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ف���ي ه����ذا ال��ع��دد
ق���س���م األخ����ب����ار
 | ٣مؤمتر إقليمي يركّز عىل األسلحة الصغرية

 | ٤توقيع اتفاق حول األطفال الجنود

 | ٣تعزيز قدرات موظفي ونزالء السجون

 | ٥لجنة املتابعة :تقييم لوثيقة السالم

 | ٣إستمرار نرش وثيقة الدوحة

 | ٦توجيه التحية لحفظة السالم وإحياء ذكرى من ضحوا بأرواحهم

 | ٤كتلة ترشيعية تخاطب قضايا نوع الجنس

 | ٧تعزيز مشاركة اليوناميد يف شامل دارفور

ع���م���ل���ي���ة ال����س��ل�ام
 | ٨إتفاقيات سالم دارفور:
التحديات والفرص

بعد ميض عام عىل تبني وثيقة الدوحة
لسالم دارف��ور تجري أصداء من دارفور
تحقيقاً حول تطور عملية املفاوضات
والتحديات التي واجهتها.

وج�������ه�������ة ن���ظ���ر
 | ١٦خطوة يف االتجاه الصحيح يف مجال حقوق اإلنسان

متثل وحدة حامية األرسة والطفل يف دارفور ،وهي الوحدة الرشطية األوىل من
نوعها يف االقليم ،مثاالً عىل كيف ميكن لهيكليّة أن توفر سبل اإلنصاف لضحايا
انتهاكات حقوق اإلنسان عندما تركز عدة منظامت عىل هدف مشرتك.

ال��������ش��������ؤون ال����م����دن����ي����ة

 | ١٧إعادة تفعيل آليات العدالة
لحل النزاعات
التقليدية ّ

 | ١٤نحو تسوية سلمية
لنزاعات األرايض

لحل النزاعات
عادت اآلليات التقليدية ّ
العودة يف املناطق النائية التي تقع خارج
دائرة النظام القضايئ الحكومي يف مختلف
أرجاء دارفور

تعمل اليوناميد ورشكاؤها مع املجتمعات
يف جميع أنحاء دارف��ور لتسوية نزاعات
األرايض عرب تفعيل اآلليات التقليدية
حل مثل هذه النزاعات.
املستخدمة يف ّ

ال�����م�����س�����اع�����دة اإلن����س����ان����ي����ة

 | ١٨تقوية الروابط مع املجتمعات

الدارفورية
تعمل قيادة اليوناميد عىل توجيه البعثة
نحو تقديم املزيد من املشاريع ذات األثر
الرسيع التي تركّز عىل الجانب اإلنساين
يف مختلف أرجاء دارفور كوسيلة لتسهيل
عملية اإلنعاش والتنمية يف اإلقليم.

ث������ق������اف������ة

 | ٢٥سلوى مختار صالح حول
تصميم الثوب السوداين

يف معرض للثياب السودنية أقيم يف مدينة
الفارش بوالية شامل دارفور استمر عىل مدى
سبعة أيام ،تعرض مصصمة محلية لألزياء
أعاملها التي تأثرت باملوضة السودانية
التقليدية واملعارصة عىل ح ٍّد سواء.
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الدكتورة سلوى مختار صالح ،إمرأة من دارفور ،تعرض ثوباً من الشيفون قامت بتصميمه بنفسها .تقول
الدكتورة سلوى إنها مزجت بني التقليدي والحديث لتصميم ثوب السهرة هذا .ط ّرز الثوب بأكسسوارات من
الكريستال تشكل خطوطاً متاموجة .تصوير ألربت غونزاليس فاران ،اليوناميد
1
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ق���س���م األخ���ب���ار
مؤمتر إقليمي يركز على قضية األسلحة الصغيرة
إعداد :غيومار باو سوليه وكاترينا فيولنتي وأريل روبني

يف  ٢٣مايو  ٢٠١٢إلتقى مسؤولون رفيعو املستوى من السودان والدول املجاورة
يف املؤمتر اإلقليمي حول األسلحة الصغرية والخفيفة يف قاعة الصداقة بالخرطوم
يف السودان .يظهر يف الصورة من اليسار إىل اليمني رؤساء املؤمتر ،إبراهيم محمود
وزير الداخلية السوداين ،نائب الرئيس السوداين الحاج آدم يوسف ومدير عام
رشطة السودان هاشم عثامن .تصزير ألربت غونزاليس فاران ،اليوناميد

أنهى

م��ؤمت��ر دويل ح��ول
األس��ل��ح��ة ال��ص��غ�يرة
أعامله يف الخرطوم يف  32مايو
بالوصول إىل اتفاق بني السودان

إستمرار عملية
نشر وثيقة
الدوحة

إعداد شارون لوكونكا

يف

 ١٥مايو ،يف غ��رب دارف��ور،
حرض أك�ثر من  ٢٠٠شخص
مبن فيهم الجئون سابقون من تشاد
ونازحون ورحل من مناطق مسرتي
وكنغو وهراسا ورشة عمل حول
وثيقة الدوحة لسالم دارفور.
وقد أقيمت ورش عمل مامثلة
يف مختلف أنحاء دارفور خالل هذا
الشهر وشملت ورشة يف  ١٤مايو يف
مدينة كلبس يف غرب دارفور حيث
حرض أكرث من  ١٨٠مشاركاً جلسة

وج��م��ه��وري��ة أفريقيا الوسطى
وتشاد وليبيا وجمهورية الكنغو
الدميقراطية حول تطوير مستوى
التعاون يف م��ا بينها م��ن خالل

خ��ل��ق آل��ي��ة إقليمية مصممة
للسيطرة عىل األسلحة الصغرية
وإدارتها والوقاية ضد انتشارها.
إجتمعت الجارات الخمس ،بدعم
من سفارة أملانيا وبرنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ واليوناميد ،لتعزيز
مجموعة من املبادرات حول أمن
الحدود والربامج التدريبية وتشارك
املعلومات وبناء املؤسسات وتطوير
مؤسسات ما بني إقليمية للسيطرة
عىل األسلحة والتخفيض من حدة
الرصاعات والتنمية االقتصادية.
وق��ال النائب الثاين للرئيس
ال��س��وداين ال��دك��ت��ور ال��ح��اج آدم
يوسف يف خطابه االفتتاحي إنّه
ال ميكن أن تكون هنالك تنمية
مستدامة طاملا يحنل املواطنون
األسلحة الصغرية غري املرشوعة.
“نريد التطبيق العميل ملا قلناه
اليوم هنا ،آلية حقيقية وفعالة

وناشطة تستطيع أن تجني مثارها
كافة الدول املوجودة هنا”.
ودع��ا اإلع�لان الختامي الذي
وقع عليه وزراء الداخلية واألمن
كل من السودان وتشاد وليبيا
يف ّ
وجمهورية أفريقيا الوسطى وممثل
جمهورية الكنغو الدميقراطية إىل
الدعم املستمر من قبل منظومة
األم��م املتحدة واملجتمع ال��دويل
لهذه املبادرة.
وك��ان قد حرض املؤمتر الذي
نظمته وزارة الداخلية ومفوضية
ن��زع ال��س�لاح والترسيح وإع��ادة
االدماج السودانيتني واستمر عىل
مدى يومني ،وزراء داخلية وأمن
ال��دول املشاركة برفقة ممثلني
من السلك الدبلومايس واملنظامت
ال��دول��ي��ة وامل��س��ؤول�ين الوطنيني
ووك��االت تنفيذ القانون واألمن
وأكادمييني.

تعزيز قدرات موظفي ونزالء السجون
إعداد عبد الله شعيبو
اليوناميد بالتعاون مع برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ يف التاسع من مايو
سلسلة من الربامج الخاصة بالتدريب عىل املهارات
املهنية ملوظفي السجون والنزالء األحداث يف والية
شامل دارفور .وقد اشتمل التدريب عىل دورات يف
اللّحام والبناء ومهارات الكهرباء وميكانيكا السيارات.
وقد تح ّدث السيد جرماين باريكاقو ،رئيس قسم
سيادة القانون باليوناميد ،يف االحتفال الذي أقيم
باملعهد الفني بالفارش ،قائالً إ ّن ال��دورة التدريبية
ملوظفي السجون التي استمرت عىل مدى ستة أشهر
واألخرى الخاصة باألحداث الجانحني التي استمرت
عىل مدى  54يوماً متثل “خطوة مهمة من شأنها ضامن
استدامة السجون” .وقال السيد باريكاقو إ ّن البعثة
ملتزمة بالعمل مع حكومة السودان وأطراف آخرين

أطلقت

من أجل تقوية نظام السجون يف البالد .ومن ناحيته
قال ممثل وايل والية شامل دارفور ،الدكتور التيجاين
سنني إ ّن والية شامل دارفور عىل استعداد للعمل مع
اليوناميد لتطوير نظام إدارة السجون يف اإلقليم .وأشار
الوزير إىل أ ّن التدريب عىل املهارات املهنية من شأنه
متكني النزالء ليصبحوا أكرث فائدة للمجتمع بعد قضاء
عقوباتهم املختلفة يف السجن.
وتح ّدث أيضاً يف هذه املناسبة السيد أليمو كيداين
تييك ،الضابط املسؤول عن قسم سيادة القانون بربنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ بشامل دارفور قائالً“ -إن هذه
املشاريع مصممة من أجل دعم متكني املجتمعات
املحلية يف إطار عملية استعادة الثقة يف حكم سيادة
القانون بينام تعمل يف الوقت عينه عىل تقوية
مؤسسات سيادة القانون”.
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ك���ل���م���ة احمل����رر
يف

إطار سعينا ملواصلة تطوير أصداء من دارفور كمجلة إخبارية موثوقة ال تنحرص مهمتها عىل إعطاء التفاصيل
عن الجهود التي تبذلها اليوناميد يف دارفور فحسب بل وتتناول أيضاً الكثري من املوضوعات عن الناس يف
اإلقليم .سنعمل عىل زيادة عدد صفحات املجلة خالل الشهور القادمة الستيعاب عدد من األقسام الجديدة.
وسيعطينا الشكل الجديد للمجلة مساح ًة لدعوة واستضافة كتاب األعمدة وتوفري رسوم بيانية حول أحدث
التطورات عىل الساحة الدارفورية وتقوية تغطيتنا املعمقة للقضايا ا التي تشتمل عىل تقديم عدة مقاالت حول
نظل فيها عىل التزامنا بشعار املجلة “مجلة اليوناميد ألهل دارفور”،
موضوع بعينه .وكجزء من اسرتاتيجية أوسع ّ
نعتزم إنشاء هيئة تحرير خارجية تضم أكادمييني وأعضاء آخرين من عقول الخربة الدارفورية .تركز املقاالت
الخارجية ،التي تخضع لعملية مراجعة من قبل مجموعة زمالء مام يس ّهل نرش املقاالت املساهمة يف أصداء من
دارفور ،عىل مجاالت حل الرصاع والتنمية املستدامة وغريها من القضايا ذات األهمية الدامئة لإلقليم.
يحدوين أمل ،عىل املستوى الشخيص ،مع توسع املجلة خالل األشهر القادمة ،بأن تجد األصوات الدارفورية
املتعددة صداها عالياً وواضحاً عىل صفحاتها من خالل التغطية الصحفية الفعالة للموضوعات ومن خالل
املساهامت القيمة للكتاب الخارجيني .ومتشياً مع هذا الهدف ،سنطلق عن قريب صفحة رسائل إىل املحرر حيث
ننرش تعليقات الق ّراء.
ميكنكم تقديم الرسائل لغرض النرش باللغة العربية أو اإلنجليزية عىل أالّ تتجاوز  ١٥٠كلمة وأن تشري الرسالة
إىل مقال قد ظهر يف األعداد الحديثة من املجلة .عالو ًة عىل ذلك ،يجب أن تتضمن هذه الرسائل اسم الكاتب
وعنوانه ورقم الهاتف .نأسف إذ أنّنا لن نعيد املقاالت التي مل تنرش إىل أصحابها أو نرد عليها .يتم إخطار الكتاب
ممن تختار مقاالتهم للنرش عىل صفحات املجلة وقد نعمل عىل اختصار الرسائل العتبارات تتعلق باملساحة.
إلرسال الرسالة عرب الربيد االلكرتوين اكتب عبارة “رسائل إىل املحرر /أصداء من دارفور” بالسطر الخاص
باملوضوع وارسل رسالة إلكرتونية إىل العنوان unamid-publicinformation@un.org :إلرسال الرسالة عرب
الربيد ،يرجى كتابة العنوان التايل :رئيس قسم املطبوعات ،شعبة االتصاالت واإلعالم العام-اليوناميد-مج ّمع مركز
األبحاث الزراعية ،املكتب د  ،٢.١الفارش ،السودان.
عىل صعيد آخر ،يسعدين أن أعلن أنّه بفضل عقد جديد سيتم تنفيذه عن قريب ،سنتمكّن من طباعة أصداء
من دارفور بدالً من االكتفاء بتوزيعها إلكرتونياً .كان آخر عدد للمجلة تم طبعه يف يونيو  ٢٠١١وعىل ذلك يتطلع
فريق املطبوعات إىل العقد الجديد بحامسة كبرية .عندئذ سنتمكّن مجددا ً من وضع املجلة -بنسختيها اإلنجليزية
والعربية -يف متناول من ليس بإمكانهم الوصول بسهولة من خالل وسائل اإلعالم اإللكرتونية.
كيرك .ل .كرويكر

