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متزايدة من األطفال ال يجدون ألنفسهم مكاناً يف املدرسة .وتقرص
القدرات عىل استضافة األطفال غري املصحوبني ببالغني أو الذين
انفصلوا عن ذويهم ويرجع ذلك لعدة أسباب منها عدم وجود
موظفني يتحدثون لغتني وقلة عدد األماكن التي ميكن إيواء هؤالء
األطفال فيها .ويف أثناء ذلك ،ومع التمييز القائم منذ أم ٍد بعيد
إزاء النِّساء الالتينيات يف مجتمع ترينيداد وتوباغو وكراهية النِّساء
املرتسخة ،تتعرض كث ٌري من النِّساء الالجئات إىل املضايقات اليومية
ويظللن معرضات لالستغالل واإلساءة .ويزداد هذا االستضعاف
يوماً بعد يوم يف املكان الذي تعمل فيه النِّساء الالجئات (وكذلك
األمر بالنسبة لجميع الالجئني لهذا األمر عىل وجه الخصوص) وهو روشيل ناكيد lwcunhcr@gmail.com
منسقة إقليمية
االضطرار إىل العمل يف االقتصاد غري الرسمي.

ترينيداد وتوباغو يجندان جميع مواردهام وقدراتهام لضامن
فعالية حامية الالجئني وجميع األشخاص عىل أراضيها ،ينبغي
االعرتاف مبحدوديتها كدولة جزرية نامية صغرية باإلضافة إىل ما
تعانيه من ركود مستمر .ونظراً َّ
ألن ترينيداد وتوباغو تقرص بهام
جهودهام عن توفري الحامية لألعداد املتزايدة من طالبي اللجوء،
كاف لضامن
دعم ٍ
ينبغي للمجتمع الدويل أن ينظر يف كيفية توفري ٍ
توفري حاجات الحامية ملن هم بحاجة إليها .ومن املؤكد َّأن منطقة
البحر الكاريبي بأكملها ستستفيد من هذا الدعم الدويل اإلضايف.

خيارات يف مواجهة محدودية املوارد والقدرات

أندرو فلش andrew.welch@live.com

منظمة مجتمع املاء للعيش هي املنظمة املدنية الوحيدة يف مسؤول قانوين (سابقاً)
الجزيرة املخصصة لالجئني .لكنَّ مثة رشاكة ُأب ِر َمت مؤخراً مع
جامعة جزر اإلنديز أعطت بصيص أمل لتوسيع نطاق الخدمات منظمة مجتمع املاء للحياة www.lwctt.org
من خالل توفري دروس يف اللغة اإلنجليزية (ورمبا يتطور األمر
 .1ال يتضمن ذلك األشخاص الذين يغادرون من تلقاء أنفسهم أو الالجئني املعاد توطينهم
ً
مستقبال وتقدم دروات تدريبية حول دراسات الالجئني) .ومثة يف دول ثالثة.
رشاكة أخرى ُيت َو َّق ُع منها تقديم املساعدة القانونية بالتعاون مع  .2مبا فيها بيليز
 .3يُقصَ د بها اإلشارة إىل الدول التي تتحدث اللغة اإلنجليزية يف منطقة البحر الكاريبي
كلية القانون املحلية.
والتي حصلت عىل استقاللها من اململكة املتحدة
وما ميكن قوله َّإن ترينيداد وتوباغو مثلهام مثل أي دولة أخرى،
ينبغي لهام أن تكفالن الوفاء بااللتزامات وتسهيل الحصول عىل
اللجوء ما دامت ال متلك حتى اآلن أي ترشيعات وطنية بخصوص
هذا األمر .وينبغي لهام تقديم املساعدة اإلنسانية ملن يحتاجون
إليها بطريقة تكفل الكرامة واألمن لجميع األشخاص .ورغم َّأن

