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ــة حــول الحــّل  ــراراٍت مســتنيرة وطوعي ــى اتخــاذ ق ــدرة عل ــا الق يً ــن داخل ــر لألشــخاص النازحي يجــب أن تتواف
ــٍم لنزوحهم  ا إلى حــّلٍ دائ الدائــم المناســب لهــم، علًما بــأّن العائديــن من النــزوح الداخلــي ال يتوصلــون تلقائيً
ــف المرتبطــة  ــل أوجــه الضع ــن تذلي ــون م ــا يتمّكن ــل حينم ــّي ب ــم األصل ــكان إقامته ــى م ــم إل بمجــّرد عودته
بنزوحهــم وتلبيــة االحتياجــات المرتبطــة بالحمايــة جميعها. وتُظهــر نتائــج الدراســات الثمانية التــي أجراها 
صنــدوق األمــم المتحــدة لبناء الســام فــي دارفــور فــي عامــّي 2021-2020 أّن معظــم العائدين مــن النزوح 
ــي  ــتعادة األرض ه ــى أّن اس ــا إل ــس فيه ب ــا يشــير بصــورةٍ ال لُ ــة، م ــم الســكنيّة والزراعيّ ــتعادوا أرضه ــد اس ق
ــن  ــن م ــن أّن العائدي ــات، تبيّ ــذه الدراس ــت ه ــث أُجري ــة حي ــات الثماني ــي المحليّ ــودة. وف ــيٌّ للع ــرٌط أساس ش
ــة. وبحســب النتائج  ــات فــي الحصول علــى مياه الشــرب والمرافــق الصحيّ النــزوح الداخلــي يواجهــون تحديّ
ــي  ــزوح الداخل ــن الن ــدون م ــي العائ ــا يعان ــي بعضه ــات، فف ــن المحليّ ــاوٌت جــدّ ملحــوظ بي ــر تف ــا، يَظه أيًض
ــٍة أقــّل للحصــول  ــاٍت أخــرى مــن إمكاني يّ مــن انعــداٍم أكبــر فــي أمنهــم الغذائــي، فــي حيــن يعانــون فــي محل
ــم  ــا يائ ــم بم ــف الدع ــودة لتكيي ــة ع ــكّل منطق ــدّد ل ــٍم مح ــراء تقيي ــر إج ــذا األم ــتدعي ه ــم. ويس ــى التعلي عل

ــا. يً ــن داخل االحتياجــات المحــدّدة للنازحي

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 من ســكانها إلى بلــداٍن مجــاورة.1 وال يــزال حوالــي %69 من 
مجمــل األســر النازحــة فــي حالــة نــزوحٍ ضمــن دارفــور، فــي حين 
انتقلــت نســبة %12 منهــا إلــى بلــداٍن مجــاورة وعادت نســبة 19% 
إلــى مــكان إقامتهــا األصلــّي.2 بعبــارةٍ أخــرى، لــم يتمّكن ســوى أقّل 

مــن ربــع النازحيــن بســبب النــزاع مــن العودة.

ــو  ــٍة ه ــوٍل دائم ــل لحل ــى أّن التوّص ــا للســام عل ــاق جوب ــّص اتف ين
ــر  ــور. ويَعتب ــي دارف ــع ف ــا للوض ــا خاصًّ ــي اهتماًم ــة، ويول أولويّ
ــزوح يشــّكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن  ــوٍل للن ــاق أّن التوّصــل لحل االتف
عمليّــة بنــاء الســام. وتنــوي حكومــة الســودان أن تطلــق فــي العــام 
2021 االستراتيجيّة الوطنيّة الخاّصة بالحلول لألشخاص النازحين 
ــات  ــن والمجتمع ــي والّاجئي ــزوح الداخل ــن الن ــن م ــا والعائدي داخليً
المضيفــة والتــي ســتقدّم إطــار عمــٍل اســتراتيجي وخارطــة طريــق 
ــٍة  ــوٍل دائم ــل لحل ــو التوّص ــا نح ــن للمضــي قدًم ــغيليّة ضروريي تش

