
الخاص افتتح  املمثل  نائب 

ل��ل��ي��ون��ام��ي��د ج��وزي��ف 

استغرقت  التي  زيارته  خالل  موتابوبا 

مركز  دارف���ور  غ��رب  ل��والي��ة  يومني 

مايو   19 يف  مستريي  مبحلية  نسوي 

الشؤون  بوزارة  خطاباً  وألقى   .2014

الختامية  املرحلة  لتدشني  االجتامعية 

اىل  “نحتاج  املسامة  اليوناميد  لحملة 

اإلفتتاح  قبيل  تأيت  التي  اآلن”  السالم 

الدارفوري  الحوار  لعملية  الرسمي 

عليه  املنصوص  النحو  عىل  الداخيل 

دارفور. يف  للسالم  الدوحة  وثيقة   يف  

وق��د ح��ر اف��ت��ت��اح م��رك��ز امل���رأة، 

مشاريع  برنامج  بناءه  َم��ول  ال��ذي 

مئات  للبعثة،  التابع  الرسيع  األثر 

امل��واط��ن��ني م��ن امل��ج��ت��م��ع امل��ح��يل 

تقديم  شمل  الذي  بالحدث  إحتفاالً 

ورقصات.  وأغاين  تقليدية  موسيقى 

الحضور  البعثة  رئيس  نائب  وخاطب 

فإننا  املرأة  عن  نتحدث  ”عندما  قائالً 

إىل  مشرياً  كله“  املجتمع  عن  نتحدث 

دارف��ور  ألهل  ملك  امل��رأة  مركز  أن 

”إذا  وأضاف  لليوناميد.  ملكاً  وليس 

هذه  مستقبل  يف  اإلستقرار  أردن��ا 

النشرة اإلخبارية لليوناميد
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في  الحوار  على  ويٌحث  السالم  حملة  ٌيدشن  اليوناميد  رئيس  نائب 
دارفور غرب 

دارفور.  الجديد مبحلية مستريي، غرب  النسوي  املركز  إفتتاح  أثناء حفل  النساء  يحيي  موتابوبا  لليوناميد جوزيف  املشرتك  الخاص  املبعوث  نائب   ،2014 مايو   19 يف 

اليوناميد. السالم،  الرقص. تصوير حامد عبد  و  الغناء  و  التقليدية  باملوسيقى  اإلحتفال  أثروا  والذين  املحيل،  املجتمع  أعضاء  مئات من  اإلفتتاح عدة  وقد حر حفل 

