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بعثة االتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور

النشرة اإلخبارية لليوناميد
لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسالم في دارفور تجتمع في الفاشر،
بوالية شمال دارفور

عقدت

ل��ج��ن��ة م��ت��اب��ع��ة
ت��ن��ف��ي��ذ وث��ي��ق��ة
الدوحة للسالم يف دارفور اجتامعها
ال��ث��ام��ن ي��وم  28أب��ري��ل  2014يف
مقر اليوناميد يف مدينة الفارش
بوالية شامل دارف��ور برئاسة معايل
أح��م��د ب��ن عبد ال��ل��ه آل محمود
نائب رئيس وزراء دولة قطر ووزير
الدولة مبجلس الوزراء ورئيس لجنة
ا ملتا بعة .
حرض االجتامع مندوبون رفيعو
امل��س��ت��وى م��ن االت��ح��اد األف��ري��ق��ي
واإلت��ح��اد األورويب وجامعة ال��دول
العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي
وكندا وتشاد والصني ومرص وفرنسا
واليابان وروسيا اإلتحادية واململكة
املتحدة والواليات املتحدة األمريكية
وحكومة السودان وحركة التحرير
والعدالة وحركة العدل واملساواة
السودانية وممثلون من بعثة األمم
املتحدة واإلتحاد اإلفريقي يف دارفور
(اليوناميد).
ن��اق��ش املجتمعون ع���دد ا ً من
املواضيع تضمنت التقدم املحرز يف
تنفيذ بنود الوثيقة منذ اإلجتامع
األخري للجنة يف شهر ديسمرب 2013
والتحديات التي واجهتها عملية
التنفيذ والسبل الكيفلة للميض
بها ق��دم �اً .ه��ذا ،وق��د أق��ر جميع
الحارضين باستمرار التزام حكومة
السودان وحركة التحرير والعدالة
وحركة العدل واملساواة السودانية
والجهود التي تبذلها نحو تنفيذ
بنود الوثيقة.
أكد معايل آل محمود يف كلمته
يف اإلج��ت�ماع ع�لى رضورة أن تبدأ
مشاريع التنمية وإع���ادة اإلع�مار
بالتزامن وال��ت��وازي م��ع العملية
السلمية ،وأشار إىل أن هذه الخطوة
من شأنها متكني سكان دارفور وردم
هوة واسعة نحو تحقيق التعايش
واالستقرار يف اإلقليم.
من ناحيته ،أشار املمثل الخاص
امل��ش�ترك وك��ب�ير ال��وس��ط��اء املشرتك
باليوناميد ال��دك��ت��ور محمد بن

يف  28نيسان  ،2014لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور يف اجتامعها الثامن والذي عقد يف مقر اليوناميد يف الفارش ،شامل دارفور .تصوير
حامد عبد السالم ،اليوناميد

شمباس يف حديثه أمام االجتامع إىل
أن أط��راف وثيقة ال��دوح��ة للسالم
يف دارف��ور حققوا بعض التقدم يف
ع��دد م��ن امل��ج��االت منذ االج��ت�ماع
األخري للجنة يف شهر ديسمرب .2013
وأضاف قائالً «أحث جميع األطراف
ع�لى م��واص��ل��ة العمل م��ع بعضها
البعض يف هذا التقدم وآمل أن تسود
الروح نفسها إلستيعاب حركة العدل
واملساواة يف املؤسسات الحكومية
والسلطة اإلقليمية لدارفور».
وبرغم ما تقدم ،أعرب سعادته
عن قلقه عن الوضع املضطرب الذي
شهده الربع األول من العام 2014
بسبب اإلزدي��اد املقلق للعنف يف
أج���زاء ع��دي��دة م��ن دارف���ور ال��ذي
أدى إىل املزيد من النزوح خاصة يف
واليتي شامل وجنوب دارفور؛ عالوة
عىل استمرار الرصاعات بني مكونات
املجتمع واألنشطة اإلجرامية التي
ات��خ��ذت أش��ك��ا الً أنهكت السكان
املدنيني يف دارفور.
ورشح سعادته أيضاً الجهود التي
بذلها لحشد الدعم اإلقليمي لعملية
السالم يف دارف���ور ،قائالً “أجريت
م���ش���اورات م��ع وزراء خ��ارج��ي��ة
بوركينا ف��اس��و وإثيوبيا وروان���دا

