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املقر  يف  تجمعوا  الذين  املواطنني 

رضورة  عللى  للمحلية،  الللرئلليللي 

الناس  عى  “يجب  وقللال  املصالحة 

والتعايش  بللالللسللام  يتمسكوا  أن 

امللللرارات”  ينسوا  وان  اإلجتامعي 

يف  الللسللاح  إنللتللشللار  أن  اىل  مللشللرا 

“ندعو  وأضاف  السام  يهدد  دارفور 

اإلنضامم  اىل  املسلحة  الحركات  كل 

سيي  واردف  الللسللام”.  عملية  اىل 

لللدارفللور  االقليمية  السلطة  “إن 

السام  تحقيق  يف  رشكاء  واملواطنون 

الرتكيز  علينا  يجب  كام  والتنمية. 

تللتللامىش مع  الللتللي  املللشللاريللع  عللى 

دارفللور  يف  للسام  الدوحة  اتفاقية 

املواطنني.” إحتياجات  لتلبية 

منطقة  بُلللرام  محلية  وتللعللتللر 

 50 حللوايل  تبعد  األعللراق  متعددة 

السودان  بني  الحدود  من  كيلومرتاً 

كام  الللسللودان،  جنوب  وجمهورية 

الطرق  من  عدد  ملتقى  عى  تقع  ٫انها 

الدولية،   التجارة  فيها  وتكرث  التجارية 

بالقتال  تأثروا  ما  كثراً  سكانها  ان  غر 

املسلحة  الحركات  بني  يللدور  الللذي 

الحكومية. والقوات 

متقطعة  نزاعات  اندلعت  وقللد 

حني  من  املختلفة  القبائل  بني  بني 

املللوارد  عى  بالتنافس  بسبب  آلخر 

يتعايشون  السكان  أن  إال  الطبيعية، 

بفضل  وذلك  األخرة  األشهر  يف  بسام 

التي  املحلية  الللوسللاطللة  مللبللادرات 

اليوناميد. تدعمها 

أهمية  عللى  وشللدد  املشاريع  تلك 

والسلطة  الللسللودان  حكومة  عمل 

بعضهم  مع  واليوناميد  االقليمية 

املجتمعات  بللنللاء  إلعلللادة  البعض 

من  ينتعش  آمنة  مستقرة  بيئة  وخلق 

السام. خالها 

املشرتك  الخاص  املمثل  نائب  وقال 

أهبة  عللى  دومللا  اليوناميد  “تظل 

األسايس  اإلسناد  لتقديم  االستعداد 

املللبللادرات  كللل  لدعم  واللوجستي 

تفويضها  ضللمللن  وامللللجلللهلللودات 

أيضاً  وأشللار  املحدودة”،  ومواردها 

عقد  منذ  يعانون  دارفور  أهل  أن  إىل 

وانعدام  النزاعات  بسبب  الزمان  من 

التوصل  حجب  ما  بينهم  فيام  الثقة 

قائا  ومىض  مستدامة.  سلمية  لحلول 

أنجع  هام  والللحللوار  التفاوض  “إن 

مضيفاً  النزاعات”،  لتسوية  السبل 

“لللقللد شللهللدت الللعللديللد مللن األمللم 

تتوصل  ومل  مامثلة،  نزاعات  اإلفريقية 

الحوار.” عر  إال  السام  إىل 

وحلللث نللائللب املللمللثللل الللخللاص 

لوضع  الساح  حاميل  كل  املشرتك 

لنداء  واالستجابة  جانباً  ساحهم 

الوطني،  للحوار  البشر  الرئيس 

الحوار  “إن  الخصوص  هذا  يف  مبيناً 

مستقبل  لتأمني  فرصة  أفضل  هللو 

ذات  يف  مشراً  والسودان”،  دارفللور 