 .4تشارك منظمة مجتمع املاء للحياة العمل مع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني منذ عام  ،1989وكانت املفوضية قد أرست دعائم حضورها يف الجزيرة يف يناير/
كانون الثاين .2016
 .5السياسة الوطنية للتصدي للشؤون الخاصة بالالجئني وطالبي اللجوء يف جمهورية
ترينيداد وتوباغو ،أق َّرها مجلس الوزراء يف يونيو/حزيران 2014
www.refworld.org/docid/571109654.html
 .6املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس ومغريو الجندر وثنائيو الجنس

القضاء عىل ظاهرة انعدام الجنسية يف األمريكيتي

خوان إنياسو موندييل

أحرزت منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي تقدماً كبرياً نحو القضاء عىل انعدام الجنسية منذ عام
 ،2014لكنَّ الطريق ما زال طوي ًال أمامها إذا ما ُأري َد لها أن تصبح أول منطقة عاملية للقضاء عىل انعدام
الجنسية.
باعتماد إعلان وخطـة عمـل الربازيـل يف عـام  2014،1التزمت 28
بلـداً وثالثـة أقاليـم يف منطقـة أمريـكا الالتينيـة والبحـر الكاريبي
بالقضـاء على حـاالت انعـدام الجنسـية يف املنطقة وفقـاً للمبادئ
التوجيهيـة لخطة العمـل العاملية التي وضعتها املفوضية السـامية
2
لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئني إلنهاء ظاهـرة انعدام الجنسـية.
لهـذه الغايـة ،وافقـت الـدول على منـع وقـوع أي حالـة جديـدة
مـن انعـدام الجنسـية يف املنطقـة وعلى وجـوب حصـول جميـع

