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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 الالجئــن اليــوم ،ميكــن أن يواجــه مســؤولو الهجرة األطفــال الســوريني األكــر عرضــة لخطــر انعــدام الجنســية
األوروبيــون منــاذج مــن الحــاالت الخاصــة ولكــن الشــائكة وبالتــايل عــدم القــدرة عــى املطالبــة بحقوقهــم.
مــن األشــخاص معدومــي الجنســية 1الذيــن يطلبــون اللجــوء
يف أوروبــا ،ونتيجــة لذلــك يواجــه هــؤالء األشــخاص بانتظــام ما أهمية ذلك لالتحاد األوريب؟
االحتجــاز ا ُملطــ َّول يف انتظــار تحديــد وضعهــم ليتمتعــوا عــى املســتوى العمــي ،قــد ال يتمكــن االتحــاد األوريب مــن
بالحاميــة الدوليــة بوصفهــم أشــخاصاً معدومــي الجنســية .إعــادة األشــخاص معدومــي الجنســية بعــد انتهــاء النــزاع يف
بالدهــم .ولكــن يف حالــة طالبــي اللجــوء معدومــي الجنســية
فالتمتــع بالجنســية ميثــل رابطـاً قانونيـاً مــع الدولــة 2ويســتتبع املســتوفني للمعايــر املنصــوص عليهــا يف املــادة  1مــن اتفاقيــة
عــدداً مــن الحقــوق وااللتزامــات .أمــا عــدم التمتــع بالجنســية ،األمــم املتحــدة الخاصــة بوضــع الالجئــن لعــام  - 1951مبــن
فيجعــل األشــخاص معدومــي الجنســية مــن الناحيــة القانونيــة فيهــم معدومــي الجنســية قبــل رحيلهــم مــن أوطانهــم ُ -تطبــق
غــر موجوديــن وغــر خاضعــن للحاميــة مبوجــب الترشيعــات اتفاقيــة عــام  1951بــدالً عــن اتفاقيــات انعــدام الجنســية
الوطنيــة إذ ال يســتطيعون التمتــع بخدمــات التَّعليــم لعامــي  1954و .1961وعــى النقيــض مــن تلــك االتفاقيــات
والرعايــة الصحيــة إال يف أضيــق الحــدود ،وال يســتطيعون األخــرة ،وقعــت جميــع الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب
الــزواج بالوســائل القانونيــة أو التصويــت أو حتــى العــودة بــا اســتثناء عــى اتفاقيــة الالجئــن لعــام  1951وأقرتهــا .بيــد
إىل أوطانهــم كمواطنــن .وقــد ينتــج وضــع انعــدام الجنســية َّأن غالبيــة الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب وقعــوا أيضــاً
عــن عــدة أســباب متنوعــة ،3ولكــن يف حالــة الالجئــن عــى اتفاقيــة عــام  1954املتعلقــة بوضــع األشــخاص معدومــي
الســوريني الذيــن يطلبــون الحاميــة مــن البلــدان املجــاورة ويف الجنســية التــي ُتلزمهــم كذلــك بتوفــر مســتوى معــن مــن
أوروبــا ،نجــد قوانــن الجنســية التمييزيــة عــى أســاس النــوع الحاميــة لألشــخاص معدومــي الجنســية الذيــن يدخلــون يف
االجتامعــي محــط لــوم كبــر.
نطــاق واليتهــا.
