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ولحـد اآلن ،مـا زال تأثير مجموعـة الترشيعـات األوروبية حول وتوسـيع ذات أوليـة ومخطـط لهـا تسـتهدف املجـاالت التـي
الهجـرة ضعيفـاً ومشـتتاً ،ولعـل السـبب يف ذلـك يرجـع إىل َّأن متثـل أكبر مصـادر االسـتضعاف لألطفـال املهاجريـن والالجئني.
تطورهـا إىل يومنـا هـذا مل يكن منطقياً وال متامسـكاً يف مختلف
مجـاالت السياسـات واألنظمـة التـي مير بها األطفـال املهاجرون كيفن برين kbyrne381@gmail.com
والالجئـون .لكـنَّ الخيـارات كثيرة مـن أجـل إقامـة سياسـات خبري مستقل يف حقوق الطفل
مرتكـزة إىل الطفـل يف أوروبـا ،منهـا إعـادة كتابـة مجموعـة
 .1ملزيد من التفاصيل حول ترشيعات االتحاد األورويب يف هذه املجاالت ،انظر هيئة
الترشيعـات األوروبيـة حـول الهجـرة واللجـوء ،أو تطويـر إطار االتحاد األورويب للحقوق الرئيسية ( )2015دليل القانون األورويب املرتبط بحقوق الطفل
منفصـل يخـص لجوء األطفـال وهجرتهم ،أو اإلصلاح التدريجي http://bit.ly.com/FRA-child-rights
ملجموعـة الترشيعـات القائـم حاليـاً مـن خلال عمليـة تحسين )(Handbook on European law relating to the rights of the child
http://bit.ly/EUagenda-child-rights .2

تحديد وضع انعدام الجنسية :الخربة السويرسية

كارين هامان

يف حني تويص مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وغريها بسنِّ قانون مفصل حول تحديد
وضع انعدام الجنسية ،ط َّورت سويرسا مامرستها الخاصة بتحديد وضع انعدام الجنسية من غري قانون.
وأثبتت املامرسة السويرسية أنها متقدمة عىل األقل يف مجاالت االعرتاف بوضع انعدام الجنسية بل
تتضمن أيضاً معاملة أفضل ملعدومي الجنسية مقارنة مبعاملتها إزاء الالجئني.
يف األول مـــن فرباير/شـــباط  ،2014دخـــل يف ســـويرسا قانـــون
اللج ــوء املع ــدل حي ــز التنفي ــذ ُمل ِغي ـاً ح ــق الالجئ ــن املع ــرف
به ــم يف الحص ــول ع ــى ترصي ــح اإلقام ــة الدائ ــم ال ــذي يع ــد
أك ــر تصاري ــح اإلقام ــة جاذبي ــة يقدمه ــا القان ــون الس ــويرسي
لألجانـــب وميكـــن الحصـــول عليـــه بعـــد مـــي خمـــس
س ــنوات ع ــى اإلقام ــة القانوني ــة يف الب ــاد .وكان ــت املحكم ــة
الفدراليــة قــد عــرت عــن توجههــا لفــرض بعــض القيــود عــى
األشـــخاص املعـــرف بهـــم عـــى أ َّنهـــم معدومـــي الجنســـية.
ومـــع ذلـــك ،مل تســـمح بعـــض اإلجـــراءات الرقابيـــة بتمريـــر
القي ــود ع ــى معدوم ــي الجنس ــية الذي ــن متكن ــوا ،بالنتيج ــة،
م ــن اإلبق ــاء ع ــى حقه ــم يف الحص ــول ع ــى ترصي ــح اإلقام ــة
الدائــم .ومبــا َّأن االعــراف بانعــدام الجنســية يؤهــل الشــخص
املعنــي لحــق الحصــول عــى ترصيــح اإلقامــة املؤقتــة املبــارش
مبوج ــب القان ــون الس ــويرسي ،ومب ــا َّأن ه ــذه العملي ــة غالبــاً
مـــا تكـــون أرسع مـــن االعـــراف بصفـــة اللجـــوء ،يصبـــح
ملتقدمـــي الطلبـــات خيـــار أكـــر جاذبيـــة يف ســـويرسا مـــن
الخي ــارات املتاح ــة مل ــن يحص ــل ع ــى وض ــع الالج ــئ.

