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يونيو  شهر  إصـــدارة  اليكم  أقــدم  أن  يسرني 
والتي حتتوي  دارفــور  أصــداء من  2017 من مجلة 
على االخبار  والقصص واملقابالت التي تتعلق ليس 
فقط باجلوانب املتميزة من احلياة يف دارفور وامنا 
ايضاً على سرد جلهود اليوناميد املتواصلة لتسهيل 

عملية حتقيق السالم الدائم يف االقليم. 
على  احلفاظ  علينا  »يجب  بعنوان  املقابلة  ففي 
جوهر االنسان يف نفس كل دارفــوري« التي أجرتها 
املشترك  اخلاص  املمثل  نائبة  تتحدث  املجلة،  معها 
الطبيعة  عــن  كيتا،  بنتو  السيدة  احلماية،  لــشــؤون 
الفريدة لعملها احلالي وعن تعريفها لتفويض البعثة يف 
مجال حماية املدنيني، فضال عن الدفء واحلب الذي 
تلقته من أهل هذا البلد الذي متزق بفعل الصراع.

صوت  عــن  تعبر  »مــرمي  بعنوان  املــوضــوع  ويف 
املقال  يصف  دارفـــور«  السالم يف  عملية  املــرأة يف 
السيدة مرمي آدم حسني بأنها مصدر إلهام للعديد 
من النساء على نطاق والية غرب دارفور من خالل 
وسط  النسائية  القيادات  إحدى  باعتبارها  دورهــا 
النازحات، إضافة إلى أثر قناعتها بأن على كل فرد 
املساهمة يف عملية السالم يف مختلف انحاء االقليم. 
يف  القانون  سيادة  »تعزيز  بعنوان  املوضوع  ويف 
الوطنية«  العدالة  آليات  قــدرات  بناء  عبر  ــور  دارف
مع  الشراكة  خــالل  من  البعثة  عمل  املقال  يعكس 
العام  النائب  ومكتب  الوطنية  القضائية  السلطات 
دارفــور  يف  القانون  سيادة  مستوى  حتسني  بهدف 

لتسوية  الرامية  الوساطة  جهود  تعزيز  خــالل  من 
من  العدالة  مؤسسات  قدرات  بناء  عبر   النزاعات 
تسوية  بالتوسط يف  اخلاصة  الريفية  احملاكم  قبيل 
يف  السجون  ومصلحة  النيابة  ومكاتب  النزاعات 

مختلف انحاء دارفور. 
التي  الــصــور  مجموعة  ملــقــال  بالنسبة  أمــا 
جاءت حتت عنوان »تواصل اليوناميد مع املجتمع: 
ــالل الـــريـــاضـــة« هــنــاك  حتــقــيــق الـــســـالم مـــن خـ
تقوية  تساهم يف  أداة  بإعتبارها  للرياضة  تصوير 
مكونات  مختلف  بني  العالقات  وتعزيز  األواصر 
وشرائح املجتمع. فمن شأن الرياضة جتاوز كافة 
تالحم  الناس يف  شمل  ولم  االجتماعية  احلواجز 
االجتماعي  الوضع  عن  النظر  بصرف  وانسجام 

السياسي.  أو  العرقي  واالنتماء 
بعنوان  الغالف  موضوع صورة  اخلتام، يف  ويف 
»الفنُّ أداًة للسالم« تعرض أصداء من دارفور مقابلة 
مع أحد فناني مدينة نياال، الفنان يحيى آدم محمد، 
دارفــور  جنوب  الفني يف  املشهد  عن  يتحدث  حيث 
حتقيق  يف  احملليني  الفنانني  ودور  الهامه  ومصادر 

السالم االجتماعي والتالحم يف دارفور. 
وتظل مجلة أصداء من دارفــور  تتطور كمجلة 
الشأن  بهذا  بتعليقاتكم  نرحب  ولذلك،  اخبارية. 
بارسالها إلى البريد ادناه، مع ضرورة كتابة: رسائل 
إلى احملرر/ أصداء من دارفور، يف سطر املوضوع:
unamid-publicinformation@un.org

كـــلـــمـــة الـــمـــحـــرر

عــــلــــى الــــغــــالف

أدائها  أثناء  دارفورية  ثقافية  مجموعة  في  عضو 
نظمه  الذي  اليدوية  والحرف  للصور  معرض  في 
في  لليوناميد  التابع  واإلعالم  االتصاالت  قسم 
تصوير  دارفور.  بشمال  الفاشر  في  البعثة  مقر 

اليوناميد. إسماعيل،  أمين 

ــحــى آدم مــحــمــد وهــــو يــعــرض  الـــفـــنـــان ي يــظــهــر 
ــور.  لــوحــاتــه فــي مــرســمــه فــي نــيــاال، جــنــوب دارفــ
ــالـــــــم، الــــيــــونــــامــــيــــد.  ــد ســـــ ــ ــي ــ ــع تـــــصـــــويـــــر: ســ

كارلوس أراجو
رئيس قسم اإلتصال واإلعالم

ــعــــدد ــ ــذا ال ــ ــ فـــــي هـ الجزء ٧ - عدد ٥

جيريميا نيامين كنغنسلي 
مامابوبولو )جنوب أفريقيا(
المثل الخاص المشترك 

لالتحاد اإلفريقي واألمم 
المتحدة، وكبير وسطاء دارفور
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األخـــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

اإلدارة  عن  وممثلين  عمر  أنس  الوالي  التقى  حيث  يومين  لمدة  دارفور  بشرق  الضعين  مامابولو،  كينغسلي  لليوناميد،  المشترك  الخاص  الممثل  زار 
واستمع  كاريو  معسكر  في  سودانيين  الجنوب  الالجئين  عن  ممثلين   ،٢٠1٧ مايو   ٧ في  مامابولو  التقى  كما  المحلية.  القضايا  معهم  وناقش  األهلية 

اليوناميد. يعقوبو،  الرشيد  عبد  تصوير  مشاغلهم.  الى 

الممثل الخاص المشترك لليوناميد يتفاعل مع 
مجتمع شرق دارفور

اليوناميد تدعم تسريح ٥٠٠ من المقاتلين السابقين 
في غرب دارفور

املشترك  اخلاص  املمثل  إلتقى   - الضعني 
ــو، كــاًل  ــول لــلــيــونــامــيــد، كــيــنــغــســلــي مــامــاب
مــن الـــوالـــي وزعـــمـــاء الــقــبــائــل وممــّثــلــي 
إلى  ليومني  امتّدت  زيــارة  خالل  املجتمع 
األسبوع. هذا  دارفــور  شرق  يف  الضعني 

ــت مــنــاقــشــة قــضــايــا مــحــلــّيــة  ــد مّتـ وقـ
أنــس محمد  الــوالــي،  مــع  اجــتــمــاع  خــالل 
ناظر  بقيادة  األهلّية  اإلدارة  من  وأعضاء 
النقاش  وشمل  مادبو.  محمود  الرزيقات، 
والتعاون  الوالية  يف  األخيرة  التطّورات 
احمللّية. والسلطات  البعثة  بني  املستمّر 
ــزعــمــاء  وقــــال الـــســـّيـــد مـــامـــابـــولـــو ل
تــلــعــب  األهـــلـــيـــة  اإلدارة  إّن  ــل  ــائ ــب ــق ال
الـــســـالم  ــادة  ــ ــ إعـ يف  مـــحـــوريـــاً  دوراً 
وأعرب  دارفــور.  شرق  إلى  واالستقرار 
ــداده لـــتـــقـــدمي املـــســـاعـــدة  ــ ــع ــ ــت ــن اســ عــ
ــدعــم لــلــمــشــاريــع املــتــعــلّــقــة بــالــســالم  وال
ــفــويــض الــبــعــثــة. ــار ت ــك ضــمــن إطــ ــ وذل

املــقــاتــلــني  ــدخــل نــحــو 500 شــخــص مـــن  ي
تسريح  عملية  إمــرأة،   30 بينهم  السابقني، 
معسكر  ــيــة يف  املــدن احلــيــاة  ــى  الـ وعــــودة 
ــك  ــع ذل ــرجـ بــاجلــنــيــنــة بـــغـــرب دارفــــــور ويـ
اليوناميد. قدمته  الذي  الدعم  الى  جزئياً 
التي  العملية  هذه  تستمر  أن  املتوقع  من 
ــام  أي  10 ملـــدة   2017 مــايــو   17 يف  بـــدأت 
الــرابــعــة مــن عمليات  وهــي متــثــل اجلــولــة 
اليوناميد  من  بدعم  جــرت  التي  التسريح 
ــذاء الــعــاملــي ومــفــوضــيــة نــزع  ــغ وبــرنــامــج ال
السالح والتسريح وإعادة الدمج السودانية. 
املفوضية  ســتــقــدم  ذلـــك،  عــلــى  عـــالوة 
ــة الـــدعـــم لــتــســريــح نــحــو 150  ــي ــســودان ال
ــن الـــقـــوات  ــن مـ ــريـ ــقــني آخـ مــقــاتــلــني ســاب
الشعبي. الدفاع  وقوات  السودانية  املسلحة 

ــون الـــى  ــقـ ــابـ ــون الـــسـ ــلـ ــاتـ ــقـ ــمــي املـ ــت ــن ي
ــحــة الـــتـــي وقـــعـــت على  ــات املــســل ــ ــرك احلــ
لـــلـــســـالم يف دارفــــــور  الــــدوحــــة  وثـــيـــقـــة 
 .2006 ــور  ــ دارفـ ــالم  سـ واتــفــاقــيــة   2011
القوات عناصر من حركة  وتتضمن هذه 
إلعادة  الشعبية  والقوى  والعدالة  التحرير 

ــل  ــث ــم ــة إلـــــى ذلــــــك، ثـــّمـــن امل ــ ــاف إضــ
تبذلها  الــتــي  اجلــهــود  املــشــتــرك  اخلــاص 
ــة مــشــاركــة  ــاحــي ــن احلــكــومــة الـــوالئـــيـــة ل
كاريو.  معسكر  يف  الالجئني  مــع  املــوارد 
ــد مـــحـــمـــد بــجــهــود  ــ ــّي ــســ ــ وأشــــــــاد ال
ــة دعـــم  ــاحــي ــن الـــيـــونـــامـــيـــد املـــســـتـــمـــّرة ل
يف  ــمـــا  ــّيـ سـ وال  احملـــلـــّيـــة  املـــجـــتـــمـــعـــات 
ــيــم واملـــيـــاه والـــصـــّحـــة. ــعــل ــت ــاالت ال ــجـ مـ

ــو الــبــعــثــة  ــادبـ ــمــا وشـــكـــر الــســّيــد مـ ك
ــرق دارفــــــور  ــ لـــدعـــمـــهـــا مــجــتــمــعــات شـ
ــي  ــالـ ــثـ ــاون املـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــى الـ ــ ــل مــــــشــــــّدداً عــ
ــات احملـــلـــّيـــة والـــبـــعـــثـــة. ــطـ ــلـ ــسـ بــــني الـ

إلى   7 من  امتّدت  التي  الزيارة  وخالل 
السّيد مامابولو مجموعات  إلتقى  8 مايو، 
الالجئني  إلى  باإلضافة  والشباب  املــرأة 
مــن جــنــوب الـــســـودان يف مــخــيــم كــاريــو.

واللجنة  الــشــبــاب  ضــّم  اجــتــمــاع  ويف 
1325- الوالئية حول قرار مجلس األمن 

واإلصــالح. التحرير  وحركة  الدميقراطية 
ــد اســلــيــكــا ســيــســي مدير  وصـــف الــســيِّ
قسم استقرار املجتمع باليوناميد فى غرب 
دارفور عملية نزع السالح والتسريح وإعادة 
األمنية  الترتيبات  مــن  جــزء  بأنها  الــدمــج 
الدوحة  وثيقة  يف  عليها  املنصوص  النهائية 
دارفور. سالم  واتفاقية  دارفــور  يف  للسالم 
وقال السيِّد سيسي »سوف يؤدي التنفيذ 
الناجح لهذه العملية الى رفع اجمالي العدد 
جرى  الذين  السابقني  للمقاتلني  الرسمي 
العام  منذ  املسلحة  احلركات  من  تسريحهم 
2010 الى 3٫306 مقاتل يف غرب دارفور«.

وأوضح النقيب جمال الدين عبداهلل قائد 
معسكر التسريح بأنَّه قد مت تسريح 150 مقاتل 
سابق منذ إطالق العملية باملعسكر يف 15 مايو.
وبرنامج  اليوناميد  أن أشكر  »أودُّ  وقال: 
العاملي على دعمهما للعملية« وأشار  الغذاء 
الى أنَّ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي سوف 
وقت الحق. العملية يف  هذه  يف  دوراً  يلعب 
د املقاتلون السابقون الذين جرت  وقد أكَّ
أهمية  التسريح على  مقابلتهم خالل عملية 

ــن- أعــرب  ــ ــرأة والــســالم واألم ــ حـــول امل
الشباب  باسم  املتحّدث  بخيت  مصطفى 
الداعمة  اليوناميد  جلهود  تقديره  عن 
املجتمعي  والسلم  القبلية  للمصاحلات 
الــســلــمــي يف شـــرق دارفـــور. والــتــعــايــش 

الـــســـّيـــد  قـــــال  اإلطــــــــار،  هـــــذا  ويف 
ــعــمــل  ال وورش  ــب  ــدريـ ــتـ الـ إّن  ــت  ــخــي ب
ــن الــيــونــامــيــد ســاهــمــت يف  املــدعــومــة م
ــعــزيــز  ت ويف  جـــّيـــدة  عـــالقـــات  تـــطـــويـــر 
ــمــع. ــجــت امل ــاس يف  ــ ــن ــ ال ــــني  ب األواصـــــــر 

أّن  ــت  ــ ــي ــخــ ــ ب ــد  ــ ــّيـ ــ ــسـ ــ الـ وأضـــــــــــاف 
ثــقــافــة  ــرس  ــمــّرون يف غـ ــاب مــســت ــشــب ال
الـــســـالم وتـــعـــزيـــز الــتــعــايــش الــســلــمــي 
املــنــطــقــة.  ــة يف  ــّي املــجــتــمــعــات احملــل بـــني 
رئيسة  موسى  سامية  السّيدة  وقالت 
األضعف يف  احللقة  هي  املرأة  إّن  اللجنة 
ودعماً  اهتماماً  تتطلّب  وعليه  املجتمع 
للدخل. املدّرة  االنشطة  لناحية  خاّصني 

الى  املوقعة  غير  احلركات  دعوا  و  السالم 
السلمية. بالعملية  واللحاق  السالح  إلقاء 
ــقــني أنَّ  ــســاب ــني ال ــل ــقــات ــد امل وقــــال أحــ
استراتيجياً  خياراً  السالم  تعتبر  مجموعته 
الوثيقة  عــلــى  ــرون  ــ وآخـ هــو  ــع  وقـ ــك  ــذل ول
من  والتخفيف  الــســالم  ــالل  إحـ أجـــل  مــن 
ــور مــن ويـــالت احلــرب. ــ مــعــانــاة أهــل دارف

ــوة  ــدعـ ــق آخــــر الـ ــابـ ر مــقــاتــل سـ وكــــــرَّ
ــؤدي الــى  ــســالم ســي لــلــســالم بــقــولــه أّن ال
ــروف لـــالجـــئـــني وســيــمــكــن  ــظــ ــ حتـــســـني ال
ــودة الــــى ديـــارهـــم. ــ ــع ــ ــني مـــن ال ــازحـ ــنـ الـ

ــت الــيــونــامــيــد  ــدم اجلـــديـــر بــالــذكــر، ق
لهذه  ــي  ــال وامل والــفــنــي  اللوجستي  الــدعــم 
لكل  مالي  مبلغ  دفــع  ذلــك  يف  مبا  العملية، 
الى  اإلنــتــقــال  يف  ملساعدته  ســابــق  مقاتل 
الغذاء  برنامج  قــدم  فيما  املدنية،  احلياة 
أشهر. ثالثة  ملدة  غذائية  حصصاً  العاملي 
ــــك، ســيــقــوم بــرنــامــج   وعــــالوة عــلــى ذل
املساعدة  بتقدمي  اإلمنــائــي  املتحدة  األمم 
الدعم  ذلــك  يف  مبا  التسريح،  عملية  بعد 
ــدخــل. ــل ــالل املـــشـــاريـــع املـــــــدرة ل ــ ــن خـ ــ م

التسريح  عملية  تمت  دارفور.  غرب  بالجنينة،  معسكر  أيام في   1٠ لمدة  مؤخرًا  أجريت  تسريح  عملية  من  كجزء  عقدت  توعية  جلسة  محاربون سابقون في 
واليوناميد.  العالمي،  األغذية  وبرنامج  اإلدمــاج،  وإعادة  والتسريح  السالح  لنزع  السودان  مفوضية  من  مشترك  بدعم  سابق  مقاتل   ٥٠٠ نحو  لفائدة 

اليوناميد. الدين،  شرف  منتصر  تصوير 

األخـــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــار



45 أصداء من دارفور أصداء من دارفور

مت الورشة التدريبية بواسطة قسم اإلتصال  نظِّ
األمم  منظمة  مع  بالشراكة  باليوناميد  واإلعــالم 
املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( واحتاد 
الصحفيني السودانيني. ودربت اليوناميد أكثر من 
محلياً يف عام 2017 وهي مساهمة  70 صحفياً 

كبيرة منها يف تطوير إعالم قوي يف دارفور.

األخـــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــاراألخـــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

أص

دورة تدريبية للصحفيات في دارفور تركز على السالمة المهنية 
في مناطق النزاعات 

إنجاز كبير في إزالة بقايا متفجرات الحرب بغرب دارفور

ــقــا، غـــرب دارفـــــور، جتــمــع آالف  ــرن فــورب
بإجناز  لالحتفال  برنقا  فــور  مــن  املــواطــنــني 
ففي  األسبوع.  هذا  مجتمعهم  كبير يف سالمة 
القومي  املركز  مع  اليوناميد  إلتقت  أبريل   24
فوربرنقا  مدينة  مواطني  مع  األلــغــام  ــة  إلزال
ــة بــقــايــا مــتــفــجــرات احلــرب  ــإزال لــالحــتــفــال ب
ــل املــنــاطــق  ــن ك ــر غــيــر املــنــفــجــرة م ــذخــائ وال
ورحب  احمللية.  فى  ملوثة  أنها  على  املسجلة 
إلى  يهدف  جتريبي  مبسح  كذلك  املشاركون 
ضمان بقاء املنطقة خالية من بقايا متفجرات 

املنفجرة. غير  والذخائر  احلرب 
سنوات  تسع  جهود  ذروة  اإلحتفال  وميثل 
األرض  لتنظيف  واملــركــز  الــيــونــامــيــد  بذلتها 
املــجــتــمــع، ويجيئ  آمــنــة الســتــخــدام  وإبــقــائــهــا 
ضــمــن تــفــويــض الــيــونــامــيــد حلــمــايــة املــدنــيــني.
ــور  ــي غـــرب دارفـ ــنــى فــضــل الــهــجــا، والـ وأث
ــاح اكــمــال  ــا يف إجنــ ــدورهـ عــلــى الــيــونــامــيــد لـ
يف حتقيق  يسهم  أنـــه  قـــال  ــذي  ــ وال املـــشـــروع، 
التنمية.  ــع  ملــشــاري الــطــريــق  وميــهــد  الـــســـالم 
ــزام  ــ ــت ــ ــى ال ــ ــ ــا إل ــجـ ــهـ ــد الـ ــيـ ــسـ وأشــــــــار الـ

مختلف  مــن  صحفيات  شــاركــت   - الفاشر 
»السالمة  حول  تدريبية  دورة  يف  دارفــور  أنحاء 
الفاشر  يف  مــؤخــراً  مت  نُظِّ الــنــزاع«  مناطق  يف 
الورشة  يف  شاركت  وقــد  اليوناميد.  من  بدعم 
من  صحفية   16 أيــام  ثالثة  ملدة  استمرت  التي 
 8 جانب  إلى  دارفــور  يف  العامالت  الصحفيات 
باليوناميد. اإلعــالم  بقسم  موظفات  صحفيات 
تعلمت املشاركات من الورشة الظروف التي 
ل مخاطر للسالمة الشخصية وتقييم مخاطر  تشكِّ
مع  بفعالية  التعامل  وكيفية  الرئيسية  السالمة 
كما  الــطــوارئ.  حــاالت  أو  العامة  االضطرابات 
تعزيز  شأنها  من  مــهــارات  املشاركات  إكتسبت 
املمارسات  أفــضــل  وتعلمن  وأمنهن  سالمتهن 
الــنــزاعــات. أثــنــاء  الصحفية  ــار  األخــب إلعـــداد 
الصحفيات  ــدي  إحـ جــمــعــة،  قــالــت جنـــالء 
الدورة  »إن  دارفــور:  نياال، جنوب  املشاركات من 
حلماية  لنا  بالنسبة  جدا  مهمة  كانت  التدريبية 
أنفسنا كصحفيات ألننا ظللنا نعانى من احلرب 
ــن 13 عــامــا«. ــور ألكــثــر م ــ ــراع يف دارفـ والـــصـ

الى  ــودى  ت قــد  التي  الــنــزاعــات  االنــخــراط يف 
احلرب  متفجرات  ببقايا  املنطقة  تلوث  إعــادة 

املنفجرة.  غير  والذخائر 
ودعا السيد كان املواطنني على أن يكونوا قدوة 
للمجتمع يف ترقية السالم ودعم التنمية واألمن 
املجموعات. مختلف  بــني  السلمي  والتعايش 

وذكر السيد جيفري ماكموردو، مدير مكتب 
باليوناميد،  التخلص من الذخائر غير املنفجرة 
تكمل  دارفــور  يف  محلية  أول  هي  فوربرنقا  أن 
إزالة مخلفات احلرب. ويعكس هذا االجناز الهام 
استعداد يوناميد واملركز بالتعاون مع احلكومتني 
ــة  إلزال ســويــاً  العمل  على  والــوالئــيــة  املــركــزيــة 
مخلفات احلرب من كافة املناطق التي توجد بها.

اليوناميد  وذكر السيد ماكموردو »لقد ظلت 
تزيل املتفجرات وأحياناً تعيد اإلزالة يف املناطق 
املتأثرة بالنزاع يف دارفور. ومع وقف إطالق النار 
احلالي نتمنى أال تكون هنالك متفجرات جديدة«. 
ــة مخلفات  ــ إلزال مــشــاريــع ممــاثــلــة  هــنــالــك 
املــنــفــجــرة مخطط  ــرب والـــذخـــائـــر غــيــر  احلــ

لتنفيذها يف بقية غرب دارفور.

ــم الـــســـالم وتـــعـــزيـــز األمـــن  ــدعـ احلـــكـــومـــة بـ
ــات األســاســيــة لــلــمــواطــنــني. ــدمـ وتـــقـــدمي اخلـ
ــة  ــدول ــر ال ــ وأثــنــى الـــلـــواء عــلــى ســالــم، وزي
للسالم  لدعمهم  دارفــور  مواطني  على  للدفاع، 
ــار إلـــى أهــمــيــة مــشــاركــة  ــ ــرار. وأشـ ــقـ ــتـ واالسـ
يخفف  ــذي  الـ الــبــرنــامــج  يف  بأكمله  املجتمع 
اللواء  وذكــر  التنمية.  يف  ويسهم  احلــرب  ــار  آث
بإبقاء  نلتزم  مسؤوليتنا  من  وكجزء  »أنه  سالم 
الـــســـودان خـــال مــن مــتــفــجــرات بــقــايــا احلــرب 
إشــارة  يف  أتـــوا«  معاهدة  مــقــررات  مــع  متشياً 
فرضت  التي   1977 العام  يف  املوقعة  لالتفاقية 
األرضية. األلغام  استخدام  على  دولياً  حظراً 
عبداحلميد  احملــلــي،  املجتمع  ممثل  وأثــنــى 
ــى الــــــــدور الـــــــذي لــعــبــتــه كــل  ــلـ ــيـــض، عـ ــهـ نـ
ــلـــفـــات احلــــرب  مـــخـ إزالــــــــة  األطـــــــــراف يف 
التنمية. مــشــاريــع  قــيــام  أمــلــه يف  عــن  ــرب  وأعـ

اليوناميد  مكتب  رئــيــس  كــان،  عمر  وأكــد 
مع  بالعمل  البعثة  التزام  على  دارفــور،  بغرب 
السالم  على حتقيق  واملجتمع  السودان  حكومة 
عــدم  عــلــى  املجتمع  وحــث  بــاالقــلــيــم.  واألمـــن 

عبد  رمي  وهــي  أخـــرى،  صحفية  وإعتبرت 
ــور ان هــذه هى  ــ اهلل مــن زالــنــجــى، وســط دارف
حياتها.  طــوال  فيها  شاركت  تدريبية  دورة  اهم 
من  صحفيات  جمعت  ــدورة  ــ ال أن  رمي  وقــالــت 
نوعاً  وخلقت  اخلــمــس  ــور  ــ دارف ــات  واليـ جميع 
كمجموعة«.  بيننا  والــتــعــاون  ــام  ــوئ ال روح  مــن 

في ٢٤ أبريل ٢٠1٧، احتفل مكتب التخلص من الذخائر باليوناميد، بالشراكة مع المركز الوطني لألعمال المتعلقة باأللغام والمجتمع المحلي، بمناسبة تطهير 
جميع المناطق الملوثة بالمتفجرات من مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة التي تم تسجيلها في محلية فوربرنقا، غرب دارفور. يعد المشروع جزءًا من تفويض 

البعثة المتمثل في حماية المدنيين. تصوير منتصر شرف الدين، اليوناميد.
في 1٦ مايو ٢٠1٧، اختتم قسم االتصال واإلعالم التابع لليوناميد، بالشراكة مع منظمة اليونسكو واالتحاد العام الصحفيين السودانيين، ورشة 
عمل مدتها  ثالثة أيام حول السالمة في مناطق النزاع، قدمت للصحفيات في دارفور. شارك في الورشة، التي ُاجريت في مقر البعثة بالفاشر، 

شمال دارفور، ٢٤ صحفية من جميع واليات دارفور من بينهم ثمانية موظفات في اليوناميد. تصوير محمد المهدي، اليوناميد.
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باستمرار  نبحث  نحن  التكلفة.  حيث  من  فعالة 
هيكلتها  ــادة  وإعـ التكاليف  إلصــالح  طــرق  عــن 
يـــزال حفظة  نــفــســه، ال  الــوقــت  وخــفــضــهــا. يف 
جد  بكل  يسعون  املتحدة  لألمم  التابعني  السالم 

للبحث عن طرق جديدة لبناء سالم مستدام«.
والبيئة  الثقافة  وزير  عباس،  حمزه  وأعرب 
تقديره  عن  الوالي  ممثل  دارفــور،  شمال  بوالية 
حلفظة السالم التابعني لليوناميد على جهودهم 
يف دعم السالم واالستقرار والتنمية يف دارفور. 

وأكــــــــد الـــســـيـــد عــــبــــاس عـــلـــى الــــتــــزام 
ــاون  ــعـ ــتـ ــى الـ ــلـ ــال دارفــــــــــور عـ ــ ــم ــة شــ ــومـ ــكـ حـ
ــســـالم. ــة الـ مـــع الــيــونــامــيــد مـــن أجــــل قــضــي

يحتفل باليوم الدولى حلفظة السالم التابعني 
لألمم املتحدة يف جميع أنحاء العالم. حيث ينتشر 
»أصحاب  من  شخص   113000 من  أكثر  حاليا 
القبعات الزرق« والشرطة واملوظفني املدنيني فى 
من  مليون شخص  من  أكثر  عمل  بينما  بعثة   16

الرجال والنساء حتت راية االمم املتحدة.

االجتماعي  السلم  وتعزيز  القبلية  النزاعات 
قائال  دزاكــومــا  السيد  وأضــاف  احمللية.  يف 
ــول الـــوصـــول إلــى  ــررة حـ »الـــتـــوتـــرات املــتــك
يف  مبا  املشتركة  احملدودة  الطبيعية  املوارد 
واملــعــادن هي  واملــراعــي  ــاء  وامل األرض  ذلــك 
يف  سيما  ال  القبلي  للعنف  الرئيسي  السبب 

دارفور«. بشمال  الفاشر  غرب  مناطق 
ــكــرمي  ل ــد ا ــمــان عــب ــد عــث ــســي ل وأوضــــح ا
بأن  اإلمنــائــي  املتحدة  األمم  برنامج  ممثل 
لتعزيز  مشروع  بتنفيذ  حاليا  تقوم  منظمته 
يف  دائم  سالم  لتحقيق  والتعايش  املصاحلة 
املتحدة  األمم  برنامج  بأن  وأضاف  دارفور. 
الرامية  اجلهود  جميع  يف  سيسهم  اإلمنائي 
املصاحلة  لــيــات  آ عــبــر  لــنــزاعــات  ا حــل  إلــى 

دارفور. يف  السلمية  والوساطة 
ــا الــســيــد أحــمــد عــلــي ممــثــل الــلــجــنــة  دعـ
جلــان  تشكيل  ملــنــاقــشــة  املــشــاركــني  املــنــظــمــة 
ومعاجلة  القبائل  بني  التوترات  األجاويد حلل 
)احلواكير(  باألراضي  الصلة  ذات  القضايا 
حل  يف  التقليدية  اآلليات  استخدام  وتشجيع 

إيجابية.  نتائج  لتحقيق  الصراع 
السيد  األهــلــيــة  اإلدارات  ممــثــل  تــطــرق 
ــرورة  متــكــني  ــى ضــ لـ إســمــاعــيــل ســلــيــمــان ا
لرتق  األجاويد  ومجالس  األهلية  اإلدارات 
حث  كما  دارفـــور.  يف  االجتماعي  النسيج 
احلــكــومــة عــلــى جــمــع الــســالح مــن املــدنــيــني 
مخرجات  لتنفيذ  متابعة  لــيــات  آ وتشكيل 

فعال. بشكل  املصاحلات 
املــؤمتــر  نــهــايــة  الــقــبــائــل يف  ــان  ــع أعــي ـ وقَّ
ــنـــاء الــبــنــيــة  ــايــش وإعــــــادة بـ ــع ــت ــل ــاً ل ــاقـ ــفـ اتـ
الــصــراعــات  نــبــذ  ــك  االجــتــمــاعــيــة مبــا يف ذل
والعمل  احلرب  وثقافة  العنف  أنواع  وجميع 
ــزم االتــفــاق  ــل ــســالم. وي عــلــى نــشــر ثــقــافــة ال
جميع  باتخاذ  املعنية  األطراف  جميع  كذلك 
الصراعات  اندالع  ملنع  لهم  املتاحة  التدابير 
إهتمامات  قبول  روح  وتبني  القبلية  ونبذ 
املتبادل  والتعايش  الثقة  الستعادة  اآلخرين 

. املشتركة  واملصالح  املنافع  لتحقيق 
تشجيع  ضـــرورة  أيــضــا  االتــفــاق  تــنــاول  
اجلـــهـــود اجلـــمـــاعـــيـــة حملـــاربـــة املــجــرمــني 
ــالل عــدم  ــن خــ ملـــفـــســـديـــن مـ ــني وا ــت ــل ــف ــت مل وا
ملنع  لهم  اجلماعية  القبيلة  احلماية  توفير 
جميع  نشر  وتشجيع  العقاب  مــن  اإلفــالت 

الفاضلة. واألخالق  القيم 

الــذيــن  الــســالم  تــذكــر حفظة    - الــفــاشــر 
ــي ملــراســم  ــاسـ ــزء األسـ ســقــطــوا كـــان هـــو اجلــ
االحتفال باليوم الدولى حلفظة السالم التابعني 
 ،2017 مايو   29 يوم  م  نظِّ الذي  املتحدة  لألمم 

اليوناميد بالفاشر، شمال دارفور.  يف مقر 
إشتمل  الــذي  احلــدث  هذا  فعاليات  حضر 
قيادة  مــن  كــل  وشــرطــي  عسكري  عــرض  على 
ــور  ــ ــة شــمــال دارف ــ ــلــني عـــن والي الــبــعــثــة وممــث
وموظفيها  اليوناميد  وشرطة  جيش  من  وأفراد 
الذين  السالم  حفظة  تكرمي  مت  وقد  املدنيني. 
بالوقوف  واجبهم  أداء  أثناء  أرواحــهــم  فقدوا 
مت  وقــد  الــزهــور.  أكاليل  ووضــع  صمت  دقيقة 
تنكيس علم كل من السودان واالحتاد األفريقي 
أرواحهم.  احتراما وحدادا على  املتحدة  واألمم 
جميع  يف  مماثلة  فعاليات  البعثة  مت  نظَّ كما 

القطاعات يف دارفور ويف اخلرطوم.
تــلــت بــنــتــو كــيــتــا، نــائــبــة املــمــثــل اخلـــاص 
رسالة  احلماية  لــشــؤون  لليوناميد  املشترك 

