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لألطةاء قضية عادلة

إلى جميع العاملين ةالحقل الصحي داخل وخارج السودان
إلى جماهير الشعب السوداهي عامة
خبتعٌب نيب خبتع اهم ذٖرًّ يٌنى تنذٖر يً اهلوق خظّراح األضداد ال ٌبسيج عً إطراة األظتبء فٕ اهشّداً تعد اشخٌفبذُى هنل اهّشبئل

اهيخبضج ّظركِى هسيٖع األتّاة يً أسل دفع يشخضلبخِى ّاإلٖفبء ةيظبهتِى يً أسل خضشًٖ تٖئج اهعيل ضخٓ ٖخينٌّا ى ً خلدٖى خديج أفطل

هويّاظً .نيب رصدٌب ّ يب زهٌب ٌرصد يسرٖبح األضداد عً نذة يٌذ تدء خٌفٖذ اإلطراة ّٖى  16يبرس 2010

إٌٌب فٕ فٕ اهِٖئج اهٌلبتٖج هأل ظتبء اهشّداًٌٖٖ اهعبيوًٖ فٕ اهييونج اهيخضدث ّأٖرهٌدا ٌأشف هألشوّة اهذٔ اٌخِسخَ اهسِبح اهيشئّهج خسبٍ
إطراة االظتبء ,فيب زاهح ّزارث اهصضج خيبرس خٌصوِب اهيخنرر يً خٌفٖذ يظبهة األظتبء ا هخٕ ّعدح تخٌفٖذُب .نيب ٌأشف ألشوّة تعض

ةإلداراح اهظتٖج اهيخخوفج هخضرضِى تزيالئِى ّإستبرُى عوٓ إخالء اهضّادد فٕ ضبهج ّطع اهدٖتبسج اهخٕ خضٖر
زيالء ا هيٌِج اهعبيوًٖ ا
هإلطراة .نيب كبيح يسيّعج أٖطبً تبقخضبى ينبً خسيع
اهظتٖتبح نيب خى االعخداء عوٓ اهزيالء اضرف ضيبد ّ

األظتبء تبهيٖز ّتدأّا تبهِخبف ّاضختنّا يع اهتعض ّكبى اضدُى تصفع إضدْ

عتد اهدافع تيرأْ ّيشيع ّخضح ضيبٖج كّاح اهضرظج  .إً ُذا اهشوّم كد دفع

األظتبء ا هيطرتًٖ عوٕ إخالء ا هضّادد ييب ٖعرض شٖبث اهيّاظًٌٖ هوخظر ّ .فٕ ُذا ٌضٖر تأً ُذا ا هشوّم يٌُبفٍ ألخالكٖبح اهيٌِج
ّٖعنس تّطّش خخبذل األظتبء اهيّاهًٖ هوشوظج عً اهخصدٔ هولطبٖب األشبشٖج اهخٕ خسيع األظتبء ضّهِب.

إٌٌب ٌدًٖ ّتضدث اهخدخل غٖر اهيشئّل هوشوظبح األيٌٖج تِدف إرُبة األظتبء ّ خخّٖفِى

 .نيب ٌدًٖ اهيضبّالح اهفبضوج هإلعالى اهرشيٕ

هخضّٖص كطٖج األظتبء اهعبدهج ّاهخويٖص تّسّد أسٌدث شٖبشٖج ّإفراغ اهلطٖج اهيظوتٖج يً يضخّاُب.

إٌَ هيً ا هيؤشف ضلب أً خزر رئبشج اهسيِّرٖج تٌفشِب فٕ ُذٍ اهلطٖج اهيظوتٖجّ ،يً ٌُب ٌعوً إشخٌنبرٌب لكرار رئٖس اهسيِّرٖج تفصل

أنذر يً اهفًٖ ّارتعيب ئج ظتٖة فصالً خعشفٖبً فٕ ضًٖ أً ا هيؤششبح اهصضٖج فٕ أيس اهضبسج اهِٖى ٖ .ضتَ ُذا اهلرار إهٓ ضد تعٖد كرار

ظرد اهيٌعيبح اهعبيوج تدارفّر  .فلد خوّف ظرد خوم اهيٌعيبح عسزاً فٕ خّفٖر اهخديبح اهصضٖج هسزء نتٖر يً خوم اهركعج اهغبهٖج يً

أرض اهّظً عوح خعبٌٕ يً آذبرٍ ضخٓ اًٗ نيب إٌَ أدى إلى جعل مهمة الوساطة صعبة بين األطباء و وزارة الصحة ُ.ذا اهٌِز اهعلٖى
فٕ يسبتِج األزيبح نبً ّال ٖزال ُّ دٖدً اهضنّيج فٕ اهخعبيل يع يسيل كطبٖب اهصضج فٕ اهشّداً.

خخبيبً ٌؤند تبٌٌب ٌٌعر تعًٖ اهفخر ّاالعزاز هويّكف اهيضرف ّاهتظّهٕ هألظتبء ُّى ٌٖبطوًّ يً أسل اإلرخلبء تبهّطع اهصضٕ فٕ

اهتالد نيب ٌؤند أٖطبً دعيٌب اهذبتح ّاهيشخير هِىٌ ّ .ؤند أً أٖبدٌٖب ييدّدث هوزيالء فٕ ّزارث اهصضج اإلخضبدٖج يخٓ يب أتدّا اشخعدادًا
هضل اهيضنوج ّ ٌٌبضد األضزاة اهشٖبشٖج ّيٌعيبح اهيسخيع اهيدٌٕ ّاألظتبء اهشّداًٌٖٖ تبهخبرر تدعى ّى ؤازرث األظتبء تبهشّداً ,نيب

ٌدعّ أّالً ّاخٖرًا اهضعة اهشّدإٌ تبهّكّف خوف االظتبء ّخفِى دّافعِى اهيضرّعج اهخٕ أدح هألطراة.
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