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التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذا المنشور ال
تعني التعبير عن أي رأي على اإلطالق من جانب اليوناميد بشأن
الحالة القانونية ألي دولة ،إقليم ،مدينة أو منطقة ،أو سلطاتها ،او
بشأن تعيين حدودها أو تخومها.
باإلمكان استخدام المواد الواردة في هذا المنشور بحرية أو إعادة
طبعها ،شريطة ذكر المنشور كمصدر.
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محطات هامة
أطلق رساح موظف اليوناميد الدويل،
استفان باب ،هنغاري الجنسية ،الذي
اختُطف من منزله يف الفارش بتاريخ 7
اكتوبر  ،2011بعد  90يوما من الحجز .وبعد ان
خضع اىل فحص طبي وتبني انه بصحة جيدة ،تم
نقله اىل الخرطوم .وقد تعرض  10من حفظة السالم
التابعني للبعثة لالختطاف منذ أن بدأت مهامها عام
.2008

زار رئيس الهيئة املعنية باالستفتاء
التابعة لألمني العام لألمم املتحدة،
السيد بنيامني مكابا ،الرئيس السابق
لجمهورية تنزانيا ،مدينة نياال يف جنوب السودان.
وأعرب عن ارتياحه لسري االستفتاء بشكل سلمي،
وعن أمله يف أن تكون النتائج مقبولة من قبل
الجميع.

حصاد شهر يناير
وصل وفد ترأسه رئيس لجنة العالقات
الخارجية ملجلس الشيوخ األمرييك
السناتور جون كريي اىل الفارش ،شامل
دارفور ،كجزء من زيارة للمنطقة قبل االستفتاء عىل
جنوب السودان .وخاطب السيد كييل آالف النازحني
ممن لجأوا قرب موقع تابع للبعثة يف شنغل طوباية،
يف أعقاب اشتباكات وقعت يف املنطقة يف ديسمرب
املايض.

سجل ما يقارب  23000شخصا يف
دارفور للتصويت يف االستفتاء .وقامت
اليوناميد خالل االستفتاء بضامن نقل
رسيع للمواد املتعلقة ب��االق�تراع وإمت��ام عملية
التصويت بشكل آمن.
اجتمع املمثل الخاص املشرتك لليوناميد،
الربوفيسور إبراهيم غمباري ،مع
السلطات املحلية والنازحني وموظفي
البعثة يف نياال وخور أبييش يف جنوب دارفور .وذكر
غمباري أن حفظة السالم سيبذلون كل ما يف وسعهم
ملساعدة النازحني.

تم تسجيل ما يقرب من مائة طفل
مرتبطني بحركات مسلحة ،يف عملية
طوعية للترسيح ونزع السالح وإعادة
اإلدم��اج أجرتها الوالية واليوناميد واليونيسيف
والجمعية األفريقية الخريية لرعاية األمومة والطفل،
يف ال�������ف�������ارش ،ش����م���ال دارف������������ور.
ألقي القبض عىل سبعة وثالثني شخصا،
واحتجزت عرش مركبات دفع رباعي،
وتم مصادرة بنادق مخزنة وكميات
غري محددة من الذخائر وسلع مشبوهة ومواد
غري مرشوعة ،ذلك خالل عملية تطويق وتفتيش
يف معسكر زمزم أجرتها قوات مشرتكة للجيش
والرشطة السودانية.

اختتم املبعوث الخاص للواليات
املتحدة لدى السودان ،السيد سكوت
غريشن ،زيارة استغرقت يومني اىل
زار املمثل الخاص املشرتك لليوناميد
دارفور رافقه خاللها كبري مستشاري الواليات املتحدة
الربوفيسور إبراهيم غمباري قوات
بشأن دارفور السيد داين سميث .وقامت قيادة
حفظ السالم يف الجنينة ،وفوروبرانجا،
اليوناميد باطالعه عىل آخر التطورات يف عملية وزالنجي يف غرب دارفور ،حيث اطلع عىل أنشطة
السالم وعىل الحالة األمنية الراهنة.
البعثة يف تلك املناطق .واجتمع خالل الزيارة مع وايل
والية غرب دارفور ولجنة أمن الوالية ،بحضور منسق
دخل ضباط مدرسة ثانوية للبحث األمم املتحدة املقيم ،منسق الشؤون اإلنسانية السيد
عمن قاموا برمي حجارة عىل قافلة جورج شاربنتييه .كام زار املمثل الخاص مدرسة أم
رشطة االحتياطي املركزية يف الفارش ،املؤمنني يف فوروبرانجا ،التي أعيد تأهيلها من قبل
شامل دارفور .وأطلقت أعرية نارية يف الهواء عند قوات حفظ السالم اليوناميد.
دخولهم أدت اىل رشق املزيد من الحجارة ،وأسفرت
عن إصابة ثالثة طالب بجروح.
أف��ادت اليوناميد بتقرير عن آخر
أح��داث عنف بني القوات املسلحة
حرض كبار مسؤويل اليوناميد ،بتاريخ  18يناير،
السودانية وجيش تحرير السودان /
مراسم توقيع اتفاق سالم بني جيش تحرير السودان
 /الفصيل التاريخي ،وهو فصيل منشق عن جيش فصيل ميني ميناوي يف تابت ،الواقعة حوايل 54
تحرير السودان  /فصيل عبد الواحد نور  ،وحكومة كيلومرتا جنوب الفارش ،شامل دارفور ،والتي بدأت
السودان ،يف قرية بايل رسيف الواقعة عند الحدود يوم  24يناير.
الشاملية لجبل مرة وتبعد حوايل  30كيلومرتا شامل
ت��وىل السفري يك دوالي كورنتني ،
بلدة املاالم محمد ،جنوب دارفور .كام وفرت البعثة
بوركينا فاسو ،مهام منصبه الجديد
الدعم اللوجستي لهذا الحدث وذلك بنقل بعض
كنائب املمثل الخاص املشرتك
املشاركني جوا.
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مجتمع