 ،2017 مــارس   14 إلــى   13 مــن  لــفــتــرة  ا يف 
لــيــونــامــيــد  بــا ــة  ــي لـــشـــؤون املــدن ــم قــســم ا ــظَّ ن
املــتــحــدة  األمم  ــج  ــامـ ــرنـ بـ ــع  ــ م ــاون  ــعـ ــتـ لـ ــا بـ
اإلمنــائــي ومــنــظــمــة أوكــســفــام )األمــريــكــيــة( 
األهــلــيــة  واإلدارات  ــة  ــي احملــل ــطــات  ــســل ل وا
مبحلية  يومني  استمر  ملدة  للسالم  مؤمتراً 
يــا  ــٍر ملــنــاقــشــة قــضــا ــب ــف إلنـــشـــاء مــن ــســري ل ا
ورزيــقــات  حسني  بني  بــني  القبلي  الــصــراع 
املــنــطــقــة  االخــــرى يف  ــل  ــائ ــب ــق ل وا ــال  ــشــم ل ا

دارفور. شمال  والية  من  أخرى  ومناطق 
لــنــســيــج  ا ــق  رتـ ــى  لـ إ ــضــا  أي املـــؤمتـــر  ــدف   هـ
املنطقة. يف  السلمي  والتعايش  االجتماعي 
لـــذي اســتــمــر ملــدة يــومــني  ضــم احلـــدث ا
ــوســاطــة  ل ــزًء مـــن جــهــود ا ــل جــ لــــذي ميــث وا
السلمي  التعايش  تعزيز  يف  للبعثة  املستمرة 
أكثر  ضم  دارفور  يف  احمللية  املجتمعات  بني 
عشائر  زعماء  بينهم  من  مشارك   1000 من 
واليات  من  املجاورة   احملليات  من  بارزين 
ــور واخلــرطــوم  غــرب وجــنــوب ووســـط دارفـ
ــظــمــات املــجــتــمــع املـــدنـــي وكـــذلـــك مــن  ومــن
نــائــب  املــســؤولــني احلــكــومــيــني مبـــن فــيــهــم 
محمد  لــســيــد  ا ــور  دارفـ شــمــال  واليــة  لــي  وا
اليوناميد  عن  وممثلني  النبي  حسب  برمية 

اإلمنائي. املتحدة  األمم  وبرنامج 
ــى  إل تــهــم  مــنــاقــشــا املـــشـــاركـــون يف  دعـــا 
ــي حــســني  ــن ب لـــيـــات مــشــتــركــة بـــني  نـــشـــاء آ إ

اتخذت شعار  التي  املتحدة  العام لألمم  األمني 
العالم«. السالم حول  »اإلستثمار يف 

السالم  فردا من حفظة   12 اآلن  لقي حتى 
الــذيــن  عـــدد  بــلــغ  بينما  ــعــام  ال هـــذا  مصرعهم 
يف  املتحدة  باالمم  عملهم  أثناء  مصارعهم  لقوا 

السنوات املاضية أكثر من 3500 شخص.
بالنيابة عن  »إن جهودهم  كيتا  السيدة  قالت 
املجتمع الدولي لهي من التعبيرات امللموسة مليثاق 
األمم املتحدة يف إنقاذ األجيال املقبلة من ويالت 

احلرب«. »نحن جميعا مدينون لهم كثيراً«.
لقد تطورت عمليات حفظ السالم من مراقبة 
وقف إطالق النار إلى حماية املدنيني ونزع سالح 
املقاتلني السابقني وحماية حقوق اإلنسان وتعزيز 
حرة  انتخابات  إجراء  ودعم  القانون  سيادة حكم 

ونزيهة والتقليل من مخاطر األلغام األرضية.
األمني  رسالة  عن  نقاًل  كيتا  السيدة  قالت 
جميع  جلعل  بجد  املتحدة  األمم  »تعمل  الــعــام 
نهايتها  إلى  بدايتها  من  السالم  عملياتنا حلفظ 

ــل  ــائ ــب لــــزغــــاوة وق لـــشـــمـــال وا ــات ا ــ ــق ــ ورزي
ــوارد  ــ مل وا لـــرعـــاة  ا ــة  حــرك إلدارة  ــات  ــدي ــب ل ا
ــو جــداد  بـ لــطــبــيــعــيــة املــشــتــركــة مبــنــطــقــة أ ا
ملنع  مــبــكــر  نـــذار  إ أنــظــمــة  إنــشــاء  ــرورة  وضـ
لـــى ذلــك  لــقــبــيــلــيــة. إ ا لــصــراعــات  ــشــوب ا ن
لــقــانــون  ا وســيــادة  لــدولــة  ا هيبة  بــســط  فــإن 
إنفاذ  مؤسسات  متكني  عبر  العام  والنظام 
لتسهيل  لــقــضــاء  وا الــشــرطــة  مــثــل  لــقــانــون  ا
مــن بني  أيــضــاً  كــانــت هــي  ملــتــفــلــتــني  ا ضــبــط 

مناقشتها. متت  التي  القضايا 
السيد  أشار  لالجتماع،  مخاطبته  إبان 
لــقــطــاع  ــس مــكــتــب ا ــيـ ــل، رئـ ــريـ ــبـ حـــســـن جـ
السالم  مؤمتر  أن  الى  باليوناميد  الشمالى 
ــويــات  وأول تــفــويــض  مــع  متــشــيــا  تنظيمه  مت 
على  املــشــاركــني  جميع  ــع  شــجَّ كــمــا  لــبــعــثــة.  ا
وتــقــاســم  ــادل  ــب ــت مل ا ــوار  احلــ ــرار يف  ــم االســت

املنطقة. يف  احملدودة  املوارد 
قسم  رئيس  دزاكوما،  مايك  السيد  وأكد 
ــة عــلــى اســتــعــداد  ــاب ــاإلن ــيــة ب الـــشـــؤون املــدن
اجلــيــد  الـــتـــعـــاون  مــواصــلــة  ــد يف  ــامــي ــون ــي ال
ــطــات احملــلــيــة  ــســل ــة وال ــواليـ مـــع حــكــومــة الـ
احملــلــيــة  واملــجــتــمــعــات  ــة  ــي األهــل واإلدارات 
وجميع  احمللية  يف  السلمي  التعايش  لتعزيز 
ـــع املــشــاركــني عــلــى  أنـــحـــاء دارفـــــور. وشـــجَّ
وتــقــدمي  املــنــاقــشــات  بــنــشــاط يف  املــســاهــمــة 
لــلــحــد من  ــة  ــم دائ ــول  ــجــاد حــل تــوصــيــات إلي

اليوناميد تحتفل باليوم االدولى لحفظة السالم 
التابعين لألمم المتحدة

األخـــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــاراألخـــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

م مٔوتمرًا للسالم بمدينة السريف  اليوناميد تنظِّ

أصأص

 في ٩ يناير ٢٠1٧، التقى وفد من اليوناميد برئاسة الممثل الخاص المشترك باإلنابة، كينغسلي مامابولو، مع والي جنوب دارفور، آدم الفكي، حيث ناقش الطرفان 
قضايا متعلقة بالسالم واألمن والتنمية والتعاون بين البعثة والسلطات الوالئية في دعم عمليات السالم الجارية في المنطقة. تصوير حامد عبد السالم، اليوناميد.

للسالم،  مؤتمرًا  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون  باليوناميد،  المدنية  الشؤون  قسم  نظم 
في 1٤ مارس ٢٠1٧، بين مجتمعي الرزيقات وبني حسين في السريف، شمال دارفور. جاء الحدث كجزء 
 من جهود الوساطة التي تقوم بها البعثة لدعم التعايش السلمي بين المجتمعات المحلية في دارفور.

تصوير صالح محمد، اليوناميد.
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األخـــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــاراألخـــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

اليوناميد تدرب النساء على صناعة المواقد االقتصادية 
بجنوب دارفور

اليوناميد تسلم مركز المرأة للمجتمع المحّلي 
في غرب جبل مّرة، وسط دارفور

)اجلندر(  النوع  إستشارية  وحدة  نظمت 
ــامــج بــنــاء  ــرن ــوب دارفـــــور، ب ــاال، جــن ــي ــن ب
صناعة  حــول  إستمر  لشهرين  قـــدرات 
العالية  الكفاءة  ذات  اإلقتصادية  املواقد 
محلية  يف  للنساء  الطاقة  استخدام  يف 
أكثر  أســتــفــادت  دارفـــور.  بجنوب  كتيلة 
جاء  الذي  التدريب  من  إمرأة   1000 من 
بــرنــامــج املــشــاريــع ذات األثــر  كــجــزء مــن 
ويــهــدف  الــبــعــثــة.  تنفذها  الــتــي  الــســريــع 
تقليل  إلى  إضافة  البيئة  حلماية  املشروع 
تتعرض  التي  احملتملة  األمنية  املخاطر 

احلطب. جمع  أثناء  النساء  لها 

نيجا،  بيرهانيميسكيل  السيد  شــدد 
اجلنوبي،  بالقطاع  البعثة  مكتب  رئيس 
ــاء مــخــاطــبــتــه الــتــجــمــع عــلــى أهــمــيــة  ــن أث
وأضاف  بأسرتها.  للعناية  املــرأة  متكني 
ــجــا »الـــيـــونـــامـــيـــد عــلــى أمت  ــي ن الــســيــد 
وتعزيز  احمللي  املجتمع  لدعم  االستعداد 
بــنــاء  الــواليــة ألن  ــتــعــاون مــع حــكــومــة  ال
السلمي  والــتــعــايــش  والــتــصــالــح  الــســالم 

مجتمع«. ألي  التنمية  ركائز  أهم  من 
شــددت  ــات  ــدرب املــت مخاطبتها  ــدى  ولـ
السيدة عائشة موسى هنو، وزيرة الرعاية 
النساء  حاجة  على  بالوالية،  االجتماعية 

ــخــدام املــعــرفــة املــكــتــســبــة لــتــدريــب  الســت
على  املــهــارات  لتنتشر  األخــريــات  النساء 

املجتمع. مستويات  كافة 
وأعرب السيد عمر فضل املولى، معتمد 
الذي  املتواصل  للدعم  تقديره  عن  كتيلة، 
النسوية  للمجموعات  اليوناميد  تقدمه 
سيقدم  املــشــروع  أن  على  وأكـــد  باحمللية 
باملنطقة. البيئة  إيجابياً يف حماية  إسهاماً 

وطـــالـــبـــت الـــســـيـــدة كــلــتــوم حــســني، 
باملزيد  باحمللية،  النساء  احتــاد  رئيسة 
باملنطقة،  للنساء  اليوناميد  دعــم  مــن 

للنساء. مركز  بناء  خاصة 

األوســط  قــطــاع  ســلّــم   ،2017 مــايــو   30 يف 
التابع لليوناميد مركزاً مشّيداً للمرأة وقاعة 
نرتيتي،  يف  احملــلّــي  للمجتمع  اجــتــمــاعــات 
محلّية غرب جبل مّرة يف وسط دارفور. وقد 
سريع  أثر  كمشروع  املشروع  هذا  تنفيذ  مّت 
البعثة املستمّرة لتمكني  وهو جزء من جهود 

املرأة وحتسني بيئة عملها ورفاهيتها.
القطاع  قــائــد  ألــقــى  املناسبة،  هــذه  يف 
اإلســالم  قمر  العميد  باليوناميد  األوســط 
سيعّزز  ــرأة  املـ مركز  أّن  ــى  إل مشيراً  كلمة 
التعايش السلمي والسالم الدائم بني الناس 
بني  بالتعاون  ذلــك  إلــى  وأشــاد  احمللّية.  يف 
»إّنه  قائاًل  السودانية  واحلكومة  اليوناميد 
مّت  املشتركة  والــرؤيــة  التعاون  هــذا  بفضل 
حتقيق الكثير من اإلجنازات يف احمللية بفعل 

عمل شعب السودان الدؤوب وتصميمه.«
ممثلة  الغرّيب  يسرى  اآلنسة  وشرحت 
أمانة اليوناميد ملشاريع األثر السريع وقائدة 
يف  الوسط  قطاع  يف  املدنية  الشؤون  فريق 
حاجة  تلبية  إلى  يهدف  املشروع  أّن  كلمتها 
املجتمع امللّحة ملكان اجتماع مشترك للنساء 
املضيف  املجتمع  ثــقــة  لــبــنــاء  مــنــّصــة  وهـــو 

الغرّيب  اآلنسة  ووصفت  البعثة.  بتفويض 
بني  للتعاون  جّيد  كمثال  املكتمل  املــشــروع 
املجتمع املدني والسلطات احمللية واليوناميد.
الــســّيــد حسبو أحــمــد مــوســى،  وشــكــر 
مفّوض محلّية غرب جبل مّرة بالوكالة وممثل 
احلكومة احمللّية يف حفل التسليم، اليوناميد 
لتشييدها مركز املرأة وللدعم املستمّر الذي 
تقّدمه البعثة لتنفيذ مشاريع أخرى يف احمللّية.

وأعــربــت الــســّيــدة آشــا عــبــداهلل ممّثلة 
املرأة يف محلّية نرتيتي عن شكرها لليوناميد 
لدعمها املستمّر للمرأة يف محلّية غرب جبل 
تأثيث  لناحية  الدعم  املزيد من  مّرة وطلبت 

مركز املرأة احلديث التشييد.
نّفذت  اليوناميد  أّن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
أثــر ســريــع يف وسط  قــرابــة 120 مــشــروع 

دارفور على مّر السنوات اخلمس األخيرة.

إختتمت وحدة إستشارية النوع اإلجتماعي باليوناميد برنامج بناء قدرات إمتد لشهرين و الذي هدف إلى تعليم النساء في محلية كتيلة، جنوب دارفور كيفية صناعة 
المواقد ذات الكفاءة في استخدام الوقود. إستفادت أكثر من 1٠٠ إمرأة من التدريب الذي يهدف إلى حماية البيئة والحد من الحوادث المنزلية التي تتعرض لها 

النساء في دارفور بإ ستخدام الحطب. تصوير: أمير عبدالله، اليوناميد. 

قام القطاع األوسط باليوناميد بتسليم  المجتمع المحلي في محلية  نيرتتي، وسط دارفور مبنى ومركز للمرأة وقاعة إجتماعات. يمثل المشروع جزًء من جهود 
البعثة المتواصلة لتمكين المرأة من تحسين بيئة عملها ورفاهيتها.  تصوير: كوني مورالي، يوناميد.

أص أص
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مـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــلـــــــــــة

دارفــوري«  كل  في  اإلنسان  جوهر  على  الحفاظ  »علينا 
- مقابلة مع نائبة الممثل الخاص المشترك للحماية، 

بينتو كيتا.

نائبة الممثل الخاص المشترك لليوناميد، بينتو كيتا، تحدثت ألصداء من دارفور عن 
تفرد وظيفتها الحالية وكيف أنها حددت تفويض البعثة في حماية المدنيين وما 

وجدته من دفئ وحب من سكان هذا االقليم الذي مزقته الصراعات.

