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ــٍم في دارفــور في إيجــاد حلوٍل دائمــٍة للســكان النازحين  تتمثــل إحــدى األولويــات الرئيســية لتحقيق ســاٍم دائ
ــي عــام  ــع ف ــا للســام الموقّ ــاق جوب ا التف ــيً ــا رئيس ــذا هدفً ــدّ ه ــة، ويُع ــزاع الجوهري ــي معالجــة أســباب الن وف
2020. تُظِهــر نتائــج الدراســات الثمانيــة التــي أجريــت فــي دارفــور فــي عامــي 2020-2021 ضمــن إطــار 
ا، في  ــا يفضلــون البقــاء واالندمــاج محليً يً عمــل صنــدوق بنــاء الســام أّن غالبيــة األشــخاص النازحيــن داخل
حيــن يفّضــل أقــّل مــن ثلــث هــؤالء العــودة إلــى مــكان إقامتهــم األصلــي. وتشــير النتائــج إلــى ثــاث عقبات 
ــة اإلدمــاج المحلــي: الوضــع األمني وعــدم ضمان حيــازة األراضــي الزراعيــة وانعدام  رئيســية تعتــرض عمليّ
ــي هــذه المجــاالت  ــن ف ــر النازحي ــر مــن أقرانهــم غي ــات أكب ــا تحدي يً ــي. ويواجــه النازحــون داخل األمــن الغذائ
ا الذيــن يفضلون  ــا العوائق الرئيســية التــي تعتــرض النازحيــن داخليً ــا. أّم الثاثــة، كمــا ويُعــدّون أكثــر ضعفً
العــودة فهــي انعــدام األمــن فــي مناطــق إقامتهــم األصليــة وصعوبــة اســتعادة أراضيهم. وفــي الختــام، يرتبط 
ــح  ــذي يُرّج ــة، وال ــات المحلي ــن المجتمع ــّل النزاعــات بي ــا بح ــا وثيقً ــزوح ارتباًط ــٍة للن ــوٍل دائم ــل لحل التوّص
ــوٍل للنــزوح أن تعتمــد الجهات  ــة التوّصــل لحل يّ ــب دعــم عمل أن يكــون عمليــةً طويلــة األمــد. وبالتالــي يتطلّ
ــا في  يً الفاعلــة حلــوالً أكثــر مرونــة أو حلــوالً هجينــة، مــع اإلقــرار بضــرورة دعــم األشــخاص النازحيــن داخل

ــة للعودة. ــاٍت مؤاتي ــاء بيئ ــوازي مــع بن ــي بالت مــكان إقامتهــم الحال

ال تــزال مشــكلة النــزوح الممتد ألعــداٍد كبيــرةٍ من األشــخاص قائمةً 
بشــكٍل كبيٍر فــي دارفور. وتشــير التقديــرات لعــام 2020 إلى وجود 
ــارب 400  ــا يق ــور ولجــوء م ــي دارف ــي ف ــازح داخل ــن ن 2.5 مايي
ألــف مــن ســكانها إلــى بلــداٍن مجــاورة.1 ويأتــي مــن ضمــن الفرص 
الهامــة المتاحــة لحــل أزمــة النــزوح فــي دارفــور إنفــاذ االلتزامــات 
التــي نــّص عليهــا اتفاق جوبا للســام بشــأن حقــوق النازحيــن داخليًا 
وعملية العودة الطوعية واستعادة حقوق المسكن واألرض والملكية 
ــة التــي  ــإّن االســتراتيجية الوطني ــى نحــٍو مماثــل، ف للنازحيــن. وعل
ــة  تخطــط الحكومــة الســودانية إلطاقهــا فــي عــام 2021، والمعني
بإيجــاد حلــول للنازحيــن داخليـًـا والعائديــن والاجئيــن والمجتمعــات 
المضيفــة، ســتوفر إطــاًرا اســتراتيجيًا هاًمــا وخارطة طريــق عملية 

نحــو التوصــل لحلــوٍل للمجتمعــات النازحــة فــي الباد.