متفائلون ويعيدون بناء مجتمعاتهم

العائدون من معسكر كلمة – شعاع من األمل بالنسبة إلى آالف النازحني اآلخرين
بقلم شارون لوكونكا

قبل سبع سنوات ،أجرب سكان قرية سولو وهي عىل
مسافة قرابة  60كيلومرتا ً غريب الجنينة يف غرب
دارفور عىل مغادرة ديارهم بسبب النزاع املستمر.
إستقر بعضهم يف املحليات املجاورة يف غرب دارفور
يف حني نزحت غالبيتهم إىل معسكر كلمة بالقرب من
نياال يف جنوب دارفور .ومنذ شهرين عاد أكرث من
 120منهم إىل ديارهم يف القرية.

قال الشيخ عبدالله محمد عيل يف هذ الصدد ”إنّنا
ُسعداء بعودتنا إىل الديار حيث ترعرع آباؤنا ونو ّد
أن نشعر بأن ّنا جزء من املجتمع ونطلب املزيد من
العون من املنظامت اإلنسانية لبناء مساكننا وقدراتنا
من أجل التنمية االقتصادية”.

ال ِفالحة هي املصدر الرئيس للدخل يف هذا املجتمع،
غري ان األهايل مل يتمكنوا من القيام بالفالحة منذ
كانوا فوجاً من أوائل العائدين يف عملية بادرت بها عودتهم بسبب قلة املوارد الالزمة لزراعة أراضيهم
الحكومة السودانية مبساعدة وكاالت األمم املتحدة .وإنتاج املحاصيل وتسويقها .وقد أضاف الشيخ:
”نحتاج إىل الحمري وعربات الكارو للتنقل وتلزمنا إىل
فور وصولهم إىل القرية ،رشع العائدون بإعادة ذلك املعدات”.
بناء مساكنهم والتأم شمل األرس واألصدقاء من
جديد وبدأ األهايل بالبحث عن فرص عمل يف املدن النساء
املجاورة والتحق األطفال باملدارسّ .مد أهايل القرى
كل منهام ثالثة
املجاورة يد العون لهم لبناء مساكنهم وزارهم شيوخ حواء عيل ورابحة إسحق والدتان تربيّ ّ
القرى املجاورة ملناقشة سبل التعايش السلمى بينهم .أطفال وهام من ضمن النساء اللوايت عدن إىل الديار
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بحثاً عن حياة أفضل .وقد رشحتا قائلتني” :عندما
وصلنا إىل هنا ،عملنا يف الوادي أثناء موسم الحصاد،
وإنّنا عىل اتصال بأصدقائنا الذين ما زالوا يف نياال
ويرغب هؤالء أيضاً يف العودة إىل الديار يف يوم من
األيام إالّ أنّهم يخشون أالّ يكون لديهم ما يرجعون
من أجله”.
تلقّى الكثري من النازحني وال س ّيام النساء والشباب
أثناء تواجدهم يف معسكر كلمة دورات تدريبية يف
املجال الحريف لتعزيز فرص التوظيف وتقوية مشاريع
زيادة الدخل .وتقصد النساء البلدة لغسل املالبس أو
صناعة الطوب لكسب عيشهن ،يف حني يعتمدن عىل
املعونات الغذائية التي تقدّمها منظامت املساعدات
اإلنسانيّة .ويف هذا اإلطار قالت حاجة آدم ،رئيسة
لجنة املرأة” :تعلمنا أيضاً كيفية صنع مواقد اقتصادية
لتوفري الوقود ،وإنتاج معجون الفول السوداين،
وخياطة األكياس والرشاشف ومفارش الطاوالت،

ميني .نازحة عادت من نياال اىل قريتها سولو
أعىل .أطفال يف مدرسة يف سولو

ولقد أسهمت هذه املهارات يف تعزيز قدرتنا عىل
تسويق منتجاتنا لجني أرباح إضافية”.

الحياة يف الوقت الحايل

يف القرية مدرسة أساسية واح��دة تحتوي عىل 5
صفوف وفيها أيضاً مركز رعاية صحية .وقد تكفّلت
اليوناميد ببنائهام وتأهيلهام بفعل مبادرة مشاريع
التأثري الرسيع .تقوم منظمة الصحة السودانية،
وهي منظمة أهلية تتلقى األدوية من منظمة العون
اإلسالمية ،بادارة العيادة .ويف املدرسة ثالثة معلمني
متطوعني .وقد تلقّت املدرسة مؤخرا ً بعض املواد
والكتب من منظمة اليونيسيف.

