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بعثة االتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور

النشرة اإلخبارية لليوناميد
اليوناميد تحتفل باليوم الدولي لحفظة السالم

يف  29مايو  ،2014حفظة السالم باليوناميد يحتفلون باليوم الدويل لحفظة السالم التابعني لألمم املتحدة يف الفارش ،شامل دارفور .ضمن فقرات اإلحتفال،
قام املمثل الخاص املشرتك لليوناميد محمد بن شمباس بتفتيش حرس الرشف .تصوير كريك كروكر ،اليوناميد

يف

 29مايو  ،2014إحتفل حفظة
السالم ببعثة االتحاد االفريقي
واالم��م املتحدة يف دارف��ور بالفارش،
شامل دارف��ور باليوم العاملي لحفظ
السالم باالمم املتحدة تحت شعار
“قوة من أجل السالم ،قوة من أجل
التغيري ،قوة من أجل املستقبل”.
حرض االحتفال املمثل الخاص املشرتك
ببعثة اليوناميد ،محمد بن شمباس،
ونائب وايل والية شامل دارفور ،الفاتح
عبد العزيز باالضافة اىل قوات اليوناميد
العسكرية والرشطية وموظفيها املدنيني
ومسؤويل الحكومة السودانية.
بدأ االحتفال بإستعراض عسكري
ورشطي وإن��زال علمي األمم املتحدة
واإلتحاد اإلفريقي والوقوف دقيقة
صمت ووض��ع أكاليل ال��ورد تكرميا
لحفظة السالم الذين بذلوا حياتهم
من أجل الواجب .كام تضمن االحتفال
عروضاً ثقافية قدمتها وحدات اليوناميد
وأغان محلية أداها تالميذ وتلميذات
مدرسة زين العابدين االساسية
قرأ السيد شمباس رسالة األمني
العام لالمم املتحدة بان يك مون بهذه
املناسبة ،والتي ألقت الضوء عىل
تاريخ عمليات حفظ السالم باالمم
املتحدة منذ تأسيسها  .1948وقال
شمباس نقال عن األمني العام “وإننا،
إذ نسترشف املستقبل ،لنا أن نطمنئ

إىل أنه مع توايل التحديات الجديدة
ستتطور قدراتُ األمم املتحدة لحفظ
السالم من أجل التصدي لها”.
كام أثنى األمني العام يف رسالته
عىل التزام حفظة السالم العسكريني
وال�شرط��ة وامل��دن��ي�ين يف إس��ت��ق��رار
املجتمعات وحامية املدنيني وتعزيز
س��ي��ادة القانون وح��ق��وق االن��س��ان.
وأعرب عن حزنه عىل حفظة السالم

الذين فقدوا حياتهم من أجل السالم
وقال “يف العام املايض قىض  106من
حفظة السالم نحبهم أثناء أدائهم
لواجباتهم تحت راية األمم املتحدة،
فأصبح عدد من فقدوا أرواحهم عىل
مدى تاريخ حفظ السالم يفوق 3200
شخص .إننا نريث هذه الخسارة مع
كل من هؤالء الشجعان”.
وفاة ٍّ
وأك���د ا مل��م��ث��ل ال��خ��اص ا مل��ش�ترك

