
شارك في   ،2013 سبتمبر   9
ق��ادة دارف��وري��ون ب��ارزون 
الجذرية  األسباب  لمناقشة  مؤتمر  فى 
للصراعات القبيلة التى حدثت موخرًا 

الممكنة  الحول  وإيجاد  دارف��ور  فى 
لتعايش سلمى دائم بين القبائل.

نظمته  ال��ذى  المؤتمر،  حضر 
من  أكثر   ، الخرطوم  في  اليوناميد 

شخصيات دافورية بارزة تناقش طرق معالجة الصراعات القبلية 

لليوناميد  املشترك  اخلاص  املمثل  نائب  السودان،  اخلرطوم،  في   2013 سبتمبر   9 في 
جوزيف موتابوبا يقدم كلمة في مؤمتر ملعاجلة األسباب اجلذرية للصراعات القبيلة فى 

دارفور. تصوير حامد عبد السالم، اليوناميد. 

اليوناميد تفتتح مدرسة ثانوية بشنقل طوباية

قسم فى  قام   ،2013 سبتمبر   3
نزع السالح والتسريح وإعادة 
الرسمي  بالتسليم  باليوناميد  الدمج 
مجتمع  الى  للبنات  ثانوية  لمدرسة 

شنقل طوباية، شمال دارفور.
التي  المدرسة،  مبانى  وتتألف 
المشاريع  برنامج  من  كجزء  شيدت 
ثالثة  من  المكثفة،  للعمالة  المجتمعية 
وسور.  مياه  ودورة  ومكتب  فصول 

بتسهيل  الجديدة  المدرسة  ُن�فذت  وقد 
غير  المحلية  النهضة  منظمة  من 
عدة  من  واحدة  وهي  الحكومية، 
مشاريع مماثلة يتم تنفيذها فى دارفور. 
المشاريع  برنامج  تنفيذ  يأتى 
ضمن  المكثفة  للعمالة  المجتمعية 
العنف  من  للحد  اليوناميد  استراتيجية 
والتى تهدف الى دعم جهود الحكومة 
الشباب  احتياجات  لتحديد  السودانية 

فى 3 سبتمبر 2031، فى شنقل طوباية، شمال دارفور، طالب يحتفلون بافتتاح املدرسة 
الثانوية للبنات التى شيدت ضمن برنامج املشاريع اجملتمعية للعمالة املكثفة الذى 

تنفذه اليوناميد.تصوير حامد عبدالسالم، اليوناميد.

114 مشاركًا من دارفور مقيمون فى 
العاصمة السودانية.

ووالة  برلمانيين  الحضور  وشمل 
ووزراء سابقين ومملثين عن منظمات 
حكوميين  ومسؤلين  المدنى  المجتمع 
الى  ب��اإلض��اف��ة  مجتمع،  وزع��م��اء 
ممثلين عن إتحادات نسوية وشبابية. 

وقدم كلمة افتتاحية كل من التجانى 
اإلقليمية  السلطة  رئ��ي��س  سيسى 
نائب  موتابوبا  وجوزيف  لدارفور 

الممثل الخاص المشترك لليوناميد.
وأك���د ن��ائ��ب ال��م��م��ث��ل ال��خ��اص 
على  كلمته  فى  لليوناميد  المشترك 
أهمية المؤتمر قائاًل “يعكس إجتماعكم 
سياسيين  قادة  باعتباركم  اليوم،  هنا 
وزعماء مجتمع ومثقفين فى دارفور، 
لمناقشة  وجاهزيتكم  استعدادكم  مدى 
المتكررة  القبلية  النزاعات  ومعالجة 
سلمي  تعايش  لتحقيق  الحلول  وإيجاد 
دائ��م فى دارف���ور.”  وأض��اف “إن 
والمصالحة  اإلج��ت��م��اع��ى  ال��س��الم 

واإلستقرار  لألمن  أساسية  متطلبات 
والتنمية.”  

