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أصــداء  مجلة  لكم  أقــدم  أن  جــداً  يسعدني 
التي   2017 ديسمبر  شهر  إصــدار  دارفـــور  من 
ــات ليس  ــاب ــق ــور وم ــوي عــلــى أخــبــار وصــ حتــت
فقط عــن جــوانــب احلــيــاة الــفــريــدة يف دارفـــور 
ــة  ــا أيــضــاً عــن جــهــود الــيــونــامــيــد اجلــاري وامنــ
ــام دائــــم يف املــنــطــقــة. ــيــة  ســ لــتــســهــيــل عــمــل
دارفـــور،  مــن  أصـــداء  مجلة  مــع  مقابلة  يف 
البعثة  دعـــم  لــقــســم  الــعــلــيــا  الــقــيــادة  ــت  حتــدث
احلالية  اليوناميد  تشكيل  إعادة  عن  باليوناميد 
أقر  الذي   2363 رقم  األمن  مجلس  قرار  عقب 
لليوناميد  االستراتيجية  ــات  ــوي األول اســتــمــرار 
  2018 يونيو   30 حتى  البعثة  تفويض  ومتديد  
شقني  ذي  نــهــجــاً  تشمل  تشكيل  ــادة  ــ إع وبـــدء 
االستقرار. وحتقيق  الــســام  حفظ  بــني  يجمع 

ــاء الـــســـام، حــوار  ــن ــال بــعــنــوان »ب ــق ـــز امل ركَّ
بني  الدائم  الصراع  على  واحــد«  وقت  واحــد يف 
دور  وتناول  دارفــور  غرب  يف  والرعاة  املزارعني 
حتديد  يف  باليوناميد  املــدنــيــة  ــشــؤون  ال قسم 
التوتر  لتخفيف حدة  القائمة على احلوار  املنابر 
ناجح. حصاد  موسم  لضمان  املجموعتني  بني 
ــوان »حتــســن الــوضــع  ــن ــع ــال آخـــر ب ــق ويف م
سلطنا  ــور«  ــ دارف شــمــال  يف  للفتيات  التعليمي 
وجود  من  الرغم  على  أنــه  حقيقة  على  الضوء 

الثقافية  واألعــراف  والفقر  النزاع  مثل  حواجز 
حتسن  هناك  أن  إال  الفتاة  تعليم  تعرقل  التي 
ــى األقــــل يف شــمــال دارفــــور  الـــوضـــع، عــل يف 
االــبــنــات  تعليم  ــني  ب الــفــجــوة  إنــخــفــضــت  حــيــث 
.2017 الــعــام  بــاملــائــة فقط يف   2 ــى  إل والــبــنــني 

وقـــد أعــطــت مــجــمــوعــة مـــن الـــصـــور الــتــي 
 )11( عشر  ألحــد  األخير  اإلغــاق  على  ــزت  ركَّ
حملة  دارفـــور  يف  اليوناميد  مــواقــع  مــن  مــوقــعــاً 
ــرار مــجــلــس األمـــن  ــ تــصــويــريــة حـــول تــنــفــيــذ ق
إلــى  وأدى  مـــؤخـــرا  صـــدر  ــذي  ــ ال  2363 رقـــم 
اليوناميد. لعمليات  اجلــاريــة  التشكيل  إعـــادة 
»املوسيقى  بعنوان  الغاف  صورة  يف  أخيراً، 
ــور  مــن أجــل الــســام«، أجــرت أصـــداء مــن دارف
سعيد  حسني  الساكسفون  عـــازف  مــع  مقابلة 
للموسيقى  حــبــه  عـــن  حتـــدث  ــذي  ــ ال الــنــاقــور 
عن  فضا  التقليدية،  األغاني  بــأداء  واهتمامه 
دارفــور. يف  املوسيقيني  تواجه  التي  التحديات 
يف  تستمر  دارفـــور  من  أصــداء  أنَّ  ويف حني 
بآرائكم.  نرحب  فإننا  إخبارية،  كمجلة  التطور 
إلرسال تعليقاتكم عبر البريد اإللكتروني، يرجي 
وضع »رسائل إلى احملرر / أصداء من دارفور« يف 
البريد اإللكتروني: سطر املوضوع وإرسالها الى 

 unamid-publicinformation@un.org

كـــلـــمـــة الـــمـــحـــرر

عــــلــــى الــــغــــالف

الدارفوري، حسين سعيد  الساكسفون  يظهر عازف 
إستديوهات  داخل  الموسيقي  يزف  وهو  الناقور، 
الفاشر شمال  لليوناميد في  التابعة  الفيديو  وحدة 

دارفور. تصوير محمد المهدى، اليوناميد.

تعزف  للبنات  الثانوية  الفاشر  مــدرســة  طالبات  إحــدي 
ــصــال  الــمــوســيــقــي خـــالل فــعــالــيــة نــظــمــهــا قــســم اإلت
الفاشر،  في  السالم  ثقافة  لنشر  باليوناميد  واإلعــالم 

اليوناميد. شمال دارفور. تصوير أمين إسماعيل، 

كارلوس أراجو
رئيس قسم اإلتصال واإلعالم

ــعــــدد ــ ــذا ال ــ ــ فـــــي هـ الجزء  ٧  -  عدد  ٧

جيريميا نيامين كنغنسلي 
مامابوبولو )جنوب أفريقيا(
المثل الخاص المشترك 

لالتحاد اإلفريقي واألمم 
المتحدة، وكبير وسطاء دارفور
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األخـــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراألخـــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

معه  وناقش  الحكم،  عبد  جعفر  السيد   ، الوالية  بوالي  إلتقي  حيث  دارفور،  بوسط  زالنجي  مامابولو،  جيريمايا  لليوناميد،  المشترك  الخاص  الممثل  زار   
اليوناميد  موظفي  مامابولو  السيد  أطلع  كما  البعثة.  تشكيل  إلعادة  المستمرة  العملية  من  كجزء  قولو  في  مؤقتة  تشغيل  قاعدة  تأسيس  موضوع 

لليوناميد. تابعة  صورة  الماثلة.  والتحديات  اإلنجازات  علي  زالنجي  في  البعثة  بمقر 

الممثل الخاص المشترك باليوناميد يزور 
وسط دارفور

اخلــاص  املــمــثــل  زار   2017 أكــتــوبــر   7 يف 
جيرميايا  ــد  الــســيِّ بــالــيــونــامــيــد،  املــشــتــرك 
مامابولو، زالنجي بوالية وسط دارفور، حيث 
السيِّد  الوالية،  بوالي  الزيارة  خال  التقى 
جعفر عبداحلكم، وأعضاء جلنة أمن الوالية 
وناقش معهم إنشاء قاعدة تشغيل مؤقتة يف 

قولو وفريق عمل جبل مرة يف املستقبل.
ــأ الـــســـيِّـــد املـــمـــثـــل اخلـــاص  ــن ــا ه ــم ك
املــشــتــرك حــكــومــة الـــســـودان عــلــى رفــع 
اإلقتصادية  العقوبات  األمريكية  اإلدارة 
ــذي ميــثــل، عــلــى حد  ــ الـــســـودان وال عــن 

للعمل  السودانيني  جلميع  فرصة  قوله، 
مــعــاً لــلــوصــول حلــل ســلــمــي لــلــصــراع يف 
املوقعة  غير  للحركات  ومناسبة  دارفــور 
لتحقيق  السلمية  بالعملية  لــإلــتــحــاق 

دارفور. دائم يف  سام 
عبداحلكم  السيِّد  أعــرب  جانبه،  من 
ــة  ــي ــســودان ــن اســـتـــعـــداد احلـــكـــومـــة ال عـ
ــاالت األمم  لــلــتــعــاون مــع الــيــونــامــيــد ووكـ
والتنمية  مستدام  سام  لتحقيق  املتحدة 
ــل دارفـــــــور وشـــكـــر الـــبـــعـــثـــة عــلــى  ــ ألهـ
باإلقليم. السلمية  العملية  يف  مساهمتها 

السيِّد  طــلــب  ذلـــك،  ــى  إل وبــاإلضــافــة 
احلملة  يف  اليوناميد  دعــم  عبداحلكم 
اجلــاريــة جلــمــع األســلــحــة خــاصــة يف ما 
ــهــذه األســلــحــة  ــن ل يــتــعــلــق بــاحلــفــظ اآلمـ

احمللية. املجتمعات  وسط  والتوعية 
ــد مــامــابــولــو خــال  ــق الــســيِّ وقـــد رافـ
كارلوس  الفريق  الوالية  بوالي  اإلجتماع 
ــري بــــإدارة  ــســك ــع ــشــار ال ــســت ــي امل ــت ــوي ل
معه  ناقشا  حيث  السام  حفظ  عمليات 
بإنشاء  الصلة  ذات  التشغيلية  املسائل 

قولو. يف  لليوناميد  املؤقتة  القاعدة 

مكتب التخلص من الذخائر غير المنفجرة باليوناميد 
يفوز بجائزة األمين العام لألمم المتحدة 

بالطاقة  لجهازيعمل  نموذجًا  يستعرُض  لليوناميد،  التابع  الذخائر  من  التخلص  مكتب  من  تسفاي،  أبــل 
األمــم  لــدائــرة  تابعة  مشاريع  أربــعــة  ضمن  مــن  وهــو  بالمخاطر،  التعليم  حــول  صوتا  وٌيــصــدر  الشمسية 
  ٢01٧ للعام  المتحدة  لالمم  العام  األمين  جائزة  ٌمنحت  والتي  بااللغام  المتعلقة  لــالجــراءات  المتحدة  
االبــداع  المسماة«فئة  الجائزة  في  به  ُأعــُتــِرف  والــذي  الجهاٌز،  المتحدة(.  األمــم  ٢01٧)يـــوم  أكتوبر   ٢٤ في  
وهو  الحرب  بمخلفات  التوعية  عن  سلفًا  مسجلة  متعددة  أصـــواٍت  اصــدار  على  القدرة  لديه  واالبــتــكــار«، 
لليوناميد. تابعة  الصورة  دارفــور.  في  للخطر  الُمعرضة  المجتمعات  أوســاط  في  لأُلميين  خاصة  مناسب 

نيويورك - نال مكتب التخلص من الذخائر 
العام  باليوناميد جائزة تقديرية من األمني 
يساعد  مبشروع  فوزه  على  املتحدة  لألمم 
من  املتفجرات  مبخاطر  الوعي  رفــع  على 

مخلفات احلرب يف دارفور.
للتوعية  الناطق  اجلهاز  مشروع  وكــان 
بالطاقة  يعمل  الــذي  املتفجرات  مبخاطر 
الشمسية التابع ملكتب التخلص من الذخائر 
هو أحد املشاريع األربعة التي حصلت على 
لعام  املتحدة  لــألمم  الــعــام  األمــني  جــائــزة 

2017 يف فئة »االبتكار واإلبداع«.
ــائـــزة مــوظــفــو األمم   وتـــكـــرم فــئــة اجلـ
استثنائية  نتائج  حققوا  الــذيــن  املــتــحــدة 
واستخدام  الصندوق«  التفكير«خارج  عبر 
ــكــرة والــــرؤى  ــت ــب ــداع واألســـالـــيـــب امل ــ ــ اإلب
التي  املشاريع  أو  األفكار  لتنفيذ  اجلديدة 
تعمل على حتسني نتائجنا أو الطريقة التي 

تعمل بها األمم املتحدة.
وقال املمثل اخلاص املشترك لليوناميد، 
تعترف  اجلــائــزة  إن  مامابولو،  جيرميايا 
باالجناز الكبير الذي حققه مكتب التخلص 
يف  اليوناميد  مــع  بالشراكة  الذخائر  مــن 

حماية املدنيني يف دارفور.
ــاز الــنــاطــق لــلــتــوعــيــة مبــخــاطــر  ــهـ  اجلـ
الشمسية  بالطاقة  يعمل  الــذي  املتفجرات 
بالطاقة  يعمل  ناطق  جهاز  عن  عبارة  هو 
العديد  تشغيل  على  القدرة  وله  الشمسية 
من  املتفجرات  مبخاطر  التوعية  مــواد  من 
مسبقاً  تسجيلها  مت  التي  احلــرب  مخلفات 
مثل األغاني والدراما واملقابات ومناقشات 
املجموعات. وهو جهاز مناسب لاستخدام 
غير  أشــخــاص  إشـــراك  عند  خــاص  بشكل 
متعلمني من املجتمعات الضعيفة يف دارفور.

املــتــطــورة  الــطــرق  تطبيق  خــال   ومــن 
جهاز  مثل  التوعية  يف  املبتكرة  واألساليب 
الــتــوعــيــة الــنــاطــق الـــذي يــعــمــل بــالــطــاقــة 
املعرضة  املجتمعات  تستطيع  الشمسية، 
تلقي  ــور  ــ دارفـ أنــحــاء  جــمــيــع  لــلــخــطــر يف 
حيث  مــن  فعالية  أكثر  بطريقة  الــرســائــل 
املرحلة األولى من املشروع  التكلفة. تهدف 
وسيغطي  شخص   75000 إســتــفــادة  ــى  إل
 200000 مــن  أكــثــر   2018 يــونــيــو  بــحــلــول 

أنحاء  جميع  يف  للخطر  مــعــرض  شخص 
دارفور ال سيما األطفال والنساء.

برنامج  مدير  ماكموردو،  جيفري   قال 
باليوناميد  الذخائر  مــن  التخلص  مكتب 
الــذي  الناطق  التوعية  جــهــاز  مــشــروع  إن 
نشر  إلى  يهدف  الشمسية  بالطاقة  يعمل 
يف  املــتــفــجــرات  مبخاطر  التوعية  رســائــل 
ــور يف املــنــاطــق الــتــي  ــ ــحــاء دارفـ جــمــيــع أن
ــة الــوطــنــيــة  ــي ــوع ــت ــرق ال ــ ــى ف ــل يــصــعــب ع
نــقــص بنية  بــســبــب  ــا  إمـ إلــيــهــا  الـــوصـــول 
األمني. الوضع  بسبب  أو  التحتية  الطرق 
مبكتب  املوظف  تسفاي  أبيل   وأوضــح 
مفهوم  طور  والــذي  الذخائر  من  التخلص 
ــن طــريــق  ــي عـ ــوعـ ــع الـ ــ ــأن رف ــ املـــشـــروع ب
غير  املناطق  يناسب  أمر  هو  التكنولوجيا 
اآلمنة حيث أن جهاز التوعية الناطق الذي 
فعآلة يف  أداة  هو  الشمسية  بالطاقة  يعمل 

املعزولة. املجتمعات  إلى  الوصول 

 أقيم حفل توزيع اجلوائز يف 24 أكتوبر- 
يصادف يوم لألمم املتحدة - يف مقر األمم 
املتحدة بنيويورك حيث مثَّل مكتب التخلص 
مكافحة  قسم  مــن  الــزمــاء  الــذخــائــر  مــن 
يف  العاملني  املتحدة  لــامم  التابع  األلغام 
حوالي  السنوية  اجلوائز  وشملت  نيويورك. 
التي  امللهمة  املــشــاريــع  حــول  عرضا   120
تعكس التفاني واإلجناز غير العادي ملوظفي 
الــعــالــم. أنــحــاء  جميع  يف  املــتــحــدة  األمم 
لألمم  التابع  األلغام  مكافحة  قسم   بدأ 
دارفــور يف 2005 حيث  املتحدة عملياته يف 
م خالها عبر مكتب التخلص من الذخائر  قدَّ
الــتــوعــيــة مبخاطر  ــرامــج يف  ب بــالــيــونــامــيــد 
بالنزاع.  املتأثرين  السكان  إلــى  املتفجرات 
الفئات  على  خــاص  بوجه  العمليات  تركز 
الضعيفة مثل املجتمعات املضيفة والعائدين 
السام  حفظة  وكذلك  واألطفال  والنازحني 

أصوالعاملني يف املجال اإلنساني. أص
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عــلــى جــعــل نــتــائــج مــؤمتــر احلـــوار والــتــشــاور 
أولوية. دارفور  الداخلي يف 

أصحاب  جميع  مــامــابــولــو  السيد  وشــكــر 
والتشاور  احلــوار  مؤمتر  جعل  على  املصلحة 
من  وطلب  واقعة  حقيقة  دارفــور  يف  الداخلي 
جميع القادة - مبا يف ذلك احلكومة واألحزاب 
يكونوا  أن   - املوقعة  واملجموعات  السياسية 
املمثل  وأّكد  دارفــور.  يف  السام  عن  مسؤولني 
مبؤمتر  اليوناميد  ــتــزام  ال املــشــتــرك  اخلـــاص 
وتعهد  ــور  دارف يف  الداخلي  والتشاور  احلــوار 
ــم الــفــنــي والــلــوجــســتــي الـــازم  ــدع بــتــقــدمي ال
ورحب  البعثة.  ــدرات  ق حــدود  ضمن  للعملية 
السلك  أعــضــاء  جانب  مــن  املتواصل  بالدعم 
مؤمتر  لعملية  الدولية  واألســرة  الدبلوماسي 

احلوار والتشاور الداخلي يف دارفور.

األخـــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــاراألخـــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

أص

الخطوات المستدامة لتحقيق السالم الدائم في دارفور 
محور مؤتمر الخرطوم

اليوناميد ُتدّرب متطوعي الشرطة المجتمعية وضباط شرطة 
في غرب دارفور

اليوناميد  نظمت   ،2017 نوفمبر   14 يف 
بــاالشــتــراك مــع شــرطــة حــكــومــة الــســودان 
مــن   32 لـــنـــحـــو  ــة  ــيـ ــبـ ــدريـ تـ ــل  ــمـ عـ ورشــــــة 
ــاط  ــشــرطــة املــجــتــمــعــيــة وضــب مــتــطــوعــي ال
االشرطة  أعمال  على  السودانيني  الشرطة 
الــنــوع  مــنــظــور  مــراعــاة  وتعميم  املجتمعية 

دارفور. بغرب  اجلنينة  يف  اإلجتماعي 
ــدات، قــائــد  ــي وأكـــد املـــقـــّدم مــحــمــد عــب
على  الغربي،  اليوناميد  قطاع  يف  الشرطة 
أهــمــيــة دعــم الــشــرطــة الــوطــنــيــة مــن خــال 
عاوًة  قدراتها.  لتحسني  املبذولة  اجلهود 
اجلارية  باحلملة  يتعلق  ما  ويف  ذلك،  على 
إلى  عبيدات  املقّدم  أشار  األسلحة،  جلمع 
األسلحة  لتسليم  املجتمعات  استعداد  أّن 
واألمــن.  الــســام  بتحقيق  الــتــزامــهــا  يظهر 
مــتــطــوعــي  ــا  ــم ســّي وال  ــاركـــني،  ــشـ املـ وحــــّث 
دعمهم  مواصلة  على  املجتمعية،  الشرطة 

يف  شخصاً   350 من  أكثر  شــارك   - اخلرطوم 
دارفــور  يف  الداخلي  والتشاور  احلــوار  مؤمتر 
وعملوا  األسبوع  هذا  اخلرطوم  يف  عقد  الذي 
لتحقيق  املــســتــدامــة  اخلــطــوات  لتحديد  مــعــاً 

سام دائم يف دارفور.
وكان من بني املشاركني يف االجتماع الذي 
نائب  اليوناميد،  من  بدعم  أكتوبر   30 عقد يف 
الرحمن  عبد  محمد  حسبو  السوداني  الرئيس 
جيرميايا  لليوناميد  املشترك  اخلاص  واملمثل 
السيد  احلــوار  تنفيذ  جلنة  ورئيس  مامابولو 

صديق آدم عبد اهلل )ودعه(.
وكان من بني املشاركني اآلخرين مسؤولون 
من احلكومات الوالئية واإلدارة األهلّية وسلطات 
املدني  املجتمع  إلى جانب ممثلني عن  جامعية، 
الدولية. واألسرة  والشباب  املرأة  ومجموعات 

ــد مـــــن خــــــال دعــــــم قـــــوات  ــ ــي ــ ــام ــ ــون ــ ــي ــ ل ا
أهــدافــهــا«. لتحقيق  الــســودانــيــة  الــشــرطــة 

محمد،  ــصــادق  ال حتــدث  ــام،  اخلــت ويف 
النازحني  الشباب  باسم  الرسمي  املتحدث 
ــة اجلـــدد  ــشــرطــة املــجــتــمــعــّي ــطــّوعــي ال ــت وم
ــاج لــلــنــازحــني، بــاســم  مـــن مــعــســكــر احلـــجـ
ميكن  كيف  تعلمنا  »لقد  وقــال  املشاركين 
دوراً  يلعبوا  أن  املجتمعية  الشرطة  ملتطوعي 
مجتمعاتهم،  يف  صاحلني  كمواطنني  حيوياً 
واإلبــاغ  املعلومات  جمع  كيفية  عن  فضًا 

وقوعها«. عند  اجلرائم  عن 
استمرت  التي  العمل  ورشة  هدفت  وقد 
الشرطة  قوات  قدرات  بناء  إلى  واحداً  يوماً 
التابع  األمن  مجلس  لقرار  وفقاً  السودانية 
يكلف  الـــذي   2363 ــم  رقـ ــحــدة  ــت امل لـــألمم 
مساعي  يف  الوالئية  احلكومة  بدعم  البعثة 

القدرات. بناء 

القضايا  معاجلة  لناحية  احمللية  للسلطات 
املجتمعي  ــوعــي  ال مــســتــوى  ــع  ورفـ األمــنــيــة 

والنظام. القانون  على  احلفاظ  بأهمية 
موسى  العقيد  أعرب  اإلطار،  هذا  ويف 
مــهــدي، مــديــر الــشــرطــة الــوالئــيــة بــاإلنــابــة 
اليوناميد  تبذلها  التي  للجهود  تقديره  عن 
»لقد  وقال  الوطنية.  الشرطة  قوات  لدعم 
الــوضــع  ــقــرار  ــدعــم يف اســت ال ســاهــم هـــذا 
الراهن«. الوقت  يف  به  نتمتع  الذي  األمني 

ــف مــحــمــد حــافــظ،  ــن جـــانـــبـــه، وصــ مـ
دارفور،  غرب  يف  املجتمعية  الشرطة  منّسق 
ــزة«،  الــشــراكــة مــع الــيــونــامــيــد بــأّنــهــا »ممــّي
بناء  يف  كبير  بشكل  ساهمت  أّنها  مضيفاً 
املجتمعية  الشرطة  متطّوعي  جلان  قدرات 

املنطقة.  يف  الشرطة  وضباط 
ّنـــــنـــــا  وقـــــــــال الــــســــيــــد حــــــافــــــظ: »إ
ــذي تـــقـــوم بــه  ــ ــ ــعـــمـــل اجلـــيـــد ال ــّدر الـ ــ ــق ــ ن

والتشاور  احلوار  مؤمتر  تصميم  مّت  وقد 
أصحاب  مــع  للتشاور  ــور  دارفـ يف  الــداخــلــي 
اجلذرية  األسباب  لتحديد  احملليني  املصلحة 
على  الــضــوء  وتــســلــيــط  دارفــــور  ــنــزاع يف  ــل ل
دائــم  ســام  لتحقيق  املــســتــدامــة  اخلــطــوات 
الرئيسية  املــواضــيــع  وشــمــلــت  ــور.  ــ دارفـ يف 
التوطني  وإعــادة  األمن  مناقشتها  متت  التي 
ــني ومــلــكــيــة األراضـــــي  ــازحـ ــنـ ــويـــض الـ ــعـ وتـ
األهــلــّيــة  اإلدارة  ــادة  ــع واســت واســتــخــدامــهــا 

لدارفور. شامل  سام  واتفاق 
الرحمن  عبد  محمد  حسبو  السيد  وصف 
دارفور  يف  الداخلي  والتشاور  احلــوار  مؤمتر 
على أّنه عملية حوار هامة للتاحم يف دارفور 
كما  بتنفيذه.  احلكومة  الــتــزام  مــجــدداً  وأكــد 
واإلداريني احملليني  دارفور  واليات  حّث جميع 

و  المجتمعية  الشرطة  حول  الشرطة  المجتمعية وضباط  الشرطة  أفراد  ٣٢ من  نحو   ،٢01٧ نوفمبر   1٤ السودانية في  الشرطة  مع  بالتعاون  اليوناميد  دربت 
مراعاة النوع اإلجتماعي في الجنينة، غرب دارفور. تصوير الصادق داؤود، اليوناميد. 

حضر أكثر من ٣٥0 شخصًا مؤتمر الحوار والتشاور الداخلي في دافور الذي عقد في الخرطوم في ٣0 اكتوبر ٢01٧، وعملوا معًا لوضع خطوات 
مستدامة لتحقيق السالم الشامل في دارفور. تصوير أحمد عبد الرازق، اليوناميد.

أص



67 أصداء من دارفور أصداء من دارفور

عاوة  دارفور.  يف  الرئيسية  االنتقالية  العدآلة 
للمشاركني تقدمي توصيات يف  على ذلك، ميكن 

اجلنائية«. العدآلة  مجال 
الفاضل  ســعــادة  مــوالنــا  أثنى  جانبه،  مــن 
طيفور، املدعي العام للمحكمة اخلاصة بجرائم 
املتواصلة  جلهودها  اليوناميد  على   ، دارفــور 
يف  احملليني  املصلحة  أصحاب  قــدرات  بناء  يف 

القانون. مؤسسات سيادة 
مركز  الــنــور، ممثل  الــدكــتــور صــالــح  وأكــد 
اإلنــســان  وحــقــوق  والتنمية  الــســام  ــات  دراســ
العدآلة  نظم  أهمية  على  الــفــاشــر،  بجامعة 
ــة وااجلـــنـــائـــيـــة يف حتــقــيــق الــســلــم  ــي ــال ــق ــت االن
سيما  وال  دارفــور،  أنحاء  جميع  يف  االجتماعي 

املجتمعية. بالنزاعات  يتعلق  فيما 

ــة الـــى ذلـــك، مت تــوزيــع دفــاتــر  ــاإلضــاف ب
على  مدرسية  وحقائب  طائرة  وكرات  مدرسية 
بدون سام«.  حياة  »ال  الطاب حتمل شعار 

إدارة  السيِّد عبدالعزيز سالم مدير  واشاد 
باليوناميد  الفاشر  مبحلية  الطابي  النشاط 
البعثة  أنَّ  وأكد  دارفور  يف  التعليم  دعمها  على 
احمللية  املجتمعات  توعية  يف  حيوياً  دوراً  تلعب 

السلمي. التعايش  بثقافة 

يف 12 أكتوبر 2017، اختتم قسم حقوق اإلنسان 
العام  املدعي  مكتب  مع  بالتعاون  باليوناميد، 
إستمرت  ليومني  عمل  ورشة  دارفــور،  جلرائم 
حــول دور الــعــدآلــة االنــتــقــالــيــة واجلــنــائــيــة يف 

السام. حتقيق 
الفاشر،  مدينة  يف  العمل  ورشـــة  ــمــت  نـُـظِّ
شــمــال دارفـــــور. وحــضــر الــفــعــالــيــة نــحــو 30 
والقضاة  العامون  املدعون  فيهم  مبن  مشاركاً، 
املدني  املجتمع  ومنظمات  واحملامون  والشرطة 

االنتقالية. العدآلة  آليات  وممثلو 
على  املشاركون  شدد  العمل،  ورشة  وخال 
ــى اتــفــاق ســام شــامــل يف  ــرورة الــتــوصــل إل ضـ
للعدآلة  الفعال  التنفيذ  على  يساعد  دارفـــور 
املــشــاركــون  ــا  دع كما  اجلــنــائــيــة.  و  االنتقالية 

باليوناميد  املجتمعي  االتواصل  وحدة  زارت 
للبنات  األساسية  املستقبل  مدرسة  مؤخراً 
بشمال  للبنات  الــثــانــويــة  الــفــاشــر  ومــدرســة 
أكتوبر  شهر  من  والرابع  الثاني  يف  دارفــور، 

التوالي.  على   ،2017
تعليمية  مواد  توزيع  الزيارة  خال  وجرى 
رسائل  على  حتتوي  الطاب  على  وتثقيفية 
الــيــونــامــيــد يف جــمــيــع أنــحــاء  حـــول أنــشــطــة 

جلمع  حملتها  مواصلة  إلــى  الــســودان  حكومة 
االستقرار  من  املزيد  لضمان  كوسيلة  األسلحة 

املجتمعيني. واألمن 
السيدة  قالت  املناسبة،  بهذه  كلمتها  ويف 
فرانسوا سيمارد، نائبة املمثل اخلاص املشترك 
تهدف  هذه  العمل  ورش  إن  باالنابة،  لليوناميد 
االنتقالية  بالعدآلة  املشاركني  معرفة  تعزيز  إلى 
املساءلة  حتقيق  يف  يساعد  ممــا  اجلنائية،  و 
وتعزيز سبل اإلنصاف االجتماعية، مبا يتماشى 
واضافت  اإلنسان.  حلقوق  الدولية  املعايير  مع 
السيدة سيمارد قائلة: »تشكل ورش العمل هذه 
املتعلقة  العملية  التحديات  ملناقشة  منابر  أيضا 
بجرائم  اخلاصة  للمحكمة  العام  املدعي  بعمل 
آليات  إحــدى  هي  احملكمة  أن  حيث   ، دارفــور 

ــدث ممــثــل الـــوحـــدة خــال  ــور كــمــا حتـ ــ دارفـ
البعثة. تفويض  عن  الزيارتني 

طالبة   2,000 من  أكثر  املناسبتني  حضر 
الطابي  الــنــشــاط  إدارة  يف  وعــضــو  ومــعــلــم 
على  املــنــاســبــتــان  اشــتــمــلــت  ــد  وقـ بــالــفــاشــر 
عن  األسئلة  يف  ومنافسات  موسيقية  عروض 
السليمة  العملية  عن  فضًا  البعثة،  تدخات 

دارفور.  يف  اجلارية 

اليوناميد تتعاون مع مكتب المدعي العام لجرائم دارفور في تنظيم 
ورشة عمل حول العدآلة االنتقالية والجنائية

األخـــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــاراألخـــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

التوعية بتفويض اليوناميد محور زيارات مدرسية 
بشمال دارفور

أص
أص

اختتم قسم حقوق اإلنسان التابع لليوناميد بالتعاون مع مكتب المدعي العام لجرائم دافور ورشة عمل استمرت ليومين حول دور العدآلة اإلنتقالية في تحقيق السالم 
والتي عقدت في الفاشر، شمال دارفور، في 1٢ اكتوبر ٢01٧. تصوير أمين إسماعيل، اليوناميد.

زار فريق وحدة التواصل المجتمعي التابع لليوناميد مدرسة المستقبل األساسية للبنات في الفاشر، شمال دارفور. وزعت خالل الزيارة مواد إعالمية وتعليمية 
تحوي رسائل عن السالم. تصوير محمد المهدى، اليوناميد.
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األخـــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــاراألخـــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

اليوناميد تحتفل بيوم األمم المتحدة مع مجتمع النازحين 
بشمال دارفور

دور وسائل التواصل االجتماعي في حل النزاعات وبناء السالم 
محور مناظرة في الفاشر

شخص   3000 مــن  أكثر  حضر    - الــفــاشــر  
يف  ــم  نـُـظِّ الــذي  اإلعــامــي  الثقايف  اإلحتفال 
يوم  مبناسبة  اليوناميد  من  بدعم  أكتوبر   24
للنازحني  شــوك  أبــو  مبعسكر  املتحدة  األمم 

دارفور. بشمال  بالفاشر 
)زعماء  العمد  فيهم  مبن  املشاركون،  التقى 
من  وغــيــرهــم  واملعلمني  والــطــاب  تقليديني( 
)مــعــاً مــن أجــل  أعــضــاء املجتمع حتــت شــعــار 
السام: اإلحترام والسامة والكرامة للجميع(.

وحــدة  نظمتها  التي  الفعالية  شملت  وقــد 
ثقافية  عروض  باليوناميد،  املجتمعي  اإلتصال 
تراث  جسدت  وقرية  طابي  وكرنفال  ودرامية 
دارفور ومعرض للصور الفتوغرافية عن أنشطة 
الدارفورية،  الفنانة  وقدمت  دارفور.  يف  البعثة 
ومت  التقليدية.  السام  أغاني  ساسا،  حليمة 
باحلفل توزيع مواد إعامية وتثقيفية عن العملية 

وقد  هـــذا،  احلــضــور.  على  اجلــاريــة  السلمية 
نظمت مناسبات مماثلة يف جميع أنحاء دارفور.

