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United Nations ألمم المتحدةا  
 مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في السودان

S UD A N ن ا د سو ل ا

  تصريح اعالمي
  منسق االمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في السودانل

  جنوب دارفوروالية نياال،  أحداث  عن
  
  

بالغ عن  نسق الشؤون اإلنسانية في السودانمنسق األمم المتحدة المقيم ومالسيد علي الزعتري أعرب  .2013يوليو  7الخرطوم، 
غير الدولية منظمة الرؤية العالمية اإلنسانية نين من الموظفين السودانيين من ثإقتل لم شرآائهاومنظومة األمم المتحدة  حزن

بجروح خطيرة أثناء القتال بين  قد أصيب العالمية أيضالرؤية لثالث موظف . وآان والية جنوب دارفوربفي نياال الحكومية  
البشرية والمادية التي أصابت نياال سارة خآما أعرب السيد الزعتري عن نفس المشاعر تجاه ال .القوات الحكومية وجماعة مسلحة

  وسكانها من جراء األحداث المؤلمة التي مرت بها.
  
إن "وأضاف، خالص تعاطفنا وتعازينا ألسر القتلى والمصابين جراء هذا العمل الشنيع".  أعبر عنإنني " ،قال السيد الزعتريو

دارفور في مدينة ب آهلة بالسكانطالق النار في منطقة إلتبادل  فيمنظمة الرؤية العالمية من زمالئنا  مقتلاألحداث التي أدت إلى 
يهدد بتعطيل تدفق مما في هذه المنطقة  ياألمن هتزاز الوضعإ تواصلسلط الضوء على تلاألآثر اآتظاظا بالسكان من بين 

جتماعية أآبر. إوقتصادية إتنمية وعرقلة التقدم نحو  ،المصالحةجهود زعزعة إلى المساعدات اإلنسانية التي تشتد الحاجة إليها، و
سوف لف ،شرآائنالللموظفين و الخطيرةالعمل اإلنساني في دارفور بسبب الظروف غير اآلمنة وتقليص ل أجبرتنا الظروف نإو

   ."رفي دارفومن الناس  مزيدال ييعان
  
عوا دفأن يأو  واتضطري ال ينبغي أنو ،في دارفور لتحسين حياة اآلخرين همعمال اإلغاثة اإلنسانية ، "إن قال السيد الزعتريو

بحماية العاملين في  مالتزامه واحترمي بأنعلى آل أطراف هذا النزاع  ألح بإصرارأنا و. هذا عملهم النبيلمن أجل  ثمنًابدمائهم 
 وتقديم الجناة ،فتح تحقيقعلى أحث الحكومة السودانية آما أنني ، "وقال السيد الزعتري "المجال اإلنساني وغيرهم من المدنيين.
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