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بعثة االتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور

النشرة اإلخبارية لليوناميد
رئيس اليوناميد يلتقي بحركات دارفور المسلحة في كمباال

إلتقى

املمثل الخاص املشرتك
ورئيس الوساطة ببعثة
اإلتحاد االفريقي واألم��م املتحدة يف
دارفور ،محمد بن شمباس ،يف كمباال
بقيادات حركات دارف��ور غري املوقعة
عىل السالم  ،خالل زي��ارة اىل يوغندا
مدتها ثالثة أيام بدأت يف  10فرباير.
التقى املمثل ال��خ��اص املشرتك
بقيادات الحركات غري املوقعة عىل
السالم  ،حركة جيش تحرير السودان
 /عبد الواحد وحركة جيش تحرير
السودان  /مني مناوي إضافة اىل حركة
العدل وامل��س��اواة  /جربيل إبراهيم،
وذلك ملتابعة مخرجات الورشة الفنية
حول السالم واألمن يف دارفور والتي
ٌع��ق��دت يف أدي��س أب��اب��ا ،إثيوبيا يف
ديسمرب .2013
وقال السيد شمباس “أنا ُمتشجع
مبناقشايت مع الحركات وإعتباراتها
اإليجابية والحذرة إزاء دعوة الحكومة
للمصالحة وال��ح��وار الوطني .نحن
ك��وس��اط��ة ،س ٌنشجع كُ��ل األط���راف
عىل تحويل إش��ارات األم��ل ه��ذه اىل
خُطوات ملموسة نحو السالم يف دارفور
والسودان”.
كام التقى د .شمباس يف ٍ
وقت سابقٍ

يف  10فرباير  2014يف العاصمة اليوغندية كمباال املمثل الخاص املشرتك ورئيس الوساطة ببعثة اإلتحاد االفريقي واألمم املتحدة يف دارفور ،محمد
بن شمباس التقى بقيادات حركات دارفورغري املوقعة عىل السالم  ،خالل زيارة اىل يوغندا مدتها ثالثة أيام .تصوير لوس رمي ،اليوناميد.

خالل شهر ديسمرب  2013مبمثلني من
حركتي جيش تحرير السودان/مني مناوي
و العدل واملساواة/جربيل إبراهيم .حيث
قال د .شمباس خالل االجتامع أنه قد
ر َحب برغبة املشاركني للميض قدماً نحو
حل سلمي تفاويض للرصاع.
وق��ال “إن��ن��ا مستعدون ملواصلة

االت��ص��ال م��ع الحركات غ�ير املوقعة
من أجل انضاممهم إىل عملية السالم
وإيجاد حل مستدام للرصاع يف دارفور”.
وأضاف “السبيل الوحيد للميض قدما
هو الحوار ،وليس العنف”.
ش � َد دت حركتا العدل واملساواة
جربيل وجيش تحرير السودان/مني

مناوي يف بيانٍ صحفي عقب اجتامع
أديس أبابا عىل أهمية تهيئة الطريق
أمام سالمٍ شاملٍ وع��اد ٍل ومستدام.
ك�ما أع��رب��ت الحركتان يف بيانهام
املشرتك عن التزامهام باحرتام وتعزيز
م��ب��ادئ ال��ق��ان��ون ال���دويل االن��س��اين
وحقوق االنسان.

اليوناميد تنظم ورشة عمل حول النوع االجتماعي بجنوب دارفور

يف

فرباير  ،2014نظمت البعثة كيفية التعامل مع اإلستغالل.
ودعا السيد حسن خالل حديثه
املشرتكة لالتحاد األفريقي
واألمم املتحدة يف دارفور (يوناميد) الطالبات إىل القيام ب��دو ٍر فعال يف
بالتعاون مع منظمة العون الخريية مجتمعاتهن عرب نرش املعلومات عن
التطوعية ورشة عملٍ حول العنف قضايا ال��ن��وع االجتامعي والعنف
القائم عىل اس��اس النوع لطالبات القائم عىل أساس النوع.
وقال السيد عيىس النور ،ضابط
مدرسة عبدالحميد الثانوية مبنطقة
اإلم���ام ب��ال��ق��رب م��ن ن��ي��اال ،جنوب النوع باليوناميد خالل كلمته ،إن
دارف���ور .حيث اشتملت فعاليات إستشارية ال��ن��وع بالبعثة تعمل
الورشة عىل عرض مرسحي وأشعار جنباً اىل جنب مع املنظامت املحلية
من أجل تحديد ومعالجة القضايا
وأغاين طالبية.
وقدم السيد متوكل حسن ممثل املتعلقة بالنوع من خالل رفع الوعي
منظمة العون الخريية رشحاً ضافياً مبشاكل العنف القائم عىل اساس
خالل الورشة اشار فيه إىل أن الورشة النوع ومساعدة الرشائح الضعيفة.
تهدف إىل رفع الوعي بقضايا العنف
ن��ي��اب��ة ع��ن ال��ط��ال��ب��ات ،شكرت
القائم ع�لى أس��اس ال��ن��وع وتزويد الطالبة إنتصار موىس ،منظمة العون
الطالب مبعرفة عملية مبا يف ذلك الخريية غري الحكومية واليوناميد عىل

