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معالجة انعدام الجنسية: األهمية األساسية ألصوات األشخاص عدميي الجنسية
)Aleksejs Ivashuk( ألكسيج إيفاشوك

ُيعد العمل عىل متكني سامع أصوات األشخاص عدميي الجنسية بقوة أكرب وعىل نطاق أوسع مطلًبا أساسًيا 
للوصول إىل فهٍم أفضل ملشكلة حالة انعدام الجنسية وكيفية معالجتها.

من  العامل  أنحاء  جميع  يف  شخص  ماليني  عرشة  من  أكرث  يعاين 
حالة اتعدام الجنسية. 1 وتكمن املشكلة الدامِئة لألشخاص عدميي 
الجنسية2 وأولئك الذين يساعدون يف حل حالة انعدام الجنسية، 
ومادام  بأرسه.  العامل  من  القضية  بهذه  امللحوظ  الوعي  نقص  يف 
الوعي محدودا حول هذا املوضوع، فإن الضغط سيظل ضئيال نحو 
االهتامم بحالة انعدام الجنسية. والحل بسيط وإن مل يكن سهاًل: 
الجنسية.  انعدام  بشأن  وشاملة  مخصصة  توعية  خلق  يتوجب 
واألهم من ذلك هو وجوب إرشاك األشخاص عدميي الجنسية يف 

املناقشات حول ]قضايا[ انعدام الجنسية.

قيمة  ذوي  كمشاركني  الجنسية  عدميي  األشخاص  معاملة  يجب 
معهم  التعامل  عدم  ويجب  مهمة،  أصواتهم  تكون  وأن  ومغزى 
بوصفهم مجرد مواد للنقاش. فيجب عىل كل مقال إعالمي، عىل 
املثال، أن يتضمن أصواتهم. واليشء ذاته يجب أن ينطبق  سبيل 
عدميي  جامعات  مشاركة  يتعني  حيث  دولية3  مشاريع  أي  عىل 
كام  املشاريع.  هذه  توجيه  بشأن  القرار  صناعة  يف  الجنسية 
يجب أن يضّم كل مؤمَتر حول ]قضية[ انعدام الجنسية مشاركني 
سابًقا،  الجنسية  عدميي  أو  حالًيا  الجنسية  عدميي  من  ومتحدثني 
يبدأ  مل  األمر  هذا  فإن  هذا،  من  وبالرغم  رمزية.  بطريقة  وليس 

يتبلور عىل أرض الواقع إال مؤخرًا ولكن بدرجة محدودة.

إن كاتب هذا املقال هو نفسه عديم جنسية، وهو اآلن يكتب بعد 
التشاور مع أشخاص آخرين عدميي الجنسية بالتحديد من خالل 
شبكة أباترايد )Apatride(. كام أُجريت مشاورات أيضأ مع أعضاء 
وهام  به،  ارتباط  للمؤلف  الذي  املجال  يف  رائدتني  منظمتني  من 
انعدام  ومعهد   )ENS( الجنسية  انعدام  بشأن  األوروبية  الشبكة 

.)ISI( الجنسية واإلدماج

إعادة توازن اختالالت السلطة
مبارشة  الجنسية  بانعدام  تتعلق  التي  السلطة  اختالالت  ترتبط 
باألسباب املعروفة النعدام الجنسية. فعىل عكس األفهام الشعبية 
]السائدة[، نجد أن معظم األشخاص عدميي الجنسية اليوم ليسوا 
الجئني ولكنهم أقليات يف بالدهم4، وهم من ُحرموا من حقوقهم 
وتركوها بال حول منهم وال قوة، وذلك ألسباب تعزى لعداء لهم من 
قبل مجموعة عرقية أو عنرصية أو دينية أكرث هيمنة. وهذا يؤثر 
بالرضورة عىل كيفية التعامل مع ]مسألة[ انعدام الجنسية سياسًيا.

