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مشتركة إلى نیفاشا "المنطقة المفتوحة" بوالیة الخرطومالزیارة البیان صحفي:   

 
 

زار المعتمد السید حمد الجزولي مروءة من معتمدیة الالجئین، ونائب المفوض الدكتور محمد . 2018 أكتوبر 16 الخرطوم،
السناري من مفوضیة العون اإلنساني، والسیدة منسق األمم المتحدة المقیم للشئون التنمویة واإلنسانیة في السودان السیدة 

الجئین من دولة  2018أكتوبر  9قُِوْي یُْب ُسن، وممثل وكالة األمم المتحدة لالجئین في السودان السیدة نوریكو یوشیدا في 
یفة لھم في منطقة نیفاشا بمحلیة أمبدة وھي ثاني أكبر منطقة مفتوحة مستوطنة لالجئین جنوب السودان والمجتمعات المض

 .بوالیة الخرطوم
 

وقد طمأن السید المعتمد مروءة الالجئین بأنھم موضع ترحیب في السودان. وأضاف قائالً، "نرحب بكم إلى أن یحین الوقت 
اصل مع شركائنا من األمم المتحدة والمنظمات األخرى تقدیم الدعم الذي یمكنكم فیھ العودة إلى دولة جنوب السودان، وسنو

لكم بأفضل قدراتنا." وأشار السید المعتمد إلى الحمالت الجاریة لتسجیل جمیع األشخاص من دولة جنوب السودان، مؤكداً 
 ق.مة بتزوید جمیع الالجئین بالوثائالتزام الحكو

 
لسید نائب مفوض مفوضیة العون اإلنساني الدكتور السناري وأشاد بقدرة نابة عن مفوض العون اإلنساني اإكما تحدث 

الالجئین على التكیف، وشجعھم على عدم فقدان األمل ألنھم لیسوا منسیین، مؤكداً لھم أن السودان سیواصل دعمھم إلى أن 
 .ر بالالجئین في السودانیجري إیجاد حل لمحنتھم. كذلك ناشد الدكتور السناري المجتمع الدولي إلیالء إھتمام أكب

 
ومن جانبھا أعربت السیدة منسق األمم المتحدة المقیم للشئون التنمویة واإلنسانیة في السودان عن تقدیرھا الكامل لحكومة 

السودان لما أبدتھ من سخاء ودعم طویل األمد لالجئین. وقالت السیدة ُسن مخاطبة الالجئین والمجتمعات المضیفة، "سنبذل 
ھدنا للمساعدة في تحدید أولویات االحتیاجات األكثر أھمیة، وھدفنا ھو تمكینكم من مساعدة أنفسكم وتحقیق قصارى ج

 ".اإلكتفاء الذاتي والمرونة
 

وأعربت ممثلة مفوضیة األمم المتحدة لشئون الالجئین السیدة یوشیدا عن تقدیرھا للحكومة والسلطات المحلیة لتیسیرھم 
 .اإلنسانیة، داعیةً السلطات إلى مواصلة إتاحة الوصول المستدامإتاحة الوصول واألنشطة 

 
كان حوالي  2018حتى اآلن، لم یجِر سوى الحد األدنى من التدخالت لالجئین في "المناطق المفتوحة". ففي مارس 

البطانیات واألغطیة من عائالت المجتمع المضیف األكثر إحتیاجا في نیفاشا قد تلقوا  548الجئاً باإلضافة إلى  22,650
البالستیكیة من معتمدیة الالجئین ووكالة األمم المتحدة لالجئین. وكان ھذا جزءاً من مساعدات أكبر من المواد غیر الغذائیة 

فرد) والتي قُدمت إلى كافة مستوطنات "المناطق المفتوحة". باإلضافة إلى ذلك، فقد  57,346أسرة ( 10,000ألكثر من 
 .طفالً الجئاً في نیفاشا 1,250اللوازم المدرسیة واألدوات الترفیھیة التي یستفید منھا  2018في أغسطس قدمت الیونیسیف 

 
وكانت حكومة السودان والجھات الفاعلة اإلنسانیة قد أكملت وضع "خطة االستجابة للمناطق المفتوحة في الخرطوم" 

الجئ في تسع مناطق مفتوحة لتلبیة أمّس  58,000حو ، وھي تغطي ما یُقدر بن2018مشتركة بین الوكاالت في أغسطس 
إحتیاجاتھم متعددة القطاعات لمدِة أولیة تُغطي تسعة أشھر. وقد وافق صندوق السودان اإلنساني مؤخراً على تخصیص 

لبالغة ٪ من إجمالي اإلحتیاجات ا10ملیوني دوالر أمریكي لإلحتیاجات المباشرة في المناطق المفتوحة، والتي تغطي حوالي 
 .ملیون دوالر لخطة اإلستجابة للمناطق المفتوحة 20
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