اليوناميد  تفويض  إن  إىل  األثللنللاء 

االقليمية  السلطة  دعللم  يشمل 

للسام  الدوحة  وثيقة  أحكام  لتنفيذ 

الوثيقة  هذه  تنفيذ  وإن  دارفور،  يف 

املللتللوقللع. مللن  أبللطللأ  بشجل   يللسللر 

إمتام  أن  الرضوري  “من  قائاً  ومىض 

بتنفيذ  املتعلقة  املنجزة  غر  األعامل 

كام  ممكن.  وقت  أرسع  يف  الوثيقة 

لدعم  تام  إستعداد  عى  اليوناميد  أن 

الوثيقة.” بهذه  املتعلقة  األنشطة   كل 

اإلقليمية،  السلطة  رئيس  وشللدد 

أمللام  كلمته  يف  سلليللي  الللتلليللجللاين 

املشرتك زار  الخاص  املمثل  نائب 

جوزيف  اليوناميد،  ببعثة 

السلطة  رئلليللس  برفقة  مللوتللابللوبللا، 

سيي،  التيجاين  لدارفور،  االقليمية 

بوالية  بٌللرام  محلية   2014 مايو   12

باملجتمع  لإللتقاء  دارفللور  جنوب 

وتقييم  شللواغللللله  وسلللامع  املللحلليل 

التقدم  ومناقشة  األمللنللي  الللوضللع 

الدوحة  وثيقة  تنفيذ  بشأن  املحرز 

دارفور. يف  للسام 

بللرام،  إىل  الللزيللارة  مللن  وكللجللزء 

إلتقى  للبعثة،  قاعدة  توجد  حيث 

ورئيس  املشرتك  الخاص  املمثل  نائب 

بللوايل  لللدارفللور  االقليمية  السلطة 

جار  محمود  آدم  دارفلللور،  جنوب 

برام،  ومعتمد  الهبانية  وناظر  النبي 

التي  املشاريع  من  عللدداً  وإفتتحوا 

ذلك  يف  مبا  لدارفور،  السلطة  نفذتها 

األسللاس  حجر  ووضللع  فنية  مدرسة 

برام.  مبستشفى  جديدة  والدة  لعنر 

املحليني،  القادة  مع  مناقشات  وأجريا 

باملنطقة. األهلية  اإلدارة  وزعامء 

املحلية،  رئاسة  مبباين  كلمته  ويف 

املشرتك،  الخاص  املمثل  نائب  رحب 

السلطة  بعمل  موتابوبا،  جوزيف 

التعايش  عللى  للحفاظ  االقليمية 

مثل  تنفيذ  عر  املنطقة  يف  والسام 

نائب رئيس اليوناميد ورئيس السلطة االقليمية يلتقيان مجتمع جنوب دارفور 
وُيقيمان الوضع األمني

باملنطقة،  التنموية  املرشوعات  من  العديد  إفتتاح  حفل  أثناء  دارفور،  جنوب  برام،  مدينة  يف   كلمة  يلقي  موتابوبا   جوزيف  لليوناميد  املشرتك  الخاص  املمثل  نائب 

اليوناميد.    عبدالسام،  حامد  تصوير  الوطني.  للحوار  البشر  الرئيس  لنداء  واإلستجابة  الساح  إلقاء  إىل  املتنازعة  أألطراف  املشرتك  الخاص  املمثل  نائب  وحث 

جوزيف  لليوناميد  املشرتك  الخاص  املمثل  نائب  بوصول  يحتفلون  برام  محلية  مجتمع  من  أعضاء 

لإللتقاء  دارفور  جنوب  إىل  زيارتهام  خال  سيي،  التجاين  لدارفور  اإلقليمية  السلطة  ورئيس  موتابوبا 

تنفيذ  يف  املحرز  التقدم  ومناقشة  األمني  الوضع  وتقييم  لشواغلهم  واإلستامع  برام  محلية  مبواطني 

