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 تنفيذي ملخص

يشكل السودان بلداً مصّدراً ومضيفاً ونقطة عبور للمهاجرين الدوليين، مما يترك تأثيراً هاماً على التنمية المحلية والوطنية من 

 2015ر األرقام عن أهمية ظاهرة الهجرة الدولية في السودان، ففي عام وتعبّ  والبيئية والسياسية. اإلجتماعيةو اإلقتصاديةالناحية 

 وشخصاً وضعه شبيه بوضع اً الجئ 351,450مهاجراً، باإلضافة إلى  503,477بلغ عدد المهاجرين الدوليين في السودان 

المتاخمة للحدود البلدان من ويأتي أكثر هؤالء  مسجلين لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.الئين الالج

 ، ويرتبط ذلك بشكل كبير باألزمات التي شهدتها البلدان المجاورة.السودانية، خاصةً إريتريا وجنوب السودان وتشاد وإثيوبيا

ً  1,890,861قُّدر عدد المهاجرين الدوليين من السودان بحوالي و  المتاخمةالبلدان يتمركز معظمهم في  ،2015في عام  شخصا

 681,822كما لجأ  للحدود السودانية وبلدان الخليج، خاصةً جنوب السودان والسعودية وتشاد وأوغاندا واإلمارات العربية.

 مواطناً سودانياً إلى بلدان أخرى مثل تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا ومصر والمملكة المتحدة وإسرائيل.

الرسمية، إذ تتوفر بيانات حول هجرة العمال والهجرة القسرية على سبيل  وياُلحظ التباين بين البيانات من حيث توفر البيانات

 بعدد حاالت عدم وجود الجنسية، ويصعب أيضاً تعداد حاالت الهجرة غير النظامية.تُعنى المثال، في حين ال يوجد بيانات رسمية 

 وتطرح البيانات الرسمية حول عدد العمال المهاجرين نقطة استفهام مقارنةً بالعدد اإلجمالي للمهاجرين الدوليين في السودان.

التزامات  عدة يرتب عليه مما ،وأقاليمية وإقليمية ودون إقليميةانخرط السودان بعدة عمليات عالمية ولحوكمة الهجرة الدولية، 

وتبادل الطالب وعودة الالجئين  اإلستثماراتحول تشجيع  أبرزها تمحوردرات ثنائية مع دول أخرى شارك في مبا كمادولية. 

 .وتنظيم هجرة العمال والحد من الهجرة غير النظامية

إلى سببين رئيسيين، وهما انعدام األمن الذي يرتبط بالنزاع وقلّة وسائل العيش، واألسباب  من السودانلهجرة القسرية وتعود ا

تحديات عدة في ما يتعلق بمسألة الهجرة القسرية وتحركات ويواجه السودان  .الجفاف والتصحر والفيضاناتمثل  الطبيعية والبيئية

الالجئين، منها قدرته على استيعاب أعداد الالجئين الكبيرة إلى حين زوال أسباب لجوئهم وقدرته على ترتيب المخيمات التي 

إلى تفاقم هذه المشكلة، وغالباً ما  أمينها وحمايتها. كما تؤدي مساعدات المجتمع الدولي غير الكافيةيقيم بها الالجئين وتعزيز ت

والية كسال غير خاصةً في الالجئين  مخيماتوضع و الالجئون من المخيمات إلى المدن والمناطق الحضرية األخرى.يتسرب 

تطلعات مستوى علمي عالي وولديهم  كبيرةقادمين من مدن المن فئة الشباب  هم الالجئين من اكبيرً  اعددً ن فإ ،مشجع للبقاء

الخدمات  قلةإلى  إضافةً  والحضرية، الحياة المدنية أوجهفي مناطق ريفية نائية تنعدم فيها  موجودة المخيماتفي حين أن  ،كبيرة

 أفضل.التسلل نحو المدن بحثاً عن أوضاع معيشية إلى الجئين ال يدفعالضرورية مما 

لى الكوارث الطبيعية فى إضافة باإل أما تدفق الالجئين إلى السودان فأبرز أسبابه النزاعات المزمنة في الدول المجاورة للسودان

ً في . دورات الجفاف والتصحر التى ضربت القارة االفريقية تزايد أعداد المهاجرين غير وتلعب األسباب نفسها دوراً هاما

 رسمية وظائف على الحصول صعوبة أبرزها عدة، تحديات السودان في ويواجه الالجئون في السودان.النظاميين والالجئين 

 التنمية على القسرية الهجرة تؤثر كما. تحركاتهم على المفروضة والقيود جتماعية،اإل والخدمات الطبيعية الموارد إلى والوصول

 واالكتفاء الزراعي اإلنتاج وانخفاض الريفية، االقتصادات وتفكك سكانها، من المناطق إفراغ مثل هامة بآثار تعود إذ السودان، في

 جدية، بيئية بآثار القسرية الهجرة ترتبط كما. البطالة نسبة وزيادة والوظائف، الموارد على الضغط وزيادة الغذاء، لتأمين الذاتي

 مواقع اختيار في االعتبار بعين الطبيعية العوامل يأخذ أن السودان فعلى لذلك. األراضي وتدهور الغابات وإزالة المياه تلوث مثل

 .الالجئين مخيمات

 قوانين لوضع منفردة خطوات الدولتين من كل اتخذت إذ بالجنسية، متعلقة مشاكل إلى السودان وجنوب السودان انفصال وأدى

 ويستقبل .الجنسية وجود عدم حاالت بذلك فازدادت الجنسية، من للتجريد معرضين أنفسهم األشخاص من العديد فوجد جديدة،

. السكر وإنتاج واإلسمنت والسدود والبناء والكهرباء النفط قطاعات يقصدون الذين المهاجرين العمال من اكبيرً  اعددً  السودان

 في والفقر البطالة مشكلة إلى رئيسي بشكل ذلك ويعود للنفط، منها المنتجة خاصةً  أخرى بلدان إلى العمالة السودان ريصدّ  كما

 .الدولية المساعدات وقلة السودان
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ب موقع السودان الجغرافي قدرة الدولة على ضبط الحدود الدولية الطويلة، مما يفاقم مشكلة الهجرة غير النظامية. ويرتكز صعّ ويُ 

بلدان أخرى، سية في السودان، ويبحث الكثير منهم على طرق الخروج إلى يمعظم المهاجرون غير النظاميون في المدن الرئ

تجار باألشخاص، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإل  وأدى توقيع السودان على .لكنهم يدخلون سوق العمل السودانية في تلك الفترة

نخفاض كبير في عدد ا، إلى عبر الوطنيةتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبخاصة النساء واألطفال، المكمل إل

حماية على تجار وإلى تعزيز قدرته على التصدي لمشكلة اإل ماسة   غ عنها. لكن السودان ما زال بحاجة  المبلّ  اإلتجارحاالت 

 .الضحايا

من حيث أعداد المهاجرين وتأثير ذلك على التنمية في السودان. وتوفر  ةماوتعتبر هجرة السودانيين إلى الخارج ظاهرة ه

تحويالت المهاجرين المالية مصدراً لدفع الضرائب والزكاة وتعزيز اإلنفاق، كما أنها تسند أسر المغتربين بشكل كبير، فتستعمل 

هي تحويالت غير رسمية، ويعود ذلك إلى في المائة من التحويالت إلى السودان  80لإلستهالك اليومي والسكن والصحة. لكن 

 اإلستثماراتتذبذب سعر الصرف. من جهة أخرى، تساعد استثمارات المغتربين على معالجة مشاكل البنى التحتية، لكن عالقة 

 .ق استثمارات المغتربينن ضعف البنى التحتية في السودان يعوّ أبالبنى التحتية هي بدورها عالقة عكسية، إذ 

أهمها بلورة سياسة شاملة خاصة بالهجرة الدولية، والتصديق على اإلتفاقية الدولية ويبقى على السودان اتخاذ عدة خطوات 

المتعلقة بالهجرة، وتيسير وصول المهاجرين القسريين إلى المساعدات الكافية، وإحترام مبدأ حظر اإلعادة القسرية، وإزالة القيود 

 .يجاد حلول مناسبة لمشكلة عدم وجود الجنسية، وتحسين البيانات الرسميةإئين، والمفروضة على تحركات الالج
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 مقدمة

ً مليون شخص 244 عدد المهاجرين الدوليين إذ بلغتُعتبر الهجرة الدولية من أهم الظواهر التي يشهدها العالم اليوم،  في عام  ا
وتؤثر عوامل عّدة على أنماط واتجاهات الهجرة الدولية، مثل , 2000.1في عام  مليون 173كان يقارب  في حين 2015
، فقد تصاعد عدد المهاجرين كما تتفاقم أهمية الهجرة القسرية والنزوح. اإلجتماعيةو والسياسية والبيئية قتصاديةاإل العوامل

 2شخص(. مليون 65.3) إلى أعلى مستوى شهده العالم 2015القسريين والنازحين في عام 

يُعتبر السودان بلد إرسال ونقطة و .والمهاجرين لالجئين ومصدر مضيف فهو السكان الدولية، حركات بتنوع السودان ويتميز
لذلك، تأتي بشكل كبير.  وعلى المهاجرين قتصاديةجتماعية واإلاإل ةتنميالجرين الدوليين، مما يؤثر على ور واستقبال للمهاعب

لسّد الثغرات المعرفية والبيانية في مجال الهجرة الدولية في السودان، ولرسم صورة واضحة حول كافة المجاالت هذه الدراسة 
في السودان،  بفائق األهمية ل ظاهرةشكّ ين النزوح الداخلي أومع  أهمية هذه الظاهرة.و حجم فهمذات الصلة، مما يساهم في 

 نطاق هذه الدراسة. ال يقع ضمنلكنه 

من خالل عرض ودراسة األرقام والبيانات حول الهجرة  لفصل األول أبرز أنماط واتجاهات الهجرة الدولية في السودانا تناولي
ومن منظمات األمم المتحدة، والبنك المتوفرة،  ستناد إلى البيانات المستمدة من المصادر الوطنيةالدولية من وإلى السودان، باإل

نفصال ن فترة اإلأويهدف الفصل إلى عرض األرقام والبيانات بصورة واضحة حيث أمكن، إذ  مفتوحة. أخرى الدولي، ومصادر
فيرّكز على التعاون الدولي بشأن الهجرة الفصل الثاني  أما. مصنفةبين السودان وجنوب السودان تطرح تحدياً في عرض بيانات 

ط فيها السودان، لتبيان دور التعاون الدولي في حوكمة الهجرة الدولية ويعرض العمليات الدولية واإلقليمية والثنائية التي ينخر
. ثّم يعطي الفصل الثالث نظرة عامة حول الهجرة الدولية في السودان، من خالل وفي المساعدة على حماية حقوق اإلنسان

السودانية، وهجرة اليد العاملة، القسرية وتحركات الالجئين، وشؤون الجنسية  ، كالهجرةناقشة المواضيع األساسية المعنيةم
العالقة بين التنمية أما الفصل األخير فيناقش المغتربين. شؤون المهاجرين، و وتهريب بالبشر تجارالنظامية، واإل غير جرةواله

 .الوطنية التنموية خططالفي  هادمج وكيفيةلسودان في االهجرة الدولية يقدم بعض المقترحات حول و والهجرة

I- الهجرة الدولية في السودان واتجاهات أنماط 

 رة الدولية إلى السودانجاله .1

في المئة من  1.25، أي 2015في عام  مهاجراً  3503,477هم بلغ عدد ،يضم السودان عدداً كبيراً من المهاجرين الدوليين

، أي 248,947واإلناث  254,530ومن المهاجرين الوافدين إلى السودان، بلغ عدد الذكور . مجموع عدد السكان في السودان

ويأتي القسم األكبر من المهاجرين من البلدان  مهاجرين.الفي المئة على التوالي من مجموع  49.45و في المئة 50.55حوالي 

المهاجرين قارنة عدد ممن الصعب و (.2)الشكل  وإثيوبيا وتشاد السودان وجنوب خاصةً إريترياللحدود السودانية،  المتاخمة

 جنوب السودان، تعرض الحالة قبل انفصالإذ أن البيانات المتوفرة مع األعوام السابقة،  2015الدوليين في السودان في عام 

ويمكن ربط فترات الذروة من حيث عدد المهاجرين بما  (.1)الشكل  الدولتينعدد المهاجرين الدوليين في فتشمل في تعدادها 

السودان بلغ عدد المهاجرين الدوليين في على سبيل المثال،  شهدته البلدان المجاورة من أزمات أسهمت في زيادة الهجرة منها.
 4ترة.أثيوبيا في تلك الف، مما يجّسد األزمة التي شهدتها 1990في عام  مهاجراً  02,8961,4 وجنوب السودان

                                                           
 (2016)الجمعية العامة لألمم المتحدة، 1
 (2016 ,مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين )2
 ؤون الالجئين.نظراً إلى النقص في البيانات، ال تعبّر األرقام عن العدد الكامل لالجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لش3
 (2015 ,ألمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، قسم السكانإدارة ا)4
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 United Nations, Department of Economic and Social Affairs (DESA), Population Division, Trends in المصدر:

InternationalMigrant Stock: The 2015 Revision, United Nations Database (POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml 

عن العدد الكامل لالجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون نظراً إلى النقص في البيانات، ال تعبّر األرقام  :1 مالحظة

 .2011الالجئين منذ عام 

 .السودان وجنوب السودان 2005إلى  1990لفترة من ابيانات  تشمل: 2مالحظة 
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 (.1)الشكل  DESA, 2015المصدر:

إلى  15في الفئة العمرية  المهاجرين بلغ عدد ،2015سن العمل. في عام إلى السودان هم في الغالبية في الدوليون والمهاجرون 

شخصاً  135,832 منهمبلغ عدد الذكور و في المئة من مجموع المهاجرين. 53.69شخصاً، أي ما يعادل  270,307سنة  64

)الشكل  ع المهاجرين(في المئة من مجمو 26.71شخصاً )أي  134,475 في المئة من مجموع المهاجرين( واإلناث 26.98)أي 

3.)5 

                                                           
 (2015)إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، قسم السكان، 5
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 (.1)الشكل  DESA, 2015المصدر:

 2015، المهاجرات في السودان حسب بلد المنشأ :1الجدول 

نسبة اإلناث من العدد اإلجمالي للمهاجرين 

(بالنسبة المئوية)  
 عدد المهاجرات

 

 إريترا 77,761 48.68

 جنوب السودان 69,457 51.24

 تشاد 36,883 49.50

 أثيوبيا 29,502 48.56

 نيجيريا 7,173 48.37

 افريقيا الوسطى 6,581 48.79

 مصر 6,493 48.37

 كينيا 1,248 48.47

 ليبيا 753 48.36

 الهند 617 48.32

 أوغندا 610 48.80

 الصين 537 48.33

 الكونغو 386 48.25

 مالي 331 48.82
 (.1)الشكل  DESA, 2015 المصدر:
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2015التركيبة العمرية للمهاجرين في السودان، : 3الشكل 
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، في المئة من مجموع المهاجرين الدوليين في السودان 17.73سنة  24إلى  15المهاجرون في الفئة العمرية  ويشكل الشباب

في  50.44، أي حوالي 44,229واإلناث  45,013ومن بين فئة الشباب، شكل عدد الذكور  مهاجراً. 89,242ويبلغ عددهم 

 6رين.المهاجالشباب في المئة على التوالي من مجموع  49.56المئة و

ووجهةً لألجانب الذين يرغبون  ،السودان مركزاً يستقطب الطالب من مختلف أنحاء العالميُعتبر ف لطالب،هجرة اأما بالنسبة ل
قد بلغ عدد تصاريح الدراسة التي منحها السودان )قبل انفصال جنوب السودان( و في إيجاد فرص تعليمية ومتابعة دراستهم.

