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  اإلعالن العربي
 حول  

 "القانونية "الانتماء والهوية 
 

 2018فبراير/ شباط  28تونس، 
 

 
 2018شباط فبراير/  28 يوم انعقد والذي ،"الوزاري حول: "االنتماء والهوية القانونية المؤتمر في المشاركون نحن
 االجتماعية ونالشؤ  وزراء معالي، وبحضور السبسي قائد الباجي التونسية الجمهورية رئيس سيادة إشراف سامي تحت

  والداخلية واآلليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفولة الخارجية وزارات ممثلي والسادة العربية، الدول فيوالعدل 
 والدولية، االقليمية والمنظمات

مر الوزاري لتفضله بوضع "المؤتقائد السبسي الباجي  التونسية لسيادة رئيس الجمهورية االمتنانعرب عن عميق ن
إلنتماء والهوية القانونية" تحت سامي إشرافه، وفائق التقدير للجمهورية التونسية على كرم الضيافة وحسن "احول 

مكانيات إلنجاح هذا   ،المؤتمرالتنظيم وما وفرته من ظروف وا 
 نثمن عاليا جهود األمانة العامة والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين على تنظيم هذا المؤتمر الهام،

ذ نؤكددددد و  علىىىىىى مىىىىىا جىىىىىاء فىىىىىي الميثىىىىىاق العربىىىىىي لحقىىىىىوق اإلنسىىىىىان بحىىىىىق جميىىىىىع األشىىىىىخا  فىىىىىي الح ىىىىىول علىىىىىى  ا 
ة المتعلقىىىىىىىة بحمايىىىىىىىة األطفىىىىىىىال ىالشارقىىىىىىى إعىىىىىىىالن مبىىىىىىىاد إلىىىىىىىى  ارةىوباإلشىىىىىىى ة وحيىىىىىىىاة عائليىىىىىىىة كريمىىىىىىىة،ىويىىىىىىىة قانونيىىىىىىىه

الالجئىىىىىىين التىىىىىىي تحىىىىىىدد التىىىىىىدابير الالزمىىىىىىة لضىىىىىىمان تمتىىىىىىع األطفىىىىىىال الالجئىىىىىىين بكافىىىىىىة حقىىىىىىوقهم القانونيىىىىىىة، وأجنىىىىىىدة 
التنميىىىىة المسىىىىتدامة التىىىىي وضىىىىعتها األمىىىىم المتحىىىىدة، والتىىىىي تلىىىىزم الىىىىدول بتىىىىوفير الهويىىىىة القانونيىىىىة للجميىىىىع، بمىىىىا فىىىىي 

 ،2030حلول عام ذلك تسجيل المواليد ب
 

طفىىىىىال" والتىىىىىي ن ىىىىىت للتو ىىىىىية ال ىىىىىادرة عىىىىىن االجتمىىىىىاو الثالىىىىى  عشىىىىىر "للجنىىىىىة وقىىىىىف العنىىىىىف ضىىىىىد األتنفيدددددذا  و 
علىىىىىىى: "الطلىىىىىىب مىىىىىىن األمانىىىىىىة الفنيىىىىىىة عقىىىىىىد إجتمىىىىىىاو إقليمىىىىىىي حىىىىىىول أوضىىىىىىاو األطفىىىىىىال فىىىىىىي ظىىىىىىل اللجىىىىىىوء والنىىىىىىزوح 
بالتعىىىىىىاون مىىىىىىع المفوضىىىىىىية السىىىىىىامية لألمىىىىىىم المتحىىىىىىدة لشىىىىىىؤون الالجئىىىىىىين، والمنظمىىىىىىات اإلقليميىىىىىىة والدوليىىىىىىة المعنيىىىىىىة 

عىىىىىىىادة ربىىىىىىىط تأخىىىىىىىذ بعىىىىىىىين اإلعتبىىىىىىىار حىىىىىىىق األطفىىىىىىىال الالجئىىىىىىىين فىىىىىىىي الح ىىىىىىىول علىىىىىىىى شىىىىىىىهاد ات وأوراق ثبوتيىىىىىىىة، وا 
حتياجىىىىىىات الالجئىىىىىىين وتقىىىىىىديم الخىىىىىىدمات االعالقىىىىىىات األسىىىىىىرية ودعىىىىىىم الزيىىىىىىارات للمخيمىىىىىىات بهىىىىىىدف الوقىىىىىىوف علىىىىىىى 

