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 (DDPD) بعد عقد من الصراع والنزوح ، تم توقیع وثیقة الدوحة للسالم في دارفور
في الدوحة في یولیو 2011. كما تمت المصادقة على استراتیجیة تنمیة في دارفور 
(DDS) في أبریل 2013 من قبل الشركاء الحكومیین والمجتمع الدولي بقیادة دولة 

قطر. تقدم إستراتیجیة تنمیة دارفور خطة شاملة ومتسلسلة ومنسقة لتحقیق تنمیة 
عادلة ومستدامة وقائمة على المشاركة وتشكل األنشطة التأسیسیة وقصیرة األجل 
(FaST) اإلجراءات األولیة والفوریة والتي من شأنھا بدأ العمل في تحقیق أھداف 

اإلستراتیجیة طویلة المدى.
بدعم من صندوق قطر للتنمیة (QFFD) یعمل صندوق األمم المتحدة إلنعاش وإعادة 

إعمار وتنمیة  دارفور (UNDF) على تحقیق
ثالثة أھداف مباشرة:

بناء الثقة في مستقبل قائم على إستقرار السالم

خفض اإلعتماد على العون اإلنساني

خلق بدائل للشباب من الجنسین من خالل التعلیم وسبل كسب العیش
 للحوؤل دون عودة النزاع العنیف

الحوكمة والعدالة والمصالحة

موقع

میزانیة كلیة

نشاط

لمحة عن:
األنشطة التأسیسیة قصیرة المدى



 المحور

I
الهدف

تحسين الوصول للعدالة6

الحوكمة والعدالة والمصالحة

7
 مراكز للسالم والعدالة

والمصالحة تم
بنائها وتشغيلها 

إنجاح إعادة اإلدماج اإلجتماعي واإلقتصادي لمسرحي7
القوات المسلحة (بما في ذلك المجموعات الخاصة)
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مقاتل سابق

 توفر لهم الدعم إلعادة
 اإلدماج اإلقتصادي
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كلية للتدريب المهني
 تم إكمالها وتشغيلها 

 ورشة للتدريب المهني
 بالسجن

 تم إكمالها وتشغيلها
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الهدف
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الهدف
تأسيس عمليات وآليات المصالحة وإدارة النزاعات

الهدف

1,454

27

43
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مستفيد
تمكن من حضور ۲٥ 

ورشة للمشورة 
المجتمعية عن 
القوانين و العرف

موظف حكومي من 
واليات دارفور الخمس 
تم تدريبهم على نموذج 

الملكية المجتمعية 
لألراضي

محلية تم فيها
 إكمال ترسيم مناطق 

الرعي والمراحيل
والتحقق من صحتها

قرية
 تم فيها ترسيم 

الخرائط الوصفية  

فردا من المجتمع
 تم تعريفهم بمهارات الوساطة
والمصالحة وفض النزاعات

وبناء السالم
 من خالل الدراما

مستفيد
 تمكنوا من حضور ورش بناء 
السالم والمصالحة والمنتديات 
المجتمعية للقيادات المحلية 

والمرأة

تحسين نظم وآليات تسجيل وملكيات األراضي وتسوية 
النزاعات ذات الصلة



تضامن

 �
��� الســنوات الــ

� دارفــور ��
� إشــتعلت ��

��اعــات المســلحة الــ � دفعــت ال��
� غــرب دارفــور. حــواء أم وحيــدة 

وح مــن موطنهــا �� � مضــت, بحــواء للــ��
ــرض  ــن م ــة م ــة ناتج ــة حركّي � إعاق

ــا�� ــره، تع ــن عم ــة م � الثامن
ــل �� لطف

� ســنوات المراهقــة. أضطــرت حــواء 
أصيبــت بــه ولــم يتــم تشــخيصه ��

عتمــاد عــª مســاعدات الغــ�� بســبب عــدم تمكنهــا مــن العمــل نســبة  ل¬»
� نزحــت 

��� المنطقــة الــ
عاقتهــا الحركيــة و بعدهــا عــن موطنهــا وأهلهــا �� «°

 ªعــ ± ��إليهــا. وتحــµ� حــواء عــن ماعانتــه بقولهــا: "لــم أكــن أملــك أي شــ
 �

ــدة �� ــت وحي ــل، كن ــعي العم ــن بوس ــم يك ــردي ول ــت بمف ــ¬ق! كن ط ا°»
مدينة غريبة".

