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االجتماع يف
دعوة رائدة لدخال إصالحات عىل قانون الجنسية لدعم المساواة عىل أساس النوع
ي
منطقة ر
الشق األوسط وشمال أفريقيا
يطالب ممثىل الحكومات وقادة المجتمع المدن ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال افريقيا ألول مرة بإدخال إصالحات
ي ي
ي
ً
إقليم يف مقر جامعة الدول العربية.
يف قانون الجنسية وإنهاء التميي ضد المرأة ،وذلك تباعا الجتماع
ي
تم عقد المؤتمر األول للدول العربية حول الممارسات الجيدة والفرص اإلقليمية لتعزيز المساواة للمرأة يف حق الجنسية يف
القاهرة من  1اىل  2ر
تشين األول/أكتوبر  2017بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية ،بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة
لالجئي و هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،والحملة العالمية للمساواة يف حق
الجنسية ،وتمخض عن المؤتمر بيان طموح وذو أفق باللغتي العربية واالنجليية صادقت عليه األمانة العامة للجامعة
العربية.
ويطالب هذا البيان الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية بدعم الحق يف الجنسية المتساوي لكل المواطني بغض النظر ع
االجتماع ،و ربيشيح نقاط اتصال وطنية من أجل تقديم موجز للجامعة حول هذه القضية .وبينما تستمر قواني ال
ن النوع
ي
ر
االجتماع بالتواجد يف مناطق إقليمية متعددة ،إال أن اليكي األعىل لها يوجد يف منطقة ال
جنسية التمييية عىل أساس النوع
ي
.
رشق األوسط وشمال أفريقيا بمعدل  19من أصل  52دولة ( )36%هناك  14دولة يف المنطقة تمارس التميي يف قواني الج
نسية ضد النساء بحيث تمنعهم من منح جنسيتهن ألطفالهن عىل قدم المساواة الرجال.

"ترحب الحملة العالمية للمساواة ف حق الجنسية باالليامات الت وعدت بها الحكومات ف منطقة ر
الشق األوسط
ي
ي
ي
الت تدعم المساواة
جنسية
ال
قوانت
تعديل
أجل
ن
م
اجل
ع
بشكل
المطلوبة
الخطوات
وشمال أفريقيا من أجل اتخاذ
ي
االجتماع .ونرحب كذلك باالهتمام الذي أولته جامعة الدول العربية لهذه
لكل المواطنت بغض النظر عن نوعهم
ي
القضية البالغة األهمية وتفانيها من أجل االستمرار بالعمل مع الدول األعضاء من أجل تحقيق المساواة القائم عىل
االجتماع يف حق الجنسية" .
النوع
ي
الجنس
كاثرين هارينغتون ،مديرة الحملة العالمية للمساوة يف حقي

المدن
وكان من ضمن الـ 80مشاركا يف المؤتمر ممثلون عن الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع
ي
العرن ومنظمة
واليلمان
وأعضاء برلمان وكبار الممثلي عن جهات دولية وإقليمية ،من بينها مجلس وزراء الداخلية العرب ر
ري
السام لحقوق اإلنسان.
اإلسالم ومكتب مفوض األمم المتحدة
التعاون
ي
ي

ُ
ُ
عتي هذا المؤتمر األول من نوعه ويمهد الطريق أمام الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية لمناقشة وتأكيد حقوق
"ي ر
المرأة يف الجنسية".
 -الدكتورة ايناس مكاوي ،مديرة قسم المرأة واألشة والطفولة يف جامعة الدول العربية

ر
الت حدثت يف كل من الجزائر ومرص والمغرب وتونس
وناقش المشاركون يف المؤتمر ايجابيات اإلصالح يف قواني الجنسية ي
ر
والت أقرت حقوق النساء المواطنات بمنح جنسيتهن ألطفالهن عىل قدم التساوي مع الرجال.
واليمن ي
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ر
الت تخضع لها العائالت بسبب عجز
َسلط قادة المجتمع
ي
المدن الضوء عىل الصعوبات الكبية وانتهاكات حقوق اإلنسان ي
النساء عن منح جنسيتهن ألطفالهن وأزواجهن بشكل متساوي مع الرجال يف كثي من بلدان المنطقة .حيث يمكن أن تؤدي
مثل هذه القواني إىل انفصال العائلة ،وتحرم األشخاص المتأثرين بها من فرص الحصول عىل التعليم والرعاية الصحية
ُ
االجتماع يف قواني
عتي التميي القائم عىل النوع
والتوظيف والحق يف المياث والملكية والحقوق المدنية وحرية التنقل .وي ر
ي
رئيس لحاالت انعدام الجنسية يف المنطقة.
الجنسية مسبب
ي
المدن اإلقليمي بيان منفصل يستعرض مطالب
الختام للمؤتمر ،أصدر قادة المجتمع
وباإلضافة إىل المصادقة عىل البيان
ي
ي
النشطاء يف قواني الجنسية تعكس وضع النساء كمواطنات متساويات  -وهو وضع أقرته كثي من دساتي المنطقة
والمعاهدات الدولية الخاصة بها.

"نتطلع نحن ،كمواطنات ،إىل العيش يف دول حديثة تحيم مبدأ المواطنة المتساوية لكل شخص بغض النظر
االجتماع".
عن النوع
ي

المدن والذي جاء تباعا لمشاركتهم يف مؤتمر الدول العربية حول الممارسات الجيدة والفرص
 بيان قادة المجتمعي
اإلقليمية لتعزيز المساواة للمرأة يف حق الجنسية

