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 مقدمة
شة   :  تحويل الصراع" تهدف هذه الدراسة، وهي جزء من مشروع أآبر بعنوان  تشجيع وسائل المعي

ني      " المستدامة وتطوير المشاريع على مستوى القاعدة في دارفور وجنوب السودان ب ، إلى تشجيع ت
حرب في السودان                 اء ال ه ت د ان . وسائل المعيشة المستدامة التي تساعد على االتكال على النفس بع

رأة           م ل اد ل ف ورك       )  السودان ( والمشروع والدراسة آالهما شراآة تآزرية بين جامعة أح ة ي ع وجام
، وهما يزودان فهمًا الستراتيجيات وسائل معيشة المجتمعات السكانية التي ُشرّدت من أماآن ) آندا( 

ده             ع ل الصراع وب ب الد ق ز   .  عيشها في دارفور وجنوب السودان إلى مناطق أخرى داخل الب رّآ وت
ن      ي الدراسة بشكل أساسي على التنمية على مستوى القاعدة والقطاع الخاص وتنتهج مبدأ المساواة ب
اعات            جم ل ة ل دام ت الجنسين بحيث يصبح تطوير المشاريع المستدامة أداة لتحقيق وسائل معيشة مس

 . المستهدفة
 

ظمات                     ن م ة وال ي دول االت ال وآ اآتشف الباحثون أثناء الدراسة الميدانية نشوء جدٍل بين موظفي ال
ة في السودان            ي م ن ت . السودانية المحلية بشأن تحديات اإلغاثة والحاجة إليها مقابل تحديات فرص ال

تي      ففي حاالت آثيرة غطى الصراع المستمر واألوضاع السياسية المتوترة والبرامج والسياسات ال
ة في                    ي ل ح ة م دام ت ع مس ترآز على اإلغاثة والنقص العام في الخبرة أو اإلفتقار إلى نماذج مشاري

حرب                 د ال ع اء ب ن ب ادة ال ع    .  المجتمعات المستهدفة على القدرات الموجودة لتطوير مشاريع إع ب ن وت
حرب في           رات ال ي الرغبة في اآتشاف وتبيان القدرات الموجودة في المجتمعات التي عانت من تأث
ا                     ه كون ل ا سي م ه رب أن ل، وب ع دارفور وجنوب السودان من القناعة بأن هذه القدرات موجودة بالف

 . الدور األعظم في إعادة البناء في فترة ما بعد الحرب
 

ة           ي اب ج هناك من األمور اإلي
ر               وي ط ى ت ل ع ع ج ا يش م
وب      مشاريع مستدامة في جن
وارد       م ر ال السودان منها توف
ح        ي ت ي ت ت ة ال ي ع ي ب ط ال
ع      اإلمكانيات ألنشطة مشاري
ة في      متنوعة؛ والرغبة القوي
د    ع توفير وسائل معيشة لما ب
ع       شجي ت الحرب وللتنمية؛ وال
ة أصحاب           اف ه آ دي ب ذي ي ال
وطن          المصلحة من داخل ال
ودة       ع ي ل ومن المجتمع الدول
درات        ق ن؛ وال ري جَّ ه م ال
ات        ع م ت ج ي م ودة ف وج م ال
اء               ى إنش ل ن ع ري جَّ ه م ال
ي          ال م طاع ال ق المشاريع؛ وال

 .2006مايو /يجمعن الماء في مخيم أوبل، قرب ماالآال، أيار



السوق  / النشط ونشوء مصارف في جنوب السودان واالهتمام باالقتصاد الجزئي؛ وأنشطة المشاريع
أما في    .  رغم أن انتفاع المهجَّرين منها الزال محدودًا؛ وانخراط القطاع الخاص المحلي في التنمية

ا روح                     ه ن ة، م دام ت ع مس ر مشاري طوي دارفور فقد وجد الباحثون مظاهر إيجابية متنوعة تتعلق بت
ة                          ع واسع ا في مشاري ه خدام مكن است الريادة واالتكال على النفس؛ والمهارات الموجودة التي ي
ة         وي ق ة ال التنوع؛ والفهم الموجود للتسهيالت التي تتعلق بالمشاريع مثل اإلئتمان والتدريب؛ والرغب
مات                                    ة؛ ووجود األسواق في مخي اث ى اإلغ اد عل م ت حرر من االع ت في اإلتكال على النفس وال

