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تعزيز سيادة القانون
حل النزاع
وآليات
ّ

أكتوبر 2021

األساسية الواجب مراعاتها عند
النقاط
ّ
وضع السياسات والبرامج
يلــزم توفيــر الدعــم لتوســيع نطــاق التغطيــة الجغرافيــة لمراكــز الشــرطةوالمحاكــم وتعزيــز قدراتهــا وذلــك لتتم ّكــن مــن دعــم ســيادة القانــون
ومســاعي بنــاء الســام.
ت ُع ـ ّد اإلدارة األهليّــة والمحاكــم الريفيّــة والجوديّــة واللّجــان آليّــات ح ـ ّلنــزاعٍ محليّــة أساس ـيّة ويتو ّجــب علــى الحكومــة والجهــات الفاعلــة فــي
الســودان دعمهــا لتتم ّكــن مــن تأديــة دور الوســاطة بفعاليّــة واالضطــاع
بالمهــات المســندة إليهــا.
يتوجّــب علــى الجهــات الفاعلــة دعــم إقامــة مفوضيّــة األراضــيوالحواكيــر فــي دارفــور والمحكمــة الخاصّــة كمــا نــصّ عليــه اتفــاق
جوبــا للســام .ويُعــدّ توفيــر الدعــم لمؤسســات العدالــة االنتقاليّــة علــى
ي مه ًّمــا ألنّــه وعلــى الرغــم مــن أهميّــة آليّــات حـ ّل النــزاع
الصعيــد المحلـ ّ
المجتمعيّــة المحليّــة ال يمكــن أن يُنتظــر منهــا حــ ّل النزاعــات األوســع
نطاقًــا.
يتوجّــب علــى الجهــات الفاعلــة الدفــع نحــو إشــراك الشــباب والنســاءفــي المرحلــة االنتقاليّــة وعمليّــات ح ـ ّل النــزاع المحليّــة وبنــاء الســام
األوســع نطاقًــا .ويمكــن إشــراك الهيــاكل التــي يقودهــا الشــباب والنســاء
علــى غــرار لجــان المقاومــة والحكامــات ودعمهــا لضمــان تمثيلهــا.
ي لســبل عيــش المجتمعــات جميعهــا وهنــاك إمكانيّــة
إنّ الميــاه مــوردٌ أساسـ ٌّإلدارتهــا بشــك ٍل أفضــلّ .إل أنّ إدارة عمليّــة الحصــول عليهــا هــي األه ـ ّم
فــي بعــض المناطــق ويتو ّجــب علــى الجهــات الفاعلــة إعطــاء األولويّــة
إلنشــاء لجــان لــإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيّــة فــي المناطــق حيــث
احتمــال انــدالع النزاعــات المرتبطــة بقــدرة الوصــول إلــى الميــاه أعلــى.
يتوجــب علــى لجــان المــوارد المائيّــة ال ُمكلّفــة ح ـ ّل النزاعــات المرتبطــةبالتنافــس علــى الميــاه أن تخــدم المجتمعــات البدويــة والمجموعــات
األخــرى علــى قــدم المســاواة .ومســتقبليًا ،يتوجّــب علــى الجهــات
سســات والمبــادرات
الرحــل فــي المؤ ّ
الفاعلــة أن تضمــن تمثيــل البــدو ّ
أي
جميعهــا التــي س ـت ُقام تبعًــا لمــا نــصّ عليــه اتفــاق جوبــا للســام أو ّ
اتفاقــات أخــرى.

