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بعثة االحتاد األفريقي واألمم املتحدة في دارفور

النشرة اإلخبارية لليوناميد
اليوناميد تساعد في نقل المدنيين جو ًا بشرق دارفور

18

في  21أغسطس  ،2013قدمت اليوناميد دعما ً لوجستيا ً بنقلها جوا ً لـممثلني
عن قبيلتي الرزيقات واملعاليا إلى مدينة الطويشة بشمال دارفور للمشاركة
في فعاليات توقيع اتفاق لوقف العدائيات بني الطرفني في شرق دارفور .تصوير
حامد عبدالسالم حامد ،اليوناميد.

رئيس اليوناميد يعرب عن قلقه
إزاء القتال فى شرق دارفور وتاثيره
على المدنيين

الفاشر،

 14أغسطس
–
2013
أعرب الممثل الخاص المشترك
لبعثة االتحاد األفريقي واألمم
المتحدة في دارفور ،السيّد محمد
بن شمباس عن قلقه الشديد إزاء
عدد الضحايا الناجم عن تزايد
العنف بين الرزيقات والمعاليا
في الضعين وعديلة وحولهما في
شرق دارفور.
وص��رّ ح السيّد شمباس الذي
يعقد اج��ت��م��اع��ات ال��ي��وم حول
هذا الوضع مع رئيس السلطة
اإلقليمية ل��دارف��ور  ،الدكتور
التيجاني سيسي« :ي��ج��ب أن
يتوقف العنف من أجل جميع َمن
يعاني جرّ اء هذه المحنة الصعبة
فالقتال ليس الح ّل وح� ّ
�ث جميع
األطراف على ح ّل خالفاتهم عبر
الحوار».
وقد ورد أنّ التوتر نشب بين
الرزيقات والمعاليا في بداية هذا
الشهر نتيجة نزاعات عالقة حول
الوصول إلى الموارد المتعلّقة
ب��األرض وت��ده��ورت األوض��اع

األمنية في المنطقة خالل األسبوع
الفائت بسبب اندالع االشتباكات
ما أدى إلى ازدي��اد في الجرائم
ّ
وأثر سلبا ً على المدنيين.
ورداً ع��ل��ى ذل����ك ،كثفت
اليوناميد وجودها ودورياتها في
المنطقة وأقلّت شخصيات رسمية
من السلطة اإلقليمية لدارفور
إل��ى مناطق ال��ن��زاع م��ن أجل
المساعدة على وقف العدائيات.
كما وأرسلت البعثة بعضا ً من
ك��ب��ار موظفيها إل��ى المنطقة
لتقديم النصح الفني في ما يتعلّق
بالوساطة.
وع����ل����ى خ���ل���ف���يّ���ة ه����ذه
االضطرابات ،تعرضت دورية
تابعة لليوناميد ،في  12أغسطس،
لهجوم من قبل حشد فى مدينة
الضعين وتمكنت ال��دوري��ة من
االنسحاب وال��ع��ودة سالمة إلى
مقر البعثة.
وت��ت��واص��ل ال��ج��ه��ود التي
تقودها الحكومة بدعم من البعثة
لنزع فتيل التوتر وإعادة األمن
واالستقرار.

أغ��س��ط��س  ،2013فى
إط��ار جهودها المتواصلة
ل��م��ع��ال��ج��ة اح��ت��ي��اج��ات المدنيين
المتأثرين باالشتباكات القبلية في
شرق دارفور ،ساعدت بعثة االتحاد
األفريقي واألمم المتحدة في دارفور
(اليوناميد) في نقل أكثر من 300
مدني ج��و اً من الضعين في شرق
دارفور إلى أبوكارنكا ،حوالى 50
كيلومتر اً شمال شرق الضعين.
إض���اف���ة إل���ى ذل����ك ،ف���ي 21
أغ��س��ط��س ،ق��دم��ت البعثة ال��دع��م
اللوجستي من خالل نقلها ممثلين
لقبيلتي الرزيقات والمعاليا إلى

الطويشة بشرق دارفور للمشاركة
ف��ي ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ات��ف��اق لوقف
العدائيات بشرق دارفور.
وقد ورد أنّ الوضع الحالي في
المنطقة نجم عن ن��زاع��ات عالقة
حول الوصول إلى الموارد المتعلّقة
ب��األرض نشبت ف��ي ب��داي��ة الشهر
الجاري.
إستجابة لذلك ،كثفت اليوناميد
وج���وده���ا ودوري��ات��ه��ا وف���ي 17
أغسطس نقلت  9جرحى جو اً من
قرية عدولة التي تبعد حوالى 125
كيلومتر اً شمال الضعين إلى الفاشر
بشمال دارفور لتلقي العالج.

