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ديسمرب الفاشر    17  ،

ُعقد   -   2013

تنفيذ  متابعة  للجنة  السابع  االجتامع 

وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور مبدينة 

الفارش، بشامل دارفور يوم 16 ديسمرب 

منذ  املحرز،  التقدم  ملناقشة   2013

العام  السابق يف سبتمرب من  اإلجتامع 

تنفيذ  تواجه  التي  والتحديات  املايض، 

مقررات وثيقة الدوحة.

بن  أحمد  معايل  اإلجتامع  ترأس 

رئيس  نائب  محمود،  آل  عبدالله 

وحرضه  قطر،  بدولة  الوزراء  مجلس 

الدكتور  السودان  لحكومة  ممثالً 

برئاسة  الدولة  أمني حسن عمر، وزير 

التحرير  حركة  وممثل  الجمهورية 

السييس،  التيجاين  الدكتور  والعدالة 

كام  لدارفور،  االقليمية  السلطة  رئيس 

مثل حركة العدل واملساواة- السودان 

 ، أرباع  محمد  سليامن  التوم  السيد 

اإلتحاد  من  لكل  ممثلني  إىل  إضافة 

وجامعة  األورويب  واإلتحاد  اإلفريقي 

والصني  وتشاد  وكندا  العربية  الدول 

واململكة  واليابان  وفرنسا  ومرص 

ومثل  املتحدة  والواليات  املتحدة 

املشرتك  الخاص  املمثل  اليوناميد 

يف  املتحدة  واألمم  اإلفريقي  لإلتحاد 

الدكتور  املشرتك،  الوسيط  دارفور، 

محمد بن شمباس.

املشرتك  الخاص  املمثل  وأشار 

يف  املتحدة  واألمم  األفريقي  لإلتحاد 

الدكتور  املشرتك،  الوسيط  دارفور، 

يف  اإلعالم  وسائل  إىل  متحدثاً  شمباس، 

أعقاب اإلجتامع، إىل أن اإلتفاق املربم يف 

20 نوفمرب 2013 بني حكومة السودان 

تنفيذ  بشأن  والعدالة  التحرير  وحركة 

خطوة  يعد  النهائية،  األمنية  الرتتيبات 

إيجابية لألمام يف سبيل تنفيذ مقررات 

وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور. وقال 

إن اإلتفاق يرمي إىل تيسري إدماج مقاتيل 

السودانية  النظامية  القوات  يف  الحركة 

نزع  عملية  يف  مشاركتهم  إىل  إضافة 

السالح والترسيح وإعادة الدمج.

إىل  املشرتك  الوسيط  أشار  كذلك 

قرب البدء يف تنفيذ 315 مرشوع تنموي 

وفق ماجاء يف إسرتاتيجية تنمية دارفور 

مكاسب  تحقيق  نحو  إيجايب  كتطور 

عن  وأعرب  دارفور.  لشعب  السالم 

متنياته يف أن يحقق التحاق حركة العدل 

واملساواة- السودان بالركب زخامً يدفع 

نحو تنفيذ أحكام وثيقة الدوحة.

عن  إحاطة  شمباس  دكتور  وقدم 

جهوده الرامية إىل إرشاك الحركات غري 

املوقعة يف املفاوضات عىل أساس وثيقة 

الدوحة. مشرياً يف هذا الصدد إىل الورشة 

املشرتكة  الوساطة  نظمتها  التي  الفنية 

للتنمية  الحكومية  الهيئة  بالتعاون مع 

)إيقاد( يف أديس أبابا، والتي أكدت فيها 

التفاوضية  بالعملية  التزامها  الحركات 

استعدادها  عن  وأعربت  السياسية 

لوقف العدائيات ألسباب إنسانية.

مجلس  رئيس  نائب  أكد  ذلك  إىل 

عبدالله  بن  أحمد  القطري،  الوزراء 

بتنمية  قطر  دولة  إلتزام  محمود،  آل 

دارفور ودعمها ملشاريع التعايف املبكر 

باإلقليم، ذاكراً يف هذا الصدد “من املهم 

جداً املحافظة عىل النسيج االجتامعي 

إضافة إىل العملية السياسية.”

