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مقدمة:
 - 1.1األساس القانوني والسياق:
- 1أنشئت المجنة األفريقية لمخبراء حكؿ حقكؽ الطفؿ كرفاىيتو مع صالحيات تعزيز كحماية الحقكؽ الكاردة
في الميثاؽ األفريقي لحقكؽ الطفؿ كرفاىيتو (ميثاؽ الطفؿ األفريقي)  .بكجو خاص ،تحت المادة

42

( ،)2يتكقع مف المجنة كضع المبادئ كالقكاعد الرامية إلى حماية حقكؽ الطفؿ كرفاىيتو في أفريقيا.
- 2مف خالؿ إجراءات رفع التقارير المنصكص عمييا في المادة  )4( 3مف ميثاؽ الطفؿ األفريقي ،تتفاعؿ
المجنة مع الدكؿ األطراؼ باستعراض تقاريرىا كابداء مالحظاتيا كتقديـ تكصياتيا بيدؼ تحسيف عممية
تطبيؽ حقكؽ الطفؿ.كترل أف المعيار المنشكد لمتطبيؽ لـ يتحقؽ.
- 3يعد الحؽ في تسجيؿ المكاليد مف الحقكؽ التي يبدكا أف الدكؿ األطراؼ ال تطبقيا بالكامؿ .في
مالحظاتيا كتكصياتيا المقدمة إلى الدكؿ األطراؼ التي قدمت تقري ار كاحدا عمى األقؿ حتى اآلف،
أعربت المجنة عف القمؽ مف انخفاض معدؿ تسجيؿ المكاليد

1

 .ىناؾ مالييف األطفاؿ الذيف ال يتـ

تسجيؿ كالدتيـ سنكيا حسب مركز األنباء لألمـ المتحدة .كشؼ تقرير لميكنيسؼ في عاـ  2013عف أف
 230مميكف طفال دكف الخامسة مف العمر لـ يتـ تسجيؿ كالدتيـ كأنو يكجد أدنى معدؿ لتسجيؿ كالدة
األطفاؿ في جنكب آسيا كأفريقيا جنكب الصحراء

 .2كيعتقد أف  20مميكف طفؿ في أفريقيا جنكب

الصحراء ليست ليـ شيادة ميالد  .3تكضح ىذا الكضع عدة عكامؿ منيا الفقر ،عدـ التعميـ ،التمييز
ضد المرأة كعضكية مجمكعات عرقية معينة أك االنتماء إلى مجمكعات اجتماعية مستضعفة مثؿ
الالجئيف أك المياجريف .كمنيا أيضان انعداـ أنظمة ال مركزية فعالة كجيدة اإلدارة كفي متناكؿ اليد
لمتسجيؿ المدني .نتيجة ذلؾ ،يصبح األطفاؿ متعرضيف بصكرة أكبر لشتى أنكاع سكء المعاممة مثؿ
التجنيد في القكات المسمحة ،االستغالؿ الجنسي ،االتجار غير المشركع بالبشر ،الزكاج المبكر،
الحرماف مف الميراث الخ .بدكف شيادة ميالد ،منالصعب إثبات األبكة/األمكمة كصمة األطفاؿ باألراضي
التي يكلدكف فييا .يضع ىذا الطفؿ في مكقؼ غير مستقر فيما يتعمؽ بالمطالبة بالجنسية كيعرضو
لخطر عدـ االنتماء إلى أم دكلة .لقد اضطر ىذا الكضع المفزع المجنة إلى تكريس يكـ مكاضيعي
لتسجيؿ المكاليد كحقكؽ الطفؿ خالؿ دكرتيا العشريف المنعقدةفي نكفمبر  .2012في ختاـ ىذا اليكـ،
1

راجع التوصٌات والمالحظات المقدمة إلى حكومات بوركٌنافاسو ،الكامٌرون ،لٌبٌا ،كٌنٌا ،مالً ،تنزانٌا وأوغندا فً الموقع التالً:
 http://acerwc.org/state-reports/تم االطالع علٌه فً  13أكتوبر 2013
2
مركز األنباء لألمم المتحدة "إن واحدا ً من بٌن كل ثالثة أطفال غٌر موجود رسمٌا ً حسبما ورد فً تقرٌر الٌونٌسٌف (  11دٌسمبر )2013
3
الحق فً الهوٌة -الوضع العالمً :نظرة عن هوٌة الطفل عبر العالم موجود فً الموقع التالً:
 http://www.humanium.org/en/world/right-to-identity/تم تضمٌنها فً ٌ 25ناٌر 2014

قررت المجنة إبداء تعميقات عامة حكؿ المادة  6مف الميثاؽ األفريقي لحقكؽ الطفؿ كرفاىيتو التي تنص
عمى الحؽ في التنمية كتسجيؿ المكاليد كالحصكؿ عمى الجنسية.
- 4ىناؾ كفيات بيف اآلالؼ مف األشخاص الذيف يعيشكف في أفريقيا كال ينتمكف إلى دكلة كالذيف تكجد
شككؾ أك نزاع حكؿ جنسياتيـ

4

كتتأصؿ أسباب ىذه األكضاع في تاريخ أفريقيا مف حيث الترسيـ

التعسفي لحدكد الدكؿ األفريقية كفي المشاكؿ المتصمة باالنتقاؿ مف عيد االستعمار إلى االستقالؿ
كاإلقامة الحديثة لمدكؿ أك حاالت نقؿ األراضي كفي كؿ مف اليجرة التاريخية أك اليجرة المعاصرة كفي
االختالالت التي تتسـ بيا القكانيف الكطنية كتطبيقيا.
- 5لدل جميع الدكؿ األعضاء قكاعد إلعطاء الجنسية  5متضمنة في دساتيرىا ك/أك في تشريعاتيا األخرل.
غير أف ىذه القكانيف غالبان ما ال تعكس التزامات الدكؿ بتجنب حالة انعداـ الجنسية كىي االلتزامات
المنصكص عمييا في المادة  )3 ( 6ك  )4 ( 6مف ميثاؽ الطفؿ األفريقي .إضافة إلى ذلؾ ،ال يتفؽ
كثير مف القكانيف األفريقية مع المبادئ األساسية الكاردة في ميثاؽ الطفؿ األفريقي كغيره مف االتفاقيات
حقكؽ اإلنساف األخرل.
- 6بكجو خاص ،ىاؾ عدد كبيرمف الدكؿ األفريقية التي تميز بيف الذككر كاإلناث فيما يتعمؽ بإعطاء
الجنسية لألطفاؿ كىناؾ عدد قميؿ مف الدكؿ األفريقية التي تكجد لدييا قكانيف تتضمف أحكاميا تميي از
كاضحان عمى أساس العنصر ،الديف ،المجمكعة العرقية أك المنشأ فيما يتعمؽ بحؽ الطفؿ في الجنسية
بالكالدة .لقد تبنى عدد كبير مف ىذه الدكؿ قكانيف تنص عمى إعطاء المكاطنة لدل الكالدة فقط عمى
أساس االنتماء إلى الكطف دكف النص عمى أم حقكؽ لألطفاؿ الذيف كلدكا في أراضي الدكلة كاف كانكا
يسكنكف فييا كأغمبية أك إف كاف آباؤىـ كأمياتيـ كأجدادىـ قد كلدكا ىناؾ .إف ىذا النظاـ القائـ عمى
الساللة فقط قد ترؾ عددا كبي ار مف األطفاؿ بدكف جنسية .كفي بعض الدكؿ حيث يشكؿ ىذا القاعدة
العامة ،يكجد استثناء لألطفاؿ الذيف تـ التخمي عنيـ كاألطفاؿ الصغار (الذيف يتـ العثكر عمييـ) .غير
أف بعضيا ال ينص عمى أم حؽ في الجنسية.كفي ىذه الحالة مما يجعؿ األطفاؿ الذيف انفصمكا عف
أبكييـ يكاجيكف مخاطر معينة .في بعض الدكؿ يكجد االستثناء كذلؾ حيث يتـ النص عمى إعطاء
الجنسية لألطفاؿ الذيف يكلدكف في دكلةكيعتبر أبكييـ عديمي الجنسية .غير أف ىذا االستثناء ال يشمؿ
األطفاؿ الذيف ألبكييـ دكف أف يككف ليما الحؽ في نقميا إلى أطفاليماحيث ال تكجد اإلجراءات القانكنية

4

5

تقدر مفوضٌة االمم المتحدة السامٌة لشؤون الالجئٌن أنه كان هناك على األقل عشرة مالٌٌن أشخاص عدٌمً الجنسٌة فً العالم فً ،2011
راجع http://www.unhcr.org/pages/49c3646c155.html
الحظ أن البلدان التً لغتها الرسمٌة هً اإلنجلٌزٌة توجد لدٌها غالبا ً قوانٌن تشٌر إلى "المواطنة" بدال من " الجنسٌة" وفً سٌاق هذا التعلٌق
العام ولوحظ فً القانون الدولً ،تستخدم كلمتا "المواطنة" و"الجنسٌة" بصورة مترادفة

الالزمة التي تحترـ االعتراؼ بالجنسية كاعطائيا كتسجيميا مما يسبب خط انر شديدان يتمثؿ في اتخاذ قرار
تعسفي في التطبيؽ اإلدارم لقانكف الجنسية.6
- 7عمى المستكل الكاقعي ،تكمف العقبة األداء في التطبيؽ الفعاؿ لمحؽ في الجنسية في أفريقياكفي انعداـ
أنظمة كظيفية عاممة لمتسجيؿ المدني .في غياب دليؿ لمظركؼ المحيطة بكالدة الطفؿ كأبكيو كمكاف
كالدتو ،مف الصعب جدان ضماف حصكلو عمى االعتراؼ بجنسيتو أك جنسية أبكيو كالدكلة التي كلد فييا.
- 8كاألىـ مف ذلؾ أف المجنة تستحضر أف مؤتمر االتحاد األفريقي لمكزراء المسؤكليف عف التسجيؿ المدني
قد أكصى بتعزيز أنظمة التسجيؿ المدني كاالحصاءات الميمة عبر القارة كأمر ضركرم لمتنمية .أقر
المؤتمر أيضان بأىمية ىذه األنظمة في ضماف الحكـ الرشيد كتطبيؽ حقكؽ اإلنساف كفي قياس التقدـ
المحرز في تحقيؽ التنمية .كترل المجنة أف الحؽ في الحصكؿ عمى اسـ كتسجيؿ المكاليد كفي الجنسية
كما ىك قيد االستعراض في ىذا التعميؽ العاـ ال يمكف تطبيقو بالكامؿ في غياب أنظمة كظيفية قكية
لمتسجيؿ المدني في الدكؿ األطراؼ.
 -2.1الغرض:
- 9بغض النظر عف عنكانيا (االسـ كالجنسية) ،تعترؼ المادة

 6بثالثة حقكؽ مترابطة ىي الحؽ في

الحصكؿ عمى اسـ (المادة  ،))3( 6الحؽ في تسجيؿ الميالد (المادة  ))2( 6كالحؽ في الحصكؿ عمى
الجنسية (المادة  .))3 ( 6تنص أيضان عمى كاجبات الدكلةفيمايتعمؽ بتطبيؽ الحؽ في الجنسية (المادة
 .))4(6إف الغرض مف ىذا التعميؽ العاـ ىك إيجاد معنى كنطاؽ ليذه الحقكؽ كتكضيح الكاجبات
المطابقة لمدكؿ األطراؼ في تطبيقيا بمكجب الميثاؽ.

-2

األهداف الرئيسية:
- 10إف ىذا التعميؽ العاـ مكجو إلى كافة أصحابالمصمحة الذيف يمعبكف دك ار في تنفيذ ميثاؽ الطفؿ
األفريقي كخاصة الحقكؽ الكاردة فيالمادة

 .6كيشمؿ ذلؾ ككاالت الدكؿ األطراؼ -البرلمانات،

السمطة القضائية ،منظمات المجتمع المدني ،األكاديمييف كممارسي القانكف كسمطات التسجيؿ
المدني .كتتمثؿ أىدافو الرئيسية في تكضيح المبادئ المتعمقة بالحقكؽ الكاردة في المادة
أصحاب المصمحة المذككريف أعاله فيما يتعمؽ بتطبيقيابطريقة عممية.

6

خلفٌة قوانٌن الجنسٌة األفرٌقٌة ،راجع  ،BronwenManbyقوانٌن المواطنة فً أفرٌقٌا دراسة مقارنة ،مؤسسة جمعٌة العدالة المفتوحة،
الصعبة الثانٌة2010 ،

 6كارشاد

-3الطابع العام لواجبات الدولة:
- 11إلعماؿ الحقكؽ الكاردة في المادة  ،6يتعيف عمى الدكؿ األطراؼ أف تأخذ في االعتبار كاجباتيا
العامة في احتراـ كحماية كتعزيز كتطبيؽ حقكؽ الطفؿ كفقان لكاجباتيا بمقتضى المادة

1مف ميثاؽ

الطفؿ األفريقي التي تطمب منيا اتخاذ الخطكات الالزمة كفقان لعممياتيا الدستكرية كأحكاـ ىذا الميثاؽ،
كسف التشريعات كاتخاذ إجراءات أخرل تعتبر الزمة لتطبيؽ أحكاـ ىذا الميثاؽ .تتكقع المجنة مف
الدكؿ األطراؼ التي ليست لدييا قكانيف لمتسجيؿ المدني ،القياـ بصفة خاصة بسنيا كالتي لدييا
قكانيف لمتسجيؿ المدني كلكف ال تطبؽ ،القياـ بتطبيقيا كالتي في قكانينيا قصكر كتعد عقيمة ،القياـ
بمكاءمتيا مع المعايير المطمكبة كذلؾ مف خالؿ إصالح القانكف كاالستمياـ بيذا التعميؽ العاـ كأفضؿ
الممارسات لدل الدكؿ األطراؼ األخرل.
- 12ترل المجنة أف كجكد تشريعات حديثة شاممة كمتطابقة مع القانكف الدكلي لمتسجيؿ المدني ضركرم
لتطبيؽ حقكؽ الطفؿ في الحصكؿ عمى اسـ كفي تسجيؿ كالدتو .كيجب أف تتضمف ىذه التشريعات،
مف بيف أمكر أخرل ،البند الخاص بدكر الككاالت الحككمية المعنية بالتسجيؿ المدني كأم سمطات
شبو حككمية معنية بالتسجيؿ المدني كبندان خاصان بفترات تسجيؿ المكاليدكالتفاصيؿ المتعمقة بصفات
األسماء كاأللقاب كفقان لمعادات كالتقاليد (مع إيالء عناية خاصة بمبادئ عدـ التمييز عمى أساس
الجنس أك المركز) ،بندا خاصا باستخداـ التكنكلكجيا لضماف الحفاظ عمى القيمة القكمية لمسجالت
المدنية ،البند الخاص بتكاليؼ البيانات كالكصكؿ إلييا كسريتيا ،بندان خاصان بإجراءات التسجيؿ
المتأخرة كالمعمكمات كمدل تضمينيا في شيادة الميالد ،مع المالحظة بصفة خاصة أف المعمكمات
التي تسبب الكصـ بالعار يجب تجنبيا لمصمحة الطفؿ ،بندا خاصا بضماف إصدار شيادة الميالد
مجانا كفكر التسجيؿ ،كاتخاذ إجراءات منع كمكافحة تزكير المعمكمات المتعمقة بالتسجيؿ كالنظـ التي
تحدد استخداـ أم تقنيات رقمية في تسجيؿ أك تخزيف بيانات تسجيؿ المكاليد .تشجع الدكؿ األطراؼ
عمى استكشاؼ أفضؿ الممارسات الدكلية كالقارية في صياغة كسف تشريعات التسجيؿ المدني.
-4المبادئ الرئيسية التي يستند إليها تنفيذ المادة :6
- 13مثؿ حقكؽ أم أطفاؿ آخريف ،فإف الحؽ في الحصكؿ عمى اسـ كتسجيؿ المكاليد كالحصكؿ عمى
الجنسية ال يمكف تطبيقو بالكامؿ ما لـ تتـ مراعاة المبادئ األساسية لحقكؽ الطفؿ .كيتطمب تطبيؽ
ىذه الحقكؽ األخذ في االعتبار مصالح الطفؿ كمبادئ عدـ التمييز كالبقاء كالنماء كالحماية ككذلؾ
المشاركة .يعتمد تنفيذ المادة  6أيضا عمى الفيـ الجيد لترابط حقكؽ الطفؿ كعدـ قابميتيا لمتجزئة
بصفة عامة ال سيما الحقكؽ الثالثة الكاردة في ىذه المادة بصفة خاصة.

