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تتمثّل أكرث تداعيات الجائحة شـيوعاً يف صعوبة الوصول 	 
إىل الرعايـة الصحيـة، إذ أفـاد املجيبـون أن العائق األبرز 
أمـام وصولهم إىل الرعايـة الصحية املطلوبة هو يف 

عـدم قدرتهم عـى تحّمل التكاليف. 

أعـرب أكـر مـن ثالثـة أربـاع املجيبـن عـن اسـتعدادهم 	 
ألخـذ اللقـاح املضـاد لفـروس كورونـا.

مـن بـن املجموعات املهاجـرة املشـمولة يف البحث، 	 
أكـرث  هـم  املوسـمين  املهاجريـن  العـال  أن  يبـدو 
املجموعـات عرضـة لالسـتغالل، والعمـل دون تقـايض 

األجـر املتوقّـع هـو أكـرث أشـكال االسـتغالل شـيوعاً. 

بـن 	  العالـة  نسـبة  انخفضـت   ،2021 متوز/يوليـه  منـذ 
املهاجرين مبقدار 17 نقطة مئوية مقارنة باملستويات 
نصـف  مـن  أكـرث  يلجـأ  لذلـك،  الجائحـة.  قبـل  املسـّجلة 
اسـراتيجيات  إىل  الطـوارئ  حـاالت  يف  املهاجريـن 

التكيّـف. 

كا يبدو، مل تُأثِّر جائحة كورونا عى التاسك االجتاعي 	 
السـائد بـن املهاجريـن واملجتمعـات املضيفـة. غـر أن 
العـال املهاجريـن املوسـمين واملهاجريـن العابرين 
أكـرث ميـالً إىل اإلبـالغ عـن تعّرضهم املتزايـد إىل الوصم 
أو التمييـز مـن املهاجريـن املقيمـن ألَجـٍل طويـل. وقد 
أشـار املجيبـون أيضـاً إىل تفاقـم العنـف األرسي منـذ 

تفـّي الجائحة. 

عـى 	  املفروضـة  والدوليـة  الداخليـة  القيـود  دفعـت 
التنّقـل املهاجريـن إىل اسـتخدام مسـارات غـر نظامية 

أو أكـرث خطـورة للسـفر.

يلّخـــص موجز السياســـات هذا النتائج الرئيســـية التـــي خلُص إليها تقريـــر املنظمة الدوليـــة للهجرة لعـــام 2022 الذي يســـتعرض التداعيات 
االجتاعيـــة واالقتصادية لجائحة كوفيد-19 عى املهاجرين يف واليتي القضارف وكســـال يف رشق الســـودان1. وانســـجاماً مع إطار مجموعة 
األمـــم املتحـــدة للتنمية املســـتدامة، املعني بتقييم األثـــر االجتاعي واالقتصـــادي املبارش لحالة الطـــوارئ الصحية، يحلّـــل التقرير اآلثار 

املرتبة عن الجائحة اســـتناداً إىل ســـت ركائز: 

ملخص النتائج

الصحة أوال - حاية الخدمات والنظم الصحية خالل األزمة، . 1
حاية األشخاص: الحاية االجتاعية والخدمات األساسية،. 2
االستجابة ا واالنتعاش االقتصادي،. 	
استجابة االقتصاد الكّل و التعاون متعدد األطراف،. 	
التاسك االجتاعي وقدرة املجتمع عى الصمود، و. 	
إمكانية التنّقل2, 	. 	

مواجهة جائحة كوفيد-19 يف ظل حالة من 

عدم االستقرار السيايس واالقتصادي: تجارب 

املهاجرين يف رشق السودان يف أعقاب 

جائحة كوفيد-19
متت صياغة املنتج بشكل مشرك من قبل املكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية للهجرة ملنطقة الرشق األوسط وشال إفريقيا و مصفوفة تتبع النزوح يف السودان
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النتيجة 1

زادت جائحة كوفيد-19 من صعوبة وصول املهاجرين إىل الخدمات 
الصحية.

 

