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بعثة االحتاد األفريقي واألمم املتحدة في دارفور

النشرة اإلخبارية لليوناميد
اليوناميد تستضيف اإلجتماع التنسيقي للمبعوثين الخاصين وتتواصل مع
المجتمع المحلي في شنقل طوباية

في  18يونيو  ،2013املمثل اخلاص املشترك لليوناميد محمد بن شمباس ي ُ َحيي ممثلي
شنقل طوباية عند وصوله إلى املنطقة .تصوير رانيا عبد الرحمن ،اليوناميد.

أشار

ال���دك���ت���ور م��ح��م��د بن
شمباس ،الممثل الخاص
المشترك وكبير الوسطاء المشترك
لبعثة اإلت��ح��اد األف��ري��ق��ي واألم��م
المتحدة في دارف���ور (اليوناميد)
عقب إجتماع المبعوثين الخاصين
ل��ل��س��ودان ودارف�����ور ،ال���ذي ُعقد
برئاسة البعثة إلى ّ
أن المشاركين في
اإلجتماع قد أعربو باإلجماع على
المواصلة فى دع��م وثيقة الدوحة

للسالم فى دارف��ور وتنفيذها كليا.
وأش��ار الممثل الخاص أيضا
فى مؤتمر صحفى عقب اإلجتماع
ال��ى أن المشاركين أع��رب��وا فى
ذات الوقت عن قلقهم إزاء تدهور
الوضع األمني في دارفور وتخفيض
التمويل المتاح للوكاالت والجهات
الفاعلة اإلنسانية ف��ي المنطقة.
ركز اإلجتماع التنسيقي للمبعوثين
الخاصين الذي ُعقد في  17و 18

يونيو  2013في الفاشر ،بوالية شمال
دارفور ،على التطورات الراهنة في
جميع أنحاء اإلقليم ،بما في ذلك عملية
السالم والوضع األمني واالنسانى.
وكجزء من زيارة المبعوثين ،
زار عدد من أعضاء الوفد برفقة
ممثلين من اليوناميد ،محلية شنقل
طوباية في شمال دارف���ور ،حيث
ق��ام��وا بجولة ف��ي مركز الرعاية
الصحية الجديد في معسكر شداد
للنازحين .يقدم المركز الصحي الذي
بُني بتمويل من برنامج اليوناميد
للمشاريع ذات األث���ر السريع،
الخدمات العالجية لما يقارب 100
مريض ّ
كل يوم.
فى شنقل طوباية أيضا ،شهد
الممثل الخاص المشترك شمباس
والوفد الزائر ،ورش��ة عمل حول
الوساطة والمصالحة نظمها قسم
الشؤون المدنية بالبعثة .تُ ُّ
عد هذه
الورشة واح��دة من العديد من مثل
هذه الورش التي تهدف إلى معالجة
النزاعات التي تحدث داخل القبائل
وفي ما بينها وتركز على توعية
المشاركين بجوانب التعايش السلمي.
وفي سياق مخاطبته للمشاركين
في الورشة قال شمباس“ :أنا سعيد
برؤيتكم مجتمعين لمناقشة كيفية
ّ
حل خالفاتكم ”،وأضاف“ :أشجعكم

على اإلستمرار في إنتهاج الوسائل
ّ
لحل النزاع
التقليدية والسلمية
والعيش معاً في وئام”.
إلتقى الممثل الخاص المشترك
وأعضاء وفد المبعوثين الخاصين
بممثلي المجتمع المحلي ،بما في ذلك
معتمد محلية دار السالم والزعماء
التقليديين وممثلي مجموعات المرأة
وال��ش��ب��اب ،للتباحث معهم حول
الوضع على األرض وإحتياجات
مجتمعهم ،أب��رزه��ا اإلحتياجاتهم
المتعلّقة بالمرافق التعليمية والصحية
وتوفير شبكات المياه والصرف
ال��ص��ح��ي وال���ت���دري���ب ال��م��ه��ن��ي.
أط��ل��ع ال��دك��ت��ور ش��م��ب��اس ممثلي
المجتمع على ع��دد من القضايا،
من بينها جهود اليوناميد المتعلقة
بتوفير األمن ودعم عملية السالم،
وقال في معرض حديثه“ :بدأ البحث
عن السالم منذ بعض الوقت ويعمل
الكثيرون بال كلل للمساعدة في حل
مظالم المجتمع ”،وأض��اف“ :ال ب ّد
من أن يلعب الجميع دوره في تحقيق
السالم الدائم لجميع سكان دارفور”.
وأعلن الممثل الخاص المشترك
خالل اإلجتماع  ،عن إطالق إثنين
من المشاريع ذات األث��ر السريع
المقرر تنفيذها في محليتي شنقل
طوباية ودار السالم.

