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 الجنسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التصدي النعدام: بحثاً عن حلول

 

 مقدمة
منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا مع تأثري عميق على بلدان ماليني شخص من عدميي اجلنسية يف مجيع أحناء العامل،  10 من أكثرهناك 

(MENA) 2010شهدت األعوام فقد ويف الوقت الذي متثل فيه هذه املنطقة موطناً لتجمعات سكانية معروفة تارخيياً بانعدام اجلنسية، . باألخص 
 .تقليصاً واضحاً فيها لعدميي اجلنسية، ال سيما يف كل من العراق وسوريا على وجه اخلصوص 2011و

 

لوثيقة أو وضع قانوين فحسب، بل ميثل حالة حترمهم من احلقوق األساسية اليت يعتربها  فتقاروألولئك عدميي اجلنسية فإن افتقارهم للجنسية ال يعين اال
( على UNCHRمعظمنا أمرًا مفروغًا منه.  لذا فإن التصدي ملسألة انعدام اجلنسية يعترب أولوية اسرتاتيجية للمفوضية السامية لشؤون الالجئني )

خماطر جديدة  ( على حد سواء، حيث خلقت حالة الصراع وعدم االستقرارMENA)الصعيد الدويل ويف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 
 انعدام اجلنسية. سألة تضاف إىل قائمة املخاطر اليت تتعلق مب

 

مليون شخص يف سوريا  13.5سوري، يف حني ال يزال  الجئمليون  4.8تستضيف  أصبحت املنطقة، ومع دخول الصراع السوري عامه السادس
قد ال ميلك عدميي اجلنسية مليون شخص من النازحني داخلياً. ويف خضم هذه األزمة  6,5نفسها بأمس احلاجة للحماية واملساعدة. مبا يف ذلك حنو 

  وثائق ثبوتيه، األمر الذي من شأنه هتديد حياهتم اليومية وقدرهتم على البقاء ساملني.
 

يتسم النزوح على هذا كما حياهتم كالجئني.   معلنني بدءمولود سوري النور بعيدًا عن وطنهم األم  300.000منذ اندالع األزمة أبصر أكثر من و 
التفكك األسري وثغرات يف تسجيل املواليد اجلدد، األمر الذي ميكن من شأنه أن يرتكهم دون وسائل تساعدهم يف إثبات جنسيتهم يف املنوال بزيادة 

 السورية. 
 

، واحلصول على اسم مل مشل العائلةحبقوقهم يف احلياة األسرية و  االنتماء والتمتعق مجيع األطفال يف حبتقاليد طويلة األمد يف املنطقة ولطاملا اعرتفت ال
ذات الصلة يف إطار  كافة القطاعاتحث  بالعمل على احلكومات، جنبا إىل جنب مع املفوضية والشركاء اآلخرين، وقد بدأت وهوية قانونية وجنسية. 

 ني وعائالهتم.شاملة حتمي مستقبل األطفال السوري واخلروج باستجابةلتمسك هبذه املبادئ ( ل3RPاخلطة اإلقليمية لالجئني واملرونة )
 

الضوء ، يسلط هذا التقرير أحناء العامل يف مجيع 2024محلة "أنا أنتمي" العاملية واليت هتدف إىل وضع حّد ملشكلة انعدام اجلنسية حبلول عام  ومتشيا مع
يف منطقة واحلد منها انعدام اجلنسية حاالت  ألمم املتحدة يف منعالتابعة لكاالت الو اجملتمع املدين و  الدول ومنظماتاليت تطبقها على املمارسات اجليدة 

 لنزوح السوري.لدد احملسياق ال، مبا يف ذلك يف ومشال أفريقيا الشرق األوسط
زيد أال نسمح بتعرض املينبغي و . عملنا بشكل مجاعيحتركنا اآلن و ما إذا  معاً ميكننا حلها طويلة األمد يف املنطقة، ولكن مسألة انعدام اجلنسية ويعترب 

 حالياً. بدون جنسية بالفعل أولئك الذين هم أو االنتظار لوقت أطول ريثما نتحرك ملساعدة ، األشخاص خلطر انعدام اجلنسيةمن 
 

 أمين عوض
 مدير إدارة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لشؤون الالجئين

 
 
 



 

 2 

 
 

 ملخص تنفيذي
بالنسبة لألشخاص و العامل مبنأى عن هذه املسألة. هذا منطقة يف مل تبقى ، 1جنسية يف مجيع أحناء العاملشخص بال يني مال 10أكثر من مع وجود 

 من اوهوية حمرومنيهم فالغالبية العظمى من سكان العامل أمرا مفروغا منه.  يعتربهامن احلقوق اليت  محيرمهفإن افتقارهم للجنسية عدميي اجلنسية، 
التعليم والفرص خالل مرحلة الطفولة، وجيدون أنفسهم غري قادرين على الزواج أو العمل بشكل قانوين يف مرحلة يفوهتم غالبا ما القانونية عند الوالدة، و 

 غري مستقرة.متزعزعة و ال تزال البلدان اليت يولدون فيها حىت القدرة األساسية لإلقامة بصورة قانونية يف و البلوغ. 
 
 

املهجرين لسكان تتعلق بانعدام اجلنسية بني ااطر جديدة إىل ظهور خم 2012منذ عام وقد أدى اشتعال فتيلة النزاع وأجواء عدم االستقرار يف املنطقة 
 ي يف تشكيلسامهت أزمة اللجوء السور  إىل مزيد من املشقة وعدم اليقني. وقدالسكان ممن ال حيملون جنسية بالفعل تعرض إىل جانب ، واملستضعفني

إىل حنو نصف  حالياً ،حيث أقرتب عدد املهجرين من سوريا 2السامية لشؤون الالجئني لالجئني يف العامل حتت والية املفوضيةلاآلن أكرب حالة يعترب ما 
 أو جنسيتهم.أن يكون حبوزهتم وثائق ثبوتيه وهويتهم أو صلة القرىب بأسرهم أفراد أسرهم دون منهم عن لعديد ا سكاهنا، وانفصالعدد 

 
 

ما يقرب بدأ داخل سوريا إىل املساعدة اإلنسانية. وقد طفل ماليني  6 ، يف حني حيتاجكالجئنييف الوقت الراهن  مليون طفل سوري  2.5 حنوويعيش 
مولود سوري جديد أوىل حلظات حياهتم كالجئني، يف الوقت الذي بلغ فيه عدد األطفال دون الرابعة من العمر الذين ولدوا خالل  300.000 من

يالحظ ، حيملون اجلنسية السوريةحني أن الغالبية العظمى من هؤالء األطفال  سوري. ويفالجئ طفل  709.000فرتة الصراع الدائر يف سوريا حنو 
ربع أسر الالجئني الدائر قد ترك الصراع خاص أن بشكل يف هذه املسألة اجلنسية بشكل حصري من خالل آبائهم. ومما يثري القلق م يكتسبون هنأ

طهم تربوثائق قانونية بقوا بدون خلطر انعدام اجلنسية إذا ما  هؤالء األطفال ، األمر الذي يعرض3بدون أباء ميكنهم اثبات جنسية الطفلالسوريني 
 .بآبائهم

 

تعرضت وثائقهم أيضاً للتلف أو املصادرة أو و بسبب النزاع  الذين نزحواالبالغني و 
استبدال أصبح نعدام اجلنسية إذا املتعلقة بابعض املخاطر الفقدان قد يواجهون 

تالف املتواردة من سوريا واليت تشري إل لألنباءضربًا من املستحيل وفقًا وثائقهم 
غياب هذه الوثائق على  املواقع. ويرتتبيف بعض  السجالت املدنية األصلية

اليت و  -الالحقةوالوفاة والزواج وامليالد تسجيل حاالت الطالق التأثري على أيضا 
 . 4لجنسيةلبدورها أيضا على اكتساب الطفل السوري أن تؤثر ميكن 

 

خماطر تتعلق بالنزوح  إىلأدى الصراع يف سوريا أيضا وعالوة على ما سبق، 
بالفعل تعاين اليت كانت  السكانية جملموعاتابني ماية األمن واحل القسري وتوفري

 األكراد. من اجلنسية يف سوريا، مبا يف ذلك بعض السكانمن انعدام 
 

                                                           
 : عرب الرابط التايل: 2015حزيران 18، : العامل يف خضم احلروب2014االجتاهات العاملية املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 1

http://www.refworld.org/docid/558292924.html 
 

ع احلماية املؤقت يف تركيا والنازحني السوريني يف لبنان، يستخدم هذا التقرير مصطلح "الجئ سوري" لإلشارة إىل مجيع األشخاص الذين فروا من سوريا نتيجة للصراع، مبا يف ذلك أولئك اخلاضعني لوض2
 ية الدولية يف كل من األردن والعراق ومصر. والسوريني املستفيدين من احلما

 ، عرب الرابط التايل:2014متوز  2، املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، نساء مبفردهن، صراع الالجئات السوريات من أجل البقاء 3
org/docid/53be84aa4.htmlhttp://www.refworld. 

 

ل املسبق على شهادة طالق أو وفاة لزوجها تثبت انتهاء الرمسي يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، ال ميكن يف كثري من األحيان للمرأة األرملة أو املطلقة أن تتزوج قانونيا مرة أخرى دون احلصو  4
 بالنسبة وها تسجيل زواجها الالحق، ميكنه إذاً أن جيعل من املستحيل تسجيل املواليد اجلدد أيضاً.من الزواج األول. وإذا كان غياب شهادات الوفاة أو الطالق جيعل من املستحيل 

يمكن أن يواجه األطفال عديمي الجنسية تحديات في التمتع بحقوقهم في التعليم، بما في 
ذلك القدرة على التواجد في الصفوف الدراسية أو التقدم لالمتحانات أو الحصول على 

 جوردي ماتاسشهادات التخرج. صورة: مفوضية الالجئين/

http://www.refworld.org/docid/558292924.html
http://www.refworld.org/docid/558292924.html
http://www.refworld.org/docid/53be84aa4.html
http://www.refworld.org/docid/53be84aa4.html
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إثباهتا أو  قدرة األفراد يف احلصول على اجلنسيةبعرقلة السورية زمة األتتسبب فيها الكيفية اليت السامية لشؤون الالجئني بدراسة  فوضيةوقد قامت امل
اليت تثريها هذه الثغرات. وقد ركزت املفوضية على املتعلقة باحلماية الفورية وعلى املدى الطويل  إىل جنب مع املخاوف جنباً ، وثائق ثبوتيةشكل على 

أو التخفيف من  انعدام اجلنسية خفض خماطرميكنهما ، وكيف ستجابة حلالة النزوح داخل سوريااالوكذلك  ،القطاعات املختلفة لالجئنياستجابة 
 .وأمنهم وكرامتهم ، مع حتسني محاية النازحنيوطأهتا

 

هوية املواليد اجلدد على مجيع التأكد من حصول على يف مجيع أحناء املنطقة اجملتمع املدين واجملتمعات احمللية مؤسسات املفوضية واحلكومات و وتعمل 
اخلطة اإلقليمية لالجئني اليت اختذهتا البلدان املشاركة يف ل السوريني الالجئني يف اخلطوات ألطفابالنسبة لتقدم ملحوظ وقد مت إحراز قانونية وجنسية. 

إصالح قوانني تقوم بدول املنطقة اليت التزايد املضطرد يف عدد ، فضال عن وتسجيلها راضيهاحاالت الوالدة على أتوثيق من حيث ( 3RPواملرونة )
نظم تعزيز ل البلدان املتأثرة بالنزاع فإن العمل جار يف، حاالت انعدام اجلنسية واحلد منهامنع ولغايات حقوق املرأة والطفل. قاعدة لتوسيع اجلنسية فيها 

هذا . وعلى الرغم من اواستبداوهوثائق ثبوتية مدنية احلصول على يف واألسر املتضررة من النزاع داخليا ومساعدة النازحني  هاوإعادة بناءالتسجيل املدين 
 لكثري مما ينبغي القيام به ملعاجلة حاالت انعدام اجلنسية يف مجيع أحناء املنطقة.االتقدم، ال تزال هناك حتديات كبرية و 

 

 على املنطقة يف وقتناألزمات اليت تؤثر ما يتصل با، مبا يف ذلك ومشال أفريقيا يف منطقة الشرق األوسطواحلد منها منع حاالت انعدام اجلنسية وهبدف 
 اإلجراءات التالية:يوصى ب، احلاضر
  بشأن وضع األشخاص عدميي  1954اتفاقية عام  واالنضمام إىلواحلد منها، تعزيز املعايري الدولية املتعلقة مبنع حاالت انعدام اجلنسية

 .بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية 1961اجلنسية واتفاقية 
 من خالل االعرتاف حبق املرأة يف منح جنسيتها ألبنائها على قدم املساواة باألخص اجلنسية، و قوانني يف التمييز بني اجلنسني  القضاء على

 جل. مع الر 
 ينهويل النسب املوجودجملمنح اجلنسية احكام ضد انعدام اجلنسية عند الوالدة، مثل  املعمول هبا لضمانات القانونيةل دعم تنفيذ أكثر فعالية 

 يف البالد.
  السجالت لنظم ل وصو ال بناء القدرات وإمكانية وإعادةنزاع عادة السجالت املدنية يف البلدان املتضررة من الالست الساعيةهود اجلدعم

 املدنية الوطنية. 
  على النحو  تسجيل املواليدلتسجيل وتوثيق كل طفل فور والدته، وال سيما من خالل وضع اسرتاتيجيات وأطر وطنية متعددة القطاعات

 لتسجيل األطفال املعرضني خلطر متزايد. الراميةواجلهود  ياً،املعمول به عامل
  اتالزواج دون عقوبحاالت مواليد و للالتسجيل املتأخر وتبسيط إجراءات لتسهيل اوهادفة حتديد احللول. 
  التسجيل  حل مشاكللدعم واملشورة واملساعدة يف لتعزيز التواصل مع الالجئني واجملتمعات املضيفة والنازحني داخليا كمصادر رئيسية

 املدين.
  والتصدي  عنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنسمنع الو وكسب التأييد، محاية الطفل برامج من انعدام اجلنسية يف  احلددمج اسرتاتيجيات

 .له
  ملواليد.تسجيل ال وإمكانية الوصولحتسني مجع البيانات عن السكان عدميي اجلنسية، والسكان املعرضني خلطر انعدام اجلنسية 
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 الجنسية حد النعداملوضع خطة العمل العالمية للمفوضية 
من  (1)أيضا عدميي اجلنسية. وتتناول املادة ممن هم ماية ومساعدة الالجئني حب تفويضاً املفوضية السامية لشؤون الالجئني  منحمت منذ تأسيسها، 

تمديد هذه الوالية قامت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ب، 1995يف عام و "ال ميلك جنسية".  الالجئ الذيوضع  1951اتفاقية الالجئني لعام 
اللجنة التنفيذية  دعت. ومتاشيا مع هذه الوالية، 5ال حيملون صفة الالجئمجيع السكان عدميي اجلنسية يف العامل، مبا يف ذلك أولئك الذين  لشمول

 نبا إىل جنب مع الدول لتحقيق أربعة أهداف أساسية هي:للعمل جاملفوضية  2006للمفوضية يف عام 
  عدميي اجلنسيةواألفراد من حتديد الفئات. 
 ية.اإلنسان هممحاية حقوق 
  اجلنسية.انعدام نشوء حاالت جديدة من منع 
 6خفض حاالت انعدام اجلنسية القائمة. 