التي  العملية  -وهي   )SDP( الجنسية  انعدام  تحديد  إجراء  ُيعّد 
ميكن لألشخاص عدميي الجنسية التقدم من خاللها بطلب فردي 
جنسية  لديهم  ليس  كأشخاص  بوضعهم  اعرتاف  عىل  للحصول 
]محددة[- مثااًل جيًدا عىل كيفية حدوث اختالل يف موازين السلطة 
األشخاص  مساعدة  يف  إيجايب  تأثري  الدولية  فللمنظامت  ]القوة[. 
 SDPالجنسية انعدام  تحديد  تقديم طلب  عند  الجنسية  عدميي 
التي كانت  أنه  يف الحاالت  الخاص بهم. وبالرغم من هذا، نجد 
الدول هي من تسببت يف انعدام الجنسية أو استمرار انعدامها، 
فإن تلك السلطات مَتيل إىل رفض مصطلح »انعدام الجنسية« خوًفا 
من التعرض للمساءلة، األمر الذي قد يصد املنظامت الدولية عن 
القيام بعمل إنساين بشأن انعدام الجنسية، كام هو الحال مع طلب 
إجراء تحديد انعدام الجنسيةSDP، وذلك بسبب الصورة املتخيلة 
عن الطبيعة السياسية للموضوع. فاملنظامت اإلنسانية الكبرية مثل 
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني UNHCR تصبح 
هذه  مثل  مِبعالجة  األمر  يتعلق  عندما  ملحوظة  بصورة  ضعيفة 
الحاالت، مفضلة عدم التعّدي عىل حقوق الدول وامتيازاتها، ولكن 

عىل حساب مساعدة أولئك املحتاجني.

انعدام  تحديد  إجراء  يظل  الصعوبات،  هذه  من  الرغم  وعىل 
الذين  الجنسية  عدميي  لألشخاص  خاصة  مهاًم،   SDP الجنسية 
إحدى  فهذه  الذي ميّيز ضدهم.  »الوطن«  برتك  األمر  بهم  ينتهي 
عدميي  األشخاص  تساعد  أن  ميكن  التي  املتاحة  القليلة  اآلليات 
الجنسية عىل إيجاد طريق لهم للخروج من حالة انعدام الجنسية. 
لذا، يتوجب إيالء مزيد من االهتامم بإجراء تحديد مفهوم انعدام 
عىل  الصلة  ذات  السلطات  ُتدرّب  أن  يجب  كام   ،SDP الجنسية 
هذا اإلجراء SDP ]بشكل خاص[ وعىل ]قضية[ انعدام الجنسية 

بشكل عام.

رفض  أو  الجنسية  انعدام  حاالت  إنكار  اسرتاتيجية  نجحت  لقد 
]مشكلة[  إقصاء  يف  باهرا  نجاًحا  ]الحقيقي[  باسمها  تسميتها 
الطريق  عىل  خطوة  فالتقدم  الضوء.  دائرة  عن  الجنسية  انعدام 
إىل األمام يتمثل يف تشجيع الناس عىل إدراك العرقلة التي تقوم 
حقيقتها.  عىل  الجنسية  انعدام  قضية  تبدو  ال  حتى  الدول  بها 
القطاع  الدويل، مِبا يف ذلك  املجتمع  تقع عىل عاتق  وهذه مهمة 
كالسياسيني  املحلية  العاملة  الجهات  عىل  كذلك  وتقع  اإلنساين، 
ووسائل اإلعالم. وستساعد التوعية الناجحة بشأن انعدام الجنسية، 
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الجنسية  عدميي  األشخاص  ألصوات  املبارشة  املشاركة  جانب  إىل 
فكلام  املضللة.  املعلومات  مشكلة  معالجة  يف  نظرهم،  ووجهات 
كلام  الجنسية،  عدميي  األشخاص  أصوات  سامع  فرصة  ازدادت 
انعدام  حول  ومتوازنة  دقيقة  مناقشة  حدوث  إمكانية  ازدادت 
]مشكلة[  إيجاد حل  نحو  رئيسية  أوىل  - وهذه خطوة  الجنسية 

انعدام الجنسية.

األطراف  جميع  جلب  إىل  ملّحة  الحاجة  تربز  املطاف،  نهاية  ويف 
الجهات  من  قادما  الرتدد  يكون  ما  وعادة  املفاوضات.  إىل طاولة 
الحكومية التي قد ال تترصف بحسن نية. وبهذا، يستطيع االهتامم 
الدويل أن يصقل االهتامم املنشود. ولكن يتوجب عىل األشخاص 
عدميي الجنسية أيًضا أن يكونوا أقل تردًدا وأقل خوًفا أن يرفعوا 
كام  فيه.  هم  الذي  الضيق  القانوين  املأزق  بسبب  عالًيا  صوتهم 
انعدام  ]مشكلة[  معالجة  بــرضورة  يؤمنون  الذين  لكل  ميكن 
الجنسية ]تقديم[ املساعدة من خالل توفري بيئة آمنة لألشخاص 
من  فعلًيا  ومَتّكنهم  نظرهم،  وجهة  عن  للتعبري  الجنسية،  عدميي 
مامرسة حرية التعبري. وبدون هذا، فال ميكننا حتى أن نأمل يف حّل 

مشكلة انعدام الجنسية ولو عىل األقل بشكل غري عادل.

