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ـن لحقــوق أخــرى ،وذلــك ألنــه يمنــح األطفــال هويــة
يُع ـ ّد تســجيل المواليــد حق ـا ً أساســيا ً وعامــل تمكيـ ٍ
قانونيــة 1مــدى الحيــاة .وفــي حالــة عــدم تســجيل الطفــل فإنــه يعتبــر غيــر موجــود رســميًا وســيكون
عرضــة للعنــف واإلســاءة واإلهمــال واالســتغالل
بــدون تســجيل الميــاد ،قــد ال يتمكــن الطفــل مــن الذهــاب إلــى المدرســة أو تلقــي العــاج الطبــي أو
2
االســتفادة مــن الخدمــات االجتماعيــة ،كمــا يمكــن أن يــؤدي عــدم التســجيل إلــى انعــدام الجنســية.
3
وبالرغــم مــن أهميــة تســجيل المواليــد ،إال أن هنــاك مالييــن األطفــال غيــر مســجلين حــول العالــم.
وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تحــول دون تســجيل المواليــد ،بمــا فــي ذلــك عــدم إدراك الوالديــن
ألهميــة األمــر ،واالعتبــارات الماليــة وعوائــق الوصــول إلــى مرافــق تســجيل المواليــد 4.وباإلضافــة
إلــى هــذه العوامــل ،يعتبــر التمييــز الــذي يعيــق قــدرة المــرأة علــى تســجيل والدة أطفالهــا عام ـاً هام ـا ً
مــن العوامــل التــي تحــول دون تســجيلهم .وقــد يكــون هــذا النــوع مــن التمييــز منصــوص عليــه فــي
التشــريعات واألنظمــة الوطنيــة ،أو قــد يكــون مرتبطــا ً باألعــراف الثقافيــة الســائدة.

 1وف ًقــا للتعريــف اإلجرائــي لألمــم المتحــدة« :يتــم تعريــف الهويــة القانونيــة علــى أنهــا الخصائــص األساســية لهويــة الفــرد .علــى ســبيل
المثــال يُمنــح االســم والنــوع االجتماعــي ومــكان وتاريــخ الميــاد مــن خــال التســجيل وإصــدار شــهادة مــن قبــل دائــرة أحــوال مدنيــة
معتمــدة بعــد حــدوث الــوالدة .فــي حالــة عــدم وجــود تســجيل للمواليــد ،يمكــن منــح الهويــة القانونيــة مــن قبــل ســلطة تحديــد هويــة معتــرف
بهــا قانو ًنــا» .انظــر
15-CRVS-E.pdf-https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/2020

 2الشــخص عديــم الجنســية هــو شــخص ال تعتبــره أي دولــة مواطنـا ً بموجــب القانــون الســائد فيهــا ،المــادة  1مــن اتفاقيــة  1954المتعلقــة
بوضــع األشــخاص عديمــي الجنســية
 3فــي أيــار  ،2021قــدرت اليونيســف أن  166مليــون طفــل دون ســن الخامســة ،أو طفــل واحــد مــن كل  4أطفــال ،ال يزالــون غيــر
مســجلين .انظــر:
/https://data.unicef.org/resources/birth-registration-for-every-child-by-2030

 4اليونيسف  ،تسجيل المواليد لكل طفل بحلول عام  :2030هل نحن على الطريق الصحيح؟ ص :25 .انظر
/https://data.unicef.org/resources/birth-registration-for-every-child-by-2030
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وتحــت مظلــة االئتــاف المعنــي بحــق كل طفــل فــي الحصول
علــى جنســية ،قامــت اليونيســف ومفوضيــة األمــم المتحــدة
لشــؤون الالجئيــن بإعــداد مذكــرة المعلومــات األساســية
هــذه للبحــث فــي قضيــة التمييــز بيــن الجنســين فــي تســجيل
6
المواليــد 5.ومــن خــال تقديــم نبــذة عامــة وأمثلــة مــن البلــدان
ألنــواع األحــكام التشــريعية 7واألعــراف الثقافيــة التــي يمكــن
أن تؤثــر ســلبًا علــى قــدرة المــرأة علــى تســجيل والدة أطفالها،
نأمــل أن تدعــم هــذه المذكــرة جهــود التوعيــة واإلجــراءات
التــي تتخذهــا الــدول والتــي تعــزز عــد ًدا مــن أهــداف
االئتــاف ،بمــا فــي ذلــك:
• ضمان عدم والدة طفل عديم الجنسية
• إلغــاء القوانيــن والممارســات التــي تحــرم األطفــال مــن
الجنســية ألســباب تمييزيــة
• تحســين عمليــة تســجيل المواليــد لمنــع حــاالت انعــدام
الجنســية
يُعــرَّ ف تســجيل المواليــد بأنــه «التســجيل المســتمر والدائــم
واإللزامــي والشــامل فــي الســجل المدنــي لوقائــع وخصائــص
الــوالدة وف ًقــا للمتطلبــات القانونيــة الوطنيــة للبلــد» 8.يتضمــن
ذلــك التســجيل الرســمي لــوالدة الطفــل وإدخالــه فــي الســجل
المدنــي للدولــة عــن طريــق هيئــة إداريــة تابعــة للحكومــة،
وعــادة مــا يتبــع ذلــك إصــدار شــهادة ميــاد .ويعــد تســجيل
المواليــد ،وال ســيما إصــدار شــهادة الميــاد ،أمــراً بالــغ
األهميــة فــي تحديــد الهويــة القانونيــة وكذلــك فــي منــع

