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مقدمة  .1

ال تــزال األزمــة الســورية تشــكل أكــر أزمــة نــزوح يف العــامل مــع مــا يزيــد عــن 5.6 مليــون الجــئ والجئــة مســجلني وأكــر مــن 6 

ماليــني نــازح ونازحــة يف ســوريا.1 ويواجــه األردن، أســوة مبعظــم دول الــرق األوســط، مشــكلة متناميــة فيــا يتعلــق بتعــرض 

الفئــات األكــر تأثــرًا للخطــر بســبب افتقارهــا إىل الوضــع القانــوين. وحتــى لــو أُعلــن عــن تســوية نهائيــة لألزمــة بــأي وقــت، فــإن 

حــل النــزاع، وتعــايف مــا بعــد الحــرب، وإعــادة التأهيــل، هــي أمــور تســتغرق عقــوًدا مــن الزمــن. هــذا ويُقــدر بقــاء مــا بــني 400 
و500 ألف الجئ والجئة يف البلد ملدة طويلة.2

ــة  ــن الوكال ــول م ــة” املم ــز الحاي ــروع “تعزي ــار م ــة )أرض(، يف إط ــة والتنمي ــة للدميقراطي ــة العربي ــة النهض ــل منظم تواص

ــني الســوريني واملجتمــع املحــي يف أنحــاء  ــة لالجئ ــة االحتياجــات القانوني ــة يف األردن )SDC(، تلبي الســويرسية للتعــاون والتنمي

اململكــة، وهــو مــا أدى إىل انتفــاع مــا مجموعــه 6,242  الجًئــا والجئــة )جــدول 1( مــن مجموعــة الخدمــات القانونيــة املقدمــة 

ــل  ــاطة، والتمثي ــة، والوس ــارة القانوني ــة: االستش ــات املقدم ــن الخدم ــني يف األردن. وتتضم ــاع الالجئ ــق أوض ــز توثي ــدف تعزي به

ــا  ــي تنظمه ــزة الت ــة إىل جلســات الدعــم النفــي واالجتاعــي املمي ــة، إضاف ــة القانوني ــم وحمــالت التوعي ــام املحاك ــوين أم القان

منظمــة النهضــة )أرض( للتمكــن مــن تحديــد املســائل القانونيــة التــي تواجــه الالجئــني والســكان األكــر تأثــرًا ومعالجتهــا بشــكل 

أفضل. 

وتقــدم منظمــة النهضــة )أرض(، بصفتهــا منظمــة وطنيــة حقوقيــة تُعنــى بتقديــم الخدمــات القانونيــة لالجئــني منــذ عــام 2008، 

خدمــات املســاعدة القانونيــة عــر التعــاون اليومــي مــع مختلــف الهيئــات الحكوميــة والدوليــة الرســمية. وتُعــد منظمــة النهضــة 

)أرض( رشيــًكا رئيســيًا يف االســتجابة اإلنســانية ألزمــة الالجئــني الســوريني، إضافــة إىل كونهــا الريــك املنّفــذ القانــوين للمفوضيــة 

الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني )UNHCR( يف األردن منــذ 2009؛ مــا جعلهــا تتصــدر جهــود املنــارصة والدعــم التــي 

نتجــت عنهــا حملتــان رئيســيتان للعفــو مــن قبــل الحكومــة األردنيــة كان لهــا أثــر كبــر عــى تأمــني الوضــع القانــوين لالجئــني يف 

األردن، مبــا يف ذلــك: اإلعفــاء مــن الغرامــات املفروضــة عــى تثبيــت حــاالت الــزواج يف عامــي 2014 و2015 والــذي اســتفاد منــه 3 

آالف الجــئ ســوري، باإلضافــة إىل حملــة تصحيــح الوثائــق التــي جــرت عــى مــدار عــام كامــل مــن آذار/مــارس 2018 وحتــى آذار/

ــم  ــامية لألم ــة الس ــادة املفوضي ــود بقي ــذه الجه ــرت ه ــد ج ــوريًا. وق ــا س ــن 24,257  الجئً ــر م ــا أك ــتفاد منه ــارس 2019 واس م

املتحدة لشؤون الالجئني وبالتعاون مع كل من منظمة النهضة )أرض( والحكومة األردنية. 

عدد املستفيديننوع الخدمة القانونية املقدمة
4,708االستشارة القانونية
796الوساطة القانونية 

412التوعية القانونية
220جلسات الدعم النفي واالجتاعي

106التمثيل القانوين للقضايا يف املحكمة

6,242املجموع 

جدول 1. الخدمات القانونية واملستفيدون

يعد تسجيل الالجئني وتصويب وضعهم القانوين حجر األساس يف حامية الالجئني يف كافة أنحاء العامل. 

ــة  ــامل، ُعرض ــر يف الع ــكان آخ ــال يف أي م ــو الح ــا ه ــة يف األردن، ك ــق محّدث ــون وثائ ــن ال ميلك ــوريون الذي ــون الس ــد الالجئ يع

ــة تصويــب هــذا  ــم. وبغي ــة، كــا يُحرمــون مــن الحصــول عــى الخدمــات اإلنســانية كالصحــة والتعلي لالســتغالل وســوء املعامل

ــق املــدين  ــة احتياجــات التوثي ــم، فقــد هــدف املــروع إىل تلبي ــة بحقوقه ــني عــى املطالب ــة مســاعدة الالجئ الوضــع ويف محاول

ألعداد كبرة من العائالت الالجئة التي ال متتلك الوثائق ذات الصلة. 
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ــني يف  ــني الالجئ ــة ب ــاعدة القانوني ــات املس ــف ومارس ــداين املكث ــا املي ــر عمله ــتمرار، ع ــة )أرض( باس ــة النهض ــاهم منظم وتُس

اململكــة كجــزء مــن االســتجابة لألزمــة الســورية، يف تحديــد االحتياجــات والثغــرات التــي تقــف عــرة أمــام حقــوق الالجئــني يف 

األردن. وتنبثــق ورقــة العمــل هــذه مــن خدمــات املســاعدة القانونيــة التــي جــرى تقدميهــا عــىل مــدار حملــة تصويــب األوضــاع 

األخــرة التــي انتهــت قبــل عــام والعمــل الالحــق بهــا. وقــد أبلــغ محامــو املســاعدة القانونيــة الذيــن يعملــون مــع منظمــة النهضة 

ــة.  ــا؛ مــا يســتلزم فــرات أطــول مــن الوقــت والتفــاين واملهــارات الفني )أرض( عــن مســتوى عــاٍل مــن التعقيــد يف بعــض القضاي

وكجــزء مــن التزامهــا بالدعــوة إىل تعزيــز حقــوق الالجئــني الســوريني وتقويتهــا، تأمــل ورقــة العمــل يف املســاهمة يف تعزيــز معرفــة 

املجتمع ورفع الوعي فيا يتعلق بالتعقيدات املحيطة بالجوانب اإلجرائية لتوثيق األحوال املدنية لالجئني. 