مكافحة الحرمان
إن التحدي الحقيقي يكمن يف الوقوف عىل كيفية حرمان عدميي 
جذور  يف  ونجد  والسياسة.  السلطة  يف  حقوقهم  من  الجنسية 
وتشمل  واملقلقة،  املعروفة  األسباب  الجنسية  انعدام  مشكلة 
كراهية األجانب والعنرصية والتمييز عىل أساس الجنس. فانعدام 
الجنسية ليس حادًثا عرضيا، كام أنه –يف الوقت ذاته- ليس شيًئا 
فقد  التاريخية،  الناحية  فمن  كان.  أي شخص  يستحقه  أن  ميكن 
أساءت الدول استخدام سلطاتها لتقرير من ميكن أن يكون منتميا 
ومن ال ميكن أن يكون. فنحن بحاجة إىل إنهاء إساءة التقدير هذا 

ومنع حدوثه يف املستقبل.

عدميي  األشخاص  جعل  يف  فقط  السبب  هو  ليس  التمييز  إّن 
يف  سبب  أيضا  هو  ولكنه  لهم،  جنسية  ال  يصبحون  الجنسية 
حاالت  جميع  يف  املشرتك  فالعامل  الشاكلة.  تلك  عىل  بقائهم 
انعدام الجنسية يف أنحاء مختلفة من العامل يكمن يف أّن: معظم 
ضحايا انعدام الجنسية هم من الفئات األقل حظا، مثل األقليات 
األكرث  املجموعة  ألّن  للخطر،  الجنسية  يف  حقوقها  تعرضت  التي 
له أشكال متعددة؛  العداء  بالعداء تجاههم. وهذا  هيمنة تشعر 
البلدان مَتارس سياسات تجنيس متحيزة للجنس ]الذكورة  فبعض 
واألنوثة[، مثل عدم السامح لألمهات مِبنح جنسيتهن ]ألبنائهن[، 
الجنسية،  النعدام  الراهنة  للحاالت  إيجاد حل  يعيق  األمر  وهذا 
كام يؤدي– غالًبا- إىل خلق حاالت جديدة من انعدام الجنسية، يف 
ضوء عدم توقف والدة األطفال الذين ال جنسية لهم يف كل يوم. 5

التمييز  الحل يكمن يف امليض قدما يف مكافحة جميع أشكال  إن 
املتعلقة  كتلك  الصلة،  ذات  التنظيمية  اللوائح  تعزيز  يف  وكذلك 
االجتامعي[  ]النوع  والجندر  األطفال  وحقوق  األقليات  بحقوق 
واملهاجرين. وتستطيع املنظامت التي تكافح من أجل إيجاد حلول 
املنظامت  مع  أوثق  بشكل  تتعاون  أن  الجنسية  انعدام  لحاالت 
املناهضة للتمييز. كام تستطيع املنظامت املؤثرة كاألمم املتحدة– 
مثال- أن تساعد يف تجسري الفجوة ]بني األطراف[. وميكن لألشخاص 
الخاصة  تجاربهم  مشاركة  خالل  من  املساعدة  الجنسية  عدميي 
وكشف حاالت التمييز ضدهم والتحديات التي واجهوها عالنية. 
موحدين  مبادرة  مثل  من  املبادرات  من[  ]العديد  أظهرت  وقد 
ضد انعدام الجنسية United Stateless والحرية من أجل الدولة 
ميكن  كيف   Apatride Network أبارتريد  وشبكة   Statefree
لألشخاص عدميي الجنسية أن يتجمعوا ملعالجة ]مشكلة[ انعدام 
ال  الجنسية  عدميو  قيادتها  يتوىل  التي  املبادرات  فهذه  الجنسية. 
تعمل عىل مَتكني األشخاص عدميي الجنسية من املشاركة الفاعلة 
الذي  الجزء  وهو  اللغز،  من  مهام  جزًءا  أيًضا  توفر  بل  فحسب، 
افتقدته املنظامت األكرب مثل األمم املتحدة يف نهجها تجاه ]قضية[ 
انعدام الجنسية. فهذه املنظامت الكربى تلعب – ال شك-  دورًا 
كام  املبادرات،  لهذه  وجاذبة  آمنة  بيئة  إيجاد  تسهيل  يف  مهاًم 
التابعة  العاملية  الحركة  مثل  من  حالًيا  املبذولة  الجهود  تجليها 
الجنسية  انعدام  بشأن   ISI واإلدمــاج  الجنسية  انعدام  لـمعهد 
والتحالف العاملي من أجل إنهاء انعدام الجنسية التابع ملفوضية 

