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كـــلـــمـــة الـــمـــحـــرر
يسرني تقدمي اإلصدارة اجلديدة ملجلتكم «أصداء
من دارف ــور» التي حتتوي على األخــبــار والتقارير
واملقابات ليس فقط عن اجلوانب املتميزة للحياة
يف دارفــور بل أيضاً عن جهود اليوناميد املتصلة
لتيسير استدامة السام يف االقليم.
يف مقال «بقايا متفجرات احلرب :تهديد كبير
للمدنيني يف دارفور» حتدث كاتبه صاح محمد عن
النزاع املسلح بني حركات التمرد والقوات املسلحة
السودانية بجانب النزاعات القبلية والتي خلفت
عدداً ضخماً من بقايا املتفجرات عبر سائر أنحاء
دارف ــور .وقــد أدت هــذه املخلفات اخلطيرة ،التي
تشمل القنابل غير املنفجرة ،إلى بتر أطراف وحتى
قتل مئات املدنيني.
تلقي القصة املــصــورة «كسر سقف الــزجــاج»
الضوء على كيفية متكن نساء دارفور من ولوج عالم
املشاريع املــدرة للدخل وإلــى الساحة السياسية.
تسلط هذه القصة الضوء على أربع نساء متكن من
أخذ دور املعيل يف أسرهن ليس ذلك فحسب بل إن
إحداهن تلعب دوراً بارزاً يف عمليات اتخاذ قرارات
تؤثر على النازحني يف منطقتها.

أما مجموعة الصور التي حتمل إسم «اليوناميد
تقوم بتيسير إيصال املساعدات اإلنسانية يف دارفور»
فإنها تبرز دعم البعثة للعمليات اإلنسانية يف دارفور
عبر تيسير إيصال املعونات يف األوق ــات املناسبة
للسكان املتأثرين بالنزاع .وقد متكنت اجلهات املقدمة
للمعونات اإلنسانية ،عبر املرافقة املسلحة من قبل
اليوناميد ،من إيصال املساعدات للمناطق التي حتدق
بها املخاطر واملناطق التي يدور فيها النزاع.
وأخيراً ويف قصة الغاف «تشكيات من دارفــور»
تقدم أصــداء من دارفــور مقابلة مع الفنانة سيدة
موسى آدم التي ألقت الضوء على فنها واملشهد
اخلاق يف دارفــور وعلى دور الفنانني احملليني يف
نشر ثقافة السام عبر اقليم دارفــور .مع مواصلة
أصداء من دارفور يف الصدور كمجلة إخبارية فإننا
نرحب بإفاداتكم عنها.
إلرسال تعليقاتكم عبر البريد اإلليكتروني يرجي كتابة
عبارة «رسائل لرئيس التحرير /أصداء من دارفور»
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يف سطر املوضوع وإرسالها بالبريد اإلليكتروني إلى:
unamid-publicinformation@un.org
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إصدار وحدة النشر
قسم االتصال واإلعالم  -اليوناميد
بريد الكتروني unamid-publicinformation@un.org
موقع الكتروني http//unamid.unmissions.org
التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في
هــذا المنشور ال تعني التعبير عــن أي رأي على
اإلطالق من جانب اليوناميد بشأن الحالة القانونية
ألي دولة ،إقليم ،مدينة أو منطقة ،أو سلطاتها ،او
بشأن تعيين حدودها أو تخومها.
ب ــاإلم ــك ــان اس ــت ــخ ــدام ال ــم ــواد الــــــواردة ف ــي هــذا
الــمــنــشــور بــحــريــة أو إعـ ــادة طــبــعــهــا ،شــريــطــة ذكــر
المنشور كمصدر.
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الفنانة الــدارفــوريــة الــســيــدة مــوســى آدم ،في
االســتــوديــو الــخــاص بــهــا فــي الــفــاشــر ،شــمــال
دارفور .تصوير أمين إسماعيل ،اليوناميد.

عضو في مجموعة ثقافية دارفورية أثناء أدائها في
معرض للصور والحرف اليدوية ينظمه قسم االتصاالت
واإلعالم التابع لليوناميد في مقر البعثة في الفاشر
بشمال دارفـــور .تصوير أمين إسماعيل ،اليوناميد.

جيريميا نيامين كنغنسلي
مامابوبولو (جنوب أفريقيا)
ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ
ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻷﻣﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﻛﺒﻴﺮ ﻭﺳﻄﺎﺀ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ

بينتو كيتا
(غينيا)
ﻧﺎﺋﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ
 -ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

اللواء فرانك موشيو كامانزي
(رواندا)
ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻘﻮﺓ

برسيال ماكوتوس
(زمبابوي)
ﻣﻔﻮﺿﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
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اليوناميد تُ نظم استعراﺽ عسكري لوداع الممﺜل الخاﺹ المشترﻙ

الممثل الخاص المشترك لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة المنتهية واليته ،مارتن اوهومويبهي ،مع
أفراد من المكون العسكري خالل مراسم وداعه التي أقيمت في مقر اليوناميد في الفاشر ،شمال دارفور.
تصوير محمد المهدي ،اليوناميد.
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يف يــوم  4يناير  ،2017نظمت اليوناميد
اســتــعــراض عسكري ل ــوداع املــثــل اخلــاص
املشترك لاحتاد اإلفريقي واألمم املتحدة،
وكــبــيــر وس ــط ــاء دارفــــــور ،الــســيــد مــارتــن
أوهــومــبــيــهــي .وك ــان الــســيــد أوهومبيهي،
الــنــيــجــيــري اجلــنــســيــة ،قــد عــني مــن قبل
األمني العام لأمم املتحدة ورئيس مفوضية
االحت ــاد اإلفريقي كممثل خــاص مشترك
لــدارفــور ورئيس لبعثة اليوناميد .شملت
مسؤولياته عمله كبيراً لوسطاء االحتــاد
اإلفريقي واألمم املتحدة.
وقد عمل السيد أوهومبيهي رئيساً للبعثة
يف دارفور ملدة  12شهراً.

أقيم االحتفال يف مقر قيادة البعثة بالفاشر
وحضره نائب املمثل اخلاص املشترك للشؤون
السياسية ،السيد كينغسلي مامابولو ،وكبار
قيادات البعثة من عسكريني وشرطيني ومدنيني.
ويف كلمته أمام هذا التجمع أعرب السيد
أوهومبيهي عن تقديره لكل أعضاء البعثة
لدعمهم وتفانيهم لوالية البعثة يف دارفور.
وذكــر السيد أوهومبيهي «ظل هذا الفريق
ملتزم إلــتــزامـاً مهنياً تــامـاً بكامل النزاهة
والــشــرف ،وملتزم بتوجهات األمم املتحدة
واالحتـــاد اإلفــريــقــي ،ومصمم على العمل
آلمال أهل دارفور وحتقيق حياة أفضل لهم».
يف حياته العملية التي امتدت ألكثر من

 30سنة بــوزارة اخلارجية النيجيرية عمل
السيد أوهومبيهي سفيراً لنيجيريا لدى
سويسرا وممثل مقيم لباده مبكتب األمم
املتحدة يف جنيف من بني أدوار أخرى.
وتقلد السيد أوهومبيهي أيضاً مناصب
أخــرى مــن ضمنها املمثل املقيم لنيجيريا
يف األمم املتحدة بنيويورك ،والقنصل العام
لنيجيريا يف أتانتا وســفــارات نيجيريا يف
أثيوبيا ويوغسافيا السابقة.
عمل السيد أوهومبيهي خــال الفترة
 2009 - 2008رئيساً (الرئيس الثالث) ملجلس
حقوق اإلنسان التابع لأمم املتحدة ورئيساً
للجمعية العامة ملنظمة امللكية الفكرية العاملية.
أصداء من دارفور
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في يوم  30سبتمبر  2016التقى نائب الممثل
الخاص المشترك لليوناميد للشؤون السياسية،
جيريمايا مامابولو ،بوالي غــرب دارف ــور ،فضل
المولي ،لمناقشة المسائل المتعلقة بالمزيد
مــن التنسيق والــتــعــاون بــيــن البعثة وسلطات
الوالية لدعم عملية السالم الجارية في المنطقة.
تصوير منتصر شرف الدين ،اليوناميد.

زارت نائبة الممثل الخاص المشترك باليوناميد لشؤون الحماية ،بينتو كيتا ،سرتوني،
َ
حوارا
شمال دارفــور ،فى الفترة من  31-29يناير  .2017خالل الزيارة ،أجرت السيدة كيتا
مع قادة مجتمع الرحل في منطقة بايا لمناقشة الوضع األمنى وإحتياجاتهم ومشاغلهم.
تصوير إمانويل إماسيلو ،اليوناميد.

فريق تقييم متكامل تابع لألمم المتحدة يزور سرتوني ،شمال دارفور
زار فريق تقييم متكامل تابع لــأمم املتحدة
بقيادة نائبة املم ّثل اخلاص املشترك باليوناميد
لشؤون احلماية ،الس ّيدة بينتو كيتا ،سرتوني،
شمال دارفــور ،خــال الفترة من  29إلــى 31
يناير  2017،إلجراء تقييم ميداني للوضع يف
موقع فريق اليوناميد وموقع جتمع النازحني
4
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املتاخم ونقطة مياه كوبي املجاورة.
ّ
موظفني تابعني
تأ ّلف فريق التقييم من
لليوناميد مــن قسم الــشــؤون املدنية وفسم
حماية املدنيني واإلتصال للشؤون اإلنسانية
وقــســم الــنــوع االجــتــمــاعــي(اجلــنــدر) وقــســم
الشؤون القانونية وقسم سيادة القانون وقسم

منسق
اإلتصال واإلعالم باإلضافة إلى نائب
ّ
ّ
وموظفني من
الــشــؤون اإلنسانية يف دارفــور
فريق األمم املتحدة القطري.
مت عقد اجتماعات مك ّثفة مع ّ
وقد ّ
موظفي
ّ
وموظفي الشؤون اإلنسانية
موقع فريق اليوناميد
الرحل بكوبى.
والنازحات وقادة النازحني وقادة
ّ

وأعرب النازحون عن تقديرهم لليوناميد
وال ــوك ــاالت اإلنــســان ـ ّيــة لــتــوفــيــرهــا احلــمــايــة
والعون اإلنساني للسكان خالل العام املاضى.
ويؤ ّمن حفظة السالم التابعون لليوناميد من
خالل تواجدهم احلماية للنازحني يف موقع
التجمع وذلــك عبر دوريــات قصيرة وطويلة
املـ ــدى مب ــا فــيــهــا دوريـــــات حلــمــايــة الــنــســاء
الــلــواتــي يقمن بأنشطة كــســب الــعــيــش على
غرار جمع احلطب والزراعة .باإلضافة إلى

ذلكّ ،
مت إنشاء أربعة مراكز مراقبة يف نقاط
اســتــراتــيــجــيــة داخ ــل مــوقــع جتــمــع الــنــازحــن
لتوفير مــجــاالت رؤيــة واضــحــة بعيدة املــدى
كــاشــفــة للمعسكر واملــنــاطــق امل ــج ــاورة .كما
وتس ّير شرطة اليوناميد دوريات داخل موقع
جتمع النازحني مبــا يف ذلــك دوري ــات راجلة
لضمان التفاعل األمثل مع السكان.
كــمــا ت ــواص ــل فــريــق الــتــقــيــيــم م ــع ق ــادة
املجتمع حــول احلــاجــة إلــى العمل مــع قسم

ال ــش ــؤون املــدنــيــة بــالــيــونــامــيــد ،لــلــمــعــاجلــة
الفورية للقضايا العالقة املتعلّقة بالصراع
والــتــى يُــحــتــمــل أن تــتــح ـ ّو ل إل ــى صــراعــات
خطيرة بني املجتمعات .باإلضافة إلى ذلك،
يعمل قسم الشؤون املدنية مع قــادة الــرأي
والفكر احملليني الذين لعبوا دور اً إيجابياً يف
إطار عدد من جهود املصاحلة بني النازحني
يف سرتوني ملساعدة اإلدارة األهــل ّــيــة على
أص
جلب األطراف إلى طاولة املفاوضات.
أصداء من دارفور
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قيادة اليوناميد تزور جنوب دارفور

اليوناميد تحتفل باليوم العالمي للراديو في شمال دارفور

في  9يناير  ،2017التقى وفد من اليوناميد برئاسة الممثل الخاص المشترك باإلنابة ،كينغسلي مامابولو ،مع والي جنوب دارفور ،آدم الفكي ،حيث
ناقش الطرفان قضايا متعلقة بالسالم واألمن والتنمية والتعاون بين البعثة والسلطات الوالئية في دعم عمليات السالم الجارية في المنطقة.
تصوير حامد عبد السالم ،اليوناميد.

