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مقدمة

� العقد الجد�د رغم أن جائحة كوف�د-١٩ زادت 
ة. استمرت عمل�ة االنتقال الس�ا�� �� ات س�اس�ة كب�� ة تغ�� � السنوات األخ��

شهد السودان ��
� أن هناك تحد�ات عد�دة،  � ح��

� حطمت األرقام الق�اس�ة، والتحد�ات االقتصاد�ة المنتظمة. و�� من تعق�داته �اإلضافة لمش�الت الغذاء ال��
ا �فرص جد�دة. فالسودان تقودە اآلن حكومة انتقال�ة، مما ي��� �عهد جد�د من الد�مقراط�ة التمث�ل�ة  � معها أ�ض�

فإن �دا�ة العقد الجد�د تأ��
�اء التنم�ة، ع� حد سواء،  والسالم. وقد وجهت الحكومة االنتقال�ة نداءات واضحة تدعوا إ� استجا�ة موحدة من جانب األمم المتحدة و��
السودان مؤخرا من  إتفاق�ة ج��ا للسالم، و�زالة اسم  التحد�ات، ومع توقيع  المعقدة. ورغم هذە  التحد�ات  السلسلة من  للتصدي لهذە 
ات إ�جاب�ة ط��لة األمد  القائمة األم��ك�ة للدول الراع�ة لإلرهاب، ي�دو أن السودان �دخل اآلن مرحلة جد�دة مع فرصة متجددة إلجراء تغي��

ومؤثرة لشعب السودان.

�اء األمم  االنتقال�ة و�� الحكومة  تعاون وثيق مع   �
للهجرة �� الدول�ة  المنظمة  ال�الد، تعمل  الجد�دة والحت�اجات  الفرص  لهذە  واستجا�ة 

� السودان و�جعل من الممكن 
� قطاعات متعددة. وس�دعم هذا التحالف الموحد جهود االستقرار ��

�� �
المتحدة ومنظمات المجتمع المد��

ا�ط  امج اإل�سان�ة المت�املة و�ناء السالم وتحقيق االستقرار المجتم�� ودعم المهاج��ن �ما يتما�� مع نهج ال�� تنف�ذ مجموعة واسعة من ال��
� والتنم�ة والسالم.

� العمل اإل�سا�� ب��

� العام 
� السودان ��

�ن عاما منذ إ�شاء �عثة المنظمة الدول�ة للهجرة �� ��ا لحكومة السودان أل��� من ع�� ظلت المنظمة الدول�ة للهجرة ��
ستعمل  تعكس ك�ف   � وال�� ٢٠٢٤م)  م-   ٢٠٢١) السودان   �

�� للهجرة  الدول�ة  للمنظمة  القط��ة  ات�ج�ة  االس�� أقدم  أن   �
و���� ٢٠٠٠م. 

� السودان.
� القادمة لمواجهة التحد�ات المعقدة للهجرة والتنقل والمساعدة اإل�سان�ة �� المنظمة ع� مدى السن��

هذە  ص�اغة  تمت  والمنظمة،  اآلمنة  الهجرة  أجل  من  العال��  واالتفاق  ٢٠٣٠م،  لعام  المستدامة  التنم�ة  خطة  �أهداف  شادا  واس��
ق  � ال��

ات�ج�ة اإلقل�م�ة للمنظمة الدول�ة للهجرة �� ات�ج�ة العالم�ة للمنظمة الدول�ة للهجرة واالس�� ات�ج�ة �ما يتما�� مع الرؤ�ة االس�� االس��
� محاولة 

ات�ج�ة إ� تحد�د األول��ات بناًء ع� ثالث ر�ائز رئ�س�ة (المرونة والحرك�ة والحو�مة) �� األوسط وشمال أف��ق�ا، وتهدف هذە االس��
� والمجتمعات المض�فة ع� حد  � جميع األوقات، �ما �شمل المهاج��ن والس�ان النازح��

� حو�مة الهجرة وحما�ة الس�ان الضعفاء �� لتحس��
� مثل هذا الوقت الح�ج للهجرة ع� مستوى العالم. من 

� السودان ��
ات�ج�ة القط��ة للمنظمة الدول�ة للهجرة �� سواء وتتم ص�اغة االس��

� السنوات القادمة ، واستكشاف 
المهم أ��� من أي وقت م�� أن �كون لدى المنظمة الدول�ة للهجرة رؤ�ة واضحة حول الط��ق إ� األمام ��

� السودان.
� وتط��ر برامج جد�دة لالستجا�ة للتحد�ات والفرص الناشئة واالحت�اجات الدائمة �� � �مكننا من خاللها تحس�� الطرق ال��

� تقد�م الدعم الشامل لحكومة وشعب السودان. 
�� �

� العمل �ش�ل تعاو��
�اء �� وع� مدى السنوات الثالث المق�لة، نطمح �التعاون مع ال��

مة �ضمان أن تكون الهجرة آمنة ومنظمة ومف�دة لصالح الجميع. � وال تزال المنظمة الدول�ة للهجرة مل��

�اث��ن نورث�نق
رئ�سة �عثة
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منظور عام
المنظمة  رؤ�ة   ٢٠٢١-٢٠٢٤ للسودان  القط��ة  ات�ج�ة  االس��  �

��  (IOM) للهجرة  الدول�ة  المنظمة   � تب��
ات�ج�ة العالم�ة للمنظمة  ات�ج�ة �ما ي�سجم مع الرؤ�ة االس�� للسنوات الثالث المق�لة. وقد تم تصم�م االس��
ألف��ق�ا،  القار�ة  ات�ج�ة  واالس�� أف��ق�ا،  وشمال  األوسط  ق  لل�� اإلقل�م�ة  ات�ج�ة  واالس�� للهجرة،  الدول�ة 
� السودان، وأول��ات الحكومة 

ات�ج�ة ل�عثة األمم المتحدة المت�املة للمساعدة االنتقال�ة �� واألول��ات االس��
شد �األطر الرئ�س�ة مثل خطة التنم�ة المستدامة لعام ٢٠٣٠، واالتفاق العال�� للهجرة  االنتقال�ة. و�� �س��
اآلمنة والمنظمة والنظام�ة، وقد تم تصم�مها مع مراعاة االحت�اجات ذات األول��ة وتحد�د األهداف ضمن 

� السودان.١
الس�اق الس�ا�� واالقتصادي واالجتما�� والمتعلق �الهجرة المتطور ��

ة ٢٠٢١-٢٠٢٤ �ش�ل دوري وتحديثها بناء ع� المناقشات حول االحت�اجات المعدلة لحكومة السودان واألول��ات  � السودان للف��
ات�ج�ة القط��ة للمنظمة الدول�ة للهجرة �� س�تم مراجعة االس��

المحددة والفرص الناشئة.
١

ج



ملخص تنف�ذي
الهجرة  السودان ع�� محاور  �قع  أف��ق�ا.  ق  � شمال ��

�� � ات��� � اس��
ق طرق جغرا�� السودان عند مف�� �قع 

ق والغرب، إ� جانب الدينام�ك�ات الدول�ة والمحل�ة وال�اع المعقدة  � الجنوب والشمال وال�� الرئ�س�ة ب��
� جميع الطرائق 

� الهجرة غ�� النظام�ة ع�� حدودە ��
ة �� � المنطقة األوسع، و�شهد السودان انخفاضات كب��

��
 �

الثالث: التدفقات إ� الداخل، والعبور، واالنخفاضات الخارج�ة. �اإلضافة إ� هذە االنخفاضات، يوجد ��
� والعائدين، الذين هم أ�ضا عرضة لمست��ات عال�ة من  � داخل�ا والالجئ�� ة من النازح�� السودان أعداد كب��

نقاط الضعف.

الس�اس�ة  المخاطر  �س�ب  مرتفعة  الضعف  مست��ات  تظل  أن  المتوقع  من  و٢٠٢٤،   ٢٠٢١ عا��   � و���
واالقتصاد�ة واالجتماع�ة والطب�ع�ة والتحد�ات المتعلقة �الصحة. وس�تطلب هذە التحد�ات نهجا اس��اق�ا 
يركز ع� تع��ز القدرات المحل�ة والتخف�ف من اآلثار السلب�ة، إ� جانب القدرة ع� االستجا�ة �قوة ومرونة 

لالحت�اجات العاجلة عند ظهورها.

� السودان ع� تع��ز دور المنظمة الدول�ة للهجرة 
ات�ج�ة القط��ة للمنظمة الدول�ة للهجرة �� �ساعد االس��

� الحوار العال�� حول الهجرة، ح�ث تواصل االستجا�ة للتحد�ات الحال�ة والناشئة، ووضع 
كقوة دافعة ��

� جميع مراحل رحلتهم وضمان الهجرة 
� وضع �مكنها من تقد�م خدمة أفضل للس�ان المهاج��ن ��

المنظمة ��
� السودان �ط��قة مت�املة مع و�االت األمم المتحدة 

اآلمنة والمنظمة. ستعمل المنظمة الدول�ة للهجرة ��
األهداف  لتحقيق  (يون�تامس)  السودان   �

�� االنتقال�ة  للمساعدة  المت�املة  المتحدة  األمم  و�عثة  األخرى 
اإلنمائ�ة  للمساعدة  المتحدة  األمم  عمل  و�طار   ٢٠٣٠ لعام  المستدامة  التنم�ة  خطة  إطار   �

�� المحددة 
تها  خ�� من  للهجرة  الدول�ة  المنظمة  س�ستف�د  تحد�دا،  أ���  و�ش�ل  وخلفائه.   (UNDAF)  ٢٠١٨-٢٠٢١
السودان   �

�� المحل�ة  والمجتمعات   � النازح�� والس�ان  المهاج��ن  لدعم  ال�شغ���  وتوسع وجودها  العالم�ة 
الدول�ة  المنظمة  ستدعم  ذلك،  إ�  �اإلضافة  وسلم�ة.  ومنصفة  شاملة  ب�ئة   �

�� ال�املة  إم�اناتهم  لتحقيق 
للهجرة السلطات الوطن�ة والمحل�ة لمتا�عة إدارة الهجرة وحو�مة المهاج��ن والمجتمعات المحل�ة �ش�ل 

أفضل.