 

 خطة العمل العاملية إلهناء حاالت انعدام اجلنسية يفتضمنت  واليت، 2014يف عام  محلة )أنا أنتمي( تفعيل هذا اإلطار، أطلقت املفوضيةوبغية 
 .7جماالت رئيسية 10لموسة يف املجراءات اإلمن خالل تعزيز  غضون عشر سنوات

 

 .حل احلاالت الرئيسية القائمة النعدام اجلنسية :1اإلجراء 
 جنسية.التأكد من أن أي طفل يولد ال يكون بدون  :2اإلجراء 
 .القضاء على التمييز بني اجلنسني يف القوانني املتعلقة باجلنسية :3اإلجراء 
 .منع احلرمان من اجلنسية أو فقداهنا أو حجبها على أسس متييزية :4اإلجراء 
 عالن استقالل دولة ما )خالفة الدول(.إمنع حاالت انعدام اجلنسية عند  :5اإلجراء 
 احلماية لعدميي اجلنسية املهاجرين وتسهيل إجراءات جتنيسهم.منح وضع  :6اإلجراء 
 .ضمان تسجيل املواليد للحد من حاالت انعدام اجلنسية :7اإلجراء 
 إصدار وثائق اجلنسية ملستحقيها.  :8اإلجراء 
 االنضمام إىل اتفاقيات األمم املتحدة بشأن انعدام اجلنسية. :9اإلجراء 
 البيانات الكمية والنوعية حول السكان عدميي اجلنسيةحتسني  :10اإلجراء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، صدر 1995 (. ويف عام3274جئني )القرار ، مت منح املفوضية والية مؤقتة من اجلمعية العامة لألمم املتحدة على مجيع األشخاص عدميي اجلنسية، مبا يف ذلك أولئك الذين ليسوا ال1974يف عام 5

 سية.مبنح املفوضية والية مستمرة لتسهيل احلماية والوقاية فيما يتعلق بانعدام اجلنسية، كما دعا القرار الدول إىل منع حاالت انعدام اجلن 50/152قرار اجلمعية العامة رقم 
 

، رقم 2006تشرين األول  6 نسية ومنعها واحلد منها وتعزيز احلماية املقدمة إىل األشخاص عدميي اجلنسية،استنتاج بشأن حتديد حاالت انعدام اجلاملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، 6
 http://www.refworld.org/docid/453497302.html، عرب الرابط التايل:  2006 -106

 

 ، عرب الرابط التايل:2014تشرين الثاين  4لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، خطة العمل العاملية إلهناء حاالت انعدام اجلنسية، املفوضية السامية 7
http://www.refworld.org/docid/545b47d64.html 

http://www.refworld.org/docid/453497302.html
http://www.refworld.org/docid/545b47d64.html
http://www.refworld.org/docid/545b47d64.html
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 المضي قدما في خطة العمل العالمية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ويف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، مت إحراز تقدم ملحوظ فيما يتعلق بعدة جماالت عمل 

 7ذات أمهية خاصة لالحتياجات والتحديات والفرص اليت تشهدها املنطقة. ومتشياً مع اإلجراء 
اخلطة اإلقليمية لالجئني من خطة العمل العاملية، يشكل تسجيل املواليد عنصرا رئيسيا من 

من الوكاالت  200، اليت متثل إطارا للربامج اإلنسانية جيمع أكثر من (3RPرونة )وامل
واجلهات الفاعلة يف جمال احلماية خلدمة الالجئني السوريني بشكل مشرتك يف كل من تركيا 
ولبنان واألردن والعراق ومصر. ومبوجب هذا اإلطار قامت املفوضية بتنسيق الربامج وحشد 

متعددة لزيادة عدد ونسبة األطفال الالجئني السوريني املسجلني عند الوالدة كل عام، يف الوقت الذي قامت به أيضاً بتعزيز قدرات  التأييد يف قطاعات
ب منح التسجيل املدين الوطنية. ونتيجة لذلك، أصبحت خماطر انعدام اجلنسية بني األطفال السوريني أقل بكثري يف مجيع أحناء املنطقة، إىل جان

 فال الالجئني أيضا أساسا أقوى للحماية من خماطر مثل التفكك األسري واالجتار بالبشر والتبين غري القانوين.األط
 

من خطة العمل العاملية، قام عدد متزايد من دول منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا بالعمل على  3، ومتشيا مع اإلجراء 2004وابتداء من عام 
نسية. وقد وهو تدبري من شأنه توفري محاية إضافية ضد انعدام اجل -عند الوالدة ألبنائهاإصالح قوانينها هبدف تعزيز قدرة املرأة على منح جنسيتها 

. أما دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية 8تبنت عدة دول مثل مصر واجلزائر والعراق واملغرب وتونس واليمن إصالحات من هذا النوع
جنسية األم  على التوايل، من شأهنا السماح بتقدمي طلبات اجلنسية لألطفال على أساس 2014و 2011السعودية فقد اختذتا تدابري، يف عامي 

 ويكون القرار باملوافقة من عدمه على أساس تقديري. 
 

واستكماال وهذا الزخم، واصلت املفوضية دعمها للحوار اإلقليمي وتبادل املمارسات 
، واليت متثل مبادرة احلملة العاملية من أجل حقوق املساواة يف اجلنسيةاجليدة بالتعاون مع 

مشرتكة بني الوكاالت هدفها تشجيع تبين قوانني اجلنسية اليت حتقق املساواة بني اجلنسني 
دعمت املفوضية واحلملة املذكورة حمفاًل إقليمياً  2016. ويف عام 9اء العامليف مجيع أحن

شهدته البحرين حول أمهية استمرار اإلصالحات، وال سيما ما يتصل باحلد من خماطر 
انعدام اجلنسية الناشئة عن األزمات والتشريد. وقد تال ذلك قيام كل من البحرين 

لإلصالح التشريعي أعدهتا منظمات اجملتمع  والكويت باملوافقة على تلقي مقرتحات
، عقد 2016املدين يف كل من البلدين ليتم دراستها على منحي جدي. ويف حزيران 

حتقيق حقوق اجلنسية جملس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة جلسة خاصة حول 
 دولة من الدول األعضاء يف األمم املتحدة، مبا يف 15حتت رعاية مشرتكة من  للمرأة

 شهدهتا منطقة ذلك اجلزائر وتركيا. وقد ركزت اجللسة اليت دعمتها احلملة العاملية حلقوق اجلنسية املتساوية على لفت االنتباه لإلصالحات اوهامة اليت
 زاعات والتشريد.الشرق األوسط ومشال أفريقيا، مع التأكيد على احلاجة امللحة لتعديالت مماثلة يف الدول األخرى، وخاصة تلك املتضررة من الن

 

                                                           
 من اتفاقية سيداو. ومع ذلك، ال زال لدى عدد من الدول األخرى يف املنطقة حتفظات على هذه املادة. 9سحبت هذه الدول أيضاً حتفظاهتا على املادة  بعد سن هذه اإلصالحات التشريعية،8
 Equalومؤسسة احلقوق املتساوية ) (Equality Nowاآلن )املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واملساواة العاملية من أجل حقوق املساواة يف اجلنسية يشرتك يف رئاسة احلملة 9

Rights Trust )( ومعهد شؤون انعدام اجلنسية واإلدماج (the Institute on Statelessness and ومفوضية الالجئات من النساء (Women's Refugee 
Commission .) انظرhttp://equalnationalityrights.org/ 

الخاصة ’ شهادة التعريف‘يظهر  كردي من فئة "المكتومين"الجئ 

تمنح وهي شهادة غير رسمية . في منطقة كردستان العراقبه 

صورة: اميت سين/ . ألفراد معينين من عديمي الجنسية في سوريا

 مفوضية الالجئين

 

http://equalnationalityrights.org/
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وهم األطفال جمهويل  -وقد أدرجت أيضا كافة الدول يف املنطقة يف قوانينها احمللية ضمانات مكرسة للحد من انعدام اجلنسية بالنسبة لـ "اللقطاء"
ن خفض بشأ 1961( من اتفاقية عام 2النسب الذين يتم العثور عليهم يف خمتلف مناطق الدولة. ومتثل هذه اخلطوة محاية أساسية حتاكي املادة )

ة فيما خيتص بالتنفيذ حاالت انعدام اجلنسية. وملزيد من البناء على هذا التقدم احملرز، توفر املفوضية وشركاء املساعدة القانونية الدعم الفين لدول املنطق
فإن النهج الذي تتبعه املفوضية يف  الناجع وهذه احلماية األساسية، ويشمل ذلك جتميع املمارسات اجليدة اليت تتبناها بلدان ومناطق حمددة. وبالتايل

، جنبا إىل جنب مع 1961و 1954انعدام اجلنسية لعامي  التفاقياتمزيد من الدول  النضمامهو هنج مزدوج يشمل حشد التأييد  9حتقيق اإلجراء 
 .10دعم تفعيل أحكامها يف القوانني الوطنية لتلك الدول

 

يتعلق مبنع  مامبا يتماشى مع مجيع املعايري الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك  املتعلقة باجلنسيةوعالوة على ذلك، تشجع املفوضية تعزيز التشريعات 
 احلرمان التعسفي من اجلنسية.

 

للضمانات املكرسة للحد من انعدام اجلنسية عال تسجيل املواليد، ودعم التنفيذ الفوصول إىل الإمكانية زيادة أي -اجملاالتوجهود املفوضية يف هذه 
، العاملية العملمن خطة  2يف اإلجراء يف حتقيق اوهدف األوسع نطاقا تسهم أيضًا  -لألطفال املعرضني للخطر، وتعزيز حقوق اجلنسية للمرأةبالنسبة 

مع الدول أيضا بالشراكة ، تعمل املفوضية اخلطة ذاهتا من 10اإلجراء مع أال وهو التأكد من أن أي طفل يولد ال يكون بدون جنسية. ومتاشيا 
 .إعداد الربامج وحشد التأييدلتعزيز وتوثيقها انعدام اجلنسية حول مسائل لتحسني البيانات الكمية والنوعية باحثني ومنظمات اجملتمع املدين وال

 

مشال أفريقيا و  منطقة الشرق األوسطمتثل يف حني و نعدام اجلنسية. الل األوضاع القائمة احلاجة حلمدى خطة العمل العاملية  من 2ويتناول اإلجراء 
ويشمل ذلك ، بشكل ملفت حاالت انعدام اجلنسيةشهدت بروزاً يف خفض ، فإن املنطقة أيضا موطناً لتجمعات سكانية معروفة تارخيياً بانعدام اجلنسية

مد يد العون للتقدم هبدف و . 11على التوايليف العراق وسوريا  2011و  2010يف عامي انعدام اجلنسية املسجلني يف العامل خبصوص كرب القرارين األ
تنفيذ عملية يف إجياد احللول لألشخاص عدميي اجلنسية، تعمل املفوضية مع الدول والشركاء يف اجملتمع املدين يف املنطقة لتعزيز  الذي مت احرازه املستمر

اإلصالح التشريعي لبناء قاعدة أقوى للحد من انعدام اجلنسية يف تعزيز  إضافة إىل نسية،اجلاكتساب بغية عدميي اجلنسية اليت يتبعها اإلجراءات القائمة 
 مجيع أحناء املنطقة.

