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بعثة االحتاد األفريقي واألمم املتحدة في دارفور

النشرة اإلخبارية لليوناميد
النازحون والالجئون يناقشون العودة واالستقرار فى مؤمتر عقد بجنوب درافور

نازحون من كافة ارجاء دارفور ومهاجرون يعيشون في دول مجاورة يحضرون املؤمتر الذي استغرق يومني في نياال  ،جنوب دارفور ،ملناقشة قضايا ملحة.
تصوير البرت كونزاليس فران ،اليوناميد.

التقى

أكثر من 400
نازحاً من شتى
مناطق دارفور إضافة الى
الالجئين الذين يعيشون فى
الدول المجاورة فى مؤتمر
استمر ليومين فى نياال ،بجنوب
دارفور ،لمناقشة العديد من
القضايا الملحة بما فيها العودة
واالستقرار.
ِّ
ونظم المؤتمر الذى أنهى
أعماله فى  26مارس ،فى
إطار اتفاقية الدوحة للسالم
فى دارفور ،التى تنص على
مشاركة أصحاب المصلحة فى
دارفور وتبادل وجهات نظرهم
حول تلك العملية.
َّ
وقدم المشاركون مقترحات
حول العديد من القضايا،
من بينها العودة الطوعية
واالستقرار والسالم واألمن
والتعويضات وجبر الضرر
واسترداد الممتلكات وحقوق
األرض و الموارد الطبيعية
ومسارات الرحل والمساعدات

لرسم استراتيجية من شأنها أن
تسهِّل عودة واستقرارالنازحين .
وخرج المؤتمر باتفاق
النازحين والالجئين على عدد
من التوصيات تضمنت تشكيل
لجنة مشتركة من السلطة
االقليمية لدارفور ومفوضية
العودة الطوعية لمتابعة تنفيذ

التوصيات .
وش���ارك���ت ف���ى ال��م��ؤت��م��ر
مجموعات اخ��رى من أصحاب
المصلحة شملت ممثلين عن
المجتمع المدنى واإلدراة األهلية
وال��م��ن��ظ��م��ات غ��ي��ر الحكومية
والحكومة السودانية ووكاالت األمم
المتحدة إضافة الى اليوناميد.

االنسانية إضافة الى حقوق
المراة والطفل.
ولدى مخاطبته المؤتمر،
أوضح التجانى سيسى  ،رئيس
السلطة االقليمية لدارفور  ،بأن
العودة الطوعية تمثل أولوية
قصوى بالنسبة للسلطة االقليمية
لدارفور .حاثاً المواطنين على
إعالء قيم التماسك والتسامح ،
مشيراً الى أن االشتباكات القبلية
التخدم سوى زعزعة التعايش
السلمى والنسيج االجتماعى
لمجتمعات دارفور.
وأوضح السيد محمد يونس
نائب الممثل الخاص المشترك
متحدثاً نيابة عن السيدة عايشاتو
مينداودو ،الممثلة الخاصة
المشتركة باالنابة لبعثة االتحاد
األفريقى واألمم المتحدة في
دارفور (اليوناميد) بأن استمرار
نزوح مواطنى دارفور يولِّد
المعاناة ويعيق التنمية  .وأشار
الى أهمية هذا المؤتمر ألنه جمع مشاركون من كافة ارجاء دارفور في مؤمتر نياال .تصوير البرت كونزاليس فران،
أصحاب المصلحة الرئيسيين اليوناميد.
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مجلس السلم واألمن باإلحتاد األفريقي يقف على األوضاع في دارفور

كانت

المساعدات اإلنسانية
المدنيين
وحماية
والعناصر اإلجرامية من بين
القضايا المركزية التي أُثيرت
خالل زيارة مجلس السلم واالمن
باالتحاد األفريقي في الفترة من
 19 -17مارس .2013
وكان الهدف من مهمة وفد
مجلس السلم واالمن التابع لالتحاد
األفريقي ،الذي ضم  24عضواً
برئاسة السفير بولس باول زوم
لولو النيجيري الجنسية ،هو
الحصول على تقييم مباشر للوضع
في دارفور .وقد أجري التقييم
بشكل كبير عبر التفاعل المباشر
مع اصحاب المصلحة على كافة
المستويات ،بما في ذلك حكومة
السودان والمجتمع المدني السوداني
واألسرة الدولية العاملة في دارفور.
وقد أنحصر اليوم االول من
الزيارة في الخرطوم في مباحثات
مع وزير الخارجية السوداني السيد
على كرتي والسفراء األفارقة.
وقد ركزت المباحثات على
وصول أكبر للعمليات االنسانية
لمناطق الصراع وزيادة حماية
النساء واالطفال والحاجة الى
االستعجال في معالجة الهجمات
العشوائية على أفراد حفظ السالم
التابعين لبعثة االتحاد األفريقي
واألمم المتحدة في دارفور.
وقد تكرر إثارة هذه الشواغل

