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كـــلـــمـــة الـــمـــحـــرر
يســـعدني أن أقـــ ِّدم لكـــم عـــدد شـــهر يونيـــو
 2018مـــن أصـــداء مـــن دارفـــور الـــذي يحتـــوي
علـــى أخبـــار وصـــور ومقابـــات ليـــس حـــول
جوانـــب احليـــاة الفريـــدة يف دارفـــور فحســـب
وإمن ــا ح ــول جه ــود اليونامي ــد املس ــتمرة لتس ــهيل
الســـام الدائـــم يف املنطقـــة.
حتـــدث الفريـــق ليونـــارد نغونـــدي ،قائـــد
قـــوات اليوناميـــد إبـــان املقابلـــة التـــي أجرتهـــا
معـــه أصـــداء مـــن دارفـــور عـــن عمليـــة إعـــادة
التشـــكيل احلاليـــة للبعثـــة مـــع التركيـــز بشـــكل
خـــاص علـــى الـــدور املعقـــد للمكـــ ِّون العســـكري
يف هـــذه املهمـــة الصعبـــة.
املقالـــة األساســـية بعنـــوان «التأثيـــر
علـــى اجليـــل القـــادم عبـــر التعليـــم» ر َّكـــزت
علـــى جهـــود اليوناميـــد يف دعـــم التعليـــم يف
غـــرب دارفـــور مـــن خـــال تســـليم معســـكرها
الفرعـــي الســـابق يف أغســـطس  2015إلـــى
جامعـــة اجلنينـــة الســـتخدامه كحـــرم جامعـــي
لهـــا .ومـــذاك تطـــورت اجلامعـــة وأصبحـــت
مؤسســـة تعليميـــة ذات ســـمعة جيـــدة جذبـــت
الطـــاب مـــن مختلـــف أنحـــاء الســـودان
والـــدول املجـــاورة.
يف مقـــال أخـــر بعنـــوان «مكتـــب التخلـــص
مـــن الذخائـــر :مســـاعدة ضحايـــا متفجـــرات
مخلفـــات احلـــرب» ســـلطنا الضـــوء علـــى دعـــم
البعثـــة للضحايـــا عبـــر برنامـــج مســـاعدة
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صمـــم لتمويـــل إعـــادة تأهيـــل الذيـــن أصيبـــوا
يف حـــوادث متفجـــرات مخلفـــات احلـــرب.
صمـــم هـــذا البرنامـــج لضمـــان حصـــول األســـر
املتضـــررة مـــن هـــذه احلـــوادث علـــى املســـاعدة
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة التـــي يحتاجونهـــا.
ق ـ َّـدم مكت ــب التخل ــص م ــن الذخائ ــر باليونامي ــد
عبـــر مشـــروعه الرائـــد يف شـــمال دارفـــور،
دعمـــاً مـــدراً للدخـــل إلـــى  20شـــخصاً مـــن
ضحايـــا متفجـــرات مخلفـــات احلـــرب.
ضمـــت قصـــة الصـــورة جتميعـــاً للصـــور
وركـــزت علـــى إنشـــاء قاعـــدة عمليـــات مؤقتـــة
لليوناميـــد يف قولـــو بوســـط دارفـــور مبوجـــب
قـــرار مجلـــس األمـــن رقـــم .)2017( 2363
أخيـــراً ،أجـــرت أصـــداء مـــن دارفـــور
مقابلـــة مـــع الرســـام التشـــكيلي ،محمـــود دفـــع
اهلل املصـــري الـــذي حتـــدث عـــن أصـــول حبـــه
قدمـــه ملجتمعـــه احمللـــي
للرســـم والدعـــم الـــذي َّ
باإلضافـــة إلـــى التحديـــات التـــي واجههـــا
الفنانـــون التشـــكيليون يف شـــرق دارفـــور.
ويف حـــن أنَّ أصـــداء مـــن دارفـــور تســـتمر
يف التطـــور كمجلـــة إخباريـــة ،فإننـــا نرحـــب
بآرائكـــم .إلرســـال تعليقاتكـــم عبـــر البريـــد
اإللكترون ــي ،يرج ــي وض ــع «رس ــائل إل ــى احمل ــرر
 /أصـــداء مـــن دارفـــور» يف ســـطر املوضـــوع
وإرســـالها الـــى البريـــد اإللكترونـــي:

عــــــــلــــــــى الــــــــغــــــــاف
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إصدار وحدة النشر
قسم االتصال واإلعالم  -اليوناميد
بريد الكتروني unamid-publicinformation@un.org
موقع الكتروني http//unamid.unmissions.org
التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في
هــذا المنشور ال تعني التعبير عــن أي رأي على
اإلطالق من جانب اليوناميد بشأن الحآلة القانونية
ألي دولة ،إقليم ،مدينة أو منطقة ،أو سلطاتها ،او
بشأن تعيين حدودها أو تخومها.
ب ــاإلم ــك ــان اس ــت ــخ ــدام ال ــم ــواد الــــــواردة ف ــي هــذا
الــمــنــشــور بــحــريــة أو إعـ ــادة طــبــعــهــا ،شــريــطــة ذكــر
المنشور كمصدر.
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أصداء من دارفور

ً
مهرجانا
نظمت اليوناميد بالتعاون مع نادي الموردة
للسالم والتعايش السلمي فــي الفاشر شمال
دارفـــور ،فــي  30مــارس  . 2017حضر المئات من
الــســكــان الفعالية الــتــي إشتملت عــلــي رقــصــات
شعبية ،حفل غنائي ودرامـــا تسلط الــضــوء علي
اهــمــيــة الــســام االجــتــمــاعــي وســـط المجتمعات
المحلية .تصوير أمين إسماعيل ،اليوناميد

1الفنان التشكيلي محمود دفع الله المصرى يرسملــوحــاتــه داخ ــل منتزه ام الــديــار فــي الضعين .تحدث
الــمــصــرى لمجلة أصـــداء مــن دارفـ ــور عــن بــدايــات حبه
فضال
للرسم وعــن دعمه الخيري لمجتمعه المحلي،
ً
عن التحديات التي يواجهها الفنانون في والية شرق
دارفور .تصوير حسن إسحق ،اليوناميد.

فـــــي هـــــــذا الـ ــعـ ــدد
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نساء دارفور يطالبن بالمشاركة في صنع القرار والمصالحات
وعملية السالم

تسلم املمثل اخلاص املشترك لليوناميد ،جيرمييا مامابولو ،ووزير الشؤون االجتماعية لوالية شمال دارفور ،يوسف إسحق ،يف  27مارس  ،2018التوصيات الصادرة عن ورشة عمل استغرقت
يومني حول قرار مجلس األمن رقم  1325بشأن املرأة والسالم واألمن .وكان احلدث ،الذي نظمته وحدة استشارية اجلندر التابعة للبعثة ووزارة الشؤون االجتماعية يف الفاشر ،شمال دارفور،
جزءاً من فعاليات اليوم العاملي املفتوح يف دارفور .تصوير أمني إسماعيل ،اليوناميد.

خـــال يومـــي  26و 27مـــارس 2018،
جتمعـــت نحـــو  100إمـــراة مـــن واليـــات
دارفـــور اخلمـــس ،ميثلـــن احلكومـــات
الوالئيــة وبرملانيــات وممثــات عــن احملليــات
ومنظمـــات املجتمـــع املدنـــي والنازحـــات،
يف مدينـــة الفاشـــر بواليـــة شـــمال دارفـــور
حلض ــور الي ــوم العامل ــي املفت ــوح ح ــول ق ــرار
مجلــس االمــن  ) 2000 ( 1325بشــان املــرأة
والســـام واألمـــن.
ونظمـــت وحـــدة استشـــارية النـــوع
باليوناميـــد الفعاليـــة التـــي اســـتمرت علـــى
م ــدى يوم ــن حت ــت ش ــعار « للنس ــاء دور يف
صنـــع الســـام ) مـــن خـــال الشـــراكة مـــع
وزارة الشــؤون االجتماعيــة واللجــان الوالئيــة
املعنيـــة بالقـــرار .ويشـــكل اليـــوم العاملـــي
املفتـــوح منبـــراً للنســـاء ملناقشـــة وتشـــارك
األراء ووجه ــات النظ ــر بش ــأن تنفي ــذ الق ــرار
وأث ــره عل ــى امل ــرأة يف دارف ــور ،ع ــاوة عل ــى
مناقش ــة االجن ــازات والتحدي ــات م ــن ناحي ــة
تقويـــة اآلليـــات املنشـــاة لتنفيـــذ القـــرار.
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دعـــت املشـــاركات إلـــى زيـــادة مســـاحة
مشـــاركة املـــرأة يف آليـــات صنـــع القـــرار
واملصاحلـــات والعمليـــة الســـلمية وإنشـــاء
منبـــر للمـــرأة مـــن اجـــل الســـام يوظـــف
ملتابعـــة تنفيـــذ عمليـــة الســـام يف دارفـــور.
ع ــاوة عل ــى ذل ــك ،حث ــت املش ــاركات عل ــى
إنش ــاء وح ــدات استش ــارية الن ــوع يف والي ــات
دارفـــور اخلمـــس واجـــازة خطـــة العمـــل
القومي ــة لتنفي ــذ الق ــرار (  .) 1325وكذل ــك
طالـــن بســـن القوانـــن التـــي جتـــ ِّرم ختـــان
ااإلنـــاث والـــزواج املبكـــر.
اعلـــن
يف معـــرض كلمتـــه باملناســـبة،
ّ
الســـيد يوســـف اســـحاق آدم ،ممثـــل والـــي
والي ــة ش ــمال دارف ــور ،ع ــن الت ــزام احلكوم ــة
بالعمـــل علـــى تنفيـــذ التوصيـــات املتعلقـــة
بالق ــرار (  )1325واش ــاد باملش ــاركات عل ــى
جهودهـــن يف مناقشـــة واستكشـــاف الســـبل
الكفيلـــة بتنفيـــذ القـــرار.
مـــن جانبـــه ،قـــال الســـيد جيرميايـــا
مامابولـــو ،املمثـــل اخلـــاص املشـــترك

لليوناميـــد ،يف معـــرض حديـــث ،أن النســـاء
حتــت كافــة االوضــاع يحملــن همــوم املجتمــع
اشـــراكهن يف ايجـــاد
برمتـــه وحـــثّ علـــى
ّ
الســـام واالســـتقرار .واوضـــح الســـيد
مامابولـــو بـــأن توصيـــات االجتمـــاع مـــن
شــأنها أن تدفــع بعمليــة الســام والتنميــة يف
دارفـــور إلـــى االمـــام.
يف معـــرض مداخلتهـــا ،قالـــت الســـيدة
روث كيبيتـــي ،رئيـــس وحـــدة استشـــارية
الن ــوع باليونامي ــد ،ب ــأن املش ــاركات تناقش ــن
وحت ــاورن م ــن اج ــل الوص ــول إل ــى توصي ــات
رئيســـية بشـــأن تنفيـــذ القـــرار ( ) 1325
واش ــادت ب ــوزارات الش ــؤون االجتماعي ــة يف
والي ــات دارف ــور عل ــى دعمه ــا للي ــوم العامل ــي
املفتـــوح حـــول القـــرار.
ودعـــت الســـيدة حكمـــة آدم موســـى،
اح ــدى املش ــاركات م ــن والي ــة ش ــرق دارف ــور،
إلــى التنفيــذ الفعــال للتوصيــات ،وعلــى نحــو
خــاص تلــك املتعلقــة بحقــوق النســاء وحمايــة
أص
األطفال على نطاق دارفور     .
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تسريح مقاتلين سابقين بجنوب دارفور للعودة للحياة المدنية

مت تسجيل نحو  800فرد من املقاتلني السابقني ،من بينهم نساء ،يف نياال ،جنوب دارفور ،خالل عملية مدتها اسبوعان
نظمها كل من مفوضية السودان لنزع السالح والتسريح وإعادة الدمج والقوات املسلحة السودانية ومفوضية تنفيذ الترتيبات
األمنية يف دارفور .دعم قسم احلوكمة وحتقيق اإلستقرار املجتمعي التابع لليوناميد املبادرة والتي بدأت يف  26فبراير .2018
تصوير معتز منفل ،اليوناميد.

ســـتتم إعـــادة إدمـــاج حوالـــي  800مقاتـــل
ســـابق يف احليـــاة املدنيـــة قريبـــاً يف أعقـــاب
اكتم ــال عملي ــة تس ــريح دام ــت ألس ــبوعني كان ــت
ق ــد ب ــدأت يف  26فبراي ــر  2018وذل ــك بني ــاال،
جنـــوب دارفـــور.
نظمـــت العمليـــة بشـــكل مشـــترك مـــن
قبـــل مفوضيـــة نـــزع الســـاح والتســـريح

وإع ــادة اإلدم ــاج الس ــودانية ،وقس ــم احلك ــم
وحتقيـــق االســـتقرار املجتمعـــي باليوناميـــد،
وبرنامـــج الغـــذاء العاملـــي ،وبرنامـــج األمم
املتحـــدة اإلمنائـــي.
ج ــاء ه ــؤالء املقاتل ــون الس ــابقون م ــن الق ــوات
املســـلحة الســـودانية والعديـــد مـــن حـــركات
التم ــرد وق ــد أجري ــت له ــم جميعـ ـاً الفحوص ــات

األمنيــة والطبيــة والتقييــم النفســي وقدمــت لهــم
محاضــرات إعــادة اإلدمــاج ،واســتلموا بعــد ذلــك
مبلـــغ  1500جنيـــه ســـوداني لـــكل مقدمـــة مـــن
اليونامي ــد كع ــاوة إع ــادة إدم ــاج يف املجتم ــع.
ووفقـــاً ملـــا ذكرتـــه أمانـــي هاويـــت ،مـــن
قســـم احلكـــم وحتقيـــق االســـتقرار املجتمعـــي
باليوناميـــد ،فـــإن اليوناميـــد قامـــت بتوفيـــر
الدع ــم اللوجس ــتي والفن ــي بينم ــا ق ــدم برنام ــج
الغ ــذاء العامل ــي األغذي ــة وس ــيقوم برنام ــج األمم
املتحــدة اإلمنائــي بتيســير عمليــة إعــادة اإلدمــاج،
مبــا يف ذلــك الدعــم عبــر مشــاريع إدرار الدخــل.
وذكـــر الســـيد ســـبيل أحمـــد ســـبيل ،نائـــب
والـــي جنـــوب دارفـــور ،متحدثـــاً للصحفيـــن
مبعســـكر اخلدمـــة الوطنيـــة بنيـــاال «نحـــن يف
غايـــة االمتنـــان للجهـــود اجلبـــارة التـــي بذلتهـــا
مفوضيـــة نـــزع الســـاح والتســـريح وإعـــادة
اإلدمـــاج وشـــركاؤها يف تنظيـــم هـــذا املعســـكر
لتســـريح هـــؤالء املقاتلـــن الســـابقني وإعـــادة
إدماجهـــم يف املجتمـــع.
مـــن جانبـــه شـــكر إد موســـي ،مســـؤول
مكت ــب جن ــوب دارف ــور ،املنظم ــن عل ــى دعمه ــم
عمليـــة التســـريح .وأشـــار إلـــى أن املبـــادرة
ستس ــاعد املقاتل ــن الس ــابقني عل ــى أن ينعم ــوا
أص
مبســـتقبل أفضـــل.

