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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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حصاد شهر أبريل

أعلن املمثل الخاص املشرتك لليوناميد،
السيد إبراهيم غمباري عن مرشوع يهدف
إىل تعزيز إمكانية وصول وكاالت العون اإلنساين لتلبية
حاجات املجتمعات النائية يف املناطق املتأثرة بالنزاع
يف دارفور .وقد أطلق عىل هذا املرشوع اسم “سلة
الربيع” وكان من تنظيم اليوناميد ومكتب تنسيق
العون اإلنساين التابع لألمم املتحدة (.)OCHA
إلتقى املمثل الخاص املشرتك ،الس ّيد إبراهيم
غمباري رئيس مفوضية االتحاد األفريقي،
الس ّيد جان بينغ يف أديس أبابا ،أثيوبيا .وقد قدّم له
ملخصاً عن التطورات األخرية باليوناميد مبا يف ذلك
الوضع األمني الراهن يف السودان ومسار عملية السالم.

زار املبعوث األمرييك الخاص للسودان ،الس ّيد
برينستون ليامن رئاسة اليوناميد يف الفارش
ألول مرة .وقد أطلِع عىل سري املحادثات الجارية يف
الدوحة والوضع األمني يف دارفور وجهود اليوناميد
الحالية الرامية إىل ضامن الزيادة من إمكانية وصول
املساعدات اإلنسانية إىل املناطق املتأثرة بالنزاع وكذلك
تم إطالعه عىل العملية السياسية يف دارفور.
إجتمع أك�ثر من  ٥٠٠من شيوخ القرى
املحيطة برنتتي وزالنجي يف غرب دارفور
يف سوق نيلة بيضة للمشاركة يف مؤمتر نظمه خريجو
الجامعات الجدد وقد ض ّم هذا االجتامع وهو األول
من نوعه ،ممثلني عن املجتمع املدين وزعامء اإلدارة
األهلية وتنظيامت املرأة ومسؤويل الحكومة املحليني
وقادة املجتمع.

أطلع املمثل الخاص املشرتك ،الس ّيد إبراهيم
كل من جان بينغ ،رئيس مفوضية
ّعني ّ
غمباري مجلس األمن التابع لألمم املتحدة
االتحاد األفريقي وبان يك مون ،األمني العام يف الخرطوم عىل الوضع األمني والتطورات يف املجالني
لألمم املتحدة أيشاتو مينداودو سليامن من النيجر اإلنساين والسيايس باإلضافة إىل دعم مفاوضات السالم
كنائب لل ُممثّل الخاص املشرتك للشؤون السياسية.
بالدوحة .وأعلم الس ّيد غمباري املجلس كذلك بأن
البعثة زادت من عدد دورياتها ونطاقها وكثافتها غري أ ّن
الرضبات الجوية قد ازدادت أيضاً.
حرض أكرث من  ٦٠٠٠شخص حفل تخرج
أكرث من  ٣٠٠٠من طالب جامعة السودان ت ّم إطالق حملة يف نياال حيث سلّم أكرث من ألف من
املفتوحة وقد نُظم بدعم من اليوناميد ،الفارش ،شامل املقاتلني السابقني أسلحتهم  .وقد نظمت هذه الحملة
دارفور .وقد ذكّر املمثل الخاص املشرتك ،السيد إبراهيم مفوضية شامل السودان لنزع السالح والترسيح وإعادة
ّ
غمباري الخريجني بأنّه ترتت ّب عليهم مسؤولية خاصة الدمج بدعم لوجستي وفني من اليوناميد واليونسيف
أال وهي استعامل املعرفة التي اكتسبوها يف الجامعة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ .كان هوالء املقاتلون
للعمل من أج��ل السالم يف دارفور .كام وخاطب السابقون تابعني للقوات املسلحة الحكومية ولعدد من
الحشد أيضاً السيد خميس كاجو كُندة ،وزير التعليم الحركات املتمردة.
ّ
العايل االتحادي والس ّيد عثامن محمد يوسف كِرب ،وايل
شامل دارفور .وقد بدأ حفل التخ ّرج يف  ١٢مايو بحفل
موسيقي برعاية اليوناميد ،أحياه املوسيقار السوداين
الشهريعبد القادر سامل.

إحتفلت اليوناميد باليوم الدويل لحفظة السالم
التابعني لألمم املتحدة يف والي��ات دارفور
الثالث .وتهدف املناسبة إىل اإلشادة بأكرث  ١٢٠ألفاً من
العسكريني والرشطة واملوظفني املدنيني الذين يعملون
ظل الراية الزرقاء وتهدف أيضاً إىل
عىل نطاق العامل تحت ّ
تذكر الذين فقدوا أرواحهم من أجل قضية السالم .ويركّز
شعار هذه السنة “القانون .النظام .السالم” عىل الجهود
املبذولة لتعزيز حكم القانون.
إفتتح املمثل الخاص امل��ش�ترك ،الس ّيد
إبراهيم غمباري ومدير رشطة والية شامل
دارفور ،الس ّيد عمر األمني مركز عمليات أمنية مشرتك
يهدف إىل تنسيق الجهود بني اليوناميد والرشطة
السودانية من أجل توفري بيئة آمنة أكرث ملواطني الفارش
يف شامل دارفور .وقد أعرب املمثل الخاص املشرتك
عن أمله بإنشاء مثل هذا النوع من املراكز يف واليات
دارفور األخرى.