-1.4مصالح الطفل:
- 14ينص الميثاؽ األفريقي في المادة  )1 ( 4عمى أف مصالح الطفؿ تشكؿ االعتبار الرئيسي لجميع
التدابير التي يتخذىا أم شخص أك سمطة بشأف الطفؿ.
- 15تعتقد المجنة أف صفة كتغيير االسـ ككذلؾ البند الخاص بذلؾ يجب أف تتفؽ مع مصالح الطفؿ.
كيجب تجنب ممارسات تسمية ليست مكاتية لمصالح الطفؿ كما يجب أيضان أف تتفؽ مع جميع
القكانيف كالسياسات كالبرامج المتعمقة بتحسيف نظاـ تسجياللمكاليدكالحصكؿ عمى الجنسية ،مع مصالح
الطفؿ.
-2.4عدم التمييز:
- 16يعني عدـ التمييز في سياؽ الحؽ في الحصكؿ عمى اسـ كتسجيؿ المكاليد كالحصكؿ عمى الجنسية
أنو يجب أالن يحرـ أم طفؿ مف حقو في أف يككف لو اسـ كأالَ يككف ىناؾ أم طفؿ ال يتـ تسجيمو
بغض النظر عف عنصر كعرؽ كلكف كجنس كديانة أكليائو القانكنييف كآرائيـ السياسية كغيرىا كنسبيـ
القكمي كاالجتماعي ،كثركتيـ ككالدتيـ أك أم مركز آخر  7كأالن ُيبرر أم مف ىذه االعتبارات حرماف

الطفؿ مف الحؽ في الحصكؿ عمى الجنسية بمكجب المادة  6مف الميثاؽ .تؤكد المجنة أف التمييز
بغض النظر عف أسبابو يقكض مبدأ عالمية تسجيؿ المكاليد .كعميو ،فالتمييز عمى أساس الكضع

االجتماعي أبكم الطفؿ مف حيث الجنس يجب أال يككف سببا لحرمانو مف أف يحمؿ اسـ أحد األبكيف
أك كمييماكيجب أال يرد في شيادة الميالد كضع الطفؿ بأنو تـ تبنيو أك أم معمكمات أخرل قد تؤدم
إلى التمييز أك الكصـ بالعار ،كاف كاف مف الجائز تقييد ىذه المعمكمات في قاعدة بيانات التسجيؿ.
 -3.4البقاء والنماء والحماية:
- 17تقضي حقكؽ الطفؿ في البقاء كالنماء كالحماية أف يستفيد مف إجراءات الحماية الخاصة منذ الطفكلة
المبكرة .تعد ىذه الحقكؽ قيد البحث ميمة إلثبات ىكية الطفؿ .كترل المجنة أف ىكية الطفؿ تشكؿ
حجر الزاكية لبقائو كنمائو كحمايتو .عمى سبيؿ المثاؿ ،تجعؿ المعمكمات الشاممة عف الكالدة مف
السيؿ لمحككمة أف تخطط لمتحصيف كالكقاية مف أمراض الطفكلة المبكرة مثؿ المالريا كانتقاؿ فيركس
نقص المناعة البشرية إلى الرضع كاألمراض األخرل المعدية التي تحكؿ دكف الحد مف معدؿ كفيات
األطفاؿ .كلكي تخطط الحككمات بصكرة دقيقة لصحة األطفاؿ كالتعميـ المبكر كتكفير المنح
االجتماعية حيث تنطبؽ كتقديـ الدعـ المادم كغيره لألبكيف في القياـ بكاجبات األبكة كاألمكمة ،ال بد
أف تتكفر لدييا إحصاءات دقيقة كشاممة حكؿ الكالدة.
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- 18مف شأف إثبات اليكية مف خالؿ نظاـ تسجيؿ المكاليد أف يساىـ في الحماية كالكقاية مف الممارسات
الضارة التي تيدد األطفاؿ الذيف ال يمكف إثبات ىكتييـ مثؿ أكلئؾ الذيف تـ التخمي عنيـ أك
انفصاليـ عف أسرىـ ككذلؾ أكلئؾ الذيف ليست لو جنسية .كمف المحتمؿ جدا أنو مع كجكد أنظمة
تسجيؿ المكاليد ال تككف ىناؾ ممارسات ضارة مثؿ االتجار باألطفاؿ كتعرضيـ لالستغالؿ الجنسي
أك الزكاج المبكر أك التبني غير المشركع أك التجنيد في القكات المسمحة.
- 19تكد المجنة استحداث فكرة تسجيؿ الكفيات الذم بالرغـ مف عدـ اإلشارة إليو في ميثاؽ الطفؿ األفريقي
بالتحديد ،ينبثؽ عف التكصية بتقكية أنظمة التسجيؿ المدني كاالحصاءات الميمة في أفريقياُ .يشكؿ

تسجيؿ الكفيات جزءا مف نظاـ التسجيؿ المدني كيمكف أف يككف عمى نفس المستكل مف األىمية في
حماية أركاح األطفاؿ كحقكقيـ مثؿ تسجيؿ المكاليد .كقد يكفر تسجيؿ الكفيات معمكمات قيمة عف
تمكف معرفة أسباب كفيات األطفاؿ الدكؿ األطراؼ مف التخطيط لحماية أفضؿ
أسباب الكفيات .كقد ن
لألطفاؿ األحياء كالذيف لـ يكلدكا بعد.
- 20يؤدم عدـ تسجيؿ الكفيات كأسبابيا إلى تعريض أركاح عدد كبير مف السكاف لمخطر خاصة في
الحاالت التي قد تنجـ فييا الكفيات عف األمراض المعدية .كقد تحدث حاالت كفاة أعداد كبيرة مف
األطفاؿ بسيكلة في أماكف تكجد فييا مستكطنات ضخمة مثؿ مخيمات الالجئيف كالنازحيف داخميان
كحتى األماكف السكنية مثؿ البيكت الكاقعة في األحياء الفقيرة .كال تحتاج أىمية تسجيؿ الكفيات
كأسبابيا مف أجؿ حماية األركاح ،إلى مزيد مف التأكيد.
 -4.4مشاركة األطفال:
- 21نظ ار لترابط كعدـ تجزئة حقكؽ اإلنساف عامة كحقكؽ الطفؿ خاصة ،تجدد المجنة التأكيد عمى الميثاؽ
كترل أف بعض جكانب مشاركة الطفؿ تندرج في المبادئ التكجييية لما يشكؿ مصالح الطفؿ .كتعي
المجنة أنو قد يككف مف المستحيؿ السعي إلى طمب آراء األطفاؿ حكؿ اإلجراءات اإلدارية كالقضائية
المتعمقة بالتنمية كتسجيؿ المكاليد أك الحصكؿ عمى الجنسية في مرحمة مبكرة مف حياتيـ .مع ذلؾ،
مف متطمبات الجنسية كفقان لممادة  .)2 ( 4مف الميثاؽ إتاحة الفرصة لمطفؿ في أف يستمع إليو كأف
يؤخذ رأيو في االعتبار عندما يككف قاد ار عمى اإلعراب عنو خالؿ اإلجراءات اإلدارية كالقانكنية حيث
تثار المسائؿ التي تتعمؽ باالسـ كالجنسية كاليكية .كحيث يمزـ ،يجب األخذ في االعتبار الظركؼ
الخاصة ،كيجب أف يككف لألطفاؿ تمثيؿ قانكني أك غيره خالؿ ىذه اإلجراءات.
- 22في أكضاع يككف فييا أبكا الطفؿ مف جنسيتيف مختمفتيف ،تكصى المجنة بأف يعطى الحؽ في
الحصكؿ عمى الجنسيتيف عمى األقؿ حتى سف البمكغ .كفي البمداف التي ال يسمح فييابالجنسية

المزدكجة لمكبار ،يمكف إعطاء الطفؿ فترة محددة بعد البمكغ الختيار الجنسية التي يريدىا .في ىذه
الحالة ،يتعيف عمى الدكؿ اتخاذ جميع اإلجراءات المناسبة إلبالغ األطفاؿ في سف البمكغ بأنو يتعيف
عمييـ القياـ بمثؿ ىذا االختيار كبإجراءات القياـ بو.
 -5.4ترابط الحقوق وعدم قابميتها لمتجزئة وفقاً لممادة :6
- 23تعتقد المجنة أف الحؽ في الحصكؿ عمى اسـ كتسجيؿ المكاليدكالحصكؿ عمى الجنسية يشكؿ إحدل
دعائـ ىكية اإلنساف .عند الكالدة ،يتـ الحصكؿ عمى الجنسية بمكجب القانكف بصكرة آلية عمى أساس
الساللة أك الكالدة في أراضي بمد ما أك بيما معان كقد يككف االنتساب إلىاألبكيف أك محؿ الكالدة أساسا
لمحصكؿ عمى الجنسية فيما بعد لطفؿ أك بالغ .يثبت تسجيؿ المكاليد مكاف الكالدة كاالنتساب إلى
األبكيف كدليؿ قانكني لمحصكؿ عمى جنسية األبكيف أك جنسية الدكلة التي كلد فييا الطفؿ .مع أف
تسجيؿ المكاليد ال يعطي كحده الطفؿ الجنسية عادة ،يعد شكال رئيسيا مف أشكاؿ الصمة بيف الطفؿ
كالدكلة التي كلد فييا .كعميو ،فإنو يضمف حصكؿ الطفؿ عمى الجنسية كيحكؿ دكف انعداـ الجنسية.
كعميو ،تؤكد المجنة ،كما لكحظ في حالة األطفاؿ النكبييف الكينيف ،أف ىناؾ صمة قكية بيف تسجيؿ
المكاليد كالجنسية  .8كىذا يعني أف الفقرتيف (  )3ك (  )4مف المادة  6ترتبطاف ارتباطان كثيقان بالفقرة
( .)2يبدأ كفاء الدكلة بكاجب الحيمكلة مف حالة انعداـ الجنسية كالحد منيا .باتخاذ جميع اإلجراءات
الالزمة لضماف تسجيؿ جميع األطفاؿ الذيف يكلدكف في أراضييا كيشمؿ ذلؾ األطفاؿ الذيف يكلدكف
خارج رابطة الزكاج كالذيف ينتسبكف إلى أحد األبكيف األجنبييف أك كمييما (بمف فييـ اآلباء الذيف ليـ
صفة مياجر غير شرعي أك الذيف ىـ الجئكف أك طالبك لجكء) كاألطفاؿ الذيف أبكاىما مجيكالف.
يجب أف يتـ تسجيؿ كالدة جميع األطفاؿ المكلكديف في أراضي الدكلة حتى حيث يككف مف الكاضح
بادئ ذم بدء أف جنسية الدكلة المعنية ال يتـ إعطاؤىا.
- 24تشدد المجنة عمى أنو حتى إذا كاف األطفاؿ مؤىميف لمحصكؿ عمى جنسية دكؿ معنية كفقان لمدستكر،
قد ال يعتبركف في بعض الحاالت مف جنسيات تمؾ الدكلة نظ انر النعداـ أدلة مكثقة ليكيتيـ بما في
ذلؾ دليؿ إثبات جنسية أبكييـ أك مكاف كدالتيـ .مع أف مف كاجب الدكلة ضماف التسجيؿ العاـ
كالكصكؿ المجاني كما كرد في ىذا التعميؽ العاـ ،يتعيف عمى الدكلة سف قكانيف كاجراءات تسمح
بأشكاؿ متناكبة مف دليؿ الحصكؿ عمى الجنسية حيث ال تتكفر شيادة الميالد كال يمكف الكصكؿ
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إلييا .قد يشمؿ ذلؾ اإلشعار بالكالدة مف قبؿ مستشفى أك عيادة أك شيادة شفكية مف قابمة أك زعيـ
ديني أك شخص آخر لو إلماـ بمسائؿ الكالدة كاألشكاؿ األخرل مف األدلة الكثائقية أك غير الكثائقية.
 -6.4ترابط الحقوق وعدم قابميتها لمتجزئة في إطار ميثاق الطفل األفريقي:
- 25ترل المجنة أف ىناؾ ترابطا بيف حقكؽ جميع األطفاؿ الكاردة في الميثاؽ كعدـ قابميتيا لمتجزئة كمف
أمثمة ذلؾ ترابط أحكاـ المادة مع عدد مف الحقكؽ األخرل الكاردة في الميثاؽ .يؤكد ىذا التعميؽ العاـ
أف حؽ الطفؿ في تسجؿ كالدتو يمعب دك ار ىامان في تطبيؽ حقكقو األخرل.
 -1.6.4العدالة لألطفال:
- 26يكتسي التسجيؿ أىمية قصكل في تمتع الطفؿ بأنكاع الحماية المكفكلة بمكجب مبادئ الدكلة المعترؼ
بيا لمطفؿ كيحدد سف الطفؿ ما إذا كاف مسؤكال جنائيان أـ ال كشيادة الميالد ىي الدليؿ الكثائقي
األكؿ الذم يثبت أف الطفؿ قد بمغ الحد األدنى مف العمر ليككف مسؤكال جنائيان .إف كجد مسؤكال
جنائيان ،يككف دليؿ إثبات السف حتى اآلف كسيمة لضماف القياـ باإلجراءات الجنائية في صالحو مرفقة
بأنكاع الحماية الضركرية.
- 27تالحظ المجنة بكجو خاص أف الطفؿ غير المسجؿ قد يحرـ مف أنكاع الحماية الكاردة في أحكاـ
المادتيف  5ك  17مف الميثاؽ .تحمي المادة  )3 ( 5الطفؿ الذم تثبت إدانتو بجريمة  ،مف عقكبة
اإلعداـ بينما تكفؿ المادة  17شتى أنكاع الحماية مثؿ الحؽ في المعاممة التفضيمية بطريقة تتفؽ مع
كرامة الطفؿ كالحؽ في عدـ صحبة الكبار في أماكف الحجز أك الحبس كالحؽ في المحاكمة السريعة
كالحؽ في السرية (منع محاكمة الجميكر ككسائؿ اإلعالـ) كييدؼ تطبيؽ اإلجراءات أساسان إلى
إعادة إدماج كتأىيؿ األطفاؿ.
- 28تالحظ المجنة أيضان أنو في غياب نظاـ تسجيؿ فعاؿ ،مف المحتمؿ أف تتـ إساءة استخداـ نظاـ
العدالة لألطفاؿ مف قبؿ كبار غير مؤىميف مما يجعؿ محاكـ الجانحيف (التي عددىا قميؿ عامة
كيتكقع منيا التعجيؿ بالمحاكمات) مميئة بقضايا يمكف لممحاكـ العادية تناكليا.
- 29قد يككف إثبات السف أيضان ميما حيث يتيـ األطفاؿ بأنيـ ضحايا أك شيكد ال سيما فيما يتعمؽ
بارتكاب الجرائـ حيث يتـ كضع المعايير القانكنية لمسف مثؿ سف المكافقة عمى النشاط الجنسي .كقد
يتـ التعامؿ مع أنكاع الحماية القيمة في غياب دليؿ كاؼ عمى إثبات سف الضحايا مف األطفاؿ.
 -2.6.4الحماية ضد الممارسات الضارة:
تعرض حياة الطفؿ لمخطر كتقكض
تعرؼ المجنة الممارسات الضارة بأنيا تشممجميع الممارسات التي ن
 - 30ن
كرامتو أك تككف ضارة لمصحة كالسالمة الذىنية كالبدنية أك النمك كالتنمية بغض النظر عف تشجيعيا