اليوناميد تدعم ورشة عمل حول الحكم الرشيد في والية وسط دارفور
حضــر أكثــر مــن  50مشــاركاً ميثلــون املجالــس
احملليـــة وكبـــار املوظفـــن يف القطـــاع العـــام
واإلدارة األهلي ــة واملجمت ــع املدن ــي ورشـ ـ ًة عم ــل
أقيم ــت مبدين ــة زالنج ــي بوس ــط دارف ــور يف 10
ماي ــو  2018بدع ــم م ــن قس ــم احلوكم ــة وحتقي ــق
االس ــتقرار املجتمع ــي التاب ــع لليونامي ــد بالتع ــاون
م ــع وزارة احلك ــم احملل ــي واخلدم ــة العام ــة.
و قــدم املشــاركون خــال ورشــة العمــل توصيــات
عدي ــدة تش ــمل تطبي ــق مب ــادئ احلك ــم الرش ــيد يف
محاربــة الفســاد ومتكــن املجتمــع املدني وتشــجيعه
عل ــى رص ــد أداء املؤسس ــات احلكومي ــة وتوس ــيع
حجــم إيــرادات احملليــات ،فضـ ً
ـا عــن العمــل علــى
تعزيــز دور اإلدارة األهليــة.
خـــال مخاطبتـــه املشـــاركني ،ســـلط الســـيد
مانويـــل هيرنانـــدز ،ممثـــل قســـم احلوكمـــة
وحتقيـــق االســـتقرار املجتمعـــي باليوناميـــد،
الض ــوء عل ــى أهمي ــة احلك ــم الرش ــيد يف عملي ــة
حتقيـــق الســـام والتنميـــة يف دارفـــور.
أ ّمــا الســيد جنــم الديــن أدم عبــد اهلل بريكــة،
وزيـــر احلكـــم احمللـــي واخلدمـــة العامـــة بواليـــة

نظم قسم احلوكمة وحتقيق األستقرار املجتمعي التابع لليوناميد بالتعاون مع وزارة احلكم احمللي واخلدمة العامة يف 10
مايو  ،2018ورشة تدريبية حول احلكم الراشد يف زالنجي ،وسط دارفور .ميثل املشاركون يف الورشة مؤسسات احلكومة
الوالئية واملجتمع املدني .تصوير محمد إدريس ،اليوناميد.

وســـط دارفـــور ،فقـــد أشـــار يف كلمتـــه إلـــى أنّ
الورشـــة مـــن شـــأنها تزويـــد أعضـــاء املجالـــس

احملليـــة املعينـــن حديثـــاً باملعـــارف الضروريـــة
أص
للقيـــام مبهامهـــم بطريقـــة مهنيـــة.
أصداء من دارفور
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اليوناميد تساعد في إطفاء الحريق الذي شب بمعسكر النيم
للنازحين بشرق دارفور

تأثرت أكثر من  2500أسرة من احلريق الذي اندلع يف أجزاء من معسكر النيم للنازحني بشرق دارفور .زار فريق من اليوناميد ،بقيادة السيد إنيه أكبان مسؤول مكتب شرق دارفور ،املعسكر
لتحديد مدى التلف واخلسائر التي أحدثها احلريق .تصوير جمال حماد ،اليوناميد.

ي ــوم  17م ــارس  2018تأث ــرت أكث ــر م ــن
 2500أسرة من احلريق الذي اندلع يف أجزاء
مــن معســكر النيــم للنازحــن بشــرق دارفــور.
زار فري ــق م ــن اليونامي ــد ،بقي ــادة الس ــيد
إني ــه أكب ــان مس ــؤول مكت ــب ش ــرق دارف ــور،
املعســـكر لتحديـــد مـــدى التلـــف واخلســـائر
الت ــي أحدثه ــا احلري ــق.
أش ــار الش ــيخ عثم ــان عبدالرحم ــن ،نياب ــة
ع ــن ش ــيوخ املعس ــكر ،إل ــى أن احلري ــق ق ــد
اندل ــع أثن ــاء إع ــداد إح ــدى الس ــيدات لوجب ــة
طع ــام .ويب ــدو أن ألس ــنة الن ــار ق ــد انتش ــرت
ســـريعاً بســـبب الريـــاح (الهبـــوب) لتصـــل
املن ــازل املج ــاورة والس ــوق لتلتهمه ــا جميعـ ـاً
وحتيله ــا رم ــادا.
وقـــدر الشـــيخ عثمـــان عبدالرحمـــن «نعـــرب عـــن امتنانـــا لليوناميـــد يف ارســـالها
اخلســـائر يف املمتلـــكات واحلبـــوب وســـبل لرجــال اإلطفــاء وســيارات اإلطفــاء حملاصــرة
كســب العيــش مبــا يقــارب املائتــي ألــف جنيــه ألس ــنة الله ــب ملن ــع املزي ــد م ــن اخلس ــائر».
ســوداني ( ،)200.000ذاكــراً يف هــذا الصــدد
وتقـــوم اليوناميـــد بتنظيـــم اجتمـــاع
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يضـــم كل أســـرة األمم املتحـــدة واملنظمـــات
اإلنس ــانية األخ ــرى بش ــرق دارف ــور لالتف ــاق
علـــى خطـــة موحـــدة للتدخـــل لدعـــم كافـــة
أص
املجتمعـــات املتأثـــرة باحلريـــق.

األخـــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــار

اليوناميد تحتفل باليوم الدولي لحفظة السالم
التابعين لألمم المتحدة

احتفلت اليوناميد باليوم الدولي حلفظة السالم التابعني لألمم املتحدة يف  29مايو  ،2018برئاسة البعثة يف الفاشر ،شمال دارفور .حضر املناسبة التي أُقيمت مبقر البعثة يف الفاشر
بشمال دارفور املمثل اخلاص املشترك لليوناميد ،الس ِّيد جيرميايا مامابولو ،ونائبة املمثل اخلاص املشترك التي ُع ِّينت حديثاً ،الس ِّيدة أنيتا كيكي جبيهو ،ونائب والي شمال دارفور ،الس ِّيد
مح َّمد برمية حسب النبي .تصوير أمني إسماعيل ،اليوناميد.

يف  29مايـــو  ،2018احتفلـــت اليوناميـــد
باليـــوم الدولـــي حلفظـــة الســـام التابعـــن
لــأمم املتحــدة حتــت شــعار «حفظــة الســام
التابعـــن لـــأمم املتحـــدة 70 :عامـــاً مـــن
اخلدمـــة والتضحيـــة».
ُ
حضـــر املناســـبة التـــي أقيمـــت مبقـــر
البعثـــة يف الفاشـــر بشـــمال دارفـــور املمثـــل
اخلـــاص املشـــترك لليوناميـــد ،الســـ ِّيد
جيرمياي ــا مامابول ــو ،ونائب ــة املمث ــل اخل ــاص
املش ــترك الت ــي ُع ِّين ــت حديث ـاً ،الس ـ ِّيدة أنيت ــا
كيك ــي جبيه ــو ،ونائ ــب وال ــي ش ــمال دارف ــور،
الس ـ ِّيد مح َّمــد برميــة حســب النبــي ،وممثلــو
النازح ــن ،ع ــاوة عل ــى الق ــوات العس ــكرية
والشـــرطية واملوظفـــن املدنيـــن بالبعثـــة.
ش ــملت أب ــرز فعالي ــات املناس ــبة ع ــرض
عســـكري وشـــرطي وإنـــزال أعـــام االحتـــاد
األفريقــي واألمم املتحــدة والســودان والصمــت
ملــدة دقيقــة واحــدة ،فضـ ً
ـا عــن وضــع إكليــل
الزهـــور تكرميـــاً حلفظـــة الســـام الذيـــن

فقـــدوا أرواحهـــم أثنـــاء أداء واجبهـــم .وأدى
أطفـــال مـــن معســـكر أبـــو شـــوك للنازحـــن
يف شــمال دارفــور أغنيــة عــن الســام وفقــرة
درامي ــة صامت ــه م ــن قب ــل مجموع ــة اش ــواق
الس ــام يف خت ــام اإلحتف ــال.
ق ــرأ الســ ِّيد املمث ــل اخل ــاص املش ــترك،
جيرماي ــا مامابول ــو ،رس ــالة األم ــن الع ــام
ل ــأمم املتح ــدة به ــذه املناس ــبة الت ــي ق ــال
أن «عمليـــات األمم املتحـــدة حلفـــظ
فيهـــا َّ
الس ــام إس ــتثمار أثب ــت ج ــدواه يف حتقي ــق
الســـام واألمـــن واإلزدهـــار يف العالـــم
ونحـــن نشـــيد بالبعثـــات األربعـــة عشـــر
التـــي تعمـــل علـــى مـــدار الســـاعة حلمايـــة
النـــاس وتعزيـــز قضيـــة الســـام .واضـــاف
نح ــن ملتزم ــون كذل ــك بتعزي ــز ال ــدور اله ــام
الـــذي يجـــب أن تلعبـــه قواتنـــا يف تعزيـــز
حقـــوق اإلنســـان والتصـــدي لالســـتغالل
واالنتهـــاك اجلنســـيني».
وأعـــرب نائـــب والـــي شـــمال دارفـــور،

الســـ ِّيد مح َّمـــد برميـــة حســـب النبـــي ،عـــن
اســـتعداد حكومتـــه للعمـــل بشـــكل وثيـــق
مـــع اليوناميـــد لتحقيـــق الســـام الدائـــم
واإلســـتقرار يف دارفـــور.
مـــن جانبـــه ،أعـــرب العمـــدة يحيـــى
محمـــد آدم (زعيـــم مجتمـــع) وهـــو أيضـــاً
َّ
رئيـــس اإلدارة األهليـــة مبعســـكر أبـــو
شـــوك للنازحـــن عـــن امتنانـــه لليوناميـــد
علـــى دورهـــا يف حفـــظ الســـام وحمايـــة
املدنيـــن يف دارفـــور.
يُ ْحتَ َفـــ ُل يف  29مايـــو مـــن كل عـــام
يف جميـــع أنحـــاء العالـــم باليـــوم الدولـــي
حلفظ ــة الس ــام التابع ــن ل ــأمم املتح ــدة
لإلش ــادة بجمي ــع الرج ــال والنس ــاء الذي ــن
خدمـــوا وال يزالـــون يخدمـــون يف عمليـــات
األمم املتحـــدة حلفـــظ الســـام علـــى
عـــال مـــن االحترافيـــة والتفانـــي
مســـتوى
ٍ
والش ــجاعة وإلحي ــاء ذك ــرى أولئ ــك الذي ــن
أص
فقـــدوا أرواحهـــم يف ســـبيل الســـام.
أصداء من دارفور
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ً
مركزا للشرطة
اليوناميد تُ ّسلم الحكومة السودانية
في غرب دارفور

سلّمت اليوناميد يف  23أبريل  2018مركزاً للشرطة مبعسكر الرياض للنازحني يف اجلنينة بغرب دارفور إلى قوات الشرطة السودانية بالوالية .املشروع هو جزء من جهود البعثة الرامية
إلي تعزيز سيادة القانون وتوسيع مظلة األمن باملنطقة .تصوير الصادق داؤود ،اليوناميد.

ســـلّمت اليوناميـــد يف  23أبريـــل 2018
مركـــز اً للشـــرطة مبعســـكر الريـــاض للنازحـــن
يف اجلنينـــة بغـــرب دارفـــور إلـــى قـــوات
الشـــرطة الســـودانية بالواليـــة.
املشـــروع هـــو جـــزء مـــن جهـــود البعثـــة
الرامي ــة إل ــي تعزي ــز س ــيادة القان ــون وتوس ــيع
مظلـــة األمـــن باملنطقـــة .وينتظـــر ان يســـاعد
مركـــز الشـــرطة يف رفـــع قـــدرات الشـــرطة
الســـودانية يف جتنـــب احلـــوادث واالســـتجابة
لهـــا يف إطـــار حـــدود املنطقـــة.
وأكـــد الســـيد لـــوك مهالبـــا رئيـــس
املوظف ــن باليونامي ــد يف كلمت ــه به ــذه املناس ــبة
أنّ عمليتـــي إنفـــاذ ســـيادة القانـــون وحمايـــة
املدنيـــن مت ّثـــان املكـــ ّون الرئيـــس الســـتعادة
6
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الســـام يف دارفـــور .وأضـــاف مهالبـــا:
«باإلضاف ــة إل ــى نظ ــام احملاك ــم ،ف ــإنّ تواج ــد
قـــوة شـــرطة تعتمـــد عليهـــا املجتمعـــات مي ّثـــل
عنصـــر اً مهمـــاً يف عمليـــة ســـيادة القانـــون».
ومـــن جانبـــه أوضـــح مستشـــار شـــؤون
إصــاح الشــرطة باليوناميــد ،حــامت طراونــة أنّ
املش ــروع يعك ــس التع ــاون الوثي ــق ب ــن الش ــرطة
الس ــودانية ومك ـ ّون الش ــرطة بالبعث ــة وه ــو مث ــال
ح ـ ّـي عل ــى مب ــادرات بن ــاء الس ــام يف دارف ــور.
وقـــال طراونـــة« :يشـــ ّكل املشـــروع ثمـــرة
تعـــاون مشـــترك بـــن ســـلطات الشـــرطة
الســـودانية واليوناميـــد ويأتـــي ضمـــن
مب ــادرات بن ــاء الق ــدرات املس ــتمرة الت ــي تق ــوم
بهـــا البعثـــة بهـــدف متكـــن الشـــرطة احملليـــة

أص

مـــن خدمـــة املجتمعـــات بفاعليـــة أكبـــر».
وش ــرح امل ــازم ش ــرطة عب ــد الرحم ــن س ــر
اخلتـــم مم ّثـــل احلكومـــة الســـودانية أنّ مركـــز
الشـــرطة سيســـاهم بشـــكل كبيـــر يف تعزيـــز
األمـــن واالســـتقرار يف الريـــاض واملناطـــق
املجـــاورة لهـــا.
ويركـــز مكـــ ّو ن الشـــرطة باليوناميـــد علـــي
دعـــم احلمايـــة الفعليـــة للمدنيـــن وتســـهيل
إيصـــال املســـاعدات اإلنســـانية وخلـــق بيئـــة
وقائيـــة مـــن خـــال بنـــاء قـــدرات قـــوات
الشـــرطة الســـودانية يف دارفـــور .عـــاوة
علـــي ذلـــك ،يقومـــون بتنفـــذ مشـــاريع
الشـــرطة املجتمعيـــة بالتنســـيق مـــع فريـــق
أص
األمم املتحـــدة القطـــري.
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ً
معرضا للصور ومجسمات تفاعلية لقرية دارفورية
اليوناميد تنظم
بالفاشر ،شمال دارفور

نظم قسم اإلتصال واإلعالم التابع لليوناميد يف يومي  24و 25أبريل  ،2018معرضاً للصور واألنشطة الثقافية برئاسة البعثة يف الفاشر ،شمال دارفور ،كجزء من حملة البعثة احلالية «معاً
من أجل السالم» .إشتملت الفعالية علي سوق للمصنوعات اليدوية إستفاد منه املبدعني احملليني .تصوير محمد املهدى ،اليوناميد.

