العدد  23 • 93فبراير 2014

بعثة االتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور

النشرة اإلخبارية لليوناميد
إنطالق عملية الحوار الجامع في دارفور

املمثل الخاص املشرتك ببعثة اليوناميد  ،محمد بن شمباس ،يخاطب املشاركني يف ورشة الحوار
والتشاور الداخىل يف دارفور والتي ٌعقدت يف  18فرباير بالفارش ،شامل دارفور .تصوير ألربت
غونزاليس فران ،اليوناميد.

يف

 18ف�براي��ر ، 2014إحتضنت
جامعة ال��ف��ارش ب��والي��ة شامل
دارف��ور إفتتاح ورشة عمل للتخطيط
آللية ال��ح��وار والتشاور ال��داخ�لي يف
دارف���ور ك��ج��زء رئ��ي��س م��ن العملية
السلمية املنصوص عليها يف وثيقة
الدوحة للسالم يف دارفور .حرض الورشة
أكرث من  60شخصاً من واليات دارفور
الخمس بهدف التداول حول إجراءات
إج��راء عملية الحوار والتشاور عىل
املستوى املحيل والواليئ والقومي.
تتضمن األه��داف الرئيسة للحوار
والتشاور الداخيل يف دارف��ور توطيد
السالم من خالل تعزيز الحوار وبناء
الثقة وتشجيع املصالحة والوحدة
خصوصاً وس��ط أه��ل دارف���ور ،وأهل
السودان بشكلٍ عام.

ويف معرض كلمته اإلفتتاحية يف
الورشة قال رئيس اليوناميد محمد بن
شمباس“ :أنتم رجال ونساء تتمتعون
بخربة واسعة وقد بذلتم الكثري من
الجهد والطاقة وال��وق��ت بحثاً عن
السالم الدائم واملستدام يف دارفور”.
وأض��اف“ :دعونا نغتنم هذه الفرصة
للتباحث حول كيفية بناء ثقافة السالم
والتعاون والتفاهم لتصبح جزء ا ً هاماً
من الحوار الوطني”.
م��ن ناحيته ،ق��ال م��دي��ر جامعة
ال��ف��ارش الدكتور عثامن عبد الجبار
عثامن أنه إذا تم استغالل الجهود التي
بذلتها الحكومة السودانية واليوناميد
وغريهام من األطراف بشكل جيد ،فإنها
ميكن أن تؤدي إىل تحقيق سالم مستدام
يف دارفور .وقال الدكتور عثامن“ :نحن

سعداء ومتفائلون بأن بشائر السالم
قد باتت قريبة نتيجة للجهود الكبرية
املبذولة .وأضاف“ :األمر األكرث أهمية
ليس فقط تحقيق السالم ولكن أيضاً
جعله سالماً دامئاً ومستداماً”.
من املتوقع تحقيق أهداف الحوار
والتشاور الداخيل يف دارفور من خالل
توسيع داث��رة ملكية وثيقة الدوحة
للسالم يف دارفور وحشد الدعم لتنفيذها
وتعزيز املامرسات التقليدية املوغلة
يف القدم املتبعة يف تسوية النزاعات
املحلية وتشجيع السالم بني القبائل
وبني املجتمعات واملصالحة والعيش
يف وئامٍ وتعزيز مكانة اإلدارة األهلية،
مب��ا يف ذل��ك إس��ت��ع��ادة هيبتها وبناء
قدراتها وإع��ادة الحيوية اإلجتامعية
والسياسية يف دارف��ور ومساعدة أهل
دارفور للتصالح ونسيان رصاعات املايض
والتوجه نحو املستقبل.
ت��ت��وىل األم���م امل��ت��ح��دة واإلت��ح��اد
األفريقي ودول��ة قطر تيسري عملية
الحوار والتشاور الداخيل يف دارف��ور.
وقد أ كّد قرار مجلس األمن الدويل رقم
 )2013( 2113دعمه إلج��راء الحوار
والتشاور الداخيل يف دارف��ور يف بيئة
تعزز إحرتام الحقوق املدنية والسياسية
للمشاركني ،مبا يف ذلك النساء والشباب.
قامت اليوناميد قبل تنظيم ورشة
العمل األوىل الخاصة ب��إط�لاق آلية
التشاور بتسيري إج��راء عملية مسح
واس��ع شمل مختلف أن��ح��اء دارف��ور
لقياس مستوى إهتامم الناس وإدراكهم
بعملية الحوار والتشاور الداخيل يف