أن  علينا  “يجب  موتابوبا  وق��ال 
لمنع  فعال  بشكل  ونتعاون  معًا  نعمل 
الدماء والصراعات  المزيد من  إراقة 

القبلية مستقبال، ساعدونا لنساعدكم.”
وعقب االجتماع الذي ركز على 
العنف  المساعدة في تخفيف تصاعد 
المشاركون  أوصى  األخير،  القبلي 
المسلحين ووضع  السالح من  بنزع 
العالقات  تنظم  ال��ت��ي  ال��ق��وان��ي��ن 
وحل  وال��رع��اة  المزارعين  بين 
األرض. م��وارد  حول   النزاعات 
من  األول  ال��م��ؤت��م��ر  ه���ذا  ُي��ع��ٌد 
ب��ي��ن س��ل��س��ل��ة م��ؤت��م��رات ي��ن��وى 
باليوناميد  المدنية  الشؤون  قسم 
دارف���ور  والي����ات  ف��ى  تنظيمها 
أسباب  ومعالجة  لمناقشة  الخمس 
اإلقليم  ف��ى  القبلية  اإلش��ت��ب��اك��ات 
لتعزيز  ال��ط��رق  أف��ض��ل  ووض���ع 

اإلجتماعى. السالم 

المعرضين للخطر والشرائح الضعيفة 
ومعسكرات  المجتمعات  في  األخرى 
المشاريع  هذه  تركز  ال  و  النزوح. 
فقط على بناء قدرات الشباب المهنية، 
البنية  تنمية  على  عديدة  حاالت  وفي 
التحتية فحسب، بل أيضًا على تعزيز 

المصالحات في دارفور.
وتضم المشاريع المجتمعية للعمالة 
تتراوح  الجنسين  من  شباب  المكثفة  
وال  عامًا،   35 و   18 بين  اعمارهم 
المشاريع  هذه  في  المشاركة  تعتمد 
على اإلنتماءات السياسية  أو القبلية، 
كما يتم تشجيع المعاقين على اإللتحاق 
بها. هذا ويكتسب الشباب المشاركون 
تكون  ما  غالبًا  والتى  المشاريع-  فى 
التى  التحتية  البنيات  بناء  إعادة 
المهارات  ُدمرت-  او  تضررت 
الحياتية التى تعينهم على كسب العيش 
قدرتهم  و  توظيفهم  فرص  وتدعم 
ويكتسب  االجتماعي،  اإلندماج  على 
المشاريع  بهذه  المشاركون  الشباب 
تلك المهاءات أثناء قيامهم بإعادة بناء 

البنية التحتية لمجتمعاتهم الهشة. 
شنقل  في  التسليم  حفل  كان  وقد 
استقطبت  سارة  مناسبة  طوباية 
المحلى  المجتمع  قادة  من  اعضاء 

والتعليم  التربية  وممثليين عن وزارة 
السيد  وعبر  دارفور.  شمال  بوالية 
أحمد مسكي وهو ممثل عن الوزارة، 
عن امتنانه لليوناميد لدعمها المشروع 
وإحداث التغيير اإليجابى في المجتمع.
األستاذ  المدرسة  مدير  وأشاد 
أن  مؤكدًا  بالمشروع  إسحق  عبداهلل 
للتنمية  الفقرى  العمود  هو  التعليم 
اإلستقرار  و  السلمى  والتعايش 
البنين  نشاطر  “كنا  وقال  بدارفور 
لكن  المسائية،  الفترة  فى  مدرستهم 
للبنات”  مدرسة  هناك  أصبحت  اآلن 
و أردف قائال “هذه المدرسة الجديدة 
على  الطالبات  و  المعلمين  ستشجع 

األداء بشكل جيد”.
السيد  التسليم  حفل  خالل  وتحدث 
فريدى باتيقريزا، وهو ضابط في قسم 
نزع السالح و التسريح وإعادة الدمج 
ُتعد  بينما  انه  الى  وأشار  باليوناميد، 
السالم  المدنيين ودعم مساعى  حماية 
اإلنسانية  للمساعدات  األمن  وتوفير 
لليوناميد،  أساسية  مهاما  دارفور  في 
مثل  لتنفيذ  جهدها  تكرس  أيضا  فهي 
أعضاء  مع  بالتعاون  المشاريع  هذه 
المجتمع وشركاء محليين بغية احالل 

السالم الدائم و اإلستقرار.

