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 مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في السودان

S U D A N ن ا د سو ل ا  
 

 
النزاع  ، حولمارتا رويداس ة، السيدنسق الشؤون اإلنسانية في السودانتصريح اعالمي لمنسق األمم المتحدة المقيم وم

 األخير في دارفور
 
 

آالف  القتال الدائر في دارفور علىإزاء تأثير الشديداألمم المتحدة اليوم عن قلقها  تعرب. 2016يناير  27الخرطوم، 
وتشير هناك. ماضيين على الفرار من منازلهم جراء أعمال العنف التي اندلعت قبل أسبوعين  المدنيين الذين اجبروا

آخرين إلى والية وسط  15,000مدنياً إلى والية شمال دارفور، وكذلك ما يصل إلى  19,000األولية إلى فرار نحو التقارير
 .ثالٍث من واليات دارفورفي دد تمعقب اندالع القتال في منطقة جبل مرة الجبلية التي توذلك دارفور، 

 
الغذائية لألطفال، واالدوية، والمياه النقية لبعض وقد جرى توفير بعض المساعدات اإلنسانية، بما في ذلك المكمالت 

في والية شمال دارفور، ويعكف المجتمع االنساني حالياً على عملية تقديم   -طفال وغالبيتهم من النساء واأل -النازحين 
 .ري للمساعداتعدم اتاحة الوصول التوفير الفو ويعيق هذا، ولئك الذين نزحوا إلى والية وسط دارفور.االغاثة الطارئة إل

 
ين ا رويداس: "تظل عملية حماية المدنين االنسانية بالسودان السيدة مارتوقالت الممثل المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشئو

ورغم أنه من المشجع أن يجري تقديم بعض المساعدات اإلنسانية، إال أنه من الواضح  ت". انزاعالشغل الشاغل لنا أثناء ال
مع شركائنا الدوليين والوطنيين في الميدان، للتأكد من كيفية  ،نعمل خالل هذه الفترةأن هناك حاجة إلى المزيد، ونحن 

، من أجل تقديم من ودون عوائقوصول آندعو إلى إتاحة  فنحنولذلك،  .مساعدة األشخاص األكثر عرضةً للمخاطر
 ."في الوقت المناسب المساعدات للمحتاجين

 
وفي الوقت الذي لم يجر فيه التأكد بعد من العدد الدقيق للمدنيين الذين فروا من جبل مرة ، فهناك أيضا تقارير لم  يجرالتحقق 

 .ل مرةمنها عن مدنيين آخرين قد توغلوا أثناء بحثهم عن المالذ في أعماق منطقة جب
 

قرار الجمعية ب  -من بين أطٍر أخرى  –الدولي يسترشد المجتمع اإلنساني اإلنسانية الطارئة،  اتلمساعدوفي سياق تقديم ا
)، والذي يحدد إطاراً للمساعدات اإلنسانية، وكذلك 1991(الصادر في شهر ديسمبر  46/182العامة لألمم المتحدة رقم 

 .مجموعة المبادئ التوجيهية
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