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 أصحاب المعالي رؤساء الوفود

 الحضور الكريم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته                   

بالتهنئة والشكر للمنظمات والهيئات التي نظمت هذا  أن أتقدم سم وفد بالدي إيسعدني ويشرفني ب

مم المتحدة اإلقتصادية وجامعة الدول العربية، ولجنة األالحدث المهم؛ المنظمة الدولية للهجرة، 

مل المعنية واإلجتماعية لغربي آسيا ) االسكوا(، ووكاالت األمم المتحدة األعضاء في مجموعة الع

ال ، كما المرجوةنتائج البالهجرة الدولية في المنطقة العربية. وال شك ان مداوالتنا ستقودنا الي 

 للشقيقة مصر علي كرم الضيافة و حسن االستقبال. الشكرفي هذا المقام أن أزجي  يفوتني

 السيدات والسادة

وااللتزامات الواردة في اإلتفاق العالمي في البدء أرجو تجديد تمسك بالدي بالمباديء واألهداف 

التي تتسق مع معايير حقوق اإلنسان والقيم  ،من أجل الهجرة اآلمنة، والمنظمة، والنظامية

طار إوالدول والكيانات في  الجماعاتاإلنسانية الرشيدة ، والحاجة المستمرة لتبادل المنافع بين 

 . رؤية مشتركة للهجرة بأبعادها المختلفة

للهجرة  مستقبلةدولة سودان وبحكم موقعه اإلستراتيجي وعلى مدى تاريخه الطويل، ظل ال

مثل اوروبا ودول  خريألعدد من المهاجرين الي بلدان  عبوركما تعتبر دولة  ،لها ومصدرة

عباء ثقيلة على عاتق أفرضت  اتوغيرها. هذه الوضعية التي ال تخلو من تعقيدالخليج العربي 

التعامل مع القضية في جوانبها المختلفة، االيجابية منها والسلبية. ففي الجانب الحكومة في 

هناك حاجة لتعظيم المكاسب العائدة للبالد من الهجرة في مجاالت العمل واالقتصاد  ،االيجابي

وعائدات المغتربين السودانيين في المهاجر القريبة والبعيدة و الخبرات المهنية والعلمية التي 

المتصلة للهجرة  للظواهرا هؤالء المهاجرون. وفي الجانب السلبي، هناك حاجة للتصدي اكتسبه

عبر ضبط ادارة الحدود وتسجيل الالجئين  ،بشبكات تهريب المهاجرين واالتجار باالشخاص

 والمهاجرين وتنظيم العمالة الوافدة .  
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 السيدات والسادة:

هاجرين ومتسامحة معهم. ويستضيف حالياً عدد كان السودان على مر العصور دولة مستقبلة للم

ثالثة ماليين من الالجئين والمهاجرين اغلبهم من دول الجوار االفريقي. ويقطن عدد  علييربو 

خرون داخل المدن والمراكز آفيما يقطن ، لهم كبير من هؤالء في المعسكرات المخصصة

. وتحمل السودان جملة من التبعات المترتبة على  طبيعيالحضرية ويمارسون حياتهم بشكل 

والبيئة الشحيحة  ومنها الضغط على الخدمات ،من الالجئين والمهاجرين الهائلةاستضافته لالعداد 

 ية متعددة األبعاد.قتصادتحديات إفي ظل ، المحدودةوفرص العمل 

األهداف المضمنة  مع  يتخذ سياسيات تتوافق الى حد كبير يعمل ومنذ وقت طويلظل والسودان 

 ، وفيما يلي لمحة عن المجاالت ذات األولوية:في اإلتفاق العالمي للهجرة

ً للجهود الدولية وا: طر القانونيةاألو التعاون الدولي .1 قليمية إلظل السودان داعما

المتعلقة بقضايا الهجرة واللجوء عبر المشاركة في الفعاليات المختلفة واإلنضمام 

الجوانب المتعلقة تطبيقها. في جهوده المتصلة لواالقليمية و للصكوك الدولية

تفاقية األمم المتحدة لمكافحة إمنها على سبيل المثال، بالتشريعات واالتفاقيات، 

بروتوكول مكافحة  ،والبروتوكولين الملحقين بهاالجريمة المنظمة عبر الوطنية 

ن طريق البر والبحر اإلتجار باألشخاص وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين ع