الوزراء  رئيس مجلس  نائب  وأشار 

التي  العوامل  أحد  أن  إىل  القطري 

الدوحة  وثيقة  مقررات  تنفيذ  أبطأت 

يف  دارفور  يف  األمن  إنعدام  تزايد  هو 

القبلية  النزاعات  اندالع موجة  أعقاب 

يف العام 2013.

الحوار  مسهلو  تبنى  ذلك،  قٌبيل 

قطر  دولة  وهم  الداخيل  الدارفوري 

ىف  واليوناميد  اإلفريقي  واإلتحاد 

إسرتاتيجية  إجتامعهم يف 15 ديسمرب، 

وخارطة طريق لعقد الحوار الدارفوري 

الدوحة  إتفاقية  نصت  كام  الداخيل 

للسالم يف دارفور.

جلنة املتابعة تشري إىل التقدم احملرز والتحديات التي تواجه الوثيقة

نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود واملمثل الخاص املشرتك لليوناميد محمد بن شمباس يتحدثان لإلعالم يف املؤمتر 

الصحفي عقب اإلجتامع السابع للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور مبقر رئاسة البعثة بالفارش. تصوير الربت غونزاليس فران، اليوناميد.

ديسمرب الفاشر    18  ،

2013  – رحب 

الخاص  املمثل  شمباس،  بن  محمد 

املشرتك لبعثة اإلتحاد األفريقي و األمم 

بالقرار  )اليوناميد(  دارفور  يف  املتحدة 

تحرير  جيش  حركة  إتخذته  الذي 

تجنيد  بحظر  مناوي  مني   / السودان 

وإستخدام األطفال يف صفوفها.

“إن  املشرتك  الخاص  املمثل  وقال 

اليوناميد تقدر التزام حركة جيش تحرير 

السودان/ مني مناوي ومتسكها بالقوانني 

الدولية بشأن حامية األطفال  واملبادئ 

إرشاك  “إن  قائالً  وأردف  العنف”.  ضد 

يشكل  املسلحة  النزاعات  يف  األطفال 

جرمية خطرية تهدد ليس فقط حياتهم 

تؤثر سلبا عىل مستقبلهم  وإمنا سوف 

ومستقبل مجتمعاتهم.”

أصدره  الذي  القيادي  األمر  ويأيت 

رئيس حركة جيش تحرير السودان/ مني 

عمل  ورشة  يف  مشاركته  عقب  مناوي 

حول السالم واألمن يف دارفور عقدت يف 

أديس أبابا باثيوبيا خالل الفرتة من 9 اىل 

11 ديسمرب نظمها كل من فريق دعم 

الوساطة املشرتك التابع لإلتحاد االفريقي 

واألمم املتحدة والهيئة الحكومية املشرتكة 

للتنمية )اإليقاد(. حيث ناقشت الورشة 

اإلنساين  بالقانون  الصلة  ذات  القضايا 

الدويل وحقوق اإلنسان.

 رئيس اليوناميد يرحب بقرار حركة جيش حترير السودان / مني مناوي بحظر 
جتنيد األطفال



شامل  سالم  عن  البحث  يف  املشرتك 

وتعزيز  باحرتام  التزامهام  عىل  وأكدتا 

الدويل  اإلنساين  القانون  مبادئ 

وحقوق اإلنسان.

بعثة االحتاد األفريقي واألمم املتحدة في دارفورالعدد       •        ديسمبر 90182013

ديسمرب أديس   12 أبابا، 

د.  قال   -  2013

محمد بن شمباس كبري الوسطاء املشرتك 

لإلتحاد االفريقي واألمم املتحدة لدارفور، 

التي  العمل  ورشة  ر  ويقدِّ ن  يثمِّ بإنه 

استمرت ملدة 3 أيام حول السالم واألمن 

أبابا،  أديس  يف دارفور والتي عقدت يف 

اثيوبيا، مبشاركة اثنتني من الحركات غري 

املوقعة هام حركة جيش تحرير السودان 

العدل  وحركة  ميناوي  ميني  فصيل 

واملساواة فصيل جربيل إبراهيم.

