العدد • 94

 2مارس 2014

بعثة االتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور

النشرة اإلخبارية لليوناميد
اللجنة المشتركة تتعهد باستمرار اإللتزام بوثيقة الدوحة

الممثل الخاص المشترك لليوناميد محمد بن شمباس يترأس اإلجتماع الثالت للجنة المشتركة الذي إنعقد في الخرطوم في 25
فبراير  ، 2014تصوير حامد عبد السالم حامد ،اليوناميد.

كان

إس�����ت�����م�����رار اإلل������ت������زام
بتنفيذ وث��ي��ق��ة ال��دوح��ة
ل��ل��س�لام ف��ي دارف�����ور ال سيما
بند الترتيبات األم��ن��ي��ة النهائية
محط تركيزاإلجتماع الثالث للجنة
المشتركة لوثيقة ال��دوح��ة الذي
إن��ع��ق��د ف��ي ال��خ��رط��وم ف��ي 25
فبراير  . 2014وت���رأس اإلجتماع
السيد محمد بن شمباس الممثل
الخاص المشترك لبعثة اإلتحاد
األفريقي واألم��م المتحدة في
دارفور (اليونامـــيد).
وت��ض��م اللجنة ،وه���ي إح��دى
آليتي مراقبة وقف أطالق النار
واآلل��ي��ات التنفيذية المنصوص
عليها في وثيقة الدوحة للسالم
ف��ي دارف�����ور ،األط�����راف الثالثة

الموقعة على الوثيقة وهي
حكومة ال��س��ودان وحركة التحرير
والعدالة وحركة العدل والمساواة
السودان ،باإلضافة إلى ممثلين
لدولة قطر وجامعة الدول العربية
واإلت��ح��اد األورب����ي ،ع�ل�اوة على
كندا والصـــين والنرويج كمراقبين.
وف���ي كلمته اإلفتتاحية ،رح��ب
ال��م��م��ث��ل ال����خ����اص ال��م��ش��ت��رك
ب���ال���ت���ط���ورات اإلي���ج���اب���ي���ة ال��ت��ي
حدثت خالل العام المنصرم ،بما
ف��ي ذل��ك إنضمام حركة العدل
وال��م��س��اواة السودانية لوثيقة
ال��دوح��ة وال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى إت��ف��اق
الترتيبات األمنية النهائية بين
حكومة ال��س��ودان وحركة التحرير
والعدالة.

وأش���������ار ال���م���م���ث���ل ال���خ���اص
أن مهمة البعثة
المشترك إل��ى ّ
تتمثل في دعم األطراف الموقعة
قائال “اليونامـــيد على إستعداد
ً
ً
تمشيا مع
لمساعدة األط����راف
أحكام وثيقة الدوحة للسالم في
ً
أيضا على إستعداد
دارفور .نحن
للعب دور المناصرة لحشد الدعم
للعمليات الالحقة“.
وقد إطلع اإلجتماع على تقرير
ع��ن وض��ع تنفيذ ال��وق��ف الدائم
إلط�لاق النار والترتيبات األمنية
النهائية ال��ذي قدمه قائد قوات
اليوناميد ،ال��ف��ري��ق ب��ول إغناس
ميال ،ال����ذي ي����رأس ل��ج��ن��ة وق��ف
أط�ل�اق ال��ن��ار .وم���ن أب���رز النقاط
ال��ت��ي تضمنها التقرير الرسالة

الرسمية ال��ت��ي وجهتها حكومة
السودان وحركة التحرير والعدالة
لرئيس اللجنة المشتركة تؤكدان
فيها قرارههما بتخطي المراحل
المتعلقة ب��ال��ت��رت��ي��ب��ات األم��ن��ي��ة
النهائية وعدد مقاتلي حركة التحرير
وال��ع��دال��ة ال��م��زم��ع دم��ج��ه��م في
أجهزة الشرطة والقوات المسلحة
التابعة للدولة وعدد مقاتلي حركة
التحرير والعدالة الذين سيخضعون
لعملية ن���زع ال��س�لاح والتسريح
وإع����ادة ال��دم��ج وتوفير التمويل
إلعادة إدماج المقاتلين السابقين
وتنفيذ الطرائق الخاصة بالسيطرة
المحدودة على األسلحة.
ً
ً
تقريرا
أيضا
ناقش اإلجتماع
قدمته حركة ال��ع��دل والمساواة
السودانية ح��ول التقدم المحرز
ف��ي بند الترتيبات األم��ن��ي��ة مع
ّ
وحث الطرفين
حكومة السودان
بشكل وثيق مع لجنة
على العمل
ٍ
وقف إطالق النار حول التحقق من
ترتيب األوضاع العسكرية للحركة.
وكوسيلة للتقدم إل��ى األم���ام،
ق���ررت اللجنة ض����رورة أن تشرع
الحكومة وحركة العدل والمساواة
السودانية في عملية التحقق.
وف��ي الختام ،إعترفت اللجنة
ب��ال��دور ال��ح��اس��م ال���ذي يمكن أن
ي��ل��ع��ب��ه ال��م��ج��ت��م��ع ال���دول���ي في
تحقيق س�لام دائ��م في دارف��ور
وشجعت الشركاء لتقديم الدعم
المتواصل لتنفيذ وثيقة الدوحة
للسالم في دارفور.