تعيين نائب للممثل الخاص المشترك

في

ال تقدر بثمن أثناء فترة عملها في
اليوناميد».
ويجلب السيد موتابوبا لمنصبه
ال��ج��دي��د خ��ب��رة ف��ي الدبلوماسية
والشؤون الخارجية ،إذا كان آخر
منصب شغله هو الممثل الخاص
لألمين ال��ع��ام ف��ي غينيا بيساو
ورئيس مكتب دع��م بناء السالم
التابع لألمم المتحدة ف��ي غينيا
بيساو حتى يناير .2013
وكان السيد موتابوبا قبل ذلك
ً
ممثال خاصاً للرئيس ال��روان��دي

 20ي��ون��ي��و ،2013
ع���ي���ن األم����ي����ن ال���ع���ام
ل�لأم��م المتحدة ،السيد ب��ان كي
م��ون ،ورئيسة مفوضية االتحاد
اإلف��ري��ق��ي ،ال��س��ي��دة ن��ك��وس��ان��زا
دالميني زوم���ا ،السيد جوزيف
م��وت��اب��وب��ا ،روان����دي الجنسية،
نائباً للممثل ال��خ��اص المشترك
لالتحاد األفريقي واألم��م المتحدة
في دارفور ونائباً لرئيس البعثة.
وقد ّ
حل السيد موتابوبا مكان
السيدة عيشاتو مينداودو ،النيجرية.
ً وف��ي تصريح ل��ه أع��رب األمين لمنطقة البحيرات العظمى وأمين
املعي حديثا،
نائب املمثل اخلاص املشترك،
نّ
السيد جوزيف موتابابا ،رواندي اجلنسية .العام عن تقديره للسيدة عيشاتو عام لوزارتي الشؤون الخارجية
صورة من مقر ّ األمم املتحدة الرئيسي.
«لتفانيها المتواصل وخدمتها التي والشؤون الداخلية .وقبل ذلك شغل

السيد موتابوبا الكثير من المناصب
العليا منها نائب المنسق الوطني
لرواندا والمندوب الدائم لرواندا
ف��ي األم���م ال��م��ت��ح��دة م��ن 1999
وحتى  ،2001وديبلوماسي رفيع
المستوى في ّ
كل من أدي��س أبابا
وواشنطن.
السيد م��وت��اب��وب��ا ح��ائ��ز على
درجة ماجستير الفلسفة في علوم
المكتبات والمعلومات من جامعة
نورث لندن .يجيد السيد موتابوبا
اللغتين اإلنجليزية والفرنسية ولديه
معرفة عملية باإلسبانية والبرتغالية
واإليطالية .ولد في العام ،1949
وهو متزوج ولديه ثالثة أطفال.
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لجنة العنف القائم على نوع الجنس االجتماعي «الجندر» تراجع خطة عملها

في

 18يونيو  2013في
الفاشر ،شمال دارفور،
إختتم أعضاء لجنة القضاء على
العنف القائم على نوع الجنس
االجتماعي في شمال دارفور ورشة
عمل لمدة يومين الستعراض خطة
عمل اللجنة للسنة المقبلة.
حضر الورشة التي نُظمت
بدعم من اليوناميد بالتعاون مع
لجنة القضاء على العنف القائم
على نوع الجنس االجتماعي في
شمال دارفور ووزارة الشؤون
االجتماعية ،مشاركون من وكاالت
األمم المتحدة والمؤسسات الحكومية
ومنظمات المجتمع المدني .في حين
ّ
أن الورشة استعرضت خطط اللجنة