.UNHCR األمم املتحدة لشئون الالجئني

الخامتة
إدراج  الجنسية  انعدام  حــاالت  حل  يف  قدًما  للميض  يتوجب 
التوعوية حول هذا  األشخاص عدميي الجنسية يف طليعة الحملة 
املوضوع. لذا، يصبح لزاما- كجزء من الحملة إلنهاء ]حالة[ انعدام 
تضعها  التي  والعراقيل  العنرصية  أشكال  كل  تعرية   - الجنسية 

الدول واملعلومات املضللة وأشكال التمييز، ومكافحتها.

ليست  أنها  كام  هامشية،  قضية  الجنسية  انعدام  ]حالة[  تعد  مل 
أوجه  وذات  مختلفة  أشكال  فهناك  واحد.  محور  ذا  موضوعا 
متعددة ]لحالة[ انعدام الجنسية تؤثر عىل الناس يف جميع أنحاء 
العامل، مِبا يف ذلك يف الغرب. لذا، يصبح من املنطقي اتخاذ خطوات 
وذلك  األرض[،  ]عىل  ملموسة  إجــراءات  تحقيق  باتجاة  صغرية 
بالرتكيز عىل مشكلة واحدة يف كل مرة يف الوقت الذي نحاول فيه 
دق رضبات ]أهداف[ عريضة. كام يجب علينا أن نتحني معاركنا 
من  وسيكون  األمد.  طويلة  لحملة  مستعدين  نكون  وأن  بعناية 
أفضل،  بيانات  عىل  حصلنا  قد  نكون  أن  الحملة  تلك  يف  األجدر 
من  وهي  للغاية،  موثوقة  غري  حالًيا  املتوافرة  البيانات  إن  حيث 
جانب واحد )تهيمن عليه السلطات التي تسببت ابتداء يف ]حالة[ 
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انعدام الجنسية، أو أنها ستكون بخالف ذلك ال تشمل مِبا يكفي 
سيساعد  ذلك  أن  كام  أنفسهم(.  الجنسية  عدميي  األشخاص  من 
ايًضا يف حل لغز نقص التمويل الشديد ]لحمالت[ الكفاح من أجل 
]حمالت[  بـ  قورنت  ما  إذا  عام  بشكل  الجنسية  انعدام  معالجة 

قضايا حقوق اإلنسان األخرى.

إذا كنت ترغب يف مد يد العون، فيمكنك ذلك، حتى من خالل 
أن تتعرف عىل املوضوع بشكل أكرب، وكذلك من خالل مشاركتك 
هذه املعرفة مع شخص آخر. ميكننا أن نجعل العامل مكاًنا أفضل 
بعمل اتصال واحد تلو اآلخر ]يف كل مرة[. فاملعرفة سلطة ]قوية[ 
- ويجب أن تكون أصوات األشخاص عدميي الجنسية أنفسهم هي 

مصدر تلك املعرفة.

aleksejs@apatride.eu ألكسيج إيفاشوك 
 @ApatrideNetwork 

شبكة أباترايد Apatride، وهي شبكة منارصة لألشخاص عدميي 
الجنسية يف االتحاد األورويب

1. من الصعوبة مِبكان حساب حجم حاالت انعدام الجنسية بدقة، األمر الذي يسبب 
جملة فريدة من التحديات لإحصائيني. انظر معهد انعدام الجنسية واإلدماج )2020( 

انعدام الجنسية باألرقام: bit.ly/statelessness-numbers 2020 ونحمياس يب  ونهمياس 
يب )2020( »إحصاءات أفضل من أجل املساعدة يف إنهاء حالة انعدام الجنسية«، مفوضية 
UNHCR bit.ly/statistics-end-statelessness األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئيي
2. ُيعرّف الشخص عديم الجنسية يف القانون الدويل بأنه شخص »ال تعده أي دولة مواطًنا 

