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ـر
يُع ـدّ إش ـراك الب ــدو الرح ــل ف ــي عملي ــات وض ــع الحل ــول الدائم ــة وبن ــاء الس ــام ضروريً ــا .وف ــي حي ــن يُق ـ ّ
اتف ــاق جوب ــا للس ــام ب ـ ّ
ـرا بالن ـزاع ف ــي دارف ــور،
ـأن المجتمع ــات البدويّ ــة كان ــت م ــن بي ــن أكث ــر الجماع ــات تأ ث ّـ ً
ت ُظه ــر النتائ ــج المس ــتقاة م ــن الدراس ــات الثماني ــة الت ــي أج راه ــا صن ــدوق األم ــم الم ت ّح ــدة لبن ــاء الس ــام ف ــي
دارف ــور ف ــي عام ــي ّ 2020-2021
الرح ــل ال ي زال ــون مه ّم ش ــين لناحي ــة حصوله ــم عل ــى الخدم ــات
أن الب ــدو ّ
األساســيّة ومســتثنين مــن النظــام العرفــي لحيــازة األراضــي ،م ّم ــا يحــدّ مــن حقــوق ملك يّتهــم لألراضــي
صل
الزراعي ــة .ويؤث ــر هذا االس ــتبعاد بش ــك ٍل مباش ــر عل ــى تماس ــك المجتمع كم ــا وعلى ح ـ ّل الن زاع ــات والتو ّ
ف ــي نهاي ــة األم ــر لحل ــو ٍل دائم ــة.
ينــصّ اتفــاق جوبا للســام علــى إنشــاء مفوضيــة لتنمية قطــاع البدو
الرحــل والرعــاة ،تتمتع بصالحيــات واســعة النطاق تتض ّمــن توفير
ّ
التعليــم المســتهدف ونقــاط توزيــع الميــاه علــى طــول طــرق الهجرة
وخدمــات الطــب البيطــري المتنقلــة .واألهــم مــن ذلــكُ ،كلّفــت هــذه
اللجنة بضمان إشــراك المجتمعات البدوية بالشؤون العا ّمة وتمثيلهم
في جميع مســتويات الحكــم واإلدارة.
يُقدّم هذا التقرير الموجز االعتبارات األساس ـيّة التي يجب مراعاتها
إلشــراك المجتمعــات البدويّــة  ،1لمــا لهــذا اإلشــراك مــن قــدرةٍ على
صل لحلــو ٍل دائم ٍة للنزوح .ويُشـ ّكل
إنجــاح عمليّة بنــاء الســام والتو ّ
جز ًءا من سلســل ٍة مــن خمس تقاريــر موجــزة مواضيعيّة تقـدّم رؤى
ورســائل أساســيّة مســتقاة مــن الدراســات الثمانيــة حــول التحليــل
الخــاصّ بالحلــول الدائمــة وبنــاء الســام التــي أجراها صنــدوق بناء
الســام فــي مختلــف أنحــاء دارفور.

تغير في سبل المجتمعات
ّ
البدوية لكسب رزق
ّ
تعارض
الرحــل علــى أنّه فــي
ٍ
عــادة ً مــا يُنظــر إلى نمــط حيــاة البــدو ّ
مــع زراعــة المحاصيل وســبل كســب الــرزق الحضريــة ،عل ًمــا بأنّ
آن معًا إلى النشــاط
مصطلح “البدو ّ
الرحل” في الســودان يشــير في ٍ
ضــا إلــى الهويــة الثقافيّــة لهــذه المجموعــةّ .إل
االقتصــادي وإنّمــا أي ً
ّ
الرحل والسـ ّكان الريفييــن الحضريين علــى أنّهما
أن تعريــف البــدو ّ
علــى طرفــي نقيــض قــد أنتــج تبعــات نظريــة وعمليــة .واألهــم مــن
ذلــك ،أوجــد تباينًــا بيــن نمــط الحيــاة المتنقّــل ونظيــره الحضــري،
مق ّسـ ًما السـ ّكان بحســب انتمائهــم إلــى هــذا التصنيــف أو ذاك  .2ففي
واقــع األمــر ،يُنظــر إلــى األشــخاص المنتميــن لمجموع ٍة قبليــة على
ـتقروا.
أنّهــم “بــدو رحّل” حتــى وإن اسـ ّ

