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أصداء من دارفور

عثامن،  شاندي  محمد  القايض  وصل 

يف  اإلنسان  لحقوق  املستقل  الخبري 

شامل  الفارشيف  مدينة  إىل   السودان، 

اليوناميد  أحرزته  الذي  تقدم   مدى  لتقييم  دارفور 

والحكومة السودانية يف مجال حقوق اإلنسان حيث 

يف  واإلنساين  األمني  الوضع  عىل  كذلك  اطالعه  تم 

دارفور، كام إلتقى الحقاً مبمثيل النازحني واملدافعني 

عن حقوق اإلنسان.

ندوة  يف  طالب   300 من  أكرث  شارك 

والتنمية  السالم  نظمها مركز دراسات 

ملناقشة  واليوناميد  الفارش  بجامعة 

قضايا السالم والتنمية.

دان  املتحدة  الواليات  سفري  يختتم 

سميث زيارة استغرقت خمسة ايام 

البعثة.  تسهيلها  قامت  دارفور،  اىل 

والتقى فيها السلطات املحلية وزعامء اإلدارة األهلية 

ومنظامت املجتمع املدين، وممثلني عن وكاالت األمم 

الزيارة رحالت إىل  البعثة. وشملت  وقيادة  املتحدة 

عواصم الواليات الثالث، باإلضافة إىل أماكن أخرى.

تم إيصال حوايل نصف طن من املواد 

الغذائية واإلمدادات الطبية مبا يف ذلك 

السوق  فنجا  الفارشإىل  من  اللقاحات 

بعثة  وقامت  الجو.  طريق  عن  مّرة  جبل  رشق  يف 

مشرتكة بقيادة اليونيسيف ومكتب تنسيق الشؤون 

بتطعيم  واليوناميد  املتحدة  لألمم  التابع  اإلنسانية 

أكرث من 100 طفل دون الخامسة.

زار فريق وكاالت األمم املتحدة بقيادة 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع 

ومفوضية  واليوناميد  املتحدة  لألمم 

قريبة  قرى  دارفور خمسة  األنساين يف شامل  العون 

من شنقل طوباية يف شامل دارفور حيث وجد غالبية 

البيوت قد ُهجرت.

من  اك��رث  بتوزيع  اليوناميد   ب��دأت 

للطالب  املياه  من  ل��رتا   30,000
للجلوس  الصغرية  القرى  من  القادمني 

وزارة  طلب  عىل  وبناء  الثانوية.  الشهادة  إلمتحان 

مياه  اليوناميد  ستوفر  دارف��ور،  شامل  يف  الرتبية 

الرشب لحوايل 12,000 طالب يف مراكز األمتحانات 

والداخليات لفرتة متتد 16يوماً.

فيهم  مبن  شخصا،   600 تلقى حوايل 

يف سجن  والحراس  وأرسهم  السجناء 

شاال اإلتحادي بالفارش، الرعاية الطبية 

بالتعاون  اليوناميد  نظمته  طبي  مخيم  إقامة  خالل 

الوالئية  الصحة  ووزارة  بالوالية  السجون  إدارة  مع 

الصحة  ومنظمة  اإلمن��ايئ  املتحدة  األم��م  وبرنامج 

العاملية،  حيث إمتد عمل املخيم  ليومني وسيُختتم 

الربنامج اليوم.

مع  بالتعاون  اليوناميد،  إحتفلت 

األمم  ووك���االت  املحلية  السلطات 

يف  للمرأة  العاملي  باليوم  املتحدة، 

واليات دارفور الثالث حيث نٌظمت مسريات تضامن 

وفعاليات ثقافية.

املتحدة  األمم  وكاالت  من  فريق  زار 

مدينة  واليوناميد  الحكومة  وممثيل 

لتقييم  دارف���ور  ش��امل  يف  املالحة، 

اللذين  السودانيني  املواطنني  اإلنسانية  اإلحتياجات 

وصلوا إىل املحلية قادمني من ليبيا. حيث فّر هؤالء 

العامل املهاجرون عقب األزمة الراهنة بذلك البلد.

السالم  حفظ  جنود  من  إثنان  ُجرح 

تعرضهام  أثناء  ليوناميد  التابعني 

دارف���ور،  غ��رب  يف  مسلح  لكمني 

حيث كانا عىل وشك الفراغ من مهمة حراسة عندما 

تعرضت سيارتهام إىل إطالق نار من مجهولني يف قرية 

مسرتي الواقعة عىل بعد 54 كيلومرتاً غريب الجنينة.

الخاص  املمثل  غمباري،  إبراهيم  قاد 

بعثة ميدانية إىل قرى جاوا  املشرتك، 

مّرة  جبل  رشق  يف  السوق  وفنجا 

وتحالف  السودانية  املسلحة  للقوات  معقالن  وهام 

التحرير  حركة  من  املٌ��ؤل��ف  املسلحة  الحركات 

عبدالواحد  فصيل  تحريرالسودان  وحركة  والعدالة 

وفصيل مني مناوي عىل الرتتيب.

اوليفر شاسو

الربت كونزالس فاران

سيني كويل

حصاد شهر مارس

محطات هامة
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أصداء من دارفور

مكافحة األلغام

تصوير قسم مكافحة األلغام

التخلص من الذخائر غير المنفجرة  في دارفور
بقلم شارون لوكنكا

اليوناميد ملتزمة بخلق بيئة آمنة 

جعل الرصاع الذي  امتد ألكرث من 7 سنوات معظم 

ومخلفات  بالذخائرغرياملنفجرة  تثقل  دارفور  أنحاء 

القصف  استمرار  وبسبب  الحرب.  متفجرات 

غرياملتفجرة  تستمرالذخائر  الربية،  واملعارك  الجوي 

ومتفجرات مخلفات الحرب يف  تهديد حياة املدنيني، 

كام أنها تعيق   االنتعاش االقتصادي   والتنمية وأثرت 

يف طرق اإلمداد الرئيسية كام تسببت يف إعاقة املرور 

السكان  اآلمن وحركة قوافل اإلغاثة وعرَّضت حياة 

املحليني والنازحني للخطر.  

 
وللحد من الخسائر البرشية، ينضم فريق من مكتب 

زمالئهم  دورية  اىل  لليوناميد  التابع  األلغام  مكافحة 

غري  الذخائر  إعاقة  عدم  من  للتأكد  العسكريني 

املنفجرة  لعملياتهم. وقال فليب روين رئيس مكتب 

نتخلص  ثم  تهديداتها  أماكن  نحدد  ”نحن  الجنينة 

منها”.

لليوناميد  التابعة  األلغام  مكافحة  فرق  تنظم  كذلك 

املنطقة  بتقييم  وتقوم  الطريق  مسوحات عىل طول 

أوتحديد  لتدمريها  املنفجرة  غري  الذخائر  لتحديد 

املناطق الخطرة إلزالتها مستقبالً.

تدمريها  تم  التي  غرياملتفجرة  الذخائر  إجاميل  بلغ 

 2000 طوله  طريق  عىل   ،492 املايض  العام  يف 

أكرث  وهناك  ومنطقة.  قريًة   164 ميرعىل  كيلومرتاً 

وجود  جراء  التلوث  أصابها  ومنطقة  قريًة  من 20 

ذخائر غري متفجرة بها.

