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ولحـد اآلن، مـا زال تأثـري مجموعـة الترشيعـات األوروبية حول 
الهجـرة ضعيفـاً ومشـتتاً، ولعـل السـبب يف ذلـك يرجـع إىل أنَّ 
تطورهـا إىل يومنـا هـذا مل يكن منطقياً وال متامسـكاً يف مختلف 
مجـاالت السياسـات واألنظمـة التـي مير بها األطفـال املهاجرون 
والالجئـون. لكـنَّ الخيـارات كثـرية مـن أجـل إقامـة سياسـات 
مجموعـة  كتابـة  إعـادة  منهـا  أوروبـا،  يف  الطفـل  إىل  مرتكـزة 
الترشيعـات األوروبيـة حـول الهجـرة واللجـوء، أو تطويـر إطار 
منفصـل يخـص لجوء األطفـال وهجرتهم، أو اإلصـالح التدريجي 
ملجموعـة الترشيعـات القائـم حاليـاً مـن خـالل عمليـة تحسـني 

التـي  لهـا تسـتهدف املجـاالت  أوليـة ومخطـط  وتوسـيع ذات 
متثـل أكـرب مصـادر االسـتضعاف لألطفـال املهاجريـن والالجئني. 
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يف حني تويص مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وغريها بسنِّ قانون مفصل حول تحديد 
وضع انعدام الجنسية، طوَّرت سويرسا مامرستها الخاصة بتحديد وضع انعدام الجنسية من غري قانون. 
بل  الجنسية  انعدام  بوضع  االعرتاف  مجاالت  يف  األقل  عىل  متقدمة  أنها  السويرسية  املامرسة  وأثبتت 

تتضمن أيضاً معاملة أفضل ملعدومي الجنسية مقارنة مبعاملتها إزاء الالجئني. 

يف األول مـــن فرباير/شـــباط 2014، دخـــل يف ســـويرسا قانـــون 
ـــني املعـــرتف  ـــاً حـــق الالجئ ـــذ ُملِغي ـــز التنفي اللجـــوء املعـــدل حي
ـــد  ـــذي يع ـــم ال ـــة الدائ ـــح اإلقام ـــىل تري ـــول ع ـــم يف الحص به
ـــويرسي  ـــون الس ـــا القان ـــة يقدمه ـــة جاذبي ـــح اإلقام ـــرث تصاري أك
لألجانـــب وميكـــن الحصـــول عليـــه بعـــد مـــيض خمـــس 
ـــة  ـــت املحكم ـــالد. وكان ـــة يف الب ـــة القانوني ـــىل اإلقام ـــنوات ع س
الفدراليـــة قـــد عـــربت عـــن توجههـــا لفـــرض بعـــض القيـــود عـــىل 
األشـــخاص املعـــرتف بهـــم عـــىل أنَّهـــم معدومـــي الجنســـية. 
ومـــع ذلـــك، مل تســـمح بعـــض اإلجـــراءات الرقابيـــة بتمريـــر 
ـــة،  ـــوا، بالنتيج ـــن متكن ـــية الذي ـــي الجنس ـــىل معدوم ـــود ع القي
ـــة  ـــح اإلقام ـــىل تري ـــول ع ـــم يف الحص ـــىل حقه ـــاء ع ـــن اإلبق م
الدائـــم. ومبـــا أنَّ االعـــرتاف بانعـــدام الجنســـية يؤهـــل الشـــخص 
املعنـــي لحـــق الحصـــول عـــىل تريـــح اإلقامـــة املؤقتـــة املبـــارش 
ـــاً  ـــة غالب ـــذه العملي ـــا أنَّ ه ـــويرسي، ومب ـــون الس ـــب القان مبوج
ــح  ــوء، يصبـ ــة اللجـ ــرتاف بصفـ ــن االعـ ــون أرسع مـ ــا تكـ مـ
ــن  ــويرسا مـ ــة يف سـ ــرث جاذبيـ ــار أكـ ــات خيـ ــي الطلبـ ملتقدمـ

الخيـــارات املتاحـــة ملـــن يحصـــل عـــىل وضـــع الالجـــئ. 

