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ــّر  ق ــن يُ ــي حي ــا. وف ــاء الســام ضروريً ــة وبن ــول الدائم ــات وضــع الحل ــي عملي ــدو الرحــل ف ــدّ إشــراك الب يُع
ــة كانــت مــن بيــن أكثــر الجماعــات تأثّــرًا بالنــزاع فــي دارفــور،  اتفــاق جوبــا للســام بــأّن المجتمعــات البدويّ
ــي  ــاء الســام ف ــم المتّحــدة لبن ــدوق األم ــي أجراهــا صن ــة الت ــج المســتقاة مــن الدراســات الثماني تُظهــر النتائ
ــات  ــى الخدم ــم عل ــة حصوله ــون مهّمشــين لناحي ــل ال يزال ــدو الرّح ــي 2021-2020 أّن الب ــي عام ــور ف دارف
ــي  ــم لألراض ته ــوق ملكيّ ــن حق ــدّ م ــا يح ــي، مّم ــازة األراض ــي لحي ــام العرف ــن النظ ــتثنين م ــيّة ومس األساس
الزراعيــة. ويؤثــر هذا االســتبعاد بشــكٍل مباشــر علــى تماســك المجتمع كمــا وعلى حــّل النزاعــات والتوّصل 

ــوٍل دائمــة. ــة األمــر لحل ــي نهاي ف

ينــّص اتفــاق جوبا للســام علــى إنشــاء مفوضيــة لتنمية قطــاع البدو 
الّرحــل والرعــاة، تتمتع بصاحيــات واســعة النطاق تتضّمــن توفير 
التعليــم المســتهدف ونقــاط توزيــع الميــاه علــى طــول طــرق الهجرة 
وخدمــات الطــب البيطــري المتنقلــة. واألهــم مــن ذلــك، ُكلّفــت هــذه 
اللجنة بضمان إشــراك المجتمعات البدوية بالشؤون العاّمة وتمثيلهم 

في جميع مســتويات الحكــم واإلدارة.

يُقدّم هذا التقرير الموجز االعتبارات األساســيّة التي يجب مراعاتها 
إلشــراك المجتمعــات البدويـّـة 1، لمــا لهــذا اإلشــراك مــن قــدرةٍ على 
إنجــاح عمليّة بنــاء الســام والتوّصل لحلــوٍل دائمٍة للنزوح. ويُشــّكل 
جزًءا من سلســلٍة مــن خمس تقاريــر موجــزة مواضيعيّة تقــدّم رؤى 
ــل  ــة حــول التحلي ــن الدراســات الثماني ــتقاة م ــيّة مس ــائل أساس ورس
الخــاّص بالحلــول الدائمــة وبنــاء الســام التــي أجراها صنــدوق بناء 

الســام فــي مختلــف أنحــاء دارفور.

تغّير في سبل المجتمعات 
البدوّية لكسب رزق

عــادةً مــا يُنظــر إلى نمــط حيــاة البــدو الّرحــل علــى أنّه فــي تعارٍض 
مــع زراعــة المحاصيل وســبل كســب الــرزق الحضريــة، علًمــا بأّن 
مصطلح “البدو الّرحل” في الســودان يشــير في آٍن معًا إلى النشــاط 
االقتصــادي وإنّمــا أيًضــا إلــى الهويــة الثقافيّــة لهــذه المجموعــة. إاّل 
أّن تعريــف البــدو الّرحل والســّكان الريفييــن الحضريين علــى أنّهما 
علــى طرفــي نقيــض قــد أنتــج تبعــات نظريــة وعمليــة. واألهــم مــن 
ــل ونظيــره الحضــري،  ــاة المتنقّ ــا بيــن نمــط الحي ذلــك، أوجــد تباينً
مقّســًما الســّكان بحســب انتمائهــم إلــى هــذا التصنيــف أو ذاك 2. ففي 
واقــع األمــر، يُنظــر إلــى األشــخاص المنتميــن لمجموعٍة قبليــة على 

أنّهــم “بــدو رّحل” حتــى وإن اســتقّروا.

النقاط األساسّية الواجب 
مراعاتها عند وضع 
السياسات والبرامج

يتوجب على الجهات الفاعلة استشارة  	
البدو الّرحل مباشرةً والتماس النصائح 

من خبراء معنيين بالمجتمعات البدوية في 
دارفور لتحسين فهمهم للمشاكل الفريدة التي 

يواجهونها ووجهات نظرهم حول الحلول.

