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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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ريمون المعلولي

أســتاذ دكتــور فــي أصــول التربيــة، عضــو هيئــة تدريســية فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق 
ــة  ــات بجامعـ ــم اللغـ ــز تعليـ ــي مركـ ــة فـ ــة العربيـ ــتاذ الثقافـ ــر 2016، أسـ ــباط/ فبراي ــى 15 ش حت
كونكورديـــا، مينســوتا، الواليــات المتحــدة منــذ عــام 2018. مــن األعمــال العلميــة: إشــراف 
ــة  علــى رســائل علميــة لدرجتــي الماجســتير والدكتــوراه فــي التربيــة، مشــارك فــي وضــع أدل
لمنظمــة اليونيســيف حــول الطفولــة والمراهقــة – 2004، مؤلــف لعــدد مــن الكتــب الجامعيــة 
ــر الجامعيــة، منهــا: بنيــة األســرة الريفيــة وعالقتهــا باألوضــاع التعليميــة ألبنائهــا - وزارة  وغي
الثقافــة 1996. التربيــة البيئيــة والســكانية، كليــة التربيــة جامعــة دمشــق 2009. التربيــة وتنميــة 
الشــخصية االجتماعيــة، دار اإلعصــار العلمــي، عمــان – األردن، 2015. كفايــة التربيــة، دار اإلعصــار 
العلمــي، عمــان - األردن 2015، ومشــارك فــي تأليــف العديــد مــن الكتــب األخــرى. أنجــز عشــرات 
البحــوث العلميــة المحكمــة والمنشــورة فــي مجــالت ســورية وعربيــة. مشــارك فــي أوراق 

عمــل علميــة فــي مؤتمــرات عربيــة وعالميــة. ريمون المعلولي
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»أفــواج النســاء والشــيوخ واألطفــال، يمشــون بيــن األنقــاض والُحفــر، الغبــار يعلــو وجوههم ومالبســهم، 
واضــح أنــه لــم يتســّن لهــم االســتحمام، وال غســل الثيــاب قبــل الرحيــل عــن بيوتهــم أو عــن مالجئهــم. 
ــو  ــزن نح ــت وح ــي صم ــم ف ــير جموعه ــم، تس ــض متاعه ــم وبع ــون أطفاله ــدودة، يحمل ــادهم مه أجس
باصــات الّترحيــل، ُيَخيَّــُل لــَك أنهــم َخرجــوا للتــوِّ مــن قبــوٍر، ويتجهــون إلــى قبــور أقســى وأظلــم، يحيــط 

بهــم المســّلحون، يضبطــون ســيرهم ويوجهونــه«
https://2u.pw/N4t0d »الغوطة.. نزع الروح عن الجسد«

َعَرْفُتهــم وعاَيشــُتهم، َخبـِـرُت مــدى َتعّلقهــم بأرضهــم وزرعهــم ومســاكنهم منــذ زمــن بعيــد، رأيتهــم وهــم 
يخرجــون مــن َرِحــم غوطتهــم مكســورين. 

هي الغربة في أقبح صورها
*****

تحكــي مــاّدة هــذا الملــف قصــة األطفــال الســوريين الذيــن انتزعتهــم الحــرب مــن أحضــان أّمهاتهــم/ 
أمهاتهــّن، ومــن ســاحات حواريهــم ثــم بعثرتهــم نازحيــن والجئيــن علــى مخيمــات وأماكــن أخــرى. 

ريمون المعلولي

ص
ّ

ملخ

عالجــت هــذه الدراســة مشــكلة األطفــال المحروميــن مــن النَســب والجنســية، مــا يعــادل الحرمــان مــن 
الهويــة. حــدث ذلــك فــي ســياق الحــرب التــي تشــهدها ســوريا منــذ عشــر ســنوات، والتــي باتــت أزمــة 

ذات أبعــاد وجوديــة.  
ــي طفــل ســوري، ُحرمــوا مــن  ــدة مــن األطفــال تجــاوز عددهــم المليون لقــد ظهــرت مجموعــات عدي
ــجيل  ــرة والتس ــب ألس ــن النَّس ــوالدة، أو م ــة ال ــجيل واقع ــة بتس ــم المّتصل ــع حقوقه ــن جمي ــد أو م أح

ــم. ــي حقوقه ــم باق ــد لنيله ــّية، ويمّه ــاب الجنس ــّق اكتس ــم ح ــذي يخّوله ــّي ال ــّي القانون المدن
هدفــت الدراســة إلــى تعــّرف واقــع األطفــال المحروميــن مــن الجنســية والنســب، والوقــوف علــى اآلثــار 
المترّتبــة علــى عــدم تســجيل األطفــال وعــدم االعتــراف بنســبهم علــى باقــي حقــوق األطفــال، وبخاصــة 

حقهــم فــي التعليــم.
وناقشــت العالقــة بيــن حالــة الطفــل المحــروم مــن الهويــة واالغتــراب، فضــاًل عــن تحديــد مســؤوليات 
جميــع األطــراف الفاعلــة فــي القضيــة الســورية فــي بــروز هــذه المشــكلة، وبخاصــة مســؤولية حكومــة 
النظــام الســوري فــي عرقلــة حصــول الطفــل النــازح أو الالجــئ علــى حّقــه فــي الهويــة، مــن دون نســيان 

مســؤولية مؤسســات المعارضــة الرســمية عــن حــدوث المشــكلة وباقــي األطــراف. 

https://2u.pw/N4t0d
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: مقّدمة
ً

أوال

ــي  ــال ف ــا، واألطف ــاء خصوًص ــوق الضعف ــا، وحق ــان عموًم ــوق اإلنس ــدر حق ــروب ته ــات الح ــي أوق ف
ــم. مقّدمته

ــات  ــت المنظم ــد وضع ــذا فق ــٍة. ل ــروٍب داخلي ــن ح ــت م ــرة، عان ــدان كثي ــهدتها بل ــة، ش ــة ثابت ــي حقيق ه
ــة  ــات الصعب ــي األوق ــة ف ــات المهّمش ــع الفئ ــة لجمي ــر الحماي ــة توفي ــوالت لغاي ــات وبروتوك ــة اتفاقي الدولي
واالســتثنائية. فحمايــة األطفــال، وتأميــن شــروط نموهــم، وحمايــة حياتهــم، واجــب العالــم الراشــد. وعلــى 
ــه، وتكــون  ــه مــن خــالل وجــوده فــي أســرة ترعــاه وتحمي ــة بقــاء الطفــل وحمايت رأس تلــك الشــروط كفال

ــا.  ــا وانفعاليًّ ا وعقليًّ ــديًّ ــوازن جس ــوه المت ــن نم ــؤولة ع مس
مــن الحقــوق التــي تتصــدر أولويــة االتفاقيــات المعنّيــة بالطفولــة، االعتــراف بوجــود الطفــل بصفتــه كياًنــا 
إنســانيًّا ينتمــي ألســرة فيهـــا والــدان/ أو أحدهمــا، يســتمّد منهــا اســمه وُينســب لهــا، تضمــن حّقه في تســجيل 
ــى  ــد عل ــي ول ــة الت ــية الدول ــى جنس ــول عل ــق الحص ــه ح ــن ل ــي تضم ــق الت ــى الوثائ ــول عل ــدِه والحص مول
أراضيهــا، أو علــى جنســية والديــه أو أحدهمــا، أي حقــه فــي أن يكــون لــه هويــة. وُيعــدُّ حرمــان الطفــل مــن 
حقــه فــي االنتســاب ألســرة ولجنســية، أي حرمانــه مــن االعتــراف بوجــوده، خرًقــا للقانــون اإلنســاني الدولّي. 
تتصــل مســألة حرمــان األطفــال مــن النََّســِب والِجنّســية بميــدان الحقــوق، حقوق اإلنســان، وكذلــك حقوق 
ــة  ــية، واالجتماعي ــة النفس ــاد التربوي ــرى ذات األبع ــا األخ ــن القضاي ــة م ــا بجمل ــن ارتباطه ــاًل ع ــل، فض الطف

االقتصاديــة.. إلــخ. 
ــي  ــم المليون ــاوز عدده ــال تج ــن األطف ــدة م ــات عدي ــرت مجموع ــورية ظه ــرب الس ــنوات الح ــالل س خ
طفــل(1) ُحرمــوا مــن أحــد أو مــن جميــع حقوقهــم المتصلــة بتســجيل واقعــة الــوالدة، أو مــن النَّســب ألســرة 

والتســجيل المدنــي القانونــي الــذي يخّولهــم حــق اكتســاب الجنســية، ويمّهــد لهــم نيــل باقــي حقوقهــم.
إنهــم يعيشــون اليــوم فــي بعــض البلــدان الُمضيفــة باعتبارهــم الجئيــن، وكذلــك موجــودون فــي داخــل 
ســوريا فــي مناطــق خــارج ُســلطة النظــام. وغالًبــا مــا ينتمــي هــؤالء األطفــال لفئــات اجتماعيــة هّشــة اقتصادًيا 
واجتماعًيــا وثقافًيــا وسياســًيا، هــي فــي الغالــب ليســت علــى عالقــة حســنة مــع »حكومــة النظــام الســوري« 

المســؤول بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة عــن تأميــن حقوقهــم المدنيــة، أو حرمانهــم منهــا.
ــار  ــمل الكب ــم يش ــان )الرق ــن إنس ــم 10 ماليي ــتوى العال ــى مس ــية عل ــن الجنس ــن م ــدد المحرومي ــغ ع يبل  (1)

والصغــار(، منهــم نحــو مليونــي طفــل ســوري!

الكلمات المفتاحية: حقوق، أطفال، حرمان، جنسية، اغتراب، هوية

اتبــع الباحــث فــي الدراســة المنهــج المّتبــع عــادة فــي الدراســات المكتبيــة، القائــم علــى تحليــل الوثائــق 
ــة  ــة نظري ــة ذات أهمّي ــذه الدراس ــث ه ــدَّ الباح ــد َع ــوع. وق ــن الموض ــابقة ع ــات الس ــر والدراس والتقاري

ومعرفيــة، وأخــرى تطبيقيــة.
 خلصــت الدراســة إلــى بلوغ إجابــات عن األســئلة التي تــم طرحها، ثم قــدم الباحث عــدًدا مــن التوصيات.
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وُيعــدُّ ســلوك حكومــة النظــام المعيــق لبلــوغ األطفــال حقهــم فــي التســجيل والهويــة نوًعــا مــن عقــاب أو 
اســتراتيجية« يمكــن تســميتها بسياســة »َلــّي الــذراع« لذويهــم، والضغــط عليهــم مــن أجل انتــزاع اعتــراف منهم 
بشــرعّيته مــن خــالل شــرعية مؤسســاته المدنيــة. إنــه ســلوك مخالــف بوضــوح لجميــع االلتزامــات الدوليــة 
ــة  ــع عليهــا، وأعلــن عــن مســؤوليته بإعمالهــا بموجــب القوانيــن المحّليــة التــي تواءمــت مــع اتفاقّي التــي وقَّ
 .)CEDAW( حقــوق اإلنســان، وحقــوق الطفــل، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة
وعندمــا يتضافــر حرمــان الطفــل مــن حّقــه فــي النســب والهويــة/ الجنســية، ومــن باقــي الحقــوق المرتبطــة 
ــه  ــاء بمعاني ــراب أو الالانتم ــؤرة االغت ــي ب ــوُن ف ــٍذ نك ــخ، عندئ ــة.. إل ــة والصّحي ــة والتعليمي ــه: االقتصادي ب

المتعــّددة، وهكــذا يغتــرب الطفــل عــن ذاتــه، عــن أنــاه، ويحــق لــه أن يصــرخ »مــن أنــا؟ مــن أبــي؟ 

ثانًيا: المشكلة التي تثيرها الدراسة

عّمقــت الحــرب فــي ســوريا علــى مــدى عقــد مــن الزمــن المشــكالت التــي كان الّســوريون يعانــون منهــا، 
فقــد تضاعفــت أعــداد األطفــال الذيــن تعّســرت أحوالهــم التعليميــة، وســاءت أحوالهــم الصحيــة والغذائّيــة، 
ــرت مشــكالت جديــدة،  وارتفعــت معــّدالت عمالــة األطفــال وزواج الفتيــات المبكــر. وفــي الوقــت عينــه فجَّ
تشــابكت مــع مــا ســبقها مــن مشــكالت. كان مــن أبرزهــا: ظاهرتــا اللجــــوء والنــــزوح القســــري الناتجتــان 
ــن مــن النَســب  ــراط الشــديد فــي اســتخدام العنــف المســّلح، ونشــوء مشــكلة األطفــال المحرومي عــن اإلف
واالســم والجنســية، وبالتالــي الهويــة بيــن األطفــال المرافقيــن لذويهــم فــي النــزوح واللجــوء، وفــي غيرهــا 
مــن الظــروف، وألســباب متعــّددة تشــابكت وتعّقــدت مــع مــرور الزمــن وباتــت أزمــة ذات أبعــاد وجوديــة 

