
 

 

تحسين التسجيل المدني وإحصاءات 

  األحوال المدنية

 

  مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين. 
 

 لمحة عامة
  

منذ اندالع الن�اع في الجمهو��ة العر�ية السو��ة وفي ظل حركة الن�وح الداخلي والخارجي 
للسكان، صار من الصعب للغاية تسجيل األحوال المدنية لعدد مت�ايد من السو��ين بدقة وبشكل 
كامل. وإج�اءات التسجيل المدني غاية في األهمية بالنسبة إلى المواطنين، فهي �تيح الحصول 

الوثائق الرسمية الالزمة إلثبات الهوية القانونية والعالقات األس��ة. وهذه الوثائق ض�و��ة  على
لحماية األف�اد من انعدام الجنسية، وتمكينهم من ممارسة ما لهم من حقوق اإلنسان، والحصول 

 ىعلى الخدمات العامة، والمشاركة في المجتمع الحديث والحياة االقتصادية. ولعدم القدرة عل
التسجيل والحصول على الوثائق الرسمية لألحوال المدنية الرئيسية مثل شهادات الوالدة وال�واج 
والطالق والتبني والوفاة، تداعيات خطيرة منها التصنيف من دون جنسية، وانعدام القدرة على 

نونية االحصول على الرعاية الصحية والدعم االجتماعي واالقتصادي، والحرمان من سبل العودة الق
  والطوعية واآلمنة في مرحلة ما بعد االتفاق. 

  
وإحصاءات األحوال المدنية ض�و��ة أيضًا للب�امج التي تضعها الجهات الفاعلة في تقديم المساعدة 
اإلنسانية، ولوضع السياسات والخطط االجتماعية في البلدان المضيفة لالجئين، ألنها تعطي فكرة 

ترك�بة والديناميات السكانية. وال بد من إحصاءات موثوقة ومحدثة عن حجم السكان، والهياكل وال
لوضع سياسات قائمة على األدلة، وخطط اقتصادية واجتماعية فعالة، ولضمان المساءلة في إدارة 
الموارد العامة. ونظ�ًا لحاجة الالجئين السو��ين إلى نظم التسجيل المدني وإحصاءات األحوال 

تحديد ممارسات التسجيل المعتمدة ونظم على مش�وع �هدف إلى المدنية، تعمل اإلسكوا 
 تحسين هذه الممارسات. و�هدف المش�وع أيضًا إلى إحصاءات األحوال المدنية القائمة وتق�يمها

تخاذ ال�ين السلطات الوطنية والوكاالت الدولية،  والنظم من خالل تبادل المعارف و��ادة التنسيق
  . فعالية لدعم الالجئين والمجتمعات المضيفة إج�اءات محددة الهدف وأكثر

  
و�ؤكد المش�وع المقت�ح أهمية تسجيل األحوال المدنية والهوية القانونية على النحو المنصوص 

، والمشار إليه ص�احًة في غايات ومؤش�ات محددة 2030عليه في خطة التنمية المستدامة لعام 
شكل عام في ، وبساسية لتحقيق التنمية المستدامةكعنصر من العناصر التمكينية األ) 16.9(الهدف 

  الدعوة إلى ثورة في ال�يانات تقوم على هدف "أال يتخلف أحد عن الركب".

  الخطوات األولى

في خطوة أولية، ستستضيف 
اإلسكوا حلقة نقاش تعقدها في 

 �2017ي�وت في شباط / فب�ا�ر
وتشارك فيها جهات رئيسية من 
الوكاالت الدولية لتق�يم الوضع 

ال�اهن لنظم التسجيل المدني 
وإحصاءات األحوال المدنية 

وال�يانات المتعلقة بالالجئين، مما 
�ؤدي إلى ��ادة فعالية الدعم 

إلى الحكومات المضيفة، المقدم 
وتيسير العودة النهائية لالجئين إلى 

بلدانهم. كما سيتم مناقشة 
احتياجات مختلف الجهات المعنية 
لتحديد الخطوات المقبلة لتحسين 
نظم التسجيل المدني وإحصاءات 
األحوال المدنية للسكان الالجئين 

 والبحث في سبل التعاون. 
  

