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انعدام الجنسية وأزمة الالجئني يف أوروبا
كاتالني برييني 

عىل االتحاد األورويب إصدار توجيه بشأن وضع معايري موحدة إلجراءات تحديد وضع انعدام الجنسية 
بهدف التخفيف من آثار انعدام الجنسية يف سياق أزمة الالجئني املستمرة يف أوروبا. 

يف أوج أزمــة الالجئــني اليــوم، ميكــن أن يواجــه مســؤولو الهجرة 
ــائكة  ــن الش ــة ولك ــاالت الخاص ــن الح ــاذج م ــون من األوروبي
ــون اللجــوء  ــن يطلب مــن األشــخاص معدومــي الجنســية١ الذي
ــام  ــك يواجــه هــؤالء األشــخاص بانتظ ــا، ونتيجــة لذل يف أوروب
ليتمتعــوا  وضعهــم  تحديــد  انتظــار  يف  امُلطــوَّل  االحتجــاز 
ــية.  ــي الجنس ــخاصاً معدوم ــم أش ــة بوصفه ــة الدولي بالحامي

فالتمتــع بالجنســية ميثــل رابطــاً قانونيــاً مــع الدولــة٢ ويســتتبع 
عــدداً مــن الحقــوق وااللتزامــات. أمــا عــدم التمتــع بالجنســية، 
فيجعــل األشــخاص معدومــي الجنســية مــن الناحيــة القانونيــة 
غــري موجوديــن وغــري خاضعــني للحاميــة مبوجــب الترشيعــات 
التَّعليــم  بخدمــات  التمتــع  يســتطيعون  ال  إذ  الوطنيــة 
والرعايــة الصحيــة إال يف أضيــق الحــدود، وال يســتطيعون 
ــودة  ــى الع ــت أو حت ــة أو التصوي ــائل القانوني ــزواج بالوس ال
ــج وضــع انعــدام الجنســية  ــني. وقــد ينت إىل أوطانهــم كمواطن
الالجئــني  حالــة  يف  ولكــن  متنوعــة3،  أســباب  عــدة  عــن 
الســوريني الذيــن يطلبــون الحاميــة مــن البلــدان املجــاورة ويف 
أوروبــا، نجــد قوانــني الجنســية التمييزيــة عــىل أســاس النــوع 

ــري.  ــوم كب االجتامعــي محــط ل

ــال  ــية إىل األطف ــل الجنس ــان، ال تنتق ــوريا واألردن ولبن ويف س
ــوريات،  ــَمح للس ــك، ال ُيس ــة لذل ــالل األب. ونتيج ــن خ إال م
ــون  ــن ُيحرَم ــن الذي ــجيل مواليده ــاب األب، بتس ــة غي يف حال
ِتباعــاً مــن الحصــول عــىل الجنســية. ونظــراً الســتمرار أوضــاع 
النــزاع والتَّهجــري، قــد يصعــب تعقــب اآلبــاء أو معرفــة أماكــن 
وجودهــم. وقــد ُيصِبــح الطفــل معــدوم الجنســية إذا كان 
ــت جنســية  ــا ُيثِب ــده معــدوم الجنســية، أو إذا مل يوجــد م وال
األب للبلــد املعنــي، أو إذا ُولـِـد الطفــل خــارج نطــاق الزوجيــة، 
ــري  ــرة غ ــت ظاه ــي ليس ــمياً )وه ــزواج رس ل ال ــجَّ أو إذا مل ُيس
مألوفــة يف الظــروف الحاليــة). ويعــد األكــراد الســوريون عــىل 
ــرياً،  ــية. وأخ ــدام الجنس ــع انع ــة لوض ــوص ُعرَض ــه الخص وج
ُتعــاين إجــراءات تســجيل املواليــد يف البلــدان امُلضيفــة ملعظــم 
الالجئــني الســوريني )تركيــا، واألردن، ولبنــان) مــن أوجــه قصــور 
خطــرية ُتعــرِّض األطفــال حديثــي الــوالدة لخطــر انعــدام 
ــن  ــل م ــل كام ــن جي ــل ع ــك العوام ــض تل ــية. وتتمخ الجنس

ــية  ــدام الجنس ــر انع ــة لخط ــرث عرض ــوريني األك ــال الس األطف
ــم. ــة بحقوقه ــدرة عــىل املطالب ــدم الق ــايل ع وبالت

