
4545 جئني اإلِقراُر للَّ نرشة الهجرة القرسية 65

www.fmreview.org/ar/recognising-refugees نوفمرب/ترشين الثاين 2020

اإلقرار للجئني العدميي الجنسّية 
توماس ِمْكِجي

ُتسلِّط تجارُب اللجئني الُكرْد عدميي الجنسية الذي َقِدُموا العراق من سورية الضوَء عىل أهمّية تحديد 
حاالت انعدام الجنسية يف أثناء تقرير صفة اللجئ، وعىل الفوائد التي ميكن أن تكون من ذلك لحامية 

اللجئني.

وحمية  الالجئني  حمية  بني  ُفِصَل  ما  كثرياً  األخرية،  العقود  يف 
قانونيَّني  ني  صكَّ لهم  ُوِضَع  إذ  ذلك  ويتبنيَّ  الجنسية.  عدميي 
منفصَلني: اتفاقية الالجئني لسنة 1951 واتفاقية انعدام الجنسية 
لسنة 1954.1 وصحيٌح أن كوَن املرِء الجئاً وكوَنه منعدَم الجنسّية 
ر بـ1.5 مليون  ظاهرَتان متبايَنتان، ولكّنهم تتداخالن يف ما ُيقدَّ
»الجٍئ عديِم الجنسية« يف جميع العامل. وما من شكٍّ أّن اتفاقية 
وعديم  الجئاً  يكون  قد  الالجئ  بأن  رصاحًة  ُتقرُّ   1951 سنة 
لتحديد  قليلة  بنى  اليوَم  توجد  الجنسّية يف وقت واحد. ولكن 
إجراءات  يف  بالجئّيتهم  لهم  ولإلقرار  الجنسية  عدميي  الالجئني 
هؤالء  عند  تكرث  أن  املحتمل  من  أّنه  مع  الالجئ،  صفة  تقرير 
بسبب  متزايدة  عقبات  تعرتضهم  وأن  الضعف  مواطن  األفراد 

صفتهم القانونية الفريدة.

تنص املادة األوىل من اتفاقية سنة 1951 عىل أّن الالجئ حّتى 
يحمل جنسّيته.  الذي  البلد  خارَج  يكون  أن  يجب  يكوَن الجئاً 
ولكنها ُتضيُف إىل ذلك فتقول إّنه حّتى ُيطَلق عىل الالجئ أنه 
عديم الجنسّية يجب أن يكون خارَج بلد الذي كان له »محّل 
للقانون  وفقاً  أنه  إذاً  الواضح  ومن  السابق«.  املعتاد  إقامته 
الدويل، ميكن أن يكون اإلنسان عديم الجنسية والجئاً يف وقت 
واحد، إذا انطبقت عليِه الرشوط الرضورية األخرى يف تعريف 
تتعلق  نوعّيٍة  أيَّ  تحدد  ال   1951 سنة  اتفاقية  أّن  الالجئ.2عىل 

بتحديد الالجئني عدميي الجنسية أو اإلقرار لهم. 

ة من البلدان إجراءاٍت لتحديد انعدام الجنسية،  وقد وضعت عدَّ
تعمُل ُمواِزيًة إلجراءاِت تقرير صفة الالجئ، مستقّلًة يف أكرثها 
عنها. وليس يف كثرٍي من البلدان األخرى مثُل هذه اآللّية، وال يف 
عدميي  توافق صفة  قانونية  أّي صفة  الوطنية  القانونية  أطرها 
من  أعىل  درجٌة  العادة  يف  الالجئني  نظام حمية  ويف  الجنسية. 
الجنسية )وال يخفى  انعدام  التي يف إطار  بالقياس إىل  الحمية 
الوجهة  فمن  القرسية(.  اإلعادة  من  الالجئني  يحمي  األّول  أن 
العملية، يسعى كثري من الالجئني عدميي الجنسية إىل أن ُيقرَّ لهم 
الجنسّية  أن حميتهم من حيث هم عدميو  وَيَرْون  بالجئّيتهم، 

حلٌّ أقل تفضياًل عندهم. ويف مثل هذه الحاالت، قد يظلُّ انعدام 
الجنسية وما يرتبط به من مواطن الضعف غري ُمقرٍّ به. 