 

هناك يف لبنان، على سبيل املثال، و االت انعدام اجلنسية. لتصدي حلاسرتاتيجيات وطنية أو هياكل مشرتكة بني الوكاالت ل الدولوقد تبنت بعض 
والصحة العامة والشؤون االجتماعية والرتبية والتعليم والتعليم العايل،  اتالعدل والداخلية والبلديوزارات مع جتجمموعة عمل وطنية حول انعدام اجلنسية 

ت ، ركز 2016يف عام و وكاالت األمم املتحدة األخرى. وغريها من وكذلك املفوضية رّواد فرونتريز،  هي مجعيةغري حكومية جنبا إىل جنب مع منظمة 
هبذا وطنية توعية بل حتسني تسجيل املواليد يف لبنان كأداة ملنع حاالت انعدام اجلنسية، مبا يف ذلك من خالل تنظيم محلة جمموعة العمل على س

 .اخلصوص
 

تعطي  اجلوانبيف العراق، وضعت املفوضية اسرتاتيجية متعددة و 
سبل العيش لعدميي دعم فض حاالت انعدام اجلنسية، و خلاألولوية 
وحتسني مجع البيانات املتعلقة بشدة للخطر  املعرضنياجلنسية 
املفوضية  عقدت، 2015يف عام و اجلنسية يف البالد. بعدميي 

أو املعرضني خلطر عدميي اجلنسية لألشخاص جلسة توعوية  267
حتسني  هبدفانعدام اجلنسية، فضال عن السلطات احمللية، 

                                                           
 .1961و 1954، يف حني انضمت ليبيا وتونس إىل كل من اتفاقييت 1954يف الوقت احلاضر، تعترب كل من اجلزائر وإسرائيل طرفاً يف اتفاقية عام 10
آذار  7، 2006لعام  26، قانون رقم 17. انظر املادة 2006يد الذي اعتمد يف عام شخص من عدميي اجلنسية يف العراق أكتسبوا اجلنسية على أساس قانون اجلنسية اجلد 110.000أكثر من 11

كردي من عدميي اجلنسية   69.000ألكثر من  2011لعام  49. ويف سوريا، مسح املرسوم http://www.refworld.org/docid/4b1e364c2.html، عرب الرابط التايل: 2006
 باحلصول على اجلنسية.

أقوى لحماية  ا  وأساس الحياةفي  ةالقانونية يعطيهم بداية آمنهويتهم حماية جنسية األطفال و

 جورديماتاسة: مفوضية الالجئين/تحقيق إمكاناتهم الكاملة. صوروحقوقهم 

http://www.refworld.org/docid/4b1e364c2.html
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، 2016والنصف األول من عام  2015عام وخالل  الوطنية.الوثائق الثبوتية املدنية و حوال األ اجلنسية ووثائقالوصول إىل اإلجراءات املتبعة الكتساب 
شخص املشورة حول مسائل تتعلق  3320 كما تلقى ،  ساب اجلنسية العراقية أو تأكيدهاحول اكتشخص من املشورة القانونية  1500استفاد حوايل 

 .باجلنسية والوثائق
 

يف عام و . من حيث توفر الوثائق واألسر املتضررة من الصراعات يواجهها النازحنيحلل التحديات اليت قية العراكما تعمل املفوضية مع احلكومة 
الستبدال ديدة يف بغداد والنجف اجل" التوثيق"مراكز إعادة  العراقيتني يف تأسيس أثنني منالداخلية و اوهجرة واملهجرين  وزاريتاملفوضية دعمت ، 2014

من مناطق النزاع مثل املوصل وصالح الدين واالنبار ودياىل اليت فرت املدنية وجوازات السفر وشهادات امليالد للعائالت النازحة داخليا حوال وثائق األ
فظة حمامن يف عدة مواقع الوثائق الثبوتية إصدار واستبدال ب، بدأت مديرية اجلنسية العراقية أيضا 2016بعد النزوح من الفلوجة يف عام و وكركوك. 

حيث املساعدة القانونية من خالل املفوضية وشركائها، نازح طفل  7000تلقى أكثر من ، 2016وحىت منتصف عام  2015عام ومنذ  االنبار.
 .أحوال مدنيةاحلصول على وثائق متكن معظمهم من 

 

 الحق في الجنسية والهوية القانونية: المعايير الدولية واإلقليمية
على اتفاقية حقوق ومشال أفريقيا مبصادقتها تتميز منطقة الشرق األوسط و تبنت الدول يف الشرق االوسط بعض املبادئ واملعايري الدولية الرئيسية. 

تميز جنسية ومحل أسم وتسجيل والدهتم على الفور. وعالوة على ما سبق، تعلى حق مجيع األطفال يف اكتساب منها  7املادة واليت تنص الطفل، 
حق مجيع األطفال يف التسجيل منه  24املادة والذي تعزز لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، لعلى نطاق واسع املنطقة أيضاً بانضمامها 

 التمييزمجيع أشكال إىل اتفاقية القضاء على ومشال أفريقيا مجيع الدول يف منطقة الشرق األوسط أيضا  انضمتوقد ويف اكتساب جنسية.  فور والدهتم
 .12طفاوهامبنح جنسيتها ألحقا مساويا حلق الرجل فيما يتعلق منها حبق املرأة ( 2) 9املادة واليت أقرت ضد املرأة )سيداو(، 

 

وهذه املبادئ تعززها الصكوك القانونية اإلقليمية مثل عهد حقوق الطفل يف 
يكون مسجاًل عند ، والذي يقر حبق الطفل يف محل اسم وجنسية وأن 13االسالم

الوالدة. ويدعو العهد أيضا الدول األطراف لـ "بذل مساعيها احلثيثة حلل مشكلة 
انعدام اجلنسية ألي طفل يولد على إقليمها، أو يولد ألحد رعاياها خارج 

ز إسقاطها عن أي شخص بشكل يؤكد بأن لكل شخص  احلق يف التمتع جبنسية وال جيو 14إقليمها". وباملثل، فإن امليثاق العريب حلقوق اإلنسان
، ويدعو الدول إىل ضمان املساواة بني 1948تعسفي أو غري قانوين، وكذلك احلال بالنسبة للحقوق الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 

 الرجال والنساء فيما يتعلق بالتمتع مبجموعة احلقوق املنصوص عليها يف امليثاق.
 

مع كل دولة على حدة لدعم التنفيذ الفعال وهذه الصكوك، تعاونت املفوضية أيضا مع اوهيئات اإلقليمية الرئيسية، مبا يف ذلك باإلضافة إىل العمل و 
مثل ضعف األطفال  اإلقليمية لتحديد القضايا واالحتياجات امللحةاملؤمترات واحلوارات  ، هبدف عقدجملس التعاون اخلليجي وجامعة الدول العربية

 الالجئني غري املسجلني، وتعزيز املعايري الدولية وتبادل املمارسات اجليدة وحتديد احللول.
 
 

                                                           
 من اتفاقية سيداو. 9أبدت عدد من الدول يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا حتفظات على املادة 12
عهد حقوق الطفل يف . أنظر منظمة املؤمتر اإلسالمي، 2005( لوزراء اخلارجية املنعقد يف صنعاء، اجلمهورية اليمنية يف حزيران 32اعتمد عهد حقوق الطفل يف اإلسالم يف املؤمتر اإلسالمي رقم)13

 .http://www.refworld.org/docid/44eaf0e4a.html، عرب الرابط التايل: 2005، حزيران اإلسالم
 -اإلمارات العربية املتحدة -سوريا -السعودية-قطر -فلسطني -ليبيا -لبنان -الكويت -األردن -العراق -البحرين -هناك ثالثة عشر دوله أطراف يف امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، وهي اجلزائر  14

من اتفاقية عام  9-5اجلنسية أيضا يف املواد  وقعت أربع دول على امليثاق لكن مل تصادق عليه بعد، وهي: مصر وتونس والسودان واملغرب. ويرد مفهوم احلماية من احلرمان التعسفي من اليمن، يف حني
 بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية. 1961

http://www.refworld.org/docid/44eaf0e4a.html
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 السوريةالة احلمعاجلة انعدام اجلنسية يف 

املهجرين من سوريا حالياً يقرتب وعدد . 15اآلن أكرب حالة الجئني يف العامل حتت والية املفوضيةيعترب ما بتسريع ظهور يف سوريا أسهمت حالة الصراع 
 . جنسيتهمإىل حنو نصف عدد سكاهنا مع انفصال العديد منهم عن أفراد أسرهم دون أن يكون حبوزهتم وثائق ثبوتيه وهويتهم أو صلة القرىب بأسرهم أو 

 

ا إىل املساعدة اإلنسانية. وقد بدأ ما يقرب ماليني طفل داخل سوري 6مليون طفل سوري يف الوقت الراهن كالجئني، يف حني حيتاج  2.5ويعيش حنو 
مولود سوري جديد أوىل حلظات حياهتم كالجئني، يف الوقت الذي بلغ فيه عدد األطفال دون الرابعة من العمر الذين ولدوا خالل  300.000من 

ء األطفال حيملون اجلنسية السورية، يالحظ طفل الجئ سوري. ويف حني أن الغالبية العظمى من هؤال 709.000فرتة الصراع الدائر يف سوريا حنو 
ني أهنم يكتسبون اجلنسية بشكل حصري من خالل آبائهم. ومما يثري القلق يف هذه املسألة بشكل خاص أن الصراع الدائر قد ترك ربع أسر الالجئ

اجلنسية إذا ما بقوا بدون وثائق قانونية تربطهم السوريني بدون أباء ميكنهم اثبات جنسية الطفل، األمر الذي يعرض هؤالء األطفال خلطر انعدام 
 .16بآبائهم

 
 

جلنسية إذا أصبح والبالغني الذين نزحوا بسبب النزاع وتعرضت وثائقهم أيضاً للتلف أو املصادرة أو الفقدان قد يواجهون بعض املخاطر املتعلقة بانعدام ا
على  املواقع. ويرتتبدة من سوريا واليت تشري إلتالف السجالت املدنية األصلية يف بعض استبدال وثائقهم ضربًا من املستحيل وفقًا للمعلومات املتوار 

واليت ميكن أن تؤثر بدورها أيضا على اكتساب الطفل  -غياب هذه الوثائق أيضا التأثري على تسجيل حاالت الطالق والوفاة والزواج وامليالد الالحقة
الصراع يف سوريا أيضا إىل خماطر تتعلق بالنزوح القسري وتوفري األمن واحلماية بني اجملموعات السكانية . وعالوة على ما سبق، أدى 17السوري للجنسية

 اليت كانت تعاين بالفعل من انعدام اجلنسية يف سوريا، مبا يف ذلك بعض السكان من األكراد.
 

األزمة السورية بعرقلة قدرة األفراد يف احلصول على اجلنسية أو إثباهتا وقد قامت املفوضية السامية لشؤون الالجئني بدراسة الكيفية اليت تتسبب فيها 
املفوضية على على شكل وثائق ثبوتية، جنبًا إىل جنب مع املخاوف املتعلقة باحلماية الفورية وعلى املدى الطويل اليت تثريها هذه الثغرات. وقد ركزت 

حلالة النزوح داخل سوريا، وكيف ميكنهما خفض خماطر انعدام اجلنسية أو التخفيف من  استجابة القطاعات املختلفة لالجئني، وكذلك االستجابة
 وطأهتا، مع حتسني محاية النازحني وأمنهم وكرامتهم.

 

 داخل سورياوالحد منها  منع حاالت انعدام الجنسية
 ما قبل الصراعانعدام الجنسية في أوضاع معالجة حاالت 

لتجمعات سكانية معروفة تارخييًا بانعدام اجلنسية، مبا يف ذلك بعض السكان من األكراد  سوريا هي موطن
الذين أصبحوا باإلضافة إىل األفراد مثل البدون،  واملهاجرين القادمني منذ فرتات طويلة من دول أخرى يف املنطقة

 القانون.مبوجب على اكتساب اجلنسية عن طريق أمهاهتم قدرهتم عدميي اجلنسية نتيجة لعدم 
 

لجنسية، وهو ما األثر الكبري يف تسهيل اكتساب اآلالف ليف سوريا  49املرسوم كان العتماد ،  2011عام  ويف
 . 18يف العامل يف عام واحدحالة فردية خلفض انعدام اجلنسية ميثل أكرب 

                                                           
وقطر اص الذين هم حتت والية املفوضية يف اجلزائر والبحرين ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا واملغرب وسلطنة عمان مجيع اإلحصاءات الواردة يف هذا التقرير تشري إىل األشخ15

 والسعودية وسوريا وتونس وتركيا واإلمارات العربية املتحدة والصحراء الغربية واليمن.
 ، عرب الرابط التايل:2014متوز  2نساء مبفردهن: صراع الالجئات السوريات من أجل البقاء، ، املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني16

http://www.refworld.org/docid/53be84aa4.html. 
 أعاله 4أنظر املالحظة  17
 عرب:  2012حزيران  18: عام من األزمات، 2011أنظر املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، االجتاهات العاملية 18

http://www.refworld.org/docid/4fdeccbe2.html. 