قائد قوات اليوناميد يزور جنوب دارفور

قام

الفريق باول إقنس ميال قائد
ق��وات اليوناميد بسلسلة من
الزيارات الميدانية إلى والية جنوب
دارفور فى الفترة من الرابع و حتى
السابع من أغسطس بغرض الوقوف
على األوض��اع األمنية بالمنطقة الى
جانب التعرف على أح��وال القوات
المنتشرة ه��ن��اك .كما التقى خالل
ال��زي��ارة بالمسؤولين الحكوميين و
قيادات المجتمع.
وقد قام السيد القائد بزيارة القوات
المتمركزة فى كل من نياال  ،قريضة
و عدالفرسان بوالية جنوب دارفور
باإلضافة الى القوات الموجودة فى
الضعين بوالية شرق دارف��ور ،هذا
وقد تلقى سيادته تنويراً ضافيا ً حول
األوضاع األمنية و سير العمليات و
الصعوبات التى تواجه ق��وات حفظ
السالم بتلك المناطق.
كما ق��ام السيد ميال ب��زي��ارة الى
الكتيبة التنزانية بخور أبشى لتقديم
واجب العزاء فى الجنود السبعة الذين
لقوا حتفهم فى كمين نصب لهم في
 13يوليو 2013م  ،مؤكداً أن هؤالء
الجنود السبعة سيذكرهم التاريخ
من إنضباطهم وتفانيهم فى العمل
وإسهامهم فى السالم العالمى ،متمنيا ً
للجرحى عاجل الشفاء.

الفريق باول إقنس ميال قائد قوات
اليوناميد الذى مت تعيينه فى الرابع من
يونيو 2013م بواسطة األمني العام لألمم
املتحدة بان كى مون ورئيس اإلحتاد األفريقى
نكوسازانا دالميني زوما  ،يصل إلى دارفور
فى األول من أغسطس 2013م  .تصوير:
سجود القراى – يوناميد

وقد وصل قائد قوات اليوناميد الذى
تم تعيينه فى الرابع من يونيو 2013م
بواسطة األمين العام لألمم المتحدة
بان كيمون و رئيس اإلتحاد األفريقى
نكوسازانا دالميني زوما  ،إلى دارفور
فى األول من أغسطس  2013خلفا ً
للرواندى الفريق باتريك نيامفومبا
 ،وفور تسلمه لمهامه قام السيد قائد
قوات اليوناميد بزيارات مماثلة إلى
كل من الجنينة بوالية غرب دارفور
و زالنجى بوسط دارفور.
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اليوناميد تدشن مسلس ً
إحتفاء باليوم العالمى للشباب
ال إذاعي ًا درامي ًا
ً

فى

 18أغ��س��ط��س 2013م
نظمت ال��ي��ون��ام��ي��د حفالً
بهيجا ً بمدينة الفاشر حاضرة والية
شمال دارفور إيذانا ً ببدء المسلسل
ال��درام��ى اإلذاع���ى «راك��وب��ة أبا
ص��ال��ح» و إح��ي��ا ًء ل��ذك��رى اليوم
العالمى للشباب وقد حوى اإلحتفال
العديد من المناشط والعروض
المسرحية والموسيقية باإلضافة الى
مسيرة شبابية جابت شوارع مدينة
الفاشر ،هذا وقد نظم اإلحتفال الذى
أقيم بإستاذ الزبير بالتعاون مع
اإلتحاد الوطنى للشباب بالوالية.
ه��ذا وق��د ق��دم السيد جوزيف
موتابوبا نائب الممثل الخاص
المشترك لليوناميد رسالة األمين
العام لألمم المتحدة ح��ول اليوم
العالمى للشباب  ،وقد كان شعار
اليوم العالمى للشباب هذا العام
مركزاً على حث القيادات الشبابية
وش��رك��ائ��ه��م على تعزيز حقوق
الشباب المهاجرين و زيادة فرص
تنمية و تطوير الشباب.
و ق��ال نائب الممثل الخاص
المشترك لليوناميد « :ويُعد الفقر،
واألح����وال المعيشية المرتبطة
بالسكن في أماكن مكتظة ومفتقرة
إلى الشروط الصحية ،وتحديات
العثور على العمل ال�لائ��ق من