اليوناميد تعزز مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية  /اإليدز
في غرب دارفور
كانت ال��دع��وة ال��ى تضافر عقدت يومي  24و  25فبراير نقل رس��ائ��ل ح��ول ه��ذا المرض فضال عن حمالت التوعية حول
ال���ج���ه���ود ل��م��ك��اف��ح��ة في الجنينة ،غرب دارفور ،تماشيا و ت��ع��زي��ز ال��وع��ي المجتمعي  .فيروس نقص المناعة  /اإليدز.
فيروس نقص المناعة البشرية
 /اإلي���دز ه��ي المحور لعدد من
االجتماعات عقدت بين اليوناميد
ووك���االت األم��م المتحدة وزارة
الصحة لوالية زالنجي وبرنامج
اإلي������دز ال���وط���ن���ي ال���س���ودان���ي
وص�����ن�����دوق األم�������م ال��م��ت��ح��دة
للسكان ،كذلك جمعية األشخاص
المتعايشين مع فيروس نقص
ال��م��ن��اع��ة ال��ب��ش��ري��ة المكتسبة/
اإليدز ومنظمة السودان للتنمية
و العمل اإلنساني (سوا).
وقد جاءت االجتماعات ،التي

م��ع تحقيق ه��دف ع��دم حصول
اصابات جديدة بفيروس نقص
المناعة البشرية /اإليدز ووقف
التمييز ض��د المصابين وإنهاء
الوفيات ذات الصلة باإليدز.
خ�ل�ال االجتماعات ،ش��ددت
رئ��ي��س��ة وح����دة ف���ي���روس نقص
ال���م���ن���اع���ة ال���ب���ش���ري���ة /اإلي�����دز
باليوناميد ،م��ارغ��ري��ت ماسيندا
 سيمبى ،على أهمية إنشاءش��راك��ات وثيقة مع المنظمات
غير الحكومية لما تتمتع به من
معرفة جيدة بالمجتمع من أجل

ك��م��ا أك����دت اس��ت��ع��داد ال��وح��دة
ال��ى تعزيز ق��درة برنامج اإلي��دز
الوطني السوداني ومنظمات
الدعم المعنية باإليدز ،مشيدة
بالجهود ال��ت��ي ب��ذل��ت م��ن قبل
الشركاء العاملين على مكافحة
فيروس نقص المناعة البشرية
 /اإليدز.
أش���اد ال��ش��رك��اء م��ن جانبهم
ع��ل��ى ال��ت��ع��اون وال��ت��ن��س��ي��ق مع
اليوناميد ال��ذي أدى إل��ى نجاح
مشاريع األثر السريع ومشاريع
ال��ع��م��ال��ة المجتمعية المكثفة،