 1962االكراد املسجلني يف تعداد 
يف سوريا حيملون صفة "أجنيب"، أما 
غري املسجلني يف التعداد ذاته 
فيحملون صفة "مكتومني". ويف 
حني أن أي من الفئتني ال تعترب من 
املواطنني، مت السماح للفئة األوىل 
فقط التقدم بطلب اكتساب اجلنسية 

 . 2011يف عام 

http://www.refworld.org/docid/53be84aa4.html
http://www.refworld.org/docid/53be84aa4.html
http://www.refworld.org/docid/4fdeccbe2.html
http://www.refworld.org/docid/4fdeccbe2.html
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ووكالة التعاون التقين والتنمية  REACH)منظمة اإلعمار والتعليم وصحة اجملتمع )أجرته ، قدمت املفوضية الدعم الفين للتقييم الذي 2013يف عام و 
(ACTED) استكمال إجراءات التقدم للحصول على من بنجاح الذين متكنوا إىل إقليم كردستان العراق عدميي اجلنسية النازحني عدد األكراد  لتحديد

خالل اكتسبوها  49من الذين تقدموا للحصول على اجلنسية السورية مبوجب املرسوم  %98خلص التقييم إىل أن وقد . مغادرهتم لسوريااجلنسية قبل 
لمرسوم تنفيذاً لاجلنسية ة قد اكتسبوا من عدميي اجلنسي 104.000كان ما يقرب من ،  2013. وحبلول منتصف عام 19ثالثة أشهر من تقدمي الطلب

49.20 
 
 

إىل جعل  2012ومع ذلك، أدى اشتداد النزاع وانعدام األمن يف عام 
عملية التقدم للحصول على اجلنسية السورية أكثر صعوبة نتيجة لصعوبة 
التحرك وتعطل اخلدمات احلكومية بشكل متزايد. وباإلضافة إىل ذلك، مت 

األكراد عدميي اجلنسية قسرا من سوريا قبل التقدم تشريد العديد من 
. وبالنظر 1962بطلب للحصول على اجلنسية السورية، بينما ال يزال آخرون غري مؤهلني للحصول على اجلنسية كوهنم غري مسجلني يف تعداد عام 

الهتمام هبذه املسألة يف الوقت احلايل للتأكد من حتديد إىل التقدم الذي أحرزته سوريا يف املاضي يف حل انعدام اجلنسية، هناك حاجة إىل جتديد ا
هتا اليومية احللول ألي حاالت انعدام جنسية عالقة يف البالد، كون تلك احلاالت اليت تفتقر إىل جنسية من املرجح أن تواجه اآلن صعوبة أكرب يف حيا

 والبقاء على قيد احلياة.
 

 

 تعزيز الحمايةمنع حاالت انعدام الجنسية و 
القدرة على محاية أولئك الذين حيملون اجلنسية السورية داخل سوريا يهدد الصراع 

حدد استعراض احتياجات احلماية لكل ، 2015ويف عام  .وهويتهم القانونية
األساسية  املخاوفاالفتقار لوثائق األحوال املدنية كإحدى  مسألةWoS) )سوريا 

اليت تبعث على القلق بالنسبة لألسر املتضررة من النزاع والنازحني داخليا، حيث 
 .21القلق األولواحدة من مسائل احلماية الثالث ذات األولوية، يف حني أشار أكثر من الثلث إىل أهنا مصدر  هاأهنا تعترب  املناطق٪ من 91أكدت 

 

 الوصول إىل أماكن أكثر أمنا داخل سورياعلى املواطنني وقدرة حرية التنقل واستبداوها املدنية حوال وثائق األيف احلصول على املتمثلة صعوبات وتعيق ال
التأقلم من قدرة األسر على حيد الوصول إىل اخلدمات وفرص العمل، وبالتايل حوال املدنية يعرقل وجود وثائق األباإلضافة إىل أن عدم . 22أو خارجها
العديد من النساء  األمر الذي أضطر ، قد تعرضت للتدمري أو اخلرابما يقرب من نصف مستشفيات البالد تشري التقارير إىل أن النزاع. و مع تبعات 

شهادة للحصول على  يستوجبه القانوني الوالدة الطيب الذإخطار  األحيان علىيف كثري من احلصول ودون ، يف ظروف قاسيةكل يوم للوالدة 

                                                           
أجنيب تقدموا بطلبات للحصول على  544فردا. وقد وجدت الدراسة أن من بني  1974أسرة تضم  393، ومشلت 2013واقع يف حمافظة دهوك يف متوز أجريت هذه الدراسة يف خميم دوميز ال19

/  REACH)عمار والتعليم وصحة اجملتمع )منهم على اجلنسية، يف حني أن جمموعة صغرية من الذين مشلتهم الدراسة مل حياولوا مرة أخرى احلصول على اجلنسية. منظمة اإل 531اجلنسية حصل 
 .2013متوز  ACTED) وكالة التعاون التقين والتنمية )

 

 http://www.unhcr.org/51b1d63cb.html، عرب: 2013حزيران  19اجلمهورية العربية السورية،  -2012املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، التقرير العاملي 20
 

مصطلح "وثائق األحوال املدنية" لإلشارة إىل بطاقات اوهوية الشخصية، فضال عن وثائق تسجيل األحداث احليوية )شهادات امليالد والزواج  2015يستخدم استعراض احتياجات احلماية لعام  21
 ، عرب الرابط التايل: 2015، تشرين األول 2015استعراض احتياجات احلماية لعام  قطاع احلماية لكل سوريا،يف والطالق والوفاة(. 

%20Not%20protected.pdf-syria.org/WoS%20Protection%20Needs%20Overview%202015%20-http://hno. 
 

ه الرمسية للجمهورية العربية ، السيد تشالوكا بياين، يف اختتام زيارتأنظر املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان، بيان أدىل به مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين حبقوق األنسان للنازحني داخليا22
 .https://shar.es/1uszOm، على الرابط التايل:2015أيار  19، 2015أيار  19إىل  16من  -السورية

http://www.unhcr.org/51b1d63cb.html
http://hno-syria.org/WoS%20Protection%20Needs%20Overview%202015%20-%20Not%20protected.pdf
http://hno-syria.org/WoS%20Protection%20Needs%20Overview%202015%20-%20Not%20protected.pdf
https://shar.es/1uszOm
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خدمات السجل املدين مل تعد تعمل يف العديد من املناطق اخلاضعة لسيطرة إضافة إىل أن  املدنية، تدمريا للسجالتشهدت سوريا أيضا وقد . 23امليالد
 .ةغري الدولجهات أخرى 

 

احتياجات  استعراضة يف لتخفيف من خماطر احلماية األخرى احملددكان له أثر كبري يف ااملدنية  حوال حتسني فرص احلصول على وثائق األوقد تبني بأن 
تكوين األسرة، املرتبطة باالنفصال األسري من خالل حتسني سجالت األحوال املدنية مسائل . وهذا يشمل املساعدة يف حل 2015عام احلماية ل

الثبوتية وثائق الحتسني فرص احلصول على  من خاللأعمار األطفال وتعزيز التمتع حبقوق امللكية ألطفال والتوظيف من خالل توثيق عمالة االتصدي لو 
 .24يف إثبات حيازة األراضيتسهم اليت 

 

، واالستجابة لهالعنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس الوقاية من مبادرات جرى دجمها يف الوثائق املتعلقة بملواجهة التحديات  املبذولة اجلهودو 
ميكن أن يعيق . 25صعوبة أكرب يف تسجيل الوالدات اجلديدةجيدن قد وهذا النوع من العنف ضحايا وقعن ايت هناك أدلة على أن النساء اللو نظراً إىل أن 

أو تسجيل األطفال الذين الزواج مرة أخرى قانونياً  املمتلكات أوعلى وراثة عدم وجود شهادات الوفاة والطالق قدرة النساء األرامل أو املطلقات أيضا 
 الالحقة. ولدوا من خالل العالقات

 

من اإلدارات الكثري للتدمري وغريها  املدنية ة للسجالت إدار  55ال يقل عن تعرض ما مع و 
تعمل الستجابة لالحتياجات املتزايدة، ايف سبيل تكافح ال زالت و اليت تعاين شح املوظفني 

 والحتسهيل إصدار وثائق األهدفه لدعم الفين لمشروع على املفوضية مع وزارة الداخلية 
لقطاع الصحي اأيضا اجلهود الرامية إىل توسيع قدرات وتكثف املفوضية . واستبداوها املدنية

واحلصول ماهرات ابالت ى يد قحدوث حاالت الوالدة علضمان يف للمساعدة وامتداده 
الفرتة ما بني كانون الثاين وتشرين األول لعام  اجلدد. ويفخطار الوالدة الطيب للمواليد على إ

على حالة والدة  157.000أكثر من حدوث ، ضمنت تدخالت القطاع الصحي 2015
البنية بناء و إعادة تأهيل أيضا بدعم الشركاء يف اجملال اإلنساين ويقوم . يد قابالت ماهرات

 .الصحية األمومة والطفولة مبا يف ذلك مراكز ،التحتية املدمرة
 

 
املفوضية التدخالت  تاحلماية، دعماملرتبطة بتحديات مواكبة اليف يساعدهم اجملتمع املدين كمورد هام الذي يقدمه دعم للالسوريني حتديد مع و 

إىل زيادة هذه  2016وهتدف املفوضية حبلول هناية عام لتوعية اجملتمعية. متطوع ل 1200خدمة جمتمع و كزمر  52اجملتمعية اليت تشمل شبكة من 
خدمة كز مر  18ـ بإضافة وحدات متنقلة لسيتم استكمال القدرات التوعوية متطوع توعية جمتمعية، و  2000جمتمع وخدمة مركز  80الشبكة إىل 

 للوصول إىل املناطق النائية.جمتمع 
 

                                                           
، عرب الرابط التايل: 2014آذار  19من النساء احلوامل يف سوريا حباجة للرعاية الطارئة.  200.000صندوق األمم املتحدة للسكان، حيذر الصندوق من وجود ما يقدر بنحو 23

unfpa-warns-care-urgent-need-syria-women-pregnant-200000-http://www.unfpa.org/press/estimated مع تقديرات تشري إىل أن حنو(
 أجننب يف ظروف قاسية يومياً(. 2014أمرأه سورية يف عام  1480

، عرب الرابط التايل: 2016ملكتب املفوضية يف سوريا، شباط  2015تقرير  -محاية ودعم النازحني يف سوريالالجئني، أنظر املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون ا24
http://www.refworld.org/docid/56cac3254.html حوال املدنية(. انظر أيضا مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، )حتديد حتديات احلماية املرتبطة بنقص وثائق األ

 : سوريا، عرب الرابط التايل: 2016استعراض االحتياجات االنسانية لعام 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_hno_syrian_arab_republic.pdf 

 ، عرب الرابط التايل:2007مركز اينوسنيت لألحباث التابع ملنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(، تسجيل املواليد والصراع املسلح، 25
http://www.unicef.org/protection/birth_registration_and_armed_conflict%281%29.pdf 

بمثابة المدنية وال حوثائق األوخارجها تعتبر  في سوريا
بطيف واسع من الحقوق األساسية. صورة: أساس لالستمتاع 
 .مفوضية الالجئين

http://www.unfpa.org/press/estimated-200000-pregnant-women-syria-need-urgent-care-warns-unfpa#sthash.FNAEz7JP.dpuf
http://www.unfpa.org/press/estimated-200000-pregnant-women-syria-need-urgent-care-warns-unfpa#sthash.FNAEz7JP.dpuf
http://www.refworld.org/docid/56cac3254.html
http://www.refworld.org/docid/56cac3254.html
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_hno_syrian_arab_republic.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_hno_syrian_arab_republic.pdf
http://www.unicef.org/protection/birth_registration_and_armed_conflict%281%29.pdf
http://www.unicef.org/protection/birth_registration_and_armed_conflict%281%29.pdf
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غريهم من الفئات املستضعفة ميلكون معلومات و  من النزاع داخليا واملتضررينمن أن النازحني  يف التأكداجملتمعي عد النهج القائم على الدور ويسا
يف عام و . اواستبداوه هاوجتديدالوثائق لحصول على لددة من املساعدة املتاحة وهم احملشكال األو  حديثة حول توافر خدمات التسجيل املدين وإجراءاهتا

يف معظم جوانبها املشورة وقد ركزت حمافظات.  10يف نازح داخليًا  27.414القانونية إىل واملشورة ، قدمت املفوضية وشركاؤها املساعدة 2015
 .واستبداوها كيفية احلصول على شهادات امليالد والزواجعلى  

 

 القانونية الورطنيةرطر تعزيز األ
، بصرف النظر عما إذا كان نسبه لوالدهعند الوالدة على أساس للجنسية تلقائيا الطفل من أب سوري على اكتساب ينص قانون اجلنسية السوري 

هم سوريني آلباء والنازحني داخليا ممن ولدوا  من املهم أن نالحظ أن مجيع األطفال الالجئنيوبالتايل، . 26سوريا أو خارجهامكان والدته داخل 
 والدهتم. منذ حلظة مواطنني سوريني 

 

اصة خبإثبات جنسيتهم السورية، و يف هناية املطاف اجلنسية إذا أصبح من املستحيل بالنسبة وهم يصبحوا عدميي  السوريني أنومع ذلك، ميكن لألطفال 
 .همنسبتثبت هويتهم القانونية و ن آبائهم وبدون أي سجالت أو وثائق عقسرا منفصلني النزوح تركهم إذا 

 

األطفال الذين مينح استثناء على قانون اجلنسية السوري  هذا اخلطر، حيث نص اليت تسهم يفوقد مت حتديد بعض الثغرات يف التشريعات الوطنية 
ن منحها ال ميكاحلماية إال أن هذه ن الناحية القانونية تعذر أثبات األبوة معلى اجلنسية عن طريق أمهاهتم إذا  حق احلصولسوريات ألمهات يولدون 
متاحة فقط  فيهم الالجئني، فإن اجلنسية لألطفال املولودين خارج البالد، مبابالنسبة ، وباملقابل. 27األراضي السوريةطفال الذين يولدون داخل إال لأل