يتوجب على الجهات الفاعلة التي تضعالتدخالت المستهدفة «للنزاعات بين
الرحل» التنبّه ألوجه
المزارعين والبدو ّ
االعتماد المتبادل بين الرعي والزراعات
البعلية ،واتّباع نُ ُهج ّ
تعزز التكامل بين سبل
عيش المزارعين والرعاة والتعاون بينهم.
يتوجّب على البرامج المنّفذة في دارفورفي سياق ما بعد النزاع أن تراعي ظروف
النزاع ّ
وأل «تترك أحد خلف الركب» ،بما
ّ
لخطة أهداف
يتناسب مع المبدأ الرئيسي
التنمية المستدامة لعام  .2030ويتوجب على
الجهات الفاعلة أن تتنبّه لصعوبة المجتمعات
البدوية في الوصول إلى الخدمات األساسيّة،
بما في ذلك المياه وخدمات الطب البيطري
للماشية .ويتوجب أن تستهدف البرامج
المعنية بالتنمية وتعزيز القدرة على التكييف
المجتمعات البدوية التي يُشكل إهمالها
وتهميشها بعضًا من األسباب الجذرية للنزاع.

أعد هذا التقرير:
ّ
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متغيرة وتهميش
الرحل :مصادر رزق
ّ
البدو ّ

