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 السید علي الزعتري، منسق األمم المتحدة المقیم للشؤون التنمویة واإلنسانیة في السودان، تصریح من 
 حول الصراع والنزوح المتزاید في منطقة دارفور

 
لسودان، عن اإلنسانیة في االمقیم للشؤون التنمویة واألمم المتحدة منسق عبر السید علي الزعتري، . 2014مارس  23الخرطوم، 

نزح أكثر من كان قلقھ الشدید من العنف في دارفور حیث یستمر نزوح العشرات من اآلالف من الناس من بیوتھم.  وقد 
ألرواح المدنیین  المستمرة خسارةلتري عن عمیق حزنھ لعبر السید الزعو.  2014من منازلھم منذ بدایة عام  نسمة 200,000

 المسلح. النزاعبالذین ال دخل لھم 
 

بشكل عمیق بھذا النزاع المتجدد الذي منع غیاب األمان المترتب علیھ  السید الزعتري، "إن المدنیین ھم الذین یتأثرون وأردف
 خاصة ونحن نعلم أن، الناس المتأثرین في مناطق الصراعمن  المؤسسات اإلنسانیة من الوصول إلى الكثیر ،من العقبات وغیره

یرزحون تحت معاناة شدیدة. كما أن حجم النزوح الجدید قد استنزف قدرات المؤسسات اإلنسانیة  الذین ھناك العدید من الناس
حیث  النزوحفي معسكرات  المتواجدینلھا، خاصة  ھم في أشد الحاجةلمن الدولیة إلیصال وتوفیر الخدمات األساسیة الوطنیة و

 ھناك أصال من النقص في إمكانیاتھا."   المتواجدة تعاني المؤسسات اإلنسانیة
 

من  متواصل في العاملین في المجال اإلنساني الصراع المزمن في دارفور إلى تقلیصوالتحدیات المتزایدة  أدت وأضاف، "
إیصال المساعدات جعل ھذا التناقص  . لقد2013أواخر عام في موظف  6,800إلى  2009في بدایة موظف  18,000حوالي 

اآلن أكثر من أي وقت مضى منذ بدء  ين أھالي دارفور بحاجة للدعم الفوري من المجتمع اإلنسانإ. ومشقة اإلنسانیة أكثر صعوبة
، مما وق أیة مصالح ضیقةلحة المدنیین فعلى جمیع أطراف النزاع القائم أن یضعوا مصلذلك یجب ن. ااألزمة قبل عقد من الزم

بشكل فوري ومن غیر معوقات والعمل بشكل جدي لترسیخ اتفاقیة تسمح إیصال المساعدات یعني السماح للمؤسسات اإلنسانیة 
 للناس بالعیش في دارفور بسالم."
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