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بعثة االحتاد األفريقي واألمم املتحدة في دارفور

النشرة اإلخبارية لليوناميد
كبري الوسطاء املشرتك يشيد برغبة احلركات يف الدخول يف حمادثات السالم

أديس

أبابا 12 ،ديسمرب
 - 2013قال د.
محمد بن شمباس كبريالوسطاء املشرتك
لالتحاد االفريقي و االمم املتحدة
لدارفور ،بإنه يث ِّمن ويق ِّدر ورشة العمل
التي استمرت ملدة  3أيام حول السالم
واألمن يف دارفور والتي عقدت يف أديس
أبابا ،إثيوبيا ،مبشاركة اثنني من الحركات
غرياملوقعة هام حركة جيش تحرير
السودان فصيل ميني ميناوي وحركة
العدل واملساواة فصيل جربيل إبراهيم.
وقال د .شامباس بأنه مرحب
باستعداد املشاركني عىل امليض قدما يف
التوصل إىل تسوية سلمية وتفاوضية
للرصاع .وقال “نحن مستعدون
ملواصلة العمل مع جميع الحركات
غرياملوقعة لحني إنضاممها اىل عملية

السالم وإيجاد حل دائم للرصاع يف
دارفور” .وأردف قائالً “أن السبيل
الوحيد للميض قدماً هو عرب الحوار
وليس العنف” .وقد شارك يف تنظيم
ورشة العمل التي اختتمت فعالياتها
يف  11ديسمرب ،كل من فريق دعم
الوساطة املشرتك لإلتحاد اإلفريقي
واألمم املتحدة والهيئة الحكومية
املشرتكة للتنمية (االيقاد)،وقد هدفت
إىل مناقشة القضايا املتعلقة بالقانون
اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان.
يف ترصيح صحفي ،أكد فصيال
جربيل (حركة العدل واملساواة) ومني
مناي (حركة جيش تحرير السودان)
عىل أهمية خلق بيئة مواتية
ملحادثات السالم من خالل تدابري بناء
الثقة لتمهيد الطريق لسالم شامل

ىف  9ديسمرب ،2013رئيس الوساطة املشرتكةلإلتحاد األفريقي و األمم املتحدة واملمثل الخاص
لليوناميد محمد بن شمباس يلقي الكلمة اإلفتتاحية يف ورشة إستكشاف السبل لتنفيذ السالم
الشامل يف دارفور .تصوير ألربت غونزاليس فران ،اليوناميد

املشرتك يف البحث عن سالم شامل
وعادل ودائم.
وأعربت الحركتان يف بيانهام وأكدتا عىل التزامهام باحرتام وتعزيز
املشرتك عن تقديرهام للجهود مبادئ القانون اإلنساين الدويل
الدؤوبة التي بذلها كبري الوسطاء وحقوق اإلنسان.

اليوناميد حتتفل باليوم العاملي حلقوق اإلنسان يف دارفور

يف  10ديسمرب ىف شامل دارفور ،ممقل يقدم عرضاً درامياً مبعسكر السالم للنازحني أثناء
اإلحتفال بيوم حقوق اإلنسان.تصوير حامد عبد السالم

فى

 10ديسمرب - 2013
شاركت بعثة االتحاد
األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور
(اليوناميد) ومن خالل قسم االتصال
املجتمعي يف االحتفاالت التي أقيمت
يف جميع أنحاء العامل مبناسبة اليوم
العاملي لحقوق اإلنسان والذي
يحتفل به يف  10ديسمرب من كل عام.

