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استمرار مشاكل أوضاع انعدام الجنسية منذ  06عاماً
فولكر تورك

متثل الذكرى الستون لالتفاقية املتعلقة بأوضاع األشخاص معدومي الجنسية لعام  1954فرصة لجذب االنتباه
للجانب اإلنساين لقضية انعدام الجنسية ولزيادة الوعي بأثرها عىل كل من حياة األفراد واملجتمعات عىل نطاق
أوسع.
مثــة تناقــض صــارخ يف عــامل الــدول القوميــة التــي تشــتمل ســبب التــزام مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئــن
عــى ماليــن األفــراد غــر املعــرف بانتامئهــم ألي دولــة .بتعزيــز االنضــام التفاقيــة  1954التــي تقنــن آليــات معاملــة
فمنــذ ســتني عامـاً ،اتفــق املجتمــع الــدويل عــى أول معاهــدة األشــخاص معدومــي الجنســية.
دوليــة لتقنــن أوضــاع األشــخاص معدومــي الجنســية (املوقــع
عليهــا حاليـاً نحــو  80دولــة) وعــى اتفاقيــة عــام 1961بشــأن فمنــذ  ،2011انضمــت عــى نحــو غــر مســبوق  33دولــة إىل
خفــض حــاالت انعــدام الجنســية .إال أن العــامل مــازال مبتلي ـاً اتفاقيتــن بشــأن انعــدام الجنســية مــن بينهــم  22دولــة يف
بقضيــة انعــدام الجنســية التــي تؤثــر ســلباً عــى حيــاة األفـراد  4قــارات انضمــت إىل كلتــا االتفاقيتــن .ومؤخــراً ،تراجعــت
واملجتمعــات يف جميــع أرجائــه.
كل مــن املجــر واملكســيك عــن تحفظاتهــا تجــاه اتفاقيــة
 ،1954وانضمــت كل مــن بــرو ومونتينيغــرو وســاحل العــاج
فــأن تكــون معــدوم الجنســية يعنــي أال تكــون مواطنــاً يف وليتوانيــا التفاقيــة أو اتفاقيتــن منهــا ،يف حــن ســنت كل
أي دولــة مبوجــب قانونهــا ا ُملفعــل .ومــن بــن أشــياء أخــرى مــن جورجيــا وغامبيــا وكولومبيــا الترشيعــات الالزمــة التــي
كثــرة ،تكفــل الجنســية للفــرد حــق التمتــع بحاميــة الدولــة .تؤهلهــا لالنضــام .وكان الهــدف مــن حملــة االحتفــال
وهكــذا ،أن يصبــح الشــخص معــدوم الجنســية يقتــي عــادة بالذكــرى الســتني التفاقيــة  1954دعــم تحقيــق مزيــد مــن
حرمانــه مــن معظــم حقوقــه األساســية ومــن امتالكــه وثائــق هــذا الزخــم.
تضمــن لــه هــذه الحقــوق ومــن عنــارص أخــرى كثــرة رضوريــة
كاف خطوات إيجابية
لعيــش حيــاة طبيعيــة .وانعــدام الجنســية أيض ـاً ســبب ٍ
لتهميــش الفــرد ومعاملتــه بعنرصيــة وللطــخ جبــن أطفالــك عــى املعنيــن اتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة لتفــادي املواقــف
املحتملــة للحرمــان الجامعــي مــن حــق الجنســية ولضــان
واألجيــال القادمــة بوصمــة عــار.
اتخــاذ الــدول خطــوات جديــدة ف ّعالــة عقــب انضاممهــا
وهــذا ال يعنــي أن األشــخاص معدومــي الجنســية ال ميتلكــون لالتفاقيــة ال ُتســفر عــن مشــاكل انعــدام الجنســية عــى ســبيل
روابــط مــع دولــة بعينهــا .ولكــن ميكــن القــول أنــه إمــا املثــال .وعــاوة عــى ذلــك ،يجــب تعديــل قوانــن الجنســية
لترصفــات الدولــة أو لتقاعســها عــن العمــل أو بســبب واإلجــراءات اإلداريــة لتحظــر مامرســات التمييــز العنــري
الثغ ـرات القامئــة يف القوانــن واإلج ـراءات أو ببســاطة بســبب وتضمــن إتبــاع إجــراءات أمنيــة تحــول دون ظهــور حــاالت
التقــارب املؤســف للظــروف ،نجــد أن مثــل هــؤالء األشــخاص انعــدام الجنســية والســيام بــن األطفال.ولتحقيــق هــذه
يقعــون مــن قعــر القفــة .وال يحــدث ذلــك مطلق ـاً ج ـراء أي الغايــة ،شــددت مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئــن
عــى تقديــم النصيحــة التقنيــة وتعزيــز اإلصالحــات القانونيــة
تقصــر مــن ناحيتهــم.
يف  2012و 2013ســعياً ملعالجــة الثغــرات القامئــة يف قوانــن
ولضــان متتــع جميــع األفــراد بالجنســية ،تشــدد مفوضيــة منــح الجنســية والترشيعــات املتصلــة بهــا يف  56دولــة وخاصــة
األمــم املتحــدة الســامية لالجئــن بقــوة عــى رضورة االنضــام مــن منظــور املســاواة الجندريــة وحاميــة األطفــال .ومــا زال
التفاقيــة  1961وتقــدم مشــورة تقنيــة بشــأن كيفيــة تطبيــق مثــة ســبعة وعــرون دولــة متــارس التمييــز ضــد املــرأة بعــدم
هــذه االتفاقيــات ومــا يتصــل بهــا مــن معايــر حقــوق الســاح لألمهــات مبنــح جنســيتهن ألطفالهــن أســوة باآلبــاء،
اإلنســان .ومــع ذلــك ،فأينــا وجــدت العقبــات نعمــل إال أن كينيــا والســنغال وتونــس متكنــت جميعهــا مــن تعديــل
للتأكــد مــن منــح األشــخاص معدومــي الجنســية حــق اإلقامــة ترشيعــات الجنســية لديهــا يف الســنوات األخــرة لتضمــن
القانونيــة املامثــل لذلــك الــذي يتمتــع بــه الالجئــون ويضمــن بذلــك تحقيــق املســاواة الجندريــة مــا ســيزيل العقبــات
لهــم الحصــول عــى الخدمــات األساســية .ولعــل هــذا أيضــاً أمــام النســاء املتعلقــة بجنســيتهن.
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فاتخــاذ اإلجــراءات البســيطة ،مثــل :التســجيل املــدين،
مصحوبـاً بالتعديــات الترشيعيــة آليــات غــر كافيــة الكتســاب
األشــخاص معدومــي الجنســية حــق املواطنــة .ففــي حالــة
ماليــن األف ـراد حــول العــامل ،الحصــول عــى شــهادات ميــاد،
التــي تعــد أمــراً اعتياديــاً لــدى كثــر منــا ،حلــم ومفتــاح
التمتــع مبســتقبل أفضــل .ويتضــح ذلــك جلي ـاً عــى وجــه كل
فــرد فخــور بحصولــه عــى شــهادة ميــاد يف كل مــن تايالنــد
والفلبــن أثنــاء تنفيــذ إج ـراءات االعــراف بحقوقهــم مؤخ ـراً.
فتســجيل املواليــد خاصــة ال يعالــج املخــاوف بشــأن حقــوق
حاميــة الطفــل وحســب ،ولكنــه ميتــد لقضايــا انعــدام
الجنســية وإعــادة اإلدمــاج أيضـاً .وقــد نفــذ كل مــن جورجيــا
واالتحــاد الــرويس تعهــدات بشــأن احــرام أنظمــة التســجيل
املــدين والتوثيــق وســيبقى تســجيل املواليــد مــن أولويــات
مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئــن.