مثلمــا تُعتبَر الحلــول الدائمة جزًءا ال يتجــزأ من عملية بناء الســام، 
فــإّن انعــدام الســام غالبًا مــا يشــّكل عقبةً رئيســيةً تعتــرض التوّصل 
لحلــوٍل دائمــة للنــزوح. لذلــك، يجــب أن تأخــذ عمليّة وضــع الحلول 
بعيــن االعتبــار تفضيــات الســكان النازحيــن واألدلــة التــي توّضــح 
ــا.  ــة أمامه ــرص المتاح ــة والف ــذه العملي ــرض ه ــي تعت ــات الت العقب
ويُشــّكل هذا التقريــر الموجز جــزًءا من سلســلة تضّم خمــس تقارير 
ــى  ــز إل ــية ترتك ــات رئيس ــدّم رؤى وتوصي ــرة تق ــة قصي مواضيعي
الدراســات التحليلية الثمانيــة الخاّصة ببناء الســام والحلول الدائمة، 

والتــي أجراهــا صنــدوق بنــاء الســام فــي جميــع أنحــاء دارفور.

النقاط األساسّية الواجب 
مراعاتها عند وضع 
السياسات والبرامج

يتوجب على الجهات الفاعلة دعم اإلدماج  	
المحلي نظًرا إلى األعداد الكبيرة من 

النازحين داخليًا الذين يفضلون البقاء في 
منطقة النزوح. ومن هنا تبرز أهميّة وضع 
البرامج والسياسات التي تدعم إحالل سيادة 

القانون وضمان حيازة األراضي وتعزيز 
األمن الغذائي وذلك للمساعدة على تذليل 
العوائق الرئيسية التي تعترض اإلدماج 

المحلي.

يتوّجب على )مسودة( االستراتيجية الوطنية  	
الخاّصة بالحلول الدائمة الصادرة عن 

الحكومة والتي تتضّمن عمليّةً تهدف إلى 
تحديد المناطق المؤاتية للعودة أن تشمل 

عاملي األمن وقدرة الوصول إلى األراضي 
الزراعية كمعيارين أساسيّين. ويتوجب على 
الجهات الفاعلة في مجاالت العمل اإلنساني 

والتنمية والسام مواءمة برامجها واالستثمار 
في تقديم الخدمات في مناطق العودة ذات 

األولوية.

يتوجب على الجهات الفاعلة أن تُقّر نهًجا  	
هجينًا لإلدماج المحلي وتدعمه بحيث يبقى 

النازحون داخليًا في أماكن سكنهم الحالية مع 
العودة إلى أراضيهم األصلية موسميًا لزراعة 

المحاصيل.

يتوجب على الجهات الفاعلة أن تُقّر بأّن  	
توفير بيئاٍت مؤاتية للعودة يتطلّب تنفيذ 

عمليّاٍت طويلة األمد ترتبط بحّل النزاعات 
بين المجتمعات المحليّة، وبالتالي من 

األساسّي أن تدعم هذه الجهات بالتوازي 
الحلول المؤقتة في المناطق إقامة األشخاص 

النازحين داخليًا الحاليّة.

أعّد هذا التقرير:

1



مسار التوّصل لحلوٍل دائمٍة للنازحين داخلًيا: العوائق الرئيسية والفرص المتاحة لتسهيل إدماجهم ضمن المجتمع المحلي أو عودتهم إلى مكان إقامتهم األصلي

