
 

 

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

  بيان منسق األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية باإلنابة،
  تسد مارك آالسي 

  
    

. اليوم هو اليوم العالمي للعمل اإلنساني. وهي سانحة لنا للتفكير في آل هؤالء الناس في 2012أغسطس  19الخرطوم، 
صير، والزالزل، والكوارث األخرى. السودان وفي أرجاء العالم الذين مزقت حياتهم الحروب، والفيضانات، والجفاف، واألعا

ما يخاطرون بحياتهم في  وإنما هي أيضا فرصة لنا لنعترف بفضل آل أولئك الذين يعملون آل يوم لمساعدة اآلخرين، وآثيرًا
  .بعض أآثر أماآن  العالم خطورة. و لذا ففي هذا العام و آجزء من حملة عالمية نحن نحتفل بالناس الذين يساعدون الناس

  
لسودان هناك أربعة ماليين من الناس الذين ال يزالون بحاجة إلى مساعدتنا. وقد فر العديد منهم من ديارهم نتيجة القتال في ا

الدائر في أماآن مثل دارفور، وجنوب آردفان، والنيل األزرق، وأبيي. وفقد آخرون بيوتهم ووسائل آسب عيشهم نتيجة 
دمرت الفيضانات في اآلونة األخيرة في السودان أو إلحقت الضرر بمنازل أآثر  للجفاف أو غيره من الكوارث الطبيعية. وقد

 .شخص 100,000من 
  

عشرة مليارات من الدوالرات الولتلبية إحتياجات جميع هؤالء الناس، فقد أنفقت األمم المتحدة ومنظمات العون ما يربو على 
ان ال تزال واحدة من أآبر العمليات في العالم. و في آل يوم في السودان على مدى العقد الماضي. فعمليات اإلغاثة في السود

بتوفير الغذاء، والمأوى، والمياه النظيفة، والرعاية  - ومعظمهم من السودانيين  - يقوم اآلالف من العاملين في المجال اإلنساني 
بغض النظر عن العرق، والدين،  -  الصحية، والتعليم إلى الناس األقل حظًا منهم. وهم يوفرون هذه المساعدات لمن يحتاجها

 .من وحي الشعور المشترك للبشرية -والسياسة 
  
كبيرة لمساعدة اآلخرين. وقد قتل منذ أسبوع واحد فقط التضحيات اليتحمل عمال االغاثة هؤالء المخاطر الجسام ويقدمون و

وآان  –ل ذلك، قتل عامل إغاثة آخر مسؤول سوداني من برنامج الغذاء العالمي بينما آان يعمل في والية جنوب آردفان. وقب
إبان إزالة األلغام األرضية في جزء آخر من البالد. وهذا األسبوع قتل أيضا أحد أفراد قوات حفظ السالم  -أيضا سودانيًا 

من عمال  20المختلطة اليوناميد والذي آان يعمل على حماية النازحين في مخيم في جنوب دارفور. وأختطف أآثر من 
 .2009في دارفور منذ عام  اإلغاثة

  
ولكن العمل اإلنساني ال يتم فقط القيام به من قبل أولئك الذين يعملون لصالح منظمات اإلغاثة الوطنية أو الدولية. إن أآبر 
األبطال هم السودانيون أنفسهم، والمجتمعات المحلية التي توفر الجزء األآبر من المساعدات للجميع. وقد فتح الماليين من 

شعب السوداني أبوابهم في السنوات األخيرة لتوفير المأوى والسالمة لألشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم. ال
وعدد ال يحصى من المسؤولين السودانيين في وزارة الصحة والدوائر الحكومية األخرى يعملون آل يوم لمساعدة الناس الذين 

  .ضا أن يواجهون مخاطر آبيرة ويهبون حياتهم لمساعدة اآلخرينالكثير منهم أيوهم في أمس الحاجة إليها. 
  

يوم العالمي للعمل اإلنساني، ولكنه أيضا عيد الفطر، في نهاية شهر رمضان المبارك. وفي هذه المناسبة، الاليوم ليس فقط 
دعونا نضع خالفاتنا جانبا ونحتفل بكل أولئك الذين يعملون آل يوم لمساعدة اآلخرين، سواء أن آانوا من عمال اإلغاثة بمن 

سمحوا لنا بأن نعبر عن إحترامنا لكل من دفعوا حياتهم أثناء أة، أو المسؤولين الحكوميين. والمجتمعات المحليبفيهم الدوليين، أو
  العمل لمساعدة اآلخرين في أجزاء مختلفة من العالم.
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