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عـدمي اجلـنس َّية في امل َ
ألي بلد كان؟
هل سأحصل على ترخيص اإلقامة ،أل ّني لست مواطنًا ّ
ماهي حـقوقـي؟
املجـان ّية؟
الى من ،بإمكاني أن
أتوجـه للحصول على املُساعدة ّ
َّ

Hungarian Helsinki Committee

اإلرشادات الواضحة للجنة هلسنكي املجرية

هل أنا عـدمي اجلنس َّية؟
ألي بلد من بلدان العالم.
إنَّ إنعدام
اجلنسي ة يعني ،بأ ّن ك لست مواطنًا ّ
َّ
تتمي ز هذه العالقة
إنَّ ملعظم الناس مواطنة ما .هذا يعني ،بأنَّ هناك بلد يعترف به كمواطن له ،وفـقًا للقـوانني اخلاصة للبلد.
ّ
بالعديد من احلـقـوق والواجـبات أيضًا .مث ّ
ال ،إنَّ بإمكان املواطن أن يعـود الى بلده من اخلارج متى ما شاء ،وبإمكانه أن يطلب،
الشخـصي ة (بطاقة الهوية
ت هـويته
وهو في اخلارج ،ا ُمل ساعدة من ممثلية بلده ،وبإمكانه أن يحصل على أوراق رمسية ُت ـثـبِ ُ
َّ
الشخـصي ة ،جواز السفر...اخل).
َّ
البت فيها من أول
عـقـ دة ،ال ميكن
ُّ
كيف لي أن أعرف ،بأ ّن ي عـدمي اجلنسية؟ إنَّ إنعدام اجلنسية هو ،عمومًا ،مسألة قانونية ُم َّ
إط ّ
الع .األوضاع التالية أدناه تب ينّ  ،إنْ
كنت عـدمي اجلنسية أم ال:
َ
• •كال الوالدين (كانا) عـدميي اجلنسية؛

• •األب عـدمي اجلنسية (أو ال لم تكن تعرفه) ،في حني إنَّ ّأم ك مواطنة لبلد ال يسمح ،بأن تعطي النساء أيضًا جنسيتها الى
أبنائهن (مثلًا لبنان ،أوأإيران ،أوالصومال أو الكويت)؛
ّ

• •كنت أنت أو والداك مواطنو بلد لم يعد قائمًا بعد (مثلًا :يوغسالفيا أو اإلحتاد السوقييتي) ،ولم حتـصلوا على مواطنة
أخرى إطالقًا؛
ٍ
وقـت من األوقات؛
• •لم تعرف ،إنْ كانت لك أية مواطنة في

ستخرج بيان
الشخصي ة ،أو ُم
الشخـصي ة (بطاقة الهوية
• •لم تكن لك إطالقًا وثيقة رمسية ،بإمكانها أن ُت ـثبِ ت هـويتك
َّ
َّ
َ
الوالدة ،أو جواز سفر...،اخل)؛
جنسي ـة أخرى.
• •كانت لك جنسية سابقًا ،لكنهم سحـبوها منك ،ومن حينها لم تستلم
َّ
هناك مجاميع هي عـدمية اجلنسية بطبيعتها ،مثلًا:
• •األجانب واملكتومون في سوريا؛

• •الروهينغيا في املاينمار؛

• •الجئو الصحراء الغربية املوجودون في اجلزائر؛
• •ال»بدون» في الكويت؛ ..اخل

كما وإنَّ معظم الفلسطين ينّ الذين يعيشون في الشرق األوسط ،وشبه اجلزيرة العربية هم عـدميو اجلنسية أيضًا.
عاطفي ة .لست عـدمي اجلنسية أل ّن ك ترغـب في أن تكون مواطنًا لبلد هـو غـير موجود،
قانوني ة وليست
إنَّ إنعدام اجلنسية مسألة
َّ
َّ
ّ
بلد ما دولة هـو اآلخر مسألة قانونية ،وليست مسألة عاطقية أو
أوأنَّ بقية أجزاء العالم ال تعترف به كدولة .أن
احملك في أنْ ُي عتبر ُ
مبواطن له قانونيًا.
ـعـتـ بِ ُر بل دًا ما ،بأ َّن ه بلدك ،لكنك لست
سياسي ة .لرمبا َت
ٍ
َّ
َ

أنا عـدمي اجلنسية :ماهي حقوقي؟
حـقـ ك أن حتصل على تصريح اإلقامة اإلنساني في املجر.
اجلنسي ة ،فإنَّ من
إنْ كنت عـدمي
َّ
ّ
• •إنَّ تصريح اإلقامة يجب طلبه ،وال يتم احلصول عليه تلقائيًا؛

فإن باإلمكان متديده سنويًا؛
• •إنَّ تصريح اإلقامة نافـذ ملدة ثالث سنوات ،ومن بعد ذلك َّ
• •بإمكانك العمل في املجر بتصريح اإلقامة هذا ،إذا حصلت على تصريح العـمل أيضًا؛
• •بإمكانك الدراسة أيضًا في املجر بتصريح اإلقامة.

