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أوتشا     

 في ھذا العدد                                 
 

 1.ص  شخص 195,000الفیضانات تؤثر على حوالي                
 3ص.  انزالق أرضي في شرق جبل مرة                               

 دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام بصدد              
 4ص.  إزالة األلغام بمناطق في والیتي النیل األزرق وجنوب كردفان

 5ص.  الجئون من دولة جنوب السودان یتحدثون إلى قادة             
       

 
 )2018منطقة سكنیة مغمورة بالفیضان في والیة القضارف (مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین، سبتمبر 

  التطورات أبرز  
حوالي دت مفوضیة العون اإلنساني بأن أور •

والیة تأثروا  15شخص في  195,000

 الغزیرة والسیولباألمطار 

شخصاً متأثرین بانزالق  380أكثر من  •

 أرضي في شرق جبل مرة یتلقون المساعدات

إلجراءات المتعلقة األمم المتحدة لتركز دائرة  •

باأللغام على أنشطة إزالة األلغام في والیتي 

نیل األزرق، وھي أكثر جنوب كردفان وال

 باأللغام األرضیة في السودان اً لوثتالوالیات 

جئو جنوب السودان مستعدون للعودة إلى ال •

دولة جنوب السودان إن رأوا تغیراً في الوضع 

على األرض ولمسوا التزاماً قویاً بالسالم من 

 قبل جمیع األطراف
  

 2018 عام أرقام

 
 

 ملیون 5.5

عدد األشخاص المحتاجین في 
وفقاً للمحة االحتیاجات السودان (

 )2018اإلنسانیة للعام 

 
 

 ملیون  3.1

في  عدد األشخاص المحتاجین
ة االحتیاجات ــــلمح( دارفور

 )2018اإلنسانیة للعام 

 
 

 ملیون  2.3

ابة بسوء ـــــاالت اإلصـعدد ح
(لمحة الشامل  ادــــــــالتغذیة الح

 )          2018االحتیاجات اإلنسانیة للعام 

 
 

212352,(  
409,677 ( 

 
 

,889167 

دولة مواطني  من الالجئون
 السودان في السودان جنوب

  2013ما قبل (
 2013(ما بعد 

 سبتمبر 15حتى المجموع 
مفوضیة األمم  حسب ،2018

 المتحدة لالجئین

 
 
 
 

158,959 

وطالبو اللجوء الالجئون 
 السیاسي من جنسیات أخرى

مفوضیة المسجلون من قبل (
 األمم المتحدة لشئون الالجئین)

 2018 أغسطس 31حتى  –

 التمویل  
 دوالر أمریكي ملیون 344.4    
 2018جرى استالمھا في    

    

 التمویل المتحصل نسبة  

34.2% 
، وفقاً لنظام التتبع 2018 سبتمبر 23(حتى 
 المالي)

  
 

  

 شخص تأثروا باألمطار الغزیرة والسیول في والیة القضارف 24,000أكثر من 

 
شخص باألمطار الغزیرة والسیول في مناطق الفاو والمفازة  24,000تأثر في والیة القضارف ما یقدر بنحو 

سبتمبر لتقییم احتیاجات األشخاص في  6-4والحواتة. وزارت بعثة مشتركة بین الوكاالت الوالیة في المدة ما بین 
في  المناطق الثالث. مناطق الفاو والمفازة عرضة للفیضانات حیث تقع في مناطق منخفضة، وقد شھدت فیضانات

 .عندما دمر نھر الرھد وروافده ضفافھم 2017و 2013عامي 
 

وقد أثرت میاه الفیضانات في المناطق التي جرت زیارتھا على الخدمات والبنیة التحتیة األساسیة، بما في ذلك المیاه 
غیر والمرافق الصحیة ووسائل العیش والتعلیم والخدمات الصحیة. كما تعرضت بعض المرافق الصحیة ألضرار 

أنھا یمكن أن تعمل وتوفر الخدمات األساسیة. ومع ذلك، فإن الوصول الفعلي إلى بعض المراكز الصحیة أمر صعب 
بسبب سوء أحوال الطرق. ووجد أن األشخاص المتأثرین یستھلكون المیاه مباشرة من القناة الملوثة بمیاه الفیضان 