ـــن  ـــدد م ـــىل ع ـــة ع ـــات مهم ـــرى ذات تبع ـــة أخ ـــت حال ووقع
ـــار 2014 بصـــدور قـــرار  طلبـــات معدومـــي الجنســـية يف مايو/أي
ـــذي  ـــويرسية ال ـــة الس ـــة اإلداري ـــة الفدرالي ـــن املحكم ـــل م فاص
ــن  ــوريني )الذيـ ــراد السـ ــرتاف باألكـ ــام االعـ ــاب أمـ ــح البـ فتـ

ــىل  ــمية) عـ ــة الرسـ ــن الناحيـ ــب مـ ــوريا أجانـ ــم سـ تعتربهـ
ـــم  ـــن عليه ـــك، مل يك ـــىل ذل ـــاء ع ـــو الجنســـية، وبن ـــم معدوم أنَّه
ـــية  ـــىل الجنس ـــول ع ـــب الحص ـــم طل ـــوريا لتقدي ـــودة إىل س الع
هنـــاك رغـــم املرســـوم الرئـــايس الـــذي صـــدر يف ســـوريا 
عـــام 2011 الـــذي منـــح الفرصـــة لألجانـــب بالتقـــدم بطلـــب 
ـــاً،  ـــة أيض ـــذه الحال ـــورية. ويف ه ـــية الس ـــىل الجنس ـــول ع الحص
ـــة  ـــول الكردي ـــن األص ـــم م ـــرتف بلجوئه ـــخاص املع ـــل األش حص
عـــىل اعـــرتاف بأنَّهـــم معدومـــو الجنســـية أيضـــاً. وبهـــذا 
القـــرار، مهـــدت املحكمـــة الطريـــق أمـــام الالجئـــني املعـــرتف 
بهـــم للتقـــدم بطلـــب الحصـــول عـــىل اعـــرتاف بأنهـــم معدومـــو 
ـــل صـــدور  ـــايض قب ـــك مرفوضـــاً يف امل ـــا كان ذل الجنســـية، بعدم
القـــرار. وبوصـــول آالف األشـــخاص مـــن ســـوريا إىل ســـويرسا، 
ــىل  ــول عـ ــق الحصـ ــوريا حـ ــب سـ ــن أجانـ ــات مـ ــح ملئـ أتيـ
تريـــح اإلقامـــة املبـــارش يف ســـويرسا. وباملقابـــل، مل يحصـــل 
أغلـــب املواطنـــني الســـوريني املتقدمـــني بطلبـــات اللجـــوء يف 
ســـويرسا عـــىل اعـــرتاف بصفتهـــم الجئـــني وبذلـــك مل مينحـــوا 

ســـوى اإلذن املؤقـــت باملكـــوث يف البـــالد.