مـــــــــقـــــــــابـــــــــلـــــــــة

اخلاص  للممثل  كنائب  كيتا  بينتو  نت  ُعيِّ
املشترك لشؤون حماية املدنيني يف اليوناميد 
ذلك  ومنذ   .2015 نوفمبر  يف  دارفـــور  يف 
احلني جابت على الفور جميع أنحاء دارفور 
وتفاعلت مع أهله ووضعت بصمتها اخلاصة 

يف عملية حفظ السالم.
أجرتها  التي  الصريحة  املقابلة  هذه  يف 
شاركت  ــور،  ــ دارف مــن  ــداء  أصـ مجلة  معها 
لتحقيق  السعي  حول  بآرائها  كيتا  السيدة 
سالم مستدام يف هذه األرض التي مزقتها 
يف  االجتماعي  النوع  وقضايا  الصراعات 
غِد  مفهوم  تبني  يف  فرد  كل  وأهمية  العمل 

أفضل ألهل دارفور.
 2015 يف  تعيينك  دارفـــــــور:  مـــن  ــداء  ــ أصــ
لشؤون  املــشــتــرك  اخلـــاص  للممثل  كنائب 
األمم  يف  للمرأة  إلهام  مصدر  هو  احلماية 
لك  يعني  مــاذا  أخــرى.  أماكن  ويف  املتحدة 
واجب  نداء  مبثابة  ترينه  هل  التعيني؟  هذا 
أو هو حتدي يجب  املشاكل  أو فرصة حلل 

مواجهته؟
إنها  كيتا:  املشترك  اخلــاص  املمثل  نائب 
شهر  يف  تعييني  مت  لقد  مختلطة.  حقيبة 
إنتهاء خدمتي يف غرب  فور   2015 نوفمبر 
أفريقيا أثناء أزمة اإليبوال. كنت سعيدة جداً 
ُطِلب  أوالً،  أسباب:  لعدة  دارفور  بالعمل يف 

مني ثالث مرات يف حياتي املهنية أن أعمل 
خالل  الفرصة  لــي  تسنح  ــم  ول دارفـــور  يف 
صغار  أطفال  لدي  كان  ألنه  سنوات  ثالث 
األفضل  اخلطوة  أنها  من  متأكدة  أكن  ولم 
ــوقــت. اإلعــتــبــار الــثــانــي هــو أن  ــك ال يف ذل
جُترى لي مقابلة بواسطة مجلة أصداء من 
دارفور. إنها كانت مشوقة جدا بالنسبة لي 
ألنني فكرت عندما كنت يف السادسة عشرة 
من عمري يف أن أصبح »صوت أفريقيا« يف 
يوم ما. لذا، إنه أمر مشوق أن جترى معي 
دارفــور  من  أصــداء  مجلة  بواسطة  مقابلة 
وهي منطقة يف أفريقيا. رمبا أُْصبح يف يوم 
من األيام صوتا ألفريقيا كقارة. سبب آخر 
يف  أعمل  كنت  أنني  هو  بالتعيني  لسعادتي 
األمم املتحدة منذ 1987 يف مختلف البلدان 

مبا يف ذلك بلدي غينيا كوناكري.
فريد  شــيء  هناك  البعثة،  هــذه  إطــار  يف 
فــيــهــا. هــنــاك تــفــرد يف الــعــمــل يف كــل من 
لذلك،  األفريقي.  واالحتــاد  املتحدة  األمم 
ــذه فــرصــة أتــاحــهــا  ــا هـ قــلــت لــنــفــســي رمبـ
االحتـــــاد األفـــريـــقـــي ألعــــرف املـــزيـــد عن 
كحقيبة  تعييني  أصف  إنني  لذلك،  قارتي. 
املهنية  بصفتي  للواجب  نداء  ألنه  مختلطة 
بني  اجلمع  إن  شخصياً.  لي  فــرح  ومصدر 
سعيدة  جعلني  الــذي  هو  االعتبارات  هــذه 

املنصب. هــذا  يف  لي  العام  األمــني  بتعيني 
املمثل  نــائــب  وظيفة  يف  تعييني  وجــدت 
يف  مشوقا.  كان  للحماية  املشترك  اخلاص 
البداية فكرت يف احلماية من واقع جتربتي 
السابقة كممثل لليونيسيف أو حتى يف إطار 
بعثة بناء السالم يف بوروندي. لكنني فهمت 
جــداً.  مختلف  معنى  لها  هنا  احلماية  أنَّ 
مرحلة  يف  الــبــلــدان  مــن  العديد  يف  عملت 
أكن  لــم  ولكن  االــصــراع  بعد  ومــا  الــصــراع 
نات  مكوِّ مع  الشخص  فيه  يعمل  مكان  يف 
عسكرية وشرطية تعمل على احلماية املادية 
للمدنيني. ما كنت أعرفه هو سيادة القانون 
املرة  هي  هذه  لكن  واملــرأة.  الطفل  وحماية 
األولى التي أشارك فيها يف توفير احلماية 
وحتى  البيئة.  تشمل  والتي  للمدنيني  املادية 
البيئة اجلديدة يقدم وضعاً فريداً  يف إطار 
االحتــاد  من  كل  يشترك  حيث  أفريقيا  يف 
مع  معاً  العمل  يف  املتحدة  واألمم  األفريقي 
إلعــادة  مــحــاولــة  يف  الــســودانــيــة  السلطات 
الوقت  لبعض  يعرف  كان  مكان  إلى  السالم 
كما  ألفريقيا.  مشوهة  صــورة  يعكس  بأنه 
وجدت تعييني مشوقاً ألنني أفهم جراحات 
الناس الذين عملوا يف رواندا يف 2004 بعد 

10 سنوات من اإلبادة اجلماعية.
 لذلك، لإلجابة على سؤالكم باختصار، أرى 

بقلم: إيمانويل إماسيلو
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مـــــــــــــــقـــــــــــــــابـــــــــــــــلـــــــــــــــة
 – لليوناميد  المشترك  الخاص  الممثل  نائبة  زارت 
لشؤون الحماية، بينتو كيتا، الضعين، شرق دارفو، 
في 1٧ أغسطس ٢٠1٦، حيث استقبلها في المطار 
ووزراء  المرأة  حقوق  في  ونشطاء  المجتمع  قــادة 
الساحة  في  الناشطين  من  وغيرهم  الــواليــة  من 

السياسية تصوير عبد الرشيد يعقوبو، اليوناميد.

تعييني نائباً للمثل اخلاص املشترك  لليوناميد 
للمرأة بشكل عام  إلهام  للحماية هو مصدر 
للمساهمة  جــيــدة  وفــرصــة  للواجب  ــداء  ونـ
يف  للوضع  حل  إليجاد  الرامية  اجلهود  يف 
دارفور. يف الواقع ميكن وصف تعييني بحق 

بأنه حتدي ال ينبغي اإلبتعاد عنه بل مواجهته.
أصداء من دارفور: لقد أعربت عن وجود 
اختالف يف التصور حول كيفية التعامل مع 
مقارنة  دارفــور  يف  املدنيني  حماية  تفويض 
بالتعامل مع احلماية يف مناطق الصراع وما 

بعد الصراع األخرى. ما هو هذا االختالف؟
ــتـــرك كــيــتــا:  ــاص املـــشـ ــ نـــائـــب املـــمـــثـــل اخلــ
ــم أعــمــل يف الــوظــائــف  ــفــرق هــو أنــنــي ل ال
لتوفير  ــشــرطــة  وال اجلــيــش  مــع  األخــــري 
التي  الــوحــيــدة  املـــرة  للمدنيني.  احلــمــايــة 

عملت فيها مع اجليش والشرطة هي كانت 
اإليبوال.  أثناء مكافحة فيروس 

يكن  لم  هــذا  ألن  أسلحة  هناك  تكن  لم 
لقتال  بــل  ــدو  عـ أو  ــر  آخـ شــخــص  لــقــتــال 
عسكريني  خــبــراء  لــديــنــا  ــان  كـ فـــيـــروس. 

ــى  وشــرطــيــني. ولــكــن هــذه هــي املـــرة األول
أسلحة  يحملون  عسكريني  فيها  أرى  التي 
ويلعبون دوراً يف منع أو ردع الهجمات. هذا 

لي. بالنسبة  جديد 
أصــداء من دارفــور: عملت يف العديد من 

باألمم  العليا  والقيادية  اإلداريـــة  املناصب 
املتحدة يف تشاد والكونغو ومدغشقر والرأس 
ــدا وبـــورونـــدي ونــيــويــورك  ــ األخــضــر وروانـ
ما  دارفـــور.  يف  واآلن  وغينيا  وسيراليون 
الذي تعتبرينه من اجنازاتك الشخصية عند 
املشترك  اخلاص  املمثل  نائب  مهام  توليك 

لشؤون احلماية باليوناميد؟
نائب املمثل اخلاص املشترك كيتا: أود أن 
اإلجنــازات  تقييم  جدا  املبكر  من  إنه  أقــول 
التي  التعليقات  الشخصية. ولكن من خالل 
تلقيتها معظم الناس »كبار الشخصيات« مثل 
املواقع  إلى  يذهبون  ال  مستواي  هم يف  من 
البعيدة والتفاعل مع الناس، يجوبون رئاسات 
البعثة أو حتى الذهاب إلى القطاعات للقاء 
العمل.  من  جــزء  هــذا  لي  بالنسبة  الناس. 
بهم  االخــتــالط  دون  الناس  فهم  ميكنك  ال 
والتفاعل معهم. ينبغي االختالط مع الناس 
وحتديد  مزاجهم  وقــيــاس  تفكيرهم  لفهم 
ويأسهم  أحالمهم  من  والتأكد  ميثلونه  ما 
رؤاهــم  فهم  لتعزيز  احلـــوار  يف  وإشــراكــهــم 
سبب  هــو  ــك  ذل أن  أعتقد  واحتياجاتهم. 
أود  وخدمتهم.  الناس  لدعم  هنا  وجــودنــا 
أن أقول أنَّ هذا هو أسلوب عمل شخصي.
يف نهاية املــطــاف، إجــراء حتــول يف حياة 
ــاس هــو املــهــم وميــكــن عــمــل ذلـــك عبر  ــن ال
الــتــواصــل والــتــحــاور واملــنــاصــرة واإلرتــبــاط 
بالناس من خالل وجودك املادي حتى إذا كان 
الواقع هناك لغة غير  هناك حاجز لغة. يف 
لفظية كنت استخدمها يف التواصل مع الناس 
يف أي مكان أذهب اليه. أنا أؤمن بالتواصل 

مع الناس وهذا هو الذي يجعل الفرق.
احلالي  دارفـــور: يف منصبك  مــن  أصـــداء 
ــرك، هل  ــشــت ــاص امل كــنــائــب لــلــمــمــثــل اخلــ
على  وقائدة  كمرأة  حتديات،  أي  واجهتك 
حــد ســواء ؟ إذا كــان األمــر كــذلــك، كيف 

التحديات؟ تعاملت مع هذه 
نـــائـــب املـــمـــثـــل اخلــــــاص املـــشـــتـــرك كــيــتــا: 
للشخص  بد  ال  مهنية،  رحلة  أي  حسنا، يف 
أن يواجه حتديات. يف منصبي احلالي، علي 
البعثة  لهذه  احلماية.  معني  وعرض  كشف 
تفويض فريد يف حماية املدنيني. وألن اسم 

مـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــلـــــــــــة
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مـــــــــــــــقـــــــــــــــابـــــــــــــــلـــــــــــــــة

أص

“يجب التفاعل مع 
الناس لفهم تفكيرهم 

وقياس مزاجهم وتحديد 
ما يمثلونه والتأكد 

من أحالمهم ويأسهم 
وإشراكهم في الحوار 
لتعزيز الفهم والرؤية 

حول احتياجاتهم.”
وأضافت “الرسالة التى 

أود إيصالها لزمالئي 
وزميالتي اخوتي 

واخواتي فى دارفور 
هى أهمية اإلعداد للغد 
فى إطار السعى لتحقيق 
سالم دائم ومستدام.”

دشنت نائبة الممثل الخاص المشترك لليوناميد- لشؤون الحماية، بنتو كيتا، برفقة مسؤولين كبار في البعثة وأعضاء من السلطة المحلية، عدد من مشاريع 
االستقرار المجتمعي في محلية شطايا بجنوب دارفور، في ٧ مايو ٢٠1٧، . شملت المشاريع، والتي تهدف إلى دعم التنمية االجتماعية -االقتصادية في المجتمع 

وهياكل السلطة المحلية، إنشاء محكمة ريفية ومكتب قضائي وإعادة تأهيل مخفر شرطة و 1٠ مضخات مياه. تصوير معتز منفل، اليوناميد

سلم قسم تحقيق االستقرار المجتمعي باليوناميد مختبر حاسوب إلى جامعة السودان المفتوحة في الفاشر، شمال دارفور،. في ٦ ديسمبر ٢٠1٦،  المشروع 
هو جزء من برنامج المشاريع المجتمعية كثيفة العمالة التابع للبعثة الذي يهدف إلى بناء قدرات الشباب المعرضين للخطر في دارفور في محاولة لمنعهم من 

اللجوء الى العنف او االدمان او أنشطة اخرى معادية للمجتمع. تصوير محمد المهدي، اليوناميد.

إلى  الناس  مييل  احلماية،  يعكس  وظيفتي 
)وهو  للبعثة  العام  االتفويض  بني  اخللط 
املمثل  نائب  وبني شخصية  املدنيني(  حماية 
ــاص املــشــتــرك لــشــؤون احلــمــايــة التي  اخلـ
كنت  بــأن  وقــد صــادف  العام  األمــني  عينها 
امرأة قائدة. ال ينبغي أن يفهم بأن منصبي 
ثانوي ألنني لست رجال. يف بعض األحيان، 
ميكن تقييم أداء املرء من خالل عدسة النوع 
يتعامل  أن  املتوقع  من  وبالتالي  االجتماعي 
بأن  يتصور  ما  غالبا  الناعمة؛  القضايا  مع 
املرأة ينبغي أن تتعامل مع القضايا الناعمة 
يف  لكن  الكبيرة.  السياسية  القضايا  وليس 
الواقع، الدور يف حد ذاته يدل على أن املرء 
من  ما  وكل  والتفاوض  السياسة  مع  يتعامل 
شانه أن يؤدي يف نهاية املطاف إلى حماية 
حقوق مواطني دارفور يف إطار مجتمعاتهم. 
األمر كله يتعلق بإحالل السالم يف النهاية.

ــل لـــديـــك أي  ــن دارفــــــــــــــور: هـ ــ أصـــــــــــداء مــ
رســـالـــة شــفــهــيــة خـــاصـــة ألهــــل دارفـــــور 

يومي؟ أســاس  على  معهم  تتفاعلني  الذين 
نــائــب املــمــثــل اخلـــاص املــشــتــرك كــيــتــا: يف 
إطــار رســالــة األمــني الــعــام لــألمم املتحدة 
األخيرة بشأن اليوم االعاملي حلفظة السالم 
ونساء  لرجال  أقول  املتحدة  لألمم  التابعني 
بــأن قــوات حفظ السالم  وأطــفــال دارفـــور 
واجبهم  من  إنه  النداء.  لتلبية  هنا  موجودة 
والتزامهم خدمة القارة ويف هذا الصدد،إنهم 

يقدمون اخلدمة لدارفور بحماس والتزام.
احلديث؟  يف  السير  ميكننا  كيف  إذن، 
مــن خــالل احملــاولــة قــدر اإلمــكــان كــل يوم 
عن  والبحث  والندوب  اجلراح  عن  بالترفع 
السالم يف كل مسعى عبر مواقفنا وسلوكنا 
التي نستخدمها. علينا دعم  الكلمات  وعبر 
أي  أو  دارفـــوري  كــل  يف  البشري  اجلــوهــر 
أن  علينا  دارفــور.  مع  تعامالت  له  شخص 
وألن  بذلك  ونعتني  نهتم  ألننا  ذلــك  نفعل 
للغد. أعــرف  أفــضــل اســتــعــداد  الــيــوم هــو 
للغاية،  صعبة  تكون  أن  ميكن  احلــيــاة  أن 

تتحسن  الغد سوف  يأتي  عندما  آمل  أحد، 
كنائب  اليومي  روتينك  هــو  كيف  األمـــور. 