وأوغندا والسكرتري التنفيذي للهيئة
الحكومية للتنمية (اإليغاد) وعدد
من املبعوثني ل��دارف��ور وال��س��ودان
كام أطلعت رئييس أوغندا وتشاد
بتلك امل��ش��اورات وطلبت دعمهام
ومساندتهام لعملية السالم».
باإلضافة إىل ذلك ،رحبت لجنة
املتابعة مب��ب��ادرة ال��ح��وار الوطني
التي أعلنها الرئيس البشري وناشدت
الحركات املسلحة بوقف القتال
واألع�م�ال العدائية وامل��ش��ارك��ة يف
الحوار الوطني .أشاد اإلجتامع أيضاً
بالجهود الدؤوبة التي بذلها الرئيس
التشادي ادريس ديبي إلحالل السالم
واالس��ت��ق��رار يف دارف���ور م��ن خالل
عملية أم ج��رس .ع�لاوة عىل ذلك،
ن��اش��دت اللجنة ال��ق��وى السياسية
وال��ح��رك��ات املسلحة لالنضامم إىل
العملية بحسن نية .يف ذات السياق،
أك��د أعضاء اللجنة عىل أن وثيقة
الدوحة للسالم يف دارف��ور اتفاقية
حيوية يجب أن تستوعب يف مبادرة
رئيس الجمهورية للحوار الوطني.
يف مؤمتر صحفي مشرتك عقد يف
ختام اإلج��ت�ماع ،رد سعادة املمثل
الخاص املشرتك لليوناميد ومعايل
رئيس لجنة متابعة تنفيذ وثيقة

ال��دوح��ة ل��ل��س�لام يف دارف����ور عىل
اس��ت��ف��س��ارات وس��ائ��ل اإلع�ل�ام فيام
يتعلق باتفاقية املنحة التي قدمتها
دولة قطر البالغة  88مليون دوالر
أم��ري�كي التي وقعت م��ع صندوق
األمم املتحدة متعدد الرشكاء الذي
يديره مرشوع األمم املتحدة اإلمنايئ
لتمويل أولويات اإلنعاش وإع��ادة
اإلعامر يف إطار اسرتاتيجية التنمية
يف دارف��ور التي أطلقت يف املؤمتر
الدويل للامنحني يف الدوحة يف شهر
أبريل .2013
وق��ع عىل اتفاقية املنحة نيابة
عن دولة قطر سعادة السفري أحمد
املريخي مدير إدارة التنمية الدولية
يف وزارة الشؤون الخارجية ،فيام
وقع عليها نيابة عن األمم املتحدة
املنسق املقيم لألمم املتحدة ومنسق
الشؤون اإلنسانية واملمثل املقيم
لربنامج األم��م املتحدة اإلمن��ايئ يف
السودان السيد عيل الزعرتي .تعترب
هذه املنحة أكرب مساهمة قدمتها
دول��ة قطر دفعة واح��دة ملنظومة
األم��م املتحدة عىل مستوى أنحاء
العامل.
ويف تطور ذي صلة يف وقت سابق
يوم  27أبريل ،عقد ميرسو الحوار
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والتشاور الداخيل يف دارفور اجتامعاً
يف مدينة الفارش الستعراض التقدم
املحرز فيام يتعلق باطالق الحوار
حرضه معايل أحمد بن عبدالله آل
محمود وممثل مفوضية االتحاد
األف��ري��ق��ي السفري إب��راه��ي��م ك�مارا
واملمثل الخاص املشرتك باليوناميد
الدكتور شمباس .واف��ق االجتامع
عىل مرشحي لجنة متابعة تنفيذ
وثيقة ال��دوح��ة للسالم يف دارف��ور
وعىل االقرتاح القايض بأن يتم إيداع
مساهامت الجهات املانحة فيام
يتصل بالحوار والتشاور الداخيل يف
دارف��ور يف صندوق استئامن يديره
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.
أكد السيد شمباس يف كلمته يف
االجتامع عىل مركزية لجنة الحوار
وال��ت��ش��اور ال��داخ�لي يف دارف���ور يف
تعزيز ال��س�لام وتضميد ال��ج��راح
وال��ت�ماس��ك االج��ت�ماع��ي والتعايش
السلمي بني سكان دارف��ور .وعىل
وج���ه ال��خ��ص��وص ،ش���دد رئ��ي��س
اليوناميد عىل إمكانية أن تعمل
لجنة الحوار والتشاور الداخيل يف
دارف��ور عىل تعزيز مقرتح الرئيس
البشري ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي كأساس
ل��ت��واف��ق وط��ن��ي واس���ع ال��ن��ط��اق
للتوصل لتسوية سلمية للرصاع يف
دارفور ،فضال عن التحول السيايس
والدميقراطي الشامل يف السودان.
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الطالب في جنوب دارفور يناقشون التصاعد األخير في
الصراع بين القبائل

