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اإلقرار لالجئني العدميي الجنس ّية

توماس ِم ْك ِجي

تجارب الالجئني ُ
الك ْرد عدميي الجنسية الذي َق ِد ُموا العراق من سورية الضو َء عىل أهم ّية تحديد
ُتس ِّلط
ُ
حاالت انعدام الجنسية يف أثناء تقرير صفة الالجئ ،وعىل الفوائد التي ميكن أن تكون من ذلك لحامية
الالجئني.
حل أقل تفضي ًال عندهم .ويف مثل هذه الحاالت ،قد ُّ
يف العقود األخرية ،كثرياً ما ُف ِص َل بني حامية الالجئني وحامية ٌّ
يظل انعدام
َّ
ويتبي ذلك إذ ُو ِض َع لهام ص َّكني قانون َّيني الجنسية وما يرتبط به من مواطن الضعف غري ُمق ٍّر به.
عدميي الجنسية.
منفص َلني :اتفاقية الالجئني لسنة  1951واتفاقية انعدام الجنسية
وصحيح أن َ
كون املر ِء الجئاً وكو َنه منعد َم الجنس ّية َّثم ّإن مفوض َّية الالجئني إضاف ًة إىل مسؤول ّيتها عن حامية
لسنة 1954.1
ٌ
ُ
ظاه َرتان متباينَتان ،ولكنّهام تتداخالن يف ما ُيقدَّر بـ 1.5مليون الالجئني ،لها والية عاملية عىل انعدام الجنسية ،تشتمل عىل
عديم الجنسية» يف جميع العامل .وما من ٍّ
شك ّأن اتفاقية مسؤول ّية تحديد َمن هم عدميو الجنس ّية .وقد يكون يف الحاالت
ٍ
«الجئ ِ
سنة ُ 1951تق ُّر رصاح ًة بأن الالجئ قد يكون الجئاً وعديم التي تجري فيها مفوض َّية الالجئني تقري َر صفة الالجئ ُف َر ٌص غري
الجنس ّية يف وقت واحد .ولكن توجد اليو َم بنى قليلة لتحديد مغتنم ٍة ،تستطيع املفوض َّية بها أن تشارك يف تحدي ٍد النعدام
الالجئني عدميي الجنسية ولإلقرار لهم بالجئ ّيتهم يف إجراءات الجنسية أك َرث فاعلي ًة بني الالجئني الذين يف مرحلة التسجيل.
تقرير صفة الالجئ ،مع أ ّنه من املحتمل أن تكرث عند هؤالء
األفراد مواطن الضعف وأن تعرتضهم عقبات متزايدة بسبب تسجيل الالجئني عدميي الجنس َّية
صفتهم القانونية الفريدة.
ميكن أن يكون من اإلقرار بانعدام جنس ّية الالجئني يف أثناء إجراء
ٌ
حامية أكرب لهم .ومع ذلك ،يجب معالجة
تقرير صفة الالجئ
تنص املادة األوىل من اتفاقية سنة  1951عىل ّأن الالجئ حتّى التح ُّفظات املتعلقة بإنشاء صفة حامية ُم َم ِيزَة ،كام هي الحال
َ
يس
يكون الجئاً يجب أن يكون َ
خارج البلد الذي يحمل جنس ّيته .يف بعض اإلجراءات العملية التشغيلية .وأ ّم التح ُّفظ األسا ّ
َ
ُ
ّ
ّ
ُ
ولكنها تضيف إىل ذلك فتقول إنه حتّى ُيطلق عىل الالجئ أنه فيتعلق مبخاوف من أن هذا قد يؤدي إنشاء تلك الصفة إىل
ّ
خارج بلد الذي كان له
«محل معاملة الالجئي معاملة َ َتا ُيز ّية ،ويف أسوأ األحوال ،قد يؤدي إىل
عديم الجنس ّية يجب أن يكون َ
َ
داخل بلد اللجوء ض ّد عدميي الجنسية ،وهو
إقامته املعتاد السابق» .ومن الواضح إذاً أنه وفقاً للقانون استمرار التمييز
موظفو التسجيل يف مفوض َّية الالجئني َّ
الدويل ،ميكن أن يكون اإلنسان عديم الجنسية والجئاً يف وقت قلقٌ أعرب عنه َّ
واملنظامت
ُ
واحد ،إذا انطبقت علي ِه الرشوط الرضورية األخرى يف تعريف الرشيكة التي تعمل مع الك ْرد عدميي الجنسية من سورية يف
الالجئ2.عىل ّأن اتفاقية سنة  1951ال تحدد أيَّ نوع ّي ٍة تتعلق إقليم ُك ْردستان العراق 3.فليس يف العراق ،حيث تحتمل مفوض َّية
الالجئني مسؤول ّية تقرير صفة الالجئ ،إجر ٌ
اءات لتحديد انعدام
بتحديد الالجئني عدميي الجنسية أو اإلقرار لهم.
