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النشرة اإلخبارية لليوناميد
مؤتمر لليوناميد حول الصراعات القبلية

في  30سبتمبر و  1أكتوبر في الفاشر ،شمال دارفور ،شارك أكثر من  100شخص
من زعماء قبائل شمال دارفور فى مؤمتر ملناقشة أسباب الصراعات القبلية فى دارفور
واحللول املمكنة لها .تصوير البرت غونزاليس فران ،اليوناميد.

شارك

أكثر من 100
شخص من زعماء
قبائل شمال دارفور باإلضافة
الى ممثلين عن قيادات اإلدارة
األهلية في شمال دارفورفى مؤتمر

لمناقشة أسباب الصراعات القبلية
فى دارفور وإلقتراح الحلول
الممكنة لتعايش سلمى مستدام .عقد
المؤتمر ،الذي رعته اليوناميد ،فى
الفاشر بشمال دارفور يومي 30

سبتمبر و  1أكتوبر . 2013
وقالت السيدة ريتا ردي ،رئيسة
قسم الشؤون المدنية باليوناميد فى
كلمتها اإلفتتاحية“ :أنا على يقين بأن
اقليم دارفور غنى بما فوق أرضه
وبما يكمن تحت أرضه من موارد،
فهو غنى بموارده البشرية التى تحيا
على أرضه ،وهم انتم جميعكم،
بضمنكم المفكرين وذوي العلم الذين
يتحلون بالحكمة والمهارات الالزمة
لتلبية إحتياجات دارفور”.
وأضافت السيدة ردي أنه من
أجل معالجة أسباب الصراع
بصورة شاملة ،فإن دارفور
تحتاج الى إدارة سليمة لمواردها
تكفل إستفادة كل سكان اإلقليم من
الموارد الطبيعية المتوفرة به على
السواء.
وقال رئيس المجلس التشريعي
للسلطة االقليمية لدارفور ،سلطان
سعد بحر الدين ،بأن المؤتمر يعد
خطوة الى األمام في اتجاه حل

الصراعات القبلية فى دارفور،
وأضاف “نود التأكيد على إن
المجلس سيضطلع بمهامه فيما
يتصل بإصدار قوانين وتشريعات
تساعد كافة أهل دارفورفى تنظيم
شؤون أراضيهم والمسارات الرعوية
والمراعى”.
أوصى المشاركون بوضع قوانين
واضحة حول إدارة األراضى
والموارد الطبيعية وإصالح المحاكم
الريفية واإلستثمار فى الثروة
الحيوانية وإستقرار الرحل وتضمين
حق اإلنتفاع باالراضى فى دستور
السودان والتنفيذ الكامل لوثيقة
الدوحة للسالم فى دارفور وبناء
قدرات الشباب النازحين.
وهذا هو المؤتمر الثانى فى
سلسلة من المؤتمرات التى ينوي
قسم الشؤون المدنية ببعثة اليوناميد
تنظيمها فى واليات دارفور
الخمس وذلك بهدف إيجاد مخرج
للصراعات القبلية فى اإلقليم.

رئيس البعثة يحث على المزيد من التقدم في تنفيذ وثيقة الدوحة

في

 25سبتمبر  ،2013شارك
الممثل الخاص المشترك
لليوناميد ورئيس فريق الوساطة
المشترك ،محمد بن شمباس ،في
اإلجتماع السادس للجنة متابعة تنفيذ
وثيقة الدوحة للسالم في دارفور الذي
عقد بالدوحة.
وكان رئيس البعثة قد شارك،
في وقت سابق من ذات اليوم ،في
اإلجتماع اإلفتتاحي لمجلس إعادة
إعمار وتنمية دارفور الذي استعرض
المنجزات في مجاالت بناء القدرات
والتطوير المؤسسي.
ترأس اإلجتماعين نائب رئيس
الوزراء القطري ،معالي السيد أحمد
بن عبداهلل آل محمود ،وشارك فيهما
من حكومة السودان وزير الدولة
الدكتور أمين حسن عمر ،والدكتور
التيجاني سيسي رئيس السلطة
اإلقليميّة في دارفور ،وحركة العدل
والمساواة (جناح بشر) ممثلة بالسيد
عثمان نهار .وفي كلمته اإلفتتاحية،
أبلغ االسيد بن شمباس كافة األطراف
ّ
بأن تحقيق تقدم كبير على األرض
يعتبر أمراً غاية في األهمية لنجاح
عملية السالم إذ ّ
أن وثيقة الدوحة

