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 بيان صحفى

 بريطانيا بدعم األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ترحب مفوضية
 السودان في السودان جنوب من جئينلال

رحب :   )مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين(ديسمبر   21 –الخرطوم ،السودان 

بالمساهمة  اليوم في السودان  (UNHCR) نلشؤون الالجئي ةاألمم المتحدة السامي يةمكتب مفوض

مليون جنيه إسترلينى ) ما   7.5 والبالغة لمتحدةمتها حكومة المملكة االتى قد متعددة السنوات

جنوب  الحرجة لالجئي حتياجاتإللالستجابة ل موزعة على ثالث سنوات مليون دوالر( 9.9يعادل 

- 2018المتوقع وصولهم الى السودان فى الفترة من الالجئين  وكذلك  في السودان السودان

2020  . 

 الحيوية لالحتياجات لالستجابة للحياة المنقذة المساعدة لتوفير األموال المفوضية وستستخدم

 وجنوب غرب األبيض؛ النيل واليات في المضيفة المجتمعات وكذلك السودان جنوب من لالجئين

 وستتيح. والتعليم الصحي والصرف والمياه الحماية تمجاال في دارفور وجنوب وشرق كردفان؛

 الطهي وأدوات النوم وحصائر البطانيات مثل غذائيةال غير موادال شراء للمفوضية يضاأ األموال هذه

 حالة في السودان إلى السودان جنوب من الالجئون يصلو. الضعفاء ليتم توزيعها على الالجئين

 فيكما وانهم  السودانية الحدود إلى للوصول طويلة سافاتللغاية ومنهكون من المشي لم سيئة

 .الرحلة أثناء أسرهم عن انفصلوا أو فقدوا الذين األطفال وخاصة الحماية، إلى ماسة حاجة

 المأساة إن: "السودان في الدولية البريطانية التنمية إدارة رئيس بيكروفت،كريستوفر د. وقال
 جانب إلى يقف البريطاني الشعب إن. اإلنسان على وخيمة عواقبخلفت  السودان جنوب فى الماثلة

 واألطفال النساء من اآلالف مئاتل عمتقديم الد بمواصلة ويلتزم والمجاعة الصراع من المتضررين
 التزمت وقد. الماؤىو والمياه والغذاء بالمالذ تزويدهم خالل من بلدهم من الفرار على أجبروا الذين
كاءنا شر لمساعدة سنوات ثالث مدى على اتالمساعد هذه بتقديمالبريطانية  الدولية التنمية إدارة
 على المعنية األخرى المعونة ووكاالت الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية فى 

 المساعدةفعالية بجانب  أكثر بشكل األرض على للحياة المنقذة المساعدة وتقديم للمستقبل التخطيط
 ". األزمة هذه خالل حتى التعليم على األطفال حصول استمرار ضمان على

 



لشؤون  ةاألمم المتحدة السامي يةمفوض نرئيسيمانحين الال أهم أحد المتحدة المملكة وقد ظلت
 حوالي) استرليني جنيه مليون 14.8 من بأكثر ساهمت حيث سنوات منذ السودان في نالالجئي
 مساعدة من المفوضية ذلك مكن وقد. الماضية األربع السنوات في( أمريكي دوالر مليون 20.8

 األولى األيام منذ السودان جنوبإلحتيجات ألجئ   ستجابةأال دعم في كبيرا إسهاما وساهم الالجئين
  .لألزمة

 
 خاصة بصفة السودان في الالجئين لشؤون السامية المفوضية ممثلة يوشيدا نوريكوالسيدة  ورحبت

بتمويل  التزامها باستمرار المتحدة المملكة أثبتت لقد" -قائلًة : السنوات، المتعدد االتفاق بهذا
 من ضعفا األكثر واألشخاص األطفال لمساعدة الالجئين لشؤون المتحدة األمم مفوضية أنشطة
 المتعدد التمويل هذا فإن كبيرة، بسرعة تغيرت أن يمكن العمليات التى سياق وفي. السودان جنوب

 التنبؤ علىمم المتحدة لشؤون الالجئين لأل المفوضية السامية قدرة من مزيدا سيتيح السنوات
 على وتساعد زمةتقع أأل عندما واسع نطاق وعلى أكبر بكفاءة الستجابةبغرض إ  والمرونة
 ". للطوارئ المفوضية طخط من كجزء 2018 عام في المتوقعة لالحتياجات االستجابة

 
  ديسمبر منذ السودان إلى السودان جنوب منالجئ  453،000اآلن فقد وصل ما يقارب   وحتى

من  شخص 350،000 ب يقدر أن ما إلى إضافة واليات 9 أستضافتهم فى تمحيث ت 2013
 .2011 عام في السودان جنوب انفصال بعد  السودان جنوب السودان ظلوا في

 
وهى فى االراضى السودانية  المالذ اآلمنأمام الالجئين الباحثين عن  وظل السودان يفتح حدوده

 مضى وقت أي من تعقيدا أكثر أصبحفى جنوب السودان ألن الصراع بالغة االهمية نظرا خطوة 

 .فى جنوب السودان الغذائي األمنحالة  تدهور مع بالتزامن

************** 

  ، رجاء اإلتصال ب: لمزيد من المعاومات  

 لشؤون الالجئين  السامية بالمفوضية تصال واالعالم محمد الفاتح النعيم، مسؤول اال

رونى : تبريد الك  249+ (0) -1230889 42، موبايل :  بالسودان

elnaiem@unhcr.org   

  912158004 (0) 249+هالة الحاج  ، السفارة البريطانية بالخرطوم ، تلفون  

   fco.gov.uk@Hala.Elhaj    :رونىتبريد الك
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