رئــيــس قسم  أروجـــو،  كــارلــوس  السيِّد  قــرأ 
األمني  رسآلة  باليوناميد،  واإلعام  اإلتصاالت 
حيث  غويتريس  أنطونيو  املتحدة،  لألمم  العام 
سلَّطت الرسآلة الضوء على التحديات اخلطيرة 
نطاق  إتساع  مثل  العالم،  تواجه  التي  العديدة 
القاسي  والطقس  املــســاواة  وعــدم  الــنــزاعــات 
األمنية، مبا فيها  والتهديدات  القاتل  والتعصب 

األسلحة النووية.
وقال األمني العام يف رسالته باملناسبة »منتلك 
التحديات.  هذه  على  للتغلب  واملــوارد  األدوات 
»يجب  وأضــاف   .« اإلرادة  هو  نحتاجه  ما  وكل 
مستقبلنا«. لتغيير  خافاتنا  نتجاوز  أن  علينا 
وزيــرة  بــدوي،  منيرة  أثنت  ناحيتها،  من 
دارفور  شمال  والي  وممثلة  والتعليم  التربية 

على  املتحدة  األمم  ووكاالت  اليوناميد  على 
ال  ــور،  ــ دارف يف  التعليم  الســتــقــرار  دعــمــهــم 

دارفور. شمال  يف  سيما 
طيبة  مدرسة  مدير  إدريــس،  بكر  أبو  ودعــا 
لدعم  املصلحة  أصحاب  جميع  بنات،  الثانوية 
توجد  حــيــث  شـــوك  ــو  أبـ معسكر  يف  الــتــعــلــيــم 
التي  التحديات  على  الضوء  وسلَّط  مدرسته 

تواجه حتسني بيئة التعليم.
ُعمد  رئيس  آدم،  يحيى  شجع  جانبه،  مــن 
بيوم  االحتفال  على  الطاب  شوك  أبو  معسكر 
التعليم  على  التركيز  خال  من  املتحدة  األمم 
ودعا اجلميع للعمل من أجل السام يف دارفور.
اجلدير بالذكر أنه يُحتفل بيوم األمم املتحدة 
عام  كــل  مــن  أكتوبر  مــن  والعشرين  الــرابــع  يف 
احتفاًء بالذكرى السنوية لبدء نفاذ ميثاق األمم 

املتحدة يف العام 1945.

ــواصــل  ــت ال ــائـــل  وسـ دور  ــان  ــ ك  - ــر  ــ ــاشـ ــ ــفـ ــ الـ
السام  وبناء  النزاعات  حل  يف  االجتماعي 
اليوناميد  مــن   مدعومه  مناظرة  موضوع 

احتفاالً باليوم الدولي للسام.
ــذي عقد  ــدث الـ وقـــد نُــظــم هـــذا احلـ
ــل الـــســـام:  ــن أجــ ــاً مـ ــعـ ــت شـــعـــار »مـ حتـ
للجميع«، يف  والكرامة  والسامة  االحترام 
دراسات  مركز  مع  بالشراكة  سبتمبر   24
أم درمــان  والــتــنــمــيــة يف جــامــعــة  الــســام 
ــفــاشــر بــشــمــال  ــد يف ال اإلســامــيــة وعــق
احتفاالت مماثلة يف  وأقيمت  كما  دارفور. 

أجزاء أخرى من دارفور.
وكــان مــن بــني املــشــاركــني نــائــب والــي 
قوات  وقائد  برمية  محمد  دارفــور  شمال 
ــارد انــقــونــدي  ــون ــي ــق ل ــفــري الــيــونــامــيــد ال
وممثلي  اجلامعات  طاب  إلى  باإلضافة 
مــنــظــمــات املــجــتــمــع املــدنــي واملــســؤولــني 

اليوناميد. وموظفي  احلكوميني 

معرضاً  أيضاً  احلــدث  هــذا  شمل  وقــد 
ــة دارفـــوريـــة  ــري لــلــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة وق
البعثة يف دارفور باإلضافة  لتوضيح أنشطة 
إلى منافسة يف الرسم وتوزيع رسائل السام.
ــور  ــدكــت ال قـــال  ــة،  ــاســب ــن امل هـــذه  ويف 
الصادق عمر، أحد املشاركني يف املناظرة، 
تلعب  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  وســائــل  إّن 
وحل  الــســام  ثقافة  نشر  يف  مهماً  دوراً 
حرية  يف  املساهمة  جانب  إلى  النزاعات، 

بعد. عن  التعليم  ودعم  التعبير 
وألقى مشارك آخر يف املناظرة، عمر عبد 
لوسائل  السلبي  الدور  على  الضوء  احلميد، 
كونها  يف  سيما  وال  االجتماعي  الــتــواصــل 
وسيلة لنشر الشائعات يف املجتمعات احمللية.
مسابقة  الفائز يف  رشيد،  وأشار حمزة 
الرسم، إلى أهمية السام من أجل التنمية 

واألمن واالستقرار يف دارفور.
كــمــا ووّجــــه الــفــريــق نــقــونــدي رســآلــة 

أنطونيو  املتحدة،  لــألمم  العام  األمــني  من 
غوتيريس، دعا فيها إلى وقف إطاق النار 
أبداً  نكّف  أال  »يجب  العالم:  الصعيد  على 
عن الضغط من أجل إنهاء الصراع املسلح«.
اليوناميد  على  بــرميــة  السيد  وأثــنــى 
واملركز لتنظيمهما املناظرة وشجع املشاركني 
الستخدام  إيجابية  طــرق  استكشاف  على 

وسائل التواصل االجتماعي دعماً للسام.
مدير  سالم،  عماد  الدكتور  ألقى  كما 
التي  اجلامعة  أهــداف  على  الضوء  املركز، 
تشمل األنشطة املرتبطة بالتنمية املجتمعية 

وبناء السام وحل النزاعات.
ــّرســت اجلــمــعــيــة الــعــامــة لــألمم  لــقــد ك
املتحدة اليوم الدولي للسام يف العام 1981 
النار  إطـــاق  ووقـــف  الــاعــنــف  مــن  كفترة 
العالم  أنحاء  جميع  يف  اليوم  بهذا  ويحتفل 
يف 21 سبتمبر من خال التثقيف والتوعية 

العامة بشأن املسائل املتصلة بالسام.

ٌيحتفل سنويًا بيوم األمم المتحدة في ٢٤ أكتوبرإلحياء الذكرى السنوية لبدء نفاذ ميثاق األمم المتحدة في 1٩٤٥، وفي رسالته، قال األمين العام لألمم المتحدة 
أنطونيوغوتيريش إن العالم يواجه العديد من التحديات الخطيرة، ولكن نحن لدينا األدوات والثروة للتغلب على هذه التحديات، وكل ما نحتاجه هو اإلرادة. إحتفلت 

اليوناميد بيوم األمم المتحدة بتنظيم برنامج ثقافي بمعسكر ابوشوك للنازحين، شمال دارفور. تصوير أمين إسماعيل، اليوناميد.

إحتفلت اليوناميد باليوم الدولي للسالم بتنظيم مناظرة حول دور وسائط التواصل اإلجتماعي في حل النزاعات وبناء السالم في الفاشر شمال دارفور. وقرأ خالل 
الفعالية، قائد قوات اليوناميد، الفريق ليونارد انقوندي، رسآلة األمين العام لألمم المتحدة بمناسبة هذا اليوم. تصوير محمد المهدي، اليوناميد.

أص أص
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مــــــــــــقــــــــــــابــــــــــــلــــــــــــة

شرح لعملية اعادة تشكيل اليوناميد
مقابلة صحفية متعمقة مع ثالثة مسؤولين من شعبة دعم البعثة باليوناميد حول 

العملية الجارية بشأن اعادة تشكيل البعثة

مـــــــــقـــــــــابـــــــــلـــــــــة

زار وكيل األمين العام لألمم المتحدة لعمليات حفظ السالم، جان بييرالكروا، يرافقة قيادات البعثة بمن فيهم قكتوريا براونينق مدير دعم البعثة، مدينة قولو، الواقعة 
في محيط جبل مرة، وسط دارفور في ٢٢ يوليو ٢01٧. إلتقى السيد الكروا خالل الزيارة بالسلطات المحلية وممثلي المجتمع. تصوير أمين إسماعيل، اليوناميد.

بقلم: إيمانويل إماسيلو

الدولي  األمن  تبنى مجلس  يونيو  يف شهر   
مواصلة  إلى  دعا  الذي   2363 رقم  القرار 
ومتديد  لليوناميد  االستراتيجية  االولويات 
ويف   .2018 يونيو   30 حتى  البعثة  ــة  والي
ــوقــت نــفــســه، نــص الــقــرار عــلــى اعـــادة  ال
نهجاً ذي شقني جمع  البعثة شملت  تشكيل 

بني حفظ السام وحتقيق االستقرار.
دارفور حواراً  أجرت مجلة أصداء من 
البعثة  دعم  شعبة  مسؤولي  من  ثاثة  مع 
عن  املعلومات  من  املزيد  على  للحصول 
هذه  تعنيه  ومــا  التشكيل  اعــادة  عملية 

دارفور. يف  البعثة  لعمل  بالنسبة  العملية 
كــانــت املــقــابــات مــع كــل مــن الــســيــدة 
فــكــتــوريــا بــراونــيــغ، مــديــرة قــســم دعــم 
الــبــعــثــة والــســيــد ابــرميــا ســيــســي، نــائــب 
شارلز- واندريا  البعثة  دعم  قسم  مديرة 

ــم الــبــعــثــة  ــي، كــبــيــرة مــوظــفــي دعـ ــروانـ بـ
دارفور.  شمال  بقطاع 

قــرار مجلس  يركز  ــور:  دارفــ مــن  ــداء  أصـ
االمن رقم 2363 على عملية اعادة تشكيل 
ذي  النهج  على  التركيز  سيما  ال  البعثة، 
السام وحتقيق  القائم على حفظ  الشقني 

قسم  يقوم  كيف  ــور.  دارفـ يف  االســتــقــرار 
من  االمن  قرار مجلس  بتفعيل  البعثة  دعم 

واالستراتيجية؟ التخطيط  حيث 
بــراونــيــغ: يف احلقيقة  فــكــتــوريــا  الــســيــدة 
يتمثل  ذو شقني  نهج  االمن   مجلس  لقرار 
مــرة  جــبــل  منطقة  يف  ــســام  ال حــفــظ  يف 
االخــرى  االجـــزاء  يف  االســتــقــرار  وحتقيق 
تعكف  ــة،  ــرحــل امل ــذه  هـ يف  دارفـــــور.  مـــن 
األقـــســـام الــرئــيــســة بــالــبــعــثــة عــلــى وضــع 
تقدمي  يف  لــنــا  كــدلــيــل  للعمليات  مــفــهــوم 
دعــم  ــم،  اإلسـ يشير  كــمــا  للبعثة،  الــدعــم 

البعثة، بذلك. وهذا يعني أن علينا تكييف 
اجلــديــد.   املــفــهــوم  لــهــذا  وفــقــاً  أنشطتنا 
ــف تــصــفــني  ــي أصـــــــــداء مـــــن دارفـــــــــــور: ك

اجلارية؟ التشكيل  اعادة  عملية 
الوقت  يف  بـــراونـــيـــغ:  فــكــتــوريــا  الــســيــدة 
أن  واعتقد  احلاضر هناك عملية تخفيض 
الهدف هو تقليص حجم البعثة. فقد طلب 
العسكرية  الكتائب  مــن  عــدد  اعـــادة  منا 
الفرق  مواقع  بعض  وإغــاق  بلدانها  إلــى 
هــنــاك  إّن  ــقـــول،  الـ خــاصــة  ــة.  ــي ــدان ــي امل
بعد  يحدث  ما  ولكن  للبعثة  مؤكد  تخفيض 

األمن.  مجلس  قرار  على  سيعتمد  ذلك 
بصدد  لسنا  نحن  ابرميا سيسي:  السيد 
إنهاء البعثة. اما فيما يتعلق بحجم البعثة، 
بدأ  وقــد  تخفيض  عملية  هــذه  بالتأكيد 
العمل بسحب بعض القطاعات العسكرية. 
هناك حتديات  هل  دارفور:  من  أصداء 
من  االنتقال  يف  البعثة  دعم  قسم  تواجه 
حتقيق  مهمة  إلــى  الــســام  حفظ  مهمة 

السام؟ بناء  االستقرار/ 
أحد  يتمثل  بــراونــيــغ:  فكتوريا  السيدة 
والسلطات  احلكومة  أنَّ  يف  التحديات 
أن  تتوقع  الــواليــات  مختلف  يف  احمللية 
يف  اآلن  منلكها  التي  األموال  بعض  تُوّجه 
بكل  السام  بناء  عملية  نحو  أصول  شكل 
يكون سهًا.  لن  االمر  ولكن هذا  سهولة. 
حتقيق  السام/  بناء  عملية  أن  رأيي  يف 
وتوفير  لــلــقــدرات  بــنــاء  هــي  االســتــقــرار 
الدولة  وسياسات  خلطط  ودعم  التدريب 
يكون  أن  املمكن  من  أيضاً  ذلك.  إلى  وما 
بأن  التصور  يف  يتمثل  آخــر  حتد  هناك 
البعثة  من  الدعم  من  املزيد  هناك  يكون 
. فــواليــة  أكــثــر مــن الــدعــم املــقــدم فــعــلــيــاً
وبناء  السام  حفظ  على  تشتمل  البعثة 
التنمية.  تشمل  ال  مــهــام  وهــي  الــســام 
جــداً  واضــحــني  نــكــون  أن  ينبغي  وعــلــيــه 
أنَّ االمــر  واعــتــقــد  املــوضــوع  حــول هــذا 
حال  يف  ما  مرحلة  يف  حتدياً  يصبح  قد 

بتوقعاتهم. الوفاء  يف  اخفقنا 
عملية  آثار  هي  ما  دارفور:  من  أصداء 

التحتية؟  البنية  على  التشكيل  إعادة 
نقوم  نحن  بــراونــيــغ:  فــكــتــوريــا  الــســيــدة 
حيث  كبير،  بشكل  احمللي  املجتمع  بدعم 
بتسليم  امليدانية  املواقع  اغاق  عند  نقوم 
عملية  هــنــاك  أســاســي.  بشكل  األصـــول 
 2018 يــنــايــر  شــهــر  ســتــجــرى يف  تــقــيــيــم 
وســتــحــدد اجتـــاه الــســيــر خــال املــرحــلــة 
وقد  التشكيل.  اعادة  عملية  من  الثانية 
املزيد  إغــاق  إلــى  التقييم  نتيجة  تــؤدي 
استمر  مــا  واذا  املــيــدانــيــة.  املــواقــع  مــن 
علينا  يتعني  قد  بالتخفيض،  وصفته  ما 
البنية  مرافق  من  املزيد  تقدمي  يف  النظر 
لعملية  املــبــاشــر  الــتــأثــيــر  أمــا  التحتية. 
قرار  مع  متشياً  اليوناميد،  تشكيل  اعادة 
بتسليمه  نقوم  ما  أن  هو  األمن،  مجلس 
بــنــيــات حتــتــيــة يف إطــار  ســيــكــون بــشــكــل 