 . والجو

شكل حضوراً مقدراً في كل المؤتمرات والفعاليات التي ناقشت موضوعات  كما

حول الهجرة المنعقد بمشاركة الدول  مؤتمر فاليتاالالجئين والمهاجرين ومنها 

، واإلجتماع رفيع المستوى بشأن حركة 2015االفريقية واالوروبية في نوفمبر 

 إعالن نيويورك بشأن الالجئين والمهاجرينوالذي صدر عنه  الالجئين والمهاجرين

الذي صدر عنه  2018المنعقد في ديسمبر  ومؤتمر مراكش، 2016في سبتمبر 

متابعة تنفيذ لنجتمع اليوم التي  هجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةالميثاق العالمي لل

 في منطقتنا العربية. امضامينه

السودان عدد من الفعاليات الدولية واإلقليمية ذات الصلة باللجوء  ستضافوإ

والهجرة ومنها مؤتمر مكافحة تهريب المهاجرين واإلتجار بالبشر في منطقة القرن 

لعدد من المنظمات الناشطة في ذات  مكاتبويستضيف   .2014االفريقي في اكتوبر 

والمنظمة الدولية للهجرة، كما مثل المفوضية السامية لشئون الالجئين،  ،المجاالت
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إستضاف مؤخراً مركز العمليات اإلقليمي لتبادل المعلومات بشأن اإلتجار بالبشر 

وهو مكتبا فنيا متخصص لتعزيز قدرات  .وتهريب المهاجرين التابع لإلتحاد االفريقي

القارة لفهم تدفقات الهجرة غير النظامية، ووضع آليات مشتركة لمكافحة الهجرة 

 المشروعة، واإلتجار بالبشر.غير 

السودان دولة مترامية األطراف، يشترك في حدوده مع سبعة  :ضبط وإدارة الحدود .2

تعمل السلطات المعنية ببالدي على ضبط الحدود وتسجيل المهاجرين والالجئين دول. 

ومنع محاوالت التالعب في الوثائق والتهريب والهجرة غير المنظمة. وتقوم بالتعاون 

لسودان تجربة جيدة في تاسيس قوات مشتركة فل ،السلطات المعنية في دول الجوار مع

لضبط الحدود مع بعض دول الجوار مثل تشاد حيث حققت هذه القوات نجاحا كبيرا 

 جرامية عبر الحدود.إلفي منع العمليات ا

ظل السودان ملتزما بسياسة مرنة تجاه هجرات  :وحماية المهاجرينإنقاذ األرواح  .3

أو ء، اللجواي تدابير عنيفة أو قسرية للحد من  اتخاذوضد لالجئين والمهاجرين، ا

بمعايير ومطلوبات حقوق االنسان الواردة في االتفاقيات إيقاف تدفقهم، وظل ملتزما 

 . واالمنة والمنظمة والنظاميةبالهجرة الخاص الدولية ذات الصلة واالتفاق العالمي 

انقاذ عدد من بمسؤوليتها تجاه  ،كثر من مرةأالسلطات المعنية ببالدي قامت 

السلطات  وتقومتعرضت حياتهم للخطر. الذين و، طريقهم اضلوالمهاجرين الذي 

 غرض تسهيل عودتهم.مع البعثات الدبلوماسية لبلدانهم ببالتواصل المعنية 

عالقات متميزة مع المنظمات الدولية بالسودان رتبط ي :لدعم المهاجرين الشراكات  .4

المنظمة الدولية للهجرة و الخاصة بالمجاالت المتعلقة باللجوء والهجرة السيما 

مع  ،بشكل وثيقببالدي  ة. وتعمل السلطات المعني لالجئينالمفوضية السامية 

المتعلقة بدعم المهاجرين تلك المنظمة الدولية للهجرة في عدد من المجاالت خاصة 

مجتمعات المضيفة، والتدريب وتقديم المساعدة الفنية، ورفع القدرات للمؤسسات وال

الحكومية في مجاالت مثل مكافحة اإلتجار باألشخاص والهجرة غير الشرعية، 

والحماية القانونية، وتحسين التشريعات والنظم الحاكمة، وتنظيم الهجرة، وتسهيل 

. كما عملت مع المفوضية من الدول في عددعودة المهاجرين السودانيين العالقين 

توفير الحماية لهم وتنفيذ برامج الجئين في دعم مجتمعات الالجئين بالسامية لشئون ال

 العودة الطوعية لالجئين الي بلدانهم االصلية.  