األلغام  مكافحة  مكتب  قام  فقد  ذلك،  اىل  باالضافة 

بتوعية ما يقارب 19,500 شخصاً باملخاطر الناجمة 

املناطق  عىل  اآلن  التعرف  وتم  األجهزة.  هذه  عن 

املتأثرة باأللغام يف منطقة سامحة التي تقع عىل طول 

عىل  السودان  دارفوروجنوب  جنوب  بني  الحدود 

ضفاف بحرالعرب/ نهركري.

غريمتفجرة  ذخائر  إزالة  األخرية  اآلونة  يف  وتم    
من منطقة تبعد 20 كيلومرتاً اىل الرشق من شنقل 

توباي يف شامل دارفور، وقد تركت بها هذه الذخائر 

يف أعقاب االشتباكات التي إندلعت يف شهر ديسمب 

2011  بني قوات الحكومة والحركات املتمردة.

لليوناميد  التابع  كذلك تخلص فريق مكافحة األلغام 

يف 5 مارس من صاروخ غري متفجر يف  منطقة مليسة 

التي تبعد 33 كيلومرتاً جنوب رشق كلبس يف غرب 

دارفور.

من  املزيد  بذل  األلغام  يف  مكافحة  مكتب  ويستمر 

ولقوافل  للمدنيني  آمنة  بيئة  توفري  لضامن  الجهود 

اإلغاثة يف املنطقة. وقام فريق ملكافحة األلغام مؤخرا 

لعوتة جنوب رشق  أم  وقرية  كشني  منطقة  بزيارة 

طويلة، والية شامل دارفور لتدمري ذخائرغريمنفجرة 

كيلومرتاً   34 تبعد  التي  كلقيه  جبال  ويف  هناك، 

فريق مكافحة األلغام تابع لليوناميد يقوم بتوعية السكان عن مخاطر الذخائر غري املنفجرة يف دارفور
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أصداء من دارفور

 50 بتحديد  آخر  فريًق  قام   طويلة  رشق   جنوب 

موقعا لذخائر وقنابل غريمتفجرة ثم قام بتدمريها.

املناطق التي تعمل فيها الفرق يف دارفور 

تعمل الفرق يف مناطق العمليات العسكرية  املعروفة 

يف مناطق الرصاع يف دارفور، وقد نرشت هذه الفرق 

بطريقة  اسرتاتيجية لإلستجابة ألي بالغات عن وجود 

وجنوب  شامل  يف  حالياً  تعمل  منفجرة.  غري  ذخائر 

وغرب دارفور يف أعقاب القتال الذي داريف املنطقة. 

وعىل الرغم من أن معظم الطرق الرئيسية يف دارفور 

ال  أنه  إال  املتفجرة،  غري  الذخائر  منها   أٌزيلت   قد 

تزال هناك مناطق تهدد فيها األجهزة حياة املدنيني 

وتؤثرعىل توزيع اإلغاثة وتعيق جهود التنمية.

وأوضح روبيه روبرتس رئيس مكتب مكافحة األلغام 

يف دارفور ”عىل الرغم من مواجهة فرقنا للعديد من 

القيود واألوضاع األمنية يف دارفور إال أنها تستمر يف 

اإلنتشار يف املناطق التي تثري قلقنا للتحقق من وجود 

متفجرات ووضع حد للتهديدات التي تشكلها بحيث 

املتحدة  األمم  وكاالت  ولجميع  لليوناميد  يتسنى 

التوعية  فرق  تقدم  ذاته،  الوقت  يف  بحرية.  التحرك 

من املخاطر محارضات ودورات تدريبية للمجتمعات 

من  كجزء  الثالث  دارفور  واليات  جميع  يف  املتأثرة 

جهودنا ملنع الحوادث املتعلقة بالذخائر غري املنفجرة 

أوالحد منها.

الحوادث التي واجهت الفرق

يف  لليوناميد  التابعة  السالم  حفظ  ق��وات  قامت 

الطفلة  بعالج  مؤخراً  دارفور  جنوب  يف  خورأبييش 

والتي  عاماً   31 العمر  من  البالغة  محمد،  زينات 

متفجرة.  غري  بذخرية  لعبها  أثناء  بجروح  أصيبت 

وأفاد التقرير بأن حالتها مستقرة لكنها التزال تتلقي 

العالج.

وسجل مكتب مكافحة األلغام يف غرب دارفورالعام 

وكانت   باأللغام.  مرتبطة  رئيسية  حوادث   3 املايض 

حوادث   و3  وهبيلة،  مسرتيه  بني  االوىل   الحادثة  

أطفال،  فيها   وجرح  قتل  كلبس  يف  حدثت  أخرى 

يد  وبرتت  أحدهم  مات  أطفال  أربعة  جرح  حيث 

اآلخر وأصيب إثنان آخران بجروح.

مصادر القلق الرئيسية 

ميتد  دارف��ورال��ذي  غرب  يف  الشاميل  الطريق  يظل 

وكلبس  صليعة  بني  وتحديداً  كلبس  اىل  الجنينة  من 

أن  ورد  وقد  الشاغل.  الشغل  مرة  جبل  ومنطقة 

جميع هذه املناطق تعج بالذخائر غري املنفجرة، وقد 

املناطق   تلك  والنهب يف  والقتال  األمن  انعدام  ر   أخَّ

القتال املستمر من  مستوى  إزالتها. ويزيد  عمليات 

املناطق  مراجعة  من  البد  كثرية  ويف حاالت  التلوث 

التي سبق تنظيفها من الذخائر.

 
نشاطات التوعية من املخاطر

لليوناميد  التابع  األلغام  مكافحة  مكتب  ويواصل 

غري  الذخائر  مبخاطر  الوعي  نرش  املحليني  والرشكاء 

السكان  لتوعية  املنطقة  أنحاء  جميع  يف  املنفجرة 

املحليني مبخاطرها وما ينبغي أن يتخذوه من حذر.

تنظيم  يف  األلغام  مكافحة  ف��رق  تستمر  وس��وف 

النشاطات التي تدعم أولويات اليوناميد وذلك لخلق 

بيئة آمنه ومستقرة.

مناطق  جعل  لضامن  نعمل  ”نحن  روي:  وأض��اف 

النازحني مناطق آمنة ومستقرة عند عودتهم اليها”.

األلغام هي ذخائر توضع تحت األرض أوعليها أو بالقرب منها أو بالقرب من منطقة سطحية أخرى 

لتنفجر عىل الشخص أوعىل مقربة منه، أوعند مالمستها لشخص أوسيارة.

