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التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذا
المنشور ال تعني التعبير عن أي رأي على اإلطالق من
جانب اليوناميد بشأن الحالة القانونية ألي دولة ،إقليم،
مدينة أو منطقة ،أو سلطاتها ،او بشأن تعيين حدودها
أو تخومها.
باإلمكان استخدام المواد ال��واردة في هذا المنشور
بحرية أو إعادة طبعها ،شريطة ذكر المنشور كمصدر.
2

أصداء من دارفور

محطات هامة

05
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يستعرض مايقرب مئة مندوب وضع العملية واسعة
النطاق يف دارفور لنرش نتائج محادثات الدوحة ويحدد
املشاكل التي تستدعي املزيد من االنتباه من جانب
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من سكنه يف الفارش ،وتقوم البعثة بتشكيل اجتمعوا خاللها مع مسؤويل الوالية ،وممثيل املجتمع
فريق مختص ب��إدارة األزم��ات مع السلطات املحلية املحيل مبا يف ذلك النازحني ،وفريق منظامت األمم
ملعالجة هذه املسألة.
املتحدة يف السودان ،والقيادة العليا للبعثة.
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هجوم من قبل مسلحني مجهولني يف قرية
تينا 14 ،كم غرب الطويلة يف شامل دارفور،
يرتك ما ال يقل عن أربعة قتىل واصابة عدة أشخاص
أخرين بجروح .ويقوم فريق اليوناميد بنقل الجرحى
اىل منشأة طبية يف الطويلة.
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اليوناميد تشارك يف االحتفاالت يف جميع
انحاء العامل بيوم األمم املتحدة ،يف ذكرى
تأسيس ميثاق األمم املتحدة عام  7491مع إقامة
أنشطة يف جميع واليات دارفور الثالث تحت شعار “
معا من أجل السالم يف دارفور”.
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أحد حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة
يصاب بعيار ناري أثناء نوبة حراسة لنقطة
مياه يف كتم ،شامل دارفور ،وقوات من اليوناميد قريبة
ترد بإطالق النار مام يجرب الجناة عىل الفرار.

14

املمثل الخاص املشرتك لبعثة االتحاد
األفريقي واألم��م املتحدة ،الربوفيسور
إبراهيم غمباري ،يخاطب الصحافة املحلية والدولية يف
الخرطوم عن قضايا السالم واألمن والتنمية يف دارفور.

الحملة بعنوان  61يوما من النشاط ضد
العنف القائم عىل النوع (الجندر) تبدأ يف
الفارش تحت شعار “معا لحامية املراة من العنف”
 .أكرث من الف شخص يشارك يف مسرية تضامن عرب
املدينة.
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نائب األم�ين العام للشؤون اإلنسانية
ومنسق ش��ؤون اإلغاثة الطارئة ،فالريي
آموس ،يجتمع مع قادة البعثة ملناقشة سبل تحسني
التعاون ما بني وكاالت االغاثة االنسانية والسلطات
املحلية لتقديم خدمة أفضل لشعب دارفور.
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نائب األمني العام لعمليات حفظ السالم،
آالن لو روي يختتم زيارة استغرقت ثالثة
أيام لدارفور ،حيث التقى كبار مسؤويل اليوناميد
واملسؤولني الحكوميني ،و قام بتقويم الوضع األمني
واالطالع عىل تنفيذ تفويض البعثة.
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مراكز التسجيل ت ُـفتح يف جميع أرجاء
واليات دارفور الثالث ،األمر الذي يسمح
للسكان من جنوب السودان الذين يعيشون يف اإلقليم
املشاركة يف االستفتاء القادم عىل تحديد مصري جنوب
السودان.
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رئيس الوساطة املشرتك لالتحاد األفريقي
واألمم املتحدة يف دارفور ،جربيل باسويل،
ووزير الخارجية القطري ،أحمد بن عبدالله آل محمود،
يبدآن زيارة تستغرق اربعة ايام للمنطقة ،تهدف اىل
إجراء مشاورات واسعة النطاق مع السلطات املحلية
وممثيل املجتمع املدين حول عملية السالم املستمرة
يف الدوحة.
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مجتمع

راضية إبراهيم حامد وعبداللطيف آدم إبراهيم ،يدرسان الرياضيات للطالب.
تصوير :الربت غونزالس فاران

عالم صامت

تعليم االطفال األكثر تعرضا لإلهمال في األقليم

بقلم ميادة أمبده

يقوم عبد اللطيف بالتلويح بيديه إذ يرتجم مادة
الرياضيات التي يقدمها املعلم بالقرب منه .يف هذه
الحصة املدرسية ،يف الفارش ،شامل دا رفور ،يشكل الصم
اكرث من نصف عدد الطالب الثالثني ،واملتبقي منهم ذوو
إعاقات جسدية مختلفة.
يأتون من املدينة كام من معسكرات النازحني القريبة،
وبالنسبة لغالبيتهم ،السيام الصم منهم ،هذه الحصة
هي أفضل فرصة لديهم لتلقي التعليم الرسمي.
ومنذ تأسيس أول منظمة تعنى بذوي اإلعاقة السمعية
“ الجمعية املحلية السودانية للصم” عام  ، 1967فأن
معظم الخطوات التي اتخذت إلدماج وتعليم وتدريب
املصابني بهذه اإلعاقة هي أعامل طوعية .غري أن فرصة
التعليم تكاد تكون معدومة لألطفال الصم يف بعض
املجتمعات القروية بدارفور بسبب التوتر يف نظام
التعليم ومحدودية التمويل للمنظامت غري الحكومية.
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إن عدد املدارس األساسية للصم يف السودان هو أقل
من عرشين مدرسة حتى يومنا هذا ،وهناك مدرسة
ثانوية واحدة فقط ،وتدار جميعها من قبل املنظامت
غري الحكومية .أما املعلمون ،يف امل��دارس العادية
املزدحمة ،فهم غالبا يف حرية بشأن الكيفية التي ميكنهم
بها مساعدة األطفال الصم الحارضين.

أو بالقرب منها ،ال سيام يف عواصم الواليات الثالث.
وال ت��وج��د يف ش�مال دارف����ور ،م���دارس مخصصة
لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،لكن هناك
بضعة حصص فقط تقدم يوميا يف اتحاد الوالية
للمعوقني وه��ي مفتوحة ألي شخص ال ميكنه
حضور م��درس��ة أخ���رى ،ألي سبب م��ن األسباب.