من حقّ ك أن حتصل على وثيقة سفر خاصة أيضًا ،بصفة عـدمي اجلنسية (وهو مثل جواز سفر ،بإمكانك السفر به الى اخلارج،
وتعود به الى املجر أيضًا).
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علي أن أقوم به ،كي أحصل على ترخيص اإلقامة؟
ماذا َّ
أولًا عليك أن تطلب رمسيًا ،بأنْ يعترفوا بك كعـدمي اجلنسية .عليك تقدمي الطلب الى املديرية العامة الوطنية لتنظيم شؤون
شـ ت،
بـ ْ
األجانب ( ،)oifلدى الدائرة التي تتبع اليها حسب عنوان سكنك .مثلًا إذا كنت تسكن في بودابست أو في محافظة َ
فإنك تتبع دائرة بودابست ،وإذا كنت تسكن في محافظة بارانيا ،فإنك تتبع دائرة بيج... ،اخل .جتد املعلومات اخلاصة بسبل
اإلتصال وحجز موعد اللقاء ألكترونيًا مبكاتب الـ ( )oifعلى موقعه األلكتروني .
وشـفاهـيـ ًا أيضًا .إذا ال جتيد اللغة املجرية ،فإنَّ بإمكانك إستخدام لغـتك األم ،أو أية لغة
بإمكانك تقدمي طلبك خـطـي َي ًا
َ
َّ
ُ
ّ
ستحس ن أن تأخذ معك شخصًا ،يتـمـك ن
تقدم طلبك شفاهيًا ،فإنَّ من امل
أخرى جتيدها.
بغض النظر عن ذلك ،فإنْ أردت أن ِّ
َ
قـدمه أما باللغة
قدمت الطلب
تـ ِّ
من الترجمة اليك من والى اللغة املجرية أو اللغة اإلجنليزية .إذا َّ
ّ
خـطي ًا ،فمن األفـضل أن ُ
املجرية أو باللغة اإلجنليزية .أكتب في طلبك أيضًا ،مترجمًا بأية لغة ستحتاج اليه خالل اإلجراءات.
بإمكانك تقدمي طلبك ،حتى ولو لم يكن تصريح إقامتك في املجر نافـ ذًا .في هذه احلالة ،وإستنادًا الى الضوابط القانونية،
على السلطات أن تعطيك «شهادة تصريح إقامة مؤ َّق ـت» ،كي تستطيع اإلقامة في املجر بصورة قانونية خالل مدة إجراءات
عـدميي اجلنسية
إنَّ تقدمي الطلب واإلجراءات مجان ّي ني ،ال عليك أن تدفع مالًا من أجلهما.

ماذا يحصل أثناء إجراءات إنعدام اجلنسية؟
مبـ قـابلـتك .يحقّ لك خالل املقابلة أن تتك َّل م بلغتك األم ،أو بأية لغة أخرى تجُ ـيدها .في
ستقوم الـ( ،)oifعلى ّأي ة حال ُ
هذه احلالة ستقوم السلطات بتأمني مترجم مجانـًا .إذا لم تفهم لغة املترجم ،فعليك أن ُت علن ذلك .إذا كان لك محاميك ،أو
مساعـد قانوني آخر ،فإ َّن ه هـو اآلخر سوف ُي شارك في املقابلة.
معـيـ نة.
خالل اإلجراءات ستـقـوم السلطات بالتدقيق في هل ياترى لك مواطنة
َّ
في الدرجة األولى ستقوم بالنظر الى الدول التالية:
• •التي ولدت فيها؛

• •التي عـشت فيها سابقًا (قبل أن تأتي الى املجر)؛
• •الدولة التي يعيش والداك وعائلتك فيها.

ّ
للتأك ـد
رج ح أن تسأل السلطات رمسيًا من تلك الدول
أثناء املقابلة سوف يقومون بتوجيه األسئلة لك بشأن ما جاء أعاله .من ا ُمل َّ
من كونك مواطنًا لها.
من املهم أن تتعاون الى النهاية مع السلطات .مثلًا:

بأدق وبأكبر تفصيل ممكنني .إنَّ كل معلومة ممكن أن تكون مهمة.
• •أن تجُ يب ،خالل املقابلة ،على كل األسئلةّ ،

تقدمها ،وبأسرع ٍ
وقت ممكن
• •إن كانت لك أية وثائق ،أو صور ،أو أد َّل ة ..اخل لها أن ُت ثبت أ َّن ك عـدمي اجلنسية ،فعليك أن ِّ
الشخصي ة ،ومنشأك..اخل.
ثبت هويتك
الى السلطات ،حيث إنَّ من املهم تقدمي كل الوثائق التي ُت ُ
َّ

تقم بذلك ،فإنَّ السلطات سوف تـقـوم ،وببساطة بإنهاء
• •ال ختتفي عن األنظار ،وكن حاض رًا في كل مقابلة .أل َّن ك إذا لم ْ
اإلجراءات.