وتُظهر النتائج فهم المجتمعات الزراعيــة الحضرية التقليدية المحدود
الرحــل وما
لوضــع الرعــاة ،إذ لديهــم صــورة نمطيــة ع ّمــن هم البــدو ّ
هــي نواياهــم .فعلــى ســبيل المثــال ،أشــار المســتجيبون إلــى البــدو
الرحــل علــى أنّهــم “وافــدون جــدد” شــغلوا أرض النازحيــن داخليًــا
ّ
والعائديــن مــن النــزوح الداخلــي مــن دون وجــه حـ ّ
ـق  ،3فــي حيــن
أفــادوا فــي الوقــت عينــه ّ
الرحــل ينتقلون مــع ماشــيتهم وال
أن “البــدو ّ
يبغــون امتــاك األرض أو يحتاجونهــا” .ولكن وبحســب ما ذكــر قائدٌ
الرحــل زراعــة األرضّ ،إل
قبلــي في جبــل مون ،يبغــى بعض البــدو ّ
أنّهــم يواجهــون تحدّيــات كبيــرة بســبب نظــام حيــازة األرض الحالــي
(الحواكيــر) القائــم علــى الملكيــة الجماعيــة القبليــة لــأرض والــذي
يســتثنيهم مــن ملكيّــة األرض الزراعيــة .وعلــى هــذا الصعيــد ،قــال:
“نحــن نُعا َمــل بإجحــاف” ،مضيفًــا ّ
أن المنظمــات الدوليــة “ال تعيــر
اهتما ًمــا لهــذه المســألة”.4
الرحل بعيــن االعتبــار أو يُعمل
ـادرا مــا تؤخذ وجهــات نظر البــدو ّ
ونـ ً
على تضمينهــا ،م ّما يســاهم في تعزيــز التهميش الــذي يتعرضون له.
وأظهرت دراســة من العام ّ 2020
أن “إشــراك الرعــاة المحدود ليس
مشــكلة مستشــرية فــي إدارات الحكومــة فحســب بــل أيضًا فــي قطاع
التنميــة الــذي غــضّ الطــرف عــن أوجــه ضعــف الرعــاة والتحدّيــات
ضــا ّ
أن “منظمــات غيــر
التــي يواجهونهــا”  .5واســتنتجت الدراســة أي ً
حكوميّــة ووكاالت تابعــة لألمــم المتّحــدة عـدّة لــم تُشــرك الرعــاة فــي
تدخالتهــا ،الســيما منهــم الذين يمارســون التنقّــل لمســافا ٍ
ت طويلة” .6
لذلــك مــن األساسـ ّي تحســين الفهــم بالمشــاكل الفريــدة التــي يواجههــا
الرحــل ووجهات نظرهم حــول الحلــول .وإذ ث ّمة أبحـ ٌ
ـاث كثيرة
البــدو ّ
الرحــل فــي دارفــور تر ّكــز علــى ســبل كســب الــرزق
عــن البــدو ّ
واســتراتيجيات االنتــاج والنزاعــات مــع المزارعين ،أجــرى معظمها
مركــز فينشــتاين الدولــي عبــر فري ـ ٍق مؤلّــف مــن خبــراء ســودانيين
7
ودوليين.
وتُظهــر نتائــج االســتبيانات ّ
الرحل لكســب الــرزق في
أن ســبل البــدو ّ
حالــة تغيّر إذ أفــاد  39%منهم أنّهــم يعتمدون علــى الزراعة كمصدر
دخلهــم األساسـ ّي  8فــي حيــن أفــاد  58%منهــم أنّهــم يعتمــدون علــى
الزراعــة وتربية المواشــي كمصــدر رزقهــم الرئيســي والثانوي.
وهــذا يُشــير إلــى ّ
اســتقرت أو اعتمــدت
أن الكثيــر مــن األســر قــد
ّ
التحــول فــي مصــدر كســب
نمــط حيــاةٍ شــبه بــدوي .ويُظهــر هــذا
ّ
الرحــل وحاجتهــم للحصــول علــى
ُّــر احتياجــات البــدو ّ
الــرزق تغي َ
أرض زراعيّــة وحقــوق ملكيّــةّ .إل ّ
أن نظــام الحواكيــر ال يمنحهــم
ٍ
هــذه الحقــوق وبالتالــي فالنظــر فــي ضمانهــا هــو أساســ ّي لعمليّــة
ـروري أن تراعــي
صــل لحلــو ٍل دائمــة .مــن الضـ
بنــاء الســام والتو ّ
ّ
الجهــات الفاعلــة تغيّــر مصــادر كســب الــرزق للبــدو واعتمادهــم
بصــورة أكبــر علــى زراعــة المحاصيــل ويتوجــب أي ً
ضــا استشــارة
المجتمعــات البدوية والخبــراء المواضعييــن لفهم احتياجاتها بشــك ٍل
أفضــل وضمــان تقديــم دعـ ٍـم مالئــم.

