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موجـــز
يحدد هذا الدليل نهجاً للتخطيط للمجتمع بهدف بناء التوافقات املحلية مل�ساعدة النا�س على تعزيز املوارد الطبيعية،
وبالتايل حت�سني أ�حوالهم املعي�شية.
�إن الغر�ض أ
ال�سا�سي هو خطة العمل التنموية بامل�شاركة ( ،)PAPDوهي عبارة عن جمموعة أ�ن�شطة منظمة ومكررة
والتي ت�ساعد ال�سكان املحليني على حتديد امل�شاكل واملعوقات الرئي�سية مع �إيجاد حلول واقعية ملعاجلتها.
يقدم الدليل تف�سري ًا ل�ست مراحل رئي�سية مطلوبة للو�صول �إىل التوافق ب� أش�ن مبادرات �سبل العي�ش الب�سيطة ذات ال�صلة
على امل�ستوى املحلي� .إن الغر�ض من كل مرحلة مو�ضح مع ا إل�شارة �إىل أ�مثلة افرتا�ضية.
املي�سرين �سوف يتتبعون الت�سل�سل الوارد يف الدليل ،و�سوف يفهمون الغر�ض من كل مرحلة .هذا الهيكل
ومن املتوقع أ�ن ِّ
مفيد للحفاظ على االت�ساق بني عدة مواقع ،و�سوف ي�ساعد على �إعداد التقارير والوثائق من قبل جمموعة التي�سري .ومع
ذلك ،ف�إن املي�سرين واملجتمعات املحلية قد ي�ستطيعون تعديل أ
الن�شطة واجتاه التخطيط حيثما كان ذلك منا�سب َاً.
ُيختتم الدليل ببع�ض املالحظات العامة والتو�صيات لتو�سيع نطاق العملية التخطيطية على امل�ستوى ا إلقليمي.
لقد متت مراجعة هذا املنهج بنا ًء على خمرجات ور�شة عمل عقدت فى مدينة الفا�شر (والية �شمال دارفور) يف الفرتة من
� 10/28إىل  ،2009/11/3وقد ح�ضرها  25م�شاركاً ميثلون ا إلدارات احلكومية وال�شبكات و جلان تنمية القرى يف �شمال
دارفور .لقد َّ
مت اتفاق امل�شاركني على ت�ضمني درا�سة حالة «�سد ح�صاد مياه أ�بو دقي�س» يف هذا املر�شد.
�إن هذا املنهج يهدف لدعم م�شروع تخ�ضري دارفور بالتن�سيق مع منظمة براكتكال آ�ك�شن وال�شركاء ا إلقليميني.
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ما هي خطة العمل التنموية بامل�شاركة ؟
خطة العمل التنموية بامل�شاركة ( )PAPDهي أ�داة بناء التوافق ،والتي ت�سعى �إىل حتديد ومن ثم حل امل�شكالت البيئية أ�و
م�شكالت �سبل العي�ش بدعم من آ�راء املجتمع .وقد َّ
مت ا�ستقاء خطة عمل التنمية الت�شاركية من عدة مفاهيم وتقنيات قائمة
على امل�شاركة .وال�سمة أ
ال�سا�سية لها أ�نها تخاطب جمموعة وا�سعة من املهتمني وال�شركاء يف �إدارة املوارد الطبيعية وفق
آ�لية ت�شاركية تامة .وقد َّ
مت ا�ستخدام هذا النهج على مدى ال�سنوات الثمانية املا�ضية يف بنغالدي�ش ،والهند ،وكمبوديا،
وفيتنام مل�ساعدة ال�سكان املحليني على و�ضع اخلطط لل�سيطرة على الفي�ضانات يف املناطق ال�سهلية ،والغابات واملناطق
ال�ساحلية ،واملدن.
�إن النقا�ش والتخطيط وفقاً خلطة العمل التنموية بامل�شاركة يهدف �إىل زيادة م�ستوى الفهم و�سط ال�شركاء ُبغية التو�صل
الن�شطة اجلديدة املقرتحة .هذه أ
�إىل التوافق ب� أش�ن أ
الن�شطة املتفق عليها ميكن أ�حيانا أ�ن تكون متوا�ضعة �إال أ�نها
مدرو�سة وجتد ت أ�ييد ًا وا�سع النطاق ،وتخدم غالبية ال�سكان املحليني.
هنالك �شركاء ُكرث لهم م�صلحة يف املوارد الطبيعية و�سبل ك�سب العي�ش يف �شمال دارفور (�صندوق)1

ينبغي أ�ن ي�شمل أ�ي بناء ل إلجماع والنهج التخطيطي امل�صاحب ك ًال من «ال�شركاء أ
ال�سا�سيني» و «ال�شركاء
الثانويني».
ال�شركاء أ
ال�سا�سيون -:هم الذين يعتمدون مبا�شرة على قاعدة املوارد الطبيعية لك�سب عي�شهم ،كالقرويني
أ�و الرعاة واملزارعني امل�ستقرين ،و أ�ي�ضا أ�ولئك املهاجرين مثل رعاة أ
البالة .كما جند أ�ن املجموعات العرقية
املختلفة قد تتبع ا�سرتاتيجيات �سبل عي�ش بديلة ،ولها اختالف يف وجهات النظر واهتمامات خمتلفة .يدخل
يف ذلك أ�ي�ضاً جمموعات املهتمني ،على �سبيل املثال ،ف�إن الن�ساء غالباً ما ي�شاركن يف أ�ن�شطة متخ�ص�صة ولهن
اهتمامات ومعارف �إ�ضافية.
ال�شركاء الثانويون -:هم أ�ولئك أ
ال�شخا�ص أ�و امل�ؤ�س�سات التي لها م�صلحة ولكن ب�صورة غري مبا�شرة،
ولها دور يف اتخاذ القرارات ا إلدارية التي ت�ؤثر على املوارد الطبيعية وم�صادر الرزق .وت�شمل هذه
املجموعة أ��شخا�صا مثل املر�شدين والهيئات الفنية كوزارة الزراعة ،وهيئة املياه الريفية ،ف�ض ًال
عن الهيئات ال�سيا�سية املحلية مثل ا إلدارة أ
الهلية واحلكم املحلي ومفو�ضية العون ا إلن�ساين .كذلك
الغذية والزراعة ،واليون�سيف ،وبرنامج أ
المم املتحدة مثل منظمة أ
وكاالت أ
المم املتحدة ا إلمنائي.
�إن ال�شركاء الثانويني مهمون جد ًا ألن دعمهم �ضروري ومطلوب لو�ضع اخلطط مو�ضع التنفيذ.
�إن ت�ضمني هذه الطائفة من ال�شركاء �سيزيد من جودة الناجت ويعك�س أ�همية التخطيط على امل�ستوى املحلي .كما
ي�ساعد على �ضمان قابلية تنفيذ اخلطط ودعمها ،وزيادة م�ستوى الفهم والتوافق بني ال�شركاء.
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�صندوق  .1بع�ض ال�شركاء أ
ال�سا�سيني والثانويني يف �شمال دارفور
لي�س �سه ًال ت�ضمني تنوع امل�صالح يف اخلطط املحلية� ،إال أ�نها جتعل املبادرات املقرتحة أ�كرث واقعية وميكن أ�ن ت�ساعد يف
التغلب على النزاعات املحلية أ�و �إزالة العقبات التي حتد من فر�ص التنمية .على ال�صعيد املحلي ،ميكن أ�ن حتقق خطة
العمل التنموية بامل�شاركة اتفاقاً للعمل حول املبادرات الب�سيطة وزيادة م�ستوى الفهم واالحرتام املتبادل .وميكن أ�ن
ت�ستخدم نف�س املبادئ على امل�ستوى ا إلقليمي لفتح الطريق أ�مام املبادرات التي ميكن أ�ن تفيد جماالت أ�و�سع و أ�عداد ًا
أ�كرب من املواطنني.

