjoni u lanqas bħala objettiv tat-tnaqqis tal-faqar; jistieden 

lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jikkunsidraw l-inklużjoni ta' indikaturi tal-apolidija 

fil-mekkaniżmi ta' sorveljanza u rapportar tagħhom fl-implimentazzjoni tal-SDGs; 

19. Jenfasizza l-importanza ta' strateġija ta' komunikazzjoni effikaċi dwar l-apolidija għas-

sensibilizzazzjoni tal-kwistjoni; jistieden lill-UE tikkomunika aktar u aħjar dwar l-

apolidija, f'kooperazzjoni mal-UNHCR, u permezz tad-delegazzjonijiet tagħha fil-pajjiżi 

terzi kkonċernati, u tikkonċentra fuq il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem li ġie kommess 

bħala konsegwenza tal-apolidija; 

20. Jistieden lill-UE tiżviluppa strateġija komprensiva dwar l-apolidija msejsa fuq żewġ 

gruppi ta' miżuri; jikkunsidra li l-ewwel grupp għandu jittratta s-sitwazzjonijiet urġenti 

filwaqt li t-tieni għandu jiddefinixxi l-miżuri fit-tul biex tintemm l-apolidija; jemmen li 

l-istrateġija għandha tikkonċentra fuq għadd limitat ta' prijoritajiet u li l-UE jenħtieġ li 



 

 

tmexxi bl-eżempju fl-eventwalità ta' sitwazzjonijiet urġenti sabiex tissensibilizza dwar l-

apolidija fil-livell internazzjonali; 

21. Jisħaq fuq il-fatt li l-istrateġija komprensiva tal-UE dwar l-apolidija għandha tkun 

adattabbli għal sitwazzjonijiet speċifiċi li jħabbtu wiċċhom magħhom l-apolidi; 

jenfasizza li, bil-għan li jiġu definiti miżuri xierqa, hemm bżonn issir distinzjoni bejn l-

apolidija li rriżultat minn nuqqas ta' kapaċità amministrattiva u l-apolidija li rriżultat 

minn politika diskriminatorja ta' Stat fil-konfront ta' ċerti komunitajiet jew minoranzi; 

22. Jirrakkomanda li l-Istati Membri jagħmlu prijorità s-sostenn lill-iżviluppi pożittivi fl-

indirizzar tal-apolidija fin-Nofsinhar u fix-Xlokk tal-Asja, u jipproponi approċċ politiku 

komprensiv ġdid li, fost affarijiet oħra: 

– l-Istati jkunu inkoraġġiti jaderixxu għall-Konvenzjonijiet dwar l-Apolidija billi 

jiġu enfasizzati l-vantaġġi tagħhom fil-kuntatti bilaterali bejn il-parlamenti u l-

ministeri u f'livelli oħrajn; 

– jingħata sostenn lill-Korpi Settorjali tal-ASEAN u lill-SAARC fl-appoġġ tagħhom 

favur l-Istati Membri rispettivi tagħhom biex ikomplu jwettqu d-dritt għal 

ċittadinanza u tintemm l-apolidija; 

– ikun enfasizzat il-valur tal-Konvenzjonijiet dwar l-Apolidija fil-fora multilaterali; 

– issir kollaborazzjoni mal-Istati biex ikunu promossi l-vantaġġi tal-ġbir ta' data 

nazzjonali intersettorjali, diżaggregata u verifikabbli dwar l-apolidi u dawk 

b'ċittadinanza indefinita, inkwantu l-identifikazzjoni tal-apolidi tirrappreżenta l-

ewwel pass għall-Istati kkonċernati biex jieħdu l-miżuri neċessarji biex tintemm l-

apolidija; id-data li tinġabar tintuża sussegwentement għar-reġistrazzjoni, għad-

dokumentazzjoni, għall-forniment tas-servizzi pubbliċi, għaż-żamma tal-ordni 

pubbliku u għall-ippjanar tal-iżvilupp; 

– tkun enfasizzata konsistentement li r-reġistrazzjoni tat-twelid jeħtieġ li tkun bla 

ħlas, faċilment aċċessibbli u magħmula fuq bażi mhux diskriminatorja; 

– ikun enfasizzat konsistentement li r-reġimi tal-ġestjoni tal-identità nazzjonali 

jeħtieġ li jinkludu u jfornu dokumentazzjoni tal-identità lill-persuni kollha fuq it-

territorju, anki l-gruppi emarġinati jew diffiċli li jintlaħqu li jafu jinsabu f'riskju ta' 

apolidija jew nuqqas ta' ċittadinanza; 

