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 إدارة االعالم واالتصال 

 0202يونيو  23التاريخ:         063/0202بيان صحفي رقم 

       إثيوبيا  –أديس أبابا المكان: 

 

 
واالتحاد االوروبي والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة يطلقون  االتحاد األفريقي

 دماج في افريقيا وإعادة اإلالقبول  وإعادةدراسة حول برامج العودة 

 

، فجيييي   يفلتن يييي في  يييياد فيياليبييييا فل يييياال  حييييو  فل  يييي    -فييييا إحيييياال حييييوفال في  يييياد فيف ي ييييا

مفوضييييال في  ييياد فيف ي يييا يمفوضييييال في  ييياد فكياليبيييا ، بالدييي فتال مييي  فل  تييي  فلييي يلا لت يييوي  

.  ضيي ن   ي ييياسياسييا  فل  يي   ، دالفسييال حييو  بيي فمإ فلةييود  يإويياد  فل مييو  يإويياد  ف دمييا  فييا فف

 سييييةال مييييوج ف  و  يييييال ليييي ي  مالتيييياال  أوضييييا  فييييا في  يييياد فكف ي ييييا ،  يييي  يضيييية ا فل الفسييييال 

 فليييوحنابالتةيييايل فلوثييييه مييي  ج يييا  في  يييا  فل ةينيييال، يفسيييتفاد  مييي  يال  فلة ييي  و ييي  فل سيييتو  

 يف و ي ا فلتا و    م  أص اب فل    ال فل ئيسيي .

 

 سييةاد  وميي  ميي  إف ي يييا، فييا ف دمييا  يإويياد  فل مييو  يإويياد  فلةييود  بيي فمإ حييو  فل الفسييال إحيي    يي 

 فيجت اويييييال، يفلتن يييييال ف نسييييانيال يفلديييي يل ل  يييي ال مفييييوت في  يييياد فيف ي ييييا ، فلفاضيييي  أمييييي  
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 سييييمين لي  ، مايكيييي  يفلسييييي  ، فل فخ يييييال ل ديييي يل فكياليبيييييال فل فوضييييال ، جوهانسييييول سييييةاد  د. إي فييييا

 ف دميييا   وييياد   ة يفيييا   فل الفسيييال فوت حييي ي. فل  ييي   سياسيييا  لت يييوي  فلييي يلا ل   تييي  فلةيييا  فل ييي ي 

 . إف ي يا فا ل   اج ي  مست فمال إدما  إواد  لت  يه الئيسيال السائ  5 يح د  يفل ست ف  فلفةا 

 

 بدييي ل يفل ة فيييال فل  كييييال زيييياد  أل فلفاضييي  أميييي   فل فيييوت أتييي   إحييي   فل الفسيييال ، فجت يييا خييي   

  ي فليييي مسيييي يليال ي ة ييييي  لمنييييا  م واليييييال وييييام ل ه ييييا، فل نديييي  ب يييي فل وميييي  ميييي  ف دمييييا  إويييياد 

 . فل  ا  هذف فا فكف ي ا في  اد أوضا 

 

 بال ييي  فال ماح يييا أتثييي   كيييول أل إلييي  ب اجيييال ف دميييا  إوييياد  بييي فمإ أل إلييي  أميييي   فل فيييوت يأشييياال 

 فل   ييييا ، فلالييييا  فل  ييييا  مديييياالتال ي  سييييي   ة ييييي  إويييياد  يي يييي  ، يفل   يييييال فلوحنيييييال فلتن يييييال

 أصييييي اب يتافيييييال فكف ي يييييا في  ييييياد وضيييييا أ فلييييي ي . يفختت ييييي  فل فيييييوت بيييييال و    إل يفلييييي يلا

  ييي ثي   سيييالي  أجييي  مييي  ، ف دميييا   وييياد  يم نيييال    ي ييييال غيييي  ن يييإ فوت ييياد إلييي  مييي وويل فل  ييي  ال

 حييييو  زخيييي  ي   يييييه،  فلةائيييي   يفل  ت ةييييا  فلةائيييي ي  حيييييا  و يييي  فكجيييي  حوييييي  فل ضييييافال فل ي ييييال

 فيست فمال فيجت اويال يفيوت اديال . 