املرأة.“ متكني  من  لنا  فالبد  البالد 

اإلجتامعية  ال��ش��ؤون  وزارة  ويف 

للسيد  البعثة  رئيس  نائب  إنضم 

غرب  وايل  أت��ي��م،  قالوكوما  حيدر 

صالح،  س��ع��اد  وال��س��ي��دة  دارف����ور، 

والشباب  االجتامعية  الشؤون  وزير 

من  وع���دد  ب��ال��والي��ة  وال��ري��اض��ة 

الختامية  املرحلة  الفتتاح  ال��وزراء 

اآلن”،  للسالم  “نحتاج  حملة  م��ن 

دارفور  كل  تعم  التي  الحملة  وهي 

واالتصال  االعالم  قسم  ينفذها  والتي 

عىل  دارف��ور  شباب  لتحفيز  بالبعثة 

شمل  ل��لَ��م  بوسعهم  م��ا  ك��ل  فعل 

السالم.  أجل  من  والعمل   مجتمعاتهم 

التي  املناسبة  ه��ذه  يف  خطابه  ويف 

شخص  خمسامئة  م��ن  أك��ر  أم��ه��ا 

من  والشباب  والرجال  النساء  من 

أتيم  الوايل  شكر  حولها  وما  الجنينة 

البعثة  دعم  عىل  البعثة  رئيس  نائب 

ملواصلة  املاسة  الحاجة  عىل  وش��دد 

دارف��ور،  غ��رب  يف  التنمية  مناقشة 

األمني  الوضع  تحسن  اىل  أشار  كام 

يف  بالوضع  ي��اه  إ مشبهاً  املنطقة  يف 

قائالً  ال��راع  سبقت  التي  السنوات 

دارفور،  غرب  يف  األمني  الوضع  “إن 

املؤسسات  جميع  مسؤولية  وه��و 

عليه  ك��ان  مام  أفضل  االجتامعية، 

“إنني  مضيفاً  س��ن��وات.”  عرش  منذ 

أسلحتهم  إلقاء  اىل  املقاتلني  كل  أدعو 

الحوار.” لعملية  واإلنضامم   جانباً 

جميع  البعثة  رئيس  نائب  وح��ث 

اآلالم  تجنب  عىل  دارفور  غرب  أهل 

يف  ال��ح��روب  م���آيس  سببتها  ال��ت��ي 

عن  الناجمة  امل��رارة  لتجنب  املايض 

واالستلهام  امل��ايض،  يف  الدماء  سفك 

كانت  عندما  السابقة  السنوات  من 

متحدين،  دارف���ور  وأه��ايل  دارف���ور 

رسمياً  أُفتتحه  والذي  باليوناميد  الرسيع  األثر  ذات  املشاريع  برنامج  من  بتمويل  بناؤه  تم  الذي  النسوي،  املركز  أمام  يقفون  دارفور،  غرب  مستريي،  مواطنو 

أثروا  والذين  املحيل،  املجتمع  أعضاء  من  مئات  عدة  اإلفتتاح  حفل  حر  وقد   .2014 مايو  19 يف  موتابوبا  جوزيف  لليوناميد  املشرتك  الخاص  املبعوث  نائب 

اليوناميد.  السالم،  عبد  حامد  تصوير  الرقص.  و  الغناء  و  التقليدية  باملوسيقى  اإلحتفال 



