بيان صحفي
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ومنظمة األمم المتحدة للطفولة
)اليونيسف( يجددان مذكرة التفاهم الخاص بهما في يوم الالجئ العالمي
وقعت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين واليونيسف على مذكرة تفاهم جديدة لتوسيع نطاق مساعدتها
المشتركة لألطفال الالجئين في السودان.
في يوم الالجئ العالمي ،أعلن مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن
التوقيع على خطة عمل مشتركة محدثة الستكمال خطاب التفاهم لعام  .2015تهدف هذه الوثيقة إلى تعزيز التعاون بين
الوكالتين على المستويين الوطني والمحلي في السودان ،استجابة لالحتياجات المتزايدة لكل من الالجئين والمجتمعات المضيفة
لهم في البالد.
وقد صرحت السيدة فاطمة م حمد كول ،نائبة ممثل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين و القائمة باعمال
إطارا
المفوض في السودان "نحن سعداء لمواصلة شراكتنا مع وكالتنا الشقيقة اليونيسف في السودان .تمثل مذكرة التفاهم
ً
مه ًما في تعزيز تعاوننا في توفير الحماية والمساعدة لالجئين وغي رهم من النازحين في السودان".
وفقًا لـمذكرة التفاهم ,سيركز التعاون بين المفوضية واليونيسيف على قطاعات التعليم وحماية الطفل والتغذية والصحة والمياه
والصرف الصحي والنظافة الصحية.
و اضافت السيدة مانديب أوبراين ،ممثلة اليونيسف في السودان "ان تزايد عدد األطفال النازحين والالجئين ،من المهم ضمان
وصول الخدمات المنقذة للحياة واستدامة الحياة .توفر هذه االتفاقية خارطة طريق فعالة ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا القوية
مع المفوضية حتى ال نترك أي طفل خلف الركب.
بناءً على خطة العمل لعام  ، 2015التي تركز على مساعدة الجئي جنوب السودان ،ستعمل خطة العمل المشتركة المحدثة
على توسيع نطا ق الدعم المشترك للمفوضية واليونيسيف لجميع السكان الالجئين وتغطي جميع الواليات المضيفة لالجئين
في السودان .ايضا ً ت وضح األدوار والمسؤوليات ،وتعزز الكفائة التشغيلية ،وتحسي ن موارد كل وكالة لصالح الالجئين
والمجتمعات المضيفة في مجاالت التنسيق ،والتخطيط االستراتي جي والتقييمات ،والتخطيط للطوارئ والتأهب لها ،والتنفيذ،
والمتابعة والتقارير ،وحشد الموارد ،والمناصرة  ،وتبادل المعلومات .وباإلضافة إلى ذلك ،تلتزم المنظمتان بزيادة التعاون
بشأن الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين والتخطيط لبذل جهود مشتركة في مجال الدعوة والتنسيق.
واستنادا إلى التاريخ ال طويل من التعاون الفعال ،ستعمل خطة العمل المشتركة الجديدة هذه من تعزيز التدخالت المشتركة
وستساعد على ضمان التكامل واإلجراءات الداعمة بشكل متبادل لحماية ومساعدة الفئات األكثر ضعفًا ،وخاصة األطفال
والنساء سواء كانوا الجئين أو سودانيين.
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