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امللخص والتوصيات الرئيسية 

جـاء مـوجـز الـسياسـة هـذا نـتيجة ملـشاورات مـتعددة أجـرتـها (شـبكة Shabaka) خـالل الـفترة بـني يـونـيو ويـولـيو 2021 حـول 
مــشاركــة املــغتربــني فــي الــشؤون الــسودانــية؛ وهــي عــلى وجــه التحــديــد، ســلسلة مــن ثــالث مــناقــشات اتخــذت شــكل املــائــدة 
لــلمغتربــني. وهــي مــبادرة مســتقلة تســتعدف الــصالــح  1املســتديــرة، مــن اجــل اســتكشاف خــارطــة طــريــق لــلمشاركــة الــفعالــة 

الـــعام، أطـــلقتها (شـــبكة Shabaka) لـــتسهيل مـــشاركـــة املـــغتربـــني بـــشكل أقـــوى مـــع حـــكومـــة الـــسودان خـــالل هـــذه الـــفترة 
االنتقالية الحرجة. 

ضـــمت مـــناقـــشات املـــائـــدة املســـتديـــرة 12 خـــبيراً ســـودانـــياً حـــول مـــشاركـــة املـــغتربـــني مـــن مـــختلف املـــجاالت - بـــما فـــي ذلـــك 
األوسـاط األكـاديـمية واملـنظمات غـير الـحكومـية وغـيرهـم مـن املـهنيني املهـرة - مسـتهدفـني ومـلتزمـني بـرسـم مـوجـز لـلسياسـات 

الهيكلية لحكومة السودان. 

عــليه، يــعرض هــذا املــلخص األفــكار والــتوصــيات الــتي أثــيرت بــشكل مــباشــر فــي هــذه املــناقــشات ويــلخص تحــليل (شــبكة 
Shabaka) لـألفـكار والـتوصـيات الـشامـلة. إن الـتوصـيات الـرئـيسية مـوضـحة أدنـاه ، بـما فـي ذلـك الخـطوات األولـى الـتي 
يـمكن أن تتخـذهـا حـكومـة الـسودان وأصـحاب املـصلحة الـرئـيسيني اآلخـريـن لـضمان الـتطويـر الـفعال ملـساهـمات املـغتربـني 

وخطة العمل الحكومية. 

التوصيات 

األطر السياسية والتشريعية 

تـطويـر سـياسـات وخـطة عـمل تـحتوي جـهود الـحكومـة واملـغتربـني كـأولـويـة. ويــشمل ذلــك مــراجــعة ▪
مـثل خـطة  2الـسياسـات الـحالـية ، لـلتأكـد مـن أنـها تـتماشـى مـع األطـر الـوطـنية واإلقـليمية والـدولـية ذات الـصلة ،

3األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام 2030  وجدول أعمال االتحاد األفريقي لعام 2063. 

إجــراء تــقييم الحــتياجــات الــهياكــل الــقائــمة املــعنية بــمشاركــة املــغتربــني لتحــديــد االحــتياجــات فــي مــجال الــقدرات ▪
ودعم وتخصيص املوارد لتنفيذ أي سياسات أوخط عمل الحقة. 

 تأسيس آلية مركزية مستقلة لتنسيق املشاركة في تقديم الخدمات للمغتربني. ▪

 االعـتراف بـتنوع الـجالـيات الـسودانـية والـتأكـد مـن أن الـسياسـات والـبرامـج تـلبي احـتياجـات واخـتالفـات جـميع ▪
أفراد ومجتمعات الشتات باستخدام املزيد من البيانات الكمية والنوعية املصنفة. 

 (1) تعريف عميل للشتات: هم الذين أقاموا خارج بلد املنشأ ملدة سنة واحدة أو أكرث (الجيل األول) ، أو ولدوا ألبوين يعيشون خارج

  بلدانهم أو  منطقتهم األصلية (الجيل الثاين واألجيال الالحقة) ؛ والذين يساهمون أو هم مهتمون باالنخراط مع بلدان أو مناطق املنشأ ،

سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتامعيًا أو ثقافيًا.     

https://sdgs.un.org/goals(2)

https://au.int/en/agenda2063/overview(3)
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التوعية والتواصل  

 تـوسـيع نـطاق الـتواصـل املـركـزي مـتعدد الـلغات، مـن خـالل املـواقـع اإللـكترونـية املحـدثـة بـانـتظام واملـتاحـة بـالـلغات ▪
املسـتخدمـة بـشكل شـائـع فـي الشـتات ، لـتسهيل مـشاركـة الـجيل الـثانـي والـالحـق مـن سـودانـي الشـتات وتـعزيـز 

روابطهم مع السودان. 

 اســتخدام املــشاركــة الــقائــمة عــلى األدلــة وتحســني عــملية جــمع الــبيانــات مــن اجــل تــطويــر الخــدمــات والــهياكــل ▪
الـخاصـة بـمشاركـة املـغتربـني، حـيث أنـه يـوجـد نـقص فـي الـبيانـات املـصنفة املـتعلقة بشـبكات املـغتربـني النشـطة 

املتاحة. 

مشاركة السودانيني املغتربني 

مــن خــالل املــشاركــة النشــطة لــواضــعي الــسياســات مــع مــجتمعات املــهاجــريــن الــسودانــيني والشــتات فــي بــلدان ▪
االســــــتيطان الــــــرئــــــيسية ، يــــــمكن لــــــلحكومــــــات تــــــحقيق "مــــــكاســــــب ثــــــالثــــــية لــــــلمهاجــــــريــــــن وبــــــلدان املــــــنشأ وبــــــلدان 
. إن مـشاركـة املـغتربـني تـعود بـالـفائـدة عـلى كـل مـن بـلدان املـنشأ واملسـتوطـنات  4املـقصد" (كـوفـي عـنان ، 2006)

، حيث إن تسخير وجهات نظر مختلفة وتبادل املعرفة واملهارات يخلق مساحة ألفكار وحلول أكثر مصداقية. 

ضـمان أن يـمتد تـركـيز مـشاركـة املـغتربـني إلـى مـا هـو أبـعد مـن مـساهـماتـهم املـالـية ، أي أن الشـتات الـسودانـي ▪
يشارك أيًضا في تعزيز التماسك االجتماعي وبناء السالم والثقافة وتاريخ السودان. 

ضـمان املـشاركـة عـبر األجـيال مـع الـسودانـيني فـي الشـتات ، وتـوسـيع نـطاق املـشاركـة إلـى مـا بـعد الـجيل األول ▪
إلى األجيال الثانية واألجيال الالحقة. 

 https://www.un.org/press/en/2006/sgsm10634.doc.htm(4)
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 مقدمة
مـنذ ديـسمبر 2018 ، نشـط الشـتات الـسودانـي فـي تسـليط الـضوء عـلى ثـورة الـسودان. وقـد تـفاوتـت مـشاركـتهم مـن حـيث 
الــشكل والشــدة ، وشــملت احــتجاجــات الــتضامــن الــعاملــية الــتي غــطت أوروبــا وأمــريــكا الــشمالــية والشــرق األوســط. كــما 
كــانــت هــناك جــهود عــامــة وخــاصــة لجــمع الــتبرعــات لــدعــم عــائــالت الــقتلى والجــرحــى. ومــع ذلــك، يــرى مــعظم املــغتربــني أن 
تـضخيم فـعالـية أصـوات أولـئك املـوجـوديـن فـي الـسودان هـو دورهـم الـرئـيسي. كـان هـذا واضـًحا أيـًضا فـي سـياق  جـائـحة 
كـورونـا COVID-19 واالسـتجابـة لـفيضانـات 2020 ، حـيث قـدم الشـتات الـسودانـي مـساعـدة حـاسـمة لـجهود الـسودان 

في مواجهة هذه الصعاب، مثل جمع التبرعات وتبادل املعرفة.  

ومـع ذلـك، كـان الشـتات الـسودانـي أيـًضا منخـرطـًا ومـرتـبطًا بـالـسودان قـبل هـذه الـفترة. فـقد سـاهـم سـوادانـيو الشـتات مـن 
خـالل الـتحويـالت املـالـية واملـهارات وتـبادل املـعرفـة وااللـتزام بـضمان ظـهور الـبالد عـلى املسـتوى الـدولـي. غـير أنـه لـيس لـدى 
الــــسودان ســــياســــة رســــمية إلشــــراك املــــغتربــــني، مــــما يــــعني أنــــه لــــم يــــكن قــــادرًا عــــلى حشــــد وتــــسخير اإلمــــكانــــات املــــالــــية 

واالجتماعية األساسية التي يمكن أن يساهم بها املغتربون. 

 فــفي وقــت مــبكر مــن ديــسمبر 2018، وقــع أكــثر مــن 500 فــرد مــن الشــتات الــسودانــي عــلى وثــيقة "إعــادة بــناء الــسودان 
، وهي وثيقة تحدد التوقعات بشأن دور املغتربني والتزاماتهم خالل الفترة االنتقالية (محمد، 2019).  5الجديد"

مــــن وراء الــــكوالــــيس، قــــدم الشــــتات الــــسودانــــي أيــــًضا مــــهاراتــــهم ومــــعرفــــتهم واســــتفادوا مــــن انــــتشار الشــــبكات الجــــديــــدة 
والــقائــمة فــي الــسودان وفــي الشــتات لــتقديــم املــشورة بــشأن اإلعــالم والــدعــوة والحــمالت. كــما كــان هــناك أيــًضا عــدد قــليل 
6مــن الــخبراء املــشاركــني فــي الــقيادة الــعليا و الــلجان االســتشاريــة واملــشاورات الــخاصــة مــع املــغتربــني، مــثل   املــشاورات 

التي قادها رئيس الوزراء عبد اهلل حمدوك مع مجتمعات الشتات في يوليو 2021 (مكتب رئيس الوزراء ، 2021). 

