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  "القانونية "االنتماء والهوية حول المؤتمر الوزاري

 

 التونسية رئيس الجمهورية سامي عنايةإشراف ب
 2018فبراير/ شباط  28

 تونس
 

 - الورقة المفاهيمية مشروع-
 

 الخلفية
قليمية هامة فضاًل عن التطورات اإلقليمية األخيرة التي تؤكد  يستند المؤتمر الوزاري إلى أطر عالمية وا 
أهمية االنتماء والهوية القانونية وحقوق المرأة في الجنسية. وينص الميثاق العربي لحقوق اإلنسان على أن 

جدول أعمال التنمية  يرسيين لجميع األشخاص الحق في التمتع بهوية قانونية وحياة كريمة، في ح
المستدامة لألمم المتحدة التزامًا دوليًا بتوفير الهوية القانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد بحلول 

. إن التأكد من أن جميع األطفال الالجئين مسجلين وتم توثيقهم عند الوالدة يؤكده أيضًا 2030عام 
"االستثمار في  مؤتمرعن  الصادرية لحماية األطفال الالجئين" إعالن الشارقة بشأن "المبادئ األساس

كإطار  مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العربمن ده ااعتمتم و  (2014 / تشرين أولأكتوبر) المستقبل" 
وثيقة "إعالن القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل  أكدت كما. الالجئيناألطفال عام استرشادي لحماية 
أهمية دراسة التحديات ووضع األطر للحلول،  "،2030تنمية المرأة العربية أجندة االستراتيجية التنفيذية 

تحقيق كما تضمنت االجتماعات المكرسة للمرأة في المنطقة العربية المؤتمر الوزاري األول حول "المرأة و 
لجامعة الدول العربية بين األمانة العامة ما الذي عقد بالتعاون و السالم واألمن في المنطقة العربية"، 

 .2016وهيئة األمم المتحدة للمرأة في سبتمبر/أيلول عام 
" الذي اعُتمد في اجتماع القانونيةاالنتماء والهوية أطفالنا مستقبلنا: ..وُتعد توصيات اإلعالن العربي "

تشرين  /أكتوبر 18-17اإلقليمي بعنوان "أطفالنا ... مستقبلنا: االنتماء والهوية "، والذي ُعقد في  الخبراء
ذات أهمية خاصة، فضاًل عن توصيات المؤتمر العربي األول بشأن الممارسات الجيدة  2016األول/ 

ر األمانة العامة والفرص اإلقليمية لتعزيز حقوق المرأة في الحصول على الجنسية، والذي ُعقد في مق
، والذي أكد من جديد على أهمية الوصول 2017 ولاأل/تشرين أكتوبر 2-1لجامعة الدول العربية في 

إلى الوثائق المدنية والمشاركة وتعزيز الممارسات الجيدة في مجال تعزيز حقوق المرأة في تحقيق المساواة 
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توصيات المؤتمرين األخيرين بصفة خاصة بين الجنسين في جميع قوانين الجنسية في المنطقة. وتشكل 
 المؤتمر الوزاري. هذا سيصدر عناألساس لإلعالن الذي 

 
فإن اإلرهاب واالحتالل والنزاعات المسلحة والحروب  ،المنطقة العربيةها ونظرًا للظروف التي تمر ب

وانعكاساتها من لجوٍء ونزوٍح قد وضعت األطفال في خطر أكبر من خالل زيادة التفكك األسري وتوقف 
عمل أنظمة التسجيل المدني في المناطق المتضررة من الصراع، وصعوبة تسجيل الزيجات والمواليد 

سري قد أدى إلى تزايد أعداد اأُلسر الالجئة والتي غالبًا ما تقودها المرأة الجدد، إضافة إلى أن التفكك األ
 بمفردها.

 
كما تشكل الحاالت اإلنسانية في بعض المناطق التي تعاني النزاعات المسلحة تحديات جديدة لتوثيق 

الصعوبات  الحالة المدنية، وتتعرض األسر النازحة داخليًا واألسر المتضررة من النزاع إلى العديد من
المتعلقة بالحصول على الوضع المدني ووثائق الهوية وتجديدها وتعويضها، ومن شأن عدم وجود وثائق 

تتبع األطفال ويعرقل مسألة  هوية أن يعرقل حرية التنقل، ومن ثم، يحد من إمكانية توفير السالمة،
زواج إلرث الممتلكات وتسجيل  المنفصلين عن ذويهم ولّم شملهم. وكثيرًا ما تحتاج النساء إلى شهادات

حواجز أمام تسجيل الزواج  يشكلونوالدة أطفالهن، إال أّن النزاع المسلح والحروب والنزوح في المنطقة 
ويؤدي إلى مزيد من الوالدات خارج إطار الزواج، وحدوث إشكاليات إضافية بما في ذلك العنف الجنسي 

 والعنف ضد المرأة.
 