 ؛دمات الدعم النفسي والمعنوي لهمال حية وخ
 
 



   

2 
 

 
 
 

 
 

 المىىىىىىىرأةالمىىىىىىىؤتمر العربىىىىىىىي األول حىىىىىىىول الممارسىىىىىىىات الجيىىىىىىىدة والفىىىىىىىر  اإلقليميىىىىىىىة لتعزيىىىىىىىز حقىىىىىىىوق إلىىىىىىىى وباإلشدددددددار  
والىىىىىذي  2017المنعقىىىىد فىىىىي الجامعىىىىة العربيىىىىىة فىىىىي أكتىىىىوبر/ تشىىىىرين أول   والمسىىىىاواة فىىىىي الح ىىىىول علىىىىى الجنسىىىىىية

وذلىىىىىك فىىىىىي إطىىىىىار القىىىىىوانين مجىىىىىال الجنسىىىىىية، فىىىىىي المىىىىىرأة تعزيىىىىىز حقىىىىىوق الجهىىىىىود القائمىىىىىة ل أكىىىىىد علىىىىىى البنىىىىىاء علىىىىىى
ىىىىىىا الدوليىىىىىىة لحقىىىىىىوق اإلنسىىىىىىان التىىىىىىي  ىىىىىىادق واالتفاقيىىىىىىات األعضىىىىىىاءالوطنيىىىىىىة للىىىىىىدول  ت عليهىىىىىىا الىىىىىىدول األعضىىىىىىاء مم 
ووضىىىىع أطىىىىر للحلىىىىول، وذلىىىىك  التحىىىىدياتدراسىىىىة و واإليىىىىذاء للنسىىىىاء واألطفىىىىال  االسىىىىت اللوخطىىىىر  يحىىىىد  مىىىىن التمييىىىىز

التنفيذية..أجنىىىىىدة المىىىىىرأة فىىىىىي المنطقىىىىىة  اإلسىىىىىتراتيجية"إعىىىىىالن القىىىىىاهرة للمىىىىىرأة العربيىىىىىة وخطىىىىىة العمىىىىىل إلىىىىىى:  اسىىىىىتنادا  
 وتحقيىىىىىىىىق السىىىىىىىىلم واألمىىىىىىىىن فىىىىىىىىي المنطقىىىىىىىىةالمىىىىىىىىرأة " :األول حىىىىىىىىولالىىىىىىىىوزاري  المىىىىىىىىؤتمرومقىىىىىىىىررات ، "2030العربيىىىىىىىىة 
فىىىىي وهيئىىىىة األمىىىىم المتحىىىىدة للمسىىىىاواة بىىىىين الجنسىىىىين وتمكىىىىين المىىىىرأة الىىىىذي عقدتىىىىه جامعىىىىة الىىىىدول العربيىىىىة العربيىىىىة" و 

اإلقليمىىىىىىىىي بعنىىىىىىىىوان "أطفالنىىىىىىىىا... مسىىىىىىىىتقبلنا: االنتمىىىىىىىىاء الخبىىىىىىىىراء واجتمىىىىىىىىاو  ،2016 / أيلىىىىىىىىولالقىىىىىىىىاهرة فىىىىىىىىي سىىىىىىىىبتمبر
العربيىىىىىىىة والمفوضىىىىىىىية السىىىىىىىامية لألمىىىىىىىم المتحىىىىىىىدة لشىىىىىىىؤون الالجئىىىىىىىين فىىىىىىىي  والهويىىىىىىىة" الىىىىىىىذي عقدتىىىىىىىه جامعىىىىىىىة الىىىىىىىدول

عىىىىىالن ومنهىىىىىا  عمىىىىىل بكىىىىىو  فىىىىىي القىىىىىاهرة، 2016تشىىىىىرين األول أكتىىىىىوبر/  ، وكىىىىىذلك خطىىىىىة التنميىىىىىة 1995 ين لعىىىىىاما 
 ؛2030 المستدامة لعام

 