مف قبؿ المجتمع أك الثقافة أك الديف أك التقاليد .كتشمؿ أمثمة الممارسات الضارة في أفريقيا االتجار
باألطفاؿ ،االستغالؿ الجنسي ،الزكاج المبكر التجنيد في القكات المسمحة الخ .تعتقد المجنة بشدة أف
كجكد نظاـ شامؿ سمس لتسجيؿ المكاليد مف شأنو زيادة حضكر األطفاؿ كتعزيز حمايتيـ ضد
الممارسات الضارة  .9كتجعؿ جميع األنظمة الضعيفة لتسجيؿ المكاليد مف جية أخرل ،مف الصعب
حماية األطفاؿ مف الممارسات الضارة ضد األطفاؿ ألنيا تجعؿ مف غير المحتمؿ حيمكلة القكانيف
دكف التنفيذ الفعاؿ ليذه الممارسات.
 -3.6.4الحق في التعميم والصحة والرعاية االجتماعية:
- 31يعد تسجيؿ المكاليد شرطان مسبقان إلصدار شيادة الميالد لمطفؿ .كتدرؾ المجنة أف ىناؾ حتى اآلف
كثي ار مف البمداف األفريقية التي تشترط إصدار شيادة الميالد بتسجيؿ األطفاؿ في المدارس أك
مشاركة األطفاؿ المسجميف في االمتحانات الكطنية .في ىذه البمداف ،كيصبح الحؽ في التعميـ
لألطفاؿ الذيف يتـ تسجيؿ كالدتيـ باستثناء أكلئؾ الذيف لـ يتـ تسجيميـ .ال يفقد الطفؿ الذم لـ يتـ
تسجيمو كالذم ال يذىب إلى المدرسة اإلمكانيات المستقبمة كلكف يصبح أيضان متعرضا النتياؾ
الحقكؽ كيصبح ىدفان لممتاجريف باألطفاؿ ،عمؿ الطفؿ ،الزكاج المبكر ،التبني غير المشركع،
االستغالؿ الجنسي كالممارسات الضارة األخرل .في ىذا الصدد ،عند ما يسجؿ الطفؿ لدل الكالدة
كيبمغ سف الدراسة ،تتخذ الدكؿ األطراؼ اإلجراءات المناسبة لتسجيمو كاصدار شيادة الميالد لو
كتسجيمو في الدراسة.كيجب تسييؿ إصدار شيادة الميالد في النقطة التي يككف عدـ التسجيؿ كاضحا
فييا بدال مف ككنو عقبة أماـ تمتع الطفؿ بحقكقو األخرل.
- 32فيما يتعمؽ بالحؽ في الصحة كالحؽ في الرعاية االجتماعية ،تالحظ المجنة أف الرعاية الطبية
كخدمات الرعاية االجتماعية كاألمف االجتماعي (حيث يكجد) كالخدمات الصحية ىي أقؿ تكف انر
لألطفاؿ غير المسجميف .كقد يتأثر تكفير الخدمات الضركرية مثؿ المقاح كاألدكية كالتحكيالت النقدية
لمحدمف الفقر المدقع بغياب كثائؽ اليكية المناسبة.
 -4.6.4الحق في رعاية وحماية األبوين:
- 33تستحضر المجنة التزاـ الدكؿ األطراؼ بضماف نمك الطفؿ في بيئة عائمية كفي جك مف السعادة
كالحب كالفيـ مف أجؿ تنمية كاممة كمتسقة ليكيتو
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برعاية األبكيف كحمايتيما كحينما أمكف الحؽ في العيش مع أبكيو.11
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- 34تالحظ المجنة أف تسجيؿ المكاليد ضركرم ليس فقط إلثبات ىكية الطفؿ كانتسابو إلى األبكيف كلكف
أيضان لحماية ىكيتو ضد التغييرات غير القانكنية مثؿ تغيير االسـ أك تزكير العالقات األسرية التي
تككف سيمة عندما يككف الطفؿ غير مسجؿ كبالتالي يفتقر إلى دليؿ إلثبات ىكيتو .تالحظ المجنة أف
تجار األطفاؿ قد يستخدمكف ىذه االستراتيجية لالتجار باألطفاؿ بما في ذلؾ التبني غير المشركع
عبر البمداف.كتعتقد المجنة أف تطبيؽ الحؽ في تسجيؿ المكاليد مف خالؿ إنشاء نظاـ تسجيؿ قكم
كمتكامؿ كشامؿ ىك مف إجراءات مكافحة ممارسة التبني غير المشركع فيما بيف البمداف.
 -5.6.4الحق في وراثة ممتمكات األبوين:
- 35يجعؿ إثبات اليكية الذم يدؿ عمى العالقات األبكية كاألسرية التسجيؿ المكاليد ميماُ لتسكية النزاعات
المتعمقة بحؽ الطفؿ في كراثة ممتمكات األبكيف كاألسرة .يكتسي ىذا أىمية قصكل حيث يككف الطفؿ
يتيمان أك الجئا أك عائدا أك نازحان أك مكلكدان خارج رابطة الزكاج ال سيما في المجتمعات األبكيو.
- 36تكد المجنة أف تؤكد عمى األىمية القصكل لمسير الجيد لنظاـ التسجيؿ المدني مف أجؿ حماية حقكؽ
يدكف بصكرة ممنيجة كيضمف
األطفاؿ في الكراثة بما في ذلؾ اليتامى كيعني ذلؾ نظاـ تسجيؿ مدني ن
الكصكؿ إلى اإلحصاءات الميمة بما في ذلؾ ما يتعمؽ بالمكاليد كالكفيات كالزكاج كتغيير األسماء
كاالنتساب .لتعزيز حؽ الطفؿ في كراثة ممتمكات األبكيف ،ال يككف إثبات السف كالعالقات األبكية
كافية بؿ يككف إثبات كفاة أحد األبكيف ،كفي بعض الحاالت الزكاج بينيما (عمى سبيؿ المثاؿ في
حاالت الممكية المجتمعية) ،أم انر ضركريا.
 -6.6.4الحق في الوثائق الرسمية:
- 37تتجمى فكائد تسجيؿ المكاليد طكاؿ حياة الطفؿ بما في ذلؾ بعد مرحمة الطفكلة .كتككف شيادة الميالد
مطمكبة غالبان إلصدار كثيقة اليكية الكطنية لمشخص كجكاز السفر كرخصة القيادة كرخصة األعماؿ
التجارية أك رقـ ىكية الضريبة .تعتبر كؿ ىذه الخدمات التي ىي مطمكبة حتى سف البمكغ ضركرية
غالبان لممشاركة في اقتصاد البمد أك التمتع بالحقكؽ المدنية كالسياسية كلكف قد ال يمكف تأمينياإف لـ
يكف الطفؿ مسجال أك إف لـ تصدر لو شيادة الميالد كىك دكف الػ

 18سنة مف العمر .كعميو ،يعد

تسجيؿ المكاليد أداة ميمة لتعزيز الحكـ الديمقراطي في أفريقيا عمكمان.
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محتويات الحقوق:

 -1.5الحق في الحصول عمى اسم :المادة )1( 6

- 38تنص المادة  )1( 6عمى أف "لكؿ طفؿ الحؽ مف الكالدة في الحصكؿ عمى اسـ".كلالسـ عدة كظائؼ
في المجتمع .يستخدـ االسـ ككسيمة لتجديد اليكية كلمتعبير كاالتصاؿ .لالسـ أغراض خاصة كعامة.
فيك يعطى لمشخص كلكف يخضع لتنظيـ الدكلة .يستخدـ االسـ لمتمييز بيف شخص كآخر كلتعقب
األفراد كتعزيز السالمة العامة كاسناد الحقكؽ كالكاجبات ،مف بيف أمكر أخرل.كمع أف معظـ كثائؽ
إثبات اليكية تخصص حي از لالسـ كالمقب كأحيانا االسـ الثالث أك الكنية ،ترل المجنة أف االسـ كما
ينص عميو ميثاؽ الطفؿ األفريقي يعني جميع األشياء المذككرة حسب مقتضى الحاؿ.كيككف مف
الممكف لمطفؿ أف يسجؿ تحت اسـ أمو أك أبيو أك كمييما كفقان لمتقاليد المحمية كالتفضيؿ األبكم.
- 39يعد االسـ عنص انر ميما ليكية الفرد .كحتى إف كاف مف الممكف التعرؼ عمى الفرد

12

مف خالؿ

المجمكعة المجتمعية أك السياسية أك الدينية التي ينتسب إلييا ،يظؿ االسـ أسيؿ أداة لتحديد اليكية
يعبر االسـ عف المجمكعة المجتمعية أك الثقافية
الشخصية ألم شخص .في بعض المجتمعات ،قد ن

أك الدينية (االثنية  ،القبمية ،أك الديف) التي ينتمي إلييا الفرد .أف كاجب إعطاء الطفؿ اسما يقع عمى

األبكيف أك األكلياء .غير أنو إلعطاء األثر المطمكب لمحؽ في الحصكؿ عمى اسـ ،عمى الدكؿ
كاجب تنظيـ عممية إعطاء األسماء.
- 40يتعيف عمى الدكؿ األطراؼ اتخاذ اإلجراءات المناسبة لضماف عدـ تقكيض اسـ الطفؿ مصالحة 13في
حياتو العامة كالخاصة .عمى سبيؿ المثاؿ  ،يجب عدـ السماح بإعطاء أسماء تندرج بمكجب القكانيف
الكطنية كالعادات كالتقاليد تحت الفئات التالية :أسماء ليا إيحاءات نابية ،تثير العنؼ ،غير تقميدية
ىجائيا؛ سيئة كمدعاة لإلىانة ،مضممة بالنسبة لمجميكر قد تسبب االرتباؾ كقد تؤثر عمى حقكؽ
اآلخريف أك تعتبر مخالفة لمسياسة العامة  .14في الحاالت التي يككف فييا اسـ الفرد جانبان أساسيان مف
جكانب الثقافة كاليكية اإلثنية ،يككف مف كاجب الدكلة أف تحترـ خاصيات الطفؿ الذم ينتسب إلى
مجمكعة إثنية معينة .غير أنو حيث تتضارب المصالح الثقافية مع مصالح الطفؿ ،يجب أف تسكد
األخيرة.
- 41تتخذ الدكؿ األطراؼ بصفة خاصة اإلجراءات المناسبة لتنظيمعممية إعطاء أسماء األطفاؿ الذيف يتـ
تبنييـ أك التخمي عنيـ.كفي قضية الطفؿ الذم تـ تبنيو كالذم أبكاه البيكلكجياف معركفاف ،يجب أف
سماه بو أبكاه البيكلكجياف .كفيما يتعمؽ بمقب الطفؿ
يحتفظ الطفؿ عمى األقؿ باالسـ األكؿ الذم ن
المتبنى ،يجب أف يعطيو األبكاف المذاف تبنياه لقبيما لتجنب أم كصـ اجتماعي .في البمداف
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ٌقترح أن تكون الدول األطراف مسؤولة عن توفٌر األسباب التً ٌتم بموجبها إعطاء الطفل االسم

اإلسالمية حيث تكجد مؤسسة الكفالة ،بدال مف التبني ،يجب أف يعطى المكفكؿ (الطفؿ الذم تربى
تحت نظاـ الكفالة) اسـ الكفيؿ (الشخص الذم أعطى الحؽ في تربية الطفؿ تحت نظاـ الكفالة في
الحاالت التي ال يعرؼ أم مف أبكيو أك حيث يككف قد تـ التخمي عنو .غير أنو كفقان لمتصكر
اإلسالمي ،فإنو إذا كاف األبكاف البيكلكجياف معركفيف يجب أف يحتفظ المكفكؿ باالسـ الذم أعطاه
إياه ىذاف األبكاف.
- 42تتخذ الدكؿ األطراؼ اإلجراءات التشريعية المناسبة لتنظيـ كتسييؿ تغيير اسـ الطفؿ .كفي ىذا
الصدد ،يتعيف عمى الدكؿ األطراؼ بحث إمكانية تبني اإلجراءات اإلدارية بدال مف القضائية لتغيير
االسـ.
 -2.5تسجيل المواليد:
 -1.2.5التعريف:
- 43يعد تسجيؿ المكاليد حقان أساسيان لمطفؿ كىك عبارة عف تسجيؿ كالدة الطفؿ مف قبؿ السمطة اإلدارية
يثبت كجكد الطفؿ أماـ القانكف كيضع األساس لالعتراؼ بشخصيتيالقانكنية .إف الطفؿ غير المسجؿ
ال كجكد لو قانكنيان كيكاجو خطر الكقكع خارج تدابير الحماية الحككمية لتطبيؽ حقكؽ األطفاؿ.
- 44تالحظ المجنة اف تسجيؿ المكاليد غالبان ما يعتبر مجرد إجراءات بيركقراطية إدارية مف خالؿ ىذا
التعميؽ العاـ ،تكد المجنة أف تسترعي انتباه الدكؿ األطراؼ إلى أىمية تبني مقاربة إنسانية تجاه
تسجيؿ المكاليد الذم ُيشكؿ الكجكد الشرعي لمطفؿ كيحقؽ إمكانات كبيرة لو في التمتع بالحقكؽ

األخرل منذ طفكلتو المبكرة .إلى جانب الكجكد الشرعي الذم يتيح لمطفؿ إمكانية الكصكؿ المباشر
إلى الصحة كالضماف االجتماعي كالرعاية االجتماعية كخدمات التعميـ ،يتيح تسجيؿ المكاليد الفرصة
إلثبات سف الطفؿ ضد شتى حاالت سكء المعاممة المحتمة مثؿ االتجار غير المشركع كاالستغالؿ
الجنسي كالزكاج المبكر كعمؿ الطفؿ كالتجنيد في القكات المسمحة  .15يعتبر إثبات سف الطفؿ ميما
بالنسبة لمطفؿ المتكرط في ارتكاب الجرائـ حتى يتمتع بالعدالة المكيفة مع احتياجاتو كخاصياتو مثؿ
أدنى معدؿ مف الحكـ بالسجف كاجراءات الحماية الخاصة لألطفاؿ في السجف  .16كيشكؿ أيضان دليال
كاضحا عمى ساللة الطفؿ ضد خطر الحرماف مف كراثة الممتمكات كخاصة بالنسبة لميتامى كاألطفاؿ

15

دوبك ج فً مصلحة الطفل :مواءمة القوانٌن فً الشرق والجنوب األفرٌقً (منتدى سٌاسات الطفل األفرٌقً38) 2007 ،
16
دوبك ج ()2007

الذيف كلدكا خارج رابطة الزكاج  .17كأخي انر ،يرتبط الحؽ في تسجيؿ المكاليد ارتباطا كثيقان بحؽ الطفؿ
في معرفة كرعاية األبكيف.18
تعرؼ المجنة تسجيؿ المكاليد بأنو :التدكيف الرسميمكالدة الطفؿ مف قبؿ سمطة إدارية لمدكلة كبتنسيؽ
 - 45ن

مف فرع حككمي خاص كىك سجؿ دائـ رسمي لكجكد الطفؿ .مثاليان ،يعتبر تسجيؿ المكاليد جزءا مف
نظاـ التسجيؿ المدني الفعاؿ الذم يقر بكجكد الشخص قبؿ أف يثبت القانكف أسرة الطفؿ كيتعقب