مرحب  بأنه  شمباس  د.  وقال 

يف  قدماً  للميض  املشاركني  باستعداد 

وتفاوضية  سلمية  تسوية  إىل  التوصل 

للرصاع. وقال “نحن مستعدون ملواصلة 

غرياملوقعة  الحركات  جميع  مع  العمل 

السالم  عملية  اىل  إنضاممها  لحني 

دارفور.”  يف  للرصاع  دائم  حل  وإيجاد 

وأردف قائالً “أن السبيل الوحيد للميض 

العنف.”  وليس  الحوار  عرب  هو  قدماً 

وقد شارك يف تنظيم ورشة العمل التي 

ديسمرب،   11 يف  فعالياتها  اختتمت 

املشرتك  الوساطة  دعم  فريق  من  كل 

املتحدة  واألمم  اإلفريقي  لإلتحاد 

للتنمية  املشرتكة  الحكومية  والهيئة 

مناقشة  إىل  هدفت  وقد  )االيقاد(، 

اإلنساين  بالقانون  املتعلقة  القضايا 

الدويل وحقوق اإلنسان.

فصيال  أكد  صحفي،  ترصيح  يف 

جربيل )حركة العدل واملساواة( ومني 

السودان(  تحرير  جيش  )حركة  مناي 

مواتية  بيئة  خلق  أهمية  عىل 

ملحادثات السالم من خالل تدابري بناء 

شامل  لسالم  الطريق  لتمهيد  الثقة 

وعادل ودائم.

بيانهام  يف  الحركتان  وأعربت 

للجهود  تقديرهام  عن  املشرتك 

الوسطاء  كبري  بذلها  التي  الدؤوبة 

ىف 9 ديسمرب 2013، رئيس الوساطة املشرتكة لإلتحاد األفريقي واألمم املتحدة واملمثل الخاص 

لليوناميد محمد بن شمباس يلقي الكلمة اإلفتتاحية يف ورشة إستكشاف السبل لتنفيذ السالم 

الشامل يف دارفور. تصوير ألربت غونزاليس فران، اليوناميد

كبري الوسطاء املشرتك يشيد برغبة احلركات يف الدخول يف حمادثات السالم

اليوناميد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي تنظمان دورة تدريبية إلكساب 
السجناء مهارات

السيد،  الحفل  يف  تحدث  كام 

األمم  برنامج  ممثل  ليكر،  كريستوفر 

املرشوع  “هذا  قائالً  اإلمنايئ  املتحدة 

هو فرصة للنزالء لبدء حياة جديدة مع 

أرسهم” مشريا اىل أن تأثري هذا املرشوع 

السجناء  فقط  ليس  ليشمل  ميتد 

أنفسهم ولكن ليشمل املجتمعات التي 

سيعودون اليها بعد إكامل عقوبتهم.

دعم  يف  البعثة  نهج  من  وكجزء 

ذ قسم  السالم عىل املستوى املحيل، نفَّ

الدمج  وإعادة  والترسيح  السالح  نزع 

باليوناميد، ورش مامثلة يف جميع أنحاء 

دارفور. وباإلضافة إىل ذلك، عمل القسم 

عىل وضع اسرتاتيجية للحد من أعامل 

العنف والتي اتخذت عدة أشكال منها 

املرشوعات املجتمعية كثيفة العاملة.

املجتمعية  املشاريع  هذه  صممت 

الرامية  السودان  حكومة  جهود  لدعم 

املعرضني  الشباب  إحتياجات  ملعالجة 

الضعيفة  الفئات  من  وغريهم  للخطر 

النازحني.  ومعسكرات  املجتمعات  يف 

عىل  فقط  ليس  املشاريع  هذه  وتركز 

البنية  وتطوير  املهنية  املهارات  بناء 

يف  املصالحة  تعزيز  عىل  وإمنا  التحتية 

جميع أنحاء دارفور.