للمثل اخلاص املشترك - لشؤون احلماية؟
ــتـــرك كــيــتــا:  ــاص املـــشـ ــ نـــائـــب املـــمـــثـــل اخلــ
ــأروي لــك قــصــة. يف إحــدى  )تــضــحــك( سـ
املرات، ذهبت إلى امليدان مع بعض أعضاء 
املترجمني  أحــد  وهــو  زكــريــا،  منهم  البعثة 
جاءني   عظيم.  رجــل  زكــريــا  لنا.  التابعني 
بإمكانك  أنــه  نعلم  نحن  لي  وقــال  شخص 
الــصــبــاح  مـــن  ــل  مــل أو  ــل  ــل ك دون  ــعــمــل  ال
الليل  مــن  جــدا  متأخر  وقــت  ــى  ال الــبــاكــر 
شيء  أي  عمل  أو  أكــل  الــى  اإللتفات  دون 
بلطف  يذكرني  أن  زكريا  أراد  لكن  آخــر. 
لتناول  استراحة  إلــى  بحاجة  الناس  بــأن 
روتيني  بــأن  أفهم  أنــا  والــشــراب.  الطعام 
اليومي صعب جدا. بالنسبة لي األمر سهل 
مير  كلما  طاقة.  لدي  االستمرار.  وميكنني 
الذين  يستغرب  طاقتي.  مستوى  يزيد  يوم 
جدول  إزدحام  من  املكتب  يف  معي  يعملون 

االجتماعية  املرافق  تكون  عندما  سيما  ال 
األساسية غير متوفرة. لكنني الحظت شيئاً 
إليه مما جعلني  واحدأ يف كل مكان ذهبت 
وبرغم  الفقر  برغم  أنــه  هو  عاطفية  أكثر 
التحديات ال يزال الناس ميتازون بالترحاب 
قيمة  عالمة  وضــع  ميكننا  ال  واحلميمية. 
عــلــى هـــذا. هـــذه هــي األحـــجـــار الــكــرميــة 
عليها  احملافظة  ينبغي  التي  النبيلة  والقيم 
املادية. هذه هي  األشياء  بعض  رغم غياب 
والتي  االستمرار  على  تساعدنا  التي  القيم 
ث لألجيال القادمة. لذا، فإن  ينبغي أن تورَّ
وزميالتي  لزمالئي  نقلها  أود  التي  الرسالة 
ــور هــي أهمية  أخــوانــي واخــواتــي يف دارفـ
إلى  اجلميع   إطــار سعي  للغد يف  اإلعــداد 

حتقيق سالم دائم ومستدام.
باثنني من  ــررت  أقـ دارفـــــــور:  مـــن  أصـــــداء 
األمور الفلسفية القوية. األول هو أن أفضل 
هي  والثاني  اليوم.  هو  للغد  لإلعداد  وقت 
يستسلم  أال  آمــل  لــألمــل،  فلسفية  رســالــة 

السفر.  من  الكثير  يتضمن  الذي  أعمالي 
بأن  يقني  على  ألنني  هلل  والشكر  احلمد 
لنداءات  نبذلها يف االستجابة  التي  الطاقة 
نبذلها  الــتــي  كــالــطــاقــة  لــيــســت  االخـــريـــن 
لإلعتناء بأنفسنا. إنها طاقة قادمة من فوق.
أصداء من دارفــور: قلت أن أفضل وقت 
لإلعداد للغد هو اليوم. بعبارات محددة ما 

هي رسالتك لدارفور اليوم لإلعداد للغد؟ 
نائب املمثل اخلاص املشترك كيتا: أعتقد 
األسلحة  جميع  نضع  أن  علينا  ينبغي  أننا 
ــنــا ألن األســلــحــة الــتــي يف  الــتــي يف أذهــان
الداخل.  يف  ألسلحتنا  انعكاس  هي  اخلارج 
أنقلها. من  أن  أريد  التي  الرسالة  هذه هي 
إذا عمل اجلميع من  املمكن حتقيق السالم 
جميعا  علينا  ينبغي  ما  هــذا  أعتقد  أجله. 
كانت  مهما  دارفــور  أهل  ذلك  عمله مبا يف 
الرجال  على  برأيي  والصعوبات.  التحديات 
والنساء والشباب يف واليات دارفور التفكير 

يف عدم االستمرار يف القتال.

مـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــلـــــــــــة
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وجـــــــــــــــــــــوه نــــســــائــــيــــة 

مريم تمثل صوت 
النساء في العملية 
السلمية في دارفور

ــو ــ ــوي بــــقــــلــــم مـــــاتـــــيـــــلـــــدا مــ

ــاً  اســم حــســني  آدم  ــرمي  ــ م ــحــت  أصــب
ــور، حيث  ــ دارف غــرب  واليـــة  مــألــوفــاً يف 
حياتهّن  كّرسَن  الالئي  النساء  ضمن  أنها 
االقليم.  يف  السالم  حتقيق  يف  للمساهمة 
عظيماً  اجنــازاً  مــرمي  مساهمات  تعتبر 
حيث  دارفـــــور،  مــثــل  مــكــان  يف  ــمــرأة  ــل ل
واضــح  بشكل  غــائــبــات  الــنــســاء  مــازالــت 
القرار. صنع  عمليات  يف  املشاركة  عن 

السالم  بأّن  والقناعة  األمل  يحفزها 
ليس ممكناً فقط وامنا يعتبر ايضاً  مهماً 
العملية  يف  مرمي  تشارك  دارفور،  لتقدم 
ــات.  ــوي ــســت ــى مــخــتــلــف امل ــل ــمــيــة ع الــســل
منصب  احلالي  الوقت  يف  مرمي  تشغل 
ــة غــرب  ــازحــات بــوالي ــن رئــيــســة احتـــاد ال
العام  منذ  تشغله  موقع ظلت  وهو  دارفور 
الشيخات  شيخة  كــذلــك  تشغل   .2009
وتــقــول  لـــلـــنـــازحـــني.  ذر  ــو  ــ أب مبــعــســكــر 
أمــر  الــســالم  أن  قــنــاعــتــي هــي   « مـــرمي: 
جلميع  الكرمية  احلياة  لتوفير  جوهري 
النساء  بــأنَّ  قلقها  عن  وعبرت  البشر« 
ــاً  يــعــشــن وضــع ــزوح  ــنـ الـ مــعــســكــرات  يف 
احلياة.  قساوة  ملواجهة  ويكافحن  بائساً 
االعــوام يف  مــدى  مــرمي على  شــاركــت 
النازحة  ــرأة  امل حقوق  مناصرة  انشطة 

تعتبر مريم آدم حسن 
إلهام للعديد من النساء 

في غرب دارفور وكقائدة 
للنازحات، فضاًل عن 

قناعتها بأنه يجب على 
كل فرد المساهمة في 

العملية السلمية في 
اإلقليم.

» أريد أن انتهز هذه 
االسانحة الوجه 

نداًء إلى السلطات 
السودانية لضمان 

ايجاد بيئة آمنة 
وتوفير الخدمات 

االجتماعية االساسية 
مثل المدارس 

والمستشفيات 
وأماكن الترفيه للشباب 
وتشجيع النازحين على 
العودة إلى قراهم«.

ــعــض الـــشـــواغـــل الـــتـــي طــرحــتــهــا  ــأن ب ــ ب
آثار  إلــى  إضافة   ، املــرأة  حقوق  شملت 
ــزاع املــســلــح والــنــزوح عــلــى الــنــســاء.  ــن ال
ــهــا  ســـاهـــمـــت مــــرمي خــــالل مــشــاركــت
من  آخـــريـــن  ــني  ــن أث مـــع  املـــفـــاوضـــات  يف 
املــــواد  بـــعـــض  ــني يف صـــيـــاغـــة  ــازحـ ــنـ الـ
الـــســـالم  وثـــيـــقـــة  يف  أدرجــــــــت  ــي  ــ ــت ــ ال
ــع الــــدولــــي.  ــمـ ــتـ ــجـ حتــــت اشــــــــراف املـ
تُعد  املشاركة  شمولية  أن  مرمي  وترى 
قــبــول أهــل دارفــور  احــد االســبــاب وراء 
دارفــــور  ــســالم يف  ــل ل ــة  ــدوحـ الـ ــيــقــة  ــوث ل
هــذا  ويف  لـــهـــا.  مبــلــكــيــتــهــم  وشـــعـــورهـــم 
مشاركتنا  »كــانــت  مــرمي:  قــالــت  السياق 
السالم  مصلحة  يف  التفاوض  عملية  يف 
ذلك،  ومع  رسالتنا،  بتوصيل  قمنا  وقد 
للسالم  الــدوحــة  وثيقة  أن  املــؤســف  مــن 
بــشــكــل  ــفــيــذهــا  ــن ت ــم  ــت ي ــم  لـ دارفــــــور  يف 
إننا  والنتيجة  الــواقــع  أرض  على  كامل 
ــنــزوح«. ال مــعــســكــرات  يف  نعيش  مــازلــنــا 
مرمي  فيه  اعترفت  الــذي  الوقت  ويف 
الناس،  معظم  لدى  مقبولة  الوثيقة  بأن 
من  الكثير  هــنــاك  أن  إلــى  اشــارت  فقد 
مثل  الوثيقة  تنفيذ  تواجه  التي  التحديات 
على  تؤثر  التي  النارية  االسلحة  إنتشار 

ــان ايــــصــــال صـــوتـــهـــا.  ــمـ ــضـ ــت لـ ــ ــع وســ
ــاء  ــن ــاً لــثــمــانــيــة أب ــ ــة وأمـ ــهــا زوجــ ــكــون ول
تــفــهــم  ــات(،  ــنـ بـ وثــــالث  أوالد  )خــمــســة 
متثلهّن.  الالتي  النساء  احتياجات  مرمي 
منطقة  يف  ــدت  ول الــتــي  مــرمي  نــزحــت 
 1969 ــام  ــع ال دارفــــور يف  بــغــرب  ــوري  نـ
مدينة  إلــى   2003 الــعــام  يف  قريتها  مــن 
بعد   . حــالــيــاً فيها  تعيش  حيث  اجلنينة 
مرمي  انخرطت  الثانوية،  املرحلة  اكمالها 
يف العديد من املشاريع املدرة للدخل مثل 
أخرى.  انشطة  بني  من  الطوب،  صناعة 
ومع ذلك، فقد دفعها شغفها يف التغيير 
من  استطاعت  انشطة  يف  املشاركة  إلى 
على  مــنــهــا  تــغــيــيــراً  حُتـــدث  أن  خــاللــهــا 
اثناء  السلمية  العملية  يف  املثال  سبيل 
دارفور  للسالم يف  الدوحة  وثيقة  صياغة 
جميع  يف  اساسيًة  مشاركة  كانت  حيث 
الــدوحــة.  مــنــابــر مــحــادثــات الــســالم يف 
نــيــابــة عن  » شــاركــنــا  ــرمي:  مـ ــت  ــال وق
مــحــادثــات  يف  ــئـــني  والـــالجـ ــازحـــني  ــنـ الـ
 2 ــة  ــدوحــ ــ وال  1 ــة  ــدوحــ ــ ال يف  ــالم  ــسـ الـ
النازحة  املــرأة  فيها  مثلٌت   .3 والدوحة 
ــازحــني آخــريــن  ن ــع  ــاري م ــي وقـــد مت إخــت
املــفــاوضــات«، وأضــافــت  لــلــمــشــاركــة يف 

إحتفال في الدوحة، قطر حيث ُوقعت وثيقة الدوحة للسالم في دارفور في 1٤ يوليو٢٠11. شاركت مريم في النقاشات بشأن وثيقة الدوحة للسالم في دارفور 
بصفتها ممثلة عن النازحين في غرب دارفور. تصوير: أوليفر جازوت، اليوناميد.

ــة  ــيـ ــائـ ــسـ ــوه نـ ــ ــ ــــ ــ ــ وجـ
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وجـــــــــــــــــــــوه نــــســــائــــيــــة 

“ قناعتي هي 
أن السالم

 أمر جوهري 
لتوفير الحياة الكريمة 

لجميع البشر”

“ بإمكان المرأة 
المشاركة الفاعلة 

في العملية السلمية 
من خالل البرامج 

المنصوص عليها في 
وثيقة الدوحة للسالم 

في دافور”.

الوضع االمني األمر الذي مينع النازحني 
وقالت  األصلية.  قراهم  إلى  العودة  من 
عرضة  الــفــئــات  اكــثــر  الــنــســاء  ان  مــرمي 
خطر  يــواجــهــن  حيث  االمــنــي  لــالنــفــالت 
ذلك  يف  مبا  واجلسدي،  العقلي  التحرش 
ــاء خــروجــهــن  ــن الــتــعــرض لــإلغــتــصــاب اث
حطب  أو  القش  وجمع  للزراعة  اليومي 
قائلة:  ذلك  إلى  مرمي  وأشارت  الوقود. 
زالــت  مــا  دارفــور  يف  الــنــاس  معظم  »أنَّ 
وأضـــافـــت، حسب  ــحــة«،  اســل بــحــوزتــهــم 
ــو مت تــقــدمي الــدعــم  ــه حــتــى ل ــا، أنَّـ ــه رأي
الــكــامــل ملــعــســكــرات الــنــازحــني والــقــرى 

من  االجــتــمــاعــيــة،  اخلــدمــات  مــجــال  يف 
انعدام  بسبب  العودة  يختاروا  أالَّ  الوارد 
القوية  رغبتهم  مــن  الــرغــم  على  االمــن 
االصلية.  سكناهم  مناطق  إلى  العودة  يف 
ــنـــاشـــدة اجلـــهـــات  وقـــالـــت مـــــرمي، مـ
بعض  ــاك  هــن ــع،  ــواقـ الـ »يف  املـــســـؤولـــة: 
ــاً إلـــى قــراهــم  ــادوا طــوع ــد عــ ــاس ق ــن ال
اخلدمات  غياب  يف  تكمن  املشكلة  ولكن 
ــذه  هـ ــز  ــهـ ــتـ انـ أن  أريــــــد  ــة.  ــ ــي ــاســ االســ
السلطات  ــى  إل نـــداء  الوجـــه  االــســانــحــة 
ــان ايــــجــــاد بــيــئــة  ــمـ ــضـ ــة لـ ــ ــي ــ ــودان ــســ ــ ال
ــوفــيــر اخلـــدمـــات االجــتــمــاعــيــة  ــة وت آمــن

ــازوت، الــيــونــامــيــد. ــ ــ ــفــر ج ــي ــر: أول ــيـــو٢٠11 . تــصــوي ــور عــقــب تــوقــيــعــهــا فـــي  فـــي 1٤ يـــولـ ــ ــ ــة لــلــســالم فـــي دارف ــدوحـ ــمــوقــعــون عــلــى وثــيــقــة الـ إحــتــفــل ال

ُأجرت مجلة أصداء من دارفور حوارًا مع مريم آدم حسين )على اليمين( في الجنينة، غرب دارفور. تصوير: 
منتصر شرف الدين،اليوناميد.

وال  كافية  تكون  أن  من  جدا  بعيدة  زالت 
مشاركة  ثقل  مع  املشاركة  هذه  تتناسب 
االجتماعية  املــجــاالت  معظم  يف  املـــرأة 
على  وقــالــت،  الــقــاعــدي.  املــســتــوى  على 
واحــدة  ــرأة  أمـ هــنــاك  إنَّ  ــال،  ــث امل سبيل 
دارفـــور. غــرب  واليــة  وزراء  مجلس  يف 
مشاركة  زيادة  يجب  أنَّه  مرمي  وإرتأت 
الــرئــيــســيــة  املــواقــع  ــرأة ومتــثــيــلــهــا يف  ــ امل
االعــتــبــار  يف  االخـــذ  مــع  ــرار،  ــق ال لصنع 
الــســكــان.  عـــدد  نــصــف  ــرأة متــثــل  ــ امل أنَّ 
بامكان  رأيـــي،  »يف  قــائــلــة:  وأضــافــت 
عملية  يف  نشط  بشكل  املشاركة  النساء 
السالم من خالل البرامج املنصوص عليها 
دارفــور«. يف  للسالم  الــدوحــة  وثيقة  يف 
ــات،  ــديـ ــحـ ــتـ ــى الــــرغــــم مــــن الـ ــ ــل ــ وع
الكامل  التنفيذ  يف  تأمل  مــرمي  مــازالــت 
حتي  الواقع  أرض  على  السالم  التفاقية 
يــتــمــكــن الــنــازحــون مــن الـــعـــودة اآلمــنــة 
ــة. ومــع  ــي ــى مــنــاطــق ســكــنــاهــم االصــل إلـ
لتحقيق  ــه  أنـ تــعــتــقــد  ــرمي  مـ ــإن  فـ ذلـــك، 
ــة  ــوم ــى حــك ــلـ ــب عـ ــجـ ــع، يـ ــ ــوضـ ــ هـــــذا الـ
الناس  جميع  من  السالح  نزع  السودان  
االمنية.  االجــهــزة  لــدى  فقط  وحصرها 
»آمل  قائلة:  حديثها  مرمي  واختتمت 
وال  السودان،  ربوع  السالم يف  يسود  أن 
الناس  يستطيع  حتى  دارفور،  يف  سيما 

كرمية«.    حياة  العيش  من 

واملستشفيات  املـــدارس  مثل  االســاســيــة 
ــاب وتــشــجــيــع  ــشــب ــل ــه ل ــي ــرف ــت وامـــاكـــن ال
ــراهــم«. ــازحــني عــلــى الـــعـــودة إلـــى ق ــن ال