الرحل
يتبع البدو ّ
لماذا ّ
ٍ
عيش
بشكل متزايد سبل
ٍ
شبه حضرية؟
ـش ال تتوافــر فيه مقو ّمــات االســتمرار للكثير
بات الرعي أســلوب عيـ ٍ
الرحل
ـدو
ـ
الب
ـتراتيجيات
ـ
اس
ـي
ـ
ف
ّر
ي
التغ
ـذا
ـ
وه
الرحــل.
ّ
من أُســر البــدو ّ
لكســب الــرزق هــو نتــاج أحــدا ٍ
ث تعــود إلــى ســنين ســابقة ،إذ يُظهــر
البحــث ّ
أن الجفــاف الــذي ضــرب البــاد بيــن عامـ ّي  1982و1984
وأزمــات حــادّة أخــرى طالــت الماشــية قد دفعــت بالكثيــر مــن الرعاة
إلى االســتقرار وزراعة المحاصيل .9وقد خســر الكثير منهم الماشــية
التــي اعتمــدوا عليهــا كمصــدر رزق بســبب األمــراض والتدهــور
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البيئي.
الرحــل.
ـرع انــدالع النــزاع فــي عــام  2003مــن توطيــن البــدو ّ
وسـ ّ
فنتيج ـةً لقطــع طــرق هجــرة الماشــية وانعــدام األمــن ،اختــار الكثيــر
منهــم البقــاء فــي مناطــق اعتبروهــا آمنــة واعتمــدوا علــى الترحــال
11
لمســافا ٍ
ت قصيــرة ومتوســطة.
وتُبيّــن النتائج ّ
الرحل يتعرضون للســرقة وإلحــاق األضرار
أن البــدو ّ
ي فئا ٍ
ت سـ ّكانية أخرى .واليــزال الرعاة
أ
ـن
ـ
م
بكثير
بممتلكاتهــم أكثر
ّ
يتعرضــون لمخاطر أمنية كبيرة بســبب انتشــار األســلحة فــي مناطق
وأخيرا ،تُظهــر النتائج ّ
الرحل
عدّة وســرقة ماشــيتهم.
أن بعض البــدو ّ
ً
يريــدون االســتقرار ّ
ألن الترحــال المســتمر يصعّــب حصولهــم علــى
الرعاية الصحيّــة والتعليــم ألوالدهم.
البدو أكثر عرضة للمخاطر األمنية
اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ
ّ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ ّ
ﻧﺴﺐ اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ّ
ﻧﺴﺐ اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ُأﻟﺤﻘﺖ اﻷﺿﺮار ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﺮﻗﺔ( ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ

داﺧﻠﻴﺎ
اﻟﻨﺎزﺣﻮن
ً

40%
41%

ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ
38%
43%

اﻟﺮﺣﻞ
اﻟﺒﺪو ّ

47%
61%

الرحل وقطــاع الرعي بشــك ٍل كبيــر في الناتــج المحلي
ويســاهم البــدو ّ
اإلجمالــي فــي الســودان وصادراتهــا .ولذلــك يتوجــب دعــم حصــول
الرعــاة علــى حــق ملكيــة المراعــي والميــاه علــى قــدم المســاواة مع
المجتمعــات الزراعيــة .وإذ تــرزح ســبل عيــش المجتمعــات البدويــة
دورا
تحت وطــأة ضغــوطٍ كبيــرة ،يمكــن إلدارات المراعي أن تلعــب ً
أساسـيًا في إعــادة إحيــاء الرعي عبــر توفيــر المياه وخدمــات الطب
البيطــري علــى طــول طــرق الهجــرة وفــي المراعــي .12ويُعــد إحالل
األمــن وســيادة القانــون أساسـيًا للمجتمعــات البدويــة كمــا هــي الحــال
للمجتمعــات الزراعيــة الحضرية.

