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 : والنزاع  الرعي 
  أدوات منع النزاع واالستجابة لھ في منطقة الساحل السوداني

 ،بوركینا فاسو، جمھوریة أفریقیا الوسطى، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة، مالي)
 (نیجیریا، النیجر، جنوب السودان، والسودان
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منطقة  الشراكة من أجل االستقرار واألمن في 
 الساحل السوداني 

وتحقیق االستقرار التا�ع لوزارة الخارجیة �الوال�ات المتحدة األمر�كیة،    نزاع تم إعداد هذا التقر�ر �التعاون مع مكتب عملیات ال
) السوداني  الساحل  منطقة  أجل االستقرار واألمن في  الشراكة من  الهدف من هذا  P4SSكجزء من مشروع  یتمثل   .(

عبر    نزاع توجیه جهود تحقیق االستقرار والتنمیة في المجتمعات عبر منطقة الساحل السوداني المتأثرة �الالمشروع في  
 الحدود بین المزارعین ورعاة المواشي من خالل تحدید األسالیب المثبتة والمستنیرة �البیانات لتحو�ل النزاع.

 
 
 

_________ 

 المؤلفون 
 

 بحث عن أرضیة مشتر�ة  الما�ك جو�ینز،  
 بحث عن أرضیة مشتر�ة الأندرو ماكدونیل،  

 
 ____________________________________________________________________________________________ 

 
الواردة في    اآلراء . إن  وزارة الخارجیة األمر�كیة   - وتحقیق االستقرار    نزاع تم إعداد هذا التقر�ر بدعم من مكتب عملیات ال

األمر�كیة، أو    تمثل التقر�ر  هذا   للحكومة  المؤسسي  الموقف  المؤلفین وحدهم وال تمثل  البحث عن أرضیة  منظمة  آراء 
 مشتر�ة.

 
 بحث عن أرضیة مشتر�ة ال  2021© 

 
منظمة البحث عن أرضیة مشتر�ة،    إذن من الحصول على  و�أي شكل دون    اً أو جزئی  اً هذا المنشور �لیاستنساخ  �جوز  

إخالء المسؤولیة أدناه. ال �جوز استخدام هذا  �یان هذا و  التألیف والنشر إشعار حقوق شر�طة أن یتضمن ذلك االستنساخ 
منظمة البحث عن    إعادة البیع أو ألي غرض تجاري آخر على اإلطالق دون إذن �تابي مسبق من غراض  المنشور أل

 أرضیة مشتر�ة.
 

التالي:  �ستشهد  النحو  على  المنشور  (  بهذا  ماكدونیل.  وأندرو  ما�ك  وال).  2021جو�نز،  للوقا�ة  نزاع الرعي  أدوات   :
 الطبعة األولى. واشنطن العاصمة: البحث عن أرضیة مشتر�ة.  ، ي السودان منطقة الساحل واالستجا�ة في 

 
 موسى.  ي صورة الغالف: الحاج 
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 المنهجیة والتطو�ر
هذهالنتائج  إن   األدوات  في مجموعة  الواردة  المراجعة  على    استناداً قد حددت    والتوصیات 

و   ات لتقییمالشمولیة   واإلنجلیز�ة،  الفرنسیة  �اللغتین  العلمیة  والبحوث  مستكملة  البرامج  هي 
وجرى التحقق من صحة  سلسلة من مقابالت مصادر المعلومات الرئیسیة مع منفذي البرامج.  �

  والباحثین   عاملینمن المكون  استشاري  أجراها مجلس  ل مراجعة  دوات من خال مجموعة األ
  ة مشتر�أرضیة  البحث عن  �اإلضافة إلى عاملي منظمة  المجتمع المدني  المستقلین في مجال  

أنحاء   جمیع  في  المیدانیة  المكاتب  الساحل  في  فاسو،    السودانيمنطقة  جمهوري  (بور�ینا 
الكونغوالوسطى أفر�قیا   جمهور�ة  السودان،  الد�مقراطیة   ،  جنوب  النیجر،  نیجیر�ا،  مالي،   ،

 السودان).و 
 
 

ر�ز هذا التحلیل في المقام األول على برامج التنمیة المرتبطة �الرعي أو منع النزاعات التي  
) الماضیة  العشر  السنوات  في  ال 2020-2010أجر�ت  مناطق  في  داخل    نزاع )  الرئیسیة 

غورما  -) مثلث لیبتاكو1. وشمل التر�یز الجغرافي: ( السوداني   ساحل ل المنطقة اإل�كولوجیة ل
فاسو؛   والنیجر و�ور�ینا  مالي  تقاطع  (  ) 2( عند  تشاد؛  ) جمهور�ة  3نیجیر�ا وحوض �حیرة 

وجنوب  ) المنطقة الحدود�ة بین السودان  4أفر�قیا الوسطى والمناطق الحدود�ة المحیطة بها؛ ( 
الدروس المستفادة من مناطق أخرى    جرى �ذلك إدراج،  اً السودان. وحیثما �ان ذلك مناسب

�ما في ذلك المناطق شبه الرطبة في غرب إفر�قیا (بنین وتوغو وساحل   -ینتشر فیها الرعي 
 العاج) وشرق إفر�قیا (كینیا وأوغندا).

 

 _____________________________ 
 

 وعرفان  شكر
 هیئة أدیلیهن ( -ید�كي أبو �كر علي (مستشار مستقل)، أولو�و�وال أد�موالش  : ومراجعین  كمستشار�ن  هذه   األدوات  مجموعة  تطو�ر  في  أسماؤهم  التالیة   األفراد   ساهم 
 عن البحث �اسندي (  لوران ،) مشتر�ة أرضیة عن البحث �م هارت (  ،) مشتر�ة  أرضیة عن البحث لیف بروتیم (كلیة جر�نیل)، توغ غانغ (  ، )للمرأة  المتحدة األمم

ة أرضی  عن  البحث نو�مي ماكلیت (  ، )المؤسسة األمر�كیة لألسماك والحیاة البر�ةلو�زا (  ماثیو  ،) مشتر�ة   أرضیة  عن  البحث�ر�سانتوس ال�انغ (  ،)مشتر�ة  أرضیة 
 كو�نتیرو   كاتالینا  ، ) السودان   جنوب  في  المتحدة  األمم  �عثة (   أو�یلو  كر�ستوفر  ، ) مستقل  مستشار(   نوري   میشیل  ، )ةمشتر�أرضیة    عن  البحث(   نغونغ   بیتر  ، ) مشتر�ة

  أرضیة   عن  البحث (   سمیث  كاتي   ،) مشتر�ة  أرضیة   عن  البحث (  روز�ن   �ام   ،) إنفز�ل تشلدرن (   رونان  بول   ،) مستقل   مستشار(   راكلي  إدوارد   ،) مستقل   مستشار ( 
 ).مشتر�ة أرضیة  عن البحث(  �اسو�وتشي جا�سون  ،) مشتر�ة  أرضیة  عن البحث(  سیدي حمه  �عقو�ة ،) مشتر�ة

 
 

  

أعضاء منتدى العالقات بین المزارعین والرعاة في 

 یر�ا یرسمون خر�طة أنظمة للدوافع المحلیة للنزاعنیج
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 االختصارات 
CAR   –  الوسطى   أفر�قیا جمهور�ة 

CEWARN  -  واالستجا�ة لها   اتشبكة اإلنذار المبكر للنزاع 

DRC  -   جمهور�ة الكونغو الد�مقراطیة 

ECOWARN  -    االقتصاد�ة لدول غرب أفر�قیا شبكة اإلنذار المبكر واالستجا�ة التا�عة للمجموعة 

ECOWAS  -   المجموعة االقتصاد�ة لدول غرب أفر�قیا 

FAO  -   منظمة األمم المتحدة لألغذ�ة والزراعة 

FFARN  -   ارعین ورعاة الماشیة في نیجیر�ا منتدى العالقات بین المز 

GNNT  -    بدو الرحل في تشاد وحرس الالحرس الوطني 

GTD  -   قاعدة بیانات اإلرهاب العالمیة 

IGAD  -   الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة �التنمیة 

IOM  -   المنظمة الدولیة للهجرة 

LRA  -   جیش الرب للمقاومة 

MINUSCA  -    المتكاملة المتعددة األ�عاد لتحقیق االستقرار في جمهور�ة أفر�قیا الوسطى �عثة األمم المتحدة 

MONUSCO  -   عثة األمم المتحدة لتحقیق االستقرار في جمهور�ة الكونغو الد�مقراطیة� 

NSAG  -   الجماعات المسلحة غیر الحكومیة 

 OHCHR  -    مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان مكتب 

SGBV  -  والجنساني   العنف الجنسي 

UPC  -  السالم في إفر�قیا الوسطى من أجل    االتحاد 

UNDP  -   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

VEO  -   مؤسسة متطرفة عنیفة 
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 ما هي مجموعة  
 األدوات هذه؟

 

 
 

 في جنوب السودان.   نزاععرض تقد�مي حول تحول ال

 الصورة لـ: البحث عن أرضیة مشتر�ة
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 المحتو�ات 
تحلیل المصادر الحادة   –مقدمة إلى الرعي والنزاع 

 والممنهجة للنزاع 
 

نمو  ال  غرس - الر�فیة   التنمیة -ولى األ  الوحدة
نزاع  ال أسبابمن   والحد العادلاالقتصادي الر�في 

 .المزمنة
 

 
نزاع  دمج ال - البیئة والمحافظة  -الثانیةالوحدة 

 الحفظ.المرتبط �الرعي في جهود 
 
 

تشجیع    -وسیادة القانون  حاكمیةال -الثالثةالوحدة 
 المشار�ة العامة في إدارة المراعي الرعو�ة.

 
 

فهم الجوانب   - التكامل اإلقلیمي  - الرا�عةالوحدة 
سبل عیش الرعاة  العابرة للحدود ذات الصلة � اإلقلیمیة و 

 وعالقتها �النزاع.
 

  -النوع االجتماعي وتمكین المرأة  -الخامسةالوحدة 
تعز�ز دور المرأة في صنع القرار وفهم النوع االجتماعي  

 المرتبط �الرعي. نزاع في ال 
 

تعز�ز التماسك   - نزاع إدارة ال -السادسةالوحدة 
 االجتماعي وحل النزاع �طرق سلمیة.

 
 

  -إنفاذ القانون ومكافحة اإلرهاب  - السا�عةالوحدة 
 .حدودد العابر لللرعي واإلجرام والتمر معالجة تقاطع ا

 
  عمل - الرقمي و  المدني السالم -الثامنة الوحدة
 السوداني  الساحل  منطقة في  الرقمیة التقنیات  انتشار

 
 

 مصادر إضافیة 
 

والموظفین الدبلوماسیین  الجهات الممولة الغرض من مجموعة األدوات هذه هو تزو�د إن 
ستراتیجیة حول �یفیة تصمیم التدخالت لمنع  المساعدة �اإلرشادات االالعاملین في مجال  و 

من الخبرة  الهائل    الكم�االعتماد على  ها، و حلأو    النزاعات المرتبطة �الرعي عبر الحدود
مجموعة األدوات  فإن  ، من مالي إلى السودان،  يالسودان الساحل  عبر    البحثیة والبرامجیة

 ثالثة أهداف:هذه تخدم 
 
المرتبط �الرعي في سیاقهم الخاص وتحدید    نزاع. توفیر إطار للمتدخلین لتقییم مصادر ال1

 فرص المشار�ة؛

الممارسات  . تسلیط الضوء على الدروس المستفادة من منطقة الساحل السوداني حول "2
 "؛الناجعة

 

 
الدور الرئیسي  من خالل توضیح    الخاص �القطاعات المختلفة متعدد  ال. تعز�ز التعاون  3

 في معالجة هذه األزمة.والتجارة  والحفاظالتنمیة  لكل من
 

  
 
 
 
 
 

 استخدام مجموعة األدوات  یةكیف 
تناسب احتیاجات  لكي    تساعد مجموعة األدوات هذه المستخدمین على تصمیم التدخالت 

، �ما في ذلك مقدمة وسبع وحدات.  ثمانیة أقسام في  وقد نظمت مجموعة األدوات  سیاقها.  
وتقدم  وصممت   مختلف  لقطاع  وحدة  استخدامها    5-3�ل  �مكن  واستراتیجیات  أدوات 

تستند هذه األدوات واالستراتیجیات  حیث  اع المرتبط �الرعي.  نز لمعالجة شر�حة واحدة من ال
هذه التدخالت  یؤدي إلى نجاح  حول ما  البرامج السا�قة وتتضمن إرشادات    مراجعة   على

األسئلة لتوجیه تحلیل السیاق    على قائمة مختصرة من  اً تحتوي �ل وحدة أ�ضو .  أو فشلها
 خارجیة.ال  �المصادر  خاصة ، وروا�ط ه تخطیطو 

 

األقسام   االنتقال إلى�مكن للمستخدمین قراءة مجموعة األدوات هذه من أعلى إلى أسفل أو 
نوصي جمیع  المناسب.  الفرعي الرا�ط األكثر صلة �اهتماماتهم عن طر�ق النقر فوق 

 قبل استكشاف الوحدات. اعنز مقدمة إلى الرعي والالمستخدمین �قراءة 
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 لماذا نر�ز على الرعي؟ 
 

فر�دة من نوعها هذه لیست  األدوات    مجموعةالتي تغطیها  واألمن    حاكمیةالإن تحد�ات  
سباب  الرعي أل منظور  هذه القضا�ا من  نستكشف    ناالرعي، ولكن �النسبة للنزاع المتصل �

 :هي  أر�عة
 
الرعي  1 واإلنتاج    -والزراعة    -.  العیش  لكسب  نظام  وثیقًا المهو  ارتباطًا  رتبط 

والهو�ة  السیاسي.  �الثقافة  االجتماعي  في  حول  نقاش  وأي    والتنظیم  الرعي  دور 
 الرعو�ة.  للمجتمعات الثقافة ونمط الحیاة حول نقاش   هو أ�ضاً األفر�قي االقتصاد  

على السیاسات االقتصاد�ة واإلنمائیة  وقد �ظن البعض أن من السهل للغا�ة أن نر�ز 
دون إیالء االعتبار الكافي لكیفیة تأثیرها على العالقات االجتماعیة بین المجموعات  

   عیشهم. سبل  �شكل وثیق مع هو�تها تتداخل  التي  
 
هو  إن  .  2 و مصدر  الرعي  أساسي  �ذلك  رزق  بین   محتمل  مصدرهو  للتوتر 

تت التي  المناطق  في  المحلیة  الكبرى نزاع الفیها  كشف  المجتمعات  أدت  لقد    –  ات 
في مجموعة األدوات هذه إلى تأجیج العنف على نطاق  نوقشت  التي  نزاع  دینامیكیات ال

أو   اً االضطرا�ات االجتماعیة وانعدام األمن للسكان المهمشین اقتصاد�حصول واسع و 
    �مثل تصاعد مستوى العنف حاجة ملحة الستجا�ة منسقة واستراتیجیة. سیاسیًا، حیث 

 
 
 
 
إن فعالیة الرعي �نظام لإلنتاج    -  ي. هناك جدل حول مستقبل الرعي �نموذج إنتاج3

شرس  موضع خالف مستمر و هو  الحیواني في األراضي الجافة وتأثیره االجتماعي والبیئي  
سیاسات متسقة إلى توترات حول  االفتقار ل�ؤدي  و   والخبراء، حیثبین صانعي السیاسات  

ى أعمال عنف  إدارة الموارد و�نتاج الغذاء والحر�ة عبر الحدود التي �مكن أن تتصاعد إل
 تقوض االستقرار اإلقلیمي.أن و 
 

والنمو الد�موغرافي وأنظمة اإلنتاج    ي تغیر المناخالتصبح آثار  ال مناص من أن  .  4
لرعاة  تضم سلسلة قیمة الثروة الحیوانیة الرعو�ة مالیین ا  -  شدیدة المتغیرة على الرعي  
قسري أو اإلدارة  ال  نزوح العنف أو العندما یتعطل هذا النظام �سبب  و   . والمزارعین والشر�ات 

تنتشر العواقب في جمیع أنحاء المنطقة، مما یهدد األمن الغذائي  سوف  ،  الفاشلة لألراضي
 واالستقرار االقتصادي.

 

الصورة لـ: أ. حسیني/ آي الهجرة في تشاد. أثناء الماشیة قطیع من 
 مفترق الطرق  بورجو، مشروع الترحال الرعوي على
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حیث یوصف  يالسودانالساحل تمثل هذه الخر�طة عدد الوفیات الناجمة عن أحداث النزاع في منطقة 

مشروع بیانات موقع وحدث النزاع : . مصادر البیانات2019-2016 ،طرف واحد أو أكثر �أنه "رعوي"

 معهد �حوث النظم البیئیة، المسلح

 لماذا منطقة الساحل السوداني
في الشمال  منطقة الصحراء  منطقة الساحل السوداني هي منطقة بیئیة تمتد من  إن  

إلى منطقة المناخ المداري الرطب في الجنوب وتغطي دوًال من السنغال في الغرب  
الساحل السوداني إلى السودان في الشرق. تر�ز مجموعة األدوات هذه على منطقة  
  في هذه المنطقة  ألن إنتاج الثروة الحیوانیة الرعو�ة وسالسل القیمة ذات الصلة 

على وجه التحدید، �میل تحلیلنا إلى التر�یز على أر�ع  و أمر أساسي لبقاء اإلنسان.  
مناطق فرعیة شهدت عنفًا حادًا وعدم استقرار مرتبط �الرعاة والرعي في السنوات  

 األخیرة:

 

 الوفیات المرتبطة �النزاع الرعوي 
2016  - 2020 

فاسو    غورما  - لیبتاكو  استضاف مثلث    -  1 الواقع عند تقاطع مالي والنیجر و�ور�ینا 
 العدید من حر�ات التمرد المسلحة التي استهدفت الماشیة وغذت دورات العنف بین األعراق.

القبلي في منطقة الحزام    من مستو�ات شدیدة من العنف نتیجة للنزاع   نیجیر�ا . عانت  2
في المناطق غیر المستقرة في الشمال الشرقي وفي    السطو األوسط المتنوعة وتزاید أعمال  

 حوض �حیرة تشاد.
أصبحت  3 الوسطى.  أفر�قیا  ساخنة    جمهور�ة  نقطة  بها  المحیطة  الحدود�ة  والمناطق 

المناطق   التي سیطرت على  المسلحة  الجماعات  �الرعي حیث استهدفت  المرتبط  للعنف 
 من تشاد أو الكامیرون أو السودان.أثناء هجرتها الماشیة  على  النائیة

  یة احتراف   أكثر  الماشیة   على   السطو   ممارسات   أصبحت   ،السودان  وجنوب  السودان   في  -  4
النزاعات الدور�ة    تفاقم إلى  السیاسیة  النخب  من المدعومة المختلفة  المیلیشیات  قوات   وأدت

 و�ین الرعاة والمزارعین.أنفسهم بین الرعاة ما بین المجتمعات المحلیة 
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الرعي  فيمقدمة 
 والنزاع 

 
 

المنطقة  قاتل في معسكر قبیلة منداري، تأ�قار ذات قرون طو�لة ت
إیر�ك   ، تر�كیكا، جنوب السودان. مصدر الصورة: الوسطىاالستوائیة 

 لوفورجي/ الفن فینا جمیعًا/ �ور�یس من خالل جیتي إمیجز 
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 تار�خیة   لمحة 
اعتمد  حیث  ، تدجین الماشیة ألول مرة منذ عشرة آالف عام   فينجح اإلنسان  منذ 

على   لتر�یتها   أسالیب البشر  الغرب    ،مختلفة  في  الموجودة  الكبیرة  المزارع  من 
األمر�كي أو األرجنتین إلى الهجرات الطو�لة للبدو الرحل في سهول آسیا الوسطى.  

  اقتصاد الحضارة   دور أساسي في تحدید على لعب  الثروة الحیوانیة  لم �قتصر أثر  و 
على الرعي  �عرف  و�تها الثقافیة وتراثها التار�خي.  بل أسهمت في تحدید ه  ، فحسب 

الماشیة  أنه   لتر�یة  ماالتي  نظام  �شكل  متحر�ة  مع .  1تكون  استخدامه  و�مكن 
من الماشیة إلى الجمال إلى الماعز وغیرها. إنها   ، حیوانات أشكال مختلفة من ال

قبائل  من    ، بدو الرحل لضرورة البیئیة والتراث الثقافي لل ممارسة متجذرة في �ل من ا
 سامي في السو�د إلى بدو شبه الجز�رة العر�یة.ال
 

  ،الرعي هو مصطلح شامل �غطي الممارسات الثقافیة المتنوعة وأنماط تنقل الماشیة 
�استمرار و� یتنقلون  الذین  الرحل  البدو  األمیال على قطعون  �ما في ذلك  آالف 

إلى الرعاة شبه الرحل الذین تتحرك مواشیهم موسمیًا أو لمسافات قصیرة  مدار العام  
هطول األمطار شبه القاحلة وشحة  ظروف  ال ممارسة تكیفیة ضرور�ة في  وهو  فقط.  

ف والمیاه  عال إلى األ  ما �كون الوصول  اً حیث غالب   ، الساحل السوداني   في منطقة
القطعان في مناطق أكثر جفافًا خالل  الرعاة على حجز    �ما �عمدغیر مؤ�د.    اً أمر 

إلى حیث تنقل    ، تنخفض الموارد مع تقدم موسم الجفاف   إلى أن موسم األمطار  
أكثر رطو�ة.   الالتنقل  إن  مناخات  الموسمیة  الواسع  المسارات  نطاق على طول 

") الرعوي المعروفة  الصالحة  ضروري  ")  الترحال  والمیاه  المتسق  الرعي  لضمان 
تتحرك وحیث  للشرب.   أن  للماشیة  �مكن  وأین  متى  تحدد  البیئة  فإن طرق    ، أن 

 فرعیة �املة.  یةجغراف الهجرة عادة ما تعبر الحدود الوطنیة وتشمل مناطق  
 

 

  

 
 أو نمط حیاة �عتمد على الحر�ة أو التنقل. يإلى اإلشارة إلى نظام إنتاج  اً ، ولكنه یهدف عموم�عض الخبراءكان التعر�ف الدقیق للرعي موضع نقاش بین  1

سالالت الماشیة وطرق اإلنتاج �شكل �ارز �رمز ثقافي وعنصر تبرز 
  نشاهدمحدد لسبل العیش الر�فیة في المجتمعات في جمیع أنحاء العالم. 

هنا: �قرة طو�لة القرون، صورة أ�قونیة في الجنوب الغر�ي األمر�كي  
سباق تقلیدي للماشیة  و وسط)؛ الماشیة (لل ثور صغیر في عرض و على)؛ األ(

-CC BY: الري دي مور مصدر الصورةـ  سفل).األومطرة (في غرب س
SA 3.0 سفل). األوسط)؛ فر�دة رضوان (العلى؛ إدوارد مكابي ( (األ 
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المستقر  والمزارعون  المتنقلون  الرعاة  لعالقتهم    نحون  و �میل  مختلف  فهم 
  اً لم �كن الوصول إلى المراعي أو المیاه مشروط  ، ة تار�خیمن ناحیة  �األرض.  

  مشاع فالمواشي �انت ترعى في األراضي العامة أو ال  -�الملكیة الخاصة  
المشتر�ة.  �انت  و  المیاه  مصادر  إلى  الوصول  على  تجرى  تعتمد  و�انت 

حول   وساطة  العملیات  خالل  من  العامة  األراضي  إلى    زعماء الوصول 
و�ان  .  لجهة �عینها   اً لم تكن مملو�ة حصر� لكن هذه األراضي    ، المحلیین 

مطري  هطول الالللرعاة التكیف مع تغیر قد أتاح مناطق جدیدة  الترحال إلى
إنتاج المحاصیل  فإن    ،وتجنب إرهاق الموارد في منطقة معینة. في المقابل 

وزرعها    احتالالً �ستدعي   وتنظیفها  قطعها  أجل  من  لألرض  األمد  طو�ل 
  حتى في مناطق الكثافة السكانیة الخفیفة مزارعون  حیث یثمن الوحصادها.  

لمنطقة خصبة و  �االستخدام طو�ل األمد  ذات حدود  القدرة على االحتفاظ 
 . مرسمة

 
ما تكون المجتمعات الرعو�ة والزراعیة    اً غالب  ، على الرغم من هذه االختالفات

االقتصادات الزراعیة    احتیاجاتساعد الرعي تار�خیًا في تلبیة فقد  مترا�طة.  
( لل الحیوانیة  واألجبان  منتجات  من  األلبان  ذلك)  إلى  وما  واللحوم  والجلود 

والمنتجات.   الحبوب  بیع  أو  المقا�ضة  المزارعین  و�ان  خالل  من  العدید 
یة  الماش �انت  �ما    ، للماشیة �استهالك �قا�ا المحاصیل �عد الحصاد �سمحون  

  ،في المقابل و ب األراضي الصالحة للزراعة �السماد.  یتخص تسهم في  المارة  
تمت حما�ة حق الرعاة في الوصول إلى المیاه العامة أو المراعي من خالل  

استخدام نفس  وفي ظل االتفاقات العرفیة مع المجتمعات المحلیة المضیفة. 
سنو� الطرق  لنفس  ت   ًا، المجموعات  ا  ت طور فقد  مع  لسكان  العالقات 

 المستقر�ن.

 
العالقات من النزاعات  خل  لم ت الزراعیة  ف.  إطالقاً هذه  قد تتعدى األراضي 
الم  اً أحیان أن    سارات على  المعروف  من  �ان  المحددة حیث  "الممرات"  أو 

و�ان  قها عن الرعي أو المیاه أو األسواق. و �ع�ان مما  ، تتنقل فیها الماشیة  
محاصیل.  لل  هاإلى المزارع و�تالفاعتیاد�ًا    ها شرودإلى  یؤدي  مرور الماشیة  

الحاالت و  االنتقام ومهاجمة  المزارعون  عمد    ،في �عض  التي  إلى  الماشیة 
أكثر من مجرد أضرار طفیفة  مشاكل  تتعدى على ممتلكاتها. �انت مثل هذه ال 

�امل  إلى االنتظار لمدة عام    2قد �حتاج مزارعو الكفافففي الممتلكات.  
المحاصی تنمو  التالفة  حتى  �محاصیل  ل  �جعل    الكسافا،مجددًا  أسرهم  ما 

فإن خسارة �قرة واحدة قد تعادل خسارة شهر من    ، جوع. و�المثل عرضة لل
عرفیة مختلفة في جمیع أنحاء  ممارسات  تطورت  لقد  راتب الطبقة المتوسطة.  

 لتحدید تعو�ضات   يالسودان منطقة الساحل 

 
 
 
 
 
 

قتصاد�ة  االبیئیة و الضغوط  ال لكن    ،هذه النزاعات إلى أعمال عنفتصعید  أو عقو�ات عادلة ومنع  
تسببت في تدهور العالقات بین مجموعات    ،في السنوات األخیرة التي نشبت  جدیدة  المنیة  األو 

 الرعاة والسكان المستقر�ن.

    

 
 بدًال من بیعها أو تداولها. ، هي ممارسة یتم فیها استخدام معظم المحاصیل أو �لها لدعم المزارع أو أسرته كفاف  زراعة ال 2

الزراعیة هي حوادث شائعة. توضح الصورة هنا  التالقي بین المواشي واألراضي 
مزارعًا في مقاطعة نهر تانا، �ینیا، یراقب عن �ثب قطعان الماشیة أثناء مرورها.  

 مصدر الصورة: عمر مواندارو 
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ینطوي   الرعوي  قد  الحیواني  مراحل على  اإلنتاج  التدخالت  وستر�ز    ، عدة 
في  واشیهم  على التعامل مع الرعاة وم  هاألدوات هذ مجموعة  الموضحة في  

 :�ما یلي  العملیةمراحل مختلفة من هذه 
 ______________ 

 صلیة منطقة األال . 1
و�عیشون في مستوطنة    ، رحل ال �مارس العدید من الرعاة أسلوب حیاة شبه  

لبعض الوقت ثم �أخذون مواشیهم في رحلة الهجرة خالل موسم الجفاف أو  
مدینة دائمة أو معسكر  على  لنقلها إلى السوق. قد تكون هذه المستوطنات  

 محور�ة أساسیة إلشراك المجتمعات الرعو�ة. اً نقاطشكل  وقد ت  مؤقت
 _____________ 

 . العبور 2
عو�ة على طول الطرق المحددة للوصول إلى المیاه  تهاجر �عض الماشیة الر 

ل الرعوي.  اوهي عملیة ُتعرف �اسم الترح  ، أو المراعي عندما یتغیر الموسم 
األراضي الزراعیة أو  إلى  الماشیة وصول ما تؤدي هذه الهجرات إلى  اً غالبو 

 الحدود الوطنیة أو غیرها من األماكن التي قد تظهر فیها النزاعات.
 ________ 

 السوق  . 3
  ها یأخذونس  ، عندما �كون الرعاة مستعدین لبیع مواشیهم أو منتجاتهم الحیوانیة 

وسیط في  ال أو    ،محليالجزار  ال   ، على سبیل المثال  -إلى مشتر�ن مختلفین  
هذه التجارة  ل�مكن و سواق في ضواحي المدن الكبرى.  األأو   ، حدود�ة البلدة ال

التكامل االقتصادي اإل   اً أن تخلق فرص تخلق    اً ولكنها أ�ض  ،قلیمي لتعز�ز 
 مخاطر عندما تكون األسواق مستهدفة من قبل الجماعات اإلجرامیة.

 _________ 
 التجهیز . 4
تلبیة الطلب اإلقلیمي المتزاید على اللحوم والمنتجات الحیوانیة، قد  من أجل   

یتم تسمین المواشي الرعو�ة أو إعادة بیعها إلى األسواق الوطنیة األخرى في  
سلسلة اإلنتاج اإلقلیمیة القو�ة تتطلب االستثمار لیس فقط  إن  حیث  المنطقة.  

  اً ، ولكن أ�ضالماشیة  لتر�یة الرعوي  ل  ا في الوصول إلى المیاه أو طرق الترح
البن والشبكات    ىفي  والنقل  البارد  التخز�ن  (مثل  األخرى  الر�فیة  التحتیة 

 الكهر�ائیة).
 

 

 

 

 المنطقة األصلیة 

 الترحال الرعوي 

 المشتري المحلي 
 البلدة المحلیة 

 السوق شبھ الحضریة 

 الذھاب إلى السوق 

 البیع بالجملة  التسمین

 المسلخ 

 التجھیز 

ر�فیة. ظاهرة  مجرد  لیس  أن    الرعي  من  الرغم  تعلى  هذه  األدوات  سلط  مجموعة 
 الرعيالضوء على التحد�ات التي تواجه الرعاة في المناطق الر�فیة والنائیة، إال أن  

�أخذ الرعاة مواشیهم إلى المناطق الحضر�ة   حیث  ال �قتصر على المناطق النائیة.
للوصول إلى األسواق أو مراكز التجهیز. سیكون لمستقبل اإلنتاج الرعوي انعكاسات  

من الماشیة    اً هنا قطیعتوضح الصورة  كبیرة على مستقبل المراكز الحضر�ة في إفر�قیا.  
 .جزیمجان تشونج / جیتي إ مصدر الصورة: �مر عبر نیرو�ي، �ینیا.
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 الساحل  - السودان في الرعو�ة  الجماعات 
  ي السودانالساحل  المختلفة عبر    ثنیة األما توصف المجموعات    اً غالب

�معنى أن الرعي هو ممارسة أساسیة لكسب العیش بین    ،�أنها "رعو�ة"
  ،�شمل ذلكوقد  في هو�تهم الثقافیة.    اً مؤثر   اً لعب دور �هذه المجموعات و 

الحصر ال  المثال  سبیل  في    ،على  والصحراو�ین  والمور  الطوارق 
البقارة  و  ؛التبو في تشاد والسودان ولیبیا والنیجرو  ؛ المناطق الصحراو�ة 

والفوالني الذین ینتشرون من    ؛في مناطق دارفور و�ردفان السودانیة 
�تحدث العدید من  و السنغال عبر نیجیر�ا والساحل إلى وسط إفر�قیا.  

ون تقالیدهم الخاصة التي ترتبط  هذه المجموعات لغاتهم الخاصة و�تبع
 الماشیة أو البدو وتمیزهم عن جیرانهم.حر�ات �
 

المجموعات   هذه  سبیل    ،الفوالنيفقبائل  متجانسة.  غیر  لكن  على 
الذین یبلغ تعدادهم عشرات المالیین    ثنیناإلهم من السكان    ، المثال 

مئات من العشائر الفرعیة. وهذا �شمل األشخاص الذین  و�نبثق عنها ال
رزقهم ولكنهم ال یزالون �عتبرونها  أساسي لال �مارسون الرعي �مصدر  

�كون هناك انقسامات لغو�ة  وقد  من تراثهم الثقافي أو هو�تهم.    اً جزء
الرعو�ة الذین �عیشون    ثنیةاألأو اجتماعیة حادة بین أفراد المجموعة  

 به بدو�ة وأولئك الذین �عیشون حیاة مستقرة.حیاة بدو�ة أو ش 

 

 سبل العیش الرعو�ة طرق 

** هذه فقط �عض الممارسات المختلفة المتعارف 

 ** الرعو�ین. علیها لدى السكان 

 رعاة الكفاف

% من الرعاة في الساحل هم تحت 80ما �قرب من 
خط الفقر، * وقد ال �كون �مقدورهم سوى إدارة 

 .قطعان صغیرة

ك والمساعدة  نخبة المالّ

 المستأجرة

المواشي استثمار مر�ح لألغنیاء الذین غالبًا ما 

�عتمدون على المساعدة المستأجرة من البدو الرحل 

 ألخذ مواشیهم في طر�ق الهجرة.

 الرعاة الزراعیون 

�مارس العدید من الرعاة سبل عیش أخرى 

(الزراعة، صید السمك، وما إلى ذلك) عوضًا 

 االعتماد على المواشي فحسب.عن 

 المجتمعات شبه البدو�ة

في حین أن �عض الرعاة هم بدو رحل �الكامل، 
�عیش آخرون منهم في مجتمعات استیطانیة 
وال �غادرونها إال ألخذ مواشیهم في الهجرات 

 الموسمیة أو للذهاب إلى السوق.

محرر، الي الجافة �أفر�قیا. دراسات البنك الدولي، آفاق سبل العیش القائمة على الثروة الحیوانیة في األراض
 )2016دي هان (واشنطن العاصمة، البنك الدولي،  كورنییل
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 النزاع في الوقت الحالي 
  جدیدة  تهدیدات  البعیدة  المراعي  سكان  من  وغیرهم  الرعاة   واجه  األخیرة،   العقود  في
 االستقرار  وعدم   العنف  ید اوتز   التمرد  حر�ات  وتكاثر  الجنسیة  انعدام  حاالت   ز�ادة  من
  شرق :  وهي  تار�خیاً   الرعاة  فیها  عمل  التي  األماكن  من  وغیرها  الحدود�ة   المناطق   في

  لكینیا الحدود�ة  المناطق و   السودان؛  وجنوب   السودان   بین  الحدود�ة   المناطق و   تشاد؛
 الكونغو  جمهور�ة   مع   وحدودها  الوسطى   أفر�قیا  جمهور�ة و   السودان؛  وجنوب   وأوغندا

  األر�عة   البلدان   عبرو   نیجیر�ا؛  شرق   وشمال  األوسط  الحزامو   وتشاد؛   الد�مقراطیة 
 .  ورماغ-لیبتاكو  الثالثیة الوال�ات  منطقة و  تشاد؛ �حیرة   لحوض

  في  �الرعي   المتعلقة  النزاعات   في   أرواحهم  �فقدون   الذین  المدنیین  أعداد  تتزاید
 :طرق  أر�ع

التي   .1 األضرار  مثل  المظالم  عن  الناجمة  الیومیة  لحق  تالمواجهات 
 ؛�المحاصیل أو الماشیة 

 

المجموعات   .2 بین  مزمنة  انتقامیة  دورات  إلى  الیومیة  الخالفات  تصعید 
 ؛العرقیة الرعو�ة أو بین الرعاة والمزارعین 

لمجتمعات  ل المسلحة أو قوات األمن الحكومیة استهداف الجماعات  .3
 ؛الرعو�ة وماشیتهم

غیر   .4 المسلحة  الجماعات  أو  إجرامیة  أنشطة  في  المشار�ون  الرعاة 
أو   ةآمن اتسواء �سبب سعیهم لتحقیق أهداف سیاسیة أو ممر  ، الحكومیة 

 مكاسب مالیة.

 

یوصف  والتي الوفیات الناجمة عن أحداث النزاع في منطقة السودان الساحلیة 

  طرف أو أكثر بـ "الرعاة"فیها 

 

 الوفیات 

اع في منطقة نز اث العدد الوفیات الناجمة عن أحد�مثل هذا الرسم البیاني  �ما و مرور الوقت، فقد حدثت ارتفاعات �بیرة في العقد الماضي.  مع على الرغم من تذبذب شدة العنف المرتبط �الرعي  
 .مصدر البیانات: مشروع بیانات موقع وحدث النزاع المسلح .2019-2010 ،حیث یوصف طرف واحد أو أكثر �أنه "رعوي" يالسودانالساحل 
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 األثر االقتصادي للنزاع 
االقتصادي في جمیع أنحاء    والنمو  واإلنتاجة  مباشر على التجارة القانونیأثر  هذا العنف  ل

إلى أن الثروة    2016البنك الدولي عام  أشارت دراسة أجراها  إذ  أفر�قیا جنوب الصحراء.  
أو ما �قرب    ،ملیون شخص  120-110سبل عیش حوالي    اً أو �لی  اً الحیوانیة تدعم جزئی 

�ما هو  و في المائة من سكان األراضي الجافة الر�فیة في غرب وشرق إفر�قیا.    70من  
فقدان  یتمثل في    نزاعتأثیر الالتصور �أن  ما �كون من األسهل    اً غالب حیث    ،موضح أدناه

ز�ادة النشاط االقتصادي غیر  على    داللة  اً ولكنه أ�ض  ، تصادي الر�في الرسمي النمو االق 
 مثل التهر�ب أو سرقة الماشیة أو االتجار �البشر. ، المشروع 

 
عرضة للصدمات    _و�ثیر منهم �عانون �الفعل من الفقر الهیكلي  _  الرعاة غالبًا ما �كون  

من أنماط الطقس المتطرفة واالضطرا�ات المدنیة والتقلبات الشدیدة في األسعار وتفشي  
أدت النزاعات في منطقة الساحل الغر�ي    ،في العقد الماضيفاألمراض الحیوانیة المنشأ.  

استجاب  و نسبة �بیرة منهم من رعاة الماشیة.  و�انت    ، إلى نزوح أكثر من ملیون شخص 
من المساعدات    تدفق سنوي یبلغ حوالي ملیار دوالرالدولي من خالل توفیر  المجتمع  

 .اً مالیین شخص سنو� 5وهي مساعدات تؤثر على ما معدله  ، اإلنسانیة الطارئة 

 
تحلیل   �ور�ساقترح  األوسط    2015لعام    میرسي  الحزام  في  النزاعات  توقفت  إذا  أنه 

ملیار    13.7بلغ  فإن الفوائد التي ُتعزى إلى السالم ست   ،بنیجیر�ا بین الرعاة والمزارعین
األسر المتوسطة  حقق  ستو ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي للدولة.    2.79أو    ،اً دوالر سنو�

 .٪ على األقل64بنسبة في الدخل  ز�ادة المتضررة من النزاع 
 ____________________________________________________ 

 
صادر عن منظمة األمم المتحدة لألغذ�ة والزراعة (الفاو) أن جنوب السودان   تقر�رقّدر  

ر في الناتج المحلي اإلجمالي  دوال  ملیار  2.04و  1.34بین  ما  یتراوح    اً ر�ما شهد انخفاض 
 على مدى عامین �نتیجة مباشرة لتأثیر الحرب األهلیة على أسواق الثروة الحیوانیة.

  ____________________________________________________ 
 

والتكیف مع الكوارث    مرونةبناء القدرة على ال  برنامج "وجدت دراسة أجر�ت من خالل  
ألسواق الماشیة في النیجر ومالي و�ور�ینا فاسو أن    )BRACED(   "المناخیة المتطرفة
   رتبط �انخفاض األسعار المحلیة للماشیة. مالعنیف  نزاع قرب السوق من ال 

 
 

  

ضطر إذ � .ن للتنقل عبر األراضي غیر اآلمنةاع العنیف مخاطر على الرعاة الذین �ضطرونز�خلق ال
تشكل الخسائر والكثیرون إما إلى المخاطرة �فقدان ماشیتهم أو البحث عن طرق جدیدة للهجرة. 

هنا توضح الصورة  الواسعة في الثروة الحیوانیة أزمة لسبل عیش الرعاة واألمن الغذائي اإلقلیمي.
 مصدر الصورة:لالحتماء من بو�و حرام. سكان ماشیة مهجورة في ماالم فاتوري، النیجر �عد أن فر ال

 جیتي إمیجز عبر إ�سوف سانوغو/ فرانس بر�س
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 النزاع؟ تزایدلماذا 
التغیرات االقتصاد�ة  :  وهي  ظهرت حدة النزاع المتصل �الرعي نتیجة لثالثة عوامل حدیثة

البعیدة واالنقسام االجتماعي والسیاسي. �قدم   الكلیة والبیئیة وأزمة إدارة وأمن المراعي 
استعراض القسم    أكثر  تحلیل  علىطالع  اال  �مكن  ولكن  ، االتجاهات   لهذه  اً موجز   اً هذا 

 .السوداني: مراجعة لألدبالرعي والنزاع في منطقة الساحل    ، التكمیلي   التقر�ر  في   تفصیالً 
 

 ___________________________________________________ ______ 

دت ضغوط المناخ واألسواق إلى زیادة  . أ 1
 الضغط على سكان الریف

الجغرافي إلى تحول تدر�جي في    همونطاقالسكان  في عدد  والز�ادةأدت الضغوط البیئیة  
مما أدى إلى تحول العالقات بین الرعاة والمجتمعات    ، أنماط اإلنتاج الحیواني والزراعة 

 الزراعیة المستقرة:
 

تجاوز قدرة  ما إلى ز�ادة �بیرة في الطلب على اللحوم،   �ینأدى تزاید عدد سكان الحضر 
 �عض البلدان على التور�د.

 _________________________________________________________ 
 

تغیر  العن  لناجمغیر المنتظم ا ي هطول المطر الأدى التصحر التدر�جي وأنماط 
�الفعل في منطقة �شهد اضطرا�ًا وهو أمر  -توافر الموارد انقطاع  إلى    يالمناخ

عض الرعاة لخطر  مما أدى إلى تشر�د المجتمعات وتعر�ض � -الساحل السوداني 
 فقدان سبل عیشهم.

 _________________________________________________________ 
 

أدت فترات الجفاف التي أعقبتها هطول أمطار غز�رة في السبعینیات والثمانینیات إلى  
�ما في ذلك تلك التي �انت �مثا�ة    ، تكثیف الزراعة والتوسع في مناطق جغرافیة جدیدة 

 مناطق رعي أو ممرات لهجرة الماشیة.

 

جنوب الصحراء، �األطنان  - طلب على لحوم األ�قار في أفر�قیا توقعات ال 
 المتر�ة. 

 
 

وال سیما    ،یوضح الرسم البیاني أعاله النمو السر�ع المتوقع في الطلب على لحوم البقر
لل  الحضر، حیثبین سكان   اإلقلیمي  ینبغي  یعرض  هذا  أن  لتلبیة  �بیر  �شكل  توسع 

 الطلب.
 

الحیوانیة في األراضي الجافة   الثروة  القائمة على  البیانات: آفاق سبل العیش  مصدر 
البنك    ، (واشنطن العاصمة   ،. �ورنیلیس دي هانالمحرر   ،�أفر�قیا. دراسات البنك الدولي 

المصدر  2016  ، الدولي  نقًال عن  ، 2014المعنون رو�نسون تي، وجي. �ونشیدا،  ) 
الحیواني". ورقة  " اإلنتاج  لورقة  تقنیة  نظم  اقتصاد�ات  األمعلومات  الُمعدة  ساسیة عن 

 المرونة حول الثروة الحیوانیة.

 
 

  

 الریف  الحضر 

�التنمیة الزراعیة الحجم  یتم استبدال مزارع الكفاف الصغیرة  
�ظهر مزارعون �عملون في  في الصورة  على نطاق واسع.  

 البحث عن أرضیة مشتر�ة. مصدر الصورة: نیجیر�ا. 
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تباین في منحنیات تساوي  ال
  ھطول األمطار السنویة 

)Isohyets(    بین عامي
-1968و 1940-1967
2000 

 

 
  والرعاة،اإلنتاجي بین المزارعین    من نتائج هذه التحوالت البیئیة واالقتصاد�ة تآكل الترا�ط

  التجارة على نطاق صغیر حتى عندما بدأ استقر �عض الرعاة واعتمدوا الزراعة أو  حیث  
تر�یة   في  المزارعین  الماشیة  و   الماشیة، �عض  یر�ون  الذین  المزارعین  عدد  ز�ادة  مع 
تمر�ر  اآلن على  الذین �عتمدون  عدد المزارعین  تناقص    ، وظهور األسمدة االصطناعیة 

الماشیة الرعو�ة  إلى  األجیال الشا�ة من المزارعین  تنظر  الماشیة لتخصیب حقولهم. قد  
 آفات تدمر حقولهم بدًال من أن تكون مكمًال منتجًا لمعیشتهم. على أنها 

 :ومنهاأدت عوامل أخرى إلى تقلیل توافر األراضي ذات االستخدام الشائع للرعي أو الزراعة،  
التج   يض ا األر �عض  تخصیص   الزراعة  في  األراضي  لشر�ات خاصة الستخدامها  ار�ة، وخاصة 

ما تكون ضرور�ة للرعاة خالل موسم الجفاف. تستثمر    اً طول المجاري المائیة والتي غالبالواقعة على  
النخب السیاسیة، استجا�ًة للطلب المتزاید على المنتجات الحیوانیة، في اإلنتاج الحیواني التجاري،  

 اً �إمكان الرعاة الوصول إلیها سا�قمما یؤدي في �عض الحاالت إلى خصخصة األراضي التي �ان  
 من خالل الحقوق العرفیة. 

  _________________________________________________________ 
�موجب قرارات الحفظ الجدیدة التي تسعى إلى حما�ة    اً ن الوصول إلى �عض األراضي محظور قد �كو 

 المناخ المحلي واألنواع النادرة. 

  
المزارعین والرعاة    -في الماضي، �انت هذه المجتمعات  

و   - �سالم،  المستوى بینها  النزاعات  حلت  تعیش  على 
یلجؤون  التقلیدي.   وهم    زعمائهمإلى  فهم  التقلیدیین 

أن األمر لیس �ذلك،  و  یبد  قادرون على حل النزاع، لكن
 .3كما هو الحال اآلن

  
 

التنافس على الموارد �طرق لم تكن مؤسسات الدولة القائمة واآللیات هذه العوامل إلى    جمیع أدت  
 التقلید�ة مهیأة للتعامل معها. 

 

  

 
 . 2020مایو  ،مقابلة مع �احث في نیجیر�ا  3

یوضح هذا الرسم البیاني التباین في متوسط  
خالل  الساحل  منطقة  في  األمطار  هطول 
القرن الماضي. توضح الحر�ة �اتجاه الجنوب  
المشار إلیها في هذه الخر�طة أحد التحد�ات  

التي   على   -الرعاة    تواجهالرئیسیة  سیتعین 
من  اً من منطقة الساحل جنو� التحرك   الماشیة

�تعین و   �ما  ،رد المائیةإلى الموا  أجل الوصول
 علیهم التنقل عبر الحدود مع البلدان الساحلیة.

منحنیات هطول األمطار 
 مم/سنة

 1967-1940معدل هطول األمطار 

 2000-1968معدل هطول األمطار 

 المناطق المناخیة الحالیة
 المناخ الصحراوي

 المناخ الساحلي
 المناخ الساحلي السوداني

 المناخ السوداني الساحلي

 التحرك نحو الجنوب

 2009المصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة/ نادي الساحل وغرب إفر�قیا، األطلس اإلقلیمي لوسط أفر�قیا 
 واألمن، منشورات منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، �ار�سالساحل: الجغرافیا، االقتصاد  -)، أطلس الصحراء2014المستخلص: منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة (

 ) SWAC/OECD. األمانة العامة لنادي الساحل وغرب إفر�قیا (2014 ©
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 فراغ متنازع علیھ في مجال الحكم في ظل  الرعاة وغیرھم من سكان الریف یعمل   . 2
منطقة   أجزاء  معظم  في  الدولة  على  س   ي السودانالساحل  تمارس سلطات  محدودة  یطرة 

السیاسات التي تحكم إدارة الموارد أو ملكیة األراضي أو حر�ة الثروة  ف  الر�فیة، المناطق  
تنفیذها �شكل صحیح.  ما    اً على ورق وغالبإنما هي حبر  الحیوانیة   یتم  تواصل  �ما  ال 

المجتمعات الرعو�ة والزراعیة اللجوء إلى الزعماء التقلیدیین أو المحاكم العرفیة  العدید من  
للتفاوض �شأن الوصول إلى الموارد أو الفصل في النزاعات. والنتیجة النهائیة هي نظام  

والمحاكم    ،الُعَمدو   ،اتمجالس البلدو   ، تعددي حیث السلطات المختلفة (الزعماء التقلیدیون 
السلطة ولكنها تعتمد    ها تمارسوو�االت إنفاذ القانون) جمیع  ،ات الزراعیة والوزار   ، العرفیة 

تعرضت السلطة الحاكمة لكل من الدولة  لقد على قواعد أو ممارسات مختلفة لحل النزاع. 
والزعماء العرفیین في مناطق النزاع النشطة لمز�د من التقو�ض �سبب وجود الجماعات  

 .الحكومیة  غیرالمسلحة 
 

ما تفضل سیاساتها السكان   اً غالب ،طق التي تمارس فیها سلطات الدولة سیطرتهافي المنا
  قبل فترة االستقالل و�عدها   ما �ان صانعو السیاسات وخبراء التنمیة  اً غالبحیث  المستقر�ن.  
الزراعة  قطاع  الرعي و�ین  التوفیق بین    ه ال �مكنیرون أن  يالسودانالساحل  في منطقة  

وضعت العدید من الدول إصالحات تتعارض مع    ، �ما الحدیثة   الثروة الحیوانیةو التجار�ة  
الممارسات العرفیة التي اعتمد علیها الرعاة والمزارعون للتفاوض �شأن استخدام األراضي  
المشتر�ة. في حین أن الوصول إلى المیاه واألراضي العامة في المناطق الر�فیة �ان یتم  

 تار�خ بوساطة الزعماء  عبر ال

لي سیطرة مباشرة  فقد أصدرت العدید من الدول تشر�عات سمحت لهم بتو   ، التقلیدیین  
دعمت قوانین حیازة األراضي الجدیدة البیع والتنمیة التجار�ة    الموارد، �ماعلى هذه  
الخاص   للمراعي القطاع  قبل  الذین    ، من  الرعاة  تغییر قواعد  إلى  أدى  �ان مما 

ي وقت ما التفاوض على استخدام األراضي من خالل عالقاتهم مع  هم فل  �مكن
 المحلیین. زعماء ال
 

معیشتهم دون قدر سبل  ال �ستطیع الرعاة ممارسة    ، في ظل نظام الدولة الحدیث 
على القدرة على التنقل عبر الحدود  فهم �عتمدون    ؛من االعتراف والحما�ة الرسمیین

مرور ومع والوصول إلى الموارد في األراضي التي تشرف علیها سلطات الدولة. 
أي رؤ�ة    ، الوقت  �أن  الحیوانیة  الثروة  المسؤولین وخبراء  المز�د والمز�د من  أقر 

لقد  دعم الرعي �شكل صر�ح.  ال بد لها من أن تمستقبلیة للتنمیة الر�فیة في إفر�قیا  
  نواكشوطفي  مررت  مثل تلك التي    -دعت العدید من اإلعالنات المتعددة األطراف  

الرعو�ة  -  نجامینا و  العیش  لدعم سبل  الجماعي  العمل  العدید من   ،إلى  ونفذت 
الحكومات الوطنیة إصالحات قانونیة وتنمو�ة لدمج الرعي في نظام حكم حدیث.  

التي تضمن المرور الحر   وهذا �شمل �ل شيء من االتفاقیات متعددة األطراف 
إلى االستثمارات في البنیة التحتیة العامة للمیاه على طول    ، للماشیة عبر الحدود 

 .الرعوي   لاممرات الترح
 

 

 
 

 العمدة 

زعیم  
 القریة 

ال أحد. یسوي  
األطراف  

 ً  نزاعھم سلمیا
من الذي یشارك في  
الوساطة بالنزاعات  

 في بامباري؟ 

التقنیون من  
وزارة الثروة  

 الدرك  الحیوانیة 

في للتوسط  المحتملة  المزارعین   السبل  بین  النزاعات 
الرعاة  اً والرعاة، وفق التر�یز مع  في   لمناقشات مجموعة 

 2020أبر�ل  �امباري، جمهور�ة إفر�قیا الوسطى، 
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 األمان یتزاید ویسبب دورات عنف عدم .  3
الجماعات    بها �ل من والتي تسببتستقرار  ضد االتأثر الرعاة �صدمات مختلفة  لقد  

والجر�مة العابرة    والحرب األهلیة يالسودانالساحل المسلحة غیر الحكومیة في منطقة 
حیث یتم الضغط على الرعاة والمجتمعات    ، تغذي هذه الصدمات حلقة مفرغة  للحدود.

  ،المستقرة لحمل السالح أو القیام �أنشطة غیر مشروعة لحما�ة أنفسهم أو إعالة أنفسهم
 مما یؤدي بدوره إلى مز�د من عدم االستقرار.