الفرق.  مواقع  بعض  إغاق 

كانت  تـــشـــارلـــز-بـــراونـــي:  ــا  ــدريـ أنـ الــســيــد 
بهدفها  يتعلق  فيما  جــداً  صريحة  البعثة 
املتمثل يف تسليم االصول اخلاصة مبواقع 
املــجــتــمــع. ولـــذلـــك، فقد  ــرق لــصــالــح  ــف ال
الفرق  مــواقــع  بعض  البداية  مــن  واجــهــت 
مــشــاكــل تــتــعــلــق مبــلــكــيــة األراضـــــي. وقــد 
مناقشات  إجراء  بشأن  كبيرة  جهود  بُِذلت 
بهدف  السودانية  ومفاوضات مع احلكومة 
لليوناميد  بالسماح  االراضي  ماك  اقناع 
احلــكــومــيــة.  لــلــســلــطــات  املـــواقـــع  بتسليم 
يستفيد  أن  للمجتمع  ميكن  الكيفية،  وبهذه 
مــن االســتــخــدام املــتــواصــل لــهــذه املــواقــع 
ترتيبات  إجــراء  أمــر  تــرك  مــع  ملصلحته، 
التعويضات  بــشــان  ــي  االراضــ مــاك  مــع 
لــلــحــكــومــة. وقـــد وضــعــت االســتــراتــيــجــيــة 
ــة تــوجــيــهــات لــفــريــق  ــداي ــب ــعــامــة مـــن ال ال
يف  يتبعها  طريق  أفضل  بشأن  التفاوض 
عملية إغاق املواقع، وعلى نحو خاص يف 

الزمنية.  األطر  حدود 
أصداء من دارفور: كيف تواصلت البعثة مع 
حكومة السودان بشأن عملية اعادة التشكيل؟
قسم  يعمل  بــراونــيــغ:  فــكــتــوريــا  الــســيــدة 
املستوى  على  أكبر  بــصــورة  البعثة  دعــم 
الفني من خال العمل مع وزارة اخلارجية 
يف  الفنية  االجتماعات  عبر  السودانية 
املتعلقة  املــعــلــومــات  ــال  وارســ اخلــرطــوم 
الــعــمــل واجلــــداول  ــرز يف  بــالــتــقــدم احملــ
الــزمــنــيــة واالهـــــداف واالســتــراتــيــجــيــة. 
يف  املكاتب  روســـاء  ــأنَّ  ب لهم  أكــدنــا  وقــد 
فريق  ضمن  اشــراكــهــم  يــجــري  ــات  ــوالي ال
املصلحة  اصحاب  وأنَّ  املتكامل  التخطيط 
اشراكهم  يــجــري  طرفنا  مــن  الرئيسيني 
الصحيح.  االتــصــال  عملية  تتحقق  حتى 
املمثل  فيقوم  اخلارجي  املستوى  على  أما 
اخلاص املشترك ونائبه بايصال الرسآلة. 
ــي:  ــ ونـ ــرا ــ ــز-بـ ــ لـ ر ــا ــ ــشـ ــ تـ يــــــا  نــــــدر أ ــد  ــيــ ــســ لــ ا
لـــيـــونـــامـــيـــد وكـــبـــار  ا تـــب  رؤســــــاء مـــكـــا
لــقــطــاعــات  ا لــبــعــثــة يف  ا ــم  دعـ مــوظــفــي 
ملـــبـــاشـــر  ا لـــتـــواصـــل  ا يف  ــنـــخـــرطـــون  مـ
ــل خــــاص  ــ ــك ــشــ ــ ــات، وب ــ ــع ــ ــم ــ ــت ــجــ ــ مل ــع ا ــ مـ
ومـــن  لــــواليــــات  ا والة  مـــســـتـــوى  عـــلـــى 
مكنتنا  االستراتيجية  هــذه  ميثلونهم. 
. أمــا  لــرســآلــة خـــارجـــيـــاً يـــصـــال ا مـــن ا
عقدت  فــقــد  لــداخــلــي،  ا املــســتــوى  عــلــى 
ــمــاعــات  اجــت ــبــعــثــة  ــل ل ــا  ــي ــل ــع ل ا االدارة 
لـــيـــونـــامـــيـــد.  ا ــع مـــوظـــفـــي  ــ ــة مـ ــ ــام ــ ع
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شاركت اندريا شارلس براوني )يمين(، كبير موظفي دعم البعثة، في مراسم تسليم موقع البعثة الميداني في مليط بشمال دارفور لحكومة السودان. التسليم 
هي جزء من عملية غعادة تشكيل البعثة الجارية األن حسب تفويض قرار مجلس األمن الدولي رقم ٢٣٦٣ .تصوير أمين إسماعيل، اليوناميد.

حضر ابراهيما سيسي، نائب مدير دعم البعثة )يسار( في 1٤ ديسمبر ٢01٧، حفل تخريج ٣٢ من موظفي البعثة الوطنيين أكملوا دورة تدريبية في مجال إدارة 
المشروعات الصغيرة نظمها مركز البعثة المتكامل للتدريب في جامعة الفاشر، شمال دارفور. تصوير أمين إسماعيل، اليوناميد.

أيضا  به  قام  ما  سيسي:  ابرميا  السيد 
قسم دعم البعثة كان فعاالً وهو اننا قمنا 
جميع  مع  اتصاالت  باجراء  البداية  ومن 
حكومة  فيهم  مبــن  املــصــلــحــة،  اصــحــاب 
هناك  كانت  املكاتب.  ورؤســاء  السودان 
عن  فيها  ابلغناها  احلكومة  إلى  مذكرات 
التشكيل.  اعــادة  عملية  بشأن  خططنا 
بتوجيه  املشترك  اخلاص  املمثل  قام  كما 
وتوجيههم  املكاتب  رؤوساء  إلى  خطابات 
الــواليــات  والة  مــع  اتــصــال  على  بالبقاء 
احمللي.  املستوى  على  فنية  جلان  وإنشاء 
عملية  لتسهيل  اجلهود  كافة  بذل  مت  وقد 
ــرق املــيــدانــيــة  ــف ــع ال ــواق إغـــاق بــعــض م
واعـــادة عــدد مــن قـــوات حــفــظ الــســام 
على  احلصول  إلى  والسعي  بلدانها  إلى 
تسهيل  يف  املــصــلــحــة  اصـــحـــاب  تـــعـــاون 
االمور  سارت  املوافقات.  على  احلصول 
اتصال  على  كنا  حيث  جــداً  جيد  بشكل 
بشكل  سيتأثرون  الذين  اولئك  مع  اكبر 
امليدانية  املــواقــع  اغــاق  نتيجة  مباشر 

أصولها.  من  والتخلص 

ــن دارفـــــــــــور: مـــا هـــو تــأثــيــر  ــ أصــــــــداء مـ
ــى عــمــلــيــة  عــمــلــيــة اعــــادة الــتــشــكــيــل عــل

اخلدمات؟ ايصال 
ــنــــغ: احــدثــت  ــدة فـــكـــتـــوريـــا بــــراونــ ــيـ ــسـ الـ
لم  ألنها  الكثير  التشكيل  اعــادة  عملية 
مجلس  ــرار  قـ جـــاء  فــقــد  مــتــوقــعــة.  تــكــن 
ــدأت  ــ وب  2017 يــونــيــو   29 يف  ــن  ــ األمـ
يوليو.  من  االول  يف  اليوناميد  ميزانية 
الكبير  التخفيض  ضغط  حتت  كنا  ايضاً 
دعوة  مبجرد  إننا،  يعني  ما  امليزانية،  يف 
مواقع  بعض  اغــاق  إلــى  االمــن  مجلس 
فوراً.  الضغط الغاقها  كنا حتت  الفرق، 
ومضاعف  شاق  بعمل  القيام  علينا  كان 
ال  قــد  املــاضــيــة.  القليلة  الــشــهــور  خــال 
حجم  الــنــاس  مــن  لكثير  واضــحــاً  يــكــون 
اعــادة  عملية  تنفيذ  يف  املــوجــه  الــعــمــل 
وظائف  مبراجعة  قمنا  فقد  التشكيل. 
ــا عــمــلــيــة  ــن ــل ــم ــني املــدنــيــني واك ــي ــوظــف امل
دعم  قسم  أنَّ  اعتقد  املقارنة.  املراجعة 
قــادراً  وظل  هذا  كل  عبر  مرَّ  قد  البعثة 
تقدمي  يف  املعايير  على  احملافظة  على 

واستطيع  عصيبة.  فترة  خال  اخلدمات 
املوظفني  على  كــان  التاثير  بــأن  الــقــول 
لقد  اخلارجية.  اخلدمات  على  منه  أكثر 
بشكل  ومكثفاً  وشاقاً  معقداً  األمر  كان 

قليلة.  اشهر  ظرف  ويف  اليصدق 
قسم  يقدم  كيف  ــور:  ــ دارفـ مـــن  أصــــداء 

لليوناميد؟ الدعم  البعثة  دعم 
ــغ: عــبــر كل  ــي ــراون ب الــســيــدة فــكــتــوريــا 
ــك الــكــرســي الــذي  ــجــاالت، مبــا يف ذل امل
بتحديد  نقوم  ال  نحن  اآلن!  عليه  جتلس 
ــا،  ــه ــات ــوي أول أو حتــديــد  ــبــعــثــة  ال واليــــة 
املــجــاالت  يف  البعثة  بــدعــم  نــقــوم  لكننا 
واالدارة  السكن  مجال  ويف  اللوجستية 
ــيــة واملــيــزانــيــة  واملــــوارد الــبــشــريــة واملــال
والــطــيــران واملــراقــبــة اجلــويــة وتــقــنــيــة 
ــك يف رئــاســة  ــان ذل املــعــلــومــات، ســـواء ك

القطاعات.  مستوى  على  أو  البعثة 
مسألة  هــنــاك  ايــضــاً  ســـيـــســـي:  ــا  ــرميـ ابـ
البعثة.  دعــم  لقسم  املــمــنــوح  الــتــفــويــض 
الــبــعــثــة مــع فــريــقــهــا هي  فــمــديــرة دعـــم 
ــادارة أمـــوال وأصــول  اجلــهــة املــفــوضــة بـ

ــي اجلـــهـــة املـــســـؤولـــة عــن  ــظــمــة وهــ ــن امل
املــوارد.  هــذه  على  والسيطرة  املــراقــبــة 
من  املساعدة  تقدمي  على  القسم  ويعمل 
الفعال  األداء  على  اآلخرين  متكني  خال 
ــون الــعــســكــري  ــك ــن امل لــلــعــمــل، ابـــتـــداًء م
 ، واحــيــانــاً الفنية،  واألقــســام  والــشــرطــي 

القطري. املتحدة  االمم  فريق 
ــغ: املــهــام  ــ ــيـ ــ ــراونـ ــ ــدة فــــكــــتــــوريــــا بـ ــيــ ــســ الــ
ما  القوات  لقائد  نحدد  ال  نحن  كبيرة. 
يكون  عــنــدمــا  بــه  يــقــوم  أن  عليه  ينبغي 
يف ســاحــة الــقــتــال، عــلــى ســبــيــل املــثــال، 
تكون  البعثة  عمليات  جميع  إدارة  ولكن 

البعثة.  دعم  قسم  من  مبساعدة 
أصـــــــــداء مـــــن دارفــــــــــــور: تــتــمــثــل الــقــيــم 
املــهــنــيــة  ــحــدة يف  ــت امل لـــألمم  اجلــوهــريــة 
حتلي  مدى  ما  التنوع.  واحترام  والنزاهة 
القيم يف عملياتها؟ البعثة بهذه  قسم دعم 

ــغ: هــنــاك  ــ ــيـ ــ ــراونـ ــ ــدة فــــكــــتــــوريــــا بـ ــيــ ــســ الــ
نظام  منها  والعمليات  الصيغ  من  العديد 
إلى  املرسلة  والنشرات  الرسمي  التقييم 
املشتروات.  باستقالية  تتعلق  املوظفني 

يف  الــقــدوة  إظــهــار  األخــرى  الصيغ  ومــن 
من  ابتداء  للمحاسبة  واخلضوع  القيادة 
السلوك  فبهذا  اإلدارة.   مستويات  اعلى 
واملهنية  الــنــزاهــة  ثــقــافــة  تــرســخ  ســوف 
وكذلك  املنظمة.  مستويات  جميع  لــدى 
مواضيع  حــول  تــدريــبــاً  املــوظــفــون  يتلقى 
ذلك،  إلى  إضافة  واالنضباط.  السلوك 
من  الشخصي  وااللــتــزام  اجلهد  فهناك 
السعي  يف  مــوقــعــه  مــن  مــديــر  كــل  طــرف 

املائمة.  الثقافة  لترسيخ 
املتحدة  االمم  تلتزم  دارفور:  أصداء من 
التسامح  وعــدم  اجلنسني  بني  باملساواة 
ــق بـــشـــان االســـتـــغـــال واالعـــتـــداء  ــطــل امل
ــني وحـــمـــايـــة حـــقـــوق االنـــســـان  ــســي اجلــن
بني  من  القانون،  سيادة  بحكم  وااللتزام 
دعم  قسم  تشجيع  مدى  ما  أخرى.  أمور 

القيم؟ بهذه  االلتزام  على  البعثة 
كيانات  لدينا  بــراونــيــغ:  فكتوريا  الــســيــدة 
رســمــيــة مــكــلــفــة بـــالـــتـــدريـــب والــتــنــويــر. 
ــن الــقــيــم  ــ ــاك مــجــمــوعــة كـــامـــلـــة م ــ ــن ــ وه
تولي  قــبــل  بــهــا  للتنوير  املــوظــفــني  يخضع 

ــام. إضــافــة إلــى ذلـــك، فــهــنــاك تنفيذ  ــه امل
الــيــومــي.  عــمــلــنــا  يف  االداء  إدارة  ــظــام  ن
ابرميا سيسي: عملنا يف هذا اجلانب ال 
يتعدى  وامنا  فقط  املوظفني  على  ينحصر 
مجال  يف  معنا  يتعاملون  من  جميع  إلــى 
للتحلي  جهدنا  قصارى  نبذل  نحن  العمل. 
مستوى  على  حتى  وتطبيقها  القيم  بهذه 

املنظمة. خارج  من  معنا  املتعاقدين 
تفاعل  مـــدى  ــا  م دارفـــــــــور:  مــــن  أصـــــــداء 
العسكري  املكونني  مع  البعثة  دعــم  قسم 
منسق  دعـــم  لــضــمــان  للبعثة  والــشــرطــي 
التشغيلية؟ للمتطلبات  وفقاً  وعالي اجلودة 
ــتــت آلــيــة فــريــق  ــب ــيــــســــي: اث ــا ســ ــ ــرميـ ــ ابـ
يف  جدا  فعآلة  بأنها  املتكامل  التخطيط 
هذا املجال لكونها تضم ممثلني من املكون 
رئيس  حضور  مع  والشرطي،  العسكري 
ونائب  اجليش  ــان  ارك ورئــيــس  املوظفني 
اجتماعتها.  من  لبعٍض  الشرطة  مفوض 
ــوضــع يف  ال ويف احلــقــيــقــة، ســاعــد هـــذا 
ما  التنسيق  ويف  جماعية  بخطط  اخلروج 
املكون  من  كل  أظهر  وقد  األطراف.  بني 

مـــــــــقـــــــــابـــــــــلـــــــــة



1415 أصداء من دارفور أصداء من دارفور

مـــــــــــــــقـــــــــــــــابـــــــــــــــلـــــــــــــــة

أص

ــًا. ــام ــا ك ــاون ــع ــشــرطــي ت الــعــســكــري وال
ــدات  ــ ــة ووحـ ــري هـــنـــاك كــتــائــب عــســك
ــن الــبــلــدان  ــة تـــأتـــي مـ شــرطــيــة مــشــكــل
ــة  ــري ــســك ــع ــة لـــلـــقـــطـــاعـــات ال ــمـ ــاهـ املـــسـ
ــطــرة  ــســي ــت ال ــي حتــ ــ ــة. وهـ ــيـ ــرطـ ــشـ والـ
مفوض  أو  القوات  لقائد  العامة  والقيادة 
نيويورك.  مع  تنسيق  وجود  مع  الشرطة، 
بعض  يف  املكونيني،  لهذين  صعبة  فاملهمة 
طاقتها  من   %  40 تخفيض  يتم  احلاالت، 
حاجة  هناك  وبالتالي  للمغادرة،  توطئة 
ملــلء  بــديــلــة  خــطــط  ووضـــع  التكيف  ــى  إل
ونحن  مستمراً  زال  ما  والنقاش  الفراغ. 
الثانية  املرحلة  يف  الــدخــول  نحو  نتجه 

