
عايل  والبسكويت  والصابون  الكلور 

ال��ط��اق��ة ل��أط��ف��ال وامل���واد األخ��رى 

النازحني. ملساعدة 

حواىل  الي��زال  ال��وق��ت،  ذات  ويف 

قاعدة  داخ��ل  يحتمون  ن��ازح   3.000

اليوناميد ىف خور أبيش، جنوب دارفور، 

واملساعدات  الغذاء  يتلقون  حيث 

اإلنساين. املجتمع  من  األخرى 

وي����واص����ل ح��ف��ظ��ة ال���س���ام 

مياه  ت��وف��ر  لليوناميد  ال��ت��اب��ع��ون 

 ال����رب وامل���س���اع���دات ال��ط��ب��ي��ة. 

اليوناميد  مهنديس  من  فريق  يعمل 

للنازحني  آمنة  منطقة  إن��ش��اء  ع��ى 

البعثة. قاعدة  من  بالقرب 

البناء،  عمليات  اك��ت��ال  وع��ن��د 

اآلمن  باملحيط  النازحون  سيتمتع 

وإض��اءة  مراقبة  أب��راج  يضم  ال��ذي 

للخدمات  ومركزين  الشمسية  بالطاقة 

ومراحيض.  املجتمعية 

النشرة اإلخبارية لليوناميد
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املمثل يف  أطلع   – 2014م  أبريل   3

االتحاد  لبعثة  املشرتك  الخاص 

دارفور  يف  املتحدة  واألم��م  األفريقي 

شمباس،  ب��ن  محمد  )ال��ي��ون��ام��ي��د(، 

لأمم  التابع  األم��ن  مجلس  أع��ض��اء 

“التصعيد  ب���:  وصفه  ما  عى  املتحدة  

مدى  عى  دارفور  يف  للعنف”  املقلق 

اىل  أدى  والذي  املاضية  الثاثة  األشهر 

215,000 مدين. نزوح أكرث من 

املشرتك  الخاص  املمثل  وأوض��ح 

العوامل  من  العديد  هناك  أن  للبعثة 

خاصة  أهمية  ذات  الساحة  يف  املاثلة 

للحكومة  تابعة  لقوة  أنشطة  منها 

املعروفة  اإلقليم  يف  التمرد  ملكافحة 

التي  ال��ري��ع  اإلس��ن��اد  ق��وات  باسم 

املجتمعات،  عى  هجات  بشن  قامت 

جرى  حيث  دارفور  جنوب  يف  سيا  ال 

القرى  م��ن  ال��ع��دي��د  وت��دم��ر  نهب 

حتى  يُعرف  مل  ولكن  سكانها  وتريد 

البرية. الخسائر  وحجم  عدد   اآلن 

تصاعد  اىل  أيضاً  شمباس  السيد  وأشار 

الحركات  تشنها  التي  الهجات  يف 

القوات  وضد  القرى  عى  املوقعة  غر 

أن  عى  وشدد  اإلقليم.  يف  الحكومية 

الوصول  بسبب  املجتمعات،  بني  القتال 

جنبا  زاد  قد  أسايس،  بشكل  املوارد  إىل 

اإلجرامية  األنشطة  م��ع  جنب  إىل 

زيادة  اىل  تؤدي جميعها  والتي  األخرى 

دارفور. يف  املدنيني  السكان  معاناة 

قلقه  عن  اليوناميد  رئيس  وأعرب 

الوصول  عى  املفروضة  القيود  إزاء 

جميع  قبل  من  املناطق  مختلف  اىل 

أط���راف ال��ن��زاع واس��ت��م��رار ان��ع��دام 

إعاقة  اىل  تؤدي  أنها  إىل  مشراً  األمن 

للسكان  اإلنسانية  املساعدات  تقديم 

املترضرين.

الوضع  أن  شمباس  السيد  وذك��ر 

دارف��ور  يف  الحايل  الوقت    يف  األمني 

عى  الحقيقية  ال��ق��درة  ول��ه  خطر 

اىل  للتوصل  الجارية  الجهود  تقويض 

“وقف  وقال:  للنزاع.  سياسية  تسوية 

وأمر  أوىل  خطوة  العدائية  األع��ال 

مخلصاً  وآمل  البناء  الحوار  نحو  حيوي 

من  املبادرة  طرائق  قريباً  تتحقق  أن 

وطني  لحوار  السودان  حكومة  قبل 

تبذلها  التي  للجهود  استكاالً  شامل 

املستدام  واألمن  السام  لتحقيق  البعثة 

دارفور”. يف  والتنمية 

اليوناميد تحمي النازحين الٌجدد في شمال وجنوب دارفور

“التصعيد  على  المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  ُيطلع  اليوناميد  رئيس 
المقلق للعنف” في دارفور