اإلدماج المحلي هو الخيار 
المفضل لدى الكثيرين

يجــب أن تتوفر للنازحيــن داخليًا القــدرة على اتخاذ قراراٍت مســتنيرة 
ــة  ــإّن معرف ــك، ف ــم. وبذل ــب له ــم األنس ــل الدائ ــأن الح ــة بش وطوعي
ــة  ــن الجهــات الفاعل ــة كــي تتمّك ــغ األهمي تفضياتاهــم هــو ألمــٌر بال
ــا بالدعــم المناســب مــن أجــل التوّصــل  ــن داخليً ــد النازحي مــن تزوي
للحلــول ســواء أكانــوا يرغبــون فــي البقــاء أو العــودة أم فــي االنتقــال 
إلــى مــكاٍن آخــر. وتُظهــر النتائــج أّن غالبيــة النازحيــن داخليًــا الذيــن 
ــى العــودة  ــا عل ــاج محليً ــون االندم شــملهم االســتبيان )67%( يفضل
إلــى مــكان إقامتهم األصلــي. ومع ذلــك، تختلــف تفضيــات النازحين 
داخليـًـا بحســب المناطــق التــي شــملها االســتبيان، فمثــًا تفضل نســب 
أكبــر فــي محليــات عســاية، وشــعيرية، وياســين )شــرق دارفــور( 
ــة  ــي منطق ــاء ف ــور )74-80%( البق ــوب دارف ــة قريضــة بجن ومحلي
النــزوح؛ فــي حيــن تنخفــض نســب الراغبيــن فــي البقــاء فــي محليتــي 

ــة )%58(. نيرتتــي )61%( وطويل

النازحون داخلًيا الذين يرغبون في البقاء واالندماج في منطقة 
النزوح

 

وسط دارفوروسط دارفور

شمال دارفورشمال دارفور

جنوب دارفورجنوب دارفورشرق دارفور

غرب دارفورغرب دارفور

جبل مون
58%

58%

عسالية

قريضة

شريرية

نيرتيتي طويلة

ياسين
80%

74%

61%

 

مــن المهــم تســليط الضــوء علــى خاصيتيــن أساســيتين للنــزوح لفهــم 
ــا  ــن داخليً ــن النازحي ــرة م ــع أعــدادًا كبي ــذي يدف الســبب األساســي ال
لتفضيــل االندماج محليـًـا. أوالً، نزح أغلبية النازحيــن داخليًا )%81( 
إلــى مناطــق ضمن المحليــة عينهــا، وهذا يعني أّن األســر ليــس عليها 
ســوى أن تقطع مســافات قصيرة نســبيًا للوصــول إلى مناطــق إقامتها 
ــارة  ــكات أو زي ــد الممتل ــة األرض أو تفقّ ــل زراع ــن أج ــة م األصلي
ــؤالء األشــخاص )%48(  ــي نصــف ه ــزح حوال ــا، ن ــارب. ثانيً األق
منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات، وإذ عــاش هــذا العــدد الكبيــر فــي حالــة 
نــزوح لفتــرة طويلــة مــن الزمــن، تمّكنــوا مــن اإلندمــاج إلــى حــٍد ما.

كيف يمكن للجهات 
الفاعلة أن تساعد في 

تحقيق اإلدماج المحلي؟
بحســب إطــار عمــل اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت بشــأن 
الحلــول الدائمــة لألشــخاص النازحيــن داخليـًـا، تُحقَّــق الحلــول الدائمة 
ــة محــدّدة  ــى مســاعدة أو حماي ــا إل ــاج النازحــون داخليً عندمــا ال يحت
مرتبطــة بنزوحهــم وعندمــا يعيشــون حيــاةً خاليــة مــن التمييــز2. ومن 
خــال المقارنــة مع الســكان غيــر النازحيــن3، يمكن تحديــد المجاالت 
التــي ال تــزال تواجــه األســر النازحــة فيهــا أوجــه ضعــف مرتبطــة 

بنزوحهــا تســتدعي تقديــم الدعــم لهــا4.

