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بعثة االحتاد األفريقي واألمم املتحدة في دارفور

النشرة اإلخبارية لليوناميد
اليوناميد جتلي ً
جوا اجلرحى فى شمال دارفور وتعزز وجودها فى املنطقة

في  24فبراير  2013بشمال دارفور ،نقلت اليوناميد  37جريحا مدنيا من بينهم امرأة وطفلني جوا ً من محلية السريف الى الفاشر لتلقي
العالج .تصوير سجود القراي ،اليوناميد.

في

 24فبراير بشمال دارفور،
قامت اليوناميد بنقل 37
جريحا مدنيا من بينهم امرأة وطفلين
جواً من محلية السريف الى الفاشر
لتلقى العالج .إضافة الى ذلك،

نقلت البعثة  2,700كيلوجرام
من اإلمدادات الطبية وغيرها من
المساعدات لضحايا السريف كجزء
من جهودها المستمرة لمعالجة
إحتياجات المدنيين المتأثرين

بالصراعات القبلية فى شمال دارفور.
فى  21فبراير ،تلقت اليوناميد
معلومات ح��ول تجدد القتال بين
قبيلتى البنى حسين واألب��ال��ة فى
منطقة الجيهير ،الواقعة حوالى

 10كيلومترات غ��رب السريف.
ووصل القتال محيط مدينة السريف
ف��ى 23فبراير .وقامت اليوناميد
فورا بتفعيل خطتها لحماية المدنيين
إستجابة للتقارير ح��ول العنف،
وذلك بنشر قوات حفظ سالم إلنشاء
قاعدة عمليات مؤقتة لتأمين المنطقة
وتسهيل عمل المنظمات االنسانية.
وقد تأثر الوضع اإلنسانى الحالى
فى محلية السريف وفى شمال
دارفور بأحداث العنف التى اندلعت
فى  5يناير 2013بين قبيلتى االبالة
وبنى حسين فى منطقة جبل عامر
بشمال دارفور والذى نتج عنه نزوح
واسع الكثرمن  100الف شخص .
وتقوم البعثة بدعم مبادرات
المصالحة بين الجانبين وتسيير
دوريات حماية لتسهيل وصول
المساعدات اإلنسانية ،اضافة الى
زيادة كبيرة فى عدد الدوريات
اليومية فى اكثر المناطق تأثرا
بالعنف فى شمال دارفور.

إجمتاع فريق األمم املتحدة القطرى و اليوناميد يركز على مبادرات
السالم والتمنية فى دارفور

ركز

االجتماع الذى عقد
 19فبراير
يوم
 2013وضم الفريق القطرى
لألمم المتحدة و اليوناميد على
تقوية اليات حماية المدنيين وتوحيد
المشاريع لدعم تنفيذ اتفاقية الدوحة
للسالم فى دارفور.
وترأس االجتماع الذى عقد
في المقر الرئيسي لليوناميد فى
الفاشر ،بشمال دارفور ،كل من
الممثلة الخاصة المشتركة باالنابة
وكبيرة الوسطاء ،عائشة منداودو،
والمنسق المقيم /منسق الشؤون
اإلنسانية ببرنامج األمم المتحدة
االنمائى ،على الزعترى .
ومن بين الموضوعات التى
تمت مناقشتها ،طرق االتصال
بمختلف الجهات المعنية لدعم
مؤتمر المانحين بالدوحة المخصص
للتنمية فى دافور ،والمقرر عقده
فى اوائل ابريل  ،2013كذلك

تقييم بعثة المساعدة المشتركة فى
دارفور إضافة الى تقديم مشاريع
للتنفيذ الفورى فى دارفور.
كما رحب االجتماع باتفاق
وقف اطالق النار المؤقت الموقع
مؤخرا بين حكومة السودان
وحركة العدل والمساواة السودانية
فى اطار اتفاقية الدوحة للسالم
مهمة
فى دارفور ،كخطوة
فى اتجاه اتفاق سالم شامل فى
دارفور .وأكدت األطراف التقدم
الذى أحرزته مجموعات العمل
المشتركة بين الفريق القطرى
واليوناميد فى دعم اتفاقية الدوحة
للسالم فى دارفور ،واعلنت
موافقتهاعلى اطالق ثالث مشاريع
رئيسية تركزعلى دعم سبل
العيش وامداد المياه ورفع قدرات
مفوضية العودة الطوعية ،إضافة
الى دعم وقف دائم الطالق النار .
عالوة على ذلك  ،تم اعادة