األشـخاص عدميـي الجنسـية أو اسـتعادتهم للجنسـية .واتفقـت
أيضـاً على رضورة متكين األشـخاص الواقعين تحـت خطـر انعدام
الجنسـية مـن تذليـل العثرات والعوائـق القانونيـة أو العمليـة
ليثبتـوا أ َّنهـم مواطنـون يف بلـد معين .واتفقـت تلـك الـدول أيضاً
على وجـوب حاميـة األشـخاص عدميـي الجنسـية إىل أن يتمكنـوا
مـن الحصـول عىل جنسـية .ومـن هنا ،تـدرك خطة عمـل الربازيل
بـأن النهـج األسـايس إلنهـاء انعدام الجنسـية هـو أحد الحلـول ،إال
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أنهـا تقترح أن تعتمـد الـدول تدابير يف املجـاالت الثالثـة التاليـة :ويتطلبـان وضـع إجـراءات لتحديـد حـاالت انعـدام الجنسـية.
الوقايـة والحاميـة وحـل املشـكلة إذا وقعـت.
وباإلضافـة إىل ذلـك ،تعمل األرجنتني وأوروغـواي وباراغواي وبنام
والسـلفادور حاليـاً على وضـع لوائـح ملعالجـة هـذه املسـألة ،يف
التقدم ا ُملح َرز يف املنطقة منذ عام 2014
حين أعربـت كل مـن كولومبيـا وغواتيماال وبيرو عـن اهتاممهـا
الوقايـة :فيما يتعلـق مبنـع انعـدام الجنسـية ،تقترح خطـة عمل بذلك.
الربازيـل انضمام الـدول إىل اتفاقيـة عـام  1961بشـأن خفـض
حـاالت انعـدام الجنسـية 3،ومواءمـة قوانينهـا الوطنيـة املتعلقـة حـل املشـكلة عنـد حدوثهـا :فيام يتعلـق بتأكيد الجنسـية ،نفذت
بالجنسـية مـع املعايير الدوليـة ،وتيسير تسـجيل املواليـد .تشـييل (مـن خلال مرشوعهـا تشـييل ُتقـ ُّر‘ )5وكوسـتاريكا وبنما
ويف الوقـت الحـارض ،ال يوجـد سـوى  16دولة من الـدول األطراف (مـن خلال مرشوع شيريتيكوس )6مشـاريع للتحقق من تسـجيل
يف اتفاقيـة عـام  1961مـن بين الـدول األعضـاء يف منظمـة الدول املواليـد أو مراجعتـه ،وضمان التسـجيل املناسـب ،والحصول عىل
األمريكيـة البالـغ عددهـا  35دولـة ،وأصبحـت ثالثـة مـن هـذه الوثائـق التـي تثبت الجنسـية ،وعلاوة عىل ذلك ،وضعـت بوليفيا
البلـدان وهـي األرجنتين وبليـز وبيرو أطرافـاً يف االتفاقيـة منـذ والربازيـل واإلكـوادور لوائـح لتسـهيل تجنـس األشـخاص عدميـي
عـام  ،2014يف حين قـررت هايتـي مؤخـراً االنضمام إىل االتفاقيـة الجنسـية ،يف حين تنظـم األرجنتني والسـلفادور وباراغـواي قوانني
(وسـتصبح الدولـة العضـو السـابعة عشر) .ويف الوقـت نفسـه ،مامثلة.
أدخلـت كولومبيا وتشـييل إصالحات للحد من نطاق االسـتثناءات
الدسـتورية للمبـدأ القانـوين جـوس سـوليس (حـق األرض) 4،مـا الدروس املستفادة
يحـد مـن إمكانيـة حدوث حـاالت انعدام الجنسـية على أراضيها ،أتاحـت عمليـة قرطاجنـة  30+التـي أدت إىل إعلان الربازيـل
وغيرت بنام سياسـتها املتعلقة بالتسـجيل لتسـهيل تسـجيل والدة وخطـة عملهـا للـدول االعتراف بـأن انعدام الجنسـية مسـألة من
مسـائل حقـوق اإلنسـان ال يف العـامل بـأرسه فحسـب ،بـل أيضـاً يف
األطفـال املولوديـن يف كوسـتاريكا للوالديـن البنميين.
األمريكيتين ،وأن اسـتئصاله يتطلـب عمومـاً اسـتثامر عـدد قليـل
