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وطـنیة لـلتخفیف مـن ارتـفاع حـاالت اإلصـابـة بـجائـحة 

کـورونـا (COVID-19). ومـع ذلـك، کـشف هـذا املـسح عـن 

الــتفاعــالت بــین املــجتمعات N کــل مــن املــملکة 

املتحــدة والــسودان الــتي أدت إلــی صــیاغــة حــلول 

لـألزمـة، کـما کـشالـبحث عـن مسـتویـات وتـنوع الـدعـم 

الــفردي واملــجتمعي. هــذه الــنتائــج قــد مــکنتنا مــن 

تحـدیـد وتـصنیف االسـتجابـة والـدوافـع، إلـی جـانـب 
الـفجوات ومـسارات الـتوصـیة بـنهج أکـثر تـکامـالً لـلتعاون 

نحو استجابة فعالة. 

صــناع الســیاســات (الــحکومــة الــوطــنیة 
واملحلیة) 

تــوفــیر املــعلومــات املــالئــمة "
تــوقــیتًا وثــقافــیًا والــتي یسهــل 

الـــوصـــول إلـــیها N الـــوقـــت 

املناسب 

تــعزیــز التنســیق املــباشــر مــع "

الـــتـآزر  وزیـــادة  املـــجـتـمـعـات 

والشـراکـات مـع أصـحاب املـصلحة 

املعنیین 

الـتواصـل املـنتظم املـباشـر مـع "

املـهاجـریـن، بـمن فـیهم الـعمال 

وأصــحاب األعــمال الحــرة، فــیما 

یـتعلق بـتدابـیر الـدعـم االقـتصادي 

والعمالة 

ضـمان تـمدیـد الحـمایـة لـلمهاجـریـن "

غــیر الــنظامــیین لــلوصــول إلــی 
الخدمات الصحیة وغیرها 

ملخص تنفیذي 

یحـدد مـوجـز السـیاسـة هـذا ویـوضـح آثـار جـائـحة کـورونـا 

 N املـــجـتـمـعـات الـــسـودانـــیـة { (COVID-19)
املــملکة املتحــدة، ســواء N حــیاتــهم الــیومــیة أو 

اتـصاالتـهم مـع الـسودان. کـما یـقدم دلـیالً } الـحاجـة 

إلـی دعـم وتنسـیق أفـضل بـین املـجتمعات الـسودانـیة. 

وتهـدف الـتوصـیات الـواردة هـنا إلـی أن تـکون بـمثابـة 

إرشـادات عـملیة لـلحکومـات الـوطـنیة واملحـلیة وکـذلـك 

ملنظمات الشتات السوداني ومقدمي الخدمات. 

تـأثـر مـجتمع الشـتات الـسودانـي وغـیره مـن مـجتمعات 
األقـلیات الـسوداء واآلسـیویـة والـعرقـیة (BAME) بـشکل 

غـیر مـتناسـب مـن جـائـحة کـورونـا (COVID-19)، سـواء 

مـن حـیث اآلثـار الـصحیة أو نـتیجة لـعملیات اإلغـالق 
والــقیود املــفروضــة } الــسفر، بــاإلضــافــة لــآلثــار 

االقـتصادیـة ذات الـصلة. ومـع ذلـك، تـأثـرت مـجتمعات 

الشـتات املـختلفة أیـضًا بـشکل مـختلف بـالـوبـاء. فـکل 

مـجتمع مـنها یـواجـه تحـدیـاتـه الـفریـدة الـتي تـتقاطـع مـع 

الــظروف االجــتماعــیة واالقــتصادیــة والــجنس والــعمر 

والجیل. 

یهـدف هـذا املـوجـز إلـی تسـلیط الـضوء } الـتجارب 

املحـــددة لـــلمجتمعات الـــسودانـــیة N املـــملکة 

املتحـدة مـع تحـدیـد الـحواجـز املـؤسسـیة واملـجتمعیة 

الــتي تــواجــهها هــذه املــجتمعات N الــتعامــل مــع 

تحدیات الوباء والقیود املرتبطة به. 

تـم جـمع بـیانـات هـذا الـتقریـر N دیـسمبر 2020. وقـبل 

وقـت قـصیر مـن اکـتمال الـبحث، وضـعت الـحکومـات 

املفوضة N اململکة املتحدة قیودًا 
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منظمات الشتات السوداني 

إنـــشاء مجـــموعـــة شـــامـــلة } "

املـتـحـــدة  املـــمـلـکـة  مـســـتـوى 

ملـنظمات ومجـموعـات املـهاجـریـن / 

الشــتات الــسودانــیین الــتي تجــمع 

األعــضاء والشــبکات األوســع مــعًا 

لــلمساهــمة N االســتجابــات عــند 

الحاجة إلی نهج مشترك 

الـقیادة الـقویـة والتنسـیق مـتعدد "
الـقطاعـات واالسـتعداد واالسـتجابـة 

لـألزمـات N جـمیع املـجاالت ذات 

الـــصلة - بـــما N ذلـــك الـــصحة 

والـتعلیم واإلسـکان - بـاإلضـافـة إلـی 
أن الخــدمــات الــحکومــیة الــقومــیة 
واملحـلیة مـطلوبـة مـن اجـل الـوصـول 

إلـی املـجتمعات N أجـزاء مـختلفة 

 N مـن املـملکة املتحـدة، مـع األخـذ

االعــتبار مــراعــاة الــجنس والــعمر 
واإلعاقة 

 بالنسبة للقطاع التطوعي واملجتمعي
 املحلي والوطني والدولي

قــم بــتقییم التجــربــة الــحیة "
ملـجتمعات الشـتات بـاعـتبارهـم 

أصـحاب مـصلحة مـهمین وشـرکـاء 

متساوین N تقدیم الخدمات 

قـم بـإزالـة الـحواجـز والـعالمـات "
اإلرشــادیــة واشــرك مــجتمعات 
الشـتات N اتـخاذ قـرارات الـلجان 

التوجیهیة وتنفیذ السیاسات 

قـم بـتوفـیر أوعـیة تـمویـل مـرنـة "

واملـجـــمـوعـــات  لـــلـمـنـظـمـات 

السودانیة لتطویر واستدامة  

االســتجابــات لــجائــحة کــورونــا "

(COVID-19) واملبادرات 
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وبــینما تــسعی الــقطاعــات الــعلمیة واألکــادیــمیة 
والـحکومـیة جـاهـدة لتحـدیـد سـبب تـأثـیر الـفیروس 
الــتاجــي بــشکل ســلبي } مــجتمعات األقــلیات 

الـعرقـیة، یـجب عـلینا أیـضًا فـهم الـتأثـیرات قـصیرة 
ومـتوسـطة وطـویـلة املـدى } هـذه املـجتمعات. 

