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حكومة ال�سودان

ي�سر حكومة ال�سودان اأن تقدم لكم برنامج تنمية دارفور :ا�سرتاتيجية النعا�ش واإعادة الإعمار والتي 

متثل النتائج الرئي�سية لعمال اللجنة امل�سرتكة لتقييم احتياجات دارفور التي متت وفقاُ للمادة(32)  

من وثيقة الدوحة  ل�سالم دارفور.

وتعك�ش الوثيقة اجلهود الهائلة التي بذلتها جميع اجلهات املعنية ل�سمان اخلروج با�سرتاتيجية حمكمة 

للتنمية امل�ستدامة يف اإقليم دارفور .وي�سر حكومة ال�سودان اأن تعربعن بالغ امتنانها للدعم الفني واملايل 

املقدم من ال�سركاء الدوليني لإجناز عمليات اللجنة امل�سرتكة لتقييم احتياجات دارفور ،ومن هنا نتقدم 

بخال�ش �سكرنا واإمتنانا اخلا�ش لدولة قطر لدعمهم ال�سخي الذي ل يقدر بثمن لإر�ساء ال�سالم والنعا�ش 

والتنمية يف دارفور ،كما ن�سيد اأي�ساً بالدور القيادي املقدر الذي لعبه برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف 

تقييم احتياجات دارفور احلقيقية و�سياغة التقرير النهائي ،كما نتوجه بخال�ش �سكرنا اإىل كل من لعب 

دوراً يف هذه العملية يرجى الطالع على قائمة امل�ساركني يف اللجنة امل�سرتكة لتقييم احتياحات التالية.

اأننا نغتنم هذه الفر�سة لنوؤكد مرة اأخرى التزامنا التام بتنفيذ تو�سيات وثيقة الدوحة ل�سالم دارفور 

ودعمنا املتوا�سل لعملية ال�سالم والتنمية يف اإقليم دارفور .بيد اأننا ندرك املخاطر والحتمالت والعقبات 

التي حتيط بتنفيذ هذه الوثيقة والتي ل ينبغي جتاهلها .ومن اأجل �سمان جني ثمار تو�سيات وثيقة 

الدوحة ل�سالم دارفور 2011ونتائج اأعمال اللجنة امل�سرتكة لتقييم احتياجات دارفور2012-  2013يف 

وقت مبكر فال بد اأن مت�سي م�ساعي اجناز م�ساريع التنمية والنعا�ش املف�سلة يف هذه الوثيقة جنبا اإىل 

جنب للوفاء بالتطلعات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية ل�سعب دارفور.

لقد تعهدت حكومة ال�سودان بالوفاء باللتزامات الفنية والرقابية املتفق عليها �سمن وثيقة الدوحة 

ل�سالم دارفور ،مبا يف ذلك بذل كل جهد ممكن لتعزيز وتوفري بالبيئة املالءمة لتنفيذ كافة الأعمال 

امل�سار اإليها ،اآخذين يف الإعتبار ما تتطلبه هذه من �سرامة  يف التنفيذ لت�سجيع مزيد من الأطراف 

للتوقيع على وثيقة الدوحة ل�سالم دارفور ،مع وعدنا اي�سا ً بالعمل على تي�سري كل ال�سبل املمكنة  للو�سول 

اإىل كافة اأنحاء دارفور.

على الرغم من تدابري التق�سف الوطنية التي تبنتها الدولة ،اإل اأننا قمنا موؤخراً بت�سليم خطاب اعتماد 

مببلغ  800مليون جنيه �سوداين اأي ما يعادل165 مليون دولراً اأمريكياً من اإجمايل الدعم الذي التزمنا 

به ،وجتري التدابري حالياً ل�سمان الوفاء باإلتزامنا املايل الكامل والبالغ قدره 265 مليون دولر اأمريكي، 

لدعم �سناديق التنمية يف دارفور ،وت�سديد ذلك على مدى ال�سنوات ال�ست املقبلة .اإننا ومع وفائنا 

بالتزامنا ،نهيب بجميع ال�سركاء الدوليني وحكومات الدول ووكالت الأمم املتحدة واملوؤ�س�سات املالية 

و�سناديق القطاع اخلا�ش ،دعم م�ساعي النعا�ش واإعادة الإعمار والتنمية اجلادة يف دارفور.

�سعادة ال�سيد/علي عثمان حممد طه 

 نائب رئي�س اجلمهورية

�شكر وعرفان 
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دولة قطر

ترحب دولة قطر بعر�ش تنمية دارفور:  ا�سرتاتيجية الإنعا�ش واإعادة الإعمار. اإن ال�سرتاتيجية املعرو�سة 

هنا تقدم  ملوؤمتر املانحني الدوليني املنعقد يف الدوحة بدولة قطر خلفية فنية عن اإعادة الإعمار والتنمية 

اأعمال تنفيذ تو�سيات وثيقة الدوحة ل�سالم دارفور من خالل اللجنة  ندعم  اأن  اأنه لي�سرنا  يف دارفور. 

امل�سرتكة لتقييم اإحتياجات دارفور وعرب املوؤمتر الدويل للمانحني، موؤكدين باإن م�ساركتنا �سوف تتوا�سل 

يف ال�سنوات التالية. اإن هذه ال�سرتاتيجية متثل فر�سة لإعادة تاأكيد التزام العامل جتاه �سعب دارفور. 

اإننا واإن �سعينا اإىل احداث التغيري بتقدمي الدعم املايل اأو التن�سيق للموؤمتر الدويل، ل نعد اأنف�سنا اإل اأحد 

ال�سركاء العديدين الآخرين الذين يجب التن�سيق والت�سامن فيما بينهم للوفاء بتعهداتهم للم�ساعدة يف 

بتنفيذ ال�سرتاتيجية  تتم  �سوف  امل�ستدامة يف دارفور  والتنمية  الإعمار  اإعادة  اإن  اإعادة تعمري دارفور. 

املقدمة يف هذا التقرير وبتفاين حكومة ال�سودان واملجتمع الدويل جتاه تنفيذ ذلك.

معايل/�أحمد بن عبد �هلل بن زيد �آل حممود 

 نائب رئي�س �لوزر�ء

ال�سلطة الإقليمية لدارفور 

واإعادة  الإنعا�ش  ا�سرتاتيجية  دارفور:   تنمية  فخر  وبكل  لكم  تقدم  اأن  لدارفور  الإقليمية  ال�سلطة  ي�سر 

الوا�سعة  امل�ساورات  من  ا�ستنباطها  مت  التي  الأ�سا�سية  الحتياجات  التقرير  هذا  ا�ستند  لقد  الإعمار. 

التي متت مع امل�ساركني الذين ميثلون ال�سرائح الأكرث ت�سررا من النزاع يف دارفور، وكذلك مع اجلهات 

الفاعلة املحلية والوطنية والدولية. يقدم هذا التقرير روؤية وا�سحة مل�ستقبل دارفور الزاهر، م�ستفيدين 

ل�سالم  الدوحة  وثيقة  التوقيع على  وقعت منذ  التي  الأحداث  العتبار  واآخذين يف  املا�سي،  من جتارب 

دارفور، فاإننا الآن نتوجه باأنظارنا نحو اآفاق امل�ستقبل العامر بالنماء يف ظل ال�سالم. وباإجماع اجلميع، 

فاإن موا�سلة الطريق اإىل الأمام من اأجل التنمية يف دارفور يعترب اأحد اأ�سعب التحديات - لكن الأهداف 

املبينة يف هذا التقرير، قابلة للتحقيق بالكامل بت�سامن �سركائنا الوطنيني والدوليني. لقد تعززت ثقتنا 

من خالل الدعم املتوا�سل الذي ظلت تتلقاه  دارفور حتى يومنا هذا،  واآمالنا احلالية مرهونة بتنفيذ 

ل�سركاء  نتيح  باأن  نلتزم  اإننا  لتحقيق ذلك.  املتوا�سل  وبدعمكم  التقرير  املقدمة يف هذا  ال�سرتاتيجية 

الدوليني واملحليني اإمكانية الو�سول غري املقيد اإىل كافة اأنحاء دارفور وتقدمي كل امل�ساعدات املمكنة من 

اأجل حتقيق اأهدافنا امل�سرتكة.

موؤ�س�سة  اأو  وكالة  ولكل  فرد  لكل  والتقدير  ال�سكر  بخال�ش  تتوجه  اأن  لدارفور  الإقليمية  ال�سلطة  ي�سر 

اأوجهة عملت بجد لتحقيق نتائج اللجنة امل�سرتكة لتقييم احتياجات دارفور 2012-2013 واخلروج بهذه 

لدارفور.  الدويل  املانحني  موؤمتر  م�ساركتكم يف  اإىل حتقيق  تفانيهم  اأدى  الذين  اأولئك  ال�سرتاتيجية، 

وب�سكل تعاوين، فاإن امل�ساهمات الناجتة عن هذا املوؤمتر �سوف تنعك�ش ايجابًا بتحقيق اآمال عرا�ش يف 

م�ستقبل اأكرث اإ�سراقا لأبناء دارفور.

�لتيجاين �سي�سي �أتيم 

 رئي�س �ل�سلطة �لإقليمية لد�رفور
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 برنامج الأمم املتحدة الإمنائي

الآخرين من  املتحدة  الأمم  بالتن�سيق مع �سركاء  يعمل  والذي  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  اإننا يف 

الوكالت وال�سناديق والربامج، نوؤكد التزامنا اجلماعي بتنمية دارفور. فنحن نرى اأن  تنمية دارفور: 

�ستعزز  والتي  امللحة  الإحتياجات  اأكرث  لتلبية  نادرة  فر�ش  على  تنطوي  الإعمار  اإعادة  ا�سرتاتيجية 

اإنعكا�ش  ال�سرتاتيجية هي  اإن هذه  جهود حتقيق التنمية العاجلة وطويلة الأجل يف دارفور.  ا�ستمرارية 

ال�سودان،  يف  ال�ساملة  التنمية  حتقيق  يف  �ست�ساهم  كما  احلقيقية،  دارفور  �سعب  وتطلعات  لحتياجات 

و�ستعزز ال�سالم يف املنطقة وخارجها.

لقد تعهدنا بالعمل مع الأطراف الوطنية واملحلية ل�سمان حتقيق اأولويات هذه ال�سرتاتيجية. لكن بلوغ 

هذه النتيجة لن يت�سنى اإل بتعاون جميع الأطراف ملواجهة العديد من التحديات القائمة حاليًا اأواملرتقبة.  

وحتى تتمكن الأمم املتحدة حتقيق ال�سراكة املرجوة ب�سكل فعال، فاإنه يتحم توفر البيئة املواتية لذلك 

يف دارفور واأن تتوفر جملة اأمور ت�سمح بحرية التنقل للتفاعل مع ال�سركاء املحليني والدوليني والو�سول 

اإىل امل�سادر الأ�سا�سية ب�سهولة ودون عوائق. نحن واثقون من اأن هذه البيئة التمكينية هي حمط عقول 

اأن تتحقق  وخطط كل  املهتمني، واأن اإجناز املهمات املقبلة يف غيابها �ستكون م�ساألة �سعبة، ول ميكن 

بدونها تطلعات �سعب دارفور وال�سودانيني عمومًا على الوجه الأكمل.

نود اأن ن�سكر حكومة ال�سودان وال�سلطة الإقليمية لدافور، لقيادتهم لهذا العمل ب�سكل مت�سق وبناء. كما 

ن�سكر احلكومة القطرية على دعمها ال�سخي والدوؤوب ونتوجه بال�سكر اإىل كافة الوكالت والأفراد الذين 

قدموا م�ساهمات قيمة وقوية لإعداد ال�سرتاتيجية. واأخريا، نقدم �سكرنا العميق ل�سعب دارفور، الذي 

قق كل توقعاتهم بكل ما اأوتينا  عانى الكثري، والكثري، والذي يتوقع منا الكثري. ونحن ناأمل ونعمل على حتحٍ

من قوة وو�سيلة.

علي �لزعرتي

�ملمثل �ملقيم لربنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي  ومن�سق �لأمم 

�ملتحدة لل�سئون �لتنموية و�لإن�سانية يف ال�سودان

بعثة الحتاد الأفريقي والأمم املتحدة املختلطة يف دارفور )اليوناميد(

بوثيقة  باخلروج  غايتها  بلغت  والتي   ،2013-2012 دارفور  احتياجات  لتقييم  امل�سرتكة  اللجنة  اأعمال 

تنمية دارفور: 

ا�سرتاتيجية النعا�ش واإعادة الإعمار، تعترب خطوة هامة يف تنفيذ تو�سيات وثيقة الدوحة ل�سالم دارفور 

الذي  واللوج�ستي  الفني  الدعم  اإن  دارفور.  يف  والتنمية  النعا�ش  نحو  امللمو�سة  للتدابري  متني  واأ�سا�ش 

قدمته اليوناميد لعمليات اللجنة امل�سرتكة لتقييم احتياجات دارفور ب�سكل خا�ش ولتنفيذ تو�سيات وثيقة 

الدوحة ل�سالم دارفور ب�سكل عام يتما�سى مع التفوي�ش املمنوح لها.

 ويدل الدعم على اللتزام املتوا�سل من جانب املجتمع الدويل لوثيقة الدوحة ل�سالم دارفور، على النحو 

الثوابت  اإن هذه  الدويل.  الأمن  وقرارات جمل�ش  والأمن،  لل�سالم  الأفريقي  املو�سح يف جمل�ش الحتاد 

تتخذ من وثيقة الدوحة ل�سالم دارفور خطوة هامة اإىل الأمام يف م�سرية عملية �سالم دارفور والأ�سا�ش 

لتحقيق ت�سوية �ساملة لل�سراع يف دارفور، وهي بذلك تدعو اليوناميد لدعم عمليات تنفيذها و الأطراف 

الأخرى للوفاء بالتزاماتهم التي تعهدوا بها للوثيقة.
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اإن هذه الوثيقة ال�سرتاتيجية متثل الروؤية الكلية للتنمية والنعا�ش القت�سادي ل�سعب دارفور، ب�سفتهم 

اأ�سحاب امل�سلحة  ولآمال �سركائهم من املجتمع الدويل، وهي تعزز اأ�س�ش م�ساركة اليوناميد وم�ساعدتها 

اإطار ا�سرتاتيجية العمل املتكاملة ملنظومة  لعملية ال�سالم من خالل، وعلى وجه اخل�سو�ش،  امل�ستمرة 

ب�سورة  تطويرها  والتي مت  كبري  ب�سكل  دارفور  ل�سالم  الدوحة  وثيقة  لتو�سيات  الداعمة  املتحدة  الأمم 

م�سرتكة من قبل البعثة وفريق الأمم املتحدة 

بال�سودان  اإن اليوناميد ت�سجع التنفيذ الزمني الدقيق والفعال ل�سرتاتيجية تنمية دارفور املقدمة يف هذه 

الوثيقة، من اأجل حتقيق ال�سالم ال�سامل والتنمية امل�ستدامة يف دارفور. و�سوف توا�سل اليوناميد تقدمي 

الدعم اللوج�ستي وامل�سورة الفنية الالزمني لبلوغ هذه الهدف.

عائ�ستو ميند�ودو �سليماين

�لقائم باأعمال �لبعثة �مل�سرتكة  لالحتاد �لفريقي و�لمم �ملتحدة

�ملمثل �خلا�س/رئي�س يوناميد وكبري �لو�سطاء للبعثة �مل�سرتكة لالحتاد 

�لفريقي و�لمم �ملتحدة �ملوؤقتة لد�رفور

�سكر وتقدير خا�ص

اخلا�ش  والتقدير  بال�سكر  يتقدم  اأن  لدارفور  الإقليمية  ال�سلطة  رئي�ش  �سي�سي  التيحاين  ال�سيد  ي�سر 

لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي لقيادتها للعملية وريادتها للجنة امل�سرتكة لتقييم احتياجات دارفور. فقد 

ابدى فريق برنامج الأمم املتحدة الإمنائي و اللجنة امل�سرتكة لتقييم احتياجات دارفور منتهى الحرتاف 

واملرونة واأم�سوا ال�ساعات الطوال من اأجل �سقل وتقدمي نتائج عمليات اللجنة امل�سرتكة لتقييم احتياجات 

دارفور واإجراء امل�ساورات يف وليات  دارفور، واخلروج باإطار تنمية دارفور: ا�سرتاتيجية الإنعا�ش واإعادة 

الإعمار، ودعم موؤمتر املانحني الدويل لإعادة الإعمار والتنمية يف دارفور.

الأمم  لربنامج  املقيم  املمثل  الزعرتي  علي  ال�سيد  اإىل  بال�سكر  لدارفور  الإقليمية  ال�سلطة  تتوجه  كما 

املتحدة الإمنائي واملن�سق املقيم لالأمم املتحدة واإىل �سيد اقا )املدير القطري لربنامج المم املتحدة 

الإمنائي( على التزامهم ودعمهم املتوا�سل لأعمال ال�سلطة الإقليمية لدارفور وتوجيهها يف جميع مراحل 

عملياتها.

الأمم  )برنامج  �سرقاوي  اأمني  ال�سيد  اإىل  والتقدير  بوافرال�سكر  لدارفور  الإقليمة  ال�سلطة  تتوجه  كما 

املتحدة الإمنائي( الذي كان على راأ�ش برنامج العمل واملن�سق العام للجنة امل�سرتكة لتقييم احتياجات 

املهام  حتقيق  على  والرتكيز  والتوجيه،  بالقيادة  قام  والذي  لدارفور،  الدويل   الدوحة  وموؤمتر  دارفور 

نائب  الإمنائي(  املتحدة  الأمم  )برنامج  اأوري�ستد  بونتو�ش  ال�سيد  واإىل  ال�سرتاتيجية  وتوفريمدخالت 

املن�سق العام للجنة امل�سرتكة لتقييم احتياجات دارفور، الذي قدم دعما مميزًا للجنة وحتليال لل�سراًع 

مب�ستوى عايل اجلودة، واإىل بول �سيموندز، املن�سق الفني للجنة امل�سرتكة لتقييم احتياجات دارفور، الذي 

قام بتقدمي كافة التوجيهات املو�سوعية واملوا�سعية، وقاد حلقات عمل الت�ساورات بوليات دارفو واأ�سرف 

على �سياغة تنمية دارفور: ا�سرتاتيجية الإنعا�ش واإعادة الإعمار.

ومارغريت  �سيموندز  بول  بوا�سطة  الإعمار  واإعادة  النعا�ش  ا�سرتاتيجية  اإعداد  مت  دارفور:  تنمية	

زميرمان. لقد اأعد بول ومارغريت حتليالت خلفية ممتازة عن دارفور، واأولويات املنطقة وا�سرتاتيجية 

اإن جهودهم  والقيود.  التحديات  العديد من  الزمن، متغلبًا على  ال�ساملة يف فرتة ق�سرية من  التنمية 



ملخ�ش موجز عن تنمية دارفور: اإ�سرتاتيجية الإنعا�ش واإعادة الإعمار10

املبذولة ت�ستحق الثناء حقًا، جنبا اإىل جنب مع قادة فرق اللجان املوا�سعية امل�سوؤولني عن رفع التقارير 

جلميع  الفني  توفريالدعم  مت  وقد  ال�سرتاتيجية.  لهذه  مالحق  �سكل  يف  واملقدمة  املنفردة  املوا�سعية 

نواحي ومراحل اإعداد هذا التقرير وللموؤمتر الدويل، بوا�سطة كريي هي�سلوب.

ال�سكر والتقدير للبنك الدويل الذي �ساهم يف و�سع اآلية التمويل والهيكل الإداري وتوحيد اأطر النتائج 

وكتابة النتائج يف الق�سم الثالث. 

التنمية  درا�سات  معهد  من  وفريقه  ح�سني  بكر  اأبو  د.  املقدرة:  مل�ساهماتهم  لهوؤلء،  اخلا�ش  �سكرنا 

والبحوث بجامعة اخلرطوم، الذين قاموا بتقدير التكاليف وتقدمي اخلربات املالية؛ ريان البوين لو�سع 

اللم�سات الأخرية على التقرير والر�سومات، وتخطيط موقع ال�سبكة العاملي للتنمية؛ حنا �سميت، وعمر 

الفيلم الق�سري وت�سميم املوقع ب�سبكة الإنرتنت ومارتا �سفاري وعدن  اإعداد  رحيم وارييل روبني على 

علي لتقدمي الدعم اللوج�ستي لعمليات امل�ساورات يف وليات دارفور وت�ساد؛ واإىل بعثة اليوناميد لدعمهم 

والفاحت  بان�سيكا  وكيج  طاهر  غيتا�سيو  واإىل   ، وت�ساد  دارفور  وليات  يف  امل�ساورات  لعمليات  اللوج�ستي 

والإنعا�ش  الأزمات  منع  مكتب  الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  عن  ف�سال  الباري  عبد  ون�سرين  �سديق 

ل�ستعرا�سهم  نيويورك  يف  العربية  للدول  الإقليمي  املكتب  ولفريق  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  وبرنامج 

املدرو�ش والدقيق والتعليق على التقرير.

الدعم املايل  اأن يتحققا دون  التقرير  لتقييم احتياجات دارفور وهذا  اللجنة امل�سرتكة  كان لأعمال  ما 

الكبري من هيئة املعونة الأمريكية، م�سكورين ومقدرين.

كما تتقدم ال�سلطة الإقليمية لدارفور ب�سوت ال�سكر وبوجه خا�ش للدكتور اأحمد بن حممد املريخي، مدير 

اإدارة الوكالة الدولية للتنمية بوزارة خارجية دولة قطر على توجيهاته وتن�سيقه ملوؤمتر املانحني الدويل 

لإعادة الإعمار والتنمية يف دارفور، والذي ما كان للموؤمتر بدون جهوده اأن يقوم. كما نعرب عن امتناننا 

للمهند�ش �ساهني علي الكعبي، بوزارة اخلارجية القطرية على ن�سائحه ومتابعته لتنفيذ املوؤمتر.

تتوجه ال�سلطة الإقليمية لدارفور بخال�ش ال�سكر والتقدير اإىل دولة قطر لقيادتها للجنة التوجيه، واإىل 

اأع�سائها من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، البنك الأفريقي للتنمية، اليومنيد، والبنك الدويل وحكومة 

ال�سودان على توجيهاته للعملية. مع تقدير خا�ش جلهودهم الهائلة املمتدة منذ املرحلة الأوىل اإىل حني 

الإقليمية  ال�سلطة  ت�سكر  النجاح. كما  لها  اإىل ان حتقق  امل�ستمر يف متابعتها  وتفانيهم  العملية  انطالق 

اأفكارهم ووقتهم الثمني يف املراحل الأوىل من اإعداد  لدارفور اأع�ساء جلنة التن�سيق والتخطيط، على 

اللجنة امل�سرتكة لتقييم احتياجات دارفور، لربنامج تنمية دارفور:  ا�سرتاتيجية الإنعا�ش واإعادة الإعمار 

والتي ما كانت لتتحقق دون جهودهم املقدرة..

لتقييم  امل�سرتكة  اللجنة  وفريق  لدارفور  الإقليمية  ال�سلطة  فريق  اإىل  والتقدير  بال�سكر  اأخريا  ونتوجه 

احتياجات دارفور وبوجه خا�ش اإىل ال�سيد الوزير تاج الدين ب�سري نيام الذي قاد عمليات اللجنة امل�سرتكة 

لتقييم احتياجات دارفور

 واأ�سرف على م�ساورات دارفور وت�ساد. حيث اأبحر اإىل بر الأمان بجدارة متجاوزًا العديد من العقبات، 

متدخاًل عند ال�سرورة لت�سهيل جمريات هذه العملية. 

اإبراهيم املنقطع النظري)معار من برنامج الأمم املتحدة  ال�سكر مو�سول  لفريقه ولأداء ال�سيد مو�سى 

الإمنائي لل�سلطة الإقليمية لدارفور( على مداخالته ودعمه وتن�سيقه ودوره يف م�ساعدة وت�سهيل مهام 

معايل الوزير نيام وفريق ال�سلطة القليمية لدارفور.

ال�سكر والتقدير اأي�سًا مو�سول اإىل بخيت اإ�سماعيل ومعتز ابراهيم من ال�سلطة الإقليمية لدارفور لدعمهم 

املتوا�سل لهذه العملية.
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بعد عقد من ال�سراع والت�سريد، عززت وثيقة الدوحة ل�سالم دارفور 

دارفور.  اإعمار  واإعادة  للتعايف  الأ�سا�ص  واأر�ست  ال�سالم  عملية   ،2011

واملجتمع  ال�سودان  وحكومة  لدارفور،  الإقليمية  ال�سلطة  اأجمعت  لقد 

الدويل ب�سرورة احلاجة اإىل وجود اإ�سرتاتيجية من�سقة و�ساملة لدعم 

ل�سالم  الدوحة  وثيقة  لأحكام  ووفقا  املنطقة.  يف  والتنمية  ال�سالم 

دارفور، كونت يف اجلزء الأخري من عام 2012 جلنة التقييم امل�سرتكة 

واأولويات  باإحتياجات  اأحاطت  والتي  احلقيقية  دارفور  لإحتياجات 

يف  مكثفة،  ت�ساورية  عمل  ور�ص  عرب  حتديدها  مت  والتي  املجتمعات، 

وليات دارفور اخلم�ص وعرب الإجتماع مع جتمعات الالجئني يف ت�ساد، 

الإ�سرتاتيجة  اإن  دارفور.  تنمية  اإ�سرتاتيجية  منها  اإنبثقت  والتي 

املعرو�سة هنا تقدم ت�سل�ساًل خلطة من�سقة و�ساملة ومن�سفة وتنمية 

ت�ساركية حيوية م�ستدامة لنقل دارفور من دائرة ال�سراع والفقر اإىل 

والذي  لدارفور  الدويل  املانحني  موؤمتر  اإن  ومزدهر.  م�ستقر  م�ستقبل 

�سيعقد يف الدوحة يف الفرتة من 7-8 اأبريل 2013 يوؤكد اإلتزام العامل 

ل�سعب دارفور بالعمل على اإ�ستقرار املنطقة.

ال�شياق الدارفوري

واإنعدام  وال�سراعات  التفاهم  �سوء  اأر�ش ميزقها  باأنها  ولأمد طويل  دارفور  كانت  لقد 

الأمن. اإن  العوامل الكامنة و امل�سببة لهذه امل�ساكل معقدة ومتداولة يف امل�سارح املحلية 

والإقليمية والوطنية والدولية على حد �سواء. اإنفجرت التوترات من خالل ت�سعينات القرن 

املا�سي وبداأ ال�سراع يكرب يف عام 2003، عندما حتولت جماعات الدفاع عن النف�ش اإىل 

ملي�سيات ع�سكرية للمقاومة امل�سلحة وبداأ �سراع كبري عمل على تدمري دارفور على مدى 

1.7 مليون �سخ�ش، وكذلك اإىل  ال�سنوات الثالث التالية. واأدى ذلك اإىل نزوح حوايل 

دارفور،  وليات  من  العربية  غري  القبائل  �سيما  ول  �سخ�ش،   280،000 من  اأكرث  جلوء 

اإىل ت�ساد كالجئني. وميكن القول باأن ما يقدر بـ 8 ماليني �سخ�ش تقريبا من خمتلف 

�سواء  املجتمعات،  من  جمتمع  كل  �سهد  وقد  ال�سراع.  ب�سبب  تاأثروا  قد  دارفور  �سكان 

�سكان  اأو  العام  القطاع  وعمال  الرحل  والرعاة  امل�ستقرين  الريفيني  املزارعني  من  كان 

زالوا يف  ما  اآخرين  مليون   2 عن  ف�ساًل  معي�ستهم  �سبل  تدهورا يف  احل�سرية،  املناطق 

عداد امل�سردين، مبن فيهم الالجئون حيث فقد 80٪ منهم كل ما ميلك وعانوا من حرية 

ملخ�ص تنفيـذي
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التنقل وتهديد اأمنهم ال�سخ�سي، وتدهورت اخلدمات العامة احلكومية  وخا�سة ال�سحة 

والتعليم وخدمات املياه للمجتمعات الريفية ب�سكل يفوق طاقتها اأو توقفت متامًا يف كثري 

من الأحيان. لقد اأ�سر ال�سراع باملجتمعات ودمر البنية التحتية، وقل�ش الأ�سواق وعطل 

التجارة، والعمالة اإىل حد كبري، وتاآكلت الثقة يف الإ�ستثمار وت�ساءلت التنمية التي حتتاج 

اإليها املنطقة ب�سكل حاد واأ�سبح ما يقرب من 38٪ من جمموع �سكان دارفور، اأكرث من 3 

ماليني �سخ�ش، يتلقون �سكل من اأ�سكال املعونة الغذائية ال�سهرية طوال العقد املا�سي.

الع�سر  ال�سنوات  مدى  على  الهائل  ال�سراع  ب�سبب  دارفور  اإقت�ساد  تدهور  عن  ف�ساًل 

الإقت�سادية  الأزمة  جراء  من  �سعبة  عقبات  حاليًاْ  ال�سودان  اقت�ساد  يعاين  املا�سية،  

الكربى الناجمة عن فقدان عائدات النفط ب�سبب اإنف�سال جنوب ال�سودان، والتي اأدت 

اإىل تدهور الإقت�ساد بن�سبة 3.3٪ يف عام 2011 واإىل 11.1٪ يف عام 2012، وكان من 

املتوقع اأن ي�سل  العجز املايل الإجمايل اإىل 3.7٪ يف عام 2012. الأمر الذي اأدى اإىل 

خلق فجوة مالية يف ميزانية عام 2013 تقدر بـ 2.1 مليار دولر )10 مليار جنيه �سوداين( 

اأى ما يعادل ثلث امليزانية متامًا.