على  طار التنسيقيإلتعزيز اتعمل بالدي على : آليات التنسيق والجوانب التشريعية .5

رتباطها باكثر إنسبة لتشعب القضية و ، المتعلق بقضايا الهجرة المستوى الوطني
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تعديالت على بحزم من  المن جهة وطنية. كما تعمل على تقوية الجوانب التشريعية 

 .مكافحة االتجار بالبشرالمختص بالقانون الوطني 

هود كبيرة لتأمين جب قام السودان: تيسير حصول المهاجرين على الخدمات األساسية .6

ضافة الى أحصاءهم إاإلحتياجات الضرورية لهؤالء المهاجرين والالجئين، 

وتسجيلهم، وإستخراج وتوثيق المستندات الخاصة بهم، وفقا لقوانين الهجرة، مما ساهم 

الجهود التي سبق  كل هذه تعترضولكن،  في توفير بيئة مالئمة إلدارة شؤونهم.

، االحتياجات الفعليةبيفي  الذي ال نلدعم المالي والفنيباذكرها عقبة كبيرة خاصة 

، ال سيما تحت الظروف الحالية يتطلب تحرك المجتمع الدولي لتقديم العون. مما

  اليت تمر بها البالد.

 السيدات والسادة 

مثل لبنود االتفاق العالمي ألفي سبيل تعزيز التنفيذ ا التوصيات اما، نرجو أن نتقدم بعدد منتخ

 -، و نجملها في التالي:الممتدة من واقع تجربتنا الوطنية ، وذلكللهجرة 

 الذي باتت تحتلهالموقع المركزي  وذلك على ضوء بدبلوماسية الهجرة واللجوءهتمام إلا -1

في كعامل مساعد براز دور الهجرة إلو ، هتمامات الدولإقضايا الهجرة واللجوء في 

يادة مع التركيز على زوالمنافع ، ،والمكاسب ،رفوتبادل المعا، تعزيز التعاون الدولي

، وكيفية التنبوء بإتجهات التطورات الوعي بالتعقيدات المتصلة بقضايا الهجرة واللجوء

 .الديموغرافية، وتداعياتها، وكيفية إدارتها من خالل التخطيط المحكم  

والصكوك  تفاقياتإلبهدف ضمان اتساقها مع ا صالح السياسات الوطنيةإبهتمام إلا -2

 قليمية.إلالدولية وا

وتعزيز  ،في دعم االقتصاد الوطني التوسع في ابراز المساهمات االيجابية للمهاجرين -3

نسياب وتنظيم هذه إ تعين عليطر والبرامج التي ألوالتوسع في ا ،المعرفة ونقل الخبرات

، المقام ، في هذاونرجو االشارة.المساهمات، وتشجيع عودة الخبرات الوطنية المهاجرة 

الي عودة العديد من المهاجرين السودانيين من مواقع هجرتهم الي البالد بعد التغيير 

معرفياً  ،ن إضافةوال شك انهم يشكلو ،السياسي الكبير الذي احدثته ثورة ديسمبر المجيدة

 ً  .في هذه المرحلة الدقيقة مهمة للسودان ،ومهنيا

ال سيما في االجهزة ،في مجاالت الهجرة  العامل رفع قدرات الكادر البشريالتوسع في  -4

تجار إلجرامية الخاصة بمكافحة تهريب المهاجرين واإلالتي تعمل في المجاالت ا،العدلية 

 شخاص.ألبا
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نفاذ القانون والهيئات المسؤولة عن الجوانب إلسلطات  والفني الدعم اللوجستيتوفير  -5

للمهاجرين غير  مراكز االحتجاز دمات التي تقدم فيمكانات الخإجتماعية عبر تعزيز إلا

والترحيل والدعم  ة، القانوني مشورة وال الغذاء والخدمات الصحية الشرعيين بما في ذلك

 جتماعي. إلا

 بين الدول لتسهيل تبادل الخبرات والتجارب والدروس. دوات التواصل والتنسيقأتقوية  -6

 

 شكرا سيدي الرئيس

    

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 