يف يناير املايض قام فريق عمل إنساين مؤلف من
اليوناميد وعدد من وكاالت األمم املتحدة ،وبالتعاون
مع مفوضية العون اإلنساين يف غرب دارفور ،بزيارة
مسح تقييمية لقرية سولو والقرى األخرى التي عاد
إليها النازحون من معسكر كلمة .وقد تفقد الفريق عىل الرغم من التحديات يبقى الجميع رجاالً ونساء
أح��وال العائدين املعيشية لتحديد أنجع السبل وشباباً متفائلني وماضني قدماً يف حياتهم يف قرية
سولو بغية إعادة تأهيل أراضيهم وضامن التحاق
لدعمهم.
أبنائهم باملدارس .وهم حريصون عىل االستفادة من
وقد أشار الشيخ عبد الوارث إىل أ ّن الوضع األمني املهارات التي تعلموها يف معسكر كلمة ليعتمدوا
مستقر إالّ أنّهم بحاجة إىل املزيد من الخدمات عىل أنفسهم بدالً من االعتامد عىل العون اإلنساين.
األساسية مبا يف ذلك املرافق التعليمية والصحية
يف األشهر القليلة املاضية عاد املزيد من النازحني إىل
والنشاطات امل ُدرة للدخل والتدريب الحريف.

ألربت غونزالس فاران

ديارهم غرب دارفور مس ّجلني أعىل معدل للعائدين
يف دارفور حتّى الساعة .أ ّما اليوناميد ووكاالت العون
اإلنساين فمستم ّرة بالعمل يدا ً بيد لضامن وصولهم
بشكل آمن وتوفري اإلم��دادات الالزمة ،مبا يف ذلك
مرافق التنمية ،لينعم السكان بحياة مستقرة يف
قراهم.
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الجئون من أهل دارفور يعودون من تشاد

بقلم منترص رشف الدين

تشري التقارير إىل أنّه يف العام  2003ومع اندالع
الحرب غادر  100ألف شخص ديارهم يف غرب
دارف��ور ليستقروا يف تشاد املجاورة .لجأوا إىل
املعسكرات يف رشق تشاد طلبا للحامية  .منذ يوليو
 ،2010ونظرا ً إىل تحسن األوضاع األمنية واإلنسانية
يف غرب دارف��ور رشع الكثري من ه��ؤالء الالجئني
بالعودة إىل بالدهم.
نستعرض يف ما ييل مقتطفات من املقابلة مع السيد
”اسامعيل آدم محمد” املدير التنفيذي ملفوضية
العون اإلنسا ّين يف والية غرب دارفور.
بكم يقدّ ر عدد الالجئني السودانيني املقيمني يف
املعسكرات يف تشاد؟
يقدر عدد السودانيني الالجئني يف تشاد بحواىل 20
ألف أرسة ،أي قرابة  100ألف شخص.
6
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ما وضع العمل االنساين يف معسكرات النزوح يف
والية غرب دارفور؟
تحسنت الخدمات اإلنسانية يف املعسكرات وذلك
مع توفّر الخدمات األساسية مثل الرعاية الصحية
والتعليم واملياه والغذاء.

رشقي
من  56قرية عادوا من معسكرات الالجئني
ّ
تشاد.

متى بدأ برنامج العودة الطوعية؟
إنّها عملية متواصلة بدأت يف يوليو  0102عقب
توقيع االتفاقية بني حكومة السودان وحركة االصالح
ما الجهود التي تبذلها مفوضية العون اإلنساين والتحرير وم��ا ساهم يف تعزيزها كذلك تحسن
العالقات السودانية التشادية وتشكيل القوات
لتشجيع الالجئني عىل العودة إىل قراهم؟
تساعد مفوضية العون اإلنساين العائدين إذ متدّهم املشرتكة املسؤولة عن مراقبة الحدود بني البلدين.
باملواد الغذائية مثل الزيت والحبوب وامل��واد
الرضورية للأموى واملياه .وتقدم الخيام لهم فضال ما هي مواقع العائدين يف والية غرب دارفور؟
عن ذلك ،إلنشاء مراكز الرشطة واملرافق الصحية عادوا إىل  35قرية يف محلية جبل مون و 21قرية
يف محلية بيضة و 10قرى يف محلية كلبس و 7قرى
واملدارس.
يف محلية أم دخن وهبيال.
كم بلغ عدد العائدين إىل الوالية من خالل برنامج
ما هي الهيئات التي تقدم املساعدات االنسانية
العودة الطوعية؟
قرابة  2,399أرسة أي حواىل  26,386الف فرد للعائدين وما هي نوعية املساعدة املقدمة؟

ميني .اطفال يف قرية جوزمينو يف غرب دارفور-احد مناطق العائدين من تشاد
ألربت غونزالس فاران