ومـن خـالل الـنظر فـقط إلـی اسـتجابـاتـهم والتحـدیـات 

الـتي یـواجـهونـها، یـمکننا بـشکل جـماعـي صـیاغـة 

االسـتجابـات املـناسـبة، و} املـدى الـطویـل، یـمکننا 

تحـدي األسـباب الهـیکلیة واملـتقاطـعة مـع مـثل هـذه 

التباینات. 

مقدمة 
مـع اسـتمرارنـا N السـیطرة } آثـار جـائـحة کـورونـا 

(COVID-19)، مـــن الـــواضـــح أن مـــجتمعات الـــسود 
 N واملـجتمعات اآلسـیویـة واألقـلیات الـعرقـیة األخـرى

املـملکة املتحـدة قـد تـأثـرت بـشکل غـیر مـتناسـب. فـفي 

املـراحـل املـبکرة مـن الـوبـاء، وجـدت الـدراسـات أن ثـلث 

املـرضـی املـصابـین بـأمـراض خـطیرة مـن الـذیـن تـم 

إدخـالـهم إلـی املسـتشفی، یـنتمون إلـی أقـلیات عـرقـیة، 

} الـرغـم مـن أنـهم یـشکلون N 13 املـائـة فـقط مـن 
سکان اململکة املتحدة(بوث، 2020). 
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ضـمن خـدمـات املسـتشفیات الـوطـنیة NHS،  یـشکل 

املـوظـفون مـن الـسود واآلسـیویـین واألقـلیات الـعرقـیة 

N 40 املــائــة مــن األطــباء و N 20 املــائــة مــن 

املـمرضـات } الـصعید الـوطـني (یـرتـفع هـذا إلـی 50 

N املــائــة N لــندن). یــشکل الــسود واآلســیویــون 

واألقــلیات الــعرقــیة أیــضًا N 17 املــائــة مــن الــقوى 

الـعامـلة N مـجال الـرعـایـة االجـتماعـیة، وتـرتـفع إلـی 

النسـبی إلـی N 59 املـائـة N لـندن. ومـع ذلـك، مـن 

املــرجــح أیــضًا أن یــکون لــدى مــجتمعات الــسود 

واألقـلیات الـعرقـیة احـتیاجـات لـغویـة وتـرجـمة قـد تحـد 

مـن وصـولـهم إلـی املـعلومـات والـعالج. وضـعف الـتواصـل 

هــذا یحــد مــن قــدرة الخــدمــات الــصحیة } عــالج 

الجائحة واالستجابة لها بشکل فعال. 

ومـع ذلـك، ال تـتأثـر جـمیع األقـلیات الـعرقـیة الـسوداء 

واآلســیویــة واألقــلیات الــعرقــیة األخــرى بــنفس 

الـطریـقة؛ إذ لـکل مـنها تحـدیـاتـه الـفریـدة الـتي 

تـتقاطـع مـع الـظروف االجـتماعـیة واالقـتصادیـة 

والـجنس والـعمر والـجیل. وبـالـتالـي، یسـلط هـذا 

املـــلـخـص الـــضـوء } الـــتـجـارب املـحـــددة 

لـلمجتمعات الـسودانـیة N املـملکة املتحـدة، 

وتحـدیـد الـحواجـز املـؤسسـیة واملـجتمعیة الـتي 

یـواجـهونـها N الـتعامـل مـع تحـدیـات الـوبـاء 
والقیود املرتبطة به. 

مالحظة: لغرض اإلحاطة بمشروع الورقة 
ھذه، سیتضمن التعریف العملي لـ 

"الشتات": أولئك الذین نشأوا خارج المملكة 
المتحدة ولكنھم أقاموا فیھا لمدة عام أو أكثر 

(الجیل األول)، بما في ذلك الطالب؛ 
المولودین ألبوین من أصل غیر بریطاني 

(األجیال الثانیة واألجیال الالحقة)؛ وأولئك 
الذین ساھموا أو مھتمون بالمساھمة في 
جھود اإلغاثة اإلنسانیة في بلدان محددة 

خارج المملكة المتحدة. 

إن الـتفاوتـات الهـیکلیة الـتي تـعرض الـسود واآلسـیویـین 
وغـیرهـم مـن األقـلیات الـعرقـیة ملـخاطـر أ} کـثیرًا مـن 

 N بـما ،(19-COVID) املـرض الشـدیـد بـجائـحة کـورونـا

ذلـك الـظروف االقـتصادیـة الـقاسـیة والـتفاوتـات الـصحیة 

األکـثر وضـوحًـا، تـقطع بـالـفعل شـوطًـا N تفسـیر 
الـتأثـیر غـیر املـتناسـب الـواقـع } هـذه املـجتمعات 
(Marmot 2020). فــارتــفاع مــعدالت الــفقر والــتمییز 
والـعوائـق الـتي تـحول دون الـوصـول إلـی الـوظـائـف 

والخـدمـات الـصحیة، هـذه کـلها عـوامـل تـؤدي إلـی عـدم 

املـساواة. فـفي املـتوسـط، یـکون مـعدل الـفقر أ} 

بـمرتـین بـین الـسود واألقـلیات الـعرقـیة وهـو أ} بـکثیر 

N مجـموعـات مـعینة، مـما یـجعلها مـعرضـة للخـطر 
بـشکل خـاص (ویـکیز بـرنـارد ، 2017). تـمیل الـعائـالت 

الـسوداء واآلسـیویـة واألقـلیات الـعرقـیة أیـضًا إلـی أن 

تــکون أکــبر وأکــثر عــرضــة لــلعیش N أســر مــتعددة 

األجــیال، غــالــبًا N مــساکــن أقــل جــودة، مــما یــضع 
ضـغطًا إضـافـیًا } املـساحـة والـفواتـیر والـتمویـل. 

وقـد أظهـر تـدقـیق الـتبایـن الـعرقـي الـذي أجـرتـه حـکومـة 

املـملکة املتحـدة، أنـه N حـین أن مـعدالت الـتوظـیف 

کـانـت تـتحسن بـشکل عـام، فـإن الـسود واآلسـیویـین 

 N وغـیرهـم مـن مجـموعـات األقـلیات الـعرقـیة، یـکونـون

املــتوســط، أکــثر عــرضــة لــلبطالــة مــن نــظرائــهم 

الـبریـطانـیین الـبیض. وهـم أیـضا أکـثر عـرضـة ألن یـکونـوا 

N وظـائـف مـنخفضة األجـر وN الخـطوط األمـامـیة. 
عـالوة } ذلـك، فـإن الـدیـنامـیکیات الـثقافـیة الـداخـلیة 

داخـل بـعض مـجتمعات الشـتات والـدیـانـات، یـمکن أن 

تـعني زیـادة الـشك N الـتدابـیر الـصحیة ، بـما N ذلـك 

التطعیمات. 
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الطریقة والنهج 

هـناك مـا یـقدر بـنحو 33000 شـخص ولـدوا N الـسودان 

ویـعیشون حـالـیًا N املـملکة املتحـدة. ومـع ذلـك، فـإن 

هــذا الــرقــم یــقلل بــشکل کــبیر مــن حجــم الشــتات 

الــسودانــي N املــملکة املتحــدة، حــیث أن هــذه 

الـبیانـات ال تـشمل أولـئك الـذیـن لـدیـهم تـراث سـودانـي 

وولـدوا N املـملکة املتحـدة، والـالجـئون الـوافـدون 
حـدیـثًا، والـطالب وغـیرهـم مـمن کـانـوا N املـملکة 

املتحـدة لـعدة أجـیال. وتجـدر اإلشـارة أیـضًا إلـی أن هـذا 

الرقم ال یشمل الشتات من جنوب السودان. 