ً  6,209 2010بداية عام وكانت ما زالت صالحة في   إلى طالب وافدين من بلدان أفريقية أو آسيويةأُعطيت  ا، أبرزهتصريحا

 7(.4)الشكل 

 
 .الحكومة السودانية للوحدة الوطنية المصدر:
 السودان وجنوب السودان.البيانات  : تشملمالحظة

، بلغ عدد العمال الذين أُعطوا تصاريح عمل في 2016 . ففي نهاية عاممن العمال المهاجرين متزايداً يستقبل السودان عدداً كما 

هؤالء  معظمو 8.(5)الشكل  2014شخصاً في عام  406و 2015شخصاً في عام  2,355شخصاً، مقارنةً بـ 2,475السودان 

اإلدارية ، ويعمل في المجاالت التقنية والعلمية و(6)الشكل  يأتي من الصين، والهند، وأثيوبيا، والفلبين، وباكستان، ومصر

 9(.7)الشكل  يةحرفوال

                                                           
 (1520)إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، قسم السكان، 6
 )حكومة الوحدة الوطنية في السودان(7
 ال تمثل هذه البيانات األشخاص الذين يعملون في السودان دون تصاريح عمل أو بصورة غير نظامية.8
 )وزارة العمل السودانية(9
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مفعول في عدد تصاريح الدراسة الممنوحة لغير السودانيين والتي كانت ال تزال سارية ال: 4الشكل 
2010بداية عام 

عدد التصاريح النسبة المئوية
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 .وزارة العمل السودانية المصدر:

 
 .وزارة العمل السودانية المصدر:
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 .وزارة العمل السودانيةالمصدر:

وبسبب النزاعات واألزمات السياسية والكوارث الطبيعية التي تتخبط فيها الدول المجاورة، يلجأ إلى السودان عدداً كبيراً من 
 351,450ئين شبيه بوضع الالج هموضعبلغ عدد الالجئين واألشخاص الذين ، 2016المهاجرين القسريين. ففي منتصف عام 

 ً  4هذا العدد، لذلك فإن العدد المذكور في الصفحة  جتماعيةقتصادية واإلإدارة األمم المتحدة للشؤون اإل)ال تشمل بيانات  شخصا
ويأتي معظم  .2016طالب لجوء كان وضعهم قيد االنتظار في بداية عام  12,581ة إلى ، باإلضافأعاله ال يشمل هذا العدد(

ئين من جنوب السودان وإريترا وتشاد والجمهورية العربية السورية شبيه بوضع الالج هموضعالالجئون واألشخاص الذين 
السودان والخرطوم  األبيض وشرق النيل، ويتمركزون في منطقة 8، كما يبيّن الشكل الوسطى أفريقيا جمهوريةوإثيوبيا و

 10.(9ودارفور )الشكل 

                                                           
 (2016المتحدة السامية لشؤون الالجئين، )مفوضية األمم 10
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أعمال الزراعة 
ة والري وتربي
الحيوان 

ض تقنيي تمري

2016، الذين أُعطوا تصاريح عمل في السودانالمهاجرينلعماللمجاالت العمل أبرز : 7الشكل 
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 .مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينالمصدر:
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بي اللجوء، باستثناء طال، عدد الالجئين واألشخاص الذين وضعهم شبيه بوضع الالجئين: 8الشكل 
2016حسب بلد المنشأ، 

العدد اإلجمالي النسبة المئوية
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 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين المصدر:

السودان، إذ وصلت قيمة ويظهر االتجاه العام زيادة كبيرة في حجم التحويالت المالية الصادرة من المهاجرين المقيمين في 
ويعود 11.(01)الشكل  2010، بعدما كانت مليوناً واحداً في عام 2015مليون دوالر في عام  68إلى  من السودان التحويالت

المهاجرين  من فالعديد السودان، جنوب انفصال وإلى ،مصر من الوافدين المهاجرين عدد العمال ارتفاع إلى كبير بشكل ذلك
 العمال من جنوب السودان. خاصةً تحويالت مالية ضخمة،  النفط في السودان أرسلوا شركات في الذين يعملون

 

                                                           
 (2016)البنك الدولي، 11
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http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-البنك الدولي. المصدر:

data-remittances 

 السودان وجنوب السودان. 2005إلى  1990الفترة من بيانات  تشملمالحظة: 

 الهجرة الدولية من السودان .2

ً  121,890,861، قُّدر عدد المهاجرين الدوليين من السودان بحوالي 2015في عام  العدد  ثالثة أضعاف أكثر من ، أيشخصا

في المئة من  4.7وقد شكل المهاجرون  13.السودان وجنوب السودان( 1990)يشمل عدد عام  1990في عام  585,849البالغ 

في المئة( من هؤالء  54.24) 1,025,583وكان  .1990في المئة في عام  2.9مقابل  2015مجموع سكان السودان في عام 

 المتاخمة. ويهاجر القسم األكبر من السودان إلى البلدان في المئة( من اإلناث 45.76) 865,278المهاجرين من الذكور، مقابل 

وكما هي  (.12ل وأوغاندا واإلمارات العربية )الشك وتشاد والسعودية السودان للحدود السودانية وبلدان الخليج، خاصةً جنوب

مع األعوام  2015 المهاجرين الدوليين من السودان في عام الحالة في تحليل الهجرة الدولية إلى السودان، من الصعب مقارنة

فتشمل في تعدادها عدد المهاجرين الدوليين من  جنوب السودان، إذ أن البيانات المتوفرة تعرض الحالة قبل انفصالالسابقة، 
 (.11)الشكل الدولتين 

                                                           
 ؤون الالجئين.نظراً إلى النقص في البيانات، ال تعبّر األرقام عن العدد الكامل لالجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية لألمم المتحدة لش12
 (2015)إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، قسم السكان، 13
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 (.1)الشكل  DESA, 2015المصدر:

 السودان وجنوب السودان. 2005إلى  1990الفترة من بيانات  تشملمالحظة:

 
 (.1)الشكل  DESA, 2015المصدر:

جنوب السودان،  نفي المئة من مجموع عدد المهاجرات( تقصد 32.39مهاجرةً ) 280,264 وتفيد البيانات المتوفرة بأن

في المئة من مجموع عدد  13.42) 116,142تشاد، و نتقصدفي المئة من مجموع عدد المهاجرات(  22.66) 196,035و

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

5.00%

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

1990   1 995 2000 2005 2010 2015

2015-1990المهاجرين الدوليين من السودان : 11الشكل 

عدد المهاجرين  النسبة المئوية من عدد السكان في السودان 
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2015أبرز عشرة بلدان المقصد التي يذهب إليها المهاجرون من السودان، : 12الشكل 
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في  األسرة أو للعمل شمل ولجمع منزليأ للعمل السودانيات معظم النساءتهاجر و14.(2ل جدو)ال السعودية نتقصدالمهاجرات( 

 التمريض. الطب أو مجاالت التدريس أو

 2015، قصدالسودان حسب بلد الم منالمهاجرات  :2الجدول 

نسبة اإلناث من العدد اإلجمالي للمهاجرين 

(بالنسبة المئوية)  
 عدد المهاجرات

 

 جنوب السودان 280,264 32.39%

 تشاد 196,035 22.66%

 السعودية 116,142 13.42%

 أوغندا 82,933 9.58%

 اإلمارات 29,514 3.41%

 الواليات المتحدة األمريكية 23,754 2.75%

 الكويت 20,209 2.34%

 مصر 14,687 1.70%

 اليمن 13,269 1.53%

 أثيوبيا 12,027 1.39%

 أستراليا 11,706 1.35%

 افريقيا الوسطى 9,066 1.05%

 المملكة المتحدة 8,421 0.97%

 كندا 7,088 0.82%

 عمان 5,972 0.69%

 ليبيا 4,152 0.48%

 قطر 3,860 0.45%

 بلدان أخرى 26,179 3.03%

 (.1)الشكل   DESA, 2015المصدر:

وهجرة ذوي المهارات من السودان ظاهرة متنامية، فقد ازداد عدد السودانيين من ذوي المهارات المهاجرين إلى أوروبا في 
في  19.3السودانيين العاملين في الخارج أن في المئة. وأفادت تقديرات جهاز تنظيم شؤون  2.5بنسبة  2000-1990الفترة 

مهاجراً سودانياً من ذوي  744,606ومن بين  المئة من مجموع المهاجرين من السودان هم من ذوي التحصيل العلمي العالي.

 15(.31)الشكل  ة أو اإلداريةل اليدوياعماأل تيعملون في مجاالمنهم  في المئة 27أكثر من المهارات، 

                                                           
 (2015)إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، قسم السكان، 14
 (2009)جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين في الخارج، 15
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 2009الخارج،  في السودانيين العاملين شؤون تنظيم جهازالمصدر:

إلى الخارج بحثاً عن فرص تعليمية، معظمهم يجدونها في أوروبا والواليات المتحدة األميركية الطالب السودانيون ويهاجر 
 270 األميركية، و طالباً إلى الواليات المتحدة 328ألمانيا، وطالباً إلى  373، هاجر 2007-2006وكندا. ففي العام الدراسي 

االتفاقيات الثنائية التي أبرمها السودان مع بلدان أخرى في تسهيل تنقل الطالب بين  مكما تسه 16(.3الجدول ) طالباً إلى كندا

 البلدين، ما يفّسر جزئياً حركة الطالب بين السودان وبعض الدول األوروبية مثل فرنسا.

 السنة الدراسيةبلد المقصد والسودانيون في التعليم العالي حسب  المهاجرون الطالب :3الجدول 

2006 
2007 

2005 
2006 

2004 
2005 

2003 
2004 

2002 
2003 

2001 
2002 

2000 
2001 

1999 
2000 

1998 
1999 

1997 
1998 

بلد 
 المقصد

 كندا             221   303 270

328 320 303 279 431 378 317 327 300 294 
الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

 أستراليا             6 10 10 36

 بلجيكا   15 15 11 9 10 11 17 19 13

 الدانمرك 9 10 3 5 6 15 14 9 13 16

                                                           
 (2011)منظمة الهجرة الدولية، 16
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2009التوزيع المهني للمهاجرين السودانيين ذوي المهارات العالية، : 13الشكل 

عمال مهن إدارية مهندسون مهن طبيّة معلمون أساتذة جامعات مهن قانونية جنود مستثمرون عقود عمل غير محددة
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 ألمانيا 524 554 602 587 572 781 542 460 397 373

 اليونان   0 0 0 19 17 21 22 78 81

 إسبانيا 2 6 8 2 2 3 4 4 3 4

 فرنسا 73 6 11 12 54 55 54 52 49 42

 إيطاليا 22 20 13 18 17 18 17 18 22 19

 هنغاريا 20 14   10 14 4 3 4 2 6

 هولندا   25 56 71 99 76 72 71 61 53

 النمسا 54 52 54 50 27 32 25 24 20 19

 فنلندا 14 21 17 13 12 8 12 16 15 18

 السويد 35 42 44 53 45 48 53 44 62 60

 Migration in Sudan: A Country Profile, IOM, 2011 المصدر:

شخصاً في  118,607و 2016شخصاً في عام  115,275 بـعددهم  قُّدر، ر السودان عدداً كبيراً من العمال المهاجرينويصدّ 

طرح بعض األسئلة تم ارقاأل هولكن هذ 17بحسب بيانات وزارة العمل السودانية. 2014شخصاً في عام  98,506و 5201عام 

ـ التي تقّدر عدد المهاجرين الدوليين من السودان  اإلجتماعيةو اإلقتصاديةإدارة األمم المتحدة للشؤون أرقام مقارنةً ب  1,890,861ب

وبحسب وزارة العمل السودانية فإن أبرز بلدان المقصد للعمال المهاجرين السودانيين هي البلدان  .2015في عام  مهاجراً 

في المئة من مجموع عدد العمال السودانيين  94.61مهاجراً )أي ما يقارب  109,058في السعودية  الخليجية، إذ يبلغ عددهم

 18(.15ويعمل معظم المهاجرين السودانيين في الصناعة والزراعة واألعمال الحرفية )الشكل  .(14)الشكل  المهاجرين(

 
 وزارة العمل السودانية المصدر:

                                                           
 (2016)وزارة العمل السودانية، 17
 )وزارة العمل السودانية(18
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 وزارة العمل السودانية المصدر:

الجئاً سودانياً وأشخاصاً سودانيين  638,986، سّجلت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 2016وفي منتصف عام 

وتشمل أبرز البلدان قيد االنتظار.  مطالب لجوء سوداني وضعه 42,836وجود  ين، كما أعلنت عنشبيه بوضع الالجئ هموضع

 242,440يين( وجنوب السودان )بوضع الالجئالجئاً وشخصاً وضعه شبيه  306,718تشاد )التي يقصدها الالجئين السودانيين 

)الشكل  وإسرائيل المتحدة يين(. كما يلجأ السودانيون أيضاً إلى إثيوبيا ومصر والمملكةبوضع الالجئالجئاً وشخصاً وضعه شبيه 
16).19 

 

                                                           
 (2016)مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، 19
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2016، المهاجرين من السودانلعمالأبرز مجاالت العمل ل: 15الشكل 
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العدد اإلجمالي النسبة المئوية
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 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين المصدر:

وتشكل التحويالت الواردة مصدراً هاماً من مصادر الدخل في السودان، لكنها شهدت في السنتين األخيرتين انخفاضاً ملحوظاً 
عود أسباب ذلك إلى ارتفاع عدد المساعدات التي تلقاها توقد  بعدما كانت قد سجلت ارتفاعاً باهراً عند انفصال جنوب السودان.

