كلمة فولكر تورك ،مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية ممثالً هيئة األمم المتحدة للمرأة ،والمفوضية السامية
لحقوق اإلنسان والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في المؤتمر الجانبي العالي المستوى حول
المساواة في حقوق الجنسية

الثالثاء  01مارس/آذار  04.21 – 00.11 ،4102بعد الظهر
صالة املؤمترات  ، Eاألمم املتحدة ،نيويورك
جلنة وضع املرأة يف العام 4101

حضرات املشاركني الررام،

يشرفين أن أمثل ثالثة أعضاء من عائلة األمم املتحدة ،هيئة األمم املتحدة للمرأة واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،يف هذا احلدث اهلام.
تضطلع األمم املتحدة مبسؤولية ضمان أن تصب كافة أنشطتها يف مصلحة تعزيز ومحاية املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة،
مبا يف ذلك األمور املتعلقة مبسائل اجلنسية أو املواطنية .لرن ما مصدر هذه املسؤولية وكيف سنتحملها؟
هبدف اإلجابة على هذه األسئلة ،من الضروري النظر يف املبدأ الذي يشرل إحدى قواعد األمم املتحدة .هذا املبدأ هو "سيادة
القانون" ،وسيادة القانون ليست أمراً جتريدياً أو غامضاً .يف اجلوهر ،من شأن سيادة القانون توفري أسس جملتمع يسوده العدل
واملساواة – وهو أمر يؤثر على حياتنا مجيعاً .إن اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة للمساعدة على ترسيخ املساواة على أساس
عتب ضرورية لتحقيق هذه الغاية .يفقد مبدأ سيادة القانون ومبدأ عدم التمييز جوهرمها يف حال مل تتمتع
مبدأ سيادة القانون ،تُ َ
املرأة حبقوق مساوية حلقوق الرجل ،مبا يف ذلك يف املسائل املتعلقة باجلنسية.
من الناحية التطبيقية ،تعمل األمم املتحدة على حتقيق املساواة بني اجلنسني يف مسائل اجلنسية من خالل إجراء إصالحات
فاعلة جلعل القوانني متماشية مع املعايري والقواعد الدولية حلقوق اإلنسان .تقوم اتفاقية القضاء على مجيع أشرال التمييز ضد
املرأة بتقدمي تعريف عن التمييز يشجع إحداث تغيريات فعلية يف حياة املرأة ويتطلب من الدول "دمج مبدأ املساواة بني الرجل
واملرأة يف دساتريها الوطنية وغريها من التشريعات املناسبة ".تعتب املادة  9من اتفاقية القضاء على مجيع أشرال التمييز ضد

املرأة أيضاً حصناً يف وجه انعدام جنسية املرأة وأطفاهلا ،فهي تقتضي أن تتمرن املرأة من ممارسة حق مساو حلق الرجل على
صعيد نقل جنسيتها ألطفاهلا ويف اكتساب جنسيتها أو تغيريها أو االحتفاظ هبا.
إن دعم هذه احلقوق ،يف القانون واملمارسة ،يساهم أيضاً يف إعمال حقوق أساسية أخرى – من ضمنها حق كل طفل يف
احلصول على جنسية كما ورد يف اتفاقية حقوق الطفل ،باإلضافة إى املباد األساسية لعدم التمييز واملساواة ووحدة األسرة.
يف حال عدم دعم هذه املباد  ،قد ترون اآلثار مدمرة ،كما تصوُرها قصة "ناعمة" ،وهي امرأة عاجزة عن إعطاء جنسيتها
ألطفاهلا مبوجب قوانني اجلنسية يف بلدها يف الشرق األوسط .عندما تويف زوجها قبل إمتام اخلطوات اإلدارية ملنح جنسيته
ألوالده ،حتملت ناعمة وحدها مسؤولية تربية ستة أوالد عدميي اجلنسية .هي اآلن يف الستينات من عمرها وما زالت تعمل يف
وظائف متعددة إلعالة أوالدها البالغني ألن وضعهم كعدميي جنسية مينعهم من دخول سوق العمل القانو.ي .شخشى من يوم
وفاهتا أو يوم تصبح عاجزة عن العمل ألهنا ال تعرف كيف سيتمرن أوالدها من البقاء على قيد احلياة ،وقالت للمفوضية":

لست مذنبة يف زواجي من أجنيب .مل ِ
أعص والدَي أو الدولة يف زواجي من زوجي .وبسبب ذلك ،نعيش كلنا اآلن وكأننا
أموات".