تعتربهـــم ســـوريا أجانـــب مـــن الناحيـــة الرســـمية) عـــى
أ َّنه ــم معدوم ــو الجنس ــية ،وبن ــاء ع ــى ذل ــك ،مل يك ــن عليه ــم
الع ــودة إىل س ــوريا لتقدي ــم طل ــب الحص ــول ع ــى الجنس ــية
هنـــاك رغـــم املرســـوم الرئـــايس الـــذي صـــدر يف ســـوريا
ع ــام  2011ال ــذي من ــح الفرص ــة لألجان ــب بالتق ــدم بطل ــب
الحص ــول ع ــى الجنس ــية الس ــورية .ويف ه ــذه الحال ــة أيضــاً،
حص ــل األش ــخاص املع ــرف بلجوئه ــم م ــن األص ــول الكردي ــة
عـــى اعـــراف بأ َّنهـــم معدومـــو الجنســـية أيضـــاً .وبهـــذا
القــرار ،مه ــدت املحكم ــة الطري ــق أم ــام الالجئ ــن املع ــرف
به ــم للتق ــدم بطل ــب الحص ــول ع ــى اع ــراف بأنه ــم معدوم ــو
الجنس ــية ،بعدم ــا كان ذل ــك مرفوض ـاً يف امل ــايض قب ــل ص ــدور
القــرار .وبوص ــول آالف األش ــخاص م ــن س ــوريا إىل س ــويرسا،
أتيـــح ملئـــات مـــن أجانـــب ســـوريا حـــق الحصـــول عـــى
ترصيـــح اإلقامـــة املبـــارش يف ســـويرسا .وباملقابـــل ،مل يحصـــل
أغلـــب املواطنـــن الســـوريني املتقدمـــن بطلبـــات اللجـــوء يف
س ــويرسا ع ــى اع ــراف بصفته ــم الجئ ــن وبذل ــك مل مينح ــوا
ســـوى اإلذن املؤقـــت باملكـــوث يف البـــاد.

ووقع ــت حال ــة أخ ــرى ذات تبع ــات مهم ــة ع ــى ع ــدد م ــن خلفية

طلبــات معدومــي الجنســية يف مايو/أيــار  2014بصــدور ق ـرار لغاي ــة ع ــام  ،2008مل يك ــن يف س ــويرسا وال يف أي بل ــد أورويب
فاص ــل م ــن املحكم ــة الفدرالي ــة اإلداري ــة الس ــويرسية ال ــذي آخـــر أي إجـــراء رســـمي لتحديـــد صفـــة انعـــدام الجنســـية،
فتـــح البـــاب أمـــام االعـــراف باألكـــراد الســـوريني (الذيـــن مــع َّأن ســويرسا صدَّ قــت اتفاقيــة عــام  1954املرتبطــة بوضــع
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األش ــخاص معدوم ــي الجنس ــية .فم ــع َّأن بع ــض األف ـراد كان ــوا اإلجراء