كيف ميكن أ�ن تكون خطة العمل التنموية بامل�شاركة منا�سبة ل�شمال دارفور؟
ا�ستخدمت خطة العمل التنموية بامل�شاركة يف كثري من احلاالت ولكن يف جميعها كان هنالك العديد من ال�شركاء املختلفني
ي�سعى كل منهم لت أ�مني �سبل العي�ش .هذه اجلماعات غالباً ما تكون مرتابطة ،وتعتمد على بع�ضها البع�ض أ�و تت أ�ثر
بت�صرفات آ
الخرين .ففي حالة والية �شمال دارفور ،هنالك العديد من العوامل التي تزيد من امل�شقة واملناف�سة بني هذه
املجموعات .هذه العوامل ت�شمل ا إلجهاد البيئي ،والتغري االجتماعي (النزوح ،)...،وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي .يدخل
يف ذلك أ�ي�ضاً احل�صول على املياه (يف أ
الرا�ضي املروية ،واملراعي )..،وهي لب هذه امل�شكالت� .إن بناء التوافق من خالل
التخطيط املحلي ميكن أ�ن ي�ساعد على ت أ�مني أ�كرب قدر من �سبل العي�ش للمواطنني يف �شمال دارفور.
�إن م�شروع تخ�ضري دارفور ي�سعى للم�ساعدة يف دعم �سبل العي�ش للمجتمعات املحلية يف �شمال دارفور .وقد جنح امل�شروع
بالفعل يف �إن�شاء وت�سجيل العديد من جلان تنمية القرى ،والتوا�صل يف العمل مع جمموعات املجتمع املوجودة والتي
بلغ عددها أ�كرث من  250قرية متثل جلان تنمية القرى املحورية ،والتي تقدم الدعم والتدريب على امل�ستوى املحلي
عرب منظمة براكتكال آ�ك�شن و�شركائها .وهذه اللجان متثل فر�صة حقيقية للقرى للتخطيط مع اجلهات املعنية االخرى
وال�شركاء آ
الخرين.
للن�شطة املرتبطة أ
وهذه اللجان ممثلة حتت مظلة «�شبكة» والتي ت�ساعدها على تقدمي املهارات والدعم أ
بالغذية،
وا�ستزراع الغابات ،وا�ستخدامات الطاقة ،والبناء.
الول على م�ستوى تنمية القرى ،لتحديد وتخطيط أ
�سوف ت�ستخدم خطة العمل التنموية بامل�شاركة يف املقام أ
الن�شطة مع
هذه املجتمعات ومن خالل جمموعة من اخليارات الواقعية.
ومن امل�ؤمل أ�ن نف�س النهج �سيمكن ال�شبكات من ربط أ�كرب عدد من القرى وكذلك ال�شركاء آ
الخرين للم�شاركة يف اخلطط
ذات ا إلمكانات الكربى والتغطية اجلغرافية الوا�سعة ،وقد يكون من املمكن لهذه ال�شبكة ذات ال�صلة الو�صول للدعم
والتوافق حول خطط �إدارة املياه �ضمن مناطق جتمعات املياه أ
بالودية على �سبيل املثال.

ما هو املطلوب من خطة العمل التنموية بامل�شاركة جتاه املجتمعات على م�ستوى تنمية القرى؟
إلجراء خطة العمل التنموية بامل�شاركة يف �شمال دارفور يتطلب أ
المر قلي ًال جد ًا من املواد الالزمة ،كلوحة العر�ض
للمي�سرين ،ومتطوعني من املجتمع لت�سجيل وتدوين النقا�ش .كما أ�نه من املفيد جد ًا اال�ستعانة
الورقية ،و أ�قالم ،ودفاتر
ِّ
بكامريا رقمية (ممكن أ�ن تكون مفيده لتوثيق اخلرائط واجلداول التي يتم حت�ضريها من خالل النقا�ش) .والق�صد من
ذلك هو الرتكيز على املناق�شة بد ًال من الكلمات املكتوبة.
أ�هم املتطلبات هي:
مي�سرين.
فريق معد جيد ًا :من ِّ 3-2
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مكان منا�سب :حيث ميكن أ�ن تتم فيه املناق�شة بارتياح (راكوبة ،أ�و �شجرة ،أ�و مدر�سة ،أ�و مركز جمتمع.)... ،
املهتمون :وميثلون ال�شركاء املحليني وهم على ا�ستعداد للتربع بوقتهم.