حــاالت انعــدام الجنســية .حيــث تحتــوي شــهادة الميــاد علــى
معلومــات أساســية عــن الوالديــن وتاريــخ ومــكان الميــاد،
كمــا ُتســتخدم كإثبــات للهويــة القانونيــة ودليــل علــى االرتبــاط
بالدولــة للحصــول علــى الجنســية .فــي البلــدان التــي ُتكتســب
فيهــا الجنســية فــي المقــام األول علــى أســاس النســب (قاعــدة
حــق الــدم) ،توفــر المعلومــات المتعلقــة بهويــة والــدي الطفــل
المســجلة فــي شــهادة الميــاد الدليــل الرئيســي علــى األهليــة
للحصــول علــى الجنســية ،أمــا فــي البلــدان التــي ُتكتســب
فيهــا الجنســية علــى أســاس الميــاد فــي األراضــي (قاعــدة
حــق األرض) فتوفــر المعلومــات المتعلقــة بمــكان الميــاد فــي
ً
دليــا علــى اســتحقاق جنســية تلــك البلــدان.
شــهادة الميــاد
كمــا قــد يكــون تاريــخ ووقــت الميــاد المُســجَّ لين فــي شــهادة
الميــاد ذوي صلــة باألهليــة القانونيــة للحصــول علــى
الجنســية ،حيــث ُتعلــم هــذه المعلومــات الســلطات بقانــون
الجنســية المعمــول بــه فــي وقــت ميــاد الشــخص.
وفــي حالــة عــدم وجــود دليــل علــى وجــود روابــط وثيقــة
الصلــة بالدولــة ،يمكــن أن يتعــرض الطفــل لخطــر انعــدام
الجنســية .وال يــؤدي عــدم وجــود شــهادة ميــاد فــي حــد ذاتــه
إلــى جعــل الشــخص عديــم الجنســية ،ولكــن كمــا هــو مذكــور
أعــاه فــإن امتــاك شــهادة ميــاد تحتــوي علــى معلومــات
ذات صلــة عــن الوالديــن ومــكان ووقــت الميــاد يســاعد
علــى إثبــات الحــق فــي الجنســية .وفــي بعــض الحــاالت،
تعتبــر شــهادة الميــاد شـ ً
ـرطا أساسـيًا للحصــول علــى وثائــق
الجنســية (مثــل بطاقــة الهويــة الوطنيــة أو جــواز الســفر) أو
ُتعتبــر إثبات ـا ُ للجنســية.

 5يتماشــى هــذا مــع تعهــد اليونيســف بالدعــوة إلــى إزالــة التمييــز بيــن الجنســين فــي قوانيــن الجنســية وقوانيــن التســجيل المدنــي فــي الجــزء رفيــع المســتوى لعــام 2019
بشــأن انعــدام الجنســية .المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،الجــزء رفيــع المســتوى بشــأن انعــدام الجنســية :النتائــج والنقــاط البــارزة  ،أيــار .2020
انظر https://www.refworld.org/docid/5ec3e91b4.html
 6ال تســعى هــذه الورقــة إلــى تقديــم قائمــة شــاملة لجميــع البلــدان ذات األحــكام التشــريعية والتنظيميــة والمعاييــر الثقافيــة التــي يمكــن أن تؤثــر ســلبًا علــى قــدرة المــرأة
علــى تســجيل والدة أطفالهــا .تــم الحصــول علــى أمثلــة مــن تحليــل قانونــي للتمييــز بيــن الجنســين فــي قوانيــن وممارســات تســجيل المواليــد بتكليــف مــن اليونيســف
والمفوضيــة فــي عــام  2020لدعــم هــذا المنشــور ،واسـ ُتكمل هــذا التحليــل القانونــي بإجــراء مقابــات مــع المبلغيــن الرئيســيين مــع موظفــي المفوضيــة واليونيســيف
فــي عــدد مــن البلــدان
 7تركــز هــذه الورقــة بشــكل حصــري علــى التمييــز بيــن الجنســين فــي التشــريع وتقــر بــأن الوضــع قــد يختلــف بشــكل كبيــر فــي الممارســة .إن تحليــل كيفيــة تطبيــق
التشــريع عمليـا ً هــو خــارج نطــاق هــذه المذكــرة.
 8المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان ،تســجيل المواليــد وحــق كل فــرد فــي االعتــراف بــه فــي كل مــكان كشــخص أمــام القانــون 17 ،حزيــران ،2014
الفقرة .4 .انظر https://ohchr.org/EN/Issues/Children-OHCHR/Pages/ReportBirthRegistration.aspx
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وفــي بعــض البلــدان ،يتــم إصــدار بطاقــات الهويــة الوطنيــة
فقــط فــي ســن الرشــد ،فــي حيــن أن إصــدار جــوازات الســفر
قــد يخضــع لحواجــز تمييزيــة وإجرائيــة لفئــات مختلفــة مــن
األطفــال مثــل أولئــك المولوديــن آلبــاء أجانــب .فــي هــذه
الســياقات ،غال ًبــا مــا ُتســتخدم شــهادة الميــاد كإثبــات مؤقــت
للجنســية حتــى بلــوغ ســن الرشــد مــن أجــل الحصــول علــى
التعليــم والرعايــة الصحيــة.
وتواجــه مجموعــات ســكانية معينــة تحديــات فــي الحصــول
علــى تســجيل المواليــد أكثــر مــن غيرهــا .علــى ســبيل المثال،
مــن المرجــح أن يواجــه الســكان البــدو والســكان علــى الحــدود
عقبــات جغرافيــة عنــد محاولــة الوصــول إلــى خدمــات
تســجيل المواليــد ،وقــد يــؤدي عــدم وجــود شــهادة ميــاد إلــى
تعريضهــم هــم وأطفالهــم لخطــر انعــدام الجنســية نظــرً ا ألنهــم
قــد يُنظــر إليهــم علــى أنهــم ال ينتمــون بالكامــل إلــى البلــد

أو البلــدان التــي يقيمــون فيهــا .وقــد يجــد أفــراد مجموعــات
األقليــات أي ً
ضــا صعوبــة فــي الوصــول إلــى التســجيل المدنــي
والتوثيــق علــى قــدم المســاواة مــع المواطنيــن ،ممــا قــد
يعرضهــم لخطــر انعــدام الجنســية .وقــد ال يمتلــك المهاجــرون
فــي وضــع غيــر قانونــي ،وطالبــو اللجــوء والالجئــون
المعلومــات التــي يحتاجونهــا حــول كيفيــة تســجيل والدة
األطفــال أو قــد ال يرغبــون فــي االتصــال بســلطات تســجيل
المواليــد خو ًفــا مــن االحتجــاز أو الترحيــل .ومــن الممكــن
أن يكــون الالجئــون والنازحــون داخليًــا قــد فقــدوا وثائقهــم
الثبوتيــة الخاصــة أثنــاء رحلــة النــزوح ،ممــا قــد يجعــل مــن
الصعــب عليهــم تســجيل أطفالهــم ،كمــا قــد يواجهــون أي ً
ضــا
صعوبــات فــي الوصــول إلــى تســجيل المواليــد فــي بلــد أو
مــكان اللجــوء .وغال ًبــا مــا يفتقــر األطفــال غيــر المصحوبيــن
والمنفصليــن عــن ذويهــم والمتخلــى عنهــم إلــى وثائــق تثبــت
هويتهــم ممــا يــؤدي إلــى تعرضهــم لخطــر انعــدام الجنســية.

