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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 

 لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية ممثل -كريم أتاسي  /السيد 

 العربية. الدول وجامعة العربية مصر جمهورية لدى الالجئين

 ة/السيد Blerta Alico –  المتحدة األمم لهيئة اإلقليمي المديرنائبة 

 المرأة. وتمكين الجنسين بين للمساواة

 وشمال األوسط الشرق منظمة اليونيسيف لمنطقة ،شوبو رشيد/ةالسيد 

  أفريقيا

 الحقوق المتساوية  أجل من العالمية الحملة - هارينغتون كاثرين/السيدة

 للجنسية

 احلضور الكبيم

عمال "المؤتمر العربي أي باسم جامعة الدول العربية أن افتتح معكم يشرفن
حول الممارسات الجيدة والفرص االقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في 

ولى بشراكة مثمنة ومقدرة مع مكتب الحصول على الجنسية" الذي ينعقد للمرة ال 
 ،مم المتحدة للمرأةلوهيئة ا ،لشؤون الالجئين لألمم المتحدة المفوض السامي

جل الحقوق أوالحملة العالمية من  ،(اليونيسيف)مم المتحدة للطفولة ومنظمة ال
 .المتساوية للجنسية

ولعل انعقاد هذا المؤتمر فيه الكثير من الرسائل الهامة في هذه المرحلة 
الحساسة التي تمر بها المنطقة العربية، والتي تواجه فيه تحديات غير مسبوقة في 

والتي قل ناتجة عن االرهاب والحروب والنزاعات المسلحة ال علىالتاريخ الحديث 
طفال والنساء في عدد من الدول كان لها انعكاسات سلبية كثيرة على وضع ال

على فرص لقاء الضوء إجل أالعربية، ومن هنا جاءت فكرة انعقاد هذا المؤتمر من 
التخاذ كافة التدابير لضمان قليمي اإل وشحذ االمكانات المتاحة على المستوىتعزيز 
 ادة ميالد وأوراق ثبوتية قانونية.شه علىكل طفل  حصول

من في الوقت الذي نواجه فيه تحديات كبرى لرأب الصدع لمحاولة تحقيق ال
طفال والنساء على وجه الخصوص من هذه التداعيات الغير وحماية الوالسلم 
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الجسدية والنفسية لعل فرصًا استثنائية تتولد  وجودهم وسالمتهم تطالانسانية التي 
الحقوق الممنوحة للمرأة وأفكارا جديدة تطرح وتغيير في بعض المواقف الثابتة تجاه 

 .وابنائها في منطقتنا العربية

 

 السةوات لالسادة

قضية ن قضية حماية الطفولة وضمان مستقبلها أتعتبر إن الجامعة العربية 
فضل دون أفال أمل في مستقبل  ،مةغد هذه ال ولوية من أجل ضمانأذات 

المنطلق عقدت الجامعة العربية اجتماعا  هذاومن  ،االستثمار في طفولة اليوم
بالتعاون مع  2016اكتوبر الماضي شهر حول قضية الهوية واالنتماء في للخبراء 

له عماأالذي طالب في نهاية و  ،المتحدة لشؤون الالجئين لألممالمفوضية السامية 
ونازحين  الجئينطفال ال منح تشريع عربي موحد يضمن بإصدارالدول االعضاء 

صلية وتمتعهم بحقوقهم جنسياتهم عند الوالدة وبطاقة هوية بجنسياتهم ال
والعمل على وكذلك ضرورة استحداث تشريعات  ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية

نسية والتي تضمن تسجيل كافة مراجعة وتفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بالج
طفال الغير مصحوبين بذويهم، وتلك طفال عند والدتهم بال استثناء، وكذلك الال

التشريعات التي تمكن المرأة من منح جنسيتها لبنائها وبالتوافق مع اتفاقيات 
 ي هذا الشأن.فوالمواثيق االقليمية والدولية 

ولعل هذا المؤتمر فرصة سانحة لعرض تجارب الدول االعضاء التي أحدثت 
عطاء المرأة الحق في منح الجنسية لوالدها حيث أن إجل أاصالحات تشريعية من 