وقــــد أقـــــرت مــــرمي بـــالـــدعـــم الـــذي 
قـــدمـــتـــه الـــيـــونـــامـــيـــد وشـــركـــاؤهـــا مــن 
تعزيز  إلى  إضافة  للنازحني،  املنظمات 
ــالل الـــدوريـــات  الـــوضـــع األمـــنـــي مـــن خـ
ــات الـــنـــازحـــني البـــــالغ املــشــاكــل  ــ ــي ــ وآل
اليومية. حياتهم  يف  يــواجــهــونــهــا  الــتــي 
يف  احلــاضــر  الــوقــت  يف  مــرمي  تعمل   
للنازحني  ذر  ابو  مبعسكر  الصحي  املركز 
وزارة  ــدى  ــ ل صــحــي  تــثــقــيــف  كــمــوظــفــة 
تضطلع  ظــلــت  ــد  وقـ الــوالئــيــة  الــصــحــة 
يف  ــرار  ــقـ الـ ــع  صــن أدوار  مـــن  ــعــديــد  ــال ب
ضمن  عملت  فقد  دارفـــور.  غــرب  واليــة 
دارفــور  غرب  لوالية  التشريعي  املجلس 
كتلة  عــضــو  مــنــهــا  مــخــتــلــفــة  ــف  وظــائ يف 
من  الــفــتــرة  خــالل  التشريعيات  الــنــســاء 
ــزراعــة  ال جلــنــة  ورئــيــســة   2013-2012
ايــضــاً عضو  وهــي  احلــيــوانــيــة.  ــروة  ــث وال
بـــواليـــة  الــنــســائــيــة  املـــتـــابـــعـــة  ــة  ــيـ آلـ يف 
العاملي  بــالــيــوم  اخلــاصــة  دارفـــور  غــرب 
ــقــرار  ب اخلـــاصـــة  ــجــنــة  ــل ال ويف  لــلــمــرأة 
ــرأة.  امل حــول   1325 رقــم  ــن  األم مجلس 
ــهــا، تــشــعــر  وبـــالـــرغـــم مـــن مــســاهــمــات
املــــرأة يف مــواقــع  ــة  بـــأن مــشــارك مـــرمي 
الـــســـالم ما  ــقـــرار ومـــحـــادثـــات  الـ صــنــع 

ــة  ــيـ ــائـ ــسـ ــوه نـ ــ ــ ــــ ــ ــ وجـ



2021 أصداء من دارفور أصداء من دارفور

وجــــــــــــــــهــــــــــــــــة نـــــــظـــــــر

تعزيز حكم القانون في دارفور عبر بناء قدرات 
آليات العدالة الوطنية

اعـــــــــــــــــداد صـــــالح محمــــــد

القضائية  السلطات  مع  الشراكة  باليوناميد من خالل  القانون  يعمل قسم سيادة 
القانون في  أجل تحسين حكم  العام من  المدعي  السودان ومكتب  الوطنية في 
بناء قدرات  النزاعات من خالل  الخاصة بتسوية  الوساطة  تعزيز جهود  دارفور عبر 
النزاعات  في  بالوساطة  الخاصة  الريفية  المحاكم  قبيل  من  العدلية  المؤسسات 

دارفور. نطاق  على  السجون  النيابة ومصلحة  ومكاتب 

شارك اكثر من ٢٠ شخصًا من قضاة المحاكم الريفية 
المنازعات   لتسوية  عمل  ورشة  فى  والمسؤولين 
التي  الورشة  نظمت  دارفــور.  الفاشر، شمال  فى 
بدعم   ،٢٠1٧ مايو   ٢-٢٣1 من  ايــام  لثلثة  استمرت 
مع  بالتعاون  باليوناميد  القانون  سيادة  قسم  من 
إدارة التدريب بالسلطة القضائية والجهاز القضائي 
بشمال دارفور. تم تنظيم ورش عمل مماثلة لقضاة 
الشرطة  ومحققي  النيابة  ووكالء  الريفية  المحاكم 
في الجنينية غرب دارفور، والضعين شرق دارفور.  

تصوير محمد المهدى، اليوناميد.

 يف سائر أنحاء دارفور، تقوم آلية العدالة 
اجلنائية التقليدية املعروفة » باجلودية » على 
لعبت  تاريخياً،  احمللية.  والتقاليد  األعــراف 
احملاكم الريفية التي تستخدم نظام » اجلودية« 
لــلــنــزاعــات  املــبــكــر  احلـــل  يف  ــاً  جــوهــري دوراً 
القيام  عبر  االقــلــيــم  نــطــاق  على  املجتمعية 
تكون  احلاالت  معظم  ويف  الوساطة.  بأنشطة 
نزاعات  وكانها  تبدو  حوادث  النزاعات  سبب 
بسيطة من قبيل سرقة املاشية أو النزاع على 
حق املكلية على اشياء صغيرة وغالباً ما يعمل 
نظام العدالة غير الرسمية على املساعدة يف 
تسوية تلك النزاعات القبلية من خالل متكني 
يترأسون  بالُعمد  تــعــرف  مجتمعية  قــيــادات 
اإلدارة  تكون  املعنية.وهكذا  الريفية  احملاكم 

األهلية الركيزة األساسية لهذا النظام العدلي 
االعــم  الــغــالــب  يف  اجلنائية  الــعــدالــة  وتــقــوم 
توافقي. حل  على  النزاع  اطــراف  اتفاق  على 
رئيس  عباس،  الدين  صــالح  موالنا  ويــرى 
القضاء بوالية شمال دارفور، بأن احملاكم الريفية 
بصورة  النزاعات  تسوية  يف  هاماً  دورا  تلعب 
ودية. وتبدي السيدة فرانسوا سيمارد، رئيسة 
مماثاًل  رأياً  باليوناميد،  القانون  سيادة  قسم 
حيث تقول: »على خالف االشكال االخرى من 
األقل  الشكل  هي  الوساطة  تعتبر  التقاضي، 
تكلفة واكثر استيعاباً لدى االشخاص العاديني 
الــنــزاعــات،  تسوية  طريقة  يف  سرعة  وأكــثــر 
ــراد اواملــجــتــمــعــات«. ــ ــني األفـ ــت ب ــان ســـواء اك
اجلهاز  مسؤولي  معظم  ــرى  ي ذلـــك،  ومــع 

القضائي، على نحو متزايد، اهمية عمل أنظمة 
العدالة التقليدية على نطاق دارفور بااللتحام مع 
لتحقيق  تسهياًل  واالحتادية،  الوالئية  القوانني 
املجتمعية،  للنزاعات  املبكرة  الودية  التسوية 
تتوفر  التي ال  الرسمية  بدون إشراك احملاكم 
من حيث الواقع إال يف املدن والبلدات الكبيرة. 
سيادة  قسم  خــالل  من  اليوناميد  تستمر 
 )JAU( القانونية  االستشارة  ووحدة  القانون 
تعزيز  نحو  الــســودان  حكومة  جهود  دعــم  يف 
دارفـــور.  يف  الريفية  احملــاكــم  قضاء  قـــدرات 
نظمت   ،2015 العام  يف  املــثــال،  سبيل  فعلى 
اليوناميد، باالشتراك مع السلطات القضائية 
لــقــضــاء احملــاكــم  تــدريــبــيــة  ــة، دورة  ــاديـ االحتـ
دارفور. وقد مّكن  الريفية يف مختلف واليات 
هذا التدريب قضاة احملاكم الريفية املشاركني 
الــتــي كــان من  الــنــزاعــات  مــن التوسط وحــل 
قد  مسلحة  صراعات  إلى  تتحول  ان  املمكن 
واملمتلكات. االرواح  يف  خسائر  إلــى  تفضي 
سجلتها  النجاح  من  اخــرى  قصص  هناك 
منسق  مــؤخــرا  صــرح  فقد  الريفية.  احملــاكــم 
احملاكم الريفية بشمال دارفور بان نزاعا قبليا 
مسلحا اندلع بني قبيلتي البرتي والزيادية يف 
محلية مليط وأدى إلى وقوع قتلى من الطرفني 
القيادات  تدخل  عبر  وحله  احتوائه  مت  قــد 
الريفية. فقد  ذلك احملاكم  املجتمعية، مبا يف 
التي  الريفية،  احملاكم  يف  متنامية  ثقة  بــدأت 
سنوات  بعد  بجدية  العمل  مــؤخــرا  بــاشــرت 
الصراع  استمرار  حتت  اصابها  السبات  من 
إلى   اللجوء  الدارفوريني يف  ورغبة  دارفور  يف 
بــدأت  نزاعاتهم،  لتسوية  القانونية  الــطــرق 
املضيف.  املجتمع  يف  مداها  بكامل  تنعكس 
وبالتالي، يبقى العمل على بناء قدرات احملاكم 
يف  التوسط  يف  القيام  من  لتمكينها  الريفية 
أولوية  مجتمعاتها  يف  واخلالفات  الصراعات 
رئيسية لقسم سيادة القانون بالبعثة.ويف هذا 
الصدد فقد مت تنظيم دورة تدريبية متوسطة 
الــريــفــيــة  احملـــاكـــم  لــقــضــاة   2017 ــو  ــاي م يف 
حول  دارفـــور  يف  القضائي  اجلهاز  وموظفي 
النزاعات.  لتسوية  الــوديــة  الوسائل  مــبــاديء 
الوقت  يف  اجلنائي  القضاء  نظام  يواجه 

وجــــــــــــهــــــــــــة نـــــظـــــر
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شمال  بوالية  السجون  وإدارة  باليوناميد  القانون  سيادة  قسم  نظم   ،٢٠1٦ إكتوبر   ٥ فى 
الحرفية  الشهادة  لنيل  لعامين  استمر  الذى  المهنى  التدريب  برنامج  ختام  إحتفااًل فى  دارفــور 
ــور. المشروع  الــفــاشــر، شــمــال دارفــ ــحــادى فــى  ــحــدادة للنزالء بسجن شــاال اإلت ال فــى مــجــال 
إكساب  الى  دارفــور، يهدف  أنحاء  السجون فى جميع  البعثة الدارات  جــزًءا من دعم  الذى هو 
اليوناميد. محمد  صــالح  تصوير  المجتمع.  فــى  بفاعلية  الدمــاجــهــم  العيش  كسب  مــهــارات  السجناء 

فى ٣٠ نوفمبر ٢٠1٥، سلمت وحدة استشارية السجون بقسم سيادة حكم القانون باليوناميد 
دارفور  الفاشر، والية شمال  االتحادى فى  للمياة إلدارة سجن شاال  أرضى  صهريجين وخزان 
.تعد المبادرة جزءًا من مشاريع البعثة ذات األثر السريع، ويوفر المشروع المياة لنزالء السجن 

والمجتمعات المحلية بما فى ذلك مدرسة شاال االساسية. تصوير محمد المهدى، اليوناميد.

مــع  ــعــاون  ــت ــال ب بــالــيــونــامــيــد  الــقــانــون  ســـيـــادة  قــســم  نــظــم   ،٢٠1٦ نــوفــمــبــر   1٤ فـــى 
بــنــاء  ــول  حـ تــدريــبــيــة  ــة  دارفـــــور، ورشــ ــوب  ــن ج ــاال،  ــي ــن ب الــمــركــزي  الـــواليـــة  إدارة ســجــن 
ــهــدف الــــدورة الــتــدريــبــيــة والــتــي  ــســجــون. ت ــاط ال ــقـــدرات لــثــالثــيــن ضــابــطــًا مــن ضــب الـ
ــســجــون لــتــحــســيــن الــمــعــامــلــة  ــارات ضــبــاط ال ــهـ ــن، الـــى تــعــزيــز مـ ــوعــي ــمــرت الســب إســت
والــعــنــايــة بــالــنــزالء وفــقــًا الســـس مــعــايــيــر حــقــوق اإلنـــســـان. تــصــويــر ُمــعــتــز ُمــنــفــل، الــيــونــامــيــد.
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احلــاضــر طــائــفــة مــن الــتــحــديــات ومـــن ذلــك 
احلالي  الوقت  املبذولة يف  اجلهود  ان  حقيقة 
مبناخ  تتسم  تــزال  ال  القانون  حكم  مجال  يف 
األمني،  واالنــفــالت  العقوبة  من  االفــالت  من 
آلــيــات انفاذ  ــى ضعف  يـــؤدي إل الـــذي  األمـــر 
فغياب  ضعيفة.  عدلية  مؤسسات  أو  القانون 
النيابة  الشرطة ووكالء  قبيل  كافية من  كوادر 
النائية  املناطق  يف  السيما  الدفاع،  ومحاميي 
إلى  الوصول  فرص  انعدام  يعني  االقليم،  من 
مؤسسات العدالة الرسمية بالنسبة للمواطنني 
يف تلك املناطق وبالتالي سيلجأون إلى وسائل 
غير قانونية أو إلى العنف كآليات بديلة حلل 
ووحدة  القانون  سيادة  قسم  نظم  اخلالفات. 
ورش   2017 الــعــام  يف  القانونية  االســتــشــارة 
والشرطة  النيابة  لــوكــالء  تدريبية  ودورات 
ومحاكمة  إجراء حتقيق  إلى  تهدف  القضائية 
أفضل للقضايا على نطاق واليتني من واليات 

اقامة  يف  الــدعــم  القسم  قــدم  كما  ــور.  ــ دارف
برنامج  عبر  النيابة  ملكاتب  التحتية  البنية 
إلى  اضــافــة  وكــذلــك،  السريع  ــر  األث مشاريع 
العدلية  املؤسسات  تعاني  الرئيسية،  ــدن  امل
التحتية  البنية  من سوء شديد يف  عام  بشكل 
ويف الكثير من املناطق النائية تضطر مكونات 
القضاء اجلنائي املختلفة إلى مشاركة املكاتب. 
ويــظــل غــيــاب املــعــرفــة بــالــقــانــون وحــقــوق 
الوصول  ــام  أم للناس  كبيرا  عائقاً  االنــســان 
من  االنتقام  من  اخلوف  أن  كما  العدالة.  إلى 
من  الكثير  ابــالغ  دون  حال  قد  اجلناة  طرف 
على  القائم  والعنف  اجلنسي  العنف  ضحايا 
نوع اجلنس وانتهاكات حقوق االنسان احلاالت 
القضائية.  والسلطات  القانون  انفاذ  الجهزة 
آليات  إلى  احلاجة  الوضع  هذا  اقتضى  وقد 
للشكاوي تكون مستقلة عن سلطات االعتقال 
يف  والتحقيق  لتلقي  مفوضة  وتكون  والتنفيذ 

االدعــاءات  حيال  املناسبة  االجــراءات  واتخاذ 
ــتــعــذيــب واملــعــامــلــة الــقــاســيــة  ــال ــة ب ــاصـ اخلـ
الالنسانية احلاطة للكرامة أو العقوبة املماثلة. 
إن من شأن تقوية آليات احملاكمة يف دارفور أن 
يؤدي إلى محاربة ثقافة االنفالت من العقاب 
اجلــرميــة.  لضحايا  الــعــدالــة  فــرص  وتــوفــيــر 
ويكتسب عمل قسم حكم القانون أهمية يف 
بيئة دارفور إذ أنه يساعد املؤسسات العدلية، 
مبــا يف ذلـــك احملــاكــم والــنــيــابــات والــشــرطــة 
قدراتها  تقوية  الخ يف   ... السجون  ومسؤولي 
مستقلة  عدلية  انظمة  ادارة  نحو  املؤسسية 
العدالة  اقــامــة  على  وتعمل  باملساءلة  تتسم 
ومتكني مواطني دارفور، السيما املستضعفني 
منهم، من التمتع بفرص الوصول إلى العدالة 
األخــرى  بأالشكال  املطالبة  على  وتشجيعهم 
مــن حقوق االنــســان االســاســيــة. وكــذلــك من 
املمكن أن يعالج حكم القانون العوامل احملركة 

للصراع من خالل دعم االدارة العادلة لألرض 
بــاالرض  املتعلقة  القضايا  معاجلة  وضــمــان 
الوساطة  وديــاًعــبــر  وتسويتها  الــقــانــون  عبر 
ــدم قــســم حكم  ــق ــى ذلـــك ي ــل ــوافـــق. وع ــتـ والـ
الريفية  للمحاكم  املساعدة  بالبعثة  القانون 
من  لتتمكن  النزاعات  حلل  احمللية  واالليات 
أن  قبل  اخلالفات  تسوية  عبر  العدالة  توفير 
يف  كبيرة.  صــراعــات  إلــى  وتتحول  تتصاعد 
خالل السنوات االولى ايضا اقام القسم ورشاً 
القانونيني،  واملساعدين  للمحامني  تدريبية 
والسلطات  القانون  لطلبة  تعليمية  ودورات 
املدنية، إضافة إلى تسهيل حركة العاملني يف 
دارفــور،  انحاء  مختلف  إلى  القضائي  املجال 
أمــام  للظهور  الــشــهــود  ترحيل  ذلــك  يف  مبــا 
القسم مبتابعة جلسات  احملاكم. وكذلك يقوم 
باحلساسية.  تتسم  التي  القضايا  يف  احملاكم 
باليوناميد  القانون  حكم  قسم  يقوم  ايضا 
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٢٠1٦، إختتم قسم سيادة القانون في اليوناميد بالتعاون مع إدارة السجون الوالئّية ووزارة الصّحة الوالئّية حملة توعية صحّية استمّرت  ٨ ديسمبر  في 
شمال  الفاشر،  في  االتحادي  شاال  وسجن  للنساء  خنقا  خير  سجن  في  المكتسب،  المناعة  نقص  البشرية/متالزمة  المناعة  نقص  فيروس  حول  ليومين 
البعثة للسجون الوالئّية إلى توعية السجناء وموّظفي السجون حول خدمات تقديم المشورة والفحص  دارفور. هدف الحدث الذي يشّكل جزءًا من دعم 

