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بعثة االتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور

النشرة اإلخبارية لليوناميد
رئيس اليوناميد يحث على الحوار في دارفور وإيقاف العدائيات خالل ملتقى تشاد

يف

إطار السعي لدفع عملية السالم إىل
األمام وبدعوة من الرئيس التشادي
إدريس ديبي ،حرض املمثل الخاص املشرتك
لليوناميد محمد بن شمباس ملتقى أم
جرس الذي انعقد يوم  26مارس ،2014
والذي حرضه أيضاً زعامء الزغاوة كذلك
نائب الرئيس السوداين حسبو محمد عبد
الرحمن .وقد هدف امللتقى إىل خلق
إجام ٍع بني الحركات املسلحة يف دارفور
لالنضامم إىل عملية السالم.
وأك��د املمثل الخاص املشرتك خالل
امللتقى عىل الحاجة اىل إلتزام جميع
ٍ
رشوط
األط�راف يف دارف��ور بالحوار دون
مسبقة وح��ل الخالفات عرب الوسائل
السياسية وليس العسكرية .وقال املمثل
الخاص املشرتك “هناك حاجة حتمية
لإلعرتاف بأنه مل يخرج أح ٌد منترصا ً بعد
ٍ
سنوات من القتال وإراق � ٌة للدماء
عرش
يف دارف��ور .إ ّن الدرس املستفاد من هذا
واضح جدا ً وبسيط؛ يتوجب عىل
الوضع
ٌ
األطراف أن تبحث عن بعضها البعض دون
رشوط مسبقة يف طاولة التفاوض للتباحث
والوصول إىل إتفاقيات”.
وق��ال الدكتور شمباس إ ّن وقف
العدائيات أم � ٌر جوهري وإن الوعود
بالتفاوض لن تخلق الثق ًة حني يظل القتال
مستمرا ً يف ذات الوقت ويتصاعد .وقال
شمباس “إ ّن الهجامت املستمرة التي ت ٌشن
عىل قرى املدنيني ومعسكرات النازحني،
والتي يُزعم إرتكابها من قبل قوات الدعم
الرسيع ،هي مسأل ٌة تبعث عىل القلق
وتشكّل خلالً يف جهودنا للتحاور .يجب
ان تتوقف االن ه��ذه الهجامت بغض

ً
تحسبا ألي
في  26مارس  ،2014نازحون داخل مقر اليوناميد بخور أبشي ،جنوب دارفور .لجأ نحو  3000نازح الى مقر اليوناميد
هجوم محتمل على مساكنهم .تقوم البعثة بتوفير الحماية والمأوى والماء للنازحين ،كما تعمل مع الجهات العاملة في المجال
اإلنساني لتوفير المزيد من المساعدات الطارئة .تصوير مبارك باكو ،اليوناميد.

ٌ
املسؤول عنها يف النهاية ”.
النظر عمن هو
وأضاف بأ ّن موجة العنف األخرية سببت
بنزوح نحو  200ألف من املدنيني يف دارفور
خالل الشهر املنرصم وحده.
ومىض شمباس قائالً “أيضا ،يجب أن
تتوقف الهجامت العسكرية التي تشنها
الحركات املتمردة .فقد برهنت عىل أنها
غري ق��ادرة عىل إلحاق الهزمية بالقوات
املسلحة السودانية وهي تزيد من معاناة
أهل دارفور .وبنفس القدر ،يجب أن نبذل
كل ما بوسعنا لوضع ح ٍّد للرصاعات القبلية
التي أدت إىل نزوح أكرث من  400ألف
شخص خالل العام  2013كام سببت املوت
والدمار خالل هذا العام”.
وسلط الضوء رئيس اليوناميد عىل

الحاجة اىل تسهيل إيصال املساعدة
اإلنسانية إىل السكان املحتاجني قائالً
“تتعرض دارف���ور ل��واح��دة م��ن أس��وأ
األزم��ات االنسانية يف العامل ،والتي هي
من صنع البرش .وب��دون متكني إيصال
املساعدة اإلنسانية إىل االع��داد الكبرية
من الدارفوريني ممن هم بحاجة إليها،
فإ ّن إخالصنا يف إيجاد حلٍ مستدام للرصاع
سـيتعرثال محالة”.
كام ذكر الدكتور شمباس أنه يتحتم
دعم وتعزيز مشاركة دارف��ور يف الحوار
الوطني الذي أعلنه الرئيس البشري يف يناير
 2014قائالً يف هذا الصدد “إ ّن املكاسب
السياسية يف وثيقة الدوحة للسالم يف
تصب يف عملية الحوار
دارفور يجب أن ّ