جميعهــا تتصــل باألزمــة الســورية والحــرب المشــتعلة فيهــا مــن دون توقــف حتــى اليــوم. 
قبــل الحــرب كانــت مشــكلة الحرمــان مــن الجنســية الســورية محــّددة ببعــض الفئــات، كحرمــان الطفــل 
الكــردّي مــن التســجيل كطفــل ســوري لَتحــّدره مــن والديــن مكتومــّي القيــد، وكذلــك حرمــان أبنــاء المــرأة 
الســورية المتزوجــة مــن رجــل غيــر ســوري، كالفلســطيني، علــى ســبيل المثــال، وكذلــك األطفــال »اللقطــاء« 

مجهولــي األب. 
تعــود تلــك الحــاالت جميعهــا لســبب رئيــس وهــو عــدم قــدرة األم/ المــرأة الســورية علــى منــح جنســيتها 
لطفلهــا، وهــذه كانــت إحــدى القضايــا التــي ناضلــت المــرأة الســورية مــن أجلهــا مــن دون اســتجابة حتــى 

اليــوم!
 (CEDAW( وعلــى الرغــم مــن توقيــع ســوريا علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييز ضــد المــرأة
ــق  ــة بح ــورة ذات الصل ــة المذك ــن االتفاقي ــعة م ــادة التاس ــى الم ــوري عل ــام الس ــة النظ ــت حكوم ــد تحّفظ فق

األم/ المــرأة فــي منــح جنســيتها ألوالدهــا.
ومــا يزيــد المشــكلة المثارة تعقيــًدا، ارتباطها بســياق متكامل مــن الحرمانات متعــّددة األبعــاد، وبالتالي بحالة 
التهميــش واالغتــراب، وتحولهــا لظاهــرة خطيــرة تهّدد ليــس المجتمــع المحلي فحســب، بل وألبعد منــه أيًضا.
إن مشــكلة حرمــان الطفــل مــن النســب، وتســجيل والدتــه فــي إحــدى دوائــر األحــوال المدنيــة المعتــرف 
ن فيــه جميــع البيانــات الالزمــة لالعتــراف بــه »جنســه  بهــا، وحصولــه علــى وثيقــة »بيــان الــوالدة« الــذي تــدوَّ
ــن  ــة م ــة معين ــة جغرافي ــى منطق ــا عل ــر وجوده ــيته« ال يقتص ــة، وجنس ــبه لعائل ــالده ونس ــكان مي ــخ وم وتاري
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ــران الحــرب،  ــمتها خطــوط ني ــي قسَّ ــا، والت ــع المناطــق الســورية تقريًب ــل هــي موجــودة فــي جمي ســوريا، ب
ومــا بينهــا، إنهــا موجــودة بوضــوح فــي الحــاالت التــي فقــد فيهــا األطفــال آباءهــم نتيجــة انتشــار عمليــات 
االعتقــال واالحتجــاز، واالختفــاء القســري فــي كثيــر مــن األحيــان، فضــاًل عــن وجودهــا فــي مناطــق كانــت 

تحــت ســيطرة المعارضــة ســابًقا« بمــا فيهــا المناطــق المالصقــة للعاصمــة دمشــق.
تتجلــى أزمــة هويــة الطفــل الســوري كذلــك لدى كثيــر مــن أطفــال الالجئين فــي تركيــا، ومناطــق نفوذها في 
غــرب الفــرات« شــمال وشــمال غــرب حلــب وإدلــب.. وبعــض مناطــق جبــال الســاحل وفــي لبنــان واألردن. 
فضــاًل عــن األطفــال غيــر المصحوبيــن، وهــم موجــودون فــي جميــع البلــدان التــي وصلها اإلنســان الســوري.
وتكبــر المشــكلة المثــارة، وتأخــذ ُبعــًدا جديــًدا عندمــا نتحــدث عــن أطفــال مقاتلــي )داعــش( بعــد هزيمــة 
التنظيــم، وتجميعهــم مــع أمهاتهــم فــي مخيمــات مغلقــة، ومحرومــة مــن أّيــة شــروط آدميــة، فــي ظــّل اختفــاء 

أّي أثــر لغالبيــة آبائهــم »الذيــن إمــا أنهــم ُقتلــوا فــي الحــرب، أو فــّروا مــن ســوريا.
هنا تبرز إلى الواجهة بعض األسئلة منها: 

لمــاذا كبــرت مشــكلة انعــدام النســب والجنســية لــدى أطفــال ســوريا خــالل الحــرب؟ وهــل كان للحــرب 
ــا دور كل مــن حكومــة النظــام ومؤسســات  ــه دور فــي اســتفحال هــذه المشــكلة؟ وم ــن النظــام ومعارضي بي

المعارضــة الرســمية فــي هــذه المشــكلة؟

ا: أهداف الدراسة
ً
ثالث

تتحّدد أهداف الدراسة في:
فحــص الخلفيــة القانونيــة -األممّيــة والمحّليــة الســورية- لحــّق الطفــل في النََســب وتســجيل ميالده.   -

تعّرف واقع األطفال السوريين المحرومين من الجنسية والنسب.   -
تعــّرف اآلثــار المترّتبــة علــى عــدم تســجيل األطفــال وعــدم االعتــراف بنســبهم علــى باقــي حقــوق   -

ــم.  ــي التعلي ــم ف ــة حّقه ــال، وبخاص األطف
تعليل العالقة بين الحرمان من الجنسية والنسب والهوية، وحالة االغتراب.   -

الوقــوف علــى دور النظــام الســوري فــي خلــق وتعقيــد مشــكلة حرمــان األطفال مــن النســب والهوية.   -
رصد دور مؤسسات المعارضة الرسمية في تفاقم مشكلة حرمان األطفال من النسب والهوية.   -

تحديد مسؤولية الجهات األخرى المشاركة في زيادة تعقيد المشكلة المطروحة.   -
تقديم عدد من التوصيات.  -

 

رابًعا: أسئلة الدراسة 

َمن هم األطفال المحرومون من النسب والهوية؟   -
ما الخلفية القانونية لحّق الوليد في النَسب وتسجيل والدته؟   -
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ــه فــي  ــة حقوقــه، وبخاصــة حّق ــار حرمــان الطفــل الســوري مــن النســب والجنســية علــى بقي مــا آث  -
ــم؟  التعلي

هل لمشكلَتي الحرمان من النسب والجنسية داللة أو عالقة بمفهوم االغتراب؟   -
كيف يتجلى سلوك حكومة النظام السوري في خلق المشكلة وزيادة تعقيدها؟   -

هل كان لمؤسسات المعارضة الرسمية دور سلبي ساهم في تعقيد المشكلة المثارة؟   -
مــا مــدى مســؤولية الجهــات األخــرى المنخرطــة فــي القضيــة الســورية فــي زيــادة تعقيــد المشــكلة   -

ــة؟ المطروح

خامًسا: أهمّية الدراسة 

تتجلى أهمّية هذه الدراسة من خالل البعدين اآلتيين:
األهمّيــة النظريــة: تلّبــي دراســة المشــكلة المطروحــة حاجة نظرّيــة لناحيــة إغناء رصيــد الفكــر االجتماعي/
القانونــي والسياســي، مــن خــالل رصــد خصوصّيــات الصــراع المحتــدم فــي ســوريا، ومآالتــه، فقد بدأ ســلميًّا 
ــّلح  ــراع مس ــّول لص ــا تح ــرعان م ــة، س ــعبية معارض ــوى ش ــن ق ــع وبي ــة والمجتم ــة للدول ــلطة حاكم ــن س بي
بصــورة كاملــة بيــن الطرفيــن. المفارقــة ذات الخصوصيــة هنــا تتمثــل فــي أنهــا ليســت حرًبــا بيــن مجموعــات 
مســتقّلة عــن الدولــة فيمــا بينهــا، بــل حــرب بيــن دولــة ممثلــة بأجهزتهــا المختلفــة صادرهــا النظــام الحاكــم 
رها لتكــون أداًة فــي معركتــه مــع المعارضيــن لــه مــن الشــعب! لــذا ســوف يتمكــن مــن حرمانهــم مــن  وســخَّ

حقوقهــم المدنيــة والقانونيــة وغيرهــا مــن الحقــوق المترتبــة فــي األصــل علــى الدولــة »دولتهــم«. 
إذن، هــي دراســة ترصــد ســلوك أجهــزة الدولــة المســؤولة –نظرًيــا- عــن إعمــال التزاماتهــا حيــال القوانيــن 
ــوري،  ــعب الس ــم الش ــا باس ــت عليه ــي وقع ــرأة الت ــل والم ــوق الطف ــة بحق ــة المعني ــات األممي واالتفاقي
وتصرفــات أجهزتهــا للضغــط علــى القــوى المعارضــة لهــا مســتغلة ســلطتها القانونيــة وصالحياتهــا الممنوحة 
لهــا، وعــّد تلــك الصالحيــات الممنوحــة لهــا بموجــب القانــون الدولــي أحــد أدوات الصــراع المحتــدم مــع 
معارضيهــا. إنهــا تجربــة جديــدة تســتحق الرصــد الســتخالص نتائــج جديــدة لــم تكــن واضحــة فــي أدبيَّــات 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي زمــن الحــروب. فــي مقابــل ســلوكّيات غيــر مفهومــة مــن قبــل المعارضــة- 
قــوى األمــر الواقــع- تجــاه مؤسســات الدولــة فــي المناطــق التــي تمــت الســيطرة عليهــا بمــا فيهــا مؤسســات 

األحــوال المدنيــة.  
ــة  ــا ُمضيف ــي بلداًن ــون الدول ــق القان ــّد وف ــص- دول ُتع ــاوالت تمّل ــص -أو مح ــد تمّل ــن رص ــاًل ع فض

ــا.  ــم فيه ــؤون إقامته ــير ش ــم وتيس ــة حياته ــن حماي ــؤولة ع ــن ومس لالجئي
ــة  ــة: يمكــن لنتائــج الدراســة وتوصياتهــا أن تقــّدم أفــكاًرا مفيــدة لجهــات عديــدة، محّلي ــة التطبيقي األهمّي
ودوليــة َمعنّيــة بالقضيــة الســورية، وبخاصــة قضيــة الطفــل، مــن أجــل العمــل علــى مســاندة حقوقــه، وعلــى 

رأســها حقــه فــي الهويــة.   
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سادًسا: مصطلحات الدراسة

الطفل: لمفهوم الطفل تعريفات متعّددة، بحسب المرجعيات المعتمدة ونظرتها لمرحلة الطفولة.   -1

ــيء.  ــن كل ش ــم م ــص الناع ــة: الّرخ ــول، م َطفل ــال وُطُف ــل ج طِف ــة الطَّف ــي العربي ــة: ف ــي اللغ ف  -
 infans :ــة ــي الالتيني ــد، 1966(. وف ــيء. )المنج ــن كّل ش ــر م ــة: الصغي ــال م طِفل ــل ج أطف الطِّف
ــم« وقــد بــدأ بالنفــي in وتعنــي مــن حيــث معناهــا  وinfantis اســم فاعــل للفعــل fari بمعنــى »تكلَّ
ـــر،  االشــتقاقي َمــن »ال يتكلــم«. وتربيــَة الطفــل تعنــي تعليَمــه الــكالَم مــع اآلخريــن. )مــاري مولَّ

 (14  ،2002

ــة  ــن بلوغــه الثاني ــذ لحظــة الــوالدة، وتنتهــي حي ــدأ من ــة تب ــة نمائي فــي علــم نفــس النمــو: مرحل  -
ــة.  ــل المراهق ــى مراح ــا أول ــج بعده ــث يل ــا، حي ــرة تقريًب عش

فــي نصــوص االتفاقيــات الدوليــة: »كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة، مــا لم يبلغ ســّن الرشــد 
قبــل ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق عليــه ُيعّد طفــاًل« وهــو التعريــف الــذي يتبنــاه الباحث. 