نظ ــم قس ــم اإلتص ــال واإلع ــام يف يوم ــي 24
و 25أبريـــل  ،2018مهرجانـــاً للتعايـــش الســـلمي
بجانـــب معـــرض للصـــور تصاحبـــه مجســـمات
تفاعليــة للقــرى الدارفوريــة التقليديــة وذلــك مبقــر
قيـــادة البعثـــة بالفاشـــر ،شـــمال دارفـــور .نظـــم
االحتف ــال حت ــت ش ــعار «معــاً م ــن أج ــل الس ــام».
وشــملت األنشــطة كذلــك أغــان تراثيــة قدمهــا
فنان ــون محلي ــون بجان ــب أعم ــال أخ ــرى قدمته ــا
بعـــض الفـــرق والفنانـــة الســـودانية الكبيـــرة
شـــموس إبراهيـــم التـــي غنـــت للســـام.
إضافــة إلــى ذلــك وقعــت املشــاركات يف حملــة
« نس ــاء دارف ــور يتحدث ــن الس ــام» ،الت ــي تنظمه ــا
اليوناميــد ،علــى تعهــد بالعمــل مــن أجــل الســام.
وشـــملت الفقـــرات األخـــرى للمهرجـــان ســـوقاً
للمصنوعـــات اليدويـــة احملليـــة حيـــث عرضـــت
املجموع ــات النس ــوية منتجاته ــا للبي ــع .إل ــى ذل ــك
وزع ــت للحض ــور م ــواد إعالمي ــة وتعليمي ــة.
وحتدثـــت يف املناســـبة فيحـــاء كـــرم الديـــن،
معتمـــد الرئاســـية للمـــرأة والطفـــل بشـــمال
دارف ــور ،الت ــي أعرب ــت ع ــن اس ــتعداد احلكوم ــة
للتع ــاون م ــع اليونامي ــد للعم ــل م ــن أج ــل التنمي ــة
والتعايـــش الســـلمي يف دارفـــور.
ويف كلمتـــه يف املهرجـــان أوضـــح كارلـــوس

أروجـــو ،رئيـــس قســـم اإلعـــام واالتصـــال
باليوناميـــد ،أن مـــن أهـــداف أنشـــطة التواصـــل
بالقســـم تعريـــف الســـكان احملليـــن باألنشـــطة
الت ــي تق ــوم به ــا البعث ــة يف جمي ــع أنح ــاء دارف ــور.
مـــن جانبهـــا أوضحـــت موســـي كومالـــو،
رئيســـة قســـم املنشـــورات والوســـائط املتعـــددة
بالبعثـــة ،أن هـــذه املناســـبة فرصـــة ســـانحة
للمجتمـــع احمللـــي للتفاعـــل مـــع اليوناميـــد
وش ــكرت نس ــاء معس ــكري أب ــو ش ــوك والس ــام

للنازح ــن وممث ــات امل ــرأة األخري ــات م ــن مرك ــز
التنميـــة علـــى املشـــاركة يف املعـــرض.
وأخيـــراً دعـــت نفيســـة إســـماعيل ،ممثلـــة
النازحـــات ،كل أهـــل دارفـــور إلـــى العمـــل مـــن
أجـــل الســـام واالســـتقرار وحثـــت احلـــركات
غيـــر املوقعـــة علـــى االنضمـــام لركـــب الســـام،
حي ــث قال ــت «أي ــة خط ــوة نخطوه ــا دون س ــام
ليســـت خطـــوة لألمـــام وأيـــة تنميـــة دون ســـام
أص
لـــن تكـــون لهـــا ثمـــار».
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وكيل األمين العام لألمم المتحدة لعمليات حفظ السالم ومفوض
االتحاد األفريقي للسلم واالمن يقومان بزيارة مشتركة للسودان

يف ختام زيارتهما إلى السودان ،زار وكيل األمني العام لألمم املتحدة لعمليات حفظ السالم ،جان بييرالكروا ،ومفوض السلم واألمن باإلحتاد األفريقي ،إسماعيل شرقي يف  10أبريل ،2018
معسكر زمزم للنازحني قرب الفاشر ،شمال دارفور .يظهر يف الصورة ،وكيل األمني العام الكروا وهو يخاطب قادة النازحني باملعسكر .تصوير محمد املهدى ،اليوناميد.

يف يـــوم  10أبريـــل  ،2018أنهـــى كل
مـــن وكيـــل األمـــن العـــام لـــامم املتحـــدة
لعمليـــات حفـــظ الســـام ،الســـيد جـــان
بييـــر الكـــروا ومفـــوض االحتـــاد األفريقـــي
للســـلم واالمـــن ،الســـفير اســـماعيل شـــرقي
زي ــار ًة مش ــتركة للس ــودان هدف ــت إل ــى تقوي ــة
مس ــتوى الش ــراكة املهم ــة ب ــن األمم املتح ــدة
واالحت ــاد االقريق ــي ،كم ــا أ ّك ــد عل ــى ذل ــك كل
مـــن االمـــن العـــام لـــامم املتحـــدة انطونيـــو
غوتيريـــش ورئيـــس مفوضيـــة االحتـــاد
األفريقـــي موســـى فكـــي محمـــد.
ول ــدى وصولهم ــا اخلرط ــوم ،عق ــد الس ــيد
الكـــروا والســـفير شـــرقي محادثـــات مـــع
مختلـــف احملاوريـــن بشـــأن الوضـــع العـــام يف
دارفـــور وتنفيـــذ تفويـــض اليوناميـــد ،مبـــا يف
ذل ــك عملي ــة اع ــادة تش ــكيل البعث ــة اجلاري ــة.
كمـــا حضـــر املســـؤوالن االجتمـــاع اخلامـــس
والعشـــرين لألليـــة الثالثيـــة للتنســـيق املعنيـــة
باليونامي ــد يف  5ابري ــل  .2018ومتث ــل اآللي ــة،
التـــي تضـــم ممثلـــن عـــن حكومـــة الســـودان
8
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منتـــدى
واالحتـــاد األفريقـــي واالمم املتحـــدة،
ً
عل ــى املس ــتوى االس ــتراتيجي يه ــدف إل ــى ح ــل
القضاي ــا والتحدي ــات ذات الصل ــة باليونامي ــد.
مـــن ناحيـــة اخـــرى ،عقـــد وكيـــل االمـــن
العـــام الكـــروا والســـفير شـــرقي اجتماعـــات
م ــع املس ــؤولني احلكومي ــن ،مب ــن فيه ــم وزي ــر
اخلارجي ــة الس ــوداني ،الس ــيد ابراهي ــم غن ــدور
وذل ــك قب ــل توجهه ــم إل ــى دارف ــور يف  9ابري ــل
 ،2018حيـــث التقيـــا بوالـــي شـــمال دارفـــور
باالنابــة  ،الســيد محمــد برميــــــة وعقــدا لقــاءاً
م ــع وس ــائل االع ــام احمللي ــة والعاملي ــة ،إضاف ــة
إلـــى قيامهمـــا بزيـــارة إلـــي معســـكر زمـــزم
للنازح ــن ق ــرب مدين ــة الفاش ــر بوالي ــة ش ــمال
دارف ــور ،حي ــث اجتمع ــا م ــع قي ــادات االنازح ــن
هن ــاك وحتدث ــا إليه ــم بش ــأن الوض ــع األمن ــي
احلالـــي وشـــواغل أخـــرى.
وتأتـــي الزيـــارة املشـــتركة للســـودان يف
إطـــار جولـــة اقليميـــة أوســـع نطاقـــاً ،حيـــث
ســـيقوم وكيـــل األمـــن الكـــروا واملفـــوض
شـــرقي بزيـــارة بانغـــي ،عاصمـــة جمهوريـــة

افريقيـــا الوســـطى ،حيـــث يلتقيـــان مـــع كبـــار
املســـؤولني احلكوميـــن ،إضافـــة إلـــى لقـــاءات
مـــع مســـؤوليني مـــن األمم املتحـــدة واالحتـــاد
األفريق ــي وجه ــات أخ ــرى .ويتوق ــع أن يس ــلط
املس ــؤوالن يف لقاءاتهم ــا الض ــوء عل ــى التع ــاون
القائ ــم ب ــن االمم املتح ــدة واالحت ــاد االفريق ــي
س ــعياً للوص ــول إل ــى حل ــول سياس ــية للص ــراع
الدائ ــر يف ه ــذا البل ــد .كم ــا س ــيقوم املس ــؤوالن
بتولـــي الرئاســـة املشـــتركة لالجتمـــاع األول
ملجموع ــة الدع ــم الدولي ــة جلمهوري ــة أفريقي ــا
الوس ــطى الت ــي ته ــدف إل ــى تش ــجيع املجتم ــع
الدولـــي علـــى العـــودة مجـــدداً لالنخـــراط يف
عملي ــة الس ــام ودع ــم االحتياج ــات االنس ــانية
العاجلـــة للمالييـــن مـــن ســـكان هـــذا البلـــد.
وكذلـــك سيســـافر وكيـــل االمـــن العـــام
الكـــروا واملفـــوض شـــرقي إلـــى اديـــس ابابـــا،
حيــث ســيقدمان إحاطــة مشــتركة أمــام مجلــس
الســـلم واالمـــن التابـــع لالحتـــاد االفريقـــي يف
 13ابريـــل ،عـــاوة علـــى عقـــد لقـــاءات مـــع
أص
مســـؤولني كبـــار يف االحتـــاد األفريقـــي.
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ً
تدريبا في التوسط
 120من قضاة المحاكم الريفية يتلقون
في النزاعات بدارفور

شارك نحو  30من قضاة احملاكم الريفية من مختلف محليات والية جنوب دارفور يف ورشة عمل نُظمت مؤخراً يف نياال بدعم من اليوناميد حول قوانني اإلجراءات املدنية واجلنائية وأساليب
التوسط يف النزاعات مبافيها نزاعات األراضي .تهدف الورشة إلي بناء قدرات قضاة احملاكم الريفية للتوسط يف الصراعات املجتمعية .،تصوير معتز ُمنفل ،اليوناميد.

نظ ــم قس ــم س ــيادة حك ــم القان ــون باليونامي ــد
مؤخـــراً ورشـــاً تدريبيـــة لقضـــاة احملاكـــم
الريفي ــة بأرب ــع م ــن والي ــات دارف ــور ،ب ــكل م ــن
الفاشـــر بشـــمال دارفـــور والضعـــن بشـــرق
دارفـــور وزالنجـــي بوســـط دارفـــور واجلنينـــة
بغـــرب دارفـــور .وقـــد تلقـــى  120مـــن القضـــاة
تدريبـــاً يف القوانـــن الســـودانية واإلجـــراءات
واألس ــاليب القانوني ــة إلج ــراء وس ــاطات ناجح ــة
يف النزاع ــات .وق ــد وزع ــت عليه ــم أيض ـاً نس ــخاً
م ــن الدلي ــل القانون ــي باللغ ــة العربي ــة كان قس ــم
ســـيادة حكـــم القانـــون باليوناميـــد قـــد نشـــره
بالتعـــاون مـــع اجلهـــاز القضائـــي الســـوداني.
وكان الدليـــل قـــد ابتكـــره قســـم ســـيادة
حكـــم القانـــون ليكـــون هاديـــاً لقضـــاة احملاكـــم
الريفي ــة مبختل ــف محلي ــات دارف ــور وليس ــتخدم
كمرج ــع قانون ــي .ويحت ــوي الدلي ــل عل ــى مختل ــف
جوان ــب قوان ــن اإلج ــراءات املدني ــة واإلج ــراءات
اجلنائي ــة وعناص ــر م ــن عملي ــات التوس ــط الت ــي
تعتب ــر ضروري ــة لقض ــاة احملاك ــم الريفي ــة للقي ــام
بأعماله ــم بالكف ــاءة املطلوب ــة .أضيف ــت كملح ــق
للدليــل «الئحــة قانــون احملاكــم الريفيــة ومحاكــم
املـــدن للعـــام  ،»2004وهـــي الالئحـــة التـــي
أصدرهـــا معالـــي رئيـــس القضـــاء بالســـودان.

وتعتبـــر احملاكـــم الريفيـــة مـــن املؤسســـات
الهامـــة يف كل دارفـــور ألن املجتمـــع الدارفـــوري
يضـــع ثقـــة كبيـــرة يف نظـــم العدالـــة التقليديـــة
مقارنـــة باآلليـــات الرســـمية .فقضـــاة احملاكـــم
الريفيـــة هـــم أيضـــاً زعمـــاء مجتمـــع يف
محلياتهـــم يقومـــون بتســـوية النزاعـــات ،مبـــا
يف ذلـــك قضايـــا األراضـــي عبـــر التوســـط
واملصاحلـــات إال أنهـــم ليســـوا قانونيـــن
متدربـــن ويفتقـــرون للمعـــارف القانونيـــة.
وتقـــوم اليوناميـــد ،يف إطـــار تفويضهـــا
احلالـــي ،باإلســـهام يف تســـوية النزاعـــات مـــن

خــال تقويــة قــدرات احملاكــم الريفيــة للتخفيــف
مـــن النزاعـــات والتوســـط فيهـــا بالنســـبة
لألراضـــي وغيرهـــا مـــن مســـببات النـــزاع.
تع ــد ملكي ــة األرض م ــن أه ــم مس ــببات الن ــزاع
يف دارف ــور .ويع ــود ذل ــك جزئيــاً لضبابي ــة أنظم ــة
اســتخدامات األرض ولتجزئة ســيادة حكم القانون.
ووفق ـاً لالئحــة املذكــورة فــإن احملاكــم الريفيــة
تتمتــع بســلطة نظــر النزاعــات املتعلقــة باألضــرار
التـــي تقـــع علـــى املـــزارع واملراعـــي أو فقـــدان
املواشـــي إضافـــة للقضايـــا املتعلقـــة بالنزاعـــات
أص
الت ــي تنش ــأ ح ــول ح ــدود األراض ــي.
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يستفيد الطالب من مكتبة جامعة اجلنينة التي كانت ذات يوم معسكراً فرعياً لليوناميد .إستفاد األف الطالب من اجلامعة
وهم يتطلون الي مستقبل مشرق عقب اكمال دراستهم .تصوير ماتيلدا مويو ،اليوناميد.
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التأثير في االجيال القادمة من
خالل التعليم
ً
ً
أحالما
عاما
تحمل سلمى سليمان ذات اإلثنين وعشرين
ً
عالما تكون فيه قادرة علي التدريس
تتخيل
كبيرة ،فهي
ّ
وإعداد اآلالف من الشباب ليكونوا مهنيين ويصبحوا
قيمة في المجتمع.
مواطنين لهم إسهامات ّ

بقلم ماتيلدا مويو
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معسكر اليوناميد الفرعي السابق هو اآلن حرم جامعي ينبض باحلياة .يقوم بإعداد اخلريجني يف مجاالت متنوعة  ،وهم يساهمون يف تطوير دارفور والسودان بشكل عام.
تصوير ماتيلدا مويو ،اليوناميد.

