
 

 

 

  

 

 

 

    2017 ديسمبر  18الخرطوم فى 

 

 بيان صحفى

 ورألجئ تشادي يبدءون فى العودة الى ديارهم من دارف 4,000أكثر من 

يستعد   :(الالجئين لشؤون السامية  المتحدة ألممأ مفوضية(:  2017 ديسمبر 18السودان،  الخرطوم،

 وفي. دارفور أكثر من عشرة سنوات من اللجوء فى بعد وطنهم إلى للعودة تشادي الجئ 4,000 من أكثر

 وتشاد السودان وحكومتا الالجئين لشؤون المتحدة السامية األمم مفوضية بدأت ،2018 ديسمبر 18

.  حيث  وحزم المساعدات التى تعينهم على العودة النقل وسائل خالل من الالجئين إلى المساعدة تقديم

فى طريقهم  الجئا معسكر ام شاليا لالجئين فى وسط دارفور 301نحو  الفوج االول الذى يضم اليوم  غادر

 الى تشاد. 

 بعد" -سط دارفور:الية ولالجئين بو  شاليا ام مخيم في الالجئين قادة احد هللا عبد هارون عثمان وقال

 حياة حتى نبدأ وكرامة بسالم ناديار ىال العودة على مساعدتنا السلطات من طلبنا دارفور في اعوام عشرة

 عودة للوطنال في نفكر كنا لقد. طويلة لفترة اليوم هذا انتظرنا لقد" واضاف". اراضينا زرعنو مستقرة

 ". ونهارا ليال

كما .عقد من الزمان من ألكثر استضافتنا على دارفور شعب أشكر" -هللا فى الحديث قائالً : واستمرعبد

 ".هنا رباءبأننا غ قط  نشعر لم نحن والثقافات . قاليدالت نفس لدينااننا 

 مودينا مدينة إلى العام الحالى نهاية ألجئ بحلول  (1000)يقارب  االلف  مبدئيا ما يعود أن المتوقع ومن

 إلى 2018 عام في جئأل4,000  نحو الى يصل ما لعودة كما يخطط. تشاد شرق في سيال منطقة في

 .تشاد في أخرى مواقع

 -: السودان في الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية ممثلة يوشيدا، نوريكو السيدة التوق

 العودة لعملية جيد بشكل الالجئين استعداد السودانية والتشادية لضمان الحكومتين كال المفوضية تدعم"

 عنالمفوضية   عربت كما". "والمادية القانونية الحماية من احتياجاتهم تلبيةاإلدماج بجانب  وإعادة

 ".الالجئين تجاه كرمهم على المضيفة والمجتمعات السودان لحكومة تقديرها

 على لمساعدتهم العودة تشاد مع حزم إلى دارفور والية وسط من لالجئين النقل وسائل توفير وسيتم



 

 تشاد ومةوحك الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية وستعمل. عيشهم وسبل منازلهم بناء إعادة

 .العودة مناطق في الخدمات تقديم تعزيز على أيضا آخرون وشركاء

 من يستضيف الالجئين التشادين ، ظل إقليم دارفور2007 إلى 2005 من تشاد في العنف اندالع ومنذ

 وشركاءها على الالجئين لشؤون السامية  المتحدة ألممأ مفوضيةكما عملت . المجاورة المناطق التشادية

 إنشاء ذلك في بما ،لالجئين والمساعدة الحماية لتوفير السودان مع حكومة ةالماضيعشرة سنوات ال مدى

 نصفهمقد فضل و المخيمات، في شخص8,800   من أكثر يزال وال. دارفور وسط في لالجئين مخيمين

 .تشاد إلى العودة اآلن

 السامية لشؤون المتحدة األمم الحكومتان السودانية والتشادية ومفوضية وقعت العام هذا من مايو وفي

 العودة في يرغبون الذين التشاديين لالجئين الطوعية للعودة القانوني اإلطار ثالثيا لتوفير اتفاقا الالجئين

 .بلدهم إلى

كما . يسمح بذلك ياألمن الوضع ألن الالجئين لهؤالء دائما حال تشاد إلى العودة تكون أن المتوقع ومن

 من أكثر نجحت فى جذب والتي ،2017 سبتمبر في الوطنية خطة جديدة للتنمية التشادية الحكومة أطلقت

 في التى هى الخطة وتهدف. الدولي المجتمع من مالية تعهدات في أمريكي حتى اآلن  دوالر مليار 10

 والصحة المياه المواطنين لخدمات ميعإتاحة الوصول لج مع االقتصاد تعزيز إلى مراحل تنفيذها األولى

 .نقلوال والطاقة واإلسكان

 .الدولية الحماية مبادئ من االستفادة فى  دارفور في البقاء اختاروا الذين التشاديون وسيستمرالالجئون

   300,000 من أكثر إذ تستضيف أحدى أهم البلدان المسضيفة لالجئين ذاتها حد في هي وتعتبر تشاد

  .البالد شرق في معسكرات لالجيئن في يعيشون رفوردا الجئ من

****************  

 ، لمزيد من المعاومات

  ، موبايل :  لشؤون الالجئين بالسودان السامية رجاء االتصال بمحمد الفاتح النعيم، مسؤول االتصال واالعالم  بالمفوضية

   elnaiem@unhcr.orgبريد الكترونى :  2499+- 12308842

 

 حول المفوضية السامية: 

تفويض بتوفير الحماية والمساعدة  ولها هى أكبر وكالة لالجئين في العالم  مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

مليون شخص في جميع 65.3 لالجئين. وحيث يشهد العالم اآلن أعلى مستويات من النزوح على االطالق. وقد اضطر نحو 

. يظل عمل مفوضية 18مليون الجئ، أكثر من نصفهم تحت سن ال  21.3أنحاء العالم لترك بيوتهم، وبينهم ما يقرب من 

للمزيد من المعلومات حول المفوضية وعملها  حيويا أكثر من أي وقت مضى. األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 

او زيارة صفحة   RefugeesMedia@او على تويتر        . www.unhcr.org  بالسودان رجاء زيارة الموقع :

 )https://www.facebook.com/UNHCR(المفوضية على الفيسبوك    
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