وكشف تقرير نُرش مؤخرا من قبل برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ بعنوان «ما بعد االغاثة الطارئة» أن
“ النسبة بني عدد املعلمني وعدد الطالب يف مرحلة
التعليم االبتدايئ هي األسوأ يف دارفور من بني مناطق
شامل السودان ،حيث يصل العدد اىل  8طالبا لكل
معلم يف غرب دارفور“ .ويرجع هذا ،يف جانب منه ،إىل
الزيادة الكبرية يف عدد سكان املنطقة من  1.3مليون
شخص عام  1973حتى  7.5مليون حاليا ،نصفهم دون
سن السادسة عرش .ومنذ بداية الرصاع ،يتجه عدد كبري
من الناس نحو املراكز الحرضية ،واآلن ما يقرب من
 ٪ 50من سكان دارفور يعيشون يف املناطق الحرضية

كان عمر عبد اللطيف آدم سبع سنوات عندما تعرض
اىل اعاقة كبرية يف سمعه إثر التهاب سحايا طارئ .وقد
أخذه والداه لتلقي العالج يف الخرطوم ،لكن محاولة
عالج فاشلة قضت عىل معظم سمعه .كان اليزال
بإمكانه قراءة الشفاه ،ومع ذلك فقد ناضل من خالل
مدرسة لسنة أخرى قبل ان يغادر ليحاول تعلم حرفة.
عمر عبد اللطيف حاليا  43سنة ،وهو يعمل خياطا يف
وسط املدينة ،وهو أب لستة ،وال يزال يقتطع بضع ساعات
من كل يوم للقيام برتجمة الحصص للصم يف االتحاد.
“من الصعب جدا توزيع وقتي ،لكني أفعل هذا ألن

الناس هنا بحاجة إىل التعلم .انه أهم يشء ،وخصوصا
لألطفال .قد يكون الشخص قانعا ملجرد كونه قادرا عىل
تدبري لقمة العيش ،لكن األطفال هم الذين بحاجة اىل
امليض قدما ”.يقول عمر.

طفلهم الخاصة ،بل كانوا ي�صرون يف البداية عىل
تسجيلهم يف املدارس العادية والتي كانت غري مجهزة
مبا يكفي ملساعدتهم .بينام كان آخرون يعيشون يف
مناطق نائية”.

وقام عمر عبد اللطيف ،عام  ،1996باملساعدة يف
تأسيس جمعية شامل دارف��ور للصم .وقبل محاولة
الحصول عىل الربامج املناسبة للتعليم والتدريب املهني،
كان التحدي األكرب يف كثري من األحيان هو مساعدة
األُرس يف فهم احتياجات أطفالهم .ويف بعض أجزاء
السودان يُنظراىل اإلعاقة ،باألخص الخلقية منها ،عىل
أنها أمر مهني .وقد يقوم اآلباء بحجز أطفالهم املعوقني
يف منازلهم ،وأحيانا يصل بهم األم��ر اىل حد إنكار
وجودهم امام الغرباء.

وتضيف منى قائلة :عادة ما تكون الصفوف مزدحمة
وال يجد املعلمون الوقت الكايف لكل طالب ،وأحيانا
يعطوهم يف النهاية درجة النجاح فقط ،وقد متر بضع
سنوات قبل أن يقتنع الوالدان أن هذه املدرسة هي
بيئة أفضل .األرس أكرث تفهام حاليا .ونحن نشجعهم
عىل تعلم لغة اإلشارة ليتمكنوا من التواصل بشكل
أفضل يف املنزل.

“ انهم مهمشون يف بعض االحيان ومعزولون داخل
أرسهم الخاصة” ،يقول محمد آدم ابراهيم ،رئيس
اتحاد شامل دارفور للمعاقني جسديا .ويضيف قائال:
يقولون لنا أن الطفل قد أعفي من الذهاب إىل املدرسة،
وأنهم ال ميلكون الوسائل وال الوقت إليجاد بديل.
وهذا ينطبق بشكل خاص عىل الفتيات ،كام يقول.
واضاف “مبجرد ظهور إعاقة عند الفتاة ،تُشجع عىل
البقاء يف املنزل وتوضع مسؤولية رعاية املنزل عىل
عاتقها وتصبح تحت رحمة أخوتها .تطبخ وتنظف
يف حني يذهب اآلخرون إىل املدرسة ويحصلون عىل
وظائف ،ثم تجد نفسها بال مصدر للدخل ومعتمدة
اعتامدا كليا عليهم“ .
أحد األه��داف الرئيسية لهذه املنظامت هو توعية
املعوقني بشأن حقوقهم .وتعد الجمعية الوطنية
السودانية للصم رائد ًة يف هذا املجال ،وقد أُنشأت
عام  1967من قبل د .طه طلعت ،أخصايئ األذن
واألن��ف والحنجرة ،ال��ذي ساعد يف توحيد مجتمع
الصم يف الخرطوم ،وبتعاونهم معا قاموا بتوحيد لغة
اإلشارة السودانية وتدريسها لعدد من املعلمني ،كام
قاموا بجمع قاموس لها .وقامت الجمعية مع بعض
املتطوعني ،عام  ،1971بتأسيس مدرسة “أمل” للصم
وهي أول تعليم أسايس لألطفال الصم يف السودان.
ومنذ ذلك الحني فُتح  14فرعا يف جميع أنحاء البالد .و
قد توسعت املدرسة قبل بضع سنوات لتشمل مدرسة
ثانوية.
ترى السيدة منى مصطفى ،منذ أن بدأت التدريس يف
املدرسة قبل  13عاما ،أن التغيري األكرب الذي حصل هو
يف مواقف أهايل طالبها “ .من قبل ،كان يتم إحضار
األطفال وقد بلغوا من العمر حوايل  9أو  10سنوات،
اآلن ،يأتون بعمر حوايل  5سنوات .وكان بعض اآلباء
غري قادرين عىل التقبل أو التعامل مع احتياجات

اإلحتياجات الخاصة يف التوظيف منذ التسعينات ،فان
أفضل عمل ميكن لهؤالء الطالب أن يرجوا الحصول
عليه هو وظيفة يف مصنع.
تعمل مدرسة األمل كل ما بوسعها إلعطاء الطالب
دورات يف مجاالت فنية وحرفية مثل الرسم ،التصميم
ال��داخ�لي ،األع�مال الخشبية ،ال��ح��دادة والهندسة
امليكانيكية والكهربائية ،حيث يسجل بعض خريجي
املدرسة يف جامعة السودان املعروفة بجودة طاقم
تدريسها يف الفنون الجميلة.
غري أن الغالبية من مجتمع الصم يف دارف��ور ليس
بإمكانهم سوى الحلم يف هذه الفرص ،حيث ان التطور
خارج الخرطوم يسري بخطى بطيئة ومن أهم املعوقات
له هي شح التمويل.

