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في 22 أبريل 2013 في شمال دارفور، املمثل اخلاص املشترك لليوناميد، محمد بن شمباس، يتحدث بقرية شنقل طوباية خالل أولى زياراته 
إلى مختلف املناطق بواليات دارفور اخلمس.وتعد هذه الزيارت ملناطق دارفور هي األولى من نوعها للسيد شمباس منذ ان تولى منصبه 

كممثل خاص مشترك لليوناميد في 1 أبريل 2013.  تصوير: شارون لكونكا، اليوناميد

 إجتماع اآللية الثالثية حول اليوناميد يناقش الوضع األمني في دارفور 
والوصول إلى المناطق المتأثرة

2013 الفاشر  مايو    1  ،
بعثة  رئيس  قام    -
فى  المتحدة  االفريقى واالمم  االتحاد 
دارفور ) اليوناميد(، الممثل الخاص 
شمباس خالل  بن  محمد   ، المشترك 
الفترة من 22 الى 30 أبريل 2013 
الى  ميدانية  زي���ارات  بسلسلة   ،
للتركيز   ، دارفورالخمس  والي��ات 
واالنسانية  االمنية  االوض��اع  على 
شمباس  السيد  التقى  والسياسية. 
النازحين  ع��ن  بممثلين  خاللها 
والقيادات االهلية والسلطات المحلية 

إضافة الى موظفى اليوناميد. 
المشترك  الخاص  الممثل  التقى   
شمال  ب��والي��ة  طوباية  شنقل  ف��ى 
 ، الزيارة  محطات  أولى  دارف��ور، 
بقيادات النازحين فى معسكرى شداد 
القضايا ذات الصلة  لمناقشة  ونيفاشا 
»الحل  شمباس  وق��ال   . بحمايتهم 
هو  دارف���ور  ف��ى  للصراع  األم��ث��ل 
بعودة  والسماح   ، دائم  سالم  تحقيق 
يعيش  حتى  طبيعتها  الى  االوض��اع 

المواطنون دون خوف أو تهديد.« 
ف���ى والي����ة ج��ن��وب دارف�����ور، 
كلمة  معسكر  شمباس  السيد  زار 
هناك،  للمقيمين  واك��د  للنازحين، 
التزام البعثة بحماية المدنيين ، وقال 
اليوناميد  تستمر  شمباس»سوف 
وش��رك��اؤه��ا ف��ى ب���ذل ق��ص��ارى 
المجتمع  احتياجات  لمعالجة  جهدهم 
شمباس  التقى  ذلك،  قبل  المحلى.« 
محمود  ادم  دارف��ور،  جنوب  بوالى 

جار النبى . 
الممثل  التقى  دارف��ور،  شرق  فى 
عبد  ب��ال��وال��ى  المشترك  ال��خ��اص 
عن  للتعبيرله  كاشا،  موسى  الحميد 
بالسماح  للتعاون  اليوناميد  تقدير 
المتحدة  االم��م  فريق  وشركاء  لها 
المساعدات  تقديم  ف��ى  ال��ق��ط��رى 
االنسانية الى قريتى لبدو ومهاجرية 
اللتين زارهما السيد شمباس فيما بعد 
، وقد كانتا مسرحا لالشتباكات التى 

وحركة  الحكومة  بين  مؤخرا  جرت 
مناوى  منى  السودان-  تحرير  جيش 
المواطنين،  االف  نزوح  الى  وادت 
هناك ، قيم الممثل الخاص المشترك 
االوضاع على ارض الواقع ، والتقى 
عن  لهم  للتعبير  اليوناميد  بموظفى 
التقدير للسلوك المحترف الذى قاموا 
االزم��ة،  اي��ام  المدنيين  لحماية  به 
خاصة عقب مقتل احد حفظة السالم 
اثنين اخرين فى هجوم على  وجرح 
موقع البعثة الميدانى فى مهاجرية. 

المرحلة  فى  الماضى،  االسبوع 
االولى لعمليات المساعدات االنسانية 
الى المنطقة، نقلت اليوناميد أكثر من 
المساعدات  80.000 كيلوجرام من 
المدنيين.  النازحين  الالف  االنسانية 
من  الثانية  المرحلة  البعثة  ونفذت 

العملية فى 29 أبريل.

فى  السلطات  مع  اجتماعة  فى   
واليتى جنوب وشرق دارفور، شدد 
استمرارية  على  الخاص  الممثل 
والمنظمات  لليوناميد  ال��س��م��اح 
ال��م��س��اع��دات  بتقديم  االن��س��ان��ي��ة 
حول  تجمعوا  ال��ذي��ن  للنازحين 
فى  الميدانيين  اليوناميد  موقعى 

ولبدو.  مهاجرية 
دارف��ور،  وس��ط  زالنجى،  فى 
المشترك   الخاص  الممثل  التقى 
الحصاحيصا  معسكرى  بقيادات 
لإلستماع  للنازحين  ونرتيتى 
الضؤ  وال��ق��اء  م��خ��اوف��ه��م  ال���ى 
كل  توفرها  التى  الفوائد  على 
فى  للسالم  ال��دوح��ة  إتفاقية  من 
المالية  وال��ت��ع��ه��دات  دارف����ور 
والتى  للمانحين  دارفور  لمؤتمر 
دائ��م  س��الم  تجلب  ان  بامكانها 

فى  المطلوبة  التنمية  من  والكثير 
دارفور. 

