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 مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون ا�نسانية في السودان

S U D A N ن ا د سو ل ا  

  

  ا�نساني للعمل العالمي اليوم السودان بمناسبة في ا�نسانية للشؤون المتحدة ا
مم منسق بيان

 

 والجفاف بوبالحر المتأثرين من خ�له كرتذلن جميعا لنا يوم ھو ا�نساني للعمل العالمي اليومإن . 2013 أغسطس 18 الخرطوم،

 ا�غاثة عمال لافضألنعترف ب لنا فرصة أيضا وھو. ا�نسان تلك التي صنعتھا يد أو الطبيعية الكوارث من وغيرھا والفيضانات

 وھذا. العالم في خطورة ا
ماكن أكثر من بعض في المتأثرين لمساعدة بحياتھم يخاطرون ما كثيرا الذين ونقدر جھودھم وھم ا�نسانية

إنني أرى أن العالم بحاجة  المثال سبيل فعلى. للجميع فرصة التعبير عن ھذا اليوم نتيح نحن عالمية، حملة من كجزء و العام،
 بد ف� خضم نزاعات مسلحة في أنھم ذنب إقترفوه يأ دون منو أنفسھم المدنيين من وغيرھم النساء وا
طفال جدت عندمال:نسانية ف

 .المدنيين مساعدةحماية و لضمان السلطة مراكز في ھم منو جميعال قبل من تردد غير ھود منجال بذل حينھا من

 .إليھا باAستماع أرحببھذا الموضوع فإنني  نظر لكل منكم وجھة سيكونإذ و

 من الفرار الناس من على الكثير كان إذ ا�نسانية لمساعداتبحاجة ل نسمة مليون ونصف أربعة ربايق زال ما مافي السودان و

 وأعمالھم ممتلكاتھم آخرون وفقد. وأبيي ا
زرق، والنيل كردفان، وشمال وجنوب دارفور، في الداخلي واAقتتال الحرب نتيجة ديارھم

في مناطق عدة من  وفيضانات شديدة مناخية ا
خيرة بظروف اGونة شخص في 150,000 من يقرب تأثر ماكما  لذلك نتيجة

   .السودان

 مدى على السودان في دوAر المليار ونصف مليارات عشرة من وأنفقت أكثر ا�نساني العون ومنظمات المتحدة ا
مم تصلح وقد

 ، العالم في أكبر العمليات من واحدة السودان في اAغاثة عملية تزال Aحينما . الناس ھؤAء جميع حتياجاتإ الماضي لتلبية العقد

 النظيفة، والمياه والمأوى، والغذاء، الجھد، السودانيين، تقديم من ومعظمھم السودان، في ا�نسانية ا�غاثة عمال من مئاتال ويواصل

 يحتاج لمن المساعدات ھذه يوفرون وھم. الطبيعية والكوارث الحرب، جراء مباشرة تضرروا الذين للناس والتعليم الصحية، والرعاية

 .ل:نسانية با�حترام مشترك شعور ويلھمھم في ذلك – والسياسة والدين العرق عن النظر بغض -  إليھا

 السودانيين ا�غاثة عمال من ثنانإ فقد قتل ،اGخرين لمساعدة كبيرة تضحيات ويقدمون ھائلة بمخاطر ا�غاثة عمال اجهما يو وغالبا

كما . دارفور بوAية جنوب A،نيا مدينة في أصابت مكتبھم صاروخية قذيفة مضى بواسطة واحد شھر العالمية قبل من منظمة الرؤية
 الس�م حفظ جنود من  13قتل  قد نالھم نصيب باھظ الثمن إذالمدنيين،  حمايةيقتصر دورھم على  والذين يوناميد،ال أن العاملون في 

 .واجبھم يؤدون وھممن اليوناميد 

Aالصحة، وزارة مثل مؤسسات في السودانيين والمسؤولين السودانيين، ا�نسانية المساعدات أن موظفي البال، عن يغيب أن ينبغي و 

 في للمساعدات ا�نسانية الفقري العمود يشكلون السودانية المحلية والمجتمعات ا�نساني، العون ومفوضية والتعليم، التربية ووزارة

ً كما أن آAف .السودان  الذين السودان أنحاء جميع في السوداني الشعبفئات  قبل من والغذاء المآوي، منحوا الناس فقد من تحصى A ا

 .مأساوي بشكل تأثروا الذين مع اGخرين والماء المحدود غذائھم ا
حيان من كثير في تطوعا وتقاسموا منازلھم فتحوا

 ووھب قدم الذي السوداني الشعب قبل من به حتفالا� يتم يوم وھو ،ا�نساني للعمل العالمي اليوم ھو أغسطس 19 ثنينا�إن يوم 

 دعونا المناسبة، ھذه وفي. بالواجب إنساني عالمي شعور يدفعھم الذين غاثةا� عمال من مئات السودان ومن قبل ضيوف المساعدات،

 خير أجل من ولكن أنانية، مكاسب لتحقيق ليس منھم حظا أقل ھم الذين اGخرين أجل من يعملون الذين أولئك بجميع يونحتف نتأمل

 .اGخرين لمساعدة العمل أثناء بحياتھم دفعوا قد العالم، من مختلفة أجزاء في الذين، أولئك لكل نمنح التشريف أيضا دعونا. ا�نسانية

 