4
الجنس َّية ،مع ّأن يف البلد الجئون ِّ
مترضرون بانعدام الجنس َّية.
اءات لتحديد انعدام الجنسية ،ويخىش َّ
ُ
تسجيل هؤالء الالجئني
موظفو التسجيل أن يــؤدِّيَ
وقد وضعت عدَّة من البلدان إجر ٍ
ً
ُ
اءات تقرير صفة الالجئ ،مستق ّل ًة يف أكرثها تسجي ًال مختلفا من غريهم من الالجئني السوريني إىل تصيريهم
تعمل ُموا ِزي ًة إلجر ِ
عنها .وليس يف كث ٍري من البلدان األخرى ُ
مثل هذه اآلل ّية ،وال يف «الجئ َني من الدرجة الثانية».
أطرها القانونية الوطنية أيّ صفة قانونية توافق صفة عدميي
ٌ
َ
الجنسية .ويف نظام حامية الالجئني يف العادة
تسجيل حاالت انعدام الجنسية لالجئني
قلق آخ َر هو أن
درجة أعىل من ومصد ُر ٍ
ّ
الحامية بالقياس إىل التي يف إطار انعدام الجنسية (وال يخفى ميكن أن ينتج عنه عدم توافق إحصايئ يف أرقام الهيئة الخاصة
أن األ ّول يحمي الالجئني من اإلعادة القرسية) .فمن الوجهة باملشمولني بعناية مفوض َّية الالجئني .وال ّ
شك ّأن املفوض ّية
العملية ،يسعى كثري من الالجئني عدميي الجنسية إىل أن ُيق َّر لهم سعت إىل تجنُّب ازدواج ع ِّد الفرد الواحد (أي أن يع ّد مر ًة الجئاً
السبب يف استمرار امتناع
عديم جنس َّية) 5.ولكنْ غ ُري َب ِّ ٍي
ُ
بالجئ ّيتهم ،و َي َر ْون أن حاميتهم من حيث هم عدميو الجنس ّية ومر ًة َ
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تسجيل عدميي الجنسية داخل الهيئة ،إذ من الرضوري يف ِّ
كل
اض إحصائ ّية إدر ُاج الالجئني عدميي الجنسية يف فئة
حالٍ ألغر ٍ
سجل انعدام جنس ّيتهم؟ فإذا ُس ِّجلَ
الالجئني ال غري ،فلم ال ُي َّ
ذلك مت ّكن َّ
موظفو املفوض ّية من رؤية مدى انعدام الجنسية بني
وح َرك ّياتها (دينام ّياته) .وسيؤدي ذلك إىل القضاء عىل
الالجئني َ
يح أيضاً
اإلحصاءات ا ُملض ِّللة الناتجة عن الحساب املزد ِوج ،و ُي ِت ُ
عي النسبة املئوية من مجموعة مع ّينة من الالجئني
للهيئة أن ُت ِّ
ِّ
املترضرين بانعدام الجنسية.