إن االخـتالف األكـثر أهـمية بـني مـا قـبل ومـا بـعد كـانـون األول (ديـسمبر) 2018 ، يـتمثل فـي املـشاركـة غـير املسـبوقـة لـلجيل 
الـثانـي مـن املـغتربـني فـي مـا بـعد كـانـون األول (ديـسمبر) 2018. بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، كـانـت وسـائـل الـتواصـل االجـتماعـي 
أيـًضا فـي طـليعة الـجهود الـتي اسـتهدفـت الـحفاظ عـلى الـتركـيز عـلى الـسودان مـن خـالل الحـمالت الـعامـة املـرئـية لـلغايـة، 

 .(Bendimerad and Faisal 2019) (Blue for Sudan) :7مثل حملة

ومـع ذلـك، وبـعد مـرور عـامـني عـلى الـفترة االنـتقالـية، ال تـزال مخـرجـات ونـتائـج مـشاركـة الـسودانـيني فـي الشـتات غـير مـرئـية. 
ال يــزال الــتركــيز مــقصورًا إلــى حــد كــبير عــلى الــتحويــالت وفــرص االســتثمار الــتجاري فــي الــقطاع الــخاص. نــتيجة لــذلــك، 

كان هناك إحباط وخيبة أمل متزايدة بني املغتربني، إلى جانب االرتباك حول كيفية املشاركة بفعالية. 

يــواجــه الــتحول الــديــمقراطــي تحــديــات كــبيرة، بــما فــي ذلــك األزمــة االقــتصاديــة والــعنف بــني الــطوائــف ووخــلخلة الــتماســك 
االجـــتماعـــي وبـــناء الســـالم واملـــصالـــحة وتـــفكيك الـــنظام الـــسابـــق ومـــكافـــحة الـــفساد وتـــحقيق الـــعدالـــة االنـــتقالـــية. كـــل هـــذه 
الــعوامــل املســتمرة، أدت إلــى دولــة هــشة فــي وقــت يــكون فــيه لــترســيخ مــبادئ الــتغيير الــديــمقراطــي صــدى مــتزايــد داخــل 
الـسودان وخـارجـه. وبـناًء عـلى ذلـك، خـلص الـعديـد مـن أصـحاب املـصلحة إلـى أنـه مـن اجـل تـوجـيه مـشاركـة الـحكومـة فـي 

الشتات عبر فريق وطني مستقل وضمان الشمول والحوكمة، فإن وضع سياسة رسمية للمغتربني أمر ضروري. 

مـــنذ أغســـطس 2021 ، أي بـــعد عـــامـــني مـــن تـــشكيل الـــحكومـــة االنـــتقالـــية الجـــديـــدة، ال يـــزال الـــسودان لـــيس لـــديـــه ســـياســـة 
متكاملة ملشاركة املغتربني، غير أن السودان قد حرض على العديد من املبادرات وخطط البرامج إلنشاء البيانات. 

3095/tfr/net.akhbarelyoum//:http (5) 

consultations led by the Prime Minister Abdalla Hamdok with diaspora communities in July 2021 (6) 

 https://www.aljazeera.com/news/2019/6/13/blueforsudan-why-is-social-media-turning-blue-for-sudan (7)
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أهمية مشاركة املغتربني 
الـيوم، لـدى الـسودان فـرصـة لـالسـتفادة مـن اإلمـكانـات الـهائـلة لـلمغتربـني الـذيـن ظـلوا يـتزايـدون عـدديـاً ألكـثر مـن 50 عـامًـا. 
وبـالـفعل، فـإن طـاقـة وإنـجازات سـودانـيي الشـتات قـد أسسـت بـثبات النـتشار أهـمية الـسودان وتـحسن سـمعته فـي جـميع 
أنـحاء الـعالـم. لـقد كـانـت طـاقـة وإنـجازات سـودانـيي الشـتات حـاسـمة فـي اللحـظات الـتاريـخية، أثـناء الـتغيير الـديـمقراطـي 

في الثمانينيات. 

ومــن اجــل ضــمان اســتمراريــة هــذه اإلمــكانــات وتــعظيمها، يــجب ســن ســياســات لــتسهيل تــعبئة ســودانــي الشــتات وتــقويــة 
الروابط بينهم ومعهم، مما يجعل تواصلهم مع السودان ممكنًا. 

يمكن لسوداني الشتات إثراء أوضاع السودان بعدة طرق، وذلك من خالل: 

التعاون االقتصادي 

يــمكن لــلمغتربــني خــلق فــرص لــلتجارة واالســتثمار، بــاإلضــافــة لــإلرشــاد مــن اجــل املــساهــمة فــي األعــمال الــتجاريــة الــتي 
تـعزز الـتنمية والـتأثـير املسـتدام وتـدعـم الـتأهـب واالسـتجابـة لـألزمـات اإلنـسانـية. إن تـحويـالت املـغتربـني تـتجاوز املـساعـدات 

واالستثمار األجنبي املباشر إلى البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.  

فــوفــًقا لــلبنك الــدولــي، بــلغت الــتحويــالت املــالــية فــي عــام 2020 عــلى مســتوى الــعالــم 540 مــليار دوالر، عــلى الــرغــم مــن 
جـــــائـــــحة كـــــورونـــــا (كـــــوفـــــيد -19)، مـــــتجاوزة مـــــجتمعة االســـــتثمار األجـــــنبي املـــــباشـــــر (259 مـــــليار دوالر) واملـــــساعـــــدات 
اإلنـــمائـــية الـــخارجـــية (179 مـــليار دوالر) فـــي عـــام 2020. (الـبنك الـدولـي 2021) تـشمل تـحویـالت الـمغتربـین مـساعـدات 
8الــصندوق االســتئمانــي لــلمغتربــني اإلثــيوبــيني  الـذي یـركـز عـلى الـمبادرات اإلنـسانـیة وصــندوق االســتثمار الــنيبالــي فــي 

9الشتات  الذي یركز على االستثمار في األوراق المالیة للشركات العامة. 

 EUDiF) 2019 ووفـقًا لـبیانـات الـبنك الـدولـي، فـقد قـام الشـتات الـسودانـي بـتحویـل مـا یـقدر بـنحو 425 مـلیون دوالر فـي عـام
and Shabaka 2021). ومـع ذلـك، ونـظًرا لـحقیقة أن مـعظم الـتحویـالت تـتجاوز الـنظام الـمصرفـي الـتقلیدي (جـزئـیًا بسـبب 
الـعقوبـات األمـریـكیة الـمفروضـة فـي عـام 1997 الـتي رفـعت فـي أواخـر عـام 2020) ، فـمن الـمحتمل أن یـكون الـمبلغ الـفعلي أعـلى 

من ذلك بكثیر. 

 /2-take_home/org.ethiopiatrustfund.www//:https (8)

/com.nepdif.www//:https (9)
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التعاون الثقافي والفكري واالجتماعي 

يـــعد نـــقل املـــعرفـــة واملـــهارات كـــاســـتراتـــيجية تـــنمويـــة أمـــرًا أســـاســـيًا لـــالســـتفادة مـــن مـــكاســـب الهجـــرة، بـــما فـــي ذلـــك إشـــراك 
األجـــيال الـــثانـــية واألجـــيال الـــالحـــقة وتـــعزيـــز الـــثقافـــة الـــسودانـــية عـــلى املســـتوى الـــدولـــي. بـــاإلضـــافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن إنـــشاء 
مــنصات لــنقل املــعرفــة ســيدعــم الــتنمية البشــريــة فــي مــؤســسات االبــتكار واإلدارة الــعامــة. وهــذا يــشمل إنــشاء روابــط بــني 

املؤسسات األكاديمية والبحثية. وهناك أيضا املساعدة التقنية التي كانت حاسمة في بداية الفترة االنتقالية. 

يـضاف إلـى ذلـك، االسـتفادة مـن شـبكات املـغتربـني والـقنوات اإلعـالمـية لـلتأكـيد عـلى الـصورة اإليـجابـية والـفريـدة لـلسودان 
والشعب السوداني وزيادة الوعي حول التراث الثقافي الغني للبالد من لفنون، مع التركيز على ثراء التنوع. 

التعاون السياسي 

يـمكن لـسودانـيي الشـتات أن يـوسـعوا مـن االمـتداد الـعاملـي لـلبالد وخـلق شـعور بـاالنـتماء لـلسودانـيني وأحـفادهـم فـي جـميع 
أنـحاء الـعالـم فـهؤالء حـلفاء أسـاسـيون فـي املـشاركـات الـدبـلومـاسـية املسـتقبلية. بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، يـمكن أن يـضمن هـذا 

التمدد تقديم الخدمات والحماية للسودانيني الضعفاء. 

  

يــجب أن تــكون مــشاركــة املــغتربــني طــريــقاً ذا اتــجاهــني، مــع شــراكــات مــبنية عــلى الــثقة واالحــترام واملــعامــلة بــاملــثل. يــمكن 
لــسياســات الشــتات أن تــفيد الــسودان والــسودانــيني فــي الــداخــل والــخارج عــلى حــد ســواء. غــير أن هــذه الــسياســات لــن 
يــكون لــها تــأثــير كــبير إال إذا كــانــت تــتضمن اســتراتــيجيات مــفيدة لــلطرفــني. إن الــتعامــل مــع املــغتربــني وضــمان تــنوع هــذه 

املشاركة، يتعلق بالبناء من أجل املستقبل في هذا الوقت الحرج من تاريخ السودان. 