ىف الفارش بشامل دارفور نظمت
اليوناميد فعاليات هذا الحدث يف
معسكرالسالم للنازحني  ،بحضور
أكرث من  2.500شخصاً من مختلف
القطاعات مبن فيهم الطالب وقادة
املجتمع وأعضاء املجتمع املدين
وممثلني عن وزارة الرتبية والتعليم
بالوالية وقد إشتمل االحتفال عىل

برامج للعروض الدرامية واألغاين
والشعر لتعزيزحقوق اإلنسان
والسالم والتعايش.
خاطب االحتفال السيد أمادو
شور نائب رئيس قسم حقوق
اإلنسان باليوناميد الذي أكد عىل
أهمية اإلمتثال لحقوق اإلنسان
لضامن العدالة واملساواة لكل الناس
يف جميع أنحاء العامل ،وأكد شور
أن البعثة تعمل مع جميع أصحاب
املصلحة لتشجيع وحامية حقوق
اإلنسان.
وتحدث ىف االحتفال السيد
احمد حسن ،رئيس قسم حقوق
باليوناميد – قطاع الشامل ،وذكر
ممثل املفوض
بأعالن جنيف
السامي لحقوق اإلنسان عىل أهمية
إعالن فيينا وهي الوثيقة التي
بلورت مبدأ عاملية حقوق اإلنسان
وألزمت الدول بتعزيز وحامية
جميع حقوق اإلنسان لجميع الناس
برصف النظرعن نظمهم السياسية

واالقتصادية والثقافية.
يف السياق نفسه ،أشاد السيد
محمد عبد الرحيم ممثل وزارة
الرتبية والتعليم يف شامل دارفور
بدور اليوناميد يف تعزيز حقوق
اإلنسان من خالل جهودها التعاونية
مع الجهات املعنية مثل الحكومة
السودانية والناشطني يف مجال حقوق
اإلنسان لتعزيز وعي الناس بالقضايا
ذات الصلة بحقوق اإلنسان ،وقال
“نحن ممتنون لدور اليوناميد يف
تعزيز وتحسني حقوق اإلنسان”.
اشملت االحتفاالت يف نياال بوالية
جنوب دارفور والجنينة بوالية غرب
دارفورعىل قراءة رسائل بان يك مون
األمني العام لألمم املتحدة والسيدة
نايف بيالي رئيس مفوضية األمم
املتحدة العليا لحقوق اإلنسان كام
اشتملت عىل عروض موسيقية و
درامية سلطت الضوء عىل قضايا
محددة تتعلق بحقوق اإلنسان يف
مجتمعات دارفور.
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وسيط دارفور يلتقى نائب رئيس جنوب السودان والرئيس التشادى

زار

املمثل الخاص املشرتك
لليوناميد و كبري الوسطاء
املشرتك السيد محمد بن شمباس،
جوبا ،جنوب السودان خالل
الفرتة من  13وحتى  16نوفمرب
ليلتقى نائب الرئيس واين إيقا
ووزيرالدولة للشؤون الخارجية
ووزير شؤون األمن القومى،
كام قدم تنويرا ً خالل الزيارة
ألعضاء السلك الدبلومايس وعقد
مشاورات مع قيادة بعثة األمم
املتحدة يف جنوب السودان
الستكشاف سبل تعزيز تحقيق
التفويض الخاص بكل منهام.
وتأيت هذه الزيارة كجزء من
جولة أوسع تشمل عدد ا ً من
الدول املجاورة للسودان للتأكيد
عىل أهمية التعاون اإلقليمي يف

إيجاد تسوية للنزاع يف دارفور
ليس من أجل سكان دارفور
فحسب بل أيضا ألمن واستقرار
املنطقة بأرسها .ورصح شمباس
خالل الزيارة أن تحقيق سالم
مستدام يف دارفور هو أمر هام
لتحقيق االستقرار اإلقليمي ،وقال
إن السالم يف دارفور من شأنه
أن يفتح آفاقا جديدة للتنمية
املستقبلية والنمو االقتصادي مام
يعود بالنفع عىل كامل املنطقة
ا لفرعية .
وقال شمباس ’’نحن نُهنيء
الخرطوم وجوبا عىل حسن النوايا
والعالقات الطيبة التي قاما
بإرسائها والحفاظ عليها فيام بينهام
خالل األشهر القليلة املاضية ،و
ستسعى اليوناميد لتوطيد املودة

