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لمنسق األمم المتحدة المقيم للشؤون التنموية واإلنسانية في السودان بشأن وقف إطالق النار  تصريح إعالمي منسوب

باإلنزالقات األرضية في شرق جبل مرةالواحد، وإتاحة الوصول إلى المناطق المتأثرة يل عبدفص –لجيش تحرير السودان   

 

 

يوب ُسن، منسق األمم المتحدة المقيم للشؤون التنموية واإلنسانية في -يرحبت السيدة قو  . 2018 أكتوبر 2 الخرطوم،

فقد  لمدة ثالثة أشهر. -فصيل عبد الواحد  –السودان، بالوقف األحادي للعمليات العدائية من جانب جيش تحرير السودان 

 .الماضي رأتاح ذلك الوصول إلى منطقة شرق جبل مرة التي تأثرت باإلنزالق األرضي في وقت سابق من شهر سبتمب

 

فصيل عبد  –وقالت السيدة ُسن، "إن األمم المتحدة ترحب بوقف إطالق النار من جانب واحد من جيش تحرير السودان 

 ."شخصا   380ات طارئة لحوالي الواحد األمر الذي َمّكن األمم المتحدة من تقديم مساعد

 

حيث تمكنت األمم المتحدة هذا األسبوع من الوصول إلى قريتي وادي توليبة وتاقولي في شرق جبل مرة، اللتين أصابتهما 

اإلنزالقات األرضية عقب هطول أمطار غزيرة في أوائل سبتمبر الماضي. فقد قدمت األمم المتحدة مساعدات اإلغاثة إلى 

شخصا (، بما في ذلك الخيام واألغطية البالستيكية للمآوي، وأدوات المطبخ، وأوعية السوائل  380ثرة )حوالي عائلة متأ 76

شخصا  جراء اإلنزالقات األرضية،  16)الجركانات(، والبطانيات، والناموسيات، وعالجت المصابين والمرضى. وقد  قتل 

رض، وقد دمرت العديد من المنازل كما بُل َغ أيضا  عن فقدان وأفادت تقارير بإصابة أو تعرض مزيدا  من األشخاص للم

للماشية بسبب الكارثة. وستواصل الوكاالت اإلنسانية تقديم المساعدات اإلنسانية وغيرها من المساعدات إلى المتأثرين 

 .باإلنزالقات األرضية، بما في ذلك المساعدات الغذائية وغير الغذائية من القرى المجاورة

 

فصيل عبد الواحد بتيسير إتاحة الوصول إلى المنطقة المتأثرة. وتقع  -وتقوم حكومة السودان وجيش تحرير السودان 

القريتان المتأثرتان في منطقة جبلية حيث تتعقّد سبل الوصول والخدمات اللوجستية بسبب التضاريس الوعرة ونقص الطرق. 

فصيل عبد الواحد الممتدة على جانبي سلسلة جبل مره في واليات  -سودان وكانت المناطق التي يسيطر عليها جيش تحرير ال

 .شمال ووسط وجنوب دارفور قد تعذر الوصول إليها لسنوات عديدة
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