التشكيل. اعادة  عملية  من 
أصداء من دارفور: ما هي بعض التحديات 
ــاجتــة عـــن عــمــلــيــة اعـــــادة الــتــشــكــيــل؟ ــن ال
قواعد  تنص  براونيغ:  فكتوريا  السيدة 
اخليار  بأن  واضح  بشكل  املتحدة  االمم 
يف  الكائنة  االصــول  نبيع  ان  هــو  األول 
وترسل  لإغاق.  املختارة  الفرق  مواقع 
حسابات  إلى  حتصيلها  يتم  التي  االموال 
ــدول االعـــضـــاء  ــ ــى الـ ــ ــوعــة تـــعـــود إل ــن مــت
والعــتــبــارات  ــســودان.  ال بينها  مــن  الــتــي 
االشياء  كافة  نقل  نستطيع  ال  اقتصادية 
بعض  يف  أنه  حيث  امليداني،  املوقع  من 
أكثر  االصول  اعادة  تكلفة  تكون  األحيان 
بذلنا  وقــد  املــوقــع.  يف  تركها  تكلفة  من 
األمــريــن،  بــني  للتوفيق  جهدنا  قــصــارى 
ندرك  إننا  كما   ، ممكناً ذلك  كان  ما  متى 
منها  سيستفيد  املــتــروكــة  األصـــول  أن 
املرونة  من  درجة  فهناك  احمللي.  املجتمع 

مواقعها.  يف  االصول  هذه  ترك  حيال 
ــة: هــنــاك  ــثـ ــعـ ــبـ ــي دعـــــم الـ ــفـ ــوظـ كـــبـــيـــر مـ
الزمني  االطار  قصر  يف  متثل  آخر  حتٍد 
ــعــات  ــي ــب ــرق. فــامل ــ ــف ــ ــع ال ــ ــواق ــ إلغـــــاق م
طويلة  عــمــلــيــة  عــلــى  تــنــطــوي  الــتــجــاريــة 
معها.  املترافقة  التكاليف  الى  باإلضافة 
دور  إلى  الداعي  موقفنا  أن  أتضح  هنا 
ماك  إلى  التحدث  يف  السودان  حلكومة 
هــذه  يف  قــدمــاً  للسير  اخلــاصــة  األرض 

مثمراً. كان  العملية 

لعمليات  المتحدة  لألمم  الــعــام  األمــيــن  وكيل  زار 
حفظ الــســالم، جــان بــيــيــرالكــروا، يــرافــقــة قــيــادات 
دعم  مــديــر  بــراونــيــنــق  قكتوريا  فيهم  بمن  البعثة 
البعثة، مدينة قولو، الواقعة في محيط جبل مرة، 
السيد  إلتقى   .٢01٧ يوليو   ٢٢ في  دارفــور  وسط 
وممثلي  المحلية  بالسلطات  الــزيــارة  خــالل  ــروا  الك
الــمــجــتــمــع. تــصــويــر أمــيــن إســمــاعــيــل، الــيــونــامــيــد.

مـــــــــقـــــــــابـــــــــلـــــــــة مـــــــــــــــقـــــــــــــــابـــــــــــــــلـــــــــــــــة
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بـــــــــــنـــــــــــاء الـــــــــســـــــــالم

بناء السالم، حوار واحد في وقت واحد

مويو ماتيلدا  إعــداد 
ــاً مـــن املــجــتــمــعــات  ــع تــتــجــمــع احلـــشـــود ســري
قــريــة مــجــاورة يف مــدرســة   14 احملــلــيــة مــن 
دارفــور.  بغرب  كــاب  بير  قرية  يف  الناصر 
سوياً  ــزارعــني  وامل الــرعــاة  جمع  هــدف  كــان 
بعضهما  مع  السلمي  التعايش  كيفية  ملناقشة 
عقب  احلصاد  موسم  جناح  وضمان  البعض 
املاشية  بواسطة  احملاصيل  إتــاف  حــوادث 

الترحال. موسم  خال  للرعاة  اململوكة 
رجـــل مسن  أفـــرغ  عــنــد جتــمــع احلــشــد، 
على  ــاء  رزقـ باستيكية  حقيبة  مــحــتــويــات 
ــغ  ــل وأب احلـــاضـــريـــن.  ــول  ذهــ ــط  وسـ األرض 
احمليطون به بأن قطيعاً من اإلبل قد إستباح 

محصوله. كــل  وإلتهمت  الــبــارحــة  مــزرعــتــه 
ــاحـــت الــبــهــائــم مـــزرعـــتـــي وأكــلــت  ــتـ »إجـ
منها«،  ماتبقى  وهـــذا  الــبــارحــة  محاصيلي 
العمر  مــن  البالغ  عــبــداهلل  أسماعيل  ــروي  ي
فاكوندا وهو  والذي يقطن قرية  ثمانون عاماً 
اجلــمــال.  خلفته  ــذي  ال اخلــيــار  بقايا  يحمل 
وأضـــاف بــأن الخــيــار لــه ســوى أن يــبــدأ من 
أّن احلــصــاد  رغـــم  لــيــتــفــادى اجلـــوع  ــد  جــدي
الــري  عــلــى  يعتمد  إذ  مــضــمــون  غــيــر  اجلــّيــد 
إنتهي.   قد  األمطار  موسم  بأن  علماً  املطري 
عبداهلل  لها  تــعــرض  الــتــي  احملــنــة  تشكل 
ــزارعــني والــرعــاة  حتــديــاً مــتــكــرراً يــواجــه امل

نوفمبر  يف  احلــصــاد  مــوســم  خـــال  ســنــويــاً 
مواجهات. إلى  يؤدي  الذي  األمر 

قـــال ســنــني مــصــطــفــى يــعــقــوب الــقــيــادي 
يقطنها  التي  كــاب  بير  قرية  من  الشبابي 
»يعتبر  اجلــبــلــيــة   ســربــا  محلية  يف  الــرعــاة 
إتـــاف احملــاصــيــل بــســبــب هــجــرة املــواشــي 
لدرجة  متفشياً  أمراً  احلصاد  موسم  خال 
نصف  نحصد  فأننا  محظوظني  كنا  إذا  أنه 
 14 ما زرعناه. تعتبر املنطقة التي حتيط بها 
معظمهم  الغالب  يف  مزارعون  ويقطنها  قرية 
خصبة  النزوح  معسكرات  من  العائدين  من 
ــاج وحتــقــيــق األمــن  ــت ــقــدرة عــلــى اإلن ولــهــا ال

الغذائي يف حال جناح موسم احلصاد. تشمل 
والبطيخ  والــذرة  الفول  املزروعة  احملاصيل 
ــن اخلـــضـــروات.   والـــطـــمـــاطـــم والـــعـــديـــد مـ
سيسي  قرية  من  أتيم  شريف  الشيخ  قال 
وتتغذى  الليل  يف  املواشي  »ترعى  املجاورة 
بتلف  نتفاجأ  الصباح  وعند  مزارعنا  على 
تتعرض  ــزارع  امل بــأن  وأضــاف  محاصيلنا«. 

املاضي. نوفمبر  منذ  ليلة  كل  للتلف 
وأضاف »يحدث هذا األمر سنوياً يف هذا 
الوقت مع نهاية فصل اخلريف وبداية موسم 
يف  مواشيهم  ويرعون  الرعاة  يأتي  احلصاد. 
يرحلون«. ثم  احملاصيل  نفاذ  حلني  مزارعنا 
حتديات  الرعاة  يواجه  أخرى،  ناحية  من 
الهجرة  إلى  يدفعهم  مما  املواشي  سرقة  مثل 
والتي  الفترة  هذه  خال  أخرى  مناطق  إلى 

احلصاد. موسم  مع  تتزامن 
من  يقتربون  بأنهم  مديخير  العمدة  أبان 
احلماية  عــن  بحثاً  األمنية  والــنــقــاط  املــدن 
املوسم.  هذا  خال  املسلحون  اللصوص  من 

عربي  الشيخ  الراعي  تلك  نظره  وجهة  وعزز 
معرضون  »اجلميع  وأضــاف  سليمان.  بركة 
الرعاة  يخشى  العيش.  إلى  ونحتاج  للخطر 
املزارعون  يتخوف  بينما  املسلحون  اللصوص 
بوقوع  يتسبب  مما  محاصيلهم  فقدان  من 
وألن  البعض  بعضنا  إلى  نحتاج  املواجهات. 
للحد  وسيلة  جند  أن  وعلينا   . ســويــاً نعيش 

.» سوياً والعيش  املخاطر  تلك  من 
ــشــؤون  وكــجــزء مــن احلـــل، ظــل قــســم ال
املاضيني  العامني  خال  باليوناميد  املدنية 
يــســهــل احلــــوار بـــني املــجــتــمــعــات الــرعــويــة 
املشتركة  املشاكل  وحل  ملناقشة  والزراعية 
احمللية  اآلليات  خال  ومن  جماعية.  بصورة 
بتحديد  املجتمعات  تقوم  النزاعات،  لفض 
ــمــي بــني  ــســل ــضــمــن الــتــعــايــش ال وســـائـــل ت
ثم  ومــن  احلصاد  موسم  وجنــاح  املجتمعات 
للجميع.  ومقبولة  مثمرة  نتائج  إلى  الوصول 
ــادة  ــدرات قـ ــ ــك املــنــتــديــات مـــن قـ ــل تـــعـــزز ت
احلــوار  عبر  القضايا  حل  على  املجتمعات 

حتديد  للمشاركني  تتيح  بيئة  يف  املجتمعي 
للتنفيذ. قابلة  محلية  آليات 

إستراتيجية  من  جــزءاً  احلــوارات  تشكل 
التفويض  مــع  متاشياً  الــســام  تعزز  شاملة 
ذو  مــنــهــجــاً  يــشــمــل  والـــذي  للبعثة  ــد  اجلــدي
ــام. ويــتــمــاشــى  ــسـ شــقــني حلــفــظ وبـــنـــاء الـ
ــن خــالــه  ــذي م ــ ــســام وال ــاء ال ــن ــع ب ذلـــك م
اخلاصة  احمللية  الوساطة  اليوناميد  تدعم 
معاجلة  ــك  ذل يف  مبــا  القبلية،  بــالــنــزاعــات 
ــع وكـــاالت  األســـبـــاب اجلـــذريـــة بــالــتــعــاون م

األخرى. املتحدة  االمم 
تكمل تلك املنتديات املبادرات االخرى والتي 
مؤمتر  مثل  السلمي  التعايش  تعزيز  إلى  تهدف 
قادة اإلدارة األهلية  الذي عقد يف مايو 2017.
الــوقــت احلــالــي، مت اإلعـــداد إلطــاق  يف 
غــرب  يف  الــســاخــنــة  الـــبـــؤر  يف  ــواراً  ــ حـ  16
بتسهيل  وديسمبر  نوفمبر  شهري  يف  دارفور 
عــقــدت  اآلن،  حــتــى  ــامــيــد.  ــون ــي ال قــبــل  مــن 
وتــاريــبــا  تــونــفــوكــا  قــرى  يف  ــوارات  حـ خمسة 
محليات  يف  سبيكة  وأم  كــاب  وبير  ونــوري 
 30 ــداد ألكــثــر مــن  غــرب دارفـــور وهــي إمــت

املاضية. السنوات  يف  نفذت  نشاطاً 
شارك  حيث  باملبادرة  املجتمعات  رحبت   
اإلدارة  وقادة  والرعاة  املزارعني  من  املئات 
حول  اآلراء  لتبادل  والشباب  واملرأة  األهلية 
اخلسائر  من  واحلــد  وئــام  يف  العيش  كيفية 

احملاصيل.  تلف  عن  الناجمة 
فريق  قــائــد  روســـا،  ديــا  رومــيــل  وأبـــان 
ــــرب لـــدى  ــغ ــ ــة بـــقـــطـــاع ال ــيـ ــدنـ ــؤون املـ ــشــ ــ ال
ــوارات يف  مــخــاطــبــتــه املــجــتــمــع يف أحــد احلــ
السنة  شهدت  املنطقة  بأّن  موخراً  كاب  بير 
الــهــجــرة  بــســبــب  للمحاصيل  تــلــف  املــاضــيــة 
تفادي  مت  ولكن  مبواشيهم.  للرعاة  املبكرة 
بجانب  املجتمع  أفراد  مرونة  بفضل  النزاع 

املنطقة. يف  األهلية  اإلدارة  جهود 
ــا روســـا قــائــًا »بــدأ  وأضـــاف الــســيــد دي
هــذه  تشهد  احلــظ  ولــســوء  احلــصــاد  مــوســم 
ــرة إنــــدالع الـــتـــوتـــرات بـــني املـــزارعـــني  ــت ــف ال
تعيق  ال  املــزعــجــة  ــنــزعــة  ال هـــذه  ــاة.  ــرعـ والـ
يف  تؤثر  بل  فحسب  املجتمعات  بني  الصات 
تلف احملاصيل«. الغذائي بسب حاالت  األمن 

تــنــاقــشــوا احلـــوادث  أن  »نــأمــل  ــاف  وأضـ
وخصوصاً  والــرعــاة  املــزارعــني  بني  املتكررة 
ســبــبــاً  ظــلــت  والــتــي  األرض  مــلــكــيــة  قــضــيــة 

املجتمعني«.  بني  للنزاع  رئيسياً 

 »ينتشر إتالف المحاصيل بسبب رعي 
الماشية خالل موسم الحصاد ولذلك نحصد 

نصف ما زرعناه إذا حالفنا الحظ«.
 —سنين مصطفى يعقوب                                                                                              

إسماعيل عبد الله، ٨0 عامَا، يعرض ماتبقي من منتجات مزرعته في أعقاب تدمير محصوله بواسة رعاة 
اإلبل، تصوير ماتيلدا مويو، اليوناميد.

يعتمد معظم أهل دارفور على الزراعة لكسب العيش ولذلك، تشتعل الصراعات بين 
المزارعين والرعاة بصورة متكررة بسبب إتالف المحاصيل. حدد قسم الشؤون المدنية 

باليوناميد منتديات قائمة على الحوار لنزع فتيل التوترات بين هاتين المجموعتين 
وضمان نجاح موسم الحصاد.

ــالم ــ ــ ــسـ ــ ــ بــــــــنــــــــاء الـ

تجمع ممثلو 1٤ قرية في منطقة بئر كالب لمناقشة حلول محلية للتحديات التي تواجههم. تصوير ماتيلدا مويو، اليوناميد.
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بـــــــــــنـــــــــــاء الـــــــــســـــــــالم

ــلــحــوار مـــن إجـــل تــحــقــيــق الـــوحـــدة الــمــنــشــودة بــيــن مــجــتــمــعــاتــهــم. تــصــويــر مــاتــيــلــدا مـــويـــو، الــيــونــامــيــد. ــن والـــرعـــاة ل ــمــزارعــي ــادة الــمــجــتــمــع مـــن ال ــ إجــتــمــع ق

زينب يعقوب، ٢٣ عامًا، تقول انه بالرغم من جهود قوات األمن التي تحاول ابعاد الماشية هذا الموسم، 
الزال الفقدان مستمرًا، وهو مايشير إلي ضرورة إيجاد حلول مستديمة. تصوير ماتيلدا مويو، اليوناميد.

ــشــرطــة والـــوجـــود  ــاط ال ــق ــاب ن ــي ــع غ ومـ
كاب،  بير  مثل  املناطق  بعض  يف  العسكري 
اإلدارة  بــإبــاغ  املــتــأثــرون  ــزارعــون  امل يــقــوم 
العزاء  من  القليل  يقدمون  والذين  االهلية 

احلوارات. هذه  مثل  أهمية  تكمن  وهنا 
 23 العمر  البالغة من  وقالت زينب يعقوب، 
بذل  من  بالرغم  أنَّه  أطفال،  لسبعة  وأم  عاماً 
يف  احليوانات  إلبعاد  جهوداً  االمنية  االجهزة 
هذا املوسم، إال أّن اخلسائر ال زالت موجودة 
مما يشير إلى احلاجة إلى حلول أكثر دميومة.