اليوناميد. محمد،  صالح  تصوير  وسرية.  طوعية  بصفة 

اليوناميد  يف السجن. يف هذا اإلطار، قدمت 
االنسان  حلقوق  السليم  النهج  حــول  تدريباً 
حقوق  جتــاه  واملسؤوليات  السجون  ادارة  يف 
السجون  ــوادر  ك من   600 من  ألكثر  االنــســان 
وقد  اجلــدد.  واملجندين  اخلدمة  هم يف  ممن 
ساهم هذا التدريب يف حتسني مستوى االدارة 
والعمليات، خصوصا يف مجال معاملة النزالء 
ورعايتهم. وكنتيجة لذلك، هناك انخفاض يف 
تعزيز  مع  االنــســان  حقوق  انتهاكات  مستوى 
الــســجــون، االمــر  مــهــارات ومــعــارف موظفي 
الذي مكنهم من تقدمي معاملة انسانية ورعاية 
يف  التدريب  هذا  ساعد  وكذلك  للمخالفني. 
السجون،  يف  االمني  الوضع  مستوى  حتسني 
األمنية.   انخفاض عدد احلوادث  إلى  أدى  ما 
باليوناميد  القانون  سيادة  قسم  وّفر  وقد 
املصلحة  أصــحــاب  مــع  التضامن  خــالل  مــن 
اآلخــريــن بــشــمــال دارفــــور مــكــانــاً لــعــدد 40 
الفاشر  َخــنَــقــا يف  ــزيــالت ســجــن خــيــر  ن مــن 
طائفة  على  تدريبية  بــرامــج  يف  لــالنــخــراط 
 15 ذلك  املهنية، مبا يف  املهارات  من  متنوعة 
و15  اليدوية  املصنوعات  على  تدربن  نزيلة 
صناعة  يف  أخريات  و10  اخلياطة  يف  أخــرى 
ــارات اخلــاصــة بكسب  ــهـ ــرز.  فــهــذه املـ ــ اخلـ

للقانون.  وفــقــاً  اجلنائية  العقوبات  اجلــنــاة 
يف  املستدام  السالم  قضية  خدمة  ميكن 
املعاملة  توفير  خالل  من  جيد  بشكل  دارفــور 
ــون.  ــقــان ــام ال ــ املــتــســاويــة جلــمــيــع الـــنـــاس أم
الــكــايف من  الــعــدد  ــوفــر  ت ــأن  إن مــن شـ
ــاء وتــعــزيــز قــدرات  ــف ــني االك الــقــضــاة املــدرب
الفعالة  للوساطة  الريفية  احملــاكــم  قــضــاة 
املجتمعية  والنزاعات  اخلالفات  تسوية  يف 
بنية  مــع  الــرســمــيــة  للمحاكم  فــعــال  ونــظــام 
النيابة  وكالء  قدرات  وزيــادة  كافية  أساسية 
على  واحملــاكــمــات  التحقيقات  ــراء  إجـ نحو 
باألنسانية  يتسم  نظام  ووجــود  أفضل  نحو 
وسائل  وايــجــاد  للسجون  واالمــن  والسالمة 
قبيل  من  التقليدية  الوساطة  انظمة  لدمج 
للدولة  القانونية  االنظمة  يف  اجلودية  نظام 
حكم  عمل  وسير  فعالية  ضمان  شأنه  مــن 
القضائي.  باجلهاز  األمر  تعلق  قدر  القانون 
ويف حني أن قسم سيادة القانون باليوناميد 
الدعم  تقدمي  يف  جهوده  مواصلة  على  يعمل 
النظمة العدالة والسجون احمللية يف الوصول 
األداء ملصلحة  املستوى من حتسني  إلى هذا 
جميع مواطني دارفور، ال يزال هناك الكثير 

مما يتعني القيام به.

الستيعاب النزيالت الالتي مت نقلهن من سجن 
بشكل  املرافق  هذه  ساهمت  فقد  خنقا.  خير 
وأطفالهن  النزيالت  ظروف  حتسني  يف  كبير 
املرافقني، مما ساهم يف تعزيز األمن وحتسني 
الظروف داخل السجن. ساعدت هذه اجلهود 
يف خلق بيئة انسانية وسليمة وآمنة يف السجن، 
للحياة  املهددة  الظروف  إلى معاجلة   أدى  ما 
داخل السجون.  من األهمية مبكان أن تكون 
هناك مؤسسات مستقلة للعدالة اجلنائية التي 
االنسان  وحقوق  للقانون  وفقاً   وتعمل  حتترم 
السودان،  التي صادق عليها  الدولية  واملعايير 
ــان على  مـــع وجــــوب اخـــذ ذلـــك يف احلــســب
العدالة.  اقامة  كافة مراحل عملية  الدوام يف 
وكــذلــك مــن شــأن تنمية قـــدرات الــكــوادر 
اجلنائية  العدالة  مكونات  كافة  يف  الوطنية 
ــاعـــدة يف  ــون املـــسـ ــانـ ــقـ ــاذ  الـ ــ ــف ــ ــزة ان ــ ــه وأجــ
ان  إذ  املــســتــدام  والــســالم  ــعــدالــة  ال حتقيق 
لــلــحــصــول عــلــى فــرص  ذلـــك يشكل ضــمــانــاً 
القانون  أمام  واملساواة  العدالة  إلى  الوصول 
اجلــهــاز  أداء  وحتــســني  ــني  ــوان ــق ال وتــفــســيــر 
من  ــالت  االفـ ظــاهــرة  مــحــاربــة  يف  القضائي 
الــعــقــاب. ففي هــذه احلــالــة لــن يــكــون هناك 
وسيواجه  العقاب  مــن  جــرميــة  ألي  استثناء 

العيش ذات اهمية كبيرة للنساء الدارفوريات، 
ألسرهّن.  معيالت  معظمهّن   يشكل  الالتي 
إطار  يف  املقدم  املهني  التدريب  هــذا  ويأتي 
والــذي  بالنزيالت  اخلــاص  االصــالح  برنامج 
يهدف إلى جتهيزهّن باملهارات املدرة للدخل. 
النزيالت  مــن   350 مجموعه  مــا  استفاد 
من  املدعومة  واالصــالح  التأهيل  برامج  من 
البعض لالستقرار ضمن  اليوناميد، مع عودة 
مجتمعاتهّن مع قدرتهّن على توفير سبل العيش 
من خالل العمل احلر. هذه الشهادة مهمة جدا، 
إذ انها ستمكن النزيالت على املنافسة بشكل 
مبهارات  يتمتعون  ممن  اآلخرين  مع  ايجابي 
مهنية مماثلة يف العالم اخلارجي، خصوصا اذا 
ما قررن البحث عن العمل يف القطاع الرسمي. 
خالل  من  الدعم  اليوناميد  قدمت  ايضا 
واملــشــاريــع  الــســريــع  األثـــر  ملــشــاريــع  برامجها 
املجتمعية كثيفة العمالة يف ترميم  12 سجن 
ــور.  دارف نطاق  على  االحـــداث  ودار الصــالح 
انسانية سليمة وآمنة  بيئة  توفر  املرافق  فهذه 
للنزالء. وقد خصصت مشاريع  األثر السريع 
ارتفاع  مستوى اجلدار  وزيــادة  بناء مأوى  يف 
للطفل  صديقة  ومساحة  لــلــزيــارات  وصــالــة 
وغــرفــة لــلــحــراس  يف ســجــن شـــاال املــركــزي 

ــســاهــم يف  ــا ي ــازحـــني، مبـ ــنـ ــودة الـ ــ تــشــهــد عـ
ملجتمعات  احلماية  وتوفير  االستقرار  حتقيق 
القسم  يقوم  السجون  مجال  ويف  العائدين. 
يهدف  ــالح   االصــ مــجــال  يف  بــرامــج  بتقدمي 
واضفاء   والسجون  السجناء  امــن  تعزيز  إلــى 
مناطق  يف  السجون  ادارة  يف  املهني  الطابع 
الــعــودة ذات األولــويــة. ولغرض اعــادة ارســاء 
دارفــور،  يف  اجلنائية  العدالة  سلسلة  وتقوية 
يقوم قسم سيادة القانون يف اليوناميد بتيسير 
التحقيقات  اجراء  كيفية  تدريبية حول  دورات 
االدلة  نزيهة يف جمع  بطريقة عادلة وحيادية 
احلاجة  حــول  والتقصي  التحقيق  ومــهــارات 
من  االنسان  حقوق  مبعايير  لاللتزام  املاسة 
الشرطيني.  واحملققني  النيابة  وكــالء  طــرف 
ومع وجود اخلطة االستراتيجية اخلمسية 
يف   )2018  2014-  ( دارفــور  سجون  لتطوير 
االجـــراءات  اعــتــمــاد  اليها  مضافا  املــتــنــاول، 
ادارة  جوانب  مختلف  يف  املوحدة  التشغيلية 
القانون  يواصل قسم سيادة  السجون مؤخرا، 
مجال  يف  الرئيسية  تــدخــالتــه  بــالــيــونــامــيــد 
السجون عبر كفالة نظام مهني يتحقق يف ظله 
توفير  مع  للسجناء  االساسية  احترام احلقوق 
بيئة مساعدة ومواتية للسجناء لقضاء احكامهم 

عبر  احمللي  اجلنائي  للنظام  الدعم  بتقدمي 
يواجه  له.  التابعة  القانونية  االستشارة  وحدة 
من  العديد  احلــالــي  اجلنائي  القضاء  نظام 
التحديات مثل غياب االستقاللية املؤسسية يف 
نظام السجون، مترادفاً معه غياب السياسات 
املتعلق  التوجيه  بتقدمي  اخلــاصــة  والتدابير 
بالسجون  اخلاصة  القانونية  االحكام  بتفعيل 
السجون،  على  املسلحة  اجلماعات  وهجمات 
إغالق سجنني  إلى  الهجمات  هذه  أدت  حيث 
ذلــك، إن  ــرام. عــالوة على  وبُـ يف كل من كتم 
موظفي السجون يفتقرون إلى التدريب الكايف 
مع  العاملية،  للمعايير  وفــقــاً  املــرافــق  الدارة 
التدريب  لتوفير  كفوءة  تأهيلية  برامج   غياب 
هذا  يف  السجون.   لنزالء  باملهارات  اخلــاص 
الــســيــاق، تــضــيــف  الــســيــدة ســيــمــارد قائلة: 
لزيادة قدرات  »بذلت حكومة السودان جهوداً 
اجلهاز القضائي ومصلحة السجون يف املناطق 
احلضرية، غير أن الوضع يف احملليات مختلف، 
إذ ال يــتــوفــر هــنــاك نــظــام قــضــائــي فــعــال«. 
ــركــز قــســم حكم  يف الــوقــت احلـــاضـــر، ي
مجال  يف  تدخالته  يف  باليوناميد  الــقــانــون 
ــادة ارســاء  الــعــدالــة واألصـــالح على دعــم اعـ
التي  املــنــاطــق  يف  اجلنائية  الــعــدالــة  سلسلة 

حــول  اســبــوعــيــن  مــدتــهــا  تــدريــبــيــة  الـــوالئـــيـــة، دورة  الــســجــون  إدارة  مـــع  ــتــعــاون  ــال ب بــالــيــونــامــيــد،  الــقــانــون  نــظــم قــســم ســـيـــادة  نــوفــمــبــر ٢٠1٦،  فـــي ٢٨ 
ــامــيــد. ــون ــي ــهـــدى، ال ــمـ ــر مــحــمــد الـ ــصــوي ــر، شـــمـــال دارفــــــــور. ت ــاشـ ــفـ إدارة وتــشــغــيــل الـــســـجـــون لـــفـــائـــدة ٣٠ ضـــابـــط فـــي الـــشـــرطـــة الـــســـودانـــيـــة فـــي الـ
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قـــــــــصـــــــــة مـــــــــصـــــــــورة

العالقات  وتقوية  تعزيز  يف  فعالية  األدوات  أكثر  من  واحــدة  هي  الرياضة 
االجتماعية  احلــواجــز  تخترق  ألنــهــا  طبقاتها  مبختلف  املجتمعات  وســط 
ــنــاس بــغــض الــنــظــر عــن أوضــاعــهــم االجــتــمــاعــيــة أو  وجتــمــع وتــؤلــف بــني ال

السياسية. أو  العرقية  انتماءاتهم 
دارفـــور  يف  املــتــحــدة  واألمم  األفــريــقــي  لــإلحتــاد  املختلطة  العملية  تـــدرك 

استعادة  يف  الرياضة  أهمية  ــقــرار وإعـــادة )اليوناميد(  الــســالم واالســت
املتنازعة  املجتمعات  توطني 
دارفــــــور،  ــة  ــطــق ــن م يف 
ــم  ــهــا. يــنــظِّ ــت ــي ــرة مــســؤول ــ دائـ
قـــســـم اإلتــــصــــال واإلعـــــالم 
يقل  ال  مـــا  ــاً  ــوي ســن بــالــبــعــثــة 
بشكل  رياضياً  حدثاً   15 عن 
دارفور  قرى  جميع  يف  منتظم 
يف  سيما  ال  وبلداتها،  ومدنها 

النازحني.  معسكرات 
لــتــي  ا ــر هـــذه األنــشــطــة  ــوفِّ ت
لــــشــــبــــاب يف  ا ــــدف  ــه ــ ــت ــســ ــ ت
ــى  ل تـــهـــدف إ دارفـــــور وهـــي 
السلمي  التعايش  روح  تعزيز 
ــا  ــه ن ــم عـــــالوة عـــلـــى أ ــه ــن ــي ب
ــر حــقــيــقــي ملــشــاركــتــهــم  ــب مــن
التي  الفعاليات  يف  النشطة 
التواصل  تعزيز  على  تعمل 

اإلنسان.  وصحة 
ـــر الــريــاضــة  كــمــا تـــوفِّ
ــم  ــل ــع ــت فــــرصــــة لـــلـــشـــبـــاب ل
لهم  توفر  أنها  عن  فضال  واملهنية،  الصحية  املهارات 
التعرف  أو  للحياة  قابلة  إنتاجية  غير  ملشاريع  بدائل 
على  للفروسية  املجتمع.  يف  الشخصيات  بعض  على 
ترتبط  ألنها  املجتمع  يف  جداً  نبيلة  قيمة  املثال  سبيل 
وحماية  الــشــرف  عــن  والــدفــاع  الــضــعــفــاء  مبــنــاصــرة 

الدارفوري.  املجتمع  يف  املستضعفني 
ــقــدم والــكــرة  ــعــدُّ األنــشــطــة الــريــاضــيــة مــثــل كـــرة ال تُ
ثقافية  عناصر  الهجن  وسباق  اخليل  وسباق  الطائرة 

تقسيمه. عن  بدالً  املجتمعات  جمع  يف  فريدة 
هذه  باليوناميد  واإلعــالم  اإلتصال  قسم  يستخدم   
لنشر  الشعبي  الــطــابــع  ذات  الــريــاضــيــة  املــســابــقــات 

احمللية. املجتمعات  وسط  السالم  رسالة 

أنشطة اليوناميد الرياضية في صور

قـــــــــصـــــــــة مـــــــــصـــــــــورة
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مـــــقـــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــة

الـــيـــونـــامـــيـــد.  ــم،  ــالـــ ــد ســـ ــيـ ــعـ ــر: سـ ــ ــوي ــصــ ــ ت ــاال.  نـــــيـــ ــه فـــــي  ــمــ ــرســ جــــنــــوب دارفــــــــــــور، فـــــي مــ ــم فـــــي  ــيـ ــقـ ــد، فــــنــــان مـ ــمــ ــ ــح مــ آدم  ــحــــي  ــ ي

للــــســـــالم:  كأداة  لــــفــــــن  ا
مقابلة مع الفنان يحى محمد 

تحدث الفنان المقيم بنياال يحي آدم محمد عن المشهد الفني في جنوب دارفور، وما يلهمه وكذلك دور الفنانين 
المحليين في تحقيق السلم االجتماعي والتماسك في دارفور .

آدم عبدالله  إجراه سعيد 

اجلــديــدة،  حلفا  يف  ُمحمد  يحي  الــفــنــان  ُولـــــد 
يــنــايــر1975.هــاجــرت  ــودان يف 6  ــ ــُس ــ ال ــرق  شـ
إلى  دارفور  ُكلبس، غرب  أسرته قبل والدته من 
بخصوبة  ُعــرفــت  مدينة  وهــي  اجلــديــدة  حلفا 
أراضـــيـــهـــا حــيــث عــمــلــت األســـــرة بـــالـــزراعـــة.