– jingħata sostenn lill-pajjiżi tan-Nofsinhar u tax-Xlokk tal-Asja biex ikun żgurat lil 

kulħadd aċċess għall-edukazzjoni, inklużi t-tfal apolidi, billi l-apolidija 

tikkostitwixxi ostaklu notevoli li jimpedixxi lit-tfal milli jkunu jistgħu jaċċedu 

għall-opportunitajiet indaqs fl-edukazzjoni; 

– jitħeġġeġ ir-rwol importanti tat-teknoloġija innovattiva permezz tal-użu tal-

programmi diġitali tar-reġistrazzjoni tat-twelid biex jitjieb it-tagħrif tar-

reġistrazzjoni u tal-arkivjazzjoni; 

– tkun ittrattata l-kwistjoni tal-kontenut u tal-applikazzjoni tal-liġijiet dwar iċ-

ċittadinanza u tal-privazzjoni arbitrarja jew tat-tiċħid tad-dritt għal ċittadinanza 

abbażi tal-etnija, li tirrappreżenta l-kawża primarja tal-apolidija fir-reġjun; 



 

 

– l-Istati fir-reġjun jitħeġġew jindirizzaw il-bżonnijiet tan-nisa, u l-kwistjonijiet 

relatati mal-vjolenza sesswali u sessista, permezz ta' approċċi bbażati fuq id-

drittijiet tal-bniedem u l-komunità, partikolarment għall-vittmi tat-traffikar; 

– tkun indirizzata l-kwistjoni tal-liġijiet dwar iċ-ċittadinanza u d-diskriminazzjoni 

sesswali, peress li ċerti pajjiżi jagħmluha bi tqila, jekk mhux saħansitra 

impossibbli, għall-ommijiet biex jgħaddu ċ-ċittadinanza tagħhom lil uliedhom; 

– ikun żgurat li l-proġetti kollha għall-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja li l-UE 

tforni l-fondi għalihom ikunu stabbiliti bil-għan li tkun indirizzata l-apolidija kull 

meta jkun rilevanti; 

– tinbena l-kapaċità tal-istituzzjonijiet tal-UE u tal-atturi rilevanti biex jifhmu, 

jivvalutaw u jipprogrammaw kif ukoll jirrapportaw dwar il-kwistjonijiet tal-

apolidija, u jsir rapportar regolari dwar ir-riżultati miksuba mill-UE fil-ġlieda 

kontra l-apolidija, anki billi tiddaħħal taqsima dwar l-apolidija fir-Rapport 

Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-dinja; 

– ikun żgurat li l-apolidija, in-nazzjonalità u ċ-ċittadinanza jkunu koperti b'mod 

adegwat fl-istrateġiji tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija għall-pajjiżi, u li 

dawn tal-aħħar ikunu bbażati fuq il-prinċipju li kulħadd, indipendentement mill-

ġeneru, razza, kulur, ġilda, twemmin jew reliġjon, oriġini nazzjonali jew 

appartenenza għal minoranza nazzjonali jew etnika, għandu dritt għal 

ċittadinanza; tkun ittrattata l-kwistjoni tal-apolidija matul kull djalogu politiku u 

tad-drittijiet tal-bniedem mal-pajjiżi kkonċernati; 

– jitfasslu linji gwida tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem dwar l-apolidija 

biex jingħataw objettivi konkreti u li jistgħu jitkejlu għall-isforzi tal-UE biex l-

apolidija tintemm fid-dinja kollha; 

– jiżdied id-djalogu dwar l-apolidija fin-Nofsinhar u fix-Xlokk tal-Asja mal-

organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali rilevanti kif ukoll mal-ġirien tal-

pajjiżi tan-Nofsinhar u tax-Xlokk tal-Asja u ma' Stati attivi oħrajn fir-reġjun; 

– ikun żgurat li l-parteċipanti fil-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali jkunu jafu 

bil-kwistjonijiet ta' apolidija meta rilevanti; 

– tkun enfasizzata n-neċessità li tingħata aktar setgħa lill-korpi reġjonali fil-qasam 

tad-drittijiet tal-bniedem sabiex ikunu jistgħu jiżvolġu rwol aktar attiv fl-

identifikazzjoni u fl-eliminazzjoni tal-apolidija; 