يف قراءته لرسالة األم�ين العام عىل
الطبيعة املتغرية لعمليات حفظ
ِ
ق��درات األم��م املتحدة
السالم “إن
لحفظ السالم تشهد عملية تحديث
تهدف إىل ضامن قدرتها عىل التصدي
لتحديات السالم واألمن يف املستقبل،
وهي تنرش عتادا ً تكنولوجيا حديثا
مثل املركبات الجوية ذاتية التشغيل
غ�ير املسلحة ،وتعمل ع�لى صقل
مامرساتها لتحسني حامية املدنيني،
وت��ع��زز متثيل امل���رأة يف صفوفها،
وتسعى يف الوقت نفسه إىل تقوية
رشاكاتها مع املنظامت اإلقليمية”.
وأش��اد نائب ال��وايل ،الفاتح عبد
العزيز ،لدى مخاطبته االحتفال بجهود
اليوناميد يف املساعدة يف إحالل السالم
بدارفور ،وقال “نحن نٌثني عىل الرجال
والنساء الذين ضحوا من أجل إحالل
ال��س�لام .ال��س�لام ه��و ال��ه��دف يف اخر
املطاف ،بالسالم وحده ميكن للعامل ان
يتمتع بحياة أفضل وأكرث أمناً”.
منذ بداية عمل البعثة يف ديسمرب
 ،2007فقد  58من حفظة السالم
أرواحهم ج��راء األع�مال العدائية يف
دارفور .أقيمت إحتفاالت ممثالة يف
واليات دارفور األخرى.

يف  29مايو  ،2014حفظة السالم باليوناميد يحتفلون باليوم الدويل لحفظة السالم التابعني لألمم املتحدة يف الفارش ،شامل دارفور .اىل جانب الفقرات الرسمية لإلحتفال ،اشتمل
الحدث كذلك عىل عروض ثقافية قدمها موظفوا اليوناميد وأغاين أداها طالب مدرسة زين العابدين األساسية .تصوير كريك كروكر ،اليوناميد.
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تشكيل لجنة تنفيذ الحوار الدارفوري الداخلي والتشاور في الفاشر

يف

إحتفال إستضافته بعثة اإلتحاد
االف��ري��ق��ي واألم���م امل��ت��ح��دة يف
دارف��ور (اليوناميد) تم تشكيل لجنة
الحوار الدارفوري الداخيل والتشاور يف
 26مايو  2014بالفارش ،شامل دارفور.
تهدف اللجنة  ،املنصوص عليها يف وثيقة
الدوحة للسالم يف دارف��ور ،اىل تحقيق
السالم يف اإلقليم وبناء الثقة وتشجيع
املصالحة والوحدة ،ويقوم بتيسريهذه
اللجنة كل من اإلتحاد االفريقي ودولة
قطر وبعثة اليوناميد.
تأسست لجنة الحوار الدارفوري
الداخيل والتشاور لتكون الجهة املعنية
باإلدارة والتنفيذ لعملية الحوار الداخيل
وضامن أن تكون أحقيتها الكاملة ألهل
دارفور .وهي هيئة مستقلة تتكون من
ممثلني من مختلف الجهات كأطراف
وثيقة ال��دوح��ة للسالم يف دارف���ور

واملجتمع املدين والشباب والجامعات
النسوية واألوساط اآلكادميية واألعامل
 ،باإلضافة اىل النازحني  .وتم إنتخاب
ِصديق آدم عبد الله ِ
(صديق ودعة)
رئيساً للجنة ومحمد أحمد ه��رون
وسعاد آدم الربجو كنائبني للرئيس.
ستقوم اللجنة ليس فقط بضامن
التحضريات املالمئة ومراقبة إنعقاد
ال��ح��وارات وامل��ش��اورات باالضافة اىل
الضامن من خ�لال التوثيق وتحليل
مخرجات العملية وإمنا ضامن شموليتها
وشفافيتها ومصداقيتها يف كل االوقات.
وم�����ن امل���ت���وق���ع أن ت��ق��وم
اللجنة ليس فقط ب��ض�مان كافة
االستعدادات املناسبة يف اإلرشاف
وإج��راء ال��ح��وارات وامل��ش��اورات يف
جميع أن��ح��اء دارف���ور ،إمن��ا أيضا
ضامن دقة التوثيق وتحليل العملية