وبـالـتالـي، یسـتند هـذا املـلخص إلـی اسـتطالعـات قـام 

بـها 63 فـردًا مـن أفـراد املـجتمع N شـرق مـیدالنـدز 

وشــرق إنجــلترا ولــندن الــکبرى والــشمال الشــرقــي 
والـشمال الـغربـي واسـکتلندا والـجنوب الشـرقـي وویـلز 

وویسـت مـیدالنـدز. کـان N 57 املـائـة مـن املـشارکـین 

مــن اإلنــاث و N 41 املــائــة مــن الــذکــور، ومــقرهــم 

الـرئیسـي N لـندن الـکبرى. وتـتراوح أعـمارهـم بـین 18 و 

60 عامًا.  
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 N یـونـیو 2020 ، نشـرت هـیئة الـصحة الـعامـة N
إنجـلترا (PHE) تـقریـرهـا عـن الـتفاوتـات N مـخاطـر 
ونـتائـج کـوفـید 19، والـتي وجـدت أن مـجتمعات األقـلیات 

الـسوداء واآلسـیویـة والـعرقـیة BAME کـانـت أکـثر عـرضـة 

لـإلصـابـة بـالـفیروس وتـطور الـحاالت الشـدیـدة مـنه ، } 

الـرغـم مـن أن هـذا الـتقریـر تـعرض النـتقادات واسـعة 

 Public Health) الـنطاق. لـتجاهـل الـتفاوتـات الـنظامـیة

England، 2020). أقـرت مـراجـعة الحـقة لـلصحة الـعامـة 
بـانجـلترا PHE أن الـنتائـج الـصحیة األسـوأ لـ کـوفـید 
N19 مـجتمعات األقـلیات الـسوداء واآلسـیویـة والـعرقـیة 
BAME کـانـت مـرتـبطة بـاألنـماط الـحالـیة لـعدم املـساواة 
 Public) الـتي تـؤثـر بـالـفعل } هـذه املـجتمعات

2020a ،Health England). وبـالـتالـي ، یـجب تـنفیذ 
تشــریــعات املــساواة الــحالــیة N املــملکة املتحــدة 

وإنــفاذهــا بــشکل مــناســب لــضمان اتــخاذ اإلجــراءات 

املـناسـبة ملـعالـجة دوافـع هـذا الـتأثـیر غـیر املـتناسـب 

(حـــکومـــة املـــملکة املتحـــدة ، 2010). بـــالنســـبة 
ملـجتمعات الشـتات مـثل الـسودانـیین N الشـتات ، 

یـتفاقـم هـذا بسـبب بـیئة سـیاسـة الهجـرة N املـملکة 

املتحـدة ، والـتي اعـتبرهـا الـکثیرون مـعادیـة (هـیام 

 N وآخـرون ، 2018). وقـد أدى ذلـك إلـی عـدم الـثقة
اإلدارات الــحکومــیة وعــدم املــشارکــة N املــبادرات 

الحکومیة.   

أقـرت حـکومـة املـملکة املتحـدة بـالتحـدیـات الـکبیرة 

لـلتمویـل واالسـتدامـة الـتي یـواجـهها الـقطاع الـتطوعـي 

N الـبالد ، بـما N ذلـك مـنظمات الشـتات املـعرضـة 
بـشکل خـاص لـخفض املـنح والـتبرعـات خـالل فـترة 

االنهـیار االقـتصادي. N حـین أعـلنت وزارة الخـزانـة عـن 

حـزمـة مـن الـدعـم الـتمویـلي الـطارئ لـقطاعـات األعـمال 

الـتطوعـیة واملـجتمعیة واالجـتماعـیة ، فـمن املـحتمل 

أن یــکون هــذا غــیر کــافٍ } املــدى املــتوســط 
(حــکومــة املــملکة املتحــدة ، 2020). N الــواقــع ، 
تـواجـه مـنظمات الشـتات حـواجـز حـتی N الـوصـول إلـی 

هـذا الـدعـم ، ألنـها تـمیل إلـی أن تـکون أصـغر حجـمًا 

وأقل رسمیة. 

N املـملکة املتحـدة  تـتفاقـم املـشکالت الـتي تـواجـه 
األقـلیات بـالـفعل بسـبب الـوبـاء، حـیث تظهـر االتـجاهـات 

االجـتماعـیة واالقـتصادیـة الـعامـة ارتـفاعًـا N مـعدالت 

الـبطالـة وانـخفاضًـا حـادًا N دخـل األسـرة ومـشاکـل 

اإلسـکان وزیـادة الـتقاریـر عـن الـعنف املـنزلـي وانـخفاض 

الصحة النفسیة والرفاه بین السکان. 

أجــرت حــکومــة املــملکة املتحــدة عــدة مــراجــعات 

لــتأثــیرات جــائــحة کــورونــا کــوفــید 19} صــحة 

مــجتمعات األقــلیات الــسوداء واآلســیویــة والــعرقــیة 

BAME ومـوظـفي BAME NHS. بـاإلضـافـة إلـی ذلـك، 
  NHS نشرت

تـقریـرًا یـفحص الـتأثـیر غـیر املـتناسـب لـلوبـاء } 
الـعامـلین الـصحیین N مـجتمعات األقـلیات الـسوداء 
واآلسـیویـة والـعرقـیة BAME، مـما أدى إلـی "مـعالـجة 

تــأثــیر جــائــحة کــورونــا COVID -19 } مــوظــفي 
مــجتمعات األقــلیات الــسوداء واآلســیویــة والــعرقــیة 

N BAME خـطة عـمل NHS "NHS) ، 2020). نشـرت 
NHS أیـضًا "إطـار عـمل الحـد مـن املـخاطـر" ملـوظـفي 
NHS املـعرضـین لخـطر الـتعاقـد وجـائـحة کـورونـا کـوفـید 
19(Khunti ، وآخــرون ، 2020). بــعد الــوفــیات الــبارزة 
لـلعدیـد مـن األطـباء والـعامـلین الـصحیین الـسودانـیین 

بسـبب COVID-19، فـإن هـذه الـوفـیات أهـمیة خـاصـة 

لدى املجتمع السوداني. 