خلفية موجزة عن الهجرة من وإلى السودان 
الحـــروب األهـــلية املـــتتالـــية (مـــن 1955 إلـــى 1972 ومـــن 1983 إلـــى 2005) فـــي جـــنوب الـــسودان، بـــالـــإلضـــافـــة الســـتئناف 
الـــصراعـــات فـــي جـــبال الـــنوبـــة وواليـــة الـــنيل األزرق مـــنذ انـــفصال جـــنوب الـــسودان عـــام 2011، وكـــذلـــك األمـــر فـــي دارفـــور 
(حـــيث بـــلغ الـــصراع ذروتـــه فـــي 2003/2004). هـــذه الحـــروب كـــانـــت الـــعامـــل الـــرئـــيسي املـــؤثـــر مـــن حـــيث عـــدد الـــنازحـــني 

والهجرة من السودان (هاموند ، 2021). 

وفــًقا لــتقديــرات املــنظمة الــدولــية للهجــرة، يــعيش مــا بــني 1.2 و 1.7 مــليون مــواطــن ســودانــي حــالــيًا فــي الــخارج، وبــشكل 
أسـاسـي فـي الـبلدان األفـريـقية املـجاورة ومـنطقة الخـليج الـتي هـي وجـهة مـهمة لـلعمال املـهاجـريـن (املـنظمة الـدولـية للهجـرة 
، 2011). إن جـنوب الـسودان وتـشاد واملـملكة الـعربـية الـسعوديـة ومـصر هـي الـبلدان األربـعة األولـى املـضيفة لـلمهاجـريـن 
السودانيني بشكل عام. وفي الشمال العاملي، فإن املواقع الرئيسية تشمل اململكة املتحدة والواليات املتحدة وأستراليا. 
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تـــاريـــخيا، بـــدأ الـــسودانـــيون بـــالهجـــرة كـــتجار وبـــحارة. فـــي الســـتينيات والســـبعينيات الـــتي كـــانـــت ســـنوات الـــطفرة الـــنفطية 
املــبكرة، شهــدت مــوجــة الهجــرة زيــادة فــي أعــداد الــذيــن يــهاجــرون إلــى دول الخــليج وبــعدد أقــل بــكثير مــن املــهاجــريــن إلــى 
شــمال الــكرة األرضــية. حــدثــت مــوجــة أخــرى فــي أواخــر الــثمانــينيات وأوائــل، عــندمــا تــولــت الــحكومــة بــقيادة حــزب املــؤتــمر 
الـوطـني السـلطة وبـدأت بـرنـامـج الـتعريـب واألسـلمة. ونـتيجة لـذلـك، فـّر الـعديـد مـن املـثقفني وشـخصيات املـعارضـة واألقـليات 
الــديــنية وأولــئك الــذيــن اعــتبروا تهــديــًدا لــحكم الــحكومــة، فــروا مــن الــبالد وقــد فــّر كــثير مــنهم قســرًا. فــي الــواقــع ، مــنذ إعــالن 
اســــــتقالل الــــــسودان عــــــام 1956، لــــــم تــــــتوقــــــف الهجــــــرة أبــــــًدا وكــــــانــــــت شــــــديــــــدة بــــــشكل خــــــاص خــــــالل الحــــــربــــــني األهــــــليتني 

(1955-1972 و 1983-2005) (وودوارد ، 2013). 

اســتضاف الــسودان مــئات اآلالف مــن الــالجــئني مــن الــدول املــجاورة، ال ســيما فــي الســبعينيات وأوائــل الــثمانــينيات. ومــع 
ذلــك، فــعند انــدالع الحــرب األهــلية الــثانــية فــي عــام 1983، أصــبح الــسودان أيــًضا مــصدرًا مــهًما للهجــرة القســريــة بســبب 
األزمـة اإلنـسانـية. عـالوة عـلى ذلـك، أصـبحت الحـروب األهـلية فـي جـنوب الـسودان حـافـزًا لـنزاعـات أخـرى فـي الـبالد، بـما 
فــي ذلــك املــنطقة الــغربــية مــن دارفــور، حــيث احــتدم الــصراع ألكــثر مــن عــقد مــن الــزمــان. يــضاف لــذلــك الحــروب فــي شــرق 
الــبالد وعــلى طــول الحــدود املــنشأة حــديــثًا مــع جــنوب الــسودان. ونــتيجة لــذلــك نــزح مــاليــني الــسودانــيني والــجنوب ســودانــيني 
واســـتمرت أعـــدادهـــم فـــي االرتـــفاع بســـبب تـــزايـــد الـــصراع. فـــي عـــام 011 2، قـــدرت األمـــم املتحـــدة أن أكـــثر مـــن مـــليونـــي 
 IOM شـخص مـاتـوا بسـبب الـنزاع ونـزح سـتة مـاليـني، مـنهم أربـعة مـاليـني مـن الـنازحـني داخـليًا (املـنظمة الـدولـية للهجـرة

 .(2011

يـــواجـــه الـــسودان تحـــديًـــا مـــعقًدا: فـــهو مـــضيف ملـــجتمعات املـــهاجـــريـــن مـــن الـــبلدان املـــجاورة (بـــشكل أســـاســـي مـــن جـــنوب 
الـسودان وإثـيوبـيا وإريـتريـا) ويـجب أن يـتعامـل مـع الـنزاع املسـلح إلـى جـانـب ضـعف الـبنية الـتحتية لـلنقل وانـعدام األمـن 

داخل حدوده، مما يعيق بشكل مزمن املساعدات اإلنسانية للسكان املتضررين. 
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توظيف املغتربني واشراكهم في في إدارة الهجرة 
عــلى مــدى عــقود، أشــرك الــسودان الشــتات مــن خــالل الــحفاظ عــلى الــتدفــقات املــالــية إلــى الــبالد وزيــادتــها ومــحاولــة وقــف 
هجــــرة األدمــــغة. ينشــــط املــــهنيون واملســــتثمرون مــــن ســــودانــــيي الشــــتات. وقــــد أشــــركــــت الــــبالد أيــــًضا ســــودانــــيي الشــــتات 
لــلضغط والــدعــوة فــي بــلدان إقــامــتهم لــرفــع الــعقوبــات، ال ســيما الــقيود املــفروضــة عــلى اســتيراد األدويــة واملــعدات الــطبية 
الــتي ال تــزال ســاريــة إلــى حــد كــبير. وفــي أعــقاب االنــقالب واالنــتفاضــة الــشعبية ضــد الــنظام الــعسكري فــي عــام 2019، 
انخــرطــت مجــموعــات وشــبكات الشــتات الــسودانــي فــي تــقديــم املــشورة لــالنــتفاضــة، وذلــك مــن خــالل إشــراك تــحالــف قــوى 
الحـريـة والـتغيير (FFC) فـي املـناصـرة والـحوكـمة والـتواصـل اإلعـالمـي ( االتـحاد األفـريـقي ، 2021). وقـد دعـت حـكومـة 
الــسودان اآلن الشــتات الــسودانــي لــلمشاركــة فــي بــناء ســودان جــديــد. ومــن املــقرر أن تــبدأ الــحكومــة فــي وضــع ســياســات 
رسـمية لـلمغتربـني خـالل األشهـر الـقليلة املـقبلة والـتشاور مـع املـغتربـني فـي جـميع أنـحاء الـعالـم إلنـشاء مخـططات وحـوافـز 

جديدة لتشجيع تدفق موارد الشتات ونقل املهارات والعودة املنتجة. 

أدى ظــهور جــائــحة كــورونــا COVID-19 فــي مــارس 2020 إلــى إضــفاء املــزيــد مــن اإللــحاح عــلى هــذا الــتواصــل. يــعمل 
املــهنيون الــصحيون الــسودانــيون املــقيمون فــي كــندا واملــملكة املتحــدة والــواليــات املتحــدة ودول الخــليج بــنشاط عــلى تــعبئة 
اإلمــدادات الــطبية وغــيرهــا (االتــحاد األفــريــقي ، 2021). فــي أبــريــل 2020، أطــلق رئــيس الــوزراء حــمدوك حــملة "الــقومــة 
لـلسودان"، داعـيًا املـواطـنني الـسودانـيني فـي جـميع أنـحاء الـعالـم إلـى املـساهـمة مـالـياً لـدعـم اقـتصاد الـبالد أثـناء األزمـات 

(مكتب رئيس الوزراء ، 2021). 

مـــاذا نـــعني بـــالـــحكم؟ إنـــه لـــيس مجـــرد قـــوانـــني وســـياســـات. فـــهو يـــتعلق أيـــًضا بـــعمليات صـــنع الـــقرار املـــؤســـسي واملـــساءلـــة 
والـرقـابـة واملـشاركـة. يـتمثل أحـد التحـديـات الـتي تـواجـه انخـراط املـغتربـني فـي الـسودان فـي االفـتقار إلـى الـوضـوح بـشأن 
الــوزارات واإلدارات الــتي تــمثل "الــحكومــة". وهــذا مــوضــوع شــائــع فــي الــعديــد مــن الــبلدان. تنشئ مــعظم الــدول األفــريــقية 
ا محـدًدا فـي الـوزارات مـخصصاً ملـشاركـة املـغتربـني. وأشـار أعـضاء فـريـق الـعمل إلـى مـا يحـدث فـي الـسودان بـشكل  فـرعًـ

عام، وفي األمانة العامة للعاملني السودانيني في الخارج (SSWA) ) على وجه التحديد. 

