
 

 

  

 

 

 

    2017ديسمبر  12 ثالثاء ال -الخرطوم

 

 بيان صحفى

ألجئ سودانى يشرعون فى العودة الى جنوب  1,500حوالى 
 دارفور

 )مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين( 2017 ديسمبر 12 –الخرطوم ،السودان 
 1,500 نحو يعود أن المقرر من الوسطى أفريقيا جمهورية في النزوح من سنوات عشر بعد : 

 .دارفور جنوبق بوالية فاد في قريتهم إلى طوعا سوداني الجئ
 

 كبار استقبلهم حيث نياال مطار في من العائدين سودانيا الجئا 45 أولهبطت طائرة تقل  واليوم
 وسيستضيف. لالجئينالسامية لشؤون األمم المتحدة  مفوضية وموظفي السودانيين المسؤولين

مواصلة  قبل دارفور جنوب والية عاصمة في أيام 3 إلى تصل لمدة عبور مركز في نيالعائد
 .نياال من كيلومترا 350 نحو تبعدقريتهم التى رحلتهم الى 

 
 السودان في الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية ممثلة يوشيدا، نوريكو السيدة وقالت

نحن  ". "الوسطى أفريقيا جمهورية من الالجئين لهؤالء الطوعية بالعودة المفوضية ترحب" -:
 النقل وسائلبتوفير  الوسطى أفريقيا وجمهورية السودان حكومتي معنقوم بمساعدة العائدين 

 ".اعدات االنساينةسممن ال حزمو
 
  فريقيا الوسطى فى الجئ سودانى من جنوب دارفور الى جمهورية إ 3,500 قد فر ما يقارب  و

 قدمت الحين، ذلك ومنذ. المسلحة والجماعات السودان حكومة بين القتال أثناء 2007 عام في
 لالجئين والشركاء الالجئين لشؤون المتحدة األمم ومفوضية الوسطى أفريقيا جمهورية حكومة
 عام منذ يقيمون ظلوا حيث بامباري من بالقرب أواكا بالدما مخيم في والمساعدة الحماية
الى جنوب  الطوعية ا بالعودةقرار الجئ 1500 من يقرب ما اتخذوفى الوقت الحاضر. 2010
 .دارفور

 
 وجهاتنا إحدى ق،ادف إلى طوعا العودة قررنا" -:لالجئين أواكا بالدما مخيم قادة أحد ، أحمد وقال

". المسلحة الجماعات سالح لنزع الفعال التنفيذ مع عاد قد األمن بأن تام علم على ألننا النهائية،
 10 بعد عائلتى مع ديارى الى بالعودة للغاية سعيد اننى" أحمد وقد أخذته العواطف واضاف
 ".الوسطى افريقيا جمهورية فى المنفى فى سنوات

 
 



أواخر شهر نوفمبر   السودان إلى للعودةإستعدادهم وعن رغبتهم كان الالجئون قد أعربوا و
 السودان وحكومة الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية من وفد زار عندماالماضى 

 .آمنة اعتبرت التيو المرجوة العودة منطقة االحوال فى تقييم بعد أواكا، مادبال مخيم
 

معتمدية و الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية ستراقب: "يوشيدا السيدة وقالت
العودة الى ما يعرف بالتبادل  عملية رشدستتو". "كثب عنالالجئين السودانية أوضاع العائدين 

 يتضمن الالجئين، لشؤون المتحدة األمم ومفوضية السودان حكومة بين للرسائل رسميال
 عن فضال العفو، قرارات من االستفادة ذلك في بما الالجئين، عودة تحكم التي الدولية المعايير

 ".رحالت العودة مراقبة   فيالسامية   المفوضية دور
 

 األراضي، إلى الوصول لهم سيتاح معيشتهم، وسبل مساكنهم بناء إعادة على العائدين ولمساعدة
 وستعمل. عودةحزم المساعدات الخاصة بال معتمدية الالجئينو و المفوضية لهم وستقدم

 منطقة في الخدمات تقديم لتعزيز اآلخرين والشركاء الحكومية السلطات مع أيضا المفوضية
 .العودة

 
ول الدائمة أحد الحل دارفور جنوب إلى العودة كونت أن المتوقع من: "يوشيدا السيدة وقالت

 ".المنطقة في والتنمية األمنفى  نتحسستمرارحيث أننا نرى بألمشكلة اللجوء 
 

 القليلة السنوات في داخليا والنازحين جئينالالالتلقائية لعودة ل متزايدا اتجاها دارفور شهدت
التى تم  سالمال اتيالتفاق نتيجة التدريجية، األمنية التحسينات إلى جزئيا ذلك ويرجع. الماضية
 التي السالم حفظ بعثة جهود عن فضال المسلحة، الجماعات بعضو  حكوماتال بينتوقيعها 

 أكثر المناطق من العديد أصبحت كما. األفريقي واالتحاد المتحدة ممالمختلطة لأل القوة تقودها
 .والتنمية المبكر اإلنعاش مبادرات من ةمتزايداالعداد ال بسبب لنازحينلعودة ا مالئمة

 
 أخرى، مجاورة بلدان في مشردين يزالون ال يسودان الجئ   650,000 من أكثر وجود ومع
 مع السامية لالمم المتحدة لالجئين  المفوضية تعمل السودان، وجنوب تشاد ذلك في بما

 .لنزوحهم دائمة حلول إليجاد المعنية الحكومات
 نتهىإ

 تصال واالعالم رجاء االتصال بمحمد الفاتح النعيم، مسؤول اال، لمزيد من المعاومات  

بريد  12308842- 2499+  ، موبايل :  لشؤون الالجئين بالسودان السامية بالمفوضية

   elnaiem@unhcr.orgرونى : تالك

 

 حول المفوضية السامية: 

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

زوح على بتوفير الحماية والمساعدة لالجئين. وحيث يشهد العالم اآلن أعلى مستويات من الن

في جميع أنحاء العالم لترك بيوتهم، وبينهم ما شخص  مليون65.3 االطالق. وقد اضطر نحو 

األمم مفوضية . يظل عمل 18مليون الجئ، أكثر من نصفهم تحت سن ال  21.3يقرب من 

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

يتر     او على تو   . www.unhcr.orgالمفوضية وعملها بالسودان رجاء زيارة الموقع :  

@RefugeesMedia      او زيارة صفحة المفوضية على الفيسبوك

)https://www.facebook.com/UNHCR( 
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