ة  للف��  � ك�� لل�� أساس�ة  ات�ج�ة  اس�� ر�ائز  ثالث  للهجرة  الدول�ة  المنظمة  حددت  الهدف،  هذا  ولتحقيق 
ات�ج�ة  االس�� واألول��ات  األهداف  وضعت  وقد  والحو�مة.  والتنقل،   ، � والتمك�� المرونة   :٢٠٢١-٢٠٢٤
االجتماع�ة  �المجاالت  وصالتها  الهجرة  ألهم�ة  انع�اسا  الثالث  الر�ائز  هذە  إطار   �

�� المحددة  الرئ�س�ة 
ع�   � ك�� ال�� مع  الهجرة،  منظور  من  مواض���  مجال  �ل  تناول  و�تم  والس�اس�ة.  والب�ئ�ة  واالقتصاد�ة 
المهاج��ن والمجتمعات المحل�ة ومعالجة تحد�ات الهجرة من جذورها الس�ب�ة. تم تصم�م برامج المنظمة 
والفئات  ر�ن  المت�� والس�ان  المحل�ة  المجتمعات  إعطاء  ع�  يركز  قوي،  مجتم��  بنهج  للهجرة  الدول�ة 

� جهد متضافر لتحقيق االستدامة ط��لة األمد.
المهمشة صوتا أقوى ��

د



مقدمة



� أ��� من ١٠٠ �لد. ومن خالل 
� مجال الهجرة ولها م�اتب ��

� عام ١٩٥١، و�� المنظمة ذات الصلة �األمم المتحدة ��
تأسست المنظمة الدول�ة للهجرة ��

� والمهاج��ن والدول األعضاء، تعمل المنظمة الدول�ة للهجرة ع� التغلب ع� تعق�دات الهجرة من خالل تع��ز  التعاون مع أصحاب المصلحة الرئ�سي��
الهجرة اإل�سان�ة والمنظمة لصالح الجميع. ولتحقيق هذا الهدف، تقدم المنظمة الدول�ة للهجرة الخدمات والمشورة للحكومات والمهاج��ن من منظور 

مت�امل وشامل، لتحقيق أق� قدر من فوائد وفرص الهجرة والحد من تحد�اتها.

) من أجل  � وح والنازح�� � � أر�ــع مجاالت واسعة إلدارة الهجرة (الهجرة والتنم�ة، و�سه�ل الهجرة، وتنظ�م الهجرة، وال��
تعمل المنظمة الدول�ة للهجرة ��

ات�ج�ة للمنظمة الدول�ة للهجرة. وتوفر المنظمة الدول�ة للهجرة أ�ضا الق�ادة العالم�ة  � إطار النتائج االس��
�� � تحقيق أر�عة أهداف شاملة ع� النحو المب��

� مجال إدارة الهجرة من خالل إطار إدارة الهجرة (انظر المرفقات).
��

عن المنظمة العالم�ة للهجرة ١.١

 �
ا. �ساهم ال�عثة ، ع�� مكتبها الرئ��� �� � السودان أل��� من ٢٠ عام�

تقود المنظمة الدول�ة للهجرة العمل �شأن الهجرة والقضا�ا المتعلقة �الهجرة ��
ا  � داخل�� � ذلك النازح��

� جهود حكومة السودان ل�سه�ل و�دارة الهجرة �ش�ل فعال مع الحفاظ ع� كرامة اإل�سان ورفاە المهاج��ن ، �ما ��
الخرطوم ، ��

� والعائدين والمجتمعات المض�فة. والالجئ��

� السودان
المنظمة الدول�ة للهجرة �� ٢.١

الشــــــــمــــالـــ�ــــــــة
ال�ــــــــــحــــــــــر األحــــــــــمــــــــــر

شــــــــمـــــال دارفـــــــــــور
نـــــــــــهـــــــــــر الــــــنــــــ�ــــــل
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العدادين
+١٠٠٣٧٩٩ ٩٦٤,٥٥٠

م�اتب فرع�ة المستف�دون �� العام ٢٠٢١م  طاقم العمل

مفتاح الخ��طة

FAP

المتعلقة  األعمال  من  واسعة  مجموعة  ع��  للهجرة  الدول�ة  المنظمة  تعمل   ، السودان   �
��

� لتحقيق: � والدولي�� �اء الوطني�� �الهجرة �التعاون الوثيق مع الحكومة وال��

الق��ة  الهجرة  وأنظمة  والمنظمة  اآلمنة  الهجرة 
� تح�� المهاج��ن. ال��

المهاج��ن  من  ل�ل  شاملة  إقامة  إ�  الدعوة 
� حالة 

� أو �� دين، ال س�ما المهمش�� والس�ان الم��
ضعف.

مؤسسات مجتمع�ة ق��ة وأصوات ق��ة وخاصة 
� وخاصة ال�ساء والش�اب.  للمهمش��

من حدتها  والتخف�ف  المجتمع�ة  اعات  � ال�� حل 
وتح��لها ، و�ناء القدرات ع� مستوى المجتمع 

إل�جاد حلول دائمة واالنتقال إ� السالم.

 �
�� للح�اة  المنقذة  االستجا�ات  وتقد�م  اإلعداد 

لل�وارث  المفاجئة  لل�دا�ة  المناسب  الوقت 
ذات  والمعقدة  الممتدة  األزمات  إ�  �اإلضافة 

أ�عاد التنقل داخل السودان.

الوصول  �مكن   � ال�� الق��ة  الب�انات  و���  جمع 
الوقائع  ع�  القائمة  الس�اسة  عن  والدفاع  إليها 

لصنع القرار.

وال�ة

برامج قائمة

MRRCمركز موارد المهاج��ن واالستجا�ة
MRCمركز موارد المهاج��ن
FMPنقطة مراق�ة التدفق

الم�اتب الفرع�ة للمنظمة الدول�ة للهجرة

ع�ادة المنظمة الدول�ة للهجرة

المكتب الرئ��� 

المكتب الفر� للمنظمة الدول�ة للهجرة (التخط�ط)

برنامج مساعدة األ�ة FAP

هذە الخ��طة ألغراض التوضيح فقط. األسماء والحدود 
� الموافقة أو القبول الرس�� من  ع� هذە الخ��طة ال تع��

ق�ل المنظمة الدول�ة للهجرة.

� ال�الد
� أ�لول�س�تم�� ٢٠٢٠، شهد السودان هطول أمطار غ��رة وف�ضانات غ�� مسبوقة، تجاوزت التوقعات، مما دفع الحكومة إ� إعالن حالة الطوارئ لمدة ثالثة أشهر ��

�� ٢

مقدمة١.
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� السودان
اتجاهات الهجرة، الرؤ�ة الس�اس�ة، والتحد�ات الماثلة �� ١.٢

� والتنم�ة 
� س�اق العمل اإل�سا��

من المتوقع أن �ستمر التعق�دات ��
خالل  �ه  المرت�طة  الهجرة  واحت�اجات  واتجاهات  السودان   �

��
النصف األول من العقد �س�ب عدد من العوامل المتداخلة. و�شمل 
والمخازف   ، الس�ا�� الواقع  تطورات  المعقدة  العوامل  هذە 
الراهنة.  الب�ئ�ة  والتحد�ات  العامة،  الصح�ة  واألزمة  االقتصاد�ة، 
من  صحبها  وما  السودان   �

�� التأزم  من  سنوات  فإن  أدق  و�صورة 
المست��ات العال�ة لعدم االستقرار الس�ا�� واالقتصادي قد جعلت 
برنامج  لتق��ر  ا  وط�ق� ال�الد.  �غادرون   � السوداني�� من  مقدرة  ا  أعداد�
� شهر س�تم�� ٢٠٢١م فإن عدد 

�� (UNDP) األمم المتحدة للتنم�ة
 � � أر�عة إ� خمسة مالي�� اوح ب�� � �قدر �ما ي�� المهاج��ن السوداني��
 � العامل�� المهاج��ن  تدفقات  أدت  وقد  ازد�اد.   �

�� وعددهم  مهاجرـ 
�ة  وتدهور قدرة المهارات المحل�ة،  للخارج ا�� تجف�ف الموارد ال���
التحت�ة  الب��  وتنم�ة  االقتصادي  النمو  ع�  فاعل  أثر  له  مما �ان 
االجتماع�ة  الخدمات  توف��   �

�� السودان  مقدرة  ع�  و�التا�� 
االقتصاد�ة. 

المستمرة  األزمات  السودان سوءا �س�ب   �
المهاج��ن �� يزداد وضع 

العوامل  هذە  أدت  وقد  الطب�ع�ة.  والمخاطر  �ال�اع  المتعلقة 
االحت�اجات  من  مستدامة  مست��ات  إ�  مجتمعة  المساهمة 
 �

� المشهد اإل�سا�� وح الذي ال يزال �م�� � اإل�سان�ة العاجلة واستمرار ال��
للسودان.