تســجيل المولــود: عمليــة تعقــب والدة الطفــل، تتــم وفــق آليــة يتــم مــن خاللهــا تســجيل كافــة البيانــات   -2

ــوده  ــا بوج ــالد اعتراًف ــهادة المي ــة ش ــه وثيق ــالل منح ــن خ ــوده م ــة بوج ــراف الدول ــد اعت ــه، وتؤّك عن
ــي.  القانون

ــمه  ــي واس ــم الوطن ــات )الرقـ ــن البيان ــة م ــن مجموع ــن يتضم ــكل مواط ــجّل ل ــو ِس ــي: ه ــد المدن القي  -3

ونسبتـــه واســــم والـــده واســـم والدتــه ونســبتها، ومــكان وتاريــخ والدتــه، ووضعــه العائلـــي وديانته، 
وتاريـــخ تسجيلـــه، وعنوانــه الرقمـــي( ويضــاف للقـــيد المدني بشــكله اإللكترونــي الصورة الشــخصية 
والبصمــات العشــرية للمواطــن عنــد حصولــه علــى البطاقــة الشــخصية.(2) وهــو مــن أهــم وثائــق إثبــات 

هويته القانونية. 
الطفل المكتـــوم: مـــن كـــان والـده أو والـــداه مسّجَلين فـــي القيود المدنيــــة للدولة، أو ينتمـي بأصلــه   -4

إليهـــا، ولـــم يتــم تســجيله ضمن المــّدة المحــّددة للتســجيل. 
الطفــل محــروم النســب: حرمــان الطفــل مــن كنيــة األســرة أو العائلــة الكبيــرة، أو مــا يقــوم مقامهــا مــن   -5

أســماء الّســلف. 
ــة  ــى الدول ــات عل ــض االلتزام ــية بع ــب الجنس ــة، ترّت ــرد والدول ــن الف ــة بي ــة قانوني ــية: هي عالق الجنس  -6

تجــاه الفــرد الُمجنَّــس بجنســية الدولــة –حــّق المواطنــة- تكــون فــي صــورة حقــوق سياســية ومدنيــة، 
كمــا ترّتــب عليــه التزامــات تتمثــل بواجبــات قانونيــة مثــل دفــع الضرائــب والتجنيــد العســكري.(3) 

انعــدام الجنســية: هــو الشــــخص الذي ال يعتبــــر مواطنًا فـــي أّي دولـــة بموجـــب قانونهـــا(4) يمكــــن   -7

(2)  النص الكامل لقانون األحوال المدنية رقم 13 

(3) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9#cite_note

(4) https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5dbab9834
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أن يحــــدث انعـــدام الجنســـية نتيجــة لعديد األســـباب: منها التمييـــز على أســاس اإلثنيـــة أو الدين، أو 
علـى أسـاس النـوع االجتماعـي، أو نتيجة ظهـور دول جديـدة، وانتقـال األراضـي بيـن الـدول القائمـة، 
وتضـــارب قوانيـــن الجنســـية. وبغـّض النظـر عـــن السـبب، فـــإن النعـدام الجنســـية عواقـب خطيــرة 

علــــى الســــّكان فــي كل الــدول وكافــة مناطــــق العالــم تقريًبا. 
ــب  ــاة حس ــن الرع ــا م ــن غيرهم ــن أو ع ــن كال األبوي ــرق ع ــل افت ــو طف ــوب: ه ــر المصح ــل غي 8- الطف

ــن. ــه اآلخري ــن أقارب ــرق ع ــد افت ــون ق ــرورة أن يك ــس بالض ــن لي ــرف، ولك ــون، أو الع القان

سابًعا: حدود الدراسة

•  حدود المضمون: 
تقتصر الدراسة على مجموعات األطفال اآلتية: 

مكتومــــي القيــد، وهــم مــن لــم يتمّكــن ذووهــم مــن الحصــول علــى أوراق قانونيــة ُتثبــت   -
ــدة  ــن الم ــوري ضم ــة الس ــوال المدني ــون األح ــق قان ــيتهم وف ــبهم وجنس ــم وَنس والدته

ــي.  ــد مدن ــن القي ــون م ــجلين، أي محروم ــر مس ــم غي ــجيل، فه ــّددة للتس المح
مجهولـــي النّســب، وهــم الذيــن ولــدوا مــن عالقــة غيــر قانونيــة حســب القانــون الســوري، 
أي أن األب مجهــول ومنهــم أطفــال النســاء الســوريات المتزّوجــات مــن مقاتليــن أجانــب. 

حدود المكان:   •
األطفــال المقيمــون علــى األراضــي الســورية، وكذلــك علــى أراضــي لبنــان واألردن وتركيا بصفــة الجئين. 

حدود الزمان:   •
عشر سنوات وهي مّدة الحرب ال3سورية. 2021-2011 

ا: منهج الدراسة 
ً

ثامن

تنتمــي الدراســة الحاليــة إلــى صنــف الدراســات المكتبّيــة التــي تعتمــد أساًســا على جمــع وتحليــل وترتيب 
ــات  ــب والدراس ــالت والكت ــة والمج ــر الدوري ــالل التقاري ــن خ ــا م ــّم تعّرفه ــي ت ــات الت ــات والمعلوم البيان

واألبحــاث الســابقة، فضــاًل عــن المســوح واألفــالم المتاحــة خــالل الســنوات العشــر المنصرمــة.

pdf?reldoc=y&docid=5dbab9834

مجلــس حقــوق اإلنســان لألمــم المتحــدة، تقريــر أنــا أنتمــي، خطــة العمــل العالميــة إلنهــاء انعــدام   
2014-2024  https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf. الجنســية خــالل

pdf?reldoc=y&docid=5dbab9834

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5dbab9834
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5dbab9834
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5dbab9834
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وقــد التــزم الباحــث وفــق هــذا المنهــج بخطــوات البحــث العلمــي المتعــارف عليهــا انطالًقــا مــن تحديــد 
ــات/  ــتخالص التوصي ــل واس ــج التحلي ــوغ نتائ ــة بل ــئلة، لغاي ــرح األس ــداف وط ــم األه ــم رس ــكلة ث المش

ــات. المقترح

تاسًعا: اإلطار النظري للدراسة

اعتمــد الباحــث نظريــة االغتــراب (Alienation) لمقاربــة المعنــى النّفســي لفقــدان الهويــة »النســب 
والجنســية« لــدى أطفــال الّدراســة- الســورّيين- الذيــن يــدور حولهــم البحــث الحالــي. 

فاالغتــراب بصفــة عامــة حالــة ذهنيــة- نفســية تّتســم بجملــة مــن األعــراض كمــا وضعتهــا جمعيــة العلــوم 
ــة:  النفســية األمريكي

االغتــراب عــن اآلخريــن، مــا يــؤّدي إلــى عــدم وجــود عالقــات وثيقــة أو وّديــة مــع النــاس فــي  	•
ــع(.  ــل، المجتم ــكان العم ــرة، م ــال: األس ــبيل المثــ ــى ســ ــرد (علــ ــة للف ــة االجتماعي المجموع
شــعور عميــق الجــذور بعــدم الرضــا عــن الوجــود الشــخصي للفــرد، وانعــدام الثقــة فــي البيئــة  	•

ــه.  ــي نفس ــرد أو ف ــة للف ــة أو الماّدي االجتماعي
االبتعاد عن طرق العمل المألوفة أو المتوّقعة.  	•

خبــرة االنفصــال عــن الواقــع، أو العزلــة عــن أفــكار المــرء أو مشــاعره أو كيانــه المــادي، كمــا هــو  	•
ــّدد الشــخصية.(5) ــراب عــن الواقــع وتب الحــال فــي االغت

ــه  ــم، وربط ــه لديه ــّببات حدوث ــال ومس ــدى األطف ــراب ل ــة االغت ــيلدر )Schilder( بدراس ــّم ش ــد اهت وق
بمرحلــة الطفولــة المبكــرة، مــن خــالل عــّده حرمــان الطفــل مــن االهتمــام، فضــاًل عــن تجاهلــه وإهمالــه، 
القاعــدة النفســية األساســية لتوليــد االغتــراب لديــه. والطفــل الــذي يعانــي االغتــراب ال يولــد مغترًبــا، كمــا 
أّنــه ال يختــار اغترابــه. فالطفــل الــذي يفتقــد القبــول التلقائــي، والحــب والعنايــة بفرديتــه فــي ســنوات طفولتــه 
المبكــرة، ســوف يعانــي االغتــراب عبــر تحركــه بعيــًدا عــن ذاتــه، وعّمــا يشــعر بــه، وعّمــا يرغبــه، وعّمــا هــو، 

ويركــز جهــده كلــه علــى أن يصبــح مــا »ينبغــي« أن يكونــه(6). 
واإلنســان هــو الكائــن الوحيــد الــذي يمتلــك صفــة التفــّرد المميــزة للــذات اإلنســانية -حســب إيــرك فــروم 
- هــو الكائــن الوحيــد الــذي يســتطيع القــول »أنــا« المــدرك لنفســه كوحــدة مســتقلة ومميــزة عــن اآلخريــن، 
ــه ينفــرد  اإلنســان هــو الكائــن الوحيــد المنفصــل عــن الطبيعــة، القــادر علــى اإلحســاس بمعنــى الهويــة، ألّن
بالعقــل والخيــال. ويقتضــي التفــرد التحــّرر الكامــل ألّن التفــرد يعنــي أّن اإلنســان هــو مركــز الحيــاة وغرضها، 

وأّن حريــة واســتقالل الــذات غايــة ال يجــب أن تخضــع ألّي غــرض آخــر(7).
(5) American Psychological Association https://dictionary.apa.org/alienation 

(6) Schilder. (1935). The Image and Appearance of the Human Body. Kegan Paul, London, 141.

نقاًل عن  عبد الرحمن بن سليمان النملة، شباط/ فبراير 2018   
 https://www.fikrmag.com/article_details.php?article_id=672

حماد، حسن، اإلنسان المغترب، عند ايرك فروم، مكتبة دار الكلمة، مصر: القاهرة 2005   (7)

https://dictionary.apa.org/alienation
https://www.fikrmag.com/article_details.php?article_id=672
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اإلنســان هــو المخلــوق الوحيــد الــذي يســتطيع أن ينفصــل عــن نفســه، وقــد ينفصل عــن مجتمعــه أو عالمه، 
وقــد يعيــش اإلنســان االغتــراب ويكابــده بصفتــه جــزًءا من حياتــه، ومكّوًنــا مــن مكّوناتــه النفســية واالجتماعية 
والوجدانيــة دون أن يعــي أنــه يعيــش حالــة مــن االغتــراب النفســي، وأّنــه منفصــل عــن ذاتــه أو عــن مجتمعــه(8)

عاشًرا: المناقشة والنتائج

ُتعالــج هــذه الدراســة أحــد أهــم حقــوق الطفــل وأعنــي »حــق النســب وتســجيل الــوالدة/ اجلنســية« ومــا 
يتوّلــد عــن ذلــك مــن نتائــج تتعّلــق باهلويــة، وعالقــة ذلــك بحالــة االغــراب التــي تنتظــر مئــات آالف األطفــال 

الســورين النازحــن يف داخــل ســوريا، والالجئــن إىل بلــدان اجلــوار خوًفــا مــن احلــرب وآثارهــا.
ــن  ــن م ــال املعني ــان األطف ــكلة حرم ــأت مش ــاذا نش ــية؟ ومل ــب واجلنس ــألتي النس ــة ملس ــة القانوني ــا اخللفي ف
حقوقهــم عــى الرغــم مــن مراعــاة القانــون الــدويل ألوضــاع األطفــال النازحــن والالجئــن؟ وملــاذا تتــرف 

ــة النظــام الســوري« بخــالف ذلــك؟  »دول
مسألة حق النَسب، وتسجيل املولود/ اجلنسية يف القوانني واالتفاقيات الدولية، ويف القانون السوري:   -

حــرص املجتمــع الــدويل عــر مؤسســاته املختلفــة عــى توفــر التغطيــة القانونيــة الالزمــة لتأمــن وحفــظ حــق 
الطفــل يف النمــو وســط عائلتــه، واكتســابه َنســبها، وحقــه عــى ذويــه بــأن يقومــوا بإمتــام عمليــة تســجيل والدتــه 

وحصولــه عــى الوثائــق التــي تؤكــد هويتــه، مــن خــالل الركائــز التاليــة:
نــّص المبــدأ الثالــث مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق الطفــل عــام 1959 علــى حــق الطفــل منــذ  	•
مولــده فــي أن يكــون لــه اســم وجنســية. وأّكد المبــدأ الســادس أهمّيــة أن تتــّم تنشــئة الطفــل برعاية 
ــه إلــى الحــب والتفّهــم لكــي ينعــم بشــخصية منســجمة  ــه وفــي ظــّل مســؤوليتهما، لحاجت والدي
النمــّو مكتملــة التفّتــح، فــي جــّو يســوده الحنــان واألمــن المعنــوي والمــادي، وال يجــوز- إال فــي 
ظــروف اســتثنائية- فصــل الطفــل الصغيــر عــن أّمــه. ويجــب علــى المجتمــع والســلطات العامــة 
تقديــم عنايــة خاصــة لألطفــال المحروميــن مــن األســرة وأولئــك المفتقريــن إلــى كفــاف العيــش. 
ــي  ــوالدة ف ــجيل ال ــي تس ــّق ف ــية للح ــة األساس ــل 1989 األهمّي ــوق الطف ــة حق ــززت اتفاقي وع 	•
المــادة الســابعة منهــا، التــي تقضــي بــأن ُيســجل الطفــل بعــد والدتــه فــوًرا، ويكــون لــه الحــق منــذ 
والدتــه فــي اســم، والحــق فــي اكتســاب جنســية، ويكــون لــه - قــدر اإلمــكان- الحــق فــي معرفــة 
والديــه، وتلّقــي رعايتهمــا. وتنــّص أيًضــا علــى أن تكفــل الــدول األطــراف إعمــال هــذه الحقــوق 

ــا لقانونهــا الوطنــي والتزاماتهــا بموجــب الصكــوك الدوليــة المتصلــة بهــذا الميــدان.  وفًق
وجميــع الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل، بما فــي ذلــك المــادة الســابعة،  	•
يجــب أن تكــون متوافقــة تماًمــا مــع المبــادئ العامــة لالتفاقيــة أي: عــدم التمييــز، ومراعــاة مصالــح 
الطفــل الفضلــى، والحــق فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو، وحــق الطفــل، ذكــًرا كان أو أنثى، فــي التعبير 

عــن آرائــه.(9) 
(8) Ibid : Schilder. (1935).