تقـــول ســـلمى « :أدرس تخصـــص التربيـــة
ألننــي عبــره أريــد التأثيــر يف األجيــال الشــابة»
وتفي ــد س ــلمى ،طالب ــة س ــنة أول ــى يف كلي ــة
التربيـــة بجامعـــة اجلنينـــة أنّ دراســـتها تُعـــد
اخلط ــوة األول ــى عل ــى طري ــق حتقي ــق أحالمه ــا
وه ــي واح ــدة م ــن آالف الط ــاب الذي ــن أصب ــح
بإمكانه ــم إكم ــال التحصي ــل اجلامع ــي والتطلّ ــع
إل ــى مس ــتقبل واع ــد بفض ــل اليونامي ــد.
أهـــدت اليوناميـــد يف أغســـطس 2015
معســـكرها الفرعـــي باملدينـــة إلـــى جامعـــة
اجلنينـــة ليســـتخدم كحـــرم للجامعـــة .ومـــذاك
تطـــ ّورت اجلامعـــة وأصبحـــت مؤسســـة تعليـــم
عـــال حســـنة الســـمعة جتـــذب الطـــاب مـــن
ٍ
كافـــة أنحـــاء الســـودان والـــدول املجـــاورة.
تتحـــدث ســـلمى بـــك ّل ثقـــة« :رغـــم أ ّننـــي
م ــن مدين ــة ني ــاال يف جن ــوب دارف ــور ،إخت ــرت
هـــذه اجلامعـــة لســـمعتها اجليـــدة وأشـــعر أن
إختيارهـــا سيســـاعدني يف املســـتقبل عندمـــا
أشـــرع يف البحـــث عـــن عمـــل».
منــت جامعــة اجلنينــة عبــر الســنني أضعاف ـاً
مضاعفـــة .يقـــول مديـــر اجلامعـــة البروفســـور
الطيـــب أحمـــد وهـــو يحكـــي تاريـــخ املؤسســـة
إنّ اجلامع ــة افتتح ــت يف أكتوب ــر  2014بث ــاث
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كليـــات كجـــزء مـــن جامعـــة زالنجـــي وكان
مق ّرهـــا مدرســـة ثانويـــة ســـابقة تبرعـــت بهـــا
احلكوم ــة .لك ــن فص ــل واليت ــي وس ــط وغ ــرب
دارفـــور بـــ ّرر احلوجـــة إلـــى مؤسســـة مســـتقلة
م ــا ق ــاد إلنش ــاء جامع ــة اجلنين ــةَ .مه ــد تس ــليم
اليوناميـــد معســـكرها الفرعـــي باملدينـــة يف
الع ــام  2015الطري ــق لتوس ــعة جامع ــة اجلنين ــة
لتصب ــح جامع ــة ب ــك ّل م ــا للكلم ــة م ــن معن ــى.
يق ــول مديرمكت ــب اليونامي ــد بقط ــاع غ ــرب
دارفـــور الســـيد عمـــر إنّ قـــرار تســـليم مقـــر
البعثـــة الســـابق جلامعـــة اجلنينـــة جـــاء عقـــب
إنش ــاء معس ــكر البعث ــة الكبي ــر احلال ــي .أرادات
البعثـــة اســـتخدام مقـــر معســـكرها الفرعـــي
باملدينــة بشــكل يفيــد املجتمــع احمللــي وألن عــدد
ط ــاب اجلامع ــة كان يف تزاي ــد ونظ ــراً الحتي ــاج
املؤسس ــة ملق ــر ثاب ــت يس ــتوعب ه ــذا النم ــو أت ــى
ق ــرار تس ــليم املعس ــكر جلامع ــة اجلنين ــة.
ويق ــول الس ــيد كانِ « :الش ــباب ه ــم مس ــتقبل
ه ــذه الب ــاد وإن كان بوس ــعنا دع ــم التعلي ــم يف
دارف ــور واجلم ــع ب ــن الط ــاب القادم ــن م ــن
خلفيـــات وثقافـــات مختلفـــة فهـــذا يســـاعد يف
بن ــاء الس ــام واملصاحل ــة والتنمي ــة».
وذكــر كان كذلــك إنّ اليوناميــد ميكــن أن تنظــر

بع ــن الفخ ــر إلس ــهامها بجامع ــة اجلنين ــة وذل ــك
ألث ــر اجلامع ــة يف حي ــاة إنس ــان دارف ــور الع ــادي.
يقـــول البروفســـور أحمـــد« :تطـــ ّورت
اجلامعـــة خـــال ثـــاث ســـنوات ولهـــا اآلن
تس ــع كلي ــات رأت املؤسس ــة أنه ــا تتماش ــى م ــع
حاجـــة النـــاس يف الواليـــة» .تشـــمل الكليـــات
كليـــة الطـــب والصحـــة والعلـــوم التطبيقيـــة
والقانـــون والتربيـــة وكليـــات أخـــرى وتهـــدف
ه ــذه الكلي ــات إل ــى مقابل ــة النق ــص يف املهني ــن
باملج ــاالت األساس ــية الت ــي حتتاجه ــا الوالي ــة.
هنالـــك خمســـة مراكـــز مت ّيـــز باجلامعـــة
حاليـــاً مـــن ضمنهـــا مركـــز الدراســـات
اإلســامية والســام والتنميــة واالســتراتيجيات
والتخطيـــط واآلداب والثقافـــة بجانـــب مركـــز
الدراســـات اإلنســـانية والســـكانية.
يشـــ ّكل مركـــز التخطيـــط االســـتراتيجي
احملـــور األســـاس يف تنظيـــم ورش تدريبيـــة
متخصصـــة للـــوزارات احلكوميـــة.
ويقـــول بروفســـور أحمـــد« :مـــا زلنـــا يف
ط ــور التوس ــعة ،سننش ــئ تخصص ــات الزراع ــة
واملـــوارد احليوانيـــة يف منطقتـــي هبيـــا
وفوربرنق ــا عل ــى التوال ــي مضيفــاً أنّ املوق َع ــن
اللذيـــن أقفلتهمـــا اليوناميـــد وســـلمتهما

الـــــــتـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم
حلكوم ــة الوالي ــة يف أكتوب ــر م ــن الع ــام 2017
سيســـتخدمان للكليتـــن اجلديدتـــن.
ويق ــول كذل ــك »:لدين ــا حاليـ ـاً  8٫400طال ــب
مقارنـــة بقرابـــة  1٫300يف العـــام  2014تاريـــخ
بداي ــة عم ــل اجلامع ــة .بلغ ــت نس ــبة اإلن ــاث 60
باملئــة بينمــا بلغــت نســبة الذكــور  40باملئــة» معزيـاً
ســبب االنحــراف الدميوغــرايف إلــى رغبــة اإلنــاث
يف البق ــاء بالق ــرب م ــن دياره ــن بعك ــس الذك ــور.
وخ ــارج إط ــار دارف ــور والس ــودان اس ــتقطبت
اجلامع ــة من ــذ الع ــام  2017ع ــدداً مق ــدراً م ــن
الط ــاب األجان ــب م ــن دول مث ــل تش ــاد ومص ــر
وفلســطني والســعودية وجنــوب الســودان ويتوقــع
حض ــور املزي ــد م ــع تنام ــي س ــمعة اجلامع ــة.
يـــدرك الطـــاب إســـهامات اليوناميـــد يف
تعليمه ــم ويق ــدرون تأثيره ــا يف تنمي ــة األف ــراد
وكذلـــك املجتمعـــات.
تق ــول خال ــدة إبراهي ــم ابن ــة العش ــرين عام ـاً
وهـــي تـــدرس يف كليـــة القانـــون « :منحتنـــا
اليونامي ــد الفرص ــة يف احلص ــول عل ــى التعلي ــم
اجلامعـــي إذ لـــم يكـــن بوســـعنا مواصلـــة
دراســـتنا يف اخلرطـــوم لعـــدم قـــدرة أهلنـــا
علـــى تكاليـــف الدراســـة هنالـــك» وأضافـــت
أنّ الرســـوم الدراســـية باجلامعـــة أرخـــص
مـــا يســـهل لعـــدد كبيـــر مـــن النـــاس مواصلـــة
التعليـــم والتســـجيل فيهـــا.

ويؤي ــد أحم ــد ارب ــاب ب ــال طال ــب القان ــون
وعم ــره  21عامـ ـاً م ــن منطق ــة الكنق ــو ح ــرازا
مبحلي ــة بيض ــة ه ــذا ال ــرأي ويق ــول إ ّن ــه اخت ــار
جامعـــة اجلنينـــة ألنهـــا قريبـــة مـــن أســـرته
وتكاليـــف محمولـــة .ويواصـــل طالـــب الســـنة
ً
قائـــا إن اجلامعـــة مجهـــزة
الثالثـــة احلديـــث
وتـــدار بشـــكل جيـــد مقارنـــة باملؤسســـات
املش ــابهة يف كاف ــة أنح ــاء الب ــاد ،حي ــث ينع ــم
أحمـــد بالدراســـة يف قاعـــات مكيفـــة وتوفـــر
املـــاء والكهربـــاء علـــى مـــدار اليـــوم.
يقـــول أحمـــد اســـماعيل ابـــن العشـــرين
عامـــاً ،وهـــو طالـــب ســـنة أولـــى يف كليـــة
القانـــون« :يحدونـــي األمـــل بـــأن تـــرك أثـــراً
يف حي ــاة الن ــاس وذل ــك بدفاع ــي ع ــن احلق ــوق
القانونيـــة لألفـــراد.
يقـــول محامـــي املســـتقبل املولـــود يف مدينـــة
اجلنينـــة « :بعـــد تبرعهـــا باملعســـكر الفرعـــي
باملدينـــة؛ جعلـــت اليوناميـــد احلصـــول علـــى
التعليــم اجلامعــي متاحـاً يف مدينتــه وهــو اســتثمار
مثمـــر يف املجتمـــع .ويضيـــف كذلـــك« :تدعـــم
اليونامي ــد األجي ــال الش ــابة وحتس ــن حياتن ــا عب ــر
التعليــم .ســاعدونا علــى وضــع أســاس ج ّيــد عبــر
دعـــم اجلامعـــة يف هـــذه البلـــدة».
هـــذا يعكـــس كذلـــك رأي ســـعد محمـــد،
 35عامــاً ووه ــو ي ــدرس القان ــون إذ يرغ ــب يف

العم ــل للمجتم ــع املدن ــي ليس ــاعد الن ــاس عل ــى
ني ــل حقوقه ــم عب ــر تق ــدمي املش ــورة القانوني ــة.
ويقـــول« :هـــذا واحـــد مـــن أكبـــر املشـــاريع
التــي دعمتهــا اليوناميــد ونحــن ســعداء بــه ألننــا
كمجتمـــع نـــدرك مســـاهمة البعثـــة يف حتســـن
حياتن ــا» وأض ــاف أنّ الش ــباب الذي ــن كان ميك ــن
أن يكونـــوا بـــا عمـــل هـــم اآلن منخرطـــون يف
العل ــم وبن ــاء مس ــتقبل زاه ــر ألنفس ــهم.
ويضيـــف محمـــد« :نريـــد كذلـــك أن يأتـــي
النــاس مــن احملليــات األخــرى ليتعلمــوا ويعــودوا
بعدئ ـ ٍـذ إل ــى دياره ــم ليس ــاعدوا مجتمعاته ــم».
للجامعـــة أيضـــاً إضافـــة إلـــى الدراســـات
األكادمييـــة ،منشـــآت لكـــرة القـــدم والكـــرة
الطائـــرة وكـــرة الطاولـــة وقـــد اســـتضافت
اجلامعـــة يف العـــام  2017مباريـــات إقليميـــة
ضم ــت أكث ــر م ــن  1200مش ــارك يف البطول ــة.
ويضي ــف البروفس ــور أحم ــد :إ ّنن ــا ممتن ــون
له ــذه املراف ــق ونس ــعى دومــاً لتطويره ــا».
ويقـــول أيضـــاً إنّ رســـالة اجلامعـــات هـــي
إنتــاج املعرفــة وتطويــر األفــكار ومــن هنــا دورهــا
احليــوي يف التنميــة وهــذا مــا تســهم بــه جامعــة
اجلنين ــة عب ــر كلياته ــا املختلف ــة واملتنوع ــة.
تس ــتوعب ال ــوزارات احلكومي ــة والش ــركات
احملليـــة معظـــم خريجـــي اجلامعـــة مـــا يســـهم
أص
يف االقتص ــاد.

طالبة أثناء امتحان بجامعة اجلنينة .وقد أتاحت املؤسسة آلالف الطالب من دارفور فرصة احلصول على التعليم العالي واملساهمة يف حتسني مجتمعاتهم .تصوير ماتيلدا مويو ،اليوناميد.
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مـــــــــــــــقـــــــــــــــابـــــــــــــــلـــــــــــــــة

قائد قوات اليوناميد ،الفريق أول ،ليونارد أنقوندي داخل مكتبه برئاسة البعثة يف الفاشر ،شمال دارفور،
يف  26أبريل  .2018تصوير محمد املهدى ،اليوناميد.
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مـــــــــقـــــــــابـــــــــلـــــــــة

الــــمــــكــــون الـــعـــســـكـــري لــلــيــونــامــيــد
لــــقــــاء مــــع قــــائــــد
ّ
ً
حاليا كقوة أمنية مخفضة غير أنّ ه ال يوجد
«تعمل القوات العسكرية لليوناميد
ما يمنعنا من التزاماتنا تجاه تفويض البعثة ونستمر في عملياتنا بالقدرات
المتبقية» .لقاء مع قائد قوات اليوناميد.
أجــــــرت الـــلـــقـــاء مـــوســـي كــومــالــو

أص
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بـــــــــــنـــــــــــاء الـــــــــســـــــــام

ـــن الفريـــق
يف يـــوم  8أغســـطس ُ 2017ع ّ
ليونـــارد موريوكـــي نقونـــدي ،الكينـــي
اجلنســـية ،قائـــد اً لقـــوات اليوناميـــد وذلـــك
مـــن قبـــل األمـــن العـــام لـــأمم املتحـــدة
ورئيـــس مفوضيـــة االحتـــاد اإلفريقـــي.
يف هـــذا اللقـــاء مـــع مجلـــة أصـــداء مـــن
دارفـــور حتـــدث الفريـــق نقونـــدي بالتفصيـــل
عـــن عمليـــة إعـــادة تشـــكيل البعثـــة اجلاريـــة
اآلن والتعديـــات املرتبطـــة بهـــا يف هيـــكل
عملي ــات املكــ ّون العس ــكري لإليف ــاء مبتطلب ــات
ق ــرار مجل ــس األم ــن الدول ــي  2363ذو النه ــج
الثنائ ــي األبع ــاد ال ــذي يش ــمل حف ــظ الس ــام
يف منطق ــة جب ــل م ــرة وحف ــظ وبن ــاء الس ــام
يف بقيـــة أنحـــاء دارفـــور.
16
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س :تضمن ــت املرحل ــة األو ل ــى م ــن عملي ــة
إ عــادة تشــكيل البعثــة خفــض املك ـ ّو ن العســكري
و م ــا تطلب ــه ذل ــك م ــن إ غ ــاق  11م ــن املوا ق ــع
امليداني ــة .كي ــف تعا م ــل املكـ ـ ّو ن العس ــكري م ــع
واجبا ت ــه يف ظ ــل ه ــذا اخلف ــض؟
ج :تقـــوم اليوناميـــد حاليـــاً بتنفيـــذ قـــرار
مجلـــس األمـــن الدولـــي  )2017( 2363علـــى
مرحلتـــن :تتضمـــن املرحلـــة األولـــى مـــن
عمليـــة إعـــادة تشـــكيل البعثـــة ذات النهـــج
الثنائ ــي األبع ــاد ال ــذي يش ــمل حف ــظ الس ــام
يف جب ــل م ــرة حي ــث م ــا ت ــزال هنال ــك عناص ــر
مـــن جيـــش حتريـــر الســـودان تابعـــة لعبـــد
الواح ــد محم ــد ن ــور تعم ــل باملنطق ــة ،وحف ــظ
وبنـــاء الســـام يف بقيـــة أنحـــاء دارفـــور.