 -خاصة مع انھیار العدید من المراحیض المنزلیة  -زریة وتشكل خطراً صحیاً كبیراً. كما أن األوضاع الصحیة م
 .وتشكل مبعث قلق صحي مثل التلوث المحتمل لمصادر المیاه واألمراض المنقولة عن طریق المیاه

 
في المائة من األراضي المزروعة في المناطق المتأثرة مغموراً ومتشبعاً بالمیاه، مما أثر على  52وأصبح نحو 

عین وعمال المزارع الذین یعتمدون على الزراعة في دخلھم. ھذا إلى جانب الزیادة في أسعار وسائل عیش المزار
مما یجعل األشخاص المتأثرون یجدون صعوبة في شراء  –بسبب الظروف االقتصادیة الحالیة  -السلع األساسیة 

الیف النقل لكل من الركاب والبضائع. اللوازم األساسیة. ویعزو التجار الزیادة في األسعار إلى االرتفاع الھائل في تك
 30فعلى سبیل المثال، أوردت التقاریر أن أجرة النقل من بلدة الفاو إلى قریة مجاورة قد تضاعفت أربع مرات، من 

 دوالر على التوالي. 7.22ودوالر أمریكي  1.7جنیھاً سودانیاً، أي ما یعادل  130إلى 
 

 یاجات المتأثرین بالفیضاناتالحكومة والمجتمع المدني یستجیبان الحت
 

بالشراكة مع قوات الدفاع المدني والمتطوعین من جمعیة الھالل األحمر السوداني  -استجابت حكومة والیة القضارف 
لتلبیة االحتیاجات والتخفیف من آثار الفیضانات في الوالیة. وتشمل االستجابة  -ومنظمات المجتمع المدني األخرى 

للفیضانات لحمایة الممتلكات؛ ونشر معدات للمساعدة في تصریف المیاه؛ وتقدیم الدواء عالوة إنشاء دفاعات مؤقتة 
لما یكفي لمدة یومین؛ ونشر فریق من المھندسین والعاملین إلصالح  -على توزیع المواد الغذائیة (الذرة الرفیعة) 

ل طائرة ھلیكوبتر للمساعدة في جھود الطرق المتأثرة وضمان إمكانیة الوصول؛ كما شملت االستجابة أیضاً إرسا
 24االستجابة في المناطق التي یصعب الوصول إلیھا؛ وتوجیھ مقدمي الخدمات األساسیة للعمل في نوبات على مدار 

 .ساعة
 

وقد وجدت بعثة تقییم مشتركة بین الوكاالت طلبتھا سلطات والیة القضارف مع وكالة األمم المتحدة لالجئین، 
العالمي، ووكالة األمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العالمیة، وجمعیة الھالل األحمر السوداني،  وبرنامج الغذاء

 قد تأثروا بالفیضانات في القضارف. شخص 24,000الوزارات التنفیذیة والسلطات المحلیة وجدت أن حوالي 
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والیة بأمطار غزیرة  18والیة من والیات السودان البالغ عددھا  15ألف شخص في  195وبشكل عام، تأثر  
ضیة العون اإلنساني الحكومیة. وقد كانت أكثر الوالیات تأثراً ھي كسال سبتمبر، وفقًا لمفو 19وسیول وذلك حتى 

 ).شخص 24,000شخص)، القضارف، وغرب كردفان ( 47,500(
 

من المفارش (المشمعات)  500وكانت ھناك أیضا توزیعات من قبل مفوضیة العون اإلنساني االتحادیة، بما في ذلك 
علبة (كرتونة) من زیت الطھي.  150كیلوغرام من العدس، و 3,000من ُحُصر النوم، و 500البالستیكیة، و

 .)من أوعیة السوائل (الجركانات 600ناموسیة، و 1,200خیمة، و 20ووزعت حكومة الوالیة 
 

كما قدمت وزارة الصحة الوالئیة الكلور لمعالجة المیاه على مستوى األسرة، ولكن الكمیات غیر كافیة لتلبیة جمیع 
الك فجوات حرجة في إمدادات المآوي لحاالت الطوارئ واإلمدادات المنزلیة األساسیة التي تحتاج االحتیاجات. وھن

اللجنة القومیة  فریقة مطلوبة أیضاً. وسیعقد اجتماع لإلى معالجة عاجلة، وفقاً لنتائج البعثة. كما أن المساعدات الغذائی
 وكیفیة التخفیف من الفجوات.للفیضان قریباً لیناقشوا معاً آخر التحدیثات واالستجابة 