الذین قد �متلكون سالحهم    ، �عتبر الرعاة العادیون في مالي أو جمهور�ة إفر�قیا الوسطى  
صوصیة  جذا�ة ألعمال الل   اً لحما�ة قطیعهم أهدافاألغصان  من    اً مؤقت   اً الخاص فقط وسیاج

حتى رعاة الكفاف مسؤولین عن الماشیة التي  وقد �كون    المسلحة، واستغالل الجماعات  
عام لشخص �عیش عند خط الفقر. تعتبر سرقة  نصف  تساوي �ل منها أكثر من أجر  

أو   على  الماشیة  مر�ح    تها حمای الضرائب  دخل  ومصدر  متزاید  �شكل  شائعة  ممارسة 
أصبحت الغارات على الماشیة بین الجماعات الرعو�ة المتنافسة  ولقد  للجماعات المتمردة.  

الماشیة    أكثر احترافیة حیث یتم استهداف  -وهي ممارسة قد�مة في �عض المناطق    -
 .السودان وجنوب السودان�ما هو الحال في النزاعات في  ،من قبل المیلیشیات المحلیة

 

منطقة    عبر  الصغیرة  األسلحة  الحاالت و .  يالسودانالساحل  انتشار  �عض    ، في 
لتجنب   أو �شكلون تحالفات معها  المحلیة  المتمردة  الجماعات  إلى  الرعاة  ینضم 

ال    ،على الرغم من األعداد الكبیرة من الناس الذین �مارسون الرعيو استهدافهم.  
الرعو�ة   المجتمعات  التزال  من  جماعات  �أنها  ما   اً كثیر فعنیفین.  الغر�اء  توصم 

و  اإلعالم  ووسائل  السیاسات  صناع  �و�الء  یتعامل  الرعاة  مع  األمن  قوات 
 للجماعات المتمردة و "أجانب" مشبوهین.

 
ن �عض الرعاة  إال أ  ،على الرغم من أن الكثیر�ن هم أنفسهم ضحا�ا لالستغالل

.   تمرد الجرامي أو  اإلنشاط  ال �شار�ون في    اً الجماعات العرقیة الرعو�ة تقلید�  فراد وأ
الذاتیة.  أي مز�ج من  في ذلك قد تشمل  دوافعهم  و  الر�ح أو السیاسة أو الحما�ة 

وعبور الحدود دون أن   ،وتجنب السلطات  ،كخبراء في التنقل في المراعي المفتوحة
ألن   اً نظر ف عملیات التهر�ب. ر�نًا أساسیًا في �مكن أن �كون الرعاة  ،میتم اكتشافه

التي    فإن الفرصة االقتصاد�ة  ، الغالبیة العظمى من الرعاة �عیشون تحت خط الفقر
مجموعات  هناك  .  اً قو�  اً تأتي من هذه األنشطة غیر المشروعة �مكن أن تكون حافز 

الدولة اإلسالمیة  إلى    ، في وسط مالي   �تیبة ماسینامن    -متمردة ومیلیشیات مختلفة  
في   من أجل السالمتحاد  اال إلى    ،في منطقة لیبتاكو غورما  في الصحراء الكبرى 

جماعات  التوجه نداءات على وجه التحدید إلى الرعاة أو    - جمهور�ة أفر�قیا الوسطى
الوتنظم  .  الرعو�ة  عرقیةال هذه  من  مجموعاتال  األثنیةحر�ات  العدید  أو    قومیة 

أحد  تكون فیها سبل العیش الرعو�ة  حول هو�ة عرقیة أو قبلیة    األهلي  القصاص
ما تتشا�ك النزاعات على الموارد بین الرعاة والمزارعین  اً غالبو مكوناتها األساسیة. 

من   اً تقلید�  تتكون مع أشكال أخرى من العنف الطائفي بین تلك الجماعات التي  
 الرعاة أو المزارعین.

للقطیع   اختطاف �امللكنه لم �عد األمر یتعلق �سرقة الماشیة  
 4من قبل عدد معین من الجماعات المسلحة 

 
ما ال یتم التعامل مع هذه التهدیدات �شكل فعال من قبل قوات أمن الدولة التي    اً غالب

حما�ة  ومن أجل  تفتقر إلى الموارد أو القدرة على العمل مع المجتمعات و��جاد الحلول.  
�شكلون  یتولى الرعاة مسؤولیة سالمتهم �طرق تجعلهم یبدون و�أنهم    ، أنفسهم وسبل عیشهم

أو    ،أو استئجار حراس مسلحین  ،تسلیح أنفسهمعبر    –  تضیفة المس للمجتمعات    اً تهدید
 عنصر صغیر في ز�ادة  فقط هذا و تنظیم میلیشیات الحما�ة الذاتیة. 

 
 لماذا ینخرط بعض الرعاة في أعمال غیر مشروعة أو عنف؟ 

  

 

 

 
 .2020أبر�ل  ، مقابلة مع زعیم منظمة رعو�ة في النیجر 4

في  فرادى  لماذا �شارك �عض   تمرد؟الرعاة  أو  إجرامیة  المؤثرة    أنشطة  العوامل  تشمل  قد 
 من السعي وراء المصالح السیاسیة واالنتهاز�ة االقتصاد�ة والحاجة إلى الحما�ة الذاتیة.  اً مز�ج

           

 المصالح السیاسیة 

القتال من أجل 
الوصول إلى  

 الموارد

 المصالح السیاسیة
القتال من أجل 

 الوصول إلى الموارد

اإلغارة على 
االنتقام من  الماشیة

 سرقة الماشیة

الصید الجائر 
على طول 
 طرق الهجرة

 ألر�احا
 الكفاح والتجارة غیر المشروعة

 الحما�ة
استئجار حراس مسلحین والتنقل 

 خارج نقاط التفتیش الحدود�ة
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 ؟ ه �مكن فعلالذي ماذا 
واعدة لخلق مستقبل سلمي للرعي.    اً هناك فرصإال أن    ،على الرغم من تصاعد العنف

مروعة من  غرقوا في دوامات  اجتمعت مجموعات الرعاة والمزارعین الذین    ،في نیجیر�اف
بینهم.    األهلي   القصاصأعمال   تفرق  التي  المظالم  طوللمناقشة  بین    وعلى  الحدود 

السودان  وجنوب  اس   زعماء�عمل    ، السودان  على  المحلیة  ممارسات  المجتمعات  تعادة 
أقرت  و السیاسي وعنف المیلیشیات.    نزاع الهجرة الرعو�ة التي تعطلت �سبب سنوات من ال

سمیًا وصول الرعاة إلى الموارد وتز�د من  إدول غرب الساحل تشر�عات وطنیة تحمي  
على    اتالمجتمع  زعماءمما قد �ساعد في استعادة قدرة    ، ةالمحلی  دارةسلطة أنظمة اإل

تحدد مجموعة األدوات هذه الخطوط العر�ضة لهذه االستراتیجیات  ت �فعالیة.  إدارة النزاعا 
مستوحاة    �أفكار وما شابهها وتقدم إرشادات حول �یفیة تنفیذ التدخالت المستقبلیة  

 من الجهود السا�قة.

 

 :االنتقال إلى
 
 

النمو االقتصادي الر�في العادل والحد من    غرس  -  التنمیة الر�فیة  -  األولى الوحدة  
 األسباب المزمنة للنزاع.

 
 

 دمج النزاع المرتبط �الرعي في جهود الحفظ. - البیئة والحفظ  -  الثانیة الوحدة
 
 

تشجیع المشار�ة العامة في إدارة المراعي    -  وسیادة القانون   حاكمیةال   -الثالثةالوحدة  
 الرعو�ة.

 
 

حدود لسبل عیش  لل ةبر اعالفهم الجوانب اإلقلیمیة و  - التكامل اإلقلیمي -الرا�عةالوحدة 
 الرعاة وعالقتها �النزاع.

 
 

تعز�ز دور المرأة في صنع القرار    -  النوع االجتماعي وتمكین المرأة  -الخامسةالوحدة  
 وفهم النوع االجتماعي في النزاع المرتبط �الرعي.

 
 

 تعز�ز التماسك االجتماعي وحل النزاع �طر�قة سلمیة.  -   زاعإدارة الن  -السادسةالوحدة  
 
 

القانون ومكافحة اإلرهاب  - السا�عةالوحدة   الرعي واإلجرام    -  إنفاذ  تقاطع  معالجة 
 .حدودد العابر للوالتمر 

 
  منطقة  في  الرقمیة التقنیات انتشار  عمل - الرقمي و  المدني السالم -الثامنة الوحدة
 السوداني  الساحل 

 
 موارد إضافیة

 

 

 
 
 

  
 

  

  نزاع حلوًال تعاونیة لل يالسودانالساحل �جد الناس في جمیع أنحاء منطقة 
الماشیة خالل حوار   مّالكالرعاة و   �ظهرفي الصورة هنا  المرتبط �الرعي.  

 : البحث عن أرضیة مشتر�ة مصدر الصورةفي أوغیلي، نیجیر�ا. 
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 األولى. الوحدة 
 التنمیة الر�فیة 

 

 

 

�انت المنافسة على    بنیجیر�ا، حیثاصیله في الحزام األوسط  مزارع �عتني �مح
، �ما في أي  عاة والمزارعین في الحزام األوسطبین الر   للنزاعالموارد نقطة اشتعال  

 : البحث عن أرضیة مشتر�ة مصدر الصورةمكان آخر. 
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 المسألة.

  اً وغالب  ًا، مأساو�  اً االقتصادات الر�فیة في منطقة الساحل السوداني اضطرا�تشهد  
الرعو�ة   مجموعات للتوتر بین ال اً ما تكون تنمیة المراعي الر�فیة و�دارتها مصدر 

اعتبر العدید من صانعي السیاسات أن الرعي غیر    �ما  وحكومات الوال�ات. 
الحدیث و  �جب التخلص منها تدر�جیًا لصالح    أنه مهنة متوافق مع االقتصاد 

األصوات الرعو�ة  أثر في تنحیة  هذا الموقف  �ان لأشكال أخرى من اإلنتاج.  
. استشهد  الحكم وسیادة القانون)  -  3(انظر الوحدة  أكثر  �شكل  إلى الهامش  

الرعي الجائر وتآكل التر�ة والتصحر �استنتاجات حتمیة  �مظاهر  لرعي  منتقدو ا 
". على الرغم من  المشاعاتللممارسات الرعو�ة المتأثرة �السرد السائد لـ "مأساة 

من قبل العدید من صانعي    على نطاق واسع القت اعتراضات  أن هذه الحجج قد  
 التنمیة.في توجیه سیاسات  مستمرة إال أنها   ، السیاسات والعلماء 

 
ملكیة األراضي منذ الحقبة االستعمار�ة    تلم تعترف القوانین الرسمیة التي حكم

حیث رأت العدید   ، �الحقوق العرفیة في الوصول إلى المراعي أو المیاه اً فصاعد
استقرار  أن  من البلدان أن التوسع في الزراعة على نطاق واسع هو مفتاح النمو و 

ر�زت استثمارات التنمیة  ولقد  مصدر أساسي إلیرادات الضرائب.  هو  السكان  
و  الغذاء.  إنتاج  تكثیف  ذلك جلیًا  على  التحول من مزارع أصحاب  �تمثل  في 

تطو�ر سوق  ر�زت أ�ضًا على  و   ،الصغیرة إلى التكتالت الخاصة الكبیرة   الحیازة 
لز�ادة   الخارجیة  األسواق  من  واألعالف  الحیوانیة  الوراثیة  ماشیة  للمواد  حجم 

 .یتها و�نتاج الساحل 

التغییرات    اً غالبو   حساب  على  األجنبیة  واالقتصادات    للمستثمر�نمفیدة  ما یبدو أن هذه 
ر�ن  المنافسة بین الرعاة والمزارعین المحلیین والمستثممن  وقد زادت    ،المنتجین المحلیین

 من القطاع الخاص على األرض.  
األرض  إن   الر�فیة فقدان  �عني  فقدان  للمجتمعات  هذه    ، الكفاف  مثل  ُتفرض  ذلك  ومع 

ما ُ�فترض أن الخصخصة    اً غالبو السیاسات من أعلى دون إیالء االعتبار الواجب لعواقبها.  
  ، الحفظ والسیاحة) ستوفر فرص عمل للرعاة والمزارعین المحلیین   ،في �عض الحاالت  ،(أو

 .متفاوتةالنتائج  للجمیع" لجمیع األطراف. وقد �انت   اً مما �خلق "ر�ح
 

 ________________ 

 استراتیجیات التدخل
 األراضي حیازة  إصالح  – 1.1

 
 نمائيتخطیط اإل الالبنیة التحتیة و  - 1.2

 
 إدارة الموارد الطبیعیة - 1.3

 
 الخدمة للسكان المتنقلین توفیر - 1.4

 
 تقییمات حساسیة النزاع  - 1.5

 

 هذه الوحدة تغطي �یفیة:

 إلىممارسات إدارة الموارد تحول  عدم . ضمان1
 محفزات للنزاع

  مراعیة. تصمیم استراتیجیات للتنمیة الر�فیة 2
 للسكان الرعو�ین.

: البحث عن  مصدر الصورةرجل یرعى ماشیته في الحزام األوسط بنیجیر�ا.  
 أرضیة مشتر�ة 
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 إصالح حیازة األراضي - 1.1

 _____________________ 

 نوع التدخل: السیاسة 

السوداني   الوصف:  الساحل  الر�فیة في  المناطق  الكثیر من  على    ، في  الرعاة  �عتمد 
لو �انت هذه األراضي �حكمها و حتى    ،األراضي والموارد التي تسیطر علیها الدولة

و�مكن  اً ملزمة قانونالحقوق العرفیة لألرض  ال تعتبر  حیث    العرفیون،الزعماء    اً تار�خی
عن طر�ق مؤسسات الدولة أو الشر�ات عندما یتم تداول األرض أو إقراضها    تنقلبأن  

الخاص.   إحدى  قد  و لالستخدام  لقوانین حیازة األراضي  القانونیة  تكون اإلصالحات 
على األرض بین المزارعین والرعاة �أطر تنظیمیة    العقیمة الطرق الستبدال المنافسة  

  تقنیة ما �شارك المتدخلون الخارجیون في تقد�م المساعدة ال  و�ثیراً منصفة وسهلة الفهم.  
التدخالت    فقد تسهم تلك  ، جیدنحو  تنفذ التدخالت على  . عندما  لعملیات اإلصالح هذه 

من التوتر حول استخدام األراضي من خالل تسهیل التشاور مع المجتمعات  في التقلیل  
ال   ،المحلیة  نقاط  العرفیة  نزاعوتحدید  والممارسات  الوال�ة  قانون  على    ،بین  والضغط 

لة  إصالحات تتماشى مع المبادئ المقبو سن  الحكومات الوطنیة أو حكومات الوال�ات ل
إدارة    حاكمیة لل تحسین  أو  أفر�قیا  في  للرعي  األفر�قي  االتحاد  سیاسة  إطار  (انظر 

 ).األغذ�ة والزراعة لمنظمة  األراضي الرعو�ة
 

 إصالحات الحیازة؟یؤدي إلى نجاح ما الذي 
العرفیة.توفق  >    والممارسات  القانونیة  األطر  بین  المتدخلین    التدخالت  على 

على   أحدهما  فرض  وتجنب  والقانونیة  العرفیة  األنظمة  من  �ل  �شرعیة  االعتراف 
سیستمر العدید من الرعاة والمزارعین على حد سواء في    ،اآلخر. من الناحیة العملیة

العرفیة   التمسك أنظمة متواز�ة ومتضار�ة.    ، �الممارسات  إلى  والتي �مكن أن تؤدي 
لعرفیة من  اإلصالحات القانونیة في النیجر الممارسات ا فعلى سبیل المثال، شرعت  

اع  ر�ین الحق في الوصول األساسي إلى األراضي والمیاه المشخالل منح الرعاة النیج
رعاة  لل ل مباشر  �شكمفیدة  على الرغم من أن هذه السیاسة    -في مناطقهم األصلیة  

 .ها أولئك من خارجدون الذین �قیمون في النیجر  

تمتع    > تحمي إصالحات السیاسة الوصول إلى األراضي أو موارد المیاه العامة. 
الرعي في منطقة الساحل السوداني بوفرة من أراضي الرعي التي �مكن الوصول إلیها  

الم إلى  الوصول  ونقاط  الهجرة  لطرق  قطع  �شكل جماعي ومساحة  یتم  عندما  یاه. 
سیكون ف  ،نمائیةخطط اإل الاألراضي الخاصة أو بیع  الوصول إلى هذه الموارد �سبب 

أن �كون االستماع  من هنا تأتي أهمیة  الرعاة �أنهم محرومون.  من شعور  هناك خطر  
المكثف وحسن النیة والتفاوض مع مجموعات الرعاة قبل أي تحول �بیر في الموارد 

 في مناطق الترحال الرعوي ممارسة قیاسیة. اعمشذات االستخدام ال
 

ومراع المنال  سهلة  السیاسات  جعل  نادر ات مجتمع لل   یة>  السیاسات    اً .  تكون  ما 
الرسمیة �شأن حیازة األراضي ذات طا�ع اجتماعي جید بین المجتمعات التي ُیتوقع  

�میل صانعو السیاسات إلى توجیه اهتمام �بیر إلى عملیة اإلصالح   اتباعها،منهم  
إل�صال هذه التغییرات من خالل وسائل اإلعالم بذلون جهدًا �افیًا  لكنهم ال ی  ،القانوني 
  ،الرعاةإن  ات األخرى التي ستصل في الواقع إلى السكان الرحل أو األمیین.  أو القنو 

  ،و�تحدثون اللهجات المحلیةمحدودًا  إلى التعلیم الرسمي    همما �كون وصول  اً الذین غالب
هم �شكل عام أكثر درا�ة  و إلتقان حقوقهم القانونیة.  ال یتمتعون �اإلمكانات المالئمة  

هذه الممارسات  مسكون بحیاتهم الیومیة وسیت  نظمة التي ت�الحقوق والممارسات العرفی
حقوقهم  ل  همدون فهمففي �ثیر من األحیان حتى لو �انت تختلف عن قوانین الوال�ة. 

�  ، القانونیة  للتجر�د من ممتلكاتهم من خالل  صبح  قد  األراضي    بیع الرعاة عرضة 
حقوق وسیاسات حیازة األراضي  جعل  إلى  هناك حاجة  الخاصة والتنمیة التجار�ة.  

للوصول عن طر�ق  قابلیة  �اللغات    أكثر  اإلذاعیة  البرامج  المعرفة من خالل  نشر 
أو    ، أو التواصل مع المنظمات الرعو�ة أو المساعدین القانونیین المتنقلین   ، المحلیة 

 . توفیر الخدمة للسكان المتنقلین)   -   1.4(انظر  میدانیة  من خالل المدارس ال  وعیة الت

 

  



 

 | الرعي والنزاع: أدوات للوقا�ة واالستجا�ة  24
 

  

 

 النیجر الر�في  قانون 
لتحسین ممارسات إدارة    اً جدید  اً ر�فی  اً وضعت حكومة النیجر قانون  ، 1993في عام  

الزعماء    من خالله النظام غیر الرسمي الذي یتحكم    مكانالحلول  األراضي الر�فیة و 
  تقو�ض التقلیدیون إلى حد �بیر �حقوق األرض. لم �كن القصد من القانون الر�في  

اكتسبت  �حقوق الملكیة التي    القانون الر�في  اعترف فقد  الممارسات العرفیة �الكامل؛  
القانون العرفي. وشمل ذلك االعتراف �أن للرعاة حقوق األولو�ة في الوصول  من خالل  

إلى األراضي والمیاه في مناطقهم األصلیة (أي المنطقة التي �عیشون فیها معظم العام  
حقوق الوصول  مز�دًا من التوسع في    2010لعام    قانون المیاه   أتاح بین الهجرات). �ما  

رعاة من البلدان  للحتى    ، سهلة المنال العامة للمیاه    للرعاة من خالل جعل نقاط الوصول 
على الرغم    ، األخرى. من المفترض أن ُتدار نقاط المیاه العامة هذه من قبل لجنة إدارة 

ما    اً من أن الرعاة الذین ال یبقون �القرب من نقاط المیاه هذه على مدار العام غالب
 في هذه الهیئات اإلدار�ة. اً �كون تمثیلهم ناقص 

 ما هي عوامل فشل إصالحات الحیازة؟ 
عملي. تغییر  إلى  القانونیة  اإلصالحات  ُتترجم  ال  الماضیة   >  العقود  مدى    ، على 

العدید من أطر السیاسات التي تقدم مبادئ توجیهیة واسعة في القانون ولكن صیغت  
المثال  تفعیلها. على سبیل  یتم  الرعي   حدد�  ،لم  مالي عام    میثاق  قیمة    2001في 

مشاورات بین المجتمعات الرعو�ة  عقد  دعو إلى  �مالي و في  عي �النسبة لالقتصاد  الر 
ت�ولكنه ال    ، والمستقرة والدولة هذا النظام و�نفاذه. قد    طبیققدم تفاصیل حول �یفیة 

ال    والتيألنه �منح السلطات المرونة في تنفیذ القانون    ًا،�كون هذا الغموض مقصود
 ر�د إثارة التوترات الكامنة في القانون العرفي والتشر�عي.ت
 

قد تؤدي التدخالت التي تقوي المؤسسات    القوانین العرفیة.   مهمشات في ظل> النساء  
النساء والفئات    إقصاء السیاسة الرسمیة مع القانون العرفي إلى تعز�ز  توائم العرفیة أو  

حقوق المرأة في شراء األراضي  فإن    ، على سبیل المثال   ، في النیجر فالمهمشة األخرى.  
نین  ما تكون غیر مسموح بها �موجب القوا  اً و�یعها محمیة �موجب القانون ولكنها غالب

و  العرفیة.  الجهود  كما  حیازة  أدت  إصالح  خالل  من  المرأة  حقوق  لتوسیع  المبذولة 
 من السلطات التقلید�ة في أماكن مثل مالي. ةل عنیف افعأ ود األراضي إلى رد

 

التسجیل    �صبعادًة ما    . على نحو غیر متكافئ> إصالحات الحیازة تفید النخب   
النخب االقتصاد�ة والسیاسیة التي ال تعتمد على  في مصلحة  الخاص للمراعي و�یعها  

العامة.   الموارد  إلى  الوصول  أو  المشاع  أكثر  و أراضي  �أنهم  المسؤولون  قد �شعر 
المستثمر�ن   أمام  للمساءلة  الذین  دون  عرضة  الرعاة  أو  المزارعین  تعرضوا  صغار 

على الموارد سون  یتنافیترك المزارعین األفقر    ءهم النخبة أو استیالاستحواذ  . إن  للنزوح 
و�المثل  الرعو�ة    ، المنخفضة.  الممرات  أو  الرعي  محمیات  حدود  ترسیم  یبدو  قد 

ما ُینظر   اً الذین غالب ،للمزارعین المحلیین خطوة إل�عادهم عن األرض لصالح الرعاة 
مراعیة  إلیهم على أنهم أثر�اء �سبب قیمة ماشیتهم. �جب أن تكون إصالحات الحیازة  

على تلك    اً الضمنیة التي تمنح الدولة والمصالح االقتصاد�ة امتیاز لتفاوتات السلطة  
 الخاصة �المواطنین المقیمین.

 
  > تفتقر الدولة إلى القدرة على تنفیذ إصالحات حیازة األراضي غیر الخاضعة للحكم.

أن تتمتع الدولة �القدرة على ممارسة  �ستدعي  تنفیذ القوانین أو األنظمة الجدیدة  إن  
محدودة للقیام بذلك أو �جب  قد تكون    هامواردفي حین أن    ، ى األراضي سلطتها عل

المسلحة   الجماعات  التنافس مع  الحكومیة علیها  السلطة. في ظل هذه    غیر  على 
قد تكون القوانین الموجودة على الورق أقل أهمیة �كثیر من قرارات قادة    ،الظروف

 طر على اإلقلیم.التي تسی  غیر الحكومیةالمجتمع أو الجماعات المسلحة 
 

  

المثال 
1.1 

بئر في منطقة دوسو في النیجر. مصدر الصورة: ناسك، 

CC-BY-SA 4.0 
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 البنیة التحتیة والتخطیط اإلنمائي  – 1.2

 ___________________________ 

 مبرمج نوع التدخل: 

بین الرعاة والمجتمعات المحلیة في خطط التنمیة    النزاع : �جب مراعاة مخاطر  الوصف
طو�لة   واإلقلیمیة  والوطنیة  حیث  المحلیة  في  األمد،  الموضحة  للتدخالت  سیكون 

من خالل المؤسسات الداعمة والتمو�ل  تعزز  مجموعة األدوات هذه تأثیر محدود ما لم  
یما المیاه أثناء  وال س   ، الرعاة إلى الموارد المشتر�ة  العتماد وصول  والقبول السیاسي

  اً مواقع الري والرعي وصیانتها وفقفقد تم ترسیم حدود    ،ةتار�خیومن ناحیة  هجرتهم.  
فإن الممارسات التقلید�ة للتفاوض �شأن الوصول إلى    ،لألعراف المحلیة. ومع ذلك 

الحیواني اإلنتاج  توسیع  �سبب  لضغوط  تعرضت  قد  المشتر�ة  أو  العامة    ،الموارد 
البنیة التحتیة الماد�ة المحّسنة  قد �كون من شأن و وتنمیة المراعي الخاصة.  ،والزراعة

آل�ار العامة أو نقاط  وا  ،ممرات الهجرة أو محمیات الرعيالخاصة �عالمات المثل  -
للمیاه  األخرى  الرعا�ة    ، الوصول  إلى  الوصول  للرعاة  �مكن  حیث  التفتیش  ونقاط 

 نزاع.الرعي إلى مصدر للمواجهة وال على منع تحولأن تساعد  – البیطر�ة 
 

 االستثمار في التنمیة الر�فیة؟ سهم في نجاح ما الذي �
 

  نتیجةولل�عطي صانعو السیاسات والجهات الفاعلة في التنمیة أولو�ة للعملیة  >  
الذ�ي وحده لن  نمائي االستثمار في البنیة التحتیة أو التخطیط اإل إن  . على حد سواء 

الموارد.  إلى منع    یؤدي دولة  فإذا  المنافسة على  ممر   اً سیاجما  أقامت  على طول 
هناك خطر من أن یتجاهل المزارعون المحلیون  سیظل  ف  ،على سبیل المثال  ، الهجرة 

العملیة   أثناء  نفسها  المحلیة  المجتمعات  استشارة  تتم  لم  إذا  السیاج  هذا  الرعاة  أو 
رأى الخبراء وصانعو السیاسات في إنشاء سلسلة من    ،واالعتراف �الحدود. في نیجیر�ا

لكن    ،عاة من التسلل إلى األراضي الزراعیة محمیات الرعي الجماعیة وسیلة لمنع الر 
قو�لت �مقاومة شدیدة من المجتمعات الزراعیة التي اعتبرت االستثمار  محمیات هذه ال
�جب أن �كون للجهات الفاعلة  .  و�ة مجتمعات الرعصالح الألراضي ل تخل عن ا �مثا�ة  

ما ال �كونون    اً ألنهم غالب  ،في مجال التنمیة خطة مقصودة إلشراك المجتمعات الرعو�ة 
المجتمعات المستقرة.  مثلها مثل  حاضر�ن �استمرار للمشار�ة في العملیات االستشار�ة  

 قد تتطلب المشاورات مع الرعاة التواصل مع المجتمعات  و 

الموجودة في بلد آخر أو التنسیق مع جمعیات التجارة الرعو�ة التي �مكن أن تمثل   
 .وسیادة القانون)   حاكمیة ال  - 3(انظر الوحدة مصالحهم  

 
 

 

 

  

، وال سیما في ترحال الرعوي �الغ األهمیة أثناء ال  اً �عد الوصول إلى المیاه أمر  

ما تعتمد النظم الرعو�ة على درجة   اً غالب حیث المناخ الجاف لمنطقة الساحل. 

وضح تالخزانات واآل�ار، إلخ.   -معینة من البنیة التحتیة المائیة الداعمة 

 .، السودان (أعلى)قرب من النقاالمیاه من بئر �ال �سحبون هنا، رعاة الصورة 

، السودان (أسفل). على مقدمالمن حوض في وادي  تشرب ماشیة رعو�ة و 

مجموعة األدوات هذه تر�ز على الماشیة الرعو�ة، إال أن  معظم الرغم من أن 

من الماشیة الرعو�ة.   اً أ�ضعتبر المجترات الصغیرة مثل الماعز �مكن أن ت

 دي أغوستیني/ جیتي إمیجز.  :مصدر الصورة
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للبرامج والبنیة التحتیة  ستتوفر �شكل �اف    وصیانتها وحمایتها الموارد الكافیة  >  
وتحتاج نقاط    ،�شكل صحیح  تهاالرعي إلى زراع  محمیات تحتاج    مرور الوقت. مع  

إمداد إلى موظفین و�عادة  البنیة    فاذا   صیانة، إلى  سیجة  وتحتاج األ  ،التفتیش  �انت 
الرعاة  افظ  فمن غیر المرجح أن �ح  ، التحتیة معطلة أو ال تدعم سبل العیش المحلیة 

اإلنمائیة أن  ستثمارات  �نبغي لال�ما و   معینة،مناطق    ضمنأنشطتهم  على  والمزارعون  
الرعي  محمیات أو اآل�ار أو یجة بدًال من التعامل مع األس ،طو�لة األجل ة نظر تتبنى  

 ".ر�ععلى أنها "حل س
 

في العدید من   السیاسات بین التخطیط للتنمیة الزراعیة والحیوانیة. و صانعئم وای> 
�عتبر إنتاج  حیث  المراعي، ة إلى الهیمنة على سیاسة  تمیل السیاسة الزراعی  ، المناطق

توفر    �ما   ، المحاصیل أولو�ة أساسیة لمعالجة انعدام األمن الغذائي على نطاق واسع 
دخل  إلى تحسین  عائدات الزراعة  قد تؤدي  أكثر من الماشیة.  الطعام للسكان  المزارع  

حیث أن الثروة الحیوانیة �اهظة الثمن �النسبة للعدید    ،األسرة للفرد أكثر من الرعي 
جزء من  على حد سواء  فإن الزراعة واإلنتاج الحیواني    ،فقر. ومع ذلك السكان األمن  

على  على حد سواء  تاج المحاصیل والثروة الحیوانیة  �عتمد إنو مترا�طة.  القیمة  السلسلة  
وسیكون للتخطیط لتوسیع الزراعة تأثیر    ،كمیة محدودة من األراضي العامة أو المیاه
 ).  �العكسمباشر على سبل العیش الرعو�ة (والعكس 

االستثمارات األخرى في التنمیة الر�فیة  مراعاة    اً من الضروري أ�ض  ،لسبب نفسههذا الو  
�الشاحنات،   المواشي  لنقل  الطرق  مرافق  (إنشاء  لدعم  الكهر�ائیة  الشبكة  وتعز�ز 

�جب استشارة جمیع المنتجین الر�فیین  و  شاملة، �ما) �جزء من رؤ�ة  ةالتخز�ن البارد
والرعاة)   المزارعین  ذلك  في  التخطیط  �صفتهم  (�ما  من  �جزء  مصلحة  أصحاب 

 .نمائي الشاملاإل
 

التنمو�ة  >   واالستثمارات  والخدمات  تشجع  البرامج  االقتصاد�ة  األنشطة  على 
لقد أدار الرعاة والمزارعون المصالح المتنافسة �شكل فعال    االجتماعیة المتكاملة.

  ثمرة،م   صورةألن حیاتهم االقتصاد�ة واالجتماعیة �انت مترا�طة �   اً لفترة طو�لة جدو 
�مكن لالستثمارات في البنیة التحتیة الر�فیة أن تحفز التعاون بین المجتمعات التي  و 

التوترات  �خالف ذلك سوف تنفصل �سبب  والتي  المسطحات الخضراء  تشترك في  
  ،أبیي المتنازع علیها في السودانالقائمة على الهو�ة أو المسافة الجغرافیة. في منطقة  

تجارة والتخز�ن وتز�د من ضرور�ة للغا�ة من أجل ال توفر األسواق المحلیة مساحة  
لن �كون التي لوال ذلك  و التفاعل الیومي بین مجموعات الرعاة والمجتمعات المحلیة  

ء  �مكن إجراو .  إنفاذ القانون ومكافحة اإلرهاب)  -  7(انظر الوحدة  بینها أي تفاعل  
اتصاالت جدیدة من خالل االستثمارات في الصحة الحیوانیة أو البنیة التحتیة للمیاه  

 عدیدین. نیمستفیدتجد لها التي و 

 
 

 

  

 
البنی تحد� تشكل  الضعیفة  الر�فیة  التحتیة  جمیع   اً ة  في 

الحیواني.   �ظهر رجل في الصورة  مراحل سلسلة اإلنتاج 

: �اتر�ك مصدر الصورة �عمل في مسلخ �شمال الكامیرون.  

 جیتي إمیجز  عبر الصحافة الفرنسیةمینهاردت / و�الة 
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 ما هي عوامل فشل االستثمارات في التنمیة الر�فیة؟   

 

  ر�یةحالرعي هو ممارسة  .  المشهد المتغیر  نمائیة �سبب خطط اإل التخلي عن ال>  
حیث �قوم الرعاة بنقل مواشیهم �التزامن مع التغیرات    ،للعیش في النظم البیئیة الهشة 

�مكن   ةالطقس القاسی ظروف فإن عدم انتظام هطول األمطار و  ، الموسمیة. ومع ذلك 
�كون   ه�شكل مؤقت ولكن ما �كون ذلك    اً غالبو  ، عطل توافر الموارد والوصول إلیها تأن  

على  جمهور�ة إفر�قیا الوسطى،  تدر�جیة في  المناخیة ال تغیرات  فال.  أحیاناً   دائم  �شكل
على مدى العقود األخیرة أدت إلى وفرة في موارد الرعي، مما أدى إلى    سبیل المثال 

جذب المز�د من منتجي الثروة الحیوانیة وز�ادة الحاجة إلى إنشاء أو تنشیط ممرات  
 الهجرة أو أسواق الثروة الحیوانیة.  

و�جب    الحر�يمناخ  متوائمة مع الأن تكون  ستثمارات المخططة في التنمیة  ینبغي لال 
تكو  األمطار  أن  تراكم  أو  المتغیرة  الهجرة  مسارات  مع  للتكیف  �كفي  �ما  مرنة  ن 

 .الموسمیة 

 لمحمیات الرعينیجیر�ا تخصص أراٍض 

نیجیر�ا قانون محمیات الرعي في  في  طورت الحكومة اإلقلیمیة الشمالیة    ،1965في عام  
محمیة رعي في جمیع    415والذي أنشأ ممرات لمرور الماشیة المهاجرة و  ، المنطقة الشمالیة 

مساحات شاسعة من  تسبب في تقطیع  تمحمیات سوف ال  �أن هذه   صورساد تأنحاء البالد.  
في البدا�ة حًال  اعتبرت  من قبل الرعاة لرعي مواشیهم. في حین    اً األرض الستخدامها حصر�

إال أن النمو السكاني والتوسع الحضري والهجرة    ، ارعینللنزاعات المتزایدة بین الرعاة والمز 
تعد الم  ىقد  المناطق  هذه  المحمیات    ، خصصةعلى  إلى  الرعاة  وصول  من  قلل  مما 

والمیاه    اً غالبو واستخدامها.   المراعي  �كفي من  ما  إ�جاد  قادر�ن على  الرعاة غیر  ما �ان 
الصیانة من قبل حكومات  لى  إ   االفتقارداخل المحمیات �سبب عدم انتظام هطول األمطار و 

الفیدرالیة. �ما أدى   إلى ز�ادة تعرض  إ�قاء مواشیهم  الوال�ات والحكومات  في مكان واحد 
 مما دفع البعض إلى تجاوز حدود المحمیات. ، سطو القطیع لألمراض وال

�سلك  ال  أن  للمرء  یتسنى  موسمنفسه  الممر    �ل  المعیشة    في  لطر�قة  نظرًا 
، بین القر�ة "أ" والقر�ة "ب"ممرًا  هذا العام  فعلى سبیل المثال، قد تتخذ  ؛  التقلید�ة 

 5القر�ة "ب".  خلف، من المحتمل أن تمر من  عندما تعود في العام المقبل ا و لذ

 

 
�جب أن  . مجتمعات أخرى ما على حساب  اً مجتمعتمیز  استثمارات البنیة التحتیة  >  

الرعي أو البنیة التحتیة    محمیاتتسترشد القرارات المتعلقة �مكان و�یفیة االستثمار في  
االجتماعیة �الدینامیكیات  األخرى  الر�فیة  التنمیة  مشار�ع  أو  المیاه  إلى    -للوصول 

 السیاسیة المحلیة.  
شر  �شكل مبا  اً فید كون مإن إنشاء نقطة میاه جدیدة على طول طر�ق هجرة معین قد �

التي قد ترى  و ،  للمجموعات المجاورة رعاة، لكنه ال �قدم أي فائدة  معینة من المجموعة  ل
االستثمارات  في   التحیز.  دلیًال  مثل هذه  أن و على  المزارعون  أو  الرعاة  یرى  عندما 

أن تؤدي التدخالت حسنة النیة إلى اندالع  فمن الممكن  الترتیبات السائدة غیر عادلة،  
العدائیة  التنمیة  حیث    . األعمال  الخطر عندما تدمج خطط  التخفیف من هذا  �مكن 

في عین    وجهات نظر الرعاة مع األخذ بحساسیة النزاع واالقتصاد السیاسي    تقییمات 
 .نزاع)التقییمات حساسیة  -  1.5(انظر   االعتبار. 

 
 
 
 

 

  

 
 .2020أبر�ل   ، تشاد في مجتمع مدني مقابلة مع زعیم منظمة  5

المثال 
1.2 

ُینظر إلى محمیات الرعي في نیجیر�ا على أنها وسیلة لدعم اإلنتاج الحیواني مع تقلیل  

�م  النزاعفرص   المحمیات  تكون هذه  أن  �مكن  الرعاة والمزارعین.  ثا�ة مستوطنات  بین 

، حیث �مكن أن تكون قر�بة من األراضي المخصصة للرعي مع ضمان  للمجتمعات الرعو�ة

ي محمیة �اتشیا للرعي  الثابتة. تظهر هنا صورة جو�ة لقر�ة فوالني ف  المستوطنةفوائد  

یتي  جعبر    الصحافة الفرنسیةالصورة: فلور�ان بالوشور / و�الة  مصدر  ،  في نیجیر�ا

 جز) یإم
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الحیاة   الترحال أنماط  إلى  المتنقلة  الحیاة  أنماط  من 
 المستقرة

من نمط حیاة متنقل إلى نمط حیاة   اً ینتقل الرعاة أحیان  ، معینة في ظل ظروف  
تحقیق التخاذ سبل عیش مختلفة أو    اً وطوعی  اً مستنیر   اً هذا قرار   �كون   قدمستقر.  

المتاحة  الطبیة)  والرعا�ة  (المدارس  األساسیة  الخدمات  إلى  أفضل  وصول 
 عاة في الكامیرون �مكن للر   ، من خالل االستقرار في القرى و   ر�ن، المستقللمواطنین  

الحصول على اعتراف رسمي من قبل السلطات التي تمنحهم    ،على سبیل المثال 
وقد �شكل  المز�د من النفوذ للمطالبة �المدارس العامة أو البنیة التحتیة للمیاه.  

ما �شار�ن    اً �ات الالئي نادر و �شكل خاص للنساء الرع  ةمفید خطوة    الترحالهذا  
 المستقرة. في هجرة الماشیة ولكن �مكنهن ممارسة مهن أخرى في المجتمعات 

 
نتیجة متعمدة    -التي �شار إلیها أ�ضًا �اسم التوطین    -تكون هذه العملیة  قد  

هذه. األدوات  مجموعة  في  الموضحة  التدخل  الستراتیجیات  عرضیة  في   أو 
على االستقرار عندما یتلقون التدر�ب أو   اً �عض األحیان یتم تحفیز الرعاة عمد

للحصول   الحوافز  أو غیرها من  أكثر مرونة اإلعانات  مثل   ، على سبل عیش 
استثمرت حكومات    ،على سبیل المثال  ،في نیجیر�ا فالزراعة أو تر�یة المواشي.  

الجماعیة على أمل   الفیدرالیة في محمیات ومزارع الرعي  الوال�ات والحكومات 
و�التالي    ، لتر�یة الحیوانات   اً إلى أشكال أكثر استقرار   الترحال تشجیع الرعاة على  

الضغط على الرعاة لالستقرار عندما    اً �مكن أ�ضو منع النزاعات مع المزارعین.  
أو الموارد المائیة التي تمت    شاعالوصول إلى األراضي الم  تقید القوانین الجدیدة

 خصخصتها أو إعادة تطو�رها.
 

التوطین خیار  الرعاة.    ،للبعض  اً جید  اً �مكن أن �كون  لجمیع  لكنه غیر ممكن 
الغالبیة العظمى من الرعاة في منطقة الساحل فقراء وال �ستطیعون دفع ثمن ف

لقطعانهم  النقل   ، الل موسم الجفاف أو العلف التكمیلي خ  ، األرض  أو تكالیف 
أولئك الذین �عیشون  وفي �ثیر من األحیان ال �ستطیع  لنقل مواشیهم إلى السوق.  

والذین استثمروا ثرواتهم في الثروة الحیوانیة تصفیة ماشیتهم   النائیةفي المناطق 
أو الخدمات المالیة  الخدمات المصرفیة  �سهولة إلى رأس مال أو الوصول إلى  

 األخرى.  
أنظمة الرعي  إلى التخلص التدر�جي من  إن استراتیجیات التدخل التي تهدف 

 .مستضعفین مجموعة �بیرة من الرعاة ال�التخلي عن تخاطر  

 

  

األسباب الدافعة 
 للتوطین

سبل العیش 
 المتنوعة

      

الوصول إلى الخدمات 
 واألسواق

إن االستقرار في أماكن أقرب إلى 
المراكز الحضر�ة قد یوفر للرعاة وصوًال 

     

 الحوافز

قد یتم إغراء الرعاة لالستقرار 
 برامج تسمح لهم بذلكمن خالل 

أل    

 االفتقار إلى الفرص

قد تؤدي القیود على تنقل الرعاة أو 
التهدیدات من الجماعات المسلحة 

جعل سبل العیش الرعو�ة  إلى

 واهیة.
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 الطبیعیة إدارة الموارد  – 1.3

 ___________________________ 

 مبرمج نوع التدخل: 

المالوصف في  الخضراء  :  والتشار�یة    تبرتع   ، المشتر�ةسطحات  االستباقیة  اإلدارة 
أو    اتفاقیات الرعيوضع  وقد �ساهم  .  نزاع لمنع ال  اً ضرور�أمرًا  لموارد األراضي والمیاه  

الترحالحدود  ترسیم   المثال  ،الرعوي   ممرات  سبیل  بین    ،على  الحدود  وضع  في 
علیها  �جب    ، لكي تكون هذه الممارسات فعالة و األراضي الزراعیة واألراضي الرعو�ة.  

الدولة،  وسلطات    ات المجتمع  زعماء�ما في ذلك    ،الشر�اءأن توازن بین مصالح جمیع  
التصمیم  �انت    وانحتى  و  جیدة  اإلدارة  عرضة  مخططات  تكون  أن  الممكن  من 

ل عندما ال یتم االلتزام بها أو عندما تحرم مجموعة واحدة من حق التصو�ت  یعط للت
ن دور  ین الخارجییمتدخلوقد �كون لل(كما حدث في �ثیر من األحیان مع الرعاة).  

ع ممثلي المجتمعات  حاسم في تعز�ز اإلدارة التشار�یة من خالل تسهیل المشاورات م
 التقلیدیین.   زعماءللمجالس المحلیة أو ال  التقنيالرعو�ة والزراعیة أو توفیر التدر�ب 

 

القائمة على  إدارة الموارد هي عوامل نجاح ما 
 ؟المجتمع

 
  تخضع   > تساعد البرامج قادة المجتمع على وضع بروتو�والت للتنفیذ والمساءلة.

ما تفتقر إلى   اً التقلید�ة وحقوق الوصول إلى الموارد للتقالید التي غالبحیازة األراضي 
 تعر�ف رسمي أو وسائل موضوعیة للتطبیق.  

ماشیته في محمیات الرعي المحلیة؟    توطین �منع متسلل من    اً من هو المكلف رسمی
دخول   ومنع  الري  فتحات  حول  الحفر  من  الحرفیین  المناجم  عمال  منع  عن  ماذا 

  ،لدى �عض المجتمعات إجراءات راسخة للتعامل مع مثل هذه االحتماالتالماشیة؟  
فإذا  زعماء القبائل.    خالل شكل تعو�ض أو وساطة من  على صاف نت�ما في ذلك اال 

الخارجیة  فقد تساعد    ، وجود   مثل هذه اإلجراءاتلم �كن ل القدرة  في دعم  التدخالت 
 المحلیة على الوساطة والرقا�ة.

 
جمیع   تشمل  التي  المحایدة  اإلدارة  ممارسات  یدعمون  الخارجیون  المتدخلون   <

إدارة موارد المراعي المشتر�ة تتطلب من القادة إدارة عادلة و�ما �خدم  إن  .  الشر�اء
   المصلحة العامة.

فإن مصداقیة وتأثیر �عض القادة التقلیدیین وسلطات الدولة قد تعرضت    ،ومع ذلك 
الر�ع أو المشار�ة من قبل النخب    وراء   سعي�سبب الحز�یة أو سلو�یات ال تقو�ض  لل

والإن  الوطنیة.   أمران  الثقة  إلى    انضرور�قبول  �الوصول  المتعلقة  القواعد  لتطبیق 
�مكنهم التهرب من المساءلة أمام السلطات  ال سیما بین السكان الرحل الذین    -الموارد  

ودعم أنظمة اإلدارة    حیاد�ةتدخالت الخارجیة أن تعطي األولو�ة للینبغي لل المستقرة.  
التقلیدیون  زعماء  �ما في ذلك ال  ،الشر�اءمن جمیع  وجهات النظر  التي تعطي مساحة ل

 وممثلو المجتمعات البدو�ة وسلطات الدولة.

 

 

  

اع. تظهر هنا الفتة نز المستوطنات في مناطق الهجرة الرعو�ة سبب شائع للإن بناء   

: مصدر الصورةو�لي دي �اول الوطنیة في مالي.  بتحظر بناء مستوطنات خارج حد�قة  

 لیف بروتم 
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. إن المشار�ة في إدارة الموارد الشمولیة في هیاكل صنع القرار  من  البرامج تز�د  >

ال سیما عندما تكون   ،العدید من النساء أو الشباب أو مجموعات األقلیات مغلقة أمام 
فتح األبواب  إن  خطوط السلطة متجذرة في العادات ونسب األسرة والثقافة المحلیة.  

المغلقة التي �حمیها النظام األبوي والتقالید قد یتطلب إنشاء قنوات مواز�ة للمجموعات  
المدخالت.   لتقد�م  السفالمهمشة  المثال  ، ودانفي  سبیل  الذین  ساعد    ،على  الشباب 

الف إدخال ممارسات  ة لصر حصلوا على  بهم في  الخاصة  الموارد  إدارة  لجنة  تشكیل 
اتف محمول  و التوصیة �أن �حتفظ الرعاة والمزارعون بهمع  جدیدة لتسو�ة المنازعات؛  

من   یتمكنوا  حتى  محاصیلهم  أو  لمواشیهم  رعایتهم  أثناء  بزعماء  ألفرادهم  االتصال 
 القبائل للتدخل �سرعة في حالة النزاع.

 

 
   

 

 ممرات الهجرة طائخر یرسمون  والرعاة المزارعون المحلیون 

خطر مصادرة  الباب مفتوحًا أمام  مما یترك    ،فقد تفتقر هذه الممرات إلى االعتراف والحما�ة الرسمیین  ، على طول طرق متسقة   اً تهاجر غالبعلى الرغم من أن الماشیة الرعو�ة  
ء تحدید تشار�ي وترسیم  الساحل قادة المجتمعات الزراعیة والرعو�ة إلجرا -أس.أو.أسأشر�ت منظمة    ،تلك األرض للزراعة أو ألغراض أخرى. في شمال وجنوب �ردفان �السودان

�ان ترسیم الحدود من خالل التشاور المجتمعي الخطوة األولى في جهد أطول یهدف إلى التماسك االجتماعي واإلدارة التعاونیة    . ولقد ن األراضي الزراعیةلهذه الممرات لتمییزها ع
صیانة طو�لة  ومن أجل الت على إعادة تأهیل برك المیاه (الحفائر) �استخدام السدود الرملیة.  عملت المجتمعا  ، عندما هددت هذه الممرات �عرقلة الوصول إلى المیاهو للمراعي.  

 اللجان المشتر�ة المكلفة �صیانة هذه الممرات ومعالجة أي نزاعات ذات صلة. الساحل -أس.أو.أس  دعمت ،األمد
 
 

  الرعوي،   لا مماثلة لتأمین ممرات الترح  اً جهود  ، أطباء بیطر�ون بال حدود�دعم من  و على طول الحدود بین نیجیر�ا والنیجر  )  PASELقاد برنامج دعم قطاع الثروة الحیوانیة ( 
الممرات  حیث قاموا بتحدید الفرعیة والزعماء التقلیدیین.  وال�ات�قیادة مسؤولي ال)  CTCP(  للجان المرور تقنیةسلسلة من الممرات ال   حیوانیةروة الثبرنامج دعم قطاع ال أنشأ حیث  

تم  و   .القرى والمزارعین والرعاة  زعماء لجان مراقبة مؤلفة من إلشراف  الممرات    ها خضعت تلك ة. �مجرد ترسیمو�ة والرعیلزراعاومواقف االستراحة �التشاور مع المجتمعات المحلیة  
 ومعالجة أي نزاعات متعلقة �الثروة الحیوانیة. ،لممراتا مساربتكلیف لجان المراقبة �ضمان احترام 

 

  

عن طر�ق    اً المستقرة التي تم فصلها تقلید�  استخدام أدوات االتصاالت �مكن أن �ساعد في ر�ط مجتمعات الرعاة والمجتمعات

�ظهر هنا رجل یلتقط صورة لماشیته في محمیة �اتشیا للرعي في  االجتماعیة. هوةجسر ال - 6.4المسافة الماد�ة. انظر 

 لوي تاتو الصحافة الفرنسیة عن طر�ق جیتي إمیجز.  وال�ة �ادونا، نیجیر�ا. مصدر الصورة:

المثال 
1.3 
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ال التدر�ب  الخبراء  �قدم  عند    تقني >  األراضي  استخدام  تخطیط  �شأن  والموارد 
الموارد   الضرورة.  استخدام  من  تز�د  أن  المستنیرة  األراضي  إدارة  لممارسات  �مكن 

تنظیم وقت ومكان إن  .  نزاع لل  اً مصدر   حد من احتمالیة أن تصبح الشحةالمحدودة وت
في التخفیف    ،على سبیل المثال   ،رعي الماشیة في المناطق المشتر�ة �مكن أن �ساعد 

ینطوي التفاوض على  قد  و لمراعي.  من تدهور �عض المناطق والسماح �إعادة نمو ا 
المشتر�ة على درجة عالیة من التعقید وقد تفتقر الكیانات  قالیم  استخدام األراضي في األ

المحلیون وهیئات  زعماء  قد �حتاج الو   الخبرة،العرفیون إلى    زعماءاإلدار�ة المحلیة وال
التكنولوجیة (مثل  لموارد  لالوصول    إلى  صنع القرار إلى تدر�ب تقني متخصص أو

 بیانات نظام تحدید المواقع العالمي حول الكتلة الحیو�ة المتاحة أو موارد المیاه).

 
 
 
 

القائمة على  إدارة الموارد  ما هي عوامل فشل 
 ؟المجتمع

المؤسسات العرفیة أو مؤسسات الدولة  إن    الحالیة.   اإلقصاء> تعزز البرامج أشكال  
�الضرورة ممثلة لمختلف الشعوب التي تستخدم الموارد. عند التعامل  لیست  الموجودة  

الرعو�ین السكان  أنو   ، مع  الخارجیون  المتدخلون  یتذ�ر  أن  المهم  المجتمعات    من 
لیست   مختلفة  و   متجانسة، الرعو�ة  �بیرة مصالح  لقطعان  األثر�اء  للمالك  �كون  قد 

  الحیازة رأس مال اجتماعي أو سیاسي أكبر من الرعاة أصحاب  قد یتوفر لدیهم  و   اً مامت
�أخذون مواشیهم  قد �كون للرعاة الذین �عیشون في مستوطنات مجاورة و و   الصغیرة، 

لن  مختلفة عن الرعاة الذین �مرون من بلدان أخرى.    مصالحفي هجرات موسمیة  
فرص قلیلة للمشار�ة في الهیئات  إال  تتاح للنساء أو الشباب في المجتمعات الرعو�ة  

تخاطر البرامج التي  حیث  الحاكمة الرسمیة مقارنة �الزعماء التقلیدیین في مجتمعاتهم.  
�مز�د من استبعاد    عدد محدود من أصوات الرعاة   آراءتوفر فرصة للحصول على  

 األصوات الهامشیة.

 

القر�ة لیسوا من حیوانات في    برفقةمعظم الرعاة الذین ستقابلهم   
الماشیة.   الحقیقیون  �كون  أحیانًا  أصحاب  الزعماء المالك  هم 

المدن أو حتى خارج المنطقة. لذلك لیس الشخصیات في  و�بار  
المناسب للمناقشة معه من السهل دائمًا العثور على الشخص  

 6.عندما یتعلق األمر �الحوار بین الرعاة والمزارعین

 
االتفاقات غیر إن    > ال یتم احترام االتفاقات غیر الرسمیة في الممارسة العملیة.