يف نظـــر ســـلطات الهجـــرة معدومـــي الجنســـية ومنحتهـــم
ع ــى ذل ــك األس ــاس وثائ ــق للس ــفر ،مل يك ــن هن ــاك أي إج ـراء
وال إطـــار قانـــوين لتحديـــد صفـــة انعـــدام الجنســـية مـــع َّأن
القان ــون ال ــذي ينظ ــم نش ــاطات جمي ــع الهيئ ــات اإلداري ــة مب ــا
فيه ــا الهيئ ــات الحكومي ــة ال يق ــدم أسســاً قانوني ــة لإلجــراء
باســـتثناء بعـــض اإلشـــارات املتفرقـــة هنـــا وهنـــاك فيـــه.
ويف عـــام  ،1999انتقلـــت صالحيـــات تحديـــد صفـــة انعـــدام
الجنســـية إىل مـــا كان يســـمى بالدائـــرة الفدراليـــة لالجئـــن
ـــر اســـمها ليصبـــح اآلن األمانـــة العامـــة للدولـــة
التـــي ُغ ِّ
للهج ــرة وه ــي نفس ــها الت ــي تتعام ــل م ــع طلب ــات اللج ــوء.
ومـــع ذلـــك ،بقـــي اإلطـــار الترشيعـــي مرشذمـــاً .وحتـــى
يومنـــا هـــذا ،مـــا زالـــت الترشيعـــات قـــارصة عـــن التعامـــل
م ــع قضاي ــا معدوم ــي الجنس ــية باس ــتثناء بع ــض اإلش ــارات
إىل قواعـــد منـــح االختصاصـــات للهيئـــات املعنيـــة ،وعـــدا
ع ــن ذل ــك ،ال يوج ــد إال م ــادة واح ــدة ه ــي امل ــادة  31م ــن
القان ــون الف ــدرايل الس ــويرسي الخ ــاص باملواطن ــن األجان ــب
متنـــح حـــق معدومـــي الجنســـية يف الحصـــول عـــى ترصيـــح
اإلقامـــة املؤقـــت فـــور االعـــراف بهـــم بصفتهـــم معدومـــي
الجنســـية إضافـــة إىل حـــق الحصـــول عـــى اإلقامـــة الدامئـــة
بعـــد خمـــس ســـنوات مـــن إقامتهـــم يف البـــاد .ومقارنـــة
ببع ــض ال ــدول األخ ــرى الت ــي تتواف ــر ع ــى قوان ــن مفصل ــة
حـــول تحديـــد صفـــة انعـــدام الجنســـية ،ليـــس يف ســـويرسا
أي تقنـــن موحـــد يجمـــع األحـــكام الخاصـــة بتحديـــد تلـــك
الصفـــة ،ومـــا تصاعـــدت أعـــداد القضايـــا يف اآلونـــة األخـــرة
فجـــأة إال بســـبب غيـــاب األســـاس القانـــوين الواضـــح.

وكان ع ــدد قضاي ــا تحدي ــد صف ــة انع ــدام الجنس ــية منخفضــاً
جـــداً لســـنوات قبـــل ذلـــك ،فمقارنـــة مـــع العـــدد الكبـــر
للقضايـــا الواقعـــة ضمـــن إجـــراء اللجـــوء ،مل تكـــن ســـلطات
الهج ــرة تلق ــي ب ــاالً كبــراً لتحدي ــد صف ــة انع ــدام الجنس ــية.
وظه ــر أول ارتف ــاع مفاج ــئ يف أع ــداد طلب ــات تحدي ــد صف ــة
انع ــدام الجنس ــية يف ع ــام  2013حت ــى قب ــل ح ــدوث التغي ــر
القان ــوين الب ــارز املوص ــوف آنفــاً .ث ــم تصاع ــدت األع ــداد يف
إثبـــات واضـــح ألثـــر التغيـــرات القانونيـــة وقـــرار املحكمـــة
اإلداريـــة الفدراليـــة .ووصلـــت األرقـــام إىل ذروتهـــا يف عـــام
 2014عندمـــا أودع لـــدى األمانـــة العامـــة للدولـــة للهجـــرة
أكـــر مـــن  300طلـــب لالعـــراف بصفـــة انعـــدام الجنســـية،
ُق ِبـــل منهـــا  .%60ويف عـــام  ،2015أودعـــت  250قضيـــة
ومجـــدداً متخضـــت عـــن قبـــول االعـــراف بصفـــة انعـــدام
الجنس ــية ألصحابه ــا ومنحه ــم الح ــق املب ــارش بالحص ــول ع ــى
ترصيـــح اإلقامـــة.