ــم  ــن الســكان، معظمه ة م ــ�� ــداد كب وح أع � ــ�� ــور ل � دارف
ــات �� اع � أدت ال��

ات  �ــ� ــتتت لف دت وتش ــ½¼ ــا ت ــات بأ¾ه ــال. مجتمع ــاء وا°±طف ــن النس م
طويلــة، هــذا الوضــع قــد يــؤدي لظهــور نزاعــات داخليــة جديــدة حــال 
تعزيــز  وع  مــ½¼ يعمــل  لهــذا  ا°±صليــة.  لمناطقهــم  الســكان  عــودة 
� دارفــور وهــو أحــد 

المصالحــة والتعايــش °±جــل ســ¬م مســتدام ��
 �ªــ ــور ع ــة دارف اتيجية تنمي �ــ� س ــدى °» ة الم ــ�� ــية قص ــطة التأسيس ا°±نش
ــار  ــة المصالحــة وتعزيزهــا عــª عــدة مســتويات، مــع وضــع إعتب مقارب
ــم  ــك يت ــات. ولذل ــال وا°±قلي ــاء وا°±طف ــة كالنس ــات الضعيف ــاص للفئ خ
ــة والمتطوعــون  ــة القاعدي ــرأة و المنظمــات المجتمعي دعــم شــبكات الم
ــي،  ــوار المجتمع ــة كالح ــاطات مختلف ــدة نش ــم ع ــل تنظي ــباب °±ج الش
 � �Ìتمكــ بهــدف  والصناعــي   �

��المهــ والتدريــب  التوعيــة،  وحمــ¬ت 
المجتمعات إقتصادياً ع�Î مشاريع مدرة للدخل.

� مجموعــة مــن 
��� أحــد ا°±يــام زارتــ

وتحــµ� حــواء عــن تجربتهــا: " ��
ــن  ــات م ــل، نازح ــن كل القبائ ــن م � ك

��ــ ــكان! أع ــن كل م ــن م ــاء، ك النس
� نســاء بدويــات، كــن كأنهــن وفــد �المعســكر، ونســاء مــن المدينــة، وحــ
� تدريبــاً  �Ìأنهــن مــن لجنــة الســ¬م والمصالحــة وأنهــن تلقــ �

��نــ Îمــا! أخ�
وعونــا مــن ا°±مــم المتحــدة كيمــا يشــكلن هــذة اللجنــة لمســاعدة مــن كــن 

. �
�� مثل وضعي، وقد قمن فع¬ بمساعد�

��

� ربــط المجتمعــات 
وع تعزيــز المصالحــة عــª المســاهمة �� يعمــل مــ½¼

 � �Ìــ ــادة المحلي ــم الق ــة، لدع ــ¬ت مختلف ــ¬ل تدخ ــن خ ــا م ــع بعضه م
اعــات والمصالحــة. تــم تقديــم  � � مجــال فــض ال��

والقيــادات التقليديــة ��
ــة  ــة الجنين � مدين

ــة �� ــات الضعيف ــن المجموع ــا م ه ــواء ولغ�� ــون لح الع
بيــة ا°±غنــام ا° ان ا°±ثــر ا°±كــ�Î عــª حــد  �عــ�Î أنشــطة مــدرة للدخــل ك�
 �

ــن �� ــم يك ــن! ل ــه منه ــذي وجدت ــام ال ــأت با°هتم ــواء: " تفاج ــول ح ق
تصــوري وبعــد كل الــذي حصــل مــن نــزاع ونــزوح ومعانــاة خــ¬ل الحــرب 
� لجنــة المصالحــة 

، النســوة �� �ªهتمــام للغرباءمثــ أن يــوÖ� النــاس ا°»
� ونلقــي بهــا خلــف ظهورنــا! 

�Ùك مــرارات المــا �� أننــا نحتــاج أن نــ�
��نــ Îأخ�

 ªــ ــد ع ــف أعتم � كي
ــو�� ي و علم ــ�� ــون Ö� و لغ ــد الع ــد ي ــن بم ــد قم لق

 ªــ ــر ع ــس وتؤث � تم
��ــ ــرارات ال ــع الق � صن

ــة �� ــارك بفعالي ــÝ� وأن أش نف
 �

��ــ ــأن أن � أن أطم
ــكا�� ــع، وبإم ــن المجتم ــن وم ــا ا°±ن جــزء منه ــا. أن حياتن

لست وحدي.
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مستفيد من تحسن الوصول للخدمات األساسية 
طوال العام من خالل بناء التصريف في الطرق