اإجراءات  2012 والتي تت�سمن  اإعتمدتها احلكومة يف يونيو  الإ�سالحات ال�سيا�سية التي 

التق�سف الالزمة وتنفيذ التفاق الأخري مع جنوب ال�سودان والق�سايا ذات ال�سلة بالنفط 

ينبغي اأن توؤدي اإىل حت�سن تدريجي يف ظروف ال�سودان الإقت�سادية واملالية خالل عامي 

على  املواظبة  حا�سم  وب�سكل  يتطلب  ال�سودان  اإنتعا�ش  فاإن  ذلك،  ومع   .2014  -  2013

العوامل  والتنمية.  اجلاري  والإنفاق  بعناية  الأولويات  وخا�سة حتديد  املايل،  الإن�سباط 

اآنفة الذكر �سوف حتد من قدرة احلكومة على دعم برامج  الإنعا�ش واإعادة الإعمار يف 

دارفور من مواردها اخلا�سة.

كلى ال�سياقني الكلي والإقليمي ي�سكالن مدعاة للقلق. وتعد م�ستويات الفقر يف دارفور اأحد 

اأعلى املعدلت يف البالد، اإذ يعي�ش ما يقرب من ثلثي عدد ال�سكان حتت خط الفقر. 

واأن  اأفريقيا  يف  املوؤ�سرات  اأ�سواأ  بني  من  هي  دارفور  يف  الب�سرية  التنمية  موؤ�سرات  اإن 

ثلثي  من  يقرب  ما  يقع  حيث  املعدلت،  اأعلى  بني  من  هي  ال�سودان  يف  الفقر  م�ستويات 

والتعليم  كال�سحة  الأ�سا�سية  توفرياخلدمات  عدم  اإن  الفقر.  خط  حتت  دارفور  �سكان 

واملياه لي�ست فقط ب�سبب ال�سراع الدائر هناك  فح�سب بل اأي�سًا ب�سبب املوارد الب�سرية 

واملالية املحدودة يف املنطقة. فقبل ن�سوب ال�سراع وعلى مدى ال�سنوات الع�سر الأخرية 

مقارنة  املالية  ميزانياتها  خم�س�سات  ن�سف  من  اأقل  دارفور  وليات  تلقت  املا�سية، 

جانب  اإىل  هذا  املماثلة.  والإدارات  ال�سكانية  الكثافة  ذات  للوليات  املخ�س�سة  بتلك 

اأوجه الق�سور يف الإدارة الإحتادية وال�سرطة والأمن والق�ساء، الأمر الذي اأتاح موا�سلة 

اإدعاءات التهمي�ش.

تعرثت  وقد  الإحتادية،  املالية  التحويالت  هذه  على  للنظر  لفت  وب�سكل  املنطقة  تعتمد 

اإيرادات الولية  ب�سبب اإنعدام الأمن  واأ�سبحت ت�ساهم باأقل من 20٪ من املوارد املالية 
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ت�سكيل  بعد  اأكرب  ب�سكل  احلالة  تتفاقم  اأن  املتوقع  ومن  املتاحة. 

فاإن  وجمماًل    .2012 عام  بداية  يف  دارفور  يف  اإ�سافيتني  وليتني 

اأقل بن�سبة الن�سف مقارنة  الإنفاق على التنمية يف وليات دارفور 

بوليات اأخرى يف ال�سودان. هذا التفاوت يف عدم عدالة احلكومة 

يف تقدمي احل�س�ش بحاجة اأي�سا اإىل الإ�سارة اإليه يف عام 2013، 

بها حتت  الإلتزام  التي مت  ال�سناديق اخلا�سة  اإىل جنب مع  جنبا 

مظلة وثيقة الدوحة ل�سالم دارفور، من اأجل الدعم واملحافظة على 

التنمية الطويلة الأجل يف دارفور.

عملية	�سالم	دارفور

ال�سراع  يف  اأ�سهمت  التي  واملختلفة  العديدة  الظروف  اإ�ستدعت   

بداأت يف جنامينا يف عام  اإىل عملية �سالم معقدة وطويلة،  اللجوؤ 

2003، وتوا�سلت يف اأبوجا يف عام 2006 وبلغت ذروتها يف الدوحة 

وتقطع  ال�سكان،  من  كبرية  ن�سبة  ت�سريد  اأدى  لقد   .2009 عام  يف 

�سبل العي�ش واإنعدام الأمن اإىل اأعاقة الإ�ستثمار يف املوارد الب�سرية 

املنطقة  يف  والتنمية  الإنعا�ش  خنق  وبالتايل  التحتية،  والبنية 

اإتفاقات ال�سالم  – وتفاقمت احلالة ب�سبب عدم تنفيذ  املحا�سرة 

بني  املكثفة  املفاو�سات  من  اأ�سهر  بعد  اأخريا  حتقق  وقد  املوقعة. 

اإتفاقية  اإىل  الو�سول  ال�سودانية  واحلكومة  املتمردة  اجلماعات 

ال�سالم ال�سامل الثانية يف قطر يف يوليو2012 والتي اإنبثقت منها: 

اإتفاق  الأول  املقام  اأنها يف  الدوحة ل�سالم دارفور. ويف حني  وثيقة 

بني حركة التحرير والعدالة واحلكومة، وا�سل املوقعون على دعوة 

على  التوقيع  و  لالإن�سمام  الأخرى  الفاعلة  والأطراف  احلركات 

الإتفاقبة.

حددت املادة 31 من وثيقة الدوحة ل�سالم دارفور الأهداف الرئي�سية 

ملرحلة ما بعد ال�سراع لتنفيذ برامج الإنعا�ش الإقت�سادي والتنمية، 

وت�سلط ال�سوء على اأن الإ�سرتاتيجية:

اأهداف ق�سرية ومتو�سطة املدى يف  اإىل حتقيق  ت�سعى  اأن  “ينبغي 
جمالت اإعادة التاأهيل واإعادة الإعمار والبناء والتنمية، مع مراعاة 

الإحتياجات امللحة، واحلاجة اإىل و�سع الأ�سا�ش لتنمية طويلة املدى. 

لدارفور  ت�سمح  التي  وامل�سروعات  للربامج  خا�سة  عناية  اإيالء  و 

بت�سريع الإنتقال من و�سع الإغاثة اإىل التنمية”

اإن الأو�ساع على اأر�ش الواقع غالبا ما تكون �سعبة وال�سالم ه�سًا، 

احلقيقية  دارفور  اإحتياجات  من  للتحقق  امل�سرتكة  ولكن اللجنة 

من  دارفور  ل�سعب  الإحتياجات احلقيقية  كل  وتقييم  ببلورة  قامت 

املثالية  بال�سروط  للوفاء  وقت  هناك  يكون  ل  وقد  النواحي.  جميع 

التي و�سعت لتحقيق اإنعا�ش دارفور. ومع ذلك، ل ينبغي اأن يذهب 

الزخم الذي جمعته هباء. اإن التاأخري ل يوؤدي اإل اإىل زيادة �سعوبة 

حتقيق الإنعا�ش: لقد ارتفع عدد �سكان دارفور اإىل اأكرث من ال�سعف 

اإنعدم  ال�سراع  اإىل  ونظرًا  املا�سية،   25 الـ  ال�سنوات  غ�سون  يف 

الإ�ستثمار وترعرعت اأجيال من ال�سباب الذين ن�ساأوا يف املع�سكرات 

امل�ساعدات  على  ومعتمدين  للمهارات  مفتقرين  املح�سورة، 

والإعانات.

مت  التي  باأرا�سيهم  يتعلق  النازحني  ي�ساور  الذي  الكبري  القلق  اإن 

�سعوبة  الأكرث  الق�سية  وهي  الغرباء  بوا�سطة   عليها  الإ�ستيالء 

الوقت  مبرور  حكرًا  الأرا�سي  هذه  اأ�سبحت  حيث  العالج،  يف 

الأو�ساع  ب�سبب   التدهورالبيئي  يتوا�سل  حني  يف  والإ�ستخدام، 

اإتخاذ تدابري  يتم  بالطبع طاملا مل  يتفاقم  واأنه �سوف  الإقت�سادية 

�سيانة  مبكان  ال�سعوبة  من  فاإنه  ذلك،  على  وعالوة  ت�سحيحية 

يف  الإن�سانية  لالإحتياجات  املوجهة  لالإغاثة  الدولية  الإ�ستجابة 

التوقيع  مت  عندما  للم�ستقبل.  اإيجابية  خطة  وجود  دون  دارفور 

اأحد  قبل  من   2006 عام  يف  اأبوجا  يف  دارفور  �سالم  اإتفاقية  على 

اطراف ال�سراع القوية اأجرت جلنة تقييم اإحتياجات دارفور اأوىل 

اأعمالها املكثفة - لكن املجتمع الدويل و�سف الو�سع اآن ذلك باأنه 

التخلي عن تو�سيات  و بناء على ذلك مت   « التنمية  اإىل  »ل يف�سي 

اللجنة امل�سرتكة لتقييم اإحتياجات دارفور، وتوقفت م�سرية ال�سالم؛  

اأخرى. قد ل  �ستة �سنوات  الإ�ستقرار ملدة  الأزمات وعدم  توا�سلت 

تكون الظروف احلالية مثالية مرة اأخرى، ولكن ما يهم يف الأمر اأن 

ال�سعب على اإ�ستعداد للتغيري، ويتطلع اإىل قرار حا�سم واأنه يحتاج 

اإىل امل�ساعدات الدولية للتغلب على خماوفه املتعلقة باملياه والتعليم 

والأمن والرعاية ال�سحية املدعومة بنظام موؤ�س�سي متقدم لل�سلطة 

الطبيعية،  املوارد  واإدارة  اخلا�ش  القطاع  وتنمية  القانون،  وحكم 

لي�ش ك�سرورة اإن�سانية فح�سب بل وللتمتع بحياة م�ستقرة هنية. اإن 

ت�سويف هذا الإنعا�ش اإىل اأن تكتمل جمموعة من �سروط »الكمال« 

�سيكون خطاأ ماأ�ساويا. 

اأن توفري الغذاء واملعونات الأخرى على املدى الطويل يوؤدي يف كثري 

الإقت�سادية  الأن�سطة  اإنعا�ش  اأمد  واإطالة  تعطيل  اإىل  الأحيان  من 

احل�سرية  الإقت�ساديات  من  العديد  فاإن  دارفور،  ويف  العادية. 
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�سكان  ويتمتع  الإن�سانية.  واإىل حد كبري بخدمة اجلهود  الآن  تنعم 

خميمات النازحني واملناطق احل�سرية بخدمات عالية امل�ستوى مل 

ينعموا بها حتى يف فرتة ما قبل اإندلع النزاع. اإن الواقع الذي يواجه 

دارفور الآن هو اأن العديد من اأهايل دارفور اأ�سبحوا يعتمدون ب�سكل 

متزايد على هذه امل�ساعدات “املنقذة للحياة”  والتي اإعتادوا عليها 

لوقت طويل. 

اإن امل�ساألة الرئي�سية التي تطرقت اإليها وثيقة الدوحة ل�سالم دارفور 

اأن  يجب  لدارفور  امل�ساعدات  تقدمي  باأن  الإعرتاف  �سرورة  هي 

يتطور. وبالتايل فاإن النقلة من حالة تلقي الإغاثة اإىل التنمية تعترب 

دارفور  الأمن يف  لإنعدام  ونظرا  يتجزاأ.  ل  وتكامليًا  اأمرًا �سروريًا 

لفرتة طويلة، فاإن مفهوم غالبية اأطراف امل�ساعدات الدولية يهدف 

يف الغالب اإىل دعم وم�ساعدة ال�سكان امل�سردين. وعلى كل فاإن هذه 

امل�ساعدات املتمثلة يف الإغاثة الطويلة الأجل مل تعمل على معاجلة 

الأ�سباب اجلذرية لالأزمة، كما اأنها مل متكن �سعب دارفور وحكومته 

من اإ�سرتداد عافيته وبناءه.

املليوين �سخ�ش  اأولئك  اإىل  واأ�سارت  اإهتمت  الدرا�سات  الكثري من 

تناولت  التي  فقط  منها  القليل  ولكن  الداخل  اإىل  نزحوا  الذين 

اأو تلك التي تعر�ست للتدمري.  م�ساألة املجتمعات التي مت جتزئتها 

ول يتثنى لربنامج الإنعا�ش معاجلة م�ساكل املليوين �سخ�ش كل على 

وتوفري  الإعمار  اإعادة  اإحتياجات  ي�ستهدف  اأن  ميكنه  ولكن  حدة، 

يف  بالنزاع  املتاأثرة  واملناطق  للمجتمعات  النطاق  وا�سعة  خدمات 

م�سائل  يعالج  اأن  ميكنه  كما  اخلم�ش.  دارفور  وليات  اأنحاء  جميع 

اإعادة التاأهيل واإ�سالح �سبل العي�ش بالذات يف جمتمعات التعاي�ش 

املحليات  م�ستوى  على  اأ�ساليب احلكم  يح�سن  اأن  ال�سلمي. وميكنه 

الأرا�سي  ق�سايا  ومعاجلة  اخلدمات  تقدمي  من  للتمكن  والوليات 

والتعوي�سات وال�سالم، وتر�سيخ �سيادة القانون والإ�ستقرار التي تعد 

عوامل حيوية للتنمية امل�ستدامة، وهذا ما ت�سعى اإ�سرتاتيجية تنمية 

دارفور اإىل حتقيقه بالتحديد.

اإنبثاق	الإ�سرتاتيجية

حددت املادة 31 من وثيقة الدوحة ل�سالم دارفور الأهداف طويلة 

الأجل واأهداف اإ�سرتاتيجية تنمية دارفور. والتي ت�ستمل على جملة 

وال�ستقرار  والأمن  ال�سالم  اإعادة  اإىل  احلاجة  منها:  الأمور  من 

الإجتماعي، وحت�سني الأداء احلكومي على جميع امل�ستويات، وتعزيز 

الإدارة الأهلية، واإعادة التاأهيل، واإعادة بناء البنية التحتية واملادية 

دارفور،  يف  ال�سراع  بعد  ما  مرحلة  يف  والإجتماعية  واملوؤ�س�سية 

وال�سحة،  التعليم  ملوؤ�س�سات  ال�ساملة  الهيكلية  الإ�سالحات  وتنفيذ 

وخا�سة اجلامعات، من اأجل حتويل دارفور اإىل جمتمع متطور من 

حيث التكنولوجيا وال�سناعة والزراعة والتجارة. 

لتحقيق هذه الأهداف ال�سامية، اأ�سارت املادة 32 من وثيقة الدوحة 

ل�سالم دارفور على اإعتماد تكوين اللجنة امل�سرتكة لتقييم اإحتياجات 

على  بالرتكيز   ،2012 اأغ�سط�ش  يف  ن�ساطها  بداأت  والتي  دارفور، 

فرق   10 ف�سكلت   ،31 املادة  يف  واملحددة  الأولوية  ذات  القطاعات 

رئي�سية  و منظمات  الفرق من كالت  تتاألف هذه  عمل موا�سيعية. 

واأخرى داعمة و م�ساعدة، وت�سم ممثلني من منظمات الأمم املتحدة 

الفنية الدولية وبع�ش املوؤ�س�سات املالية الدولية والأطراف املانحة. 

اأبناء  من  اخلرباء  وخا�سة  ال�سودانيون،  الفنيون  اخلرباء  و�سكل 

واإ�ستعر�ست  موا�سيعية.  جمموعة  كل  من  اأ�سا�سيًا  جزءا  دارفور، 

بدءا   - املتاحة  والتقارير  الدرا�سات  موا�سيعية  عمل  جمموعة  كل 

ثم   ،2006 منذ  دارفور  اإحتياجات  لتقييم  امل�سرتكة  اللجنة  بوثائق 

 2006 للفرتة منذ عام  والتقارير  وامليزانيات واخلطط  الدرا�سات 

وحتى الآن - واأعدت حتليالتها امل�ستقلة عن الو�سع. 

بعقد  دارفور  اإحتياجات  لتقييم  امل�سرتكة  اللجنة  قيام  اأعقب ذلك 

و�سع  اأجل  من  دارفور  وليات  م�ستوى  على  ت�ساورية  عمل  ور�ش 

واأكتوبر  �سبتمرب  يف  وماأمونة،  قوية  التمثيل،  وا�سعة  اإ�سرتاتيجية 

مت  الذين  الأفراد  بع�ش  مب�ساعدة  تنظيمها  مت  والتي   .2012

اإختيارهم على وجه التحديد من قبل كل حكومة ولية، واإ�ستندت 

قاعدة  على  عملها  يف  دارفور  اإحتياجات  لتقييم  امل�سرتكة  اللجنة 

ذلك  يف  مبا  ولية،  بكل  عمل  ور�سة  كل  يف  امل�ساركني  من  متنوعة 

املنظمات غري احلكومية املحلية، الإدارة الأهلية واملزارعني والرعاة 

والنازحني وال�سكان يف احل�سر والريف على حد �سواء، اإىل جانب 

اأما  اأو وزارة ولئية.  الكامل من كل �سلطة حكومية حملية  التمثيل 

الالجئون فقد جمعت ح�سيلة اللقاء بهم عرب اإجتماع منف�سل عقد 

يف اأبي�سي- ت�ساد، يف دي�سمرب 2012. وقد حددت ور�ش العمل خم�ش 

والتي مت دجمها  موا�سيعي  لكل حمور  اأولويات هامة  و  اإحتياجات 

بعد ذلك يف اإطار واحد لإحت�ساب تكاليف غايات التنمية ال�ساملة 

املقبلة. و�سيتابع ذلك  ال�ست  لل�سنوات  املتوقعة  والنتائج  امل�ستهدفة 

اأن�سطة مراقبة �سرورية لتحقيق النعا�ش واإعادة الإعمار  بوا�سطة 
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لبلوغ  والتدريجية  العملية  اخلطوات  على  يوؤكد  وهذا  دارفور.  يف 

اأهداف املادة 31 ق�سرية ومتو�سطة الأجل.

والداعمة  الرئي�سية  الوكالت  جمعت  العمل،  ور�ش  اإنتهاء  بعد   

كمالحق  وقدمت  العاملة  الفرق  اأعدتها  التي  الع�سرة  التقارير 

التفا�سيل  التقارير ذات  ال�ساملة. هذه  لإ�سرتاتيجية تنمية دارفور 

الأو�ساع  وحتديات  املحددة،  بالقطاعات  اخلا�سة  الدقة  البالغة 

املالية  والتكلفة  والوكالت  امل�ساركون  حددها  التي  الأهداف  متثل 

الالزمة لتحقيق هذه الأهداف.

ويف حني تتمحور هذه التقارير ح�سب املو�سوع، من املهم اأن نتذكر 

علينا معاجلة  كان  واإذا  متعددة.  اأ�سول  له  دارفور  ال�سراع يف  اأن 

اإ�سرتاتيجية  اأي  اأن تكون  الأ�سباب اجلذرية على نحو كاف، ينبغي 

الإدارات  خمتلف  تتمع  و�ساملة”.  “متكاملة  لالإنعا�ش  معدة 

احلكومية ووكالت الأمم املتحدة بتفوي�سات حمددة، وعلى اخلربة 

املحددة فقط،  للقطاعات  وفقًا  امل�ساكل  التعامل مع  ي�سرتط  وهذا 

بني  الربط  ودقة  التما�سك  اإنعدام  اإىل  بال�سرورة   يوؤدي  وهذا 

املتوازنة،  غري  التنمية  اإىل  يوؤدي  ما  وكثريا  املتداخلة.  القطاعات 

وعرقلتها ب�سبب اإنعدام الدعم من املكونات احليوية ال�سرورية من 

القطاعات الأخرى. 

كاأدوات  العمل  هو  اإىل ع�سر جمموعات  التق�سيم  الغر�ش من  كان 

جلمع املعلومات. ومن ال�سروري اأن ينظر اإىل هذه اجلماعات على 

واإعادة  الإنعا�ش  اإ�سرتاتيجية  دعم  ن�سيج  يف  م�ستقلة  لبنات  اأنها 

اأن  اإل  العام،  ال�سكل  يف  م�ستقلة  تبدو  واإن  وهي  والتنمية.  الإعمار 

النحو  على هذا  وهي  الآخريات،  تدعم  الواقع  منها يف  واحدة  كل 

تعترب جزءًا حيويًا ل يتجزاأ من الهيكل العام. وهذا الهيكل يحتاج 

بالطبع الإ�ستناد بقوة على اأ�س�ش قوية من الأن�سطة التمكينية التي 

من �ساأنها توفري املعلومات الأ�سا�سية واملهارات والعمليات والقدرات 

املادية الأ�سا�سية لدعم برامج النعا�ش والتنمية املرجوة واحلفاظ 

عليها. 

لبنات	البناء	امل�ستقلة	)املوا�سعية(	لربامج	الإنعا�ص	

اإ�سرتاتيجية تنمية دارفور على نقاط العجز يف قائمة  لقد تعرفت 

القطاعات املحددة التي اأريد لها اأن تتخذ طابع امل�سروعات، وبدل 

طموحة،  لبداية  ومتكاملة،  �ساملة  طريق  خارطة  قدمت  ذلك  عن 

وا�سحة الأهداف وقابلة لالإجناز يف اإطار ما حددته وثيقة الدوحة 

ل�سالم دارفور من اأجل اإ�ستقرار و�سالم واإزدهار دارفور.

كما يت�سح من اخلطط والتو�سيحات التالية، فاإن اللبنات امل�ستقلة 

الأ�سا�سية  الركائز  لت�سكيل  فكريًا  ت�سلح  املوا�سيعية  للمجموعات 

م�ستوى  على  دارفور  تنمية  اإ�سرتاتيجية  لدعم  الالزمة  الثالث 

املنطقة. ومن املفرت�ش األ تكون اأيًا من حماور الإنعا�ش خم�س�سة 

لغر�ص	ما	بالذات حيث اأن هناك عنا�سر من هذه الأغرا�ش حتتاج 

للتطوير للعمل كربنامج متكامل وبطريقة مراعية لعامل الزمن.

	حمور	ال�سالم	والأمن 

الإدماج،  واإعادة  املجتمعية  وامل�ساحلة  الأرا�سي  ق�سايا  ويتناول 

حمور احلكم و�سيادة القانون – والذي ل يكون هناك اأمن  بدونه – 

وهما �سروريان للتو�سع على املدى الطويل وللمحافظة على القدرة 

ل�سمان  اخلا�ش  القطاع  تنمية  واإدارة  وتنظيم  اخلدمات،  لتقدمي 

اأمرًا  الأخرية  النقطة  هذه  وتعد  الإقت�سادي.  الإنعا�ش  اإ�ستمرارية 

حيويًا ل�سمان حت�سيل الإيرادات الكافية لتلبية اخلدمت املطلوبة 

والأعمال احلكومية العامة. اخلدمات	الأ�سا�سية هي من اأبجديات 

الطبيعية  املوارد  يف  اجلادة  الإ�ستثمارات  وبدون  العامة  امل�سلحة 

اإعادة  مكا�سب  اأو جني  �سواء، ل ميكن حتقيق  على حد  والب�سرية 

اإعمار املجتمعات ب�سكل مبكر. يعد  تطوير	�سبل	املعي�سة	الريفية 

واإنعا�ش الأ�سواق وحت�سني قطاع الرثوة احليوانية اأمرًا حيويًا للعودة 

الطوعية واإعادة الإدماج وحتقيق الإ�ستقرار يف القطاع الريفي.

من  بدعم  متكاملة  اإ�سرتاتيجية  ت�سميم  هو  الهدف  كان  لذلك 

مت  التي  الأولوية  ذات  الإحتياجات  لتحديد  الفنية  املجموعات 

الع�سرة  املجالت  يف  املوا�سيعية  املجموعات  بوا�سطة  حتديدها 

وامل�ساحلة	 والعدالة	 احلكم	 من	 وا�سعة	 نواحي  يف  ت�سب  والتي 

واإعادة	الإعمار	و	الإنتعا�ص	الإقت�سادي الواردة يف ن�ش املادة 31. 

املرتابطة  الثالثة  الأركان  متثل  الوا�سعة  النواحي  هذه  واأ�سبحت 

لإ�سرتاتيجية  تنمية دارفور، والقائمة على اأ�سا�ش الأن�سطة التي مت 

حتديدها فورًا.

اإ�سرتاتيجية	تنمية	دارفور	

يف  احلايل  الو�سع  عن  عامة  ملحة  يعطي  الكامل،  الوثيقة  عنوان 

عند  تنفيذها  وكيفية  الإ�سرتاتيجية  تطور  عن  ويعرب  دارفور، 

عملية  عن  موجزة  خلفية  الأول  الق�سم  ويعطى  بتمويلها.  القيام 

يف  للحالة  مف�سل  حتليل  هو  الثاين  الق�سم  التنمية.  اإ�سرتاتيجيةْ 
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الع�سر ومن  املوا�سيعية  املجموعات  تقارير  وامل�ستمدة من  دارفور، 

يف  احلكومية  وال�سلطات  املواطنني  من  كل  مع  املكثفة  امل�ساورات 

دارفور يف �سبتمرب واأكتوبر 2012.

 الدمج والأهداف ذات الأولوية، الأن�سطة املو�سى بها واملخرجات مت 

عر�سها يف  الق�سم الثالث يف م�سفوفة التكاليف، اإ�سرتاتيجية اإطار 

العمل يف جمالت التدخل الرئي�سية تعترب مقيا�سًا للجدول الزمني 

للتغطية والإ�ستجابة املتوقعة. يجب اأن متثل كل اإ�سرتاتيجية نقطة 

كبريعلىتعزيز  ب�سكل  دارفور  تنمية  اإ�سرتاتيجية  وتركز  اإنطالق، 

الوليات  م�ستوى  على  الإقليم  يف  احلكم  وحت�سني  املوؤ�س�سات 

يف  واملعامالت  املالية  والإدارة  امليزانية  هياكل  تب�سيط  واملحليات؛ 

جميع الوزارات واملحليات لتحقيق الإ�ستدامة والتنمية؛ اإ�ستعرا�ش 

وتعزيز موؤ�س�سات �سيادة القانون واآلياتها؛ الوفاء مبتطلبات احل�سول 

على التعوي�سات، وتعزيز ال�سالم والأمن يف املنطقة، وب�سط ثقافة 

ال�سفافية وامل�ساءلة وتعزيز م�ساركة املواطنني؛ تعزيز فر�ش الو�سول 

اإىل اأر�سية الأن�سطة املحددة التي حتتاج اإىل التمويل الفوري والبدء 

الأ�سا�سية  والرقابة  اجلودة  و�سمان  الأموال،  اإدارة  تفا�سيل  فيها. 

واآليات التقييم وردت يف الق�سم الرابع. ومع ذلك، فمن املهم عند 

من  املق�سود  هو  ما  وا�سحا  يكون  اأن  الربنامج  هذا  مثل  ت�سميم 

عن  را�سية  الأطراف  جميع  تكون  حتى  والإنعا�ص  الإعمار	 اإعادة	

ب�سكل خاطف  النزاع  القائم  قبل  الو�سع  اإىل  الرجوع  اإن  النتائج. 

ل يكفي، وقد اأدت الو�ساع  ال�سيا�سية والإقت�سادية واجلغرافية يف 

عام  يف  وا�سع  ب�سكل  النزاع   اإندلع  قبل  قائمة  كانت  التي  دارفور 

2003 اأدت اإىل تزايد  اإدعاءت التهمي�ش.

وجود  واإقرتاح  واقعية  غري  توقعات  و�سع  فاإن  �سحيح،  والعك�ش   

بالكامل،  الأ�سا�سية  باخلدمات  تتمتع  »مثالية«   ريفية  ظروف 

املتطورة  الريفية  املعي�سة  و�سبل  والإت�سالت  احلديثة  وبامل�ساكن 

وفر�ش العمل البديلة – اأمر غري واقعي على املدى الق�سري والتي 

ل ميكن املحافظة عليها دون حكومة بالغة ال�سفافية، واإدارة مالية 

فعالة واإ�ستثمارات حملية هائلة، والتي تتطلب �سنوات من التخطيط 

احلكيم امل�ستدام و التدريب والإ�ستثمار.

ومتثل اإ�سرتاتيجية تنمية دارفور برناجمًا اإنتقاليًا لإعادة بناء الأمل 

والنظرة الإيجابية، جنبا اإىل جنب مع قطف ثمار ال�سالم امللمو�سة 

للتنمية  الالزم  الأ�سا�ش  ار�ساء  �ساأنها  من  والذي  مبا�سر،  ب�سكل 

امل�ستدامة. اإن الهدف الرتاكمي من دعم اإ�سرتاتيجية تنمية دارفور 

والتخطيط  الإقت�سادي،  الإنعا�ش  لتحقيق  �سامل  نظام  اإن�ساء  هو 

تنمية  اإ�سرتاتيجية  اإ�ستمرار  ت�سمن  التي  املالية  والإدارة  للتنمية 

دارفور حتى بعد اإنتهاء فرتة تنفيذها املمتدة ل�ست �سنوات.

الركائز	الثالث	الداعمة	واملرتابطة	مت	تف�سيلها	كما	ورد	يف	

الفقرات	التالية:

الركيزة	الأوىل:	احلكم	والعدالة	وامل�ساحلة

ل ميكن حتقيق ال�سالم واإ�ستمراره يف دارفور دون حت�سني اأ�ساليب 

املوؤ�س�سات  املتمثل يف  التمثيلي  البناء  اإقامة  ي�ستلزم  وهذا  احلكم. 

احلكومية املتجاوبة والفعالة واخلا�سعة للم�ساءلة اأمام املجتمعات 

التي تطمح يف الإنتقال من و�سع النزاع والنزوح نحو اإعادة التاأهيل 

والإنعا�ش. وتوفر وثيقة الدوحة ل�سالم دارفور اإطارًا جيدًا وطموحًا 

للحكم يف دارفور. اإن ال�سياق ال�سيا�سي والقانوين الوارد يف وثيقة 

وامل�ساءلة،  للحكم  الرئي�سية  الآثار  يعك�ش  دارفور  ل�سالم  الدوحة 

اأن يكون هناك نظام حكم فيدرايل، مع تفوي�ش  والتي تن�ش على 

فعال لل�سلطات وتوزيع وا�سح للم�سوؤوليات ل�سمان امل�ساركة العادلة 

دارفور  واأهل  عامة،  ب�سفة  ال�سودان  مواطني  قبل  من  واملن�سفة 

ب�سفة خا�سة.