يندرج تأسيس حوار وتشاور درافوريني
داخليني مدعومني من لجنة مراقبة دولية
بني النقاط األساسية التي تم االتفاق عليها يف مؤمتر
أصحاب املصلحة يف دارفور وقد عقد يف الدوحة يف
قطر .وخالل املناقشات التي امتدت عىل مدى خمسة
أيام ،تطرق  ٥٠٠ممثل عن الحكومة والحركات املسلحة
واألحزاب السياسية ومنظامت املجتمع املدين والنازحني
والالجئني إىل القضايا الرئيسية يف الرصاع.
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مـيـاه

المياه من أجل سالم مستدام في دارفور
المؤتمر الدولي للمياه يسعى إلى جمع مليار دوالر أميركي
بقلم أالء مياهي

املياه أحد أه ّم أسباب الرصاع يف دارفور وقد أدى شح
املوارد وامتداد سنوات الحرب والجفاف وزيادة قيمة
املياه وكلفة استخراجها إىل صعوبة حصول أهل دارفور
عليها.
وشكّل العدد املتزايد للنازحني بسبب الحرب ضغطاً
إضافياً عىل موارد املياه املحدودة والبنى التحتية يف
املدن كام أسهم يف استنزافها.
وتقول الحاجة سعاد التي كانت متلك حقالً زراعياً يف
قريتها تارين التي تبعد حوايل  ٢٠كيلومرتا ً جنوب رشق
الفارش ،إنّهم يعتمدون عىل األمطار واآلبار للحصول
عىل املاء إالّ أ ّن ندرة املياه لطاملا كانت هاجساً يؤرقهم.
لقد ف ّرت الحاجة سعاد وأرستها يف العام  ٢٠٠٣من
قريتها إىل معسكر أبو شوك للنازحني يف ضواحي
الفارش وتقول يف هذا الصدد« :نجلب املاء اآلن يف ١٠
كل أربعة أيام حيث أذهب إىل محطة املياه
جركانات ّ
يف الصباح الباكر قرابة الساعة السابعة والنصف صباحاً
وأقف يف صف طويل حتّى فرتة بعد الظهر ويف أحيان
أخرى ننتظر حتى املساء مللء الجركانات».
ويقوم عدد كبري جدا ً من النازحني الدارفوريني يف
معسكرات النزوح مبا تقوم به الحاجة سعاد بشكل
يومي ،إال أ ّن الوضع يف القرى ليس بأفضل حيث يحتاج
املزارعني إىل املاء لري محاصيلهم والستخداماتهم
الشخصية .وتضيف الحاجة سعاد« :بعد العودة إىل
قرانا وبعد أن يستتب األمن فيها ،سنكون بحاجة إىل
مصادر مياه مالمئة».
كام وستجذب الحاجة املاسة إىل مصادر املياة الحديثة
املتوفرة للجميع يف كل أرجاء دارفور أنظار املجتمع
الدويل حيث تجرى للم ّرة األوىل ترتيبات لتنظيم مؤمتر
مياه لدارفور يعقد بالخرطوم ما بني  ٢٧و ٢٨يونيو
تحت شعار «املياه من أجل سالم مستدام».
ويتوقّع أن يشارك يف التجمع الذي يستمر ليومني أكرث
من  ٢٥٠من خرباء املياه العامليني واملحليني واقتصاديني
وخرباء تنمية ومانحني ليناقشوا سبل تحديد التحديات
التي تواجه قطاع املياه واستقطاب امل��وارد املالية
املطلوبة ملواجهتها.
وسيدعو املؤمتر الذي ترعاه وزارة الري واملوارد املائية
إىل جانب بعثة االتحاد اإلفريقي واألمم املتحدة يف
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دارفور (اليوناميد) ووكاالت األمم املتحدة ،املانحني إىل
توفري مليار دوالر لتمويل سلسلة من مشاريع قطاع
املياه متتد عىل فرتة ست سنوات.
كل من منظمة اليونيسيف ومنظمة
ستشارك يف املؤمتر ّ
الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للعلوم والثقافة
والتعليم وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األغذية
والزراعة ومكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع.
وق��ال نائب املمثل املشرتك الخاص لبعثة االتحاد
االفريقي واألمم املتحدة يف دارفور (اليوناميد) السيّد
محمد يونس خالل لقاء عقده مؤخرا ً مع الصحفيني يف
جنيف« :هذه لحظة بالغة األهمية يف إطار الجهود
الرامية إىل االستخدام األمثل للمياه إذ نجد ،وللم ّرة
األوىل رغبة من جانب الحكومة واملجتمع الدويل يف
العمل يدا ً بيد إليجاد حلول مشرتكة».
وأضاف« :نحن يف األمم املتحدة واالتحاد االفريقي
عازمون عىل معالجة هذه القضية األساسية التي تسببت
يف الرصاع يف دارفور ويف الوقت نفسه نعمل عىل حامية
املدنيني بينام يقوم الوسطاء بالضغط من أجل التوصل
إىل اتفاق سالم يف الدوحة .ال تكمن األهمية يف النتيجة
بل يبقى االستخدام األمثل للمياه القضية الرئيسية التي
الحل من أجل سالم مستدام يف دارفور .وقد
تتطلب ّ
خطط إلقامة  56مرشوعاً متول بفضل املؤمتر وتتمثل
املشاريع بإعادة بناء البنى التحت ّية للمياه التي تأثرت
بفعل الحرب واإلهامل واستخدام التكنولوجيا الحديثة
ووضع السياسات استعدادا ً ملواجهة الجفاف».
وتعمل اليوناميد عىل مجابهة شح املياه يف دارفور
حيث شاركت يف مشاريع كبرية الحجم مثل إعادة
ترميم السدود والبنى التحتيّة املتهالكة وصياغة
سياسات ملكافحة الجفاف.
وقامت اليوناميد مؤخرا ً وعىل مستوى محدود بتوزيع
ناقالت مياه ( براميل صغرية) عىل عدد من القرى حول
اإلقليم واضعة يف عني االعتبار الصعوبات التي يواجهها
أهل دارفور يف جلب املياه بكميات كبرية من مسافات
بعيدة.
وقال املدير العام لوزارة الزراعة والري محمد أحمد
سليامن « :نتم ّنى أن يكون املؤمتر اليد السخية التي
تقدم لإلقليم التمويل الذي ينشده بغية تنفيذ املشاريع