� السودان
إتجاهات و�حت�اجات الهجرة �� ١.١.٢

� المائة من عدد س�ان ال�الد، �حتاجون لعون 
�قدر مكتب األمم المتحدة لت�سيق الشئون اإل�سان�ة (OCHA) أن حوا�� ١٤٫٣ مليون شخص، أي ٣٠ ��

� والدعم 
� وطالب لجوء إ� العون اإل�سا�� . (تق��ر االحت�اجات اال�سان�ة لعام ٢٠٢٢م). و�شمل ذلك حاجة ٢٫٨٧ مليون نازح داخ�� و١٫١٦ ال�� �

إ�سا��
والحما�ة. �ل ذلك �اإلضافة إ� ٩٤٠٫٠٠٠ من العائدين.٢

 � دين داخل�ا والالجئ�� وح الداخ�� و�ؤثر سل�ا ع� الم�� � و�ؤدي اندالع ال�اعات وال�وارث المتكررة، مثل الف�ضانات الشد�دة، إ� موجات جد�دة من ال��
. � الحالي��

� غالب أنحاء السودان. 
ا، تصنف هذە الحاجة الملحة إ� المساعدة اإل�سان�ة ع� أنها عند مست��ات عت�ة الطوارئ أو أع� منها لمعظم القطاعات �� حال��

� خ��طة "نظرة عامة ع� االحت�اجات اإل�سان�ة للسودان ٢٠٢١م" المدرجة أعالە. و�سلط شدة االحت�اجات 
وتتج� هذە الحاجة الماسة لالستجا�ة ��

الص��  وال�ف  الم�اە  الح�،  ال  المثال  ، ع� س��ل  �غ�� القطاعات  ومتعدد  نهج شامل  ات�اع  أهم�ة  الضوء ع�  القطاعات   � ب�� كة  المش�� العال�ة 
� وس�ل الع�ش، والتغذ�ة، والتدخالت الصح�ة.

� حاالت الطوارئ والمواد غ�� الغذائ�ة، واألمن الغذا��
والنظافة الصح�ة، والمأوى ��

� عام ٢٠١٩ م و�دء عمل�ة االنتقال فقد شهد السودان وال يزال �شهد 
ة انتقال�ة نحو د�مقراط�ة مفتوحة. ومنذ تغي�� الحكومة �� �جتاز السودان حال�ا ف��

ات  � مجاالت الس�اسة وفرص التنم�ة واإلصالح االقتصادي واالجتما�� المح�� ووصول المساعدات اإل�سان�ة. من المرجح أن تؤثر هذە التغي��
ات �� تغ��

ت�ة ع�  �ش�ل كب�� ع� الس�اق االقتصادي والس�ا�� واالجتما�� للسودان وما يرت�ط �ه من فرص واحت�اجات. ومع ذلك، فإن األثر ال�امل واآلثار الم��
هم من الس�ان الضعفاء لم تتحقق �عد. وس�تطلب الس�اق الس�ا�� ��ــــع التطور  دين داخل�ا وغ�� احت�اجات ومستوى ضعف وضع المهاج��ن والم��

�ائها الحفاظ ع� ط��قة �شغ�ل مرنة إ� جانب القدرة ع� التك�ف ��عة. من المنظمة الدول�ة للهجرة و��

المنظور الس�ا�� ١.١.٢

 (SRF) عقب عام من محادثات السالم، وقع ممثلون عن الحكومة االنتقال�ة السودان�ة وتحالف من الجماعات المسلحة �س� الجبهة الثور�ة السودان�ة
. ومن المتوقع أن  � �د المالي�� � أدت إ� مقتل مئات اآلالف من األشخاص و��� � ٣ أ�ت��ر ٢٠٢١م اتفاق سالم يهدف إ� إنهاء سنوات من الحرب ال��

��
� الحد من ال�اعات وتقل�ل 

ا جد�دة لوصول المساعدات اإل�سان�ة. وأن �سهما �� يؤدي اتفاق ج��ا للسالم - واالستقرار الذي يؤمل أن �جل�ه - �فتحا فرص�
� أ��� ع� التنم�ة المستدامة الط��لة األجل. ومن المأمول أن يؤدي هذا االستقرار إ� إحراز تقدم ف�ما  ك�� وح. وس�سمح ذلك ب�� � مس��ات الضعف وال��
� الواسعة وماهراتهم المتنوعة والذين س�كون لهم، �عد رفع العق��ات الدول�ة  وراء حدود السودان وتع��ز تعاون أفضل مع إم�انات المهاج��ن السوداني��

� التنم�ة المستدامة للسودان، وت�ادل المهارات والمعرفة.
ا�د �� � واسم السودان من القائمة األم��ك�ة للدول الراع�ة لإلرهاب، دور م��

٢٠٢١ online], December] ,٢٠٢٢ OCHA, Sudan Humanitarian Needs Overview ٢

تحل�ل المحتوى٢.
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� السودان التقدم 
ة من التغي�� الس�ا�� ع� خلف�ة من عدم االستقرار االجتما�� واالقتصادي. و��نما تواصل الحكومة االنتقال�ة �� �شهد السودان حال�ا ف��

� تركز ع� السالم واالستقرار االقتصادي، فإن حكومة السودان العد�د تواجه من  نحو إجراء انتخا�ات د�مقراط�ة وتحقيق أهدافها ذات األول��ة، ال��
السلع  إمدادات  وضعف  الرزق،  فرص كسب  ومحدود�ة  المفرط،  التضخم  مثل  التحد�ات،  وتؤدي  ا�طة.  الم�� واالجتماع�ة  االقتصاد�ة  التحد�ات 
� أوضاع هشة �الفعل، 

� تع�ش �� ائ�ة لأل� المتوسطة وقدرتها ع� تلب�ة االحت�اجات األساس�ة، وال س�ما �ال�س�ة لأل� ال�� األساس�ة، إ� تآ�ل القوة ال��
 �

. و�سهم ذلك �� �
وتلك المهمشة اجتماع�ا واقتصاد�ا أو المس��عدة ه��ل�ا. و�ؤدي هذا الضغط إ� ز�ادة الحاجة إ� المساعدة العاجلة، �العون الغذا��

وح، �دورە، إ� ز�ادة مست��ات الضعف والتوترات  � وح، ح�ث �ضطر الناس إ� ترك د�ارهم ألس�اب اقتصاد�ة. و�مكن أن يؤدي هذا ال�� � ز�ادة مست��ات ال��
� م��د من عدم االستقرار والم��د من الحاجة. و�المثل، فإن المصاعب االقتصاد�ة وعدم االستقرار الس�ا�� قد يؤثران 

� تهدد �ال�س�ب �� االجتماع�ة ال��
ات والعمالة المف�دة لدعم التنم�ة  ا ع� العمال المهاج��ن الذين قد ال �شجعهم الوضع الماثل ع� العودة إ� السودان وتوف�� المهارات والخ�� ا أ�ض� سل��

� السودان.
ط��لة األجل ��

� المناطق المحل�ة، ح�ث استقر الوضع، 
ا�دة من العائدين. و�� � نة �أعداد م�� وح والهجرة الق��ة، مق�� � ة من ال�� ومن المرجح أن �ستمر مست��ات كب��

� العائدين إ� أما�نهم األصل�ة (أ��� من ٩٤٠,٠٠٠ عائد، حسب تقار�ر العام ٢٠٢٢م). و�مكن  ة من النازح�� ا كب�� تواجه المنظمة الدول�ة للهجرة أعداد�
 � � ترك�� ا للتوتر. وس�تع�� ا إضاف�� ا ع� الموارد المحدودة وتصبح مصدر� لهذە األعداد من العائدين، إذا لم يتم التعامل معها �ش�ل صحيح، أن �ش�ل ضغط�
� الحصول ع� الم�اە 

، وضمان المساواة �� �
اعات حول قضا�ا األرا�� � معظم الدعم لت�س�� العودة المستدامة وع� توف�� االحت�اجات األساس�ة، وحل ال��

والخدمات األساس�ة األخرى. وس�لزم أ�ضا �ذل جهود متضافرة لتع��ز الحوار المجتم�� إل�جاد حلول إ�جاب�ة للمشا�ل لضمان تماسك المجتمع المح�� 
� المستق�ل.

ودعم جهود تحقيق االستقرار و�ناء السالم لإلدماج المح�� المستدام والعودة و�عادة اإلدماج والتخف�ف من حدة ال�اع ��

وح ط��ل األمد والهجرة الق��ة � ال�� ٣.١.٣

األول��ات، تخطو  االنتقال�ة. و�� جانب هذە  الحكومة  برنامج  إطار عام من   �
أول��ات �� السودان�ة �ع��  االنتقال�ة  الحكومة  مت  � ال�� � عام ٢٠١٩م 

��
الرام�ة إ� االستجا�ة ال تزال  التحد�ات االجتماع�ة واالقتصاد�ة. ب�د أن جهودها  الحكومة االنتقال�ة خطوات واسعة للتصدي لمجموعة واسعة من 
� والموارد 

� طال أمدها، وجائحة كوف�د-١٩، واستمرار التنافس ع� األرا�� تعوقها محدود�ة القدرات المؤسس�ة. وما زالت االحت�اجات اإل�سان�ة ال��
� تعوق ط��ق االنتقال الس�ا�� والنمو االقتصادي والتنم�ة  � المجتمعات المحل�ة وتفاقمه �س�ب اآلثار الضارة لتغ�� المناخ، والتدهور البي��

المحدودة ��
� ال�الد.٣ 

��

التحد�ات المرت�طة �الهجرة ١.٣
الضائقة االقتصاد�ة االجتماع�ة ١.١.٣

، إ� جانب ال�وارث  � � دارفور ووضع�ة منطقة أب��
اع ع� الموارد، ال س�ما �� � اع المستمر داخل الق�ائل وف�ما ب�نها وال�� � ال تزال عوامل مثل العنف وال��

� ال ي�شآن  وح الموسمي�� � � السودان. إن الهجرة وال��
� عا�� ٢٠١٩ و٢٠٢١، تؤثر ع� تنقل ال��� ��

ا�دة �� � المتعلقة �المخاطر الطب�ع�ة، مثل الف�ضانات الم��
� الب��ة التحت�ة والخدمات األساس�ة، ول�ن أ�ضا عن ال�اع الذي 

فقط عن عدم االستقرار االقتصادي والس�ا�� الط��ل األمد، واالس�ثمار المحدود ��
 �

� غرب دارفور ��
� ال�الد. وغال�ا ما ي�تج عدم االستقرار هذا وما يرت�ط �ه من نزاع وعنف، مثل أعمال العنف ��

� العد�د من المناطق ��
من صنع اإل�سان ��

� ارتفاع 
ات اآلالف من األشخاص، ودمر مصادر الدخل القائمة، وأسهم �� �د ع�� � الق�ائل. وقد أدى العنف الق��� إ� ��� د�سم�� ٢٠١٩، عن التوترات ب��

دين من العودة إ� د�ارهم  ا ما تمنع الم�� ا ما �كون الندالع ال�اعات آثار ط��لة األمد وشواغل أمن�ة كث�� مست��ات الفقر وقوض عمل�ات السالم. وكث��
وح ط��ل األمد ومواجهة عوامل الضعف والركود  � اعات أمر حاسم لمعالجة ال�� � ، فإن جهود بناء السالم والتخف�ف من حدة ال�� أو تؤخر ذلك، و�التا��

رة. � المناطق المت��
االجتما�� واالقتصادي ��

إندالع ال�اعات والتنافس ع� الموارد الطب�ع�ة وتق��ض عمل�ة السالم ٢.١.٣

� مناطق مثل دارفور وجنوب وغرب 
� والموارد. و��

� السودان التنافس ع� األرا��
وح المرت�ط �ه، وز�ادة الضعف �� � من الدوافع الرئ�س�ة لل�اع وال��

� تفاقمت �س�ب تعرض هذە المناطق للمخاطر الطب�ع�ة، تؤدي إ� اندالع  � والموارد، وال��
، ال تزال المنافسة الط��لة األمد ع� األرا�� � كردفان وأب��

، �شهد التنافس ع�  � � دارفور وأب��
نزاعات داخل الق�ائل وف�ما ب�نها تؤدي إ� نزوح أو�� وثانوي وط��ل األمد، وما يرت�ط �ه من احت�اجات إ�سان�ة. و��

� هذە المناطق �س�ب م��ــــج من ندرة الم�اە والتحد�ات 
� المجتمعات الرع��ة والمستقرة. ح�ث تتفاقم المنافسة ع� الموارد �� الموارد �صفة خاصة ب��

� توسيع طرق رعيهم لل�حث عن مرا�� أفضل وال�حث 
ات سلوك�ة. فع� س��ل المثال، �دأ الرعاة �� � تؤدي إ� تغي�� االقتصاد�ة وعوامل تغ�� المناخ ال��

. وع� هذا  �
� مل��ة وح�ازة األرا��

عن أسواق جد�دة؛ و�قوم المزارعون المستقرون بتوسيع أراضيهم ومناطقهم الزراع�ة متحدين الحقوق التقل�د�ة ��
� تقل�ل ذي 

ا من أي استجا�ة إذا كنا نأمل �� � �جب أن �ش�ل جزًء أساس��
النحو، فإن حل وتخف�ف التنافس ع� الموارد والقضا�ا المتعلقة �ح�ازة األرا��

� السودان. 
مغزى لل�اعات والتوترات ��

� إ�  ة من السوداني�� ا من التدفقات الداخلة والخارجة من العمالة المهاجرة (النظام�ة وغ�� النظام�ة). فمن ناح�ة، �سافر أعداد كب�� �شهد السودان م��د�
 �

، ومن ناح�ة أخرى �سافر المهاجرون إ� السودان، وخاصة من إثي���ا، للعمل كعمال �� � الخارج للعمل، وال س�ما إ� منطقة مجلس التعاون الخل���
ة ل�ل من المجتمعات المض�فة والمجتمعات األصل�ة بوصفها مصدرا  � تدار إدارة ج�دة أن تحقق فوائد كب�� . و�مكن لهجرة ال�د العاملة ال�� القطاع الزرا��
العاملة، وستحتاج سلطات حكومة  ال�د  المتعلقة بهجرة  � س�اساته 

� من ثغرات ��
السودان �عا�� للعمل والمهارات والمعارف ومصدرا للدخل. ال يزال 

السودان إ� الدعم لتط��ر وتنف�ذ س�اسة هجرة معدلة �شمل مجموعة �املة من القضا�ا المتعلقة بهجرة ال�د العاملة وتنقلها، مثل حما�ة المهاج��ن، 
. �

وس�اسات العمل الموسم�ة، وتنم�ة المهارات والجذب، والتوظ�ف األخال��

تنقل ال�د العاملة (النظام�ة وغ�� النظام�ة)، وفقدان المهارات والقدرات ٤.١.٣

� ال�الد
� أ�لول�س�تم�� ٢٠٢٠، شهد السودان هطول أمطار غ��رة وف�ضانات غ�� مسبوقة، تجاوزت التوقعات، مما دفع الحكومة إ� إعالن حالة الطوارئ لمدة ثالثة أشهر ��

�� ٢
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� ذلك السودان. و�ش�� توقعات 
� وتغ�� المناخ قض�تان عالميتان من المتوقع أن �كون لهما تأث�� غ�� متناسب ع� �عض ال�لدان، �ما ��  التدهور البي��

� درجات الحرارة، والف�ضانات 
ة �� ات ال�ب�� ا من الظواهر الج��ة المتطرفة مثل التغ�� ا�د� � ا م�� ا أن �شهد ال�الد عدد� ات المناخ�ة إ� أنه من المرجح جد� التغ��

ة لهذە األحداث ب��ادة تقلب هطول األمطار، واستمرار وتزا�د  ات الجفاف غ�� الطب�ع�ة. وترت�ط األس�اب الم�ا�� الشد�دة، وهطول األمطار الغ��رة، وف��
ات ع�  � والغا�ات. وستؤثر �ل هذە التغي��

� مجموعتها مثل ز�ادة درجات الحرارة والتصحر وتدهور األرا��
� تحدث �� شدة األحداث المناخ�ة ال�طيئة ال��

الب�ئ�ة والزراع�ة  النظم  ، و�مكن توقع أن يؤثر ذلك ع�  � � س�ل ع�ش العد�د من السوداني��
ا �� الن�ل، الذي �لعب دورا رئ�س�� � نهر 

الم�اە �� مست��ات 
� ال�الد ع� مدى العقود القل�لة المق�لة.٤

واالجتماع�ة واالقتصاد�ة ��

ال�وارث الطب�ع�ة وتغ�� المناخ وأثرە ع� س�ل الع�ش ٥.١.٣

� ذوي األوضاع األ��� هشاشة، �س�ب األزمة االقتصاد�ة المستمرة وجائحة  � الس�ان النازح�� ة، خاصة ب�� � السودان كب��
ال تزال االحت�اجات الصح�ة ��

ا�دة داخل  � � عطلت قدرة قطاع الصحة العامة ع� توف�� الرعا�ة الصح�ة ال�اف�ة. �اإلضافة إ� ذلك، ساهمت التحر�ات الس�ان�ة الم�� كوف�د-١٩ ال��
� المعرفة الغذائ�ة األساس�ة إ� ز�ادة إجهاد قدرات الرعا�ة الصح�ة 

�� � . وقد أدى النقص المنه�� �
� األمراض وانعدام األمن الغذا��

� ز�ادة تف��
السودان ��

� هذە الب�ئة المعقدة �الفعل.
��

الصحة، األمراض المتفش�ة، وسوء التغذ�ة ٦.١.٣

� ٢٣ مايو ٢٠٢٠
نت �� � السودان. تق��ر الموارد العالم�ة. تم الوصول إل�ه ع�� اإلن��

، إسماع�ل أ. التك�ف مع تغ�� المناخ واتخاذ القرارات �� نمر، معتصم �ش�� والجزو�� ٤
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ات�ج�ة األول��ات االس��
وخطة العمل



� الحوار العال�� �شأن 
ات�ج�ة القط��ة للمنظمة الدول�ة للهجرة ع� تع��ز دور المنظمة الدول�ة للهجرة بوصفها القوة الدافعة �� �ساعد االس��

� وضع �مكنها من تقد�م خدمة أفضل للس�ان المهاج��ن 
الهجرة، ح�ث تواصل االستجا�ة للتحد�ات اآلن�ة والناشئة، مما �ضع المنظمة ��

� ع�  � جميع مراحل رحلتهم وضمان الهجرة اآلمنة والمنظمة. تعمل المنظمة الدول�ة للهجرة ع� تط��ر قدرة جميع األشخاص المتنقل��
��

� المنظمة الدول�ة للهجرة القدرات داخل الحكومات إلدارة  � حاالت ضعف. و�التوازي مع ذلك، تب��
الصمود، وخاصة أولئك الذين �ع�شون ��

جميع أش�ال التنقل وآثارە.