تســجيل المواليــد وعــدم التمييــز ضــد المــرأة مــن حقــوق اإلنســان
األساســية
يعـ ّد تســجيل المواليــد بمثابــة حــق أساســي ويقــع علــى عاتــق
الــدول واجــب تســجيل جميــع الــوالدات التــي تحــدث فــي
9
أراضيهــا بغــض النظــر عــن الوضــع القانونــي للوالديــن.
تنــص اتفاقيــة حقــوق الطفــل فــي المــادة  )1( 7علــى مــا
يلــي« :يســجل الطفــل بعــد والدتــه فــورً ا ويكــون لــه الحــق
منــذ والدتــه فــي اســم وفــي اكتســاب جنســية ،ويكــون لــه قــدر
اإلمــكان ،الحــق فــي معرفــة والديــه وتلقــي رعايتهمــا» .وبمــا

ً
ارتباطــا وثي ًقــا بالوفــاء
أن الوفــاء بالحــق فــي التســجيل يرتبــط
بجميــع الحقــوق األخــرى؛ فــإن التــزام الــدول بتســجيل والدة
األطفــال موجــود أي ً
ضــا فــي العديــد مــن المعاهــدات الدوليــة
لحقــوق اإلنســان المصادقــة علــى نطــاق واســع .وتطالــب
المــادة  24مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية الــدول بإجــراء تســجيل المواليــد فــور الــوالدة
ودون تمييــز مــن أي نــوع كان.

 9لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  17على المادة ( 24حقوق الطفل)  ،نيسان  ، 1989الفقرات .8-7 .انظر

http://www.refworld.org/docid/45139b464.html؛ المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان  ،تســجيل المواليــد وحــق كل فــرد فــي االعتــراف بــه فــي كل
مــكان كشــخص أمــام القانــون  17 ،حزيــران  ، 2014الفقرتــان  11و ( 85أ) ؛ والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن  ،اســتنتاج بشــأن التســجيل
المدنــي رقــم  LXIV) - 2013 ، 17( 111تشــرين األول  .2013انظــر http://www.refworld.org/docid/525f8ba64.html؛ لجنــة األمــم المتحــدة
لحقــوق الطفــل  ،التعليــق العــام رقــم  :)2005( 7تنفيــذ حقــوق الطفــل فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة  20 ،أيلــول  ، 2006فقــرة .25 .انظــر
http://www.refworld.org/docid/460bc5a62.html
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وينــدرج الحــق فــي تســجيل المواليــد أيضًــا فــي االتفاقيــة
الدوليــة لحمايــة العمــال المهاجريــن وأســرهم واتفاقيــة حقوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وفــي العديــد مــن صكــوك حقــوق
اإلنســان اإلقليميــة.
يعتبــر مبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز ضــد المــرأة راسـ ً
ـخا فــي
القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان .وهنــاك معاهــدة دوليــة
أساســية لحقــوق اإلنســان معنيــة بحمايــة وتعزيــز حقــوق
اإلنســان للمــرأة وهــي «اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد المــرأة (ســيداو)» وتهــدف إلــى «القضــاء علــى
جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة بهــدف تحقيــق المســاواة
القانونيــة والفعليــة للمــرأة مــع الرجــل فــي التمتــع بحقــوق
اإلنســان والحريــات األساســية» .و ُتلــزم المــادة ( 2و) مــن
هــذه االتفاقيــة الــدول األطــراف «باتخــاذ جميــع التدابيــر
المناســبة ،بمــا فــي ذلــك التشــريعي منهــا ،لتغييــر أو إبطــال

القائــم مــن القوانيــن واألنظمــة واألعــراف والممارســات
ً
تمييــزا ضــد المــرأة « ،كمــا تنــص المــادة
التــي تشــكل
 )2( 9مــن نفــس االتفاقيــة علــى مــا يلــي »:تمنــح الــدول
األطــراف المــرأة ح ًقــا مســاويًا لحــق الرجــل فيمــا يتعلــق
بجنســية أطفالهمــا» .إن التمييــز ضــد المــرأة الــذي يمنعهــا
مــن تســجيل والدات أطفالهــا يمكــن أن يتعــارض مــع وفــاء
الــدول بالتزاماتهــا بموجــب المــادة  )2( 9مــن االتفاقيــة .كمــا
تتضمــن معاهــدات حقــوق اإلنســان األخــرى المصــادق عليهــا
علــى نطــاق واســع التزامــات تتعلــق بالمســاواة بيــن المــرأة
والرجــل ،فعلــى ســبيل المثــال ،تنــص المــادة  3مــن العهــد
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى « تتعهــد
الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد بكفالــة تســاوى الرجــال
والنســاء فــي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية
المنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد».

 10المادة  29من االتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأسرهم 1990 ،
 11المادة  )2( 18من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2007 ،
 12تعزز المادة  2من اتفاقية حقوق الطفل 1989 ،مبدأ عدم التمييز في تطبيق اتفاقية حقوق الطفل لجميع األطفال داخل الوالية القضائية للدولة
 13لجنة األمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( ،)CEDAWالتوصية العامة رقم  ، 25بشأن المادة  ، 4الفقرة  ، 1من اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة  ،بشأن التدابير الخاصة المؤقتة  ، 2004 ،فقرة .4 .انظر
https://www.refworld.org/docid/453882a7e0.html

 14اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ،التوصية العامة رقم  32بشأن األبعاد الجنسانية لوضع الالجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية للمرأة،
 14تشرين الثاني  ،2014الفقرات  .57-56انظر https://www.refworld.org/docid/54620fb54.html
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 .2التمييــز والقضايــا األخــرى التــي تؤثــر علــى قــدرة
المــرأة علــى تســجيل والدات أطفالهــا

يلعــب األطفــال فــي المســاحة اآلمنــة لهــم والموجــودة فــي
ملجــأ بورتيــت فــي إســميرالداس ،اإلكــوادور.
© اليونيسيف /سانتياغو أكرو
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 .2.1المعيقــات القانونيــة التــي تؤثــر علــى قــدرة المــرأة
علــى تســجيل والدة أطفالهــا
تواجــه النســاء فــي العديــد مــن الســياقات حواجــز قانونيــة
تؤثــر علــى قدرتهــن علــى تســجيل والدة أطفالهــن ،وبالتالــي
مــن المحتمــل أن يحــرم ذلــك األطفــال مــن حقهــم فــي تســجيل
والدتهــم .إن األحــكام المنصــوص عليهــا فــي قوانيــن تســجيل
المواليــد والقوانيــن المدنيــة وقوانيــن األســرة وقوانيــن الــزواج
ً
صراحــة النســاء
وحتــى القوانيــن الجنائيــة قــد تســتبعد
مــن تســجيل المواليــد ،كمــا أنهــا ال تــدرج النســاء ضمــن
األشــخاص المصــرح لهــم القيــام بذلــك؛ بــل تســمح للنســاء
بتســجيل المواليــد فقــط فــي ظــروف اســتثنائية ،أو عندمــا
يتمكــنّ مــن إثبــات أن الطفــل ولــد فــي إطــار الــزواج.