وتركــز ورقــة العمــل هــذه عــى جانــب أســايس مــن جوانــب التوثيــق املــدين، أال وهــو تثبيــت حــاالت الــزواج والنســب يف األردن. 

كــا أنهــا توفــر تحليــاًل للعقبــات الرئيســية التــي متنــع األفــراد املعنيــني مــن الســعي إلمتــام تســوية أوضاعهــم يف الدولــة بنجــاح. 

ــد-19، ومبــا يتــاىش مــع العمــل الراهــن  ــذي فرضــه كوفي ونظــرًا إلعــداد الورقــة خــالل فــرة الحجــر الصحــي جــراء الوضــع ال

املنجــز، فإنهــا تقــدم بعــض التحليــالت املبدئيــة ألثــر فــروس كوفيــد-19 عــىل النظــام القانــوين إىل جانــب بعــض التأمــالت يف تأثــر 

كوفيد-19 عى العقبات املستقبلية املحتملة التي قد تعرقل توثيق حاالت الزواج واألحوال املدنية. 

مالحظة حول جمع البيانات

اســتندت ورقــة العمــل هــذه بشــكل رئيــي إىل خــرة فريــق املحامــاة العامــل مــع منظمــة النهضــة )أرض( والناجمــة عــن ســنوات 

طويلــة يف تقديــم املســاعدة القانونيــة لالجئــني الســوريني ضمــن ســياق االســتجابة لألزمــة الســورية. وعــالوة عــى ذلــك، وفيــا 

يتعلــق بهــذا املــروع عــى وجــه التحديــد، فقــد أجريــت العديــد مــن نقاشــات مجموعــات الركيــز مــع مســتفيدين مــن الرامــج 

يف أعقــاب جلســات التوعيــة القانونيــة، باإلضافــة إىل عقــد نقــاش مجموعــة تركيــز حــول تثبيــت حــاالت الــزواج والنســب مــع 8 

مســتفيدين يف مكتــب عــان بحضــور أفــراد مــن فريــق عمــل الوكالــة الســويرسية للتنميــة والتعــاون، وذلــك كجــزء مــن تنفيــذ 
مروع “تعزيز الحاية” املمول من الوكالة السويرسية.3

ــا لوجــه مــع الالجئــني بـــ 31  ــتعيض عــن إجــراء املقابــالت املبــارشة وجًه ــة يف ظــل كوفيــد-19، فقــد اُس ونظــرًا لألوضــاع الراهن

مقابلــة )توزعــت كالتــايل: 13 مــع ذكــور و18 مــع إنــاث( جــرت يف خمــس محافظــات عــر الهاتــف مــع الجئــني ســوريني مــن 

الذكور واإلناث ممن كانوا قد تلقوا خدمات من دائرة املساعدة القانونية يف منظمة النهضة )أرض(.

التوثيق كأداة لتحقيق الحامية  .2

ــب أن  ــة أنحــاء العــامل، 4 إىل جان ــني يف كاف ــة الالجئ ــق الالزمــة الحجــر األســاس لحاي ــني وتزويدهــم بالوثائ ــد تســجيل الالجئ يُع

الالجئــني الســوريني الذيــن ال ميلكــون وثائــق محّدثــة وال يتمتعــون بوضــع قانــوين مؤكــد يف البــالد قــد يصبحــون ُعرضــة لالســتغالل 

وســوء املعاملــة. كــا أن غيــاب الوثائــق يحــول دون متتــع الالجئــني بحريــة التنقــل، ودخــول ســوق العمــل بأمــان، والحصــول عــى 

ــن  ــاٍم م ــدد متن ــلط ع ــد س ــة، فق ــة العقلي ــق بالصح ــا يتعل ــة. وفي ــة الصحي ــم والرعاي ــية كالتعلي ــانية األساس ــات اإلنس الخدم

الدراســات الضــوء عــى الكيفيــة التــي أدت بهــا أوضــاع اإلقامــة غــر اآلمنــة، واإلجــراءات املعقــدة فيــا يتعلــق بالبــّت يف أوضــاع 

الالجئــني، والقيــود املفروضــة عــى الوصــول إىل الخدمــات، واالفتقــار العــام لفــرص العمــل والدراســة، إىل تضاعــف آثــار الصدمــات 

السابقة ما أفىض إىل تفاقم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، واالكتئاب.5 

ويحتــاج الالجئــون الســوريون الذيــن يقطنــون خــارج املخيــات أو داخلهــا يف األردن إىل بطاقــات الخدمــة الصــادرة عــن وزارة 

الداخليــة )بطاقــات وزارة الداخليــة( باإلضافــة إىل شــهادة طالبــي اللجــوء )والتــي تصدرهــا املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة 

لشــؤون الالجئــني يف األردن لــألرس املعيشــية( حتــى يتمكنــوا مــن الوصــول إىل مجموعــة مــن الخدمــات اإلنســانية واالجتاعيــة. 

ــؤون  ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــة واملفوضي ــة األردني ــت الحكوم ــوريني يف األردن، قام ــني الس ــق الالجئ ــز توثي ــة تعزي وبغي
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ــذ  ــارس 2019، بتنفي ــارس 2018 وآذار/م ــني آذار/م ــة ب ــرة الواقع ــن(، يف الف ــني آخري ــني ودولي ــب رشكاء وطني ــني )إىل جان الالجئ

برنامــج اســتغرق عاًمــا كامــاًل لتصحيــح وثائــق الالجئــني مــا أســهم يف تســوية أوضــاع 24,257  الجئـًـا ســوريًا يعيشــون يف املناطــق 

الحرضيــة.6 وبالرغــم مــن أن هــذا األمــر قــد شــمل بعــض األفــراد الذيــن دخلــوا األردن عــر حــدود غــر رســمية ومل يســبق لهــم 

التســجيل مطلًقــا مــع املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني، إال أن األغلبيــة العظمــى مــن الحــاالت تألفــت مــن 

تصحيــح الوثائــق الخاصــة بأفــراد كانــوا قــد خرجــوا مــن املخيــات بــدون ترصيــح قبــل األول مــن متوز/يوليــو عــام 2017 بجانــب 
عيشهم بشكل غر رسمي يف املناطق الحرضية.7

ــن  ــني الســوريني، والذي ــة لكافــة الالجئ ــة املدني ــق الحال ــة الســتكال توثي ــة األهمي ــق هــذه يف غاي ــح الوثائ ــة تصحي وتعــد عملي

ميــّرون، بــرصف النظــر عــن موقعهــم، بأحــداث حياتيــة متعــددة )مثــل حــاالت الــوالدة، والوفــاة، والــزواج، والطــالق( تتطلــب 

أيًضــا جهــوًدا مســتمرة للتوثيــق مــن أجــل اســتكال تســوية أوضاعهــم القانونيــة يف األردن. ويف حــني ال تطلــب املفوضيــة الســامية 

لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني هــذا التوثيــق لتســجيل األشــخاص املعنيــني، إال أن توثيــق الحالــة املدنيــة يُعــّد أساســيًا لتأمــني 

الهويــة القانونيــة لألفــراد والعائــالت، والحيلولــة دون انعــدام الجنســية، وحايــة مجموعــة مــن حقــوق اإلنســان املتصلــة بحايــة 

رفاهيــة األفــراد.8 وعــالوة عــى ذلــك، فــإن توثيــق األحــوال املدنيــة لالجئــني أمــر هــام للغايــة ألنــه يؤثــر عــى كيفيــة حصــول 

الالجئني عى املساعدات اإلنسانية واالجتاعية األساسية. 