حمية  عن  مسؤولّيتها  إىل  إضافًة  الالجئني  مفوضيَّة  إّن  ثمَّ 
عىل  تشتمُل  الجنسية،  انعدام  عىل  عاملية  والية  لها  الالجئني، 
مسؤولّية تحديد َمن هم عدميو الجنسّية. وقد يكون يف الحاالت 
التي تجري فيها مفوضيَّة الالجئني تقريَر صفة الالجئ ُفرٌَص غري 
النعدام  تحديٍد  يف  تشارك  أن  بها  املفوضيَّة  تستطيع  مغتنمٍة، 

الجنسية أكرَث فاعليًة بني الالجئني الذين يف مرحلة التسجيل. 

تسجيل اللجئني عدميي الجنسيَّة 

ميكن أن يكون من اإلقرار بانعدام جنسّية الالجئني يف أثناء إجراء 
لهم. ومع ذلك، يجب معالجة  أكرب  الالجئ حميٌة  تقرير صفة 
ظات املتعلقة بإنشاء صفة حمية ُمَمِيزَة، كم هي الحال  التحفُّ
األسايّس  ظ  التحفُّ وأّم  التشغيلية.  العملية  اإلجراءات  بعض  يف 
إىل  الصفة  تلك  إنشاء  يؤدي  قد  هذا  أّن  من  مبخاوف  فيتعلق 
معاملة الالجئي معاملة مَتَاُيزّية، ويف أسوأ األحوال، قد يؤدي إىل 
وهو  الجنسية،  عدميي  ضّد  اللجوء  بلد  داخَل  التمييز  استمرار 
مت  فو التسجيل يف مفوضيَّة الالجئني واملنظَّ قلٌق أعرب عنه موظَّ
الجنسية من سورية يف  الُكرْد عدميي  مع  تعمل  التي  الرشيكة 
إقليم ُكرْدستان العراق.3 فليس يف العراق، حيث تحتمل مفوضيَّة 
الالجئني مسؤولّية تقرير صفة الالجئ، إجراءاٌت لتحديد انعدام 
رون بانعدام الجنسيَّة.4  الجنسيَّة، مع أّن يف البلد الجئون مترضِّ
الالجئني  هؤالء  تسجيُل  َي  يــؤدِّ أن  التسجيل  فو  موظَّ ويخىش 
تسجياًل مختلفاً من غريهم من الالجئني السوريني إىل تصيريهم 

»الجئنَي من الدرجة الثانية«. 

ومصدُر قلٍق آخَر هو أن تسجيَل حاالت انعدام الجنسية لالجئني 
ميكن أن ينتج عنه عدم توافق إحصايّئ يف أرقام الهيئة الخاصة 
املفوضّية  أّن  شّك  وال  الالجئني.  مفوضيَّة  بعناية  باملشمولني 
سعت إىل تجنُّب ازدواج عدِّ الفرد الواحد )أي أن يعّد مرًة الجئاً 
ٍ السبُب يف استمرار امتناع  ومرًة عديَم جنسيَّة(.5 ولكْن غرُي َبنيِّ
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الهيئة، إذ من الرضوري يف كلِّ  الجنسية داخل  تسجيل عدميي 
فئة  يف  الجنسية  عدميي  الالجئني  إدراُج  إحصائّية  ألغراٍض  حاٍل 
َل  ُسجِّ فإذا  جنسّيتهم؟  انعدام  ل  ُيسجَّ ال  فلم  غري،  ال  الالجئني 
فو املفوضّية من رؤية مدى انعدام الجنسية بني  ذلك متّكن موظَّ
القضاء عىل  إىل  )دينامّياته(. وسيؤدي ذلك  وَحَركّياتها  الالجئني 
أيضاً  وُيِتيُح  املزدِوج،  الحساب  عن  الناتجة  امُلضلِّلة  اإلحصاءات 
للهيئة أن ُتعنيِّ النسبة املئوية من مجموعة معّينة من الالجئني 