ونظـراً لعـدم امتلاك األشـخاص معدومـي الجنسـية يف معظـم
األحيـان وثائـق شـخصية مما يسـقطهم مـن عمليـات التعـداد
السـكاين ويجعلهـم غير مرئيين ،صـار تحديـد مقـدار حـاالت
انعـدام الجنسـية عقبـة جسـيمة على طريـق معالجـة هـذه
القضيـة .ولكـن ،ال يجـب أن نغفـل التقـدم املحـرز بهـذا الصـدد
عندمـا نـرى دوالً تشرع يف أبحـاث ودراسـات مسـحية وتقـدم
تقاريـر بشـأن قضية انعدام الجنسـية عىل أراضيهـا .ولعل الفلبني
مـن الـدول التـي تتصـدر املشـهد بهـذا الشـأن ،يف حين وضعـت
عـدد مـن الـدول ،مثـل :جورجيـا ومولدوفـا واململكـة املتحـدة،
إجـراءات تحديـد انعـدام الجنسـية لتحسين آليـات التعرف عىل
األشـخاص معدومـي الجنسـية وتقديـم الحاميـة لهـم .وطاملـا
دعـت مفوضيـة األمـم املتحدة السـامية لالجئني لوضـع إجراءات
تحديـد انعـدام الجنسـية بسـيطة ولكـن ف ّعالـة وقدمت اإلرشـاد
التقنـي بهـذا الصـدد يف  39دولـة مـن بينهـا الواليـات املتحـدة
األمريكيـة والربازيـل وأوروغـواي وكوسـتاريكا وبنما.
شبكات املعلومات اإلقليمية املدمجة (إيرين) /دايفيد لونغسرتيث