2

متغيرة وتهميش
الرحل :مصادر رزق
ّ
البدو ّ

الرحل
صعوبة حصول البدو ّ
األساسية
على الخدمات
ّ
تُظهــر نتائــج االســتبيانات ّ
الرحــل إمكانية وصــو ٍل للخدمات
أن للبــدو ّ
األساس ـيّة أق ـ ّل بكثيــر مــن الفئــات الســكانية األخــرى .وعنــد النظــر
إلــى مؤشــر أهــداف التنميــة المســتدامة المرتبــط بالصحــة وبالتحديــد
بنســبة الــوالدات التــي تتـ ّم تحت إشــراف عامـ ٍل طبــي ،نجد ّ
أن نســبة
 5%فقــط مــن الــوالدات فــي المجتمعــات البدويــة قــد جــرت تحــت
رعايــة عامــل طبـ ّي فــي مقابــل  13%مــن الــوالدات فــي المجتمعات
الحضريــة .وعنــد الســؤال حــول العوائــق التــي تعتــرض الحصــول
الرحل
علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة ،ذكــر  40%من أُســر البــدو ّ
بعــد المســافات كمعـ ّـو ٍق أساسـ ّي.
ـرا
أ ّمــا المرافــق الصحيّــة فهــي نــو ٌ
ع آخــر مــن الخدمــات يصعــب كثيـ ً
الرحــل الوصــول إليهــا ،ففــي حيــن يمــارس  21%مــن
علــى البــدو ّ
الســكان غيــر النازحيــن التغــوط فــي العــراء ،تصــل هــذه النســبة إلى
 85%عنــد البــدو .وتنتــج عــن هــذه الممارســة مشــكلة رئيســيّة إذ
تتف ّشــى األمــراض علــى غرار اإلســهال بســبب شـ ّح الميــاه والمرافق
الصحية وتشـ ّكل السبب الرئيســي لوفيات األطفال دون سن الخامسة.
ـرا ،تُظهــر النتائــج حــول التعليــم ّ
أن نســبة االلتحــاق بالمدرســة
وأخيـ ً
هــي أقـ ّل بكثير عند األطفــال البدو ،إذ نســبة  17%مــن الفتيان و9%
مــن الفتيات بعمــر التعليــم االبتدائــي ( 6إلى  13ســنة) فقــط ملتحقون
بالمدرســة فــي مقابــل  59%مــن الفتيــان و 57%مــن الفتيــات مــن
المجتمعــات غيــر النازحــة.
أقل بكثير من أقرانهم
نسب التحاق األطفال البدو بالمدرسة
ّ
غير النازحين
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺮ  6و 13ﺳﻨﺔ اﻟﻔﺘﻴﺎت
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺮ  6و 13ﺳﻨﺔ اﻟﻔﺘﻴﺎن

داﺧﻠﻴﺎ
اﻟﻨﺎزﺣﻮن
ً

49%
50%

ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ
57%
59%

اﻟﺮﺣﻞ
اﻟﺒﺪو ّ
9%

17%

للبدو قدرة وصول أقل للخدمات األساسية على غرار الصحة

ي أحــد
تتعهــد خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  2030بـ”عــدم تــرك أ ّ
ضــا
خلــف الركــب” ،مــا يمثّــل وعـدًا بالقضــاء علــى الفقــر ،وإنّمــا أي ً
علــى أوجــه عــدم المســاواة واإلقصــاء .وإذ واجهــت المجتمعــات
البدويــة التهميش باســتمرار ،يتوجب على الجهــات الفاعلة أن تعير
المزيــد مــن االهتمام لصعوبــة وصول المجتمعــات البدويــة للخدمات
األساسـيّة ،بمــا فــي ذلــك الميــاه وخدمــات الطــب البيطري للماشــية.
يتو ّجــب علــى البرامــج المنّفــذة فــي دارفور فــي ســياق ما بعــد النزاع
أن تراعــي ظــروف النــزاع .وإذ للمجتمعــات البدويــة إمكانية وصو ٍل
للخدمــات األساسـيّة على غــرار المرافق الصحيّــة والتعليــم والرعاية
الصحيّــة أقــل بكثير من الفئات الســكانية األخــرىّ ،
فإن انعــدام التنمية
االجتماعيّــة واالقتصاديّــة لهــذه الفئــة هــو مصــدر شــكوى أساسـ ّي.13
ويتوجــب أن تســتهدف البرامــج المعنيــة بالتنميــة وتعزيــز القــدرة
علــى التكييــف المجتمعــات البدويــة التــي يشــكل إهمالهــا وتهميشــها
ضــا مــن األســباب الجذريــة للنزاع.
بع ً

