العدد  2. • 103يوليو 2014

بعثة االتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور

النشرة اإلخبارية لليوناميد
رئيس اليوناميد ُيطلع مجلس السلم واألمن األفريقي بشأن دارفور

يف  27مايو ،برئاسة اليوناميد يف الفارش ،شامل دارفور ،املمثل الخاص املشرتك محمد بن شمباس يتحدث أثناء اجتامع اإلدارات العليا بالبعثة .و أيضاً يف
الصورة مفوضة الرشطة هيسرت بانرياس وقائد القوات باول ميال .تصوير ألربت غونزاليس فران ،اليوناميد.

يف

 9ي��ول��ي��و  – 2014أط��ل��ع
املمثل الخاص املشرتك وكبري
الوسطاء ببعثة اإلت��ح��اد األفريقي
واألمم املتحدة يف دارفور (اليوناميد)
محمد بن شمباس ،مجلس السلم
واألم���ن األف��ري��ق��ي ع�لى ال��ت��ط��ورات
األخ�يرة يف دارف��ور وجهود الوساطة
وتنفيذ مراجعة إسرتاتيجية اليوناميد.
وقال السيد شمباس إنه بالرغم من
توقف القتال بني املتحاربني الرئيسيني
يف األسابيع األخ�يرة ،ال ي��زال انتشار

امليليشيات واإلج���رام واللصوصية
تشكل مصدر لقلق كبري.
وشدد املمثل الخاص املشرتك قائالً
“هنالك الكثري ال��ذي ينبغي انجازه
لنزع سالح هذه امليليشيات يف إطار
الجهود الواسعة واملتضافرة من أجل
تحقيق سالم شامل يف دارفور”.
وأوضح رئيس اليوناميد أن العنف
بني املجتمعات املحلية يف دارف��ور،
استمر بشكل رئيس مع تجدد القتال
بني القبائل املتنافسة عىل امل��وارد

وإنتقاماً ع�لى األع�م�ال اإلجرامية.
وأضاف بأن انعدام األمن والقيود التي
تفرضها القوات الحكومية والحركات
املسلحة وامليليشيات من حني آلخر
ما زالت تشكل تحديات أمام أيصال
املساعدات اإلنسانية وحامية املدنيني.
ق��ال السيد شمباس إن��ه يعمل
مع لجنة التنفيذ رفيعة املستوى
التابعة لالتحاد األفريقي واملبعوث
الخاص لألمني العام لألمم املتحدة
للسودان وجنوب ال��س��ودان لوضع

إطار لتنسيق جهود الوساطة وفقاً
للتفويض املمنوح من قبل مجلس
ال��س��ل��م واألم���ن األف��ري��ق��ي واألم��م
املتحدة .وأوضح قائالً “لقد دعوتُ
حكومة السودان والحركات املسلحة
لالستفادة من الفرصة التي يتيحها
ال��ح��وار الوطني املقرتح الستئناف
امل��ف��اوض��ات السياسية والسلمية
ووض��ع حد للقتال والتوصل لسالم
دائ��م يف دارف���ور ”.وأوض��ح املمثل
الخاص املشرتك “يف أعقاب الهجامت
واس��ع��ة ال��ن��ط��اق ع�لى املجتمعات
املحلية يف الربع األول من العام
 ،2014ظلت اليوناميد تعمل جاهدة
لتعزيز ق��درت��ه��ا ل��ت��وف�ير الحامية
للمدنيني الذين يبحثون عن مالذ
آمن حول مواقع فرق البعثة” وأشار
اىل أنه وفقاً لألولويات االسرتاتيجية
ال��ج��دي��دة للبعثة ا مل ٌ���وىص بها يف
االستعراض الشامل لليوناميد ،فقد
اتخذت البعثة تدابري ملموسة إلعادة
تركيز أنشطتها ومواردها لتحقيق
املزيد من الفعالية والكفاءة من
حيث التكلفة.
ودعا املمثل الخاص املشرتك مجلس
السلم واألمن األفريقي بإيصاء مجلس
األمن الدويل بتمديد التفويض املمنوح
لبعثة اليوناميد ملدة عام آخَر.