املراحل ال�ستة لـخطة العمل التنموية بامل�شاركة:
 .1ا إلعداد :ويتطلب جمع خلفية معرفية جيدة للمنطقة بدعم من امل�شروع واملجتمع املحلي (تت�ضمن ال�سمات
االجتماعية واالقت�صادية ،وا�سرتاتيجيات ك�سب الرزق ،وا إلثنيات ،وال�سمات اجلغرافية.)...،
الولويات :يتم حتديد جمموعة ،ويقارن بني امل�شاكل أ
 .2م�شكلة التعداد وحتديد أ
الكرث �إحلاحا مل�شكالت �سبل
العي�ش ،ويركز على االهتمامات الرئي�سية.
 		.3جمع املعلومات :وهي املعلومات ذات ال�صلة لهذه امل�شكلة والتي يتم جمعها من خالل املناق�شة أ�و الوثائق.
 			.4حتليل احللول :حيث ينظر املجتمع يف جدوى احللول املختلفة.
 			.5أ
الثر الراجع من اجلمهور :حيث يتم عك�س مدى التقدم على قاعدة أ�و�سع من املجتمع وال�شركاء الثانويني إلبداء
آ�رائهم.
 			.6و�ضع خطة عمل للتنفيذ :يتم �صياغة م�سودة خطة العمل ،وحتدد أ
الدوار وامل�س�ؤوليات.
العداد :
 .1إ
 1.1حالة وواقع املجتمع :متثل جلان تنمية القرى جتمعاً لعدة قرى .يجمع فريق التي�سري معلومات ب�سيطة
عن املنطقة قبل بدء املناق�شات على م�ستوى املجتمع املحلي لت�شمل:
 الواقع احليوي والطبيعي (العنا�صر الرئي�سية وت�شمل أ�ماكن املياه ،واملراعي)....، �سبل العي�ش والق�ضايا البيئية ( أ�مناط �سبل العي�ش والعقبات اخلا�صة بها). الق�ضايا االجتماعية وامل�ؤ�س�سية (قائمة ال�شركاء الرئي�سيني والثانويني أوالدوار).
 أ	�نواع ومدى امل�شاكل يف املنطقة (وت�شمل التغريات واالجتاهات احلديثة).
�إىل جانب بع�ض املعلومات ذات ال�صلة (على �سبيل املثال ،م�شروع امل�سح أ
ال�سا�سي وتقارير درا�سة
احلالة) .با إل�ضافة �إىل ذلك ،يتعني على فريق التي�سري باال�ستعانة بفريق املعرفة من متطوعي املجتمع
امل�سح ال�شامل عرب امل�شي لت�سليط ال�ضوء على امليزات املهمة باملنطقة (ك أ�ماكن املياه ،والبنى التحتية،
وم�سارات املراعي ،وغريها) وا إلجابة على أ
ال�سئلة املتعلقة بالرتكيبة العرقية ،والتغريات التي طر أ�ت
م�ؤخر ًا يف ت أ�مني �سبل العي�ش ،و أ�ية �صعوبات حمددة أ�خرى يف املنطقة.
يكون الناجت وثيقة �صغرية مكونة من � 4-3صفحات حتدد املعامل الكمية والنوعية للمنطقة املخططة
والتي �ستكون مبثابة مرجعية لت�سهيل مهمة الفريق.
 : 1.1.1درا�سة حالة :نزاع حول حفري أ�بو دقي�س و�سد ح�صاد املياه � -شمال دارفور:
مت �إن�شاء حفري أ�بو دقي�س فى عام  ،1979كما َّ
َّ
مت �إن�شاء ال�سد فى  ،2007والذي تعر�ض ألول
في�ضان عام  2008حيث كان م�ستوى أ
المطار �ضعيفاً وكان حجم املناطق املروية حمدود ًا لي�صل
 1000فدان أ�مام ال�سد .كحل و�سط َّ
مت تخ�صي�ص جزء من املناطق املروية لقرية «دالل» .وفى
عام  2009كان م�ستوى أ
المطار �ضعيفاً للغاية أ�دى �إىل جتمع كميات �ضعيفة من املياه خلف
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ال�سد .وقد عزا بع�ض مواطني قرية دالل أ�ن هذا اجلريان ال�ضعبف للمياه نتيجة لقيام ال�سد .ومل
يكن ذلك �صحيحاً من الناحية الفنية ألن حجم املياه مل يكن كافياً للجريان حتى فى حالة عدم
لل�سف مل يكن هنالك حوار وقتها لتو�ضيح أ
وجود ال�سد .أ
المر و�إزالة �سوء الفهم واال�ستنكار.
فى أ�غ�سط�س  2009قامت جمموعة من � 100شخ�ص من قرية دالل لي ًال بك�سر ال�سد الرتابي فى
اجلانب أ
المين من احلفري مما أ�دى جلريان املياه خلف ال�سد مما يعنى (فى لغة حفظ املياه)
�إتالفاً كبري ًا ألن منطقة ح�صاد املياه كانت قد جفت متاماً .أ�ما احلفري والذى كان من املفرت�ض أ�ن
يوفر املياه لكل العام لعدد  18قرية فمن املتوقع جفافه خالل �شهر يناير  2010ليخلق م�صاعب
كبرية فى كل املنطقة.
من ناحية اال�ستجابة الر�سمية للحادث فقد َّ
مت �إبالغ �شرطة املنطقة ،ورفع النزاع للوزارة الوالئية
ومعتمد املحلية الذى أ�خطر جلنة أ
الجاويد لريفى الفا�شر .قامت منظمة براكتكال آ�ك�شن بزيارة
املوقع ك أ�ول اجلهات باعتبارها اجلهة امل�سئولة عن �إن�شاء ال�سد .وقد �شارك ال�سيد حممد �صديق
الجاويد .وقد كان احلل املقرتح بوا�سطة جلنة أ
 من�سق املنظمة فى مهمة جلنة أالجاويد هو
�إ�ضافة مزلقان فى موقع الك�سر...
متت زيارة  25دار�ساً مع املي�سرين لقريتي دالل و أ�بو دقي�س تو�صلت �إىل أ�ن هنالك جو ًا من عدم
الثقة ال يزال قائماً و أ�ن قرار أ
الجاويد مل يتم قبوله بال�صورة الكاملة ،وهنالك عدم اطمئنان من
قيام املزلقان ،كما أ�ن هنالك احتمال حدوث تخريب فى امل�ستقبل.
 :2.1.1أ
الجاويد وبناء التوافق يف م�شروع تخ�ضري دارفور:
نظام أ
الجاويد نظام أ�هلي تقليدي لف�ض النزاعات على جميع امل�ستويات وتزداد أ�همية النظام يف
املناطق الريفية خا�صة مناطق الرعاة والرحل الحتمال االحتكاك بني القبائل أ�ثناء التحركات
املو�سمية .هذا النظام مقبول ومعمول به بوا�سطة ال�سلطات واملجتمع املدنى كو�سيلة أ�وىل عند
حدوث النزاعات .توجد يف كل جمموعة من القرى جمموعة من أ��صحاب الر أ�ي يثق بهم املجتمع
للتدخل عند احلوجة وتعترب حلولهم ملزمة لكل أ