املطلوبة يف قطاع املياه ،وهذا من شأنه أن يساعد كثريا ً
يف حل املشاكل يف دارفور».
ويعترب م�شروع أم بياضة ال��واق��ع يف الشامل عىل
مساحة  ٢١٠آالف فدان أحد هذه املشاريع ويهدف
إىل توفري األمن الغذايئ عن طريق زراعة القمح وعلف
الحيوانات .ووفقاً لدراسة أعدتها جامعة الخرطوم فإ ّن
كلفته تصل اىل  98مليون دوالر ومل يُنفذ هذا املرشوع
حتى اآلن بسبب انعدام التمويل.
ويقول سليامن يف هذا الصدد« :ت ّم التخطيط لثالثة
مشاريع كربى أخرى يف قطاعي الزراعة واملياه للوالية
وال ميكن ألي من هذه املشاريع أن يرى النور من دون
دعم املانحني».
وسيستهل املؤمتر مببادرة كربى ال تهدف فقط إىل
إعادة اإلعامر والتوسع يف البنى التحت ّية للمياه بل
تدمج بالكامل إدارة امل��وارد املائية وخدمات املياه
ملقابلة الحاجات عىل املدى القريب والبعيد للسكان
املتأثرين بالحرب وذلك يف إطار الحياة املستقرة وسبل
كسب العيش وحامية البيئة .وسيعزز املؤمتر الوعي
بشأن التحديات التي تواجه قطاع املياه يف دارفور كام
سيت ّم تحديد سبل معالجتها واستقطاب املوارد إلقامة
خدمات مياه مستدامة لكافة املجتمعات يف دارفور.
ويعرب شعار «املياه من أجل سالم مستدام» عن الوعد
بحياة أفضل واستقرار وسالم لدارفور.
وقال ممثل اليونيسيف بالسودان نيلز كاتسبريغ:
«نسعى إىل تحويل قضية املياه من مسبب للرصاع إىل
آلية لبناء السالم» .وأضاف «إنّه منهج يقر باألهمية
البالغة لهذا املورد الهام واألسايس لنا جميعاً وهو حق
إنساين يف املقام األول قبل أن يكون رضورة إنسانية
وتنموية».
وكام تقول الحاجة سعاد وكلّها أمل« :أود مناشدة
املشاركني يف مؤمتر املياه بذل قصارى جهدهم ملساعدة
أهل دارف��ور يف الحصول عىل مصادر أفضل للمياه،
نحتاج إىل ذلك بقدر حاجتنا إىل سالم مستدام وأعتقد
أنهم لن يتوانوا عن ذلك».
www.darfur waterconference.com

نساء واطفال من دارفور ينتظرون
دورهم يف تحصيل املياه
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الصحة والصرف الصحي

امراة نازحة تحرض وجبة طعام يف معسكر زمزم شامل دارفور
تصوير اوليفر شاسو

التصدي للمرض

كيف يساعد برنامج املياه والرصف الصحي التابع ملنظمة اليونيسف

نفسها محرجة ج��دا ً عند استخدام املراحيض
الواقعة يف العراء.

وتضيف سامية« :هذه ه��ي ال���دورات التي
عىل إنقاذ حياة األطفال يف إقليم دارفور املتأثر بالحرب
تستخدمها جميع البنات» مشرية إىل حفرة مرحاض
بقلم بريانكا خانا
مؤقتة بناها أفراد املجتمع سامية مبساعدة برنامج
املياه واصحاح البيئة التابع لحكومة السودان
تقول سامية إ ّن عمرها  ١٥عاماً إالّ أنّها تبدو أكرب أكرب معسكرات النازحني يف شامل دارفور ،إالّ أنّهم ومنظمة اليونيسف.
من ذلك بكثري .أرغمت أرسة سامية عىل االنتقال علموا هناك أ ّن عليهم االنتقال مرة أخرى إىل
 ٣م ّرات خالل الخمسة أشهر الفائتة وذلك بسبب مكان جديد تم اختياره ليأوي اآلالف من القادمني وهذه الحفرة واحدة من  ١٥٠٠حفرة مرحاض تم
بناؤها خالل الشهرين املاضيني يف معسكر زمزم
انعدام االستقرار يف شامل دارفور .تروي عيناها الجدد.
للنازحني.
اللتان يعرتيهام ّ
الشك املشقة التي عاشتها خالل
دارف��ور إقليم مبساحة فرنسا يرزح تحت وطأة
سنوات عمرها القصرية.
الحرب منذ عقود ما أدّى إىل حرمان األطفال يقول نايلز كاستبريغ ممثل اليونيسف يف السودان
لقصة بهذا الصدد« :أكرث ما يخىش عند تدفق هذا العدد
تروي سامية برتدّد وهدوء كيف غادرت مؤخرا ً رفاهيتهم وراحتهم ونجد أ ّن القصص املامثلة ّ
الكبري من املواطنني هو تفيش األم��راض ولذلك
وأرستها ديارهم يف شنغل طوبايا إىل معسكر قريب سامية شائعة جدا ً هناك.
فإ ّن توفري املياه الصالحة واآلمنة ومرافق الرصف
للنازحني .أجربهم العنف املتفيش يف املنطقة عىل
السري أليام قبل الوصول إىل معسكر زمزم ،وهو تقول سامية إنّه محيطها الجديد الغريب تجد الصحي يتب ّوأ قامئة أولويات استجابتنا للطوارئ».
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right. UNAMID peacekeepers from Thailand
interact with community leaders in Buru
below. UNAMID peacekeepers from Thailand
on patrol in Buru market

عائلة من قرية غاريجا شامل دارفور تقيض يوميا ساعتني تقريبا للحصول عىل املاء من
معسكر زمزم وهو املكان الوحيد الذي ميكنهم فيه ايجاد مياه للرشب
تصوير الربت كونزالس فاران اوليفر

غري أ ّن توفري إمداد املياه اآلمنة واملرافق الصحية
ألماكن مثل زمزم أمر محفوف بالتحديات وذلك
أل ّن مياهها الجوفية تحتوي عىل نسب عالية
جدا ً من الفلوريد والنرتات ما يجعلها غري صالحة
لالستهالك.
ويضيف كاستبريغ يف هذا اإلطار« :يف مثل هذه
الحاالت يصبح من الرضوري التكيّف واالبتكار يف
حني نتباحث مع مختلف الفرقاء الحكوميني وغري
الحكوميني بغرض تجاوز التحديات املختلفة».