أمانة صندوق بناء السالم في السودان – كايل جاك

ّ
ص ــل للحل ــول الدائم ــة لألش ــخاص النازحي ــن داخل يً ــا ج ــز ٌء ال يتج ـزأ من عمل يّ ــة بناء
إن التو ّ
الس ــام الدائ ــم ف ــي دارف ــور .ويُع ـدّ اتف ــاق جوب ــا للس ــام خط ــوة ً أساس ـيّ ةً ف ــي الطري ــق نح ــو
تحقي ــق الس ــامّ ،إل ّ
أن بيئ ــة م ــا بع ــد الص ـراع ف ــي دارف ــور تف ــرض ع ــددًا م ــن التحديّ ــات.
ت ُظه ــر نتائ ــج الدراس ــات الثمان ــي ف ــي دارف ــور الت ــي أج راه ــا صن ــدوق بن ــاء الس ــام ف ــي
ي  2020وّ 2021
أن اإلدارة األهل يّ ــة واللج ــان المحل يّ ــة يمك ــن أن تلع ــب دور وس ــاطة
عام ـ ّ
ي ّإل أنّ ه ــا تحت ــاج إل ــى الدع ــم وبن ــاء
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القــدرات والتمويــل لتضطلــع بالمهــام المســندة إليهــا .ويؤث ــر انعــدام األمــن وانتشــار
ي
األس ــلحة عل ــى قدرته ــا عل ــى تأدي ــة دور الوس ــاطة ف ــي الن زاع ــات ولذل ــك فم ــن األساس ـ ّ
دعم الش ــرطة وس ــيادة القان ــون .وتتض ّم ــن آل يّات ح ـ ّل الن ـزاع المحل يّ ــة المجتمع ــات البدوية
ّإل ّ
أن لج ــان الم ــوارد المائ يّ ــة المكلفة ح ـ ّل الن زاعات الم رتبط ــة بالتنافس عل ــى المياه يجب
ض ــا إش ـراك النس ــاء والش ــباب ف ــي عمل يّ ــات
أن تس ــتهدف إش ـراك ه ــذه الفئ ــة .ويتوج ــب أي ً
ح ـ ّل الن ـزاع وبن ــاء الس ــام وذل ــك إلنش ــاء مجموع ــا ٍ
ت أكب ــر وأكث ــر اس ــتدامة م ــن الجه ــات
الفاعل ــة ف ــي مج ــال بن ــاء الس ــام.
تما ًمــا كما ّ
صل للحلــول الدائمة جز ٌء ال يتجزأ من
أن التو ّ
عمليّــة بنــاء الســام فـ ّ
ـإن انعــدام الســام عــادة ً مــا يُشـ ّكل
صل للحلول الدائمة لألشــخاص النازحين
عقبةً أمــام التو ّ
داخليًــا .ويعترف اتفــاق جوبا للســام بالدور الــذي تلعبه
آليّــات حــ ّل النــزاع المجتمعيــة المحليّــة وينــصّ علــى
إنشــاء مؤسســات العدالــة االنتقاليّــة لحـ ّل المســائل التــي
ـرق إليهــا علــى الصعيــد المحل ـ ّي فحســب.
اليمكــن التطـ ّ
يُقـدّم هــذا التقريــر رؤى أساسـيّة ترتبــط بســيادة القانــون
علــى صعيــد المحليّــات تســاعد علــى وضــع السياســات
والبرامــج وتتض ّمــن التالي:

ي مــدى تشــارك المجموعــات المختلفــة فــي ح ـ ّل
إلــى أ ّ
النــزاع وعمليّــات بنــاء الســام؟
يُشـ ّكل هــذا التقرير جــز ًءا من سلســل ٍة من خمــس تقارير
موجــزة مواضيعيّة تقدّم رؤى ورســائل أساسـيّة مســتقاة
مــن الدراســات الثمانية حــول التحليــل الخــاصّ بالحلول
الدائمــة وبناء الســام التي أجراهــا صندوق بناء الســام
في مختلــف أنحــاء دارفور.