�شكل �بیر على االمتثال  تعتمد  الرسمیة حول استخدام الموارد العامة أو المجتمعیة  
 الطوعي واإلنفاذ االجتماعي.  

اتفاقیات   القائمة أو  الهجرة  القادمة من الرعاة والمزارعین ممرات  قد تحترم األجیال 
وقد �كون من الصعب    الرعي أو تنفصل عنها بدافع المصلحة الذاتیة أو الیأس المالي. 

الدولة  سلطات  سیطرة  نطاق  خارج  الواقعة  الر�فیة  المناطق  المزارعین   في  تحمیل 
المسؤولیة عن االستقرار في ممرات الهجرة أو تحمیل الرعاة المسؤولیة عن السماح 

السبب لهذا  الجائر.  �الرعي  اإلدارة  فإن    ،لمواشیهم  تعز�ز  إلى  الرامیة  التدخالت 
للموا لتحتاج  رد  التشار�یة  األولو�ة  إعطاء  القبول  إلى  وتحدید  ي  المجتمعغرس 

 بروتو�والت واضحة لفرض القواعد التي �مكن أن یدیرها القادة المحلیون.

  

 

  

 
 .2020مارس  ،المجتمع المدني في جمهور�ة الكونغو الد�مقراطیة  ناشطيمقابلة مع أحد  6

 

یة.  المشتر�ة عملیة تعاون  سطحات الخضراء�جب أن تكون إدارة الم

أمر  المجتمع  قادة  مساهمة  هجرة    اً رور�ض   اً تعد  طرق  تحدید  في 

�ظهر   الصورة  الماشیة.  یناقشون في  المحلیون  المصلحة  أصحاب 

 : لیف بروتممصدر الصورةفي مالي. الرعوي خر�طة طرق الترحال 
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 المیدانیة للمجتمعات النائیة  مدارس التعلیمتوفر 

تغیر  ال جدیدة للتعامل مع الضغوط المتزایدة من  التقنیات  مع ال  التكیفالسكانیة الرئیسیة �حد من قدرة الرعاة على التعلم و عدم الوصول إلى خدمات التعلیم المتاحة في المراكز  إن  

بدائل اقتصاد�ة  إال  یترك لهم  ال  و   ، التنمیة التجار�ة  �سبب  نزوحیترك الرعاة عرضة للصدمات البیئیة واألمراض الحیوانیة المنشأ والهذا قد  و   ، األراضي أو تغیر أنظمة حیازة    يالمناخ

 محدودة خارج األنشطة غیر المشروعة. 

تتكون المدارس المیدانیة    الفجوة، حیثهذه    سدأحد الحلول ل  -أماكن أخرى اعتمد منذ ذلك الحین في    هولكن  النموذج المطبق أصًال في �ینیاوهو    –المدارس المیدانیة للرعاة  كانت  

الممارسات الجیدة أو الحلول المبتكرة لتحسین إنتاج الثروة الحیوانیة أو التكیف  حول  متمرس و�تحدثون  یسر  للرعاة عادًة من مجموعة صغیرة من الرعاة الذین �جتمعون �انتظام مع م

معرفة المحلیة والبناء علیها ودعم  للأن تكون عملیة اكتساب  منها  ُ�قصد  �ان    ،ل العیش الرعو�ة �دًال من فرض إصالحات خارجیة على سبو .  ي تغیر المناخال مع الضغوطات مثل  

   الرعاة أثناء تكیفهم مع التحد�ات الناشئة في نظامهم البیئي. 

. على سبیل  نظامیةلألطفال غیر القادر�ن على االلتحاق �المدارس ال   -مثل برامج محو األمیة    -لتقد�م المز�د من خدمات التعلیم األساسي  أ�ضًا  �مكن استخدام المدارس المیدانیة  

أكواخ أو  تشیید  تتراوح جهودهم من  وقد  .  الرحل  قامت الحكومة الفیدرالیة النیجیر�ة �إضفاء الطا�ع الرسمي على هذه الخدمات التعلیمیة من خالل اللجنة الوطنیة لتعلیم البدو  ، المثال 

رحل البالغین واألطفال �وسیلة  بدو اللبث دروس الحساب ومحو األمیة ومهارات الحیاة األساسیة لل   التعلیم اإلذاعي التفاعليإلى استخدام  الرحل    بدوهیاكل مؤقتة على طول طرق ال

 .يالشخصللتدر�س  الستكمال الوقت المحدود  

 توفیر الخدمة للسكان المتنقلین  – 1.4
 ___________________________ 

 مبرمج نوع التدخل: 

  
لتحو�ل سبل العیش وأنماط الحیاة الرعو�ة التي یتعذر الوصول إلیها    اً أساسی  اً مورد
 للسكان الرحل. اً عموم

 
 

 ؟الخدمات المتنقلة نجاح توفیر ما هي عوامل 
 

  الرعاة لیسوا رحالً معظم    . في أماكن تجمعهم أو إقامتهم> تتعامل البرامج مع الرعاة  
وال یزالون �حتفظون �قاعدة منزلیة أو �قیمون مستوطنات في المناطق التي    ،دائمین

إلى مناطق التجمع    ثابتةتتراوح هذه المواقع من القرى القد  و .  إلیها  �أخذون ماشیتهم
فیها    البلداتحول   تقام  السودانالتي  السودان وجنوب  في  الماشیة.  �جمع    ، أسواق 

مو  معالرعاة  الماشیة"  اً اشیهم  "مخیمات  أقاموا    ، في  وحیاة  لهم  مأوى  هناك  حیث 
 .تنقلة خدمات المل. هذه المواقع هي نقاط محور�ة مثالیة ل یةمجتمع

 

 
غالبالوصف الخدمات    اً :  إلى  الوصول  إلى  المتنقلة  الرعو�ة  المجتمعات  تفتقر  ما 

التي یتم توفیرها    - والتدر�ب الوظیفي    ،الرعا�ة الطبیة،  التعلیم   –االجتماعیة األساسیة  
  ،إلى مجتمع منفصلیؤدي قد االفتقار إلى الوصول  هذا عادًة في المراكز الحضر�ة.  

  االنتقال سعي وراء سبل عیش أخرى أو  مما �حد من فرص الشباب (أو غیرهم) في ال
مثل    ،الموجهةالمتنقلة  خدمات  ال  توفیربرامج  قد تسهم  و إلى أنظمة اجتماعیة جدیدة.  

�الخدمات    ینر�ط السكان في المناطق النائیة والمتنقل في    ، استخدام "المدارس المیدانیة"
أن  بل    ، االجتماعیة  مع  و�مكن  للتعاون  المجتمع  في  الجیدة  الممارسات  توظف 

قیمة    اً هناك أ�ض  ، الخدمات االجتماعیة   توفیر�اإلضافة إلى  و المجتمعات المستقرة.  
 والتي تعد   ، في توسیع الوصول إلى الخدمات المالیة 

 

 

  

المثال 
1.4 
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�مكن االستفادة من    برامج تقد�م الخدمات التماسك االجتماعي. تدعم  >  
على  مثل المعلمین في المدارس المیدانیة أو القائمین    ،مقدمي الخدمات

الماشیة وتعز�ز    ،تلقیح  االنقسامات  تجسیر  في  استراتیجیین  �شر�اء 
أبیي في  المثال  ،التماسك.  سبیل  المتحدة  امنظمة  قامت    ،على  ألمم 

من مجتمعات    ن بتدر�ب العاملین في مجال صحة الحیوالألغذ�ة والزراعة  
  ،الدینكا نجوك للمشار�ة في حمالت التطعیم للماشیة من مجتمع المسیر�ة 

على الرغم من أن  و .  وهما شعبان لطالما عاشا في نزاع دائم فیما بینهما
إال    ،ما �كونان منفصلین  اً تقد�م الخدمات اإلنسانیة وتحو�ل النزاعات غالب

 .في هذا المجال  أن هناك العدید من الفرص غیر المستغلة للتعاون 
 

سیكافح الجیل القادم من    > البرامج تدعم بناء مهارات الشباب الرعاة. 
هؤالء الشباب إلى  �فتقر   التغیر، حیث العالم سر�ع  مواكبة  الرعاة من أجل  

من الصعب  مما �جعل    ،نظرائهم المستقر�نالمتوفرة لنفس الموارد والفرص  
نقص الفرص  وقد یؤدي  اقتصاد متطور.  تحقیق  علیهم شق طر�قهم في  

جعلهم أكثر عرضة للتجنید من قبل الشبكات اإلجرامیة أو الجماعات  إلى  
  اً اقتصاد�ة أو وضع  اً التي �مكن أن توفر فرصغیر الحكومیة  المسلحة  
 .  اً اجتماعی

مثل    ،مبادرات التدر�ب األخرى دانیة أو  لمدارس المیإن ا�مكن أن تؤدي  
  دورا أساسیا و�التالي   المساعدات البیطر�ة أو ضباط االتصال في المراعي

 نطاق الفرص المتاحة. الز�ادة في 
 

 ؟الخدمات المتنقلة  فشل توفیرما هي عوامل 
 

الخدمات إلى    وفیرقد �كون ت  تحبطها. أو  البرامج التوقعات  قد ترفع  >  
من    اً أو صعب  اً المتنقلین مكلفالسكان  و / أو    ة النائیفي المناطق  السكان  

الجماعات   وجود  ألن  النزاع  خضم  في  یتعطل  وقد  اللوجستیة  الناحیة 
�حد من وصول المساعدات اإلنسانیة إلى المراعي  غیر الحكومیة  المسلحة  

المستفیدین  نب  جا یؤدي هذا إلى اإلحباط من  وقد  واألراضي الحدود�ة.  
 من قبل المؤسسات العامة.  السیئة تجر�ة الخدمة عاشوا �الفعل الذین 

ر�طه    دون   ، على سبیل المثال  ، التدر�ب على بناء المهارات للشباب إن  
القابلة  ب األعمال  ب سوف    ، للبقاء ر�ادة  لل  تر�هم�خاطر  جماعات  فر�سة 

التي تزعزع استقرار  أو الشبكات غیر المشروعة  غیر الحكومیة  المسلحة  
  أوطانهم. 

  

 
 

 

 

 

ما تشتمل المدارس المیدانیة على هیاكل مؤقتة �مكن إحضارها إلى مجتمعات   اً غالب

أطفال رعاة یتعلمون  في الصورة أو فصول عابرة یتم إجراؤها في العراء. �ظهر 

مصدر الصورة: إن أرض الصومال. جمهور�ة الذهاب إلى المدرسة تحت شجرة في 

 �كتشرز لیمتد/ �ور�یس عن طر�ق جیتي إمیجز.

  لتوفیرنقاط دخول  أن تكون  معسكرات الماشیة والمستوطنات الرعو�ة األخرى  ل�مكن  
،  ي منظر جوي أل�قار في معسكر ماشیة مندار في الصورة  الخدمات والتدر�ب. �ظهر  

إیر�ك لوفورجي/ وسط االستوائیة، تر�كیكا، جنوب السودان. مصدر الصورة:  وال�ة  
 الفن فینا جمیعًا/ �ور�یس من خالل جیتي إمیجز 
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 تقییمات حساسیة النزاع  – 1.5

 ___________________________ 

 مبرمج نوع التدخل: 

المجتمعات    ستؤدي :  الوصف إلى مساعدة  التي تهدف  التنمیة  مبادرات 
والرع ممارساتهم    و�ةالر�فیة  تحدیث  قصد و على  غیر  تغییر    عن  إلى 

الم تتقاسم  التي  األخرى  والمجتمعات  الرعاة  بین  سطحات  العالقات 
ما تكون التقییمات التقلید�ة غیر مناسبة لمراعاة السكان    اً غالبو .  الخضراء 

المجتمع   في  الدائمین  للمقیمین  األولو�ة  إعطاء  إلى  تمیل  الرحل، ألنها 
أكثر  الذین  و    - االجتماعیة    تقییم االنعكاسات �عتبر  حیث    ًا.وضوحهم 

السیاسیة أو االقتصاد�ة أو البیئیة ألي جهد إنمائي، �غض النظر عن  
ألي مرحلة من مراحل تصمیم البرنامج.    اً ضرور�  اً ، أمر نطاقهحجمه أو  

قد یتطلب ذلك االستفادة من الخبرة المتخصصة لعلماء األنثرو�ولوجیا  و 
وق الدقیقة في  أو خبراء االقتصاد السیاسي أو غیرهم ممن �فهمون الفر 

 التعامل مع السكان الرعاة.
 

 ؟نجاح تقییمات حساسیة النزاعما هي عوامل 
 

> یتم إجراء التقییمات وتحدیثها �انتظام، حتى في حالة عدم وجود نزاع  
إلى تآكل العالقات بین الرعاة  نمائیة  أدت العدید من المشار�ع اإل عنیف. 

والمزارعین  نادر   ، المتنقلین  إلى  ما    اً لكن  المعلومات  تلك  الجهات  تصل 
 المانحة.

دائم  موجود  النزاع  التي    اً إن خطر تصعید  المجتمعات  مع  العمل  عند 
في   الشحیحة  الموارد  على  �قاؤها  الخضراء�عتمد  المهددة    المسطحات 

و �االنهیا �ما  الر.  مسببات  على  المخاطر  تقییمات  تر�ز  أن    نزاع �جب 
�ممارسة معیار�ة    - صنع اإلنسان    طبیعیة أو منسواء �انت    –المحتملة  

في   المحاصیل  إنتاج  أو  الحیوانیة  الثروة  مع  تتعامل  التي  البرامج  في 
 المراعي.

 
ما یتم   اً غالب > األدوات والموارد مصممة لتناسب واقع الرعاة المحلیین. 

 التنمیة الزراعیة عن المناقشات المتعلقة  المتعلقة �مناقشات الفصل  

ؤثر  یفي سبل العیش الر�فیة أو إدارة الموارد سوف   حدوث أي تغییراتأن �الرعي على الرغم من   
قد ال �كون المتخصصون في  و .  المسطحات الخضراء على جمیع المجتمعات التي تشترك في  

وي الخبرة في تحلیل التداخل القطاعي و�یف  الزراعة أو تر�یة األحیاء المائیة أو إدارة المیاه من ذ
  اً ما �كون الرعاة أقل وضوح  اً غالب  ، أو تهدئته. عالوة على ذلك   نزاع�مكن أن یؤدي ذلك إلى إثارة ال 

من المجتمعات األخرى �سبب أسلوب حیاتهم المتنقل وقد یتطلب تقییم احتیاجاتهم واهتماماتهم  
واالستشارات. ومن هنا تأتي أهمیة التوجیه المتخصص  للتواصل  إضافیًا    اً موارد إضافیة أو وقت 

)  PEA( السیاسي    ي تحلیل االقتصاد ال�ما في ذلك التدر�ب على حساسیة النزاع و   ، �شأن الرعي
 للموظفین العاملین مع الرعاة.

 
[كثیر من الرعاة] هم من البدو الرحل الذین یتنقلون �ثیرًا. لذلك   

العثور علیهم طوال   من ناحیة قدرتنا علىال �مكننا العمل معهم  
 7.الوقت

 
 

التأثیرات المحتملة على جمیع السكان، ولیس فقط المجموعة  حسبان  > تأخذ التقییمات في ال
یر�ز جزء �بیر من مجموعة األدوات هذه على الرعاة، لكن التأثیرات على   السكانیة المستهدفة. 

قد تشعر المجموعات المحلیة المستقرة  و همیة.  تؤخذ بنفس القدر من األسكان المراعي اآلخر�ن  
�أنها محرومة من حقوقها �سبب التدخالت الكبیرة والمرئیة المخصصة للرعاة، أو قد تشعر �التهدید  

، هناك  المحدودة. و�المثل  البرامج التي تشجع الرعاة على االستقرار والتنافس على المواردمن  
قد �كون    - ما یتم تجاهلها    اً ومختلفة بین مجموعات الرعاة التي غالب   منفصلة واحتیاجات    مصالح

  لدى النساء أو الشباب أو مجموعات األقلیات العرقیة أو الرعاة الفقراء فرص أقل للتعبیر عن 
 اع.نز وجهات نظرهم والمساهمة في تقییمات ال
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 البنك الدولي �ستثمر في خبرات النزاع 
  (PRAPS)  مشروع الدعم اإلقلیمي للرعي في منطقة الساحل:  وهما   الزراعي  أطلق البنك الدولي مبادرتین إنمائیتین رئیسیتین تر�زان على دعم الرعي والرعي   ،2015في عام  

سعت �لتا المبادرتین إلى استثمار  حیث  شرق افر�قیا.  بلدان ضمن منطقة  في ثالث  )  RPLRP(والمشروع اإلقلیمي لسبل العیش الرعو�ة    ، منطقة الساحل   ضمنفي ستة بلدان  
  اً بین المجتمعات الرعو�ة والمجتمعات الزراعیة. و�دراك نزاعكبیر في البنیة التحتیة المحلیة وممارسات إدارة الموارد في السیاقات التي �ان فیها الوصول إلى الموارد نقطة اشتعال لل 

  نزاعالعالقة بین ال  حولطور البنك الدولي مجموعة متخصصة من األدوات لتدر�ب وتوعیة المنفذین    ،رة المز�د من األعمال العدائیةللحاجة إلى منع هذه االستثمارات من إثا
زاعات مع المنظمات  خبراء متخصصین في النإدراج  � ) PASSHA( إطار برنامج الرعي واالستقرار في منطقة الساحل والقرن األفر�قي ضمن  قام البنك الدولي و   ،والتنمیة الرعو�ة

ع على �یفیة تحدید المخاطر  �ر االذین �مكنهم تدر�ب موظفي المشو   والمشروع اإلقلیمي لسبل العیش الرعو�ة  مشروع الدعم اإلقلیمي للرعي في منطقة الساحلالمنفذة لكل من  
جنوب الصحراء وقائمة مراجعة  �في مشار�ع تنمیة قطاع الثروة الحیوانیة في المناطق الرعو�ة    نشؤهدلیل عملي حول حساسیة النزاع ومنع  المحتملة للنزاع �ما في ذلك استخدام  
 تقییم المشروع على المستوى المیداني.

 
 لنظر  تستدعي اأسئلة 

  ______________________________ 
 وفقًا لسیاقكم األولىعند تكییف الوحدة 

  

. إلى أي مدى یتم إدراج سبل العیش الرعو�ة في االستراتیجیات طو�لة  1
 الزراعیة والر�فیة؟ الخاصة �التنمیة األجل 

  إن حصل ذلك  ، أو تم التشاور معها المجتمعات الرعو�ة أشر�ت  . �یف أ
 الوطني أو على مستوى الوال�ة؟ على المستوى في استراتیجیات التنمیة 

قطاع الثروة الحیوانیة؟ هل ُیتوقع  تجاه  ب. ما هي الرؤ�ة طو�لة المدى  
إنهاء الممارسات الرعو�ة تدر�جیًا أو تحدیثها؟ �یف تتوافق هذه الرؤ�ة مع  

 احتیاجات ومصالح المجتمعات الرعو�ة؟
ألساسیة المتعلقة �المناخ والطلب على البروتین  . ما هي االفتراضات ا ج

 وسلسلة التبر�د والبنیة التحتیة اللوجستیة؟
 
في إدارة الموارد    هم. إلى أي مدى تنعكس احتیاجات الرعاة ومصالح 2

 المحلیة؟
  ة ) المسؤول یة الدولة أو الُعرفالمدارة من  (   القیادات . ما هي الهیئات أو  أ

 عن اإلشراف على ملكیة األراضي والمیاه والموارد الطبیعیة األخرى  

 الرعاة المقیمین أو غیر المقیمین في هذه الهیئات؟ إدراج والوصول إلیها؟ �یف یتم   
 ب. ما هي أوجه الغموض الرئیسیة بین التوجیهات العرفیة والمحلیة واإلقلیمیة والوطنیة؟ 

یة تسمح للرعاة �الوصول إلى المراعي العامة وطرق  . هل توجد قوانین أو ممارسات عرفج
الرعاة والسلطات  من قبل  حترم هذه القوانین أو الممارساتت الهجرة والموارد المائیة؟ هل 

 ؟ المحلیة
 
 . �یف تؤثر قوانین حیازة األراضي أو الممارسات العرفیة على المجتمعات الرعو�ة؟3
؟  المشاعراضي  األ. هل المجتمعات الرعو�ة قادرة على الوصول إلى األراضي العامة أو امتالك  أ

 القانون العرفي؟  مع الجماعات الرعو�ة ما هي النقاط التي تتالءم فیها  
ب. هل تم تجر�د المجتمعات الرعو�ة من طرق الهجرة أو الوصول إلى المیاه �سبب التغیرات في  

 ملكیة األرض؟
عكس قوانین حیازة األراضي الحالیة مدخالت المجتمعات الرعو�ة؟ �یف تختلف هذه  . هل تج

 القوانین أو تتعارض مع الممارسات العرفیة المحلیة؟
 
 

 
 

  

المثال 
1.5 
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 االستثمار في التنمیة التعاون بین المجتمعات الرعو�ة والمضیفة؟یدعم . هل 4
رعو�ة  أ توجد طرق هجرة  هل  تم  مرّسمة  .  �یف  مؤخراً بوضوح؟  تلقى  هل  و ؟  تحدیثها 

 ؟على حد سواء الزراعیة المجتمعات من المجتمعات الرعو�ة و احترامًا 
في جمع المیاه والوصول إلیها    ، إن وجدت  ، ب. ما هي االستثمارات التي تم القیام بها

�افیة لتلبیة احتیاجات إنتاج المحاصیل  االستثمارات  على طول الطرق الرعو�ة؟ هل هذه  
متاحة  هل هي  ؟ هل ُتدار موارد المیاه هذه �شكل منصف و على حد سواء  یوانیة والثروة الح

 لجمیع السكان الذین �عملون في المنطقة؟
( ج الرعو�ة  التحتیة  البنیة  هل  الهجرةتسییج  .  الرعي  ،طرق  تجري  اآل�ار)    ،محمیات 

 من؟ ة �واسطو صیانتها وتشغیلها �انتظام؟ 
 
لدیها إمكانیة الوصول إلى  النائبة . هل المجتمعات البدو�ة أو المستوطنات الرعو�ة 5

 الخدمات العامة األساسیة (التعلیم والرعا�ة الصحیة)؟
 . �یف تتكیف أنظمة التعلیم لتلبیة احتیاجات األطفال والشباب في المجتمعات البدو�ة؟أ

ل إلى الخدمات أو البرامج األخرى  الخدمات أن تدعم الوصو   توفیرب. هل �مكن لبرامج  
 التثقیف في مجال الحقوق)؟  ،حل النزاعات ، (الخدمات القانونیة 

(االئتمانج المالیة  الخدمات  إلى  الوصول  �إمكانیة  الرعو�ة  المجتمعات  تتمتع  هل   .،  
 إلخ)؟  ، التأمین 

 
صنع  عین االعتبار عملیة في إن وضعت أساسًا،  حساسیة النزاع، توضع  . �یف 6

 ؟ ذي الصلة �التنمیة  القرار
ال أ دینامیكیات  تم وضع  هل  المخاطر  عین  في    نزاع.  تقییمات  في  الخاصة  االعتبار 

 الحیوانیة أو برامج التنمیة الزراعیة؟ �الثروة 
�ما    ، المحلیین  الشر�اء ب. هل توجد منتد�ات أو قنوات اللتماس المدخالت من جمیع  

 �جزء من برامج التنمیة الر�فیة؟ ،غیر المقیمینفي ذلك الرعاة 
النوع  تحلیالت  أو السیاسي    ي تحلیل االقتصاد ال. �م مرة یتم تحدیث تحلیالت النزاع أو  ج

 االجتماعي؟ 

 :االنتقال إلى 
 

النمو االقتصادي الر�في العادل والحد    غرس  -  التنمیة الر�فیة  -  األولىالوحدة  
 من األسباب المزمنة للنزاع.

 
 دمج النزاع المرتبط �الرعي في جهود الحفظ. - البیئة والحفظ  -  الثانیة الوحدة

 
القانون   حاكمیة ال   - الثالثةالوحدة   إدارة    -   وسیادة  في  العامة  المشار�ة  تشجیع 

 المراعي الرعو�ة.
 

حدود لسبل  لل  ةبر اعالفهم الجوانب اإلقلیمیة و   -  التكامل اإلقلیمي  -الرا�عةالوحدة  
 عیش الرعاة وعالقتها �النزاع.

 
تعز�ز دور المرأة في صنع    -   النوع االجتماعي وتمكین المرأة  -الخامسةلوحدة  ا

 القرار وفهم النوع االجتماعي في النزاع المرتبط �الرعي.
 

تعز�ز التماسك االجتماعي وحل النزاع �طر�قة    -  إدارة النزاع  -السادسةالوحدة  
 سلمیة.

 
معالجة تقاطع الرعي واإلجرام    -  إنفاذ القانون ومكافحة اإلرهاب   -السا�عةالوحدة  

 .حدودد العابر للوالتمر 
 

  في  الرقمیة التقنیات انتشار  عمل - الرقمي و  المدني السالم -الثامنة الوحدة
 السوداني  الساحل   منطقة

 
 موارد إضافیة

 

 
تظهر قطعة  الصورة هنا  ما هي البنیة التحتیة الموجودة لدعم اإلنتاج الحیواني؟  

أبیدجان إعدادها في مسلخ على مشارف  تم  البقري  اللحم  نیجیر�ا. مصدر  ،  من 

 سیا �امبو/ و�الة الصحافة الفرنسیة عن طر�ق جیتي إمیجز  الصورة:
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 الوحدة الثانیة 
 البیئة والحفظ

 

 

 

�مثل تالشي  حیث  عاة.  على توافر الموارد المائیة األساسیة والنظم البیئیة التي �عتمد علیها الر   يتغیر المناخالیؤثر  
ظهر ماشیة تعبر عبر قسم من �حیرة الصور هنا تعلى مستقبل الرعي في منطقة الساحل.    اً شدید  اً �حیرة تشاد خطر 

 الصحافة الفرنسیة عن طر�ق جیتي إمیجز : فیلیب د�سمز�س / و�الة مصدر الصورة، تشاد. غیتیهتشاد �القرب من 
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 المسألة 

ولكن حاسم  عنصر  مهمل  الرعاة  سه  إن في  والبرمجة.  والبیئة  الحفظ  الطقس    یاسة 
في �عض   ي هطول المطر في الالذي یتخلله ز�ادة  و  ،تقلب والجفاف الذي طال أمدهالم

  اً جدید  اً تحد�ال �عتبر  هذا  و   اضطرا�ًا، و أكثر خطورة  الترحال الرعوي  �جعل    ، المناطق
الرعي المتنقل هو نظام مناسب �شكل خاص للتعامل مع التقلبات  ف  -�شكل أساسي  

ومع ذلك  المیاه والمراعي.  الساحل  ، البیئیة وندرة  في منطقة  المتزاید  التصحر    ، فإن 
تجعل سبل العیش الرعو�ة أكثر صعو�ة   األمدوتآكل التر�ة والضغوط األخرى طو�لة  

الوقت.   عدد  و �مرور  ارتفاع  الطلب الماشیة  مع  الستیعاب  تسنح    ، اإلجمالي  سوف 
فإن �عض    ،األراضي المشتر�ة �سرعة. ومع ذلك  من  ستفادة لاللقطعان أكبر الفرصة  

ندرة    والخاصة �مساعدة  األمدالستراتیجیات قصیرة  ا التكیف مع  الر�ف على  سكان 
تعز�ز المرونة من خالل تنو�ع سبل  لذا فإن  تثیر التوترات.    قد الموارد والطقس المتقلب  

�خلق  هذا قد  ولكن حتى    ًا،شائع  اً نهج �عتبر  العیش (مثل الزراعة وصید األسماك)  
 جتمع.على مستوى الم نزاع المنافسة وال 

 
ما ُینظر إلى الرعي    اً غالبو �كون الرعاة حلفاء طبیعیین في الحفاظ على البیئة.  قد  

الحیواني.   تدمیرًا لإلنتاج  أقل  أنه نظام  أنه  المتكیف والمرن على  یتجنب تدهور  إذ 
مما یؤدي    ،األراضي من خالل عدم تر�یز القطعان في مواقع فرد�ة لفترات طو�لة

من ظهور أو انتشار األمراض    اً قد �قلل الرعي أ�ضو إلى استنفاد الموارد المحیطة.  
 الحیوانیة المنشأ التي تنتشر �شكل أسرع في مواقع اإلنتاج الحیواني المر�زة.

ذلك  جنب   ،ومع  للرعي  البیئیة  �العواقب  االعتراف  وعودها    اً �جب  مع  جنب  إلى 
ف القطحین  و�مكانیاتها،  البیطر�ةتكون  الخدمات  عن  �عیدة  الرعو�ة  أن    ،عان  �مكن 

في العدید من المناطق  فناقالت لألمراض الناشئة عن الحیاة البر�ة أو العكس.  تصبح  
(جمهور�ة إفر�قیا الوسطى    مثل حد�قة زاكوما الوطنیة (تشاد) ومحمیة شینكو  ، المحمیة 

ینخرط الرعاة    ،النیجر)   ،بور�ینا فاسو  ،للمحیط الحیوي (بنین  دبلیو بنجاري محمیة  و 
  ،نتیجة لذلكو في الصید الجائر أو االتجار �منتجات الحیاة البر�ة (مثل العاج).    اً أحیان

 حلفاء.   ال �عامل �عض دعاة الحفاظ على البیئة الرعاة على أنهم أعداء 
محمیة  إن   �مناطق  المراعي  �حد  تحدید  الرعي  قد  إلى طرق  الرعوي  الوصول  من 

تتطلب الموازنة بین هذه المصالح المتضار�ة دراسة أوثق لألدوار اإل�جابیة  و والهجرة. 
 .اً عالمی  اً التي یلعبها الرعاة في منطقة تثیر نقاط ضعفها البیئیة اهتمامو   ، والسلبیة منها  

 ________________ 

 استراتیجیات التدخل
 

 البیئیةحما�ة النظم  - 2.1
 

 سبل العیش   مرونة  برمجة – 2.2
 

   الرسائل العامة حول الرعي والمناخ - 2.3
 

 

 هذه الوحدة تغطي �یفیة:

مع  .  1 الر�في  التكیف  المناخالدعم  مع    ي تغیر 
 المحتملة إلى أدنى حد؛ نزاعتقلیل مسببات ال

التكامل بین  2 المتنافسة وتعز�ز  . إدارة المصالح 
 . الحفظالرعي وجهود 

�مكن العثور على الماشیة الرعو�ة في العدید من النظم البیئیة المحمیة.  
تشاد.   في  زاكوما  حد�قة  عبر  السفر  أثناء  الماشیة  تستر�ح  مصدر هنا 

 الصورة: أفالون/ یونبفرسال إمیجظ عن طر�ق جیتي إمیجز. 
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 حما�ة النظم البیئیة  – 2.1

 ___________________________ 

 مبرمج نوع التدخل: 

القاحلة الماشیة والحیاة البر�ة    المسطحات الخضراء العدید من  تستضیف    الوصف:
للخطر حد    المعرضة  حیثعلى  أثناء    سواء،  األراضي  هذه  عبر  الرعاة  �سافر 

على األنواع المهددة    اً مما قد �خل بتوازن النظم البیئیة الهشة و�شكل خطر   ،تهمهجر 
رسمیو �االنقراض.   المحمیة  األراضي  داخل  أو    ًا،حتى  الدولة  لسلطات  �كون  قد 

قدرة محدودة على  ة الحیاة البر�ة  �حماالتي تعمل في مجال  جتمع المدني  الممنظمات  
على استخدام األراضي أو الفصل في المصالح المتنافسة  المفروضة  إنفاذ القواعد  

�عتمد الرعاة في �عض المناطق على الوصول  �ما و من الرعاة ومدیري المنتزهات.  
الت هرب من الجماعات المسلحة.  إلى األراضي المحمیة للحصول على الموارد أو 

(الوقد   إلى هذه األراضي  الوصول  الرعاة من  لمنع  المبذولة  الجهود    ، تسییجتؤدي 
المنتزهات  دون    ، وحراس  التوترات  تصعید  إلى  ذلك)  إلى  عملي   توفیروما  حل 

  مرضیة �جب أن تبحث التدخالت الخارجیة عن حلول    ، �دًال من ذلك و �الضرورة.  
األطراف  نما  ، لكافة  محدود�ة  مثل  على  الرعاة  �حافظ  حیث  التشار�یة  اإلدارة  ذج 

 في صنع القرار المحلي. ون شار�� الوصول و 

 برامج حما�ة النظام البیئي؟ هي عوامل نجاح ما  
 

  > تتعامل البرامج مع الرعاة �أصحاب مصلحة وتستثمر في عالقات طو�لة األمد.
الرعاة    تصورقد �كون من المغري    ، مؤقتین في منطقة طبیعیة معینة   اً �صفتهم سكان

حتى  و   همعلى أنهم غر�اء لدیهم مطالبات محدودة �شأن إدارة الموارد المحلیة. لكن
األساسیة   الملكیة  ألن طرق    اً نظر و .  أ�ضاً   أصحاب مصلحة سیبقون  بدون حقوق 

آخرون رعاة  فقد یدخل    ، هجرة الماشیة تتغیر �سبب ضغوط المناخ أو انعدام األمن
. إن حقیقة وجودهم المؤقت تعني أن تأمین قبول  المسطحات الخضراء إلى    اً أ�ض

ومرونة للتعامل مع األشخاص الذین قد �كون   طو�الً   اً زمنی   اً الرعاة للحفظ یتطلب أفق
 حتى في بلد آخر.و   ،كان آخرمكان إقامتهم األساسي في م

 

 

  

�انتظام مع المناطق المحمیة. �ظهر هنا    يالسودان الساحل  تتداخل طرق الهجرة الرعو�ة في  
  . مصدر الخر�طة: ماثیو لو�زا/ البیئیةالساحل السوداني  للمناطق المحمیة في منطقة    خر�طة

 )USFWS( المؤسسة األمر�كیة لألسماك والحیاة البر�ة

 قة الساحل السوداني طمن
 المحمیة  الساحل السوداني اطقمن

 المناطق المحمیة األخرى 
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 المحافظات الكینیة تقیم شراكات مع الرعاة 

إلدارة محمیات الحیاة البر�ة �عطي    اً نهجللمراعي الشمالیة    االستئمان  صندوق تبنى    ، في �ینیا 
یتخذ الصندوق    حیث   األولو�ة لبناء شراكات مع الرعاة المحلیین ودعم سبل عیش الرعاة.

المحمیات من   التي تعمل في  الرعو�ة  المجتمعات  النیة مع  لبناء عالقات حسنة  خطوات 
ا الصندوق  ن هذ مكّ ��أسعار ثابتة ونقلها إلى السوق.  الماشیة  خالل العمل �وسیط في شراء  

 .  التشار�یة الفعالة القادة المحلیین من تنفیذ الممارسات اإلدار�ة
ممارسة السماح للماشیة �الرعي �حر�ة  اعتبرت    ،على سبیل المثال  ، محمیة البوا�ة الغر�یة في  

  اً اقترح القادة المحلیون مخططالعشبیة، حیث  التدهور البیئي لألراضي  كعامل مساهم في  
جمع القطعان في منطقة واحدة في �ل  حیث ت   ، على غرار اإلراحة في الزراعة  للرعي  بدیالً 
 مما �سمح للمناطق المجاورة �التعافي. ،مرة
 
 

 

 

یتمثل أحد    > البرامج أو إصالحات السیاسة تخلق خیارات للوصول إلى الموارد.
ستحظر  الجدیدة  اللوائح  أن  في  المتنقلین  الرعاة  من  للعدید  الرئیسیة  الشواغل 

�مكن و �موجب الترتیبات العرفیة.    اً الوصول إلى األراضي التي �ان ُ�سمح بها سا�ق
المحتملة عندما   النزاعات  التفاوض  تجنب  تتمكن مجموعات الرعاة المتكررة من 

تسمح   ، على سبیل المثال   ،على ترتیبات بدیلة للرعي أو المرور. في بور�ینا فاسو
لجان اإلدارة المحلیة للرعاة �الوصول إلى األراضي المخصصة للحفظ أو الصید  

علیها.   متفق  رسوم  و مقابل  المناطق  �ما  بین  �ینیا  في  المحمیات  �عض  تفرق 
والمناطق العازلة    ،حیث ُ�حظر الوصول لحما�ة األنواع المعرضة للخطر  ،ساسیةاأل

 .�الوصول إلیها حیث ُ�سمح للرعاة 
المواقع  إ  وتحدید  �الموارد  للمیاه  وصول  نقاط  أو  رعي  مناطق  أي  تزو�د  ن 

جید من قبل السلطات الحاكمة المناسبة  على نحو  االستراتیجیة والمحافظة علیها  
 الح طو�لة المدى لكل من دعاة الحفاظ على البیئة والرعاة.من المص�عتبر 

 
البرامج حول حلول   تصمیم  تم  األطراف>  لكافة  الذین    . مرضیة  الرعاة  �حتاج 

مدى  بوضوح  در�وا  ُ�طلب منهم تقیید تحر�اتهم داخل المناطق المحمیة إلى أن ی
التدابیرفائدة   و�المثل   ، لهم  هذه  االمتثال.  إنفاذ  �صعب  مدیرو �حت  ، حیث  اج 

الرعاة �حلفاء محتملین ولیسوا  اعتبار  إلى  على البیئة  ظ  ا أو نشطاء الحفحدائق  ال
 مفسدین. إن تقدیر هذه اإلمكانات سیحفزهم على 

 

قد    ،على سبیل المثال  ، الرعاة فاستثمار الوقت والطاقة في بناء الثقة وتعز�ز العالقات.   
�ستفیدون من القیود المفروضة على األراضي في المناطق المحمیة ألن االستخدام األقل  

أقل في طرق الهجرة. أو قد �ستفیدون من الحما�ة التي یوفرها الحراس من    اً �عني تدهور 
من مساعدة الرعاة في مراقبة  حدائق  قد �ستفید مدیرو ال  ، العصا�ات اإلجرامیة. و�المثل

التر�یز على بناء  إن  رات الرعي القائمة أو تدابیر مكافحة الصید الجائر.  االلتزام �مسا
 والقبول ألي قواعد وأنظمة هو تكتیك أكثر فاعلیة من التنافس على السیطرة. التأیید

 
غالبًا ما تكون األراضي    البرامج روا�ط مع آلیات حل النزاعات واآللیات األمنیة.  تبني>  

الرعو�ة والنظم البیئیة المحمیة �عیدة عن السلطات الحاكمة المر�ز�ة، مما �خلق فرصًا  
من أن الصید الجائر أو الرعي في  إلى الثقة  السلطات  تحتاج  حیث  للنشاط اإلجرامي.  
المحمیة   الرادع المناطق  العقاب  یلقى  الحدود  و .  سوف  احترام  �أن  تأكیدات  الرعاة  �ر�د 

المعینة سیقلل من مخاطر السرقة أو اإلضرار �مواشیهم. في حین �مكن توفیر الضمانات  
ال �مكن  نها  إال أ األمنیة إلى حد ما من قبل حراس األمن أو القوات المتحر�ة األخرى،  

دعم حل النزاعات على مستوى المجتمع من  وعلیه �عتبر  أن تكون موجودة في �ل مكان.  
 خالل قادة معترف بهم من أفضل الممارسات الراسخة.

 

المثال 
2.1 

حیث  المحمیات  عبر  الماشیة  هجرة  طرق  تعبر  المشتر�ة،  المراعي  في 
المراعي   أ�قار رعو�ة ترعى   �محاذاةیبحثون عن  البر�ة. تظهر هنا  الحیاة 

�القرب من قطیع من الحمار الوحشي في محمیة لو�سا�ا في �ینیا. مصدر  
 : توني �ارومبا/ و�الة الصحافة الفرنسیة عن طر�ق جیتي إمیجز الصورة
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> المتدخلون یرفعون مدخالت دعاة الحفاظ على البیئة والرعاة �شأن إصالح 
مستقبل تشر�عات حیازة األراضي أمر �الغ األهمیة �النسبة  إن  حیازة األراضي.

الحفاظ على البیئة والرعاة على الرغم من تضارب المصالح. �مكن  إلى دعاة 
ألنظمة حیازة األراضي التي تحمي الحقوق العرفیة في المرور أن توفر للرعاة  

بینما قد �فضل دعاة الحفاظ على البیئة  ،درجة من الحما�ة القانونیة أثناء الهجرة
ن حیازة األراضي یتم  ألن قوانی  اً رؤ�ة هذه األراضي تحت ضوا�ط صارمة. نظر 

یجب أن �كون من أولو�ات دعاة الحفاظ على البیئة دعم ف  ، تقنینها أو إصالحها 
المشاورات مع المجتمعات الرعو�ة وضمان �قاء الممارسات التعاونیة في صمیم  

 .إصالح حیازة األراضي لمز�د من المعلومات) - 1.1(انظر إدارة المراعي  
 

 إدارة األراضي المحمیة؟ هي عوامل فشل ما 
 

  . �عین االعتبار   المخاطر التي تتعرض لها الحیاة البر�ةأخذ  > تفشل البرامج في  
الحیاة  سكان  على النظم البیئیة و   اً سلبقد یؤثر  وجود قطعان �بیرة من الماشیة  إن  

 وعلى األخص من خالل انتشار األمراض المعد�ة أو الصید الجائر.   ، البر�ة فیها 

تقار�ر  محمیة شینكوقیام  عن    وردت  في  الرعاة  المثال  ،�عض  اصطیاد  �  ،على سبیل 
لتحقیق مكاسب اقتصاد�ة وتسمیم األسود    هابیع لحومبهدف    العمالق   والعلند الجاموس  

 لحما�ة أنفسهم أو قطعانهم.  
خدمات الصحة الحیوانیة في  تكون  �جب أن �ضمن النهج الشامل لحما�ة المراعي أن  

 متناول السكان الرعاة وأن یتم وضع تدابیر مساءلة صارمة لمنع الصید الجائر.
 

قد �كون تطبیق رسوم    > یتبنى المسؤولون أو الجماعات المسلحة ممارسات ابتزاز�ة. 
لتغطیة صیانة أو حما�ة    اً ضرور�   دخولمقابل الالرعي أو غیرها من تدابیر الدفع  على  

  ، للتوتر. عبر منطقة الساحل السوداني   اً مصدر  اً أ�ض قد تكون   ها�عض النظم البیئیة ولكن
الذین    اً كثیر  الدولة  أو مسؤولي  المسلحة  الجماعات  قبل  لالبتزاز من  الرعاة  ما یتعرض 

من  قبول  ه الرسوم دون  �فرضون ضرائب عالیة على الماشیة المارة. قد یبدو فرض هذ 
مثال آخر على   الرعو�ة مجرد  الرعاة والسلطات  النهب  المجتمعات  بین  الثقة  وتقو�ض 

 المحلیة.  
رسوم التنفیذ من خالل عملیة  فرض  تقیید الوصول إلى مناطق معینة أو    �كون �جب أن  

من مناقشة مستنیرة حول األساس المنطقي وراء    اً جزء   تشار�یة �كون فیها المجتمع الرعوي 
 مثل هذه التدابیر.

 

  

على �عض مجموعات    اً خطر تمثل  والرعاة    عابرةمن المعروف أن الماشیة ال
الوطنیة في بنین، اري  بنج  األسود. تظهر هنا أسود في حد�قة�الحیاة البر�ة،  

 مصدر الصورة: دي أغوستینو/ جیتي إمیجز. وهي منطقة �عمل فیها الرعاة.  
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 سبل العیش  برامج مرونة – 2.2

 ___________________________ 

 مبرمج نوع التدخل: 

الم  الوصف: والعواصف  والجفاف  الطقس  تقلب  مع  أدى  المناخيترافقة   التغیر 
القادرة على الصمود   �شكل متزاید إلى استثمارات �بیرة في سبل العیش الر�فیة 

المستدام.   الغذائي  أن تساعد سكان �ما و واإلنتاج  لمثل هذه االستثمارات  �مكن 
وتقلل االقتصادات غیر المشروعة    ،حاد في الغذاءالنقص  تالفي ال الر�ف على  

  ،مع الضغوط البیئیة الجدیدة. ومع ذلك كیف ساعد في التأن تو  ،إلى الحد األدنى 
بین الرعاة    نزاعأن تعزز �شكل غیر مقصود مصادر ال  اً �مكن لهذه البرامج أ�ض

المستخدمة   األراضي  توسیع  في  فاالستثمارات  المستقرة.  الر�فیة  والمجتمعات 
في ممرات  الضلوع  �مكن أن تشجع المزارعین على    ،على سبیل المثال  ، للزراعة 

 عو�ة.  الهجرة الر 
من خالل الزراعة أو صید    - برامج تشجیع الرعاة على تنو�ع سبل عیشهم  إن  

جدیدة من المنافسة على   �مكن أن تغذي أشكاالً   -األسماك أو غیر ذلك من المهن
تدخالت التي تر�ز على بناء  و�نبغي لل الوصول إلى األراضي أو المجاري المائیة.  

األولو�ة لمبادئ عدم اإلضرار وحساسیة النزاع  أن تعطي  سبل عیش ر�فیة مرنة  
(انظر أ�ض  ،في التصمیم والتنفیذ    الوحدة  اً حتى في حالة غیاب النزاع المسلح. 

 مز�د من المعلومات حول تدخالت سبل المعیشة الر�فیة).ل  التنمیة الر�فیة   -  األولى 
 

 سبل العیش؟ مرونة برامج  هي عوامل نجاح ما 
 

تقییمات   المتدخلون  �طور  مع  التي  مخاطر  ال >  المجتمعات    حر�یات تتوافق 
جذر�ة  إن  .  الرعو�ة  تغییرات  المشتر�ة    على أي  األراضي  في  الموارد  استخدام 

دائم لها  فاسو  اً سیكون  بور�ینا  في  مقصودة.  غیر  ثانو�ة  سبیل    ، تأثیرات  على 
لتنو�ع    هم�عض مجموعات الرعاة في التوسع الزراعي عند استقرار ساهمت    ، المثال 

مع المجموعات   نزاعاألمر الذي أدى إلى نشوب  ، سبل عیشهم من خالل الزراعة 
ما    اً لوحظ أنهم غالب  ، المستقرة التي تتنافس على األرض والمیاه. عالوة على ذلك 

رعو�ة   ممرات  في  االستقرار  إلى  ��میلون  استخدامهمما  الرعاة    امنع  قبل  من 
اآلخر�ن. �جب أن تسعى تقییمات المخاطر إلى الحصول على مدخالت من خبراء  

الذین یتأقلمون �شكل أفضل مع التداخالت    ، �ما في ذلك الرعاة   ،النزاع المحلیین
 االجتماعیة واالقتصاد�ة بین سكان الر�ف.

 
 

القطاعات    الكوارث متعددة  الحد من مخاطر  برامج  لفترات    . ووقائیة>  الصدمة  �مكن 
بوتقة  في   اً الرعاة والمزارعین معتدفع �اتجاه انصهار  المفاجئة أو االضطرا�ات البیئیة أن 

عزلهم.   أو  الحیاة)  قید  على  (البقاء  مشتر�ة  المتعلقة  و قضیة  الكوارث  أن  إلى  �النظر 
ولیس التعافي    ،في المرونة  الوقائیة األولو�ة لالستثمارات  تعطى  أن  �جب    ، متكررة �المناخ  

برامج  فرصة الفشل في  أن  إلى  الخبرة في برامج المرونة  تشیر  حیث  �عد األزمات فقط.  
قد  و القطاع الواحد أكبر في المناطق القاحلة حیث تكون خیارات الكفاف محدودة للغا�ة.  

المرون  ة االستباقیة قطع أراضي زراعیة تجر�بیة على طول طرق  تتضمن استراتیجیات 
على طول الطرق المحددة لتجنب    اً أو اتفاقیات لوضع علف الماشیة مسبق  ،الهجرة الرعو�ة

 تدمیر المحاصیل المحلیة.
 
 

في العثور على موارد في  رعاة تساعد األقمار الصناعیة ال
 مالي 

التنبؤ �ه في منطقة الساحل  اً موارد الرعي والمیاه أمر قد �كون الوصول إلى     ، ال �مكن 
  أن   لبعض�ظن ا حیث  .  ي هطول المطر الیؤثر على أنماط    التغیر المناخي خاصة وأن  
  ، على تبني سبل عیش أقل عرضة لعدم االستقرار قد ینطوي    التغیر المناخيالتكیف مع  

لتحقیق االستقرار في قدرة الرعاة على اتخاذ قرارات مستنیرة حول    اً أ�ضتبذل  جهود  الولكن  
  )SNV(   منظمة التنمیة الهولند�ة   قامت   ،عن المراعي أو المیاه. في مالي   اً السفر �حث  وجهة

بتطو�ر   الهولندي  الفضاء  مخصصة ومكتب  معلومات  �اسم    خدمة  تعرف  للرعاة 
GARBAL یوفر النظام للرعاة إمكانیة الوصول إلى بیانات األقمار الصناعیة    . حیث

التي �مكن الوصول  و حول موارد الغذاء والمیاه المتاحة على طول طرق الهجرة المختلفة  
 السفر. وجهةقراراتهم حول تنیر  والتي  ، جوال إلیها من خالل خدمة الهاتف ال

 
 

 

  

المثال 
2.2 
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التغیر  > الحكومات الوطنیة تدرج   التكیفات الرعو�ة عند طلب موارد لمكافحة 
ال  إنشاء إن    المناخي. قادرة على تحمل التصحر والصدمات  الماشیة  مهنة رعي 

ت ال  ملحة  أولو�ة  هو  االعتبار    اً دائمؤخذ  البیئیة  المخصصة  �عین  الموارد  في 
المناخيلمواجهة   خدمات  وتعتبر  .  التغیر  في  األساسیة  صحة  ال االستثمارات 

ال  یةوان الحی على  القدرة  لبناء  األسواق  وتكامل  المبكر  اإلنذار  في   مرونة وأنظمة 
 مما یتم إنفاقه �الفعل على األمن الغذائي.   أقل تكلفة �كثیرالصدمات مواجهة 

 

في    یة صحة الحیوانال �مكن لخدمات الرعا�ة البیطر�ة القو�ة من خالل العاملین في مجال   
على    ،في األماكن النائیةالذین �مكنهم الوصول إلى السكان الرعو�ین    ة المحلی  ات المجتمع

المثال المناخیة    ،سبیل  الصدمات  �عد  الصغیرة  للماشیة  السر�عة  الخسارة  من  تحد  أن 
أن  و الشدیدة.   حدوث  �مكن  منع  في  ذلك  اإلمدادات  الخلل  ال �ساعد  سلسلة  في  مكلف 

  التغیر المناخي ألن الحكومات الوطنیة تطلب موارد للتكیف مع  اً نظر و الغذائیة اإلقلیمیة. 
البیئة العالمیة ستخدام لدعم  لال  تكون هذه قابلةفمن المهم أن    ،من مصادر مثل مرفق 

 مثل هذه االستثمارات في المرونة الرعو�ة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

�عد تنو�ع سبل العیش إحدى االستراتیجیات المستخدمة لمساعدة الرعاة على  
تحمل الصدمات البیئیة. وقد اشتمل هذا في �ثیر من األحیان على إعادة  
تدر�ب أو تمو�ل المجتمعات الرعو�ة لتبني الزراعة أو سبل العیش األخرى.  

الري �جزء من المشروع الذي    �ظهر هنا راع شاب من الطوارق �عمل في قناة
الصحافة  / و�الة    هاما، النیجر. مصدر الصورة: بور�مة  في أغادیزتنفیذه  تم  

 الفرنسیة عن طر�ق جیتي إمیجز 
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  الرسائل العامة حول الرعي والمناخ – 2.3

 ___________________________ 
 الدبلوماسیة العامة نوع التدخل: 

ال   اً كثیر الوصف:   المسؤولون  �شیر  المرتبط  حكومیون  ما  العنف  إلى  والنشطاء 
  اً غالبو .  يتغیر المناخال �الرعي �مثال رئیسي على الحاجة إلى عمل عالمي �شأن  

  شحةأن النزاعات بین الرعاة والمزارعین تتزاید �سبب  في ذلك    تهمما تكون حج
ا هو الحال في حوض  �م الموارد �سبب الجفاف أو استنفاد الموارد المائیة الهامة 

 �حیرة تشاد.  
أن   المحاصیل للفي حین  و�نتاج  الحیوانیة  الثروة  على  حقیقي  تأثیر  فإن   ، مناخ 

�نتیجة حتمیة لظاهرة عالمیة یبسط �شكل مفرط قضیة معقدة و�حول    نزاعتأطیر ال
أمر   يتغیر المناخال العمل العالمي �شأن  إن  عن الحلول المحلیة.    اً التر�یز �عید 
. یلعب  نزاع لمنع ال  اً مسبق  اً ولكنه لیس شرط  ، ي منطقة الساحل السودانضروري ل

في تأطیر الحوار العام حول    اً حاسم  اً ووسائل اإلعالم دور حكومیون  المسؤولون ال
 يتغیر المناخ ال للتخفیف من تأثیر    مدىالرعي والمناخ ودفع اإلجراءات طو�لة ال

 العنیف. نزاع واإلجراءات قصیرة المدى لمنع ال 
 

ما هي عوامل نجاح الرسائل العامة حول الرعي 
 والمناخ؟ 

 
والمحللون �األسباب االجتماعیة والسیاسیة  الحكومیون  > �عترف المسؤولون  

فإن   ،في مجموعة األدوات هذههو ملحوظ  �ما    للنزاع إلى جانب األسباب البیئیة. 
أو نزوح   األراضي أو المیاه شحة  النزاعات المتعلقة �الرعي لیست مجرد نتیجة ل

المجتمعات الرعو�ة �سبب الجفاف أو الفیضانات (كما رأینا في السودان خالل  
سوى  تحكي  ال  لكنها    ،هذه ضغوط حقیقیة للغا�ةال شك �أن  ).  1984جفاف عام  

جزء �سیط من القصة. �جب أن تتجنب البیانات العامة الصادرة عن المسؤولین 
ال أنها  البیئة على  والتدفق    األساسي وراء  سببتصو�ر  السیاسي  عدم االستقرار 

ألنها تصرف المسؤولیة عن القادة المدنیین المسؤولین عن التوسط    ،االجتماعي
أو ضمان   ،الحما�ة من اللصوصیة أو    ، في النزاعات حول الوصول إلى الموارد 

 التنمیة التجار�ة.من خالل رعاة الكفاف أو المزارعین   عدم حرمان

  الفوائد والمخاطر البیئیة المرتبطة �الرعي حكومیون  المسؤولون والمحللون ال > ینقل   
السیاسات والعلماء �اعتباره غیر    يصانعالقى الرعي رفضًا من  لطالما    . على حد سواء 

للبیئة. إن تصو�ر الرعي على أنه مدمر للتنوع البیولوجي �مكن   اً كاف لدعم السكان ومدمر 
على البیئة.    دعاة الحفاظز�د من سوء التفاهم بین الرعاة و أن �عزز القوالب النمطیة و�

الخفیف" واالستخدام    ، ومع ذلك  "أثره  فإن إضفاء الطا�ع الرومانسي على الرعي �سبب 
أقل بتكالیفها المباشرة على البیئة والحیاة البر�ة.    اً الفعال للموارد �مكن أن �عني اهتمام

متوازنة وتع العامة  الرسائل  تكون  القائمة على األدلة  �جب أن  الفوائد  �قدمها  كس  التي 
مع    ،بیئة لللرعي  ا �الشراكة  معالجتها  �جب  التي  الصلة  ذات  �المخاطر  االعتراف  مع 

 الرعاة.
 