يتوجب على الجهات الفاعلة إيالء االهتمام  	
للمراعي وطرق الهجرة كما ولحقوق 
المجتمعات البدوية بالمسكن واألرض 

والملكية، نظًرا إلى تغيّر مصادر كسبهم 
للرزق واتجاههم إلى االعتماد بشكٍل متزايد 

على زراعة المحاصيل.

يتوجب دعم الرعاة على قدم المساواة  	
مع المجتمعات الزراعيّة والسيما في ما 

خّص حقوق الحصول على األرض للرعي 
والوصول إلى المياه، بما يُقّر بمساهمات 

الرعاة والبدو الّرحل في الناتج المحلي 
اإلجمالي للبلد وصادراته. وهذا يتضمن تقديم 
إدارات المراعي التابعة للحكومة دعًما أكبر 

للرعاة، بما في ذلك توفير المياه وخدمات 
الطب البيطري على طول طرق الهجرة 

وضمن المراعي.

يتوجب على الجهات الفاعلة التي تضع  	
التدخالت المستهدفة »للنزاعات بين 

المزارعين والبدو الّرحل« التنبّه ألوجه 
االعتماد المتبادل بين الرعي والزراعات 

البعلية، واتّباع نُُهج تعّزز التكامل بين سبل 
عيش المزارعين والرعاة والتعاون بينهم.

يتوّجب على البرامج المنّفذة في دارفور  	
في سياق ما بعد النزاع أن تراعي ظروف 
النزاع وأاّل »تترك أحد خلف الركب«، بما 

يتناسب مع المبدأ الرئيسي لخّطة أهداف 
التنمية المستدامة لعام 2030. ويتوجب على 
الجهات الفاعلة أن تتنبّه لصعوبة المجتمعات 
البدوية في الوصول إلى الخدمات األساسيّة، 
بما في ذلك المياه وخدمات الطب البيطري 

للماشية. ويتوجب أن تستهدف البرامج 
المعنية بالتنمية وتعزيز القدرة على التكييف 

المجتمعات البدوية التي يُشكل إهمالها 
وتهميشها بعًضا من األسباب الجذرية للنزاع.

أعّد هذا التقرير:
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ــة الحضرية التقليدية المحدود  وتُظهر النتائج فهم المجتمعات الزراعي
لوضــع الرعــاة، إذ لديهــم صــورة نمطيــة عّمــن هم البــدو الّرحــل وما 
ــدو  ــى الب ــار المســتجيبون إل ــال، أش ــبيل المث ــى س ــم. فعل ــي نواياه ه
ــا  الّرحــل علــى أنّهــم “وافــدون جــدد” شــغلوا أرض النازحيــن داخليً
ــن  ــي حي ــن دون وجــه حــّق 3، ف ــي م ــزوح الداخل ــن الن ــن م والعائدي
أفــادوا فــي الوقــت عينــه أّن “البــدو الّرحــل ينتقلون مــع ماشــيتهم وال 
يبغــون امتــاك األرض أو يحتاجونهــا”. ولكن وبحســب ما ذكــر قائدٌ 
قبلــي في جبــل مون، يبغــى بعض البــدو الّرحــل زراعــة األرض، إاّل 
أنّهــم يواجهــون تحدّيــات كبيــرة بســبب نظــام حيــازة األرض الحالــي 
)الحواكيــر( القائــم علــى الملكيــة الجماعيــة القبليــة لــألرض والــذي 
يســتثنيهم مــن ملكيّــة األرض الزراعيــة. وعلــى هــذا الصعيــد، قــال: 
ــا أّن المنظمــات الدوليــة “ال تعيــر  ــل بإجحــاف”، مضيفً “نحــن نُعاَم

اهتماًمــا لهــذه المســألة”4.

ونــادًرا مــا تؤخذ وجهــات نظر البــدو الّرحل بعيــن االعتبــار أو يُعمل 
على تضمينهــا، مّما يســاهم في تعزيــز التهميش الــذي يتعرضون له. 
وأظهرت دراســة من العام 2020 أّن “إشــراك الرعــاة المحدود ليس 
مشــكلة مستشــرية فــي إدارات الحكومــة فحســب بــل أيًضا فــي قطاع 
التنميــة الــذي غــّض الطــرف عــن أوجــه ضعــف الرعــاة والتحدّيــات 
التــي يواجهونهــا” 5. واســتنتجت الدراســة أيًضــا أّن “منظمــات غيــر 
حكوميـّـة ووكاالت تابعــة لألمــم المتّحــدة عــدّة لــم تُشــرك الرعــاة فــي 
تدخاتهــا، الســيما منهــم الذين يمارســون التنقـّـل لمســافاٍت طويلة” 6. 
لذلــك مــن األساســّي تحســين الفهــم بالمشــاكل الفريــدة التــي يواجههــا 
البــدو الّرحــل ووجهات نظرهم حــول الحلــول. وإذ ثّمة أبحــاٌث كثيرة 
ــرزق  ــبل كســب ال ــى س ــز عل ــور ترّك ــي دارف ــل ف ــدو الّرح ــن الب ع
واســتراتيجيات االنتــاج والنزاعــات مــع المزارعين، أجــرى معظمها 
مركــز فينشــتاين الدولــي عبــر فريــٍق مؤلّــف مــن خبــراء ســودانيين 