المشترك  الخاص  الممثل  واختتم 
زياراته فى الجنينة، بغرب دارفور، 
فى  المجتمع  بقيادات  التقى  حيث 
الذى  للنازحين  مورنى  معسكر 
ويعد  السكان  من   85,000 يسع 
واثنى  الوالية.  فى  معسكر  اكبر 
بموظفى  النازحين  عالقة  على 
اليوناميد  بالتزام  وتعهد   اليوناميد، 
ورف��اه��ي��ة  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  بالعمل 
الذين  دارف��ور  وسكان  النازحين 

طويال.  عانوا 
مناطق  ال��ى  ال��زي��ارات  وت��ع��د 
للسيد  رسميا  االولى  هى  دارفور، 
كممثل  مهامه  توليه  بعد  شمباس 
 1 ف��ى  لليوناميد  مشترك  خ��اص 

أبريل 2013.

أع���م���ال ال�����دورة ركزت 
ال15 آللية التنسيق 
على  اليوناميد  ح��ول  الثالثية 

ال��ح��وادث  تفاقم  م��ن  المخاوف 
ووص��ول  دارف���ور  ف��ي  األمنية 
األكثر  المناطق  إلى  البعثة  قوات 

حيث  الصراع.  ج��راء  تضرراً 
أبريل   15 ف��ي  االجتماع  عقد 
االت��ح��اد  رئ��اس��ة  بمقر   2013

األفريقي في أديس أبابا، أثيوبيا.
المكونة  الثالثية  اآللية  وتعتبر 
السودان  حكومة  عن  ممثلين  من 
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المفاوضات.
السفير  من  كالً  الوفود  ترأس 
وكيل  عثمان،  محمد  هللا  رحمة 
ال��خ��ارج��ي��ة  ال���ش���ؤون  وزارة 
العمامرة،  ورمضان  السودانية، 
لشؤون  األفريقي  االتحاد  مفوض 
أنتوني  والسيد  واألم���ن،  السلم 
العام  األمين  مساعد  بانبيري، 

الميداني. للدعم  المتحدة  لألمم 
آللية  القادم  االجتماع  وسيعقد 
بالخرطوم،  الثالثية  التنسيق 

السودان في يوليو 2013.

لالتحاد قامت  المشتركة  البعثة 
المتحدة  واألمم  األفريقي 
بإيصال  وش��رك��اؤه��ا  )ي��ون��ام��ي��د( 
من  كيلوجراماً   800,000 نحو 
الطارئة آلالف  اإلنسانية  المساعدات 
لبدو  بمنطقتي  نزحو  الذين  المدنيين 

ومهاجرية في شرق دارفور.
العملية  المرحلة األولى من  شملت 
التي جرت في 23 أبريل 2013 تقديم 

مواد غذائية وماء ومعدات طبية.
بإيصال  اليوناميد  قامت  حيث 
من  المقدمة  اإلنسانية  المساعدات 
للطفولة  المتحدة  األم��م  صندوق 
ومنظمة  العالمي  الغذاء  وبرنامج 
حماية  تحت  بالبر  العالمية  الصحة 
المرحلة  وتمت  ه��ذا  قواتها.  من 
في  المساعدات  تقديم  لعملية  الثانية 

29 أبريل 2013.
الحالي  اإلنساني  الوضع  ح��دث 
شهدتها  التي  لإلشتباكات  نتيجة 
بين  أبريل  شهر  مطلع  في  المنطقة 
مني  جناح   - السودان  تحرير  جيش 

مناوي وحكومة السودان. 
بحوالي  ي��ق��در  م��ا  تجمع  وق���د 
للبعثة  مواقع  حول  نازح   20,000

في لبدو ومهاجرية.

بعثة االحتاد األفريقي واألمم املتحدة في دارفور
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اليوناميد تقوم بتوصيل مساعدات طارئة للنازحين بشرق دارفور

ورشة عمل لرفع التوعية عن اإليدز وفيروس نقص المناعة

في 23 أبريل 2013 قامت اليوناميد وشركائها بإيصال نحو 80,000 كيلوجراما من 
لبدو ومهاجرية  نزحو مبنطقتي  الذين  املدنيني  الطارئة آلالف  اإلنسانية  املساعدات 
في شرق دارفور

المشترك  الخاص  الممثل  وق��ال 
“تبقى  شمباس:  بن  محمد  لليوناميد 
مسألة الوصول إلى المناطق المتأثرة 
هذه  بوصول  سعداء  ونحن  أولوية 

المساعدات للمحتاجين.” 

