
 

United Nations  أألمم المتحدة
 اإلنسانية في السودان مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون

 تصريح منسوب إلى منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في السودان
  السيد علي الزعتري

  
  
 

األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في السودان   منسقزعتريلا السيد علي رحب .2012 مايو 21الخرطوم، 
ين الذو يهجنوب هل سودانيو شخص من أص12,000لحوالي با  الجوي من الخرطوم الى جوجسرالتقدم المستمر في عملية الب

ر عملية النقل الجوي ادتو. نقل إلى جنوب السودان ةلينتظار وسإفي كوستي في الطريق محطة بتقطعت بھم السبل لعدة شھور 
 .وبدعم من حكومتي السودان وجنوب السودان) IOM(لھجرة الدولية امنظمة من قبل 

 
 الزعتريوقال السيد . إلى جنوب السودانبالفعل ً ا شخص4,200بدأ قبل أسبوع واحد  كان قد اني الذينسنقل الجسر الجوي اإل

 سيواصلإن المجتمع اإلنساني ". لتعاون بين حكومتي السودان وجنوب السودان لتسھيل ھذا الجسر الجويباأرحب إنني "
بالتقدم المستمر من قبل أيضا شؤون اإلنسانية منسق الورحب . طراخمعرضة لل  ھم أكثرمن على مساعدة جھودهتركيز 

سفارة وأشار إلى أن .  الذين يرغبون في البقاء في السودانيه جنوبهل سودانيوع األشخاص من أصاوضأ وفيقالحكومتين لت
 هل سودانيو وشھادات الجنسية ألشخاص من أص،إصدار جوازات السفرفي  في الخرطوم بدأت مؤخرا السودانجنوب 
مواطني جنوب السودان المقيمين في لبطاقات ھوية مؤقتة منح بحكومة السودان داخلية وزير كما رحب بقرار . يهجنوب

 .السودان
 

األمم " على أن َّ إزاء الوضع اإلنساني وشددهقلق عن ًارعبم الزعتريجنوب كردفان والنيل األزرق، واصل السيد بفيما يتعلق 
المساعدات اإلنسانية إلى وتقديم وصول تاحة إلو ،حل النزاع بوسائل سلميه وإلنھاء القتال عوة في الدستمرتسوف المتحدة 

قد عادوا فقط  شخصا 5,000 الزعتري بأنقال السيد فقد منطقة أبيي، أما فيما يتعلق ب". أينما وجدواجميع المدنيين المحتاجين، 
موظفي تاحة وصول ن الوقت قد حان إلإوقال . يننازح شخص ما زالوا 100,000الى المنطقة في حين أن أكثر من 

صول و البمقدورھم في المجال اإلنساني الدوليين ن العاملينأالمنظمات اإلنسانية إلى منطقة أبيي من السودان، مشيرا الى 
 .فقط لى أبيي عبر جنوب السودانإًحاليا 

 
 ةحققمال ةعودال  المزيد منكھنا 2003و ألول مرة منذ عام  2011 إلى أنه في عام الزعتريبخصوص دارفور، أشار السيد و
في بعض مناطق تحسن الوضع األمني إن " ،قالو.  النازحين الجدد من جراء القتالعددب ًمقارنة،  األصليةمناطقھملناس إلى ل

ومع ذلك، فإن التقارير ".  من الثقة في عملية العودةًاآلن مزيدانرى ، وبدأنا ھذه ةدالعوبحدوث عمليات سمح قد دارفور 
 عن زيادة الجريمة ھي ً واشتباكات مع الحركات المسلحة في بعض مناطق دارفور، فضال،قتال بين القبائل نعً اخرردة مؤالوا

، بل  فحسبمزيد من العنف في دارفور ال يھدد التقدم المحرز في العودةإن ال" ،وقال منسق الشؤون اإلنسانية. مدعاة للقلق
  ".خرا من خالل عملية السالم في الدوحةعرقلة التقدم الذي أحرز مؤبيھدد أيضا 
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