ــزة االمــنــيــة  ــهـ ــافـــت »حـــضـــرت األجـ وأضـ
بعض  وطرد  املوسم  هذا  يف  احلماية  لتقدمي 
الوضع  زال  ال  ولــكــن  الـــوادي  إلــى  املــواشــي 
مزارعنا  جتتاح  املواشي  زالت  ال  إذ  هو  كما 
ــت  بــالــلــيــل وتـــهـــرب عــنــد الــفــجــر«. وأضــاف
ولكننا  الذرة  بعض  احلظ يف حصاد  »حالفنا 
االمان  بعدم  وتشعر  آخر«.  شيئ  كل  فقدنا 
أداء  أثناء  التحرش  إلى  النساء  تتعرض  إذ 
وكذلك  احلطب  جمع  مثل  اليومية  مهامهن 
حــني آلخــر مما  مــن  الــنــاريــة  االعــيــرة  سماع 

املزارعني. لدى  اخلوف  يولد 

شدد السيد ديا روسا على أهمية السام 
تكمن  وهنا  املستدامة  التنمية  لتحقيق  واألمن 
قدماً  للمضي  سلمية  كوسيلة  النقاش  أهمية 

دارفور. غرب  مناطق  وبقية  املجتمعات  لتلك 
فض اإلختافات بني الرعاة واملزارعني له 
وبالتالي يشجع  األمن  يعزز  ألنه  أُخرى  فوائد 
النزوح  معسكرات  لترك  الناس  من  الكثير 
بالفعل،  ــراهــم.  ق يف  ــقــرار  واإلســت والــعــودة 
ــى الــقــرى  مــئــات األســـر الــتــي كــانــت تــعــود إل
وتفضل  اخلريف  فصل  خال  األرض  حلراثة 
إلى  عادت  قد  النزوح  معسكرات  يف  العيش 
حني  يف  دائمة.  بصورة  قراها  يف  اإلستقرار 
املناطق  تلك  بعض  يف  األمني  الوضع  يعتبر 
مستقر نسبياً إال أنه يعتبر خطراً يف ظل وجود 
نوري. مثل  القرى  بعض  يف  املسلحني  الرعاة 
تـــلـــك احلــــــوارات  املــجــتــمــعــات  ــدر  ــقـ تـ  

ــادرة  ــب وأثــرهــا حــيــث أثــنــى الــقــادة عــلــى امل
تلك  تــوفــر  حــيــث  ــامــيــد  ــون ــي ال دعـــم  وعــلــى 
التعايش  وتــعــزز  مــشــتــركــاً  فــهــمــاً  املــتــنــديــات 
بني  العاقات  وتعضد  الثقة  وتبني  السلمي 
من  ميكنهم  الذي  األمر  والرعاة  املزارعون 
ونــاشــدوا  سلمية.  بــصــورة  الــنــزاعــات  فــض 
ــارات  ــزي تــلــك ال الــيــونــامــيــد بــاإلســتــمــرار يف 
الوالية  من  أخرى  أجــزاء  لتشمل  وتوسيعها 

املماثلة. التحديات  من  للحد 
ــم ممــثــل  ــ ــي ــراهــ ــ أثـــنـــى فـــــرح مـــحـــمـــد إب
املنتدى  لتنظيمها  اليوناميد  على  املزارعني 
ــار إلـــى األثــــر اإليـــجـــابـــي لــلــحــوارات  ــ وأشـ
الشني،  مديخير  العمدة  وأشــاد  السابقة. 
باملنتديات  كاب،  بير  قرية  يف  الرعاة  ممثل 
ــاســب لــهــا خــال  وخــصــوصــاً الــتــوقــيــت املــن
بني  التوترات  تنشب  حيث  احلصاد  موسم 

التي  املجتمعات  طرحت  والرعاة.  املزارعني 
للمساعدة  توصيات  احلــوارات  بها  عقدت 

السام. حتقيق  يف 
ــزارع حلني  ــ الــبــهــائــم عــن امل ــعــاد  ميــثــل إب
الرئيسية  القضايا  أحــد  احملــصــول  حــصــاد 
املجتمعات  أتفقت  عليها.  اإلتفاق  مت  التي 
املياه  مناطق  عــن  بعيدة  املــزارع  تكون  بــان 
هناك  ــزارع.  ــ امل يف  الــبــهــائــم  تــرعــى  ال  لــكــي 
ــرعــي  ــارات ال ــسـ ــم مـ ــرســي ــادة ت ــ حــاجــة إلعـ
للماشية. البيطرية  واخلدمات  املياه  وتوفير 

جميع  يف  رئــيــســيــاً  هــاجــســاً  األمـــن  شــكــل 
اآلن.  ــى  حــت زيـــارتـــهـــا  ــت  الـــتـــي متـ ــرى  ــقـ الـ
أعداد  بزيادة  احلكومة  املجتمعات  ناشدت 
سبيكة  أُم  مثل  مناطق  يف  املنتشرة  الشرطة 
بير  مثل  مناطق  يف  شرطة  مــراكــز  وإنــشــاء 
كما  هناك.  نقاط  أي  توجد  ال  حيث  كــاب 
حــثــت احلــكــومــة عــلــى مــراقــبــة احلـــدود مع 
الــوحــدات  مــن  املــزيــد  نشر  خــال  مــن  تشاد 
الــعــســكــريــة. هــنــالــك إتــفــاق عــلــى وضــع حد 
خال  والــنــســاء  املــزارعــني  على  للتحرشات 

املعيشية. أنشطتهن  أداء 
التواصل  على  املجتمعني  قادة  أتفق  كما 
احلوار  عبر  القضايا  وحل  منتظمة  بصورة 
احمللية  اآلليات  وتفعيل  تقوية  إلى  باإلضافة 
تعهدوا  كــمــا  احملــلــيــة.  لــلــنــزاعــات  لــلــتــصــدي 
ــات األســـاســـيـــة لــلــحــد مــن  ــدمـ بــتــوفــيــر اخلـ
ثم  ومــن  الشحيحة  املـــوارد  عــلــى  املــنــافــســة 

التوترات. تفادي 
إقـــتـــرحـــوا كــذكــل إنـــشـــاء جلـــان حــمــايــة 
جلان  بها  توجد  التي  املناطق  يف  احملاصيل 
أعضائها  بــزيــادة  القائمة  الــلــجــان  وتــقــويــة 
مبساعدة  كفاءتها  لتعزيز  بــاملــوارد  ومــدهــا 
الطوعية  واملنظمات  املتحدة  األمم  وكــاالت 
املشاركون  تعهد  القرى،  بعض  يف  الدولية. 
السلمي.  التعايش  جلان  عبر  النزاعات  بحل 
ــت املــجــتــمــعــات بـــأن تــنــفــذ الــيــونــامــيــد  أوصـ

الزراعة. مناطق  حول  الثقة  بناء  دوريات 
بــاإلضــافــة الــى ذلـــك، تــلــقــوا تــدريــبــاً يف 
ــســام من  ــاء ال ــن ــزاعــات وب ــن ال مــجــال فــض 
توعية  على  املجتمعان  إتفق  اليوناميد.  قبل 
القرارات  وتنفيذ  التوصيات  بشأن  أفرادها 

كامل.  بشكل  أُتخذت  التي 
من  إضــافــيــة  مــكــاســب  أن حتــقــق  ــأمــل  ن
مجتمعات  خلق  يف  احلــوار  مساهمة  خــال 

ومنتجة. متجانسة 

 »الجميع معرضون للخطر، ولكننا بحاجة إلى 
العيش. يخشى الرعاة اللصوص المسلحون بينما 

يخشى المزارعون تلف محاصيلهم األمر الذي 
يتسبب باإلشتباكات. نحتاج إلى بعضنا البعض 

والعيش سويًا.  لذلك دعونا نجد وسيلة للحد من 
هذه المخاطر والتعايش«

. —العمدة مديخير 

فهم  سويًا  يعيشون  والنهم  البعض،  لبعضهم  والرعاة  المزارعين  بحاجة  الرعاة،  أحد  عماد،  مديخير  يقر 
يحتاجون للتعايعش بسالم. تصوير ماتيلدا مويو، اليوناميد.

ــالم ــ ــ ــسـ ــ ــ بــــــــنــــــــاء الـ

أص
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تــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــم

تحسن الوضع التعليمي للبنات 
في شمال دارفور

اعـــــــــــــــــداد صـــــالح محمــــــد

بما  تعليمهن  أمام  العوائق  العديد من  دارفور  الفتيات في  واجهت 
في ذلك النزاع والفقر واألعراف الثقافية إال أنَّ الوضع أصبح اآلن 

إيجابية، على األقل في شمال دارفور. أكثر 
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تــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــمتــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــم

مسائياً  عــمــًا  حــواء  وجــدت   - الــفــاشــر 
الى   2004 من  بالفاشر  املواشي  بسوق 
من  مختلفة  أنــواعــاً  تبيع  وكــانــت   2007
ــي املــنــزلــيــة لــيــس فــقــط مــن أجــل  ــ األوان
جــمــع قــيــمــة الـــزي املـــدرســـي والــرســوم 
لدعم  إيضاً  وإمنا  بها  اخلاصة  الدراسية 
ملواصلة  سناً  األصغر  وأخواتها  إخوتها 
ــة. وقـــد تــضــاعــف هـــذا الــعــبء  ــدراسـ الـ
ــواء بــرحــيــل إمــهــا املــفــاجــئ الــى  عــلــى حـ
والدها  مغادرة  وكذلك  السودان  جنوب 
ــم تــتــمــكــن أخــتــهــا الــصــغــرى،  لــألســرة. ل

تزوجت  ألنها  تعليمها  إكمال  من  منى، 
البقاء  عليها  وكان  عشرة  الرابعة  سن  يف 

أطفالها. لرعاية  باملنزل 
الفتيات  من  لكثير  منوذجية  قصة  هذه 
يقعن  ــائــي  ال ــور  ــ دارف يف  الــصــغــيــرات 
ــراف  ــ لـــظـــروف خــارجــيــة وأع ــا  ي ضــحــا
لــزواج  ا مثل  فيها،  لهن  يد  ال  تقليدية 

تعليمهن.  يعيق  الذي  املبكر 
املجتمع  أعــضــاء  بعض  كــثــيــراً  يــؤمــن  ال 
حــيــث  ــات  ــن ــب ل ا تــعــلــيــم  ــمــار يف  ــث بــاإلســت
لـــهـــم  ــعــة ألمـــوا ــه كــمــضــي ــيـ لـ إ ــنـــظـــرون  يـ
الوضع،  هــذا  لــى  ا وبالنظر  احملــدودة. 
لــى  ــد ا ــولـ لـ ا ــعــضــهــم إرســـــال  يــخــتــار ب
لــبــنــت ألنــهــم يــرون  ا ــدالً عــن  املــدرســة ب

املستقبل. يف  لألسر  كأرباب  األوالد 
دراستها  حــواء  واصلت  العوائق  برغم 
وحــصــلــت   2016 لــعــام  ا يف  ــخــرجــت  وت
االجــتــمــاعــيــة  ــة  اخلــدم ــوم يف  ــل دب عــلــى 
السودان  جامعة  من  الطوعي  والعمل 

والتكنولوجيا. للعلوم 
ــد مبــعــســكــرات  ــوجــ ــ ــول حـــــواء »ي ــ ــق ــ وت
التعليم  نــظــام  أشــكــال  بعض  لــنــازحــني  ا
أتينا  التي  النائية  القرى  كبعض  ليس 
مبعسكر  لــطــفــل  ا يــكــون  عــنــدمــا  مــنــهــا. 
ــجــد فــرصــة أفــضــل  نــه ي لــنــازحــني فــإ ا
ــالــك  هــن ــر  ــ األسـ ألنَّ  نـــظـــراً  ــيــم  ــعــل ــت ــل ل

التعليم«. أهمية  يفهمون 
ــيــم مــهــم  ــعــل ــت ــواء كـــذلـــك: »ال وتـــقـــول حــ
املتعلمة  ــرأة  امل ألنَّ  الــيــوم  للبنات  جــداً 
ــة أســرتــهــا وحــتــى دعــم  بــإمــكــانــهــا رعــاي
بعض  أُجــبــرت  وتضيف:   » مالياً زوجــهــا 
واحدة  ولكل  املبكر  الزواج  على  زمياتي 
لم  وهــن  أطــفــال   8  -7 بــني   اآلن  منهن 

شبابهن«.  فقدن  لقد   . أطفاالً يزلن 
دارفــور  يف  األســر  أربــاب  بعض  أضطر 
الدول  يف  اقتصادية  فرص  عن  للبحث 
مصر  أو  تشاد  أو  النيجر  مثل  املجاورة 
الشرعية  غير  الهجرة  لــى  ا اللجوء  أو 
لــهــذا، أضــطــرت  ــا. ونــتــيــجــة  ــى أوروبـ ل ا
يصبحن  ألن  لــفــتــيــات  وا لــنــســاء  ا بــعــض 
ــارات  ــيـ ــة خـ ــهـ ــواجـ ــر ومـ ــاً لـــألسـ ــ ب ــا ــ أرب
ــم األطـــفـــال  ــ ــن ه ــ بـــشـــأن م مــخــتــلــفــة 
ــى املــدرســة  ل لــهــم ا يــنــبــغــي إرســا لــذيــن  ا
لــزواج  ا إلختيار  األســر  ببعض  أدى  مــا 

املــدرســة  ــهــن  ــرك ت أو  تــهــم  لــبــنــا ــكــر  ــب مل ا
ــة.   ــ ــي ــدراســ ــ ل ا املـــرحـــلـــة  مــنــتــصــف  يف 
مدرسة  مــديــر  حــســن،  بــوبــكــر  أ وأوضــح 
أنَّ  بــأبــوشــوك،  للبنات  نــويــة  لــثــا ا طيبة 
يـــواجـــهـــن حتــديــات  لـــبـــات  لـــطـــا بــعــض ا
ــذاء  ــغـ لـ ا عـــلـــى  احلـــصـــول  يف  خـــطـــيـــرة 
من  الدعم  على  كبير  بشكل  ويعتمدن 

اإلنسانية.  املتحدة  األمم  وكاالت 
لــبــات  لــطــا ثـــلـــث ا وقــــــال: »أكـــثـــر مـــن 
ملـــال حــتــى  لــيــســت لــديــهــن ا مبــدرســتــنــا 
تعتبر  ــي  ــت ل وا ــفــطــور،  ل ا وجــبــة  ــشــراء  ل

اليوم«. يف  مهمة  وجبة 
وأضـــــــــاف »يـــــبـــــذل مـــجـــلـــس اآلبــــــاء 
للحصول  وســعــه  يف  مــا  كــل  مبــدرســتــنــا 
اآلبــاء  على  العبئ  لتخفيف  املــال  على 
الرسوم  لسداد  يومياً  يكافحون  الذين 
يومياً  واحــدة  وجبة  وتوفير  الدراسية 
من  اإلستثناء  إنَّ  للبنات.  األقــل  على 
لـــرســـوم املـــدرســـيـــة يــزيــل  ا ــذه  ــع هــ ــ دف
ــلـــل مــن  ــات ويـــقـ ــنـ ــبـ لـ ا ــلـــى  لـــضـــغـــط عـ ا
لــبــقــاء  ا أو  لــلــمــدرســة  تــركــهــن  احــتــمــال 
أو  ــة  ــي ــزل ــن مل ا ــال  ــغـ األشـ ألداء  ــزل  ــن ــامل ب

املبكر«. الزواج 
التعليم اجليد،  ويعتبر عدم احلصول على 
مبا يف ذلك عدم توفر العدد املناسب من 
البنات.  تعليم  أمام  أخرى  عقبة  املعلمني 
دارفور،  يف  البدوية  للمجتمعات  بالنسبة 
يــعــيــق الــتــنــقــل املــتــكــرر مــن مــكــان آلخــر 
ويجعهلن  التعليم  على  الــبــنــات  حــصــول 
ــام  ــي ــق ــة احلـــيـــوان وال ــي ــرب ــى ت ــ ــن ال ــل ميــي

األخرى. املنزلية  باألعمال 
يف  لـــنـــزاع  ا أنَّ  حــســن  لـــســـيِّـــد  ا وقــــال 
لــبــات ممــا حــدَّ  لــطــا ــر عــلــى ا ــور أث دارفـ
املعلومات  استيعاب  على  قدرتهن  من 
تــعــيــني  ــبــنــا  لـــدراســـيـــة »طــل ــفــصــول ا ل ــا ب
قادرين  باملدرسة  النفس  لعلم  مدرسني 
ــة  ــئ ــي ــب ل ا حتـــســـني  ــدة يف  ــاعـ ــسـ املـ عـــلـــى 
املــزيــد  تــوفــيــر  عــلــى  عــاوة  التعليمية، 

التعليم«. ووسائل  املعلمني  من 
مديرة  أبكر  عواطف  السيِّدة  وأوضحت 
األطــفــال  تعليم  عــن  املــســؤولــة  اإلدارة 
بــشــمــال  ــة  ــي ــرب ــت ل ا وزارة  يف  ــات  ــي ــفــت ل ا
األهميًة  بالغ  أمــر  التعليم  أنَّ  دارفــور 
ملـــهـــارات  ــال ا ــات مـــن خـ ــن ــب ل ا لــتــمــكــني  بقلم: صالح محمد

ت حواء آدم البالغة من العمر آنذاك ١3 عامًا وأسرتها  في منتصف العام ٢٠٠4، فرَّ
المكونة من سبع إخوات وثالثة إخوة قريتهم في منطقة تارني بشرق جبل مرة 
بدارفور ووجدوا أنفسهم وسط نزاع حيث الطلقات النارية وحرائق منازل القش. 
سارت األسرة عبر الصحراء الي ما بدا وكأنه مصيرهم األبدي ووصلت أخيرًا الي 

معسكر أبوشوك للنازحين بالفاشر بشمال دارفور والتحقت بآالف اآلخرين الذين 
كانوا يبحثون أيضًا عن ملجأ.