رئيس قسم المطبوعات

ع����ل����ى ال����غ��ل�اف

أصداء
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مدير شعبة االتصال اإلعالم باإلنابة
ديزان ظوراين
رئيس شعبة النرش
كريك ل .كرويكر
ضباط معلومات عامة
آالء ميـاحـي
عبدالله شعيب
عامد الدين رجال
مساعد معلومات عامة
شارون لكونكا
تصميم
أري سانتوسو
تصوير
آلربت غونزاليس فاران
سجود الق ّراي
ضباط عالقات إعالمية
غيومار باو سوليه
رانيا عبدالرحمن
ك ّتاب مشاركون
كاترينا فيوالنت
أريل روبن

facebook.com/UNAMID
twitter.com/unamidnews

إصدار اليوناميد ـ شعبة االتصال واإلعالم
بريد الكتروني:
موقع الكتروني

unamid-publicinformation@un.org
http://unamid.unmissions.org :

طفلة من معسكر أبو شوك للنازحني تقدم عرضاً
لرقصة شعبية يف مقر رئاسة اليوناميد يف الفارش
بدارفور أثناء االحتفال بذكرى اليوم العاملي لقوات
حفظ السالم يف  ٢٩مايو ٢٠١٢
٢
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الدكتورة سلوى مختار صالح تعرض ثوباً قامت
بتصميمه .تعتمد الدكتورة عىل الطراز التقليدي
والحديث يف تصميم ثوبها .تصوير ألربت غونزاليس
فاران ،اليوناميد

التسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد يف
ه��ذا املنشور ال تعني التعبري ع��ن أي رأي
عىل اإلطالق من جانب اليوناميد بشأن الحالة
القانونية ألي دولة ،إقليم ،مدينة أو منطقة،
أو سلطاتها ،او بشأن تعيني حدودها أو تخومها .

باإلمكان استخدام امل��واد ال��واردة يف هذا
املنشور بحرية أو إعادة طبعها ،رشيطة ذكر
املنشور كمصدر.

ق����س����م األخ�����ب�����ار
جلنة املتابعة تقيم وثيقة السالم
إعداد رانيا عبد الرحمن

خالل

اج��ت�ماع��ه��ا ال��ث��ال��ث
امل��ن��ع��ق��د يف مدينة
الدوحة بقطر يف  ٢٨مايو نظرت
لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة
للسالم يف دارفور يف التقدم املحرز
لناحية تنفيذ الوثيقة وقد أحاط
االجتامع علامً باإلنجازات املحققة
من قبيل تدشني سلطة دارف��ور
اإلقليمية وإنشاء املحكمة الخاصة
وتشكيل اللجنة العليا الخاصة
بدارفور برئاسة رئيس الجمهورية.
وقد عبرّ أعضاء اللجنة عن قلقهم
إزاء البطء يف عملية التنفيذ وال
سيام البطء الناتج عن التأخري يف
دفع التخصيصات املالية والتوفري
ال��ك��ايف للمتطلبات اللوجستية
للسلطة اإلقليمية لدارفور .كام
عبرّ األعضاء عن قلهم إزاء القتال
الدائر بني األط��راف غري املوقعة
وحكومة السودان.
وقـــد ت��رأس اجتامع لجنة
متابعة التنفيذ السيد أحمد بن عبد
الله آل محمود نائب رئيس مجلس

أثناء االجتامع الثالث للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة املنعقد يف الدوحة يف  ٢٨مايو  ،٢٠١٢ناقش املندوبون تحديات
التنفيذ وقضايا أخرى ذات عالقة بوثيقة الدوحة .تصوير رانيا عبد الرحمن ،اليوناميد.

كل بوركينا فاسو وكندا وتشاد والصني
الوزراء بدولة قطر وحرضته ّ
م��ن حكومة ال��س��ودان وحركة ومرص وفرنسا واليابان وروسيا
التحرير والعدالة وممثلون من االت��ح��ادي��ة واململكة املتحدة

وال��والي��ات املتحدة األمريكية
واالت��ح��اد األورويب ومنظمة
املؤمتر اإلسالمي واليوناميد.

قرية فروق ،شمال دارفور

 ٣٠مايو  ،٢٠١٢فتيات من قرية فروق يرحنب بوصول نائب املمثل الخاص املشرتك لليوناميد للشؤون السياسية ،عايشاتو منداودو سليامن التي افتتحت مركزا ً صحياً
وثالث مدارس تكفلت ببنائها اليوناميد ..تصوير ألربت غونزاليس فاران ،اليوناميد.
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معسكر أبو شوك ،شمال دارفور

ك ّرست ملناقشة قضايا املصالحة
والتنمية والتمويل وتنفيذ وثيقة
الدوحة لسالم دارفور.
ويف وق���ت س��اب��ق م��ن ذل��ك
األسبوع ،يف  ٢١مايو ،إجمتع حواىل
 ٢٠٠شخص يف الخرطوم يف فعالية
مامثلة حول وثيقة الدوحة لسالم
دارف���ور ملناقشة قضايا حقوق
اإلنسان والعدالة االنتقالية من
بني موضوعات أخرى .وقد شملت
الفعالية مشاركني ميثلون امل��رأة
والشباب ومنظامت غري حكومية
وعدد من قادة املجتمع الدارفوري
يف الخرطوم .
تستمر اليوناميد يف مبادرة
تسهيل إقامة ورش عمل مامثلة يف
جميع أنحاء االقليم ترويجا ً لوثيقة يف  ١٧مايو  ،٢٠١٢أحمد إبراهيم أحمد ( ٣٧عاماً) يف معسكر أبو شوك للنازحني بشامل دارفور يلقّن ابنه آدم ( ٥سنوات) كيفية
الدوحة التي اكتملت باجتامع عموم كتابة آيات من القرآن الكريم .والسيد حمد “فقيه” وهو الشخص الذي ميتهن الطب التقليدي والطقوس الدينية وهو متخصص يف
إعطاء جرعة من الدواء الشعبي يقال إنّها مت ّد الفرد بوقاية خاصة من األخطار واألمراض وانفطار القلب .تصوير ألربت غونزاليس
أصحاب املصلحة يف دارف��ور وقد
فاران ،اليوناميد.
انعقد مبدينة الدوحة يف قطر يف
مايو  .٢٠١١ويف يوليو  ٢٠١١وقعت
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه امل��رأة حكومية مختلفة هذه الجلسة التي
تشريعية
كتلة
حكومة السودان وحركة التحرير
الدارفورية وتشخيص الفجوات ذات أقيمت يف مدينة الفارش بشامل
رصحت السيدة حليمة تنب
العالقة بنوع الجنس يف الترشيعات دارفور .و ّ
والعدالة عىل اتفاقٍ بروتوكويل داللة تخاطب قضايا
السودانية ودراسة الصكوك الدولية بوش ،مستشارة وايل شامل دارفور
عىل التزامهام بالوثيقة التي أصبحت
واإلقليمية ذات الصلة يف مجال لشؤون املرأة والطفل ونائب رئيس
اآلن اإلطار لعملية السالم الشامل يف نوع اجلنس
حقوق اإلن��س��ان والخاصة باملنع اللجنة الخاصة بالعنف الجنيس
دارفور.
إعداد شارون لوكونكا
الفعال لظاهرة العنف الجنيس والعنف القائم عىل نوع الجنس
دعمت اليوناميد اكرث من ١٠٠
والعنف القائم عىل نوع الجنس يف بوالية شامل دارفور بأ ّن الندوة من
ورشة ك ّرست لنرش وثيقة الدوحة يف
 ١٧مايو اختتمت اليوناميد اإلقليم .حرضت أكرث من  ٤٥امرأة شأنها أن تساعد يف تقوية دور النساء
مختلف أنحاء دارفور ويف الخرطوم
والكتلة النسائية يف املجلس ميثلن املجلس الترشيعي لشامل الترشيعيات عىل مستوى املجلس
وقد شارك أكرث من  ٢٠ألف شخص الترشيعي بدارفور ندوة منارصة دارفور ومجالس املحليات مبا يف ذلك الترشيعي الواليئ وتعزيز قدراته ّن
يف هذه الورش.
اس��ت��م��رت ع�لى م��دى ث�لاث��ة أي��ام أعضاء اللجنة الدستورية والجهاز يف ترقية وحامية حقوق النساء
وق��د أقيم املنتدى لغرض تقييم القضايئ واتحاد املحامني ومؤسسات والفتيات يف شامل دارفور.

يف

التوقيع على اتفاق حول األطفال اجلنود

إعداد رانيا عبد الرحمن

يف

 ١٠مايو وقّعت حركة التحرير
والعدالة الطرف يف وثيقة
الدوحة لسالم دارف��ور اتفاقاً عىل
خطة عمل لحظر استخدام الجنود
األط��ف��ال يف صفوف الحركة مام
يعني التزام الحركة بقرارات مجلس
األمن الخاصة باألطفال والنزاعات
املسلحة .وبتوقيعها خطة العمل
٤

تكون حركة التحرير والعدالة قد
ألزمت نفسها بوضع ح ّد ألي شكل
من أشكال تجنيد واستخدام الجنود
األط��ف��ال وإط�ل�اق رساح جميع
األط��ف��ال املوجودين يف صفوفها
والتعاون بشكل كامل مع مفوضية
السودان لنزع السالح والترسيح
وإعادة اإلدماج واتخاذ التدابري ملنع
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تجنيد األطفال وتعيني عنرص اتصال
رفيع املستوى للتفاعل مع األمم
املتحدة ومنح الوصول الكامل لفرق
األمم املتحدة ملراقبة مدى االلتزام .
ومتثّل حركة التحرير والعدالة
الحركة الخامسة ع�لى مستوى
دارفور ت ِ
ُقدم عىل تقديم خطة عمل
بشأن األطفال الجنود .واليوناميد يف

حالة حوار دائم مع حركات مسلحة
أخرى ،إضافة إىل حكومة السودان
بهدف وضع خطط عمل إضافية.
يقول السيد بوبكر دينغ ،رئيس
وح��دة حامية الطفل باليوناميد:
“اليوناميد هنا لتساعد أطراف النزاع
واملجتمعات املحلية يف كفالة الحامية
الفعالة لألطفال يف دارفور”.

ق����س����م األخ�����ب�����ار
تعزيز املشاركة في شمال دارفور
إعداد عامد الدين رجال
 ٣٠مايــو زار وفد من رئاسة
اليوناميد بقيادة نائب املمثل
الخاص املشرتك للشؤون السياسية
السيدة عايشاتو مندوادو سليامن
قرية فروق عىل بعد  ١٤٠كيلومرتا ً
شامل غرب الفارش تقريباً ،لتدشني
إكامل املجموعة األوىل من مشاريع
األثر الرسيع يف منطقة تتواجد بها
الحركات يف ش�مال دارفور .وقد
استقبل الوفد املئات من النساء
وال��رج��ال واألط��ف��ال وأع��ض��اء من
حركة تحرير السودان -جناح عبد
الواحد أثناء زيارته لتدشني املشاريع
التي تكفّلت بها اليوناميد يف منطقة
فروق ،وبشكل أسايس املركز الصحي
ني حديثاً .وشملت
للقرية الذي بُ َ
الزيارة أيضاً املشاريع املنفذة التي
سهلتها الفرقة الجنوب أفريقية يف
اليوناميد يف مجال التعليم والرصف
خطاب ألقته بهذه
الصحي .ويف
ٍ

يف

املناسبة ،قالت السيدة عايشاتو:
“دعوين أُؤكّ��د لكم أنّنا سنسعى
باستمرار إىل إيجاد سبل ووسائل
إضافية ملساعدة مجتمعكم .إ ّن كافة
جهودنا اآلن منص ّبة ومتجهة نحو
تحقيق السالم الدائم لجميع أهل
دارفور” .عالوة عىل هذا ،أعلنت
السيدة عايشاتو عن التزام البعثة
باالستمرار يف تسهيل عمل وكاالت
األمم املتحدة والعاملني يف مجال
العمل اإلنساين .ومضت السيدة
عايشاتو يف حديثها مؤكد ًة بأ ّن
البعثة ستعمل بتفانٍ من أجل دفع
مهمتها إىل األمام لتشمل مختلف
أأأرج���اء دارف���ور وتقديم الدعم
لجميع املحتاجني .ومن خالل إعادة
هيكلة برنامجها الخاص مبشاريع
األثر الرسيع وتأكيدها عىل أن تكون
هذه املشاريع قامئة عىل األولوية
ومجتمعية ،إستطاعت اليوناميد

 ٣٠مايو  ،٢٠١٢نائب املمثل الخاص املشرتك للشؤون السياسية ،أثناء لقائها أهايل
قرية فروق بشامل دارفور داخل مركز صحي جديد تكفلت ببنائه اليوناميد
تصوير ألربت غونزاليس فاران ،اليوناميد.