الذخائر غري املنفجرة هي سالح عسكري متفجر تم أعداده أوصهره أوتسليحه أوٌجهِّز بشكل آخر 

لالستخدام. فقد تكون قد أطلقت عليها النار أوأسقطت أو أُطلقت أو برمجت لكنها مل تنفجر إما 

بسبب عطل ما  أو ألي سبب آخر. وتختلف الذخائر غري املنفجرة يف حجمها حيث قد يصل وزنها 

اىل اكرث من 200 رطال. وقد تكفي مالمستها للموت.
فريق مكافحة األلغام تابع لليوناميد يقوم بتوعية 

السكان عن املخاطر لطالب مدرسة يف دارفور
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أصداء من دارفور

الِسلِسلة الجبلية الُمثيرة للجدل

بقلم غيومار ساو بوليه وميادة أمبدة

وصول املساعدات اإلنسانية إلى جبل مّرة

أصبحت أحدى املناطق الخصبة والساحرة يف دارفور 

متثل  املعارك.  ألعنف  أيضا مرسحاً  املاىض  العقد  يف 

سلسلة الجبال الربكانية الخامدة املعروفة بجبل مرة، 

والتى يبلغ إرتفاعها أكرثمن 3000 مرت، واحدة من 

الفاكهة  ببساتني  وتشتهر  السودان  يف  القمم  أعىل 

ولكن  السنة.  م��دار  عىل  وُخ��رضة  املياه  وش��الالت 

عىل  للسيطرة  الضاري  القتال  من  الطويلة  السنني 

هذه الجبال  االسرتاتيجية  جعلت من  وصول اإلغاثة 

اإلنسانية إىل آالف املترضرين هناك أمراً صعباً.

ونتيجة  شهور من املحادثات بني املجموعات املتمّردة 

والقوات الحكومية، متكنت اليوناميد ووكاالت األمم 

املتحدة من الوصول إىل مناطق واسعة ىف جبل مّرة 

وتأمني طرق لضامن وصول املساعدات الرضورية إىل 

الجبل.

أفراد من الجيش السوداين يف قرية جاوا، يف رشق جبل مرة، جنوب دارفور 

تصوير الربت كونزالس فاران

املمثل الخاص املشرتك الربوفسور إبراهيم غمباري 

مع القادة املحليني والكبار من السكان يف قرية فنجا 

سوق، رشق جبل مرة

مجتمع 
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تصوير الربت كونزالس فاران

الربوفيسور  املشرتك،  الخاص  املمثل  قاد  مارس،  وىف 

مختلف  ضمت  ميدانية  بعثة  غمبارى،   إبراهيم 

وكاالت العمل اإلنساين إىل كل من  جاوا وفنجا سوق 

ىف رشق جبل مّرة وذلك للقاء أطراف النزاع من كال 

الجانبني  وضامن تعاونهم لتمكني موظفى اإلغاثة من 

الوصول إىل الجبل.

معقل  جاوا وهى  غمبارى هى  أوىل محطات  كانت 

 9 بعد  عىل  تقع  والتى  السودانية  املسلحة  القوات 

وكانت  دارفور.   بغرب  ديربات  غرىب  كيلومرتات 

القرى  بإخالء  تسببت  قد  املستمرة  املواجهات 

املجاورة وهجر السوق وإهامل بساتني الربتقال. وال 

أغلقت  وكذلك  املكان  تغطى  الفارغة  الذخائر  تزال 

املمثل  والتقى  عدة.  لسنوات  والعيادة  املدرسة 

لليونسيف  الخاص املشرتك وبرفقته املدير اإلقليمى 

قادة القوات املسلحة السودانية املحليني وأكد  حياد 

البعثة يف النزاع. 

ويف فنجا سوق الواقعة عىل الحدود بني شامل وغرب 

دارفور والتى تبعد 60 كيلومرتاً جنوب غرب طويلة، 

رحّب أكرث من مئة من السكان املحليني  بالربوفيسور 

الغارات  لوقف  اليوناميد  بتدخل  مطالبني  غمباري 

والخدمات  والصحة  والغذاء  املاء  وتقديم  الجوية 

مع  بالتفاكًر  أيضا  غمباري  وقام  األخرى.  األساسية 

حركة  تضم  التى  املسلحة  الحركات  تحالف  قادة 

مناوى  ومنى  عبدالواحد  وفصيىل  والعدالة  التحرير 

التابعني لجيش تحرير السودان.

الدعم  تقديم  عىل  غمبارى  حّث  القريتني،  كال  وىف 

رشق  ىف  ونشاطاتها  اليوناميد  لدوريات  الكامل 

الجبل لتعزيز حامية البعثة للمدنيني وتسهيل وصول 

املساعدات اإلنسانية.

وأضاف قائالً ” نُريد وقف القتال ونُريد  وصوال آمنا 

وبال قيود لوكاالت اإلغاثة إىل رشق الجبل.” وتعهد 

حرية  تأمني  عىل  والعمل  اليوناميد  بدعم  الطرفان 

الحركة لليوناميد ووكاالت األمم املتحدة واملنظامت 

غري الحكومية األخرى ىف املنطقة.

اليوناميد  أولويات  أهم  ”من  قائالً  غمباري  وأكّد 

األغاثة  لوكاالت  قيود  وبال  آمن  وص��ول  تسهيل 

واملنظامت غري الحكومية إىل مناطق مثل رشق جبل 

اللوجستى  والدعم  األمن  اليوناميد  وستوفر  مّرة. 

الوصول  إىل  تحتاج  حكومية  غري  دولية  منظمة  ألي 

إىل املنطقة .وليك نكون أكرث فاعلية نحتاج إىل تعاون 

املساعدات  لحركة  مجال  لخلق  النزاع  أطراف  كل 

ىف  للمعاناة  مّرة  جبل  أهايل  يرُتك  ال  لىك  اإلنسانية 

خضم الرصاع.

  . األوىل الدفعة  تسليم  تم  إسبوعني،  من  أقل  ويف 

األغذية  من  طن  نصف  من  أكرث  إسقاط  تم  فقد 

مارس   32 اللقاحات ىف  فيها  الطبية مبا  واإلمدادات 

أكرث  اإلغاثة  عامل  ولقح  مرة.  جبل  فنجا برشق  إىل 

وبدأوا  الخامسة  دون  وطفل  حامل  إمرأة  مئة  من 

العمل ببدء تشغيل املرافق الصحية.

بدأ  إليهم،  اإلغاثة  وصول  ومع  أسابيع،  عدة  وبعد 

سكان جبل مرة بإتخاذ خطوات تهدف إىل إعادة بناء 

ببساتينهم  العناية  إىل  للعودة  حياتهم ووضع خطط 

التى هجروها طويالً.

أحد حفظة السالم من القوات النيبالية الخاصة تقوم بدورية يف قرية جاوا

7



أصداء من دارفور

فنانو الخرطوم يبهجون أهل  الفاشر

فنانو الخرطوم يقدمون عروضهم يف ميدان النقعة يف الفارش، شامل دارفور

تصوير االء مياحي

امياناً منهم بأن  ”الفن وهج الحياة”، جاءت مجموعة 

لتقديم  بعيدة  مناطق  من  السودانيني  الفنانيني  من 

ويف  مرة.  ألول  يلتقيهم  جديد  لجمهور  إبداعاتهم 

فنانا   39 قوامها  قافلة  تحركت  مارس   29 يوم 

فنونها ألهل  لتقديم  دارفور  يف  لتحل  الخرطوم  من 

إسم  عليه  اطلق  الذي  الحدث،  هذا  وكان  دارفور. 

”الفن وهج الحياة”، جزأً من املهرجان الثقايف الذي 
نظمه إتحاد الفنانيني السودانيني بدعم من الحكومة 

وإتحادات  املستقله  املحلية  واملبادرات  السودانية 

أصحاب العمل.