أخ ًريا ،أفاد املوظفون املسؤولون عن تقرير صفة الالجئ الذي
أجرته مفوض َّية الالجئني ّ
بأن نظام قاعدة املعطيات الذي اسمه
ّ
إ ْب ُر ْج ِرس ( )proGresالحايل ال يسهّل تع ُّرف حاالت انعدام
صح ِة أو
الجنسية يف أثناء تسجيل الالجئني .و َي َحا ُر كث ٌري منهم ّ
غلطِ تسجيل حاالت انعدام الجنسية يف إجراء تقرير صفة
الالجئَّ ،ثم يحارون يف كيفية تحقيق ذلك تقن ّياً .فإذن هناك
ٌ
تدريب عىل بناء القدرات
حاجة إىل مراجع ٍة فن ّية للنظام أو إىل
ٍ
أو إىل األم َرين معاً.
املؤسسية لإلقرار بانعدام الجنسية يف إجرا ِء
والظاهر أن املقاومة َّ
تقرير صفة الالجئ َت ْستَندُ إىل مجموع ٍة من القيود التشغيلية
واملخاوف الحامئ ّية ا ُملتص َّورة .وال ّ
شك أنه يجب استيعاب هذه
املخاوف لضامن َص ْو ِغ آل ّية مناسب ٍة من الوجهة التشغيلية ،ال
ُتع ِّر ُض الالجئني عدميي الجنسية لل َو ْصم أو التَّمييز .ولكنّ
يف إقامة مقارب ٍة ج ّيدة التصميم تقن ّياً فوائ َد ج ّمة يف حامية
6
الالجئني.

ُف َر ٌص فائتة

كثرياً ما ُت َّ
عي مواطن الضعف ،التي تعرتض الالجئني ،يف أثناء
تقرير صفة الالجئ .وليس لكث ٍري من الالجئني إال قليل اتصال
مستم ّر بالجهات الفاعلة يف ميدان الحامية بعد تقرير صفة
الالجئ ،فهم أحياناً ال يحرضون إال مواعيد قصرية يجدِّدون
فيها وثائقهم ويتس َّلمون نصيبهم من املعونة .وقد ُيسهِّل
ُ
خدمات
الخاصة ومواطن الضعف اإلحال َة إىل
ٍ
تسجيل الحاجات ّ
ومساعدات مح َّددة ،وذلك بحسب ما تشرتطه املعايري اإلجرائية
عند مفوض َّية الالجئني 7.وميكن أن يكون انعدا ُم الجنسية موطنَ
عف ُي َض ُ
ُ
تسجيل مثل
اف إىل مواطن الضعف األخرى ،فيؤدِّي
َض ٍ
هذه الصفة يف االستئامرة التي ُتع ّبأ يف تقرير صفة الالجئ ،مثلها
مثل مواطن الضعف األخرى ،إىل اإلحالة إىل الخدمات املعن ّية.
ٌ
خدمات
مثال ذلك :أ ّنه يف كث ٍري من األحيان ،ميكن أن تستجيب
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مهن ّي ٌة وتعليم ّي ٌة مع ّينة للمصاعب التي اعرتضت الالجئني عدميي
مؤهالت رسم ّية ملهاراتهم يف بلدانهم
الجنس ّية يف اكتسا ِبهم
ٍ
األصل ّية.
