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وممثل  ،ویة لألمم المتحدة السید علي الزعتريمالمنسق المقیم للشؤون اإلنسانیة والتن تصریح من
مفوضیة األمم المتحدة العلیا لالجئین السید محمد أدار بخصوص وضع الالجئین من دولة جنوب 

السودانالسودان في   
 

خالل مؤتمر إعالن التبرعات  تأكیدات السوداناألمم المتحدة ب رحبت  :2014 یونیو 3الخرطوم، 
 السودان حرصوتثمن  مایو 20أوسلو في  العاصمة النرویجیةاإلنسانیة لجنوب السودان والذي عقد في 

حیث  في ظل األوضاع السائدة ھناك، جنوب السودان دولة من الوافدین مفتوحة أمام دحدوالعلى إبقاء 
منذ اندالع العنف  راضیھأل اللجوء من جنوب السودان مواطن 85,000ألكثر من  اً مشكور السودان سمح
 .2013 دیسمبر 15في 

 
الجئ من جنوب  30,000نقل أكثر من لالسلطات السودانیة اتخاذ إجراءات بإعالن  نرحب كما أننا
یتھددھم خطر الفیضانات  مع " في والیة النیل األبیض حیث 10في منطقة "كیلو  من مواقعھم السودان

الكثیر من العواقب الوخیمة خاصة في مجالي الصحة والصرف الصحي مما لتالفي بدایة موسم األمطار 
 إلى مواقع وبشكل سریع جداً  لذلك فإن إنتقال الالجئین الساریة في المنطقة،سیؤدي إلى انتشار األمراض 

تجنب حدوث أزمة لتقدیم المساعدة المطلوبة  تفادي ھذه االحتماالت وتمكن من أفضل ستمكن الجمیع من
 .طارئة حدیثةإنسانیة 

 
في  الدولیین ركة العاملینح بالسماح بحریة وسرعةوتحث األمم المتحدة في ذات الوقت الحكومة السودانیة 

التي في األماكن  لھمكامل متتوفیر ما یلزم من الدعم اللوصولھم لھؤالء الالجئین  وتسھیل المجال اإلنساني
إجراءات ھا األمم المتحدة وشركائ، حیث تواجھ لنیل األبیض والنیل األزرقمثل والیتي ایتواجدون بھا 

اإلستجابة تقلل من القدرة على و ،بیروقراطیة ال تساھم في خدمة الالجئین الذین یعانون من الضعف
تزید من حدة حیاتیة  صعوباتإلى  ھمعدم تعریض جمیع األطراف في الوقت الذي یستلزم من اتھمالحتیاج
 . وھشاشة حیاتھم ضعفھم

 
استعداد األمم المتحدة لدعم الجھود التي تبذلھا الحكومة السودانیة لتلبیة احتیاجات الالجئین من نكرر إنناو

 جنوب السودان حیثما أقاموا ولجؤا في السودان.
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