تقدّم وزارة الشؤون االنسانية ومفوضية العون
االنساين املساعدة للعائدين يف قراهم .كام وتقدم
وكاالت األمم املتحدة واملنظامت املحلّية والدولية
واملنظامت العربية اإلسالمية مثل الهالل األحمر
السعودي والقطري الخدمات االساسية مبا يف ذلك
مرافق الرعاية الصحية واملراكز التعليمية إىل جانب
تقديم خدمات سبل العيش ،وذلك بالتعاون مع
منظمة األغذية والزراعة الدولية .إضافة إىل أ ّن
ديوان الزكاة قدّم للعائدين البذور ومعدات الزراعة
ووزّع ألف شوال من الدخن للعائدين يف  5قرى
وهي تندوسة وأروم وسلو وجلدو وأندي.
ما هي الجهود التي يبذلها الرشكاء مثل الجامعة
العربية واليوناميد ملساعدة العائدين؟
قدمت الجامعة العربية ودولة االم��ارات العربية
املتحدة املساعدة يف بعض املناطق يف قرى كناري
يف محلية هبيال وأرو يف محلية أزوم يف والية

لتقدم الخدمات للمترضرين يف املناطق الريفية
وحامية املدنيني يف املعسكرات.

غرب دارفور وذلك عرب بناء مساكن ومراكز رشطة
وجوامع ومدارس داخلية ومراكز رعاية صحية ونواد
اجتامعية وإمدادات املياه .إضافة إىل ذلك ،تنشئ
اململكة العربية السعودية مراكز صحية ومدارس أدعو جميع أط��راف النزاع يف دارف��ور مبا يف ذلك
ومحطات مياه يف ق��رى بريوطا يف محلية بيضة الحكومة إىل اإلصغاء لصوت الحكمة وال�شروع
وكورقي يف محلية رسبا وكاريت يف محلية زالنجي مبفاوضات جدّية تفيض إىل عيش أهل دارفور بسالم
وساملي يف محلية وادي صالح ودمبار يف محلية مكجر واستقرار أل ّن عذاب الناس يف املخ ّيامت مستم ّر منذ
وكابار يف محلية أم دخن وأخريا ً روفيدة يف محلية أكرث من  7سنوات.
فوربرنقا.
إضافة إىل أ ّن اليوناميد أنشأت عددا ً من املرافق يف
القرى مبا يف ذلك بناء  4صفوف ومكتب ومخزن يف
منطقة قويندرين بالتعاون مع منظمة اإلرساء .كام
ونفذت البعثة عددا ً من مشاريع األثر الرسيع يف إطار
الرعاية الصحية والتعليم واملياه وبناء الطرقات كام
وساهمت يف جهود املصالحات بني مختلف الرشائح
يف دارفور إىل جانب توفري األمن للمنظامت اإلنسانية
أصداء من دارفور
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في أعقاب القتال
بقلم غيومار باو سوليه

احد أفراد حفظة السالم التابعني لليوناميد يحرس النازحني يف خور ابييش
ألربت غونزالس فاران

سيظل العارش من ديسمرب  2010ميثّل ذكرى بداية
ّ
تجربة مأساوية ألهايل خور أبييش يف جنوب دارفور
إذ أرغم القتال املستعر يف البلدة والقرى املجاورة
السكان عىل الفرار من بيوتهم بحثاً عن الحامية
بالقرب من معسكر اليوناميد يف املنطقة.
إستقر القرويون يف خيام وأك��واخ مؤقتة مع ما
استطاعوا حمله من املتاع وب��دأوا يتلقّون املاء
واملعينات والرعاية الصحية األساسية من حافظي
السالم التابعني لليوناميد .كان هذا حال طارئا إالّ
أنّه وبعد بضعة أسابيع بدا أ ّن النازحني تق ّبلوا الوضع
ومنط حياتهم الجديد.
وقد أوضحت “عزيزة يوسف” من قرية أراداي أ ّن
بيوتهم قد أحرقت ىف ديسمرب“ ،لقد نزحنا إىل هنا
خوفاً من هجامت أخرى” .النازحون مرتددون جدا ً
حيال العودة إىل ديارهم عىل الرغم من أنّها ال تب ُعد
كثريا ً.
أ ّما تجربة “أحمد محمد جار النبي” من قرية جامليا
8
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فمامثلة“ .لقد فقدنا كل يشء ،نفق عدد كبري من وينشغل الباعة بيش اللحم وبيعه  ،وهنالك أيضاً
البهائم ج ّراء القصف” .ويقول أحمد يائساً “ :مل نعد طاحونة للغالل.
بأمان يف قرانا”.
مث ّة دالئل تشري إىل وجود حياة يومية يف املعسكر
أما اآلن ،فإنّهم يشعرون باألمان تحت حامية حافظي حيث يتحرك الناس جيئة وذهاباً وتتجول البهائم
السالم .تز ّود اليوناميد النازحني باملاء يومياً وقد يف املكان .إالّ أ ّن هذه الحياة ليست طبيع ّية ،إذ ال
نصبت خيمة توفر املساعدة الطبية .أ ّما الوحدة يستطيع األطفال الذهاب إىل املدارس والبالغون
الصحية التي أنشئت أساساً لخدمة حفظة السالم عاجزون عن جمع الحطب وزراعة أراضيهم.
فتشكّل مركز الرعاية الصحية الوحيد يف املنطقة،
ذكر الشيوخ املحليون أثناء اجتامعهم مبسؤويل
ويقدّم هذا املركز خدماته لجريانه ال ُجدد.
اليوناميد أنّه يوجد عدد كبري من املصابني .وقد
كل
يعيش النازحون ال ُجدد عىل الكفاف .أما املساعدات أصيب بعض املسنني بالصمم” ،لقد فقدنا ّ
اإلنسانية فتصل القرية بني الفينة واألخرى محملة ممتلكاتنا ،ترضر أهايل خور أبييش كثريا ً”.
باملؤن.
فستظل صور
ّ
حتّى وإن بدأوا ببناء حياة جديدة
وتشري “حبيبة” من قرية “أ ّم القرى” إىل أن ما بيوتهم املحروقة ومتاجرهم املنهوبة وأهاليهم
املش ّوهني عالقة يف أذهانهم لزمن طويل.
يصلهم من الطعام ال يكفي.
وعىل الرغم من ندرة املنتجات ،أنشئت سوق صغرية
يف املعسكر املؤقّت حيث تباع الخضار واللحوم،

