
 

 
 773128-183-249فاكس: + 249187122222، الخرطوم، السودان، ھاتف: +913ب:  . صمعة، االجشارع  ، 5 مربع، 7 رقممجمع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

United Nations المتحدةألمم ا  
 مكتب المنسق المقیم ومنسق الشؤون اإلنسانیة في السودان

S U D A N ودانـــــالس   
 

 

بیان من منسق األمم المتحدة المقیم والمنسق اإلنساني في السودان، السیدة مارتا رویدس، عن فتح 
 السودان لممر إنساني ثالث لتقدیم اإلغاثة إلى دولة جنوب السودان المتأثرة باألزمات

 
 
في لشؤون اإلنسانیة ا منسقوالمقیم األمم المتحدة  منسق السیدة مارتا رویداس الیومرحبت  ):2017أبریل  27الخرطوم، (

من  عونةملنقل ال الئلقفي غضون أشھر  نوعھ من و الثانيفتح ممر إنساني ثالث، وھ حول بقرار حكومة السودان السودان
 .مجاعةالتي ضربتھا ال جنوب السودان ةولد السودان إلى

 

دولة  في وسط السودان إلى أویل، وھي مدینة في والیة بحر الغزال في ضْ یِّ بَ األُ مدینة اإلضافي من  مرمھذا ال سیسمحو

 540,000عم طن متري إضافیة من الذرة الرفیعة لد 7,000قدیم تالعالمي لألمم المتحدة ب ءاغذلبرنامج الجنوب السودان، 

 .سبوع القادمولى األنطقة. وستغادر القافلة األالغذائیة في الم تاشخص في حاجة إلى المساعد

 

 ىلعجنوب السودان سیساعد دولة الجدید الذي فتحتھ حكومة السودان لشعب ممر عبر الالطریق إن ، "رویدسالسیدة الت قو

یین من الذین یعانون من المجاعة. إن المال السودان جنوب من األشخاص من دولة الفاآل اإلغاثة التي یحتاجھا توفیر

 – مخاطرلرضة لعاألكثر أولئك  ، وخاصةیحتاجون إلى الغذاء وغیره من المساعدات جنوب السوداندولة في  شخاصاأل

ً  ھذه المساعدات وتقدیم  ." وأسرع طریقة أفضل ما یكون عبر السودان غالبا

 

 جنوب السودان من السودان. دولة الغذائیة ھذا العام إلى  وادمطن متري من مختلف ال 70,000أكثر من  دیمقتجرى  وقد

إلى بانتیو في  بیضفي الشھر الماضي من األبدأھا قد  البرنامجكان طن متري من الذرة الرفیعة التي  11,000ویشمل ذلك 

ً  والیة الوحدة بعد أن فتحت حكومة السودان ممراً  ً ثانیا عبر والیة النیل األبیض في السودان إلى شمال ممر  . وھناك أیضا

لكنھا ،  سبحف لیم المعونة الغذائیة في الوقت المناسببتسھذه الممرات اإلنسانیة ال تسمح وجنوب السودان. دولة شرق 

 ً عن طریق  غذاءال كلفة نقلتستة إلى سبعة أضعاف  ینبما في تقلیل االعتماد على العملیات الجویة، التي تكلف  تساعد أیضا

 .البريو يالنھرالنقل 

 

إلى  -ن أي ما یقرب من ثلثي السكا -جنوب السودان  دولةملیون شخص في جمیع أنحاء  7.5یحتاج ما ال یقل عن و

ً اإلمساعدات ال  الذین وصلوا منذ  من الجئ من جنوب السودان 400,000ما یقرب من  نسانیة. كما یستضیف السودان حالیا

 .2013اندالع النزاع في دیسمبر 

 

*** 

مكتب األمم المتحدة ب المعلوماتقسم إدارة اإلعالم وسامانثا نیوبورت، رئیس  السیدة/لمزید من المعلومات، یرجى االتصال ب
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