قرب مع ُ
الك ْرد
ويرى ِشي َڤان عيل ،املحامي الذي يعمل من ٍ
عدميي الجنسية القادمني من سورية الذين طلبوا اللجوء يف
«الح َسن ّأن السلطات ال
إقليم ُك ْردستان العراق ،يرى أ ّنه من َ
ُت ِّيز بني الالجئني املواطنني والالجئني عدميي الجنس ّية .فالكلُّ
ِّ
وللكل الحقوق نفسها» .عىل ّأن عمله كشف ّأن الالجئني
َس َوا ٌء،
عدميي الجنسية يعرتضهم موطنُ
ضعف كامنٌ وأنهم قد تقع
ٍ
خاصة .مثال ذلك :أ ّنهُم قد يخاطرون بالعودة
عليهم تحدِّيات ّ
إىل سورية يحاولوا الحصول عىل وثائق أو الستعادة أمالكهم
التي َي ُ ُ
سجل ًة بأسامئهم .وقد تع َّرض كث ٌري م ّمن
كث أن تكون ُم ّ
إقليم ُك ْردستان العراق الحقاً ملَ َخ ِاطر كبرية يف أثناء
غادروا
َ
ُ
ُّ
َ
عبورهم ،وأ ِسء ف ْهم صفتهم القانونية يف سياقات اللجوء
األورب ّية .فاإلقرار املب ّكر بحاالت انعدام الجنسية أم ٌر ذو أث ٍر
يف تو ُّقع املشكالت التي قد تنشأ الحقاً ،ومنها التي تنشأ عند
عي أيضاً
عودتهم أو يف تح ُّركهم بعدُ إىل مقصد آخر .وقد ُت ِ ُ
زياد ُة َمرئ َّي ِة حاالت انعدام الجنسية زياد ًة أك َرث َ
داخل جامعات
الالجئني الجهات الفاعلة عىل تحديد املسائل التي تحتاج إىل
منارصة .مثال ذلك :أن األطفال الذين ولدوا يف العراق ُلك ْر ٍد
عدميي الجنسية ف ُّروا من سورية بعد انتفاضة سنة ،2004
أصبحوا هم أنفسهم عدميو الجنس ّية .فلو كانت َمرئ َّي ُة انعدام
س االنتصار
جنسية األطفال وأولياء أمورهم أكرث يف املعطيات ،ل َي ُ َ
أكرث ٍّ
لحل ألن القانون العراقي يسمح بالتجنُّس بعد مدة إقام ٍة
قانوني ٍة تبلغ عرش سنني.
هذا ،وقد تكون اآلثا ُر يف السياسة العا ّمة ا ُملرت ِّتب ُة عىل اإلخفاق يف
الع ْمق .وإذا
تسجيل حاالت انعدام الجنسية بني الالجئني بالغة ُ
كان عند مفوض َّية الالجئني معطيات داخل ّي ٌة يف انعدام الجنسية،
فستقف يف موقف أفضل لدعم الالجئني عدميي الجنسية
ُ
ويأخذ األفراد اليو َم ،مثل املحامني الذين
ومنارصتهم أينام كانوا.
قرب مع جامعات الالجئني ،يف تحديد حاالت
يعملون من ٍ
الح َسنة هذه يف
انعدام الجنسية .فإن ُأد ِم َجت ُسنَنُ العمل َ
املؤسسات مع ضامن عدم التمييز بحسب الجنس ّية (وانعدام
َّ
َّ
املصالح ال ُف َ
واملنظامت املك َّلفة
ضل لالجئني
الجنسية) أفادَت
َ
ُ
األوان إلنفا ِذ حلولٍ سياسي ٍة جا ّد ٍة
بحاميتهم .لذلك ،فقد آن
بغي َة إنشاء إجرا ِء تشغيلٍ ف ّعالٍ لإلقرار بانعدام الجنسية يف أثناء
تقرير صفة الالجئ.
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ٌ
باحث ٌ
نائل درجة الدكتوراه ،يف مركز بيرت ِم ْك ِم ِلن
املعني بانعدام الجنس ّية ،بكل ّية الحقوق يف ِم ْل ُبن
ّ

law.unimelb.edu.au/centres/statelessness

َع ِم َل توماس ِم ْك ِجي من ُ
قبل يف مفوض َّية الالجئني فكان يف العراقِ
َّ
موظ َف حامي ٍة َّ
وموظفاً ميدان ّياً .وكتب املؤلِّ ُف هذه املقال َة
من عند نفسه ،وقد ال تستوي اآلراء التي فيها وآراء مفوض َّية
الالجئني.