ودوليين.7

وتُظهــر نتائــج االســتبيانات أّن ســبل البــدو الّرحل لكســب الــرزق في 
حالــة تغيّر إذ أفــاد %39 منهم أنّهــم يعتمدون علــى الزراعة كمصدر 
دخلهــم األساســّي 8 فــي حيــن أفــاد %58 منهــم أنّهــم يعتمــدون علــى 

الزراعــة وتربية المواشــي كمصــدر رزقهــم الرئيســي والثانوي.

ــدت  ــتقّرت أو اعتم ــد اس ــر ق ــن األس ــر م ــى أّن الكثي ــير إل ــذا يُش وه
ــي مصــدر كســب  ــّول ف ــذا التح ــر ه ــدوي. ويُظه ــبه ب ــاةٍ ش ــط حي نم
ــى  ــول عل ــم للحص ــل وحاجته ــدو الّرح ــات الب ــَر احتياج ــرزق تغيُّ ال
ــم  ــر ال يمنحه ــام الحواكي ــة. إاّل أّن نظ ــوق ملكيّ ــة وحق أرٍض زراعيّ
ــة  ــّي لعمليّ ــو أساس ــا ه ــي ضمانه ــر ف ــي فالنظ ــوق وبالتال ــذه الحق ه
ــوٍل دائمــة. مــن الضــرورّي أن تراعــي  ــاء الســام والتوّصــل لحل بن
ــم  ــدو واعتماده ــرزق للب ــب ال ــادر كس ــر مص ــة تغيّ ــات الفاعل الجه
ــى زراعــة المحاصيــل ويتوجــب أيًضــا استشــارة  بصــورة أكبــر عل
المجتمعــات البدوية والخبــراء المواضعييــن لفهم احتياجاتها بشــكٍل 

ــم. ــم دعــٍم مالئ أفضــل وضمــان تقدي

لماذا يتّبع البدو الّرحل 
بشكٍل متزايد سبل عيٍش 

شبه حضرية؟
بات الرعي أســلوب عيــٍش ال تتوافــر فيه مقوّمــات االســتمرار للكثير 
من أُســر البــدو الّرحــل. وهــذا التغيّر فــي اســتراتيجيات البــدو الّرحل 
لكســب الــرزق هــو نتــاج أحــداٍث تعــود إلــى ســنين ســابقة، إذ يُظهــر 
البحــث أّن الجفــاف الــذي ضــرب البــاد بيــن عامــّي 1982 و1984 
وأزمــات حــادّة أخــرى طالــت الماشــية قد دفعــت بالكثيــر مــن الرعاة 
إلى االســتقرار وزراعة المحاصيل9. وقد خســر الكثير منهم الماشــية 
ــور  ــراض والتده ــبب األم ــدر رزق بس ــا كمص ــدوا عليه ــي اعتم الت

البيئي.10

وســّرع انــدالع النــزاع فــي عــام 2003 مــن توطيــن البــدو الّرحــل. 
فنتيجــةً لقطــع طــرق هجــرة الماشــية وانعــدام األمــن، اختــار الكثيــر 
منهــم البقــاء فــي مناطــق اعتبروهــا آمنــة واعتمــدوا علــى الترحــال 

لمســافاٍت قصيــرة ومتوســطة. 11

وتُبيّــن النتائج أّن البــدو الّرحل يتعرضون للســرقة وإلحــاق األضرار 
بممتلكاتهــم أكثر بكثير مــن أّي فئاٍت ســّكانية أخرى. واليــزال الرعاة 
يتعرضــون لمخاطر أمنية كبيرة بســبب انتشــار األســلحة فــي مناطق 
عدّة وســرقة ماشــيتهم. وأخيًرا، تُظهــر النتائج أّن بعض البــدو الّرحل 
يريــدون االســتقرار ألّن الترحــال المســتمر يصعّــب حصولهــم علــى 

