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بعثة االحتاد األفريقي واألمم املتحدة في دارفور

النشرة اإلخبارية لليوناميد
رئيس بعثة اليوناميد يزورالجنينة  ،غرب دارفور ،لتأبين حفظة السالم
منيَّة
السنغاليين الذين وافتهم ال َ

في

الخامس عشر من أكتوبر
 ،2013زار السيّد محمد
إبن شمباس ،الممثل الخاص
المشترك لليوناميد مقر البعثة
اإلقليمي في الجنينة ،غرب
دارفور ،عقب الكمين الذي نصب
ّ
المشكلة
لوحدة الشرطة السنغالية
يوم  13أكتوبر الجاري مما أدى
إلى وفاة ثالثة من حفظة السالم
التابعين لليوناميد.
الخاص
الممثل
وأشاد
المشترك بشجاعة أفراد البعثة
الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم
في  15أكتوبر  ،2013زار املمثل اخلاص املشترك لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة في دارفور إحالل السالم في دارفور.
وقال الممثل الخاص المشترك
السيد محمد بن شمباس املقر اإلقليمي للبعثة في اجلنينة ،غرب دارفور ،عقب الكمني
الذي وقع في  13من أكتوبر اجلاري مما أدى إلى وفاة ثالث من حفظة السالم السنغاليني لليوناميد“ :نحن هنا لنتذكر حفظة
التابعيني لوحدة شرطة اليوناميد .تصوير ألبرت غونزاليس فران ،اليوناميد.
السالم الشجعان الذين ضحوا

بأرواحهم لمساعدة المستضعفين
في دارفورّ .
إن فقدانهم محزن
ومؤلم لنا جميعاً  ،ولكنّنا هنا
لنتذكرهم في هذا اليوم المبارك،
اليوم األول من أيام عيد األضحى
ا لمبارك
ُ
وأضاف“ :كما أنني أح ِمل لكم
أيضاً رسالة شخصية من األمين
العام لألمم المتحدة بان كي مون
ووكيل األمين العام لعمليات حفظ
السالم ،هيرفي الدسو .وقد طلب
كالهما منّي أن أنقل لكم عميق
تعاطفهما وأن أشجعكم على
االستمرار في أداء واجبكم النبيل
الذي جئتم من أجله أال وهو
حماية الفئات المستضعفة والعمل
من أجل السالم في دارفور”.

رسالة رئيس بعثة اليوناميد بمناسبة اليوم األفريقي لحقوق االنسان

إن

اليوم األفريقي لحقوق
اإلنسان هو فرصة سنوية
لالحتفال والدعوة إلى التمتّع
الكامل بجميع حقوق اإلنسان من
قبل الجميع في جميع أنحاء القارة
األفريقية.
ّ
وإن نجاح هذا المسعى مسؤولية
ً
رجاال ونساء
مشتركة بين الجميع،
وحكومات ومؤسسات ومنظمات
غير حكومية ومجتمعاً مدنياً في
جميع أرجاء أفريقيا.
ّ
وأن وجود اليوناميد
كما
والشركاء الدوليين اآلخرين في
ٌ
لدليل على صدق هذا
دارفور
المسعى حيث تنخرط المكونات
المختلفة وأفراد البعثة على أساس
يومي في أنشطة متعددة حيث
يت ّم تقديم الخدمات في معسكرات
النازحين والمجتمعات من أجل
تحسين وتطوير القدرات البشرية
والبنيات التحتية لمختلف أصحاب
المصلحة لكي تصبح دارفور أكثر
إنسانية ولغرس وتعميق الوعي
بحقوق اإلنسان في اإلقليم.
سواء أكان األمر على مستوى
زعماء النازحين أو ممثلي المرأة
أو القائمين على تعبئة الشباب أو