يوفّـــر قانون التأمن الصحي الســـوداين لعـــام 	201 إمكانية االســـتفادة من تغطية التأمن لـــكل من املواطنن الســـودانين واملهاجرين 
والالجئـــن10. لكـــن مـــن الناحية العملية، فحتى األشـــخاص املســـتفيدين من التأمـــن يتكبّدون أحياناً مـــن أموالهم الخاصـــة تكلفة تصل إىل 
0	 يف املائـــة مـــن تكاليـــف الرعاية الصحية، مـــا قد يحـــول دون وصولهم إىل الخدمـــات الطبية الالزمة . وتشـــتّد هـــذه الصعوبات يف 
ظل املشـــاكل الهيكليـــة األخرى التي يُعانيهـــا املهاجرون، مثل الُســـبُل املحدودة للوصـــول إىل املراكز الصحية، واالفتقـــار إىل األدوية 
واإلمـــدادات الطبية الالزمـــة11، ونقص املوظفن الطبيـــن، والركيز األكرب للخدمات الطبيـــة يف املناطق الحرضية12. ففـــي أعقاب الجائحة، 
أشـــار املهاجـــرون إىل أن عدم قدرتهم عـــى تحّمل تكاليف الخدمات الطبية من أبـــرز التحديات أمام وصولهـــم إىل الرعاية الصحية، يليها 
إغـــالق املرافـــق الصحية يف ســـياق تدابر اإلقفال الراميـــة إىل احتواء الجائحة. كا أن خـــوف املهاجرين غر النظاميـــن من التعّرض إىل 

االعتقـــال، أو االفتقـــار إىل الوثائق القانونية الالزمـــة، أو الحواجز اللغوية مـــن التحديات األخرى التـــي يواجّها املهاجرون.

التوصيات
ملعالجـــة الشـــواغل املتعلّقة بالقدرة عـــى تحّمل التكاليف، عـــى املنظات املعنية مبســـاعدة املهاجرين يف الســـودان أن تدعو إىل 
زيـــادة الدعـــم املخّصـــص لتكاليـــف الرعاية الصحيـــة. يتوافق ذلك مع الهـــدف 15 من أهداف االتفـــاق العاملي من أجـــل الهجرة اآلمنة 
واملنظمـــة والنظامية، الذي يلتزم بتيســـر حصـــول جميع املهاجرين عى الخدمات األساســـية، بـــرف النظر عن وضعهـــم القانوين	1. 

ويف ظـــل املـــوارد املحدودة للحكومة، يجـــب تعزيز الجهود الرامية إىل جمع وتحليـــل البيانات الخاصة باملـــؤرّشات الصحية، وذلك إلعطاء 
األولويـــة إىل املجـــاالت األكرث حاجـــة إىل التمويل، وإعـــادة توزيع اإلمدادات الطبيـــة، وانتداب موظفـــي الرعاية الصحية	1. ومع اســـتمرار 
هجرة الســـودانين العاملـــن يف مجال الرعاية الصحية، ميكن العمل عى توســـيع نطاق مشـــاركة املغربن للنهـــوض باملهارات الفنية 

للموظفـــن داخل البالد، ومعالجة أوجه القصور األساســـية التي تشـــوب ســـوق العمل	1.
2

يف محاولـــة للحّد من انتشـــار جائحـــة كوفيد-19 يف أنحاء البـــالد، فرضت حكومة الســـودان يف آذار/مارس 2020 مجموعـــة من القيود عى 
الســـفر أفضت إىل تعطيل إمكانية التنّقل عى املســـتويات املحلية و الدولية	. يف الشـــهر التايل، أُرِفقت هذه القيود بإغالق عام اســـتمر 
حتـــى أيلول/ســـبتمرب 2020، حن اتجهت الحكومة بعدهـــا اىل التخفيف التدريجي للتدابـــر الرامية إىل احتواء الجائحـــة	. ويعكس تطّور جائحة 
كوفيـــد-19 يف الســـودان االتجاهات املســـّجلة يف أماكن أخـــرى من العامل. اتضـــح أن التحديات الخاصـــة بالبالد، والتدابر املتّخـــذة للحّد من 
تفـــّي الفـــروس، زادت من حّدة التأثـــرات املرتّبة عن حالـــة الطوارئ الصحيـــة. فإىل جانب انتشـــار الفروس، واجهـــت واليتي القضارف 
وكســـال العديد مـــن األزمات األخرى، منها انتقال الســـلطة بعد عـــام 2018، وارتفاع معّدالت التضّخم، وغياب االســـتقرار الناجـــم عن النزاع يف 

إقليـــم تيغـــراي، واألرضار الناتجة عن تغّر املنـــاخ والتدهور البيئي7.