تنشيط جهودها وسط املجتمعات
املحلية .وق��د أصبحت مشاريع
األثر الرسيع ،املوجهة نحو تحسني
الصحة وال�صرف الصحي ومتكني
امل��رأة والشباب وتعزيز التعليم

وحامية البيئة ،األس��اس يف تعزيز
عمل اليوناميد وسط املجتمعات
ال��دارف��وري��ة ،مب��ا يف ذل��ك الرحل
والعائدين والنازحني.

معسكر كرندنق ،غرب دارفور

 ٣يونيو  ،٢٠١٢القيادات النسائية يف معسكر كرندنق للنازحني بغرب دارفور يف لقا ٍء مع السيد إدمون مويل ،مساعد األمني العام لعمليات حفظ السالم الذي أعلن
ٍ
لقاءات مع القيادات املجتمعية
منح  ٢٩مرشوعاً من مشاريع األثر الرسيع لغرب دارفور .وقد شملت زيارة مساعد األمني العام لدارفور ،وقد استغرقت ثالثة أيّام،
ومسؤويل الحكومة واليوناميد .تصوير ألربت غونزاليس فاران ،اليوناميد.
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الفاشر ،شمال دارفور

فتاة من معسكر أبو شوك يف شامل دارفور تقدم فقرة استعراضية خالل اإلحتفال باليوم الدويل لحفظة السالم يف مقر اليوناميد.
تصوير ألربت غونزاليس فاران ،اليوناميد.

يف

 ٢٩مايو ح ّيت اليوناميد تضحيات
أولئك الذين خدموا باسم السالم،
محتفل ًة بذكرى اليوم العاملي لقوات
حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة
وقد ركّز احتفال هذه السنة الذي جاء
تكرمياً لـ ١٢٠ألف فرد من قوات حفظ
توجيه التحية لحفظة السالم وإحياء ذكرى من ضحوا بأرواحهم
السالم يعملون يف  ١٧بعثة منترشة
إعداد غيومار باو سويل
عىل نطاق العامل ورث��ا ًء ألولئك الذين
لقوا حتفهم أثناء الواجب عىل شعار:
“حفظ السالم رشاكة عاملية” .ويف مقر
قيادة بعثة اليوناميد يف الفارش بشامل
دارف���ور ،ترأست االحتفال السيدة
عيشاتو منداودو سليامن ،نائب املمثل
الخاص املشرتك للشؤون السياسية،
وكان برفقتها ممثلون من حكومة شامل
دارف��ور ومسؤولو البعثة وقد اشتمل
برامج االحتفال عىل استعراض عسكري
ورشطي وفعاليات ثقافية ووضع مهيب
إلكليلٍ من الزهور .وقد عبرّ ممثل الوايل
 ٢٩مايو ،أحد أفراد حفظ السالم من الفرقة النيجريية يعزف موسيقى أثناء
ووزير البيئة والسياحة ،السيد آدم محمد
االحتفال باليوم العاملي لقوات حفظ السالم يف مقر قيادة اليوناميد .تصوير ألربت
أحمد النحلة ،عن تعازيه “ألولئك الذين
غونزاليس فاران ،اليوناميد.

توجيه التحية حلفظة السالم وإحياء
ذكرى من ضحوا بأرواحهم
إعداد غيومار باو سولي

٦
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ضحوا بأرواحهم يف خدمة السالم يف هذا
البلد” .وقالت السيدة عيشاتو يف معرض
إيصالها رسالة األمني العام لألمم املتحدة
“أصبح الهدف املطلق ألي بعثة سالم
لألمم املتحدة أن تصبح غري رضوريّة
وبغية الوصول إىل هذا الهدف سنبذل
كل ما بوسعنا من أجل عملية حفظ سالم
ّ
تتسم بالفعالية والكفاءة بقدر اإلمكان”.
وأضافت نائب املمثل الخاص املشرتك
للشؤون السياسية أ ّن اليوناميد هي عملية
حفظ سالم تجسد الرشاكة الوثيقة بني
االتحاد األفريقي واألمم املتحدة .وقالت
“إ ّن هذه الرشاكة بقوات حفظ سالم من
جنب مل
كال املؤسستني تعمل معاً جنباً إىل ٍ
يسبق لها مثيل”.
ووجه االحتفال تحية خاصة إىل
أفراد حفظ السالم التايالنديني الذين
أنهوا مهمتهم .وقد أقيمت احتفاالت
مامثلة مبكاتب اليوناميد يف كافة أرجاء
اإلقليم.

يف  ١٤يوليو  ،٢٠١١وقعت الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة وثيقة الدوحة لسالم دارفور يف الدوحة ،قطر .من اليسار إىل اليمني ،جربيل باسويل ،الوسيط
املشرتك (بوركينا فاسو) ،أحمد بن عبدالله آل محمود ،وزير الدولة للشؤون الخارجية (قطر) ،د .غازي صالح الدين العتباين ،مستشار رئيس الجمهورية ،د .التيجاين
سييس محمد أتيم ،رئيس حركة التحرير والعدالة ،إبراهيم غمباري ،املمثل الخاص املشرتك ..تصوير أوليفيه شاسو ،اليوناميد.

يف يوليو  ،٢٠٠٨ك ّون االتحاد األفريقي
لجنة دارفور التي أصبحت لجنة حكامء أفريقيا
برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق تابو مبييك
والرئيس النيجريي السابق ،عبد السالم أبو بكر
والرئيس البورندي السابق ،بول بويويا .كُلفت
اللجنة بدراسة الوضع يف دارفور ورفع توصيات
باتخاذ تدابري تُعزز السالم والعدالة واملصالحة.
وتبعاً لذلك ،ت ّم تعيني جربيل باسويل كبري
وسطاء األمم املتحدة واالتحاد األفريقي يف
أغسطس  ٢٠٠٨للميض بالعملية قدماً .ولكن
ال زال الوضع يف دارفور والحاجة إىل سالم دائم
يحظى باهتامم الدول واملنظامت اإلقليمية
مبا فيها الجامعة العربية .ويف سبتمرب ،٢٠٠٨
أصدرت جامعة الدول العربية ق��رارا ُ اقرتح

“نريد لهذه الوثيقة أن متهد الطريق إىل سالم ملموس يف جميع أرجاء
دارفور أل ّن الوقت قد حان إلنهاء الرصاع وتعزيز النامء والتنمية”.
حواء حامد
إستضافة قطر ملباحثات السالم.
وقد تعرثت املفاوضات التي كانت متقطعة
أصالً ،يف مرات عدة.
ويف  ،٢٠٠٩متت دع��وة ممثيل املجتمع
امل��دين يف دارف���ور للحضور إىل ال��دوح��ة يف
قطر للمشاركة يف مفاوضات ال��دوح��ة ١
املوسع
وتلتها الدوحة  2باإلضافة إىل املؤمتر ّ

ألصحاب املصلحة يف دارفور وكذلك سلسلة
من االجتامعات التي اختتمت يف مايو .٢٠١١
ويف الوقت عينه ،يف فرباير  ،٢٠١٠ت ّم تكوين
حركة التحرير والعدالة وهي تحالف يضم
عددا ً من الحركات املسلحة من خالل دمج
مجموعات طرابلس وأديس أبابا ،بينام علّقت
حركة العدل واملساواة مشاركتها يف املحادثات
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ع��م��ل��ي��ة ال���س�ل�ام
إتفاقيات سالم دارفور:
ُ
والفرص
التحديات

بعد ميض عام عىل تبني وثيقة الدوحة لسالم دارفور تجري
أصداء من دارفور تحقيقاً حول تطور عملية املفاوضات
والتحديات التي واجهتها.
بقلم عبدالله شايبو

أدى

الرصاع يف دارفور إىل نزوح مليوين
شخص يعيشون يف معسكرات تنترش
يف اإلقليم وآالف الالجئني يف تشاد وجمهورية
أفريقيا الوسطى .شارك الكثري من الفاعلني
يف البحث عن اتفاق سالم ف ّعال ومستدام ال
يعالج جذور الرصاع وميكن من عودة النازحني
وحسب ،بل يمُ ّ ِكن الحركات املسلحة يف دارفور
والحكومة السودانية من إيجاد أرضية مشرتكة.
يعود تاريخ عملية السالم يف دارفور إىل
سبتمرب  ٢٠٠٣عندما قامت الحكومة التشادية
بدور الوساطة يف محادثات أبيش التي أفضت
إىل أ ّول اتفاق لوقف إطالق النار بني الحكومة
وجيش تحرير السودان .وعىل الرغم من عدم
تنفيذ نتائج املحادثات بصورة رسمية ،اعترب
أول إعالن رصيح للطبيعة السياسية للرصاع
وتنامي االهتامم الدويل .شكّلت املحادثات
بداية جهود االتحاد األفريقي ألخذ زمام
املبادرة ملعالجة الوضع.
عقدت أ ّول محادثات رسمية تحت
وساطة االتحاد األفريقي يف  ١٨أبريل ٢٠٠٤
يف العاصمة التشادية إنجمينا حيث ُو ِقع اتفاق
وقف إط�لاق النار ألسباب إنسانية .إنتقل
فريق الوساطة التابع لالتحاد األفريقي إىل مقر
االتحاد يف أديس أبابا ،أثيوبيا حيث ُوقع اتفاق
بتشكيل لجنة وقف إطالق النار ونرش املراقبني
يف دارفور يف مايو .٢٠٠٤
٨
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نقل الرئيس النيجريي السابق ورئيس
االتحاد األفريقي الحقاً ،أولوسيغن أوبسانجو
املفاوضات إىل أبوجا ،نيجرييا حيث ُعقدت
ست جوالت من التفاوض سبقت توقيع اتفاق
سالم داف��ور يف  ٥مايو  ٢٠٠٦بني الحكومة
السودانية وجيش تحرير السودان فصيل مني
مناوي .ولسوء الحظ ،وعىل الرغم من أ ّن
االتفاق أفىض إىل بروتوكولني وإعالن واتفاق،
مل يدعم االتفاق بواسطة الحركتني الرئيستني،
حركة العدل واملساواة وجيش تحرير السودان
فصيل عبد الواحد وبعض الحركات الصغرية
األخرى.
وصلت عملية السالم يف دارفور إىل طريق
مسدود بعد اجتامعات أبوجا حيث رفضت
الحركات األخرى اتفاقية أبوجا بحجة أنها ال
تلبي جميع مطالبها .ومنذ ذلك الحني ،شملت
التطورات يف سالم دارفور تعيني سامل أحمد
سامل وجان إلياسون كوسيطني لالتحاد األفريقي
واألم��م املتحدة يف نوفمرب  ٢٠٠٦وتضمنت
مهمتهام توحيد الحركات املتمردة وإنشاء
عملية وساطة موحدة .ونتيجة لجهودهام،
ُعقدت اجتامعات يف أروش��ا واجتامعان يف
طرابلس.
يف أكتوبر  ،٢٠٠٧نظم مبعوثا االتحاد
األفريقي واألمم املتحدة مؤمتر سرِ ت الذي
ضم عددا ً من الحركات املسلحة ومنظامت

املجتمع املدين يف دارفور وممثّلني عن الحكومة
السودانية للتوصل إىل اتفاق سالم .قاطعت
كل من حركة العدل واملساواة بقيادة خليل
ّ
إبراهيم وجيش تحرير السودان ،فصيل عبد
الواحد املؤمتر ولكن ح�ضره جيش تحرير
السودان ،الوحدة وجيش تحرير السودان،
خميس أبكر وحركة العدل واملساواة ،القيادة
الجامعية .هدفت املفاوضات إىل إيجاد حلول
للقضايا التي مل ت ُحل يف اتفاق أبوجا ولكن مل
يحقق املؤمتر أي نتائج.
ومع غياب أي تقدم يف املفاوضات ،إستقال
السيّد سامل والسيد إلياسون يف يونيو ٢٠٠٨
متعللني بعدم استعداد أطراف النزاع للجلوس
للتفاوض وتقديم تنازالت.
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املوسع ألصحاب املصلحة يف دارفور يف الدوحة ،قطر عندما رفض ممثلو النازحني ومنظامت املجتمع املدين يف دارفور
يف  ٢٨مايو  ،٢٠١١تعرثت املحادثات يف املؤمتر ّ
املشاركة يف البداية بسبب تأخر وصول عدد من القادة .عالج الوسيط املشرتك لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة ،جربيل باسويل ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري،
أحمد بن عبدالله آل محمود مشاكل املمثلني مؤكدين جهود الوساطة لضامن املشاركة الكاملة لجميع املدعوين .أستؤنفت املداوالت الحقاً .تصوير :أوليفيه شاسو،
اليوناميد.