شمباس  بن  محمد  لليوناميد  املشرتك  الخاص  املمثل  بنيويورك،   املتحدة  األمم  مبقر   2014 أبريل   3 يف 

اإلسرتاتيجية  األولويات  بتعديل  قرار  بتمرير  قىض  الذي  األمن  مجلس  إجتاع  عقب  الصحفيني  إىل  يتحدث 

املتحدة. األمم  فلقويراس،  باولو  تصوير  لليوناميد. 

مجتمعي  مركز  تشييد  عيل  يعملون  اليوناميد  مهندسو  دارفور،  جنوب  أبيش،  خور  يف   2014 أبريل   7 يف 
من  الثاين  وهو  املجتمعي  املركز  هذا  يقع  أبيش.  بخور  اليوناميد  مقر  داخل  اآلن  يعيشون  الذين  للنازحني 
عى  اكتاله  عند  املركز  وسيحتوي  مربعاً  مرتاً   70000 مساحتها   تبلغ  التي  اآلمنة  املنطقة  داخل  نوعه 

اليوناميد.  فران،  غونزاليس  ألربت  تصوير  ومراحيض.  الشمسية  بالطاقة  إضاءة  مراقبة،  أبراج 

ال��ي��ون��ام��ي��د ب��ت��وف��ر تقوم 

ال���ح���اي���ة ل��ل��ن��ازح��ني 

من  بالقرب  تجمعوا  الذين  الجدد 

بشال  مليط  ىف  ال��ب��ع��ث��ة  ق��اع��دة 

املجتمع  ت��س��اع��د  ك���ا  دارف������ور، 

لهم. املساعدات  تقديم  يف   اإلنساين 

وصل منذ األول من أبريل 2014 ، أكرث 

نازح معظمهم من األطفال   2.000 من 

مليط. يف  البعثة  قاعدة  إىل  والنساء 

أورد النازحون من قرية بٌوا والقرى 

كيلومرتا   50 حوايل  تبعد  التى  املجاورة 

مجموعات  أن  مليط،  رشق  ش��ال 

قوات  عنارص  أنها  فىي  يٌشتبه  مسلحة 

هاجمت  ومليشيات،  الريع  الدعم 

وأشاروا  مارس،  شهر  نهاية  يف  قراهم 

من  ع��دداً  قتلوا  املهاجمني  أن  اىل 

وأحرقوا  مواشيهم  ونهبوا  األشخاص 

أنهم  أيضا  النازحون  وأورد  قراهم، 

مليط  إىل  طريقهم  يف  وهم  شاهدوا 

حياة  وس��اين  ه��ادي  مثل  أُخ��رى  قرى 

اُحرقت. بور قد  ووادي 

بحاية  ال��س��ام  حفظة  ي��ق��وم 

املياه  لهم  ويوفرون  الجدد  النازحني 

من  فريق  زار  الطبية.  واملساعدات 

يف  مليط  اإلنسانية  الوكاالت  مختلف 

توفر  تم  كا  الوضع،  لتقييم  أبريل   6

املساعدات  م��ن  كيلوجرام   1.000

الباستيكية  األغطية  مثل  اإلنسانية 

وأقراص  املياه  وخزانات  النوم  وفرش 



األمني العام لأمم املتحدة، الضوء عى دور 

املرأة يف حاية مجتمعها من آثار الذخائر 

يتأثرن  النساء  بأن  وأش��ار  املنفجرة  غر 

وأض��اف  متناسب.  غر  بشكل  بالعنف 

الحديث  عند  مختلفة  إحتياجات  “للنساء 

عن التوعية باملخاطر وقد يواجهن مخاطر 

أف��راد  أح��د  ج��رح  أو  مقتل  عند  جّمة 

السبب  “لهذا  بالقول  ومىض  العائلة”. 