مــا هــي نســبة انعــدام األمــن والجريمــة؟ مــا مــدى قــدرة
الشــرطة والمحاكــم علــى دعــم ســيادة القانــون؟
مــا هي أســباب النــزاع الرئيسـيّة؟ كيــف تُحـ ّل النزاعات
والخالفات؟

أعد هذا التقرير:
ّ

1

حل النزاع
تعزيز سيادة القانون وآليات
ّ

يلزم الدعم لتعزيز سيادة
القانون
تعرضــت جميــع الفئــات الســكانيّة فــي دارفــور لنســب ٍة عاليــ ٍة مــن
ّ
الحــوادث األمنيّة ،فعلى صعيــد المحليّات الثماني أبلغ من األشــخاص
النازحيــن داخليًــا و مــن العائديــن مــن النــزوح الداخلــي والســكان
تعرضهــم إللحــاق الضــرر
الرحــل عــن ّ
غيــر النازحيــن و مــن البــدو ّ
صل ،أفــادت نســبة تراوحت
بممتلكاتهــم أو ســرقتها وعلــى صعيـ ٍد مت ّ
بيــن و مــن الفئــات جميعهــا .عــن تعرضهــا للســرقة فــي خالل الســنة
ـخص واحـ ٍد من
الماضيــة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،لــم يُقدم ســوى شـ ٍ
كل اثنيــن علــى طلــب المســاعدة أو اإلبــاغ عــن الحادثــة
ولم يسـ َع للحصول على مســاعدةٍ من الشــرطة ســوى أق ّل من شخص
مــن بيــن ك ّل خمســة أشــخاص فــي حين قــال مــن أولئــك اللذيــن لجأوا
إلــى الشــرطة ّ
إن المســألة لــم تُح ـ ّل بشــك ٍل فعّــال أو عــادل .وتُظهــر
النتائــج ّ
أن الشــرطة فــي المحليّــات جميعهــا حيــث أُجريــت المقابالت
تواجــه تحديّــات كبيــرة وهــي قلّــة عــدد نقــاط الشــرطة التــي ال تكفــي
ـص فــي العناصــر
لتغطيــة النطــاق الجغرافــي لجميــع المناطــق ونقـ ٌ
المدربة واآلليات والوقود الالزمة لالســتجابة للحــوادث األمنية .وفي
معظــم األحيــان ال يكــون للمناطق والقرى قــدرة وصو ٍل إلــى خدمات
الشــرطة بســبب بعد المســافة .أ ّما غيــاب جهاز شــرطة فعّــال فقد أدّى
إلــى خســارة الثقــة بالشــرطة األمــر الــذي تجلّــى فــي العــدد القليل من
األشــخاص الذيــن لجــأوا إلــى الشــرطة طلبًــا للمســاعدة وبحســب مــا
ـرح ممث ّ ٌل عــن مجتمعٍ محلـ ّي( ،ال يطلب الناس مســاعدة الشــرطة
صـ ّ
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ي محاكــم مدنيــة فــي معظــم المحليّــات حيــث أُجريــت
وإذ ال تتوافــر أ ّ
المقابــات ،تُبيّــن النتائــج ّ
أن الشــرطة تعمــل عــادة ً جنبًا إلــى جنب مع
المحاكــم الريفيّــة التــي يقتصــر دورهــا علــى حـ ّل مشــاكل وخالفــات
بســيطة نســبيًّا ضمــن المحليّــة .وال تتوافــر عــادة ً محكمــة رســمية
ـرق للحــاالت األكثــر تعقيـدًا.
لتتطـ ّ
ويُعـ ّد تقديــم الدعم للشــرطة والمحاكــم أساسـيًا لدعم ســيادة القانون
ومســاعي بنــاء الســام وفــي هــذا اإلطــار ،شـدّد المســتجيبون علــى
ّ
أن أبســط أنــواع الدعــم علــى غــرار توفيــر المواصــات والوقــود
ـر كبيــر إذ قــد تســاعد الشــرطة علــى االســتجابة
قــد يكــون لهــا تأثيـ ٌ
للحــوادث األمنيّــة.
اإلبالغ عن الحوادث األمنية
ﻳﺘﻢ اﻹﺑﻼغ
ﻻ -ﻟﻢ ّ

اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﻧﻌﻢُ -أﺑﻠِ ﻐﺖ اﻹدارة
ّ

ﻧﻌﻢُ -أﺑﻠِ ﻐﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ

ﻧﻌﻢُ -أﺑﻠِ ﻐﺖ ﺟﻬﺎت أﺧﺮى

ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ
44%

داﺧﻠﻴﺎ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن
ً
59%

اﻟﻌﺎﺋﺪون ﻣﻦ اﻟﻨﺰوح اﻟﺪاﺧﻠﻲ
55%

اﻟﺮﺣﻞ
اﻟﺒﺪو ّ
55%

24%

25%
17%
20%
17%

3%
16%
18%
21%

8%
7%

حل
آليات ّ
أوجه قصور ّ
المحلية والفرص
النزاع
ّ
المتاحة أمامها
اعتــرف اتفــاق جوبــا للســام بــدور اإلدارة المجتمعيّــة فــي المحافظة
علــى الســلم األهلــي وح ـ ّل الخالفــات المحليّــة .وبالتالــي فـ ّ
ـإن اتفــاق
الســام هــذا يحتــرم الوســاطة التقليديّــة التــي هــي جــز ٌء مــن النظــام
القضائي القائم في الســودان 2.وتتألّف المحاكم الريفيّة وآليّة الوســاطة
التقليديّــة المعروفــة بالجوديّة من أعضاء مــن اإلدارة األهليّــة ويُكلّف
القضــاة (األجاويــد) بتعزيز الحوار والوســاطة كســب ٍل لتحقيــق العدالة
3
والمصالحة.
ّإل ّ
أن أقــ ّل مــن ثلــث الفئــات جميعهــا يلجــأ إلــى اإلدارة األهليّــة أو
الجوديّــة أو المحاكــم الريفيّــة أو اللجــان طلبًــا للمســاعدة علــى ح ـ ّل
أن المســتجيبين ال يعتقدون بـ ّ
خــافٍ ما .وتُظهــر النتائج ّ
ـأن آليات ح ّل
ـرق للمســألة الحيويّــة المتمثّلــة
النــزاع المحليّــة هــذه قــادرة ٌ علــى التطـ ّ
باالســتيالء غيــر القانونــي علــى األراضــي أو انعــدام األمــن الواســع
النطــاق .ويُنظــر إلى هــذه المســائل علــى أنّها مــن مســؤوليّة الحكومة
ـي أن ت ُرفــق مســاعي آليّــات ح ـ ّل النــزاع
ولذلــك إنّــه لمــن األساسـ ّ
صــل لحلــو ٍل علــى صعيــد الواليــات والمحليّــات.
المحليّــة بعمليّــة تو ّ
وبالتالــي يتو ّجــب علــى الجهــات الفاعلــة فــي دارفــور أن تدعــم قيــام
صــة كمــا نــصّ عليه
مفوضيّــة األراضــي والحواكيــر والمحكمــة الخا ّ
اتفــاق جوبــا للســام.
مــا هــي عــادة ً أســباب النــزاع الرئيسـيّة؟ التنــازع علــى األرض هــو
محركٌ أساس ـ ّي للنزاع في المحليّات جميعها حيــث أُجريت المقابالت
ّ
وهــو يتمحــور حــول التنازع علــى الملكيــة والحــدود بيــن المزارعين
وعلــى طــرق الرعي واالســتيالء غيــر القانوني علــى األرض.
ويُعـدّ التنــازع علــى الحــدود شــائعًا بيــن المزارعيــن الذين يتو ّســعون
فــي زراعة أراضيهــم ليتخطوا حــدود مزارعهــم ويصلــوا إلى أرض
جيرانهــم فــي خــال مواســم الزراعــة .أ ّمــا التنــازع علــى طــرق
الرعــي فموســم ّي ويتمحــور حــول انتهــاكات مواعيــد الرعــي مــن
قبــل الطرفيــن 4.ويطــال التنــازع علــى ملكيّــة األراضــي الزراعيّــة
األشــخاص النازحيــن داخليًــا بشــك ٍل خــاصّ والذيــن لــم يتمكنــوا مــن
المحافظــة علــى حقوقهــم العرفيــة بــاألرض عنــد نزوحهــم .ويُش ـ ّكل
االســتيالء غيــر القانونــي علــى األرض مــن قبــل الشــاغلين الثانويين
أو “المســتوطنين” من مجموعا ٍ
ت قبلي ٍة أخرى مشــكلةً أساسـيّةً تواجه
السـ ّكان النازحيــن وإذ تُعدّ األصعــب ًّ
حل تحمــل أيضًا إمكانيـةً كبيرة
5
إلشــعال فتيــل الفتنــة بيــن القبائــل علــى صعيـ ٍد واســع.
تتوافــر الل ّجــان المكلفــة ح ـ ّل النزاعــات علــى الصعيــد المحل ـ ّي فــي
المحليّــات الثماني جميعها ،يضطلع بعضها بمســؤوليات أوســع نطاقًا
على غــرار لجنــة التعايــش الســلمي والمصالحة فــي حيــن ّ
أن بعضها
اآلخــر يتعامــل مــع متطلبــات متضاربــة ونزاعــات تتعلــق بالمــوارد
6
الطبيعيــة بمــا فيها لجنــة حمايــة المحاصيــل ولجنــة المــوارد المائية.