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رشقي الكامريون
تسجيل الالجئني يف ّ
ِج ْس َلن ِت َياجُ ه

يعتمد اإلقرار من أ ّول وهل ٍة لالجئني الذين يزعمون أ َّنهم من جمهورية إفريقيا الوسطى عىل إثبات
صلتهم بها .وهذه مهمة صعبةُ ،تل ِقي الضوء عىل مواطن ضعف َمن هم مع ّرضون لخطر انعدام الجنسية.

املصاعب التي َت ْع ِر ُض
منذ كانت سنة  2002فصاعداً ،لجأ السكان الذين يواجهون جمهورية إفريقيا الوسطى .و ُتـ ِ ْـر ُز
ُ
ِّ
للموظفني يف إنشاء هذا الرابط وإثباته ّأن من بني هؤالء
اضطرابات اجتامعية وسياسية متكررة يف جمهورية إفريقيا
3
ّ
ً
الوسطى إىل البلدان املجاورة ،ومنها الكامريون .وبلغ هذا السكان ناسا ُمع َّرضني لخطر انعدام الجنسية.
فس ِّج َل ما يقرب من َ 120
ألف
ال ُّلجوء ذروته يف سنة ُ ،2014
الرشقي من مقاربة أ ّول وهلة
الجئ من جمهورية إفريقيا الوسطى يف الجزء
ّ
آدماوة
ومنطقة
الكامريون (يف املناطق اإلدارية :منطقة الرشق
عي َو ْفقَ مقاربة أ ّول وهلة يف «األحوال
م
الج
ار
ر
اإلق
يجري
َ
ْ ّ
ّ
ومنطقة الشامل) 1.ويف هذا الجزء من البالد ،تقع مسؤولية  ...التي هُ ِّج َر فيها جامعات بأرسها يف ظروف تدل عىل أنه
اإلقرار بصفة الالجئ والتسجيل عىل مفوض َّية الالجئني فقط ،ميكن عَدُّ ّ
كل فر ٍد من أفراد الجامعة الجئاً» 4.وهاهنا عنرصان
ُ
إثبات وجود
فباستثناء العاصمة ياوندي ،مل تضع الدولة بعدُ اآلليات رئيسان ال ب ّد من ذكرهام .األول ،أنه يجب
املطلوبة لتنفيذ تقرير صفة الالجئ.
ظروف موضوع َّية ُتس ِّوغ الفرار ،مثل ال ِّنزاع ،أو االحتالل ،أو
ٍ
االنتهاكات الجسيمة لحرمة حقوق اإلنسان ،أو انتشار العنف،
والستيعاب هذه األعــداد الج ّمة من القادمني ،كان من أو األحداث التي ُّ
تخل إخالالً خطرياً بالنِّظام العا ّم .واآلخر ،أنه
الرضوري اتباع مقاربة أ ّول وهلة (وتعني ضمناً اإلقرار
الجمعي يجب أن يكون هناك تد ُّفقٌ هائل للناس ،بحيث يكاد يكون
ّ
بصفة الالجئ) لالجئني من جمهورية إفريقيا الوسطى ،عىل من املستحيل إجرا ُء تحليلٍ شاملٍ للحاالت الفردية.
أساس اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لسنة  2.1969وقبل
ُ
تسجيل الالجئني ،يجب عىل مسؤويل املفوضية أوالً التث ُّبت من هذا ،وقد كان حال ال ِّنزاع والعنف املع ّمم يف جمهورية إفريقيا
أسباب موضوع َّية
أن رافعي الطلبات هم بالحقّ من جنسية جمهورية إفريقيا الوسطى معروفاً يف نطاقٍ واسع ،فكان فيه
ٌ
لحة إىل
الجم من القادمني ،والحاجة ا ُمل َّ
الوسطى ،أو إذا مل يكن من املمكن التث ُّبت من ذلك ،فيجب للفرار .وبسبب العدد ّ
ْ
عليهم َج ْمع أدلة عىل أنهم كانوا يقيمون إقام ًة معتاد ًة يف إتاحة الحامية الدولية ،و َنقص املوارد عند مفوض َّية الالجئني،
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