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Better Migration Management
Horn of Africa

السياق العام

بسبب عدم االستقرار اإلقليمي وموقعه الجغرافي ، كان السودان 
دائًما بلد عبور و بلد مقصد رئيسي لألشخاص الذين يتنقلون باستخدام 

طرق الهجرة الرئيسية ، فمن بين سكان البالد المقدر بـ 43 مليون 
نسمة ، هناك حوالي 1.38 مليون من المهاجرين والالجئين وطالبي 

اللجوء ) األمم المتحدة، 2020( ، ومعظمهم من الجئي جنوب 
السودان. معظم الذين يمرون عبر السودان هم من اإلريتريين 

واإلثيوبيين والصوماليين. في كثير من األحيان بدافع الضرورة 
، يسافر الكثيرون بشكل غير منظم ، أي بدون تأشيرة أو وثائق 

صالحة. يجعلهم هذا عرضة بشكل خاص ألن يصبحوا أهداًفا لشبكات 
االتجار بالبشر التي تستغلهم وتبيعهم ألغراض الربح. يتم االتجار 

بالرجال والنساء واألطفال من السودان أو داخله أو إليه ويحتاجون 
إلى الدعم والحماية المناسبين.

في عام 2016 ، أسس االتحاد األوروبي وألمانيا برنامج تحسين 
إدارة الهجرة لتمكين السلطات والمؤسسات الوطنية من تسهيل الهجرة 

اآلمنة والمنظمة والقانونية  ، بناًء على التقدم السابق الذي أحرزته 
الحكومة السودانية. في عام 2014 ، أصدر البرلمان السوداني أول 

قانون يتعامل على وجه التحديد مع االتجار بالبشر: قانون مكافحة 
االتجار بالبشر ، ونتيجة لذلك تم التحقيق في المزيد من حاالت 

االتجار بالبشر ومالحقتها قضائياً. وفي عام 2021 أشارت وزارة 
الخارجية األمريكية في تقريرها السنوي "تقرير االتجار باألشخاص"

إلى أن الحكومة السودانية أظهرت جهودا متزايدة بشكل عام خالل 
الفترة المشمولة بالتقرير؛ في مجال مكافحة االتجار بالبشر لذلك، تم 

ترقية السودان إلى المستوى 2 من قانون المراقبة.

كما صادق السودان في عام 2018 على بروتوكول مكافحة تهريب

برنامج تحسين إدارة الهجرة في السودان  
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 برنامج تحسين إدارة الهجرة ينفذ ورش عمل وتدريب لرفع قدرات موظفي الدولة 
والجهات الفاعلة المدنية على إدارة الهجرة. ©GIZ/ مازن الرشيد

االتجار بالبشر بصفتها الهيئة التنسيقية لجميع اإلجراءات المتعلقة 
بمكافحة االتجار بالبشر، بما في ذلك حماية الضحايا ، ويشمل  ذلك 

تعزيز األطر القانونية والقدرات والمساعدة ، فضالً عن زيادة 
الوعي. كما سيدعم البرنامج إنشاء هيئات تنسيق على المستوى 

المحلي لتحسين إدارة الهجرة في الواليات االتحادية. في المرحلة 
األولى من برنامج تحسين إدارة الهجرة، تم إنشاء لجان تنسيق في 

كل من والية القضارف ونهر النيل والوالية الشمالية ودعمها لتحسين 
أدائها. ومن المقرر وضع مزيد من التدخالت في والية كسال. يسعى 
تشكيل هذه اللجان لضم جميع الوزرات ذات الصلة واإلدارات الفنية 
)وزارة التنمية االجتماعية، المجلس القومي لرعاية الطفولة، سلطات 
الهجرة(، باإلضافة إلى منظمات المجتمع المدني في بعض الواليات 

... إلخ. لالستجابة لجميع القضايا المتعلقة بالهجرة

يدعم البرنامج تطوير سياسة وطنية لهجرة العمالة من أجل ضمان 
ظروف آمنة وقانونية للعمال المهاجرين. عالوة على ذلك ، يشجع   
برنامج تحسين إدارة الهجرة على اعتماد اتفاقية ثنائية بين السودان 

وإثيوبيا بشأن هجرة العمالة الموسمية لإلثيوبيين إلى السودان. يعمل 
ما يقارب 60 ألف إثيوبي في قطاع الزراعة كل عام بدون إطار 

قانوني قويم. بدأت األنشطة في مجال دعم المزارعين الموسميين في 
المرحلة األولى من البرنامج، وسيجري تنفيذها طول فترة المرحلة. 