إن مــشاركــة الــسودانــيني فــي الشــتات محــدودة حــالــياً بســبب افــتقار املــؤســسات الــحكومــية لــلقدرة وعــدم وضــوح الــهياكــل 
الـداخـلية، ال سـيما فـيما يـتعلق بـوجـود الـوزارة الـرائـدة إلشـراك املـغتربـني. هـناك تـعدد فـي جـهود إشـراك املـغتربـني مـن قـبل 
اإلدارات والــوزارات املــختلفة، مــما يــؤدي إلــى االرتــباك ويــعقد الــحوكــمة. فــفي حــني يُــنظر إلــى الشــتات الــسودانــي غــالــبًا 
عــلى أنــه آلــة لــصرف الــنقود، أصــبحت الــوزارات فــي بــلدان أفــريــقية أخــرى تــتبنى رؤيــة أوســع ملــساهــمات املــغتربــني. عــلى 
سـبيل املـثال، تـرى بـلدان أخـرى أن مـواطـنيها فـي الشـتات يـمكن أن يـكونـوا أيـًضا اسـتثماراً اجـتماعـيًا وسـياسـيًا ومـالـيًا. 

لدى سودانيو الشتات في الدول املختلفة، آراء مختلفة حول التقدم االجتماعي واالقتصادي والسياسي. 

غـالـبًا مـا ينخـرط الـجيل األول فـي الشـتات بـشكل مـختلف عـن الـجيل الـثانـي والـثالـث. فـي حـني أن احـتياجـات الـجيل األول 
مـن الشـتات مـعترف بـها جـيًدا نسـبيًا، إال أن هـذا ال يـنطبق بـالـضرورة عـلى مـشاركـة الـجيل الـثانـي والـجيل الـتالـي. تـثير 

هذه الفجوة سؤاالً بالغ األهمية وهو: ما هي احتياجات ودوافع مشاركة هذه األجيال؟ 
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اإلطار التشريعي وإطار السياسات واملبادرات 

اإلطار/املبادرة ملخص

يشــترط قــانــون الــعمل عــلى جــميع الــسودانــيني الــراغــبني فــي الــعمل بــالــخارج الــتسجيل 
لدى وزارة العمل والحصول على إذن منها.

قانون العمل 1997

يــــنظم هــــذا الــــقانــــون الهجــــرة الــــسودانــــية. نــــصت املــــادة 4 عــــلى إنــــشاء األمــــانــــة الــــعامــــة 
لـلعامـلني الـسودانـيني فـي الـخارج (SSWA ) وهـي إدارة بـوزارة شـؤون مجـلس الـوزراء، 

لتكون بمثابة الجهاز الرائد لتنظيم مشاركة املغتربني في السودان.

قـــــــــانـــــــــون تـــــــــنظيم شـــــــــؤون الـــــــــسودانـــــــــيني 
العاملني بالخارج (1998)

يحــدد هــذا الــقانــون مــتطلبات دخــول / خــروج الــسودان لــكل مــن الــسودانــيني واألجــانــب. 
كـــما يشـــترط الـــقانـــون عـــلى جـــميع الـــسودانـــيني الـــحصول عـــلى تـــأشـــيرة خـــروج واملـــغادرة 
عــبر مــنفذ دخــول مــعتمد عــند مــغادرة الــبالد. تــم دفــع رســوم تــأشــيرة الخــروج إلــى أمــانــة 

السودانيني العاملني بالخارج لكن تم إلغاء هذه الرسوم في مايو 2020.

قانون الجوازات والهجرة (2003)

يـتضمن هـذا الـقانـون إشـارات إلـى زيـادة الـتحويـالت املـالـية مـن الـسودانـيني الـعامـلني فـي 
الخارج ومدخراتهم من خالل تثبيت وتوحيد سعر الصرف.

الـــــــــــبرنـــــــــــامـــــــــــج الخـــــــــــماســـــــــــي لـــــــــــإلصـــــــــــالح 
االقتصادي (2019-2015)

حــــــملة "الــــــقومــــــة لــــــلسودان"، دعــــــوة لــــــلمواطــــــنني الــــــسودانــــــيني فــــــي جــــــميع أنــــــحاء الــــــعالــــــم 
للمساهمة مالياً من اجل دعم اقتصاد البالد في وقت األزمة.

مـــــــبادرة "الـــــــقومـــــــة لـــــــلسودان" مـــــــن قـــــــبل 
رئيس الوزراء (2020)

وقـــعت الـــحكومـــة الـــسودانـــية االنـــتقالـــية الـــتي يـــقودهـــا املـــدنـــيون فـــي الـــسودان، وقـــعت مـــع 
تـــــحالـــــف مـــــن الجـــــماعـــــات املســـــلحة يـــــسمى الـــــجبهة الـــــثوريـــــة الـــــسودانـــــية ((SRF ) هـــــذه 
االتـفاقـية الـتاريـخية فـي 3 أكـتوبـر 2020 فـي جـوبـا ، جـنوب الـسودان. تـسعى االتـفاقـية 
إلــــى مــــعالــــجة األســــباب الجــــذريــــة لــــلنزاعــــات ونــــتائــــجها ، مــــثل الــــعودة اآلمــــنة والــــطوعــــية 
لـــلنازحـــني والـــالجـــئني إلـــى أراضـــيهم األصـــلية والـــتعويـــضات ، وإجـــالء املســـتوطـــنني غـــير 

الشرعيني ، وتنمية وإعادة إعمار املناطق املتضررة من النزاع. ( 10)

اتفاقية سالم جوبا (2020)
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املؤسسات التي تركز على السودانيني املهاجرين وسوداني الشتات  

 

حكومة السودان 

مكتب رئيس الوزراء 

10اجتمع مكتب رئيس الوزراء  باملغتربني وتشاور معهم حول دورهم في املبادرات السياسية الجديدة. بعض هذه 

االجتماعات بدأها رئيس الوزراء وآخرون استجابة لطلبات املغتربني. 

وزارة شؤون مجلس الوزراء 

وزارة شؤون مجلس الوزراء هي الوزارة الرائدة في اشراك املغتربني في السودان. 

10 ( 10) مل تشمل الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشامل – بقيادة عبدالعزبز الحلو وكذلك جيش تحرير السودان يقيادة عبد 

الواحد النور.
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 مكتب رئيس الوزراء

 وزارة املالية وزارة العمل

االستثمارات

وزارة الشئون الخارجية   وزارة التخطيط وزارة الصحة
 االقتصادي

 وزارة الشئون الخارجية

 جهاز تنظيم شؤون السودانيني
 SSWA بالخارج

http://www.sudan.gov.sd/index.php/en/
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 SSWA جهاز تنظيم شؤون السودانيني بالخارج

األمـــانـــة الـــعامـــة لـــلسودانـــيني الـــعامـــلني بـــالـــخارج SSWA هـــي جـــهاز وزاري فـــرعـــي داخـــل وزارة شـــؤون مجـــلس الـــوزراء، 
مــسؤولــة عــن شــؤون املــغتربــني ووضــع الــسياســات وتــنسيق خــدمــات املــغتربــني. تــوفــر األمــانــة الــعامــة لــلسودانــيني الــعامــلني 
بـالـخارج SSWA مـركـزاً للخـدمـة الـشامـل لـلسودانـيني املـغتربـني وخـدمـات إلـكترونـية لـلمهاجـريـن فـي الـخارج، مـثل بـطاقـات 

الهوية واملساهمة الوطنية ودفع الزكاة ومعلومات عن االستثمار وفرص نقل املهارات واألنشطة الثقافية والتراثية. 

أنـشأت األمـانـة الـعامـة لـلسودانـيني الـعامـلني بـالـخارج SSWA مـركـز الـسودان للهجـرة والـتنمية والـدراسـات الـسكانـية فـي 
عــام 2019 إلجــراء الــبحوث ومــراقــبة تحــركــات الــسكان مــن وإلــى الــسودان واســتكشاف اآلثــار االقــتصاديــة واالجــتماعــية 

والنفسية والصحية واألمنية.  

وزارة الشئون الخارجية 

هـناك تـوقـع عـام بـأن الـبعثات الـدبـلومـاسـية سـيكون لـديـها روابـط اتـصال أفـضل مـع الـسودانـيني فـي الشـتات. إال أن ذلـك 
يـتطلب بـناء الـثقة فـي وجـودة قـدرات الـبعثات الـدبـلومـاسـية. تـم اإلبـالغ عـن تـجارب إيـجابـية فـي بـعض املـواقـع فـي الـخارج، 

مما يعكس التغيير املتوقع بعد الثورة. 

وزارة العمل 

11أنــشأت وزارة الــعمل MoLAR  جــنبًا إلــى جــنب مــع وزارة الــتنمية االجــتماعــية، وحــدة تــنسيق إلشــراك املــغتربــني.11 

وقــبل ذلــك، كــانــت هــناك مــحاولــة ســابــقة فــي وزارة الــعمل والــتنمية االجــتماعــية الــسابــقة إلنــشاء وحــدة تــنسيق فــي وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية لالستفادة من خبرة السودانيني في الشتات في املؤسسات الحكومية. 

وزارة الصحة 

نــظرًا لــجائــحة كــورونــا COVID-19 ، هــناك مــشاركــة مســتمرة مــن قــبل وزارة الــصحة، مــن خــالل إجــراء اتــصاالت مــع 
مـكتب رئـيس الـوزراء ووزيـر الـصحة ووحـدة الـصحة الـعاملـية فـي وزارة الـصحة. بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، تـقدم أطـباء الشـتات 

السوداني أيًضا بالعديد من املبادرات ، على سبيل املثال متطوعو الصحة في السودان. 

 تصدر وزارة العمل والعالقات العامة تصاريح العمل للوافدين ، وتتلقى طلبات التوظيف من السفارات وما إىل ذلك.(11) 

  11



 ملخص سياسات: خارطة طريق ملشاركة املغتربني في الشأن السوداني| أغسطس ٢٠٢١  

وزارة املالية والتخطيط االقتصادي 

سوف تلعب وزارة املالية والتخطيط االقتصادي دوراً حاسماً في مجال االستثمارات وتسهيل إرسال الحواالت. 