الوثيق مع مجموعة من  �التعاون  �العمل  المستدامة،  التنم�ة  ات�ج�ة وتحقيق أهداف  لتحقيق رؤ�تها االس�� � سعيها 
للهجرة، �� الدول�ة  المنظمة  م  � تل��

ا�ات مع ك�انات الدول األعضاء ع� المست��ات االتحاد�ة والوالئ�ة والمحل�ة وتوسيع نطاق  �اء. وستواصل المنظمة الدول�ة للهجرة البناء ع� ال�� ال��
، والشتات (�التعاون مع حكومة السودان)،  �

� المجتمع المد��
ا�ات جد�دة مع الجهات الفاعلة األخرى �� ا�تها مع األمم المتحدة مع العمل ع� تع��ز �� ��

 � ا�ات الق��ة والمشاركة الوث�قة مع أصحاب المصلحة الرئ�سي�� �ات القطاع الخاص المتعددة الج�س�ات والمحل�ة واألوساط األ�اد�م�ة. تعد ال�� و��
� التنم�ة المستمرة للسودان.

� السودان وضمان تمث�ل جميع جوانب المجتمع ولعب دور ��
� تحقيق أجندة التنم�ة ��

حجر الزاو�ة ��

ات�ج�ة وخطة العمل٣. األول��ات االس��

 �
� حقوقهم ال�املة �� � السودان لتمك��

� والمجتمعات المحل�ة �� � السودان ع� دعم المهاج��ن والس�ان النازح��
ستعمل المنظمة الدول�ة للهجرة ��

� إدارة فعالة للهجرة والحو�مة لدعم المهاج��ن والمجتمعات، 
ب�ئة شاملة ومنصفة وسلم�ة. ح�ث �س� لمساعدة السلطات الوطن�ة والمحل�ة ��

العال�� من أجل السالمة ، الهجرة المنظمة والنظام�ة (GCM) وخطة  التنم�ة المستدامة لعام ٢٠٣٠ ، واالتفاق  �ما يتما�� مع أهداف خطة 
� لعام ٢٠٦٣.

االتحاد األف����

 ب�ان الغرض

�عثة المنظمة الدول�ة للسودان

� مختلف القطاعات وارت�اطها المتأصل �الس�اقات االقتصاد�ة والب�ئ�ة واالجتماع�ة 
ا�ط الهجرة وان�شارها �� افا ب�� دعما لهذە األهداف الشاملة، واع��

� قلبها.
كز األول��ات الرئ�س�ة للمنظمة الدول�ة للهجرة ع� مجاالت واسعة مع وضع الهجرة �� والس�اس�ة العالم�ة والوطن�ة، س��

� تندرج تحت �ل من الر�ائز  ا�طة ال�� � السودان ع� العد�د من المجاالت الخاصة �الهجرة الم��
كز المنظمة الدول�ة للهجرة �� � عا�� ٢٠٢١-٢٠٢٤ ، س�� ب��

� إطار �ل مجال 
ا�طة والمتداعمة واألول��ات الت�م�ل�ة �� � السودان ع� تحقيق سلسلة من النتائج الم��

المحددة. وستعمل المنظمة الدول�ة للهجرة ��
. مواض���

ات�ج�ة ر�ائز االس�� ١.٣
الضائقة االقتصاد�ة االجتماع�ة ١.١.٣
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واألطفال  االتجار  وضحا�ا   � المه���� والمهاج��ن   � الالجئ�� �شمل   � ال�� المختلطة  الهجرة  لتدفقات  وم�شأ  وعبور  مقصد  �لد  هو  السودان 
� أوضاع هشة دون حما�ة �اف�ة أو رعا�ة صح�ة أو الحصول ع� السلع 

� �ذو�ــهم، الذين �ع�ش ال�ث�� منهم �� المهاج��ن غ�� المصح����
والخدمات األساس�ة.

الهجرة، الحما�ة، الصحة، واالحت�اجات العاجلة٤.

� احت�اجات المهاجرون الذين �ع�شون أوضاعا هشة العاجلة والمتوسطة األجل والط��لة األجل ��عة و�ط��قة مستدامة، و�مكنهم من الوصول  و�ل��
إ� المعلومات والصحة والدعم النف�� واالجتما�� وخدمات الحما�ة.

الن��جة ١.٤

 �
يتم تلب�ة االحت�اجات العاجلة، مثل الرعا�ة الصح�ة المنقذة للح�اة، للمهاج��ن والمجتمعات المحل�ة ذات الصلة �حاالت الطوارئ المفاجئة ��

الموقع.
رة من  � الحصول ع� الحما�ة والخدمات والفرص لجميع األشخاص والمجتمعات المحل�ة المت��

� قدرة الحكومة ع� ت�س�� المساواة �� تحس��
األحداث الواسعة النطاق المتصلة �التنقل.

النف�� واالجتما�� وخدمات  المعلومات والدعم  � أوضاع هشة ع� 
الذين �ع�شون ��  � المهاج��ن والنازح�� � فرص حصول مجتمعات  تحس��

الحما�ة، 
من  التخف�ف  تداب��  وتع��ز  الصمود،  ع�  المح��  المجتمع  قدرة  وتع��ز  الرعا�ة،  استمرار�ة  دعم  ع�  المجتم��  الص��  النظام  قدرة  تع��ز 

المخاطر، والتعامل مع الشتات حيثما أمكن ذلك.
وته��ب  �ال���  االتجار  االجتما�� ومخاطر  الن�ع  القائم ع�  العنف  ذلك   �

�� �ما  والمجتمعات،  المهاج��ن   � ب�� الحما�ة  �قضا�ا  الو��   � تحس��
المهاج��ن.

أول��ات خاصة ٢.٤
.١

.٢

.٣

.٤

.٥

� أن  � ح��
� المجتمعات المحل�ة من دفع عجلة التغي�� من الداخل. و�� ول�� �حقق السودان التنم�ة المستدامة والسالم الدائم، �جب تمك��

 �
� الس�اق السودا��

� بناء السالم والتنم�ة المستدامة ��
� السودان، فإن دورها المهم ��

� س�شمل جميع أ�شطة المنظمة الدول�ة للهجرة �� التمك��
المجتمعات   � تمك�� ع�  للهجرة  الدول�ة  المنظمة  ستعمل   ، المواض��� المجال  هذا  إطار   �

و�� بها.  خاصة  محددة  أول��ة  إعطاء  �ستد�� 
� اآلراء �شأن أول��اتها، والتعب�� عنها له�ا�ل 

� السودان من خالل بناء قدرتها ع� تط��ر توافق ��
� المرحلة االنتقال�ة ��

المحل�ة من المشاركة ��
� إطار هذا المجال ذي األول��ة �التحل�ل والعمل ع� بناء نقاط القوة 

السلطة الخارج�ة، والتعاون لتحق�قها. وس�تم است�مال األ�شطة ��
� دفع العمل الجما��

� �مكن أن �ساعد �� الفرد�ة والجماع�ة ال��

� المجتمعات٥. الهجرة والسالم والقدرة ع� الصمود، تمك��

 �
� أ�شطة صنع القرار و�ناء السالم ��

 وتهم�شا، من المشاركة ��
ً
دين داخل�ا والمجتمعات المض�فة، وال س�ما األ��� هشاشة � المهاج��ن والم�� يتم تمك��

مجتمعاتهم.

الن��جة ١.٥

� ذلك 
� م�ادرات التنم�ة المجتمع�ة (�ما ��

� داخل�ا والمهاج��ن والمجتمعات المض�فة، وتع��ز قنوات االتصال للمشاركة �� � مشاركة النازح�� تحس��
صنع القرار)، وال س�ما �ال�س�ة للفئات األ��� ضعفا، الش�اب وال�ساء.

� الطوائف و�ناء السالم. ز�ادة عدد القنوات للحوار ب��
� مجال السالم، والدعوة، والحقوق المدن�ة، والعمل�ات القانون�ة.

� مجاالت التثق�ف ��
� القدرات المحل�ة �� تحس��

� الطوائف وتخف�فها وتح��لها. أن يتمتع المهاجرون والمجتمعات المض�فة �معرفة وقدرة أفضل ع� حل ال�اعات ب��
تع��ز قدرات المجتمع المح�� كعوامل تقود الحلول الدائمة، و�ناء السالم، والعالقة اإل�سان�ة لتنم�ة السالم.

المتعددة  والمخاطر  ال�وارث  آثار  من  للتخف�ف  التداب��  وتنف�ذ   �
اس��ا�� �ش�ل  النظم  تع��ز   �

�� المهاج��ن  الحكوم�ة ومشاركة  القدرات  تع��ز 
المخاطر، وال س�ما ع� أفراد المجتمع الضعفاء.

أول��ات خاصة ٢.٥
.١

.٢

.٣

.٤

.٥

.٦
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ة الثان�ة � الرك��
إم�ان�ة التنقل

� تضمن دعم وحما�ة  تع��ز مسارات التنقل القائمة والمس�ندة ع� الحقوق ال��
ا�ات ق��ة مع المؤسسات  � ذلك العمل من خالل ��

حقوق المهاج��ن، �ما ��
الوطن�ة واإلقل�م�ة والدول�ة الرئ�س�ة.



الهجرة والتنم�ة االقتصاد�ة م�شا��ان �طب�عتهما. وع� هذا النحو، �مكن للتنم�ة االقتصاد�ة، أو التخلف، أن تكون �مثا�ة عامل جذب ودفع 
للهجرة مع انتقال الناس، أو قرارهم ال�قاء، اس�نادا إ� الس�اق االقتصادي والفرص المتصورة لمستق�ل أفضل. ومن خالل تقاسم مهاراتهم 
� تحقيق أهداف التنم�ة االقتصاد�ة المستدامة. ومع ذلك، �جب 

وتوف�� ال�د العاملة، �مكن للمهاج��ن أنفسهم أ�ضا أن �لعبوا دورا هاما ��
إدارة الهجرة �عنا�ة بهدف حما�ة حقوق المهاج��ن وضمان الهجرة المنظمة واآلمنة.

