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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثامنة والعشرون

 من جدول األعمال 3البند 
جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية تعزيز وحماية 

 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

 قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان  

  28/13  
تسجيل الوالدات وحق كل إنسان في أن يُعترف له بالشخصية القانونيةة 

 مكان في كل
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
 باملقاصد واملبادئ الواردة يف ميثاق األمم املتحدة، إذ يسرتشد 
حدددل كدددن إنسدددان يف لن يالدددرتة لدددن بال يف دددي  القانونيددد  يف كدددن  وإذ يؤكدددد مدددن جديدددد 

مكان، وهو حل من وص علين يف صكوك منها اإلعالن اللاملي حلقوق اإلنسان، واللهد الدويل 
، واالافيددد  حقدددوق األشددديفاص ذو  اخلددداص بددداحلقوق املدنيددد  والسياادددي ، واالافيددد  حقدددوق ال لدددن

 اإلعاف ، وصكوك دولي  لخرى ذات صل ،
إىل التزام الدول بتسجين مجيع األطلال فور والدهتم، دون متييدز مدن ل  ندو ،  وإذ ي ري 

على النحو املن دوص عليدن يف اللهدد الددويل اخلداص بداحلقوق املدنيد  والسياادي ، واالافيد  حقدوق 
ال لن، واالالافي  الدولي  حلماي  حقوق مجيع اللمال املهاجرين ولفراد لارهم، وال كوك الدوليد  

 ات ال ل  اليت هي لطراة فيها،األخرى ذ
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يسددتند إىل اابددا   ددس لتسددجين الددوالدات فدداقم علددى حقددوق اإلنسددان،  بأمهيدد وإذ يسددل م  
االلتزامددات والتلهدددات الدوليدد  املتللقدد  سقددوق اإلنسددان واملوجهدد  مددن الناحيدد  اللمليدد   ددو الزيددز 

 ومحاي  حقوق اإلنسان، 
حقدوق ال لدن وهريهدا مدن اهيادات املن دأة ا جلند  باجلهود املتواصل  الديت ابد هوإذ يرحب  

مبوجدددب ملاهددددات، مدددن لجدددن المددديم اسدددجين الدددوالدات، بواددداقن منهدددا مدددثال  إصددددار اوصددديات 
 ال دد، موجه  إىل الدول على ن اق وااع يف ه ا

إىل القرارات اليت اعتمدهتا اجلملي  اللام  وجملدس حقدوق اإلنسدان ودعتدا فيهدا وإذ ي ري  
ضدددمان اسدددجين مجيدددع األطلدددال فدددور والدهتدددم، دون متييدددز مدددن ل  ندددو ، و خرهدددا فدددرار الددددول إىل 
 21 املدددؤر  22/7، وفددرار اسلددس 2014كددانون األول/ديسددم    18املددؤر   69/157اجلمليدد  
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بأمهيددد  اسدددجين الدددوالدات، مبدددا يف ذلددد  اسدددجين الدددوالدات املتدددأخر وإصددددار  وإذ ياسدددلم 
 ،وايل  إلااح  اجن رمسي لوجود اللرد واالعرتاة لن بال يف ي  القانوني شهادات امليالد، ك

ألن األفدددراد هدددري املسدددجل  ال ااتددداا هدددم ادددوى إمكانيددد   ددددودة،  وإذ يالدددرن عدددن فلقدددن 
 ،  هدددددمملكلولدددددق اااتددددداا هدددددم ل  إمكانيددددد ، للوصدددددول إىل اخلددددددمات وللتمتدددددع  ميدددددع احلقدددددو  ال لو
دة ال ديفخ خ دوة فاققدد  األمهيد  لتلزيدز ومحايدد  مجيدع حقددوق يضدع يف اعتبدارأ لن اسددجين وال وإذ

اإلنسددان اخلاصدد  بددن، ولن األشدديفاص الدد ين ال ااسددجن والدهتددم لكثددر عرضدد  للتهمددي  واإلف ددا  
 والتمييز واللنف وانلدام اجلنسي  واالاتغالل والتلسف،

و براددددوم بددددأن اسددددجين الددددوالدات جمانددددا  واسددددجين الددددوالدات املتددددأخر جمانددددا  لوإذ ياسددددل م  
منيفلضدددد  هددددو عن ددددر مددددن عناصددددر ننددددام اسددددجين األحددددوال املدنيدددد  ال ددددامن الدددد   ييسددددر مجددددع 
اإلح ا ات احليوي  والتيف يط الللال وانلي  ال امس والسيااات الرامي  إىل الزيز احلكدم الرشديد 