إطالق سراح ثالثة من العاملين في الحقل اإلنساني بشمال دارفور

أُطلِق

رساح ثالثة سودانيني
ي��ع��م��ل��ون يف ال��ح��ق��ل
االنساين كانوا قد أٌختطفو يف محلية
كُتُم بشامل دارف��ور ي��وم  18يونيو
وذلك بعد قضائهم  32يوماً يف األرس.
وت��م ن��ق��ل مصطفى ع��ب��د الله
ع���درج���ي ،امل��وظ��ف باليونسيف
ومحمد أبو القاسم واحمد السيد،
ال��ل��ذان يعمالن ل��دى منظمة قول
الدولية غري الحكومية ،اىل مستشفى
اليوناميد يف كتم للفحص الطبي وقد
بدى ثالثتهم بحالة جيدة ودون أية
إصابات جسدية.
وق���د أع���رب امل��م��ث��ل ال��خ��اص
امل��ش�ترك لبعثة االت��ح��اد االفريقي
واالمم املتحدة يف دارفور ،محمد بن

شمباس عن إمتنان البعثة لحكومة
السودان وجهاز االمن واملخابرات
السوداين ووايل شامل دارف��ور عىل
مساعدتهم القيمة يف ضامن اطالق
رساح هؤالء الثالثة العامل يف مجال
العون االنساين.
وقال املمثل الخاص املشرتك “إن
دور الجهات العاملة يف املجال اإلنساين
يف دارف���ور رضوري ل��ض�مان وص��ول
املساعدات االساسية للمحتاجني ،ومن
مصلحة اي فرد ضامن مواصلتهم ألداء
واجبهم بسالم”.
يف  19يوليو  ،2014املمثل الخاص املشرتك باليوناميد محمد بن شمباس يستقبل مصطفى عبدالله
وهؤالء الثالثه هم من بني  25من عدرجي ،املوظف باليونسيف ،أحد السودانيني الثالثة العاملني بالحقل اإلنساين الذين أُختطفوا يف كُتُم
عامل العون االنساين كان قد احتجزهم يف  18يونيو  .2014تصوير ألربت غونزاليس فران ،اليوناميد.
ٌ
مسلحون يف ثالثة ح��وادث منفصلة رساح  20منهم يف ذات اليوم بينام ظل غري الحكومية  14يوما يف االرس وأطلق
مبحلية كتم يوم  18يونيو ،وا ٌطلق إثنان آخ��ران يعمالن مبنظمة (ساج) رساحهام يف  2يوليو الجاري.
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اليوناميد تـحـتـفـل بـاليوم الدولي لنيلسون مانديال

يف

 18يوليو من كل عام ،استجابة
لنداء مؤسسة نيلسون مانديال،
يخصص الناس يف جميع أنحاء العامل
 67دقيقة من وقتهم ملساعدة اآلخرين
إحتفاء ا ً باليوم الدويل لنيلسون مانديال.
ولإلنضامم لهذا الحدث ،احتفت
ق��وات حفظ السالم ببعثة اإلتحاد
األفريقي واالم��م املتحدة بدارفور
(اليوناميد) بهذه املناسبة يف 17
يوليو  2014بإحدى مدارس األساس
مبعسكر السالم للنازحني بالقرب من
الفارش ،شامل دارفور.
وقد قدمت يف اإلحتفال موسيقى
دارف��وري��ة وع��روض ثقافية قدمتها
الفرقتان الجنوب أفريقية والرواندية
باليوناميد إضافة اىل غرس األشجار.
واتساقاً مع هذا الحدث ،قامت قوات
حفظ السالم بالبعثة بصيانة مباين أحد
الفصول بإحدى مدارس معسكر السالم.
وق��دم نائب املمثل الخاص املشرتك
بالبعثة ،السيد أبيودن باشوا ،رسالة
األم�ين ال��ع��ام ل�لام��م املتحدة بهذه
املناسبة .يف رسالته ،أعاد األمني العام
اىل األذه��ان وصية مانديال بحقوق
اإلن��س��ان وامل��س��اواة .واقتبس نائب
املمثل ال��خ��اص امل��ش�ترك ق��ول األم�ين
العام“ .كل منا ميكن أن يحتفل بهذا

نائب املمثل الخاص املشرتك باليوناميد ،السيد أبيودن باشوا ،يلقي كلم ًة أثناء اإلحتفال بيوم نيلسون مانديال بإحدى مدارس األساس مبعسكر السالم للنازحني،
شامل دارفور .تصوير ألربت غونزاليس فران ،اليوناميد.