تبذل األمم املتحدة جهوداً لإلصغاء إىل آراء 

النساء فيا يختص بخطة عمل نزع األلغام 

وتضمني أفكارهن ومتكينهن من اإلسهام يف 

حملتنا العاملية.” 

facebook.com/UNAMID.arabic

twitter.com/unamidnews

إصدار الىوناميد - شعبة االتصال واإلعالم
http://unamid.unmissions.org موقع الكتروني
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تدشين عرض رسمي إذاعي ألطفال دارفور

لأطفال.  األطفال  يقدمه  الذي  األول  الدارفوري  اإلذاعي  للربنامج  الرسمي  التدشني   ،2014 أبريل   15 يف 

شوك  ابو  و  زمزم  معسكري  و  الفارش  من  أطفال  ستة  تقدميه  يف  شارك  الذي  التجريبي  العرض  يبث 

عملية  يف  األطفال  مشاركة  لتشجيع   و  واملعلومات  التسلية،  برامج  لتقديم  صمم  قالب  يف  للنازحني، 

اليوناميد.  السام،  عبد  حامد  تصوير  السام. 

المنفجرة غير  الذخائر  مخاطر  تجَنب 
املنفجرة مازالت  غر  الذخائر 

لسامة  تهديداً  تشكل 

فبحسب  دارف��ور.  يف  املجتمعات  وأم��ن 

شخصاً   19 أصيب  قد  اليوناميد  تقارير 

 2013 العام  منذ  حتفهم  آخرين   7 ولقوا 

غر  الذخائر  لحوادث  نتيجة  اآلن   وحتى 

املخلفات  ه��ذه  تشَكل  كا  املنفجرة. 

خطراً  ال��راع  عن  الناتجة  املنفجرة  غر 

بل  فحسب  املدنيني  عى  ليس  مبارشاً 

أيضاً تشكل تهديدا غر مبارش ما يعرقل 

إيصال املساعدات اإلنسانية ويعيق عودة 

قيام  دون  ويحول  والنازحني  الاجئني 

املزارعون بفاحة أراضيهم. 

إتخذ موظفو مكتب اليوناميد للتخلص 

لعمل  خطوات  املنفجرة  غر  الذخائر  من 

منذ  دارفور.  يف  املسارات  لكل  مسوحات 

املكتب  متكن  اآلن،  وحتي  2013م  يوليو 

مربع  مرت  كيلو   800 من  أكرث  تقييم  من 

من األرايض وأكرث من 3000 كيلو مرت من 

ويف  الذخائر.  من  خالية  وإعانها  الطرق 

تدمر  من  املكتب  متكن  السياق،  نفس 

املنفجرة  غر  الذخائر  من   850 من  أكرث 

شخص   16,000 من  أكرث  بتدريب  وقام 

غر  الذخائر  عى  التعرف  كيفية  حول 

املنفجرة ووضع عامات عليها. ظل موطفو 

مكتب اليوناميد للتخلص من الذخائر غر 

رشكائهم  مع  مستمر  تواصل  يف  املنفجرة 

وصندوق  األخرى  اليوناميد  مكونات  من 

األمم املتحدة لرعاية الطفولة )اليونيسف( 

واملحلية  الدولية  املنظات  من  والعديد 

الوعي  لرفع  الدولة  ومؤسسات  الطوعية 

بالقضية والحّد من خطر تلك الذخائر.

أوضح السيّد ماكس ديك، مدير برنامج 

مكتب اليوناميد للتخلص من الذخائر غر 

مكتب  جهود  خال  “من  قائاً  املنفجرة 

التخلص من الذخائر غر املنفجرة ورشكائنا 

اآلخرين، متكنا من تنوير أكرث من 800,000 

غر  ال��ح��رب  مخلفات  مبخاطر  شخص 

املنفجرة وتنوير أكرث من 2.5 مليون آخرين 

لربامج  مثال  وخر  مبارشة.”  غر  بصورة 

التوعية مبخاطر الذخائر غر املنفجرة التي 

نُفذت يف دارفور تلك التي نفذتها منظمة 

أصدقاء السام والتنمية السودانية.