حــدّدت نتائــج الدراســات الثمانية فــي دارفور ثــاث مجاالٍت رئيســية 
يواجــه النازحــون فيها عوائــق تعتــرض التوّصل للحلــول الدائمة:

األمــن هو العائق األول أمــام اإلدماج: يعانــي النازحون داخليًا . 1
مــن شــعوٍر بانعــدام األمــن أكثــر مــن الســكان غيــر النازحيــن، 
علًمــا بــأّن النازحيــن الذيــن يعيشــون فــي المخيمــات يشــعرون 
بأمــاٍن أقــل )70%( مــن أقرانهم المقيميــن في القــرى والبلدات 

.)%50(

نسبة األشخاص الذين يشعرون باألمان عند التنقل ليًل 
في منطقة إقامتهم

النازحون داخلًيا

غير النازحين
84%

62%

ــى . 2 ــول إل ــة الوص ــى إمكاني ــا إل ــة داخليً ــر النازح ــر األس تفتق
ــا  األراضــي وضمــان حيازتهــا: تتوفــر ألســر النازحيــن داخليً
فــرص أقــل للوصــول إلــى األراضــي وبالتالــي يكون مســتوى 
حيازتهــم لها أقــل. ففي الواقــع، يمتلــك %3 فقط مــن النازحين 
أراٍض زراعيــة فــي مواقــع إقامتهــم الحاليــة مقارنــةً بـــ %48 
مــن الســكان غيــر النازحيــن، علًمــا بــأّن الغالبيــة العظمــى مــن 
ــى  ــة إل ــة. باإلضاف ــي الزراعي ــتأجرون األراض ــن يس النازحي
ذلــك، فــإن 19% من األشــخاص النازحيــن داخليًا لــم يحصلوا 
علــى أّي أرٍض زراعية، الســيما منهم القاطنين فــي المخيمات 

واألســر التــي تعيلهــا النســاء.

القدرة على الحصول على األراضي وضمان حيازتها

النازحون داخلًيا

غير النازحين

43%
37%

8%

3%
50%

19%

يستأجرون أرًضا
ال يملكون أرًضا

يملكون أرًضا في مكان اإلقامة الحالي
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وإذ أُقيمــت معظــم المخيمــات والمســتوطنات العشــوائية علــى 
أراٍض يملكها أشــخاٌص آخرون، من الضروري إيجاد وسائل 
ــاج  ــون االندم ــن يفضل ــن الذي ــازة النازحي ــان حي تســمح بضم
ــم  ــّد تنظي ــٍد متصــل، يع ــى صعي ــذه األراضــي. وعل ــا له محليً
ــاورة  ــق المج ــي المناط ــم ف ــن ومخيماته ــتوطنات النازحي مس
ــات التــي تفّضــل  ــا يســمح للفئ ــة أمــًرا مهًم للمراكــز الحضري
البقــاء باتخــاذ ترتيبــات الحيــازة الرســمية واألكثر أمنـًـا5؛ ومع 
ذلــك، ال يوّضــح اتفــاق جوبــا للســام حقــوق النازحيــن داخليًا 
مــن المســكن واألرض والملكيــة عندمــا يتعلــق األمــر بأراٍض 

شــغلوها خــال العقــود الماضيــة مــن النــزوح.6 

األســر النازحــة هي أكثــر عرضــة النعــدام األمــن الغذائي: في . 3
ــا يؤثــر علــى جميــع  حيــن يشــّكل انعــدام األمــن الغذائــي تحديً
ــي مناطــق  ــي ف ــن الغذائ ــدام األم ــات الســكانية، يطــال انع الفئ
اســتفحاله عــددًا أكبــر نســبيًا مــن أســر النازحيــن داخليًــا. فعلى 
ســبيل المثــال، يعانــي جــزٌء كبيــٌر مــن الســكان غيــر النازحين 
مــن انعــدام األمــن الغذائــي فــي محليتــي نيرتيتــي )%65( 
وطويلــة )52%( فــي مقابــل نســٍب أكبــر مــن النازحيــن داخليًا 
)72% و86% تباًعــا(. وتُظهــر النتائــج أيًضــا أن نســبةً أكبــر 
مــن النازحين داخليًــا المقيمين فــي المخيمــات )49%( يعانون 
ــون  ــن يعيش ــك الذي ــةً بأولئ ــي مقارن ــن الغذائ ــدام األم ــن انع م

خــارج المخيمــات )%36(.