من الشباب العاطل عن العمل تدربوا على 
صناعة الطوب الترابي المثبت و مهارات البناء

مراكز شرطة تم إنشائها

الهدف
زيادة فرص الحصول على مصادر المياة المحسنة 

معامل لجودة المياة تم 
تشييدها في عواصم الواليات

شخصا تلقوا رسائل عن اإلدارة المتكاملة 
لموارد المياة عن طريق الورش والتدريب

مجتمعا أعلنوا مناطقهم خالية 
من التبرز في العراء

شخصا من واليات دارفور تحصلوا 
على المياة المحسنة

مركزا صحيا تم إمدادها 
بالمياة 

شخص تم وصولهم عبر أنشطة 
التثقيف بالنظافة الشخصية

الهدف

الهدف

زيادة فرص الحصول على خدمات الكهرباء 

شخصا أستفادوا من تركيب الخاليا 
الشمسية في 8 قرى

شخصا شاركوا في ورش المشورة الخاصة بمنهج
الخاليا الشمسية في المدارس الفنية و الصناعية

الحصول على الخدمات الصحية والتغذية
 الشاملة وإستخدامها

مستشفيات تم تأهليها و 
تسليمها لوزارة الصحة

إعادة اإلعمار المحور

الهدف
تحسين الوصول الفعلي إلى السلع واألسواق

والخدمات اإلدارية واإلجتماعية

مرافق صحية يتم العمل 
على إعادة تاهيلها

مرفقا صحيا تم توريد 
معداتها الطبية

ممارسا صحيا تلقوا تدريبا تنشيطيا
في عدة مواضيع لها عالقة بالصحة

طفال في 25 مدرسة أساس إستطاعوا 
الحصول على مياة الشرب المحسنة 

والمستدامة

طفال في 27 أساس إستطاعوا الحصول 
على وسائل محسنة ومستدامة للنظافة وغسل 

األيدي

مقياسا لألمطار و أوعية لقياس التبخر تم 
تثبيتها في 15 موقعا لخدمة 87,086 شخصا
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 طفل خارج المدرسة تم تسجيلهم 
في برنامج التعليم المسّرع

كتاب مدرسي للتعليم المسّرع تم توفيرها 
وتوزيعها على الواليات والمحليات المستهدفة

طالب وطالبة يستفيدون من أربعة 
مدارس تم بناؤها وتوفير اإلجالس لها

معلم في برنامج التعليم المسّرع 
(202 من اإلناث و 173 من الذكور) تم تدريبهم  

وحدة للتعليم المسّرع تم بناؤها ومازالت  
هناك 12 وحدة إضافية تحت التشييد

مراكز شرطة تم إكمالها لتساهم في 
توفير األمن لحوالي 113500 شخصا

شرطي متطوع من المجتمع تم تدريبه 
وإمدادهم بالمعدات

شخصا أستفادوا من مركزين للشرطة 
والسالمة

مدارس لألساس تم بنائها 

مأوى إنتقالي تم بنائه
و مازال هناك 140 مأوى أخر تحت التشييد

شخصا إستفادوا
من تطوير األصول المجتمعية 

ضابط شرطة تلقى تدريبا في مجاالت حقوق اإلنسان وأساليب التحري 
و حماية األسرة والطفل والعنف القائم على النوع والعنف الجنسي و 

شرطة المجتمع

إعادة اإلعمار المحور

الهدف

الهدف

تحسين الجودة وفرص الحصول على التعليم

إنجاح إعادة اإلدماج اإلجتماعي واإلقتصادي للعائدين 
(بما في ذلك المجموعات الخاصة)



 

 كسرنا طوق العزلة

ترضرت شبكة الطرق يف دارفور نتيجة للعوامل الطبيعية املوسمية و ضعف 

الصيانة بحيث زادت من ضعف البنى التحتية املوجودة ســلفاً.م� يؤثر عىل 

توفر العون اإلنسا� والذي اليعتمد عىل توفر األمن والدعم اإلداري فقط، بل 

يعتمــد أيضا وبشــكل أســايس     عــىل توفر البنيات التحتيــة كالطرق الريفية، 

والكباري، وأنظمة الترصيف.

ويــرشح الشــيخ عمــر أرباب من قرية أنجيمــي بغرب دارفــور أهمية الطرق 

قائال: " ²تلئ الوديان والخ°ان يف فصل الخريف بعد تساقط األمطار، وعندها 

نصبح معزولون ²اما عن بقية العاº! وال يصبح بإمكاننا الوصول لألسواق، وال 

يســتطيع األطفال املرىض والنســاء الحوامل الحصول عىل العالج، أو الوصول 

للمستشفى. وقد يدوم هذا اإلنقطاع أليام وأيام طيلة فصل الخريف. 