 
 
 
 
  

 

ف الموارد المائیة مصدر قلق ملح للرعاة في األراضي الجافة في  اجف  �عتبر
الصورة  الساحل.   الري.  ترى  هنا  في  نقطة  تشاد عند  مصدر  الماشیة في 

 مفترق طرق   على   الترحال الرعوي   مشروعالصورة: أ. حسیني/ آي, بورجو،  
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 لنظر  تستدعي اأسئلة 
  ______________________________ 

 لسیاقكموفقًا  الثانیةعند تكییف الوحدة 
 
التغیر   حول . �یف تتكامل الرعو�ة في االستراتیجیات الوطنیة أو اإلقلیمیة  1

 المناخي؟ 
 في السیاسة البیئیة؟ اً واضح اً تكییف االقتصاد الرعوي اعتبار �عد  أ. هل  

 الضرور�ة والدعم السیاسي؟ ب. هل یتم دعمه �الموارد  
 ج. هل تتمتع األسر الرعو�ة �إمكانیة الوصول إلى الموارد البشر�ة والمالیة للتكیف؟ 

 
 سبل العیش؟ مرونة . ما هي اآلثار الثانو�ة المحتملة لبرامج 2

الموارد   على  الطلب  ز�ادة  إلى  الجدیدة  العیش  �سب  ممارسات  ستؤدي  هل  أ. 
 والمیاه وما إلى ذلك)؟الشحیحة (األرض 

وال الرعو�ة  الهجرة  لحما�ة  آلیات  توجد  هل  التوسع  إصول  و ب.  المیاه وسط  لى 
 الزراعي؟ 

غیر مقصودة للنساء أو   اً سبل العیش فرص  مرونة ج. إلى أي مدى توفر برامج  
 الشباب أو الرعاة �شكل عام؟ 

 
 . �یف یؤثر النشاط الرعوي على الحیاة البر�ة؟ 3

عاة الرحل �انتظام عبر المحمیات الطبیعیة أو المناطق التي قد  أ. هل یتنقل الر 
فهل هناك    ،على مجموعات الحیاة البر�ة؟ إذا �ان األمر �ذلك  اً �شكلون فیها خطر 

 دلیل على تأثیرها على الحیاة البر�ة أو النظام البیئي األوسع؟ 
منة من ب. هل لدیهم إمكانیة الوصول إلى خیارات بدیلة للرعي تكون مجد�ة وآ

 الجماعات اإلجرامیة التي قد تستهدف مواشیهم؟
 
بین  4 العالقة  ما هي  والمحمیات    الشر�اء .  الحدائق  (مثل حراس  الحفظ  في 

 الطبیعیة ومنظمات المجتمع المدني) والمجتمعات الرعو�ة؟ 
 أ. هل لدیهم قنوات للتواصل مع �عضهم البعض؟

 �عضهم البعض �خصوم؟ نظرون إلى  ب. هل ی
 لدیهم اهتمامات أو أهداف مشتر�ة؟ج. هل 

 :االنتقال إلى 
 
 

الر�فیة   -   األولى الوحدة   العادل والحد من    غرس  -   التنمیة  الر�في  النمو االقتصادي 
 األسباب المزمنة للنزاع.

 
 دمج النزاع المرتبط �الرعي في جهود الحفظ. - البیئة والحفظ  -  الثانیة الوحدة

 
تشجیع المشار�ة العامة في إدارة المراعي    -  وسیادة القانون   حاكمیةال   -الثالثةالوحدة  
 الرعو�ة.

 
حدود لسبل عیش  لل  ةبر ا عالفهم الجوانب اإلقلیمیة و   -  التكامل اإلقلیمي  -الرا�عةالوحدة  

 الرعاة وعالقتها �النزاع.
 

ع القرار  تعز�ز دور المرأة في صن  -  النوع االجتماعي وتمكین المرأة   - الخامسةالوحدة  
 وفهم النوع االجتماعي في النزاع المرتبط �الرعي.

 
 تعز�ز التماسك االجتماعي وحل النزاع �طر�قة سلمیة. - إدارة النزاع  -السادسةالوحدة 

 
د  معالجة تقاطع الرعي واإلجرام والتمر   -  اإلرهاب إنفاذ القانون ومكافحة    -السا�عةالوحدة  
 .حدود العابر لل

 
  منطقة  في  الرقمیة التقنیات انتشار  عمل - الرقمي و  المدني السالم -الثامنة الوحدة
 السوداني  الساحل 

 
 موارد إضافیة 
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 الثالثةالوحدة 
سیادة   و  حاكمیةال

 القانون 
 

 

�جتمع أعضاء منتدى عالقات المزارعین والرعاة في نیجیر�ا لمناقشة  
التأییداستراتیجیات   الصورة.  �سب  أرضیة مصدر  عن  البحث   :

 مشتر�ة.
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 المسألة 
الذین   الر�ف  وسكان  للرعاة  �كون  ما  غالبًا  الحضر�ة،  القرار  صنع  مراكز  عن  �عیدًا 

   صوت ضئیل في حكومة الوال�ة.  المسطحات الخضراء�شار�ونهم 
وصیاغة مخاوفهم    ، یواجه هؤالء السكان حواجز تحول دون المشار�ة في المؤسسات العامة 

فإن الرعاة الذین �سعون إلى    ،بلغة جاهزة للسیاسة وضمان تمثیل هذه المصالح. ومع ذلك
�عتبرون  أو    ،حما�ة حر�اتهم من السلطات المر�ز�ة قد ال یرون في التدابیر السیاسیة حالً 

�جد  حیث    مشكلة، إلى المشار�ة المدنیة �مثل  أو یرون أن االفتقار    ، لهم   اً الحكومة حلیف
أو  العهد  القد�مة  نظراء  مصالحهم تخدم �شكل أفضل من خالل شبكات ال أن  معظم الرعاة  

العرفیة المر�ز   ،المؤسسات  الحكم  من  الساحل  الموجود    ي بدًال  وال�ات  من  العدید  في 
أو  و السوداني.   المحلي  المستوى  على  الدولة  مؤسسات  تعزز  التي  التدخالت  تؤدي  قد 

 الرعاة إلى إثارة المز�د من االستقطاب.شواغل  الوطني المعروف عنها إهمال

 

 

 

بدءًا من    ،توترات بین المجتمعات الرعو�ة والسلطات المر�ز�ةلل   إرث تار�خي طو�لهناك  
إدارة األراضي االستعمار�ة واستمرت حتى فترة ما �عد االستقالل. في حین أن سیاسات  

�التشر�عات التي  لت  أو استبد نقحت  حیازة األراضي وضوا�ط الحدود في �عض الوال�ات قد  
دولة ال ُینسى �سرعة. تتأكد هذه  للعداء  الن هذا اإلرث من  إال أ  ،تحمي سبل العیش الرعو�ة 

ك عندما تفرض الدول رسومًا على المعابر الحدود�ة أو تقید التحر�ات الرعو�ة أو  الشكو 
التحایل على سیطرة الدولة عن طر�ق تجنب نقاط    عتبر�حیث األراضي العامة.  صخص ت

التفتیش الحدود�ة أو رفض أنظمة ترخیص الماشیة من الممارسات الشائعة. و�غذي عدم  
 ة للرعاة على أنهم مجرمون.االمتثال هذا بدوره الصور النمطی 

 
ز�ادة تمثیل المجتمعات الرعو�ة في مؤسسات الدولة �مكن أن تساعد في تهدئة هذه  إن  

یتأثر الرعاة المالیون الذین یهاجرون إلى نیجیر�ا  �ما  .  وماً دهذا غیر ممكن  التوترات ولكن  
على صنع القرار  تتاح لهم نفس الفرص للتأثیر    �شكل مباشر �السیاسات النیجیر�ة ولكن ال 

تشكل المجموعات الرعو�ة    ،في العدید من المناطقو السیاسي مثل المواطنین النیجیر�ین.  
أقلیة د�موغرافیة متطرفة تواجه نفس العقبات التي تحول دون اندماجها مثل أي مجموعة  

 أقلیة ولكنها تتفاقم �سبب أسلوب حیاتها الذي یبقیها �عیدة عن المراكز السیاسیة.

  
  ،في �عض المناطق الفرعیة فتختلف بین السیاقات.  قصاء  فإن مشكلة اإل   ، ومع ذلك 

تهیمن على  تشكل المجموعات العرقیة الرعو�ة مجموعات سیاسیة �بیرة ومؤثرة 
مصدر هذا هو  و حتى لو �انت أقلیة على المستوى الوطني.    ،السیاسة المحلیة

أنهم  نددون �، الذین یمثالعلى سبیل ال  ، في وسط مالي   قلق المجتمعات الزراعیة 
قال إن هذه المحسو�یة ترجع  و�التأثیر الرعوي في الدوائر السیاسیة.    همشوا �سبب

قطعان تمتلك  التي  السیاسیة  النخب  المأجور�ن  اً إلى  الرعاة  �خدمها  وهي   ، �بیرة 
 ظاهرة شائعة في جمیع أنحاء منطقة الساحل السوداني.

 
 ________________ 

 التدخلاستراتیجیات 
 

 الجماعي  �سب التأیید – 3.1
 رفع مستوى الوعي �الحقوق والسیاسات   - 3.2
 الوصول إلى العدالة  - 3.3
 الالمر�ز�ة  - 3.4

 

  

 هذه الوحدة تغطي �یفیة:

خلق الفرص للرعاة وغیرهم من المجتمعات الر�فیة  .  1
 ؛ ةالد�مقراطی ة�مو للمشار�ة في الح

إدارة  2 عن  المسؤولیة  المسؤولة  الجهات  تحمیل   .
 البعیدة �طر�قة عادلة وشاملة.  سطحات الخضراءالم
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 الجماعي  �سب التأیید – 3.1
 ___________________________ 

 مبرمج نوع التدخل: 

ما �كون   اً نادر   ، في المناطق النائیة وعلى هامش سلطة الدولة   همعملعند    الوصف: 
سیاسة الدولة الطعن في  �شكل فعال أو    كسب التأیید الرعاة في وضع �سمح لهم �

وغالب الرسمیة.  القنوات  العملیة    اً من خالل  في  المباشرة  الخبرة  إلى  �فتقرون  ما 
دعم تشكیل هیئات تمثیلیة لمساعدة  إن  التشار�یة.    حاكمیةالتشر�عیة واإللمام �ال

 جمعیاتتوجد �الفعل    انطالق، حیثة  عتبر نقط�الرعاة في الدفاع عن مصالحهم  
عیات  هذه الجم فتقرت ، للرعاة في معظم بلدان الساحل السوداني. ومع ذلك   تجار�ة 
شبكات المجتمع المدني األخرى إلى المعرفة التقنیة لمتا�عة اإلصالحات  و�ذلك  

في المقام األول  تعمل  التشر�عیة �شأن القضا�ا المعقدة مثل حیازة األراضي أو قد 
 كمنصة للقادة التقلیدیین بدًال من تمثیل أصوات جمیع الرعاة في شبكتهم.

 

  �سب التأییدعز�ز برامج ت هي عوامل نجاح ما 
 ؟الجماعي

 
  المحلي وعبر الوطني.   �سب التأیید > �قوم المتدخلون ببناء القدرات من أجل  

المستو�ات   على  الداعمة  والمؤسسات  السیاسات  على  الرعاة  عیش  سبل  تعتمد 
�مكن التوسط في الوصول إلى حیث  والوطنیة وعبر الوطنیة.  والئیة  المحلیة وال

في حین یتم وضع   ،المیاه من خالل المؤسسات المحلیة الموارد األساسیة مثل  
التنقل قد �كون  قوانین حیازة األراضي على مستوى الوال�ة أو المستوى الوطني.  

 اً غالبو ات متعددة األطراف.  یعلى التشر�عات الوطنیة أو االتفاق معتمدًا  عبر الحدود  
 ، ات غیر �افٍ ما �كون التمثیل الرعوي على مستوى واحد فقط من هذه المستو�

على المستوى الوطني أو اإلقلیمي لتحقیق النفوذ تأثیرًا تحالفات أكثر �تم تشكیل  و 
�نبغي لمخططي البرامج توقع الحاجة إلى بناء القدرات  و   �ما  االستراتیجي األمثل.

وضمان   ، ودعم الروا�ط التشغیلیة بین هذه النقاط المختلفة   ، على مستو�ات متعددة 
 .لها  منظور إقلیميوجود 

 

  

 المشترك �سب التأییدشبكات المجتمع المدني تشارك في 

  عبر منطقة الساحل السوداني  شبكات المجتمع المدني المتنوعةو الجمعیات التجار�ة تعمل 
.  في المناطق النائیة على سد الفجوة بین صنع القرار السیاسي المر�زي والسكان الرعو�ین  

االتصال    إن �ال شبكة  تأسست    (RECOPA)رعي  المعنیة  عام  التي  فاسو  بور�ینا  في 
محور�ة لنشر المعلومات حول  اتصال  تي تعمل �نقطة  هي إحدى هذه الشبكات ال  ، 1998

الرعاة لمجموعات  الحیوانیة  الثروة  المحلیة    ،األعضاء  إدارة  للمؤسسات  المشورة  وتقد�م 

منتدى العالقات بین  �جمع    ،في نیجیر�او الرعاة.  على  والوطنیة �شأن السیاسات التي تؤثر  
المجتمع المدني  منظمات  األكاد�میین و )  FFARN(   المزارعین ورعاة الماشیة في نیجیر�ا

لقد �ان    المشترك.   �سب التأیید  الزراعة لتبادل البحوث ومتا�عةوممثلي جمعیات الرعي و 

منصة ألصوات المجتمع  �مثا�ة    منتدى العالقات بین المزارعین ورعاة الماشیة في نیجیر�ا
وتقد�م المشورة    ،الفیدرالیة النیجیر�ة الوالئیة و سیاسات  ل�قیادة محلیة ل   تحلیالت المدني إلنتاج  

للنزاع    على الصعید الدولي �شأن الدینامیكیات المحلیةو   لصانعي السیاسات داخل نیجیر�ا 
 بین المزارعین ومر�ي المواشي.

 

سبل  تدخالت  في االعتبار عند تطو�ر    نزاع ال تؤخذ دینامیكیات ال  أو شبكات المجتمع المدني تتضمن محو األمیة في النزاعات. جمعیات التجار�ة  برامج بناء القدرات للإن  >  
للمساعدة في تحدید �یفیة تأثیر إصالحات السیاسات أو    اً منطقی   اً التي تضم الرعاة والمزارعین وسیط  التجار�ة تعتبر الجمعیات  حیث  ).  التنمیة الر�فیة  -  1انظر الوحدة  (   ، العیش 

تجار�ة  و�مكن أن تبدأ التدخالت التي تشارك فیها الجمعیات ال  ، �جب تطو�ر هذه المهارات   ، . ومع ذلكنزاع والمساعدة في توقع مسببات ال  فئاتها المستهدفةبرامج التنمیة على  
 وتحلیل االقتصاد السیاسي. نزاع المحلیة �التدر�ب األساسي على حساسیة ال 

 

  

   

   

   

   

ما یواجه الرعاة والمجموعات العرقیة الرعو�ة حواجز اجتماعیة ولوجستیة  اً غالب
الفوالني في نیجیر�ا خالل اجتماعات  قبیلة إل�صال أصواتهم. هنا �جلس قادة 

:  مصدر الصورةالمجتمعیة مع منظمة البحث عن أرضیة مشتر�ة.  كسب التأیید
 البحث عن أرضیة مشتر�ة
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ذات االهتمامات مجموعات  الاالتصال والعمل المشترك بین  تدعم  البرامج  إن  >  
تأثیر أكبر   كسب التأیید�  الخاصةلبرامج بناء القدرة    قد �كون والرعو�ة.    یةالزراع

حیث  على السیاسة عندما تر�ط مجموعات سكانیة متباینة حول أهداف مشتر�ة.  
ومع    ، ما ینتمي المزارعون والرعاة إلى مجموعات عرقیة أو دینیة مختلفة  اً غالب

ذلك فهم �شتر�ون في مصلحة مشتر�ة في مستقبل اقتصاد األراضي الجافة في 
بناء توافق اآلراء والعمل المشترك عبر هذه  و إفر�قیا.   �مكن للبرامج التي تسهل 

یین المهمشین في �ثیر الر�ف  للشر�اء �كون  أن  في  الخطوط الفاصلة أن تساعد  
 في صنع القرار السیاسي.صوت أعلى من األحیان 

 

 تعز�ز التمثیل الجماعي؟ هي عوامل فشل ما 
المجتمعات الرعو�ة إن    التفرد. إلى تعز�ز  دعم جمعیة أو مجموعة واحدة  یؤدي  >  

.  ها أو تكتیكات  تها ستراتیجیاالسیاسة أو    شواغللیست متجانسة وقد ال توافق على  
لتمثیل   اً غالبو  األخرى  المصالح  ومجموعات  التجار�ة  الجمعیات  تشكیل  یتم  ما 

المهم تقییم    ولذلك منقاعدة عرقیة معینة أو للتعبیر عن آراء القادة التقلیدیین.  
 ومدى ترتیب   ، عند العمل مع مثل هذه التحالفات  مطالباتهم �التمثیل العادل

ما یتم    اً غالبو ومعالجة المساءلة والشفافیة الداخلیة.    ، المستهدفة   الفئاتأولو�اتهم لمصالح   
 استبعاد النساء والشباب وقد �حتاجون إلى مجموعاتهم الخاصة للدفاع عن مصالحهم.

 
  معینة �أطراف فاعلة في النزاع. ال مصالح  ال > یتغاضى المتدخلون عن دور مجموعات  

�ما    ،في اإلنتاج الحیوانيتنخرط  فة التي  واسعة من مجموعات المصالح المختل  طائفةهناك  
قد  و   الرعاة، ح مجموعات عرقیة معینة من  في ذلك الجمعیات التي تم تشكیلها لتمثیل مصال

أو    نزاع�شكل مباشر أو غیر مباشر في ال نخرطة  تكون �عض مجموعات المصالح هذه م
المتدخلون  �حرص  �جب أن  و تحتفظ �صالت مع مجموعات المیلیشیات العرقیة القومیة.  

 على تقییم مخاطر التعامل مع الشر�اء المحتملین.
 

واقعیة. غیر  توقعات  الخارجي  الدعم  یثیر  یتضاءل    >  لسوف  التأیید  الحماس  كسب 
.  ح الرعو�ة أو الزراعیة�المصال  عندما ال ُتظهر السلطات أي اهتمام  والمشار�ة مع الدولة 

الضغط على صانعي السیاسات ألخذ مدخالت  یتطلب  التوجیه الفعال لألصوات الرعو�ة  ف
الحلفاء الطبیعیون لهذه المهمة مجموعات وقد �شمل  المجتمع المدني على محمل الجد.  

مثل المحمیات الطبیعیة أو الجمعیات التجار�ة    ،المصالح األخرى ذات األجندات المتداخلة
 األخرى التي تستفید من سالسل قیمة الثروة الحیوانیة.

 

 

  

لشبكات  قد   النزاعات  أمیة  محو  بناء  التأیید �كون  �سب 
في دعم العمل المشترك. هنا �قوم أعضاء منتدى    اً ضرور�

ع في وال�ات نز العالقات بین المزارعین والرعاة بتحدید دوافع ال
البحث عن أرضیة مصدر الصورةبالتو و�ادونا وزامفارا.    :

 مشتر�ة
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رفع مستوى الوعي �الحقوق   – 3.2
 والسیاسات 

 ___________________________ 
 مبرمج  نوع التدخل: 

وصول محدود إلى المعلومات ومستو�ات  لیس لهم سوى  الذین    ، الرعاة إن    الوصف:
ما �كونون غیر ملمین �السیاسات    اً غالب  ، منخفضة من الثقة في السلطات المر�ز�ة

أهمیة �شكل العادات والتقالید المحلیة أكثر  تعتبر  حیث  سبل عیشهم.  نظم  التي ت
حیث أن الدولة لدیها قدرة محدودة على تنفیذ السیاسات الرسمیة في المناطق    ، عام

فإن المستو�ات المنخفضة من اإللمام �سیاسة الدولة �مكن   ، المحیطیة. ومع ذلك
مما یؤدي    ، أن تجعل الرعاة عرضة للعقاب على االنتهاكات التي ال �علمون بها 

حد من قدرة الرعاة على مساءلة المكلفین �المسؤولیة  ت  ا إلى تفاقم التوترات. �ما أنه
مثل الحق في نقل الماشیة �حر�ة عبر الحدود،    ، عن الحفاظ على حقوقهم الراسخة 

الترحال الرعوي  وهو حق منصوص علیه في االتفاقیات اإلقلیمیة مثل بروتو�ول  

�مكن لمبادرات  حیث  ). ECOWAS(  االقتصاد�ة لدول غرب أفر�قیا  للمجموعة
االنتهاكات من  الحد للرعاة أن تساعد في   اً الوعي المصممة خصیص  رفع مستوى 
المجتمعات    وعلیه فإنو المتصورة من قبل السلطات الحكومیة.  الحقیقیة أ ر�ط 

 .إحدى الطرق لسد هذه الفجوةهي المتنقلة المساعدة الرعو�ة �الخدمات القانونیة 
 

 ما هي عوامل نجاح رفع مستوى الوعي �حقوق الرعاة؟
 

قد ال تصل التشر�عات الجدیدة   االتصاالت لتصل إلى السكان الرعاة.صممت > 
الرعاة  ففي عواصم الوال�ات إلى السكان البعیدین الخاضعین لها.  صیغت  التي  

�أنواع األشجار المعینة علمون  ما ال �  اً غالب  ،على سبیل المثال   ، في مالي أو تشاد 
وغالبًا ما قطع األغصان لتوفیر مأوى مؤقت.  عن  یتم تغر�مهم  إال حین  المحمیة  

 اً الرعو�ة نظر   مجموعاتأقل فاعلیة لل ة �تابیمواد السیاسات من خالل  نشر �كون 
ولكن هناك العدید من الطرق التي �مكن من خاللها    ، الرتفاع مستو�ات األمیة 

المتنقلة. وهذا �شمل الدعا�ة في البرامج اإلذاعیة  عات  المعلومات إلى الجماإ�صال  
العیادات البیطر�ة المتنقلة أو الجمعیات الرعو�ة  أو عن طر�ق الكالم الشفهي عبر  

   رفع مستوى الوعي لدى القیادات العرفیة المحلیة. أو
 

   > تز�د برامج بناء القدرات من الخبرة القانونیة داخل المجتمعات الرعو�ة.
أكثر فاعلیة  المساعدة  �كون التثقیف في مجال الحقوق أو الخدمات القانونیة  قد  

موثوق وسطاء  قبل  من  توفیرها  یتم  الرعاة  ین  عندما  السكان  احتیاجات  �فهمون 
. إن توفیر التدر�ب أو الدعم  مأن �صبحوا محفز�ن مجتمعیین في حد ذاته و�مكن

أو األفراد   المحلیة  لللمنظمات  وصول  �ضمن  سوف  الرعاة  مجموعات  المنتمین 
 مستمر إلى الخبرة القانونیة.الالمجتمعات 

  
 
 
 

، على قدرة مجتمعهم  تمدت المجتمعات الرعو�ة في �ینیا، �ما هو الحال في أي مكان آخراع
على االحتفاظ �األرض �شكل مشترك حتى یتمكنوا من الحفاظ على مساحات واسعة للرعي  

قانونی  تمحیث  والتنقل.   الممارسة  بهذه  الم   اً االعتراف  قانون أراضي  لعام    شاعمن خالل 
ل 2016 �سمح  والذي  �مجموعة،  أراضیهم  بتسجیل  تقسیم  لمجموعات  �مكن  ال  �حیث   ،

الممارسة شائعة �ما و جموعة.  و�یعها دون موافقة الماألرض   ، وفي �عض  أصبحت هذه 
مع   نزاعالحاالت تدفع الرعاة إلى البحث عن أراضي رعي جدیدة، مما أدى إلى التنافس وال

لمساعدة المجتمعات في تأكید مطالباتها �ملكیة األراضي المجتمعیة،  و المجتمعات المجاورة.  
حر�ة السكان األصلیین  صندوق سامبورو االئتماني للمرأة،  ناماتي،    قامت منظمات مثل 

ال  وتحو�ل  �السالم  النهوض  أجل  مجتمع  نزاع من  واهتمامات  �ینیا،  أراضي  تحالف   ،
�كتف المساعدون  لم  و قانونیین.  �مساعدین  بتدر�ب أعضاء المجتمعات الرعو�ة    إیالراماتاك،

مجتمعهم خالل عملیة التسجیل  ساعدة  �م  لینجرما و�و�وفي مجتمعات مثل    ون الرعاةالقانونی
أ�ض المظاهرات و   اً فحسب، بل ساعدوا  تنظیم  التأیید  في  المحلیین  �سب  مما  للمسؤولین 

مما دفع �عضهم إلى تجاوز حدود    ساعد في حما�ة حقوقهم ومنع البیع الخاص لألراضي
 المحمیات.

 
الدولة  قانون  بین  موازنة  التنقل في ال > تساعد برامج المساعدة القانونیة المجتمعات على  

خلق توترات  ��مكن أن  تشر�عي  العرفي و بین القانون الوجود تداخل  إن    والقانون العرفي.
ماذا �حدث    . ألطراف النزاع �االستناد إلى القواعد والسلطات المتنافسةمن خالل السماح  

لدى الدولة، بینما    سجلة معندما ترغب إحدى المجموعات في تأكید ملكیتها القانونیة ألرض  
تقلید�  تؤ�د مجموعة لها  ُ�سمح  أنه �ان  تلك األرض؟    اً أخرى  المیاه على  إلى  �الوصول 

عندما �كون لدى الدولة قدرة محدودة على تنفیذ القرارات، �مكن أن یتصاعد هذا النوع من  
الخدمات  لخبراء  بدًال من تفضیل نظام على آخر، �مكن  فالخالف إلى شيء أكبر �كثیر.  

المتنقلین مساعدة المجتمعات على فهم تطبیق قوانین الدولة والقوانین    ة المساعدة القانونی
 أنفسهم.�العرفیة  

 

 

المثال 
 أ-3.2
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  -قام الرعاة والمسؤولون على طول حدود تشاد 

 نین. جمهور�ة أفر�قیا الوسطى ببناء فهم مشترك للقوا
الرعاة  أدى   بین  الثقة  مستو�ات  بی   الحدود   وموظفيتدني  الحدود  طول  ن على 

  �حرصللحدود، حیث اإلدارة الفعالة  إلى تقو�ض    جمهور�ة أفر�قیا الوسطى وتشاد
على احتجازهم أو تغر�مهم �سبب نقل مواشیهم عبر الحدود  الذین �خشون    الرعاة 

التفتیش الرسمیة. و�شعر نقاط  على تجنب    لسنواتالنحو الذي اعتادوا القیام �ه  
الداخلین والخارجین الحدود بدورهم �اإلحباط �سبب عدم قدرتهم على مراقبة  موظفو  

تأثرت �شدة �النشاط اإلجرامي والجماعات المسلحة   . غیر الحكومیةفي منطقة 
في عام    للثقة، وضعت المنظمة الدولیة للهجرة مرجعي  في محاولة إلنشاء خط  

القانونیة، حتى �شعروا  إرشاد�ًا  دلیًال    2019 على فهم حقوقهم  الرعاة  لمساعدة 
�الثقة في قدرتهم على التنقل عبر نقاط التفتیش الحدود�ة دون التعرض لالستغالل 

�أداة لتثقیف شبكات المجتمع المدني اإلرشادي  غیر العادل. تم استخدام الدلیل  
 ر القائمة.حول األطعلى حد سواء الرعو�ة والمسؤولین عن إنفاذ القانون 

  

 
 
 

 الوعي �حقوق الرعاة؟مستوى رفع  هي عوامل فشل ما 
 
 

ال  الهیئات  قبل  تحقیقها من  �مكن  ال  التي  التوقعات  البرامج  تثیر  أو و�االت  حاكمة  > 
جهون  ، سیظل الرعاة یواالحصول على مشورة قانونیة متخصصةعلى الرغم من    التنمیة.

المناطق الر�فیة    اً عقبات في حما�ة حقوقهم نظر  القانون في  للفجوات المنتشرة في سیادة 
خالل النظام القانوني حًال  مسؤولین أو العمل من  المسؤولیة لل قد ال �كون تحمیل  و النائیة.  

للمجتمعات التي تخضع للسیطرة الفعالة للجماعات المتمردة، أو حیث �كون مسؤولو    اً عملی
رد. �مكن للمبادرات التي تعزز الوعي �الحقوق  الدولة فاسدین أو �عانون من نقص الموا

القانونیة أن تثیر التوقعات وتحبطها، مما یز�د من اتساع فجوة الثقة بین المواطنین وسلطات  
 الدولة أو غیرهم من الجهات الفاعلة في مجال التنمیة.

 
 
 

�ز  متر السیاسات الحالیة ال تدعم سبل العیش الرعو�ة و�مكن أن تكون �مثا�ة حدث  إن  >  
قد �كون لتوسیع الوعي �القانون التشر�عي تأثیر مختلط على دینامیكیات النزاع    . على النزاع

قد تستفید المجتمعات الر�فیة المستقرة  و للنزاع.    اً المحلي عندما تكون القوانین نفسها مصدر 
ید مطالباتهم �ملكیة  أكثر من الرعاة، ألنه قد �ساعدهم في تأكعلى نحو قانوني  من الدعم ال

بینما تحظى    األرض  للرعاة  ال  الثانو�ة  سیادة  و القانون.  �حما�ة  الحقوق  توسیع  �كون  قد 
للمجتمعات الرعو�ة التي تحتاج إلى نظام مرن حیث    ، في �عض النواحيالقانون غیر موات 

أن �حرصوا  ن  یمتدخلفینبغي للوصول.  حول حق الالمحلیین    یتفاوضون مع مختلف القادة 
ال سیما عندما تختلف فوائد    یفها، على تقییم اآلثار الثانو�ة المحتملة لهذه المبادرات وتكی

 الخدمات القانونیة بین المجتمعات المتنقلة والمستقرة.

 
ال>   والسیاسات  على  برامج  تعمل  الحقوق  احترام  على  المسؤولین  تدر�ب 

وحدهم  لیس    المناسبة.  تحددها  هم  الرعاة  التي  تلك  غیر  قواعد  یتبعون  الذین 
المر�ز�ة.  الس أ�ضفلطات  المعروف  یذعنون   اً من  المحلیین  المسؤولین  أن 

العدید من وتتسم  .  �مرور الماشیةللسماح    رشوة الللمؤسسات العرفیة أو �طلبون  
، مما عملیاً حول �یفیة تطبیقها  �الغموض  قوانین الرعي أو قوانین حیازة األراضي 

ممارسات المتسقة. في غرب  تحمیل المسؤولین المسؤولیة عن الصعب من مهمة  �
المثال  سبیل  على  یتطلب  إفر�قیا،  الرعوي  بروتو�ول  ،    للمجموعة الترحال 

أن �حصل الرعاة على شهادة لممارسة حقهم في    االقتصاد�ة لدول غرب أفر�قیا
�عض المناطق الحدود�ة لیس لدیها ببساطة موظفین   إال أنالتنقل عبر الحدود،  

الشهادا هذه  تحدیث  أو  إصدار  �یفیة  على  مدر�ین  و حكومیین  ال  ذلك  �ت  فهم 
قوانین جهود المبذولة لتعر�ف السكان المحلیین �الفینبغي للهذه الممارسة.  یتبعون 

�مكن ر�ط مثل  و السلطات والمواطنین نفس المعلومات.    تلقيالحالیة أن تضمن  
 هذه البرامج �حمالت مكافحة الفساد.

 

 

  

المثال 
 ب-3.2
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 الوصول إلى العدالة – 3.3
 ___________________________ 

 مبرمج نوع التدخل: 

فترة طو�لة على ممارسات عرفیة أو غیر لبینما حافظ الرعاة والمزارعون    الوصف:
لتوفیر    �افیةمناسبة أو    اً فإن هذه الممارسات لیست دائم  ، رسمیة للتوسط في النزاعات 

جادل    ،على سبیل المثال  ، العدالة في النزاعات المتعلقة �الرعي. في جنوب السودان 
البعض �أن آلیات التعو�ض التقلید�ة عن أعمال السرقة أو القتل قد انهارت حیث  

.  8نفس التأثیرمدفوعات الماشیة المعتادة لعد ��بیرة �حیث لم  اً جمعت النخب قطعان
�ما   ًا، لمساعدة السكان المهمشین تقلید� العرفیة غیر مالئمة  وقد تكون نظم العدالة  

النوع    -   5الوحدة  (انظر    والنوع االجتماعيالعنف الجنسي  هو الحال �النسبة لضحا�ا  
المرأة  وتمكین  إلى  وسوف  ).  االجتماعي  متزاید  �شكل  والمزارعون  الرعاة  �سعى 

دون وجود أطراف ثالثة موثوق بها لمعالجة  من    عن طر�ق العنف عینیًا  التعو�ض  
 الشكاوى المتعلقة بتلف المحاصیل أو سرقة الماشیة أو االعتداء.

 
في المناطق الر�فیة والنائیة    اً ما �كون الوصول إلى آلیات العدالة الرسمیة محدود  اً غالب

  ،قد ال تكون مؤسسات العدالة التا�عة للدولة موجودةو حیث �عیش الرعاة و�عملون.  
وقد �كون لدیها قدرة محدودة على تنفیذ قراراتها.    ،إجراءاتها غیر مألوفةور�ما �انت  

السی الدولة  تمارس  مجموعة   ، طرة عندما  إلى  �الرعي  المتعلقة  الجرائم  إحالة  �مكن 
التي ال تعمل و والمحاكم العرفیة)    ،الحكومة البلد�ة  ،واسعة من السلطات (قوات األمن

القصیرعلى نحو متسق   تدخالت  لل�مكن    ،وال تتبع نفس اإلجراءات. على المدى 
المحاكم أو البرامج المتنقلة  في معالجة هذه الثغرات من خالل  أن تساعد  الخارجیة  

 لبناء توافق في اآلراء بین مختلف السلطات المحلیة.

  
 الوصول إلى العدالة؟هي عوامل نجاح مبادرات ما 

 
العنف.  المحلیة قبل تصاعد  العدالة  آلیات  في  البرامج  تستثمر  المجتمعات    >  حتى 

النزاعات بین  في نفاذ  اإلل و ما تفتقر إلى أنظمة الفص  اً الر�فیة في المناطق المستقرة غالب
�مكن للنزوح من النزاع أو األحداث المناخیة القاسیة  و .  المستضیفةالرعاة والمجتمعات  

مقبولة لحل النزاعات  التقالید  التفاقیات أو  تخلو من االأن یدفع الرعاة إلى مناطق جدیدة  
مبورورو في شمال جمهور�ة الكونغو  ا�ما یتضح من تدفق مجتمعات رعاة    ،على الموارد

بناء أنظمة قو�ة للعدالة والوساطة قبل أن  �جب أن تعطى األولو�ة ل حیث  الد�مقراطیة.  
 . جماعيما �سمى �العنف ال إلى    قبل أن تصل   حلها  �مكن تتصاعد النزاعات المحلیة التي  

 
تؤدي الحر�ة    لة عبر الحدود حیثما أمكن ذلك.أنظمة العدا على ر�ط  البرامج    تعمل >  

الماشیة النیجیر�ة المسروقة التي  فالرعو�ة عبر الحدود إلى تعقید الوساطة في النزاع.  
األمنیة  جهزة  إلى مالي أو نیجیر�ا ال �مكن إعادتها دون تنسیق بین عدد من األتنقل  

الذین هم أنفسهم �فتقرون إلى بروتو�والت و�جراءات التعاون الرسمیة    ، وقادة المجتمع 
). �مكن للجهات الفاعلة الخارجیة أن  إنفاذ القانون ومكافحة اإلرهاب  -  7الوحدة  (انظر  

على الرغم من أن هذا النشاط یتطلب برامج    ، في تسهیل هذه الروا�ط   اً قیم  اً تلعب دور 
 متعلقة �المیزانیة للعمل عبر الحدود.ج برامتتمتع �المرونة القانونیة أو 

 

 

  

 
 .121-99): 2018(   1، 88، جنوب السودان، أفر�قیا الغر�یة أفكار االنتقام بین الدینكا من": إعادة تدو�رإال �شر�ون ال أن بندل، "الموتى    8



 

 | الرعي والنزاع: أدوات للوقا�ة واالستجا�ة  53
 

و�ناء القدرات    األمد> توازن استراتیجیات التدخل بین الحاجة إلى الدعم قصیر  
�انت العدالة التي تدیرها الدولة وسیادة القانون محدودة  لطالما    .بعیدعلى المدى ال

�شكل مزمن في المناطق غیر اآلمنة والنائیة حیث �عمل الرعاة في �ثیر من األحیان.  
المجاالت هدفو  فعالة في هذه  بناء مؤسسات عدالة  تعرقله    األمدطو�ل    اً قد �كون 

ن للمتدخلین الخارجیین  ، �مكفي غضون ذلكو ة أو عدم االستقرار.  الموارد المحدود 
�شمل ذلك،  وقد  دعم الحلول المؤقتة التي توسع الخدمات القانونیة لهذه المجتمعات.  

 .المساعدة   ، استخدام المحاكم المتنقلة أو الخدمات القانونیةعلى سبیل المثال 
 

 العدالة؟إلى الوصول ما هي عوامل فشل مبادرات 
 

" �قوض  �اتالمنتدبین    المفاضلة>  الفعالة. "  �الوال�ة    العدالة  یتمتع  الذي  من 
السلطات الدقیقة  في حین تتباین    القضائیة لحل الجرائم أو النزاعات المتعلقة �الرعي؟

ما توجد قنوات محتملة متعددة متاحة ألطراف النزاع. قد    اً غالب  ،من مجتمع إلى آخر
  ،9العمدةأو   ، أو قوات األمن ، �كون لألفراد خیار رفع مطالباتهم إلى الحكومة البلد�ة 

أو غیرهم. قد �كون لكل من   ،غیر الحكومیةأو الجماعات المسلحة   ،أو زعیم القر�ة 
والتي �مكن   ،ضحا�ا لل   ات تعو�ض ال هذه السلطات مجموعة قواعد خاصة بها لتحدید  

أن تشجع �ل طرف على "البحث" عن الخیار الذي یناسب احتیاجاته على أفضل  
استغالل النظام لتحقیق  ساءة  للسلطات المحلیة إل  اً الممارسة فرصوجه. تخلق هذه  

. في جمهور�ة  كا�اتهالش  اً مختلف  اً قانونی  اً مكاسب خاصة بها وتتیح لكل مجموعة أساس
�فترض بها  وزارة الثروة الحیوانیة أن على الرغم  ، على سبیل المثال  ،إفر�قیا الوسطى

  اً فإن وجود سلطات متنافسة یؤدي عملی  ،لمدفوعات التعو�ض  اً موحد   اً مقیاسأن تحدد  
إلى االرتباك و�فتح الباب أمام االبتزاز واستغالل النفوذ. في حالة وجود أنظمة عدالة  

بدًال من االرتقاء بنظام    ،�جب أن تكون األولو�ة للتنسیق والحد من التشو�ه  ، مواز�ة
 آخر.حساب نظام على 

التدخالت التي تهدف إلى بناء قدرات  إن    تهدیدها. > تخو�ف السلطات المحلیة أو   
للجماعات المسلحة التي تر�د االحتفاظ �احتكار الحق    اً أهداف  هاالسلطات المحلیة قد تجعل
عندما ُینظر إلى أنظمة المحاكم على أنها تتحدى أو تقوض   ،في إقامة العدل. و�المثل

قد  ف  ،) ة العبود�ة الوراثیة في ماليمكافح  ، الممارسات العرفیة الراسخة (على سبیل المثال 
عن   المحلیین  عرف  السكان  الموظفین  أنهم  أفراد  و�هددون  العامین  المدعین  �خیفون 
قد ُینظر إلى توسیع دور نظام العدالة الرسمي في حل الجرائم أو النزاعات  و القانونیین. 

تهدید   أنه  �الرعي على  المن وجهة نظر  المتعلقة  التقلیدیین  القادة  ذین مارسوا  �عض 
 في هذه األمور. اً السلطة تقلید� 

 

المشتكي   یتأكد  وفقًا حین  تسو�تها  ستتم  قضیته  أن  من 
سیهدئ ذلك من روعه  سلطات قضائیة محایدة،  عبر    للمعاییر

 .10یعزز التعا�ش �شكل أفضلسو 
 
 

 

  

 
 لقب �حمله الزعماء التقلیدیون بین �عض المجتمعات الرعو�ة. 9

 2020فر�قیا الوسطى، أبر�ل مشارك في نقاش جماعي مع منظمات الرعاة في �امباري، جمهور�ة إ  10
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 الالمر�ز�ة  – 3.4
 ___________________________ 

 سیاسةنوع التدخل: ال

�انت الالمر�ز�ة إحدى استراتیجیات إصالح القطاع العام التي تستخدمها   الوصف:
�عض دول منطقة الساحل السوداني لز�ادة الحكم الذاتي للمجتمعات المحلیة التي  

سنوات من اإلقصاء المنهجي عن السلطة السیاسیة. من الناحیة  شعرت �اإلحباط �عد  
ارد الطبیعیة من الحكومة الفیدرالیة إلى  یؤدي نقل السلطة اإلدار�ة على المو   ،المثالیة

فإن منح   ،المصالح المحلیة. ومع ذلك   حولالحكومة المحلیة إلى مز�د من المساءلة 
السیطرة على ممرات الهجرة أو محمیات الرعي إلى مجالس القرى المحلیة ال یؤدي  

لتي تدعم  �جب تصمیم التدخالت احیث  إلى إدارة أكثر شموًال لهذه الموارد.    اً تلقائی
الموارد  إدارة  المتنافسة في  القواعد واألعراف  بین  التوفیق  في  للمساعدة  الالمر�ز�ة 

الح ممارسات  السكان یكماوتحر�ك  قبل  من  إلیها  الوصول  �مكن  التي  التشار�یة  ة 
 المتنقلین.

 

 الموارد؟  إدارة الالمر�ز�ةما هي عوامل نجاح 
 

ما �عتمد    اً غالب  الراسخة للوصول إلى الموارد. > تحمي إصالحات السیاسات العادات  
الرعاة على التقالید أو القوانین العرفیة لضمان حقهم في الوصول إلى �عض المراعي  

المیاه.   إلى  الوصول  نقاط  أو  الهجرة  ممرات  أو  و أو  تقنینها  یتم  لم  ممارسات  هذه 
وصولها للخطر  ة  إلى تعر�ض إمكانی الالمر�ز�ة  تؤدي  وقد    ًا، التحقق من صحتها قانون

قد  و  العامة،طرة المباشرة على الموارد من السی اً عندما تمارس السلطات المحلیة مز�د
سلطات المحلیة وقادة  المساعدة للالتدخالت لدعم الالمر�ز�ة في إدارة الموارد    تقدم

المجتمع في تحدید وتسو�ة نقاط التوتر بین قانون الوال�ة والممارسات العرفیة المحلیة.  
الرعاة من حقوقهم من  �ج �یفیة حرمان مجموعات  التفكیر في  المتدخلین  ب على 

إلى    ، خالل الالمر�ز�ة. على سبیل المثال  قد یؤدي نقل السلطة إلى هیئة منتخبة 
  ،من جمهور الناخبین. و�المثل  اً لیسوا جزءهم  اإلضرار �الرعاة غیر المقیمین الذین  

األقلیات   استبعاد مجموعات  إلى  التقلیدیین  الزعماء  إلى  السلطة  تفو�ض  یؤدي  قد 
 زعامةالتي تختلف عاداتها عن الو (التي �مكن أن تكون رعاة أو مزارعین أو غیرهم)  

 القائمة.

  > یوفر المتدخلون تدر�بًا تقنیًا على ممارسات إدارة األراضي التشار�یة، عند الحاجة. 
إ الم تعتبر  للحكومة  دارة  التقنیة  القدرة  تتجاوز  قد  الموارد  و�ثیفة  معقدة  مسؤولیة  راعي 

وجود  تتطلب  إدارة االستخدام المشترك لألراضي  إن  المحلیة حتى في السیاقات المستقرة.  
رعي ونقاط الوصول  محمیات ال البنیة التحتیة والتخطیط المسبق والموارد الكافیة لضمان  

  1الوحدة  یة في تخطیط استخدام األراضي (انظر  تقنبرة ال إلى المیاه وممرات الهجرة والخ 
لن یرى الرعاة المحلیون    ، دون موارد أو قدرة �افیة لدعم عملهم ومن  ). التنمیة الر�فیة   -

تدعم التدخالت الخارجیة هذه العملیة  قد  حیث  والمزارعون أي مكاسب من الالمر�ز�ة.  
الحاكمة والمجتمع المدني حول �یفیة تحقیق  من خالل توفیر التدر�ب الفني للسلطات  

 التوازن بین مصالح الرعاة والمزارعین المحلیین.
 

 ما هي عوامل فشل المر�ز�ة إدارة الموارد؟ 
 

وجود أنظمة    یؤدي  إلى التنافس مع القیادة التقلید�ة.یؤدي  > تقو�ة الحكومات المحلیة  
  حیث تتولى سلطات الدولة والسلطات العرفیة إدارة الموارد  ، إدار�ة مزدوجة أو مواز�ة 

قدرة الحكومات المحلیة على ممارسة السیطرة على  تتعرض  قد  و   الالمر�ز�ة، إلى تعقید  
الطبیعیة   دعم  للتقو�ض  الموارد  في  یترددون  الذین  المحلیین  العرفیین  القادة  قبل  من 

سلطتهم.  اإلصالحات   تهدد  وجد  التي  الحكومیة  إذا  الزراعة  وو�االت  القبائل  زعماء 
 .أنفسهم �قودون مفاوضات مواز�ة حول طرق هجرة الماشیة 

 ؟النافذة هناهي السلطة    فما 
 

المصالح   لجماعات  فرصة  یوفر  المحلیة  المستو�ات  إلى  السیاسیة  السلطة  نقل   <
یؤدي ذلك إلى اإلضرار �مجموعات األقلیات  قد    المنظمة �شكل أفضل لتوطید السیطرة.

عن األرض حیث تستفید المجموعات المستقرة المهیمنة    اً التي قد یتم دفعها �عید  ،الرعو�ة 
أخرى  حاالت  وفي  والحاكمة.  السیاسیة  المؤسسات  على  سیطرتها  ستستفید    ،من 

المحلي.   المستوى  على  سیاسیًا  القو�ة  الرعو�ة  العرقیة  یؤديالمجموعات  الدعم    قد 
الالمر�ز�ة   إلصالحات  تشجیع  الخارجي  بین  إلى  المحلیة  السلطة  تقاسم  اتفاقیات 

�ما في ذلك السكان الرعاة الذین �قیمون في المنطقة بین    -مجموعات السكان المحلیین  
لكن هذه الترتیبات قد ال تفید الرعاة الذین �سافرون عبر اإلقلیم    -الهجرات الموسمیة  

 مقیمین لفترة طو�لة.لكنهم لیسوا 
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   السیطرة على األرض للمؤسسات المحلیة بنقلتقوم مالي 
فما �عد تغیرًا  تار�خ مالي الطو�ل من الحكومة المر�ز�ة من الحقبة االستعمار�ة شهد 

إدار�ة �برى  �إقرار    1992في عام  جذر�ًا   من دستور جدید أعلن عن إصالحات 
الخدمات العامة و�دارتها حیث التحول إلى ال �ما في    ، المر�ز�ة في اإلشراف على 

هو تسر�ع وتیرة التنمیة الر�فیة من خالل  من ذلك  �ان الهدف    األراضي، حیثذلك  
المحلیة   السلطات  المنح  على  أوسع  مستقًال  المحلیة  حكمًا  التحتیة  موارد  والبنیة 

ورغم أن تلك  تعز�ز الوحدة الوطنیة.  مع األخذ في عین االعتبار    ، والوظائف والنمو 
�مز�د من السیطرة المحلیة على المیزانیة والتخطیط والسیاسة وتقد�م  اإلصالحات تعد  

سنوات من المداوالت  استغرق  النظر�ة إلى الممارسة    االنتقال منإال أن    ، الخدمات 
لصیاغة واعتماد ونقل المسؤولیات القانونیة إلى المجتمعات المحلیة المنشأة  البرلمانیة  

القوانین  فقد    ، ومع ذلك   . اً حدیث فشلت هذه اإلصالحات إلى حد �بیر في استیعاب 
مما أدى إلى التنافس بین مؤ�دي    ،العرفیة المتعلقة �ملكیة األراضي والوصول إلیها

 حكم الدولة والسلطة التقلید�ة.
 

 لالعتبار ة أسئل 
  ______________________________ 

 لسیاقكموفقًا  الثالثةعند تكییف الوحدة 
 . من �مثل الرعاة؟ 1

القادة الذین �مثلون  فرادى  االتحادات التجار�ة أو شبكات المجتمع المدني أو   يأ. من ه
 ما هو الفرق بینهم؟و المصالح الرعو�ة؟ 

الرعاة أم أنها تمثل فقط مصالح مجموعات معینة  ب. هل تعتبر شاملة لمصالح جمیع  
 أو قادة تقلیدیین؟

 أكبر من غیرها؟ اً سیاسی اً ج. هل هناك جماعات رعو�ة معینة تمارس نفوذ
 
 ؟ مسموعة  هل أصوات الرعاة الرحل. 2

للرعاة   المتاحة  الفرص  هي  ما  المشار�ةأ.  أجل  على    من  السیاسي  القرار  في صنع 
 ى الوطني؟ مستوى الدولة أو المستو 

 دائمین؟ المقیمین هم من غیر الب. هل هذه الفرص متاحة لمن 
في السیاسة    ،إن وجد  ، الرعاة وجماعات المصالح الرعو�ة مشار�ة  ج. ما هو مستوى  

 الدولة؟أو سیاسة الوطنیة؟ في السیاسة المحلیة 
 
 ؟  مسموعة  هل أصوات المجتمعات الر�فیة المستقرة. 3
ن على المشار�ة في  و الر�فیون أو غیرهم من السكان المستقر�ن قادر هل المزارعون  أ.  

 إدارة أراضیهم ومواردهم؟
 ب. هل �مارسون نفوذًا سیاسیًا أكثر أم أقل من الجماعات الرعو�ة؟ 

 
 مشار�ة المدنیة؟ �النسبة للتصور ال. ما هو 4

ظالم الخاصة  المأ. هل یرى السكان الرعاة قیمة في المشار�ة في مؤسسات الحكم أو حل  
 ؟ إذا أتیحت الفرصة ، الد�مقراطیة من خالل األنظمة  بهم

 
 . من �مارس السلطة في إدارة الموارد؟5

أ. هل تخضع موارد األراضي والمیاه العامة لسلطة السلطات الفیدرالیة أو الحكومیة أو  
 المحلیة؟ 

األقلیات التي ال  ب. هل یلعب القادة العرفیون أي دور في إدارة الموارد؟ ما هو موقف 
 تشترك في التقالید أو العادات األساسیة في المنطقة؟ 

  

المثال 
3.4 
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 . هل السیاسات واضحة و�مكن الوصول إلیها؟ 6

أ. هل سیاسات الدولة �شأن حیازة األراضي و�دارة الموارد والتنقل الرعوي منصوص  
في �یفیة تطبیقها؟ هل دور الكیانات    اً أم أن هناك غموض  ، علیها بوضوح في القانون 

 المختلفة واضح؟ 
ومتاحة  ة  الرعو� المجتمعات  ب. هل هذه السیاسات معروفة على نطاق واسع بین  

 �اللغات المحلیة؟ 
 ج. إلى أي مدى توجد اختالفات بین السیاسة والممارسة؟ 

 
 سیاسات الدولة والمعاییر العرفیة؟ بین تعارض هناك . هل 7

الدولة التي تأ. ما هي   حیازة األراضي و�دارة الموارد  نظم  نقاط التوتر بین قوانین 
 والتنقل الرعوي والممارسات العرفیة؟

 وحل هذه التناقضات؟  من أجل تحدیدب. هل هناك نظام 

 االنتقال إلى  
 

  والحد العادلنمو االقتصادي الر�في ال غرس - الر�فیة التنمیة -ولىاأل  الوحدة
 .نزاع المزمنةال  أسبابمن 

 
 

والمحافظة    -الثانیةالوحدة   ال  -البیئة  جهود  نزاع  دمج  في  �الرعي  المرتبط 
 الحفظ.