أنشطة اإلسكوا للتعامل مع 
الالجئين والن�اع في  أزمة

  الجمهو��ة العر�ية السو��ة

يكّمل هذا المش�وع العديد من 

المباد�ات األخرى التي ا�خذتها 

اإلسكوا ويستند إليها، مثل الخطة 

الوطنية لمستقبل سو��ا، التي 

 2012أج��ت في إطارها منذ عام 

بحوث معمقة حول مختلف 

القطاعات وسينا��وهات إعادة 

سو��ا. وستصب البحوث اإلعمار في 

حول نظم التسجيل المدني 

وإحصاءات األحوال المدنية في 

مش�وع �هدف إلى تخطيط العودة 

الطوعية واآلمنة لالجئين السو��ين 

في مرحلة ما بعد االتفاق. وسيستند 

المش�وع أيضًا إلى البحوث 

المعمقة التي أجرتها اإلسكوا عن 

الهجرة والن�وح في المنطقة 

وستستخدم �تائجه في العر�ية، 

مش�وع مستقبلي مشترك �ين 

اإلسكوا وصندوق األمم المتحدة 

للسكان �هدف إلى بناء قد�ات 

المكتب المركزي لإلحصاء في 

  الجمهو��ة العر�ية السو��ة.



  

 
  است�ا�يجية المش�وع

 
�هدف المش�وع إلى دعم السياسات واإلج�اءات والممارسات المرتبطة بنظم التسجيل المدني 

وهو يستند إلى الت�ام دول العالم بتحسين هذه النظم ودعم  .وتحسينهاوإحصاءات األحوال المدنية 
وقد صمم على نحو يتيح  .حقوق الالجئين السو��ين، وتأمين الرعاية االجتماعية وسبل العيش لهم

لواضعي السياسات ومستخدمي النظم أدلة تج���ية وتوجيهات عملية للتأكد من أن النظم 
   .ة ت�اعي احتياجات الالجئين السو��ين ويسهل وصولهم إليهاالمستخدمة في البلدان المضيف

 
 تق�يمًا لممارسات تسجيل مواليد ووفيات الالجئين السو��ين في األردن ولبنان.ويقت�ح المش�وع 

شه�ًا تعقبها مشاو�ات �تناول آ�ار نوعّية ال�يانات  30 ويتألف التق�يم من ثالثة أج�اء تمتد على فترة
   .السياسات والب�امج، وتقت�ح سبًال لتحسين اإلج�اءات والممارسات القائمةوتوفرها على 

 
ويحدد التق�يم اإلج�اءات الحالية المتبعة لتسجيل المواليد والوفيات وحاالت ال�واج لالجئين السو��ين؛ 

ل يويقّيم معارف الجهات المعنية ومواقفها وآ�اءها إ�اء هذه اإلج�اءات؛ و�رصد شمولية �يانات تسج
  .المواليد والوفيات

 
و�هدف الجزء األول من المش�وع إلى تحديث التقا��ر األخيرة للمجلس الن�ويجي لالجئين حول نظم 

وستستعرض  .التسجيل المدني وإحصاءات األحوال المدنية لالجئين السو��ين في األردن ولبنان
 ارسات المتعلقة بعملية تسجيلالقوانين واإلج�اءات والمماإلسكوا �إيجاز التعديالت األخيرة في 

في البلد�ن، وتحدد ممارسات تسجيل وفيات الالجئين السو��ين في لبنان وهو مجال لم �رد  الالجئين
وستشكل تقا��ر الرصد التي ستعدها  .في التقا��ر األخيرة الصادرة عن المجلس الن�ويجي لالجئين

مستخدمي نظم التسجيل المدني وإحصاءات اإلسكوا مرجعًا هامًا لف��ق البحث وصانعي السياسات و
   .األحوال المدنية

 
 تق�يم فني لشمولية عمليات تسجيل مواليد ووفيات الالجئين السو��ينويقضي الجزء الثاني �إج�اء 

. فحتى اليوم، ليس من دليل على شمولية عمليات تسجيل المواليد والوفيات أو من تق�يم ونوعيتها
وسيستند التق�يم إلى مسوح على مستوى  .ادرة عن هذه النظم اإلدا��ةرسمي لنوعية ال�يانات الص

السكان لتقد�ر عدد المواليد والوفيات في صفوف الالجئين السو��ين. وتهدف هذه المسوح إلى 
تجميع المعلومات حول حاالت الحمل، ونجاة األشقاء، والهجرة، لتوثيق حاالت الوالدة والوفاة 

وتستخدم �يانات المسوح للتحقق من �يانات التسجيل الرسمي  .ان)ورصدها (في الزمان والمك
  .لالجئين

 
سلسلة مقابالت مفصلة وأنشطة �نظمها مجموعات التركيز، لتق�يم ويضم الجزء الثالث من التق�يم 