ذ االسىىىىىىتقرار والعمليىىىىىىات اإلرهابيىىىىىىة   عىىىىىىدم وظىىىىىىروف والنزاعىىىىىىات ال ىىىىىىراعات أمىىىىىىد طىىىىىىال كلمىىىىىىا نىىىىىىهإلىىىىىىى أ نشددددددير وا 
 المنطقىىىىىىة فىىىىىىي والنىىىىىىازحين الالجئىىىىىىين أعىىىىىىدادازدادت  كلمىىىىىىا ،واالحىىىىىىتالل اإلسىىىىىىرائيلي لألراضىىىىىىي الفلسىىىىىىطينية والعربيىىىىىىة

فىىىىىي المسىىىىىتقبل ليىىىىىر حىىىىىاملي لشىىىىىهادات  األطفىىىىىالجيىىىىىل ضىىىىىائع مىىىىىن  خلىىىىىقد بيهىىىىىد األمىىىىىر الىىىىىذي ،وخارجهىىىىىا العربيىىىىىة
 .  أشكالهوأوراق ثبوتية مما يعرضهم لالست الل بكافة 

 

جيات وخطىىىىىىط يتبنىىىىىىي اسىىىىىىتراتركىىىىىىزت علىىىىىىى  التىىىىىىي المىىىىىىؤتمرعلىىىىىىى المناقشىىىىىىات والمىىىىىىداوالت خىىىىىىالل جلسىىىىىىات  وبنددددددا 
 واإلحىىىىىىىتاللطفىىىىىىىال بسىىىىىىىبب النزاعىىىىىىىات المسىىىىىىىلحة واإلرهىىىىىىىاب التىىىىىىىي يواجههىىىىىىىا األمواجهىىىىىىىة التحىىىىىىىديات الراهنىىىىىىىة لعمىىىىىىىل 

وأ ىىىىبي جليىىىىا  أن األطفىىىىال هىىىىم مىىىىن يتحملىىىىون العىىىىبء األكبىىىىر  ،الىىىىذي تشىىىىهد  عىىىىدد مىىىىن الىىىىدول العربيىىىىة اإلسىىىىرائيلي
والتىىىىي أكىىىىدت علىىىىى أهميىىىىة البنىىىىاء  وضىىىىاو اللجىىىىوء والنىىىىزوح،لبية للنزاعىىىىات ومىىىىا يسىىىىفر عنهىىىىا مىىىىن أوالتىىىىداعيات السىىىى

زيىىىىىز المسىىىىىاواة بىىىىىين الجنسىىىىىين فىىىىىي اكتسىىىىىاب علىىىىىى الجهىىىىىود القائمىىىىىة لتعزيىىىىىز حقىىىىىوق المىىىىىرأة فىىىىىي مجىىىىىال الجنسىىىىىية وتع
وذلىىىىىىىىك فىىىىىىىىي إطىىىىىىىىار القىىىىىىىىوانين الوطنيىىىىىىىىة للىىىىىىىىدول االعضىىىىىىىىاء ، االحتفىىىىىىىىاظ بهىىىىىىىىا أو منحهىىىىىىىىا ييرهىىىىىىىىا أو الجنسىىىىىىىىية أو ت

ممىىىىا يحىىىىىد مىىىىن التمييىىىىز وخطىىىىىر االسىىىىت الل واإليىىىىىذاء واالتفاقيىىىىات الدوليىىىىة لحقىىىىىوق اإلنسىىىىان التىىىىي  ىىىىىادقت عليهىىىىا، 
 للنساء واألطفال.

 

خا ىىىىة فيمىىىىا  االتفاقيىىىىة الدوليىىىىة لحقىىىىوق الطفىىىىلوفىىىىي اإلعىىىىالن العىىىىالمي لحقىىىىوق اإلنسىىىىان، لمددددا فددددا  فددددي  وتأكيدددد ا  
 .يتعلق بحماية الهوية القانونية
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 :"القانونية االنتما  والهوية"اري حول في المؤتمر الوز والمشاركات المشاركون نحن 
تفاقيىىىىة األمىىىىم المتحىىىىدة لحقىىىىوق الحقىىىىوق اإلنسىىىىان و المن ىىىىو  عليهىىىىا فىىىىي الميثىىىىاق العربىىىىي لمبىىىىاد  اإلىىىىى  شدددديرإذ ن

