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بينام تواجه الحكومات يف جميع أنحاء العامل جائحة فريوس كوفيد ،19-وتقف أمام قرارات صعبة للغاية بشأن
حامية الصحة العامة وتسلّط الضّ وء عىل تجنب املجاعة ودرء الكارثة االقتصادية ،يتضح بشكل متزايد أن الدول
تتبنى إىل حد كبري نهج “املواطن أوالً” يف أوقات األزمات.
كان عدميو الجنسية مهمشني بالفعل قبل األزمة ،من خالل فرض قوانني قمعية عليهم تنكر جنسيتهم وتحرمهم
من حقوقهم األساسية حتى الرعاية االجتامعية التي تعترب مامرسات يومية .أما اليوم ،فهم يواجهون تهميشً ا
واضطهادا ً أكرب يهدد حياتهم مع عواقب وخيمة محتملة.
نحن الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين األربعة والثامنني املوقعة أدناه ،نعمل عىل الحق يف الجنسية وعدم
التمييز وانعدام الجنسية حول العامل .لقد كنا نتتبع ونستجيب لألثر املدمر لكوفيد 19 -املستجد عىل أولئك الذين
جنسياتهم أو انتامئهم معرضة للتهديد أو قد سلبت منهم ،وردود فعل الدول عىل ذلك .لقد استنبطنا أنه يف الدول
الدميقراطية ،هناك تدابري تشمل إغالق الحدود وقيود الحركة واملساعدة الصحية واإلغاثة يف حاالت الطوارئ وحزم
التحفيز االقتصادي ،متيز املواطنني وهمومهم .أما بالنسبة للمهاجرين والالجئني والسكان املهددين لخطر انعدام
الجنسية وعدميي الجنسية أنفسهم ،فهم مهمشون .
إن أولئك الذين ال ميلكون وثائق إلثبات جنسيتهم أو الذين رفض منحهم حالة الحامية ،هم األكرث عرضة للخطر.
عالوة عىل ذلك ،مع تزايد االستبداد ،حيث يستغل القادة الوباء النتزاع مزيد من السلطة وزيادة املراقبة وعدم
التقيد بالتزامات حقوق اإلنسان مبوجب حاالت الطوارئ املعلنة ،يتعرض غري املواطنني واألقليات  -مبا يف ذلك
أولئك الذين يقيمون ويصبحون عدميي الجنسية يف بلدهم  -لإلذالل ويتم استهدافهم بشكل متزايد عرب خطاب
الكراهية واالحتجاز التعسفي وحتى الطرد.
معظم الناس واملجتمعات التي نعمل معها يتعرضون للتمييز والتهميش والحرمان والقمع يف ظل الظروف
“الطبيعية” .يف ظل أزمة فريوس كورونا ،أصبح عدميو الجنسية من بني من يدفعون الثمن باهظاً .يتعرض الكثريون
للعنرصية وكراهية األجانب املتزايدة ويحرمونهم من الوصول إىل الخدمات واملعلومات الصحية الحيوية (بلغة
يفهمونها) حول الوقاية والعالج .كام يخىش الكثريون من طلب املساعدة ،حيث أنهم معرضون لخطر االعتقال
واالحتجاز وإخضاعهم إلجراءات اإلبعاد .أما البعض اآلخر ،فهم مستبعدون من اإلغاثة الطارئة التي تشتد الحاجة
إليها  -حيث تطلب الدول هوية رقمية أو وثائق تثبت إثبات املواطنة ملنح اإلغاثة.
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نحن قلقون أيضً ا من أن التدابري التي تعيق وظائف الدولة الحيوية مثل -:الوالدة والتسجيل املدين ،يبدو أن لها
آثا ًرا سلبية عىل الوصول إىل الجنسية وحامية الفئات املهمشة .ميكن لهذه الديناميات أن ترتك املزيد من الناس
عرضة لخطر انعدام الجنسية ولعواقبها األكرث رضرا ،حتى عندما تعتمد صحة جميع الناس عىل صحة كل فرد،
بغض النظر عن وضعهم القانوين أو عدمه.