ســـارت البعثـــة ســـير اً حثيثـــاً يف مـــا يتعلـــق
تعـــن فيهـــا خفـــض
باملرحلـــة األولـــى التـــي
ّ
املكــ ّون العس ــكري بث ــاث كتائ ــب .ويف حقيق ــة
األم ــر لق ــد جتاوزن ــا ذل ــك الرق ــم حي ــث أنن ــا
لـــم نكتـــف بترحيـــل ثـــاث كتائـــب فقـــط مـــن
باكســـتان ونيجيريـــا وبوركينافاســـو ولكننـــا
قفلنـــا مستشـــفى املســـتوى الثانـــي املنغولـــي
أيضـــاً .إضافـــة إلـــى ذلـــك فقـــد قفلنـــا 11
مـــن املواقـــع امليدانيـــة وســـلمناها حلكومـــة
الســـودان بحســـب مقتضيـــات قـــرار مجلـــس
األمـــن الدولـــي .2363
تعمـــل القـــوات العســـكرية لليوناميـــد
حاليــاً كق ــوة أمني ــة مخفض ــة .وكان أكث ــر م ــن
ش ــعر به ــذا اخلف ــض ه ــم م ــن كان ــوا يتلق ــون

بــــــــنــــــــاء الـــــــســـــــام
قام قائد قوات اليوناميد ،الفريق أول ،ليونارد أنقوندي ( الثاني من اليمني) يف  25أبريل  ، ،2018بزيارة ميدانية
إلــي منطقة قولو بوسط دارفــور ،حيث إلتقي بالسلطات احمللية ووقــف علي التقدم ُ
املــرز يف تأسيس قاعدة
العمليات املؤقته التابعة للبعثة يف املنطقة .تصوير مورنغ المني ،اليوناميد.

«األمر الثالث واألكثر أهمية هو إنشاء قاعدة
العمليات المؤقتة في قولو في وسط
منطقة جبل مرة وهي المنطقة التي
ً
ميسورا من
لم يكن الوصول إليها
قبلنا في السابق».

خدماتن ــا .غي ــر أن ــه ال يوج ــد م ــا مينعن ــا م ــن
التزاماتنـــا جتـــاه تفويـــض البعثـــة ونســـتمر يف
عملياتنـــا بالقـــدرات املتبقيـــة.
س :مت ــر البعث ــة اآلن باملرحل ــة الثاني ــة
م ــن عملي ــة إ ع ــادة تش ــكيل البعث ــة .م ــاذا
يعن ــي ذل ــك م ــن حي ــث التعدي ــات العملياتي ــة
للمكـ ـ ّو ن العس ــكري.
ج :املرحلـــة الثانيـــة هـــي حقيقـــة املرحلـــة
األخيـــرة مـــن عمليـــة إعـــادة تشـــكيل البعثـــة
وينبغ ــي علين ــا خالله ــا الوص ــول للرق ــم 8735
يف عـــدد اجلنـــود ،وهـــو العـــدد الـــذي حـــدده
قـــرار مجلـــس األمـــن الدولـــي الـــذي صـــدر
بنهايـــة يونيـــو  .2018يتضمـــن هـــذا الهـــدف
تخفيـــض آخـــر لثـــاث كتائـــب أخـــرى مـــع

احتمـــال قـــوي خلفـــض املزيـــد مـــن القـــوات
للوص ــول للع ــدد أع ــاه م ــن الق ــوات .الكتائ ــب
الثــاث املســتهدفة للخفــض اإلضــايف للمرحلــة
الثانيــة مــن أثيوبيــا والســنغال وروانــدا .إضافــة
إلـــى ذلـــك ســـيتم خفـــض الكتيبـــة الهندســـية،
مب ــا يف ذل ــك  100وظيف ــة م ــن ضب ــاط األركان
مـــن أجـــل الوصـــول للقـــوة املطلوبـــة.
ويف الواقـــع فـــإن املكـــ ّو ن العســـكري
لليوناميـــد قـــد أعـــاد هيكلـــة نفســـه للتأقلـــم
مـــع النهـــج ثنائـــي األبعـــاد .ووفقـــاً للهيـــكل
اجلديـــد فـــإن املكـــ ّون العســـكري لديـــه اآلن
قطاعـــان فقـــط :قطـــاع حفـــظ الســـام يف
منطقـــة عمليـــات فريـــق عمـــل جبـــل مـــرة
والقط ــاع الثان ــي يض ــم بقي ــة أنح ــاء دارف ــور.
وقـــد بدأنـــا العمـــل بهـــذا الهيـــكل منـــذ 1
م ــارس  2018بتخفي ــض ثالث ــة قطاع ــات ه ــي
القيـــادة يف الشـــمال والقطاعـــن الشـــرقي
والغربـــي لتيســـير أمـــر إقامـــة قطاعـــن يف
منطقـــة املســـؤولية.
األمـــر الثالـــث واألكثـــر أهميـــة هـــو
إنشـــاء قاعـــدة العمليـــات املؤقتـــة يف قولـــو
يف وســـط منطقـــة جبـــل مـــرة وهـــي املنطقـــة
التـــي لـــم تكـــن ميســـورة الوصـــول إليهـــا مـــن
قبلنـــا يف الســـابق .رأت البعثـــة أنـــه ليكـــون
لنـــا عمليـــات حفـــظ ســـام فعالـــة باملنطقـــة
فإنن ــا نحت ــاج لتأس ــيس قاع ــدة باملنطق ــة عل ــى
وجـــه الســـرعة ،وقـــد حققنـــا مـــا يلـــي منـــذ
أن خصصـــت لنـــا حكومـــة الســـودان قطعـــة
األرض يف  28ينايـــر مـــن هـــذه الســـنة .بعـــد
أس ــبوع واح ــد م ــن تخصي ــص األرض حت ــرك
املكـــ ّو ن العســـكري لليوناميـــد إلـــى املنطقـــة
وبـــدأ التمهيـــد لبنـــاء القاعـــدة بواســـطة
الكتيبـــة الهندســـية .ســـيكتمل البنـــاء قريبـــاً
بالرغـــم مـــن التحديـــات املرتبطـــة بالبنـــاء يف
أرض بكـــر .ويف مـــا يلينـــا كمكـــ ّون عســـكري
لليوناميـــد فإننـــا بدأنـــا عملياتنـــا حلظـــة
الوصـــول إلـــى قولـــو وســـتنضم إلينـــا الحقـــاً
املك ّونـــات األخـــرى عنـــد اكتمـــال البنـــاء.
املكـــ ّون العســـكري اآلن متمركـــز متامـــاً يف

قاعـــدة العمليـــات املؤقتـــة وميـــارس بالفعـــل
عمليـــات حفـــظ الســـام مـــن حيـــث تيســـير
وصـــول العـــون اإلنســـاني للمجتمـــع احمللـــي.
س :كي ــف يتواص ــل املكـ ـ ّو ن العس ــكري
لليونامي ــد م ــع مك ّون ــات البعث ــة األ خ ــرى و م ــع
الالعب ــن اخلارجي ــن ،خا ص ــة خ ــال عملي ــة
إ ع ــادة تش ــكيل البعث ــة اجلار ي ــة اآلن؟
ج :اليوناميـــد بعثـــة متكاملـــة يعمـــل فيهـــا
األفـــراد العســـكريون واملدنيـــون بصـــورة
تضامني ــة ولي ــس باس ــتطاعة أي م ــن املك ّو ن ــات
تنفي ــذ والي ــة البعث ــة لوح ــده .فجمي ــع املك ّو ن ــات
حتت ــاج إل ــى بعضه ــا البع ــض .فالتضام ــن ميث ــل
مفتـــاح العمـــل .وباعتبـــار اليوناميـــد بعثـــة
متكاملـــة ،يعمـــل كل مـــن املكـــ ّون العســـكري
والشـــرطي واملدنـــي بطريقـــة تتســـم تنســـيق
عـــال لتحقيـــق مجموعـــة مـــن األهـــداف ،مـــع
أنن ــا نق ـ ّر ب ــأن املك ـ ّون العس ــكري يوف ــر الغ ــراء
الـــذي يعمـــل علـــى متاســـك البعثة.واملكـــ ّون
العس ــكري فخ ــور باجنازات ــه يف ه ــذا الس ــياق.
أيض ــا تعم ــل البعث ــة بالتع ــاون م ــع فري ــق األمم
املتحـــدة القطـــري وحكومـــة الســـودان ،حيـــث
أن ألقس ــام البعث ــة خب ــراء لديه ــم الق ــدرة عل ــى
العم ــل بكف ــاءة م ــع حكوم ــة الس ــودان وفري ــق
االمم املتحـــدة القطـــري وعامـــة املواطنـــن.
س :ه ــل ميكن ــك تس ــليط الض ــوء عل ــى
بع ــض اإل جن ــازات والتحدي ــات الت ــي واجهه ــا
املكـ ـ ّو ن العس ــكري لليونامي ــد خ ــال مرحل ــة
إ ع ــادة التش ــكيل ه ــذه؟ وب ــأي طريق ــة يتعا م ــل
املكـ ـ ّو ن العس ــكري م ــع ه ــذه التحدي ــات؟
ج :أســـتطيع أن أقـــول بـــكل ثقـــة إنّ
االهـــداف احملـــددة يف قـــرار مجلـــس األمـــن
رقـــم  )2017( 2363يجـــري تنفيذهـــا علـــى
الرغـــم مـــن التحديـــات املاثلـــة ولكـــن علينـــا
أن نعتـــرف بأنـــه دائمـــاً هنـــاك حتديـــات
يف أي بيئـــة عمليـــات .فقـــد واجـــه املكـــ ّون
العســـكري حتديـــات خـــال القيـــام بعمليـــة
إلع ــادة الف ــرق العس ــكرية إل ــى بلدانه ــا والت ــي
ج ــرت خ ــال موس ــم األمط ــار .كان ــت العملي ــة
صعب ــة نس ــبة لوع ــورة الط ــرق احمللي ــة وع ــدم
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زار مؤخر اً قائد قوة اليوناميد ،الفريق أول ليونارد نغوندي سورتوني ،شمال دارفور ،حيث قام بتقييم الوضع األمني وأطلع على القضايا املتعلقة بالنازحني واملزارعني والرعاة
يف املنطقة .وناقش أيضا التحديات التشغيلية التي يواجهها حفظة السالم يف موقع التجمع التابع للبعثة .وتعتبر زيارة قائد القوة ،التي جرت يف  27فبراير  ،2018جزء اً من
جهود البعثة املستمرة حلماية املدنيني املتضررين من النزوح والصراع يف جميع أنحاء دارفور .تصوير أنسومانا كولي ،اليوناميد.

توف ــر البن ــى التحتي ــة يف الوالي ــة .وق ــد متث ــل
التحـــدي الكبيـــر اآلخـــر يف التق ّيـــد بهيـــكل
إع ــادة التش ــكيل املقت ــرح ال ــذي يفت ــرض عل ــى
جميـــع مك ّونـــات البعثـــة التوافـــق معـــه .ومـــع
ذلـــك ،وعلـــى الرغـــم مـــن جميـــع التحديـــات
املرافقـــة ،مـــا زلنـــا نحافـــظ علـــى روح
االس ــتقامة والنزاه ــة ونواظ ــب عليه ــا كفري ــق
عم ــل .أيضــاً وض ــع املكــ ّون العس ــكري تدابي ــر
إضافيـــة بحيـــث خصـــص فرقـــاً تنســـيقية
لضمـــان تواجـــد فريـــق تنســـيق حيثمـــا يكـــون
هنـــاك تداخـــل لدائـــرة مســـؤولية املكـــ ّون
العســـكري مـــع دائـــرة مســـؤولية أي مكـــ ّون
آخ ــر ،حت ــى نضم ــن أأأنّ اجلمي ــع عل ــى دراي ــة
مب ــا يق ــوم ب ــه املكــ ّون العس ــكري ضم ــن دائ ــرة
املســـؤولية اخلاصـــة لـــكل مكـــ ّون ،ويف حـــال
تطل ــب األم ــر ســ ّد العج ــز لض ــرورة عس ــكرية،
أن يكـــون ذلـــك علـــى النحـــو املناســـب بقـــدر
اإلمـــكان مـــن أجـــل ضمـــان تنفيـــذ املهمـــة يف
الوقـــت املناســـب.
س :ه ــل نس ــتطيع الق ــول إ ّن ــه م ــن الس ــابق
ألوا ن ــه تقيي ــم أ ث ــر إ ع ــادة التش ــكيل ه ــذه عل ــى
املجتم ــع املضي ــف؟
ج :مت ّكنــت اليوناميــد مــن إيصــال اخلدمــات
للمجتمعـــات احملتاجـــة ضمـــن منطقـــة
مس ــؤوليتها بص ــورة فعال ــة ،م ــع أن املجتمع ــات
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يف املناطـــق التـــي انســـحبت منهـــا اليوناميـــد
رمب ــا ش ــعرت ش ــعوراً حقيقيـ ـاً بغي ــاب البعث ــة.
إلقليـــم دارفـــور ملـــيء بالتحـــدي بقـــدر
مـــا يتعلـــق األمـــر باالقتصـــاد والتضاريـــس
واملن ــاخ والس ــامة واألم ــن والع ــون اإلنس ــاني.
فاحلكومـــة املضيفـــة ،وعلـــى الرغـــم مـــن
تضافـــر جهودهـــا ،ليســـت لديهـــا قـــدرات
مؤسســـية كافيـــة إليصـــال اخلدمـــات
االجتماعيـــة األساســـية .كمـــا أن املنظمـــات
الدوليـــة األخـــرى العاملـــة يف مجـــال العـــون
اإلنســـاني تفتقـــر إلـــى القـــدرات الكاملـــة
إليصـــال املســـاعدة املطلوبـــة .ويف احلقيقـــة،
هـــذا هـــو الوضـــع الـــذي يدفـــع باليوناميـــد
لتتبنـــى بشـــدة إيجـــاد خطـــة انتقاليـــة مـــن
شـــأنها تســـهيل إجـــراء تقييـــم لالحتياجـــات
والقـــدرات املتوفـــرة يف اإلقليـــم وذلـــك مـــن
أج ــل تس ــهيل عملي ــة انتق ــال زم ــام األم ــر عن ــد
مغـــادرة اليوناميـــد يف نهايـــة املطـــاف.
س :األمم املتح ــدة ملتزم ــة باملس ــاواة
ب ــن اجلنس ــن وع ــدم التس ــامح املطل ــق جت ــاه
االســتغالل اجلنســي واالعتــداء اجلنســي وحمايــة
حق ــوق اإلنس ــان واحت ــرام س ــيادة القان ــون ،م ــن
بــن أمــور أخــرى .إلــى اي مــدى كان التــزام املكـ ّون
العس ــكري بالتحل ــي به ــذه القي ــم؟
ج :االنضبـــاط هـــو حجـــر األســـاس لـــكل