خلفية
ـــد أورويب  ـــويرسا وال يف أي بل ـــن يف س ـــام 2008، مل يك ـــة ع لغاي
آخـــر أي إجـــراء رســـمي لتحديـــد صفـــة انعـــدام الجنســـية، 
قـــت اتفاقيـــة عـــام 1954 املرتبطـــة بوضـــع  مـــع أنَّ ســـويرسا صدَّ
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ـــوا  ـــراد كان األشـــخاص معدومـــي الجنســـية. فمـــع أنَّ بعـــض األف
ــم  ــية ومنحتهـ ــي الجنسـ ــرة معدومـ ــلطات الهجـ ــر سـ يف نظـ
ـــاك أي إجـــراء  ـــق للســـفر، مل يكـــن هن ـــك األســـاس وثائ عـــىل ذل
وال إطـــار قانـــوين لتحديـــد صفـــة انعـــدام الجنســـية مـــع أنَّ 
ـــة مبـــا  القانـــون الـــذي ينظـــم نشـــاطات جميـــع الهيئـــات اإلداري
فيهـــا الهيئـــات الحكوميـــة ال يقـــدم أسســـاً قانونيـــة لإلجـــراء 
باســـتثناء بعـــض اإلشـــارات املتفرقـــة هنـــا وهنـــاك فيـــه. 
ويف عـــام 1999، انتقلـــت صالحيـــات تحديـــد صفـــة انعـــدام 
ــا كان يســـمى بالدائـــرة الفدراليـــة لالجئـــني  الجنســـية إىل مـ
ــة  ــة للدولـ ــة العامـ ــح اآلن األمانـ ــمها ليصبـ ــريِّ اسـ ــي ُغـ التـ
ـــوء.  ـــات اللج ـــع طلب ـــل م ـــي تتعام ـــها الت ـــي نفس ـــرة وه للهج
ومـــع ذلـــك، بقـــي اإلطـــار الترشيعـــي مرشذمـــاً. وحتـــى 
يومنـــا هـــذا، مـــا زالـــت الترشيعـــات قـــارصة عـــن التعامـــل 
مـــع قضايـــا معدومـــي الجنســـية باســـتثناء بعـــض اإلشـــارات 
إىل قواعـــد منـــح االختصاصـــات للهيئـــات املعنيـــة، وعـــدا 
ـــن  ـــادة 31 م ـــي امل ـــدة ه ـــادة واح ـــد إال م ـــك، ال يوج ـــن ذل ع
القانـــون الفـــدرايل الســـويرسي الخـــاص باملواطنـــني األجانـــب 
متنـــح حـــق معدومـــي الجنســـية يف الحصـــول عـــىل تريـــح 
اإلقامـــة املؤقـــت فـــور االعـــرتاف بهـــم بصفتهـــم معدومـــي 
الجنســـية إضافـــة إىل حـــق الحصـــول عـــىل اإلقامـــة الدامئـــة 
ــة  ــالد. ومقارنـ ــم يف البـ ــن إقامتهـ ــنوات مـ ــس سـ ــد خمـ بعـ
ـــة  ـــني مفصل ـــىل قوان ـــر ع ـــي تتواف ـــرى الت ـــدول األخ ـــض ال ببع
حـــول تحديـــد صفـــة انعـــدام الجنســـية، ليـــس يف ســـويرسا 
أي تقنـــني موحـــد يجمـــع األحـــكام الخاصـــة بتحديـــد تلـــك 
الصفـــة، ومـــا تصاعـــدت أعـــداد القضايـــا يف اآلونـــة األخـــرية 

فجـــأة إال بســـبب غيـــاب األســـاس القانـــوين الواضـــح. 

ـــاً  ـــية منخفض ـــدام الجنس ـــة انع ـــد صف ـــا تحدي ـــدد قضاي وكان ع
ــري  ــدد الكبـ ــع العـ ــة مـ ــك، فمقارنـ ــل ذلـ ــنوات قبـ ــداً لسـ جـ
للقضايـــا الواقعـــة ضمـــن إجـــراء اللجـــوء، مل تكـــن ســـلطات 
ـــية.  ـــدام الجنس ـــة انع ـــد صف ـــرياً لتحدي ـــاالً كب ـــي ب ـــرة تلق الهج
ـــة  ـــد صف ـــات تحدي ـــداد طلب ـــئ يف أع ـــاع مفاج ـــر أول ارتف وظه
ـــري  ـــدوث التغي ـــل ح ـــى قب ـــام 2013 حت ـــية يف ع ـــدام الجنس انع
القانـــوين البـــارز املوصـــوف آنفـــاً. ثـــم تصاعـــدت األعـــداد يف 
إثبـــات واضـــح ألثـــر التغيـــريات القانونيـــة وقـــرار املحكمـــة 
ــام  ــا يف عـ ــام إىل ذروتهـ ــت األرقـ ــة. ووصلـ ــة الفدراليـ اإلداريـ
ــرة  ــة للهجـ ــة للدولـ ــة العامـ ــدى األمانـ ــا أودع لـ 2014 عندمـ
أكـــرث مـــن 300 طلـــب لالعـــرتاف بصفـــة انعـــدام الجنســـية، 
ُقِبـــل منهـــا 60%. ويف عـــام 2015، أودعـــت 250 قضيـــة 
ــدام  ــة انعـ ــرتاف بصفـ ــول االعـ ــن قبـ ــت عـ ــدداً متخضـ ومجـ
ـــىل  ـــول ع ـــارش بالحص ـــق املب ـــم الح ـــا ومنحه ـــية ألصحابه الجنس

تريـــح اإلقامـــة.