رين بانعدام الجنسية.  املترضِّ

الذي  الالجئ  تقرير صفة  املسؤولون عن  املوظفون  أفاد  أخريًا، 
أجرته مفوضيَّة الالجئني بأّن نظام قاعدة املعطيات الذي اسمه 
انعدام  حاالت  تعرُّف  يسّهل  ال  الحايّل   )proGres( إْبرُْجرِس 
أو  منهم صّحِة  كثرٌي  وَيَحاُر  الالجئني.  تسجيل  أثناء  يف  الجنسية 
صفة  تقرير  إجراء  يف  الجنسية  انعدام  حاالت  تسجيل  غلِط 
هناك  فإذن  تقنّياً.   ذلك  تحقيق  كيفية  يف  يحارون  ثمَّ  الالجئ، 
حاجٌة إىل مراجعٍة فنّية للنظام أو إىل تدريٍب عىل بناء القدرات 

أو إىل األمَرين معاً. 

سية لإلقرار بانعدام الجنسية يف إجراِء  والظاهر أن املقاومة املؤسَّ
التشغيلية  القيود  من  إىل مجموعٍة  َتْسَتنُد  الالجئ  تقرير صفة 
رة. وال شّك أنه يجب استيعاب هذه  واملخاوف الحمئّية امُلتصوَّ
ال  التشغيلية،  الوجهة  من  مناسبٍة  آلّية  َصْوِغ  لضمن  املخاوف 
ولكّن  التَّمييز.  أو  للَوْصم  الجنسية  عدميي  الالجئني  ُتعرُِّض 
حمية  يف  جّمة  فوائَد  تقنّياً  التصميم  جّيدة  مقاربٍة  إقامة  يف 

الالجئني.6 

ُفرٌَص فائتة

أثناء  يف  الالجئني،  تعرتض  التي  الضعف،  مواطن  ُتعنيَّ  ما  كثرياً 
اتصال  قليل  إال  الالجئني  من  لكثرٍي  وليس  الالجئ.  صفة  تقرير 
صفة  تقرير  بعد  الحمية  ميدان  يف  الفاعلة  بالجهات  مستمّر 
دون  يجدِّ قصرية  مواعيد  إال  يحرضون  ال  أحياناً  فهم  الالجئ، 
ل  ُيسهِّ وقد  املعونة.  من  نصيبهم  ويتسلَّمون  وثائقهم  فيها 
تسجيُل الحاجات الخاّصة ومواطن الضعف اإلحالَة إىل خدماٍت 
دة، وذلك بحسب ما تشرتطه املعايري اإلجرائية  ومساعدات محدَّ
عند مفوضيَّة الالجئني.7 وميكن أن يكون انعداُم الجنسية موطَن 
ي تسجيُل مثل  َضعٍف ُيَضاُف إىل مواطن الضعف األخرى، فيؤدِّ
هذه الصفة يف االستئمرة التي ُتعّبأ يف تقرير صفة الالجئ، مثلها 
مثل مواطن الضعف األخرى، إىل اإلحالة إىل الخدمات املعنّية. 
مثال ذلك: أّنه يف كثرٍي من األحيان، ميكن أن تستجيب خدماٌت 

مهنّيٌة وتعليمّيٌة معّينة للمصاعب التي اعرتضت الالجئني عدميي 
بلدانهم  يف  ملهاراتهم  رسمّية  مؤهالٍت  اكتساِبهم  يف  الجنسّية 

األصلّية. 