ُجمعـــت البيانات الالزمة لهذا التقرير من خالل مســـح كّمي أُجـــري لـ 7	9 مهاجراً بالغاً )		 يف املائة منهم ذكـــور، و 		 يف املائة من اإلناث، 
و 7	 ممـــن تـــراوح أعارهم بـــن 	2 و 0	 عاماً(، وعدد مـــن املقابالت املنّفـــذة يف حزيران/يونيو ومتوز/يوليو من عـــام 2021 مع 0	 مخرباً 
رئيســـياً، مبن فيهم مســـؤولون حكوميـــون وعاملون يف املجال اإلنســـاين ويف مجال الرعايـــة الصحية. وبحكم موقـــع واليتي القضارف 
وكســـال الرشقيتـــن عى حدود إثيوبيـــا وإريريا، فإن جميع املهاجرين املشـــمولن يف املســـح تقريباً من مواطني هذيـــن البلدين )		 يف 
املائـــة منهـــم من مواطنـــي إثيوبيا و 		 يف املائة مـــن مواطني إريريـــا(. وبالنظر إىل تنّوع أمنـــاط الهجرة وتدفقـــات الهجرة املختلطة 
واملعقـــّدة الوافـــدة إىل هاتن الواليتن، تُصنِّـــف نتائج التقرير املهاجرين الدوليـــن إىل فئات ثالث: 1( املهاجرون لفـــرات طويلة، أّي أولئك 
الذين يعيشـــون يف الســـودان منذ أكرث مـــن عام واحد؛ 2( املهاجرون العابرون الذين يســـعون إىل االســـتقرار يف بلد ثالـــث8, 9و 	(، العال 
املهاجرون املوســـميون املشـــاركون يف حركات الهجرة الدائرية بن الســـودان وبلد املنشـــأ لفرة معيّنة من الســـنة. وهنا، تجدر اإلشارة 
إىل أن العيّنة املختارة لهذا التقرير ال تشـــمل طالبي اللجوء والالجئن املســـّجلن لدى مفوضية األمم املتحدة الســـامية لشـــؤون الالجئن 

)مفوضية شـــؤون الالجئـــن(، لكن قد يكون بعـــض املجيبن من املهاجريـــن الذين يعتزمون طلـــب الحاية الدولية.

كذلـــك، صيغـــت التوصيات الصادرة عن موجز السياســـات هذا مبا يتّســـق مـــع األهداف الرئيســـية لالتفاق العاملي من أجـــل الهجرة اآلمنة 
والنظامية	. واملنظمة 



 

النتيجة 2

ياُلحظ ترّدد لدى املهاجرين يف أخذ اللقاحات، ولكن هذا الوضع 
يبقى هامشياً.

 

حالياً، ال يُشـــرَط تقديم إثبات عـــى تلّقي اللقاح املضاد لفروس كورونا للدخول إىل الســـودان	1. وعند جمع البيانـــات يف متوز/ يوليو2021، 
كانـــت هـــذه اللقاحات متاحـــة للمواطنن الســـودانين فقط17. رغم ذلك، أعـــرب أكر من ثالثة أربـــاع املجيبن عن اســـتعدادهم ألخذ اللقاح. 
وبســـبب القيم االجتاعية املحيطة مبســـألة اللقاحـــات، فإن التحيّز ملا هـــو مقبول اجتاعياً كان من شـــأنه التأثر عى هذه االســـتجابات18. 
وتُظهـــر نتائج املســـح بعض الـــرّدد يف أخذ اللقاحات لـــدى املهاجرين، إذ أعـــرب أكرث من ُخمـــس املجيبن عن رفضهم لهـــذا اللقاح، وهو 

ما يُعزى بدرجـــة كبرة إىل املخاوف املرتبطـــة باآلثار الجانبية للقـــاح ومدى فعاليته.

التوصيات
للحـــّد من انتشـــار الفروس وتحســـن الرفـــاه الصحـــي للمهاجرين، يتعن عـــى الحكومة اتخـــاذ الخطـــوات الالزمة لتعزيـــز إمكانية وصول 
املهاجريـــن إىل خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة واللقاحات19. كـــا ينبغـــي للحكومة مواصلـــة العمل، بالتعـــاون مع منظات الصحـــة ومنارصة 
املهاجريـــن، عى تنظيـــم حمالت إعالمية ملكافحة املعلومـــات املضلّلة املتعلّقة باآلثار الجانبية للقاح، وذلك باللغات الشـــائع اســـتخدامها 

من املهاجرين يف الســـودان.

النتيجة 3

مقارنة باملهاجرين لفرات طويلة، تأثّر العال املهاجرون 
املوسميون واملهاجرون العابرون بشكل أكرب باآلثار السلبية 

