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 (DDPD) بعد عقد من الصراع والنزوح ، تم توقيع وثيقة الدوحة للسالم في دارفور
في الدوحة في يوليو 2011. كما تمت المصادقة على استراتيجية تنمية دارفور 

(DDS) في أبريل 2013 من قبل الشركاء الحكوميين والمجتمع الدولي بقيادة دولة 
قطر. تقدم إستراتيجية تنمية دارفور خطة شاملة ومتسلسلة ومنسقة لتحقيق تنمية 

عادلة ومستدامة وقائمة على المشاركة وتشكل األنشطة التأسيسية وقصيرة األجل 
(FaST) اإلجراءات األولية والفورية والتي من شأنها بدأ العمل في تحقيق أهداف 

اإلستراتيجية طويلة المدى.
بدعم من صندوق قطر للتنمية (QFFD) يعمل صندوق األمم المتحدة إلنعاش وإعادة 

إعمار وتنمية  دارفور (UNDF) على تحقيق
ثالثة أهداف مباشرة:

بناء الثقة في مستقبل قائم على إستقرار السالم

خفض اإلعتماد على العون اإلنساني

خلق بدائل للشباب من الجنسين من خالل التعليم وسبل كسب العيش
 للحؤول دون عودة النزاع العنيف

موقع

ميزانية كلية

نشاط

لمحة عن:
األنشطة التأسيسية قصيرة المدى

1,246,000 61 322,956,955
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الحوكمة والعدالة والمصالحة

إعادة اإلعمار

اإلنعاش اإلقتصادي
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مركزا للسالم والعدالة
 والمصالحة تم بناؤها 

ومازالت ٤مراكز
تحت التشييد

٤
 

محاكم ريفية تم
بناؤها وتسليمها 

للمستفيدين 

۱٤,۷۷۲

 مركز للشرطة و ۱
 ورشة تدريب مهني
بالسجن تم إكمالهم



نحو إصالحات ترتكز على اإلنسان

ــن  ــازة والتعيي ــة والحي ــات الملكي ــة األرض وعالق ــكل قضي تش
فــي دارفــور تحديـًـا كبيــًرا لالســتقرار فــي دارفــور علــى المــدى 
القصيــر والطويــل. كمــا تشــكل أحــد اكبــر التحديــات لمبــادرات 

السالم في دارفور.

ولتلــك األســباب, تنشــأ حاجــة ماســة لحــل الخــالف حــول 
األراضــي لتمهيــد الطريــق أمــام التعافــي المســتدام وإعــادة 
اإلعمــار فــي دارفــور. وفــي هــذا الســياق، تهــدف سلســلة ورش 
وإدارة  (المــرأة  عنــوان  تحــت  تنفيذهــا  يتــم  والتــي  العمــل 
ــوق  ــول حق ــي ح ــتوى الوع ــع مس ــدف لرف ــي ته األرض) والت
المــرأة فــي األراضــي واســتخداماتها وإدارتهــا فــي جميــع أنحــاء 
دارفــور. وبمشــاركة واســعة مــن النســاء مــن الطيــف السياســي 
ــن  ــي م ــز إدارة األراض ــروع  تعزي ــن مش ــزء م ــي كج والمهن
ــذه مــن  ــم تنفي ــذي يت ــور. و ال ــي دارف ــش الســلمي ف أجــل التعاي
قبــل برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ، وبرنامــج األمــم المتحــدة 

للمستوطنات البشرية (الموئل)، ومنظمة األغذية والزراعة.

وفــي مدينــة الضعيــن، عاصمــة واليــة شــرق دارفــور، عقــدت 
ورشــة عمــل مــن ضمــن تلــك السلســلة مــن قبــل خبــراء 
أراضــي وطنييــن ممــن لهــم بــاع طويــل فــي قضايــا األراضــي. 
ــوق  ــة عــن حق ــات ضافي ــل معلوم ــة العم ــت  ورش ــث فصل حي
ــة  ــة والعرفي ــة والمحلي ــة والوالئي ــن الوطني ــي القواني ــرأة ف الم
الســودانية. وقــد برهــن الخبــراء علــى تطــور القوانيــن الوطنيــة 
لصالــح المزيــد مــن حقــوق ملكيــة المــرأة لألراضــي وإدارتهــا, 
مــع اإلستشــهاد بالموروثــات مــن الفنــون والثقافــة الشــعبية 
المحلية،حيــث ناقشــت الورشــة القوانيــن العرفيــة فــي الســودان 

بالتركيز على إقليم دارفور.