 1,456، تلقى السودان تحويالت بلغت قيمتها اإلجمالية 2010ففي عام  خارج خالل فترة االنفصال.السودان من السودانيين في ال

)تقديرياً( مليون دوالر  160و 2015مليون دوالر في عام  151مليون دوالر أميركي، ثم انخفضت قيمة هذه التحويالت إلى 

 المحلي في المئة من الناتج 0.2نسبة  2015السودان في عام  وشكلت التحويالت المالية التي تلقاها .(17)الشكل  2016في عام 

 20.اإلجمالي

 
http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-البنك الدولي.  المصدر:

data-remittances 

 السودان وجنوب السودان. 2005إلى  1990الفترة من بيانات  تشمل: 1 مالحظة

 تقديرات.هي  2016بيانات عام  :2مالحظة 

II- الهجرة بشأن الدولي التعاون 

تضمن مصلحة شأ والمقصد والعبور أساساً للوصول إلى نتائج إيجابية ملموسة والتنسيق بين بلدان المن يشكل الحوار والتعاون
بشؤون  ىعنانخرط السودان بعدة عمليات عالمية وأقاليمية وإقليمية ودون إقليمية تُ قد ف ،ذلك باالستناد إلىوجميع األطراف. 

وذلك يرتب عليه التزامات دولية ال يمكن  .وعلى المغتربين السودانيين هن فيوعلى المهاجرين الدوليي الهجرة الدولية وتؤثر عليه
مبادرات ثنائية مع دول أخرى فقد وقّع العديد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم شارك السودان في باإلضافة،  غّض النظر عنها.

 ط مشتركة لالستجابة لشؤون الهجرة فيه.وضع خطو

 العمليات العالمية .3

 العمال وحقوق وعائالتهم المهاجرين بحقوقتُعنى التي  حوكمة الهجرة على الصعيد العالمي مجموعة من الصكوك الدوليةتشمل 
 السودان صادق وقد .خفض حاالت انعدام الجنسيةو المهاجرين وتهريب بالبشر تجارومكافحة اإل الالجئين وحماية المهاجرين

 أدناه.كما يبيّن الجدول الصكوك،  هذه بعض على

 

                                                           
 (2016)البنك الدولي، 20
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http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
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 الدولية المعنية بالهجرة الدولية القانونية الصكوكتصديق السودان على  :4الجدول 

 السودانوضع  القانوني الصك

 - (1990االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم )

 1974نضمام عام اال (1951االتفاقية المتعلقة بوضع الالجئين )
 26على المادة  حفظالت)مع 

 (تنقل الالجئين حول حرية

 1974االنضمام عام  (1967البروتوكول المتعلق بوضع الالجئين )

( 2000تجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال )بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإل
 المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 2014االنضمام عام 

( المكمل 2000بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو )
 الوطنية رعبالتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 

- 

 - (1961االتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية )

 1957 (1930)بشأن العمل الجبري أو اإللزامي  29اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 - (2014التفاقية العمل الجبري أو اإللزامي ) 29بروتوكول منظمة العمل الدولية رقم 

 - (1949بشأن الهجرة من أجل العمل ) 97اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 1970 (1957بشأن إلغاء العمل الجبري أو اإللزامي ) 105اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ  143منظمة العمل الدولية رقم اتفاقية 
 (1975الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين )

- 

 - (1997بشأن وكاالت االستخدام الخاصة ) 181اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 - (2011بشأن العمال المنزليين ) 189اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 /https://treaties.un.org. مجموعة معاهدات األمم المتحدةالمصدر: 

في  الذي ُعقد المؤتمر الدولي للسكان والتنميةبرنامج عمل السودان  تبنىفي ظل التغيرات السكانية والنمو السكاني السريع، و
يحول اتجاه السياسات السكانية من تنظيم النمو السكاني والتحكم به إلى اإلجماع على كان أول مؤتمر و 1994القاهرة عام 

السكانية، إذ انه أسفر  القضايا حول الدولية المناقشات في تحول نقطةوشكل المؤتمر ياة األفراد. ضرورة العمل على تحسين ح
ً  20عن اعتماد برنامج عمل شامل يمتد على مدى  ً ويرسي أساسا صلباً للعمل على قضايا السكان والتنمية ويؤكد على عاما

للهجرة الدولية  الجذرية األسباب الترابط بينها، بما في ذلك قضايا الهجرة الدولية. وركز برنامج العمل على الحاجة إلى معالجة
إلى  قائدين. كما انّه تطرّ الع المهاجرين إدماج إعادة عملية والحث على التعاون والحوار بين بلدان المنشأ والمقصد وتسهيل

ز الدول للعمل تجار بالبشر وتهريب المهاجرين والهجرة القسرية وتحركات الالجئين، وحفّ قضايا المهاجرين غير النظاميين واإل
 21للمهاجرين الدوليين. اإلقتصاديو اإلجتماعيالدمج  على ضمان

العالم وذلك  لتعاظم دور هذه الظاهرة في السياسة والعالقات الدولية إلى قمة أجندة سياسات التنمية  في لية دوالرتقت الهجرة او

واإلقليمية والتنمية والتجارة والموارد البشرية وسوق العمل والعون اإلنساني وحقوق اإلنسان وغيرها. ويرجع الفضل في ضرورة 

( في 2005حتى  2003 عام عالمية )من التي قامت بعمل مكثف وشورى22هتمام بالهجرة والتنمية لمفوضية الهجرة العالميةاال

نتباه الحكومات وأصحاب المصلحة إلى اإلهمال الذي تعاني منه ظاهرة الية في التنمية. ولفتت المفوضية دومجال دور الهجرة ال

ا ستفادة من مواردهبسياسات الهجرة العالمية لتعظيم اال هتمامالهجرة ومخاطر تهميش دورها في التنمية وإلى ضرورة اال

 السلبية. اوالثقافية والتعاون على خفض تبعاتها وآثاره اإلجتماعيةو اإلقتصادية

، ُعرفت بالحوار الرفيع 2006في عام  الهجرة قضايا لمناقشة عامة ، خصصت الجمعية العامة لألمم المتحدة جلسةوألول مرة
المستوى المعني بالهجرة الدولية والتنمية. وهدف الحوار إلى مناقشة األبعاد المتعددة للهجرة الدولية من أجل تحديد طرق ووسائل 

                                                           
21(Programme of Action Adopted at the International Conference on Population and Development, 1994) 
خبير دولي من كل  19. وتكونت المفوضية من 2003قامت مجموعة من الدول، بدعم من األمين العام لألمم المتحدة، بتشكيل هذه المفوضية في عام 22

ارة حكومة تمثل كل القارات )الجزائر ومصر والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا لق 32أنحاء العالم وسكرتارية مقرها جنيف، ومجموعة استشارية من 

 إفريقيا(.   

https://treaties.un.org/
https://treaties.un.org/
https://treaties.un.org/
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ائدة مكما شارك السودان في جلسة  23السلبية إلى حد أدنى. مناسبة لالستفادة من منافعها التنموية إلى حد أقصى والحد من آثارها
، ُعقد الحوار 2013وفي عام 24.لجوانب المتعددة األبعاد للهجرة الدولية والتنمية، بما في ذلك التحويالتجانبية حول ا مستديرة

الثاني الرفيع المستوى المعني بالهجرة الدولية والتنمية بعد أن شهد العالم ارتفاع كبير في عدد المهاجرين الدوليين. وأسفر 
 بالبشر اإلتجار مكافحةب االلتزام ويؤكد الدولية العمل ومعايير اإلنسان حقوق احترام إلى إعالن يدعوالحوار عن اعتماد 

 25والتعصب. والعنصرية

سنوي  منتدى عالميإطالق  معني بالهجرة والتنميةاألول ال واقترح األمين العام لألمم المتحدة خالل الحوار الرفيع المستوى
 والتعاون الحوار محددة لتعزيز ومن منظمات المتحدة األمم من وطوعي وغير ُملزم يجمع حكومات البلدان كافة مع مراقبين

 2007ة في عام المعني بالهجرة والتنمي عالميالمنتدى انبثق ال وبذلك26.وعالمية وإقليمية والشراكة وإليجاد حلول عملية وطنية
 بين الدول حول التحديات التي تطرحها العالقة بين الهجرة والتنمية والفرص التي تتيحها. د مجاالت التعاونحدّ الذي 

 تحضيراً إلطالق الخطة ،الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية خطة عمل أديس أبابا، أُطلقت 2015وفي عام 
 والشامل العالمي اإلقتصادي الرخاء لضمان العالمية بين الدول الشراكة تعزيز إلى الخطة هذه المستدامة. وهدفت للتنمية العالمية
مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث في  نداي للحد من الكوارث خاللياعتماد إطار سأيضاً تّم و27.البيئة حمايةو الرفاه ولتحسين
لى تعزيز إطار المعتمد اإل دعا كمامواجهة الكوارث وتخفيف مخاطرها وما يترتب عليها من نزوح.  الذي هدف إلىاليابان 

 28مدادات إعاشة أساسية.إنعاش وضمان توفير مأوى آمن واالستجابة واإلوالتأهب للكوارث 

الخطة  تإذ شملالدولية، الهجرة  حوكمةفارقة مهمة في سياق  2015في أيلول  2030 خطة التنمية المستدامة لعام اعتماد ويُعتبر

ً يتوجب تحقيقه 17  هداف خطية وواضحة تتعلق مباشرةً أسنة. وللمرة األولى، شمل إطار التنمية العالمية  15خالل  مهدفا

تنقل األشخاص إلى و هاالذي يركز بشكل كامل على موضوع الهجرة ويدعو الى تيسير 10.7بالهجرة، أكثرهم أهمية هو الهدف 

ج(، 3صحة العمال )الهدف  اخرى المتعلقة بالهجرة قضايسم بالمسؤولية. وتشمل األهداف األعلى نحو منظم وآمن ومنتظم ومتّ 

جرين وبخاصة النساء ا(، حقوق العمال المه16.2و 8.7، 5.2ف اهدتجار بالبشر )األب(، اإل4الطالب )الهدف  هجرةتيسير 

حالة الهجرة البيانات حسب  صنيف( وت16.9ج(، الهوية القانونية )الهدف 10(، تكاليف التحويالت )الهدف 8.8منهم )الهدف 

 29(.17.18)الهدف 

. ادرة نانسن في جينيفمب خالل مشاوراتقرار خطة حماية المشردين عبر الحدود في سياق الكوارث وتغيّر المناخ إتّم و
 ،على ثالثة ركائز: التعاون الدولي والتضامن، والمعايير لمعاجلة األشخاص المتضررين، واالستجابات التنفيذية الخطة ترتكزاو

لى الحلول إفي جميع مراحل النزوح بخاصة التأهب قبل النزوح، تأمين الحماية والمساعدة خالل النزوح واالنتقال ت نظركما 
 2016في عام للتغير المناخي  21ـخالل مؤتمر األمم المتحدة الالتي اعتُمدت اتفاقية باريس  ثم جاءت30بعد وقوع الكارثة.
القرار  الى ذلك، دعإ حماية حقوق المهاجرين. إضافةً والتأكيد على ضرورة  المناخيةالتغييرات والهجرة  للتطرق إلى شؤون

 هجرةال حولتوصيات  وضعجل أنشاء قوى عاملة من إلى إالمتعلق بالخسائر واألضرار الذي يضع االتفاقية موضع التنفيذ 
 31عن الكوارث والتغير المناخي. ةالناتج

الجئين الناتج عن األزمات الكبيرة خالل السنوات األخيرة، عقدت الجمعية العامة لألمم بهدف االستجابة الى التحرك الكبير لو
عالن نيويورك لالجئين إاعتماد  فيت القمة خلصو. 2016 عامالمتحدة أّول قمة رفيعة المستوى حول المهاجرين والالجئين في 

، ودعم والجنسانيوالعنف الجنسي  ،والتعليم ،حقوق الالجئين والمهاجرين بضمان ىعنتُ والمهاجرين الذي شمل التزامات جريئة 

                                                           
23(High Level Dialogue on International Migration and Development, 2006) 
24level Dialogue on International Migration and Development, 2006)-(Roundtable Discussions of the High 
25level Dialogue on International Migration and Development: "Making Migration Work", 2013)-(High 
26(GFMD Meetings) 
27(Financing for Development Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on ،2015) 
28(2030 -Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015  ،2015) 
29(Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development ،2015) 
30(Border Displaced Persons in the Context of Disasters and Climate -The Agenda for the Protection of Cross

Change ،2015) 
31(Paris Agreement ،2016) 
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توطين النمائية، وقضايا الالجئين، وإعادة نسانية واإلاألجانب، والمساعدة اإل يةهابلدان المقصد، واحتجاز األطفال، وكر
منظمة المنة واآللهجرة ا من أجل العالمي اقاالتفمختلفين:  اتفاقين عالميينعالن نيويورك إ تضمنيو. للهجرة العالمية حوكمةوال
القضايا التي يجب  درجاألول اطار شامل حول الهجرة والئحة ت تفاقاإليشمل  .جئينالبشأن ال العالمي االتفاق، والقانونيةو

 هاقصدي التي بلدانال على ضغطال تخفيفلى إالثاني  االتفاقتزامات العالمية. من جهة أخرى، يهدف لالمبادئ واال تحتمعالجتها 
 32حقوق الالجئين. تضمنالجئين ودعم بلدان المنشأ للتحضير لبيئة آمنة للعودة ال

 العمليات اإلقليمية .4

 ءلبيضاا ارلدا لتوكووبر، حررت الدول العربية 1965إقليمية لحوكمة الهجرة الدولية. ففي عام  عملياتعدة شارك السودان في 
كما  وبيان إجراءات السفر واإلقامة والعمل المتعلقة بهم.لعربية ا وللدا في لفلسطينيينا معاملةوضع مبادئ الذي هدف إلى 

أي  دون يهوكان السودان بين الدول العربية التي صادقت عل ،لفلسطينيينمسألة الحماية المؤقتة لالجئين ا لتوكوطرح البرو
 تهدف إلى إيجاد حلول مناسبة لمشكالت الالجئين في أفريقيا.اتفاقية  أبرمت منظمة الوحدة األفريقية، 1969وفي عام  33تحفظ.
 ضد التمييز الدول من ، ومنعتالدول بين التوتر الالجئين من األعمال غير القانونية واألنشطة التي تخلق حظرت االتفاقيةوقد 

 34الوطن. إلى القسرية الالجئين واإلعادة

 حول األوروبي واالتحاد أفريقيا بين المشترك صدر منها اإلعالنو 2001طلقت عام أُ  وشارك السودان في عملية طرابلس التي
 والتنقل الهجرة بشأن وأفريقيا األوروبي االتحاد بين شراكة إنشاء إلى . وقد أدى اإلعالن2006عام في  والتنمية الهجرة

األدمغة وعالقة الهجرة بالتنمية  وهجرة البشرية والموارد المهاجرين ورفاه اإلنسان مثل حقوق مجاالت عدة وناقش والعمالة،
والتنمية المعروف  الهجرة حول األفريقي – األوروبي وفي العام نفسه، أطلق الحوار 35الالجئين. حمايةالنظامية و غير والهجرة
كما  36والالجئين.المهاجرين  حقوق حمايةالحدود و إدارةوالتنمية و الهجرة بين التآزر أوجه وهدف إلى تعزيزالرباط، بعملية 