من   برنامج تحسين إدارة الهجرة  وسيشمل ذلك وضع إجراءات 
الدخول المنتظمة، وأنظمة التوظيف وفرص التأمين الصحي 

للمهاجرين اإلثيوبيين في السودان. يسهل برنامج تحسين إدارة 
الهجرة   التبادل بين اللجان الوطنية في المنطقة لمكافحة االتجار 

بالعمال عبر الحدود بشكل أكثر فعالية. كما سيدعم البرنامج المزيد 
من التعاون عبر الحدود مع إثيوبيا فيما يتعلق بحماية وإحالة األطفال 
غير المصحوبين بذويهم والقصر. في بعض األحيان يتركهم آباؤهم 
وراءهم عندما يهاجرون أو ، في معظم الحاالت ، عندما يهاجرون 

بمفردهم. ضعفهم يجعلهم أهداًفا سهلة للشبكات اإلجرامية والمتاجرين 
بالبشر. يتم االتجار باألطفال في جميع أنحاء القرن األفريقي من 

أجل العمل واالستغالل الجنسي والتبني وأغراض أخرى مثل الزواج 
القسري.

يدعم   برنامج تحسين إدارة الهجرة   الحكومة السودانية في تطوير 
وتنفيذ تشريعات وطنية لمكافحة تهريب المهاجرين واالتجار 

باألشخاص وفًقا للمعايير الدولية والسياسات اإلقليمية.

مؤسسات فعالة للتصدي لالتجار والتهريب

يعمل   برنامج تحسين إدارة الهجرة   على تحسين التعاون عبر 
الحدود وكذلك التعاون بين وكاالت إنفاذ القانون الوطنية

 المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل التفاقية األمم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. دعم   برنامج 
تحسين إدارة الهجرة   اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر ، 

التي تأسست في عام 2014 للتنسيق في ما بين  الوزارات لمكافحة 
االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ، ومعالجة احتياجات الضحايا 

بشكل أكثر كفاءة. يحتاج العديد من المهاجرين إلى المساعدة بسبب 
وضعهم غير القانوني ، أو تعرضهم لالستغالل أو سوء المعاملة 
، أو اصابتهم بالجفاف أوبسبب عدم التحدث باللغة المحلية. تلقى 

مسؤولو الحدود وموظفو إنفاذ القانون وأعضاء منظمات المجتمع 
المدني  تدريباً من خالل برنامج تحسين إدارة الهجرة   واالستجابة 
لالحتياجات الخاصة لهؤالء المهاجرين المستضعفين وإحالتهم   هم 
وضحايا االتجار إلى تلقي الخدمات المناسبة مثل المساعدة القانونية 
أو الرعاية الطبية أو الدعم النفسي واالجتماعي. ومع ذلك ، ال يزال 

إطار الحماية الشامل بحاجة إلى التحسين لتمكين الهجرة اآلمنة. يجب 
إصالح السياسات والتشريعات ذات الصلة ، وتحسين البنية التحتية ، 
وتعزيز التعاون عبر الحدود ، باإلضافة إلى ذلك ، يجب إنشاء أنظمة 

إحالة فعالة لدعم وحماية المهاجرين المستضعفين وضحايا االتجار.

نهج وأنشطة برنامج تحسين  إدارة الهجرة 

الهدف العام للبرنامج هو تمكين السلطات والمؤسسات الوطنية من 
تسهيل الهجرة اآلمنة والمنظمة والقانونية   والتصدي الفعال لالتجار 

بالبشر وتهريب المهاجرين داخل منطقة القرن األفريقي ومنها من 
خالل تطبيق نهج قائم على حقوق اإلنسان . يتم تنفيذ األنشطة في 

ثالثة مكونات مترابطة: حوكمة الهجرة، والمؤسسات الفعالة للتصدي 
االتجار والتهريب، والحماية. في السودان، يعمل برنامج تحسين إدارة 
الهجرة بالشراكة مع العديد من أصحاب المصلحة بالتعاون الوثيق مع 
وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة التنمية االجتماعية. مع التركيز 

على واليات الخرطوم والقضارف وكسال ونهر النيل والوالية 
الشمالية. بناًء على التقدم الذي تم إحرازه في المرحلة األولى ، فإن 
برنامج تحسين إدارة الهجرة   يركز على تعزيز نهج إقليمي شامل 
إلدارة الهجرة وعلى ضمان استدامته إلى ما بعد مدة البرنامج. كما 
يتعاون شركاء برنامج تحسين إدارة الهجرة في التنفيذ مع مبادرات 

دولية أخرى مثل المشاريع الممولة من االتحاد األوروبي أو وكاالت 
 األمم المتحدة لتحقيق التآزر وتجنب االزدواجية في تنفيذ االنشطة. 

