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بیان من المنسق المقیم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانیة في السودان، السیدة مارتا رویدس، حول قیام السودان 

المجاعةبفتح ممر إنساني لنقل المعونة الغذائیة إلى دولة جنوب السودان الذي یعاني من   

 
رحبت السیدة مارتا رویدس، المنسق المقیم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون اإلنسانیة في . 2017 مارس 26الخرطوم، 

السودان، الیوم بقرار حكومة جمھوریة السودان حول فتح ممر إنساني لنقل المعونة الغذائیة التي سیتولى برنامج الغذاء 
ا من مدینة األبیض في وسط السودان إلى مدینة بانتیو، بوالیة الوحدة، في دولة جنوب العالمي التابع لألمم المتحدة تقدیمھ

 .ألف شخص من المجاعة، وسط أزمة إنسانیة متفاقمة في جمیع أنحاء البالد 100السودان، حیث یعاني 
 

التزامھا تجاه شعب دولة جنوب ومن خالل فتح ھذا الممر عبر الحدود، تُْظِھر حكومة السودان "وقالت السیدة مارتا رویدس: 
المجاعة اآلخذة في وطأة دولة جنوب السودان من  خراجوترفع من وتیرة تعزیز التعاون مع المجتمع الدولي إل ،السودان

في وقٍت  أیضاً السیدة رویدس: "إن ھذا القرار یأتي  . وأضافت یناالتساع والتي یمكن أن تؤثر على ملیون شخص آخر
 ."الطرق البریة ھناك انقطاعفي دولة جنوب السودان والذي عادةً ما یبدأ في شھر مایو ویؤدي إلى  مطاراألقبل موسم  حرجٍ 

 
بما في ذلك  -طن متري من الذرة الرفیعة  11,000نقل شحنة أولي تقدر بنحو  األسبوعوسیبدأ برنامج الغذاء العالمي ھذا 

شاحنة، وھي كمیة  40إلى  30من منھا فل تتكون كل واحدة في سبع قوا -طن متري تبرعت بھا حكومة السودان  1,000
یبلغ  التيالستكمال الرحلة  أیام أربعة إلىشخص لمدة ثالثة أشھر. وتحتاج ھذه القوافل بالتقریب  300,000تكفي إلطعام  

على تقلیل  یساعد أیضاً كیلومتر. وال یسمح الممر اإلنساني فقط بتسلیم المعونة الغذائیة في الوقت المناسب، بل س 500طولھا 
الطریق  االعتماد على العملیات الجویة، والتي تكلف ما بین ستة إلى سبعة أضعاف قیمة نقل المواد الغذائیة عبر النھر أو

 البري. 
 

إلى  -أي ما یقرب من ثلثي السكان  -ملیون شخص في جمیع أنحاء دولة جنوب السودان  7.5ویحتاج ما ال یقل عن نحو 
الذین كانوا قد وصلوا  جنوب السودانالجئ من دولة  350,000المساعدات اإلنسانیة. كما یستضیف السودان حالیا أكثر من 

 .2013عام من إلى أراضیھ منذ اندالع النزاع في شھر دیسمبر 
 
 

*** 
 

ون اإلنسانیة لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بالسیدة/ سامانثا نیوبورت، رئیس إدارة اإلعالم وقسم المعلومات بمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤ
   )newports@un.org(: ، برید الكتروني+249912174454، موبایل: في السودان (أوتشا)

 
 :أو
 

 ،+249912381206السید/ شاكر یحیى الحسن، مكتب االعالم، بمكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة، موبایل: 
 )elhassans@un.org(: برید اإللكتروني

    

 
 249183773128فاكس: + 249187122222، الخرطوم، السودان، ھاتف: +913ب: ص . معة، االجشارع  ، 5 مربع، 7 رقممجمع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

 

mailto:newports@un.org
mailto:elhassans@un.org