 
مفوضیة األمم المتحدة لالجئین تنتھج مسارات سریعة إلیصال المساعدات اإلنسانیة للسكان في والیتي 

 القضارف وغرب كردفان
 

مفوضیة األمم المتحدة لالجئین  قامت
بتوزیع مآوي الطوارئ واإلمدادات 

من  800المنزلیة على ما یقدر بنحو 
األسر األكثر عرضة للمخاطر (یستفید 

شخص) المتأثرة  4,000منھا حوالي 
باألمطار الغزیرة والسیول في مناطق 
الفاو والمفازة والحواتة بوالیة القضارف 

بر. ولم تكن سبتم 19و 14في المدة بین 
اإلمدادات كافیة لتغطیة كافة االحتیاجات، 
لذلك كان التركیز على تقدیم المساعدات 
لألشخاص األكثر عرضة للمخاطر 

 6,000بطانیة، و 3,000بالتوزیعات التي نفذتھا جمعیة الھالل األحمر السوداني. وقد شملت اإلمدادات التي وزعت 
من  1,500من المفارش (المشمعات البالستیكیة)، و 900جركانات)، ومن أوعیة السوائل (ال 1,000ناموسیة، و

  قطعة صابون. 10,000علبة (كرتونة) من أواني الطبخ، و 200ُحُصر النوم، و
 
من خالل جمعیة  -قامت مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین  سبتمبر، 4إلى  3باإلضافة إلى ذلك، في المدة من و

عائلة  321بتوزیع مجموعات كاملة من مستلزمات المآوي والطوارئ المنزلیة على  - الھالل األحمر السوداني
شخص) من المتأثرین باألمطار الغزیرة والسیول في بلدة المیرم بوالیة غرب كردفان. وشمل  1600(حوالي 

دعم الجئة من دولة جنوب السودان. وقد شمل ال عائلة 134وأسرة من المجتمع المضیف  187المستفیدون 
 الناموسیات ومبیدات اآلفات من وزارة الصحة الوالئیة والغذاء من دیوان الزكاة في المیرم.

 
 المتأثرین بالفیضانات والطالبات قدمت الیونیسیف مساعدات التعلیم في حاالت الطوارئ للطالب

 
التدریس والتعلم، والمراحیض ألحقت األمطار الغزیرة والسیول أضراراً أیضاً بالفصول الدراسیة، ودمرت مواد 

، فقد تأثر بذلك أحدث تقریر للوضع اإلنساني للیونیسیفواألسوار في مدارس في أنحاء مختلفة من البالد. وبحسب 
 .مدرسة في جمیع أنحاء البالد 95فتاة) في  19,000من الطالب والطالبات ( 33,000حوالي 

 
مدرسة تأثرت بشدة بالفیضانات، واستفاد منھا  23وقد وزعت الیونیسف إمدادات التعلیم في حاالت الطوارئ في 

في والیتي غرب كردفان وشمال دارفور. وتشتمل  اة)فت 5,300فتى و 6,000من الطالب والطالبات ( 11,300
اللوازم على مواد تعلیمیة وتعلمیة وقطع من القماش المشمع لتسقیف المباني المدرسیة التالفة، مما یسمح للطالب 

قاعة  33باستئناف دراستھم في غضون مدة زمنیة قصیرة. وفي الوقت نفسھ، ھناك خطط جاریة إلعادة تأھیل أو بناء 
 یة شبھ دائمة في المدارس المتأثرة لتوفیر حلول أطول أجالً لألضرار التي تسببھا األمطار الغزیرة والفیضانات.دراس

األمم المتحدة  مفوضیةزعت و
مآوي الطوارئ لالجئین 

المنزلیة على ما یقدر واإلمدادات 
من األسر األكثر  800بنحو 

 4,000عرضة للمخاطر (حوالي 
باألمطار الغزیرة  واشخص) تأثر

 والسیول في والیة القضارف

 )2018عائلة متأثرة بالفیضانات في والیة القضارف تتلقى المساعدات (مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین، سبتمبر 