ودعا الحكومة السودانية والحركات املسلحة
للمساهمة يف خلق بيئة مؤاتية لتنفيذه.
أب��ان املمثل الخاص املشرتك ،غمباري
قائالً إنّه بينام ميثل توقيع الطرفان عىل وثيقة
الدوحة لسالم دارفور خطوة مهمة لألمام بحثاً
عن سالم مستدام ،ال زالت هناك تحديات
صعبة مبا يف ذل��ك كيفية إرشاك الحركات
املسلحة التي ال زالت تحمل السالح .حثّ
املمثل الخاص املشرتك ،غمباري الحكومة
السودانية والحركات املسلحة عىل الوصول إىل
اتفاق وقال إنّه “ميكن اعتبار وثيقة الدوحة
لسالم دارف��ور خطوة هامة لألمام بحثاً عن
السالم واالستقرار يف دارفور”.
وفرت اليوناميد الخربة الفنية والدعم
اللوجستي لنرش الوثيقة وحثّت الحركات غري
املوقعة عىل توقيع الوثيقة .ترتأس اليوناميد
حالياً لجنة وقف إطالق النار التي تكونت

“بالتأكيد ،صادق قطاع عريض من أصحاب املصلحة يف دارفور
عىل وثيقة الدوحة لسالم دارفور ألنها بالتحديد تعالج األسباب
الجذرية للرصاع ومآالته”.
إبراهيم غمباري
مبوجب وثيقة الدوحة لسالم دارفور لتجتمع
بصورة دورية للقيام بعملية التحقق للقوات
كجزء من الرتتيبات النهائية التي وضعتها
الوثيقة.
نفذت اليوناميد ،بالتعاون مع السلطات
املحلية ومنظامت املجتمع املدين ،أكرث من ٣٠
ورشة عمل هدفت إىل نرش وثيقة الدوحة
لسالم دارفور يف شتى أرجاء دارفور والخرطوم.
عبرّ املشاركون يف هذه الورش عن تأييدهم

للوثيقة ودور اليوناميد يف نرشها .وشارك
يف ورش النرش هذه قطاعات من املجتمع
الدارفوري واملرأة والشباب والنازحني .وقالت
الس ّيدة حواء حامد وهي من قيادات املرأة يف
الفارش “نُريد لهذه الوثيقة أن متهد الطريق
إىل سالم ملموس يف جميع أرجاء دارفور أل ّن
الوقت قد حان إلنهاء الرصاع وتعزيز النامء
والتنمية ”.وأضافت“ :عىل الرغم من صعوبة
مشاركة أهل دارفور اآلخرين يف هذه الورش
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املوسع ألصحاب املصلحة يف دارفور الفرصة للمشاركني لتكوين مجموعات عمل ملناقشة قضايا محددة مثل حقوق اإلنسان والتعايش السلمي .حرض املؤمتر
أتاح املؤمتر ّ
أكرث من  ٥٠٠شخص .تصوير أوليفيه شاسو ،اليوناميد.

“ال ميكن أن نعيش بهذه الطريقة ،نُريد سالماً شامالً لجميع أهل
دارفور”.
 محمد حمدانمع الحكومة السودانية .إستؤنفت املحادثات
بني الحكومة وحركة التحرير والعدالة يف
يونيو  ٢٠١٠يف الدوحة واختتمت يف  ١٤يوليو
 ٢٠١١باعتامد وثيقة الدوحة لسالم دارفور
التي وقعت عليها الحكومة السودانية وحركة
التحرير والعدالة يف التاريخ نفسه.
غطت الوثيقة الجوانب االجتامعية
والسياسية للوضع يف دارفور مبا يف ذلك تقاسم
السلطة والرثوة والتعويضات وعودة النازحني
والالجئني وحقوق اإلنسان والحريات األساسية
١٠
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وغريها من الجوانب .متثل وثيقة الدوحة لسالم
دارفور سنوات من املباحثات ت ُوجت باملؤمتر
املوسع ألصحاب املصلحة يف دارف��ور الذي
ّ
ضّ م أكرث من  ٥٠٠مشارك مبن فيهم النازحون
والالجئون وممثلو املجتمع املدين واألحزاب
السياسية ومبعوثون خاصون ألكرث من  ١٣بلدا ً
وممثلو املنظامت الدولية واإلقليمية.
كإنجاز تاريخي ،شكّل مؤمتر الدوحة منربا ً
لحوار مبارش بني حركة التحرير والعدالة و
حركة العدل واملساواة و الحكومة السودانية

ومنظامت املجتمع املدين الدافوري .وأشار
املمثل الخاص املشرتك لبعثة األمم املتحدة
واالتحاد األفريقي يف دارف��ور (اليوناميد)،
الربوفسور إبراهيم غمباري قائالً “بالتأكيد،
صادق قطاع عريض من أصحاب املصلحة يف
دارفور عىل وثيقة الدوحة لسالم دارفور ألنّها
بالتحديد تعالج األسباب الجذرية للرصاع
ومآالته”.
عقب ه��ذه ال��ت��ط��ورات ،ر ّح��ب مجلس
األمن التابع لألمم املتحدة يف قراره رقم ٢٠٠٣
الصادر يوم  ٢٩يوليو  ٢٠١١بتوقيع وثيقة
الدوحة لسالم دارفور وطالب جميع أطراف
النزاع ببذل الجهود للوصول إىل ترتيبات
نهائية لوقف إطالق النار وتحقيق سالم دائم
يف اإلقليم .وأق ّر مجلس األمن بالدور التكمييل
املحتمل للعملية السياسية يف دارف��ور التي
يقودها االتحاد األفريقي واألم��م املتحدة
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ما زال هناك الكثري من العمل الذي يجب أن
يُنجز .وما زال هناك  ١٫٧مليون نازح يعيشون
“شملت ورش العمل الخاصة بالوثيقة أكرب عدد من أهل
يف املعسكرات يف دارفور وأكرث من  ٣٥ألف
دارفور وال زالت الجهود مبذولة لجذب الحركات الرافضة
الجئ يعيشون يف تشاد وجمهورية أفريقيا
الوسطى.
لضامن تحقيق سالم وأمن دامئني يف اإلقليم”.
وع�ل�ى ال��رغ��م م��ن وج���ود ع���دد من
املنتقدين والرافضني لهذه الوثيقة ،ينظر
الكثريون إىل الوثيقة علىأإنّها أفضل وسيلة
المييك كاوييش
ملعالجة احتياجات نازحي دارف��ور وبقية
وحل املشاكل الرئيسية التي
سكان اإلقليم ّ
الرئيس عمر البشري كمعامل بارزة يف مسرية كبري يف وت�يرة العنف املرتبط باملعارك يف تسببت بالرصاع.
الوثيقة .وأضاف “يف ما يتعلق بتقاسم السلطة ،اإلقليم ومتكني املزيد من النازحني من العودة
تم إنجاز الكثري .ونحن نبذل جهودا ً لرتتقي إىل ديارهم .وعىل الرغم من هذه املكاسب،
األطراف والحكومة إىل مستوى الطموحات ”.يف  ٨فرباير  ٢٠١٢يف الفارش يف دارفور ،شهد املئات احتفال تدشني املقر املؤقت للسلطة اإلقليمية لدارفور.
وعىل الرغم من إحراز تقدم يف عملية نرش وهي مسؤولة عن تنسيق تنفيذ نصوص وثيقة الدوحة لسالم دارفور ونشاطات التنمية ملا بعد الرصاع .تصوير
الوثيقة ،عبرّ املراقبون عن قلقهم تجاه بطء ألربت غونزاليس فاران ،اليوناميد.
وترية التنفيذ بصورة عامة ،غالباً بسبب التأخر
يف سداد املبالغ وتوفري الدعم اللوجستي الالزم
للسلطة .وأبدى البعض قلقهم تجاه القتال
الدائر بني الحكومة السودانية والحركات غري
املوقعة يف بعض املناطق.
وأشار البعض إىل الحاجة املاسة إىل بناء
إجامع وسط الرشكاء الدوليني وإىل الوضع
امل�تردي لالقتصاد السوداين واملخاطر التي
تسببت بها املناوشات عىل الحدود مع جنوب
السودان وهي تشكل عوائق تعرقل مسرية
الوثيقة .وقال محمد حمدان ،وهو ناشط يف
مجال حقوق اإلنسان يف دارف��ور“ ،التحدي
الحقيقي هو متتعنا بالقدرة عىل معالجة
هذه التحديات ومواجهتها باإلرادة السياسية
املطلوبة بدالً من التهرب منها .وأضاف “ال
ميكن أن نعيش بهذه الطريقة ،نُريد سالماُ
شامالً لجميع أهل دارفور”.
يف حني أطلع املمثل الخاص املشرتك،
غمباري الدول األعضاء واملجتمع الدويل عىل
التقدم املحرز يف نرش وتنفيذ وثيقة الدوحة.
وطالب الجهات الدولية الرئيسية بتقديم
الدعم امللموس لجهود اليوناميد للدفع بعملية
السالم إىل األمام مع تشجيع الحركات الرافضة
بالعودة إىل طاولة املفاوضات.
وأكّدت قيادة البعثة أ ّن جهود اليوناميد يف
مجال حامية املدنيني يف دارفور وتوفري الحامية
ملوظفي العمل اإلنساين قد نتج عنها إنخفاض
أصداء من دارفور | يوليو ٢٠١٢
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عقبلمؤمتر الدوحة الثاين الذي حرضه  ٢٥٠من ممثيل املجتمع املدين يف دارفور ،إندلع القتال يف معسكر كلمة بجنوب دارفور يف  ٢٤يوليو  ٢٠١٠بني النازحني املؤيدين
للمشاركة يف املؤمتر والرافضني لها والذين يزعمون أنّهم مل ميثلوا متثيالً كامالً يف املؤمتر .أسفرت املواجهات عن  ٣٥قتيالً عىل األقل ونزوح  ٢٥ألف نازح عن املعسكر .زار
نائب املمثل الخاص املشرتك ،محمد يونس مدينة نياال يف  ١أغسطس  ٢٠١٠والتقى وايل جنوب دارفور وشيوخ معسكر كلمة ملناقشة الوضع األمني واإلنساين ومعالجة
وجود األسلحة داخل املعسكر .وقعت حوادث مشابهة يف معسكر الحامدية بالقرب من زالنجي أسفرت عن مقتل ثالثة أشخاص .تصوير :أوليفيه شاسو ،اليوناميد.

وعدم مشاركة املجموعات غري املوقعة يف هذا
الجهد ،نحن حريصون عىل نجاح الوثيقة وندعو
األطراف إىل املشاركة يف تنفيذ الوثيقة”.
أشار الس ّيد المييك كاوييش ،رئيس قسم
الشؤون املدنية بالوكالة ،إىل أ ّن نشاطات نرش
الوثيقة قد تُفيض إىل أوسع مشاورات تعقد يف
دارفور .إذ شارك فيها أكرث من  ٢٣ألف شخص
حتى اآلن“ .شملت ورش العمل الخاصة
بالوثيقة أكرب عدد من أهل دارفور وال زالت
الجهود مبذولة لجذب الحركات الرافضة
لضامن تحقيق سالم وأمن دامئني يف اإلقليم”.
وأشار الس ّيد كاوييش إىل عدم وجود أي
ح��وادث خالل ال��ورش ،ومل تُق ّيد الحكومة
السودانية حرية التعبري ألي شخص .وأضاف
“هذه قصة نجاح للوثيقة“ ”.تم تأسيس
نصت عليها الوثيقة
املؤسسات الرئيسية التي ّ
وتم اعتامد ميزانية السلطة اإلقليمية لدارفور
وبرامجها”.
١٢
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ميكن القول إ ّن السلطة اإلقليمية لدارفور
التي يرتأسها التيجاين سييس هي أبرز الكيانات
اإلدارية الجديدة التي تكونت مبوجب وثيقة
الدوحة لسالم دارف��وي ،وهي مسؤولة عن
تنسيق تنفيذ نصوص وثيقة الدوحة لسالم
دارف��ور ونشاطات التنمية ملا بعد الرصاع.
يتكون الجهاز التنفيذي لسلطة دارف��ور
اإلقليمية من  ١٢عضوا ً ميثلون والة واليات
دارفور الخمس و ١٠وزراء وأربعة مفوضني
ورئيس صندوق إعادة إعامر وتنمية دارفور.
ويتمتع أعضاء الجهاز التنفيذي لسلطة دارفور
اإلقليمية ،الذين يعينهم رئيس الجمهورية،
بصالحيات وزراء الدولة .خمسة منهم من
منسويب حركة التحرير والعدالة.
أبان السييس يف لقاء صحفي يف الخرطوم
أن تنفيذ الوثيقة لجميع أهل دارف��ور وعب
عن التزامه بالعمل مع الجميع لضامن التنفيذ
الكامل للوثيقة ومعالجة قضية العودة

