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 بيان صحفي 

بمساهمة الشعب الياباني في دعم  ترحب  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  
   بإثيوبياتيغراي  إقليم  للوضع في  في شرق السودان  االستجابة

 
 

الالجئين( لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  )المفوضية  لشؤون  ترحب    -   الخرطوم  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية 

من   الفارين  مليون دوالر أمريكي من شعب اليابان لحماية ومساعدة الالجئين  2.5الالجئين بالمساهمة السخية البالغة 

 .إثيوبيا إلى السودان ،تيغرايإقليم 

استقبلت واليتا كسال والقضارف  ،  2020في أوائل نوفمبر  بإثيوبيا  تيغراي    إقليمفي أعقاب اندالع العنف المفاجئ في  

 دود السودانية. الح الجئ وما زال عدد أكبر منهم يعبر 60000 في شرق السودان أكثر من

 فارينالتدعم المفوضية وشركاؤها  ، كما النساء والرجال واألطفال طالبي اللجوءحكومة السودان  تستقبل  كل رحابةوب 

 .المنقذة للحياة في أربعة مواقع مختلفة  اتحديثًا بالمساعد

بي   واعرب  اليابان إحدى  تعتبر    في السودان: "  السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  شوب، ممثل المفوضيةأكسل 

وقد أظهرت هذه المساهمة األخيرة مرة أخرى التزامها بالوقوف مع    ، الجهات المانحة التقليدية للمفوضية في السودان

 اً". التبرعات السخية تمكننا من مواصلة عملنا لدعم الفئات األكثر ضعفمثل هذه ان "واضاف ". الالجئين

لالستجابة لحالة الطوارئ الحالية في شرق  اإلنسانية  تأتي مساهمة اليابان بعد إطالق النداء المشترك بين الوكاالت  

مليون دوالر أمريكي لمساعدة   147 بقيمةة حشد موارد مالي ، حيث دعت المفوضية وشركاؤها المانحين إلى السودان

 .الالجئين الذين يصلون إلى السودان 

سيعمل هذا التبرع أيًضا على تعزيز جهود المفوضية المستمرة لتوسيع نطاق الخدمات التي تشتد الحاجة إليها، بما في  

، فضالً عن تكثيف تدخالت المياه  ل الفارين من احداث العنفعمليات تسجي لاضافة    ،19-لكوفيدذلك التأهب واالستجابة  

 .والصرف الصحي والنظافة

قسراً ورعايتهم،" سفير اليابان السيد هاتوري تاكاشي.    الفارينيلعب دوره في ضمان حماية    يسعد شعب اليابان أن"

ماليين دوالر أمريكي    5"إلى جانب هذه المساهمة األخيرة، مولت اليابان عمليات المفوضية في السودان بأكثر من  

 ".2019منذ عام 

من األموال المطلوبة للوضع في شرق السودان. باإلضافة    في المائة  44المفوضية وشركاؤها    تتسلموحتى اآلن،  

 إلى هذا التدفق الحالي لالجئين ، يواصل السودان استضافة أكثر من مليون الجئ ومليوني ونصف مليون نازح داخليًا. 

 

 لمزيد من المعلومات
 وحدة العالقات الخارجية 

 الخرطوم، السودان 

sudkhextrel@unhcr.org 

 

 مواقع ذات صلة 

 [UNHCRinSudan@]المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في السودان على تويتر   ■

 ]بوابة البيانات[ المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بوابة بيانات   ■

 ] رابط[بالسودان على فيس بوك سفارة اليابان  ■

 

 الخرطوم 

 2020 يناير 27

mailto:sudkhextrel@unhcr.org
https://twitter.com/UNHCRinSudan
https://data2.unhcr.org/en/country/sdn
https://www.facebook.com/embassyofjapaninsudan