وتهدف الجمعية الوطنية السودانية للصم أيضا إىل
انتشار لغة اإلش��ارة السودانية للصم ،وقد عقدت
الجمعية حصصا منتظمة للراغبني بتعلمها“ .هناك
مجاالت معينة يكون من املفيد وجود أحد املوظفني
فيها ممن يعرفون لغة اإلشارة” ،تقول نجاة حسن
عليم ،وهي مختصة اجتامعية تعمل مع املنظمة.
“ بعض األماكن مثل املستشفيات ومراكز الرشطة
واملحاكم غالبا ما تتصل بنا لتزويدهم باملرتجمني
للصم”.

يف جنوب دارفور ،تتكون مدرسة نياال األساسية للصم
من ستة صفوف و 11معلام .وهي بحاجة كبرية اىل
كل يشء من السقوف واملناضد اىل الكهرباء واملاء ملا
يقارب مئة طالب مسجل فيها ،ومع هذا فهي تعترب
فرصة فريدة وتعكس بشكل مشجع الشوط الذي
قطعوه.

جميع املعلمني يف مدرسة األمل  ،سواء كانوا صام او غري
صم ،يشرتط فيهم إجادة لغة اإلشارة السودانية وكذلك
لغة اإلشارة العربية املشرتكة بني جميع البلدان الناطقة
بالعربية .كذلك فأن الجمعية عضو يف كل من االتحاد
العاملي للصم والجمعية العربية للصم ،وهي تشارك
يف ملتقياتهام ملراجعة وتحديث وتوحيد لغة اإلشارة
العربية .وهي تعقد أيضا ندوات للمعلمني حول توحيد
هذه اللغة محليا مرتني يف السنة يف جميع أنحاء البالد.

وق��د تربعت اليوناميد مؤخرا لبناء ع��دة صفوف
للمدرسة ،ليتم تنفيذها من قبل منظمة غري حكومية
محلية تعرف مبؤسسة الهِديا إلع��ادة تأهيل ذوي
اإلحتياجات الخاصة .غري ان املدرسة ليست الوحيدة
التي تعاين من معوقات مالية ،حيث أن األهايل ،باألخص
الذين يعيشون يف معسكرات النازحني ،شكوا من عدم
قدرتهم عىل تحمل كلفة املواصالت اليومية مام أدى اىل
انخفاض عدد الطالب من  186اىل . 80

إن معظم األرس التي لديها أطفال صم تتواصل معهم
عن طريق بعض اإلش��ارات الخاصة بها دون تعلم
لغة اإلشارة املوحدة ،إال ان هذه اإلش��ارات الخاصة
املستخدمة يف البيت هي محدودة الفائدة عند التقاء
أناس صم آخرين ،كام انها تفتقر للمرادفات املناسبة
والوافرة للتعبري عن األفكار والحاالت غري امللموسة.

أما اتحاد غرب دارف��ور للصم فهو يقدم يف مقاره
الرئيسية بضعة حصص يف اليوم لطالب من كل األعامر.
وقد بدأ العمل منذ عدة اشهر لبناء مدرسة صغرية
تتسع لطالبها الستني ،إال ان العمل متوقف حاليا اىل
حني تجد املنظمة رعاة لدعم املرشوع.

توفر الجمعية حصصا لتعليم القراءة والكتابة للطالب
فوق عمر الثامنة عرش لألميني كتلك التي تقدم من قبل
الحكومة ضمن برامج محو األمية .إن الجمعية تحرص
عىل مساعدة جميع الطالب بغض النظر عن العمر
او الدخل ،وهي تتقاىض أجرا رمزيا قدره  300جنيه
سوداين غري انها تعفي غري القادرين عىل دفعها.

يف الوقت ذاته يف شامل دارفور ،حصلت املنظمة عىل
قطعة أرض وتخطط للبناء عليها مقارها الجديدة،
مدرسة ،سكن للطالب ،ومركز للتدريب عىل النطق.
ويقول عبداللطيف “ الزال الطريق امامنا طويال لكني
متأكد من أننا سنحقق مبتغانا قريبا“.

يدرك املعلمون الصعوبة التي يالقيها معظم هؤالء
الطالب عند محاولة إيجاد عمل بعد تخرجهم .وعىل
الرغم من وجود القوانني التي تحمي حقوق ذوي
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االستعداد للقرار الكبير

أبناء جنوب السودان في دارفور يسجلون لالستفتاء املرتقب
بقلم غيومار بو سوليه

يعيش ما يربو عىل الـ 46ألفاً من أبناء الجنوب يف
دارفور التي اتخذوها موطنا ً لهم وفقا ً لتعداد 2008
السكاين .بيد أنّهم اآلن بصدد اتخاذ قرار هام حيث
سيختار الجنوب يف التاسع من يناير املقبل ما بني
االستقالل أو البقاء ضمن السودان املوحد.
بدأت عملية االستفتاء الهام بتسجيل الناخبني الذين
سيدلون بأصواتهم يف استفتاء تقرير املصري املرتقب.
ويرى بعض الجنوبيني أ ّن أوان العودة إىل الوطن قد
حان فقد غادر اكرث من  300شخص (حواىل  45أرسة)
مدينة الفارش يف والية شامل دارفور .وأع ّد العائدون
ترتيبات عودتهم بحيث استأجروا املركبات التي تقلهم
فدفعت كل أرسة مبلغ  3آالف جنيه سوداين لقاء ذلك.
ويقول ليىل لوكواسا املتحدّر من جوبا وقد عاش أكرث
كل يشء
من  12عاماً بعيدا ً عن الجنوب “ :لقد أخذوا ّ
ميلكونه بل أ ّن بعضهم باعوا منازلهم بأمثان بخسة”.
ويضيف لوكواسا “ :أعتزم قضاء عطلة أعياد امليالد يف
6
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ٍ
وبعدئذ سأعود
جوبا والبقاء هناك إىل حني االستفتاء
إىل دارفور ملبارشة عميل“ .ويفضل لوكواسا التسجيل
لالستفتاء والتصويت يف الجنوب حيث يجد راحة يف
ذلك.
أما لييل كنيي فتقيم يف الفارش حالياً وتعمل فيها .بيد
أ ّن أرستها تخطط للعودة إىل الجنوب وهي ال تدري
ما يخبئه القدر .و تتساءل لييل عن مصري أبناء الجنوب
املقيمني يف أج��زاء البالد املختلفة بعد االستفتاء.و
تضيف“ :هنالك بعض التمييز ضد الجنوبيني يف الشامل
لك ّننا ال نعرف إن كنا سنجد عمالً إذا ما عدنا إىل موطننا
و انفصل الجنوب .اننا نفضل العودة إىل موطننا“.
وأقيم  20مركز تسجيل يف دارفور للذين لن يتمكنوا
من التسجيل يف الجنوب .وتنظم لجنة االستفتاء يف
كل من الواليات الثالث عمل هذه املواقع وت ّم اختيار
أعضاء هذه اللجان بواسطة مفوضية استفتاء جنوب
السودان التي متولها الحكومة السودانية وحكومة