األحداث الرئيسية في حياة الفرد.19
- 46يمثؿ تسجيؿ المكاليد عممية تبدأ فكر كالدة الطفؿ .كيبدأ باإلشعار بالكالدة مف قبؿ المستشفى أك
القابمة أك الزعيـ التقميدم أك أحد األبكيف حسب الكضع كينقؿ أحد األبكيف اإلشعار إلى السجؿ
المدني إلعالف الكالدة كتقديـ الطمب لمحصكؿ عمى شيادة الميالد .في بعض الحاالت ،يرسؿ
المستشفى اإلشعار بالكالدة مباشرة إلى السجؿ المدني .كفيما يمي كيفية اتخاذ اإلجراءات عمكمان:
إلشعار  -اإلعالف – التسجيؿ – كاصدار شيادة الميالد .تشجع المجنة الدكؿ األطراؼ عمى تبسيط
ىذه العممية بطريقة يتـ بيا إصدار شيادة الميالد في أقصر فترة زمنية ممكنة بعد كؿ مف اإلعالف
كتسجيؿ الطفؿ.
- 47مف مسؤكلية الدكلة أيضان إصدار نسخة مف شيادة الميالد مجانان كفكر تسجيؿ الكالدة .في كثير مف
البمداف ،تصدر شيادة الميالد بناء عمى الطمب كفي الغالب يبذؿ األبكاف جيكدا كبيرة لمكصكؿ إلى
شيادة الميالد بما في ذلؾ القياـ بمزيد مف زيارة مكاتب التسجيؿ مما يتطمب نفقات نقؿ إضافة.
كيجب استخراج النسخة األكلى مف شيادة الميالد (النسخة الممخصة) فكر التسجيؿ .مف الممكف
ألحد األبكيف أك كمييما تسجيؿ الطفؿ كفي قضية األيتاـ أك األطفاؿ الذيف تتخمى عنيـ أسرىـ ،يجب
تعييف سمطات بديمة تقكـ بتسجيؿ األطفاؿ.
 -2.2.5مالمح الحق في تسجيل المواليد:
- 48تنص المادة  )2( 6مف ميثاؽ الطفؿ األفريقي عمى أنو يتـ تسجيؿ كؿ طفؿ فكر الكالدة.
 - 49حتى يككف الحؽ في تسجيؿ الميالد فعاال ،ترل المجنة أنو ال بد أف يككف شامالن كمجانا كفي متناكؿ
اليد عمى أف يتـ فكر الكالدة .تمت مناقشة ىذه المالمح الثالثة الكاحد تمك اآلخر في ىذا التعميؽ.
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التعرف الذي تبنته اللجنة فً قضٌة األطفال النوبٌٌن الكنٌٌن (فً المذكرة  8أعاله)  ،الفقرة  ،38راجع كودي ج :لكل طفل الحق فً تسجٌل الموالٌد
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الحماٌة .دلٌل برمجة تسجٌل الموالٌد (نٌوٌورك )2013

 -1.2.2.5العالمية:
- 50تعتقد المجنة أف عالمية تسجيؿ المكاليد ال بد مف فيميا في سياؽ عالمية جميع حقكؽ اإلنساف
األخرل كيعني ذلؾ أف حقكؽ اإلنساف ىي لجميع الناس في أم مكاف كزماف  .20بالمثؿ ،فإف الحؽ
في تسجيؿ المكاليد ىك لميع األطفاؿ في أم مكاف كزماف .تستخدـ المادة  )2 ( 6مف الميثاؽ عبارة
"كؿ طفؿ" .كيجب أف يككف في متناكؿ جميع األطفاؿ بدكف تمييز نتيجة حدكث الكالدة في أراضي
الدكلة .21كيعتبر األطفاؿ الذيف ينتسبكف إلى أبكيف أجنبييف أك طالبي لجكء أك الجئيف أكمياجريف
غير المكثقيف ،مؤىميف بالمثؿ التسجيؿ المكاليد بنفس الطريقة كالذيف ينحدركف مف أبكيف مكاطنيف
اثنيف.22
- 51تعني عالمية ىذا الحؽ أنو يجب أالَ تككف ىناؾ كالدة غير مسجمة بغض النظر عف مركزه القانكني
أك مركز أبكيو .تؤكد المجنة عمى أف األطفاؿ الذيف ينتسبكف إلى أبكيف متعرضيف لمخطر مثؿ الرعاة
كالمعكقيف كالالجئيف كطالبي المجكء أك المياجريف غير الشرعييف أك األبكيف المذيف ينتمياف إلى
مجمكعة إثنية معينة (مستيدفة أك ميددة) ،سكؼ يستفيدكف مف إجراءات الحماية الخاصة بما في
ذلؾ تسجيؿ كالدتيـ .في ىذا الصدد ،تعرب المجنة عف الرأم بأف ىذا يمكف تحقيقو مف خالؿ نظاـ
تسجيؿ عالمي جيد اإلدارة يستند إلىمبادئ عدـ التمييز الذم يمكف كصكؿ الجميع إليو

 .23يجب

تمكف سمطات التسجيؿ مف ضماف السرية ألكلئؾ الذيف ىـ في كضع
كضع النظاـ إدارتو بطريقة ن
مياجريف غير شرعييف كذلؾ لتشجيعيـ عمى عدـ تقاسـ تفاصيؿ الكالدة مع الشرطة كسمطات اليجرة.
( أ )  -األطفال المعوقون:
- 52يجب تسجيؿ األطفاؿ ذكم أم إعاقة سكاء بدنية ،ذىنية أك فكرية حتى يتحقؽ تسجيؿ المكاليد
بصكرة شاممة .كقد أكدت المجنة األفريقية عمى ضركرة حماية كرامة المعكقيف كأعربت عف سخطيا
مف بعض التشريعات الكطنية التي تصؼ ىؤالء عمى أنيـ "مجانيف" أك "سفياء .إف ىذه عبارات ال
شؾ أنيا تجردىـ مف إنسانيتيـ كتجرح كرامتيـ مخالفة ألحكاـ المادة  5مف الميثاؽ األفريقي لحقكؽ
الطفؿ كرفاىيتو  .24ترل المجنة األفريقية أف المعكقيف ذىنيا يرغبكف في تقاسـ نفس اآلماؿ كاألحالـ
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كاألىداؼ كالتمتع بنفس الحقكؽ في السعي إلى تحقيؽ أحالميـ كآماليـ كغاياتيـ ثؿ أم إنساف
آخر.25
- 53تكرر المجنة بأف المعكقيف ال يمكف أف يتطمعكا إلى نفس اآلماؿ كاألحالـ كالغايات المذككرة إال إذا تـ
تسجيؿ كالدتيـ رسميان .كتالحظ المجنة أف القكانيف المتسمة بالتمييز كتجريد المعكقيف مف إنسانيتيـ
تخمؽ الخكؼ في نفس اآلباء مف تسجيؿ أكالدىـ المعكقيف .كيعني كفاء الدكؿ األطراؼ بكاجباتيا في
عدـ ممارسة التمييز ضد األطفاؿ المعكقيف أنو يتعيف عمييا اتخاذ تدابير خاصة ترمى إلى حماية
حقكقيـ مف البداية أم منذ الكالدة كذلؾ لضماف تسجيميـ رسميان.
- 54تالحظ المجنة أف تسجيؿ األطفاؿ المعكقيف يريد مف فرص أخذىـ في االعتبار عند كضع سياسات
كبرامج معينة تيدؼ إلى ضماف معاممتيـ بكرامة كادماجيـ في مجتمعيـ بصكرة منسجمة كتشمؿ مثؿ
ىذه السياسات كالبرامج صفقات لمتعميـ المكيؼ مع ظركفيـ (مثؿ طريقة البرايؿ لممكفكفيف ،لغة
اإلشارة لمفيـ كمدرسيف مدربيف بما فيو الكفاية كقادريف عمى استخداـ استراتيجيات تتمحكر حكؿ
األطفاؿ كالتعميـ المخصص فرديا كمكاد كمعدات التدريس المناسبة كالمقبكلة كبرامج دعـ األبكيف إلخ.
- 55تذكر المجنة الدكؿ األطراؼ بأف التدابير المذككرة أعاله مستمدة مف الكاجبات الدكلية بمكجب اتفاقية
حقكؽ المعكقيف المادة  . )3 ( 24كترل المجنة اف تنفيذىا الفعاؿ يعتمد إلى حد بعيد عمى نظاـ
تسجيؿ فعاؿ ككفؤ كشامؿ لممكاليد دكف أم تمييز ضد األطفاؿ المعكقيف.
(ب) -اآلباء المعوقون:
 - 56يتعيف عمى الدكؿ األطراؼ اتخاذ تدابير خاصة ترمى إلى تسييؿ تسجيؿ األطفاؿ المعكقيف مف أبكيف
معكقيف كيجب إيالء اىتماـ خاص لألطفاؿ مف أبكيف معكقيف ذىينا كفكريان .كما يتعيف عمى الدكؿ
األطراؼ أف تتكه استخداـ قادة المجتمع لمتحديد كرفع التقارير عمى الفكر إلى السمطات المختصة عف
األطفاؿ الذيف يكلدكف مف أبكيف معكقيف ذىنيان كفكريان .عالكة عمى ذلؾ ،تممي أفضؿ الممارسات بيف
الدكؿ األطراؼ تكييؼ معمكمات كمكاد تسجيؿ المكاليد بالنسبة لممعكقيف بصريان كسمعيان لتمكينيـ مف
المشاركة في عمميات التسجيؿ كتدريب عاممي التسجيؿ عمى استخداـ لغة اإلشارة كسائر أشكاؿ
التخاطب مع األميات كاآلباء المعكقيف الذيف يسعكف إلى تسجيؿ أطفاليـ.
(ج) -تسجيل المواليد واألطفال الذين ولدوا من أبوين الجئين أو نازحين أو طالبي لجوء:
- 57تالحظ المجنة أف الالجئيف كالنازحيف داخميان كطالبي المجكء ىـ مف األشخاص المستضعفيف كأف
أطفاليـ يجب أف يستفيدكا مف تدابير الحماية الخاصة الكاردة في ميثاؽ الطفؿ األفريقي .كتؤمف
25
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المجنة بأف األطفاؿ الالجئيف كالنازحيف داخميان أك األطفاؿ الذيف تخمت عنيـ أسرىـ نتيجة االضطياد
أك النزاع المسمح كأطفاؿ طالبي المجكء يستحقكف مثؿ ىذه التدابير نظ ار إلى أف الالجئيف كالنازحيف
داخميان كطالبي المجكء قد اضطركا إلى ترؾ ديارىـ بصكرة عاجمة في الغالب كقد يترككف كراءىـ
أيضان ممتمكاتيـ ككثائؽ اليكية الشخصية أك تتعرض ىذه الكثائؽ لمتمؼ في ىذه األثناء .تعتقد المجنة
أف حرماف ىؤالء مف الحؽ في تسجيؿ كالدة أطفاليـ مف الفئة المذككرة يعد تميي انز ضد ىؤالء األطفاؿ
كيشكؿ خرقا لحقيـ في أالن يمارس التمييز ضدىـ كفقان لممادة
ُ

 3مف ميثاؽ الطفؿ األفريقي كأدكات

حقكؽ اإلنساف الدكلية األخرل.

- 58تؤؾد المجنة عمى أف عممية تسجيؿ المكاليد ال تفيد فقط الالجئيف أنفسيـ بؿ تسيؿ كذلؾ عكدتيـ إلى
بمدىـ األصمي ك تساعد عمى إثبات اليكية كالنسب عند العكدة إليو ألغراض تتعمؽ بإعادة التكطيف
عمى أراضي أسرىـ كعند محاكلتيـ استعادة

األراضي أماـ المحاكـ كالسمطات األخرل.مف ناحية

خصكصا في أكضاع متشتت فييا
حاسما كذلؾ ؿجمع شمؿ األسرة
أمر
اخرل ،يعتبر إثبات اليكية نا
ن
ن
أفراد األسرة إلى أماكف مختمفة .أما بالنسبة لمبمداف األصمية ،تساعد عممية التسجيؿ ،في نياية
المطاؼ عمى العكدة الطكعية لالجئيف إلى أكطانيـ .
- 59في ظؿ الخمفية السابقة ،تكد المجنة أف تذ ّكر الدكؿ األطراؼ بالتزاماتيا الدكلية المتعمقة بحماية
الالجئيف كالنازحيف .كتكد المجنة أف تذ ّكر بشكؿ خاص ىذه الدكؿ بالتزاماتيا بمكجب المادة

 5مف

اتفاقية االتحاد األفريقي ؿحمايةكمساعدة النازحيف .كتالحظ كذلؾ بأف القانكف الدكلي الذم يحكـ
الالجئيف يفرض عمى البمداف المضيفة االلتزاـ بمنح الالجئيف الحد األدنى عمى األقؿ مف كسائؿ
العالج المتكفرة لغير المكاطنيف .كفي ىذا الصدد ،يجب عمى الدكؿ األطراؼ إعطاء الضماف بأنيا
تحمي فعالن حقكؽ األطفاؿ الالجئيف كالنازحيف خصكصا حؽ تسجيؿ المكاليد.
- 60كاألىـ مف ذلؾ كمو ،تشجع المجنة الدكؿ األطراؼ التي تأكم أعدادا كبيرة مف الالجئيف كالنازحيف ،
عمى تكفير خدمات التسجيؿ المدني داخؿ مخيمات كمستكطنات الالجئيف .كقد يتحقؽ ىذا مف خالؿ
إقامة مكاتب مؤقتة لمتسجيؿ المدني بالقرب مف المخيمات أك مف خالؿ خدمات التسجيؿ المدني
المنتقؿ اؿذم مستيدؼ الالجئيف كالنازحيف.
- 61تكد المجنة اف تؤكد بأف تسجيؿ المكاليد ك إصدار شيادة الميالد ألطفاؿ الالجئيف كأطفالطالبي المجكء
ال يعادؿ منحيـ الجنسية ألف الشركط الخاصة بمنح الجنسية قد تـ كضعيا بشكؿ منفصؿ في
تشريعات الدكؿ األطراؼ حكؿ الجنسية  .إف تسجيؿ المكاليد في ىذا الصدد ما ىك إال مجرد
االعتراؼ القانكني بيؤالء األطفاؿ مف قبؿ البمد المضيؼ حتى
قانكنية.

يتمكنكا مف التمتع بيكية

 - 62كعميو،تكد المجنة أف تثبت بأف تسجيؿ المكاليد في العديد مف البمداف عممية ضركرية الكتساب
اؿجنسية ( بما في ذلؾ الالجئيف كطالبي المجكء) ككذلؾ

 ،فإف تسجيؿ المكاليد يحدد مكاف

الكالدة كانتماء الطفؿ ألبكيف ألف الجنسية يتـ اكتسابيا بسبب حؽ الدـ(اك النسب) أك مسقط الرأس (
دكر حاسما كحجة كثائقية
إقميـ الكالدة )  .في ىذه الحاالت المذككرة تمعب عممية تسجيؿ المكاليد نا
إلثبات أم مف ىذه الطرؽ الخاصة باكتساب الجنسية.

- 63تالحظ المجنة أنو في حيف أنو يتـ اكتساب الجنسية عادة بشكؿ مستقؿ كأف تسجيؿ المكاليد
في حد ذاتو ال يعنيبالضركرةمنح الجنسية لمطفؿ المعني باألمر ،فإنو ال يمثؿ شكالن رئيسيا مف أشكاؿ
إثبات الصمة بيف الفرد كالدكلة ،كيؤدم بالتالي إلى انعداـ الجنسية كمنعيا.

