
تبرعوا اآلن بحاجة للمساعدة؟ 

وصول المزید من الالجئین إلى تشاد في أعقاب االشتباكات األخیرة في جمھوریة
إفریقیا الوسطى

نزح حتى اآلن ما یقرب من ثلث سكان البالد بعد عقد من عدم االستقرار.
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UNHCR/Aristophane Ngargoune ©  .2021 الجئون من الواصلین حدیثاً من جمھوریة إفریقیا الوسطى یتم استقبالھم في تشاد في 16 أبریل

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضیة بابار بالوش، الذي يمكن أن ُينسب له النص
المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي ُعِقد الیوم في قصر األمم في جنیف.

أجبرت االشتباكات األخیرة بین القوات الحكومیة والجماعات المتمردة في شمال جمھوریة إفریقیا الوسطى أكثر من 2,000 الجئ على
العبور إلى تشاد في األسبوع الماضي.

وقد قال الوافدون الجدد من منطقة كاغا باندورو في جمھوریة إفریقیا الوسطى لفرقنا العاملة في تشاد إنھم فروا من االشتباكات، فضالً
عن أعمال العنف والنھب واالبتزاز التي تقوم بھا الجماعات المتمردة بینما كانت القوات الحكومیة تقترب منھم. وفیما كان ھناك

نستخدم الكوكیز والمحدّدات األخرى للمساعدة في تحسین تجربتك في استخدام اإلنترنت. من خالل استخدامك لموقعنا،أشخاص یتجھون نحو الحدود، فقد لحقھم آخرون من باتانغافو وكابو على الطریق المؤدي إلى تشاد خوفاً من التعرض للھجمات.
فأنت توافق على ذلك. اقرأ سیاسة الخصوصیة بنا للتعرف على سبب استخدام الكوكیز وكیفیة تغییر ضوابطك

موافق

https://www.unhcr.org/ar/
https://giving.unhcr.org/general/
https://help.unhcr.org/ar/?utm_source=unhcr.org&utm_medium=referral&utm_campaign=HQ_HE_AR_orghelp___dynh
https://www.unhcr.org/news/briefing/2021/4/607e888f4/refugees-arrive-chad-following-recent-clashes-car.html
https://www.acnur.org/noticias/briefing/2021/4/607ef5d94/llegan-mas-refugiados-a-chad-tras-los-recientes-enfrentamientos-en-la-republica.html
https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2021/4/607ea278a/nouvel-afflux-refugies-centrafricains-tchad-suite-recents-affrontements.html
https://www.unhcr.org/X3E
http://www.unhcr.org/ar/4be7cc2716.html


المزیدأخبار ذات صلة

للوصول إلى تشاد، كان على األشخاص الفارین الخوض في نھر غراندي سیدو إلى مستوى الكتفین، حاملین في نفس الوقت بعضاً من
أمتعتھم القلیلة على رؤوسھم. ویستقر الالجئون اآلن في قریة غاندازا وبلدة سیدو المجاورة، على الرغم من اضطرار البعض للعودة

إلى جمھوریة إفریقیا الوسطى للعثور على الطعام أو إنقاذ ما تبقى من ممتلكاتھم.

یعتبر المأوى والغذاء والمیاه، فضالً عن الوصول إلى مرافق النظافة والرعایة الصحیة، من أكثر احتیاجات الالجئین إلحاحاً. إن قدرة
المفوضیة على تلبیة احتیاجاتھم األساسیة مقیدة بشدة بسبب نقص التمویل والموارد.

تجدد القتال في شمال جمھوریة إفریقیا الوسطى بسبب تمرد مسلح في أعقاب االنتخابات المتنازع علیھا في دیسمبر، مما تسبب بتھجیر
مئات اآلالف من األشخاص داخل البالد وعبر الحدود إلى الدول المجاورة. وقد تباطأ التدفق بشكل ملحوظ منذ منتصف مارس بعد أن

استعادت القوات الحكومیة وحلفاؤھا معظم معاقل المتمردین. وقد أتاح ذلك لـ 37,000 نازح داخلي سابق بالعودة إلى مناطقھم
األصلیة، وھم بحاجة اآلن للمساعدة من أجل إعادة بناء حیاتھم.