الوطني ،ويف املقابل فإ ّن الحوار الوطني
الناجح ينبغي أن يخلق بيئة مؤاتية لتنفيذ
الجوانب اإليجابية يف وثيقة الدوحة،
تحديدا إسرتاتيجية تنمية دارفور ،بإجامع
ودعم وطني شامل”.
يف اليوم التايل ،يف بيان مشرتك ،عرب
نائب املمثل املشرتك الخاص لليوناميد
جوزيف موتابوبا واملقيم املنسق للشؤون
اإلنسانية باألمم املتحدة يف السودان عيل
الزعرتي عن قلقهام حيال العنف الذي أثر
عىل املدنيني والقيود التي يواجهها املجتمع
الدوىل يف مساعدة أؤلئك املتأثرين .وقد
نادى البيان اىل اإلنتباه اىل تلك القيود التي
تواجهها األمم املتحدة والجهات اإلنسانية
يف مساعدة املدنيني النتأثرين بالرصاع.

استقرار الوضع في سرف عمرة بشمال دارفور عقب اإلشتباكات

عاد

غالبية النازحني اىل منازلهم
نظرا ً الستقرار األوضاع ىف رسف
ٌعمرة ،بشامل دارفور بعد توقيع األطراف
املتصارعة عىل إتفاق وقف العدائيات،
وق��د نتجت عمليات ال��ن��زوح بسبب
االشتباكات القبلية التي اندلعت يف رسف
عمرة  ،شامل دارفور ،يف  7مارس.
وبحسب تقديرات الوكاالت اإلنسانية،
نزح حوايل  60الف شخص من املدينة

والقرى املجاورة  ،ولجأ العديد اىل قاعدة
اليوناميد باملدينة فيام تحرك آخرون اىل
القرى املجاورة يف وسط وغرب دارفور.
وقدمت أرسة األمم املتحدة املساعدات
االنسانية كام نرشت حفظة سالم إضافيني
لتعزيزحامية املدنيني .وقد وفرت اليوناميد
املياه واملساعدات الطبية إضافة اىل
مساعدة املحليني العاملني يف الحقل الطبي
عىل إنشاء وتشغيل مركزا ً صحياً مؤقتاً.

وقد وقعت قبيلتا األبالة والقمر ،يف
 12مارس ،عىل إتفاق مصالحة بقاعدة
اليوناميد يف رسف ٌعمرة  .وحرض مراسم
التوقيع  50عضوا من كل مجتمع باالضافة
اىل مسؤولني من اليوناميد كوسطاء .ويف
ذات اليوم ،قدم برنامج الغذاء العاملي
املزيد من املواد الغذائية للمترضرين.
وتواصل البعثة العمل مع لجنة
املصالحة املحلية ملراقبة تنفيذ إتفاق

السالم .وطلبت اللجنة توفري مساعدات
إضافية خاصة املياه وإع��ادة تأهيل
املستشفى املحىل ومواصلة الدوريات
األمنية يف املدينة والقرى املجاورة،
كذلك توفري املواد غريالغذائية للنازحني
الجدد الذين فقدوا منازلهم .وتعمل
البعثة جنبا اىل جنب م��ع الرشكاء
اإلن��س��ان��ي�ين لتقديم االح��ت��ي��اج��ات
املطلوبة.
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ً
شحا
اليوم العالمي للمياه :التزال دارفور تواجه

توفر مياه نقية
في  25مارس  ،2014في مليط ،شمال دارفور ،مركبة تابعة لليوناميد َ
للنازحين بمعسكر العباسي .تصوير آلبرت غونزاليس فران.

يسبب

شح املياه يف معسكرات
النازحني واقعاً صعباً يف
حياة أهل دارف��ور ،وأصبحت الصفوف
الطويلة للنساء واألطفال يف محطات املياه
هي صفة مميزة يف دارفور .ومع الضعط
املتزايد ج�راء النمو السكاين املضطرد
والكثافة السكانية يف املدن الدارفورية و
معسكرات النازحني ،أصبح الحصول عىل

أقل كمية من املاء أمرا ً صعباً ،ما يجعل
بالتايل اإلدارة الفاعلة للموارد مسألة يف
غاية األهمية.
إن دارف���ور إقليم ج��اف وق��د زاد
الطلب عىل املاء اىل حد كبري يف السنوات
األخرية .وقد ترجع أسباب ذلك اىل منو
املناطق الحرضية مع مضاعفة الضغط
عليها بسبب الجفاف .ومع قرص موسم