 الفجوة الدولية الذي يهدف إلى سد الهجرة العربي حول اإلعالن 2006جامعة الدول العربية في عام اعتمدت الدول األعضاء في 
 في المعرفة نقل في العربية والمساهمة البلدان في بشؤون الهجرة المعنية الهيئات قدرات العربية وبناء المنطقة في الهجرة بيانات في

 37العربي. اإلقليمي التكامل لتعزيز العالية المهارات ذوي المهاجرين من هجرة فوائد لتعزيز آليات الدولية وإيجاد الهجرة مجال

 وحقوقهم وإيالء المهاجرين بحماية االلتزام إلى الحاجة على 2013إعالن القاهرة الذي أطلقته جامعة الدول العربية في عام  ركزو
 مكافحة كراهيةو اإلستثمار لجذب كامل حقوقهم المغتربين ومنح قسراً  والمهاجرين والمشردين الالجئين لظروف خاص اهتمام

 38المعنية بالهجرة. الدولية االتفاقيات على والتصديق تجار بالبشرواإل وتهريب المهاجرين والتمييز األجانب

 منافع والتنقل في إعالنها السياسي حيث سلطت الضوء على الهجرة األوروبية على مسألتي-األفريقية ، ركزت القمة2014عام  وفي
 وفي39األطراف. جميع على بالنفع يعود بما الهجرة إدارة أجل من التعاون إلى والحاجة وصلتها بالتنمية، المنشأ لبلدان بالنسبة الهجرة

وأوصى  األفريقي. القرن في المهاجرين وتهريب بالبشر اإلتجار حول الخرطوم مؤتمراستضاف السودان المشاركين في  م نفسه،االع
 والتهريب، تجاراإل لمنع تدابير واعتماد المهاجرين، وتهريب بالبشر اإلتجار بشأن الدولية الصكوك على بالتصديق الخرطوم إعالن

روما شارك  في اآخرً  امؤتمرً  عقد ثم .والتهريب تجاراإل لمكافحة والتنسيق التعاون الضحايا، وتعزيز ودعم وحماية الجناة، ومحاكمة
 40وأوروبا. األفريقي القرن بين الهجرة طرق الخرطوم لتقّصي عملية أُطلقت من خالله فيه السودان،

                                                           
32(New York Declaration for Refugees and Migrants ،2016) 
 (1965)جامعة الدول العربية، 33
 (1969 ,منظمة الوحدة األفريقية)34
35EU Declaration on Migration and Development, 2006)-(Joint Africa 
 (2006 ,ة الهجرة الدوليةمنظم)36
 (2006)جامعة الدول العربية، 37
 (2013)جامعة الدول العربية، 38
 (2014األوروبية، -)القمة األفريقية39
 (2014)االتحاد األفريقي، 40
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واجتمع الوزراء األفريقيين في المؤتمر اإلقليمي األفريقي للسكان والتنمية الستعراض تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان 

وشّدد  .2014أصدروا إعالن أديس أبابا بشأن السكان والتنمية في أفريقيا إلى ما بعد عام في ختام أعماله، ، و1994والتنمية لعام 
 41تيسير تنقل األشخاص، والحوكمة.بالمساواة وحقوق اإلنسان، والصحة، و ىعنوضع خطط وبرامج وسياسات تُ اإلعالن على أهمية 

 تنفيذاً  2009في عام لهجرة على مستوى دول االيقاد حول ا إقليمية تشاور عملية )االيقاد(الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية طلقت وأ
صدر  ،عقدت العديد من االجتماعات التشاورية للجنة االقليمية التنسيقية للهجرةو .بشأن الهجرة يفريقلموجهات مفوضية االتحاد األ

وركز اإلعالن حول الوقاية من الهجرة  .والعائدين والمشردين داخلياً في أفريقياإعالن كمباال بشأن الالجئين الثامن عن اجتماعها 
القسرية في أفريقيا، والحماية الفعالة لضحاياها، وتلبية االحتياجات الخاصة للنازحين من النساء واألطفال والفئات الضعيفة األخرى، 

 42امة شراكات لمعالجة الهجرة القسرية.وإعادة بناء المجتمعات بعد الصراعات والكوارث الطبيعية، وإق

 بشأن إعالن، صدر عن اجتماعها األول 2014العربية في عام  المنطقة في إقليمية تشاور عملية العربية الدول كما أطلقت جامعة
أما  43النظامية. غير الهجرة أسباب ومعالجة النظامية الهجرة قنوات إلى النفاذ لتسهيل الجهود النظامية دعا إلى تكثيف غير الهجرة

 اإلتجارب المعنية واإلقليمية الدولية الصكوك على التصديق على خالله الوزراء واتّفق 2016اجتماعها الثاني فقد ُعقد في عام 
 44عبر الوطنية. المنظمة والجريمة المهاجرين وتهريب بالبشر

 وتحدياتها الهجرة بشأن الدولي التعاون لتعزيز 2015 عامفي  واألفريقيين األوروبيين القادة لهجرة السودان مع فاليتال قمة وجمعت
 والقسرية النظامية غير للهجرة الجذرية األسباب معالجة إلى يهدفان عمل وخطة سياسي إعالن اعتماد إلى القمة ونتجت. وفرصها
 والهجرة غير المهاجرين وتهريب بالبشر تجاراإل ومكافحة ومنع والالجئين المهاجرين وحماية النظامية الهجرة بشأن التعاون وتعزيز

 45.إدماجهم وإعادة المهاجرين عودة بشأن التعاون وتحسين النظامية،

 التعاون الثنائي .5

بشأن التعاون الثقافي ع السودان اتفاقية مع فرنسا وقّ  ،1969عام أشكال من التعاون الثنائي حول الهجرة الدولية. في  عدة في السودانشارك 

كما تعاون  46.الخبراءو األساتذة خاصةً  ،بين البلدين من ذوي المهارات والمهاجرين الطالب تبادلتفاقية بنود تسهل وتتضمن اإلوالتقني. 

التي تدعو الطرفين إلى و ،المتبادلين والحماية والتشجيع اإلستثمارات بشأن االتفاقيةحين وقّعا  1978السودان وفرنسا في عام 

 47المغتربين وحمايتهم وتأمين المعاملة العادلة لهم. استثمارات تشجيع

عودة  بشأنمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين وإثيوبيا و بين السودان األطراف ثالثي ، أُبرم اتفاق2000وفي عام 
 - 2002اإلريتريين خالل الفترة  الالجئين إعادة ، كما تعاون السودان مع إريتريا في خطةإثيوبيا إثيوبي إلى الجئ 14000
2004. 

لدعم التعاون بهذا الشأن وتنظيم شروط عمل  2003مع األردن في عام  في ما يتعلق بهجرة اليد العاملة، وقّع السودان اتفاقيةو
المهاجرين إذ  العمال المهاجرين وانتقالهم بما في ذلك التدريب المهني وتبادل الخبرات. وتحدد االتفاقية شروط استقدام العمال

ووقّع  48العمل نفقات سفر العمال وعودتهم إلى بلدهم، وتحمي تحويالت المهاجرين وتخضعها للقوانين المحلية. تُحّمل أصحاب

                                                           
 (2013، 2014)إعالن أديس أبابا بشأن السكان والتنمية في أفريقيا إلى ما بعد عام 41
 (2009 ,إعالن كمباال بشأن الالجئين والعائدين والمشردين داخلياً في أفريقيا)42
 (2015العربية، )جامعة الدول 43
 (2016)منظمة الهجرة الدولية، 44
 (2015)المجلس األوروبي، 45
46(technique entre 758 du 14 août 1970 portant publication de l'Accord de coopération culturelle et -Décret n. 70

le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique du Soudan ،

1970) 
47(Décret n °80-773  du 24 septembre 1980 portant publication de la Convention entre le Gouvernement de la

République française et le Gouvernement de la République démocratique du Soudan sur l'encouragement et la 
protection réciproques des investissements ،1980) 

 (2003ية وحكومة جمهورية السودان، )اتفاقية تعاون في مجال القوى العاملة بين حكومة المملكة األردنية الهاشم48
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 ،1999ت التفاهم مع عدة دول عربية وأفريقية في مجال هجرة العمال، مثل العراق في عام االكثير من االتفاقيات ومذكر السودان

 .2014عام  يف يجيبوتو، 2003في عام ثيوبيا وأ، 2012في عام  واليمن، وليبيا واالمارات، والكويت، وقطر، وعمان،

 والسودان مصر لمواطني يسمحف 2004في عام مصر والسودان  الذي ُوقّع بيناتفاق حرية التنقل واإلقامة والعمل والتملك أما 
الحاجة إلى الحصول  دون البلدين من أي فيالتملك و والعمل اإلقامة في ويحمي حقهم الدولتين، بين الحدود عبر بحرية بالتحرك

أكثر من مرة في  كما تعاون السودان مع ليبيا .2012ووقّع السودان اتفاقية مماثلة مع جنوب السودان في عام 49.تصريح على
الحرة  للتجارة مناطق شؤون إنشاء النظامية وأخرى في غير الحدود والحد من الهجرة إذ وقّعا اتفاقية في شؤون أمن 2013عام 

 الناس. تنقل وتسهيل

 التفاهم مذكرةالسودان  في الداخلية لوزارة التابعة والهجرة للجوازات العامة اإلدارةو الالجئين معتمدية، أبرمت 2014وفي عام 
تفاقية، وحسب اإل .السودان في السودان جنوب مواطني وتوثيق تسجيل بشأناألمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين  مفوضية مع

ً  بها معترف ببطاقات هوية وتزودهم السودان في الجنوبيين السودانيين تسجيل والهجرة للجوازات العامة اإلدارة تجري  قانونيا
 للمواطنين المتاحة العامة الخدمات إلى وصولهم كما تضمن السودان. في بحرية والتنقل والعمل اإلقامة في الحق وتمنحهم

 50.السودانيين

وتدريب  النظاميينيطالية لتبادل المعلومات وإعادة المواطنين المهاجرين غير ع السودان مذكرة تفاهم مع وزراة الداخلية اإلوق  كما 

 .2016العام  يالشرطة ف

III- السودان في الدولية الهجرة حول عامة نظرة 

 التطّرق إلى مناقشة المواضيع األساسية للهجرة الدولية، كالهجرة السودان، من الواجب للهجرة الدولية في فهم الحالة العامةبهدف 
 وتهريب بالبشر تجارالنظامية، واإل غير جرةالقسرية وتحركات الالجئين، وشؤون الجنسية السودانية، وهجرة اليد العاملة، واله

 المهاجرين، والمغتربين.

 الوطنية والبرامج ضيع األساسية، وسيعرض التشريعات والسياساتعلى فهم السياق العام لكل من هذه الموا وسيساعد هذا الفصل
، اإلجتماعيوالنوع  حقوق اإلنسان يالتي قد طّورها السودان لحوكمتها. كما أنه سيتناول حالة المهاجرين العامة من منظور

، ولتبيان عالقة المغتربين مثل التعليم والصحة اإلجتماعية الخدمات إلىن في السودان وكيفية نفاذهم يلتبيان شروط معيشة المهاجر
وعالقة الهجرة الدولية بالتنمية في السودان  الهجرة عبر السودان،ببلدهم األم. كما سيناقش تحويالت المهاجرين حيثما وجب، و

 الدولية على التنمية. من خالل دراسة التأثير اإليجابي والسلبي للهجرة الدولية على السودان، والتحديات التي تطرحها الهجرة

راضي لعب اإلسالم والقرب من األو. بزمن طويل الهجرة إلى السودان الهجرة من السودانسبقت  ،بالرجوع لتاريخ هذه الظاهرة

رتفعت معدالت الهجرة إلى السودان وتنوعت وافريقيا. أمن دول غرب  المقدسة دوراً كبيراً في الهجرة إلى السودان، خاصةً 

للتنمية الزراعية وتطوير الحكم واإلدراة والتعليم النظامي  ( وذلك نسبةً 1956-1898ستعمار )بوضوح خالل فترة اإلمصادرها 

من غرب وشرق أفريقيا  كثير من الباحثين أن هذه الهجرات التاريخية، خاصةً اليعتبر ووالخدمات الصحية والمواصالت الحديثة. 

فريقية والعربية. كذلك أدى التحول من الحياة البدوية لسودان بالسكان من شتى القبائل األتأهيل اى لإت ومن الجزيرة العربية، أد  

 ة وفي المدن الزراعية والتجارية.رتفاع معدالت الخصوبة في المناطق الريفياإلى استقرار السكان وإلى 

 الهجرة القسرية وتحركات الالجئين .1

جئين من دول الالسمت سياسات الهجرة إلى السودان بتوطين األجانب وتدفق ت  ا ،ستقاللوفي فترة الحكومات الوطنية منذ اال

جئين حتى صار السودان الدولة العاشرة عالمياً. وعلى الرغم الالالجوار جراء المجاعة والفقر والحروب الداخلية. وارتفعت أعداد 

حترام وتقدير كافيين ولم يكن اللجوء اك لم يكن مصدر إليه إال أن ذلالالجئين من أن السودان عرف تاريخياً بسياسته السمحة تجاه 

                                                           
 (2004)اتفاق حرية التنقل واإلقامة والعمل والتملك بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، 49
 (2015)مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، 50
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ً الالحتياجات ازالت  للسودان مصحوباً بالموارد المطلوبة. بل ما من معاش المواطن السوداني. وفي بعض الواليات  جئين خصما

 جئين بمستوى حياة أفضل من المواطنين في القرى المجاورة. الاليتمتع 

 قلّة وسائل العيش،و بالنزاع رتبطي الذي األمن انعدام ما، وهينرئيسي ينسبب السودان بشكل أساسي إلى منلهجرة القسرية اتعود 
 خالل أهلية حروب في السودان دخول نيالسبب نيأهم هذ .والفيضانات والتصحر الجفاف ، أبرزهاوالبيئية الطبيعية األسبابو

 أوقف والجنوبية والميليشيات، مما السودانية القوات بين رئيسي وبشكل ،2005 عام حتى االستقالل من الممتدة الفترة معظم

شهدها السودان حتى بعد انتهاء ي ظلّ  مد التيالطويلة األ النزاعاتلطالما كانت و .2005 عام في وقع الذي الشامل السالم اتفاق

وغالباً ما  .لتدفقات الالجئين من السوداندافعاً كبيراً  2011وانفصال جنوب السودان في عام  2005الحرب األهلية في عام 

المجاورة، مثل مصر،  العربيةالدول و وإثيوبيا، وكينيا أوغنداالمجاورة مثل  اتجهت تحركات الالجئين إلى البلدان األفريقية
دارفور  كما ساهمت أزمة (.2005-1983و  1972-1955في السودان ) ةاألهلي وبذروتها خالل الحر بلغت، وومنطقة الخليج

