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رئيس اليوناميد يلتقي رئيسة االتحاد األفريقي وقادة الحركات المسلحة
املشرتك سهَّل  الخاص  املمثل 

الوسطاء  وكبري  لليوناميد 

اجتامعاً  شمباس  بن  محمد  املشرتك 

مارس   7 يف  إثيوبيا،  أبابا،  أديس  يف 

االتحاد  مفوضية  رئيسة  بني   ،2014

زوما،  دالميني  نكوسازانا  األفريقي 

السودان  تحرير  جيش  حركة  ورئيس 

العدل  حركة  ورئيس  مناوي،  مني 

إبراهيم. جربيل  واملساواة 

املشرتك  الخاص  املمثل  وق��ال 

هامة  فرصة  اإلج��ت��امع  ه��ذا  “إن 

لتبادل  األفريقي  واالتحاد  للحركتني 

لألسس  مشرتك  فهم  وبناء  اآلراء 

سياسية  تسوية  إىل  للتوصل  الالزمة 

دارفور.” يف  دامئة 

املسلحتني،  الحركتني  قائدا  وأكد 

إب��راه��ي��م،  وج��ربي��ل  م��ن��اوي  مني 

السودان  ووحدة  بالسالم  التزامهام 

تعكس  وطنية  هوية  أس��اس  عىل 

والحاجة  والديني  الثقايف  التنوع 

بصورة  يعالج  وط��ن��ي  ح���وار  إىل 

البالد.  تواجه  التي  املشاكل  شاملة 

عىل  األف��ري��ق��ي  االت��ح��اد  حثا  ك��ام 

العملية  يف  كاملة  بصورة  اإلنخراط 

األط���راف  وم��س��اع��دة  السياسية 

األهداف. هذه  لتحقيق   السودانية 

قائدي  بالتزام  زوما  السيدة  ورحبت 

ووحدة  بالسالم  املسلحتني  الحركتني 

متفاوض  شامل  حل  وإيجاد  بالدهام 

وبالحوار  ال��س��ودان  لقضايا  عليه 

اىل  مشرية  زوم��ا  وقالت  الوطني. 

جنوب  يف  الوطني  املؤمتر  تجربة 

مشاكل  دامئا  هناك  “ستكون  أفريقيا 

يكون  عندما  وتشكك  ثقة  ع��دم 

عقود.” منذ  حرب  حالة  يف  الناس 

الحركات  اليوناميد  رئيس  وحث 

الذي  الوطني  الحوار  إىل  لإلنضامم 

البشري  السوداين  الرئيس  إقرتحه 

نحو  عميل  كخيار   2014 يناير  يف 

ت��ح��ق��ي��ق ح��ل ش��ام��ل ل��ألزم��ة يف 

السودان.  أنحاء  وجميع  دارف��ور 

عىل  زوم��ا  السيدة  شجعتهم  كام 

اليوناميد  م��ع  العمل  م��واص��ل��ة 

لوضع  االخرين  املصلحة  وأصحاب 

عقد  كيفية  ح��ول  إس��رتات��ي��ج��ي��ة 

الوطني. الحوار 

التزام  زوم��ا  السيدة  وأك��دت 

اإلت���ح���اد األف��ري��ق��ي مل��س��اع��دة 

عن  البحث  يف  السودانية  األطراف 

يف  إقتصادية  وتنمية  دائ��م  س��الم 

ساعدنا  “كلام  وقالت  ال��س��ودان. 

ومتنوعا  متحدا  ليكون  السودان 

كان  كلام  مشرتكة،  وطنية  هوية  ذو 

اإلفريقي.” لإلتحاد  أفضل  ذلك 

املشرتك  الخاص  املمثل  لتقى  وا

ألديس  زيارته  خالل  شمباس  بن 

ل���دول  ا ب��ا مب��ب��ع��ويث ج��ام��ع��ة  أب��ا

الوضع  ع��ىل  وأطلعهم  لعربية  ا

بن  السيد  ون��اق��ش  رف���ور،  دا يف 

تيسري  ن��ح��و  ج��ه��وده  ش��م��ب��اس 

ومستدامة  شاملة  سياسية  عملية 

للرصاع  ومقبول  ناجح  حل  لوضع 

اىل  الحاجة  عىل  وأكد  دارف��ور  يف 

الدويل  للمجتمع  لطيبة  ا اإلرادة 

لدول  ا جامعة  ذلك  يف  مبا  ودعمه، 

الوطني  ر  الحوا لجعل  لعربية،  ا

السودان  حكومة  قبل  من  املقرتح 

لثقة.  با وجديراً  فاً  شفا

اليوناميد تحتفل باليوم العالمي للمرأة

يف 12 مارس عام 2014 ، يف الفارش، شامل دارفور، مجموعة من النساء املشاركات يف مسرية إلحياء اليوم العاملي للمرأة. تصوير حامد عبد السالم، اليوناميد.