ــم ألوالدهم. ــة والتعلي الرعاية الصحيّ

البدو أكثر عرضة للمخاطر األمنية

النازحون داخلًيا

غير النازحين

البدو الّرحل

نسب األسر التي ُألحقت األضرار بممتلكاتها (بما في ذلك السرقة) في خالل السنة الماضية
نسب األسر التي تعّرضت للسرقة لمّرة واحدة على األقّل في السنة الماضية

40%
41%

38%
43%

47%
61%

ويســاهم البــدو الّرحل وقطــاع الرعي بشــكٍل كبيــر في الناتــج المحلي 
اإلجمالــي فــي الســودان وصادراتهــا. ولذلــك يتوجــب دعــم حصــول 
الرعــاة علــى حــق ملكيــة المراعــي والميــاه علــى قــدم المســاواة مع 
المجتمعــات الزراعيــة. وإذ تــرزح ســبل عيــش المجتمعــات البدويــة 
تحت وطــأة ضغــوٍط كبيــرة، يمكــن إلدارات المراعي أن تلعــب دوًرا 
أساســيًا في إعــادة إحيــاء الرعي عبــر توفيــر المياه وخدمــات الطب 
البيطــري علــى طــول طــرق الهجــرة وفــي المراعــي12. ويُعــد إحال 
األمــن وســيادة القانــون أساســيًا للمجتمعــات البدويــة كمــا هــي الحــال 

للمجتمعــات الزراعيــة الحضرية.
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صعوبة حصول البدو الّرحل 
على الخدمات األساسّية

تُظهــر نتائــج االســتبيانات أّن للبــدو الّرحــل إمكانية وصــوٍل للخدمات 
األساســيّة أقــّل بكثيــر مــن الفئــات الســكانية األخــرى. وعنــد النظــر 
إلــى مؤشــر أهــداف التنميــة المســتدامة المرتبــط بالصحــة وبالتحديــد 
بنســبة الــوالدات التــي تتــّم تحت إشــراف عامــٍل طبــي، نجد أّن نســبة 
ــد جــرت تحــت  ــة ق ــوالدات فــي المجتمعــات البدوي %5 فقــط مــن ال
رعايــة عامــل طبــّي فــي مقابــل %13 مــن الــوالدات فــي المجتمعات 
الحضريــة. وعنــد الســؤال حــول العوائــق التــي تعتــرض الحصــول 
علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة، ذكــر %40 من أُســر البــدو الّرحل 

بعــد المســافات كمعــّوٍق أساســّي. 

أّمــا المرافــق الصحيـّـة فهــي نــوٌع آخــر مــن الخدمــات يصعــب كثيــًرا 
علــى البــدو الّرحــل الوصــول إليهــا، ففــي حيــن يمــارس %21 مــن 
الســكان غيــر النازحيــن التغــوط فــي العــراء، تصــل هــذه النســبة إلى 
ــيّة إذ  ــكلة رئيس ــة مش ــذه الممارس ــن ه ــج ع ــدو. وتنت ــد الب %85 عن
تتفّشــى األمــراض علــى غرار اإلســهال بســبب شــّح الميــاه والمرافق 
الصحية وتشــّكل السبب الرئيســي لوفيات األطفال دون سن الخامسة. 

وأخيــًرا، تُظهــر النتائــج حــول التعليــم أّن نســبة االلتحــاق بالمدرســة 
هــي أقــّل بكثير عند األطفــال البدو، إذ نســبة %17 مــن الفتيان و9% 
مــن الفتيات بعمــر التعليــم االبتدائــي )6 إلى 13 ســنة( فقــط ملتحقون 
ــات مــن  ــان و%57 مــن الفتي ــل %59 مــن الفتي ــي مقاب بالمدرســة ف

المجتمعــات غيــر النازحــة.

نسب التحاق األطفال البدو بالمدرسة أقّل بكثير من أقرانهم 
غير النازحين

نسبة االلتحاق بالمدرسة لألطفال بين عمر 6 و13 سنة الفتيان
نسبة االلتحاق بالمدرسة لألطفال بين عمر 6 و13 سنة الفتيات

49%
50%

57%
59%

9%
17%

النازحون داخلًيا

غير النازحين

البدو الّرحل

للبدو قدرة وصول أقل للخدمات األساسية على غرار الصحة 
والصرف الصحي

الصرف الصحّي: األسر التي تمارس التغّوط في العراء
3.1.2 SDG       - الوالدات التي أجراها عامل طبّي

14%
34%

13%
21%

5%
85%

النازحون داخلًيا

غير النازحين

البدو الّرحل

تتعهــد خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 بـ”عــدم تــرك أّي أحــد 
خلــف الركــب”، مــا يمثـّـل وعــدًا بالقضــاء علــى الفقــر، وإنّمــا أيًضــا 
علــى أوجــه عــدم المســاواة واإلقصــاء. وإذ واجهــت المجتمعــات 
البدويــة التهميش باســتمرار، يتوجب على الجهــات الفاعلة أن تعير 
المزيــد مــن االهتمام لصعوبــة وصول المجتمعــات البدويــة للخدمات 
األساســيّة، بمــا فــي ذلــك الميــاه وخدمــات الطــب البيطري للماشــية.