يُعــّد األشــخاص النازحــون داخليًــا القاطنــون فــي المخيمــات 
والمســتوطنات غيــر الرســميّة أكثر ضعفًا مــن أولئك الذين يســكنون 
فــي القــرى والبلــدات عندمــا يتعلــق األمــر بالســامة واألمــن الغذائي 
والقــدرة علــى الحصــول علــى األراضــي، فيحتاجــون بالتالــي لدعــٍم 
ــازة  ــان حي ــا التطــّرق لموضــوع ضم ــن األساســّي أيًض خــاص. وم
األراضــي الســكنية لدعم األشــخاص النازحيــن داخليًا الذيــن يفضلون 
ــات  ــي المخيم ــن ف ــم القاطني ــيما منه ــا، ال س ــاج محليً ــاء واالندم البق

ــر الرســمية.  والمســتوطنات غي

كيف يمكن للجهات 
الفاعلة مساعدة النازحين 
الذين يرغبون في العودة؟

ــن  ــث األشــخاص النازحي ــن ثل ــل م ــتبيان أن أق ــج االس ــرت نتائ أظه
داخليًــا )27%( يفضلــون العــودة إلــى مــكان إقامتهــم األصلــي الــذي 
غالبًــا مــا يكــون ضمــن المحليّة نفســها. بيــد أنّــه مــن المهــم إدراك أّن 
طموحــات النازحين المســتقبلية قــد تتغير مــع تغيّر الظــروف وتعديل 
األشــخاص لخططهم. ومن هنــا تظهر الحاجــة إلى فهــم العوامل التي 
تؤثــر علــى تفضيــات النازحيــن ونواياهــم. تســلّط نتائــج االســتبيان 
كمــا والبيانــات النوعيــة التــي ُجمعت الضــوء علــى عاملين رئيســيين 

يؤثــران على قــرار العــودة:

ــي . 4 ــة األصل ــكان اإلقام ــي م ــل الســالمة ف ــر عوام ــر تواف يعتب
عنصــًرا مؤثــًرا علــى قــرار النازحيــن بالعــودة أو البقــاء فــي 

ــي. ــم الحال موقعه

وتعتبــر قــدرة الوصــول إلــى األراضــي الزراعيــة فــي مــكان . 5
اإلقامــة األصلــي شــرًطا مســبقًا للعــودة إذ تعتمــد ســبل العيــش 

علــى توافــر األرض.

ــق  ــي مناط ــية ف ــات األساس ــى الخدم ــول إل ــدرة الوص ــت ق وُوّصف
العــودة علــى أنّهــا ثانويــة ولــم تُعتبــر عامــاً رئيســيًا يؤثر علــى قرار 
العــودة. وال يُولى توافــر الخدمات األساســية أهميّةً إاّل بعــد التيقن من 
اســتتباب األمن فــي مناطق العــودة والقدرة علــى اســتعادة األراضي. 
هــذا وتُظهــر النتائــج أن قــدرة الوصــول إلــى مصــادر الميــاه وتوافــر 

مراكــز الشــرطة فــي مناطــق العــودة يعتبــران مــن أهــم الخدمات.

ــة  ــول الدائم ــة بالحل ــة الخاّص ــّص )مســودة( االســتراتيجية الوطني تن
الصــادرة عن الحكومة على إجــراء عمليّة تهدف إلــى تحديد المناطق 
المؤاتيــة للعــودة، ويجــب أن تولــي اهتماًما خاًصــا للمعايير األساســيّة 
للعــودة التــي حدّدتهــا المجتمعــات المحليّة ضمن هــذه الدراســة. وبعد 
ــي  ــة ف ــة العامل ــى الجهــات الفاعل ــب عل ــد هــذه المناطــق، يتوّج تحدي
ــا  ــم برامجه ــاء الســام أن توائ ــة وبن مجــال العمــل اإلنســاني والتنمي

وتســتثمر فــي توفيــر الخدمــات فــي مناطــق العــودة ذات األولويّــة.