جنوب السودان واألرسة الدولية.
كام وتساعد بعض املنظامت مثل منظمة الهجرة
الدولية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وبعثة األمم
املتحدة يف السودان ( )SIMNUيف عملية االستفتاء
مبساعدة املنظامت املحلية غري الحكومية ،إىل جانب
اتحاد شباب جنوب السودان يف دارفور وهي تقوم أيضاً
بنشاطات أخرى تتعلق بنرش الوعي بني الناخبني حول
عملية االستفتاء .أ ّما الدور الذي تقوم به اليوناميد
فيرتكز حول توفري الدعم اللوجيستي للـ  SIMNUالتي
تضطلع باإلرشاف عىل العملية وفق تفويضها يف إطار
تطبيق اتفاقية السالم الشامل.
وكان اليوم األول للتسجيل يف مركز تسجيل الفارش
هادئاً ويف هذا الصدد يقول آدم عيل أحمد آدم وهو
واحد من ضباط التسجيل ويتمتع بخربة  53عاماً يف
االنتخابات“ ،إ ّن مراكز التسجيل عادة ما تشهد ازدحاماً
يف األيام األخرية” .وأ ّول ما يقوم به آدم عند قدوم أي

مجتمع
ميني :مواطنون من جنوب السودان يسجلون
يف الفارش ،شامل دارفور.
يسار وأسفل :عبد الرحمن سليامن ،سلطان
(قائد) من أويل جنوب السودان ،يعرض
بطاقة التصويت الخاصة به
تصوير :الربت غونزالس فاران

فرد للتسجيل هو أخذ البصامت كام أن أثار الحرب عىل
األصابع تشري إىل أ ّن الشخص قد تم تسجيله يف مركز
االنتخابات.
ويتعني عىل من يود التسجيل أن يكون قد بلغ الثامنة

“

والسلطان عبد الرحمن ليس الوحيد يف هذا اإلطار
فالسلطان أنغلو كوك كوك دوت أتوك قد تطوع أيضاً
للمساعدة يف املركز .ويبلغ السلطان  38عاماً من العمر
وهو يقيم يف دارف��ور منذ كان يف الـ 17من عمره.

يرى بعض الجنوبيني أنّ أوان العودة إىل
الوطن قد حان

عرش من العمر إضافة إىل حيازته بطاقة هوية ،إىل
جانب شهادة من سلطان القبيلة تبينّ أ ّن الشخص
ينتمي إىل قبيلة جذورها يف جنوب السودان قبل
استقالل البالد يف العام .1956

وق��د ب��دا ً الناخبون يتوافدون للتسجيل يف املركز
وسجلت ربيكا لو اسمها يف اليوم األول يف الفارش حيث
تقيم وتعمل منذ عرشين عاماً ،أما أبناؤها الذين كانوا
يقيمون يف الخرطوم فقد انتقلوا مسبقاً إىل الجنوب.
وتقول ريبيكا إ ّن “االستفتاء أمر سيايس بيد أ ّن ما يهم
الناس هو حقوقهم وفرص حصولهم عىل عمل”.
وعىل الرغم من أنّ��ه ال ميكن التن ّبؤ مبا قد يحمله
املستقبل إالّ أ ّن االستفتاء يف جنوب السودان سيمثل
منعطفاً تاريخياً للبالد بل للقارة اإلفريقية بأرسها.

ويقول السلطان أنغلز إ ّن الناس يف الجنوب يتطلعون
إىل االستفتاء .ويضيف أ ّن “ البعض يؤيد االستقالل
والبعض األخر يؤيد الوحدة ومل يتضح بعد كفة من
سرتجح.

وأ ّول من تقدّم للتسجيل يف مركز التسجيل يف الفارش يف
 15نوفمرب كان السلطان عبد الرحمن سليامن وسيظل
موجودا ً يف املركز طيلة أيام التسجيل ملساعدة ضباط
االنتخابات يف التعرف عىل املواطنني املتحدرين من
منطقته.
وقىض السلطان أكرث من نصف عمره يف دارفور فقد قدم
ٍ
حينئذ  12عاماً وهو ال
إليها يف عام  1986وكان عمره
يعتقد أ ّن دارفور ستشهد مشاكل أمنية بيد أنّه يفضل
العودة إىل الجنوب مع زوجته املتحدرة من دارفور ألنه
يرغب يف العودة إىل موطنه .ويقول السلطان إ ّن الناس
يشعرون بالرضا عند العودة واالستقرار يف الجنوب”.
أ ّما الذين ال ميلكون أي عقارات أو أراض فيعيشون
يف معسكرات مؤقتة ويتوقعون أن متنحهم حكومة
الجنوب األرايض نظري مبالغ رمزية.
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مجتمع

سكان معسكر كلمة :عودا على بدء
تشجع سكان كلمة على العودة لبناء موطنهم بعد أشهر
من التحضيرات
بقلم شارون لوكونكا