 UNHCR )2003( مِبوجب قانونها«. مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
اتفاقية عام 1954 املتعلقة بوضع األشخاص عدميي الجنسية: التطبيق داخل الدول 

األعضاء يف االتحاد األورويب وتوصيات للمومِئة ]واالتساق[
bit.ly/convention-stateless-persons

3. خذ، عىل سبيل املثال، حملة أنا أنتمي التابعة ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون 
UNCHR www.unhcr.org/ibelong/ الالجئني

4. مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان OHCHR )2018( »انعدام الجنسية: 
bit.ly/minority-issue »قضية أقلية

5. املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني UNHCR)2015( »الحاجة امللحة 
bit.ly/childhood-statelessness »إلنهاء حاالت انعدام الجنسية ملرحلة الطفولة

الصوت والقوة عند تقاطع الفن والتكنولوجيا والرعاية
 )Alison Kent( وأليسون كنت )Sahat Zia Hero( ساهات ضياء هريو 

)Parmin Fatema( وبارمني فاطمة )Alexandra Kotowski( وألكسندرا كوتوفسيك

أظهرت الرؤى املستمدة من استجابة الجئي الروهينجا كيف ميكن للفن وللتقنيات الرقمية أن توفر فرًصا 
لالجئني وللنازحني داخليا لتويل القيادة ومشاركة أصواتهم ومنارصتها يف حاالت النزوح القرسي.

داخلًيا  والنازحني  الروهينجا  فاعلية الجئي  تبني  كيف ميكن 
ميكن  وكيف  لنزوحهم؟  االستجابات  من  كجزء  كامل  بشكل 
تضخيم  مرحلة  تتجاوز  أن  السياقات  هذه  مثل  يف  للرعاية 
أصوات الالجئني من قبل الوسطاء، ومَتكني الروهينغا أنفسهم 
سلم  قمة  عىل  ذلك  ووضــع  مروياتهم،  توجيه  من  بدال 
ووضع  اإلنسانية  التدخالت  أساس  تشكل  التي  األولويات 
الحلول الدامِئة؟ بصفتنا دعاة نعمل مع مجتمعات الروهينجا 

يف بنغالديش وميامنار، فهذه أسئلة نحن نفكر فيها كثريًا.

إليه  نستمع  من  لتغيري  ليستا  أداتان  والتكنولوجيا  الفن  إن 
فحسب، بل لتغيري كيفّية االستامع أيًضا: كيف ُتنّقى األصوات 
أو ال ُتنّقى، وكيف ُيؤّطر الحوار وُيضبط، وكيف يؤثر ذلك عىل 
العاملون  - مِبا يف ذلك  املختلفة  الفاعلة  الجهات  ما تسمعه 
يف املجال اإلنساين – وكيف تترصف يف النهاية بناء عليه. رمِبا 
تكون هذه مكونات صغرية نسبًيا يف سياق التحوالت الكربى 
املوارد  تقاسم  عند  املساواة  من  أكرب  قدر  لتحقيق  الالزمة 

وإىل  الفن  إىل  ننظر  فنحن  من هذا،  الرغم  والسلطة. وعىل 
التكنولوجيا كقنوات واعدة ومطلوبة بشدة لتحريك القيادة 

املشرتكة بشكل كامل عرب مراحل العمل اإلنساين.

من  عقود  مدار  عىل  برأسها  تطل  الروهينجا  أزمة  زالت  ما 
والنزوح.  العنف واالضطهاد  الزمن، مع دورات متعددة من 
الروهينجا  من  لكل  اإلنسانية  الفاعلة  الجهات  واستجابت 
النازحني داخلًيا واملحصورين يف سلسلة من املخيامت يف والية 
راخني )Rakhine( يف ميامنار، واستجابت كذلك ألولئك الذين 
 Cox’s(  فروا إىل املخيامت املرتامية األطراف يف كوكس بازار
تكون  أن  إىل  الرعاية  جهود  ومَتيل  بنغالدش.  يف   )Bazar
من  الرغم  عىل  الحوارت،  حيث  بازار  كوكس  يف  بروزًا  أكرث 
أنها ما تزال مقيدة، لكنها أكرث انفتاًحا مقارنة باملخيامت يف 
ميامنار. لقد كانت هذه الجهود هي محركات مهمة ملقاربات 
مجتمعات  أولويات  سلم  عىل  مرتكزة  تشاركية،  أكرث  رعاية 

الروهينجا.
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