ال تشـــرط ســـويرسا عـــى املتقدمـــن بطلـــب الحصـــول عـــى
صف ــة مع ــدوم الجنس ــية أن يك ــون ق ــد دخ ــل الب ــاد بطريق ــة
قانونيـــة وال أن يثبـــت أنـــه مقيـــم قانونـــاً يف البـــاد ،خالفـــاً
مل ــا ه ــو متَّب ــع يف دول أخ ــرى مث ــل املج ــر وإيطالي ــا .وه ــذه
النقطـــة مهمـــة وحساســـة ملعـــدوم الجنســـية الـــذي يعجـــز
ع ــن تلبي ــة ال ــروط املطلوب ــة من ــه ليثب ــت أن ــه دخ ــل البل ــد
املضيـــف بطريقـــة مرشوعـــة.
إضافـــة إىل ذلـــك ،يتلقـــى أصحـــاب طلبـــات صفـــة معدومـــي
الجنســـية معاملـــة أفضـــل مقارنـــة باملعاملـــة التـــي يتلقاهـــا
األفـــراد الذيـــن يتقدمـــون بطلـــب االعـــراف بصفـــة لجوئهـــم
وذلـــك مـــن ناحيـــة الطعـــن يف القـــرارات الصـــادرة بحقهـــم.
أم ــا قان ــون اللج ــوء ،يف املقاب ــل ،فيح ــد م ــن ح ــق الطع ــن يف
قضاي ــا االعــراف بصف ــة الالج ــئ ويح ــر صالحي ــة النظ ــر يف
الطعونـــات يف املحكمـــة الفدراليـــة العليـــا.
وهن ــاك مس ــاوئ أيضــاً لغي ــاب قان ــون مفص ــل ح ــول انع ــدام
الجنســـية فقـــرار املحكمـــة اإلداريـــة الفدراليـــة يقـــي برفـــع
مســـتوى عـــبء اإلثبـــات املطلـــوب يف قضايـــا تحديـــد صفـــة
انع ــدام الجنس ــية ع ــا ه ــو علي ــه الح ــال يف إجــراءات تحدي ــد
صف ــة الالج ــئ َّ
ألن تقدي ــم طل ــب صف ــة اللج ــوء ال يطل ــب م ــن
األف ـراد س ــوى تقدي ــم ’إثب ــات باملصداقي ــة‘ أم ــا التق ــدم بطل ــب
االع ـراف بصف ــة انع ــدام الجنس ــية فيتطل ــب أن يق ــدم صاح ــب
الطل ــب إثبات ـاً كام ـ ً
ـا بأ َّن ــه م ــن معدوم ــي الجنس ــية .وبق ــي أن
نع ــرف م ــدى تأث ــر ه ــذا القــرار األخ ــر ع ــى االعــراف بصف ــة
انع ــدام الجنس ــية يف س ــويرسا.
مـــن أهـــم األمـــور املثـــرة للتســـاؤل حتـــى هـــذه اللحظـــة
ع ــدم وض ــوح الوض ــع القان ــوين للف ــرد ال ــذي ينتظ ــر الب ــت يف
طل ــب تق ــدم ب ــه لالعــراف ب ــه كمع ــدوم للجنس ــية إذ لي ــس
م ــن الواض ــح ،ع ــى س ــبيل املث ــال ،م ــا إذا كان ذل ــك الش ــخص
يحـــق لـــه البقـــاء والعمـــل أو االســـتفادة مـــن مزايـــا الرعايـــة
الصحيـــة والضـــان االجتامعـــي .ومل تكـــن تلـــك مشـــكلة يف
غالبيـــة القضايـــا نظـــراً َّ
ألن معظـــم أصحـــاب الطلبـــات إمـــا
ً
يتمتع ــون مب ــا يس ــمى الح ــق اإلج ـرايئ باملك ــوث وفق ـا للقان ــون
الس ــويرسي إم ــا أل َّنه ــم يف الوق ــت نفس ــه مقدم ــون لطلب ــات
ضمـــن إجـــراء اللجـــوء أو أل َّنهـــم يتمتعـــون باألصـــل بصفـــة
الالج ــئ أو غ ــر ذل ــك م ــن أن ــواع الحامي ــة الثانوي ــة يف س ــويرسا.
لك ــنَّ ه ــذه املس ــألة تصب ــح حرج ــة يف القضاي ــا الت ــي يك ــون
فيه ــا امل ــرء ق ــد تس ــلم قــراراً س ــلبياً بش ــأن طل ــب لجوئ ــه وم ــا
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يرتت ــب علي ــه م ــن أم ـ ٍر برتحيل ــه ،فعنده ــا يق ــدم طلب ـاً بصفت ــه الخالصة
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وتختل ــف الحامي ــة الت ــي يقدمه ــا القان ــون ال ــدويل ملعدوم ــي
الجنســـية عـــن الحاميـــة التـــي يتمتـــع بهـــا الالجئـــون .فمـــن
أهـــم االختالفـــات بـــ اتفاقيـــة عـــام  1951حـــول صفـــة
الالجئـــ واتفاقيـــة عـــام  1954املرتبطـــة بوضـــع األشـــخاص
معدوم ــي الجنس ــية َّأن الن ــوع الث ــاين م ــن الحامي ــة ال يتضم ــن
ضامن ـاً بع ــدم اإلع ــادة القرسي ــة إذ ال يت ــاح الي ــوم م ــن الحامي ــة
لألفـــراد املعنيـــ ســـوى الضامنـــات القامئـــة عـــ حقـــوق
اإلنســـان بعـــدم اإلعـــادة القرسيـــة كـــ الحـــال يف االتفاقيـــة
األوروبي ــة لحق ــوق اإلنس ــان .وم ــن هن ــاُ ،يط َل ــب إىل الس ــلطات
الس ــويرسية يف الح ــد األدىن أن تق ّي ــم م ــا إذا كان ط ــرد ف ــرد م ــا
يف وضـــع انتظـــار مصـــ تحديـــد وضعـــه كمعـــدوم للجنســـية
س ــوف ميث ــل خرقــاً اللتزام ــات س ــويرسا الدولي ــة إزاء حق ــوق
اإلنســـان.