ومخرجاتها .كام أن اللجنة مكلفة
بضامن بقاء العملية شاملة وشفافة
وذات مصداقية يف جميع األوقات.
اىل جانب أع��ض��اء اللجنة ،حرض
ال��ح��دث مساعد ال��رئ��ي��س ال��س��وداين
الربوفسري إبراهيم غ��ن��دور ،السفري
إبراهيم كامرا ممثالً لالتحاد االفريقي،
السفري القطري راش��د عبد الرحمن
النعيمي ،رئيس السلطة االقليمية
لدافور التجاين سييس ،واملمثل الخاص
املشرتك لبعثة االتحاد األفريقي واألمم
امل��ت��ح��دة يف دارف���ور وكبريالوسطاء
املشرتك ،محمد بن شمباس.
وق��ال السيد شمباس “ ميثل هذا
ال��ح��دث ب��داي��ة العملية التي تعترب
ج��زءا ً هاماً من جهودنا لبناء السالم
يف دارفور وتعزيز بناء الثقة وتشجيع
املصالحة وال��وح��دة ب�ين املجتمعات

يف دارف��ور ”.وأض��اف “ تُعالج عملية
ال��ح��وار والتشاورالداخيل يف دارف��ور
القضايا املتعلقة باملسؤولية املدنية
والقيم الدميقراطية وتعزيزاملامرسات
التقليدية التي أثبتت فاعليتها يف تسوية
النزاعات”.
وأع��رب املمثل ال��خ��اص املشرتك
عن أمله يف أن تصبح عملية الحوار
الداخيل والتشاور لبنة أساسية يف
ال��ح��وار الوطني ،وق��ال “إذا ا ُج��ري
ال��ح��وار وال��ت��ش��اورال��داخ�لي بشكل
صحيح فإنه سيكون مبثابة مترين
أله��ل دارف���ور للمشاركة الفعالة
والتعبريعن همومهم وشواغلهم يف
الحوار الوطني ”.مشريا ً اىل رضورة
إيجاد بيئة مؤاتية لحرية التعبريعن
اآلراء دون خ��وف م��ن املضايقات
والرتهيب أثناء العملية.

وجرح ثالثة آخرين في شمال دارفور
مقتل أحد حفظة سالم بعثة اليوناميد ٌ

ق ُتل

أح��د حفظة ال��س�لام ببعثة
االت��ح��اد اإلف��ري��ق��ي واألم��م
امل��ت��ح��دة يف دارف����ور (ي��ون��ام��ي��د)
وج���رح ث�لاث��ة آخ���رون ص��ب��اح ي��وم
 24م��اي��و يف ك��ب��ك��اب��ي��ة ب��ش�مال
دارف���ور أث��ن��اء ح��ض��وره��م ا ج��ت�ماع
وس��اط��ة ب�ين قبيلتني متنازعتني.
يف أعقاب مشاجرة بني بعض عنارص
قبيلة الفور من قرية السالم وبعض
أفراد مليشيا عرب من قرية الحارة،
توسط فريق من اليوناميد يف محاولة
لتهدئة التوتر .غري أن عنارص مليشيا

العرب أصبحت عدوانية تجاه حفظة
س�لام اليوناميد وب��دأت يف إط�لاق
النار عليهم ،ما إضطرهم للرد عىل
تلك النريان.
ونتيجة لهذا القتال أصيب أربعة
من حفظة السالم الروانديني ،و تويف
أح��ده��م م��ت��أث��را ً ب��ج��راح��ه .ويتلقى
الثالثة اآلخ��رون ،وأحدهم يف حالة
حرجة ،العالج مبستشفى اليوناميد يف
كبكابية .وقد وقع عدد غري مؤكد من
الضحايا يف صفوف املهاجمني.
ويشعر املبعوث الخاص املشرتك

لليوناميد ،محمد بن شمباس ،بحزن
بالغ جراء الهجوم وما سببه من قتل
وج��راح ،وقال يف هذا الصدد “أدين
هذه الجرمية املنكرة بأشد العبارات
امل��م��ك��ن��ة .ق��د ك��ان حفظة ال��س�لام
يحاولون التوسط بروح طيبة ولكن
لألسف ضاعت جهودهم سدى .لقد
دفعوا أق�صى مثن بشجاعة والتزام
أثناء قيامهم بواجبهم النبيل ويف
محاولتهم لجلب السالم لدارفور”.
ودع��ا شمباس حكومة السودان
للترصف بحسم وب�سرع��ة لتقديم