نسبة للتغيرات التي طرأت في الوضع السياسي في السودان منذ 
أكتوبر 2021، تم تأجيل جميع األنشطة مع السلطات والجهات 

الفاعلة في الدولة. األنشطة والتدابير الموضحة في هذا المستند تم 
تنفيذها و كان من المخطط تنفيذها مع منظمات المجتمع المدني 

والمهاجرين الضعفاء قبل هذه التغيرات.

حوكمة الهجرة

يواصل برنامج تحسين إدارة الهجرة دعم اللجنة الوطنية لمكافحة 
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بشأن قضايا االتجار والتهريب من خالل التدريب وتوفير المعدات 
لجمع األدلة مثل أدوات الطب الشرعي والتحقيق في مسرح الجريمة. 

يهدف التدريب المتخصص وتطوير المناهج لمعهد العلوم القضائية 
والقانونية وهيئة تدريب الشرطة إلى تعزيز جودة وفعالية التحقيقات 
والمالحقات القضائية في قضايا االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. 

ويتم تنفيذ هذه اإلجراءات بالتعاون الوثيق مع إدارة التحقيقات الجنائية 
، ومكتب النائب العام  ، ونقابة المحامين ، والسلطة القضائية.

يعمل البرنامج على زيادة قدرات الموظفين من المؤسسات الحكومية 
وغير الحكومية التي   تعتبر أول الجهات التي يلتقيها المهاجرون، 
وذلك حتى يتمكنوا من التعرف بشكل أفضل على ضحايا االتجار 

والمهاجرين الضعفاء وأولئك الذين يجري تهريبهم ومن ثم إحالتهم 
إلى خدمات الحماية والمساعدة مثل المالجئ والرعاية الطبية و 

/ أو االستشارات. سوف يتم تقديم التدريب في  المهارات اللغوية  
للغتين األمهرية والتغرينية ، والتعرف على المهاجرين ومساعدتهم 
، واإلسعافات األولية وذلك في  كسال والقضارف ووالية نهر النيل 

والوالية الشمالية والخرطوم.

كما يتلقى المسؤولون من سلطات الحدود السودانية وخدمات الهجرة 
تدريباً على اإلدارة المتكاملة للحدود لتسهيل الهجرة اآلمنة والقانونية. 

يهدف هذا إلى زيادة تعاون جميع السلطات المعنية ، مثل الهجرة 
والجمارك والشرطة ، مع سلطات الحدود والهجرة والشرطة في 
الدول المجاورة لتسهيل تجارة البضائع وحركة األشخاص داخل 

البلد ، ولكن أيًضا عبر حدودها. على سبيل المثال ، يشجع البرنامج 
التعاون عبر الحدود بين السودان وجنوب السودان لتحسين إدارة 

الهجرة غير الشرعية ، وسيتم توفير دورات تدريبية مشتركة للجان 
التنسيق عبر الحدود لتحسين إدارة الهجرة اإلنسانية والتصدي 

للتحديات مثل االتجار بالبشر في المنطقة الحدودية. باالضافة لذلك 
يقوم برنامج تحسين ادارة الهجرة بتطوير نظام التأشيرات الحالي في 

مطار الخرطوم الدولي لتسهيل إجراءات الدخول والخروج.

فيما يتعلق بالنهج اإلقليمي والقائم على حقوق اإلنسان ، يسهل   
برنامج تحسين إدارة الهجرة   مشاركة الممثلين السودانيين في اللجنة 

الوطنية لحقوق اإلنسان في منبر إقليمي لمنظمات حقوق اإلنسان 
الوطنية وغيرها من الوكاالت الحكومية ذات الصلة من القرن 

األفريقي لتعزيز تعاونهم من أجل تعزيز حقوق االنسان.

الحماية 

في إطار هذا المكون، يدعم برنامج تحسين إدارة الهجرة تحسين 
المساعدة والحماية للمستفيدين المستهدفين. ويركز بشكل خاص 

على تعزيز قدرات مقدمي الخدمات الحكوميين وغير الحكوميين 
الذين يوفرون الخدمات للمهاجرين المستضعفين وضحايا االتجار. 

خاصة منظمات المجتمع المدني، مثل الشبكة السودانية للهجرة اآلمنة 
ومكافحة االتجار بالبشر ، وهي تحالف مكون من 19 منظمة من 
منظمات المجتمع المدني من والية نهر النيل والقضارف وكسال 
والخرطوم والوالية الشمالية. ينسق البرنامج أيًضا مشاركة هذا 

التحالف في شبكة منظمات المجتمع المدني اإلقليمية لتعزيز الهجرة 
اآلمنة والعادلة مع حوالي 60 منظمة من منظمات المجتمع المدني 
من البلدان الشريكة لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات. عالوة على 

ذلك، تم وضع تحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالهجرة 
اآلمنة والمالجئ والخدمات للمهاجرين كأولوية قصوى للبرنامج.