ويف الوقت نفسه هنالك آفاق تحسن تشري إىل للامنحني هذا الشهر تحت شعار «املياه من أجل
أ ّن السودان سيحقّق أهداف األلفية التنموية يف سالم مستدام يف دارفور» .سيعمل املؤمتر عىل
ما يتعلّق بالحصول عىل املياه وذلك بحلول العام الحصول عىل  ١٫٤مليار دوالر ملعالجة قضايا تغري
.٢٠١٥
املناخ واالستدامة وإدارة مصادر املياه ومسائل
إمدادات املياه يف دارفور.
كام ويستخدم  ٥٨باملئة من سكان والية شامل
دارفور مياه رشب من مصادر جيدة ،أي بزيادة إذا ما ت ّم تحقيق هذا الهدف فسيساعد ذلك عىل
عرش درج��ات عن العام  ٢٠٠٦يف حني وصلت قطع شوط كبري يف ما يتعلّق باملساعدة عىل تلبية
مرافق الرصف الصحي
املحسنة إىل معسكرات حاجات سامية وآالف االطفال من أمثالها.
ّ
النازحني كلّها تقريباً.
وعىل الرغم من ذلك ،تظل التحديات ماثلة طاملا
يتوجب عىل ثلث السكان الذين يستخدمون
مصادر املياه الجيدة قطع مسافات بعيدة للحصول
عىل املياه .

وقد تكلّلت هذه الجهود بالنجاح فقد ساهم توفري
املياه ومرافق الرصف الصحي إىل جانب حمالت
التشجيع عىل تعزيز الصحة والنظافة العامة يف
الح ّد من تفيش األمراض ،كام جاء عىل لسان بعض
املسؤولني وتجدر اإلشارة إىل أ ّن وباء الكولريا عىل
وبغرض مجابهة هذه التحديات ،تنظم وكاالت
يتفش منذ العام .٢٠٠٧
وجه التحديد ،مل ّ
األمم املتحدة والحكومة السودانية مؤمترا ً كبريا ً

بريانكا خانا من مكتب اليونيسف يف السودان.

أصداء من دارفور
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اليوناميد

اطفال ياخذون حاويات املياه ملكان الحصول عىل املاء يف معسكر ابو شوك للنازحني
تصوير الربت كونزالس فاران

دور ناقالت الماء في تخفيف عبء
نقل المياه الواقع على نساء دارفور
بقلم شارون لوكونكا

مريم عيل عبد الله محمود التي تسكن يف قرية
زوما التي تبعد كيلومرتا ً واحدا ً عن منطقة كومة
قرضايات بوالية شامل دارفور أ ّم لخمسة أطفال
كل يوم
وت ّهيئ مريم أطفالها للذهاب إىل املدرسة ّ
ٍ
بعدئذ ملسافة كيلومرت حتّى مصدر املياه
وتسري
الوحيد للقرية حاملة جريكانتني وتجلب حوايل ٤٠
لرتا ً من املاء لتلبية حاجة أرستها اليومية.

وتقول مريم «كنت أنقل املاء مرتني يف اليوم ولكن
اآلن وبعد الحصول عىل هذه الحافظات أذهب إىل
نقطة املياه مرة واحدة فقط» وت ُعنى النساء يف
دارفور بجلب املاء ألرسهن وميشني معظم األوقات
ملسافات طويلة أو يركنب الحمري املحملة بأربع
جركانات أو أكرث.
وتواجه الكثري من النساء خطر املهاجمة ويف سبيل
حاميته ّن يقوم جنود حفظ السالم باليوناميد
باملساعدة يف حامية النساء عرب تسيري دوريات
حراسة يف القرى وحولها ويف معسكرات النزوح
ملرافقتهن أثناء جمعهن الحطب وجلبهن للامء.

من ناقالت املياه كبرية الحجم عىل قرى العودة
الطوعية التي تعاين صعوبة يف الوصول إىل مصادر
املياه يف مختلف مناطق دارفور .تقارب سعة هذه
الحافظات  ٧٥لرتا ً للواحدة وتوفّر وقت وجهد النساء
واألطفال اليومي يف جلب املاء ألرسهم.
وبينام يزن غالون املاء أكرث من  ٢٠لرتا ً فإن سعة
حافظة النقل الواحدة تصل اىل  ٤جركانات من
املاء دفعة واحدة بيد أ ّن الناقلة الواحدة تتطلب
مجهودا ً أقل لدحرجتها وقامت اليوناميد بتوزيع ٣
آالف ناقلة مياه عىل  ٨من قرى العودة الطوعية
يف أرجاء دارفور.

