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  اللجنة الدائمة

  
  

  اللغة األنكليزيةبالنسخة األصلية :    47األجتماع 
    

  

  

  لجنة تنفيذية معنية بالحماية الدولية  ستنتاجمقترح ألموضوع تسجيـــل المواليـــد : 

ا لشؤون       عتبرت .1 دة العلي م المتح م مفوضية االم مسألة تسجيل المواليد أساسية لحماية األطفال الذين تهتم به

راف        م االعت ا ت والدة ، آم د ال الالجئين ولمنع حاالت انعدام الجنسية. إن لكل طفل الحق في التسجيل عن

وارد  ور ال ة األم ه ضمن مجموع ة  ب الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال ل والعه وق الطف ة حق ي أتفاقي ة ف

د    الجمعية العامة لالمم المتحدة تحثوإذ  .والسياسية الدول على تكثيف جهودها في مجال تسجيل الموالي
اون مع               1 ذلك بالتع ام ب د والقي دول لتسهيل تسجيل الموالي د دعت ال ة ق ة التنفيذي ، وفي حين آانت اللجن

ة (اليونيسيف) وصندوق             م المتحدة للطفول ة االم ين ومنظم ا لشؤون الالجئ دة العلي م المتح مفوضية االم

دم توجيهات تف         2االمم المتحدة للسكان   م تق ة ل ة التنفيذي أن اللجن ك ف ذا العنصر    صيلية  ، ومع ذل بشأن ه

 األساسي للحماية بعد.
 

ة فشل     إن تسجيل المواليد  .2 انون. وفي حال  توثيق هو الخطوة األولى لضمان األعتراف بالشخص أمام الق

ال   بمجموعة من الفعلي رم من التمتع الوجود الشرعي للشخص فقد ُيح حقوق األنسان ، وعلى سبيل المث

ات ل     والرعاية الصحية مشكلة. باأل قد يكون الحصول على التعليم  ى إن التسجيل يضع إثب  لعمر ضافة ال

والزواج المبكر والتبني غير القانوني واألستغالل الجنسي   ويوفر درجة من الحماية ضد عمالة األطفال 

ر المسجلين    ال غي في   والتجنيد في القوات المسلحة أوالجماعات المسلحة. وعلى نحو مماثل ، فأن األطف

ر متزا انون.     خط ام الق ات أم ي النزاع الغين ف ل الب املتهم مث ن مع ار وم د لألتج جيل  ي ات تس د بيان وتفي

ودين وجمع شمل األ    سرة وألغراض التخطيط والبحث     المواليد في السياقات التشغيلية للبحث عن المفق

 دائمة.عن حلول 
  

ا  .3 ن             آم أن م ك ، ف ع ذل ية. وم اب الجنس ل بأآتس ل طف ق آ مان ح روري لض د ض جيل الموالي إن تس

ى   الجنسية ، إذ إن الحصول   الضروري التمييز بين تسجيل المواليد والعملية التي يحصل بها األفراد عل
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دة في تلك أما بسبب مسقط الرأس أو الوالعلى الجنسية وفقًا للقانون يتم عمومًا بشكل تلقائي عند الوالدة 

دوره        األراضي.  ذي ب دين وال اء للوال والدة واألنتم ان ال ة مك إن تسجيل المواليد يشكل من الناحية القانوني

ا      يستخدم آدليل وثائقي ة التي تحصل فيه يقوم عليه أآتساب الجنسية للوالدين (حق الدم) أو جنسية الدول

تم         ذي ي أن في الوقت ال ذا ف رأس). وهك ادة  والدة الطفل (مسقط ال ى الجنسية بشكل      ع ه عل الحصول في

ل المعني ،         و،  مستقل ى الطف ادة ال ه اليمنح الجنسية ع د    تسجيل المواليد في حد ذات أن تسجيل الموالي ف

دام               ع حاالت انع الي يستخدم لمن ة وبالت رد والدول ين الف ات الصلة ب يتضمن شكل رئيسي من أشكال إثب

 الجنسية.
  

ه من خالل إجراءات التسجيل في           .4 تم معالجت أن الفشل في تسجيل الطفل بعد الوالدة مباشرة يمكن أن ت

دًا أو من       وقت متأخر. وقد يكون هذا أآثر آلفة ولكن وربما في بعض الحاالت قد يكون من الصعب ج

 العوائل. وإنفصالالمستحيل بسبب عوامل مثل النزاعات و الكوارث الطبيعية و الهجرة 
  

ام      .5 ة ع ذ بداي ين ومن أن   2009لقد آشفت البيانات األساسية لمفوضية االمم المتحدة العليا لشؤون الالجئ ب

م إصدار شهادات والدة        ول ، حيث ت ر مقب مستوى تسجيل المواليد بين فئات الرعاية منخفض بشكل غي

بة  ن  46لنس ة م ي بالمائ دد ف د الج بة  103الموالي ين ونس ات الالجئ ن مخيم د  49م ن الموالي ة م بالمائ

أن             منطقة حضرية فقط. 94الجدد في  ين ب ة اليونيسيف والتي تب ل منظم ات من قب ذه البيان م جمع ه وت

ذلك جعلت    3بالمائة فقط من األطفال دون الخمس سنوات في البلدان النامية قد تم تسجيلهم.  50نسبة  ول

ائ       ناد الوث ألة إس ين مس ؤون الالجئ دة لش م المتح ية االم ا    مفوض ن أولياته دة م ة واح ة والمدني ق الفردي

داًء بسكان     ًا، و وضعت أهداف 4 األستراتيجية الدولية يالد ، إبت لزيادة معدل تسجيل وإصدار شهادات الم

م عرضة لخطر أن يصب    لفئات ا تسجيل  في  عجز  الوا عديمي الجنسية بسبب    حرعاية واألطفال ممن ه

 الوالدة.
  