حوايل الساعة السابعة صباحا ،بدأ النساء واألطفال
االستعداد للمغادرة ،عودا اىل نقطة بدؤوا بها قبل سبع
سنوات .أما الرجال واألوالد فقد تلفعوا بنسيم الصباح
خارجا ناقلني أمتعتهم القليلة اىل الشاحنات.
ق��ررت حليمة يوسف محمود سانويس 26 ،عاما،
وهي أم لطفلني ،انه آن األوان ان تعود اىل مكانها يف
قرية أندي ،غرب دارفور .أما زوجها وبعض السكان
اآلخرين فقد كانوا قد غ��ادروا منذ شهرين لتحضري
املكان لعودتهم تلك.
“ما أحىل العودة اىل الديار ،أود البدء بإعادة بناء
ارضنا التي تركناها واعادة تأهيلها »،تقول حليمة.
لقد عاد أكرث من  500شخصا من معسكر كلمة للنازحني
اىل قراهم يف غرب دارفور يف الخامس والسابع والتاسع
من شهر ديسمرب .لقد عادوا اىل قريتي “أندي” و
“جيدو” واىل قرية تندوسا يف محلية فوروبرانغا واىل
سولو يف محلية أزوم ،ما بني زالنجي و مورين و أوروم
يف محلية حبيال ،والتي تقع ما بني  90و  150كيلومرتا
جنوب مدينة الجنينة .وهناك مزيد من النازحني
سيتبعون يف األشهر القادمة .ويعد برنامج العودة
هذا األول من نوعه كمبادرة حكومية تنفذ مبساعدة
وكاالت األمم املتحدة يف الوالية.
وقد دعا الوضع األمني يف معسكر كلمة اىل لقاء
الحكومة مع وك��االت األمم املتحدة ،لبحث طرق
مساعدة النازحني عىل العودة اىل قراهم يف غرب
دارفور .كذلك فقد تم القيام بزيارة ميدانية مشرتكة
لتقييم األوض��اع للمواقع من قبل املفوضية العليا
لالجئني التابعة لألمم املتحدة ،والتي ترأس أعامل
االغاثة يف جنوب دارفور ،ومنظمة الهجرة العاملية التي
تساندها.
وتم تسجيل أكرث من  1.500شخصا يقطن يف املعسكر
والتحقق من هويتهم .ووافقت حكومتا واليتي جنوب
8
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وغرب دارفور عىل التويل بالكامل مساعدة النازحني
عىل العودة اىل موطنهم وتوفري الحراسة لهم وضامن
األمن لهم طوال الرحلة.
يقع معسكر كلمة عىل بعد حوايل  25كيلومرتا شامل
نياال وهو أحد أكرب املعسكرات يف دارفور بعدد سكان
يبلغ حوايل  98.000شخص.
وكان شيخ قرية “أندي” ،عثامن محمد عيل عمر،
من بني القادة الذين شاركوا يف الزيارة امليدانية مع
وكاالت األمم املتحدة .وهو يعيش يف املعسكر منذ
سبع سنوات ولكنه ،كام يقول ،يحن اىل حياته األوىل
يف موطنه.
وقامت منظمة الهجرة العاملية بإجراءات التحقق من
الهوية والتسجيل ،بينام قامت منظمة الصحة العاملية،
بالتسيق مع وزارة الصحة ،بتفقد األفراد صحيا للتأكد
من قدرتهم عىل السفر .وتم تزويد العائدين مبواد غري
غذائية مثل البطانيات واألوعية وفرش للنوم لإلستخدام
خالل الرحلة.
وقال رئيس مكتب مفوضية األمم املتحدة لالجئني يف
نياال ،روز مشني « ،لقد قمنا بعدة عمليات سابقا لكن
هذه عملية استثنائية حيث انها األوىل التي تعنى بنقل
أناس من والية اىل أخرى .نحن سعيدون ملساعدتهم
عىل العودة اىل قراهم ،حيث انها عودة طوعية».
وأعرب محمد أحمد حامد يوسف 23 ،عاما ،وأخوه
زاجاريا أدريس مطر 27 ،عاما ،عن سعادتهام للعودة
اىل قرية أوروم .وقد أعربا كالهام عن الصعوبة التي
واجهتهام منذ وصال اىل معسكر كلمة حيث كانا
مضطرين لالتكال عىل بطاقات املؤن للحصول عىل
الطعام ” .نريد ان نزرع ارضنا للحصول عىل الغذاء
بدل أن ننتظر املساعدة”.
وقد شارك ستة من العاملني يف املجال االجتامعي يف

الرحلة التي استغرقت ثالثة أيام عرب كاس ونرتيتي و
زالنجي ،ووفر هؤالء املرافقون اإلرشاد والدعم للنساء
واألطفال كام قدموا كرات القدم لألطفال ليلعبوا بها
اثناء االسرتاحات يف الطريق.
أما الذين بقوا يف املعسكر فقد لوحوا بيدهم دامعي
العني توديعا ملن انطلقت بهم الباصات والشاحنات
من نياال « .ليس من السهل ان ترتك بيتا عرفته لفرتة
طويلة .لقد قىض ه��ؤالء سبع سنوات يف املعسكر
وكونوا عالقات وبنوا منازال واآلن فجأة عليهم البدء
من جديد »،قال بابكري محمد الذي يعمل مساعدا يف
مفوضية األمم املتحدة لالجئني .وعىل الرغم من أن
النازحني متحمسون للعودة اىل موطنهم ورؤية ما تبقى
من قراهم والبدء يف إعادة البناء إال انهم يشعرون
بالحزن لفراق اصدقائهم.

يسار :عائلة من العائدين تفحص من قبل الطبيب يف
نياال قبل املغادرة.
يسار :عوائل من جنوب السودان يرحلون بالباص.

