المشاركة في أشغ ـ ــال اجتماع الخـ ــبراء اإلقليمي

"أطفالنا ...مستقبلن ــا ،االنتماء والهوي ـ ــة" ،المنظم من قبل األمانة الع ـ ـامة لجامعة

الدول الع ـ ـ ـ ـ ـ ـربية بالتعاون مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.

التاريخ 18 – 17 :أكتوبر .2016
المكان :مجهورية مصر العربية ،األمـ ــانة العام ــة جلامعة الول العربية (قطاع الشؤلن االجتماعية،
ادارة املرأة لاألسرة لالطفولة).

الموضوع :تقومي التجـربة التونسية يف جما حقـوق الطفل لحقوق املرأة لقضايا اللجوء لاهلجرة،
اشتملت املـواخلة اليت قومتها على تقـومي عـام للمنظومة القانونيـة املتعـلقة حبقـوق الطفل يف
تونـس خاصة بعـو املصادقة على اتفـاقية األمم املتحوة حلقـوق الطفـل لإصوار جملة محـاية حقوق
الطفل ،لأيضا تع ٍ
ـواد ألهم املؤسسات لاآلليـات احملوثة بتـونس لتنـفيذ لنشـر حقوق الطفـل على

غرار لزارة شـؤلن املرأة لاألسـرة لالطفولة لقـضاء األسرة لقـضاء األحـواث لمؤسسة منولب محـاية
الطفولة لمـرصو اإلعـالم لالتكوين لالتـوثيق لالوراسات حو محاية حقـوق الطفل.
مثّ تطرقت ألبـرز الارامـ لاطخط اليت عمـلت الوللة التونسية على اجنـازها خال الفرتة
املنقـضية ليف مقومتـها تعـ ـزيز شعور االنتمـ ـاء لتعميم التعليم لالتغطية الصحية لنشـر ثقـافة حقـوق
الطفل اليت متّ إعـوادها اعتمـادا على مقاربة حقـوقية محائية للقائية ترتكـز على مبادئ حقوق
اإلنسـان اقليميا لدلليا.
كما تطرقت يف عرضي بالتحليل ملنظومة حقوق امل ـ ـرأة يف تونس اليت شهوت ألضاعها تطورا
ملحوظا منذ املصادقة سنة  1985على اتفاقية األمم املتحوة للقضاء على مجيع أشكا التمييز
ضو املرأة لسحب التحفظ لالبيانات املورجة ابان املصادقة سنة  ،2011لما تبعها من
اجراءات استعرضت أمهها على غـ ـ ـرار قانون اجلنسية لقانون االشـ ـ ـرتاك يف امللكية لتنقحات اجمللة
اجلزائية لجملة األحوا الشخصية ...لقو متسكت امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأة حبقوقها االقتصادية لاالجتماعية
لكانت حريصة على ضرلرة اداجها بالوستور التونسي اجلويو لسنة  ،2014حيث اشتمل على
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ضمانات جوية حلقوق امل ـ ـ ـ ـ ـرأة ،مبا يف ذلك إلتـ ـ ـ ـ ـزام الوللة ضمن الفصل  ،46حبماية احلقوق
حتمل خمتلف
املكتسبة للمـ ـ ـ ـ ـ ـرأة لدعمها لتطويرها ،لضمان تكافؤ الفرص بني الرجل لاملـ ـ ـرأة يف ّ
املسؤلليات .لهو ما جعل تونس لاحوة من الول القالئل اليت هلا حكم دستوري ،يلزمها
بالعمل على حتقيق التناصف بني اجلنسني يف اجملالس املنتخبة.
تعرضت املتوخلة ألمهية استشراف لاق ـ ـع الطفولة لاملـ ـرأة العربية من خال اجنـ ـاز البحوث
مثّ ّ
لالوراسات التقييـمية لفهم املسائل املتعلقة باجمل ـ ـ ـ ـاليني املذكورين لاقت ـ ـراح التوصيات املهي ـ ـأة
الخت ـ ـ ـاذ إلق ـ ـ ـ ـرار السياسية لالارام الرامية إىل االرتق ـ ـاء بألضاع املـ ـرأة لحبق ـ ـوق الطفل .لتعرضت
يف مرحلة ثالـثة من مواخـليت ،ملسألة تركيز املنظومات املعلـوماتية ،لاليت تع ـ ـ ـىن برصو تطـور لضـع
خمتصة
األطفا لالنساء لطنيـا لدلليا ع ـ ـ ـ ـ ـار جتميع املعطيات لاألرقـ ــام لإرساء ق ـ ـواعو بيانـات ّ