ومتلك مريم شأنها شأن النساء األخريات يف القرية
حامرا ً لنقل املاء إالّ أنّها يف بعض األحيان تحمل
املاء عىل رأسها وكانت حلوم عثامن إبراهيم الجارة
والصديقة املقربة ملريم من ضمن املجموعة األوىل
التي تسلمت حافظات نقل املياه التي وزعتها
اليوناميد لألرس يف شامل دارفور وتتشارك حلوم مع وأطلق مؤخرا ً املمثل املشرتك الخاص لليوناميد الس ّيد وقال الس ّيد غمباري« :يهدف املرشوع إىل تعزيز
صديقتها يف نقل املياه بواسطة الحافظات الجديدة .ابراهيم غمباري مرشوعاً رائدا ً حيث ت ّم توزيع اآلالف الحياة السهلة لألهايل وضامن سالمة النساء ،كام
7
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املمثل الخاص املشرتك غمباري (ميني) ومستشاره ريتشارد بيامن (يسار) يوزعان
حاويات املياه يف كوما قراضايات

ويؤكد عىل أ ّن املياه مل تكن فقط سبباً للرصاع بل
حل له» .وأضاف:
هي كذلك عامل مه ّم إليجاد ّ
«نتم ّنى أالّ يقترص إسهام هذا امل�شروع عىل
دعم النازحني السابقني بل أن يساعد أيضاً يف
حامية املدنيني وهم يعاودون ملامرسة حياتهم
الطبيعية».
ويقول الفاضل محمد شايبو من قرية حسن التي
تبعد  5كيلومرتات عن الكومة قرضايات ،إنّه كانت
يف قريته مضخة مياه واحدة وقد ت ّم إتالفها منذ
فرتة ويضيف« :كانت النسوة يضطررن للميش
حتّى أقرب قرية لجلب املاء ،غري أ ّن ناقالت املياه
التي وزعت عليه ّن مفيدة جدا ً وسهلة النقل» .وقد
قامت اليوناميد بتوزيع  ٣٧٥ناقلة مياه ألكرث من
 ٤٠٠أرسة تقطن املنطقة.

وتسلّم مواطنو قرية قرير وهي منطقة بدو ر ّحل
تبعد قرابة  ٥٢كيلومرتا ً شامل رشق كتم بوالية
شامل دارفور ١٧٠ ،ناقلة مياه .وكان أهايل املنطقة
قد نزحوا إىل كبكابية يف العام  ٢٠٠٣وبدأ بعضهم
بالعودة تدريحياً يف العام  ،٢٠٠٩حيث ظلوا
يتلقون املساعدات من املنظامت غري الحكومية
بغية مساعدتهم عىل االستقرار.

تصوير اوليفر شاسو

ممن يرغبون يف العودة إىل ديارهم ومامرسة
حياتهم الطبيعية لهي واحدة من أهم أولوياتنا
وهذا املرشوع الرائد دليل عىل التزامنا بالسعي
إىل إح�لال السالم املستدام وتوفري املياه ألهل
دارفور».

يعمل مدير منظمة «الراحل الطواف» حسن
عبد العزيز مع السلطات املحلية ومنظامت
العون اإلنساين واليوناميد ملساعدة الرحل وتقديم
الخدمات األساسية لهم مثل املاء والرعاية الصحية
والتعليم .ويشري عبد العزيز إىل أ ّن شح املياه ما
زال السبب وراء املواجهات املتكررة بني الرعاة
واملزارعني.ويقول غمباري« :إن مساعدة األهايل
أصداء من دارفور
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اليوناميد

اليوناميد متد قرية تارا شامل دارفور بـ  ٤٠,٠٠٠ليرت من املاء

اليوناميد وتنمية المياه في دارفور
بقلم شارون لوكونكا

نسبياً .وتعمل اليوناميد عىل تخفيف العبء الذي
تواجهه هذه املجتمعات بسبب األزمة ومنذ أن
بارشت مهامها يف دارفور ت ّم إحراز بعض التق ّدم يف
مجال تنمية مصادر املياه يف املنطقة.

إدراك��اً منها بأ ّن ندرة املياه هي أحد األسباب
الرئيسية للنزاع يف دارف��ور ،مت ّد اليوناميد يد
العون إىل السلطات السودانية للتخطيط لعدد من
املشاريع الرامية إىل مساعدة املجتمعات الريفية
والحرضية يف املنطقة للحصول عىل هذا املورد
وقال رئيس قسم املياه والهندسة يف اليوناميد،
الذي ال يقدر بثمن.
إميانويل مولل« :تدمج البعثة مواردها الخاصة
ك��ان معظم السكان الذين يعيشون اآلن يف مع م��وارد ال��دول املساهمة بوحدات عسكرية
معسكرات النازحني يعتمدون عىل الزراعة لكسب وتعاقدت مع رشكات حفر خارجية إلنشاء ١٩٢
قوتهم وذلك قبل  ٧سنوات عىل اندالع النزاع .مصدرا ً من مصادر املياه».
وازدادت وترية التوتر بني النازحني واملجتمعات
املضيفة نظرا ً إىل استقرار النازحني يف األرايض وتشمل الجهود الحالية املساهمة يف تنظيم مؤمتر
الزراعية ليصبحوا عىل مقربة من القرى اآلمنة عاملي حول املياه بالتعاون مع اليوناميد والحكومة
9

أصداء من دارفور

السودانية والفريق القطري لألمم املتحدة ومن
املتوقع أن يضم أكرث من  ٣٠٠مشارك وخبري يف
استخدامات وتوزيع املياه باإلضافة إىل خرباء
يف التنمية ومانحني .وسيعقد املؤمتر بالخرطوم
يف الفرتة من  ٢٧إىل  ٢٨يونيو  .٢٠١١وهي أول
مبادرة عاملية إلنشاء نظام مياه مبتكر ومستدام
ملجتمعات دارفور كلّها.
وللتصدي ملشكلة شح املياه التي تأثر بها أكرث من
 ٧ماليني من سكان اإلقليم ،حددت البعثة باإلضافة
إىل السلطات املحلية ووك��االت األم��م املتحدة
العاملة ميدانياً مواقع مناسبة لحفر آبار إلنشاء
مصادر جديدة وتأهيل اآلبار ااملوجودة لزيادة