في  19فبراير في الفاشر ،شمال دارفور ،اجتمع فريق األمم املتحدة القطري واليوناميد
ملناقشة سبل تعزيز آليات حماية املدنيني ودعم تنفيذ وثيقة الدوحة للسالم في
دارفور .تصوير سجود القراي ،اليوناميد.

النظر فى تنفيذ استراتيجية حماية
المدنيين ووصول فريق االمم
المتحدة القطرى وشركاء السودان
الدوليين ،أضافة الى تطوير الية
لوصول المساعدات االنسانية
لدارفور تتضمن وجود واسع
للفريق القطرى واليوناميد فى
المناطق النائية.

صممت اجتماعات التنسيق
لتقوية الشراكة بين فريق االمم
المتحدة القطرى واليوناميد،
لضمان العمل بصورة تكاملية
لمعالجة
المشترك
والدعم
القضايا المتعلقة بعملية السالم
والمساعدات االنسانية اضافة الى
حماية المدنيين.
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اجمتاع فى دارفور يركز على تطوير السجون واإلصالح

اختتم

فى الفاشر بشمال
دارفور إجتماع ثالثى
هدف الى وضع خطة استرتيجية
دارفور
لسجون
خمسية
وقد ركز االجتماع الذى استمر
ليومين ،بمشاركة الحكومة
السودانية وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي واليوناميد ،على وضع
خارطة طريق لتطوير السجون
فى واليات دارفور الخمس.

وناقش المشاركون ايضا ما
تم تحقيقه حتى االن ،كما تم
االحتفال بمضي ثالث سنوات
على الشراكة بين االطراف.
وتضمن الدعم الذى قدمته كل من
اليوناميد وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي لمصلحة السجون
السودانية ،تحسين االوضاع
المعيشية وتزويد ضباط السجون
بمهارات من خالل دورات

تدريبية لبناء القدرات خاصة
فيما يتعلق بحقوق االنسان،
باإلضافة الى تزويد السجناء
بمهارات مهنية حتى يتمكنوا
من اكتساب مهارات معيشية
مما سيساعدهم الحقا فى عملية
االندماج.
وقال السيد حسن جبريل ،رئيس
مكتب قطاع الشمال ببعثة
اليوناميد “إن اليوناميد ملتزمة

بمواصلة العمل مع ادارة السجون
السودانية وأصحاب المصلحة
بصورة جماعية لتحقيق أهداف
وتطلعات االدارة بما يتماشى مع
المعايير الدولية”.
وقد تعزز التزام البعثة فى دعم
نظام السجون فى دارفور فى
فبراير  2010من خالل توقيع
مذكرة تفاهم لدعم ادارة السجون
واالصالح السودانية.

اجمتاع في نياال لتخفيف حدة التوتر بني املزارعني والرحل

في

 25فبراير  2013في نياال،
جنوب دارفور ،وكجزء
من الجهود المتواصلة لليوناميد
لتسهيل حل النزاعات على المستوى
المحلي ،نظمت البعثة لقاء تشاوري
بين المزارعين والبدو في المنطقة.
وحضر االجتماع أكثر من
 30مشاركا من محلة الوحدة
جنوب دارفور من ضمنهم
السيد محمد مهدي ،األمين
العام لمفوضية الرحل في
جنوب دارفور ،والسيد محمد
يعقوب ،ممثل اتحاد المزارعين.
وقد أصبح التنافس على الموارد
الطبيعية مثار قلق كبير إذ انه
أحد األسباب الجذرية للصراع بين
المجتمعات الرعوية والمزارعين
في جميع أنحاء دارفور.