 51، خاصةً إلى تشاد.زيادة الهجرة القسرية في السودان ومنهفي  2003عام  منذ

 جنوب استقل منذ األزرق والنيل كردفانال جنوب واليتي في لتحريرالسودان الشعبية الحركة من المتمردين السودان ويحارب
 في رئيسية هجرة قسرية حاالت ثالث هناك لذلك،. السودان وجنوب السودان بين عليها متنازع منطقة أبيي تعد كما. السودان
 بين الراسخة التوترات في الهجرة القسرية أبرز أسبابوتكمن  السودان. شرقوفي  دارفور،في و الثالث، في المناطق :السودان
 52.والديني واللغوي العرقي وعدم االعتراف بالتنوع ،والثروة وغياب العدالة في توزيع السلطة ،والياتوال المركز

، فبلغت ذروتها والفيضانات والتصحر عنه الناجمة والمجاعة الجفافمثل  في السودان، الطبيعية الكوارث عن ةالناجم الهجرةأّما 
ً  التصحر ويرتبط .1985حتى  1983من العام  ً  ارتباطا  المشقة أن على قوية مؤشرات توجد حيث السودان، بالنزاع في واضحا

 53.دارفور في الحرب وراء الكامنة األسباب أحد هي التصحر بسبب الرعوية المجتمعات منها تعاني التي

لى الكوارث الطبيعية فى إضافة باإل للسودان المجاورة الدول في المزمنة النزاعات هباسبأبرز أف السودان إلى الالجئين تدفقأما 

البلجيكية  من الكونغو القادمونوأقدم تواجد لالجئين في السودان هو  .ضربت القارة االفريقية يدورات الجفاف والتصحر الت
وطالبي  كما يستقبل السودان الجئين الديمقراطية( الذين يتواجد معظمهم في الخرطوم. الكونغو )التي تُعرف اليوم بجمهورية

 من والجئين ،ويعبر العديد منهم السودان للوصول إلى أوروبا والخرطوم الشرق في معظمهم يسكنالذين من إريترا،  لجوءال
دول غرب وتشاد و 54أثيوبيا، والجئين من 2013 ديسمبر /األول كانون منذ بالدهم في العنف الذي فّروا من السودان جنوب

 منذ السودان في كما يتواجد في السودان عدد كبير من األشخاص الذين لديهم أصول من جنوب السودان ويعيشون .أفريقيا
 الجنوبيون السودانيون ويمثل55الجنسية. المعاناة من عدم وجود لخطر عرضة ما زالواو ،2011في عام  انفصال جنوب السودان

انفصال جنوب السودان ويعتبر السودان حتى تاريخ اليوم، فمنذ  وجنوب السودان بين العالقات في رئيسية قضية السودان في
 في المستمر النزاع يزال وال 56إقامة. تصريحالسودان المواطنين من جنوب السودان كأجانب يجب عليهم الحصول على 

 السودان جنوب من الالجئين من كبيرال عددال إلى وباإلضافة. لتحركات الالجئين اكبيرً  ادافعً  يشكل السودان من الحدودية المناطق
ً  الموجودين أما 57.السودان إلى الالجئين تدفقات من مزيد   إلى 2016عام  في جوبا في المتجدد النزاع أدى السودان، في أساسا

، خاصةً 1973حتى  1969 من العام الجفاف والتصحرمثل  الطبيعية الكوارث الالجئون من غرب أفريقيا فقد فروا بالدهم نتيجة

 .الرعي والزراعةاألشخاص الذين يمارسون مهنتي 

تحديات عدة في ما يتعلق بمسألة الهجرة القسرية وتحركات الالجئين، منها قدرته على استيعاب أعداد الالجئين ويواجه السودان 
كما تؤدي  وقدرته على ترتيب المخيمات التي يقيم بها الالجئين وتعزيز تأمينها وحمايتها. ،الكبيرة إلى حين زوال أسباب لجوئهم

الالجئون من المخيمات إلى المدن والمناطق إلى تفاقم هذه المشكلة، وغالباً ما يتسرب  مساعدات المجتمع الدولي غير الكافية
من فئة  هم الالجئين من اكبيرً  اعددً ن فإ ،والية كسال غير مشجع للبقاءخاصةً في الالجئين  مخيماتوضع و الحضرية األخرى.
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في مناطق ريفية  موجودة المخيماتفي حين أن  ،تطلعات كبيرةمستوى علمي عالي وولديهم  كبيرةمدن الشباب وقادمين من 
التسلل نحو المدن إلى الجئين ال يدفعالخدمات الضرورية مما  قلةإلى  إضافةً  والحضرية، الحياة المدنية أوجهنائية تنعدم فيها 

 58بحثاً عن أوضاع معيشية أفضل.

معظم  يكما يتسبب وجود النزاعات ف إدارتها. فيحكام اإلوإن امتداد حدود السودان السياسية لمسافات طويلة تجعل من الصعب 

ذات الوقت قد  يوف .وبالتالي تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين والالجئين في السودان اإلستقرارالدول الحدودية في عدم 

إلى بروز حاالت نزاع بين المجموعات السكانية  تكون تلك الهجرة عكسية، وفي كلتا الحالتين فإن الهجرة غير المنظمة قد تؤدي

 تكون فى حيازتهم مما يجعل ذلك مصدر احتكاك بين الدول المجاورة. يراضي التحول الموارد واألصول الطبيعية على األ

 الالجئين، مخيمات إلقامة المساحات وفي توفير اللجوء، في استقبالها لطالبي" المفتوح "الباب سياسة السودان حكومة تبّنتو
 الحكومة خصصت ذلك، إلى باإلضافة. المياه ومرافق والصحة التعليم مثل اإلجتماعية الخدمات إلى بالوصول لهم والسماح
 59.ودارفور األبيض منطقة النيل في وكذلك الشرق، في الجدد للقادمين استقبال مراكز إلنشاء مساحات

حد،  أدنى إلى لالجئين الكبير التدفقلتقليل وطأة  منظمة، ومستوطنات مخيمات في الالجئين إسكان إلى السودان وطالما سعى
فمن خالل . غابات من الضغط السكانيوال والرعي المياه مثل المشتركة الملكية والموارد جتماعيةاإل والخدمات قتصادحماية اإلو

ً  منفصلة مواقع في الالجئين إسكان على  السودانيين المواطنين مع الالجئين تنافس تقليص السودانية إلى الحكومةتسعى  ،جغرافيا
هذا النوع من  أن الحكومة تعتبر كما. اإلجتماعية والخدمات يةاإلستهالك والسلع العمل وفرص النادرة الطبيعية الموارد

 60.األصلية بلدانهم إلى يعودوا أن إلى الالجئين احتياجاتلتلبية  الدولي مجتمعضغطاً على الالمستوطنات يشكل 

ضع يساعد الالجئين ويي وحميو ىرعيهدفه أن كجهاز حكومي  الالجئين معتمدية ، أصدر السودان قرار تأسيس1967في عام 
، عملت 2012في عام  هاومنذ تأسيس .المختصةالتعاون والتنسيق مع الجهات من خالل بذلك  المتعلقةالخطط والسياسات 

 اإلتجاروالالجئين تهريب مكافحة عمليات ، وعلى اإلجتماعية الخدماتإلى  المعسكراتفي الالجئين  وصول يسيرت على المعتمدية
غيرة صاألعمال الو الزراعةالمشاريع المتعلقة ب، مثل المعسكراتفي ئين جعتماد على الذات لالع االيراتنفيذ مشوعلى  ،بالبشر

 61.وتنمية المهارات

 الوحدة منظمةة واتفاقي الخاصة بوضع الالجئين 1951 التفاقية عام األساسية المبادئ 1974 لعام اللجوء تنظيم قانون ويجّسد
 بعض يفرض القانون ذلك، ومع. أخرى دولمن قبل  النظر إليهليتم  نموذجي تشريعك ويُعتبر هذا القانون. 1969 لعام األفريقية

 تتناسب اقتصادية أنشطة في االنخراط على الالجئين قدرة من تحدّ و لالجئين المستقبلية التوقعات على تؤثر التي الخطيرة القيود
هذا القانون  يؤكدو .1974اللجوء يلغي قانون عام  لتنظيم ، أقر السودان قانوناً جديداً 2014وفي عام  62.وخبراتهم مهاراتهم مع

القسرية لالجئين وطالبي  ويحظراإلعادة السودان، في الحضرية المناطق في الالجئين بإقامة ويسمح اللجوء، طلب في الحق
 أي أو الوطنية الالجئين لجنة مكتب موايُعل   أن بشرط النظاميين غير اإلقامة أو الدخول معاقبتهم على عدم على وينص ،اللجوء
ً  واحد. شهر غضون في أخرى سلطة  الوصول إلى التعليم في اللجوء وملتمسي الالجئين حقوق تعزز كما أنه يتضمن أحكاما

معتمدية الالجئين السودانية استراتيجية مشتركة بالتعاون مع المفوضية ، أطلقت 2013وفي عام 63الصحية. والخدمات األساسي
ً لقانون تنظيمالسامية لشؤون الالجئين.   جديدة لتحديد السودانية إجراءات الالجئين ، اعتمدت لجنة2014لعام  اللجوء ووفقا

 المؤهلين على الحضريين اللجوء إلى مساعدة طالبي اإلجراءات هذه . وتهدف2016في عام  الخرطوم في اللجوء وضع
 64حقوقهم. رسمية وعلى كافة الجئ صفة على الحصول
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 وحركة السودان حكومة دارفور، وقعت نزاع في الرئيسية األطراف بين والمشاورات والحوار المفاوضات من فترة طويلةوبعد 
 بما ونتائجه، للصراع الجذرية األسباب . وقد تناولت الوثيقةوثيقة الدوحة للسالم في دارفور 2011والعدالة في عام  التحرير

 والالجئين. النازحين عودة ذلك في

ً  تأثيراً  السودان في المستمر اإلقتصادي التدهور يؤثرو . رسمية وظائف على حصولهم فرص من يحد مما الالجئين، على سلبيا
ما يساهم في تفاقم هذه المشكلة.  ضعيفة، اإلنتاج حيث إمكانيات الالجئين في المخيمات تحركات على قيوداً  وتفرض الحكومة

 65.أو القائم على نوع الجنس الجنسي للعنفلالتجار أو  التعرض مخاطر ذلك في بما االستغالل، حاالت إلى يؤدي قد بدوره وهذا
فيؤثر أيضاً على  الالجئينوالخطر الذي يهدد  النزاعات القائمة في بعض المناطق في السودانو مستوطنات الالجئينأما نوع 
 66.اإلجتماعية الخدمات إلى وقدرتهم على النفاذ الطبيعية والموارد إلى األراضي هموصول

 المناطق على تؤثر الهجرة نأكما . سكانها من المناطق إفراغ على التنمية، إذ غالباً ما تؤدي إلى اً كبير اً تأثير القسرية للهجرةو
تحركات الالجئين من البالد  وتؤدي. الحماية للسكان تأمين فيصعب حدة، أكثر النزاع فترات تكون حيث الريفية بدرجة كبيرة

 كما ينخفض. ات الريفيةاالقتصاد تفكك إلى الموارد، على في الحصول المتكافئة غير السودان، خاصةً إلى المناطق المجاورة إلى
 إلى الالجئين وجود ويؤدي.67 ةالخارجي على المصادر االعتماد اددزيو ،الغذاء لتأمين يالذات كتفاءااليقل و الزراعي، اإلنتاج

 في الالجئين إسكان. أما بطالةالنسبة  الطلب على الوظائف وبالتالي زيادة زيادة، وفي السودان الموارد على الضغط زيادة
 .تلوث المياه تفاقم مشكلة ويؤدي إلى المحلية الزراعية الممارساتو األراضي استخدام يُبطئف مخيمات

ً في السودان المناطق في جّدية بيئية بآثار الكبير الالجئين ويرتبط وجود  نوع أوجه هذا االرتباط من أبرزو. األكثر اكتظاظا
 السودان في الالجئين لمخيمات البيئية اآلثار وتختلف .الكبيرة المخيمات في همزيترك السيما ،التي يسكنها الالجئين مستوطناتال

 غير االستخراجو ،تدهوراألراضيو ،الحطب واستنفاد الغابات إزالة اآلثارهذه  وتشمل .وجودها فترة وطول موقعها حسب
أن و المحلية الجوفية المياه تلويث أن تؤدي إلى البشرية لنفاياتل يمكن ذلك، إلى باإلضافة. المياه تلوثو ،الجوفية للمياه المستدام

 ونادراً 68.عشوائيةوالمستوطنات ال األحياء الفقيرة نمو الكبير أن يؤّدي إلى الالجئين كما يمكن لوجود. األمراض انتشار بتسبب

 تقييم أي إجراء يتم لم، ففي معظم الحاالت ،السودان في الالجئين مخيمات مواقع اختيار في عامالً  البيئية المخاوف شّكلت ما
 69.الشرط فرض هذاتال  ةن المحلييانوالق أن كما ،هوإنشاءالمخيم  موقع اختيار قبل بيئي

 الجنسية .2

ً  السودانية الجنسية على الحصول يتم  أن مع السودان، في الوالدة أو( فقط األبوي النسب خالل من) على أساس حق الدم عموما
 اكتساب أوعند 1994 لعام الجنسية قانون سن تاريخ بعد أو قبل ُعقدت التي األحداث على التي تنطبق الشروط هنالك بعض

القانونية  السن دون األطفال تجنيس ويتم البلد، في سنوات خمس لمدة إقامتهم األجانب تجنيس وغالباً ما يتطلب. األب الجنسية
 ً  ال متواصلة لفترة السودان في زوجها مع أقامت إذا سوداني أن تحصل على الجنسية السودانية مواطن لزوجة ويمكن. تلقائيا
 70.سنتين عن تقل

ً  ،عن السودان جنوب السودان انفصالعند و ً معينا  في فشلهما بعد للجنسية، جديدة قوانين اعتمادفي  اتخذت كل دولة اتجاها
ً  سيصبح من بشأن تفاوضي حل إلى التوصل ً  سيظلمن ولجنوب السودان  مواطنا  لوأص من شخاصاأل ويخشى. لسودانل مواطنا

 ذا لديهمإ النظرعن بغض السودانية، الجنسية من تجريدهم السودان في عديدة لسنوات عاشوا الذين مرتبطة بجنوب السودان
 األخرى السكانية الفئات وتشمل. تينالدولمن أّي  إلى  انتمائهم بشأن آرائهم عنو أو ال، الجديدة السودان جنوب بدولة صلة
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 عبر العرقية الجماعات أعضاءو ،السودان جنوب من اآلخرو السودان من هموالدي أحد األشخاص الذين خطرلل المعرضة
 .71بذويهم غيرالمصحوبين األطفال فيهم بمن الحرب، بسبب أسرهم عن انفصلوا الذين واألشخاص ية،الحدود

 في خاصةً  الالجئين، بين والثقافي اإلثني المزيجشّكل ف ،متعلقة بالجنسية عديدة مشاكلجمت عن انفصال جنوب السودان كما ن
 ً  وتكمن72الجنسية.عدم وجود في تحديد الجنسية، مما نتج عن زيادة في حاالت  لدولتي السودان وجنوب السودان الخرطوم، عائقا

