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 والمسيرية ملوال دينكا قبائل بين السلمي التعايش مؤتمرمقررات وتوصيات 

 أويل – الغزال بحر شمال والية

 2008 نوفمبر  14-11

 
  

  التعايش اللجنة الفنية لمؤتمر: المصدر
  *المسيرية  و ملوال دينكا قبائل السلمي بين

  
 

 التي المحاور حول تالتوصيا و المقررات علي فيه المشاركون وتراضي  المؤتمر تمخض

  بيانه يأتي ما وفق تناولها المؤتمر
 

  المياه لھمنا و المراعي محور : أوالً
 

 شمال والية في الرعوية المناطق إلي المسيرية من الرحل بدخول المؤتمر يوصى .1

 ناري سالح حمل الغزال دون بحر

 الالزمة لها تاإلمكانا توفير و القبيلتين من األهلية اإلدارة بتفعيل المؤتمر يوصي .2

 :باآلتي القيام تتمكن من حتى

 القانون حكم سيادة بسط و األمن حفظ   .أ

المحبة واالحترام  روح وغرس القديمة التحالفات االجتماعي وإحياء النسيج رتق. ب
 القبيلتين بين المتبادل

 ومنع العرفية القضايا في للنظر واسعة سلطات ذات مشتركة أهلية محاكم تكوين .3

  المواشيسرقات 
 :تيباآل المؤتمر يوصي الرحل مسارات بخصوص .4

 الدخول رحلة بداية من معقول وقت قبل ذلكياً وسنو مرحال كل سير خط تحديد .أ

 التوصية لتنفيذ هذه المناسبة اآلليات تكوين و إنشاء للطرفينو  .الدينكا أراضي إلى

 الدينكا مناطق إلىو من الخروج و الدخول زمن تحديد .ب
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 دهمتواج خالل لهموترحا لهمح في للرحل مصاحبة متنقلة بيطرية وحدات مةإقا .ت

 الدينكا بمناطق

 ع هذه الظاهرةتمن يالت القوانين سن و الحرائق من المسارات حماية .ث

 الوالية أنحاء داخل القطعان ضريبة توحيد. ج

 طقةالمن في هذه الدوانكيو السدود وإنشاء )الجرف(كير مجرى نهر تعميق. 5   

 :اآلتية لألغراض متبادلة زيارات و سنوية مؤتمرات بقيام المؤتمر يوصي .6

 القبيلتين بين السلمي التعايش اتفاقيات تنشيط .أ

 السالم ثقافة لتعميق الثقافي التواصل تشجيع و الشباب دور تفعيل .ب

 المختلفة المجتمع قضايا في المرأة مشاركة ضمان .ت

 الواليتين بين التجارية الحركة سيابالن مشتركة وأسواق الطرق فتح .1

  والفقط الرعي بغرض الغزال بحر شمال لوالية يهمبمواش المسيرية دخول  إن .2

 أراضي إلى يهمبمواش الدينكا دخول وكذلك الدينكا أراضي لملكية حقوق يرتب

  .فقط الرعي بغرض المسيرية
 

  النساءو األطفال ختطافا محور: ياًثان
 

 الضميرو واألعراف األديان كل منظاهرة مستهجنة  طافاالخت أن ناالطرف يقر .1

 يهاف االستمرار نوأ الطرفين بين األزلية العالقات إلى السوي وتسيء اإلنساني

 يجب كبيرة عقبة يشكل كماأسرهم و للمخطوفين مبررة غير نسانيةإ مأساة يرتب

 القبيلتين بين السلمي التعايش عملية لدعم ذلكو إزالتها

 وفق لهاعم تؤدي ىحت السيواك لجنة مع التام بالتعاون والدينكا ريةالمسي يلتزم .2

 جهابرام

 اآللية دور يثمنو السودان في الحرب نتاج الظاهرة هي ن هذهأ علي المؤتمر يؤكد .3

 في )سيواك(واألطفال النساء اختطاف علي القضاء لجنة خاصة وبصفة الوطنية

 ھذه الظاھرة علي القضاء
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 وحكومات السودان جنوب وحكومة الوطنية الوحدة مةحكو دور المؤتمر يثمن .4