معارف الجهات المعنية ومواقفها وآ�ائها إ�اء أهمية إج�اءات تسجيل الالجئين السو��ين وسهولة 
وتشمل مجموعات التركيز الجئين سو��ين، وعاملين في المجال اإلنساني،  .وفعاليتها الوصول إليها

والغرض من هذا الجزء هو فهم أوجه التشابه  .وموظفين حكوم�ين على الصعيد�ن المحلي والوطني
واالختالف في معارف الجهات المعنية بعمليات التسجيل المدني وإحصاءات األحوال المدنية 

 .��ين ومواقفها وآ�ائهالالجئين السو
  

التق�يم والمشاو�ات الثنائية والمتعددة األط�اف على الجهات و�هدف الجزء ال�ابع إلى تعميم �تائج 
المعنية الرئيسية إلش�اك صانعي السياسات ومستخدمي النظم في المناقشات حول آ�ار النتائج على 

ومن الجهات المعنية  .والممارسات القائمةالسياسات والب�امج وتحديد فرص تحسين العمليات 
الرئيسية السلطات األردنية واللبنانية المسؤولة عن نظم التسجيل المدني وإحصاءات األحوال المدنية، 

  .والوكاالت الدولية، والمنظمات اإلنسانية غير الحكومية
 

  ابتكار متعدد التخصصات

ش�وع بالطابع المتعدد يقر الم
األوجه للتسجيل المدني، 
واختالف أوضاع تجمعات 

الالجئين، واألعباء الثقيلة التي 
�تحملها البلدان المضيفة، 
وأهمية التق�يم المنهجي 

و�نسيق المشاو�ات، واالستجابة 
للتحديات اإلنسانية باالستناد إلى 

يدمج خب�ات ولذلك  .األدلة
الدولية الهيئات اإلنسانية 

بالخب�ات القانونية واألمنية 
والفنية في نظم التسجيل 

المدني وإحصاءات األحوال 
تع��ز وهو �هدف إلى  .المدنية

بلوغ ل االبتكا�ات الفنية وتك�يفها
الفئات السكانية التي يصعب 

الوصول إليها، ووضع منهجيات 
خاصة للمسح، وإج�اء تقدي�ات 

سكانية غير مباشرة في تجمعات 
  .جئينالال

 

  الشركاء في التنفيذ

تسعى اإلسكوا إلى بناء 
ش�اكات است�ا�يجية مع عدد من 

الشركاء الرئيس�ين لتنفيذ هذا 
   .البرنامج المتعدد التخصصات

 
ومن الشركاء المحل�ين إدارتا 

اإلحصاءات واألحوال المدنية 
في و�ارة الداخلية األردنية، 

وإدارة اإلحصاء المركزي في 
   .للبنانيةو�ارة الصحة ا

 
ومن الشركاء الدول�ين مفوضية 
األمم المتحدة لشؤون الالجئين 
التي لها دور مركزي في قضايا 

الالجئين؛ ومجلس الالجئين 
الن�ويجي الذي يعطي ال�يانات، 

ويسدي المشورة، ويقدم 
المساعدة القانونية إلى الالجئين 

السو��ين في األردن ولبنان؛ 
تي وإدارة إحصاءات الن�وي� ال

أجرت البحوث الالزمة في مجال 
إحصاءات الالجئين؛ وباحثون من 
الجامعة الكا�وليكية في لوفان 

بلجيكا، متخصصون في مجال 
منهجيات اإلحصاء واإلحصاءات 

االجتماعية للسكان المتض���ن 
   .من الن�اع

  

  النتائج المتوقعة

 ليةالمضيفة ومجتمع الهيئات اإلنسانية الدولتحسين قدرة الدول تشكل �تائج المش�وع أساسًا 
وتشّكل نظم  .على دعم نظم التسجيل المدني وإحصاءات األحوال المدنية لالجئين السو��ين

أداة أساسية لحماية الالجئين من انعدام الجنسية واإلقصاء التسجيل المدني المحّسنة 
م التسجيل المدني ، كما تسهم إحصاءات األحوال المدنية في تك�يف نظاالجتماعي

وإحصاءات األحوال المدنية في البلدان المضيفة لالجئين لتشمل الفئات األكثر ضعفًا، وفي 
ارسات ، وتع��ز ممتحسين الخدمات الصحية واالجتماعية للسكان الالجئين في األردن ولبنان

   .وسياسات التسجيل في سائر تجمعات الالجئين