د ) -تسجيل المواليد وأطفال من هم في وضع الهجرة غير الشرعية:
- 64تعتبر المجنة األطفاؿ في كضع اليجرة غير الشرعية مف الذيف يندرجكف ( عمى األقؿ) تحت الفئات
الخمس التالية :أطفاؿ غير حائزيف عمى كثائؽ شرعية ،أطفاؿ يكلدكف ألبكيف غير حائزيف عمى
كثائؽ شرعية  ،أطفاؿ أصبح كضعيـ القانكني كمياجريف غير منتظـ ألف آباءىـ أك مقدمي الرعاية
ليـ تجاكزكا صالحية تأشيرات أك تصاريح إقامتيـ في بمد ّما ،أطفاؿ في كضع مياجر قانكني

أك أنيـ في

(دكف حيازة كثائؽ اإلثبات) لكف األبكيف أك مقدمي الرعاية غير حائزيف عمى كثائؽ

كضع اليجرة غير الشرعية أك أطفاؿ يكلدكف آلباء تـ تعميؽ قرار ترحيميـ بسبب ظركؼ تـ تبريرىا
بمكجب القانكف الدكلي أك القانكف اإلنساني الدكلي ،ك لـ يتـ إصدار أم كثائؽ ليـ
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- 65يالحظ المجنة أف األطفاؿ في كضع اليجرة غير الشرعية معرضكف جدا لمخطر ،عمى األقؿ لمسببيف
التالييف .مف جية ،مف المرجح أف يظؿ أبك اىـ أك مقدمك الرعاية ليـ مخفييف بسبب الخكؼ مف
التعرض لالعتقاؿ إذا ما اكتشفت السمطة اإلدارية كضع اليجرة غير النظامية الخاصة بيـ .كمف
جية أخرل ،ىناؾ احتماؿ تعرضيـ لمتسجيؿ تحت تفاصيؿ ىكية مزكرة مف قبؿ أبكييـ أك مقدمي
الرعاية.
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- 66نظ ار لألسباب المشار إلييا أعاله  ،ترل المجنة أف عممية التسجيؿ الشاممة لممكاليد بمكجب المادة
 )2(6مف الميثاؽ األفريقي لحقكؽ الطفؿ تعني أيضا أف األطفاؿ في كضع اليجرة غير الشرعية
يجب تسجيميـ عند الكالدة دكف أم تمييز .في ىذه الحالة  ،يجب عمى الدكؿ األطراؼ أف
تستكشؼ ما يثبت ىكية األبكيف مف خالؿ حجة اليجرة غير الشرعية .مف شأف ذلؾ تجنب حدكث
مشكمة بيف األجياؿ المتكررة حيث تكجد أجياؿ مف األشخاص غير المسجميف بسبب عدـ تسجيؿ
آبائيـ كأجدادىـ.

ق)تسجيل المواليد واألطفال الذين ولدوا من أبوينأصميين:

- 67في فتكاىا إلى الدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي فيما يتعمؽ بإعالف األمـ المتحدة بشأف حقكؽ
الشعكب األصمية ،كجيت المجنة األفريقية عددا مف الخصائص التي يميز السكاف األصميكف أنفسيـ
بيا عمكما كىي :تحديد اليكية الذاتية ؛ االنتماء اؿخاص أك استخداـ أراضييـ التقميدية حيث أف
أرض أجدادىـ كاقميميـ يكتسياف أىمية

أساسٌة لبقائيـ كثقافتيـ كشعكب ؛ .حالة مف القير ؛

التيميش ؛ الحرماف ؛ اإلقصاء أك التمييز ألنيـ ينتمكف إلى ثقافات مختمفة ،طرؽ الحياة أك أنماط
اإلنتاج أكثر مف نمكذج الييمنة الكطنية

 .27أكضحت المجنة األفريقية بأف الشعكب األصمية

أصبحت ميمشة في بمدانيما بسبب العمميات السابقة كالجارية حتى اآلف  ،كأنو

ا بحاجة إلى

28

االعتراؼ كالحماية لحقكؽىا كحرياتىا األساسية.

- 68تكد المجنة أف تشير إلى أف تيميش الشعكب األصمية كعدـ االعتراؼ بحقكقو ا األساسية يؤثر سمبا
عمى حقكؽ أطفالو ا بما في ذلؾ الحؽ في تسجيؿ المكاليد الذم يعتبر أم ار ضركريا

لتطبيؽ حقكؽ

األطفاؿ اآلخريف كحقكؽ االنساف الخاصة بيـ ا .تالحظ المجنة أف معدؿ تسجيؿ المكاليد بالنسبة
ألطفاؿ مف أبكيف أصمييف في جميع أنحاء العالـ منخفض لمغاية .يرجع ىذا الكضع إلى أسباب
عمكما كمنيا قمة الكعي بأىمية
تتعمؽ بحاالت الفقر المدقع التي يعيش فييا السكاف األصميكف
ن
كمغزل فكائد تسجيؿ المكاليد كشيادات الميالد؛ التردد في التعامؿ مع الكضع كالحالة العامة مف
الشككؾ مف السمطات اإلدارية كفيما بيف الشعكب األصمية؛ الحكاجز المغكية في بعض األحياف؛
مسافة الكصكؿ إلى مكتب التسجيؿ المدني ككثير مف األحياف ما يمكف اعتباره بأنماط الحياة البدكية
27
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مف قبؿ بعض مجتمعات الشعكب األصمية  .تكد المجنة أف تؤكد بشكؿ خاص عمى خطر
بقاءاألطفاؿ غير المسجميف مف آباء أصمييف مف البدك يتحرككف بيف فينة كأخرل عبر حدكد بمداف
مختمفة.
- 69في ىذه المناسبة  ،يمتد االلتزاـ بضماف التسجيؿ الشامؿ كغير التمييزم لممكاليد لكؿ طفؿ يكلد
داخؿ أراضي الدكلة الطرؼ كاتخاذ جميع التدابير التشريعية الضركرية

لتطبيؽ حؽ أطفاؿ السكاف

األصمييف في التسجيؿ عند الكالدة  .يتعيف عمى الدكؿ األطراؼ أف تدرج نصكصا صريحة بشاف
إجراءات تستيدؼ تسجيؿ أطفاؿ السكاف األصمييف عمى كجو التحديد .كيتعيف كذلؾ أف تتضمف
سياسات كبرامج الدكؿ األطراؼ حمالت لتكعية السكاف األصمييف بأىمية كفكائد تسجيؿ المكاليد مف
خالؿ أنشطة التكعية .إنيا ممزمة بكضع آليات تسجيؿ المكاليد التي يتـ تكييفيا

مع أنماط

الحياةؿمجتمعات السكاف األصمييف مثؿ تكصيؿ التسجيؿ المنتقؿ حيث يعيشكف؛ تعييف مكظفيف
قادريف عمى االتصاؿ بطريقة فعالة مع ىذه الشعكب التي تكاجو خطر التيميش .
(ز)تسجيل المواليد واألطفال من أمهات سجينات:

- 70تفرض المادة  30مف ميثاؽ الطفؿ األفريقي عمى الدكؿ األطراؼ أف "تتعيد بتكفير معاممة خاصة
لألميات كالرضع كاألطفاؿ الصغار الذيف اتيمكا أك أدينكا بانتياؾ قانكف العقكبات" .تدرؾ المجنة
أكليائيـ ،في معظـ

تماما أف ىناؾ العديد مف الرضع كاألطفاؿ الذيف يعيشكف في السجكف مع
ن
األحياف مع أمياتيـ .إف األطفاؿ الذيف يحتجز آبا ؤىـ أك يسج نكف يشكمكف مجمكعة غير مرئية
كمستضعفة لمغاية .تتعرض حقكقيـ كرفاىيتيـ في أم مرحمة مف مراحؿ الدعكل الجنائية ضد
أمياتيـ كيككف الكضع أكثر تعرضا لمخطر خصكصا إذا كاف ىؤالء األطفاؿ غير مسجميف عند
الكالدة.
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- 71كعميو ،ترل المجنة أف تسجيؿ المكاليد ألطفاؿ السجينات يجعميـ مرئييف كيؤدم ىذا بالتالي إلى
حماية حقكقيـ مثؿ حقيـ في البقاء  ،الحؽ في التعميـ كالصحة الممكنة  .عالكة عمى ذلؾ  ،حتى
تتمكف األـ السجينة مف االنتصاؼ بحقكقيا بمكجب المادة  30المشار إلييا أعاله (التي ىي بصفة
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غير مباشرة مف حقكؽ الطفؿ)  ،يتعيف عمييا أف تثبت عالقاتيا األبكية مع طفميا .كقد يككف ىذا
أمر عسي ار إذا لـ يكف الطفؿ مسجال.
ن
- 5.2.2.2عممية التسجيل المجاني وسهولة الوصول :

- 72يجب أف يتـ تسجيؿ المكاليد مجانا مف خالؿ إجراءات التسجيؿ الشاممة التي يككف الكصكؿ إلييا،
بسيطة  ،سريعة كفعالة دكف تمييز أيًّا كاف نكعو  .30يجب كذلؾ السماح لمتسجيؿ المتأخر لممكاليد
مجانا أك مقابؿ رسكـ منخفضة.
- 73تكرر المجنة مكقفيا بأف التزاـ الدكلة الطرؼ بمكجب ميثاؽ الطفؿ األفريقي بضماف تسجيؿ جميع
األطفاؿ مباشرة بعد الكالدة  ،يغطي معالجة جميع القيكد كالعقبات الكاقعية التي تحكؿ دكف عممية
تسجيؿ المكاليد  .31تالحظ المجنة أف التسجيؿ المجاني لممكاليد ال يعني ببساطة إلغاء الرسكـ
المطبقة عمى تسجيؿ الطفؿ أك تكمفة الحصكؿ عمى شيادة الميالد .كلف يككف التسجيؿ المجاني
لممكاليد فعاالن ما لـ تتـ تمبية التكاليؼ المرتبطة بو مف الدكؿ األطراؼ التي تشمؿ التكاليؼ اإلدارية
مثؿ مكاتب التسجيؿ المدني ،ركاتب مكظفي السجؿ المدني  ،المكاتب ،كالمعدات (أجيزة الكمبيكتر،
االستمارات الكافية ،معدات التسجيؿ المتنقمة لمكصكؿ إلى المناطؽ النائية كالريفية  )...كتكاليؼ
التكعية .مف ناحية أخرل  ،ال يمكف القكؿ بأف تسجيؿ المكاليد يككف مجانا إذا كاف يتعيف دفع رسكـ
النقؿ الباىظة التكاليؼ لمكصكؿ إلى مكتب التسجيؿ المدني .كعميو

 ،تفسر لجنة تسجيؿ المكاليد

التسجيؿ المجاني ليشمؿ ما يترتب عمى سيكلة الكصكؿ كتكافر خدمات تسجيؿ المكاليد
لممستخدميف .إذا كانت رسكـ النقؿ مف كالى مكتب التسجيؿ المدني باىظة ،سيككف

إللغاء رسكـ

أثر ضئيؿ جدا عمى كفاءة ىذا النظاـ .حيث أف معدالت تسجيؿ المكاليد ستككف أقؿ حتما
التسجيؿ ن

اما تطبيؽ الالمركزية في خدمات تسجيؿ المكاليد كتكفير مرافؽ
في المناطؽ الريفية  .يككف لز ن
التسجيؿ المتنقمة في المناطؽ النائية.

- 74يجب عمى الدكؿ األطراؼ  ،عالكة عمى ما سبؽ  ،كضع آليات بديمة كمناسبة لضماف كصكؿ أنظمة
تسجيؿ المكاليد فعالن إلى أبعد األماكف مف أراضييا كيتعيف عمييا كذلؾ النظر في تسجيؿ المكاليد
مف خالؿ الكسائؿ المنتقمة أك اليكاتؼ المحمكلة حيث تغطي شبكات الياتؼ المحمكؿ معظـ
عمكما  .قد
المناطؽ ،إف لـ يكف كميا كحيث يككف استخداميا كاسع النطاؽ كأقؿ نفقة بيف السكاف
ن
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تشمؿ البدائؿ األخرل استخداـ الشبكات القائمة ،عمى سبيؿ المثاؿ يجب تدريب عماؿ الصحة عمى
طريقة الحصكؿ عمى إعالف الكالدة مف األبكيف كنقؿ المعمكمات المتعمقة بو إلى مراكز التسجيؿ .
يجكز استخداـ ىذه القناة كذلؾ لتسميـ شيادة الميالد كما يجكز لنظـ التسجيؿ المنتقمة استخداـ
قادة المجتمع المحمي في عممية جمع اؿبيانات الخاصة بتسجيؿ المكاليد بما في ذلؾ حشد عائالت
األطفاؿ غير المسجميف فضال عف تسميـ شيادات الميالد.
- 75تالحظ المجنة أف الدكؿ األطراؼ التي

قامت بكضع نظاـ تسجيؿ المكاليد كالتي تستخدـ الترابط

الحديث مع المستشفيات كالعيادات كالمستكصفات (إذا لزـ األمر) ،كالخدمات االجتماعية األخرل
مثؿ التعميـ كالصحة كاليكية الشخصية كالخدمات االنتخابية ،ككذلؾ مع

اؿمكاتب الكطنية الخاصة

لإلحصاءات ،حققت نتائج أفضؿ فيما يتعمؽ بتسجيؿ المكاليد أكثر مف تمؾ التي لـ تفعؿ ذلؾ .حيث
لـ يتكفر بعد الترابط الرقمي  ،تشجع المجنة نظـ التسجيؿ المدني الكطنية عمى إقامة تعاكف مع
المستشفيات كالعيادات كالمستكصفات فضال عف مكاتب اإلحصاء الكطنية لضماف التبادؿ الفكرم
لممعمكمات بغية ضماف السرعة في تبادؿ المعمكمات كتعظيـ فرص استرداد البيانات الضائعة أك
المفقكدة.
- 76يجب عمى الدكؿ األطراؼ كضع إطار قانكني لحماية البيانات الشخصية الحساسة التي تتضمف
تفاصيؿ تسجيؿ الكالدة كالبيانات اإلحصائية الحيكية األخرل .إف عممية حماية البيانات الشخصية
الحساسة ،سكاء تمت مف خالؿ الحاسكب أك يدكيا ،تثير التزاما إضافيا

بضماف النزاىة كالسرية

كتكافر البيانات .فالنزاىة في ىذا الصدد تعني أنو يجب أف تبقى البيانات أصيمة ككاممة كمحمية مف
أم تعديؿ أك تدمير طارئ كغير مقصكد .ينبغي أف تتسـ شيادات الميالد ببعض سمات األماف أك
السمات التي تمكف مف الكشؼ عف الغش أك التغيير أك كإجراء كقائي ضد الممارسات السيئة.
- 77تعني النزاىة كذلؾ سالمة أجيزة الكمبيكتر كالشبكات كالبرامج التي تشمؿ نظـ التسجيؿ المدني كالتي
يجب تأمينيا مف االختراؽ غير المصرح بو أك إمكانية تزكير البيانات .فالسرية تعني الحفاظ عمى
القيكد المفركضة عمى اؿكصكؿ المأذكف كاإلفصاح بما في ذلؾ حماية الحرمة الشخصية كبيانات
الممكية .يعني التكافر ضماف الكصكؿ في الكقت المناسب كالكصكؿ الذم يمكف االعتماد عميو في
استخداـ البيانات التي يجب أف تككف متكفرة كسيمة ا

السترجاع عند الحاجة .كحيث يتـ استخداـ

الممفات الكرقية ،يجب أف يتـ تخزينيا كفيرستيا بطريقة منيجية بغية استرجاعيا في نياية المطاؼ،
سكاء في تعديؿ البيانات أك تحديثيا  .يجب كضع اإلجراءات االحتياطية حتى ال تضيع البيانات
تماما في حالة تدمير المعمكمات األصمية نتيجة ألحداث تخريبية محتممة مثؿ الككارث الطبيعية
كالحركب كالحكادث ،كانقطاع التيار الكيربائي كاندالع الحرائؽ أك اليجمات.