شملت رحلة  األيام األربعة  عروضا يف مدينة الفارش، 

مثل  النازحني،  ومبعسكرات  دارف��ور،  شامل  والية 

الثقافية   للقافلة  وانضم  وأبوجا.   شوك  أبو  معسكر 

موسيقيون  شعراء،  األطياف:  مختلف  من  فنانون 

األكروبات  فرقة  جانب  اىل  ومطربون،  وممثلون 

السودانية. 

ابو شوك  معسكر  يف  النازحون  تجمع   الظهر  وعند 

  . املجانية بالعروض  واستمتعوا  الفنانيني  ح��ول 

حفالت  عىل  بالنازحني  الخاص  الربنامج  واشتمل 

موسيقية وعروض اكروبات ومرسحية درامية. 

النقعة  مبيدان  عروضهم  املساء  يف  الفنانون  وقدم 

مبكراً  مقاعده  الجمهور  اتخذ  الفارش حيث  قلب  يف 

كبار  تجمع  حيث   ، الربنامج  بداية  من  ساعة  قبل 

تلك  ويف  اطفالهن.  برفقة  والنساء  والشباب  السن 

الليلة تزين الجميع  بأبهى حللهم. وتجاوزت أجواء 

البهجة ساحة العرض حيث تجمع العديد من الباعة 

مسافة  عىل  ووقفوا  املحمولة  باغراضهم  املتجولني 

الصغرية  عرباتهم  كانت  الرئيسية.  البوابة  من  أمتار 

واأللحان  األغاين  مذياعها  يبث  ملونة  بانوار  مزينة 

والشاي  الخفيفة  الوجبات  منهم  تنفذ  فيام  الشجية، 

واملرشوبات الباردة التي يبيعونها يف رسعة مذهلة.

استمر زهاء ثالث ساعات  الذي  املساء  برنامج  وبدأ 

لجمهور  غنايئ  حفل  أعقبها  اك��روب��ات  بعروض 

االكروبات  فرقة  مدرب  وووقف  للفنون.  متعطش 

واالرشاد  التوجيهات  يقدم  فريقه  أمام  السيد جامل 

لكل العب منهم قبل ان يؤدي دوره يف العرض.  

وشارك جامل يف تاسيس فرقة االكروبات السودانية 

يف العام 1971، وتتكون الفرقة اآلن من 61 العبا 

العديد  يف  عروضها  وقدمت  األطفال.   ذلك  يف  مبا 

الرشق  يف  دول��ة،   12 يف  العاملية  االحتفاالت  من 

األوسط، وإفريقيا، ويف  احتفاالت املربد بالعراق يف 

العام 1991،  عالوة عىل  مشاركتني بالقاهرة يف عام 

1981 و 1983.

أجرت مجلة اصداء من دارفور هذا اللقاء مع السيد 

املعروف  واملطرب  االكروبات،  فرقة  مدير  رضوان، 

أحمد شارف.

خالل  من  لدارفور  تتمنى  ماذا  دارفور:  من  أصداء 

هذا الحدث؟

بقلم آالء  ميـاحـي

ثقافة
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احد الفنانني من الخرطوم الذين قدموا عروضا يف الفارش

متثّل  أكروبات  فرقة  قريباً  نرى  أن  أمتنى    : رضوان 

يشتمل  فن  هي  االكروبات  دارفور.  شامل  والية 

مفيدا  نشاطا  منها  يجعل  مام  رياضية  حركات  عىل 

للشباب. 

هل أنت متفرغ للعمل بفرقة االكروبات؟

رضوان : نعم ، متفرغ بالكامل

وهل يعود لك هذا العمل بعائد مجز؟ 

تدعم  فالحكومة  الحظ،  لحسن  نعم،   : رض��وان 

عالوات  تشمل  مرتبات  شهرياً  ونتلقى  نشاطاتنا.  

تكاليف  تغطية  يتم  لذلك  إضافة  واإلعاشة.  السكن 

تعليم اطفالنا حتى مرحلة التخرج من الجامعة.

ما الذي ميكن للفن ان يضيفه، من وجهة نظرك؟ 

رضوان : الفنون تقود الحياة. هذا هو الشعار الذي 

شعار  انه  وأعتقد  الحدث،  هذا  أساسه  عىل  نظّم 

صحيح متاماً.

كان الحضور مزداناً  يف ميدان النقعة بوجود املطرب 

الشهري احمد شارف وبقية  الفنانيني الكوكبة.  غنى 

املنشأ وهي  الدارفورية  الرتاثية  شارف بعض االغاين 

املفضلة  لديه. 

هل هذه هي زيارتك األويل لدارفور؟

شارف: قطعاً ال، أزور يف حقيقة األمر دارفور مراراً. 

انني أحب دارفور وأهل دارفور.

لعروضكم  واإلســتــجــابــة  الــحــضــور  ــان  ك كيف 

باملعسكرات؟ 

عدد  حرض  وابوجا.  ابوشوك  معسكري  زرنا  شارف: 

بالحفالت  واستمتعوا  النازحني  من  جداً  محدود 

الكثري  الحضور  ضمن  من  رأيت  ذلك  مع  الغنائية. 

ألن  لذلك  متاماً  متفهم  وانني  الحزينة  الوجوه  من 

متأكد من  وأنا  املشقة.  املعيشية تسودها  أوضاعهم 

املناشط  هذه  سيحرضون  كانوا  منهم  الكثريين  أن 

الرتفيهية لو كانت ظروفهم أفضل مام هي عليه. 

  
هل تعتقد ان مبقدور  الفن ان  يخلق تغيرياً يف حياة 

الناس؟

  . التغيري جل  إحداث  الفن   بوسع  ان  أرى  شارف: 

الفن هو لغة كل الشعوب. اذا ما قدر ملشكالت العامل 

ان تحل بواسطة  الفن فقد يايت الحل بطريقة سلمية 

ولن تكون هنالك حروب  أخرى. 

املوسيقي  مرشوعك  وماهو 

الحايل؟

م��ؤخ��راً  ان��ت��ج��ت  شارف: 

باسم  البوم  فرقتي  بصحبة 

يتألف  ازوم”.  ”قامري 
األلبوم من تسع أغان ، أنتجنا 

دعم  اي  دون  وحدنا  ذل��ك 

مايل خارجي. 

بعد  اآلن  طموحاتك  ماهي 

والشهرة  النجاح  حققت  أن 

يف وطنك؟ 

اقدم  الن  اتطلّع   : ش��ارف 

عرويض خارج السودان،  اود 

السودانية  باالغنيات  اعرب  ان 

اىل العاملية. 

كيف تصف املوسيقى السودانية؟ 

من  مختلفة  أنواع  السودانية  للموسيقى  شارف:  

ما  يف  الغرب  موسيقى  م��ع   وتشرتك  اإليقاعات 

يعرف بالسلم الخاميس، وهو املستخدم يف موسيقى 

الصومال واثيوبيا ، إال أن هنالك بعض االيقاعات التي 

تعترب سودانية خالصة مثل التمتم والدلوكة. 

مثل  الفارش  مدينة  من  املطربني  بعض  دعوة  متت 

الفنان عبدالرحمن جدو حيث  غنى اغنيات حديثة 

وتراثية.