، 1957لعام  376القانون رقم  ا لقانون األحوال الشخصية السوري وهوفقوعالوة على ذلك، و . اتدون استثناء األبوةنسب لألطفال من خالل 
ال الذين ولدوا خارج إطار األطفويشمل ذلك ألطفال املعرضني للخطر أن تواجه صعوبة يف احلصول على شهادات امليالد، ميكن حلاالت معينة من ا

 .28زواج بني األديانالحاالت ألطفال الذين يولدون يف بعض إضافة إىل اوادث العنف اجلنسي، نتيجة حلالذين ولدوا  الزواج وأولئك
 

مشروع تعديل إىل سوريا  تأشار الطفل،  جلنة حقوقأمام ، أثناء االستعراض الدوري 2012يف عام و 
قدم املساواة مع  لتكون علىأبنائها حبق املرأة يف منح جنسيتها إىل من شأنه االعرتاف قانون اجلنسية على 
أيضا إىل أمهية مع اإلشارة ، املشار اليه التعديلعتماد تواصل دعوهتا الاملفوضية ال زالت . و 29الرجل

تسجيل املواليد  والذي جعلالشخصية، األحوال على قانون  2007الذي أدخلته سوريا يف عام تعديل ال
 .من حيث املبدأ عامليا وإلزاميا

 
 

األحوال قانون أمهية تعديل "إىل جلنة حقوق الطفل  أشارتثغرات يف اإلطار القانوين، من ل ما تبقى وحل
املختلطة واختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية األطفال لالعرتاف الكامل جبميع حاالت الزواج الشخصية 

، أوصت جلنة القضاء على مماثل على حنوو  30."وتسجيلهم بشكل صحيحاملولودين خارج إطار الزواج 
املرأة والرجل األحوال الشخصية لضمان متتع  شامل لقانونإصالح بضد املرأة مجيع أشكال التمييز 

                                                           
 .http://www.refworld.org/docid/4d81e7b12.html، عرب الرابط التايل:1969تشرين الثاين  24قانون اجلنسية، اجلمهورية العربية السورية،  -276املرسوم التشريعي 26
 املرجع السابق27
شباط  9من االتفاقية: اتفاقية حقوق الطفل: املالحظات اخلتامية: اجلمهورية العربية السورية،  44أنظر جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل، النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة  28

2012 ،4-CRC/C/SYR/CO/3 عرب الرابط التايل:43، يف الفقرة ،http://www.refworld.org/docid/5305e86f4.html. 
 املرجع السابق29
 املرجع السابق30

دليال  للطفل على هوية ميالد الشهادة توفر 

س. . صور: المفوضية / والديه، وبالتالي جنسيته

 ريتش

http://www.refworld.org/docid/4d81e7b12.html
http://www.refworld.org/docid/5305e86f4.html
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، من وهذه اإلصالحات املقرتحة، إذا ما حتققت31الزواج والطالق".حاالت املواليد والوفيات و مجيع وذلك هبدف تسهيل تسجيل "متساوية،  حبقوق
نتيجة للصراع والتشريد ألطفال السوريني النعدام اجلنسية اليت يواجهها ادية اجلخاطر حمتمل امل وتقلل بشكلبه املعمول سن اإلطار القانوين ا أن حتشأهن

 حيازهتم لوثائق ثبوتية.وعدم وانفصاوهم عن أسرهم 
 

قانون )د( من  3انعدام اجلنسية يف التشريعات الوطنية، مثل املادة لتنفيذ الفعال للضمانات القائمة ضد حشد التأييد لتقدم املفوضية الدعم الفين يف و 
، إذا كان خبالف ذلك سيصبح من عدميي حلصول على اجلنسية السوريةباحق كل طفل يولد يف البالد  اجلنسية السوري والذي يضمن من حيث املبدأ

 .اجلنسية
 

 انعدام الجنسية في االستجابة لالجئين السوريين مسائلدمج 
لتعرض مربرة من ا لديهم خماوفهم الذين األفراد وهؤالء . أيضا عدميي اجلنسيةأن يكونوا من بعض األفراد داخل جمتمع الالجئني السوريني ميكن ل

تعريف مبوجب إطار حمميني أيضا هم عدميي اجلنسية  ممنالالجئني و . قوانينهاأي دولة يف إطار وال يعتربون مواطنني يف  ، ةدهم األصليلالضطهاد يف بال
 .32اجلنسية على أساس حالة انعدامينطبق فقط مقارنة مبا وفقا للقانون الدويل املعاملة مستوى أعلى من يوفر ، والذي الالجئني

 

الفريق العامل املعين باحلماية رتبطة بانعدام اجلنسية من خالل املماية يتصل مبسائل احل التأييد فيماالربامج وحشد يتم تنسيق  على املستوى الوطين،
تسجيل نسبة جهود متضافرة لزيادة انطلقت منها اليت وهي اخلطة ، (3RPاخلطة اإلقليمية لالجئني واملرونة )ضمن  كل بلد  الوكاالت يفاملشرتكة بني 

 منفصلني عنهم.  وأبإبائهم طفال الالجئني غري مصحوبني األلحاالت اليت يكون فيها تستجيب على حنو مناسب لاملواليد و 
 

 وحمايتهم عديمي الجنسيةممن هم أيضا تحديد الالجئين السوريين 
منذ اللحظة توضيح ال. وهذا يشمل محاية دولية ممكنةأفضل على يف إطار محاية الالجئني، تسعى املفوضية لضمان حصول مجيع الالجئني السوريني 

تعريف استيفائهم لشروط ، شريطة 1951أن األشخاص عدميي اجلنسية حيق وهم احلصول على احلماية الدولية اليت توفرها اتفاقية الالجئني لعام األوىل ب
 33.(2) أ1 الالجئ املنصوص عليها يف املادة

 

املتعلقة  تفصيليًا باملسائلاهتماما املفوضية  تأول، بشكل أكثر فعالية وموثوقية عند البت يف طلبات منح صفة الالجئالقرار  أصحابدعم ولغايات 
وتقدم . 34احلصول على وثائق يف مبادئها التوجيهية بشأن احتياجات احلماية الدولية لألفراد من سوريا والعراقوإمكانية  اجلنسية وخماطرهابانعدام 

تقييم طلبات اللجوء اخلاصة اليت تنطوي على مسائل تتعلق بانعدام ب ةولعملياهتا املتعلقلحكومات املنفرد حسب الطلب لالدعم التقين  املفوضية أيضا
 .احلصول على وثائقإمكانية حالة اجلنسية أو  اجلنسية أو

 

وضعت املفوضية بروتوكوالت تسجيل إقليمية ماية" يف بلد اللجوء، احلإىل مدخاًل يف كثري من األحيان "يعترب التسجيل مع املفوضية وبالنظر إىل أن 
احلصول  إمكانيةو  مسائل احلمايةو  السكانية خاص ملالحمهميالء اهتمام ، مع إسوريا وتسجيلهممتخصصة لضمان حتديد الالجئني عدميي اجلنسية من 

                                                           
، CEDAW/C/SYR/CO/1، 2007زيران ح 11ية، أنظر جلنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(ـ املالحظات اخلتامية، اجلمهورية العربية السور 31

 .http://www.refworld.org/docid/468b5bf02.html، عرب الرابط التايل:34و 33يف الفقرات 
، فضال عن مبدأ عدم معاقبة الدخول غري القانوين واإلقامة يف سياق طلب 1951قية الالجئني لعام من اتفا 33ويشمل ذلك، من بني مجلة أمور أخرى، حظر صريح للرتحيل القسري مبوجب املادة 32

، عرب 137، صفحة 189، سلسلة معاهدات األمم املتحدة، اجمللد 1951متوز  28. انظر قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ، االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني، 31للحماية الدولية، مبوجب املادة 
 .http://www.refworld.org/docid/3be01b964.htmlالرابط التايل: 

 املتعلقة حباالت الالجئني حتديدا على "كل شخص ال ميلك جنسية". أنظر املرجع السابق. 1951( من اتفاقية عام 2)أ1تنص املادة  33
، عرب الرابط 2015، التحديث الرابع، تشرين الثاين اعتبارات احلماية الدولية فيما يتعلق باألشخاص الفارين من اجلمهورية العربية السوريةأنظر املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني،  34

أيار  31، املبادئ التوجيهية لألهلية عند تقييم احتياجات احلماية الدولية لطاليب اللجوء من العراق. املفوضية، /:www.refworld.org/docid/5641ef894.htmlhttp/التايل:
2012،HCR/EG/IRQ/12/03  :عرب الرابط التايل.refworld.org/docid/4fc77d522.htmlhttp://www ،تشرين  27، موقف املفوضية من العودة إىل العراق. املفوضية
 .http://www.refworld.org/docid/544e4b3c4.html، عرب الرابط التايل: 2014األول 

http://www.refworld.org/docid/468b5bf02.html
http://www.refworld.org/docid/3be01b964.html
http://www.refworld.org/docid/5641ef894.html
http://www.refworld.org/docid/4fc77d522.html
http://www.refworld.org/docid/544e4b3c4.html
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ن سوريا بـ عدد الالجئني الكرديني عدميي اجلنسية م يف العراق، على سبيل املثال، حددت املفوضيةو . دهم األصليةعلى أشكال معينة من الوثائق يف بال
 .الجئ كردي 1.144

 

شهادات ميالد أو قد ال ميلكون املنطقة، إحدى دول على الفور إىل ونزحوا بعض األطفال الالجئني السوريني، وال سيما أولئك الذين ولدوا يف سوريا و 
مثل الوثائق الطبية أو  املفوضية بقبول وثائق أخرىتنظر ، ميالدهمشهادات لاألطفال الالجئني ويف احلاالت اليت يفتقر هبا وسيلة للحصول عليها. أي 

جتري املفوضية الطفل، متاما إجياد أي وثائق ختص فيها  يتعذريف احلاالت اليت أما العائلية. روابطهم و تهم هويحتديد شهادات الشهود للمساعدة يف 
احلاالت أي من باألطفال أو  القانوين واإلجتاردف منع التبين غري هبحة العالقة بني الوالدين والطفل للتحقق من صأفراد األسرة مع خمتلف مقابالت 

 .للتهديد األطفالتعرض حياة األخرى اليت ميكن أن 
 

األسرية وجنسيتهم )أو بلدهم األصلي، يف حالة  هوياهتم وصالهتميف توثيق ألطفال الالجئني درجة إضافية من احلماية لالتسجيل مع املفوضية ويوفر 
كل من ملفوضية يف  باستخدام املقاييس احليوية على النحو الذي تقوم به االتسجيل  عدميي اجلنسية( اليت ال ميلكون باألصل أية وثائق إلثباهتا. ويعزز

ألغراض األمهية  يف منتهىهذا أمر و وتكوين األسرة. القرابة املعلنة لدرجة احلماية من خالل توفري سجالت موثوقة مفهوم لبنان واألردن والعراق ومصر 
 ساسية للبلدان املستقبلةاألتطلبات وبنية تكوينها من املالتحقق الدقيق من هوية األسرة يعترب من أشكال القبول حيث ذلك  إعادة التوطني وغري

 .لالجئني
 

مرة تعيد املفوضية التأكد اخلاصة بإعادة التوطني، إجراءات املقابلة خالل و . املعرضني للخطرنسية الالجئني عدميي اجلإعادة توطني  احلاجة إىلتربز وقد 
جنسيتهم حالة كون فيها عدميي اجلنسية يف احلاالت اليت ت إذا كانواويشمل ذلك التأكد ما تقييم الوثائق، من هوياهتم وأوضاعهم القانونية عرب أخرى 

 .ةغري مؤكد
 

 وتوثيقه رطفل الجئ سوري تسجيل كل
تسجيل األطفال الالجئني السوريني هتدف إىل ضمان تنسيقية إقليمية  اسرتاتيجيةاملفوضية وضعت ، (3RPاإلقليمية لالجئني واملرونة ) إطار اخلطةيف 

 :يف مخسة أهداف أساسية االسرتاتيجيةحمور هذه ويتمثل وتعزيز محاية األطفال.  ،ملنع حاالت انعدام اجلنسيةوتوثيقهم عند الوالدة 
  املفوضية.جانب مجيع املواليد من الالجئني يف الوقت املناسب من تسجيل 
  شهرا من والدهتم من خالل  12شهادة ميالد رمسية يف غضون على املفوضية الذين يقعون ضمن دائرة اهتمام حصول املزيد من األطفال

للحاالت اليت تواجه أخطار ودعم التدخالت  ل الثغرات يف القوانني والسياساتحو التسجيل املدين، العناية الصحية لألمهات و تعزيز نظم 
 معينة.