علــى ســبيل المثــال ،بموجــب القانــون المدنــي لجيبوتــي ،ال
يُســمح للمــرأة بتســجيل والدة أطفالهــا ،وفــي جميــع األحــوال،
ال يجــوز تســجيل المواليــد إال مــن قبــل األب ،وإذا لــم يكــن
األب موجــوداً فيمكــن أن يتــم التســجيل مــن قبــل األطبــاء أو
القابــات أو العامليــن الصحييــن أو غيرهــم مــن األشــخاص
الذيــن حضــروا الــوالدة.
وفــي تونــس ،ينــص القانــون رقــم  3-1957لعــام 1957
فــي المــادة  24علــى مــا يلــي« :يُعلــن عــن الــوالدة مــن قبــل
األب أو األطبــاء أو القابــات أو غيرهــم مــن األشــخاص
الذيــن حضــروا الــوالدة ،وعندمــا تلــد األم خــارج منزلهــا،
فيتــم ذلــك مــن قبــل الشــخص الــذي ولــدت معــه إذا أمكــن».
وال يوجــد ذكــر صريــح لــأم.

منــع النســاء مــن تســجيل والدة
أطفالهــن أو عــدم ذكــر ذلــك صراحة
يمكــن للنســاء تســجيل والدة أطفالهــنّ
فــي القوانيــن ذات الصلــة
ال يُســمح للنســاء فــي بعــض البلــدان بتســجيل والدة أطفالهــن فــي ظــروف اســتثنائية فقــط

تحــت أي ظــرف كان ،حيــث ال يجــوز تســجيل والدة األطفــال
إال مــن قبــل اآلبــاء أو أي فــرد مــن أفــراد األســرة الذكــور،
ً
صراحــة مــن تســجيل والدة
فــي حيــن أن األم مســتبعدة
الطفــل .فــي ســياقات أخــرى ،تقــع المســؤولية األساســية
لتســجيل والدة الطفــل علــى عاتــق األب ،وإذا لــم يكــن
متاحً ــا ،فتقــع علــى مجموعــة متنوعــة مــن األفــراد اآلخريــن
بترتيــب محــدد  -ال يتــم تحميــل الشــخص المســؤولية إال
إذا كان األفــراد الســابقون غيــر متوفريــن .غال ًبــا مــا يشــمل
األفــراد اآلخــرون األقــارب البالغيــن واألطبــاء والقابــات
وغيرهــم ممــن حضــروا الــوالدة ،مثــل قــادة العشــائر ،فــي
حيــن أن األم غيــر مدرجــة فــي القائمــة .وباالعتمــاد علــى
كيفيــة تفســير هــذا الصمــت تجــاه األم ،يمكــن أن تــؤدي هــذه
األحــكام إلــى حرمانهــا مــن إمكانيــة تســجيل والدة طفلهــا.

تنــص قوانيــن تســجيل المواليــد فــي العديــد مــن البلــدان علــى
أن األب هــو الشــخص الرئيــس المســؤول عــن بــدء عمليــة
تســجيل الطفــل المولــود ويحــق لــأم القيــام بذلــك فقــط فــي
حــاالت اســتثنائية ،مثــل عجــز األب أو وفاتــه أو مرضــه أو
غيابــه أو عــدم قدرتــه على تســجيل الــوالدة .أمــا إذا كان األب
قــادرً ا علــى تســجيل الطفــل ولكنــه إمــا قــرر عــدم القيــام بذلــك
أو لــم يتمكــن مــن تســجيل الــوالدة ،فقــد ال يتــم تســجيل والدة
الطفــل .ومــن أجــل إثبــات عــدم قــدرة األب علــى تســجيل
الطفــلُ ،تلــزم بعــض القوانيــن األم الحصــول علــى خطــاب
تفويــض أو توكيــل رســمي خــاص.

علــى ســبيل المثــال ،يســمح قانــون تســجيل المواليــد والوفيــات
والــزواج فــي فيجــي لــأم بتســجيل والدة الطفــل فقــط فــي
حالــة وفــاة األب أو مرضــه أو غيابــه أو عــدم قدرتــه علــى
عمــان ،ينــص قانــون األحــوال المدنية
تســجيل الــوالدة .وفــي ُ
علــى أن مســؤولية تســجيل والدة الطفــل تقــع أوالً علــى عاتــق
األب .أمــا األم فهــي آخــر شــخص مؤهــل لتســجيل والدة
الطفــل فــي حالــة عــدم توفــر أي فــرد مــن قائمــة األفــراد
المتعاقبيــن الذيــن يتبعــون األب .فــي إســواتيني؛ ينــص
قانــون الــوالدة والوفــاة والــزواج أي ً
ضــا علــى أن المســؤولية
تقــع علــى عاتــق األب لتســجيل الطفــل .لــم يــرد ذكــر لــأم
وال يجــوز ألي شــخص آخــر حاضــر وقــت الــوالدة تســجيل
الــوالدة إال فــي حالــة وفــاة األب أو غيابــه أو عــدم قدرتــه
علــى تســجيل الــوالدة ،ومــن المفتــرض أن يشــمل هــذا األم.