بني البلدين من أجل تحقيق
السالم واألمن يف دارفور”.
هذا وقال نائب الرئيس السيد
إيقا انه رحب بجهود السيد
شمباس الرامية اىل توسيع دائرة
الفرص لتعزيز الرشاكة فيام بني
السودان وجريانه ،وتحديد ا ً جنوب
السودان .كام أكد عىل دعم بالده
الكامل واملستمر للجهود التي
يبذلها املمثل الخاص املشرتك
وكبري الوساطاء املشرتك.
وىف زيارة إقليمية مامثلة ىف
 25نوفمرب  ،التقى السيد شمباس
الرئيس التشادى إدريس ديبي
ىف أنجمينا ليطلعه عىل األوضاع
األمنية ىف دارفور ،وقد تشارك مع
الرئيس الخطط الرامية إىل إرشاك
الحركات غري املوقعة يف أديس

أبابا ،أثيوبيا ،ىف ديسمرب املقبل.
كام طلب شمباس دعم الرئيس
النضامم الحركات غري املوقعة.
ورصح الرئيس ديبي بأن السالم
يف دارفور يعد أمرا ً أساسياً لألمن
االقليمي ،واشار إىل أن الرصاع
قد ترتبت عليه عواقب إجتامعية
وإقتصادية خطرية عىل تشاد.
وأعرب عن أسفه بشأن تدهور
الوضع األمني يف دارفور الذي
أدى إىل إيقاف عودة الالجئني
يف تشاد إىل دولتهم وإىل إيقاف
عودة النازحني إىل ديارهم.
وأبلغ الرئيس التشادي املمثل
الخاص املشرتك أن عىل املجتمع
الدويل أن يكون اكرث انخراطاً يف
عملية السالم ،وأثنى عىل جهوده،
مؤكد ا ً له دعم تشاد وتعاونها.

اليوناميد والشرطة السودانية تقويان أواصر التعاون بينهما

يف  27نوفمرب  2013يف الخرطوم ،السودان ،نائب املمثل الخاص املشرتك السيد جوزيف موتابوبا ،يلقي كلمته اإلفتتاحية يف الورشة االسرتاتيجية
التي عقدت بهدف تقوية التعاون بني اليوناميد والرشطة السودانية .تصوير غيومار باو سوليه ،اليوناميد.

نظمت

اليوناميد و الرشطة
السودانية ورشة عمل
بالخرطوم ،يف  27نوفمرب  ،2013ملناقشة
مذكرة التفاهم املوقعة بينهام يف أغسطس
.2013
وقد حرض الورشة حوايل  100من
ضباط الرشطة من الجانبني.
وقد أوضح السيد جوزيف موتابوبا،

نائب املمثل الخاص املشرتك ،يف كلمته
اإلفتتاحية أن رشطة اليوناميد تساعد
يف بناء قدرات الرشطة السودانية يف
دارفور ،مبا يف ذلك من خالل ترويج
القيم الدميقراطية وسيادة حكم
القانون وإحرتام حقوق اإلنسان.
وقال السيد موتابوبا “من الرضوري
إحرتام القانون والنظام واملحافظة

عليهام ،وأن يظل النظام الشرُ َطي
مؤسسة مهمة يف جهودنا لبناء مجتمع
قائم عىل سيادة القانون”.
وأضاف “لهذا من الرضوري أن يتم
التخطيط له بشكل سليم وتقويته
لتمكينه من اإلستجابة لحاجة
املجتمع”.
وحرض املناسبة السيد إبراهيم