النشرة اإلخبارية لليوناميد
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رسالة األمين العام لألمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لمحو األمية 

من ما  مليونا   773 على  يربو 
جميع  في  والكبار  الشباب 
أرجاء العالم ال يستطيعون قراءة هذه 
مواطنينا  صفوف  في  فهم  الرسالة. 
الذين لم يكتسبوا بعد مهارات كاملة في 
القراءة والكتابة. وربما ال يستطيعون 
ملء استمارة لتقديم طلب عمل أو فك 
رموز جدول لمواعيد حافلة أو قراءة 

قصة ألطفالهم بصوت مرتفع. 
وتوجد امرأتان من بين كل ثالثة 
م  المقوِّ هذا  من  حرموا  أشخاص 
المشاركة  مقومات  من  األساسي 

الكاملة في المجتمع.
على  القائم  عصرنا   وفي 
ركيزة  األمية  محو  يعد  المعرفة، 
عدال  أكثر  عالم  إنشاء  ركائز  من 
تعزيز  وبإمكانه  واستدامة.  وشمولية 
لأللفية.  اإلنمائية  األهداف  جميع 
الناس  يتمكن  األمية  محو  وبفضل 
المعلومات  على  الحصول  من 
الصحية  أحوالهم  لتحسين  الالزمة 
خيارات  نطاق  وتوسيع  والتغذوية، 
والتكيف  لهم،  المتاحة  العيش  سبل 

قرارات  واتخاذ  البيئي،  التغير  مع 
. مستنيرة

ومحو  التعلم  في  نستثمر  وعندما 
الكرامة  في  نستثمر  إننا  األمية، 
ولهذا  والسالم.  والتنمية  اإلنسانية 
األولى  التعليم  مبادرة  بدأُت  السبب 
مبادرة  وهي  العالمي،  الصعيد  على 
كل  يتمكن  أن  كفالة  على  تركز 
فعلى  بالمدرسة.  االلتحاق  من  طفل 
الصعيد العالمي، ما ال يقل عن 250 
مليون طفل في سن االلتحاق بالتعليم 
أو  القراءة  يستطيعون  ال  االبتدائي 
هؤالء  الحساب .ونصف  أو  الكتابة 
قط  يلتحقوا  لم  والفتيان  الفتيات 
مغادرتها  يجبرون على  أو  بالمدرسة 
 200 وهناك  الرابعة.  سنتهم  قبل 
فيهم  المراهقين، بمن  مليون آخر من 
أولئك الذين أكملوا دراستهم الثانوية، 
في  األساسية  المهارات  يملكون  ال 
فمبادرتنا  ولذلك  والكتابة،  القراءة 
تركز أيضا على تحسين نوعية التعليم 

فضال عن تعزيز المواطنة العالمية. 
أن  البلدان على  أحث جميع  وإني 

أولويتين  األمية  ومحو  التعليم  تجعل 
مع  تتعاون  أن  وعلى  وطنيتين 
الشركاء على صعيد المجتمع لتحقيق 
األمية،  محو  فبتعزيز  األهداف.  هذه 

على  الناس  ماليين  مساعدة  يمكننا 
الفرص  من  صفحات  بأيديهم  يُخطوا 
مستقبلنا  وفي  حياتهم  في  السانحة 

المشترك.