تنظيـــم عســـكري وهـــذا األمـــر هـــو الـــذي
يجعـــل مهنـــة العســـكرية مختلفـــة عـــن
غيرهـــا مـــن املهـــن .فإطاعـــة التوجيهـــات
واألوام ــر ،إضاف ــة إل ــى التقي ــد بقواع ــد األمم
املتحـــدة ولوائحهـــا املتصلـــة مبنـــع االســـتغالل
واالعت ــداء اجلنس ــيني ه ــي ج ــزء م ــن الثقاف ــة
العســـكرية .وفعليـــاً فقـــد التزمـــت اليوناميـــد
باالنضبـــاط يف هـــذا املجـــال ألننـــا خـــال
الســـنوات الثـــاث املاضيـــة لـــم جنـــد إدعـــا ًء
واح ــد اً او تقري ــر اً يتعل ــق باالس ــتغالل اجلنس ــي
أو االعت ــداء اجلنس ــي ض ــد املكــ ّون العس ــكري
باليوناميـــد .وكذلـــك يعتبـــر االنضبـــاط
املفت ــاح يف إبق ــاء تركي ــز اجلن ــود عل ــى تنفي ــذ
تفويـــض البعثـــة وضـــرورة االحتـــرام الكامـــل
للثقافـــة احملليـــة والنـــاس الذيـــن جـــاء هـــؤالء
اجلن ــود خلدمته ــم .بالنس ــبة ملس ــألة املس ــاواة
ب ــن اجلنس ــن وس ــط اجلي ــش ،جت ــدر اإلش ــارة
إل ــى أنّ أي قائ ــد عس ــكري يقات ــل مب ــا تتوف ــر
لديـــه مـــن قـــوة عســـكرية .ويف اليوناميـــد
يقات ــل قائ ــد الق ــوات مب ــا حت ــت قيادت ــه م ــن
اجلنـــود الذيـــن توفرهـــم البلـــدان املســـاهمة
باجلنـــود .بعـــض التشـــكيالت العســـكرية
مـــن هـــذه البلـــدان يطغـــى عليهـــا العنصـــر
النســـوي ،بينمـــا يبـــذل البعـــض اآلخـــر
قصـــارى جهدهـــم للحفـــاظ علـــى التـــوازن
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سلم قائد قوات اليوناميد ،الفريق أول ،ليونارد أنقوندي يف  23مايو  ،2018فصوالً دارسي ًة مت إعادة تأهيلها وصهريج ملياة الشرب باإلضافة إلي مواد تعليمية ومعدات
رياضية ،إلى مدرسة ذوالنورين األساسية للبنني يف الفاشر ،شمال دارفور .املشروع الذي نفذه حفظة السالم النيباليني التابعني للبعثة ،هو جزء من دعم اليوناميد املستمر
للتعليم يف جميع أنحاء دارفور .تصوير مورنغ المني ،اليوناميد.

«المرحلة الثانية
هي حقيقة المرحلة
األخيرة من عملية
إعادة تشكيل البعثة
وينبغي علينا خاللها
الوصول للرقم 8735
من عدد الجنود ،وهو
العدد الذي حدده قرار
مجلس األمن الدولي
الذي صدر بنهاية
يونيو ».2018
بـــن اجلنســـن .فمناصـــرة مســـألة املســـاواة
بـــن اجلنســـن مـــا زالـــت الوســـيلة األفضـــل
لزيـــادة تشـــجيع البلـــدان املســـاهمة باجلنـــود
عل ــى زي ــادة نس ــبة مش ــاركة العنص ــر النس ــوي
ضمـــن عمليـــات نشـــر اجلنـــود .االجتاهـــات
احلالي ــة تش ــير إل ــى حتس ــن ملح ــوظ يف ه ــذا

املجـــال ،غيـــر أنّ وتيـــرة التقـــدم مـــن املمكـــن
أن تكـــون أســـرع .يف الوقـــت احلالـــي تشـــكل
نســـبة مشـــاركة العنصـــر النســـوي يف قـــوة
اليوناميـــد العســـكرية  .3.9%فالرقـــم يف
الغال ــب يت ــراوح ب ــن  3%إل ــى  4%م ــن الع ــدد
الكل ــي للق ــوة .وجت ــدر اإلش ــارة إل ــى إ ّن ــه عل ــى
الرغـــم مـــن أ ّنـــه ليـــس لدينـــا تـــوازن يبعـــث
علـــى االرتيـــاح بـــن اجلنســـن ،إال أن تعميـــم
مراعـــاة منظـــور اجلنـــدر جـــزء مـــن خططنـــا
وعملياتنـــا اليوميـــة .ينبغـــي علينـــا جميعـــاً ان
نســـعى إلـــى تبنـــي وضـــع التـــوازن الصحيـــح
ب ــن اجلنس ــن يف عملن ــا العس ــكري وتش ــجيع
الرج ــال والنس ــاء عل ــى العم ــل معــاً م ــن اج ــل
األمـــن والســـام يف بلداننـــا وضمـــن قواتنـــا
ويف أي بقعـــة مـــن العالـــم نعمـــل فيهـــا .ومـــن
املمك ــن أن يتحق ــق الس ــام مبش ــاركة اجلمي ــع.
س :ه ــل م ــن ر س ــالة تش ــجيع توجهه ــا إ ل ــى
قوات ــك وكذ ل ــك إ ل ــى أه ــل دارف ــور؟
ج :أنـــا فخـــور جـــد اً أل ّننـــي جـــزء مـــن
اليوناميـــد وأكثـــر فخـــر اً أل ّننـــي جنـــدي.
وكذلـــك أنـــا فخـــور جـــد اً بزمالئـــي اجلنـــود
الذيـــن يعملـــون بـــا كلـــل إلجنـــاز املهـــام
امللقـــاة علـــى عاتقهـــم رغـــم التحديـــات .نعلـــم
أنّ البيئـــة التـــي يعمـــل فيهـــا هـــؤالء اجلنـــود
ليس ــت س ــهلة فه ــم ي ــؤدون مهامه ــم يف مناط ــق

الصراعـــات والتوتـــر وهـــم مكلفـــون بالعمـــل
عل ــى حتقي ــق الس ــام واألم ــن وحتس ــن نوعي ــة
احليـــاة للمجتمعـــات املضيفـــة .وبالتالـــي
أحثهـــم علـــى الثبـــات والصمـــود يف تنفيـــذ
املهم ــة ،وه ــي مهم ــة ينبغ ــي حتقيقه ــا كمهم ــة
مشـــتركة مـــع مك ّونـــات اليوناميـــد األخـــرى
واالســـتمرار ،كمكـــ ّون عســـكري ،يف توفيـــر
اللُحمـــة التـــي حتقـــق التماســـك .رســـالتي
أله ــل دارف ــور ه ــي :تأك ــدوا أنّ ح ـ ّل الن ــزاع يف
دارف ــور لي ــس مبس ــالة بعي ــدة املن ــال .وأفض ــل
الطــرق إلــى ذلــك التركيــز علــى حــل األســباب
الكامنـــة للصـــراع يف املنطقـــة والســـعي إلـــى
ايجـــاد وســـائل وديـــة حللهـــا .يف الوقـــت
احلال ــي ،هن ــاك اس ــتراتيحيات متنوع ــة عل ــى
طاولـــة التفـــاوض ،وبالتالـــي ،نحـــث النـــاس
علـــى االســـتفادة مـــن نافـــذة الفـــرص هـــذه
لتحقيـــق ســـام دائـــم يف اإلقليـــم.
أود أن أقـــول «شـــكر اً» ألهـــل دارفـــور
إلتاحتهـــم لنـــا الفرصـــة لنقـــوم بخدمتهـــم.
نتطلـــع إلـــى أن نقـــدم لهـــم املزيـــد مـــن
اخلدم ــة ،م ــع العل ــم أنه ــم إخوانن ــا وإخواتن ــا
ويف حاجـــة إلـــى دعمنـــا يف هـــذه املرحلـــة
احلرجـــة مـــن حياتهـــم .سنســـتمر يف تقـــدمي
الدعـــم املطلـــوب لضمـــان حتقيـــق الســـام
املســـتدام وحتســـن نوعيـــة احليـــاة.
أص
أصداء من دارفور
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مكتب التخلص من الذخائر باليوناميد:
مساعدة ضحايا متفجرات مخلفات الحرب

اعـــــــــــــــــداد صـــــالح محمــــــد

ِّ
ً
ً
حقيقيا في دارفور .إنها مواد مميتة .في
خطرا
تمثل متفجرات مخلفات الحرب
فبراير ُ ،2018قتل طفالن بحادث انفجار مخلفات متفجرات حرب في مدرستهما
في الفاشر بشمال دارفور .عثر الطفالن سيف الدين ومحمدين موسى اللذان
يبلغان من العمر 11سنة على قنبلة يدوية أثناء لعبهما كما يفعل األوالد عادة.
إنهما ال يعلمان خطورة هذا الشيء وأثناء تفحصهما للقنبلة اليدوية انفجرت
ً
ألعابا وإنما
وأدت إلى مقتلهما على الفور« .متفجرات مخلفات الحرب ليست
عواقب للصراع .يمكن أن تقتل وتجرح كما تفعل المعارك بالضبط .أفضل طريقة
لمنع الوفيات واإلصابات هي العثور على جميع متفجرات مخلفات الحرب
المعروفة وتدميرها».
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يقول السيد جيفري ماكموردو ،مدير البرنامج في مكتب التخلص من الذخائر باليوناميد «متفجرات مخلفات
ً
ألعابا وإنما عواقب للصراع .يمكن أن تقتل وتجرح كما تفعل المعارك بالضبط .وأفضل طريقة
الحرب ليست
لمنع الوفيات واإلصابات هي العثور على جميع متفجرات مخلفات الحرب المعروفة وتدميرها».
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قدم املمثل اخلاص املشترك لليوناميد ،جيرمييا كينغسلي مامابولو ،يف  15يناير  ،2018جائزة تقديرية إلى أبيل تسفاي ،نيابة عن مكتب التخلص من الذخائر التابع
للبعثة ،وذلك تكرميا ملشروع املكتب الذي يهدف إلى توعية الناس يف املناطق النائية من دارفور حول مخاطر املتفجرات من مخلفات احلرب من خالل جهاز يعمل بالطاقة
الشمسية ويحتوي على مواد سمعية مصممة جزئيا لألشخاص الذين ال يستطيعون القراءة .وقد حاز اجلهاز أيضا على جائزة األمني العام لألمم املتحدة لعام .2017
تصوير محمد املهدي ،اليوناميد.

مؤخـــر اً  ،قتـــل  6أطفـــال وأصيـــب
إثنـــان آخـــران بجـــروح خطيـــرة عندمـــا
انفجـــرت ذخائـــر غيـــر منفجـــرة يف 6
مايـــو  2018حيـــث كان أطفـــال تتـــراوح
أعماره ــم م ــا ب ــن  4س ــنوات و  14س ــنة
يلعبـــون بغـــرض يف قريـــة كركـــر مبحليـــة
أم دخـــن بواليـــة وســـط دارفـــور .إنـــه
حـــادث مأســـاوي يف الواقـــع لكـــن كان
مـــن املمكـــن جتنبـــه إذا كانـــت هنـــاك
معرفـــة وتوعيـــة مســـبقة حـــول كيفيـــة
التعامـــل مـــع الذخائـــر غيـــر املنفجـــرة.
حســـن مهاجـــر مـــن الفاشـــر ،شـــمال
دارفـــور يبلـــغ مـــن العمـــر  18ســـنة وهـــو
أحـــد الناجـــن مـــن حـــادث متفجـــرات
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مخلف ــات احل ــرب وق ــع يف  2005بالفاش ــر
بش ــمال دارف ــور .يف ه ــذه احلادث ــة انت ــزع
حســـن غرضـــاً مـــن أخيـــه األصغـــر
وأثنـــاء تفحصـــه لـــه انفجـــر وأدى الـــى
قطـــع أصابـــع يـــده اليمنـــى.
بعـــد تعافيـــه ،أصبـــح حســـن مدافعـــاً
قوي ـاً ض ــد الدم ــار ال ــذي تخلف ــه متفج ــرات
مخلفـــات احلـــرب وكـــ َّرس وقتـــه حلـــث
النــاس يف مجتمعــه ال ســيما األطفــال علــى
االمتنـــاع عـــن ملـــس األشـــياء املجهولـــة أو
التعام ــل معه ــا ونصحه ــم بإب ــاغ الش ــرطة
احمللي ــة ع ــن أي م ــواد غريب ــة يجدونه ــا يف
الشـــوارع .يقـــول حســـن« :أعتبـــر نفســـي
محظوظـــاً جـــداً ألننـــي اآلن عرفـــت أن

متفجـــرات مخلفـــات احلـــرب عندمـــا
تنفجـــر تقتـــل أو تشـــوه النـــاس».
حتـــدث حجـــازي إبراهيـــم ،املوظـــف
املســـاعد لشـــؤون الضحايـــا مبكتـــب
التخلـــص مـــن الذخائـــر باليوناميـــد
أثنـــاء زيـــارة ألحـــد ضحايـــا متفجـــرات
مخلفـــات احلـــرب مبستشـــفى الفاشـــر
عـــن كيفيـــة نقـــل حســـن مهاجـــر
وإحضـــاره إلـــى املستشـــفى وهـــو يعانـــي
مـــن إصابـــات خطيـــرة ناجمـــة عـــن
انفجـــار متفجـــرات مخلفـــات احلـــرب
أدى لألس ــف إل ــى فق ــده جلمي ــع أصاب ــع
يـــده اليمنـــى .بعـــد فتـــرة عـــاج طويلـــة
أعيـــد تأهيـــل حســـن نفســـياً وبدنيـــاً

مـــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــال
وم ــن ث ــم ع ــاد إل ــى املدرس ــة يف النهاي ــة.
وأوض ــح الس ــيد إبراهي ــم قائ ـ ً
ـا « :س ــاعد
مكتـــب التخلـــص الذخائـــر باليوناميـــد
عائلـــة حســـن مبشـــروع مـــدر للدخـــل
يف شـــكل بقالـــة صغيـــرة هـــدف إلـــى
مســـاعدة حســـن علـــى مواصلـــة تعليمـــه
وإكمـــال عالجـــه».
كمـــا أكـــد الســـيد إبراهيـــم قائـــاً
«متثـــل مخلفـــات احلـــرب القابلـــة
لالنفجار»تهديـــد اً خطيـــر اً علـــى ســـامة
وأمـــن أفـــراد اليوناميـــد والســـكان
احمللي ــن والعامل ــن يف املج ــال اإلنس ــاني
أثن ــاء توصي ــل املس ــاعدات اإلنس ــانية يف
دارفـــور .تنتشـــر مخلفـــات احلـــرب يف
جمي ــع والي ــات دارف ــور ال س ــيما املناط ــق
املتأثـــرة بالصـــراع ،كمـــا توجـــد أحيانـــاً
يف الشـــوارع واملناطـــق الزراعيـــة .نحـــث
النـــاس دائمـــاً علـــى أخـــذ احليطـــة
واحلـــذر يف جميـــع األوقـــات وعنـــد
اكتشـــاف أي متفجـــرات ملخلفـــات
احلـــرب أو أي مـــادة مثيـــرة للشـــبهة
عليهـــم عـــدم ملســـها حتـــت أي ظـــرف
مـــن الظـــروف وإبـــاغ الشـــرطة احملليـــة
أو مكتـــب التخلـــص مـــن الذخائـــر
باليوناميـــد بذلـــك فـــور اً ».
وللحـــ ّد مـــن وقـــوع مثـــل هـــذه
احلـــوادث ،أجـــرى مكتـــب التخلـــص مـــن
الذخائـــر باليوناميـــد مـــن  2005وحتـــى
اآلن أكثـــر مـــن  2130جلســـة توعيـــة
املجتمعـــات
اســـتهدفت
باملخاطـــر
احملليـــة ال ســـيما األطفـــال يف جميـــع
أنحـــاء دارفـــور .باإلضافـــة إلـــى ذلـــك،
ســـجل مكتـــب التخلـــص مـــن الذخائـــر
أن
باليوناميـــد خـــال الفتـــرة نفســـها ّ
ع ــدد األش ــخاص الذي ــن جرح ــوا نتيج ــة
حلـــوادث متفجـــرات مخلفـــات احلـــرب
بلـــغ  349شـــخصاً أمـــا الذيـــن قتلـــوا
فق ــد بل ــغ عدده ــم  152ش ــخصاً  .وتش ــمل
أنـــواع األجهـــزة غيـــر املنفجـــرة التـــي
وجـــدت يف دارفـــور :قذائـــف الهـــاون
وقذائـــف املدفعيـــة والقنابـــل اليدويـــة
وصواريـــخ
الصاروخيـــة
والقنابـــل
الطائـــرات والصواريـــخ األرضيـــة
والذخيـــرة الفرعيـــة .وال تشـــ ِّكل هـــذه
املخلف ــات غي ــر املنفج ــرة خط ــر اً مباش ــر اً
علـــى املدنيـــن فحســـب وإمنـــا تعرقـــل
بشـــكل غيـــر مباشـــر عمليـــة توصيـــل

“المتفجرات من مخلفات
ً
ألعابا  ،إنها
الحرب ليست
عواقب الصراع .يمكن أن
تقتل وتجرح بالتأكيد كما
تفعل المعارك الفعلية .إن
أفضل طريقة لمنع الوفيات
واإلصابات هي العثور
على جميع المتفجرات من
مخلفات الحرب وتدميرها “
املســـاعدات اإلنســـانية وتعيـــق العـــودة
َّ
املنظمـــة واآلمنـــة لالجئـــن والنازحـــن
ومتن ــع املزارع ــن م ــن زراع ــة أراضيه ــم.
وباإلضافـــة إلـــى التركيـــز علـــى
التوعيـــة باملخاطـــر مباشـــرة وعبـــر
تقـــد م اليوناميـــد
مســـاعدة شـــركائها،
َّ
الدع ــم للضحاي ــا عب ــر برنام ــج مس ــاعدة
صمـــم لتمويـــل إعـــادة تأهيـــل املصابـــن
يف حـــوادث متفجـــرات مخلفـــات
احل ــرب .صم ــم ه ــذا البرنام ــج لضم ــان
حصـــول األســـر املتضـــررة مـــن هـــذه
احلـــوادث علـــى املســـاعدة االقتصاديـــة
واالجتماعيـــة التـــي حتتـــاج إليهـــا.
قـــد م مكتـــب التخلـــص مـــن الذخائـــر
َّ
باليوناميـــد عبـــر مشـــروعه الرائـــد يف

شـــمال دارفـــور دعمـــاً مـــدر اً للدخـــل
إل ــى  20ش ــخصاً م ــن ضحاي ــا متفج ــرات
مخلفـــات احلـــربّ .
مت تزويـــد الضحايـــا
الذيـــن مت حتديدهـــم مبـــواد بيـــع امليـــاه
والبقـــاالت ومشـــاريع تربيـــة احليوانـــات
لتمكينهـــم اقتصاديـــاً مـــن مواصلـــة
عالجهـــم يف املســـتقبل.
تقـــول شـــذى رجـــب منســـقة التوعيـــة
يف برنام ــج التوعي ــة مبخاط ــر متفج ــرات
مخلفـــات احلـــرب مبكتـــب التخلـــص مـــن
الذخائـــر باليوناميـــد ،واليـــة شـــمال
دارفور»توجـــد فـــرق توعيـــة نشـــطة يف
جميـــع واليـــات دارفـــور اخلمـــس وهـــي
مســـؤولة عـــن التوعيـــة علـــى جميـــع
املســـتويات .تقـــع علينـــا أيضـــاً مســـؤولية
تطهيـــر املناطـــق امللوثـــة مبتفجـــرات
مخلفـــات احلـــرب وجعلهـــا آمنـــة حتـــى
يتمكـــن النـــاس مـــن ممارســـة نشـــاطاتهم
العاديـــة مـــن دون خـــوف أو تهديـــد».
كمـــا أفـــادت الســـيدة شـــذى رجـــب
أن مكتـــب التخلـــص مـــن الذخائـــر
ّ
باليوناميـــد زار املـــدارس لتوعيـــة
األطفـــال مبخاطـــر متفجـــرات مخلفـــات
احلـــرب عبـــر الدرامـــا واألغانـــي
وغيرهـــا مـــن أنـــواع الفنـــون الشـــعبية
املجتمعيـــة .وأوضحـــت الســـيدة شـــذى
رجـــب «عبـــر التعـــاون والتنســـيق الوثيـــق
م ــع وزارة التربي ــة والتعلي ــمَّ ،
نظ ــم مكت ــب
التخلـــص مـــن الذخائـــر باليوناميـــد

حسني مهاجر (يسار) البالغ من العمر  18عاماً  ،هو أحد الناجني من حادثة املتفجرات من مخلفات احلرب التي
وقعت يف الفاشر ،شمال دارفور .تسلم مهاجر بضائع من مكتب التخلص من الذخائر التابع لليوناميد ،كجزء من
مشاريع إدرار الدخل .صورة تابعة لليوناميد.
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فريق متعاقد مع اليوناميد أثناء عملية تدمير ذخائر ا ُجريت مؤخر اً يف ميدان الرماية العسكري التابع للحكومة السودانية يف عدار ،غرب دارفور .متت العملية حتت إشراف
مكتب التخلص من الذخائر التابع لليوناميد والقوات املسلحة السودانية .تواصل البعثة جهودها لتدمير مخلفات احلرب القابلة لإلنفجار يف جميع أنحاء دارفور كجزء من
تفويضها املتمثل يف حماية املدنيني .تصوير ماتيلدا مويو ،اليوناميد.

دورة تدريبيـــة للمعلمـــن حـــول طـــرق
التوعيـــة
واحتياطـــات
وأســـاليب
مبخاطـــر متفجـــرات مخلفـــات احلـــرب.
هـــم بدورهـــم ينقلـــون هـــذه املعـــارف
املكتســـبة إلـــى املجتمـــع احمللـــي».
باإلضافــة إلــى ذلــك  ،مبــا أن اإلذاعــة
ه ــي وس ــيلة اإلع ــام واالتص ــاالت األكث ــر
شــيوعاً وفعاليــة يف دارفــور ،يقــوم مكتــب
التخلـــص مـــن الذخائـــر باليوناميـــد
عـــادة بالتواصـــل مـــع أهـــل دارفـــور
وإعالمهـــم وتثقيفهـــم حـــول الســـلوكيات
األكث ــر أما ًن ــا عب ــر برام ــج حي ــة ومس ــجلة
تب ــث عب ــر إذاع ــة اليونامي ــد عب ــر إذاع ــة
اف ام التـــي يســـتمع اليهـــا
دارفـــور
أكثـــر مـــن مليونـــي شـــخص يف دارفـــور.
نـــدى األزهـــار منظمـــة ســـودانية
غي ــر حكومي ــة وه ــي مث ــال عل ــى ش ــركاء
َّ
نفـــذ ت عبرهـــم برامـــج التوعيـــة
آخريـــن
مبخاطـــر متفجـــرات مخلفـــات احلـــرب
يف دارف ــور .أوض ــح الس ــيد اله ــادي عب ــد
24
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اهلل آدم ،مديـــر مكتـــب منظمـــة نـــدى
أن هن ــاك نس ــبة
األزه ــار بش ــمال دارف ــور ّ
عالي ــة م ــن ح ــوادث متفج ــرات مخلف ــات
احل ــرب يف املناط ــق الريفي ــة أو ضواح ــي
امل ــدن يف الس ــابق حي ــث يلع ــب األطف ــال
أو يرعـــون حيوانـــات عائالتهـــم ولكـــن
«انخفضـــت هـــذه احلـــوادث منـــذ العـــام
 2013بســـبب برنامـــج التوعيـــة املكثـــف
ال ــذي ن َّف ــذ بالتنس ــيق الوثي ــق م ــع مكت ــب
التخلـــص مـــن الذخائـــر باليوناميـــد».
ولزيـــادة الوعـــي وســـط ســـكان
دارفـــور ،قـــام مكتـــب التخلـــص مـــن
الذخائـــر باليوناميـــد بتطويـــر «جهـــاز
توعي ــة ناط ــق يعم ــل بالطاق ــة الشمس ــية»
ل ــه الق ــدرة عل ــى نق ــل العدي ــد م ــن امل ــواد
املســـجلة اخلاصـــة بالتوعيـــة مبتفجـــرات
مخلف ــات احل ــرب مث ــل األغان ــي والدرام ــا
واملقابـــات واملناقشـــات اجلماعيـــة.
وه ــو مناس ــب بش ــكل خ ــاص لالس ــتخدام
بواســـطة إشـــراك النـــاس يف املجتمعـــات

الضعيفـــة يف دارفـــور باللغـــة التـــي
يفهمونه ــا .وق ــد أق ـ ّر األم ــن الع ــام ل ــأمم
املتحـــدة بأهم ّيـــة هـــذا املشـــروع ألنـــه
يســـاعد علـــى زيـــادة الوعـــي مبخاطـــر
متفج ــرات مخلف ــات احل ــرب يف دارف ــور.
جهـــاز التوعيـــة الناطـــق هـــو عبـــارة
عـــن جهـــاز صوتـــي يعمـــل بالطاقـــة
الشمســـية تســـتطيع مـــن خاللـــه
املجتمعـــات املعرضـــة للخطـــر يف جميـــع
أنحـــاء دارفـــور احلصـــول علـــى الطـــرق
واألســـاليب احملســـنة واملبتكـــرة للتوعيـــة
بطريقـــة أكثـــر فعاليـــة مـــن حيـــث
التكلفـــة .وقـــد صممـــت املرحلـــة األولـــى
مـــن املشـــروع إلفائـــدة  75000شـــخص
وس ــيغطي بحل ــول يوني ــو  2018أكث ــر م ــن
 200000شـــخص معـــ َّر ض للخطـــر يف
دارف ــور معظمه ــم م ــن األطف ــال والنس ــاء.
يقـــول جيفـــري ماكمـــوردو مديـــر
البرامـــج مبكتـــب التخلـــص مـــن الذخائـــر
إن مشـــروع جهـــاز التوعيـــة
باليوناميـــد ّ

جتمع السكان يف احتفالية يف  28فبراير  ،2018مبناسبة إعالن محلية كرنيك ،غرب دارفور ،خالية من الذخائر غير املنفجرة واملتفجرات من مخلفات احلرب .وميثل احلدث،
الذي نظمه املركز القومي ملكافحة األلغام بدعم من مكتب التخلص من الذخائر غير املنفجرة التابع لليوناميد ،االجناز الثاني من نوعه فيما يخص سالمة املجتمع وحتقيق
االستقرار يف غرب دارفور ،حيث سبقه مشروع مماثل يف فوربرنقا اُكمل بنجاح يف العام  .2017تصوير الصادق داؤود ،اليوناميد.