حلول هجينة ومؤقتة 
للنزوح

ــعة  ــودة الواس ــور دون الع ــي دارف ــة ف ــة المتقلب ــة األمني ــت الحال حال
النطــاق والدائمــة. ويُعد التنقل الموســمي أمًرا شــائعًا إذ غالبًا ما ينزح 
النازحــون داخليًا إلــى مناطق قريبة من مــكان إقامتهــم األصلي حيث 

تكــون المســافات التــي عليهــم قطعهــا قصيرةً نســبيًا.

ال يزال ُخمــس النازحين داخليًا )19%( يزرعــون األرض في مكان 
ــع نزوحهــم وقريتهــم  ــن موق ــون موســميًا بي ــي ويتنقل إقامتهــم األصل
ــة  ــع بإمكاني ــة تتمت ــذه المجموع ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــة.  وعل األصلي
الوصــول إلــى األراضــي فــي مــكان إقامتهــا األصلــي، يفضــل أقــل 
مــن ثلثهــم العــودة. بعبــارةٍ أخــرى، إّن قــدرة الوصول إلــى األراضي 
فــي مــكان اإلقامة األصلي ليســت دليــًا دامغـًـا على أّن األســر تفضل 
العــودة. وهــذا مــا يؤكــد مــرةً أخــرى علــى أن الوضــع األمنــي هــو 

العامــل األول الــذي يؤثــر علــى بقــاء النازحيــن داخليًــا أو عودتهــم.

فــي خــال فتــرات التقلبــات األمنيــة، قــد يتبنــى الكثيــر مــن النازحيــن 
نهــج االندمــاج الهجيــن هــذا بمــا أنهــم يعيشــون فــي أمــان نســبي فــي 
منطقــة اللجــوء، لينتقــل أفــراد األســرة موســميًا إلــى ديارهــم لزراعــة 

األرض. 

ــم  ــكان إقامته ــي م ــا ف ــن داخليً ــخاص النازحي ــم لألش ــر الدع إّن توفي
ــدّ  ــي تُع ــّي والت ــاج المحل ــة اإلدم ــاعدٌ لعمليّ ــو عنصــٌر مس ــي ه الحال
الخيــار المفّضــل لغالبيــة النازحيــن. كمــا ويحــدّ هــذا الدعــم مــن أوجه 
ــا  ــرق له ــب التط ــي يج ــزوح والت ــة بالن ــدّدة المرتبط ــف المح الضع
ــى  ــا عل ــن داخليً ــدرة األشــخاص النازحي ــز ق ــدى تعزي ــوازي. ول بالت
التكيّف وكســب العيــش، يُمنحون بذلك القــدرة على انتهــاج الخيارات 
المفضلــة لهــم فــي المســتقبل. باإلضافــة إلــى ذلــك، ترتبــط الشــروط 
المســبقة للعــودة ارتباًطا وثيقًا بحــّل النزاعات القائمة بيــن المجتمعات 
المحليـّـة والتــي مــن المتوقـّـع أن تكــون عمليــةً طويلــة األمــد. وبالتالي 
يتطلـّـب دعم عمليـّـة التوّصــل لحلوٍل دائمــة للنزوح أن تعتمــد الجهات 
الفاعلــة علــى حلــوٍل أكثــر مرونــة أو هجينــة، مــع تقديــم الدعــم فــي 
الوقــت عينــه لألشــخاص النازحيــن داخليًا فــي مــكان إقامتهــم الحالي 

بالتــوازي مــع توفيــر بيئــاٍت مؤاتيــٍة للعــودة.
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ــا المشــتركة. مســار  استشــهاد مقتــرح: صنــدوق بنــاء الســام فــي الســودان، مجموعــة عمــل الحلــول الدائمــة فــي الســودان، مفوضيــة األمــم المتّحــدة الســامية لشــؤون، خدمــة تنميــط النازحيــن داخليً
ــا: العوائــق الرئيســيّة والفــرص المتاحــة لتســهيل إدماجهــم ضمــن المجتمــع المحلــي أو عودتهــم إلــى مــكان إقامتهــم األصلــي. التوّصــل لحلــول دائمــة للنازحيــن داخليً