 . المهجَّرين، وبعضها آبير ونشط 
 

ات              حدي ت ور وال لقد فاقم الصراع المستمر بين الحكومة السودانية ومجموعات المعارضة في دارف
التي تواجهها خطة السالم الشامل بين الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان من سوء أحوال    

ة،    .  مجتمعات المهجَّرين من السودانيين وي م ومع استمرار تراآم التحديات اإلنسانية والسياسية والتن
د                ي ف ت وجودة وتس م درات ال ق ال يتعين على المنظمات والمجتمعات المحلية في السودان أن تعترف ب

د                .  منها وتقويها من أجل تطورها الخاص طلب جه ت ًا ي م وإدراآًا بأن هذا يشكل تحديًا معقدا ضخ
اشرة             ب د م م ت ع آافة مستويات المجتمع السوداني، يطرح هذا التقرير أول دراسة أساسية معروفة ت
ن داخل                 ري جَّ ه م عات ال م جت على تقصي القدرات الموجودة على تطوير المشاريع المستدامة في م

 . البالد من دارفور وجنوب السودان ووضع التوصيات بشأنها
 

 خلفية 
عات                   ق ن ت ال ومس السودان أحد أآثر البلدان تنوعًا؛ فهو يضم ضمن حدوده صحارى وسالسل جب

ال  :  ويتميز السودان بوجود ثالث مناطق مناخية عامة.  وغابات استوائية منطقة صحراوية في الشم
وهو غني أيضًا .  وحزام من األراضي شبه الجافة في الوسط، ومنطقة استوائية ممطرة في الجنوب

د             .  بثروات طبيعية متنازع عليها تقع بشكل رئيسي في الجنوب حدي فط وال ن وارد ال م وتشمل هذه ال
ذ                    .  والنحاس والكروم والزنك وتنغيستين ميكا والفضة والذهب  ن تي نشبت م ة ال ي ل حرب األه وال

ة            / خمسينات القرن الماضي بين حكومة السودان وحرآة ي ك ل ى م ًا عل جيش التحرير الشعبية تنازع
م     اق ف هذه الموارد والسيطرة عليها مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بأسباب التهجير بفعل القوة العسكرية وبت
ور في           ة دارف طق هذا التهجير في مناطق النفط في جنوب السودان وفي الوقت الراهن أيضًا في من

 .غرب السودان
 

د            زاع شدي جم       .  ُتفسر األحداث التاريخية في السودان تفسيرًا ذاتيًا وآثيرًا ما تكون موضع ن د ن ق ل
نسب    .  النزاع في جنوب السودان عن أشكال مستحكمة من االضطهاد وعدم المساواة واالستبعاد وُي

اواة    س النزاع، من الناحية التاريخية، إلى انعدام التوازن في التنمية بين الشمال والجنوب وانعدام الم
زاع                 . بين الجنسين وانعدام المساواة االجتماعية واالقتصادية والسياسية ن ر من ال ي ب ود جزء آ ويع

ه                ن ك اسع عشر، ل ت رن ال المسلح إلى العبودية التي وجدت بشكل رئيسي في الجنوب في أواسط الق
وب  .  ارتبط في الوقت ذاته بالتطور االقتصادي في آل من الشمال والجنوب وترتبط النكبات في جن

ة في           ع اب ت ت م السودان وفي مناطق دارفور مباشرة بالصراع األوسع ما بين الحكومات المرآزية ال



. الشمال وغالبية السكان الُمهّمشة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا في جنوب وغرب وشرق السودان       
صًا في                          ق اطق ن ن م ر ال ث ر، من أآ ري ق ومناطق الجنوب ودارفور، وهي المحور الرئيسي لهذا الت
اطق من            ن م ذه ال التطور في العالم، ويعود ذلك إلى السياسات المتتابعة عبر التاريخ التي حرمت ه