للجائحة، مع زيادة تعرّضهم لظروف العمل التعسفية واالستغالل. 
أســـفرت جائحة كوفيد-19 عن تفاقم املشـــاكل االقتصادية القامئة بالفعل يف الســـودان، ويف إســـتحكام ما تعانيه املجموعات املهاجرة 
املســـتضعفة مـــن أوضاع هشـــة. وقد تبنَّ أن العال املهاجرين املوســـمين هـــم األكرث ميالً إىل اإلبـــالغ عن زيادة تعرّضهـــم إىل العمل 
القرسي وأشـــكال أخرى من االســـتغالل منذ بداية الجائحة، يليهـــم املهاجرون العابـــرون. وذُكِرت الحالة االقتصادية الصعبة يف الســـودان، 
التـــي انعكســـت يف ارتفاع معّدالت البطالـــة وندرة املوارد، بوصفهـــا الدافع الرئييس لتصاعد حاالت االســـتغالل. وقد تمَّ تأكيـــد هذه النتائج 
مـــن خـــالل مقابالت نوعيـــة أُجريت مع املهاجريـــن الذين أشـــاروا إىل أن تناقص فرص العمل يف أعقاب الجائحة ســـاهم يف رفع منســـوب 
االســـتغالل يف العمل. وكشـــف معظـــم املهاجرين أن العمل لســـاعات إضافيـــة دون تقايض أي أجر يأيت يف طليعة أشـــكال االســـتغالل 
التـــي يتعـــرّض إليهـــا العال، وهو ما أكـــّده نصف العـــامل املهاجرين املوســـميني تقريباً. كا أفاد أقـــل من النصف بقليـــل املهاجرين 

العابريـــن، تُعّد ظـــروف العمل الخطرة التي تُهّدد صحة املهاجرين وحياتهم ثاين أشـــكال االســـتغالل شـــيوعاً.

التوصيات
عى املدى القصر، ينبغي للمنظات اإلنســـانية واإلمنائية أن تقّدم إىل املهاجرين مســـاعدة مبارشة وغـــر مرشوطة ومتعددة األغراض. 
باإلضافة اىل توفر ُســـبُل كســـب العيش لألفراد، يك - حتى يُتاح للفئات املســـتضعفة من املهاجرين أمناً اقتصادياً كافياً لتشـــجيعهم عى 
م إىل األفراد مبشـــاريع تهدف  التخـــّل عن أي عمل اســـتغاليل والبحـــث عن فرص جديدة لكســـب الرزق. وميكـــن أن يقرن الدعم املقـــدَّ
إىل إنعـــاش اقتصـــاد املجتمعات املحلية، واســـتحداث فرص عمل لكل مـــن املهاجرين واملجتمعات املضيفة عى الســـواء. ومبا أن العال 
املهاجرين املوســـمين قد ال يســـتفيدون مـــن خطط التمويل قصرة األجـــل بحكم إقامتهم القصرة يف الســـودان، ينبغـــي وضع أنظمة 

عمـــل خاصة وآليـــات إنفاذ تهيئ ظروف عمـــل الئقة لهذه الفئة مـــن املهاجرين.

مبـــوازاة ذلك، يجـــب أن تواصـــل الحكومة االســـتثار يف املوارد الالزمـــة لتحقيق أهـــداف خطة العمـــل الوطنية ملكافحـــة االتجار بالبرش 
للفـــرة املمتـــدة بن عامـــي 2021 و	202، مثل تعزيـــز التدريب عى إنفاذ القانـــون الخاص مبكافحـــة االتجار للمســـاعدة يف اعتقال الجناة 
ومالحقتهم قضائياً. كا إن اســـتمرار املســـؤولن الحكومين يف إجراء عمليات تفتيش ألماكن العمل يكتســـب أهمية حاســـمة يف حاية 
حقـــوق العـــال املهاجرين20. كذلك، ينبغي توســـيع نطـــاق هذه العمليات لتشـــمل مجاالت العمل غر الرســـمي واملوســـمي، مع النظر 

أيضاً يف ســـوق العمل موازيـــة التي ظهرت مؤخراً يف الســـودان21.

عـــى املنظـــات املعنية مبســـاعدة املهاجرين أن تنظّـــم دورات تدريبية وحمالت للتوعية ضد االســـتغالل. كا يتعّن عـــى الحكومة وضع 
تدابـــر عفـــو خاصة متنـــع ترحيل املهاجرين غـــر النظامين الذيـــن يبلغون عن حاالت االســـتغالل. وميكن التشـــجيع عى اإلبـــالغ الفعال عن 
إســـاءات أربـــاب العمل من خالل توفر خدمات متخّصصة ملســـاعدة ضحايا االســـتغالل، مبـــا يف ذلك تأمن املأوى واملســـاعدة القانونية22. 
عـــى املـــدى الطويل، ينبغي للمنظـــات أن تدفع نحـــو إدماج املهاجريـــن يف إطار خطط الحايـــة االجتاعية القامئة، بـــرف النظر عن 

وضعهـــم القانوين أو نظاميـــة عملهم، فضالً عـــن تعزيز إنفاذ الترشيعـــات ووضع قوانن إضافية عنـــد االقتضاء	2. 
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النتيجة 4

عى الرغم من رفع القيود املفروضة عى التنّقل بعد املوجة 
األوىل من جائحة كوفيد-19، مل يتمكن جميع املهاجرين من 