محمود حامد وزير الداخلية
السوداين ،والذي قال إن الهدف هو
تحقيق السالم واإلستقرار يف دارفور
وإن دور اليوناميد هو املساعدة يف
تحقيقه.
وأضاف “ال ميكن تحقيق السالم
من خالل زيادة أعداد الجنود ورجال
الرشطة  ،ولكن من خالل جعل السالم
ثقافة”.
وأكدت السيدة هيسرت برناس،
مفوضة الرشطة باليوناميد عىل أهمية
التوقيع عىل مذكرة التفاهم األوىل بني
اليوناميد والرشطة السودانية ،وقالت
“إذا عملت اليوناميد ورشيكتها،
الرشطة السودانية معا ،فيمكنهام
إحداث تغيري أفضل لصالح أهل
دارفور”.
وناقش املشاركون يف الورشة ،خالل
الورشة ،أهمية تعزيز بناء قدرات
الرشطة السودانية وحامية املجتمعات
يف دارفور والتنسيق الفعال فيام
يتعلق مببادرات الرشطة املجتمعية.
ويتوقع ان تشكل مخرجات هذه
الورشة أساسا لوضع إسرتاتيجية
مشرتكة.
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رئيس اليوناميد يحث زعماء القبائل على حل النزاعات سلميًا

يف  19نوفمرب  ،2013يف نياال جنوب دارفور ،عقد قسم الشؤون املدنية باليوناميد ورشة عمل هي الثالثة ضمن سلسلة مؤمترات ينظمها القسم
يف واليات دارفور الخمس للبحث عن حل للرصاعات القبلية يف املنطقة .تصوير حامد عبد السالم ،اليوناميد.

يف

 19نوفمرب  ،2013يف
مخاطبته ملا يقرب من
 200شخص من زعامء القبائل يف
جنوب دارفور أكد املمثل الخاص
املشرتك لليوناميد السيد محمد بن
شمباس عىل الحاجة لتبني مبدأ
حل النزاعات من خالل الحوار

واملفاوضات وغريها من الوسائل
السلمية وتفادي تكرار نفس األمناط
التي سببت املعاناة يف املنطقة.
وقد التقى املمثل الخاص املشرتك
بزعامء القبائل يف املؤمتر الذي ُعقد
يف نياال واستمر ليومني ملناقشة
األسباب الجذرية للرصاع القبيل

واقرتاح الحلول املمكنة من أجل
تعايش سلمي مستدام يف املنطقة.
ويف معرض كلمته يف الجلسة
االفتتاحية للمؤمتر ،التي حرضها
السيد مهدي محمد بوش نائب
وايل والية جنوب دارفور “بعد
عرش سنوات من الرصاع والكثري من

عقد مؤمتر حول إدارة األراضي واملوارد الطبيعية

ىف  20نوفمرب  2013ىف الخوطوم ،السودان ،عقدت اليوناميد ومفوضية األراىض بدارفور
مؤمترا ً حول إدارة األراىض واملوارد الطبيعية بدارفور .وقد ترأس املؤمتر املمثل الخاص
املشرتك لليوناميد محمد بن شمباس (شامل) ورئيس السلطة اإلقليمية لدارفور التجاين
سييس .تصوير حامد عبدالسالم ،اليوناميد.

فى

 20نوفمرب ،2013يف
الخرطوم ،السودان،
ناقش املشاركون يف مؤمتر حول دور
مفوضية أرايض دارفور يف إدارة األرض
واملوارد الطبيعية أثر استخدامات
األرايض عىل التنمية املستدامة.

وخاطب امللتقى ،الذي نظمته
مفوضية أرايض دارفور واليوناميد،
رئيس اليوناميد السيد محمد بن
شمباس ورئيس السلطة اإلقليمية
لدارفور السيد التجاين سييس.
وحرض املؤمتر أكرث من 120

شخصاً ،منهم خرباء فنيون من
وزارات التخطيط واألرايض والبيئة
والزراعة والرثوة الحيوانية وممثلون
عن الهيئات الدبلوماسية والدول
املانحة وأساتذة جامعات وأكادميون
وممثلون عن واليات دارفور الخمس،
عالوة عىل وكاالت األمم املتحدة.
ويف كلمته اإلفتتاحية ،أشار
رئيس اليوناميد إىل العالقة الحيوية
بني إدارة املوارد وبناء السالم .وقال
إن لإلدارة الجيدة للموارد الطبيعية
أثر مبارش عىل سبل كسب املعيش
والغذاء وتخفيف وطأة الفقر.
وقال السيد شمباس “عىل إدارة
املوارد الطبيعية وإستصالح األرايض
ضامن أن األشخاص املستبعدون
تقليدياً عن ملكية األرايض والوصول
إليها يحق لهم اآلن قانوناً متلك
األرايض والوصول إليها ووراثتها.