7%

2

حل النزاع
تعزيز سيادة القانون وآليات
ّ

وبحســب النتائــج ،أُشــير إلــى اإلدارة األهليّــة علــى أنّهــا جهــة فاعلة
أساس ـيّة تنضــوي اللجــان جميعهــا تحتهــا وهــي قــادرة ٌ علــى تأديــة
دور الوســاطة وحـ ّل الكثيــر مــن النزاعــات المرتبطــة بالتنــازع على
الملكيّة والحدود ومســارات الرعيّ .إل ّ
مرارا
أن المســتجيبين أفــادوا
ً
7
ـرارا أنّهــا بحاجـ ٍة إلــى الدعــم والتمويــل والتمكيــن والتطويــر.
وتكـ ً
وتؤثّــر مشــاكل مح ـدّدة علــى قــدرة اإلدارة األهليّــة علــى تأديــة دور
الوســاطة بشــك ٍل فعّال .فانتشــار األســلحة الصغيرة يؤدّي إلــى ارتفاعٍ
فــي النشــاط اإلجرامــي ويُشـ ّكل عقبـةً تعتــرض قــدرة اإلدارة األهليّة
علــى لعــب دور الوســاطة فــي النزاعــات وفــرض ســيطرتها وإنفــاذ
قراراتهــا .باإلضافة إلــى ذلك ،يُنظر إلــى أعضــاء اإلدارة األهليّة في
بعــض المناطــق على أنّهم أنصــار النظــام القديم أو مسيّســون من قبله
يقوض قــدرة اإلدارة األهليّة علــى التحكيم .أ ّمــا التحديّات األخرى
مــا ّ
الموثّقــة فترتبــط بمزاعــم الفســاد وتفضيــل الفئــة الشــابة مؤسســات
الدولــة الحديثة علــى القــادة التقليدييــن 8.وبالرغــم من هــذه التحديات،
أُشــير إلى دور الوســاطة الحيــوي الــذي تؤديــه اإلدارة المحليّة ضمن
المجتمعــات وبينهــا فــي المحليــات الثمانــي جميعهــا وهــذا يتفــق مــع
نتائــج دراســات حديثــة أجريــت فــي دارفــور 9.ومسـ ً
ـتقبل ،يتوجــب
علــى الجهــات الفاعلــة فــي مجــال بنــاء الســام أن تقيّــم الفــرص
األمثــل لدعــم اإلدارة األهليّــة واللجــان واألجاويــد ليضطلعــوا بمهــام
حـ ّل النــزاع المنوطــة بهــم.