اإلدارة األهلية أو قادة الجماعات
الدينية أو أعضاء المنظمات غير
الحكومية أو المسؤولين بالدولة
وأجهزة
والشرطة
(القضاء
المخابرات والمؤسسات اإلصالحية
والعسكرية)ّ ،
فإن الوعي وااللتزام
باحترام حقوق اإلنسان هو اختبار
ال غنى عنه لمسؤولياتهم الفردية
والجماعية .ويندرج العمل على
محاربة اإلفالت من العقاب وتحقيق
العدالة الناجزة ضمن التدابير
الفعليّة لتبيان مدى نجاحنا جميعاً في
ضمان نشر الوعي واحترام حقوق
اإلنسان في دارفور.
ّ
إن الموضوع الرئيسي لالحتفال
باليوم األفريقي لحقوق اإلنسان لهذا
العام هو «تعزيز وحماية حقوق
اإلنسان والشعوب هو مسؤوليتنا
الجماعية».
لقد واجهت دارفور خالل العقد
الماضي تحديات كبيرة وال شك
في ّ
أن مستوى الصراع الذي أثر
بشكل خطير على حقوق اإلنسان
للسكان باإلقليم قد انخفض نسبياً.
ومع ذلك ،ما زال عدد كبير جداً
من الناس يواجه تحديات لناحية نيل
الحقوق.

في  21أكتوبر  ،2013احتفلت اليوناميد باليوم األفريقي حلقوق اإلنسان مبشاركة أكثر
من  100رجل وامرأة من معسكر أبوشوك للنازحني في شمال دارفور .وقد تخلَل هذا
نظمته اليوناميد بالتعاون مع جمعية تيقو اخليرية قيام جلسة باملعسكر
احلدث الذي َ
للتوعية مبخاطر ختان اإلناث .تصوير حامد عبدالسالم ،اليوناميد.

ّ
إن تعزيز وحماية هذه الحقوق
 الحق في حرية الرأي والتعبيروالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات
والمشاركة في الحكومة والمحاكمة
العادلة والتعليم والرعاية الصحية
مكرسان بموجب
والسالم واألمنّ ،
المادة  25من الميثاق األفريقي
لحقوق اإلنسان والشعوب.
وااللتزام بمراعاة واحترام

الحقوق األساسية لجميع سكان
دارفور – من نساء ورجال وشباب
ومعاقين ونازحين ومجتمعات
مضيفة وفقراء ومهمشين  -من شأنه
أن يساهم مساهمة كبيرة في إحالل
السالم والتنمية في دارفور.
ولذا فإن مسؤوليتنا الجماعية
َ
التأكد من تعزيز هذه الحقوق
هي
وحمايتها.
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رئيس بعثة
اليوناميد يُدين
مقتل أحد الجنود
التابعين للبعثة
في الفاشر،
بشمال دارفور

نساء شمال دارفور يناقشن تنفيذ وثيقة الدوحة

لقي

في الثامن من أكتوبر  ،2013جمعت بعثة االحتاد األفريقي واألمم املتحدة في دارفور (اليوناميد) قرابة  40ممثلّة عن منظمات اجملتمع
اخلاصة باملرأة في وثيقة الدوحة للسالم في دارفور.
املدني في مدينة الفاشر ،في إطار ورشة عمل للتداول بشأن تنفيذ البنود
ّ
تصوير حامد عبدالسالم ،اليوناميد.

في

الثامن من أكتوبر ،2013
جمعت بعثة االتحاد األفريقي
واألمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)
قرابة  40ممثلّة عن منظمات
المجتمع المدني في مدينة الفاشر،
في إطار ورشة عمل للتداول بشأن
الخاصة بالمرأة في
تنفيذ البنود
ّ
وثيقة الدوحة للسالم في دارفور.
هدف المنتدى الذي َ
نظمته الوحدة
االستشاريّة لشؤون المرأة في
اليوناميد ،إلى تسهيل عقد المحادثات
التوصل إلى
األوّلية بهدف
ّ
تطويرموقف موحد لنساء دارفور
حول جميع المسائل المتعلّقة بتنفيذ
وثيقة الدوحة  ،وتأسيس هيكليّة
للمشاورات والحوارات المستقبليّة