 .البنية األساسية للتنمية
 

ويمكن تتبع أصل     .  لقد ابتليت مناطق غرب السودان بالنزاعات الداخلية والخارجية والمجاعات                
: اإلهمال الكولونيالي اللطيف    "النزاع المسلح في دارفور إلى ما يطلق عليه جيرارد برونيور                        

لقد تعرضت دارفور إلى تهميش سياسي            .  )  Prunier 2005: 25(  "  الرومانسية ونقص التطور    
واقتصادي بالمقارنة مع مناطق وسط النيل، ويعود ذلك إلى الحكم الترآي ــ المصري الذي امتد                       

وآانت مملكة دارفور قبل االستعمار قوية وهامة على األقل مثل           .  1883إلى عام     1874من عام   
 .) Badri 2005:25(جاراتها 

 
، تحول النزاع المسلح في دارفور بتسارع إلى حالة طوارىء إنسانية أثرت بشكل               2003منذ عام   

المليون   1.8قاٍس على ماليين السكان من النساء والرجال واألطفال في دارفور ويقّدر أن حوالي                  
ألف الجىء      200من سكان دارفور أصبحوا مهجَّرين داخل السودان وأن هناك ما يزيد عن                           

" صدامات ُمشوشة  "نّبهت      2003وفي آانون الثاني من عام           .  )USAID 200(يعيشون في تشاد       
 26نشبت على الحدود بين تشاد ودارفور حكومة السودان إلى وجود مشاآل في المنطقة، وفي                         

هاجمت حرآة العدل والمساواة، التي لم تكن معروفة في السابق، باالشتراك              2003فبراير  /شباط  
 Prunier(منها  200مع جيش التحرير السوداني ومرآزه دارفور، قوات الحكومة السودانية وقتلت 

وقد أدى الرد االنتقامي الذي شنته الحكومة السودانية وميليشيات الجنجاويد المدعومة              .  )24 :2005
منها إلى أن يعلن وزير الخارجية األمريكي آولن باول أن ما يحدث في دارفور هو                                                     

وبالرغم من أن الحكومة السودانية وضعت منذ ذلك الحين مسافة           ).  المصدر الذي سبق  " (مجزرة"
بينها وبين الجنجاويد، إال أن دعمها للميليشيات في بادىء األمر وّلد بدايات اقتصاد الحرب الذي                      

 .استمر بدوره في إدامة العنف في دارفور
 

 
 الهدف

الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تنوير النقاش بشأن إعادة البناء لفترة ما بعد الحرب من وجهة                  
نظر تطوير مشاريع على مستوى القاعدة والمساواة بين الجنسين، وتحديدًا عودة المهجَّرين من                       
دارفور وجنوب السودان ونزع سالح المقاتلين السابقين في جنوب السودان وإعادة دمجهم في                          

وينبغي لتعزيز وتأمين السالم      .  المجتمع آجزء من عمليات نزع السالح والتسريح وإعادة الدمج              
ومن حاسم األهمية     .  المستديم، إمداد المجتمعات التي ُهمّشت بسبب النزاع بإحتياجاتها األساسية               

لهذه الدراسة تفّحص خطط التنمية التي وضعتها الحكومات المختلفة في السودان والمنظمات                            
الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية لفترة ما بعد الحرب، وآذلك أيضًا تقييم القدرات                                  
الموجودة، بما في ذلك المهارات والبنية التحتية واستعداد المجتمعات المستهدفة  لتطوير القطاع                     

 .الخاص



 توجه الدراسة  
رأة      م نظمت جامعة أحفاد لل
بالتآزر مع جامعة )  السودان(

دا ( يورك  دراسة     )  آن ذه ال . ه
ة                 ارب ق م ّك إن ال وال ش

م        اس ة ب روف ع م م  " ال ي ي ق ت ال
ي          ارآ ش ت ي ال اع م ت " االج

ة       ( مقاربة نوعية  ّي م ر آ ) غي
ع               ق ي ت غ، وه ال ٍد ب ى ح إل
اسم      ضمن نطاق ما يعرف ب