– jiġu riżervati fondi fil-baġits tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, tal-

Fond Ewropew għall-Iżvilupp u tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u 

għad-Drittijiet tal-Bniedem għall-NGOs u organizzazzjonijiet oħra li jaħdmu biex 

jistabbilixxu kuntatt mal-komunitajiet apolidi; jiġu promossi sħubijiet bejn l-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-komunitajiet apolidi biex dawn jingħataw 

setgħa ħalli jiġġieldu għal drittijiethom; 

– jitħeġġeġ il-koordinament fost il-pajjiżi biex jindirizzaw l-apolidija, speċjalment 

meta jkollha effetti transkonfinali, u inkluż l-iskambju tal-aħjar prattiki fl-

implimentazzjoni tal-istandards internazzjonali dwar il-ġlieda kontra tal-apolidija; 



 

 

– ikun żgurat segwitu, bħal sensibilizzazzjoni u sostenn tekniku għall-

amministrazzjonijiet pubbliċi bħala mezz biex jinbnew il-kapaċitajiet, anki fil-

livell lokali meta jkun hemm żviluppi pożittivi li jridu jiġu implimentati fil-

prattika, bħal fit-Tajlandja, fil-Filippini, fil-Vjetnam u fil-Bangladesh, fejn iċ-

ċittadinanza tal-poplu Bihari, inklużi d-drittijiet tal-vot tagħhom, reġgħet ingħatat; 

23. Jistieden lill-gvernijiet tal-Brunei Darussalam, tal-Malasja u tan-Nepal jiġġieldu l-forom 

ta' diskriminazzjoni sesswali preżenti fil-liġijiet nazzjonali tagħhom u jippromwovu d-

dritt tat-tfal għal ċittadinanza; 

24. Jinnota r-rabta bejn l-apolidija u l-ispostament furzat, b'mod partikolari f'reġjuni milquta 

minn kunflitti; ifakkar li mill-inqas 1,5 miljun persuna apolida fid-dinja huma rifuġjati 

jew ex rifuġjati, inklużi bosta tfajliet u bniet; 

25. Ifakkar li l-apolidija fid-dinja, fil-biċċa l-kbira, mhijiex immappjata u hija 

sottorappurtata, u li d-data eżistenti hija bbażata fuq definizzjonijiet differenti; iħeġġeġ 

lill-komunità internazzjonali tadotta definizzjoni unifikata u tindirizza l-lakuni fil-ġbir 

tad-data għall-kejl tal-apolidija fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, b'mod partikolari billi 

tassisti lill-awtoritajiet lokali jistabbilixxu metodi adegwati sabiex jikkwantifikaw, 

jidentifikaw u jirreġistraw il-persuni apolidi, u jsaħħu l-kapaċitajiet statistiċi tagħhom; 

26. Jistieden lill-Kummissjoni tniedi skambji ta' prattiki tajba fost l-Istati Membri, 

jinkoraġġixxi koordinament attiv tal-punti ta' kuntatt nazzjonali kompetenti fil-qasam 

tal-apolidija, u jilqa' b'sodisfazzjon il-kampanja #IBelong; 

27. Jenfasizza r-rwol fundamentali tal-Konvenzjoni tal-1954 dwar l-Istatus ta' Persuni 

Apolidi u tal-Konvenzjoni tal-1961 dwar it-Tnaqqis tal-Apolidija li jirrikjedu l-ħolqien 

ta' oqfsa ġuridiċi għall-identifikazzjoni u għall-protezzjoni tal-apolidi u għall-

prevenzjoni tal-apolidija u jafu jservu ta' punt ta' tluq importanti għal dawk l-Istati li 

jixtiequ jagħmlu progress fl-indirizzar tal-problema tal-apolidija; 

28. Jilqa' pożittivament l-appoġġ tal-UE għall-persuni apolidi fin-Nofsinhar u fix-Xlokk tal-

Asja permezz ta' strumenti diversi u jħeġġeġ lill-Unjoni tkompli bl-isforzi tagħha sabiex 

tindirizza l-impatt tal-apolidija fuq l-iżvilupp, il-paċi u l-istabilità bħala parti integrali 

tal-programmi tagħha ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp u, b'mod aktar ġenerali, permezz 

tal-azzjoni esterna tagħha; 

29. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni, u lill-gvernijiet tal-Istati Membri. 

 

 