ركيزة  خالل  من  تهدف  دارفور  تنمية  اإ�سرتاتيجية  غاية  اإن 

الداعمة  بال�سيا�سات  امل�ساهمة  اإىل  وامل�ساحلة،  والعدالة	 احلكم	

من  لتمكينها  الوليات  حكومات  قدرة  وتعزيز  التقنية  وامل�ساعدة 

املحلي  امل�ستوى  اأكرث فعالية، وخا�سة على  ب�سكل  تنفيذ م�سوؤلياتها 

وال�سروع  املنطقة  اإنعا�ش  على  بالتايل  والإ�سراف  )الالمركزي(، 

من  املت�سررين  ال�سكان  ودعم  الأ�سا�سية  التحتية  البنية  اإحياء  يف 

النزاع. 

الركيزة	الثانية:	اإعادة	الإعمار

الهدف الرئي�سي من ركيزة اإعادة الأعمار هو دعم الإنعا�ش واإ�ستقرار 

الإقت�سادية  ظروفهم  تدهورت  الذين  باحلرب،  املتاأثرين  ال�سكان 

والإجتماعية ب�سكل مذهل. اإن اخلطوة الأ�سا�سية لأي برنامج اإنعا�ش 

هو القيام ببناء وترميم البنية التحتية الأ�سا�سية واإنعا�ش اخلدمات 

الأ�سا�سية، مثل اإمدادات املياه يف القرى واملدار�ش واملراكز ال�سحية 

والأ�سواق من خالل  املجتمعات  ربط  وكذلك  املجتمعية،  وال�سرطة 

بناء وحت�سني الطرق احليوية وال�سكك احلديدية واجلوية ، وتعزيز 

كفاءة م�سادر الإ�سكان ونظم الإنتاج. وكثريا ما ينظر اإىل هذا على 
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اأنها النهاية املن�سودة يف حد ذاتها، ولكن يجب اأن ترتبط ارتباطا 

لالإ�ستثمارات  التحتية  البنية  ل�سمان  ال�سابقة  بالركيزة  وثيقا 

التحتية  البنية  بناء  اإعادة  جيد.  ب�سكل  عليها  ويحافظ  تدار  لكي 

املجتمعات  اإر�ساء  واإعادة  الطوعية  والعودة  دارفور  الإجتماعية يف 

املراكز  يف  البقاء  يف  يرغبون  الذين  الأ�سخا�ش  واإدماج  الريفية، 

احل�سرية، واإ�ستعادة املباين ال�سكنية املت�سررة باحلرب هو مكون 

اأ�سا�سي من مكونات هذه الركيزة، حتى ت�ستاأنف احلياة الطبيعية 

يف  ت�سبح  – التي  الإنتاجية  الإقت�سادية  الأن�سطة  يف  والإنخراط 

نهاية املطاف الروابط املوؤدية لإنعا�ش اإقت�ساد الركيزة الثالثة.

الركيزة	الثالثة:	الإنعا�ص	الإقت�سادي

بدعم  القيام  هو  الإقت�سادي  الإنعا�ش  لركيزة  الرئي�سي  الهدف 

العمليات الزراعية ب�سكل مبا�سر، وتر�سيم م�سارات حتركات املا�سية، 

وت�سجيع م�سادر الطاقة البديلة وحت�سني مناخ الأعمال والإئتمان، 

والإنتقال  الفقر  حدة  من  التخفيف  يف  اإيجابي  ب�سكل  وامل�ساهمة 

بدارفور اإىل التنمية البيئية العادلة امل�ستدامة. و�سيتم حتقيق ذلك 

الأ�سا�سية،  العي�ش  ك�سب  �سبل  لتح�سني  الدعم  تقدمي  خالل  من 

وزيادة فر�ش احل�سول على تلك ال�سبل الأ�سا�سية واخلدمات املالية، 

و�سمان اإ�ستدامة القطاعات الإنتاجية. اإن النجاح يف هذه املجالت 

اأمر حيوي لتوليد الإيرادات و�سمان التو�سع وال�سيانة وجودة نوعية 

اخلدمات احلكومية والبنى التحتية والإقت�سادية التي متت اإقامتها 

مبوجب الأن�سطة الكائنة يف الركيزينت الآخرتني.

الإ�سرتاتيجية  جناح  ل�سمان  كاف  غري  اخلا�ش  القطاع  دعم  اإن 

ويجب الت�سليم باأن الأمر ي�ستلزم دعم متوازن لتنمية كل عمود يف 

اآن واحد على قدم امل�ساواة،. ويف نهاية املطاف، فاإن هذه الركائز 

داخليًا،  مرتابطة  موا�سيع  اأ�سا�ش  على  �سممت  قد  ذاتها  حد  يف 

لإ�ستدامة  البع�ش  بع�سها  على  تعتمد  بحيث   - خارجيًا  وم�ستقلة  

وتطوير جممل الو�سع. هذه الأركان تتاآزر مع بع�سها البع�ش لدعم 

اإ�سرتاتيجية تنمية دارفور، وبالتايل فاإن التنمية املت�ساوية لكل منها 

يعترب اأمرًا حيويُا ل�سالمة  البناء العام.

لقد مت حتديد اأهداف اإ�سرتاتيجية تنمية دارفور من قبل املجموعات 

امل�ستقلة ثم دجمت بعد ذلك يف ركائز املنهج الثالث.

اأهداف	اإ�سرتاتيجية	تنمية	دارفور	املوحدة

ينبغي اأن ت�ستند اإ�سرتاتيجية تنمية دارفور، �ساأنها �ساأن اأي بنية، على 

اأ�س�ش قوية. ويعد ت�سل�سل الأن�سطة اأمر حيوي لنجاح الإ�سرتاتيجية، 

تكون  اأن  دون  املن�سودة  املو�سوعية  الأهداف  تتحقق  لن  و�سوف 

من�سقة تن�سيقا جيدا ودون خطط ممولة متوياًل جيدا. وقد بنيت 

ركائز الأن�سطة التمكينية الثالث والتي من �ساأنها توفري املعلومات 

لدعم  الأ�سا�سية  املادية  والقدرات  والعمليات  واملهارات  الأ�سا�سية 

برامج الإنعا�ش والتنمية املن�سودة واحلفاظ عليها.

التاأ�سي�سية ق�سرية  “الأن�سطة  ور�سة عمل  امل�ساركون يف  لقد حدد 

الأجل” مبادرات  يجب بدوؤها فورًا والعمل على اإكمالها يف غ�سون 12 

�سهرا اأو اإن�ساوؤها ب�سكل وا�سع وتنفيذها خالل هذا الإطار الزمني. 

اإن تنفيذ هذه الأن�سطة �سيدل على اأن وثائق اللجنة امل�سرتكة لتقييم 

اإحتياجات دارفور اأبعد ما تكون جمرد قوائم متنيات ب�سيطة، وباأنها 

اآخذة يف احل�سبان عامل الزمن  متت وفق خطة مدرو�سة وحكيمة 

والت�سل�سل والإمكانيات املتاحة.  و�ستخدم هذه الأن�سطة التاأ�سي�سية 

بع�ش الأغرا�ش الرئي�سية الأ�سا�سية، والتي �ستعزز �سرعة الإنتقال 

من و�سع تلقي الإغاثات اإىل اآفاق التنمية. 

تاأ�سي�سية، وهذه يف  اأكرث من كونها  •اأن�سطة ق�سرية املدى  	
حد ذاتها �ستكون كاملة وت�ستهدف اإعادة التاأهيل والبنيات 

بالطاقة  تعمل  التي  الإنارة  مثل  ال�سغرية،  التحتية 

ال�سم�سية لإ�ساءة املراكز املجتمعية واملرافق العامة، التي 

اأحدى  باأنها  اإليها  �سينظر  والتي  ب�سرعة  توفريها  ميكن 

ثمار ال�سالم الفورية وتنفيذ تو�سيات وثيقة الدوحة ل�سالم 

دارفور.

اأهل  اإحاطة  على  للمداومة  الإعالم  لو�سائل  حيوي  •دور  	
دارفور وال�سودان بالتقدم املحرز يف تنفيذ وثيقة الدوحة 

يف  خا�سة  دارفور،  تنمية  واإ�سرتاتيجية  دارفور  ل�سالم 

املراحل الأوىل التي تكون فيها توقعات النا�ش عالية وعلى 

نطاق وا�سع لكن النتائج تتوقف يف البداية على الإمكانيات 

املتاحة وتهيئة النظام.

الأفراد  وقدرات  مهارات  بناء  اإىل  خا�سة  ب�سورة  •تهدف  	
 - الريفية  والقرى  املخيمات  داخل  النازحني  يف جتمعات 

ب�سكل  املطلوب  وزيادة اجلهد  قراهم  اإىل  يرحلوا  اأن  قبل 

اأكرب للو�سول اإليهم، واأي�سًا موظفي اخلدمة املدنية، الذين 

�سيقومون بتنفيذ اخلدمات، وامليزانيات وخطط الإنعا�ش.

القاعدة  خلق  �ساأنها  من  وتقييمات  وم�سوحات  •درا�سات  	
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مبادرات  ت�سند  التي  املعرفية 

دارفور  تنمية  اإ�سرتاتيجية 

يف �سياق اأو�سع فيما يتعلق 

اخلدمات،  بتقدمي 

الب�سرية،  واملوارد 

الإدارة املالية والبنية 

تفتح  وهي  التحتية 

للكفاءات  املجال 

وتنفيذ  تخطيط  عرب 

اأن�سطة طويلة الأجل. 

معرفية  قاعدة  توفر 

على  �سيعمل  متقدمة 

�سمان مبادرات الإنعا�ش 

�سممت  التي  والتنمية 

اإ�سرتاتيجية  وفق  بها  واأ�سطلع 

بطريقة  ونفذت  للتنمية  دارفور 

روعي فيها تلبية الإحتياجات وح�سا�سية 

و�سع ال�سراعات.

اإ�سرتاتيجية	تعزيز	قاعدة	املعرفة

 -  بناء قدرات اأبناء دارفور

 -  ثمار ال�سالم 

-الإت�سالت والرتا�سل

اأنواع	الأن�سطة	التاأ�سي�سية

الأن�سطة التاأ�سي�سية الق�سرية الأجل هي اخلطوة الأولية والفورية  

ل�سافرة بداية اأهداف اإ�سرتاتيجية تنمية دارفور طويلة الأجل، والتي 

�سيتم توفري الأموال الالزمة لتحقيقها من جملة الأموال املتعهد بها: 

اأنها لي�ست كيانا منف�سال اأو “احلد الأدنى من املتطلبات” الالزمة 

الأن�سطة  باأن  القول  وميكن  دارفور.  يف  الإنعا�ش  اإحتياجات  لتلبية 

التي مت حتديدها هي بب�ساطة ح�سابات التمويل الأكرث اإ�سرتاتيجية 

التي يراعي فيها ح�سا�سية الوقت، وهي اإ�ستثمار متعدد الأوجه يف 

�سكل اإ�سرتاتيجية مت�سل�سلة  توؤكد اأن ثمار ال�سالم ل توزع فح�سب  

جممل  يف  الثقة  بناء  على  و�ستعمل  اأي�سًا.  عليها  احلفاظ  ويتم  بل 

الإ�ستيعاب  قدرة  وتوؤكد  دارفور،  تنمية  اإ�سرتاتيجية  ودعم  العملية 

اإىل  الو�سول  بغية  الثقة  وبناء  القدرات  وبناء  التدريب  اإن  الأولية. 

الإ�ستقرار، 

�سيغري مواقف 

اأبناء  من  كبري  عدد 

دارفور من كونهم متلقني للمعونات 

الإن�سانية املوؤقتة اإىل نا�سطني دافعني لعملية الإنعا�ش املن�سودة على 

امل�ستوى الفردي واملجتمعي.

املالية  بتعهداتها  التزامها  جمددا  ال�سودان  حكومة  اأكدت  لقد 

الواردة يف وثيقة الدوحة ل�سالم دارفور وذلك على مدى ال�سنوات 

مليون   800 بدفع    2013 عام  اأوائل  يف  قامت  وقد  املقبلة.  ال�ست 

165 مليون دولر اأمريكي كدفعة اأوىل  جنيه �سوداين اأي ما يعادل 

املالية  بالتزاماتها  الوفاء  ل�سمان  التدابري  وجتري  تعهدها.  من 

الإ�سافية لدارفور.

الحتياجات  بتلبية  اخلا�سة  �سنوات  ال�ست  خطة  تكاليف  تبلغ 

دولر   7.245.000.000 التحتية  البنية  ومتطلبات  الجتماعية 

اأمريكي. وقد تعهدت حكومة ال�سودان لوثيقة الدوحة ل�سالم دارفور 

مببلغ 2.650.000.000 دولر اأمريكي ت�سدد على مدى ال�سنوات 

 4.595.000.000 مببلغ  الوفاء  للمانحني  تاركة  القادمة،  ال�ست 

اأ�س�ش التنمية طويلة الأجل يف ظل  اإر�ساء  اأمريكي. ول�سمان  دولر 

Photo by Albert González Farran/UNAMID
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والتعمري،  القت�سادي  والنتعا�ش  وامل�ساحلة،  والعدالة  احلكم 

دولراأمريكي من   177.400.000 يقدر مببلغ  ما  فاإن  ب�سكل جيد 

اإجمايل هذه التعهدات مطلوبة فورًا للبدء بتاأمني الأ�سا�ش العري�ش 

والأن�سطة على التاأ�سي�سية ق�سرية الأجل يف كل جمال من املجالت 

الثالثة.

تتطلب طبيعة اإ�سرتاتيجية تنمية دارفور اأن يكون كل ما مت التعهد به 

من اأموال ب�سخاء متاح عند احلاجة، وعلى م�ساحة جغرافية وا�سعة 

من  واملتلقاة  الأموال،  هذه  و�سرف  اإدارة  متعددة.  قنوات  وعرب 

م�سادر خمتلفة، وباإفرتا�ش جميع الحتمالت، والأعمال احل�سابية 

اخلا�سة ومتطلبات الرقابة املالية، ت�ستدعي وجود اآلية خا�سة متفق 

عليها من قبل جميع الأطراف املانحة.

تكامل	التن�سيق	واإطار	التمويل

تن�ش املادة 32 من وثيقة الدوحة ل�سالم دارفورعلى اأنه “نظرًا اإىل اأن  

املوارد املالية واخلربة املطلوبة لإجراء مثل هذه العملية تتجاوز قدرة 

ال�سودان، يطلب من جميع اأطراف املجتمع الدويل امل�ساركة العاجلة 

واخلربات  املوارد  توفري  على  وامل�ساعدة  املبادرة  هذه  يف  والكاملة 

الالزمة والإ�سهام  يف تلبية الإحتياجات املحددة لهذه الغاية عن طريق 

اإن�ساء �سندوق اإئتمان متعدد  املانحني. وحتدد الإجراءات الت�سغيلية 

واحلكومة  املانحني  بوا�سطة  تكون  اإ�سراف  هيئة  قبل  من  لل�سندوق 

ال�سودانية. “ وتبعًا لذلك  وكجزء من مهام اللجنة امل�سرتكة لتقييم 

يف  بالنظر  الدويل  والبنك  املتحدة  الأمم  قامت  دارفور  اإحتياجات 

خيارات لتن�سيق ومتويل م�ساعي برامج الإنعا�ش، وا�ستنادا اإىل تقييم 

واإنتقاء  النظراء،  مع  اأولية  مناق�سات  اأجريت  و�سياقها،  الإحتياجات 

اأف�سل املمار�سات واخلربات العاملية.

اإن التن�سيق املتكامل واإطار متويل تنفيذ اإ�سرتاتيجية تنمية دارفور 

تهدف اإىل م�ساعدة املجتمع الدويل على تن�سيق دعمه مبا يتما�سى 

ووثيقة  ال�سودان  وحكومة  دارفور،  تنمية  اإ�سرتاتيجية  اأولويات  مع 

الدوحة ل�سالم دارفور.

ووفقا لن�ش املادة 32 من وثيقة الدوحة ل�سالم دارفور، فاإن اآليات 

كما  التمويل.  قنوات  من  متنوعة  جمموعة  تتيح  املقرتحة  التمويل 

�سيتم اإن�ساء قناة جديدة للتمويل من اأجل دارفور »�سندوق متويل 

متعدد ال�سركاء MPTF “. وتعمل كاآلية �سفافة خا�سعة للم�ساءلة 

تو�سيات  لتنفيذ  للمانحني  الدويل  الدعم  وفعالية  متا�سك  لتعزيز 

ال�سلطة  مع  الوثيق  بالتن�سيق  وذلك  دارفور،  ل�سالم  الدوحة  وثيقة 

ال�سودانية. و�سوف تتيح هذه الو�سيلة  الإقليمية لدارفور واحلكومة 

املجتمع  التي قطعها  املالية  الإلتزامات  وال�سركاء ترجمة  للحكومة 

الدويل اإىل نتائج اإمنائية ملمو�سة. اإل اأن  قناة التمويل اجلديدة ل 

تعترب و�سيلة ح�سرية. وبالإ�سافة اإىل اأموال املانحني املجمعة  فاإن 

دارفور  تنمية  اإ�سرتاتيجية  دعم  اأي�سًا  ميكنه  املوازي”  “التمويل 
اجلهات  من  اأخرى   جمموعات  اأي�سا  هناك   .MPTF الـ  خارج 

الفاعلة والراغبة يف دعم جهود الإغاثة من خالل قنوات التمويل 

واحلكومة  اخلا�ش  القطاع  ت�سمل  وهذه  �ستتوا�سل،  التي  املختلفة 

ميزانية  من  املقدمة  العادية  القطاعات  خم�س�سات  خالل  ومن 

اآليات معينة وخم�س�سات دارفور. فمن غري املرجح  الدولة وعرب 

املرتغبة  الأموال  توفري جل  اإىل  للتمويل  واحد  ترتيب  اأي  يوؤدي  اأن 

لدعم جهود الإنعا�ش يف دارفور. بل ومن املرجح اأن تعمل العديد من 

قنوات التمويل على اإبراز جمموعة وا�سعة من م�سادر التمويل، مبا 

يف ذلك حكومة ال�سودان واملانحني وال�سناديق اخلليجية العربية، 

غري  والدول   )OECD( والتنمية  القت�سادي  التعاون  ومنظمة 

واملانحني  وغريها(   ، وتركيا  ال�سني  )مثل  املنظمة  يف  الأع�ساء 

الثنائينيْ ، والإحتاد الأوروبي والقطاع اخلا�ش نف�سه.

امليزة الرئي�سية لهذا الو�سع هو اأنه �سي�سمح باإ�ستجابة مرنة و�سريعة، 

و�سيزيد اأي�سا من احلاجة اإىل ترتيب �سلطة قوية ميكنها الإ�سراف 

على فروع خمتلفة من جهود الإنعا�ش لتجنب الإزدواجية اأو الثغرات.  

و�سوف لن تكون الو�سيلة اجلديدة فعالة اإل اإذا مت ت�سمينها ب�سكل 

منا�سب يف هيكل ال�سلطة العري�ش مع ترتيبات اإدارية �ساملة تعك�ش 

الواقع ال�سيا�سي واملوؤ�س�سي احلقيقي لل�سياق. وباأخذ ذلك يف الإعتبار، 

على  للمحافظة  متكامل   ومتكامل  متنا�سق  متويل  اإطار  اإقرتاح  مت 

مظلة  حتت  للجهود  ال�سامل  التن�سيق  �سمان  مع  وال�سرعة،  املرونة 

قيادة م�سرتكة بني احلكومة واملجتمع الدويل.

اإقامة  اأهمية  الأخرى حتتم  التجارب  �سياق  ال�سعبة يف  التحديات 

الإ�ستثمارات. وعليه  واإ�ستدامة  العمليات،  نظام قوي لر�سد تنفيذ 

فاإن �سمان اجلودة هو �سرط ملح لنجاح تنفيذ اإ�سرتاتيجية تنمية 

القدرات  الأموال وخلق  اإ�ستخدام  امل�ساءلة عن  وملتطلبات  دارفور، 

امل�ستدامة يف املوؤ�س�سات ال�سودانية. بالإ�سافة اإىل حتديات التنفيذ 

والإ�سراف التي وردت يف ال�سياق الدارفوري ، ويو�سى هذا الإطار 

اأي�سا باإقامة وحدة م�ستقلة للتحقق.
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هذا املقرتح الأخري اأحدث فر�سة لالإ�ستفادة من �سبكة اجلامعات يف 

دارفور، لإن�ساء اإدرة للر�سد والتقييم، وذلك بالإ�ستعانة مبجموعة 

من اخلرباء ال�سودانيني الذين �سيتم تكليفهم لتكوين فرق الر�سد 

والتقييم،  وبقائمة من اخلرباء من اخلارج �سيتم تدبريهم بوا�سطة 

املر�سد  هذا  من  جزءًا  اإن  ذلك.  تطلب  كلما  املانحة  الأطراف 

�سيكون مبثابة م�ستودع مركزي لن�سخ جميع وثائق الأطراف املعنية 

الوثائق  جانب  اإىل  وامل�ساريع،  والربامج  واخلطط  والدرا�سات 

املرجعية امل�ستخدمة لنتائج تنفيذ برامج اإنعا�ش دارفور. 

لتحقيق  طموح  اإطارعمل  دارفور  ل�سالم  الدوحة  وثيقة  ْوتقرتح 

ال�سالم يف دارفور، ويقر ت�سميم اإ�سرتاتيجية تنمية دارفور باملخاطر 

الكامنة والتحديات التي �ستاأتي جنبا اإىل جنب مع عمليات الإنعا�ش 

وكما  التنمية.  واإ�سرتاتيجية  القطاعات  واملتعددة  النطاق  الوا�سعة 

من  التمكني  على  تعمل  التاأ�سي�سية  الأن�سطة  فاإن  الإ�سارة،  �سبقت 

التقدم  ب�ساأن  املت�سقة  العامة  الر�سائل  وبعث  ال�سالم  بثمار  التمتع 

تنمية  وا�سرتاإتيجية  ل�سالم دارفور  الدوحة  وثيقة  تنفيذ  املحرز يف 

دارفور خا�سة العوامل املهمة عندما  تكون التوقعات عالية ووا�سعة، 

والإجناز مرهون يف املقام الأول بامكانيات البدء املحدودة و�سكل 

النظام. عالوة على ذلك، عددت ا�سرتاتيجية تنمية دارفور بنف�سها 

جملة من املخاطر ال�سيا�سية والإقت�سادية والبيئية، بالإ�سافة اإىل 

تعر�ش  اأن  ميكن  التي  ال�سلة  ذات  التهديدات  اإىل  و�سوًل  الأمن، 

تنفيذ ا�سرتاتيجية تنمية دارفور للخطر. و لتاأييدها لال�سرتاتيجية، 

فقد مت اإحاطة حكومة ال�سودان باملخاطر والتحديات التي اأعربت 

عنها قاعدة عر�سة من امل�ساركني يف ور�ش العمل الت�ساورية. وبينما 

ال�سودان  حكومة  اأو  لدارفور  الإقليمية  ال�سلطة  من  اأيا  ت�ستطيع  ل 

بع�ش  من  للحد  تعهدات  تقدمي  مت  فقد  اخلاطر،  تلك  تخفيف 

املتغريات التي ميكن التحكم فيها، يف ذات الوقت الذي تدعم فيه 

ال�سرتاتيجية خطة معقولة لتجنب املخاطر وللتنفيذ الر�سيد.

اخلال�سة

وعليه ل بد من تقدمي الدعم املقدم من املانحني لربامج الإنعا�ش 

والتنمية على اأ�سا�ش الإحتياجات املقررة من قبل اللجنة امل�سرتكة 

اإ�سرتاتيجية تنمية  الواردة يف  اإحتيجات دارفور وتفا�سيلها  لتقييم 

دارفور  ل�سالم  الدوحة  وثيقة  تو�سيات  تنفيذ  لت�سريع  دارفور،  

اأجل  ومن  التقاع�ش.  اإىل  حمالة  ل  �ستوؤدي  التي  املخاطر  وتقليل 

تنمية  اإ�سرتاتيجية  اإ�ستفادت  الناجحة،  الإ�ستثمارات  �سمان 

دارفور من  درو�ش التقييمات ونداءات التمويل ال�سابقة ؛ تلك التي 

تراجعت ب�سبب الإفتقار اإما لالأمن و/اأو التمويل. الرتكيز هنا يتم 

اإ�سافية:  واقعية  العملية بخطوات،  تبداأ هذه  اأن  اأول،  �سقني.  على 

ل�سكان دارفور يف وقت مبكر وخلق  ال�سالم”  “ثمار  �سواء لتقدمي 

بارزة  واآمنة،  را�سخة  �سراكة  املحلية؛ يف ظل  املجتمعات  الثقة بني 

املعامل على طريق الإنعا�ش. الثانية، لدعم الإنتقال من اإطار منط 

متوا�سلة  م�ساعدات  اإىل  الإن�سانية  وامل�ساعدات  الإغاثية  املعونات 

واأكرث دوامًا للتنمية. وتفي اإ�سرتاتيجية تنمية دارفور، بالإحتياجات 

اإحتياجات  لتقييم  امل�سرتكة  اللجنة  قبل  من  املحددة  والأولويات 

ادارة  ذلك  يف  مبا  وامل�سوؤولية،  القدرات  رفع  اإىل  وتهدف  دارفور، 

التوقعات املالية، ل�سكان دارفور واحلكومات املحلية والإحتادية التي 

تقوم بخدمتهم.

قد تكون الأو�ساع �سعبة على الأر�ش، وقد يكون ال�سالم ه�سًا، لكن 

وثيقة  يف  اإدراجها  مت  التي  دارفور  ل�سعب  احلقيقية  الإحتياجات 

اللجنة  بوا�سطة  اأعدت  التي  وم�سفوفاتها   دارفور  ل�سالم  الدوحة 

بوا�سطة  وامل�ستهدفة  دارفور  اإحتياجات  من  للتحقق  امل�سرتكة 

ياأتي  ل  قد  الأ�سمى.  الهدف  هي  تظل  دارفور  تنمية  اإ�سرتاتيجية 

يف  تام  ب�سكل  الإعمار  اإعادة  بنود  جمموعة  لتحقيق  مثايل  وقت 

اأن  ي�سمح للزخم الذي جمعته اللجنة  دارفور ومع ذلك، ل ينبغي 

امل�سرتكة للتحقق من احتياجات دارفور اأن يذهب �سدى. وبالرغم 

وانعدام  وال�سراع  التهمي�ش  من  الأخرية  الع�سر  ال�سنوات  اأن  من 

ل�سعب  الفعالة  امل�ساركة  اأن  اإل  باملنطقة،  تع�سف  اأن  كادت  الأمن 

امل�ستقبل،  والثقة يف  الأمل  تبعث  الوا�سعة  امل�ساورات  دارفور خالل 

م�سممون  اأنهم  اإل  الأمنية  اخلروقات  ا�ستمرار  من  الرغم  وعلى 

وم�ستعدون للتحرك اإىل الأمام، مبتعدين عن الأزمة الإن�سانية التي 

دمرت حياتهم والإنتقال اإىل حقبة جديدة عامرة بالتنمية وال�سالم 

والأمن جلميع اأهل دارفور. اإنهم بحق يركنون يف ذلك على �سخاء 

املجتمع الدويل لتحقيق هذا احللم النبيل.
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حتليل	املخاطر 1 .

لقــد اأو�ســت وثيقــة الدوحــة ل�ســالم دارفــور باإعداد 

اإطــار طمــوح لل�ســالم يف دارفــور كمــا ت�سمــن ت�سميــم 

املتاأ�سلــة  باملخاطــر  اإعرتافــًا  دارفــور  اإ�سرتاتيجيــة 

والتحديات التي تاأتي ب�سكل متزامن مع اإ�سرتاتيجيات 

الإنعا�ــص والتنميــة التي ت�ستهدف قطاعــات عديدة. 

وكمــا �سبق القــول فاإن الأن�سطــة التاأ�سي�سية تعمل من 

اأجل جنــي ثمار ال�ســالم امللمو�ســة والتوا�ســل الدائم 

مــع عامــة اجلمهــور فيمــا يتعلــق بالتقــدم املحــرز يف 

تنفيــذ تو�سيات اإتفاقيــة الدوحة لل�ســالم يف دارفور 

وتنفيــذ اإ�سرتاتيجيــة تنميــة دارفور – خا�ســة واأنها 

متثــل عوامــاًل مهمة عندمــا يكــون م�ستــوى التوقعات 

عاليــًا وعلــى نطاق وا�ســع بيــد اأن املخرجــات تتوقف 

علــى الإمكانيات والقــدرات و النظم الإدارية الالزمة 

لبداية تنفيذ اخلطة.

فيما يلي ملخ�ـــش �سريع عن املخاطر ال�سيا�سيـــة والإقت�سادية 

والبيئيـــة بالإ�سافة اىل املخاطـــر الأمنية- واملهـــددات املتعلقة 

بالو�ســـول اإىل الأهـــداف والتـــي مـــن �ساأنهـــا اأن ُتعر�ـــش تنفيذ 

اإ�سرتاتيجية تنمية دارفور للخطر. لقد مت ت�سنيف الإفرتا�سات 

بناء على متغريات خارجة عن نطاق و �سيطرة اخلطة املف�سلية 

التي رمبا توؤدي اإىل اإعاقة تقدمها وتنفيذها. مت تعريف املخاطر 

هنا على اأنها متغريات ميكن اإدارتها ولكن يف حال جتاهلها فاإن 

ذلك ميكن اأن يعر�ش الأهداف العامة للخطة للخطر.

لقـــد احيطت حكومـــة ال�سودان علمًا، من خـــالل موافقتها على 

الإ�سرتاتيجيـــة، باملخاطـــر والتحديـــات التـــي اأعلـــن عنها عرب 

القاعدة الوا�سعة من املمثلني الذين �ساركوا يف فعاليات الور�ش 

الت�ساوريـــة. وعلـــى الرغم من اإنه ل ال�سلطـــة الإقليمية لدارفور 

ول حكومـــة ال�ســـودان قادرتان على احلد من تلـــك املخاطر اإل 

اأنهمـــا قدمتا اإلتزامات تهدف اىل تخفيـــف اثار املتغريات التي 

ميكن التحكـــم فيها، يف ذات الوقت فـــان الإ�سرتاتيجية نف�سها 

املخــــــــــاطر 
والإفرتا�شات
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�سممـــت وب�ســـورة معقولة لدرء هـــذه املخاطر وفق 

خطة تنفيذ حمكمة. 