 
 

العابرة للحدود ذات  فهم الجوانب اإلقلیمیة و  - التكامل اإلقلیمي -الرا�عةالوحدة 
 سبل عیش الرعاة وعالقتها �النزاع.الصلة � 

 
 

تعز�ز دور المرأة في صنع    -  وتمكین المرأةالنوع االجتماعي    -الخامسةالوحدة  
 القرار وفهم النوع االجتماعي في النزاع المرتبط �الرعي.

 
 
 

تعز�ز التماسك االجتماعي وحل النزاع �طرق    -إدارة النزاع    - السادسةالوحدة  
 سلمیة.

 
 

اإلرهاب  -السا�عةالوحدة   ومكافحة  القانون  الرعي    -  إنفاذ  تقاطع  معالجة 
 .حدودد العابر للواإلجرام والتمر 

 
  منطقة  في  الرقمیة التقنیات انتشار  عمل - الرقمي و  المدني السالم -الثامنة الوحدة
 .  السوداني  الساحل 

 
 

 مصادر إضافیة 
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 الرا�عةالوحدة 
 اإلقلیمي التكامل 

 

 

 

  

: شد�كي مصدر الصورةماشیة في السوق المحلي �منطقة الساحل.  
 أبو �كر علي
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 المسألة 

تعبر طرق الهجرة الرعو�ة الحدود الوطنیة والتقسیمات اإلدار�ة، وتبني شبكات إقلیمیة  
السبب األساسي لممارسة الرعي هو أن موارد الرعي  إن    إلنتاج األغذ�ة الر�فیة وتجارتها. 

المسافات بین  �ما أن    العام، على مدار    اً �بیر تتفاوت تفاوتًا    يالسودانمنطقة الساحل  في  
بر  اهو �الضرورة عالرعوي  الموارد المتاحة في أوقات مختلفة من العام تعني أن الترحال  

االتفاقیات اإلقلیمیة  هناك  وهي ممارسة �فاف إقلیمیة �الكامل.    ، حدود لل التي  العدید من 
إلى   المتزایدتهدف  االقتصادي  التكامل  قبل    ،تعز�ز  من  التطبیق  یتطلب  منها  �ل  لكن 

 الحكومة الوطنیة واإلدارات اإلقلیمیة.

 
تر�ط   قیمة  إنشاء سالسل  إلى  الحضر�ة  األسواق  إلى  المراعي  الماشیة من  انتقال  یؤدي 

�ستفید  و لبائعین على طول الطر�ق وعبر الحدود و�ین الدول.  المنتجین والرعاة والمشتر�ن وا
اإلقلیمیة  األسواق  إلى  مباشرة  مواشیهم  مرافقة  من  النقل    ، الرعاة  تكالیف  من  �حد  مما 

التجارة الصغیرة مع المزارعین المحلیین  تعتبر    ،على طول الطر�قفواللوجستیات الثقیلة.  
هامة  ومجتمعاتهم   القیمة  إضافة  سلسلة  بیع  و   إلقلیمیة، ا إلى  التبادالت  هذه  تشمل  قد 

الحیوانیة  المنتجات  أو  المحاصیل   ، المحاصیل  �قا�ا  على  الماشیة  تغذ�ة  تسمید    ،أو  أو 
الخسائر الفادحة في الماشیة �سبب المرض  �ما أن  .  الطبیعي  المحاصیل المحلیة �السماد

أو تأخیر التجارة    ، الكبرى أو السرقة أو العنف تعني تعطل إمدادات اللحوم إلى العواصم  
 في البلدان المجاورة.

  
 

تدفق األ  ، ومع ذلك  الحدود الملیئة �الثشخاص  فإن  آثار والماشیة عبر  غرات له 
نقاط    ي السودانأصبحت المناطق الحدود�ة عبر الساحل  فقد    اإلقلیمي،على األمن  

 تنشأ عنتتعطل الروا�ط اإلنتاجیة التي  و محور�ة للنشاط اإلجرامي والمتمردین.  
الثروة الحیوانیة �سبب إغالق الحدود أو غیرها من التدابیر التي تهدف إلى مكافحة  

التهر�ب.   وشبكات  واإلرهاب  الوطنیة  عبر  المسلحة  الذي  النزاعات  الوقت  وفي 
فإن إغالق الحدود أمام الترحیل    ، رة للحدود �عض الرعاة في جرائم عابتورط فیه  

النطاق  واسع  تأثیر  الذین   ، له  التجار  أو  المحلیین  المزارعین  على  ذلك  في  �ما 
ازدهار الماشیة  أحوالهم  �عتمد  تداول  على  مباشر  غیر  لبعض  ف  .�شكل  وفقًا 

اإلرهاب أو �مدمرة  لها آثار  فإن العواقب االقتصاد�ة إلغالق الحدود    ،الباحثین
 .19-جائحة �وفید

 
 ________________ 

 استراتیجیات التدخل
 

 الرعوي  اتفاقیات الترحال  - 4.1
 

 مفاوضات الهجرة عبر الحدود  - 4.2
 

 تنسیق األمن اإلقلیمي  - 4.3
 

 سالسل القیمة اإلقلیمیة   حولث  و البح - 4.4
 

 هذه الوحدة تغطي �یفیة:

والتجارة  تسهیل الحر�ة السلمیة للماشیة . 1
 اإلقلیمیة عبر الحدود.

�سافر الرعاة    الحدود، حیثالحیوانیة المجتمعات عبر    تر�ط تجارة الثروة
من السودان وتشاد والكامیرون وأماكن أخرى لبیع ماشیتهم في أسواق 

ظهر الماشیة في أحد األسواق  الصور هنا تجمهور�ة إفر�قیا الوسطى.  
 : بول رونان. مصدر الصورةفي جمهور�ة أفر�قیا الوسطى. 
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 ________________ 

 بداوةالترحال الرعوي وال

 

 
منظمة التعاون االقتصادي  ؛  2012، أطلس االتجاهات في النظم الرعو�ة في منطقة الساحل  )FAO-CIRAD(  مر�ز التعاون الدولي في البحوث الزراعیة من أجل التنمیة  -منظمة األمم المتحدة لألغذ�ة والزراعة  :المصدر

 SWAC  (2009)/ األمانة العامة لنادي الساحل وغرب أفر�قیا (OECD( والتنمیة

 واألمن، منشورات منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، �ار�س الساحل: الجغرافیا، االقتصاد  -)، أطلس الصحراء 2014المستخلص: منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة (
 ) SWAC/OECD. األمانة العامة لنادي الساحل وغرب إفر�قیا (2014 ©
 

 

 

  

 أعاله، غالًبا ما تخترق طرق الترحال الحدود الوطنیة، �ما هو موضح في الخر�طة  
 الضروري وجود سیاسات واضحة لتنظیم تدفق الرعاة ومواشیهم.  ومن
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 اتفاقیات الترحال الرعوي  4.1

  __________________ 

 السیاسة  /مبرمجنوع التدخل: 

 

على تطبیق    ي للرعي عبر الحدود �نظام إنتاج  األمدطو�لة    االستمرار�ة   : تعتمدالوصف
على  أثر  قرار دولة ما بتقیید التنقل  كون ل�وقد    األوسع، طار عمل متسق عبر المنطقة  إ

لجیرانها.   االقتصاد�ة  السبب و الرفاهیة  و   ، لهذا  مختلفة  إقلیمیة  هیئات  وضعت  اقترحت 
تهدف هذه األطر إلى تسهیل    الرعوي، حیث  ترحالاتفاقیات متعددة األطراف لدعم وتنظیم ال 

�سیاسات متسقة �سهل اتباعها وتنفیذها  مخصصة  استبدال اللوائح العبور الحدود من خالل  
  ،اً عملیعند تطبیقها  ، في جمیع المراكز الحدود�ة بین الدول األعضاء المشار�ة. ومع ذلك 

 عن التنفیذ الفعال.قاصرة هذه األطر  تكون ما  كثیراً 
 

 
 ؟ناجحة اتفاقیات الترحال الرعوي  الذي �جعلما 

 
 

المستوى  إن  >   على  المصممة  لالتفاقیات  والوطني  المحلي  التطبیق  تسهل  البرامج 
الترحال    اإلقلیمي. ألطر  اإلالرعوي  �مكن  من  مشتر�ة  مجموعة  توفر  رشادات  أن 

وضعها موضع  هناك حاجة لزال  تولكن ال    ، واالفتراضات المشتر�ة بین الدول األعضاء 
الترحال الرعوي  بروتو�ول  یتطلب    ، المثال   التنفیذ من خالل التشر�عات والتمو�ل. على سبیل

أفر�قیالل لدول غرب  االقتصاد�ة  تحدید  )  ECOWAS(   مجموعة  عضو  دولة  �ل  من 
للماشیة �السفر وعدد الماشیة المسموح بها في منطقة ما    وقت ومكان السماحتدابیر مثل  

معین. وقت  الضرائب   �ما  في  �فرض  خاصة  أحكام  أي    ،�جب وضع  على  والحصول 
�جب    ، وتسجیل الحیوانات وتحدید هو�تها. �عد ذلك  ،لقاحات مطلو�ة عند عبور الحدود

درة على مراقبة تدفق  الق�جب أن تمتلك  هذه اللوائح من قبل السلطات المحلیة التي  إنفاذ  
الدولة  تحت قیادة  عملیة  الهذه تنفذ  �جب أن  و من الحیوانات.    ، إن لم �كن المالیین ، اآلالف

للمسؤولین حول    تقني ولكن �مكن دعمها من خالل التدخالت الخارجیة التي توفر التدر�ب ال 
یتم االتجار بها  أو تحدید الماشیة المسروقة التي    ، كیفیة تشجیع االمتثال بین السكان الرعاة 

 أو معالجة الفجوات األخرى في القدرات.  ، عبر الحدود 

عادة ما تتطلب أطر عمل    القواعد واللوائح لتناسب السكان الرعاة. صممت  >   
مثل    ،أن �متثل الرعاة طواعیة لمستوى معین من اللوائح الرسمیةالترحال الرعوي  

أو التحقق من   ،الهو�ة تحدید  أو الحفاظ على    ، المرور عبر نقاط التفتیش المعتمدة 
إلیهافمتى �انت  صحة الماشیة.   قد    ، هذه المتطلبات مرهقة أو یتعذر الوصول 

ممارسة  ببساطة    الرعاة�عمد   تكرار  و إلى  الحالیة  منالعادات  سلطات    التهرب 
 الدولة.  

الرعاة. على قابل للوصول واإلدارة للسكان  �جب أن تكون أي متطلبات جدیدة  
  ، إذا ُطلب من الرعاة إبراز �طاقة هو�ة وطنیة للتخلیص الجمر�ي  ،سبیل المثال

الوثائق   على  للحصول  مبسطة  إجراءات  تتوقع  أن  الحدود  ینبغي على سلطات 
 المطلو�ة التي �مكن الوصول إلیها من قبل السكان العابر�ن أو األمیین.

 
لن یتم احترام    . فوائد االنضمام حول    والمعلومات للسكان الرعاةالبرامج  تقدم  >  

اللوائح التي ال ُینظر إلیها على أنها میزة لكل من الرعاة والسلطات المحلیة �غض  
ات اإلقلیمیة التي تضمن یاالتفاقإن  النظر عن مدى جد�ة نشرها وتثقیفها وتطبیقها.  

توفر سوف    ،جید بین السكان المحلیین�النشر التحظى  عندما    ،حر�ة تنقل الماشیة 
غالق التعسفي إلللرعاة الحما�ة القانونیة �حیث تكون سبل عیشهم أقل عرضة ل

تعز�ز تسجیل الماشیة و فإذا ما تسنى  أو االبتزاز من المسؤولین المحلیین. حدود  لل
إلى تمكین سلطات    سیؤدي ذلك  العالقات القو�ة بین الجمارك والرعاة المحلیین

 -  7الوحدة  إنفاذ القانون من االستجا�ة �شكل أكثر فعالیة لسرقة الماشیة (انظر  
اإلرهاب ومكافحة  القانون  حول  ).  إنفاذ  و�وضوح  التوعیة  نشر  قیمة  ینبغي 

سواء من خالل الجمعیات التجار�ة أو غیرها من برامج تقد�م الخدمات    ،المشار�ة
 ).التنمیة الر�فیة - 1الوحدة المتنقلة (انظر 
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 تضمن المجموعة االقتصاد�ة لدول غرب إفر�قیا حر�ة تنقل الثروة الحیوانیة 

�ضمن  األعضاء، حیث  وة الحیوانیة بین الدول  �انت المجموعة االقتصاد�ة لدول غرب إفر�قیا أول منظمة إقلیمیة في إفر�قیا تتبنى تشر�عات تنظم مرور الثر   ، 1998في عام  
�االلتزام   اً �ان هذا الحق مشروط ،عضاء. ومع ذلكهذا الحق في المرور �حر�ة لجمیع الحیوانات (األ�قار والماعز واإلبل والخیول) عبر حدود الدول األالرعوي ل ابروتو�ول الترح

وااللتزام    ،من خالل نقاط التفتیش الحدود�ة المعتمدة إال  الدخول والخروج  عدم  و   ،*) ITCالدولیة ( ترحال الرعوي  ُطلب من الرعاة الحصول على شهادة الحیث    –�إطار تنظیمي جدید  
حیث قام البعض بدمج أحكامه في السیاسات    ،بین الدول األعضاء   اً تفاوتتنفیذ البروتو�ول  وقد شهد  �ل دولة عضو.    المطبقة من�القیود المفروضة على توقیت ومكان الهجرة  

وظفو الحدود على حد سواء غیر ملمین �أحكام البروتو�ول. حتى أولئك الذین  ما �كون الرعاة وم  اً غالبو   . (مثل نیجیر�ا)بذلك  الوطنیة (مثل النیجر) بینما لم �قم البعض اآلخر  
نقاط الحدود  حیث أن العدید من المناطق الحدود�ة لیس لدیها خدمات بیطر�ة أو    ، شهادة الترحال الرعوي الدولیةیرغبون في المشار�ة قد یواجهون عقبات في الحصول على  

 .الدولیة ترحال الرعوي شهادة ال  تحدیث إصدار أو� أو الجهات الخاصة األمامیة  
 

 وتفاصیل أخرى. ، اوما إذا �ان قد تم تطعیمه ، ومسار الرحلة  ، حدد تكو�ن قطیع معین تي  تالسفر الوثیقة  الدولیة هي نوع من الترحال الرعوي * شهادة 

   

 ما هي عوامل فشل اتفاقیات الترحال الرعوي؟
. تتطلب اتفاقیات الترحال  التفتیش الرسمیةالرعاة من استخدام نقاط تثبیط > 

  رسمیًا، المعابر الحدود�ة المحددة  �شكل عام أن یلتزم الرعاة �الطرق و الرعوي  
الرعاة  حجم  قد �  ،حتى عندما تكون المعابر الحدود�ة معّلمة ومعروفة بوضوح

الحدود�ة  ف  مختلفة،تخدام هذه المعابر ألسباب  عن اس التفتیش  نقاط  قد تكون 
قد  و   هم، عبور عن طر�ق    اً �عید  یتحر�واالرعاة أن  من  ومتباعدة وتتطلب    قلیلة 

التي تتطلع إلى استهداف    مثالیة للعصا�ات اإلجرامیة   اً تكون نقاط التفتیش أهداف
حتى لو   عبورعلى الفرض رسوم إضافیة  �الدولة    و مسؤولوقد �قوم    القطعان،

�مكن التخفیف  حیث  �موجب االتفاقیات اإلقلیمیة.    اً كان المرور الحر مضمون
إذا   المخاوف  اإلقلیمیة  یاالتفاق ما صممت  من حدة هذه  �مدخالت  ونفذت  ات 

 متسقة من السكان الرعاة.
 

االلتزام. القدرة على مراقبة  إلى  المسؤولون  �فتقر  الثروة  إن    >  تدفق  تنظیم 
ما    اً وارد �شر�ة مخصصة في المناطق الحدود�ة التي غالبالحیوانیة یتطلب م

خدمات بیطر�ة �مكن الوصول إلیها للمصادقة  وهناك حاجة لوجود  تكون نائیة.  
الحیوان الحدود�ة    ،على صحة  التفتیش  نقاط  في  الموظفین  من  �اٍف  وعدد 

المارة  القطعان  غیر    ،لتفتیش  العبور  لمنع  �كفي  �ما  قو�ة  حدود�ة  وضوا�ط 
�ان  ظم.  المن التحتیة ر�ما  والبنیة  الموظفین  على  العمل    الحفاظ  لهذا  الالزمة 

غیر الحكومیة  ال سیما في المناطق التي تمارس فیها الجماعات المسلحة    ًا،صعب
 .سهلة االختراق سیطرة فعلیة وتكون الحدود فیها 

 

 
في  یالحظ  �ما    المحلیة. > االتفاقیات اإلقلیمیة تتعارض مع التشر�عات الوطنیة أو العادات  

 ما تخضع األنشطة الرعو�ة للسلطات المتنافسة.   اً غالب ، مجموعة األدوات هذه 

 

المثال 
4-1 

الترحال   الرعو�ة وتنظیم  اإلقلیمیة أن تساعد في حما�ة سبل  الرعوي  �مكن التفاقیات  العیش 
مجموعة الترحال الرعوي الدولیة لل  حر�ة الثروة الحیوانیة. تظهر هنا نسخة فارغة من شهادة

 االقتصاد�ة لدول غرب إفر�قیا، والتي توفر معلومات عن هو�ة الرعاة وقطعانهم. 
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القواعد المنصوص علیها من خالل اتفاقیة إقلیمیة أو ثنائیة أن تحل محلها  قد �كون مصیر  
  ،توغو و�نین في  السیاسات الوطنیة أو المحلیة أو حتى من قبل القادة التقلیدیین المؤثر�ن.  

  وجرى أ�ضًا تحدید عدد الحیوانات التي �مكن أن تدخل �ل عام  یتم تحدید    ، على سبیل المثال 
في    دخولللرسوم   البلدین طرف  �ال  أن  حقیقة  من  الرغم  الرعوي  بروتو�ول  على  الترحال 

الذي ینص على أن التنقل عبر الحدود �جب أن    مجموعة االقتصاد�ة لدول غرب أفر�قیالل
من المعروف أن القادة المحلیین في جمیع أنحاء منطقة المجموعة    ، . و�المثل اً �كون مجانی

 ضون رسوم مرور خاصة بهم.االقتصاد�ة لدول غرب أفر�قیا �فر 
 

االقتصاد�ة. >   المناطق  بین  الثروة الحیوانیة  اإلقلیمیة حر�ة  االتفاقات  تعالج    ال 
إما ثنائیة أو مقصورة على الدول الرعوي  فإن معظم اتفاقیات الترحال    ،تار�خهحتى  

الهیئة    ،المجموعة االقتصاد�ة لدول غرب أفر�قیااألعضاء في منطقة اقتصاد�ة معینة (
�التنمیة المعنیة  الدولیة  أفر�قیا،  الحكومیة  لوسط  والنقد�ة  االقتصاد�ة   المجموعة 

)CEMAC  .(فإن أنماط هجرة الماشیة لیست �الضرورة قائمة بذاتها داخل   ،ومع ذلك
اقتصاد�ة.   منطقة  االقتصاد�ة حول  حیث  كل  المناطق  بین  �انتظام  الماشیة  تتنقل 

تستمر الحاجة  سوف  و   الوسطى،ان وجمهور�ة إفر�قیا  السودحوض �حیرة تشاد أو بین  
الرعي   نظمإلى بناء توافق اآلراء ومجموعة مشتر�ة من القواعد والممارسات التي ت

 .عبر الحدود والتي تمتد عبر الوال�ات القضائیة لهذه الهیئات اإلقلیمیة
 

  ____________________ 
 اتفاقیات النقل العابر للحدود

للرعي   واالقتصاد�ة  االجتماعیة  القیمة  �ونه  تتجسد  وصل  في  حلقة 
إقلیمیة في العدید من االتفاقیات واإلعالنات وأطر السیاسات المتعددة  

 األطراف. 
) المتعلقة  2003(  ته) والئح1998(  بروتو�ول الهجرة الجماعیة  �ضمن  >

نموذج ال  اً إرشاد�  اً بتنفیذه  المنطقة  ترحاللتنظیم  في  إلى   الرعوي  جنبًا 
مع   حر�ة  جنب  الماشیةالالئحة  و�حدد   حر�ة  األعضاء  الدول  بین 

القطعان   وتسجیل  السفر  مسارات  تحكم  التي  التنظیمیة  الممارسات 
 ومتطلبات صحة الحیوان وحل النزاعات.

) IGAD(   الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة �التنمیةبروتو�ول  �كرس  ،  �المثل  >
) حر�ة حر�ة الثروة الحیوانیة داخل منطقة  2020الرعوي (  ترحالال  حول

�التنمیة   المعنیة  الدولیة  الحكومیة  إلى الهیئة  األعضاء  الدول  و�دعو 
 ودعم وحما�ة سبل العیش الرعو�ة.  عانوضع أحكام لتنظیم حر�ة القط

أفر�قیا إن    > في  للرعي  األفر�قي  أول  2010(  إطار سیاسة االتحاد  ) هو 
فاق على مستوى القارة یدعو إلى حما�ة حقوق الرعاة وسبل عیشهم ات 

طا�ع   أن  الرعو�ة  او�ؤ�د  إقلیمیة  لنظم  مناهج  یتطلب  للحدود  العابر 
 منسقة.

الجتماع دول الساحل  �ان نتاجًا  الذي    ،)2013(  إعالن نجامیناأصدر    >
عبر الحدود. وأعقب  الرعوي  دعوة لتحسین التعاون الدولي لدعم الترحال  

ست دول من الساحل  ما بین  وهو التزام    ،) 2013(   إعالن نواكشوطذلك  
(بور�ینا فاسو ومالي ومور�تانیا والنیجر والسنغال وتشاد) لز�ادة اإلنتاج  

اإلقلیمي  ،الرعوي  التعاون  تعز�ز  ذلك  في  عبر الرعوي  ل  اوالترح  �ما 
 الحدود.

االحددت    > من  أ�ضالتفاقیات  العدید  الترح  اً أحكام  اً ثنائیة  ل ا�شأن 
عبر الحدود بین الدول. تفاوضت مالي على مثل هذه االتفاقیات  الرعوي  

لها المجاورة  البلدان  من  أر�عة  عام    ،مع  حكومتا    2003وفي  وقعت 
لتنفیذ   تفاهم  مذ�رة  فاسو  و�ور�ینا  بروتو�ول  النیجر  المجموعة  أحكام 

تمت اإلشارة �شكل خاص   ،في السودانو .  االقتصاد�ة لدول غرب أفر�قیا 
إلى حما�ة ممرات الماشیة والتنقل عبر الحدود في اتفاقیة سالم دارفور  

 ). 2005) واتفاقیة السالم الشامل (2006(
 

 

�ثیرا ما یتم شراء الحیوانیة، و جارة المرتبطة �الثروة  رئیسیة للتمساحات  تعد األراضي الحدود�ة  
الوطنیة. �ظهر هنا مجموعة من رعاة   الحدود  الواقعة على طول  الماشیة في األسواق  و�یع 
 الفوالني یتبادلون األموال �عد معامالت الماشیة في سوق إلییا للماشیة، وال�ة سو�وتو، نیجیر�ا.

هو واحد من أكبر أسواق  هناك  حدود النیجر وسوق الماشیة  آخر مدینة نیجیر�ة قبل  تعتبر إلیا  
لو�س تاتو/ و�الة    غرب إفر�قیا التي تستقبل الرعاة من عدة بلدان في المنطقة. مصدر الصورة:

 الصحافة الفرنسیة، عن طر�ق جیتي إمیجز 
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 للحدود ةالتفاوض حول الهجرة العابر  – 4.2
 ___________________________ 

 مبرمج نوع التدخل: 

لكن هذه   ،عبر الحدود السیاسیةتأخذهم طرق هجرة الرعاة �انت لطالما  الوصف:
شؤون ت ال أصبحت  الدول    اً حر�ات  ألن  متزاید  بدأت  حساسة  �شكل  الهجرة  تنظم 

شرارة في �كون التنقل عبر الحدود المتنازع علیها  وقد  ألسباب أمنیة أو سیاسیة.  
. لقد  مصحو�ة �حرس متنقلین الماشیةتكون ال سیما عندما  ، نزاع أوسع بین الدول

في ضمان أن الهجرات المنتظمة عبر الحدود �مكن   اً أساسی   اً لعب قادة المجتمع دور 
ات أو فتح قنوات االتصال  ی أن تحدث �شكل سلمي من خالل التفاوض على االتفاق

والمجموعات   المهاجر�ن  بین  و .  تضیفةالمسبین  الحدود  على  التوترات  تشكل 
�ان الرعاة   ،ةتار�خی فمن ناحیة  السودان وجنوب السودان خیر مثال على ذلك.  

هي وال�ة و   ،یرعون ماشیتهم في �حر الغزال  ،المسیر�ة  ،العرب من غرب �ردفان
أدت األعمال العدائیة و�راقة الدماء مع السكان من  و   السودان،حدود�ة في جنوب  

للتوصل    عندما التقى الطرفان  ،2014قبیلة دینكا نقوك إلى إغالق الحدود حتى عام  
تلعب التدخالت الخارجیة    وقدإلى اتفاق �شأن طرق العبور والتعو�ض عن العنف.  

من في تسهیل الهجرة السلمیة عبر الحدود من خالل خلق مساحة للمجتمعات    اً دور 
 والتفاوض. أجل اللقاء

  
 
 

 

مؤتمرات   تنظم  الحدود�ة  في  لل  سا�قةالمجتمعات  هجرة 
 جنوب السودان 

 2011أثار إنشاء الحدود الدولیة بین السودان وجنوب السودان في عام  
منذ فترة طو�لة    وا �ان والذین  تحد�ات جدیدة للمجتمعات الرعو�ة والمستقرة  

تقطع الحدود حیث  خالل الحرب األهلیة.    ینمستقطب   واأصبح  مولكنه  اً جیران 
للرعاة   اً جدید  اً وسیاسی   اً قانونی   اً مما �خلق حاجز   ،طرق هجرة الماشیة التقلید�ة

المعتادة من اللحوم   اعزل المجتمعات الجنو�یة عن مصادره� الشمالیین و 
ذلكو واأللبان.   على  مشتر�ة   ،ردًا  حدود�ة  لجانًا  التقلیدیون  القادة  شكل 

الماشیة  (سرقة  الموسمیة  �الهجرة  المتعلقة  القضا�ا  في  الفصل   ،�مكنها 
المحاصیل �   ، إتالف  اللجانالقتل).  هذه  عمل  إلى  تنظیم   ،اإلضافة  تم 

سلسلة من المؤتمرات السا�قة والالحقة للهجرة في وال�ات مختلفة على طول 
 ،هذه المؤتمرات فرصة لقادة المجتمع من القبائل المحلیةووفرت  الحدود.  

والشباب  مرأة  وجمعیات ال  ،ولجان الحدود المشتر�ة  ، والمسؤولین الحكومیین
ومناطق الرعي)   ،والطرق   ،الهجرة الموسمیة (التوقیت  لمناقشة لوجستیات

 .ومعالجة المظالم أو المخاوف المستمرة
 

المثال 
 أ-4-2

الترحال   الحدود�ة شائعة  ممارسة  الرعوي  لطالما �انت حر�ة  المناطق  في 
الماشیة على طول تسیر  هنا  في الصورة  بین السودان وجنوب السودان.  

: أشرف الشاذلي  الصورة  المتنازع علیها. مصدرطر�ق ترابي في منطقة أبیي  
 الصحافة الفرنسیة عن طر�ق جیتي إمیجز. و�الة  /
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 ما هي عوامل نجاح اتفاقیات الهجرة؟
طورت �عض  في حین    > توضح االتفاقیات بوضوح �یفیة معالجة النزاعات.

وممرات   المحاصیل  وتلف  للماشیة  تعو�ض  بروتو�والت  الهجرة  المجتمعات 
ما یتم تقنین هذه األنظمة وقد تختلف التفسیرات بین   اً نادر إال أنه    ،المتفق علیها

المحلیین.   والسكان  عالمی غیاب  في  و الرعاة  علیها  متفق  ینخرط   ًا،قواعد  قد 
  من إحدى   امتیازللحصول على    ،"المفاضلة بین المنتد�ات"في  أطراف النزاع  

المختلفة   االالسلطات  أصحاب  و�التاليختصاصمن  لسیاسات    ، .  �مكن 
الواضحة والعملیة �شأن  رشادات  وسلطات الهجرة عبر الحدود أن تستفید من اإل

تسو�ة النزاعات وتجنب التصعید. وقد �شمل ذلك إصدار األحكام من قبل القیادة 
 التقلید�ة أو لجان السالم المحلیة.

 

تأكیده  االتفاقات و�عادة  النظر في  �إعادة  البرامج  تتمیز    ا سنو�ًا.> تسمح 
واتجاه السفر مع تقلبات یتغیر توقیت  حیث    آلیة،لیست  �أنها  الهجرة الرعو�ة  

 السوق واألسعار أو عوامل أخرى.  مواعیدالمناخ و 
ألنها تعكس عالقة دینامیكیة بین المجتمعات   ،االتفاقات الفعالة حیة ومرنةإن   

   .والمستضیفةالبدو�ة 
 

التواصل�شجع  >   الخارجیون  استباقي  الواضح  المتدخلون  �مكن    . �شكل 
�مكن  و للمسافة الماد�ة بین الرعاة والمجتمعات الزراعیة أن تثیر الشك والخوف.  

المعنیة  ل المعسكرات  بین  اتصال مفتوحة  تؤدي  ضمان وجود خطوط  إلى  أن 
ثاقبة   نظرة  وتوفیر  الحدود  عبر  �التحر�ات  التنبؤ  جمیع  عن  إمكانیة  دوافع 

االقتراب من الماشیة   منینبه الزعیم الرعوي زعیم قر�ة �عیدة    حیث قداألطراف.  
بعض فمذ�اع.  ال  عبرعلى األقدام أو رسالة نصیة أو  رسول مشیًا  �استخدام  

قبل   رسالً یرسلون    ،على سبیل المثال  ،الجماعات الرعو�ة في جنوب السودان
وتخطیط   المتاحة  المراعي  أراضي  لتقییم  أ�ام  مع مسار  عدة  المواجهة  �قلل 

 .المستضیفةالمجتمعات 
 

 ما هي عوامل فشل اتفاقیات الهجرة؟
قد تكون الحوارات أو    للموارد.ستخدام  الكثیفة  ال> ال �مكن تكرار التدخالت  

سوء فهم على الحدود �  -ورش العمل واسعة النطاق حاسمة في أوقات األزمات  
�حتفظ بها القادة ممارسات  ولكنها قد ال تكون    -أو �عد أعمال عنف انتقامیة  
 للتكلفة والمتطلبات اللوجستیة.   اً المحلیون �ممارسة دائمة نظر 

للحاجة إلى    اً نظر   ،�شكل خاص  اً القیادة الرعو�ة مكلفاجتماع  �مكن أن �كون  و  
إلیها.   یتعذر الوصول  التي  النائیة أو  المناطق  �نبغي أن تكون  و السفر إلى 

مناقشات الهجرة عبر الحدود ممارسة طو�لة األجل "�الحجم المناسب" لمطا�قة 
لمشار�ین  �مكن ل  ،القدرات المحلیة. عندما یتم تنظیم حوارات واسعة النطاق

استغالل المناسبة لالتفاق على أسالیب االتصال المستقبلیة التي تتسم �المرونة 
 .الهشةوالتكیف مع البنیة التحتیة 

 
�كون  >   ما  متسقینالمعنیین    الشر�اءغالبًا  �شأن   .غیر  التفاوض  �عتبر 

للحدود وعابرة  محلیة  قضیة  الحدود  عبر  أن  الحر�ة  حیث  هناك    الوطنیة، 
�عبر أي فیما یتعلق �من  لقادة المجتمع في المناطق الحدود�ة  مصلحة مباشرة  

وهناك  جرة. اهممجموعات الالالنزاعات مع تسو�ة و�یف سیتم  ،مر�ز حدودي
مشتر�ة الوطن بین    أ�ضا  مصلحة  تتبع  الحكومات  في  المسلحة  والقوات  یة 

القومي األمن  منظور  فقط من  لیس  الحیوانیة  الثروة  أ�ض  ،تحر�ات   اً ولكن 
تتفكك االتفاقات إذا  وف  اإلیرادات من خالل الضرائب. ستحصیل  ألغراض  

 والمجتمعات المحلیة بنفس مجموعة القواعد والتوقعات.  دولةلم یلتزم مسؤولو ال
 

 

لضمان أال تصبح عملیات   اً رئیسی اً خطوط اتصال واضحة مكونإنشاء تبر �ع
رجل من قبیلة  في الصورة  . �ظهر  نزاعالهجرة عبر الحدود نقطة اشتعال لل

في تیر�كیكا،   جوالمنداري (مجموعة رعو�ة تقلید�ة) یتحدث على هاتفه ال
إیر�ك لوفورجي/ الفن فینا جمیعًا/ �ور�یس   جنوب السودان. مصدر الصورة: 

 طر�ق جیتي إمیجز عن 
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 تنسیق األمن اإلقلیمي – 4.3

 ___________________________ 
 مبرمج نوع التدخل: 

أصبحت العدید من المناطق الحدود�ة التي لطالما �انت مسارات للماشیة    الوصف:
لقد استجابت   11.الوطنیة والتمردللحدود    ةبر اعالالرعو�ة حلقة وصل رئیسیة للجر�مة  

اإلدار�ة متعددة    هیئاتوال  ،الساحل  5-جمثل    ،األطر اإلقلیمیة لمكافحة اإلرهاب
 لى نهج منسق لألمن. للحاجة إ، ورماغسلطة لبتاكو  مثل ،الدول

 

ما �قتصر هذا التنسیق على القوات المسلحة وحكومات    اً غالب   ،ومع ذلك 
�مكن توسیعه لیشمل الجهات الفاعلة المدنیة التي تدعم في حین    ،الوال�ات

یتطلب توفیر تسهیل الحر�ة اآلمنة والقانونیة للماشیة  إن  األمن اإلقلیمي.  
 اً رائد  اً المجتمع الذین لعبوا منذ فترة طو�لة دور بنیة أمنیة إقلیمیة تشرك قادة  

الثروة  وحما�ة  النزاعات  في  والتوسط  الماشیة  هجرة  �شأن  التفاوض  في 
 ). إنفاذ القانون ومكافحة اإلرهاب  - 7الوحدة الحیوانیة من السرقة (انظر 

 الحدود الخطرة 

 

 
یا الوسطى وجمهور�ة الكونغو الد�مقراطیة وجنوب السودان  على سبیل المثال، منطقة لیبتاكو غورما، وحوض �حیرة تشاد، والحدود بین السودان وجنوب السودان، والمناطق الحدود�ة بین جمهور�ة إفر�ق 11

 أو جمهور�ة إفر�قیا الوسطى وتشاد والسودان.

 

 2019-2009ضحا�ا العنف السیاسي حسب �عد الحدود، 
�عد أقل الوفیات التي تقع على 

 �م من حدود بر�ة 50من 
 الوفیات األخرى 

من النقاط الساخنة السوداني  كانت المناطق الحدود�ة عبر منطقة الساحل  
ورما و�حیرة غ-الرئیسیة للعنف، �ما هو موضح هنا في حالة منطقتي لیبتاكو

 تشاد، و�الهما مناطق حرجة للرعي. 
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 اإلجراءات الرعو�ة اإلقلیمیة تثري أنظمة مراقبة النزاعات 
تم إنشاء شبكة    إفر�قیا، حیثددة األطراف في غرب وشرق  المتضمنة في المؤسسات اإلقلیمیة متع  نزاعألنظمة مراقبة ال  اً رئیسی   اً كانت النزاعات المتعلقة �الرعي محور 

لإلنذار المبكر واالستجا�ة للنزاعات    الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة �التنمیةوشبكة  )  ECOWARNلإلنذار المبكر واالستجا�ة (  المجموعة االقتصاد�ة لدول غرب أفر�قیا
)CEWARN  (انت مراقبة األحداث المتعلقة  �ما  ألي دولة.    القضائي  ختصاصاألمنیة التي تقع خارج نطاق اال   شواغللتقد�م تحلیل للدول األعضاء �شأن ال�
).  2012-2003لإلنذار المبكر واالستجا�ة للنزاعات خالل العقد األول (  الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة �التنمیةالرعي عبر الحدود هي المهمة األساسیة لشبكة  � 
حیث یتم استخدام تلك البیانات    ،ةر�ز� م  محطة المحددة إلى    نزاع�عتمد �ال النظامین على شبكة من وحدات المراقبة المحلیة التي تقوم �اإلبالغ عن مخاطر الو 

ألن العدید من    اً . نظر مصلحتها�عتمد نجاح وفعالیة هذه اآللیات �شكل �بیر على قدرة هذه الوحدات المحلیة و و إلبالغ السلطات المعنیة في الدول األعضاء.  
فإن الوحدات المحلیة ومنظمات المجتمع المدني الشر�كة    ،�ز�ة للدول األعضاءاألراضي الحدود�ة النائیة التي تراقبها هذه األنظمة �عیدة عن متناول السلطات المر 

 لها أهمیة حاسمة في تنفیذ االستجا�ات الفعالة. 
 

 تعاون األمني اإلقلیمي؟ لما هي عوامل نجاح ا
الحدود�ة المجتمعات  بین  المباشر  التنسیق  البرامج  تسهل  تكون  >  قد   .

في النزاعات التي تنطوي على الرعي عبر الحدود محلیة للغا�ة ولكنها تحمل  
إقلیمیة.  طیاتها   أمر و�عتبر  عواقب  الحكومات   اً التنسیق  بین  األهمیة  �الغ 

یلزم المحلیین داخل المجتمعات الحدود�ة    الشر�اءلكن    ،الوطنیة وقوات األمن
إغالق الحدود �سبب اإلرهاب أن  �ما  اتفاقیات وخطوط اتصال مماثلة.    لهم

أن  تدخالت  للمثل هذه القنوات. �مكن  الحاجة الملحة لأو األو�ئة یز�د من  
أو مجتمعات السالم   ،أو جمعیات الرعاة أو المزارعین  ،القادة التقلیدیین تر�ط  

ال اتجاهات  حول  البیانات  لتبادل  الحدود  جانبي  النزاعات   نزاع،على  وحل 
 نسیق مع قوات األمن في مناطقهم المحلیة. والت  ،منخفضة المستوى 

 
المحلي.تدعم  >   المستوى  على  وجمعها  البیانات  تحلیل    تبر�ع  البرامج 

تجمیع معلومات دقیقة عن العنف في المراعي البعیدة واألراضي الحدود�ة 
أمر فیها  ینشط  التي   األمن   اً ضرور�   اً الرعاة  �شأن  مستنیرة  قرارات  التخاذ 

�سیرًا هذه المناطق الوصول إلى كون � قد ال  ،اإلقلیمي أو القومي. ومع ذلك
الدولة.  �النسبة ل قادة   اً غالب و مسؤولي  للبیانات على  الفعال  �عتمد الجمع  ما 

المحلي المدني  ناحیة  �عتبرون الذین    ،المجتمع  المواقع لرصد   األفضل من 
والمخا  هذه األحداث  اللتقاط  قنوات  إنشاء  تم  وقد  مجتمعاتهم.  في  طر 

 المعلومات و�مداد صانعي القرار

 
 

الوطنیین بها بین الدول األعضاء في �ل من المجموعة االقتصاد�ة لدول غرب 
  الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة �التنمیة و )ECOWARN  إفر�قیا (من خالل نظام

�عتمد    ، على الرغم من ذلكو   ،الحالتینفي �لتا  ).  CEWARN(من خالل نظام  
المدني المجتمع  مراقبي  من  قو�ة  شبكة  على  الفعال  البیانات  و�مكن    ،جمع 

في بناء قدرات جامعي البیانات هؤالء    اً حاسم  اً للمتدخلین الخارجیین أن یلعبوا دور 
 على المستوى المحلي.

 
  ناء السالم. > تنسق قوات األمن مع جهود المساعدة اإلنسانیة والتنمیة و�

هناك مجموعة واسعة من قوات األمن والجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي  
الترح حما�ة  أو  مراقبة  في  الحدودالرعوي  ل  الها مصلحة  دور�ات   ،عبر  مثل 

الحدود والجیوش و�عثات حفظ السالم التا�عة لألمم المتحدة والزعماء التقلیدیین  
الحفاظ على بیئة في    ةشتر�صلحة الم المعلى الرغم من  و والجمعیات التجار�ة.  

�مكن أن ینتهي األمر بهذه الجهات   ،آمنة حیث �مكن أن تزدهر التجارة اإلقلیمیة
الحدود ألغراض   الحر�ة عبر  إن إغالق  العمل ألغراض متعددة.  في  الفاعلة 

�شجع   �مكن أن  ،�ما في حالة الحدود بین جمهور�ة أفر�قیا الوسطى وتشاد  ،أمنیة
الحدود   لعبور  تبني طرق جدیدة  الرسمیة من  الرعاة على  التفتیش  نقاط  خارج 

�مكن للتدخالت إنشاء و مع المزارعین في المناطق الحدود�ة.    نزاعفي  �دخالهم  و 
خطوط اتصال بین تعدد�ة قوات األمن المحلیة واإلقلیمیة وقادة المجتمع المدني 

 ى الهجرة السلمیة للماشیة. مصلحة في الحفاظ عل  اً الذین لدیهم جمیع

المثال 
4-3 
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 ما هي عوامل فشل التعاون األمني اإلقلیمي؟ 
تلقى  >   اإلقلیمیة  ال  قادة  دعمًا  المبادرات  أو  المحلیة  السلطات  قبل  من 

روا�ط وثیقة مع �ل من تأسیس  یتطلب التنسیق اإلقلیمي    المجتمع المدني.
االضطرا�ات  �احتواء  المكلفة  القانون  سیادة  ومؤسسات  المحلیین  القادة 

تقع على عاتق وس  ،حتى في حالة ظهور فرص للتنسیق اإلقلیميو المحلیة.  
قد �شیر نظام  و الجهات الفاعلة الوطنیة أو المحلیة مسؤولیة قیادة االستجا�ة.  

لكن التدخل    ،تأهب للعنف في بلدة حدود�ةاإلنذار المبكر اإلقلیمي إلى حالة  
توجیه المر�زي.    اً یتطلب  المستوى  على  القانون  إنفاذ  سلطات  �مكن و من 

للتدخالت الخارجیة أن تشجع السلطات الوطنیة على تعز�ز الروا�ط المباشرة  
 بین الجهات الفاعلة المحلیة والمبادرات األمنیة اإلقلیمیة.

 
على طول المناطق  ما �كون    اً غالب   ألمنیة.> غیاب التنسیق بین الجهات ا

 أجهزة و   الجوالة�عدد من قوات األمن على �ال الجانبین    الحدود�ة غیر اآلمنة
 ، �عثات حفظ السالم وقوات مكافحة اإلرهابو الجیش  و الشرطة  و حرس الحدود  

 .الرعوي  لامسؤولة �طر�قة ما عن تأمین الحدود أثناء الترحوجمیعها 

نظرًا ألنها �تفاقم التحدي المتمثل في التنسیق بین هذه الجهات الفاعلة المختلفة  و  
في �عض المناطق األكثر دمو�ة في  تعمل  من نقص الموارد و تعاني  ما    اً غالب 

النفوذ و   ،العالم إلى معارك على  یؤدي  على سبیل حیث،    –االرتباك  �لى  مما 
 .اوالیتهحدود  تتبنى القوات العسكر�ة أمن الحدود في ،المثال

 
الرعوي ل  ا > تعطلت العالقات الدبلوماسیة بین الدول �سبب النزاعات على الترح

و�عطل التجارة   ،�فرض غلقا للحدود�مكن للعنف على الحدود أن    عبر الحدود.
�انت حر�ات القطیع نقطة خالف طوال  فلقد  العالقات بین الدول.  كر صفو  و�ع

وعملیة   السیاسیة  السودان المفاوضات  بین  الحدود  إلنشاء  المصاحبة  السالم 
السودان قطعت    ،وجنوب  القائمة.    مسارات والتي  �أن و الهجرة  االتهامات  أدت 

مما الجماعات الرعو�ة �انت تحشد �میلیشیات �الو�الة لمصالح سیاسیة مختلفة  
 إلى تصعید الحر�ة عبر الحدود من ممارسة شائعة إلى مسألة أمنیة ملحة. أدى  

 

  

للجهات األمنیة في    اً الحدود�ة الشاسعة والنائیة تحد�تأمین المناطق    شكل
المنطقة.   أنحاء  الصورة  جمیع  یراقب في  الفرنسي  الجیش  هنا جندي من 

مالي  مع  الحدود  على طول  فاسو  بور�ینا  شمال  في  خالیة  ر�فیة  منطقة 
الصورةوالنیجر.   و�الة  مصدر   / �اتاني  میشیل  عن  :  الفرنسیة  الصحافة 

 طر�ق جیتي إمیجز 
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 البحوث حول سالسل القیمة اإلقلیمیة  – 4.4
 ___________________________ 

 الدبلوماسیة العامة  /مبرمجنوع التدخل: 
و إن  :  الوصف موثقة  غیر  الر�فیة  االقتصادات  في  الرعي  غیر مساهمات 

العدید من ترحال الرعوي ولقرون في ر�ط  اللقد أسهم  ف  جید،مفهومة �شكل  
نقل الماشیة التي حیث ت   السوداني،لیمیة عبر منطقة الساحل  نقاط التجارة اإلق

للوصول إلى األراضي   اً في األراضي الجافة في النیجر أو مالي جنو� تر�ى  
 وأثناء سفرها   ،الرطبة أو األسواق في الوال�ات الساحلیة مثل نیجیر�ا و�نین

أو التجارة مع    ،دات وقیمة من خالل الدفع مقابل الخدمات البیطر�ةتولد إیرا
هذه تعتبر  حیث  للمحاصیل.  الطبیعي  د  اأو توفیر السم  ،المزارعین المحلیین

ضرور�ة لتلبیة الطلب المتزاید من المراكز الحضر�ة على   ةالقار داخل  التجارة  
أتي من تر�یة  منتجات اللحوم وتضیف قیمة إلى اإلنتاج الزراعي الذي لن � 

ما �كون من الصعب تحدید إجمالي   اً غالب و المواشي أو أنماط اإلنتاج األخرى.  
ألن المساهمات غیر الرسمیة  اً نظر  ،القیمة المضافة لهذا النشاط االقتصادي

في   �سهولة  تنعكس  ال  ولكنها  �بیرة  تكون  أن  �مكن  الطبیعي  السماد  مثل 
إنتاج ونشر معلومات دقیقة حول دور الرعي في  إن  �ما  البیانات الموجودة.  

السیاسات والمستثمر�ن    صانعيل  اً ضرور�   اً أمر �عتبر  سالسل القیمة اإلقلیمیة  
 �یفیة دعم قطاع الثروة الحیوانیة.التخاذ قرارات مستنیرة حول 

 

  
 

 
 
 

  الباحثون المحلیون �حددون سالسل القیمة الرعو�ة �میاً 
المساهمات االقتصاد�ة للرعي التي ال �مكن قیاسها �سهولة �سبب تحد�ات جمع البیانات عن األنشطة االقتصاد�ة غیر الرسمیة. مالحظة  بدأ �عض الباحثین في  

تلفة أجراها طالب الجامعات الكینیة واإلثیو�یة الستخدام مناهج مخ  سلسلة من تسع دراساتدعم المعهد الدولي للبیئة والتنمیة    ،على سبیل المثال   ، 2015في عام  ف
النتائج التي توصلوا إلیها الضوء على الطرق التي یدعم بها النشاط الرعوي   تسلط و قیاس "القیمة االقتصاد�ة اإلجمالیة" لإلنتاج الرعوي في القرن األفر�قي.  في  

 .العیش و�سهم في اإلیرادات العامةالتجار اآلخر�ن وسبل 

 

على   اً ة للماشیة الرعو�ة ال تظهر دائممساهمات سالسل القیمة اإلقلیمیإن  
ثروة الحیوانیة أن تدعم زراعة الكفاف من لل�مكن  و .  اً جیدأو ال تلتقط  الفور  

حلیب الماشیة الرعو�ة ضروري لتلبیة الطلب �ما أن  خالل توفیر قوة الجر؛  
  مهید هنا تفي الصورة  اإلقلیمي المتزاید مع دعم سبل العیش المحلیة. �ظهر  

سفل).  األ (  اً وامرأة رعو�ة من مالي تحلب ماعز على)  األ األرض في شمال بنین (
المثال  : لیف بروتمرةمصدر الصو 

4-4 



 

 | الرعي والنزاع: أدوات للوقا�ة واالستجا�ة  69
 

 

ما هي عوامل نجاح البحوث حول سالسل القیمة  
 اإلقلیمیة؟ 

التمو�ل  و�االت  قبل  من  إلیها  والوصول  للجمهور  المعلومات  إتاحة   <
استمر الترا�ط المثمر بین الرعاة والمزارعین الر�فیین على الرغم   والمستثمر�ن.

من ندرة الموارد والعنف المسلح والتهر�ب غیر المشروع في أجزاء �ثیرة من  
 ،�استمرار وظهور اتجاهات جدیدةمع تحدیث البیانات االقتصاد�ة  و المنطقة.  

مشار�ة نقاط البیانات المضافة هذه مع صانعي القرار  فقد �ات من الواجب  
والقطاع الخاص الذین لهم ید مباشرة في خلق مناخ داعم أو معاد للتجارة  

تسلیط الضوء على اإلیرادات المعلنة ل�مكن    ،على وجه الخصوصو الرعو�ة.  
�ساعد في إعادة صیاغة وجهات النظر القائلة مع عبور الماشیة للحدود أن  

 �أن الرعي قد عفا علیه الزمن في االقتصاد الحدیث. 
 

واالجتماعیة  االقتصاد�ة  التكالیف  على  الضوء  البحثیة  البرامج  تسلط   <
للغا�ة إن التأثیر االقتصادي للنزاع وعدم االستقرار �بیر    للنزاع وانعدام األمن.

أدى تصاعد الغارات على الماشیة خالل جید، حیث  �شكل  ه ال �قاس  ولكن 
الحرب األهلیة إلى خسائر فادحة في قطعان الماشیة في جنوب السودان.  

في شمال غرب نیجیر�ا  عنیفة  أجبر وجود بو�و حرام والعصا�ات اإلجرامیة الو 
في   نزاعوالبحث عن أسواق جدیدة. �ما تسبب المساراتهم  الرعاة على تغییر  

المجتم الحدودنزوح  الرعو�ة عبر  مجتمعات مبورورو حدث مع  �ما    ،عات 
إفر�قیا   وجمهور�ة  السودان  في  االستقرار  عدم  �سبب  نزحت  التي  الرعو�ة 

الد�مقراطیة.   الكونغو  جمهور�ة  شمال  إلى  لم  و الوسطى  مهمة  تكالیف  هذه 
وستوفر البیانات األفضل للمانحین وصناع القرار    ،ةدراستأخذ حقها من ال

 . نزاعر اكتماًال عندما ینظرون في استثماراتهم في إدارة الصورة أكث 

 سالسل القیمة اإلقلیمیة؟  حولث و البحعوامل فشل ما  
 

  > ال ُیترجم البحث األخیر إلى صنع قرار سیاسي أو استثمار القطاع الخاص. 
األجیال  عبر  للرعي  االقتصاد�ة  للقیمة  الشعبیة  التصورات  متأثرة   ،تشكلت 

المشاعات" و  "مأساة  في  السائد  ثقل  �االعتقاد  الجدیدة في  �بیر  لها  االبتكارات 
تكثیف إنتاج اللحوم. في حین أن اإلجماع العلمي على الرعي قد تطور �شكل  ل

وك حول قیمة الممارسات عد هناك نفس الشكت كبیر خالل العقود األخیرة ولم  
فإن العدید من هذه اآلراء ال تزال مؤثرة وال یتم إعادة صیاغتها �سرعة    ،الرعو�ة

�الرعي لمساهماته في سالسل  عترف  من خالل األ�حاث الناشئة. حتى عندما � 
ال یرى العدید من صانعي السیاسات والمستثمر�ن أن الرعي هو   ،القیمة اإلقلیمیة

 �ادة المعروض من لحوم األ�قار واأللبان في المنطقة.المحرك الرئیسي لز 
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 لنظر  تستدعي اأسئلة 
  ______________________________ 

  لسیاقكموفقًا الرا�عة عند تكییف الوحدة 
عبر الحدود في   �الترحالالمتعلقة  المسنة و   االلتزامات  یتم تفعیل  . �یف1

 الممارسة العملیة؟ 
فهل تم سن   ،رعوي ل  افي أي اتفاقیة ترح  اً أ. إذا �انت الحكومة الوطنیة طرف

 أحكام تلك االتفاقیة من خالل السیاسة المحلیة؟ 
�متثلون  بهذه االتفاقات وهل  المحلیة والرعاة على درا�ة  ب. هل السلطات 

 لها؟
 القوانین المحلیة هذه االتفاقیات؟ ج. هل تخالف العادات أو 

 
 . ما هي األنظمة الموجودة لتوجیه الهجرات الموسمیة؟ 2

لتنسیق الحر�ة عبر الحدود  الجماعات الرعو�ة ممارسات راسخةلدى أ. هل 
 ضیفة؟ست المجتمعات الم مع

 ب. هل توجد بروتو�والت متفق علیها لحل النزاعات التي تنشأ أثناء الهجرة؟ 
 
المشار�ین في حر�ة المواشي عبر الحدود، وهل �عملون    لشر�اءا. من هم  3

 معًا؟ 
 ة؟ تجار الماشیة؟ ی و�االت الحكومالأ. أمن الحدود؟ قادة المجتمع؟ 

ب. هل توجد هیئات تنسیق ذات تفو�ض صر�ح لحل النزاعات أو التعامل 
 مع الجرائم التي تحدث أثناء الهجرة عبر الحدود؟

 
البیانات4 مصادر  هي  ما  إل  .  اإلقلیمیة   بالغالموجودة  التجارة  سیاسات 

 �شأن الثروة الحیوانیة؟ 
أ. هل تعكس البحوث الحالیة التكالیف والفوائد غیر المباشرة لقطاع الثروة 

 الحیوانیة الرعو�ة؟ 
�ما في ذلك   ،ب. ما هي التكالیف االقتصاد�ة للتحر�ات األخرى عبر الحدود

 نزوح السكان والتهر�ب والسرقة؟ 

 :االنتقال إلى 
 
 

النمو االقتصادي الر�في العادل والحد من    غرس  -   التنمیة الر�فیة   -   األولى الوحدة  
 األسباب المزمنة للنزاع.