  فيها تقدير وفهم ودعم للتسجيل املدين لألحداث احليوية.اتصال ثنائي االجتاه خللق بيئة عات احمللية بشكل إجيايب عرب األسر واجملتمإشراك 
  تتصدى املزيد من األطفال من االستفادة من وثائق بديلة يتمكن على شهادة ميالد رمسية، الفوري احلصول يف احلاالت اليت يتعذر فيها

فرص الوصول إىل حلول ن ليد الرمسي يف وقت الحق وحتسملخاوف احلماية الفورية، يف حني ختدم أيضا كأساس الستكمال تسجيل املوا
 .دائمة

 على الصعيدين الوطين واإلقليمي. هالبيانات وحتليلاملنهجي لمع اجلاألدلة من خالل امج على إعداد الرب والتخطيط و حشد التأييد  رتكزي 
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وقد تبنت احلكومات املضيفة بالشراكة الوثيقة مع املفوضية جمموعة من التدخالت 
يبدأ كل طفل الجئ سوري حياته مع شهادة ميالد تكون مبثابة  اليت تضمن أن

 وتسهم وثائق األحوال املدنية اليت تثبت  .دليل على هويته ونسبه وجنسيته
يف تسهيل تسجيل املواليد  )مثل الزواج والطالق والوفاة( األحداث اوهامة األخرى
 .وتعزز متتع املرأة حبقوقها

 

ى مالئمتها لذا تعمل املفوضية على تعزيز أطر ونظم التسجيل املدين الوطنية ككل، مع الرتكيز على إمكانية الوصول، والقدرة على حتمل التكاليف ومد
جيري توثيقهم عند النسبة املئوية لألطفال الالجئني السوريني الذين ولدوا يف املنطقة ومل  اخنفضتلالجئني. ومن خالل االستفادة من هذه التدخالت، 

 على املستوى اإلقليمي. 2015% فقط يف عام 7إىل  2012% يف عام 35شهادة ميالد وال إخطار والدة طيب( من  دونالوالدة )
 

 أكثر يسرا  تسجيل المواليد والزواج إجراءات جعل 
تعمل املفوضية مع السلطات احلكومية واملنظمات غري ، 3RP))لالستجابة املتعلقة حبماية الطفل يف اخلطة اإلقليمية لالجئني واملرونة عنصر أساسي ك

الربامج واوهياكل إطار تسجيل املواليد يف ا ولبنان واألردن والعراق ومصر لتسهيل يف تركياجملتمعات اليت تعرضت للتشريد احلكومية احمللية والدولية و 
 واخلدمات الصحية العامة.اجملتمعية ألنشطة االتابعة للمفوضية و  القائمة، مبا يف ذلك مراكز استقبال الالجئني

 

. وقد عملت املفوضية بالتعاون مع السلطات 35، مسألة يف غاية التعقيدسوريونمبا فيهم ال، كافة  غري املواطننيتعترب عملية تسجيل املواليد ليف لبنان، و 
وهي  تبسيط اإلجراءات من خالل قبول وثيقة واحدة، باملديرية العامة لألحوال الشخصية يف لبنان قامت ، 2013يف عام و لتسهيل هذه العملية. 
، أصدر وزير 2013أيضا يف عام و د. املواليد اجلدلتسجيل تسعى ليت سر اهوية الوالدين واحلالة االجتماعية لألكدليل على كتيب األسرة السورية،  

، 2015يف عام و يف لبنان. الذين يولدون ألطفال السوريني ل شهادات امليالدإصدار  تؤكد على وجوبحمللية الداخلية والبلديات توجيهات للسلطات ا
هذه التدابري إىل حد كبري وقد أسهمت لسوريني يف البالد. ا احمللية لتسهيل تسجيل املواليد اقدمت دائرة األحوال الشخصية يف لبنان توضيحات ملكاتبه

٪ من األطفال 98كمال هذا اإلجراء. ومن املالحظ أيضا أن ة جملموعة من الوثائق املطلوبة الستد عن طريق تقليل احلاجتسجيل املوالييف تيسري 
احلد األدىن من الوثائق الالزمة لبدء عملية تسجيل املواليد حيملون وثيقة إخطار الوالدة. وهذا يضمن أن األطفال وا تلقوا يف لبنان ولدني الذين السوري

يف حني أن اجلهود  هم،ونسبتهم هوياليت تثبت سنهم و  ةبعض األدلة الفوريم يضا أن األطفال حديثي الوالدة لديهكما يضمن هذا أالحق.   يف وقت
 جارية الستكمال إجراءات التسجيل الرمسي للمواليد.

 

التسجيل عند يف ضمن حق مجيع األطفال الذين ولدوا يف البالد بصورة ت وثيق مع املعايري الدوليةمرتبط بشكل وجود إطار قانوين وطين فتتميز بتركيا أما 
وعالوة على ذلك، تسجيل األطفال املولودين خارج إطار الزواج. لتبسيط متطلبات ، أصدرت احلكومة تعميما 2015تشرين األول يف و الوالدة. 
وهو تدبري بالغ ، اً جراء الزواج رمسيإلاليت تصدرها سلطات اللجوء  الرتكي االعرتاف بالوثائق الثبوتية مبوجب القانونسلطات التسجيل املدين يسمح ل
بناء على و . 36صالحيتهاأو انتهاء إما بسبب فقداهنا من سوريا لالستخدام صاحلة ثبوتية يف ضوء أن العديد من الالجئني يفتقرون إىل وثائق األمهية 

 السلطات احمللية لدعم التنفيذ الكامل واملستمر للقوانني ذات الصلة.املفوضية مع تشرتك وطين، القانوين الطار لإلعناصر احلماية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
السجل املدين احمللي. ويف حال صول أوال احلصول على إخطار الوالدة من املستشفى أو القابلة، ومن  م احلصول على شهادة ميالد من املختار وتقدمي شهادة امليالد لدى يتحتم على غري املواطنني احل35

جيل املواليد. وتبعاً لذلك، مثة ضرورة لتسجيل الشهادة لدى دائرة األجانب يف عدم استكمال هذه اخلطوات الثالث يف غضون سنة واحدة من تاريخ امليالد، ال بد من اللجوء للمحكمة الستكمال تس
 السفارة السورية.السجل املدين. وأخريا، إذا رغبت األسرة أيضا بنقل سجل الوالدة إىل سوريا، جيب توثيق شهادة امليالد لدى وزارة اخلارجية اللبنانية و 

، عرب الرابط التايل: 2016ملكتب املفوضية يف سوريا، شباط  2015تقرير  -أنظر املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، محاية ودعم النازحني يف سوريا  36
http://www.refworld.org/docid/56cac3254.html. 

http://www.refworld.org/docid/56cac3254.html
http://www.refworld.org/docid/56cac3254.html
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ل يسجحلكومة واملفوضية إلنشاء مكاتب خمصصة للتاتعاونت يف األردن، و 
ألزرق، جنبا إىل جنب مع البالد ومها الزعرتي واخميمني يف  أكرب يفاملدين 

نتظم اإلصدار امللضمان  ،األرديناملتنقل يف املخيم اإلمارايت تسجيل ال
وباإلضافة ملا شهادات امليالد جلميع األطفال الذين ولدوا يف املخيمات. ل

على ة املفروضاملتأخر للمواليد  غرامات التسجيلسبق، مت التنازل عن 
تعليمات داخلية لتسهيل  ةاألحوال املدنية األردنيدائرة ، وأصدرت الالجئني

إصدار شهادات ميالد جلميع األطفال الالجئني السوريني الذين ولدوا يف 
 البالد.

 
 

رمسي مجيع املخيمات لتحسني فرص احلصول على تسجيل لقضايا قانون األحوال املدنية وخدمات قضائية متنقلة يف كما أنشأت احلكومة حماكم رمسية 
حقوق املرأة يف امللكية وتعزز يف الوقت نفسه د، مواليد اجلدسهل عملية التسجيل الفوري للت الرئيسية اليتماية عترب هذا من تدابري احلويالزواج. حلاالت 

والسلطات اليت ختدم الدينية احملاكم وتساعد أيضا و الطالق أو وفاة الزوج. وحضانة األطفال واملرياث والنفقة، والزواج الشرعي يف حالة االنفصال أ
الزواج  باسموهو ما يعرف يف البداية بشكل غري رمسي )فيحال كانت قد متت  صبغة الشرعية عليهاوإضفاء حاالت الزواج تصديق يف املخيمات 
 زواج األطفال.حاالت دع ألفراد واألسر لر باإلضافة إىل تقدمي املشورة أيضا ل"العريف"(، 

 

وقد أرست احملاكم األردنية قواعد اإلثبات على أساس إفادات الشهود لتسهيل عملية املصادقة 
على حاالت الزواج غري ال موثقة، كما مت ختفيف متطلبات الوثائق الالزمة لتسجيل الوالدات 

الوثائق الثبوتية األصلية أو نسخ اجلديدة. ووفقا لقانون األحوال املدنية األردين، ال تقبل سوى 
مصدقة عنها لتسجيل الوالدات اجلديدة. وبالنظر إىل أن العديد من الالجئني مل يعودوا ميلكون 
وثائقهم األصلية، وضعت احلكومة سياسة تقضي بقبول نسخ عادية من الوثائق املطلوبة مسبقا، 

العملية. وقد أدت هذه التدابري إىل مضاعفة عدد األطفال الالجئني املولودين يف خميمات األمر الذي زاد إىل حد كبري فرص تسجيل املواليد يف هذه 
 .2013طفل يف  295طفل مقارنة بـ  3645مرة أكثر ومبجموع بلغ  12بنحو  2015وحصلوا على شهادات ميالد يف عام 

 

الذين يقعون ضمن قائمة اهتماماهتا، مبا يف ذلك أولئك الذين هم  األطفالاملواليد جلميع  يف عملية تسجيلإعطاء األولوية بيف العراق، تقوم املفوضية و 
وتشمل قبول  مرنة لتسجيل املواليد،يف إقليم كردستان العراق، اعتمدت السلطات إجراءات و من النزاع. ين نازحني داخليا أو متضرر أو جئني ال

هذه و أو كتيبات األسرة.  الزواج أو شهاداتسورية ثبوتية ألسر اليت تفتقر إىل وثائق شهادات املفوضية كدليل على هوية الوالدين واحلالة االجتماعية ل
إىل  2012يف عام  %30من كان من شأهنا رفع معدل تسجيل املواليد السوريني اجلدد املبادرات، جنبا إىل جنب مع املساعدة القانونية واملشورة،  

مجيع األطفال الالجئني إىل حصول ع السلطات حشد التأييد اليت قامت هبا املفوضية مأدت حماوالت . وعالوة على ذلك، 2015يف عام  73%
 إلقامة.أخرى لو ثبوتية وثائق على عاما  12السوريني فوق 

 

تقدم و اإلطار القانوين واإلداري احلايل. مبوجب تسجيل الغالبية العظمى من األطفال الالجئني السوريني الذين ولدوا يف البالد بنجاح يف مصر، مت و 
التبعات على أمهية التدخل املبكر لتجنب مع التأكيد حديثي الوالدة  مأطفاوهإتباعها مع مجيع األسر الواجب على املفوضية املشورة بشأن اإلجراءات 

 السلبية. 
 
 
 
 

: مفوضية الالجئين/ شهادة ميالده. صور للتو في األردن تلقى سوري الجئ طفل 
 كريستوفر هيرفج
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 القانونية والمشورة تعزيز المساعدة
تصميم االستجابات وفقاً تركيا ولبنان واألردن والعراق ومصر، مع كل من الزواج يف  حاالت واملشورة بشأن تسجيل املواليد و نشئت املساعدة القانونية أ  

 معينة. لتحديات لسياقها احملدد للتصدي 
 

دودة وصعوبة التنقل احململواجهة التحديات املتعلقة حبرية كنقطة دخول هامة الالجئني   استقباليف لبنان، على سبيل املثال، يتم استخدام مراكز و 
لدعم األسر السورية اللبنانية إجراء مشرتك يف مراكز االستقبال بني املفوضية ووزارة الشؤون االجتماعية تطبيق احلصول على اخلدمات القانونية. وقد مت 

إجراءات ة بشأن الفردياملشورة يتلقى اآلباء و والدة جديدة. حدوث فاهتم بعد لمفوضية لتحديث ملمراجعتهم لاحلصول على شهادات امليالد عند يف 
أية للحصول على ملقدمي املساعدة القانونية جيري حتويلهم على الفور اجلهات احلكومية ذات العالقة واملفوضية وشركائها، و  للمواليد مناملدين تسجيل ال

شخصا  3626املشورة بشأن تسجيل املواليد و شخص 14.100 ما يقرب ، تلقى2016يف النصف األول من عام و . قد حيتاجوهنامساعدة 
 املساعدة القانونية املباشرة يف استكمال إجراءات تسجيل املواليد.

 

اصة يف احلاالت األكثر خباستكمال إجراءات تسجيل املواليد، و يف مساعدهتم ألغراض لالجئني املقدمة تدعم املفوضية املساعدة القانونية ويف مصر، 
انتهت املفوضية أيضا وقد التحديات. مواجهة الثغرات و لسد تحديد الفرص املتاحة لالوصول إىل تسجيل املواليد كما أطلقت حبثاً بشأن فرص تعقيدا،  

من موعد الوالدة أشهر على األقل  قبل ثالثةاملفوضية االتصال مبكتب على ع الالجئني يتشجأهنا من شتسجيل املواليد حديثة حول نشرة من إعداد 
 فيها للمفوضية بالتدخل يف وقت مبكر يف احلاالت اليت تفتقر القانونيني شركاءللتقدمي املشورة القانونية يف وقت مبكر. وهذا يسمح باملتوقع للسماح 
املرور بسلسلة احلاجة إىل التغلب على دد، وبالتايل يف الوقت احملللوثائق األساسية املسبقة، وذلك لضمان إمكانية تسجيل الوالدة األسر الالجئة 

على وجه القانوين حققت تدخالت املفوضية، مبا يف ذلك املشورة والتمثيل  للمواليد. وقداملتأخر تسجيل بالكثر تعقيدا املرتبطة األجراءات اإل
حزيران إىل  2015حزيران املاضية )من  شهراً  12 سوريني على مدى الـ%حالة تسجيل ملواليد الجئني 92.2بلغ اخلصوص، معدل تسجيل 

2016.) 
 