الرحل:
المزارعون والبدو ّ
شبكات من االعتماد
ٌ
المتبادل
ضــا عالقــات اجتماعيّــة إيجابيّــة بيــن المجتمعــات
تُظهــر النتائــج أي ً
الزراعيّة والرعوية ،وتُشــير إلى عالقــات اقتصاديّة واعتمــا ٍد متبادل
بينهــا بصــور ٍة تفيــد الطرفيــنّ .إل ّ
أن هذه العالقــات قد تداعت بســبب
النزاع.
ويُنظــر إلــى النــزاع بيــن المزارعيــن والرعــاة علــى أنّــه مشــكلةٌ
ـتمرة
أساسـيّةٌ ،فتربيــة الماشــية والزراعــة همــا فــي حالــة تنافـ ٍ
ـس مسـ ّ

ـر منهــا علــى المصــادر الشــحيحة والســيما فــي خضـ ّم التغيير
وال مفـ ّ
المناخــي الــذي يفاقــم هــذه األزمــةّ .إل ّ
أن هــذه الرؤيــة هــي تبســيطية
للوضــع وال تأخــذ بعيــن االعتبــار التاريــخ المديــد للتعــاون والتكامــل
بيــن هذيــن المجتمعيــن .14وعلــى الرغــم مــن ّ
أن التكامــل بينهــا فــي
دارفــور قــد تقلّــصّ ،15إل ّ
أن شــبكات االعتمــاد المتبــادل التقليديّة بين
دورا فــي إيجاد
هاتيــن الفئتين مــن مســتخدمي األرض ال تــزال تلعب ً
تماســكٍ اجتماعـ ّي وبنــاء الســام.

يتوجــب علــى الجهــات الفاعلــة التــي تضــع التدخــات المســتهدفة
الرحــل” التنبّه ألوجــه االعتماد
“للنزاعــات بيــن المزارعين والبــدو ّ
صــل إلــى
المتبــادل بيــن الرعــي والزراعــات البعليــة .وإذا ت ـ ّم التو ّ
فهـ ٍـم أكبــر للترابــط الوثيــق بيــن الرعــي وزراعــة المحاصيل ،فســيت ّم
وضع تدخــات تعـ ّ
ـزز التكامــل بين ســبل عيــش المزارعيــن والرعاة
والتعــاون بينهــم.

والصرف الصحي

3.1.2 SDG
ﻃﺒﻲ -
اﻟﻮﻻدات اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ
ّ
اﻟﺘﻐﻮط ﻓﻲ اﻟﻌﺮاء
اﻟﺼﺤﻲ :اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس
اﻟﺼﺮف
ّ
ّ

داﺧﻠﻴﺎ
اﻟﻨﺎزﺣﻮن
ً
14%

34%

ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ
13%
21%

اﻟﺮﺣﻞ
اﻟﺒﺪو ّ
5%

85%
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متغيرة وتهميش
الرحل :مصادر رزق
ّ
البدو ّ

خلفية
يستند هذا التحليل إلى ثماني دراسات أجريت في
جميع أنحاء دارفور في عامي  2020و 2021ضمن
إطار عمل صندوق األمم المتحدة لبناء السالم .عُمِ ل
على إشراك جميع المجتمعات المتضررة من النزوح
– أي النازحون ،وغير النازحين ،والبدو ،والعائدون