طالب  33,000تأثر ما یقرب من 
 95فتاة) في  19,000وطالبة (

مدرسة في جمیع أنحاء السودان 
جراء األمطار الغزیرة والسیول، 

وذلك وفقاً لما أوردتھ تقاریر 
 الیونیسیف

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Sudan%20Humanitarian%20Situation%20Report%20-%20August%202018.pdf
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أتلف ھطول األمطار فوق المتوسط المحاصیل في بعض المناطق، بحسب شبكة نظام اإلنذار المبكر 
  بالمجاعة

 
تسببت الفیضانات المنتشرة على نطاق واسع جراء األمطار الموسمیة فوق المعدل في حدوث أضرار في المحاصیل 
وخسائر في جمیع أنحاء البالد، ولكن لم یتم تحدید الكمیات حتى اآلن، وفقاً لموقع نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة في 

رى اإلبالغ عن فقدان الماشیة بسبب الفیضانات في نھایة . باإلضافة إلى ذلك، جأحدث التقاریر عن شرق أفریقیا
أغسطس في المناطق المحیطة بنھري عطبرة والدندر. من الناحیة اإلیجابیة، أتاحت الفیضانات فرصة ممتازة 

خاصة بالنسبة  -الزراعة بعد انحسار المیاه في المناطق التي كانت قد غمرتھا الفیضانات  -للزراعة االنحساریة 
الخضریة إلى المراحل التكاثریة وفي ظروف ما بین وات. وعموماً، فإن معظم المحاصیل ھي في المراحل للخضر

 شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعة. ھوفقاً لما ذكرتوذلكم جیدة عموماً، 

 
ً تأثروا باالنزالق األرضي في شرق  380قدمت وكاالت اإلغاثة المساعدات إلى  شخصا

  جبل مرة
 

فریق مشترك بین الوكاالت مكون من مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة، ومفوضیة األمم المتحدة  تمكن
إلى قریتي وادي تولیبة وتاقولي في شرق جبل مرة، من الوصول سبتمبر  23في تمكن لشئون الالجئین والیونامید، 

في أوائل سبتمبر. ولم یكن ذلكم ممكناً إال بعد أن اللتین أصابتھما االنزالقات األرضیة عقب ھطول أمطار غزیرة 
سبتمبر وقف األعمال العدائیة من جانب واحد لتیسیر وصول  20فصیل عبد الواحد في  -أعلن جیش تحریر السودان 

 وكاالت المعونة إلى المتأثرین. وتقع القریتان في منطقة جبلیة حیث تتعقّد إمكانیة الوصول والخدمات اللوجستیة بسبب
فصیل عبد الواحد في  -نقص الطرق والتضاریس الوعرة. كانت المناطق التي یسیطر علیھا جیش تحریر السودان 

وقد كان الوصول إلیھا  –وھي أجزاء ممتدة في مناطق في والیات شمال ووسط وجنوب دارفور  -سلسلة جبل مرة 
 بالنسبة لمنظمات اإلغاثة متعذراً لسنوات عدیدة.

 
 
 

 2018سبتمبر  19 –المصدر: مفوضیة العون اإلنساني 

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EA_Seasonal_Monitor_2018_09_10_Final.pdf
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 قرویة من قریة لوفو قریب تشرح كیف تحسنت الحیاة في قریتھم بعد أنشطة إزالة األلغام
 )2018(دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام، 

 
شخصاً)، والتي شملت  380عائلة متأثرة (حوالي  76المشترك بین الوكاالت المساعدات الغوثیة لـعدد  وقدم الفریق

) المیاه، والبطانیات، والناموسیات، اناتالخیام واألغطیة البالستیكیة للمآوي، وأدوات المطبخ، وأوعیة السوائل (جرك
صاً جراء االنزالقات األرضیة، حیث وردت أنباء وقام الفریق بعالج المصابین والمرضى. وقد قُتل ستة عشر شخ

عن إصابة أو مرض مزید من األشخاص، مع تدمیر العدید من المنازل بسبب الكارثة وفقدان الماشیة. وستواصل 
الوكاالت اإلنسانیة تقدیم المساعدات اإلنسانیة وغیرھا من المساعدات اإلنسانیة إلى المتأثرین باالنزالقات األرضیة، 

 ي ذلك المساعدات الغذائیة وغیر الغذائیة من القرى المجاورة.بما ف
 

تستعد دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام لعملیات رفع الحظر عن األراضي 
  على نطاق واسع في والیتي النیل األزرق وجنوب كردفان