تصوير :الربت غونزالس فاران

ويؤمل من تجربة العودة هذه أن تستمر ليك يتمكن
أهل دارف��ور من إع��ادة بناء مجتمعاتهم وتشجيع
من يعيش يف املعسكرات عىل العودة اىل موطنهم
واالستمتاع بالسالم واالستقرار يف منطقتهم.
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إبراهيم آدم يوفر املياه يف طويلة.
تصوير :كلثوم يحيى

مقاول محلي يستثمر في الماء
إبراهيم آدم هو املزود الرئيسي في طويلة

بقلم كلثوم يحيى
يعترب املاء م��وردا هاما يف دارف��ور ،وقد قىض سكان
اإلقليم سنوات عديدة يف سعي شاق للحصول عليه
وذلك لندرته.
يف بلدة طويلة ،حوايل  60كيلومرتا من الفارش ،شامل
دارفور ،متكن إبراهيم آدم محمد من تحسني الوضع يف
مجتمعه عن طريق تزويد السكان باملاء.
إن سكان طويلة هم مزارعون يعتاشون من بيع
الفواكه والخضار اىل املدن املجاورة كالفارش ويشرتون
من مدخول مبيعاتهم وقودا واحتياجات اخرى .بعض
السكان يعملون أيضا يف صناعة الطوب وبيعه يف املدن
القريبة
أما إبراهيم ،وهو معلم متقاعد وأب لستة أطفال ،فقد
رغب بتقديم عمل يفيد من خالله مجتمعه ،وأخذ
يستكشف إمكانيات عديدة لتقديم الحاجات األساسية
يف املدينة ،ثم أسس عمله يف توفري املياه للسكان بادئا
ببرئين اقتناهام من ربح جمعه من العمل يف نقل
الفواكه من جبل مرة ،وسط اإلقليم ،اىل العاصمة .وهو
اآلن ،بعد مرور عرشين سنة ،ميتلك ستة آبار يف طويلة،
ويوفر املاء لبلدته التي تضم حوايل  80.000شخص
وللقرى املجاورة كام انه املزود الرئييس للامء اىل قوات
10
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اليوناميد املتواجدة يف املنطقة.
وقد واجه بعض التحديات يف البداية كشح الوقود
وقطع الغيار ،لكنه استعاد نشاط عمله مبساعدة فريقه

الذي كان مسؤوال عن الصيانة املنتظمة للمعدات،
ومتكن من مواصلة توفري املياه اىل السكان املحتاجني .يف
فرتة الحرب ،مل يكن بوسعه خدمة أكرث من معسكرين
يف املنطقة ،معسكر السالم والذي كان يضم 40.000
شخص ومعسكر آرجو الذي يضم  20.000شخص
وقد كان الناس يحصلون عىل املاء عن طريق مقايضته
مبنتجاتهم من الذرة.
اليوم ،يفخر إبراهيم آدم بنجاحه يف توفري املياه لسكان
بلدته وضواحيها مبا يف ذلك حفظة السالم الذين

يخدمون يف املنطقة ،ويقول أن البعثة تشرتي منه
يوميا من  8اىل  10صهاريج مياه ،كذلك ضباط الجيش
السوداين واملراكز الطبية والنازحني.
قبل أن يبدأ ابراهيم عمله يف توفري املياه كان السكان
يحصلون عليه من آبار تستخدم يدويا والتي قد جفت
اآلن ،وهم اآلن يشرتونه من إبن قبيلتهم إبراهيم
مقابل جنيهني للربميل.
مام ال شك فيه ان ابراهيم قد حقق عمال مربحا
بتوفريه املياه ملجتمعه ،وقد متكن من ارسال اطفاله
اىل املدرسة ،اثنان منهم قد تخرجوا .ويعتقد ان هناك
الكثري من الطرق التي بوسع املرء من خاللها تحسني
الوضع وهو سعيد بتمكنه من خدمة اهل منطقته.
بدأ ببرئين قبل عرشين عاما اقتناهام من أرباح جمعها
من العمل يف نقل الفواكه.
واجه بعض التحديات يف البداية كشح الوقود وقطع
الغيار.

بـيـئة

األثر البيئي ألكياس البالستيك

األكياس البالستيكية رخيصة في ثمنها إ ّال أنّها عدوة للبيئة
بقلم شارون لكونكا

يكرث استخدام أكياس البالستيك يف املتاجر ومحالت
البيع بالتجزئة ووسط املستهلكني .وتستخدم األكياس
ذات املقابض بأعداد كبرية عىل نطاق العامل وتقدمها
بعض املحال التجارية ملساعدة املتسوقني ويزيد
استخدام هذه االكياس يف بعض املجتمعات وسط
األطفال الفقراء إذ يستخدمونها لحمل كتبهم .وهذه
األكياس رخيصة الثمن ومتينة وخفيفة الوزن ومالمئة
لحمل الطعام والحاجيات األخرى.
وعىل الرغم من استخدام الجميع لها إالّ أ ّن معظمنا ال
يدرك مخاطرها الحقيقية عىل البيئة .وعىل الرغم من
أ ّن أثر هذه األكياس غري ملحوظ بصورة مبارشة ،بيد
أنّه كبري وضار فهذه األكياس تلوث البيئة وتقتل الحياة
الربية وتتلف جزءا ً من موارد األرض.
أخذت بعض الحكومات بزمام املبادرة لتاليف األثر البيئي
لهذه األكياس إ ّما بحظر استخدامها وإ ّما بالتخفيف منه.
بداية تصنع هذه األكياس من مادة البويل إيثيلني وبعض
امل��واد الكيميائية األخ��رى التي تستخلص من الغاز
الطبيعي والنفط والتي تنبعث منها أطنان من الكربون

تقتل الحياة البحرية كالدالفني والسالحف البحرية إذا
يف الهواء سنوياً.
ابتلعتها هذه األخرية عن طريق الخطأ ألنّها غري قابلة
وتسبب املواد البالستيكية أيضاً مشكلة تلوث مماّ قد للهضم.
يكون له أثار ضارة عىل الحياة البحرية والحيوانية
عىل حد سواء .وأكياس البالستيك واحدة من مكونات يف السابق ،كانت محال البقالة تسأل ما إذا كان الزبائن
النفايات الظاهرة للعيان بسبب حجمها وعدم تحللها .يفضلون األكياس الورقية أم البالستيكية عند مغادرة
املحل ولكن الكثري من املحال اآلن توضب أغراض
ومبجرد التخلص منها ،ي��ؤول مصريها إىل مكبات الزبائن مستخدمة أكياس البالستيك تلقائياً ما مل يطلبوا
النفايات .تجد هذه املواد البالستيكية طريقاً إىل أنابيب األكياس الورقية تحديدا ً.
الرصف الصحي والحدائق والشوارع وإذا أحرِقت
بدأت كثري من املصانع برامج إعادة تصنيع (تدوير)
فتفرز أبخرة سامة.
أكياس البالستيك لخفض عدد األكياس التي يتم التخلص
تنظم اليوناميد حملتني لتنظيف البيئة مرتني يف السنة منها .تقع عىل األفراد أيضاً مسؤولية خلق بدائل أفضل
عىل األقل ملساعدة املجتمع الدارفوري عىل التخلص حتى يتمكنوا من إدخال املنتجات التي تستخدم ألكرث
من هذه املشكلة .تهدف هذه الحمالت إىل خلق الوعي من مرة يف حياتهم اليومية.
وتأمني بيئة صحية .لقد وظّف األهايل مبعسكر أبو شوك
عىل أطراف الفارش عامالً مسؤولني عن جمع القاممة يستخدم املستهلكون الحريصون عىل البيئة أكياساً غري
بالستيكية تستخدم ملرات عدة لتجنب استخدام أكياس
داخل وخارج املعسكر.
البالستيك.
املواد البالستيكية غري قابلة للتحلل وضارة بالبيئة
ألنها تأخذ وقتاً لتتحلل ،باإلضافة إىل ذلك ميكن أن