رشح السيّد يحى أحمد، مدير املنظمة 

املنفجرة  غر  الذخائر  معظم حوداث  بأن 

أطراف  ويف  الريفية  املناطق  يف  تحدث 

يقومون  او  األطفال  يلعب  حيث  املدن 

برعي موايش أهليهم. وأبان “يفتقر معظم 

حول  األساسية  املعلومات  إىل  األطفال 

يف  يصادفونها  التي  املنفجرة  غر  الذخائر 

الطبيعة الن بعض اآلباء قد أخرجوا أبنائهم 

من املدارس.” وأبان بأن املنظمة تستهدف 

ومعسكرات  وم��دارس  الريفية  املناطق 

العرائس  مسارح  خ��ال  من  النازحني 

إحداث  إىل  تهدف  التي  العمل  وورش 

املنفجرة.  غر  الذخائر  مبخاطر   وع��ي 

الوعي  رف��ع  عى  الرتكيز  إىل  باإلضافة 

مبارشة  بطريقة  املنفجرة  غر  بالذخائر 

اليوناميد  تقوم  اآلباء،  مساعدة  خال  من 

دعم  برامج  خ��ال  من  الضحايا  بدعم 

املصابني  تأهيل  إع��ادة  لتمويل  مصممة 

الربامج  هذه  ُصممت  الحوادث.  تلك  يف 

املساعدات  عى  الضحايا  حصول  لضان 

اإلجتاعية واإلقتصادية التي يحتاجونها.

يُحتفل باليوم العاملي للتوعية باأللغام 

باأللغام  املتعلقة  اإلجراءات  واملساعدة يف 

التي بعث  الرسالة  أبريل سنوياً.  يف  يف 4 

بها بهذه املناسبة، سلّط السيّد بان يك مون، 

من  بالقرب  هاون  قذيفة  به  مكان  يحدد  لليوناميد  التابعة  السام  حفظة  أحد   2014 مارس   25 يف   

األلغام  مبخاطر  للتوعية  العاملي  اليوم  فعاليات  تقام  دارفور.  شال  مليط،  يف  للنازحني  العبايس  معسكر 

املنفجرة  غر  الذخائر  تشَكل  الدائر  للراع  وكنتيجة  دارفور  يف  العامل.  أنحاء  جميع  يف  أبريل   4 يف  سنوياً 

يوناميد.  فران،  غونزاليس  آلربت  تصوير:  األطفال.  وخصوصاً  املدنيني  عى  كبراً  خطراً 

شال يف  الفارش،  يف   2014 ابريل   15

بالتعاون  اليوناميد  دشنت  دارفور، 

رسمياً،  اإلجتاعية  الشؤون  وزارة  مع 

إذاعي  برنامج  أول  وهو  الطفل  صوت 

يقدمه األطفال لأطفال.

ستة  ي��ع��ده  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  إن 

زمزم  ومعسكري  الفارش  من  أطفال 

قالب  يف  يبث  للنازحني،  شوك  أبو  و 

التسلية،  برامج  لأطفال  ليوفر  صمم 

األطفال  مشاركة  ويشجع  واملعلومات 

السام. عملية  يف 

الشباب،  من أجل مساعدة اإلعاميني 

دراسية   منحة  بتوفر  اليوناميد  راديو  قام 

السنوية  الدراسية  الرسوم  من خال دفع 

العمر  البالغ من  لهم. وقال تاج األصفياء 

الثانوية  باملرحلة  طالب  وهو  عاماً،   15

العام  البث  بعمله يف خدمة  يستمتع  إنه 

جائزة  عى  الحائز  األصفياء  تاج  وأضاف 

أفضل مقدم برنامج إذاعي : “ إنني سعيد 

وأردف:  الطفل”   من صوت  جزءاً  بكوين 

أناقش  وأن��ا  الراديو  يف  أسمع  أن  “أود 

برامج تتعلق بشؤون املجتمع”.

السيد  أشاد  الحفل،  يف  حديثة  أثناء 

الشؤون  وزي��ر  آدم،  عبدالله  خليل 

يف  الراع  إن  وقال  بالربنامج  األجتاعية 

دارفور ترك آثاراً سالبة، ال سيا يف أوساط 

قيم  نغرس  أن  “يجب  وأضاف:  األطفال، 

أطفالنا  نفوس  يف  السلمي  التعايش 

وبالتايل  ملجتمعاتهم،  ق��دوة  ليكونوا 

نضمن مستقباً مرقاً لدارفور”. 

عرب  ي��ذاع  ال��ذي  الطفل  صوت  إن 

موظفو  يدعمه  أسبوعياً،  السام  إذاعة 

معدات  توفر  خ��ال  م��ن  اليوناميد 

إضافة  املكتبية،  واملعدات  اإلستديو 

إجراء  مجايل  يف  اإلعاميني  تدريب  إىل 

والتحرير.  الحوار 

تجريبة  ل��ف��رتة  ال��ربن��ام��ج  يبقى 

يعمم  أن  املنتظر  م��ن  ث��م  بالفارش 

والسودان  بل  دارف��ور  والي��ات  لبقية 

ذلك. أمكن  إن  بأكمله 