تغطية إمدادات املياه .وتعمل اليوناميد كذلك مع
وكاالت مثل بنك التنمية األفريقي لتمويل مشاريع
بناء قدرات ألصحاب املصلحة يف املنطقة.
وتقوم البعثة أيضاً بتوزيع املياه للنازحني يف زمزم
وشنغل طوبايا يف شامل دارف��ور وخور أبيش يف
جنوب دارفور .وشيدت وح��دات اليوناميد يف
شنغل طوبايا مضخة مياه عالية الجودة ملساعدة
آالف النازحني الذين شيدوا معسكرا ً خارج موقع
اليوناميد عقب االضطرابات األخرية يف املنطقة.
ويشارك جنود حفظ السالم التابعني للبعثة يف
مشاريع مشرتكة مع املدنيني يف املنطقة ،وبصورة
أساسية يف حفر اآلبار للتخفيف من حدة ندرة
املياه .وتقدم الوحدات املياه للمجتمعات املحلية
يف مليط واملالحة وكتم يف شامل دارفور وأم برو
والطينة يف غرب دارفور بصورة يومية .ويقوم
جنود حفظ السالم يف رسف عمرة بإيصال املياه يف
نطاق يزيد عن عرشة كيلومرتات من قاعدتهم إىل
البدو إضافة إىل ضخ املاء باستخدام معدات البعثة.

وللحفاظ عىل املياه وترشيد استهالكها ،تعيد وحيث أن اليوناميد ملتزمة ب��أن يعيش كل
الدارفوريني يف سالم ،ستواصل البعثة العمل مع
اليوناميد تدوير النفايات وقامت برشاء أكرث
رشكائها املحليني والدوليني لدعم تطوير موارد
من  ١٥٠من وحدات معالجة النفايات لهذا الغرض .مياه إضافية يف املنطقة لتحسني الوصول إىل مياه
وتوفر آبار البعثة الـ  ٤٣املنترشة
صحية وخدمات رصف صحي للمتأثرين بالرصاع
من النازحني واملجتمعات املضيفة.
يف أرجاء دارفور املاء ملوظفيها والسكان املحليني
القريبني من مقارها.

الكتيبة التايلندية يف املهجر غرب دارفور تقوم بحفر برئ يف املحلية

تصوير الربت كونزالس فاران

وقامت الكتيبة التايلندية املتمركزة يف مكجر،
غرب دارفور ،بحفر برئ بالقرب من موقع املدرسة
االبتدائية .ومبجرد انتهاء الحفر ،ستوفر البرئ آالف
اللرتات من ماء الرشب يومياً لألهايل.
وهذه املبادرة هي األحدث يف سلسلة املشاريع
التي نفذتها الكتيبة التايلندية التي أوجدت طرقا
مبتكرة لتسهيل الوصول إىل موارد املاء وكذلك
حفر اآلبار منذ قدومها إىل دارفور يف ديسمرب.٢٠١٠
وساهمت الوحدة التايلندية أيضاً يف ترميم خزان
املاء مبكجر عرب االستفادة من األموال املخصصة
ملشاريع األثر الرسيع بالبعثة .ونتيجة لذلك ،مل يعد
لزاماً عىل النساء واألطفال السري ملدة  6ساعات
ذهاباً وإياباً للحصول عىل املاء.
وصممت هذه الخزانات املعروفة بالحفائر لحفظ
مياه األمطار التي تجري من الوديان وتستخدم
لألغراض املنزلية والزراعية يف املناطق الريفية يف
السودان .وهناك خُطط مستقبلية لتأهيل املزيد
من مرافق تخزين املياه والسدود .ويتقاسم جنود
حفظ السالم الصينيون املاء الذي يحصلون عليه مع
األهايل يف جنوب دارفور.
أصداء من دارفور
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معسكر ابو شوك شامل دارفور  ٨٤٠٠٠شخصا يجمع املاء
يوميا من مصدر املياه الوحيد يف املنطقة .يحق لكل عائلة ان
تحصل عىل املاء مرتني يف االسبوع  .تقيض االمهات واطفالهن
ساعات يف انتظار دورهم مليلء حاوياتهن باملاء ثم العودة اىل
املنزل عىل بعد بضعة كيلومرتات ،اما عىل الحامر او مشيا
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مـيـاه

المياه – أكثر الموارد قيمة في دارفور
بقلم الربت كونزالس فاران

تعود أصول ماريا جاميس أتاك إىل جنوب السودان
وهي تقطن اآلن معسكر أبو شوك للنازحني وماريا
واحدة من نساء كثريات يصطففن يف طابور عند
محطة املياه.
وتقول ماريا يف هذا الصدد« :املياه جيدة وال
يعيبها يشء ،إنّها عذبة ولكن تكمن املشكلة يف
مثنها الباهظ .املياه صحية وال تسبب لنا املرض
أو اإلسهال .إنّنا نحتاج إىل املساعدة ونرجو توفري
املزيد من اآلبار إذ لدينا مصدر مياه واحد فقط
ولهذا السبب سعر املياه مرتفع جدا ً».
يبلغ سعر  ٤٠لرتا ً من املاء دوالرا ً أمريكياً واحدا ً يف
هذا املعسكر وال ّ
ينفك السعر يرتفع.
يعترب شح املياه أحد أسباب ال�صراع يف دارفور
فموسم املطر يف هذا اإلقليم ميتد فقط لشهرين أو
ثالثة وعىل الدارفوريني يف بقية األشهر تدبّر أمرهم
مع قلة املياه أو انعدام مصادرها .ويف حني ق ّدر
استهالك املواطن يف الغرب بـ  ٤٠٠لرت من املاء
يومياً عىل أرسة كاملة يف دارفور االكتفاء بأقل من
 ١٥٠لرتا ً يف اليوم.
ووفقاً لتقرير أع ّده برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

