بسم هللا الرحمن الرحيم

وزارة مجلس الوزراء
جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج
ادارة العالقات الخارجية
مداخلة السودان قدمها السيد وزير الدولة بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج السفير
عصام عوض متولي في الجلسة الخاصة برؤساء الوفد بعنوان ( :مستقبل المنتدى) -منتدى
الهجرة والتنمية الحادي عشر مراكش -المملكة المغربية ديسمبر 2018م
بدءا تقدم بالتحية للمملكة المغربية قيادة وشعب على حسن اإلستقبال و الضيافة
كما حيا ايضا القيادة المشتركة المنظمة العمال منتدى الهجرة والتنمية الحادي عشرة
للعام 2018م -مراكش ممثل في المملكة المغربية ودولة المانيا ,,وتحية سيادته
الخاصة للسيد الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج
والتعاون الدولي وشؤون الهجرة  -المشرف على المنتدى
كما اكد سيادته ان السودان ملتزم بكل القوانين الهجرية  ،والتي وضع لها قوانين خاصة
لتنظيمها  ،كما بذل السودان جهود متميزة و رفيعة من أجل معالجة آثار الهجرة و
اللجؤ و النزوح ومكافحة الهجرة غير النظامية واف ارزاتها واالتجار بالبشر خاصة وان
السودان تقع عليه أعباء كثيرة بحكم الموقع الجغرافي الذي جعل منه دولة مرسلة
ومستقبلة ودولة عبور.
أما ا ااا فيما ا ااا يتعل ا ا ا

بملا ا ااف اللجا ا ااوء الس ا ا اوادن فا ا ااي الةت ا ا اراو الماضا ا ااية اسا ا ااتقبل وما ا ااازال

يس ا ا ااتقبل ت ا ا اادفقاو كبيا ا ا ارة لهج ا ا ااين م ا ا اان دول عدي ا ا ااد منه ا ا ااا جن ا ا ااوب الس ا ا ااودان وس ا ا ااوريا

والا ا اايمن  ،،،،وغيربا ا ااا بسا ا اابب المتغي ا ا اراو االقليميا ا ااة والدوليا ا ااة التا ا ااي يما ا اار بها ا ااا العا ا ااالم
أجما ااع والتا ااي يعلمها ااا الجميا ااع  .ودع ا اا المجتما ااع الا اادولي للقيا ااام بواجبا ااة تجا ااا الهج ا ااين
في السودان.
وف ا ااي الخت ا ااام اش ا اااد بالمنت ا اادى وم ا ااا ق ا اادم في ا ااه م ا اان م ا ااادة اث ا اارو النق ا اااش  ،واوص ا ااي ادارة
المنتا اادي بارسا ااال االو ار المهما ااة التا ااي نوقشا ااو عبا اار البريا ااد الهلكترونا ااي حتا ااى تسا ااتةيد
منها كل الدول في ادارة ملةاتها الهجرية
،،،وشك ار،،،