 العربيةمنطقة اللممارسات الجيدة في ا

تبنت الدول في المنطقة العربية العديد من المعايير الدولية األساسية في مجال حماية األطفال، 
كالتصديق العالمي على اتفاقية حقوق الطفل والتصديق على نطاق واسع على العهد الدولي للحقوق 

لية لحقوق اإلنسان المتعلقة المدنية والسياسية، فضاًل عن االنضمام على نطاق واسع إلى الصكوك الدو 
بالحماية وسالمة األطفال. عالوة على ذلك، تعتبر المنطقة العربية موطًنا لتقاليد قوية وقديمة بشأن 

الميثاق العربي حماية األطفال واألسر والتي تتضح في مجموعة من الصكوك اإلقليمية والتي تشمل 
 ها.عهد حقوق الطفل في اإلسالم ، وغير و لحقوق اإلنسان 
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 واألطفال النساء لحماية ومبتكرة جديدة تشريعية تدابير تسنّ  قد العربية المنطقة دول من عددا أن والواقع
 للحفاظ والوثائق الجنسية على الحصول في بحقوقهم يتعلق ما ذلك في بما أفضل، نحو على واألسر
 مجهولي األطفال وجنسية هوية لحماية تشريعية أحكاماً  المنطقة دول جميع واعتمدت األسرة، وحدة على

 المنطقة في الدول من مجموعة أدخلت ذلك، إلى الوالدة. وباإلضافة عند ُتركوا الذين أو واليتامى الهوية،
وتقوم الدول في المنطقة العربية باتخاذ تدابير لضمان أن يبدأ كل طفل  .إضافية حماية تدابير العربية

 وتجدر .المعرضين للخطرحياته بشهادة ميالد وهوية قانونية، مع إيالء اهتمام خاص لحالة األطفال 
 بتطوير قامت دولو  المنطقة، أنحاء جميع في الجنسية قانون في هامة إصالحات سن تم أنه إلى اإلشارة
 ألطفالها. األم وطنها جنسية منح في الحقب لمرأةللسماح لها قوانين

 

 القانونية االنتماء والهويةلمؤتمر الوزاري حول ا
 المؤتمروالجمهورية التونسية جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين تعقد 

، وقوانين الجنسية بمشاركة الوزراء المعنيين بآليات المرأة والطفولة "القانونية االنتماء والهوية"حول الوزاري 
وممثلين عن وزارات الخارجية وكذلك وزارات الشؤون االجتماعية والعدل والداخلية، باإلضافة إلى 
، المنظمات اإلقليمية والدولية واآلليات المعنية بحقوق اإلنسان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني

  .واالكاديميين المختصين في هذا الشأن والخبراء
 

بصفته قضية "، القانونية "االنتماء والهوية العربي حوليهدف المؤتمر الوزاري إلى اعتماد اإلعالن 
لترسيخ مبادئ الحقوق االساسية للطفل، وحقه  في المنطقة العربية، سعياً األطفال لضمان مستقبل أساسية 

في الحصول على هوية قانونية والتسجيل عند والدته، وكذلك التعرف على الممارسات الجيدة في الدول 
لتعزيز حقوق المرأة في مجال الجنسية األعضاء من حيث سن التشريعات واتخاذ التدابير الالزمة 

وخاصة األسرة لجنسية والوثائق القانونية للحفاظ على وحدة في الحصول على ااألطفال لحماية حقوق و 
التي حالت ظروف اللجوء والنزوح من استخراج اوراق ثبوتية لهم وكذلك االطفال مجهولي الهوية األطفال 

  وااليتام او الذين تركوا عند الوالدة.
ية والمفوضية السامية لألمم بالتعاون بين جامعة الدول العرب حملة "أنا هنا"كما سيشهد المؤتمر إطالق 

حق كل طفل في المنطقة حقوق المرأة في مجا الجنسية و تؤكد علي المتحدة لشؤون الالجئين، والتي 
عند والدته واالوراق الثبوتية التي تحدد هويته، وتمتعه بكافة الحقوق  الجنسيةالحصول علي في العربية 

 والدولية.قليمية اإلالمكفولة له وفقًا للمعاهدات والمواثيق 
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 لمشاركونا
، وممثلين وقوانين الجنسية الوزراء المعنيين بآليات المرأة والطفولةالمؤتمر معالي السادة أعمال يشارك في 

 ،عن وزارات الخارجية وكذلك وزارات العدل والداخلية، باإلضافة إلى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة
والخبراء المنظمات اإلقليمية والدولية المعنية بحقوق اإلنسان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، و 

من مجالس الشورى أعضاء و  ،نيالبرلمانيواالكاديميين المختصين في هذا الشأن، فضال عن عدد من 
لوطنية لحقوق وممثلي جامعة الدول العربية من اإلدارات ذات الصلة، والمؤسسات االدول االعضاء، 

 .اإلنسان
 

 
 تاريخ انعقاد المؤتمر

 2018شباط  /فبراير 28يوم األربعاء الموافق  "القانونية االنتماء والهوية"يعقد المؤتمر الوزاري حول 
 الدول جامعةبالشراكة مع الباجي قائد السبسي،  رئيس الجمهورية التونسية، السيد/ سامي عنايةإشراف ب

 .والجمهورية التونسيةمم المتحدة لشؤون الالجئين السامية لألوالمفوضية  العربية