 
یة ع التلوث الكبیر باأللغام األرضم

والمتفجرات من مخلفات الحرب 
المتبقیة في والیتي جنوب كردفان 
والنیل األزرق، حولت دائرة األمم 
المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام 
تركیزھا إلى الوالیتین، اللتین تشغالن 
المرتبتین األولى والثانیة من بین 
الوالیات األكثر تلوثاً باأللغام 

دان. األرضیة على التوالي في السو
ویزید ھذا التلوث من محدودیة 
وصول المساعدات اإلنسانیة، ویحول 
دون وصول المساعدات اإلنسانیة 
واإلنمائیة إلى األشخاص المحتاجین 

 .إلى المساعدات
 

وبفضل التزام حكومة السودان ودعم مجتمع المانحین، بما في ذلك وزارة التنمیة الدولیة في المملكة المتحدة، 
لوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة، وإیطالیا، فإن دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام، والمركز والیابان، وا

في الوالیتین اعتباًرا من أكتوبر. وقد  عملیات رفع حظر أراضٍ  بدءالقومي لمكافحة األلغام یقفان على أھبة االستعداد ل
سبتمبر وفد رفیع المستوى یضم سفیر المملكة المتحدة ونائب رئیس بعثة الوالیات المتحدة ومدیر  19و 11قام في 

الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة وممثلین عن سفارتي الیابان وإیطالیا بالسفر إلى كادقلي والدمازین للحصول على 
  .ومات المحلیة والقوات المسلحة السودانیة للعملیات القادمة لرفع الحظر عن األراضيدعم الحك

 
وقد جدد نواب الوالة في والیتي جنوب كردفان والنیل األزرق ونواب قادة القوات المسلحة السودانیة في الوالیتین 

العاملین في إزالة األلغام سیكونون قادرین على تأكید دعمھم ألنشطة اإلجراءات المتعلقة باأللغام. وأكدوا للوفد أن 
العمل بأمان في المناطق التي تسیطر علیھا الحكومة وجددوا تأكید مراعاة الحكومة اللتزاماتھا بموجب اتفاقیة حظر 

 .األلغام المضادة لألفراد
 

وفي والیة جنوب كردفان، زار الوفد أیضاً قریة لوفو قریب، وھي قریة قریبة من كادوقلي، التي جرى تطھیرھا من 
وفو قریب مثاالً على البرمجة المشتركة لألمم المتحدة، حیث تبع إزالة األلغام برامج . وتعد ل2018األلغام في أبریل 

األمن واالستقرار المجتمعي التي یتوالھا برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. حیث یركز برنامج االستقرار على االنتعاش 
 .وسائل العیش والتأھیل لصالح السكان األكثر عرضة للمخاطر من خالل توفیر المیاه وفرص

 
ج، مثل رعي نتمصولھا إلى األرض لالستخدام الوستمكن العملیات القادمة المجتمعات المحلیة من استعادة إتاحة و

الحیوانات والزراعة، وستفتح المجال لمزید من المشاریع اإلنسانیة واإلنمائیة. وتشمل أنشطة مكافحة األلغام أیضاً 
عن الدعم  فضالً  -السلوك اآلمن بین السكان الذین یعیشون مع خطر المتفجرات لتعزیز  -التوعیة بمخاطر األلغام 

 االقتصادي للناجین من األلغام األرضیة.-النفسي والجسدي واالجتماعي

تركز دائرة األمم المتحدة لألعمال 
والیتي  المتعلقة باأللغام أنشطتھا في

جنوب كردفان والنیل األزرق، 
وھي أكثر الوالیات تلوثاً باأللغام 

 األرضیة في السودان

األلغام على تمكین  تعمل إزالة
المجتمعات المحلیة من استعادة 

ألراضي إتاحة الوصول إلى ا
لالستخدام المنتج، مثل رعي 

الحیوانات والزراعة، ویفتح المجال 
إلتاحة حصول ھذه المجتمعات 

 على المشاریع اإلنسانیة والتنمویة

http://www.unocha.org/sudan
http://www.unocha.org/
mailto:ochasudan_feedback@un.org
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 اإلنساني المجال في الشركاء مع بالتعاون التقریر ھذا اإلنسانیة الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب أعد