الوساطة  جهود  لدعم  املجتمع  قادة 

إن  املجتمع.  احتياجات  تلبية  وضامن 

تدعم  مامثلة  رياضية  مهرجانات  قيام 

تقوي  إنها  حيث  الوساطة  جهود 

املجتمعية. العالقات 

املتحدة  لألمم  العام  األمني  وقال 

 6 يوم  يف  بعثها  رسالة  يف  كيمون  بان 

للرياضة  العاملي  اليوم  مبناسبة  أبريل 

“تساعدنا  والتنمية  السالم  أجل  من 

والدفع  السالم،  رسائل  الرياضة يف نرش 

وتحقيق  االج��ت��امع��ي��ة،  بالتغيريات 

حث  لأللفية.”  اإلمن��ائ��ي��ة  األه���داف 

يف  األف��راد  جميع  رسالته  يف  كيمون 

الرياضة  امكانات  لتسخري  العامل  أنحاء 

للجميع. أفضل  عامل  لبناء 

اليوناميد تنَظم مهرجانًا للتواصل بمحلية السريف

االحتفال  جوانب  أبرز  من  كانت 

فيها  شاركت  التي  القدم  كرة  مسابقة 

املباريات  من  العديد  خاضت  فرق   8

فريق  فاز  وبينام  مايو.   20 يف  انتهت 

هتفت  امل��ن��اف��س��ة،  ببطولة  واح���د 

التضامن.  بروح  بالفوز  الفرق  جميع 

عبدالله  السيد  قال  ذلك  غضون  يف 

الفائز  الفريق  كابنت  عبدالرحمن 

للسالم  امل��ب��اري��ات  ك��ل  ك��رس  ال��ذي 

هو  الفوز  هذا  لكن  بالفوز،  “سعدنا 

الرسيف.” يف  مواطن  لكل 

الجهود  سري  بطء  من  الرغم  وعىل 

أط��راف  بني  الوساطة  يف  املستمرة 

زالت  ما  دارف��ور،  ش��امل  يف  ال��راع 

مع  جنب  إىل  جنباً  تعمل  اليوناميد 

نظمه  ال���ذي  امل��ه��رج��ان  ه��دف 

باليوناميد  واإلع��الم  االتصال  قسم 

والحيلولة  ال��ت��واص��ل  ت��ع��زي��ز  إىل 

حيث  قبيل.  انقسام  ح��دوث  دون 

بتنظيم  ورشكائها  اليوناميد  تقوم 

كوسيلة  دارفور  يف  مامثلة  مناسبات 

واملصالحة. السالم  ثقافة  لبناء 

سليامن  عبدالصمد  السيد  وق��ال 

والرياضة  والثقافة  الشباب  أمني  مرجي 

ه��ذه  م��ث��ل  أن  ال��رسي��ف  مب��ح��ل��ي��ة 

وتبعث  األح��زان  تذهب  املناسبات 

املجتمع.  يف  واإللفة   اإلنسجام  روح 

اسامعيل  ثريا  السيدة  قالت  ذلك  إىل 

الحدث  “إن هذا  باملحلية  املرأة  ممثلة 

بالفرح.” جميعا  نشعر  جعلنا 

20 أقامت  يف  ال��ي��ون��ام��ي��د 

مهرجاناً   2014 مايو 

بشامل  الرسيف  محلية  يف  للتواصل 

ثقافة  ت��ع��زي��ز  أج��ل  م��ن  دارف����ور 

عىل  الوساطة  جهود  ودع��م  السالم 

عىل  التشجيع  عرب  املحيل  املستوى 

وقد  املجتمعي.  والتضامن  املصالحة 

من  اآلالف  املهرجان  فعاليات  حر 

منهم  العديد  ال��رسي��ف،  مواطني 

االشتباكات  ج��راء  نزحوا  قد  كانوا 

مبنطقة   2013 بداية  يف  دارت  التي 

ج��ب��ل ع��ام��ر. واش��ت��م��ل امل��ه��رج��ان 

ثقافية  وع��روض  كلامت  إلقاء  عىل 

كرة  مجال  يف  رياضية  ومنافسات 

الخيل. وسباق  والطائرة  القدم 

وقد  املجتمعي.  والتضامن  املصالحة  عىل  التشجيع  عرب  املحيل  املستوى  عىل  الوساطة  جهود  ودعم  السالم  ثقافة  تعزيز  أجل  من  دارفور  بشامل  الرسيف  محلية  يف  للتواصل  مهرجاناً   2014 مايو   20 يف  اليوناميد  أقامت  

اليوناميد.  فران،  غونزاليس  آلربت  تصوير  الخيل.  وسباق  والطائرة  القدم  كرة  مجال  يف  رياضية  ومنافسات  ثقافية  وعروض  كلامت  إلقاء  عىل  اشتمل  الذي  الرسيف  مواطني   من  اآلالف  املهرجان   حر 
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ستكون  الذي   ، قريباً يأيت  أن  وأمتنى 

ف��ي��ه م��دن وب��ل��دات وق���رى ه��ذه 

عامرة  دارف���ور  العظيمة  األرض 

عليها  يظهر  التي  الشابة  بالوجوه 

وأضاف  الحزن.  ال  والغبطة  الفرح 

ل��س��الم  ا ق��ري��ب��اً  يصبح  أن  “أأم���ل 

واقعاً  ل��ي��وم  ا ليه  ا تسعون  ل��ذي  ا

ذكرى  مجرد  الراع  ومييس  ملموساً 

لتآزر  ا بفوائد  لناس  ا تذكر  مؤملة 

والحوار.” لتسامح  وا

لتتيح لكل أهل دارفور إسامع أصواتهم 

وكل  الدوحة  وثيقة  بنود  تنفيذ  بشأن 

نائب  السيد  وح��ث  ال��س��الم.  عملية 

يف  الحارضين  جميع  البعثة  رئيس 

لإلنخراط  الشباب،  سيام  وال  الحدث، 

إلث��راء  مواتية  كفرصة  العملية  يف 

كنقطة  واستخدامها  البناء  النقاش 

الحوار. لتعزيز  تحشد 

الصدد  هذا  يف  موتابوبا  وأضاف 

ليوم،  ا سيايت  أنه  يقني  عىل  “إنني 

“يجب  وأض��اف  الجميلة”.  األرض 

آخر  مكان  يوجد  ال  أنه  ننىس  ال  أن 

األرض  هذه  إال  لكم  وطن  تسمونه 

بها.” االعتناء  عليكم  يتعني  التي 

األخرية  املرحلة  إن  موتابوبا  وقال 

متثل  اآلن”  السالم  “نحتاج  حملة  من 

عملية  وه��ي  ج��دي��دة  حملة  ب��داي��ة 

الداخيل  الدارفوري  والتشاور  الحوار 

يف  للسالم  الدوحة  وثيقة  حددتها  التي 

شاملة صممت  عملية  أنها  عىل  دارفور 

بينهم  فيام  بالتباين  واالح��ت��ف��اء 

وجوانب  والفن  املوسيقى  ومشاطرة 

لهذا  الغني  الثقايف  اإلرث  يف  األخرى 

اإلفريقية،  القارة  من  املتميز  اإلقليم 

ننظر  أن  “يجب  الصدد  هذا  يف  ذاكراً 

بأننا  أنفسنا  ونٌذكر  الحايل  الوقت  إىل 

السنوات  جانباً  نضع  أن  من  متكنا  إذا 

وعمل  ال��راع  م��ن  املاضية  العرش 

فإن  السالم  أجل  من  منا  واح��د  كل 

هذه  ينتظر  حتامً  مرشقاً  مستقبالً 
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نائب رئيس اليوناميد  يناقش التنمية  في غرب دارفور ويلتقي أعضاء 
المجتمع المحلي 