ونأمل أن تأخذ  ،عضاء قد خطت خطوات مقدرة في هذا الشأنعدد من الدول ال
اتها على المستوى لظروفها وأولوي خرى نفس المنحى طبقاً عضاء الالدول ال
 الوطني.
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 احلضور الكبيم

الستثمار في أجندة التنمية ل" ةاستراتيجيإن الجامعة العربية تعمل على وضع 
قر مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب أوقد " 2030 الوطن العربيالطفولة في 

نفاذ حقضايا دماج إآليات والذي يتناول  ،العام لهاطار اإل قوقه ضمن حماية الطفل وا 
التي أخذت قضايا حماية حقوق الطفولة ضمن  2030جندة التنمية المستدامة أ

إنهاء إساءة والتي نصت على " (2) الغايةالسادس عشر  الهدفغاياتها في 
، "وتعذيبهم المعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الطفال

توفير هوية قانونية للجميع، بما في ى "من نفس الهدف والتي نصت عل (9)والغاية 
أن تخرج  بعين االعتبار ينآخذ"، 2030ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام 

 التفاقية الدولية لحقوق الطفل.يضا مع اأمتوائمة  االستراتيجية

ن جامعة الدول العربية وبالتعاون مع المفوضية السامية أجدير باإلشارة 
قد انتهت من وضع االستراتيجية العربية حول حماية  نة لشؤون الالجئيالمتحد لألمم

ونحن بصدد عرضها على  ،عضاءاالطفال الالجئين، وتم مراجعتها من قبل الدول ال
مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب في دوره القادمة، هذه االستراتيجية التي 

لى إلالجئين طفال اوضعت ضمن أولوياتها تعزيز نظم الحماية الوطنية ووصول ال
، وأخذت توصيات بأهمية سر والمجتمعات في حمايتهمودعم ال المتخصصةالخدمات 

زالة كافة القيود على تسجيل المواليد وسن وتفعيل التشريعيات التي تميز بين إ
 الجنسين.

 

 احلضور الكبيم

خيرة التي انعقدت في البحر الميت لقد أقرت القمة العربية في دورتها ال
   "2030الخطة االستراتيجية لتنمية المرأة "و "الن القاهرة للنهوض بالمرأةع"إ 2017

بالمساواة وتمكين  المعنيلتحقيق الهدف الخامس  التنفيذيةجندة العمل أبصفتها 
قليمي، ولقد أكدت هذه االستراتيجية على على المستوى اإل 2030ببلوغ عام المرأة 
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الفجوة بين النساء والرجال في جميع أهمية تطوير التشريعات الوطنية نحو سد 
لغاء  نظمة أوضرورة خلق بيئة تشريعية و  ،شكال التمييزأي شكل من أالمجاالت وا 

حقوق االنسان والتزامات الدول العضاء بالمواثيق  ئليات تتسق مع مبادآقانونية و 
سات تعديل السيا بأهميةيضا أقليمية والدولية في هذا الصدد، وقد أقرت العربية واإل

على التمييز ضد المرأة وبما يعجل بهدف تحقيق تمكين المرأة على  للقضاء والبرامج
 قتصادي واالجتماعي والسياسي.المستوي اال

 

لى كافة الجهات المشاركة في إال تقديم الشكر إفي نهاية كلمتي ال يسعني 
ثمن ون ،تنظيم هذا الحدث الهام الذي يتناول قضية أساسية وغير مطروقة من قبل

عاليًا هذه الشراكة القائمة بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لألمم 
مم المتحدة مم المتحدة للمرأة، ومنظمة الالمتحدة لشؤون الالجئين، وهيئة ال

، جل الحقوق المتساوية للجنسيةأوالحملة العالمية من ، للطفولة )اليونيسيف(
عضاء على وأن يخرج بتوصيات تحفز الدول ال ونتمنى لعماله كل النجاح والتوفيق

بية وتمكين النساء إلنفاذ خذ بها من أجل حماية مستقبل الطفولة العر تبنيها وال
 حقوقهم.