 صالت لديهم أو الوثائق إلى األشخاص يفتقرون من العديد أن بعد انفصال جنوب السودان في الجنسية المتعلقة بشؤون التحديات
على األشخاص من جنوب السودان المقيمين  عدم وجود الجنسية خطر ويقتصر .الوقت نفسه في بالسودان وجنوب السودان فعالة
ً  جنوب جنسية على يحصلون ما عادةً  أنهم حيث السودان، في  ذوي لألشخاص من بالنسبة خطر هناك يزال وال. السودان تلقائيا

 73.الحدوديةالمحلية  المجتمعات هم من الذين وأولئك طويلة، منذ فترة السودان يقيمون في الذين وأولئك المختلطة، األصول

 القانون وينص هذا يحدد شؤون الجنسية السودانية. الذي صدر بعد سنة من استقالل السودان أول قانون   1957 عام قانونوشكل 

 السودان في يقيمون الذكور أسالفه وكان السودان في والده ُولد أو السودان في ُولد السودانية تُعطى لكل شخص الجنسية أن على
 السودان يمستق أعيد عندما ،1924 يناير /الثاني كانون 1 إلى االحقً  التاريخ هذا عدل وقد1897.74 ديسمبر /األول كانون 31 منذ

 ً ً  سيالتجن وكان. مقاطعتين إلى إداريا  ذلك في بما أخرى، ضافة إلى شروطإل، باسنوات 10 مدتها إقامة فترة أساس على ممكنا

ً  كان سواء) من أب سوداني مولود طفلويصبح كل  .أخرى جنسية أي عن والتخلي العربية باللغة كافيةال معرفةال  من أم مجنسا
ً  (النسب  أقامت في السودان الجنسية السودانية إذا على تحصل أن سوداني رجل من المتزوجة للمرأة ويمكن ؛مواطناً سودانيا
 75.أعاله نوقش ، كماسنتين لمدة

 المفعول ساري يزال الالذي  1994 لعام السودانية الجنسية قانون تنفيذ بدء مع 1957 لعام السودانية الجنسية قانون ثم أُلغي

 وتضمن (.السودان جنوب انفصال بعد) 2011 عام وفي ،(المؤقت الوطني الدستور اعتماد بعد) 2005 عام في المعدلة بصيغته

 يناير /الثاني كانون 1 إلى 1924 من ذكر سلف إقامة إلى استناداً  بالوالدة بالجنسية للمطالبة المنطبق التاريخ في تغييراً  القانون

 76.األزواج وإلى األطفال إلى الجنسية منح في الجنسين بين تميّز األحكام التي كما أبقيت االستقالل(، )تاريخ 1956

، أزال التمييز لتحريرالسودان الشعبية والحركة الحكومة بين السالم اتفاق بعد جديداً  دستوراً  السودان اعتمد ،1998 عام وفي

 على االستفتاء قبل االنتقالية الفترة وخالل لكن قوانين الجنسية لم تعكس هذه األحكام. ،بين الجنسين في منح الجنسية السودانية
 األطفال، إلى الجنسية في ما يتعلق بنقل 1998 دستورعام أحكام 2005 للسودان لعام المؤقت الوطني الدستور كرر االستقالل،

 77.المزدوجة بالجنسية وسمح

السودان  من جنوب الشعوب األصلية والجماعات العرقية التغييرات في قوانين الجنسيةللخطر بسبب  المعرضين السكانومن 
أبيي،  في المقيمون السكانوالسودان،  جنوب من واآلخر السودان من والديهم أحد الذين األشخاصو، الذين يعيشون في السودان

 .ون الذين تركوا السودان وال يملكون جنسية أخرىئالالجو

 ومن. السودانية الجنسية من السودان من جنوب الشعوب األصلية والجماعات العرقية من األشخاص ُحرم العملية، الناحية ومن
 صعوبات يواجه قد البعض أن غير ،السودان جنوب جنسية على للحصول مؤهلة هذه األشخاص تكون أن ينبغي المبدأ، حيث
 وسبل االستحقاقات فقدان، أو إلى الجنسية عدم وجود إلىعدة  حاالت   في ذلك ىدّ أو .السودان جنوب لجنسيةاستحقاقهم  إثبات في

 من شوااع أن لهم يسبق لم حيث السودان، جنوب فيإلى التواجد  أو ،مستقر غير القانوني وضعهم حيث السودان، في العيش
 .78قبل

                                                           
 (2012 ,مانبي)71
 (2012 ,الكونسورتيوم األوروبي المتوسطي لألبحاث التطبيقية بشأن الهجرة الدولية)72
 (2016)مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، 73
 قبل هزيمة القوات المهدية74
75(1974 Sudanese Nationality Act 1957 (last amended ،)1957) 
76(The Sudanese Nationality Act 1994 and Sudanese Nationality Act (Amendment) 2011, 1994) 
77(The Interim National Constitution of the Republic of the Sudan, 2005) 
 (2012)مانبي، 78



30 
 

 التمتع في حقال له سوداني أب أو أممن  يولد فرد أي أن على ينص للسودان المؤقت الوطني الدستور أن من الرغم وعلى
 جنوبمن  هوالدي أحد الذي الشخص أن على تنص السودانية الجنسية قانون على أدخلت التي التعديالت فإن السودانية، بالجنسية
 تطبّقظلّت  السودانية السلطات ولكن ،ة على القوانينالدستوري ماحكاأل تعلو المبدأ، حيث منو. السودانية الجنسية يفقد السودان
 79.الجنسية قانون

 أو السودان إلى ستنضم كانت إذا ما حول استفتاءها والجنوب الشمال بين تمتد التي" أبيي منطقة" تجري أن المفترض من وكان
 هذا في يصوت أن ينبغي من تحديد معايير على االتفاق من تتمكن لم األطراف ألن يحدث، لم لكن ذلكو ،السودان جنوب

. السودانية بالجنسية أبيي شعب منطقة يحتفظف ،القضائية لواليتها ةً خاضع ظلت أن ينبغيأبيي  منطقة أن السودان دكّ أو. االستفتاء
 إلى ينتمون أنهم على يعاملوا أن خطر يواجهونأبيي  الدينكا الذين يقيمون في منطقة من الفرعية المجموعات فإن ذلك، ومع

 80.السودانية جنسيتهم هميفقد قدالسودان، مما  من جنوب الشعوب األصلية والجماعات العرقية

 الحصول في حقهم أن يثبتوا ال، أو الجئين كانوا سواء السودان، غادروا الذين األشخاص على خاص بوجه الصعب من وسيكون
 فيها يقيمون التيالثالثة  الدولة جنسية على يحصلوا لم الذين أولئك أما. السودان بجنسية االحتفاظ أو السودان جنوب جنسية على
 .81وجود الجنسية عدم لخطر يتعرضون فقد
 

 العاملة اليد هجرة .3

قطاعات عّدة مثل قصدت ، الكثير منهم من العمالة الماهرة التي لضبحثاً عن مستقبل أفتوافد العديد من المهاجرين إلى السودان 
أصبح ان وانتظام مشاريع تنمية واسعة، النفط في السودبعد تدفق و. وإنتاج السكرالنفط والكهرباء والبناء والسدود واإلسمنت 

ً للعمال المهاجرين وخاصةً من الدول المجاورة واستخدام تقنيات وأنماط حديثة إلنتاج  اإلستثماربسبب زيادة  السودان جاذبا
 .النفط

ً  السودان هوة، األجنبيباإلضافة إلى استقبال اليد العاملة   .للنفط المنتجة العربية الدول باتجاه وخاصة للعمالة، مصّدر بلد أيضا
 اإلجمالي، المحلي الناتج من الفرد نصيب وانخفاض الفقر، معدالت السوداني بارتفاع اليوم، تميز االقتصاد وحتى الثمانينات منذف

 عن سبل العيش.الهجرة للبحث  إلى المواطنين السوداني االقتصاد تراجع دفع وقد .الدولية اتالمساعد وتقلص التضخم، وارتفاع
 82المحلي. بالعائد مقارنةً  الخارج من يجنوه الذي الكبير المادي فمن أبرز أسباب هجرة السودانيين العائد

ً اليد العاملة  في هجرة ارتفاع معدالت البطالةوساهم   الذيالسودان في  يوسط الشباب، نتيجة التوسع فى التعليم العال خصوصا
األشخاص من ذوي  نسبة هجرة العمل. فازدادت وانخفاض فرصعداد الخريجين الحاصلين على شهادات عليا ألى تزايد إى دّ أ

 في العالية وهم المهارات من ذوي السودانيين المهاجرين العمال ، وأصبح معظمالخليج الخارج خاصةً إلى دول إلى المهارات
 اإلجتماعية الشبكات السودانية ترتكز على أهمية العاملة هجرة اليد على تؤثر الجذب التي ّن عواملأإنتاجهم. كما  سنوات أوج
 واألقارب في الخارج. األصدقاء يعززها وجود التي

نسبة  تجدر اإلشارة إلى أن هنالكو .األسرة شمل أو لجمع المنزلي يهاجرن للعمل ، فمعظمهنالسودانيات لنساءأما بالنسبة ل
أما الطالب  .التمريضوالطب ومجاالت التدريس  يفللعمل  يهاجرنمن ذوات المهارات العالية، اللواتي رة من هجرة النساء مقدّ 

 .الشمالية ركايوأم إلى أوروبا ونفمعظمهم يهاجر

 ودول السعودية العربية المملكة في السودانيين المهاجرينالعمال  من كبيرة نسبة أن في السودان الخاصة التوظيف وكاالت وتقدر

 ولكن ،تجارية مشاريع إقامة في غالب األحيان نوحاولوعند عودتهم، ي. سنوات 10 -7 بعدإلى السودان  العودة إلى تميل أخرى

 إلقامة محددة برامج وجود من الضروري ،بالتاليو. التجارية األعمال في والمعرفة الخبرة بالضرورة لديهم ليس العائدين

                                                           
 (2012)مانبي، 79
 (2012)مانبي، 80
 (2012)مانبي، 81
 (2011)عسل، 82



31 
 

 إلى االفتقار فإن ذلك، على وعالوة. السودانية العمل سوق في بنجاح االندماج إعادة من التجارية لتمكين العائدين المشاريع

 .83األعمال لرواد المعامالت تكاليفيزيد و التحيز الكثيرمن يخلق المحلية المالية والنظم القوانين عن المعلومات
 

 من تصريح مسبق علىيحصلوا  الخارج أن في العمل يريدونن السودانيين الذي على يجب، 1997لعام  العمل قانونوبحسب 

 أن من الرغم علىف ،إلى هذه المسألة 0200 لعامقانون تنظيم استخدام غير السودانيين كما تطرق  84العمل السودانية. وزارة

 على الحصول من األشخاص من معينة فئات يعفي القانون فإن تصريح، بدون العمل اليستطيعون السودانيين غير المواطنين
 المعفيين واألفراد الدولية، المنظمات أو الدبلوماسية البعثات في السودانيين غير والمواطنون الدبلوماسيون،) العمل تصاريح
ً  السودان يكون التي الدولية االتفاقات بموجب  على القانون ينص كما(. السودانيين غير المهنيينو األعمال ورجال فيها، طرفا
، شكل السودان 2008وفي عام  85.العمل بتراخيص يتعلق فيما أخرى جنسيات على واألفارقة العرب للمواطنين تفضيلية معاملة

 ة.األجنبيعنى بشؤون العمالة للهجرة الذي يُ  األعلى المجلس

ن هجرة اليد العاملة السودانية وخاصةً المهاجرين من ذوي الخبرات وفي ما يخص تأثير الهجرة على التنمية في السودان، فإ
أثّر في ة في مشاريعها التنموية بسبب عدم وجود الخبرات الوطنية الكافية، مما األجنبيأّدى إلى استخدام السودان لليد العاملة 

شاريع التنموية الصاعدة التي الزمت اكتشاف تواصل األجيال وانتقال الخبرات بينها وقلة الكفاءة والخبرة الوطنية لقيادة الم
 .واستغالله البترول

 النظامية غير الهجرة .4

 المهاجرين العمال ، وهيالنظامية غير الهجرة من فئات ، ففي السودان ثالثالنظامية غير الهجرة أنماط بمختلف السودان يتأثر
 مهاجرغير 2000األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين دخول وتقدر مفوضية  العابرين والالجئين. النظاميين والمهاجرين غير

 مستوى السودان يشهد ،ضبطها يصعب التي الطويلة الدولية والحدود الجغرافي الموقع إلى وبالنظرشهرياً.  السودان إلى نظامي
ً  ،نظامية غير بصورة وإقامتهم المهاجرين دخول من كبيراً   والبحر وليبيا مصر من الغربية الشمالية الحدود يعبرون ما وغالبا

 عبر الدخول إلى واليمن والصومال ،وتشاد وإثيوبيا إريتريا وخاصة ،المجاورة البلدان من المهاجرين تدفقات وتميل. األحمر
 ،طبرة ع– وكسال ،(ليبيا إلى عند التوجه) سليمة – عطبرة – وكسارة ،السليمة – الخرطوم – فضارللق الرئيسية الطرق
 مقصد هو السودان فإن ذلك، إلى وباإلضافة .(مصر في مختلفة وجهاتإلى  السودان )عند التوجه ميناء – عطبرة – وكسال

 86.الهجرة ألجل طويال أو محدد مشروع دون من المجاورة البلدان من النظاميين غير المهاجرين إلقامة

ً  النظامية غير الهجرة وترتبط  انتهاء عند نظامي غير وضع إلى ينتقل بعضهم أن حيث اللجوء، وملتمسي الالجئين بحالة أيضا
 المدن في النظاميين غير المهاجرين معظم ويرتكز. تصريح بدون العمل وبدء المؤقتة إقامتهم تصاريح أو دخولهم تأشيرات
 من ذوي كعمال العمل السودانية سوق في الدخول عليهم ويسهل أخرى، بلدان إلى للخروج ممكنة حلول عن ويبحثون الرئيسية،
 للعمل طويلة لفترات السودان للبقاء في اإلفريقي القرن من يتجه المهاجرون العابرونعلى سبيل المثال،  87المتدنية. المهارات

أدت ظاهرة الهجرة كما  ، خاصةً إلى ليبيا.لمتابعة رحلتهم إلى دول المقصد المال من يكفي ما كسب أجل من نظامي غير بشكل
بالبشر حيث يبدأ نشاط هذه العصابات من داخل  اإلتجاروالتهريب إلى ظهور عصابات منظمة تعمل في مجال  النظاميةغير 

 دول القرن األفريقي إلى داخل السودان.