شارك

أك�ثر م��ن  300طالب
يف م��ن��ت��دى للنقاش
يف  23أب��ري��ل  2014ح��ول موضوع
بعنوان «التصاعد األخري يف الرصاع بني
القبائل يف دارف��ور :بسبب الهوية أم
االقتصاد؟» .يعترب هذا املنتدى النقايش
السنوي الثالث من نوعه الذي ينظمه
قسم اإلتصاالت واإلع�لام ببعثة األمم
املتحدة واالتحاد األفريقي يف دارفور
(اليوناميد) بالتعاون مع مركز دراسات
السالم والبحوث بجامعة نياال.
يهدف املنتدى ال��ذي انعقد يف
القاعة الكربى بجامعة نياال اىل اتاحة
الفرصة للطالب يف دارف��ور لتقاسم
وتبادل األفكار والرؤى حول الشؤون
ال��راه��ن��ة م��ن خ�لال عملية ال��ح��وار
والنقاش .لقد أدى التصعيد األخري
للعنف بني القبائل يف جميع أنحاء
اقليم دارف��ور بالعديد من األرواح
وترشيد اآلالف من املدنيني.
الح���ظ ال��ط�لاب امل��ش��ارك��ون يف
النقاش أن إهامل املشاكل اإلقتصادية
الكبرية يف دارفور من قبل الحكومات
الحالية والسابقة وتسييس الهوية
العرقية وسياسة الحكومة االتحادية
تجاه دارف��ور التي أدت اىل تخلف

يف  23نيسان عام  ،2014طالب يشارك يف املناقشة السنوية الثالثة التي تنظمها اليوناميد بالتعاون مع
مركز دراسات السالم والبحوث ،جامعة نياال .تصوير سعيد آدم ،اليوناميد.

تنموي بعيد يف اإلقليم ع�لاوة عىل
التنافس ع�لى امل���وارد مثل املياه
وامل��راع��ي يعترب ال��داف��ع وامل��ح��رك
الرئيس لهذه الرصاعات.
وص��ف ال��دك��ت��ور عبد الغني أبو
ال��ق��اس��م عميد كلية التكنولوجيا
والتنمية ممثل رئيس جامعة نياال
النقاش بأنه منتدى يف الوقت املناسب
للطالب ملناقشة القضايا ذات الصلة
بالرصاع يف دارفور والتوصل إىل حلول
بناءة ومفيدة .باإلضافة إىل ذلك ،شكر
الدكتور عبدالغني اليوناميد عىل دعمها

للجامعة من خ�لال إه��داء  22جهاز
كمبيوتر لكلية التكنولوجيا والتنمية.
خاطب السيد تشابتايل باكوب
ممثل رئيس مكتب اليوناميد قطاع
الجنوب الحضور وأوضح أن اليوناميد
جاءت إىل دارفور للعمل مع مختلف
أط��راف ال�صراع الستعادة السالم يف
اإلق��ل��ي��م ودع���ا ال��ش��ب��اب يف دارف���ور
للتعاون والعمل معاً لتحقيق االستقرار
االجتامعي والسيايس واالقتصادي يف
دارفور من خالل الحوار البناء واحرتام
الثقافات املختلفة.

اليوناميد تنظم تدريبا لمدة شهر لموظفي السجون

يف

 21أب��ري��ل  ،2014نظمت
وح��دة إستشارية السجون
ب��ق��س��م س��ي��ادة ال��ق��ان��ون ال��ت��اب��ع
لليوناميد ب��ال��ت��ع��اون م��ع إدارة
السجون بوالية شامل دارفور حفل
تخريج لـ  65من املجندين الجدد
من قوات السجون الذين شاركوا يف
برنامج تدريبي ملدة شهر يف مجال
حقوق اإلنسان والواجبات األخرى
املتعلقة بعمل السجون.
كام اشتمل الحفل عىل تخريج
 33ممن ش��ارك��وا يف دورة تدريب
املدربني التي ضمت مشاركني من
ق��وات ال��س��ج��ون ب��والي��ات دارف��ور
ال��خ��م��س .وق���د ت���م مت��وي��ل كال
الربنامجني بواسطة اليوناميد فيام

قام بعملية التيسري محارضون من
كلية الرتبية بجامعة الفارش.
أقيم اإلحتفال بالقيادة العامة
ل��ل��ق��وات املسلحة ب��ال��ف��ارش ،شامل
دارف���ور ،وح�ضره ممثلو اليوناميد
ومسؤولون حكوميون ومسؤولون من
إدارة السجون بالوالية.
وت��ج��ئ م��ث��ل ه���ذه امل���ب���ادرات
نتيجة لإلتفاقية املربمة بني الحكومة
السودانية و البعثة والتي تقيض بقيام
اليوناميد ببناء ق��درات املؤسسات
ال�شرط��ي��ة .وق��ال ممثل اليوناميد
“نتطلع إىل متكني املجندين الجدد
من أداء املهام املوكلة إليهم بكفاءة”
مؤكد ا ً ألتزام البعثة بتيسري عملية
بناء القدرات للرشطة السودانية.

إصدار الىوناميد  -شعبة االتصال واإلعالم
موقع الكتروني

http://unamid.unmissions.org

يف  21أبريل  ،2014حفل تخرج دورة تدريبية لـ  65من موظفي السجون املعينني حديثاً حول حقوق
االنسان والواجبات املتعلقة بالسجون .ثم تنظيم الدورة من قبل وحدة إستشارية السجون بقسم
سيادة القانون التابع لليوناميد بالتعاون مع إدارة السجون بوالية شامل دارفور .تصوير حامد عبد
السالم ،اليوناميد.
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