استئناف األنشطة املدرّة للدخل.
ويف متوز/يوليـــه 2021، أي بعـــد مـــرور أكرث مـــن عام عى تفّي الجائحة، َســـَجلت نســـبة العـــال املهاجرين انخفاضاً قـــدره 17 نقطة 
مئويـــة مقارنة بالفرة الســـابقة لجائحـــة كوفيد-19. وقد أفـــاد غالبية املجيبن، مـــن ذكور وإناث عى الســـواء، بأنهم زاولـــوا أعال بأجر 

قبـــل تفي الجائحة. وشـــهدت فـــرص العمل بأجر تراجعـــاً لدى الرجال أكـــرث بقليل من لدى النســـاء، وإن كان هذا الفرق طفيفـــاً. ومع ذلك، 
فـــإن التبعات الســـلبية للجائحـــة عى القطاع غر الرســـمي قد تحـــدث تأثراً أكرب عـــى املهاجرات، حيث أن معظم النســـاء يف الســـودان 

يعملـــن يف وظائف غر رســـمية ومنخفضة األجر	2.

واســـتجابًة للصعوبـــات االقتصادية الناجمة عـــن فقدان العالـــة أو انخفاض الدخل، اعتمد أكـــر من نصف املهاجرين الذيـــن أجريت معهم 
مقابـــالت عـــى آليـــات التكيّف الطارئـــة، مع ما يرتّـــب عن ذلك من عواقب ســـلبية عى املـــدى الطويل. ووفـــق ما أفاد به أكـــرث من نصف 
املجيبـــن، فإن االقـــراض من األصدقاء وأفراد األرسة هي أكرث االســـراتيجيات شـــيوعاً للتغلّب عـــى هذه املحنة. ويلجـــأ املهاجرون أحياناً 
إىل آليـــات تكيّـــف أخـــرى، أهّمها تخفيـــض النفقات األساســـية وقبول العمل يف ظـــروف تتصف باالســـتغالل. وقد تثبت بعض اســـراتيجيات 
التكيـــف فعاليتهـــا عى املـــدى القصر، ولكن من شـــأنها أن تقـــوض األمن االقتصـــادي للمهاجرين عـــى املدى الطويل. فعى ســـبيل 
املثـــال، أكد عـــدد كبر من أصحاب املشـــاريع الصغرة واملتوســـطة أنهم اضطـــروا إىل بيع أصول رئيســـية خالل الجائحـــة لتغطية النفقات 

األساســـية ألعالهـــم يف بداية اإلغـــالق، األمر الذي حد بصـــورة ملحوظة من إنتاجية أنشـــطتهم.

التوصيات
عـــى املدى الطويـــل، ينبغي للمنظات إعداد حزم خاصة لدعم األنشـــطة الصناعية التي وظّفت نســـبة كبرة مـــن املهاجرين قبل تفّي 
جائحـــة كوفيد-19، وترضرت بشـــدة من القيـــود املفروضة عـــى التنقل، كا هو الحال بالنســـبة إىل قطاعـــات الضيافة والنقل والســـياحة. 
وبالنظـــر إىل أهمية هـــذه القطاعات الخدمية بالنســـبة لالقتصـــاد العام يف الســـودان، ينبغي أن تحـــدث تدابر الدعم تأثـــراً إيجابياً عى 
توظيـــف املواطنـــن وغـــر املواطنن عى حدٍّ ســـواء. متاشـــيا مـــع الهدف 18 من أهـــداف االتفـــاق العاملي من أجل الهجـــرة اآلمنة 
واملنظمـــة، الذي ينص عىل االســـتثامر يف تنمية املهارات وتيســـر االعـــراف املتبادل املهـــارات واملؤهالت والكفـــاءات، ينبغي 

إعـــداد برامج التدريـــب تركز عى تزويـــد املهاجرين باملهارات الالزمـــة ملعالجة أوجه القصور يف ســـوق العمل	2. كا أن تطوير مشـــاريع 
األشـــغال العامة التي يشـــارك فيها املهاجـــرون وأفراد املجتمع املحل عى الســـواء يعود بفائـــدة مزدوجة، إذ تســـمح بزيادة العالة 
املؤقتة مع تحســـن الهياكل األساســـية والظروف املعيشـــية للمجتمعات املحليـــة	2.  لكن، نظراً إىل االحتياجات الفوريـــة للمهاجرين وبطء 
وتـــرة االنتعاش يف الصناعـــات األكرث ترضراً من الجائحـــة، ال بّد من مواكبة هـــذه املقرحات الطويلة األجل مبســـاعدة مبارشة عى املدين 

واملتوسط. القصر 

النتيجة 5
أحدث كوفيد-19 تأثراً هامشياً عى التاسك االجتاعي بن املهاجرين 

واملجتمعات املضيفة، نظراً إىل الهجرة الطويلة األمد بن رشق السودان 
وإريريا وإثيوبيا27. مع ذلك، يبدو أن الوباء قد أدى إىل اشتداد التوتر بن أفراد 