بلغت نسبتها  زيادةمع  ،حتتاجهااملدنية اليت األحوال لحصول على وثائق لأسرة املشورة واملساعدة القانونية  26.000تلقت ما يقرب من يف األردن، و 
التسجيل يف ما يقرب من مليون الجئ سوري إىل فوضية وشركائها يف تركيا، وصلت املو بالعام السابق. مقارنة  2015يف عام يف احلاالت % 51

 فتدعميف العراق، أما النشرات اإلعالمية. إضافة إىل واملكاتب امليدانية للمفوضية،  خدمة اجملتمعمراكز خالل جلسات املشورة املقدمة يف املدين من 
واحدة من وكذلك تصاريح إقامة بوصفها  ،ى شهادات الزواج والوالدة والطالق والوفاةاملفوضية شركاء املساعدة القانونية ملساعدة الالجئني احلصول عل

 .احلماية األساسيةوظائف 
 

 للحماية والتغييربصفتها محركة االنخراط مع المجتمعات 
اخلدمة املهارات األساسية والقدرات واملعرفة ملواجهة حتديات جيلبون معهم أن الالجئني ( على إدراك 3RPتستند اخلطة اإلقليمية لالجئني واملرونة )

ل املدين. يسجتمكاتب الاملستشفيات و تقدمي املشورة ومرافقة األمهات اجلدد إىل عملية يف متطوعي توعية الالجئني تمعاهتم. وتدعم املفوضية جمل
املبكر، وهو الزواج الرمسية، يف حني تسعى أيضا لردع الزواج حاالت املواليد و أمهية اتباع إجراءات تسجيل حول لالجئني وتسدي احملاكم الدينية النصح 

 اليت ميكن أن تعيق تسجيل أي حالة والدة الحقة.إحدى مسائل احلماية 
 

ات واملتطلبات تسجيل املواليد وحتديد اخلطو الرمسية لجراءات اإلكتيبات بالتشاور مع الالجئني لتسليط الضوء على أمهية استكمال مت إعداد  وقد 
املشمولة بعمليات اخلطة اإلقليمية لالجئني مع اجملتمعات احمللية مشاركتها و كتيب إعالمي  300.000مت إنتاج أكثر من ، وبشكل إمجايلالضرورية. 

وسائط املتعددة، مبا يف مواد الكما مت استخدام تطلبات احلصول على شهادة ميالد يف كل بلد مضيف.  مبرفع الوعي اجملتمعي ( هبدف 3RPواملرونة )
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جيري تسجيل املواليد حول وأصحاب املصلحة الرئيسيني، مع أشرطة فيديو تعليمية  ، لرفع الوعي بني اجملتمعات احملليةةالفوتوغرافيالصور األفالم و ذلك 
 37اجملتمع يف مجيع أحناء املنطقة.مراكز خدمة يوميا يف مراكز التسجيل و بثها أمام األالف 

 

للتسجيل بني واعيد النهائية وامل هإجراءات تسجيل املواليد ومتطلبات كتيب يشرح 155.000يل املثال، مت توزيع أكثر من األردن وحده، على سبيف و 
ة حاالت الزواج غري الرمسيلتسجيل املعمول هبا جراءات بشأن اإلاجملتمعات تثقف ، جنبا إىل جنب مع املنشورات اليت صفوف الالجئني السوريني

، الذي خصصته املفوضية لالستفسارات واملعلوماتط تتم عرب اخلتمعات هو عملية مستمرة ومتواصلة ثنائي االجتاه مع اجمل واالتصال. بشكل قانوين
 .نيساعدة يف العديد من احملافظات واملكاتب امليدانية للمفوضية وشركائها القانونيباإلضافة إىل مكاتب امل

 

دعم احلوار على القانونية احمللية املساعدة املفوضية بالشراكة مع منظمات تعمل يف لبنان، و 
التحديات اليت واجللسات التثقيفية لالخنراط مع الالجئني يف  ةفتوحواللقاءات املاجملتمعي 
حتديد احللول بصورة والعمل على  واج،الز فيما خيص تسجيل املواليد وحاالت  يواجهوهنا

املنتجات للممارسني احملليني املزيد من تعزيز املشاركة اجملتمعية من خالل تطوير جيري مشرتكة. و 
قواعده تسجيل الزواج و التفصيلي لدليل الالالجئني، مثل اليت تساعد واملنظمات غري احلكومية 

 .2015بدعم من املفوضية يف عام والذي مت وضعه ، هوإجراءات
 
 

األمر الذي ، واملديرياتات احمللية يف مجيع احملافظات استهدفت أنشطة بناء القدرات السلطقد و 
الوصول إىل إجراءات تسجيل املواليد على املستوى احمللي. وقد قدرة ملموس يف  إىل حتسنأدى 

حشد التأييد بشكل هبدف الوصول إىل تسجيل املواليد على املستوى الوطين وضمن خمتلف احملليات اليت حتد من قدرة ثغرات الشركاء أيضا حدد ال
 الوكاالت اإلنسانية واملنظمات اجملتمعية.تنسيقية على املستوى احمللي تشمل استهدافا ووضع خطط عمل أكثر 

 

توزيع قد شهدت احلملة تسجيل املواليد، و محلة توعية جمتمعية مكثفة تستهدف  يف العراق، بدأت املفوضيةو 
 اقليم كردستان العراق. املواد املطبوعة والفيديو يف مجيع أحناء

 

املشاركة اجملتمعية يف أما يف مصر فيستخدم مكتب املفوضية هناك أنشطة التسجيل باعتبارها فرصة مهمة لتعزيز 
تسجيل املواليد وقضايا صحة األمومة والطفولة. وعند قيام الالجئات اللوايت هن يف أشهر احلمل أو أجننب مؤخرا 
مبراجعة مكتب املفوضية إلضافة أبنائهن لوثائقهن الصادرة عن املفوضية، يقدم موظفي التسجيل املشورة وهن حول  

 ية، واخلدمات الصحية املتاحة يف البالد لفرتة ما قبل الوالدة وخالوها والفرتة اليت تليها.كيفية استصدار شهادة ميالد رمس

 وتتوفر املشورة حول هذه القضايا أيضا عرب اخلط اوهاتفي املخصص لالستفسارات واملعلومات يف املفوضية.
 

جنبا إىل جنب مع املفوضية وشركائها، من  يف املقاطعات الرتكية، إدارة اوهجرةزادت مكاتب ويف تركيا، 
من خالل  ، وذلكإجراءات تسجيل املواليداليت تستهدف األسر السورية فيما يتعلق بنشر املعلومات مستوى 

 والدة.حدوث الل املدين بعد يسجتإىل مكاتب ال املباشرة اإلرشادية واإلحاالتلسات اجلالنشرات اإلعالمية و 
 

شهدت ، 2015يف تشرين الثاينو لمجتمع املدين من خالل عدد من املبادرات. لشاركة من امل بتحفيز املزيدوعلى الصعيد اإلقليمي، تقوم املفوضية 
ف أحناء منطقة من خمتلالقادمني اخلرباء  وغريهم منمن منظمات اجملتمع املدين واحملامني واألكادمييني العاصمة اللبنانية بريوت لقاءًا مجع طيف واسع 

مجتمع إقليمية للتشكيل شبكة قد خلص اللقاء إىل اتفاق يقضي بانعدام اجلنسية يف املنطقة. و ومشال أفريقيا هبدف التباحث يف مسألة الشرق األوسط 

                                                           
ية السامية لألمم املتحد لشؤون الالجئني وصندوق األمم جرى إعداد الكتيبات اإلعالمية بصورة مشرتكة بني جمموعة واسعة من الشركاء يف األردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، مبا يف ذلك املفوض37

 الفيديو اليت تروج لتسجيل املواليد الالجئني يف لبنان والعراق متاحة للعامة عرب الروابط التالية:املتحدة للطفولة )اليونيسيف( واحلكومات املضيفة والشركاء اآلخرين. وتسجيالت 
https://www.youtube.com/watch?v=fsmHvjeBODs&feature=youtu.be  وhttps://www.youtube.com/watch?v=ZvtSIAMXx9U 

الالجئين مفوضية لفيديو تسجيل اليبين 

اقليم كردستان في بشأن تسجيل المواليد 

 العراق خطوات هذا اإلجراء وأهميته:

www.youtube.com/watch?v=

ZvtSIAMXx9U 

https://www.youtube.com/watch?v=fsmHvjeBODs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fsmHvjeBODs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZvtSIAMXx9Un
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املفوضية سلسلة من  ، بدأت2016يف عام و ا املستمر. لدعم تعاوهنمبادئ داف و د منصة أهااعتمباإلضافة إىل انعدام اجلنسية، ت عىن باملدين 
لمجتمع إقليمية للدعم تطوير شبكة  يههياكل تشاور إىل جانب اسرتاتيجيات و من اجملتمع املدين، ة املشاركاجلهات املشاورات اإلقليمية الفرعية لتحديد 

 اجلوانب املوضوعية املتعلقة بانعدام اجلنسية.مع الرتكيز على ، تهجريالختتص باحلماية و املدين 
 

 والطفولة النوعية صحة األمومة خدماتضمان الحصول على 
( وصندوق األمم املتحدة WHOمبا يف ذلك منظمة الصحة العاملية )(، 3RPاخلطة اإلقليمية لالجئني واملرونة ) وشركاءهاأخذت املفوضية 

لضمان  األمومة والطفولةصحة لنوعية على خدمات  حصول الالجئات السورياتاليت تضمن  كافة اجلهودبذل  ، على عاتقها (UNFPAللسكان )
 احلصول على إخطار الوالدة الطيب جلميع األطفال حديثي الوالدة.الوالدة اآلمنة لألمهات و 

 

يف امرأة سورية  33.000الدعم ملا يقرب من   املفوضيةقدمت ، 2015يف عام و تسجيل املواليد يف برنامج الصحة للمفوضية. جرى إدراج يف لبنان، و 
يف لبنان مبساعدة % من املواليد السوريني النور 98أبصر االستفادة من هذا الربنامج، ومن خالل  .أو احلمليف حاالت تتصل بالوالدة املستشفيات 

 ماهرات. قابالت 
 

اللوايت يقطن  %من الالجئات السوريات96وليد تعن لألمهات النوعية أسفرت اجلهود املبذولة لزيادة فرص احلصول على الرعاية الصحية  ويف األردن،
يف املستشفى خالل مت توليدهن املخيمات الالجئات داخل أن مجيع  نيشركاء الطبيال، يف حني أفاد 2015خارج املخيمات يف املستشفى يف عام 

لتقدمي  ومة والطفولةاملستشفيات واملراكز الصحية لألميف كليف حماميني للتواجد تبشركاء املساعدة القانونية للمفوضية يقوم عام. وباإلضافة إىل ذلك، ال
يالد، واحلاجة إىل القيام بذلك يف املالطبية وشهادات الوالدة  إخطاراتحول إجراءات احلصول على كل من لنساء احلوامل واألمهات اجلدد لاملشورة 

 غضون املواعيد احملددة.
 

استناداً إىل ، ومة والطفولةإىل خدمات الرعاية الصحية األولية العامة، مبا يف ذلك خدمات صحة األمفرص الوصول  يف مصر وميلك الالجئني السوريني
العامة يف مصر، وتقدم ما قبل الوالدة يف املرافق الصحية  الالجئات السوريات على رعايةهذا اإلطار، حتصل ومبوجب . 2012عام لوزاري القرار ال

اليت تنطوي على خماطر يف املستشفى، مبا يف ذلك يف حاالت احلمل على الوالدة بأمان الالجئات احلوامل  يعاملفوضية دعم إضايف لضمان قدرة مج
 .اليةع

 

الوصول إىل مجيع أشكال اخلدمات الصحية  يتمتعن حبريةاحلماية املؤقتة ات من مستفيدكاحلكومة  اللوايت سجلتهن يف تركيا  واملواطنات السوريات
ومع حتديد مسألة النقل . املوصوفة طبياً ، فضال عن األدوية خالوها وبعدهاما قبل الوالدة و الرعاية الصحية ملرحلة ا يف ذلك لألمهات، مباملقدمة 
ملستشفيات لضمان إىل اخيمات لوايت يقطن داخل املالنقل جللب احلوامل الباحلكومة مساعدات قدمت الالجئني،  يواجهه بعضا حتديا باعتباره

 الطبية. إخطارات الوالدةمنة وإصدار اآلوالدة ال
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 األردن: عمليات االستجابة في التركيز
مشرتكة بني الوكاالت لتسجيل متعددة القطاعات و  اسرتاتيجيةاستطاع بلد مضيف واحد وضع كيف توضح  عمقة تألردن رؤية ملدد احملسياق يوفر ال

 خطر متزايد.الذين حيدق هبم مكرس إلجياد حلول لألطفال وتوثيقهم، مع اهتمام  األطفال لالجئني
 

 في سورياالذين ولدوا حماية األرطفال الالجئين غير المسجلين 
عن حلول مواتية لتوثيق ومحاية األطفال الالجئني بشكل مكثف البحث  جيري يف األردن

من أشكال أي شكل إصدار  الوالدة أوعند ولكن مل يتم تسجيلهم الذين ولدوا يف سوريا، 
األردن يف  مكتب املفوضيةحدد ، 2015ويف عام من سوريا. الفرار قبل الوثائق الثبوتية وهم 

ختفيض بنجاح طفل الجئ سوري يف البالد. وقد مت  44.000عدد هؤالء األطفال حبوايل 
 .2016يف عام طفل  8800 حنو هذا الرقم إىل

 