ضمن  حديثاً  بناؤه  تم  الذي  الشباب  مركز  مدخل  عند  أردمتا  مواطني  اىل  يتحدث  موتابوبا  جوزيف  لليوناميد  املشرتك  الخاص  املمثل  نائب   ،2014 مايو   18 يف 

اليوناميد. عبدالسالم،  حامد  تصوير  البعثة.  تنفذها  التي  العاملة  كثيفة  املجتمعية  املشاريع 

إظهاراً  طوبة  وضع  يف  يشارك  موتابوبا  جوزيف  لليوناميد  املشرتك  الخاص  املمثل  نائب   ،2014 مايو   18 يف 

العاملة  كثيفة  املجتمعية  املشاريع  برنامج  من  كجزء  للشباب  مركزاً  للتو  شيدوا  الذين  أردمتا،  مواطني  لدعم 

اليوناميد.  ، عبدالسالم  حامد  تصوير  السور.  بناء  عىل  اآلن  يعملون  وهم  البعثة،  تنفذها  التي 

نائب يف  توجه   ،2014 مايو   18

اإلتحاد  ببعثة  الخاص  املمثل 

جوزيف  املتحدة  واألم��م  اإلفريقي 

دارف��ور،  غرب  الجنينة،  إىل  متابوبا 

السودانية  الحكومة  مبمثيل  لإلجتامع 

وموظفي  املحيل  املجتمع  وأع��ض��اء 

التعايف  مشاريع  يف  العاملني  اليوناميد 

باملنطقة. والتنمية 

وايل  نائب  مع  إجتامعه  وأث��ن��اء 

بركة،  األمني  أبوالقاسم  دارفور،  غرب 

رغبة  امل��ش��رتك  املمثل  ن��ائ��ب  أك��د 

التعايف  مشاريع  دعم  يف  اليوناميد 

ضمن  دارف���ور  غ��رب  يف  والتنمية 

“سنقوم  قائالً  املحدودة،  إمكانياتها 

غرب  أه��ل  ملساعدة  نستطيعه  مبا 

املشاريع  تنفيذ  عىل  العمل  يف  دارفور 

أن  إىل  م��ش��رياً  ق��درات��ن��ا”  ح��دود  يف 

تنفيذها  ميكن  ال  التنمية  مشاريع 

ومستقرة  آمنة  بيئة  وج��ود  دون 

املجتمعات. بإنتعاش  تسمح 

وذك���ر ن��ائ��ب امل��م��ث��ل ال��خ��اص 

عىل  وحكومتكم  أهنئكم  أن  “أود 

األمنية  القضايا  معالجة  من  متكنكم 

عن  البحث  يف  املساعدة  وبالتايل 

األمن  “بدون  مضيفاً  مستدام”  سالم 

األمن  وجود  ومع  شيئ،  أي  يوجد  ال 

وميكن  تفاوض،  هنالك  يكون  أن  ميكن 

السالم  عن  حديث  هنالك  يكون  أن 

املستقبل.” عن  وحديث 

عىل  اليوناميد  الوايل  نائب  شكر 

بشأن  األخ��ري  دعمها  خاصة  دعمها، 

خارج  الجديد  املطار  مرافق  تطوير 

الجديد  والطريق  الجنينة  مدينة 

الوايل  نائب  باملطار. حيث قال  امللحق 

مجتمع  عن  “نيابة  الصدد  هذا  يف 

ونتقدم  هنا  بكم  نرحب  دارفور  غرب 

الذي  االجتامع  هذا  عىل  بالشكر  لكم 

بالنسبة  األهمية  غاية  يف  نعتربه 

ومىض  دارف���ور”.  غ��رب  يف  للتنمية 

جهداً  اليوناميد  تدخر  “مل  القول  يف 

مساعدات  وقدمت  دارف��ور  غرب  يف 

للرشائح  خاصة  عديدة،  إجتامعية 

إعتباره  ميكن  م��ا  وه��و  الضعيفة، 

املساعدات.” أنواع  أفضل 

عىل  الخاص  املمثل  نائب  وشدد 

حكومة  مع  سوياً  للعمل  الحاجة 

الفعال  اإلسهام  لضامن  دارفور  غرب 

للمدنيني  الحامية  توفري  يف  لليوناميد 

والذي  لها،  املمنوح  التفويض  حسب 

املساعدات  وصول  تيسري  أيضاً  يشمل 