إنَّ السلطات ،رمسيًا ُت صدر قرارًا بخصوص طلبك خالل يومًا (شهر ونصف) .لكن ذلك ،في احلقيقة يتط َّل ب وقـتًا أطول من
ذلك بكثير .إنَّ السلطات ،في الغالب تسأل دولًا أخرى حول كونك مواطنًا لها ،وفي هذه احلالة ،عندما ينتظرون اجلواب ،فإنَّ
اإلجراءات تتوقَّ ـف .لذلك ،في الواقع تستغرق اإلجراءات شهورًا عدة ،أو لرمبا سنة  -سنتني أيضًا.
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ماذا بإمكاني أن أعمله ،إذا رفضوا طلبي؟
تـتـ فـق
ـقـرر ،بأ َّن ها ال تعـتـقـد ،با َّن ك عـدمي اجلنسية ،أو أ َّن ها
ُّ
بإمكان السلطات أن ُت ِّ
تظن ،بأنَّ لك جنسية نافـذة قانونيًا .إذا لم ّ
ـقـرر محكمة ما ،بأنَّ قرار السلطات كان خاطئًا .من أجل ذلك لديك يومًا بعد
تـ ِّ
مع ذلك ،فإنَّ بإمكانك أن تطلب في أن ُ
ونـقـترح أن تطلب ُم ساعـد ًة في هذا الشأن.
حـدد،
الـم َّ
ُ
قـرار السلطات الرافض للطلب .إنـتبه جي دًا الى املوعـد النهائي ُ
ـقـرر محكمة إستـئـناف العاصمة ( )Fővárosi Törvényszékفي بودابست خالل يومًا (ثالثة
بشأن طلبك ا ُمل َّ
قدم ،سوف ُت ِّ
تقرر ،بأ َّن ها تـ ّت ـفـق
ـقـرر باملوافـقة على قـرار السلطات ،وأن ترفض طلبك .لكن بإمكان احملكمة أن ِّ
أشهر) .للمحكمة أن ُت ِّ
قرر أيضًا بإعادة قـضيتك الى السلطات (الى .)OIF
معك ،وحتصل على درجة عـدمي اجلنسية من احملكمة .بإمكان احملكمة أن ُت ِّ
في هذه احلالة على السلطات أن ُت عيد دراسة طلبك ،وأن ُت صدر قرارًا جـديـ دًا.

مجان ّية؟
أين بإمكاني أن أطلب ُمساعدة ّ
صـي ة .بإمكانك أن ُت شارك
قانوني ة
في إجراءات عـدميي اجلنسية ،من املهم ج دًا أن حتصل ،وللنهاية على ُم ساعدة
تـخـصـ َّ
َّ
ّ
اجلنسي ة ،ستكون لك حظوظ
تهي أ .عالو ًة على ذلك ،فإ َّن ك كعـدمي
بسهولة في اإلجراءات بوجود ُم ساعدة من
ٍ
شخص قانوني ُم ّ
َّ
أفضل للحصول على حماية (تصريح إقامة) في املجر.
بـ ل املفوضية السامية
مـجـانـيـ ة لعـدميي اجلنسية،
قدم ُم ساعدة حرف َّي ة وقانون َّي ة
إنَّ جلنة هلسنكي املجرية ُت ِّ
ٍ
َّ
بدعم من ِق َ
ِ
راجـ عنـا بأقـرب ٍ
وقت ممكن ،ومن ا ُمل ستحسن قـبل تقدمي طلبك ،كي نتمكن من
لألمم ا ُمل تحدة لشؤون الالجئني(. )unhcr
ُم ساعدتك.

سبل اإل ّت ـصال بنا:

• •طلب ا ُمل ساعدة على اإلنترنت :
• •التلفون:

• •البريد األلكترونيhelsinki @helsinki.hu :

إضافي ة حول إجراءات عـدميي اجلنسية على املوقع األلكتروني لـOIF
تـجد معـلـومات
َّ
***

دعـمـت املفوضية السامية لألمم ُاملتحدة لشؤون الالجئني( )unhcrصدور اإلرشاداتَّ .إن ما ورد في اإلرشادات ال يعكس،
بالضرورة موقـف الـمفوصية (.)unhcr

جلنة هلسنكي املجرية،
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