ختلف الوكاالت واخلرباء ضمن قائمة أولوياهتا ملهذه املسألة وقد مسح قيام احلكومة بوضع 
لجنة محاية خاصة لكان إنشاء احلكومة و  تكميلية،معا لتصميم حلول بالعمل وظائف وال
بتحويل حاالت األطفال ملفوضية قيام ابعد و . يف هذا االجتاه لحاالت املعقدة خطوة رئيسيةل

شهادة امليالد، يف تتضمن البيانات نفسها اليت جندها عادة وهم رمسية ثبوتية وثيقة جيري إصدار ، ال حيملون وثائق إىل اللجنةالالجئني السوريني الذين 
على الوثائق، مبا يف ذلك ت عملية التحقق من الالجئني اليت جتريها احلكومة من فرص حصووهم زادوعالوة على ذلك، . هونسبته مثل عمر الطفل وهوي

فورية محاية األردن يوفر طفال الالجئني السوريني اآلن، األخالل توثيق ومن صلوا إىل األردن دون شهادات ميالد. األطفال الالجئني السوريني الذين و 
إىل جنب مع اجلهود احلكومية، متكنت  جنباً و األساس ملستقبلهم. حجر ضع عن و  فضالً  ،مجع الشمل مع أسرهميف  هموحقوقوهوياهتم القانونية 

 . إعادة التوطنيمع أسرهم و شمل مجع المن خالل مبادرات الذين ال ميلكون الوثائق املفوضية من تأمني حلول دائمة لألطفال السوريني 
 

 الجنسيةبالحفاظ على وحدة األسرة وحق الطفل 
حينما بعض األسر اليها قد تلجأ اليت السلبية  املواكبةللتخفيف من آليات الواجب اتباعه ماية احلهنج معا لتحديد عملت احلكومة األردنية واملفوضية 

تسجيل جلأوا إىل أنفسهم يف هذا الوضع الذين وجدوا بعض اآلباء ويشاع بأن د. واليد اجلدالالزمة لتسجيل املو األساسية الثبوتية وثائق الفتقر إىل ت
تسجيل كون   هذا النهج يثري عددا من املخاطرو . للطفل وجود قانوينإلنشاء حماولة يائسة وهم يف أقارب اء أو حتت أمساء أصدقحديثي الوالدة  مأطفاوه

هذا و . ورعايتهما له يف معرفة والديه هوحق ة الطفلحضانيف  احلقيقنيشكل خطرا على حقوق الوالدين بأنه ينتمي إىل أسرة أخرى ميكن أن يالطفل 
هذه ولدرء . 38مبوجب القانون السوريباطلة اجلنسية املكتسبة عن طريق االحتيال نظرًا ألن ، للتهديد اجلنسيةبالطفل ميكن أيضا أن يعرض مطالبة 

وثائق رمسية تصدر لألسر املعنية بني الوالدين والطفل و الفعلية الدقيق من العالقة تقوم بالتحقق املعقدة  اخلاصة باحلاالتماية احلجلنة فإن املخاطر، 
 .هنسبه البيولوجية و وبيانات هعمر بدقة هوية الطفل و تعكس 

 

 أساس أقوى لحماية الطفل خالل مرحلة المراهقة
كمصدر يشكل أمهية كربى  هذا و القانوين. بيانات قوية عن سنهم ووضعهم جهود االردن للحفاظ على اوهوية القانونية جلميع األطفال الالجئني تولد 

وشركاء األردنية كومة املفوضية واحلأنشأت وقد ألطفال. العمالة لوأسوأ أشكال  ةالقسري العمالةحلماية األطفال املراهقني الذين يواجهون خماطر 
بادرات التعليم الثانوي موتسهم األطفال. بعمالة اليت تشمل محالت توعية لتسليط الضوء على املخاطر املرتبطة الوقائية بادرات عددًا من املاملفوضية 

                                                           
الجنسية المكتسبة عن طريق تعتبر و . "عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهماو " "في معرفة والديه وتلقي رعايتهما"حق الطفل بمن اتفاقية حقوق الطفل  9و 7المادتين تقر  38

، 1969 تشرين الثاني 24قانون الجنسية ]الجمهورية العربية السورية[،  - 276. انظر المرسوم التشريعي 1969عام لمن قانون الجنسية السوري  20بموجب المادة  باطلةاالحتيال 
 . cid/4d81e7b12.htmlhttp://www.refworld.org/doالتالي:  عبر الرابط

 

http://www.refworld.org/docid/4d81e7b12.html
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فرص الدراسة يف اليت تسهل األردن أو من خالل برامج املنح الدراسية داخل إمكاناهتم، سواء  استغاللوالشباب على يف مساعدة املراهقني والعايل 
إىل عن رغبتهم بالعودة والشباب تلقائيا املراهقني يعرب فيها مع احلكومة األردنية لرصد احلاالت اليت بشكل وثيق تعمل املفوضية أيضا و . أخرىبلدان 

 األطفال.عمالة ، مع إيالء اهتمام خاص ملنع رغباهتمنتظمة لاملتقييمات السوريا، مبا يف ذلك من خالل 
 

 الزواج غير الرسميبالمرتبطة التصدي لمخارطر الحماية 
عل جتلنساء و تتعلق حبماية اخماوف من شأهنا أن تثري واليت  ،وغري املسجلةالرمسية غري قضايا الزواج لماية متعدد القطاعات يف األردن احلهنج يتصدى 

ذه وبقيت هعريف" يف سوريا، زواج " حاالت زواج غري رمسيةمن الالجئني السوريني ال بأس فيه عدد وقد عقد تسجيل املواليد. يف األمر أكثر صعوبة 
لرفع مستوى الوعي بأمهية الشركاء األخرين بصورة مشرتكة ، عملت املفوضية واحلكومة و حلالواستجابة وهذا ااملمارسة سائدة بني الالجئني يف األردن. 

إلجياد حلول حلاالت الزواج غري  اواسعة النطاق أيضمت إطالق مبادرة وقد لحالة الزوجية وتكوين األسرة. اثبات قانوين لتسجيل الزواج الرمسي كمصدر 
زواجهم حاالت تنظيم للسماح لالجئني السوريني ب 2015و 2014 ييف عاممبنح مهلتني زمنيتني ومة األردنية احلكقيام ، مع الرمسية القائمة بالفعل

 .صعوباتو ات أدون عقوبمواليدها اجلدد تسجيل من أيضا  متكنت آنذاكأسرة  3000من هذا اإلجراء حوايل استفاد وقد . عقوباتجمانا وبدون 
 

 الوكاالتالشراكات والتنسيق المشترك بين 
هذه حلل  وعقد فعاليات خاصةوطنية التنسيق الآليات  وها يف االستجابةملنع انعدام اجلنسية و أدرجت املفوضية والشركاء اآلخرين اسرتاتيجيات 

الفاعلة يف اجملتمع من اجلهات ضمت طيفًا واسعًا مائدة مستديرة بالتعاون الوثيق مع املفوضية ، نظمت احلكومة األردنية 2014يف عام و التحديات. 
 لسكاناألمم املتحدة ل( وصندوق UNICEFاملدين واملنظمات غري احلكومية ووكاالت األمم املتحدة، مبا يف ذلك صندوق األمم املتحدة للطفولة )

(UNFPA) احلكومة  قامت ،بالتعاون مع املفوضيةو . حاالت الزواج، هبدف إجياد حلول لالجئني الذين يواجهون صعوبات يف تسجيل املواليد و
واخلدمات القضائية وخدمات التسجيل املدين للمخيمات. وعالوة  مثل تأسيس احملاكم املتنقلة ئيسية الجتماع الطاولة املستديرةالتوصيات الر بتنفيذ 

خالل الفريق العامل املعين  خاطر انعدام اجلنسية يف الوضع السوري منالربامج وحشد التأييد على املستوى الوطين للتصدي ملعلى ذلك، يتم تنسيق 
منع حاالت انعدام اجلنسية ضمن جمموعات العمل الفرعية مفهوم االنتباه إىل  جلبمت كما . (3RP)يف اخلطة اإلقليمية لالجئني واملرونة باحلماية 

 .والقائم على أساس نوع اجلنسماية الطفل ومعاجلة العنف اجلنسي املواضيعية املعنية حب
 

 

 

 اخلالصة
على واليت مل حيصل العديد من أفرادها ، بانعدام اجلنسية ية املعروفة تارخيياً السكاناجملتمعات لعدد من  اً موطنتعد منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 

عامل وهناك . السكاينأوقات التعداد تسجيل خالل العلى هتم أو عدم قدر إخفاقهم اجلنسية بسبب  يعدمي وااجلنسية وقت تشكيل الدولة، أو أصبح
منطقة الدول يف ويف حني أجرت نسية عند الوالدة. اجل قوانني اجلنسية لضمان حصول مجيع األطفال على يفكافية الضمانات غياب المسبب آخر هو 

لتجديد االهتمام هبذه آلن امثة ضرورة اجلنسية، لعدميي حل األوضاع القائمة سد هذه الثغرات و إصالحات هامة لومشال أفريقيا عدة  األوسطالشرق 
 املشكلة الستئصاوها من جذورها. 

 

، م األخرأفراد األسرة عن بعضهمع انفصال  ،نعدام اجلنسيةالخماطر جديدة ومشال أـفريقيا يف منطقة الشرق األوسط وختلق حاالت الصراع والنزوح 
وظهور احلاجة إىل نظم التسجيل املدين باإلضافة إىل تعطل ، أو تعرضها للضررفيها  ةاملدنياليت جيري ختزين السجالت املباين تدمري وثائق و الفقدان و 

 .تهموجنسي همنسباألطفال و  إثبات هويةدون القدرة على هذه الظروف وحتول يف أماكن النزوح. إعادة تأسيسها 
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مؤسسات احلكومات و استجابة وهذا احلال أنشأت و 
املفوضية والشركاء و اجملتمع املدين واجملتمعات احمللية، 

اآلخرين استجابات متعددة القطاعات لضمان والدة 
وقد مت إحراز مجيع األطفال مع هوية قانونية وجنسية. 

يف اخلطوات اليت على وجه اخلصوص تقدم ملحوظ 
اإلقليمية لالجئني  البلدان املشاركة يف اخلطةاختذهتا 
من حيث توثيق حاالت الوالدة على  (3RPواملرونة )

أراضيها وتسجيلها، فضاًل عن التزايد املضطرد يف عدد 
دول املنطقة اليت تقوم بإصالح قوانني اجلنسية فيها 

يف البلدان املتأثرة  طفلواللتوسيع قاعدة حقوق املرأة 
احلصول على وثائق يف واألسر املتضررة من النزاع داخليا ومساعدة النازحني ها وإعادة بناء لتعزيز نظم التسجيل املدينأيضا بالنزاعات، واجلهود جارية 

تمع املدين واجملتمعات احمللية واملفوضية إلصالح احلكومات وخرباء اجملجانب من تواصل العمل املالتدابري ب. وتستكمل هذه واستبداوهااملدنية وال حاأل
للتصدي واملزيد مما ينبغي فعله ، ال تزال هناك حتديات كبرية احملرز . وعلى الرغم من التقدمواحلد منها قوانني اجلنسية ملنع حاالت انعدام اجلنسية

 احلرمان من اجلنسية.ب، مبا يف ذلك ما يتعلق اليت تشهدها املنطقة يف الوقت احلاضرللمخاطر والتحديات 
 

املنطقة، ينصح بحاليا حتيط ألزمات اليت ما يتعلق منها با، مبا يف ذلك ومشال أفريقيا يف منطقة الشرق األوسطواحلد منها ملنع حاالت انعدام اجلنسية و 
 باإلجراءات التالية:

 بشأن وضع األشخاص عدميي  1954نسية واحلد منها، واالنضمام إىل اتفاقية عام تعزيز املعايري الدولية املتعلقة مبنع حاالت انعدام اجل
 بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية. 1961اجلنسية واتفاقية 

 ة القضاء على التمييز بني اجلنسني يف قوانني اجلنسية، وباألخص من خالل االعرتاف حبق املرأة يف منح جنسيتها ألبنائها على قدم املساوا
 لرجل. مع ا

 ودين دعم تنفيذ أكثر فعالية للضمانات القانونية املعمول هبا ضد انعدام اجلنسية عند الوالدة، مثل احكام منح اجلنسية جملهويل النسب املوج
 يف البالد.

 الوصول لنظم السجالت بناء القدرات وإمكانية  دعم اجلهود الساعية الستعادة السجالت املدنية يف البلدان املتضررة من النزاع وإعادة
 املدنية الوطنية. 

  تسجيل وتوثيق كل طفل فور والدته، وال سيما من خالل وضع اسرتاتيجيات وأطر وطنية متعددة القطاعات لتسجيل املواليد على النحو
 املعمول به عاملياً، واجلهود الرامية لتسجيل األطفال املعرضني خلطر متزايد.

 وتبسيط إجراءات التسجيل املتأخر للمواليد وحاالت الزواج دون عقوبات. حتديد احللول اوهادفة لتسهيل 
  التسجيل  حل مشاكلتعزيز التواصل مع الالجئني واجملتمعات املضيفة والنازحني داخليا كمصادر رئيسية للدعم واملشورة واملساعدة يف

 املدين.
  وكسب التأييد، ومنع العنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس والتصدي دمج اسرتاتيجيات احلد من انعدام اجلنسية يف برامج محاية الطفل

 له.
 .حتسني مجع البيانات عن السكان عدميي اجلنسية، والسكان املعرضني خلطر انعدام اجلنسية وإمكانية الوصول لتسجيل املواليد 

 

األسرة. صورة:  حماية المرأة والطفل من خالل تأمين حقوقهم فيلتعزيز هي الزواج والوالدة شهادات 
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