
نمية اإلنتقال من العمل الخيري واإلغاثة إلى الت

شبكة حقوق األرض والسكن 

التحالف الدولي للموئل–

دور منظمات المجتمع المحلي 

األراضي والحلول المستدامة للنازحين
مركز حوكمة -استدامة 

األراضي والبيئة



ل مرافقة انتقال السودان من مرحلة العم
اإلغاثة االنسانية الى مرحلة التنمية

لي يقتصر دور المجتمع المح
حتى اآلن على التدخالت 
ة، اإلنسانية والخيرية الطارئ

ساهمة ولم يكن مستعًدا بعد للم
في الحلول الدائمة وتطوير

.السياسات المطلوبة



دعوة لمنظمات 
:المجتمع المحلي إلى

تطوير القدرات في القضايا المتعلقة •
.باألراضي

االنتقال من العمل في مجاالت المساعدة •
ادة إع. نحو( قصيرة المدى)واإلغاثة اإلنسانية 

تدامة التوطين والتعويضات ونهج التنمية المس
طويلة األجل في إطار حقوق اإلنسان؛

ي اكتساب المعرفة حول األطر الدولية، بما ف•
.ذلك التزامات الدول بموجب المعاهدة

اءاتهم االنخراط في تقييم أكثر تفصيال لكف•
.واحتياجاتهم الحالية



ميثاق األمم المتحدة
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Tools of Statecraft
األدوات فن الحكم



...رة انتقال مأمول، ولكن ال تزال هناك احتياجات وتحديات كثي

ويدعو العديد من هؤالء إلى مشاركة نشطة ومختصة من 

لقائمة المجتمع المحلي والقدرة المطلوبة للتحقق من النتائج ا

.على العدالة ودعمها



لمجتمع المحليستكون أولى إهتمامات االقضايا التالية 

:السوداني في المرحلة االنتقالية

؛منزل ومزرعة صغيرة للعيشضمان وجود النازحون إلى العودة إلى المناطق الريفية مع يحتاج1.

معايير لأصغر بكثير من الحد األدنى لأنها ، أي يةلنازحين في المخيمات غير كافالمتوفرة لالمواقع 2.

؛(2002m)ةالوطني

عدم كفاية التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية؛3.

وبناء السالم؛حساًسا لمنع النزاعيكون تحتاج السياسات واالستراتيجيات إلى إطار للرصد والتقييم 4.

؛األهليةعدم االعتراف الكافي بالنظام العرفي إلدارة األراضي ودور اإلدارات 5.

(.باستثناء شمال دارفور)وسلطات التخطيط المحلية قدرات ضعف 6.

حاجة إلى إعادة تخطيط وتحسين مخيمات النازحين، بما في ذلك الخطط الحضرية؛ال7.

مجتمعات حيث تعيش مع العلى اإلدارة المحلية إدارة مطالبات النازحين على األراضي العرفية بعناية8.
المضيفة؛



؛(مع كبار السن)المستوطنات والقرارات التقليدية غير مكتوبة ويجب تسجيلها . 9

؛(المرأة)ال تلتزم تسوية المنازعات التقليدية دائما بمبادئ حقوق اإلنسان . 10

القيادة واالستراتيجية والشراكة هي عوامل التمكين الرئيسية الالزمة للعودة؛. 11

ن؛حاجة إلى لوائح وقوانين جديدة لتأمين حيازة األراضي وإعطاء األولوية النازحيال. 12

كافة يجب أن تتعرف جميع األطراف والمعنيين على النطاق الشامل والكامل للحيازة ب. 13

أنواعها ووضع اعتبار لها ما أمكن؛

الجهات الفاعلة في القطاع الخاص تحصل على األراضي بوسائل غير إجرائية؛. 14

؛استحواذ النافذين على مساحات كبيرة من االراضي العامة. 15

ق ملكية تحتاج الحكومة إلى تحقيق التوازن بين االستثمار األجنبي في الزراعة، وحقو. 16

يازة األراضي للمقيمين العرفيين، ودور اإلدارة المحلية، ورغبة الحكومة في ضمان أمن ح

األراضي من أجل االستثمار النقدي؛ 



(ء؟كم أسرة تعولها نسا( ال تُعامل حقوق المرأة والرجل في األرض على قدم المساواة17.

سرون؛يشارك المستثمرون في عمليات االستيالء على األراضي، والمستضعفون يخ18.

ليات المتعلقة باألراضي خارج العواصم؛ وعم( الحيازة)تم تسجيل القليل من الحقوق 19.

راضي لذلك، توجد حاجة إلى ترتيبات بديلة للحيازة اآلمنة لأل. التسجيل طويلة ومعقدة

و حق للبناء على النظام القانوني الحالي والسماح بخطوات إضافية من مستوى الدخول أ

ملكية الحيازة اآلمنة المسجلة في نهاية المطاف، بالنظر إلى أن اتفاق الدوحة يعد بحقوق
األراضي المسجلة؛

سيادة القانون، : أربع أولويات(  2019)وظائف االتصال الحكومية المشتركة حددت 20.
تقديم الخدمات؛/وحقوق اإلنسان، وسبل العيش والحلول الدائمة

.إن منظمات المجتمع المحلي العاملة في قضايا األراضي محدودة العدد والقدرة21.



يوعمل التنمالمقابل الصدقة/ ةـالمعون/ اإلغاثة 

األسباب الجذرية الكامنة-لمظاهر ا

ةاالعتماد على الذات، وتقرير المصير، واالستقاللي-التبعية 

القدرة المؤسسية-إغاثة قصيرة المدى 
*التنمية المستدامة-بهة والتعافي االقدرة على المج

القراراتاتخاذو،واالختيارات، لكرامةا =>المشاركة-الصدقاتخذأ

الذاتواحترام

التنمية صعبة-الصدقة سهلة 

المجتمعبقيادة-خارجيًامقدم

المحليةولوالحلللتكنولوجياالمشتركالتطوير-التكنولوجيانقل

أصحاب حقوق-المستلمون مستفيدون 



شكراً 