يتوّجــب علــى البرامــج المنّفــذة فــي دارفور فــي ســياق ما بعــد النزاع 
أن تراعــي ظــروف النــزاع. وإذ للمجتمعــات البدويــة إمكانية وصوٍل 
للخدمــات األساســيّة على غــرار المرافق الصحيـّـة والتعليــم والرعاية 
الصحيـّـة أقــل بكثير من الفئات الســكانية األخــرى، فإّن انعــدام التنمية 
االجتماعيـّـة واالقتصاديـّـة لهــذه الفئــة هــو مصــدر شــكوى أساســّي13. 
ــز القــدرة  ــة وتعزي ــة بالتنمي ويتوجــب أن تســتهدف البرامــج المعني
علــى التكييــف المجتمعــات البدويــة التــي يشــكل إهمالهــا وتهميشــها 

بعًضــا مــن األســباب الجذريــة للنزاع.

المزارعون والبدو الّرحل: 
شبكاٌت من االعتماد 

المتبادل
ــات  ــن المجتمع ــة بي ــة إيجابيّ ــات اجتماعيّ ــا عاق ــج أيًض ــر النتائ تُظه
الزراعيّة والرعوية، وتُشــير إلى عاقــات اقتصاديّة واعتمــاٍد متبادل 
بينهــا بصــورةٍ تفيــد الطرفيــن. إاّل أّن هذه العاقــات قد تداعت بســبب 

النزاع.

ــكلةٌ  ــه مش ــى أنّ ــاة عل ــن والرع ــن المزارعي ــزاع بي ــى الن ــر إل ويُنظ
أساســيّةٌ، فتربيــة الماشــية والزراعــة همــا فــي حالــة تنافــٍس مســتمّرة 
وال مفــّر منهــا علــى المصــادر الشــحيحة والســيما فــي خضــّم التغيير 
المناخــي الــذي يفاقــم هــذه األزمــة. إاّل أّن هــذه الرؤيــة هــي تبســيطية 
للوضــع وال تأخــذ بعيــن االعتبــار التاريــخ المديــد للتعــاون والتكامــل 
بيــن هذيــن المجتمعيــن14. وعلــى الرغــم مــن أّن التكامــل بينهــا فــي 
دارفــور قــد تقلـّـص15، إاّل أّن شــبكات االعتمــاد المتبــادل التقليديّة بين 
هاتيــن الفئتين مــن مســتخدمي األرض ال تــزال تلعب دوًرا فــي إيجاد 

تماســٍك اجتماعــّي وبنــاء الســام.

ــة التــي تضــع التدخــالت المســتهدفة  ــى الجهــات الفاعل يتوجــب عل
“للنزاعــات بيــن المزارعين والبــدو الّرحــل” التنبّه ألوجــه االعتماد 
ــى  ــل إل ــّم التوّص ــة. وإذا ت ــن الرعــي والزراعــات البعلي ــادل بي المتب
فهــٍم أكبــر للترابــط الوثيــق بيــن الرعــي وزراعــة المحاصيل، فســيتّم 
وضع تدخــات تعــّزز التكامــل بين ســبل عيــش المزارعيــن والرعاة 

والتعــاون بينهــم.
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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: البــدو الرحــل: مصــادر رزق متغيّــرة وتهميــش.

أعــّد التقريــر: تيريــز بــورن مايســن )مستشــارة مســتقلة لخدمــة تنميــط األشــخاص النازحيــن داخليًــا المشــتركة(، مارغاريتــا لوندفيســت-هودومادي )خدمــة تنميــط 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
استُهدفت مجتمعات البدو الّرحل في المحليات الثماني التي شملتها الدراسات، إاّل أنّه لم يتّم التوّصل لمقابلة عيّنات كافية منهم إاّل في ثاث محليّات وهي قريضة وأم دخن وجبل مون. وبالتالي فإّن   1

نتائج الدراسة المقدّمة هنا تستند إلى هذه المحليّات في حين أّن نتائج البيانات النوعية تستند إلى نتائج المحليّات جميعها.

كراتلي وآخرون )2013( الثروة القائمة: اإلنتاج الحيواني الرعوي وسبل كسب الرزق المحليّة في السودان.  2
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