 

 يوييي م . يفلتن ييييال ف دميييا  إوييياد  بييي فمإ بيييي  فلضييي ياليال فل ييي ال أتييي   و ييي  جوهانسيييول فل فيييوت

 في  ييياد فسيييت ف ي يال مييي  فل ييي   أل ، موضييي ال  يييونس إلييي  مييي خ ف   ويييادف  ونسييييي  لييي يجي  مثييياي  

 فلييييذي  لألشييييالا  فليييي و  نوويييييال   سييييي  هييييو ف دمييييا  يإويييياد  فل وويييييال فلةييييود  حييييو  فكياليبييييا

ن ييييا    ثمييييا  فلوحييييي   فل  ي ييييال إل:  بييييال و  يوهانسييييول فل فييييوت  يفختت يييي. فلةييييود  يالتييييااليل

 يفلت  يييي  ، ف دميييا  يإوييياد  فل ميييو  يإوييياد  فلةيييود  حيييو  فةاليييال سياسيييا    ييي ي فلةيييود ، هيييو فيييا 

 . فل    هذف لت  يه م  ال مساه ال هو فليو  فل    

 

 و ييي  أنييي ، ذتييي  فل  ييي   سياسيييا  لت يييوي  فلييي يلا ل   تييي  فلةيييا  فل ييي ي  ، سيييمين لي   مايكييي  فلسيييي 

 تثيييي ف    الت ييي  ف دميييا  يإوييياد  فل ميييو  يإوييياد  فلةيييود  بدييي ل فآلالف  بييي ل فلةيييا  فلت يييوال مييي  فلييي غ 

 هنييييا ، يأل    امييييا   مالت يييي  فلوفويييي  أل فل الفسييييال  ظ يييي  ، يفكياليبيييييي  فكفيييي ي يي  فلديييي تا  بييييي 

 يأتيييي . فل سييييت م يال يفلميييي فمإ فلسياسييييا  إلي ييييا  سييييتن  أل ي كيييي  فلتييييا فل دييييت تال فكمييييوال ميييي  فلكثييييي 

 إف ي ييييا فيييا فلدييي تا  بييي و  فلكامييي  فلت فمييي  فل  ييي   سياسيييا  لت يييوي  فلييي يلا ل   تييي  فلةيييا  فل ييي ي 

 .م  وسال إج ف ف  إل  فل الفسال  وصيا  لت ج ال
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 دميييإ إوييياد  حيييو  فل االييييال يفلمييي فمإ    بت يييا فيجت يييا  خييي   فل اضييي   فكوضيييا  فلييي ي   مادلييي 

 .فلةائ ي  فل  اج ي 

 

 متاحال وم  فل فب  فلتالا:  ب فمإ فلةود  يإواد  فل مو  يإواد  ف دما  فا فف ي يافل الفسال حو  

 

https://au.int/en/newsevents/20210623/launching-study-return-readmission-and-

reintegration-programmes-africa 

 
 

 

 االدماج في أفريقيا، يرجى االتصال:  وإعادةالقبول  وإعادةمعلومات حول الدراسة حول برامج العودة للحصول على مزيد من ال

 

ب ي   | 00 77 551 11 251+ ها  : فلدئول فينسانيال يفيجت اويال |فل  ال ي فلسي   إيف ي  نكينإ بي  ن ين و | تمي  مستداال  فل     | إدفال 

  union.org-Ndongoe@africa فلكت ينا:

  

 

 لالستفسارات االعالمية ، يرجى االتصال: 

 

 مفوضيال في  اد فيف ي ا  –إدفال  فيو   يفي  ا   –الئيس وس  فيو    –فلسي   إستي  آزف  انكو  .2

  union.org-yamboue@africaب ي  فلكت ينا:  -  251911361185+ها  :  

 

 union.org-ElsayedS@africa ب ي  فلكت ينا:  -مفوضيال في  اد فيف ي ا –موظفال ف  ا   –فآلنسال ساال  وم  فل  س  فلسي   .0

 

 مفوضيال في  اد فيف ي ا –إدفال  فيو   يفي  ا   –موظ  ف  ا  في   –ت فال  فلسي  ج ا  فل ي  فح   .3

  union.org-GamalK@africaب ي  فلكت ينا: 

 

 –أديس أبابا  – www.au.africa :موو  – gunion.or-DIC@african: ب ي  فلكت ينا -مفوضيال في  اد فيف ي ا  –إدفال  فيو   يفي  ا  

   |FacebookYouTube|  Instagram|  LinkedIn|  Twitter  ابةونا و  : -إثيوبيا 
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