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بعثة االحتاد األفريقي واألمم املتحدة في دارفور

النشرة اإلخبارية لليوناميد
اليوناميد تنظم مؤمترًا لتقييم عملية تنفيذ السالم يف دارفور

ىف يومي  30و 31أكتوبر يف الفارش ،شامل دارفور ،شارك أكرث من  100شخص يف مؤمتر استغرق يومني نُظم لتقييم ومراجعة سريعملية السالم يف دارفور يف إطار تنفيذ وثيقة الدوحة
للسالم يف دارفور .تصوير عامد الدين رجال ،اليوناميد.

فى

يومي  30و 31أكتوبر يف
الفارش ،شامل دارفور ،شارك
أكرث من  100شخص يف مؤمتر لتقييم
ومراجعة سريعملية السالم يف دارفور
يف إطار تنفيذ وثيقة الدوحة للسالم يف
دارفور .تم تنظيم امللتقى بشكل مشرتك
من قبل آلية املجتمع املدين ملتابعة
التخطيط االسرتاتيجي بوالية شامل دارفور
وبعثة واالتحاد األفريقي واألمم املتحدة
يف دارفور (اليوناميد) .وشارك يف املؤمتر
ممثلو عن اإلدارة األهلية ومجموعات
نسوية وشبابية ومنظامت غري حكومية،
باإلضافة اىل قادة مجتمعات محلية
ونازحني وأعضاء يف أحزاب سياسية.

وقال السيد جوزيف موتابوبا نائب
املمثل الخاص املشرتك لليوناميد يف
كلمته االفتتاحية التى أكد فيها عىل
أهمية املؤمتر “أعتقد أنه من خالل
املناقشات الجامعية واملداوالت خالل
جلسات املؤمتر ،سيتمكن املشاركون من
إقرتاح مجموعة من التوصيات لتحسني
تنفيذ وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور
الذي يعتمد نجاح تنفيذها عىل وجود
مجتمع مدين قوي ومتقدم يف دارفور”.
من جانبه قال السلطان سعد بحر
الدين رئيس مجلس السلطة اإلقليمية
لدارفور“ :يؤكد هذا املؤمتر عىل إن
املجتمع املدين يف دارفور قد أصبح

العبا ورشيكا رئيسا يف تنفيذ وثيقة
الدوحة للسالم يف دارفور ،ونحن يف
السلطة اإلقليمية لدارفور نعتقد أن
السالم قد تحقق يف أجزاء عديدة من
دارفور”.
وقد أوىص املشاركون يف املؤمتر
برضورة تعزيز اإلدارة األهلية وتوفري
البنيات التحتية الفعالة املتمثلة يف الطرق
والجسور التي ستساعد يف نقل البضائع
يف الوقت املناسب من مناطق اإلنتاج إىل
مناطق االستهالك ،كذلك معالجة قضايا
الشباب مبا يف ذلك مشكلة البطالة وعدم
توفر التدريب وتعاطي املخدرات ،كام
أوصوا بالتنفيذ الكامل لوثيقة الدوحة

للسالم يف دارفور وإدراجها يف دستور
السودان والقضاء عىل الفقر املدقع فضال
عن متكني املجتمع املدين للعب دور يف
رفع الوعي بشأن السالم واملصالحة بني
أهل دارفور.
ويعد تنطيم املؤمتر جزءا ً من تفويض
اليوناميد املتمثل يف العمل عىل تسهيل
الحوار بني الجامعات الناشطة الطوعية
وأصحاب املصلحة ودعم الجهود
التي تبذلها الحكومة واإلدارة األهلية
ومنظامت املجتمع املدين التي تسعى
للسالم واملصالحة بهدف تعزيز األوضاع
وتوفري البيئة املؤاتية للوصول لسالم
مستدام يف دارفور.