سلم قسم الشؤون المدنية التابع لليوناميد أثاثات مدرسية لمدرسة األم في منطقة قولو بجبل مره، وسط 
دارفور. تم تمويل المشروع بواسطة مشاريع البعثة ذات األثر السريع. تصوير محمد المهدى،اليوناميد.
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في 0٤ أكتوبر ٢01٧، زار فريق 
المجتمعي  الــتــواصــل  ــدة  وحـ
ــامــيــد مــدرســة  ــيــون ــل الـــتـــابـــع ل
في  للبنات  الثانوية  الفاشر 
مواد  الزيارة  خالل  وزعت  دارفــور.  شمال  الفاشر، 
الــســالم.  عــن  رســائــل  تــحــوي  وتعليمية  إعــالمــيــة 

اليوناميد.  إسماعيل،  أمين  تصوير 

وحــدة  فريق  زار   ،٢01٧ أكتوبر   0٢ فــي 
لليوناميد  التابع  المجتمعي  التواصل 
للبنات  األساسية  المستقبل  مدرسة 
ــور. وزعــت  ــ فــي الــفــاشــر، شــمــال دارفـ
الزيارة مواد إعالمية وتعليمية تحوي رسائل  خالل 

اليوناميد. عن السالم. تصوير محمد المهدى، 
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1 بالنفس. والثقة  واملعرفة  األساسية 
أنَّ  ــف  ــ ــواطــ ــ ــ ع ـــــدة  لـــــســـــيِّ ا ــت  ــ ــ ل ــا ــ ــ وق
واضح  تراجع  الى  تشير  اإلحصائيات 
على  بـــاملـــدارس  لــبــنــات  ا اســتــيــعــاب  يف 

واحمللي. القومي  املستويني 
حملة  مــؤخــراً  »بــدأت  ئــلــة  قــا وأضــافــت 
لــلــبــنــات يف  ملــبــكــر  لــلــتــعــلــيــم ا مــتــضــافــرة 
رؤيــة  أنَّ  لــى  ا وأشـــارت  دارفـــور  شــمــال 
ــيــات قــد  ــفــت ل ا تــعــلــيــم  ــة  األســــرة ألهــمــي

إيجابية«.  أكثر  أصبحت 
املتضررة  بهذه األسر  اآلباء  أمية  »وتشكل 
البنات  تعليم  ــأنَّ  ب التقليدية  واملفاهيم 

ليس مهماً وأنه ليس لهن احلق يف الذهاب 
والفقر  والنزاعات  املدرسة واحلروب  إلى 
غير  التعليمية  والبيئة  املالية  والــقــيــود 
ما  املزدحمة  الدراسية  والفصول  املواتية 
يف  تسهم  التي  العوامل  من  بعضاً  إال  هي 

.« املدرسة  من  الفتيات  تسرب 
البنات  تعليم  بني  الفجوة  »بلغت  وقالت 
6 باملائة ولكنها تراجعت يف  واألوالد أكثر 
والية  يف  فقط  باملائة   2 الى   2017 العام 

دارفور«.  شمال 
حكومة  بأنَّ  عواطف  السيِّدة  وأضافت 
لــتــعــلــيــم  ــرت دعــمــهــا  ــ ــودان قـــد وف ــسـ لـ ا

بيئة  خــلــق  بــهــدف  ــور  ــ دارف يف  لــبــنــات  ا
لــبــنــات  ا تــعــلــيــم  إدارة  ــقــوم  وت ــيــة.  ت مــوا
املجتمعات  وسط  الوعي  لرفع  بحمات 

البنات.    تعليم  أهمية  بشأن  احمللية 
لتي  ا التسجيل  حمات  ساهمت  وقــد 
ــات  ــن ــب ل ا تــســجــيــل  ــادة  ــ يـ ز لـــى  ا تـــهـــدف 
لبنات  ا تعليم  رة  إدا نفذتها  باملدارس 
بــشــمــال  ــم  ــي ــل ــع ــت ل وا لــتــربــيــة  ا رة  ــوزا ــ ــ ب
ــات  ــن ــب ل ا ــدد  عــ خــفــض  يف   - ــور  ــ ــ رف دا
كبير  بــشــكــل  ملـــدارس  ا مــن  ملــتــســربــات  ا
ــرات  ــســك ــع وم ثـــرة  ــأ ــتـ ملـ ا احملـــلـــيـــات  يف 

لبدو. ا ومناطق  لنازحني  ا

األسر  »نحن نشجع  السيِّدة عوطف  قالت 
من  املدارس  الى  بناتها  إرسال  على  بقوة 
عندما  أفــضــل  ملستقبل  إعــدادهــن  أجــل 
أمهات.  يصبحن  أو  العمل  مجال  يدخلن 
الدولي  واملجتمع  املانحني  نشجع  »نحن 
الدعم  مواصلة  على  السودان  وحكومة 
سيسهم  ــذي  ــ ال ــر  ــ األم ــات  ــن ــب ال لــتــعــلــيــم 
والــســام  التنمية  يف  املــطــاف  نــهــايــة  يف 

دارفور«. يف  واإلستقرار 
األثر  مشاريع  بتنفيذ  اليوناميد  تقوم 
ــور.  ــ دارف لــتــعــلــيــم يف  ا ــدعــم  ل ــع  ــســري ل ا
تعليمي  مــشــروع   400 مــن  أكــثــر  ومتــثــل 

جــنــيــه  ــار  ــي مــل  9 تــكــلــفــتــهــا  جتــــاوزت   -
مشاريع  كل  نصف  يقارب  ما   - سوداني 
لــبــعــثــة.  ا تــنــفــذهــا  لــتــي  ا لــســريــع  األثـــر ا
بـــنـــاء ريـــاض  ــشــمــل هـــذه املـــشـــاريـــع  وت
واملكاتب  الدراسية  والفصول  األطفال 
األثاث  توفير  على  عاوة  واملراحيض، 
ــاعــد  ــق ــاوالت وامل ــطــ ــ ل ا ــل  ــث ــدرســـي م املـ
لـــكـــراســـي  ملـــكـــتـــبـــيـــة وا لـــــطـــــاوالت ا وا
ــذه املــشــاريــع  ــشــمــل هــ لـــيـــب. ت لـــدوا وا
وتوفير  املـــدارس  تــأهــيــل  إعـــادة  أيــضــاً 
احلاسوب  وطــاوالت  احلــاســوب  أجــهــزة 

دارفور. يف  أصللجامعات 
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قـــــــــصـــــــــة مـــــــــصـــــــــورة

اليوناميد تقفل أحد عشر موقعا لفرق العمل في دارفور

قـــــــــصـــــــــة مـــــــــصـــــــــورة

أدي قرار مجلس األمن الدولي رقم 2363 الذي متت إجازته مؤخراً إلي عمليات إعادة تشكيل 
اليوناميد اجلارية األن. وتتم هذه العملية علي اساس خطة مسارين تتضمن حفظ السام ودعم 

جهود اإلستقرار يف اإلقليم. ودعا القرار إلي إغاق 11 موقعاً ميدانياً يف جميع أنحاء دارفور. وقد 
أكملت البعثة إغاق هذه املواقع بنهاية اكتوبر 2017. وتشمل تلس وعد الفرسان يف جنوب دارفور،  

فوربرنقا وهبيلة يف غرب دارفور، مهاجرية يف شرق دارفور، وابوشوك، املاحلة، مليط، أم كدادة، 
الطينة، زمزم يف شمال دارفور. 
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مـــــقـــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــة

عازف الساكسفون الدارفوري، حسين سعيد الناقور، وهو يعزف الموسيقي داخل إستديوهات وحدة الفيديو التابعة لليوناميد في الفاشر شمال دارفور. 
تصوير محمد المهدى، اليوناميد.

ــى مـــــــــن أجــــــــــــل الــــــــســــــــالم:  ــ ــ ــق ــ ــ ــي ــ ــ ــوس ــ ــ ــم ــ ــ ال
مقابلة مع عازف الساكسفون حسين سعيد الناقور

تحدث العازف على آلة الساكسفون حسين سعيد الناقور، إلى أصداء من دارفور عن تجربته الموسيقية وأغاني 
التراث وااليقاعات الدارفورية وارائه حول التحديات التي تواجه الفنانين والعازفين في دارفور. 

إجراه صالح محمد

يف    ، عــامــاً  27 الــنــاقــور  سعيد  حــســني  ولــــد 
دارفــــور، حيث  ــة شــمــال  ــوالي ب كــتــم  مــحــلــيــة 
)األســاس  التعليم  يف  األولية  مراحلة  درس 
إنتقل  ثــم  كــتــم،  مدينة  مبــدارس  والــثــانــوي( 
جامعة  يف  املوسيقى  لدراسة  اخلرطوم  إلي 
كلية   - والــتــكــنــولــوجــيــا  لــلــعــلــوم  ــودان  ــسـ الـ
يف  منها  تــخــرج  والــتــي  ــدرامــا  وال املوسيقى 
ألــة  عــلــي  مــتــخــصــص  ــعــازف  ك  2015 ــام  ــع ال

والبيانو.  الساكسفون 
الناقور  العازف  متكن  اجلامعية  دراسته  أثناء 
مبعهد  والــبــلــوز  اجلـــاز  موسيقى  ــة  دراسـ مــن 
بني  ما  الــســودان  يف  االمريكي  أكادميك  يس 
األعوام 2013-2015. كما درس خال الفترة 

للمسلسات  الــتــصــويــريــة  املــوســيــقــى  أيــضــا 
من  األول  املــركــز  علي  وحصل  واملسرحيات 
كما  اخلــرطــوم.  يف  املــتــجــول  املــســرح  جماعة 
شارك أيضا يف العديد من مهرجانات اإلبداع 
مهرجان  مثل  املوسيقي  ومهرجانات  الطابي 
يف  الفرنسي  الــثــقــايف  بــاملــركــز  الــرابــع  اجلــاز 

اخلرطوم. السودانية  العاصمة 
ــازف حــســني الـــنـــاقـــور عــقــب  ــعـ عــمــل الـ
كــلــيــة  لـــلـــتـــدريـــس يف  مـــســـاعـــداً  ــرج  ــخـ ــتـ الـ
ــا بــجــامــعــة الـــســـودان  ــ ــدرام ــ ــقــي وال املــوســي
ــاذاً  لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا. كــمــا عــمــل أســت
املوسيقى  ــإدارة  وبـ السجانة  شــبــاب  مبــركــز 

 . اخلرطوم  يف  العسكرية 

ــي تــالــيــف الـــعـــديـــد مــن  ــ ــة إل ــافـ ــاالضـ بـ
ــدت  ــات املـــوســـيـــقـــيـــة الـــتـــي وجــ ــوعـ ــطـ ــقـ املـ
مؤسس  هو  الناقور  يعد  كبيراً،  إستحساناً 
كتم  مبحلية  الثقافية  ــر  وك مــون  ملجموعة 
ومؤلف  الــفــاشــر  امــاســي  فــرقــة  يف  وعــضــواً 
عضو  أيضاً  هو  املسرحيات.  من  مجموعة 
التراثية  للموسيقي  سودانيات  مجموعة  يف 
التراثية  املوسيقي  تعزف  التي  اخلرطوم  يف 

الصاالت. رقص  مبصاحبة 
دارفــــــــــــــور: حـــدثـــنـــا عــن  مــــــن  أصـــــــــــداء    
ــذي  ــعــزف ومــاهــو الــشــئ ال ــاتــك مــع ال بــداي

املوسيقى؟ عالم  إلي  للدخول  دفعك 
ــدت  ــي ول ــن ــور: أعــتــقــد جـــازمـــاً ان ــاقــ ــنــ الــ

طفولتي  منذ  عروقي  يف  جتــري  واملوسيقى 
ــراً من  ــي ــب ــدت دعــمــاً ك بـــدأت كــرســام ووجــ
نصحتني  وقــد  املوسيقى  لــدراســة  والــدتــي 
املوسيقى  بــدراســة  الــرســم  مــهــارة  بتطوير 
اصدقاء  مجموعة  يف  عضواً  كنت  ذلك  وقبل 
شجعني  وهذا  كتم  مبحلية  واملسرح  الطفولة 
خال  من  واملسرحيات  القصص  كتابة  علي 
ــي  ــد عــودت ــن ــة ع ــي ــوم ــي ــة مـــذكـــراتـــي ال ــاب ــت ك
ــي أيـــضـــاً لـــولـــوج عــالــم  ــن ــع ــمــنــزل. ومــادف ــل ل
السودانية  للموسيقى  حبي  هــو  املوسيقى 
ممتهناً  عازفاً  اصبح  ان  أُمنيتي  كانت  حيث 
الــذي  الوحيد  الــشــئ  هــي  النــهــا  للموسيقى 
وجــدت  ولكنني  االنــســان.  وجـــدان  يخاطب 
لم  النني  املوسيقى  دراسة  يف  كبيرة  معاناة 
املوسيقى  يــدرس  منطقتي  مــن  احـــداَ  اجــد 
العام  يف  الــدراســة  تــرك  يف  افكر  ماجعلني 
يــخــاطــبــنــي  شــخــص  اجـــد  لـــم  النــنــي  االول 
ويف  بيئتي   اومــن  بها  اتعامل  الــتــي  باللغة 
دراستي  الكمال  كثيراً  تشجعت  الثاني  العام 
الذي  الفراغ  الي دارفور مللئ  العودة  ثم  ومن 

املوسيقي. عالم  دخلت  ان  بعد  وجدته 
ــور: حــدثــنــا قــلــيــًا عن  ــ ــ أصـــــداء مـــن دارفـ

املوسيقية؟ مؤلفاتك 
يف  متخصصاً  عــازفــا  اصبحت  ان  بعد   
خال  من  املوسيقى  التأليف  بدأت  املوسيقى 
السودان  مناطق  إلي  بها  أقوم  التي  الزيارات 
املختلفة  ويف احدي زياراتي شاهدت  اوراق 
زاهــيــاً  لــونــاً  تشكل  تتساقط  وهــي  االشــجــار 
»تــســاقــط  مــقــطــوعــة  ــفــت  فــأل االرض  ــي  عــل
ألفت  وكذلك  الربيع«  فصل  الشجر يف  اوراق 
احدي  يف  الكرن  ايقاع  علي  قندالة  مقطوعة 
لي  وكــذلــك  الــنــوبــة.  جــبــال  ملنطقة  ــي  ــارات زي
باحثاً  ومازلت  املسرحى  التأليف  يف  جتارب 
بآلة  موسيقية  مــقــطــوعــات  ــاج  ــت إلن واســعــي 
استعراضية  فرقة  االن  ولــدي  الساكسفون 
من  مكنني  مــا  ــتــراث  ال مــجــال  يف  مصاحبة 
ــقــطــوعــات املــوســيــقــيــة.  انـــتـــاج عـــدد مـــن امل
لكنها  باإليقاعات  غنية  هي  دارفور  ومنطقة 

التوثيق.  عدم  بسبب  اندثرت 
كيف  إعتقادك،  يف  دارفــور:  مــن  أصــداء   
الدافورية؟ للموسيقى  بنجاح  التوثيق  ميكن 

الدارفورية  املوسيقى  إيقاعات  الناقور: 
دارفور  يف  موجود  وماهو  ومتنوعة  متفردة 
تستخدم  النها  احلديثة  املوسيقى  عن  يختلف 
املــنــظــومــة  تــعــطــي  فــهــي  بــحــتــة  اآلت شــعــبــيــة 
الشعبية  للموسيقى  احلقيقية  االيــقــاعــيــة 
والبخسة  القرع  باستخدام  احمللي  والتراث 
من  الــنــوع  لــهــذا  التوثيق  وميــكــن  والــفــنــدك. 
املــوســيــقــى بــالــبــحــث عــن الــنــاس املــهــتــمــون 
لكنهم  شعبيني  فنانني  االن  وهناك  بالتراث 
ملعرفة  اليهم  نصل  ان  فابد  معروفون.  غير 

دارفور. تراث  عن  املعريف  مخزونهم 
العزف  جتيد  آلة  كم  دارفور:  من  أصداء 

حتب؟ وأيهم  عليها 
الساكسفون  آلـــة  عــلــي  ــزف  اعـ ــاقــــور:  ــنــ الــ
والبيانو والناي ولكنني احب الساكسفون اكثر.

