بدون تابعیت بودن به چه معناست:

راهنمای کوتاه برای پناهندگان و پناهجویان
بی تابعیتی به چه معناست:
در حقوق بین الملل  ،یک شخص بدون
تابعیت "شخصی است که شهروند هیچ
کشوری و دولتی محسوب نمیشود
تحت قانون دولتی" .این یعنی کسی
که تابعیت (یا شهروندی) هیچ کشوری
معموال مردم از والدین
در جهان را ندارد.
ً
خود یا از کشوری که در آن به دنیا آمده
اند تابعیت می گیرند .بعضی اوقات می
توانید از طریق ازدواج یا اگر چندین سال
در یک کشور زندگی می کنید  ،تابعیت
خود را بدست آورید.

ممکن است بی تابعیت باشید اگر برخی از
این گفته ها در مورد شما صحیح است:
هرگز گذرنامه معتبری نداشته اید
شما یا خانواده تان هرگز هیچ سند و
مدرک شناسایی از کشوری که در آن به
دنیا آمده اید دریافت نکردید
کشوری که شما در آن متولد شده اید ،
دیگر وجود ندارد
کشوری که در آن متولد شده اید  ،توسط
سایر کشورها به رسمیت شناخته نمی شود

چگونه می توانم بفهمم که
من بدون تابعیت هستم؟

کشور شما از تمدید گذرنامه یا اسناد
شما خودداری کرده است

بی تابعیت به معنای نداشتن مدارک
نیست .اما اگر تاکنون هیچ سند و
مدرکی نداشته اید یا کشور شما از
بررسی و یا تمدید اسناد امتناع ورزیده
 ،ممکن است شما هم در معرض بی
تابعیت شدن باشید .برخی از افراد بدون
تابعیت دارای مدارکی هستند  ،مانند
شناسنامه یا سندی که توسط یک
سازمان تحت نظر سازمان ملل متحد
صادر شده است (مانند  UNRWAبرای
فلسطینی ها)  ،اما سایر افراد بی
تابعیت به هیچ وچه مدارکی ندارند.

شما نمی توانید برای خودتان یا
فرزندانتان مدارکی تهیه کنید
اعضای خانواده شما نمی توانند به شما
بپیوندند زیرا مدارکی ندارند
شما نمی توانید به مدرسه یا محل کار بروید
یا ازدواج یا فرزندان خود را در کشور مبداء
خود ثبت کنید زیرا مدارکی دراختیار ندارید
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چه کسی تحت تأثیر بی
تابعیتی قرار دارد؟
بی تابعیتی می تواند هر کسی را تحت تأثیر
قرار دهد .در سراسر جهان گروه های بزرگی از
افراد بی تابعیت وجود دارند  ،به عنوان مثال
روهینگیا از میانمار  ،کردهای عراق  ،سوریه و
ایران  ،فلسطینی ها  ،بیدون از کویت  ،صحراس
و افرادی از کشورهایی که بخشی از اتحاد
جماهیر شوروی بودند.

چگونه ممکن است بی تابعیتی
من را تحت تأثیر بگذارد؟

چگونه مردم بی تابعیت میشوند؟
افراد می توانند بی تابعیت بشوند اگر:
آنها تابعیتی را از والدین خود
دریافت نمی کنند (زیرا آنها نیز بدون
تابعیت هستند  ،یا به دلیل این که
زنان مجاز نیستند تابعیت خود را به
فرزندان خود منتقل کنند)
آنها در مکانی زندگی می کنند که
مرزهای ملی تغییر کرده و یا کشور
جدیدی شکل گرفته است
آنها متعلق به یک گروه اقلیت
در کشوری هستند که آنها را به
رسمیت نمی شناسد
آنها نمی توانند شناسنامه ای را
برای اثبات محل تولدشان دریافت
کنند یا والدینشان را نمیشناسند
کشورشان تابعیت آنها را از آنها
میگیرد
Photos: © UNHCR / Andrew McConnell
& UN Women / Mirjana Nedeva

این جزوه نوشته شده است توسط:

شرح سفر پناهندگی افراد متفاوت است و برخی
از مردم به دلیل بی تابعیت بودن مشکالت خاصی
را تجربه می کنند .بسیاری از افراد بی تابعیت هیچ
گونه مدارکی ندارند و یا اثبات روابط خانوادگی غیر
ممکن است  ،بنابراین دسترسی به مراحل قانونی مانند
پناهجویی  ،اسکان مجدد یا پیوستن به خانواده می
تواند مشکل تر باشد .ممکن است مقامات شما را باور
نکنند وقتی به آنها می گویند بی تابعیت هستید و
ممکن است تابعیت شما را نادرست ثبت کنند .فرزندان
شما در صورت نداشتن شناسنامه می توانند با مشکالت
ملیتی روبرو شوند و یا اینکه نمی توانید تابعیت خود را
به آنها انتقال دهید زیرا شما نیز بدون تابعیت هستید
یا از کشوری هستید که اجازه نمی دهد زنان تابعیت
خود را به فرزندان انقال داده و تصویب کنند.

از کجا مشاوره بگیرم؟
مجمع پناهندگان یونان
مشاوره به زبانهای یونانی  ،انگلیسی  ،فارسی و عربی
info@refugees.gr • +30 213 028 2976
دوشنبه تا جمعه؛ 17:00 - 10:30
شورای یونان برای پناهندگان
مشاوره به زبانهای یونانی  ،انگلیسی ،
عربی  ،فارسی  ،تیگرینیا و بنگال
آتن:
gcr1@gcr.gr • +30 210 3800990
دوشنبه 09:00 - 07:30
تسالونیکی:
gcr_thess@gcr.gr • +30 231 0250045
سه شنبه تا پنجشنبه 00 :13-00 :10
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