اإلجراء
ال تشـــرتط ســـويرسا عـــىل املتقدمـــني بطلـــب الحصـــول عـــىل 
ـــة  ـــالد بطريق ـــل الب ـــد دخ ـــون ق ـــية أن يك ـــدوم الجنس ـــة مع صف
ــاً  ــالد، خالفـ ــاً يف البـ ــم قانونـ ــه مقيـ ــت أنـ ــة وال أن يثبـ قانونيـ
ملـــا هـــو متَّبـــع يف دول أخـــرى مثـــل املجـــر وإيطاليـــا. وهـــذه 
ــز  ــذي يعجـ ــية الـ ــدوم الجنسـ ــة ملعـ ــة وحساسـ ــة مهمـ النقطـ
ـــد  ـــل البل ـــه دخ ـــت أن ـــه ليثب ـــة من ـــرشوط املطلوب ـــة ال ـــن تلبي ع

املضيـــف بطريقـــة مرشوعـــة. 

إضافـــة إىل ذلـــك، يتلقـــى أصحـــاب طلبـــات صفـــة معدومـــي 
ــا  ــة التـــي يتلقاهـ ــة باملعاملـ ــة أفضـــل مقارنـ ــية معاملـ الجنسـ
األفـــراد الذيـــن يتقدمـــون بطلـــب االعـــرتاف بصفـــة لجوئهـــم 
ــم.  ــادرة بحقهـ ــرارات الصـ ــة الطعـــن يف القـ وذلـــك مـــن ناحيـ
أمـــا قانـــون اللجـــوء، يف املقابـــل، فيحـــد مـــن حـــق الطعـــن يف 
قضايـــا االعـــرتاف بصفـــة الالجـــئ ويحـــر صالحيـــة النظـــر يف 

ــا.  الطعونـــات يف املحكمـــة الفدراليـــة العليـ

ـــدام  ـــول انع ـــل ح ـــون مفص ـــاب قان ـــاً لغي ـــاوئ أيض ـــاك مس وهن
الجنســـية فقـــرار املحكمـــة اإلداريـــة الفدراليـــة يقـــيض برفـــع 
مســـتوى عـــبء اإلثبـــات املطلـــوب يف قضايـــا تحديـــد صفـــة 
ـــد  ـــراءات تحدي ـــال يف إج ـــه الح ـــو علي ـــام ه ـــية ع ـــدام الجنس انع
ـــن  ـــب م ـــة اللجـــوء ال يطل ـــب صف ـــم طل ـــة الالجـــئ ألنَّ تقدي صف
ـــب  ـــدم بطل ـــا التق ـــة‘ أم ـــات باملصداقي ـــم ’إثب ـــراد ســـوى تقدي األف
ـــب أن يقـــدم صاحـــب  ـــة انعـــدام الجنســـية فيتطل االعـــرتاف بصف
ـــي أن  ـــي الجنســـية. وبق ـــن معدوم ـــه م ـــاًل بأنَّ ـــاً كام ـــب إثبات الطل
ـــة  ـــرتاف بصف ـــىل االع ـــري ع ـــرار األخ ـــذا الق ـــري ه ـــدى تأث ـــرف م نع