مجتمع

شنغل طوباية – بلدة االنسجام االجتماعي
مقابلة مع الشرتاي آدم أبكر رشيد

عواطف أبكر

هناك قول مأثور قديم يف دارفور ” شنغل طوباية
تلقي ليك دهباية ” .عىل غرار الكثري من األقوال
العربية ،يبدو هذا القول كمقطع من أغنية .يعزو
البعض هذا املثل إىل كون هذه البلدة ،الواقعة عىل
مسافة  70كيلومرتا ً جنوب الفارش يف والية شامل
دارفور ،خصبة جدا ً وتد ّر الكثري من املحاصيل ،يف
حني يقول آخرون إ ّن السبب هو تنوع مصادر الدخل
فيها كالزراعة والرعي والتجارة.
آدم أبكر رشيد هو رشتاي شنغل طوباي ،وقد ورث
هذا املنصب عن والده الذي تقدم به العمر وبعد أن
اتفق الجميع أنّه زعيم مناسب ،ويعمل حالياً تحت
إدارته  21عمدة من املناطق املجاورة.

يد ّر ربحاً أكرب .وقد بدأ عدد متزايد من املواطنني والقول إ ّن الهجامت كانت منظمة ضد مجموعات
بزراعة محاصيل أخرى مثل البطيخ والخرضوات معينة إذ مل أكن يف املنطقة عند وقوع الهجوم ،بيد أ ّن
وإضافة إىل ذلك ت ّم حفر آبار إضافية لتسهيل زيادة كل شئ وارد يف النزاعات املسلّحة.
اإلنتاج.
ماذا تود أن تقول ألهل شنغل طوباية ؟
أريد منهم أن يحتكموا لصوت العقل فقد شهدت
كيف تصف العالقات بني املواطنني؟
يتحدر السكان األصليون يف شنغل طوباية من دارفور الكثري من املصائب .أدعو أهايل شنغل طوباية
قبائل متعددة  .يعيش هنا قرابة  30قبيلة يف سالم للتحيل بالصرب والحفاظ عىل لحمتهم وتضامنهم
وانسجامٍ اجتامعي .وال ميكن التمييز بني أفراد قبيلة بالرغم من املعاناة ،وستبقى شنغل طوباية بلدة
الفورأو الزغاوة أو املجموعات األخرى .عند نشوب االنسجام االجتامعي.
الحرب يف دارفور ،وبفضل التعاون واإلدراك والوعي
السائدين بني الشباب واإلدارة املحلية يف املدينة ،مل
تعمل عواطف اكرب صحفية يف الفارش
يكن هناك متييز اوتفرقة بني املجموعات يف شنغل
طوباية

عقب تفجر الرصاع مؤخرا ً يف شنغل طوباي ،كان
ملجلة أصداء من دارف��ور الحوار املوجز التايل مع مؤخراً كانت شنغل طوباية مرسحاً لقتال مثري للقلق
فام الذي حدث تحديداً؟
الرشتاي.
شنغل طوباية منطقة هادئة عا ّمة حيث يتعايش
الناس بسالم مع أهايل القرى املجاورة والحكومة
ما هو النشاط الرئيس ألهايل شنغل طوباية؟
تعتمد املنطقة عىل الزراعة وال س ّيام زراعة التبغ إذ السودانية ومختلف الحركات .ال أستطيع الجزم
سكان من شنغل طوباية يف طريقهم اىل السوق
الربت كونزالس فاران

أصداء من دارفور
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ضمان مستقبل افضل ألطفال الشوارع
بقلم شارون لوكونكا