استبعاد النساء والشباب
ال تُشــرك النســاء والفئــة الشــابة تقليديًّــا فــي منتديــات صناعــة القرار
أن الفئــة الشــابة كانــت جهـةً فاعلةً
أو آليــات حـ ّل النــزاع .وفــي حيــن ّ
فــي المظاهــرات الشــعبية التــي أدّت إلــى تغيير النظــام في الســودان،
ال تُشــرك في اإلدارة األهليّــة أو الجوديّة أو اللّجــان المختلفة األخرى
ي عمليّــات بنــاء ســام أخــرى .وتُظهــر
المكلّفــة حـ ّل النــزاع أو فــي أ ّ
النتائــج أنّــه يُنظــر إلــى الشــباب علــى أنّهــم غيــر مؤهليــن ليكونــوا
جز ًءا مــن لجــان تدير قــدرة الحصول علــى المــوارد الطبيعيــة وتح ّل
النزاعات.

ويلفــت المراقبــون فــي الســودان النظــر إلــى عــدم إشــراك النســاء
والشــباب فــي مســاعي العمليّــة االنتقاليّــة وبناء الســام .وفــي حين
تُش ـ ّكل النســاء نصــف الس ـ ّكان فــي دارفــور وهــن قــادرات علــى أن
تضطلعــن بــدور صناعــة الســام وتشــكلن جهــات فاعلــة فــي ح ـ ّل
النــزاعّ ،إل ّ
أن دراســة حديثة أجراهــا برنامج األمم المتحــدة اإلنمائي
ّ
دورا أساسـيًا فــي إشــعال
ـن
ـ
تلعب
ـاء
ـ
النس
أن
ـرت
ـ
أظه
ـد
ـ
فــي دارفــور ق
ً
فتيــل النــزاع بمــا فــي ذلــك عبــر حـ ّ
ـث الرجــال علــى اســتخدام العنف
وغنــاء أناشــيد الحكامــات التقليديــة لدفــع الرجــال علــى القتــال أو منع
10
الرعــاة مــن الوصــول إلــى الميــاه.

ت َ ِعــد الوثيقــة الدســتورية التــي تح ـدّد إطــار المرحلــة االنتقاليّــة فــي
الســودان بتعزيــز حقــوق المــرأة فــي المجــاالت جميعهــا وتعتــرف
بالــدور المميز الذي لعبه الشــباب بالدفع نحــو التغيير .وتحـ ّ
ـث الوثيقة
أجهــزة الدولــة علــى “تعزيــز دور الشــباب مــن الجنســين وتوســيع
11
فرصهم في كافــة المجاالت االجتماعيــة والسياســية واالقتصادية”.
مقسم حسب الجنس والعمر .الفئة الشابة من
مجموع السكان
ّ
نموذجيا ضمن المجتمعات التي ُأجريت
محددة
 15إلى  35سنة
ّ
ً

المقابالت معها ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ
إﻧﺎث

24%

 14-0ﺳﻨﺔ

ذﻛﻮر
0%

 35-15ﺳﻨﺔ

16%

36+

10%

19%
9%

ّ
إن مجتمــع دارفور شــاب والــدور الــذي يلعبــه الشــباب وصوتهم هما
ـدر مــن األهميّــة .وفــي ســياق أهميّــة هــذا الــدور ،أصــدرت
علــى قـ ٍ
ّ
المنظمــات التــي يقودهــا
دراســة حديثــة أُجريــت فــي  2021حــول
ـرا مــن المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا
الشــباب فــي الســودان تحذيـ ً
عدم إشــراك الشــباب وتضميــن وجهات نظرهــم في مســاعي العدالة
االنتقاليّة وبناء الســام“ .إعطاء الشباب مكانة رئيسية ( )...والسعي
للحصول على رأيهم بالمبادرات وتشــجيع الجهات الفاعلة الســودانية
للقيــام باألمــر عينه .هــذه الخطــوة أساسـيّة لضمــان اســتدامة المرحلة
االنتقاليــة في الســودان“12.