يمكــن للنســاء تســجيل والدة أطفالهــنّ
فقــط إذا كان بإمكانهــنّ إثبــات أن
الطفــل قــد وُ لــد فــي إطــار الــزواج
باإلضافــة إلــى القضايــا التــي نوقشــت أعــاه ،ال يجــوز للمرأة
فــي العديــد مــن البلــدان تســجيل والدة أطفالهــا إال إذا قدمــت
وثائــق إضافيــة وعــادة مــا تكــون عقــد الــزواج ،وبالتالــي
ال تتمكــن النســاء مــن تســجيل أطفالهــن المولوديــن خــارج
إطــار الــزواج .فــي معظــم البلــدان التــي تتطلــب تقديــم عقــد
الــزواج ،ينطبــق هــذا الشــرط علــى كل مــن الرجــال والنســاء؛
أي أنــه ال يمكــن تســجيل الطفــل إال بعــد إثبــات ارتبــاط
الوالديــن بــزواج قانونــي .ولكــن ،فــي بعــض البلــدان ،ينطبــق
شــرط تقديــم عقــد الــزواج علــى النســاء فقــط .ويؤثــر شــرط
تقديــم وثائــق إضافيــة بشــكل خــاص علــى العائــات التــي
تــم تهجيرهــا قســراً ،حيــث غالبـا ً مــا يتــم تــرك هــذه الوثائــق
ونســيانها خــال النــزوح.

 16المادة  ،11قوانين فيجي  ،الفصل  ، 49تسجيل المواليد والوفيات والزيجات 1975 ،
 17المادة  ،16قانون األحوال المدنية 1999 ،
 18المادة  )1( 15من قانون المواليد والوفيات والزيجات لعام 1983
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وتعتبــر كل مــن الكويــت 19وقطــر 20والمملكــة العربيــة
الســعودية 21واإلمــارات العربيــة المتحــدة 22بمثابــة أمثلــة

علــى الــدول التــي تطلــب تقديــم عقــد الــزواج عنــد تســجيل
المواليــد.
ويمكــن تطبيــق شــرط الــزواج بطــرق مختلفــة؛ ففــي بعــض
البلــدان ،يمكــن تســجيل الطفــل المولــود خــارج إطــار
الــزواج ولكــن يعامــل علــى أنــه طفــل ألبويــن مجهوليــن؛
مــا يعنــي أن شــهادة الميــاد ستســجل والدتــه كمــا لــو تــم
العثــور عليــه فــي مــكان عــام ،بــدون عالقــة قانونيــة لآلبــاء
واألمهــات البيولوجييــن .أمــا فــي بلــدان أخــرى ،إذا لــم يكــن
والــد الطفــل متزوجً ــا مــن األم ،يتــم تســجيل والدة الطفــل
باســتخدام أســماء مزيفــة لــأم و  /أو األب أو بحــذف اســم
أحــد الوالديــن أو كليهمــا ،بحيــث تظــل الصلــة القانونيــة مــع
الوالديــن البيولوجييــن مخفيــة .وتســمح بعــض البلدان بتســجيل
الطفــل المولــود خــارج ربــاط الزوجيــة فقــط بموجــب أمــر
محكمــة و  /أو مــع إثبــات األبــوة .وفــي ســياقات أخــرى،
ال يمكــن تســجيل الطفــل المولــود خــارج ربــاط الزوجيــة إال
فــي حالــة قيــام األم بتقديــم محضــر مــن الشــرطة يفيــد بأنهــا
تعرضــت للعنــف الجنســي ،أي أن الطفــل قــد وُ لــد نتيجــة
اغتصــاب.
أمــا فــي البحريــن ،يمكــن تســجيل الطفــل المولــود خــارج
إطــار الــزواج عنــد الــوالدة ،لكــن شــهادة الميــاد تعامــل
الطفــل كمــا لــو كان ً
لقيطــا ،وتســجل الطفــل علــى أنــه ولــد

ألبويــن مجهوليــن 23.وتنــص قوانيــن وأنظمــة األحــوال
المدنيــة فــي مصــر 24واألردن 25وفلســطين 26علــى تســجيل
الطفــل المولــود خــارج إطــار الــزواج باســتخدام أســماء
مزيفــة للوالديــن و  /أو الطفــل أو بحــذف أســمائهم مــن شــهادة
الميــاد تمامًــا.
ومــن جهــة أخــرى ،تتضمن القوانيــن الجنائية حواجــز قانونية
تعيــق تســجيل األطفــال المولوديــن خــارج إطــار الــزواج،
حيــث ســ ّنت الكثيــر مــن البلــدان تشــريعات جنائيــة تعاقــب
النســاء الالتــي يلــدن خــارج إطــار الــزواج ،بــل وتتهمهــن
بالزنــا أو العمــل بالجنــس وتعرضهــن لعقوبــات قاســية وغيــر
إنســانية .وقــد تنــص القوانيــن علــى عقوبــة متســاوية للنســاء
والرجــال عنــد ارتــكاب الزنــا ،ولكــن فــي الممارســة العمليــة،
كثيــرً ا مــا تواجــه النســاء عقوبــات أشــد ،وقــد تتعــرض المــرأة
العزبــاء فــي هــذه الســياقات ،والتــي تســعى إلــى تســجيل والدة
طفلهــا ،لخطــر االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان.
يســمح القانــون اإليرانــي لتســجيل األحــوال المدنيــة بتســجيل
والدة جميــع األطفــال بمــن فيهــم األطفــال المولوديــن خــارج
إطــار الــزواج ،ومــع ذلــك فــإن الخــوف مــن العقوبــة الشــديدة
لممارســة الجنــس خــارج نطــاق الــزواج بموجــب قانــون
العقوبــات اإليرانــي 27قــد يكــون بمثابــة رادع لتســجيل
األطفــال المولوديــن خــارج ربــاط الزوجيــة مــن قبــل األب
أو األم.