اليوناميد توفر التدريب املهني ألكرث من  1000من الشباب

يف

أكتوبر  ،2013أكمل قسم
نزع السالح والترسيح
وإعادة الدمج باليوناميد املرشوع
األخري ضمن املرحلة الثانية من
الربنامج الذي وفر هذا العام تدريباً
مهنياً ألكرث من  1000شاب وشابة يف
دارفور 50 ،منهم تلقوا تدريبا يف
مهارات البناء من خالل عملهم يف
املرشوع األخري املتمثل يف بناء مركز
ألطفال الشوارع يف الفارش.
ينفذ قسم نزع السالح والترسيح
وإعادة الدمج بالبعثة برنامج
املشاريع املجتمعية الكثيفة العاملة،
بالتعاون مع حكومة السودان
ومنظامت محلية غري حكومية ،لتلبية
احتياجات الشباب املعرضني للخطر

والفئات الضعيفة األخرى يف دارفور.
وقد تهدف املشاريع اىل حشد الشباب
العاطلني عن العمل يف مشاريع اعادة
بناء البنية التحتية لدارفور ويف ذات
الوقت توفري التدريب املهني للشباب
والشابات عىل مهارات حياتية
مفيدة بغية تعزيز فرص توظيفهم
واندماجهم يف املجتمع.
وقد أطلق قسم نزع السالح
والترسيح وإعادة الدمج بالبعثة
املرحلة األوىل من برنامج املشاريع
املجتمعية الكثيفة العاملة يف العام
 2012ونفذ من خاللها  17مرشوعاً
يف  14محلية مختلفة يف جميع أنحاء
دارفور .ويف عام  ،2013شملت املرحلة
الثانية من الربنامج  15مرشوعاً ،وتلقى

يف  7أكتوبر  ،2013مشاركون يف برنامج املشاريع املجتمعية الكثيفة العاملة يصنعون الطوب الصديق
للبيئة يف مركز اردماتا الجديد يف الجنينة ،غرب دارفور .تصوير الربت غونزاليس فران ،اليوناميد.

هذا العام  1085مستفيدا تدريبا يف والكهرباء وبرامج الكمبيوتر والخياطة
مجاالت البناء و اللحام والحدادة والتغذية وغريها من التخصصات
وإصالح السيارات وخدمات الديزل املطلوبة كثريا ً يف سوق العمل املحلية.
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تعلم الشباب يف أحد مشاريع
البناء كيفية إنتاج الطوب القليل
التكلفة والصديق للبيئة املصنوع
من الرتبة املثبتة ،ويف مرشوع
آخر تعلم املستفيدون مهارات
تساعدهم يف العمل يف مجال
الحدادة .كذلك ،تم بناء مدارس
جديدة يف والية جنوب دارفور
هذا العام من خالل هذا الربنامج،
باإلضافة اىل مراكز ترفيهية للشباب
يف والية غرب دارفور ومكتبة
جديدة يف والية وسط دارفور.
أظهرت نتائج مسح أقامه قسم
نزع السالح والترسيح وإعادة
الدمج باليوناميد ارتفاعاً كبريا ً يف
الثقة لدى الشباب املشاركني يف
الربنامج حول امكانيتهم يف ايجاد
عمل وأبان حوايل  100باملئة من
الشباب الذين شملهم االستطالع أن
املشاريع املجتمعية الكثيفة العاملة
عززت السالم ومتاسك املجتمع يف
محلياتهم ،كونها تستقطب الشباب
من مختلف القبائل للعمل معا من
أجل قضية مشرتكة.

بعثة االحتاد األفريقي واألمم املتحدة في دارفور

اليوناميد حتتفل باليوم الدويل لألمم املتحدة مع شركاء دارفور

فى

 24أكتوبر ،2013نظمت
اليوناميد احتفاال يف
الفارش ،شامل دارفور مبناسبة ذكرى
تأسيس املنظمة الدولية بحضور
عدد من ممثيل الحكومة السودانية
والسلطة اإلقليمية لدارفور ومنظامت
املجتمع املدين باإلضافة اىل وكاالت
األمم املتحدة العاملة يف دارفور ورشكاء
آخرين للبعثة.
وقد اجتذب هذا االحتفال الذى
اقيم باستاد الزبري مبدينة الفارش املئات
من الدارفوريني لحضور أنشطة الحفل
التي شملت حفال موسيقيا ومجموعة
من االغاين واألشعار إضافة اىل معارض
هدفت اىل رفع الوعي مبنظومة األمم
املتحدة وجسدت ما تقوم به من أعامل
يف اإلقليم.
وقد مثل بعثة اليوناميد اللواء كيتا
باال ،نائب قائد قوات البعثة والذي
ألقى بالنيابة رسالتي األمني العام لألمم
املتحدة ورئيس بعثة اليوناميد املمثل
الخاص املشرتك بهذه املناسبة .وقال

يف  24أكتوبر  2013يف الفارش ،شامل دارفور ،نائب قائد قوات اليوناميد اللواء كيتا باال يحي علم
األمم املتحدة قبيل تقديم الكلمة بالنيابة عن االمني العام لألمم املتحدة ورئيس بعثة اليوناميد.
تصوير حامد عبد السالم ،اليوناميد.