 13فبراير هو اليوم العالمي للراديو .ولالحتفال بهذه المناسبة ،وزع قسم االتصال واإلعالم باليوناميد أجهزة راديو تعمل بالطاقة الشمسية لطالبات مدرسة
السالم  26األساسية للبنات في معسكر السالم للنازحين بالفاشر ،شمال دارفور .يظهر في الصورة أحد موظفي القسم بوحدة الراديو وهو يشرح كيفية
تشغيل الجهاز .تصوير أمين إسماعيل ،اليوناميد.

يف  9يناير  ،2016أجــرى املمثل اخلــاص
املــشــتــرك لــلــيــونــامــيــد بــاإلنــابــة كينغسلي
مامابولو زيــارة امت ّدت ليومني إلى جنوب
دارف ـ ــور وق ــد رافــقــتــه مــف ـ ّوضــة الــشــرطــة
بــالــبــعــثــة بــريــســيــا م ــاك ــوت ــوز بــاإلضــافــة
إل ــى مــســؤولــن آخــريــن رفــيــعــي املــســتــوى.
وقد قامت قيادة اليوناميد فور وصولها
بزيارة إلــى والــي الوالية آدم الفكي حيث
تبادل الطرفان اآلراء حول مختلف القضايا
املتعلّقة بالسالم واألمن والتنمية والتعاون
بني البعثة وسلطات الوالية يف إطــار دعم
نشاطات السالم واملصاحلات اجلارية يف
جنوب دارفور.
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وأعرب املم ّثل اخلاص املشترك باإلنابة
مامابولو يف حديثة إلى وسائل اإلعالم عقب
االجتماع ،عن تقديره جلهود سلطات الوالية
لناحية حتويل جنوب دارف ــور إلــى مجتمع
مستقر وسلمي واالنتقال من وضع ما بعد
النزاع إلى التنمية .وقــال يف هذا الصدد:
«بفضل االلتزام والرغبة للسير قدماً ،ميكن
أن تصبح والية جنوب دارفور مثاالً للسالم
حتتذي به جميع مجتمعات دارفور».
كــمــا الــتــقــى املــم ـ ّثــل اخل ــاص املشترك
باإلنابة مامابولو ووفــده ،وفداً من اململكة
املتّحدة وذلك يف مق ّر البعثة يف نياال حيث
ّ
مت ــت إحــاطــتــهــم يف مــا يــتــعـلّــق بنشاطات

اليوناميد بحسب تفويضها والوضع األمني
العام والتح ّديات وأوجه التعاون بني البعثة
وحكومة السودان.
باإلضافة إلى ذلك ،عقد الس ّيد مامابولو
ّ
موظفي اليوناميد وإدارة
اجتماعاً عاماً مع
القطاع حيث ش ّدد على أهم ّية التركيز على
أولو ّيات البعثة بحسب تفويضها.
ويف اليوم الثاني من الزيارة ،زار وفد
البعثة الــقــادم مــن املــقـ ّر الرئيسي محل ّية
كاس التي تبعد قرابة  80كيلومتراً شمال
غــرب نــيــاال حــيــث الــتــقــوا معتمد احملل ّية
مح ّمد يحيى هــارون وأمير كــاس واإلدارة
أص
األهل ّية ومم ّثلني عن النازحني.

يف  13فبراير  ،2017نظم قسم اإلعــام
واالتـــــصـــــال ب ــال ــي ــون ــام ــي ــد احـــتـــفـــاالً يف
مــدرســة الــســام  26األســاســيــة للبنات،
مبعسكر السالم للنازحني ،شمال دارفور،
وذلك مبناسبة اليوم العاملي للراديو.
حضر احلدث أكثر من  700طالبة مع
أسرهن باالضافة الــى املعلمات وأعضاء
بارزين يف مجلس التعليم مبعسكر السالم.
وتــضــمــن االحــتــفــال ع ــروض ــا ثقافية
وأغــانــي عن السالم ومسابقة حــول اليوم
العاملي للراديو واألنشطة املفوضة لليوناميد
يف دارفـــور .ومت تشجيع املــشــاركــات على

تقدمي ارائهن عن البرامج اإلذاعية للبعثة
التي تبث على محطات اذاعية محلية.
كــمــا مت تــوزيــع أجــهــزة راديـ ــو تعمل
بالطاقة الشمسية وحقائب مدرسية وكتب
والكرات الطائرة لطالبات املدرسة.
ويف مــخــاطــبــتــه لــلــحــضــور ،جــومــبــي
الــعــمــري جــومــبــي رئــيــس قــســم الــراديــو
باليوناميد ،سلط الضوء ،على أهمية اإلذاعة
كمنبر لتبادل املعلومات يف دارفور ،باألخص
يف أوقات النزاع ،ودعا إلى مشاركة أكبر من
اجلماهير واملجتمعات احمللية يف سياسات
العمل والتخطيط اخلاص بالبث اإلذاعي.

مــن جــانــبــهــا ،أعــربــت مــديــرة مــدرســة
ال ــس ــام  26األس ــاس ــي ــة لــلــبــنــات ،منى
عبداهلل ،عن امتنانها لليوناميد الختيار
املدرسة كمكان لهذا احلدث.
وطلب رئيس مجلس التعليم مبعسكر
السالم ،التجاني إسحاق ،من البعثة التخطيط
ألنشطة مماثلة ملدارس أخرى يف املنطقة.
يُحتفل باليوم العاملي للراديو يف جميع
أنــحــاء العالم للتذكير بــالــقــدرة الفريدة
التي يختض بها الراديو يف مالمسة حياة
الناس وجلبهم من مختلف املناطق النائية
أص
يف العالم الى منصة مشتركة.
أصداء من دارفور
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ً
ً
مفتوحا حول قرار مجلس األمن 1325
يوما
اليوناميد تنظم
بشأن المرأة السالم واألمن

ختام مؤتمرات الحوار والتشاور الداخلي في دارفور في محليتي
بيضة وكلبس بغرب دارفور

في  23يناير  ،2017نظمت وحدة إستشارية النوع (الجندر) باليوناميد ،فعاليات يوم مفتوح في الفاشر ،شمال دارفور ،لمناقشة التقدم المحرز بشأن تنفيذ قرار
مجلس األمن الدولي رقم  1325حول المرأة والسالم واألمن .حضر الحدث نحو  100إمرأة ،من واليات دارفور الخمس ،مثلن األوساط الحكومية واألكاديمية
ومنظمات المجتمع المدني واللجان الوالئية المعنية بالقرار .تصوير محمد المهدي ،اليوناميد.

ً
مؤتمرا خالل يومى  17و 18يناير  ،2017فى محلية بيضة بغرب دارفور .وتهدف هذه
نظمت ألية متابعة الحوار والتشاور الداخلى فى دارفور وسكرتارية اليوناميد
اإلجتماعات الى توطيد السالم من خالل تعزيز بناء الثقة والمصالحة بين سكان دارفور بصفة خاصة والسودان بصفة عامة .تصوير محمد أحمد على ،اليوناميد.

يف  23يناير  ،2017نظمت وحدة استشارية
الــنــوع االجــتــمــاعــي (اجل ــن ــدر) باليوناميد
بالتعاون مع جلــان واليــات دارفــور اخلمس
ووزارة الــشــؤون االجتماعية يوماً مفتوحاً
يف الفاشر ،شمال دارفــور ،ملناقشة التقدم
احملــرز يف قــرار مجلس األمــن رقــم 1325
بشأن املرأة السالم واألمن.
حضر احل ــدث قــرابــة  100مــن النساء
والرجال من واليات دارفــور اخلمس ممثلني
عن املجالس التشريعية الوالئية ومنظمات
املجتمع املدني املعنية باملرأة ونساء من أحزاب
سياسية وأكادميني واللجان الوالئية للقرار
 1325ووزيــرة الشؤون االجتماعية السيدة
فاطمة إبراهيم محمد وأعضاء من فريق األمم
املتحدة القطري وموظفني من اليوناميد.
أكدت السيدة مارغريت ماسندا سيمبي
رئيسة وحــدة النوع االجتماعي يف خطابها
للحضور على التزام البعثة باالستمرار يف
8
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مشاركة املرأة عبر احلوار املجتمعي للوصول
إلى توافق حول سبل عملية حلماية املرأة
والــفــتــيــات مــن العنف الــقــائــم على أســاس
النوع االجتماعي يف معسكرات النازحني
واملجتمعات األخرى يف دارفور.
ويف ه ــذا ال ــص ــدد ،أضــافــت الــســيــدة
مارغريتّ « :
مت القيام بعمل ها ّم يف دارفور
لــتــعــزيــز دور املـ ــرأة ومــشــاركــتــهــا يف بناء
السالم وصنع القرار».
إل ــى ذلـــك ،أوضــحــت الــســيــدة فاطمة
إبراهيم محمد وزيــرة الشؤون االجتماعية
أن احلكومة ستواصل دعمها
يف كلمتهاّ ،
لتنفيذ قرار مجلس األمن  1325متشياً مع
السياسة الوطنية للعام  2017لناحية متكني
امل ــرأة وخــطــة العمل الوطنية حــول تنفيذ
قرار مجلس األمن  1325التي ستنطلق يف
 8مارس  .2017وأضافت« :لدينا عدد من
املبادرات لتعزيز تنفيذ قرار مجلس األمن

 1325وخفض وفيات األمهات واألطفال».
وقــد أوصــى املــشــاركــون خــال النقاش
بإنشاء مجالس عليا لشؤون املــرأة والطفل
يف جميع واليات دارفور وبزيادة فرص تعليم
الفتيات .كما طلب املــشــاركــون مــن فريق
األمم املتحدة القطري تقدمي الدعم لواليات
دارفور وحكومات الواليات لناحية تنفيذ قرار
مجلس األمن  1325وبرامج متكني املرأة.
كما حــدد املــشــاركــون التحديات أمــام
تنفيذ قـــرار مــجــلــس األمـــن  1325ومــن
ضمنها غياب ميزانية مخصصة لتنفيذ
بنود القرار  1325يف جميع واليات درافور
وانعدام األمن وعدم إمكانية الوصول إلى
بعض املناطق لنشر بنود القرار ومشاركة
املــرأة احملــدودة يف مراكز صنع القرار يف
حكومات الواليات والوجود احملدود لفريق
األمم املــتــحــدة الــقــطــري واملــنــظــمــات غير
أص
احلكومية لدعم تنفيذ القرار .

اخــتــتــمــت آلــيــة مــتــابــعــة احلــــوار والــتــشــاور
الداخلي يف دارفــور و سكرتارية اليوناميد
مؤخراً مؤمترين يف محليتي بيضة وكلبس
يف غــرب دارفـــور .وخــرج املــؤمتــران ببعض
التوصيات منها توفير اخلدمات األساسية
وتعزيز اإلدارة األهلية وتنفيذ األنشطة مثل
تعبئة الناس لتعزيز ثقافة السالم.
حضر املؤمتر الذي عقد مبحلية بيضة
بغرب دارفــور يف الفترة من  18-17يناير
 2017نحو  127شخصا منهم مسؤولني
باإلدارة األهلية والنساء والشباب والنازحني
والرعاة واإلئمة والدعاة.
يف حديثه باملناسبة ،أوضح الس َّيد عثمان
أن مخرجات
يوسف معتمد محلية بيضة َّ
احلــــوار س ــوف تــســهــم يف حتــقــيــق الــســام
واالستقرار والتنمية يف دارفــور وكشف عن
خطط لتنظيم مؤمترات مماثلة يف اإلقليم
لتشجيع قادة املجتمعات احمللية لوضع حد
للعنف يف مختلف محلياتهم .