شارآي      "  ت ". البحث الفّعال ال
آذلك فإن إطار الدراسة هو     
كات          ى شب البحث الُمستِند إل
ة،   المشاريع المستدامة المحلي
ة         م ائ ة ق آزري وهي شبكات ت
ع                 اف ن دم م ق ان ت م ت ى اإلئ عل

ة         .  إنسانية واجتماعية ومالية وأيكولوجية ي م ن ت وتعالج شبكات المشاريع المحلية المستدامة أهداف ال
م           ه ن ي المستدامة والتخفيف من حدة الفقر، وذلك بدعم العالقات وبناء القدرات بين الشرآاء، ومن ب
ال                مع واألعم جت م راد ال رجال األعمال وقطاع التنمية والمستثمرون ومعاهد التدريب المحلية وأف

 .) Wheeler et al. 2005(التجارية المحلية المستدامة والشرآات وأجهزة الحكومة المختلفة 
 

تصادي                      شاط االق ن زاع وال ن ن ال ي ا ب . لقد وجدت أبحاث التنمية الدولية أن هناك روابط واضحة م
ن                          ف، وآخري ن ع ع ال ق تشجي ح عن طري رب فأزمنة الحرب تطلق العنان لرجال أعمال يحققون ال

ويمكن لتوليد وسائل المعيشة المستدامة من خالل تطوير .  يصارعون من أجل البقاء في ظل العنف
حرب أو شردوا         المشاريع المستدامة، أن يكون أداة إلعادة دمج أفراد المجتمع الذين شارآوا في ال

 . وهذه العملية هي بالفعل عملية تحويل للصراع من خالل توليد وسائل المعيشة المستدامة. بسببها
 

دعم                    وجستي وال ل خطيط ال ت ل لقد اعتمد الباحثون بشكل واسع على المؤسسات السودانية المحلية ل
ر   والوصول إلى المجتمعات المحلية، ويتعين على الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان توفي

وجستي                  .  الغطاء األمني والدعم لعملية جمع المعلومات ل دعم ال رأة ال م ل اد ل ف وقد قدمت جامعة أح
اط                     .  ورأسمال اجتماعي قوي ق ة ن ي ل ح م حاث ال رق األب دة ف وقد أدارت المؤسسات المحلية بمساع

ة،                    ي ادرة سودان ب ة م اب ث م عمل ب الترآيز واالتصال في مجتمعات المهجَّرين داخل البالد، جاعلة ال
مؤسسات                                ط ال ى رب ددة ويساعد عل ع ت م ات ال اف ق ث تشكل جسرًا يسد الفجوات ما بين اللغات وال

 .السودانية
 

 .2006مايو /اجتماع بحث تشارآي، أآوت، أيار



 التحديات
هناك تحديات حاسمة البّد من مواجهتها عند التفكير في تطوير مشاريع على مستوى القاعدة في                       

وعلى الرغم من أن المنطقتين تختلفان من الناحية السياسية                  .  آل من جنوب السودان ودارفور        
والتاريخيًة والثقافية واإلثنيًة ، ومن ناحية العادات واللغة والبيئة، هناك أمور مشترآة تنطبق                              
عليهما آليهما تبعث على القلق، منها البيئة وخصوصًا استنزاف الموارد في مناطق النزاع واعتماد              
المهجَّرين داخل البالد على موارد شحيحة؛ وعدم المساواة بين الجنسين وخصوصًا تهميش اإلناث               
بين المهجَّرين، وافتقار الرجال إلى القدرة على التنقل والحرآة؛ وافتقار المهجَّرين  إلى األمن                           
والسالمة داخل المخيمات وخارجها؛ ومسألة حيازة األراضي والحقوق في جنوب السودان                                

 .والحصول على أراٍض في دارفور
 

والمجاالت .  ال زال جنوب السودان يعاني في فترة ما بعد الحرب من النزاع والتحديات األخرى                    
الرئيسية التي ينبغي أن تكون محّط اهتمام فيما يتعلق بتطوير مشاريع على مستوى القاعدة                                   
وشبكات مشاريع محلية مستدامة في جنوب السودان، هي الفروقات بين المجتمعات والتحدي                            