(9) Rached Hodgkin and Peter Newell, Implementation Handbook for the Convention on the 

Rights of the Child, (UNICEF, 2007), p. 97.
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•	 وأكــد قانــون الالجئيــن الدولــي، والقانــون الدولــي اإلنســاني علــى حــق الالجئيــن بالتســجيل عنــد 
ــوالدات  ــجيل ال ــن تس ــن م ــؤون الالجئي ــدة لش ــم المتح ــة األم ــت مفوضي ــد جعل ــوالدة.(10) فق ال

ــة.  ــى باألولوي ــة تحظ ــتراتيجية عالمي اس
وفــي »إطــار العمــل مــن أجــل حمايــة األطفــال«، الصــادر عــن مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون  	•
ــا محــدًدا هــو التأكــد مــن أن البنيــن والبنــات  الالجئيــن فــي عــام (11)2012، الــذي يتضمــن هدًف

يحصلون على وثائق قانونية، تشمل شهادات الميالد، على نحو غير تمييزي. 
ــي أن  ــان ف ــق كل إنس ــوالدات وح ــجيل ال ــوان »تس ــان بعن ــوق اإلنس ــس حق ــر لمجل ــاول تقري وتن 	•
ُيعتــرف لــه بالشــخصية القانونيــة فــي كل مــكان«، العالقــة بيــن حــق التســجيل والجنســية مــع باقــي 
الحقــوق التــي وردت فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989. فالوفــاء بحق التســجيل عنــد الميالد 
يرتبــط بقــوة بإعمــال العديــد مــن الحقــوق األخــرى. وتواجــه الحقــوق االجتماعيــة -االقتصاديــة، 
ل الــوالدات بصــورة  مثــل الحــق فــي الصحــة والحــق فــي التعليــم، مخاطــر شــديدة عندمــا ال تســجَّ

منهجيــة، وتتعــرض حمايــة األطفــال للخطــر.(12) 
وعلــى مســتوى قانــون األحــوال الشــخصية الســوري رقــم 59 لعــام 1953 المعــدل بالقانــون رقــم  	•

ــه: ــات النســب جــاء في ــوده المــواد الحاكمــة إلثب ــاول فــي بعــض بن 34 لعــام 1975 الــذي تن

ــن  ــة م ــد كل زوج ــي: »ول ــى التال ــادة 129 عل ــّص الم ــح، تن ــزواج الصحي ــن ال ــب م ــوت النس ــروط ثب ش
ــن:  ــرطين التاليي ــي الش ــا إال ف ــى زوجه ــب إل ــح ينس ــكاح الصحي الن

أن يمضــي علــى عقــد الــزواج أقــّل مــن مــدة الحمــل، وهــو مــا نّصــت عليهــا المــادة 128 أحــوال   -1

ــر، ســنة شمســية.  ــا وأكث ــون يوًم ــة وثمان ــل مائ ــّدة الحم ــّل م ــأن أق ب
أاّل يثبــت التالقــي بيــن الزوجيــن بصــورة محسوســة كمــا لــو كان أحــد الزوجيــن ســجينًا أو غائًبــا فــي   -2

بلــد بعيــد أكثــر مــن مــّدة الحمــل
ــبهة  ــول بش ــد والدخ ــزواج الفاس ــي ال ــب ف ــوت النس ــروط ثب ــواد 132 و133 ش ــّدد الم ــن تح ــي حي ف
ــت  ــول يثب ــخ الدخ ــن تاري ــر م ــا فأكث ــن يوًم ــة وثماني ــد لمئ ــول، إذا ول ــد الدخ ــد بع ــن زواج فاس ــود م »المول

ــزوج«  ــن ال ــبه م نس
عــدا ذلــك يكــون الطفــل مجهــول النســب ويعّرفــه القانــون الســوري بأنــه »الوليــد الــذي ُيعثــر عليــه، ولــم 

ــخاص  ــة األش ــأن حماي ــف بش ــة جني ــواد 1-6، واتفاقي ــية، الم ــدام الجنس ــاالت انع ــض ح ــة خف ــر اتفاقي انظ  (10)

ــادة 50. ــرب، الم ــت الح ــي وق ــن ف المدنيي
(11)   www.refworld.org/docid/4fe875682.htm

(12)     مجلــس حقــوق اإلنســان، الــدورة الســابعة والعشــرون، البنــدان 2 و3 مــن جــدول األعمــال، التقريــر الســنوي 

ــز  ــام تعزي ــن الع ــامية واألمي ــة الس ــر المفوضي ــان، وتقاري ــوق اإلنس ــامية لحق ــدة الس ــم المتح ــة األم لمفوض
ــك  ــي ذل ــة، بما ف ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــة والسياس ــان، المدني ــوق اإلنس ــع حق ــة جمي وحماي

الحــق فــي التنميــة.
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يثبــت نســبه أو لــم ُيعــرف والــده، باإلضافــة إلــى األطفــال الذيــن لــم يثبــت نســبهم وال يوجــد معيــل لهــم، 
ــة  ــود مــن عالق ــق، وال يملكــون القــدرة للســؤال عــن ذويهــم لصغــر ســنّهم، والمول ــون الطري ــن يضّل والذي
ــم  ــي اس ــجل المدن ــي الس ــّجل ف ــه، يس ــت والدت ــال ُعرف ــي ح ــة. وف ــه معروف ــت والدت ــرعية وإن كان ــر ش غي
األم ونســَبها الحقيقــّي، ويســّجل مجهــول الوالــد، وتســتطيع تربيتــه واالحتفــاظ بــه إذا أرادت ذلــك، وتكــون 

ــا عزبــاَء، ويظهــر اســمها فــي جميــع األوراق الثبوتيــة، وُيعامــل معاملــة مجهــول األب. بذلــك أمًّ
أما بشأن تسجيل الطفل وجنسيته:   -

فقــد نّصــت املــادة 26 مــن قانــون األحــوال املدنيــة رقــم 376 لعــام 1957 عــى: »جيــب عــى الوالــد تقديــم 
شــهادة الــوالدة مصّدقــة مــن المختــار ضمــن المهلــة القانونيــة وإذا كان الوالــد غير موجــود يعود هــذا الواجب 
ــوالدة. ــا ال ــت فيه ــي حصل ــدار الت ــس ال ــي نف ــن ف ــور المقيمي ــود الذك ــاء المول ــى أقرب ــار أو عل ــى المخت عل
ينجــم عــن عمليــة تســجيل واقعــة الــوالدة حصــول األهــل علــى مــا يســّمى بالقيــد المدنــي، وهــو ِســجل 
للمواطــن يتضمــن البيانــات اآلتيـــة: الرقـــم الوطني واســمه ونسبتـــه واســــم والـــده واســـم والدته ونســبتها، 
ومــكان وتاريــخ والدتــه، ووضعــه العائلـــي وديانتــه، وتاريـــخ تسجيلـــه، وعنوانــه الرقمـــي، ويضــاف للقـــيد 
المدنــي بشــكله اإللكترونــي الصــورة الشــخصية والبصمــات العشــرية للمواطــن عنــد حصولــه علــى البطاقــة 

الشــخصية.(13) وهــو مــن أهــّم وثائــق إثبــات هويتــه القانونيــة.
ــرد  ــار الف ــاالت اعتب ــام 1969 ح ــم )276( لع ــريعي رق ــوم التش ــد أورد المرس ــورية، فق ــية الس ــا الجنس أم

ــا ســورًيا:  عربًي
من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري.  أ- 

من ُولد في القطر من أّم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوًنا ب- 
مــن ُولــد فــي القطــر مــن والديــن مجهوليــن أو مجهوَلــي الجنســية أو ال جنســية لهمــا ويعتبــر اللقيط  ت- 

فــي القطــر مولــوًدا فيــه وفــي المــكان الــذي ُعثــر عليــه فيــه مــا لــم يثبــت العكس.
من ُولد في القطر ولم يحّق له عند والدته أن يكتسب بِصلة البنّوة جنسية أجنبية.  ث- 

مــن ينتمــي بأصلــه للجمهوريــة العربيــة الســورية، ولــم يكتســب جنســية أخرى، ولــم يتقــّدم الختيار  ج- 
الجنســية الســورية فــي الُمَهــل المحــّددة بموجــب القــرارات والقوانيــن الســابقة(14).

مــن الُمالحــظ فــي المــواد الســابقة ثبــوت نســب األطفــال آلبائهــم فقــط، وغيــاب كامــل لــدور المــرأة فــي 
نســب أطفالهــا حتــى فــي إجــراءات تســجيل المولــود حيــث يعــود األمــر للذكــور مــن العائلــة مّمــا يضعهــا 
ــون  ــد يك ــًا أو ق ــوالدة أو متوّفي ــة ال ــت حال ــاء تثبي ــود أثن ــر موج ــون غي ــد يك ــذي ق ــل ال ــة الرج ــت رحم تح

ُمغتصبهــا! 

(13)  النص الكامل لقانون األحوال المدنية رقم 13 

(14)  المرسوم التشريعي 276 لعام 1969 المتعلق بالجنسية العربية السورية

http://www.cdf-sy.org/low/mrsom%20276.htm

http://www.cdf-sy.org/low/mrsom%20276.htm
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دراسات محك
ِتراٌب

ْ
 واغ

ٌ
سية - تْهميش

ْ
َسب والِجن

َّ
أطفاٌل ِمن سورّيا، ِحرماٌن ِمَن الن

اكتساب الجنسّية مشروط بجنسّية الوالد سواء كانت والدته داخل سوريا أو خارجها
الفقــرة ب مــن قانــون الجنســية يمنــح المولــود الجنســية الســورية بداللــة والدتــه فــي داخــل ســوريا، ولــم 
يتــم إثبــات نســبه ألبيــه: أي يكتســب الجنســية بداللــة مــكان الــوالدة وليــس بداللــة األّم الســورية، علــى أن 

يســجل مجهــول األب أي »لقيــط«
وهنــا نســأل: كيــف خســر نحــو مليونــي طفــل ســوري جنســّيتهم، أو لمــاذا لــم يتمّكــن ذووهــم من تســجيل 

والداتهــم وتحّولــوا لمكتومــي قيــد؟ وكيــف خســر آالف األطفــال نســبهم وباتــوا بحكــم اللقطاء؟
لــدى اســتعراض أوضــاع أطفــال الالجئيــن الســوريين فــي كل مــن األردن ولبنــان وتركيــا، وكذلــك أحــوال 
ــات  ــات والتحدي ــباب أو المعّوق ــة األس ــّرف جمل ــن تع ــن م ــوف نتمّك ــورية س ــل س ــن داخ ــال النازحي أطف
التــي نراهــا تتكــرر فــي تلــك البلــدان وتؤثــر ســلًبا علــى ســير عمليــات تســجيل األطفــال، مــع بــروز بعــض 
الخصوصيــات لــدى بعــض الــدول تتصــل بمــدى تعقــد اإلجــراءات، أو تبســيطها، فضــاًل عــن وجــود تحــّدي 

اللغــة التركيــة. 
1 - حالة األطفال الالجئين في بلدان الجوار:

فــي األردن، بلــغ عــدد الســوريين الالجئيــن المســّجلين مــن قبــل مفّوضيــة الالجئيــن التابعــة لألمــم  	•
ــف  ــن 540.815 أل ــن بي ــا(15) موّزعي ــطس 2021، 670.637 الجًئ ــول آب/ أغس ــدة بحل المّتح
ســوري مقيميــن فــي مراكــز حضريــة: عّمــان والمفــرق وإربــد، فضــاًل عــن 129.822 ألــف الجًئــا 

مقيميــن فــي مخيمــات ثالثــة. 
جميــع الالجئيــن المســّجلين لــدى المفوضيــة تمّكنــوا مــن تحصيــل أوراق إقامــة حكوميــة، ولديهــم الحــق 
فــي إرســال أطفالهــم إلــى المــدارس الحكوميــة، وكذلــك الحصــول علــى المعونــات الماليــة والعينيــة مــن 

مفوضيــة الالجئيــن.