يف العام  ١٩٩٩فإ ّن شح املياه يف الـ  ٢٥سنة القادمة قد
يكون السبب األسايس يف اشتعال النزاعات يف إفريقيا
ولن يكون النفط السبب يف ذلك.
وتواجه اليوناميد هذه املسألة يف إطار تنفيذ تفويضها
فالبعثة توفّر املياه يف أوقات الطوارئ وتساعد عىل
تحقيق السالم والتنمية وتطرح أفكارا ً جديدة لتحسني
الحياة اليومية ألهل دارفور.
يعيش يف أبو شوك أكرث من  §٨٤ألف شخص وكلّهم
يجلبون املياه من املحطة عينها وهم يقصدونها إ ّما عىل
كل أرسة املياه
الحمري وإ ّما مشياً عىل األقدام  .تجلب ّ
مرتني يف األسبوع ويف الصباح يقيض األطفال والنساء
ساعات مصطفني يف طابور.
وترشح ماريا قائلة« :األسوأ من ذلك هو عدم توفّر
الوقود الكايف لتشغيل املضخة لذا أصبح سعر املياه
باهظاً .يزدحم الناس حول البرئ ويذهب أطفايل لجلب
املياه من البرئ فيلزمهم نصف ساعة لفعل ذلك .تكفي
املياه التي يجلبونها لثالثة أو أربعة أيام وعند نفادها
نعود إىل البرئ م ّرة أخرى .إنّنا نحمل املياه عىل رؤوسنا
ألننا ال منلك حامرا ً أو عجلة دفع (برويطة) ونستخدم
امل��اء للحامم ولغسل وجهنا وقدمينا ومالبسنا
واألطباق».

أصداء من دارفور
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بـيئـة

شجرة”المورينقا” وسيلة
شعبية لتنقية الماء
بقلم غيومار ساو بوليه

“إنّها شجرة شديدة املقاومة للجفاف وميكنها البقاء
وتكمن أهمية شجرة اللبان بالنسبة إىل أهل
بدون ماء ملدة عام كامل بعد هطول األمطار”.
دارفور يف أ ّن بذورها تعترب مصدرا ً هاماً لتنقية
وتعمل منظمة براكتكال أكشن بالتعاون مع املاء .فإذا ما ُسحقت بذورها وخُلطت مع قليل من
املنظامت العاملة يف املنطقة عىل توزيع شتالت املاء لتصبح عجينة ثم أضيفت إىل أي ماء غري نقي
أشجار مختلفة عىل  ١٣منطقة يف شامل دارفور .فسوف يصبح ذلك املاء بعد ساعتني صالحاً للرشب.

وتأيت املبادرة يف إطار الجهود املبذولة لتعزيز
أهمية غرس األشجار للمساعدة عىل خلق بيئة
خرضاء.

شجرة املورينغا يف مشتل مؤسسة الغابة املحلية

ضغط الدم .وينصح يف كثري من البلدان باستخدام
أوراق اللبان ملكافحة سوء التغذية ألنّها تحتوي
عىل األحامض األمينية الكافية لتغذية األطفال
الرضّ ع.

وعوض الله شديد االهتامم بنرش الوعي يف ما
يتعلق بالفوائد املتعددة لشجرة اللبان ويبحث عن
إمكانية استخدامها يف تنقية املاء يف دارفور .ومتثل
أوراق شجرة اللبان مصدرا ً ممتازا ً للفيتامينات
واملعادن والربوتني ونجد يف أوراقها فوائد الكثري
من الفواكه وال��خ�ضروات ،فضالً عن العنارص
الغذائية الالزمة للنظام الغذايئ الصحي.

ويبدي الدكتور محمد سليامن ،مهندس املياه
الذي يعمل يف نياال تفاؤله بهذه الشجرة وقد علم
سليامن بشجرة اللبان للم ّرة األوىل قبل عامني
منذ بدء زراعتها يف نياال وهو يعتقد أنّها ستكون
الحل األمثل ملشكلة املياه يف دارفور ويقول يف هذا
الصدد« :لقد عانينا من الجفاف واملجاعة لسنوات
عديدة ولدى أوراقها الصغرية القدرة عىل إنقاذ
حياة املاليني من الناس عىل كوكب األرض ويف
منطقتي» ومحمد هو أيضاً من ضمن مجموعة
من الخرباء الذين يعملون عىل تشجيع زراعة
شجرة اللبان يف الخرطوم.

كذلك تساعد أوراقها عىل ضبط السكر وارتفاع
ال يقترص استخدام شجرة «املورنقا» أو اللبان عىل
أكل أوراقها ومثارها إذ أنّه من املعروف أ ّن بذورها
تستخدم يف تنقية املاء.
وعىل الرغم من أ ّن السودان ليس املوطن األصيل
للشجرة التي جلبت من الهند فهي تناسب
التضاريس واملناخ السوداين .وميكن للشجرة التي
تعرف يف اللغة العربية “بالرواق” أن تساهم كثريا ً
يف معالجة مشكلة الحصول عىل املاء النقي يف
دارفور.
وتعكف منظمة براكتكال أكشن غريالحكومية
حالياً عىل زراعة أشجار اللبان يف  ١٥مشتالً يف
شامل دارفور .وقد متت زراعة حوايل  ٥آالف شتلة
منذ العام  ٢٠٠٨وتس ّهل قدرة الشجرة عىل النمو
الرسيع عملية إعداد براعمها للزراعة خالل شهر
واحد.
وينصح عوض الله حامد محمد الذي يعمل يف
املنظمة عىل غرس بذور الشجرة يف شهر يونيو
عندما يبدأ موسم األمطار يف املنطقة .ويضيف
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تصوير الربت كونزالس فاران

بذور املورينغا تستخرج من القرون الجافة

ثقافة

المواهب المحلية تحتضن تراث دارفور
لمحة عن مجموعة ثقافية
بقلم أالء ميـاحي

ومتت عملية اإلنتاج بكاملها يف استديو سوداين
كل فيلم شهرا ً.
يف الخرطوم ،وقد استغرق إنتاج ّ
ويتم حالياً وضع اللمسات األخرية للرتجمة إىل
اللغة اإلنجليزية .وت ُخطط اليوناميد لتوزيع هذين
الفيلمني عىل القنوات التلفزيونية املحلية .وستمنح
بعد ستة أشهر ،كل حقوق الفيلمني للمجموعة.
وأضاف قاسم« :لقد اخرتنا موضوع ملكية األرض
ألنّ��ه أح��د القضايا الشائكة يف عملية السالم.
وأسعدتنا إتاحة الفرصة لنا إلنتاج هذين الفيلمني
الوثائقيني حتى وإن مل يعودا علينا بربح مادي.
حل مشاكلهم بصورة
وددنا أن نُبصرّ أهلنا بأهمية ّ
سلمية وأن نعكس للمشاهد الخارجي ،ال س ّيام من
البلدان األخرى ،دور الثقافة السودانية الدارفورية
حل القضايا املدنية محلياً».
يف ّ