 
 دمج النزاع المرتبط �الرعي في جهود الحفظ. - البیئة والحفظ  -  الثانیة الوحدة

 
تشجیع المشار�ة العامة في إدارة المراعي    -  وسیادة القانون   حاكمیةال   -الثالثةالوحدة  
 الرعو�ة.

 
حدود لسبل عیش  لل  ةبر اعالفهم الجوانب اإلقلیمیة و   -  التكامل اإلقلیمي  -الرا�عةالوحدة  

 الرعاة وعالقتها �النزاع.
 

تعز�ز دور المرأة في صنع القرار    - النوع االجتماعي وتمكین المرأة  - الخامسةالوحدة 
 وفهم النوع االجتماعي في النزاع المرتبط �الرعي.

 
 تعز�ز التماسك االجتماعي وحل النزاع �طر�قة سلمیة.  -  إدارة النزاع -السادسةالوحدة 

 
اإلرهاب   -السا�عةالوحدة   ومكافحة  القانون  واإلجرام    -  إنفاذ  الرعي  تقاطع  معالجة 

 .حدودد العابر للوالتمر 
 

  منطقة  في  الرقمیة التقنیات انتشار  عمل - الرقمي و  المدني السالم -الثامنة الوحدة
 السوداني  الساحل 

 
 موارد إضافیة 
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 الخامسةالوحدة 
النوع االجتماعي وتمكین 

 المرأة 
 

 

 

الرئیسیین في التأثیر   الشر�اءهن من  و في اإلنتاج الحیواني،    اً أساسی  اً تلعب النساء دور 

في العدید من المجتمعات   على شؤون المجتمع في المجتمعات الرعو�ة. تعتبر النساء

تظهر في الصورة  رائدات في إنتاج و�یع الحلیب أو المنتجات الحیوانیة األخرى.    الرعو�ة

المجموعة   /BSIP:  مصدر الصورةتصب الحلیب.  وهي  ول في السنغال  یبقبیلة  امرأة من  

 المیة للصور عن طر�ق جیتي إمیجز الع
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 المسألة 
الرعو�ة.و�الء  النساء   المجتمعات  في  والتنمیة  والصمود   لعب ت   التغییر 

�ما في ذلك معالجة األلبان    ،رئیسیة في سالسل القیمة الرعو�ة  اً أدوار   النساء
المجترات الصغیرة. مع ذلك المحلیة و�دارة  عبر منطقة الساحل  و   ، والتجارة 

الر�فیة  تمثیل  فإن    ،السوداني للغا�ةالمرأة  الحاكمة   ضئیل  الهیئات  بین 
وتدیر  النزاعات  مع  تتعامل  التي  العرفیة  والمؤسسات  التجار�ة  والرا�طات 

الطبیعیة.   أو  و الموارد  الرعو�ة  المجتمعات  في  النساء  أن  من  الرغم  على 
أقل للعمل �رموز رسمیة فرصهن  كون  ت ما    اً المجتمعات الر�فیة األخرى غالب 

النساء ق أخرى. من المرجح أن تبقى  �طر   اً إال أنهن �مارسن نفوذ  ،للسلطة
المنزلیة واالقتصاد�ة و�ات  الرع الشؤون  المنزل إلدارة  أو مناطق  القرى  في 

له  نأقار�هیرافق  بینما   یتیح  الهجرة. وهذا  في  التجارة    عملال  نالماشیة  في 
الحیوانات جلود  (د�اغة  إلى   ،الزراعة  ،المستقرة  الحیوانیة  المنتجات  ونقل 

المزارعین  والحف  ،األسواق) مع  واالقتصاد�ة  االجتماعیة  الروا�ط  على  اظ 
في و .  اً وتشكیل مواقف الشباب الذین یتخلفون عن الر�ب أ�ض  ،المجاور�ن

حین أن األدوار االقتصاد�ة واالجتماعیة للمرأة الرعو�ة تختلف عبر منطقة  
واللواتي ما زلن  ساسیین  األ  الشر�اءهن من    النساء  إال أن  ،الساحل السوداني

 .ي مبادرات التنمیة وتحو�ل النزاعف �بیر�شكل  تامهمش
 

أصوات النساء تكون  ما    اً غالب   ،على الرغم من ر�ادتها في شؤون المجتمع
ال التقلید�ة أو العامة عندما �عطي المتدخلون األولو�ة لألشكغیر مسموعة  

ومستفیدات  یفات  الراعیات �حلقد �كون من الصعب إشراك النساء  للقیادة، و 
حیث �جب في �ثیر من األحیان التوسط في الوصول    ،مباشرات في البرمجة

(و  التقلید�ة  المؤسسات  خالل  � من  تتسم  تحظى  و ).  عموماً األبو�ة  التي  ال 
 المتمیزة مع العنف �اهتمام �بیر: �ضحا�ا للعنف الجنسي  نتجار�ه

المبني على    االجتماعيوالعنف  ُتر�أثن   النوع  �أشخاص  أو  النزاع  إلعالة   ناء 
. لكن النساء �مهارات وفرص تجار�ة محدودة عندما ُ�قتل الرجال في النزاع  نأسره

دعم المصالحة    ن �مكنه  اتاجتماعی   اتمؤثر   اً أ�ض  نهف  ضحا�ا، أكثر من مجرد  
العنف أحداث ما �كن مقاتالت في  اً على الرغم من أن النساء نادر و . إفسادهاأو 

إال أن أصواتهن �مكن أن تحرض أو تثني عن العنف   ،الرعاة والمزارعینبین  
 اآلخر�ن.  بین

 
أ�ض تساهم  أن  االجتماعي  �النوع  الخاصة  التقلید�ة  للمعاییر  في    اً �مكن 

تشكل المثل العلیا للذ�ورة التوقعات  حیث    الرعاة،التي تشمل    نزاعدینامیكیات ال
الحیوانیة   الثروة  الدفاع عن  الثقافات و والعشیرة والعائلة.  حول �یفیة  في �عض 

الرجولة  مرحلة  �قوم الشباب �غارات على الماشیة �طقوس لالنتقال إلى    ،الرعو�ة
والتي ال تزال    ،والحصول على الماشیة لتغطیة التكالیف المرتفعة لمهر العروس

متكررة من السرقة واالنتقام  حلقات  تؤدي هذه المداهمات إلى  وقد  ممارسة شائعة.  
لعالقتها   اً ین المجتمعات التي تكتسب أهمیة اجتماعیة أو عاطفیة معینة نظر ب 

 �أدوار الجنسین. 
 

  ___________________________ 
 استراتیجیة التدخل 

 المساواة بین الجنسین في إدارة الموارد  - 5.1
 بناء السالم �قیادة النساء  - 5.2
 النوع االجتماعي والعنف المبني على العنف الجنسي معالجة  - 5.3
 والرعي والنزاع  النوع االجتماعيرفع مستوى الوعي حول  - 5.4

 هذه الوحدة تغطي �یفیة:

بتأثیر  .  1 الوعي  النوع    معایرز�ادة 

 في الصراع؛  االجتماعي

النزاعات 2 منع  المرأة في  دور  تعز�ز   .

 وتسو�تها.  المتعلقة �الرعي
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 المساواة بین الجنسین في إدارة الموارد  – 5.1
  ________________ 

 نوع التدخل:
 السیاسة /مبرمج
ومع ذلك   ، في استخدام موارد المراعي�ات متساو  شر�اءالنساء إن  الوصف:

�شكل عام في الدولة أو المؤسسات التي �قودها فإن أصواتهن غیر ممثلة  
تشكل النساء نسبة �بیرة من مزارعي �ما  المجتمع والتي تدیر هذه الموارد.  

و�ائعات  راعیات  �صفتهن  الرعوي  الحیواني  اإلنتاج  في  و�شار�ن  الكفاف 
فمن   ،رارمن عملیات صنع الق  نعندما یتم استبعادهو للمنتجات الحیوانیة.  

جهود المبذولة إلصالح حیازة األراضي أو التوسط في النزاعات للغیر المرجح  
�أكمله.   المجتمع  مصالح  تخدم  أن  الموارد  التدخالت و على  تدرك  عندما 

الرسمیة وغیر اكمیة  الخارجیة العوائق التقلید�ة إلدماج المرأة في �ل من الح
 فتح الفرص للقیادة النسائیة. في اً قیم اً أن تلعب دور ، عندها �مكن الرسمیة

 

 ما هي عوامل نجاح تمكین المرأة في إدارة الموارد؟ 
ال   في سیاسات إدارة الموارد.  حساسیة النوع االجتماعي> تدمج البرامج  
بین   العالقة  االجتماعيتزال  النوع  �اهتمام   معایر  تحظى  الموارد ال  و�دارة 

عالمي في صنع القرار السیاسي أو تصمیم البرامج. في حین أن هناك �عض 
الموارد لمساعدة المتدخلین وصانعي السیاسات على تقییم احتیاجات ومصالح 

 الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة نتجها  أمثل األدوات التي    -�ات  و النساء الرع
الن حیث    – یزال  اعتبار ال  في   اً ثانو�   اً وع االجتماعي في �ثیر من األحیان 

�مكن للتدخالت التي تعمل على هذه  و ة أو التنمیة الر�فیة.  ی كماإصالحات الح
من خالل دعم نوع االجتماعي القضا�ا أن تساعد في تعمیم مراعاة منظور ال

عند العمل مع المجتمعات   رسم الخرائط المتخصصة للمخاطر والفرص للنساء
ال �نبغي  و   لرعو�ة، �ماا الحاكمة لصانعي  نصح  تقد�م  والو�االت  السیاسات 
عند    ةوالثقافنوع االجتماعي  خبراء متخصصین في القانون والأن تستشیر  � 

  جدیدة. إنمائیةتصمیم سیاسات وخطط 

  

 

  

النساء الرعو�ات 
 كو�الء للتغییر

 ومنتجات تجاراً 

�صوغون و�عززون األواصر االقتصاد�ة مع النساء 
المجتمعات األخرى من خالل المتاجرة في المنتجات 

 الحیوانیة.

 معلمات ومؤثرات اجتماعیات

غالبًا ما تكون النساء الرعو�ات قیاد�ات في شؤون 
المعاییر  بوضع حیث �قمن المنزل والحیاة المجتمعیة،

االجتماعیة للشباب في غیاب المؤسسات األخرى 
 (مثل المدراس).

 صانعات قرار

تؤثر النساء في القرار حول �یفیة تر�یة 
الماشیة واستخدام الموارد في المسطحات 

 الخضراء المشتر�ة.

 واصالت اجتماعیة وثقافیة

الوئام  تلعب النساء دوراً رئیسیًا في الحفاظ على
والعالقات مع النساء  المجتمعي من خالل الزواج

 في المجتمعات المستقرة.
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النساء هن من �قطعن مسافات طو�لة لجلب الماء، وهذا الجانب �جب  
مع رجل، فإن الرجل یتحدث  �قیت تتحدث  إذا  ف أن �كون أحد االعتبارات.  

 12فقط عن الماء لماشیته 

 المرأة في إدارة الموارد؟ ما هي عوامل فشل تمكین  
المرأة وحقوقها  ت>   إلى مز�د من االعتراف �مصالح  تدعو  التي  البرامج  بدو 
. سیكون تأمین قبول القادة التقلیدیین إلصالح  هیاكل السلطة التقلید�ةل  ةهددم

اإلصالحات  اعتبرت  أكثر صعو�ة إذا    ،على سبیل المثال  ،قوانین حیازة األراضي
المحلیة.   عرافالمرأة في ملكیة األرض �ما یتعارض مع األلتوسیع حق  مقدمة  
على سبیل    ،2009حقوق المیراث في مالي عام  في  مساواة  الأثارت جهود    حیث
�بیراً   ،المثال أروقة  جدًال  قد    في  اإلسالمیة.  الدینیة  هذه  ال  المؤسسة  تكون 

مجد�ة   المناصر�ن  إال  اإلصالحات  من  بدعم  أطول  زمنیة  فترة  مدى  على 
والتغلب   ،محلیینال النوع االجتماعي  تجاه معاییر  المواقف  تغییر  تتطلب  ألنها 

 على الحواجز الهیكلیة.
 

أو  الوطني  المستوى  النسائیة على  للقیادة  الداعمة  تنعكس اإلعالنات  > ال 
على الرغم من االهتمام الدولي بز�ادة تمثیل المرأة   اإلقلیمي في التنفیذ المحلي.

الترحال الموارد و إدارة  في   تنعكس   ،الرعوي   مناقشات  التغییرات ال  أن هذه  إال 
ما    اً غالب  ،�ما هو مبین في مجموعة األدوات هذهو على المستوى المحلي.    اً دائم

والتجر�ة   الوطنیین  القادة  قرارات  بین  واسعة  فجوة  هناك  للرعاة    الواقعیةتكون 
ال ینبغي الخلط    �ما  .للممارسات العرفیة  اً والمزارعین الر�فیین الذین �عیشون وفق

�ات في المؤتمرات أو الحوارات اإلقلیمیة و التمثیل األكبر لمصالح النساء الرعبین  
 ز�ادة المشار�ة في عملیة صنع القرار والرقا�ة ذات الصلة. و�ین  

 
 
 

 
و  البرامج  تدعم  من �ذلك  >  �ل  في  المرأة  قیادة  العمومیون  الموظفون 

العرفیة.مؤسسات   والمؤسسات  الرعو�ة   األراضيما تخضع    اً غالب   الدولة 
ألنظمة تعدد�ة حیث �مارس �ل من القادة التقلیدیین وهیئات الدولة السلطة.  

أمر �الغ   ،مثل لجان إدارة األراضي  ،ز�ادة تمثیل المرأة في هیئات الدولةإن  
تخصیص موارد الدولة. ومع  حول  التنو�رحما�ة حقوقهن الرسمیة و األهمیة ل

استشارته  ،ذلك ضمان  أثناء   اً جنب   ن فإن  التقلیدیین  القادة  مع  جنب  إلى 
الرسمیة   غیر  موقع    -العملیات  حول  المجتمعیة  المناقشات    مسارات مثل 

قد �كون له تأثیر مباشر أكثر على �یفیة تخصیص الموارد    -  الرعوي   لاالترح
ة الرسمیة ی كماتواجه النساء حواجز فر�دة للدخول في �ل من الحو لمحدودة.  ا

والعرفیة التي �جب تحلیلها قبل تصمیم البرامج أو السیاسات لتعز�ز المساواة 
 واإلدماج.

 
مع  > تخلق برامج بناء القدرات واإلعالم رؤ�ة لنماذج القیادة النسائیة.

فإنهن �عملن  ،تولي المز�د من النساء ألدوار قیاد�ة عامة في إدارة الموارد
وجدت منظمة  ،. في روانداخر�اتكنماذج �حتذى بها تمهد الطر�ق لأل 

النساء الالئي أصبحن وسطاء في نزاع  أن عن أرضیة مشتر�ة البحث 
ات مؤسسل اتنتخا� للترشیح في االقد شجعن أقرانهن على السعي   األراضي

تسلیط الضوء على النساء المشار�ات في  و�عتبرحل النزاعات التقلید�ة. 
من خالل البرامج اإلعالمیة التي تقودها النساء أو منظمات  -الموارد  إدارة

في التحول طو�ل األجل لمعاییر النوع  اً أساسی  اً عنصر  -المجتمع المدني 
 االجتماعي.

 

 

 
 . 2020في �ینیا، أبر�ل  في العمل اإلنمائيمقابلة مع ممارس  12
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 الهجرة في تشاد سارات خلق الفرص لمدخالت النساء في رسم خرائط م

في ف�مكن للمرأة أن تجلب المعرفة التجر�بیة التي تعتبر حاسمة التخاذ القرار.  ،في المجتمع في إدارة الموارد الشر�اء�اإلضافة إلى القیمة المتأصلة إلشراك جمیع 
خر�طة ثالثیة األ�عاد للموارد المحلیة وممرات الهجرة لتوجیه صانعي السیاسات �شأن اإلدارة  وضع  عملیة ل  جمعیة نساء الشعوب األصلیة وشعوب تشادقادت    ،تشاد

�عد أن وضع القادة الذ�ور خر�طة  و هذه الخر�طة الرؤى والبیانات المحلیة التي شار�ها قادة المجتمع.    وضعتتضمنت العملیة التشار�یة التي  و الفعالة لألراضي.  
من قبل    اً وهي التوصیات التي تم التحقق من صحتها الحق  ،�سرعة في تصحیح مواقع نقاط المیاه والموارد األخرى   نبدأفمراجعتها.  تمت دعوة النساء ل  ،أولیة

 الذ�ور. ننظرائه

 

نقطة  المشتر�ة  المیاه  موارد  إلى  الوصول  �عد 

من  وغیرهم  الرعاة  بین  للنزاع  مشتر�ة  محور�ة 

الر�فیة.  سكان   تحد�ات  وقد  المناطق  ذلك  �خلق 

غالب الالئي  النساء  عن    اً أمام  �كّن مسؤوالت  ما 

أو   مزارعهن  أو  ألسرهن  المیاه  على  الحصول 

�مألن   ماشیتهن. صومالیات  نساء  هنا  تظهر 

می في  عبوات  �حمار  مر�وطة  تقلیدي   حوضاه 

األمطارتجمیع  ل �سمى  میاه  قر�ة ال،  في  بر�اد، 

: سكوت بیترسون /  مصدر الصورةمبو.  �ا  -كارو

 یجز.جیتي إم 

المثال 
5-1 
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 بناء السالم �قیادة النساء
 _________________  

 مبرمج نوع التدخل: 
 

ما تنعكس قنوات تأثیر المرأة في شؤون المجتمع في القیادة   اً نادر   الوصف:
الدولة بناء على جهود   ها�مكن   ولكن  ،العرفیة أو مؤسسات  أن تؤثر �شكل 

ُینظر إلى "القادة" على أنهم أولئك الذین    ،بناء السالم. في �ثیر من األحیان
لى من �متلكون سلطة رسمیة ولیس أولئك الذین لدیهم القدرة على التأثیر ع

  اً اللواتي غالب   ،یؤدي هذا الفهم المحدود للقیادة إلى تهمیش النساءوقد    حولهم.
�مارسن هن مع ذلك  إلى األدوار القیاد�ة العامة ولكن   اً محدود  هن ما �كون وصول

النساء اللواتي �فتقرن إلى األدوار أو المناصب   حشدستمر � قد و . اً �بیر  اً تأثیر 
 اً دور   ن�مكن أن یلعب و سالم.  مناصرات للالرسمیة �وسیطات أو مبعوثات أو  

 ن واالستفادة من روا�طه  ،الجسور بین المجتمعات الرعو�ة والزراعیة  مدفي  
األخرى   المجتمعات  في  النساء  مع  واالقتصاد�ة  هن  االجتماعیة  واللواتي 

 ،عن أنشطة بناء السالم الرسمیة أو أنشطة الحكم. ومع ذلك  اً أ�ضغائبات  
 اً فإن بناء شراكات مع النساء داخل المجتمعات الرعو�ة �مكن أن �مثل تحد� 

یهیمن الرجال على معظم طرق إنشاء قنوات االتصال و�قامة حیث  للغر�اء.  
المثال سبیل  (على  الجمعیات   ،الروا�ط  أو  التقلیدیین  القادة  خالل  من 

 التجار�ة). 

 سالم؟ناصرات للتمكین المرأة �مهي عوامل نجاح ما  
تكون العوائق قد   الوصول.  لتیسیر> �ستثمر المتدخلون الوقت في بناء الثقة 

الرع  النساء  تحول دون إشراك  نشاط  ،�بیرة�ات  و التي  أقل  المجال    اً ألنهن  في 
قد یتطلب إشراك المرأة في و .  ّجاب�حفرض أنفسهم  العام و�مكن للقادة الذ�ور  

عالقات   تنمیة  التقلید�ة  العرفیة.  الالمجتمعات  السلطات  مع  حاالت  و ثقة  في 
مثل حمالت التطعیم   ،�مكن التوسط في الوصول من خالل برامج الخدمة  ،أخرى 

المتنقال بناء    ،تأو رعا�ة األمهات  الت   ات عالقلاأو  جار�ة من خالل الجمعیات 
ستكون نقاط الدخول مختلفة في �ل سیاق الحلیب، حیث  مثل مجموعات تسو�ق  

 ولكنها تتطلب في �ثیر من األحیان إقامة عالقات قو�ة مع الوسطاء.
 

النساء المستقرات من المجتمعات  تدعم  >   التماسك االجتماعي بین  البرامج 
تمیل النساء الرعو�ات إلى البقاء في مكانهن خالل حر�ات .  الزراعیة والرعو�ة
الجماعي مع   ،القطیع  واالجتماعیة  االقتصاد�ة  الروا�ط  على  �حافظن  حیث 

الر�فی  بین للكون  � قد  و   ،اتجیرانهن  العالقات  لتحسین  أفضل  وضع  نساء 
عندما تندلع النزاعات بین هذه    المجتمعات المحلیة مقارنة بنظرائهن من الرجال

 .مجتمعات المستقرةال

   

 شد النساء لقیادة الحوار وأنظمة اإلنذار المبكر في الحزام األوسط في نیجیر�اتحت

وهیئة األمم    ،)UNDP(  أطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ،معالجة النزاعات الجار�ة بین المجتمعات الرعو�ة والزراعیة في الحزام األوسط لنیجیر�امن أجل  
  ات لتعز�ز دور النساء في حل النزاع   اً مشتر�  اً برنامج)  OHCHR(ومكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان    ،ومنظمة األغذ�ة والزراعة  ،المتحدة للمرأة 

�ما في ذلك رعاة    ،جمعت النساء من مختلف المجموعات العرقیة في قاعة المدینةونصاراوا اجتماعات نظمت القیادات النسائیة في والیتي تارا�ا المجتمعیة، حیث 
لكن المبادرة ساعدت في الحصول على    ،مختلطة�انت النتائج قصیرة المدى لهذه الحوارات  و لتشمل الرجال.    اً والتي تم توسیعها الحق  ،الفوالني ومزارعي التیف

في المیزانیة ألول مرة لدعم أجندة  خصصت حكومة وال�ة تارا�ا أمواالً   ،على سبیل المثال ، 2020في عام و . نزاعاعتراف رسمي أكبر بدور المرأة في التوسط في ال
 األمم المتحدة للمرأة والسالم واألمن.

 

  

المثال 
 أ-5-2
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الرغم من أن تأثیر  �   القیاد�ة الحالیة للمرأة.> تعتمد البرامج على األدوار  
  اً غالب فإنه  النساء �قائدات في التجارة المحلیة أو التعلیم أو رعا�ة الحیوانات  

 أهمیة،   یس �أقلإال أنه ل  ،المناصب الرسمیة للسلطة  في  اً ما �كون أقل وضوح
تعز�ز  حیث   �یفیة  في  أوًال  تنظر  أن  السالم  بناء  لمبادرات  األدوار ینبغي 

لل من خالل دعم الشبكات الرسمیة یتیسر ذلك  قد  و .  ئدات�قانساء  الحالیة 
مثل التوسط    ،أو بناء قدرة المرأة في األدوار غیر الرسمیة  ،التي تقودها النساء

 في النزاعات بین المجتمعات المستقرة أثناء خروج الرجال من أجل الهجرة.
 

، ولیس  الممكنة والمستترة للعنفعناصر  ال > تم تصمیم البرامج للوصول إلى  
 في تشكیل المواقف تجاه   اً مهم  اً تلعب النساء دور   فقط المقاتلین النشطین.

بعض النساء الرعو�ات ف.  نفي العنف �أنفسه  نحتى لو لم ینخرط  ،العنف
تردید  لدیهن ممارسة تقلید�ة تتمثل في    ،على سبیل المثال  ،في جنوب السودان

ى المشار�ة في الغارات على الماشیة أو الهجمات األغاني لتشجیع الرجال عل
النساءو االنتقامیة.   نظرائهن  تشعر  مثل  العنف   ،الرجال،  لحل  �الضغط 

  نزاع وجدت إحدى الدراسات االستقصائیة حول المواقف تجاه الحیث  �العنف.  
في جنوب السودان أن النساء �ن على األرجح مثل نظرائهن من الرجال في 

ما �كون الوصول    اً نادر و نف ضد قبیلة أخرى له ما یبرره.  االعتقاد �أن الع
والتي تمیل   ، هو محور تر�یز البرامج  ةالمحتملالعناصر المفسدة    ذهإلى ه

�طالت إلى التر�یز على العمل مع النساء فقط �صفتهن ضحا�ا للعنف أو  
 .سالملل
 

 ما هي عوامل فشل تمكین النساء �مناصرات للسالم؟
في السیاقات التي یدافع فیها الرجال    النساء معزوالت.من  بناة السالم  إن  >  

و�عززونها للجنسین  التقلید�ة  األدوار  قدعن  تستهدف  تكون    ،  التي  البرامج 
النساء لقى  قد ال ت و بل وحتى العداء.    ،الشك مثیرة  النساء على وجه التحدید  

أو قد   ،فاعالت  حتى و�ن �ن   من قبل نظرائهن من الرجالاالحترام  الوسطاء  
إال ألیتم   لسبب  نساء   اتذو   ننهعزلهن ال  تشمل  التي  الحاالت  في  صلة 

النساء  و   .أخر�ات تتعرض  ب قد  �ضطلعن  للنبذ  اللواتي  القیاد�ة  األدوار  هذه 
البرامج تكون  �جب أن  �ما  االجتماعي أو العنف من الجماعات المسلحة.  

�مبادئ "حر�صة   المستفیدات إلى "  عدم اإلضرار على االلتزام  وتجنب دفع 
 االضطالع �أدوار تجعلهن مستهدفات.

التقلیدیین.  القادة  البرامج بتهمیش  المرأة إن    > تسمح  محاوالت ز�ادة ظهور 
التقلید�ة   المجتمعات  داخل  تلقى  وقدرتها  و قد  قد  مقاومة  الدعم �ذلك  تحد من 

 ، على سبیل المثال  ،الساحلفي منطقة  ثقیفیة  خالل إحدى المبادرات الت المحلي، ف
مما أجبر المنفذین    ، مجتمعهممن  رفض الرجال الرعاة بثبات أخذ دروس مع نساء  

 على إنشاء فصول مواز�ة. 
الخارجیة سوف    البرامج التي ُینظر إلیها على أنها تستورد القیم والممارساتإن  

بنتائج عكسی  �شكل  ة،  تأتي  ال  اً خاص  اً خطر وذلك  التي  على  إلى  برامج  تهدف 
تمكین المرأة لتولي مسؤولیات جدیدة مثل الوساطة في المنازعات أو إدارة الموارد  

 . التي �ان یتوالها القادة العرفیون تقلید�اً 

 

من خالل الممارسات الطقوسیة في  في النزاع  النساء  تتوسط  
 الكامیرون 
مؤثرة في ضمان العالقات الجیدة بین الرعاة   اً تلعب النساء أدوار   ،في الكامیرون 

جبا�ا.   في  الزراعیة  مبورورو على  و والمجتمعات  نساء  توطید عالقاتهن تعمل 
أصدقائهن    االقتصاد�ة مقا�ضة  من  مع  ماشیتهن  األلبان من  جبا�ا من خالل 

في بناء   اً مهم  اً دور   اً با�ا أ�ضجلعبت نساء  و في السوق.    ا�الخضروات قبل طرحه
من   خلیطوهي ممارسة طقسیة یتم فیها رش  "سور�هنجامو" لـ اتالسالم �ممارس

والمیاه المقدسة على الناس أو القر�ة. ُتستخدم هذه الطقوس    نبات السور�ه  أوراق
 ،أو المصالحة مع األعداء  ،حل النزاعات  -في مجموعة متنوعة من السیاقات  
أو �ارثة   نزاعأو تطهیر قر�ة �عد    ،المحلیةأو إضفاء الشرعیة على السلطات  

نفوذها �بناة    اً إحدى الطرق التي مارست بها المرأة تقلید� هي تمثل  و   –طبیعیة  
 سالم. 

التسعینیات أوائل  المثال  ،في  الممارس  ،على سبیل  الحكومیة  السلطات   ةدعت 
ال إنهاء  في  للمساعدة  الطقوس  بین مجتمعات   نزاعكو�و دیدي ألداء   المستمر 

عملت �و�و دیدي �جزء من   ،�اإلضافة إلى أداء الطقوسالجبا�ا والفوالني. و 
 التي سهلت إنهاء العنف.و لجنة المصالحة بین المجتمعین 

 

 

  

المثال 
 ب-5-2
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 والجنساني العنف الجنسي معالجة  5.3
  ___________________ 

 السیاسة  /مبرمج نوع التدخل:  
الر�ف و   اً : غالب الوصف �كون سكان  الخدمات البدو  ما  �عیدین عن  الرحل 

العنف المبني على النوع العنف الجنسي و القانونیة والطبیة المقدمة لضحا�ا  
والجنساني�عتبر    االجتماعي، حیث الجنسي  بین    اً شائع  اً أمر   العنف  للغا�ة 

بین  العدید من النساء الر�فیات و�مكن استخدامه �سالح في األعمال العدائیة  
المستقرة.   والمجتمعات  الرعاة  بین  أو  الرعاة  غیاب و مجموعات  ظل  في 

المبني على النوع �مكن للعنف الجنسي    ،األنظمة القانونیة لمحاسبة الجناة
فتیلأن    االجتماعي االنتقامی   �شعل  العنف  العدالة  و�عتبر  .  ةدورات  تأمین 

الدول الضعیفة  اً وقانونی   اً اجتماعی   اً والمساءلة تحد�  یتطلب    في  والهشة ألنه 
اعتراف  و   مقبوالً معیارًا  لتكون    العنف الجنسي والجنسانيالمساءلة عن أعمال  

�جر�مة.  المؤسسات  ال بها  متعددة و عامة  الشاملة  االستجا�ة  تتطلب  قد 
راضي في األ  المبني على النوع االجتماعيالعنف  القطاعات للعنف الجنسي و 

متنقل قانونیة  خدمات  أو  محاكم  الواقع الرعو�ة  مع  تتكیف  توعیة  و�رامج  ة 
 الرعوي.

 والجنساني؟ العنف الجنسي برامج هي عوامل نجاح ما 
إن    > تشرك البرامج محاور�ن موثوقین للوصول إلى المجتمعات المتنقلة. 

 اً تحد� كن أن تكون  �م  العنف الجنسي والجنسانيالجهود المبذولة لنشر الوعي � 
غالب  التي  المتنقلة  الرعو�ة  المجتمعات  متناول   اً بین  عن  �عیدة  تكون  ما 

ذلك ومع  االجتماعیة.  أو  الطبیة  أو  القانونیة  من    ، الخدمات  العدید  فإن 
الخدمات (على سبیل   زوديالمجتمعات الرعو�ة تحافظ على اتصال دوري �م

الحیوان ال  ،المثال �مثا�ة   یةصحة  �كونوا  أن  �مكن  الذین  المتنقلة)  والمدارس 
عنف المبني على النوع االجتماعي، العنف الجنسي والقنوات لز�ادة الوعي � 

. حتى عندما تكون خدمات العدالة  ین�الفعل وموثوق  ین معروفنظرًا لكونهم  
العنف الجنسي   لحد منقد تظل برامج تعز�ز المساءلة االجتماعیة ل  ،محدودة

 قو�ة. سانيوالجن 
 

المتنقلة.>   العدالة  الرعو�ة راضي  عادة ما تكون األ  البرامج تدعم أنظمة 
الحكومیة العدالة  أنظمة  تكون   ،غیر مخدومة من قبل  أن  إلى  تمیل  والتي 

الكبرى والعواصم اإلقلیمیة. و�خلق هذا عائق المدن  أمام   اً �بیر   اً مر�ز�ة في 
ما تفشل أنظمة العدالة العرفیة في   اً حیث غالب   ،الضحا�ا في تأمین العدالة

 معالجة هذه الجرائم.

�مكن للمحاكم المتنقلة أو خدمات الوساطة أن توفر �عض  ،�إجراء مؤقتو  
�ما   ،المبني على النوع االجتماعيفي قضا�ا العنف الجنسي  اءلة والحسمالمس

دراسات الحالة في سیرالیون وجمهور�ة الكونغو الد�مقراطیة  هو واضح في 
 وأماكن أخرى. والصومال

 والجنساني؟ العنف الجنسي  برامج هي عوامل فشل ما 
�كون الرعاة موضع شبهة في  ما    اً غالب   > عدم موثوقیة الحسا�ات المستعملة.

والارتكاب   الجنسي  العنف  ذلك  في  (�ما  النوع  العنف  على  المبني  عنف 
�عیداالجتماعي و�تحر�ون  مسلحین  �كونوا  أن  �مكن  ألنهم  مرأى   اً )  عن 

الشك المتبادل وسوء الفهم بین المجتمعات إن  المجتمعات أو السلطات المحلیة.  
من خطر  ما �كون هناك    اً شائعات ودائمأرض خصبة لل  تمثلالرعو�ة والمستقرة  
 � االتهامات  والجنسانيأن  الجنسي  ال  العنف  في  تستخدم  أن  بین   نزاع�مكن 

مع �حذر  �جب التعامل    ،قو�ةالبالغ  اإلفي غیاب أنظمة  و المجتمعات المحلیة.  
 . لحساسیة النزاععن الرعاة �مرتكبین للعنف الجنسي مع مراعاة    السرد�ةالتقار�ر  

 
 
 

 �سالح في العنف بین المجتمعات والجنساني  العنف الجنسي 
  اً نظر و   ،سرد�ةالعنف الجنسي والجنسانی ما تظل البیانات المتعلقة �حوادث    اً غالب 

  أشارت دراسة من نیجیر�ا لغیاب آلیات اإلبالغ وخدمات العدالة للمرأة الر�فیة.  
ومبي تعرضن لالعتداء الجنسي جإلى تقار�ر تفید �أن الفتیات في والیتي أداماوا و 

قد نشأت و  ،و�ةة والرعی مجتمعات الزراعالكجزء من أعمال العنف االنتقامیة بین 
المرة جزئی  الممتلك   اً هذه  تدمیر  التجر�بیة،  و ات.  عن  الناحیة  الدلیل  من  ال یزال 
 . �شكل محددجزء من ظاهرة أوسع  هو    العنف الجنسي والجنسانيالمؤ�د على أن  

 

 

المثال 
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 والرعي والنزاع  النوع االجتماعيرفع مستوى الوعي حول  5.4

  ___________________ 
 نوع التدخل: الدبلوماسیة العامة 

ما �فتقر المسؤولون الحكومیون وممارسو المساعدة إلى األدلة    اً غالب :  الوصف
و�رامجهم   سیاساتهم  لتوجیه  من   �سببالمباشرة  محدودة  مجموعة  وجود 

لمشار�ة وجهات  الرعو�ات  للنساء  المتاحة  الفرص  وقلة  التجر�بیة  األ�حاث 
 نظرهن مع الجماهیر الوطنیة واإلقلیمیة. 

من خالل دعم البحوث   النوع االجتماعيومعایر  تحسین فهم دور المرأة  إن  
نقطة  تعتبر  التي تتم �قیادة محلیة و�دماج المرأة في أنشطة الدبلوماسیة العامة  

 انطالق أساسیة. 

رفع الوعي حول النوع االجتماعي  هي عوامل نجاح ما 
 والرعي والنزاع؟

على   المرأة.الدبلوماسیون والموظفون العمومیون االنتباه إلى دور  یلفت  >  
األساسي النوع   ،المستوى  إدراج  ضمان  الخارجیین  المتدخلین  على  �جب 

المتعلقة  النزاعات  لمعالجة  األعمال  جدول  على  المرأة  وتمكین  االجتماعي 
النساء أو قادة   �الرعي. وقد �شمل ذلك االجتماع مباشرة مع الوسطاء من 

النسائیة التجار�ة  ا  ،المجموعات  بین  التكافؤ  المؤتمرات  وتعز�ز  لجنسین في 
النساء بناء السالم من  أو تسلیط الضوء على جهود    ،الرعوي   لا حول الترح

 في البیانات العامة. 
العامة إما   اً غالب  الدبلوماسیة  النسائیة من مبادرات  القیادات  یتم استبعاد  ما 

  ة فرصلم تتح لهن العامة معترف بها �سلطات أو    اً ألنهن ال �شغلن أدوار 
 شكیل شبكات اجتماعیة مع المسؤولین الحكومیین. لت  اً سا�ق

األ�حاث على تجارب النساء لیس فقط �ناجیات  الضوء من قبل  > تسلط  
توثیق �یفیة تأثر النساء �النزاع  الضروري  من    ولكن �مؤثرات في المجتمع.

لضمان االستفادة من خبراتهن في �ذلك  شهادة و على سبیل الالمرتبط �الرعي  
حاسمة في تشكیل العالقات بین    اً تلعب النساء أدوار و بلیة.  التدخالت المستق

 ، سواء من خالل االحتفاالت الثقافیة المشتر�ة  ،الجماعات الرعو�ة وجیرانهم
هذه فرص مهمة لالتصال  و والعالقات التجار�ة الیومیة.    ،والزواج بین األعراق

ال تتآكل خالل فترات  تعمیق  .  نزاع�مكن أن تضیع أو  ینبغي  البحث  وعلیه 
أ �شكل  حولالمستقبلي  ومحرك    كبر  مجتمعي  استقرار  �عامل  المرأة  دور 
 للتعافي الجماعي.

 

  

 النساء الرعوّ�ات �صدرن دعوة للعمل 
دولة (�ما في   32اجتمعت مجموعة من النساء الرعو�ات من    ،2010في عام  

�الهند   میرا  في  والنیجر)  ومالي  والكامیرون  فاسو  بور�ینا  االعتراف    لدعمذلك 
ولقد �أصوات النساء في تطو�ر سیاسات الرعي و�صدار دعوة عالمیة للعمل.  

عتراف  �ما في ذلك اال   ،نقطة  23الحكومات إلى قبول    الختاميإعالن میرا  دعا  
 ،وضمان المساواة في الحقوق للمرأة الرعو�ة ،بدور الرعاة في الحفاظ على البیئة

الرعو�ة الحیاة  أنماط  لمساعدة  سیاسات محددة  متساٍو   ،ووضع  تمثیل  و�عطاء 
�اعتباره أول بیان من هذا   اً جدید  اً اإلعالن مفهوموقد شكل  �ات.  و للنساء الرع

الرعو�اتی القبیل   النساء  �شكل خاص على دور  لم   ،ر�ز  أنه  الرغم من  على 
الساحل  یتضح �عد ما إذا �ان قد حفز �شكل فعال تغییر السیاسات في منطقة  

 .يالسودان 

 
في جمیع أشكال البحوث    منظور النوع االجتماعي> �قوم المحللون بتعمیم  

التي    نزاعدى تأثیر النوع االجتماعي في جمیع دینامیكیات الیتردد ص  الرعو�ة.
ما یتم تجزئته    اً ألن النوع االجتماعي غالبذلك  أبرزتها مجموعة األدوات هذه.  

�مكن إهماله في البحث حول اتجاهات التنمیة األوسع   متخصص،خبرة  كمجال  
النزاع.   الحیث  في حاالت  االجتماعي  تعتبر عدسة  األ  اً أمر نوع  في  �الغ  همیة 

نهب الماشیة ب   مروراً الحیوانیة  الثروة  من سالسل قیمة    ،جمیع مجاالت الدراسة
 حیازة األراضي.وانتهاء � 
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 لنظر  تستدعي اأسئلة 
  ______________________________ 

 لسیاقكم وفقًا الخامسة عند تكییف الوحدة 
 . �یف تمارس المرأة التأثیر؟ 1

أ. هل توجد جمعیات تجار�ة تقودها نساء أو مجموعات مجتمع مدني تضم 
 أو مزارعات؟ ما هي الشبكات النسائیة غیر الرسمیة المشار�ة؟ نساء رعو�ات  

ب. ما هو الدور الذي تلعبه المرأة في التأثیر على صنع القرار في المجتمع؟ 
 ة الموارد؟ ما هي األدوار التقلید�ة للمرأة في بناء السالم أو إدار 

بین   االقتصاد�ة  أو  االجتماعیة  الروا�ط  بناء  في  المرأة  تشارك  �یف  ج. 
 ضیفة؟ ست المجتمعات الرعو�ة والم

 
 ؟ الرعو�اتالنساء إشراك . ما هي العوائق التي تحول دون 2

 �ات موافقة السلطات العرفیة؟ و أ. هل یتطلب التواصل مع النساء الرع
،  ت على السفر للمشار�ة في األنشطةالنائیة قادراب. هل النساء في المناطق  

  سكنهم  طقاأم أنهن قادرات فقط على المشار�ة في التدخالت المتوفرة في من 
 ؟إقامتهن

 ج. ما هي مخاطر نبذ المستفیدات أو تهدیدهن �العنف؟
 
 . �یف تتصرف النساء �صانعات سالم أو مفسدات؟ 3

الرجال  مواقف  ن  عنف مختلفة  استخدام الع  أ. هل لدى النساء مواقف تجاه
 ؟نفي مجتمعه

 
 . �یف تؤثر معاییر النوع االجتماعي على المشار�ة في النزاع؟ 4

على المشار�ة في أعمال   األعراف االجتماعیة حول الذ�ورةتؤثر  أ. �یف  
 نهب الماشیة؟  ، مثلالعنف

معاییر توجد  هل  االجتماعي  ا�جابیة  ب.  النوع  على  إبرازها   مبنیة  �مكن 
 كبدائل؟

 
 . ما هي العوائق التي تحول دون إشراك المرأة في إدارة الموارد؟ 5

أ. هل هناك قوانین عرفیة أو ضغوط اجتماعیة تمنع النساء من االنتخاب أو 
 التعیین للتحكم في استخدام الموارد؟

الثروة الحیوانیة أو خطط التنمیة خطط النساء في تصمیم استشیرت ب. هل  
 لزراعیة؟ ا
 
 . �یف تأثرت المرأة �النزاع المرتبط �الرعي؟ 6

 ؟ اً أو قانونی  اً ا المرأة الرعو�ة ضعیفة اقتصاد� التي تكون فیه االشكالأ. ما هي 
لدیه أسره  نب. هل  الالزمة إلعالة  في   نالمهارات  الذ�ور  أقار�هم  إذا ضاع 
 أعمال العنف؟ 

في   ف الجنسي والجنسانيالعن ج. هل �انت هناك تقار�ر موثوقة عن استخدام  
 ؟مجتمعيالعنف ال

 :االنتقال إلى
 

النمو االقتصادي الر�في العادل والحد من    غرس  -   التنمیة الر�فیة   -   األولى الوحدة  
 األسباب المزمنة للنزاع.

 
 دمج النزاع المرتبط �الرعي في جهود الحفظ. - البیئة والحفظ  -  الثانیة الوحدة

 
تشجیع المشار�ة العامة في إدارة المراعي    -  وسیادة القانون   حاكمیةال   -الثالثةالوحدة  
 الرعو�ة.

 
حدود لسبل عیش  لل  ةبر اعالفهم الجوانب اإلقلیمیة و   -  التكامل اإلقلیمي  -الرا�عةالوحدة  

 الرعاة وعالقتها �النزاع.
 

تعز�ز دور المرأة في صنع القرار    - النوع االجتماعي وتمكین المرأة  - الخامسةالوحدة 
 وفهم النوع االجتماعي في النزاع المرتبط �الرعي.

 
 تعز�ز التماسك االجتماعي وحل النزاع �طر�قة سلمیة.  -  إدارة النزاع -السادسةالوحدة 

 
اإلرهاب   -السا�عةالوحدة   ومكافحة  القانون  واإلجرام    -  إنفاذ  الرعي  تقاطع  معالجة 

 .حدودد العابر للوالتمر 
 

  منطقة  في  الرقمیة التقنیات انتشار  عمل - الرقمي و  المدني السالم -الثامنة الوحدة
 السوداني  الساحل 

 
 موارد إضافیة 
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 السادسةالوحدة 
 إدارة النزاع

 

 

  

 مشتر�ة: البحث عن أرضیة مصدر الصورةیتصافحان.  انمزارع وراعي نیجیر�
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 المسألة 
مع  و   قرون، منطقة الساحل السوداني منذ    النزاعات بین المزارعین والرعاة فيتواصلت  

الوقت المجتمعات    ،مرور  آثارها    تسو�ةلأسالیب  طورت  من  والتخفیف  النزاعات  هذه 
تراوحت بین  حیث    ،�انت آلیات التسو�ة هذه في العادة غیر رسمیةو المزعزعة لالستقرار.  

المحاصیل تلف  أو  الماشیة  تعو�ضات  لتقییم  العرفیة  قبل    ،المحاكم  من  الوساطة  إلى 
  ، األخیرةالشخصیات التقلید�ة ذات السمعة الطیبة أو مجالس �بار السن. في السنوات  
والقوة   ،كافحت هذه األدوات غیر الرسمیة للتعامل مع االنتشار السر�ع لألسلحة الصغیرة

المسلحة   للجماعات  الحكومیة  المتزایدة  اإلرهابیةغیر  االستقرار   ،والشبكات  وتدهور 
 االجتماعي والسیاسي. 
من استقطابهم المؤسسات المحلیة أن تأثیرهم یتضاءل أو یتم �ذلك یرى القادة العرفیون و 

المجتمعات البدو و جماعات  تدهورت العالقات بین  ولقد  قبل الدولة أو الجماعات المتمردة.  
أثناء سفرهم إلى مناطق فلفترة طو�لة في مجتمعات متنوعة.    اً المستقرة الذین عاشوا مع 

یتم التعامل مع مجموعات الرعاة على أنهم "غر�اء" أو "غزاة أجانب" و�خضعون   ،أخرى 
أثارت الخالفات حول الماشیة أعمال عنف مروعة. في مالي ووسط  وقد  تبعاد والر�بة.  لالس

في التوترات المستمرة بین رعاة الفوالني   اً رئیسی   اً الرعاة عنصر -ون �عتبر المزارع  ،نیجیر�ا 
رعاة من  تبادل ال  ، في وال�ة بالتو بنیجیر�ا  2018في عام  فوالمجموعات العرقیة األخرى.  

  ة سرقحوادث  على �عضهم البعض في سلسلة من  الئمة  الإلقاء  ي والبیروم  الفوالن قبیلة  
مذ�حة استمرت یومین ضد والتي تصاعدت في النها�ة إلى    ،الماشیة التي لم یتم حلها

الهجمات  وأثارت تلك  شخص.    200أكثر من  أزهقت فیها أرواح  في �ار�ین الدي    المدنیین
بیروم مسافر�ن من الفوالني على طر�ق سر�ع.  من الاالنتقام حیث هاجم شباب  مشاعر  
مماثلةووقعت   مالي  مذ�حة  في  أوغوساغو  بلدة  أفراد    ،في  قتل  عرقیة  عندما  جماعة 
  ، مجتمع الرعاةغرماؤهم من  �بیر  إلى حد  في بلدة �سكنها    اً شخص  160  هلياأل  للقصاص

 مما أثار المز�د من األعمال االنتقامیة.

في السنوات األخیرة مع ظهور التطرف قصاء  هذا اإلوتزایدت حدة   
 ، في جمهور�ة أفر�قیا الوسطىفالعنیف والمیلیشیات العرقیة القومیة.  

المثال سبیل  �أهداف   ،على  النفس  عن  الدفاع  میلیشیات  تشكلت 
معلنة تتمثل في الدفاع ضد قطاع الطرق المسلحین الذین �ان من  

قوات أمن   قامتحتى عندما  و   ،مبورورو قبائل  من  بینهم رعاة عرب و 
التي ادعت  غیر الحكومیة  مع الجماعات المسلحة    �االشتباك  الدولة

الخوف والشك في أعقاب  تنامي مشاعر  مع  و أنها تدافع عن الرعاة.  
المتمرد في عام   بدأت میلیشیات    ،2013انتفاضة تحالف سیلیكا 

�ما في ذلك    ،"مكافحة �االكا" في مهاجمة جمیع المجتمعات المسلمة
الذین   مبورورو  هذه  حیث    �االرتباط،ن  یمذنباعتبروا  رعاة  أدت 

من قبل مجتمعات مبورورو لالنتقام  حشد  الهجمات إلى تصاعد في ال 
أنفسهم عن  تكرار  ،والدفاع  إلى  الجدیدة  العملیات    �اإلضافة 

من    االتحاد�قیادة مبورورو مثل  غیر الحكومیة  المسلحة  للجماعات  
 آر.-3حر�ة و  السالم في إفر�قیا الوسطىأجل  

  ___________________________ 
 استراتیجیة التدخل 

 ة النزاع البدیل ولحل - 6.1
 الشعوب التدخالت بین  - 6.2
 أنشطة التراث الثقافي  - 6.3
 االجتماعیةتجسیر المسافة  - 6.4
 شاملة في الرسائل العامة اللغة ال - 6.5

 

 هذه الوحدة تغطي �یفیة:

تعز�ز اآللیات الحالیة للحد من تصعید النزاعات .  1

 المنطو�ة على الرعي عبر الحدود.

أن  .  2 �مكن  الذي  معالجة االستقطاب االجتماعي 

�شعل العنف بین الجماعات الرعو�ة، أو بین الرعاة  

 .المستضیفةوالمجتمعات 

النزاع �طر�قة سلمیة. في مساعدة المجتمعات على التعامل مع    اً أساسی  اً خلق مساحات للحوار عنصر   �عتبر

 : البحث عن أرضیة مشتر�ة مصدر الصورةفي مجموعة مناقشة.  ون یلتق ون یر�شباب نیج�ظهر هنا 
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 حلقة العنف المجتمعي
نشب نزاع حول األضرار التي 

لحقت �المحاصیل أو الثروة 

 الحیوانیة
لم �حل النزاع على نحو 

 مرض

تنخرط األطراف 

المتضررة في أعمال 

 عنف انتقامیة

تتسلح المجتمعات 

 على �ال الجانبین

تصبح المجموعات المتصارعة (مثل مجتمعات 
الرعاة والمجتمعات الزراعیة) أكثر بعداً 

 وتخشى بعضھا البعض
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 ةالنزاع البدیل  ولحل 6.1
  ___________________ 

 مبرمج نوع التدخل:  
: تفضل العدید من المجتمعات الرعو�ة والزراعیة حل النزاعات من الوصف

  اً ال سیما أنهم غالب   ،�الوساطة  ین لكبار السن أو الزعماء الموثوقخالل السماح  
ما �كونون غیر قادر�ن على االعتماد على مؤسسات العدالة الحكومیة الغائبة 

�انت ممارسات الوساطة التقلید�ة أداة مهمة لحل الشكاوى و أو غیر المألوفة.  
ل أن تتصاعد إلى المتعلقة بتلف المحاصیل أو سرقة الماشیة أو االعتداء قب 

فإن العدید من ممارسات حل النزاعات التقلید�ة في   ، أسوأ. ومع ذلكوضع  
قد تآكلت �سبب سنوات عدم االستقرار واالستقطاب    يالسودان منطقة الساحل  

بدون قنوات موثوقة ألطراف النزاع  فالسیاسي واالجتماعي والعنف المسلح.  
یتجه الرعاة والمزارعون �شكل متزاید إلى المیلیشیات أو   ،لالتفاق على حل

قدرة قطاع العدالة الرسمي في هذه   رفعو�ن  عنف الغوغاء لتحقیق العدالة.  
ولكن    ،)الوصول إلى العدالة  -   3.3خطوة حاسمة (انظر  تعتبر  المناطق  

ممارسات  ). �ما أن  ADR(  دعم خیارات حل النزاع البدیلة   اً من المهم أ�ض
نزاعات التي تعتمد على قادة المجتمع الموثوق بهم مألوفة للعدید من حل ال

مجتمعات الرعاة والمزارعین وهي ضرور�ة إل�جاد حلول مرنة ألنواع المشاكل 
زراعة األرض في منتصف  ب عندما تبدأ مجموعة من المزارعین  ف.  تواجههمالتي  

سوى هناك    �كون فقد ال    ،في األراضي العامةللترحال الرعوي  راسخ  مسار  
للرعاة المتاحة  القانونیة  الحلول  من  على   ،القلیل  قادر�ن  �كونون  قد  لكنهم 

قد تشمل  و   �مكنهم التدخل،  اتالتفاوض على حل إذا �ان هناك وسطاء ثق
توفیر تدر�ب تقني للقادة المحلیین أو   ،التدخالت الخارجیة على سبیل المثال

 المساعدة في تشكیل لجنة سالم محلیة.

 هي عوامل نجاح حلول النزاع البدیلة؟ما 13 
ظم الجماعات لدى مع  .> البرامج مبنیة على الممارسات والقیادة العرفیة القائمة

الرعو�ة ممارسات راسخة للتعامل مع النزاعات منخفضة المستوى فیما بینها ومع  
وضع خطط تعو�ض   ،على سبیل المثال  ،قد �شمل ذلك و المجموعات األخرى.  

