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Press Release Article Detail

الخرطوم - أشادت مفوضیة األمم المتحدة السامیة لشؤون الالجئین والمنظمة
الدولیة للھجرة بجھود الحكومة السودانیة إلطالق خطة العمل الوطنیة لمكافحة
 .لمدة ثالث سنوات للفترة 2023 - 2021 (NAP) االتجار بالبشر
وتسعى الخطة، التي أطلقتھا رسمیا أمس اللجنة الوطنیة لمكافحة االتجار بالبشر،
إلى تعزیز الجھود الوطنیة الحكومیة للحد من االتجار بالبشر والبناء على خطة
 .العمل السابقة للفترة 2019-2017
خطة العمل الوطنیة الجدیدة، التي تمت صیاغتھا بدعم من الفریق المعني
التي تشارك المفوضیة (CTWG) بمكافحة االتجار بالبشر والھجرة المختلطة
والمنظمة الدولیة للھجرة في رئاستھا، لھا نطاق واسع بما في ذلك التھریب
وتأخذ في االعتبار المساھمات من جمیع الجھات الفاعلة المعنیة والمسؤولین
 .والمجتمع المدني
یُظھر إطالق خطة العمل الوطنیة كذلك الجھود التي یبذلھا السودان وفقًا لتقریر

االتجار بالبشر لعام 2021 الصادر عن وزارة الخارجیة األمریكیة، والذي صنف البالد في المستوى الثاني ھذا العام من قائمة المراقبة من المستوى الثاني، مما یسلط الضوء
 على جھود البالد للوفاء بالمعاییر الدولیة. المعاییر
قال أكسل بیسشوب، ممثل المفوضیة في السودان: "یُظھر إطالق خطة العمل الوطنیة ھذه االلتزام المتجدد من حكومة السودان للتصدي لالتجار بالبشر ، وھو أیًضا مصدر
وشركاء آخرین لتعزیز حمایة (IOM) قلق رئیسي لالجئین وطالبي اللجوء". وأضاف: "سنواصل العمل مع اللجنة الوطنیة لمكافحة االتجار ، والمنظمة الدولیة للھجرة
 ."النازحین قسراً الذین وقعوا ضحایا االتجار وإیجاد حلول لھم
یتمتع السودان بملف تعریف معقد ومتنوع للھجرة باعتباره مصدًرا رئیسیًا وبلد عبور ووجھة في مركز طرق الھجرة المتعددة. وعلى مدار العقد الماضي، كان اآلالف من
المھاجرین والالجئین وطالبي اللجوء یمرون عبر السودان الذي یستضیف حالیًا حوالي 1.3 ملیون مھاجر. خالل رحلتھم ، یتعرض الكثیر منھم لخطر االستغالل وسوء
 .المعاملة ، بما في ذلك التھریب واالتجار بالبشر
وقالت كاثرین نورثینغ ، رئیسة بعثة المنظمة الدولیة للھجرة في السودان: "إن خطة العمل الوطنیة ھي وسیلة للمضي قدًما لتنسیق الجھود في منع االتجار وحمایة ومساعدة
ضحایا االتجار في السودان". المنظمة الدولیة للھجرة ملتزمة بمواصلة جھودھا لدعم الحكومة مع المفوضیة والشركاء اآلخرین لحمایة حقوق اإلنسان وتقدیم المساعدة لضحایا
 ." االتجار
ویتمثل الھدف الشامل لخطة العمل الوطنیة الجدیدة في منع االتجار بالبشر والتھریب والتصدي لھما، والذي یمثل خطراً اكبر على النساء واألطفال. وتحدد الخطة عددا من
 .األنشطة التي تھدف إلى القضاء على االتجار بالبشر لحمایة المھاجرین والنازحین قسراً
في حین أن اللجنة الوطنیة لمكافحة االتجار بالبشر ستنسق اإلجراءات الجماعیة لتحقیق أھداف وأولویات خطة العمل الوطنیة، تدعو المفوضیة المجتمع الدولي إلى تقدیم الدعم
.الكامل للسلطات المعنیة والجھات الفاعلة المشاركة في تنفیذ ھذه الخطة
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