كام أنتجت املجموعة ألبومني يف العام  ٢٠٠٧لتعزيز
شباب يؤدون امسية موسيقية قي مجموعة التنمية من الواقع الثقاقي
التعايش السلمي .إحتوى األلبوم األول عىل أغاين
بينام الثاين عىل تسجيل صويت لعدة أمثال دارفورية
كانوا عرشة أصدقاء يلتقون أسبوعياً يف إحدى ونظرا ً إىل سمعة املجموعة الط ّيبة يف املنطقة قدمية ذات صلة بالسالم.
الحدائق العامة ويناقشون هموم مناطقهم يف عملت اليوناميد معها إلنتاج فيلمني وثائقيني حول
دارفور .كان فيهم الشاعر واملوسيقار والفنان تراث دارفور ليتم عرضهام كجزء من النشاطات ال متثل املجموعة منفذا ً لألدباء امللتزمني بقضية
التشكييل ويجمعهم ه ّم واحد هو الحفاظ عىل الرامية إىل رفع مستوى الوعي يف معسكرات السالم يف دارفور وحسب بل وتويل اهتامماً خاصاً
تراث دارفور واملساهمة يف تنمية املنطقة.
النازحني ولدى طالب الجامعات والشباب خاصة للمواهب النسائية .ويف هذا الصدد تقول عايدة
الذين انعزلوا عن ديارهم وقراهم أو نزحوا منها أحمد عبد القادر وهي شاعرة دارفورية مشهورة
ويف  ٣١ديسمرب  ،١٩٩٩أنشأ األصدقاء مجموعة أطلقوا بسبب النزاع ومل تعد لهم صلة بالقوانني واألنظمة شاركت يف أمسيات شعرية كثرية نظمتها إدارة
عليها اسم «مجموعة التنمية من الواقع الثقايف» .واملامرسات التقليدية.
املجموعة بدون مقابل «نتلقى دعامً كبريا ً هنا».
ومع مرور الزمن وزيادة ح ّدة الرصاع يف املنطقة،
وتضيف عواطف أحمد وه��ي صحفية تحت
أصبح األصدقاء أكرث التزاماً بقضيتهم كام زاد عددهم،
ويصور أحد هذه األف�لام وعنوانه «الجودية» التدريب« :لقد مثّلت املجموعة يف القاهرة يف
ّ
حيث تضم املجموعة اآلن  ٢٥٠عضوا ً يعملون بصورة قضايا تحكيم حقيقية وتجرى يف الفيلم مقابالت العام  ٢٠٠٨ضمن فعاليات مهرجان دارفور لآلداب
طوعية ويبذلون قصارى جهدهم ويوظفون مهاراتهم مع الناس وأيضاً مع أعضاء لجنة التحكيم الذين وكذلك يف هولندا يف العام  ٢٠٠٩حيث ر ّوجنا
يفصلون يف مثل هذه القضايا ّ
للحفاظ عىل تراث دارفور ونرشه.
بكل نزاهة .عملية ووزعنا ألبوماتنا حول السالم».
الجودية شائعة وسط أهل دارفور الذين يفضلون
وأصبح املكان الواقع بالقرب من ميدان النقعة حل مشاكلهم داخلياً.
ونالت املجموعة الثقة واالحرتام إذ طرح أعضاؤها
يف الفارش ،شامل دارفور ملتقى للموهوبني ودارا ً
ً
أفكارا طموحة ت ُرجمت إىل واقع بفتح أبوابها لكل
لرعايتهم وتشجيعهم حيث يلتقون كأرسة كبرية ويتناول الفيلم الثاين وعنوانه «الحواكري» قطع الدافوريني .ويردف قاسم« :متكّنا من تغطية تكلفة
واحدة بعيدا ً عن انتامءاتهم القبلية والدينية.
األرايض التي ُمنحت كهبات للكثري من األرس أثناء فرتة نشاطاتنا األسبوعية ومعارضنا من االشرتاكات
حكم السالطني التي امتدت من العام  ١٦٤٠وحتى الشهرية .مل نتلق أي دعم مايل من الخارج .ولكن
وتُنظم املجموعة أمسيات شعرية ومعارض فنية سقوط حكم السلطان عيل دينار يف العام  .١٩١٦بفضل أصدقائنا وأعضاء املجموعة وحبّهم لدارفور،
وعروضاً مرسحية وحفالت موسيقية بصورة منتظمة .ويص ّور الفيلم مزرعة مساحتها عرشة فدادين وهبها ستظل أبواب املجموعة مفتوحة».
ويقول األم�ين العام للمجموعة قاسم عبد الله  ،السلطان ترياب ألرسة دارفورية يف العام  ١٧٤٠وما
«نبذل قصارى جهدنا للميض قدماً وإقامة معارض زالت األرسة محتفظة بها .وأجريت مقابالت عدة مع
ثقافية وتنظيم نشاطات فنية وأدبية يف األمسيات ».رَأس متلك مثل هذه الحيازات أثناء الفيلم .وت ّم أيضاً
ويضيف« :إذا انقطع التيار الكهربايئ ،نجتمع عىل ضوء عرض وثيقة أصلية يعود تاريخها إىل  ١٢٠عاماً أصدرها
السلطان مبنح قطعة أرض ألرسة.
الشموع».
أصداء من دارفور
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