وف��ي إط���ار المساعدة في
جهود مكافحة ف��ي��روس نقص
المناعة البشرية  /اإلي��دز في
المنطقة ،أن��ش��أت اليوناميد
م���رك���ز ل�ل�اس���ت���ش���ارة ال��ط��وع��ي��ة
وال���ف���ح���ص ف����ي م��س��ت��ش��ف��ى
الجنينة التعليمي .باإلضافة
إل���ى ذل����ك ،ع��ق��دت ال��ي��ون��ام��ي��د
جلسة توعية في مخيم الرياض
للنازحين ،ك��ج��زء م���ن أن��ش��ط��ة
التواصل التي تقوم بها والتي
ج��ذب��ت  70مشاركا ،معظمهم
من النساء .
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اليوناميد تدرب القابالت حول منع اإلصابة بفيروس نقص
المناعة البشرية /اإليدز في وسط دارفور
في  20فبراير  ،2014أجرت أن��ح��اء اإلقليم ،ك��ون��ه ي��زي��د من
اليوناميد بالتعاون مع مضاعفات الوالدة بما في ذلك
برنامج اإليدز الوطني السوداني
ومكتب والي والية وسط دارفور
ووزارة الصحة ،تدريبا لرفع التوعية
ح���ول ف���ي���روس ن��ق��ص ال��م��ن��اع��ة
البشرية  /اإليدز وختان اإلناث لـ
 541من القابالت الجديدات في
مدرسة القبالة بزالنجي.
وق��دم��ت ال��ي��ون��ام��ي��د ت��ن��وي� ً
�را
للقابالت ومقدمات الرعاية أثناء
الوالدة حول ختان اإلناث ،وهي
م��م��ارس��ة ش��ائ��ع��ة ف���ي بعض

ال��ن��اس��ور و ال��ن��زف بعد ال��والدة
م���م���ا ي���زي���د م����ن ت���س���ري���ع خ��ط��ر
اإلصابة بفيروس نقص المناعة
البشرية.
ب����ع����د ال����ج����ل����س����ة ،ح������ددت
األط���������راف ال��م��ن��ظ��م��ة ل�����دورة
ال��ت��دري��ب مشروعين وهما بناء
ق��اع��ة ل��ل��ت��دري��ب وت��وف��ي��ر مقاعد
لمدرسة القبالة بزالنجي ،لكي
تتم معالجتها كجزء من المشاريع
سريعة األثر.

قابالت في ختام دورة التدريب التي عقدت في مدرسة القبالة بزالنجي للتوعية حول
فيروس نقص المناعة البشرية  /اإليدز التي عقدت في  20فبراير.

ورشة عمل لإلدارة األهلية حول قضايا النوع اإلجتماعي
في  24ف���ب���راي���ر  ، 2014م���ث���ل دور اإلدارة األه��ل��ي��ة األه��ل��ي��ة ف���ي م���ج���ال ال��ج��ن��در ل���زي���ادة ال���وع���ي ال��م��ج��ت��م��ع��ي
ع��ق��دت ورش����ة عمل ف���ي ت��ع��زي��ز ال��ع��دال��ة وح��ق��وق وتشجيع مشاركة المرأة في ح����ول ق���ض���اي���ا ال���ج���ن���در .ك��م��ا
لمدة يومين حول قضايا النوع
اإلج��ت��م��اع��ي (ال��ج��ن��در) لإلدارة
األه��ل��ي��ة ف���ي الجنينة ،غ��رب
دارفور ،بتنظيم من اليوناميد
و ال������وح������دة االس����ت����ش����اري����ة
ل��ش��ؤون ال��م��رأة وال��ط��ف��ل في
ال���والي���ة ،وح��ض��ر ال���ورش���ة 30
م���ن ق�����ادة اإلدارة األه��ل��ي��ة.
تناول المشاركون عدة جوانب

ال���م���رأة ،وق����رار م��ج��ل��س األم��ن
 )2000( 1325ب��ش��أن ال��م��رأة
وال��س�لام واألم���ن  ،باإلضافة
إل����ى ق��ض��اي��ا ف���ي���روس ن��ق��ص
المناعة البشرية  /اإليدز ودور
المرأة في السلم االجتماعي
والمصالحة.
وه����دف����ت ورش�����ة ال��ع��م��ل
إلى بناء قدرات قادة اإلدارة

نظام اإلدارة األهلية لضمان
التوازن بين الجنسين.
ف����ي م���خ���اط���ب���ت���ه ل���ل���ق���ادة
المشاركين ،أش���ار م��س��ؤول
ف��ي وح��دة ال��ن��وع اإلجتماعي
االس���ت���ش���اري���ة ب��ال��ي��ون��ام��ي��د
غ���اب���ري���ي���ل برينغاليدور ،أن
ورشة العمل هي واحدة من
ع���دة ورش ت��ن��ظ��م��ه��ا ال��ب��ع��ث��ة

ش������دد ع����ل����ى أه����م����ي����ة دور
اإلدارة األه��ل��ي��ة ف��ي ت��ع��زي��ز
ال���ع���دال���ة و ح���ق���وق ال���م���رأة
وال����ط����ف����ل و دور ال����م����رأة
ف����ي ال���س���ل���م االج���ت���م���اع���ي.
وش����دد أي����ضا ع��ل��ى أه��م��ي��ة
التنمية االقتصادية والمياه
وال������خ������دم������ات ال����ص����ح����ي����ة و
التعليم لتطوير المرأة.