ماذا يعني لك هذا الحدث؟ 

هذه  مثل  نحتاج  ألننا  مهم  حدث  إنه  عبدالرحمن: 

الجمع  تفرحني وتسعد هذا  إنها  املناشط يف مدننا. 

مدن  من  واحدة  الفارش  تعترب  الجمهور.  من  الكبري 

أن  إال  الثقايف  بإرثها  غنية  وهي  العريقة  السودان 

الناس هنا يتذوقون كل أنواع الفنون. 

هل لديك فرقة خاصة بك ام تؤدي عروضك مع فرق 

مختلفة؟

فرقة  مع  اآلن  الفني  نشاطي  امارس  عبدالرحمن: 

الفرق  أفضل  من  واح��دة  إنها  للفنون.  دارف��ور 

إستقالل  قبل  اي  العام 1948  بدارفور، أسست يف 

السودان. عمل معها العديد من الفنانني من مختلف 

عدد  يف  الفرقة  شاركت  معينها.  من  ونهلوا  االجيال 

والعاملية وأصبحت معروفة  املحلية  اإلحتفاالت  من 

يف العديد من الدول االفريقية. 

كيف ترى الفن؟ 

تزيل  التي  الطيبة  الكلمة  هو  الفن  الرحمن:  عبد 

وهم  بالبهجة  مغمورين  الفنانيني  وتجعل  الغضب 

يؤدون مقاطعهم.

خرج فنانو الخرطوم يف يومهم األخري يف زيارة ملعامل 

املدينة حيث زاروا بعض األماكن املهمة مبدينة الفارش 

السلطان  متحف    ، الفارش  جامعة   ، داراألرقم  مثل 

عيل دينار ومحطتي راديو وتلفزيون الوالية. 
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املثال، وإنخفاض الوزن عند الوالدة، والوالدة املبكرة، 

واألمرض العصبية.  

باليوم  عام  كل  من  أبريل   25 يف  العامل  ويحتفل   
العام  هذا  شعار  ويتمحور  املالريا.  ملكافحة  العاملي 

حول الوقوف عىل التقدم الذي تم  إحرازه حتى اآلن 

ومضاعفة الجهود من أجل خفض حاالت املالريا اىل 

مستوى الصفر بحلول عام 2015. وأشارت التقارير 

اىل أن املالريا حالياً تتسبب يف 790,000 حالة وفاة 

سنوياً يف العامل. كان ذلك الرقم قد تجاوز املليون قبل 

أنه كان ميوت فرد واحد  اربع سنوات، ويعني ذلك 

عىل األقل كل 30 ثانية. 

ص�ح�ة

المالريا في دارفور

انثى البعوضة التي تسبب عدوى املالريا

تصوير غابور بيبور

مكافحة  برنامج  مدير  ادوم��ة،  محمد  احمد  يقول 

فيه  يتهيأ  الذي  الوقت  ”يف  دارفور،  بشامل  املالريا 

العامل لالحتفال باليوم العاملي ملكافحة املالريا سجلت 

بني  ما  مرضية  حالة    5,800 ال�  دارفور ما يقارب 

يناير ومارس من هذا العام،  حيث بلغ عدد حاالت 

املالريا الحادة 603 سجلت منها 6 حاالت وفاة”.

 تعد املالريا اآلن السبب الرئييس للوفيات يف إفريقيا.

الدولية  واملنظامت  املتحدة  األمم  وكاالت  وتعمل 

املواطنني  توعية  لضامن  الساعة  مدار  عىل  واملحلية 

مبخاطر املرض.

يف  حالياً  يعمل  ال��ذي  اي��زويك  موريس  د.  واوض��ح 

حدث  قد  أنه  باليوناميد  الطبية  مركزالخدمات 

إنخفاض طفيف مؤخراً يف عدوى املالريا بدارفور. 

 ويضيف ادومة، ”تعزى هذه النتيجة جزئياً للتدابري 
التي وضعها مسؤولوا الصحة  املحليون للسيطرة عىل 

انتشار املرض، و زاد قائالً ” إنهم  يقومون مبعالجة 

فيها  تنترش  التي  املحليات  يف  الراكدة  للمياه  دورية 

للسيطرة  الكيميائية  امل��واد  باستخدام  الريقات، 

املبكر  والتشخيص  العالج  ويقدمون  البعوض،  عىل  

للعاملني  متواصلة   تدريبات  ويجرون  للحاالت، 

بالصحة”. 

بتوزيع   اليونسيف  منظمة  تقوم  ذلك،  عىل  عالوة 

الذي  الوقت  يف  النازحني  مبعسكرات  الناموسيات 

يوفر فيه صندوق اإلمداد العاملي ادوية عالج  حاالت 

املالريا مجاناً.

ويتسبب طفيل البالذموديوم باالصابة مبرض املالريا  

املعد، ويايت من  بعوضة  أنثى االنوفلس التي  تتكاثر 

طريق  عن  الطفيل  وينتقل  نوعا.   40 من  أكرث  يف 

لسعة البعوضة حاملة العدوى . وتنترش املالريا كثرياً 

من  وأجزاء  اإلستوائية،  وشبه  اإلستوائية  األقاليم  يف 

أمريكا وآسيا وإفريقيا. 

ما  ودامئاً  والجغرافيا  باملناخ  املالريا  انتقال  ويتأثر  

يتزامن مع موسم األمطار. 

وعىل الرغم من إمكانية عالج مريض املالريا بالكامل، 

خاصة يف بدايات اإلصابة بالعدوى – إال أن اإلصابة 

لألطفال  خطرية  مشكالت  يف  تتسبب  قد  باملالريا 

الدم(، عىل سبيل  )فقر  كاألنيميا  الحوامل،  والنساء  

بقلم آالء  ميـاحـي 

بعض الربوفيالكسيس يستعمل يف عالج املالريا
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إمرأة عصامية من دارفور
بقلم آالء  ميـاحـي

حليمة تنب بوش

تصوير شارون لوكونكا

الناس”إنها  يجيب  املدينة،  يف  املرء  عنها   سأل  إذا 

يف  الوحيد  التجاري  املركز  الفارش)  برج  صاحبة 

دارفور(. وهي  امرأة طيبة جداً”.

نساء  من  كثريات  شأن  شأنها  تنب،  حليمة  تخرجت 

القرآن  معهد  من  دارف��ور،  شامل  والي��ة  الفارش، 

العامل  برؤية  تحلم  وكانت  االسالمية.  للدراسات 

بأرسه، حيث كانت متني النفس أن تصبح مضيفة. بيد 

أنها وجدت انها متيل اىل العمل التجاري، فأمضت جل 

النجاح  فيها  التي حققت  الفارش  العمل يف  وقتها يف 

وأصبحت  أهلها  اىل  الخدمات  فيها  وقّدمت  الباهر 

سيدة األعامل األوىل يف موطنها.

والسيايس  التاجرالرثي  بوش،  تنب  محمد  ابنة  وهي 

يتذكرون  الناس  يزال  ال  والذي  عرصه،  يف  املخرضم 

نبله وسريته العطرة. وهي كوالدها تعيش من خالل 

حبها للناس والحياة و وطنها.