- 78يجب عمى اإلطار القانكني أف يتناكؿ بشكؿ خاص قضايا تتعمؽ بمسؤكليات المكظفيف الداخمييف
الذيف ليـ الحؽ في الكصكؿ إلى البيانات أك معالجتيا عمى أساس يكمي مثؿ (السجؿ المدني،
المحفكظات ،النظافة أك مسؤكلي النظاـ) ،كالمكظفيف الخارجييف حيث تتـ االستعانة بمصادر
خارجية  ،خدمات تكنكلكجيا المعمكمات كمكردم الخدمات اآلخريف (مشغمي الشبكات المتنقمة؛
مقدمي خدمة اإلنترنت) .كفي جيات يتـ فييا نظاـ التسجيؿ المدني بالتعاكف أك

بالترابطمع

المستشفيات كالعيادات كالمكتب الكطني ؿإلحصاءات ك  /أك الككاالت الحككمية األخرل فضال عف
اإلطار القانكني لحماية البيانات الشخصية  ،يجب أف يكفر اإلطار القانكني كذلؾ المسؤكليات
لمعامميف في تمؾ الككاالت الذيف ليـ الحؽ في الحصكؿ عمى المعمكمات أك إعداد المعمكمات
الحيكية في مكضع القضية .يجب عمى اإلطار القانكني أيضا أف يكفر آليات الرقابة الالزمة
لضماف أمف كسالمة البيانات بشكؿ دائـ مع اتخاذ إجراءات فكرية في حالة كجكد أم تيديد أمني
ضدىا.
-5.2.2.3التسجيل الفوري بعد الوالدة:

- 79ينص الميثاؽ عمى تسجيع تسجيؿ كؿ طفؿ فكر كالدتو .كتفسر المجنة كممة "فك ار" عمى أنيا تعني
في أقرب كقت ممكف ،مع مراعاة الممارسات الثقافية كالمحمية المتعمقة باألمكمة كتربية األطفاؿ.
تعتقد المجنة أنو مف خالؿ "فك ار" بعد الكالدة ،يقصد كاضعك ميثاؽ الطفؿ األفريقي ضركرة تسجيؿ
المكاليد خالؿ أياـ أك أسابيع قميمة بعد الكالدة كليس شيك ار أك بعد سنكات .تكد المجنة بشكؿ خاص
استرعاء انتباه الدكؿ األطراؼ إلى أف التسجيؿ "بعد الكالدة فك ار" يجب أال تفسر عمى أنو يعني “في
غضكف فترة زمنية معقكلة بعد الكالدة" .إف

اؿتفسير أعاله لعبارة "بعد الكالدة فك ار" يجب أف

مككف

تكجييا فقط لمتشريعات الكطنية حكؿ تسجيؿ المكاليد كينبغي أف تشير إلى عدد األياـ التي يتـ مفىا
تسجيؿ الطفؿ بعد الكالدة .مف الكاضح األخذ في االعتبار أف العرؼ المحمي كالممارسة المتعمقة
بالفترة ما بعد الكالدة أف األميات ال يزلف دير الحبيس لفترة مف الكقت ،أك عندما يتـ تأخير مراسـ
التسمية لفترة قصيرة .
- 80ترل المجنة أنو ،كفقا لمممارسة الحالية ،يجب أف تفرض التشريعات حكؿ كجكب تسجيؿ كالدة الطفؿ
فكر عمى األبكيف في المقاـ األكؿ .ك بعبارة أخرل ،يجب أف يككف تسجيؿ األطفاؿ إلزاميا في
نا
القانكف  .تدرؾ المجنة المتطمبات الخاصة بتسجيؿ المكاليد التي قد يقدميا األبكاف  -بما في ذلؾ

النقؿ كالتكاليؼ المرتبطة بو .غير أف المجنة ترل أف تأثير المثبطات يمكف تخفيفو عف طريؽ إزالة
أك إلغاء الرسكـ األخرل المرتبطة بالتسجيؿ الفكرم ،التسجيؿ المتأخر أك الحصكؿ عمى شيادات أك
مقتطفات مف سجؿ المكاليد.
- 81يجب عمى الدكؿ األطراؼ ،في جميع األحكاؿ ،إعداد نفسيا لمتسجيؿ المتأخر إف لـ يحدث التسجيؿ
الفكرم لمطفؿ  .تشجع المجنة الدكؿ األطراؼ عمى تخصيص فترة زمنية قصيرة بعد الكالدة يتـ
فييا تسجيؿ الطفؿ كينبغي السماح لمتسجيؿ المتأخر مجانا ضمف ميمة مدتيا سنة كاحدة بعد
الكالدة .يجب أف يتـ التسجيؿ المتأخر أك تأخير التسجيؿ ،حتى كلك لـ يكف مجانا ،برسكـ رمزية.
كتشجع الدكؿ األطراؼ كذلؾ عمى تطبيؽ الرسكـ المتغيرة لمتسجيؿ المتأخر في المناطؽ الريفية
كالحضرية عمى أساس التفاىـ بأف المناطؽ الريفية سكؼ تستفيد مف رسكـ التسجيؿ المخفضة.
يتعيف عمى الدكؿ األطراؼ فتح مكاتب تسجيؿ المكاليد في جميع األماكف التي تتطمب خدمات
شيادة الميالد كعمى سبيؿ المثاؿ عند الدخكؿ في المدرسة ،أك عند التسجيؿ لبرامج التخفيؼ مف حدة
الضماف االجتماعي كالفقر.
- 82تالحظ المجنة الممارسة التي عمى أساسيا تككف التفاصيؿ المدكنة في سجؿ المكاليد أكثر اتساعا مف
تمؾ التيمتـ تدكينيا في الشيادة الصادرة

لألبكيف كأطفاليـ ا .عمى كجو الخصكص ،يجب حذؼ

التفاصيؿ التي قد تككف ضارة لمطفؿ أك تؤدم إلى الكصـ أك التمييز.
-5.3الحق فيالحصول عمى جنسية :المادة  )3( 6وااللتزام بمنع انعدام الجنسية :المادة )4( 6

- 83يكتسيالحؽ في التمتع باؿجنسية أىمية مركزية لالعتراؼ كاحتراـ حقكؽ اآلخريف كبالتالي فإف الكقاية
مف انعداـ الجنسية ،بما في ذلؾ انعداـ الجنسية لألطفاؿ ،ىك مبدأ أساسي مف مبادئ القانكف الدكلي
لحقكؽ اإلنساف .كعميو  ،ترل لجنة الخبراء أف "أحد األىداؼ الرئيسية مف المادة  ،6كال سيما المادة
 )4( 6مف ميثاؽ الطفؿ األفريقي ،ىك منع حاالت انعداـ الجنسية ".كالحد منيا .إف الشخص عديـ
الجنسية ىك الذم "ال يعتبر مكاطنا مف قبؿ أم دكلة في إطار عممية قانكنيا" :كىذا التعريؼ متكفر
في المادة  )1( 1مف اتفاقية عاـ  1954المتعمقة بكضع األشخاص عديمي الجنسية ،كتـ االعتراؼ
بيذا الكضع مف قبؿ لجنة الخبراء عمى أنيا تشكؿ جزنءا مف القانكف الدكلي  -العرفي
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- 84حتى كلك كانت الغالبية العظمى مف حقكؽ اإلنساف ال ترتكز رسميا عمى الجنسية ،فإف انعداـ
الجنسية المعترؼ بيا في الممارسة لو تأثير سمبي كعميؽ عمى احتراـ كاعماؿ حقكؽ اإلنساف
األخرل .إف الدليؿ الفعاؿ ؿلجنسية ( يتـ عادة مف خالؿ الكثائؽ التي تصدر ىا الدكلة) ىك األساس
الضركرم ك ليس ىذا فقط بالنسبة لممارسة حقكؽ المشاركة المدنية كالسياسية ،كلكف أيضا حرية
التنقؿ ،كالمشاركة في االقتصاد الرسمي،

كحؽ الحصكؿ عمى الحماية مف دكلة الجنسية عند

ما

تتعرض حقكؽ التمتع بحقكؽ اإلنساف لمخطر أك تككف ميدد ة .تالحظ المجنة أنو بالرغـ مف أف
الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ال تتضمف بصكرة محددة ما ينص عمى الحؽ في
التمتع بجنسية ّمأ ،نظرت المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب إلى حقكؽ القضايا التي تمس

الحؽ في الحصكؿ عمى الجنسية في عدد كبير مف االتصاالت بغية ضماف
المتعمقة بالجنسية في أفريقيا.
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مكاجية التحديات

ك تسميط الضكء عمى النتائج التي تكصمت إلييا خالؿ ىذه

الحاالت .اعتمدت المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب ق ار ار بشأف الحؽ في اكتساب الجنسية
في أبريؿ  2013كينص عمى ما يمي ]...[":الحؽ في الجنسية لكؿ إنساف ىك حؽ أساسي مف
حقكؽ اإلنساف كضمنيا في إطار أحكاـ المادة  5مف الميثاؽ األفريقي لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كىك
أساسي في التمتع بالحقكؽ كالحريات األساسية األخرل المنصكص عمييا في ميثاؽ األمـ المتحدة".
34

- 85في حيف أف حؽ التمتع ب اؿجنسية يصبح أكثر أىمية عندما االقتراب مف سف البمكغ كالرشد ،مف
األىمية بمكاف السعي الكتساب الجنسية لألطفاؿ .إنو ميـ كذلؾ ألف االعتراؼ الكاضح
بالجنسية منذ الكالدة أفضؿ ضماف لالعتراؼ بجنسية الكبار؛ كالجنسية ضركرية كذلؾ ألف
كخصكصا فيما يتعمؽ
الحقكؽ األخرل لألطفاؿ قد تككف مقيدة ما لـ يتـ اعتبارىـ مكاطنيف،
ن
بحصكليـ عمى التعميـ كالرعاية الصحية كالخدمات االجتماعية األخرل.

- 86كمف ثـ ليس مف قبيؿ المصادفة أف القضية األكلى التي قامت المجنة بالبث فييا ىي تفسير الجزء
المتعمؽ باألطفاؿ عديمي الجنسية في ميثاؽ الطفؿ األفريقي  .في حالة األطفاؿ النكبييف الكينييف
ذكرت المجنة ما يمي  ]...[ :ال يمكف المبالغة في تأكيد األثر السمبي العاـ النعداـ الجنسية عمى
األطفاؿ .كبما أنو ال ذنب ليـ في ىذا ،فإف األطفاؿ عديمي الجنسية غالبا ما يرثكف مستقبال يسكده
33
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األفرٌقٌة لحقوق االنسان واآلخرٌن ضد أنجوال ،البالغات  91/49 ،89/27و ،93/99المنظمة الدولٌة ضد التعذٌب واألخرى ضد رواندا ،البالغ رقم
 ،92/71اللجنة األفرٌقٌة للدفاع عن حقوق اإلنسان زامبٌا ،البالغ  98/211مؤسسة الموارد القانونٌة ضد زامبٌا ،البالغ  ، 2004 /292المعهد األفرٌقً
لحقو ق االنسان والتنمٌة فً أفرٌقٌا( نٌابة عن الالجئٌن السٌرالٌونٌٌن فً غٌنٌا ضد جمهورٌة غٌنٌا والبالغ رقم  02/246الحركة األٌفورٌة لحقوق
االنسان) .
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الغمكض .عمى سبيؿ المثاؿ .يفشمكف في االستفادة مف الحماية كالحقكؽ الدستكرية الممنكحة مف
قبؿ الدكلة كمنيا صعكبة السفر بحرية ،كصعكبة الكصكؿ إلى إجراءات العدالة عند الضركرة ،فضال
عف التحدم المتمثؿ في كجكد أنفسيـ في مأزؽ قانكني قد يعرضيـ لمطرد مف الكطف .إف انعداـ
مدمر بشكؿ خاص لألطفاؿ فيما يتعمؽ بحقكقيـ االجتماعية كاالقتصادية مثؿ الحصكؿ
الجنسية أمر ّ
عمى الرعاية الصحية كالتعميمية .كخالصة القكؿ ىنا ،ىك أف انعداـ الجنسية كطفؿ

يقكض بصفة

عامة مصالح الطفؿ عمى أحسف كجو.35
- 87مف ثـ ،تذ ّكر المجنة الدكؿ األفريقية أف الدكؿ ال تتمتع بسمطة تقديرية مطمقة في كضع قكاعد تتعمؽ
باكتساب الجنسية ،كلكف يجب عمييا فعؿ ذلؾ بطريقة تتفؽ مع التزاماتيا القانكنية الدكلية .كتشمؿ
ىذه العكامؿ ما نصت عميق المادة  ،6الفقرتيف (  )3ك (  )4مف ميثاؽ الطفؿ األفريقي ،ككذلؾ المادة
 4التي تنص عمى أنو "في جميع اإلجراءات التي تتعمؽ بالطفؿ كالتي يقكـ بيا أم شخص أك سمطة
يجب أف يككف االعتبار األكؿ منيا مصالح الطفؿ " .تكد المجنة كذلؾ استرعاء انتباه الدكؿ
األطراؼ إلى المادة  )2( 5مف ميثاؽ الطفؿ األفريقي التي تنص عمى أف "تتخذ الدكؿ األطراؼ في
ىذا الميثاؽ  ،إلى أقصى حد ممكف،

ضماف كحماية كتنمية الطفؿ" ،ك تالحظ

الحصكؿ عمى

الجنسية أمر حاسـ لقدرة الطفؿ عمى الكصكؿ إلى حماية الدكلة مف ىذا القبيؿ.
- 88تؤكد المادتاف  )3 ( 6ك (  )4مف ميثاؽ الطفؿ األفريقي عمى المبدأ الدكلي الثابت المنصكص عميو
في اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف  .تنص المادة  )1 ( 15عمى أف "لكؿ فرد حؽ التمتع بجنسية
ما" .كمع ذلؾ ،فإف الجمع بيف المكاد الفرعية ( )3ك ( )4مف المادة ( )6تكفر التزاما أكثر تحديدا مف
المادة  )1 ( 15مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف ذلؾ ألف ىذه المكاد الفرعية تطمب مف الدكؿ
األطراؼ "اعتماد جميع التدابير المالئمة ،داخميا كبالتعاكف مع الدكؿ األخرل ،حتى لكؿ طفؿ جنسية
عند كالدتو  .36كتعزز المادة  )4 ( 6مف ميثاؽ الطفؿ األفريقي تكفير حكـ شاـ ؿ حكؿ الحؽ في
الجنسية  ،كتنسؽ الميثاؽ مع المبدأ الكارد في اتفاقية عاـ