يف  6فرباير  2014يف اإلمام ،جنوب دارفور عقدت اليوناميد و منظمة العون الوطنية غري الحكومية ورشة
حول العنف القائم ضد النوع لطالبات مدرسة عبد الحميد الثانوية للبنات .تصوير سعيد سامل ،اليوناميد.

تنظيمهام للورشة وقالت إن مثل هذه
املساعي تعمل عىل رفع الوعي ليس

فقط حول القضايا التي تتعلق باملرأة
و إمنا املجتمع بأرسه.
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مؤتمر يهدف لفهم أفضل للصراعات القبلية في دارفور

إفتتحت

يف  6فرباير  2014برئاسة اليوناميد بالفارش ،شامل دارفور
املمثل الخاص املشرتك لليوناميد محمد بن شمباس
يتحدث اىل موظفي البعثة يف اإلجتامع الذي عقد لوضع
الخطوط العريضة لألهداف العملية للسنة املقبلة.
تصوير ألربت غونزاليس فران ،اليوناميد.

بعثة اإلتحاد األفريقي واألمم
املتحدة يف دارفور (اليوناميد)
بالتعاون مع معهد أبحاث ِ
السلم بجامعة الخرطوم
يف ي��وم  9ف�براي��ر م��ؤمت��را ً مل��دة يومني ح��ول فهم
الرصاعات القبلية يف دارفور.
حرض املنتدى الذي ُعقد يف الخرطوم ،حوايل مائة
شخص من أساتذة الجامعات واألكادمييني والناشطني
ال��دارف��وري�ين .رك��ز املؤمتر عىل القضايا الرئيسة
املتعلقة بأسباب وعواقب العنف القبيل يف دارفور
وكذلك املصالحة وسيقدم املشاركون توصيات عملية
حول أفضل السبل لحل هذه الرصاعات.
أشار املمثل الخاص املشرتك لبعثة األمم املتحدة
واإلتحاد األفريقي يف دارفور ،محمد بن شمباس ،يف
كلمته اإلفتتاحية أن العام املايض شهد عدد ا ً غري
متوقعة وغري مسبوقة من االشتباكات القبلية يف
جميع أنحاء دارفور .وقال“ :لقد أدى هذا اإلزدياد
املفاجئ يف الرصاعات القبلية العنيفة اىل تعقيد
إحتامالت التوصل لسالم دائم وإىل استقرار الوضع
املتأزم الذي طال أمده يف دارفور وأدى اىل تفاقم
انعدام األم��ن وخلق املزيد من الترشيد ورصف
اإلنتباه عن تنفيذ وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور

وأعاق كثريا ً الحوار الداخيل املنشود”.
وأوضح رئيس اليوناميد أن البعثة قدمت الدعم
اللوجستي لجهود حكومة ال��س��ودان والسلطة
اإلقليمية لدارفور إلنهاء القتال وتسهيل اتفاقات
ال��س�لام ب�ين القبائل املتحاربة .وق��ال“ :دشنت
اليوناميد أيضاً مؤمترات رئيسية يف الخرطوم ويف
والي��ات دارف��ور بحضور سكان دارف��ور من جميع
األطياف واإلنتامءات القبلية والسياسية لتعزيز
ثقافة السالم والتعايش السلمي بني املجتمعات”.
قال رئيس السلطة اإلقليمية لدارفور ،التجاين
سييس ،إن ال�صراع��ات القبلية ليست بجديدة
ولكنها تصاعدت بسبب اإلستقطاب اإلثني الحاد.
وأرجع أسباب اندالع بعض هذه الرصاعات القبلية
إىل صدامات عىل املوارد وملكية األرايض ،ولكن يف
رأيه ،تكمن املشاكل يف سوء إدارة املوارد الغنية
يف دارفور.
ورأى الدكتور سييس أنه للتوصل لحل ينبغي
الرتكيز عىل جمع األسلحة من القبائل وفرض سلطة
الدولة وتعزيز القوات النظامية جنباً إىل جنب
مع تنفيذ جميع توصيات املؤمترات وورش العمل
وإعادة هيكلة الحكم اإلتحادي.