1.1الإفرتا�سات

اإقليمية  الإفرتا�سات دينامكيات  ت�سمل 

ذات  وبيئيـــة  واإفت�ساديـــة  و�سيا�سيـــة 

تاثري على دارفـــور وعلى تنفيذ وثيقة 

ممت  الدوحة ل�ســـالم دارفور. لقد �سُ

بنـــاء  دارفـــور  تنميـــة  اإ�سرتاتيجيـــة 

على عـــدد مـــن التوقعـــات اأهمها اأن 

البئية العامة لفـــرتة التنفيذ �ستعك�ش 

ب�ســـورة عامة الـــروح التـــي ُوقعت بها 

وثيقـــة الدوحة لل�ســـالم يف دارفور. هذه 

الإفرتا�ســـات وغريهـــا التي قـــد ُت�سهم يف 

اإعاقـــة جناح وثيقة الدوحة لل�سالم يف دارفور 

واللجنـــة امل�سرتكة لتقييم اإحتياجـــات دارفور قد 

ف�سلت كما يلي:

1.1.1	التطورات	الإقت�سادية	يف	ال�سودان

يفرت�ش اأن:

•األ تت�سبـــب الإجـــراءاآت التق�سفيـــة يف نق�ـــش التمويل  	
والتحويـــالت لل�سلطـــة الإقليميـــة لدارفـــور وحكومات 

وليات دارفور.

مـــوارد كافيـــة ملقابلـــة  الإحتاديـــة  للحكومـــة  •تتوفـــر  	
اإلتزاماتهـــا املاليـــة والقانونيـــة لتنفيذ وثيقـــة الدوحة 

لل�سالم يف دارفور.

تـــاآكل  يف  الت�سخـــم  يت�سبـــب  •ل  	
كبـــرية  ب�ســـورة  املداخيـــل 

وبالتـــايل ُي�سهـــم يف زيـــادة 

اإنعدام الأمن الغذائي.

2.1.1	الو�سع	ال�سيا�سي:

يفرت�ش اأن:

دارفـــور  اإ�ستفتـــاء  •يجـــري  	
بطريقة حـــرة ونزيهة حتى ل 

يت�سبب يف املزيد من ال�سراعات 

واإنعدام الثقة.

�لأول  �لنائب  �سرح 

على  �ل�سيد  �جلمهورية  لرئي�س 

عثمان حممد طه يف حفل تد�سني جمل�س 

�ل�سلطة �لإقليمية لد�رفور يف �ل�ساد�س ع�سر 

من يناير 2013 مبدينة نيال حيث قال: “ نحن 

ن�سعى جللب �ل�سالم لكل �أهل �ل�سود�ن و�إن 

وثيقة �لدوحة لل�سلم يف د�رفور و�حدة 

ن�ستخدمها  �لتي  �لأدو�ت  �أهم  من 

لتحقيق هذ� �لهدف”

•يظل املنـــاخ ال�سيا�سي على امل�ستـــوى الإحتادي مواتيًا  	
لتنفيذ وثيقة الدوحة لل�سالم يف دارفور.

•ت�ستمـــر املفاو�ســـات مع الأطـــراف غـــري املوقعة على  	
وثيقة الدوحة لل�سالم يف دارفور.

3.1.1	الدخول	و	التحرك:

ُيفرت�ش اأن:

•ُي�سمح ملوظفي الوكالت واملنظمات امل�سرفة  	
علـــى التنفيـــذ واملانحني ومبـــادرات املراقبة 

بحريـــة الدخـــول و التحـــرك يف دارفـــور 

ومقابلة �سكانها.

اإ�ستخـــراج  اإجـــراءاآت  •تب�سيـــط  	
التاأ�ســـريات وت�ساريـــح ال�سفر اإىل ويف 

داخل دارفور و�سرورة منحها باأ�سرع ما 

ميكن للرحالت املتعلقـــة بوثيقة الدوحة 

لل�ســـالم يف دارفـــور وال�سلطـــة الإقليميـــة 

لدارفور.

التشاور والحوار الداخلي 
الدارفوري )المادة 76(

عملية		 لت�سهيل	 اإ�ست�سارية	 األية	 هي	 وامل�ساورات	 الداخلي	 احلوار	

التحول	ال�سيا�سي	والإجتماعي.	عملية	الت�ساور	تقوم		بتي�سريها	اليوناميد	

والإحتاد	الأفريقي	ودولة	قطر	ويوؤمل	منها	ا�سالح	الن�سيج	الإجتماعي	يف	دارفور		

على	 الرتكيز	 عن	 ف�ساًل	 ال�سلمي.	 التعاي�ص	 نحو	 واجلماعي	 الفردي	 العقل	 بتوجيه	

امل�ساحلة	وت�سكيل	م�ستقبل	دارفور	الذي	هو	الهدف	العظم.	ولهذا	الغر�ص		فاإن	املوؤمتر	

الذي	اإنعقد	يف	الفرتة	مابني	العا�سر	اىل	الثاين	ع�سر	من	يوليو	2012	امل�سمى	موؤمتر	كل	اهل	

دارفور	الذي	اإ�ست�سافته	مدينة	الفا�سر	حتت	�سعار	�سالم	وحدة	وتنمية	والذي	�سارك	فيه	اكرث	

من	1129	�سخ�ساً	من	خمتلف	ال�سرائح	من	وليات	دارفور	اخلم�ص	واخلرطوم	وممثل	املجتمع	

الإقليمية.	 وال�سلطة	 دارفور	 يف	 لل�سالم	 الدوحة	 وثيقة	 قاطع	 ب�سكل	 املوؤمتر	 دعم	 	. الدويل	

وقد	اأو�سح	املوؤمتر	اأن	الولويات	املت�سابكة	لالأمن	والتنمية	متثل	الإهتمام	الأكرب	يف	دارفور	

ال�سالم.	 عملية	 اإىل	 لالإن�سمام	 املوقعة	 غري	 اجلماعات	 امل�ساركون	 دعا	 فقد	 	 وبالتايل	

وهكذا	مت	ت�سكيل	جلنة	اإرتباط	من	15	�سخ�ساً	من	بني	املوقعني	على	وثيقة	الدوحة	

ل�سالم	دارفور	وقد	تكونت	يف	نوفمرب	2012	وتراأ�سها	رجل	اعمال	من	دارفور	هو	

ال�سيد	�سديق	ودعة	وقد	ُطلب	منها	الإت�سال	باملجموعات	غري	املوقعة.	

وقد	جتلت	معظم	نتائج	احلوار	الدارفوري	يف	الدرو�ص	امل�ستفادة	

واأف�سل	ال�سبل	لر�سم	طريق	دارفور	ملوا�سلة	م�سرية	

ال�سالم	والتنمية.



25 ملخ�ش موجز عن تنمية دارفور: اإ�سرتاتيجية الإنعا�ش واإعادة الإعمار

4.1.1	جودة	البيانات:

ُيفرت�ش اأن:

•ت�سمـــح حرية الدخـــول و التحـــرك بتجميـــع البيانات  	
ب�ســـكل دوري مـــن خـــالل جملـــة مـــن املوؤ�ســـرات واأن 

الهيئـــات احلكوميـــة املخت�ســـة �ستقوم بقيـــادة جهود 

جمـــع البيانات ومن ثـــم اإ�سدار تقاريـــر بها يف حينه 

وبطريقة �سفافة.

•تتوفـــر البيانات للجمهور وب�ســـورة �سهلة مبا يف ذلك  	
مراقبـــة وتقييم تقاريـــر اإ�سرتاتيجية تنميـــة دارفور، 

وذلـــك من اأجل متليك احلقائـــق للجماهري ومن اأجل 

اجلودة والتنفيذ امل�ستهدف.

5.1.1	اإنعدام	الأمن:

ُيفرت�ش اأن:

•ُتخلـــق بيئة اآمنة وُم�ستدامـــة اإقت�ساديًا ُت�سهم يف خلق  	
الوظائف وتطويـــر الأعمال التجاريـــة وتطوير وتنويع 

م�سادر الدخل.

•تظـــل العالقـــات مع ليبيـــا وت�ســـاد وجنـــوب ال�سودان  	
م�ستقـــرة وتظـــل الإرادة قائمـــة لتبنـــي اإ�سرتاتيجيات 

ملعاجلة التحديات عرب احلدود.

•ل يوؤثر اإ�ستمرار القتال بني الأطراف غري املوقعة على  	
وثيقـــة الدوحـــة لل�سالم يف دارفـــور و/ اأو بني املوقعني 

والعنا�سر الأخرى �سلبًا على تنفيذ الوثيقة.

•ل ُت�سهـــم الأحداث يف البلدان املجاورة يف زيادة تدفق  	
الأ�سلحة، واجلماعات امل�سلحة، واجلرمية والنزوح.

•ُي�سمـــح لأع�ساء احلكومـــة والأمم املتحدة واملنظمات  	
الطوعيـــة الدوليـــة بحرية الدخـــول و التحرك اىل كل 

مناطـــق دارفور لتقـــدمي الدعم الـــالزم لتنفيذ وثيقة 

الدوحة لل�سالم يف دارفور.

6.1.1	التحديات	البيئية:

ُيفرت�ش اأن:

•األ توؤثـــر التقلبـــات البيئيـــة ب�سورة جذريـــة يف املناخ  	
ال�سيا�سي والإقت�سادي الذي ُتطبق فيه وثيقة الدوحة 

لل�سالم يف دارفور.

�ل�سود�ن  حكومة  “�أكدت 
لل�سالم  �لدوحة  وثيقة  بدعم  �لتز�مها 

يف د�رفور من خالل تقدميها مبلغ مئة وخم�سة 

و�ستون مليون دولر �أمريكي ل�سندوق تنمية و�إعمار 

�لعائد  ذ�ت  �مل�ساريع  �أجل  من  �أول  كق�سط  د�رفور 

�ملدى مبا  لالأن�سطة طويلة  د�رفور  قدر�ت  وبناء  �ل�سريع 

�أن  بيد  �لإعمار.  و�إعادة  بالإنعا�س  �لإلتز�م  على  ي�سهد 

ل�سمان  �لدعم  ملو��سلة  �لدويل  �ملجتمع  تدعو  د�رفور 

�لتنمية �مل�ستد�مة”” 

ها�سم حماد عبد الرحمن 

�سكرتري ال�سلطة الإقليمية 

لدارفور  

•ت�ستمر الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات البيئية يف التواوؤم  	
مع التغريات املناخية اجلارية ب�سكل تدريجي.

7.1.1	املانحون:

ُيفرت�ش اأن:

•يلتزم املانحون اإلتزامًا طويل املدى بدعم تنفيذ وثيقة  	
الدوحة لل�سالم يف دارفور

•اأن يقـــدم املانحون الدعـــم ال�سيا�ســـي والفني واملايل  	
ال�ســـروري للحكومة وال�سعب ال�ســـوداين لالإ�سهام يف 

�سالم واإ�ستقرار دارفور.

2.1	املخاطر:

لقـــد حدد اأولئك امل�ساركـــون يف م�ساورات و ور�ـــش عمل اللجنة 

امل�سرتكـــة لتقييم احتياجات دارفور، املخاطر التي �ستلي كجزء 

من العمليـــة الإ�ست�سارية. اإن العديد من هذه  املخاطر مرتبطة 

ببع�سهـــا البع�ش وميكن لأي منها اأن ُتنتج اآثارًا �سالبة توؤثر على 

كل الفئات الأخرى. كما اأنه مت الرتكيز على التداعيات الناجمة 

عن الإبقاء على الو�سع الراهن.
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م�سفوفة	املخاطر	التي	حددتها	اأجهزة	احلكم	املحلي	وزعماء	املجتمعات	املحلية

تد�عيات �ملخاطر�ملخاطر�لفئة

�سعف �لو�سع 

�لأمني

عدم القدرة على معاجلة املظامل قد توؤدي اىل بيئة غري مواتية تعذر حتقيق العدالة

للإنعا�ش مبا يف ذلك اطالة اأمد حالة عدم الإ�ستقرار املوازي مع 

اإنعدام  اإ�ستثمارات املانحني

الإنت�سار الكبري للأ�سلحة ال�سغرية ينتج عنه اأي�سًا ت�ساعد اإنت�سار الأ�سلحة ال�سغرية

ال�رصاعات املحدودة لتتحول اىل اأزمات كربى وحالت طواريء 

اإن�سانية كما �سهدنا ذلك يف املا�سي القريب 

1/تاأثر اأمن  دارفور بعدم الإ�ستقرار امل�ستمر يف الأقليم  بال�سافة اإنعدام الأمن الإقليمي

اىل  دخول الأ�سلحة  من البلدان املجاورة.

2/ اإحتمال �سيادة حالة اإنعدام القانون وعدم ال�سيطرة  عليه 

الأمر الذي يجذب عنا�رص اإرهابية خارجية )جي�ش الرب على 

�سبيل املثال(

عدم قدرة النازحني على العودة اإىل 

مناطقهم الأ�سلية ن�سبة  لتوا�سل القتال

اإ�ستمرار وجود مع�سكرات النازحني  و اللجئني  و الإعتماد 

الطويل  على امل�ساعدات

حمدودية عمل القطاع اخلا�ش ن�سبة 

لهاج�ش اإنعدام الأمن واملخاوف من 

عدم وجود معايري وا�سحة للعمل 

الأمر الذي �سيوؤدي اإىل بيئة عمل عالية 

املخاطر

اإ�ستمرار �سعف النمو الإقت�سادي وتناق�ش م�ستويات دخل الفرد 

الأمر الذي نتج عنه معدلت ت�سخم عالية بالإ�سافة اإىل تزايد 

معدلت حالت النهب وال�سلب واجلرمية

اإنعدام احل�سول على اخلدمات 

الأ�سا�سية

اإن توا�سل اإنعدام الأمن �سُيعيق عمل احلكومة يف تطبيق واإدارة 

م�ساريع املياه وال�سحة والتعليم خا�سة يف مناطق احلقول 

الداخلية. بالإ�سافة اإىل ذلك فان منع دخول املنظمات الطوعية  

والأمم املتحدة لدارفور �سُيقلل بدوره من فر�ش ال�رصاكة  يف 

م�ساريع التنمية  و اإعادة العمار يف الوليات اخلم�ش

�لت�سريعات و/�أو 

�ل�سيا�سات �لتي مل 

تو�سع حتى �لآن/ 

ُتعدل

�سعوبة تنفيذ وثيقة الدوحة لل�سلم يف 

دارفور، ت�سارب اإخت�سا�سات خمتلف 

املفو�سيات

قلة الأن�سطة اأو عدم تكوين بع�ش الهيئات الرئي�سية  املن�سو�ش 

عليها يف وثيقة الدوحة لل�سلم يف دارفور

عدم الر�ساء واإنعدام الثقة وعدم و�سوح دور الإدارة الأهلية عدم و�سوح دور الإدارة الأهلية

خا�سة مع قيام ال�سلطة الإقليمية لدارفور ومعتمدي املعتمديات يف 

العديد من املناطق
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تد�عيات �ملخاطر�ملخاطر�لفئة 

�سيا�سياً

خماطر ال�سيا�سات غري املكتملة وغري 

الوا�سحة فيما يتعلق بالأرا�سي

1/ اإنعدام الأمن

2/ ال�رصاعات

3/بع�ش �سغار امللك غري القانونيني الآن يدعون ملكيتهم للأر�ش التي 

�سلمهم لها الزعماء املحليون و�سجلت لهم ب�سورة ر�سمية  ولكن ذلك 

�سيخلق م�سكلة عند عودة ملكها الأ�سليني

اإنعدام ال�سيا�سة اأو الإ�سرتاتيجية 

اخلا�سة بتنمية القطاع اخلا�ش

غياب ال�سيا�سات ال�ساملة على املدى الطويل واملتعلقة بتنمية القطاع 

اخلا�ش قد يوؤدي اإىل عدم التنوع الأقت�سادي )يف كل من منتجات ال�سادر 

ووجهاتها( بالإ�سافة اىل وجود القليل من ال�سيا�سات التي ت�ستهدف 

الفقراء املهم�سني وجمتمعاتهم

اإنعدام امل�ساواة يف التمثيل- يف 

ال�سيا�سة والتعليم واحلكم

ال�سعور بالإنحياز واإنعدام الثقة قد ينتج عنه ثقة حمدودة بني النازحني 

واحلكومة يف بع�ش املناطق وعدم  القدرة على معاجلة الأمن للمراأة--. عدم 

القدرة على تطوير القدرات الإن�سانية لأع�ساء كافة الطبقات والعرقيات من 

خلل تقوية اجلامعات واملعاهد الفنية األأمر الذي �سُيفاقم هذه التحديات

تعدد الإتفاقيات )اإتفاق �سلم دارفور 

ووثيقة الدوحة لل�سلم يف دارفور 

والإتفاقيات الثنائية(

�سوء الفهم املتعلق بوجود العديد من اإتفاقيات ال�سلم

تاأثريها على الأمنعدم الإلتزام باإتفاقيات وقف اإطلق النار

املطلوب وعي �سيا�سي جاد و�سامل )مع الدعم املايل مل�ستويات احلكم الإحتادي اإنعدام الإرادة  و الإهتمام ال�سيا�سي

املحلية( وذلك من اأجل اإ�ستدامة وثيقة الدوحة لل�سلم يف دارفور وفعاليتها

التكوين العرقي للقوات الأمنية خا�سة 

حر�ش احلدود

�سعوبة ال�سيطرة على ال�سباط- اإنعدام الأمن... اإ�ستمرار الطلب على 

الأ�سلحة ال�سغرية

تخيل وجود عمليات مكافاآت غري عادلة ، مبا يف ذلك �سعوبة اأعباء اأو حتمل ت�سيي�ش الإدارة الأهلية

اثبات احلالت غري الواقعية واللزمة لتحديد نطاق ومدى اخل�سارة

�سعف �لقدر�ت 

�ملوؤ�س�سية

الف�ساد احلقيقي اأو املتوهم وعمليات املكافاآت التمييزيةاإنعدام احلكم الرا�سد وامل�ساءلة

التاأثري ال�سلبي على الإنفاق العام والنمو القطاعيالف�سل يف تطوير املوارد املالية واملدفوعات

عدم رغبة النازحني يف العودةعدم توفري اخلدمات الأ�سا�سية

قلة  م�سادر الدخل  والنمو الإقت�سادي و القيمة امل�سافة�سعف �سيا�سات واإ�سرتاتيجيات القطاع اخلا�ش

فيما يتعلق بلجنة امل�ساحلة فاإنها تعاين من 

خماطر عدم تطبيق املوجهات ومتابعة التو�سيات

اإ�ستمرار ال�رصاع وعدم الر�ساء

�سعف قدرات  موؤ�س�سات ال�رصطة 

والق�ساء والنيابة العامة

الإفلت من العقاب والقب�ش الع�سوائي والإجراءاآت غري ال�سائبة والطلب 

على الأ�سلحة اخلفيفة وتوهم الإنحياز من قبل املجتمع املدين  كل هذا 

�ساهم يف اإنعدام الثقة وال�سك

قلة املختربات و�سعف البنية التحتية 

ونظم املعلوت واأدوات البحث

اإعاقة البحث العلمي والإ�سلحات الزراعية و�سح نظم املعلومات 

ال�سحيحة قد ينجم عنها م�ساعب يف التحول من الربامج الطارئة  اإىل  

الربامج التي متلكها  وتقودها احلكومة  يف كل منطقة

النق�ش يف عدد اخلرباء الزراعيني 

واملر�سدين  ال�سيا�سات الداعمة 

البطء ال�سديد يف الدخول اإىل حيز الرعي و الزراعة والتكنولوجية 

املتطورة بالإ�سافة اإىل تزايد اإنعدام الأمن الغذائي بالإ�سافة اإىل عدم 

وجود نظم للأنذار املبكر للت�سحر من اأجل الإ�ستعداد للكوارث
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تد�عيات �ملخاطر�ملخاطر�لفئة

�سح �ملو�رد

نزع ال�سلح والت�رصيح واإعادة الدمج: 

يعترب توقيت التمويل الكايف �رصوريًا 

خا�سة لإجناح برنامج نزع ال�سلح 

والت�رصيح و اإعادة الدمج والعودة 

الطوعية ودمج النازحني. تاأخري 

�سندوق اإعمار دارفور )املادة 21 من 

وثيقة الدوحة لل�سلم يف دارفور( مت 

التاأخري عن املوعد املتفق عليه ن�سبة لعدم 

دفع احلكومة ملا عليها من م�ستحقات

�سندوق اإعمار دارفور: تاأخري دفع الأموال ميكن اأن يت�سبب يف خماطر 

اأمنية خطرية من قبل املقاتلني ال�سابقني بعد اإنتمائهم للمجموعات امل�سلحة 

بالإ�سافة اإىل ال�رصاعات ب�سبب الأرا�سي. تاأخرت م�ساريع اإعمار دارفور 

اأو األغيت الأمر الذي اأدى اإىل اإنعدام الثقة يف العملية برمتها

�سعف �لبنية 

�لتحتية
�سعف التنمية الإقت�ساديةاإرتفاع تكلفة العمال التجارية

�لتغري �ملناخي

التاثريات املناخية للتغيري املناخي 

هي التي حتدد اإمكانية وجود املراعى 

واملياه

توؤثر على م�سارات الرعاه وتخلق مناف�سة على املوارد وتقلل من الإنتاجية 

الزراعية وتت�سبب يف اإنعدام الأمن الغذائي وترفع من خماوف �سلمة 

املراأة ب�سبب امل�سافات الطويلة التي تقطعها الن�ساء من اأجل جلب حطب 

الوقود واملياه

�لتناف�س على �ملو�رد 

�لطبيعية

تزايد النمو ال�سكاين والتغيري 

الدميغرايف يوؤدي اإىل تغري طرق 

اإ�ستخدامات الأرا�سي وبالتايل يزيد من 

الإ�ستخدام غري امل�ستدام  للغطاء النباتي 

الطبيعي

يزيد من حدة تدهور الأر�ش ويقلل من الغطاء الغابي. كما يوؤثر على 

م�سارات الرعاه ومناطق الرعي والتناف�ش على املوارد وتقليل الإنتاجية 

الزراعية واإنعدام الأمن الغذائي وتزايد حدة الفقر ب�سبب الأعمال غري 

املنتجة ب�سبب امل�سافات الطويلة التي تقطع للعثور على املوارد الطبيعية
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1.2.1	الإلتزام	ال�سيا�سي

نحتـــاج قبـــل كل �سيء، وهو اأمـــر ينطبق علـــى كل املخاطر املذكورة 

اأدناه، اإىل اإلتزام �سيا�سي قوي من كل املوقعني وذلك من اأجل تطبيق 

وحتقيـــق اإلتزاماتهم حتت مظلة وثيقة الدوحـــة لل�سالم يف دارفور. 

ومـــن غري اإرادة �سيا�سية لميكـــن اأن نخطو خطوة اىل الأمام وذلك 

وفقـــًا للم�سوؤوليات �سواء من طـــرف احلكومة اأو ال�سلطـــة الإقليمية 

بدارفـــور اأو الفاعليـــني الدوليني حتـــى ولو توفر التمويـــل فاإن وثيقة 

الدوحة لل�سالم يف دارفور لن يكتب لها النجاح. بالإ�سافة اإىل ذلك 

ومن اأجل حتقيق ال�ســـالم والإ�ستقرار على املدى الطويل يف دارفور 

فاإننـــا نحتاج اإىل اإن يوا�سل املوقعـــون على وثيقة الدوحة لل�سالم يف 

دارفوراحلوار مع الأطراف غري املوقعة ل�سمان اإ�ستيعابهم يف عملية 

ال�ســـالم التـــي �ست�ستمر من خالل جلنة غـــري املوقعني مع الأطراف 

الأخرى خالل عام 2012 واإىل بدايات عام 2013.

2.2.1	الأ�س�ص	القانونية	لتنفيذ	وثيقة	الدوحة	لل�سالم	يف	

دارفور:

اإحـــدى التحديات املاثلة والتي حتتـــاج اإىل املعاجلة هي م�ساألة عدم 

وجود اأ�سا�ش د�ستوري لوثيقة الدوحة لل�سالم يف دارفور مبا يف ذلك 

�سلطـــات ال�سلطة الإقليميـــة لدارفور وتنظيم عملها مـــع املوؤ�س�سات 

احلكوميـــة الأخرى. اإن الف�سل يف اإن�ساء قاعـــدة قانونية يخلق نوعًا 

مـــن اإنعـــدام الروؤيـــة فيما يتعلـــق بـــدور و�سالحيات هـــذه املوؤ�س�سة 

الأمـــر الذي ينتج عنه اإطارًا حما�سبيـــًا غام�سًا. اإن �سرعية ال�سلطة 

الإقليمية لدارفور ووثيقة الدوحة لل�سالم يف دارفور تعد اأمرًا حيويا 

يف م�ساألـــة تطبيق الأحـــكام املتفاو�ش عليهـــا يف الوثيقة. ولتخفيف 

هـــذه املخاطر فاإن هناك حاجة ما�ســـة لت�سمني الوثيقة يف الد�ستور 

املوؤقـــت لعام 2005 كما هـــو من�سو�ش عليه يف املادة 78 من الوثيقة 

وذلـــك من خالل قانون برملاين على امل�ستوى الإحتادي، وهذا الأمر 

بدوره يخلق القاعدة املطلوبة لتحديد الأدوار وال�سالحيات املنوطة 

 
1

بـــكل جهة حكومية يف م�ستوياتها املختلفة وذلك �سمانًا للمحا�سبية

1  فيما يتعلق باحكام وثيقة الدوحة لل�سلم دارفور واملتعلقة بالعدالة 

والتعوي�سات والأر�ش وامل�ساحلة فاإنه لأمر �رصوري جدًا اأن تكون هيئات 

وثيقة الدوحة لل�سلم م�ستقلة وجامعة وممثلة لكل اأ�سحاب ال�ساأن مبا يف ذلك 

املجتمع املدين والقادة التقليديني املمثليني لكافة املجموعات. كما يجب و�سع 

معايري الإختيار وال�رصوط اخلا�سة باملفو�سيني وذلك �سمانًا لإ�ستقللهم يف 

العمل. تدل الدرو�ش امل�ستفادة من الإتفاقيات ال�سابقة مبا فيها اإتفاق �سلم 

دارفور لعام 2006 واإتفاقية ال�سلم ال�سامل لعام 2005 اأن مثل هذه الهيئات 

لميكن اأن تعمل بال�سورة املطلوبة من غري اأن تكون م�ستقلة وممثلة للجميع 

ولها اأدوار وا�سحة وتكاليف قانونية واإل فانها �ستكون عر�سة ملخاطر لزالة 

مفو�سيها ع�سوائيًا اأو اإعاقة �سري عملهم من اأجل تنفيذ تفوي�سها.

ولهـــذا فاإن وجود اإطار حما�سبي وا�سح املعـــامل ُيعد اأمرًا �سروريا 

قبل الإقرتاب من املانحني ومطالبتهم بالإلتزام بالتمويل.

3.2.1	ال�سماح	بالدخول	و	التحرك	للتنفيذ	واملراقبة:

اأول العوائـــق املرتبطـــة بالتنفيـــذ م�ساألـــة يف غاية الب�ساطـــة: اإنها 

ال�سمـــاح بدخـــول و حرية حركـــة الهيئات. اإن عمليـــة تنفيذ وثيقة 

الدوحـــة لل�ســـالم يف دارفـــور ت�سبـــح م�ستحيلة مـــا مل تكن هناك 

موافقـــة على تاأ�سريات دخـــول و حرية حركـــة املوظفني واخلرباء 

الفنيـــني لل�سودان مع  وجود عملية تكملـــة اإجراءات وا�سحة متفق 

عليهـــا لل�سماح بالدخـــول وال�سفر عرب اإقليم دارفـــور. اأما عمليات 

الدخـــول ال�سائكـــة والتي لميكـــن التنبوؤ بهـــا والتي ت�ستغـــرق وقتًا 

طويـــال فاإنها تقلـــل من كفاءة التمويل امل�ستهـــدف وت�سهم يف تاآكل 

ثقة املانحـــني يف وثيقة الدوحة لل�سالم يف دارفور. ميكن للحكومة 

اأن ت�سادق ب�سرعـــة وب�سفافية على تاأ�سريات الدخول لدارفور من 

اأجل التنفيذ واملراقبة.

4.2.1	التمثيل	غري	املتوازن	والت�سيي�ص	املتوهم:

ُيعد ت�سيي�ش اأو حتى توهـــم ت�سيي�ش العمليات املختلفة واملمار�سات 

التي متيز بني النا�ـــش والتمثيل غري املتوازن للمجموعات املختلفة 

يف املوؤ�س�ســـات احـــد اأكـــرب العقبـــات التي تقـــف يف وجـــه ال�سالم 

امل�ستدام وامل�ساحلة والتالحم الإجتماعي. حتى و لو حت�سنت �سبل 

ك�ســـب العي�ش وفر�ش تقدمي اخلدمـــات اإل اأن هذا وحده لن يوؤدي 

اىل �ســـالم م�ستدام. اإن مظـــامل النا�ش الذين ي�سعـــرون بالتمييز 

�سدهـــم او الذين ي�سعرون باحلرمان من حقوقهـــم و/اأو اأر�سهم 

�سي�ستمـــرون  اإذا مل تكن هناك ثقة يف احلكومة حيث اأن  ال�سكوك 

لجنة متابعة تنفيذ 
وثيقة الدوحة للسالم في 

دارفور )المادة 77(
هي	جهة	دولية	اأن�سئت	للمراقبة	والت�سهيل	والتقييم	

وامل�ساعدة	يف	تنفيذ	وثيقة	الدوحة	لل�سالم	يف	دارفور	يف	

قبل	 من	 باأحكامها	 الإلتزام	 على	 فيه	 الذي	حتث	 الوقت	

املوقعني.	واىل	هذه	اللحظة	عقدت	جلنة	متابعة	التنفيذ	

اإجتماعاً	اإفتتاحياً	مبدينة	الفا�سر	يف	يناير	2012.	اأما	

الإجتماعات	التالية	فقد	ُعقدت	يف	الدوحة،	قطر	

ومايو	 	2011 عام	 من	 �سبتمرب	 �سهر	 يف	

ونوفمرب	من	عام	2012 
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تدورحول رغبتها وقدرتها على معاجلة هذه املخاوف بطريقة عادلة 

ونزيهة.