الُكرْد  مع  قرٍب  من  يعمل  الذي  املحامي  عيل،  ِشيَڤان  ويرى 
يف  اللجوء  طلبوا  الذين  سورية  من  القادمني  الجنسية  عدميي 
أّن السلطات ال  أّنه من »الَحَسن  العراق، يرى  إقليم ُكرْدستان 
فالكلُّ  الجنسّية.  عدميي  والالجئني  املواطنني  الالجئني  بني  مُتيِّز 
َسَواٌء، وللكلِّ الحقوق نفسها«. عىل أّن عمله كشف أّن الالجئني 
الجنسية يعرتضهم موطُن ضعٍف كامٌن وأنهم قد تقع  عدميي 
يات خاّصة. مثال ذلك: أّنُهم قد يخاطرون بالعودة  عليهم تحدِّ
أمالكهم  الستعادة  أو  وثائق  عىل  الحصول  يحاولوا  سورية  إىل 
مّمن  كثرٌي  تعرَّض  وقد  بأسمئهم.  ُمسّجلًة  تكون  أن  َيكرُثُ  التي 
أثناء  يف  كبرية  ملََخاِطر  الحقاً  العراق  ُكرْدستان  إقليَم  غادروا 
اللُّجوء  سياقات  يف  القانونية  صفتهم  َفْهم  وُأيِسء  عبورهم، 
أثٍر  ذو  أمٌر  الجنسية  انعدام  بحاالت  املبّكر  فاإلقرار  األوربّية. 
التي تنشأ عند  التي قد تنشأ الحقاً، ومنها  ع املشكالت  يف توقُّ
أيضاً  ُتعنِيُ  وقد  آخر.  مقصد  إىل  بعُد  تحرُّكهم  يف  أو  عودتهم 
زيادُة َمرئيَِّة حاالت انعدام الجنسية زيادًة أكرَث داخَل جمعات 
إىل  تحتاج  التي  املسائل  تحديد  الفاعلة عىل  الجهات  الالجئني 
لُكرٍْد  العراق  يف  ولدوا  الذين  األطفال  أن  ذلك:  مثال  منارصة. 
 ،2004 سنة  انتفاضة  بعد  سورية  من  وا  فرُّ الجنسية  عدميي 
أصبحوا هم أنفسهم عدميو الجنسّية. فلو كانت َمرئيَُّة انعدام 
جنسية األطفال وأولياء أمورهم أكرث يف املعطيات، لَيرُسَ االنتصار 
أكرث لحلٍّ ألن القانون العراقي يسمح بالتجنُّس بعد مدة إقامٍة 

قانونيٍة تبلغ عرش سنني. 

هذا، وقد تكون اآلثاُر يف السياسة العاّمة امُلرتتِّبُة عىل اإلخفاق يف 
تسجيل حاالت انعدام الجنسية بني الالجئني بالغة الُعْمق. وإذا 
كان عند مفوضيَّة الالجئني معطيات داخلّيٌة يف انعدام الجنسية، 
الجنسية  عدميي  الالجئني  لدعم  أفضل  موقف  يف  فستقف 
ومنارصتهم أينم كانوا. ويأخُذ األفراد اليوَم، مثل املحامني الذين 
حاالت  تحديد  يف  الالجئني،  جمعات  مع  قرٍب  من  يعملون 
يف  هذه  الَحَسنة  العمل  ُسَنُن  ُأدِمَجت  فإن  الجنسية.  انعدام 
)وانعدام  الجنسّية  التمييز بحسب  سات مع ضمن عدم  املؤسَّ
املكلَّفة  مت  واملنظَّ لالجئني  الُفضىَل  املصالَح  أفاَدت  الجنسية( 
جاّدٍة  سياسيٍة  حلوٍل  إلنفاِذ  األواُن  آن  فقد  لذلك،  بحميتهم. 
بغيَة إنشاء إجراِء تشغيٍل فّعاٍل لإلقرار بانعدام الجنسية يف أثناء 

تقرير صفة الالجئ. 
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تسجيل اللجئني يف رشقّي الكامريون
ِجْسَلن ِتَياُجه

إثبات  عىل  الوسطى  إفريقيا  من جمهورية  أنَّهم  يزعمون  الذين  للجئني  وهلٍة  أّول  من  اإلقرار  يعتمد 
صلتهم بها. وهذه مهمة صعبة، ُتلِقي الضوء عىل مواطن ضعف َمن هم معرّضون لخطر انعدام الجنسية.