أصــــــداء مــــن دارفـــــــور: حــدثــنــا عــن الــفــن 
دارفور؟ فى  واملوسيقي 

تطور  هنالك  االن  ــور  دارف يف  الــنــاقــور: 
ــد  وق الـــســـودانـــيـــة  ــى  ــق ــوســي امل ــحــوظ يف  ــل م
ثقافية  مجموعات  عشرة  من  اكثر  تأسست 
بــاالمــان  مــســتــبــشــر  املــجــتــمــع  الن  ــراث  ــت ــل ل
تشكل  املجموعات  وهذه  والتنمية  والسام 
ــراث  ــت ال ــتــطــور يف  ال يــعــكــس  ــقــايف  ث حـــراك 
للجميع. مفتوحة  منتديات  هنالك  واصبحت 

أصــــــداء مــــن دارفــــــــور: مــاهــي الــتــحــديــات 
دارفور؟ يف  واملوسيقيني  الفنانني  تواجه  التي 

الفنانني  يواجه  الذي  التحدي  الــنــاقــور: 
ــني هـــوالـــدعـــم املـــــادي لــتــعــزيــز  ــي ــق ــوســي وامل
الدعم  هذا  يكون  أن  وميكن  الفنون  ورعاية 
هــؤالء  ليتمكن  الــتــرحــيــل  تــوفــيــر  خــال  مــن 
مختلف  يف  بانشطتهم  القيام  من  الفنانيني 

بدارفور. املناطق 
الــفــن  دور  مــاهــو  دارفــــــــور:  ــن  مــ أصـــــــداء 

السام؟ بناء  يف  واملوسيقى 
محددة  لغة  لها  ليس  املوسيقى  الناقور: 
كبير  دور  لها  واملوسيقى  اجلميع  لغة  فهي 
الوجدان  مخاطبة  خال  من  السام  بناء  يف 
الرسآلة  وتــوصــل  زاهــيــة  لــوحــة  تــرســم  فهي 
ان  للموسيقي  وميكن  كلمات.  بدون  املطلوبة 
خال  من  احلوار.وكذلك  عنه  ماعجز  تفعل 
مايساهم  احلرب  أثار  جتسيد  ميكن  الدراما 

الوطن.  أرض  الي  احملاربني  عودة  يف 
بتأليف  قــمــت  هــل  دارفــــــور:  مـــن  ــداء  ــ أصـ
لنشر  موسيقية  مقطوعات  او  مسرحيات 

السام؟ ثقافة 
مسرحية  بتأليف  قمت  نعم،  الــنــاقــور:   
محلية  يف  سرو  عني  منطقة  يف  “السام” 
مسرحية  وهــي  دارفـــور.  شمال  بــواليــة  كتم 
حتــكــي عــن أثـــار احلـــرب يف املــنــطــقــة وكــان 
بــالــلــهــجــات احملــلــيــة  املــســرحــيــة  ــوار يف  احلــ
السلمي  للتعايش  علي  أثــر  لها  كــان  والــتــي 
يف  تساهم  املساعي   هذه  مثل  املنطقة.  يف 
نعرف  نكن  لم  الننا  والتنمية  السام  حتقيق 

اجلهوية. وال  القبلية 
ــداء مـــن دارفــــــور: هــل ميــكــن الغــانــي  ــ أصـ
جمع  يف  تــســاهــم  ان  الـــدارفـــوريـــه  الـــتـــراث 

السلمي؟ التعايش  اجل  من  الناس 
ــا اذهــــب مـــع فــرقــتــي  ــدم الـــــنـــــاقـــــور: عــن
موسيقياً  حفًا  وأُقيم  السوق  الي  املوسيقية 
ــاً مــا يــدهــشــنــا الــتــجــاوب الـــذي جنــده  ــم دائ
يغنون  فــهــم  طبقاتهم  مبختلف  الــنــاس  مــن 

لبعضهم  حبهم  عــن  ويــعــبــرون  يــتــصــافــحــون 
السام  اصــوات  تسمع  ان  وميكن  البعض. 
ــذه الــتــجــمــعــات. املــوســيــقــى  ــال هــ ــن خــ مـ
ــاس واملــوســيــقــى الــتــي  ــن تــخــاطــب وجـــدان ال
لذلك  احمللية  والبيئة  التراث  تعكس  اقدمها 
العروض  خال  السام  بروح  الناس  يتفاعل 

نقدمها. التي 
مع  جتربتك  ماهي  دارفــــور:  مــن  أصـــداء 

؟ التراثية  األغاني 
استعراضية  فرقة  أسست  لقد  الناقور: 
خـــاصـــة بـــــاداء االغـــانـــي الـــتـــراثـــيـــة بــاســم 
يف  متخصص  غــيــر  أنــنــي  ورغـــم  »مــريــومــة« 
ادمج  ولكنني  التراثية  الدارفورية  املوسيقى 
املوسيقية.  اعمالي  يف  السودانية  املوسيقى 
ــي املــوســيــقــى  ــل ــز ع ــي ــرك ــت ــك يـــكـــون ال ــذلـ ولـ
ومن  احلديثة  املوسيقى  مــن  اكثر  التراثية 
املوسيقى  بني  باملزج  نقوم  املجموعة  خال 
ــتـــراث. وقـــد كــانــت  ــثــة ومــوســيــقــى الـ احلــدي
يف  ملسيرتي  حقيقية  اضافية  التراث  أغاني 

املوسيقى. مجال 
أصـــــــــــداء مــــــن دارفــــــــــــــور: كـــيـــف تــخــتــلــف 
عــن  ــا  ــه ــات الـــســـودانـــيـــة يف ســم املــوســيــقــى 

واألفريقية؟ الشرقية  املوسيقى 
ــوب مــعــني  ــلـ ــه اسـ ــل بــلــد لـ الـــــنـــــاقـــــور: كـ
نحن  فمثا  املوسيقية،  السالم  إلستخدام 
الــســلــم اخلــمــاســي   نــســتــخــدم  ــودان  ــسـ الـ يف 
املــوســيــقــي  الــســلــم  ــقــول ان هـــذا  ولــكــنــنــا الن
كل  بــه  نــعــزف  ولكننا  بــالــســودان  خــاص  هــو 
ندخل  أن  ميكننا  كما  السودانية.  االغــانــي 
دارفور  يف  موجودة  اصا  وهي  شرقية  نكهة 
العربية من تونس وبعض  الهجرات  من خال 
ــري بــغــرض الــتــجــارة  ــدول الــعــربــيــة األخــ ــ ال
بينهم  تــــزاوج  ــدث  حـ ــك  ذلـ ــد  ــع وب والـــرعـــي 
ــي متــازج  ال الــســودانــيــة ممــا أدي  والــقــبــائــل 
يف الــلــغــة واملــوســيــقــى. هــذا بــاالضــافــة الــي 
واملصرية  الشامية  اجلــالــيــات  وجــود  تاثير 
املوسيقى  بني  مزج  الي  ادي  ما  السودان  يف 

والسودانية.  الشرقية 
ــي وروحــــــي  ــ ــ ــدان ــ ــ ــاط وج ــ ــ ــب ــ ــ ولــــــي إرت
امكانياتي  تعكس  النها  باملوسيقىالشرقية 
كل  يف  عليها  اعــزف  التي  اآللــة  وامكانيات 

واحد.  السلم  الن  االعمال 
ــن دارفــــــــور: لــديــك جتــربــه يف  أصــــــداء مــ
ــور.  ــ املـــواهـــب يف دارف الــبــحــث عــن  بــرامــج 

املشاركة. هذه  حول  قليًا  حدثنا 
الناقور: نعم، بعد عودتي الي دارفور كانت 
يف  املوسيقي  لتعليم  مدرسة  أُسس  ان  امنيتي 
الناس.  بني  املوسيقى  ثقافة  ونشر  كتم  مدينة 
اي شــخــص يف  ان  ــور  ــ دارف ــروف يف  ــع امل مــن 
املــنــطــقــة يــحــاول دراســــة املــوســيــقــى يــواجــه 

واملجتمع.  األُسر  جانب  من  كثيرة  عقبات 
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مـــــقـــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــة

أص

حسين  الدارفوري،  الساكسيفون  عازف 
الموسيقي  يعزف  وهو  الناقور،  سعيد 
التابعة  الفيديو  وحدة  إستديوهات  داخل 
دارفور.  الفاشر شمال  لليوناميد في 
اليوناميد. المهدى،  محمد  تصوير 

اليوناميد. المهدى،  محمد  تصوير  ــور.  دارفـ مــن  أصــداء  مجلة  مــع  األول  حــواره  أثــنــاء  الــنــاقــور،  سعيد  حسين  ــدارفــوري،  ال الساكسيفون  عــازف    

فــقــد جنحت  ــات  ــحــدي ــت ال ــذه  هـ وبـــرغـــم 
ووجــدت  كتم  يف  املــدرســة  هــذه  تأسيس  يف 
وطالبة  طالباً   27 مبشاركة  القبول  الفكرة 
علي  الــعــزف  مثل  التخصصات  مختلف  يف 
وغيرها  البيانو  او  اوالساكسفون  العود  آلة 
كــمــا اسست  املــجــمــوعــة.  كــل  تــخــرجــت  ــد  وق
الزماء  مع  بالتعاون  كتم  يف  وكر  مون  فرقة 
عبد  وامني  اهلل  عبد  واالمني  اهلل  نصرعبد 
موسيقية  مجموعة  تكن  لــم  وهــي  الرحمن 
خيرية  مــجــمــوعــة  كــانــت  بــل  فــقــط  لــلــتــرفــيــة 
املجموعة  هذه  به  قامت  عمل  واول  طوعية. 
نستخدم  كــنــا  وقـــد  املــســتــشــفــي  نــظــافــة  هــو 
اإلجتماعية  االنــشــطــة  الغـــراض  املــوســيــقــى 
ــي جتــمــع الــنــاس مــع بــعــضــهــم الــبــعــض.  ــت ال
يف  الثقافية  االنشطة  لغياب  الشباب  وخاصة 
لتشجيع  املوسيقى  استخدمنا  وقد  املنطقة. 
من  املخدرات  تعاطي  عن  لاقاع  الشباب 

الشباب. واندية  االسواق  يف  حملة  خال 
ــن دارفـــــــــور: هــل الحــظــتــم اي  أصـــــــداء مــ
البرامج  هذه  بعد  الشباب  سلوك  يف  تغيير 

املخدرات؟ مكافحة  وحملة 
من  وقبول  إلتفاف  هناك  كان  الــنــاقــور: 
الفعآلة  مبشاركتهم  املبادرات  لهذه  املجتمع 
العمل  ــا  ــدأن ب وعــنــدمــا  االنــشــطــة.  هـــذه  يف 
كانت  لــذلــك  مجانية  الــفــعــالــيــات  هــذه  كــان 

وهي  الــشــبــاب.  مــن  عالية  مشاركة  هنالك 
الشباب  معرفة  لتعزيز  تهدف  انشطة  كانت 
يف  االنخراط  عن  واثنائهم  االمنية  بالقضايا 
تــكــون هذه  ان  وقــصــدنــا   . الــضــار  الــســلــوك 
يتواجد  التي  االماكن  يف  املساء  يف  البرامج  
باالمان  الناس  ليشعر  بكثافة  الشباب  فيها 
نتيجة  تــداعــيــات  اي  هــنــاك  تــكــون  لــن  وانــه 
هو  والــهــدف  احلــمــات.  هــذه  يف  ملشاركتهم 
الشباب  تــواجــه  الــتــي  بــاملــشــاكــل  ــراف  االعــت
الن  لها  جماعية  حلول  إيجاد  علي  والعمل 

دولة.  اي  مستقبل  هم  الشباب 
ــت فــكــرة  ــان أصـــــــداء مــــن دارفـــــــــور: هــل ك
هو  كتم  يف  للموسيقى  دراســي  فصل  اقامة 
انحاء  جميع  ليشمل  ميتد  ان  ميكن  مشروع 
املوسيقى  حول  الشباب  رؤي  لتغيير  دارفور 

اإلجتماعية؟ القضايا  ومخاطبة 
من  االساسي  الهدف  كان  نعم،  الــنــاقــور: 
مشروع  بداية  هو  للموسيقى  مدرسة  إقامة 
تلبية  وميــكــن  دارفـــور.  أنــحــاء  جميع  يشمل 
ــاجــات مــن خـــال هــذه  ــي ــعــديــد مــن اإلحــت ال
ــتــراث ونشر  ــال ب االهــتــمــام  مــنــهــا  ــع   املــشــاري
مجموعات  من  الناس  وسط  املوسيقى  ثقافة 
لدراسة  ذهبت  عندما  لذلك  ومثال  مختلفة. 
واحداً  طالباً  اجد  لم  اخلرطوم  يف  املوسيقى 
من كتم. وقد قابلت طالباً واحداً من الفاشر، 

اإلهتمام  ضعف  علي  واضــحــة  ــة  دآلل وهــذه 
االخرايضاً  والهدف  دارفــور.  يف  باملوسيقى 

املتنوع.  الدارفوري  للتراث  التوثيق  هو 
أصداء من دارفور: كيف ساهمت اليوناميد 
يف دعم أإلنشطة الثقافية والفنية يف دارفور؟

من  العديد  اليوناميد  نظمت  الــنــاقــور: 
املــهــرجــانــات املــوســيــقــيــة ومــعــارض الــصــور 
مبناسبة  تقيمها  الــتــي  االحــتــفــاالت  خــال 
املهرجانات  هذه  نُظمت  وقد  الدولية.  االيام 
ثقافية  مجموعات  مبشاركة  منسقة  بطريقة 
وسيلة  هــذه  دارفــور.  تــراث  تعكس  مختلفة 
مــهــمــة لــلــتــفــاعــل والـــتـــواصـــل مـــع املــجــتــمــع 
الفنية  املواهب  إستخدام  وكذلك  املضيف، 
رسائل  إليصال  والتقاليد  والعادات  احمللية 
حركة  املهرجانات  هذه  خلقت  وقد  السام. 
النازحني  معاناة  من  تخفف  وفنية  ثقافية 
ذلك  يف  مبا  املعسكرات،  يف  يعيشون  الذين 

احملليني..  واملوسيقيني  الفنانني 
لديك  هــل   ، خــتــامــاً دارفـــــور:  مـــن  أصــــداء 

دارفور؟ ألهل  خاصة  رسآلة 
أن  هي  دارفــور  الهــل  رسالتي  الــنــاقــور: 
مثمر  شٍئ  مامن  النه  بينهم.  فيما  يتسامحوا 
هو  التسامح  إن  الــصــراع.  خــال  مــن  يأتي 
جميع  يف  واالســتــقــرار  لنشرالسام  املفتاح 

دارفورِ.      أنحاء 
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