من جانبه أعــرب الدكتور طــارق إبراهيم
مدير مركز دراسات السالم والتنمية يف جامعة
اجلنينة عن تقديره للمجتمع الدولي ملساهمته
يف تعزيز الــســام واالســتــقــرار يف دارفـــور.
وقال «أدعو جميع املشاركني ملعاجلة األسباب
اجلذرية للصراع ووضــع حد ألزمــة دارفــور».
وأ َّكــد عزالدين خليل ممثل آلية متابعة
احل ــوار والتشار الداخلي يف دارف ــور على
أهــمــيــة اعــتــمــاد تــوحــيــد اجلــهــود مــن قبل
جميع األطـــراف لتعزيز مــبــادرات السالم
يف املجتمعات املختلفة .وذ َّكــر كذلك جميع
املشاركني بأهمية برنامج احلوار والتشاور
الداخلي يف دارفور املنصوص عليه بالفصل
السابع من وثيقة الدوحة للسالم يف دارفور.
وحث معتمد محلية كلبس الس ِّيد آدم بشر
املشاركني الستكشاف سبل تعزيز السالم
وضمان الوصول الى اخلدمات االجتماعية،
فضال عن التنمية .وقال «لبناء سودان جديد،
يجب علينا التشاور والتفاوض مع بعضنا

البعض ووضع خارطة طريق للسالم».
ـجــعــت الــس ـ ِّيــدة سعاد
مــن جــانــبــهــا ،شـ َّ
البرجو نائب رئيس آلية املتابعة يف املنطقة
جميع املشاركني لقبول التنوع االجتماعي
والثقايف وتقدمي التوصيات التي تعزز السالم
واالســتــقــرار .وأعــربــت كذلك عن تقديرها
لليوناميد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
ملساهماتهما يف أنشطة احلــوار والتشاور
الداخلي يف دارفور.
ُعــقِ ــد مــؤمتــر آخ ــر لــلــحــوار والــتــشــاور
الداخلي يف دارف ــور بنجاح يف الفترة من
 30-29يناير يف محلية كلبس بغرب دارفور
حضره نحو  150مشاركاً.
اجلدير بالذكر ،يجرى تنظيم مؤمترات
احلــوار والتشاور الداخلي يف دارفــور وفقاً
ألحــكــام وثيقة الــدوحــة للسالم يف دارفــور
بهدف توطيد السالم يف دارفور وتعزيز بناء
الثقة وتشجيع املصاحلات وكذلك توحيد
أص
شعب دارفور والسودان بشكل عام.
أصداء من دارفور
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اليوناميد تدعم تدريب ضباط القوات المسلحة السودانيه
حول حقوق وحماية األطفال

الحد األدني من المعايير الدولية لمعاملة السجناء محور ندوة
مشتركة بين حكومة السودان واليوناميد

ً
ضابطا من القوات المسلحة السودانية في
في  18يناير  ،2017أجرى قسم حماية الطفل باليوناميد دورة تدريبية حول حماية األطفال في مناطق النزاع لفائدة 49
الفاشر ،شمال دارفور .وركزت الدورة على  تعزيز قدرات و حساسية القوات المسلحة السودانية ازاء حقوق الطفل وحمايته .تصوير محمد المهدي ،اليوناميد.

رعى قسم سيادة القانون باليوناميد ،بالتعاون مع االدارة العامة للسجون واإلصالح السودانية ،ندوة مدتها يومين حول الحد األدني من المعايير الدولية
المطلوبة في السجون ناقشت ورشة العمل ،التي أقيمت في الخرطوم في  22و  23فبراير  ،2017وثيقة للسياسة العامة صممتها البعثة لإلسترشاد بها في
نظام السجون السودانية في المسائل المتعلقة بالتفتيش والتدريب .تصوير محمد الهادي ،اليوناميد.

كان تعزيز قدرات القوات املسلحة السودانية
واهتمامها بحقوق الطفل وحمايته موضوع
ورشة العمل التي نُ ِّظمت بدعم من اليوناميد
األسبوع املاضي يف الفاشر بشمال دارفور.
حضر الــورشــة التدريبية التي أجرتها
وح ــدة حماية الطفل باليوناميد نحو 49
ضباطاً بالقوات املسلحة السودانية يف 18
يناير  .2107كان الهدف من الورشة تعزيز
التعاون مع القوات املسلحة السودانية من أجل
حماية األطفال وقد شمل التدريب تفاصيل
حملة «ال لتجنيد األطفال  ..أحموا دارفور».
جــاء تنظيم الــورشــة يف اإلطــار األوســع
للبعثة لدعم وتوعية وبناء قــدرات الشركاء
اخلارجيني .وسيتم تنظيم ورش عمل تدريبية
مماثلة لضباط القوات املسلحة السودانية يف
دارفور خالل العام.
أكــد الس ِّيد بوبكر دينغ ،رئيس وحدة
حماية الطفل باليوناميد ،على أهمية أن
يعمل املشاركون على ضمان أقصى قدر من
احلماية لألطفال يف سياق عملهم.
ـأن جــهــوداَ كبيرة
وأف ــاد الس ِّيد دينغ بـ َّ
قد بُذلت يف دارفور منذ العام  2009إلنهاء
10
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جتنيد واســتــخــدام األطــفــال كجنود وأشــار
إلى عدم وجود حاالت يف السنوات الثالث
املاضية تُثبت استمرار جتنيد واستخدام
األطــفــال كجنود مــن قبل أط ــراف الــنــزاع.
وأضــاف بأ ّنه ينبغي على جميع األطــراف
اإلستمرار يف العمل مع اليوناميد  /األمم
املتحدة لتعزيز منع وضــمــان وقــف جتنيد
األطفال بشكل دائم يف دارفور.
وأشاد العقيد محمد املرتضى وهو ضابط
اتصال بالقوات املسلحة السودانية باليوناميد
أن
على تنظيمها الورشة التدريبية وأشار إلى َّ
مثل هذه املبادرات تعمل على تعزيز التعاون
بني اليوناميد والــقــوات املسلحة السودانية.
وأكــد العقيد على احلــاجــة إلــى مزيد
من التدريب للمساعدة يف معاجلة القضايا
ذات الــصــلــة بــالــســام وحــمــايــة األطــفــال.
من جانبه قــال الــرائــد محمود عباس
أن الــورشــة سلَّطت
وهــو أحــد املــشــاركــن َّ
الضوء على أهمية حقوق الطفل ،خصوصاً
ضرورة وقف جتنيد األطفال واستخدامهم
كجنود .وأضــاف بأ َّنه يعتزم نقل ما تعلمه
خالل التدريب الى جنوده.

وأشــار مشارك آخر هو الرائد عوض
اهلل سيد أحــمــد إلــى أن تعريف اجلندي
الطفل ال يقتصر على األطفال املقاتلني ولكن
يشمل أي شخص حتت سن  18عاماً يعمل
مع أي مجموعة مسلحة بأي صفة.
شــاركــت اليوناميد أط ــراف الــنــزاع يف
دارفــور يف العديد من املناسبات والتي كان
نتاجها وض ــع ســت خــطــط عــمــل وإص ــدار
تسعة أوامــر قيادية إلنهاء جتنيد األطفال
واســتــخــدامــهــم كــجــنــود ووق ــف االنــتــهــاكــات
األخرى مبا يف ذلك اختطاف وقتل األطفال
واالعتداء اجلنسي عليهم.
دعــمــت الــبــعــثــة حــمــلــة واس ــع ــة يف
دارفور بعنوان «حماية األطفال  /دعم
جهود اليوناميد ـــ ال عالقات جنسية
م ــع ال ــق ــاص ــري ــن» ك ــج ــزء م ــن اجلــهــود
الــعــاملــيــة الــتــي تــبــذلــهــا األمم املــتــحــدة
حلــمــايــة األطــفــال بــهــدف رف ــع مستوى
الوعي لدى قوات حفظ السالم التابعة
للبعثة بــشــأن االعــتــداء اجلــنــســي على
األطــفــال واســتــغــالــهــم ولــوضــع سياسة
أص
عدم التسامح بشأنه.

اخلرطوم :كان التنوير الذي ُقدم لكبار
ضــبــاط الــســجــون والــشــرطــة الــســودانــيــة
واخل ــاص بــاحلــدود الــدنــيــا مــن املعايير
الــتــشــغــيــلــيــة لـــأمم املــتــحــدة واخلــاصــة
بــإدارة السجون ،وتعرف أيضاً بقواعد
مــانــديــا ،مــحــور اً لــلــورشــة الــتــي ُعــقــدت
باخلرطوم مؤخر اً.
عــقــد اإلجــتــمــاع ال ــذي أمــتــد ليومني
والذي نظم بالشراكة بني اإلدارة العامة
للسجون واإلصالح واليوناميد يف يومي
 23-22فبراير .٢٠١٧
إنضم الفريق أبوعبيدة سليمان ،مدير
عــام الــســجــون واإلص ــاح (الــوســط) إلى
قــادة السجون والــشــرطــة بــاإلضــافــة إلى
موظفي قسم سيادة القانون باليوناميد.
ت ــداول املــشــاركــون الــوثــائــق اخلاصة
بــالــســيــاســات الــعــامــة وال ــت ــي تــســتــخــدم
كــمــوجــهــات لــنــظــام الــســجــون بــالــســودان
مــع الــتــركــيــز عــلــى الــتــفــتــيــش واملــعــايــيــر
التشغيلية املعيارية والتدريب.
أبــان الفريق أبوعبيدة سليمان بأن
ال ــس ــودان خــطــى خــطــوات واســعــة فيما

يختص بالتقيد باحلدود الدنيا للمعايير
التشغيلية املعيارية يف سجونه مع غياب
تــســجــيــل   إلنــتــهــاكــات خــطــيــرة حلــقــوق
اإلنسان منذ أمد بعيد.
وقال الفريق أبوعبيدة سليمان «لوال
ندرة املوارد التي تعيق التدريب ،لتخطى
السودان نظرائه (الدوليني)».
وقالت ماري أكومو ،كبير مستشاري

السجون باليوناميد «ستكون احلرب ضد
اجلرمية غير فعالة ما لم تكن السجون
آمــنــة ومــؤمــنــة وتــعــمــل مــن أج ــل إع ــادة
التأهيل بد الً عن القمع».
وأكدت اآلنسة أوكومو بأن مراعاة احلدود
الدنيا اخلاصة باألمم املتحدة أمر ال غنى عنه.
مت التخطيط لعقد سمنار بالفاشر يف
أص
مارس لتقنني وتبني الوثائق التي نوقشت.

أص
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مـــــــــــــــقـــــــــــــــابـــــــــــــــلـــــــــــــــة
مفوض شرطة اليوناميد بريسيال ماكاتوسي.
تصوير محمد المهدي ،يوناميد

“يعمل عنصر شرطة
البعثة عن كثب مع
الشرطة المحلية ويزيد
من جهود بناء القدرات
التي يمكن أن تسهم
في مشاركة
المرأة بفعالية”.

“الخدمة العامة أمر صعب بالنسبة لضابطة شرطة ”...
مقابلة مع بريسيال ماكاتوسي
في أول لقاء لها مع أصداء من دارفور ،تحدثت مفوضة شرطة اليوناميد،
بريسيال ماكاتوسي ،عن مسؤولياتها الشرطية ودورها في اليوناميد وعن
آرائها في المساواة الجندرية داخل المجتمعات الشرطية.
حاورها إيمانويل إيميسالو
تعتز مفوضة شرطة اليوناميد ،بريسيال
مــاكــاتــوســي ،بسجل شــرطــي نــاصــع امتد
لــثــاثــن عــام ـاً مــع متــيــز يف كــونــهــا كانت
12
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ضــمــن الــفــريــق الــشــرطــي ال ــذي خــدم يف
بــعــثــة األمم املــتــحــدة يف لــيــبــيــريــا الــعــام
 .2005التقت أصداء من دارفور بالسيدة

بريسيال ماكاتوسي ملناقشتها يف عمل
العنصر الشرطي مع أقرانها احملليني يف
دارفــور ،وآرئها يف الــتــوازن اجلندري يف

املجتمعات الشرطية والدور املميز الذي
تلعبه ضابطات الشرطة يف السودان.
أص ـ ــداء م ــن دار فـ ـ ــور :جــاء تعيينك يف
مارس  2016كمفوضة لشرطة اليوناميد
لــيــجــعــلــك ضــابــطــة الــشــرطــة (األن ــث ــى)
األعلى رتبة يف نظام األمم املتحدة .كيف
استخدمت هذا املوقع خلدمة الناس يف
دارفور وما هو دورك احلالي؟
مــا كــا تــو ســي :الرغبة يف اخلــدمــة هي
الــقــوة احملــركــة التي يستمدها املــرء من
الرضى النفسي الــذي يحصل عليه بعد
أن يعمل مــا يف وســعــه ملــســاعــدة الــنــاس
احملتاجني للتغلب على الظلم أو التدخل

يف حقوقهم اإلنــســانــيــة األســاســيــة .ويف
دارف ــور فــإن هــذا األمــر حقيقي ،خاصة
فيما يتعلق بتفويض الــيــونــامــيــد بشأن
حماية املدنيني .كثير اً ما تستمد الرغبة
يف الــعــمــل م ــن خــلــفــيــتــك ومـ ــن حــيــاتــك
وخبراتك العملية .اخلــدمــة العامة أمر
صعب بالنسبة لضابطة شــرطــة بسبب
اآلراء واملواقف السالبة يف مكان العمل.
أ ص ـ ـ ــداء مـ ــن دار ف ـ ـ ـ ــور :مــالــذي جعلك
تلتحقني باخلدمة الشرطية ،وهي مجال
يهيمن عليه الرجال؟
مـ ــاكـ ــاتـ ــوسـ ــي :لــعــلــه قــــدري رمبــــا .لم
أتخيل نفسي مطلقاً ضابطة شرطة .يف
احلقيقة كان والدي قد جلب لي استمارات
التقدمي من رئاسة الشرطة احمللية وقمت،
ببساطة ،بتعبئتها إرضــا ًء له .قام بعدها
بأخذ االستمارات للشرطة ثم جاء فريق
التجنيد يطرق بابنا .كان التدريب شاقاً.
أتذكر جيداً أنني كنت أذهب لنائب املفتش
أثــنــاء الــتــدريــب ألخــبــره بــأنــنــي أود تــرك
الــشــرطــة ألنــنــي كنت أعــانــي يف مواصلة
الــتــدريــب .أقنعني الــرجــل بــاالســتــمــرار.
وأنا سعيدة بأنني سمعت نصيحته ألنني
أصبحت أحب وظيفتي حباً كثيراً.
أصداء من دارفور :هال حدثتينا قلي ً
ال
عن آليات العمل الشرطي يف دارفور؟
م ــا ك ــا ت ــو س ــي :أن ــا أبــنــي عــلــى الــعــمــل
اجلــيــد الــذي أســســه مــن سبقوني .نحن
كــشــرطــة يــونــامــيــد نعمل بــاألســاس على
إعــادة تأسيس نظام شرطي يهدف إلى
توفير السالمة واألمــن للسكان احملليني
داخل نطاق منطقة مسؤولية البعثة وفقاً
لتفويضنا يف حماية السكان املدنيني.