� السودان، ع� القدرة ع� التك�ف واالستجا�ة آلثار تغ�� المناخ. و�ش�� األدلة إ� أن 
تتوقف التنم�ة المستدامة المستق�ل�ة وتول�د الدخل واالنتعاش ��

� العالم لمخاطر المناخ �س�ب انخفاض قدرته ع� 
� أ��� ال�لدان عرضة �� القارة األف��ق�ة ستظل متأثرة �شدة بتغ�� المناخ، وأن السودان �صنف من ب��

التك�ف.

الهجرة، الب�ئة، والتنم�ة االقتصاد�ة المستدامة٦.

� الخارج 
� المجتمعات المحل�ة أو ��

� التنم�ة المستدامة إما ��
أن يتمتع المهاجرون والمجتمعات المض�فة �المهارات والفرص المحسنة الالزمة للمساهمة ��

من خالل مسارات هجرة ال�د العاملة المعمول بها.

الن��جة ١.٦

� منها والتك�ف مع اآلثار ط��لة المدى لتغ�� المناخ 
الحكومات والمجتمعات لديها أنظمة وقدرات وأدوات ومهارات للوقا�ة من ال�وارث والتعا��

. � والتدهور البي��
� �حددها المجتمع. دعم المجتمعات المحل�ة والفئات المهمشة وتمكينها �ش�ل أ��� لتنف�ذ مشار�ــــع كسب الع�ش وتول�د الدخل ال��

ن من الهجرة اآلمنة والمنظمة ، ال س�ما ف�ما يتعلق بهجرة ال�د العاملة وتنقل المهارات.
�
أنظمة وس�اسات أ��� فاعل�ة لحكومة السودان تمك

� أوقات األزمات 
� العائدين إ� السودان �� � ذلك السوداني��

إ�جاد نظام قوي لضمان العودة ال���مة ودعم إعادة اإلدماج المرت�ط �المهاج��ن ، �ما ��
وانخفاض التنقل الدو�� ، مثل ال��اء.

� ذلك 
� السودان ، �ما ��

� التنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة ��
� مشاركة مهاراتهم ومواردهم والمساهمة فيها ��

� الخارج ��
�� � ز�ادة مشاركة السوداني��

ش�اب الشتات (ع� س��ل المثال ، من خالل برامج الت�ادل).
ا�ات تنقل المهارات. � الفرص للمهاج��ن والمجتمعات المض�فة للوصول إ� فرص تول�د الدخل و�رامج بناء المهارات من خالل �� تحس��

تع��ز حالة التأهب واالستجا�ة المجتمع�ة والفرد�ة لل�وارث الطب�ع�ة وتأث�� تغ�� المناخ ع� س�ل الع�ش وأنماط التنقل.

أول��ات خاصة ٢.٦
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.٣

.٤

.٥

.٦

.٧

� تج�� الناس ع� مغادرة منازلهم. النتائج ع� المدى ال�ع�د: يتم معالجة أو تقل�ل الدوافع السلب�ة والعوامل اله��ل�ة ال��

ة األجل: تتصدى الحكومات والمجتمعات المحل�ة لألزمات و�أو الطوارئ الصح�ة وال�وارث المرت�طة �المناخ والمخاطر المتعددة وتتك�ف  النتائج قص��
معها و�أو تكون قادرة ع� الصمود أمامها. و�مكن للمهاج��ن والمجتمعات المض�فة والمؤسسات الحكوم�ة التك�ف مع آثار تغ�� المناخ و�ظهار قدرتها 

� الوقت الذي �ستج�ب ف�ه �فعال�ة آلثار ال�وارث المتصلة �األخطار الطب�ع�ة.
ع� الصمود ��

� السودان   ٢٠٢١ - ٢٠٢٤  ١٦
ات�ج�ة القط��ة للمنظمة الدول�ة للهجرة �� وع االس�� م��



ة الثالثة � الرك��
الهجرة، الحو�مة، ال�حث، والب�انات

�اء �فعال�ة العمل�ات اإلقل�م�ة والوطن�ة والمحل�ة القائمة  تقود الحكومة وال��
القانون�ة  الس�اسات واألطر   � والضعف، وتحس�� التنقل  لمعالجة  الوقائع  ع� 

امج. والمؤسسات وال��



عن  فضال  الق��ة،  الحو�مة  وس�اسات  وه�ا�ل  الواضح،  الت�سيق  ،ع�  ومستدامة  ناجحة  �ط��قة  الهجرة،  لتحد�ات  االستجا�ة  تعتمد 
�اء إلثراء  � ال�� � الوقت المناسب ب��

ها و�دارتها �� ة. وس�تطلب هذە اله�ا�ل �دورها جمع الب�انات الدق�قة و��� المؤسسات القادرة والمس�ن��
ستضطلع  الهجرة.  لتحد�ات  واالستجا�ة  ملموس  �ش�ل  الس�اسات  تطبيق  ع�  ق��ة  مؤسس�ة  قدرة  عن  فضال  والس�اسات،  القرارات 
� ذلك ت�ادل المعرفة والتعاون، وتع��ز الفهم 

� مجاالت متعددة من أجل دعم المؤسسات القوم�ة، �ما ��
المنظمة الدول�ة للهجرة �م�ادرات ��

وتوسيع  السودان،   �
�� التنم�ة   �

�� للمساهمة   �
السودا�� الشتات  مع  والمشاركة   ، للتغي�� المهاج��ن كعوامل  دور  وتع��ز  للهجرة،  الموسع 

. �
ا�ات القائمة مع األوساط األ�اد�م�ة والقطاع الخاص وو�االت األمم المتحدة والمجتمع المد�� ال��

الهجرة، الحو�مة، ال�حث، والب�انات٧.

الن��جة ١.٧

� والقطاع الخاص ، 
� ذلك المنظمات الدول�ة والمجتمع المد��

أن تتمتع الحكومة والمؤسسات وأصحاب المصلحة الرئ�سيون اآلخرون ، �ما ��
الب�انات واألدلة و�دارتها واستخدامها لالستجا�ة �فعال�ة لتحد�ات  القدرة ع� ت�سيق  الموثوقة ، ولديها  الب�انات  ب�م�ان�ة أفضل للوصول إ� 

. وح الداخ�� � التنقل وال��
� والسلطات الحكوم�ة �المعرفة والموارد الالزمة لحما�ة ودعم حقوق المهاج��ن ، وال س�ما حقوق العمال ،  تزو�د أصحاب المصلحة الرئ�سي��

� المهاج��ن. � تمك��
والمساهمة ��

 � �اء ، وتحس�� تع��ز الو�� الحكو�� و�م�ان�ة الوصول إ� الحلول التقن�ة لتط��ر وتنف�ذ س�اسات تنقل فعالة وقائمة ع� األدلة ومتوازنة مع ال��
أنظمة إدارة حدود الهجرة اإل�سان�ة.

اإلنمائ�ة  والس�اسات  األعمال  الصلة ع�� جداول  ذات  القطاعات  متعددة  األخرى  المجاالت   �
�� الهجرة  لتعم�م  والمؤسسات  الحكومات  دعم 

واإل�سان�ة والب�ئ�ة والسالم � األمن.
�الهجرة  المتعلقة  للتحد�ات  لالستجا�ة  والمؤسسات  الو�االت  تدعم   � ال�� الملموسة  الوظ�ف�ة  والمنتجات  والب�انات  ال�حث   � ب�� أقوى  روا�ط 

ة وفعالة �ط��قة مس�ن��

أول��ات خاصة ٢.٧
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.٢
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.٤
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النتائج ع� المدى ال�ع�د: أن تصبح المؤسسات الحكوم�ة والنظم الحكوم�ة وس�اسات الهجرة واألطر القانون�ة م�سقة ت�س�قا ج�دا، وأن تتما�� مع 
. المعاي�� الدول�ة، وت�سق مع خطط التنم�ة األوسع نطاقا مع تخط�ط الس�اسات من المستوى العال�� إ� المستوى المح��

ي ومشاركتها واستخدامها لصنع الس�اسات القائمة ع� الوقائع من ق�ل  ة األجل: يتم جمع األدلة الدق�قة والمصنفة حول التنقل ال��� النتائج قص��
الحكومات (ع� المست��ات المحل�ة والوطن�ة واإلقل�م�ة والعالم�ة).

� السودان   ٢٠٢١ - ٢٠٢٤  ١٨
ات�ج�ة القط��ة للمنظمة الدول�ة للهجرة �� وع االس�� م��



١٩ � السودان   ٢٠٢١ - ٢٠٢٤  
ات�ج�ة القط��ة للمنظمة الدول�ة للهجرة �� وع االس�� م��

:(RBA) النهج القائم ع� الحقوق

النهج الشامل:

النهج الشامل:

الج�س

موضوعات متقاطعة
احت�اجات  لتلب�ة  القطاعات  ومتعدد  المواضيع  متعدد  نهجا  للهجرة  الدول�ة  المنظمة  ستعزز  المحددة،  واألول��ات  النتائج  ولتحقيق 
� حاالت األزمات، 

� تع��ز التأهب والقدرة ع� الصمود ��
. و�� جانب دورها الراسخ �� � المجتمعات المحل�ة والمهاج��ن والس�ان النازح��

ا�ات  مجة الط��لة األجل. وتق�م المنظمة الدول�ة للهجرة �� � االستجا�ة لحاالت الطوارئ وال�� تهدف المنظمة إ� تع��ز الروا�ط المت�ادلة ب��
 �

دين ومجتمعات الشتات ع� نحو �اف وعدم تركهم �� مع الدول األعضاء لتقي�م دوافع الهجرة وضمان إدماج المهاج��ن والس�ان الم��
� ال�لدان المض�فة و�لدان الم�شأ.