قد رفعت من سقف الطموحات
والتوقعات ،مؤكداً ّ
“أن من شأن
غياب مثل هذا التقدم أن يقود لإلحباط
والالمباالة وأن يقلل من مصداقية
وثيقة الدوحة ”.مشيرا الى ّ
أن تدهور
الوضع األمني الذي يتجلّى بوضوح
متزايد من خالل النزاعات القبلية في
العديد من مناطق دارفور ،من شأنه
تقويض تنفيذ مقررات وثيقة الدوحة
وإعاقة برامج التنمية.
وأعرب الممثل الخاص عن
رضاه عن التقدم المحرز في مجاالت
العدالة والسيما في ما يتعلق بالمحكمة
الخاصة وعزم الم ّدعي العام الخاص
بجرائم دارفور على التحقيق في
مقتل رئيس حركة العدل والمساواة
(جناح بشر) وسبعة من حفظة
السالم المنتمين لليوناميد في خور
أبّشي في يوليو الماضي .وأشار إلى
الحاجة إلحراز المزيد من التقدم
في مجاالت تحقيق العدالة وترقية
حقوق اإلنسان والحريات األساسية.
وتحدث السيد بن شمباس عن
المشاورات التي أجريت في أروشا
مع اثنتين من الحركات غير الموقعة
معرباً عن أمله في “أن تقود هذه

في  25سبتمبر  ،2013املمثل اخلاص املشترك لليوناميد ورئيس فريق الوساطة املشترك،
محمد بن شمباس (ميني) يشارك في اإلجتماع السادس للجنة متابعة تنفيذ وثيقة
الدوحة للسالم في دارفور الذي عقد بالدوحة .الصورة تابعة لدولة قطر.

المشاورات الى نتائج أكثر واقعية
تؤ ّدي إلنهاء العنف وتمهّد لبروز
أجواء مستقرة وسالم مستدام في
ّ
ككل ”.وأكد
اإلقليم وفي السودان
الممثل الخاص المشترك ،مجدداً
التزام اليوناميد بعملية السالم في
ً
قائال“ :أستطيع أن أؤكد
دارفور،
أن اليوناميد ستفعل ّ
لكم ّ
كل ما في
وسعها لتيسير ودفع جهود هذا

المجلس ،واألطراف الموقعة على
وثيقة الدوحة ،والوكاالت اإلنسانية
المنفذة من أجل جعل استراتيجية
تنمية دارفور حقيقة تمشي على قدمين
بين أهل دارفور ”.وأعرب رئيس
البعثة عن بالغ تقديره لحكومة قطر
“لدعمها الراسخ لجهود السالم عبر
عملها كشريك في وساطة دارفور”
والستضافتها لهذين اإلجتماعين.
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إجتماع آلية التنسيق الثالثية يركز على التنمية واألمن والوصول لبعض
المناطق في دارفور

كانت

أبرز الموضوعات
التي ناقشها اإلجتماع
السادس عشر آللية التنسيق الثالثية
حول اليوناميد ،والذي بمقر األمم
المتحدة في نيويورك في 28
سبتمبر ،هي إحتياجات التعافي
ّ
المبكر وإعادة اإلعمار والتنمية
في دارفور ،باإلضافة الى األمن و
وصول البعثة الى المناطق األكثر
تأثراً بالصراع .خالل اإلجتماع،
أثنى ممثلون عن اإلتحاد اإلفريقي
واألمم المتحدة على التزام حكومة
السودان المستمر بالتوصل إلى
تسوية للنزاع في دارفور عن
طريق التفاوض ،كما رحبوا
بجهود رئيس فريق الوساطة

المشترك لالتحاد اإلفريقي واألمم
المتحدة ،السيد محمد بن شمباس،
وأثنوا على المشاورات التي
أجراها مؤخرا مع بقية الحركات
غير الموقعة والتي هدفت إلنعاش
عملية السالم في دارفور في إطار
مقررات وثيقة الدوحة للسالم في
دارفور.
وأعرب الممثلون عن القلق
بشأن ازدياد التوتر األمني فى
بعض مناطق دارفور وما ينتج
عنه من تأخير في البدء بعمليات
التعافي المبكر والتنمية باإلقليم.
كذلك شدد ممثلو اإلتحاد
األفريقي واألمم المتحدة على أهمية
تيسير الوصول غير المقيّد لبعض

اليوناميد والشباب في دارفور
يطلقون حملة للسالم

في  23سبتمبر  ،2013الفنان شريف الفحيل يغني في حفل تدشني حملة “نحتاج
الى السالم اآلن” .نظم احلدث من قبل اليوناميد واإلحتاد الوطني للشباب السوداني،
واستقطب اآلالف من الناس وأقيم الحياء اليوم الدولي للسالم .تصوير البرت
غونزاليس فران ،اليوناميد.