خارطة طريق ملشاركة املغتربني: الفرص والتحديات 

ملاذا تريد الحكومة السودانية إشراك سودانيي الشتات؟ هناك عدة أسباب: أوالً، لقد حظيت الثورة بدعم كبير من 
املغتربني والحكومة تدرك ذلك؛ ثانيًا، تجعل األزمة املالية الحالية في السودان من الدعم املالي للمغتربني أمرًا بالغ 

األهمية. ثالثًا، رئيس الوزراء والعديد من الوزراء وغيرهم من كبار املسؤولني هم أنفسهم من سودانيي الشتات؛ ورابعا 
وأخيرًا، في حني أن الحكومة لديها مشاريع ، إال أنها ال تملك القدرة على تنفيذها. في حني يتمتع املغتربون بالخبرة 

الالزمة لدعم الحكومة في بناء وتنفيذ مثل هذه املشاريع. ولكن ال تزال هناك أسئلة حول أفضل الطريق الستخدام 
املغتربني وما هي احتياجات الحكومة من سودانيي الشتات وكيف يمكن مواءمة هذه االحتياجات مع تطلعات 

املغتربني. كما أن هناك تحد كبير في إعادة تأسيس القطاع العام كجزء من اإلصالحات الجارية في البالد. 

التشاور من اجل بناء أساس متني للتنفيذ الفعال 

يجب أن تكون عملية التشاور مع املغتربني تبادل ثنائي االتجاه بني املهارات واألفكار التي تحتفي بالتنوع السوداني. 
ويجب أن تكون عملية عادلة وشاملة. ويجب أن يكون لها أهداف وغايات واضحة، باإلضافة إلى التواصل الشفاف 

بشأن للنتائج والتنفيذ التسليم. تعتبر عملية استشارة املغتربني ضرورية لتصميم ورسم خرائط فعالة. يجب أن تكون 
املشاريع االستشارية شاملة ومنصفة قدر اإلمكان وأال تكون بدوافع سياسة فقط. 

رسم خرائط ديناميكية لسودانيي الشتات 

يجب أن تكون عمليات رسم خرائط الشتات ديناميكية وكأنشطة مستمرة  كما يجب أن ال تكون ملرة واحدة. ففي 
السودان يعد هذا أمراً مهماً، نظرًا لوجود مشكالت حول الحوكمة وإدارة املعلومات وحماية البيانات ومشاركة 

البيانات. 

مشاركة سودانيي الشتات كمبادلة 

تركز معظم السياسات الحالية على التحويالت وتنظر إلى املغتربني كمساهمني. ومع ذلك، وإلى جانب ما يمكن أن 
تكسبه الحكومة من سودانيي الشتات، من الضروري أيًضا النظر في ما يمكن أن تقدمه لهم الحكومة من حيث 

الفرص والخدمات. 

ضمان املساواة في الوصول إلى مجتمعات الشتات املتنوعة واملشاركة معها 

تركز الحكومة حاليًا على طبقة اجتماعية محددة وخلفية تعليمية، وأحيانًا على نوع الجنس (عادة من الذكور). وذلك 
من اجل تسخير مساهمات سودانيي الشتات (املالية في املقام األول). ومع ذلك، فإن ضمان املشاركة مع جميع 

شرائح الشتات السوداني، أمر بالغ األهمية لتحقيق الشمولية والنجاح. 

يجب أن تقر سياسات املشاركة بأن دوافع املشاركة متنوعة وتتجاوز السياسة ويمكن أن تشمل املصالح الفردية مثل 
االستثمار واالستشارات والتسوية وكذلك تعريف األجيال الثانية والالحقة بالدولة. باإلضافة إلى ذلك، تواجه األجيال 

الثانية واألجيال الالحقة قضايا اللغة والهوية، مما يثير تساؤالت حول كيفية توليد االهتمام وااللتزام وسط هذين 
الجيلني. 

  12



 ملخص سياسات: خارطة طريق ملشاركة املغتربني في الشأن السوداني| أغسطس ٢٠٢١  

دعم العودة املؤقتة والدائرية والدائمة إلى السودان 

تــختلف مــسألــة الــعودة بــالنســبة ألجــيال الشــتات األول والــثانــي والــالحــق. قــد يــواجــه أولــئك املهــتمون بــالــعودة عــوائــق فــي 
الـــتعامـــل مـــع الـــسودان والـــعودة إلـــيه. أشـــار أعـــضاء فـــريـــق الـــعمل إلـــى مخـــططات نـــقل املـــهارات TOKTEN أو الـــعودة 
املـؤقـتة لـلمواطـنني املـؤهـلني (TRQN) الـتي تـتطلب تـطابـق مـهارات الـعائـديـن املـؤهـلني مـن الشـتات مـع املـؤسـسات الـوطـنية 
ذات الــــــصلة فــــــي الــــــسودان (أو بــــــلدان املــــــنشأ األخــــــرى) ملــــــدة عــــــام إلــــــى عــــــامــــــني كــــــمتطوعــــــني (تــــــغطي نــــــفقات ســــــفرهــــــم 
وإقـــامـــتهم) ). بـــصرف الـــنظر عـــن تـــكلفة هـــذه الـــبرامـــج ، نـــظرًا ألن الـــحصول عـــلى الـــتمويـــل يـــمثل تحـــديًـــا ، فـــقد ال يـــكون 
الـتموضـع بهـذا الـطول مـناسـباً ملـهنيي الشـتات الـذيـن لـديـهم الـتزامـات عـائـلية ومـالـية فـي بـلدان االسـتيطان. لـذا يـجب أن 

تكون هناك مجموعة أكبر من خيارات العودة قصيرة وطويلة األجل للعائدين من الشتات. 

قـضية املـواطـنة أمـر بـالـغ األهـمية. قـد يـضطر بـعض املـغتربـني إلـى الـعودة إلـى الـسودان إذا لـم يـكن لـديـهم جـنسية ثـانـية. 
وبالتالي ، يجب أيًضا النظر في حاالت العودة الطوعية وغير الطوعية إلى السودان. 

بناء الثقة 

يــجب أن تُظهــر الــحكومــة دعــمها لــسودانــيي الشــتات بــطرق غــير نــقديــة ، حــيث أنــه مــن الــضروري إشــراك املــغتربــني فــي 
تـنمية الـبالد ودعـمهم. االهـتمام املـتزايـد مـن جـانـب الـحكومـة أمـر مُـلهم لـلعائـديـن، لـكن املـساهـمات يـجب أن تـسير فـي كـال 
االتــجاهــني. بــعد الــثورة ، حــاول أعــضاء الشــتات املــساهــمة بــشكل أكــبر فــي تــنمية الــسودان ، وعــملت املــشاركــة الــحكومــية 
واملـــدنـــية بجـــد الســـتيعاب هـــذه الـــجهود. فـــي الـــوقـــت الـــحالـــي ، تـــتمتع الـــحكومـــة بـــقدرة محـــدودة عـــلى اســـتيعاب مـــشاركـــة 

املغتربني من خالل األنظمة الحالية. 

ومــع ذلــك ، ال تــزال هــناك حــاجــة ملــزيــد مــن مــبادرات الــتواصــل واملــشاركــة. فــالــعالقــات املــبنية عــلى الــثقة، تــسمح لــلمغتربــني 
باملساهمة باملعرفة الحيوية والخبرة والوقت. لذلك فإن التشاور الفعال مع املغتربني سيكون حاسماً لبناء الثقة. 

زيادة القدرات على التطوير وتقديم سياسة فعالة إلشراك املغتربني 

قــول الــوعــود أسهــل مــن تــرجــمتها إلــى واقــع. املــشاركــة الــحالــية الــخاصــة بــاملــغتربــني، والــتي تــعني املــوارد واملــعرفــة، ســوف 
تـتبدد بسـرعـة. ملـعالـجة هـذه الـفجوة ، تـحتاج الـحكومـة إلـى االنـتقال مـن االعـتراف بـأهـمية مـشاركـة املـغتربـني، إلـى الـسعي 
لـزيـادة قـدرتـها عـلى تـصميم وتـنفيذ سـياسـة فـعالـة عـبر الـحكومـات. يـجب عـلى املـانـحني الـذيـن يحـرصـون عـلى دعـم حـكومـة 

السودان، إشراك املغتربني بشكل فعال وااللتزام بتمويل جهودهم على أكمل وجه ممكن ملعالجة هذه الثغرات. 

تـأطـير سـياسـات إشـراك سـودانـيي الشـتات وفـقاً لـلسياسـات الـوطـنية والـدولـية واإلقـليمية 
الرئيسية 

أي سـياسـة تـخص املـغتربـني، يـجب أن تـكون مـتكامـلة وجـزًءا مـن الـسياسـات الـوطـنية والـدولـية واإلقـليمية الـرئـيسية. فـيما 
يلي السياسات الرئيسية التي يمكن لحكومة السودان اتباعها. 
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تــضم مــنطقة الــتجارة الحــرة لــلقاريــة األفــريــقية 5 (AfCFTA) فــي عــضويــتها 
28 دولــة اعــتبارًا مــن عــام 2018 ، وتــم إنــشاؤهــا بــموجــب اتــفاقــية الــتجارة الحــرة 
اللــقاريــة األفــريــقية بــني 54 مــن دول االتــحاد األفــريــقي الــبالــغ عــددهــا 55 دولــة. 
مـــنطقة الـــتجارة الحـــرة هـــي األكـــبر عـــاملـــياً مـــن حـــيث عـــدد الـــدول املـــشاركـــة مـــنذ 
تـــشكيل مـــنظمة الـــتجارة الـــعاملـــية. تـــتطلب االتـــفاقـــية مـــبدئـــيًا مـــن األعـــضاء إزالـــة 
الـتعريـفات الجـمركـية مـن 90 فـي املـائـة مـن السـلع ، مـما يـسمح بحـريـة الـوصـول 

إلى السلع والبضائع والخدمات في جميع أنحاء القارة.