ويحتاج النجاح بالنسبة لها اىل عدة عنارص.   وتقول 

والحامس  واالخ��الص  ال��دؤوب  العمل  “ان  ذلك  يف 

اىل  باإلضافة  كلها،   املرء  يحتاجها  عنارص  والتفاؤل 

الدعم األرسي“. وتضيف “ساعدوا الناس عن طيب 

الله سيأخذ  خاطر دون مقابل وإذا فعلتم ذلك فإن 

بيدكم“.

وبدأت حليمة أول عمل تجاري لها عام 1997بفتح 

دم فيه عدة خدمات منها إجراء  مركز لإلتصاالت، تقَّ

املكاملات الدولية والفاكس والتصوير والطباعة. وبعد 

تأسيسها للمركز بدأت مرشوعاً  آخر ومن ثم أتبعته 

واكتسبت  صيتها   ذاع  أن  اىل  أخرى،  مبرشوعات  

الذين  األع��امل  رج��ال  وسط  طيبة  وسمعة  شهرة 

سبقوها اىل السوق.

قام  دارفور،  يف  املسلح  النزاع  إبان  حليمة:  وتقول   
خارج  اىل  أموالهم  بتحويل  األع��امل  رجال  معظم 

االستثامرهنا،  الكثريون يف  املنطقة،  حيث ال يرغب 

اشرتيت  فيها، حيث  انطلقت  التي   الفرتة  تلك هي 

قطعة أرض يف مكان اسرتاتيجي وتعاقدت مع رشكة 

هندسية يف الخرطوم لبناء مركز تجاري، أطلقت عليه 

اسم برج الفارش. 

وتضيف “مل يشجعني أحد خاصًة الرجال ومل يتوقع 

أحد نجاحي يف إدارة هذا املركز، ومل أستمع اىل أحد 

منهم وقمت بتأسيسه”. يحتوي املبني عىل 16 شقة 

مفروشة و17 مكتباً، تؤجر جميع الشقق واملكاتب 

عىل مدار السنة.

وأنشأت حليمة يف عام 2003 مؤسسة لتنمية املرأة 

مرشوعات  خاللها  من  تدعم  دارف��ور،  يف  والطفل 

متكني املرأة ومساعدة  األيتام واملحتاجني.

الدعوة لسيدة أعامل  وقدمت بعد ذلك بعام واحد 

  . شهرية يف أبوظبي وهي  سلوى الشيباين لزيارة الفارش

قمة  إنعقاد  أثناء   1974 عام  قابلتها يف  قد  وكانت 

حول قضايا املرأة ومنذ ذلك الحني أصبحتا صديقتني 

ومبا  دارفور،  أهل  بطيبة  ضيفتها  تأثرت  حميمتني. 

من  العديد  برشاء  قامت  فقد  دارف��ور  أحبت  انها 

املمتلكات يف مختلف املجاالت. وتقول حليمة: إنني 

أكن لها كل احرتام وتقدير، ألنها أول  امرأة شجعتني 

عىل العمل التجاري.

الوايل  مستشارة   2010 عام  منذ  حليمة  وأصبحت 

خالل  من  تعمل  حيث  الطفل.   امل��رأة  لشؤون 

التابع  األمن  مجلس  قرار  تنفيذ  عىل  املنصب  هذا 

ورش  تنظيم  خالل  1325من  رقم  املتحدة  لألمم 

وجهات  فيها  تتبادل  امل��رأة  تجمعات  حول  عمل 

حول  توفريالتعليم  من  املرأة  هموم  النظروتناقش 

القضايا ذات الصلة واستقطاب الدعم من املنظامت 

االنسانية والحكومة.

فيه  تلبى  الذي   اليوم  قريباً  يأيت  أن  أمتنى  وتقول: 

مجال  يف  خاصة  دارفور  يف  املرأة  احتياجات  جميع 

خالل  من  هذا  يتحقق  أن  وميكن  والصحة،  التعليم 

دعم املنظامت والحكومة”.

بنات   هم  اطفال  أربع  وتعيل   متزوجة   وحليمة 

مع  يوميا  تجتمع  ان  تحرص  وهي  أخواتها.  وأبناء 
ارستها حول طاولة الغداء  حيث يتجاذبون أطراف 

الحديث أثناء تناولهم لوجبة شهية.

تجمع شخصية حليمة بني القوة والرحمة والطموح 

املحببة  الشخصيات  من  جعلها  مام  الدعابة،  وروح 

داخل وخارج  أصدقائها  لدى  كام  دارفور،  أهل  عند 

السودان.

المرأة
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من  السالح  ينزعون  المتحّدة  األم��م  متطوعو 
أيدي  المسلحين في  دارفور

بقلم ناتاليا هرييرا إيسالفا

إسهام كترينا، متطوعة أألمم املتحدة، في سالم دارفور

تعترب فرتة  االنتقال من الرصاع إىل السالم والتنمية 

أمراً حيوياً وأحد العوامل الرئيسية التي عىل املحك 

الدمج،  والترسيح وإعادة  السالح  نزع  أثناء عمليات 

وألنها عملية معقدة وذات أبعاد سياسية وعسكرية 

تشكل  وإقتصادية،  وإجتامعية  وإنسانية  وأمنية 

عمليات نزع السالح والترسيح وإعادة الدمج  أساس 

حفظ  السالم  وأحد أسس تنفيذ أي   عملية سالم. 

األمم  متطوعة  فيوالنت،   كرتينا  به  تحس  ما  وهذا 

األفريقي  واإلتحاد  املتحدة  األمم  ببعثة  املتحدة 

يف  تساهم  وهي  شديد  بارتيح  احساس  بدارفور، 

عملية السالم والتنمية.

اإلنساين يف  املجال  العمل يف  بعد ست سنوات من   
كولومبيا حيث تعّرفت كرتينا عىل الرصاع املعقد بني 

القوات  الوطنية-  واملليشيات  الكولومبية  الحكومة 

والفصائل  الوطني  التحرير  وجيش  الثورية  املسلحة 

شبه العسكرية - حرضت إىل اليوناميد لتصبح  عضوا 

السالح  ن��زع  وح��دة  يف  اإلع��الم  كمسؤولة  فاعال  

والترسيح وإعادة الدمج. وقالت”عيل أن أوثق وأعد 

السالح  بنزع  الصلة  ذات  النشاطات  كل  عن  تقارير 

داخلياً،  بدورين:  وأقوم  الدمج،  وإعادة  والترسيح 

وعملية  باألمن  املتصلة  املعلومات  فريقي عن  اطلع 

وإعادة  والترسيح  السالح  نزع  ونشاطات  السالم 

الدمج يف دارفور، وأيضاً أُساهم يف تنفيذ إسرتاتيجية 

إعالمية لنرش رسالة ملجتمعات دارفور عن ماهية نزع 

بالنسبة  وأهميتها  الدمج  وإعادة  والترسيح  السالح 

مستفيدين  جذب  الوقت  نفس  ويف  السالم  لعملية 

الحاليني  املشاركني  إستمرارية  وضامن  املستقبل  يف 

وإطالعهم  عىل الفوائد التي سيجنونها”.