دارف��ور .ففي حني أ ّن بعضاً من نتائج
املسح ال تزال قيد اإلعداد ،أشار السواد
األعظم من الذين شملهم املسح إىل
معرفتهم وإملامهم بوثيقة الدوحة
للسالم يف دارفور وإىل ثقتهم يف قدرة
الوثيقة عىل معالجة مشاكل دارفور.
أشار معظم الذين شملهم املسح
أيضاً إىل أ ّن الحوار والتشاور الداخيل
يف دارف��ور ميكن أن يسهم يف تحقيق
ال��س�لام واملصالحة يف دارف���ور وأن
يساعد يف ح��ل ال�صراع��ات القبلية،
كام أشاروا إىل رضورة أن تركز عملية
الحوار والتشاور الداخيل يف دارفور
ع�لى قضايا األم��ن والحكم وامل��وارد
الطبيعية والبيئة وأن تعالج ،عىل
نحو خ��اص ،املشاكل التي ب��رزت بني
امل��زارع�ين وال��رع��اة .ح��دد املشاركون
ال��ذي��ن شملهم امل��س��ح م��ن وس��ط
وشامل وجنوب دارفور بعض املخاطر
واملخاوف والتحديات التي قد تواجهها
عملية الحوار والتشاور الداخيل يف
دارف��ور أبرزها فيام يتعلق بتدهور
الوضع األمني بسبب الرصاع املسلح.
من املتوقع تنظيم مؤمترات للحوار
والتشاور الداخيل دارفور وفعاليات
للتواصل خالل الشهور القادمة بحضور
جميع أصحاب املصلحة يف دارف��ور
بهدف ال��ت��داول ح��ول تنفيذ وثيقة
الدوحة للسالم يف دارف��ور والخروج
بتوصيات ترسم الطريق نحو املستقبل
وتساعد يف نهاية املطاف ،يف تحويل
نصوص اتفاق السالم ،عىل نحو فعال،
لنتائج ملموسة ألهل دارفور.

اليوناميد تعزز حقوق اإلنسان في المحاكم الريفية بشمال دارفور

يف

 16و  17فرباير  ،2014شارك
أك�ث�ر م���ن  25م���ن ق��ض��اة
املحاكم الريفية وزع�ماء القبائل
بوالية شامل دارفور يف ورشة عمل
حول حقوق اإلنسان نظمتها بعثة
اإلتحاد اإلفريقي واألم��م املتحدة
يف دارف��ور بالتعاون م��ع املكتب
التنفيذي ل�لإدارة األهلية بوالية
شامل دارفور .شكلت الورشة منربا
للمشاركني ملناقشة معايري حقوق
اإلن��س��ان وامل��ح��اك�مات ال��ع��ادل��ة
وإجراءات التحقيق.

وقال السيد الصادق عباس ضو
البيت ،أح��د املشاركني يف الورشة
“ هذه الورشة قيمة وأضافت الكثري
ملعرفتنا ونأمل يف أن تتواصل مثل
هذه الورش” .
وإت��ف��ق امل��ش��ارك��ون يف ال��ورش��ة
ع�لى ع���دد م��ن ال��ت��وص��ي��ات تطبق
مستقبال ،تضمنت زيادة إملام القضاة
وم��س��اع��دي��ه��م ب��ال��ق��ان��ون الوطني
والدويل ،تعزيز التوعية التكنولوجية
ب�ين ال��ق��ض��اة ب��اإلض��اف��ة ايل توثيق
املوروث القضائ يف دارفور.

يف  16و 17فرباير  ،2014شارك أكرث من  25من قضاة املحاكم الريفية وزعامء القبائل بوالية شامل دارفور
يف ورشة عمل حول حقوق اإلنسان نظمتها بعثة اإلتحاد اإلفريقي واألمم املتحدة يف دارفور بالتعاون
مع املكتب التنفيذي لألدارة األهلية بوالية شامل دارفور .تصوير ألربت غونزاليس فران ،اليوناميد.
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إنعقاد ورشة حول النوع بنياال

يف

 16ف�براي��ر  ،2014نظمت
إس��ت��ش��اري��ة ال��ن��وع بقطاع
ج��ن��وب دارف����ور ب��ب��ع��ث��ة اإلت��ح��اد
االفريقي واالمم املتحدة ورشة عمل
ليوم واح��د مبدينة نياال ح��ول أثر
الرصاع املسلح عىل النساء واإلعرتاف
مبساهمة النساء حسب قرار مجلس
األمن الدوىل  1325حول املرأة.
ومثلت ال��ورش��ة التي حرضها
قادة املجتمع وممثلون لإلتحادات
النسوية ومنظامت املجتمع املدين
والسلطات الحكومية والسلطة
اإلقليمية لدارفور ،منربا ً للمشاركني
لتوضيح مخاوفهم ومناقشة كيفية
مشاركة النساء يف حل الرصاعات
وتحقيق السالم.

