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United Nations 
 

 المتحدة األمم
Office of the Resident and Humanitarian Coordinator 

Sudan ا ل س و د ان 

 

 بیان من السیدة قِِوْي یُْب ُسن منسق الشؤون اإلنسانیة في السودان داعیةً إلى وقف إطالق النار في جمیع أنحاء السودان
 
 

تدعو قِِوْي یُْب ُسن منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانیة في السودان إلى وقف إطالق النار  .2020مارس  29الخرطوم، 
 .في جمیع أنحاء السودان بوصف ذلك جزءاً من مكافحة عالمیة لوباء فیروس كورونا المستجد 

 
ال العدائیة والتركیز معاً على إنقاذ وقالت السیدة ُسن، "لقد حان الوقت لوضع حد نھائي للنزاع المسلح، والتراجع عن األعم

 ."األرواح
 
دعونا ال ننسى أن الخدمات الصحیة في المناطق المتأثرة بالنزاع قد تضررت بشدة. لذلك من األھمیة بمكان إنشاء ممرات  "

 ".للمساعدات المنقذة للحیاة ولفتح نوافذ ثمینة للدبلوماسیة والسالم النھائي
 

م المتحدة أنطونیو قوتیریس األسبوع الماضي إلى وقف عالمي إلطالق النار بینما یواجھ العالم وقد دعا األمین العام لألم
ح األمین العام لألمم المتحدة قائالً، "إنني أدعو إلى وقف إطالق نار  عدواً مشتركاً ھو فیروس كورونا المستجد. وقد صرَّ

لنزاع المسلح نھائیاً والتركیز معاً على الكفاح الحقیقي في  عالمي فوري في جمیع أنحاء العالم. لقد حان الوقت لوضع حد ل
 ".حیاتنا

 
وقد تأثر النظام الصحي في السودان بسنوات من نقص االستثمار واألزمة االقتصادیة. حیث یقدم الثلث فقط من المرافق 

كما أنھا غیر مجھزة تجھیزاً الصحیة مجموعة كاملة من الرعایة األساسیة. وتعاني المرافق الصحیة من نقص في العاملین 
كامالً للتعامل مع تفشي األمراض على نطاق واسع، وھناك نقص كبیر في األدویة األساسیة وفقاً للخطة العالمیة اإلنسانیة 

 .لالستجابة لـفیروس كورونا المستجد 
 

أعقاب الوقف من جانب واحد في حین أن النزاع المسلح بین حكومة السودان ومعظم الحركات المسلحة قد انخفض في 
القتالیة على مدى السنوات األخیرة، فقد شھدت أجزاء من منطقة جبل مرة في دارفور نشوب عرضي للقتال في   لألعمال

 .بعض األحیان
 
 

*** 
 

 .)OCHASudan@un.org( لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشئون اإلنسانیة في السودان
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