إدارة الموارد المائية
أظهــرت النتائــج أنــه ال تتوافــر لجنــة للمــوارد المائيّــة إلداراة
االحتياجــات التنافســية لمســتخدمي الميــاه فــي الكثيــر مــن المجتمعات
المحليّــة ( )38%فــي المحليّــات المســتهدفة ،فيمــا أظهــرت البيانــات
ـر مــن الســكان علــى بيّنــة
أنّــه فــي بعــض المناطــق لــم يكــن عــددٌ كبيـ ٌ
أن النتائــج تظهــر ّ
مــن وجــود هــذه اللجــان 13.واألهــم مــن ذلــك ّ
أن
هــذه اللّجــان ال تتضمــن ممثليــن عــن المجتمعــات البدويــة فــي حيــن
قــال  84%مــن المســتجيبين البــدو ّ
أن ال قــدرة لديهــم للوصــول إليها.
ويتوجــب على لجــان المــوارد المائيّة المكلفــة بإدارة الطلب التنافســي
الرحل وأن تخــدم المجتمعات
على المياه أن تشــمل ممثلين عن البــدو ّ
البدويــة علــى قــدم المســاواة .وعلــى الصعيــد نفســه ،فــي حيــن أنّ
لجنتــي حــ ّل نــزاع
المجتمعــات البدويــة ممثّلــة بشــك ٍل منتظــم فــي
ّ
ـي ضمان إشــراكهم في المؤسسات
محليتين أساســيتين ،من األساسـ ّ
والمبــادرات الجديــدة جميعهــا التــي ســتقام بنا ًء علــى ما نــصّ عليه
ي اتفاقــات مســتقبلية أخرى.
اتفــاق جوبــا للســام أو أ ّ
توافر وفعالية لجان الموارد المائية
ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ أي ﻟﺠﻨﺔ

ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ
26%

ﻟﺠﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ/ﻣﻨﺤﺎزة

ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻋﺎدﻟﺔ

41%

33%

داﺧﻠﻴﺎ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻨﺎزﺣﻮن
ً
27%
35%

38%

اﻟﻌﺎﺋﺪون ﻣﻦ اﻟﻨﺰوح اﻟﺪاﺧﻠﻲ
43%
43%

14%

اﻟﺮﺣﻞ
اﻟﺒﺪو ّ
84%

8%
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ّ

خلفية
يســتند هــذا التحليــل إلــى ثمانــي دراســات أجريــت
فــي جميــع أنحــاء دارفــور فــي عامــي  2020و2021
ضمــن إطــار عمــل صنــدوق األمــم المتحــدة لبنــاء
الســام .عُمِ ــل علــى إشــراك جميــع المجتمعــات
المتضــررة مــن النــزوح – أي النازحــون ،وغيــر
النازحيــن ،والبــدو ،والعائــدون مــن النــزوح الداخلــي
والالجئــون ســابقًا  -فــي المناطــق المســتهدفة فــي
محليــات طويلــة وعســاية وياســين وشــعيرية
وقريضــة وجبــل مــون باإلضافــة إلــى نيرتيتــي وأم
دخــن .تــم إقــران االســتبيانات التــي أُجريــت مــع عيّنــة
واســعة النطــاق مــن المســتجيبين ببيانــات نوعيــة
شــاملة ومعمقــة ،لتشــكل معًــا قاعــدة األدلــة للــرؤى
والتوصيــات المقدمــة هنــا.
وأشــرفت علــى الدراســات مفوضيــة األمــم المتحــدة