يواجهون  الذين  السكان  لجأ  كانت سنة 2002 فصاعداً،  منذ 
إفريقيا  جمهورية  يف  متكررة  وسياسية  اجتمعية  اضطرابات 
هذا  وبلغ  الكامريون.  ومنها  املجاورة،  البلدان  إىل  الوسطى 
َل ما يقرب من 120 ألَف  اللُّجوء ذروته يف سنة 2014، فُسجِّ
من  الرشقّي  الجزء  يف  الوسطى  إفريقيا  جمهورية  من  الجئ 
الكامريون )يف املناطق اإلدارية: منطقة الرشق ومنطقة آدماوة 
مسؤولية  تقع  البالد،  من  الجزء  هذا  ويف  الشمل(.1  ومنطقة 
الالجئني فقط،  الالجئ والتسجيل عىل مفوضيَّة  اإلقرار بصفة 
اآلليات  بعُد  الدولة  تضع  مل  ياوندي،  العاصمة  فباستثناء 

املطلوبة لتنفيذ تقرير صفة الالجئ.

من  كان  القادمني،  من  الجّمة  ــداد  األع هذه  والستيعاب 
الرضوري اتباع مقاربة أّول وهلة )وتعني ضمناً اإلقرار الجمعّي 
عىل  الوسطى،  إفريقيا  جمهورية  من  لالجئني  الالجئ(  بصفة 
وقبل   2.1969 لسنة  اإلفريقية  الوحدة  منظمة  اتفاقية  أساس 
تسجيل الالجئني، يجب عىل مسؤويل املفوضية أوالً التثبُّت من 
أن رافعي الطلبات هم بالحّق من جنسية جمهورية إفريقيا 
الوسطى، أو إذا مل يكن من املمكن التثبُّت من ذلك، فيجب 
يف  معتادًة  إقامًة  يقيمون  كانوا  أنهم  عىل  أدلة  َجْمع  عليهم 

َتْعرُِض  التي  املصاعُب  ُز  ــرْبِ وُت الوسطى.  إفريقيا  جمهورية 
هؤالء  بني  من  أّن  وإثباته  الرابط  هذا  إنشاء  يف  فني  للموظِّ

السّكان ناساً ُمعرَّضني لخطر انعدام الجنسية.3

مقاربة أّول وهلة

»األحوال  يف  وهلة  أّول  مقاربة  َوْفَق  الَجْمعّي  اإلقرار  يجري 
أنه  تدّل عىل  بأرسها يف ظروف  فيها جمعات  َر  ُهجِّ التي   ...
ميكن َعدُّ كّل فرٍد من أفراد الجمعة الجئاً«.4 وهاهنا عنرصان 
وجود  إثباُت  يجب  أنه  األول،  ذكرهم.  من  بّد  ال  رئيسان 
أو  االحتالل،  أو  النِّزاع،  مثل  الفرار،  غ  ُتسوِّ موضوعيَّة  ظروٍف 
االنتهاكات الجسيمة لحرمة حقوق اإلنسان، أو انتشار العنف، 
أو األحداث التي تخلُّ إخالالً خطرياً بالنِّظام العاّم. واآلخر، أنه 
ٌق هائل للناس، بحيث يكاد يكون  يجب أن يكون هناك تدفُّ

من املستحيل إجراُء تحليٍل شامٍل للحاالت الفردية. 

هذا، وقد كان حال النِّزاع والعنف امُلعّمم يف جمهورية إفريقيا 
الوسطى معروفاً يف نطاٍق واسع، فكان فيه أسباٌب موضوعيَّة 
ة إىل  للفرار. وبسبب العدد الجّم من القادمني، والحاجة امُللحَّ
الالجئني،  الدولية، وَنْقص املوارد عند مفوضيَّة  الحمية  إتاحة 

t.mcgee@unimelb.edu.au توماس ِمْكِجي 
باحٌث نائٌل درجة الدكتوراه، يف مركز بيرت ِمْكِمِلن 
املعنّي بانعدام الجنسّية، بكلّية الحقوق يف ِمْلرُبن 

law.unimelb.edu.au/centres/statelessness

َعِمَل توماس ِمْكِجي من قبُل يف مفوضيَّة الالجئني فكان يف العراِق 
فاً ميدانّياً. وكتب املؤلُِّف هذه املقالَة  َف حميٍة وموظَّ موظَّ

من عند نفسه، وقد ال تستوي اآلراء التي فيها وآراء مفوضيَّة 
الالجئني.
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