 1961بشأف خفض حاالت انعداـ

الجنسية " :إف الطفؿ الذم ال يتمتع بجنسية ىك الذم لـ يحصؿ عمى أم جنسية أخرل عند
الكالدة  -تككف لو جنسية الدكلة التي كاف ىك كلد فييا .كيؤكد ميثاؽ الطفؿ األفريقي مف جديد عمى
المسؤكلية المحددة ؿلدكلة التي كلد فييا الطفؿ في منح جنسيتيا لمطفؿ ،اذا لـ تكف لدل ىذا الطفؿ
جنسية أخرل.
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- 89كفكؽ كؿ شيء ،إف إدراج المادة  )4 ( 6في ميثاؽ الطفؿ األفريقي يمثؿ اعتراؼا مف قبؿ الدكؿ
األفريقية أف عدـ كجكد الحؽ في الجنسية ،ىك عدـ االعتراؼ بو كمشارؾ كامؿ في الحياة السياسية
كاالجتماعية في البمد الذم كلد فيو كعاش كؿ حياتو فيو .كظؿ ىذا الكضع في صميـ العديد مف
األزمات السياسية المستعصية كالصراعات األىمية في أفريقي ا .إف ضماف حصكؿ جميع األطفاؿ ،
الجنسية أثناء الكالدة ليس فقط ؿخدمة مصالح الطفؿ كما سيككف عميو عند بمكغو ،كلكف أيضا مف
أجؿ مصمحة الدكؿ األطراؼ في ىذا الميثاؽ.
- 90عند النظر في أىمية صياغة المادة  ،)3( 6ترل لجنة الخبراء في قضية األطفاؿ النكبييف الكينييفما
يمي  :تالحظ المجنة األفريقية أف المادة  )3 ( 6ال يق أر بشكؿ كاضح ،عمى عكس الحؽ في االسـ
الكارد في المادة  ،)1( 6أف "كؿ طفؿ لو الحؽ أثناء كالدتو في اكتساب جنسية" .كتشير ىنا فقط إلى
أف "كؿ طفؿ لو الحؽ في اكتساب جنسية" .كمع ذلؾ ،فإف القراءة اليادفة كتفسير األحكاـ ذات
الصمة لممادة  ])3 ( 6تكحي بقكة بأنو ينبغي أف يحصؿ الطفؿ  ،قدر اإلمكاف ،عمى الجنسية منذ
الكالدة .كيجب قراءة ىذا التفسير جنبا إلى جنب مع المادة

 4مف ميثاؽ الطفؿ األفريقي الذم

يتطمب أفق في جميع اإلجراءات التي تتعمؽ بالطفؿ التي يقكـ بيا أم شخص أك سمطة  ،يجب أف
تشكؿمصالح الطفؿ االعتبار األساسي.
- 91ككما ىك مبيف في القضية المشار إلييا أعاله  ،بحكـ ىذا التعريؼ "،إف الطفؿ ىك شخص لـ
يتجاكز 18سنة (المادة  2مف ميثاؽ الطفؿ األفريقي) .ال يمكف اعتبار أم قانكف أك سياسة أك
ممارسة تمزـ أنو يجب لألطفاؿ االنتظار حتى بمكغ  18سنة مف العمر قبؿ التقدـ لمحصكؿ عمى
الجنسية كال يمكف اعتبار ذلؾ جيدا كافيا مف جانب الدكلة الطرؼ
37

لمكفاء بالتزاماتيا في الميثاؽ

.كبالرغـ مف أف المجنة تقبؿ أف ىناؾ مجمكعة متنكعة مف النظـ القانكنية المعمكؿ بيا في أفريقيا

كالمتعمقة باكتساب الجنسية ،كتسمـ أنو يجب عمى السمطة التقديرية لمدكؿ األطراؼ اعتماد القكاعد
التي تتفؽ مع التقاليد كاالحتياجات  ،فإف ىذا التقدير يقتصر في نفس الكقت  ،عمى مبادئ القانكف
الدكلي لحقكؽ اإلنساف ،بما في ذلؾ ميثاؽ الطفؿ األفريقي .كىكذا ،تعتقد المجنة أنو يتعيف عمى
الدكؿ األطراؼ اتخاذ تدابير قانكنية كغيرىا لضماف الحصكؿ عمى الجنسية عند الكالدة ليس فقط
عمى أساس النسب مف مكاطف دكف قيكد (مثؿ الحد مف نقؿ الجنسية إلى جيؿ كاحد فقط
لألطفاؿ الذيف كلدكا في الخارج) ،كلكف أيضا في بعض الظركؼ عمى أساس الكالدة في إقميـ الدكلة .
إف االلتزاـ بتخفيض إمكانية انعداـ الجنسية ىك االلتزاـ المييمف في خدمة مصالح األطفاؿ.

37

قضٌة األطفال النوبٌٌن الكٌنٌٌن  ،الفقرة . 42

- 92بينما قد تـ بالفعؿ النظر في قضية األطفاؿ الذيف كلدكا في األراضي التي ال تمنح جنسيتيا لدكلة
أخرل عند الكالدة كفقا لممادة

 ،)4 ( 6تالحظ المجنة أنو يككف مف الصعب إثبات مخاطر انعداـ

الجنسية :كىذا يعني ،أف ىذا الشخص ال يممؾ ،أك ال يحصؿ عمى جنسيتيا أك جنسية أخرل.
عالكة عمى ذلؾ  ،قد يككف مف غير المعقكؿ أف يتكقع مف لطفؿ الذم قد يككف لو الحؽ النظرم
لجنسية أخرل عمى اتخاذ الخطكات الالزمة الكتساب ىذه الجنسية .كبالتالي ،تشجع المجنة الدكؿ
األطراؼ عمى اتخاذ األحكاـ القانكنية – القائمة بالفعؿ في العديد مف الدكؿ األفريقية  -أف الطفؿ
المكلكد في ىذه الدكلة ألحد األبكيف (األـ أك األب) كلدا أيضا في نفس الدكلة يجب الحصكؿ
عمى جنسية تمؾ الدكلة عند الكالدة .عمى النحك المكصي بو بالفعؿ في قضية األطفاؿ النكبييف
الكينييف ،تعتقد المجنة أيضا أنو يتعيف عمى الدكؿ اعتماد أحكاـ تمنح األطفاؿ المكلكديف في
أراضييا الحؽ في اكتساب الجنسية بعد فترة اإلقامة التي ال تتطمب مف الطفؿ االنتظار لحيف بمكغ
سف الرشد قبؿ أف يتـ التأكيد عمى ىذه الجنسية .عالكة عمى ذلؾ ،يكفر عدد مف الدكؿ األفريقية
لألطفاؿ الذيف كلدكا في أراضي اآلباء كاألميات الذيف ىـ بصفة قانكنية كاعتيادية مقيمكف فييا

،

الجنسية عند الكالدة .تعتبر المجنة ىذا األمر مف أفضؿ الممارسات .عالكة عمى ذلؾ ،تشجع المجنة
الدكؿ األفريقية عمى تسييؿ عممية اكتساب الجنسية لألطفاؿ الذيف لـ يكلدكا في أراضييا كلكف
كصمكا إلييا كىـ أطفاؿ  ،كقضكا فييا الجزء األكبر مف طفكلتيـ .
- 93بالرغـ مف أف ىذا الكضع يؤثر فقط عمى عدد قميؿ مف األطفاؿ  ،فإف المجنة تقترح أنو يتعيف عمى
الدكؿ األطراؼ أف تضمف أف قكانينيا الخاصة بالجنسية تنص عمى منح الجنسية لألطفاؿ الذيف
كلدكا عمى متف سفينة أك طائرة تحمؿ عالمة تمؾ الدكلة أك سجمت فييا كاعتبارىـ أطفاال كلدكا في
أراضي تمؾ الدكلة .
الجنسية ومبدأ عدم التمييز:

- 94في عممية كضع قكاعد الجنسية ،يتعيف عمى الدكؿ األطراؼ التمسؾ بمبدأ عدـ التمييز المنصكص
عميو في المادة (  )3مف الميثاؽ  .عمى كجو التحديد ،يجب عدـ التمييز في جميع المعايير التي
كضعتيا الدكؿ بشأف اكتساب الجنسية مف قبؿ األطفاؿ عمى أساس "عنصر الطفؿ أك األبكيف أك
األكصياء القانكنييف" العنصر أك العرؽ أك المكف أك الجنس أك المغة أك الديف أك

الرأم السياسي أك

غيرقأك األصؿ القكمي أك االجتماعي أك الثركة أك الميالد أك أم كضع آخر " .كفقا لذلؾ ،تكصي
المجنة بأف الدكؿ األفريقية التي لدييا أحكاـ قانكنية تميز عمىأساسيذه األسباب مراجعتيا

حتى تحؿ

محميا أحكاـ غير تمييزية.
الجنسية وجنس األبوين:

- 95في سياؽ الجنسية ،تتعمؽ األرضية المشتركة لمتمييز بجنس

أحد األبكيف  .عمى مدل العقديف

الماضييف ،قاـ العديد مف البمداف األفريقية بتعديؿ قكانينيا إلزالة التمييز في الحقكؽ بيف الرجؿ كالمرأة
خصكصا فيما يتعمؽ بنقؿ الجنسية إلى الطفؿ .كفي ىذا الصدد ،تحث المجنة الدكؿ التي ال تزاؿ
تحتفظ بيذه األحكاـ المبادرة إلى إزالتيا"
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كينبغي ليذه اإلصالحات أيضا أف تشمإلزالةلتمييز القائـ

عمى كالدة طفؿ داخؿ أك خارج رابطة الزكاج .

الجنسية والمقطاء واألطفال المهجورون :

- 96تؤكد لجنة الخبراء عمى أىمية األحكاـ التي تضمف لألطفاؿ الميجكريف في إقميـ دكلة طرؼ
(المقطاء) اكتساب جنسية تمؾ الدكلة .تعتبر ىذه الشركط ميمة
عنيـ آباؤىـ ،أك الذيف ماتكا ،أك انفصمكا عف

حتى يحصؿ األطفاؿ الذيف تخمى

أبكييـ بسبب الحرب أك الككارث الطبيعية،

عمى

الجنسية كذلؾ .كتالحظ المجنة أف عددا مف القكانيف األفريقية ال محتكم عمى تمؾ األحكاـ كلكنيا
تنطبؽ في حاالت أخرل عمى الرضع  .تثني المجنة عمى الدكؿ التي اعتمدت القكانيف التي تنص
عمى منح الجنسية بمكجب ىذه األحكاـ كذلؾ ألطفاؿ أكبر سنا  .كما تحث الدكؿ ،كحد أدنى،
عمى منح الجنسية لجميع األطفاؿ الميجكريف  ،بما في ذلؾ أكلئؾ الذيف (في الكقت العثكر عمييـ)
ال يستطيعكف تكفير معمكمات دقيقة حكؿ ىكية آبائيـ أك أماكف كالدتيـ .
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الجنسية وعممية تبني األطفال واألطفال في أوضاع مماثمة:

- 97يجب منح طفؿ تـ إثبات نسبو مف خالؿ قرار صدر

عف المحكمة أك إجراءات مماثمة تتعمؽ

بعممية التبني  ،جنسية الكالد المعني شريطة أف تخضع العممية لإلجراء

ات اإلدارية المنصكص

عمييا قانكنا  .في حالة تبني طفؿ حيث العالقة األسرية مع عائمة الطفؿ لـ يتـ استبداليا تماما ،
يتعيف عمى الدكؿ األطراؼ تسييؿ عممية اكتساب الطفؿ جنسية األبكيف بالتبني .تالحظ المجنة في
ىذا الصدد أف ىناؾ العديد مف التقاليد المختمفة المتعمقة باالعتراؼ باألطفاؿ كتبنييـ داخؿ البمداف
األفريقية كأف اإلجراءات المحددة المطبقة في مثؿ ىذه الحاالت تختمؼ عف األخرل إلى حد كبير
كمع ذلؾ يجب أف تمتثؿ لمقتضيات المادة  24مف ميثاؽ الطفؿ األفريقي  .يككف المبدأ االساسي
الذم ينبغي احترامو في ىذا الصدد ىك المصالح الفضمى الكتساب الطفؿ جنسية الشخص الذم
ىك المسؤكؿ األكؿ عف رعايتو كاكتساب تمؾ الجنسية إذا كانت رىف االحتفاظ لفترة معقكلة حتى
إذا لـ تستمر العالقة بالتبني .

جنسية الطفل في حالة تغيير مكانة أبويه:

- 98استنادا إلى سياقات عديدة ،قد تتأثر جنسية الطفؿ بسبب التغيير في مكانة

أبكيو خاصة في

حاالت الزكاج  ،الطالؽ اك تغيير جنسية األبكيف .كبشكؿ عاـ  ،يككف مف مصالح اؿطفؿ إذا ما
أم إجراء مماثؿ  ،اف يكتسب
اكتسب أحد األبكيف الجنسية سكاء عف طريؽ ا ؿزكاج أك اؿتجنس أك ّ
الطفؿ كذلؾ تمؾ الجنسية  .كمع ذلؾ ،في حالة فقداف أحد األبكيف أك حرمانو مف الجنسية ،ال
بأم حاؿ مف األحكاؿ إذا فقد

مؤثر ىذا الفقداف أك الحرماف عمى الطفؿ كال ينبغي
ينبغي أف ُ
األبكيف أك حرما مف جنستيما أف يبقى الطفؿ بدكف جنسية  .أما في حاالت يقرر

فييا أحد

األبكيف التخمي عف جنسيتو ،تككف الدكلة تحت التزاـ عاـ بضماف حصكؿ الشخص المعني عمى
خاضعا
جنسية أخرل .كعندما يقرر أحد األبكيف التخمي عف الجنسية نيابة عف طفؿ قاصر (يككف
ن

م) .كفي ىذا ،مف
لممبدأ القائؿ  :بقدر ما يزيد سف الطفؿ بقدر ما يصبح االستماع إلى آرائو ضركر ا
األىمية بمكاف أف تضمف الدكلة الطرؼ حصكؿ الطفؿ عمى جنسية أخرل تجنبا النعداـ الجنسية.
المادة )4( 6

- 99تتطمب المادة  )4(6مف الدكؿ األطراؼ :ضماف اعتراؼ تشريعاتيا الدستكرية فعال بالمبادئ التي
ممنح الجنسية في
بمكجبيا يحؽ لمطفؿ اكتساب جنسية إقميـ الدكلة التي كلد فييا إذا كاف الطفؿ لـ ُ
كقت ميالده مف قبؿ أم دكلة أخرل كفقا لقكانينيا .ككما تـ ذكره أعاله ،تتمثؿ أىمية المادة )4 ( 6
في أنيا ذىبت إلى أبعد مف مجرد االلتزاـ العاـ
األطفاؿ عديمي الجنسية

مف قبؿ جميع الدكؿ األطراؼ بتخفيض نسبة

كفرض التزاـ آخر عمى الدكلة التي كلد فييا الطفؿ .لقد تـ العثكر عمى

صياغات مختمفة في العديد مف الصككؾ الدكلية األخر ل تشكؿ حجر الزاكيةؿلجيكد العالمية الرامية
لمنع حاالت انعداـ الجنسية.
إف تحديد ما إذا كاف قد منح الطفؿ جنسية دكلة أخرل عند الكالدة يتطمب ما إذا كاف الطفؿ اكتسب
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ىذه الجنسية مف أحد األبكيف عمى أساس النسب  .39يجب أف يتـ ىذا التحديد عمى أساس تحميؿ
قانكف الجنسية كما ىك التنفيذ بالنسبة لدكلة ( أك دكؿ ) الجنسية .يتعيف عمى الدكؿ كذلؾ التشاكر مع
سمطات جنسية األبكيف لتحديد ما إذا كاف يعتبر الطفؿ مف رعايا ذلؾ البمد أك البمداف .يجب كذلؾ
عمى الدكؿ أف تقبؿ بأف الطفؿ ليس مف رعايا دكلة أخرل إذا أقرت ىي بأنو مف رعاياىا.40 .
عند تطبيؽ المادة )4 ( 6مف الضركرم دراسة كضع الطفؿ .كليست كافية دراسة ما إذا كاف
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األبكيف عديمي الجنسية .في بعض األحياف قد يحمؿ أحد
يمكف إضفائيا عمى أطفاليما ،عمى سبيؿ المثاؿ

األبكيف أك كالىما جنسية معينة ال

 ،التمييز ضد المرأة فيما يتعمؽ بمنح الجنسية

لألطفاؿ أك بفرض قيكد عمى منح الجنسية لألطفاؿ المكلكديف في الخارج .كمف ثـ ،تالحظ لجنة
الخبراء أف األحكاـ القانكنية المتعمقة باكتساب طفؿ كلد في دكلة طرؼ جنسية ىذه الدكلة إذا كاف
األبكيف عديمي الجنسية ال تفي في حد ذاتيا بمتطمبات المادة .)4( 6
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راجع المبادئ التوجٌهٌة لمفوضٌة األمم المتحدة لشؤون الالجئٌن حول انعدام الجنسٌة رقم  :1تعرٌف ما ٌعنً مصطلح عدٌمً الجنسٌة فً المادة )1(1
من اتفاقٌة 1954بشأن االشخاص عدٌمً الجنسٌة
40
راجع المبادئ التوجٌهٌة لمفوضٌة األمم المتحدة لشؤون الالجئٌن حول انعدام الجنسٌة رقم  : 4كفالة حق كل طفل فً الحصول على الجنسٌة من
خالل .