تستضیف تشاد حالیاً ما یقرب من 11,000 من إجمالي 117,000 الجئ من جمھوریة إفریقیا الوسطى ممن فروا أیضاً إلى الكامیرون
المجاورة وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وجمھوریة الكونغو في أعقاب أعمال العنف التي تلت االنتخابات، والتي أدت أیضاً إلى

نزوح 164,000 شخص داخل البالد.

تعد األزمة اإلنسانیة في جمھوریة إفریقیا الوسطى واحدة من أكثر عملیات المفوضیة التي تعاني من نقص التمویل على مستوى العالم،
حیث لم یتم تلبیة سوى 12 بالمائة من المتطلبات البالغة 164.7 ملیون دوالر أمریكي على الرغم من نظاق النزوح. وقد نزح حتى اآلن

ما یقرب من ثلث سكان البالد بعد عقد من عدم االستقرار.

الجئو جمھوریة إفریقیا الوسطى یفرون من الجماعات المسلحة التي تھاجم قراھم.

 https://media.unhcr.org/Share/6yc3mrh8mxkb8013t4cq4xckmv57rajt :لقطات فیدیو

للمزید من المعلومات:

+235 66 98  37 92 ngargoun@unhcr.org :في انجمینا، أریستوفان نغارغون
+236 7555 8464 fatime@unhcr.org :في بانغي، ستیال فاتیم

 +221 786 396 385  desclous@unhcr.org :في داكار، رومان دیسكلو
+41 79 513 9549  baloch@unhcr.org :في جنیف، بابار بالوش

+1 347 443 7646  mahoney@unhcr.org :في نیویورك، كاثرین ماھوني

أخبار

مفوضیة الالجئین: على جمیع األطراف حمایة المدنیین مع
استمرار القتال في منطقة الساحل

أخبار

نازحو جمھوریة إفریقیا الوسطى ینتظرون بدء عھد جدید من
حیاتھم

نستخدم الكوكیز والمحدّدات األخرى للمساعدة في تحسین تجربتك في استخدام اإلنترنت. من خالل استخدامك لموقعنا،
فأنت توافق على ذلك. اقرأ سیاسة الخصوصیة بنا للتعرف على سبب استخدام الكوكیز وكیفیة تغییر ضوابطك

موافق

https://www.unhcr.org/ar/search?reldocid=607ecedf4
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2020/4/5ea6c3e74/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9.html
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2019/12/5de7efca4/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%88-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85.html
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2019/12/5de66fef4/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF.html
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2018/2/5a7760864/%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81.html
https://media.unhcr.org/Share/6yc3mrh8mxkb8013t4cq4xckmv57rajt
mailto:ngargoun@unhcr.org
mailto:fatime@unhcr.org
mailto:desclous@unhcr.org
mailto:baloch@unhcr.org
mailto:mahoney@unhcr.org
http://www.unhcr.org/ar/4be7cc2716.html


أخبار

عودة الجئین إلى جمھوریة إفریقیا الوسطى بعد سنوات خارج
البالد

أخبار

أعداد لم یسبق لھا مثیل تفر من جمھوریة إفریقیا الوسطى مع
تزاید حدة العنف في البالد

أخبار

تقریر عالمي: أكثر 10 أزمات إنسانیة لم تحَظ بالتغطیة الكافیة
في عام 2017

أخبار

المفوضیة تعقد اجتماعاً في جنیف حول تحسین االستجابة الدولیة
للتحركات الكبیرة لالجئین

الدعم والمشاركةشركاؤناأخبار وقصصمھامناحاالت الطوارئمن نحن

تابعونا:

االشتراك في النشرة اإللكترونیة

الوظائفالمركز االعالمي

Refworldإتصلوا بنا

إحصائیاتسیاسة الخصوصیة

الشروط واألحكاماإلبالغ عن االحتیال وسوء السلوك

األسئلة األكثر تكراًرا
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نستخدم الكوكیز والمحدّدات األخرى للمساعدة في تحسین تجربتك في استخدام اإلنترنت. من خالل استخدامك لموقعنا،
فأنت توافق على ذلك. اقرأ سیاسة الخصوصیة بنا للتعرف على سبب استخدام الكوكیز وكیفیة تغییر ضوابطك

موافق

https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2019/12/5de66fef4/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF.html
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2018/2/5a7760864/%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81.html
https://www.unhcr.org/ar/news/latest/2018/1/5a9531a64/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-10-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D9%8E-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017.html
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