أطفال مع عائلتهم في مخيم الزعتري

(15)    https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/36

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/36
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ــة النتقالهــم مــن المخيمــات  ــم يتمّكــن 229.363 الجــئ مــن التســجيل لــدى المفوضي ــل ذلــك، ل مقاب
إلــى الداخــل األردنــي لإلقامــة فــي المــدن والقــرى بيــن أعــوام 2012-2015 مــن دون تأميــن كفيــل أردنــي، 
فهــؤالء تــمَّ عّدهــم مخالفيــن، ال إقامــة نظاميــة لهــم، وال يحــّق لهــم تلقــي المســاعدات الماليــة والعينيــة، وال 
تســجيل أطفالهــم المولوديــن، وباتــوا مــن المحروميــن تعليمًيــا. وهكــذا تــم حرمــان 150 ألــف طفــل ولــدوا 
ــوا  ــن كان ــال الذي ــدا األطف ــذا ع ــة، ه ــدون أوراق ثبوتي ــم ب ــام 2011 ألّنه ــرب ع ــة الح ــذ بداي ــي األردن من ف

مصاحبيــن لذويهــم عنــد اللجــوء.
يضــاف ألولئــك، مجموعــات أخــرى مــن أطفــال ســوريين يتعــرض ذووهــم تباًعــا لفقــد قدراتهــم علــى 
ــة،  لــت إقامــات نظامي ــي حصَّ تســجيل أطفالهــم رســمًيا علــى الرغــم مــن انتمائهــم لمجموعــات األســر الت
فهــؤالء عليهــم زيــارة الســفارة الســورية والتعــّرض لمخاطــر أمنيــة، خاصــة لــو كانــوا علــى قوائــم المطلوبيــن 

ــا. أمنيًّ
ــة علــى الرســوم، ومــا يصاحبهــا مــن رشــى  ــة المترّتب ــى ارتفــاع الكلفــة المالي ــة الســفارة إل وُتضــاف عقب
لسماســرة الســفارة، وغالًبــا مــا ال تتوافــر لديهــم اإلمكانيــات الماليــة. وعندمــا يتأخــر تســجيل المولــود عــن 
المهلــة الممنوحــة للتســجيل مــن الســفارة، تصبــح إجــراءات التســجيل أكثــر تعقيــًدا وأعلــى كلفــة حيــث تتــم 
إضافــة غرامــة قدرهــا 50 دوالًرا، عــن تســجيل كل طفــل إلــى جانــب رســوم التســجيل القياســية البالغــة 75 

دوالًرا، وقــد تصــل غرامــة التأخيــر عــن التســجيل ألكثــر مــن عــام إلــى 100 دوالر.
ــا  ــاع كلفته ــة وارتف ــة البيروقراطي ــدات العملي ــب تعقي ــى جان ــورية إل ــفارة الس ــارة الس ــس زي ــّكل هاج يش
أســباًبا تدفــع الكثيــر مــن الســوريين إلــى الكــّف عــن متابعــة إجــراءات تســجيل أوالدهــم. فقــد أفــادت إحــدى 
الدراســات أّن نحــو %40 مــن األطفــال الســوريين الالجئيــن فــي األردن يفتقــرون إلــى شــهادات الميــالد، مــا 
يشــّكل عائًقــا إضافًيــا أمــام التحاقهــم بالمــدارس عنــد بلوغهــم الســّن التعليميــة. فقــد بلــغ إجمالــي األطفــال 
ــم  ــّق له ــن يح ــال الذي ــن األطف ــون %64.4 م ــل، ويمثل ــف طف ــة 145 أل ــدارس الحكومي ــّجلين بالم المس
االلتحــاق بالمدرســة وعددهــم 225 ألــف طفــل، مــع بقــاء 80 ألــف طفــل خــارج المدرســة.(16) فضــاًل عــن 
افتقــار آالف األطفــال إلــى شــهادة ميــالد أردنيــة مــا يحــول دون تمّكنهــم مــن إثبــات هويتهــم والوصــول إلــى 
ضــون بشــكل لالســتغالل واالبتــزاز ويدفعهــم لتزويــج  العدالــة والتمتــع بالحقــوق وهــم وســط كل ذلــك معرَّ
ــة الالجئيــن الســوريين فــي  بناتهــم فــي ســّن مبكــرة(17)، فــي ظــّل تدهــور ســريع للظــروف المعيشــية لغالبي
األردن. فقــد أفــادت دراســة لليونيســف أّن %85 مــن األطفــال الســوريين يعيشــون تحــت خــط الفقــر، وأن 
%94 ممــن هــم دون الخامســة يعانــون مــن فقــر »متعــّدد األبعــاد«، أي أّنهــم محرومــون مــن الحــّد األدنــى 

ــة  ــي« والحماي ــرف الصّح ــاه والص ــة و«المي ــم والصح ــي: التعلي ــة وه ــية الخمس ــات األساس ــن االحتياج م
ــالمة(18). والس

(16)  HRW, We’re Afraid for Their Future, Barriers to Education for Syrian Refugee Children in 

Jordan. August 16, 2016 p22 

بلغــت نســبة »الــزواج المبكــر بيــن الالجئــات الســوريات العــام 2020, %35 مــن إجمالــي زيجــات الســوريين   (17)

فــي األردن«، وفقــا لمديــر مديريــة اإلصــالح والتوفيــق األســري بدائــرة قاضــي القضــاة.    
ــر  اليونســيف، تــردي األوضــاع المعيشــية للعائــالت الســورية خــالل العاميــن الماضييــن، 25 شــباط / فبراي  (18)

https://www.unicef.org/ar/press-releases/syrian-children-jordan-poverty-unicef انظــر   2018



39

مة 
ّ

دراسات محك
ِتراٌب

ْ
 واغ

ٌ
سية - تْهميش

ْ
َسب والِجن

َّ
أطفاٌل ِمن سورّيا، ِحرماٌن ِمَن الن

وأفــادت دراســة مســحّية أعّدتهــا »منظمــة العمــل الدوليــة« عــام 2015، أّن 76 ألــف طفــل مــن الســوريين 
تنطبــق عليهــم معاييــر عمالــة األطفــال، 45 ألًفــا منهــم يعملــون فــي مهــن خطــرة مثــل العمــل فــي تمديــدات 
ــاًلً فــي  ــاء والتبليــط والمخابــز ومحــالت القهــوة والبيــع لي ــاء والنجــارة والحــدادة والميكانيــك والبن الكهرب
الشــوارع، وتتــراوح غالبيــة أعمارهــم بيــن 5 و17 ســنة. وإذا اســتمّر تدهــور أوضــاع هــؤالء معيشــيًّا فضــاًل 
ــر  ــرض األردن لخط ــوف يتع ــم فس ــجيل أطفاله ــات تس ــة بعقب ــر المتعلق ــة الذك ــات اآلنف ــة التحّدي ــن جمل ع
ــن هــؤالء مــن  ــن يتمّك ــه، ول ــة علــى أراضي ــي النســب والهوي ــل مــن األطفــال الســوريين مجهول ظهــور جي

العــودة إلــى بالدهــم، بعــد انتهــاء الحــرب ألنهــم ال يحملــون الجنســية الســورية. 

ــل  ــام 2020. دخ ــمة ع ــون نس ــه 1.08 ملي ــؤوا إلي ــن لج ــوريين الذي ــدد الس ــغ ع ــان بل ــي لبن وف 	•
معظمهــم األراضــي اللبنانيــة خــالل الفتــرة الممتــدة بيــن 2012-(19)2015غالبيتهــم أطفــال بلغــت 
ــمال  ــرى ش ــدات وق ــي بل ــرة ف ــاكن مؤّج ــي مس ــوا ف ــن، أقام ــي الالجئي ــن إجمال ــبتهم %55 م نس
البقــاع، ومنطقــة جبــل لبنــان حــول بيــروت، وفــي تجمعــات ســكنية شــعبية فقيــرة، فيمــا أنشــأ عــدد 

منهــم مخّيمــات عشــوائية بلــغ عددهــا 1900 مخيــم فــي كامــل أنحــاء البــالد.

مخّيم سوري في لبنان

ومع أن لبنـــان قد أخذ علـــًما بالتوصيـــات التـي تدعـو إلى اتخـــاذ الخطـوات القانونيـــة واإلداريـة لضـمان 
تســـجيل الســـلطات ألّي طفـل مـن أطفــال الالجئــين المولوديــن في لبنــــان، وإصــدار الوثائــق الالزمــة 
لذلــــك، وإجــــراء التعديــالت التشريعيــــة الالزمــة للسماح لألطفــــال المولوديــن في لبنـــان بالحصـول 
عـــلى حّقهـم في االعـتراف القانـوني مـن خـالل شـهادات الميـالد. فـإن محدوديـة الصفـة القانونيـة لالجئين 
ا، في محاولــــة  الســــورين مــــا زالــــت مســــتمرة، إذ يســــتمر اعتبــــار الالجئ الســــوري في لبنــــان نازًحً

إلزالــة حقوقهــم المدنيـة والسياسـية. 
بــدًءا مــن مطلــع عــام 2015 أصبــح الدخــول إلــى لبنــان وفــق تصاريــح دخــول وتــم فــرض شــروط مشــددة   (19)

ــدة. ــات الجدي ــح اإلقام ــى من عل
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ــا )532( ألــف  ــة الالجئيــن ســوى نحــو نصــف الســوريين تقريًبً ــم يتمكــن مــن التســجيل لــدى مفوضي ل
ــام  ــب أرق ــون %50.75 حس ــّجلين ويمثل ــر مس ــمة غي ــف نس ــر)550( أل ــف اآلخ ــاء النص ــل بق ــمة مقاب نس
(20)2019 وهــؤالء ال يملكــون أوراًقــا ثبوتيــة تؤّكــد جنســيتهم الســورية، فــي وقــت يعانــون فيــه مــن صعوبــة 

فهــم مــن دخــول الســفارة  اســتخراج أوراق جديــدة، بســبب معارضــة جــزء منهــم للنظــام فــي دمشــق، وتخوُّ
الســورية، كمــا أن جــزًءا منهــم يفّضلــون عــدم تســجيل أبنائهــم خوًفــا مــن إجبــار الدولــة اللبنانيــة لهــم علــى 
المغــادرة، خصوًصــا وأّن الدعايــة الســائدة فــي لبنــان هــي وجــوب التخّلــص مــن الالجئيــن الســوريين بــأّي 
ثمــن فضــاًل عــن عــدم قــدرة غالبيــة األســر علــى تدبيــر نفقــات التســجيل الماليــة.(21) هــذا فضــاًل عــن تعقيــد 
إجــراءات تســجيل أطفالهــم خاّصــة عندمــا يتأّخــرون فــي تســجيلهم أكثــر مــن عــام بــدًءا مــن تاريــخ الــوالدة، 
وإذا لــم يتمكــن الوالــدان مــن إكمــال هــذه العمليــة، فعليهمــا المــرور بإجــراءات ُمحكمــة وُمكلفــة وطويلــة 
إلثبــات عالقــة الطفــل بأســرته وصلتــه بأبيــه وقبــول تســجيله. وفــي واقــع األمــر ال يقــوى علــى القيــام بذلــك 

إال مــن لديهــم إقامــة قانونيــة!(22) 
وحســب مفوضيــة شــؤون الالجئيــن فــإن 260 ألــف طفــل ســوري ولــدوا فــي لبنــان منــذ بــدء الصــراع، 
%30 منهــم مســّجلون فــي واقعــات األجانــب، والباقــي %70 غيــر مســّجلين فــي ســجّل واقعــات األجانــب، 

فهــم موّثقــون بشــهادات ميــالد مصّدقــة مــن قبــل مديــري المستشــفيات أو القابــالت القانونيــة، ومــن قبــل 
مخاتيــر المناطــق التــي يقيــم فيهــا الســوريون ال غيــر. 

