
إتفاق  عدم  أن  إلى  وأشار  األزرق، 
األط����راف ح���ول ط���رق إي��ص��ال 
القيام  يمنع  اإلنسانية  المعونات 
عددهم  يبلغ  ألطفال  تطعيم  بحمالت 
أط��راف  ح��ث  كما   ،150,000
ال��ن��زاع ع��ل��ى ال��س��م��اح ب��وص��ول 
ال��م��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة إل��ى من 

عوائق.   بدون  يحتاجونها 
وتأتي زيارة وكيل األمين العام 
جولة  للسودان ضمن  المتحدة  لألمم 
جنوب  تشمل  المنطقة  في  واسعة 

ومالي. السودان 

وقف  على  الموقعة  غير  والحركات 
المفاوضات فورًا. العدائيات وبدء 

السودان  بين  العالقات  وحول 
السيد  دع���ا  ال���س���ودان،  وج��ن��وب 
إلى  البلدين  حكومتي  الدس���وس 
تم  التي  لإلتفاقات  الكامل  التنفيذ 
كافة  وحل  سبتمبر   27 في  توقيعها 
التي  الثنائية  اآلليات  عبر  الخالفات 

تم تحديدها في تلك اإلتفاقيات.
قلقه  عن  الدسوس  السيد  وعبر 
واإلنساني  األمني  الوضع  حيال 
والنيل  كردفان  جنوب  واليتي  في 

وكيل األمين العام لألمم المتحدة لعمليات حفظ السالم يزور السودان

الدسوس، اختتم  هيرفيه  السيد 
وكيل األمين العام لألمم 
زيارة  السالم  حفظ  لعمليات  المتحدة 
للسودان يوم 5 يوليو 2013، رافقه 
المشترك  الخاص  الممثل  خاللها 
بن  محمد  السيد  اليوناميد  ورئيس 

شمباس.
بدأت زيارة السيد الدسوس في 3 
يوليو وشملت زيارة لمدينة الضعين 
في والية شرق دارفور حيث اجتمع 
حكومة  أعضاء  من  وعدد  بالوالي 
األهلية  اإلدارة  وق��ي��ادات  ال��والي��ة 
للنازحين  إضافة  المدني،  والمجتمع 
محاداث  عقد  كما  نيم،  معسكر  في 
وفي  اليوناميد.  موظفي  مع  مكثفة 
الدسوس  السيد  اجتمع  الخرطوم، 
وكبار  البشير  عمر  الرئيس  م��ع 

المسؤولين في حكومة السودان.
لألمم  العام  األمين  وكيل  عبر 
األمم  عمليات  يرأس  الذي  المتحدة، 
لقاء  خ��الل  السالم  لحفظ  المتحدة 
في  الخرطوم  في  الصحفيين  مع 
ازدياد  حيال  قلقه  عن  يوليو   4 يوم 
حدة الصراع في دارفور وأثر ذلك 
شهدنا  »لقد  وق��ال:  المدنيين  على 
حيث  األمني  الوضع  في  تدهورا 
أكثر  إلى  النازحين  أعداد  ازدادت 
من 300,000 نازح منذ بداية هذا 
بصفة  القبلية  النزاعات  نتيجة  العام 

رئيسية.«
كافة  الدس���وس  السيد  ودع���ا 
كما  العدائيات  وقف  إلى  األطراف 
التابعين  السالم  حفظة  بجهود  أشاد 
في  واجبهم  يؤدون  الذين  لليوناميد 
إيصال  وتأمين  المدنيين  حماية 
السالم،  عملية  ودع��م  المساعدات 
حفظ  أف��راد  من  ثالثة  أن  مضيفًا 
في  إلصابات  تعرضوا  قد  السالم 
ضد  نصب  كمين  خالل  يوليو   3
لبادو  قرب  لليوناميد  تابعة  دورية 

في شرق دارفور.  
وقال: »إن اإلعتداء على أفراد 
وأض��اف  جريمة.«  ال��س��الم  حفظ 
لليوناميد  تابعة  إسعاف  سيارة  أن 
خالل  النار  إلط��الق  تعرضت  قد 
مسلحة  مجموعة  شنته  الذي  الكمين 
إنتهاكًا  ذال��ك  يعد  حيث  مجهولة  
الدولي.   اإلنساني  العمل  لقوانين 
وش���دد وك��ي��ل األم��ي��ن ال��ع��ام، في 
معرض إدانته لهذه الحادثة وإشادته 
بالرد السريع والفعال من قبل أفراد 
اإلعتداء،  ه��ذا  على  السالم  حفظ 
مرتكبي  على  القبض  أهمية  على 

ومقاضاتهم.   الحادثة  هذه 
وأك����د وك��ي��ل األم��ي��ن ال��ع��ام 
األم��م  دع��م  على  المتحدة  ل��ألم��م 
في  للسالم  الدوحة  لوثيقة  المتحدة 
السودان  حكومة  حث  كما  دارفور 

وكيل  هيرفيه الدسوس  دارفور،  الضعين، شرق  مدرسة  في  يوليو 2013   3 في 
ُيَرِحب به المجتمع المحلي خالل  األمين العام لألمم المتحدة لعمليات حفظ السالم، 

وصوله الى معسكر نيم للنازحين. تصوير ألبرت غونزاليس فران، اليوناميد.