ــا  ــي كم ــي األراض ــم ف ــط حقوقه ــن رب ــاركات م ــت المش تمكن
تنــص القوانيــن الوطنيــة بمــا إشــتهر فــي أعرافهــن وتقاليدهــن 
ــة لديهــا تأثيــر عميــق فــي دارفــور،  ــة. فالقوانيــن العرفي المحلي
وحــل  الصراعــات,  فتيــل  نــزع  فــي  نشــطاً  دوراً  وتلعــب 
النزاعــات التــي غالبــاً مــا تتعلــق بملكيــة األرض واســتخدامها ، 

خاصة بين الرعاة الرحل والمزارعين المستقرين.

وقــد شــارك بحضــور الورشــة, مفــوض أراضــي دارفــور الســيد 
صالــح منقــو, حيــث علـّـق علــى أهميــة التوصــل إلــى توافــق فــي 
التغييــرات  بشــأن  والســلطات  المجتمعــات  بيــن  اآلراء 
واإلصالحــات الضروريــة فــي نظــام التوعيــة حــول ملكيــة 
األراضــي الــذي يرتكــز علــى النــاس وقــال "إن هــذه السلســلة 
مــن ورش العمــل تســهل تبــادل المعرفــة الضروريــة لخلــق بيئــة 
تــدرك فيهــا المجتمعــات المحليــة حقوقهــا والتزاماتهــا تجــاه 
قضايــا األراضــي وكيفيــة العمــل الجماعــي علــى حلهــا بطريقــة 

سلمية "

كمــا أوضحــت الســيدة شــاذلية عبــد هللا ، المديــر العــام لــوزارة 
الرعايــة االجتماعيــة فــي واليــة شــرق دارفــور كيــف ستســهم 
ــة  ــوزارة واتحــاد المــرأة بوالي ــن ال ــادرة المشــتركة بي هــذه المب
شــرق دارفــور وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي الحفــاظ 
علــى الســالم فــي دارفــور حيــث قالــت: "يســعدني رؤيــة 
ــراة  ــث ان الم ــة، حي ــي المناقش ــاط ف ــاهمن بنش ــاركات يس المش
ــي  ــور, والت ــة دارف ــى ثقاف ــاظ عل ــي الحف ــا ف ــب دوراً رئيس تلع
تؤثــر بشــكل كبيرعلــى القانــون العرفــي. و مــن خــالل التوفيــق 
بيــن المعرفــة االجتماعيــة والقوانيــن العرفيــة والقوميــة المتعلقــة 
بملكيــة األراضــي ، فإننــا نمهــد الطريــق لمســتقبل مســتدام. 
مســتقبل ســتحظى فيــه األجيــال القادمــة بفرصــة لالســتفادة مــن 

أراضيها الثمينة لبناء حياتهم "
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مركزا للشرطة و ۱ مكتب للنيابة و۱ مكتب للتعليم 
تم بناؤها

منهج تدريبي خاص بالخاليا الشمسية في 
المدارس الفنية والصناعية تم إجازتها 
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مادة تعليمية تم إنتاجها وتوزيعها في

 ثالثة واليات

شخصا شاركوا في مجموعات األدخار

شخصا إستفادوا من تطوير األصول
 المجتمعية

ضابط شرطة تم تدريبهم في مجاالت حقوق اإلنسان, ومهارات 
التحري, وحماية األسرة والطفل, والعنف الجنسي والعنف القائم 

على النوع, ومهارات الشرطة المجتمعية.



 

أمينة

 

يتــراوح معــدل الوصــول إلــى إمــدادات الميــاه المحســنة فــي 
دارفور بين ۲۰٪ من السكان في شرق دارفور إلى ٥۳٪ في 
شــمال دارفــور ، فــي حيــن أن الوصــول إلــى مرافــق 
الصــرف الصحــي المحســنة األدنــى فــي الســودان يغطــي 
٤٪ فقــط مــن الســكان في  جنوب دارفــور ويرتفع إلى ٪۱۳ 
فــي غــرب دارفــور. وبالنســبة لمعظــم األســر فــي أريــاف 
دارفــور، حيــث ال يكــون مصــدر ميــاه الشــرب بداخــل 
ــات عــبء جمــع وإحضــار  المنــزل، تتحمــل النســاء والفتي

المياه.