أكياس البالستيك يف رشك الشجريات يف شامل دارفور.
تصوير :شارون لوكونكا
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تصوير :الربت غونزالس فاران

ملتزمون بتحقيق السالم في دارفور
تعميم نتائج مقررات الدوحة للمجتمعات الدارفورية
بقلم شارون لوكونكا
تستمر جهود اليوناميد قدماً يف دعم فريق الوساطة
يف الدوحة والعملية السياسية لتمهيد الطريق التفاقية
السالم يف دارفور.
ونظم قسم الشؤون املدنية  36ورش ًة عمل وندوة
واحدة يف كافة أرجاء واليات دارفور الثالث تم من
خاللها إط�لاع املجتمع املحيل عىل نتائج الدوحة
1والدوحة .2
وقال املمثل الخاص املشرتك إبراهيم غمباري «لقد حان
الوقت للتوصل اىل اتفاق ووقف القتال ألن أهل دارفور
كل الحركات التي مل
عانوا طويال”  .وأضاف ”نناشد ّ
تنضم إىل العملية السياسية االنضامم إىل الركب وعلينا
التأكيد عىل أنّه ما من حل عسكري لهذا الرصاع” .
12
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ومن بني ال��دورات التي نُظِّمت ،ورشة عمل عقدت
مبدينة مليط التي تقع عىل بعد  68كيلومرتا ً شامل
الفارش ،والية شامل دارفور .ويعتمد معظم سكان
املدينة البالغ عددهم  140ألف نسمة من قبيلتي الربيت
والزيادية عىل املنتجات الزراعية والرثوة الحيوانية.
وميارس القليل من السكان التجارة عىل نطاق ضيِّق
من خالل الخط الجوي املبارش بني الفارش وليبيا.
وكانت املنطقة يف املايض ،قبل تفجر الرصاع يف العام
 ،2003مركزا ً تجارياً معروفاً مع جارتها ليبيا حيث
كانت تر َّحل كميات كبرية من البضائع عرب الطريق
الربي الذي ميثِّل رشيان حياة للمجتمع ،ويأيت السكان
مباء الرشب من أكرب وا ٍد يف املنطقة منذ العام .1947
وقد حرض املنتدى أكرث من  100مشارك من املجتمع

املدين ومنظامت مجتمعية وق��ادة اإلدارة األهلية
وتجمعات املرأة والشباب .نوقشت يف الجلسة نتائج
مقررات الدوحة مبا يف ذلك قضايا تقاسم الرثوة
والسلطة والتنمية والعدالة واملصالحة.
وناقشوا كذلك دور املجتمع املحيل يف عملية السالم،
وال سيام املرأة ومنظامتها الوطنية غري الحكومية إىل
جانب األسباب الجذرية للرصاع يف دارف��ور وقضية
العائدين والالجئني وت ّم الرتكيز عىل توفري الخدمات
األساسية واألمن باإلضافة إىل التعويضات واملصالحة.
وقال العمدة سليامن حامد ،من مواطني مدينة مليط،
إنّه سعيد لحضوره الورشة ،مضيفاً أنّه ألمر طيب أن
يعرف املرء محتويات اتفاقيات الدوحة التي وقَّعت
عليها منظامت املجتمع املدين الدارفورية .وأفاد العمدة

تصوير :شارون لوكونكا

أعىل :ممثيل املجتمع املدين من مليط ،شامل دارفور  ،يف ورشة عمل أجريت مؤخرا عن نتائج مفاوضات الدوحة.
يسار:مشاركون يف املؤمتر الثاين للمجتمع املدين الذي عقد يف الدوحة يف يوليو  ، 2010يجتمعون يف جامعة الفارش.

وهو مدير مدرسة ثانوية أنّه سيعود إىل مجتمعه
ويطلع الطالب حول نتائج مشاورات الدوحة.

“

لهم ملعرفة الكثري عن عملية السالم يف الدوحة ونادوا
مبشاركة أكرب للمجتمع املدين يف عملية السالم.

لقد حان الوقت للتوصل اىل اتفاق ووقف القتال
ألن أهل دارفور عانوا طويالً

وق��ال مشاركون آخ��رون مبن يف ذلك ”مدينة يحي
محمد” وهي أستاذة واح��دى قيادات الشباب،
و»سودة حسني آدم” ”إ ّن الورشة أتاحت فرصة طيبة
ملعرفة دور املجتمع املدين يف عملية السالم”.
وقد عبرّ األعضاء عن تقديرهم للفرصة التي أتيحت

كام وأثار املشاركون الكثري من الشواغل والهموم ومن
بينها قضية معسكر كلمة يف والية جنوب دارفور ودور
اليوناميد وحكومة السودان يف نزع سالح املعسكر.

بلغ مجمل عدد املشاركني  125مشاركاً من مختلف
رشائح املجتمع ،مبا يف ذلك قائد القوات املسلحة
السودانية يف املنطقة.
واتفق املشاركون يف مداواالتهم عىل تجاوز املايض
والبحث عن سبل استعادة الثقة والتعايش االجتامعي
السلمي.
وقد وجدت نتائج إعالنات الدوحة  1و 2تأييدا ً ودعام
كاملني من املجتمع الدارفوري.