أم ــا م ــن جه ــة املش ــككني ،فيعتق ــدون َّأن املــ ع الس ــويرسي
عــ األرج ــح س ــوف يس ــعى لتصحي ــح الخل ــل بإلغ ــاء ت ي ــح
اإلقام ــة الدامئ ــة املمن ــوح حاليــاً بع ــد انقض ــاء خم ــس س ــنوات
مـــن اإلقامـــة املؤقتـــة لألشـــخاص املعـــ ف بأ َّنهـــم معدومـــو
الجنس ــية وبذل ــك تتس ــاوى اآلث ــار القانوني ــة املرتتب ــة عــ ٍّ
كل
م ــن تحدي ــد صف ــة اللج ــوء وتحدي ــد صف ــة انع ــدام الجنس ــية.
وم ــع ذل ــك ،ال يق ــل احتــ الً ع ــن ذل ــك َّأن مقدم ــي الطل ــب
املحتملـــ وممثليهـــم القانونيـــ واملفوضيـــة الســـامية لألمـــم
املتحـــدة لشـــؤون الالجئـــ واملنظـــ ت غـــ الحكوميـــة
س ــوف تعــ ف باملزاي ــا املتأتي ــة م ــن االعــ اف بصف ــة انع ــدام
الجنس ــية الت ــي س ــتتجاوز مج ــرد ح ــق الحص ــول عــ ت ي ــح
اإلقام ــة الدائ ــم.
ى