مــنطقة الــتجارة الحــرة لــلقاريــة األفــريــقية 
(AfCFTA) (2018)

مــــن بــــني أهــــداف GCM الـــــبالــــغ عــــددهــــا 23 ، هــــناك هــــدفــــان يــــركــــزان بــــشكل 
صريح على الذين يعيشون خارج أوطانهم األصلية: 

الهــدف 19: تــهيئة الــظروف لــلمهاجــريــن مــن اجــل املــساهــمة الــكامــلة فــي الــتنمية 
املستدامة في جميع البلدان. 

يـعد الهـدف 19 مـهًما ألنـه يـؤكـد عـلى أنـه يـمكن تـمكني املـهاجـريـن واملـغتربـني"مـن 
املـــشاركـــة فـــي تـــحقيق الـــتنمية املســـتدامـــة. ومـــع ذلـــك ، فـــإن جـــوهـــر هـــذا الهـــدف 
مــخفي فــي الــفقرة 35 (ح) ، الــتي تــدعــو الــحكومــات إلــى إنــشاء مــشاركــة بــناءة 

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة "من خالل تسهيل الطرائق املرنة". 
  

الهــــدف 20: تــــعزيــــز الــــتحويــــل عــــبر طــــرق أســــرع وأكــــثر أمــــانًــــا وارخــــص بــــالنســــبة 
للتحويالت وتعزيز الشمول املالي للمهاجرين. 

يــعتبر الهــدف 20 بــالــغ األهــمية لــتقليل تــكلفة الــتحويــالت املــالــية والــعقبات الــتي 
تــعترضــها. فــي حــالــة الــسودان ، فــإن الــعقوبــات وإدراج الــبالد فــي قــائــمة الــدول 

الراعية لإلرهاب، جعلت إرسال واستقبال التحويالت املالية أمرًا صعبًا. 

املـــــــنظمة الـــــــدولـــــــية لـــــــالتـــــــفاق الـــــــعاملـــــــي 
(2018)  (GCM) ...للهجرة

تــــعترف أهــــداف الــــتنمية املســــتدامــــة بــــاملــــساهــــمة الــــحاســــمة للهجــــرة فــــي تــــحقيق 
الـــــتنمية املســـــتدامـــــة ، وبـــــالـــــتالـــــي ، ظهـــــرت الهجـــــرة فـــــي صـــــلب ســـــياســـــة الـــــتنمية 
الـعاملـية ألول مـرة. وعـليه ، فـإن الـطبيعة مـتعددة الـتخصصات والـشامـلة ألهـداف 
الـــتنمية املســـتدامـــة تـــوفـــر إطـــارًا مـــفيًدا لـــتقييم وتـــعزيـــز الهجـــرة والـــتنمية. وتـــعمل 
أهــــداف الــــتنمية املســــتدامــــة أيــــًضا عــــلى تــــسهيل املــــشاركــــة عــــالــــية املســــتوى مــــن 
املــؤســسات الــعاملــية والــدول األعــضاء فــي األمــم املتحــدة ، مــما يــعني أن أجــندة 

الهجرة والتنمية لديها مجال أكبر لالستفادة من الدفع العاملي والتنفيذ. 

أهداف التنمية املستدامة 
 (2015) 

تــتحقق رؤيــة مــشاركــة املــغتربــني فــي أجــندة 2063 لــالتــحاد األفــريــقي ، بــما فــي 
ذلـك دعـوة جـميع الـدول األعـضاء إلـى أن يـكون لـديـها بـرنـامـج مـزدوج لـلمواطـنني 
وتـــسهيل مـــساهـــمة املـــغتربـــني فـــي تـــعزيـــز الشـــراكـــة الـــدولـــية لـــالتـــحاد األفـــريـــقي. 
يــتحقق هــذا االلــتزام فــي مــديــريــة املــواطــنني والشــتات ((CIDO ، املــسؤولــة عــن 
تــنفيذ مــشاركــة االتــحاد األفــريــقي مــع الــجهات الــفاعــلة غــير الــحكومــية مــن خــالل 

إشراك املغتربني واملجتمع املدني. 

جـــــدول أعـــــمال االتـــــحاد األفـــــريـــــقي 2063 
.(2013)

تـــــقر خـــــطة الـــــعمل والشـــــراكـــــة اإلســـــتراتـــــيجية املشـــــتركـــــة بـــــني إفـــــريـــــقيا واالتـــــحاد 
األوروبــي ، الــتي تــم تــبنيها فــي لشــبونــة فــي عــام 2007 ، تــقر بــاملــكانــة الــخاصــة 
لــــلمغتربــــني فــــي كــــل مــــن الــــبلدان املســــتقبلة والــــبلدان األصــــلية مــــن حــــيث إدخــــال 
أمـوال كـبيرة وكشـريـك إنـمائـي عـلى املسـتويـني الـوطـني واإلقـليمي. وتـعرب خـطة 
الـــــــعمل عـــــــن رغـــــــبتها فـــــــي أن يـــــــعمل املـــــــغتربـــــــون كـــــــمصدر لـــــــلمعلومـــــــات مـــــــصمم 
لـــــالســـــتجابـــــة لـــــالحـــــتياجـــــات الـــــحقيقية لـــــلناس ، والـــــتصدي لـــــلمخاطـــــر املـــــرتـــــبطة 

بالهجرة غير النظامية والتحديات املرتبطة باالندماج في البلدان املضيفة. 

الشـــــراكـــــة اإلســـــتراتـــــيجية بـــــني إفـــــريـــــقيا 
واالتحاد األوروبي وخطة العمل (2007)
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التوصيات 
يـمكن أن يـشكل مـهاجـري الشـتات قـنوات مـفيدة لـلحكومـات فـي بـلدان املـنشأ. وبـالـتالـي ، يـتعني عـلى صـانـعي الـسياسـات 
فــي الــسودان ودول االســتيطان والــجهات الــفاعــلة األخــرى الــنظر إلــى مــا هــو أبــعد مــن املــكاســب قــصيرة املــدى. ال يــنبغي 
لـــلسياســـات والـــتدخـــالت الـــبرنـــامـــجية أن تـــنظر ملـــهاجـــري الشـــتات كمجـــموعـــة واحـــدة مـــتجانـــسة. وبـــدالً مـــن ذلـــك يـــتعني أن 
تــفصل بــني احــتياجــات األجــيال املــختلفة ، واألجــناس ، والخــلفيات االجــتماعــية واالقــتصاديــة ، ومــا إلــى ذلــك. بــاإلضــافــة 
إلـــى ذلـــك ، تـــحتاج الـــحكومـــات إلـــى رؤى وطـــموحـــات أكـــبر ولـــلسعي ألهـــداف عـــلى املـــدى الـــطويـــل. كـــما يـــنبغي التخـــطيط 

ملشاركة املغتربني من أجل حماية االستثمارات املستقبلية. 

حــــيث أن كــــل ســــياق يــــختلف عــــن اآلخــــر، فــــإنــــه ال تــــزال هــــناك بــــعض الــــعناصــــر األســــاســــية الــــتي يــــجب عــــلى صــــانــــعي 
السياسات أخذها في االعتبار عند النظر في مشاركة املغتربني. 

توصيات ألصحاب املصلحة املحددين 

األولـويـة (قـصيرة 
أو مــــــــتوســــــــطة أو 

طويلة املدى)
التوصيات أصحاب املصلحة

على املدى 
القصير وضع سياسات شاملة للمغتربني وخطة عمل 

وضــع ســياســات وخــطة عــمل شــامــلة عــبر الــحكومــات لــلمغتربــني ▪
كأولوية. 

إجــــراء تــــقييم الحــــتياجــــات الــــهياكــــل الــــقائــــمة الــــتي تــــتعامــــل مــــع ▪
املـغتربـني لـدعـم املـوارد الـكافـية مـن أجـل تـنفيذ أي سـياسـة وخـطة 

عمل الحقة. 
مـراجـعة الـسياسـات الـحالـية لـضمان تـوافـقها مـع األطـر الـوطـنية ▪

واإلقـليمية والـدولـية ذات الـصلة ، مـثل أهـداف الـتنمية املسـتدامـة 
وأجندة االتحاد األفريقي لعام 2063. 

 هــــناك حــــاجــــة إلــــى نــــموذج مــــتكامــــل ، مــــع مجــــموعــــة فــــنية تــــمثل ▪
مــــختلف أصــــحاب املــــصلحة فــــي الــــسودان ، وال ســــيما املجــــلس 

التنفيذي. 

حكومة السودان
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على املدى 
القصير توسيع نطاق االتصاالت املركزية متعددة اللغات 

تتواصل بعض البلدان مع املغتربني بشكل رئيسي من خالل ▪
موقع تفاعلي متعدد اللغات مرتبط بمختلف املعاهد الوطنية ، 

مثل وزارة املالية ووزارة الشؤون االجتماعية. وبالتالي ، يمكن 
للمغتربني التواصل أثناء وجودهم في الخارج. في مثال 

آخر ، تقدم البلدان الدعم للمغتربني عبر وكالة واحدة ، مثل 
وزارة املالية. في الواقع ، أنشأت وزارة التنمية االجتماعية 

السودانية وجهات أخرى مكتبًا لسودانيي الشتات في 
الخارج ، كما هو الحال في تونس. 