وصول املرأة إىل العدالة والتوثيق املدين

تُعــّد النســاء والفتيــات عــى وجــه الخصــوص الفئــة األكــر تأثــرًا بغيــاب الوثائــق. وبحســب املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة 

لشــؤون الالجئــني “إمــا أن تعتمــد النســاء غــر املســجالت و/أو اللــوايت ال ميتلكــن وثائــق ثبوتيــة شــخصية عــى الرجــال مــن أفــراد 

أرسهن للحصول عى الغذاء أو املساعدات أو الخدمات األساسية، أو ال يكون لديهن مثل هذا الوصول أصاًل.”9  

ويف حالــة الالجئــات الســوريات يف األردن، تضــع الطبيعــة األبويــة لألطــر املعياريــة املــرأة يف مرحلــة متقدمــة مــن التأثــر والضعــف، 

بحيــث يتجــى هــذا الضعــف بشــكل خــاص يف حــاالت الطــالق. إذ تواجــه املــرأة عقبــات إذا كانــت مطلقــة بشــكل غــر رســمي، 

حيــث تطلــب املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني شــهادة طــالق صــادرة عــن دائــرة األحــوال املدنيــة األردنيــة 

قبــل إصــدار شــهادة طالــب لجــوء منفصلــة.10 ويف هــذه الحــاالت، ميكــن للمطلقــات بشــكل غــر رســمي يف كثــر مــن األحيــان 

الحصــول عــى شــهادة لجــوء منفصلــة فقــط يف حــال متكنهــن مــن إثبــات أن أزواجهــن قــد غــادروا األردن. ونتيجــة لذلــك، تفيــد 

التقاريــر بخشــية النســاء مــن االنفصــال عــن أزواجهــن بســبب مخــاوف تتعلــق بقدرتهــن عــى االســتفادة مــن املزايــا املقدمــة.11  

حيــث إن إصــدار شــهادات الطــالق مينــح املســتفيدة حقوقـًـا معينــة ويُجّنبهــا الوقــوع يف املشــاكل يف حالــة الــزواج مســتقباًل. فــإذا 

مل يقــم الزوجــان بتســجيل زواجهــا وطالبــت املــرأة بالطــالق أو طلقهــا زوجهــا الحًقــا، فلــن يكــون أمامهــا الكثــر مــن الخيــارات 

التــي تنصــف حقوقهــا فيــا يتعلــق مبهرهــا ونفقتهــا وحقهــا بحضانــة أطفالهــا، وذلــك لعــدم وجــود وثيقــة تثبــت أنهــا كانــت 

متزوجة أصالً، وأن هؤالء األطفال هم أطفالها فعاًل. 

"احتجت إثبات زواجي ألين مطلقة وزوجي كان رافض متابعة اإلجراءات، ساعدين املحامي عى إنهاء جميع اإلجراءات وحصلت 

بالنهاية عى وثيقة طالقي" – مستفيدة سورية من املفرق

اإلطار املعياري لتوثيق األحوال املدنية يف األردن

يوصــف توثيــق األحــوال املدنيــة عــى أنــه “تســجيل مســتمر ودائــم وإلزامــي وشــامل للوقائــع وخصائصهــا، مبــا يف ذلــك الوقائــع 

الحيويــة املتعلقــة بالســكان.”12 ويف األردن، مينــح قانــون األحــوال املدنيــة )قانــون رقــم )9( لســنة 2001( املســؤولية األساســية عــن 

ــا ينظــم  ــا يف أنحــاء األردن كافــة،13 بين ــي لهــا 74 مكتبً ــة، الت ــرة األحــوال املدني ــاة واملــراث لدائ ــوالدة والوف ــع ال تســجيل وقائ

قانون األحوال الشخصية رقم 36 لسنة 2010 وتعديالته وقائع الزواج والطالق واملراث ويحكمها.
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ويكــون إصــدار دائــرة األحــوال املدنيــة لشــهادات امليــالد مروطـًـا بتقديــم وثيقتــني رئيســيتني إىل جانــب وثائــق أخــرى: أ. وثيقــة 

تثبــت أن الوالديــن متزوجــان بصفــة قانونيــة؛ وب. وثيقــة ثبوتيــة للشــخص الــذي يُســجل الطفــل. ويف حالــة الالجئــني الســوريني، 

فمــن املهــم أيًضــا معرفــة أنــه إذا مل تقــم األرس بتســجيل حالــة الــوالدة أو الوفــاة بعــد مــرور أكــر مــن عــام واحــد عــى وقوعهــا، 

فيتعــنّي عليهــا الحصــول عــى حكــم مــن محاكــم الصلــح -وهــي محاكــم مدنيــة- حتــى تتمكــن مــن تســجيل تلــك الــوالدة أو 

الوفــاة لــدى دائــرة األحــوال املدنيــة. وطبًقــا للــادة 102 مــن الدســتور األردين »متــارس املحاكــم النظاميــة يف اململكــة األردنيــة 

الهاشــمية حــق القضــاء عــى جميــع األشــخاص يف جميــع املــواد املدنيــة ... باســتثناء املــواد التــي قــد يفــوض فيهــا حــق القضــاء 

إىل محاكم دينية أو محاكم خاصة.«

وبخــالف شــهادات امليــالد والوفــاة، فــإن تســجيل الــزواج للمســلمني يتــم يف املحاكــم الرعيــة ويحكمــه قانــون األحــوال الشــخصية 

رقم 36 لسنة 2010. وتتطلب املحاكم الرعية ما يي ليتم تسجيل الزواج:

· إثبات هوية لكل من العروس والعريس ووكيل العروس والشاهدين؛	

· شهادة صحية من وزارة الصحة األردنية؛	

· طلب عقد زواج؛	

· خطاب موافقة من وزارة الداخلية. 	

وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود تكاليــف مرتبطــة بالحصــول عــى موافقــة وزارة الداخليــة أو الشــهادة الصحيــة، إال أن القانــون 

ــزواج. وطبقــاً للــادة 23 مــن نظــام رســوم  ــأن يدفــع العريــس والعــروس رســوًما للمحكمــة إلصــدار شــهادة ال األردين يقــي ب

املحاكــم الرعيــة رقــم 61 لعــام 2015، تــراوح هــذه الرســوم بــني 29 و90 دينــار أردين. ووفًقــا للقانــون األردين، فــإن الزيجــات 

غــر الرســمية التــي تُعقــد يف األردن )عــى ســبيل املثــال عــى يــد “شــيخ” متديــن( غــر قانونيــة وينبغــي املصادقــة عليهــا مــن 

املحكمــة الرعيــة. ومبوجــب املــادة 36 )ج( مــن قانــون األحــوال الشــخصية، يرتــب عــى الزيجــات غــر الرعيــة دفــع غرامــة 

ــن  ــا لحكــم صــادر ع ــزواج.  ووفًق ــة عــى ال ــا للحصــول عــى شــهادة املصادق ــي يجــب دفعه ــار أردين، والت ــف دين ــا أل مقداره

املحكمــة العليــا الرعيــة يف األردن يف عــام 2013، فــال تنطبــق هــذه الغرامــة عــى األزواج الذيــن أبرمــوا عقــود زواج غــر رســمية 

خارج األردن. هذا باإلضافة إىل عقوبة أخرى مبوجب املادة )279( من قانون العقوبات والتي تنص عى أنه:  

"يعاقــب بالحبــس مــن شــهر إىل ســتة أشــهر كل مــن أجــرى مراســيم زواج او كان طرفــا يف اجــراء تلــك املراســيم بصــورة ال تتفــق 

مع أحكام قانون األحوال الشخصية أو أي تريعات أخرى نافذة".

تثبيت حاالت الزواج والنسب بني الالجئني   .3

ملحة عن التحديات والجهود املبذولة سابًقا

متّيزت عملية التوثيق املدين لالجئني مبجموعة من التحديات عى مدار سنوات أزمة الالجئني السوريني يف األردن. وقد جرى توثيق 

عدد ال يُحىص من املواقف القانونية التي واجهها الالجئون خالل السنوات املاضية بشكل واٍف من قبل جهات فاعلة إنسانية يف قطاع 

الحاية،14 وميكن تصنيفها ضمن الفئات الخمس الرئيسية التالية:

· قلة الوعي بعملية التسجيل األردنية بني مجتمع الالجئني السوريني؛	

· عدم القدرة عى تقديم الوثيقة املطلوبة للحصول عى شهادة معينة؛	

· عدم االتساق بني مارسات املحاكم )املحاكم الرعية فيا يتعلق بالزواج( وإدارة األحوال املدنية )إلصدار شهادات امليالد(؛	

· التكاليف املرهقة يف حالة شهادات الزواج؛	

· الخوف من أن الروع بعملية التسجيل قد يعرض الوضع القانوين لالجئ يف الدولة للخطر. 	
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"أكيد سأتابع عى االجراءات إلصدار وثيقة الزواج وشهادات امليالد ألطفايل من أجل ضان فرصة التوطني، ولكني بحاجة

ملحامي ألن اإلجراءات صعبة ومكلفة" – مستفيد سوري من الزرقاء

عملت الحكومة األردنية  إدراكًا منها لألهمية القصوى لتوثيق األحوال املدنية بني الالجئني السوريني، والتحديات املذكورة أعاله، 

بالتعاون مع املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق الالجئني إىل جانب عدد من الجهات الفاعلة اإلنسانية الوطنية والدولية 

االختصاصيني  مساعدة  خالل  من  الالجئني،  عى  سّهلت  جديدة  أحكام  إدخال  عى  السورية  لألزمة  االستجابة  مجال  يف  العاملة 

القانونيني غالبًا، الحصول عى وثائق تسجيل رسمية لحاالت الزواج واملواليد. 

ومن بني أبرز الجهود املبذولة:15

· إنشاء محاكم رشعية رسمية وخدمات قضائية متنقلة يف كافة املخيات بالتشاور مع دائرة قايض القضاة.	

· تخصيص موظف منتدب من دائرة األحوال املدنية داخل املخيم لغايات استالم وإصدار املعامالت شهادات امليالد وغرها.	

· تخصيص موظف منتدب من وزارة الداخلية لغايات منح املوافقات عى الزيجات داخل املخيم.	

· مصادقة املحاكم الرعية والسلطات عى الزيجات غر الرسمية )الزواج العريف(.	

· تخصيص فريت إعفاء حكومي )يف 2014 و2015(، بحيث استطاع الالجئون السوريون خاللها تسوية وضع زيجاتهم مجانًا دون 	

االضطرار لدفع الغرامات املنصوص عليها يف القانون، ونتيجة لذلك، فقد استفادت نحو 3 آالف عائلة الجئة والتي مل تتمكن من 

تسجيل حاالت الزواج فحسب، بل واملواليد الجدد يف العائلة أيًضا. 

· بشهادته 	 باإلدالء  يعرف زوجني  الذي  للفرد  بحيث سمحت  املوثقة،  الزيجات غر  تسجيل  لتسهيل  مرنة  إثبات  قوانني  وضع 

بالنيابة عنها حتى لو مل يكن الفرد شاهًدا رسميًا عى زواجها. 

· أصبح تخفيف القيود املفروضة عى املستندات املطلوبة لتسجيل املواليد الجدد متوفرًا لالجئني أيًضا: حيث أصبح باإلمكان 	

تقديم نسخ مصورة عن الوثائق مثاًل يف حال عدم وجود النسخة األصلية بحوزة الوالدين. ويعد هذا تغيرًا هاًما ذلك أن قانون 

األحوال املدنية األردين، مل يكن يعرف إال بالوثائق الثبوتية األصلية أو النسخ املصّدقة عند تسجيل املواليد فقط. 

· خالل شهر متوز/يوليو من عام 2020، تم إتاحة الفحص الطبي قبل الزواج )فحص التالسيميا( داخل املخيم.	

حملة 2018-2019 لتصويب توثيق األوضاع القانونية لالجئني والتحديات الجديدة

متثلــت الجهــود األخــرة الراميــة لتعزيــز توثيــق أوضــاع الالجئــني يف األردن يف حملــة جــرت عــىل مــدار عــام مــن آذار/مــارس 2018 

إىل آذار/مــارس 2019 لتصويــب توثيــق األوضــاع. وجــاءت الحملــة نتيجــة لجهــود الدفــاع املســتمرة عــن الالجئــني والدعــم املقــدم 

ــب  ــى تصوي ــة ع ــانية العامل ــة اإلنس ــات الفاعل ــني والجه ــؤون الالجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــب املفوضي ــن جان ــم م له

أوضاعهم، مبا فيها منظمة النهضة )أرض(. وفيا يي معاير الشمول التي اعتمدتها الحملة:

الالجئون الذين غادروا املخيات بشكل غر رشعي قبل األول من متوز/يوليو 2017. 1

الالجئــون أ( الذيــن دخلــوا إىل الدولــة بشــكل غــر رشعــي بعــد األول مــن متوز/يوليــو 2017؛ ب( مل يُســجلوا مــع املفوضيــة . 2

السامية لشؤون الالجئني؛ ج( ّزوروا وثائق رسمية أو زيّفوها.

