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 العربي االعالن
 "أطفالنا مستقبلنا :االنتماء واهلوية"

 

 
 

، والمنظمات اإلقليمية بالدول العربية وحماية حقوق االطفال الوطنية المعنية بالطفولةاالليات  ممثلو نحن   
الذي "،هوية"أطفالنا مستقبلنا: االنتماء والاإلقليمي حول جتماع الالمشاركون في ا والخبراء المعنيون  والدولية

إدارة المرأة واألسرة والطفولة والمفوضية السامية لألمم  -جامعة الدول العربية بالتعاون والتنسيق بين انعقدت اعماله
، بمقر األمانة لجامعة الدول 2016أكتوبر /تشرين أول  18و 17ون الالجئين، وذلك خالل يومي المتحدة لشؤ 

 العربية، 

 قطاع الشؤون االجتماعية
 إدارة المرأة واألسرة والطفولة
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ل المبادئ األساسية لحماية األطفال الالجئين"، الصادر عن مؤتمر "االستثمار في تنفيذًا إلعالن الشارقة" حو و  
للجنة وقف العنف "، وتنفيذًا للتوصية الصادرة عن االجتماع الثالث عشر (2014)أكتوبر/ تشرين أول " المستقبل

الطفال في ظل الطلب من األمانة الفنية عقد اجتماع اقليمي حول اوضاع اوالتي نصت على:  "ضد االطفال
اللجوء والنزوح بالتعاون مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، والمنظمات اإلقليمية والدولية 

عادة ربط العالقات  ،المعنية تأخذ بعين االعتبار حق األطفال الالجئين في الحصول على شهادات وأوراق ثبوتية وا 
لوقوف على احتياجات الالجئين وتقديم الخدمات الصحية وخدمات الدعم األسرية ودعم الزيارات للمخيمات بهدف ا

 النفسي والمعنوي لهم.

رساء حقوق األطفال إلست أعماله ر  ك   ذيالو  االجتماعجلسات  خالل المداوالتو  قشات االمن بناء علىو     
 واللجوءضع النزوح و في  تحميهمتَضمن حقوقهم و خطط عمل و  ستراتجياتالتبني  سعياً  الالجئين وحمايتهم

عدد من الدول العربية  تشهده واالرهاب واالحتالل الذي  اعات المسلحةلنز ابسبب التحديات الراهنة  مواجهةفي 
سفر عنها من للنزاعات وما ي والتداعيات السلبية أن األطفال هم من يتحملون العبء األكبر جلياً صبح أو 

 ، اللجوء والنزوحاوضاع 

رسه اإلعالن العالمي طبقًا لما ك عترف بشخصيته القانونيةفي أن ي   كل إنسانأكيد حق تعلى  منا وحرصا    
تضمنت حقوق الطفل التي ل الدولية تفاقيةاال فيوبما ورد  ،الدول األعضاء ، وصادقت عليهلحقوق اإلنسان

ة والديهم حق جميع األطفال في الحصول على اسم واكتساب جنسية ومعرف :منها (8و 7رقم ) تينفي الماد
 ،وتلقي رعايتهما

ذ نشير و     ادي الي  قداالستقرار واالحتالل  مأمد الصراعات والنزاعات وظروف عد طال ه كلماإلى أنا 
حقوق وسالمة األطفال  يهدد االمر الذيوالنازحين في المنطقة العربية وخارجها  الالجئيناعداد  ازدياد

 ،الجنسيةو  ،هويتهاالتي تحدد القانونية ظل غياب الوثائق في  تزداد معاناتهاوالعائالت المتضررة التي 
 وأشهادات ل في المستقبل غير حاملي األطفال منضائعًا  جيالً  سيخلق الذي األمر ،االجتماعيوالوضع 

 .لالستغالل بكافة أشكاله يعرضهم مماأوراق ثبوتية 

ذ  ألشخاص في الحصول على هوية حق جميع ابالميثاق العربي لحقوق اإلنسان على ما جاء في  نؤكدوا 
الزمة لامبادئ الشارقة المتعلقة بحماية األطفال الالجئين التي تحدد التدابير وب، كريمةقانونية وحياة عائلية 
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التنمية المستدامة التي وضعتها األمم المتحدة،  أجندة، و القانونية بكافة حقوقهملضمان تمتع األطفال الالجئين 
 ،2030قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد بحلول عام الهوية ال رتوفيب تلزم الدولوالتي 

دراكًا منا بأهمية تعزيز حقوق األطفال  تدابير خاصة لتعزيز أنظمة  اتخاذعلى نؤكد وحمايتهم الالجئين وا 
 من،نعدام األاظروف الصراعات والكوارث و و  ،األزماتاالرهاب المسلح، و التسجيل المدني المتضررة جراء 

بما في ذلك  المهمشاتوتعزيز حماية النساء  ،االسرة للحفاظ على وحدة الزواج  حاالت تسجيل وضرورة
، المنظمة لذلك وانفاذ حقوقهم االساسية طبقا للمواثيق الدوليةاألرامل واللواتي ف صلن قسرًا عن أزواجهن، 