الطراف .وتنبنى احللول دائماً على جمموعة
من التقاليد و العادات الرا�سخة يف املجتمع .وتت�ضمن احللول التعوي�ضات املالية والعينية
أ
للطراف املت�ضررة.
على م�ستوى الوالية توجد هيئة أ�جاويد مكونة من زعماء القبائل و�شخ�صيات أ�خرى مقدرة من
املجتمعات وال�سلطات والذين مبقدورهم حل امل�شاكل الكبرية واخلطرية .مثال لذلك ال�صراع
بني قبيلتى الرزيقات وامل�سريية فى املناطق احلدودية بجنوب دارفور والذي راح �ضحيته
مت حله بوا�سطة جمال�س أ
حواىل � 300شخ�ص وقد َّ
الجاويد .كما توجد جمموعة من ال�شخ�صيات
املعروفة على امل�ستوى القومي تقوم بحل النزاعات الكبرية واملعقدة بني القبائل.
يتوقع حدوث كثري من النزاعات خالل تنفيذ برنامج تخ�ضري دارفور حيث �إن املاء ميثل املطلب
أ
الول مع تزايد دورات اجلفاف مبرور الزمن .بيد أ�ن املجتمعات على ا�ستعداد ال�ستك�شاف
واقت�سام املوارد ورغم ذلك ال ميكن تفادى النزاعات.
ميكن للدليل أ�ن يدعم دور أ
الجاويد يف تخفيف ال�صراع على املوارد املتاحة و أ�ن ي�ساعد يف خلق
الوعي و�إيجاد آ�ليات لتطبيق قرارات أ
الجاويد.
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 2.1اختيار امل�شاركني:
ال�صلي فيجب أ�ن يقرروا من يدرج يف املراحل أ
مبا أ�ن املي�سرين لديهم فهم جيد للن�ص أ
الوىل من خطة عمل
التنمية الت�شاركية .وحوايل  30من ال�شركاء أ
ال�سا�سيني ينبغي أ�ن ي�شاركوا يف املناق�شة.
هذه املجموعة ينبغي أ�ن تكون:
( )1على ا�ستعداد للتربع بوقتها ولديها دافع للم�شاركة يف عملية التخطيط.
( )2ميثلون تنوع ال�شركاء أ
ال�سا�سيني يف جلان تنمية القرى .وهناك حاجة �إىل ا إلبقاء على امل�شاركني
أ�نف�سهم طوال عملية التخطيط للحد من التغريات يف هذه املجموعة املختارة.
�إن القرار ب� أش�ن من الذي ينبغي أ�ن يدرج �سيعتمد على امل�ش َورة املحلية فيما �إذا كان ي�سمح للن�ساء أ�ن
يلتقني ويتحدثن يف جمموعات خمتلطة ،أ�و �إذا كان من املمكن ا إللتقاء والتحدث مع جمموعات عرقية
أ�خرى .وهذا �سوف يكون له ت أ�ثري على تكوين فريق التي�سري ( أ�ي املهارات اللغوية  ،ونوع اجلن�س) .كما
ينبغي أ�ن يتم �إخطار امل�شاركني بالوقت واملكان م�سبقا ًقبل عدة أ�يام.
 .2م�شكلة التعداد وحتديد أ
الولويات (ن�صف يوم تقريب ًا) :
ويتم �شرح الغر�ض مبدء ًا من هذا التخطيط عرب خطة العمل التنموية بامل�شاركة ودورها يف �إطار م�شروع
تخ�ضري دارفور .كما ميكن عر�ض أ
ال�سماء وجمموعة ال�شركاء امل�شاركني كمدخل .كما ينبغي جتديد ت�سجيل
أ
ال�سماء كل يوم خالل فرتة االجتماع.
�إن الغر�ض من هذه املرحلة هو ال�شروع يف مناق�شة �سبل العي�ش وم�شاكل �إدارة املوارد الطبيعية يف املنطقة
لزيادة الوعي بهذه الق�ضايا و أ��سبابها الكامنة ،وكيفية ت أ�ثريها على خمتلف الفئات.
مالحظة � :إن الغر�ض من هذا التخطيط هو حتديد املبادرات التي ميكن تنفيذها على م�ستوى جلان تنمية
القرى .ومع ذلك ،قد تك�شف املناق�شة عن م�شكالت حتتاج �إىل تخطيط ودعم وا�سع النطاق،
والتي يجب تدوينها وتتطلب مراعاتها يف التخطيط.
الولويات أ
�إن النهج املتبع هو التما�س آ�راء من كافة ال�شركاء ومناق�شة أ
وال�سباب اجلذرية للم�شاكل املحددة
عرب املجموعة ب أ�كملها.
هذه العملية عادة ما تت�ضمن ف�صل امل�شاركني �إىل جمموعات �صغرية من ال�شركاء (مثل الن�ساء ،والرعاة،
مي�سر واحد .ويقومون بو�ضع قائمة وفق ما يرونه من املوارد الطبيعية
والقرويني امل�ستقرين) للعمل مع ِّ
املتعلقة بامل�شاكل الرئي�سية ل�سبل العي�ش .يقوم املي�سر بت�سجيل هذه القائمة على لوحة العر�ض الورقية
�إنابة عن املجموعة ،أ�و و�ضع مالحظات لو كانت املجموعة من أ
الميني .كل جمموعة تعر�ض تقارير نتائجها
�إىل املجموعة ب أ�كملها.
املي�سر يف عر�ض م�شكلة التعداد للمناق�شة مع املجموعة ب أ�كملها .وهذا قد يكون
وبد ًال عن ذلك ،قد يرغب ِّ
مف�ض ًال لدى املجتمع املحلي املن�سجم ،ووجود ح�سا�سية عند ف�صل املجموعة.
�شجرة امل�شكلة:
تعد �شجرة امل�شكلة �إحدى أ
الدوات التي ت�ستعمل لتحليل امل�شكالت ُبغية الو�صول للحلول الناجعة ،وتركز
والثار الناجمة لهذه أ
على حتليل أ
ال�سباب اجلذرية للم�شكلة آ
ال�سباب .وتتطرق �إىل  6حماور رئي�سية وهي:
ال�سباب ال�سيا�سية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية ،أ
أ
والمنية ،والبيئية ،والفنية .وتو�ضح املمار�سة ال�سودانية
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أ�ن �شجرة امل�شكلة هي من أ�جنح ما يتم ا�ستعماله عند �إ�شراك املجتمع القاعدي .وهنا ميكننا اال�ستعانة بلجان
الولويات للم�شاكل وحتديد أ
تنمية القرى وال�شبكات والعاملني فى املنظمة بعد و�ضع أ
ال�سباب الرئي�سية
آ
والثار الناجمة والتى يتطلب معاجلتها .وميكن حتويل �شجرة امل�شكلة ل�شجرة أ�هداف بعد تبويب الق�ضايا
فى �شكل جمموعات متقاربة حتى ميكن و�ضع أ
الهداف حلل امل�شاكل ب�صورة متكاملة.
أ�دناه منوذج ل�شجرة امل�شكلة حول ق�ضايا «فقدان الرثوة احليوانية»:

النزاع
حول
املراعي

النزاع حول
م�صادر
املياه

�إنت�شار
أ�مرا�ض
احليوان

قلة الدخل

آ
الثــــــار

النزوح

جرف الرتبة
انعدام
اخلدمات
أ
ال�سا�سية

النزاع حول
اخلدمات

امل�شكلـة

فقدان الرثوة
احليوانية

أ
ال�سباب:
� .1سيا�سية
الرعي اجلائر

 .2اجتماعية
 .3اقت�صادية
 .4أ
	�منية
 .5بيئية
 .6فنية

�شح أ
المطار
فقر املراعى

�ضعف
احل�صاد
عدم ا�ستتباب
أ
المن

زيادة أ�عداد
القطيع
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يجب أ�ن يتم التو�صل �إىل اتفاق ملناق�شة  3أ�و أ�كرث من امل�شاكل الرئي�سية بالتف�صيل.
ولكي يكون النقا�ش أ�كرث تركيز ًا وال�سعي نحو احللول املمكنة والناجعة ،ف�إنه ميكن حتليل أ
ال�سباب آ
والثار
للمي�سرين م�ساعدة املجموعة بالنظر يف أ��سباب و آ�ثار امل�شكلة على ال�شركاء
لكل م�شكلة كبرية .وينبغي
ِّ
ال�سا�سيني واحللول املمكنة لها .وينبغي أ�ن يكون أ
أ
الثر الراجع م�سج ًال با�سم امل�شاركني يف �شكل جدول
(اجلدول .)1
اجلدول رقم ( :)1حتليل ال�سبب أ
والثر :هذه أ�مثلة عن كيفية حتليل امل�شكلة من قبل امل�شاركني .وينبغي على
املي�سرين أ�ن يحتفظوا ب�سجل لهذه اجلداول ويكونوا على ا�ستعداد لعر�ضها أ�و و�صفها يف وقت الحق لغريهم
ِّ
من ال�شركاء يف هذه العملية.
هذا اجلدول الي�ضاح العملية  ،وميكن أ�ن يكون هنالك مناذج أ�خرى من قبل امل�شاركني يف الور�شة تبعاً
للم�شكالت امللحة ب�شمال دارفور والتي تتولد من نقا�ش املجموعات.
جدول رقم ()1
أ
الثر
ال�سبب
امل�شكلة
�سوء فهم وا�ستنكار  .1مواطنو قرية دالل
َّ
مت حجزهم بوا�سطة
لعدم االت�صال
ال�شرطة و تهديدهم
والتفاهم بني
تخريب
ال�شركاء فى الوادى بعقوبات �صارمة �إذا
جوانب
حدث أ�ى تلف آ�خر.
املروي
احلفري فى
 .2العداء بني القريتني.
قرية أ�بو
 .3توقع نق�ص حاد فى
دقي�س
املياه خالل العام
2010

الفئات املت أ�ثرة
 .1كل القرويني الذين
يعتمدون على
احلفري ل�شرب
االن�سان واحليوان.
 .2الن�ساء أ
والطفال
�سوف يتطلب قيامهم
برحلة ثالث �ساعات
ألقرب م�صدر مياه.

احللول
 .1عمل مزلقان فى املوقع
الذى َّ
مت فيه ك�سر
ال�سد (القرار الرئي�سي
أ
للجاويد).
 .2املتابعة املنتظمة
بوا�سطة فرق من جلان
تنمية القرى و�شبكات
ريفي الفا�شر.
 .3حت�سني امل�شاركة
واالت�صال و�سط جلان
تنمية القرى.

النتائج هي :
( )1اتفاق وا�سع حول أ
ال�سباب اجلذرية واحللول املمكنة للم�شاكل الرئي�سية التي ت�ؤثر على ال�شركاء
املحليني.
( )2ر�صد �سجالت مكتوبة أ�و �صور فوتوغرافية من هذا التخطيط يف �شكل جداول على النحو الوارد أ�عاله.
حتليل احللول:
امل�شكلة :درا�سة حالة ملو�ضوع �سد أ�بو دقي�س – قرية دالل:
متت الدرا�سة على أ�ر�ض الواقع بعد جمع للمعلومات املتوفرة عن تاريخ النزاع والتطورات التى حدثت
أ
والطراف املت أ�ثرة بهذا ال�صراع .بنا ًء على ذلك فقد اتخذت اخلطوات التالية:
 )1زيارة موقع ال�سد والوقوف على الت�صميم ومعرفة ما حدث على الطبيعة.
مت تنظيم �إجتماعات مع قيادات املجتمعني املتنازعني .االجتماع أ
َّ )2
الول عقد بقرية دالل لفهم وجهة
نظرهم حول امل�شكلة وفى اليوم الثاين متت الزيارة لقرية أ�بودقي�س واالجتماع مبمثلي املجتمع ألخذ
ر أ�يهم حول امل�شكلة واحللول املقرتحة بوا�سطتهم.
10
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مت اقرتاح احللول بوا�سطتهم و َّ
مت النقا�ش بوا�سطة امل�شاركني و َّ
 )3بعدها َّ
مت نقا�ش احللول و�إ إلتفاق عليها
بوا�سطة امل�شاركني من القريتني كطريف نزاع ور�سم الطريق لتفادي النزاع م�ستقب ًال.
الطراف قبل بداية تنفيذ امل�شاريع ل�ضمان امل�شاركة من أ
 )4االتفاق على �ضرورة �إ�شراك كل أ
الجهزة ا إلدارية
والفنية وال�شعبية أ
الهلية بجانب ممثلي املنظمة.
اخلطوات للحلول:
املي�سر تدريب أ�فراد املجتمع آ
الخرين على الدليل ب�صورة عاجلة.
 .1يجب على ِّ
 .2عقد ور�ش عمل ل إلعداد لتدريب امل�شاركني يف و�سائل ف�ض النزاعات وبناء التوافق ،باال�ستعانة بالو�سائل
التقليدية املحلية أ
(الجاويد).
 .3اال�ستخدام ال�سليم للدليل يف كل امل�شاريع امل�ستقبلية.
دور ال�شركاء:
أ�و ًال :دور ال�سلطات املحلية:
 .1رفع الوعي بني أ��صحاب امل�صلحة مبا يف ذلك العاملني يف املحليات حول بناء التوافق.
للوامر املحلية واللوائح اخلا�صة با�ستخدام أ
 .2الت أ�كد من التنفيذ الفاعل أ
الرا�ضي قبل الت�صديق.
(اخللو من النزاع وت�صديق ا إلدارة أ
الهلية لال�ستخدامات).
 .3ت أ�كيد التن�سيق بني كل أ
الطراف مع الرتكيز على ا�ستخدام املوارد الطبيعية.
 .4عمل نظام حل�صر املوارد الطبيعية املوجودة خا�صة أ
الرا�ضي الزراعية.
 .5تطوير اللوائح والقوانني اخلا�صة با�ستخدام االرا�ضي (م�سارات احليوان غري ال�سارية حالياً
ن�سبة للتو�سع الزراعي وامتداد املدينة .ميكن القول ب أ�ن امل�سارات القدمية أ��صبحت جزء ًا من
مدينة الفا�شر).
 .6خلق آ�ليات لت أ�كيد امل�شاركة الفاعلة لكل ال�شركاء يف م�شروع تخ�ضري دارفور.
ثاني ًا :دور منظمة براكتكال آ�ك�شن:
 .1الرتويج ال�ستعمال الدليل ك أ�داة فعالة وو�سيلة لف�ض النزاعات مع جميع أ
الطراف.
�	.2إ�ست�صحاب فوائد ملمو�سة كحافز للمجتمع ال�ستخدام أ�دوات الدليل.
 .3خلق جمموعة لتفهم وا�ستعمال الدليل خالل فرتة زمنية حمدودة.
 .4تنوير العاملني يف منظمة براكتكال آ�ك�شن ا�ستعمال الدليل قبل تنفيذ أ�ي م�شروع.
 .5حتديد أ�حد العاملني ليكون م�سئو ًال عن ا�ستعمال الدليل قبل تنفيذ أ�ي م�شروع.
 .6ت�صميم منوذج ناجح للتوافق با�ستخدام الدليل ك�آلية مب�شاركة املنظمات أ
الخرى العاملة يف
التنمية (منظمات أ
المم املتحدة – املنظمات العاملية).
 .7الت أ�كد من أ�ن كل جلان تنمية القرى داخل منطقة امل�شروع ملم ًة �إملاماً تاماً بالو�سيلة.
حتديد أ
الولويات للم�شاكل وتطبيق احللول:
مت حتليل أ
مت التطرق ألولويات امل�شاكل التي ت�ؤثر على �سبل ك�سب العي�ش فى دارفور وقد َّ
َّ
ال�سباب واقرتاح
احللول املنا�سبة لكل حالة بوا�سطة جمموعات من امل�شاركني و َّ
مت نقا�شها بوا�سطة املجموعة لالتفاق حول
امل�شاكل واحللول.
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جند أ�دناه  3مناذج لهذه املوا�ضيع:
(منوذج أ�) :مث ًال جمموعات امل�شاكل .معظم موارد الرزق وامل�شاكل املرتبطة باملوارد الطبيعية تت�صل بنق�ص املياه
ال�سطحية ،ولكن بع�ض هذه امل�شاكل ميكن أ�ن تبوب ومن ثم معاجلتها.
مت التو�صل �إليه ملناق�شة  3أ�و أ�كرث من امل�شاكل ذات أ
يجب أ�ن يكون االتفاق الذي َّ
الولوية بالتف�صيل.
للم�ساعدة يف أ�ن تكون املناق�شة أ�كرث تركيز ًا ،والو�صول نحو احللول املمكنة ،ميكن حتليل آ
الثار واجلذور لكل م�شكلة
للمي�سرين م�ساعدة املجموعة للنظر يف أ
ال�سباب آ
والثار واحللول املمكنة .وينبغي أ�ن تكون ردود الفعل
كربى ،وينبغي ِّ
امل�سجلة با�سم امل�شاركني يف �شكل جدول :
النموذج ( أ�):
أ
احللول
املجموعات املت أ�ثرة
الثر
ال�سبب
امل�شكلة
أ
 .1حتديد �را�ضي
 .1الرعي اجلائر.
 .1هزال احليوان .1 .الرعاة.
املراعي.
 .2أ
 .2قلة أ
الطفال
 .2ال�صراع حول
المطار
 .2حتديد م�سارات
ال�سنوية
املراعي وح�صاد  .3الفئات أ
خرى
ال
للحيوان.
املياه
 .3قطع أ
التي لها عالقة
ال�شجار
�ضعف مناطق
 .3نرث بذور املراعي.
با إلنتاج
و�إزالة الغابات .3 .نق�ص �إنتاجية
الرعي
أ
احليواين.
اللبان واللحوم.
 .4زيادة الرقعة
� .4إدارة قطيع املا�شية.
الزراعيه خ�صماً � .4سوء التغذية يف
 .5و�ضع اللوائح
أ
الطفال.
على املراعي.
اخلا�صة بحماية
املراعي والغابات.
حتليل احللول:
امل�شكلة
احللول املقرتحة
االجتماعية
الفنية – املالية
البيئية

