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األمم المتحدة  ومنظمة الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية

 للطفولة تعززان شراكتهما دعما لالجئين فى السودان

 (الوكالة الدولٌة لالجبٌن) نلشؤون الالجبٌ ةالمتحدة السامٌ ممفوضة األم توقع :،نالسودا ،مالخرطو 

ان الوثٌقت فتهدو .المشتركة لالعم ةوخط  متفاه بخطا مالٌو (ف)الٌونٌسٌ ةالمتحدة للطفول ممنظمة األمو

المجتمعات والالجبٌن  تالحتٌاجا ةاالستجاب ًفتٌن ٌاالمم  نبٌن الوكالتٌ ةوالشراك قالتنسٌ توثٌقإلى 

  نالسودا ًف ةالمضٌف

عقب مراسم  السودان فً الالجبٌن ونلشؤ السامٌة المتحدة األمم مفوضٌة ممثل أدار، محمد السٌد وقال
لفابدة االشخاص  نالوكالتٌ نبٌ نالتعاو زتعزٌ ونح  معا  سٌمكننا من العمل" أن هذا إتفاق هام  -: عالتوقٌ

 ." نالسودا ًف الذٌن نعنى بهم 
 

مساعدة الالجبٌن  ىركز علسٌ فوالٌونٌسٌ ةبٌن المفوضٌ نالتعاو نفإووفقا لنص خطاب التفاهم، 
التعلٌم وحماٌة التدخالت فى مجاالت   ىالتركٌز بشكل خاص عل عم ،ةالمتأثر ةالمجتمعات المضٌفو

 تبادل المعلومات. السلوك وو ةالنظافة الصحٌووالصرف الصحً  هوكذلك المٌا ،، والصحةة، والتغذٌلاألطفا
 

خارطة  ىعل قٌنص هذا االتفا"  -، فى حفل التوقٌع  :جٌرت كابٌلٌري ،نفً السودا فممثل الٌونٌسوقال 
 من ٪70نحو  نالذٌن ٌشكلو ل، وخاصة األطفاةللفبات الضعٌف ةالخدمات األساسٌ مكفاءة تقدٌلفعالة  قطرٌ

 ."  نالسودا ًالالجبٌن ف
 

االستخدام والفعالٌة التشغٌلٌة  ز، وتعزٌتالمسؤولٌاواألدوار  حلزٌادة توضٌ ةالمشترك لوتهدف خطة العم

والتخطٌط االستراتٌجً  قمجاالت التنسٌ ًف ةالمجتمعات المضٌفوالالجبٌن  فابدةل نالوكالتٌ دلمواراألمثل 

تبادل و والدعم الموارد التقارٌربجانب حشدو رصدالو تنفٌذالو بوالتأه ئالتخطٌط لحاالت الطواروالتقٌٌم و

 . تالمعلوما

 فالٌونٌسٌو الوكالة الدولٌة لالجبٌنعلى تارٌخ طوٌل من التعاون الفعال بٌن وٌبنى خطاب التفاهم 

الدعم تكاملٌة وال تإلجراءااوستضمن الوكالتان   المشتركة المتوقعة.  وٌهدف الى تعزٌز التدخالت

 توالنساء الالجبا لال سٌما األطفا ،بشكل خاص والفبات الضعٌفة  ةلحماٌة ومساعدبغرض  المتبادل 

 

********* 



 : لالجئين عن المفوضية السامية

 6918منذ عام  نفً السودا( UNHCRالسامٌة لالم المتحدة لالجبٌن )  ةالمفوضٌ تعمل

 ك، وكذلءجول وطالب االج 370,000  ةلحماٌة ومساعد ةالسودانٌ ةجهود الحكوم ملدع

ولدى  .رودارفو ضوالنٌل األبٌ نغرب كردفاوشرق وجنوب و مالخرطو ًف اداخلٌ نالنازحٌ

 173.4 الى مبلغ 1065لعام  ةالمالٌاحتٌاجاتها تصل و نالسودا ًف امكتب 66 ةالمفوضٌ

  وعًهها، يزجى سيارة انًىقع UNHCRنًشيد يٍ انًعهىياث حىل ملٌون دوالر. 

.orgunhcrwww.   انفيسبىك عهى   او )UNHCRhttps://www.facebook.com/(  او على

Twitter @RefugeesMedia . 

 عن اليونيسف

  تشجع انيىَيسف حقىق ورفاهيت كم طفم، في كم يا َقىو به. جُبا إنى جُب يع شزكائُا فإَُا

بهدا وإقهيًا نتزجًت هذا اإلنتشاو إنى إجزاءاث عًهيت، يع انتزكيش بشكم خاص  091َعًم في 

بًا يعىد بانُفع عهى جًيع األطفال، عهى جهىد انىصىل إنى األطفال األكثز ضعفا وإستبعادا، 

  في كم يكاٌ. نًشيد يٍ انًعهىياث حىل انيىَيسف وعًهها، يزجى سيارة انًىقع

www.unicef.org     ويًكُكى يتابعتUNICEF Sudan  عهىFacebook  

https://www.facebook.com/UnicefSudan123 وTwitter 

https://twitter.com/unicefsudan  

For further information, please contact: 

Mohamed Elfatih Elnaiem, Communication Officer, UNHCR Sudan, +249 

-183 493 664 elnaiem@unhcr.org 

Ms. Alison Parker, Chief of Communication, UNICEF Sudan, +249-912 

179 116, aparker@unicef.org 
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