 السفر جوازات قانون القانون هذا يلغيو. السودان في النظامية غير الهجرة قضايا 1994 لعام والجوازات الهجرة قانون ويعالج
 عدد على القانون ينص غيرالنظامية، الهجرة مكافحة أجل ومن. وترحيلهم وإقامتهم المهاجرين قبول وينظم ،1960 لعام والهجرة

 أو سنتينالتتجاوز ال لمدة بالسجن العقوبات ذلك ويشمل. أخرى جنائية وعقوبات ،المهاجرين ترحيل ذلك في بما عقوبات،ال من
ً  القانون وينص. كليهما أو مالية بغرامة وفي عام 88.غير النظامي دخولال على يساعدون أو يحرضون لمن عقوبات على أيضا

                                                           
 (2014المتحدة اإلنمائي، )منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم 83
 (1997)قانون العمل السوداني، 84
 (2001، 2001)قانون تنظيم استخدام غير السودانيين لسنة 85
 (2011)منظمة الهجرة الدولية، 86
 (2011ة الهجرة الدولية، )منظم87
 (1994، 1994)قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 88
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أما في  89.لفترة تسعة أشهر، بعد انفصال جنوب السودان المهاجرين غير النظاميين ألوضاع تسوية فترةالسودان  أطلق، 2011

 السودان جنوب من بعد اإلعالن أن المهاجرين النظاميين،غير المهاجرين ترحيلل حملةفبدأ السودان ب، 2016 مارس /آذار
ً  يسجلوا لم نظاميين ما غير سيُعتبرون وصول  إمكانية السياسة هذه وتقيّد. السودان إلى وصولهم من واحد أسبوع غضون في رسميا
 90.استغاللية عمل أوضاع إلى تعرضهم وقد القانوني العمل إلى السودان جنوب من والالجئين المهاجرين

ً  313 عن يقل ال ما اعتُقل ،2016مايو  /أيار فيو  إلى" الشرعي غير الدخول" ـب وأدينوا ثم حوكموا السودان، شمال في إريتريا
وعبّرت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين عن  .إريتريا إلى قسراً  فأُعيدوا الوطنية، الهجرة قوانين بموجب السودان

 الدولية حين شملت اإلعادة القسرية الجئين إذ اعتبرت أن السودان قد انتهك التزاماته القسرية اإلعادةقلقها بشأن عمليات 
 بمثابة المنشأ لبلدهم الدولية الحماية إلى يحتاجون الذين األشخاص أو اللجوء وطالبي لالجئين القسرية العودة تكون فقد 91حقيقيين.

ً اللتزامات السودان والقانون  ،1969 لعام األفريقية الوحدة منظمة واتفاقية ،1951 لعام الالجئين اقيةأبرزها اتف الدولية انتهاكا

 السوداني. المحلي العرفي، فضالً عن القانون الدولي والقانون اإلنسان، لحقوق الدولي

 المهاجرين وتهريب بالبشر اإلتجار .5

واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة تجار باألشخاص، وبخاصة النساء بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اإليُعّرف 
شخاص، عن طريق التهديد أو ألم االعملية جلب، ونقل، وتحويل، وإيواء واستكـ " اإلتجارب الجريمة المنظمة عبر الوطنية

لموقف  لالاستخدام القوة أو أي شكل آخر من أشكال الضغط، والخطف، والنصب، والخداع، وسوء استخدام السلطة أو استغ
والسيطرة على الصالحيات م مدفوعات أو مزايا للحصول على موافقة فرد لديه الالضعف لدى الضحية أو عبر إعطاء أو است

تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى  المهاجرين، فعّرفه بـ " أما تهريب ".لالستغخر، من أجل أغراض االآلالشخص ا
أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها 
 .92"مباشرة على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى

ً انخفاضوشهد السودان  ً ملحوظ ا بعد  حالة( 73) 2014وحالة(  338) 2013 يعام بين عنها غالمبلّ  اإلتجار حاالت عددفي  ا

باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة  اإلتجاربروتوكول منع وقمع ومعاقبة على  هتوقيع
 .بالبشر اإلتجار قضايا في للتحقيق محدودة خطوات  اتخذ لكن السودان .الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 .ودارفور الشمالية الوالية فتشمل الخروج نقاط أّما األحمر، والبحر القضارفو كسال واليات في السودان الدخول نقاط تشملو
 الذي والجسدي الجنسي والعنف والتعذيب واالبتزاز االختطاف مثل عديدة مخاطر المهاجرون يواجه السودان، في العبور وعند
ً  ووردت. المهاجرين  مهّربو يرتكبه  وتتراوح. البشرية باألعضاء اإلتجارب يقومون قد المهربين بعض بأن تفيد تقارير أيضا
 عنهم، اإلفراج وعند. مهاجر لكل دوالر أميركي 000,50و 000,15 بين السودان شرق في المختطفين للمهاجرين بالنسبة الفدية

 أن حين وفي. أيام 10حوالي  السودان عبر الرحلة وتستغرق أخرى، فدية دفع على ويُجبرون آخر مهرب إلى الضحايا يُنقل قد

 يعملون إما سنوات، حتى أو أشهر منذ الخرطوم في يزالون ال منهم العديد فإن السودان، في البقاء يعتزمون ال المهاجرين أغلبية
 فيهم بمن الشباب،بشكل خاص  نويستهدفو أوروبا، إلى أشخاص بتهريب المهربون يقومكما . عمل العثورعلى يحاولون أو
ً  نويقدمو ين،صراالق  محتجزين أنفسهم يجدون الخيار هذا يأخذون من بعض ولكن الحق،ال دفعالو السفر إمكانية للمهاجرين أحيانا

 .93فدية على للحصول

                                                           
 (2012)الكونسورتيوم األوروبي المتوسطي لألبحاث التطبيقية بشأن الهجرة الدولية، 89
90(ReportTrafficking in Persons  ،2016) 
 (2016)مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، 91
 (2011 ,قاموس الهجرة)92
 (2016 ,سترتشان)93
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 مثل األوسط الشرق بلدان وفي السودان داخل المنزلية للخدمة لالتجار السودانيات والفتيات النساء تعرض عن كتقارير وهنا
 كما تسلط هذه التقارير الضوء على. السعودية العربية المملكة في التسول على السودانيين األطفال إجبار وعن وقطر، البحرين
 .94األطفال وتجنيد الجنسي مثل االستغالل ،في السودان تجار بالبشرلإل أخرى أشكال

 من متزايدة أعداد في السودان، أصيبت مخيمات الالجئين في الذات على االعتماد فرص وغياب الخدمات استمرار نقص وبعد
 الثانوي، بعد وما الثانوي التعليم نقص السودان إلى في اإلريتري الالجئين لبرنامج المحدود التمويل أدى وقد. باإلحباط الشباب

 ما لديهم ليس بأنهم فأصبحوا يشعرون أفضل، لمستقبل آفاق أي من الكثيرين وحرمان العمل، وفرص المهني التدريب فضالًعن
 مكتظة قوارب على المتوسط األبيض البحر عبور محاولة خالل من للخطر أنفسهم وعّرضوا المهربين ضحية فوقعوا يخسرونه،

 .95آمنة وغير

 السودان حكومة أقّرت ،2013. أما في عام األجنبيعلى للهجرة وضبط الوجود المجلس األ، أنشأ السودان 2006وفي عام 

 بالبشر تجاراإل لمعالجة للهجرة الدولية والمنظمة السامية لشؤون الالجئينمفوضية األمم المتحدة  بين المشتركة ستراتيجيةاإل
 اآلمن الدخول لضمان السودانية للحكومة الدعم تقديم إلى ستراتيجيةاإل هذه وهدفت. السودان في ختطافواإل األشخاص وتهريب
 تم الذين تجاراإل ضحايا وتأهيل وحماية السودان شرق في الالجئين مخيمات في اآلمنة وإقامتهم السودان اللجوء إلى لطالبي
 96.الحكومية غير والمنظمات والمحلية السودانية السلطات مع بالشراكة وذلك السودان أنحاء جميع في عليهم التعرف

 اإلتجار لمكافحة الوطنية اللجنة بحسبه أنشأو ،بالبشر اإلتجار مكافحةل أول قانون له السودان سنّ  ،2014 مارس /آذار وفي

 لمدة السجن عقوبة على القانون هذا وينص .بالبشر الوطنية لالتجار العمل وخطة الوطنية التنسيق هيئة بتطوير المكلفة بالبشر
 الخطير، اإلتجار عند سنة وعشرين خمس بين تتراوح لمدة وبالسجن ،اإلتجار أفعال الرتكاب سنوات وعشر ثالث بين تتراوح
هذا يفّصل في حين و .غتصاباإل مثل أخرى خطيرة جرائم أو في حال ارتكاب اإلتجار ضحية وفاة حاالت في اإلعدام وعقوبة
ً  لضحاياا حماية يعطيال  ،العقوبات القانون  97.اهتماماً كافيا

، لكنها لم تخصص 2018-2016بالبشر لفترة  اإلتجار لمكافحة الوطنية اإلستراتيجيةفأطلقت الحكومة  ،2016أما في عام 

دارة العامة للمباحث والتحقيقات دائرة متخصصة باإل، بل أنشأت اإلستراتيجية في المدرجة والبرامج األنشطة لتنفيذ ميزانية
 .نيابات متخصصة للنظر فى بالغات التهريبو الجنائية

 المهاجرين المهربون خدع حيث حاالت عدة وهنالك اإلنسان حقوق انتهاكات من كبير لعدد المهَربين المهاجرين يتعرضو
 وخالل. ويعرضون أنفسهم للخطر والتعذيب المعاملة نهم غالباً ما يتعرضون لسوءأ، كما مالية فدية لطلب احتجزوهمخطفوهم وو

 العديد وفي المعاملة، وإساءة تهريبهم لالستغالل تم الذين والمهاجرين الالجئين من كبير تعّرض عدد األخيرة الماضية، السنوات
 اإلثيوبيين من العديد السودان في عبرعلى سبيل المثال، .وليبيا السودان ومصر في العبور خالل تجارلإل يتعرضون الحاالت من

ً  السودانيين من كثيرويستخدم ال .رحلتهم خالل حتفهم لقوا أو إيطاليا إلى وصلوا الذين واإلريتريين  الهجرة طرق نفس أيضا
 .وليبيا مصرعدة بلدان مثل  في نتهاكاتاإل نفس من ويعانون

 لمشكلة التصدي على السودان حكومة قدرة تعزيز إلى ماسة حاجة هناك تزال ال وعلى الرغم من جهود السودان المكثفة،
 من تتمكن لكي وتقني مادي دعم إلى القانون إنفاذ سلطات كما تحتاج. اإلتجار ضحايا حمايةل اهتمام خاص إيالء مع اإلتجار
 الحالية القدرة زيادة وينبغي. الحدود بطريقة أكثر فعالية إدارة ولكي تتمكن من والحضرية الحدودية المراكز في األمن زيادة

 غيرالمصحوبين لألطفال الخاصة االحتياجات مراعاة مع ،اإلتجار لضحايا وغير الطارئة الطارئة االحتياجات تلبية على للسودان
 القائم على نوع الجنس.والعنف  الجنسي العنف من والناجين

 المغتربين .6
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إلى الحج هادفة فقط ما قبلها  ةهجرالكانت إذ فى منتصف السبعينات،  بأعداد كبيرة هجرة المغتربين السودانيين إلى الخارج بدأت
السبعينات إلى هجرة معظم  تجهتَ وا .إلى مصر من السودان فقط من الوالية الشماليةوالتعليم والتجارة، وهجرة العمل كانت 

الطفرة ، و1974عام  يبتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدوالر ف قامتي الت اإلقتصاديةاألزمة  :لثالثة عوامل ، وذلكدول الخليج

غالء األسعار مع ضعف المرتبات وبالنسبة للدولة ، و1973 عام عتباراً منااع أسعار النفط رتفاالبترولية فى دول الخليج و

 في السودان.الخارج يفوق ناتج عمله في عائد عمل الموظف  عندما أصبح

ً  105,435و 94,230حيث هاجر  2013و 2012 يهجرة السودانيين ألغراض العمل ذروتها فى عامبلغت و ، علماً شخصا

رتفاع معدل ال يرجع ذلكو .مهاجر 292,997بلغ حوالي  2013 –2008 من السنوات الستمن هاجر للعمل خالل  أغلبأن 

 يف ة، وخصوصاً تلك التي شهدت نزاعاتيدول العربالستفادة السودان من حصص ا، وغالء المعيشة، والبطالة بين الخريجين
 .المهاجريندول مرسلة للعمال  –عدا ليبيا  –تم تحويلها لصالحه، خاصةً وأنها جميعاً  يدول الخليج الت

أهم مقاصد . أما ية وأمريكا واستراليا والصين وغيرها من الدولتجاوزت هجرة السودانيين دول الخليج إلى الدول األوروبو
 في المئة 2,4وقطر  في المئة 2,9تليها اإلمارات  في المئة، 4,6، ثم ليبيا في المئة 87هى السعودية بنسبة  المغتربين السودانيين

، (ألف مهاجر 849)السعودية  يهفمن حيث العدد  يغتراب السودانستيعاباً لالاألكثر االدول العربية أما  .في المئة 2والكويت 

غتراب ستيعاباً لالاأكبر الدول الغربية (. ومهاجرألف  36)وقطر  (مهاجر ألف 65)، ثم اإلمارات (نصف مليون)تليها مصر 

 (.آالف مهاجر 5)وأميركا  (مهاجرألف  5.3)وبريطانيا  (مهاجرآالف  9)، تليها ألمانيا (مهاجر ألف 30)كندا  يه يالسودان

 ،ومعظمه من حملة الشهادات العليا وتعدادهم أكثر من خمسة آالف مهاجر يوجود نوعفهو دول آسيا في  يالوجود السودانأما 
 .ماليزيا فيوأغلبهم 

ً  بصورةالمغتربين شؤون ب السودانية تهتم الدولة وبدأت للمغترب مساهمة واضحة  هم وأصبحدبعد أن تكاثرت أعدا متأخرة نسبيا
الجهاز تأسيس تم و المغتربين،بفي حركة االقتصاد السوداني. حينها شرعت الدولة في إصدار القوانين واللوائح المنظمة الخاصة 

جهاز تنظيم شؤون السودانيين  اسمالذي صار يمارس عمله اليوم تحت  1979عام في المركزي لرعاية شؤون المغتربين 

 2009.98عام في  لجهاز بإنشاء مركز السودان لدراسات الهجرة والتنميةوبادر ا بالخارج.