اســتقبلت تركيــا أكبــر عــدد مــن الســوريين منــذ بــدء الحــرب، وقــد بلــغ عددهــم (3.691) مليــون  	•
ســوري فــي عــام (23)2019 منهــم (460.470) ألــف فــرد مقيمــون فــي مخيمــات. فيمــا اســتقر 
ــة: هاتــاي –  ــة للحــدود الســورية، وفــي بعــض الواليــات الغربي غالبيتهــم فــي الواليــات المحاذي

ــر – إســطنبول.  ــا – بورصــة – إزمي ــة – عينتــاب – أورف كيليــس – العثماني
ــون طفــل.(24) وبلغــت نســبة  ــة )1.7( ملي بلــغ عــدد األطفــال )5-18 ســنة( المشــمولين باإلقامــة المؤقت

ــدارس 63.2%. ــي الم ــم ف ــّجلين منه المس
ــخصية  ــوال الش ــن األح ــاع قواني ــوريا اتب ــارج س ــن خ ــال المولودي ــى األطف ــوري عل ــون الس ــترط القان يش
للبلــد الــذي يقيمــون فيــه، مــا يعنــي أنــه يتعيــن علــى الوالديــن الحصــول علــى شــهادة ميــالد مــن الســلطات 
التركيــة حيــث ولــد الطفــل، ثــم تســجيل ميــالده فــي أقــرب ســفارة أو قنصليــة ســورّية خــالل 90 يوًمــا مــن 

تاريــخ الميــالد.
ــم،  ــجيل أطفاله ــق تس ــي تعي ــات الت ــن التحّدي ــة م ــا جمل ــي تركي ــوريين ف ــه الس ــر تواج ــع األم ــي واق ف

تقارير المجتمع المدني 2020 تقارير الجولة الثالثة لالستعراض الدوري الشامل- لبنان، ص 10   (20)

وجــدت دراســة لمنظمــة انقــاذ الطفولــة أن نســبة أطفــال األســر التــي تحصــل علــى مســاعدات نقديــة كانــت   (21)

ــر فــي التســجيل فــي المــدارس والمداومــة  ــة األطفــال، ولهــم فــرص أكب أقــل عرضــة لالنخــراط فــي عمال
ــب. ــكل مناس بش

(22)  A second chance for unregistered children. 
https://www.nrc.no/perspectives/2019/a-second-chance-for-unregistered-children/

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria?id=10191انظر  (23)

المديرية العامة إلدارة الهجرة 2019.  (24)

https://www.nrc.no/perspectives/2019/a-second-chance-for-unregistered-children/
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria?id=10191
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فنحــو نصــف مليــون طفــل ســوري مــن دون جنســية ســورية فــي عــام 2018 وذلــك لعــدم تمّكــن ذويهــم 
مــن تســجيل واقعــات والداتهــم فــي القنصليــات أو الســفارة الســورية فــي تركيــا. علًمــا بــأن معظــم مواليــد 
ــة  ــة. نتيج ــة التركي ــدى وزارة الصح ــة ل ــم منتظم ــم قوائ ــة، وله ــافي التركي ــي المش ــم ف ــم تقييده ــوريين ت الس

ــا:  ــات أبرزه ــن العقب ــة م جمل
عقبــات إداريــة وماليــة: يشــترط القانــون التركــي حصــول كال الزوجيــن علــى وثيقــة اإلقامــة   -

ــس  ــة لي ــذه الوثيق ــل ه ــا، وتحصي ــجيل أطفالهم ــن تس ــا م ــي يتمّكن ــك«، ك ــة »الكمل المؤقت
ســهاًل، حيــث تتطلــب قيامهمــا بإجــراءات عديــدة منهــا حجــز موعــد مســبق فــي القنصليــة 
ــح  ــة تمن ــة والي ــى أي ــة إل ــكان اإلقام ــن م ــال م ــفر لالنتق ــى إذن س ــول عل ــورية، والحص الس
الالجــئ وثيقــة إقامــة (كملــك(، وهــي عمليــة مكلفــة قــد تصــل إلــى نحــو 500 دوالر وأحياًنا 
إلــى األلــف دوالر، عندمــا يلــزم دفــع نفقــات تثبيــت عقــد الــزواج فــي الســفارة الســورية قبــل 
تســجيل األوالد، إن تدبيــر هــذه النفقــات ليــس متاًحــا لكثيــر مــن الســوريين، فُجّلهــم غارقون 

فــي تدبيــر لقمــة أطفالهــم. 
فقــدان الوثائــق المطلوبــة إلكمــال تســجيل المواليــد لقــد فقــد كثيــر مــن الســوريين وثائقهــم   -

ــدة.  ــوء العدي ــات اللج ــي محّط ــا ف ــا أو مصادرته ــّم إتالفه أو ت
تثيــر مراجعــة الســفارات الســورية مخــاوف الالجئيــن خاصــة عندمــا يكــون المعنــّي مطلوًبــا   -

ــًدا  مــن األجهــزة األمنيــة الســورية، وممــا زاد أمــور إثبــات النســب وتســجيل األطفــال تعقي
وفــاة الــزوج الحًقــا فــي تركيــا، فضــاًل عــن الحواجــز اللغويــة التــي قــد تخلــق مشــاكل فــي 
الوصــول إلــى إجــراءات التســجيل المدنــي، فضــاًل عــن جهــل البعــض بإجــراءات التســجيل 

المدنــي بمــا فــي ذلــك الُمهــل الزمنيــة الممنوحــة للتســجيل.

شكل )1( توّزع األطفال بحسب معدالت االنتظام بالدراسة في بعض بلدان اللجوء
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2 -  األطفال في المناطق الواقعة خارج سلطة الدولة )شمال غرب وشمال شرق سوريا(.
تضــم الفئــة أطفــااًل ُحرمــوا مــن حــق تســجيل والداتهــم فــي مكاتــب األحــوال الشــخصية لحكومــة النظام، 

يعيشــون فــي أجــزاء واقعــة خــارج ســيطرة النظــام مــن ســوريا وتمتــّد علــى منطقتيــن، انظــر المصــور التالي: 

توّزع قوى السيطرة في سوريا

المنطقة األولى: 
شمال غرب سوريا 

ــاة  ــمال حم ــب وش ــوب إدل ــمالي، جن ــب الش ــف حل ــن، ري ــب، عفري ــرب حل ــب وغ ــمال إدل ــم: ش وتض
ــة.  ــارج المدرس ــم %59.2 خ ــنة )1.453.28( منه ــر 6-18 س ــن عم ــا م ــدد أطفاله وع

المنطقة الثانية: 
شمال شرق سوريا 

وتضــم: ديــر الــزور والرقــة والحســكة وريــف حلــب الشــمالي، وتضــم )639.600( طفــل منهــم 39.5% 
خــارج المدرســة(25)

وقــد بلــغ معــّدل األطفــال المنقطعيــن عــن الدراســة/ غيــر المســّجلين فــي المنطقتيــن %55.3 مــن إجمالي 
العــدد الكلــي والبالــغ )2.01( مليــون طفــل أي أّن )1.1118( مليــون طفــل هــم خارج المدرســة!

ــام  ــدالت االنتظ ــاض مع ــد انخف ــام عن ــيطرة النظ ــن س ــة ع ــق الخارج ــال المناط ــكلة أطف ــف مش ال تق
ــواء،  ــى الس ــوريا عل ــتقبل س ــتقبلهم، ومس ــًرا لمس ــا كبي ــل تحّدًي ــكلة تمّث ــى مش ــا إل ــل تتعّداه ــي، ب المدرس
وأقصــد ضيــاع هويــة عــدد كبيــر منهــم. إنهــم غيــر مســّجلين، وال يملــك ذووهــم وثائــق رســمية قانونيــة ُيعتــّد 

ــم. ــم ووجوده ــد والدته ــا تؤّك به

حقــوق الطفــل بيــن القانــون والواقــع فــي المناطــق خــارج ســيطرة النظــام، نيســان/ أبريــل 2021 وحــدة إدارة   (25)

/https://www.acu-sy.org .ــر ــن التقري ــم. ص18-19 م ــيق الدع ــدة تنس ــات – وح المعلوم

https://www.acu-sy.org/
https://www.acu-sy.org/
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ٌ
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ْ
َسب والِجن

َّ
أطفاٌل ِمن سورّيا، ِحرماٌن ِمَن الن

ــع  ــة م ــوا المصالح ــن رفض ــوريين الذي ــع الس ــع جمي ــّم تجمي ــي– ت ــمالي الغرب ــزء الش ــة الج ــا -بخاص هن
النظــام وفــق تســويات عــام 2018 فضــاًل عــن الســّكان المحّلييــن للمنطقــة. وكان نتيجــة عمليــات التهجيــر 
القســري أن غــادر كثيــرون بلداتهــم وبيوتهــم مــن دون اصطحــاب وثائــق زواج أو والدة إلــى المناطــق التــي 
اســتقّروا فيهــا ليجــدوا أّن قــوى األمــر الواقــع الحاكمــة لهــذه المناطــق قــد أغلقــت مكاتــب الســجّل المدنــي 
لحكومــة النظــام المســؤولة عــن تســجيل واقعــات الــوالدة والــزواج فضــاًل عــن باقــي الواقعــات الحيويــة، 
وحــّل مكانهــا مكاتــب تــم اســتحداثها لتكــون بديــاًل عــن الحكومّيــة بإشــراف جهــات متعــّددة مثــل المحاكــم 
الشــرعية المحليــة، والمجالــس المحليــة، والســلطات غيــر الحكوميــة القائمــة بحكــم األمــر الواقــع فضــاًل 

عــن الجهــات المســلحة.
دفتــر العائلــة هــو الســجل المدنــي األساســي فــي ســوريا، وأســاس الحصــول علــى جميــع الوثائــق المدنيــة 
ــر العائلــة.  ــه لــم يعــد لديهــم دفت األخــرى. أفــاد حوالــي 40% مــن النازحيــن الذيــن شــملهم االســتطالع أن
ــا، وهكــذا لــم يتــم  ــر عائلــة لــم يتمكنــوا مــن إضافــة أســماء أطفالهــم المولوديــن حديًث والذيــن لديهــم دفت
ــا الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن خمــس ســنوات،  تضميــن مــا يقــرب مــن نصــف األطفــال النازحيــن داخلًي

ومــا دون فــي دفتــر العائلــة.
وعلــى الرغــم مــن أن مناطــق ســورية كثيــرة خرجــت مــن خرائــط العمليــات العســكرية، فــإن كتابــة الســطر 
األخيــر فــي مأســاة النســبة الكبــرى مــن أبنائهــا والمهجريــن قســًرا إليهــا ال تبــدو قريبــة علــى اإلطــالق، فمــع 
عــودة مــدن بكاملهــا إلــى ســيطرة »الدولــة الســورية« بــدأت الكارثــة بالتكّشــف: فــي حمــص وحمــاة وحلــب 
وديــر الــزور والرقــة وغيرهــا مــن المــدن الســورية هنــاك أعــداد كبيــرة مــن األطفــال مــع أمهــات فقــط. أمــا 

اآلبــاء فهــرب بعضهــم، وُقتــل بعضهــم، واختفــى بعضهــم.
لقــد تحــول تســجيل أطفــال المعارضيــن فــي دوائــر النفــوس إلــى مــا يشــبه الكابــوس، فألطفالهــم أســماء، 
ويعرفــون والديهــم ولكنهــم غيــر مســّجلين فــي دوائــر األحــوال المدنيــة لــدى حكومــة النظــام المعتــرف بهــا 
رســمًيا، إنهــم مكتومــو قيــد، ال جنســية لهــم. إنهــم قانونًيــا غيــر موجوديــن علــى اإلطــالق. فقــد بــات صعًبــا 
ــب  ــت أغل ــد أن توّقف ــم، بع ــجيل أبنائه ــة لتس ــوال المدني ــر األح ــة دوائ ــوريين مراجع ــن الس ــى المعارضي عل

دوائــر األحــوال الشــخصية عــن العمــل فيهــا منــذ عــام 2012.
ومــن نتائــج هــذه الواقعــة أن النظــام وبعــد أن دخــل العديــد مــن المناطــق التــي كانــت خــارج ســلطته لــم 
يعتــرف ببيانــات الواقعــات الحيويــة للســّكان »والدات، وفّيــات، زواج وطــالق..« مــا ســاعد أجهــزة النظــام 
ــوا  ــه فكان ــباب وفات ــن أس ــى »أب أو زوج..« ع ــل المتوف ــح أه ــص تصري ــا يخ ــع فيم ــب بالوقائ ــى التالع عل
مضطريــن للتصريــح عــن أســباب وفــاة غيــر حقيقيــة لــدى تســجيل واقعــات وفيــات ذويهــم، وهكــذا تّمــت 

عمليــات طمــس حقائــق عــن أســباب وفّيــات كان النظــام وراءهــا(26).
والســؤال المطــروح فــي هــذه المناســبة: كيــف أّدى إهمــال قيــادات وهيئــات المعارضــة إلــى هــذا األمــر؟ 

إنهــا قصــة فشــل وانعــدام مســؤولية تجــاه الســوريين الذيــن خرجــوا علــى النظــام.