ــد. للمجتمعــات النازحــة فــي البل

تُحقَّق الحلول الدائمة لألشخاص النازحين داخليًا عندما ال يحتاجون 
إلى مســاعدة أو حمايــة محدّدة مرتبطــة بنزوحهــم.3 وإذ يعرض هذا 
التقرير الموجز العوائق األساســيّة التي تعترض العودة المستدامة4، 
يُشــّكل جزًءا من سلســلٍة مــن خمس تقاريــر موجزة مواضيعيـّـة تقدّم 
رؤى ورســائل أساســيّة مســتقاة من الدراســات الثمانية حول التحليل 
الخــاّص بالحلــول الدائمــة وبنــاء الســام التــي أجراها صنــدوق بناء 

الســام في مختلف أنحــاء دارفور.

النقاط األساسّية الواجب 
مراعاتها عند وضع 
السياسات والبرامج

يتوجب على الجهات الفاعلة دعم األشخاص  	
العائدين إلستعادة مصادر رزقهم بعد العودة 
نظًرا إلى أّن العودة الفعليّة واستعادة األرض 

ال يمكن أن تتطرق بمفردها لجميع أوجه 
الضعف المرتبطة بالنزوح.

يتوجب على الجهات الفاعلة إيالء اهتماٍم  	
خاص لحّل النزاعات وإحالل األمن في 

مناطق العودة إذ يُعدّ استتباب األمن شرًطا 
أساسيًا للعودة وعنصًرا جوهريًا لضمان 

استدامتها.

يتوجب على الجهات الفاعلة منح األولويّة  	
لتوفير المرافق الصحيّة في مناطق العودة 

والسيما منها المياه إذ تُعدّ المياه مصدر رزٍق 
أساسّي ويشّكل توفيرها تحدّيًا لألشخاص 

العائدين من النزوح الداخلي. ويكتسب هذا 
األمر أهميّةً كبيرةً نظًرا إلى أّن المياه هي 

مسبٌّب أساسيٌّ للنزاع. 

يتوجب على الجهات الفاعلة اتّباع نهجٍ  	
محّدد لكّل منطقة عند تصميم البرامج لتكييف 

الدعم بما يائم أوجه الضعف المحدّدة 
لألشخاص العائدين من النزوح والتطّرق لها 

بشكٍل مائم بحسب مكان إقامتهم.

أعّد هذا التقرير:
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إلى أّي مدى تمّكن 
العائدون من االندماج 

مجدًدا في المجتمع؟
تُظهــر النتائج أّن معظم العائدين )%83( تمكنوا من اســتعادة أرضهم 
الزراعيــة والســكنية التــي شــغلوها قبــل النــزوح. بعبــارةٍ أخــرى، إّن 
مــن اختــار العودة هــم النازحــون الذيــن تمكنوا مــن اســتعادة أرضهم. 
وتؤّكــد النتائج أّن هذا األمر ألساســٌي لضمان اســتدامة العــودة بما أّن 
زراعــة المحاصيــل هــي المصــدر األساســّي لكســب الــرزق ألغلبيـّـة 
العائديــن )%85(. ويبــدو أن انعدام األمن شــائٌع في معظــم المحليّات 
وتُظهــر النتائــج أّن العائديــن يتعّرضــون لحــوادث أمنيــة أكثــر بقليــل 
ــر  ــارق أكب ــث الف ــة حي ــة طويل ــتثناء محليّ ــن )باس ــر النازحي ــن غي م
بكثيــر(. وبالتالــي إّن إيــالء االهتمــام لحــّل النزاعــات وإحــالل األمــن 
ــّد اســتتباب األمــن شــرًطا  فــي مناطــق العــودة هــو لضــرورّي إذ يُع

أساســيًا للعــودة وعنصــًرا جوهريًــا لضمان اســتدامتها.