اجتماع اآللية الثالثية يركز على نشر قوات ومعدات اليوناميد

أديس أبابا،

 2ف�ب�راي���ر
2 0 1 4م
– شكلت املخاوف بشأن التأخري يف
نرش القوات واملعدات لبعثة اإلتحاد
األفريقي واألم��م املتحدة يف دارفور
(اليوناميد) محور الرتكيز الرئيس
ملناقشات اإلج��ت�ماع ال��س��اب��ع عرش
آللية التنسيق الثالثية بشأن العملية
املختلطةُ .عقد اإلجتامع يف  2فرباير
مبقر اإلتحاد األفريقي يف أديس أبابا،
إثيوبيا ع�لى ه��ام��ش قمة اإلت��ح��اد
األفريقي.
اآلل��ي��ة الثالثية ال��ت��ي تتالف
م���ن م��م��ث��ل�ين ع���ن ال��ح��ك��وم��ة
ال��س��ودان��ي��ة واإلت��ح��اد األف��ري��ق��ي
واألم��م املتحدة ه��ي أداة تهدف
ملعالجة التحديات التي تقف أمام
التنفيذ الفعال لتفويض اليوناميد
ن��اق��ش امل��ش��ارك��ون يف االج��ت�ماع
انتشار قوات اليوناميد يف الوقت
الحايل والقضايا املرتبطة بتخليص
امل��ع��دات امل��م��ل��وك��ة ل��ل��ف��رق .تم

االت���ف���اق ب���أن ت��ع��م��ل ال��ح��ك��وم��ة
م���ع ال��ب��ع��ث��ة ل��ت��س��ه��ي��ل ت�سري��ع
ن�شر ق���وات ال��ي��ون��ام��ي��د لتجنب
ال��ث��غ��رات التشغيلية يف دارف��ور.
شملت امل��واض��ي��ع األخ��رى املهمة
التي نوقشت يف االجتامع ،إنعدام
ح��ري��ة ال��ح��رك��ة وت��ده��ور ال��وض��ع
األمني يف دارفور خالل عام 2013م
والذي يرجع إىل حد كبري للنزاعات
القبلية والعقبات الخطرية التي
وقفت أمام حامية املدنيني وايصال
املساعدات اإلنسانية.
رح��ب امل��ش��ارك��ون يف اإلج��ت�ماع
ب��ال��ت��ع��اون ب�ين ح��ك��وم��ة ال��س��ودان
واليوناميد عىل املستوى الفني الذي
يؤدي إىل حل القضايا العالقة مثل
التأشريات املعلقة والتخليص الجمريك
وتأجري األرايض.
ق���ال امل��م��ث��ل ال��خ��اص امل��ش�ترك
باليوناميد محمد بن شمباس يف هذا
السياق “لقد حسنت إجتامعات اآللية
الثالثية عىل املستوى العايل والفني،

إصدار الىوناميد  -شعبة االتصال واإلعالم
موقع الكتروني

http://unamid.unmissions.org

يف  10فرباير  2014يف الفارش ،شامل دارفور ،قوات اليوناميد ترافق قافلة من الشاحنات
التابعة لربنامج العذاء العاملي املتجهة اىل شنقل طوباية ،شامل دارفور ،لتوصيل املساعدات
امللحة اىل النازحني بتلك املنطقة .تصوير ألربت غونزاليس فران ،اليوناميد.

فعالية البعثة يف تنفيذ تفويضها.
نأمل يف أن نستمر يف العمل بشكل
وثيق مع الحكومة ونرحب بتعاونها
يف جميع مناطق العمليات”.
ت��رأس ال��وف��ود كل من السفري
رحمة الله محمد ع��ث�مان ،وكيل
وزارة الشؤون الخارجية السودانية

والسفري إسامعيل شريغوي ،مفوض
االتحاد األفريقي للسلم واألم��ن،
والسيد هرييف الدسو ،وكيل األمني
ال��ع��ام ل�لأم��م امل��ت��ح��دة لعمليات
حفظ السالم ،والسيدة أمرية حق،
وكيل األم�ين العام لألمم املتحدة
للدعم امليداين.
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