 المخطوفين رجاعإب المستمريها لسع كردفان وجنوب الغزال بحر شمال واليتي

 ألسرهم

 إرجاع من تتمكن ىحت السيواك للجنة لمعنويوا المالي الدعم بتوفير المؤتمر يوصي .5

 ممكن وقت أسرع في الملف هذا قفل و إلى أسرهم المخطوفين

 مينبتأ المسيرية مناطق في ألهليةا اإلدارة مع بالتعاون المختصة سلطاتال تعمل .6

 الغزال بحر شمال والية إلى العائدين الالجئينو ينحللناز الطوعية العودة طرق

  .الواليتين أبناء من المستثمرين تشجيع و االستثمارات أمام المعوقات كافة إزالةو
 

  المشتركة التنمية محور :ثالثاً
 

 :اآلتي بقيام المؤتمر يوصي التعليم مجال في .1

 المسيريةو الدينكا مناطق في مدارسلل التحتية البنية تأهيل . أ

 القبيلتين من الرعاةو الرحل أبناء بتعليم االهتمام .ب

 األمية محوو الكبار بتعليم ماالهتما .ت

 المنطقة في المرأة بتعليم هتماماال .ث

 التربوي الفاقد استيعاب بغرض ثانوي و أساس مدارس تشييد .ج

 األساس في التعليم مجانية سياسة تنفيذ .ح

 فنيةإنشاء معاهد  و الحرفي و التقني بالتعليم هتماماال .خ

 :تيباآل المؤتمر يوصي الصحي المجال في .2

 المنطقة في الصحية المراكزو المستشفيات لوتأهي إنشاء .أ

 مؤهل طبي كادر توفير .ب

 الميرم مثل كردفان بجنوب الرئيسية المدن في جديدة ةتخصصي مستشفيات إنشاء .ت

 أويل - الغزال بحر وشمال

 الوبائية األمراض لمحاربة الصحية التوعية حمالت تكثيف .ث
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 مهاتاأل و لألطفال العالج مجانية سياسة تنفيذ .ج

 :تيباآل المؤتمر يوصي ،الحيوانو لإلنسان الشرب مياه مجال في .3

 )الجرف (يرالك نهر مجري تعميق.  أ

 الريف مياه تنقية محطات و لسدودوا الحفائر أقامة .ب

 الرعاةو الرحل مسارات حول المضخاتو الدوانكي حفر .ت

  الخدمات مجال في .4
 وجنوب أويل - الغزال بحر شمال واليتي بين الرابطة الطرق سفلتةو أهيلت .أ

 الميرم ـ  كردفان

 واو – بابنوسة بين الحديدي الخط  تأهيل .ب

 :تيباآل المؤتمر يوصي الزراعة مجال يف .5

 ملوال دينكا مناطق في الرعاةو الرحل استقرار إلعادة زراعية مشاريع إنشاء .أ

 والمسيرية

 ملوال دينكا مناطق من منطقة لكل نسبية خصوصية ذات محاصيل توطين .ب

 المجلدو بالميرم الفول وأ الكركديو الدخنو اويل في األرز مثل والمسيرية

 بالمنطقة الزراعة لتحديث الزراعية المعداتو اآلليات توفير . ت

 المبيداتو المحسنة البذورو التقاوي توفير . ث

 ياًخارج و داخلياً المحاصيل و المنتجات لتسويق مشتركة أسواق إنشاء . ج

 الحيوان نسل تحسين . ح

 المنطقة المزارعين صغار تمويل . خ

 الوبائية األمراض ضد القطعان تطعيم مع متحركة بيطرية معدات توفير . د

 االقتصاديةو الزراعية الدورة في الحيوان دخالوإ الحيوان لتربية المزارع إقامة .ذ

 الصناعات مجال في .6

 المنطقة في المصانع تأهيل. أ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2008في، العدد التاسع، نوفمبر المجلة السودانية لثقافة حقوق ا�نسان وقضايا التعدد الثقا، احترام
Respect, Sudanese Journal for Human Rights’ Culture and Issues of Cultural Diversity, 9th Issue, November  2008  

 5 

 على السكرو الزيوتو الصابون صناعة مثل صغيرة صناعية مشاريع إنشاء .ب

  .المثال سبيل
 

  :تيباآل المؤتمر يوصي ،شرعي الغير السالح علي ةالسيطر محور :رابعاً
 

 اتفاقية حسب ذلكو السالح حمل ضبط برنامج في يهاعل المنصوص باألسس االلتزام .1

 الشامل السالم

 سبل إيجادو المسيرية قبائل من ينالمسرح قضايا بحل باإلسراع المؤتمر يوصي .2

  لهمالكريم العيش كسب

 األمن توفير ىعل المحلية والسلطات لمسيريةوا الدينكا للقبيلتين ةهلياأل اإلدارة تعمل .3

  .المسيرية مناطق في العكس كذلكو الدينكا بمناطق للرعاة
  
  
  
  

لجنة الفنية لمؤتمر التعايش مقرر ال  للدكتور ديو ماتوك دينقرامـــاحتتتقدم هيئة تحرير * 

 التقرير والتوصيات التي أوصى بها مدنا بهذار ب، لتعاونه المقدبين دينكا مالوال والمسيريةالسلمي 
آملين . ، لنشرها في هذا العدد من المجلة الذي يتناول ملفه الخاص مسألة التعايش السلميالمؤتمر

 .أن تقود هذه المقررات والتوصيات إلى حوار جدير بهذا الجانب الهام من جوانب ترسيخ السالم
 

               

 
 
 
 
 
 
 