األرس املعيشية، مع اإلبالغ عن ارتفاع مستويات العنف األرسي.
أشـــار ثلثـــا املجيبني تقريباً إىل أن مســـتوى الوصم أو التمييز تجـــاه املهاجرين مل يشـــهد أي تغير منذ بداية الجائحة. وتشـــر املقابالت 
التـــي أجريت مع املخربين الرئيســـين إىل أن الوجود الطويل األمد لجاعـــات معيّنة من املهاجرين يف القضارف وكســـال، والروابط العرقية 
واألرسيـــة القامئـــة بن املهاجريـــن واملجتمع املضيف هي مـــن العوامل التي تُســـهم يف تخفيف مـــن مظاهر كراهية األجانـــب. بيد أن 
نســـبة اإلبالغ عـــن تصاعد الوصم والتمييـــز أكرب لدى العال املهاجرين املوســـمين واملهاجريـــن العابرين منها لـــدى املهاجرين لفرات 
طويلة. ويشـــر املخربون الرئيســـيون إىل أن تصاعد العداء بن املهاجرين واملجتمع املضيف قد يُعزى إىل االنطباع الســـائد بأن املهاجرين 

املؤقتن يســـهمون يف نقل الفروس.

عى مســـتوى األرس املعيشـــية، أّدت جائحة كوفيد-19 إىل تفاقم مشـــكلة العنف القائم عى نوع الجنس يف الســـودان. فقد أفاد ُخمس 
املجيبـــن إىل ازديـــاد العنف األرسي يف مجتمعاتهم املحلية منذ بداية الجائحة، فيا أشـــارت نســـٌب شـــبه ماثلة مـــن املجيبن الذكور 
واإلنـــاث إىل اشـــتداد العنف املنـــزيل يف منطقتهم. ويحّدد املجيبـــون يف املقام األول العوامـــل اقتصادية، مثل ندرة املـــوارد وارتفاع 

معدالت البطالة، كدوافـــع لتصاعد العنف. 
التوصيات

يف مـــا يتعلّـــق بكراهية األجانـــب املرتبطة بكوفيـــد-19، ميكن تنظيم حمـــالت إعالمية ملواجهة القوالـــب النمطية التي تصـــّور املهاجرين 
كجهـــات ناقلـــة للمـــرض28. ولتعزيز فعالية هـــذه الحمالت، ينبغـــي إرشاك ممثلن من املجتمعـــات املحلية منذ مرحلـــة التصميم، ما يتيح 
فهـــاً أفضل لوجهة نظـــر املجتمعات املضيفة واملنّصـــات املفّضلة للحوار بن الجهـــات املعنية. ويتعّن الركيـــز يف هذه الحمالت عى 
مســـاهات املهاجرين يف االقتصـــاد املحّل، وإلقاء الضوء عى ثقافتهم لتعزيز الشـــعور باالحرام املتبادل. وعى املســـتوى املادي، 
فـــإن توجيـــه األموال نحو دعـــم الوصول العـــادل إىل الخدمات لكل مـــن املهاجريـــن واملجتمعات املضيفة من شـــأنه التخفيـــف من حّدة 

التوتـــرات التـــي يُحتمل أن تنجم عـــن أّي توزيع غر متكافئ للخدمـــات واملوارد29, 0	. 
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الخالصة
ينبغـــي إجراء مزيد من البحوث بشـــأن تداعيات جائحـــة كوفيد-19 عى املجموعات الفرعية من املهاجرين املســـتضعفن. وميكن تيســـر 

هذه املهّمة من خـــالل تصنيف البيانات حســـب الخصائص الدميوغرافية وتبـــادل مجموعات البيانات.