ممىىىىا يعىىىىزز حىىىىق جميىىىىع األشىىىىخا  فىىىىي الهويىىىىة  المىىىىرأة، تفاقيىىىىة القضىىىىاء علىىىىى كافىىىىة أشىىىىكال التمييىىىىز ضىىىىداالطفىىىىل و 
 ؛بشأن حماية األطفال الالجئين 2014الشارقة لعام ية والحياة األسرية ووحدة األسرة، وبإعالن القانون

ذ التىىىىىىىزام المنطقىىىىىىىة العربيىىىىىىىة بالمسىىىىىىىاواة فىىىىىىىي الكرامىىىىىىىة والمسىىىىىىىاواة فىىىىىىىي القىىىىىىىانون لجميىىىىىىىع المىىىىىىىواطنين  ىعلىىىىىىى نؤكددددددد  وا 
 ؛9و 5والمواطنات دون تمييز، والمكرس في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك في المادتين 

ذ نشي   ل الجنسية؛تعزيز حقوق المرأة والمساواة في مجالبتجارب الدول العربية والخطوات المتخذة  وا 
ة بالجنسىىىىية أو مىىىىني التزامىىىىا  بىىىىاإلجراءات التىىىىي اتخىىىىذتها الىىىىدول مىىىىؤخرا  إل ىىىىالح قوانينهىىىىا المتعلقىىىى أيضىىىىا رحدددد ذ نوا  

   باإل الح، لمني حقوق متساوية للجنسية للمرأة والرجل؛ واضحا 
 وااللتزامات الدولية؛بما يتماشى مع المعايير و مواطنيها  كل دولة الحق في أن تقرر قانونياأن ل ذ نقرا  و 
النسىىىىاء واألطفىىىىال األفىىىىراد خا ىىىىة حقىىىىوق سىىىىالمة و بىىىىأن حىىىىاالت النىىىىزاو واللجىىىىوء والنىىىىزوح القسىىىىري تهىىىىدد  ذ نسدددد  ا  و 

  ؛األسرة وحماية وحدتها وهويتها وأحوالها الشخ يةبما ينعكس سلبا على  ،المتضررين
ذ نؤكددددد  علىىىىىى أهميىىىىىة إيجىىىىىاد الحلىىىىىول لمعالجىىىىىة مشىىىىىاكل الهويىىىىىة واالنتمىىىىىاء باعتبارهىىىىىا مىىىىىن أهىىىىىم أسىىىىىباب الشىىىىىعور  وا 

 باليأس واإلحباط والذي يؤدي إلى  ناعة الجريمة واإلرهاب؛
ذ نؤكدددددد  التسىىىىىىجيل لتعزيىىىىىىز أنظمىىىىىىة  تىىىىىىدابير واتخىىىىىىاذعلىىىىىىى أهميىىىىىىة تعزيىىىىىىز حقىىىىىىوق األطفىىىىىىال الالجئىىىىىىين وحمىىىىىىايتهم  وا 

رهىىىىىىىىاب المسىىىىىىىىلي، واألزمىىىىىىىىات، وال ىىىىىىىىراعات والكىىىىىىىىوار  وظىىىىىىىىروف انعىىىىىىىىدام األمىىىىىىىىن، المىىىىىىىىدني المتضىىىىىىىىررة جىىىىىىىىراء اإل
وضىىىىرورة تسىىىىجيل حىىىىاالت الىىىىزوا   للحفىىىىاظ علىىىىى وحىىىىدة األسىىىىرة، وتعزيىىىىز حمايىىىىة النسىىىىاء المهمشىىىىات بمىىىىا فىىىىي ذلىىىىك 

نفىىىىاذ حقىىىىوقهم األساسىىىىية طبقىىىىا  للمواثيىىىىق الدوليىىىىة المنظمىىىىة لىىىىذلك، ا  تىىىىي ف  ىىىىلن قسىىىىرا  عىىىىن أزواجهىىىىن، و األرامىىىىل والال
 ؛اإلنجابية ع البرامج الخا ة ب حة المرأةووض