(26)  https://www.youtube.com/watch?v=VITqBeWFlwY

https://www.youtube.com/watch?v=VITqBeWFlwY
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أفــادت بيانــات وّفرهــا تقريــر حديــث عــن المناطــق خــارج ســيطرة النظــام(27) علــى المســتوى اإلجمالــي 
أّن %45.8 مــن األطفــال الذيــن تــم ســؤالهم ال يملكــون أوراق والدة أو إخــراج القيــد، وهــم غيــر مســجلين 
ــمًيا  ــا رس ــرف به ــر معت ــق والدة غي ــون وثائ ــم يملك ــّن %12 منه ــة، ولك ــوال المدني ــر األح ــدى دوائ ــي إح ف
وبالتالــي لــن يتمكنــوا مــن الحصــول علــى حقوقهــم األخــرى، فيمــا %42 لديهــم أوراق رســمية أي لديهــم 

إخــراج قيــد مســجل عليــه كل بيانــات والدتهــم »لديهــم هويــة« انظــر الشــكل رقــم )2(. 

شكل )2( توّزع األطفال من عمر 6-18 سنة حسب أوضاعهم بالنسبة لوثائق 
التسجيل المدني

شمال غرب وشمال شرق سوريا

علًمــا بأنــه يوجــد تبايــن واضــح فــي الوصــول للوثائــق الرســمية المعتــرف بهــا بيـــن مناطـــق مــا يســـمى 
قـــوات ســـوريا الديمقراطية، ومناطــــق الحكومة المؤقتة وما يســــمى حكومــــة اإلنقــــاذ. وســــبب ذلــــك 
أن هناك وصواًل ألطفــــال في مناطــــق ما يســـّمى قـــوات ســـوريا الديمقراطية إلـــى الوثائـــق الرسـمية، كـون 
مؤسســـات النظـــام ما زالت تعمـــل في القامشـــلي، كمـــا يمكـــن أن يفســـر ذلـــك بـــأن قـــدرة وصـول ذوي 

األطفال إلـــى مناطـق النظـــام تختلـف مـــن منطقـة ألخـرى.
مــن دون شــك إن مقارنــة ســريعة بيــن معــدالت االنتظــام/ عــدم االنتظــام بالمدرســة، ومعــدالت انعــدام 
ــب  ــث نس ــا، فحي ــرين مًع ــاط المؤّش ــد ارتب ــّم يفي ــتنتاج مه ــول الس ــمح بالوص ــد تس ــراج القي ــة/ إخ الهوي
ــدة  ــل معق ــة ب ــت خطي ــة ليس ــك. العالق ــة كذل ــي مرتفع ــجيل المدن ــّدالت التس ــون مع ــة تك ــجيل مرتفع التس
تتدخــل فيهــا متغيــرات أخــرى تعيــق االنتســاب للمدرســة بغــّض النظــر عــن القــدرة علــى التســجيل المدنــي.

حقــوق الطفــل بيــن القانــون والواقــع فــي المناطــق خــارج ســيطرة النظــام، نيســان/ أبريــل 2021 وحــدة إدارة   (27)

https://www.acu-sy.org/ .ــر ــن التقري ــم. ص 18-19 م ــيق الدع ــدة تنس ــات – وح المعلوم

https://www.acu-sy.org/
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ــر  ــن. انظ ــا المجموعتي ــة لكلت ــق المكون ــن المناط ــم بي ــام بالتعلي ــدم االنتظ ــام/ ع ــب االنتظ ــاوت نس تتف
ــم )3(. ــكل رق الش

 

شكل )3( معدالت التحاق األطفال بالمدرسة في منطقة شمال غرب سورية

شكل )4( معدالت التحاق األطفال بالمدرسة في منطقة شمال شرق سورية

3 - فئات األطفال المحرومين من النسب والجنسية مًعا: 

ينضــم تحــت هــذا العنــوان عــدد مــن الحــاالت يشــترك األطفــال فيهــا فــي خســارتهم النســب والجنســية 
رغــم وجــود فــروق تتصــل باألســباب التــي أّدت إلــى حرمانهــم مــن حقوقهــم المدنيــة.

الفئة األولى: 
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وتشــمل أطفــال أّمهــات ســورّيات تزّوجــن أو تــّم تزويجهــّن مــن مقاتليــن ينتمــون لداعــش وفــق عقــود 
ــّن دون  ــش وأطفاله ــي داع ــات بمقاتل ــاء المرتبط ــراج النس ــم إخ ــوز ت ــة الباغ ــد معرك ــة. فبع زواج غامض
ســّن العاشــرة إلــى مخّيمــي »الهــول« و»الــروج« فــي محافظــة الحســكة، أّمــا األطفــال الســورّيون الذيــن 
تجــاوزت أعمارهــم اثنتــي عشــرة ســنة فقــد تــّم ترحيلهــم إلــى ســجن األحــداث فــي قريــة »تــل معــروف« 

ــلي.(28)  ــة القامش ــة لمدين التابع
يضــّم مخّيمــا الهــول والــروج نحــو 75 ألــف نزيــل/ نزيلــة بينهــم نحــو27 ألــف طفــل، وهــؤالء تربطهــم 
صــالت أســرية )نســاء وأطفالهــّن( بمقاتلــي تنظيــم الدولــة، بينهــم مــن ولــدوا نتيجــة االغتصــاب، معظمهــم 
لــم يبلغــوا ســن المراهقــة، هــؤالء يقضــون طفولتهــم فــي ظــروف بائســة مــع عــدم وجــود مــدارس، وال مــكان 
لّلعــب أو لألنشــطة المفيــدة يقــع تحــت إشــراف وحمايــة وحــدات الحمايــة الكرديــة فــي محافظــة الحســكة، 
فقــد عمــد آالف المقاتليــن مــن تنظيــم الدولــة إلــى الــزواج مــن نســاء ســورّيات وعراقّيــات، وأنجبــوا منهــّن 
ــة  ــة قانوني ــي حال ــوة ف ــع النس ــا أوق ــم، مّم ــمّي لزواجه ــات رس ــوا أي إثب ــّن دون أن يترك ــم تركوه ــااًل ث أطف
ــدة  ــة المعّق ــة إلــى األوضــاع القانوني ــة، مــن حيــث عــدم إمــكان تثبيــت زواجهــــنَّ أو فســخه، إضاف مضطرب
ــة، أو أنهــم  ــة أو مدنّي ــة قانونّي ، والذيــن أصبحــوا إّمــا مكتومــي القيــد اآلن، فــال يتمّتعــون بــأّي مزّي ألوالدهــنَّ
ُينَســبون إلــى أقــارب آخريــن كاألخــوال أو األزواج الجــدد ألّمهاتهــم، إضافــة إلــى المعانــاة االجتماعّيــة التــي 
تعانيهــا هــذه العائــالت جــّراء النظــرة الســائدة عنهــا داخــل مجتمعاتهــا باعتبارهــم أبنــاء َقَتلــة أو ُأســر متطّرفــة.

مخّيم الهول في محافظة الحسكة

وعلــى الرغــم أّن طريقــة الــزواج المّتبعــة فــي أوســاط مقاتلــي داعــش هــي ذاتهــا المّتبعــة فــي كل أنحــاء 
ــة واإلســالمية: شــيخ، شــاهدان، زوج، وولــي للزوجــة، مهــر، إيجــاب وقبــول علــى  ســوريا والــدول العربي

ســنّة اللــه ورســوله، لكــن بــال توثيــق رســمي! ويبقــى األطفــال هــم الضحايــا.

https://bit.ly/2K3DWC :2020/3/23 ،(28)   مخيم الهول: أرقام وإحصاءات، الشرق األوسط

https://bit.ly/2K3DWCf
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الفئة الثانية: 
تشــمل األطفــال فاقــدي النســب/ الّلقطــاء، وهــؤالء موجــودون فــي كل الظــروف، ولكــن الحرب الســورية 

أّدت إلــى ازديــاد أعدادهــم، وهــم المشــّردون والّلقطاء. 
الفئة الثالثة: 

األطفــال الذيــن ولــدوا فــي المعتقــالت نتيجــة عمليــات اغتصــاب الّســجينات مــن قبــل رجــال النظــام. 
تتــوارى األم مــع طفلهــا بعــد خروجهــا مــن الّســجن، والمعلومــات عنهــم نــادرة يحيطهــا كثيــر مــن الغموض. 

ــا فــي مرحلــة تحقيــق العدالــة االنتقاليــة الحًقــا.  يجــب أّن تشــّكل قضيتهــم بنــًدا مهمًّ
الفئة الرابعة: 

ــر المصاحبيــن فــي مناطــق النــزوح واللجــوء: هــم أطفــال افترقــوا عــن كال األبويــن أو عــن  األطفــال غي
غيرهمــا مــن الرعــاة حســب القانــون أو العــرف، ولكــن ليــس بالضــرورة أن يكونــوا قــد افترقــوا عــن أقاربهــم 
ــون  ــم ال يتلّق ــارب وه ــن األق ــا م ــن وغيرهم ــن كال الوالدي ــوا ع ــن افترق ــال الذي ــك األطف ــن. أو أولئ اآلخري

الرعايــة مــن أّي أحــد مســؤول عنهــم بحكــم القانــون أو العــرف.
ــر القســري مجموعــة متنّوعــة  يواجــه األطفــال فــي ســوريا نتيجــة االنفصــال عــن ُأســرهم بســبب التهجي
مــن المخاطــر بمــا فــي ذلــك اإلهمــال وســوء المعاملــة واالســتغالل والعمــل القســري واإلتجــار ومحدوديــة 

فــرص الحصــول علــى التعليــم والتجنيــد القســري فــي قــوات أو جماعــات مســلحة.
ــزاع  ــات الن ــي أوق ــا ف ــة أفراده ــرة وحماي ــوق األس ــرام حق ــى احت ــي عل ــاني الدول ــون اإلنس ــص القان ين
ــؤول دون  ــة للح ــر الالزم ــة التدابي ــاذ كاف ــن اتخ ــّد م ــكان ال ب ــل الس ــالء أو نق ــاالت اإلخ ــي ح ــلح. فف المس
انفصــال أعضــاء األســرة الواحــدة. وفــي حــال حــدوث االنفصــال، ينبغــي مســاعدة أعضــاء األســرة الواحــدة 
علــى تلّقــي األخبــار عــن ذويهــم وتزويدهــم بمعلومــات عــن مصيــر أقاربهــم المفقوديــن ومــكان وجودهــم. 
ــال  ــد األطف ــّتتة، وتحدي ــر المش ــمل األُس ــّم ش ــهيل ل ــة لتس ــوات الضروري ــع الخط ــاذ جمي ــي اتخ ــا ينبغ كم

ــات.(29) ــع األوق ــي جمي ــاعدتهم ف ــم، ومس ــة له ــر الحماي ــجيلهم، وتوفي ــم، وتس ــن ذويه ــن ع المنفصلي
علــى الرغــم مــن مصادقــة حكومــة النظــام علــى اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي تنــّص علــى أنــه يجــب علــى 
أطــراف النــزاع اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لضمــان عــدم إهمــال األطفــال دون الخامســة عشــرة مــن العمــر الذيــن 
تيّتمــوا أو افترقــوا عــن عائالتهــم بســبب الحــرب، وتيســير إعالتهــم وممارســة دينهــم وتعليمهــم فــي جميــع 
األحــوال.(30) فهــي لــم تصــدر حتــى اآلن قانوًنــا شــاماًل يخــّص نظــام الرعايــة البديلــة ينّظــم وضــع األطفــال 

غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم.
ــة حقــوق الطفــل التــي تحــّث الــدول األطــراف  وكذلــك صادقــت حكومــة النظــام الســوري علــى اتفاقي
علــى ضمــان عــدم فصــل الطفــل عــن والديــه علــى كــره منهمــا، إال عندمــا تقــّرر الســلطات المختّصــة ذلــك 
رهنـًـا بإجــراء إعــادة نظــر قضائيــة. وفــي الحــاالت التــي ينشــأ فيهــا هــذا الفصــل عــن أّي إجــراء اتخذتــه دولــة 

ــة  ــن اتفاقي ــواد 25 ،27،26 ،50 م ــي والم ــي العرف ــاني الدول ــون اإلنس ــن القان ــن 105، 117، 131 م القواني  (29)

ــة ــف الرابع جني
حماية المدنيين في أوقات الحروب لعام 1949  (30)
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ــاء،  ــد االقتض ــل، أو عن ــن أو الطف ــب، للوالدي ــد الطل ــرف عن ــة الط ــك الدول ــّدم تل ــراف تق ــدول األط ــن ال م
لعضــو آخــر مــن األســرة، المعلومــات األساســية الخاّصــة بمــكان وجــود عضــو األســرة الغائــب إال إذا كان 

تقديــم هــذه المعلومــات ليــس لصالــح الطفــل.
يبــدو أّن الّتصديــق علــى المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة شــيء، والممارســات علــى أرض الواقــع شــيء 
مختلــف. تنطبــق هــذه القاعــدة علــى ســوريا وعلــى غيرهــا مــن البلــدان المحكومــة مــن قبــل أنظمة اســتبدادية 

معاديــة للشــعوب التــي تحكمها.