بالنســبة ألمينة، وهي فتاة تبلغ من العمر ۸ ســنوات ، والتي 
تعيــش فــي قريــة جراجيــم ، يشــمل  جدولهــا اليومــي, جلــب 
ــة  ــا بمحلي ــي  قريته ــنة ف ــاه المحس ــة المي ــن محط ــاه م المي
كورنــوي، واليــة شــمال دارفــور. تــم إنشــاء ســاحة الميــاه 
مــن  اليونيســيف  منظمــة  بواســطة   ۲۰۱٦ أبريــل  فــي 
ضمــن األنشــطة التأسيســية لصنــدوق األمــم المتحــدة لتنميــة 
دارفــور، وتخــدم تلــك المحطــة المجتمــع المحلــي منــذ ذلــك 
الحيــن, كمــا توفــر الميــاه للمركــز الصحــي والمدرســة 

الكائنة بالقرية.

وفــي ظــل غيــاب مصــادر الميــاه المحســنة، إعتــدن فتيــات 
مثــل أمينــة, قضــاء أوقــات طويلــة فــي التنقــل ذهابــا وإيابــا 
لجلــب الميــاه مــن الحفائــر والوديــان الموســمية كجــزء مــن 
أعمالهــن المنزليــة، وهوعمــل شــاق ويتطلــب مجهــودا 
ــن  ــي بعــض األماك ــا وف ــا ينطــوي أحيان ــرا كم جســديا كبي
علــى الخطــورة, حيــث تشــعر النســاء والفتيــات بعــدم 
األمــان عنــد جلــب الميــاة مــن مصــادر الميــاه البعيــدة مــن 

القرية.

وكثيــراً مــا يتعيــن علــى الفتيــات والنســاء أن يجلبــن الميــاه 
ــان  ــات وقطع ــه الحيوان ــذي تشــرب في ــكان ال ــن ذات الم م
ــب  ــن الصع ــون م ــا يك ــأن. واحيان ــل والض ــية واألب الماش
ــن  ــا بي ــد مكان ــة أن تج ــر أمين ــي عم ــرة ف ــاة صغي ــى فت عل
بالميــاه. إضافــة  البالســتيكي  لملــئ وعائهــا  الحيوانــات 
لكــون الميــاة المتحصــل عليهــا تكــون فــي كثيــر مــن 
ــا  ــت, تحمله ــا للبي ــود به ــة، لتع ــة رديئ ــان ذات نوعي األحي

على رأسها أو على ظهر حمار.

فــي أيامنــا هــذه، ال يجــب علــى أمينــة قضــاء ســاعات 
ــا  ــاء. إنم ــب الم ــد لجل ــر بعي ــى حفي ــي إل ــي المش ــوال ف ط
يجــب عليهــا قضــاء ۳۰ دقيقــة فقــط في المتوســط في محطة 
ــث تخــدم  ــا بحي ــم تصميمه ــة. هــذه المحطــة ت ــاه القريب المي
ــة  ــن نوعي ــا يحس ــكل منفصــل، مم ــات بش ــر والحيوان البش
مــن  الصغــار  واألطفــال  النســاء  يحمــي  كمــا  الميــاه، 

اإلحتكاك بالماشية.

لــدى أمينــة اآلن الوقــت الكافــي لتقضيــه فــي أنشــطة أخــرى 
كاإللتحاق بالمدرسة واإلستمتاع بالوقت مع رفاقها.
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شخصا شاركوا في ورش التدريب الخاصة بمقدمي 
التمويل األصغر 

جمعيات قروية لألدخار واإلقراض بعدد۱۰٤,٥ 
عضو تم تشكيلها ودعمها بمنح بذور المحاصيل



بداية صغيرة لحلم كبير

تقــع قريــة عيــدان علــى بعــد ۱۸ كم جنــوب غرب بلــدة قريضة ، 
ــت  ــور. وكان ــوب دارف ــة جن ــة ، بوالي ــة قريض ــة محلي عاصم
ــي  ــة ف ــودة الطوعي ــة للع ــا  قري ــد أعلنته ــة الســودانية ق الحكوم
عــام ۲۰۱۸. وحاليــا، عــاد الكثيــر مــن ســكانها األصلييــن 

طواعية للقرية.

