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 بيان صحفى

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ووزارة الضمان والتنمية 

 االجتماعية تنظمان ورشة عمل حول حق المرأة في منح الجنسية ألطفالها

 نظمت(: مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين: )  2018 نوفمبر 1

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بالتعاون مع وزارة الضمان والتنمية 

حق المرأة “االجتماعية في جمهورية السودان ورشة عمل رفيعة المستوى حول 

السودانية  في منح الجنسية: الممارسات الجيدة وفرص تعزيز حقوق المرأة 

 جراند هوليداي فيال في الخرطومال" في فندق  ومساواتها في الحصول على الجنسية

من الهيئات التنفيذية والتشريعية  مسؤولينبمشاركة   2018أكتوبر  29يوم االثنين 

والقضائية في جمهورية السودان باإلضافة إلى المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان 

مراجعة لواالتحاد العام للمرأة السودانية ونقابة المحامين السودانيين واللجنة الوطنية 

عدد من منظمات المجتمع المدني الوطنية والمنظمات غير وضع المرأة في القوانين و

 .اخرى الحكومية ومؤسسات إعالمية وجمعيات حقوقية ونسوية

منى فاروق سليمان وزيرة الدولة بوزارة الضمان   و قد افتتحت الورشة  السيدة

والتى تعتبر الثانية  دت أن ورشة العمل هذهوالتنمية االجتماعية بجمهورية السودان. وأك

ال سيما فيما يتعلق جزء من الجهود الجارية لتمكين المرأة   2018من نوعها في العام 

 باكتساب الجنسية ومنحها إلى أطفالها وفق نصوص أالتفاقيات الدولية ذات الصلة. 

المشتركة بين مفوضية األمم  ورشة بمثابة متابعة لتوصيات سلسلة المؤتمراتالوتعتبر 

المتحدة السامية لشؤون الالجئين والجامعة العربية بشأن المرأة والهوية ، وال سيما 

المساواة بين الجنسين  حولوصانعي السياسات  التشريعيين التوصية المتعلقة بتوعية 

ي العالم في قضايا الهوية والجنسية وخطة العمل العالمية إلنهاء حالة انعدام الجنسية ف

)من خالل إزالة التمييز بين الجنسين من قوانين الجنسية( والتي  2024بحلول عام 



 يعتبر السودان  فيها من الدول ذات األولوية.

مواطنة ينص على أن ال 2005لعام لوزيرة الدولة أن دستور السودان وذكرت السيدة 

ضمن حقوق المرأة بما في يين وهي أساس الحقوق والواجبات المتساوية لجميع السوداني

. وشددت أيضاً على أهمية هنذلك حق األمهات السودانيات في نقل الجنسية إلى أطفال

ضمان حصول جميع األطفال حديثي الوالدة على وثائق تسجيل المواليد والجنسية. "من 

، مؤكدة المهم للغاية تمكين المرأة السودانية وزيادة وعيها بحقوقها المتعلقة بالجنسية" 

الجنسية المتعلقة  اتعلى أنه "ال يمكن ألحد أن ينكر وجود فجوة بين أحكام تشريع

وخلصت إلى أنه "يجب تسجيل جميع المواليد الجدد  "بالمرأة وتنفيذها على األرض.

 كتساب الجنسية".وتمكينهم من إعند الوالدة 

ة األمم المتحدة بوندا مساعد ممثل مفوضيمفي كلمته االفتتاحية أوضح السيد رون 

لشؤون الالجئين لشؤون الحماية / الشؤون القانونية إن ورشة العمل هذه هي من بين 

". وأعرب عن " #أنا أنتمىخطط العمل التى كان يتوقع حدوثها لتحقيق أهداف حملة 

في اإلصالح الشامل للقوانين والسياسات في السودان  الورشة أمله في أن تسهم نتائج 

  فى إكتساب ومنح الجنسية. حقوق المرأة للكامل والمتكافئ وغير التمييزي نحو التمتع ا

يشكل انعدام وثائق الهوية تحديات خطيرة فيما يتعلق  بوندا: "موأضاف السيد 

يأتي بالحصول على الخدمات األساسية والتمتع بالحقوق األساسية والحريات والحماية. 

التمييز في حد ذاته بسبب مجموعة متنوعة من األسباب ، بما في ذلك الجنس أو النوع  

كما حدث مؤخًرا في  حاالت انفصال الدول حدوثووالحرمان التعسفي من الجنسية 

وعدم كفاية أنشطة التسجيل المدني واإلجراءات ، جنوب السوداندولة  في  2011عام 

بيق قوانين الجنسية وكذلك الفجوات في قوانين الجنسية. اإلدارية اإلستثنائية عند تط

وتواجه النساء بوجه خاص صعوبات وتحديات في منح الجنسية ألطفالهن خاصة إذا 

 ." كن متزوجات من أزواج أجانب

وقد ناقشت الورشة ورقتي عمل حول اكتساب الجنسية من طرف األمهات وهو التعديل 

إلى جانب تسجيل جميع   2005ن الجنسية في العام الذي تم إدخاله ألول مرة في قانو

األحداث الحياتية بما في ذلك الوالدة والزواج. كما سلطت الورشة الضوء على بعض 

 السوابق القضائية الهامة فيما يتعلق باكتساب الجنسية عن طريق األم.

هم ورشة العمل كانت الحاجة إلى تكثيف فللمشاركين فى  ومن بين التوصيات المهمة

المرأة لحقوقها من خالل حمالت التوعية وكذلك مراجعة المتطلبات المستندية المفرطة 

ووضع إجراءات تضمن أن يكون السجل المدني في متناول الناس الذين يعيشون في 

 المناطق النائية. 

 نتهىإ

 تصال واالعالم رجاء االتصال بمحمد الفاتح النعيم، مسؤول اال، لمزيد من المعاومات  
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 حول حملة #أنا انتمى:

 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينأطلقت  2014في نوفمبر من العام 

إلنهاء حاالت انعدام الجنسية في العالم وهى تتضمن خطة العمل العالمية حملة عالمية 

إلنهاء حاالت انعدام الجنسية في فترة عشرة سنوات من خالل تعزيز إجراءات ملموسة 

مجاالت رئيسية بما في ذلك المساواة بين الجنسين، والوقاية من حاالت انعدام  10في 

الجنسية وتسجيل المواليد واالنضمام  وثائق ىوالحصول عل الطفولةالجنسية في مرحلة 

 .الدولخالفة إلى اتفاقيات انعدام الجنسية ومنع انعدام الجنسية في حاالت 

 

 حول المفوضية السامية: 

بتوفير أممية تم تفويضها هى وكالة  مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

زوح على م اآلن أعلى مستويات من النالحماية والمساعدة لالجئين. وحيث يشهد العال

في جميع أنحاء العالم لترك بيوتهم، مليون شخص   68.5 االطالق. وقد اضطر نحو 

. يظل عمل 18مليون الجئ، أكثر من نصفهم تحت سن ال  25.4وبينهم ما يقرب من 

للمزيد  حيويا أكثر من أي وقت مضى. األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين مفوضية 

من المعلومات حول المفوضية وعملها بالسودان رجاء زيارة الموقع :  

www.unhcr.org .        او على تويتر@RefugeesMedia   او زيارة صفحة

 )k.com/UNHCRhttps://www.faceboo(المفوضية على الفيسبوك    
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