 7



IMPACT OF COVID-19 ON SUDANESE DIASPORA COMMUNITIES IN THE UK/SUDANESE DIASPORA MOBILISATION DURING COVID-19

 .

بــعد الــضغط مــن قــبل مجــموعــات الشــتات ، أدرکــت 

حــکومــة املــملکة املتحــدة أیــضًا أهــمیة تــحویــالت 

املــغتربــین N الحــرب ضــد کــوفــید N 19 بــلدان 

املـنشأ. وهـکذا ، N 21 أبـریـل 2020 ، عـدلـت حـکومـة 

املـملکة املتحـدة لـوائـح الحـمایـة الـصحیة (فـیروس 

کـورونـا ، الـقیود) لـعام 2020 لـتشمل مـنظمات تـحویـل 

األمـوال کـمقدمـي خـدمـات أسـاسـیین ، مـع إعـفائـهم مـن 

 .(AFFORD ، 2020) القیود خالل فترة اإلغالق

N الـسودان ، سـعت الـحکومـة الـسودانـیة االنـتقالـیة 
أیـضًا إلـی حشـد الشـتات الـسودانـي N الحـرب ضـد 

کـوفـید 19. فـفي أبـریـل 2020 ، أطـلق رئـیس الـوزراء 
حـمدوك حـملة "الـقومـة لـلسودان" ، داعـیًا املـواطـنین 

الـسودانـیین N جـمیع أنـحاء الـعالـم إلـی املـساهـمة 

مـالـیًا لـدعـم اقـتصاد الـبالد N أوقـات األزمـات. عـمل 
الـسودان أیـضًا مـع املـنظمة الـدولـیة للهجـرة واالتـحاد 

األوروبــي کجــزء مــن املــبادرة املشــترکــة لحــمایــة 

املـهاجـریـن وإعـادة دمـج الـعائـدیـن ، والـتي تـسعی إلـی 

تحسـین الحـمایـة لـلمهاجـریـن والـعائـدیـن N الشـتات 

من الخلیج نتیجة لوباء کوفید -19.  

نشـر االتـحاد األفـریـقي بـنشاط سـیاسـات وإرشـادات حـول 

فـیروس کـورونـا لـلدول األعـضاء فـیه. نشـرت الـلجنة 

االسـتشاریـة لهجـرة الـعمالـة الـتابـعة لـالتـحاد األفـریـقي 

(LMAC) مـؤخـرًا سـلسلة مـن مـلخصات السـیاسـات حـول 
حـمایـة الـعمال املـهاجـریـن N االقـتصاد غـیر الـرسـمي 

مـن کـوفـید 19 ، وهجـرة الـعمال األفـارقـة بـعد کـوفـید 19 ، 

والــحاجــة إلــی ســیاســات مــعززة لحــمایــة املــهنیین 

الصحیین األفارقة ( االتحاد األفریقي ، 2020). 

 N شـریـحة حـرجـة أخـرى هـي املـتأثـرة بـالـصدامـات ، بـما

ذلـك الـصدامـات بـین األجـیال. مـع وصـول أعـداد کـبیرة 

إلـی املـملکة املتحـدة کـالجـئین ، فـمن املـحتمل أن 

یــعانــي الــکثیر مــنهم مــن أعــراض یــمکن أن تــقوض 

املرونة: 
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لـقد تـم تـشخیصي بـالـقلق واالکـتئاب 
مـنذ [تـم حـذف الـسنة]. مـنذ مـایـو / أیـار ، 

تـم حبسـي مـع عـائـلتي. (ذکـور ، 29-21 

سنة ، وست میدالندز) 

نتائج املسح 
١. تحـمل وطـأة الـتأثـیر االجـتماعـي 

واالقتصادي لکوفید 19 

N وقــت إجــراء االســتطالع - الــفترة الــتي 
 N أعـقبت اإلغـالق الـوطـني الـثانـي مـباشـرة

نـــوفـــمبر 2020 - أشـــار 23 بـــاملـــائـــة مـــن 
املـشارکـین إلـی أنـهم عـانـوا مـن آثـار } 

صـحتهم الـعقلیة ورفـاهـهم ومـشاعـر الـعزلـة 

والـوحـدة (الـصلیب األحـمر الـبریـطانـي ، 2021). 

یشـیر هـذا إلـی أنـه نـظرًا ألنـنا عـشنا N ظـل 

اإلغـالق أو الـقیود لـعدة أشهـر اآلن ، فـإن عـدد 

األشـخاص الـذیـن یـعانـون مـن زیـادة مسـتویـات 

القلق آخذ N االزدیاد. 

هـــناك أدلـــة } أن مـــجتمعات األقـــلیات 

الـعرقـیة املحـرومـة اجـتماعـیًا واقـتصادیًـا 
تـتعامـل مـع عـبء ثـالثـي خـالل الـجائـحة: فهـي 

ال تتحــمل مــعدالت وفــیات ومــرضــی غــیر 
مـتناسـبة فحسـب ، بـل إنـها تـتأثـر أیـضًا بـشکل 

أکـــبر بـــاســـتراتـــیجیات احـــتواء الـــفیروس 
والــتداعــیات االقــتصادیــة الــالحــقة. . أکــدت 

نـتائـج االسـتطالع هـذه الـنتیجة ، حـیث أن 11 

بــاملــائــة مــن املســتجیبین قــد عــانــوا مــن 

 N دخـلهم أو N انـخفاض أو خـسارة کـبیرة

الوصول إلی التعلیم: 

أنــا أعــمل N مشــروع [یــرکــز }] 
کـوفـید N 19 الـسودان ، وقـد شـغل هـذا 

وقـــتي. إنـــني أحـــاول إرشـــاد الـــناس 

بـانـتظام إلـی مـصادر مـوثـوقـة وإطـالع 

عــائــلتي وأصــدقــائــي } املــوقــف. 

(أنثی ، 21-29 سنة ، جنوب شرق) 
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هــناك أیــضًا بــعض اإلحــباط مــن اســتجابــة حــکومــة 

اململکة املتحدة: 

إنه حقًا رد الحکومة املخزي } 
کوفید 19 وهو أمر محبط ومربك. (ذکور 

، الفئة العمریة 40-49 ، جنوب شرق) 
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نـظرًا لـلتنوع الـسکانـي N املـملکة املتحـدة ، قـد 

یـؤدي االعـتماد } مـعلومـات الـلغة اإلنجـلیزیـة عـبر 
اإلنــترنــت إلــی إعــاقــة مســتوى الــفهم بــین بــعض 

 N .املـجتمعات ، بـغض الـنظر عـن بـساطـة املـعلومـات

حـین أن بـعض السـلطات املحـلیة ومـقدمـي الخـدمـات 

الــصحیة الــوطــنیة N إنجــلترا واســکتلندا یــقدمــون 

مــعلومــات COVID-19کــوفــید 19 األســاســیة } 

مـواقـعهم اإللـکترونـیة ، فـإن هـذه املـعلومـات غـالـبًا مـا 

تـکون قـدیـمة وال تـرتـبط بـشکل مـوثـوق بـتفاصـیل تـغییر 

السـیاسـات الـحکومـیة. ومـع ذلـك ، فـقد رأیـنا مجـموعـة 

مــن املــنظمات املســتقلة تــتدخــل لســد فــجوات 

املــعلومــات هــذه ؛ } ســبیل املــثال ، قــام أطــباء 

الـعالـم بـالـتعاون مـع الـصلیب األحـمر الـبریـطانـي بتنسـیق 

إنتاج حزم املوارد متعددة اللغات. 