 وخدمة السياسات، تنفيذ بتنسيق مكلّف وهو ،1998 عام الخارج في العاملين السودانيين شؤون تنظيم جهاز وأسس السودان

 مهارات وتطوير بالهجرة، المتعلقة الوطنية السياسات لتحسين وتوصيات مدخالت وتقديم بالخارج، العاملين السودانيين مصالح
يمنح و99.اإلستثمار دراسات وتعزيز بالخارج، العاملين للسودانيين بيانات قاعدة وبناء وأطفالهم، بالخارج العاملين السودانيين

 .يوالوطن األجنبيوال يميز بين المستثمرين  ميزات وتسهيالت كبيرة 2013لعام السوداني  اإلستثمارقانون 

وفيما يتعلق بدفع الضرائب فقد تم فرضها . المباشرة الضرائب دفع خالل من ةاألجنبي العمالت للسودان المالية التحويالت وتوفر

في األصل بالعملة الحرة، ولكن عند اكتشاف البترول أصدر بنك السوادن منشوراً يفيد بعدم إلزام المغتربين بسداد التزاماتهم 

الخيار متروك للمغتربين بالسداد إما بالعملة المحلية أو الحرة. أما في حالة العودة النهائية، فيجوز أن بالعملة الحرة. وحالياً مازال 

 المغتربين جميع الخارج من في السودانيين العاملين شؤون تنظيم جهاز ويطلبتُسدد بالعملة المحلية وفقاً لسعر الصرف الرسمي. 
تتأثر زكاة و .خروج تأشيرة على للحصول بطلب التقدم قبل أو للتجديد سفرهم جواز تقديم قبل والزكاة الوطنية اشتراكاتهم دفع

، لذا تتم مراجعة مقدار الزكاة والحوائج األصلية بصورة دورية، وتوظف زكاة المغتربين اإلقتصاديةالمغتربين بتقلبات السياسات 

 أن كما مجاالت التعليم والعالج بالداخل والخارج. في معالجة قضايا المغتربين الغارمين والمعسرين ونزالء السجون، وفي
 الوسيطة تالالمدخ وكذلك الرأسمالية السلع واردات في تساهم التي ةاألجنبي االحتياطيات تدفقات تعزز الرسمية التحويالت
ً  دوراً  تلعب العينية والمساهمات المغتربين تحويالت فإن ذلك، ومع. االستهالكية السلع من وغيرها  المغتربين، أسر على هاما
 .100اإلنفاق تعزيز خالل من اإلقتصادية األنشطة مباشر غير بشكل وتعزز

ن أداء المؤشرات وتتأثر تحويالت المغتربين بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية. ومن أبرز العوامل الخارجية تحس  

الصرف ومعدل التضخم باإلضافة إلى تطور البنية التحتية  ، ومنها معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي، واستقرار سعراإلقتصادية
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والسياسية نتيجة لألزمات  اإلقتصاديةلدول المقصد. أما العوامل الداخلية فتتمثل في تأثر دول المقصد بالتطورات  اإلقتصاديةو

األجور وارتفاع معدل النمو  العالمية، باإلضافة إلى استقرار أوضاع العمالة المحلية ومستويات التوظيف وتحسن اإلقتصادية

 ستثماري المالئم.قتصادي وتوفر المناخ اإلاإل

، حيث جاءت في المركز 1999وتراجعت األهمية النسبية لتحويالت السودانين العاملين في الخارج بعد اكتشاف البترول في العام 

ة، ولكن بعد انفصال الجنوب وخروج جزء كبير األجنبيستثمارات جنبي بعد البترول وتدفقات اإلالثالث من قائمة مصادر النقد األ

 من صادرات المواد البترولية ازدادت أهمية تحويالت العاملين في الخارج.

 التجارية الشراكات عن معلومات وجود عدم السودان في اإلستثمارات تعزيز في المغتربين مساهمة تواجه التي التحديات وتشمل
 وضمانات التأمينية التغطية كفاية وعدم السياسي ستقراراإل وعدم الصرف أسعار بتقلبات المتعلقة المخاطر وارتفاع المحتملة؛
 محلي عنصر توفير نحو موجهة واضحة ائتمانية سياسة وجود وعدم والُمصادرة؛ السياسات في التغييرات من للحماية الحكومة
إلى السودان  المغتربين دخول عملية تطيل التي اإلدارية واإلجراءات البيروقراطية ووجود الخارج؛ في السودانيين األعمال لرواد

 .101الخارج من يجذبها التي المحتملة التجارية الشراكات يثبط مما وخروجهم منه،

 ،اإلجتماعية تهحالو ،يالتعليم اهومستو ،مهنة ودخل المغترب ، مثلنتظامها على عدد  من المتغيراتاحجم التحويالت وويتوقف 
ندماج واال اإلستقرارتحويالت المهاجرين مرتفعة في السنوات األولى ثم تنخفض تدريجياً مع  تكونته. وإقامومدة  تهأسروحجم 

وفي السودان تزايدت ، تزيد التحويالت في أوقات األزماتو. في العودة النهائية النظر في حالرتفاع تعاود اإل ، ثمفي المجتمع
للمهاجر مقارنةً  النظاميتزيد في حالة الوضع غير (، كما السيول واألمطار) 1988و (الجفاف والتصحر) 1984 يفي عام

ستثمارات اتتركز و .أسرهمبنسبة التحويالت النقدية عند كبار السن والمتزوجين غير المصطحبين النظامي، وتزيد الوضع  يبذو
 .الواليات األخرى غير جاذبة يستثمار فالخرطوم ألن بيئة اإل يف في المئة 80المغتربين كغيرها بنسبة 

هذه  لمعدل تقديرات تضمنت 2004في عام  دراسة ستثمارلإل األوروبي البنك أصدرف الرسمية، غير أما بالنسبة للتحويالت

معظم تحويالت المغتربين تتم و رسمية. غير هي تحويالت السودان إلى من التحويالت المائة في 80 ، وتبيّن أنالتحويالت

التحويل غير . ويُقّدر يقتصاد الوطنشّكل خسارة كبيرة لإليبسبب تذبذب سعر صرف الجنيه مما  يالجهاز المصرفخارج 
أعلى و .(مليار دوالر  1,7) يمليارات دوالر وهو بذلك يفوق كثيراً متوسط التحويل الرسمي السنوبأكثر من أربعة  يالرسم

التحويالت غير الرسمية تفتقد عنصر األمان، ن أ. ومع 2010مليار دوالر في عام  3,2 إلى السودان وصل إلى يتحويل رسم

 .نالسودانييالمغتربين على  يؤثرهذا ال لكن 

قتصاد السوداني حيث بدأت بفرض قيود اإلالخارج بتطورات  في وترتبط السياسات واإلجراءات التي تحفز تحويالت العاملين
. وفي هذا الصدد، تبنى 1992في العام  اإلقتصاديواشتراطات ووصلت مرحلة التشجيع والتحفيز بعد إعالن سياسات التحرير 

بنك السودان المركزي، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، سلسلة من الحوافز واإلعفاءات الجمركية والضريبية، بدأت ألول مرة 
ألنه  1976من السعر الرسمي منذ العام  في المئة 15سعر الصرف التشجيعى  ةستمرارياتعذرت و. 1976يونيو  في حزيران/

ً أعلى يجذب المدخرات عن طريق البنوك، فسعر السوق المواز يفشل ف  2010–2005نتقالية خالل المرحلة االأما  .دائما

خالل هذه و. وثبات سعر الصرف اإلقتصاديستقرار الوضع ار، بسبب مليار دوال 3,2إلى  1,02رتفعت التحويالت من اف

 .لعائدات البترول في المئة 8نسبة  يمقارنةً بحوال ياإلجمال يمن الناتج المحل في المئة 5 المرحلة بلغت نسبة التحويالت

دول عربية وأفريقية تشابه السودان من حيث عدد المهاجرين  يتحويالت السودانيين ضعيفة جداً مقارنةً بمهاجروتُعتبر 
تساع الفجوة بين ابسبب تراجعت معدالت التحويالت  ،2013-2010خالل الفترة و .ومستوياتهم التعليمية وخبراتهم وكفاءاتهم

 "الحافز"قرر البنك المركزي إعادة العمل بسياسة  ،2016نوفمبر  تشرين الثاني/ في. ويالصرف الرسمي والمواز يسعر

 .ء مجزية ومتطابقة مع أسعار السوقبجعل أسعار الشرا

المساهمة فى  عن فضالً  والصحة، والتعليم واألراضي والسكن اليومي ستهالكاإل في المالية لتحويالتوتستخدم أسر المغتربين ا

 التحويالت على االعتمادو .اإلستهالك أنماط نشر في مهم لتحويالتا دور، مما يدل على أن تكلفة ليالي الزواج والمأتم والهجرة
 أساسي إنتاج قطاع أي على تؤثر ال التحويالت، فأخرى خارجية مصادر على االعتماد من استقراراً  أكثر اًو اخطرً  أقل المالية
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ً  تتوزع ولكن محددة جغرافية مواقع أو في معينة اقتصادية قطاعات في تتمحور ال ألنها ً  جغرافيا غتربين. الم أسر بين واجتماعيا
 .تحويالت في دعم ميزان المدفوعات وتخفيض العجز وزيادة معدل نمو الناتج المحلي اإلجماليكما تساهم ال

في قطاعاته الثالث الزراعي والخدماتي والصناعي ضئيلة جداً مقارنةً بما يمكن أن يكون  اإلستثمارمساهمة المغتربين في تعتبر و

مليار دوالر تعادل  14,8بمبلغ  1990-1980لهجرة للفترة تم من تحويالت والتي قدرت حسب دراسة أجريت عن اقتصاديات ا

 .102مليار دوالر 3بحوالي  نمليار دوالر والتي تقدر اآل 46في المئة من جملة مدخالتهم البالغة  27

ن استثمارات المغتربين السودانيين تساعد في معالجة مشاكل البنى التحتية في السودان، بما في ذلك الطرق وشبكات أكما 
بسبب  اإلستثماراتالكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية والجتماعية، ولكن ضعف البنى التحتية في السودان يعّوق بدوره هذه 

 .ع التنمية اإلنتاجيةيرامش يضئيل فالسهام اإلوتكلفة الخدمات 

 تنتقل " التياإلجتماعية" التحويالتتُعرف ب التحويالت ليست نوعاً واحداً وليست كلها نقدية، فهناك تحويالت عينية ومعرفية،و
أكثر  التحويالت هستفادت من هذادول التي والسودان من ال والسياسية، اإلجتماعية طريق المغتربين مما يؤثر على الحياة عن

 ا.من غيره

لنزع  يالقيد الزمن. وةياإلستثمار عيرامشالرسوم والجبايات الوالئية والمحلية على ال السودان هو يف اإلستثمارمن أكبر عوائق و
إلى السودان. وبشكل عودته النهائية  بعدلمشروعه  يستثمار جعل المغتربين يحجمون ألن معظمهم يبدأ مرحلة التشغيل الفعلاإل

 اإلجتماعيةستهالك والمجامالت ستثمار ضعيفة بسبب ضعف وفورات رواتبهم بعد اإلقدرة المغتربين السودانيين على اإلعام، 
 .غترابوكذلك ضعف ما يحصلون عليه عند نهاية فترة اال

 خاتمة

وضع  الضروري من أصبحعن كاهل السودان،  اإلقتصاديةفي ظل رفع العقوبات  في ضوء األوضاع العالمية واإلقليمية، خاصةً 

ودورها في سياسات التنمية والسالم في السودان وذلك بغرض إحداث نقلة نوعية  دوليةقضايا الهجرة اللتصور شامل ومتكامل 

بد  الهتمام بالهجرة والتنمية والسالم. والالى ت اإلدارية والموارد المالية إاهتمام باإلجراءيتمثل في اال يمن الوضع الحالي الذ

ستفادة من مواردها المتعددة والمتنوعة من أجل التنمية والتقدم تجاهاتها واالاوالتنمية بكل  دوليةجات الهجرة الرخم ميظعمن ت

معرفة التكاليف  ةسلبيالرة جاله آثار العمل على خفض يتطلب ،نسان داخل وخارج الوطن. كذلكرفاهية اإلالحفاظ على و

وسوق العمل وخدمات التعليم  اإلقتصاديةعلى األنشطة  هاآثار نواعها، خاصةً أوالسياسية للهجرة بكل  اإلجتماعيةو اإلقتصادية

 والصحة والمجتمع السوداني.

ً  أظهر السودانو إلى محدودية الموارد وحجم التحديات  نظراً  ،مع الالجئين واعتمد مقاربة براغماتية لتلبية احتياجاتهم  جاداً تضامنا

وسن قوانين  يومحل ية وتعاون دولاستراتيجيات عملي  وضع  هايتطلب الحد منف النظامية،لهجرة غير لأما بالنسبة  ها.هواجيالتي 

 يوالدول اإلقليميالمعلومات على المستوى الخبرات وتثقيف الجهات ذات الصلة والمجتمعات وتبادل و تدريبلى إضافة رادعة باإل

وبعد انفصال جنوب السودان، ازدادت حاالت عدم وجود الجنسية  النظامية.ساليب مكافحة الهجرة غير أو الممارسات الواعدةحول 

 وأصبحت العديد من المجتمعات معرضة للتهميش ولفقدان الجنسية.

شتّى القضايا الملحة والهامة، وإلى اتخاذ الخطوات لجة اج السودان إلى بلورة سياسة شاملة خاصة بالهجرة الدولية لمعاتحولذلك، ي
 التالية:

 التصديق على االتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة، بما فيها: -
 ،(1990االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ) •

مكمل التفاقية األمم المتحدة ( ال2000بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ) •

 ،لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 ،(1961االتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام الجنسية ) •

                                                           
 (2012)آفاق الهجرة، 102
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 ،(2014التفاقية العمل الجبري أو اإللزامي ) 29بروتوكول منظمة العمل الدولية رقم  •

 ،(1949بشأن الهجرة من أجل العمل ) 97اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •

بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال  143اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •

 ،(1975المهاجرين )

 ،(1997بشأن وكاالت االستخدام الخاصة ) 181اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •

 ؛(2011بشأن العمال المنزليين ) 189اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •

ً  القانون إنفاذ سلطات جميع وتدريب القسرية اإلعادة حظر احترام - ً  تدريبا  فيما السودان بالتزامات معرفتهم لضمان مناسبا
 ؛بالالجئين والمهاجرين القسريين يتعلق

 ؛الكافية اإلنسانية المساعدات إلى الالجئين والمهاجرين القسريين جميع وصول تيسير -
 ؛على حرية تنقل المهاجرين والالجئين وخاصةً أولئك الذين يقيمون في المعسكراتإزالة القيود المفروضة  -
 ؛تطبيق أحكام الدستور السوداني في ما يخّص إعطاء الجنسية السودانية لكل شخص له أم أو أب سوداني -
 ؛الالجئين يراعي مصالح الالجئين والمجتمعات المضيفة على السواء اتحركتاعتماد نهج تنموي للهجرة القسرية و -
 ؛2030 عامالتنمية المستدامة لخطة  ذيفتنوتهدف إلى  ات للهجرة تتسم بحسن اإلدارةسياسوضع  -
 الدولية؛ بالهجرة المتعلقة ثات والبحونتحسين البيا -
 ؛واالتفاقات الدولية تحسين تسجيل العمال المهاجرين في السودان وفقاً للوائح القائمة -
مثل التعليم  اإلجتماعيةتقديم التدابير لتسهيل عودة الالجئين والفئات األخرى من المهاجرين السودانيين مثل توفير الخدمات  -

 والصحة، والتدريب، وتوليد الدخل، ومخططات التوظيف في مناطق المنشأ في السودان.
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