وبغرض تحســÃ الوصول للخدمات االجت�عية والنشاطات االقتصادية يعمل 

مرشوع صيانة/بناء طرق الوصول ونقاط العبور  عىل تشييد أو صيانة بنيات 

وهياكل العبور. وقد سمحت عمليات بناء هياكل بسيطة للعبور بتوف° فوائد 

مهمــة و عاجلــة ملــا يزيد عىل 110ألف شــخص من مجت�عــات متعددة يف 

دارفــور. وقــد تــم بناء هيــكيل عبور يف جنــوب دارفور إضافــة ألربعة هياكل 

أخــرى تم بنائها وتســليمها للمجتمعات يف غــرب دارفور. وتوفر تلك الهياكل 

إمكانيــة الوصــول للخدمــات اإلجت�عيــة و األساســية كالصحــة و املــدارس 

واألسواق عىل مدار العام.

ويتــم اإلعــداد لبنــاء ٤١ هيــكالً أخــراً يف مختلــف مناطــق واليــات دارفــور 

ــة  ــدة لتنمي ــم املتح ــدوق األم ــطة صن ــاح بواس ــل املت ــرب التموي ــس ع الخم

دارفــور. وبهــذا الصــدد يشــيد الشــيخ أربــاب بالجهــود املبذولــة فيقــول: " 

طلبــت منــا األمــم املتحــدة أنــا نســاعدهم ليســاعدونا. فتعجبــت لطلبهــم 

ــم  ــوا أنه ــا نحــن أن نعــÃ األمــم املتحــدة؟ ســألناهم فقال ــف لن هــذا! فكي

يريــدون منــا أن نتملــك هــذة املعابــر! فجلســنا معهــم، وتناقشــنا عن أنســب 

املواقــع لبنــاء هــذة املعابــر. ثــم وبعــد أن إتخذنــا القــرار بالبنــاء، بــدأ العمــل 

يف املعابــر حتــى أ²منــا البنــاء. هــذا املعــرب، انــت قــد تــراه هيــكال خرســانياً 

بســيطا وغــ° ذا أهميــة! لكننــا نــراه شــيئاً عظيــ�ً! هــذا املعــرب هــو طريــق 

اتصالنــا بالعــاº يف موســم األمطــار، أطفــال املــدارس، واألقربــاء مــن القــرى 

املجــاورة مــا زال بإمكانهــم الوصــول للقريــة برغــم األمطــار. البضائــع مــن 

مدينــة الجنينــة  الزال بإمكانهــا الوصــول إلينــا برغــم األمطــار! هــذا املعــرب 

هو ما كرس طوق عزلتنا.
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سدود تغذية جوفية تم تشييدها

شخص تمكنوا من الحصول على المياة عبر 
إعادة تأهيل خمسة حفائر

شخص أصبح لديهم الفرصة لإلنتاج 
المحسن للخضر والبقول عبر إعادة تاهيل 

20 بئر سطحية 

هكتار من المراعي المتدهورة تم إعادة 
تأهيلها 

رأس من الحيوانات تم تطعيمها ومعالجتها 
من األمراض المتوطنة والوبائية 

أسرة تم تدريبها على اإلنتاج المحسن لأللبان 
و تسمين الحيوانات

مستفيد تم تدريبهم على إمكانات والمهارات 
الفنية  لريادة األعمال

من مزودي الخدمات البيطرية الخاصة تم 
دعمهم باألدوية والمعدات 

زيادة فرص الحصول على العمل 

مستفيد إكتسبوا إمكانات ومهارات فنية محسنة في 
ريادة األعمال

من الشباب خارج المدرسة والمتسربين من التعليم 
أكملوا تدريبا فنيا في مختلف الحرف

من المتسربين من التعليم تلقوا تدريبا على ريادة األعمال 
وتطوير األعمال الصغيرة

اإلنعاش اإلقتصادي المحور

الهدف
تحسين إنتاج وإنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية

الهدف

الهدف

الهدف

تطوير سلسلة األنشطة المضيفة للقيمة في مجال 
الثروة الحيوانية والزراعة وسبل كسب العيش

زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية

مستفيد تم تدريبهم على كتابة مقترحات المشاريع 
المدرة للدخل

شخص شاركوا في مناشط تثقيفية عامة عن التمويل 
األصغر و خدمات العمالء و المنتجات

جمعيات قروية لألدخار واإلقراض تم تشكيلها 
ودعمها بمنح بذور المحاصيل

جمعية حصلت على منح من خالل عملية تنافسية بحيث 
تخدم ما يزيد على 2000 مستفيد  



نلعب من أجل التنمية

يــن مــن العمــر أن   الســابعة والع��
قــرر عبدالمنعــم، الشــاب ��

يجــرب حظــه و يقــود مجموعــة مــن الشــباب عــ � طــرق لــم يســلكها 
ــا  ــق أشــياء تحتاجه ــا تحقي ون قبلهم.يقــول عبدالمنعــم: "أردن ــ  الكث
مدينتــا (هبيــ�) بغــرب دارفــور لكنهــا، برغــم حوجتنــا إليهــا لــم 

