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 مخس نقاط عاجلة للسيد رئيس الوزراء   
 

 عام ألفني وعشرين مايوالتاريخ: الثاين عشر من 
 

 وزراء السودانرئيس   السيد  معايل

 الدكتور/ عبد هللا محدوك  
 

 .ابخلارجالسودانيني  مجوع األطباء  التحية والتقدير من  
  

الكوروان ومبتابعة لصيقة للمستجدات يف السودان نتقدم لسيادتكم   جائحةإستجابًة منا للوضع اإلنساين اخلطري من جراء 
ببعض املقرتحات من واقع التجربة الصحية يف املهجر يف مكافحة الكوروان، مستصحبني يف ذلك قلقنا البالغ مما جيري يف 

   د.ابلبالة  تداعيات اجلائحاألوساط الطبية والصحية و 
 

حيت   تأستعصجلائحة اليت أوال: البد من أن نؤكد علي دعمنا الكامل جلهود احلكومة املدنية األنتقالية ملواجهة هذا ا
 السودانية.علي الدول الكربي، ودعمنا الكامل جلهود وزارة الصحة  

   ذي جمللس الوزراء.فياثنيا: نثمن علي امهية العمل املوحد املشرتك بني سوداين املهجر واجمللس التن
 اثلثا: نرجو ان تتيح لنا الفرصة لطرح هذه النقاط اخلمس األساسية

 

  القيادة السياسية لنقطة األوىل:ا
ضرورة خلق قيادة سياسية عليا حلملة جماهبة الكوروان على مستوى رائسة الوزراء، ابلتنسيق مع وزارة الصحة، على نسق مجيع 

تقنيا وإداراي. وحىت نقلل   ائحةمكافحة هذه اجلائحة، حىت يتفرغ وزير الصحة لتنفيذ خطة مكافحة اجلالدول اليت جنحت يف  
ثالثون عاماً من التدمري املمنهج للنظام الصحي إايه من العواقب الوخيمة على املواطن يف ظل نظام صحي متهالك أورثتنا 

 يف السودان. 
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  جبائحة الكوروان إدارة الطوارئ اخلاصة النقطة الثانية:  
من الضرورة مبكان أن تكون إدارة غرفة عمليات الطوارئ للكوروان حتت إشراف جملس الوزراء وليس اجمللس السيادي. وأن 
يتم فيها متثيل الوزارات واهليئات املعنية للدولة كما يتحتم أن تتضمن متثيال لألجسام اإلجتماعية املسامهة يف مكافحة اجلائحة 

ن أصحاب العمل واملاحنني. ونطالب أبن يكون لغرفة الطوارئ فريق إعالمي مبهام حمددة، خيضع للمحاسبة  والشركاء م
املستمرة، ويكون ذو دوٍر واضح ومباشر وسريع وفعال يف التعامل مع اإلشاعات الضارة والتشويش على أداء اللجنة و 

مة جتاه املواقع اليت تنشر اإلشاعات الضارة مبا يف ذلك املواقع املسؤولني . كما جيب إختاذ إجراءات قانونية وديبلوماسية صار 
 .اليت تدار من داخل وخارج السودان 

 
 وحدة األطباء  النقطة الثالثة:

نؤكد علي امهية وحدة االطباء والكوادر الصحية ونطالب بتوجيه األطباء على التوحد حتت نقابة واحدة متثلهم وتتحدث 
ة تزيد من الشقاق والتشظي واللغط وأرتفاع األصوات املدمرة لوحدة العمل النقايب، وهتدم مجيع ابمسهم. فاملمارسة احلالي

اجلهود اجلادة لتقدمي الدعم املهين والفين املنظم من أوساط األطباء ابلداخل واخلارج جتاه وزارة الصحة. كما نطالب بسرعة 
 .إجازة قانون النقاابت لتسهيل ذلك الدور على األطباء

 
  اجمللس االستشاري لوزارة الصحة االحتادية النقطة الرابعة:

نؤمن على ضرورة وجود جملس استشاري لوزارة الصحة يتم اختياره حسب اخلربة واملؤهالت وفق معايري حمددة ومضبوطة 
 .مل معهومعلنة، ويعلن عنه وعن دوره للمأل بشفافية توضح مهام اجمللس، وحدود سلطاته اإلستشارية وكيفية التعا
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  الشركاء الدوليني واجلهات املاحنة النقطة اخلامسة:
هنيب بسيادتكم التفضل شخصيا ابالضطالع مبهمة تقدمي تنوير اسبوعي للمواطنني حول تطور اجلائحة وسري عمليات 

ني واملاحنني ملتابعة االستجابة هلا، مع حتديد قنوات تواصل مباشرة وتقدمي تنوير دوري للمنظمات العاملية والشركاء الدولي
وأنمل من اجملهودات املقدمة من وزارة الصحة عن كثب لالطالع علي االحتياجات احلقيقية و تسهيل التعاون و الدعم. 

سيادتكم خماطبة منظمة الصحة العاملية فورا لتقدمي حل عاجل وانجع للفراغ اإلداري القائم حاليا، وذلك بتعيني وإيفاد ممثل 
ظمة يكون على قدر من اخلربة والدراية وعلى استعداد للتعاون مع اجلهود احلثيثة لوزارة الصحة االحتادية يف مقيم جديد للمن

على ضرورة اإلسراع مبراجعة وتقوية  مكافحة اجلائحة والنهوض ابلصحة يف السودان وفق املعايري الدولية املعتمدة. كما نؤكد 
 سري عمليات مكافحة اجلائحةمسار الوزارة ما بعد الثورة، وتوضح ادة قنوات إعالم وزارة الصحة حىت تعكس وبصورة ج

من السودانيني ابلداخل واخلارج وغري السودانيني من   وأوجه صرف املساعدات اليت مت استالمها من خمتلف اجلهات الداعمة
 .األفراد واهليئات

 

 تفضلوا بقبول وافر الشكر واألحرتامو 
 

 املوقعون: 

 رابطة األطباء السودانيني بقطر )سوداك(

 مجعية األطباء السودانيني أبسرتاليا ونيوزيالندا )سامبا(

 اهليئة النقابية لألطباء السودانيني بكندا

 اهليئة النقابية لألطباء السودانيني آبيرلندا

 لكة املتحدةاهليئة النقابية لألطباء السودانيني ابملم