عائلة بورمية تسجل طفلها للحصول عىل شهادة ميالد تايلندية يف عيادة ماي تاو يف مدينة ماي سوت يف تايلندا

47

48

48

انعدام الجنسية

نرشة الهجرة القرسية 46
يجوز /مايو 2014

تقليل حاالت انعدام الجنسية

أحــرزت كثــر مــن الــدول ،مثــل :ســاحل العــاج ،وجمهوريــة
قريغيزســتان وتركامنســتان ورسيالنــكا وبنغالديــش واالتحــاد
الــرويس تقدمــاً ملحوظــاً يف حــل مشــاكل انعــدام الجنســية
طويلــة األجــل مــن خــال منــح الجنســية لألشــخاص معدومــي
الجنســية .وقــد ازداد عــدد الــدول املدركــة للخســائر املرتتبــة
عــى مشــاكل انعــدام الجنســية فيــا يخــص قضايــا حقــوق
اإلنســان وتباطــؤ النمــو والتنميــة والتنــوع االجتامعــي التــي
تــؤدي يف حــاالت اســتثنائية إىل نشــوب النـزاع يف أرايض البــاد.
وهكــذا ،تبنــت عــدد مــن الــدول مبــادرة لتعديــل قوانــن
منــح الجنســية لديهــا وسياســاتها املتبعــة يف ذلــك خــال
العقــد األخــر .فعــى ســبيل املثــال ،اعرتفــت بنغالديــش بحــق
املواطنــة لكثــر ممــن كانــوا ســابقاً معدومــي الجنســية ،بينــا
تتخــذ ســاحل العــاج خطــوات مهمــة عــى طريــق حــل أوضــاع
انعــدام الجنســية ا ُملط َّولــة عندهــا وتســعى ملنــع نشــوء أجيــال
جديــدة مــن األشــخاص معدومــي الجنســية.

ومــن األمــور املحفــزة أن نالحــظ االهتــام الكبــر بــن
املنظــات غــر الحكوميــة لحشــد الجهــود للقضــاء عــى
قضيــة انعــدام الجنســية .ويف ظــل مثــل هــذا االهتــام
املجتمعــي املــدين الناشــئ واملتزايــد ،تلتــزم مفوضيــة األمــم
املتحــدة الســامية لالجئــن بدعــم حركــة املجتمــع املــدين
عــى صعيــد عاملــي التــي تركــز عــى ضــان قــدر أكــر مــن
الخطــوات الفعالــة للتصــدي لقضيــة انعــدام الجنســية .وســعياً
لتحقيــق هــذا الغــرض ،ستســتمر مفوضيــة األمــم املتحــدة
الســامية لالجئــن يف تســهيل إجــراءات الرتاجــع الســنوي
لحــاالت انعــدام الجنســية التــي تجمــع مشــاركني ينتمــون
ملــا ال يقــل عــن  25منظمــة غــر حكوميــة لتعزيــز التنســيق
بــن منظــات املجتمــع املــدين ســعياً لتقويــة شــبكة رشكاء
املجتمــع املــدين املعنيــن بقضيــة انعــدام الجنســية وتوســيع
هــذه الشــبكة.