إبّان الحفل االفتتاحي ملركز إعادة تأهيل ودمج
رصح محمد
أطفال لشوارع يف الفارش ،شامل دارفورّ ،
عمر إبراهيم ،وهو ناشط يف مجال شؤون األطفال:
”يحتاج االطفال إىل األمن واملساعدة ليلعبوا دورا ً
قيامً يف املجتمع”.
وهو يشري إىل مشكلة كبرية ما زالت قامئة وهي من
تداعيات النزاع املقلقة وتتمثّل بتزايد عدد األطفال
املتس ّولني يف شوارع الفارش والباحثني بشكل مستم ّر
عن بقايا الطعام أينام وكيفام وجدوه. .
ت ّم افتتاح أ ّول مرفق مك ّرس ملساعدة هؤالء األطفال
يف شهر ديسمرب املايض بتمويل من وزارة الرعاية
10
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االجتامعية يف شامل دارفور وصندوق األمم املتحدة
للطفولة (اليونيسف) .يهت ّم املركز يومياً برعاية أكرث
من  05ولدا ً وبنتاً ،متيحاً لهم الفرصة ليكونوا جزءا ً
من أرس الرعاية واألرس البديلة.
قال ”برنارد كيتمباال” املتخصص بحامية الطفل يف
اليونيسف يف هذا الصدد” :املركز مهم جدا ً ،إذ إىل
جانب ما يقدمه من أمن وحامية لألطفال ،يوفّر
لهم فرصة التدريب املهني مبا يتوافق مع سياسات
الوالية ”.وأكّد أنّه عىل الوالية ومنظامت املجتمع
املدين واملجتمع الدويل تقديم الدعم لضامن مستقبل
أفضل لشباب دارفور.

فايز إسامعيل محمد ،البالغ من العمر  13ربيعاً،
من بني أوالد الشوارع الكرث الذين يقطنون الفارش.
عقب وفاة والديه قبل سنوات ،توقف عن الذهاب
إىل املدرسة ومييض وقته اآلن يف السوق بحثاً عن
عملٍ ليعيل به نفسه .يذهب فايز باستمرار إىل
املركز منذ افتتاحه حيث ميكنه االنغامس يف عشقه
للموسيقى .وقد أوضح قائالً” :أستمتع بعزف البيانو
مع أصدقايئ وأو ّد أن أتعلّم املزيد”.
أعربت حا ّجة أبو بكر وصديقتها أنفال حسن موىس،
اللتان حرضتا االفتتاح ،عن حامستهام وقالتا إنّهام
تتطلعان إىل املشاركة يف برامج التدريب.

ميني .اطفال مرشدين انضموا اىل املركز
اعىل .مدرسة املركز
اوليفر شاسو

يعمل يف املركز  6من املساعدين االجتامعيني وهم
يلهون األطفال بدروس املوسيقى ولعبة كرة الطاولة
وألعاب الفيديو وحلقات الدراسة .يستمع هؤالء
املساعدون إىل األطفال ويقدمون لهم االستشارة
والنصح ويتابعون حاالتهم.
إنض ّمت إىل املرشوع منظمة خريية محليّة بإدارة
”حليمة تنب بوش” تقوم بتقديم وجبة يومية يف
الوقت الذي توفر فيه رشطة اليوناميد املعدات
املدرسية.
وقد ذكر املدير العام لوزارة الرعاية االجتامعية يف
الفارش ،العمدة محمد أبكر ،أنّه من ضمن أولويات

وزارته تقديم الخدمات للمرشدين واأليتام وتوفري ح ّد قول “كيتمباال” “إ ّن تدشني العمل يف املركز
دور رعاية لهم .وسيساعد هذا املركز عىل تعزيز عبارة عن خطوة إمنائيّة جبّارة إذ أنّه سيكون مرفقاً
نظرة األطفال إىل أنفسهم .واأله ّم من ذلك دفعهم للرعاية ملن هم بحاجة من األطفال”.
إىل عدم تعاطي مواد ضارة.
تخطط وزارة الشؤون االجتامعية لبناء مرفق
اجتامعي وخدمايت للمرشدين وأطفال الشوارع يف
ضواحي الفارش .وتعمل يف هذا الصدد عىل جمع
املال لتمويل املرشوع .يعترب افتتاح املركز هذا خطوة
أوىل لألخذ بيد األطفال عدميي الحيلة واملحرومني يف
شامل دارفور .فقد أصبح لديهم اآلن مكان يذهبون
اليه للتعلّم وتلقي الرعاية واالهتامم وهذا ما يحتاج
إليه االطفال ليتواصلوا اجتامعياً مع اآلخرين .وعىل
أصداء من دارفور
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تسجيل اسم كل طفل بعد التطعيم

متطوعون يف معسكر أبو شوك يضعون عالمات عىل
الحائط بعد تطعيم االطفال

حمالت محاربة شلل األطفال
في دارفور

بقلم شارون لوكونكا
إخالص إبراهيم موىس فتاة من ذوي االحتياجات الخاصة تسكن يف الفارش ،عاصمة
والية شامل دارفور وهي واحدة من بني  3آالف مصاب بشلل األطفال يف املنطقة.
إنّها تستخدم عكازين إالّ أ ّن اإلعاقة مل تحل دون مامرستها لحياتها بشكل عادي.
تعمل إخالص حالياً مرشفة إدارية عىل برنامج يف منظمة بارترن أيد إنرتناشونال
وت ُرشف عىل العيادة املتنقلة يف معسكر زمزم للنازحني وهي إىل ذلك ناشطة فاعلة
يف املجتمع .يف العام  2000انضمت إخالص إىل جمعية املعوقني بالفارش إضافة اىل
ذلك فهي ناشطة فاعلة يف املجتمع .ومثلت إخالص السودان يف العامني  2005و
 2006يف ملتقى الجامعة العربية لدمج ذوي االحتياجات الخاصة يف املجتمع الذي
عقد يف القاهرة يف جمهورية مرص العربية.
وتعمل إخالص إىل جانب مهامها الرئيسية األخرى عىل توعية األ ّمهات حول فوائد
اللقاح ضد شلل األطفال وتقول يف هذا الصدد“ :ال ب ّد من توعية الناس وزيادة
معرفتهم حول أه ّمية اللقاح بغية القضاء عىل شلل األطفال يف املنطقة”.
اخالص ابراهيم موىس