رصح قائالً “عىل الرغم
الطوعية للنازحني .و ّ
من التحديات ،نحن متفائلون بأ ّن أهل دارفور
سيحققون إنجازات لتغيري الوضع يف اإلقليم.
وقد أك� ّد املجتمع ال��دويل دعمه ملساعدتنا
لتنمية والياتنا”.
وليك تحقق وثيقة الدوحة لسالم دارفور
هدفها النهايئ ،أك ّد كاجيتان بانسيكا ،مسؤول
الشؤون السياسية باليوناميد ،أ ّن اليوناميد
سرتكز عىل الذين مل يوقعوا بعد .وقال “يجب أال
ت ُغلق نافذة الفرص” وأضاف “تهدف نشاطات
النرش إىل تقديم نص الوثيقة وإيصال محتواها
لزيادة الوعي باتفاق السالم وما يحمله ألهل
دارفور ”.واستشهد الس ّيد بانسيكا الذي
حثّ الحكومة واألطراف األخرى عىل ضامن
كل ركن يف دارفور
إيصال رسالة الوثيقة إىل ّ
لتعزيز قبولها وضامن التنفيذ السليم لها ،بقيام
السلطة اإلقليمية لدارفور وإنشاء املحكمة
الخاصة وتكوين اللجنة العليا لدارفور برئاسة
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“معظم النازحني الذين يسكنون يف معسكرات اآلن لرمبا
كانوا ميلكون أرايض قبل أن يجربوا عىل الهروب ،ولذلك فمن
املحتمل أن يكون آخرون قد احتلوا أراضيهم”
– كليامنس بيسيم آسو
لليوناميد فقد سمحت بعض القبائل ألفراد قبائل
أخرى ال متلك األرايض باالسقرار عىل قطعة أرض
معينة واستغاللها.
وعىل ح ّد كليامنس بيسيم آسو من قسم
الشؤون القانونية باليوناميد“ :ينص مبدأ القانون
العام عىل أنّه ال يجوز ألي أحد االستيالء عىل
أرايض اآلخرين بالقوة”.

ويف محاولة منها ملعالجة األسباب الجذرية
لنزاعات األرايض ،ط َّورت اليوناميد قاعدة بيانات
شاملة صممت لتوفري معلومات عن امل��وارد
الطبيعية يف دارفور ،ويتوقع أن تتم االستفادة
من هذه املعلومات يف صياغة السياسات املتعلقة
بإدارة املوارد الطبيعية يف املنطقة.
باإلضافة إىل ذل��ك ،يعمل قسم الشؤون

املدنية التابع لليوناميد مع املجتمعات يف جميع
أنحاء دارفور لتفعيل عمل اآلليات التقليدية
حل
لفض النزاعات ومساعدة أهل دارفور يف ّ
نزاعات األرايض بصورة فاعلة من دون اللجوء
إىل حلها عرباملحاكم (راجع آليات تفعيل العدالة
التقليدية يف هذا العدد من مجلة أصداء من
دارفور).
إ ّن اتفاقية الدوحة للسالم يف دارفور التي
وقعت بني حكومة السودان وحركة التحرير
والعدالة هي حصاد سنتني من املفاوضات،
ويخاطب الفصل الثالث من االتفاقية تطوير
األرايض وإدارتها .ال ب ّد من إنشاء آليات لضامن
استدامة إدارة واستخدام األرايض وغريها من
امل��وارد الطبيعية .ال ب ّد من استشارة جميع
املواطنني الذين ت�ضرروا من تطوير األرايض
واستخدام امل��وارد الطبيعية وأخذ آرائهم يف
االعتبار.
كام خاطبت اتفاقية الدوحة للسالم يف
دارفور قضايا التعويضات حيث ذكرت أنّه يحق
لألفراد الذين ترضرت ممتلكاتهم وسبل كسب
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نساء وأطفال املناطق الريفية خارج الفارش بوالية شامل دارفور يقطعون يومياً مسافات بعيدة سريا ً عىل األقدام لجمع الحطب واحضاره ألرسهم.

نحو تسوية سلمية لنزاعات األراضي
تعمل اليوناميد ورشكاؤها مع املجتمعات يف جميع أنحاء دارفور لتسوية نزاعات
حل مثل هذه النزاعات.
األرايض عرب تفعيل اآلليات التقليدية املستخدمة يف ّ
بقلم شارون لوكنكا

تسببت

ن��زاع��ات األرايض يف دارف��ور
عىل مدى سنوات بزيادة وترية
التوترات السياسية واالقتصادية يف املنطقة.
تعترب نزاعات األرايض التي تحدث بني شبه
الرحل واملزارعني من األسباب الرئيسية التي
أدت إىل اندالع الرصاع يف دارفور املستمر منذ
حل لهذه القضية ،تعمل
عدة سنوات .وإليجاد ّ
١٤
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البعثة املشرتكة لالتحاد االفريقي واألمم املتحدة
يف دارفور (اليوناميد) ورشكاؤها مع املجتمعات
يف جميع أنحاء دارفور لتسوية نزاعات األرايض
وتشجيع التعايش السلمي بينهم.
كام ويعمل قسم الشؤون املدنية التابع
لليوناميد مبارشة مع مفوضية أرايض دارفور
التي ت ّم تكوينها تحت مظلة السلطة االنتقالية

اإلقليمية لدارفور وتعرف اآلن بسلطة دارفور
اإلقليم ّية .ت ّم تكوين مفوضية أرايض دارفور يف
العام  ٢٠٠٦مبوجب اتفاقية سالم دارفور التي
نصت من بني جملة أمور أخرى عىل عدم متسك
الذين استولوا عىل األرايض بالقوة إبان األعامل
العدائية بحق االستقرار فيها.
ووفقاً ملكتب الشؤون القانونية التابع
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إمرأة بالقرب من مدينة كتم ،شامل دارفور 8 ،أغسطس  .1102الصورة آللربت غونزاليس فران ،اليوناميد.

عىل الرغم من وجود آليات يف اتفاقية الدوحة للسالم يف دارفور
تتعامل مع قضايا األرايض ،مل توقّع جميع حركات دارفور عليها ما
أ ّدى إىل تعقيد البيئة السياسية يف التعامل مع نزاعات األرايض.
الهروب ،ولذلك فمن املحتمل أن يكون آخرون
قد احتلوا أراضيهم”.
باإلضافة اىل ذلك ،فقد اندلع الرصاع يف بعض
مناطق دارف��ور بني مجموعات قبائل زراعية
مستقرة وأخرى رعوية ،حيث لجأت األخرية اآلن
إىل الزراعة نتيجة لتغيرّ أمناط الحياة .وملعالجة
هذا الوضع ،تستمراليوناميد مبشاركة القادة
املحليني بإجراء حوار بني املجتمعات للوصول إىل

قرارات ودية بشأن تقاسم املوارد واستخادامها.
تبنت  ١٢٨دولة يف لجنة الغذايئ العلمي
التابعة لألمم املتحدة يف  ١١مايو  ٢٠١٢باإلجامع
سياسة لحامية السكان املحليني .حيث دعت
الوثيقة الحكومات إىل أن تكون شفافة بشأن
تعامالت األرايض والتشاور مع املجتمعات
املحلية والدفاع عن حقوق املرأة للحصول عىل
ٍ
أراض وحامية حقوق السكان األصليني الذين

يستخدمون هذه األرايض ،كام شددت الوثيقة
عىل مسؤولية املؤسسات التجارية والرشكات
متعددة الجنسيات يف احرتام حقوق اإلنسان
عندما تنتقل إىل أي منطقة.
يعتمد أهل دارفور رحالً كانوا أو مستقرين
يف كسب عيشهم عىل األرايض ،فهم ال يعتمدون
عىل األرايض فقط يف الحصول عىل الطعام وإمنا
يعتمدون عليها يف الحصول عىل األدوية البلدية
التي يستخدمونها يف العالج .كذلك،ى فإن أهل
دارف��ور يستخدمونها يف بناء منازلهم إلسكان
أرسه��م ،ولهذا السبب ال تزال اإلدارة العليا
لليوناميد تشدد عىل أن تسوية نزاعات األرايض
الحالية وتطوير آليات أكرث كفاء ًة للتعامل مع
هذه النزاعات هي من العوامل األساسية يف
تعزيز السالم الدائم يف املنطقة.
أصداء من دارفور | يوليو ٢٠١٢
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نازحة تعمل يف الزراعة يف معسكر زمزم ٦ ،فرباير ٢٠١٢

إمتالك األراضي في دارفور

بقلم شارون لوكنكا

كانت دارف���ور دول��ة مستقلة يحكمها
السالطني حتى العام  ١٩١٦عندما أطاح
الربيطانيون بآخر سالطينها وهو السلطان
عىل دينار.
تتميز دارفور دون غريها من مناطق
ال��س��ودان األخ���رى مبيزة ف��ري��دة بشأن
القوانني التي تحكم عالقات األرض .ففي
السودان بشكل عام ،تخضع حيازة األرض
وملكيتها للقوانني الوضعية واملبادئ العامة
للرشيعة اإلسالمية يف حاالت عدم توفّر
نصوص قانونية .يعمل دستور السودان
االنتقايل للعام  ٢٠٠٥وقانون املعامالت
املدنية للعام  ١٩٨٤وقانون أصول الحكم
للعام  ١٩٨٣كآليات لتحديد حيازة األرض
وملكيتها يف السودان.
ومبوجب قانون املعامالت املدنية ،فإ ّن
أي أرض مل تس َّجل يف  ٦أبريل  ١٩٧٠تعترب
ملكاً للحكومة ،لذلك فإ ّن أي شخص منح
أرض�اً بواسطة حكومة السودان له حق
قانوين باستخدامها واالنتفاع منها.
ال يزال القانون العريف الذي ط َّوره
سالطني الفور يف دارفور متبعاً يف املحاكم
١٦
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واألجهزة االداري��ة لحكومة دارف��ور ،كام
يطبِّقه زعامء القبائل وحكامء املجتمعات.
يطبِّق الحكامء وزعامء القبائل هذه القوانني
العرفية لفض نزاعات األرايض وايجاد تسوية
مناسبة لها ،وعىل الرغم من أ ّن القوانني
العرفية ليست مكتوبة إال أن الحكامء
وزعامء القبائل يتذكرونها ويعملون بها.
يطبق القانون العريف أو الحواكري يف
دارفورعىل األرايض التي منحها سالطني
دارفور لزعامء القبائل والنبالء ورجال الدين
واملحاربني وغريهم من الذين يعملون يف
خدمة السالطني .ووفقاً للقانون العريف ،فإ ّن
أي قبيلة أو أرسة متتلك أرضاً لها شيخ أو
شخص منتخب يعمل عىل تحصيل اإليرادات
من املزارعني أو من الذين يستخدمون
األرض لرعي ماشيتهم.
أصحاب األرايض يف دارف��ور يحكمون
بالقانون العريف ال��ذي مينعهم من سوء
استغالل ملكيتها .وه��ذا القانون العريف
بالتحديد يسمى قانون دايل وه��و أحد
سالطني الفور وقد وضع ذلك القانون.

عيشهم بفعل تطوير واستغالل املوارد الطبيعية،
أن يحصلوا عىل تعويضات .كام خاطبت االتفاقية
الحقوق التقليدية وأشارت إىل أنه ال ينبغي لفرد
أو مجموعة أف��راد أن يحرموا من أي حقوق
تقليدية أو تاريخية تتعلق بأراضيهم.
عىل الرغم من وج��ود آليات يف اتفاقية
الدوحة للسالم يف دارف��ور تتعامل مع قضايا
األرايض ،مل توقّع جميع حركات دارفور عليها
ما أ ّدى إىل تعقيد البيئة السياسية يف التعامل مع
نزاعات األرايض.
وذكر النازحون يف دارفور أ ّن احتالل األرايض
هو السبب الرئييس الذي حال دون عودتهم إىل
مناطقهم األصلية .ووفقاً لكليامنس بيسيم آسو:
“معظم النازحني الذين يسكنون يف معسكرات
اآلن لرمبا كانوا ميلكون أرايض قبل أن يجربوا عىل

امل��س��اع��دة اإلن��س��ان��ي��ة

فتيات من معسكر أبو شوك للنازحني ،شامل دارفور ،يرقصن ويغنني احتفاالً يف حفل تدشني  ١٠فصول جديدة يف  ٣مدارس يف أبو شوك ،يف  ١٨أبريل .٢٠١٢
بنت الكتيبة الرواندية  ٢٩فصال كجزء من مشاريع األثر الرسيع .تصوير ألربت غونزاليس فاران ،اليوناميد.