املرشوع فيام قدمت حكومة السودان 

الدعم لتمكني النزالء حتي ال يعودوا اىل 

موظفو  الربنامج  قاد  الجرائم.  إرتكاب 

وإعادة  الترسيح  السالح  نزع  قسم 

الرشطة  وقامت  باليوناميد  اإلدماج 

السودانية بإجراء التدريب.

متحدثا يف حفل التخرج أشار السيد 

أدرميي أدكويا، رئيس قسم نزع السالح 

إىل  باليوناميد  الدمج  وإعادة  الترسيح 

يصادف  التدريبية  الدورة  إستكامل  أن 

املهنية  املهارات  ورش  أكرب  أحد  نهاية 

التي نفذت يف السجون بدارفور. وقال 

النزالء”  دمج  بإعادة  نؤمن  “نحن 

زاد  قد  دارفور  يف  الرصاع  بأن  موضحاً 

قائالً  وأضاف  الجنوح.  معدالت  من 

حياة  لتغيري  أولوية  إعطاء  من  “البد 

عقب  عنهم  اإلفراج  بعد  النزالء  هؤالء 

قضاء عقوبتهم.”

17 ديسمرب 2013، أكمل نزالء يف 

يف  االتحادي  شاال  سجن  يف 

الفارش بوالية شامل دارفور دورة تدريبية 

مهنية  مهارات  خاللها  اكتسبوا  مكثفة 

مختلفة يف مجاالت متعددة شملت اللحام 

ورشتني  يف  الكهربائية  واألعامل  والبناء 

جديدتني شيدتهام اليوناميد مؤخراً.

مع  بالتعاون  اليوناميد  نفذت 

هذا  االمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج 

يف 17 ديسمرب 2013، املطربة املحلية ماجدة مويس تغني للنزالء وضباط الرشطة أثناء االحتفال بتخريج السجناء من دورة التدريب املكثف 

الكتساب املهارات بسجن شاال الفدرايل بالفارش، شامل دارفور. تصوير ألربت غونزاليس فران، اليوناميد.



بعثة االحتاد األفريقي واألمم املتحدة في دارفور 90182013العدد       •        ديسمبر

- فى   2013 ديسمرب   10

االتحاد  بعثة  شاركت 

دارفور  يف  املتحدة  واألمم  األفريقي 

االتصال  )اليوناميد( ومن خالل قسم 

املجتمعي يف االحتفاالت التي أقيمت 

اليوم  مبناسبة  العامل  أنحاء  جميع  يف 

والذي  اإلنسان  لحقوق  العاملي 

يحتفل به يف 10 ديسمرب من كل عام.

نظمت  دارفور  بشامل  الفارش  ىف 

يف  الحدث  هذا  فعاليات  اليوناميد 

بحضور  للنازحني،  معسكرالسالم 

مختلف  من  شخصاً   2.500 من  أكرث 

وقادة  الطالب  فيهم  مبن  القطاعات 

املدين  املجتمع  وأعضاء  املجتمع 

والتعليم  الرتبية  وزارة  عن  وممثلني 

عىل  االحتفال  إشتمل  وقد  بالوالية 

اإلنسان حلقوق  العاملي  باليوم  حتتفل  دارفور  يف  اليوناميد 
واألغاين  الدرامية  للعروض  برامج 