م���ن ع��م��ل ال��ب��ع��ث��ة كجزء 
تقديم  في  المتواصل 
المساعدة في جعل البيئة المدرسية في 
مالئم���ًة  أكثر  دارفور  أرجاء  جميع 
تشييد  بتمويل  اليوناميد  قامت  للتعلم، 
بمدرسة  ومكتب  دراسيين  فصلين 
أمبرو الثانوية بنين التي تقع على بعد 
غرب  شمال  تقريبا  كيلومترا   300

مدينة الفاشر، شمال دارفور.
األثر   سريع  المشروع  ُنفذ  وقد 
ابتداءًا  أشهر،  ثالثة  استغرق  الذي 
يوليو،  شهر  الى  م��ارس  شهر  من 
من قبل منظمة النهضة وهي منظمة 
هذه  ُصمِّمت  حكومية.  غير  محلية 
تسليمها  تّم  التي  الجديدة  المرافق 
بأمبرو  التربوية  للسلطات  رسميًا 

دارفــــــور  في  المدارس  بناء  إعادة  في  المساعدة  في  تستمر  اليوناميد 
في  للمساعدة   2013 يوليو   8 في 
في  الفصول  إكتظاظ  مشكلة  معالجة 
الوقت  في  تستوعب  التي  المدرسة 
منهم  طالبًا،   750 من  أكثر  الحالي 

450 من المسجلين الجدد.  
صالح  محمد  كمال  السيد  وقال 
نائب مدير مدرسة أمبرو الثانوية بين 
خالل حفل اإلفتتاح الرسمي: »سوف 
تأكيد  بكل  المشاريع  هذه  مثل  تشجع 

على اإلستقرار في مجتمعنا.«  
تحسين  ف��ي  اليوناميد  تساهم 
جميع  ف��ي  ال��م��درس��ي��ة  ال��ظ��روف 
برنامجها  دارف��ور من خالل  أرجاء 
للمشاريع ذات األثر السريع بالتعاون 
الحقل  في  المصلحة  أصحاب  مع 

التربوي في األقليم. 

الى   ومكتب  جديدين  دراسيين  لفصلين  الرسمي  التسليم  تم   ،2013 يوليو   8 في   
السلطات التربوية بمدينة أمبرو التي تقع على بعد 300 كيلومتر تقريبًا شمال غرب 
برنامج  ضمن  المرافق  هذه  تشييد  تمويل  تّم  دارفور.  شمال  بوالية  الفاشر  مدينة 
اليوناميد للمشاريع ذات األثر السريع.  تصوير ألبرت غونزاليس فران، اليونام���يد.

النشرة اإلخبارية لليوناميد
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مشاركة  وشهدت  اإلجتماعي  النوع 
الحضور. من  فاعلة 

بعثة االتحاد األفريقي نظمت 
في  المتحدة  واألم��م 
مع   بالتعاون  )اليوناميد(  دارف��ور 
منظمة األمم المتحدة للمرأة، ورشتي 
القانونيين  المساعدين  استهدفتا  عمل 
الريفية  المحاكم  وقضاة  المجتمعيين 
في شمال دارفور. وتهدف الورشتان 
بالمعايير  المشاركين  وعي  رفع  إلى 
الوطنية  والتشريعات  العالمية 
الجنسي  العنف  بمكافحة  المتعلقة 
والعنف القائم على النوع االجتماعي. 
اللتان  ال��ورش��ت��ان  ورك����زت 
شمال  بالفاشر،  يونيو   23 في  بدأتا 
 27 في  أعمالهما  وتختتمان  دارفور 

 اليوناميد تدعم النظام القضائي 
في دارفور 

24 يونيو 2013، زار الممثل في  
لليوناميد  المشترك  الخاص 
السيد محمد بن شمباس معسكر زمزم 
الفاشر،  مدينة  بضواحي  للنازحين 
شمال دارفور بغرض تقوية العالقات 
مع قادة المجتمع والفئات األخرى من 

سكان المعسكر. 
تكريم  حفل  خالل  له  كلمٍة  وفي 
النهائية  المباراة  في  الفائز  الفريق 
التي  ال��ق��دم  لكرة  الشباب  لبطولة 
نظمتها اليوناميد بالتعاون مع رابطة 
الممثل  أّك��د  زم��زم  معسكر  شباب 
الخاص المشترك لسكان زمزم إلتزام 
البعثة بتنفيذ تفويضها تجاههم، قائاًل: 