ما أهمية ذلك لالتحاد األوريب؟ 
ــن  ــاد األوريب م ــن االتح ــد ال يتمك ــيل، ق ــتوى العم ــىل املس ع
ــزاع يف  ــاء الن ــد انته ــية بع ــي الجنس ــخاص معدوم ــادة األش إع
ــة طالبــي اللجــوء معدومــي الجنســية  بالدهــم. ولكــن يف حال
املســتوفني للمعايــري املنصــوص عليهــا يف املــادة ١ مــن اتفاقيــة 
ــام ١95١ - مبــن  ــني لع ــم املتحــدة الخاصــة بوضــع الالجئ األم
فيهــم معدومــي الجنســية قبــل رحيلهــم مــن أوطانهــم -ُتطبــق 
ــية  ــدام الجنس ــات انع ــن اتفاقي ــدالً ع ــام ١95١ ب ــة ع اتفاقي
ــات  ــك االتفاقي ــن تل ــض م ــىل النقي ــي ١954 و١96١. وع لعام
ــاد األورويب  ــاء يف االتح ــدول األعض ــع ال ــت جمي ــرية، وقع األخ
بــال اســتثناء عــىل اتفاقيــة الالجئــني لعــام ١95١ وأقرتهــا. بيــد 
ــاً  ــوا أيض ــاد األورويب وقع ــاء يف االتح ــدول األعض ــة ال أنَّ غالبي
عــىل اتفاقيــة عــام ١954 املتعلقــة بوضــع األشــخاص معدومــي 
ــن  ــني م ــتوى مع ــري مس ــك بتوف ــم كذل ــي ُتلزمه ــية الت الجنس
ــون يف  ــن يدخل ــية الذي ــي الجنس ــخاص معدوم ــة لألش الحامي

ــا. نطــاق واليته

ــة  ــىل حامي ــاد األوريب ع ــة االتح ــىل والي ــرَتَض ع ــا ُيع ــاً م وغالب
قانــون  ُمعالجــة  الرُّغــم مــن  الجنســية. وعــىل  معدومــي 
الجنســية يف املقــام األول ملســألة خفــض حــاالت انعــدام 
الــدول  اختصــاص  ضمــن  تقــع  التــي  ومنعهــا  الجنســية 
األعضــاء، يحكــم قانــون الهجــرة حاميــة األشــخاص معدومــي 
ــي تقــع جــدالً ضمــن اختصــاص االتحــاد األوريب  الجنســية الت
وفقــاً ملعاهــدة لشــبونة4، ولذلــك، يتعــني عــىل االتحــاد األوريب 
ــة املتعلقــة  ــة والحامئي ــات القانوني ــري مــن التحدي معالجــة كث

ــوء. ــياق اللج ــن س ــية ضم ــي الجنس ــخاص معدوم باألش

ــني  ــى ينجــح االتحــاد األوريب يف إدارة حــاالت آالف الالجئ وحت
ــي  ــة الت ــة القانوني ــن املرجعي ــداً ع ــية، وبعي ــي الجنس معدوم
ــا معاهــدة لشــبونة، عــىل االتحــاد األوريب وضــع  نصــت عليه
توجيــه يوفــر معايــري موحــدة لوضــع إجــراءات تحديــد وضــع 
الــدول  مــن  دولــة  كل  الجنســية يف  معدومــي  األشــخاص 
األعضــاء باالتحــاد األورويب.5وذلــك مــن شــأنه مســاعدة الــدول 
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األعضــاء عــىل توفــري أنظمــة حاميــة شــديدة التشــابه مــا مينــع 
ــدول  ــض ال ــدة يف بع ــراءات الجي ــح اإلج ــن أن تصب ــدوره م ب
ــني. ولكــن هــذه اإلجــراءات مل  ــل جــذب لالجئ األعضــاء عوام
ُتطّبقهــا حتــى اآلن ســوى بلجيــكا وفرنســا وهنغاريــا وإيطاليــا 
والتفيــا وســلوفاكيا وإســبانيا واململكــة املتحــدة، ومــع ذلــك مــا 

ــك اإلجــراءات.  زال القصــور الشــديد يشــوب تل

ــن وضــع معايــري موحــدة يف جميــع أرجــاء االتحــاد  وقــد ُيحسِّ
ــية  ــي الجنس ــع معدوم ــد وض ــراءات تحدي ــأن إج األوريب بش
تحســيناً كبــرياً فــرص متتــع األفــراد املتأثريــن بوضــع الحاميــة يف 
ــة‘  ــة التدفــق الجامعــي والحــول دون ’املتاجــرة يف الحامي حال
ــاء لإلجــراءات القامئــة حاليــاً. وعــىل الرُّغــم مــن  والتصــدي البنَّ
تبايــن اعتبــارات الــدول األعضــاء ومصالحهــا فيــام يتعلــق 
باألشــخاص معدومــي الجنســية، التــي قــد تكــون ســبباً يف 
تأخــري وضــع تلــك املعايــري املوحــدة، ينبغــي إعــالء حقوقهــم 
وإجــراءات تحديــد وضعهــم ومتطلبــات الحاميــة ذات الصلــة 
الســيايس لالتحــاد  ووضعهــا يف أولويــات جــدول األعــامل 

األورويب.
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