ركـــز هذا التقرير عى التبعـــات االجتاعية واالقتصادية لجائحة كوفيد-19 عى الســـكان املهاجرين يف رشق الســـودان. ويف وقت إعداد 
التقرير، كان الســـودان يعاين يف الوقت نفســـه من أزمة اقتصادية وحالة من عدم االســـتقرار الســـيايس. وال ميكـــن الفصل بن التداعيات 
املرتّبـــة عن هاتـــن األزمتن عن تلـــك الناجمة عـــن الجائحة. لذلك، من املستحســـن أن تلحـــظ عمليات الرصـــد الالحقة للنتائـــج االجتاعية 
واالقتصاديـــة للجائحـــة عى املهاجرين التحوالت الحاصلـــة يف اتجاهات وتطورات احتياجـــات املهاجرين بعد الجائحـــة. ونظراً إىل العواقب 
املتعـــّددة األوجـــه لكوفيـــد-19، تربز الحاجة إىل دراســـة أكرب للفئات الفرعية املهّمشـــة مـــن املهاجرين الذين يُعتقد تأثرهم بشـــكل غر 
متناســـب بانتشـــار الفروس ومـــا يُصاحبه من قيود عى التنّقل		. وقد يشـــمل ذلك تحليـــالً مقارناً بن املهاجرين من الذكـــور واإلناث، فضالً 
عـــن إدراج فئات إضافية مـــن املهاجرين يف التقييـــات، مثل النازحن، وعـــّال املياومة، والعـــال املنزليون، والعال غـــر النظامين. 
فعـــى األرجح، قد تقرن هـــذه الجائحة بارتفاع خطر تعرّض الفئات املذكورة إىل االســـتغالل. وميكن تصنيف البيانات حســـب خصائص محّددة، 
مثـــل الجنـــس والعمر والعرق وفئـــة املهاجرين وقطـــاع العمل، لتســـليط الضوء عى أوجه االختـــالف ضمن كل املجموعـــة والركيز عى 
املجاالت التي تســـتدعي دراســـة أعمق		. كـــا أن تبادل مجموعات البيانات ألغراض إنســـانية من شـــأنه التشـــجيع عى إعادة اســـتخدام 

البيانات مع إيـــالء االهتام الواجب إىل الفئات املهّمشـــة.

النتيجة 6

أّدت االستجابات للجائحة إىل فرض قيود داخلية ودولية عى إمكانية التنّقل. 
وإىل جانب دورها يف تدهور األوضاع االقتصادية يف السودان وبلدان املنشأ، 
دفعت هذه القيود باملهاجرين إىل سلوك مسارات غر نظامية أو أكرث خطورة 

للهجرة. 
أفـــاد نصـــف املجيبني عىل املســـح تقريباً بـــأن التدابر الراميـــة إىل احتـــواء كوفيد-19 حـــّدت من قدرتهم عـــى الهجرة إىل بلـــٍد ثالث. 
ويشـــر املهاجـــرون أيضـــاً إىل أن القيود املفروضة بســـبب الجائحة حالت بدرجـــة أقّل دون عودتهم إىل بلدان املنشـــأ أو املشـــاركة يف 
هجـــرة دائرية. وقد تســـبّب تدهور الوضـــع األمني عى امتداد حدود رشق الســـودان يف تقييـــد الحركة يف كل من القضارف وكســـال. لكن، 
رغـــم ذلك، أتاحت املســـاعدة الطوعية التـــي قدمتها املنظمة الدوليـــة للهجرة إىل 		1 مهاجراً تســـتضيفهم الســـودان من العودة إىل 
بلدانهـــم األصليـــة يف عام 22020	. بيـــد أن املنظمة الدولية للهجرة ال توفّر مســـاعدًة عى العـــودة الطوعية وإعـــادة اإلدماج لإلريرين، 

وقد علّقت جميـــع عمليات العـــودة إىل إثيوبيا.

ووفقـــاً للمقابـــالت التي أجريت مع مخربين رئيســـين، مل تقلل القيود الرســـمية املفروضة عـــى التنقل بالرضورة مـــن الرغبة يف الهجرة. 
ر إمكانية الســـفر عرب املســـارات النظاميـــة، بات املهاجرون أكرث ميالً الســـتخدام طرق أكـــرث خطورة أو غر نظامية. وتكشـــف نتائج  ومـــع تعذُّ
املســـح أن 38 يف املائـــة املهاجرين الذين غـــّروا طرق هجرتهم بفعل القيود املفروضة يف ســـياق االســـتجابة للجائحة ســـلكوا طريقاً 

أكرث خطـــورة، يف حن ســـلك 26 يف املائة منهم طريقـــاً غر نظامي.