نّظمت في    ،2013 ي��ول��ي��و   1
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ي��ون��ام��ي��د 
ل��ج��ن��ة والي����ة ش��م��ال دارف����ور 
النوع  على  القائم  بالعنف  الخاصة 
ال��ش��ؤون  ووزارة  اإلج��ت��م��اع��ي 
عمل  ورش��ةً  الوالئية  اإلجتماعية 
لمحاربة  ُكرست  يومين  مدى  على 
الغرض  كان  المرأة.  ضد  العنف 
القضاة  حضرها  التي  الورشة  من 
ووك����الء ال��ن��ي��اب��ة وم��س��ؤول��ون 
السودانية  المسلحة  ال��ق��وات  م��ن 
المجتمع  وق��ادة  الطبية  وال��ك��وادر 
الوعى  مستوى  رف��ع  هو  المدني 
الحكومية  المؤسسات  بمسؤوليات 
سياق  في  المرأة.  بحقوق  المعنية 
للورشة،  اإلفتتاحية  بالجلسة  كلمتها 
ك��اري��را،  خديجاتو  السيدة  قالت 
باليوناميد:  جندر  شؤون  ضابطة 

رئيس اليوناميد يزور معسكر زمزم 
في شمال دارفور 

 في 1 يوليو 2013، نّظمت اليوناميد بالتعاون مع لجنة والية شمال دارفور الخاصة 
بالعنف القائم على النوع االجتماعي ووزارة الشؤون اإلجتماعية الوالئية ورشة عمل 

حول محاربة العنف ضد المرأة. تصوير حامد عبدالسالم، اليوناميد.

المرأة ضد  العنف  لوقف  عمل  ورشة   

القانونيون في  المهنيون  الفاشر، شمال دارفور، يشارك  في 23 يونيو 2013 في 
ألبرت غونزاليس  تصوير  االجتماعي.  النوع  على  القائم  العنف  ورشة عمل حول 

فران، اليوناميد.

 في 24 يونيو 2013، الفاشر بوالية شمال دارفور، زار الممثل الخاص المشترك 
مع  العالقات  تقوية  بغرض  للنازحين  زمزم  معسكر  شمباس  بن  محمد  لليوناميد 

المجتمع. تصوير ألبرت غونزاليس فران، اليوناميد. 

اإلنسان  حقوق  معايير  يونيو،على 
الدولي  األمن  مجلس  وقرار  الدولية 
رقم 1325 ومعاهدات حقوق الطفل 
وقانون  السوداني  العقوبات  وقانون 
إلى  باإلضافة  الشخصية  األح��وال 

اإلجراءات القضائية. 
مماثلة  ورشًا  اليوناميد  تعقد 
بغرض  دارفور  واليات  جميع  في 
في  العاملين  المهنيين  ت��زوي��د 
الالزمة  بالمهارات  القانون  مجال 
في  الفاعلة  المشاركة  أج��ل  من 
من  وتمكينهم  والمصالحة  السالم 
مماثلة  توعوية  عمل  ورش  تنظيم 

مجتمعاتهم. في 

للمساعدة  الورشة  هذه  »ُصمِّمت 
النساء  العنف ضد  القضاء على  في 
وتمكينهّن على اإلضطالع بدورهّن 
المجتمع  وقيادة  السالم  بناء  في 
القرار«، وأضافت: »يلعب  وصنع 
ومسؤولو  النيابة  ووكالء  القضاة 
في  ه��ام��ًا  دورًا  ال��ق��ان��ون  إن��ف��اذ 
النوع  على  القائم  العنف  محاربة 

اإلجتماعي«.
عبد  خليل  السيد  أش��ار  جانبه  من 
في  اإلجتماعية  الشؤون  وزير  اهلل 
قضايا  أّن  إل��ى  االفتتاحية  كلمته 
القانون  في  بوضوٍح  محددة  الجندر 
خاصة  أهمية  ذات  وأنها  السوداني 
بالصراع مثل  المتأثرة  المناطق  في 
»ستكون  الوزير:  وقال  دارف��ور. 
المجتمع  على  إيجابية  آثار  للورشة 
المنفدة  األطراف  تستهدف  لكونها 

»نحن هنا في دارفور من أجل توفير 
الحماية لمعسكر زمزم والمعسكرات 
العون  إي��ص��ال  وتسهيل  األخ���رى 
عن  للبحث  معكم  والعمل  اإلنساني 

سالم دائم في اإلقليم«. 
وأض�����اف ال��م��م��ث��ل ال��خ��اص 
بالشكر  أتوجه  أن  »أود  المشترك: 
هذه  ف��ي  ش��ارك��وا  ال��ذي��ن  للشباب 
الفوز  أج��ل  من  الصحية  المنافسة 
»ليس  قائاًل:  وأض��اف  بالبطولة.« 
األمر  بالبطولة،  سيفوز  من  المهم 
لنحتفل  جئنا  أجله  من  ال��ذي  المهم 
معًا  بها  تلعبون  التي  الروح  هو  هنا 

وتستمتعون بالمنافسة.«

الورشة  فعاليات  إشتملت  للقانون«. 
القائم على  العنف  تقديم ورقة حول 
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