األمطار يف اإلقليم ،عادة يف الفرتة ما بني
شهري يونيو و أكتوبر من كل عام ،حصل
إنخفاض خطري يف مستوى املياه الجوفية
ح��ول امل �راك��ز الحرضية ومعسكرات
النزوح ،جاعالً الحصول عىل املاء سبباً
للرصاع بني املجتمعات.
تعمل اليوناميد ووك���االت األم��م
املتحدة مع رشكاء محليني ومؤسسات
ذات الصلة من أجل زيادة فرص الحصول
عىل املاء وتحسني سبل إدارة موارد املياه
باملجتمعات املحلية .وقد دشن برنامج
األمم املتحدة للبيئة مؤخرا ً مرشوع وادي
الكوع لتجميع املياه غريب الفارش ،بهدف
مساعدة املجتمعات عىل الحصول عىل
املياه النقية بكفاءة عالية .ومن املتوقع
أن يخدم هذا امل�شروع نحو  90الف
نسمة ويتوقع أن يتوسع املرشوع ويطبق
يف مناطق أخرى بدارفور.
وقالت السيدة ماجدة ناصف ،ممثلة
برنامج األمم املتحدة للبيئة « يعترب املاء
عامالً رئيسياً لدفع اإلقتصاد والتنمية
اإلجتامعية فضالً عن دوره يف الحفاظ
عىل سالمة البيئة الطبيعية” وأضافت
“يعترب املاء واحد من بني العديد من
املصادر الطبيعية الحيوية األمر الذى
يجعل القضايا املتعلقة باملياه ال ميكن
تناولها يف معزل».
م��ن ناحيتها ،ظ��ل��ت اليوناميد

تنفذ برنامجاً لحفر آب��ار لتوفري املياه
للمجتمعات يف كافة أنحاء دارفور .وقال
السيد إمانويل موليل ،رئيس قسم املياه
وحامية البيئة باليوناميد “حتى اآلن،
تم حفر آبار يف كل من تلس والرسيف
ونريتتي بوسط دارفور ،كام قام مهندسو
البعثة بحفر أبار يف أم كدادة وهبيال،
شامل دارفور”.
وقد أوضح السيد موليل أن رشكاء
متعاقدين مع اليوناميد قد أكملوا حفر
برئ يف شنقل طوباية وهم اآلن يواصلون
عمليات الحفر يف طويلة وام ك��دادة،
شامل دارفور .وأبان قائالً “ إن اليوناميد
قامت بتأهيل ثالثة سدود بجنوب دارفور
وهي اآلن بصدد بناء حفري يف مكجر،
غرب دارفور”.
رك��زت فعاليات االحتفال باليوم
العاملي للمياه الذي يقام سنوياً يف 22
مارس عىل تعزيز شعار ”املاء والطاقة“.
وأكد األمني العام لألمم املتحدة يف رسالته
لهذا اليوم عىل أهمية املاء والطاقة يف
محاربة الفقر وأوضح بأن املاء والطاقة
يتفاعالن معاً بطريقة إما تساعد أو تعيق
الجهود لبناء مجتمعات مستقرة .وقال
”دعونا نتعهد يف يوم املياه العاملي بوضع
السياسات الكفيلة بتأمني موارد املياه
ومصادر الطاقة املستدامة لألغلبية وليس
فقط لألقلية“.

قرية بجيلة،
شرق دارفور
ف�����ي  25م��������ارس  ،2014ق���دم���ت
اليوناميد دع��م� ً�ا يتمثل يتوفير فرشات
ووسائد وبطانيات لمركز بجيلة الصحي
ف�����ي إط�������ار خ���ط���ة ع���م���ل���ه���ا ل���م���س���اع���دة
المجتمعات المحلية .يقع ال��م��رك��ز على
ً
كيلومترا جنوب مدينة الضعين
بعد 75
و يعمل ع��ل��ى خ��دم��ة ق��ب��ائ��ل ال� َ�ر ح��ل في
المنطقة .وإل��ى جانب توفيرها للمواد
����ر ة وال��ب��ط��ان��ي��ات،
األس��اس��ي��ة م��ث��ل األس� َ
َ
ً
وصنابيرا
حوضا
قامت البعثة بوضع 26
على محطة مياه قرية بجيلة والتي تعتبر
ال��م��ص��در ال��وح��ي��د ل��م��ي��اه ص��ال��ح��ة للشرب
في المنطقة .وتخدم هذه المحطة أكثر
من  15ألف من مواطني بجيلة والقرى
ال��م��ج��اورة .تصوير عبدالرشيد يعقوبو،
اليوناميد.

إصدار الىوناميد  -شعبة االتصال واإلعالم
موقع الكتروني
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