التوصيات
قـــد يـــؤّدي حظر الســـفر إىل عواقب غر مقصودة إذا اســـتمر املهاجـــرون يف التنّقل بصـــورة غر نظامية. كـــا أن الحظر الـــكّل للتنّقل 
عرب الحدود من شـــأنه اإلخالل بأنشـــطة كســـب العيش األساســـية، مثل تربية املاشـــية والرعي والهجرة املوســـمية. لذلـــك، للموازنة بن 
أهميـــة التنّقل ورضورة احتواء الجائحـــة، ينبغي للحكومة أن تواصل الجهـــود الرامية إىل تنظيم الهجرة بدالً من حظرهـــا، وذلك باتخاذ تدابر 
مدعومـــة علميـــاً تفادياً النتشـــار الفروس بن البلـــدان. ويف إطار االســـتجابة لتفّي متحور "أوميكـــرون" لفروس كورونـــا، ذكرت منظمة 
الصحـــة العامليـــة أن "حظـــر الســـفر العام لن مينـــع تفّي املتحـــّورة عى مســـتوى العامل، ويضـــع عبئاً ثقيالً عى ســـر الحياة وســـبل 
العيـــش". ودعـــت املنظمة بـــدالً من ذلـــك إىل "أن تكون جميع التدابر متناســـبة مـــع املخاطر ومحـــددة زمنياً ويجب تطبيقهـــا مع احرام 
كرامة املســـافرين وحقوق اإلنســـان والحريات األساســـية، عـــى النحو املبـــّن يف اللوائح الصحيـــة الدولية لعـــام 	200"		. ومن األهمية 
مبـــكان أن تتّصف التدابـــر الصحية املتّخذة بالواقعية، وأال تُفرط يف إرهاق األشـــخاص الســـاعن إىل الهجرة، إذ أن هذا النهـــج قد يزيد أيضاً 
مـــن الهجـــرة غر النظامية. فعى ســـبيل املثال، متثّل اختبارات املســـتضد الرسيـــع عند نقاط العبـــور الحدودية حالً عمليـــاً منخفض التكلفة 
للمهاجريـــن غـــر القادرين عى تلّقـــي اللقاح أو إجراء اختبارات أكـــرث دقّة ولكن أكرث تكلفـــة، مثل اختبارات تفاعل البوليمراز التسلســـل يف 
بلدان املنشـــأ. وتنســـجم هذه التوصية مع الهدف 5 مـــن أهداف االتفاق العاملي مـــن أجل الهجرة اآلمنة واملنظمـــة والنظامية الذي 

ينص عـــى تعزيز توافر ومرونة وســـائل الهجـــرة النظامية		.

إليالء أهمية أكرب للمســـائل املراعية للمســـاواة بن الجنســـن يف القطاعن اإلنســـاين واإلمنايئ، تُشـــجًّع املنظات عى مواصلة إدماج 
منظـــور املســـاواة بن الجنســـن يف إعداد الربامـــج، مع اإلبقاء عـــى التقييات والربامج التي تســـتهدف كل جنس عى حـــدة. كا يتعّن 
عـــى الجهـــات الفاعلة يف مجـــال العمل اإلنســـاين واإلمنايئ أن تكثّـــف الجهود املبذولـــة نحو معالجة األســـباب الجذريـــة للعنف القائم 
عى الجنس، والتخفيف من مخاطره، واالســـتجابة له. وتشـــتمل املبادرات الهادفـــة إىل تحديد األولويات عى تدّخـــالت الوقاية املجتمعية، 
وتعزيـــز القدرات عى االســـتجابة الكفيلة بالكشـــف عن العنف، واســـتمرار توفـــر خدمات الدعـــم املتّخصصة طيلة فـــرة الجائحة، مبا يف 
ذلـــك الخطوط الســـاخنة واملالجـــئ واملراكز الصحية الخاصة بـــكل جنس1	. ويف ظل الروابـــط القامئة بن األمن االقتصـــادي وتصاعد العنف، 

عـــى املنظات املعنية والســـلطات املختّصة أن تســـتثمر بالتوازي يف عمليـــات التمكن االقتصادي واإلملام بالشـــؤون املالية. 
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براءة الذمة الخدمات واالتصاالت

ألي طلبـــات بخصوص هذا املنتج ، ال تـــردد يف التواصل مع مركز البيانات 

اإلقليمـــي يف القاهـــرة )ROCAIData&ResHUB@iom.int( أو خدمات 

)dtmsudan@iom.int( يف السودان DTM

اآلراء الـــواردة يف التقريـــر هـــي آراء املؤلفن وال تعكـــس بالرضورة وجهات نظـــر املنظمة الدولية للهجـــرة )IOM(. ال تعني 

التســـميات املســـتخدمة وعرض املـــواد يف جميع أنحاء التقريـــر التعبر عـــن أي رأي مها كان من جانـــب املنظمة الدولية 

 للهجرة فيا يتعلق بالوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ، أو لسلطاتها ، أو فيا يتعلق بحدودها أو حدودها .

املنظمـــة الدوليـــة للهجرة ملتزمـــة باملبدأ القائل بـــأن الهجرة اإلنســـانية واملنظمة تفيـــد املهاجرين واملجتمـــع. بصفتها 

منظمـــة حكوميـــة دولية ، تعمـــل املنظمة الدوليـــة للهجرة مـــع رشكائها يف املجتمـــع الدويل من أجل: املســـاعدة يف 

مواجهـــة التحديات التشـــغيلية للهجرة ؛ تعزيز فهم قضايا الهجرة ؛ تشـــجيع التنمية االجتاعيـــة واالقتصادية من خالل الهجرة 
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