أعــّد التقريــر: مارغاريتــا لوندفيســت-هودومادي )خدمــة تنميــط النازحيــن داخليًــا المشــتركة(، تيريــز بــورن مايســن )مستشــارة مســتقلة لخدمــة تنميــط األشــخاص النازحيــن داخليًــا المشــتركة(. يتوّجــه 
الفريــق بالشــكر الخــاص إلــى خضــرا إلمــي )مفوضيــة األمــم المتّحــدة الســامية لشــؤون/ مجموعــة عمــل الحلــول الدائمــة فــي الســودان( علــى المشــورة االســتراتيجية والمراجعــة الدقيقــة، وإلــى كورينــا 
ديموتــاز )خدمــة تنميــط النازحيــن داخليًــا المشــتركة( علــى المراجعــة التحريريــة، وإلــى VisuaLab علــى التصميــم، وإلــى ســتيفي الشــقطي علــى الترجمــة إلــى اللغــة العربيــة. ويعــرب الفريــق أيًضــا 

عــن خالــص امتتنانــه إلــى مجموعــة عمــل الحلــول الدائمــة فــي الســودان علــى اآلراء والمعلومــات االرتجاعيــة التــي قدمتهــا مــن خــال مشــاوراٍت عــدّة.

وتــّم إتاحــة الدعــم التقنــي لخدمــة تنميــط النازحيــن داخليـًـا المشــتركة مــن خــال التمويــل المقــدّم مــن قبــل صنــدوق بنــاء الســام فــي الســودان والحكومــة األميركيــة مــن خــال مكتــب الســكان والاجئيــن 
والهجــرة. إّن محتــوى هــذا التقريــر هــو مســؤوليّة شــركاء العمــل وال يُعبـّـر بالضــرورة عــن وجهــات نظــر صنــدوق بنــاء الســام أو مكتــب الســكان والاجئيــن والهجــرة.

جميــع الحقــوق محفوظــة.  يتمتـّـع شــركاءالتنفيذ بحقــوق طباعــة ونشــر هــذا التقريــر. يمكــن استنســاخ هــذا التقريــر ألغــراض تعليميــة واقتبــاس عناصــر منــه فــي منشــوراٍت أخــرى علــى أن يتــّم ذكــر 
شــركاء التنفيــذ بحســب االستشــهاد المقتــرح أعــاه.

خلفية
يستند هذا التحليل  إلى ثماني دراسات أجريت في 

جميع أنحاء دارفور في عامي 2020 و2021 ضمن 

إطار عمل صندوق األمم المتحدة لبناء السام. ُعِمل 

على إشراك جميع المجتمعات المتضررة من النزوح 

– أي النازحون، وغير النازحين، والبدو، والعائدون 

من النزوح الداخلي والاجئون سابقًا - في المناطق 

المستهدفة في محليات طويلة وعساية 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.

وأشرفت على الدراسات مفوضية األمم المتحدة 

السامية لشؤون الاجئين )UNHCR( ووكاالت 

صندوق بناء السام )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

)UNDP(، واليونيسيف )UNICEF( والمنظمة 

الدولية للهجرة )IOM( وبرنامج األمم المتحدة 

للمستوطنات البشرية )UN-Habitat( ومنظمة 

األغذية والزراعة )FAO((، مع تلقي التوجيه 

الفني من مجموعة عمل الحلول الدائمة في السودان 

)DSWG(. هذا وقادت المنظمة الدولية للهجرة 

عمليّة إجراء االستبيان على صعيد األُسر، في حين 

أدارت مبادرة التنمية السودانية )SUDIA( عمليّة 

جمع البيانات على مستوى المحليّات. وتولت مؤّسسة 

 )JIPS( خدمة تنميط النازحين داخليًا المشتركة

وضع المنهجية واألدوات وإجراء التحليل وإعداد 

التقارير. يمكن مراجعة جميع التقارير الخاّصة 

بالمحليّات على منّصة الويب.

الحواشي
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