 19وزارة الصحة الكويتية  ،السجل المركزي إلدارة المواليد والوفيات  ،تسجيل المولود الجديد وإصدار شهادة الميالد :انظر

https://www.e.gov.kw/sites/kgoenglish/Pages/Services/MOH/IssuanceCommunicationLiveOrDead.aspx and
https://www.e.gov.kw/sites/kgoEnglish/Pages/Services/MOH/IssuanceBirthCertificatesForNewborns.aspx

 20بيتسي إل فيشر  ،التمييز بين الجنسين وانعدام الجنسية في دول مجلس التعاون الخليجي « ،مجلة ميشيغان للنوع االجتماعي والقانون  ،المجلد ، 23
العدد  ، 2016 ، 2ص286 .
 21وفقا للوكالة الوزارية لألحوال المدنية السعودية  ،فإن سجل األسرة مطلوب لتسجيل والدة الطفل ؛ بالمقابل  ،يجب على الزوجين تقديم شهادة زواج
إلصدار سجل األسرة  ،حيث «يتم إصدارها لألزواج المتزوجين فقط»  ،المرجع السابق  ،ص287 .
 22المادة  ، 8القرار الوزاري (رقم  ، )2011/44المادة  :8ال يجوز تسجيل المواليد إال بشهادة زواج رسمية
 23المادة  1من قانون تسجيل المواليد والوفيات (رقم )1970/6
 24المادة  22من قانون رقم  12لسنة  1996بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم  126لسنة 2008
 25المادة ( 20أ) من قانون األحوال المدنية رقم  9لسنة 2001
 26المادتان ( )2( 22ب) و  25من قانون األحوال المدنية الفلسطيني1999 ،
 27المادة  230من قانون العقوبات 2013
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روي ميراندا مارتينيز البالغ من العمر  9سنوات لديه خطة“ :في اليوم الذي أحصل فيه على أوراقي (شهادة الميالد) ،أريد التقدم بطلب للحصول على منحة والذهاب
إلى المدرسة  -تمامًا مثل إخوتي؛ فهذا يجلب الكثير من الفرح © ”.المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  /لوكاس ايتوريزا

 .2.2الحواجــز الثقافيــة والعمليــة التــي تعيــق تســجيل
النســاء لــوالدة أطفالهــنّ
فــي البلــدان ذات األعــراف األبويــة الســائدة ،قــد يســمح
القانــون لــكل مــن الرجــال والنســاء بتســجيل والدة الطفــل،
لكــن الممارســات الثقافيــة قــد تنــص علــى قيــام رب األســرة
الذكــر فقــط بذلــك .وقــد تتفاقــم هــذه العــادات بســبب المواقــف
التمييزيــة مــن جانــب المســجلين و  /أو ضعــف الوعــي
المدنــي ،وقــد يطلــب المســجّ لون مــن األمهــات تقديــم إثبــات
قانونــي للــزواج أو بطاقــة هويــة األب  -حتــى عندمــا
ال يشــترط القانــون ذلــك  -أو قــد يُرفــض وصولهــن إلــى
إجــراءات تســجيل المواليــد تمامًــا.
كمــا ال يجــوز للمــرأة غيــر المتزوجــة تســجيل والدة طفــل
بســبب األعــراف االجتماعيــة الســائدة التــي ال تقبــل األطفــال
المولوديــن خــارج إطــار الــزواج ،وفــي بعــض الســياقات،
قــد ترفــض المستشــفيات دخــول النســاء الحوامــل غيــر
المتزوجــات و  /أو تقديــم خدمــات اإلخطــار بالــوالدة .وقــد
تتــردد النســاء غيــر المتزوجــات فــي بعــض البلــدان فــي
تســجيل والدات أطفالهــن ألن الســجل المدنــي يســجل علــى
وجــه التحديــد حقيقــة كونهــن أمهــات عازبــات .وفــي ســياقات
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أخــرى ،يمكــن أن يتــم تســجيل األطفــال المولوديــن خــارج
إطــار الــزواج مــن خــال المحاكــم ،ولكــن اإلجــراء قــد يكــون
صع ًبــا ومبه ًمــا وقــد يتضمــن تحقي ًقــا تجريــه ســلطات الدولــة
لتحديــد هويــة األب ،األمــر الــذي يحمــل فــي طياتــه مخاطــر
تعــرض األم للوصمــة االجتماعيــة .وبعيــداً عــن ذلــك كلــه،
يمكــن أن يكــون لــدى النســاء اعتقــاد خاطــئ فــي بعــض
األماكــن أن والدة األطفــال ال يمكــن تســجيلها إال إذا كان
الوالــدان متزوجيــن.
وكثيــرً ا مــا يتــم التــذرع بالثقافــة كمبــرر للسياســات التمييزيــة
ضــد قــدرة المــرأة علــى تســجيل والدة أطفالهــا .ففــي النظــام
القانونــي الماليــزي المعقــد ،والــذي يشــمل القانون اإلســامي
والمدنــي والعرفــي ،يعتبــر الطفــل غيــر شــرعي إذا ولــد
خــارج إطــار الــزواج .وغال ًبــا مــا يتــم ردع أمهــات األطفــال
الذيــن يعتبــرون غيــر شــرعيين عــن تســجيل أطفالهــم خو ًفــا
مــن تعرضهــم للتمييــز أو الوصــم مــن قبــل المجتمــع إذا كانــوا
يحملــون شــهادة ميــاد بــدون اســم األب.
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هــذا وتكــون معــدالت تســجيل المواليــد حــول العالــم أقــل
بيــن األمهــات المراهقــات .وقــد يكــون الســبب فــي ذلــك هــو
إلــزام بعــض البلــدان مثــل اإلكــوادور 28،أن تكــون األمهــات
المراهقــات مصحوبــات بممثــل قانونــي لتســجيل والدات
أطفالهــن  -وهــي حقيقــة قــد ال يكونــون علــى درايــة بهــا
وخدمــة قــد ال يتمكنــون مــن الوصــول إليهــا .ويلتــزم موظفــو
29
الســجل المدنــي فــي بعــض البلــدان مثــل كوســتاريكا
وغواتيمــاال 30باإلبــاغ عــن حــاالت األمهــات المراهقــات
إلــى مكتــب المدعــي العــام ،وهــو رادع محتمــل لألمهــات
31
األطفــال لتســجيل والدة أطفالهــنّ .

وفــي مصــر ،تــم تحديــث قانــون يمنــح المــرأة الحــق فــي
تســجيل والدة أطفالهــا فــي عــام  ،2008إال أن المواقــف
المجتمعيــة التــي تمنــع األمهــات غيــر المتزوجــات أو تثنيهــن
عــن تســجيل والدة أطفالهــن منتشــرة علــى نطــاق واســع.
ووف ًقــا للقانــون المدنــي ،يمكــن لــأم تســجيل والدة طفلهــا
بشــرط االعتــراف بالعالقــة الزوجيــة وتوثيقهــا ،وإذا لــم
تســتطع األم إثبــات عالقتهــا الزوجيــة أو فــي حالــة الــوالدة
خــارج إطــار الزوجيــة؛ فيجــب تقديــم إقــرار بــأن الطفــل هــو
طفلهــا باإلضافــة إلــى شــهادة األطبــاء أو القابــات الالتــي
حضــرن الــوالدة .وكثيــرً ا مــا تتعــرض األمهــات العازبــات
وأطفالهــن للوصمــة االجتماعيــة واالســتبعاد والتمييــز
بموجــب القانــون.