 ٢. محدودیة مصادر معلوما متعددة
 اللغات عن کوفد ١٩

إن النشـر الـفعال N الـوقـت املـناسـب لـلمعلومـات أمـر 
بــالــغ األهــمیة أثــناء الــجائــحة. فــفي بــدایــة تفشــي 

املـرض، کـانـت مـعظم الـنصائـح واملـعلومـات الـحکومـیة 

و NHS والـصحة الـعامـة حـول کـوفـید 19 مـتاحـة فـقط 
بـالـلغة اإلنجـلیزیـة ، مـع تـوفـیر عـدد قـلیل جـدًا مـن 
الـترجـمات. وجـد بـحثنا أن املسـتجیبین تـوصـلوا إلـی 

مـعلومـات کـوفـید 19 مـن خـالل قـنوات مـتعددة ، أهـم 

ثـالث قـنوات هـي: الـتلفزیـون واألخـبار عـبر اإلنـترنـت 

ووساـئلـ التـواصلـ االجتـماعيـ. N حیـن أن هنـاك دلیالً 

} أن املسـتخدمـین یسـتخدمـون قـنوات مـتعددة 
لـلوصـول إلـی املـعلومـات ، فـإن الـبیانـات ال تظهـر مـا إذا 

کانت هذه املعلومات مفهومة ملعظم املجتمع. 

وجـد الـبحث الـذي أجـراه الـبروفـیسور راسـموس کـالیـس 

نـیلسن وزمـالؤه (نـیلسن وآخـرون ، 2020) N معهـد 

رویـترز لـدراسـة الـصحافـة أن مـعلومـات الـصحة الـعامـة 
ومــواد االتــصاالت یــمکن أن تــکون خــارج نــطاق فــهم 

الـکثیر مـن الـناس. فـمع حجـم أزمـة الـصحة الـعامـة هـذه ، 

مــن الــضروري أن تــکون هــذه املــعلومــات واضــحة 
ومـتسقة ومـتاحـة لـلشخص الـعادي ومـتاحـة بـالـلغات 

التي تتحدث بها مجتمعات الشتات. 
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بـاإلضـافـة إلـی االتـصال عـبر اإلنـترنـت ، یـلعب الـوسـطاء 

مـثل السـلطات املحـلیة واملـنظمات املـجتمعیة دورًا 
أسـاسـیًا N تـوسـیع نـطاق وصـول املـعلومـات مـن 
الـحکومـات الـوطـنیة. وتـمیل مـنظمات الشـتات املحـلیة 

إلـی أن تـکون N وضـع أفـضل وأکـثر ارتـباطًـا بـأفـراد 

املـجتمع وبـالـتالـي فهـي قـادرة } الـوصـول مـباشـرة 

إلـی األشـخاص N املـجتمع املحـلي ، بـما N ذلـك 

أولـئك الـذیـن یـعانـون مـن الـعزلـة بـشکل خـاص ویـصعب 

الـوصـول إلـیهم مـن خـالل قـنوات االتـصال عـبر اإلنـترنـت. 

 N ســبیل املــثال ، طــورت الســلطات املحــلیة {
ریـدیـنغ وبـرایـتون وهـوف وکـامـدن مـعلومـات وأدلـة 
بـالـلغة الـعربـیة. بـاإلضـافـة إلـی ذلـك ، قـامـت مجـموعـة 
مـن األطـباء وطـالب الـطب واملـتطوعـین بـإنـشاء رسـوم 

بــیانــیة لــلمساعــدة N تــلخیص نــقاط کــوفــید19 
الـرئیسـیة بمجـموعـة مـتنوعـة مـن الـلغات ، بـما N ذلـك 

اللغة العربیة. 
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 ٣. املساعدة املتبادلة ، جزء مهم من
 استجابة املجتمع السوداني کوفید 19

 N أبسـط صـورهـا، یـمکن وصـف املـساعـدة املـتبادلـة }
 أنـها أشـخاص لـدیـهم تـجارب مـماثـلة یـساعـدون بـعضهم
 الـبعض N إدارة املـشکالت أو الـتغلب عـلیها ، أي نـظام یـبني
N األشــخاص بــموجــبه شــبکة دعــم. أشــار املــشارکــون 
 االسـتطالع الـذیـن تـطوعـوا أو قـدمـوا تـبرعـات أثـناء الـوبـاء إلـی أن
 املـساعـدات تُـقدم N أغـلب األحـیان لـدعـم األطـفال والشـباب
 (20 بـاملـائـة) ، مـن خـالل الـتدخـالت الـصحیة (20 بـاملـائـة) ومـن
 خالل التبرع باإلمدادات  مثل الغذاء والتکنولوجیا (13 باملائة)

!
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أشـارت نسـبة أقـل مـن املسـتجیبین إلـی أنـهم حـصلوا 

} دعــم بــنوك الــطعام واملجــموعــات املحــلیة ، 
وربـما یـعکس ذلـك مـیل املـجتمعات الـسودانـیة إلـی 

االعــتماد } مــصادر الــدعــم والــثقة املــوجــودة 
مسبقًا خالل هذا الوقت. 