ــا  ــن، جعله ــن العائدي ــرة م ــداد كبي ــة ألع ــدان كوجه ــع عي موق
موضــع إهتمــام مــن قبــل مشــروع التمويــل األصغــر للمنتجيــن 
الشــباب والفقــراء فــي المناطــق الريفيــة فــي دارفــور, والمنفــذ 
ــة (زوا)  ــر منظم ــي عب ــدة اإلنمائ ــم المتح ــطةبرنامج األم بواس
بالتعــاون الوثيــق مــع وزارة الرعايــة االجتماعيــة, ووزارة 
ــم إنشــاء ســت جمعيــات لالدخــار  الشــباب والرياضــة. حيــث ت
تتألــف  بحيــث  (VSLA)؛  القــرى  فــي  واإلقــراض 
ــالث  ــكيل ث ــم تش ــا ت ــرأة. كم ــن ۲٥ ام ــدة م ــة الواح المجموع
مجموعــات للمنــح الصغيــرة لألعمــال (SBGs) مكونة من ۱۳ 
رجــالً وامرأتــان. وشــملت األعمــال المدعومــة أربعــة مطاحــن 
ــم  ــد ت ــوت. وق ــر، ومعصــرة زي ــة صغي ــوب، ومتجــر بقال للحب
ــة، ومحاضــرات  ــارات المالي ــار باألستش ــات اإلدخ ــم جمعي دع
ــك إدارة  ــراض واإلدخــار, وكذل ــرة حــول ممارســات اإلق قصي
ــم توفيــر صنــدوق  ــى ذلــك، ت ــة إل األعمــال الصغيــرة. باإلضاف

النقود المعدنية ودفاتر مسك الحسابات، لكل مجموعة.

ــدة  ــار لم ــوال لالدخ ــداع األم ــت المجموعــات اآلن بإي ــد قام وق
أربعــة أشــهر. وتتــراوح أقســاط اإلدخــار بيــن خمــس إلــى 
خمســة وعشــرون جنيهــا ســودانيا فــي األســبوع. وقــد تمكنــت 
بعــض المجموعــات مــن توفيــر مبلــغ عشــرة ألــف جنيــه 
ــال  ــادة رأس م ــي زي ــا ســاعدت منظمــة (زوا) ف ســوداني,  كم
ــاء  ــدرات أعض ــز ق ــة لتعزي ــة عيني ــود إضافي ــات ببن المجموع

المجموعات على االستثمار في األعمال الصغيرة.

ــن  ــة م ــمائة جني ــف وخمس ــة أل ــى كل عضــو ماقيمت ــث تلق  حي
الفول السوداني.

ــوا  ــى يتمكن ــال لألعضــاء حت ــراض الم ــدأت المجموعــات بإق ب
بعــض  تلبيــة  أو  الصغيــرة  األعمــال  بعــض  إنشــاء  مــن 
ــد مــن أعضــاء المجموعــة  ــوم العدي ــة. ويق اإلحتياجــات المنزلي
ــراء  ــل ش ــرة، مث ــال صغي ــاء أعم ــة إلنش ــروض فردي ــذ ق بأخ
الفــول الســوداني، وقشــره، ثــم اســتخراج الزيــت بواســطة 
الثانويــة  والمنتجــات  الزيــت  بيــع  ثــم  الزيــوت,  معصــرة 
كأعــالف للحيوانــات. ثــم يأخــذ العضــو ربحــه ويعيــد رأس 

المال الذي إقترضه للمجموعة. 

ــة   ــدرة المالي ــح لهــا المق كمــا ان بعــض هــذه المجموعــات أصب
إلقــراض أشــخاص مــن غيــر عضويــة الجمعيــة. عــالوة علــى 
ذلــك ، تخطــط بعــض المجموعــات الســتخدام األمــوال لتوســيع 
مســاحاتها الزراعيــة فــي موســم األمطــار القــادم, وزراعــة 
المحاصيــل النقديــة، علــى أمــل زيــادة دخــول أســرهم. وتقــول 
عواطــف آدم, القياديــة بجمعيــة عيــدان:  "تلــك األيــام التــي كنــا 
نعتمــد فيهــا علــى المســاعدات واإلغاثــة قــد انتهــت، األن نحــن 
نكســب أموالنــا بأيدينــا! ربمــا كانــت بدايتنــا صغيــرة لكننــا, 

سننمو بأعمالنا يوما ما! أنا متأكدة من ذلك!" 
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