من نص رسالة األمني العام “تعمل األمم
املتحدة كل يوم عىل مدار الساعة حول
العامل ملواجهة تحديات اليوم بينام تبني
األسس لسالم الغد”.
ُ
كام حرض االحتفال كل من السيد
الفاتح عبد العزيز نائب وايل شامل
دارفور والسيد عثامن واش ممثل
السلطة اإلقليمية لدافور واللذين أثنيا يف
كلمتيهام عىل الدور املحوري الذى تقوم

به األمم املتحدة يف حفظ األمن والسلم
الدوليني بكافة انحاء العامل .كام أبرزا يف
كلمتيهام الجهود الصادقة التي ما فتئت
اليوناميد تبذلها من أجل إحالل السالم
واإلستقرار يف ربوع دارفور.
هذا وقد اقيمت احتفاالت مشابهة
يف مناطق مختلفة من االقليم شملت
مدينة الجنينة بغريب دارفور ومدينة نياال
بجنوب دارفور.

مباريات كرة قدم يف جنوب دارفور تعزز الصداقة والسالم

ىف  31أكتوبر ،ىف نياال ،جنوب دارفور ،مئات من الناس شهدوا املباراة الختامية للدورة الرياضية
التى استمرت لشهر والتى تظمتها اليوناميد بالتضامن مع وزارة الشباب و الرياضة و البيئة
والسياحة بوالية جنوب دارفور .جاءت الدورة كجزء من اإلحتفاالت باليوم العاملى للسالم ويوم
األمم املتحدة .تصوير حامد عبدالسالم ،اليوناميد.

فى

 31اكتوبر  ،2013حرض
املئات من مواطني مدينة
نياال املباريات الختامية ل��دورة كرة
القدم التى استمرت لشهر والتى نظمتها
اليوناميد بالتضامن مع وزارة الشباب

و الرياضة والبيئة والسياحة بوالية
جنوب دارف��ور .وقد حرض املنافسات
الختامية للدورة التى أقيمت مبلعب
الهالل جمهورا ً كبريا ً ملشاهدة املباريات
واألنشطة االحتفالية التى شملت مسرية

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

للسالم وع���روض موسيقية وتتويج
الفريق الفائز.
وق��د ش���ارك  16فريقاً م��ن نياال
ومعسكرات النازحني املجاورة ىف هذه
الدورة الرياضية التى كان من املقرر أن
تبدأ فعالياتها ىف اليوم العاملى للسالم
لتختتم ىف ي��وم األم��م املتحدة ،لكن
انطالق ال��دورة تأخر ألسباب مفاجئة
فبدأت ىف  4أكتوبر واختتمت ىف 31
منه.
ول���دى مخاطبته ال��ح��ض��ور أثناء
املباراة الختامية ،قال السيد تشابتيل
باكوب ممثالً ملدير مكتب اليوناميد
بجنوب دارفور ،إن تجمع الشباب أثناء
املنافسات الرياضية الودية يخلق جوا
من اإلنسجام « .إن هذه املنافسات من
شأنها أن تغرس ثقافة املحبة والتعايش
السلمى وس��ط الشباب ،األم��ر الذي
سينتقل اىل املجتمع الدارفوري بأرسه.

فضالً عن ذلك  ،فإن هذه الدورة تعكس
مدى الصداقة واملحبة لدى أفراد البعثة
هنا”.
ك�ما خاطب الحضور ممثل واىل
جنوب دارفور ومعتمد شؤون الرئاسة
السيد عمر أبكرالذى أكد أن مشاركة
الشباب من معسكرات النازحني ىف
هذه املنافسات الرياضية تبعث فيهم
األم��ل بأن السالم ق��ادم ،مؤكدا ً رغبة
الحكومة ىف دعم الشباب عرب األنشطة
الرياضية ليك يسهموا ىف إحالل السالم
ىف مجتمعاتهم.
وقال أحد الالعبني ،مجاهد إبراهيم ،إن
املباريات حفزت املشاركني عىل نرش رسالة
السالم لآلخرين ،فيام أوضح العب آخر،
نجم جامل ،أن الدورة استطاعت بنجاح
أن تجمع مختلف املجتمعات ىف بوتقة
واحدة ،وقال“هذه الدورة جمعتنى بأناس
مل أكن أعرفهم من قبل”.
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