اللجنة الوطنية لمراجعة 
الدستور )المادة 15(

يوؤكد	ميثاق	الدوحة	على	اأن	مُتثل	احلركات	متثيال	كافياً	

يف	اللجنة	املكلفة	ب�سياغة	الد�ستور	الدائم	جلمهورية	ال�سودان	

وقد	�ساركت	حركة	التحرير	والعدالة	يف	املحادثات	املتعلقة	باللجنة	

الوطنية	ملراجعة	الد�ستور	منذ	بدايتها.	كما	مت	تعيني	الرئي�ص	من	

احلركة	لتن�سيق	العمل	بني	اأع�ساء	اللجان	الأخرى	وكذلك	للتن�سيق	

والحتاد	 المة	 حزب	 مثل	 احلكومة	 يف	 م�ساركة	 الغري	 الأحزاب	 مع	

الدميقراطي	واحلزب	ال�سيوعي	وغريهم.	ومع	م�ساركتها	يف	اللجنة	

اأن	حركة	التحرير	والعدالة	قد	 اإل	 الوطنية	ملراجعة	الد�ستور	

لل�سالم	 الدوحة	 وثيقة	 من	 العا�سرة	 املادة	 بن�ص	 مت�سكت	

»اإن	الو�سع	الإداري	الدائم	 يف	دارفور	ومفاده	هو:	

خالل	 من	 ُيحدد	 اأن	 يجب	 لدارفور	

الإ�ستفتاء«	

ومبحاولة معاجلة هذا التحدي هناك حاجة »للم�ساحلة« 

بني القبائل واحلكومة من خالل الو�ساطات غري املنحازة 

ودعم عملية بناء الثقـــة يف احلكومة، وهذا يتطلب متثياًل 

عـــادل و�سامـــال لـــكل النا�ـــش يف كل املناطـــق. ملزيد من 

الأمثلـــة يرجـــى الرجـــوع اىل التمثيـــل غـــري املنحاز و 

الت�سيي�ش املتوهم.

اإن الأولوية عرب كل القطاعات �ستكون موجهة للعديد 

مـــن املوؤ�س�س�ســـات يف دارفـــور وال�سلطـــة الإقليميـــة 

والوليـــة واحلكومـــة الإحتادية حتـــى تتخذ خطوات 

عملية جـــادة لتطبيـــق �سيا�سة املكافـــاآت والتي يجب 

تطويرهـــا ب�سورة �ساملة، فمن غـــري �سيا�سة مكافاآت 

تعالـــج هواج�ش النا�ش، ويجـــب ان يراها النا�ش عادلة، 

تتنا�سب مع حجم اخل�سائـــر احلقيقية فاإن املظامل �ستظل 

تراوح مكانها.

5.2.1	قدرة		احلكم	املحلي	على	الإمت�سا�ص:

من اأجل تطبيق مكونـــات وثيقة الدوحة لل�سالم يف دارفور 

املتعـــددة علـــى م�ستـــوى الوليـــات واملحليـــات علـــى وجـــه 

غري املوقعني على وثيقة الدوحة

التمثيل غري املتوازن للقبائل يف 

القطاع المني

الت�سيي�ص املتوهم لالإدارة الأهلية

تعيني ق�ساة ووكالء النيابة

اإختالل التوازن النوعي يف احلكومة 

والقطاع المني والإدارة الأهلية

اإختالل التوازن يف التمثيل يف 

املوؤ�س�سات احلكومية

حتديات التطبيق

اإ�ساءة اإ�ستخدام ال�سلطة وانعدام الثقة 

والمن واإرتفاع الطلب على ال�سلحة

توهم عدم اإن�ساف العدالة واملكافاآت

احلياد هو الو�سيلة الوحيدة 

لتحقيق العدالة

حتديات تنموية وامنية حمددة 

يف جمال متثيل النوع

توهم ال�سيا�سات الظاملة 

واملمار�سات الإق�سائية

التمثيل غري املتوازن والت�سيي�ص املتوهم
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اخل�سو�ـــش فان هناك حاجة لو�سع اأولويـــات لتقوية احلكم املحلي 

فيمـــا يتعلـــق بامليزانيـــة والإدارة املاليـــة والتخطيـــط وخلـــق الإطار 

املحا�سبـــي ال�سفـــاف ل�سمان اإ�ستخـــدام التمويـــل اإ�ستخدامًا فعال. 

ويتعلق بهـــذا اأي�سًا امل�ستويات الدنيا لالإمت�سا�ش ومقدرات التنفيذ 

علـــى م�ستويـــات احلكم املحلـــي. هنالك خماوف اأخـــرى م�سدرها 

اأن املـــوارد الأخرى املخ�س�سة حلكومـــات دارفور لن ُتنفق يف وقتها 

وبطريقة م�سوؤولة، ونظرًا لكرب حجم التوقعات مبعاجلة اأولويات كل 

مـــن حكومات دارفور و�سكانها وفقًا لوثيقة الدوحة لل�سالم 

يف دارفـــور، فـــاإن قـــدرة الإمت�سا�ـــش �ستحتاج 

اىل املعاجلـــة باأ�ســـرع ما ميكـــن. اإن اأحد 

اإتفاقيـــة  مـــن  امل�ستفـــادة  الدرو�ـــش 

ال�ســـالم ال�سامـــل واإتفـــاق �ســـالم 

دارفور هـــو اأن التوقعات العالية 

اخلا�سة »بثمـــار ال�سالم« التي 

اإىل  اأدت  النا�ـــش  يجنيهـــا  مل 

ن�ســـوء املظـــامل وعـــدم الر�سا 

الطريقـــة  اإن  وال�سراعـــات. 

هـــذه  مثـــل  لتخفيـــف  الأمثـــل 

املخاطـــر هـــو �سمـــان اإ�ستمرار 

احلوار ورفع الوعي بوثيقة الدوحة 

لل�سالم يف دارفورنف�سها بالإ�سافة اإىل خطو خطوات ظاهرة للعيان 

نحو التطبيق. وهـــذا يعتمد اإعتمادًا كبريًا علـــى التغطية الإعالمية 

اجليـــدة التي ت�سل حتـــى اإىل اجلماعات البعيدة والتـــي تقوم على 

الأمانة واحلرية يف التقارير.

6.2.1	اإنعدام	الأمن

ميثـــل اإ�ستمرار اإنعدام الأمن حتديًا كبريا لتنفيذ وثيقة الدوحة 

لل�ســـالم يف دارفور يف كافة مكوناته. وتت�ســـح اأوجه اإنعدام 

الأمن ومهدداته يف دارفور يف ثالثة اأ�سكال:

اأو	 امل�ساريـــع	 ت�سل�ســـل	 اإنعـــدام	 	 	7.2.1

الربامج:	خلق	هياكل	متوازية

تعد عملية ت�سل�ســـل الأن�سطة م�ساألة 

بالغة الأهمية خا�سة يف اإطار تنفيذ 

وثيقة الدوحـــة لل�سالم يف دارفور 

ذات ال�ســـت �سنـــوات. �سحيح اأن 

معظم الأهـــداف طويلة الأجل اإل 

اأنه من املهم اأن ن�سع يف احل�سبان 

الأهداف على املدى املتو�سط والتي 

على  تقوم  �أن  »ينبغي 

مبادئ وركائز �لأمن �ل�سامل و�لتعددية 

و�ل�ستخد�م �ملتو�زن للمو�رد، و�لتوزيع �لعادل 

و�ملتو�زن للخدمات على قدم �مل�ساو�ة ، وحممية جيد� 

�لقانون،  �ل�سالم و�سيادة  بالتعاي�س �لجتماعي، من خالل 

قوة،  عن�سر  فيه  و�لثقايف  �لجتماعي  �لتنوع  ي�سكل  و�لذي 

وينبغي �أن تبقى م�ستفرة بقوة على �أ�سا�س �ل�سر�كة �لوطنية 

�حلادبة على حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة وبناء عالقات �لتعاون 

�مل�سرتك �لذي ت�سب يف م�سلحة جمتمع د�رفور ».

اآدم عبد الرحمن

مفو�ص ال�سلطة الإقليمية لدارفور

التحـــــــــــــديات	

الأمنيـــــــــــــــــــــة

 يف دارفــــــــــــــور

التحـــــــــــــديات	

الأمنيـــــــــــــــــــــة

 يف دارفــــــــــــــور

النزاع

	امل�سلح	

املقاتلون	

ال�سابقون

نزاعات	

الأرا�سي

اإ�ستمـــرار	احلوار	مـــع	غري	املوقعني	على	وثيقـــة	الدوحة	وذلك	ل�سمهم	

ل�سمان	وقف	اإطالق	نار	�سامل	وهو	املطلوب	ل�سمان	�سالم	م�ستدام

عـــدم	الإ�ستقـــرار	يف	البلـــدان	املجـــاورة	ي�سهـــم	ب�ســـدة	يف	تدفـــق	الأ�سلحة	

اخلفيفـــة	اإىل	دارفـــور	الأمر	الذي	يحتم	�سرورة	تطويـــر	اأدوات	مراقبة	

احلدود	لتقليل	تاأثريها	على	دارفور

تب�سيط	اإ�سالح	القطاع	المني	مبا	يف	ذلك	املوؤ�س�سات	واليات	املحا�سبة

معايري	بناء	ال�سالم	يف	القوات	التي	توفر	الأمن	واملوؤ�س�سات	الأمنية

رفع	الوعي	ب�سرورة		نزع	ال�سالح	والت�سريح	واإعادة	الدمج		

يجـــب	ان	تكـــون	ال�سيا�ســـات	وا�سحـــة	واأن	تطبـــق	مـــع	رفـــع	الوعـــي	لـــكل	

القطاعات	وذلك	ملنع	حالة	عدم	الإ�ستقرار

مـــن	ال�ســـروري	اأن	تعالـــج	م�ساألـــة	ا�ســـالح	الأرا�سي	من	قبـــل	املتاأثرين	

خا�ســـة	مـــن	اأع�ساء	املجتمعـــات	املحلية		و	القـــادة	املحليني	و	الالجيئني	

وغريهم
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تدفـــع باإجنازات متزايدة. تهدف الأن�سطة التاأ�سي�سية اإىل بدء هذه 

الإجنـــازات املتزايـــدة: فمثال يف اأثناء فرتة بنـــاء املدار�ش ميكن اأن 

ن�ستخـــدم بع�ش املباين الطارئة لتحقيق الأهـــداف التعليمية. ن�سبة 

لنمـــط امل�ساعـــدات الإن�سانيـــة التـــي طال عليهـــا الأمـــد يف دارفور 

فـــاإن التحول اىل اأجنـــدة التنمية ب�سورة �ساملـــة يتطلب مزيدا من 

التناغم بني جهود احلكومة والأمم املتحدة واملانحني. وحتى نتمكن 

مـــن التعامل مع الإحتياجات التي حددتهـــا جلنة حتديد اإحتياجات 

دارفـــور ب�سورة م�ستدامة فاإن هناك حوجـــة اإىل اأن تاأخذ احلكومة 

واجلهات املعنية على عاتقها امللكية الكاملة للخطط يف الوقت الذي 

تقـــوم بعمل امليزانيات الالزمة لذلك. يجب اأن ل جترى امل�ساعدات 

اخلارجية بالتـــوازي مع الهياكل الإدارية التـــي مت ان�ساوؤها، كما اأن 

امل�ساعدات القادمة يجب اأن تهدف اإىل زيادة القدرات وامل�سوؤوليات 

اخلا�سة باأهل دارفور وحكومات الوليات واحلكومة الإحتادية التي 

تعمـــل علـــى خدمتهم حتـــى يتمكن اأهـــل دارفور من معرفـــة واإدارة 

التحديات التي تواجههم.

8.2.1	التوقعات	وامل�سوؤوليات	على	م�ستوى	احلكومة	

واملجتمع

بالتناغم مع ما �سبق ذكره من حتول نحو التنمية طويلة الأجل، هناك 

فـــرتة للتـــوازن وال�سبط لكل مـــن املجتمع واحلكومـــة تنتهى بزيادة 

اإن�سغالهـــم بهـــذه العملية. هنـــاك عجز كبري يف معظـــم امل�ساعدات 

الدوليـــة حتـــى الن كمـــا اأن هناك الكثـــري من امل�ساعـــدات املقدمة 

اإىل جانـــب تلك التي قدمتهـــا احلكومة وذلك مقابـــل الرتكيز على 

بناء القدرات الإ�سافية لكل مـــن املجتمعات املحلية والإدارات التي 

تخدمهم. لقد  اأ�سبح اهل دارفور يف املع�سكرات واملناطق احل�سرية 

ينعمـــون مب�ستـــوى خدمات مل تكن موجودة قبـــل النزاع مبا يف ذلك 

اخلدمات ال�سحيـــة واحل�سول على املياه والتعليـــم. وقد ُدعم هذا 

المر من قبـــل امل�ساعدات الدولية. يجب اأن تكـــون عملية الإت�سال 

والتوا�ســـل �سفافة خا�سة فيما يتعلق بـــالإدارة املالية والتي �ستدعم 

الن تقدمي اخلدمات لت�سبح الأمور وا�سحة فيما يخت�ش باجلداول 

الزمنية والتوقعات وعملية التنمية برمتها. فعلى �سبيل املثال اإ�سافة 

اإىل امل�سوؤولية عن اإدارة امليزانية يجب اأن يكون هناك تركيز متزايد 

على م�ستوى املجتمع –واحلكومة- ل�سيانة واإ�سالح البنية التحتية 

اجلديـــدة مبا يف ذلـــك التكاليف املرتبطة بها. كمـــا يجب اأن ت�سمل 

املوزانـــة حمفزات اإ�سالح اإ�ستباقية دائمـــة ولي�ش فقط كرد فعل ملا 

حلق بها من اإنهيار.
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ينبغي اأن ت�ستند اإ�سرتاتيجية تنمية دارفور، �ساأنها �ساأن اأي بنية، على اأ�س�ص 

لن  و�سوف  الإ�سرتاتيجية،  لنجاح  حيوي  اأمر  الأن�سطة  ت�سل�سل  ويعد  قوية. 

جيدا  تن�سيقا  من�سقة  تكون  اأن  دون  املن�سودة  املو�سوعية  الأهداف  تتحقق 

اأن�سطة  الثالث على  الركائز  بنيت  لتمويلها متوياًل جيدا. وقد  ودون خطط 

تاأ�سي�سية من �ساأنها توفري املعلومات الأ�سا�سية واملهارات والعمليات والقدرات 

املادية الأ�سا�سية لدعم برامج الإنعا�ص والتنمية املن�سودة و�سيانتها.

الأن�شطة التاأ�شي�شية 
و ق�صرية الأجل

لقد حدد امل�ساركون يف ور�سة عمل “الأن�سطة التاأ�سي�سية و ق�سرية 

اإكمالها يف  على  والعمل  فورًا  بدوؤها  يجب  التي  املبادرات  الأجل” 

غ�سون 12 �سهرا تاأ�سي�سها ب�سكل وا�سع و تنفيذها خالل هذا الإطار 

الزمني. والأهم من ذلك، اأنها حددت تلك الأن�سطة ذات املوؤ�سرات 

التنمية  برامج  تنفيذ  يف  البدء  قبل  ملا  ال�سرورية  وامل�ستلزمات 

الطويلة الأجل. اإن تنفيذ هذه الأن�سطة �سيدل على اأن وثائق اللجنة 

قوائم  جمرد  تكون  ما  اأبعد  دارفور  اإحتياجات  لتقييم  امل�سرتكة 

متنيات ب�سيطة، بل اأنها متت وفق خطة مدرو�سة وحكيمة اأخذت يف 

احل�سبان عامل الزمن والتدرج والإمكانيات املتاحة. 

و�ستخدم هذه الأن�سطة التاأ�سي�سية و الق�سرية الأجل بع�ش الأغرا�ش 

تلقي  و�سع  الإنتقال من  �سرعة  �ستعزز  والتي  الأ�سا�سية،  الرئي�سية 

الإغاثات و الإعانات الإن�سانية اإىل اآفاق التنمية. 

و ل�سون جهود التغيري يتطلب اإتباع جملة امل�سائل ال�سائكة املرتبطة 

بهذا التغيري مبا ي�سمح لهذه الأفكار و املمار�سات بالإنت�سار. وهذا 

و  املحافظة على م�ستوى  اأجل  اأي تدخل من  تدقيق  يتم  اأن  يتطلب 

حجم العملية و التغطية اجلغرافية

واجلدول الزمني للتنفيذ ، وجميع العوامل التي ت�ساعد يف حتديد 

التكلفة التقديرية. 



37 ملخ�ش موجز عن تنمية دارفور: اإ�سرتاتيجية الإنعا�ش واإعادة الإعمار

الأن�سطة التاأ�سي�سية و الق�سرية الأجل هي اخلطوة الأوىل والفورية 

طويلة  دارفور  تنمية  اإ�سرتاتيجية  اأهداف  تنفيذ  بداية  و  لإنطالقة 

احلاجة  الأجل  الق�سرية  و  التاأ�سي�سية  الأن�سطة  وتتطلب  املدى. 

وقدرات  مهارات  بناء  اإىل  تهدف  التي  تلك  �سيما  ل  فورًا،  للبدء 

الأفراد املوجودين يف مع�سكرات النازحني والقرى الريفية. وذلك 

ملواجهة  املخاوف الكبرية التي قد تن�ساأ قبل ترحيلهم اإىل قراهم 

والذي �سوف يوؤدي اإىل حد كبري على زيادة اجلهد املطلوب للو�سول 

اإليهم وم�ساعدتهم يف عمليات التنمية. الأن�سطة ق�سرية الأجل هي 

تلك الربامج التي ينبغي اأن تبداأ فورًا لتح�سني الو�سع القائم حاليا 

الأموال  توفري  �سيتم  والتي  ال�سلمي.  للتعاون  النوايا  ح�سن  واإبداء 

الالزمة لتحقيقها من جملة الأموال املتعهد بها: وهي لي�ست كيانا 

اأو »احلد الأدنى من املتطلبات« الالزمة لتلبية متطلبات  منف�سال 

الإنعا�ش يف دارفور.

هي  حتديدها  مت  التي  الأن�سطة  باأن  القول  ميكن  فاإنه  بالأحرى   

فيها  يراعي  والتي  اإ�سرتاتيجية  اأكرث  متويل  ح�سابات  بب�ساطة 

ح�سا�سية العامل الزمني، وهي اإ�ستثمار متعدد الأوجه ياأتي يف �سكل 

ال�سالم  ثمار  ت�سمن قطف  والتي ل  ومت�سقة  اإ�سرتاتيجية متدرجة 

و  الثقة  بناء  على  جمملها  يف  و�ستعمل  اأي�سًا.  و�سونه  بل  فح�سب 

دعم اإ�سرتاتيجية تنمية دارفور، والإطمئنان على قدرة الإ�ستيعاب 

املبدئية. اإن التدريب و بناء القدرات و بناء الثقة بغية الو�سول اإىل 

جمرد  من  دارفور  اأبناء  من  الكثريين  مواقف  �سيغري  الإ�ستقرار، 

لعملية  دافعني  نا�سطني  اإىل  املوؤقتة  الإن�سانية  للمعونات  متلقني 

الإنعا�ش املن�سودة على امل�ستوى الفردي واملجتمعي.

اإن اأف�سل مثال لأهمية الأن�سطة التاأ�سي�سة ودورها التمهيدي الهام و 

ال�سابق لربامج التنمية الكربى الطويلة الأجل

اإليه هو التعهد ال�سخي من  حكومة دولة قطر  التي ميكن الإ�سارة 

لبناء خم�سة م�ست�سفيات يف دارفور خالل الثالث �سنوات القادمة 

التكاليف  اأمريكي ف�ساًل عن  دولر  مليون   150 تكلفتها  تبلغ  والتي 

الت�سغيلية الإ�سافية ملدة �سنة واحدة . واإذا �سمنت هذه امل�ساهمة 

يف اإ�سرتتيجية تنمية دارفور مع اإعتبارات و�سع ما قبل الإعمار فاإن 

عمر  من  الأوىل  ال�سنة  غ�سون  يف  �ستت�سح  الأ�سئلة   على  الإجابة 

الإ�سرتاتيجية.

قطاعات  بني  وتت�سابك  الإعتبارات  هذه  ترتبط  اأن  به  امل�سلم  من 
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متعددة، ب�سكل يدل على طبيعة الرتابط الداخلي للركائز و�سرورة 

التدرج التنموي يف اإ�سرتاتيجية تنمية دارفور.

ومبجرد متويل الأن�سطة التاأ�سي�سية والبدء يف تنفيذها، �ستعمل على 

اإ�سرتاتيجية  مبادرات  عليها  �سرتتكز  التي  املعرفية  القاعدة  خلق 

تنمية دارفور ب�سياق اأو�سع فيما يتعلق باخلدمات التي يتم تقدميها 

ال�سلة.  ذات  التحتية  واملالية والبنيات  الب�سرية  املوارد  واإدارة 

الإ�سليني  ال�سكان  معارف  بيانات  قاعدة  اإدارة  عن  اأوفى  تفا�سيل 

التي �سيتم اإن�ساوؤها و�سونها تتوفر يف الق�سم  4.4 من التقرير.

على  القائمة  والتنمية  الإنعا�ش  مبادرات  اأن  �سمان  اأجل  من 

على  بناء  وتنفيذها  ت�سميمها  مت  قد  دارفور  تنمية  اإ�سرتاتيجية 

الإحتياجات الفعلية مع مراعاة ح�سا�سية و�سع ال�سراع ، لذا فاإنه 

من ال�سروري اأن تتم تقوية قواعد املعلومات يف كل اأنحاء دارفور. 

جمع  وعمليات  األيات   حت�سني  خالل  من  ذلك  حتقيق  ويتثنى 

البيانات، واإدارة نظم املعلومات ، و منهجيات التحليل التي ميكن اأن 

حتول قاعدة البيانات هذه اإىل معلومات عملية ت�ستخدم  للربجمة 

والتخطيط التنموي.

 املقا�سد الرئي�سية لهذا اجلهد، اإىل جانب  اإدخال التح�سينات على 

البنية التحتية لتقنية الإت�سالت واملعلومات وعلى اأنظمة الربجميات 

اإ�سرتاتيجية 

الإرتقاء 

بقاعدة املعرفة

رفع قدرات 

املواطن 

الدارفوري

الإت�سال 

والتوا�سل

جني ثمار 

ال�سالم

�ساأنها خلق قاعدة  التي من  التقييم  الدرا�سات وامل�سوحات وعمليات 

�سياق  يف  دارفور  تنمية  اإ�سرتاتيجية  مبادرات  عليها  ترتكز  معرفية 

اأو�سع مع الأخذ يف الإعتبار اخلدمات املقدمة، املوارد الب�سرية والإدارة 

احلر  للتناف�ش  الفر�سة  واإتاحة  ال�سلة  ذات  التحتية  والبنيات  امللية 

املعرفة  قاعدة  اإن  الأجل.  الأن�سطة طويلة  وتنفيذ  تخطيط  يف جمال 

املطورة �سوف ت�سمن اأن برامج الإنعا�ش والتنمية التي مت القيام بها 

قد جرى ت�سميمها وتنفيذها يف اإطار اإ�سرتاتيجية تنمية دارفور ب�سكل 

روعي فيه الإحتياجات احلقيقية وح�سا�سية و�سع ال�سراع

و هذه اأن�سطة ق�سرية الأجل اأكرث من كونها تاأ�سي�سية، وهي اأن�سطة 

التحتية  والبنيات  التاأهيل  اإعادة  ت�ستهدف  ذاتها،   حد  يف  كاملة 

اإنارة املراكز الإجتماعية  واملرافق العامة بالطاقة  ال�سغرية، مثل 

ال�سم�سية. و مثل هذه الأن�سطة ميكن توفريها ب�سرعة كواحدة من 

ثمار ال�سالم  وتنفيذ تو�سيات وثيقة الدوحة لل�سالم يف دارفور

يف  الأفراد  وقدرات  مهارات  بناء  اإىل  خا�سة  ب�سورة  تهدف 

مع�سكراتت النازحني واملجتمعات املحلية والقرى الريفية - قبل اأن 

يرحلوا اإىل قراهم  وزيادة اجلهود الالزمة للو�سول اإليهم وموظفي 

وخطط  وامليزانية  اخلدمات  لت�سغيل  املطلوبني  املدنية،  اخلدمة 

الإنعا�ش

وال�سودان  دارفور  ال�سعب يف  اإحاطة  دورحيوي يف  الإعالم  لو�سائل 

بالتقدم املحرز يف تنفيذ تو�سيات وثيقة الدوحة لل�سالم يف دارفور 

و اإ�سرتتيجية تنمية دارفور، خا�سة يف املراحل املبكرة من التنفيذ 

وا�سع  نطاق  على  مرتفعة  عامة  ب�سورة  النا�ش  توقعات  تكون  حيث 

و  القدرات  ب�سعف  حمدودا  التنفيذ  فيه  يكون  الذي  الوقت  يف 

املوؤ�س�سات
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الولئية   للحكومات  الب�سرية  املوارد  ب�سكل كايف، هو تعزيز قدرات 

احلكومة  يف  ونظرائهم  لدارفور  الإقليمية  ال�سلطة  ذلك  يف  مبا 

الإحتادية، بالإ�سافة اإىل ال�سركاء الوطنيني غري احلكوميني.

اإن تقوية قاعدة املعلومات ل توفر فقط املدخالت الالزمة  لفاعلية 

الربجمة و التنفيذ، ولكن توؤكد اأي�سا على اأن االقاعدة و الدعامة 

الأ�سا�سية قد مت اإر�ساوؤها بو�سوح و يالتايل ي�سبح من ال�سهل ر�سد 

و متابعة الأثار و النتائج النهائية التي ميكن اأن حتدث نتيجة لتنفيذ 

اإ�سرتاتيجية تنمية دارفور.

الأر�ش  على  الفعلي  التح�سن  اأن  بال�سرورة  يعني  ل  هذا  ولكن 

اإنتظار نتائج هذه الدرا�سات وامل�سوحات. و لن اأي�سا فاإن الأن�سطة 

التا�سي�سية و الق�سرية الأجل  ت�سعى لتقدمي الفوائد امللمو�سة – التي 

ميكن تنقيذها و اإكمالها يف غ�سون 12 �سهرا اأو تاأ�سي�سها وتنفيذها 

خالل هذا الإطار الزمني. اجلدول اأدناه يقدم مزيجًا من الإثنني 

معا، مع الأخذ يف الإعتبار العامل املو�سمي و القدرة الإ�ستيعابية و 

اإجراءات الدخول و التحرك.