ال�سيا�سة

اال�ستدامة
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�ضعف املراعي
توزيع بذور املراعي.
 أ	�خذ ر أ�ي أ��صحاب امل�صلحة يف قطاع ا إلنتاج احليواين.
 العالقات الودية بني املزارعني والرعاة. توفري االحتياجات واملواد املطلوبة (ال�شتول – العمالة – و�سائل النقل واملر�شدين). حتديد مواقع توزيع ال�شتول. حماربة الزحف ال�صحراوي. �سيادة القطاع النباتي. حماربة الت�صحر. حتديد م�سارات احليوان واملراعي. م�شاركة �إدارة املراعي م�شاركة ا إلدارة أالهلية توزيع ال�شتول
	�إ�شراك احتاد الرعاة لتوزيع ال�شتول� .إ�شراك ال�شبكات واملنظمات القاعدية يف توزيع ال�شتول. حتديد البذور عن طريق جريان أالمطار.
 تكثيف املتابعة بوا�سطة �شبكات الرعاة واملزارعني ومنظمات املجتمع املدين.�	-إدخال نظام ر�سوم رعي احليوان.

النموذج (ب):
أ
الن�شطة

اجلهة املنفذة

 6 5 4 3 2 1امليزانية

 .1الت�صدي واملنا�صره
را�ض ألغرا�ض
لتخ�صي�ص أ� ٍ
الرعي

اال�ست�شاريون  -منظمات املجتمع املدين
 -ال�شبكات

.2توزيع نرث بذور املراعي

�إدارة املراعي � -شبكات منظمات
املجتمع املدين

χ

 .3حتديد م�سارات وطرق
املا�شيه بطول  80كيلو
لتغطية  45قرية

�إدارة املراعي – ا إلدارة أ
الهلية -
منظمات املجتمع املدين  -ال�شبكات

χ

χ

χ

χ

χ

χ

الرثوة احليوانية  -منظمات املجتمع
املدين  -ال�شبكات

χ

χ

χ

χ

χ

χ

� .4إدارة القطعان

χ

النموذج (ج):
آ
أ
احللول
اجلهات املت أ�ثرة
الثار
ال�سباب
امل�شكلة
 هالك املح�صوالت.را�ض
يود الرعاة وامل�ستقرون
 تخ�صي�ص أ� ٍ	�إبعاد احليوانات منللمرعى.
من القرويني ا�ستخدام
املراعي وم�صادر
ال�صراع على
الرعاة والزراع  -تخ�صي�ص جزء من
املناطق اخل�ضراء
املياه.
احلفري
احلفري ال�ستعمال
ومياه احلفاير للمرعى
 ق�ضايا ال�صحةا إلن�سان.
والزراعة.
العامة.
النماذج ( أ�) و (ج) يو�ضحان أ��سباب و آ�ثار امل�شكلة :هذه أ�مثلة على الكيفية التي يتم بها حتليل امل�شكلة من قبل امل�شاركني.
املي�سرين االحتفاظ ب�سجل لهذه اجلداول ويكونوا على ا�ستعداد لتقدميها أ�و و�صفها لهم يف وقت الحق
وينبغي على ِّ
ولغريهم من ال�شركاء يف هذه العملية.
النواجت هي  )1( :اتفاق وا�سع حول أ
ال�سباب اجلذرية واحللول املمكنة للم�شاكل الرئي�سية التي ت�ؤثر على ال�شركاء
املحليني و؛  )2ر�صد �سجالت مكتوبة أ�و �صور فوتوغرافية من هذا التخطيط يف �شكل جداول على النحو الوارد أ�عاله.
وميكن أ�ن ت�ستمر خطة عمل التنمية بامل�شاركة لعدد من أ
ال�شهر ولعدد من ال�سنوات .ومن امل�ستح�سن بالتايل تطبيق
خطة العمل على ان تكون امل�شكلة �سهلة ن�سبياً ميكن التعامل معها .و أ�ن تكون جلنة تنمية القرية قادرة على بناء الثقة
والدعم للتخطيط ب� أش�ن توافق آ
الراء .وبغ�ض النظر عن تقييم امل�شكلة  ،يجب أ�ن جتري جميع املراحل ال�ستة من خطة
عمل التنمية بامل�شاركة �إذ يكون الناجت هو زيادة الوعي يف تنمية القرية ،و�إيجاد وثائق خطية للم�شورة أ�و الدعم حيثما
كان ذلك منا�سباً.
 .3جمع املعلومات (عدة أ��سابيع)
يحتاج ال�شركاء املحليون اللتما�س معلومات وم�شورة ،متكنهم من اتخاذ قرارات واعية حول ايجاد خيارات
للحلول املمكنة للم�شاكل .والغر�ض من هذه املرحلة هو جمع املعلومات لزيادة الوعي املحلي وت�شكيل روابط
جديدة مع ال�شركاء الثانويني.
خطة العمل التنموية بامل�شاركة
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هذا النهج هو لدعم جلنة �صغرية ممثله للمجتمع جلمع املعلومات حول امل�شكلة أ�و امل�شاكل ذات أ
الولوية
التي تطر أ� .وت�شتمل العملية على جلنة ا�ست�شارية متثل ال�شركاء مثل :املنظمات غري احلكومية ،واجلهات
احلكومية ،وزعماء القبائل ،و آ�خرين مثل أ
ال�سر التي ت�شارك يف هذه الق�ضية .و�ستقوم اللجنة أ�ي�ضا ب�إجراء
تقييم أ�ويل حلجم امل�شكلة وينعك�س ذلك على آ�لية خطة عمل التنمية بامل�شاركة ،وهذه امل�شكالت تعطى تدرجات
ال�سهل ،أ�و املتو�سطة أ�و أ
وفقاً للم�شاكل أ
الكرث �صعوبة على احلل.
مثال للم�شكلة أ
ال�سهل ميكن أ�ن يكون على م�ستوى جلنة تنمية القرية ،من حيث االنهيار يف اجلانب الت�شغيلي
مل�شروع معني ،على �سبيل املثال :ال�صندوق الدائري أ
للدوية البيطرية والتي ال يتم جتديدها ب�شكل �صحيح.
اذا كانت هناك م�شكلة قائمة منذ وقت طويل ولكن مل ت� ؤ ِد �إىل العنف ،ف�إنه ميكن ت�صنيفها م�شكلة متو�سطة،
على �سبيل املثال :غياب امل�شاركة والت�شاور للمر أ�ة يف قرارات جلنة تنمية القرية حول ق�ضايا املياه.
امل�شكلة ال�صعبة تكمن فيما �إذا كانت امل�شكلة موجودة منذ عقود ،وكانت م�صدر ًا للعنف  ،فمن الوا�ضح أ�نه
من ال�صعب حلها ،و�سوف حتتاج �إىل مزي ٍد من الوقت ،والتفاو�ض ،وتوفري للموارد.
وميكن أ�ن ت�ستمر خطة العمل التنموية بامل�شاركة لعدد من أ
ال�شهر ولعدد من ال�سنوات .لذا فمن امل�ستح�سن
تطبيق اخلطة بداية على م�شكلة ت�سهل �إدارتها ن�سبياً وميكن التعامل معها ،وحتى تتمكن جلنة تنمية القرية
من أ�ن تكون قادرة على بناء الثقة والدعم والتخطيط التوافقي ك أ��سلوب ناجع للعمل .وبغ�ض النظر عن تقييم
امل�شكلة ف�إنه يجب أ�ن جتري جميع املراحل ال�ستة من اخلطة.
ويكون الناجت هو زيادة الوعي يف جلنة تنمية القرية� ،إ�ضافة �إىل �إيجاد وثائق خطية للم�شورة أ�و الدعم
حيثما كان ذلك منا�سباً.
 .4حتليل احللول (ما يقارب ن�صف يوم)
الغر�ض من هذه املرحلة هو العمل من أ�جل التو�صل �إىل حلول واقعية للم�شكالت ،وتر�سيخ الوعي ب أ�نواع
ال�شركاء آ
الخرين الذين قد يكونون بحاجة �إىل �إ�شراكهم .هذا النهج يف�ضي لتحليل تف�صيلي جلدوى احللول
البديلة مع املجموعة ب أ�كملها.
وهذه العملية تعتمد على أ�داة ت�سمى خطوات التحليل .هذه أ
للمي�سرين واملجموعة امل�شاركة
الداة ت�سمح
ِّ
بالنظر يف جميع جوانب احللول املقرتحة تبعاً �إىل العوامل التالية :االجتماعية ،الفنية ،املالية ،البيئية،
الهياكل امل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية ،واال�ستدامة.
هذه املرحلة تبد أ� مبوجز الجنازات املجموعة مبا يف ذلك حتديد قائمة امل�شاكل و أ��سبابها وحلولها املمكنة.
ثم بعدها ينبغي على املجموعة ايجاد مقرتحات للحلول وفقاً ألمناط امل�شكالت وذلك با�ستعمال خطوات
التحليل .وهذا يتطلب م�شاركة أ�ع�ضاء الفريق باتباع ا�سلوب النقا�ش امل�ستفي�ض واجلدل .كما ينبغي على
املي�سر أ�ن يوفر امل�شورة الفنية أ�و الر أ�ي حيثما كان ذلك منا�سباً.
ِّ
�إن "خطوات التحليل" تتطلب ت�سليط ال�ضوء على ال�شروط التي يجب الوفاء بها لتنفيذ هذا الن�شاط ،كذلك
�سبل تفادي آ
الثار والنتائج غري املرغوب فيها.
ومن ث َّم تو�ضح املخرجات بجدول خلطوات التحليل ألي م�شكلة يتم التعر�ض �إليها.
�إن اجلدول هو و�سيلة منهجية لت�سجيل املناق�شة و�سيكون و�سيلة مفيدة لتلخي�ص التقدم لدى ال�شركاء
آ
الخرين.
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اجلدول ( :)2درا�سة حالة  -مو�ضوع �سد أ�بو دقي�س – دالل.
خطوات التحليل َّ
مت اعداده بوا�سطة امل�شاركني يف ور�شة العمل.
ت�شييد ال�سد:
ال�سباب أ
أ
والثر:
امل�شكلة

أ
ال�سباب

أ
الثر

الفئات املت أ�ثرة

احللول

 .1تدهور وقلة أ
النتاج
 .1كل املزارعني يرغبون الزراعي
يف الزراعة رغم
�	.2إ�ساءة ا�ستخدام  .1املزارعون
النزاع حول
حمدودية املياه
م�صادر املياه
املياه أ
للغرا�ض
املتوفرة ألغرا�ض
 .2فئات املواطنني
الزراعية
أ
الزراعة
�	.2إن�شاء � 17سد ًا
الخرى
� .3ضعف ال�صحة
و 22حفري ًا يف ريفي
العامة.
الفا�شر.
 .4تدهور البيئة
 .1ف�ض النزاعات
ل�ضمان اال�ستغالل
أ
المثل للمياه
املتوفرة.

حتليل احللول:
امل�شكلة:
احللول املقرتحة
االجتماعية
الفنية – املالية
البيئية

 نزاع حول املياه أللغرا�ض الزراعية
 ف�ض النزاع من أ�جل اال�ستغالل أالمثل مل�صادر املياه
 متثيل كل فئات امل�ستفيدين يف جلان تنمية القرى. ال�شفافية يف جلان تنمية القرى عند ف�ض النزاعات خا�صة النزاعات حول م�صادر املياه. توافق ال�شركاء حول توزيع أالرا�ضي الزراعية.
 و�ضع نظام ر�سوم أ�و دفع عيني كم�ساهمة من امل�ستفيدين من أالرا�ضي.
 اال�ستعانه باخلربات الفنيه عند و�ضع أ�ي نظام حل�صاد املياه. كل أالن�شطة يجب أ�ن تكون �صديقة للبيئة.

ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سية  -م�شاركة جميع ال�شركاء يف كل مراحل امل�شروع حتى التقييم.
اال�ستدامة

 -البحث عن و�سائل وطرق إليجاد التمويل لتغطية نفقات ال�صيانة و�إعادة الت أ�هيل.

احللول املقرتحة:
 تكوين جلنة من � 20شخ�صاً 10 ،من كل قرية لو�ضع خطة توزيع املوارد با�ستعمال موجهات الدليل با إل�ضافة لعقداجتماعت �شهرية ل�ضمان متابعة تنفيذ اخلطة املو�ضوعة.