من حيث اإلنجازات والبرامج التي
تم تنفيذها خالل العام السابق ،أتاحت
كذلك الفرصة للمشاركين لمناقشة
المفاهيم المتعلقة بقضايا نوع الجنس
االجتماعي في دارفور.
تقدم اليوناميد ،من خالل وحدة
استشارية نوع الجنس االجتماعي،
المشورة الفنية المتعلقة بالمسائل
ذات الصلة بالعنف القائم على نوع
الجنس االجتماعي واإلرشادات
بشأن اآلليات الفعالة لمنع ومواجهة
العنف القائم على نوع الجنس
االجتماعي بانتظام لجماعات
الدعوة للقضاء على العنف القائم
 18يونيو  ،2013ممثلو جلنة القضاء على العنف القائم على نوع اجلنس االجتماعي في
على نوع الجنس االجتماعي في شمال دارفور يحضرون ورشة عمل ملدة يومني نظمتها بعثة اليوناميد في الفاشر.
تصوير عماد الدين رجال ،اليوناميد.
جميع أنحاء دارفور.

ورشة عمل للنازحين تركز على حقوق اإلنسان

في

 18يونيو  ،2013ممثلو معسكرات النازحني حول الفاشر بوالية شمال دارفور يحضرون
ورشة عمل حول حقوق اإلنسان .تصوير محمد مهدي ،اليوناميد.

 18يونيو  2013في الفاشر،
شمال دارفور ،نظمت بعثة
اليوناميد ورشة عمل لمدة يومين
حول قضايا حقوق اإلنسان ذات
الصلة بالفئات الضعيفة في دارفور.
حضر ورشة العمل التي نُظمت
وفقاً للقانون السوداني والمعايير
ً
ممثال من معسكرات
الدولية 30
أبو شوك والسالم وزمزم للنازحين.
وهدفت الورشة إلى رفع الوعي
بقضايا حقوق اإلنسان وال سيما لدى

الفئات الضعيفة ،بمن فيهم النساء
واألطفال.
شارك في ورشة عمل مماثلة
نُظمت يومي  15و  16يونيو
في زالنجي بوالية وسط دارفور
ً
ممثال من المجلس
أكثر من 40
التشريعي بالوالية حيث استمرت
الورشة لمدة يومين لمناقشة السبل
الالزمة للعب دور أكثر فعالية
في حماية حقوق اإلنسان وتعزيز
مؤسسات سيادة القانون.

حملة توعية حول السالمة المرورية

كجزء

من جهودها المستمرة
من أجل التوعية
بمخاطر الطريق والتشجيع لتغيير
السلوك لتبنى نهج أكثر أماناً
في القيادة ،بدأت بعثة اإلتحاد
األفريقى واالمم المتحدة فى دارفور
(اليوناميد) بالشراكة مع الحكومة
السودانية حملتها السنوية حول
السالمة على الطريق تحت شعار
«السالمة المرورية تبدأ بك».
صممت
بدأت الحملة التي ُ
لرفع الوعى حول قضايا السالمة
وتقليل عدد الحوادث المرورية
وتثقيف المواطنين حول قوانين
المرور ونظمت في كل أنحاء
دارفور فى  9يونيو واستمرت
حتى  20يونيو .عالوة على ذلك،

ركز منظمو الحملة على رفع
الوعى حول قضايا بيئية من خالل
تسليط الضوء على سبل تقليل
تكلفة تشغيل المركبات ،على سبيل
المثل ،عبر برامج الصيانة الفعالة
وممارسات تقاسم المركبات.
فعاليات
سلسلة
شملت
األسبوع مسيرات ومسرحيات
درامية إذاعية وإعالنات إعالمية
وعروض فيديو وندوات توعوية
ونقاط تفتيش للسالمة المرورية
في جميع أنحاء دارفور.
ونظراً إلرتفاع حوادث المرور
عالمياً ،وجهت الجمعية العامة
لألمم المتحدة كل بعثات حفظ السالم
ووكاالت األمم المتحدة والشركاء
الرئيسيين حول العالم بتعزيز

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

الصورة :في  9يونيو  ،2013ممثلني عن يوناميد و الشرطة السودانية في ميسرة لرفع
مستوى الوعي حول السالمة املرورية في الفاشر ،شمال دارفور .تصوير حامد حامد،
اليوناميد.

تعاونهم حول السالمة على الطريق العالمى والمحلى من خالل تنظيم
ومواصلة رفع الوعى بالسالمة فعاليات المناصرة وتوسيع نطاق
على الطريق على المستويين الجهود القائمة.
facebook.com/UNAMID
twitter.com/unamidnews