 .2.3الفجــوات األخــرى التــي تعيــق النســاء مــن تســجيل
والدة أطفالهــنّ
علــى الرغــم مــن أن تربيــة األطفــال فــي أســر مــن نفــس
الجنــس أصبحــت أكثــر شــيوعًا فــي بعــض أجــزاء العالــم ،إال
أن أشــكال األبــوة غيــر التقليديــة غال ًبــا مــا ال يتــم االعتــراف
بهــا فــي قوانيــن التســجيل المدنــي .ففــي معظــم الحــاالت،
تســمح شــهادات الميــاد فقــط بــإدراج أم واحــدة وأب واحــد
بغــض النظــر عــن واقــع األســرة نفســها .وهنــاك العديــد
مــن األمثلــة علــى المواقــف التــي لــم يتمكــن فيهــا األطفــال
المولوديــن ألبويــن مــن نفــس الجنــس باســتخدام تقنيــات
المســاعدة علــى اإلنجــاب ( )ARTمــن الحصــول علــى
شــهادات ميــاد تــدرج كال الوالديــن 32.وفــي بعــض الحاالت،
ال يمكــن تســجيل والدات األطفــال المولوديــن مــن خــال

أقــر عــدد مــن البلــدان فــي الســنوات األخيــرة إصالحــات تشــريعية للســماح لألمهــات بتســجيل المواليد
علــى قــدم المســاواة مــع الرجال
حيــث عدلــت غينيــا قانونهــا المدنــي (المــادة  )202فــي
عــام  2019للســماح للمــرأة بتســجيل المواليــد 33.وفــي عــام
 2018أقــرت جنــوب الســودان قانــون الســجل المدنــي لعــام
 2018حيــث تنــص المــادة  )6( 25علــى أنــه يمكــن لــأم
أي ً
ضــا تســجيل الــوالدة .كمــا يســمح إصــاح قانــون التســجيل
المدنــي لعــام  2004فــي موزمبيــق ألي مــن الوالديــن
بتســجيل الميــاد والحصــول علــى شــهادة الميــاد .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،يمكــن لألمهــات العازبــات الموزمبيقيــات اآلن
تســجيل أطفالهــن باســمهنّ قبــل الــزواج واختيــار تســجيلهم
34
ألب غيــر زوجهــا.

وفــي أفغانســتان ،يســاوي الدســتور بيــن الرجــل والمــرأة،
كمــا ويســمح قانــون تســجيل الســجالت الســكانية لعــام 2014
لــكال الوالديــن بتســجيل الطفــل .وفــي أيلــول  2020وقــع
الرئيــس تعديـاً يســمح بــإدراج أســماء األمهــات فــي الوثائــق
الرســمية بمــا فــي ذلــك شــهادات ميــاد أبنائهــن والتــي كانــت
35
تذكــر ســاب ًقا اســم ألب فقــط.

تقنيــات المســاعدة علــى اإلنجــاب علــى اإلطــاق .ويمكــن أن
يــؤدي عــدم التســجيل الدقيــق لــكل مــن والــدي الطفــل فــي
شــهادة الميــاد إلــى اإلضــرار بقــدرة الطفــل علــى اكتســاب
الجنســية مــن خــال كل والــد علــى حــدة ،ممــا قــد يعــرض
الطفــل لخطــر انعــدام الجنســية فــي الحــاالت التــي يكــون
فيهــا أحــد الوالديــن فقــط قــادرً ا علــى منــح الجنســية .وإذا
كان تســجيل مواليــد األســر مــن نفــس الجنــس محظــور تمامـا ً
(علــى ســبيل المثــال ،فــي البلــدان التــي ال يكــون فيهــا الــزواج
مــن نفــس الجنــس أمــرً ا قانون ًيــا وتكــون شــهادة الزواج شـ ً
ـرطا
أساسـيًا للتســجيل) فقــد يكــون األطفــال عرضــة لخطــر انعــدام
الجنســية.

Article 24, Reglamento de la Ley Orgánica de Gestión de la identidad y datos civiles, 2018 28
Article 1, Ley N° 9406, 2016 29
Article 54, Ley de protección integral de la niñez y adolescencia. Decreto N° 272003/ 30
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Estudio regional sobre inscripción tardía de 31
nacimientos, otorgamiento de documentos de nacionalidad y apatridia: estándares, mejores prácticas, barreras y desafíos
en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana y Uruguay, 5 Enero 2021. See https://www.refworld.org.es/docid/5ff517834.html

 32بوال جربر وفيبي ليندنر «شهادات ميالد األطفال المولودين ألسر من نفس الجنس :انعكاس لبيولوجيا أم شيء أكثر من ذلك؟» ( )2( 18 )2015مجلة
جامعة نيويورك للتشريع والسياسة العامة
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 .3الممارسات الجيدة

مذكرة المعلومات األساسية حول التمييز بين الجنسين في تسجيل المواليد

 33المادة  194ساب ًقا
 34المادة  149من القانون رقم  12بشأن قانون التسجيل المدني لعام ( 2004بصيغته المعدلة بموجب القانون  ، )2018/12والمادة  )1( 238من قانون
األسرة في موزمبيق ( 2004 ،المعدل بالقانون )2019/22
35

https://www.nytimes.com/202002/09//world/asia/afghanistan-id-mothers-names.html

مذكرة المعلومات األساسية حول التمييز بين الجنسين في تسجيل المواليد

13

فــي ضــوء المعلومــات الــواردة فــي مذكــرة المعلومــات األساســية هــذه؛ تقــدم اليونيســف ومفوضيــة
األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن م ًعــا التوصيــات التاليــة:

وزن طفل رضيع كجزء من الفحص الطبي الروتيني في المستشفى الرئيسي في بلدة فيالنكولوس الساحلية في مقاطعة إنهامبان ،موزمبيق.
© اليونيسيف  /تييري ديلفين جان

 .4االستنتاجات والتوصيات
توفــر مذكــرة المعلومــات األساســية هــذه معلومــات حــول مختلــف المعيقــات القانونيــة والعمليــة التــي
يمكــن أن تؤثــر علــى قــدرة المــرأة علــى تســجيل والدة أطفالهــا .يظــل التمييــز بيــن الجنســين عائ ًقــا
خطيــرً ا أمــام التســجيل فــي البلــدان التــي يُســمح فيهــا للرجــال فقــط قانون ًيــا بتســجيل األطفــال أو عندمــا
يُســمح للنســاء فقــط بالقيــام بذلــك فــي ظــروف محــدودة .إن المتطلبــات فــي بعــض البلــدان التــي تقضي
بوجــوب تقديــم الوالديــن لشــهادة زواج ســارية عنــد الســعي لتســجيل والدة طفــل تتــرك العديــد مــن
األطفــال عرضــة لخطــر عــدم التســجيل .كمــا يشــكل التمييــز غيــر المباشــر وبعــض الممارســات
الثقافيــة عائقـا ً يهــدد عمليــة تســجيل المواليــد.