الحاميـة :مـن أجـل حاميـة األشـخاص عدميـي الجنسـية ،تطلـب مـن املـوارد .وتحبذ هـذه العملية تـويل الدول ا ُملل ِك َّيـة نحو هدف
خطـة عمـل الربازيـل مـن الـدول االنضمام إىل اتفاقيـة عـام إنهـاء حـاالت انعـدام الجنسـية ،وتشـجيع تحديـد اإلجـراءات
 ،1954املتعلقـة بوضـع األشـخاص عدميـي الجنسـية ،واعتماد املناسـبة لتحقيـق هـذا الهـدف.
أطـر الحاميـة املحليـة ،ووضـع إجـراءات لتحديـد حـاالت انعـدام
الجنسـية .وحتـى اآلن 19 ،دولـة مـن بين  35دولـة عضـو يف وميكـن لألشـخاص عدميـي الجنسـية أن يكـون لهـم دور رئيسي
منظمـة الـدول األمريكية هـي دول أطراف يف اتفاقيـة عام  .1954يف توعيـة املسـؤولني الحكوميين وزيـادة الوعـي باملشـكلة
ومـن بين هـؤالء ،انضمـت السـلفادور إىل االتفاقيـة بعـد عـام داخـل املجتمـع ككل .فعقـب اعتماد خطـة عمـل الربازيـل،
 ،2014وألغـت املكسـيك تحفظهـا على املـادة  31املتعلقـة بطرد كان للـدورات التدريبيـة واالجتامعـات اإلقليميـة التـي نظمتهـا
األشـخاص عدميـي الجنسـية .كما وافـق الربملـان يف هاييتـي على املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين أثـر أكبر
االنضمام لالتفاقيـة ،ووعـد الرئيـس باشـليت يف تشـييل بالتحـرك عندمـا شـملت أشـخاصاً عدميـي الجنسـية مثل مهـا مامو ،وهي
نحـو االنضمام إىل كال اتفاقيتـي انعـدام الجنسـية .وفيما يتعلـق الجئـة عدميـة الجنسـية يف الربازيـل ،7التـي ميكن أن تفسر األثر
بإجـراءات تحديـد حـاالت انعـدام الجنسـية ،أصـدرت محكمـة اإلنسـاين النعـدام الجنسـية ،ومسـوغات الحاجـة إىل حلـول
البلـدان األمريكيـة فتوى تشير إىل أنه يتعني عىل الدول ،يف سـياق للمشـكلة كالتجنـس .وباإلضافة إىل ذلـك ،وبالنظر إىل أن انعدام
الهجـرة ،أن تحـدد وضـع الجنسـية أو انعـدام الجنسـية ألي طفل الجنسـية مسـألة جديدة نسـبياً بالنسـبة للعديد من املسـؤولني
على أراضيهـا؛ وتحقيقـاً لهـذه الغايـة ،ينبغي لها أن تضـع أو تعزز الذيـن كانـوا يركـزون تقليديـاً على قضايـا اللجـوء وحاميـة
اإلجـراءات املناسـبة ،مـع التسـليم باالحتياجـات املتباينـة لألطفال الالجئين ،أثبتـت ’الطريقـة اإلبداعيـة‘ يف التصـدي النعـدام
الجنسـية أنهـا نقطـة دخـول مفيـدة للتحـدث عـن املوضـوع
واملراهقين.
وزيـادة الوعـي.
ويف عـام  ،2016اعتمـدت كوسـتاريكا لوائـح تسـمح بالحاميـة
الشـاملة لألشـخاص عدميي الجنسـية .ويف مكان آخر ،ينظم قانون وال تـؤدي املشـاريع الثنائيـة القوميـة إىل الحـد مـن انعـدام
إكـوادور األسـايس للحـراك البشري وقانـون الهجـرة يف الربازيـل الجنسـية فحسـب ،بـل أيضـاً إىل تعزيـز التعـاون بين البلـدان.
اللذيـن اع ُت ِمـدَا يف عـام  2017حقوق األشـخاص عدميي الجنسـية ،وفضلـت العالقـات الوديـة التقليديـة بين كوسـتاريكا وبنما
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وباملثـل ،ظهـرت دروس مهمـة سـتكون
مفيـدة يف مواصلـة تنفيـذ خطـة عمـل
الربازيـل على الصعيـد الوطنـي.