اليوناميد  “ستستمر  وأض��اف: 
القطري  الفريق  من  شركائها  و 
الجهود  ب��ذل  في  المتحدة  باألمم 
هم  من  أولئك  سنصل  أننا  لضمان 

حوجة” أكثر 

في الساعات األولى من صباح قتل 
19 أبريل 2013، أحد قوات 
المشتركة  للبعثة  التابعة  السالم  حفظ 
المتحدة  واألم��م  األفريقي  لالتحاد 
أثنان  وجرح  )يوناميد(  دارف��ور  في 
آخران في هجوم شنه مجهولون على 
مهاجرية،  من  بالقرب  للبعثة  موقع 

شرق دارفور. 
وتقوم اليوناميد بالتحقيق حول ظروف 
بالتنسيق مع حكومة  الحادث والعمل 
السودان لضمان تقديم الجناة للعدالة، 
خصوصاً وأن أي هجوم على حفظة 
بموجب  جريمة  يعد  الدوليين  السالم 

القانون الدولي.
وأشار األمين العام لألمم المتحدة في 
بيان له أنه يشعر الصدمة واألسى من 
مقتل الجندي النيجيري من حفظة السالم 
نيجيريا  لحكومة  تعازيه  عن  وأعرب 

وأسرة وزمالء الجندي المقتول.

م���ع ال��ب��رن��ام��ج بالتعاون 
القومي السوداني 
اليوناميد  نظمت  اإلي��دز،  لمكافحة 
إسبوع  لمدة  تثقيفية  تدريبية  دورة 
ال��س��ودان  حكومة  م��ن  لممثلين 
في  ل��دارف��ور  اإلقليمية  والسلطة 

الفاشر، شمال دارفور.
اختتمت  التي  الورشة،  وهدفت 

إلى تدريب  أبريل 2013،  في 25 
ممثلين من الحكومة ومسؤولين من 
السلطة اإلقليمية لدارفور على كيفية 
مكافحة  مجال  في  اآلخرين  تدريب 
في  )اإليدز(  المناعة  فيروس نقص 
مواقع عملهم وفي المجتمعات التي 

يخدمونها.
اإليدز  قسم  رئيسة  وأوضحت 

ماسندا  مارقريت  السيدة  باليوناميد 
بإجراء  قامت  اليوناميد  أن  سيمبي 
مماثلة  أخرى  وورش  الورشة  هذه 
قدرة  لرفع  دارف���ور،  أرج��اء  في 
إلى  للوصول  المحلية  السلطات 

مجتمعاتها بالتوجيه الفاعل. 
وخاطبت المشاركين في الورشة 
التي عقدت في الفاشر قائلًة: ”صَممت 

هذه الدورة للبناء على قدراتكم حتى 
تكونوا سفراء لتقديم الدعم الالزم في 

مجتمعاتكم ومواقع عملكم.“
في  مماثلة  دورات  عقدت  كما 
وزالنجي،  دارفور،  غرب  الجنينة، 
قيام  المنتظر  ومن  دارف��ور،  وسط 
جنوب  نياال،  في  أخ��رى  دورات 

دارفور، والضعين شرق دارفور.
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مقتل جندي من 
حفظة السالم 

التابعة لليوناميد 
في هجوم 

بشرق دارفور

المتحدة  واألمم  األفريقي  واالتحاد 
وسيلة لمعالجة القضايا والتحديات 

اليوناميد. عمليات  تعيق  التي 
األفريقي  االت��ح��اد  وأع���رب 
اإلجتماع  خالل  المتحدة   واألمم 
االشتباكات  إزاء  قلقهما  ع��ن 
مكونات  بين  والعنف  المسلحة 

المجتمع في دارفور. 
وفيما أقرت بالمسؤولية األولية 
حماية  ع��ن  ال��س��ودان  لحكومة 
إلى  بقلق  البعثة  نوهت  المدنيين، 
السالم  حفظ  قوات  منح  تأخير  أن 

إذن دخول إلى هذه المناطق يؤثر 
القيام  في  البعثة  كفاءة  على  سلباً 

 . بتفويضها
الحكومة  أش��ارت  جانبها  من 
إلى وجود العديد من القيود بسبب 
بإجراء  وطالبت  األمنية  الظروف 
المستوى  على  التنسيق  من  مزيد 

الفني.
موضوعات  االجتماع  ناقش  كما 
على  ال���وق���وف  ش��م��ل��ت  أخ����رى 
التحديات المتعلقة باإلعفاء الجمركي 
إلى  باإلضافة  التأشيرات  واستخراج 

أهمية المشاريع التنموية في دارفور.
األفريقي  االتحاد  ممثلوا  ورحب 
التي  التعاون  بروح  المتحدة  واألمم 
لوثيقة  دعمها  في  الحكومة  أبدتها 
والتي  دارف��ور  في  للسالم  الدوحة 
إتفاق  توقيع  إل��ى  م��ؤخ��راً  أفضت 
والمساواة  العدل  حركة  مع  سالم 

السودانية. 
االتحاد  دعا  ذلك  إلى  إضافة 
ال��م��ت��ح��دة  األم����م  و  األف��ري��ق��ي 
لالنضمام  الموقعة  غير  الحركات 
في  المشاركة  عبر  السالم  لعملية 