حث الجئون من دولة جنوب السودان أطراف اتفاقیة سالم دولة جنوب السودان على إحالل السالم في دولة جنوب السودان 
 )2018(مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین، سبتمبر 

 

 الجئون من دولة جنوب السودان یتحدثون إلى قادة من دولتھم في الخرطوم
 
 16حثت مجموعة مكونة من  

الجئاً یمثلون الجئین من دولة 
جنوب السودان في السودان 
وأوغندا وكینیا وجمھوریة 
الكونغو الدیمقراطیة وجمھوریة 
إفریقیا الوسطى األطراف 
الموقعة على اتفاقیة سالم دولة 
جنوب السودان على احترام 
االتفاقیة ودعم السالم الدائم مما 

 .لتھجیرھمسیضع حداً 
 

سبتمبر  4اجتمعت المجموعة في 
مع الموقعین على االتفاقیة 
المنشطة بشأن حل النزاع في 
جمھوریة جنوب السودان 
وغیرھا من األحزاب السیاسیة 

وأصحاب المصلحة من المجتمع المدني في دولة جنوب السودان خالل محادثات السالم األخیرة في الخرطوم. وقد 
المتحدة لالجئین بتیسیر ھذا االجتماع بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجیة، ومعتمدیة الالجئین، قامت مفوضیة األمم 

 .اإلیقاد-والھیئة الدولیة الحكومیة للتنمیة
  

وكان الالجئون أحراراً في التعبیر عن مخاوفھم وإلھاماتھم وطموحاتھم حول مستقبل دولة جنوب السودان بعد توقیع 
انوا سعداء للغایة لحصولھم على تأكیدات من قادة جنوب السودان بأنھ لن یكون ھناك المزید من اتفاقیة السالم، وك

 .المعاناة في جنوب السودان
 

دولة من عاما) وھي سیدة الجئة من دولة جنوب السودان في الخرطوم لزعماء  62وقالت مارغریت واني أمبي (
المعافاة النفسیة في دولة جنوب السودان قبل اتخاذ قرار العودة جنوب السودان، "یتوقع الالجئون الكثیر من أنشطة 

إلى دیارھم". وأضافت مارغریت قائلة، "نحن مواطنون في دولة جنوب السودان وبسبب ذلك نحتاج إلى أن نكون 
 ."قادرین على امتالك عملیة السالم ھذه وفھم ماھیة االتفاقیة وكیفیة تحقیق السالم في دولة جنوب السودان

 
دولة جنوب وأعرب ممثلو الالجئین عن استعدادھم للعب دور أكبر في التوعیة وإعادة بناء الثقة بین مجتمعات 

السودان. وأوصوا بترجمة االتفاقیة إلى لغات عربیة بسیطة وغیرھا من اللھجات المحلیة في دولة جنوب السودان، 
ونشر النص بین المجتمعات من دولة جنوب السودان في دولة جنوب السودان وفي المنفى. وناشد الالجئون المجتمع 

ب السودان وأخبروا أطراف االتفاقیة المنشطة بشأن حل النزاع الدولي بمواصلة الوقوف إلى جانب شعب دولة جنو
في جمھوریة جنوب السودان أنھم لن یعودوا إلى دولة جنوب السودان إال إذا رأوا تغییراً في الوضع على األرض 

 .وشعروا بالتزام قوي باالتفاقیة من قبل جمیع األطراف
 

، وفقًا آلخر لوحة متابعة أصدرتھا 762,900في السودان  ویبلغ إجمالي عدد الالجئین من دولة جنوب السودان
 .2018سبتمبر  15مفوضیة األمم المتحدة لالجئین للسكان من دولة جنوب السودان في السودان حتى تاریخ 

 
 

ال یرغب الجئو دولة جنوب 
جنوب السودان في العودة إلى دولة 

رأوا تغییراً في  إن السودان إال
الوضع على األرض وشعروا 

بالتزام قوي بالسالم من قبل جمیع 
 األطراف

الجئ من دولة  762,900ھناك 
جنوب السودان في السودان وفقاً 

لوحة متابعة لسكان  )وثیقة(آلخر 
دولة جنوب السودان الصادرة عن 
مفوضیة األمم المتحدة لالجئین في 

 2018سبتمبر  15
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