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني /غابو موراليس

لكـن مـن حيـث التحديـات ،تجـدر
اإلشـارة إىل أنـه بالرغـم مـن انضمام
بليـز إىل اتفاقيـة عـام  1961واملوافقـة
األخيرة على انضمام هاييتـي إىل كلتـا
االتفاقيتين بشـأن انعـدام الجنسـية،
فعـدد بلـدان منطقـة البحـر الكاريبـي
التـي هـي أطـراف يف االتفاقيـات ال يزال
منخفضـاً .وباملثـل ،ففـي األمريكيتين ،ال
يـزال هنـاك قوانين للجنسـية التـي متيـز
على أسـاس الجنـدر يف منطقـة البحـر
الكاريبـي ،حيـث يتعـرض أكبر عـدد من
مها مامو ،الجئة يف الربازيل ُولِدَت دون جنسية يف لبنان وما زالت دون جنسية مع أنّها وصلت سن الثامنة والعرشين .اقرأ قصتها عىل الرابط النـاس لخطـر انعـدام الجنسـية ،ويوجـد
التايل www.unhcr.org/ibelong/maha-mamo
آالف األشـخاص الذيـن ُح ِرمـوا تعسـفاً
تنفيـذ مشروع شيريتيكوس املشترك الـذي يسـعى إىل تحديـد مـن حقهـم يف الجنسـية .ويف عـام  ،2020سـتجري املفوضيـة
ً
تقييما آخـر لتنفيـذ
جنسـية املهاجريـن املقيمين مؤقتـاً يف املناطـق الحدوديـة ،وأي السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين
مـن أبنائهـم مولودين يف كوسـتاريكا .ويف تنفيذ املرشوع ،ارتفع خطـة عمـل الربازيـل .وإذا ُأريد لألمريكيتين أن تصبح أول منطقة
مسـتوى التعـاون بين الدولتين مـن خلال تبـادل املعلومـات عامليـة رئيسـية للقضـاء على ظاهـرة انعـدام الجنسـية ،كما تأمل
والعمـل امليـداين والتعـاون الثنـايئ.
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني ،8سـيكون من
الضروري مضاعفـة الجهـود يف هذه البلـدان الكاريبيـة عىل مدى
وسـاهم تحسين إمكانية وصول األشـخاص عدميي الجنسـية إىل السـنوات الثلاث املقبلـة.
التجنـس يف تحقيـق تحسـن مامثـل يف الوصـول إىل هـذا الحـل
لالجئين غير عدميي الجنسـية .وتنص املادة  32مـن اتفاقية عام خوان إنياسو موندييل mondelli@unhcr.org
 1954واملـادة  34مـن اتفاقيـة عـام  1951على معاملـة عدميي مسؤول أول يف الحامية اإلقليمية (انعدام الجنسية)،
الجنسـية مـن غير الالجئين وكذلـك الالجئين مـن غير عدميـي مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
الجنسـية على قـدم املسـاواة مـن ناحيـة التجنيـس .وينبغـي لألمريكيتني ،الوحدة القانونية اإلقليمية ،كوستاريكا.
للـدول أن تسـعى إىل تيسير التجنـس يف الحالتين .وبالرغـم www.acnur.org/costa-rica
مـن أنـه كان مـن األسـهل على الـدول أن تفهـم وتعـزز فكـرة
www.refworld.org/docid/5487065b4.html .1
تيسير التجنيـس لألشـخاص عدميي الجنسـية ،تعمـل بلدان مثل 2024-UNHCR (2014) Global Action Plan to End Statelessness 2014 .2
األرجنتين وباراغـواي عىل وضع أطر حامية مخصصة لألشـخاص (املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ( )2014خطة العمل العاملية للقضاء
عدميـي الجنسـية ،تشـمل أيضـاً تسـهيالت تجنيـس الالجئني من عىل ظاهرة انعدام الجنسية )2024-2014
http://bit.ly/UNHCR-stateless2014-ActionPlan
غير عدميـي الجنسـية .وسـبقتها يف ذلـك بوليفيـا التـي وضعـت www.refworld.org/docid/3ae6b39620.html .3
بالفعـل لوائـح تنظيميـة لتلـك الظاهـرة .ومن هنـا ،كان للهدف ’ .4حق األرض‘ مبدأ قانوين مينح الشخص حق الجنسية لبلد ما إذا ُولِ َد عىل أراضيها.
املنشـود يف حـل ظاهـرة انعـدام الجنسـية أثـر غري مبـارش ميكن ‘Chile recognises’ http://chilereconoce.cl .5
https://youtu.be/SwrQXGEwTBU .6
أن يفيـد الالجئين.
www.unhcr.org/ibelong/maha-mamo/ .7

التحديات املتبقية

بعـد مـرور ثلاث سـنوات على اعتماد خطـة عمـل الربازيـل،
ُأحـ ِر َز تقـدم كبير تجـاه القضـاء على ظاهـرة انعدام الجنسـية.

‘Out of the Shadows: Ending Statelessness in the Americas’, November .8
2014
(أنطونيو غوتريس ،املفوض السامي لالجئني (سابقاً) يتحدث يف منتدى ’الخروج من
الظالل :إنهاء ظاهرة انعدام الجنسية يف األمريكيتني‘)
www.youtube.com/watch?v=VAf3MV8Hxf8