استشــهاد مقتــرح :صنــدوق بنــاء الســام فــي الســودان ،مجموعــة عمــل الحلــول الدائمــة فــي الســودان ،مفوضيــة األمــم المتّحــدة الســامية لشــؤون ،خدمــة تنميــط النازحيــن داخليًــا المشــتركة (.)2021
تقريــر موجــز مواضيعــي :البــدو الرحــل :مصــادر رزق متغيّــرة وتهميــش.
أعـ ّد التقريــر :تيريــز بــورن مايســن (مستشــارة مســتقلة لخدمــة تنميــط األشــخاص النازحيــن داخليًــا المشــتركة) ،مارغاريتــا لوندفيســت-هودومادي (خدمــة تنميــط النازحيــن داخليًــا المشــتركة) .يتو ّجــه
الفريــق بالشــكر الخــاص إلــى خضــرا إلمــي (مفوضيــة األمــم المتّحــدة الســامية لشــؤون /مجموعــة عمــل الحلــول الدائمــة فــي الســودان) علــى المشــورة االســتراتيجية والمراجعــة الدقيقــة ،وإلــى كورينــا
ضــا
ديموتــاز (خدمــة تنميــط النازحيــن داخليًــا المشــتركة) علــى المراجعــة التحريريــة ،وإلــى  VisuaLabعلــى التصميــم ،وإلــى ســتيفي الشــقطي علــى الترجمــة إلــى اللغــة العربيــة .ويعــرب الفريــق أي ً
عــن خالــص امتتنانــه إلــى مجموعــة عمــل الحلــول الدائمــة فــي الســودان علــى اآلراء والمعلومــات االرتجاعيــة التــي قدمتهــا مــن خــال مشــاورا ٍ
ت عـدّة.
وتـ ّم إتاحــة الدعــم التقنــي لخدمــة تنميــط النازحيــن داخليًــا المشــتركة مــن خــال التمويــل المقـدّم مــن قبــل صنــدوق بنــاء الســام فــي الســودان والحكومــة األميركيــة مــن خــال مكتــب الســكان والالجئيــن
والهجــرة .إنّ محتــوى هــذا التقريــر هــو مســؤوليّة شــركاء العمــل وال يُعبّــر بالضــرورة عــن وجهــات نظــر صنــدوق بنــاء الســام أو مكتــب الســكان والالجئيــن والهجــرة.
جميــع الحقــوق محفوظــة .يتمتّــع شــركاءالتنفيذ بحقــوق طباعــة ونشــر هــذا التقريــر .يمكــن استنســاخ هــذا التقريــر ألغــراض تعليميــة واقتبــاس عناصــر منــه فــي منشــورا ٍ
ت أخــرى علــى أن يتـ ّم ذكــر
شــركاء التنفيــذ بحســب االستشــهاد المقتــرح أعــاه.

من النزوح الداخلي والالجئون سابقًا  -في المناطق
المستهدفة في محليات طويلة وعسالية وياسين
وشعيرية وقريضة وجبل مون باإلضافة إلى نيرتيتي
وأم دخن .تم إقران االستبيانات التي أُجريت مع عيّنة
واسعة النطاق من المستجيبين ببيانات نوعية شاملة
ومعمقة ،لتشكل معًا قاعدة األدلة للرؤى والتوصيات
المقدمة هنا.

الحواشي
 1استُهدفت مجتمعات البدو الرّ حل في المحليات الثماني التي شملتها الدراساتّ ،إل أنّه لم يت ّم التوصّل لمقابلة عيّنات كافية منهم ّإل في ثالث محليّات وهي قريضة وأم دخن وجبل مون .وبالتالي فإنّ
نتائج الدراسة المقدّمة هنا تستند إلى هذه المحليّات في حين أنّ نتائج البيانات النوعية تستند إلى نتائج المحليّات جميعها.
 2كراتلي وآخرون ( )2013الثروة القائمة :اإلنتاج الحيواني الرعوي وسبل كسب الرزق المحليّة في السودان.

وأشرفت على الدراسات مفوضية األمم المتحدة

 3يستخدم إتفاق جوبا للسالم مصطلح “الشاغلون الثانويون”ّ ،إل أنّ المستجيبين أشاروا إلى األشخاص الذين يشغلون األرض التي كان يزرعها النازحون سابقًا بمصطلحات مختلفة كانت معظمها
ازدرائيّة وتضمنت “ المستوطنون الجدد” و”الوافدون الجدد” أو ببساطة “الذين أخذوا األرض عنوة ً”.

السامية لشؤون الالجئين ( )UNHCRووكاالت

 4قائد قبلي في محليّة جبل مون.