املحيل  املجتمع  مع  والعمل  اإلنسانية، 

عملية  ودع��م  ال��وس��اط��ة  أع��امل  يف 

نائب  طلب  الصدد  هذا  ويف  السالم. 

الوايل  نائب  مساعدة  الخاص  املمثل 

البعثة  تفويض  ضمن  املهام  لتنفيذ 

“لن  الخصوص  هذا  يف  ذاكراً  باملنطقة 

تساعدوننا  مل  ما  مساعدتكم  نستطيع 

نساعدكم.” يك 

ب��ع��د اإلج��ت��امع ب��ن��ائ��ب ال���وايل 

ألجهزة  الخاص  املمثل  نائب  تحدث 

اىل  يجاز  بإ وإش��ار  املحلية،  اإلع��الم 

فقد  دارفور.  غرب  يف  اليوناميد  عمل 

 2013 العام  منذ  اليوناميد  أسهمت 

مشاريع  من  مرشوعاً   29 رعاية  يف 

إلع��ادة  صممت  التي  الرسيع  األث��ر 

دارفور.  بغرب  التحتية  البنى  بناء 

اليوناميد  نفذت   2013 العام  ويف 

سبعة مشاريع كثيفة العاملة املجتمعية، 

التدريب  لتوفري  فيها  مرشوع  كل  صمم 

دارفور وهم  لشباب  العمل  أثناء  املهني 

يقومون بإعادة بناء مجتمعاتهم.

وأش���ار ن��ائ��ب امل��م��ث��ل ال��خ��اص 

 ،2008 العام  منذ  أن��ه  اىل  املشرتك 

من  مرشوعا   152 اليوناميد  نفذت 

غرب  والية  يف  الرسيع  األثر  مشاريع 

دارفور وحدها، إضافة اىل 12 مرشوعا  

اليوناميد  نفذت  العام.  هذا  تنفذ 

املجتمعية  العاملة  مرشوعات  أحد 

الواقع  للنازحني،  أردمتا  معسكر  يف 

عملت  حيث  الجنينة  من  بالقرب 

جديد  م��رك��ز  ب��ن��اء  ع��ىل  اليوناميد 

املنفذين  الرشكاء  أحد  مع  للشباب 

اإلسالمية. اإلغاثة  وكالة  وهى 

“من  الخاص  املمثل  نائب   وق��ال 

املحلية  املجتمعات  مع  عملها  خ��الل 

وخاصة عرب مشاريع االثر الرسيع، تعمل 

أجل  من  ٌوسعها  م��ايف  اليوناميد بكل 

ووضع  دامئ��ني  وإستقرار  سالم  تسهيل 

بصامت باقية. وأشار اىل أن األمم املتحدة 

تواجه قصوراً مالياً “بالرغم من املحدودية 

هنا  اليوناميد  عملنا.  سنواصل  لدينا، 

للمساعدة، نحن منظمتكم.”

قال  أردمتا،  ملرشوع  زيارته  وأثناء 

االثر  مشاريع  إن  الخاص  املمثل  نائب 

كثيفة  األخ��رى  واملشاريع  الرسيع 

ُصممت  والتي  املجتمعية  العاملة 

املستوى  ع��ىل  املجتمعات  لفائدة 

الوظائف  توفري  خالل  من  الشعبي 

تساعد  املُدمرة،  البنية  بناء  وإعادة 

مستقرة  بيئة  تحقيق  يف  ك��ذل��ك 

واإلستقرار  املحلية  امللكية  وتعزيز 

دارفور  فيه  تدخل  الذي  الوقت  يف 

إتفاقية  نصت  كام  ال��ح��وار  مرحلة 

دارفور.  يف  للسالم  الدوحة 
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المتطوعون الشباب يساعدون في إعادة بناء اإلقتصاد بدارفور

شخص يف  مليوين  نحو  هناك  أن  حني 

يعيشون يف معسكرات النزوح والعديد 

نتائج  من  يعانون  يزالون  ال  القرى  من 

اإلشتباكات املسلحة، فإن الحكومة السودانية 

واليوناميد ووكاالت األمم املتحدة واملنظامت 

غري الحكومية ظلت تنفذ مشاريع من شأنها 

أن تساعد يف إعادة بناء اإلقتصاد يف دارفور 

بهدف خلق بيئة مواتية للسالم.