فيام ييل بعض األمثلة:
•يف جميع القارات ،إن األقليات واملحرومني من األوراق الثبوتية والجنسية مبا يف ذلك الدومينيكان من أصل
هايتي والهنود املعلنون أجانب يف آسام وبدو الكويت واملارغويل والنوبيني ومجتمعات الشونا والبيمبا يف
رشق أفريقيا والروما يف أوروبا ،تواجه اآلن تهديدات إضافية لسبل معيشتهم وصحتهم مع استمرار العديد
من خطاب الكراهية املرتفع وعنف وقمع الرشطة والتمييز.
• النساء اللوايت يُحرمن من الحق املتساوي يف منح الجنسية ألطفالهن أو أزواجهن ،يواجهن خيارات
مستحيلة حيث يتم فصل أفراد األرسة من غري املواطنني عنهن و  /أو يُحرمن من اإلغاثة املرتبطة
•بكوفيد.19 -
• األشخاص عدميو الجنسية يف املخيامت املكتظة ومراكز االحتجاز واملستوطنات غري الرسمية ،وكذلك أولئك
الذين يعانون من حاالت الترشد والفقر ،معرضون بشدة لخطر اإلصابة بسبب عدم القدرة عىل الحامية
من خالل االبتعاد االجتامعي وتدابري النظافة الوقائية.
•يعاين الروهينجا من موجات جديدة من خطاب الكراهية يف ماليزيا واالضطهاد املستمر يف ميامنار،
وتم اإلبالغ عن أول حاالت كوفيد 19 -يف مخيامت يف بنغالديش ،يف حني تم حرمان عدد من القوارب
التي تحمل الجئني من الروهينجا من النزول بأمان .مع استمرار األزمة ،من الواضح أن الدول ال تتحمل
مسؤوليتها الكاملة أو توفر الحامية الكافية لهذه املجموعة التي واجهت اضطهادا غري عادي.
بينام نشهد بشكل مبارش تكلفة تقاعس وعمى املؤسسات العامة والعنف الهيكيل تجاه عدميي الجنسية
(واألشخاص املعرضني لخطر انعدام الجنسية) بينام تستجيب الدول لكوفيد ،19 -نشعر بقلق بالغ إزاء التأثري
الدائم عىل ما يقدر بنحو  15مليون شخص عديم الجنسية يف جميع أنحاء العامل ،وعرشات املاليني الذين تتعرض
جنسيتهم للتهديد .بدون االهتامم العاجل والحامية والتدخل من الدول والجهات الفاعلة يف مجال حقوق
اإلنسان والجهات اإلنسانية عىل حد سواء ،يواجه عدميو الجنسية أذى ال ميكن إصالحه مام يقوض التقدم املحرز
يف معالجة هذه القضية امللحة لحقوق اإلنسان عىل مدى العقد املايض.
تسلط جائحة كوفيد 19 -الضوء عىل ضعفنا الجامعي والفردي عىل حد سواء ،مام يبني األهمية القصوى يف
جميع األوقات لتعزيز وحامية وتلبية حقوق اإلنسان العاملية للجميع أينام كانوا وأياً كان وضعهم .باإلضافة إىل
املطالبة بتحرك عاجل وفوري ،تثري األزمة استبطانًا عىل املدى الطويل وتسلط الضوء عىل الحاجة إىل التغيري
الهيكيل إلزالة القوانني والسياسات واملامرسات التمييزية واملهينة ،التي تحرم من الجنسية مع استبعاد وتهميش
ومعاقبة عىل هذا األساس.
االعرتاف باألمثلة الناشئة للمامرسات الجيدة والرتحيب بها ،نحث جميع األطراف الفاعلة عىل اتخاذ اإلجراءات
العاجلة التالية:
 .1الدول ،أن ال متيز يف استجابات كوفيد 19 -ألي سبب من األسباب ،مبا يف ذلك املواطنة أو األوراق الثبوتية
أو وضع الهجرة؛ بذل كل جهد ممكن للوصول إىل أبعد ما يكون ،مبا يف ذلك عدميو الجنسية؛ وضامن عدم
تقويض حق أي شخص يف الجنسية نتيجة لتعطيل السجالت أو ألي سبب آخر.