ذ نشدددددير إلىىىىىى أهىىىىىداف األمىىىىىم المتحىىىىىدة للتنميىىىىىة المسىىىىىتدامة، والىىىىىذي يىىىىىدعو الهىىىىىدف الخىىىىىامس منهىىىىىا إلىىىىىى تحقيىىىىىق  وا 
التىىىىىي تىىىىىدعو إلىىىىىى  3-10وال ايىىىىىة  ،2030المسىىىىىاواة بىىىىىين الجنسىىىىىين وتمكىىىىىين جميىىىىىع النسىىىىىاء والفتيىىىىىات ببلىىىىىو  عىىىىىام 

التىىىىىىي تىىىىىىدعو إلىىىىىىى الو ىىىىىىول الشىىىىىىامل إلىىىىىىى  9-16إل ىىىىىىاء القىىىىىىوانين والقضىىىىىىاء علىىىىىىى السياسىىىىىىات التمييزيىىىىىىة، وال ايىىىىىىة 
كأسىىىىىىاس لتحسىىىىىىين الحمايىىىىىىة االجتماعيىىىىىىة  2030الهويىىىىىة القانونيىىىىىىة، بمىىىىىىا فىىىىىىي ذلىىىىىك تسىىىىىىجيل المواليىىىىىىد بحلىىىىىىول عىىىىىام 

ر الح ىىىىىىىول علىىىىىىى المسىىىىىىىاعدة فىىىىىىي حىىىىىىىاالت الكىىىىىىىوار  للجميىىىىىىع وب ىىىىىىىفة خا ىىىىىىة ألكثىىىىىىىر الفئىىىىىىات تهميشىىىىىىىا ، وتيسىىىىىىي
واألزمىىىىات، وتعزيىىىىز تمكىىىىين المىىىىرأة، والعمىىىىل علىىىىى الحىىىىد مىىىىن وفيىىىىات األطفىىىىال حىىىىديثي الىىىىوالدة بشىىىىكل خىىىىا  والتىىىىي 

 يمكن تفاديها؛
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ننا إذ   :ي ي  ما ع ىنؤك  وا 
حمايىىىىىىىة لألطفىىىىىىىال الالجئىىىىىىىين وخا ىىىىىىىة ليىىىىىىىر مىىىىىىىن ال مزيىىىىىىىدتىىىىىىىوفير عضىىىىىىىاء علىىىىىىىى الىىىىىىىدول األحددددددد   .1

قىىىىىىديم الىىىىىىدعم النفسىىىىىىي وتهم تىىىىىىأمين احتياجىىىىىىات ىذويهىىىىىىم والتأكيىىىىىىد علىىىىىىعىىىىىىن والمنف ىىىىىىلين  الم ىىىىىىحوبين
 والمعنوي لهم.

يضىىىىىمن  استرشىىىىىاديعربىىىىىي  قىىىىىانون إعىىىىىداد مشىىىىىرووالنظىىىىىر فىىىىىي إلىىىىىى جامعىىىىىة الىىىىىدول العربيىىىىىة   عدددددو   .2
  .الالجئين والنازحين عند الوالدةطفال تسجيل األ

تفعيىىىىىل القىىىىىوانين الوطنيىىىىىة المتعلقىىىىىة أو ومراجعىىىىىة أ شىىىىىريعاتتاسىىىىىتحدا   إلىىىىىى عضىىىىىاءالىىىىىدول األ  عدددددو  .3
وكىىىىذلك األطفىىىىال ليىىىىر  األطفىىىىال عنىىىىد والدتهىىىىم بىىىىال اسىىىىتثناءوالتىىىىي تضىىىىمن تسىىىىجيل كافىىىىة  ،بالجنسىىىىية

مىىىىىىىع بىىىىىىىالتوافق و مكىىىىىىىن المىىىىىىىرأة مىىىىىىىن مىىىىىىىني جنسىىىىىىىيتها ألبنائهىىىىىىىا، وتلىىىىىىىك التىىىىىىىي ت   الم ىىىىىىىحوبين بىىىىىىىذويهم،
 والمواثيق الدولية في هذا الشأن. االتفاقيات

 القانونيىىىىة، بالهويىىىىة التمتىىىىع التىىىىي تحمىىىىي حقىىىىوق األطفىىىىال فىىىىي ودعىىىىم التنفيىىىىذ الفعىىىىال للقىىىىوانين تشددددفي  .4
 ذلىىىىك فىىىىي بمىىىىا ال ىىىىلة، ذات التىىىىدابير اتخىىىىاذ مىىىىعسىىىىرية األ والعالقىىىىات والجنسىىىىية االسىىىىم لىىىىكذ فىىىىي بمىىىىا