وحصلت إخالص عىل منحة دراسية من الحكومة السودانية نظرا ً إىل إعاقتها وقد
استغلتها لتحسني مهاراتها وقدراتها وزيادة معرفتها يف مجال الصحة .وتتلقّى إضافة
إىل ذلك مساعدة مالية لدفع تكاليف عالجها يف الخرطوم .ووفقاً للدكتور منري
محمد مطر من قسم العون اإلنساين الطارئ يف وزارة الصحة فقد أطلقت الحكومة
السودانية هذا الربنامج ملساعدة ذوي االحتياجات الخاصة من السودانيني.
حملة التحصني
إنطلقت اآلالف من فرق التطعيم يف واليات دافور ،يف  28فرباير ومن خالل حملة
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طفل يتم تطعيمه يف معسكر أبو شوك

مدتها ثالثة أيام نظمتها وزارة الصحة بالتعاون
مع منظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة
للطفولة (اليونيسف) ،لتوزيع لقاح شلل األطفال
عىل من هم دون الخامسة .وقد ت ّم توسيع نطاق
الحملة لتشمل املناطق التي يصعب الوصول إليها
مثل جبل مرة يف غرب دافور حيث يواجه املصابون
بشلل األطفال أخطارا ً كبرية نظرا ً إىل انعدام األمن يف
تلك املنطقة .وتم تلقيح أكرث من  4آالف طفل يف
دارفور حتى اآلن .وقد جابت فرق التلقيح البيوت
يف الفارش بيتاً بيتاً لتحصني األطفال وحصل األمر عينه
يف البلدات والقرى ومعسكرات النازحني .وقبل يوم
عىل بدء الحملة أبلغت وزارة الصحة اآلباء وأولياء
األمور برضورة تلقّي األطفال دون الخامسة للقاح .

عاملون يف مجال الصحة يتبلغون املعلومات قبل الرشوع
بحملة التطعيم

إعطاء التطعيم

املق ّرر أن تنطلق الحملة القادمة يف يونيو القادم .وقد
أشار الدكتور منري إىل أ ّن مناطق الطينة وأم بارو يف
شامل دارفور تعترب من أشد املناطق تعرضاً لإلصابة
وهدفت الحملة إىل القضاء عىل فريوس شلل األطفال باملرض وتهدف حمالت التلقيح الحكومية إىل خلق
الذي ظهر مجددا ً يف إقليم دارفور يف العام  2008بيئة خالية من شلل األطفال يف تلك املناطق.
وذلك بعد اإلبالغ عن عدد كبري من حاالت اإلصابة
كل
أ ّما اليونيسف فإ ّن تفويضها يتضمن الوصول إىل ّ
باملرض.
األطفال وتحصينهم وهذا هو اإلجراء الوقايئ الوحيد
وقد أوضح الدكتور منري أ ّن آخر حالة ت ّم اإلبالغ عنها ض ّد شلل االطفال .وقد يؤدي شلل األطفال إىل املوت
يف دافور كانت يف العام  .2004وتطلق الحكومة وهو سبب إعاقة األطفال.
السودانية أربع حمالت تطعيم سنوياً كجزء من
جهودها الرامية إىل مكافحة املرض واستئصاله .ومن وق��ال مدير برنامج اليونيسف الدكتور زي��روال

عز الدين ألص��داء داف��ور إ ّن املنظمة إدراك �اً منها
لالحتياجات الخاصة باألطفال ذوي اإلعاقة قد
وضعت خطة جديدة ملساعدة هؤالء األطفال عىل
االندماج يف املجتمع .وأك ّد مسؤولو الصحة عىل أ ّن
إعطاء األطفال لقاح شلل األطفال عدة مرات من
شأنه أن ينقذ حياتهم.
تصوير :أوليفيه شاسو

أصداء من دارفور
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يوناميد

موظفون محليون يعتزون بعملهم في اليوناميد
بقلم أالء مياحـي

جاء صديق موىس قبل عام ونصف إىل مقر رئاسة
اليوناميد يحمل السرية الذاتية الحديثة خاصته.
عند البوابة الرئيسية سلم طلب التقديم إىل حارس
األمن الذي أبلغه أنّهم سيتصلون به إلجراء مقابلة
إذا ما استوىف رشوط التقديم .عاد صديق بعد ذلك
إىل منزله يف معسكر أبو شوك للنازحني يف ضواحي
مدينة الفارش يف والية شامل دارفور يحدوه أمل كبري
بأن ترده قريباً تلك املكاملة.
كان صديق واثقاً من خربته املهنية وكان يريد وظيفة
يستطيع من خاللها تحقيق أهدافه عىل الصعيدين
املهني والشخيص .وك��ان متحمساً للمشاركة يف
الجهود املبذولة ملساعدة أهل منطقته الذين فقدوا
مساكنهم حتى ينعموا باألمن ويعودوا إىل قراهم
آمنني ساملني ذات يوم .وكانت اليوناميد بالنسبة إىل
صديق موىس املكان املناسب لتحقيق هذا الهدف.
 14أصداء من دارفور