الثانية والجمعية العامة تقارير بشأن تنفيذها.
إن الجهة املناط بها محاسبة تنفيذ مشاريع
األثر الرسيع هي اليوناميد والتي تعمل هي
األخرى مع نطاق واسع من الرشكاء من أرسة
األمم املتحدة باإلضافة إىل العمل مع الوكاالت
الوطنية والدولية لتحقيق األهداف املنشودة.
رعت اليوناميد يف دارف��ور وحدها أكرث

من  ٥٠٠م�شروع من مشاريع األث��ر الرسيع
أكملت منها حواىل  ٣٥٠مرشوعاً ،أما .املشاريع
التي مل تكتمل بعد ،فهي إم��ا يف مراحل
االكتامل املختلفة أو يف مرحلة البداية لتنفذ
بواسطة أقسام اليوناميد املختلفة .وتنفذ
جميع املشاريع بإرشاك رجال ونساء وأطفال
املجتمعات الذين يشاركون بفاعلية يف العمل.

وق��ال السيد محمد عمر “نحن حقيقة
نث ِّمن جهود اليوناميد والعاملني بها يف جلبهم
لوسائل الراحة والخدمات ألهلنا ،نحن سعداء
جدا ً ملا يقدمونه من خدمات”.
وي��ق��ول أح��د سكان معسكر أبوشوك
للنازحني يف ال��ف��ارش ،والي��ة ش�مال دارف��ور،
“سوف يعزز تعاون اليوناميد مع السكان
أصداء من دارفور | يوليو ٢٠١٢
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ت��ع��زي��زال��ع�لاق��ات مع
مجتمعات دارفور
إدارة اليوناميد تقود البعثة إىل املزيد من مشاريع األثر
الرسيع التي تركز عىل تقديم املساعدات اإلنسانية يف أنحاء
دارفور كوسيلة لتسهيل اإلنعاش والتنمية يف املنطقة.
بقلم عبدالله شعيبو

يف

مسعى لها لتنشيط تفويض العملية
ً
املشرتكة لالتحاد األفريقي واألمم املتحدة
يف دارفور (اليوناميد) ،قامت البعثة يف ديسمرب
العام  ٢٠١١بإعادة هيكلة برنامج مشاريع األثر
الرسيع .يتكون الربنامج الجديد من ست ()٦
أولويات هي :الصحة واإلنعاش املبكر وكسب
العيش ،ومتكني السكان املحرومني وحامية
البيئة والتعليم واملياه والرصف الصحي.
تعد مشاريع األثر الرسيع جزءا من تركيز
اليوناميد عىل اإلنعاش املبكر والتنمية وتهدف
اىل دعم املبادرات املوجهة نحو جوانب الحياة
األساسية ،لذلك صممت مشاريع األثر الرسيع
ملعالجة جذور املشاكل التي أدت إىل الوضع
الراهن يف دارفور.
وق��ال زراب إل��زاروف مسؤول الشؤون
اإلن��س��ان��ي��ة باليوناميد “يحتاج السكان
امل��ت�ضررون من األزمة(يف دارفو) إىل دعم
ينقذوا به حياتهم” .حيث تعرضت مجتمعاتهم
ومؤسساتهم ومعاشهم للدمار والضعف ،لذا
يعمل برنامج اإلنعاش عىل استعادة الخدمات
وسبل كسب العيش.
ووصف السيد إبراهيم غمباري املمثل
الخاص املشرتك لليوناميد يف االجتامع العام
ال��ذي عقده مؤخرا ً يف الفارش ،والي��ة شامل
دارف��ور ،مشاريع األثر الرسيع بأنّها مشاريع
أساسية لدعم توجه اليوناميد الرامي إىل
١٨
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وفض الرصاع واملصالحة
التكامل االجتامعي ّ
التي تساهم ب��دوره��ا يف عملية السالم يف
دارفور.
ولعبت السيدة عايشتو منداودو سليامن،
نائب املمثل الخاص املشرتك لليوناميد للشؤون
السياسية ورئيسة لجنة مشاريع األثر الرسيع
دورا ً بارزا ً يف إكامل هذه املشاريع وجعلها ترى
النور .حيث افتتحت السيدة منداودو يف شهر
فرباير من العام  ٩ ،٢٠١٢مشاريع تنمية يف
منطقة كوما قرضايات بوالية شامل دارفور.
وتعترب كوما قرضايات تجمعاً لـ  ١١قرية يبلغ
عدد سكانها أكرث من  ٤آالف نسمة عادوا
إىل القرية العام  ٢٠٠٩بعد أن رشدوا بسبب
الرصاع.
وقالت السيدة منداودو يف خطابها الذي
ألقته أم��ام مجتمع املنطقة مبناسبة افتتاح
مشاريع األثر الرسيع بها “إن اليوناميد ملتزمة
بتقديم املساعدة ملجتمعات مثل مجتمع كوما
قرضايات ليتمكنوا من بناء واستعادة حياتهم
من جديد” .وأردفت قائلة “ستستمراليوناميد
بدعم جهودكم الرامية إىل تعزيز السالم يف
مجتمعاتكم”.
و تقدم اليوناميد ألي مرشوع تسهيالت
تقدر ب��ـ ٢٥أل��ف دوالر ،تعطى مبارشة إىل
املنظمة غري الحكومية التي تعمل مع اليوناميد
واملجتمع إلكامل املرشوع .ويف أحد مشاريع

بناء كوما قرضايات ،وفَّ��ر األه��اىل األي��دي
العاملة و ٣٦ألف طوبة ،بينام وفرت اليوناميد
األسمنت واألدوات باإلضافة إىل الدعم
الذي قدمته عرب الفرقة السنغالية والقوات
الرواندية.
تقوم البعثة بتمويل مثل هذه املشاريع
ومن ثم تقدم ملجلس األمن الدويل واللجنة
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مشاريع األثر السريع منذ العام ٢٠٠٧
بقلم عبدالله شعيبو
تعمل اليوناميد منذ بداية مشاريع األثر
الرسيع يف دارفور جنباً إىل جنب مع املجتمع
واملنظامت غري الحكومية ملعالجة القضايا
األساسية التي أدت إىل الرصاع يف دارفور
وتوفريالسبل لتحسني الظروف املعيشية
ألهل املنطقة.
تفصل عدد مشاريع األثر الرسيع التي
و َّ
أقيمت يف دارفور منذ العام  ٢٠٠٧كاآليت:
 ١٤٧مرشوعاً يف مجال التعليم ٣٢ ،مرشوعاً
يف مجال الصحة ٤٦ ،مرشوعاً يف مجال املياه
والرصف الصحي ٢٧ ،مرشوعاً يف مجال متكني
املرأة و ٢٥مرشوعاً يف مجال تنمية املجتمع،
باإلضافة إىل استضافة مشاريع يف اإلنعاش
املبكر والبيئة والزراعة.
أما املشاريع التي نفِّذت يف دارفور فهي
تتمثل بتشييد الفصول الدراسية واملرافق

عىل وجه الخصوص حيث قالوا إ ّن هناك صلة
دم تربط بينهم.
ويف وقت مبكر من هذا العام ،قدمت قوات
الكتيبة الرواندية  ٢٣مساعدة للمجتمع املحيل
لبناء مدرسة مفروشة بالكامل .وكان الهدف
منها دعم التنمية املستدامة يف قريبة “تربا”
التي تقع عىل بضع كيلومرتات جنوب الفارش،
والية شامل دارفور .وقد عبرَّ سكان القرية عن
شكرهم وامتنانهم للقوات ملا يعتربونه اإلنجاز
الكبري الذي سوف يكون له أثر دائم.
وتستم ّر بعض مكونات اليوناميد العسكرية
مبشاركتها ألهل دارفور وتساعد يف تنفيذ الكثري

من مشاريع األثرالرسيع .كام إفتتح الفريق،
باتريك نيامفوما ،قائد قوات اليوناميد يف والية
شامل دارفور الكثري من املشاريع املامثلة يف
أبريل .٢٠١٢
وقال قائد القوات “إن اليوناميد ملتزمة
بتحقيق السالم الدائم يف دارفور وإن االستثامر
يف التعليم هو استثامر يف جيل املستقبل”
مطمئناً سكان املعسكر بأ ّن اليوناميد ستستمر
يف دعمها للمجتمعات .باإلضافة إىل عمله يف
مشاريع األثر الرسيع ،استمر املك ِّون العسكري
يف تسهيل تنفيذ الربتوكول األمني عرب تنظيم
دوريات روتينية وتدابري أمنية أخرى لضامن
حامية املدنيني وتسهيل وصول وكاالت األمم
املتحدة واملنظامت اإلنسانية لتقديم املساعدة
للمحتاجني.
وقامت اليوناميد بالتعاون مع شبكة الفارش
للتنمية الريفية وهي منظمة غري حكومية ببناء
مرسح وقاعة اجتامعات لألساتذة مبدرسة أم
إميان األساسية بنات .وقد صممت املبادرة
لتعزيز تعليم األطفال تحسني فهم األدب من

املدرسية األخ��رى وإنشاء مضخات املياه
واآلبار للمساعدة يف ري األرايض الزراعية
ومتكني السكان املحليني من الحصول عىل
مياه ال�شرب وبناء مرافق للتخلص من
القاممة ومرافق إلدارة ال�صرف الصحي
لضامن النظافة وتحسني البيئة لظروف
معيشية أفضل.
ومل يُستثنى النساء والرحل من برنامج
مشاريع األثر الرسيعل ،حيث نفِّذت عدة
مشاريع لتمكني املرأة ونظمت سلسلة من
ورش العمل اليجاد حلول جذرية ملشاكل
الرحل يف دارفور .وقد لخص الزعيم القبيل
محمد حامد فوائد املشاريع يف اآليت :عملت
هذه املشاريع حقيق ًة عىل إحداث نقلة يف
مجتمعاتنا ن ينصب اآلن تركيزنا عىل التنمية
لنحسن حياتنا ونعيش يف سالم ووئام.

خالل األداء املرسحي .قامت اليوناميد ايضا،
بالتعاون مع وزي��ر الرتبية والتعليم بوالية
شامل دارفور ،بتزويد الفارش مبركز لتدريب
الحاسوب ألساتذة وطالب املرحلة الثانوية.
كام ميكن أن يستوعب املركز  ١٠٠آخرين،
وقامت اليوناميد بتوفري  ٢٨جهاز حاسوب
وشاشة وكاشفة ضوئية وأثاث.
عالوة عىل ذلك ،رعت اليوناميد يف شهر
مارس  ٢من مشاريع األثر الرسيع يف مدينة
مكجر بوالية غرب دارفور لتوفري فرص العمل
ملجتمعات املنطقة .بلغت التكلفة اإلجاملية
لهذه املشاريع حواىل  ٥٠ألف دوالر ،وهي
تشمل البناء والزراعة والتدريب وأرشفت
عىل تنفيذها الكتيبة التايالندية التي أظهرت
خربة عملية عالية يف تنظيم مثل هذا التدريب
للمجتمع املحيل داخ��ل مكجر وحولها .كام
أكملت الكتيبة التايالندية بنجاح بناء مرشوع
مياه الرشب وقامت بإعادة تأهيل جرس مكجر
الرئييس.
ووفقاً ألحدث إحصاء أجراه برنامج الغذاء
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املحليني عملية السالم ويساعدهم عىل إعادة
التفكري يف التنمية ب��دالً عن الرصاع .أما
الناشطة الدارفورية نفيسة محمد إسامعيل
فهي تقول “إنني سعيدة بتنفيذ اليوناميد
لربامج التنمية لرفع مستوى معيشة النازحني
عالوة عىل مجتمعات دارفور .وأردفت قائل ًة
“حقاً إنّ��ه عمل يثلج الصدر ويستحق منا
اإلشادة والثناء”.
وقطع مك ِّون اليوناميد العسكري باعتباره
أحد العوامل املساعدة ملشاريع األثر الرسيع
يف دارفور شوطاً بعيدا ً يف مجال تفويا البعثة
الرئييس الخاص بالحامية للرتكيزعىل النشاطات
٢٠
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عىل الرغم من غياب اتفاقية سالم شامل يف دارفور ،هناك
اعرتاف متزايد وسط املنظامت اإلنسانية بالحاجة إىل زيادة
عدد نشاطات اإلنعاش والتنمية التي تدعم مبارشة إيجاد
حلول دامئة للنازحني
اإلنسانية دعامً للمجتمعات املحلية .وشملت
هذه النشاطات تحسني املدارس ورصف الطرق
وبناء الجسور وإزال��ة الذخائر غرياملنفجرة
وحفر آبار املاء (الدوانيك) وتدريب السكان
املحليني عىل تقنيات جديدة للزراعة والبناء.
وقد عملت قوات حفظ السالم التابعة

لليوناميد اعتبارا ً من  ٢٠١١وحتى اآلن عىل
جملة  ٢٣مرشوعاً .ويف  ١٨أبريل ،٢٠١٢
إحتفلت الكتيبة الرواندية  ٢٩باكتامل فصول
دراسية يف معسكر أبو شوك للنازحني .وعب
سكان املعسكر خالل االحتفال عن شكرهم
لليوناميد عام ًة ولقوات حفظ السالم الرواندية