اح��ت��ف��االت ال��ي��وم تركزت 

لهذا  للمرأة  العاملي 

عىل  العامل  وح��ول  دارف��ور  يف  العام 

للمرأة،  امل��س��اواة  “تحقيق  شعار 

من  مئات  وش��ارك  للجميع.”  تقدم 

ذلك  يف  مبا  واألطفال،  والرجال  النساء 

التي  االحتفاالت  يف  منهم،  النازحني 

شامل  الفارش،  يف  اليوناميد  نظمتها 

األمم  فريق  مع  بالتعاون  دارف��ور 

شامل  وحكومة  القطري  املتحدة 

دارفور. وقد حرض الحدث، الذي أقيم 

والية شامل  وايل   ،2014 مارس   12 يف 

املسؤولني. وكبار  دارفور 

من  تضامن  مبسرية  االحتفال  بدأ 

مكتب  اىل  للقبالة  الفارش  مدرسة 

ضمن  االجتامعية.  ال��ش��ؤون  وزارة 

االحتفال،  مراسم  خالل  الحفل  مومل 

تراثية وقدمت  أغاين  املوسيقيون  غنى 

درامية  عروضا  مرسحية  مجموعة 

االتحاد  مفوضة  ألقت  كام  قصرية، 

عائشة  السياسية،  للشؤون  األفريقي 

لألمم  العام  األمني  خطاب  الله،  عبد 

املناسبة.  لتلك  بان يك مون  املتحدة 

العاملي  اليوم  ه��ذا  “يف  وقالت 

أهمية  الضوء عىل  نسلط  نحن  للمرأة 

والفتيات،  للنساء  املساواة  تحقيق 

عدالة  مسألة  ببساطة  ألنه  فقط  ليس 

األساسية،  اإلنسان  لحقوق  وتطبيق 

من  العديد  يف  التقدم  ألن  أيضاً  إمنا 

ذلك.” عىل  يعتمد  األخرى   املجاالت 

أن  إىل  ال��ع��ام  األم��ني  رس��ال��ة  وتشري 

بني  أكرث  مساواة  لديها  التي  البلدان 

أفضل،  إقتصادي  بنمو  تتمتع  الجنسني 

قيادات  لديها  التي  الرشكات  وأن 

أكرث.” بفعالية  عملها  تؤدي  نسائية 

نقال  الله،  عبد  السيدة  قالت  كام 

من رسالة األمني العام “الربملانات التي 

من  املزيد  بسن  يقمن  أكرث  نساء  فيها 

االجتامعية  القضايا  حول  الترشيعات 

والتعليم  الصحة  مثل  الرئيسية 

ومكافحة التمييز ودعم الطفل.”

بتنظيم  مامثلة  أحتفاالت  واقيمت 

السلطات  مع  بالتعاون  اليوناميد،  من 

يف  املتحدة،  األم��م  ووك��االت  املحلية 

الجنينة، غرب دارفور، ويف نياال، جنوب 

دارفور، وزالنجي، وسط دارفور. 



بقيادات  لقائة  جانب  اىل  باملنطقة. 

إلتقى  الجدد،  والنازحني  النازحني 

دارفور،  جنوب  بوايل  كذلك  موتابوبا 

التطورات  ملناقشة  النبي  جار  آدم 

السالم. عملية  يف  األخرية 

من  هم  الجدد  النازحني  معظم 

من  العديد  وبقي  واألطفال،  النساء 

وفقدوا  لحاميتها  قراهم  يف  الرجال 

اإلتصال بذويهم.

فضالً  ال��دخ��ل  إدرار  ف��رص  وش��ح 

حياتهم  يف  األمن  إنعدام  حالة  عن 

الذهاب  عند  سيام  ال   ، املعيشية 

الحطب. لجلب  بعيدة  ملسافات 

لليوناميد  امليداين  املوقع  ويف 

عائشة  تلقت  زم��زم،  من  بالقرب 

التي  األنشطة  عن  تنويراً  عبدالله 

يف  وجهودها  اليوناميد  نتفذها 

من  كجزء  املدنيني  حامية  مجال 

البعثة. تفويض 

الزيارة  أثناء  عائشة  أعربت  وقد 

حيال  األفريقي  اإلت��ح��اد  قلق  عن 

دارفور  وإقليم  السودان  يف  السالم 

“السالم،  وقالت  الخصوص،  وجه  عىل 

دولية”  مشاغل  واإلستقرار  واألم��ن 

األفريقي  االت��ح��اد  “إن  وأض��اف��ت 

أجل  من  معاً  يعمالن  املتحدة  واألمم 

بدارفور.” السالم  إستعادة 
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السيدة يف  زارت   ،2014 مارس   12

مفوضة  عبدالله،  الرابا  عائشة 

السياسية،  للشؤون  األفريقي  االتحاد 

القتال يف  عقب   ،2014 م��ارس   8

اىل  أدى  والذي  دارفور  بجنوب 

نائب  قام  السكان،  وسط  واسع  نزوح 

لليوناميد  امل��ش��رتك  ال��خ��اص  املمثل 

نياال  اىل  ب��زي��ارة  موتابوبا  جوزيف 

ولقاء  األمنية  األوض��اع  عىل  للوقوف 

النازحني الجدد. وتحدث موتابوبا أثناء 

مبعسكر  املجتمع  قيادات  اىل  الزيارة 

النازحني  اىل  باإلضافة  للنازحني  كلمة 

الذين  واألطفال  النساء  السيام  الجدد، 

مبناطق  قراهم  من  الفرار  عىل  أجربوا 

أم قنجا وحجري.