 ،وبلوغ األهداة اإلمناقي  املتلل عليها دوليا  
ليد اإلفليمدددي لتلمددديم اسدددجين الدددوالدات، بددداجلهود املب ولددد  علدددى ال دددوإذ يسدددل م ليضدددا   

يف ذلددددد  عقدددددد اسدددددجين األحدددددوال املدنيددددد  واإلح دددددا ات احليويددددد  يف  اددددديا وا ددددديط اهدددددادئ  مبدددددا
 ،2024-2015فريقيا لللرتة ل، وعقد اسجين األحوال املدني  يف 2024-2015 لللرتة

اإلعدددالم بدددأن املننمدددات هدددري احلكوميددد  واجلمليدددات املهنيددد  وواددداقط وإذ يسدددل م كددد ل   
والق ا  اخلاص واجلهات األخرى اللاعل  يف استمع املدين، مبا فيهدا الد  امللنيد  بال دراكات بد  
الق اع  اللام واخلاص، ميكن لن اسهم بدورها يف حتس  والزيز الوعي استملي بأمهي  اسجين 

 الوالدات على  و يلكس األولويات واالارتاايجيات الوطني ،
ألندددن، رهدددم اجلهدددود املسدددتمرة لزيدددادة امللددددل اللددداملي لتسدددجين  لقدددنفعدددن  يالدددرن -1 

مليون طلن دون ان اخلامس  مل ااسجن والدهتدم يف تتلدف  230الوالدات، ال يزال هناك فراب  
 ل ا  اللامل، وفقا  ملننم  األمم املتحدة لل لول ؛ 
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وبغددا الننددر  الدددول بالتزامهددا بتسدجين الددوالدات دون متييددز مدن ل  نددو  ياد ك ر -2 
عن وضع والد  ال لن، وي ك رها ليضدا  بدأن املواليدد ينبغدي لن ياسدجلوا فدور والدهتدم ولن اسدجين 

 الوالدات املتأخر ينبغي لن ينح ر يف احلاالت اليت يتل ر فيها اسجين الوالدة دون ذل ؛
بتقريددر ملوضددي  األمددم املتحدددة السددامي  حلقددوق اإلنسددان ب ددأن اسددجين يرحددب  -3 
دات وحددل كددن إنسددان يف لن يالددرتة لددن بال يف ددي  القانونيدد  يف كددن مكددانالددوال

، الدد   يو ددل (1)
احلددواجز اللديدددة الدديت الددرتت المدديم اسددجين الددوالدات واملماراددات اجليدددة الدديت اعتمدددهتا الدددول 

 للوفا  بالتزامها بضمان اسجين الوالدات؛
سددجين الددوالدات بالدددول لن ان دد  لو اوطددد املؤاسددات املسددؤول  عددن ايهيددب  -4 

واحللدددداى علددددى هدددد أ السددددجالت واأمينهددددا علددددى مجيددددع املسددددتويات، ولن اكلددددن التدددددريب املالقددددم 
ملدوفلي التسددجين، ولن   ددخ هددم مددا يكلددي مدن املددوارد الب ددري  والتقنيدد  واملاليدد  ألدا  واليددتهم، 

دة عدددها ولن الزز، سسب االفتضا ، إمكانيد  الوصدول إىل مرافدل اسدجين الدوالدات، ادوا  بزيدا
لو بوادداقن لخددرى مثددن اليدد  مددوفل  متنقلدد  لتسددجين الددوالدات يف املندداطل الريليدد ، مددع إيددال  
االهتمددددام للتسددددجين علددددى صددددليد استمددددع ا لددددي، وإذكددددا  الددددوعي استملددددي، واللمددددن علددددى الت ددددد  

 والدات؛للحواجز اليت اواجهها اللاات املهم  ، ك و  اإلعاف ، يف الوصول إىل خدمات اسجين ال
لن اتيفددد  التدددابري املالقمدد  كافددد  حللدد  ومحايدد  ادددجالت  ليضددا  بالدددول يهيددب  -5 

األحددددوال املدنيدددد  ب ددددورة داقمدددد  ومنددددع ضددددياعها لو اللهددددا جددددرا  حدددداالت ال ددددوارئ لو النزاعددددات 
 املسلح ؛ 
لن اكلن اسدجين الدوالدات جماندا ، مبدا يف ذلد  اسدجين  ك ل بالدول يهيب  -6 

انا  لو براوم منيفلضد ، عدن طريدل إجدرا ات اسدجين شدامل  وميسدرة وبسدي   الوالدات املتأخر جم
 واريل  وفلال  ودون متييز من ل  نو ؛ 