المحاصیل   تلف  أو  الماشیة  العرفیة.  و لسرقة  المحاكم  تدیرها  ینبغي  حیث  التي 
بدًال من    ، أن تتطلع إلى استكمال هذه األنظمة والبناء علیها  ، برامج حیثما أمكنلل

  جمیعنظام واحد �صلح ل  اً ال یوجد دائم  ،إنشاء آلیات جدیدة منافسة. ومع ذلك
حل النزاعات من خالل الوساطة    ،على سبیل المثال  ،ةقد �فضل الرعاف.  الشر�اء

بین الزعماء التقلیدیین الذین سیعترفون �مطالبهم الحالیة �الحصول على المیاه 
الرعي موارد  أو  إلى    ،العامة  اللجوء  في  المستقرة  المجتمعات  ترغب  قد  بینما 

 �ن.الشرطة التي من المرجح أن تكون قراراتها في صالح المواطنین المستقر 
والحفظ  ببناء  المتدخلون  �قوم  >   التنمیة  في  الفاعلة  الجهات  مع  شراكات 

إلى الوسطاء المحلیین أو المحاكم حال  ما تكون النزاعات التي تُ   اً غالب   واألمن.
المشاع استخدام األراضي  أكثر جوهر�ة حول  توترات  في  أو   ،العرفیة متجذرة 

 ،على سبیل المثالفأو النهب من قبل الجماعات المسلحة.    ،التنقل عبر الحدود
عام   تحلیل  األغذ�ة   2020سلط  منظمة  أجرته  الذي  غورما  لیبتاكو  لمنطقة 

والزراعة الضوء على مبیعات األراضي والمضار�ة على العقارات �سبب رئیسي 
  �مكن للوسطاء  �ما  .14النهیار آلیات حل النزاعات التقلید�ة في تلك المنطقة 

في �ثیر من األحیان القدرة �متلكون  لكنهم ال    ،األمدالمحلیین تقد�م حلول قصیرة  
تصمیم البرامج التي  إن  وتد�مه.    نزاععلى معالجة القضا�ا النظامیة التي تسبب ال
وتنفذ �التعاون الوثیق �جب أن تصمم  تهدف إلى إحداث تأثیر تحولي على النزاع  

تقد�م    تیسیرأو    ،ن إصالح حیازة األراضيمع المتدخلین اآلخر�ن الذین یدعمو 
أو التأثیر على االستثمار التجاري في قطاع الثروة    ،الخدمات للمجتمعات الرعو�ة

 الحیوانیة.

لذا، فإن اآللیات التقلید�ة التي استخدموها لتسو�ة القضا�ا لم تعد  
تذهب �قرة أو شاة إلى مزرعة وتدمر شیئًا �ل مرة  في  ف   ...ناجحة

 .13لقتل الحیوان  أداة حادةستستخدم العائلة ، ما

 

  

 
 .2020مقابلة مع أحد ممارسي المجتمع المدني في جمهور�ة الكونغو الد�مقراطیة، مارس  13

 ) 2020منظمة األغذ�ة والزراعة (روما: ، تحلیالت للصراع أجر�ت في بور�ینا فاسو ومالي والنیجرغورما: نتائج ثالثة -منظمة األغذ�ة والزراعة لألمم المتحدة. تحلیل النزاعات المتعلقة �الموارد الطبیعیة في منطقة لیبتاكو 14
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 ؟ ةالنزاع البدیل ولحلهي عوامل فشل ما 
الفئات السكانیة المهمشة  النساء أو الشباب أو  البرامج إقصاء  > تعزز 

حل  إن  .  األخرى  مؤسسات  أو  ممارسات  تنشیط  على  تر�ز  التي  للبرامج 
أهملتها  خطر ز�ادة استبعاد تلك المجموعات التي  قد تنمي  النزاعات العرفیة  

تقلید�  قیادات قد�مة  .  اً تلك المؤسسات  أو ممارسات طو�لة األمد ال فوجود 
من العثور الشباب الیائس  قد یتم عزل  و ممثلین جدیر�ن �الثقة.  �جعل منهم  

التي   ةالنزاع البدیل  ولألنماط الحیاة التقلید�ة �سبب تدخالت حل  بدائل  لىع
تحقیق   حذرة في�جب أن تكون التدخالت  لذا  تعزز هیاكل السلطة الحالیة.  

التوازن بین الحاجة إلى البناء على ممارسات تسو�ة المنازعات الحالیة مع 
 جمیع األطراف.مقبول لدى  الحاجة إلى وجود نظام 

البدیل>    النزاع  حل  آلیات  على  المستقرون  الزعماء  الةیهیمن  من  ضرورة  . 
أن  �النسبة   الللمتدخلین  المست یراعوا  للمجتمعات  المتاحة  المتأصلة  قرة. مزا�ا 

الفعلي للمشار�ة في لجنة   همتواجدنظرًا ل  أ�سروقت  بلزعماء المستقر�ن  حظى اسی 
الرحل.   بنظرائهم  مقارنة  المنازعات  لتسو�ة  أخرى  آلیة  أي  أو  �جد  فالسالم  قد 

الرعاة الذین �سافرون من بلدان أخرى أو �عیشون في مجتمعات منفصلة عن 
هذه النزاعات  حل  آلیات  أن  المستقر�ن  وعاداتهم    السكان  أعرافهم  تعكس  ال 

اآللیة  و المقبولة.   أن  المجموعات  إحدى  اعتقدت  �سعون فسوف    ،منحازة�ذا 
 .نزاعلل اً إضافی  اً مما �خلق سبب  ،حل من خالل منتدى منافسالببساطة إلى 

   

 مر�ي المواشي تحل النزاعات بین المزارعین و  -روز�زي  -لجان الوساطة في سهل
التوترات السیاسیة وانتشار الجماعات المسلحة في العقود األخیرة  إال أن    ،على الرغم من تعا�ش الرعاة والمزارعین في شرق جمهور�ة الكونغو الد�مقراطیة ألجیال

أدت االشتباكات بین الجماعات المسلحة والقوات العسكر�ة إلى نزوح العدید من  و زاعات.  هذه المجتمعات تحل بها الن �انت  إلى تآكل اآللیات التقلید�ة التي  أدت  
إلى    شرود الحیوانات حتماً مما أدى إلى    اتفاقیات مع المجتمعات الزراعیةفیها  الذین ُأجبروا على اصطحاب حیواناتهم إلى مناطق جدیدة حیث لم یبرموا    ،الرعاة

على الرغم من القوانین التي تنص على فمن اإلرهاق.   -نفسهم ألالذین ال �متلكون في �ثیر من األحیان الماشیة  -یر من الرعاة �ث �عاني �ما األراضي الزراعیة. 
 یدیر مائة أو أكثر. م�عضهإال أن  ،وجوب وجود راع واحد لكل ثماني �قرات

 
حما�ة لألسلحة من أجل  الرعاة  حمل  الماشیة أو  �قتل  ن  ی المزارعمن قیام    – من العنف االنتقامي  حلقات  أثارت هذه النزاعات    ،في غیاب خیارات الوساطة الفعالة

 18سلسلة من لجان السالم المحلیة في ) ZOA(منظمة و ) IRCمع لجنة اإلنقاذ الدولیة (  - عن أرضیة مشتر�ة أنشأت منظمة البحث  ،ردًا على ذلك و قطعانهم. 
الوساطة المعاصرة واستخدموا خبراتهم لتسو�ة ما یز�د عن مائة نزاع في تدر�بات حول أسالیب قادة اللجان وتلقى �التنسیق مع القادة المحلیین ورؤساء القرى. قر�ة 

علیا التي یتعذر الوصول إلیها في غضون عام واحد. وقد سمح ذلك للمجتمعات المحلیة �الحصول على بدیل قابل للتطبیق إما للعنف أو االعتماد على السلطات ال
 كثیر من األحیان. 

 

  

المثال 
6-1 
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 التدخالت بین الشعوب   6.2
  ___________________ 

 مبرمج نوع التدخل:  
غالب الوصف الرعاة    اً :  مجتمعات  بین  النزاعات  تتشا�ك  ما 

والتوترات  المجموعة  هو�ة  مع  �عمق  الزراعیة  والمجتمعات 
العرقیة بین مختلف المجموعات الرعو�ة أو بین مجموعات 

و  ترتكز المستقرة.  المجتمعات  الرعاة  من    حیث  العدید 
الراسخة   نظر�ة  لالممارسات  إلى  المجموعات  بین  الثقة  بناء 

وهي الفرضیة القائلة �أن االتصال المنتظم بین    -االتصال  
فإن    ،مجموعتین �مكن أن یز�د من التسامح والقبول. ومع ذلك

تعتمد   التي  البرامج  من خالل  المجموعات  بین  القبول  بناء 
بین   المنتظم  االتصال  تحد�   الشعوبعلى  �مثل  أن   اً �مكن 

عل  اً نظر  تنطوي  للرعاة  البدو�ة  العیش  سبل  تباعد  ى  ألن 
وسیاسي ذلك ع  اجتماعي  ومع  المحلیین.  السكان    فإن،  ن 

حیث  –عن المجتمعات المستقرة  اً تمامغیر معزولون الرعاة 
�عیش الكثیر منهم في مستوطناتهم الخاصة عندما ال �كونون  

أو �حافظون على اتصال منتظم مع    ،مع الماشیةمهاجر�ن  
أو عندما   األشخاص الذین �قابلونهم على طول طرق هجرتهم

لدفع قد �كون هناك عدد من الفرص  و �سافرون إلى األسواق.  
المستقر�ن من خالل المصالح لالالرعاة   تصال مع نظرائهم 

 الثقافیة. فعالیات  المشتر�ة مثل األسواق أو ال
 

المشتر�ةو   المصالح  هذه  من  االستفادة  خالل  ال  ،من  بین  للتدخالت  تنتزع أن  شعوب  �مكن 
 .نازعةبین المجتمعات الرعو�ة والمستقرة أو بین مجموعات الرعاة المت المخاوف والشكوك 

 

 
 
 
 

  المسرح المتجول/ المتنقل �قوم رعاة الفوالني والمزارعون بتفكیك االنقسامات �استخدام المسرح
البحث عن أرضیة مشتر�ة  استضافت منظمة ،2016األوسط بنیجیر�ا في عام استجا�ًة لتزاید األعمال العدائیة بین رعاة الفوالني والمزارعین المستقر�ن في الحزام 

و�ان  نادرًا ما �شاهدها الغر�اء.  والتي  الفوالني  لقبیلة  رعو�ة  ال حیاة  القدم العرض أنماط  "أنا أتبع العشب األخضر".    �عنوانالراقصة    المسرحیة سلسلة من العروض  
في وقت الحق �جزء من مشروع السینما المتنقلة.    لمی الف-نسخةتم عرض  و مجتمعیة و�یف تم التغلب علیها.  الات  نزاعمشهد �سلط الضوء على الجزء من هذا ال

 سمحت هذه العروض للمواطنین من خلفیات عرقیة متنوعة مشار�ة ردود أفعالهم ومخاوفهم �شأن حالة األعمال العدائیة بین الطوائف.لقد و 
 

  

تخلق  لل�مكن   التي  المظالم  مع  التعامل  على  المجتمعات  لمساعدة  قو�ة  أداة  �كون  أن  التشار�ي  مسرح 

في   اً سلمیالرعاة و�یف تمكنوا من حله بین المزارعین و  اً هنا أفراد المجتمع �مثلون صدام االنقسامات. �ظهر

 : البحث عن أرضیة مشتر�ةمصدر الصورة، نیجیر�ا. جوس

المثال 
6-2 
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 التدخالت بین الشعوب؟ ما هي عوامل نجاح 
> تعزز البرامج الشعور المشترك �أن جمیع المجموعات جزء من مجتمع 

الرعاة من سكان المجتمعات التي �مرون بها أثناء قد ال �كون    تعددي مشترك.
�مقدمي خدمات أو  المشهد  في    ا�مكن التنبؤ بهجهات فاعلة  إال أنهم    ،الهجرة

من عدة أطراف ولیس فقط  ما ُینظر إلیهم    اً غالب   ،شر�اء تجار�ین. ومع ذلك 
العدید من الرعاة میل  � حیث  على أنهم "غر�اء".  من قبل المجتمعات المستقرة  

ألن استقاللهم وُ�عدهم   ،خارج أي هو�ة وطنیةعلى أنهم  أنفسهم  إلى تعر�ف  
وثقافتهم.   حیاتهم  أسلوب  من  یتجزأ  ال  جزء  المستقرة  الحیاة  أنعن   ورغم 

إال   ،هو أمر هام للغا�ة  ة اختیار هذه المجتمعات لرؤ�ة نفسهااالعتراف �كیفی 
األفراد  أنه   بین  التدخالت  تأطیر  ینبغي  نطاق ر�ط  ال  السكان وحصرها في 

فرصة لتقدیر   تمثلفإن هذه التدخالت    ،"الغر�اء". و�دًال من ذلك  ـالمستقر�ن بـ
ال  المختلفةأن جمیع الشعوب   التي تعیش في  الوالمتنوعة    خضراء مسطحات 

هي جزء من مجتمع مشترك �مارس فیه الناس ممارسات ثقافیة وأنماط حیاة 
�ساعدعلى  و مختلفة.   أن  البرنامج  الفئات   في  اً أ�ض  وامنفذي  تمثیل  ضمان 
�ما في ذلك استهداف التنوع في   ،طوال دورة البرنامج   ،مثل الرعاة  ،المهمشة

توظیف   خالل  من  المحلیین  ودینیة  أفراد  الموظفین  عرقیة  مجموعات  من 
 ة متنوعة.ی ومعیش

 
> تعزز البرامج الخدمات التي تعود �النفع المتبادل على السكان المستقر�ن  

األساسیة  ی المتدخلعلى    والبدو. الخدمات  وتأكید  تحدید  المطلو�ة  األخرى  ن 
والخدمات   ،واألحداث الثقافیة  ،األسواق المحلیة  -معات المنقسمة  عبر المجت 

تلك    -�ة  البیطر  المساحات    اً غالب و   المساحات،واالستفادة من  تكون هذه  ما 
البرامج �شكل عام وقد تتطلب    ومنفذتواجد  �عیدة عن المراكز السكانیة حیث ی 

 إضافیة للسفر واألمن للوصول إلى المناطق النائیة. تجهیزات

 
یتم تحدید فرص ر�ط السكان   > المتدخلون یتبنون وجهة نظر طو�لة المدى.

الذین یتنقلون �شكل �بیر مع المجموعات المستقرة من خالل التقلبات الموسمیة 
  ، �النظر إلى عدم القدرة على التنبؤو قعها.  ااألسواق ومو   ومواقیتوأنماط العنف  

تعدد البلدان من أجل  تحتاج التدخالت إلى أفق زمني أطول ووجود موف  س
بین   الناجحة  والمشار�ة  أن  .  الشعوبالتخطیط  الرشیقة �ما  التمو�ل  أدوات 

 عناصر أساسیة. اً أ�ضتعتبر ودورات التخطیط المرنة 

سیستغرق بناء الثقة مع مزارع نموذجي وقتًا أقل مما   
الرعاة لیسوا في مكان  ستغرقه مع أحد الرعاة ... ألن�
تنجح في االجتماع �ه الیوم، ولكنك لن احد. لذلك قد  و 

تتمكن من االجتماع �ه مرة أخرى قبل انقضاء ما ال �قل 
 عن ستة أشهر. 

 
 ما هي عوامل فشل التدخالت بین الشعوب؟ 

إن التوترات    دون حل.وتتر�ها  البرامج القضا�ا السیاسیة المنهجیة  تهمل  >  
بین المجتمعات الرعو�ة والمستقرة لیست مجرد نتیجة لتقالید ومسافة اجتماعیة 

�جهود ن لم تستكمل  سر�عة الزوال إ شعوبقد تكون التفاعالت بین ال فمختلفة. 
لمعالجة التفاوتات المنهجیة في الوصول إلى الموارد التي تخلق االستقطاب في  

 المقام األول. 

 

  

صبي �شارك في مناقشة أثناء عرض فیلم "أنا أتبع العشب األخضر" في جوس، 

 : البحث عن أرضیة مشتر�ةالصورةنیجیر�ا. 
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تحافظ مجموعات   ،على سبیل المثال  ،شمال جمهور�ة الكونغو الد�مقراطیةفي  
الوسطى   إفر�قیا  تشاد وجمهور�ة  نزحت من  أو  انتقلت  التي  الرعو�ة  مبورورو 

الكامیرون والسودان بدرجة أقل) على عالقات متوترة مع السكان حتى من  (و 
أ من  والمخاوف  األراضي  استخدام  حول  الخالفات  �سبب   قبائل ن  المحلیین 

والتي تفاقمت �سبب انتشار إشاعات    ،دعم الجماعات المسلحة المحلیةت مبورورو  
خلقت الحوارات بین مبورورو  لقد  كاذ�ة عن تهدیدات أخرى من مبورورو للسكان.  

من حسن النیة بین المجموعات. لكن هذا جزء من السؤال    اً والسكان المحلیین قدر 
مبورورو �البقاء أو إجبارهم على قبائل  ح لاألعمق حول ما إذا �ان ینبغي السما

 العودة إلى بلدانهم األصلیة.
 

العنف  ینذر  >   أو  تدعمها  بتهدید  عدم االستقرار  التي  المشتر�ة  المساحات 
. قد تتعرض المساحات التي یتفاعل فیها الرعاة شعوببرامج التواصل بین ال 

أسواق الماشیة فسلحة.  والمجتمعات المستقرة للتهدید �سبب انتشار الجماعات الم
مما یؤدي    ،هي أهداف رئیسیة للعصا�ات اإلجرامیة  ،على سبیل المثال  ،المحلیة

قد �كون توفیر و من خالل التجارة.  روا�ط  فرص تكو�ن ال��عاد  التجار و نفور  إلى  
 في بناء التدخالت بین األفراد.  اً أساسی  اً الحلول األمنیة مكون 

البرامج    تصمم  لم  المجموعات  >  بین  للعداء  الجذر�ة  األسباب  لمعالجة 
المتنوعة. والمستقرة  من    الرعو�ة  المالیین  الذین    االفر�قیینهناك عشرات 

من  منحدر�ن  ن في منطقة معینة  و رعاة العاملقد �كون الو   ،�مارسون الرعي
النزاع  �عمل  حیث  مجموعة واسعة من الخلفیات العرقیة أو القومیة أو الثقافیة.  

وجود الدولة في جمیع   وضعفلح المنتشر وغیاب الخدمات األساسیة  المس
الجماعات الرعو�ة إلى مناطق  على دفع  الیوم    يالسودان الساحل  أنحاء منطقة  

النوا�ا  و جدیدة حیث یواجهون مجتمعات مستقرة لیس لدیهم عالقة سا�قة بها. 
إلى جمیع   اً ئی واحدة ال تمتد تلقا  و�ةالحسنة بین السكان المحلیین ومجموعة رع

قد تحافظ المجتمعات المستقرة في جمهور�ة إفر�قیا الوسطى  و الرعاة اآلخر�ن.  
على عالقات مع رعاة مبورورو الذین �مرون موسمیًا لكنهم یتفاعلون �غضب  
السودان. �جب   قادمة من  �حمون قطعان �بیرة  الذین  العرب  الحراس  تجاه 

العالقات المتعددة لوعي � الحرص على امع  شعوب  تصمیم التدخالت بین ال
المستقرة والمجموعات  الرعاة  المختلفة ضرور�ة   ،بین  التدخالت  تكون  وقد 

عن النزوح تجة الناو �مرور الوقت لمعالجة التوترات الجدیدة بین المجموعات 
 أو أنماط الهجرة المتغیرة. 

 

 
  

ما   وصل  النساء  تعتبر  غالًبا  اجتماعیة  صالت 

بین مجتمعات الرعاة والمجتمعات الزراعیة. �جب 

مساحة للحوار    الشعوب أن تفسح التدخالت بین  

بین النساء عند االقتضاء. تظهر هنا نساء أثناء  

مجتمع   في  نداو�افي    أبودوغواالحوار  ،  غرب 

 : البحث عن أرضیة مشتر�ةصورةنیجیر�ا. ال
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 الثقافي أنشطة التراث  - 6.3

 _________________ 
 الدبلوماسیة العامة  /مبرمجنوع التدخل: 

إنه مصدر    للبقاء،وي هو أكثر من مجرد وسیلة  أسلوب الحیاة الرعإن  :  الوصف
و للهو�ة   �ذلك  مجموعة  ثقافي  هو  الثقافي هو رصید و   فر�د،تراث  الفخر  هذا 

أساسي وفرصة لتثقیف اآلخر�ن الذین �عیشون في نفس األراضي ولكنهم �خشون 
المصممة لتسلیط الضوء على تنوع التراث الثقافي بین  و�مكن للفعالیات  الرعاة.  

أن تعزز التضامن سطحات الفر�دة من نوعها  جمیع أولئك الذین �سكنون هذه الم
فعالیات �مكن لمثل هذه ال�ما  د النزاعات في المستقبل.  وتساعد على منع تصعی 

تذ�ر مسؤولي الدولة والجمهور األوسع �أن الرعي هو أكثر من مجرد وسیلة أن  
 احتفاء �التكیف البشري والمثابرة في مناخ قاس ومتطلب. بل هو  ،قد�مة للبقاء

 

 ما هي عوامل نجاح أنشطة التراث الثقافي؟ 
ع بین المجتمعات التي تشترك في المراعي في إفر�قیا  > تحتفل البرامج �التنو 

جهود المبذولة لالحتفال �التراث الثقافي أن  ینبغي لل .  وتعترف بتار�خها المشترك
بتمیزهم.    اً تتیح فرص قد تشترك  حیث  للرعاة وغیرهم من الجماعات لالحتفال 

الم في  الر�فیة  الخضراء  المجتمعات  وعاد  ،والمواردسطحات  تجار�ها  اتها  لكن 
فرصة لالجتماع والمشار�ة بهذه ال  الهتتهیأ  ما    اً نادر و وتقالیدها فر�دة من نوعها.  

عرض التقالید المتنوعة  إن أو للتعلم مباشرة من اآلخر�ن عن أنفسهم.    ،الطر�قة
للرعاة أو المزارعین أو الصیادین الذین یتشار�ون التضار�س البعیدة من خالل  

أن �ساعد المشار�ین على  �مكن  المجتمعیة  فعالیات  المهرجانات الثقافیة أو ال
 إدراك االختالفات و��صال فهمهم لذاتهم. 

 
مجموعات الرعو�ة ینظر خطًأ للما   اً . غالب > تعترف البرامج �التنوع بین الرعاة 

متنوعة �شكل �بیر في ممارساتها ووجهات نظرها إال أنها  ،على أنها متجانسة
الحاالتفللعالم.   �عض  مصدر   قد  ،في  االختالفات  هذه  داخل    نزاعلل  اً تكون 

فالرعاة المستقر�ن �شغلون في �ثیر من األحیان مناصب سیاسیة   -المجموعات  
حتفاالت  فینبغي لال األكثر ترحاًال.نظرائهم أكثر من أو اجتماعیة أو اقتصاد�ة 

الثقافي   تستوعب  �التراث  غیر  أن  عینة صغیرة  تضمین  من  بدًال  التنوع  هذا 
 .ممثلة

 

 
 

 ما هي عوامل فشل أنشطة التراث الثقافي؟ 
. �مكن للجهود المبذولة > تز�د البرامج عن غیر قصد من استقطاب المجموعة

المجموعات   �عض  على  الضوء  تسلط  أن  الثقافي  التراث   وتقصيلتعز�ز 
اآلخر�ن غیر القادر�ن على المشار�ة �سبب المسافة أو تشتت المجموعة أو  

�جب على المتدخلین أن �ضعوا في  ،غیرها من القیود. عند تصمیم األنشطة
ال الوصول  دون  تحول  التي  العوائق  التار�خیة اعتبارهم  واألشكال  متكافئ 

 �عض األقلیات من الظهور.  تمنعوالتي  لإلقصاء
 

  

الفیا في  الفوالني  رقصة نساء  یؤدین  نیجیر�ا   ،

 : البحث عن أرضیة مشتر�ةالصورةتقلید�ة. 
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عدم   المتنقلة.من  مشار�ة  ال>  إ  المجتمعات  الصعب  من  �كون  دماج قد 
ما �ظهرون في التعدادات    المجموعات الرعو�ة �مشار�ین في البرمجة. ونادراً 

من قد �جعل أسلوب حیاتهم المتنقل حیث أن  ،الوطنیة أو �متلكون أوراق هو�ة
زمنیاً علیهم  الصعب   محددة  �أنشطة  �كون  ,.  االلتزام  إلى  قد  مر�ي  الوصول 

الماشیة التجار�ین ورعاة الماشیة والتجار الذین هم جزء من المجموعات الرعو�ة 
ولكنهم ال �مثلون �الضرورة    ،أسلوب حیاة مستقر أكثر سهولةولكنهم �مارسون  

 هم الرحل. ءنظرا

  

 �طوالت المصارعة توحد المجتمعات في جنوب السودان
المصارعة التقلید�ة هي ر�اضة شعبیة في جنوب السودان �انت �مثا�ة را�ط  

�ما في ذلك الجماعات   ،ثقافي بین المجتمعات التي قسمتها الحرب األهلیة
الدینكا.   أو  المنداري  مثل  والمراكز   البطوالت في جو�اتجمع  حیث  الرعو�ة 

عات العرقیة للتنافس  االحضر�ة األخرى مجموعات من مختلف القبائل والجم
الماشیة.   مثل  جوائز  تجتذب    إنعلى  قد  الفعالیات  من   اً أعدادهذه  �بیرة 

الن  استعادة حسن  وتساعد على  تكون  الجماهیر  قد  التي  المجتمعات  بین  یة 
 ماشیة.اإلغارة على الفي نزاع أو  اً أطراف

 
 
 
 
 

 

  

المثال 
6-3 

  توفر مبار�ات المصارعة فرصة ألعضاء الجماعات العرقیة الرعو�ة المختلفة في جنوب السودان للتفاعل واستعادة العالقات االجتماعیة التي

مغبرة حیث �انوا �جلبون الماشیة  في أرضیة  مزقتها سنوات من الصراع العنیف. �ظهر هنا أعضاء من مجموعة منداري العرقیة یتصارعون  

 من خالل جیتي إمیحز. میت / و�الة الصحافة الفرنسیة : رو�رتو شصورةلبیع. الواألغنام ل
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 تجسیر المسافة االجتماعیة   - 6.4
 _________________ 

 مبرمج نوع التدخل: 
من    اً معقد  اً أمر قد �كون  تحو�ل العالقات بین المجتمعات المتنقلة والمستقرة  إن  :  الوصف

ال عبر  الماد�ة  المسافة  الخضراءخالل  تكنولوجیا   مسطحات  من  القلیل  مع  البعیدة 
وجهًا لوجه في منطقة �سیطر قابالت  یؤدي غیاب الموقد  االتصاالت الرقمیة أو غیر ذلك.  

غیر شعوب بین ال طر�قة برمجتهاعلیها العنف إلى تكثیف هذا االستقطاب. عندما تكون 
�مكن لوسائل اإلعالم (اإلذاعة والتلفز�ون)  حیث    ،أو المسافة الماد�ة  نزاعواقعیة �سبب ال

وأدوات االتصال المباشر (خدمات الهاتف ووسائل التواصل االجتماعي) أن تساعد في 
قد تكون خدمات و ر�ط المجموعات عبر الخطوط الفاصلة و�عادة بناء الثقة والتضامن.  

مجتمعات التي تعیش في المناطق  من قبل الاالتصاالت محدودة أو یتعذر الوصول إلیها  
استخدام  تبقى  ولكن    ،النائیة �مكن من خاللها  التي  الطرق  هناك مجموعة متنوعة من 

 أدوات االتصاالت �شكل خالق للوصول إلى السكان المتنقلین. 
 

  

جوال  هاتف اللل  )SD(  تستخدم لجان السالم �طاقات
الجماهیر   إلى  جمهور�ة  في  الرعو�ة  للوصول 

 أفر�قیا الوسطى
ب نزاعنشأت   قبیلة  بین  المحلیینی ات  والمزارعین  المتنقلة  في    وهل 

الوسطى أفر�قیا  جمهور�ة  ذلكو   ،شرق  على  منظمة قام  ، ردًا  ت 
تشلدرن" األطرافإدراج  �   "إنفز�ل  السلطات    ،جمیع  ذلك  في  �ما 

تم  و في حمالت الرسائل لمواجهة هذه األعمال العدائیة.    ،المحلیة
اللغة التي یتحدث وهي  فولفولدي (بلغة التسجیل رسائل وموسیقى  

ب  رعاة  إفر�قیا)ی بها  وسط  أنحاء  جمیع  في  قادة    ،وهل  أن  حتى 
ب  في  لحضور حفل زفاف  سافروا  المدني  لتسجیل ی المجتمع  وهل 

  اً تحمیل الرسائل والموسیقى محلی تم  �عد ذلك و لتقلید�ة. الموسیقى ا
طر�قة  هي محاكاة لو   ،لنشرها بین الرعاة  )SD(میكرو    على �طاقات

رعاة في تلك المنطقة لمشار�ة الموسیقى أو وسائل بین الشائعة  
 اإلعالم األخرى. 

 

 

  

المثال 
6-4 

للهواتف المحمولة إحدى األدوات التي �ستخدمها الرعاة للتواصل ومشار�ة الوسائط حیث �كون الوصول إلى خدمات    )SDالـ(  �طاقات  تعتبر

 مشتر�ة (الیسار) و�طاقة  )SD((  تستمع إلى رسائل السالم من �طاقة  جمهور�ة أفر�قیا الوسطى  االتصاالت محدودًا. تظهر هنا مجموعة في

)SD( 2018، لـ إنفز�ل تشلدرن ناثان جارسیا  :صورةفي الهاتف (الیمین). ال 
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ما هي عوامل نجاح استخدام أدوات االتصاالت في بناء 
 السالم؟

. حتى بین من هم  > تستخدم البرامج قنوات اتصال مألوفة و�ثق بها الرعاة
  ًا،االتصال �عید المدى ممكن �بقى  و   ،خارج نطاق خدمات الهاتف أو اإلنترنت

قد تقتصر تقنیات االتصال  و المحمولة.  للهواتف    )SD(  مثل استخدام �طاقات
التناظر�ة �عیدة المدى التي �ستخدمها األشخاص الذین لیس لدیهم وصول إلى 

ولكن    ،االتصاالت السلكیة والالسلكیة على الكالم الشفهي (الكشافة والمراسلین)
على تحدید واستخدام التر�یز  ن  ی المتدخلعلى  هذا ال �جعلها أقل فعالیة. �جب  

 قنوات االتصال المستخدمة والتحقق من صحة هذه الممارسات مع الرعاة.
 

�انتظام المعلومات  لتبادل  قنوات  البرامج  تنشئ  �ع>  المتسق   تبر.  االتصال 
وهو ما �مثل   ،المشتر�ة  خضراءمسطحات ال في إدارة الموارد في ال  اً رئیسی   اً مكون 
متكررة.    اً تحد�  غیر  اتصاالت  لدیها  التي  خدمات  و للمجتمعات  تكون  عندما 

متاحة المتنقلین    ،االتصاالت  القادة  بین  المباشرة  الروا�ط  البرامج  تشجع  قد 
تكون  إذ  والمستقر�ن.   عندما  المجاورة  القر�ة  زعیم  تنبیه  الرعاة  لزعماء  �مكن 

إذا بدأت القطعان في الدوس على المحاصیل  فالمجاورة.  الماشیة في المنطقة  
أكلها أو  �سرعة.    ،المحلیة  ومعالجتها  الشكاوى  إرسال  �ذلك �مكن  و فیمكن 

والمسارات عبر   الهجرة  توقیت  مثل  �موضوعات  المتعلقة  المعلومات  مشار�ة 
التغطیة الهاتفیة في المناطق ذات    ،البرامج اإلذاعیة أو غیرها من وسائل اإلعالم

یكون أكثر  سعلى الرغم من أن هذا النوع من مشار�ة المعلومات  و .  عیفةضال
استخدام أدوات   اً �مكن أ�ض  ،لوجه  اً �التواصل وجه  اً فاعلیة عندما �كون مصحو� 

االتصال لألغراض التعلیمیة (مثل برامج محو األمیة القائمة على الرادیو التي 
 یر�ة للتعلیم البدوي). تدیرها اللجنة الوطنیة النیج

استخدام أدوات االتصاالت في بناء فشل ما هي عوامل   
 السالم؟

. > تفتقر المجتمعات المحلیة إلى خدمات االتصال أو محو األمیة الرقمیة
نائیة  عبر المراعي ال في هجرتها  مواشیهم  رافقون  ما �كون الرعاة الذین ی   اً غالب 
المستو�ات   إضافة إلى  ،هذه العزلةو عن نطاق شبكات االتصاالت.    ین�عید

قد تحد من محو األمیة   والتي  المنخفضة من معرفة القراءة والكتا�ة �شكل عام
 الرقمیة في المجتمعات الرعو�ة. 

 
 

 

  

برامج اإلذاعیة أن تساعد في سد الفجوة الماد�ة واالجتماعیة بین المجتمعات  لل�مكن  

هللا لمر�ي الماشیة في نیجیر�ا عیة  المتنقلة والمستقرة. �ظهر هنا رؤساء جمعیة م

ورا�طة جمیع المزارعین في نیجیر�ا �قودون مناقشة �جزء من برنامج بالنت نا�جا 

 : البحث عن أرضیة مشتر�ةالصورةاإلذاعي. 
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 ___________________________ 

 في غرب أفر�قیا عامیة الدارجة اللغات ال

 منشورات منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، �ار�سشبكات التعاون والسیاسات عبر الحدود في غرب أفر�قیا، )، 2017(  األمانة العامة لنادي الساحل وغرب أفر�قیا /منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة :مستخلص من
 SWAC (2009)/ األمانة العامة لنادي الساحل وغرب أفر�قیا (OECD(  االقتصادي والتنمیةمنظمة التعاون  :المصدر

 ) SWAC/OECDاألمانة العامة لنادي الساحل وغرب إفر�قیا ( 2017 ©

 

  
قة الساحل  ال توجد لغات مشتر�ة على نطاق واسع في منط �جب تكییف البرامج مع المشهد اللغوي.

قد یواجه و ما ترجع المسافة الماد�ة التي تتبناها مجموعات الرعاة إلى حواجز اللغة.    اً السوداني، وغالب

غالب الرعاة الذین  �كون    اً ،  المجتمعات    اً محدودوصولهم  ما  مع  لغو�ة  حواجز  الرسمي،  التعلیم  إلى 

بیدجن   المستضیفة (الهوسا،  مشتر�ة  بلغة  مناطق جغرافیة خاصة  تعلم  إن  المر�ز�ة.  الدولة  مع  أو 

 جهود التوعیة.ثري فولفولدي) سیعزز استراتیجیات التدخل، و�صقل محتوى الوسائط، و�
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 العامة شاملة في الرسائل اللغة ال - 6.5
  _____________________ 

 نوع التدخل: الدبلوماسیة العامة 
: تخاطر الرسائل العامة حول الرعي والنزاع بتأجیج األعمال العدائیة الوصف

مما یؤدي إلى تأجیج توترات قائمة على   ،من خالل اللوم أو االتهام الضمني
اإلعالمیة  حیث  .  اً عمق أكثر    الهو�ة الشخصیات  والدبلوماسیون  تلعب 

ینظرون سكان في تحدید ما إذا �ان ال اً حاسم اً والشخصیات العامة األخرى دور 
  اً أعضاء في مجتمع مشترك (انظر أ�ض  مإلى الرعاة على أنهم غزاة عنیفون أ 

 ). "المتطرفالرسائل العامة حول "الرعي  - 7.3
 

 ذي �جعل الرسائل العامة شاملة؟ الما 
 

ات المتجذرة في ممارسات نزاعالإن  .  وجهات نظر متنوعةل المسؤولون    �سعى>  
إلى جوهر الهو�ة الثقافیة و�مكن  متغلغلة  مثل اإلنتاج الحیواني والزراعة    ،الكفاف

 أن تثیر مشاعر قو�ة یتردد صداها خارج األطراف المباشرة المعنیة. 

�سهولة أن تصبح الرسائل العامة حول هذه النزاعات مختزلة ومستقطبة  �مكن   
من قبل أولئك الموجودین في العواصم أو المناطق الحضر�ة حیث یتم تضخیم 

نتشر في وسائل تالمعلومات المضللة في وسائل اإلعالم. لكن الروا�ات التي 
ة المعیشیة اإلعالم أو من قبل الشخصیات البارزة قد ال تعكس بدقة التجر� 

على الصحفیین والدبلوماسیین  یتعین . ةالنائی  یةالر�فالمناطق للرعاة أو سكان 
األصوات   من  لمجموعة  األولو�ة  إعطاء  العامة  أن    –والشخصیات  دون 

في   ذلك  لو فقط  الرعاة  ینحصر  في  �نما  الموجودین  أولئك  المناطق  جمیع 
المتعلقة   نزاعال  للوصول إلى أحكام أو استنتاجات حول أحداث  -  المحیطة
 �الرعي.

 
ضحا�ا   مع  وتتعاطف  للنزاع  المتعددة  �الدوافع  العامة  الرسائل  تعترف   <

ما تكون النزاعات   اً غالب   ،. �ما هو موضح في مجموعة األدوات هذهالعنف
مدفوعة   �الرعي  متعددة�عالمتعلقة  وأسباب  سیاسات    ،ومتداخلة  وامل  من 

 والقومیة. استخدام األراضي إلى الحر�ات العرقیة

 الخطاب المعزز في غرب إفر�قیا
الدولة من    ،المظالم الرعو�ة أو الهو�ات العرقیة والدینیة  العزف على وتربناء الدعم من خالل  على    يالسودان منطقة الساحل  حر�ات متمردة مختلفة في  عملت  

في   ةتمردالمماسینا  -جبهة تحر�رجزء رئیسي من منصة  فعلى سبیل المثال، هناك  .  في إفر�قیا الوسطى  السالممن أجل    االتحاد  إلى  اإلسالمیة في الصحراء الكبرى 
من   اً �بیر   اً وقد تردد صدى هذه النداءات بین رعاة الفوالني الذین �شكلون جزء  ،الداخلیةإلى موارد الرعي الغنیة في دلتا النیجر    حر الوصول ال  وذلك من أجل  ،مالي

) في حر�ات التمرد المنظمة والعنف الطائفي في وسائل اإلعالم والخطاب  اً مشار�ة مجتمعات الفوالني (الرعو�ة تقلید� یتم تصو�ر  ما    اً غالب و أعضاء المجموعة.  
للتنافس على الموارد. حتى عندما یتم استخدام هذا الخطاب للفت االنتباه إلى العنف   استجا�ةً �ونها  بدًال من    ،األسلمة"" أو "فولنة العام على أنها خطوة نحو "ال

إن  عواقب وخیمة.  ذلك الخطابفقد �كون ل - دوغونز في مالي أو المزارعین المسیحیین في نیجیر�ا العنف ضد هو الحال �النسبة لل�ما  -المرتكب ضد المدنیین  
إلى تآكل التمییز المهم بین الفوالني �شعب عرقي �صل تعداده إلى عشرات المالیین والعدد القلیل من األشخاص  سوف یؤدي  تخدام مثل هذه اللغة المشحونة  اس

 الذین ینخرطون في أنشطة التمرد أو العنف.
 

  

المثال 
6-5 



 

 | الرعي والنزاع: أدوات للوقا�ة واالستجا�ة  95
 

ال أسباب  إهمال    نزاعإن عزل سبب واحد من  أن  األسباب األخرى  مع  �مكن 
غیر مهمة.   المظالم الخاصة بهمإلى مجتمعات معینة �أن تجار�هم أو    وحيی 
�عني صرف    ،على سبیل المثال  ،التر�یز �شكل ضیق على النشاط اإلجراميف

النظر عن المخاوف المشروعة للسكان المستبعدین من الموارد ألسباب عرقیة. 
یة لهذه النزاعات رسائل العامة أن تقر �الطبیعة المتداخلة والتار�خینبغي للكما  

أن   إلى دون  والوصول  والحقوق  السالمة  تأمین  في  الحكومة  واجب  تتجاهل 
 الخدمات لجمیع المواطنین.

 

 ما الذي �جعل الرسائل العامة مثیرة لالنقسام؟ 
. > تبرر الرسائل إلقاء اللوم الجماعي على مجموعات سكانیة �أكملها

العرقیة أو الدینیة   ةهو� عندما یر�ز عنوان إخباري أو بیان عام على ال
المنتمین لهذه  في التصور الخاطئ �أن جمیع ذلك �ساهم فقد  ،للجاني

هذا تحد متكرر في وصف  و�شكل المجموعة هم من یتحملون المسؤولیة. 
استخدام ألقاب مثل "إرهابي فوالني" فالفوالني. ترتبط �قبائل الهجمات التي 

 هي �طر�قة ما سبب للعنف.  فوالنيلل�عزز التصور �أن الهو�ة العرقیة 

�صعب التعامل معه عند مناقشة النزاعات التي تشارك  اً �كون هذا خطقد  
فیها المیلیشیات أو الجماعات المتمردة التي یتم تنظیمها حول قاعدة عرقیة 

متدخلین معالجة هذا الخطر من خالل دعم �ستطیع الأو هو�ة دینیة معینة.  
ة ی حساسمراعیة لتدر�ب الصحفیین المحلیین على ممارسات إعداد التقار�ر ال

ن المسؤولین التي تصدر عتصر�حات اللنزاع وعن طر�ق التأكد من أن ا
 هو�ات معینة. الوصم لالعامین تتجنب لغة 

 
الالمسؤولون    �ظهر>   خالل  منحاز�ن  �مظهر  شهادات  لتجاهلهم  من 

أنفسهم على أنهم    األقلیات. الهو�ة إلى  القائمة على  النزاعات  ینظر أطراف 
الجهود المبذولة لتسلیط الضوء على إن  ضحا�ا ولیسوا جناة على اإلطالق.  

في   �انت  لو  حتى  أولو�اتها  تحدید  أو  مطالبها  أو  مجموعة  نظر  وجهات 
اإلنصاف للمج  ،مصلحة  �النسبة  إهانة  تعتبر  األخرى قد  ر�زت موعات   .

لكن   ،التي تواجه الرعاةالواقعیة  والحقائق    شواغلمجموعة األدوات هذه على ال
ینبغي إجراء  صحیحة بنفس القدر. وتجار�هم وجهات نظر المزارعین الر�فیین 

من حمالت   ،جمیع المجتمعات و�دراجها في أي ممارسة عامةلشواغل  جرد  
 الرسائل إلى جلسات االستماع العامة.

 الرأي | تعلیق 

 األفر�قیین الحرب الجدیدة ضد المسیحیین 
وهم   جدید،  طراز  من  إسالمیون  متطرفون  "هم  الفوالني  قبیلة  من  المعتدون 
أنحاء  �افة  في  موجودون  ولكنهم  حرام"،  بو�و  مع  �آخر  أو  �شكل  یرتبطون 

 نیجیر�ا.  

  

مقتل مسیحیین نیجیر�ین في هجوم عنیف �كمین للفوالني  
 �الصوار�خ

 

 ، مراسل �رستیان بوست جاكسون إلیوت�قلم: 

 

ثیوفیلوس   -انهضوا، دافعوا عن دولتكم ضد هجمات الرعاة   
 دانجوما 

 تعلیق 2ص | عناو�ن األخبار الیومیة |   8:18 2018مارس  25األحد، 

 

 

 

 

  

�لى  الرعو�ة في وسائل اإلعالم إلى تعز�ز التحیزات بین الجماعات و عرقیة  یؤدي تمثیل الجماعات القد  

الصراع. تظهر هنا مجموعة مختارة من عناو�ن األخبار التي توضح �یف تظهر اللغة  حلقات من  

أعلى  أخبار المساء (و   )،أعلى الیساروول ستر�ت جورنال (  مثیرة لالنقسام في وسائل اإلعالم، منال

 سفل). �رستیان بوست (األ و  )،الیمین
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 لنظر  تستدعي اأسئلة 
  ______________________________ 

 لسیاقكم وفقًا  السادسة عند تكییف الوحدة 
 . من یوفر العدل؟ 1

 أ. إلى من یلجأ أفراد المجتمع لحل النزاعات المتعلقة �الثروة الحیوانیة؟
 ب. هل هناك منتد�ات متنافسة أو متداخلة لحل الخالفات؟ 

 
 . هل هذه األنظمة �افیة / مرضیة؟2

�شعر أفراد المجتمع أن الهیاكل أو اآللیات الخاصة �معالجة النزاعات أ. هل  
على الموارد عادلة وتؤدي إلى نتائج مرضیة؟ �یف یتم تمثیل المرأة �شكل  

 مناسب في هذه الهیاكل واآللیات؟ 
ب. هل ُینظر إلى قادة المجتمع أو السلطات المحلیة على أنهم �مثلون �شكل 

 المتنقلین والسكان المستقر�ن؟ عادل مصالح الرعاة 
 
 ؟ المستضیفة. ما هي العالقة بین الرعاة والمجتمعات 3

 المزارعین �انتظام؟مع أ. أین یتفاعل السكان الرعاة 
و�یف �مكن   ًا،مع  ب. ما هي الروا�ط االجتماعیة أو االقتصاد�ة التي تر�طهم

 توثیقها؟
 
 إلى الرعاة؟ یتم الوصول . �یف 4

هو   ما  االتصاالأ.  تكنولوجیا  لأل  تمستوى  المناطق  شخاص  المتاحة  في 
 النائیة؟

ومع   البعض  �عضهم  مع  للتواصل  للرعاة  الحالیة  القنوات  هي  ما  ب. 
 المجتمعات األخرى؟ 

ج. ما هي أنواع البرامج اإلعالمیة والتعلیمیة والترفیهیة التي �مكن أن تصل  
 إلى مجموعات متنوعة من الرعاة؟

 
 والعامة؟  ةاإلعالمی اتیل الرعاة في الخطا�. �یف یتم تمث5

 إلى الرعاة على أنهم خطر أمني؟  المستضیفة أ. هل تنظر المجتمعات 
 ب. ما مدى موثوقیة التقار�ر اإلعالمیة؟

ج. هل من الشائع رؤ�ة لوم جماعي أو عقاب في جرائم الرعي؟ هل هذا 
القبلیة؟ ما هي مصادر من حیث الهو�ة العرقیة أو الدینیة أو  له ما یبرره  اللوم  

 المعلومات التي تحرك هذه الروا�ات؟
 

  
 
 
 
 

 :إلى االنتقال
 
 

النمو االقتصادي الر�في العادل والحد من    غرس  -   التنمیة الر�فیة   -   األولى الوحدة  
 األسباب المزمنة للنزاع.

 
 دمج النزاع المرتبط �الرعي في جهود الحفظ. - البیئة والحفظ  -  الثانیة الوحدة

 
یع المشار�ة العامة في إدارة المراعي  تشج   -  وسیادة القانون   حاكمیةال   -الثالثةالوحدة  
 الرعو�ة.

 
حدود لسبل عیش  لل  ةبر اعالفهم الجوانب اإلقلیمیة و   -  التكامل اإلقلیمي  -الرا�عةالوحدة  

 الرعاة وعالقتها �النزاع.
 

تعز�ز دور المرأة في صنع القرار    - النوع االجتماعي وتمكین المرأة  - الخامسةالوحدة 
 وفهم النوع االجتماعي في النزاع المرتبط �الرعي.

 
 وحل النزاع �طر�قة سلمیة. تعز�ز التماسك االجتماعي  -  إدارة النزاع -السادسةالوحدة 

 
اإلرهاب   -السا�عةالوحدة   ومكافحة  القانون  واإلجرام    -  إنفاذ  الرعي  تقاطع  معالجة 

 .حدودد العابر للوالتمر 
 

  منطقة  في  الرقمیة التقنیات انتشار  عمل - الرقمي و  المدني السالم -الثامنة الوحدة
 السوداني  الساحل 

 
 موارد إضافیة 
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 السا�عة الوحدة 
 القانون إنفاذ 

 ومكافحة اإلرهاب 

 

 

في   البحث عن أرضیة مشترك  یتعاون المجتمع المدني وقوات األمن �جزء من برنامج

 : البحث عن أرضیة مشتر�ةصورةجنوب السودان. ال
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 المطاف إلىمناطق أو طرق جدیدة حیث قد ینتهي بهم    للتنقل إلىالكفاف    
المحلیین.    نزاع المزارعین  الرعاة  وقام  مع  مع بتشكیل  �عض  تحالفات 

المحلیة المسلحة  االتصاالت.   ،الجماعات  أو  لإلمدادات  �قنوات  وعملوا 
المثال سبیل  شمال ل  اتاتهاموجهت    ،على  في  مبورورو  رعاة  بعض 

للمقاومة الرب  لجیش  الدعم  بتقد�م  الد�مقراطیة  الكونغو  على   ،جمهور�ة 
ما �كونون ضحا�ا للعنف من جانب    اً بورورو أنفسهم غالب الرغم من أن م

 جیش الرب للمقاومة. 
 

إال أن   ،أهداف شائعة للسرقة أو االستغاللهم  على الرغم من أن الرعاة  
تكون طرق  وقد  في االتجار أو الصید غیر المشروع.    اً �عضهم ینخرط أ�ض
خارج والتي هي  ود  حدالعابرة للالمناطق النائیة و   تخترق الهجرة الرعو�ة التي  

مثالیة لنقل المخدرات أو البنادق أو غیرها من السلع أماكن  إشراف الدولة  
على الرغم من أن الرعاة الذین ینخرطون في أعمال عنف  و غیر المشروعة.  

تذرع �سلو�هم كون هناك  ما �  اً غالب  فإنه ،أقلیةإال هم ما أو نشاط إجرامي 
(انظر  الرعاة  أو مجموعات عرقیة معینة من  الرعاة  الخوف من  إلذ�اء 

النزاع  -  6الوحدة   الرعاة عمومإدارة  �أن  التصور  أن  یبدو  �شكلون   اً ). 
له ما یبرره �سبب التكتیكات التي �ستخدمونها للبقاء على قید  اً أمنی  اً تهدید

وتجنب سلطات الدولة    ،رق تسلیح أنفسهم للحما�ة من قطاع الط�  -الحیاة  
أو السفر على طول الطرق التي اختیرت للتهر�ب. في   ،عند عبور الحدود

الجمهور أبیضاختزال  یتم    ،نظر  تصور  في  الدقیقة  الفروق  أسود -هذه 
وهو تبسیط ال �عترض علیه مسؤولو إنفاذ   ،للجماعات الرعو�ة �مجرمین

 القانون الوطني ومسؤولو مكافحة اإلرهاب. 
 
 

 ____ ___________ 
 استراتیجیات التدخل

 
 األمن الموجه نحو المجتمع - 7.1

 
 إصالح قطاع األمن  - 7.2

 
 " المتطرفالرسائل العامة حول "الرعي  - 7.3

 المسألة
اإلشارة إلى الرعي في مناقشات السیاسات والبرمجة حول الجر�مة العابرة تتزاید  

المسلحة الجماعات  ونشاط  یتم    ،للحدود  غالب تصو�ر  حیث  أنهم    اً الرعاة  على 
العنیفة و / أو اإلرهاب   في  . و ةالوطنی للحدود  بر  اعالناقلون محتملون للجر�مة 

هذه  إال أن    ،على مخاوف مشروعة �شأن أنشطة �عض الرعاة  ةرتكز حین أنها م 
أ�ض ُتستخدم  القوات   اً العدسة  قبل  التعسفیة من  أو  التمییز�ة  الممارسات  لتبر�ر 

 ومیة والمجتمعات المحلیة. الحك
 

العالم�عتبر   أنحاء  الحیواني في جمیع  للنشاط اإلجرامي    اإلنتاج  نقطة محور�ة 
منطقة  في  هو الحال  �ما    ،عندما یرتفع الطلب على اللحوم والمنتجات الحیوانیة

بین األشیاء األكثر قیمة تعتبر  الثروة الحیوانیة  �ما أن  .  السوداني  الساحل من 
الهجرة تتحرك مسارات و�ثیرًا ما  ،ناس امتالكها في المناطق الر�فیةالتي �مكن لل 

سرقة  ال تعتبر  و الرعو�ة عبر األراضي النائیة حیث تزدهر الجماعات اإلجرامیة.  
ولكن في السنوات األخیرة أدى انتشار   ،الماشیة أو ابتزاز أصحابها ممارسة جدیدة

اإلجرامیة   للجماعات  المتزایدة  والقوة  متكررة األسلحة  اشتباكات  إلى  والمتمردة 
عمل �ما أن  المسلحین.    واشيوفتاكة بین لصوص الماشیة المحترفین وحراس الم
حتى خارج مناطق   اً تحد� �عتبر  الشرطة في المناطق الحدود�ة واألراضي الر�فیة  

وتفتقر العدید من الدول إلى الموارد الالزمة للحما�ة من أعمال   ،النزاع النشطة
 اللصوصیة المتزایدة. 

 
�قوم أصحاب الثروة  حیث  تكیف الرعاة �طرق مختلفة لحما�ة سبل عیشهم.  لقد  

الحیوانیة األكثر ثراء بتوظیف المز�د من الحراس المسلحین عندما �حتاجون إلى  
 في حین �ضطر العدید من رعاة  ،ةنقل مواشیهم عبر األراضي غیر اآلمن 

 

 هذه الوحدة تغطي �یفیة:

لألمن  .  1 مجتمعیة  نهج  تتكیف مع  �حیث  تطو�ر 

 احتیاجات السكان الرعاة وال تغذي االستقطاب. 
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  ____________________________________ 

 حلقة عدم االستقرار في المناطق الرعو�ة
 

 
 

  

غالًبا ما �حمل الرعاة أسلحة صغیرة لحما�ة القطعان. �ظهر هنا رجل 

بندقیة   السودان.  وهو  �حمل  جنوب  أودییر،  في  الماشیة  بین  �سیر 

جیتي   :صورةال خالل  من  الفرنسیة  الصحافة  و�الة  ماینا/  سیمون 

 إمیجز. 