خطة العمل التنموية بامل�شاركة
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حتليل خطوات احلل:
نزاع �سد أ�بو دقي�س
امل�شكلة
 تكوين جلنة من � 20شخ�صاً )10( ،من كل قرية لو�ضع خطة لتوزيع املوارد وفقاً ملوجهاتاحللول
املقرتحة
الدليل با إل�ضافة لعقد اجتماعت �شهرية ل�ضمان متابعة تنفيذ اخلطة املو�ضوعة.
	�إختيار جلنة ال�سد واملمثلة لكل فئات املجتمع. ا�ستك�شاف وو�ضع آالليات ل�ضمان �إملام املجتمع باخلطط املو�ضوعة والتعليقات حولها.
االجتماعية
 يجب أ�ن تكون اللجنة املقرتحة معرتفاً بها وجتد الدعم وامل�ساندة من كل املعنيني باملو�ضوعمبا يف ذلك ال�سلطات احلكومية ومفو�ضية العون ا إلن�ساين.
 التنفيذ العاجل للحل الفني (فتح ممر للمياه ل�سكان قرية دالل). تطوير نظام مايل نظري خدمات املياه ل�ضمان ا�ستدامة �صيانة ال�سد.الفنية – املالية
 يجب أ�ن تلعب ال�سلطات املحلية واجلهات االدارية دور ًا أ�كرث �إيجابية يف عملية املتابعة لل�سدوالق�ضايا املتعلقة به.
البيئية

 تنفيذ برامج زراعة الغابات حلماية البيئة.	�إ�ست�شكاف وتنفيذ آ�ليات لتقليل آالثار ال�سلبية للرعي اجلائر.
-

ال�سيا�سية

اال�ستدامة

-

حترير مذكرة تفاهم أ�و اتفاقية مب�شاركة ال�سلطات املحلية ،وا إلدارة أ
الهلية ،وجلان تنمية
القرى لال�ستغالل أ
المثل للموارد الطبيعية.
يجب أ�ن تلعب ال�سلطات املحلية واجلهات االدارية دور ًا أ�كرث �إيجابية يف عملية املتابعة لل�سد
والق�ضايا املتعلقة به.
أ
�ضمان احليادية عند النظر يف النزاعات وامل�سائل الخرى املتعلقة به.
بث اخلطة جلميع ال�شركاء ل�ضمان املعرفة وامل�شاركة.
مراجعة مذكرة التفاهم أ�و العقد ب�صورة منتظمة ل�ضمان مواكبتها.
تنظيم مراجعة دورية للخطط مع جلان تنمية القرى والتي تخطط إلن�شاء �سدود من أ�جل
تبادل اخلربات.

 .5ردود فعل اجلمهور (ما يقارب ن�صف يوم)
�إن الغر�ض من هذه املرحلة هو التوا�صل يف عملية التخطيط ومنجزاتها (امل�شاكل الرئي�سية وحتليلها بعناية
واحللول) �إىل املجتمع أ
الو�سع وجمموعات ال�شركاء الثانويني ذات ال�صلة و أ��صحاب النفوذ .والق�صد من ذلك
هو ال�سعي اىل توافق وا�سع النطاق وتوفري التقنية واملال والدعم ال�سيا�سي وامل�ؤ�س�سي الالزم لتحويل هذا
االقرتاح ( أ�و االقرتاحات) �إىل أ�فعال .هذه هي مرحلة مهمة جد ًا ب�سبب معرفة اجلمهور ملا هو مطلوب جلعل
اخلطة م�شروعة ومدعومة جيد ًا.
هذا النهج هو جعل النتائج العامة للتخطيط متاحه من خالل �شرح العملية واخلطط املقرتحة للم�شروع،.
وينبغي أ�ن ي�شمل جمهور امل�ستمعني ما يلي  )1 :غريهم من ال�شركاء من القرى أ
الخرى )2( .ال�شركاء
الثانويني ذوي ال�صلة مثل وكالء االدارات ،وامل�س�ؤولني احلكوميني املحليني .هذه املجموعة ينبغي أ�ن ت�شمل
أ�ي�ضا أ�ع�ضاء اللجنة التنفيذية ل�شبكة تنمية ريفي الفا�شر ،و�شبكة تنمية املر أ�ة (.)WDA
املي�سر أ�ن يقوم مب�ساعدة امل�شاركني يف تقدمي نتائجهم �إىل جمهور أ�كرب من ال�شركاء
هذه العملية تتطلب من ِّ
أ
ال�سا�سيني والثانويني مبا يف ذلك ال�شبكات� .إن جداول اخلطوات تكون لها مهمة حتديد ال�شركاء الثانويني.
املي�سر أ�ن يرتب قبل عدة أ�يام ،له�ؤالء امل�س�ؤولني أ�و امل�ؤ�س�سات ح�ضور جل�سة عامة بح�ضور
وينبغي على ِّ
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جميع القرى الواقعة يف نطاق منطقة جلنة تنمية القرية ويجب أ�ي�ضا أ�ن يكونوا على علم مبكان ووقت
كاف حيثما كان ذلك ممكناً ومي�سر ًا.
االجتماع بوقت ٍ
ميكن أ�ن تعر�ض ملخ�صات لعملية التخطيط يف �شكل جدول ومل�صقات كبرية ولكن يجب أ
الخذ بها وتف�سريها
لفظياً مب�ساعدة امل�شاركني يف و�ضع خطة عمل التنمية بامل�شاركة حيثما كان ذلك ممكناً.
املي�سرين أ�ن ي�ستنه�ضوا ر أ�ي جمهور امل�ستمعني و�سماع وا�ستيعاب مالحظاتهم أ
والخذ بها .يجب
يجب على ِّ
مي�سر واحد أ�ن يدون املالحظات حول التعليقات والق�ضايا الورادة من اجلمهور و َّ
مت ت�سليط ال�ضوء
على ِّ
عليها.
�إن الناجت �سيكون قد حتقق باحل�صول على دعم أ�كرب و أ�و�سع من آ
الراء الواردة حول خطة عمل التنمية
بامل�شاركة وخا�صة من قبل ال�شركاء الثانويني .وينبغي أ�ن يتم توثيق الق�ضايا النا�شئة عن االجتماع من قبل
فريق التي�سري.
 .6تطوير خطة العمل وتنفيذها (ما يقارب ن�صف يوم)
�إن الغر�ض من هذه املرحلة هو توفري الدعم للمجتمعات املحلية وال�شبكة (�شبكة تنمية املر أ�ة ما أ�مكن)
لتكملة خطة العمل واتخاذ اخلطوات أ
الوىل نحو تنفيذها.
هذا النهج هو إلجراء اجتماع مع ال�شبكة ،و�شبكة تنمية املر أ�ة ،وامل�شاركني يف و�ضع اخلطة واالتفاق الذي
مت التو�صل �إليه ب� أش�ن أ
َّ
الدوار وامل�س�ؤوليات املتعلقة بالتنفيذ.
وتن�ضوي العملية على لقاء مع ال�شبكة ،و�شبكة تنمية املر أ�ة ،ومقدمي اخلدمات التقنية ،ملراجعة م�سودة
املي�سرون املجموعة لتحديد جداول زمنية واقعية ومراحل التنفيذ،
امل�شاريع وخطوات التحليل .و�سي�شجع ِّ
مع �إيالء اهتمام خا�ص �إىل التقنية ،واملتطلبات امل�ؤ�س�سية وال�سيا�سية ،واملالية.
املخرجات عبارة عن خطة للتنفيذ مف�صلة ت�شمل:
أ� -الرتتيبات املالية :وت�شمل م�صادر التمويل وامليزانيات ،وامل�س�ؤولية عن �إدارة امليزانية.
ب -املتطلبات التقنية :ت�شمل املواد واخلربات الالزمة.
ج -العوامل ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�سية :على أ�ن يكون أ
الفراد أ�و امل�ؤ�س�سات على ا�ستعداد لدعم أ�ي خطة
وايجاد الرتخي�ص الالزم والهيكل والوظيفة ألي جلنة فرعية جديدة لت�شمل املراقبة واملتابعة.
د -اخلطة الزمنية :وت�شمل مراحل تنفيذ و�إدارة اخلطة والنتائج.
خطة التنفيذ هذه �سوف تكون يف �شكل مكتوب وحتتفظ به جلنة تنمية القرية ،أ�و ال�شبكة بالنيابة عن القرى
امل�شاركة.
بناء التوافق على م�ستوى ال�شبكة:
بعد أ�ن أ�جريت �سل�سلة من الدورات لهيكلة خطة العمل التنموية بامل�شاركة على امل�ستوى املحلي ف�إنه من
املتوقع أ�ن تكون هنالك مبادرات معينة قد تبد أ� يف الظهور من املناق�شات.
�إن بع�ض امل�شاكل ال ميكن معاجلتها على امل�ستوى املحلي فقط .وقد تتطلب هذه املناق�شة والتوافق على
منطقة جغرافية أ�و�سع ،ورمبا حتتاج �إىل دعم من جمموعة أ�و�سع من ال�شركاء الثانويني .هذه املبادرات
املحتملة ينبغي أ�ن ت�ستفيد منها طائفة كاملة من ال�شركاء يف املنطقة ،مثال (الفا�شر ،كتم ،كبكابية) .وهنالك
مثاالن رئي�سيان من ور�شة الفا�شر وهما :م�سارات الرحل واملياه ألغرا�ض الزراعة.