املعاناة ،ينبغي أن يكون األمر قد
أصبح واضحاً للجميع أنه ال ميكن
أن يكون هناك حالً عسكرياً ناجعاً
للرصاع يف دارفور”.
وعرب رئيس اليوناميد عن أسفه
لتدهور الوضع األمني  يف دارفور يف
األشهر القليلة املاضية قائالً “اندلعت
الرصاعات بني القبائل التي تعايشت
سلمياً ملئات السنني واألمر املقلق
حقاً هو شدة ورضاوة هذه الرصاعات
واإلرتفاع الكبري يف عدد الضحايا”.
و أعرب السيد شمباس عن قلقه إزاء
العنف القبيل الذي أثر عىل السكان
املدنيني وساهم يف زيادة عدد
النازحني يف املعسكرات املختلفة يف
جميع أنحاء دارفور وأضاف قائالً “من
الواضح أيضا أن اإلشتباكات العرقية
ساهمت يف استمرار انعدام األمن
وتدهور الوضع اإلنساين يف دارفور”.
يُعد هذا املؤمتر  الثالث ضمن
سلسلة مؤمترات ينظمها قسم
الشؤون املدنية باليوناميد يف واليات
دارفور الخمس للبحث عن حل
للرصاعات القبلية يف املنطقة.

ويف هذا السياق ،تكون النساء
وخاصة األرامل منهن بحاجة اىل
أن يُعرتف رسمياً بحقهن يف متلك
األرايض والوصول إليها ووراثتها،
حيث أن النساء ،يف كثري من
األحيان ،هن الاليئ يكدحن يف فالحة
األرض إلنتاج الغذاء”.
وقال املمثل الخاص املشرتك
إن هذا املؤمتر هو جهد مهم
للعمل عىل اإلجراءات الالزمة
لحل الرصاعات املتعلقة باألرايض.
ويف ختام املؤمتر ،اتفق املشاركون
عىل عدة توصيات ،وهي مراجعة
نظم ملكية األرايض وتعزيز الوعي
حول األستخدام السليم لألرايض
وتطوير قاعدة بيانات شاملة باملوارد
الطبيعية وإستخدامات األرايض،
كذلك النظر بعمق يف األسباب
الجذرية للرصاع يف دارفور.
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بعثة االحتاد األفريقي واألمم املتحدة في دارفور

مهاجمة قافلة لليوناميد بشمال دارفور ومقتل أحد جنود حفظ السالم

فى

 24ن��وف��م�بر ،2013
تعرضت قافلة تابعة
لليوناميد لهجوم من قبل جامعة
مسلحة مجهولة ال��ه��وي��ة عىل
الطريق بني كبكابية ورسف عمرة
بشامل دارفور.
وأصيب جندي روان��دي بطلق
ن��اري أثناء الهجوم وت��ويف الحقاً

مبستشفى البعثة يف كبكابية متأثر ا ً
بجراحه .وقد اختطفت املجموعة
التي نفذت الهجوم إحدى سيارات
اليوناميد.
وأدان السيد محمد بن شمباس،
املمثل الخاص املشرتك لليوناميد
بشدة هذا الهجوم.
وأش����ار إىل أن ه���ذا العمل

الشائن قد تسبب يف مقتل أحد
حفظة السالم من رواندا ما رفع
عدد حفظة السالم الذين قتلوا
هذا العام لوحده ،2013 ،إىل 14
قتيال .وأضاف السيد شمباس قائالً
“هذه قطعاً جرمية ضد اإلنسانية
أرتكبت من قبل أفراد متهورين،
وأدعو مرة أخرى حكومة السودان

للترصف بحزم ورسع��ة لتقديم
املعتدين اىل العدالة».
وق��دم املمثل الخاص املشرتك
لليوناميد أح��ر ت��ع��ازي��ه ألرسة
حافظ السالم القتيل وللكتيبة
الرواندية ولحكومة رواندا التي
اش��ار إىل إنها أسهمت بقوة يف
عمليات البعثة.