وتبلّغ صديق بعد ميض ثالثة أسابيع قبوله يف وظيفة
مساعد لشؤون اإلعالم يف البعثة .وصديق مذّاك
يحقق حلمه بخدمة أهايل منطقته من خالل برامج
ونشاطات التواصل مع املجتمع املتعددة.
ويندرج إرشاك أكرب عدد ممكن من أهايل دارفور
يف هذه النشاطات يف صلب سياسة اليوناميد بحيث
يستطيعون من خالل ذلك لعب دور إيجايب يف
مجتمعاتهم .وكان عدد املوظفني املحليني يف بداية
هذا العام قد قارب  ،2800أي قرابة ضعف عدد
املوظفني الدوليني ،مشكلني بذلك العمود الفقري
ملكون البعثة من املدنيني .ويعمل بعض هؤالء
املوظفني كقادة لفرق عمل يف مجال تخصصهم ،يف
حني أوكلت إىل البعض اآلخر مهام إدارة الوحدات
املختلفة أثناء غياب رؤساء هذه الوحدات واألقسام.
ويعمل الكثريون منهم أيضاً جنباً إىل جنب مع ضباط
األمن الدوليني لضامن أمن وسالمة موظفي البعثة.

أ ّما فاطمة محمد وهي العائل الوحيد لثالث بنات،
فقد بدأت عملها يف اليوناميد منذ بدء عمل البعثة
يف مدينتها وتساعد فاطمة حالياً ،حيث أنّها تعمل
كحارس أمن ،يف مراقبة حركة املركبات واألفراد
والزوار عرب بوابات مقار اليوناميد املختلفة .وتقول
وبت
يف هذا الصدد “أنا سعيدة بعميل يف توفري األمن ّ
أعرف معظم املوظفني اآلن من دوليني ومحلّيني وهم
يحيّونني بابتسامة عريضة تعلو وجوههم عند عبور
البوابة”.
وهنالك من ت ّم توظيفهم نظرا ً إىل مهاراتهم اللغوية
فعىل سبيل املثال ،عامد الدين حسن عيل عمل وأقام
يف الواليات املتحدة ألكرث من  21عاماً وعندما تلقى
عرضاً للعمل يف اليوناميد يف وظيفة كبري مرتجمني
كان من دواعي رسوره االنتقال إىل الفارش للمساهمة
يف عملية حفظ السالم يف بالده.

أقىص اليمني .صديق محمد ،موظف يف شعبة
االتصال واإلعالم يف اليوناميد

الربت كونزالس فاران

ميني .فاطمة محمد عند بوابة مقر رئاسة
اليوناميد يف الفارش

سيني كويل

دون محاباة أو تحيز بغض النظر عن العرق أو
الديانة .وتستند عملية اختيار املتقدمني للوظائف إىل
املؤهالت والخربة.
ويقول صديق موىس وقد علت وجهه ابتسامة الرضا:
“عندما تقدمت للعمل يف هذه الوظيفة مل أكن
لدي اآلن الكثري من االصدقاء
أعرف أحدا ً ،بيد أنّه ّ
وتجمعنا األهداف والتحديات .أتعاون مع جميع
زماليئ وأتعلم أشياء جديدة من خالل مساعديت لهم.
وبالنسبة إ ّيل فإ ّن العمل يف هذه الوظيفة كان إيجابياً
ومثمرا ً”.

عامد الدين حسن عيل (الثاين من اليمني) يرتجم يف اجتامع مع السناتور األمرييك جون كريي (يسار) ،رئيس
شعبة االتصال واإلعالم كامل صاعقي ( الثاين من اليسار) و قائد مجتمع مدين

وإذا ما أردنا إلقاء الضوء عىل اإلسهامات اإليجابية
ملوظفي اليوناميد املحليني فإن القامئة ستطول حتامً.
وتنعكس األدوار املختلفة التي يلعبونها يف أهم
مك ّونات عمل البعثة يف دارفور ،وقد عكس رئيس
البعثة الربوفسور غمباري ذلك يف كلمة ألقاها يف
اجتامعه مع موظفي اليوناميد يف مطلع هذا العام.
وقال غمباري يف هذا الصدد“ :أو ّد أن أشري تحديدا ً
إىل إسهام زمالئنا من املوظفني املحليني الكبري يف
نجاح هذه البعثة .والحقيقة إنّنا كموظفيني دوليني
ال ميكننا أن نقوم بعملنا من دون املوظفني املحليني
فنحن نحتاج إىل بعضنا البعض ونحتاج إىل أن نعتمد
عىل بعضنا البعض لدعم البعثة”.

الربت كونزالس فاران

وتعلن اليوناميد عن الوظائف الشاغرة يف وسائل
اإلعالم املختلفة كام يف موقعها عىل اإلنرتنت ويف
الصحف املحلية وعند بوابات الدخول ملقار اليوناميد
املختلفة .ويت ّم النظر يف الطلبات املقدمة دامئاً من
أصداء من دارفور
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