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 بالسودان حول باإلنابةالمنسق المقیم للشؤون التنمویة واإلنسانیة  یرت كابیلیريقتصریح إعالمي من السید 
 جنوب كردفان والنیل األزرق في والیتيلحكومة خاضعة لالمناطق غیر الألطفال في احملة تطعیم 

 
 یة واإلنسانیة باإلنابة بالسودانالتنمو  ألمم المتحدة المقیم للشؤونامنسق  أعرب  2014نوفمبر  6 في الخرطوم
جنوب كردفان  والیتي الصراع فيبرة أثعن قلقه العمیق من أن األطفال في المناطق المت یرت كابیلیريقالسید 

 .بشلل األطفال لإلصابةخطر كبیر لمرة أخرى في عرضة  والنیل األزرق 
 

من شلل  ر حالتین جدیدتینو ظه  أن إالمن شلل األطفال،  السودان خالٍ بأن ن في اآلونة األخیرة علِّ أُ وبینما 
أدى  جنوب كردفانوالیة جنوب السودان القریبة من الحدود مع دولة هذا األسبوع في والیة الوحدة في  األطفال

 .الفیروس إلى السودان ودعیید خطر أن از إلى ت
 

لتطعیم ضد شلل لأي برامج  مقدَ لم تُ أنه زرق جنوب كردفان والنیل األ يوالیتومما یزید من حدة القلق خاصة في 
لحركة الشعبیة لتحریر النزاع العسكري بین حكومة السودان واإندالع األطفال في العدید من المحلیات منذ 

للقیام بحملة للتطعیم ضد  على أهبة اإلستعداد األمم المتحدة . وكانت2011قطاع الشمال في عام  -السودان 
دون سن الخامسة من العمر في طفل  165,000حوالي  لتطعیمخطط وقدمت  2013 أبریلمنذ  شلل األطفال
 .جنوب كردفان والنیل األزرقوالیتي النزاع في برة أثالمناطق المت

 
یحدث هذا على أن و  طعیم،حملة الت قیاممن األهمیة أن یبذل كل جهد ممكن لضمان " ،وقال السید كابیلیري

في مأمن من االصابة جمیعًا هم وضمان أنبغض النظر عن المكان الذي یعیشون فیه، ، جمیع األطفاللو  ،الفور
متوفرة اللقاحات و  ،تطعیم بسیط بأخذشلل األطفال   نمیمكن الوقایة  " وأضاف قائًال، "بهذا المرض الرهیب.

والمجتمع الدولي  قطاع الشمال، –لتحریر السودان والحركة الشعبیة  ،فإننا ندعو حكومة السودان لذلك. و ومجانیة
والتي تستعد لها االعتبار األول في الجولة المقبلة من المفاوضات  في هذه المناطقمصالح األطفال  إعطاء

أیام  10جمیع األطراف على  ، آخذین بعین اإلعتبار ضرورة إتفاقالقریب العاجلفي  أدیس أبابابجمیع األطراف 
 ألمم المتحدةاالدعم غیر المشروط لخطة تقدیم و  للسماح بتطعیم األطفال العدائیة لألعمالأدنى من وقف  حدٍ ك
 ".علینا أن ال نضیع المزید من الوقتف لتطعیمل
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