ويف ســوريا واألردن ولبنــان ،ال تنتقــل الجنســية إىل األطفــال
إال مــن خــال األب .ونتيجــة لذلــك ،ال ُيســ َمح للســوريات،
يف حالــة غيــاب األب ،بتســجيل مواليدهــن الذيــن ُيح َرمــون
ِتباع ـاً مــن الحصــول عــى الجنســية .ونظ ـراً الســتمرار أوضــاع
النـزاع والتَّهجــر ،قــد يصعــب تعقــب اآلبــاء أو معرفــة أماكــن
وجودهــم .وقــد ُيص ِبــح الطفــل معــدوم الجنســية إذا كان
والــده معــدوم الجنســية ،أو إذا مل يوجــد مــا ُيث ِبــت جنســية
األب للبلــد املعنــي ،أو إذا ُولِــد الطفــل خــارج نطــاق الزوجيــة،
ســجل الــزواج رســمياً (وهــي ليســت ظاهــرة غــر
أو إذا مل ُي َّ
مألوفــة يف الظــروف الحاليــة) .ويعــد األكـراد الســوريون عــى
وجــه الخصــوص عُ َ
رضــة لوضــع انعــدام الجنســية .وأخــراً،
ُ
ُتعــاين إجـراءات تســجيل املواليــد يف البلــدان املضيفــة ملعظــم
الالجئــن الســوريني (تركيــا ،واألردن ،ولبنــان) مــن أوجــه قصــور
خطــرة ُتعــ ِّرض األطفــال حديثــي الــوالدة لخطــر انعــدام
الجنســية .وتتمخــض تلــك العوامــل عــن جيــل كامــل مــن

وغالب ـاً مــا ُيعــرَ َض عــى واليــة االتحــاد األوريب عــى حاميــة
معدومــي الجنســية .وعــى ال ُّرغــم مــن ُمعالجــة قانــون
الجنســية يف املقــام األول ملســألة خفــض حــاالت انعــدام
الجنســية ومنعهــا التــي تقــع ضمــن اختصــاص الــدول
األعضــاء ،يحكــم قانــون الهجــرة حاميــة األشــخاص معدومــي
الجنســية التــي تقــع جــدالً ضمــن اختصــاص االتحــاد األوريب
وفقـاً ملعاهــدة لشــبونة ،4ولذلــك ،يتعــن عــى االتحــاد األوريب
معالجــة كثــر مــن التحديــات القانونيــة والحامئيــة املتعلقــة
باألشــخاص معدومــي الجنســية ضمــن ســياق اللجــوء.
وحتــى ينجــح االتحــاد األوريب يف إدارة حــاالت آالف الالجئــن
معدومــي الجنســية ،وبعيــداً عــن املرجعيــة القانونيــة التــي
نصــت عليهــا معاهــدة لشــبونة ،عــى االتحــاد األوريب وضــع
توجيــه يوفــر معايــر موحــدة لوضــع إجـراءات تحديــد وضــع
األشــخاص معدومــي الجنســية يف كل دولــة مــن الــدول
األعضــاء باالتحــاد األورويب5.وذلــك مــن شــأنه مســاعدة الــدول
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األعضــاء عـ توفـ أنظمــة حاميــة شــديدة التشــابه مــا مينــع كاتالني برييني berenyikatalin@hotmail.com
بــدوره مــن أن تصبــح اإلجــراءات الجيــدة يف بعــض الــدول ملحقة (حقوق اإلنسان  ،بعثة املجر الدامئة لدى األمم املتحدة
األعضــاء عوامــل جــذب لالجئ ـ  .ولكــن هــذه اإلج ـراءات مل www.mfa.gov.hu/genf_unmission
ُتط ّبقهــا حتــى اآلن ســوى بلجيــكا وفرنســا وهنغاريــا وإيطاليــا
 .ينص التعريف القانوين للشخص معدوم الجنسية الوارد يف االتفاقية املتعلقة بوضع
والتفيــا وســلوفاكيا وإســبانيا واململكــة املتحــدة ،ومــع ذلــك مــا األشخاص معدومي الجنسية لعام  1954عىل أ َّنه «الشخص الذي ال تعتربه أي دولة مواطناً
فيها مبوجب قانونها».
زال القصــور الشــديد يشــوب تلــك اإلج ـراءات.
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حســن وضــع معايـ موحــدة يف جميــع أرجــاء االتحــاد
وقــد ُي ِّ
األوريب بشــأن إجــراءات تحديــد وضــع معدومــي الجنســية
تحســيناً كبـ اً فــرص متتــع األفـراد املتأثريــن بوضــع الحاميــة يف
حالــة التدفــق الجامعــي والحــول دون ’املتاجــرة يف الحاميــة‘
والتصــدي الب َّنــاء لإلجـراءات القامئــة حاليـاً .وعـ ال ُّرغــم مــن
تبايــن اعتبــارات الــدول األعضــاء ومصالحهــا فيــ يتعلــق
باألشــخاص معدومــي الجنســية ،التــي قــد تكــون ســبباً يف
تأخ ـ وضــع تلــك املعاي ـ املوحــدة ،ينبغــي إع ـ ء حقوقهــم
وإج ـراءات تحديــد وضعهــم ومتطلبــات الحاميــة ذات الصلــة
ووضعهــا يف أولويــات جــدول األعــ ل الســيايس لالتحــاد
األورويب.
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