وكجــزء مــن الحملــة التــي اســتمرت عاًمــا كامــاًل، شــكلت الحكومــة األردنيــة لجنــة خاصــة جديــدة تألفــت مــن محرفــني رفيعــي 

املســتوى مــن خمــس إدارات أمنيــة مختلفــة جــرى حلّهــا يف نهايــة الحملــة. وقــد التقــى أعضــاء اللجنــة الخاصــة، التــي ُعقــدت 

اجتاعاتهــا مرتــني يف الشــهر، مــع الالجئــني بشــكل فــردي للوصــول إىل قــرارات متعلقــة بتصويــب أوضاعهــم القانونيــة يف البلــد، 

بحيــث جــرى تزويــد الالجئــني، بعــد كل مقابلــة، بإخطــار شــفوي بقــرار اللجنــة )إيجابًــا أو ســلبًا(، بينــا رشعــت اللجنــة بوضــع 

تقييــات رسيــة موقعــة مــن كافــة األعضــاء شــملت تفاصيــل تتعلــق بالعمليــة املتبعــة يف اتخــاذ قــرارات منــح أوضــاع جديــدة 
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مصّوبــة لالجئــني. وعــادة مــا فصلــت فــرة زمنيــة تــراوح بــني 7 إىل 10 أيــام بــني إبــالغ الالجــئ شــفهيًا بوضعــه الجديــد، والوقــت 

ــا عــر أنظمتهــا بشــأن الوضــع الجديــد املصــّوب. وقــد اُســتخدمت امللفــات  الــذي تلقــت فيــه مراكــز الرطــة إخطــاًرا إلكرونيً

الرسية كأدلة يف املحاكم الرعية لغايات تثبيت حاالت الزواج والنسب. 

وباعتبــار منظمــة النهضــة )أرض( الريــك القانــوين املنفــذ للمفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــني يف األردن، فقــد أُحيلــت إليهــا يف 

األشــهر املاضيــة ومنــذ انتهــاء حملــة التصحيــح 160 قضيــة لالجئــني تســتلزم اســتكال تصحيــح وثائقهــم املدنيــة. وقــد واجهــت 

منظمة النهضة )أرض( خالل مارستها يف متابعة هذه القضايا سيناريوهني يتطلبان اتخاذ بروتوكوالت حاية مختلفة:

سيناريو 1: الالجئون الذين ُمنحوا تصويًبا ألوضاعهم القانونية	 

بعــد مقابلــة العميــل املحــال، يــرع محامــو منظمــة النهضــة )أرض( دامئًــا يف عمليــة تحقــق مســتقلة مــع الســلطات األردنيــة 

واملفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني للتأكــد مــن دقــة املعلومــات التــي يقدمهــا الالجــئ فيــا يتعلــق مبنحه/هــا 

املوافقــة فعــاًل عــى تصويــب أوضاعه/هــا القانونيــة يف البلــد. وتعــد هــذه الخطــة حاســمة لضــان ســالمة الالجئــني، إذ ومبجــرد 

ــة الالجــئ إىل  ــاف الدعــوى وإحال ــايض بإيق ــام الق ــزورة إىل قي ــق امل ــؤدي اســتخدام الوثائ ــد ي ــة، فق ــة إىل املحكم وصــول القضي

املدعي العام بتهمة التزوير أو استخدام وثائق مزورة.   

ــم  ــوا إليهــم تقدي ــني ليطلب ــارش املحامــون التواصــل شــخصيًا مــع القضــاة الرعي ومبجــرد التحقــق اإليجــايب مــن املعلومــات، يب

التــاس إىل مديريــة شــؤون الالجئــني الســوريني وذلــك مــن أجــل الحصــول عــى اإلضبــارة الرسيــة الخاصــة بالالجــئ كجــزء مــن 

ملــف تعزيــز األدلــة التــي تدعــم قضيته/هــا. وتشــمل امللفــات، كــا أوضحنــا آنًفــا، معلومــات تفصيليــة مهمــة ميكنهــا التســهيل 

مــن عمليــة تصحيــح التوثيــق الخــاص بحــاالت الــزواج و/أو الــوالدة وتجنــب إحالــة الالجــئ إىل املدعــي العــام بتهمــة التزويــر أو 

ــا ولهــا عواقبهــا  اســتخدام الوثائــق املــزورة يف املقــام األول، حيــث ينتــج عــن هــذا قضيــة قانونيــة أخــرى تتطلــب متثيــاًل قانونيً

السلبية التي قد تتضمن حبس الالجئ.

"تزوجت من فتاة عمرها أقل من 16 سنة، وخفت أن أعقد العقد يف املحكمة ألين سمعت أن هذا أمر غر قانوين وممكن أن 

يتم حبي او تسفري، لكن بعد ما فهمت الحل من املحامي تابعت كل اإلجراءات وساعدين املحامي بقضيتي وتم إصدار عقد 

الزواج، وأكيد بس تولد زوجتي رح أتابع إصدار شهادة امليالد الصحيحة إلبني" –مستفيد سوري من عان

ومــن بــني التحديــات التــي يواجههــا محامــو منظمــة النهضــة )أرض( طــول مــدة هــذه العمليــة )حيــث تســتغرق مــن 8 إىل 9 

أشــهر إلنهائهــا، يف حــال مل تظهــر تعقيــدات أخــرى( كــا أنهــا تتطلــب تفانيًــا عاليًــا جــًدا مــن جانــب املحامــي وهــو أمــر يســتنفد 

ــة  ــة املنخرطــة يف القضي ــه إىل املبــارشة شــخصيًا يف التواصــل مــع مختلــف األطــراف والجهــات الفاعل الكثــر مــن الوقــت لحاجت

القانونيــة. وعــالوة عــى ذلــك، ونظــرًا للطبيعــة الحساســة لهــذه امللفــات وأهميتهــا لضــان ســالمة الالجــئ لــدى مثولــه أمــام 

املحكمة، فإن مشاركة محامي منظمة النهضة )أرض( تعد أمًرا حاساًم للغاية لضامن الثقة املؤسسية يف رسية العملية. 