 .2وكاالت األمم المتحدة ،مبا يف ذلك منظمة الصحة العاملية وبرنامج األغذية العاملي ومفوضية األمم
املتحدة السامية لحقوق اإلنسان واليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،أن تحرص عىل أن استجابات
كوفيد 19 -الخاصة بهم تحدد وتصل إىل عدميي الجنسية وغريهم من الفئات الضعيفة وامل ُهملة كمسألة ذات
أولوية ،لتزويدهم مبعلومات مهمة وبالرعاية الصحية واإلغاثة.
 .3الجهات الفاعلة في مجال حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق
اإلنسان ،أن تحافظ عىل تسليط الضوء عىل استمرار التمييز وزيادة االستبداد ،ومامرسات الدولة الضارة مثل
وحشية الرشطة استجابة لوباء كوفيد19 -؛ ورصد وإبراز انتهاكات الحقوق التي يواجهها عدميو الجنسية وأولئك
الذين يتعرض حقهم يف الجنسية للخطر.
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 .4الفاعلون في المجال اإلنساني ،مبا يف ذلك برنامج األغذية العاملي ،أن يقوموا بتحديد واستهداف
اإلغاثة يف حاالت الطوارئ إىل عدميي الجنسية واملجتمعات الضعيفة األخرى املستبعدين من جهود اإلغاثة
الحكومية ،بالتشاور مع أولئك الذين يعملون عىل هذه القضايا.
 .5الجهات الفاعلة في مجال الصحة العامة ،مبا يف ذلك منظمة الصحة العاملية ووزارات الصحة ،أن
تقوم بتعزيز أهمية ضامن الوصول املتكافئ واملناسب للرعاية الصحية ومعلومات الصحة العامة للجميع ،بغض
النظر عن الجنسية أو انعدام الجنسية ،دون خوف من االعتقال أو االحتجاز أو االنتقام.
 .6الجهات الفاعلة في وسائط اإلعالم ووسائط التواصل االجتماعي ،أن تترصف مبسؤولية،
وأن تقوم بنرش املعلومات املتحقق منها فقط ومكافحة كراهية األجانب وخطاب الكراهية واتخاذ إجراءات
حاسمة ضد أولئك الذين يسيئون استخدام املنصات اإلعالمية إلثارة الكراهية والتحامل ضد عدميي الجنسية
واملهاجرين واألقليات والفئات املهمشة األخرى.
 .7الجهات المانحة ،أن تدعم مجتمعات عدميي الجنسية والعمل املهم للناشطني واملجموعات الشعبية،
فضال عن التتبع والتنسيق والدعوة التي تتم عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية لتوفري احتياجات
أشخاص عدميي الجنسية ولفت االنتباه إليها يف الوقت الحايل.
واألهم من ذلك ،أننا نذكر ونلفت نظر جميع األطراف املعنية برضورة االستامع إىل ناشطي ومجتمعات عدميي
الجنسية والعمل معهم وأن تسرتشد بهم ،وأن تكون مسؤولة أمامهم عن أفعالها وتقاعسها خالل وقت األزمة
وما بعده.
في حين أن الثمن المدفوع بالفعل كان هائالً ،نأمل من خالل العمل العاجل والمنسق أن
نتمكن م ًعا من تعزيز استجابة لكوفيد 19 -قائمة على الحقوق وشاملة وغير تمييزية،
بنا ًء على الفرضية القائلة بأن ال أحد  -بما في ذلك عديمي الجنسية  -يجب أن يترك في
الخلف .نحن على استعداد لتبادل المعلومات والعمل مع جميع األطراف المعنية لتحقيق
هذا الهدف.
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