منذ  الــرســم  نحو  مــيــاًل  آدم  الــســّيــد  أظــهــر 
الفنون اجلميلة يف  بدراسة  ذلك  الطفولة وعزز 
التخرج،  التصميم بجامعة اجلزيرة. عقب  قسم 
عاد آدم إلى دارفــور وإستقر به املقام يف نياال. 
يدير السّيد آدم ورشة فنية حيث يقوم بالتصميم 
ــال فــنــون الــرســم  ــس األطــف ــدري اجلــرافــيــكــي وت
لتمكينهم من الرسم بهدف بناء السالم يف دارفور.

ــى الــســّيــد  ــور ألـ ــ ــن دارفـ حتــدثــت أصــــداء م

مــع  بــالــعــمــل  ــة  ــاصــ اخلــ ــه  ــ ــارب ــول جتــ ــ حـ آدم 
دور  للعب  الــقــدرة  للفن  أّن  وكــيــف  األطــفــال 
ــل دارفــــــور بــأهــمــيــة  ــوري يف تــبــصــيــر أهــ ــحـ مـ
املضطرب. اإلقليم  هــذا  يف  املستدام  الــســالم 

ــن دارفـــــــــور: مــتــى بـــدأت الــرســم؟  أصـــــــداء مــ
الــرســم عــنــد دخــولــي  ــدأت  ــ ب ـــد آدم:  الـــســـيِّ
نستخدم  كــنــا  اجلـــديـــدة.  حــلــفــا  يف  الـــروضـــة 
إلــتــحــقــت بقسم  ــاً،  ــقـ الـــرســـم. الحـ ــطــني يف  ال
ــرة كــمــحــاولــة  ــ ــزي الــتــصــمــيــم يف جــامــعــة اجلــ
الفنون. مجال  يف  علمية  درجــة  على  للحصول 

تــعــنــي  ذا  ــا  ــ مـ دارفــــــــــــــــــــــور:  مـــــــــن  أصـــــــــــــــــداء 
ــك؟ ــ ــة لـ ــ ــب ــســ ــ ــن ــ ــال ــ ــة ب ــ ــل ــ ــي ــ ــم الـــــفـــــنـــــون اجلــ

تــعــنــي  لــــــي،  بـــالـــنـــســـبـــة  آدم:  ـــــــد  الـــــــســـــــيِّ

ــاة واحلــــــــب والـــتـــســـامـــح. ــيـ ــحـ ــلـ تـــصـــويـــر لـ
بأنَّ  تعتقد  هل  برأيك،  ــور:  ــ دارفـ مــن  أصــــداء 
أهل دارفور يولون أهمية خاصة للفنون اجلميلة؟

ــور  دارفـ أهــل  نــعــم!  بالتأكيد،  آدم:  ـــد  الـــســـيِّ
سواء  اليومية،  حياتهم  يف  ــوان  األل يستخدمون 
كان يف أزيائهم أو مساكنهم. باإلضافة إلى ذلك، 
يحب أهل دارفور املوسيقى والرقص بشدة. وال 
يجدون صعوبة يف التفاعل مع كل أمناط الفن.

أصداء من دارفور: كيف ميكن للفنانني إستخدام 
دارفـــور؟ الــســالم يف  أعمالهم إليــصــال رســائــل 

بأشكاله  الفن،  يكون  أن  ميكن  آدم:  ــد  الــســيِّ
تتعلق  رســائــل  إليــصــال  فاعلة  آداة  املختلفة، 
املتناغم.  والتعايش  اإلجتماعي  السلم  بتحقيق 

تعزيز  يف  ويسهم  اإلنسانية  بالقيم  الفن  يسمو 
دارفـــور.  يف  املجتمعات  مختلف  بــني  التسامح 
بتصوير  قــمــت  هـــل  دارفــــــــــــور:  ــن  ــ مـ أصـــــــــداء 
الصراع؟ إنــدالع  بعد  أعمالك  دارفــور يف  واقــع 
يف  جزئية.  بصورة  ولكن  نعم!  آدم:  ــد  الــســيِّ
الشخص  يــالحــظ  أن  ميــكــن  لــوحــاتــي،  معظم 
ــي. يف  ــاســ ــور أســ ــحـ ــشــكــل مـ بــــــأَنّ الـــســـالم ي
ــوقــت الـــراهـــن، أعــمــل عــلــى مــشــروع يهدف  ال
ــى الــســالم. ــى عكس الــتــحــول مــن احلـــرب إل إل
ــاهــو  ــك، م ــ ــرأيـ ــ أصــــــــــــــداء مـــــــن دارفـــــــــــــــــــور: بـ
اجلــانــب االكــثــر إلــهــامــاً يف حــيــاة أهــل دارفـــور 
ــك احلـــالـــي؟ ــروعـ ــشـ ــه يف مـ ــ ــورت والـــــــذي صــ
أنَّ أهــل دارفـــور  املــالحــظ  ــد آدم: مــن  الــســيِّ
يلبسون أزياء ملونة للغاية األمر الذي يجعل منهم 
مجتمع متعدد األلوان. ينعكس التنوع الهائل  يف 
ذلك  وأجــد  اإلقليم.  لهذا  احمللية  األزيــاء  ثقافة 
ملهماً وداللة على أنَّ أهل دارفور فنانون بطبعهم 
الثقايف من خالل أزيائهم. ويعبرون عن تنوعهم 
التنوع  لهذا  كيف ميكن  دارفــــور:  أصـــداء مــن 
الثقايف الثر أن يلعب دوراً فاعاًل يف احلفاظ على 
النسيج اإلجتماعي ويفضي إلى سالم مستدام؟
مجتمع  ــور  ــ دارف أهــل  مجتمع  آدم:  ـــد  الـــســـيِّ
املناسبات  بجميع  يحتفلون  وإحتفائي.  إحتفالي 
مثل احلصاد الوفير، االعراس ، اخلتان، الوداع 
اإلحتفالي  احلماس  هــذا  عن  ويُعبر  وغيرها. 
واملسرح.  الشعر  األغاني،  املوسيقى،  خالل  من 
من  ميكن  أساسي  وسيط  الفن  يعتبر  وبالتالي، 
السلمي  التعايش  عــن  رســائــل  إرســـال  خــاللــه 
دارفــور. يف  املختلفة  العرقية  املجموعات  بني 
ــا  ــ ــن ــ ــدث أصـــــــــــــــــــــــــــداء مــــــــــــــن دارفــــــــــــــــــــــــــــــــــــور: حــ
ــاال؟ ــ ــي ــ ن ــع األطــــــفــــــال يف  ــ ــ م ــن عـــمـــلـــك  ــ ــ ع
الفكرة عندما نظمت  يعود أصل  آدم:  د  السيِّ
األلوان وأهميتها يف  ورشة عمل حول إستخدام 
الرسم لتالميذ مرحلة األساس يف مدينة مدني 
بوالية اجلــزيــرة. خــالل الــورشــة، حــدد األطفال 
املواضيع التي يرغبون برسمها. االطفال الصغار 
فناون بطبعهم. قمت بتعليمهم كيفية مزج األلوان 
لدرجة  ناجحة  الورشة  كانت  الفراغات.  ومــلء 
التالميذ  رسم  حيث  نياال  يف  إستنسختها  أنني 
يختارونها.  التي  املواضيع  مختلفة  مــدارس  من 
ــوالء األطــفــال.  ــة هـ ــ لــقــد إنــبــهــرت بــخــيــال ورؤي
لألطفال  السماح  قـــررت   ــك،  ذل على  بــنــاءاً 
ــالــشــوارع الــعــامــة يف  بــالــرســم عــلــى اجلــــدران ب
ــاال. كــنــت أرغـــب يف مـــلء اجلـــدران  ــي مــديــنــة ن
ــصــورات االطــفــال  بــرســومــات تعكس ت ــارغ  ــف ال
الضارة  العادات  ومحاربة  والسالم  احلياة  حول 
الهوية  وترسيخ  لدارفور  الثقايف  التراث  وإحياء 
التاريخية  الدارفورية. ويعود ذلك إلى العالقات 
يف  املختلفة  العرقية  املجموعات  بني  السلمية 
دارفور. كنت أرغب يف عكس خصوصية دارفور 
واألفريقية  العربية  األلـــوان  عكس  خــالل  مــن 

ــه  ــمــ ــرســ مــ فـــــــي  ـــه  ــ ــاتـ ــ ــ ــوح ــ ــ ل يــــــعــــــرض  وهـــــــــو  مــــحــــمــــد  آدم  يـــــحـــــى  ــان  ــ ــ ــن ــ ــ ــف ــ ــ ال يــــظــــهــــر 
ــد ســــــــالــــــــم، يـــــونـــــامـــــيـــــد.   ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــر: سـ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــصـ ــ ــ فــــــــي نــــــــيــــــــاال، جـــــــنـــــــوب دارفـــــــــــــــــــــور. تـ

» لقد آن االوان أن يعبر 
الفنانون عن السالم 

الحقيقي في أعمالهم 
الفنية والذي ينتظره 

جميع أهل دارفور بفارغ 
الصبر. لقد حان الوقت 

لكي يمارس أهل دارفور 
فنونهم وطقوسهم 
والعودة إلى الحياة 

الطبيعية.«

الدافئة.  ــوان  ــاالل ب غنية  ثـــورة  خللق  املختلطة 
ــور: بــرأيــك، كيف ميكن أن  ــ أصــــداء مــن دارفــ
نعيد البسمة لوجوه أطفال دارفور اللذين عانوا 
هنا؟ ــر  ــدائ ال ــصــراع  ال بسبب  عقد  مــن  آلكــثــر 

ملعاجلة  الفن  إستخدام  ميكن  آدم:  ــد  الــســيِّ
رسومات  تشكل  لألطفال.  النفسية  اإلحتياجات 
ألحاسيسهم  دقيق  إنعكاس  العادة  يف  االطفال 
مجتمع  خــلــق  أجـــل  مــن  عملنا  إذا  الــداخــلــيــة. 
أؤكــد  بــالــفــن،  ومــعــافــى حــيــث يستمتع  مــســالــم 
ــال. ــل األطــف ــوجــوه ك ــك ســتــعــود اإلبــتــســامــة ل ل

أصـــــــــــداء مــــــن دارفـــــــــــــــور: مـــاهـــو إنــطــبــاعــك 
نــيــاال؟  يف  ــال  ــ ــف األطــ ــات  ــ ــوم رســ عـــن  األّول 
د آدم: لقد تفاجأت متاماً حتى الفنانون  السيِّ
الكبار واملدربون ال يرسمون أفضل من ذلك. وهذا 

مـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــلـــــــــــة
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ــاًل  ــي ــل ــا ق ــنـ ــدثـ أصـــــــــــــــداء مــــــــن دارفــــــــــــــــــــور: حـ
نـــيـــاال؟ الــــفــــن احملــــلــــي يف  عـــــن صـــنـــاعـــة 

كــصــنــاعــة  ــن  ــ ف ــد  ــوجـ يـ ال  آدم:  ــد  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــكــن تــبــاع  ــور. ول ــ عــلــى نــطــاق واســـع يف دارفـ
املــصــنــوعــات احملــلــيــة مــثــل أغــطــيــة الــطــعــام 
تعتبر  واسعة.  بصورة  الزينة  وفخار  والبروش 
كلم   75 بــعــد  عــلــى  الــواقــعــة  مــنــواشــي  قــريــة 
تباع  حيث  شــهــرة  املناطق  أكــثــر  نــيــاال  شــمــال 
نظمت  محلياً.  املصنعة  الفنية  القطع  فيها 
املجموعات  معظم  ضــم  فنياً  مــعــرضــاً  نــيــاال 
التقليدية. فنونها  لعرض  دارفور  يف  العرقية 

الوضع  أن  تعتقد  هــل  دارفـــــــور:  مـــن  أصـــــداء 
الفن  يسهم  لــكــي  مــالئــم  ــور  ــ دارفـ يف  الـــراهـــن 
يف قــضــايــا الـــســـالم والــتــنــمــيــة واإلســـتـــقـــرار؟

السيد آدم: لن يكون هنالك فن يف غياب 
السالم. لقد حان الوقت ليصف الفناون السالم 

الشامل الذي يتطلع إليه جميع أهل دارفور 
منذ وقت بعيد. لقد حان الوقت لوقف الصراع 
الدائر ولكي تبدأ دارفور عملية التعايف. عندما 

نحتفل باحلياة، ندعم السالم.

مـــــقـــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــة

أص

الوحيد  االمر  بطبعهم.  فناون  األطفال  أنَّ  يثبت 
الذي يحتاجونه هو االدوات. خيالهم ال حدود له.

أصــــــــــــــــــداء مـــــــــن دارفـــــــــــــــــــــــور: هـــــل تــتــضــمــن 
خـــطـــطـــك املـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة  تـــنـــظـــيـــم مـــعـــرض 
ــة دارفـــــور ونــتــائــجــهــا اإلنــســانــيــة؟ ــ يــعــكــس أزم

ال  ــن  ــك ول ــم.  ــع ن الـــواقـــع،  آدم: يف  ــد  ــســيِّ ال
مغلقاً.  معرضاً  يكون  ان  املــعــرض  لذلك  ــد  أري
أفــضــل أن يــقــام املــعــرض يف ســاحــة عــامــة أو 
ــازحــني. ــن ال ــد مــعــســكــرات  الـــســـوق يف أحــ يف 

أصــداء من دارفــور: حدثتنا قلياًل عن املشهد 
الــراهــن؟ الــوقــت  ــور يف  ــ دارف جــنــوب  الفني يف 

والتي  التقليدية  الفنون  تعتبر  آدم:  السيد 
تشمل على سبيل املثال ال احلصر الغناء والرقص 
املواد  اليدوية من  والنحت واملصنوعات  والنقش 
املصنعة محلياً هي االكثر شيوعاً يف دارفور وجنوب 
باإلضافة  القاعدة.  لتلك  إستثناء  ليست  دارفور 
ــارس  اجلــيــل اجلــديــد املوسيقى  ــى ذلـــك، ميـ إل
الراهن. الوقت  يف  والرسم  والتمثيل  احلديثة 

ــفــن  ــل تـــأثـــر ال أصـــــــــــــداء مـــــــن دارفـــــــــــــــــور: هــ
ــون مـــن الـــــدول املـــجـــاورة؟ ــفــن ــال الـــســـودانـــي ب

بني  املفتوحة  احلـــدود  بسبب  آدم:  الــســيــد 
هناك  املــجــاورة،  األفريقية  ــــدول  وال ــســودان  ال
تلك  وثــقــافــات  الــســودانــيــة  الثقافة  بــني  تفاعل 
الـــــدول والـــتـــي بــالــتــأكــيــد أثــــرت يف الــثــقــافــة 
ثقافة  ــرزت  ب دارفـــور.  يف  والثقافة  السودانية 
جديدة مختلطة بني الثقافة العربية واألفريقية، 
احلالية. هويته  الــســودان  أعطى  الــذي  االمــر 

ــوجــد فــنــانــات  ــن دارفــــــــــــور: هـــل ت ــ أصـــــــــداء مـ
ــات نــشــطــات ومــشــهــورات يف نــيــاال؟ ــ ــوري ــ دارف

السيد آدم: تقليدياً، متيزت املرأة يف دارفور يف 
الغناء والرقص واألعمال اليدوية. كانت املرأة يف 
دارفور هي التي تشجع الرجال على خوض احلروب 
وفالحة األرض من خالل اغانيهن. رثت األغاني 
وإستمرار  املجتمعي  التالحم  تدني  النسائية 
السالم.  إلــى  األغــانــي  تلك  الــصــراع كما دعــت 
رمــضــان منوذجني  ــواء  وحـ آمــو  مــرمي  تعتبر 
بشهرة  يتمتعن  الالئي  الــدارفــوريــات  للمغنيات 
على نطاق السودان. يف الوقت احلالي، تشارك 
النساء يف صنع الفنون اخلاصة بهن ويعبرن عن 
آمالهن وتطلعاتهن اخلاصة بالتنمية واإلستقرار.

الفنان في تحقيق السالم والتماسك اإلجتماعي في دارفور. تصوير: سعيد سالم، يوناميد.  آدم محمد. تحدث يحى عن دور  الفنان يحى  بريشة  لوحة 

تحقيق  فــي  الفنان  دور  عــن  يحى  تحدث  محمد.  آدم  يحى  الفنان  بريشة  لوحة 
يوناميد. ســالــم،  سعيد  تصوير:  ــور.  دارفـ فــي  اإلجتماعي  والتماسك  الــســالم 
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