مع النساء حول عمليّة السالم وتعزيز
أواصر العالقات بين المجموعات
النسائية ،باإلضافة إلى التشجيع على
عقد المزيد من االجتماعات المناقشات.
وقد أكدت المشاركات على الحاجة
إلى المزيد من بناء القدرات والتدريب
وبناء مراكز النساء في مختلف
المحليّات وتمويلها  .كما ودعت النساء
إلى عقد المزيد من االجتماعات بين
الجمعيات النسائية وسلطة دارفور
اإلقليميّة وإلى زيادة تمثيل المرأة
في مفاوضات السالم ،باإلضافة
إلى إشراك المرأة في جهود الحوار
والمصالحة في مجلس األجاويد.
وقد ألقت رئيسة الوحدة االستشاريّة
لشؤون المرأة في اليوناميد السيدة

يغيراورك أنغاغوا كلمة بالمناسبة
موضحة ّ
أن وثيقة الدوحة للسالم
في دارفور تعالج المسائل األمنية
والسياسية واالجتماعية واالقتصادية
وكلّها أمور أساسيّة ألي عملية سالم
مستدامة ويمكن تحقيق ذلك عبر
الحوار الدائم بين مختلف المجموعات.
وأضافتّ :
“إن الوحدة االستشاريّة
تقر ّ
بأن
لشؤون المرأة في اليوناميد ّ
مجموعات المجتمع المدني النسائية
في دارفور لعبت دوراً مهماً جداً في
عمليّة السالم في دارفور وال سيّما في
ما يتعلّق بالمصالحة وتقديم الخدمات
ّ
أحث الجميع على
للضحايا .إنّني
ّ
االنضواء تحت مظلة واحدة لتسهيل
التعاون والتق ّدم”.

أحد المراقبين العسكريين من
جمهورية زامبيا مصرعه
تعرض لالعتداء على أيدي ثالثة
إذ ّ
مسلّحين اختطفوا سيّارته وطعنوه في 11
أكتوبر  ،2013بالفاشر ،شمال دارفور.
وقد وقع الحادث في ظهيرة يوم
الجمعة بينما كان عسكريان من
اليوناميد يهمّان بركن سيّارة تابعة
للبعثة في مسكن الضحيّة الخاص.
وقد ت ّم نقل الضحية فوراً إلى إحدى
مستشفيات اليوناميد ،حيث توفي
في وقت الحق من ذات اليوم.
وعلّق ممثّل اليوناميد الخاص المشترك
السيد محمد بن شمباس على الحادث
ً
قائال“ :إنّني أدين بأش ّد العبارات
هذا العمل اإلجرامي الشائنّ .
إن
ّ
أي اعتداء على حفظة السالم هو
بمثابة جريمة حرب ،ألن الهدف
من وجود موظفي اليوناميد هنا هو
خدمة السالم وحماية أهل دارفور”.
وأضاف“ :أناشد حكومة السودان ببذل
ما في وسعها للقبض على المعتدين
وإحالتهم إلى العدالة وإنّنا لعلى أت ّم
االستعداد دوما للتعاون الوثيق مع
السلطات المعنية من أجل تحقيق ذلك”.
كما وتق ّدم السيّد شمباس باسم
بأحر التعازي إلى أهل جندي
البعثة،
ّ
حفظ السالم المرحوم وأصدقائه وإلى
حكومة زامبيا ،كما أشاد بالتضحيات
التي يبذلها حفظة السالم التابعين
لليوناميد في إطار جهودهم الدؤوبة
إلحالل السالم في دارفور.

الفاشر،
شمال دارفور
في  20اكتوبر  ،2013أفراد من شرطة
اليوناميد في الفاشر ،شمال دارفور،
يشاركون في مراسم نقل جثامني
حفظة السالم السنغاليني عبر طائرة
إلى اخلرطوم ليتم تشييعهم إلى مثواهم
االخير في بالدهم .وكان حفظة السالم
االسنغاليني الثالث قد لقوا حتفهم إثر
تعرضهم لكمني على الطريق الواصل
ما بني مدينة اجلنينة ومقر قيادة قطاع
البعثة في والية غرب دارفور ،بينما كانوا
يقومون بحراسة قافلة شاحنات لنقل
املياه وذلك يوم  13أكتوبر  .2013تصوير
ألبرت غونزاليس فران ،اليوناميد.
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