خطط التنم�ة ��

م المنظمة الدول�ة للهجرة �ضمان تحد�د احت�اجات جميع المهاج��ن ومعالجتها من خالل مشار�ــــع المنظمة وأ�شطتها وفقا ألفضل الممارسات العالم�ة مثل اإلطار المؤس��  � تل��
� ضمان 

� مجال العنف القائم ع� الن�ع االجتما�� ��
� األزمات (GBViC). يتمثل الهدف الرئ��� إلطار عمل المنظمة الدول�ة للهجرة ��

لمعالجة العنف القائم ع� الن�ع االجتما�� ��
� جميع 

ر�ن من األزمات، وخاصة ال�ساء والفت�ات، �� � السالمة وال�رامة والرفاە والوصول العادل إ� الخدمات لجميع األشخاص المت�� إعطاء األول��ة والت�امل والت�سيق ب��
ت�ة ع� أي إجراء مخطط له  ات�ج�ة اعت�ارا خاصا لآلثار الم�� � إطار هذە االس��

� تقوم بها المنظمة الدول�ة للهجرة. وستو�� النتائج واأل�شطة المضطلع بها �� عمل�ات األزمات ال��
كز  وع ح�ث س�� � مرحلة تصم�م الم��

ام �� � �ال�س�ة لجميع الناس، ع� الرغم من ن�ع الج�س والعمر والم�ل الج��� واله��ة الج�سان�ة و�أو الخصائص الج�س�ة. وس�جري هذا االل��
ا ما تكون أصواتها ممثلة تمث�ال  � كث�� ات جميع الجهات المستف�دة، وال س�ما ال�ساء والش�اب واألقل�ات األخرى ال�� المنظمة الدول�ة للهجرة ع� نهج �شاوري يتضمن آراء وخ��
. تضمن المنظمة  � � الج�س�� � المرأة �استخدام نهج مبتكرة ترا�� الفوارق ب�� � وتمك�� � الج�س�� كز المشار�ــــع، عند االقتضاء، ع� دعم المساواة ب�� ناقصا. و�اإلضافة إ� ذلك، س��
� نها�ة المطاف �ط��قة ت�ناسب مع ان�شارە وشدته. 

� السودان تنف�ذ اإلجراءات الرام�ة إ� التخف�ف من العنف القائم ع� الن�ع االجتما�� ومعالجته ومنعه ��
الدول�ة للهجرة ��

ات ترصد وتق�م  وع حسب العمر ون�ع الج�س، و�شمل مؤ�� ات الم�� وس�تم تحد�د وتقي�م أثر مشار�ــــع المنظمة الدول�ة للهجرة ع� ن�ع الج�س من خالل ضمان تص��ف مؤ��
 � � نتائج عمل المنظمة الدول�ة للهجرة المتعلقة �المساواة ب�� وع ع� األ�عاد الج�سان�ة. وس�ش�ل هذە المعلومات قاعدة لتقي�م المشار�ــــع وتكي�فها من أجل تحس�� أثر الم��

. � � والتمك�� الج�س��

اس�شار�ة  �شارك�ة  نهجا  للهجرة  الدول�ة  المنظمة  وس�ستخدم 
األ�شطة،   �

�� ة  م�ا�� �المساهمة  المحل�ة  للمجتمعات  للسماح 
األول��ة  ذات  االحت�اجات  تحد�د   �

و�� القرار،  � عمل�ة صنع 
و��

النهج  هذا  ضمن  وقد  والضعف.  الج�س  ن�ع  أساس  ع� 
الضع�فات،  والفت�ات  ال�ساء  أف�ار  إدراج  الشامل  ال�شار�� 
واألشخاص ذوي اإلعاقة، الذين غال�ا ما �س��عدون من القرارات 
المجتمع�ة أو �مثلون تمث�ال ناقصا أثناء عمل�ات صنع القرار، ال 
والموقع  المجتمع�ة  التدخالت  أنواع  �اخت�ار  يتعلق  ف�ما  س�ما 
س�ش�ل  اإلدماج  نهج  أن   � ح��  �

و�� وع.  الم�� �عد  ما  وط��قة 
قاعدة جميع مشار�ــــع المنظمة الدول�ة للهجرة، فإن المشار�ــــع 
جهود   �

�� خاص  �ش�ل  �ارزة  ستكون  اإلدماج  ع�  تركز   � ال��
االستقرار  وتحقيق  السالم  لبناء  للهجرة  الدول�ة  المنظمة 
التنم�ة  وتع��ز  تهم�شا  األ���  الفئات   � تمك�� نحو  المجتم�� 

المستدامة ط��لة األجل الالزمة للتماسك االجتما�� والسالم.

ات�جيتها، من خالل  وس�ستخدم المنظمة الدول�ة للهجرة النهج القائم ع� الحقوق لتنف�ذ اس��
االحت�ا��  بنك  تطبيق  إن   . الدو�� القانون  من  المستمدة  والمعاي��  والقواعد  الحقوق  إدماج 
� جميع مراحل تصم�م 

� ذلك الحما�ة، ��
� للحقوق والم�ادئ، �ما �� ا�� هو دمج واع ومنه�� األس��

� السودان.
ات�ج�ة، وس�كون أساس�ا لجميع مشار�ــــع المنظمة الدول�ة للهجرة �� وتنف�ذ االس��

�ة دون المساس �قدرة األج�ال القادمة  م المنظمة الدول�ة للهجرة بتلب�ة االحت�اجات ال��� � تل��
. يتأثر السودان �ش�ل خاص �آثار  ام سالمة العالم الطب��� ع� تلب�ة احت�اجاتها الخاصة ومع اح��
م  � � لها آثار قل�لة ع� ط�ف س�ل الع�ش والصحة والسالم. تل�� � ، وال�� تغ�� المناخ والتدهور البي��
أ�شطة مشار�ــــع المنظمة الدول�ة للهجرة �أن تكون مستدامة ب�ئ�ا. وس�ستمر تصم�مها �ط��قة 
تعزز الفرص والمنافع االجتماع�ة والب�ئ�ة اإل�جاب�ة، وتضمن تجنب المخاطر واآلثار االجتماع�ة 

والب�ئ�ة الضارة وتقل�لها وتخف�فها و�دارتها.

� أن س�اق الهجرة هو �سيج معقد م�س�ج معا من ق�ل  � ح��
� تار�ــــخ السودان. ��

ة محور�ة �� من المرجح أن �كون النصف األول من العقد ف��
� السودان تقف ع� 

عدد ال �ح� من التحد�ات االجتماع�ة والس�اس�ة واالقتصاد�ة والمتعلقة �ال�وارث، فإن المنظمة الدول�ة للهجرة ��
�الهجرة.  المتعلقة  المجاالت  � مجموعة من 

�� والمحل�ة  الوطن�ة  القدرات  بناء  الناشئة ومواصلة  لالحت�اجات  االستعداد لالستجا�ة  أه�ة 
 � � والوطني�� �اء الدولي�� � األمم المتحدة وال��

� السودان الس�� إ� األمام �التعاون الوثيق مع نظرائها ��
تواصل �عثة المنظمة الدول�ة للهجرة ��

� السودان، �التعاون 
� الهجرة اآلمنة والمنظمة والسالم المستدام لألمة وشعبها. وستعمل المنظمة الدول�ة للهجرة ��

� للمساهمة �� والمحلي��
� ب�ئة شاملة ومنصفة 

ال�املة �� �ة  � السودان لتحقيق إم�اناتهم ال���
� والمجتمعات المحل�ة �� المهاج��ن والنازح�� �ائها، ع� دعم  مع ��

� لعام 
وسلم�ة ودعم الس�� إ� اإلدارة والحو�مة الرش�دة للهجرة دعما لخطة عام ٢٠٣٠ واالتفاق العال�� للهجرة وخطة االتحاد األف����

 �
اتها السودان�ة والعالم�ة للعمل �� � السودان ع� خ��

٢٠٦٣. ولضمان التأث�� المستدام والهادف لعملها، ستعتمد المنظمة الدول�ة للهجرة ��
� نهج قائم ع� الحقوق ومرا�� للن�ع االجتما�� وشامل ومنا� أصوات األشخاص 

� والتنقل والحو�مة �� المجاالت الرئ�س�ة للمرونة والتمك��
األ��� ضعفا وتهم�شا.

ب�ان (ملخص) ختا��٦.