كشرطة يوناميد نعمل مــع رصفائنا
احملليني ،وندربهم يف نواحي معينة مثل
الــشــرطــة املــجــتــمــعــيــة وح ــق ــوق اإلنــســان
والتحريات والنظام العام واإلدارة.
نــعــمــل بــشــكــل مــبــاشــر م ــع الــنــازحــن.
ونعمل مع الشرطة احمللية خللق الوعي يف
أوس ــاط أهــل دارف ــور بشأن دور الشرطة.
ننبه املجتمعات إلــى ضـــرورة اإلبـــاغ عن
كل األحــداث .إضافة إلى ذلك فإننا نخلق
مجموعات شرطة مجتمعية من املتطوعني
ملساعدة الــدوريــات الشرطية إضــافــة إلى
مساعدة النازحني على فهم ما يجري عندما
يكون هنالك انتهاكات ضدهم .فهم يساعدون
املدنيني املتأثرين يف الوصول للشرطة احمللية.
وعــلــى املــســتــوى االســتــراتــيــجــي فلقد
ساعدنا على خلق هياكل تضمن أفضل
املــمــارســات يف عمليات الشرطة احمللية
وتعميم ذلك يف كل دارفور .ويف هذا الصدد
ننسق أنشطتنا مع مدير التعاون الدولي يف
اخلرطوم وجنحنا يف إنشاء جلان تطوير
على املستويات القطاعية أسندت لها مهام
تخطيط طرق العمل الشرطي الكفء
أ صـ ـ ـ ـ ــداء م ـ ــن دارفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ::كــيــف متكن
العنصر الــشــرطــي بيوناميد مــن إدخــال
مبدأ احلساسية اجلندرية يف مؤسسات
الشرطة احمللية؟
ماكاتوسي :طورنا فكرة وحدة حماية
األس ــرة والطفل لتوفير بيئة متجاوبة.
يجب أن يكون هنالك صبر وتسامح من
قبل املجتمع لتمكيت النساء املتضررات
من اإلبالغ عن الضرر يف بيئة متجاوبة.
مبساعدة الشرطة املضيفة سنحت لنا
الفرصة ألخذ بعض الشرطيات احملليات
ملــلــتــقــيــات دولــيــة مــثــل الــرابــطــة الــدولــيــة
ملؤمتر الشرطيات يف برشلونة بأسبانيا
يف وقــت ســابــق مــن هــذه الــســنــة .سافرت
ثــاث ضــابــطــات شــرطــة ســودانــيــات معنا
وكانت جتربة جيدة لهن لرؤية الضابطات
األخريات يعملن يف بيئة محترفة .ونأمل
بصدق أن تشرك هؤالء الضابطات زمالئهن
يف هذه التجربة عند العودة إلى مراكزهن.
أص ـ ـ ــداء م ــن دارف ـ ـ ـ ــور :طــلــب الــنــازحــون
العائدون إلى قراهم يف فصل اخلريف مراكز
شرطة مجتمعية يف محلياتهم .هل لليوناميد
القدرة على تقدمي مثل هذا الدعم؟
ماكاتوسي :هذه إحدى أكبر اهتمامتنا.
أصداء من دارفور
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في يوم  27يونيو  2016دشنت مفوضة شرطة اليوناميد بريسيال ماكاتوسي روضة أطفال بنتها شبكة
شرطيات اليوناميد بمعسكر خور عمر للنازحين في شرق دارفور .تصوير عبدالرشيد ياكوبو ،اليوناميد.

نعمل اآلن مــع الشرطة املضيفة لتنفيذ
شرطة مجتمعية باملناطق األكثر استقباالً
للعائدين .محلية شطاية بشمال دارفــور
من ضمن املناطق التي حددناها والتي عاد
إليها الــنــاس قريباً .إذا جنحت التجربة
ستعمم الفكرة يف جميع أنحاء دارفور.
أص ــداء مــن دارفـ ــور :ماهي التحديات
ال ــت ــي ت ــواج ــه الــيــونــامــيــد يف مــســاعــدة
الشرطة احمللية يف دارفور؟
م ـ ــاك ـ ــات ـ ــوس ـ ــي :متــــول بـــرامـــج شــرطــة
اليوناميد عــن طريق مختلف املنظمات،
خاصة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي .عند
تأخر صرف األموال أحياناً يتساءل الناس
عن سبب ذلــك التأخير .هنالك حتديات
يف البنى التحتية تعيق املمارسات املطورة.
غير أن أثــر وجــودنــا يف دارفـــور سيكون
كــبــيــراً إذا حتققت بعض مشاريعنا مثل
سيادة حكم القانون الذي ننفذه بالتعاون
مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
أصـ ــداء م ــن دارفـ ـ ــور :مــا هــو رأيــك يف
جتنيد سيدات يف الشرطة احمللية؟
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مــا كــا تــو ســي :تكشف اإلحصائيات أن
اليوناميد كان لديها فقط  200ضابطة
شرطة عند بدء عملها .اآلن لدينا .625
وباملثل ظلننا نشجع النساء احملليات على
االنــخــراط يف الشرطة الــســودانــيــة ألننا
نشعر أن أكثر الناس تــأثــر اً بالنزاع هم
النساء واألطفال .بأخذ البعد الثقايف يف
احلسبان الحظنا أن التفاعل بني الرجال
والــنــســاء م ــح ــدود يف الـ ــسـ ــودان .تــوفــر
الشرطيات منصة لذلك.
أ صـ ــداء م ــن دار ف ـ ــور :هــل هنالك آلية
وضعتها اليوناميد لتعريف الناس ،خاصة
النساء ،بتفويض البعثة؟
م ــاك ــات ــوس ــي :تــقــوم جلــنــتــنــا اخلــاصــة
بسالمة املجتمع بتنوير املجتمعات احمللية
بــشــأن تــفــويــض الــيــونــامــيــد ،خــاصــة فيما
يتعلق بحماية املدنيني .التوقعات عالية
جداً من قبل املجتمعات احمللية ،خاصة يف
ظل األوضــاع االقتصادية احلالية .لديهم
احتياجات تتخطى كثيراً تفويض اليوناميد.
يعربون عن هذه االحتياجات أثناء مرور

الــدوريــات عليهم وخــال تفاعلنا معهم.
جنمع شواغلهم ونبثها للجهات األممية
املــنــاســبــة يف الــفــريــق الــقــطــري لتحديد
مــدى الــدعــم الــذي نقدمه .يقدم ضباط
الشرطة املنتدبون الكثير من اإلسهامات
عبر مشاريع إدرار الدخل للسكان احملليني
ويعززون بذلك الوعي الفردي واجلماعي
باملسؤولية االجتماعية.
أصداء من دارفور :ماذا قدمت شرطة
اليوناميد ،حتــت قيادتك ،لبناء قــدرات
النساء يف الشرطة السودانية بدارفور.
م ــاك ــات ــوس ــي :يــعــمــل عــنــصــر الــشــرطــة
بالبعثة بصورة لصيقة مع الشرطة احمللية
وتعزز جهودها يف بناء القدرات التي تعمل
على املشاركة الفاعلة للنساء .ساهمت
ضــابــطــات وم ــج ــن ــدات الــشــرطــة يف كل
الدورات التدريبية التي نظمتها اليوناميد.
شجعنا يف مختلف املنتديات واللقاءات على
جتنيد ونشر املجندات يف الشرطة احمللية.
ونظل متفاؤلون بأننا سنرى زيادة تدريجية
يف املساهمة النسوية مستقب ً
ال .ونعمل
كذلك على زيادة أعداد ضابطات الشرطة
يف العمق امليداني حيث أن وجودهن هناك
قليل مقارنة باملدن.
ومــهــمــا يــكــن األم ــر هــنــالــك حتــديــات.
فعلى سبيل املــثــال كثير اً مــا نخطر بأن
العمل يف الشرطة ليس مهنة أو خيار اً
بالنسبة ملعظم نساء دارفــور .لذلك فإن
واحـ ــد اً مــن مناهجنا هــو تنفيذ بــرامــج
تساعد على زيادة اهتمام النساء ورغبتهن
يف االلتحاق بالعمل الشرطي.
أ صـ ــداء م ــن دار ف ـ ــور :مــا الــذي فعلتيه
حتــديــد اً لتغيير موقف نساء دارف ــور يف
االلتحاق بالعمل الشرطي؟
م ــاك ــات ــوس ــي :ضــابــطــات شــرطــة األمم
املــتــحــدة يف دارفــــور هــن من ــاذج للمساواة
اجلندرية .هؤالء الضابطات منتشرات يف كل
املواقع امليدانية .قد يبدو هذا اإلجراء بسيطاً
ولكننا نعتقد أن رؤية الشرطيات يف احملليات
مــن شــأنــه أن يلهم الــنــســاء الــدارفــوريــات
أن يــقــتــديــن بــهــن .بــعــض أفــــراد شرطتنا
املسلحة نساء يحملن األسلحة ويعملن يف
املواقع االستراتيجية لتنفيذ أعمال حماية
املدنيني .النساء احملليات يشاهدنني أنا يف
موقع مفوضة الشرطة أعقد االجتماعات
واملشاورات مع نساء أخريات يتبوأن مواقع

قيادية أثناء زيــارات املواقع امليدانية .إنهن
يقتدين ويستلهمن من وجودنا ومن مواقعنا.
لشرطة اليوناميد اآلن قائدات ملواقع
ميدانية .يقمن بعمل جيد على األرض.
نحن نفاخر بأننا جزء من اجلهات التي
حتــدث التغيير املــطــلــوب .إضــافــة لذلك
لدينا شبكة نساء شرطة اليوناميد التي
ظلت تعمل بكل جد واجتهاد مع الشرطة
املجتمعية ويف داخل املجتمعات .يجب أن
رجال ونساء الشرطة مع بعضهم البعض
إلحداث التغيير يف املجتمعات.
أصداء من دارفور :ماهو دور ضابطات
شـــرطـــة األمم امل ــت ــح ــدة يف مــخــاطــبــة
االستغالل اجلنسي واالستجابة حلاالته؟
مــاكــاتــوســي :ميكن أن يتسبب اجلهل،
خاصة يف اجلــرائــم املتعلقة باجلنس ،يف
الكثير من املشاكل .قد تكون هنالك وصمة
العار وتصنيف الناس .لذلك فإننا نستخدم
ضابطات الشرطة يف توعية الناس بالتحرش
اجلنسي .تقوم الضابطات أيضاً بتوعية
املجتمع املضيف بــاإلجــراءات التي ينبغي
اتباعها يف اإلبــاغ عن التحرش اجلنسي
أو االســتــغــال اجلــنــســي .وظــلــت ه ــؤالء
الضابطات آداة أساسية يف نشر املعلومات
للناس األكثر تعرضاً للتحرش واالستغالل
اجلنسيني .نشعر أننا كنساء لدينا دور أكبر
لنلعبه يف عمل املناصرة ألن النساء لديهن
ثقة أكبر يف النساء مثلهن .نساعد من خالل
عمل املناصرة النساء احملليات يف اكتشاف
قدراتهن االستثمارية من خالل إشراكهن يف
مشاريع إدرار الدخل وإلكتشاف قدراتهن
التدريبية لتدريب بعضهن يعضاً ليتبوأن
مواقع قيادية على مستوى املجتمع.
يف اليوناميد اآلن عدد احلاالت املبلغ
عنها تكاد تكون صــفــر اً ونــود االحتفاظ
بهذا الوضع .يجب أال يكون هناك تسامح
مطلقاً مع االستغالل اجلنسي وفق سياسة
األمني العام لألمم املتحدة.
أ ص ــداء مــن دار فـ ــور :هل تنفذ شرطة
الــيــونــامــيــد حــمــات تــوعــيــة جــمــاهــيــريــة
لتنوير الرجال بشأن العنف القائم على
النوع وعن االستغالل اجلنسي؟
م ــا ك ــا ت ــو س ــي :أدخــلــت اليوناميد اآلن
رجــال يف شبكة الشرطيات .تطوع بعض
ضباط الشرطة ليصبحوا جــز ًء من هذه
املــجــمــوعــة ،وق ــد دفــعــهــم لــذلــك الــفــكــرة

في يوم  19فبراير  2017زارت مفوضة شرطة اليوناميد بريسيال ماكاتوسي مكجر بوسط دارفور حيث
قامت بتسليم مخبز لسكان معسكر النازحين بالمنطقة .تصوير كوني موروالي ،يوناميد.