من  طوعاً  األسلحة  جمع  صعوبة  من  الرغم  وعىل 

املقاتلني  هؤالء  إخراج  تشمل  والتي  املقاتلني،  أيدي 

من الكيانات العسكرية ودمجهم إجتامعياً وإقتصادياً 

إيل دعم هؤالء  كرتينا  فريق  يسعي  يف مجتامعاتهم، 

املقاتلني السابقني ليصبحوا مشاركني فاعلني يف عملية 

السالم. ومبا أّن الهدف األسايس ألي عملية دمج هو 

اإلسهام يف أمن وإستقرار بيئات مابعد الرصاع، بحيث 

تبدأ عمليات اإلنعاش والتنمية، إال أّن عملية دارفور 

تظل ذات طبيعة مختلفة لعدم توقيع كل األطراف  

عىل إتفاقيات السالم.

الدمج  التي تواجه قسم  التحديات  وأوضحت كرتينا 

باليوناميد وهو يخاطب كل األطراف املعنية بعمليه 

الدمج  بعملية  يسمى  ما  ندعم  نحن  قائلة”  السالم 

املؤقت نسبة لعدم وجود إتفاق سالم شامل لدارفور. 

ويف الواقع، وقعت بعض فصائل الرصاع بينام الزالت 

بعضها خارج العملية وبعضها تخلت عن العملية بعد 

التوقيع عليها بينام جاءت مشاركة بعضها متأخرة”. 

وأضافت” أحد نشاطاتنا الحالية هو رشح الهدف من 

هذا القسم وما يقدمه  موظفو القسم ألقسام البعثة 

املتحدة األخرى. لقد  الفنية األُخرى ووكاالت األمم 

معنى  ونرش  لرشح  الوعي  لزيادة  عمل  ورش  نفذنا 

الطفل  وحامية  النوع  أوجه  من  يتضمنه  مبا  الدمج 

عقدنا  املايض،  يناير  يف  املثال،  سبيل  فعىل  واإلعالم. 

دعوة  وقدمّنا  دارف��ور  بجنوب  نياال  يف  عمل  ورش 

إىل مستشاري رشطة اليوناميد وجنود حفظ السالم 

السالح  نزع  مفوضية  يف  زمالئنا  مبشاركة  وأيضاً 

األمم  وبرنامج  الوطنية  الدمج  وإع��ادة  والترسيح 

املتحدة األمنايئ.”

وتعريف  الدمج  عملية  هيكلة  كيفية  عن  أم��ا   
السالح  بها، أوضحت كرتينا قائلة” نزع  الدارفوريني 

الحكومة  الدمج هو نشاط تقوده  والترسيح وإعادة 

الفني  الدعم  بتقديم  اليوناميد  وتدعمه  السودانية 

واللوجستي باإلضافة إىل رشكاء أٌخرين من الحكومة. 

مبينة  الورش  السودانية يف هذه  الحكومة  وشاركت 

دورها بينام أوضحت اليوناميد مغزى دعمها لربنامج 

الدمج. وحالياً نقدم الدعم ملا يعرف بالعملية املؤقتة 

شامل  سالم  إتفاق  وجود  لعدم  ذلك  ويعود  للدمج 

لدارفور.”

مشاركة  هو  دارف��ور  يف  الرصاع  عن  املالحظ  ومن 

األطفال. وقالت كرتينا يف هذا الصدد”نسبة لطبيعة 

كثرياً  الصبية  والجنود  املحاربون  اليبتعد    ، الرصاع 

األطفال  بعض  ينضم  قد  ومجتمعاتهم.  أرسهم  عن 

أرسهم  مع  يقطنون  الوقت  نفس  ويف  مجموعة  إىل 

للجنود  الشائعة  الصورة   . دراستهم  ويواصلون 

الصبية يف مختلف أنحاء العامل هي ألطفال يسكنون 

يف املرتفعات  ويختبئون  مع بقية املتمردين ، دون 

يختلف   ولكن  أرسهم.  عن  بعيدون  وهم  دراس��ة 

الحال يف دارفور.”

عالوة عىل ذلك، فغالبية هؤالء األطفال ليس لديهم  

بينات شخصية مثل شهادات امليالد أو سجل درايس. 

الحكومة  اليونيسيف  الحاالت، تساعد  لهذه  بالنسبة 

بتسجيل هؤالء األطفال.”

ألنه  أنشطتنا  مفتاح  هو   التسجيل  قائلة”  وأضافت 

به  تقوم  الذي  الدمج  لربنامج   األوىل  الخطوة  ميثل 

الحكومة والذي من خالله يستفيد األطفال املرّسحني 

من برنامج إعادة الدمج. يشتمل الربنامج عىل تنوير 

واأليدز.  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  عن  مقتضب 

يتمتعون  أنهم  من  للتأكد  طبي  كشف  إجراء  ويتم 

بصحة جيدة . أما إذا كانوا مصابني بأمراض فيتلقون 

الدعم  الدمج جزءا من فريق  العالج. ويشكل قسم 

ملفوضية شامل السودان للدمج لتنفيذ العملية.” 

بالتغلب عىل صعوبات التعامل مع مختلف الجهات 

بصرب  الدمج،  عملية  أثناء  واملستفيدين  الفاعلة 

تعد   ، الرصاع  مابعد  التدخل   مرحلة  يف   ، وإلتزام 

كرتينا  فيوالين واحدة من مام يقرب من  500 من 

أجل  من  يعملون  اللذين  املتحدة  األمم  متطوعي 

السالم والتنمية يف دارفور. وهى حريصة عىل تبادل 

السابقني  املقاتلني  ملساعدة  ومعرفتها  املهنية  خربتها 

يف  السالم  إرساء  عملية  وبدء  املجتمع  مع  للتكيف 

مجتمعاتهم بصورة مثالية.

كاترينا فيولنتيه

ناتاليا هرييرا إيسالفا هي ضابطة متطوعة لدى األمم املتحدة

يوناميد

12



أصداء من دارفور

بقايا الصراع الخطرة

واليوناميد  االنسانية  الشؤون  تنسيق  يقوده مكتب  االنساين  العون  زار فريق مشرتك من وكاالت 

خمس قرى بالقرب من منطقة شنقل طوبايا بوالية شامل دارفور يف مارس 2011. وجد الفريق 

أن غالبية املساكن قد ُهجرت بسبب املواجهات بني القوات الحكومية والحركات املسلحة باملنطقة. 

ووجد الفريق ذخائر غري متفجرة يف املنطقة. ويف الحاالت املشابهه لذلك يضع فريق مكافحة االلغام 

العالمات يف املنطقة املتأثرة ويحيطونها بسياج إلزالة وتدمري االجسام الخطرة. 

وعىل الرغم من مقتل و اصابة عدد من ابناء دارفور، مبا فيهم األطفال، جراء مالمستهم لذخائر غري 

منفجرة إال ان البعثة مازالت ترى بعض الفتيان يلعبون هنالك مبا خلفته الحرب من ذخائر.