 .ووضع البرامج الخاصة بصحة المرأة

حالل السلم في المجتمعات العربية وضمان يطالب المشاركون بإنهاء حالة  حق الطفل في المنطقة الحرب وا 
في األطفال حماية المجتمع الدولي لتحمل كامل مسؤولياته تجاه  ودعوةالعربية في البقاء والنماء والحماية، 

في مناطق النزاع خاصة في فلسطين وسوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال، من خالل و  المنطقة العربية
حماية األطفال استنادًا إلعالن الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن حماية  تفعيل القرارات والقوانين التي تكفل

عالن الجم1974 لعامالنساء واألطفال في حاالت الطوارئ والنزاعات المسلحة  عية العامة بشأن حقوق ، وا 
 كوالت االختيارية الملحقة باالتفاقية، و ، والبروت1989الدولية لحقوق الطفل لسنة  ة، واالتفاقي1959الطفل لسنة

 

 :التاليعلى نؤكد 

لتنظيم اوضاع الالجئين في  جية العرب اعتماد االتفاقية العربيةالطلب الى مجلس وزراء الخار اهمية  .1
 لالجئين. 1951االنضمام الي اتفاقية الدول االعضاء على حث و  ،المنطقة العربية

االستراتيجية " العمل على اعتمادادارة المرأة واالسرة والطفولة –الطلب من جامعة الدول العربية  .2
العربية لحماية االطفال في وضع اللجوء والنزوح، وعرضها علي مجلس وزراء الشئون االجتماعية 

اعتبارها الخطة التنفيذية لحماية االطفال وضمان حقوقهم في ظل العرب في أقرب فرصة ممكنة ب
 اللجوء والنزوح.

اصدار تشريع عربي موحد يضمن منح االطفال  العمل على الطلب الي جامعة الدول العربية .3
ومنحهم بطاقة هوية بجنسيتهم االصلية من دون استثناء  جنسيتهم عند الوالدةالالجئين والنازحين 
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التي يلجأون اليها مع تمتعهم بالحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية لحين عودتهم  الدول العربية
 .الى دولهم االصلية

القوانين الوطنية المتعلقة بالجنسية  مراجعة وتفعيل و  تشريعات استحداثالدول االعضاء الطلب الي  .4
 طفال غير المصحوبين، وكذلك االبال استثناء والتي تضمن تسجيل كافة االطفال عند والدتهم

بالتوافق مع االتفاقيات والمواثيق الدولية و ها، ئبناي تمكن المرأة من منح جنسيتها أل، وتلك البذويهم
 في هذا الشأن.

 بذويهم حث الدول االعضاء علي انشاء نظم حماية لألطفال الالجئين وخاصة غير المصحوبين  .5
تفعيل هذه  والعمل علىلدعم النفسي والمعنوي لهم، والتأكيد علي تأمين احتياجات االطفال وتقديم ا

 النظم بشكل سريع وفعال.
المقيمين علي اراضيها حقوقهم  الفلسطينيينمنح الالجئين بالدول االعضاء التأكيد على التزام  .6

بما ال يتعارض مع قرار الجامعة العربية رقم و اسوة بمواطني هذه الدول االجتماعية واالقتصادية 
 .1959 لعام 1547

الوعي بالقوانين المتعلقة بالجنسية وحصول كافة  نشرعلي العمل الدول االعضاء الطلب الي  .7
من خالل تبني حمالت توعية لكافة الشرائح وذلك االطفال علي االوراق الثبوتية عند والدتهم، 

 الت الوالدة.التسجيل كل ح االجتماعية
بناء القدرات   التعاون في مجال ية لشئون الالجئينوالمفوضية السام الطلب الي جامعة الدول العربية .8

الوقاية والحماية للعاملين مع االطفال  يفي مجال الوطني خاصة علي المستويوعقد دورات تدريبية 
 والنازحين جئينالال

قاعدة بيانات  انشاء جئين التعاون فيالال نلشؤو والمفوضية السامية  الطلب الى جامعة الدول العربية .9
 .في الدول االعضاء حوال المدنية، وقوانين الجنسيةواأل  حوال الشخصية،ن المتعلقة باألللقواني

  .استغاللهم في العمليات المسلحةو االطفال  االعضاء مواجهة تجنيدالدول الطلب من  .10
العدل و الطلب الي جامعة الدول العربية عقد مؤتمر وزاري مشترك لوزراء الشؤون االجتماعية  .11

 .والنازحين لمناقشة كيفية تفعيل القوانين المتعلقة بحقوق االطفال الالجئين رب العوالداخلية 
حملة علي تبني بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون الالجئين الطلب الي جامعة الدول العربية  .12

علي  الحصولتؤكد علي حق كل طفل في المنطقة العربية  انا هنا"" المستوي االقليمي تحت مسمي 
 فقاً و حقوق المكفولة له البكافة تمتعه راق الثبوتية التي تحدد هويته، و ه عند والدته واالو جنسيال

 .والدولية االقليميةللمعاهدات والمواثيق 