تُغطـ ّي الواليــات الخمس في دارفــور منطقةً جغرافيّة واســعة وتُظهر
النتائــج ّ
ـرا ضمن
أن توافــر الميــاه وقــدرة الوصــول إليهــا تختلــف كثيـ ً
الواليــات نفســها ومــن والي ـ ٍة ألخــرى .ففــي بعــض المناطــق حيــث
أُجريــت المقابــات ُوصفــت الميــاه على أنّها شــحيحة وأُشــير إلــى أنّه
يمكــن أن تُش ـ ّكل دافعًــا للنــزاع بيــن المجتمعــات المحليــة ،فــي حيــن
أعتُبــرت فــي أكامــن أخــرى مس ـبّبًا أساس ـيًا للنــزاع .وبالتالــي فـ ّ
ـإن
إدارة الطلــب التنافســي علــى المــوارد المائيّــة مهـ ٌّم أكثــر فــي بعــض
المناطــق مقارنـةً بأخــرى.
وأظهــرت النتائــح مــن المحليــات الثمانــي ّ
أن الكثيــر مــن نقــاط الميــاه
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ّ
معطلــة مــا يؤثّــر علــى القــدرة علــى الحصــول علــى هــذا المــورد
وبالتالــي فـ ّ
ـإن تحقيــق الوصــول العــادل للمجتمعــات المحليّــة المختلفة
والمســتخدمين المختلفيــن هــو تحـدٍّ .وفي ســياقا ٍ
ت أخرى فــي دارفور
دور
والســودان ،أثبتــت لجــان المــوارد المائيّــة أنّها قــادرة على لعــب ٍ
أساسـ ّي فــي الحــؤول دون النــزاع وحلّــه وحتّى في تحســين التماســك
االجتماعــي والســيما عنــد التزامهــا بالمبــادئ التــي تراعــي ظــروف
النــزاع ومقاربــة اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيّــة التــي تضمــن
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إشــراك مســتخدمي الميــاه جميعهــم.

الســامية لشــؤون الالجئيــن ( )UNHCRووكاالت
صنــدوق بنــاء الســام (برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمائــي ( ،)UNDPواليونيســيف ()UNICEF
والمنظمــة الدوليــة للهجــرة ( )IOMوبرنامــج األمــم
المتحــدة للمســتوطنات البشــرية ()UN-Habitat
ومنظمــة األغذيــة والزراعــة ( ،))FAOمــع تلقــي

ﺷﻤﺎل دارﻓﻮر

4%

ﺟﺒﻞ ﻣﻮن

31%

ﻃﻮﻳﻠﺔ

28%

ﻧﻴﺮﺗﻴﺘﻲ

ﺷﺮﻳﺮﻳﺔ

11%

ﻳﺎﺳﻴﻦ

ﺷﺮق دارﻓﻮر

19%

وﺳﻂ دارﻓﻮر

39%

ﻋﺴﻼﻳﺔ

37%

ﻏﺮب دارﻓﻮر

أم دﺧﻦ

12%

ﻗﺮﻳﻀﺔ

ﺟﻨﻮب دارﻓﻮر

وتُشــير النتائج إلى ثغرات في إدارة الموارد المائيّة وفرص مســتقبلية
لتحســينها والســيما ّ
وأن الميــاه مــوردٌ أساس ـ ّي لســبل عيــش الفئــات
جميعهــا ودافـ ٌع للنــزاع فــي بعــض المناطــق .ويمكــن للنزاعــات على
ـض
الميــاه بيــن األفــراد أن تتصعــد بســهولة لتُصبــح عُنصــر تحريـ ٍ
علــى النــزاع بيــن جماعــا ٍ
ت قبليــة تحمــل تاري ًخــا مــن عــدم الثقــة
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والصــراع الدمــوي.

التوجيــه الفنــي مــن مجموعــة عمــل الحلــول الدائمــة
فــي الســودان ( .)DSWGهــذا وقــادت المنظمــة
الدوليــة للهجــرة عمليّــة إجــراء االســتبيان علــى
صعيــد األُســر ،فــي حيــن أدارت مبــادرة التنميــة
الســودانية ( )SUDIAعمليّــة جمــع البيانــات علــى
مســتوى المحليّــات .وتولــت مؤسّســة خدمــة تنميــط
النازحيــن داخليًــا المشــتركة ( )JIPSوضــع المنهجيــة
واألدوات وإجــراء التحليــل وإعــداد التقاريــر .يمكــن
مراجعــة جميــع التقاريــر الخاصّــة بالمحليّــات علــى

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 :تعزيــز ســيادة القانــون وآليّــات حـ ّل النــزاع.
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.

منصّــة الويــب.
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