دة جهات       مسألة تسجيل المواليد تزال تال .6 مثل تحديًا البد من التصدي له من خالل العمل التنسيقي من ع

يًا.   ى شكل        فاعلة ، مع الدول التي تلعب دورًا رئيس ة عل ة التنفيذي ه اللجن أن توجي ذلك ف تنتاج بشأن   ول أس

ة       ضروري وفي الوقت المناسب.     هو تسجيل المواليد ايير القانوني ى المع اد عل تنتاج األعتم ويمكن لألس

ار     االدولية الق ه يأخذ باألعتب ذا فأن ئمة وتوفير توجيه تفصيلي عن آيفية تطبيقها في السياق التشغيلي. وبه

دني في مجال تسجيل              دة والمجتمع الم م المتح االت االم دول و وآ دة لل د للممارسات الجي الحجم المتزاي

دول       ذي تتخذه ال نهج ال وع ال ق بالتسجيل     المواليد وآذلك في تن ا يتعل اه      فيم ام. وفي أدن دني بشكل ع الم

ر     ديم مخطط أآث ن تق د. ويمك كل مفي ا بش تنتاج معالجته ذا األس ن له ي يمك االت الت بعض المج مخطط ل

 تفصيًال في الوقت المناسب.
  

تم        .7 ن أن ي ايا يمك ات لقض ترحب بمقترح ين س ؤون الالجئ ا لش دة العلي م المتح ية االم أن مفوض ذا ف وهك

 تسجيل المواليد وخاصة في المجاالت اآلتية :تضمينها في األستنتاج المعني ب
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ال بالوقت المناسب     القوانين والسياسات الخاصة بتسجيل المواليد والتي تضمن تسجيل     .أ  ع األطف جمي

م      وبشكل إجباري ضمن المنطقة المحلية ، وبضمنهم أولئك الذين يولدون على السفن التي تحمل عل

  .معنيةالالدولة وفي الطائرات المسجلة في الدولة 

ى تسجيل      .ب  عدم التمييز وضمان المساواة في حصول جميع األشخاص من فئات رعاية المفوضية عل

 جرة أو الحالة األجتماعية للوالدين.المواليد ، بغض النظر عن عوامل مثل الجنسية أو وضع اله

د والسيما من خالل       .ج  ار      ) وضع ا 1( : إمكانية تسجيل الموالي ات  لسياسات التي تأخذ في األعتب عقب

ا  2(  النزاعات والكوارث الطبيعية والفقر والتمييز ،النزوح ولتسجيل مثل ا ) وضع أنظمة في مكانه

د        الصحيح لجعل تسجيل المواليد  ك تسجيل الموالي ا في ذل ي ، بم  الجوال ممكنًا على المستوى المحل

ائم ،   ز الق ة العج الوالدة     ) 3( لمعالج ة ب رى ذات العالق ة أخ رامج عام ع ب د م جيل الموالي ج تس دم

اء رسوم التسجيل ،   4( ورعاية األم والرضع والتلقيح والتعليم ،  د    5(  ) إلغ ) تسهيل تسجيل الموالي

 .في الخارجللمواطنين الذين ولدوا 

الل       .د  ن خ ك م رة وذل والدة مباش د ال جيلهم بع تم تس م ي ذين ل راد ال ة وضع األف ة معالج هيل عملي تس

افية أو      وم أض ع رس ب دف ات والتتطل ة لألثب ات مّرن الل متطلب ن خ أخر ، وخاصة م جيل المت التس

 غرامات.

ذي     السماح لألطفال بالحصول على الخدمات األساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم  .ه  ة الوقت ال لغاي

 يمكن فيه تسجيلهم.

ل   إنشاء وتعزيز أنظمة تسجيل سهلة الوصول ومستدامة   .و  ارات مث وبضمنها السجالت الرقمية واألبتك

 إستخدام تكنولوجيا األتصاالت الفضائية من قبل فرق تسجيل المواليد في األماآن النائية.

د    زيادة الوعي   .ز  ه  عن إجراءات تسجيل الموالي ة       وأهميت ة المجتمعي رامج التوعي وخاصة من خالل ب

 التي تهتم بالعقبات الحضارية للتسجيل.

درات  تطوير   .ح  دني          ق ة والسيما مسؤولي التسجيل الم ة الفاعل ة والجهات المجتمعي السلطات الحكومي

لطات       ابالت) والس فيات والق ل المستش حية (مث ة الص دمي الرعاي ة ومق لطات المحلي اة والس والقض

 وقادة المجتمعات المحلية.التعليمية 

دة و  .ط  م المتح ة وصناديق االم ة ذات العالق ات الحكومي ين الكيان اون ب ا (خاصة مفوضية التع برامجه

ة           دة للسكان) و الوآاالت التنموي م المتح ين واليونيسيف وصندوق االم االمم المتحدة لشؤون الالجئ

د    ذه       ومنظمات المجمتع المدني لتعزيز تسجيل الموالي يالد الصادرة عن ه راف بشهادات الم واألعت

جيلها      ال تس ؤالء األطف ه ه ر ب ذي ينتظ ت ال ي الوق ات ، ف ة   المنظم لطات الدول ل س ن قب ميًا م رس

       المعنية.
                                   ____________________  