وعــى الصعيــد العاملــي ،تعمــل مفوضيــة األمــم املتحــدة
الســامية لالجئــن جنبــاً إىل جنــب مــع منظمــة األمــم
املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف) عــى القضايــا املتعلقــة
بتســجيل املواليــد يف الوقــت الــذي تســعى فيــه لتعزيــز
آليــات التنســيق بــن فــرق دول األمــم املتحــدة املعنيــن
بقضايــا انعــدام الجنســية ،وميكــن ملــس أمثلــة جيــدة ملثــل
هــذا التعــاون يف اإلجــراءات املشــركة املتخــذة لحــل قضيــة
انعــدام الجنســية ا ُملط َّولــة يف قريغيزســتان واملشــورة التقنيــة
املقدمــة للجمعيــة التأسيســية يف نيبــال.
ومــا زلنــا نشــهد تطــوراً ملموســاً يف محــاوالت التصــدي
لقضيــة انعــدام الجنســية مــن خــال بحــث الــدول عــن
أســاليب جديــدة ومبتكــرة لالشــراك يف هــذه املحــاوالت
التــي تظهــر يف جهــود الواليــات املتحــدة ،عــى ســبيل املثــال،
ملنــارصة حقــوق اإلنســان يف جميــع املحافــل ودعــم الــدول
األخــرى لتقليــل حــاالت انعــدام الجنســية لديهــا والتــي
تظهــر أيضــاً يف تقديــم املجــر للمشــورة التقنيــة ملجموعــة
مــن الــدول بهــذا الصــدد .إال أن الحقائــق تشــر إىل وجــود
مــا ال يقــل عــن  20حالــة تشــتمل كل منهــا عــى مــا ال يقــل
عــن  25000شــخص يعانــون مــن انعــدام الجنســية ألكــر
مــن قــرن.
وقــد شــنت هــذا العــام مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية
لالجئــن حملــة تشــتمل عــى مجموعــة مــن الحــوارات
مــع مجموعــات مــن األشــخاص معدومــي الجنســية ونــر
شــهاداتهم ونــر مجموعــة مــن املامرســات الجيــدة وأعــال
املنتــدى العاملــي األول املعنــي بقضيــة انعــدام الجنســية
واالجتامعــات الحكوميــة الدوليــة الوطنيــة واإلقليميــة.
وتهــدف الحملــة للتصــدي خــال العــر ســنوات القادمــة
لظاهــرة انعــدام الجنســية التــي تســتمر يف إفــراز أشــخاص
غــر مرئيــن قانوني ـاً ومعرضــن ملامرســات التمييــز العنــري
واالســتغالل والتحــرش وعــدد مــن تحديــات الحاميــة األخــرى.

ويف الســنوات األخــرة ،زادت مفوضيــة األمــم املتحــدة
الســامية لالجئــن عــى نحــو ملحــوظ مــن أنشــطتها ملكافحــة فولكر تورك  turk@unhcr.orgمدير مكتب الحامية الدولية يف
قضيــة انعــدام الجنســية مدعومــة باملبــادرات القانونيــة ،املقر الرئييس ملفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني يف جنيف.
مثــل :وضــع مبــادئ توجيهيــة تحــدد اإلطــار املناســب ملنــح www.unhcr.org
الجنســية لألطفــال 1ودليـ ًا بشــأن حاميــة األشــخاص معدومــي
 .1املبادئ التوجيهية بشأن انعدام الجنسية رقم  :4ضامن حق كل طفل يف اكتساب
ً
الجنســية .وتهتــم املفوضيــة أيضــا بوضــع برامــج العــون الجنسية يف املواد من  4-1التي تنص عليها اتفاقية  1961بشأن خفض حاالت انعدام
القانــوين ملســاعدة األشــخاص معدومــي الجنســية ليتمتعــوا الجنسيةwww.refworld.org/docid/50d460c72.html .
بالحقــوق املدنيــة وليمتلكــوا وثائــق هويــة مــن خــال توفــر (Guidelines on Statelessness No. 4: Ensuring Every Child’s Right to
Acquire a Nationality through Articles 1-4 of the 1961 Convention
الخدمــات وبــذل جهــود الدعــم لألشــخاص معدومــي الجنســية )on the Reduction of Statelessness
ســعياً منهــا لتغيــر القوانــن والسياســات املتبعــة يف  25دولــة.