والتىىىىىىدريب وبنىىىىىىاء القىىىىىىدرات للمعنيىىىىىىين وذوي االخت ىىىىىىا  علىىىىىىى مراعىىىىىىاة تحقيىىىىىىق  والدعايىىىىىىة التوعيىىىىىىة 
 ال لة.ذي ، والمجتمع المدني ينليالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك القضاة والقادة المح

المتعلقىىىىىىة بالجنسىىىىىىية وح ىىىىىىول العمىىىىىىل علىىىىىىى نشىىىىىىر الىىىىىىوعي بىىىىىىالقوانين  إلىىىىىىى عضىىىىىىاءالىىىىىىدول األ  عددددددو  .5
الثبوتيىىىىة عنىىىىد والدتهىىىىم، وذلىىىىك مىىىىن خىىىىالل تبنىىىىي حمىىىىالت توعيىىىىة لكافىىىىة وراق كافىىىىة األطفىىىىال علىىىىي األ

 الشرائي االجتماعية لتسجيل كل حاالت الوالدة.
 قاعىىىىىىىدة بيانىىىىىىىات للقىىىىىىىوانين المتعلقىىىىىىىة بىىىىىىىاألحوال الشخ ىىىىىىىية، الىىىىىىىدول األعضىىىىىىىاء علىىىىىىىى إنشىىىىىىىاء حددددددد   .6

برة الفنيىىىىىة ، مىىىىىع إمكانيىىىىىة االسىىىىىتعانة بىىىىىالخفىىىىىي الىىىىىدول العربيىىىىىة يىىىىىة، وقىىىىىوانين الجنسىىىىىيةواألحىىىىىوال المدن
 للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في إعداد قاعدة البيانات.

 الطىىىىىىىىىوار  حىىىىىىىىىاالت خىىىىىىىىىالل المىىىىىىىىىدني الخطىىىىىىىىىوات الالزمىىىىىىىىىة والضىىىىىىىىىرورية لتفعيىىىىىىىىىل التسىىىىىىىىىجيل اتخددددددددداذ .7
 .ةياإلنسان

 الحديثىىىىىة التكنولوجيىىىىىا اسىىىىىتخدام خىىىىىالل مىىىىىن علىىىىىى المسىىىىىتو  الىىىىىوطني المىىىىىدني التسىىىىىجيل نظىىىىىم تعزيدددددز .8
 السجالت. على والحفاظ األماكن النائية في األشخا  و ول فر لتيسير زيادة 

العمىىىىل علىىىىى إنهىىىىاء كافىىىىة أشىىىىكال التمييىىىىز فىىىىي مجىىىىال الجنسىىىىية واتخىىىىاذ إلىىىىى لىىىىدول األعضىىىىاء ا  عددددو  .9
بالمسىىىىىاواة لتعىىىىىديل القىىىىىوانين والتشىىىىىريعات علىىىىىى المسىىىىىتو  الىىىىىوطني المتعلقىىىىىة الممكنىىىىىة خطىىىىىوات كافىىىىىة ال
 ة لألبناء ىىىىىىة في مني الجنسيىىىىىىىا  متساويىىىىىىة بهدف مني المرأة والرجل حقوقىىىىىىنسيالجوق ىىىىىىىفي حق
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لدوليىىىىىىة وال يتعىىىىىىار  بمىىىىىىا يتسىىىىىىق مىىىىىىع المعىىىىىىايير او  الحتفىىىىىىاظ بهىىىىىىا،ا أو ت ييرهىىىىىىا أو هااكتسىىىىىىابو  واألزوا 
 مع الم الي الوطنية.