-6سيل االنتصاف:
- 102يجب عمى الدكؿ األطراؼ اتخاذ كافة التدابير الالزمة لضماف سبؿ االنتصاؼ المناسبة كالمتاحة في
جميع الحاالت أك مزاعـ انتياؾ الحقكؽ فيما يتعمؽ با

السـ ،كتسجيؿ المكاليد ،كاكتساب الجنسية،

ككذلؾ االلتزاـ بمنع حدكث حاالت انعداـ الجنسية . .يجب عمى الدكؿ األطراؼ بصفة خاصة أف
تضع آليات لممراجعة اإلدارية كالقضائية لتمكيف األفراد مف الطعف في أم قرار يتعمؽ بحرمانيـ مف
أم حؽ مف الحقكؽ المنصكص عمييا في المادة  6مف ميثاؽ الطفؿ األفريقي .كتؤكد المجنة عمى
ضركرة كضع حكـ منص مشاركة األطفاؿ الذيف قد يتأثركف بأم قرار مف ىذا القبيؿ عمى النحك
الذم سبؽ تفصيمو في مكاف آخر مف ىذا التعميؽ العاـ.
-7التوصيات
الدور االستباقي الذي تمعبه الدول في تنفيذ المادة 6:
بينما تقع المسؤكلية الرئيسية لمتكفؿ بأف الطفؿ مسجؿ عند الكالدة عمى أبكيو أك مقدمي الرعاية،
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يجب عمى الدكؿ األطراؼ االضطالع بدكر فعاؿ في ضماف
تسجيؿ المكاليد في جميع أنحاء البالد

القيامبحمالت التثقيؼ كالتكعية بشأف

ككصكؿ الرسالة في ىذا الشأف إلى أكبر عدد ممكف مف

السكاف .إف االلتزاـ بأداء دكر استباقي لو ما يبرره بمكجب المادة

 20مف ميثاؽ الطفؿ

األفريقي .كتنص المادة عمى مسؤكليات األبكيف فيما يتعمؽ بتربية كتنشئة الطفؿ لكنيا تفرض عمى
الدكؿ األطراؼ كذلؾ عددا مف االلتزامات التي تيدؼ إلى استكماؿ دكر

األبكيف .عمى أم حاؿ ،

مطمكب بمكجب االلتزامات األكسع التخاذ تدابير خاصة لحماية
ا
يعد االلتزاـ باتخاذ خطكات استباقية
الطفؿ كضماف تمقي مصالحة العميا اىتماما رئيسيا في جميع األكقات .تجدر اإلشارة إلى التزامات
الدكلة االستباقية بإنشاء كصيانة نظـ التسجيؿ المدني الالمركزية التي تتسـ بكفاءة كفعالية حتى يتـ
في الكاقع تمكيف أكلياء األمكر مف تسجيؿ كالد ة أطفاليـ .كيجب أف مرتكز ىذا عمى أسس
مدركسة بصكرة جيد ة مف خالؿ التشريعات الحديثة التي تؤثر عمى تنفيذ المبادئ الكاردة في
ىذا التعميؽ العاـ كىك أيضا مؤشر ؿاللتزاـ بالدكر االستباقي مف قبؿ الدكؿ األطراؼ .

التنسيق:
باإلضافة إلى التدابير التشريعية لضماف تييئة جميع الظركؼ لتمتعالطفؿ بالحؽ في الحصكؿ عمى
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اسـ ،تسجيؿ المكاليد كاكتساب الجنسية  ،يجب عمى الدكؿ األطراؼ اتخاذ جميع الخطكات الالزمة
لضماف التنسيؽ السميـ بيف سمطة التسجيؿ المدني المركزية كغيرىا مف مكاتب السجؿ المدني في
جميع أنحاء البالد . .سكؼ تضمف تدابير التنسيؽ التعاكف السمس بيف جميع سمط

ات التسجيؿ

المدنية .كيجكز لمدكؿ األطراؼ أف تنظر في إنشاء ىيئة مشتركة بيف الككاالت لتنسيؽ أعماؿ جميع
الككاالت الحككمية كالخاصة فضال عف ككاالت األمـ المتحدة المشاركة في معالجة ىذه البيانا ت.

التوعية:
كجزء مف تدابير الحماية التي تفرضو ا الحالة الفريدة لألطفاؿ  ،تقع عمى عاتؽ الدكؿ األطراؼ
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بكائد تسجيؿ المكاليد .يجب بذؿ جيكد
مسؤكلية تنظيـ اؿحمالت لتكعية جميع مككنات سكانيا ف
خاصة الكصكؿ إلى الفئات السكانية الضعيفة كالمجتمعات األكثر ضعفا كالتييتعرض أطفالو ا لخطر
انعداماؿجنسية أك عدـ حمؿ كثائؽ شرعية إذا لـ يتـ تسجيميـ عمى النحك المحدد في ىذا التعميؽ .
بناء القدرات:
لتحقيؽ األداء في نظاـ تسجيؿ المكاليد كضماف تطبيؽ كحماية الحؽ في تسجيؿ المكاليد بشكؿ فعاؿ،
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يجب عمى الدكؿ األطراؼ تصميـ برامج تدريبية متكاصمة لمجيات المعنية المختمفة بما في ذلؾ
السجؿ المدني كالمشرعيف ،أعضاء الحككمة ،ككاالت إنفاذ القانكف ،العامميف المتحالفيف ،السمطة
القضائية كجميع العامميف في مجاؿ اإلحصاءات الحيكية عمى جميع المستكيات .كال ينبغي أف
مكظؼ السجؿ المدني فقط عمى الميارات الفنية المتعمقة بالتسجيؿ المدني كلكف أيضا عمى
ك
يقتصر
الجانب المتعمؽ بحقكؽ اإلنساف لتسجيؿ المكاليد .مف شأف

ىذا أف يعزز الشعكر المدني المتعمؽ

بالمسؤكليات المدنية ؿتسجيؿ كالدة األطفاؿ كتنمية البالد ككؿ .إف النيج القائـ عمى حقكؽ اإلنساف

في عممية تسجيؿ المكاليد يضع عاممي السجؿ المدني في حالة تأىب ؿتسجيؿ المكاليد ؾحؽ لجميع
األطفاؿ بما في ذلؾ المياجريف ،كاألطفاؿ الالجئيف كأطفاؿ طالبي المجكء مف بيف آخريف .
تالحظالمجنة أف مياـ تسجيؿ المكاليد تشكؿ في بعض الدكؿ األطراؼ عمالن إضافيا لممكظفيف
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المثقميف فعالن بالمياـ العادية الخاصة بيـ .يجب أف يككف عمؿ السجؿ المدني ،عمى مستكيات معينة
مف اإلدارة اإلقميمية ،كأف يككف لو كضع دائـ مع جميع االستحقاقات كما

ىك الكضع بالنسبة

لممكظفيف ذكم الميف الكاممة في الخدمة العامة.
يجب كذلؾ إطالع المسجميف المدنييف عمى جميع التحسينات كالتعديالت التي أدخمت عمى نظاـ
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التسجيؿ المدني .كما يجب كضع أدلة سيمة االستخداـ كتعميميا عمى جميع مستكيات التسجيؿ
المدني في جميع أنحاء البالد .يجب أف يككف التدريب مكجيا نحك الدعكة إلى خدمة العمالء ،كما
ىك متكقع مف المسجميف المدنييف .كيجب عمييـ اتخاذ مكاقؼ كدية تجاه األبكيف أك مقدمي الرعاية
الذيف يأتكف إلييـ لتسجيؿ أطفاليـ ،خصكصا عند تعامميـ مع األطفاؿ المعرضيف لمخطر كأكلئؾ
الذيف كلدكا لشعكبأصمية أك الالجئيف كطالبي المجكء كاألشخاص ذكم الكضع غير الشرعي.
يجب أف تستيدؼ برامج بناء القدرات كذلؾ المشرعيف
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كصناع السياسة مع التركيز بشكؿ خاص

عمىحقكؽ االنساف كتسجيؿ المكاليد كأىميتيما بالنسبة لمتنمية السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية
لمبمد .يجب أف تككف البرامج نظاما يعمؿ بشكؿ كامؿ كعالمي لتسجيؿ المكاليد

كتككف سيمة

الكصكؿ كفعالة .كيجب اف تككف البرامج في نفس الكقت متكاممة مع خدمات التسجيؿ المدني
األخرل كالككاالت الحككمية التي تستخدـ اإلحصاءات الحيكية .يجب أف تمعب دك ار أساسيا في
ضماف الحكـ الديمقراطي في البالد .عمى سبيؿ المثاؿ ،اإلبالغ عف العممية االنتخابية مف حيث عدد
السكاف المؤىميف لمتصكيت كالمؤىميف لتكلي المناصب المنتخبة .كمف كجية نظر اجتماعية
مكمالن لخدمات التسجيؿ المدني األخرل مثؿ االعالـ
كاقتصادية،يعد نظاـ تسجيؿ المكاليد عمال
ن
ككاالت الخدمات االجتماعية الحككمية  .كيكفر كذلؾ لككاالت الخدمات الحككمية تفاصيؿ حكؿ
المستفيديف الحالييف مف ا لخدمات ،فضال عف أكلئؾ الذيف لـ يعكدكا مؤىميف لمحصكؿ عمى ىذه
إما ألنيـ قد ماتكا أك أنيـ خرجكا عف نطاؽ سف المستفيديف منيا .يساىـ نظاـ تسجيؿ
الخدمات ّ
المكاليد الذم يعمؿ بشكؿ كامؿ في

تنفيذ برنامج إدارة اقتصادية رشيدة في البالد .كيكفركذلؾ

بيانات إحصائية دقيقة ألغراض التخطيط كلو كذلؾ ميزة في الحد مف الممارسات الفاسدة كممارسات
سكء اإلدارة في المكاتب العامة  .مف ناحية أخرل ،يؤدم االفتقار إلى بيانات دقيقة إلى إجراء
مسكحات غير ضركرية ككضع بيانات نكاتج غير مباشرة ،كبيانات قيد التقييـ كفكؽ التقييـ .كبما تـ
تحقيقو مف اإلدارة االقتصادية المحسنة كالبيئة المكاتية لتطبيؽ حقكؽ الطفؿ كاإلنساف ،تككف البالد

في كضع أفضؿ لجذب المستثمريف األجانب مما يؤدم في النياية إلى تعزيز تكفير فرص العمؿ
كالنمك االقتصادم .
 110ك-أخيرا ،يجب كذلؾ تكجيو برامج بناء القدرات نحك ككاالت إنفاذ القانكف مثؿ الشرطة  ،المدعيف
العاميف،الييئات التنظيمية ،اؿمسؤكليف مف ك ازرة الداخمية كأعضاءالسمطة القضائية .حيث أف نظاـ
تسجيؿ المكاليد الذم يعمؿ بشكؿ كامؿ يكفر حجة لميكية المكثقة

 ،يجب تدريب ككاالت إنفاذ

القانكف عمى كيفية الكصكؿ إلى بيانات اليكية أثناء التحقيقات كالمالحقات كالمحاكمات .
مف ثـ ،تدعك المجنة الدكؿ ػاؿطراؼ  ،بكجو خاص ،إلى القياـ بالتالي :
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( أ ) إنشاء أطر قانكنية كمكاءمتيا مع ىذا التعميؽ العاـ مف جميع النكاحي اؿـ ذككرة أعاله
(ب) إنشاء نظاـ فعاؿ كجيد اإلدارة  ،تتكفر لو

اؿمكارد  ،نظاـ متكامؿ كعالمي ،يمكف الكصكؿ إليو

لتسجيؿ المكاليد مجانا
(ج) إنشاء كحدة تنسيؽ مشتركة بيف الككاالت المسؤكلة عف االشراؼ عمى نظاـ التسجيؿ المدني المتكامؿ
برمتو
(د ) كضع سياسات كبرامج كاستراتيجيات كخطط عمؿ لنشر المعمكمات حكؿ أىمية تسجيؿ المكاليد في البالد؛
(ق) كضع سياسات كبرامج لتكفير التدريب المستمر لمختمؼ أصحاب المصمحة كتسجيؿ المكاليد بما في ذلؾ
أكضاع السياسة  ،المشرعيف  ،ككاالت إنفاذ القانكف  ،مكظفي السجؿ المدني فضال عف تخصيص مكاردكافية
لشراء المعدات الالزمة لمكاتب التسجيؿ المدني .
( ك ) احتراـ مبادئ القانكف الدكلي الذم يحث عمى تجنب انعداـ الجنسية كعمى كجو الخصكص كما ىك
مطمكب في المادة  ، )4(6بالنسبة لمطفؿ الذم لـ يحصؿ عمى الجنسية عند كالدتو مف أم دكلة اخرل كفقا
لقكانينيا كالذم يجب أف يكتسب جنسية دكلة اإلقميـ اؿتم ىك فييا أك قاؿ إنو كلد فييا.
(ز)عدـ التمييز عمى أساس" عنصر الطفؿ" أك

أبكيو أك عنصر األكصياء القانكنييف  ،العرؽ اك المكف أك

الجنس أك المغة أك الديف الرأم اؿسياسي أك غير اؿسياسي  ،األصؿ القكمي أك االجتماعي أك الثركة أك الميالد
أك أم كضع آخر" بما في ذلؾ كالدة الطفؿ خارج رابطة الزكاج.
(ح) كضع بند منص عمى منح األطفاؿ الميجكريف في إقميـ دكلة طرؼ ( المقطاء) جنسية تمؾ الدكلة.
(ط) تسييؿ الحصكؿ عمى الجنسية ؿألطفاؿ الذيف تـ تبنييـ مف قبؿ مكاطني تمؾ الدكلة.

(ل) تكفير الحماية ضد انعداـ الجنسية لألطفاؿ عندما يتغير كضع أحد

األبكيف أك كمييما بسب الطالؽ،

الزكاج ،الفقداف ،الحرماف أك التخمي عف الجنسية .
(ؾ) احتراـ حؽ األطفاؿ في التعبير عف رغباتيـ فيما يتعمؽ بالجنسية عندما يكبركف.

 112ت-ػدعك المجنة الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ اإلفريقي الى التعاكف مع الدكؿ األخرل كالمنظمات الدكلية
جنسيتف أك أكثر ،كاتخاذ اؿخطكات لضماف حصكلو عمى
ا
لتسكية الحاالت التي قد تككف لمفرد فييا
جنسية كاحدة فقط معترؼ بيا كعمى الكثائؽ التي تثبت جنسيتو.
-. 113مف أجؿ تعزيز التعاكف الدكلي ،تدعك المجنة المنظمات كالككاالت الدكلية العاممة في مجاؿ تعزيز
كحماية حقكؽ الطفؿ إلى تكسيع تعاكنيا لتشمؿ الدكؿ األطراؼ في تنفيذ القكانيف كالسياسات كالبرامج
كاالستراتيجيات الرامية إلى إعماؿ الحؽ في تسجيؿ المكاليد كاكتساب اؿجنسية .
عمى جميع المنظمات غير الحككمية  ،كمنظمات المجتمع المدني مثؿ مجمكعات الشباب ،المنظمات الدينية،
المنظمات النسائيةكالزعماء التقميدييف االضطالع بدكرىا في تعزيز كنشر الكعي حكؿ الحؽ في تسجيؿ
المكاليد .