باإلضافة إلى ذلك ، تعزيز التنسيق املباشر مع املجتمعات ▪
وزيادة التآزر والشراكات مع أصحاب املصلحة املعنيني. 

ويشمل ذلك توفير معلومات مناسبةو ثقافية ويمكن الوصول 
إليها في الوقت املناسب. 

حكومة السودان

على املدى 
القصير أنشاء "نظام الناقذة الوادة" لتقديم الخدمات إلى املغتربني 

مـن الـضروري وجـود وحـدة مـركـزيـة تـابـعة ملـكتب رئـيس الـوزراء ألنـها سـتوفـر 
الـــــــقيادة والـــــــتوجـــــــيه و (نـــــــأمـــــــل) الـــــــتنسيق الـــــــفعال بـــــــني مـــــــختلف أصـــــــحاب 
املــصلحة ، مــما قــد يــعوض الــبيروقــراطــية وغــيرهــا مــن التحــديــات املــختلفة. 
مـن املـهم أن تـشارك جـميع الـوزارات ذات الـصلة وأن تـكون هـناك شـفافـية 
حـول أنشـطة كـل مـنها وكـيفية تـرابـطها. مـرة أخـرى ، يـعتبر الـتنسيق مـفتاح 

نجاح مشاركة املغتربني. 

حكومة السودان
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على املدى 
القصير مراجعة الهيكل الحالي ملشاركة املغتربني 

هــناك حــاجــة لــبناء الــقدرات ورفــع مســتوى املــهارات فــي مــختلف الــوزارات 
وفـــي األمـــانـــة الـــعامـــة لـــلسودانـــيني الـــعامـــلني فـــي الـــخارج مـــن اجـــل تـــحقيق 
أقــــــصى اســــــتفادة مــــــن مــــــشاركــــــة املــــــغتربــــــني. تــــــشمل االحــــــتياجــــــات جــــــمع 
الـبيانـات والتحـليل اإلحـصائـي ومـشاركـة الـبيانـات والـبحث والـدراسـة. عـلى 
سـبيل املـثال ، تـحتاج األمـانـة الـعامـة لـلسودانـيني الـعامـلني فـي الـخارج ألن 
تــــخضع لــــتقييم االحــــتياجــــات ومــــراجــــعة هــــيكل الــــحوكــــمة لــــبناء الــــثقة فــــيها 
وتـــوســـيع نـــطاق مـــشاركـــتها الـــرئـــيسية بـــما يـــتجاوز املـــهاجـــريـــن الـــسودانـــيني 
فـي الخـليج. أيـضا ، وتـحتاج أيـضاً لـبناء قـدرتـها الـبحثية. لـذلـك ، مـن املـهم 

وجود نافذة موحدة شاملة تقدم خدمة شاملة، فاملحورية مهمة. 

يـــــجب أن يـــــكون الـــــرصـــــد والـــــتقييم والـــــتعلم جـــــزًءا ال يتجـــــزأ مـــــن مـــــشاركـــــة 
املـــــغتربـــــني. عـــــلى ســـــبيل املـــــثال ، يـــــمكن إنـــــشاء وحـــــدة أو مجـــــلس مســـــتقل 
ملـراقـبة أداء أي هـيئة مـركـزيـة ملـشاركـة املـغتربـني ، مـن خـالل مـرفـق الـتغذيـة 
الــراجــعة (مــن خــالل مــوقــع ويــب وتــطبيق ومــا إلــى ذلــك). عــالوة عــلى ذلــك ، 
فـــإن املـــعدات واملـــرافـــق الـــرقـــمية مـــطلوبـــة لتحســـني االتـــصال بـــني املـــغتربـــني 
وبــــلد املــــنشأ. يــــجب أن يــــمتد هــــذا أيــــًضا لــــيشمل الــــبعثات الــــدبــــلومــــاســــية ، 
لـيكون الـتقييم ، وتـماريـن تـقييم االحـتياجـات ، وبـناء الـثقة فـي املـؤسـسات 

الحكومية من بني واجباتها. 

حكومة السودان

على املدى 
املتوسط 
والطويل

انظر إلى ما هو أبعد من التركيز على املال 

يـبدو أن الـتحويـالت وكـيف يـمكن "الـتقاطـها" هـي الهـدف الـنهائـي لـلعديـد 
مـن الـبلدان األصـلية ، لـكن هـذا مجـرد تـفكير قـصير املـدى. يـجب أن تـفكر 
الــــحكومــــات بــــشكل أوســــع ، حــــيث يــــتم إرســــال الــــتحويــــالت املــــالــــية بــــشكل 
أســـاســـي مـــن قـــبل الـــجيل األول مـــن الشـــتات وتـــنخفض بـــشكل كـــبير بـــني 

األجيال الثانية واألجيال الالحقة. 

حكومة السودان

على املدى 
املتوسط 
والطويل

ضمان املشاركة بني األجيال 

يــحتاج صــانــعو الــسياســات إلــى الــتفكير فــي الــعالقــة بــني األجــيال ضــمن 
نــظرتــهم ملــشاركــة املــغتربــني - وهــذا شــيء مــفقود فــي الــعديــد مــن األنشــطة 
والخــــطط الــــجاريــــة حــــالــــيًا. كــــيف يــــتعامــــل الــــجيل األول مــــع الــــجيل الــــثانــــي 
واألجـيال الـالحـقة؟ هـل يـمكن أن تـمتد املـشاركـة إلـى مـا هـو أبـعد مـن مجـرد 
تــأطــيرهــا عــلى أنــها "واجــب"؟ مــا الــذي يــمكن أن يــقدمــه صــناع الــسياســة 

للمغتربني في املقابل؟

حكومة السودان 

مــنظمات ســوانــيي 
الشتات 

املـــنظمات الـــدولـــية 
واالقليمية
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على املدى 
املتوسط 
والطويل

االعتراف بتنوع الشتات 

مــن األهــمية بــمكان إجــراء تــواصــل مــنتظم ومــباشــر مــع املــهاجــريــن - بــما 
فـي ذلـك الـعمال والـعامـلون لـحسابـهم الـخاص - فـيما يـتعلق بـتدابـير دعـم 
االقــتصاد والــعمالــة. يــجب أيــًضا الــتأكــد مــن تــوســيع الحــمايــة لــلمهاجــريــن 

غير النظاميني في الحصول على الخدمات الصحية وغيرها. 

حـــــتى اآلن ، كـــــان الـــــتركـــــيز عـــــلى الـــــجيل األول مـــــن الشـــــتات مـــــن املـــــناطـــــق 
النهـــريـــة فـــي الـــسودان ، وغـــالـــبًا مـــا يـــكون الـــذكـــور الـــحاصـــلني عـــلى تـــعليم 
عــــاٍل. ولــــكن مــــاذا عــــن أولــــئك الــــذيــــن ال تــــتناســــب حــــاالتــــهم مــــع هــــذا املــــلف 
الــشخصي ، والــذيــن هــم مــن األطــراف ، ولــيس لــديــهم تــعليم جــامــعي ، أو 
هــم الــجيل الــثانــي والــجيل الــالحــق مــن الشــتات املــرتــبطني بــأفــكار وهــويــات 
أوســع؟ عــلى ســبيل املــثال ، هــناك اتــجاه مــتزايــد للهجــرة بــني الــنساء عــلى 
مسـتوى الـعالـم. ملـاذا نحـد مـن مـعرفـتنا وخـبراتـنا مـن خـالل عـدم اسـتخدام 
املـــــزيـــــد مـــــن الـــــبيانـــــات الـــــكمية والـــــنوعـــــية املـــــصنفة؟ يـــــتعني عـــــلى صـــــانـــــعي 
الــسياســات الــتأكــد مــن أن الــسياســات والــبرامــج تــلبي احــتياجــات وفــروق 

مختلف أفراد ومجتمعات الشتات. 

حكومة السودان 

مــنظمات ســوانــيي 
الشتات 

املـــنظمات الـــدولـــية 
واالقليمية 

على املدى 
القصير 
واملتوسط 

على املدى 
القصير 

إنـــشاء مـــظلة شـــامـــلة عـــلى مســـتوى الـــبلد أو اإلقـــليم ملـــنظمات ومجـــموعـــات 
املــــــهاجــــــريــــــن / الشــــــتات الــــــسودانــــــيني الــــــتي تجــــــمع األعــــــضاء والشــــــبكات 
األوسـع مـًعا، وذلـك لـلمساهـمة فـي االسـتجابـات عـندمـا يـكون هـناك حـاجـة 

إلى نهج مشترك. 

إنـــــشاء قـــــيادة قـــــويـــــة وتـــــنسيق مـــــتعدد الـــــقطاعـــــات والـــــتأهـــــب واالســـــتجابـــــة 
لــألزمــات فــي جــميع املــجاالت ذات الــصلة - بــما فــي ذلــك الــصحة والــتعليم 
واإلســكان - بــاإلضــافــة إلــى اتــصال الخــدمــات الــحكومــية الــوطــنية واملحــلية 
لــلوصــول إلــى املــجتمعات عــبر بــلدان املهجــر، مــع مــراعــاة الــجنس والــعمر ، 

واإلعاقة. 