ها من قبل: مركز ¢¡لعاب الفيديو ل�¡طفال". يحاول أحد توف 
التمويــل  وع  مــ�� مســتفيدي  مــن  هــم  ومجموعتــه  عبدالمنعــم 
ــن  ــن ضم  م

ــا©¡ نم ª¢ــدة ا ــم المتح ــج ا¢¡م ــذه برنام ــذي ينف ــر ال ا¢¡صغ
ة المــدى، حيــث  اتيجية تنميــة دارفــور التأسيســية قصــ  أنشــطة إســ ¶
مســكوالدفاتر  ا¢¡صغــر،  التمويــل  اساســيات  عــ¹  تدريبهــم  تــم 
ة. ثــم بعــد ذلــك تــم دعمهــم  والحســابات، وإدارة ا¢¡عمــال الصغــ 
ــب  ــن التدري ــم. وع ــن إختياره ــاريع م ــدء مش  لب

ــدا©¡ ــال إبت ــرأس م ب
 كليــة 

يقــول عبدالمنعــم: "تلقينــا تدريبــاً مهمــاً ومفيــداً، أنــا تخرجــت ��
 لــم أكــن أعــرف الكثــ  عــن إدارة 

�Æأكتشــفت انــ 
�Æالقانــون، لكنــ

 هــو إتاحــة  ســتثمار. لكــن أكــ � مــا أثــار إعجــا©� ª¢ة وا ا¢¡عمــال الصغــ 
ونيــة   إختيــار مشــاريعنا. وحيــث أن ا¢¡ميــة ا¢لك ¶

مطلــق الحريــة لنــا ��
ــل  ــرص العم ــح ف ــÊ، تصب ــذا الع  ه

ــة �� ــة وملح ــألة مهم ــي مس ه
المتاحــة لغــ  القادريــن عــ¹ التعامــل مــع التكنولوجيــا الحديثــة 
ــوق   س

ــة �� ــم المنافس ــب عليه ــن الصع ــيصبح م ــل. وس ــق وأق أضي
ــو  ــاب الفيدي ــز ¢¡لع ــيس مرك ــت تأس ح ــذا إق ¶ ــتقب�ً. وله ــل مس العم
ل�¡طفــال، حــÆ¶ يتعــرف ا¢طفــال عــ¹ التكنولوجيــا و لجذبهــم بعيــداً 
ــا  وعن ــة مــن م�� ــة الثاني نحــراف. المرحل ª¢الشــوارع وا 

عــن التســكع ��
ــه  ــوب وتطبيقات ــتخدام الحاس ــ¹ إس ــب ع ــز تدري ــيس مرك ــي تأس ه

� ع¹ حد سواء. Îل�¡طفال والبالغ

ويتكــون مركــز ا¢¡لعــاب الــذي يديــره عبدالمنعــم ورفاقــه مــن متجــر 
ــة  ــ�، و أربعــة أو خمســة شاشــات إضاف ــة هبي  ســوق مدين

�� صغــ 
 يعمــل 

لصناديــق ألعــاب الفيديــو. ملحــق بالمركــز مولــد كهربــا©¡
ــل  وع التموي ــ�� ــطة م ــز بواس ــل المرك ــم تموي ــد ت ــزل. وق ــرك دي بمح

 قدمتها المجموعة.
¶Æا¢¡صغر بعد إجازة دراسة الجدوى ال

ــة  ــن المجموعــة وعــ¹ رأســها عبدالمنعــم انهــم يقدمــون خدم وتؤم
 

ونيــة �� نوعيــة لمجتمــع مدينــة هبيــ� لمجابهــة مشــكلة ا¢¡ميــة ا¢لك ¶
ــي  ــب موظف ــط لتدري ــم: " نخط ــل عبدالمنع ــا يفص ــة. أو كم المحلي
الحكومــة المحليــة عــ¹ اســتخدام الحاســوب. وهــذا مــن شــأنه 
 محليــة هبيــ� وعــ¹ 

إحــداث أثــر عظيــم عــ¹ جهــود التنميــة ��
دارفور بصورة عامة.
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