عاماً  خليل،71  ابراهيم  الطالب  دارفور،  شمال  الفاشر،  فى  م   2102 يوليو   81 فى   
مبكتبة املركز الثقافى التى رممت حديثاً على نفقة اليوناميد. تصوير ألبرت غونزاليس 

فران، اليوناميد. 

السلطة دعم  على  يركز  واليوناميد  المتحدة  لألمم  الُقطري  الفريق   اجتماع 
اإلقليمية لدارفور والتنمية

لألمم بحث  القطري  الفريق 
في  واليوناميد  المتحدة 
سبتمبر   5 في  التنسيقي  اجتماعهما 
بينها  من  القضايا  من  جملة   2013
تعزيز دعم السلطة اإلقليمية لدارفور 
تنفيذ  حيال  أحرز  الذي  والتقدم 

استراتيجية تنمية دارفور. 
بالمقر  الذي عقد  وترأس االجتماع 
شمال  الفاشر،  في  لليوناميد  الرئيسي 
دارفور، كالً من نائب الممثل الخاص 
موتابوبا  جوزيف  لليوناميد  المشترك 
األمم  منسق  الزعتري  علي  والسيد 
المتحدة للشؤون اإلنسانية المقيم وممثل 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالسودان. 
سبل  إيجاد  اللقاء  بحث  كما 
إلشراك مختلف الجهات ذات الصلة 
تنمية  استراتيجية  دعم  اطار  في 
دارفور باعتبارها مبادرة تعنى بتنفيذ 
قضايا  ومجابهة  اإلعمار  مشاريع 
االستراتيجية  أجيزت هذه  الحكم وقد 
للتنمية  بالدوحة  المانحين  مؤتمر  في 
واإلعمار في دارفور والذي أقيم في 

أبريل 2013.
االجتماع  في  المشاركون  ورحب 

حكومة  بين  تعاون  اتفاق  بتوقيع 
مجال  في  يوناميد  وشرطة  السودان 
المجتمعية.  والشرطة  القدرات  بناء 
في  المشاركون  الضوء  سلط  كذلك، 
االجتماع على أهمية الزيارة المزمعة 
المستوى  رفيع  وفد سوداني  قبل  من 
إلى المقر الرئيسي لألمم المتحدة في 
تعزيز  إلى  تهدف  والتي  نيويورك، 
المتحدة  األمم  بين  المشترك  التعاون 

وحكومة السودان. 
باإلضافة الى ذلك، ناقش االجتماع 
والدور  بدارفور  التطورات  آخر 
األسرة  تلعبه  أن  يجب  الذي  الحيوي 
األممية في تقوية أواصر التعاون مع 
في  باألخص  دارفور،  إقليم  سلطة 

مجال بناء قدراتها. 
أثنى  االجتماع،  نهاية  وفي 
موتابوبا على تعاون الفريق القطري 
اإلغاثة  جهود  باألخص  البعثة،  مع 
اإلنسانية التي قُدمت للسكان المحليين 
كاستجابة للفيضانات التي أثرت على 
كافة  في  نسمة  ألف   200 من  أكثر 
أنحاء دارفور؛ وفقا لألرقام الرسمية 

للحكومة السودانية.

في 5 سبتمبر 2013 في الفاشر، شمال دارفور، منسق الشؤون االنسانية لألمم املقيم 
لألمم  القطري  للفريق  اجتماع  في  تنويراً  يقدم  اليمني،  على  الزعتري،  علي  بالسودان 

املتحدة مبقر اليوناميد. تصوير آلبرت غونزاليس فران، يوناميد.

التنسيقية  االجتماعات  وتهدف 
اليوناميد  القُطرّي وبعثة  الفريق  بين 
الطرفين  بين  الشراكة  تقوية  إلى 
الجهود  تكامل  من  من  والتأكد 

بصدد  وهما  منهما  المقدم  والدعم 
المتعلقة  المسائل  مع  التعاطي 
اإلنسانية  واإلغاثة  السالم  بعملية 

المدنيين.  وحماية 
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