مــنظمات ســوانــيي 
الشتات 

حكومات الدول 
املضيفة

على املدى 
القصير 

املشاركة القائمة على األدلة وتحسني جمع البيانات 

يــشكل نــقص الــبيانــات تحــديًــا كــبيرًا ملــشاركــة املــغتربــني. تــعتبر املــعلومــات 
املـتعلقة بـتوزيـع الشـتات ، والخـلفية الـديـموغـرافـية ، واالهـتمامـات ، والـخبرة 
، واملـــهارات أمـــرًا بـــالـــغ األهـــمية لتحـــديـــد مـــعايـــير ســـياســـة املـــغتربـــني وخـــطة 
الــــعمل. هــــناك أيــــًضا نــــقص فــــي الــــبيانــــات عــــلى الشــــبكات النشــــطة حــــول 
مـــشاركـــة املـــغتربـــني. فـــي حـــني أن مجـــموعـــات الشـــتات املحـــددة قـــد أجـــرت 
بـــعض أنشـــطة رســـم الخـــرائـــط ، غـــير أن هـــذه األنشـــطة لـــم تـــكن شـــامـــلة أو 

تعكس تنوع املجتمعات السودانية. 

حكومة السودان 

املـــنظمات الـــدولـــية 
واالقليمية 
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على املدى 
القصير 
واملتوسط

تــقديــر مــجتمعات الشــتات وتجــربــتها الــحية كــأصــحاب مــصلحة أســاســيني 
وشركاء منصفني في تقديم الخدمات. 

إزالـــة الـــحواجـــز واملـــعيقات وإشـــراك مـــجتمعات الشـــتات فـــي صـــنع الـــقرار 
الخاص بالجان التوجيهية وبتنفيذ السياسات. 

تـــوفـــير تـــدفـــقات تـــمويـــلية مـــرنـــة لـــلمنظمات والجـــماعـــات الـــسودانـــية لـــتطويـــر 
واســـــتدامـــــة مـــــبادرات الـــــتأهـــــب واالســـــتجابـــــة والـــــتعافـــــي اإلنـــــسانـــــية، مـــــثل 

االستجابة لـجائحة كورونا COVID-19 وتغير املناخ. 

املـــنظمات الـــدولـــية 
واالقليمية 

من املدى 
املتوسط إلى 

الطويل

النظر إلى ما وراء ثنائية املنشأ وبلدان االستيطان 

لـــقد رأيـــنا بـــالـــفعل أن الـــهويـــات تـــتجاوز ثـــنائـــية األصـــل / بـــلد االســـتيطان. 
عـالوة عـلى ذلـك ، فـإن فـكرة الـدولـة الـقومـية ليسـت املـصدر الـوحـيد لـلهويـة ، 
حــــيث يــــرتــــبط الــــناس عــــبر األجــــيال بــــهويــــات أوســــع. وبــــالــــتالــــي، يــــمكن بــــدء 
مـــشاركـــة املـــغتربـــني مـــن خـــارج هـــذيـــن املـــوقـــعني. عـــلى ســـبيل املـــثال ، يـــمكن 
لــلمؤســسات اإلقــليمية مــثل اآلســيان واالتــحاد األفــريــقي وضــع مخــططات 

للدول األعضاء لوضع سياسات تدعم مشاركة املغتربني عبر الحدود. 

الـــــــحكومـــــــات فـــــــي 
الدول املضيفة 

املـــنظمات الـــدولـــية 
واالقليمية 

على املدى 
الطويل

يــــمكن لــــلحكومــــات تــــحقيق "مــــكاســــب ثــــالثــــية" لــــلمهاجــــريــــن وبــــلدان املــــنشأ 
وبلدان املقصد. 

إن مــــشاركــــة املــــغتربــــني ليســــت فــــقط لــــصالــــح بــــلدان املــــنشأ ، ولــــكن أيــــًضا 
لــــصالــــح بــــلدان االســــتيطان. إن تــــعزيــــز الــــنمو والــــتنمية فــــي بــــلدان املــــنشأ 
يــــــمكن أن يــــــؤدي إلــــــى زيــــــادة فــــــرص عــــــمل الشــــــباب ، عــــــلى ســــــبيل املــــــثال. 
أيـــًضا ، فـــإن وجـــود مجـــموعـــة ســـكانـــية يخـــلق وجـــهات نـــظر مـــختلفة ويـــعمم 

املعرفة ويخلق مساحة ملزيد من األفكار والحلول املبتكرة.  

الـــــــحكومـــــــات فـــــــي 
الدول املضيفة
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 (Shabaka شبكة) خلفية

تـأسسـت (شـبكة Shabaka)عـام 2014 ، وهـي مـنظمة بـحثية واسـتشاريـة يـقودهـا املـغتربـون وتـركـز عـلى الـقيم اإلنـسانـية 
الــخاصــة بــاالســتعداد واالســتجابــة والــتعافــي فــي الشــتات، وذلــك انــطالقــاً مــن الــرغــبة فــي املــساعــدة عــلى مــحاربــة الــظلم 
الـذي يـلحق الـضرر بـمجتمعات بـأكـملها ، ويسـتثنيهم مـن الـتقدم االجـتماعـي واالقـتصادي والـسياسـي، وبـتاًء عـلى ذلـك، 

فإن رؤية (شبكة Shabaka) هي االزدهار واألمن لجميع الناس.  

يظهـر هـذا بـوضـوح فـي جـائـحة COVID-19 ؛ "فـالـعمل املـعتاد"، صـار اآلن أكـثر مـن أي وقـت مـضى ، لـيس جـيًدا بـما 
يـكفي. ال يـمكننا إضـاعـة املـزيـد مـن الـوقـت فـي إحـداث تـغيير عـادل. لهـذا يـجب أن نسـتخدم الشـبكات الـقويـة مـن املـهنيني 
املـــشاركـــني فـــي الـــتنمية الـــدولـــية والـــعمل اإلنـــسانـــي الـــتي أنـــشأهـــا املـــغتربـــون ، بـــما فـــي ذلـــك األجـــيال الـــثانـــية واألجـــيال 

الالحقة. 

يـتألـف فـريـق (شـبكة Shabaka) مـن أكـاديـميني ومـمارسـني ، وهـو يجـلب لـلعمل مـهارات وشـبكات ولـغات وخـبرات مـباشـرة 
من مجتمعات املهاجرين والشتات في أوروبا وإفريقيا والشرق األوسط وآسيا واألمريكتني. 

أعضاء فريق املشروع 

سارة عبد الجليل (مدير املشروع)، سارة بدري، ليلى مونتيرو ، دينيز دميراغ ، بول أسكويث ، بشائر أحمد. 

عمل سابق (لشبكة Shabaka) يتعلق باملغتربني والسودان 

  البحث: دراسة رسم الخرائط حول دور وأوجه النزعة اإلنسانية للشتات األفريقي خالل 
 https://shabaka.org/mapping-study-on-the-role-and-faces-of-african- 

diaspora-humanitarianism-during-covid-19/  

سـلسلة اجـتماعـات املـائـدة املسـتديـرة: هــي ســلسلة مــن االجــتماعــات املــغلقة والــعامــة فــي شــكل املــائــدة املســتديــرة 
تناقش وتتبادل الخبرات حول إنسانية الشتات. هذا هو االجتماعاألول في السلسلة. 

https://shabaka.org/diaspora- :19- الــــــسودان فــــــي بؤرة الــــــتركــــــيز والــــــطريق إلــــــى مــــــا بــــــعد كــــــوفــــــيد
 /humanitarianism-series-sudan-in-focus-and-the-pathway-beyond-covid-19

  
مـشاركـة املـغتربـني فـي أوقـات األزمـات: بـحث حـول أنـماط االسـتجابـة اإلنـسانـية للشـتات فـي لـبنان ونـيبال ونـيكاراغـوا 
https:// .والـــــسودان وأوكـــــرانـــــيا وزامـــــبيا. مشـــــروع شـــــراكـــــة مـــــع مـــــؤســـــسة الشـــــتات الـــــعاملـــــي الـــــتابـــــع لـــــالتـــــحاد األوروبـــــي
diasporafordevelopment.eu/wp-content/uploads/2021/05/Diaspora-Case-Study-Crisis_EN-

 v.3.pdf

تـأثـير COVID-19 عـلى املـجتمعات الـسودانـية فـي املـملكة املتحـدة: مـوجـز سـياسـات يحـدد ويـلخص آثـار وبـاء 
COVID-19 عــلى املــجتمعات الــسودانــية فــي املــملكة املتحــدة ، فــي حــياتــهم الــيومــية وعــالقــاتــهم مــع الــسودان، ويــقدم 
https://shabaka.org/impact-of-covid-19- .أدلــة عــلى الــحاجــة لــدعــم وتــنسيق أفــضل بــني املــجتمعات الــسودانــية

 /on-sudanese-communities-in-the-uk

  22



 ملخص سياسات: خارطة طريق ملشاركة املغتربني في الشأن السوداني| أغسطس ٢٠٢١  

مجموعة خبراء الشتات السوداني 
شــكلت الشــبكة فــرقــة الــعمل هــذه فــي يــونــيو 2021 لــتحقيق شــكل هــيكلي أولــي لــسياســة الــسودان فــي الشــتات مــن قــبل 

خبراء سودانيني لتوجيه املزيد من املحادثات مع أصحاب املصلحة اآلخرين.  

عــقد فــريــق الــعمل املــكون مــن 12 عــضًوا، ثــالث اجــتماعــات بــني يــونــيو ويــولــيو 2021 ونــاقــش املــسارات الــحالــية ملــشاركــة 
املغتربني في السودان، كما وسلط الضوء على التحديات والفرص واألولويات بالنسبة ملشاركة املغتربني في السودان. 

تضمن الفريق: 

ندى عبداملجيد، محمد الشابك، د / أميرة أحمد، د / حاتم محمد املهدي، البروفسور  
منزول عسل، مبارك مامان، نزار حمور، د / ندى م. علي 

 https://shabaka.org :ملزيد من التفاصيل ، يرجى زيارة
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Community Interest Company number: 09332852 

https://www.shabaka.org
https://www.shabaka.org

	ملخص سياسات
	مقدمة
	المراجع