ودعا رئيس قطاع جنوب دارفور
ببعثة اليوناميد ،إمتياز حسني،
أثناء مخاطبته الورشة ايل مشاركة
ال��ن��س��اء يف ك��اف��ة م��ن��اح��ي ال��س�لام
من املفاوضات وحتى البناء بعد
الرصاع ،مشريا اىل التقدم املحرز يف
دارفور عىل كل املستويات.
منذ  ،2011نظمت اليوناميد
“أي���ام مفتوحة” ملعالجة قضايا
النوع وذلك من خالل تسهيل الورش
واإلج��ت�ماع��ات لتٌمكن امل��ش��ارك�ين
م��ن وض��ع ت��وص��ي��ات وخ��ط��ط عمل
وم��ت��اب��ع��ة .ومتخضت ال��ع��دي��د من
اإلن��ج��ازات ج��راء ه��ذه امل��ب��ادرات
مثل إنشاء إستشارية ال��واىل حول
شؤون امل��رأة والطفل عىل مستوى

 15ديسمرب  ، 2013الفارش ،شامل دارفور ،موظفات اليوناميد وطالبات مبدرسة القابالت وطالبات املدارس
الفنية  ،يشاركن يف مسرية لإلحتفال بحملة “ 16عرش يوما ملناهضة العنف عىل أساس النوع” الحملة
العاملية لرفع الوعي حول العنف القائم عىل أساس النوع .تصوير ألربت غونزاليس فران ،اليوناميد.

كافة واليات دارفور لضامن مشاركة هياكل سلطات الدولة التنفيذية
امل��رأة بنسبة التقل عن  % 25يف والترشيعية والقضائية.

رئيس اليوناميد يخاطب حوار السالم بوسط دارفور

خاطب

امل��م��ث��ل ال��خ��اص
امل��ش�ترك ل�لإت��ح��اد
اإلفريقي واألمم املتحدة يف دارفور،
محمد ب��ن شمباس ،يف  15فرباير
 ،2014مؤمتر السالم اإلجتامعي الذي
نظمته السلطة اإلقليمية يف دارفور
يف م��دي��ن��ة زال��ن��ج��ي ب��والي��ة وس��ط
دارف��ور وأك��د أن األسباب الجذرية
للرصاع يف دارفور الميكن حلها إال عرب
حوار حقيقي.

شارك يف املؤمتر ممثلون ملختلف
أصحاب املصلحة بوالية وسط دارفور
لتحديد أدواره��م يف عملية السالم
والخروج بتوصيات عملية تسهم يف
وضع حد للرصاعات القبلية وتعزيز
التعايش السلمي يف دارفور.
ح�ضر امل��ؤمت��ر رئ��ي��س السلطة
اإلقليمية يف دارفور ،التجاين سييس،
ووايل والي��ة وس��ط دارف��ور ،يوسف
ت�بن ،والهيئة الترشيعية بالوالية

وممثلون لإلدارة األهلية ،إضافة ايل
مشاركني آخرين.
أش��ار املمثل الخاص املشرتك يف
كلمته اإلفتتاحية ايل أن املؤمتر يايت
عيل خلفية التطورات الكبرية عىل
املستوى القومي حيث أعلن الرئيس
ال��ب��ش�ير م��ب��ادرة أس��اس��ي��ة للحوار
الوطني ،وقال شمباس“ :من املهم أن
يستفيد أهل دارفور من هذا الزخم
للمساهمة يف الحوار الوطني بصورة

ه��ادف��ة حتى ت ُضَ من مخاوفهم”.
وأض����اف ال��س��ي��د ش��م��ب��اس ق��ائ�لاً:
“الحوار الجاد بني مجتمعات دارفور
بهدف تعزيز آليات املصالحة وفهم
ال��ق��وان�ين املتعلقة بإستخدامات
االرايض وحيازتها وتعزيز ق��درات
املؤسسات االداري��ة املحلية يعترب
أم�� ٌر يف غ��اي��ة األه��م��ي��ة ومي��ك��ن أن
يساعد يف وضع أس��اس متني لسالم
دائم يف دارفور”.

الخبير المستقل
لحقوق اإلنسان
يختتم زيارة
لدارفور
ال��خ��ب�ير املستقل ل��ح��ق��وق االن��س��ان يف
ال��س��ودان ،السيد مسعود بدرين يتفقد
سجن بزالنجي ،وسط دارفور ،يف يوم 16
فرباير  2014أثناء زيارته للسودان والتى
استمرت تسعة أي��ام ملتابعة توصياته
األخرية .خالل زيارته لدارفور ،قام السيد
بدرين أيضا بزيارة الفارش ونياال والجنينة،
شامل وجنوب وغرب دارفور عىل التوايل
للقاء املسؤلني الحكوميني وقيادة اليوناميد
واملجتمع املحيل .تصوير ألربت غونزاليس
فران ،اليوناميد.
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