خطة العمل التنموية بامل�شاركة
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 -2م�سارات املراعي:
أ
ال�سباب

امل�شكلة

 .1الرعي اجلائر.
 .2قلة أ
المطار
ال�سنوية.
�ضعف مناطق
الرعي

 .3قطع أ
ال�شجار
و�إزالة
الغابات.
 .4زيادة الرقعة
الزراعيه
خ�صماً على
املراعي.

االثر
 .1هُ زال احليوان
ورمبا املوت.
 .2ال�صراع حول
املراعي وح�صاد
املياه.
 .3نق�ص �إنتاجية
أ
اللبان واللحوم.

الفئات املت أ�ثرة

احللول
 .1حتديد أ�را�ضي
املراعي.

 .3الفئات أ
الخرى
التي لها عالقة
با إلنتاج
احليواين.

 .2حتديد م�سارات
احليوان.

 .1الرعاة.
 .2أ
الطفال.

� .4سوء التغذية يف
أ
الطفال.

 .3نرث بذور املراعي.
� .4إدارة قطيع املا�شية.
� .5إنفاذ اللوائح
اخلا�صة بحماية
املراعي والغابات.

حتليل احللول:
امل�شكلة
احللول املقرتحة
االجتماعية

�ضعف مناطق الرعي
 توزيع بذور املراعي أ�خذ ر أ�ي أ��صحاب امل�صلحة يف قطاع ا إلنتاج احليواين. -العالقات الودية بني املزارعني والرعاة.

الفنية – املالية

 توفري االحتياجات واملواد املطلوبة (ال�شتول – العمالة – و�سائل النقل واملر�شدين). -حتديد مواقع توزيع ال�شتول.

البيئية

 حماربة نحر الرتبة.و الزحف ال�صحراوي زيادة الغطاء اخل�ضري. حماربة الت�صحر. -حتديد م�سارات احليوان وخطوط املراعي.

ال�سيا�سية
وامل�ؤ�س�سية

 م�شاركة �إدارة املراعي. م�شاركة �إدارة القطعان. م�شاركة ا إلدارة أالهلية يف توزيع ال�شتول.
 �إ�شراك احتاد الرعاة يف توزيع ال�شتول.� -إ�شراك ال�شبكات واملنظمات القاعدية يف توزيع ال�شتول.

اال�ستدامة

 عمليات االنبات الطبيعية تولد �ضمان التو�سع يف املراعي جتديد البذور عن طريق جريان مياه أالمطار
 تكثيف املتابعة بوا�سطة الرعاة ،واملزارعني ،وال�شبكات ،ومنظمات املجتمع القاعدية. -تبني نظام ر�سوم رعي القطعان.
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خطة العمل لربامج الرعاة:
أ
الن�شطة
 .1الت�صدي واملنا�صرة
لتخ�صي�ص أ�را�ضي
ألغرا�ض الرعي
 .2توزيع نرث بذور
املراعي
 .3حتديد م�سارات وطرق
املا�شيه بطول  80كيلو
لتغطية  45قرية
� .4إدارة القطعان
اجلمـــلة

اجلهة املنفذة
اال�ست�شاريون  -منظمات املجتمع
املدين  -ال�شبكات
�إدارة املراعي � -شبكات منظمات
املجتمع املدين
�إدارة املراعي – ا إلدارة أ
الهلية -
منظمات املجتمع املدين  -ال�شبكات
الرثوة احليوانية  -منظمات
املجتمع املدين  -ال�شبكات

امليزانية باجلنيه
6 5 4 3 2 1
ال�سودانى
20000
25000
25000
25000
95000

يف �سياق م�شروع تخ�ضري دارفور ف�إنه من املتوقع أ�ن يكون دور ال�شبكات حمورياً لهذا النوع من التخطيط
ا إلقليمي وذلك ألنها:
(� )1شرعياً متثل مئات القرى.
( )2لها اخلربة يف ت أ�مني الدعم املايل والتقني.
( )3ميكنها الو�صول �إىل م�ؤ�س�سات جديدة داعمة وم�صادر للتمويل خالل الفرتة الزمنية للم�شروع وبعد
امل�شروع.
لذا على فريق التي�سري (ويف هذه احلالة هو منظمة براكتكال آ�ك�شن) بناء التوافق وتوفري الدعم لل�شبكات.
هذا النهج �سوف يكون أ�كرث مرونة و أ�قل تنظيماً باملقارنة ملا هو مو�ضح مل�ستوى جلنة تنمية القرية أ�عاله. .
كما ينبغي أ�ن تتبع خطوات خطة العمل التنموية بامل�شاركة ،با إل�ضافة �إىل ذلك ،حتليل ال�شركاء من امل�ؤ�س�سات
ا إلقليمية والوطنية املهمة .يف حالة ال�صراعات املحيطة بطرق املا�شية ،وعلى �سبيل املثال ،يطبق ما يلي:
 )1حتليل ال�شركاء املعنيني :ت�ستعر�ض ال�شبكة الدور لعدد من املجموعات املرتبطة بطرق املا�شية على
امل�ستوى املحلي والوالئي والوطني.
 )2حتليل احللول :ال�شركاء ا إلقليميون ينظرون يف جدوى احللول املختلفة للم�شكلة ،ك�إيجاد جلان جديدة
لف�ض النزاعات ،وتوقيع الن�شر�...،إلخ
 )3مردود ر أ�ي املجتمع :حيث يتم ابراز مدى التقدم �إىل قاعدة أ�و�سع من املجتمع وال�شركاء الثانويني إلبداء
آ�رائهم.
 )4تطوير وتنفيذ خطة العمل :يتم �صياغة م�سودة خطة العمل ،وحتدد أ
الدوار وامل�س�ؤوليات املتفق عليها
مع ال�شركاء ا إلقليميني.
ميكن أ�ن نرى أ�ن هذه العملية �سوف تعتمد على اجتماعات م�ستقلة بني ال�شبكات أ
والطراف املعنية (مثل الرعاة
و�إدارات املراعي) ،واالجتماعات العامة مع ال�شركاء املتعددين ليتم التو�صل �إىل اتفاق وا�سع النطاق.
�إن املنهج ا إلقليمي لو�ضع خطة العمل التنموية بامل�شاركة �سوف يتبع نهج وعملية التخطيط على امل�ستوى
املحلي للجان تنمية القرى .هذا يجعل توثيق العملية أ�قل و�ضوحاً ومنا ًال ،لذا �ستحتاج ال�شبكات لدعم من
امل�شروع وفريق التي�سري حلفظ ال�سجالت.
خطة العمل التنموية بامل�شاركة
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�إ�ستمارة املتابعة
تت�ضمن خطة تنفيذ امل�شروع برامج للمتابعة والتقييم ،تواكب خطوات ومراحل تنفيذ امل�شروع ،كذلك جداول أ
للن�شطة،
والبد من معرفتها عرب جميع ال�شركاء .وكجزء من العملية البد أ�ن ي�شرك جميع ال�شركاء يف جميع املراحل املختلفة
للتخطيط والتنفيذ.
تعترب املتابعة املفتاح الرئي�سى لنجاح تنفيذ امل�شاريع خا�صة عند ا�ستخدام منهج امل�شاركة� .إن أ�همية �إ�شراك جميع
ال�شركاء فى عملية املتابعة مهم لت أ�طري قائمة متفق عليها لتداولها عرب كل ال�شركاء.
ال�ستمارة أ�دناه كنموذج:
ميكن ا�ستخدام إ
منظمة براكتكال آ�ك�شن
برنامج �شمال دارفور

ا�ستمارة املتابعة ال�شهرية لربنامج «تخ�ضري دارفور»
التاريخ:
املن�شط:
املوقع /املكان:
مراحل امل�شروع التى َّ
مت الو�صول �إليها-:
 .1التح�ضري:
 .2حتديد امل�شكلة:
 .3املعلومات:
 .4حتليل احللول:
 .5ر أ�ي اجلمهور:
 .6خطة العمل والتنفيذ:
ال�شركاء أ
ال�سا�سيون:
ال�شركاء الثانويون:
أ
الن�شطة املكتملة خالل ال�شهر:
م ؤ��شرات بناء التوافق:
الدرو�س امل�ستفادة أ�و املعوقات:
اخلطوات املقرتحة القادمة:
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