
أطلقت المنظمة الدولیة للھجرة حملة " بنكملھا سوا." لتعزیز التماسك االجتماعي وإدماج المھاجرین في السودان وسط وباء " كوفید -19
 

وبدعم من وزارة الدولة السویسریة للھجرة ووزارة الخارجیة والتعاون الدولي في إیطالیا، تسلط الحملة الضوء على رسائل التضامن والتقبل واالحترام،
.بھدف تعزیز ثقافة تقّدیر التنوع والمساھمة التي یقدمھا المھاجرون إلى المجتمع السوداني، مع التأكید على أننا جمیعا متحدون كبشر

 
وال یزال السودان یشكل مصدراً رئیسیاً وعبوراً ومقصداً للمھاجرین من مختلف أنحاء شرق أفریقیا والقرن األفریقي وغربھا ووسطھا، فضالً عن الشرق
.األوسط وآسیا. وقد أصبحت موطنا ألكثر من ملیون مھاجر

 
إن التماسك االجتماعي وإدماج المھاجرین في المجتمعات المضیفة أمر أساسي لكي تزدھر المجتمعات، وال سیما المجتمعات المتنوعة مثل السودان. وقد"
دى وباء "كوفید-19" إلى تفاقم التحدیات التي طال أمدھا في مجال التماسك االجتماعي، وزاد من خطر الوصمةوكراھیة األجانب والتمییز". ومن خالل ھذه
."الحملة، نرید نشر رسالة تضامن وتعزیز التفاھم، ألننا ال نستطیع أن نشكل مجتمعاً أكثر استقراراً وازدھاراً للجمیع إال من خالل الوحدة

 
وتستمر الحملة لمدة شھر واحد وتشمل محتوى سمعي و بصري باللغات اإلنجلیزیة والعربیة واألمھریة والتغرینیة واألورومووالھوسا والصومالیة، وتمثل
اللغات الرئیسیة التي یتحدث بھا المھاجرون في السودان. باإلضافة إلى ذلك، سیتم رسم لوحات جدارییةفي الشوارع ورسائل نصیة وبث إذاعي وملصقات
.توضع في مناطق عامة استراتیجیة في العاصمة، وسیتم نشر في الخرطوم لزیادة وصول الحملةإلى أقصى حد

 
وعلى الرغم من التحدیات التي یواجھھا السودان، فقد أبقى أبوابھ مفتوحة أمام الناس الفارین من الحرب والجوع والمصاعب من عدد من البلدان المجاورة،
.وال یزال مكاناً آمنًا للكثیرین

 
ساھم المھاجرون في زیادة النمو وسد الفجوات في سوق العمل وإثراء المجتمع السوداني. وعلى الرغم من أنھم لعبو أدوار ھامة على الخطوط األمامیة لوباء
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."كوفید-19"، إال أنھم كانو أكثر عرضة . وقد تحّدى وباء "كونفید-19" إدماج المھاجرین والتماسك االجتماعي في السودان
ونتیجة لذلك، یواجھ المھاجرون تحدیات كبیرة، مثل الوصمة، ومظاھر التمییز، ، مما قد یقوض التماسك االجتماعي داخل المجتمعات المحلیة ویفضي إلى
.احتمال استبعاد بعض الفئات االجتماعیة
وقد صممت المنظمة الدولیة للھجرة في السودان سلسلة من المواد الترویجیة بھدف توعیة المواطنین بأھمیة تجنب الوصمة، و ، وخطاب الكراھیة، والعنف
القائم على نوع الجنس، و الشایعات ، وتعزیز التضامن الجماعي واالحترام المتباد في عصر وباء كوفید 19
وتأتي ھذه الحملة كجزء من برنامج أكبر یندرج في إطار برنامج المنظمة الدولیة للھجرة لحمایة المھاجرین ومساعدتھم. وتوفر المنظمة الدولیة للھجرة في
السودان الحمایة والمساعدة للمھاجرین المحتاجین، بمن فیھم ضحایا االتجار بالبشر، والمھاجرون المھّربین الذین یحتاجون إلى الحمایة، وطالبي اللجوء
المرفوضین، والمھاجرین الذین ال یعیشون في أوضاع غیر قانونیة ألسباب مختلفة، والمھاجرون الذین تقطعت بھم السبل واألطفال المھاجرون غیر
.المصحوبین بذویھم والمنفصلون عن ذویھم، وغیرھم من المھاجرین المعرضین للخطر أو المعرضین للعنف أو االستغالل أو اإلیذاء
وموقعھا في الخرطوم والقضارف. ومن المتوقع (MRRC) وتقدم المساعدة من خالل مراكز الموارد واالستجابة للمھاجرین التابعة للمنظمة الدولیة للھجرة
.افتتاح مركز جدید في والیة كسال في أبریل 2021