وج�����ه�����ة ن��ظ��ر
خطــوة في االجتاه الصحيح
في مجال حقوق اإلنسان
تعترب وحدة حامية األرسة والطفل وهي الوحدة الرشطية األوىل من نوعها يف اإلقليم،
مثاالً عىل قدرة التنظيم عىل توفري سبل االنتصاف لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان
ٍ
تنصب جهود منظامت متعددة عىل ٍ
مشرتك.
هدف
عندما
ّ
إعداد كريستيان س .ميكاال

إنّ

جهود اليوناميد واملنارصة الدؤوبة من
املجتمع الدويل قد أسفرت عن إنشاء أول
وحدة لحامية األرسة والطفل يف دارفور ،وهي
عبارة عن نشاط رشطي قائم عىل مراعاة الفروق
بني الجنسني وصديق للمرأة يسعى ملعالجة
الحاالت املتعلقة بالنساء واألطفال.
ع��اد ًة ما يكون النازحون داخلياً ،ال سيام
النساء واألط��ف��ال منهم ،عرضة النتهاكات
حقوق اإلنسان يف مناطق الرصاعات .وقد ك ّرس
املجتمع الدويل الكثري من الجهد لوضع القوانني
واالتفاقيات الخاصة بحامية هؤالء .وعىل الرغم
ظل ارتكاب الفظائع ضد
من هذه الجهودّ ،
األطفال والعنف ضد النساء مستم ّرا ً يف مختلف
أرجاء املعمورة.
وأح��د التح ّديات التي يواجهها ضحايا
انتهاكات حقوق اإلنسان يتمثّل بغياب ات ّخاذ
اإلجراء من قبل وكاالت إنفاذ القانون .م تساهم
الكثري من العوامل يف خلق هذا الوضع ،مبا يف
ذلك املهارات الفنية املحدودة لدى أفراد هذه
الوكاالت وانعدام املعدات الكافية لالستجابة
ملحنة الضحايا واملع ّدل العايل لتس ُّيب املسؤولني
ممن يرتكون مواقع العمل قبل أن يُصبحوا
قادرين عىل استخدام معارفهم املكتسبة.
يف دارفور ،ما زالت البالغات عن ارتكاب
العنف القائم عىل نوع الجنس يف استمرار عىل
الرغم من التقدم املحرز يف جانب التّحول من
مرحلة الرصاع نحو مرحلة اإلنعاش والتنمية.
ففي هذه املرحلة االنتقالية ،وكأولوية أساسية يف
تفويضها يف حامية املدنيني ،تعكف بعثة االتحاد
األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور (اليوناميد)

عىل تقديم الدعم لحكومة السودان يف سعيها
للقضاء عىل العنف املامرس ضد النساء واألطفال.
إ ّن جهود اليوناميد واملنارصة الدؤوبة من
املجتمع الدويل قد أسفرت عن إنشاء أول وحدة
لحامية األرسة والطفل يف دارف��ور ،وهي عبارة
عن نشاط رشطي قائم عىل مراعاة الفروق بني
الجنسني وصديق للمرأة يسعى ملعالجة الحاالت
املتعلقة بالنساء واألطفال وقد ت ّم افتتاح أول
وحدة لحامية األرسة والطفل يف مدينة الجنينة
بغرب دارف���ور يف العام  ٢٠٠٨وق��د أنشأتها
حكومة السودان بدعم من اليوناميد وصندوق
األم��م املتحدة للطفولة .ومنذ  ٢٠٠٨أضحت
وح��دة حامية األرسة والطفل منربا ً لألنشطة
املشرتكة بني اليوناميد ووكاالت األمم املتحدة
والرشطة السودانية .وقد ع ّينت الوحدة مرشدات
اجتامعيات ولديها ضباط مدربون تدريباً محددا ً
إلجراء التحقيقات والتعامل مع القضايا الحساسة.
وتعتمد الوحدة عىل اسرتاتيجية برنامجية توفر
الحصول املبارش عىل الخدمات الطبية والتعويض
القانوين للضحايا .إ ّن ضباط وحدة حامية األرسة
والطفل ال يرتدوين زي الرشطة عىل نح ٍو منتظم
وبدالً من ذلك فإنّهم يف كثري من األحيان يف املالبس
املدنية وذلك إلضفاء املزيد من االنفتاح والصداقة
تجاه الوحدة .وبعيدا ً عن الشكلية والروتني،
ال ينحرص نشاط الوحدة يف التكريس لرسالتها
فحسب وإمنا يشمل كذلك التوسع يف عدد العاملني
فيها ويف مجال املهارات .ويخضع يف الوقت الحايل
عدد من املرشدات االجتامعيات للتدريب لتوفري
الدعم النفيس للضحايا ،كام أ ّن مساعدات ضباط
التحقيق الثالث يخضعن حالياً لتدريب خاص.

أما الخطط الخاصة بالتوسع اإلضايف فتشتمل
عىل فتح أربعة مكاتب جديدة لتقديم الدعم يف
محليات مختلفة وتحديدا ً فورو برنقا وهابيال
وكلبس وجبل م��ون ،يف إط��ار محاول ٍة لنقل
خدمات الوحدة إىل سكان الريف .ويف الوقت
نفسه يعمل قسم حقوق اإلنسان باليوناميد
بشكل وثيق مع وحدة حامية األرسة والطفل
وقد نظّم القسم ورش عمل غطّت طائفة من
املوضوعات تراوحت ما بني حقوق ما قبل
املحاكمة ومعاملة املحتجزين ومبادئ يف مجال
قضاء األحداث وتقنيات الرصد والتوثيق.
هناك الكثري مماّ يجب فعله .وقد بدأت
الوحدة تكتسب تدريجياً ثقة أهل الجنينة
وب��دأت تس ّجل ع��ددا ً متزايدا ً من الشكاوى
متهيدا ً للتحقيق واتّخاذ اإلجراءات الالزمة .ومع
استمرار وحدة حامية األرسة والطفل يف التط ّور
يف قدراتها يف معالجة بعض حاالت العنف القائم
عىل نوع الجنس والعنف املامرس ضد األطفال،
وال س ّيام يف مجال قدرتها عىل خلق بيئة منفتحة
تتسم بالثقة وتش ّجع اإلقبال عىل اإلبالغ ،أخذت
تتحول بوترية رسيعة إىل قصة ناجحة يف مجال
حقوق اإلنسان وبناء القدرات واملؤسسات .إ ّن
تجربة وحدة حامية األرسة والطفل تدل عىل ما
ميكن تحقيقه عندما تركز منظامت متعددة عىل
هدف مشرتك.
يعمل كريستيان س .ميكاال مع اليوناميد يف ،مدينة
الجنينة بغرب دارف��ور ،رئيسا للفريق اإلقليمي
لحقوق اإلنسان القطاع الغريب .ميكن اإلتصال به عرب
بريده األلكرتوين mikalac@un.org
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نائب املمثل الخاص املشرتك لليوناميد للشؤون السياسية السيدة عايشتو منداودو سليامن مع أهل فروق ،شامل دارفور ،بالقرب من العيادة الجديدة التي
ترعاها اليوناميد .م ّولت مشاريع األثر الرسيع كذك بناء  3مدارس جديدة يف املنطقة .تصوير ألربت غونزاليس فاران ،اليوناميد.

العاملي ومنظمة الهجرة الدولية ،فقد تبني
أ ّن ح��وايل ١٫٧مليون من النازحني يسكنون
يف مختلف املعسكرات يف أنحاء دارفور ،وإ ّن
الكثري من هؤالء النازحني قد استفادوا من
برنامج مشاريع األث��ر الرسيع ال��ذي تقدمه
اليوناميد .وتهدف هذه املساعدات اإلنسانية
اىل تعزيز االعتامد عىل الذات ومتهيد الطريق
ملزيد من التوسع يف نشاطات اإلنعاش.
ووفقاً ملا أوردته املفوضية السامية لالجئني،
فإ ّن عدد النازحني والالجئني الذين عادوا إىل
دارفور يف العام  ٢٠١١قد بلغ  ١٤٠ألف نازح
والجئ .ويشمل هذا العدد  ٣١ألف الجئ
عادوا من تشاد ممن كانوا يقيمون بطريقة
غري رسمية عىل الحدود التشادية السودانية،
و  ١٠٩آالف نازح.
ينقسم النازحون عىل النحو التايل ٤٣ :ألف
٢٢
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“اليوناميد ملتزمة مبساعدة مجتمعات كمجتمع كوما
قرضايات يف إعادة البناء واالنطالق يف بداية جديدة”
عايشتو منداودو سليامن
نازح عادوا إىل والية غرب دارفور ٥٢ ،ألف
نازح عادوا إىل والية جنوب دارفور ١٦ ،ألف
نازح عادوا إىل والية شامل دارفور.
وعىل الرغم من غياب اتفاقية سالم شامل
يف دارفور هناك اعرتاف متزايد وسط املنظامت
اإلنسانية بالحاجة إىل زي��ادة عدد نشاطات
اإلنعاش والتنمية التي تدعم مبارشة إيجاد حلول
دامئة للنازحني .ومن جانبها ،تؤكّد قيادة اليوناميد
عىل أ ّن اليوناميد ستبذل ما يف وسعها لتحسني

الخدمات األساسية لجعل العودة مستدامة.
وقالت السيدة عايشتو سليامن نائب
املمثل الخاص املشرتك للشؤون السياسية يف
خطاب لها ألقته مؤخرا ً مبناسبة افتتاح الكثري
من مشاريع األثر الرسيع يف والية شامل دارفور
“أؤكد لكم أنّني سأسعى بثبات إليجاد وسائل
إضافية ملساعدة املجتمع الدارفوري” .وأردفت
قائلة “جميع جهودنا اآلن ترتكز وتتطلع إىل
السالم النهايئ لجميع أهل دارفور”.

شيوخ معسكر مورين بالقرب من الجنينة بغرب دارفور ٢٢ ،أغسطس  .٢٠١٠تصوير ألربت غونزاليس فاران ،اليوناميد.

بقرار لجنة األجاويد ويقبلون به عن طيب خاطرٍ.
عالو ًة عىل ذلك ،وبحسب رأي السيد يعقوب،
إ ّن اآلليات التقليدية لحل النزاعات أضحت
ذات صلة بصورة خاصة يف املناطق النائية حيث
يوجد فراغ يف النظام القضايئ وسيادة القانون.
ويوضح السيد يعقوب أنّه وبالرغم من املزايا
البادية آلليات العدالة التقليدية هذه التي

العاملية يف الخرطوم ،فشل الجودية يف معالجة
املشاكل الراهنة يف دارفور إىل الواقع املتح ّول
لدور األجاويد يف تسوية النزاعات بطريقة غري
محايدة .ويحاجج النقاد بأ ّن األجاويد أخذوا
يتح ّولون إىل آلية تخدم مصالح السلطات الحاكمة
بدالً من خدمة الشعب .إ ّن هذا التحول أو حتى
مجرد االعتقاد به قد كلّف الجودية ومكانتها

تعترب الجودية واألجاويد من بني أفضل الوسائل وأكرثها فائدة
ا فعالية يف القضاء عىل الخالفات والعداوات وبث الطأمنينة
والسالم بني الناس.
عبد الرحمــــن يعقوب
تفرقها عن املحاكم الحكومية ،ال يت ّم االلتزام كإطار ذات مصداقي ٍة ونفو ٍذ لحل النزاعات يف
ببعض ق��رارات األجاويد ما يؤدي إىل انهيار املجتمع مثناً .يقول عبد الوهاب موىس عيل ،من
النهاية السلمية للنزاع .وما يزيد املسألة تعقيدا ً قسم الشؤون السياسية باليوناميد“ :إ ّن الرصاع
حقيقة أ ّن رشائح معينة يف املجتمع الدارفوري املتصاعد يف دارفور أ ّدى إىل تحلّل نظام اإلدارة
أخذت تسري ضد األعراف االجتامعية مام أ ّدى األهلية املوروثة التي تتسم بالسالسة” .وأوضح
إىل إضعاف سلطة الهياكل املدنية التقليدية .السيد عيل أ ّن التدهور الذي أصاب نظام اإلدارة
ويعزو األكادمييون من أمثال الدكتور يوسف األهلية أعطى للسلطات فرصة للعب دور أكرب
خميس أبو ف��ارس ،األستاذ بجامعة أفريقيا يف توجيه سري إجراءات مجالس الجودية.