المالمح المعتادة لتجربة المهاجر»
وقد ورد فى رسالة األمين العام
ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة «وت��ت��ف��اق��م ه��ذه
التحديات بفعل األزمة االقتصادية
والمالية العالمية الراهنة .وكثيرا
أيضا ما يتهم األهالي والسياسيون
المهاجرين بالسطو على وظائف
السكان المحليين ،وهو ما يجعلهم
أكثر عرضة لخطر التمييز ،وفي
ح���االت أخ���رى ،ي��واج��ه الشباب
الذين يهاجر آباؤهم ويتركونهم في
بلدانهم تحديات نفسية واجتماعية
ويزدادون ضعفا».
وأكد السيد موتابوبا أنه ومن
ال��م��ه��م ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى المساهمة
اإليجابية التي يقدمها المهاجرون
ال��ش��ب��اب لمجتمعاتهم األصلية،
ومجتمعات ال��ع��ب��ور والمقصد،
س���واء م��ن الناحية االقتصادية
أو م���ن خ�ل�ال إث�����راء النسيج
االجتماعي واالق��ت��ص��ادي .وق��ال
“فمعظمهم يكدح من أج��ل كسب
رزق��ه وتحسين أح��وال��ه ”،مضيفا ً
“وتشكل التحويالت المالية التي
يرسلونها إلعالة أسرهم في بلدانهم
األصلية أحد أهم العوامل المساهمة
في اقتصادات بلدان كثيرة حول
العالم”.
وكما خاطب هذا الحفل السيد

في  18أغسطس  2013في الفاشر ،شمال دارفور ،ماجدة العباسية ،مغنية سودانية،
تغني أثناء االحتفال بذكرى اليوم العاملي للشباب وبتدشني مسلسل درامي إذاعي جديد
بتمويل من اليوناميد .تصوير حامد عبدالسالم ،اليوناميد.

صالح أحمد الشيخ رئيس االتحاد
الوطني للشباب ب��ال��والي��ة قائالً
”ان هذا اليوم يعد فرصة لتقديم
مبادرة شبابية لمواجهة قضايا
األمن والسالم والتنمية “.ودعا إلى
مناصرة قضايا الشباب.
م��ن جانبه ن��وه السيد محمد
الحافظ طرجوك ممثل والي شمال
دارف��ور إلى أهمية العمل معا ً مع
اليوناميد ومنظمات المجتمع المدني
وخصوصا ً االتحاد الوطني للشباب
السوداني لمعالجة احتياجات الشباب
وضمان مستقبل مشرق لهم.

وأقيمت مناسبات مماثلة في
أرجاء دارفور احتفا ًء بذكرى يوم
الشباب ولتدشين المسلسل الدرامي
اإلذاع����ي ال���ذي ق��ام��ت بتمويله
اليوناميد والذي يجسد شخصيات
دارفورية تتفاعل وتناقش قضايا
ذات اهتمام مشترك.
ي��ذاع المسلسل ال��درام��ي عبر
إذاع��ة السالم على موجة إف إم
 98.0ميغاهيرتز في الخرطوم
وعلى التردد  7.2ميغاهيرتز (41
متر على الموجة القصيرة) في
دارفور كل أحد.

مدير اليوناميد
يستضيف
شركاء السالم
فى إفطار
رمضانى
فى اخلامس من أغسطس
2013م أقام السيد  /محمد
بن شمباس املمثل اخلاص
املشترك لليوناميد إفطارا ً
رمضانيا ً مبدينة الفاشر بوالية
شمال دارفور حضره نفر من
السلطات احمللية وممثلني
للسلطة اإلقليمية لدارفور،
و خالل كلمته بهذه املناسبة
هنأ املمثل اخلاص املشترك
لليوناميد املسلمني بشهر
رمضان املعظم و دعا احلركات
التى لم تنضم الى ركب السالم
لإلنضواء حتت مظلة السالم
و التعايش السلمى بروح
التسامح واملصاحلة.
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