الجناة للعدالة ،ق��ائ�لاً “إن هذه
الجرمية غري مربرة عىل اإلطالق وترقى
اىل جرمية ضد اإلنسانية والب��د من
محاسبة مرتكبيها”.
وق��دم السيد ب��ن شمباس أحر
تعازيه وتعازي البعثة ألرسة حافظ
السالم القتيل وأصدقائه ولحكومة
وشعب رواندا.
وبهذه الحادثة األليمة يبلغ عدد
حفظة السالم الذين فقدوا أرواحهم يف
سلوك عدايئ يف دارفور  58منذ بداية
عمل البعثة يف ديسمرب .2007

رئيس البعثة يطالب المجتمع الدولي بعدم تناسي أزمة دارفور

قام

محمد بن شمباس ،املمثل الخاص
املشرتك لالتحاد اإلفريقي واألمم
املتحدة ،بزيارة اىل بروكسيل خالل يومي
 21 – 20مايو  2014إلتقى خاللها مبسؤويل
االتحاد األورويب وطلب منهم عدم نسيان
أزمة دارفور.
ويف م��ح��ارضة أل��ق��اه��ا يف معهد
فريدريش إيربت يوم  20مايو  ،أوضح
املمثل الخاص املشرتك ب��أن دارف��ور
تشهد م��وج��ة عنف ج��دي��دة ،قائالً
“أصبح املدنيون يف دارفور هدفا مبارشا
للعنف مام دف��ع الكثريين اىل عقد

مقارنة بني ما يدور من رصاع اآلن يف
اإلقليم والرصاع املسلح الذي نشب يف
عام  .2003وعىل الرغم من أننا ينبغي
أن نقرتب من هذه املقارنة بحذر إال
أن هناك أوجه شبه بينهام”.
وأشار السيد شمباس إىل أن القضايا
الهيكلية التي أدت إىل اندالع النزاع يف
 2003ظلت بدون حل ،كام أن آليات
التسوية التقليدية أصابها الوهن .إضافة
إىل ذلك فقد دفع التدهور االقتصادي
الزدياد الفقر والجرمية ،كام أن التنازع
عىل األرض وامل��اء وامل���وارد املعدنية

إصدار الىوناميد  -شعبة االتصال واإلعالم
موقع الكتروني

http://unamid.unmissions.org

يزداد حدة .وذكر يف هذا الصدد “لقد
بدأت موجة جديدة من النزوح وهنالك
شكوك من قبل بعض املجتمعات بأن
بعض املناطق يجري تفريغها عن عمد”.
وحذر املمثل الخاص املشرتك قائالً
“إذا فشل املجتمع الدويل يف إدراك هذا
النمط وخلق وعي أوسع بهذه الحالة
ويف الضغط عىل أطراف النزاع للتفاوض
ويف تقديم كل ما يف وسعه من مساعدة
لوقف دوامة العنف املتجدد ،فإن اآلثار
املرتتبة عىل ذلك ميكن أن تتخذ نطاقاً
أوسع وتكون وأكرث إنهاكاً”.

وسلط رئيس اليوناميد الضوء عىل أن
األزمة يف دارفور تزداد عمقاً يف الوقت
الذي يتجه فيه اهتامم املجتمع الدويل
صوب رصاعات أخرى ال تقل إلحاحاً يف
جميع أنحاء العامل ،وقال “دون التقليل
من مدى حاجة البلدان األخرى التي
تحتاج إىل ال��دع��م ،إال أنني أتوجه
بنداء للمجتمع الدويل بعدم التخيل
عن دارفور” مطالباً إياه مبواصلة دعم
الحل سلمي لألزمة يف دارفور ومتويل
الجهات اإلنسانية الفاعلة لتخفيف
آثار الرصاع عىل اإلقليم.
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