الكلية لتمكني النساء ويرغبون يف إيقاف
االستغالل اجلنسي للنساء .ولدينا حتى
رجــال نستخدمهم كــنــمــاذج يف تدريبات
اجلــنــدر .أدركــنــا أنــنــا ال ميكننا إحــداث
أثــر كبير لو استمرينا فقط يف احلديث
لــلــنــســاء .إض ــاف ــة لــذلــك نــقــوم بــتــحــويــل
معلومات االستغالل لتمثيليات.
أصداء من دارفور :هل هنالك برنامج
شرطي إلرشاد النساء من ضحايا العنف
كــاالغــتــصــاب مــث ـ ً
ا؟ وإذا كــان البرنامج
موجود اً كيف تتم إدارته؟
مـ ــا كـ ــا تـ ــو سـ ــي :لــيــس لــديــنــا مــثــل هــذا
الــبــرنــامــج يف اليوناميد ألنــنــا يف الــعــادة
نوجه مثل هــذه الطلبات لــوحــدة حماية
الطفل التي توجه أو تنسق مع الشركاء
املعنيني يف الفريق القطري الذين يقدمون
اخل ــدم ــات يف ه ــذه اجل ــوان ــب كــاإلرشــاد
والدعم الطبي.
أ ص ــداء مــن دار ف ــور :ما هي نصيحتك
لضابطات الشرطة؟
م ــاك ــات ــوس ــي :أود أن أشــكــر ضابطات

شرطة البعثة للدور الذي يلعبنه .وأشجعهن
على فعل املــزيــد .يجب أن يعملن برغبة
ومحبة .تشكل ضابطات الشرطة غياباً
الفــتـاً يف الــقــيــادة ومــواقــع اتــخــاذ الــقــرار.
يجب أن يتغير الوضع ألن املجتمع يحتاج
النساء على كافة املستويات املهنية يف عالم
اليوم .ال تستسلمن مهما كانت التحديات.
وأود أن أشجع رصيفاتي ضابطات
الــشــرطــة الــســودانــيــة عــلــى الــعــمــل على
حتــررهــن ومنائهن وتــطــورهــن داخــل قوة
الشرطة بحيث نحصل يف نهاية املطاف،
ووفق مقررات التنمية املستدامة ،معدل
نسبي يتوافق مع النمو السكاني.
يقوم ضباط شرطة اليوناميد ،رجاالً
ونسا ًء ،بعمل عظيم .وأنــا على ثقة بأننا
سنبني قدرات الشرطة السودانية ونتطلع
للوقت الــذي تعود فيه املجتمعات احمللية
لقراها للعيش يف بيئة آمنة ومستقرة .يف
ذلــك الــوقــت نستطيع الــقــول بــأن شرطة
اليوناميد قد خدمت غرضها يف دارفــور
على الوجه األكمل.
أص
أصداء من دارفور
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وجـــــــــــــــــــــوه نــــســــائــــيــــة
المشاركون في االعـــداد :عبد الرشيد يعقوب ،ماتلدا مويو ،محمد المـــهدي ،سعيد سالم

تـــــحـــــطـــــــــــــــــــــــــــــيـــــم الــــــــســــــــقــــــــف الــــــــزجـــــــــــــــــاجــــــــي:

ﻗﺼﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻄﻮﺭ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﻌﻴﺶ

نساء دارفور يتجرأن علﻰ الدخول في سوق العمل والحياة السياسة
خال فترة الصراع يف اقليم دارفور بالسودان
والــذي دخــل عامه الــرابــع عشر ،صــار مصير
االزواج واألبـ ــاء واالبــنــاء إمــا االنــضــمــام إلى
املجموعات املسلحة أو أصــبــحــوا يف اعــداد
املوتى أو االختفاء با أثر أو الفرار من القرى
التي دمرتها احلــرب مع زوجاتهم واطفالهم،
مع فقدانهم ليس فقط ديارهم فحسب وامنا
القدرة على اعالة أسرهم.

قــبــل انـ ــدالع ال ــص ــراع ،شــكــل الــرجــال
الــغــالــبــيــة وس ــط مــعــيــلــي الــعــوائــل ،آخــذيــن
زمـــام امل ــب ــادرة يف امل ــج ــاالت االجــتــمــاعــيــة
واالق ــت ــص ــادي ــة والــســيــاســيــة .فــالــهــيــاكــل
االجتماعية القائمة خصصت للمرأة القيام
بأدوار الرعاية وأداء الواجبات املنزلية.
فقدان األرواح ونزوح الناجني من ويات
احل ــرب مــن أمــاكــنــهــم قــد أدى إل ــى متزيق

االسر وانهيار الهياكل االجتماعية وإحداث
حتول يف األدوار التقليدية للرجال والنساء
بصورة ال رجعة فيها.
يف ه ــذا الــعــدد مــن مجلة ألصـ ــداء من
دارفـ ــور ،سيكون التركيز على ثــاث نساء
تصدين لدور معيل األسرة وعلى إمرأة أخرى
لها مشاركة فعالة يف عمليات اتخاذ القرار
التي لها أثر على النازحني يف منطقتها.

ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻋﻠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻣﻴﺪ ﻹﻋﺎﻟﺔ ﺃﺳﺮﺗﻬﺎ

علوية التوم ،األم والزوجة ،هي إحدى النازحات مبعسكر
أبو شوك للنازحني بضواحي مدينة الفاشر بشمال دارفور.
يف الــوقــت احلــالــي ،متــثــل عــلــويــة الــتــي تبلغ مــن العمر
 37عاما املعيل الوحيد ألســرة تتكون من  10أفــراد ،مبن
فيهم الــزوج وثاثة أطفال وستة من األقرباء من أسرتها
املمتدة .تعمل السيدة علوية بعقد مؤقت بقسم إدارة املرافق
باليوناميد ،وهــو عمل تقوم به بعزة وكــرامــة لتوفر لقمة
العيش ألسرتها.
تقول علوية عن عملها« :احلــيــاة يف معسكرات النازحني
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صعبة .هذه الوظيفة غيرت حياة أسرتي املمتدة يف الوقت الذي
أصبح فيه زوجي ال يستطيع املخاطرة باخلروج إلى اخلاء بحثاً
عن العمل» .وتقول السيدة علوية ،قبل نزوحنا ،كان زوجي عبد
الكرمي علي يقوم باعالة االسرة من خال زراعة الذرة والدخن
والفول السوداني .ولكن ،مع استمرار الصراع يف دارفور ،لم يعد
زوجي قادراً على الزراعة إلعالة األسرة.
فــاخلــروج مــن املعسكر يشكل مــغــامــرة تــعــرضــه خلطر
االختطاف أو التجنيد للعمل القسري من قبل املليشيات
املسلحة أو حتى مواجهة األسوأ ،وهو املوت.

تقوم دار النعيم التي تقيم مبدينة اجلنينة بغرب دارفور بصناعة
وبيع العطور من منزلها العالة أطفالها التسعة وزوجها .فهي
تقوم بتصنيع خمسة لترات من العطور السائلة يف االسبوع ومن
خال األمــوال التي جتنيها أضحت قــادرة على اطعام أسرتها
وسد احتياجاتها.
وتقول دار النعيم أنها استطاعت من خال عائد املبيعات
من اعادة أثنني من أطفالها إلى املدرسة بعد تركهما للدراسة
بسبب عجزها عن دفع الرسوم.
وكــانــت دار الــنــعــيــم الــتــي تــبــلــغ مــن الــعــمــر أثــنــني واربــعــني
عــام ـاً قــد بــاشــرت نــشــاطــهــا الــتــجــاري يف يــنــايــر  2014بعد
مــشــاركــتــهــا يف أح ــد املــشــاريــع كثيفة الــعــمــالــة الــتــي نظمتها

منظمة الــهــال األحــمــر الــســودانــي بــرعــايــة مــن الــيــونــامــيــد.
تقول السيدة دار النعيم « :اكتسبت مهارات تصنيع العطور
وبعد التدريب شكلنا مجموعة وحصلنا على بعض املواد لنباشر
يف املمارسة العملية ملا تعلمناه» .ومع ذلك ،تقول دار النعيم،
الــنــازحــة ،أن التحديات التي تواجهها تتمثل يف نقص رأس
املال لشراء املواد وتوسيع حجم العمل .وقد ناشدت احلكومة
والشركاء على حد سواء بتقدمي الدعم املالي لسيدات االعمال
الشابات من أمثالها.
وأضــافــت وهــي حتــث النساء األخــريــات على التحول إلى
سيدات أعمال « :اشجع النساء على االنخراط يف هذه الدورات
ظروفهن االقتصادية».
يتمكن من حتسني
التدريبية حتى
ّ
ّ
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وجـــــــــــــــــــــوه نــــســــائــــيــــة
ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻴﺮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

ﻗﺼﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻌﺴﻜﺮ ﻧﻴﻢ ﻟﻠﻨﺎﺯﺣﻴﻦ

رغم التحديات الناجمة عن الصراع يف دارفــور ،تبدو مقبولة
مصطفي البالغة من العمر  38عاماً فخورة بعملها يف الدفاع
عن حقوق النازحات .فمقبولة التي جاءت من منطقة كليكلي
التي تقع على بعد حوالي  59كليو متراَ من مدينة الضعني بشرق
دارفور ،فهي أم لطفلني ونزحت من منطقتها يف مارس .2004
تقيم مقبولة ،وهي قابلة باملمارسة وموظفة بقسم رعاية
الصحة االجنــابــيــة يف وزارة الصحة بــواليــة شــرق دارف ــور،
مبعسكر نيم للنازحني حيث تعمل رئيسة للجنة املرأة.
تهجير العائات وإنهيار هياكل الدعم االجتماعي وغياب
التعليم وسط االطفال يف معسكرات النازحني وحاالت القلق
التي يعيشها أولئك املجبرين على أن يبدأوا حياة جديدة
بعيداً عن أماكنهم األصلية شكلت هموماً دفعت مبقبولة
على القيام مبــا تــقــوم بــه اآلن .وهــي تــشــرح عملها قائلة:

حاجة تيراب البالغة من العمر  47عاما ،أرملة تقوم
باعالة  13مــن األطــفــال ،مبــن فيهم بنات وأبــنــاء أخواتها
وأخوانها ووالدتها املسنة.
تقوم حاجة ببيع وجبات اللحم والفول واالكات السودانية
الشعبية مثل العصيدة والكسرة (وهي خبز رقيق يصنع من
عجني الــذرة) ،من بني أكات أخرى تتوفر يف كشك الطعام
الذي تديره يف مدينة نياال بوالية جنوب دارفور منذ أن قامت
بتأسيسه يف عام  2006مبساعدة من أحد رجــال األعمال
احملليني .فرت حاجة ،وهي يف االصل من قرية شنقل طوباية
بشمال دارف ــور ،مــع أختها أم احلسن وأسرتهما مــن هذه
18
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املنطقة إلى نياال ،عقب قصف جوي أدى إلى مقتل أخويهما.
وقد تويف زوج حاجة موتاً طبيعياً قبل بداية الصراع يف
دارفــور يف  ،2003حيث تركها مع بناتها االربــع ووالدتها
املسنة لتتولى رعايتهن.
وعقب وفــاة أختها أم احلسن ،التي كانت هي االخــرى
أرملة وأم لتسعة من األطفال ،تولت حاجة رعاية بنات وأبناء
أختها .تقول السيدة حاجة« :أكسب على األقل  300جنيهاً
وعلي التدبير يف هذا املبلغ لضمان تغطية
يف اليوم الواحد
ّ
الــرســوم املدرسية واالحتياجات املرتبطة برفاهية جميع
أفراد األسرة .األمر ليس سها ولكنه أفضل من ال شيء».