وعىل الرغم من هذه السلبيات ،يرى السيد
يعقوب أ ّن الجودية رمبا ما زالت تشكل آلية
ميكن تطبييقها يف تسوية الخالفات األرسية أو
القبلية يف دارف��ور ،ال سيام يف املناطق النائية
التي ال يتوفر فيها وصول سهل إىل نظام املحاكم
الحكومية.
إعتمد أهل دارفور عىل مدى سنوات عديدة
عىل نظام الجودية كآلية لحل النزاعات بني
األطراف وأعضاء اأرسة الواحدة واملجموعات
والقبائل .ويف حني أ ّن مكانة الجودية كآلية
لحل النزاعات وإح�لال العدالة قد أصبحت
موضع ّ
شك يف اآلونة األخرية ،يرى الكثري من
الدارفوريني هذا اإلطار عىل أنّه أكرث الوسائل
فعالية يف حياكة النسيج املتنوع للمجتمعات
الدارفورية.
ويعكف موظفو قسم الشؤون املدنية
باليوناميد عىل التخطيط إلقامة املزيد من
ورش العمل الخاصة بحل الرصاعات يف مختلف
أرجاء دارفور بهدف تعزيز قدرات املجتمعات
الدارفورية يف مجال حل القضايا .وتقول آنا
ماريا فالرييو ،املوظفة يف قسم الشؤون املدنية
باليوناميد“ :سنعمل عىل زيادة قدرات قيادات
لحل
اإلدارة األهلية عىل تطبيق نظام الجودية ّ
النزاعات بني املجتمعات”.
أصداء من دارفور | يوليو ٢٠١٢

٢٥

ش��������ؤون م��دن��ي��ة
إعادة تنشيط آليات العدالة التقليدية
بدأت اآلليات التقليدية لحل النزاعات تعود يف املناطق النائية الواقعة
خارج نطاق النظام القضايئ الحكومي يف مختلف أنحاء دارفور.

بقلم عامد الدين رجال

يعمل

ممثلو بعثة االت��ح��اد األفريقي
واألم��م املتحدة يف دارف��ور ،من
خالل سلسلة من االجتامعات مع املجتمعات
املحلية عىل إع��ادة تنشيط آليات دارف��ور
التقليدية لحل النزاعات ،وهموبذلك يساعدون
أهل دارف��ور عىل حل مشاكلهم بطريقة أكرث
كفاءة مماّ لو لجأوا إىل نظام املحاكم.
ٍ
سنوات عرفت دارف��ور مثلها
وعىل مدى
مثل أجزا ٍء أخرى من السودان أنظمة الجودية
واألج��اوي��د كآليات اجتامعية مرتابطة لحل
النزاعات التي تنشأ بني املجتمعات .ويف حني أنه
ينظر إىل مثل هذه اآلليات يف الوقت الحارض
من قبل الخرباء القانونيني عىل أنها عاجزة عن
تسوية أنوا ٍع محددة من الخالفات بكفاءة إالّ أ ّن
حواىل ألف شخص يف مختلف أنحاء دارفور قد
شاركوا يف اآلونة األخرية يف سلسة من الورش
التي سلّطت الضوء عىل مكامن القوة يف هذه
االسرتاتيجيات التقليدية.
وقد تلقى املشاركون يف هذه الورش تدريباً
مل ينحرص عىل خلفية وأهمية ومنهجية نظامي
الجودية واألجاويد فحسب وإمنا اشتمل كذلك
عىل مهارات االتصال والتفاوض .يقول آدم
إسامعيل أبكر ،أحد شيوخ معسكر األردمتا
للنازحني بغرب دارفور“ :إ ّن مثل هذه الورش
من شأنه أن يساعد يف رف��ع مستوى وعي
املجتمع حول أهمية الوسائل التقليدية يف حل
الرصاعات والتسهيل يف تسوية النزاعات”.
وكلمة الجودية مصطلح س��وداين يشري
إىل اإلطار الذي تتم فيه تسوية الخالفات عرب
مؤسسات محلية بدالً من تسويتها عرب محاكم
الدولة.واألجاويد إذا ً مجموعة من األشخاص
الذين يقومون ب��دور الوسطاء بني األط��راف
املتحاربة أو املتنازعة .وتضم مجموعة األجاويد
٢٤
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رجل من معسكر كساب للنازحني مبدينة كتم بشامل دارفور حيث يعيش أكرث من  ٢٥ألف نازح.

يف صفوفها أشخاصاً يتمتعون مبكانة اجتامعية
مرموقة ويتوقع منهم أن يتعاملوا مع أي حالة
نزا ٍع بحيادية .وعاد ًة ما تك ّن املجتمعات للجنة
األجاويد قدرا ً كبريا ً من االحرتام .يقول السيد
عبد الرحمن يعقوب ،رئيس النيابة بشامل
دارفور“ :تعترب الجودية واألجاويد من بني
أفضل الوسائل وأكرثها فائدة وأعظمها فعالية

يف القضاء عىل الخالفات وال��ع��داوات وبث
الطأمنينة والسالم بني الناس” .وقد أوضح السيد
رئيس النيابة أ ّن هذه اآلليات التقليدية ميكن
أن تكون أكرث كفاءة واستجابة للوقت من نظام
املحاكم.
ويشري السيد يعقوب إىل أ ّن امل ّدعني وامل ّدعى
عليهم يف نظام الجودية عاد ًة ما يكونون راضني

رؤية النساء يف أرسيت وهن يقمن بأعامل فنية
وتلوينات ما كون لدي ميال وتذوقا للفنونن.
وبالنسبة إىل التعلم ،فقد اعتمدت أوالً
عىل املوهبة الطبيعية ثم الرغبة األكيدة يف
تطوير مهارايت الفنية .إضافة إىل هذا فقد كان
للتعليم األكادميي دور كبري يف صقل مهارايت.
درست التصميم الصناعي بجامعة السودان
للعلوم والتكنولوجيا ،حي .تعلمت هناك مبادئ
التلوين والرسم الهنديس .درست أيضاًي ترشيح
الجسم البرشي بكلية الطب ،النجارة والحدادة
بكلية الهندسة ،ي التوضيب بكلية التجارة.
لهذه العلوم كلّها صلة بالفن ،وقد أسهمت
كثريا ً يف حذقي للمهارات املطلوبة للعمل
عىل مختلف أنواع املواد ،مبا يف ذلك األقمشة
واملالبس.
أصداء من دارفور :كم من الوقت استغرق
اإلعداد لهذا املعرض ،وماهو أكرب تحد واجهك؟

سلوى :إستغرق األم��ر ما يقارب الستة
أشهر .إدارة الوقت كانت أكرب التحديات التي
واجهتني ،فقد وضعتني تحت ضغط رهيب
إذ لدي أيضاً مسؤوليات إداري��ة وأكادميية
بجامعة الفارش باإلضافة اللتزامايت تجاه أرسيت
ومجتمعي.
أصداء من دارفور :وما وجه االختالف بني
هذا املعرض ومعرضك األول؟
سلوى :نظمت املعرض األول يف مايو ٢٠١١
وحوى  ٤٢ثوباً ت ّم عرضها من خالل عرضات
أزياء .أ ّما يف هذا املعرض فقد قدمت  ٥٢ثوبا
بتصاميم جديدة ،عرضتها عىل الجدران ومن
خالل متاثيل عرض املالبسن .أيضاً فإ ّن املعرض
األول دام لساعات فقط بينام استمر هذا
املعرض لسبعة أيام ما وفر فرصة طيبة لعدد
أكرب من الزوار ملشاهدة املجموعة املختارة من
الثياب.

أص��داء من دارفور :قدمت تصميامت
تقليدية وأخ��رى معارصة .ما هي النوعية
املفضلة للمرأة يف دارفور؟
كل التصميامت النساء
سلوى :لقد أعجبت ّ
اللوايت زرن املعرض ،ألنني مزجت بني النوعني
التقليدي واملعارص باستخدام أقمشة مزينة
بأكسسوارات وألوان ومناذج مختلفة.
أص��داء من دارفور :هل تختلف الثياب
باختالف مناطق السودان من حيث التصميم
وطريقة اللبس؟
سلوى :ال ،الثوب هو العنرص الوحيد يف
ثقافتنا الذي تجمع عليه جميع نساء السودان،
يف جميع الواليات وجميع القبائل ،وعىل جميع
املستويات ومختلف األعامر.
أصداء من دارفور :ولكن الثوب السوداين
يختلف عن الزي اإلسالمي الذي ترتديهعالنساء
يف ال��دول العربية ،أليس كذلك؟ فام هي

سيدة سودانية ترتدي ثوبا تقليديا من قامش الشيفون مرصعا بقطع براقة تسمى محليا لكليرت واللكريستال .الثوب من تصميم الدكتورة سلوى مختار صالح
تصوير كريك كرويكر ،اليوناميد.
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ث�����ق�����اف�����ة

املصممة الدكتورة سلوى مختار صالح وهي تستخدم حلقة خشبية تسمى الطار لشد القامش أثناء الرسم والتلوين .تستخدم الدكتورة سلوى الوان خاصة
بالقامش .تصوير ألربت غونزاليس فاران ،اليوناميد.

مختلف أنواع التصميامت الحديثة والقدمية
التي نفذتها الدكتورة سلوى.
إضافة إىل كونها مصممة فإ ّن الدكتورة
سلوى أكادميية متخصصة حاصلة عىل املاجستري
يف اإلعالم الرتبوي ودكتوراه يف التطوير الرتبوي.
تحارض الدكتورة سلوى بجامعة الفارش منذ العام
 ،١٩٩٥وهي شخصية مرموقة يف مدينتها األم،
يف معرض للثوب السوداين استمر لسبعة أيام بالفارش ،حارضة الفارش ،ولديها صالت قوية بأهلها ومجتمعها.
أجرت أصداء من دارفور حوارا ً مع الكتورة
والية شامل دارفور ،عرضت هذه املصممة املحلية أعاملها التي
سلوى حول معرضها ،وهو الثاين من نوعه ،حول
العوامل الثقافية واالجتامعية التي أسهمت يف
تأثرت مبا هو تقليدي وما هو معارص يف األزياء السودانية.
تكوين الثوب السوداين بشكله املعارص.
أجرت اللقاء آالءي مياحـي
أصداء من دارفور :هال أخربتنا عن بدايتك
ِ
تعلمت
يف تصميم الثياب السودانية وكيف
مصممة األزي���اء الدارفورية خالل شهر مايو املنرصم عرضت من خالله تلوين األقمشة؟
سلوى :يعود ذلك لزمن الطفولة ،حيث
سلوى مختار صالح معرضاً  ٥٠ثوباً من أفخم الخامات .وقد متكن زوار
للثوب السوداين باملركز الثقايف مبدينة الفارش املعرض ،الذي دام لسبعة أيام ،من مشاهدة نشأت يف أرسة تعشق الفنون .فقد تعودت عىل

سلوى مختار صالح
وتصميم الثياب السودانية

أقامت
٢٦
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ث�����������ق�����������اف�����������ة
الثوب هو العنرص الوحيد يف ثقافتنا الذي تجمع عليه
جميع نساء السودان ،يف جميع الواليات وجميع القبائل،
وعىل جميع املستويات ومختلف األعامر
العوامل التاريخية أو االجتامعية التي أسهمت
يف تشكيل الثوب املحيل بهذه الكيفية؟
سلوى :إستلهم الثوب ال��س��وداين أصالً
من ال��زي األفريقي يف القران التاسع عرش،
قرابة العام  .١٨٥٨نرى نساء يف بعض الدول
األفريقية ،كموريتانيا وتشاد ونيجرييا ،يلبسن
مثل هذه الثياب ولكنها تختلف من حيث
التصميم واألل��وان من دولة ألخرى باختالف
الثقافات.
أيضاً الثوب السوداين كان يف البداية يصنع

من القطن املصنع محلياً (وتسمى مثل هذه
األقمشة الفردة والقنجة والزراق) ،ولكن
مع م��رور الزمن واسترياد األقمشة الجيدة
من الخارج بدأت النساء باستخدام األقمشة
املستوردة وتفضيلها عىل املصنعة محلياً نظرا ً
لجودتها العالية.
أصداء من دارفور :هىل تالقني التشجيع
من أرستك لالستمرار يف هذا العمل؟
سلوى :نعم .يف الواقع أجد تشجيعاً كبريا ً
من أرسيت ومن املجتمع نفسه .ويوفر يل هذا

التشجيع دعامً معنوياً لالستمرار يف العمل يف
هذا املجال.
أصداء من دارفور :ما الذي تودين تحقيقه
مستقبالً؟
سلوى :أمتنى أن يتوسع مرشوعي الخاص
بتصميم الثوب ال��س��وداين ليشمل تأسيس
مشغل لتدريب النساء عىل هذا العمل ولزيادة
القدرة االنتاجية حتى أمتكن من تصدير الثياب
السودانية للخارج.
أصداء من دارفور :مبا أنّك محارضة بجامعة
الفارش وزوجة وأم ،كيف تدبرين وقتك؟
سلوى :عادة أكمل عميل املكتبي واألكادميي
خالل ساعات العمل بالجامعة ،وأمنح بقية
وقتي ألرسيت ل والعمل الفني وااللتزامات
االجتامعية.

---
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إمرأة سودانية بالثوب التقليدي املصنوع من الشيفون املطرز مبواد
المعة .الثوب من تصميم الدكتورة سلوى مختار صالح .تصوير ألربت
غونزاليس فاران ،اليوناميد
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VOICES OF DARFUR

 شعبة االتصال واإلعالم-إصدار اليوناميد

unamid-publicinformation@un.org :بريد الكتروني
http://unamid.unmissions.org : موقع الكتروني
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