بالددول لن الدزز باادتمرار الدوعي بأمهيد  اسدجين الدوالدات علدى ال  دلاد  يهيب -7 
الدات، الوطين واإلفليمي وا لدي، بأاداليب منهدا اننديم محدالت عامد  للتوعيد  بأمهيد  اسدجين الدو 

بالتلدداون مددع مجيددع اجلهددات اللاعلدد  ذات ال ددل ، لكلالدد  الوصددول الللددال إىل خدددمات التسددجين 
 والتمتع سقوق اإلنسان؛ 

لن اكلددددن لال ي ددددكن عدددددم اسددددجين الددددوالدة لو عدددددم  ليضددددا   بالدددددول يهيددددب -8 
 دل  احل ول على شهادة مديالد عقبد  حتدول دون الوصدول إىل اخلددمات والد امس الوطنيد  ذات ال

 والتمتع هبا، وفقا  ألحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛
الدول على حتديد وإزال  اللقبات املادي  واإلداري  واإلجراقي  ول  عقبات  حيث -9 

لخددرى حتددول دون الوصددول إىل خدددمات اسددجين الددوالدة، مبددا يف ذلدد  التسددجين املتددأخر، وإيددال  
__________ 

(1) A/HRC/27/22. 
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املت دل  بداللقر واإلعافد  وندو  اجلدنس واجلنسدي  والت درد  االهتمام الواجب إىل لمور منها اللقبدات
 واألمي  وايافات االحتجاز، وإىل األشيفاص ال ين يواجهون لوضاعا  ه  ؛

الدول واجلهات األخرى صاحب  امل لح  إىل اللمن على ضدمان المديم يدعو  -10 
، مبددا يف ذلدد  عددن اسددجين الددوالدات بوادداقن ا ددمن ابددادل املماراددات اجليدددة واملسدداعدة التقنيدد 

 طريل االاتلرات الدور  ال امن وهريأ من  ليات جملس حقوق اإلنسان ذات ال ل ؛
الددددول علدددى طلدددب املسددداعدة التقنيددد ، إذا افتضدددى األمدددر، مدددن هيادددات  ي دددجع -11 

األمم املتحدة ووكاالهتا وصناديقها وبراجمهدا ذات ال دل ، ومدن هريهدا مدن اجلهدات امللنيد  صداحب  
ي  الوفا  بالتزامها بتسدجين الدوالدات كواديل  الحدرتام حدل كدن إنسدان يف لن يالدرتة امل لح ، بغ

 لن بال يف ي  القانوني  يف كن مكان؛
هيادات األمدم املتحددة ووكاالهتدا وصدناديقها وبراجمهدا ذات ال دل  وهريهدا مدن  يددعو -12 

لتقنيددد ، بندددا  علدددى طلبهدددا، اجلهدددات امللنيددد  صددداحب  امل دددلح  إىل التلددداون مدددع الددددول بتقدددد  املسددداعدة ا
 وي لب إليها ضمان عدم الرت األشيفاص ال ين مل ااسجن والدهتم للتمييز يف ل  من براجمها؛

لددددعم اجلهدددود الوطنيددد  الراميددد  إىل ضدددمان المددديم  بأمهيددد  التلددداون الددددويليسدددل م  -13 
 اسجين الوالدات؛

املتحدددة وهريهددا مددع األمددم إىل امللددوت السددامي لن حيدددد فددرص التلدداون  ي لددب -14 
من وكداالت األمدم املتحددة وصدناديقها وهيااهتدا، ومدع اجلهدات امللنيد  األخدرى صداحب  امل دلح ، 
ولن يغتددددنم هبمدددد  هدددد أ اللددددرص لتلزيددددز السيااددددات والدددد امس القاقمدددد  اهادفدددد  إىل المدددديم اسددددجين 

لدايري الدوليد  الوالدات ومجع اإلح ا ات احليوي ، وضمان ااتناد ه أ السيااات وال امس إىل امل
ولخدد ها لفضددن املماراددات يف احلسددبان، وانليدد ها وفقددا  اللتزامددات حقددوق اإلنسددان الدوليدد  ذات 
ال ددل ، وي لددب إىل امللددوت السددامي ليضددا  لن يلددد  اقريددرا  عددن اجلهددود املب ولدد  يف هدد ا ال دددد، 

 لتقدمين إىل جملس حقوق اإلنسان يف دوران الثالث  والثال  ؛
 يننر يف ه أ املسأل  وفقا  ل نامس عملن السنو .لن  يقرر -15 
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 ]اعتامد دون ا ويت.[
    

 


