الخرطوم -أالدح  10يناير 2016
بيان صحفى
مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ترحب ببدء إجراءات
طلبات اللجوء لمساعدة الالجئين فى المناطق الحضرية فى الخرطوم
الخرطوم ،السودان –  10يناير (مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين) :
يردحب مكتب مفوضية األمم المتدح ة السامية لشؤون الالجئين بالسو ان ب ء إجراءات تدح ي
وضع الالجئ فى الخرطوم .وستساع هذه االجراءات طالبى اللجوء فى المناطق الدحضرية
المؤهلين للدحصول على صفة لجوء رسمية والوصول الى دحقوق معينة.
وتأتي هذه المبا رة بفضل قانون تنظيم اللجوء للعام  2014الذى تم سنه مؤخرا ،والذي أك
على الدحق في طلب اللجوء ،بما في ذلك إمكانية إقامة الالجئين المعترف بهم في المناطق
الدحضرية في السو ان .إن إعتما الدحكومة لقانون اللجوء لعام  2014و قانون مكافدحة
االتجار بالبشرلعام  ،2014وكذلك التص يق على بروتوكول باليرمو بشأن االتجار بالبشر،
يمثل تطورا بارزا لإلطار القانوني لالجئين وطالبي اللجوء في السو ان .يتضمن قانون
اللجوء ع ا من األدحكام التي تعزز بشكل إيجابي على دحقوق الالجئين وطالبي اللجوء في
السو ان ،بما في ذلك الدحق في التعليم والخ مات الصدحية األساسية.
ٌ
ٌ
السامية لألمم المتدح ة لشؤون الالجئين بالسو ان مدحم أ ار بب ء
المفوضية
وردحب ممثل
اجراءات تدح ي وضع الالجئ فى الخرطوم قائال " :هذا هو تطور مهم للغاية في الوقت
الذي تعمل المفوضية ومعتم ية الالجئين السو انية معا بشكل وثيق لتعزيز الخ مات المق مة
لالجئين في المناطق الدحضرية".
ومن بين ما يق ر ب  379,000الجئ وطالب لجوء فى السو ان  ،يقيم دحاليا فى العاصمة
الخرطوم ما بين  70,000الى  75,000الجئ وطالب لجوء .كما الوصول إلى
إجراءات تدح ي وضع الالجئ هو الركيزة األساسية للدحماية القانونية ،ويتوقع أن تسهم في
منع تدحركات الالجئين لالمام والتى تعرضهم الى خطر أكبرعلى اي ى المهربين
والمتاجرين بالبشر عن طريق تدحسين أوضاعهم وتوفير فرص الدحصول على الخ مات
األساسية في الم ن وكذلك بل ان لجوئهم االولى .

وأشار ا ار أن إجراءات تدح ي وضع الالجئ في الخرطوم كانت معلقة منذ مارس ،2003
ولكنها اآلن سوف توفر الدحلقة المفقو ة في الجهو المشتركة بين دحكومة السو ان ومفوضية
األمم المتدح ة السامية لشؤون الالجئين لتعزيز دحماية لالجئين في الم ينة .وأعرب عن أمله
أن هذا التطور يمكن أن يكون نموذجا لتوفير الوصول إلى إجراءات مماثلة لطالبي اللجوء
في المناطق الدحضرية األخرى في السو ان خاصة في الشرق.
وستضطلع معتم ية الالجئين السو انية بإجراء ترتيبات تدح ي وضع االجئ لطالبي اللجوء
المقيمين في الخرطوم في مقر مركز االستشارات وخ مات الالجئين في منطقة العمارات.
وستعمل المفوضية مع المعتم ية بصفة مراقب خالل اإلجراءات .وسيكون المركز مفتودحا
أمام طالبى اللجوء خمسة أيام في األسبوع.

أنتهى
**************
لمزيد من المعاومات ،رجاء االتصال بمحمد الفاتح النعيم ،مسؤول االعالم بالمفوضية
السامية لشؤون الالجئين بالسو ان  ،موبايل  +2499 -12308842 :بريد الكنرونى :
elnaiem@unhcr.org
حول المفوضية السامية:
ظلت مفوضية األمم المتدح ة السامية لشؤون الالجئين تعمل في السو ان منذ العام 1968
وتق م دحاليا ال عم لجهو الدحكومة السو انية لدحماية ومساع ة 379,000من الالجئين
وطالبي اللجوء بجانب النازدحين اخليا في الخرطوم ،شرق السو ان ،وجنوب وغرب
كر فان والنيل األبيض و ارفور .وللمفوضية السامية أدح عشر مكتبا في السو ان  .للمزي
من المعلومات دحول المفوضية وعملها بالسو ان رجاء زيارة الموقع :
 @RefugeesMediaاو زيارة صفدحة
 . www.unhcr.orgاو على تويتر
المفوضية على الفيسبوك )(https://www.facebook.com/UNHCR

Tel +249 183 471 101
Fax +249 183 473 101
www.unhcr.org
@RefugeesMedia

UNHCR Khartoum
Ahmed Keir Street
P.O. Box 2560
Khartoum, Sudan