العائــالت التــي تعّرضت للســرقة مــّرة على األقل في الســنة الســابقة 
إلجراء االستبيان )ديسمبر 2020(

 

وسط دارفوروسط دارفور

شمال دارفورشمال دارفور

جنوب دارفورجنوب دارفورشرق دارفور

غرب دارفورغرب دارفور

جبل مون

عسالية

قريضة

شريرية

نيرتيتي طويلة

ياسين 31% 39%

36% 32%

37% 42%

27% 47%

58% 58%

34% 38%

54%59%

32%

غير النازحين
العائدون

 

وعلــى صعيــٍد متّصــل، تُظهــر النتائــج أّن جــزًءا كبيــًرا مــن موجــات 
العــودة هــي حديثــة إذ عــاد %46 فــي خــال الســنوات الخمســة 
ــاء  ــوون البق ــن )%87( ين ــة العائدي ــة. كمــا وتُظهــر أّن غالبي الماضي
واســتكمال عمليّــة االندمــاج مــن جديــد. وإذ ال يمكــن للعــودة الفعليّــة 
واستعادة األرض أن تتطرق بمفردها لجميع أوجه الضعف المرتبطة 
بالنــزوح، مــن المهــّم دعــم العائديــن إلســتعادة مصــادر رزقهــم بعــد 
ــد  ــة لتحدي ــى األدلّ ــذا الدعــم الحصــول عل ــاذ ه ــب إنف ــودة. ويتطل الع
التحدّيــات األساســيّة التــي يواجههــا األشــخاص النازحــون داخليًا بعد 
ــا  العــودة وذلــك عبــر المقارنــة مــع المجتمعــات غيــر النازحــة5، مّم
يســاعد علــى تمييــز التحدّيــات التــي تواجههــا المجموعــات الســكانية 

جميعهــا وتلــك الخاّصــة بالعائديــن.6

الحصول على المياه 
المأمونة والمرافق 

الصحّية هي تحدّيات خاّصة 
بالعائدين

أظهرت الدراســة تحدّييــن خاّصين بالعائديــن، ففي المحليـّـات الثمانية 
حيــث أُجريــت االســتبيانات، تبيـّـن أّن العائديــن لديهم إمكانيـّـة وصوٍل 
أقــّل للميــاه والمرافق الصحيّــة من الســّكان غيــر النازحيــن وأنّهم أقّل 
اكتفــاًءا بكميـّـات الميــاه المتوافرة لتلبيــة احتياجات األســرة. وأظهرت 
كذلــك أّن نســبةً أعلــى مــن العائديــن تمــارس “التغــوط فــي العــراء”، 

مــا يُشــير إلى نقــٍص حــاد فــي المرافــق الصحيّة األساســيّة.

وتُظهــر النتائــج أيًضــا أّن الكثيــر مــن نقــاط توزيــع المياه فــي مناطق 
العــودة قــد دُّمــرت في خــال النــزاع أو تداعــت. ويحمل توافــر المياه 
ــرزق  ــاة وكســب ال ــا مــورد طبيعــي أساســّي للحي ــرة ألنّه ــةً كبي أهميّ
وممكــن أّن تشــّكل محــّرًكا للنــزاع. ولذلــك، لضمــان إعــادة اندمــاج 
مســتدام في مناطــق العــودة والتقّدم نحــو التوّصــل لحلــوٍل دائمٍة في 
دارفــور، مــن األساســّي أن تولــي الجهــات الفاعلــة األولويـّـة لتوفير 

المرافــق الصحيّــة والســيما منهــا المياه.