بقايا قنبلة يف العاشو، قرية تبعد حوايل 15كلم شامل شنقل طوبايا، شامل دارفورافراد اليوناميد يضعون العالمات لتحديد الذخائر غري املنفجرة قبل إتالفها

قنبلة غري منفجرة يف الطريق اىل طابت من شنقل طوبايا، شامل دارفورافراد اليوناميد يحددون مواقع الذخائر لتحذير السكان املحليني وللبدء باتالفها

يوناميد
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بقلم شارون لوكونكا

قوات حفظ السالم التابعة لليوناميد مع مدير سجون شامل دارفور يف حفل التسليم

تصوير شارون لوكونكا

جنود  عزمية  تلن  مل  الفصح،  عيد  روح  مع  متشياً 

حفظ  السالم باليوناميد وهم ميضون  هذه املناسبة 

اإلحتفالية بعيداً عن أوطانهم وأرسهم وأصدقائهم، 

بل بدالً عن ذلك إبتدعوا طريقة لدعم أولئك اللذين 

يعملون من أجلهم.

بالتعاون مع وحدة إستشارية السجون التابعة لقسم 

السالم   باليوناميد، قدم جنود حفظ   القانون  سيادة 

مواد  أحمد  عيل  بابكر  العميد  السجون  مدير  اىل 

مختلفة تقدّر قيمتها بحواىل 60.000 دوالر أمرييك 

ولحافات  وأدوات طبخ  أغذية ومفروشات  وشملت 

إحتياجات  لتغطية   وناموسيات  ومالبس  ومالءات 

اإلحتفال  وأُقيم  دارفور.  شامل  يف  السبعة  السجون 

والية  ،عاصمة  الفارش  يف  حنقا  بخري  النساء  بسجن 

شامل دارفور.

العدلية  الشؤون  مسؤولة  ليامن،  لديا  وأوضحت 

ياليوناميد متحدثة بأسم  جنود حفظ  السالم “نحن 

كل  حياة  نجعل  أّن  نُريد  ألننا  بسيطة  أشياء  نقدم 

اللذين يف السجن وخاصة النساء واألطفال أكرث راحة. 

نشكركم كثرياً إلتاحتكم  الفرصة لنا لٌنبني أن كل فرد 

بحق  أخطاء  أرتكابهم  الرغم من  بالحب عىل  جدير 

البسيطة  األشياء  هذه  تكون  أن  نأمل  مجتمعاتهم. 

كتذكرة  لهم بفائدتهم املستمرة ملجتمعاتهم.”

عيل  لليوناميد  تقديره  عن  أحمد  عيل  العميد  وعرّب 

هذه املنحة الفريدة بقوله “ هي متفردة ألنها وعىل 

اليوناميد  من  كثرية  ملساعدات  تلقينا  من  الرغم 

ووكاالت األمم املتحدة يف السابق إال أن روح العطاء 

كانت جلية للدرجة التي أفرغت فيها نساء اليوناميد 

تحديداً الكثري من األشياء الثقيلة من الشاحنات.”

اللذين  العميد ممتناً ألن جنود حفظ  السالم  وكان 

اليوناميد  أقسام  مختلف   مثلّوا  اإلحتفال  حرضوا 

قائالً”  وأض��اف  العامل  جنسيات  مختلف   وكذلك 

أؤكد لكم أن اإلحتفال سيكون له أثر عيل السجناء” 

إنطالقة  املنحة  هذه  مُتثل  أن  يف  أمله  عن  وأعرب 

يف شامل  السجون  أدارة  بني  ومثمر  مستمر  لتعاون 

دارفور وهذه املجموعة من جنود حفظ  السالم.

روح التضحية والعطاء

يوناميد
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اليوم  العام بمناسبة  األمين  رسالة 
الدولي للتوعية باأللغام

والمساعدة في مكافحتها
4 أبريل 1102

يف  واملساعدة  باأللغام  للتوعية  ال��دويل  اليوم  إن 

بأن  للتذكري  املناسب  الوقت  يأيت يف  األلغام  مكافحة 

املتفجرات  من  الحرب  مخلفات  من  األرايض  تطهري 

عمل ينقذ األرواح ويحمي أسباب املعيشة.

السالح  هذا  يواصل  أن  دون  تحول  األلغام  وإزالة 

العشوايئ إلحاق الرضر والدمار بعد مدة طويلة من 

نفسه  الوقت  يف  أيضا  تهيئ  وهي  النزاعات،  انتهاء 

أرض  إىل  الخطرية  املناطق  بتحويل  العمل،  فرص 

األمن  إرس��اء  طريق  يف  املجتمعات  ووضع  منتجة 

الدائم.

الناس  من  اآلالف  مئات  استفاد  املاضية،  السنة  ويف 

من برامج األمم املتحدة للتوعية بخطر األلغام التي 

جنبت األفراد واألرس واملجتمعات املحلية الوقوع يف 

املآيس. ويف أفغانستان فقط، عمل 400 14شخص يف 

قطاع اإلجراءات املتعلقة باأللغام وساعدوا يف تدمري 

أكرث من مليون من مخلفات الحرب من املتفجرات.

إىل  جاهدة  اإلمنائية  املتحدة  األمم  وكاالت  وتسعى 

ربط اإلجراءات املتعلقة باأللغام بخطط إمنائية أوسع 

وتعزيز  الزراعي  باإلنتاج  النهوض  أجل  من  نطاقا 

وتوفري  باملياه  اإلم��داد  وتحسني  األساسية  الهياكل 

خدمات تعليمية وصحية أفضل نوعية. وجميع هذه 

العنارص أساسية لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية. 

وعىل الرغم مام أحرزته اإلجراءات املتعلقة باأللغام 

تظل  فهي  توثيقا جيدا،  وثقت  عديدة  نجاحات  من 

عام  مشاريع  فمحفظة  التمويل.  يف  نقص  من  تعاين 

توفري سوى حوايل  تضمن  مل  املجال  يف هذا   2011
ربع املوارد الالزمة لتنفيذها، مام أسفر عن عجز يف 

التمويل يبلغ 367 مليون دوالر. 

مخاطر  إزالة  مزايا  فإن  كبري،  املبلغ  هذا  أن  ورغم 

خطر  مجال  يف  والتثقيف  الوعي  وإذكاء  املتفجرات 

الناجني ومساعدة املجتمعات املحلية  األلغام وإعانة 

تفوق التكاليف املتحملة بكثري.

اإلج��راءات  يف  يسهم  من  لكل  شكري  عن  وأع��رب 

الدول  عىل  أيضا  وأثني  باأللغام.  املتعلقة  الدولية 

األطراف يف معاهدة حظر األلغام البالغ عددها 156 

الذخائر  اتفاقية  عىل  صادقت  التي  والدول  دولة، 

العنقودية وعددها 55 دولة، والدول التي صادقت 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعددها  عىل 

99 دولة. 

ويف هذا اليوم الدويل، 

أدعو إىل االنضامم العاملي إىل هذه املعاهدات الهامة، 

األلغام وباإلجراءات  التوعية بخطر  زيادة دعم  وإىل 

املتعلقة باأللغام، وإىل تضامن عاملي أكرب لدعم هذا 

العنرص البالغ األهمية يف مسريتنا نحو بناء عامل أكرث 

أمنا ورخاء ألجل الجميع.

يوناميد
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facebook.com/UNAMID

twitter.com/UN_AUinDarfur

إصدار اليوناميد - شعبة االتصال واإلعالم
هاتف

بريد الكتروني

موقع الكتروني
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