صندوق بناء السالم (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

نظر محليّة من شمال ووسط دارفور.
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( ،)UNDPواليونيسيف ( )UNICEFوالمنظمة

 6المرجع نفسه.

الدولية للهجرة ( )IOMوبرنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية ( )UN-Habitatومنظمة

 7قاد مركز فينشتاين الدولي الذي يقع مقرّ ه في جامعة تافتس البحث عن سبل كسب الرزق في دارفور والنزاعات القائمة لصالح برنامج تعاضد (ائتالف منظمات دولية غير حكوميّة) ومشروع البيئة
المتكاملة في السودان التابع لبرنامج األمم المتّحدة للبيئة .ويمكن البحث عن هذه المؤلفات بحسب اسم الكاتب والموضوع على الرابط التالي/https://fic.tufts.edu/publications :

األغذية والزراعة ( ،))FAOمع تلقي التوجيه

ي.
ي جبل مون وأم دخن حيث يعتمد  50%من البدو الرّ حل على زراعة المحاصيل كمصدر دخلهم األساس ّ
 8هذه النسبة أكبر في محليت ّ

الفني من مجموعة عمل الحلول الدائمة في السودان

ي  1982و ،1984باإلضافة إلى وباء طاعون الحيوانات قد أدّى إلى
 9تشير دراسة أُجريت في العام  2019في جنوب دارفور حول المجتمعات البدويّة أنّ الجفاف الذي أصاب البالد بين عام ّ
خسارات كارثيّة في الماشية .واستجابةً لذلك ،استقرّ ت بعض أسر الرعاة بشك ٍل جزئي في التسعينيات وحتّى قبل ذلك وبدأت النساء بزراعة المحاصيل في حين انتقل الرجال إلى التنقل لمسافات
قريبة و متوسطة.

( .)DSWGهذا وقادت المنظمة الدولية للهجرة
عمليّة إجراء االستبيان على صعيد األُسر ،في حين
أدارت مبادرة التنمية السودانية ( )SUDIAعمليّة
جمع البيانات على مستوى المحليّات .وتولت مؤسّسة

 10وثّقت دراسات حول دارفور تدهور الموارد الطبيعيّة الذي أدّى بدوره إلى توسّع األراضي الزراعية وإزالة المناطق الحرجيّة حيث كانت ترعى الحيوانات .ساتي هـ ،.سليمان هـ ،.يونغ هـ ،.راداي
نظر محليّة من شمال ووسط دارفور.
أ )2020( ،.إدارة الموارد الطبيعية :وجهات ٍ
 11يونغ وآخرون ( )2009سبل العيش والقوة والخيار :أوجه ضعف الرزيقات الشمالية في دارفور.

خدمة تنميط النازحين داخليًا المشتركة ()JIPS

نظر محليّة من شمال ووسط دارفور.
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وضع المنهجية واألدوات وإجراء التحليل وإعداد

 13يونغ هـ ،.واسماعيل مـ )2019( ،.تعقيد واستمراريّة وتغيير :مرونة سبل العيش في دارفور في السودان.

التقارير .يمكن مراجعة جميع التقارير الخاصّة

 14كراتلي س ،.وتولمين س )2020( ،.النزاع بين المزارعين والرعاة في أفريقيا :إعادة النظر في هذه الظاهرة؟ يونيو 2020

بالمحليّات على منصّة الويب.

 15على سبيل المثال ،تحمل مخلفات المحاصيل قيمةً اقتصاديةً للمزارعين إذ يستخدمونها كعلفٍ للماشية في خالل موسم الجفاف .وهذا يعني أنّ المزارعين يحرصون على جمعها قبل وصول الرعاة
نظر محليّة من شمال ووسط دارفور.
البدو إلى المراعي خالل موسم الجفاف .ساتي هـ ،.سليمان هـ ،.يونغ هـ ،.راداي أ )2020( ،.إدارة الموارد الطبيعية :وجهات ٍ
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