غياب املــســاواة بني اجلنسني من شأنه أن
يق ِّوض مشاركة املرأة يف املجاالت االجتماعية
والــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة وبــالــتــالــي يكون
هناك قصور يف االعتراف بأهمية دور املرأة
يف االقتصاد وكمعيل لأسرة.
يــقــول االمــــني ال ــع ــام لـ ــأمم املــتــحــدة،
انطونيو غوتيريس يف رسالته مبناسبة يوم
املــرأة العاملي لعام « : 2017عندما تشارك
املرأة مشاركة كاملة يف القوة العاملة ،فإن
مشاركتها تهيء فرصا ُ
وحتقّق منوا».
املساواة بني اجلنسني عنصر محوري يف
خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030اخلطة
العاملية التي اتفق عليها قادة جميع البلدان

«مشاركتي يف جلنة النازحات مكنتني من التعبير عن هموم
املرأة النازحة واملشاركة يف صنع القرار اجلماعي على كافة
مستويات احلياة العامة والسياسية».
قالت مقبولة ،قبل استقرارها يف معسكر نيم للنازحني
يف  ،2006أنها كانت عضوة يف كل من جلنة العودة الطوعية
واللجنة التنسيقية ملعسكرات الــنــازحــني بــواليــات دارفــور
اخلمس ،كما شاركت يف عملية صياغة وثيقة الدوحة للسام
يف دارفـــور حيث ع ـ ّبــرت عــن هــمــوم الــنــازحــات يف مختلف
اجللسات الرسمية وغير الرسمية.
ناشدت السيدة مقبولة حكومة السودان بتقدمي املساعدة
للنساء لتخفيف معاناتهن .وهــي ايضاً مشاركة يف عملية
احلوار والتشاور الداخلي يف دارفور حيث متثل صوت املرأة
النازحة يف شرق دارفور.

بغية الــتــصــدي للتحديات الــتــي نواجهها.
وأضـ ــاف األم ــني الــعــام يف رســالــتــه قــائ ـ ً
ا:
«زيادة نسبة النساء العامات يف املؤسسات
العامة يجعلها أكثر متثيا ،وينهض باالبتكار،
حسن عمليات اتخاذ القرار ،ويحقق فوائد
ويُ ِّ
للمجتمعات بأسرها».
يــدعــو الــهــدف  5مــن أهـ ــداف التنمية
املستدامة حتديدا إلى حتقيق املساواة بني
اجلنسني ومتكني جميع النساء والفتيات.
ومــن بــني االلــتــزامــات الــتــي يفرضها هدف
التنمية املستدامة  5على احلكومات:
• كــفــالــة مــشــاركــة املــــرأة مــشــاركــة كــامــلــة
وفعالة وتكافوء الفرص املتاحة لها للقيادة

على قــدم املــســاواة مــع الــرجــل على جميع
مستويات صنع القرار يف احلياة السياسية
واالقتصادية والعامة.
• القيام باصاحات لتخويل املــرأة حقوقاً
متساوية يف املـــوارد االقــتــصــاديــة ،وكذلك
امكانية احلصول على حق امللكية والتصرف
يف االراض ــي وغيرها مــن املمتلكات وعلى
اخلدمات املالية وامليراث واملوارد الطبيعية،
وفقاً للقوانني الوطنية.
• اعتماد وتعزيز سياسات سليمة وتشريعات
قــابــلــة لــانــفــاذ لــلــنــهــوض ب ــامل ــس ــاواة بني
اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات على
جميع املستويات.
أصداء من دارفور
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الذخائر غير المنفجرة:

تهديد كبير للمدنيين في دارفور

َّ
خلف النزاع المسلح الذي نشب بين حركات التمرد والقوات المسلحة السودانية
واالصراعات القبلية عددا كبيرا من الذخائر غير المنفجرة في السودان .وقد تسببت
هذه البقايا الخطيرة بما في ذلك القنابل غير المنفجرة والصواريخ والقذائف في
إصابة أو قتل مئات المدنيين.
بقلم :صالح محمد

تدمير آمن للذخائر غير المنفجرة التي اضطلع بها مكتب العمليات الميدانية التابع
لليوناميد في سيربا ،غرب دارفور .وقد تم التعرف على أكثر من  11000من الذخائر غير
المنفجرة وما يزيد على مليوني من األسلحة الصغيرة والذخائر في دارفور والتخلص
منها بأمان .مكتب التخلص من الذخائر غير المنفجرة ،اليوناميد.
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3

1

بلغت جملة حـــوادث مخلفات متفجرات
احلرب التي حدثت يف السنوات ال  12بني
عامي  2005و  2017حوالي  225حادثا يف
جميع أنحاء دارفــور أسفر عن مقتل 137
شخصا وإصابة  315آخرين بجروح .أصيب
العديد من األشخاص باإلعاقة مما أدى إلى
تأثير طويل األجل على حياتهم.
أشــارت الدراسة االتي أجراها مكتب
التخلص مــن الــذخــائــر الــتــابــع لليوناميد
يف  2012إلى أن معظم الضحايا هم من
شريحتي النساء واألطفال .خالل األنشطة
اخلارجية مثل الزراعة وجمع احلطب ورعي
املاشية قد جتذب هذه الدميوغرافية أجسام
غير عادية على األرض وهم يعتقدون أنها
قد تكون ذات قيمة .كما سلط املسح الضوء
22
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على الذخائر غير املنفجرة كتهديد كبير
للنازحني عند الــعــودة إلــى قراهم لزراعة
األرض خالل موسم األمطار.
بعيداً عن اإلحصاءات وبيانات الدراسة
فــإنــه م ــن املــهــم الــتــشــديــد عــلــى املــأســاة
اإلنسانية للذخائر غير املنفجرة .حيث
أصيب أبناء فضل سامي ( 62سنة) ،سليمان
 19سنة وموسى  15سنة بحروق يف حادثة
ذخائر غير املنفجرة وقعت مبليط ،شمال
دارفــور يف  .2006أصيب سبعة أشخاص
آخرين يف نفس احلــادث عندما كان يلعب
بعض الشباب ببقايا ذخائر غير منفجرة.
يف مثال آخــر ،عثر أحد الشاب الرعاة
يف اجلنينة بغرب دارفور على جسم معدني
أثناء رعيه حليوانات األسرة .أحضر الشاب

الكائن للمنزل الذي اتضح أنه قنبلة يدوية
حية ،بعدها قام شقيقه األكبر بسحب دبوس
الكائن الذي انفجر وقتل ثالثة أطفال.
قال السيد سامي «أثــرت احلرب على
جــمــيــع املــجــتــمــعــات يف دارفــــور ال سيما
الــرعــاة يف الصحراء»« .قتل العديد من
الناس يف حوادث الذخائر غير املنفجرة
ألنهم لم تكن لديهم معلومات كافية حول
خطر هذه الكائنات».
قال محمد آدم إبراهيم ،رئيس جمعية
املعاقني بشمال دارفور إن حوادث متفجرات
من مخلفات احلرب تشكل خطرا كبيرا على
السكان ال سيما النساء واألطــفــال .ووفقا
ملا ذكره السيد إبراهيم فإن هناك زيادة يف
عدد املعاقني يف دارفــور ال سيما األطفال.

قال السيد إبراهيم «هناك حاجة ماسة إلى
حمالت توعية عامة حلماية املجتمعات .كما
يجب عقد دورات تدريبية للمعلمني وقادة
املجتمعات ومسؤولي اإلدارة األهلية واألئمة
حول الذخائر غير املنفجرة».
وقال السيد إبراهيم« :أحث جميع الناس
يف دارفــور على عــدم ملس األشياء الغريبة
وإبالغ السلطات احمللية عن أي حادث».
يساهم مكتب التخلص من الذخائر يف
تفويض اليوناميد األساسي املتمثل يف حماية
املدنيني وتهيئة بيئة آمنة لليوناميد والوكاالت
اإلنسانية للعمل بفعالية .وواص ــل املكتب
التخفيف من مخاطر الذخائر غير املنفجرة
يف دارفور عبر إجراء أنشطة تشمل برامج
إزالة األلغام واملسوحات والتوعية مبخاطر

«أثرت الحرب على جميع
المجتمعات في دارفور ال
سيما الرعاة في الصحراء»
— فضل سليم.
األلغام ومساعدة الضحايا وإدارة األسلحة
والذخائر والتدريب.
أجرى مكتب التخلص من الذخائر منذ
عــام  2008عمليات تقييم عامة ألخطار
املتفجرات يف أكثر من  1000قرية غطت
مساحة بلغت  3870كلم مربع مبا يف ذلك
املناطق املشتبه بوجود إعادة تلوث .كما قام
املكتب بتقييم  23329كلم من الطرق .ولتنفيذ
هذا العمل مت حتديد أكثر من  11000قطعة

ن ــظ ــم مــكــتــب الــتــخــلــص مـ ــن ال ــذخ ــائ ــر
باليوناميد حملة توعية عن مخاطر الذخائر
غــيــر الــمــنــفــجــرة لــلــطــاب األيـــتـــام في
الضعين بشرق دارفــور .وقــد اشتملت
ـزء من مــبــادرات اليوناميد
المناسبة ،التي تعد جـ ً
المستمرة لرفع مستوى وعي المجتمعات المحلية
بــمــخــاطــر مــخــلــفــات مــتــفــجــرات ال ــح ــرب ،عــلــى أداء
تمثيليات درامية وأغاني بجانب توزيع مواد إعالمية
عن الموضوع .تصوير حسن إبراهيم ،يوناميد.

1

فـــــريـــــق مـــــن مـــكـــتـــب الـــتـــخـــلـــص مــن
الـــذخـــائـــر غــيــر الــمــنــفــجــرة بــالــيــونــامــيــد
يــقــوم بــاإلعــداد لتدمير آمــن لمخلفات
مــتــفــجــرات ح ــرب وجـــدت فــي فوربرنقا
بــــغــــرب دارفـــــــــــــور .صــــــــورة مـــــن الـــيـــونـــامـــيـــد.

2

3

تظهر فــي هــذه الــصــورة حــفــرة أحدثها
انفجار مخلفات حرب تم التخلص منها
بــنــجــاح بــمــهــاجــريــة فــي شـــرق دارفــــور.
تصوير منظمة مبادرة التنمية.
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4

«السالم بالنسبة للناس
ال يأتي إال بعد إزالة آخر
الذخائر غير المنفجرة»
— جيفري ماكموردو.
من الذخائر غير املنفجرة وأكثر من  2مليون
قطعة من األسلحة الصغيرة والذخائر مت
التخلص منها بأمان.
وقــال جيفري ماكمردو ،مدير برنامج
مكتب التخلص من الذخائر التابع لليوناميد:
«ينحصر عمل املكتب يف إنقاذ احلياة ـــــــ
حياة كــل مــن السكان املدنيني أو اجلهات
اإلنسانية الفاعلة التي تلبي احتياجاتهم».
وق ــال السيد مــكــمــردو« :يــتــم ذلــك من
خالل التفاعل والوقاية :نحن نزيل مخلفات
متفجرات احلرب ونساعد الضحايا ونقدِّم
التوعية مبخاطره هذه املتفجرات ال سيما
لألطفال الذين هم أكثر عرضة خلطرها».
وق ــد مت إحـ ــراز تــقــدم كبير يف توعية
املجتمع املضيف مبخاطر الــذخــائــر غير
املنفجرة نتيجة للشراكة التي متت مؤخراً
بــن مكتب التخلص مــن الذخائر وشرطة
اليوناميد التي تسير دوريات يومية يف جميع
أنحاء دارف ــور .من خــال دوري ــات التوعية
والتفاعل بلغ عــدد الذين وصلتهم شرطة
اليوناميد مبعسكرات النازحني يف الفترة ما
24
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بني  2016و  2017حوالي  11800شخص.
وكــان الهدف هو تخفيف مخاطر الذخائر
غير املنفجرة واألسلحة الصغيرة واألسلحة
اخلفيفة والذخائر غير املنفجرة.
وبــاملــثــل نـ َّ
ـظــمــت شــرطــة الــيــونــامــيــد
ب ــاالش ــت ــراك م ــع ف ــري ــق األمم املــتــحــدة
الــقــطــري ومكتب التخلص مــن الذخائر
ورش عمل تدريبية لــعــدد  357ضابطاً
م ــن الــشــرطــة ال ــس ــودان ــي ــة حـ ــول إدارة
مخاطر الذخائر غير املنفجرة واألسلحة
الصغيرة واألســلــحــة اخلفيفة والذخائر
غير املنفجرة .كما وزعــت مــواد إعالمية
وتثقيفية ومــواد اتصاالت على النازجني
وضباط الشرطة السودانيني.
من خــال أنشطتها يف مجال التوعية
مبــخــاطــر الــذخــائــر غــيــر املــنــفــجــرة ،تعمل
البعثة على توعية السكان احملليني حول
تهديدات الذخائر غير املنفجرة وتعزيز
السلوك اآلمن بشأن الذخائر غير املنفجرة.
ويف هذا الصدد ،أجري مكتب التخلص من
الذخائر تدريباً حول الذخائر غير املنفجرة
لعدد  100مدرساً يف جميع أنحاء دارفور
وزار املــدارس لتوعية األطفال مبخاطرها
من خالل املسرح املجتمعي وأشكال الفنون
األخــرى .حوالي مليون مدني  % 60منهم
أطفال متت توعيتهم مبخاطر املتفجرات
مــن خ ــال الــعــروض املــبــاشــرة .بالتعاون
مــع اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم

6
الــســودانــيــة مت أدراج الــتــوعــيــة مبخاطر
مــخــلــفــات مــتــفــجــرات احلــــرب يف املــنــهــج
الدراسي يف دارفور.
باإلضافة الــى محاولتها منع إصابات
تقدم اليوناميد خدمات
السكان يف دارفورَّ ،
الدعم النفسي واالجتماعي لضحايا الذخائر
غير املنفجرة يف املنطقة .تلعب اليوناميد
بالتعاون مع وزارة الصحة عبر املستشفيات
واملــراكــز الصحية احمللية دورا رئيسيا يف
إع ــادة تأهيل األشــخــاص االــذيــن تعرضوا
إلعاقة بسبب الذخائر غير املنفجرة .وهذا
يشمل مساعدتهم على معرفة حقوقهم.
وتدعم اليوناميد تدريب املدربني ودورات
التوعية التي تركز على اتفاقية األمم املتحدة
حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
من خالل مشاريعها لألثر السريع ،سهلت
اليوناميد تــدريــب أكــثــر مــن  100شخصاً
معاقا من مختلف فئات اإلعاقة مبا يف ذلك
الصم والبكم وضحايا حوادث الذخائر غير
املنفجرة مبن فيهم النساء الكتساب العديد
من املهارات املختلفة .يعمل مشروع إدرار
الدخل على دعم ضحايا حوادث الذخائر غير
املنفجرة واألشخاص ذوي اإلعاقة لتحسني
سبل كسب العيش لهم ورفاهيتهم .يركز
البرنامج على صنع معدات مثل الكراسي
املتحركة وعصي الكوع والذراع واليد وتوفير
مهارات يف اخلياطة والنجارة وأعمال املنشار
واخلياطة وأعمال احلدادة واللحام وصناعة

األغذية واحلرف اليدوية .أنتج املشاركون يف
املشروع أكثر من  40مقعدا متحركا و 100
قطعة من عصي الذراع والكوع استفاد منها
أكثر من  100شخصاً.
وتقدم خدمات األطــراف االصطناعية
َّ
وتــقــومي الــعــظــام لــأشــخــاص ذوي اإلعــاقــة
بالتعاون مع فرع نياال بجنوب دارفور التابع
للهيئة الــقــومــيــة لــأطــراف االصطناعية
وتــقــومي الــعــظــام .كــمــا مت تــقــدمي خــدمــات
العالج الطبيعي باالشتراك مع وزارة الصحة
عبر املستشفيات .و َّفر مكتب التخلص من
الذخائر  4جلسات تدريبية للعالج الطبيعي
مقدمة من دائرة األمم املتحدة لألعمال
منحة َّ
املتعلقة باأللغام عبر مراكز يف اخلرطوم
ونياال وكساال واجلنينة.
عدلت اليوناميد العديد من مرافق تخزين
األسلحة والــذخــائــر لتتماشي مــع تفويض
حماية املدنيني األبــريــاء من خــال حتسني
السيطرة على األسلحة الصغيرة واألسلحة
اخلفيفة يف دارفور .وقد هدف الدعم الذي
قدمه مكتب التخلص من الذخائر الى تعزيز
َّ
القدرة الطويلة وإستدامة الشركاء مبا يف
ذلك شرطة السودان ومفوضية نزع السالح
والتسريح وإعــادة اإلدمــاج واملركز االقومي
ملكافحة األلغام بالسودان.
يــواجــه مكتب التخلص مــن الــذخــائــر
كغيره من بقية أقسام اليوناميد واملنظمات
اإلنسانية ذات الصلة العديد من التحديات

«ينحصر عمل مكتب
التخلص من الذخائر في
إنقاذ الحياة ،حياة كل
من السكان المدنيين أو
الجهات اإلنسانية الفاعلة
التي تلبي احتياجاتهم»
 جيفري ماكموردو.يف تنفيذ عملياته يف دارفــور .قال جيفري
مــاكــمــردو ،مــديــر بــرنــامــج مكتب التخلص
من الذخائر «من التحديات الرئيسية التي
نواجهها هــي الــوصــول إلــى املــنــاطــق التي
تش ِّكل فيها الذخائر غير املنفجرة خطرا».
وأردف السيد مكمورد قائ ً
ال «البد من دعم
احلكومة ملكتب التخلص مــن الذخائر يف
تأمني هذا الوصول إلجراء املسح واإلزالة».
وأضـــــاف ســلــيــمــان نــيــامــويــا ،رئــيــس
عــمــلــيــات مــكــتــب الــتــخــلــص مــن الــذخــائــر
قائ ً
ال« :يستطيع املكتب نشر الفرق فقط
يف املناطق التي تسمح احلكومة بالوصول
إليها .ويتم ذلــك دائما بحراسة مسلحة
بسبب الوضع األمني السائد».
على الــرغــم مــن اجلــهــود املكثفة التي
تبذلها البعثة وشركاؤها املنفذون إال أن
حــوادث الذخائر غير املنفجرة تستمر يف
جميع أنحاء دارفــور .وقــال السيد نيامويا
«لألسف لم نر أي انخفاض كبير يف عدد
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قــذيــفــة صــاروخــيــة وجــــدت بــوســط دبــل
م ــرة بمساعدة الــســكــان المحليين لدى
اســتــقــبــالــهــم لــفــريــق الــتــوعــيــة بمخاطر
مخلفات الــحــرب .تصوير محمد مبارك
البدوي ،منظمة أصدقاء السالم والتنمية.
نــظــم مــكــتــب الــتــخــلــص مـــن الــذخــائــر
بــالــيــونــامــيــد بــالــتــعــاون م ــع مــنــظــمــة
جاسمار غير الحكومية المحلية حملة
تــوعــيــة ع ــن مــخــاطــر مــخــلــفــات الــحــرب
بــمــنــطــقــة ي ــاس ــي ــن ب ــشـــرق دارفــــــور.
تصوير محمد زكريا ،جاسمار.

احلوادث .وأردف قائ ً
ال «هذا ليس ألننا لم
نفعل ما فيه الكفاية ولكن ألن الصراع ال
يزال جاريا بني األطــراف املعنية .التحدي
اآلخــر هو خطر إعــادة تلوث املناطق التي
ســبــق تقييمها وإزالــتــهــا بسبب اســتــمــرار
األعمال العدائية املسلحة».
لوضع حد حلوادث الذخائر غير املنفجرة
وتقليل أثرها على السكان املدنيني يف دارفور،
البد من التوصل إلى اتفاق سالم شامل بني
أطراف النزاع .لكن احلقيقة املأساوية هي
ال تزال املجتمعات التي تكثر فيها مخلفات
متفجرات احلــرب تعيش مخاطر اإلصابة
واملوت حتى بعد إعالن السالم.
قال السيد مكمردو« :السالم بالنسبة
للناس ال يأتي إال بعد إزالة آخر مخلفات
متفجرات احلـــرب»« .ه ــذا هــو هدفنا -
األمن الكامل جلميع املجتمعات .أن تكون
دارفــور خالية من الذخائر غير املنفجرة
أص
وتعود الى سيرتها األولي».
أصداء من دارفور
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قـــــــــصـــــــــة مـــــــــصـــــــــورة

قـــــــــصـــــــــة مـــــــــصـــــــــورة

ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻣﻴﺪ ﺗﺴﻬﻞ ﺍﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ
وفقاً للتفويض األســاســي ،توفر اليوناميد الدعم للعمليات اإلنسانية
يف دارفــور وتعمل على تيسير تقدمي املساعدة يف الوقت املناسب
للسكان املتأثرين بالصراع.
ومن خال توفير اليوناميد للمرافقة املسلحة ،يصبح العاملون
يف املجال اإلنساني قادرون على تقدمي املساعدة للمناطق
املعرضة للخطر ويف بعض مناطق الصراع املستمر .يف
هــذا الشأن ،باملشاركة مع مكتب تنسيق الشؤون
اإلنــســانــيــة ،تعقد البعثة مــنــتــديــات للتنسيق
املــدنــي والعسكري شهرياً يف القطاعات
لتعزيز الترتيبات اللوجستية واألمنية
لــلــدعــم الـــذي تــقــدمــه الــيــونــامــيــد
لشركاء العمل اإلنساني.
تستمر البعثة أيــضـاً ،من
خال التنسيق املتقدم
وعــمــلــيــات جــمــع
امل ــع ــل ــوم ــات،
يف تعزيز
تـــقـــدمي
احل ــم ــاي ــة
مـــــــــن خــــــال
الــتــواجــد وتنظيم
ال ــدوري ــات يف مناطق
املـــدنـــيـــني ،خ ــص ــوصـ ـاً يف
معسكرات النازحني وما حولها
واألســــواق والــقــرى لــضــمــان األمــن
باملنطقة للحماية واألنشطة اإلنسانية.
خال الفترة من يوليو إلي ديسمبر ،2016
أجنــز قسم حماية املــدنــيــني  343طلب أصــول
دفــاع عسكري ومدني من شركاء العمل اإلنساني
ووفر مرافقة بلغت  837يوماً.
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مـــــقـــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــة

ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺳﻴﺪﺓ ﻣﻮﺳﻰ ﺁﺩﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺘﻮﺩﻳﻮ ﺍﻟﻔﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﺷﺮ ،ﺷﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ .ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻣﻴﺪ

ﺗــــــــﺸــــــــﻜــــــــﻴــــــــﻼﺕ ﻣـــــــــــــﻦ ﺩﺍﺭﻓـــــــــــــــــــــــــﻮﺭ:

مقابلة مع الفنانة سيدة موســــﻰ ﺁدم

في مقابلة مع أصداء من دارفور ،تحدثت الفنانة سيدة موسى آدم عن نشاطها الفني والمشهد االبداعي في
دارفور ودور الفنانين المحليين في نشر ثقافة السالم في مختلﻒ ارجاء االقليم.
حوار ﺁﻻء المياحي

يف هذه املقابلة مع الفنانة املشهورة سيدة موسى
آدم املولودة يف العام  1979مبدينة الفاشر بشمال
دارفور تعطي بحماس وصفاً للثقافة الدارفورية
من خال رسومها ذات األلوان الزاهية والنابضة
باحلياة .تزين الفنانة سيدة لوحاتها باشكال
28
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رمزية تعكس العادات والتقاليد املمتدة بجذروها
وس ــط معظم املجتمعات احملــلــيــة لــتــؤكــد دور
الــعــادات والتقاليد يف خلق حالة الــوحــدة بني
أهل دارفــور .وعــادة ما تصور الفنانة سيدة يف
اعمالها النساء الدارفوريات وهن يقفن بقامة

واحدة بجانب الرجال وهي تذكر من خال ذلك
املشاهد بأهمية التوزان بني اجلنسني يف بناء
مجتمع معايف تسوده الرحمة واملساواة.
حتمل سيدة آدم درجــة البكالوريوس يف
فن الرسم من كلية الفنون اجلميلة والتطبيقة

بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،مع التركيز
على االلــوان .يف الوقت احلاضر تتابع الفنانة
دراستها يف جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
للحصول على درجة املاجستير حول تطور فن
الرسم على اجلدار املعاصر يف السودان.
يف حديثها مع أصــداء من دارف ــور ،تتحدث
سيدة آدم عن طموحها الفني وآمالها ودور الفن
يف النهوض بعملية السام يف بيئات الصراع.
أصــداء من دارفــور :كنت متارسني فن الرسم
وتصميم الفساتني السودانية على مدى سنوات
عديدة .هل لك أن حتدثينا عن مشاريعك األخيرة؟
سـيــدة آدم :يف العام املاضي قمت بتنظيم
بعض ال ــورش التعليمية لأيتام حــول الرسم
واأللوان بالتنسيق مع جهات خيرية محلية مبدينة
اقمت خال الشهر
الفاشر .إضافة إلى ذلك ،فقد
ُ