االقتصادية، ومن بينها     –المتعلق بعودة المهجَّرين المتعددين ومفهوم الغريب؛ والمسائل االجتماعية       
ثقافة التبعية الراهنة ووجود األلغام وآذلك تحديات حيازة األرض وحقوق الملكية؛ والوضع                              

 . المتعلق بنزع السالح وتسريح الجيش وعملية إعادة الدمج والتأخير في نزع أسلحة المقاتلين
 

وفي دارفور أدت هشاشة اتفاقية السالم الشامل واستمرار النزاع إلى المزيد من المعاناة والتشريد                   
أما المجاالت الرئيسية التي ينبغي أن تكون محّط اهتمام فيما يتعلق                .  والتوترات اإلقليمية والدولية   

بتطوير مشاريع على مستوى القاعدة وشبكات مشاريع محلية مستدامة، فهي تحديات مساعدة                           
الناس على االستفادة من استراتيجيات وسائل المعيشة التقليدية التي نجمت عن إبعاد المهجَّرين عن               
أراضيهم التي هي مصدر رزقهم؛ وتحديات األمن والسالمة بسبب وجود طبقات معقدة من األمن                  
داخل المخيمات وخارجها واستمرار الهجمات على المهجَّرين؛ وتحديات التمثيل والمشارآة، إذ ال              
يزال المهّجرين غير قادرين على تنظيم أنفسهم والتعبير عن مطالبهم وطموحاتهم، وآذلك                                   
التحديات الناجمة عن إقصاء المنظمات السودانية في الغالب عن عمليات اإلغاثة والتنمية في                            

 . دارفور
 

 
 الفرص  

لقد تبين من العمل الميداني في جنوب السودان أن هناك أمورًا إيجابية متعددة تشجع                     
توفر الموارد الطبيعية التي تتيح اإلمكانيات          ومن بين هذه      .  على تطوير مشاريع مستدامة     

ألنشطة مشاريع متنوعة؛ والرغبة القوية في توفير وسائل معيشة لما بعد الحرب وللتنمية؛                                   
والتشجيع الذي يبديه آافة أصحاب المصلحة من داخل الوطن ومن المجتمع الدولي لعودة                                     



المهجَّرين؛ والقدرات الموجودة في مجتمعات      
المهجَّرين على إنشاء المشاريع؛ والقطاع                
المالي النشط ونشوء مصارف في جنوب                 
السودان واالهتمام باالقتصاد الجزئي؛                      

السوق رغم أن انتفاع              /وأنشطة المشاريع    
المهجَّرين منها الزال محدودًا؛ وانخراط                  

 . القطاع الخاص المحلي في التنمية
 

أما في دارفور فقد وجد الباحثون مظاهر                   
إيجابية متنوعة تتعلق بتطوير مشاريع                       
مستدامة، منها روح الريادة واالتكال على               
النفس؛ والمهارات الموجودة التي يمكن                    
استخدامها في مشاريع واسعة التنوع؛ والفهم        
الموجود للتسهيالت التي تتعلق بالمشاريع               
مثل اإلئتمان والتدريب؛ والرغبة القوية في            
اإلتكال على النفس والتحرر من االعتماد                 
على اإلغاثة؛ ووجود األسواق في مخيمات            

 . المهجَّرين، وبعضها آبير ونشط 
 

 التوصيات
يوفر تطوير المشاريع على مستوى القاعدة فرصة للتعامل مع االحتياجات المختلفة إلعادة البناء                    

ويؤمل أن يساعد تطوير المشاريع في جنوب السودان على إعادة بناء                   .  في فترة ما بعد الحرب       
فللتدريب والخدمات الصحية آلها عوامل حاسمة           .  وسائل المعيشة والمجتمعات والعالقات بينها        