سيناريو 2: الالجئون الذين مل مُينحوا تصويًبا ألوضاعهم القانونية	 

واجهــت منظمــة النهضــة )أرض( وضًعــا حرًجــا يســتدعي معالجتــه ضمــن القضايــا املحالــة مــن طــرف املفوضيــة الســامية لألمــم 

املتحــدة لشــؤون الالجئــني للمبــارشة يف تصحيــح التوثيــق املــدين، وهــو أن 25 % مــن القضايــا ترتبــط بالجئــني مل يتــم تصويــب 

أوضاعهــم القانونيــة خــالل الحملــة بســبب عــدم اســتيفائهم ملعايرهــا. وبعدمــا أشــارت عمليــة التحقــق املســتقلة التــي تقــوم 

ــا بالنســبة للمنظمــة  بهــا منظمــة النهضــة )أرض( إىل هــذا الوضــع القانــوين، فقــد تقــرر اســتحالة املــي قُدًمــا يف القضيــة قانونيً

واملنظــات األخــرى التــي تقــدم خدمــات املســاعدة القانونيــة حتــى ال تعــرض ســالمة الالجــئ ملزيــد مــن الخطــر. فتزويــر الوثائــق 

الرســمية يُعــرض الالجــئ لخطــر كبــر مــن حيــث الســجن ملــدة تــراوح بــني 3 إىل 6 أشــهر، مــع احتاليــة اســتبداله بغرامــة ماليــة 

يف أفضل األحوال، كا ميكن أن تصل العقوبة يف بعض الحاالت إىل السجن ملدة 5 سنوات.16 
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وتدعــو منظمــة النهضــة )أرض( يف هــذا الســيناريو إىل الحاجــة لوضــع آليــة عفــو جديــدة، يف شــكل نســخة مصغــرة مــن اللجنــة 

الخاصة، تتمكن من النظر يف القضايا التي مل تستوف املعاير السابقة. 

أثر كوفيد-19 عىل التوثيق املدين  .4

ــا  وفقــاً لتحديــث الخطــة اإلقليميــة لالجئــني وتعزيــز القــدرة عــى مواجهــة األزمــات، فقــد ســجلت إصابــة أكــر مــن 450 الجًئ

ــج الرئيســية املســتخلصة مــن  ــرت النتائ ــك، أظه ــة إىل ذل ــو 2020. وباإلضاف ــاًرا مــن 4 أيار/ماي ــد-19 اعتب ســوريًا بفــروس كوفي

التقييــات املختلفــة زيــادة ملحوظــة يف عالمــات الضيــق واملعانــاة، وأعــداد حــاالت العنــف املنــزيل املبلــغ عنهــا ضــد النســاء 

والفتيــات، وانعــدام األمــن الغــذايئ مــع عــدم توفــر املخــزون الغــذايئ لــدى معظــم الالجئــني. كــا توجــد ثغــرات يف الوصــول إىل 

ــايل  ــوى اإللكــروين ع ــم عــن بعــد واملحت ــة للوصــول إىل التعلي ــال األدوات الالزم ــة األطف ــك كاف ــث ال ميتل ــه حي ــم وجودت التعلي

الجــودة عــر اإلنرنــت، ومــا يــزال تدريــب املعلمــني ومشــاركة أوليــاء األمــور يف هــذا التعليــم مــن املســائل التــي تفــرض تحديًــا 
كبرًا.17

وفيــا يتعلــق بخدمــات الحايــة القانونيــة، فقــد ُعلّقــت القضايــا التــي تســتلزم متثيــاًل قانونيًــا أمــام املحكمــة يف الوقــت الحــايل 

ــن  ــرب 22 م ــم، أع ــتكمل قضاياه ــن مل تُس ــتجيبني الذي ــك املس ــني أولئ ــن ب ــا. وم ــة عمله ــات القضائي ــتئناف املؤسس ــني اس لح

ــى  ــن الحصــول ع ــن م ــك(، والتمك ــق ذل ــا ينطب ــات )حيث ــادي الغرام ــة لحــل قضاياهــم لتف ــم امللح ــن حاجته ــتفيدين ع املس

الخدمات االجتاعية )الصحة والتعليم(. 

وبالرغــم مــن إغــالق املؤسســات القضائيــة وتعليــق خدمــات التقــايض حتــى إشــعار آخــر، فقــد اســتمرت منظمــة النهضــة )أرض( 

ــن  ــة املفروضــة. وم ــزام باألحــكام واألنظم ــع االلت ــت م ــر اإلنرتن ــف وع ــر الهات ــات االستشــارات والوســاطة ع ــم خدم يف تقدي

الجديــر بالذكــر أنــه وضمــن الوضــع الراهــن، يُســقط أمــر قانــون الدفــاع رقــم 5 التبعــات القانونيــة للتأخــر يف التســجيل، مــا 

يحول دون تراكم الغرامات القانونية عى تأخر إصدار شهادات امليالد وعقود الزواج من دائرة األحوال املدنية. 

وقــد شــهدت دائــرة املســاعدة القانونيــة يف منظمــة النهضــة )أرض( خــالل أشــهر إغــالق املؤسســات القضائيــة، ارتفاًعــا كبــرًا يف 

ــا القانونيــة التــي  أعــداد الحــاالت املنظــورة، ونتيجــة لذلــك قدمــت املنظمــة خدمــات املســاندة يف عــدد ال يحــىص مــن القضاي

ينبغي تسليط الضوء عليها فيا يي:

زواج الالجئــني الســوريني يف األردن دون اتبــاع إجــراء التســجيل الرســمي وافراضهــم عــدم تطبيــق الغرامــات بســبب اإلغالقات . 1

والحظــر. بالرغــم مــن إعــالن قــايض القضــاة وقــف إجــراءات تســجيل الــزواج حتــى إشــعار آخــر، إال أن غرامــة األلــف دينــار 

تبقــى ســارية عــى الزيجــات التــي ال تتبــع إجــراءات التســجيل الرســمية. وتتوقــع منظمــة النهضــة )أرض( ازديــاد حــاالت 

تثبيــت الــزواج والنســب يف الفــرة التــي تــي اســتئناف اإلجــراءات النظاميــة، حيــث ســرغب األفــراد املتزوجــون بشــكل غــر 

ــة لضــان الجنســية، وااللتحــاق  ــد رضوري رســمي بتســجيل زواجهــم للحصــول عــى الوثائــق الرســمية ألبنائهــم والتــي تُع

باملدرسة، والحصول عى الرعاية الصحية وخدمات املساعدة. 

نتيجــة لحالــة الخــوف والضعــف املتناميــة بســبب تداعيــات كوفيــد-19، يواجــه املســؤولون يف منظمــة النهضــة )أرض( يف . 2

ــة، حيــث مــن املمكــن أن يفكــر الالجئــون يف  ــح الوثائــق املدني ــا املتعلقــة بتصحي ــرًا يف القضاي ــا كب الوقــت الراهــن ارتفاًع

العــودة إىل ســوريا أو أنهــم يخشــون ببســاطة مــن أن إصابتهــم باملــرض قــد تعرضهــم ملزيــد مــن التدقيــق واملالحظــة مــن 

ــن يندرجــون تحــت  ــني الذي ــادة أعــداد الالجئ ــة. ولهــذا الســبب، تخــى منظمــة النهضــة )أرض( مــن زي الســلطات املحلي

السيناريو الثاين املطروح سابًقا. 