حفظة سالم اليوناميد يوفرون الرعاية الطبية للنازحني بشرق دارفور

ىف  20نوفمرب  ،2013ىف لبدو ،حفطة السالم التابعني لليوناميد من نيجرييا يسجلون السكان املحليني باملوقع امليداين لليوناميد قبيل تلقيهم العالج من الفريق الطبي .منذ أبريل  ،2013يرتاد
عيادة اليوناميد للعالج حواىل  200مريض أسبوعياً ،معظمهم من النساء و األطفال .تصوير الربت غونزاليس فران ،اليوناميد.

يتلقى

اآلالف من النازحني
الحامية والرعاية
الطبية من اليوناميد منذ أبريل ، 2013
يف أعقاب قتال دار بني القوات املسلحة
السودانية وإحدى الحركات املسلحة ما
أجربهم عىل الفرار من ديارهم يف لبدو
برشق دارفور.
كام تم خ�لال اإلشتباكات نهب
وت��دم�ير ال��س��وق الرئيىس بالقرية
إضافة اىل معدات املدارس التسع و
املركز الصحي .وقد نزح حوايل 29
ألف نسمة من لبدو والقرى املجاورة
لها إىل عدد من معسكرات النازحني

يف جنوب وشامل ورشق دارفور كام
لجأ عدة آالف منهم إىل جوار موقع
الفريق امل��ي��داين لليوناميد بتلك
املنطقة .وي��رت��اد عيادة اليوناميد
التي ت�شرف عليها كتيبة نيجريية
حوايل  200مريض أسبوعياً ،معظمهم
من النساء واألطفال.
باإلضافة اىل معالجة اصابات
املالريا ،والتايفويد ،ون��زالت الربد،
والزكام ،والجروح ،واإلسهاالت ،وسوء
التغذية ،والتهابات العيون ،ساعد
الفريق الطبي يف ح��االت ال��والدة
وقدم الرعاية للحوامل الاليئ تعرضن
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ملتاعب يف الحمل.
وقال املالزم ماثيو قوون ،طبيب
اليوناميد يف لبدو “نعمل كل ما يف
وسعنا ،يف حدود إمكانياتنا ومواردنا
امل��ح��دودة ،ملساعدة ه��ؤالء الناس
وإن��ق��اذ حياتهم ونناشد ال��وك��االت
اإلنسانية بشدة لتوفري اإلسناد الالزم،
خاصة األدوية لألطفال والحوامل”.
وت��واص��ل اليوناميد إتصاالتها
ب��وك��االت األم��م املتحدة وال��وك��االت
اإلنسانية الدولية األخ���رى لتوفري
املعونات التي يحتاجها أهل لبدو
بشدة .ويف  20نوفمرب  ،2013قامت

البعثة بتسهيل إيصال إمدادت طبية
وفرتها منظمة الصحة العاملية .وقد
عمل الهالل األحمر السوداين ،بدعم
لوجستي من اليوناميد ،عىل افتتاح
مركز طبي مؤقت باملنطقة.
ويف اطار استمرار البعثة يف بذل
كل ما يف وسعها لحامية املدنيني ودعم
املجتمع اإلنساين لإليفاء مبتطلبات
النازحني يف دارفور ،عززت اليوناميد
دورياتها األمنية كام تعمل عىل تسيري
دوري��ات منتظمة للنازحني ،خاصة
للنساء الاليئ يخرجن من املعسكرات
بحثاً عن املاء والحطب.
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