الناط ــق ه ــدف إل ــى نش ــر رس ــائل توعي ــة
باملخاطـــر يف جميـــع أنحـــاء دارفـــور.
ويشـــمل ذلـــك املناطـــق التـــي كان يصعـــب
الوصـــول إليهـــا بواســـطة فـــرق التوعيـــة
الوطني ــة إم ــا بس ــبب نق ــص البني ــة التحتي ــة
للطـــرق أو بســـبب الوضـــع األمنـــي.
أوض ــح أبي ــل تس ــفاي ،موظ ــف مكت ــب
التخلـــص مـــن الذخائـــر الـــذي طـــ َّو ر
أن التوعيـــة عبـــر
مفهـــوم املشـــروع ّ
التكنولوجيـــا تناســـب جيـــد اً املناطـــق
غيـــر اآلمنـــة وأصبـــح جهـــاز التوعيـــة
الناطـــق أداة فعالـــة للوصـــول إلـــى
املجتمعـــات املعزولـــة.
إتخـــذ موظفـــو مكتـــب التخلـــص مـــن
الذخائـــر باليوناميـــد خطـــوات جـــادة
لتطهي ــر مس ــاحات كبي ــرة م ــن األراض ــي
مـــن متفجـــرات مخلفـــات احلـــرب يف
دارفـــور .وقـــد أجـــرى موظفـــو مكتـــب
التخلـــص مـــن الذخائـــر يف الفتـــرة
مـــن  2005حتـــي اآلن تقييمـــاً ألكثـــر

مـــن  3891كلـــم مربـــع مـــن األراضـــي
وأعلنـــوا خلـــو أكثـــر مـــن  24980كلـــم
مـــن الطـــرق مـــن الذخائـــر .وقامـــوا يف
هـــذه العمليـــة بتدميـــر  22043قطعـــة
مـــن الذخائـــر غيـــر املنفجـــرة وتلقـــى
أكث ــر م ــن  1.220.346ش ــخصاً تدريبـ ـاً
حـــول التوعيـــة مبخاطـــر األلغـــام.
أن مكتـــب التخلـــص
اجلديـــر بالذكـــرّ ،
مـــن الذخائـــر باليوناميـــد يف اﻟﻔﺘﺮه مـــن
 ٢٠١٧الـــى  ٢٠١٨قـــام بتطهيـــر جميـــع
املناطـــق املتأثـــرة مبتفجـــرات مخلفـــات
احلـــرب يف محليتـــي فوربرنقـــا ،كرينـــك
بغ ــرب دارفـــور واﻋﻠن ع ــن خل ــو احملليت ــن
ﻣﻦ جميـــع متفجـــرات ﻣﺨﻠﻔﺎت احلـــرب.
يســـتم ّر موظفـــو مكتـــب التخلـــص
مـــن الذخائـــر باليوناميـــد بالتعـــاون
الوثيـــق مـــع مكونـــات اليوناميـــد
األخـــرى ومنظمـــة األمم املتحـــدة
للطفولـــة (اليونســـيف) واملنظمـــات
غيـــر احلكوميـــة الدوليـــة واحملليـــة

واملؤسســـات احلكوميـــة للمســـاعدة يف
زيـــادة الوعـــي بالقضيـــة وتقليـــل خطـــر
اإلصابـــة بالذخائـــر غيـــر املنفجـــرة.
بـــدأ قســـم مكافحـــة األلغـــام التابـــع
لـــأمم املتحـــدة عملياتـــه يف دارفـــور
قـــد م عبـــر مكتـــب
يف  2005حيـــث
َّ
التخلـــص مـــن الذخائـــر باليوناميـــد
توعيـــة باملخاطـــر إلـــى الســـكان املتأثريـــن
بالصـــراع .وقـــد أولـــى مكتـــب التخلـــص
م ــن الذخائ ــر باليونامي ــد اهتمامــاً خاصــاً
بالفئـــات الضعيفـــة مثـــل املجتمعـــات
املســـتضيفة والعائديـــن والنازحـــن
واألطفـــال إلـــى جانـــب حفظـــة الســـام
وموظفـــي املســـاعدة اإلنســـانية .وإلـــى
جانـــب حمـــات التثقيـــف والتوعيـــة
وتدمي ــر متفج ــرات مخلف ــات احل ــرب ق ــام
مكت ــب التخل ــص م ــن الذخائ ــر باليونامي ــد
أيضــاً بتق ــدمي الدع ــم لضحاي ــا متفج ــرات
مخلفـــات احلـــرب مت َّثـــل يف اإلرشـــاد
النفســـي والعـــاج والتدريـــب املهنـــي .أص
أصداء من دارفور
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قـــــــــصـــــــــة مـــــــــصـــــــــورة

قاعدة عمليات
اليوناميد المؤقتة
في قولو في
وسط دارفور
تتشكل
يتضمن قرار مجلس األمن رقم
 )2017( 2363تبني نهج من شقّني
يشمل حفظ السالم يف منطقة جبل
مرة واالستقرار وبناء السالم يف
أنحاء دارفور األخرى .ولتحقيق
عمليات حفظ سالم فاعلة يف
املنطقة ،رأت البعثة ضرورة إنشاء
ملح.
قاعدة عمليات مؤقتة بشكل ّ
وقد حتقق ذلك عقب تخصيص
احلكومة السودانية قطعة أرض
يف  28يناير من هذا العام .ويف
غضون أسبوع واحد من تخصيص
األرض ،إنتقلت قوات اليوناميد إلى
املوقع وباشر مهندسوها بتشييد
قاعدة العمليات املؤقتة .ومن املؤمل
أن تكتمل يف القريب العاجل رغم
التحديات املرتبطة بالتشييد يف
أرض بِكر .وسيم ّكن املوقع اجلديد
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قـــــــــصـــــــــة مـــــــــصـــــــــورة
البعثة من العمل بشكل وثيق مع
احلكومة السودانية لتعزيز األمن
والسالم واالستقرار يف جبل مرة
واملناطق احمليطة بها التي تسيطر
عليها حركة مسلحة.
بدأت قوات اليوناميد عملياتها
حلظة وصولها إلى قولو .إرتكزت
القوات يف قاعدة العمليات املؤقتة
وبدأت تنفذ عمليات حفظ سالم يف
ما يتعلّق بتسهيل وصول املساعدات
اإلنسانية إلى املجتمع احمللي.

أصداء من دارفور
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مــــقــــابــــلــــة مـــــــع الــــــفــــــنــــــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي
محمود دفع الله المصري

في هذه المقابلة ،يتحدث الفنان التشكيلي محمود دفع الله المصري إلى مجلة أصداء من دارفور
فضال عن التحديات التي يواجهها
عن بدايات حبه للرسم وعن دعمه الخيري لمجتمعه المحلي،
ً
الفنانون في والية شرق دارفور.
إجراه صالح محمد

ولد الفنان محمود املصري ،البالغ من العمر
 42عاماً ،يف مدينة الضعني بوالية شرق دارفور.
تلقى تعليمه األولي مبدرسة الغربية األساسية
ودرس املرحلة الثانوبة مبدرسة الشمالية الثانوية
باملدينة نفسها .وعــلــى الــرغــم مــن أن الفنان
30
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َ
يحظ بفرصة ملواصلة دراســتــه يف
محمود لم
مرحلة التعليم العالي ،كانت موهبته واضحة
منذ سنه املبكرة ،حيث اجنذب نحو فن الرسم
مع إظهار حبه ومهارته الفذة يف هــذا الشكل
من الفن .وسرعان ما اكتشفت أسرته ومعلموه

موهبته وشجعوه على العمل بجدية لتطويرها.
ومنذ ذلك احلني أصبح محمود منهمكاً يف مهنة
الفنون اجلميلة وهــو يعيش اآلن على ما تدره
عليه لوحاته مــن عــوائــد .يف الــوقــت احلاضر
الفنان محمود عضو يف منتدى رابطة الفنانيني

مـــــقـــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــة

2

1
التشكيليني الــســودانــيــن وهــو يحلم بتأسيس
مدرسة للفنون التشكيلية يف مجتمعه.
أصداء من دارفور :ما الذي جذبك إلى مجال
الفنون اجلميلة وما الذي يحفزك على االستمرار
يف هذا املجال؟
ال ـف ـنــان م ـح ـمــود :يف الــبــدايــة  ،كــان الرسم
هواية بالنسبة لي عندما بدأت جتربة اخلوض
يف غمار الفن يف مرحلة الصبا .كما أنّ الظروف
الشخص ّية احمليطة بي والتعليقات اإليجابية
على عملي املبكر من أصدقائي وأفــراد عائلتي
املقربني ،ومعظمهم من الفنانني ،دفعتني نحو
أخذ الفن على محمل اجل ّد .كما اكتشف معلمي
يف املــدرســة االبتدائية موهبتي عندما بــدأت
ممارسة الرسم على جــدران امل ــدرس .وهكذا
أصبحت اللوحة جزءاً من حياتي  ،ومبرور الوقت
 ،قمت بتطوير مهاراتي ور ّكزت على الرسم من

3
1

1الفنان التشكيلي محمود دفع الله المصرى يرسم لوحاته داخــل منتزه ام الديار فيالضعين .تحدث المصرى لمجلة أصداء من دارفور عن بدايات حبه للرسم وعن دعمه الخيري
فضال عن التحديات التي يواجهها الفنانون في والية شرق دارفور.
لمجتمعه المحلي،
ً
تصوير حسن إسحق ،اليوناميد.

2

أعمال فنية رسمها الفنان محمود دفع الله المصرى ،الذى هو األن عضو في منتدى
الفنانين التشكيليين وهو يحلم بتأسيس مدرسة للفنون الجميلة لمجتمعه .تصوير
حسن إسحق ،اليوناميد.

3

يظهر في الصورة ،الفنان التشكيلي محمود دفع الله المصرى داخل منتزه ام الديار في
الضعين ،شرق دارفور .حسن أسحق ،اليوناميد.

أجل السالم  ،وكذلك رسم األطفال والطبيعة.
نحن الفنانون ،ليس لدينا أي انتماء سياسي
أو قبلي أو عرقي ،ويجب أن يكون دليلنا ومصدر
إلهامنا ضميرنا البشري .ونحن الرسامون نع ّبر

عن معاناة الناس من خالل لوحاتنا ألننا نستطيع
التقاط أفــكــارهــم وعواطفهم األعــمــق بصورة
كاملة ،بغض النظر عن قبائلهم أو أصلهم العرقي
أو انتمائهم السياسي.
أصداء من دارفور
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يظهر فــي الــصــورة ،الــفــنــان التشكيلي محمود دفــع الــلــه الــمــصــرى داخ ــل منتزه ام الــديــار فــي الضعين ،شــرق دارفــــور .حسن أســحــق ،اليوناميد.

كما ندعم الفقراء يف مجتمعاتنا من خالل
بيع أعمالنا الفنية يف السوق والتبرع بالعوائد
للمبادرات التي تساعد األشخاص الضعفاء يف
مختلف أنحاء دارفــور ،وال سيما أولئك الذين
يعيشون يف معسكرات النازحني .فعلى سبيل
املــثــال ،بعد ان ــدالع احلــرائــق مــؤخــراً يف مخيم
نيم للنازحني يف شرق دارفور منذ بضعة أشهر،
ساهمنا أنا وزمالئي الفنانني من خالل عرض
أعمالنا للبيع واستخدام العائدات لتوفير اإلغاثة
لألسر املتضررة.
أصـ ـ ــداء م ــن دارفـ ـ ـ ــور :كــيــف يــســاهــم شغفك
بالرسم يف بناء السالم يف دارفور؟
الـ ـفـ ـن ــان مـ ـحـ ـم ــود :تــعــكــس جــمــيــع لــوحــاتــي
مساهمات يف بناء الــســام وحــث الــنــاس على
املساهمة يف الــســام والــســعــي لتحقيق .كما
ساهمت شخصياً يف بــنــاء الــســام والتعايش
السلمي يف دارفــور بشكل عام  ،وشرق دارفور
على وجــه اخلــصــوص  ،مــن خــال العديد من
اللوحات والرسومات مثل الرسوم اجلدارية يف
الشوارع واملــدارس واملناطق العامة .حتمل هذه
الرسوم رسالة قوية تشجع الناس على العيش
معاً بسالم ونبذ العنف واختيار الوسائل السلمية
حلل خالفاتهم بدالً من اللجوء إلى العنف.
وخــال احلملة األخــيــرة التي نظمت جلمع
األسلحة يف املنطقة ،رسمت لوحات جدارية على
32
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الشوارع لتشجيع الناس على التعاون واملشاركة
طواعية يف هذه العملية الهامة.
جتسد معظم أعمالي الفنية ولوحاتي الفنية
ثقافة التسامح املنتشرة وســط الــدارفــوريــن،
وتشجع الناس على التعاون ومساعدة احملتاجني،
بغض النظر عن القبيلة والوضع االجتماعي.
وأشجع على وجه اخلصوص ما نسميه محلياً
«نفير» وهو يعني ببساطة جتمع الناس ملساعدة
بعضهم البعض لتنفيذ األنشطة الزراعية خالل
موسم الزراعة.
أ ص ـ ــداء م ــن دار فـ ـ ــور :مــا هــي التحديات
التي يواجهها الفنانون يف عملهم يف والية
شرق دارفور؟
الفنان محمود :على الرغم من تسجيل بعض
النجاحات يف املاضي يف مجال الفنون اجلميلة،
إال أنه ال تزال هناك حتديات كبيرة للفنانني يف
مجال عملي ،وال سيما يف شرق دارفور .وتشمل
هــذه التحديات ،مــن بــن أمــور أخ ــرى ،غياب
الدعم املالي واملعنوي من احلكومة ،ونقص أدوات
الطالء واملــواد واملعدات ،فض ً
ال عن عدم توفر
الضروريات التقنية مثل الدهانات وغيرها من
اللوازم .وتتمثل الصعوبة األخرى التي نواجهها
يف غياب املؤسسات التعليمية للفنون اجلميلة
للفنانني الطموحني ،فض ً
ال عن االفتقار إلى
ف ــرص الــعــرض لنتمكن مــن ع ــرض أعمالنا.

وهــذا الوضع يساهم يف تدني مستوى الوعي
لدى عموم السكان باملجال واهتمامهم به ،حيث
أنهم يجهلون إلى حد كبير قيمة الفنون اجلميلة
ملجتمعنا .هذه التحديات كلّها ساهمت يف تراجع
مستوى االهــتــمــام أو عــدم االهــتــمــام بالفنون
اجلميلة والرسم يف شرق دارفور ،وهذا ينعكس
يف ندرة املنتجات الفنية التي تشارك بها الدولة
يف املسابقات اإلقليمية والوطنية.
أصـ ـ ـ ـ ـ ــداء مـ ـ ــن دارف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور :مـ ـ ــا هـ ـ ــي خ ـط ـطــك
املستقبلية؟
الفنان محمود :يف احلقيقة  ،لدي الكثير من
اخلطط للمستقبل .ترتبط هذه اخلطط مبزيد
من التطوير والتقدم للفنون اجلميلة والرسم يف
واليتنا وخارجها .أعتزم اللحاق بالتكنولوجيا
اجلديدة يف مجال عملي والتحول إلى استخدام
برنامج فني رقمي لرسوماتي بدالً من املعدات
التقليدية .كما أخطط إلنــشــاء مركز معرض
لــلــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة والــرســم لشعب شــرق
دارفــور ،سيعكس ويضم التراث الثقايف واإلرث
الثقايف لــدارفــور .يف املستقبل أيضاً يراودني
حلم إنشاء مؤسسة تدريب للفنون اجلميلة يف
شرق دارفور لتسهيل التعليم الرسمي والتدريب
لألجيال القادمة يف مجال الفنون اجلميلة .هذا
التراث جدير بأن أتركه يف مجتمعي حيث قضيت
أص
معظم حياتي يف ممارسة الرسم.

الفنان التشكيلي محمود دفع الله المصرى يرسم لوحاته داخل
منتزه ام الــديــار فــي الضعين .تحدث المصرى لمجلة أصــداء
من دارفــور عن بدايات حبه للرسم وعن دعمه الخيري لمجتمعه
فضال عن التحديات التي يواجهها الفنانون في والية
المحلي،
ً
شرق دارفور .تصوير حسن إسحق ،اليوناميد.
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