شخص   20,000 من  أكرث  لجأ  وقد 

للنازحني  والسالم  كلمة  معسكري  اىل 

نياال،  مدينة  أط��راف  عىل  الواقعني 

اىل  آخرون  تحرك  فيام  دارفور،  جنوب 

بليلة  ومعسكر  دليبة  سانية  مناطق 

للنازحني واىل لبدو. وقدم قادة املجتمع 

التحديات  عن  موتابوبا  للسيد  تنويراً 

نقص  ذلك  يف  مبا  النازحني  تواجه  التي 

األساسية.  الخدمات  و  واألمن  العذاء 

وطالب القيادات بنرش مزيد من حفظة 

السالم لتعزيز األمن باملعسكرات.

التأقلم  الجدد  النازحون  ويحاول 

بينام  مؤقتة  خيام  يف  العيش  ع��ىل 

املجتمع  من  املساعدات  ينتظرون 

تحت  آخ��رون  إلتجأ  فيام  اإلن��س��اين، 

ويقوم  الدواب.  تجرها  التى  العربات 

حصص  بتوزيع  العاملي  الغذاء  برنامج 

إلحتياجات  استجابة  ط��ارئ��ة  غ��ذاء 

النازحني  بعض  وتلقى  الجدد.  النازحني 

ومن  ذويهم  من  مساعدات  الجدد 

نازحني آخرين باملعسكر.

قيادات  أح��د  عيىس،  صالح  وق��ال 

بإن  كلمة   مبعسكر  املقيمني  املجتمع 

من  أكرث  من  ج��اءوا  الجدد  الوافدين 

الخدمات  نقص  من  ويعانون  قرية   40

األساسية “إن الناس هنا يف وضع حرج.”

للنازحني  موتابوبا  أكد  كلمته  يف 

املدنيني  ب��ح��امي��ة  البعثة  إل��ت��زام 

األمن  من  مزيد  توفري  اىل  باإلضافة 

م��ن خ��الل زي��ادة ع��دد ال��دوري��ات 

جنوب  الواقع  للنازحني  زمزم  معسكر 

زيارة  إطار  يف  دارفور،  شامل  الفارش، 

استغرقت  دارف���ور  ش��امل  اىل  لها 

يف 12 مارس 2014، السيدة عائشة عبدالله، مفوضة االتحاد األفريقي للشؤون السياسية، تزور معسكر 

زمزم للنازحني الواقع جنوب الفارش، شامل دارفور، لتلتقي بقيادات املجتمع والشباب والنساء وتستمع اىل 

قضاياهم. تصوير حامد عبد السالم، اليوناميد.

عبدالله   عائشة  والتقت  ي��وم��ني. 

والنساء  والشباب  املجتمع  بقيادات 

قضاياهم. اىل  باملعسكرلإلستامع 

ودع����ى ال���ن���ازح���ون االت��ح��اد 

ال��ح��رك��ات  ح���ث  اىل  األف��ري��ق��ي 

إتفاقية  عىل  توقع  مل  التي  املسلحة 

ال��س��ي��د عيل  وق���ال  ب��ع��د،  ال��س��الم 

املجتمع  ق��ادة  أح��د  فضل،  محمد 

واألم��ن   “ال��س��الم   زم��زم  مبعسكر 

يف  للنازحني  أساسيتان  رضورت���ان 

“نحن  وأضاف  دارفور”  أنحاء  كافة 

واإلستقرار  واألم��ن  للسالم،  نتطلع 

كام  العاجل،  القريب  يف  دارفور  يف 

األصلية  قرانا  اىل  نعود  أن  نتمنى 

املعتادة.”  حياتنا  وإستئناف 

عن  املعسكر  يف  النساء  وتحدث 

بسبب  تواجهها  التي  الصعوبات 

األساسية  الراحة  وسائل  توفر  عدم 

نائب الممثل الخاص المشترك لليوناميد يزور جنوب دارفور للوقوف 
على األوضاع األمنية

وحجري.  قنجا  أم  مبناطق  القرى   من  العديد  وتدمري  نهب  خلفية  عىل  دارفور،  جنوب  للنازحني،  كلمة  مبعسكر  يحتمون  أطفال   ،2014 مارس   9 يف 
اليوناميد. فران،  غونزاليس  ألربت  تصوير 