اإعتبارات ما 

قبل البنــاء

الإعتبارات  

املوازيـــــــة  

	-اأين	يجب	اأن	
تقام	امل�ست�سفيات	املمولة	

حتى	يتمكن	قطاع	عري�ص	من	

ال�سكان	الإ�ستفادة	من	خدماتها؟

-اأي	البنيات	التحتية	التي	حتتاج	اإىل	 	
حت�سني	حتى	تتثنى	الإ�ستفادة	من	اخلدمات	و	

ي�سهل	الو�سول	اإىل	امل�ست�سفيات	)الكهرباء-املياه-

اإدارة	النفايات-الطرق	والتقنية(؟

	-ما	هي	مواد	البناء	التي	�سيتم	اإ�ستخدامها،	وما	هو	
اأثرها	البيئي؟

	-كيف	�سي�ستخدم	املرفق	امل�سيد	لدفع	عجلة	اإنطالق	
الإقت�ساد	املحلي؟	

	-هل	هناك	كادر	�سحي	كايف	من	العمال	املهرة	يف	
املنطقة؟

-هل	الإمداد	الدوائي	و	توريد	اللوازم	 	
الطبية	كايف؟

-كيف	يتم	حت�سيل	الإيرادات	من	اأجل	 	
احلفاظ	على	تكاليف	الت�سغيل؟

	-كيف	يتم	حتديد	هيكل	الر�سوم؟
	-ما	هو	�سكل	جداول	�سيانة	املرافق؟

	-ما	هو	�سكل	اخلطة	الطويلة	الأجل	لالإحتفاظ	بكادر	
عمال	الرعاية	ال�سحية	املهرة؟

	-كيف	ميكن	�سمان	اإ�ستمرارية	جودة	اخلدمات؟
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�لدعامة �لأوىل: �حلكم و �لعد�لة و �مل�ساحلة
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بالدولر�لأن�سطة �لتاأ�سي�سية و �لأن�سطة ق�سرية �ملدى

�لهدف �لأول: تقوية �حلكم �ملحلي وهياكله

مراجعة و توحيد الإطار الت�رصيعي 1.1 

مراجعة الأطر املوؤ�س�سية و القانونية و ال�سيا�سات )اإعداد درا�سات و اإ�ست�سارات( 1.1.1 

1.1.2  اإعادة هيكلة  املوؤ�س�سات و مراجعة ال�سيا�سات و الت�رصيعات 

1.1.3 مراجعة وتعديل القوانني و الت�رصيعات املرتبطة بالإدارة الأهلية 

400.000

�لهدف �لثاين: تاأهيل نظام �خلدمة �لعامة على م�ستوى �لوليات و�ملحليات

2.1 درا�سة ومراجعة هيكلة اخلدمة العامة واإجراءاآتها و تقدمي اخلدمات:

2.1.1 مراجعة القوانني والت�رصيعات وال�سيا�سات املرتبطة باإدارة القطاع العام

2.1.2 مراجعة �سلطات و�سلحيات نظام الإدارة العامة

2.1.3 مراجعة �سيا�سات و قوانني و اإدارة املوارد الب�رصية يف القطاع العام

1.250.000

�لهدف �لثالث: تطوير �مل�ساركة �ل�سعبية يف �حلكم وتقدمي �خلدمات

3.1 توفري البيئة امللئمة ل�سمان متثيل وم�ساركة املواطنني

3.1.1 م�سح و بناء �رصاكات مع منظمات املجتمع املدين و الإعلم

250،000

�لهدف �لر�بع: تطوير طرق �إعد�د �مليز�نية و زيادة �ملو�رد �لذ�تية

4.1250.000 دعم و اإعداد ميزانية  قطاعية على م�ستوى الوليات

4.2250.000 اإعداد درا�سات لتحديد موارد جديدة لدعم ميزانية الوليات

4.3250.000 اإعداد و اإجازة املوجهات لتخ�سي�ش املوارد بني الولية و املحليات

�لهدف �خلام�س: �ل�سفافية و �لكفاءة و�لعد�لة يف �لتحويالت �حلكومية 

5.1 مراجعة الإطار الت�رصيعي و ال�سيا�سي و القانوين للعلقات املالية بني موؤ�س�سات احلكومة على كل م�ستويات 

احلكم

5.1.1. مراجعة نظام ال�رصائب يف الوليات اخلم�ش و قوانينها و تقييم بنيتها التحتية

5.1.2 مراجعة نظام املراجعة  الععامة يف الوليات اخلم�ش و قدراتها و بنيتها التحتية

5.1.3 تقييم  قدرات الأجهزة الرقابية – املراجع العام و اإعداد خطة رفع الكفاءات يف جمال تكنوجليا الإت�سالت 

5.1.4 التقييم القطاعي للك�سف عن حجم وحماربة الف�ساد يف القطاع العام

500.000

�لهدف �ل�ساد�س: ت�سهيل �سبل �لو�سول للعد�لة

6.1  م�سح و حتديد الإحتياجات العاجلة للقطاع العديل يف جمال البنيات التحتية وبرامج بناء قدرات

6.1.1 اإجراء م�سح يف جمال:

- حتديد املواقع التي يتم فيها ت�سييد املحاكم و مراكز ال�رصطة و النيابة العامة  وفقًا حلجم ال�سكان واإحتياجاتهم يف 

املحليات المنة وفق الولويات

-التعرف على اإحتياجات ال�رصطة من حيث املعدات و ال�سكن و مراكز ال�رصطة يف املناطق الريفية و الوحدات الإدارية

6.1.2 اإجراء تقييم لبناء وتاهيل ال�سجون يف كل ولية مبا يف ذلك تخ�سي�ش اأماكن منف�سلة للن�ساء و الأطفال

250.000

250.000

يتبع

�لدعامة �لأوىل �حلكم و�لعد�لة و�مل�ساحلة
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بالدولر�لأن�سطة �لتاأ�سي�سية و�لأن�سطة ق�سرية �ملدى

6.2 تقييم متطلبات املوارد الب�رصية يف جمال الق�ساء يف الوليات اخلم�ش

- حتديد الكفاءات و الأعداد املطلوبة من ا الق�ساة و وكلء النيابة يف املحليات وتخ�سي�ش امليزانيات املنا�سبة 

لدعمهم وتعيينهم يف احلال اإن تطلب ذلك

- اإقامة نظام للق�ساء املبا�رص عرب ت�سجيل املحامني و امل�ساعدين القانونني 

- تقييم عدد و تكلفة و ظروف عمل كتبة ال�رصطة لتح�سني التوثيق يف كل مراكز ال�رصطة يف كل وليات دارفور

250.000

6.3 اإقامة حملة منا�رصة و رفع وعي املجتمعات للتعرف على حقوقهم و طرق الو�سول للعدالة من خلل الأن�سطة 

املجتمعية و الإعلم

200.000

6.4 تقدمي الدعم ملفو�سيات وثيقة الدوحة لتمكينهم من تنفيذ تفوي�سهم الد�ستوري

6.4.1  دعم و منا�رصة ت�سمني وثيقة الدوحة يف الد�ستور

6.4.2 بناء قدرات مفو�سي مفو�سبات وثيقة الدوحة و دعمهم فنيًا من خلل برامج التدريب و ور�ش العمل و تعيني 

اخلرباء الفنيني

6.4.3 القيام بدرا�سات لتحديد ال�سلطات و الأدوار والتفوي�ش ملفو�سيات وثيقة الدوحة ل�سمان التناغم مع 

موؤ�س�سات العدالة القائمة

6.4.4 ت�سميم الية تن�سيق عدلية بني قطاعات العدل الثلثة : النظامي وغري النظامي وهيئات وثيقة الدوحة لل�سلم 

لتفادي ت�سارب التفوي�ش و الإخت�سا�سات

1.000.000

�لهدف �ل�سابع: �لدمج �لإجتماعي و �لإقت�سادي للم�سرحني من �لقو�ت �مل�سلحة )مبا يف ذلك �جلماعات �خلا�سة(

7.1 املراقبة والتحقق لنتائج تقييم جلنة وقف اطلق النار للجماعات امل�سلحة

7.1.1. اإن�ساءا جلان لوج�ستية م�سرتكة تبداأ اأعمالها فورا

7.1.2 تطوير قدرات حكومة ال�سودان و وليات دارفور اخلم�ش لتتمكن من ال�سيطرة على الأ�سلحة ال�سغرية و 

اخلفيفة و تعزيز �سلمة املجتمع من خلل ح�رص اأ�سلحة املدنيني

 7.1.3 اإجراء برنامج نزع ال�سلح والت�رصيح و اإعادة الدمج يف الوليات اخلم�ش للمحاربني ال�سابقني من الرجال 

والن�ساء

7.1.4 تنفيذ م�ساريع ذات عائد �رصيع لدعم التلحم الإجتماعي و�سبط الأ�سلحة ال�سغرية على م�ستوى املجتمعات 

مبا يف ذلك تقييم اإحتياجات الن�ساء املتاثرات باحلرب

7.500.000

�لهدف �لثامن: �إ�سالح �لقطاع �لأمني

 8.1 اإن�ساء جلنة فنية للدمج و تطبيق اإجراءاآت الت�سغيل املوحدة 

8.1.1 تكوين جلنة للت�سجيل الطوعي للأ�سلحة على م�ستوى الوليات

8.1.2 عملية التعرف على املحاربني ال�سابقني  و دجمهم يف املوؤ�س�سات الأمنية 

مع مراعاة الإ�ستجابة لق�سايا النوع كما هو من�سو�ش عليه يف وثيقة الدوحة ل�سلم دارفور

8.1.4 التعرف على الإحتياجات اخلا�سة للن�ساء و معاجلتها يف عمليات اإ�سلح القطاع الأامني

1.750.000

8.2250.000 التقييم ال�سامل ملتطلبات التدريب وتاهيل ال�سجون يف كل وليات دارفور اخلم�ش

8.2.1250.000 مراجعة الت�رصيعات املحلية والعاملية املتعلقة بالأ�سلحة اخلفيفة

�لدعامة �لأوىل: �حلكم و �لعد�لة و �مل�ساحلة
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�لهدف �لتا�سيع: �مل�ساحلة وعملية و�ليات �إد�رة �ل�سر�ع 

 9.1 البدء يف درا�سات حول العلقة و الروابط بني النظام العديل الر�سمي وغري الر�سمي واملحاكم الر�سمية واملحاكم ال�سعبية

9.1.1 القيام بدرا�سة حول دور نظم العدالة التقليدية والياتها يف تعزيز العدالة و كو�سيلة حلل ال�رصاعات �سلميًا

9.1.2 م�سح و حتديد الإحتياجات اللزمة وت�سميم و اإعداد برامج تدريبية لبناء القدرات للق�ساة التقليديني 

فيما يتعلق بنظم العدالة الر�سمية و ال�سعبية

250.000

9.2 دعم  ال�سلطة الإقليمية لدارفور من اأجل اإعداد و �سياغة ت�رصيعات يتم اإيداعها على امل�ستوى الولئي والإحتادي 

من اأجل تبني قوانني تعطي املزيد من ال�سلطات للإدارة الأهلية  ملمار�سة وتطبيق القوانني العرفية

250.000

9.3250.000 ت�سميم درا�سات و�سيا�سات تاأخذ يف الإعتبار العنف القائم �سد النوع وجعله متناغمًا مع القوانني العرفية

9.4 دعم جلنة احلقيقة وامل�ساحلة والعدل للو�سول اىل املعايري العاملية باإ�ستخدام اأف�سل املمار�سات املتعلقة 

 JTRC ب�سيا�سات واإجراءات

9.4.1 التطوير وامل�سادقة على اإ�سرتاتيجيات الوليات اخلم�ش املتعلقة بامل�ساحلة من خلل امل�ساورات الولئية

9.4.2 بناء قدرات املنظمات الطوعية يف بناء ال�سلم و امل�ساحلة

9.4.3 الإتفاق مع قادة الرعاة و املزارعني فيما يتعلق باملراعي واليات حل النزاعات و اإ�ستخدامات الأارا�سي 

9.4.4  تقوية الإدارة الأهلية واليات حل النزاعات املحلية من خلل قيام 

3.000.000

9.5  توفري الأامن يف 50 موقعا من مواقع العودة

9.5.1 توفري عدد كايف من اأفراد ال�رصطة

9.5.2 تقوم وحدة اليوناميد املتخ�س�سة يف نزع الألغام وخملفات احلرب بالتقييم لتحديد مدى اخلطر 

والتدخل املطلوب لإزالتها

1.000.000

�لهدف �لعا�سر: حت�سني طرق ت�سجيل �لأر��سي/�مللكيات و�ليات حل �لنز�ع �ملرتبطة بذلك

 10.1  تقييم هيئة اأرا�سي دارفور فيما يتعلق بهيكلتها و �سيا�ساتها  و الق�سايا القانونية التي ت�سمل حق املراأة يف 

الأر�ش والتعرف على اأوجه الق�سور والتو�سيات املقرتحة

10.1.1 اإجراء تقييم وم�ساورات وبحوث للطرق التقليدية لت�سجيل الأرا�سي مع و�سع تو�سيات �سارمة

10.1.2 القيام بدرا�سات و م�سوحات و م�ساورات فيما يتعلق بالأعراف يف اإدعاء ملكية الأارا�سي و اخلروج 

بتو�سيات حمددة

10.1.3 الية مراقبة م�سارات الرحل ومبا�رصة عملها فورا

10.1.4 توعية املواطنني بدورهم يف اإدارة الأرا�سي من خلل التوا�سل وحملت التوعية

3.500.000

�لهدف �حلادي ع�سر: �مكانية و�سول �لفر�د �ىل نظام �لتعوي�سات

11.1 مراجعة �سيا�سات و اأن�سطة وهيكلة  جلنة العودة الطوعية والتوطني فيما يتعلق باملكافات التي تتم عرب 

التقييم الذي ي�سمن الإ�ستجابة للتو�سيات املقرتحة

11.2 و�سع �سيا�سات وا�سحة فيما يتعلق بالإ�ستحقاقات والإطار الزمني وعملية املطالبات ل�سمان ال�سفافية 

و املحا�سبية و ذلك باإدخال طرف حمايد

11.3 ت�سميم اإ�سرتاتيجية اإت�سال على م�ستوى املجتمعات املحلية فيما يتعلق بعمليات املطالبة بالتعوي�سات

11.4 التعرف على اأولويات املجتمعات وم�ساريع التعوي�سات 

11.5  تقييم واإن�ساء �سندوق جرب ال�رصر حتت اإدارة ال�سلطة الإقليمية و يتم متويلها من قبل احلكومة ال�سودانية واملانحني

25.450.000اإجمايل متطلبات الدعامة الأوىل والأن�سطة ق�سرية املدى 
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�لهدف �لأول: حت�سني و�سائل �لو�سول لالأ�سو�ق و�حل�سول على �لب�سائع و�خلدمات �لإد�رية و�لإجتماعية

تقييم مف�سل لإحتياجات النقل و اأولوياته 1.1 

تقييم البنية التحتية للتجارة وتدفق ال�سلع 1.1.1 

1.1.2 درا�سات جدوى وت�سميم برامج الأولويات

اأ-  رفع اإمكانية الو�سول للأ�سواق و البني التحتية لل�سوق

ب-  حت�سني مواقع العودة الطوعية والقرى الريفية

1.1.3 و�سع خطة لتطوير الطرق الفرعية

750.000

1.210.000.000 تاهيل وتطوير �سبكة الطرق احلالية )بناء اأو تاأهيل املعابر(

1.31.000.000 اإعادة تاهيل وبناء املباين الإدارية  يف بع�ش املحليات املختارة باإ�ستخدام املكعبات الرملية امل�سغوطة

�لهدف �لثاين: حت�سني �إمكانية �لو�سول �إىل م�سادر �ملياه �لنقية و �ل�سرف �ل�سحي

رفع م�ستوى التغطية و اإمكانية احل�سول على املياه ال�ساحلة لل�رصب وخدمات ال�رصف ال�سحي من اأجل تقليل  1.1 

حوادث الإ�سابة بالأامرا�ش التي تنقلها املياه عند  قرى العودة و املناطق الريفية واحل�رصية ومناطق الرحل

2.1.1 اإعادة تاهيل نظم الإمداد املائي مثل امل�سخات املياه و البار اجلوفية يف املناطق الريفية واحل�رصية ومناطق الرحل

2.1.2 الدعم املنتظم لتكلفة ت�سغيل 80 وحدة مياه يف وليات دارفور اخلم�ش و ي�سمل ذلك اإمداد الوقود والأجور و ال�سيانة

2.1.3  تركيب م�سخات يدوية جديدة يف مناطق العودة الريفية واحل�رصية

2.1.4   بناء املنازل وحت�سني دورات املياه يف املناطق الريفية واحل�رصية ومناطق الرحل

2.1.5  ت�سييد حمطات مياه يف املرافق ال�سحية

2.1.6 ت�سييد حمطات مياه ومرافق �رصف �سحي يف املدار�ش

20.000.000

2.2  حت�سني مراقبة و تقييم اإ�ستخدام املياه ال�ساحلة لل�رصب على م�ستوى الوليات واملجتمعات املحلية

2.2.1  تدريب العاملني يف حقل املياه وال�رصف ال�سحي على م�ستوى الوليات 

2.2.2  دعم �سعبة اإ�سحاح البيئة على م�ستوى املحليات

500.000

2.3  دمج اإدارة املياه يف كل ولية يف اإ�سرتاتيجيات تخفيف حدة الفقر مع مراجعة ال�سيا�سات املائية لل�سماح للمزيد 

من اللمركزية  مع تو�سيح امل�سوؤوليات 

2.3.1  قيام ور�ش عمل تدريبية ت�ستهدف وحدات ال�رصف ال�سحي و اإ�سحاح البيئة يف كل ولية تدعم يف  كل عام مبا 

يف ذلك اإن�ساء وحدات لفح�ش املياه

2.3.2  اإقامة ور�سة يف كل ولية ملراجعة و تو�سيح الأدوار و امل�سوؤوليات 

2.3.3 توزيع نتائج الور�ش )الف كتيب لكل ولية( 

250.000

2.4 تطوير البنية التحتية للإمدادات املائية ونظم التوزيع

2.4.1 اإعداد خطة �ساملة ملياه املدن من خلل عملية ت�ساورية 

اأ- تقييم مف�سل ودرا�سات جدوى

ب-  التعرف على الأولويات وتقدير تكلفتها

2.4.2 ت�سميم و ت�سييد مرافق بعينها 

•تو�سيع وتاهيل حمطة مياه ال�سعني 	
•بناء حمطة مياه ال�رصف ال�سحي ال�سطحية ملدينة ال�سعني  	

250.000

4.500.000

2.5250.000 تطوير خطة لتحديد اأولويات برامج  بناء قدرات الإدارات و تكلفتها

2.6 درا�سات عن اإدارة املوارد املائية

2.6.1 مراجعة نظم معلومات م�سادر املياه املوجودة حاليًا مع و�سع خطة مراقبة مل�سادر املياه

2.6.2  اإعداد اإ�سرتاتيجية �ساملة لنظام معلومات موارد املياه

2.6.3 حتيد مناطق الأولويات للتنفيذ

500.000

يتبع
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2.7 اإن�ساء جممعات مياه �ساملة يف املواقع الرئي�سية لل�سكان

2.7.1  اإختيار املواقع

2.7.2 تقييم مف�سل لتحديد اأولويات العمل

2.7.3  ت�سميم وتنفيذ اخلطط

1.000.000

2.8 ت�سميم اإ�سرتاتيجية للتخل�ش من النفايات ال�سلبة و ال�سائلة

2،8،1 حتديد الأولويات وتكلفتها

28.2 تنفيذ اخلطط امل�سادق عليها

250.000

�لهدف �لثالث: ت�سهيل �حل�سول على خدمات �لكهرباء

3.1 اإجراء م�سح لتحديد اأماكن جتريبية لت�سغيلها بالطاقة ال�سم�سية

3،2 البدء بقليل من الكهرباء كثمرة من ثمرات ال�سلم: �رصاء وتركيب خليا طاقة �سم�سية لإنارة بع�ش املباين العامة 

و بع�ش ال�سوارع الرئي�سية

�لهدف �لر�بع: ت�سهيل �حل�سول على �خلدمات �ل�سحية و�لغذ�ئية �ملتكاملة

4.1 التقييم الدقيق

4.1.2 حتديد عدد و و�سع املرافق ال�سحية املوجودة و املطلوبة من قبل الوليات خا�سة يف مناطق العودة

- توفري خطط مت�سل�سلة و حديثة لإعادة التاأهيل يف كل ولية

- مراجعة و مراقبة و توفري التدريب اأثناء اخلدمة و�سياغة برامج متخ�س�سة من اأجل التغطية العاجلة لكافة القوى العاملة الن�سطة

- مراجعة ترتيبات الإمداد الدوائي يف الإقليم و التعرف على املعايري املطلوبة لزيادة وتوفري الدواء وتقليل كلفته و�سمان جودته

- درا�سة جدوى للتو�سع يف احل�سول على الرعاية الطبية من خلل دعم التاأمني ال�سحي

250.000

250.000

4.21.500.000 توفري العدد الكايف من املوظفني من خلل توظيف الكوادر العاطلة عن العمل

4،31.500.000 حت�سني نظم الإمداد من خلل تقليل جتزئته و دعم الإ�سلح يف كل الإقليم

4.41.000.000 بدء برنامج التدريب على راأ�ش العمل لتطوير مهارات العاملني باحلقل ال�سحي وحتفيزهم

4.510.000.000  تطوير و اإعادة تاهيل املرافق ال�سحية احلالية  

4.6250.000  اإجراء خم�ش درا�سات/م�سوحات يف كل ولية لتوفري اإحتياجات ال�سحة العقلية

4.7200.000 اإن�ساء مر�سد ملراقبة النظام ال�سحي يف دارفور الكربى ملراقبة وتن�سيق الأان�سطة املرتبطة باإعادة الإعمار

�لهدف �خلام�س: حت�سني �لتعليم عايل �جلودة

5.110،000.000 ت�سميم و اإختيار املواقع و جتهيزالعقود مبال يقل عن ع�رصين مدر�سة )4 يف كل ولية( خا�سة يف مناطق العودة 

5،2250،000 التقييم ال�رصيع لإحتياجات التعليم الولئية  لتح�سني وزيادة عدد املعلمني ومهاراتهم وو�سع املنهج التعليمي املنا�سب لكل م�ستوى

5.3 ت�رصيع دخول الفاقد الرتبوي لربامج التعليم مبا يف ذلك املهارات احلياتية والت�سغيلية

5.3.1 تقييم عدد الفاقد الرتبوي 

5.3.2 تدريب عدد 1800 مدرب للربامج التعليمية 

5.3.3 توفري 300000 كتاب و معدات مدر�سية لربامج التعليم ال�رصيع

4،000،000

5.4 زيادة عدد الطلب  من قطاع الرعاة يف التعليم الأا�سا�سي

5.4.1 توفري مدار�ش متنقلة لتعليم اأبناء الرحل 

5.4.2  تقييم اإحتياجات املدار�ش املتنقلة 

5.4،3 تنظيم حملت ت�سجيل يف كل ولية من الوليات اخلم�ش

8،000،000
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5.5  زيادة عدد التلميذ خا�سة الفتيات يف مدار�ش ال�سا�ش  والثانوي يف كل منالوليا ت اخلم�ش

5.5.1 توظيف مال يقل عن 500 معلمًا

5.5.2 دعم برنامج التغذية املدر�سية )7.5 مليون دولر يف العام(

5.5.3 توفري الكتاب املدر�سي لتعليم الأ�سا�ش والثانوي

14.000.000

5.6 حت�سني م�ستويات الدخول للجامعات

5.5.1  حتديد اإحتياجات اجلامعات يف الوليات اخلم�ش و اإعداد امليزانية وتنفيذ اخلطة

250.000

5،7 تطوير اإدارات التعليم الولئي

5.7.1 تدريب ما ل يقل عن خم�سني كادرًا تعليميا من وزارات الرتبية )ع�رصة من كل ولية( يف جمال اإدارة امل�ساريع 

و التعليم والإدارة و املراقبة

5.7.2 توفري الدعم الفني و البحث  العلمي و الإدارة املعرفية

200.000

�لهدف �ل�ساد�س: �لإدماج �لإقت�سادي و�لإجتماعي للعائدين 

 1.1 توفري الأمن و ال�سلمة قبل و اأثناء العودة خلم�سني موقعا من مواقع العودة الطوعية وفقا خلطة ال�سلطة االإقليمية 

6.1.2 بناء مراكز �رصطة يف كل مواقع العودة

1.500.000

6.2  معاجلة م�سكلت الأرا�سي يف مواقع العائدين

6.2.1 حت�سني نظام ملكية الأرا�سي و تقويته و معاجلة م�سكلت امللكية عن طريق دعم مفو�سية الأرا�سي

6،2.2 اإجراء التقييم لتحديد الإرتباط احلايل ما بني نظام احلاكورة التقليدي و النظام احلديث مللكية الأارا�سي يف 

الوليات اخلم�ش

6.2.3  و�سع اليات فعالة حلل نزاعات الأرا�سي يف الوليات اخلم�ش

6.2.4 بدء عمل جلنة حماية املحا�سيل يف مناطق العودة

1.000.000.

6.3 توفري املعلومات للنازحني واللجئني حول اأو�ساع مناطقهم الأ�سلية

6.3.1 القيام بجولت ميدانية ملناطق العودة املحتملة لتقييم الأو�ساع و تف�سيل اأو�ساع القرى وحتديثها 

6.3.2 عقد جل�سات ت�ساورية مع العائدين يف املع�سكرات ومناطق التوطني مبا يف ذلك ال�سباب و الن�ساء و ذلك لن�رص 

املعلومات حول احللول الدائمة 

2.000.000

6.4 اإجراء تقييم ملعرفة من لديهم النية يف العودة الطوعية 

6.4.1 م�سح لتقييم مناطق النزوح لدرا�سة نوايا من يرغبون يف العودة مقابل من يرغبون يف الإندماج حمليا

1.000.000

6.5  تقدمي م�ساعدات على املدى الق�سري للعائدين لدى و�سولهم و ي�سمل:

6.5.1  احلزمة التي تقدم حال العودة: بع�ش الأطعمة وغريها من املواد

6.5.2 حزمة ما بعد العودة لدعم الدخل

10.000.000

6.61.750.000 الإندماج وتوفري الوثائق للجئني يف دولة ت�ساد

6.7 تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية يف مناطق العودة

6.7.1 حت�سني النظام التعليمي يف مناطق العودة

6.7.2  بناء املراكز ال�سحية

6.7.3  حت�سني مرافق املياه وال�رصف ال�سحي يف مناطق العودة

10.000.000

6.8 تعزيز اأن�سطة ادرار و زيادة الدخل و�سبل ك�سب العي�ش يف مناطق العودة )ترتبط بان�سطة برنامج الغذاء العاملي 

و ترقية القطاع اخلا�ش و الزراعة والرعي و قطاع �سبل ك�سب العي�ش الريفية(

5.000.000

6.9  التدخل ملنع اأمرا�ش اليدز و�سحة املراأة وفقا خلطة ال�سلطة القليمية

6.9.1  بناء املراكز الن�سائية وتوفري برامج التدريب والتوعية

2.500.000

6.10  بناء قدرات ال�سلطة الإقليمية و مفو�سية اللجئني و مفو�سية العون الإن�ساين و حكومة ال�سودان فيما يتعلق 

بالعودة و الإندماج و م�سكلت البيئة احل�رصية يف الوليات اخلم�ش

750.000
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�لهدف �ل�سابع: حت�سني �لبيئة �حل�سرية و�حل�سول على �أر��س خمططة يف �ملدن �لكبرية يف د�رفور

زيادة اإمكانيات احل�سول على اأرا�ش خمططة لل�سكن يف املدن الكربى يف دارفور 1.1 

7.1.1  اإن�ساء اإطار تنظيمي للم�ساحة ي�سمل املعايري واملوجهات 

7.1.2  اإعداد ملف املناطق املكتظة بال�سكان و غري املخططة

7.1.3  خرائط حديثة بالإ�سافة اإىل خرائط اإ�ستخدامات الأرا�سي

7.1.4  اإن�ساء نظام لإدارة املعلومات املتعلقة بالإرا�سي

7.1.5  توفري معايري معقولة مل�ساحات اإ�ستخدام الأرا�سي للم�ساكن اجلديدة وم�ساريع تنظيم ال�سكن

7.1.6 درا�سة اإمكانيات املدن الكبرية على اإ�ستيعاب النازحني

2.250.000

�لهدف �لثامن: �لتمتع مبنازل وخدمات ح�سرية عالية �جلودة

حت�سني جودة البيئة احل�رصية 1.1 

8.1.1  تقييم الإ�سكان احل�رصي يف الوليات اخلم�ش

8.1.2  تدريب وا�سع النطاق و و�سع موجهات من اأجل بناء منازل تتميز بالدميومة من خلل اإنتاج مواد ثابتة 

8.1.3 اإن�ساء �رصكات اأو جمعيات تعاونية لإنتاج مواد بناء غري خ�سبية

  و باأ�سعار معقولة

 8.1.4  ت�سهيل متويل الأ�رص ذات الدخل املحدود مل�ساعدة اأنف�سهم و تطوير منازلهم

1.000.000

8.2  حت�سني قدرات ااأ�سحاب امل�سلحة من اأجل الإ�ستقرار و التطور

8.2.1 اإختيار مراكز اخلدمات وتقييمها خلدمة القرى التابعة لها

8.2.2 رفع م�ستوى الوعي بالأن�سطة املتعلقة بالإ�سكان وحقوق الأر�ش وامللكية

8.2.3 التدريب على اإ�ستخدام تقنيات البناء املنا�سبة

8.2.4 اإنتاج الر�سائل التوعوية و مواد التوعية التي يتم اإنتاجها

8.2.5   عقد الإجتماعات العامة وور�ش العمل

8.2.6  التدريب على املهارات والأدوات املرتبطة بالإ�ستقرار و التخطيط

1.000.000

132.900.000�إجمايل متطلبات �لدعامة �لثانية و�لأن�سطة ق�سرية �ملدى 

Photo by Ariel Rubin/UNDP
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�لهدف �لأول: حت�سني �لبيئة �لتي ت�سمح مبمار�سة ��لأعمال �لتجارية وبناء قدر�ت �ملوؤ�س�سات

1.1250.000 مراجعة الأطر التجارية وتقييم تاأثريها على اأن�سطة القطاع اخلا�ش

�لهدف �لثاين: �إتاحة فر�س �لعمل

2.1  مراجعة اإحتياجات التوظيف احلكومي و القطاع اخلا�ش يف الوليات اخلم�ش

2.2  تقييم معاهد التعليم الفني وعقد �سمنار يف كل ولية للتعرف على املهارات املطلوبة وتطوير املنهج 

�لهدف �لثالث: �إتاحة �حل�سول على �خلدمات �ملالية

3.1  تطوير اإ�سرتاتيجية للتمويل الأ�سغر يف دارفور مبا يف ذلك تقييم الإحتياجات  )ملحوظة: املادة التا�سعة ع�رص 

من وثيقة الدوحة ل�سلم دارفور ت�سرتط على احلكومة امل�ساهة ببع�ش راأ�ش املال(

3.2  تدريب موؤ�س�سات التمويل الأ�سغر والبنوك جمعيات الإدخار و التوفري القروية وتطوير التوجيهات و تنظيم  

ور�ش العمل والتدريب و بناء القدرات

3.3 درا�سة و تقييم بع�ش الت�رصيعات البنكية يف دارفور

3.4  تطوير اإ�سرتاتيجية لعمليات الدفع والبنوك املتنقلة يف دارفور

�لهدف �لر�بع: تطوير �ل�سيا�سات �لزر�عية و�لرعوية و�لأطر �لتنظيمية و�لتجهيز�ت �ملوؤ�س�سية

4.1   اإجراء درا�سات جدوى تنظيم ور�ش عمل اإ�ست�سارية ل�سياعة وتناغم القوانني و الت�رصيعات الزراعية و الرعوية 

والتجارية و معلومات ال�سوق و تطوير املوجهات البيئية للوليات اخلم�ش

250.000

�لهدف �خلام�س: حت�سني �لإنتاجية و�لإنتاج �لزر�عي و�حليو�ين

اإعداد درا�سات اجلدوى، التقييم، م�سوحات الرتبة، واإختباراتها لتطوير البنية التحتية وتقدمي خدمات الدعم 1.1 

5.1.1  م�سوحات، تقييم، درا�سات جدوى لتح�سني القدرة الإنتاجية للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة احلجم من 

خلل تقنيات جديدة

500.000

5.2 تدريب املزارعني، اإعداد بحوث، تكوين جمل�ش الإر�ساد الزراعي الإ�ست�ساري، �رصاء اأجهزة حا�سوب ومعدات 

واأثاثات  لدعم وحدات الإر�ساد الزراعي، تنظيم ور�ش تدريبية وت�سميم مواد منهجية للمدار�ش الزراعية