األهمية في القرارات التي يتخذها المهجَّرون بشأن عودتهم إلى أراضيهم، وآذلك في تنمية جنوب                 
ويتطلب دعم المشاريع إنشاء مؤسسات ترآز على التدريب بشكل عام وعلى المهارات                  .  السودان

المتخصصة، التي ستساعد على إعادة دمج المهجَّرين والمقاتلين السابقين وآخرين غيرهم ممن                       
أّثرت عليهم الحرب ويرغبون في المشارآة في تنمية مجتمعاتهم، آما يتطلب تطوير قدرات                              
التمويل بالغ الصغر للسكان في جنوب السودان خاصة المجموعات المهمّشة مثل المهجَّرين داخل                

 .البالد والمقاتلين السابقين
 

فيما يتعلق بجنوب السودان ينبغي تطوير مشاريع تشرك النساء بفعالية وبأمان، لكن هذه المشاريع                  
وبرغم أن المهجَّرين داخل البالد والمقاتلين السابقين هما الجماعتان                 .  ينبغي أّال تستثني الرجال      

المستهدفتان فيما يتعلق بتطوير المشاريع المستدامة على مستوى القاعدة، إال أنه ينبغي بالقدر نفسه                
شمل المجتمعات التي سيستقرون فيها وذلك لزيادة الروابط االجتماعية وفرص تحويل النزاع، بدال              

آما ينبغي تطوير     .  من الفصل والتنمية غير المتساوية اللذين يؤديان إلى مفاقمة التوتر والنزاع                    
أنظمة قياس فّعالة وحاسمة لتحديد أي من المشاريع يوفر فرصًا للتحسين وتمكينًا للمجموعات                           
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 .المهمشة، ويساهم  في توفير وسائل معيشة محّسنة وفي تحويل النزاع
ع            شاري م والمجاالن الهامان لتطوير مشاريع على مستوى القاعدة في جنوب السودان هما مجال ال
اء   التي تتعامل مع االحتياجات التنموية، مثل الماء والخدمات الصحية وإزالة األلغام وتوفير مواد بن
ة            م ائ ق ة ال وذجي م مالئمة وتوفير الطاقة ووسائل االتصال في المناطق الريفية؛ ومجال المشاريع الن
تي    على استراتيجيات وسائل المعيشة التقليدية التي تمارسها قبائل الرعاة والُرّحل، مثل المشاريع ال
ة في األسواق وفرص              شارآ تتعلق بالزراعة والمواشي، وذلك آله بالتضافر مع توفير فرص الم

 .لعب المستفيدين دورًا قياديًا في تطوير مجتمعاتهم
 

ة                     م ه ر م ي غ ت ة ال ع دة وسري ق ع ويشكل تطوير المشاريع للمهجَّرين داخل البالد في بيئة دارفور الم
ل         .  صعبة لكنها حيوية األهمية ائ وارد ووس فعدم االستقرار السياسي، وعدم إنتفاع المهجَّرين من م

خاصة، وعدم                  م ال ه المعيشة التقليدية وافتقارهم إلى القدرة على التنقل وإقصائهم عن إدارة شؤون
نف                      ت ك ذي ي غموض ال ة وال اث ى اإلغ توفراألمن، وترآيز المعونة التي يقدمها المجتمع الدولي عل
ن       ري جَّ ه م مسألة عودة الهيئات الدولية آلها عوائق هائلة؛ لكن تطوير أسواق المخيمات ومشارآة ال
رار                م اء واالست ق ب فس وروح ال فيها، والمهارات الموجودة، ورغبة المهجَّرين في اإلتكال على الن

 .آلها أمور مشجعة يمكنها أن تصبح أساسًا لتطوير المشاريع وبداية حياة أفضل
 

ي          اء ف س ن خرطت ال د ان ق ل
ل في            د طوي دارفور منذ أم
اط         م ع وأن شاري التجارة والم
ن             رده د تش ع اج، وب ت االن
واق            ي أس ن ف رط خ ان
ن     ل المخيمات، وآثيرًا ما عم
ي                وت ف ي ب ي ال اء ف س ن ال
ة           اذي ح م ة ال ي ن المناطق المدي