اليوناميد. عبدالسام،  حامد  تصوير  دارفور.  يف  للسام  الدوحة  إتفاقية 



الللخللدمللات  عللى  للحصول  وطللفللل 

السوداين”. للقانون  وفقاً  القضائية 

ووصلللللف شللمللبللاس املللحللكللمللة 

الللجللديللدة بللقللوللله “هلللذه خللطللوة 

واألمللن  السام  تحقيق  نحو  هامة 

إن  وأضاف،  دارفللور”.  يف  واالستقرار 

ستشجع  للعدالة  الللوصللول  سهولة 

وتضمن  القانون  سيادة  مبادئ  وتعزز 

متكنه  وسيلة  توفر  الللعللادي  للفرد 

التي  للمظامل  بسهولة  التصدي  من 

سلمية. قانونية  بوسائل  لها  يتعرض 

عثامن،  السيد  أكللد  ناحيته،  من 

خال  كلمته  يف  القضايئ  الجهاز  رئيس 

األساسية  الركيزة  هو  العدل  أن  الحفل 

ليعم  حيوي  وأمللر  الشعوب  لحكم 

الدول  واالزدهللار  واالستقرار  السام 

واملجتمعات وقال “آمل ان ترسع هذه 

اىل  الريفية  املحكمة  ترفيع  يف  الخطوة 

العاجل.”  القريب  يف  دامئللة  محكمة 

اليوناميد  مساهمة  أن  اىل  مللشللرا 

القضائية  السلطة  موافقة  اىل  أدت 

للمدعى  مكاتب  إنشاء  عى  الوالئية 

املالحة. يف  الللعللام  والللنللائللب   الللعللام 

املجتمع  بقادة  مليط  يف  لقائه  ولدى 

املنظامت  ممثيل  ذلللك  يف  مبا  املحيل 

املمثل  أكد  املدين،  واملجتمع  النسائية 

اليوناميد  دور  عى  املشرتك  الخاص 

كبر  بصفته  ودوره  السام  حفظ  يف 

الدوحة  بوثيقة  يتعلق  فيام  الوسطاء 

وثيقة  “ستظل  قائاً  دارفور  يف  للسام 

املشرتك زار  الخاص  املمثل 

املشرتك  الوسطاء  وكبر 

يوم  شمباس  بن  محمد  باليوناميد 

املالحة  محليتي   2014 مايو   1

دارفللور  شللامل  واليللة  يف  ومليط 

للمحكمة  الجديد  املبنى  الفتتاح 

ولقاء  املالحة  محلية  يف  الريفية 

مليط. يف  املجتمع  قادة 

سيادة  قسم  شارك  املالحة،  يف 

منظمة  مع  باليوناميد  القانون 

بناء  يف  للتنمية  ميدوب  جبال 

توفر  بللهللدف  جللديللدة  محكمة 

الذين  للناس  القضائية  الخدمات 

حرض  النائية.  املناطق  يف  يعيشون 

املحكمة، السيد  إفتتاح  حفل 

الجهاز  رئيس  عثامن  الللرس  تللاج 

الللقللضللايئ بللواليللة شللامل دارفللور 

الله  عبد  علليل  الللهللادي  والسيد 

بوالية  القانونية  االدارة  رئيس 

مئات  إىل  باإلضافة  دارفور،  شامل 

باملحلية. املواطنني 

املشرتك  الللخللاص  املمثل  وأشلللاد 

أمام  كلمته  يف  شمباس  بن  محمد 

اليوناميد  بللني  بللالللرشاكللة  الحضور 

شامل  بللواليللة  القضائية  والسلطة 

وصول  “تسهيل  قائا  وأكللد  دارفللور 

والريفية  النائية  للمجتمعات  العدالة 

املرشوع  هذا  من  الرئيس  الغرض  هو 

املرشوع  هذا  اليوم  نسلمكم  ونحن 

وامللرأة  رجللل  لكل  الفرصة  لتوفر 

facebook.com/UNAMID.arabic

twitter.com/unamidnews

إصدار اليوناميد - شعبة االتصال واإلعالم
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رئيس اليوناميد يفتتح مبنى محكمة ريفية ويلتقي قادة المجتمع