قد  املحلية  املجتمعات  من  الكثري  إن 

املشاريع  هذه  يف  املبادرة  بزمام  أخ��ذت 

التنموية، وأصبحت أدوات رئيسية يف عملية 

التغيري. إن الشعب الدارفوري يتحرك خطوة 

بعد خطوة نحو إعادة بناء البُنى التحتية و 

اإلقتصاد والروابط اإلجتامعية يف دارفور. عىل 

الرغم من أن معظم أهل دارفور يعتربون 

أن وقف الراع هو األولوية القصوى، فإن 

شعب دارفور يقول إن التنمية اإلقتصادية 

أينام وجدت فإنها تسهم يف عملية السالم.

يف  خريجة  وهي  آدم  نجوى  وقالت 

جنوب  كتيال،  منظقة  من  نياال،  جامعة 

دارفور:” قبل أي تنمية إقتصاية، نحن نريد 

أن نركز يف عملية السالم فقط، إنها األهم”. 

وأردفت إن املشاريع التنموية التي صممت 

من أجل إيجاد مستقبل مرشق هي األخري 

اىل  ينحر  الذي  الراع  مع  مهمة.  أيضاً 

حد كبري يف مناطق جغرافية محددة، فإن 

لحاجة  هي  التي  املجتمعات  من  العديد 

ماسة للدعم اإلمنايئ قد منحت الفرصة ملنح 

األفضلية يف تنفيذ بعض برامج التعايف التي 

تنفذها   ورشكاؤها. 

مثل هذه املشاريع التي نفذها برنامج 

األمم املتحدة اإلمنايئ، التي صممت لتعزيز 

خالل  من  دارفور  يف  اإلقتصادي  اإلنتعاش 

الشباب  وح��امس  طاقة  ع��ىل  اإلع��ت��امد 

الدارفوري - ومعظمهم بني سن العرشين و 

الثالثني-  الذين سيعملون يف نهاية املطاف 

كمعلمني يوفرون فرص التدريب للمواطنني 

و  الشباب  يستفيد  وبينام  مبجتمعاتهم. 

الربنامج  هذا  يف  يشاركون  الذين  الشابات 

فهم أيضاً يعملون كأدوات إلحداث التغيري 

يف اإلنتعاش اإلقتصادي بدارفور. 

باإلضافة اىل توفري فرص التدريب، يقوم 

الربنامج بتزويد الشباب املتخرجني بأجهزة 

ووص��الت  )الب��ت��وب(  املحمول  الحاسوب 

اإلنرتنت لتمكينهم من العمل بفاعلية داخل 

أساسية،  بصورة  وسيصبحون  مجتمعاتهم. 

حلقة وصل بني خرباء التنمية بربنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ واملجتمع املحيل. قبيل عملهم 

يتلقى  املحلية،  املجتمعات  كرشكاء إلرشاك 

الشباب تدريباً يف مواضيع متنوعة  ذات صلة 

باألعامل التجارية متكنهم من لعب دور فعال 

الجملة  وتجار  املشرتين  املوردين،  ربط  يف 

بالسوق املحلية والقومية والعاملية.

بدأ برنامج الشباب املتطوعني إلعادة بناء 

دارفور يف وقت مبكر يف العام 2012، عندما 

قام برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بدعم من 

الحكومة السودانية و املنظامت املحلية غري 

الحكومية، باختيار 205 خريج جامعي لتلقي 

تدريباً مكثفاً بجامعات نياال و الفارش وزالنجي 

وإدارة  املجتمع  تعبئة  مثل  موضوعات  يف 

والتمويل  الخراء  األع��امل  وفرص  امل��وارد 

األصغر واملقاوالت والتكيف للتغري املناخي 

وإعادة استزراع الغابات. وقال السيد الجيب 

عبدالباقي، وهو مشارك من معسكر دريج، 

جنوب دافور “لقد تعلمنا كيفية حل املشاكل 

وكيف نطبق هذه املعرفة يف مجتمعاتنا”. 