 ٥. الضغط
 بالتسفیر إلی بلد

 املنشأ

خـلقت الـتدابـیر الـصارمـة الـالزمـة للسـیطرة } هـذا 

الــوبــاء، تحــدیــات فــریــدة لــلقطاعــات الــضعیفة مــن 
املـجتمع N جـمیع أنـحاء الـعالـم. N الـسودان ، زادت 

 N .19- األزمـات املـتعددة مـن تـفاقـم تحـدیـات کـوفـید

سـبتمبر 2020 ، شهـد الـسودان أحـد أسـوأ الـفیضانـات 
N تـاریـخه. قـدرت املـفوضـیة الـسامـیة لـألمـم املتحـدة 
لــشؤون الــالجــئین أن أکــثر مــن 100 شــخص فــقدوا 

حـیاتـهم ، وتـضرر 800000 شخـص إضاـN ودُمرـ ماـ ال 

یـقل عـن 111000 مـنزل بـالـکامـل أو تـضرر بشـدة بسـبب 

مــیاه الــفیضانــات (Schönbauer ، 2020). اســتجابــة 
لــذلــك ، حشــد الشــتات الــسودانــي N جــمیع أنــحاء 

الـعالـم لـتقدیـم الـدعـم لـکل مـن الـجائـحة والـفیضانـات 

N الـــسودان. ومـــع ذلـــك ، فـــقد أثـــرت الـــضغوط 
االقـتصادیـة املـرتـبطة بـاإلغـالق N املـملکة املتحـدة 

} قـدرتـهم } تـقدیـم هـذا الـدعـم. ذکـرت إحـدى 
املـجیبین أنـها بـبساطـة ال تسـتطیع دعـم االسـتجابـة 

N املــملکة املتحــدة أو الــسودان ألن "[لــدي] دیــون 
یــجب أن أدفــعها!" (أنــثی ، الــفئة الــعمریــة 29-21 ، 

جنوب شرق). 

 ٤. الوصول إلی خدمات
 الدعم , نطاق

 واسع

یـعد الـوصـول إلـی الـدعـم املـالـي والـعملي والـعاطـفي 

أمـرًا ضـروریًـا لـلتخفیف مـن آثـار فـقدان الـوظـیفة أو 
الــدخــل ونــقص الــوصــول إلــی الــتعلیم، فــضالً عــن 

فــقدان االتــصاالت االجــتماعــیة والحــریــات املــعتادة 

نتیجة لتدابیر اإلغالق: 

لــم یــکن الــتعلیم هــو نــفسه. [أنــت] 

تـفقد اإلحـساس بـالـعمل مـعًا. [إنـها] 

لیســت نــفس تجــربــة الــذهــاب إلــی 

هـناك والـتعلم. الـدراسـة مـن املـنزل 

لیســت سهــلة أو مــحفزة ، خــاصــة 

ألولـئك الـذیـن یـعانـون مـن [مـشاکـل] 

الـصحة الـعقلیة. (ذکـور ، 21-29 سـنة ، 

وست میدالندز) 

عـند الـتفکیر N املـکان الـذي سـعوا فـیه لـلحصول 
} الـدعـم لـلمساعـدة N تـخفیف آثـار کـوفـید 19 ، 
أشـار املسـتجیبون إلـی مجـموعـة واسـعة مـن السـبل ، 
بـما N ذلـك شـبکات األصـدقـاء والخـدمـات الـصحیة 
مـثل األطـباء الـعامـین والـصیدلـیات. کـما طـلبت نسـبة 

کـبیرة الـدعـم مـن املـنظمات املـجتمعیة وخـدمـات 
املـجالـس. ومـع ذلـك ، کـما کـان الـحال أیـضًا بـالنسـبة 

ملجــموعــات أخــرى ، فــإن الــوصــول إلــی الخــدمــات 

الصحیة له تحدیاته: 

[واجهـت] صـعوبـة N الـحصول } 
الــرعــایــة الــصحیة لــلقضایــا [غــیر] 
املـتعلقة بـکوفـید 19. (أنـثی ، الـفئة 

العمریة 30-39 ، الشمال الغربي) 
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عـند سـؤالـهم عـن کـیفیة تـقدیـمهم الـدعـم لـلمجتمعات 

 N الــسودان ، أفــاد املســتجیبون بــمشارکــتهم N
فـعالـیات وأنشـطة مـختلفة ، حـیث أشـارت الـغالـبیة إلـی 

املـساهـمات املـالـیة N املـقام األول. کـما شـارك جـزء 

کـبیر N تـبادل املـعلومـات وزیـادة الـوعـي بـاسـتخدام 

أدوات اإلنتــرنتــ واألدوات غیــر املتصلة باــإلنتــرنتــ. ال 

یـمکن االسـتهانـة بـالـتأثـیر الـعام لهـذه األنشـطة ؛ } 

سـبیل املـثال ، نـعلم أن جـهودًا کـبیرة لجـمع الـتبرعـات 

لـلمغتربـین قـد حـدثـت خـالل کـوفـید 19 وفـیضانـات 2020 

، حــیث جــمعت حــملة صــدقــاتUSA ملــواجــهة 
الــفیضانــات عــبر اإلنــترنــت 110،562 جــنیه إســترلــیني 

(152،937 دوالرًا أمریکیًا).   

 

قـدمـت املـنظمات املـجتمعیة واألفـراد إمـدادات اإلغـاثـة 

والـتبرعـات املـالـیة الـتي تشـتد الـحاجـة إلـیها. عـند 

سـؤالـهم عـن کـیفیة وصـولـهم إلـی املـعلومـات واملـصادر 

 N الـتي یـثقون بـها فـیما یـتعلق بـوضـع املـجتمعات

الـسودان ، أبـرز املسـتجیبون ثـقتهم N املـعلومـات 

املــقدمــة مــن الــعائــلة واألصــدقــاء وأفــراد املــجتمع 

ووسـائـل اإلعـالم الـدولـیة أکـثر بـکثیر مـن مـنصات األخـبار 

الـبریـطانـیة (املـطبوعـة والـتلفزیـونـیة). . کـانـت وسـائـل 

التواصل االجتماعي خامس أقل مصدر موثوق به. 
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تـعزیـز التنسـیق املـباشـر مـع املـجتمعات 

املحلیة 

مـن املـهم تـعزیـز الـتآزر والشـراکـات •

مـع أصـحاب املـصلحة املـعنیین ؛ 

} ســـبیل املـــثال ، تـــنسق 
املـــجـتـمـعـیـة  املـــنـظـمـات 

والجـمعیات الـتطوعـیة وأصـحاب 

املـصلحة N الـحکومـة املحـلیة 

 N خــدمــات الــدعــم ملــن هــم

أمـس الـحاجـة إلـیها. یـمکن أن یـبدأ 

ذلــك بــإشــراك املــجتمعات عــبر 

قـــادة املـــجـتـمـع أو املـــمـثـلـیـن 
واملجموعات املجتمعیة. 

الـتواصـل املـباشـر املـنتظم حـول 

تدابیر الدعم االقتصادي والعمالة 
مـن الـضروري ضـمان وصـول تـدابـیر •

الـدعـم االقـتصادي والـعمالـة إلـی 
املـهاجـریـن ، بـما N ذلـك الـعمال 

والـعامـلین لـحسابـهم الـخاص. هـذا 

ال یــعني فــقط تــمکین الــوصــول 
الـرسـمي ولـکن أیـضًا املـعلومـات 

املسـتهدفـة لهـذه املجـموعـات 

لـــلتأکـــد مـــن أنـــها } درایـــة 

بـالخـدمـات والـدعـم املـتاح. تـحتاج 

الـحکومـة املحـلیة والـوطـنیة إلـی 

ضـمان املـراقـبة وتـخفیف األثـر غـیر 

املـــتناســـب لـــلوبـــاء والـــرکـــود 

املــحتمل ، حــیثما أمــکن ، } 

الــسود واآلســیویــین واألقــلیات 

 N الـعرقـیة. یـتمثل أحـد األسـالـیب

إجـراء تـقییم ألثـر املـساواة لـلحواجـز 

الـتي یـواجـهها الـسود واآلسـیویـون 

واألقـلیات الـعرقـیة N الـحصول 

} الدعم املالي. 