تعتــر حــاالت الــوالدة خــارج املرافــق الصحيــة للعائــالت مــن كافــة الجنســيات جانبًــا قانونيًــا آخــر يثــر القلــق، حيــث تــزداد . 3

صعوبــة الوصــول إىل املرافــق الصحيــة نظــرًا للقيــود املفروضــة عــى التنقــل والحركــة. ويُطلــب مــن األفــراد االتصــال بالدفــاع 
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املــدين يف حــال كــون النســاء عــى وشــك الــوالدة أو معاناتهــن مــن ظــروف صحيــة طارئــة. ونتيجــة للقيــود املفروضــة، فمــن 

املرجــح أن تلــد املــرأة يف املنــزل مبســاعدة قابلــة أو أحــد أفــراد األرسة. ويخلــق هــذا الوضــع، الســيا إن كانــت القابلــة غــر 

مرخصــة، تحديــات قانونيــة إلثبــات والدة الطفــل ونســبه. يف هــذه الحــاالت، يُشــدد محامــو منظمــة النهضــة )أرض( عــى 

أهميــة وجــود شــهود عيــان موثوقــني مــن كلتــا العائلتــني مــن حــارضي وقــت واقعــة الــوالدة لضــان إجــراء ســلس لتوثيــق 

ــة شــيخ  ــار، إن ُوجــد -وهــو الشــخص الــذي يكــون مبثاب ــد اللــزوم. كــا يشــجعون العمــالء عــى إخطــار املخت النســب عن

العشــرة- مبيــالد طفلهــم، باإلضافــة إىل الحصــول عــى إشــعار والدة مــن املستشــفى يؤكــد املعلومــات األساســية يف أقــرب 

وقت ممكن.  

وقــد أنتجــت منظمــة النهضــة )أرض(، ضمــن مســاعيها للتخفيــف مــن الصعوبــات لــدى املبــارشة يف توثيــق األحــداث الحياتيــة 

هــذه، عــدة مــواد إعالميــة لرفــع الوعــي مبســألة إصــدار شــهادات الــزواج والطــالق وامليــالد والوفــاة خــالل كوفيــد-19. ويتــم نــر 

هــذه املــواد عــى نطــاق واســع، كــا تبــذل دائــرة املســاعدة القانونيــة جهــوًدا إضافيــة يف تقديــم املعلومــات الواضحــة والنصــح 

خالل جلسات االستشارة القانونية عر الهاتف. 

أثر كوفيد-19 عىل وصول املرأة إىل العدالة

بحســب تقريــر عاملــي صــدر مؤخــرًا فيــا يتعلــق بأثــر كوفيــد-19 عــى وصــول املــرأة إىل العدالــة، فإنــه “يجــري تحويــل املــوارد 

بعيــًدا عــن نظــام العدالــة الجنــايئ باتجــاه تدابــر صحيــة عامــة أكــر إلحاًحــا للتعامــل مــع كوفيــد-19، مــا يعنــي احتــال تقليــص 

دور الخدمــات األخــرى كالخطــوط الســاخنة ومراكــز األزمــات واملالجــئ واملســاعدة القانونيــة والخدمــات االجتاعيــة يف ضــوء 

الطــوارئ الصحيــة الجديــدة.”18  ومــن غــر املرجــح كــون األردن اســتثناًء يف هــذا الصــدد. وســيكون لتقليــص الخدمــات املقدمــة 

للنســاء أثــر ســلبي عــى ســالمة املــرأة. فمــع تفاقــم الوضــع االجتاعــي واالقتصــادي، تخــى منظمــة النهضــة )أرض( مــن إمكانيــة 

ازدياد خطر االستغالل واالعتداء الجنسيني مع غياب آليات التقيص عن هذه الحاالت ومتابعتها. 

ــر  ــن األث ــة النهضــة )أرض( م ــة، تخــى منظم ــرة طويل ــذ ف ــم النفــي واالجتاعــي من ــات الدع ــا خدم وأخــرًا، ونظــرًا لتقدميه

النفــي واالجتاعــي لحــاالت عــدم اليقــني املتفاقمــة التــي تواجــه الالجئــات الســوريات الــاليئ ال يســتطعن املــي قُدًمــا يف اإلجــراء 

القانــوين أو اســتكاله، وهــو اإلجــراء الــذي غالبًــا مــا يعــد عبئـًـا نفســيًا عليهــن. وينبغــي اعتبــار أن، انقضــاء الوقــت بــدون وجــود 

هــذه الوثائــق املهمــة للحصــول عــى خدمــات املســاعدة القانونيــة، يســبب محدوديــة آليــات حايــة الالجئــني املتمثلــة يف تزويــد 

البالغني واألطفال باحتياجاتهم األساسية.



11

ورقة عمل

التوصيات  .5

لصانعي القرار

املــي قُدًمــا يف وضــع آليــة بديلــة لألوضــاع القانونيــة للمهاجريــن الســوريني التــي ال تلبــي معايــر حملــة 2018–2019 وال . 1

يزالــون بحاجــة إليهــا. ومبــا أن فــروس كورونــا املســتجد )كوفيــد -19( ينتقــل عــر الهــواء، فمــن املهــم تحديــد هويــة كافــة 

السكان بالشكل الصحيح ألغراض وبائية.

للمؤسسات الرسمية

ــار وذك يف ســياق التنســيق مــع . 2 ــد-19 عــى توثيــق الالجئــني الســوريني وتســجيلهم بعــني االعتب ــر املطــّول لكوفي أخــذ األث

الجهــات املعنيــة للحفــاظ عــى ســالمة نظــام حايــة الالجئــني ودعمــه، مــع إيــالء اهتــام خــاص للفئــات األكــر تأثــرًا مثــل 

النساء واألطفال.

ملزودي خدمات املساعدة القانونية

ــة . 3 ــة القانوني ــارشة بالقضي ــل املب ــني قب ــدأ “ال رضر وال رضار” عــر التحقــق مــن املعلومــات املقدمــة مــن الالجئ ــزام مبب االلت

باسمه/ها، وذلك لتجنب العواقب القانونية املرتبة عى التزوير أو األفعال األخرى التي يعاقب عليها القانون. 

توفــر املعلومــات الدقيقــة والصحيحــة لالجئــني الســوريني فيــا يتعلــق بالعواقــب القانونيــة للتزويــر واألفعــال األخــرى التــي . 4

يُعاقب عليها القانون. 

االســتعداد لألثــر املطــّول لكوفيــد-19 عــى إجــراءات التوثيــق والتســجيل لالجئــني الســوريني عنــد التخطيــط لرامج املســاعدة . 5

القانونية. 

تعزيــز آليــة فعالــة ومركزيــة لتقديــم الشــكاوى بالنســبة لالجئــني الســوريني مــن أجــل تعزيــز اإلحســاس باملســؤولية مــن . 6

طرف مقدمي الخدمات يف األردن.  