االجتماعات
خالل
الالحقة مع المزيد من
اصحاب المصلحة خالل
اليومين التاليين ضمن
الزيارة في دارفور.
في يوم  18مارس
 2013سافر الوفد الى
الفاشر بشمال دارفور
حيث التقى أعضاؤه
بالسيد ياسين عبد
الرحمن يوسف ،مساعد
رئيس السلطة االقليمية
لدارفور والسيد الفاتح
عبد العزيز نائب والي
والية شمال دارفور ،
وقيادة بعثة اليوناميد
نائب املمثل اخلاص املشترك لليوناميد السيد محمد يونس ورئيس وفد االحتاد األفريقي السفير يولس باول
وقد عبّر السيد زوم لولو في مطار الفاشر .تصوير البرت كونزاليس فران ،اليوناميد.
يوسف عن تقديره
لدور االتحاد األفريقي فى عملية أعضاء المجلس الى مدينة نياال ،المسؤول األفريقي إلى أن الجولة
الوساطة لدعم وثيقة الدوحة جنوب دارفور ،لعقد لقاءات مع التي قاموا بها داخل المعسكر قد
لسالم دارفور والمساعدة على النازحين والسيد حماد إسماعيل منحتهم “الفرصة لتأمل الوضع
إقامة مؤتمر النازحين والالجئين والي جنوب دارفور وبعثة وأن نرى بأمهات أعيننا التحديات
التي ينبغي التعامل معها”.
بمدينة نياال .وقد أشاد السفير لولو اليوناميد.
بعمل السلطة  ،شاكراً االطراف
وفي معسكر عطاش للنازحين ،وفي االجتماع مع الوالي أعرب
التي وقعت على وثيقة الدوحة عبر قادة المجتمع هناك عن السيد حماد اسماعيل عن امتنانه
لسالم دارفور ،مشيراً الى ان رغبتهم في تحقيق السالم والعودة لليوناميد للمساعدات التي ظلت
المجلس يريد ان يرى السودان” الى ديارهم االصلية .وقد ّ
أكد تقدمها في مجال العون لكل
وقد استعاد دوره ضمن العالم ».لهم السفير لولو إلتزام االتحاد األطراف المشاركة في عملية سالم
وفي لقاء الوفد مع نائب الوالي عبر االفريقي ،حاثاً زعماء االدارة الدوحة .وتحدث أيضاً عن مؤتمر
المسؤول السوداني عن أمله في االهلية على قيادة جهود السالم النازحين في نياال كشرط الزم
ان تنضم االطراف غير الموقعة واالستمرار في ان يكونوا قدوة النعقاد مؤتمر المانحين المقرر
الى عملية السالم .سافر بعد ذلك للشباب في المعسكرات .وقد أشار عقده الشهر القادم في الدوحة.

املجمتع املدنى فى دارفور يناقش دوره فى احلكم الدميقراطى

فى

ممثلون عن منظمات مدنية يحضرون ورشة نُظمت في مقر اليوناميد .تصوير البرت
كونزاليس فران ،اليوناميد.

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

ورشة عقدت فى 17مارس
بالفاشر،شمال
2013
دارفور ،ناقش حوالى 100
مشاركاً من ممثلى منظمات
المجتمع المدنى فى دارفور الدور
الذى يلعبه المجتمع المدنى فى
الحكم الديمقراطي .شارك في
الورشة التى يسرتها بعثة االتحاد
األفريقى واألمم المتحدة فى
دارفور (اليوناميد) ،ممثلون عن
األحزاب السياسية ومعسكرات
النازحين ومجموعات االدارة
األهلية والمؤسسات التعليمية

وشبكات الرحل والمجتمع القانونى
ووسائل االعالم و إتحادات المراة.
وناقش المشاركون فى االجتماع
السبل األكثر فعالية فى تعزيز القيم
الديمقراطية وتقويتها وممارستها.
وخطط موظفو الشؤون المدنية
باليوناميد لعقد سمنارات مماثلة فى
مناطق مختلفة فى شمال دارفور.
وكجزء من تفويضها  ،تستضيف
البعثة بانتظام مثل هذه االجتماعات
والورش لتشجيع النقاش حول
الموضوعات الديمقراطية المتعلقة
بالسالم واألمن فى دارفور.
facebook.com/UNAMID
twitter.com/unamidnews