التوصیات الرئیسیة 
لواضعي السیاسات > اململکة 

املتحدة (الحکومة الوطنیة واملحلیة) 

تـوفـیر مـعلومـات صـحیة عـامـة > الـوقـت 

املـناسـب ومـالئـمة ثـقافـیًا ویـمکن الـوصـول 

إلیها 
إن االفــتقار إلــی املــعلومــات الــتي یــمکن •

الـوصـول إلـیها ، خـاصـة بـلغات املـجتمع ، 

یــمثل مــشکلة خــاصــة لــکبار الــسن الــذیــن 

یـقومـون بـالحـمایـة. تـم إبـالغ األشـخاص الـذیـن 

لـدیـهم اتـصاالت عـائـلیة ومـجتمعیة أوسـع 

بـتحور حـالـة فـیروس کـورونـا ، لـکن أولـئك 
الـذیـن ال یتحـدثـون اإلنجـلیزیـة ولـدیـهم عـدد 

قـلیل مـن شـبکات الـدعـم غـالـبًا مـا یـتم 
ترکهم معزولین. 

 دعم موجه وقابل للتکیف
 لالجئین وطالبي اللجوء

یـعانـي الـالجـئون وطـالـبو الـلجوء N املـملکة •

املتحـدة مـن األزمـة الـحالـیة بـشکل حـاد. فـقد 

اضـطرت مـعظم مـراکـز دعـم املـهاجـریـن إلـی 

اإلغـالق مـؤقـتًا اسـتجابـة لتفشـي املـرض 
وانـتقلت إلـی تـقدیـم مـساعـدة محـدودة أو 

عـن بُـعد. وقـد اتخـذت املـخاوف املشـروعـة 

املـتعلقة بـالـحصول } الـدعـم الـقانـونـي 

واإلسـکان وحـالـة الهجـرة إلـحاحًـا أکـبر، خـاصـة 

بـالنسـبة ألولـئك الـذیـن تـأثـر وضـعهم بسـیاسـة 

"عـدم الـلجوء إلـی األمـوال الـعامـة" ، حـیث 
یُـمنعون مـن الـوصـول إلـی املـزایـا الـرئیسـیة. 

} الـحکومـة املـرکـزیـة الـعمل مـع کـیانـات 
الشــتات لــتطویــر ســیاســات تــضمن حــصول 

الـالجـئین املسـتضعفین } الـدعـم الـصحي 

والقانوني واملالي الحیوي. 
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مشارکة تحدیثات منتظمة عن الخدمات 

أزمــة فــیروس کــورونــا مــعقدة •
ویـمکن أن یـشکل ربـط الـراغـبین 

N املـساعـدة مـع املـحتاجـین 
لـلدعـم تحـدیًـا لـوجسـتیًا. سـیکون 

الـربـط بـین املجـموعـات األحـدث 

واألکـثر رسـوخًـا جـزءًا أسـاسـیًا مـن 

ضمـان تلـبیة االحتـیاجاـت. وهذـا ال 

یــضمن تــوزیــع املــوارد بــشکل 

فـعال فحسـب ، بـل یـضمن أیـضًا 

أن املجـموعـات ال تـکرر األنشـطة وأن 
األشـخاص األکـثر احـتیاجًـا ال یـعانـون 

مـن نـقص الخـدمـات. یـمکن أن یـساعـد 

الـجـــمـع بـــیـن مـجـــمـوعـــة مـــن 

املجـموعـات مـعًا N تـکویـن الـروابـط 

وتجســیر االنــقسامــات املــجتمعیة 

ودعم الجمیع. 

مـطلوب قـیادة قـویـة والتنسـیق •

واالسـتعداد مـتعدد الـقطاعـات. 
یــجب أن تــتواصــل قــطاعــات 

الـــصـحـة والـــتـعـلـیـم واإلســـکـان 

والخـدمـات الـحکومـیة الـوطـنیة 

واملحـلیة مـن اجـل لـلوصـول إلـی 

املــجتمعات N جــمیع أنــحاء 

املـملکة املتحـدة. وهـذا صـحیح 

مـن اجـل االسـتجابـة للتحـدیـات 
املسـتمرة لـلوبـاء الـحالـي ولـتعزیـز 

الــتأهــب لتحــدیــات املســتقبل 

والــحفاظ } زخــم التخــطیط 

والتنسـیق الـحالـي. إن إنـشاء لـجنة 

رفـــیـعـة املـســـتـوى ومـــتـعـددة 

الـــقطاعـــات وعـــابـــرة للحـــدود 

ســیسهل ویــعزز التنســیق بــین 

مـنظمات املـغتربـین والـکیانـات 

الـعامـلة N مـختلف الـقطاعـات 

لتجــمیع الــخبرات الــفنیة عــند 
دعــم املــجتمعات N املــملکة 

املتحدة والسودان. 

 الدعم املالي الطارئ ملنظمات
 الشتات واملجتمع

الـشـــتـات • مـــنـظـمـات  تـــعـمـل 

واملـجتمع N املـملکة املتحـدة 

عــادةً } الحــد األدنــی مــن 
املــوارد ، وتــعتمد بــشکل کــبیر 

} املــساهــمات الــتطوعــیة 
والـــتبرعـــات الـــصغیرة. خـــالل 

الـــجائـــحة الـــحالـــیة واألزمـــة 
االقــتصادیــة املــرتــبطة بــها ، 

تــخاطــر الــعدیــد مــن مــنظمات 

الـشـــتـات - مـــثـل الـجـــمـعـیـات 

الـخیریـة الـصغیرة واملـنظمات غـیر 

الــحکومــیة األخــرى - بــاإلغــالق. 

یـجب } الـحکومـات والـجهات 

املـانـحة الـخیریـة تـخصیص تـمویـل 

طــارئ إضــاN لــلقطاع لــضمان 
الـحفاظ } الخـدمـات الـحیویـة 

املقدمة ملجتمعات الشتات. 