قدرة الوصول إلى المياه والصرف الصحّي 

المياه: مستوى الرضى عن توافر مياه الشرب

الصرف الصحّي: نسب العائالت التي تمارس التغوط في العراء

العائدون

غير النازحين 21%

40%

35%
49%

  

دعم مكّيف بحسب 
المنطقة هو حاجة 

ضرورّية في مناطق 
العودة

يُذكر من ضمن التحدّيات األساســيّة التي شــاركها العائدون والســّكان 
غيــر النازحين فــي المحليّــات الثمانية حيــث أُجريت الدراســة: انعدام 
األمــن وعــدم توافر كميــات كافية من الطعــام وقدرة وصــول محدودة 
إلى الخدمات األساســيّة كمراكز الشــرطة والتعليــم والمرافق الصحيّة 
والميــاه المأمونة والخدمــات الطبيّة. وتُعدّ هــذه تحديّــات انمائيّة تطال 
الســّكان جميعًــا وتســتدعي وضــع برامــج طويلــة األمــد علــى صعيــد 
المنطقــة تهــدف إلى تحقيــق التنميــة المســتدامة. بيــد أّن النتائــج تُظهر 

أّن العائديــن يواجهون صعوبــاٍت إضافيّــة، يُذكر منها
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فــي حيــن أّن انعــدام األمــن والجريمــة شــائٌع فــي محليـّـات عدّة . 1
ــة  ــة طويل ــع الّســكان، يواجــه العائــدون فــي محلّي ويطــال جمي
هــذه التحدّيــات علــى صعيــٍد أوســع إذ أشــار %47 منهــم إلــى 
أنّهــم تعرضــوا للســرقة فــي خــال الســنة الماضيــة فــي مقابــل 

%24 مــن الســّكان غيــر النازحيــن. 

ــن . 2 ــر ولك ــكٍل كبي ــي بش ــن الغذائ ــدام األم ــتوى انع ــف مس يختل
ــر  ــدة أكث ــث يستشــري، تكــون األســر العائ ــات حي ــي المحليّ ف
عرضــةً لــه. فعلــى ســبيل المثــال، يعانــي %75 مــن العائديــن 
ــل  ــي مقاب ــي ف ــن الغذائ ــدام األم ــن انع ــي م ــة نيرتيت ــي محليّ ف
%65 مــن الســّكان غيــر النازحيــن. وفــي المقابــل فــي محليّــة 
عســاية حيــث انعــدام األمــن الغذائــي أقــّل انتشــاًرا، ال تتوافــر 
لــدى نســب متشــابهة مــن العائديــن وغيــر النازحيــن )20%( 

ــاٌت كافيــة مــن الطعــام. كميّ

نســب العائــالت التــي لــم تملك مــا يكفي مــن الطعــام أو المال لشــراء 
الطعام في األســبوع الســابق إلجراء االستبيان )ديســمبر 2020(
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تختلــف نســب االلتحاق بالمدرســة بشــكٍل كبير بيــن المحليّات. . 3
ــن  ــٍب م ــّل نس ــن أق ــدون م ــي العائ ــور، يعان ــط دارف ــي وس ف
االلتحاق بالمدرســة. ففي محليّــة نيرتيتي، يلتحــق ثلث األطفال 
بين عمر السادســة والثالثة عشر بالمدرســة، و%12 فقط منهم 
فــي أم دخــن. وفــي هــذه األخيــرة، ال يتوافــر التعليــم الرســمّي 
ــر مــن مناطــق العــودة ال  ــي أّن الكثي ــا يعن ــدات مّم إاّل فــي البل
مرافــق تعليميــة فيهــا. وفــي المقابــل، يتمتــع األطفــال العائدون 
فــي محليّة طويلة بقــدرة وصوٍل أفضل إلــى التعليم )%77 من 
الفتيــان و%71 مــن الفتيــات( مقارنــةً باألطفال غيــر النازحين 

)%48 مــن الفتيــان و%47 مــن الفتيات(.

ونظــًرا إلــى االختالف الكبيــر فــي التحّديات التــي يواجههــا العائدون 
فــي مختلــف مناطــق العــودة، مــن األساســّي اتّبــاع نهــجٍ محــّدد لــكّل 

منطقــة لتحديــد األولوليـّـات وتكييــف الدعــم بمــا يالئم الســّكان.

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.

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: دعــم األشــخاص النازحيــن داخليًــا بعــد العــودة.

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
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