 .1يجــب أن يتمتــع جميــع اآلبــاء واألمهــات بحقــوق
متســاوية فــي تســجيل المواليــد دون تمييــز ،ويجــب
إصــاح القوانيــن واألنظمــة والممارســات واإلجــراءات
التــي تســمح لآلبــاء فقــط بتســجيل والدة طفــل أو التــي
تســمح لألمهــات بتســجيل والدة طفــل فــي ظــروف
اســتثنائية فقــط ،وذلــك بهــدف توفيــر حقــوق متســاوية
تما ًمــا لألمهــات واآلبــاء فيمــا يتعلــق بتســجيل المواليــد.

 .4يجــب إصــاح القوانيــن أو األنظمــة التــي تنــص علــى
أن األزواج مــن جنســين مختلفيــن هــم فقــط مــن يحــق
لهــم تســجيل والدة األطفــال ،ويجــب عــدم تشــجيع
الممارســات الثقافيــة التــي تدفــع المســؤولين إلــى رفــض
شــهادات ميــاد األطفــال المولوديــن ألزواج مــن نفــس
الجنــس مــن خــال حمــات التوعيــة وتدريب المســجلين
المدنييــن.

 .2إصــاح القوانيــن أو األنظمــة التــي تتطلــب حضــور
األب أو موافقتــه عنــد تســجيل األم لمولودهــا ،وعــدم
تشــجيع الممارســات الثقافيــة التــي تدفــع المســؤولين إلــى
طلــب الحضــور الفعلــي لــأب أو موافقتــه مــن خــال
حمــات التوعيــة وتدريــب مســؤولي الســجل المدنــي
وتطبيــق العقوبــات إذا اســتمرت مثــل هــذه الممارســات.

 .5يجــب علــى الــدول اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لحمايــة
عمليــة تســجيل المواليــد مــن أي شــكل مــن أشــكال
التمييــز غيــر المباشــر ومــن الممارســات الثقافيــة
التمييزيــة التــي تشــكل خطــراً علــى األمهــات الالتــي
لديهــن أطفــال ولــدوا خــارج إطــار الــزواج ،بمــا فــي
ذلــك نتيجــة تعرضهــن لالغتصــاب ،واللواتــي قــد
يتــرددن فــي االتصــال بالســلطات خو ًفــا مــن الوصمــة
الثقافيــة أو العــار أو حتــى المســؤولية الجنائيــة .كمــا
أن تســجيل الطفــل علــى أنــه طفــل «غيــر شــرعي» ال
يخــدم أي غــرض مشــروع للدولــة ويضــر باألطفــال
واألســر وينتهــك الحــق فــي تســجيل المواليــد .وبالمثــل،
يجــب إيقــاف ممارســة تســجيل الوالديــن أو األطفــال
تحــت «أســماء مســتعارة» حيــث يمكــن أن يُخفــي ذلــك
الروابــط البيولوجيــة بيــن الطفــل ووالديــه ،كمــا ويؤثــر
علــى قــدرة األطفــال علــى إثبــات هويتهــم ومعرفــة
أصولهــم واكتســابهم الجنســية بالنســب.

 .3إصــاح القوانيــن أو اللوائــح التــي تتطلــب مــن أحــد
الوالديــن أو كليهمــا تقديــم شــهادة زواج صالحــة عنــد
تســجيل والدة طفــل ،ألن عــدم الــزواج أو عــدم وجــود
دليــل علــى الــزواج ال يجــب أن يكــون عائ ًقــا أمــام
تســجيل والدة الطفــل .ويجــب عــدم تشــجيع الممارســات
الثقافيــة التــي تدفــع المســؤولين إلــى طلــب شــهادات
الــزواج حتــى عندمــا ال يشــترط القانــون ذلــك مــن
خــال حمــات التوعيــة وتدريــب المســجلين المدنييــن
وتطبيــق العقوبــات إذا اســتمرت هــذه الممارســة.

 .6يجــب علــى الــدول القيــام بحمــات تثقيفيــة لزيــادة وعــي
النســاء واألســر والمجتمعــات بحقوقهــم وبأهمية تســجيل
المواليــد لمعالجــة الحــاالت التــي يكــون فيهــا عــدم
تســجيل المواليــد ناتجــا ً عــن تدنــي مســتويات الوعــي
أو التثقيــف مــن جانــب األم ،مــع التركيــز بشــكل خــاص
علــى الفئــات المهمشــة مثــل الالجئيــن والمهاجريــن
والنازحيــن والســكان الرحّ ــل.

يُعـ ّد تســجيل المواليــد حقـا ً أساســيا ً مــن حقــوق اإلنســان وهــو أول اعتــراف قانونــي بوجــود الطفــل ،فبــدون تســجيل المواليــد
وشــهادات الميــاد يكــون األطفــال غيــر مرئييــن بالنســبة لحكوماتهــم وقــد يُتركــون بــا جنســية نتيجــة عــدم قدرتهــم علــى
إثبــات اســتحقاقهم لهــا.
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يهــدف التحالــف المعنــي بحــق كل طفــل فــي الحصــول علــى الجنســية إلــى تطويــر
وتوســيع وتقويــة التعــاون الدولــي لرفــع مســتوى الوعــي حــول المشــكلة الخفيــة
النعــدام الجنســية لــدى األطفــال ومكافحتهــا .كمــا تهــدف إلــى تعزيــز حــق كل طفــل
فــي اكتســاب الجنســية.

صوررة الغالف :سميرة 24 ،سنة ،أم نازحة داخليا ً لطفلين ،تزور مركزاً مجتمعيا ً تابع للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
في حلب ،سوريا للحصول على المساعدة في تسجيل زواجها والحصول على شهادات ميالد ألطفالها الصغار.
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