سيتم تحسين الخدمات مثل المالجئ والرعاية الطبية والتدريب 
المهني لضحايا االتجار والمهاجرين المستضعفين من خالل توفير 
المساعدة المالية وفرص التدريب والتطوير التنظيمي. في المرحلة 

األولى، قام البرنامج بفحص وتحديد الخدمات األساسية لضحايا 
االتجار والمهاجرين المستضعفين وسرد أكثر من 40 مقدم خدمة في 
جميع أنحاء السودان، على سبيل المثال، للرعاية الصحية والمساعدة 
القانونية والدعم النفسي واالجتماعي. سيتم تقديم هذه المعلومات إلى 
الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية والمستفيدين في شكل دليل 

خدمي، وستستضيف وزارة التنمية االجتماعية التنسيق اإللكتروني 
للدليل ، بهدف تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين ، 
تحسين نظام اإلحالة والوصول إلى المعلومات لضحايا االتجار 

والمهاجرين المستضعفين.

يعمل برنامج تحسين إدارة الهجرة على وضع تدابير المساعدة 
لعامالت المنازل بوالية الخرطوم والعمال الموسميين بوالية 

القضارف. بالتعاون مع المنظمة السودانية للبحث والتطوير، وجمعية 
الجالية اإلثيوبية، ووزارة العمل، ووزارة التنمية االجتماعية  و 

من خالل المناصرة مع واضعي السياسات ، وعمل حمالت توعية 
مجتمعية عن اوضاعهم وتحسين أنظمة اإلحالة ، سيقلل البرنامج من 

قابلية هذه المجموعة للتعرض الي مخاطر.

 برنامج تحسين إدارة الهجرة يطور مناهج دراسية ومواد تدريب لموظفي إنفاذ القانون 
لتعزيز نوعية وفعالية إجراءات التحقيق والمالحقات القضائية في قضايا االتجار بالبشر. 

© GIZ / مازن الرشيد

   يهاجر العديد من اإلثيوبيين بشكل غير نظامي إلى السودان بحًثا عن عمل في قطاع
  الزراعة أو كعمال منازل. © GIZ / مازن الرشيد
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يعمل برنامج تحسين إدارة الهجرة على توجيه اللجان على مستوى 
الواليات بشأن إدارة الهجرة بإنشاء أنظمة إحالة فعالة للمهاجرين في 

والية القضارف وكسال ونهر النيل والوالية الشمالية.

الحلول الدائمة والمستدامة هي واحدة من التدخالت التي يصب 
البرنامج تركيزه عليها مستهدفاً المهاجرين الضعفاء والعائدين 

السودانيين. من خالل تحسين وإنشاء الروابط الضرورية مع مختلف 
أصحاب المصلحة على سبيل المثال في القطاعين الخاص والعام ، 

لدعم تعزيز خيارات سبل العيش المستدامة مثل الوصول إلى التدريب 
المهني والوظائف.

طرائق التنفيذ

نظًرا للوضع المعقد والخاصة بكل بلد ، يتم تنفيذ البرنامج بدرجة 
عالية من الحساسية للنزاع ، ويتم إيالء اهتمام خاص لمنع استخدام 

المعدات لألغراض  األمنية أو العسكرية في كل عملية شراء ، ويتم 
االلتزام بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان والمعايير في جميع األوقات 

. يراقب موظفو   برنامج تحسين إدارة الهجرة   في البالد عن 
كثب تنفيذ األنشطة وفًقا لإلرشادات. على وجه الخصوص، يراقب   

برنامج تحسين إدارة الهجرة   المستفيدين من كل تدبير من تدابير 
تنمية القدرات لضمان تقديم الدعم لمسؤولي إنفاذ القانون والهجرة 

والجمارك فقط. 

)أبريل 2016 - سبتمبر 2021(نتائج برنامج تحسين إدارة الهجرة

تم دعم 3144ممثل من وزارات الدولة لتحسين اإلدارة المنسقة 
للهجرة وتعزيز سياسات الهجرة الوطنية والتشريعات والتعاون عبر 

الحدود.

تم تنفيذ 89 منشط لبناء القدرات لـ 1785 من االفراد العاملين 
بالجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في مجال التحقيق في 

قضايا االتجار بالبشر، واإلدارة المتكاملة للحدود، وإحالة المهاجرين 
إلى الخدمات.

تم الوصول إلى 654000 شخص من خالل أنشطة التوعية العامة 
بشأن االتجار بالبشر وحقوق المهاجرين.

تمت مساعدة 524 مهاجر ضعيف بالخدمات األساسية والمأوى 
والمشورة والرعاية الطبية. )في المرحلة األولى فقط(
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