اليوم باملساعدة يف تحديد املشكالت
الحقيقية يف مجتمعاتنا“ .”،معاً ميكن
معنى عظيامً من
أن مننح احتفالنا
ً
خالل متهيد الطريق ملستقبل أفضل”.
وأك���د ال��س��ي��د ب��اش��وا للنازحني
مبعسكر السالم ألتزام البعثة لدعم
جهود السالم .وقال “كجندي حفظ
سالم ،فإن أعظم إنجاز يل هو عودة
جميع النازحني اىل مواطنهم ألن

استمرار النزوح غري مقبول ”.وأضاف
“يف سبيل تحقيق السالم ،علينا جميعاً
أن ن��ك��رس أنفسنا للسالم ،وحتى
يتحقق السالم يجب أن يكون هنالك
تسامح وعفو ومصالحة” .وأردف
“مبناسبة شهر رمضان ،دعونا نعطي
السالم فرص ًة من أجل ماليني األطفال
الذين هم بيننا اليوم”.
أثناء مخاطبته اإلحتفال ،قال مدير

حملة لمدة أسبوع عن السالمة المرورية

مامرسات القيادة اآلمنة .وكجزء من
فعاليات األسبوع ،عقدت اليوناميد
مع ضباط رشطة الحكومة السودانية
وموظفني حكوميني آخرين إلرس��ال
نصائح ورسائل السالمة التي ُصممت
لتعزيز ثقافة اإلستخدام اآلمن للسيارة
وتقليل املخاطر للسائقني واملارة.
وقد ا ُطلقت الحملة التي شملت
والي���ات دارف���ور كافة يف  13يوليو
واستمرت حتى  17منه وهدفت اىل
زي��ادة الوعي ح��ول قضايا السالمة
وتقليل ع��دد ال��ح��وادث امل��روري��ة
وال��ت��وع��ي��ة ال��ع��ام��ة ب��ل��وائ��ح ال��س�ير.
ممثلون من فرقة املرسحية للدراما مبدرسة التجانية األساسية للبنني بالفارش ،شامل دارفور .بدعمٍ من
اليوناميد ،قدمت خمس فرق درامية محلية عروضاً مرسحية بعدد من املدارس باملدينة ملدة يومني بغية باإلضافة اىل ذلك ،ركز منظمو الحملة
خالل األسبوع عىل رفع الوعي بالقضايا
رفع الوعي حول السالمة املرورية بني األطفال .تصوير ألربت غونزاليس فران ،اليوناميد.
 13ي��ول��ي��و  ،2014أطلقت ام��ت��دت ألس��ب��وع واح��د تحت شعار البيئية من خ�لال إلقاء الضوء عىل
اليوناميد بالتضامن مع حكومة “تجنب ال��ق��ي��ادة ب�سرع��ة والقيادة السبل الكفيلة بتقليل تكلفة تشغيل
السودان ،حملة السالمة املرورية التي ب��إه�مال” بغية رف��ع ال��وع��ي ح��ول السيارة عرب برامج الصيانة الفعالة مثالً

يف

إصدار الىوناميد  -شعبة االتصال واإلعالم
موقع الكتروني

http://unamid.unmissions.org

املعسكر السيد محمد أحمد نورين،
إن يوم نيلسون مانديال ميثل العدالة
والديقراطية والحرية.
وق��ال “باإلستقرار نصبح قادرين
عىل العودة اىل قرانا األصلية ،وإذا
متكنا من العودة ،ميكننا أن نساهم يف
رفاهية املجتمع عالوة عىل اإلقتصاد”.
كام مثن نورين جهود اليوناميد يف
صيانة مباين املدرسة.

واسلوب مشارنة السيارة.
نسبة إلزدياد حوادث السري عاملياً،
فإن الجمعية العامة لألمم املتحدة
قد وجهت كافة بعثات حفط السالم
ووك���االت األم��م املتحدة و الرشكاء
الرئيسني حول العامل بتقوية تعاونهم
بشأن السالمة املرورية واإلستمرار يف
رفع التوعية املرورية عىل املستويني
ال���دويل وال��ق��وم��ي م��ن خ�لال تنظيم
املناسبات التي تدعم ذلك وتوسيع
نطاق الجهود القامئة.
أق��ام��ت ال��ي��ون��ام��ي��د والحكومة
ال��س��ودان��ي��ة سلسل ًة م��ن األنشطة
عىل نطاق دارف��ور ،شملت مسريات
وعروض مرسحية لبعض الفرق املحلية
وإعالنات للمعلومات العامة ،باإلضافة
اىل عروض فيديو وسمنارات توعوية
ونقاط سالمة.
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