300.000

5.3  التقييم والتعاقد ل�رصاء وتوزيع املدخلت الزراعية للوليات اخلم�ش )تقاوي حم�سنة، اأدوات زراعية، م�سخات 

ري، معدات ر�ش مبيدات ...الخ(

500.000

5.4  مراقبة الآفات، م�سوحات تقييم، درا�سات، الإدارة ال�ساملة للفات، �رصاء الكيماويات ومعداتها، تنظيم الور�ش 

والتدريب

250.000

5.5 تقييم مف�سل و درا�سات جدوى و تكاليف و جتهيز التعاقد لبناء وتاهيل اربعة خزانات )قولو وحلوف ورميليا 

وك�ساب(

1.000.000

5.6  بناء وتاهيل 50 مرفقا من مرافق املياه ل�رصب للإن�سان واحليوان خا�سة يف مناطق العودة ومناطق الرحل:

- اإن�ساء موارد مائية منا�سبة ل�رصب الإن�سان واحليوان والزراعة مثل اخلزانات واحلفائر مع وجود وحدات لتنقية 

ملياه ال�رصب املخ�س�سة للإن�سان

- اإعادة تاأهيل 10 مرافق مائية على طول خطوط م�سارات الرحل

3.400.000

5.7  الدعم املادي )الكمبيوترات، الثاثات، معدات املعامل وغريها( الور�ش التدريبية لرفع الوعي، والبذور 

الزراعية وتكوين جمعيات حملية

200.000
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5.8600.000  اإجراء درا�سات اأداء، تقييم وتطوير املهارات و اإ�ستجلب املواد التدريبية لتقوية املجتمعات

5.9  مراجعة م�ساريع التنمية ال�ستة ع�رص املوجودة وفقا للفقرة 174 من املادة 31 من وثيقة الدوحة لل�سلم يف 

دارفور واإذا اأثبتت جدواها فاإنه ميكن اإجراء درا�سة جدوى لإحيائها

1.000.000

�لهدف �ل�ساد�س: تطوير �سل�سلة �لقيمة �مل�سافة للرعي و�لزر�عة و�سبل ك�سب �لعي�س

6.1  اإجراء درا�سة جدوى ودرا�سات لل�سوق عن امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة احلجم وتكوين اجلمعيات و جمعيات 

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة و تقييم و تطوير بروتوكولت العمل التجاري و التدريب و اإقامة الور�ش لتعزيز 

دور امل�ساريع ال�سغرية و املتو�سطة و رفع الوعي 

1.000.000

6.2 اإجراء حتليل اأداء مراكز البحوث الزراعية والرعوية املوجودة ودر�سات جدوى لإن�ساء خم�ش حمطات بحوث جديدة 

يف وليات دارفور اخلم�ش بالإ�سافة اإىل املختربات والوحدات املتحركة و تنظيم ور�ش العمل واملوؤمترات والتن�سيق

1.000.000

6.3500.000 تطوير و اإطلق اإ�سرتاتيجيات لبع�ش �سل�سل القيمة امل�سافة مبا يف ذلك التو�سع يف املنتجات غري الغابية يف كل الوليات اخلم�ش 

�لهدف �ل�سابع: �لد�رة �مل�ستد�مة ملو�رد �ملياه و�لر�س و�لغابات 

7.1  .جراء درا�سات وتقييم وتنظيم دورات تدريبية يف .دارة املوارد الطبيعية والبدء يف اإن�ساء امل�ساتل و�رصاء البذور 

وال�ستول بالإ�سافة اإىل �رصاء معدات الإمداد للموؤ�س�سات وتنظيم ور�ش عمل و�سمنارات 

7.1.1  تنظيم حملت توعوية عن اإدارة املوارد الطبيعية لتعزيز اإدارة املوارد الطبيعية 

750.000

7.2  اإجراء تقييم مف�سل ودرا�سات جدوى عن الأجنراف وال�سيطرة على البنية التحتية

7.2.1 التعرف على الأولويات وحتديد كلفتها

 7.2.3  تنفيذ اخلطة امل�سادق عليها

500.000

7.3   اإجراء م�سوحات للمواقع وت�سميم خزانات متو�سطة احلجم

7.3.1  التمويل الدائري التجريبي ل�سيانة و اإ�سلح هياكل مياه املجمعات ال�سكانية و م�سادر املياه الطبيعية

7.3.2 التن�سيق و املراقبة من قبل جمموعة عمل من قطاعات متعددة يتم تكوينها بعد موؤمتر تطويراإ�سرتاتيجيات 

اإدارة املوارد املائية ال�ساملة

7.3.3 مراقبة موارد املياه وحت�سني بيانات اإدارة مواقع ح�ساد املياه الأولية و و�سع خطط و ت�سميم بناء قدرات

7.3.4 ترقية قدرات املوؤ�س�سات: توفري تكنولوجيا املعلومات وتقييم القدرات وخطط رفع القدرات مبا يف ذلك 

مراجعة تكاليف الإنعا�ش والرتتيبات املالية

7.3.5 �رصاء تكنولوجيا املعلومات وم�سجلت البيانات والغطا�سات وقيا�سات الأودية و حمطات الإر�ساد اجلوي و 

نظم حتديد املواقع اجلغرافية و مراكز املعلومات 

1.500.000

7.4  اإحياء احلزام الغابي

7.4.1 م�سح وتقييم احلاجة حلزام غابي

7.4.2 تطوير خطط لتح�سني اإدارة امل�ساتل والغابات

7.4.3  تقليل املمار�سات ال�سارة بالبيئة من خلل رفع الوعي وتطبيق القانون

7.4.4 العمل الفعال لقطاع الإر�ساد الغابي بالإ�سافة اإىل برامج التدريب املطورة بو برامج التمويل الأ�سغر

7.4.5  تبادل فني لتح�سني اإدارة املجتمعات املحلية للغابات

900.000

7.5 بدء التعاون الإ�سرتاتيجي والتن�سيق من اأجل حت�سني املراعي و اإدارة امل�سارات و ذلك بالتعاون مع احلكومة 

و املجتمعات املحلية و الإدارات الأهلية واملجتمع املدين  و الأكادمييني والمم املتحدة – اإجراء درا�سات 

وم�ساورات ومراقبة وتقييم امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سط و رفع الوعي

400.000
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7.6  التعاون الإ�سرتاتيجي و تن�سيق اإ�ستهلك الطاقة بالتعاون مع احلكومة و الأمم املتحدة و املجتمع املدين و 

الأكادمييني – اإجراء درا�سات وم�ساورات –رفع الوعي،  وتقوية املوؤ�س�سات. و ت�سمل الن�سطة التالية:

الطاقة البديلة ، الغاز امل�سال والتمويل ال�سغر للطاقة واملواقد لتقليل اإ�ستهلك الوقود، ودعم امل�رصوعات 

ال�سغرية واملتو�سطة

7.6.1 �رصاء تقنيات بديلة ملاكنات �سنع الطوب

7.6.2  درا�سة وجتربة �سناعة الأ�سمنت

1.000.000

7.7 ن�رص الوعي فيما يتعلق بحماية البيئة و اإكت�ساب اخلربات الإدارية وبثها بني ال�سكان وقادة الإدارة الأهلية 

7.7.1  تنظيم ور�ش عمل و تدريب و تطويرخطط اإدارة البيئة املجتمعية يف كل الوليات

7.7.2  تقوية املوؤ�س�سات لإدارة املوارد الطبيعية

850.000

7.8 دعم املوؤ�س�سات البيئية على امل�ستوى الولئي

7،8.1 بناء قدرات ال�سلطات البيئية ب�سورة عامة و ي�سمل ذلك امل�ساركة و التمثيل والتن�سيق والتخطيط ال�سامل

400.000

7.9 حت�سني حماية البيئة والإندماج الإجتماعي من خلل املنا�رصة ورفع الوعي- عر�ش الأفلم وتطوير 

الدورات التدريبية يف الوليات اخلم�ش

250.000

7.10  اإن�ساء جلنة تهتم بالبيئة احل�رصية وترتبط بهيئة التخطيط العمراين و الدارة املتكاملة ملوارد املياه 

بالإ�سافة اإىل منظمات املجتمع املدين و املوؤ�س�سات احلكومية الأخرى ذات ال�سلة

200.000

19.050.000�إجمايل متطلبات �لدعامة �لثالثة و�لأن�سطة ق�سرية �ملدى

 اإجمايل تكلفة الأن�سطة التاأ�سي�سية و الأن�سطة ق�سرية املدى

 املطلوب حاليًا

177.400.000 دولر اأمريكي 
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لقــد نظــرت الأمم املتحــدة، والبنك الــدويل و�سركاء 

التنمية اأثناء القيام بعملية اللجنة امل�سرتكة لتقييم 

اإحتياجــات دارفور يف خيــارات لتن�سيق ومتويل جهود 

الإنعا�ــص وذلــك اإ�ستنــادا علــى تقييــم الإحتياجــات 

و�سياقهــا وامل�ســاورات الأوليــة مــع النظــراء واأف�ســل 

املمار�ســات واخلــربات العامليــة. هــذا الق�ســم يطــرح 

لأطــر  التوجيهيــة  واملبــادئ  العري�ســة  اخلطــوط 

اإ�سرتاتيجيــة  لتنفيــذ  والتمويــل  املتكامــل  التن�سيــق 

تنمية دارف��ور و لأجل م�ساعــدة املجتمع الدويل على 

تن�سيــق الدعــم ليتوائــم مــع اأولويــات اإ�سرتاتيجيــة 

تنميــة دارفــور وحكومة ال�ســودان ووثيقــة الدوحة 

لل�سالم يف دارفور.

1.	الهيكل	الداري	لإ�سرتاتيجية	تنمية	دارفور-	اإطار	متكامل

دارفور  اإنعا�ش  جهود  متويل  و  تن�سيق  لهياكل  به  املو�سى  التكامل 

اأ�سار اإىل اأهمية وجود هيكل اإداري �سامل جلهود اإعادة الإعمار و 

التنمية ، واإىل اأهمية اإعالء �سيادة الدولة وامل�ساءلة املتبادلة، ف�سال 

عن وجود نهج متما�سك لطرائق التمويل. وتقوم هذه املبادئ على 

املعقدة  الطواري  حالت  جهود  اإنعكا�سات  من  امل�ستفادة  الدرو�ش 

الأخرى )اأنظر الن�ش اأدناه(.. 

الدرو�ص	امل�ستفادة	من	التجارب	الدولية	جلهود	الإنعا�ص

مناطق  املعقدة يف  والتنمية  الإنعا�ش  عمليات  اأ�سفرت جتارب  لقد 

الغربية  وال�سفة  والعراق  وهايتي  واأفغان�ستان  نيا�ش  ات�سيه  مثل 

بعني  توؤخذ  اأن  يجب  التي  الهامة  الدرو�ش  بع�ش  وقطاع غزة، عن 

املتاحة  اخليارات  يف  بالنظر  املعنية  الأطراف  قيام  عند  الإعتبار 

جتميع  وميكن  دارفور.  يف  التنمية  و  الإعمار  اإعادة  جهود  لتنظيم 

الدرو�ش والتحديات الرئي�سية حتت خم�سة عناوين:

 اآليــــــة التمـــويل 
وهيكل اإدارة ا�صــرتاتيجية تنمية دارفور

Photo by Albert González Farran/UNAMID
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التما�سك:

معظم  عند  التحديات  اأكرب  هي  والت�سرذم  والإزدواجية  التداخل 

واإىل  املوارد  تبديد  اإىل  توؤدي  اأن  وميكن  والتنمية  الإنعا�ش  جهود 

القيادة  توفري  ال�سلطات  على  ت�سعب  اأنها  كما  متدنية.  مردودات 

- وهو متطلب م�سبق للتما�سك واإ�ستدامة الإ�ستثمارات اإىل ما بعد 

اجلهود  توحيد  اإىل  والدافع  اجلاد  الإلتزام  اإن  الأولية.  مراحلها 

خلف اإ�سرتاتيجية الدولة و�سمن اإطار عمل اإدارة قوية اأمر �سروري 

جلعل كل هياكل التن�سيق ذات م�سداقية وفعالة. ففي بلدان اأخرى، 

�ساعدت اإتفاقيات امل�ساءلة املتبادلة يف اأن يفتح املانحون وال�سركاء 

ح�سابات م�سرتكة. 

اإدارة	التوقعات:

اجلمهور  لدى  التوقعات  ن�سبة  ترفع  املانحني  موؤمترات  من  الكثري 

والتي ل يتم الوفاء بها  يف كثري من الأحيان؛ اإن التعهدات املالية غري 

الواقعية جتعل الأهداف املحددة غري قابلة للتحقيق، اأو على الأقل 

بال�سرعة املطلوبة. وهذا ما يت�سبب يف خلق عدم الر�سا عن اأدوات 

التمويل املعمول بها. اإن الإتفاق على موؤ�سرات قليلة وحمددة عالية 

املجتمع  اإ�ستدراج  على  ت�ساعد  اأن  ميكن  للنجاح  وواقعية  امل�ستوى 

اجلماهري  لدى  املنا�سب  التوقعات  م�ستوى  حتديد  وعلى  الدويل، 

باملرونة يف  الإهتمام  اإن  ب�سكل عملى.  التمويل  على  الرتكيز  وعلى 

توظيف  على  ت�ساعد  اأنها  حيث  اأي�سا،  مهم  اأمر  التمويل  ترتيبات 

الأموال يف اأن�سطة الإنعا�ش املبكر ب�سرعة و�سال�سة.

حتديد	الأولويات:	

ونظرا ل�سيق وقت اجلداول الزمنية لالإنعا�ش والتنمية، فاإن تقييم 

و�سع ما بعد الأزمة مييل اإىل الرتكيزعلى الإحتياجات ولي�ش على 

كانت  التي  والوحيدة   - الرئي�سية  اخلطوة  اإن  العملية.  الإجنازات 

اأولويات  حتديد  م�ساألة  هي   – الدول  من  الكثري  جتارب  تنق�ش 

يف  والأخذ  اإحلاحًا،  اأكرث  ايهما  اأ�سا�ش  على  املقدرة  الإحتياجات 

الإعتبار اأي�سًا باأيهما ممكن واأيهما غري ممكن التنفيذ، مع �سرورة 

على  املفرو�سة  الفيود  و  املمنوحة  الإمكانيات  حجم  اإىل  النظر 

يكون  و�سيا�سية، حيث  �سعبة  عملية  الأولويات  اإن حتديد  التمويل. 

اأجندته  الفاعلة  الدولية  الأطراف  اأو  املحلية  ال�سلطات  من  لكل 

اإعالء  هو  العملية  هذه  يف  احلا�سم  والعن�سر  اخلا�سة،  واأولوياته 

�سيادة وقيادة الدولة، يف ظل امل�ساركة مب�ستوى عال.

الو�سوح: 
من املهم التاكيد على اأن اجلميع متفقون على اأهمية توفر القدرات 

ترتيبات  اأ�ساليب  وت�سميم  الأدوار  تخ�سي�ش  قبل  املوؤ�س�سية 

التمويل. ويف حني اأن هناك العديد من الدرو�ش عن جتارب البلدان 

الن�سبية  املزايا  الإتفاق على  هو  امل�سائل  اأهم  اأحد  اأن  اإل  الأخرى، 

املحلية لل�سركاء؛ والتي يتثنى من خاللها بعد ذلك ت�سميم ترتيبات 

التمويل والتن�سيق العام لها.

معاجلة	التعقيدات:

حيث  من  الأزمات  بعد  ملا  حاليًا  القائمة  احلالت  على  بالإطالع 

اإت�سح باأن النموذج ثنائي نافذة  الوظائف واآليات متويل الإنعا�ش، 

النموذج  عن  الأزمة  بعد  ما  لإحتياجات  اأو�سع  مردود  له  التمويل 

من  الكثري  من  املوروثة  الأ�سا�سية  والتوترات  التعقيدات  الأحادي. 

حالت ما بعد اإنتهاء ال�سراع حتتاج اإىل معاجلة: 

وعمليات  الدولة  موؤ�س�سات  تعزيز  حتديات  مواجهة  كيفية  )اأ( 

احلكم واملجتمع املدين على املدى الطويل يف حني يتحتم يف 

ذات الوقت 

من  الأجل  ق�سرية  الأ�سا�سية  بالإحتياجات  الوفاء  مواجهة  )ب( 

اخلدمات العامة وتلبية تطلعات املواطنني بتح�سني م�ستويات 

حياتهم اليومية. لذا فاإن قيام �سندوقني منف�سلني ومرتبطني 

املرونة  من  مزيدًا  �سيوفر  م�سرتك  اإداري  هيكل  خالل  من 

والتما�سك.

حول  املعقدة  التحديات  لكل  �سامال  عر�سا  الق�سايا  هذه  متثل  ل 

ب�سكل  التفكري  على  ت�ساعد  ذلك،  مع  اأنها  اإل  الإنعا�ش،  جهود 

اأف�سل عن منهج فعال لدارفور وعلى وجه اخل�سو�ش، احلاجة اإىل 

ترتيبات اإدارية قوية رفيعة امل�ستوى تعمل على تكامل جهود العديد 

من الأطراف الفاعلة وتوفري روؤية وا�سحة عن الأولويات والنتائج.

دارفور  باإن�ساء »جمل�ش  التو�سية  قد متت  فاإنه  تقدم  ما  على  بناء 

لتن�سيق برامج الإنعا�ش و اإعادة الإعمار و التنمية« يعرف فبما بعد 

باإ�سم جمل�ش تن�سيق دارفور )DCB(«. و�سيكون هذا املجل�ش مبثابة 

ممثل  رئا�ستها  يف  ي�سارك  التي  العليا  ال�سيا�سية  الرقابية  الهيئة 

على م�ستوى عال من حكومة ال�سودان، ال�سلطة الإقليمية لدارفور، 

بال�سودان.  القطري  املتحدة  الأمم  فريق  عن  ممثل  و  قطر  دولة 
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جمل�ش  اأع�ساء  �سيتاألف  املقرتحة،   الرئا�سية  للمقاعد  وبالإ�سافة 

امل�سلحة.  واأ�سحاب  املانحني  من  متوازن  اأي�سًا من متثيل  الإدارة 

األ يتجاوز عدد اأع�ساء جمل�ش الإدارة عن  األأحوال يجب  و يف كل 

اإتخاذ القرار النهائي ب�ساأن تكوين املجل�ش  ثمانية ع�سوًا. و �سيتم 

بوا�سطة حكومة ال�سودان و ال�سلطة الإقليمية لدارفور و دولة قطر 

بالت�ساور مع �سركائهم.

عملية  مكونات  خمتلف  لتن�سيق  تفوي�ش  على  املجل�ش  و�سيح�سل 

بني  التوفيق  على  احلفاظ  هو:  منها  الغر�ش  والتي  الإنعا�ش. 

اأن�سطة اإ�سرتاتيجية تنمية دارفور املمولة و اأولويات املنطقة عموما 

قنوات  ودمج  دارفور،  تنمية  اإ�سرتاتيجية  تنفيذ  على  والإ�سراف 

التمويل املختلفة، وبالتايل �سمان الت�ساق والتمكن من حل الق�سايا 

و�سمان  تقدمها،  على  توؤثر  التي  الختناقات  اأو  ال�سرتاتيجية 

التمويل  قنوات  بني  التقارير  وتبادل  والرقابة  التخطيط  متا�سك 

املختلفة. خ�سو�سًا واأنها �سوف تعمل على التاأكيد باأن قنوات التمويل 

وال�سريع  احلر  والتبادل  التعاون  ي�سهل  واأنه  جيد  ب�سكل  متنا�سقة 

للمعلومات بني هذه القنوات ب�سكل جيد، وكما هو مطلوب. و�سوف 

تنمية  لإ�سرتاتيجية  الإ�سرتاتيجي  التوجه  حتديد  م�سوؤولية  تتحمل 

دارفور من خالل ال�سلطة رفيعة امل�ستوى املمنوحة لها وقدرتها على 

وخطط  اأهداف  بتحديد  املجل�ش  و�سيقوم  املعلومات.  اإىل  الو�سول 

العمل ال�ساملة لإ�سرتاتيجية تنمية دارفور، و�سمان التوزيع املتوازن 

بناًء على الأولويات والتوزيع اجلغرايف يف دارفور والق�سايا امل�سرتكة 

بني عدة قطاعات. لتتما�سى مع اإ�سرتاتيجية تنمية دارفور ومتابعة 

دارفور،  يف  لل�سالم  الدوحة  وثيقة  �سعيد  على  ال�سيا�سي  التقدم 

يف  املحرز  التقدم  عن  املعلومات  منتظم  ب�سكل  املجل�ش  و�سيتبادل 

لل�سالم  الدوحة  وثيقة  تنفيذ  الإ�سرتاتيجية مع جلنة متابعة  تنفيذ 

.(IFC( يف دارفور الدولية

مواقع  اأو يف  �سنوي يف اخلرطوم،  ن�سف  ب�سكل  املجل�ش  و�سيجتمع 

اأخرى ح�سب ال�سرورة. و�ستقوم اأمانة املجل�ش بتعمم جداول الأعمال 

يف  مبا  الأ�سا�سية،  باملعلومات  اخلا�سة  امل�ستندات  وكذلك  م�سبقا، 

و�سيعمل  املو�سوعات.  اأوراق  اأو  املنتظمة  املرحلية  التحديثات  ذلك 

املجل�ش على اإعداد الرتتيبات لتخطيط وتقييم الإ�ستثمارات واآثارها 

فاإنها  دارفور  تنمية  اإ�سرتاتيجية  على  “الو�سي”  وبو�سفها  اأي�سًا. 

�ستعمل اأي�سا على ان تظل اإ�سرتاتيجية دارفور متجددة ب�سكل دائم، 

و�سيكون لها �سلطة اإجراء التحديثات الالزمة، كلما تطلب ذلك.

2.	اآلية	التمويل

تن�ش املادة 32 من وثيقة الدوحة لل�سالم يف دارفورعلى اأنه: “نظرًا 

اإىل اأن املوارد املالية واخلربة املطلوبة تتجاوز قدرة ال�سودان، تطلب 

هذه  يف  والكاملة  العاجلة  امل�ساركة  الدويل  املجتمع  من  الأطراف 

املبادرة وامل�ساعدة على توفري املوارد واخلربة الالزمة والإ�سهام يف 

اإن�ساء �سندوق  الغاية، عن طريق  لهذه  املحددة  الإحتياجات  تلبية 

ين�سئها  التي  الإ�سرافية  اجلهة  وتقوم  املانحني.  متعدد  اإئتمان 

املانحون وحكومة ال�سودن بتحديد الإجراءات الت�سغيلية لل�سندوق. 

وحتدد الإجراءات الت�سغيلية لل�سندوق من قبل هيئة الإ�سراف التي 

�ستن�ساأ من قبل اجلهات املانحة وحكومة ال�سودان”.

دارفور، وحتليالت  لل�سالم يف  الدوحة  وثيقة  32 من  للمادة  ووفقا 

احلالة يف دارفور والدرو�ش امل�ستفادة من عمليات الإنعا�ش الأخرى، 

اجليد   التن�سيق  بني  يجمع  مايل  هيكل  باإن�ساء  التو�سية  متت  فقد 

مل�سادر التمويل املختلفة باملرونة التي يتطلبها ال�سركاء للم�ساهمة 

يف اجلهود امل�سرتكة. ويتيح الهيكل العام اأربع قنوات متميزة لتوجيه 

خمتلف م�سادر التمويل وي�سمن هذا يف تفوي�ش التن�سيق املمنوح 

ملجل�ش تن�سيق دارفور:

مع  املانحة  للجهات  بالن�سبة  النوافذ،  الثنائي  التمويل  تن�سيق   .1

تف�سيل هذه الطريقة

و�سندوق  للدولة  العامة  امليزانية  خالل  من  احلكومي  التمويل   .2

(DRDF) اإعادة اإعمار وتنمية دارفور

الأعلى  املجل�ش  مع  بالتن�سيق  اخلا�سة،  الإ�ستثمارات  متويل   .3

لالإ�ستثمار يف ال�سودان

ثالثة  اأو  �سندوقني  من  نافذة  على  يقوم  دارفور”،  “�سندوق   .4

الأمم  بوا�سطة  ت�سكيلها  املانحني مت  متعددة  اإئتمانية  �سناديق 

وثيقة  من   32 للمادة  وفقا  وودز  بريتون  وموؤ�س�سات  املتحدة 

الدوحة لل�سالم يف دارفور.

م�سادر	التمويل	الثنائية:

بناء على قواعدها ولوائحها، قد يختار ال�سركاء دعم اإ�سرتاتيجية 

تنمية دارفور باإبرام اإتفاقات م�ساهمة مبا�سرة مع حكومة ال�سودان 

عليهم  فاأن  اخل�سو�ش،  هذا  ويف  املحددين.  التنفيذ  �سركاء  اأو 
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و  بالإرتباط  الإلتزام  على  الإتفاق 

العامة  بالأحكام  والإ�سرت�ساد 

وبهيكل تن�سيق اإ�سرتاتيجية تنمية 

بني  التن�سيق  و�سمان  دارفور، 

ل�سندوق  املختلفة  القنوات 

تن�سيق دارفور.

اخلا�ش:  ال�ستثمار  م�سادر 

املقام  يف  املنطقة  من  وتاأتي 

اإ�ستثمارات القطاع  اإن  الأول، 

للغاية  �سرورية  اخلا�ش 

يف  الإ�ستثمار  دارفور.  لإنعا�ش 

دعم القيمة امل�سافة للمحا�سيل 

املثال،  �سبيل  على  الزراعية، 

عمل  فر�ش  خلق  يدعم  اأن  ميكن 

العائدات،  وتوليد  الدخل  وزيادة 

الإ�ستثمار  على  الطلب  بخلق  وكذلك 

العام يف الطرق الفرعية، وتنظيم ال�سوق 

املتكامل  العمل  اإطار  ال�سادرات.  وت�سجيع 

الالزمة  امل�ساحة  توفري  اإىل  يهدف  املقرتح 

التداول يف  و  للحوار  واخلا�ش  العام  القطاعني  بني 

اأولويات الإ�ستثمار، و�سل�سلة دوران القيمة امل�سافة وخلق 

املمكن  من  والتمويل.  اجلدوى  درا�سات  واإجراء  العمل،  فر�ش 

احلايل  الأ�سا�سي  النظام  على  بالإ�ستناد  الرتتيبات  هذه  عمل 

للرتخي�ش والإ�ستثمار وحتت م�سوؤولية املجل�ش الأعلى لالإ�ستثمار يف 

ال�سودان ودمج ذلك يف �سندوق تن�سيق دارفور.

م�سدر التمويل احلكومي: �سندوق اإعادة الإعمار )�سمن اأمور اأخرى 

مثل: اإلتزام حكومة ال�سودان اإىل �سندوق تنمية دارفور ح�سب املادة 

21، واملخ�س�ســـات املحددة ل�سناديق التمويل الأ�سغر والإيرادات، 

واخلدمات الأ�سا�سية خارج نطاق الـ FFAMC كما ورد يف املواد 19 و 

20 و 50 و 54 من وثيقة الدوحة لل�سالم يف ارفور، وكذلك املخ�س�سات 

املحـــددة لل�سناديق اخلا�سة ف�ساًل عن برنامـــج النه�سة الزراعية 

ومـــا اإىل ذلـــك( واملخ�س�ســـات القطاعية / الولئية مـــن امليزانية 

العامـــــة للدولــــــــــــــة للم�ساريع التـــي تقع �سمن اإطـــار اإ�سرتاتيجية 

تنميـــة دارفور، على اأن تدمج يف اآلية التن�سيق العام ل�سمان التعرف 

على 

هـــــــــــذه 

الإ�ستثمـــارات واأخذها 

يف الإعتبـــار اأبـــان اإتخـــاذ قـــرارات التخ�سي�ـــش للقنـــوات الثالث 

الأخرى.

�سندوق دارفور:

هذا ال�سندوق املقرتح �سيعمل على الإ�ستفادة من اخلربات التقنية  

املقدمة بوا�سطة املنظمات الدولية واملوؤ�س�سات املالية، مثل وكالت 

الأمم املتحدة والبنك الدويل والبنك الأفريقي للتنمية. عند ت�سميم 

هذا ال�سندوق مت الخذ يف الإعتبار التجارب الأخرى جلهود اإعادة 

اإ�ستخدمت يف  التي  الآليات  اإ�ستعرا�ش  اأتاح  وقد  الكربى.  الإعمار 

هايتي والعراق واإندوني�سيا وجنوب ال�سودان يف ت�سكيل تلك الدرو�ش 

Photo by Albert González Farran/UNAMID
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على النحو املبني يف اجلدول التايل.

لنوافذ  املختلفة  النماذج  ا�ستعرا�ش   .1

املجموعة  بوا�سطة  قدم  التمويل 

يف  عقدت  التي  التقنية  التح�سريية 

الدوحة يف 21 مار�ش 2013.

ال�سابقة،  التجارب  اإىل  اإ�ستنادا 

�سندوق  تكوين  يتم  اأن  يو�سي 

الثنائية  النوافذ  منط  دارفورعلى 

اأو الثالثية. وقد مت اإختبار النموذج 

قبل  من  بنجاح  وتنفيذه  ال�سابق 

املالية  واملوؤ�س�سات  املتحدة  الأمم 

لأزمات  اأخرى  �سياقات  يف  الدولية 

من  واإ�ستفادت  ال�سراعات  بعد  ما 

ر�ساء  وم�ستوى  الإيجابية  التقييمات 

املانحني، خا�سة وهو يوفر، اأعلى م�ستوى 

الإئتمانية  امل�ساءلة  حيث  من  الو�سوح  من 

الإنعا�ش  ملحفظة  معني  �سياق  يف  الرباجمية 

املرونة  يتيح  كما  مبكر.  وقت  يف  الإعمار  واإعادة 

اأ�سا�ش  على  الأداء  خيار  ويوفر  املطلوبة  الت�سغيلية 

احلوافز  خلق  وبالتايل  املختلفة،  النوافذ  خم�س�سات 

الإيجابية. وعموما، فاإن النموذج ثنائي النافذة يتمتع باإمكانات 

كبرية لتحقيق اأعلى م�ستوى من القيمة مقابل املال من بني اخليارات 

الأربعة التي مت اإ�ستعرا�سها.