يرمن احلل للحاالت املأساوية كاليت تواجهها ناعمة يف التزام عاملي حقيقي لضمان إصالح كافة الدساتري وقوانني اجلنسية،
بطريقة حتقق املساواة بني اجلنسني يف مسائل اجلنسية .ينبغي أال تشمل هذه اإلصالحات إلغاء األحرام التمييزية من قوانني
اجلنسية احلالية فحسب ،بل التطبيق الفعال كذلك ،ويتطلب ذلك تدريباً وزيادةً للوعي يف صفوف املسؤولني عن تعزيز سيادة
القانون ودعمه ،وتوفري املوارد املالية والبشرية الضرورية.
إن األمم املتحدة ،ومنظماتنا الثالث بشرل خاص ،تقف على أهبة االستعداد ملساعدة احلرومات يف هذه املهمة .ويف
ديسمب/كانون األول  ،4101أطلقت هيئة األمم املتحدة للمرأة أول قاعدة بيانات دستورية عاملية عن األحرام املتعلقة
باملساواة بني اجلنسني يف  091دستوراً .تشرل قاعدة البيانات مصدراً للدعم الدستوري يف بلدان خمتلفة وهي أدت دوراً رئيساً
يف مشاركة أمثلة حول أحرام املمارسات اجليدة يف ما خيص املواطنية مع بلدان يف صدد إجراء إصالحات دستورية .إن محلة
#( #ibelongأناأنتمي) ،اليت أطلقتها املفوضية مؤخراً للقضاء على انعدام اجلنسية يف غضون  01سنوات ،ال تتوخى
فقط القضاء على التمييز بني اجلنسني يف قوانني اجلنسية حبلول العام  4142كجزء من األهداف األوسع للحملة ،بل تضع
أيضاً اسرتاتيجية عملية مترنها من حتقيق ذلك.
يلعب اجملتمع املد.ي دوراً أساسياً أيضاً .تعرتف كل من هيئة األمم املتحدة للمرأة ،واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان واملفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني حبملة حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق املتعلقة باجلنسية اليت تقودها املنظمات
غري احلرومية ،واليت جتمع بني املنظمات األهلية والدولية هبدف إجراء إصالحات سريعة وفعالة يف قوانني اجلنسية .نشجع
كافة اجلهات على العمل مع هذا االئتالف لتحقيق هدفنا املشرتك بالقضاء على التمييز بني اجلنسني يف قوانني اجلنسية حول
العامل.

ال ميرن حتقيق وعد سيادة القانون واجملتمع العادل واملتساوي باالعتماد على منظمات األمم املتحدة وحدها .سيادة القانون
هي أحد مباد احلرم الرشيد للدول وجمتمعات الدول على حد سواء .ومن املشجع أن نرى عدداً متزايداً من احلرومات،
إثين عشرة حرومة يف العقد املاضي ،تلغي التمييز بني اجلنسني من أنظمة اجلنسية اخلاصة هبا ،ومن امللهم أن نسمع أنه مت
اشخاذ إجراءات مماثلة يف اجلزائر وإندونيسيا والسنغال اليوم ،ومن املدهش أن نعرف عن اخلطوات اهلادفة إى اإلصالح اليت تقوم
هبا جزر باهاماس .نأمل أن تتمرن هذه البلدان الرائدة من إقناع غريها بفوائد اخلطوات اإلجيابية اليت اشخذهتا.
درج اإلصالحات املتعلقة بالقوانني التمييزية يف جدول أعمال التنمية املستدامة ملا بعد عام
ويف املستقبل ،من الضروري أن تُ َ
 ،4101هبدف حتقيق أهداف السالم واألمن املستدامني ،ومحاية حقوق اإلنسان ،والتنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة.
إن "فررة العدالة" نفسها ،حبسب أمارتيا سن ،تتطلب منا أن نتحرك ملعاجلة األخطاء القابلة لصإصالح بشرل واضح .إن
قضية املساواة بني اجلنسني يف قوانني اجلنسية العاملية تقع بني أيدينا ،وسيساهم حتقيقها يف حتسني حياة املرأة وعائلتها ومستقبلهم
بشرل ملحوظ ،فضالً عن حتسني نوعية اجملتمعات اليت نعيش فيها مجيعاً.