مع ــدوم الجنس ــية .وهن ــاك خ ــوف يف َّأن من ــح الح ــق يف البق ــاء
خــ ل إجــراء تحدي ــد صف ــة انع ــدام الجنس ــية ق ــد ي ــؤدي إىل
ارتفـــاع كبـــ يف الطلبـــات الواضـــح ضعفهـــا إي َّإن ذلـــك قـــد
يقـــود إىل إســـاءة مقـــدم الطلـــب الســـتخدام تحديـــد صفـــة
انع ــدام الجنس ــية بغ ــرض الته ــرب م ــن أم ــر الرتحي ــل نتيج ــة
رف ــض طل ــب لجوئ ــه الس ــابق .وم ــع ذل ــك التخ ــوف ،م ــا زال ــت
الس ــلطات الس ــويرسية ممتنع ــة ع ــن ترحي ــل ه ــؤالء األفــراد
ب ــل س ــيكون م ــن الصع ــب يف معظ ــم األح ــوال ط ــرد الش ــخص
ال ــذي يخ ـ قضيت ــه يف طل ــب اللج ــوء لع ــدم امتالك ــه لوثائ ــق
الس ــفر .لك ــنّ ذل ــك ال ينف ــي يف الوق ــت نفس ــه أن ــه ال يوج ــد
أي ضــ ن قان ــوين مبوج ــب القان ــون املحــ ب ـ ّ
ـأن قــرار الط ــرد
ل ــن ُين َّف ــذ يف أثن ــاء انتظ ــار الف ــرد للحص ــول عــ قــرار بش ــأن
تحدي ــد صفت ــه عــ أن ــه مع ــدوم الجنس ــية.

ال بـــد مـــن العمـــل عـــ تجـــاوز أوجـــه القصـــور املذكـــورة
آنفــاً ويتطل ــب ذل ــك توضي ــح أحقي ــة الف ــرد يف البق ــاء يف أثن ــاء
الب ــت بأم ــره يف اإلجــراءات .وم ــع ذل ــك ،ميك ــن التغل ــب عــ
أوجـــه القصـــور تلـــك عـــن طريـــق إدخـــال مـــواد جديـــدة يف
القوانـــ القامئـــة بـــدالً مـــن الدعـــوة إىل ســـن قانـــون خـــاص
ح ــول انع ــدام الجنس ــية ،وه ــذا األم ــر س ــوف يحج ــب بع ــض
املزاي ــا الت ــي يتمت ــع به ــا األش ــخاص معدوم ــي الجنس ــية الي ــوم.

ن

ى

ا

كارين هامان karen.hamann@sem.admin.ch
متخصصة قانونية ،األمانة العامة للدولة السويرسية للهجرة
www.sem.admin.ch/sem/en/home

ر

اآلراء الواردة يف هذا املقال آراء الكاتبة وال تعكس بالرضورة آراء
األمانة العامة للدولة السويرسية للهجرة.

املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية

يشارك أعضاء املجلس االستشاري الدويل يف نرشة الهجرة القرسية بصفتهم الشخصية وال ميثلون بالرضورة املؤسسات واملنظامت التي ينتمون إليها.
Steven Muncy

Community and Family
Services International

Kathrine Starup

Danish Refugee Council

Richard Williams

Independent consultant

Rachel Hastie

Jeff Crisp

Lucy Kiama

Mark Cutts

Khalid Koser

Eva Espinar

Oxfam

HIAS Kenya
Global Community
Engagement and
Resilience Fund

Erin Mooney

UN Protection Capacity/
ProCap

Independent consultant
OCHA

University of Alicante

Elena Fiddian-Qasmiyeh

University College London

Lina Abirafeh

Lebanese American
University

Guido Ambroso
UNHCR

Alexander Betts

Refugee Studies Centre

Nina M Birkeland

Norwegian Refugee
Council