لآليـ ـ ـ ــة متطورة لاستحواث مؤشرات كميـة لنوعيـة لتسهيل عملية تبـاد املعطيات لالبيـانات بني
األطراف املتوخلة ،لذلك هبوف التعريف بوضـع الطفولة لامل ـ ـ ـ ـ ـرأة لحبقوقـهما بني خمتلف الول
العربية من خال إعواد تق ـ ـ ـ ـ ـ ـارير لإصوار منشـورات دلرية لظرفيـة أل تنظيم دلرات تكوينيـة
لنولات لأيـام دراسية.
خصص لبحث ظاهرة اللجوء لاهلجرة لحقوق األقليات،
لمبا أن جزءا مهما من االجتماع ّ
فقو تعرضت التجربة التونسية يف اجملا خاصة بعو سنة  ،2011حيث أن املنطقة الع ـ ـربية
ككل شهوت انفج ـ ـ ـارا هائال يف ألضاع الالجئني كان مبث ـ ـ ـابة النتيجـ ـة املباشرة ملـ ـ ـا آلت إليه
األلضاع يف البلوان الربيـ ـ ـع العـ ـ ـريب .لقو اربكت أم ـ ـواج املهاجرين لالالجئني خمتلف البلوان
العربية اليت مل تكن مهيأة معرفيـ ـ ـا للوجستيا لاقتصاديا لاجتمـ ـاعيا الستقبـ ـ ـا تلك األعواد الكبرية
من الفارين يف أغلب األحوا من أتون احلرب مثلما كان احلا يف ليبيا خاصة خال سنيت
 2011ل ،2012حيث استضافت تونس ما يزيو عن املليون ل 700ألف الجئ لمهاجر
من ليبيا الشقيقة فق .
لرغم حالة اإلرباك األللية ،فقو أمكن  -بفضل تضافر جهود القوات املسلحة من اجليش
لاألمن الوطين لاملنظمات الوطنية لالوللية لمنظمات اإلغاثة احمللية لالعاملية لاملتطوعني من
الواخل لاطخارج مبا يف ذلك أهلي اجلنوب التونسي – تطويق الظاهرة لاستيعاب تلك األعواد
الغفرية مث إعادة ترحيل الكثري منهم أللطاهنم األصلية أل ابقائهم يف املخيمات املنصوبة هناك أل
استضافة البعض اآلخر لوى العائالت التونسية .لرغم االستقرار النسيب يف ألضاع القطر اللييب
الشقيق إالّ أن الكثري من الالجئني لاملهاجرين الليبيني لالسوريني مازالوا يقيمون يف تونس.
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لالحظت أنه منذ سنة  2011نظمت عويو امللتقيات لالنولات الوطنية لالوللية اليت كان
هلا األثر االجيايب يف االرتقاء بالقورات لاملهارات لاملعارف يف التع ـ ـامل مع ظاهـ ـريت اهلجرة
لاللجوء مبع ـ ـ ـايري تقرتب من املعايري الوللية ذلك أهن ـا حمكومة من ناحية أخرى باالمكانيات
املادية لاالقتصادية لطبيعة البىن التحتية يف تونس ،لقو أمكن بفضل تلك النولات توفري دعم
مادي لمعنوي يف اإلحاطة باملهجرين لالالجئني.
كما أشرت إىل أنه متّ يف تونس سنة  2014االنتهاء من إعواد مشرلع قانون حو قضية
اللجوء لاهلجرة الشرعية لالغري شرعية ،لالذي ينص على مجلة من احلقوق لاحلريات مثل احلق يف
التعليم لحرية التنقل داخل البالد لخارجها لاختيار مقر اإلقامة لاحلق يف الشغل لالضمان
االجتماعي لممارسة مهنة حرة لاحلق يف تعاطي أعما الفالحة لالصناعة لاحلرف اليولية
لالتجارة لتكوين الشركات .ليهوف املشرلع أيضا إىل تعزيز مسامهة اهلجرة يف التنمية
االجتماعية لاالقتصادية على األصعوة احمللية لاإلقليمية لالوطنية باإلضافة إىل النهوض باهلجرة
املنظمة للتونسيني لالوقاية من اهلجرة غري املنظمة لمحاية حقوق املهاجرين األجانب لطاليب
اللجوء باعتبار تونس أصبحت بلو عبور لاستقبا خال الفرتة األخرية.