أطفال غير مصحوبين في مخيم الزعتري

حادي عشر: الخالصة والتوصيات

ــر مــن األطفــال مــن حّقهــم فــي النســب  ــار الســيئة للحــرب فــي ســورية حرمــان عــدد كبي مــن بيــن اآلث
ــب  ــات بحس ــروف والتحّدي ــو الظ ــؤالء متنّوع ــة. وه ــن الهوي ــم م ــة، أي حرمانه ــالد الحكومي ــة المي ووثيق
مناطــق إقامتهــم باعتبارهــم الجئيــن أو نازحيــن. وأقســى تلــك الظــروف تلــك التــي وجــد األطفــال أنفســهم 
فيهــا مــن دون أهــل! وهــم مــن تســّميهم المنّظمــات اإلنســانية »غيــر المصحوبيــن« قــد يكــون لهــم أهــل »أّم 
وأب« أو أقّلــه واحــد منهمــا، ولكــن لــم يتــم لــمُّ الّشــمل بينهــم. وهــؤالء وصــل بعضهــم إلــى أوربــا، وتاهــوا، 

مــع مــن هــم؟ أيــن اختفــوا؟ وبعضهــم مــا زالــوا داخــل ســوريا، أو فــي بلــدان اللجــوء المجــاور.
ــَن متزوجــات مــن مقاتليــن دواعــش، ُقتلــوا أو هربــوا وتركوا  وتقتــرب ظــروف أطفــال الســورّيات الالتــي كُّ
وراءهــم نســاء وأطفــال يقاســون األمّريــن فــي بعــض معســكرات االحتجــاز، وهــم معّرضــون لتربيــة تكفيرّيــة 

علــى يــد نســاء مــا زلــن ُيبّشــرن بقتــل كّل مختلــف.
وأطفــاٌل آخــرون يعيشــون مــع ذويهــم فــي مناطــق خرجــت عــن ســلطة النظــام، وخضعــت لســلطة قــوى 
األمــر الواقــع التــي دّمــرت ُبنــى مؤّسســات دولــة النظــام، ولــم تتمكــن مــن إيجــاد بنــى بديلــة، بعضهــا عــاد 
لســلطته كالغوطــة ووادي بــردى، فيمــا بقيــت أخــرى خــارج ســلطته. وأقصــد منطقتــي شــمال غــرب وشــمال 



49

مة 
ّ

دراسات محك
ِتراٌب

ْ
 واغ

ٌ
سية - تْهميش

ْ
َسب والِجن

َّ
أطفاٌل ِمن سورّيا، ِحرماٌن ِمَن الن

شــرق ســورية. بالتأكيــد ألطفــال هــذه المناطــق أســماء ونســب، ويمكــن أن يكــون لهــم ســجّل ميــالد ولكــن 
ــن ذووهــم مــن تســجيلهم  ــم يتمّك ــع مــن ل ــدَّ جمي ــه مــن جانــب حكومــة النظــام، لذلــك ُع ــرف ب ــر معت غي
فــي إحــدى دوائــر حكومــة النظــام »مكتومــي قيــد«. وهــؤالء يمّثلــون شــريحة كبيــرة جــاوز عددهــا المليــون 

طفــل.
والمشــكلة ذاتهــا تتكــّرر مــع األطفــال الالجئيــن فــي لبنــان واألردن وتركيــا، فغالبيتهــم ال يملكــون قيــوًدا 

رســمية إال قّلــة منهــم.
عــدد كبيــر مــن األطفــال المحروميــن مــن القيــد المدنــي ال يســتطيعون التســجيل فــي المــدارس، وغيــر 
ــن  ــة الالجئي ــدى مفوضي ــّجلين ل ــن المس ــّدم لالجئي ــي تق ــة الت ــات الصّحي ــن الخدم ــادة م ــى اإلف ــن عل قادري

لألمــم المتحــدة.
لذا نجد ترابًطا قوًيا بين حّقي الهوية والتعليم لدى األطفال المولودين في األردن ولبنان وتركيا. 

ــة الســوريين فــي حاضرهــم ومســتقبلهم. وســوف  ــرة، وعواملهــا متشــابكة، تمــّس غالبي ــة خطي إنهــا قضي
يقودنــا مســعى تفكيكهــا والبحــث عــن مخــارج لحلهــا إلــى اســتنتاج مهــّم مفــاده بأّنهــا قضيــة سياســية فــي 
ــكلة  ــدأت المش ــده ب ــن عن ــاني، م ــادي، واإلنس ــي/ االقتص ــا االجتماع ــن طابعه ــم م ــام األول، بالرغ المق

ــدأ الحــّل الحقيقــي لهــا. ــه ســوف يب الســورية برّمتهــا، ومن
لذلــك ســوف تقــف توصيــات هــذه الدراســة عنــد المســتويات مــا قبــل السياســية، بانتظــار نضــج الظــروف 
التــي ســوف تدفــع بمباشــرة حّلهــا، عنــد ذلــك ســوف يكــون ملــّف األطفــال بكامــل تعقيداتــه وعلــى رأســها 
حّقهــم فــي الهويــة جــزًءا مــن الحــّل الكامــل. ورّبمــا كان الملــّف اإلنســاني نقطــة انطــالق فــي الســير فــي 
طريــق بنــاء إجــراءات الثقــة بيــن الســوريين، عندهــا يمكــن التفكيــر فــي قضايــا الالجئيــن والنازحيــن وأوضاع 

األطفــال القانونيــة - المدنيــة: تســجيلهم ومنحهــم الوثائــق الرســمية الالزمــة الســتعادة هويتهــم.
ــام  ــي مق ــا ف ــات وعّده ــن التوصي ــدد م ــراح ع ــن اقت ــة، يمك ــك المرحل ــى تل ــوريون إل ــل الس ــا يص وريثم

ــة:   ــوق التفاوضي ــا ف القضاي
»تعديــل المــادة الثالثــة مــن قانــون الجنســية الســــوري لتصبــح علــــى الشــــكل التالــي: ُيعــّد   •

ــورية.  ــن أّم س ــوري، أو م ــن أب س ــه، م ــر أو خارج ــي القط ــد ف ــن ُول ــا، م ــورًيا حكًم س
ــح  ــي: تمن ــكل التال ــى الش ــح عل ــون لتصب ــن القان ــة م ــادة الثالث ــن الم ــرة (ب) م ــل الفق تعدي 	•
ــه  ــى أبي ــبه إل ــت نس ــم يثب ــر، ول ــارج القط ــل أو خ ــورية داخ ــد ألّم س ــن ُول ــا لم ــية حكًم الجنس
قانوًنــا، أو مــن ُولــد ألّم ســورية، وأب مجهــول الجنســية، أو ال جنســية لــه، بحيــث تشــمل هــذه 
الفقــرة جميــع أطفــال األّم الســورية«.(31) األمــر الــذي يفتــح طريــق إزالــة التحّفــظ علــى المــادة 
التاســعة مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وتمكينهــا مــن حقهــا 

ــب.  ــد النس ــط-أي فاق ــل اللقي ــة الطف ــي حال ــك تنتف ــيتها. وبذل ــا جنس ــح أوالده بمن

(31)  المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية، حقوق الطفل في سوريا بين الواقع والقانون

https://sl-center.org/?p=1294#_edn8
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ــة علــى  ــس األمــن ممارســة الضغــوط الكافي ــذة فــي مجل ــدول الناف ــدة وال علــى األمــم المتح 	•
النظــــام الســــوري لتســهيل إجــراءات تســجيل جميــع الواقعــات الحيويــة –الــزواج والطــالق 
ــوا- نازحيــن والجئيــن مــن دون النظــر إلــى خلفياتهــم  والــوالدة لجميــع الســوريين أينمــا كان

ــم.  ــة له ــات الضروري ــم الخدم ــة تقدي ــى الدول ــورّيون، وعل ــم س ــية فه السياس
ــا  ــجيل مواطنيه ــيط تس ــة لتبس ــوات فوري ــب خط ــن األجان ــة للمقاتلي ــدان األصلي ــذ البل أن تّتخ 	•
ــل فــي إعــادة توطينهــم وتقديــم  المولوديــن فــي ســوريا مــن أجــل تحقيــق هــدف نهائــي يتمّث
ــا  ــي أيًض ــى، وينبغ ــل الفضل ــح الطف ــدأ مصال ــوء مب ــي ض ــن، وف ــا يمك ــرع م ــم بأس ــة له الرعاي
ــى  ــك عل ــر ذل ــوء تأثي ــي ض ــيتهم ف ــن جنس ــاء م ــد اآلب ــن تجري ــة ع ــدان األصلي ــع البل أن تمتن

ــال.  األطف
عــدُّ الوثائــق التــي تشــير إلــى المولــد أو إلــى غيــر ذلــك مــن الوقائــع الحيويــة الصــادرة عــن  	•
األطــراف غيــر التابعــة للدولــة إثباًتــا صحيًحــا، مقترنــة بشــهادات الشــهود، مــن أجــل الحصــول 
علــى وثائــق مدنيــة رســمية، وينبغــي أالّ تــؤدي الوثائــق الصــادرة عــن المجموعــات المســّلحة 

بــأّي شــكل مــن األشــكال إلــى عواقــب ســلبية علــى األطفــال. 
االعــــتراف بالشــــخصية القانونيــــة لالجئـــين الســــوريين وعّدهــم الجئيــن بالتوقيــــع  	•
والتصديــــق عــــلى اتفاقيــة عــــام 1951 الخاصــة بوضــــع الالجئـــين وبروتوكولهــا لعــام 
ــات  ــى بطاق ــول عل ــن الحص ــم م ــك تمكينه ــي ذل ــا. ألن ف ــان وتركي ــن لبن ــي كل م 1967 ف

إقامــة رســمية وتلّقيهــم المســاعدات، ويفتــح ألطفالهــم آفــاق التعليــم والصحــة وغيرهــا مــن 
ــوق.  الحق

ــح  ــمية، وتصحي ــق رس ــزّورة بوثائ ــق الم ــتبدال الوثائ ــوريين الس ــن الس ــة للنازحي ــاء أنظم إنش 	•
المعلومــات غيــر الصحيحــة فــي تلــك المســتندات، مــع مراعــاة التحّقــق منهــا ودون إجــراءات 

ــة.  ــة أو غرام عقابي
يتمثــل الخطــر طويــل األمــد فــي أن الوثائــق المفقــودة أو المنتهيــة الصالحيــة أو غيــر المكتملــة  	•
يمكــن أن تصبــح عقبــة كبيــرة أمــام العــودة وغيرهــا مــن الحلــول الدائمــة. مــن شــأن الجهــود 
ــد  ــهيل التأكي ــي تس ــاعد ف ــة أن تس ــاب المصلح ــع أصح ــل جمي ــن قب ــقة م ــرة والمنس المتضاف
ــى  ــول عل ــم بالحص ــماح له ــوريين، والس ــن الس ــن النازحي ــة آلالف م ــة القانوني ــع للهوي الواس

ــية.  ــتحقاقاتهم األساس ــم واس حقوقه

الحواشي والمراجع
]1[ يبلــغ عــدد المحروميــن مــن الجنســية علــى مســتوى العالــم 10 مالييــن إنســان (الرقــم يشــمل الكبــار 

والصغــار(، منهــم نحــو مليونــي طفــل ســوري!
]2[ قانــون األحوال المدنية، الجمهورية العربية الســورية رقم 13.
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