ـــويرسا.  ـــية يف س ـــدام الجنس انع

ــة  ــذه اللحظـ ــى هـ ــاؤل حتـ ــرية للتسـ ــور املثـ ــم األمـ ــن أهـ مـ
ـــت يف  ـــر الب ـــذي ينتظ ـــرد ال ـــوين للف ـــع القان ـــوح الوض ـــدم وض ع
طلـــب تقـــدم بـــه لالعـــرتاف بـــه كمعـــدوم للجنســـية إذ ليـــس 
ـــخص  ـــك الش ـــا إذا كان ذل ـــال، م ـــبيل املث ـــىل س ـــح، ع ـــن الواض م
يحـــق لـــه البقـــاء والعمـــل أو االســـتفادة مـــن مزايـــا الرعايـــة 
ــكلة يف  ــك مشـ ــن تلـ ــي. ومل تكـ ــامن االجتامعـ ــة والضـ الصحيـ
ــا  ــات إمـ ــاب الطلبـ ــم أصحـ ــراً ألنَّ معظـ ــا نظـ ــة القضايـ غالبيـ
ـــون  ـــاً للقان ـــوث وفق ـــا يســـمى الحـــق اإلجـــرايئ باملك ـــون مب يتمتع
الســـويرسي إمـــا ألنَّهـــم يف الوقـــت نفســـه مقدمـــون لطلبـــات 
ــة  ــل بصفـ ــون باألصـ ــم يتمتعـ ــوء أو ألنَّهـ ــراء اللجـ ــن إجـ ضمـ
ـــة يف ســـويرسا.  ـــة الثانوي ـــواع الحامي ـــك مـــن أن الالجـــئ أو غـــري ذل

لكـــنَّ هـــذه املســـألة تصبـــح حرجـــة يف القضايـــا التـــي يكـــون 
ـــا  ـــه وم ـــب لجوئ ـــأن طل ـــلبياً بش ـــراراً س ـــلم ق ـــد تس ـــرء ق ـــا امل فيه
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ـــه  ـــاً بصفت ـــدم طلب ـــا يق ـــه، فعنده ـــٍر برتحيل ـــن أم ـــه م ـــب علي يرتت
ـــاء  ـــق يف البق ـــح الح ـــوف يف أنَّ من ـــاك خ ـــية. وهن ـــدوم الجنس مع
ـــؤدي إىل  ـــد ي ـــية ق ـــدام الجنس ـــة انع ـــد صف ـــراء تحدي ـــالل إج خ
ارتفـــاع كبـــري يف الطلبـــات الواضـــح ضعفهـــا إي إنَّ ذلـــك قـــد 
ــة  ــد صفـ ــتخدام تحديـ ــب السـ ــدم الطلـ ــاءة مقـ ــود إىل إسـ يقـ
انعـــدام الجنســـية بغـــرض التهـــرب مـــن أمـــر الرتحيـــل نتيجـــة 
ـــت  ـــا زال ـــك التخـــوف، م ـــع ذل ـــه الســـابق. وم ـــب لجوئ ـــض طل رف
الســـلطات الســـويرسية ممتنعـــة عـــن ترحيـــل هـــؤالء األفـــراد 
ـــخص  ـــرد الش ـــوال ط ـــم األح ـــب يف معظ ـــن الصع ـــيكون م ـــل س ب
ـــق  ـــه لوثائ ـــب اللجـــوء لعـــدم امتالك ـــه يف طل ـــذي يخـــرس قضيت ال
ـــد  ـــه ال يوج ـــه أن ـــت نفس ـــي يف الوق ـــك ال ينف ـــّن ذل ـــفر. لك الس
ـــرد  ـــرار الط ـــأّن ق ـــيل ب ـــون املح ـــب القان ـــوين مبوج ـــامن قان أي ض
ـــأن  ـــرار بش ـــىل ق ـــول ع ـــرد للحص ـــار الف ـــاء انتظ ـــذ يف أثن ـــن ُينفَّ ل

