
ربما تكون معدوم الجنسية إذا انطبقت 
عليك بعض البيانات التالية:

لم يسبق لك الحصول على جواز سفر   
معتبر على اإلطالق

لم تحصل أنت أو عائلتك على أية وثائق على   
اإلطالق من البلد الذي ُوِلدُتم فيه

إن البلد الذي ُوِلدَت فيه لم يعد موجودًا  

إن البلد الذي ُوِلدَت فيه غيُر ُمعَتَرٍف بِه ِمن   
ِقَبِل الدول األخرى

أن يكوَن بلُدك قد رفَض تجديَد جواز سفرك   
أو وثائقك

أن ال يكون بإمكانك الحصول على وثائق   
لنفسك أو ألطفالك

أن ال يكون أفراد عائلتك قادرين على   
االنضمام إليك ألنهم ال يملكون وثائق

أن ال يكون بإمكانك الذهاب إلى المدرسة   
أو العمل أو تسجيل زواجك أو أطفالك في 

بلدك األصلي ألنه ليس لديك وثائق

كيف أعرف إذا كنت أنا شخصًا 
معدوم الجنسية )ال جنسية لي(؟

إن حالة انعدام الجنسية ليست هي نفسها 
حالة عدم وجود وثائق )أوراق ثبوتية(. ولكن 
إذا لم يكن قد سبق لك الحصول على أي 
وثائق )أوراق ثبوتية( على اإلطالق، أو إذا كان 

بلدك يرفض تجديد وثائقك )أوراقك الثبوتية( 
، فقد تكون معّرض لخطر انعدام الجنسية.  

بعُض معدومي الجنسية يمتلكون بعَض 
الوثائق، مثل شهادِة الميالد أو وثيقٍة صادرٍة 

عن وكالٍة تابعٍة لألمم المتحدة )مثل األونروا، 
للفلسطينيين( ، ولكن البعض اآلخر من 

معدومي الجنسية ال يمتلكون أي وثائق على 
STATELESSJOURNEYS#اإلطالق.

https://statelessjourneys.org

ما هو انعدام أو انتفاء الجنسية؟

في القانون الدولي، ُيَعرَّف الشخص معدوم 
الجنسية بأنه »شخٌص ال ُيعتبر حاماًل لجنسيِة 

أية دولٍة بموجب قانون هذه الدولة. هذا 
يعني أي أحٍد ال يحمل الجنسية )أو صفة 

المواطنة( الخاصة بأي بلٍد في العالم. 
يحصل الناس عادًة على الجنسية من ِقَبِل 

أَبَويِهم أو من ِقَبِل البلد الذي ُوِلدوا فيه. في 
بعض األحيان، يمكنك أيضًا الحصول على 

الجنسية من خالل الزواج أو عندما تعيش في 
بلٍد ما ِلعدة سنواٍت. 

انعدام الجنسية )انتفاء الجنسية(: 
دليل قصير من أجل الالجئين وطالبي اللجوء



قد أكون معدوم الجنسية - أين يمكن لي 
الحصول على النصيحة والمعلومات؟

المنتدى اليوناني لالجئين  
م النصيحة باللغات اليونانية واإلنجليزية والفارسية والعربية ُتَقدَّ

 info@refugees.gr • +30 213 028 2976 
ـ الجمعة، 10:30 - 17:00 اإلثنين 

المجلس اليوناني لالجئين  
م النصيحة باللغات اليونانية واإلنجليزية والعربية  ُتَقدَّ

والفارسية والتغرينية والبنغالية
اثينا: 

   gcr1@gcr.gr • +30 210 3800990 
ـ األربعاء، 7:30 - 9:00 اإلثنين 

Thessaloniki سالونيك:
gcr_thess@gcr.gr • +30 231 0250045

ـ الخميس، 10:00 - 13:00 الثالثاء  

كيَف ُيصِبُح الناُس معدومي الجنسية؟

يمكن أن يصبح الناُس معدومي الجنسية 
في حال:

عدِم حصولهم على جنسية من   
أََبَوْيِهم )ألنهم بدورهم معدوموا 

الجنسيِة أيضًا، أو ألنه ال ُيسمح للنساء 
) بتمريِر جنسيِتِهنَّ إلى أطفاِلِهنَّ

كوِنهم يعيشون في مكاٍن قد تم   
فيه تغييُر الحدوِد الوطنيِة، أو تم 

تشكيل دولة جديدة فيِه

ٍة  كوِنهم ينتمون إلى مجموعةٍ أََقليَّ  
ِة( في بلٍد ال يعترف بهم )بهذه األََقليَّ

عدم إمكان حصولهم على شهادة   
ميالد إلثبات أين ُوِلدوا أو من هم 

أََبَوْيُهم

قياِم بلدِهم بنزِع جنسيِتِهم عنهم  
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من يتأثر بانعدام الجنسية؟

يمكن النعدام الجنسية أن ُيَؤِثَر على أيِّ شخٍص 
كان. هناك بعض المجموعات الكبيرة من األشخاص 

المعدومي الجنسية حول العالم، على سبيل المثال، 
الروهينجا من ميانمار، األكراد من العراق وسوريا وإيران، 

الفلسطينييون، والبدون من الكويت، والصحراويون، 
وأناٌس من دوٍل كانت جزءًا من اإلتحاد السوفيتي. 

كيف يمكن أن ُيَؤِثر انعدام 
الجنسية على حياتي؟

رحلَة اللجوء لكل شخٍص تكون مختلفًة، ولكن بعض الناس 
يعانون من مشاكل محّدده نظرًا لكوِنهم معدومي 

الجنسية.  ال يمتلك العديد من معدومي الجنسية أي وثائق 
أو أي إثبات على العالقات األسرية، و لذلك الحصول على 

اإلجراءاٍت القانونية مثل اللجوء أو إعادة التوطين أو لجمع 
شمل األسرة قد تواجه أكثَر صعوبٍة.  قد ال تصدقك السلطات 

عندما تخبرهم أنك معدوُم الجنسيِة وقد تقوم بتسجيل 
جنسيتك بشكٍل غير صحيح. يمكن ألطفالك أن يواجهوا 

مشاكل خاصة بالجنسية إذا لم يكن لديهم شهادة ميالد 
أو إذا لم تكن قادرًا على تمرير جنسيٍة ما إليهم ِلَكوِنَك 

معدوم الجنسية أو ِلَكوِنِك امرأًة من بلٍد ال يسمح للمرأة 
بتمرير جنسيتها من بعدها. يمكن أن يؤثر انعداُم الجنسيِة 

أيضًا على خياراتك لالندماج أو العودة. إذا كنت تعتقد أنه 
من الممكن أن تتأثر أنت أو عائلتك فمن المهم أن تسعى 

للحصول على النصيحة القانونية. 