لخلصت يف هنايـة املواخـ ـ ـلة إىل أن ألضاع اللجـ ـ ـوء لاهلجرة تؤث ـ ـر بصورة ملحـ ـة على األطفا
لالنساء الذيـ ـن يفتقرلن يف كثري من األحوا إىل الوضع القان ـوين الذي ميكنهم من ممارسة
حقوقهم ،ليف أسـ ـ ـ ـوأ قو يصبحون مغرتب ـ ـ ـ ـ ـني لعوميي اجلنسية .لهذا قو يؤدي إىل احلرمان من
ممارسة احلقوق األساسية لأضرار مجة تلحق باألطفا الالجئني ،يذكر منها الفـ ـ ـرص احملولدة يف
احلصو على التعليم أل الرعاية الصحية أل التنق ـ ـل أل العمل أل االقامة .يف بعض احلاالت اليت
تتزلج فيها املرأة املواطنة رجال من غري املواطنني ،تف ـرق القوانني التمييزية بني اجلنسني أطفاهلما
باعتبارهم أجانب جيب عليهم احلصو على تصريح إق ـامة ،الذي غالبا تكون تكلفته ليست يف
متنال أسر عويوة .لهو ما حوى بتونس إلعواد مشرلع قانون حو اللجوء.
ّأما خـ ـال اليـ ـوم الثـ ـاين ،فقو كان يل ش ـ ـرف رئـ ـ ـاسة اجللسة الراب ـ ـعة املخصصة لألطر
القانونية لاالقليمية لالوللية لاملورجة ضمن احملور الثاين املشار إليه أعاله ،فذكرت احلاضرين
بالولرة السنوية للجنة األمم املتحوة املعنية بوضع املـرأة ،اليت انعقوت يف نيويورك يف مارس
املاضي  ،2016لالحظت أن هنا بعض التّقـوم احملرز يف حتقيق املطلب املسالاة بني اجلنسني
للكن لقفت أيضا على التحويات اليت الزالت حو دلن تكريس القوانني الوطنية يف سبيل
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املسالاة التامة ،إذ ال تزا  27دللة متارس التمييز ضو املرأة من خال حرماهنا من احلق يف نقل
جنسيتها إىل أطفاهلا ...لهناك إمجاال أكثر من  60بلوا تنكر حقوق مسالاة املرأة بالرجل يف
اكتساب اجلنسية أل تغيريها أل االحتفاظ هبا مستعرضة النقاط النقاط التالية:
 اإلطار األممي لتحقيق املسالاة بني اجلنسني هو االتفاقية األممية للقضاء على مجيع أشكا
التمييز ضو املرأة لسنة  ،1979اليت صادقت عليها تونس مبوجب القانون عود  68املؤرخ
يف  12جويلية .1985
 االتفاقية األممية حلقوق الطفل لسنة  ،1989اليت صادقت عليها تونس يف بالقانون عود
 92املؤرخ يف  29نوفمار .1991
 متّ تكريس تلك املبادئ يف االعالن عن التـزام الول األعضاء باألمم املتحوة بتحقيق املسالاة
بني املرأة لالرجل ،لقو كان منذ ما يزيو عن  20سنة أي يف مؤمتر بيجني سنة .1995
ينص الفصل  20من الوستور التونسي اجلويو لسنة  ،2014على أن "املواطنني
ّ 
لاملواطنات متساللن يف احلقوق لالواجبات ،لهم سواء أمام القانون من غري متييز .لتضمن
الوللة للمواطنني لاملواطنات احلقوق لاحلريات الفردية لالعامة ،لهتيئ هلم أسباب العيش
الكرمي ".لقو أعتار تقوميا ممّا جعل البنـاء عليه حنو مببوأ التناصف سهال.
 يف املطلق هذا الوضع يعين أن أطفا هؤالء النساء يفتقرلن إىل الوضع القانوين الذي ميكنهم
من ممارسة حقوقهم ،ليف أسوأ األحوا قو يصبحون عوميي اجلنسية (مثال يف حالة اللجوء).
 لضع اللجوء لعوم املسالاة يؤدي إىل حرمان من ممارسة احلقوق لأضرار مجة قو تلحق
باألطفا خاصة الالجئني منهم ،مثل الفرص احملولدة يف احلصو على التعليم أل الرعاية
الصحية أل التنقل أل العمل أل االقامة.
املويرة العامة للمرصو
هاجر الشريف
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