في

 23سبتمبر  ،2013احتشد
اآلالف من المواطنين في
استاد الزبير في الفاشر ،شمال
دارفور ،للمشاركة في إطالق حملة
اليوناميد “نحتاج الى السالم اآلن” .
ويعد الحدث الذي نظم من قبل
اليوناميد واإلتحاد الوطني للشباب
السوداني ليس فقط تدشين للحملة
الجديدة انما ايضا مناسبة لالحتفال

باليوم الدولي للسالم .وقد تضمن
الحدث موكباً في وسط المدينة
وعروضاً شعبية وحفالت موسيقية.
وحث السيد جوزيف موتابوبا،
نائب الممثل الخاص المشترك
لليوناميد ،المشاركين بأن يصبحوا
ً
قائال “لن يتحقق
سفراء للسالم
السالم الدائم في دارفور دون
مشاركتكم والتزامكم نحو السالم.

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

المناطق والسماح بحرية الحركة
لليوناميد لتنفيذ التفويض الممنوح
لها ،وحثوا حكومة السودان على
تسهيل إجراءات إصدار تأشيرات
الدخول في الوقت المناسب ألفراد
البعثة.
وناقش الحضور أن استراتيجية
تنمية دارفور والتي تعالج من
خاللها حكومة السودان جذور
لتعزيز
النزاع،
ومسببات
األستقرار وتقديم الدعم المطلوب
لعملية السالم.
وفي هذا الصدد ،أقر المشاركون
بضرورة إيجاد سبل جديدة والتي
يمكن من خاللها لليوناميد تقديم
إسهام أكبر في عمليات التعافي

المبكر والتنمية.
ترأس الوفود كل من السفير
رحمة اهلل محمد عثمان ،وكيل
وزارة الخارجية السودانية ،والسيد
القاسم واني ،مدير مجلس السلم
واألمن باالتحاد اإلفريقي ،والسيد
هيرفي الدسوس ،وكيل األمين
العام لألمم المتحدة لعمليات حفظ
السالم ،والسيد أنتونى بانبورى،
مساعد وكيل األمين العام للدعم
الميدانى ،والسيد محمد بن شمباس،
الممثل الخاص المشترك لليوناميد.
ومن المقرر أن ينعقد اإلجتماع
المقبل آللية التنسيق الثالثية في
يناير  2014بالعاصمة األثيوبية
أديس أبابا.

السالم في دارفور هو أملكم
لمستقبل أكثر إشراقاً ومن حقكم
أن يكون هنالك سالم في دارفور”.
وأعرب السيد موتابوبا عن أمله
قائال “نأمل اال يكتفي أطراف
النزاع وجميع المحبين للسالم
في دارفور باالستماع فقط إلى
ما يقوله الشباب فحسب ،بل
يلعبوا دوراً نشطاً في إستعادة
وإحالل السالم الدائم في دارفور”.
وفي السياق نفسه ،أبان صالح أحمد
الشيخ ،رئيس إتحاد الشباب بوالية
شمال دارفور أن الوقت قد حان ألن
ً
قائال “الشباب
يترك الشباب القبلية
أقوياء بما يكفي لبناء السالم وتحقيق
األمن واالزدهار ،وأن الوقت قد
حان للجلوس مع جميع الحركات
المسلحة لمناقشة قضية الوطن”.
تهدف حملة “نحتاج الى السالم
اآلن” إلى تشجيع الشباب ليكونوا
مشاركين ملتزمين.
وفى الضعين ،بشرق دارفور،
شارك حوالى  50من الشباب فى
ندوة نظمتها اليوناميد كجزء من
ذات الحملة ،من أجل رفع الوعى
بالمبادئ األساسية للعدالة والمساواة
ومنع النزاعات من خالل المشاركة
الجماعية.
ويتم التخطيط للقيام بأنشطة
مماثلة في األشهر القادمة.

وفاة مستشار
الشرطة التابع
لليوناميد الذي
أصيب بجروح في
الكمين بجنوب
دارفور

توفي

مستشار شرطة سيراليوني
الجنسية تابع لليوناميد
بالمستشفى في  30سبتمبر ،والذى كان
قد أصيب بجروح خطيرة في  13يوليو
عندما تعرضت دوريته لهجوم في خور
أبشي بجنوب دارفور .ووقع هذا الهجوم
على بعد  25كيلومتراً تقريباً إلى الغرب
من الموقع الميداني لفريق البعثة بخور
أبشي ،وأسفر عن مقتل سبعة جنود
تنزانيين من قوات حفظ السالم التابعة
لليوناميد وإصابة  17آخرين من أفراد
الجيش والشرطة التابعين للبعثة.
وقدم السيد نائب الممثل الخاص
المشترك لبعثة اليوناميد ،السيد
جوزيف موتابوبا ،التعازي ألسرة الفقيد
وأصدقائه في مصابهم الجلل ،قائال
“في هذا الحادث ،قدم حافظ السالم
أعلى درجات التضحية .إنّنا نثني على
شجاعته وإخالصه لما بذله من تضحية
كبرى لجعل العالم مكاناً أفضل وأكثر
أمناً لنا وألبنائنا في المستقبل”.
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