مهارات  لتعلم  فرصة  الربنامج  يكن  مل 

جديدة فحسب، وإمنا أيضاً فرصة للتعرف 

عىل أناس آخرين من خلفيات مغايرة لكنهم 

يواجهون تحديات مامثلة. وقال السيد محمد 

عبدالجبار، وهو مشارك يف الربنامج جاء من 

حقاً  “إنني  بنياال  ال��دورة  لحضور  الضعني 

استمتعُت بقضاء كل الوقت.” إن ميرسي 

الربنامج هم  أساتذة جامعيون سودانيون 

بجامعات  السالم  دراس��ات  ملراكز  يتبعون 

السيدة  وقالت  ونياال.  زالنجي  و  الفارش 

نجالء محمد بشري، األستاذة بجامعة نياال، 

إن هذا الربنامج يعد مبثابة آلية ملنع نشوب 

اإلجتامعية  املهارات  يدرس  ألنة  الراعات 

التي تفيد يف فض النزاعات. وقالت “األجيال 

الشابة تريد أن تساهم” وأردفت “لكن هذه 

األجيل تريد أن تتعلم كيف تفعل ذلك.” 

ويف خامتة املطاف، فإن الطالب املشاركني 

يف الربنامج قد تزودوا مبعلومات ميكن تطبيقها 

يف مجتمعاتهم. تشمل هذه املعلومات كيفية 

الصغرية  القروض  معامالت  مع  التعامل 

من  فاعل.  شكل  الطبيعية  امل��وارد  وإدارة 

جملة 205 شخصاً تلقوا تدريب املتطوعني 

الشباب، أختار برنامج األمم النتحدة اإلمنايئ 

كمساهمني  الربنامج  ملواصلة  ف��رداً   139

نشطني ليس فقط مبجتمعاتهم املحلية ولكن 

يف أجزاء أخرى بدارفور. وقد تم نرش أفراد 

من هذه املجموعة إىل 47 قرية نائية بكل 

الواليات الخمس للعمل يف تلك املجتمعات 

حديثاً.  اكتسبوها  التي  املهارات  وأرشاك 

املتحدة  األمم  برنامج  إلحصائيات  ووفقاً 

اإلمنايئ، فإنه منذ بداية املرشوع، قام هؤالء 

 6000 من  أكر  مع  بالتفاعل  املتطوعون 

ودربوهم  املجتمعات،  أعضاء  من  عضواً 

املوارد  وإدارة  األع��امل  ري��ادة  مجاالت  يف 

الطبيعية. يسري الربنامج حالياً بصورة جيدة 

يف عامه الثاين، ويقف أثره شاهداً ليس فقط 

يف عملية نقل املعارف التي ال زال املتطوعون 

الشباب يقومون بها يف مجتمعاتهم، بل يف 

األعامل  ومرشوعات  الزراعية   املرشوعات 

التي نشأت متامشية مع املفاهيم التي تم 

املكثف  التدريب  برنامج  خالل  تدريسها 

الذي امتد لشهر. تشمل هذه املشاريع طرقاً 

جديدة ألدارة األغذية التي تزرع يف الحقول 

والخدمات الجديدة للتمويل األصغر. ويشري 

هذه  أن  اىل  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج 

حوايل  خلقت  وحدها  الجديدة  املبادرات 

2500 وظيفة جديدة، معظمها للنساء. 

األمم  بربنامج  امل��رشوع  موظف  وقال 

بعض  إن  روتويت  نارف  اإلمن��ايئ  املتحدة 

الخريجني من املتطوعني الشباب من املرجح 

أو  الخاصة  مبنظامتهم  عملهم  يواصلوا  أن 

إداراتهم املحلية. ويتوقغ موظفو برنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ، وكل أؤلئك الذين يدعمون 

بدارفور،  التنموية  املرشوعات  هذه  مثل 

أن الشباب الدارفوري سيواصل وضع آماله 

يف السالم يف شكل عميل، امتالك اإلنتعاش 

والخروج  بدارفور  التنمية  و  اإلقتصادي 

بالسودان اىل مستقبل أكر إرشاقاً.

يف 2 يوليو 2013، شباب دارفوري يحر تدريباً ضمن مرشوع الشباب املتطوعني إلعادة بناء دارفور الذي ينفذه برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ مبركز دراسات السالم بجامعة نياال، جنوب دارفور. تصوير ألربت غونزاليس فران، اليوناميد.
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