المرفق أ: إطار حو�مة الهجرة - الم�ادئ واألهداف
المرفقات

، وحما�ة وتع��ز حقوق اإل�سان، والسالم المستدام ، والتقدم نحو الح�م الد�مقرا�� � االنتقال الس�ا��
(أ) المساعدة ��

� السودان
ات�ج�ة ل�عثة األمم المتحدة المت�املة لمساعدة االنتقال �� المرفق ب: األول��ات االس��

 � ك�� دعم بناء السالم الذي �قودە السودان، وال س�ما منع �شوب ال�اعات والتخف�ف من حدتها والمصالحة، والحد من العنف المجتم�� مع ال��
ة واألسلحة الخف�فة �ما يتفق مع المعاي��  � الطوائف، واإلجراءات المتعلقة �م�افحة األلغام، وجمع األسلحة الصغ�� بوجه خاص ع� ال�اعات ب��
الس�ان  مع  توطينهم  و�عادة  إدماجهم  و�عادة  وال���مة،  والطوع�ة  اآلمنة  وعودتهم   ، � والالجئ�� داخل�ا  دين  للم�� الدائمة  والحلول  الدول�ة، 
� السودان. �ما يتما�� مع الفقرة ٧ من هذا القرار 

� ذلك العمل من خالل آل�ات مت�املة لبناء السالم ��
� الحال، �ما ��

� حسب ما �قت�� المض�ف��
والمشاركة الس�اس�ة ع� المستوى المح�� ومستوى الوال�ات

� الشامل، وال س�ما من خالل تع��ز س�ادة 
مساعدة وتقد�م المشورة والدعم لقدرة حكومة السودان ع� توسيع نطاق وجود الدولة والح�م المد��

طة  � ذلك من خالل م�ادرات ال��
� سلطات الدولة والمجتمعات المحل�ة، �ما �� القانون الخاضعة للمساءلة ومؤسسات قطاع األمن و�ناء الثقة ب��

، وتقد�م الدعم االس�شاري ودعم بناء القدرات للسلطات األمن�ة، وال س�ما قوة  � � غ�� المسلح�� ها من أسال�ب حما�ة المدني�� المجتمع�ة، أو غ��
� ذلك من خالل مس�شاري األمم المتحدة

طة السودان�ة، �ما �� ال��
مساعدة حكومة السودان و�سداء المشورة لها ودعمها لتهيئة ب�ئة آمنة ومستقرة �مكن من خاللها تنف�ذ أي اتفاق سالم مستق��� ، من خالل 
اع دعم حكومة  � رة من ال�� � المناطق المت��

�� ، 
�
دون داخل�ا � ، وال س�ما الم�� تقد�م دعم فعال للسلطات الوطن�ة والمحل�ة �شأن حما�ة المدني��

� (S � ٢٠٢٠�٤٢٩) ووضع معاي�� قا�لة للق�اس ، ومن خالل ��� فرق مراق�ة متنقلة ، و�سه�ل  � تنف�ذ الخطة الوطن�ة لحما�ة المدني��
السودان ��

الس�ان  مع  التواصل  ات�ج�ات  اس�� و  واالتصاالت   ، المرأة  ذلك ش��ات حما�ة   �
�� �ما   ، الم�كر  اإلنذار  وآل�ات   ، األزمات   �

�� المحل�ة  الوساطة 
ر�ن ؛ المت��

� ذلك عن ط��ق دعم حما�ة ال�ساء واألطفال من جميع أش�ال 
اع ، �ما �� � رة من ال�� � المناطق المت��

دعم تع��ز حما�ة حقوق اإل�سان ، وال س�ما ��
� الدو�� والقانون الدو�� 

� واالنتها�ات والتجاوزات األخرى، من خالل رصد االنتها�ات واإل�الغ عنها القانون اإل�سا��
العنف الج��� ,والج�سا��

 (CRSV) اعات � � األمم المتحدة وحكومة السودان �شأن العنف الج��� المرت�ط �ال�� � ، وتنف�ذ إطار التعاون ب�� لحقوق اإل�سان ، وقانون الالجئ��
، ودعم تط��ر وتنف�ذ خطط العمل و خطة الوقا�ة الوطن�ة �شأن االنتها�ات واالعتداءات ضد األطفال ، من خالل مس�شاري حما�ة ال�ساء 

� من العنف الج��� ؛ واألطفال ودعم توف�� الخدمات الطب�ة والنفس�ة واالجتماع�ة والقانون�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة لجميع الناج��
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ام �المعاي�� الدول�ة وحما�ة١. � اإلل��
حقوق المهاج��ن.

أو   � قوان�� أو  اتفاق�ات  أي  تتطلب  وال  محددة  الثالثة  األهداف 
�الفعل. وتكفل هذە األهداف  الموجودة  تلك  ممارسات أخرى غ�� 
واالستجا�ة  وشاملة،  مت�املة  �ط��قة  الهجرة  تح�م  أن  مجتمعة 
� الفئات المتنقلة من الناس وتلب�ة احت�اجاتهم 

للحاجة إ� النظر ��
� حالة الطوارئ، و�ناء قدرة األفراد والمجتمعات ع� 

من المساعدة ��
الصمود، فضال عن ضمان الفرص للصحة االقتصاد�ة واالجتماع�ة 

للدولة.

عن  الهجرة  إدارة  لحسن  الالزمة  الظروف  الثالثة  الم�ادئ  ح  وتق��
ط��ق تهيئة ب�ئة أ��� فعال�ة لتحقيق أق� قدر من النتائج ل�� تعود 
� تكفل الدولة من  الهجرة �النفع ع� الجميع. وتمثل هذە الوسائل ال��

خاللها توافر المتطل�ات المنهج�ة لإلدارة الرش�دة للهجرة.

ص�اغة الس�اسات بناًء ع�٢.
ام الحكو�� الشامل. � الوقائع واالل��

�اء لمعالجة الهجرة٣. العمل مع ال��
والقضا�ا ذات الصلة.

تع��ز الرفاە االجتما�� واالقتصادي١.
 للمهاج��ن والمجتمع.

المعالجة الفعالة األ�عاد الحرك�ة٢.
لألزمات.

� ظروف٣.
ضمان أن تتم الهجرة ��

آمنة.

ف
دا

أله
ا ئ
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� � وس�ادة القانون خصوصا �� دارفور والمنطقت�� (ب) المساعدة �� حفظ السالم وحما�ة المدني��
� �قودها السودان. والعمل ع� وجه الخصوص ع� منع �شوب ال�اعات والتخف�ف من حدتها ودعم عمل�ات  ال�� بناء السالم  دعم عمل�ة 
� الطوائف، واإلجراءات المتعلقة ب�زالة األلغام، وجمع األسلحة  � بوجه خاص ع� ال�اعات ب�� ك�� المصالحة، والحد من العنف المجتم�� مع ال��
، وعودتهم اآلمنة والطوع�ة وال���مة،  � دين داخل�ا والالجئ�� ة والخف�فة �ما يتفق مع المعاي�� الدول�ة. وضع وتنف�ذ الحلول الدائمة للم�� الصغ��
� السودان، �ما 

� الحال، و�شمل ذلك إ�شاء آل�ات مت�املة لبناء السالم ��
� حس�ما �قت�� و�عادة إدماجهم و�عادة توطينهم مع الس�ان المض�ف��

يتما�� مع الفقرة ٧ من هذا القرار والمشاركة الس�اس�ة ع� المستوى المح�� ومستوى الوال�ات
� الشامل، وال س�ما من خالل تع��ز 

مساعدة وتقد�م المشورة والدعم لبناء قدرة حكومة السودان ع� توسيع نطاق وجود الدولة والح�م المد��
� ذلك تنف�ذ م�ادرات 

المحل�ة، �ما �� الدولة والمجتمعات  � سلطات  الثقة ب�� الخاضعة للمساءلة ومؤسسات قطاع األمن و�ناء  القانون  س�ادة 
� العزل، وتقد�م الدعم االس�شاري ودعم بناء القدرات للسلطات األمن�ة، وال س�ما قوات  ها من أسال�ب حما�ة المدني�� طة المجتمع�ة، أو غ�� ال��

� ذلك مدها �مس�شاري من األمم المتحدة
طة السودان�ة، �ما �� ال��

� إطارها تنف�ذ أي اتفاق سالم مستق�ل�ة، من خالل 
مساعدة حكومة السودان وتقد�م المشورة لها ودعمها لتهيئة ب�ئة آمنة ومستقرة �مكن ��

اع، ودعم حكومة  � �ال�� المتأثرة  المناطق   �
دين داخل�ا، �� الم�� ، وال س�ما  � المدني�� الوطن�ة والمحل�ة �شأن حما�ة  للسلطات  تقد�م دعم فعال 

� (S�٢٠٢٠�٤٢٩) ووضع معاي�� مرجع�ة قا�لة للق�اس، ومن خالل ��� فرق الرصد المتنقلة،  � تنف�ذ الخطة الوطن�ة لحما�ة المدني��
السودان ��

للس�ان  والتوع�ة  االتصاالت  ات�ج�ات  واس�� المرأة،  حما�ة  ش��ات  ذلك   �
�� �ما  الم�كر،  اإلنذار  وآل�ات  األزمات،   �

�� المحل�ة  الوساطة  وت�س�� 
ر�ن. المت��

اعات، و�شمل ذلك تع��ز حما�ة ال�ساء واألطفال من جميع أش�ال العنف  � � المناطق المتأثرة �ال��
ا �� دعم وتع��ز وحما�ة حقوق اإل�سان، خصوص�

لحقوق  الدو��  والقانون   ، الدو��  �
اإل�سا�� القانون  انتها�ات  رصد  من خالل  ذلك  و�تم  والتجاوزات،  االنتها�ات  من  ە  وغ�� والجسدي  الج��� 

اعات، ودعم  � � األمم المتحدة وحكومة السودان �شأن العنف الج��� المتصل �ال�� � واإل�الغ عنها، وتنف�ذ إطار التعاون ب�� اإل�سان، وقانون الالجئ��
عمل�ة وضع وتنف�ذ خطط عمل وخطة وطن�ة لمنع االنتها�ات والتجاوزات المرتك�ة ضد األطفال، من خالل مس�شاري حما�ة المرأة والطفل، ثم 

؛ � من العنف الج��� دعم توف�� الخدمات الطب�ة والنفس�ة واالجتماع�ة والقانون�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة لجميع الناج��
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