أشىىىىىىىكال التمييىىىىىىىز ضىىىىىىىد المىىىىىىىرأة رفىىىىىىىع التحفظىىىىىىىات عىىىىىىىن اتفاقيىىىىىىىة القضىىىىىىىاء علىىىىىىىى جميىىىىىىىع فىىىىىىىي  لنظدددددددرا .10
المسىىىىىىىاواة فىىىىىىىي الحقىىىىىىىوق بىىىىىىىين المىىىىىىىرأة والرجىىىىىىىل فىىىىىىىي  بحمايىىىىىىىة رتبطىىىىىىىةالبنىىىىىىىود الم فيما يخىىىىىىى ،)سىىىىىىىيداو 

 ظ بها أو ت ييرها ومنحها لألطفال.اكتساب الجنسية أو االحتفا
فىىىىىىىي مجىىىىىىىال تبىىىىىىىادل الخبىىىىىىىرات لتنسىىىىىىىيق مىىىىىىىع جامعىىىىىىىة الىىىىىىىدول العربيىىىىىىىة لالىىىىىىىدول األعضىىىىىىىاء   عدددددددو  .11

مىىىىىىىرأة فىىىىىىىي الجيىىىىىىىدة واالسىىىىىىىتجابات المبتكىىىىىىىرة فيمىىىىىىىا يتعلىىىىىىىق بتعزيىىىىىىىز حقىىىىىىىوق الوالتجىىىىىىىارب والممارسىىىىىىىات 
 مجال الجنسية.

خطىىىىىة علىىىىىى أهميىىىىىة تنىىىىىاول قضىىىىىايا حقىىىىىوق المىىىىىرأة فىىىىىي المسىىىىىاواة بىىىىىين الجنسىىىىىين فىىىىىي إطىىىىىار  التأكيددددد  .12
بىىىىىىين الجنسىىىىىىين وتمكىىىىىىين ، مىىىىىىع اإلقىىىىىىرار بضىىىىىىرورة كفالىىىىىىة المسىىىىىىاواة 2030التنميىىىىىىة المسىىىىىىتدامة لعىىىىىىام 
وتشىىىىىىىجيع الجهىىىىىىىات الفاعلىىىىىىىة فىىىىىىىي  القانونيىىىىىىىة للجميىىىىىىىع،ال وتىىىىىىىوفير الهويىىىىىىىة النسىىىىىىىاء والفتيىىىىىىىات واألطفىىىىىىى

 ة الحكومات على إنفاذ هذ  الجهود.دعم قدر   مجال التنمية على
علىىىىىىى التىىىىىىزام الىىىىىىدول األعضىىىىىىاء بمىىىىىىني الالجئىىىىىىين الفلسىىىىىىطينيين المقيمىىىىىىين علىىىىىىى أراضىىىىىىيها التأكيدددددد   .13

وبمىىىىىىىا ال يتعىىىىىىىار  مىىىىىىىع قىىىىىىىرار  ،حقىىىىىىىوقهم االجتماعيىىىىىىىة واالقت ىىىىىىىادية إسىىىىىىىوة بمىىىىىىىواطني هىىىىىىىذ  الىىىىىىىدول
 .وقرارات الشرعية الدولية 1959لعام 1547الجامعة العربية رقم 

الىىىىدول األعضىىىىاء علىىىىى بىىىىذل ق ىىىىار  الجهىىىىود للحىىىىد مىىىىن حىىىىاالت انعىىىىدام الجنسىىىىية فىىىىي سىىىىياق حدددد   .14
وتحىىىىىىىىدي  االتفاقيىىىىىىىىة  االلتزامىىىىىىىات الدوليىىىىىىىىة للىىىىىىىىدول األعضىىىىىىىىاء وتطبيىىىىىىىىق أهىىىىىىىىداف التنميىىىىىىىىة المسىىىىىىىىتدامة

بمىىىىىىىىا يتماشىىىىىىىىى مىىىىىىىىع المسىىىىىىىىتجدات السياسىىىىىىىىية واالجتماعيىىىىىىىىة  1954العربيىىىىىىىىة حىىىىىىىىول الجنسىىىىىىىىية لسىىىىىىىىنة 
 واالقت ادية.

بتطبيىىىىىىق تو ىىىىىىيات "المىىىىىىؤتمر العربىىىىىىي األول  عنىىىىىىىعلىىىىىىى  ىىىىىىيالة خطىىىىىىة عمىىىىىىل إقليميىىىىىىة ت   العمددددددل .15
علىىىىىى  حىىىىول الممارسىىىىىات الجيىىىىىدة والفىىىىىر  اإلقليميىىىىىة لتعزيىىىىىز حقىىىىىوق المىىىىىرأة والمسىىىىىاواة فىىىىىي الح ىىىىىول

 الجنسية".