للامنحني

ــم . 7 ــات يف تقدي ــي الخدم ــة دور مقدم ــى أهمي ــد ع ــر التأكي ــذ ع ــك املنف ــن الري ــني م ــاه الالجئ ــؤولية تج ــتلهام املس اس

املعلومات الصحيحة والكافية حول املخاطر واملسؤوليات املتعلقة بالقوانني واألنظمة املعمول بها.

توفــر الدعــم املســتمر لخدمــات املســاعدة القانونيــة ومبــادرات التوعيــة القانونيــة التــي تضمــن فهــم توثيــق حــاالت الــزواج . 8

والنسب وتسجيلها وتصويبها فيا يتعلق بآليات الحاية املتاحة. 

لالجئني

التمييــز بــني الشــائعات واملعلومــات املوثوقــة املنتــرة فيــا يتعلــق بآليــة التوثيــق والتســجيل الصحيحــة لحــاالت الــزواج . 9

والنسب. 

التحقــق مــن املخاطــر واملســؤوليات املرتبطــة بتســجيل حــاالت الــزواج والنســب وتوثيقهــا وتصويبهــا مــع مقدمــي الخدمــات . 10

الرسميني أو الهيئات ذات السمعة املوثوقة. 

ضــان التســجيل الصحيــح لحــاالت الــزواج مــن أجــل تفــادي الصعوبــات يف الحصــول عــى خدمــات املســاعدة والحايــة ويف . 11

حالة الوالدة أو وقوع الوفاة. 
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املراجع  .6

الخطــة اإلقليميــة لالجئــني وتعزيــز القــدرة عــىل مواجهــة األزمــات )3RP(. أيار/مايــو 2020. منشــور اســتجابة الخطــة اإلقليميــة 

لالجئني وتعزيز القدرة عى مواجهة األزمات )3RP( لكوفيد-19

http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2020/05/3RP.pdf

االستجابة لكوفيد-19. أيار/مايو 2020. العدالة للمرأة وسط كوفيد-19.

https://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/publications/idlo-justice-for-women-amidst-covid19_0.pdf

منصــة الحلــول الدامئــة. كانــون الثاين/ينايــر 2020. بــني يــدي: نهــج متوســط األمــد نحــو االعتــاد عــى الــذات وصمــود الالجئــني 

السوريني واملجتمعات املضيفة يف األردن. 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73879

ــة يف  ــي حــول اإلحصــاءات الحيوي ــر الفن ــة لغــرب أســيا )اإلســكوا(. 2009. التقري ــة واالجتامعي ــة األمــم املتحــدة االقتصادي لجن

الرق األوسط.

اللجنــة الكاثوليكيــة الدوليــة للهجــرة)ICMC( .2017. غــر موثقــني وغــر مرئيــني ومعرضــون للخطــر: وضــع الالجئــني الســوريني 

الذين يفتقرون إىل الوثائق املدنية والقانونية. 

اللجنــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان )IHRC( واملجلــس الرنويجــي لالجئــني )NRC(. 2015. حقــوق التســجيل: الالجئــون الســوريون 
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الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عى مواجهة األزمات )3RP(. آخر ولوج 12 أيار/مايو 2020،  1

 http://www.3rpsyriacrisis.org/

ص. 202 أمجد رشيد وآخرون   2

تقدم منظمة النهضة )أرض( خدمات االستشارة القانونية لقضايا توثيق حاالت الزواج والنسب لـ 1,455  مستفيدة مبوجب   3

https://ardd-jo.org/ar/News-Room/ardd-provides-legal-consultation-services-for-cas-  “برنامج الحاية”،

.es-of-documenting-marriage

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، وثائق الالجئني الثبوتية، EC/SCP/33، تنص عى أنه “بدًءا من ترتيب 5   4

متوز/يوليو 1922، فقد نصت عدد من االتفاقيات الدولية املتعلقة بالالجئني واملعتمدة قبل اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بوضع 

الالجئني لعام 1951 عى إصدار شهادة لالجئني لتكون مبثابة بطاقة إثبات هوية ووثيقة سفر. آخر ولوج:

https://www.unhcr.org/excom/scip/3ae68cce4/identity-documents-refugees.html

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5428192/   5

العدد الذي رصحت به املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ملنظمة النهضة )أرض(، بوصفها الريك املنفذ   6

بني يدي: نهج متوسط املدى نحو االعتاد عى الذات وصمود الالجئني السوريني واملجتمعات املضيفة يف األردن  7

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73879

انظر تقرير اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة )ICMC( لالطالع عى تحليل العقبات السورية التي تواجه الالجئني السوريني   8

يف املفرق للحصول عى وثائق قانونية: غر موثقني وغر مرئيني ومعرضون للخطر: وضع الالجئني السوريني الذين يفتقرون إىل 

الوثائق املدنية والقانونية

 https://www.icmc.net/sites/default/files/documents/resources/jordan-syrian-refugees-legal-documenta-

tion-final.pdf

دليل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني لعام 2007 وإدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتاعية   9

)UNDESA( لعام 2017. دمج منظور النوع االجتامعي يف اإلحصاءات، ص. 117

بخالف املارسة املوىص بها من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، تصدر شهادة طالب اللجوء يف األردن لألرس   10

املعيشية ال لألفراد. انظر دليل املفوضية السامية لعام 2017

بني يدي   11

األمم املتحدة، املبادئ والتوصيات لنظام إحصاءات حيوي، مراجعة 2 )2001(، ص. 4  12

التقرير الفني للجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتاعية لغرب أسيا )اإلسكوا( لعام 2009 حول اإلحصاءات الحيوية  13

تسجيل الحقوق وتحليل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني فيا يتعلق باألردن يف ضان تسجيل املواليد   14

للحيلولة دون حاالت انعدام الجنسية

ضان تسجيل املواليد للحيلولة دون حاالت انعدام الجنسية.  15

تستند التبعات القانونية التي يواجهها املارسون القانونيون والالجئون يف سياق الزواج أو النسب إىل األحكام التالية من   16

قانون العقوبات األردين: املواد )260 و261( 266، و265 و269 و270 باإلضافة إىل املادة 153( 

منشور الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عى مواجهة األزمات )3RP( لالستجابة لكوفيد-19  17

http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2020/05/3RP.pdf

العدالة للمرأة   18

http://www.3rpsyriacrisis.org/
https://ardd-jo.org/ar/News-Room/ardd-provides-legal-consultation-services-for-cases-of-documenting-marriage
https://ardd-jo.org/ar/News-Room/ardd-provides-legal-consultation-services-for-cases-of-documenting-marriage
https://www.unhcr.org/excom/scip/3ae68cce4/identity-documents-refugees.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5428192/
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73879
https://www.icmc.net/sites/default/files/documents/resources/jordan-syrian-refugees-legal-documentation-final.pdf
https://www.icmc.net/sites/default/files/documents/resources/jordan-syrian-refugees-legal-documentation-final.pdf
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