واختتمت آخر ورشة لتوعية املجتمع املحيل بشأن
املقررات يف  4نوفمرب يف الجنينة ،غرب دارفور ،حيث
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13

يوناميد

نساء يعملن من أجل النساء

يوم في حياة مستشارة شرطة في مجال النوع االجتماعي (جندر)

بقلم غيومار بو سوليه
غادرت أنجيال أنيامن غانا قبل ست سنوات لتنضم
إىل اليوناميد كمستشارة للرشطة يف الفارش يف شامل
دارفور .وتعمل إنجيال منسقة لشؤون النوع االجتامعي
وحامية االطفال يف معسكر زمزم الذي يأوي أكرث من
 50ألف نازح .تقوم اليوناميد بتسيري ثالث دوريات
يومياً طوال أيام األسبوع .تعمل أنجيال يف نوبات
مختلفة وهي اليوم تعمل يف الدورية الصباحية.
عند الثامنة صباحاً تلتقي إنجيال زمالءها من مستشاري
الرشطة يف معسكر زمزم ملراجعة مسار دورية بناء
الثقة وترتيباتها .وع��ادة ما تقوم وح��دات الرشطة
األندونيسية واألردنية بتوفري الحراسة ولكن يف بعض
األحيان يطلب من الكتيبة النيبالية القيام بذلك.
وتحرص الرشطة عىل تأكيد تواجدها يف املعسكر طوال
اليوم لضامن سالمة النازحني وتعزيز إحساسهم باألمان.
والوضع األمني اآلن أفضل بكثري مام كان عليه قبل
وصول اليوناميد وتقع بعض الحوادث البسيطة غالباً
ليالً.خالل تجوالها يف املعسكر ،تتوقف الدورية مرات
عدة للتواصل مع األهايل .وترافق أنجيال واثنتني من
زميالتها مرتجمة اسمها خديجة وهي ترتجم كل ما يقال
من وإىل اللغة العربية وتلتقي بالنازحات وتستفرس
عن شواغلهن .ولضامن حوار أكرث قرباً وثقة ،يتنحى

مستشارو الرشطة جانباً عند نقاش القضايا ذات الصلة
بالنوع االجتامعي .واليوم يناقشون مشكلة الزواج
املبكر .فقد الحظوا أنّه من املألوف وجود فتيات ال
يتعدين السادسة عرشة من العمر أمهات ألربعة أطفال
وأخريات يف عمر الثامنة عرشة لديهن ستة أطفال.
وتوضح أنجيال ،مع احرتامها للثقافة املحلية والتقاليد،
أهمية التعليم بالنسبة إىل الفتيات ومخاطر الحمل
الصحية أثناء فرتة املراهقة .ونصحت بعدم تزويج
املراهقات ليواصلن دراستهن وحتى بلوغهن الثامنة
عرشة عندما تصبح أجسادهن مهيأة لألمومة .كام
تنصح النساء بتجنب الحمل املتتابع .ويف ظل ندرة
الطعام واملاء يف املعسكر ،تؤكد أنجيال أ ّن األرس القليلة
األطفال تستمتع بصحة أفضل.
والحظت أنجيال منذ قدومها إىل دارفور ،أن عملها قد
ترك أثرا ً حقيقياً عىل أهايل املنطقة .ومل يفرت حامسها
بالرغم من حاجز اللغة كام وتسعى ل��ردم الهوة
مستخدمة لغة الجسد العاملية وتعابريها .وتالحظ
أنجيال يوماً بعد يوم أ ّن عدد البنات اللوايت يذهنب
إىل املدرسة تزايد وأ ّن النساء أصبحن أكرث إدراكاً
لحقوقهن.

أنجيال انيامن مع زميالتها أثناء دورية صباحية يف معسكر زمزم.
تصوير:أوليفيه شاسو
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غري أنّها كثريا ً ما تتأثر عند استامعها للشكاوى حول
نقص الطعام وامل��اء والرعاية الصحية .ويف حني أ ّن
رشطة اليوناميد ليس بيدها الكثري لتقدمه لحل هذه
املشاكل ،إالّ أنّها تعرض هذه الهموم عىل الكثري من
وكاالت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية العاملة
يف املنطقة.
وبنهاية عمل دوريتهم ،يكتب املستشارون وكذا أنجيال
تقريرا ً يومياً حول األوضاع األمنية السائدة وما ت ّم
إحرازه يف هذا الصدد لتقدميه إىل قادة الرشطة بغية
دراسته وتحليله.
ويف ختام عمل اليوم تبدأ أنجيال اإلعداد لدورية ظهر
اليوم التايل ودورية الليل لليوم الذي يليه .ودوريات
الليل هي األكرث صعوبة وخطورة غري أ ّن أنجيال ال
ينتابها أي خوف ويف هذا الصدد تقول" :نحن هنا
لخدمة أهل دارفور ،هذا عملنا".

إعـالن من اليوناميد!

ترحب مجلة أصداء من دارفور بالقصص واملقاالت املكتوبة من قبل الدارفوريني والتي تتطرق اىل مواضيع متعلقة بحياتهم
أومجتمعهم.

المواضيع المرحب بها

مقاالت وقصص حقيقية يف دارفور تحمل يف مضمونها واحدا او أكرث من املواضيع التالية:
تشجيع ومساندة السالم الشامل ،التعايش السلمي بني مختلف فئات مجتمع دارفور ،نبذ العنف ،احرتام القانون ،مساندة حقوق
املرأة وحقوق الطفل ،تشجيع التعليم والتنمية االجتامعية واالقتصادية ،واملشاركة اإليجابية يف املجتمع.
يكتب املوضوع باللغة العربية الفصحى ،أو باللغة اإلنكليزية ويقدم اما مطبوعا أو مكتوبا بخط يد واضح ومقروء .يرجى ذكر اسم
الكاتب أو الكاتبة ورقم الهاتف لإلتصال به يف حالة اختيار عمله للنرش.
يرسل إما بواسطة بريد الكرتوين اىل  mayyai@un.orgبعنوان :اىل مجلة اصداء من دارفور
ويكون العمل مرفقا يف الرسالة األلكرتونية.

أو بالربيد العادي اىل العنوان:
اليوناميد
			

			
			
			
			
			

شعبة االتصال واإلعالم – قسم املطبوعات ()D2.1

مركز البحوث الزراعية
ص.ب 59
الفارش ،دارفور
السودان

املجلة تختار للنرش العمل األنسب ضمن مجموعة األعامل املرسلة اليها.
لإلستفسار09 1250 1966 :

أصداء من دارفور
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إصدار اليوناميد  -شعبة االتصال واإلعالم
أصداء من دارفور

:
هاتف
بريد الكتروني :
موقع الكتروني :

 4497إلى +249-92-442-7941
unamid-publicinformation@un.org
http://unamid.unmissions.org