حفظة السالم التابعين لليوناميد يتذكرون
اإلبادة الجماعية في رواندا
في  20فبراير  ،2014تذكرت حد ذاته دليل واضح على التزام
ق����وات ح��ف��ظ ال��س�لام البالد إل��ى السالم واالستقرار
التابعة لليوناميد اإلبادة الجماعية
في رواندا ضمن إطالق الحملة
ال���م���س���م���اة ك���وي���ب���وك���ا  20ف��ي
السودان ،وه��ي مبادرة عالمية
ل�لاح��ت��ف��ال ب���ال���ذك���رى ال��س��ن��وي��ة
العشرين لمقتل أكثر من مليون
شخص في  100يوم.
خ��ل��ال ه�����ذا ال����ح����دث ،أق����ام
ال���م���ش���ارك���ون دق���ي���ق���ة ص��م��ت
ً
تضامنا م��ع أول��ئ��ك ال��ذي��ن م��روا
ُ
بتلك المحنة الرهيبة كما اضيئت
الشموع لتكريم الضحايا.
وذك���������ر ال���م���م���ث���ل ال����خ����اص
المشترك لليوناميد محمد بن
شمباس أنه من رماد عام ،1994
أع����ادة روان�����دا ب��ن��اء أم���ة حيوية
تسهم ف��ي الصالح ال��ع��ام في
ج��م��ي��ع أن���ح���اء ال��ع��ال��م .وق����ال “
إن وج��ود ه��ذا ال��ع��دد الكبير من
ال��روان��دي��ي��ن هنا ال��ي��وم ه��و في

في أفريقيا“.
وأض�������������اف ش�����م�����ب�����اس أن
تجنب مثل ه��ذه ال��ح��وادث في
المستقبل اليمكن أن يتم إال
من خالل بناء مؤسسات قوية
ت��ع��زز م��ش��ارك��ة المواطنين في
ال��ح��ك��م وال��ت��ع��اي��ش السلمي و
الديمقراطية.
وق���ال المستشار ال��ث��ان��ي و
القائم باألعمال باإلنابة للبعثة
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ال���روان���دي���ة في
السودان ،إسماعيل كاجوغيرو
شياكا إن دراس���ة كيف ول��م��اذا
ت��ح��دث اإلب����ادة الجماعية ورف��ع
مستوى الوعي العام يمكن أن
يساعد في منعها من الحدوث
م��رة أخ��رى .وق��ال “تُ ظهر روان��دا
أن المصالحة م��ن خ�لال القيم
اإلن��س��ان��ي��ة ال��م��ش��ت��رك��ة ه��و أم��ر
ممكن ،ونطلب م��ن ال��ع��ال��م أن

إصدار الىوناميد  -شعبة االتصال واإلعالم
موقع الكتروني

http://unamid.unmissions.org

أفراد من قوات حفظ السالم باليوناميد في الفاشر ،شمال دارفور يتذكرون اإلبادة
الجماعية في رواندا خالل إطالق حملة كويبوكا  ،20في  20فبراير .تصوير ألبرت
غونزاليس فران ،اليوناميد .

يفعل الشيء نفسه“.
وأش���ار شياكا ال��ى أن روان��دا
ه��ي م��ن ب��ي��ن س��ت��ة ب��ل��دان هي
األك���ث���ر م��س��اه��م��ة ب���ق���وات في
ب��ع��ث��ات ح��ف��ظ ال���س�ل�ام ل�لأم��م
المتحدة في جميع أنحاء العالم
 .وأض���اف “نعتقد أن��ه ال يجب
أن يعاني أي بلد من ذات األمر

ويجب أن ال تضيع األرواح بسبب
الالمباالة و التقاعس من قبل
الجهات الفاعلة العالمية“.
ي��ذك��ر أن أك��ث��ر م��ن  3000من
األفراد العسكريين يعملون حاليا
في اليوناميد  ،فضال عن 166
مستشارا للشرطة وع���دد كبير
من المدنيين .
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