تدهور
موضوع
وكان
المراعي واألراضي الزراعية،
ونقص المياه ،وشح الخدمات
البيطرية من بين الشواغل الرئيسية
التي تم تحديدها خالل االجتماع.
كما حدد المشاركون في االجتماع
أيضا المخاوف المتصلة بالحوادث
األمنية التي منعت طرق الرعي
التقليدية اتجاه شمال دارفور.
وحث السيد إدريس يوسف،
الذي يعمل ضابطا في قسم الشؤون
المدنية التابع لليوناميد والذي
ترأس االجتماع ،المشاركون
في حلقة العمل على إيجاد
وسائل سلمية للتوصل إلى حلول
للخالفات المستمرة على الموارد
المحدودة ،وشدد على الحاجة إلى
مناقشة المشاكل بصورة بناءة من

في  25فبراير  2013في نياال ،جنوب دارفور ،وكجزء من اجلهود املتواصلة لليوناميد
لتسهيل حل النزاعات على املستوى احمللي ،نظمت البعثة لقاء تشاوري بني املزارعني
والرحل .تصوير مبارك باكو ،اليوناميد.

أجل التوصل إلى الحلول المناسبة
لمنع الصراع في المستقبل.
و نوقشت بعض الحلول الممكنة
في االجتماع بما في ذلك حفر آبار
مياه في المنطقة ،وتوفير التدريب

المهني ،وتأمين الخدمات الطبية
والبيطرية ،والحصول على البذور
المحسنة والمبيدات الحشرية ،وإيفاد
الموظفين إلى مناطق الرحل لعقد
اجتماعات إضافية.

حدث ثقافي يروج للسالم في دارفو

نظمت

مجموعة الحوار
ال������دارف������وري
ال���دارف���وري وال��ت��ش��اور التابعة
لليوناميد ،بالتعاون مع مجموعة
التنمية من المنظور الثقافي ،حدث
ثقافي للدفع قدماً بالسالم في 16
فبراير في الفاشر ،شمال دارفور.
وجاء الحدث الذي اشتمل على
حفل موسيقي ،ومعرض للفنون،
وإلقاء الشعر تحت شعار ”رسائل
السالم عبر التعبير الفني “.وقد شارك
في هذا الحدث المئات من معسكري
أبوشوك وزمزم للنازحين ،وأطفال
المدارس ،والمجموعات النسوية،
ومسؤولون عن الحكومة السودانية

والعديد من مختلف المجتمعات
بمدينة الفاشر حيث حضروا دعماً
لمبادرات السالم عبر الحوار
واألنشطة الثقافية.
وأشاد رئيس مجموعة الحوار
الدارفوري الدارفوري والتشاور
السيد عبدالعنقال بالعمل الذي تقوم
به مجموعة التنمية من المنظور
الثقافي نحوالسالم اإلجتماعي
ونوه إلى أن الجهود المشتركة
بين مجموعة الحوار الدارفوري
الدارفوري والتشاور والمنظمة
الطوعية قد أثمرت عنها نتائج
جوهرية ،بما في ذلك توزيع 10
أالف أشرطة كاسيت ألغاني

إصدار الىوناميد  -شعبة االتصال واإلعالم
موقع الكتروني http://unamid.unmissions.org

في  16فبراير  2013في الفاشر ،شمال دارفور ،عازفو آلة الكمان يقيمون حفل
موسيقي في حدث نظم بتسهيل من مجموعة احلوار الدارفوري الدارفوري والتشاور و
مجموعة التنمية من منظور الثقافي  .تصوير سجود القراي ،يوناميد.

وأمثال دارفورية ،كذلك فيلم وثائقي
عن نظم القضاء التقليدية وأنشطة
رياضية مدرسية.
وقد تم إنشاء مجموعة الحوار
الدارفوري الدارفوري والتشاور

كعملية مستقلة غير سياسية عام
 2008لتمكين سكان دارفور للتعبير
عن آرائهم ووجهات نظرهم ،وقد
انضمت تحت اليوناميد عقب نتائج
اتفاق السالم بالدوحة عام .2011
facebook.com/UNAMID
twitter.com/unamidnews