اليوناميد تدعم التنمية في مجتمعات دارفور
قسم يف  إفتتح   ،2014 أبريل   24

وإعادة  والترسيح  الساح  نزع 

مع  بالتضامن  لليوناميد  التابع  الدمج 

الحكومية  غر  الطفل  تنمية  مؤسسة 

الطوعي  الفحص  اإلستشارة  مركز 

التعليمي. الجنينة  مبستشفى 

الجهود  لدعم  املركز  صمم  وقد 

إنتشار  مللن  لللحللد  ا إاىل  لللراملليللة  ا

تم  لللذي  وا األيللدز  ومللرض  فللروس 

املشاريع  بللرنللامللج  ضمن  متويله 

املكثفة  العاملة  ذات  املجتمعية 

اليوناميد. بعثة  تنفذه  الذي 

خدمات  املركز  يوفر  أن  ويتوقع 

ذلك  يف  مبللا  للمواطنني،  متخصصة 

اإلستشارة  والطوعي،  الرسي  الفحص 

للذين  والعاج  واإلجتامعية  النفسية 

من  أي  أو  األيلللدز  مللع  يتعايشون 

جنسياً. املنقولة  األمراض 

موظفو  دشللن  ذلللك  إىل  إضافة 

الللتللرسيللح  و  الللسللاح  نلللزع  قللسللم 

منظمة  من  بدعم  الدمج  وإعللادة 

الريفية،  للتنمية  الخرية  مرة  جبل 

مرشوعاً  حكومية،  غر  منظمة  وهي 

بقريضة،  ثللانللويللة  مللدرسللة  لبناء 

جللنللوب دارفللللور. ويللضللم مللرشوع 

ينالون  شللابللاً   60 هللذا  التشييد 

يف  الخدمة  أثللنللاء  مهنياً  تللدريللبللاً 

الكهربائية. األعامل  و  البناء  مجايل 

املرشوع  هذا  جوانب  بعض  يركز 

املتحدة  األمم  برنامج  يدعمه  الذي 

وضبط  املجتمعي  األمن  عى  اإلمنايئ 

الرنامج  هللذا  إطللار  ويف  األسلحة. 

وتحسني  النزاعات  لفض  ستجتمع 

مبخاطر  الوعي  ورفع  األمني  الوضع 

الصغرة. األسلحة 

العاملة  مشاريع  برنامج  ويركز 

السام  عى  لليوناميد  املجتمعية 

املجتمعي  املستوى  عى  واألمللن 

تللأكلليللداً علللى مللشللاركللة هللذه 

السام.  عملية  يف  املجتمعات 

دعم  إىل  املشاريع  هذه  وتهدف 

تلبية  يف  الللسللودان  حكومة  جهود 

واملجموعات    الشباب  احتياجات 

القرى  يف  للخطر  عرضة  صاروا  ممن 

النازحني. ومعسكرات 

ىل  إ يللع  ر ملللشللا ا تللهللدف  كللام 

ملللهللنلليللة  ا ت  را مللللهلللا ا يللر  تللطللو

ع  بللو ر يف  لللحللة  ملللصللا ا يللز  وتللعللز

توفر  مللا  لبا  وغا ويف  رفللور  ا د

يف  لعمل  ا خال  من  لتدريب  ا

تأهيل  دة  عا إ و ء  لبنا ا يع  ر مشا

للمجتمع.  التحتية  لبنى  ا

ومليط  املالحة  محليتي  شمباس  بن  محمد  لليوناميد  املشرتك  الخاص  املمثل  زار   ،2014 مايو   1 يف 

املجتمع  بقيادات  واإللتقاء  باملالحة  لريفية  ا للمحكمة  الجديد  املبنى  إلفتتاح  دارفللور  بشامل 

والسلطات  ليوناميد  ا بني  بالرشاكة  باملالحة  اإلفتتاح  خال  كلمته  يف  شمباس  السيد  أشاد  مبليط.و 

واألمن  السام  تحقيق  نحو  خطوة  بأنها  الجديدة  املحكمة  ووصللف   دارفللور  بشامل  القضائية 

ليوناميد. ا عبدالسام،  حامد  تصوير  دارفور.  يف  واإلستقرار 

الدوحة للسام يف دارفور اإلطار الرئيس 

دارفللور.  يف  املأمول  السام  لتحقيق 

الوطني  الحوار  مببادرة  أرحللب  إنني 

البشر  عمر حسن  الرئيس  له  دعا  الذي 

لانخراط  األطلللراف  جميع  وأشللجللع 

ليس  وحاسمة  جللادة  محاولة  يف  فيه 

يف  بل  دارفور  يف  السام  لتحقيق  فقط 

كله.” السودان 

قادة  الخاص  املمثل  أطلع  كام 

مخرجات  عللى  مليط  مجتمع 

إتفاقية  تنفيذ  متابعة  لجنة  إجتامع 

أبريل   28 يف  عقد  والذى  الدوحة 

لليوناميد،  الرئيي  املقر  يف   2014

عى  القطري  املندوب  وقع  حيث 

دوالر  مليون   88 بقيمة  منحة 

مشاريع  أولويات  لتمويل  أمرييك 

املتضمنة  اإلعامر  وإعادة  اإلنعاش 

دارفلللور  تنمية  إسللرتاتلليللجلليللة  يف 

الدوحة  مؤمتر  أثناء  اُبتدرت  التي 

.2013 أبريل  يف  للامنحني 