يعمل  �سوف  ال�سندوق  فاإن  النافذة،  ثنائي  النموذج  اإىل  واإ�ستنادا 

دعم  وفعالية  متا�سك  لتعزيز  للم�ساءلة  وخا�سعة  �سفافة  كاآلية 

ال�سركاء الدولني لتنفيذ تو�سيات وثيقة الدوحة لل�سالم يف دارفور، 

وبالتن�سيق الوثيق مع ال�سلطة الإقليمية لدارفور وحكومة ال�سودان. 

املالية  الإلتزامات  وال�سركاء لرتجمة  للحكومة  و�سيلة  توفر  و�سوف 

التي قطعها املجتمع الدويل اإىل نتائج اإمنائية ملمو�سة.

يهدف ال�سندوق اإىل زيادة الكفاءة وال�سفافية وتلم�ش الآثار املرتتبة 

من اإ�ستثمارات املانحني على اإ�سرتاتيجية تنمية دارفور عن طريق: 

و  توفرياملعلومات  و  التحويالت  تكلفة  وتقلي�ش  التن�سيق،  تطوير 

تكاليف التحرك واإدارة املخاطر املرتتبة بعد الأزمة، والتوفيق بني 

وال�سودان. وهذا  البلدان  تلك  ال�سراكة بني  التي تقف وراء  املوارد 

الروؤية  توفري  وعلى  التمويل  وتوحيد  زيادة  على  �سيعمل  الرتتيب 

ال�سيا�سية، وي�سفي ال�سرعية على عملية ال�سالم ب�سكل عام.

�سيقوم ال�سندوق باإ�ستخدام هيكل لالإدارة العامة م�سابه لتلك التي 

اإ�ستخدمت بنجاح مع �سياقات ما بعد الأزمة العراقية والإندوني�سية. 

تدار  خمتلفة  موا�سيع  ذات  منف�سلة  اإطارات  و�سع  هذا  ويتطلب 

املتحدة  الأمم  بوا�سطة  احلالة  هذه  ويف  خمتلفة،  هيئات  بوا�سطة 

يتيح  الرتتيب  هذا  الأفريقي.  التنمية  ومبنك  الدويل  والبنك 

حمددة،  نوافذ  عرب  م�ساهماتها  لإيداع  اخليار  املانحة  لالأطراف 

طبقًا لأهدافها وعلى اأداء كل نافذة. ومن املمكن اأي�سا اأن يتم  تبنى 

مثل هذا القرار بوا�سطة اللجنة التنفيذية ل�سندوق دارفور. نظام 

والتخ�سي�ش  التكامل  عملية  �سي�سمن  والثالثية  الثنائية  النوافذ 

الن�سبية  املزايا  من  والإ�ستفادة  دارفور،  تنمية  اإ�سرتاتيجية  يف 

ومن  الوقت،  ذات  يف  اأعاله.  املذكورة  املوؤ�س�سات  بني  املختلفة 

اإعادة  اآلية التن�سيق اخلفيفة ل�سندوق تنمية دارفور، ميكن  خالل 

تخ�سي�سالأموال املنا�سبة بني النوافذ على اأ�سا�ش معايري الكفاءة 

والأداء، ووفقا مل�سدر التمويل. هذه الآلية لديها القدرة على توفري 

لالأن�سطة  املتوازن  التنفيذ  ا�ستمرارية  ل�سمان  الفعالة  الو�سيلة 

املحددة  من قبل ا�سرتاتيجية تنمية دارفور.

3.	�سندوق	درفور	الإئتماين:	التفا�سيل	واإجراءات	الإن�ساء

دارفور،  �سندوق  ترتيبات  التف�سيل  من  مبزيد  يحدد  الق�سم  هذا 

الأن�سطة  لبدء  ال�سندوق،  اإن�ساء  كيفية  اخل�سو�ش،  وجه  وعلى 

دارفور  �سندوق  �سيكون  والتي  الدوحة  موؤمتر  �ستلي  التي  العاجلة 

دارفور.  متويل  ولإطر  املتكامل  للتن�سيق  فيها  اأ�سا�سيا  عن�سرا 

بلدان  يف  املماثلة  الرتتيبات  على  ال�سندوق  هذا  مقرتح  وي�ستند 

اأخرى، حيث عمد مديري ال�سناديق الإئتمانية على اإن�ساء واإدارة 

اإطار م�سرتك لالإدارة. ومن خالل  الإئتمانية يف  نوافذ ال�سناديق 

املمار�سة العملية، فاإن هذه النوافذ هي املعنية بال�سناديق متعددة 

املانحني واحل�سابات )ال�سناديق الإئتمانية متعددة املانحني(. اإن 

الوارد من م�سادر  التمويل  اأن  �سيعمل عى �سمان  الإداري  الهيكل 

خمتلفة �سيحظى بتن�سيق متما�سك، و�سيم الإ�سراف عليها  بوا�سطة 

هيئة متخذي قرارت �سندوق دارفور الإئتماين.
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3.1.	اإن�ساء	�سندوق	دارفور

النوافذ  لإن�ساء  اإجراءات  الدويل  والبنك  املتحدة  الأمم  �ستتبع 

لتنفيذ  املا�سة  للحاجة  ونظرا  ال�سلة.  ذات  بها  اخلا�سة  التمويلية 

التاأ�سي�سية ال�سريعة  وق�سرية الأجل، التدابري الإ�سافية  الأن�سطة 

التي من �ساأنها ت�سريع البدء ميكن ت�سمينها خالل مراحل التفكري 

والت�سميم.

اخلطوات	الرئي�سية	لإن�ساء	ال�سندوق

الروؤية  اإىل  اإ�ستنادا  ال�سندوق:  لربنامج  اإطار  اأوًل:اإعداد 

الإ�سرتاتيجية املتفق عليها بني الأطراف املعنية الرئي�سية )ال�سلطة 

الإقليمية لدارفور / حكومة ال�سودان واملانحني الرئي�سيني واملن�سق 

املقيم نيابة عن الأمم املتحدة(، مت و�سع مظلة ال�سروط املرجعية  

تن�سيق  و  واملبادئ،  والغر�ش  الأهداف  هذا:  وحدد  لل�سندوق. 

الأدوار و وظائف �سندوق دارفور، واأدوار و وظائف وكالء الدارة / 

اأمناء كل نافذة، واملناطق التي �ستغطيها كل نافذة. و�ستكون امليزة 

التمويل  اإطاري  بني  العمل  تق�سيم  هي  لالإخت�سا�سات  الرئي�سية 

الن�سبية  املزايا  اأ�سا�ش  على  القائم  النوافذ  الثالثي  اأو  الثنائي 

واملوؤ�س�سات  املتحدة  الأمم  كمنظومة  املختلفة،  الإدارية  للكيانات 

فاإن  الطرفني،  بني  قائم  مبدئي  اإتفاق  على  وبناء  الدولية  املالية 

اإثنني  بني  فيه  البت  اإىل �سرورة  يحتاج  النوافذ  العمل بني  تق�سيم 

اأو ثالثة من الكيانات وبني ال�سلطات ال�سودانية. ال�سروط املرجعية 

اأي�سا تعرب عن اإ�سرتاتيجية متويل وا�سعة واإنتقالية، حتدد املوارد 

املختلفة التي من املتوقع اأن ت�ساهم بها اجلهات املانحة لدعم تنفيذ 

�سندوق دارفور. و�سوف يتم حتديث اإ�سرتاتيجية التمويل امل�سرتكة 

لتمويل ال�سندوق ب�سكل متكرر بناء على التداول.

اإىل  وبالرجوع  الإئتماين  ال�سندوق  و مرجعية  بنود  ثانيا: تطوير 

املقرتحة  الإئتماين  وال�سندوق  املتحدة/  الأمم  تفاهم  مذكرة 

التمويل  اإ�سرتاتيجية  اإىل  واإ�ستنادا  الدويل(  )البنك  بوا�سطة 

ال�سندوق  لل�سندوق ومكتب  الرئي�سيني  ال�سركاء  املتفق عليها بني 

الإدارة  �ستقوم  الدويل،  والبنك  املانحني  متعدد  الإئتماين 

باإ�سدارم�سودة اإخت�سا�سات النافذة ومذكرة تفاهم الأمم املتحدة 

 (TFP( لنافذة ال�سندوق الإئتماين واإقرتاح ال�سندوق الإئتماين

لنافذة البنك الدويل، والتي �ستبني الأولويات الرباجمية، وهياكل 

احلكم، وترتيبات التنفيذ، وما اإىل ذلك، ملراجعتها واملوافقة عليها 

من قبل كل اإدارة من اإدارة الكيانات. اأما بالن�سبة للبنك الدويل، 

واإطار ال�سندوق الإئتماين متعدد املانحني فيتتطلب املرجع موافقة 

ونظرًا  املجل�ش،  م�ستوى  على  الدويل  للبنك  التنفيذية  الإدارة 

لل�سياق الدارفوري العايل الو�سوح فاإن نافذة الأمم املتحدة تتطلب 

بني  عليه  الإتفاق  مت  الذي  النوع  ذلك  من  تفاهم،  مذكرة  اإبرام 

 50- الـ  جمموعة  يف  املانحة  والأطراف  املتحدة  الأمم  منظمات 

تديرها  والتي  حاليًا،  اجلارية  املانحني  متعدد  اإئتماين  �سندوق 

الأمم املتحدة. اإن منظمات الأمم املتحدة التي من املتوقع اأن تقدم 

خدمات حتت نافذة الأمم املتحدة، �سوف تربم مذكرات تفاهم مع 

مكتب ال�سندوق الإئتماين والوكيل الإداري. وبالتوقيع على مذكرة 

التفاهم �ستكون نافذة الأمم املتحدة قد اأفتتحت ر�سميًا.

ثالثا: اإمتام اإبرام الإتفاقيات الإدارية مع اجلهات املانحة: بالن�سبة 

مع  الإدارية  املوحدة  التفاقية  اإبرام  �سيتم  املتحدة،  الأمم  لنافذة 

كل جهة مانحة ترغب يف امل�ساهمة عرب نافذة الأمم املتحدة. مع 

اإمتام  اإبرام الإتفاقية الأوىل، �ست�سبح نافذة الأمم املتحدة عاملة 

الربامج  بعر�ش  املتحدة  الأمم  لنافذة  التوجيهية  اللجنة  و�ستقوم 

البنك  لنافذة  امل�ساركة.  للمنظمات  املوارد  وتخ�سي�ش  املقرتحة 

مانحة  جهة  كل  مع  الإدارة  اإتفاقية  بتوقيع  البنك  �سيقوم  الدويل، 

و�سيطلب ال�سداد عن طريق )Call of Funds(. الإتفاقية املوقعة 

والإلتزام  املتربعني  وكذلك حقوق  البنك،  م�سوؤوليات  و  دور  حتدد 

يقدم  الإ�ستئماين  ال�سندوق  من  جزء  اأو  كل  اأن  حيث  بالتمويل. 

التمويل اإىل اأو ل�سالح م�ستلم خارجي، هناك اأي�سا اإتفاقية املنحة 

بني البنك و بني كل م�ستفيد منها، هذه الإتفاقيات القانونية حتدد 

الأغرا�ش والأن�سطة التي ميكن اأن ت�ستخدم فيها اأموال ال�سندوق 

الإئتماين، وحقوق واإلتزامات الأطراف يف تلك الإتفاقيات.

3.2.	بدء	�سريع	بتدابريعالية

العديد من ترتيبات ال�سناديق الإئتمانية التي اأن�سئت مع قرب حلول 

عقد موؤمترات املانحني البارزة �ستواجهة فورًا بال�سغوطات و من ثم 

عليها اأن تثبت باأنها “ن�سطة”. اإن جناح �سندوق دارفور يعتمد على 

والبنك  املتحدة  الأمم  نوافذ  نافذة من  كل  بها  تبداأ  التي  ال�سرعة 

الدويل والبدء يف ت�سليم، وخ�سو�سا بالن�سبة لالأن�سطة التاأ�سي�سية 

و ال�سريعة املبينة يف الق�سم الثالث. وحتقيقا لهذه الغاية، اإبتكرت 

ب�سكل  تعمل  التمويل  قناة  جعل  �سانها  من  تدابري  املوؤ�س�ستني  كلتا 

اأ�سرع اأمرًا ممكنًا.

جاهزة  تكون  و�سوف  املتحدة،  الأمم  نافذة  اإن�ساء  الآن  مت  لقد 

لإ�ستقبال التربعات طبقًا للتعهدات التي تقطع يف موؤمتر املانحني 
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العام  الرباجمي  النطاق  حتديد  �سيتم  اأبريل.  يف  لدارفور  الدويل 

متعدد  الئتماين  لل�سندوق  املرجعية   ال�سروط  �سمن  للنافذة 

واملوافقة  اكمالها  يتم  �سوف  والتي  املتحدة،  الأمم  لإطار  املانحني 

اخلطوط  املرجعية  ال�سروط  و�ستبني  املوؤمتر.  انعقاد  قبل  عليها 

وا�ساليب  التنفيذ  وترتيبات  والأن�سطة  والنطاق  للغايات  العري�سة 

حتقيق  اأجل  من  والتقييم،  الر�سد  ذلك  يف  مبا  الربامج،  تنفيذ 

النتائج املخطط لها. �سوف حتتوي ال�سروط املرجعية على العنا�سر 

القيا�سية التي اتفقت عليها جمموعة الأمم املتحدة الإمنائية1 )على 

�سبيل املثال و�سف الرتتيبات الإدارية ، والر�سد والتقييم، ومراجعة 

وما  والت�سالت،  امل�سرتكة  والروؤية  التقارير،  واإعداد  احل�سابات، 

اإىل ذلك(.

�ساأنها �سمان  من  التي  اخليارات  اإحدى  الدويل:  البنك  نافذة 

املتعدد  الإئتماين  لل�سندوق  لل�سماح  لالأموال  ال�سريع  التو�سيل 

املانحني الذي يديره البنك الدويل، بتو�سيع نطاق برنامج التمويل 

اإىل دارفور. وبالنظر اإىل اأن الرتتيبات الإدارية لأن�سطة الربنامج 

بالفعل يف مكان ميكن ت�سريع وقت البدء، والتي غالبًا ما تكون مع 

اأن�سطة البنك الدويل اأطول مما هو عليه مقارنة مع اأن�سطة الأمم 

املتحدة. ويقدم البنك بديال لل�سناديق الإئتمانية من خالل توليد 

البدء،   خالل  من  يتاأتى  اخلارج  من  اخلارج .التمويل  من  التمويل 

ميكن لتوليد التمويل من اخلارج تقدمي بع�ش الدعم املبكر وال�سريع 

ملخرجات حمددة. توليد التمويل من اخلارج هو اأداة مب�سطة لتلقي 

يف  املبلغ  يكون  البنك.  عمل  برنامج  لدعم  اخلارجية  امل�ساهمات 

العادة اأقل من 1000000 دولر اأمريكي، وهو احلد الأدنى لإن�ساء 

ال�سندوق الإئتماين. و التمويل من اخلارج هو ال�سك املوحد الذي 

ميكن اإ�ستخدامه  للم�ساعدة يف دعم ن�ساط واحد للبنك اأو خمرجاته 

)كما هو حمدد �سمن بنود اإجراءات البنك( على مدى فرتة زمنية 

اأولية ل تتجاوز 24 �سهر بحد اأق�سى. ولي�ش للتمويل من اخلارج اأي 

ر�سوم اإدارية اأو ر�سوم مبدئية. ولها معيار قانوين ثابت، ول تقدم 

اأو  براجمية  جوانب  تت�سمن  ول  املانحة،  اجلهة  اإىل  مالية  تقارير 

ي�ستخدم مقايي�ش مب�سطة لقيا�ش التقدم اأو تقارير الإنتهاء. وتطبق 

عليه نف�ش قوانني وقواعد البنك يف امل�سرتوات والنفقات التي  تطبق 

على ال�سركات املوؤهلة مبوجب ميزانية البنك.

بالإ�سافة اإىل ما �سبق، ما يلي ترتيبات التمويل القائمة واجلاهزة 

دارفور  تنمية  اإ�سرتاتيجية  اأن�سطة  اإىل  املوارد  لتوجيه  لالإ�ستخدام 

ال�ستقرار  و  ال�سالم  دعم  �سندوق  العاجلة:  )الأول(  التاأ�سي�سية 

يف جمتمعات دارفور و�سندوق ال�ستقرار )الذي يحتاج اإىل تنقيح 

الإخت�سا�سات لإ�ستيعاب امل�ساريع اتاأ�سي�سية و ال�سريعة(، )الثاين( 

املتحدة  الأمم  وكالت  )الثالث(  دارفور،  اإعمار  اإعادة  �سندوق 

العاملة حاليا يف دارفور، )الرابع( املنظمات غري احلكومية الدولية 

املوجود يف دارفور.

4.	مراقبة	و�سمان	�سبط	اجلودة

التجربة ال�سعبة التي مرت بها ال�سياقات الأخرى تدل على اأهمية 

اإ�ستدامة  و�سع نظام قوي للتحقق من تنفيذ العمليات، ف�سال عن 

تنفيذ  لنجاح  ملح  �سرط  هو  اجلودة  �سمان  اإن  الإ�ستثمارات. 

الأموال  اإ�ستخدام  ب�ساأن  وللم�ساءلة  دارفور  تنمية  اإ�سرتاتيجية 

واإن�ساء القدرات امل�ستدامة يف املوؤ�س�سات ال�سودانية. لذا فاإن جمل�ش 

تن�سيق دارفور، بدعم من اللجان التوجيهية لكل نافذة، �سوف يعمل 

على تاأكيد �سمان وظيفة �سبط اجلودة ال�ساملة يف دارفور. اإن ذلك 

�سوف يعمل على �سمان تغطية اأولويات اإ�سرتاتيجية دارفور، وتاأكيد 

التقارير  التمويل واملراقبة وتقدمي  التن�سيق بني خمتلف قنوات  اأن 

تتم على اأكمل وجه.

على م�ستوى الإ�ستثمارات، فاإن �سمان �سبط اجلودة هو من م�سوؤولية 

اإن ميزة قنوات �سندوق دارفور للتمويل، يف هذا  �سندوق دارفور. 

ال�سدد، هو اأنه يوفر �سمان �سيط اجلودة املوؤ�س�سية، التي يقوم بها 

جهاز فني معني، والذي يقوم بر�سد ومراقبة التقدم املحرز طبقًا 

خلطط عمل اإ�سرتاتيجية تنمية دارفور املعتمدة، واملوظفون الذين 

وموظفو  الفنية  والأمانات   النوافذ  م�ستويات  من  جزءًا  يعتربون 

ال�سابقة  املراقبة  توفريتقارير  على  اأي�سا  وين�ش  الوكالت،  اإدارة 

املمار�سات  وبو�سع  التنفيذ،  اأثناء  والتقييم  واملراقبة  رجعي  باأثر 

واملبادئ التوجيهية لإدارات الكيانات املختلفة.

يف دارفور، ونظرا للتنفيذ والإ�سراف وحتديات ال�سياق، يو�سي هذا 

الإطار ب�سرورة وجود عامل التحقق امل�ستقل )IVA) واأي�سا اأن ان 

يكون مقيما يف املوقع. لذا فاإن IVA �سوف تقيم مكتبًا لها ليلعب 

دوره يف عملية التنمية.

اجلهات  ثقة  زيادة  اأجل  من  الأول  يف  الوكالت  هذه  عملت  لقد     

املانحة يف الإ�ستفادة الفعالة وعن امل�سوؤولية عن ت�سريف الأموال. 

التقارير  لتقدمي  كاآلية  تعمل  اأن  فاإنها ميكن  اإىل ذلك،  وبالإ�سافة 

وال�سركاء  الإدارية  والكيانات  املانحة،  الوكالت  بني  املفيدة 

احلكوميني. ففي اأفغان�ستان، مت التعاقد مع وكيل اإ�سراف من قبل 

اأجزاء  على  الإ�سراف  على  الدويل  البنك  مل�ساعدة  الدويل  البنك 

من البالد مل تكن من قبل يف متناول موظفي البنك الدويل. ومن 

خالل اإ�ستخدام هواتف GPS  النقالة املزودة بالكامريات، واأدوات 

امل�سح القيا�سية، متكن الوكيل من توفري �سور �ساملة حلالة امل�ساريع 
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الفرعية باملوقع يف جميع اأنحاء البالد على اأ�سا�ش ربع �سنوي. وكان 

 ، لل�سندوق  التوجيهية  اللجنة  اإىل  مبا�سرة  تقاريره  يرفع  الوكيل 

وبالتايل ت�سجيع نهج ال�سفافية وامل�ساركة يف اإدارة املخاطر.

موافقة وكيل الطرف الثالث بال�سروط املرجعية ل�سندوق دارفور. 

التي  املراقبة  معلومات  جمع  الأرجح  على  ال�سروط  تلك  وت�سمل 

تولد حتت قنوات التمويل املختلفة، والتحقق على الفور عن نتائج 

تنفيذ امل�سروع ال�سامل، ور�سد التقدم املحرز جتاه حتقيق اأهداف 

اجلغرايف،  واملوقع  املوا�سيعي  املجال  ح�سب  دارفور  اإ�سرتاتيجية 

ف�سال عن توفري م�ستودع للمعلومات من خالل موؤ�س�سة وطنية. قد 

توفر الـ IVA اأي�سًا البيانات التفاعلية للخرائط اجلغرافية املكانية 

جهود  يف  والتقدم  الو�سول  حرية  امل�سلحة  لأ�سحاب  تتيح  التي 

هذه  لتكلفة  ونظرا  دارفور.  تنمية  لإ�سرتاتيجية  والتنمية  الإنعا�ش 

IVA هي  املف�سلة وامل�سرتكة بني جميع قنوات  الـ  العمليات، فاإن 

التمويل يف دارفور.
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مشاريع 
استراتيجية 

تنمية دارفور 
 ذات األولوية

مشاريع 
استراتيجية 

تنمية دارفور 
 ذات األولوية

مشاريع 
استراتيجية 

تنمية دارفور 
 ذات األولوية

قنوات تمويل 
 ثنائية

مشاريع 
استراتيجية 

تنمية دارفور 
 ذات األولوية

مشاريع 
استراتيجية 

تنمية دارفور 
 ذات األولوية

مشاريع 
استراتيجية 

تنمية دارفور 
 ذات األولوية

قنوات 
اإلستثمارات 

 الخاصة

 صندوق دارفور

 نافذة 
 األمم المتحدة

 نافذة 
 البنك الدولي

 الميزانة العامة للدولة

مخصصات 
 القطاعات

صندوق انعاش 
 وتنمية دارفور

صناديق 
التمويل 
 الخاصة

 مجلس 
 دارفور التنسيقي

التوجيه اإلستراتيجي، 
 التنسيق واإلشراف العام

 األمانة العامة
التنسيق والتسهيل 

 الفني 

جهة تحقيق 
 مستقلة

 قنوات المشاريع 
 التأسيسية العاجلة

 نافذة األمم المتحدة-
صندوق سالم وإستقرار مجتمع -

 دارفور
صندوق دارفور اإلئتماني متعدد -

 المانحين
 وكاالت األمم المتحدة-

 منظمات عالمية غير حكومية -

 نافذة 
بنك التنمية 

 األفريقي

ل�سكرتارية  ميكن  الوكيل،  قدمها  التي  املعلومات  اإىل  ا�ستنادا 

�سندوق دارفور تقدمي معلومات عن ر�سم اخلرائط ل�سمان التغطية 

اجلغرافية والقطاعية لأولويات واأهداف اإ�سرتاتيجية تنمية دارفور 

واإبالغ املداولت التي جتري ب�ساأن اإ�سرتاتييجية تنمية دارفور عن 

مدى ما مت اإجنازه.

5.	متابعة	ما	بعد	املوؤمتر

تن�سيق  و�سندوق  املقرتحة  الرتتيبات  على  والإتفاق  املوؤمتر،  بعد 

املانحة  الأطراف  مع  وامل�ساورات  املداولت  فاإن  دارفوراملقرتح، 

اإن�ساء �سندوق   واحلكومة ميكن اأن مت�سي قدما ب�سكل متوازي مع 

حكومة  فاإن  ال�سندوق،  ولإن�ساء  دارفور.  و�سندوق  دارفور  تن�سيق 

اإدارة )البنك الدويل  ال�سودان واجلهات املانحة املحتملة وكيانات 

على  لالإتفاق  بحاجة  الأفريقي(  التنمية  والبنك  املتحدة  والأمم 

ال�سروط املرجعية لل�سندوق.
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 منوذج �لنافذة �لو�حدة

�سناديق متعددة املانحني قائمة بذاتهاحيث تن�ساأ من منظمة واحدة )اإما الأمم املتحدة اأو املوؤ�س�سات املالية الدولية( تدار / يدار ال�سندوق، 

بال�رصاكة مع منظمات اأخرى لتنفيذ امل�ساريع. )جتارب من هايتي، واأي�ش و جنوب ال�سودان)

 النواحي اليجابية النواحي ال�سلبية التقييم

على �سوء حمفظته املعقدة  للغاية من 

حيث القطاعات والأن�سطة، والتدخلت 

فاإن النموذج الحادي النافذة ينطوي على 

خماطر الختناقات الت�سغيلية، وعدم و�سوح 

امل�سوؤوليات واآخر الأمرتكاليف الإدارة العليا.

اأكرث تكلفة  مع عدم و�سوح امل�سوؤوليات يف 

حالة وجود حمفظة تدخلت معقدة التي 

تتطلب اأكرث من وكالة  للقيادة / ممثل، مع 

عدم كفاية الر�سد واملراقبة.

هيكل اإدارة وا�سح وب�سيط فعال من حيث 

التكلفة يف حالة التدخلت ذات الطبيعة  

والظروف املماثلة )على �سبيل املثال: �سناديق 

البنية التحتية، اأموال املنظمات غري احلكومية 

لبناء القدرات، وما اإىل ذلك(.

�لنموذج �لثنائي و�لثالثي �لنو�فذ

�سندوق اإئتمان متعدد املانحني ين�سا بوا�سطة جهة واحدة مع هيكل ب�سيط للتن�سيق م�سوؤول عن تخ�سي�ش اموال  ال�سندوق اإىل واحد اأو عدة 

نوافذ  متويل، على اأ�سا�ش الأداء والقدرة ال�ستيعابية، امل�سبقة لتق�سيم العمل على اأ�سا�ش املزايا الن�سبية. )جتارب من العراق واإندوني�سيا(

التقييم النواحي ال�سلبية  النواحي اليجابية

ميكن للنموذج ثنائي النافذة ال�ستجابة على 

اأو�سع نطاق لحتياجات ما بعد الأزمة، متيحًا 

التنفيذ ب�سكل كايف للمحافظ املعقدة. وب�سكل 

عام، يتم تقييم القيمة مقابل املال ب�سورة 

اأعلى بالن�سبة لنماذج النوافذ الثنائية ب�سبب 

التدخلت التي تتم ب�سكل اأكرث كفاءة، مما 

اأدى اإىل ارتفاع القيمة ال�سوقية لل�سناديق.

هيكل اداري اأكرث تعقيدًا قليل ، حيث ان 

وظيفة الإطارين تاتي حتت �سلطتهم وادارتهم 

اخلا�سة. وهذا يتطلب جهدا لتن�سيق على 

م�ستوى “ال�سندوق” بني نافذتني من حيث 

التخطيط والر�سد والإبلغ.

املزيد من الو�سوح من حيث امل�ساءلة 

الئتمانية والربناجمية، وخا�سة يف حالة 

قطاع معقد وحافظات امل�ساريع؛ اأقوى 

الرقابة والر�سد، واملرونة اأكرث التنفيذية؛ 

خيار على اأ�سا�ش الأداء املخ�س�سات اإىل 

ويندوز، وخلق حوافز اإيجابية؛ اجلهات 

املانحة لديها خيار للم�ساهمة يف املجالت ذات 

الأولوية املحددة / القطاعات..

�لنموذج �ملتعدد �لنو�فذ

حيث يتم اإن�ساء اأكرث من ثلث نوافذ، كل واحد منها تديره منظمات خمتلفة مثل برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، واليوني�سيف والفاو والبنك 

الدويل وم�رصف التنمية الأفريقي، البنك الإ�سلمي للتنمية، وغريها.

التقييم النواحي ال�سلبية  النواحي اليجابية

هذا النموذج  مل يتم جتريبه حتى الآن  

وبالتايل، ل ين�سح لدارفور.

خماطر عالية ب�سبب اللب�ش وارتفاع تكاليف 

املعاملت املتعلقة بالتخطيط والر�سد 

والإبلغ والتن�سيق ال�سامل.

تقوم كل موؤ�س�سة بادارة �سندوقًا ائتمانيًا 

متبعة نظامها الئتماين اخلا�ش، متيحة 

اأق�سى قدر من املرونة لل�رصكاء للم�ساهمة يف 

موارد  حمفظة م�رصوع معني.

منوذج �لنو�فذ �ملو��سعية

مت اإن�ساء منافذ متويلية خمتلفة تعك�ش الركائز املوا�سيعية الثلث ل�سرتاتيجية تنمية دارفور  

التقييم النواحي ال�سلبية النواحي الإيجابية

نظرا للحاجة اإىل تنفيذ متوازن من الركائز 

الثلث، فمن غري امل�ستح�سن ا�ستخدام هذا 

النموذج.

يحمل خماطر تنفيذ غري متوازن للركائز 

الثلث، ول ي�سمح بتوزيع التدخلت على 

اأ�سا�ش املزايا الن�سبية لوكالت الإدارة. يجعل 

التن�سيق اأكرث �سعوبة.

ميكن اأن تت�سارك النوافذ املوا�سيعية مع 

ركائز ا�سرتاتيجية تنمية دارفور  و / اأو 

مع ان�سطتها لتب�سيط الأهداف والتخطيط 

والر�سد، ف�سل عن التن�سيق العام...