املنصرم معرضاً للوحاتي بااللوان املائية يف املركز
الثقايف الفرنسي باخلرطوم .ويف احلقيقة ،فقد
جــرى بيع لوحاتي إلــى املدعويني من منتسبي
قمت بنحت لوحة
السلك الدبوملاسي .وكذلك
ُ
فنية حائطية بطلب من متحف السلطان علي
دينار.هذه اللوحة تصور استشهاد القائد رمضان
ب ّراء يف معركة سيلي الشهيرة التي وقعت يف العام
 1916يف عهد السلطان علي دينار بني القوات
البريطانية -املصرية وسلطنة دارفــور .و هذه
القطعة ضمن سلسلة من املنحوتات التي ساقوم
بانتاجها لصالح املتحف وهي جتسد اجلوانب
االجتماعية والدينية والثقافية والسياسية يف
عهد السلطان علي دينار .عاوة على ذلك ،فقد
شــاركــت ،خــال العامني املاضيني ،يف معارض
مشتركة نظمتها اليوناميد يف مقر رئاستها جنباً
إلى جنب مع فنانني محليني آخرين.
أصداء من دارفور :هل هناك تغيير يف اسلوب
الرسم والتصميم لديك مقارنة بلوحاتك املبكرة؟
سيدة آدم :نعم ،بالتأكيد .فقد كانت لوحاتي
االولى تتسم باالسلوب الطفولي .أما بعد دراستي
لفن الرسم وااللــوان دراسة رسمية فقد اضحى
انتاجي الفني أكثر نضجاً وعناصره افضل تأليفاً.
خــال السنوات االرب ــع املاضية ادخــلــت تغييرا
دراماتيكياً يف اسلوبي الفني من حيث تقنيات
التلوين واختيار املواضيع وميكن ماحظة ذلك
بوضوح من خال معرضي االخير يف اخلرطوم.
ٍ
وقد جاء هذا التغيير يف إطار منو قدراتي الفكرية
والثقافية .فقد اصبح يف استطاعتي اآلن فهم
املجتمع الــذي اعيش فيه بطريقة أفضل ،كما
اصبحت فرداً أكثر تأثيرا يف إطار مجتمعي.
ُ
أصداء من دارفور :هل تتلقني الدعم من جهة
لاستمرار يف انتاجك الفني؟
س ـيــدة آدم :ان الــدعــم الــذي اتلقاه ســواء
اك ــان مــن مــراكــز ثقافية أو أفـــراد يــكــون يف
صورة دعم معنوي أكثر من كونه دعم مالي.
وهذا الدعم يشكل دفعاً كبيراً نحو االستمرار
يف ابداعي الفني .ايضاً هناك الدعم الذي
يأتيني من زوار معارضي وشرائهم للوحاتي،
حيث يشكل ذلك تشجيعاً كبيراً.
أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء مـ ـ ـ ـ ــن دارف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور :هـــــل وص ــل ــت
إلـــــــى احملــــطــــة الــــتــــي كـ ــنـ ــت ت ــط ــم ــح ــني يف
الـ ــوصـ ــول الــيــهــا عــنــدمــا بـــــدأت مــســيــرتــك؟
سـيــدة آدم :يف الوقت احلاضر ،انــا فخورة
مبستوى عملي الفني وما حققته من جناح حتى
اآلن .وقد اصبح هذا النجاح يف حد ذاته دافعاً
لي لاستمرار يف نشاطي الفني.
أصـ ـ ــداء م ــن دارفـ ـ ـ ــور :مــا هــو الــشــيء الــذي
تريدين حتقيقه يف املستقبل القريب؟
سـيــدة آدم :اطمح أن أكــون سفيرة للسام
لكل العالم وليس فقط مجرد سفيرة سام الهل
دارفور أو السودان وذلك من خال حمل رسائل

فنية تشجع على التعايش السلمي بني الناس
مــن مختلف االعـ ــراق واألديـ ــان واجلنسيات.
وكذلك اريد استغال االموال التي اجنيها من
مبيعات لوحاتي يف مساعدة االطفال املتأثرين
باحلرب ،سواء أكان ذلك على مستوى دارفور
أو مناطق أخرى تعاني من اضطرابات مماثلة.
خــال قيامي بتنظيم ورش مجانية ألطفال
دارفــور ،اقــوم بتعليمهم فن الرسم واملوسيقى
إذ أن أنشطة من هذا القبيل من شأنها تعزيز
التعايش السلمي وتقوية األواصــر االجتماعية
بني االشخاص من مختلف االصول.
أص ـ ـ ــداء م ــن دارف ـ ـ ـ ــور :بــعــض الــنــاس ينظر
للمعاناة على أنها أم االبداع .هل تتفقني معهم؟
سيدة آدم :بالتأكيد .فاملعاناة حتفز لابداع.
البعض يعتقد أن الرفاهية املالية أمر ضروري
ألي فنان حتى يتمكن من مواصلة عمله/عملها
ولكنني أرى أن الكثير مــن الفنانني اجليدين
صــعــدوا مــن وســط ظــروف صعبة وهــذا االمــر
ينطبق على الفنانني يف دارفـ ــور ويف مناطق
أخرى من العالم .من ناحية أخرى ،انعدام املواد
االساسية املطلوبة النتاج اي عمل فني يدفع
بالفنان إلى االبتكار اليجاد وسائل بديلة .على
سبيل املثال ،فقد تعلمت كيفية ابتكار االلــوان
املائية اخلــاصــة بــي مــن خــال استخدام حلاء
االشجار ومختلف انــواع االزهــار مثل استخدام
الكركدي يف انتاج االصباغ الطبيعية ،حيث لم
استطيع احلصول على االلــوان املائية اجلاهزة
بسهولة يف االســواق احمللية .كذلك اقوم بانتاج
اللوحات الزيتية بطريقتي اخلاصة من خال
معاجلة االقمشة احمللية مبــواد معينة لتكون
شبيهة بااللواح الزيتية اجلاهزة .فهذه التقنيات
يف حد ذاتها متثل نوعاً من االبتكار الذي ميكنني
مــن االســتــمــرار يف انــتــاجــي الفني مــن الرسم
والنحت وتصميم االقمشة.
أص ــداء مــن دارفـ ــور :هل تعتقدين أن هناك
فنانني شباب اكثر يف دارفور اليوم مقارنة بعدد
الفنانني يف بداية الصراع يف االقليم؟
س ـيــدة آدم :نعم .فعدد الفنانني قــد ازداد
خال السنوات االخيرة .فاهل دارفور بطبيعتهم
مجبولني على حب مختلف انــواع الفنون وقد
تعلم الكثير من االطفال والشباب فن الرسم من
خال ورش العمل وهي من املمكن أن تكون نطقة
إنطاق جيدة لهم ليصبحوا فنانني محترفني.
الحظت أن هناك أقباالً كبيراً على ورش
وقد
ُ
العمل الفنية هذه يف دارفور .ولذلك ،هناك زيادة
طبيعية يف عدد الرسامني رغم غياب املؤسسات
الداعمة أو كليات الفن املتخصصة يف دارفور.
أصـ ـ ــداء م ــن دارفـ ـ ـ ــور :كــيــف بــامــكــان هــؤالء
الفنانني الشباب تطوير مهنتهم يف ظل الظروف
االقتصادية السائدة وانعدام الدعم الكايف؟
سـيــدة آدم :االمــر يتوقف على مــدى مثابرة
أصداء من دارفور
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 6مارس  ،2017الفنانة سيدة موسى آدم داخل ستوديو الفن الخاص بها بمدينة الفاشر ،شمال دارفــور .تصور الفنانة سيدة في اعمالها النساء الدارفوريات وهن
يقفن بقامة واحــدة بجانب الــرجــال ،وهــي تذكر من خــال تلك المشاهد بأهمية الــتــوزان بين الجنسين في بناء مجتمع معافي .تصوير أمين اسماعيل ،اليوناميد

وعزمية الفنانني كل من موقعه  ،على مدى ما
يقومون به من ممارسة عملية لتطوير مهاراتهم
وكذلك على مدى توفر املــواد املطلوبة لالنتاج
الفني أمامهم .نحن يف دارفور منر بتغيرات وبوضع
أقتصادي صعب ،وعليه ،فان على الفنانني ،مثلهم
مثل أفــراد املجتمع اآلخرين ،التكيف مع الواقع
والعمل بطريقة ايجابية حتى يتمكنوا من احداث
فرق نحو األفضل ،بــدالً من استخدام الظروف
ذريعة للتوقف عن العمل أو حتى احملاولة.
أص ـ ــداء م ــن دارف ـ ـ ــور :يف كثير مــن رسومك
عادة ما تعرضني صور الرجال والنساء على قدم
املساواة للتعبير عن أهمية مساهمة كال اجلنسني
يف النهوض باحلياة .هل تعتقدين أن النساء
الدارفوريات لديهن فرص متساوية يف املجاالت
الرئيسية من قبيل تبوء املناصب العليا واملشاركة
يف عملية السالم اجلارية؟
س ـيــدة آدم :يشكل الــرجــال والنساء ركائز
مهمة يف املجتمع الــدارفــوري .فنجاحهم يعني
ايضاً جناح مجتمعاتهم .يف املاضي ،كان عمل
النساء يف الريف منحصرا يف مجال احلقول،
زراع ًة وحصاداً ،وقضاء اجلزء املتبقي من السنة
يف البيت بال طموح .ولكن يف الوقت احلاضر،
اصبحت املرأة متعلمة يف الريف واملدينة على حد
سواء .فالناس هنا قد اصبحوا بشكل عام أكثر
وعياً بحقوق املرأة وبأهمية دورها يف املجتمع.
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وكان هذا نتيجة لتنظيم ورش العمل املخصصة
لرفع الوعي مبوضوع املرأة من قبل وكاالت االمم
املتحدة يف البالد ،فض ً
ال عن دعم املجتمع .وقد
ساعدت كل هذه اجلهود يف خلق فرص للمرأة
للمشاركة يف أنشطة تتراوح ما بني دعم السالم
وتنمية املجتمع ،عالوة على متكني بعض النساء
يف التوظيف يف مواقع هامة.
أص ـ ــداء م ــن دارفـ ـ ــور :هــل مبــقــدور الفنانني
الدارفوريني اقامة معارض يف اخلرطوم بسهولة
ويسر لغرض الوصول إلى جمهور أوسع؟
س ـي ــدة آدم :يحظى الــفــنــانــون الــدارفــوريــون
بترحيب كبير يف اخلرطوم بسبب ما يتمتعون به
من سمعة جيدة وســط الــدوائــر الفنية يف طول
البالد وعرضها .وقد اصبح احلال هكذا من فترة
طويلة وليست يف اآلونــة االخيرة فقط .ظروف
بعض الفنانني قــد حتــول دون سفرهم للخارج
واقامة معارض يف اخلرطوم .ومع ذلك ،ليس من
املستحيل اقامة هذه املعارض ،خصوصاً اذا عمل
الفنانون من خالل التعاون مع بعض اجلهات املهتمة
من قبيل املراكز الثقافية والفنية احمللية والدولية.
أصداء من دارفور :هناك لوحات فنية مناوئة
للحرب انتجها فنانون عظماء مثل لوحة الفنان
بابلو بيكاسو املشهورة ،غورنيكا ،حيث وصف فيها
املعاناه التي عاشها مواطنوه اثناء احلرب العاملية
الثانية وذلك لغرض متكني االجيال القادمة من

تذكر مآسي وويالت احلرب ونبذها .هل تعتقدين
من املمكن انتاج لوحات مماثلة باحجام كبيرة
من قبل بعض الفنانني الدارفوريني وعرضها يف
االماكن العامة وذلك لتشجيع وحث الدارفوريني
على نبذ احلرب واللجوء إلى حل نزاعاتهم سلمياً؟
سـ ـي ــدة آدم :نــعــم ،بــالــتــاكــيــد .بالنسبة لي
كرسامة ،بــدأت عملي بلوحات صغيرة وقمت
بعرضها من خالل معارض اقمتها يف سائر انحاء
الوالية ،اال انها لم تنجح يف جذب االنتباه .ثم
بدأت بعد ذلك يف انتاج لوحات جدارية كبيرة
ملخاطبة جمهور أوسع مبستويات تعليمية وثقافية
مختلفة .قمت مــن خــال هــذه القطع الفنية
بعرض مآسي الصراع واملتأثرين به يف دارفور.
وقد الحظت أن هذه االعمال الفنية قد جذبت
اهتمام الناس بشكل كبير .وهذا يعني أن لوحاتي
قد جنحت يف ايصال رسالة نبذ العنف واالنتقال
إلى السالم كبديل للحرب .يف املستقبل ،اطمح
يف انتاج اعمال نحت كبيرة وعرضها يف االماكن
العامة إلظهار آثار احلرب يف دارفور.
أصـ ــداء م ــن دارفـ ـ ــور :مــا هــي الرسالة التي
تودين تشاركها مع أهل دارفور؟
سـيــدة آدم :رسالتي جلميع أهل السودان-
هــنــاك اغنية ســودانــيــة تــقــول الــنــاس يف بلدي
يصنعون اجلمال -ادعو جميع اهلي يف السودان
إلى التحلي بالتسامح والفضيلة واجلمال.
أص

لوحة من انتاج الفنانة سيدة موسى آدم التي تجسد اعمالها الفنية
ادوار قوية للمرأة الدارفورية .تصوير أمين اسماعيل ،اليوناميد
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