اإلنسان  حقوق  لتعزيز  والشعر 

والتعايش. والسالم 

أمادو  السيد  االحتفال  خاطب 

حقوق  قسم  رئيس  نائب  شور 

عىل  أكد  الذي  باليوناميد  اإلنسان 

اإلنسان  لحقوق  اإلمتثال  أهمية 

لكل  واملساواة  العدالة  لضامن 

وأكد  العامل،  أنحاء  جميع  يف  الناس 

جميع  مع  تعمل  البعثة  أن  شور 

وحامية  لتشجيع  املصلحة  أصحاب 

اإلنسان. حقوق 

السيد   االحتفال  ىف  وتحدث 

حقوق   قسم  رئيس  حسن،  احمد 

وذكر  الشامل،  قطاع   – باليوناميد 

املفوض  ممثل  جنيف   بأعالن 

أهمية  عىل  اإلنسان  لحقوق  السامي 

التي  الوثيقة  وهي  فيينا  إعالن 

اإلنسان  حقوق  عاملية  مبدأ  بلورت 

وحامية  بتعزيز  الدول  وألزمت 

الناس  لجميع  اإلنسان  حقوق  جميع 

السياسية  نظمهم  عن  النظر  برصف 

والثقافية. واالقتصادية 

السيد  أشاد  نفسه،  السياق  يف 

وزارة  ممثل  الرحيم  عبد  محمد 

دارفور  شامل  يف  والتعليم  الرتبية 

حقوق  تعزيز  يف  اليوناميد  بدور 

التعاونية  اإلنسان من خالل جهودها 

الحكومة  مثل  املعنية  الجهات  مع 

السودانية والناشطني يف مجال حقوق 

بالقضايا  الناس  وعي  لتعزيز  اإلنسان 

وقال  اإلنسان،  بحقوق  الصلة  ذات 

يف  اليوناميد  لدور  ممتنون  “نحن 

تعزيز وتحسني حقوق اإلنسان.”                                                      

نياال  يف  االحتفاالت  اشملت 

بوالية  والجنينة  دارفور  بوالية جنوب 

بان  رسائل  قراءة  دارفورعىل  غرب 

املتحدة  لألمم  العام  األمني  مون  يك 

مفوضية  رئيس  بيالي  نايف  والسيدة 

اإلنسان  لحقوق  العليا  املتحدة  األمم 

موسيقية  عروض  عىل  اشتملت  كام 

قضايا  عىل  الضوء  سلطت  ودرامية 

يف  اإلنسان  بحقوق  تتعلق  محددة 

مجتمعات دارفور.

يف 10 ديسمرب ىف شامل دارفور، ممثل يقدم عرضاً درامياً مبعسكر السالم للنازحني أثناء اإلحتفال 

بيوم حقوق اإلنسان. تصوير حامد عبد السالم، اليوناميد.

يف   2013 ديسمرب   14 يف 

للنازحني،  شوك  أبو  معسكر 

باليوناميد  الرشطة  مستشارة 

تنسيق  عن  املسؤولة 

النسائية،  الرشطة  شبكة 

اقبل،  فارخانده  السيدة 

مركز  افتتاح  احتفال  تحرض 

للتسوق.  النسوي  الرحمة 

بجهود  املركز  هذا  بني 

النسوية  للرشطة  شخصية 

املركز  هذا  يدار  باليوناميد. 

يصنعن  إمراة   100 بحواىل 

اليدوية  مصنوعاتهن  ويبعن 

ألربت  تصوير  للمجتمع. 

غونزاليس فران، اليوناميد.

افتتاح مركز 
الرحمة النسوي 

للتسوق بالفاشر



أفريقيا أقام  جنوب  من  السالم  حفظة 

األفريقي  اإلتحاد  ببعثة  العاملون 

فيهم  مبن  )اليوناميد(،  دارفور  يف  املتحدة  واألمم 

مفوضة الرشطة هيسرت بانرياس حفل تأبني بالفارش، 

أفريقيا  لجنوب  األسبق  للرئيس  دارفور،  شامل 

نيلسون مانديال الذي توىف ىف 5 ديسمرب 2013.

املمثل  نائب  املناسبة كل من  وقد حرض هذه 

لليوناميد جوزيف موتابوبا وكبار  الخاص املشرتك 

والرشطة  العسكريني  من  باليوناميد  املوظفني 

الشموع،  إضاءة  عىل  الحفل  واشتمل  واملدنيني، 

إلقاء الشعر عالوة عىل األغاين والرقصات الشعبية.

مانديال  الراحل  مآثر  السالم  حفظة  عدد  وقد 

الذى مل يقترص تأثريه عىل قطره فحسب، بل عىل 

العامل بأرسه.