 ملنظمات الشتات السوداني
إنــشاء مجــموعــة شــامــلة مــن مــنظمات 

ومجــموعــات املــهاجــریــن / الشــتات 

السودانیین > اململکة املتحدة 

یـمکن ملـنظمة جـامـعة } مسـتوى املـملکة •
املتحــدة أن تجــمع األعــضاء والشــبکات األوســع 

مـعًا لـلمساهـمة N االسـتجابـات عـند الـحاجـة 

إلـــی نـــهج مشـــترك. یـــجب } املـــنظمات 

الــسودانــیة أن تــطور مــثل هــذه املجــموعــة 

الــجامــعة وأن تجــمع مــمثلین مــن املــجتمعات 

الـسودانـیة N جـمیع أنـحاء املـملکة املتحـدة 

مـعًا لـلمساعـدة N تنسـیق الـجهود وتسـلیط 

الــضوء } املــبادرات والــحصول } صــوت 

أقــوى لــلمناصــرة. ســیکون مــن األکــثر فــعالــیة 
التحــدث إلــی الــحکومــة وصــانــعي الســیاســات 

بــصوت مــوحــد حــول مــا یــحتاجــه الــشعب 

الـسودانـي واملـجتمعات املحـلیة لـلتصرف بـشکل 

 N أکـثر فـاعـلیة اسـتجابـة لـلوبـاء واألزمـات األخـرى

اململکة املتحدة والسودان. 
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هـناك حـاجـة مـاسـة ألدوات تـمویـل مـرنـة •

لـلمنظمات واملجـموعـات الـسودانـیة لـتطویـر 

واسـتدامـة اسـتجابـات ومـبادرات کـوفـید 19. 

الــتمویــل األســاســي ، الــذي ســیضمن } 

املـدى الـطویـل اسـتدامـة وبـقاء املـنظمات 

مــتناهــیة الــصغر والــصغیرة N الخــطوط 
األمـامـیة ، ضـروري ملـزیـد مـن تـطویـر مـثل هـذه 

االستجابات. 

تــقدیــر الــخبرات املــعاشــة ملــجتمعات 

الشتات 

تــحتاج املــنظمات إلــی اعــتبار •
املـــغتربـــین أصـــحاب مـــصلحة 

 N مـهمین ، وإشـراکـهم بـنشاط

تـــقـدیـــم  حـــول  املـــشـاورات 

الخــدمــات ، وتــشکیل شــراکــات 

عــادلــة N تــقدیــم الخــدمــات. 

تـتمثل إحـدى املـقاربـات N إنـشاء 

خــدمــات تــوصــیل مشــترکــة مــع 

مجـموعـات املـهاجـریـن / الشـتات 

الـسودانـیین املـرتـبطة بـالـفعل 

بــاملــجتمع ولــکنها تــفتقر إلــی 

الـدعـم الـلوجسـتي واملـالـي إلجـراء 

التوعیة } نطاق واسع. 

الـتأکـد مـن عـدم قـصر املـشارکـة } الـجیل •

األول مـن الشـتات، وذلـك مـن خـالل مـراعـاة 
احــتیاجــات وطــموحــات األجــیال الــثانــیة 

واألجـیال الـالحـقة. وبـالـتالـي ، فـإن املـوارد 
مــثل املــنصات مــتعددة الــلغات وفــرص 
الـتطوع N أجـزاء مـختلفة مـن الـبالد، هـي 

عناصر مهمة. 

  للقطاع التطوعي واملجتمعي
 املحلي والوطني والدولي

إزالـة الـحواجـز ووضـع الـالفـتات والـتواصـل 

مع مجتمعات الشتات 

هــناك حــاجــة لــلوصــول إلــی •

مـســـتـوى   { املـــجـتـمـعـات 

الــقاعــدة الــشعبیة بــطریــقة 
محـددة ثـقافـیًا وشـخصیة ، } 

ســـبیل املـــثال ، بـــاســـتخدام 
االتــصاالت الــحساســة ثــقافــیًا 

والـعمل مـع قـادة املـجتمع الـذیـن 

یـــمکنهم نـــقل املـــعلومـــات 
والرسائل املهمة بشکل مباشر. 

املـــغــتــربـــون • یــســـتــطــیــع 

واملـهاجـرون املـشارکـة N صـنع 

الـقرار بـشأن الـلجان الـتوجیهـیة 
وتـنفیذ السـیاسـات ، ولـکن یـجب 
أن  لـــضـمـان  بـــعـمـل  الـــقـیـام 

املـنظمات تحـدد وتـبني الـثقة 

وتـــعمل مـــباشـــرة مـــع قـــادة 
املـجتمع املحـلي لـتقدیـم بـرامـج 

فعالة. 

 18



IMPACT OF COVID-19 ON SUDANESE DIASPORA COMMUNITIES IN THE UK/SUDANESE DIASPORA MOBILISATION DURING COVID-19

 لحکومة السودان

حـمایـة مـجتمعات املـهاجـریـن والشـتات 

الضعیفة 

أصـبح هـذا أکـثر وضـوحًـا خـالل •

لـدى أولـئك ، 19 جـائـحة کـورونـا 
الــذیــن فــقدوا مــصادر رزقــهم 
وعـلقوا N بـلدان مـختلفة مـع 

.إغالق الحدود 

تطویر سیاسة الشتات 

وضـع سـیاسـة حـکومـیة مشـترکـة •

تــراعــي مــشارکــة املــغتربــین 

وحـمایـتهم ، وتـتجاوز الـتحویـالت 
املـالـیة الـتقلیدیـة وأطـر الـتنمیة. 

بـدالً مـن ذلـك ، یـجب الـترکـیز } 

الـــتـحـویـــالت   N االنـخـــراط 

االجـتماعـیة والـثقافـیة لـبناء الـثقة 

والـعالقـات. أیـضًا ، یـجب أن تـأخـذ 

املـشارکـة N اعـتبارهـا اسـتجابـة 

.املغتربین لألزمات اإلنسانیة 
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 الشبکة مؤسسة بحثیة واستشاریة قائمة یلع القیم وترکز یلع التأهب
 اإلنساني للجالیات املهاجرة واالستجابة والتعايف. تم تأسیسها يف عام

 2014 للمساعدة يف مکافحة املظالم التي تترك مجتمعات بأکملها محرومة
 ومنعت من التقدم االجتماعي واالقتصادي والسیاسي. نرى ذلك بوضوح يف

 مخاض جائحة فیروس کورونا؛ أصبح "مضي االمور کاملعتاد" غیر کاٍف اآلن
 أکثر من أي وقت مضی. ینبغي علینا أال نضیع املزید من الوقت إلحداث تغییر

 عادل. عالوة یلع ذلك ، جالیات املهجر- األشخاص الذین یعیشون خارج
 بلدانهم االصلیة – یجري تجاهلهم من قبل جهات فاعلة مهمة يف تعزیز

.البنیة اإلنسانیة املوجودة

 عن شبکة 

Address: CAN Mezzanine- Old Street, 49 - 51 East Road, London, N1 6AH, UK 

Twitter: @shabaka_org | Facebook: @shabaka.org | Website: www.shabaka.org 

UK registered Community Interest Company number: 09332852  
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