ة      .  للمخيمات وتشجع مشارآ
هن          درت عمل وق النساء في ال
راآز        م ى ال على الوصول إل
ع     رمشاري المدينية على تطوي

رجال        .  للنساء ل ة ل أما بالنسب
م                 ه ت كون حرآ ا ت رًا م ي فكث
راءات           ب االج ب دة بس ّي ق م
ارات            خي ل ال ل ق األمنية، ما ي

مات         مخي د  .  بالنسبة إلى تطوير مشاريع تخصهم، غير أنه يمكن للرجال المشارآة في أسواق ال وق
قصى                     غي  أّال ي ب ن ه ي ر أن يكون تطوير مشاريع للنساء هو األآثر نفعًا للمهجَّرين في دارفور، غي

آما ينبغي أن تكون المبادرات حريصة على عدم تمكين مجموعات   .  الرجال عن مثل هذه األنشطة
ة            ف ل ت خ م . معينة من المهجَّرين في المخيمات دون غيرهم، وعلى أن تشمل القبائل والمجموعات ال

.2006يونيو / في السوق، مخيم السيريف، نياال، حزيران) بائعة شاي(ست الشاي    



ى           ويمكن أن تستفيد المجتمعات المحاذية للمخيمات من هذه المبادرات أيضًا، خصوصًا إذا أّدت إل
ن                  ري جَّ ه م مات ال تمكين الروابط االجتماعية واالقتصادية وتسهيل االستفادة من األسواق في مخي

 .والتجارة بين هذه األسواق والمراآز المدينية المحيطة بالمخيمات
 

ًا   آما ينبغي تطوير أنظمة قياس فّعالة وحاسمة لتحديد أي من المشاريع يوفر فرصًا للتحسين وتمكين
زاع          ن ل ال حوي اك ثالث      .  للمجموعات المهمشة، ويساهم في توفير وسائل معيشة محّسنة وفي ت ن ه

ق             ل ع ت ع ت مجاالت يمكن من خاللها تطوير مشاريع على مستوى القاعدة في دارفور، وهي مشاري
باحتياجات المهجَّرين الفورية في المخيمات مثل توفير الماء والمواد الغذائية؛ ومشاريع تتعامل مع    
م مع                                         الئ ت ع ت ن؛ ومشاري ة واألم طاق اء وال ن ب واد ال مواصالت وم ل ال ث ة م وي االحتياجات التنم
ة   استراتيجيات وسائل المعيشة التقليدية للتجارة والزراعة وانتاج المواشي وآذلك الصناعات الثانوي

ام    .  التي تتعلق بها ي ق ويمكن أن يوفر تطوير المشاريع للمهجَّرين في المخيمات وسيلة فّعالة خالل ال
 .بأنشطة إعادة التوطين في المستقبل، ولذا يمكن النظر إلى هذه المشاريع على أنها مشاريع انتقالية

 

ة     .  ومن بالغ األهمية إشراك العبين محليين في عملية التطوير رف ع م فالالعبون المحليون يملكون ال
ن            .  القّيمة والفهم والخبرة والروابط مع المجتمعات المستهدفة ي العب درة ال ة ق وي ويمكن أن تؤدي تق

اسات     المحليين على زيادة فعالية الحمالت التنموية وتيسير مقاربات التنمية المستدامة، وتنوير السي
اطق السودان وخصوصًا في                       .  وتعميق الفهم وعدم تكرار األخطاء السابقة ن ع م ي جم ام ل وهذا ه

ة                 ي ل م ع اٍف في ال دارفور حيث اليستطيع الالعبون المحليون في الوقت الراهن االنخراط بشكل آ
ن                        .  التنموية ذي ن ال ي ل ات ق م ن وال ي الجئ الد وال ب وبإمكان الماليين من السودانيين المهجَّرين داخل ال

عات                       م جت م ك ال ذل دمج وآ ادة ال ح وإع ينتظرون تسريحهم آجزء من عملية نزع السالح والتسري
 .السكانية الفقيرة االستفادة بشكل آبير من مقاربات المشاريع المستدامة إلعادة الدمج والتنمية

 

       
  