مانديال نلسون  األسبق  أفريقيا  جنوب  رئيس  تؤبن  اليوناميد 

بعثة االحتاد األفريقي واألمم املتحدة في دارفور

facebook.com/UNAMID.arabic

twitter.com/unamidnews
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النساء الدارفوريات يتداولن حول قرار جملس األمن 1325

من شارك   50 من  أكرث 

النسوية  القيادات 

من مختلف مجموعات املجتمع املدين، 

املنظامت غري الحكومية، مجلس الوالية 

من  ممثالت  اىل  باإلضافة  الترشيعي 

الحكومة املحلية واليوناميد، شاركن يف 

اليوم املفتوح حول القرار 1325 ملجلس 

األمن التابع لألمم املتحدة.

التابع  األمن  مجلس  يقره  الذي  األول 

بصفة  يخاطب  الذي  املتحدة  لألمم 

ويركز  املرأة  عىل  الرصاع  أثار  خاصة 

ىف  للمرأة  املتساوية  املشاركة  عىل 

السالم  إحالل  اىل  الرامية  الجهود 

واألمن املستدامني.

وقد أتاح هذا الحدث الذي نظمته 

بعثة اإلتحاد األفريقي و األمم املتحدة 

التابع  األمن  مجلس  قرار  يعترب 

لألمم املتحدة الذى أعتمد يف باإلجامع 

قانونياً  مرتكزاً   ،2000 أكتوبر   31 يف 

بأهمية  يقر  سياسيا  إطاراً  و  مهامً 

يف  النوع  حيث  من  املرأة  إرشاك 

التخطيط  السالم،  مفاوضات  عمليات 

السالم يف  بناء  السالم،  اإلنساين، حفظ 

القرار  وهو  الحكم.  و  الرصاع  أعقاب 

مع  بالتضامن  دارفور)اليوناميد(  ىف 

الفرصة  دارفور  شامل  والية  حكومة 

مجال  يف  أحرز  الذي  التقدم  ملراجعة 

املستقبلية  والرؤى  القرار  نص  تنفيذ 

اىل جانب العقبات التي تعرض املرأة.

ركزت  الحضور  مخاطبتها  خالل 

مختار  سلوى  الدكتورة  املرأة  ممثلة 

صالح عىل الدور املحوري الذي تلعبه 

املجتمع  يف  السالم  إحالل  يف  املرأة 

وإحداث اإلستقرار الدائم. 

كاريرا،  خديجاتو  اليوناميد،  ممثلة 

شددت عىل أهمية فهم النساء والرجال 

برفع  اليوناميد  التزام  وأكدت  للقرار 

الوعي إزاءه 

اىل   االخرون  املتحدثون  وأشار 

التقدم الذي أحرزته الوالية  والجهود 

خاصة   النساء  كل  بذلت الرشاك  التي 

الريفية،  املناطق  ىف  يقطن  الاليئ 

يف  للنساء  أكرث  مشاركة   عىل  وحثوا  

مثل هذه املنتديات و الورش لتحسني  

وادراكهن.  بصريتهن 

من   جملة  عن  الورشة  ومتخضت 

توفري  شملت  القيمة  التوصيات 

مفاهيم  يف  النساء  وإرشاك  األمن 

اىل  باالضافة  التقليدية  الوساطة 

املواقع  يف  النساء  عدد  زيادة 

القدرات. وبناء  القيادية 

يف 5 ديسمرب 2013 يف الفارش، شامل دارفور، موظفو اليوناميد، طالب ومواطنون من الفارش وما جاورها يف مسرية تضامنية لالحتفال بحملة الــ 16 
يوماً ملناهضة العنف ضد املرأة يف الحدث الذي نظمته وحدة إستشارية النوع االجتامعي باليوناميد لرفع الوعي حول العنف القائم عىل النوع 

اإلجتامعي. تصوير ألربت غونزاليس فران، اليوناميد.

يف 12 ديسمرب 2013، حفظة السالم باليوناميد يقومون مبراسم تذكارية عيل رشف الرئيس األسبق لجنوب أفريقيا نلسون مانديال، 
الذي تويف يف 5 ديسمرب 2013. تصوير شارون لوكونكا، اليوناميد.