ـــية. ـــدوم الجنس ـــه مع ـــىل أن ـــه ع ـــد صفت تحدي

وتختلـــف الحاميـــة التـــي يقدمهـــا القانـــون الـــدويل ملعدومـــي 
الجنســـية عـــن الحاميـــة التـــي يتمتـــع بهـــا الالجئـــون. فمـــن 
أهـــم االختالفـــات بـــني اتفاقيـــة عـــام 1951 حـــول صفـــة 
ــخاص  ــع األشـ ــة بوضـ ــام 1954 املرتبطـ ــة عـ ــني واتفاقيـ الالجئـ
ـــن  ـــة ال يتضم ـــن الحامي ـــاين م ـــوع الث ـــية أنَّ الن ـــي الجنس معدوم
ـــة  ـــاح اليـــوم مـــن الحامي ـــة إذ ال يت ـــاً بعـــدم اإلعـــادة القرسي ضامن
لألفـــراد املعنيـــني ســـوى الضامنـــات القامئـــة عـــىل حقـــوق 
اإلنســـان بعـــدم اإلعـــادة القرسيـــة كـــام الحـــال يف االتفاقيـــة 
ـــب إىل الســـلطات  ـــا، ُيطَل ـــن هن ـــوق اإلنســـان. وم ـــة لحق األوروبي
ـــا  ـــرد م ـــا إذا كان طـــرد ف ـــم م الســـويرسية يف الحـــد األدىن أن تقّي
يف وضـــع انتظـــار مصـــري تحديـــد وضعـــه كمعـــدوم للجنســـية 
ســـوف ميثـــل خرقـــاً اللتزامـــات ســـويرسا الدوليـــة إزاء حقـــوق 

اإلنســـان. 

الخالصة
ــورة  ــور املذكـ ــه القصـ ــاوز أوجـ ــىل تجـ ــل عـ ــن العمـ ــد مـ ال بـ
ـــاء  ـــاء يف أثن ـــرد يف البق ـــة الف ـــح أحقي ـــك توضي ـــب ذل ـــاً ويتطل آنف
ـــىل  ـــب ع ـــن التغل ـــك، ميك ـــع ذل ـــراءات. وم ـــره يف اإلج ـــت بأم الب
أوجـــه القصـــور تلـــك عـــن طريـــق إدخـــال مـــواد جديـــدة يف 
القوانـــني القامئـــة بـــدالً مـــن الدعـــوة إىل ســـن قانـــون خـــاص 
ـــض  ـــب بع ـــوف يحج ـــر س ـــذا األم ـــية، وه ـــدام الجنس ـــول انع ح
ـــوم. ـــي الجنســـية الي ـــا األشـــخاص معدوم ـــع به ـــي يتمت ـــا الت املزاي

ـــويرسي  ـــرشع الس ـــدون أنَّ امل ـــككني، فيعتق ـــة املش ـــن جه ـــا م أم
ـــح  ـــاء تري ـــل بإلغ ـــح الخل ـــعى لتصحي ـــوف يس ـــح س ـــىل األرج ع
ـــنوات  ـــس س ـــاء خم ـــد انقض ـــاً بع ـــوح حالي ـــة املمن ـــة الدامئ اإلقام
ــو  ــم معدومـ ــرتف بأنَّهـ ــخاص املعـ ــة لألشـ ــة املؤقتـ ــن اإلقامـ مـ
ـــىل كلٍّ  ـــة ع ـــة املرتتب ـــار القانوني ـــاوى اآلث ـــك تتس ـــية وبذل الجنس
ـــية.  ـــدام الجنس ـــة انع ـــد صف ـــوء وتحدي ـــة اللج ـــد صف ـــن تحدي م
ومـــع ذلـــك، ال يقـــل احتـــامالً عـــن ذلـــك أنَّ مقدمـــي الطلـــب 
املحتملـــني وممثليهـــم القانونيـــني واملفوضيـــة الســـامية لألمـــم 
املتحـــدة لشـــؤون الالجئـــني واملنظـــامت غـــري الحكوميـــة 
ـــدام  ـــة انع ـــرتاف بصف ـــن االع ـــة م ـــا املتأتي ـــرتف باملزاي ـــوف تع س
ـــح  ـــىل تري ـــول ع ـــق الحص ـــرد ح ـــتتجاوز مج ـــي س ـــية الت الجنس

اإلقامـــة الدائـــم. 
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