سیادة القانون ضعیفة في 
 قر�ة ر�فیة

یتصاعد االتھام بإتالف 
المحاصیل أو سرقة الماشیة 

 إلى ھجمات انتقامیة

سكان القریة أن الرعاة یرى 
 المسلحین یشكلون تھدیداً 

یتم سرقة الماشیة الرعو�ة في 
 السوق المحلیة 

�ستأجر أصحاب المواشي 
اآلخرون حراسًا مسلحین أو 
�شكلون مجموعات حما�ة 

 ذاتیة 
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 األمن الموجه نحو المجتمع  – 7.1
 

  _____________________ 
 السیاسة  /مبرمجنوع التدخل: 

العنیفة   اً غالب   الوصف: التهدیدات  �حدد  من  أول  هم  المجتمع  قادة  �كون  ما 
لها حیث    ،و�ستجیب  البعیدة  المراعي  في  سیما  انتشار  ال  األمن �كون  قوات 

لقوات األمن مرشدین ومخبر�ن  هؤالء القادة المحلیین �مثا�ة  قد �كون  و .  ضئیالً 
ع المناطق  على  تدخالتهم  تر�یز  في  الخطورة  للمساعدة  حیث  الیة  سرقة  من 

قد   ،�اإلضافة إلى ذلكو الماشیة أو التهر�ب أو االختطاف أو القتل االنتقامي.  
في المناطق النائیة  )  EWS(  أنظمة اإلنذار المبكر التي یدیرها المدنیون   تعمل

تزو�د   المعلى  األمن  خدمات  � مقدمي  حول  نهكین  األهمیة  �الغة  معلومات 
لهم   ینبغي  التي  المحدودة  األماكن  مواردهم  أ�ضفیها  تر�یز    -  4.3  اً (انظر 

فإن األمن الموجه نحو المجتمع في المناطق    ،). ومع ذلكتنسیق األمن اإلقلیمي
جهودًا یتطلب موازنة دقیقة للمصالح و غیر التا�عة لدولة محددة  المتنازع علیها أو  

ل قد  إن  ثقة.  البناء  جبارة  الرعو�ة  الجماعات  مع  التعاون  على تعز�ز  ینطوي 
ألن الثقة في سلطات الدولة قد تكون منخفضة للغا�ة �عد تار�خ  تحد�ات خاصة  
 هم. طو�ل من إهمال

 

 المجتمع؟ الموجه نحو األمن هي عوامل نجاح ما 
 

من  تجر�ب فرص التعاون بین المدنیین وقوات األمن  على  برامج  تعمل ال>  
الحلول األمنیة الفعالة �قیادة المجتمع ممكنة عندما  ال تكون    الثقة.  أجل بناء

لقوات األمن أن  �مكن  إذ  قوات األمن.  �الخشیة من  المواطنون المحلیون    �شعر
تواطؤ أو ال   ،سلو�یات البحث عن الر�عأن تمارس  أو    ،المواطنین لالبتزازتخضع  

بتجارب مماثلة سوف �عمدون إلى   ،عالنیة مع المجرمین. وحیثما مر الرعاة 
 قوات أمن الدولة. تجنب 

الثقة  إن    هذه  بناء  بین  تتطلب  إعادة  اإل�جابیة  التفاعالت  وتیرة وعمق  ز�ادة 
ت منظمة البحث  أوجد  ،على سبیل المثال  ،المدنیین والجهات األمنیة. في النیجر 

مشتر�ة   أرضیة  والمواطنین   اً فرصعن  األمن  قوات  بین  والتواصل  لالتصال 
خطوط الثقة یكون لفتح  وس.  سباقات الهجنالمحلیین من خالل المشار�ة في  

الستعادة   اً الرعاة وقوات األمن المحلیة من العمل معدور في تمكین  والتواصل  
 حتى عبر الحدود الوطنیة.  ،الماشیة المسروقة

لجان  ،تعاون المحلي (على سبیل المثاللل�جب تعز�ز األشكال العملیة  
المكلفین �الواجب  التي تجعل �سب التأیید مراقبة األحیاء) من خالل أنشطة 

(أو   عن انتهاكات الحقوق المرتكبة ضد مجموعات الرعاةن مسؤولی 
 المجموعات الر�فیة األخرى).

الحدود یواجهون سرقة   موظفو و المجتمعات المحلیة  
 غورما -األ�قار في لیبتاكو 

أعاقت حر�ة الماشیة المسروقة عبر   ،على طول الحدود بین مالي والنیجر
ر التي سلطات النیجال تمتلك  الحدود استجا�ات إنفاذ القانون لسرقة الماشیة.  

لمعرفة �یفیة االتصال �مالكیها.  أي طر�قة  تصادف ماشیة مسروقة من مالي  
�أخذوا أي  ضحا�ا السرقة  لیس لو  وسیلة للوصول إلى السلطات وعلیهم أن 

ت  قاد  ،2017ابتداًء من عام  و عن مواشیهم.    اً ول �حث على عاتقهم مهمة التج
تدخًال لبناء الثقة والتنسیق بین السلطات عن أرضیة مشتر�ة  البحث    منظمة

  اتوالمجتمعات المحلیة في المناطق الحدود�ة. وشمل ذلك الحوار بین قیاد
وتنظیم منتد�ات للرعاة للتحدث مع    ،و�نشاء شبكة إنذار مبكر  ،قوات األمن

قنوات أقوى لتبادل المعلومات. نتاج ذلك إنشاء    قوات األمن مباشرة. و�ان
مثل وقت وموقع  ،ضحا�ا السرقة اإلبالغ عن معلومات مهمةوصار �إمكان 

 .بدًال من الشعور �الحاجة إلى تحقیق العدالة �أیدیهم ،حیواناتهم سرقة

 
هناك  .  األمن المجال للخدمات اإلنسانیة و�ناء السالم المحلي> تفتح قوات  

السودان  عبر  �الرعي  المرتبط  للعنف  الرئیسیة  الساخنة  النقاط  من  العدید 
بناء  فیها تنفیذ  هي مناطق غیر آمنة حیث ال �مكن  والتي    والساحل برامج 

أن  �عثات حفظ السالم أو قوات األمن األخرى  تستطیع  حیث    .السالم والتنمیة
"مستوف البر ر  لموظفي  �مكن  حیث  آمنة"  االجتماع احات  والمستفیدین  امج 

أو المدارس المیدانیة المتنقلة أو  الرعوي  إلجراء حوارات حول طرق الترحال  
 التجارة المحلیة. 

 

  

المثال 
 أ-7-1
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إنفاذ القانون  > �سمح تحلیل المخاطر التشار�ي للمواطنین �إبالغ أجهزة  
قطع الطرق في المناطق  عملیات    قد تتطور   في المناطق عالیة الخطورة.

حیث �كون إنفاذ القانون في السیاقات النائیة ضعیفًا في الموارد    الر�فیة 
تصبح تهدیدًا عامًا خطیرًا، مما �عیق سبل العیش المحلیة  ل والموظفین،  

للخطر.    ملكیات و�عرض   ما  و الماشیة  المحلیة    تتمتع غالبًا  المجتمعات 
ما  � وغالبًا  بیئتها،  في  اإلجرامیة  الجهات  �یفیة عمل  قیمة حول  معرفة 
�كثیركون  ت التي تكون �شكل عام  من    المعرفة أعلى  الدولة  أمن  قوات 

المساواة مع  حیث  جهات خارجیة.   قدم  المجتمع على  المیزة  تضع هذه 
م �شكل  المشكالت  لحل  وتخلق فرصة  القانون  إنفاذ  مع  سلطات  شترك 

معلومات أو مشتبه �ه.  للمصدر  �أو  فحسب  �ضحیة  ال  المجتمع �شر�ك  
إعادة تعر�ف السالمة العامة من خالل الشراكات المجتمعیة �مكن أن  إن  

تساعد أجهزة إنفاذ القانون في إعطاء األولو�ة لتهدیدات عامة محددة تهم  
 المواطنین أكثر من غیرها.

 
 المجتمع؟ نحو  الموجه األمن هي عوامل فشل ما 

 
النفس.  حشد>   عن  للدفاع  مجموعات  في  نشاط    المجتمعات  ُ�عد 

مصدرًا رئیسیًا لعدم االستقرار في المناطق النائیة من  هلي  األ   القصاص
السوداني  منطقة من    الساحل  العدالة  على  المدنیون  �حصل  ال  حیث 

ال �مكن للمجتمعات التي تتعرض لتهدید مباشر من  و مؤسسات الدولة.  
على  أن تعتمد  أو الجماعات المتنافسة  حكومیة  الجماعات المسلحة غیر ال

شكل  تقد  و حمل السالح دفاعًا عن النفس.  عمد إلى  حما�ة الدولة وقد ت
الزراعیة میلیشیات للدفاع عن النفس    أو المجتمعات   و�ة الرعالمجموعات  

االنتقام ردًا على الهجمات  نحو    السعيلحما�ة الماشیة أو المحاصیل أو  
 لحق �الممتلكات.  ت أو األضرار التي 

  

 

 

 

  

طرق 
 بالیة قدیمة

أسواق 
 الماشیة

نقاط التفتیش 
 الحدودیة

إن حر�ة الماشیة الرعو�ة عبر المناطق غیر اآلمنة تجعلها عرضة لمخططات السرقة أو االبتزاز. هناك عدد 

تكون الحر�ة عبر الحدود لحظة قد  من "نقاط االختناق" المحتملة التي قد تتعرض فیها الماشیة للخطر.  

�مكن أن  والتي  �ات القضائیة  عالیة الخطورة �النسبة للسرقة، حیث أن نقل الماشیة المسروقة عبر الوال

على مراقبة  أكثر من قدرتها  قوات األمن  �كون انتشار  ما    اً األسر، وغالبالوقوع في  �سمح لها �المراوغة من  

سهلة للجماعات المسلحة التي    اً أهدافأ�ضًا  تكون طرق الترحیل الراسخة  وقد  المناطق الحدود�ة البعیدة.  

مناطق عالیة   اً تكون أسواق الماشیة أ�ض قد  ،  اً تقیم حواجز على الطرق وتعتمد على رسوم المرور. أخیر 

ما توفر القلیل من البنیة التحتیة    اً المخاطر، حیث إنها مناطق تتجمع فیها الماشیة �شكل جماعي وغالب 

 األمنیة الماد�ة. 

الوسطى، استخدمت الجماعات المسلحة حواجز الطرق    في جمهور�ة إفر�قیا

البتزاز الرعاة العابر�ن، مما أجبر �عض الرعاة على نقل مواشیهم إلى مناطق  

ذ ماشیته إلى  أخرى أو التخلي عن مصدر رزقهم. �ظهر هنا أحد الرعاة �أخ

: جان تشونج / صورة، جمهور�ة إفر�قیا الوسطى. السوق في ضواحي �انغي

 میجز جیتي إ
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التي �قودها   األمنیة  �جب أن تكون التدخالت التي تر�ز على الحلول
المجتمع المحلي حر�صة على تجنب خلق فرص للعنف أو تعز�ز  

التدخالت البرامجیة  �مكن أن تكون  مصداقیة جماعات المیلیشیات.  
ومسؤولیات متفق علیها   اً التي یتم إدارتها �شكل جید والتي تحدد أدوار 

�شكل متبادل للمدنیین وقوات األمن تدبیرًا قیمًا لمنع االعتماد على  
 العدالة األهلیةحما�ة أو القصاص األهلي 

 
نحو   الموجهة  النهج  أن  الوطنیة  أو  المحلیة  السلطات  ترى   <

 الهیكل المؤسسي إلنفاذ القانون تباین . ی المجتمع لألمن تمثل تهدیداً 
مناسب لكافة  واحد  إجراء  وال یوجد    ،منطقة الساحل السودانيعبر  

ینجح    النماذج أن  المنطقة.  �مكن  أنحاء  جمیع  اعتبار  و في  �مكن 
المحلي   المجتمع في األمن  قادة  تعز�ز دور  إلى  الرامیة  التدخالت 

ال سیما في المناطق التي  ،�مثا�ة تحٍد للسلطات المحلیة أو الوطنیة
لة �الفعل لتحدي الجماعات المسلحة غیر تتعرض فیها سلطة الدو 

 حكومیة.ال

 

 

 قوات حفظ السالم تحمي األسواق في أبیي 
�ان الوصول    ،في منطقة أبیي الحدود�ة المتنازع علیها بین السودان وجنوب السودان 

ة نقطة نزاع رئیسیة بین قبیلتي المسیر�ة والدینكا نجوك.  ی والزراع  و�ة راضي الرعاألإلى  
الشمال  و  من  المسیر�ة  جنو� مع  لطالما هاجر رعاة  إلى   اً مواشیهم  للوصول  أبیي  إلى 

و�ان التجار من �ال المجتمعین یلتقون في األسواق    ، المراعي والمیاه خالل موسم الجفاف
العنف المدني واستقالل جنوب م  وفي خضالمحلیة لبیع الماشیة والسلع األخرى. لكن  

في عام   اً العالقات االقتصاد�ة جزئی إحیاء  وتم إعادة هذه التفاعالت. انقطعت  ،السودان
بین    ،سوق أمییت  ن خاللم  2016 الثقة  بناء  �عد سلسلة من جهود  تم إنشاؤه  الذي 

او.  س إنترناشیونال ومنظمة الف� مثل �ونكوردمحایدة  التي �سرتها منظمات  و المجتمعات  
و  الحدودلكن  على  األمن  انعدام  استمرار  لألمم   ،�سبب  المؤقتة  األمنیة  القوة  تدخلت 

بدون النهج المنسق بین تدخالت بناء السالم  فالمتحدة في أبیي لتوفیر الحما�ة للتجار.  
المدنیة التي �مكن أن تعید العالقات بین الطوائف ووجود قوات األمن الدولیة التي �مكن  

  نزاع لفي ظل ا  اً ممكن أن �كون  هذا المكان التجاري  للم �كن    ،من األمن  اً أن توفر عنصر 
 المستمر.

 
  

 

 

المثال 
 ب-7-1

المتخصصة والقدرة على معالجة القضا�ا األمنیة   تعتبر قوات األمن ذات الصالحیات 

، ولكن من الذي �جب أن یلعب هذا الدور؟ �ظهر هنا أحد المتعلقة �الرعي ضرور�ة

ارسًا �قف ح )UNMIS(  التا�عین لبعثة األمم المتحدة في السودانجنود حفظ السالم  

لحدود بین في الصراع على طول ا   اً رئیسی  اً . �انت أبیي خط2010في أبیي في عام  

جو�وم   :الصورة، وهي منطقة رئیسیة لالنتقال عبر الحدود.  السودان وجنوب السودان

 . الفالي/ و�الة الصحافة الفرنسیة من خالل جیتي إمیجز
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 إصالح قطاع األمن  – 7.2
 

  __________________ 
 السیاسة  /مبرمجنوع التدخل: 

المراعي المفتوحة والحدود الملیئة �الثغرات التي �سكنها الرعاة  أضحت  :  الوصف
للجماعات المسلحة لالنخراط في التهر�ب أو سرقة الماشیة أو غیر أرضًا خصبة  

استجاب    ،سهلة للسرقة أو االبتزاز   اً أهدافو�وصفهم  ذلك من التجارة غیر المشروعة.  
  ، أو توظیف األمن الخاص   ،الرعاة من خالل التحالف مع مجموعات المیلیشیات

 ش الحدود�ة الرسمیة. المعترف بها ونقاط التفتی  مساراتأو نقل الماشیة من ال
سیكون  اآلمن  الرعوي  ل  اإن تعز�ز األمن في هذه المناطق النائیة وضمان الترح

العنف و�قطع اإلیرادات عن الجماعات المتمردة والعصا�ات   �حد منشأنه أن  من  
ال �عض  في  تخضع  اإلجرامیة.  المناطق  دول،  أمن للهذه  قوات  قبل  من  مراقبة 

في    الجوالة الزراعیین  حرس البدوي في تشاد أومتخصصة (كما هو الحال في ال
إنفاذ  هذه األنواع من القوات فجوة حرجة في  سد  ت   ،من الناحیة النظر�ةو نیجیر�ا).  

القانون �قوة خفیفة وسهلة الحر�ة ولدیها القدرة على التعامل مع المجتمعات في  
ذلك، ومع  النائیة.  الموا   اً غالب   المناطق  ضعیفة  القوات  هذه  تكون  مقارنة  ما  رد 

المحلیة.   اإلجرامیة  وأمن و �الجماعات  المتخصصة  القانون  إنفاذ  أجهزة  تكافح 
وهي تحد�ات تتفاقم �سبب   ،نقص الموارد والقدرات التقنیةالتحد�ات في ظل  الحدود  

 االفتقار إلى الثقة العامة والمساءلة.  
طق  أي أجندة إلصالح قطاع األمن تهدف إلى معالجة اللصوصیة في المناإن  

عالج التوترات المحتملة بین قوات �جب تكییفها �حیث ت الر�فیة ونشاط المتمردین  
 األمن والسكان الرعاة أو غیرهم من سكان المناطق النائیة.

 

 

 قانون الجّوال في تشادالإنفاذ 
البدو  الحرس الوطني  �عتبر   (و�ان �عرف سا�قًا   تشادفي  الرحل  وحرس 
القرن أمنیة تشاد�ة محلیة تشكلت في ستینیات  الحرس اإلقلیمي) قوةً �اسم 

للمسؤولینالعشر�ن   األمن  والسجون   ،لتوفیر  الحكومیة  المباني   ،وحما�ة 
الر�فیة.   المناطق  في  النظام  على  الوالحفاظ  تكییف  الذین   ضباطو�تم 

التضار�س في مناطق    اراة مجمن أجل  على ظهور الخیل أو الجمال    �عملون 
�عتبرون فهم    ، �صفتهم المسؤولون عن الحفاظ على النظام الر�فيو البدو.  
والنشاط    الرعوي   لاالترح  مساراتتعامل مع مراقبة  ی ما    اً ي غالب ذالالجهاز  

الحرس    على الرغم من أنو في المتنزهات الوطنیة ومعالجة سرقة الماشیة.  
جهاز من أجهزة مثاًال على  �جسد    الوطني وحرس البدو الرحل في تشاد

تهامات  أفراده ا  فقد واجه  ،تكیف مع سیاق الرعاة الرحلوالذي  القانون  إنفاذ  
في فضعف التنسیق مع قوات األمن األخرى.  �التمییز والعقاب المفرط و 

من الحرس    اعتقل الجنرال صالح إبراهیم  ،على سبیل المثال  ،2018أكتو�ر  
من زعماء القرى لرفضهم زعیمًا    15  الوطني وحرس البدو الرحل في تشاد 

لمعاملة  أخضعهم التوقیع على وثیقة التنازل عن حقهم في ملكیة األرض و 
 مهینة. 

  

 

المثال 
7-2 

  اً د األمثلة على القوة األكثر تخصصتشاد أحالرحل في  البدو  وحرس  ُ�عد الحرس الوطني  

على    الهجانةفي مراقبة الجرائم المتعلقة �الماشیة على الحدود. تظهر هنا دور�ة حرس  

أبو  في  التشاد�ة  السودانیة  تشاد.    لوالحدود  شرق  (دارفور)،  توماس  �ور  الصورة: 

 كو�س/ و�الة الصحافة الفرنسیة من خالل جیتي إمیجز 
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 إصالح قطاع األمن؟ هي عوامل نجاح ما 
تمثل    صالحیات قوات األمن ذات الصلة لتشمل العنف المرتبط �الرعي.  تنقح>  

مشار�ة الرعاة في حر�ات التمرد أو الجرائم العنیفة تحد�ات فر�دة إلنفاذ القانون  
مثل تتبع الحر�ة عبر الحدود و�ناء الوصول والثقة مع    -وقطاع األمن األوسع  

الرعاة   بین  والتمییز  النائیة  والمقاتلین  المواطو المجتمعات  المسلحین  غیر  نین 
األمنإن  .  المتفرغین خدمات  لمقدمي  واضحة  حاجة  یتمتعون  الذین    ،هناك 

للتعامل مع سرقة الماشیة والعنف المرتبط   الالزمة  المهارات والخبرات والتفو�ضات� 
اختصاصات  دمج الرعي �شكل ثابت في ی لم  ،بها في المناطق الرعو�ة. ومع ذلك

مع هذه مكافحة اإلرهاب أو قوات حفظ السالم التي تتعامل  ت  قوا الجیش أو    ماومه
�عثات حفظ السالم التا�عة  أجر�ت من قبل  مراجعة واحدة  وجدت  حیث    القضا�ا،

المتحدة منطقة    لألمم  فقط    يالسودان الساحل  في  واحدة  �عثة  البعثة   -أن  وهي 
الوسطى   أفر�قیا  جمهور�ة  في  االستقرار  لتحقیق  األ�عاد  متعددة  المتكاملة 

)MINUSCA  (-   من بین البعثات الست التي تتعامل مع الرعي في عملیاتها،  
على العنف   اً دون تر�یز أكثر وضوح  ، 2019إلیه في إطار والیتها لعام    قد أشارت

سیظل التعاون مع مجموعات المواطنین التي تعمل على معالجة  و   ،المرتبط �الرعاة
 . اً األسباب الجذر�ة مخصص

 
> آلیات رصد الحقوق واإلبالغ عنها متنقلة ومتكیفة �شكل جید مع االحتیاجات  

. عانت المجموعات العرقیة الرعو�ة من االنتهاكات المحددة للمجتمعات الرعو�ة
من خالل العنف الذي تقره  اً ولكن أ�ض ،ئفیةوالفظائع لیس فقط من الهجمات الطا

عام   في  المثال  ،2020الدولة.  سبیل  جماعیة    ،على  مقابر  عن  الكشف  أدى 
قوات الحكومیة لل  اتهام المواطنینلضحا�ا غالبیتهم من الفوالني في بور�ینا فاسو إلى  

 اً عددتواجه مراقبة الحقوق للمجتمعات الرعو�ة  �ما  بتنفیذ عملیات إعدام مستهدفة.  
التحد�ات حاجة    أوالً   ،من  هناك  والثقة.  الوصول  إلى  االفتقار  شيء  �ل  وقبل 

للغا�ة للوصول إلى المجموعات الرعو�ة أثناء التنقل. مشبكة  الستراتیجیات متنقلة و 
قد یتدخل المراقبون المدنیون مع قوات أمن الدولة التي تقوم بدور�ات   ، و�دًال من ذلك

في المناطق الرعو�ة النائیة حیث تزدهر عملیات اإلغارة على الماشیة والتهر�ب  
العمل من خالل مؤسسات وسیطة    اً �مكن لمراقبي الحقوق أ�ضو والجرائم المسلحة.  

أكید الحسا�ات الثانو�ة من خالل مساجد) لتتبع التقار�ر وت ال  ،بیطر�ةالخدمات  ال(
 أو غیر ذلك من أشكال البحث والتحقق غیر المباشرة.   ،العالقات األسر�ة المستقرة

في نطاق مبادرات مكافحة الفساد و�صالح درج > الرعي العابر للحدود م  
تتبع ورصد الترحیل عبر الحدود یوفر لقوات أمن الدولة  إن  .  قطاع األمن

. كسب غیر المشروعز والتواطؤ مع شبكات التهر�ب والفر�دة لالبتزا اً فرص
تفرض أنها    ،على غرار الجماعات المسلحة  ،سلطات الدولةوقد عرف عن  

أو تطلب عموالت مقابل عابرة  ضرائب على حق المرور على الماشیة ال
رعاة الذین ترتبط  فال �كون للتسهیل التهر�ب أو االتجار غیر المشروع.  

خیار سوى االمتثال. إن أي  أخذ الماشیة إلى السوق  سبل عیشهم �الكامل � 
القانونیة �عني   الرقا�ة  �عیدًا عن أن  غیاب  الذین �عملون  عناصر األمن 

من العقاب. �جب أن یتضمن تدر�ب قوات  سوف �فلتون السلطة المر�ز�ة 
واألمن   ،والمساءلة العامة  ،الحدود على حقوق اإلنسانموظفي  األمن أو  

 اً محتوى متخصص   ،وتدابیر مكافحة الفساد  ،الذي �حر�ه المجتمع المحلي
 عن الرعي.

 
ال>   الترحالعلى  برامج  تعمل  �حقوق  األمن  قوات  ، الرعوي   تعر�ف 

ما تكون السیاسات واالتفاقیات متعددة األطراف    اً غالب   والقوانین، واألعراف.
ال والحر�ة عبر  الموارد  إلى  الوصول  تحكم  أو غیر التي  حدود غامضة 

ة وسیادة ی كماالح  -  3الوحدة  (انظر    اً �یفیة تطبیقها عملیمن حیث  واضحة  
). و�ؤدي هذا إلى مواقف تتبنى فیها قوات األمن والرعاة افتراضات  القانون 

حول   للموظفین لل�مكن  و   والممنوع،المسموح  مختلفة  التنشیطیة  تدر�بات 
أن تؤدي إلى تحسین مواشي  تحر�ات الالمسؤولین عن مراقبة الحدود أو  

 تطبیق القوانین السار�ة.
 

الحدود وو�االت إنفاذ    موظفي> تسهل البرامج مز�دًا من التنسیق بین  
 ل ا. �عد الترحالقانون والسلطة القضائیة عبر الوال�ات القضائیة الوطنیة

الحكومیة التي قد ال  جهزةعبر الحدود مصدر قلق مشترك بین األ الرعوي 
من القوات العسكر�ة الوطنیة التي تراقب تهر�ب    -تتعاون �طر�قة أخرى  
 موظفيالذین یتعاملون مع الصید الجائر إلى  حدائق  األسلحة إلى حراس ال

الماشیة المسروقة.   الذین یراقبون  لتأمیینبغي ألي  الحدود  ن رؤ�ة مثالیة 
الحدود�ة   المناطق  تتضمن  هذه  والمهام أن  القدرات  بین  التوازن  تحقیق 

تمام  مناسبة  العسكر�ة  القوات  تكون  قد  المختلفة.  األمن  لقوات   اً المتمیزة 
لتأمین الحدود من الهجوم ولكن ال ینبغي استخدامها �بدیل لحرس الحدود 

�ما ح.  المسؤولین عن التحقق من أن القطعان المارة مسجلة �شكل صحی 
فعال  ینبغي ألي   تحدیدأن  نظام  و   اً واضح  اً یتضمن  لیات  اآلللمسؤولیات 

 قو�ة للتعاون بین مختلف قوات األمن على جانبي حدود معینة.ال
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ال>   الماشیةتوسع  لتتبع حر�ات  الجدیدة  التقنیات  إلى  الوصول  تعتبر  .  برامج 
وتنظیم   ،في منع السرقة�الغة األهمیة  القدرة على مراقبة الماشیة على نطاق واسع  

العامة القطیع في األراضي  انتشار األمراض.    ،حجم  لتقنیات مثل و وتتبع  �مكن 
التي تم تبنیها �الفعل من قبل �عض مالكي   ،أطواق نظام تحدید المواقع العالمي

موظفي الحدود واألمن الذین �عانون    أن تخفف العبء على  ،الماشیة في نیجیر�ا
المراقبة الجو�ة األخرى  وسائل  الطائرات بدون طیار و وقد تلعب  من نقص الموارد.  

الشاسعة وغیر دورًا مساعدًا � المراعي  في  القطیع  لمراقبة تحر�ات  أدوات مهمة 
فعلت    ،اآلمنة الكونغو  �ما  جمهور�ة  في  االستقرار  لتحقیق  المتحدة  األمم  �عثة 

في �عض مناطق جمهور�ة الكونغو الد�مقراطیة. إن تطبیق التقنیات    مقراطیةالد� 
 ، الجدیدة لیس مجرد مسألة استثمار في األدوات والمعرفة والبنیة التحتیة الجدیدة

�جب أن و فهي تتطلب موافقة الرعاة الذین لیس لدیهم اتصال یذ�ر �السلطات.  
التتبع الجدیدة جزء الثقة والشراكة  من استر   اً �كون نشر أدوات  لبناء  اتیجیة أوسع 

 أو االتحادات التجار�ة.لقیح تشمل وسطاء موثوقین مثل القائمین �الت والتي 
 

 إصالح قطاع األمن؟  هي عوامل فشلما 
سالیب  العدید من األإن  .  > تسمح القوانین والسیاسات القائمة بتكتیكات عقابیة

أو    ،رسوم المرور�  العداء بین الرعاة وقوات األمن  االبتزاز�ة أو العقابیة التي تخلق
أو غرامات قطع أغصان األشجار لتوفیر المأوى   ،حظر الرعي في األراضي العامة

قد و �موجب القانون.  طلو�ة  ولكنها مفروضة أو م  ،عالمات على الفسادال تعتبر  
وقطاع األمن  تواجه عملیة   الرعاة  بین  الثقة  الزخم عندما  صعو�ات  بناء  لكسب 

 تكون السیاسات الرسمیة معاد�ة لسبل العیش الرعو�ة. 
 

. تتأثر عالقات المواطنین مع الجهات  > قوات األمن تمیز في حما�ة المواطنین
الرعاة  بین  الدینامیكیات  تدفع  التي  الهو�ة  وانقسامات  التحیزات  بنفس  األمنیة 

 . المستضیفةجتمعات والم

على سبیل   ،من قوات األمن في منطقة الساحل  عدم وجود حما�ة متساو�ة ف 
�ما في ذلك   ،ساعد في تغذ�ة نمو المیلیشیات العرقیة القومیةقد    ،المثال

الرعاة.   السكان  �قع    ،�صفتهم غر�اءو بین  یهاجرون  قد  الذین  مع الرعاة 
تعز�ز ولن یؤدي  مواشیهم إلى بلدان أخرى عرضة لالبتزاز وسوء المعاملة.  

 نزاعإال إلى تفاقم ال  الدینامیكیاتهذه  لوجود أو قدرة قوات األمن دون مراعاة  
 القائم. 

 
> ستؤدي استراتیجیات التدخل التي تحر�ها المصالح األمنیة إلى تقو�ض  

ما   اً المتعلقة �الرعي عبر الحدود غالب النزاعات  إن  .  بناء السالم المدني
قد یتم التعامل مع ف.  منیة وغیر األمنیةمن االستجا�ات األ  اً تتطلب مز�ج

و�شراك الرعاة في   ،والقتل الجماعي  ،ماشیةعلى النطاق  الواسعة الالغارات  
إنفاذ القانون أو حفظ  عملیات  حر�ات التمرد المسلحة من خالل مز�ج من 

ما ترتبط أشكال العنف هذه   اً غالب   ،ت العسكر�ة. ومع ذلكالسالم أو العملیا
إن �النزاعات على الموارد الیومیة أو االستقطاب بین المجموعات العرقیة.  

القانون للتعامل   إنفاذمكافحة اإلرهاب أو  أجهزة  االعتماد على الجیش أو  
ة سمعة الرعاتأكید  المرتبط �الرعي �ساهم في    نزاعمع �ل شكل من أشكال ال

أنهم   أمنیة".  �شكلون  على  إلى�جب  و "تهدیدات  األولو�ة  "تحدید   إعطاء 
ونفوذ قوات األمن وتلك الخاصة ببناة صالحیات  الحجم الصحیح" ومواءمة  

 . مع المدنيالمجت السالم من 

 
 

  

منطقة أصبحت سرقة الماشیة ظاهرة مهنیة وممیتة �شكل متزاید في أجزاء �ثیرة من  

وأولو�ة ملحة إلنفاذ القانون. �ظهر هنا ضباط من قوة الشرطة أثناء   يالسودانالساحل  

ومو في منطقة الحكومة المحلیة في سومیال في نیجیر�ا حیث غالبحث في قر�ة داجین  

صورة: المشتبه بهم. ال   المواشيعثرت قیادة الشرطة على أ�قار مسروقة من سارقي  

 نورفوتو/ نورفوتو عن طر�ق جیتي إمیجز 
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 الرسائل العامة حول "الرعي المتطرف"  – 7.3
  ________________ 

 نوع التدخل: السیاسة العامة 
الحكومیین  الوصف المسؤولین  من  العدید  أثار  األمنیة    واألجهزة: 

الرعو�ة مخاوف  مناطق  المسؤولة عن تأمین األراضي الحدود�ة وال
من السكان الرعاة الذین ینخرطون في   اً �شأن النسبة الصغیرة نسبی 
والتمرد اإلجرامي  المتحدة    ،النشاط  األمم  لجنة  وصفتها  والتي 

"الرعي   �أنها  ألفر�قیا  وجیهة  المتطرفاالقتصاد�ة  أسباب  هناك   ."
 ،للقلق من وجود صلة بین سبل العیش الرعو�ة والنشاط غیر المشروع

ما یتم االستشهاد   اً لب غا  ،على النحو المبین في هذه الوحدة. ومع ذلك
إلضفاء الشرعیة على الشك في الممارسات    المتطرفین�أنشطة الرعاة  

حیث  الرعو�ة السائدة أو لتشو�ه صورة الجماعات العرقیة الرعو�ة.  
ال الجماعات  أعضاء  (أو  الرعاة  �أن  القائل  التصور    عرقیة أدى 

لطوائف. الرعو�ة) هم مجرمون عنیفون إلى إثارة التمییز والعنف بین ا
مسؤولیة  و  الحكومیین  والمسؤولین  اإلعالم  وسائل  عاتق  على  تقع 

صیاغة السرد �طر�قة إ�جابیة وتقد�م صورة متوازنة ودقیقة ألفعال  
ال �عمل  .  متطرفینالرعاة  النزاع    حولالتدر�ب  وقد  على  حساسیة 
والمسؤولین  مساعدة   �شأن   فيالمراسلین  الخاصة  تحیزاتهم  تحدي 

 .مستفزةوصیاغة وسائل اتصال غیر  الجماعات الرعو�ة
 

الرسائل العامة حول "الرعي هي عوامل نجاح ما 
 "؟ متطرفال
 

ال �مكن  .  دقة في تمییز الجهات المسلحة�ال االتصاالت  تتمیز  >  
جمیع   نشاط  اعتبار  أو  عنف  أعمال  في  ینخرطون  الذین  الرعاة 

التعامل مع إذا تم  فإجرامیة.    جماعةمن تمرد منظم أو    اً إجرامي جزء
كل حادث عنف �شمل الفوالني أو مبورورو �عمل إرهابي أو تهدید  

القومي �قوة  سوف    ، لألمن  المسلحة �شكل عشوائي أو  القوات  ترد 
في مالحظة االختالفات    ةدق الالمسؤولون  یتوخى  مفرطة. �جب أن  

القومیة العرقیة  المیلیشیات  اإلجرامیة  ،بین  وعنف    ،والجماعات 
 والجهات الفاعلة المنفردة.  ،الغوغاء

  

 

الهو�ة   إلى  اإلشارة  والنتائج دون  االتصاالت األحداث واألسباب  أو    االثنیة> تصف 
مجموعة �   حكومیةالجماعات المسلحة غیر ال العدید من  . یتم تحدید  الدینیة أو العرقیة

في الخطاب    موتمیل تلك الهو�ة إلى السیطرة على �یفیة وصفه  ،دینیة محددةعرقیة أو  
فإنهم    ،عندما �كرر المسؤولون العمومیون عبارات مثل "إرهابي الفوالني"والعام، فاإلعالمي  

�جب أن تر�ز عناو�ن  حیث  الجماعي لمجتمع أوسع.    تهامعون التحیز الحز�ي واال�شرّ 
التصر�حا  وخاصة  اإلعالم  إدانة  وسائل  على  الحكومیین  المسؤولین  عن  الصادرة  ت 

 السلو�یات وتجنب شیطنة مجموعات هو�ة معینة.
 

الجیدة  اإلبالغ  ممارسات  تحفیز  فرز  .  >  حول  �جري  المتاحة  المعلومات  من  الكثیر 
مما قد یؤدي إلى   ،النزاعات المتعلقة �الرعي من خالل مصادر وسائل اإلعالم المحلیة

حتى على المستوى المحلي قد یر�ط المراقبون النزاعات على  و تحر�ف الروا�ات العامة.  
ألن األطراف المعنیة تتمر�ز في مناطق �سیطر  -  ،على سبیل المثال   ،الموارد �اإلرهاب
  أقل وصوالً   للحواجز اللغو�ة والُبعد المادي أن �جعل الرعاة  �ما و�مكن .  -علیها المتمردون 

 للصحفیین والباحثین. 

 

  

 المصالح السیاسیة
القتال من أجل الوصول 

 إلى الموارد

 اإلغارة على الماشیة
االنتقام من سرقة 

 الماشیة

الصید الجائر 
على طول طرق 

 الهجرة

 ألر�احا
 الكفاح والتجارة غیر المشروعة

 الحما�ة
استئجار حراس مسلحین والتنقل خارج 

 نقاط التفتیش الحدود�ة

  اً ؟ قد تشمل العوامل المؤثرة مز�جلماذا �شارك �عض الرعاة األفراد في أنشطة إجرامیة أو تمرد

 من السعي وراء المصالح السیاسیة واالنتهاز�ة االقتصاد�ة والحاجة إلى الحما�ة الذاتیة.
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ما یؤدي العداء بین الطوائف إلى إشاعات    اً غالب   ،في الوقت نفسه
ومعلومات خاطئة حول المجموعة المسؤولة عن هجوم أو جر�مة. 

الوفي هذا الصدد قد   التدر�ب على الصحافة    مراعیة تساعد برامج 
الصحافة  إن  للنزاع في تحدید أسباب التحیز والتخفیف من عواقبه.  

تحسین جودة التقار�ر التي �مكن تؤدي إلى  المعتمدة على الحقائق  
الرعو�ة   األراضي  في  الدولة  و�جراءات  الرسمیة  السیاسة  توجه  أن 

ت منظمة البحث عن  طور   ،على سبیل المثال  ،الجافة. في نیجیر�ا
أن تأتي جمیع  من شروطه  لإلنذار المبكر �ان    اً نظام  أرضیة مشتر�ة

و أكثر قبل نشرها من  مستقلتین أو�التین  تقار�ر أحداث النزاع من  
نظام  عدم مساهمة هذه الممارسة البسیطة لقد �فلت و  .خالل النظام

 منها.قبل التحقق اإلنذار المبكر �شكل فعال في نشر المعلومات 

  

 

 فوالني قبائل الدور  تحجببیانات المتعلقة �اإلرهاب ال ترمیز
الفوالني. إن التصور القائل �أن   مدنیيأو العنف الموجه ضد    تهممما یؤدي إلى سوء معامل  ،ما ُیوصم رعاة الفوالني في غرب إفر�قیا �أنهم مجتمع متشدد  اً كثیر 

في �عض األ�حاث ووسائل اإلعالم الرئیسیة.  صو�رهممن خالل الطر�قة التي یتم بها ت دهاء �بیر تم تعز�زه ب قد  ،جمیع سكان الفوالني جزء من تهدید متشدد منظم
قاعدة بیانات اإلرهاب   تجمعحیث  ).  GTD(ة بیانات اإلرهاب العالمي  مثل قاعد  نزاعاألمثلة الرئیسیة تمثیل الفوالني في مجموعات بیانات أحداث الومن هذه  

لح "مقاتلي بیانات عن األحداث اإلرهابیة في جمیع أنحاء العالم من خالل االعتماد �شكل أساسي على مصادر األخبار المحلیة. وقد استخدم النظام مصط  العالمي
�شمل ذلك الحوادث التي ذ�رت فیها مصادر وقد  ماعات من الفوالني من قبل وسائل اإلعالم المحلیة.  الفوالني" لتصنیف الهجمات التي تورط فیها أفراد أو ج

سوف یؤدي ترمیز البیانات بهذه الطر�قة  إن  حتى لو لم یتم تأكید ذلك أو التحقق منه من قبل سلطات إنفاذ القانون.    ،إعالمیة أن الجناة �شتبه في أنهم من الفوالني
 .اً على الرغم من أنها قد تكون غیر مرتبطة تمام ،هذه الهجمات �لها ترتكب من قبل مجموعة موحدة �أناإلیهام إلى 

 
را�ع أخطر  على أنهم  "مقاتلي الفوالني"    -الذي �حلل االتجاهات العالمیة لإلرهاب    -  2015مؤشر اإلرهاب العالمي لعام    صور  ،�االعتماد على هذه البیانات

مما أثار المشاعر المعاد�ة   ،اإلعالم الرئیسیةهذه النقطة في مصادر وسائل  ولقد تكررت  بو�و حرام أو الدولة اإلسالمیة.  مع  مقارنة  �ال  ،منظمة إرهابیة في العالم
واسُتكملت مناقشات الفوالني   ،الالحقة  مؤشر اإلرهاب العالميتقار�ر  عرض "مقاتلي الفوالني" �مجموعة في  التوقف عن تصو�ر    تمو   للفوالني على المستوى المحلي.

 في البیانات �إخالء المسؤولیة عن العنف المرتبط �الرعي. 

 

  

المثال 
7-3 



 

 | الرعي والنزاع: أدوات للوقا�ة واالستجا�ة  108
 

 لنظر  تستدعي اأسئلة 
  ______________________________ 

 لسیاقكم وفقًا  السا�عةعند تكییف الوحدة 
�متلك  . من  1 المرتبطة الذي  الجرائم  التعامل مع  والقدرة على  التفو�ض 

 �الرعي؟ 
األ ما هي  و جهزة  أ.  والعسكر�ة  ان أجهزة  األمنیة  األكثر  القانون  غماسًا إنفاذ 

 اإلجرام المرتبطین �الرعي؟�شكل مباشر في االستجا�ة للنزاع أو 
ر لدیهم تفو�ض محدد لمعالجة اإلجرام عب   یةب. هل یوجد مقدمو خدمات أمن 
المسلحة   الالحدود أو الجماعات  إذا �ان األمر �ذلكحكومیةغیر  فهل    ،؟ 

لدیهم استراتیجیة أو نهج محدد بوضوح للتعامل مع المخاطر المرتبطة �الرعي 
 عبر الحدود؟

   
 الثغرات في التنسیق بین األجهزة األمنیة؟ ما هي . 2

�ن و   ،أ. هل یوجد تنسیق بین مقدمي األمن في المراعي أو المناطق الحدود�ة
 إلى أي مدى؟ ف ،وجد

المنتظ للتواصل  بین االستجا�ات العسكر�ة ب. أین توجد فرص  م والتعاون 
 والمدنیة للنزاع المرتبط �الرعي؟

 
الر�فیة 3 المناطق  في  المدنیین  السكان  مع  األمن  قوات  تتعامل  �یف   .

 والحدود�ة؟ 
أمن الحدود متورطون في أنشطة خارجة عن القانون تستهدف    موظفوأ. هل  

 الرعوي؟  تنقلالرعاة أو ال
مدن  شؤون  خدمات  توجد  هل  هي ب.  ما  مجتمعیة؟  اتصال  هیاكل  أو  یة 

 استراتیجیة االتصال للمجموعات الرئیسیة؟ 
 
 . ما هو مفهوم العالقة بین الرعي واإلجرام أو التمرد؟ 4

أ. ما هي مصادر البیانات الموجودة لرصد أو تحلیل اتجاهات اإلجرام أو 
 العنف المرتبط �الرعي؟

ك فیها الرعاة في الخطاب  ب. �یف یتم عرض األنشطة اإلجرامیة التي �شار 
 العام؟ الخطاب اإلعالمي و 

الجماعات  بین  الفرق  بوضوح  والمحللون  السیاسات  صانعو  �فهم  هل  ج. 
 والرعاة؟غیر الحكومیة المنظمة المسلحة 

  
 
 
 
 

 :االنتقال إلى
 
 

النمو االقتصادي الر�في العادل والحد من    غرس  -   التنمیة الر�فیة   -   األولى الوحدة  
 األسباب المزمنة للنزاع.

 
 دمج النزاع المرتبط �الرعي في جهود الحفظ. - البیئة والحفظ  -  الثانیة الوحدة

 
یع المشار�ة العامة في إدارة المراعي  تشج   -  وسیادة القانون   حاكمیةال   -الثالثةالوحدة  
 الرعو�ة.

 
حدود لسبل عیش  لل  ةبر اعالفهم الجوانب اإلقلیمیة و   -  التكامل اإلقلیمي  -الرا�عةالوحدة  

 الرعاة وعالقتها �النزاع.
 

تعز�ز دور المرأة في صنع القرار    - النوع االجتماعي وتمكین المرأة  - الخامسةالوحدة 
 وفهم النوع االجتماعي في النزاع المرتبط �الرعي.

 
 وحل النزاع �طر�قة سلمیة. تعز�ز التماسك االجتماعي  -  إدارة النزاع -السادسةالوحدة 

 
اإلرهاب   -السا�عةالوحدة   ومكافحة  القانون  واإلجرام    -  إنفاذ  الرعي  تقاطع  معالجة 

 .حدودد العابر للوالتمر 
 

  منطقة  في  الرقمیة التقنیات انتشار  عمل - الرقمي و  المدني السالم -الثامنة الوحدة
 السوداني  الساحل 

 
 موارد إضافیة 
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          ⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻ 

 

  

 

الة رخیصة الثمن تغییًرا جذریًا في سبل عیش الرعاة والمزارعین بتوسیع إمكانیة اطالعھم على المعلومات  الرقمیة. یظھر ھنا مزارع في  یُحِدث انتشار األجھزة الجوَّ
 . Getty Images". اعتماد: سودارسان راجافان/واشنطن بوست عبر iCowكینیا یستخدم خدمة للرسائل النصیة تُسمى " 

 الثامنة الوحدة  

 السالم المدني الرقمي 
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في حین أن التقنیات الجدیدة لدیھا القدرة على دعم بناء السالم، إال أنھا ال تُعد  
حالً جاھًزا. یجب أن یدرك المستثمرون والمتعھدون حدود أي تقنیة جدیدة، 

ذلك، أنھ یجب أن تكون الجھود  بما في ذلك التكلفة وقابلیة التوسع. واألھم من  
المبذولة إلدخال تقنیات جدیدة مسؤولة عن احتیاجات الرعاة أو المزارعین 
المحلیین الذین سوف یستخدمون ھذه التقنیات. ال تُعد األدوات الفعَّالة بشكٍل  
یمكن  التي  األدوات  ولكنھا  التقنیة،  الناحیة  من  ابتكاًرا  األكثر  دائًما  كبیر 

 مفیدة للمجتمعات التي تستھدف ھذه األدوات مساعدتھا.استعمالھا وال

 

یمكنھا دعم   التي  الرقمیة  التقنیات  أنواع مختلفة من  الوحدة عدة  توجز ھذه 
نتائج بناء السالم. ال یزال العدید من ھذه التقنیات قید التطویر، لكن من المرجح  
الساحل   منطقة  في  الرعي  مستقبل  في  كبیًرا  دوًرا  التقنیات  ھذه  تلعب  أن 

 السوداني.   

 

 

 إستراتیجیات التدخل     
 ت الجغرافیة المكانیة التقنیا . 1
 خدمات المعلومات المناخیة  . 2
 التقنیات المناھضة للسرقة  . 3

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 القضیة
 

یعمل انتشار التقنیات الرقمیة في منطقة الساحل السوداني إلى تغییر الطریقة  
تزاید مستوى عدم   إزاء  الرعویة سبل عیشھا  المجتمعات  فیھا  تمارس  التي 

بالبیئة والمجتمع والسیاسة. بالرغم من أن الرعي غالبًا االستقرار فیما یتعلق  
ما یُنظر إلیھ على أنھ ممارسة تنتمي إلى عصر ما قبل الحداثة، إال أنھ كان  
العصر   مع  حالیًا  الرعاة  یتكیف  حیث  المحیطة،  الظروف  مع  متكیفًا  دائًما 
لسكان   الثمن  رخیصة  المحمولة  لألجھزة  السریع  االنتشار  یتیح  الرقمي. 

على  ا واالطالع  طویلة  مسافات  عبر  التواصل  على  القدرة  الریفیة  لمناطق 
معلومات مھمة. من المتوقع أن یصل معدل انتشار االتصاالت المتنقلة (شرائح 

" ال  الجوَّ إلى  ")  SIMالھاتف  السوداء  أفریقیا  منطقة  عام    ٪86في  بحلول 
تبن 2025 الذین  أوائل  من  أفریقیا،  في شرق  الرعاة،  كان  فقد  تطبیقات  .  وا 

ال وفي غرب إفریقیا، كانوا ھم المستخدمین الرئیسیین لخدمات   الھاتف الجوَّ
ال "  ". SIMالمعلومات المناخیة القائمة على بیانات شرائح الھاتف الجوَّ

 

یمكن لزیادة الوصول إلى المنصات واألدوات التقنیة الجدیدة أن یكون لھا من  
خال من  الصراع  مخاطر  تقلیص  على  المتوفرة  القدرة  الخدمات  تحسین  ل 

من إمكانیة الوصول إلى الموارد الطبیعیة إلى الحمایة من    –للسكان المتنقلین  
الوحدة   (انظر  الماشیة  على 1سرقة  المباشر  االطالع  یساعد  أن  یمكن   .(

البیانات الجغرافیة المكانیة القادة المحلیین واألفراد على اتخاذ قرارات أكثر 
نظیم طرق الھجرة الرعویة واألراضي الزراعیة. یمكن استنارة حول كیفیة ت 

الماشیة   بُعد  عن  الماشیة  تعقب  وسائل  في  الحاصلة  االبتكارات  تساعد  أن 
 السلطات على االستجابة بشكل أكثر فاعلیة للسرقة في المناطق غیر اآلمنة.   

 

 

 

  

في   المتنقلة  االتصاالت  خدمات  انتشار  معدل  یتزاید 
الخدمات   تلك  ذلك  في  بما  بسرعة،  السوداء  أفریقیا 
إحدى  ھنا  تظھر  الرعویة.  المجتمعات  بین  المنتشرة 
إثیوبیا،   السوق في سنبیتي،  أفراد "األرومو" في  نساء 

ھ في  تتحدث  إیریك وھي  اعتماد:  الخلوي.  اتفھا 
عبر  جمیعًا/كوربیس  لدینا  مھارة  الفورجیھ/الفن 

Getty Images 
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  الوسائل باستخدام التدخالت نجاح إلى یؤدي الذي ما 
 ؟المكانیة الجغرافیة

   وقد ُصممْت التدخالت لمساعدة المجتمعات الریفیة على تطویر تفاھٍم
 یود المفروضة على مواردھم. أعمق للق 

الخرائط لیست مجرد أدوات عادیة لتحدید طرق الھجرة؛ حیث یمكن أن تكون 
مصادر غنیة للمعلومات التي یصعب على سكان الریف معرفتھا. قد یتفھم 
نحٍو   یواجھونھا على  التي  الموارد  الفرد ضغوط  المزارع  أو  الفرد  الراعي 

وا النظرة  إلى  یفتقرون  لكنھم  توفرھا  حدسي،  أن  یمكن  التي  النطاق  سعة 
الفرد   الراعي  الخرائط)  (أي  الخرائطیة  البیانات  تساعد  أن  یمكن  الخرائط. 
على فھم التغیرات المناخیة التي تؤثر على تحركات الماشیة على بُعد مئات  
الكیلومترات من أراضیھ أو تصور مدى التغیر في استغالل األراضي بمرور  

ان الذي یعیش فیھ ھذا ولكن في المناطق المحیطة  الوقت، لیس فقط في المك
بھ أیًضا. ولھذا السبب، فمن المھم أن تكون ھذه البیانات متاحة للجمھور حیثما 
أمكن ذلك. ینبغي أن تضع برامج إنشاء البیانات الجغرافیة المكانیة استثماراتھا 

 ائط. في تحویل تلك المعلومات إلى لغة وصیغة ال تتطلب معرفة فنیة بالخر

 ة المكانیة

 نوع التدخل: برنامجي وسیاسي 

 

الرعویة    الوصف: الھجرات  التاریخ  عبر  المحلیة  المجتمعات  استوعبت 
باالعتماد على التفاھم المشترك بینھم فیما یخص الطرق التي تمر فیھا قطعان  
الماشیة واألماكن التي یحتاجون إلیھا للرعي. ومع ذلك، فقد ارتفع الضغط في  

تحركات    العقود األخیرة بشكل كبیر على الموارد، وحدثت تغیرات في توقیت 
الثروة الحیوانیة، وھذا كلھ ولّد الحاجة إلى ترسیم ممرات الھجرة على نحٍو  
لرسم   المبذولة  فالجھود  اإلقلیمي.  أو  الوطني  المستوى  على  صرامة  أكثر 
تُعد معقدة ومرھقة، مما   العالمات  الھجرة وتحدیدھا بوضع  خرائط ممرات 

یح إدخال تقنیة أنظمة تحدید  أدى إلى زیادة الحاجة إلى توافر الدعم التقني. یت 
كما ھو الحال في الھواتف    -التي یمكن حملھا بالید  )  GPSالمواقع العالمیة ( 

باإلضافة إلى الخرائط الرقمیة ألصحاب المصلحة المحلیین االطالع بسھولة    -
المواقع   تحدید  أنظمة  تقنیة  استخدام  یمكن  وحدیثة.  شاملة  معلومات  على 

" الخ"  GPSالعالمیة  فیھا  ورسم  تتوفر  التي  المناطق  لتحدید  الرقمیة  رائط 
عبر   المناطق  ھذه  لربط  ممرات  وجود  تتطلب  والتي  الموسمیة،  الموارد 

 المساحات الطبیعیة الزراعیة والرعویة. 

ویمكن استخدام ھذه الوسائل لتسھیل إدارة الموارد بشكل أكثر شمولیة وعدالً.  
العل یستخدم  المثال،  سبیل  على  السودان،  البیانات  ففي  والمتعھدون  ماء 

)  GPSالجغرافیة المكانیة المجمعة من خالل أنظمة تحدید المواقع العالمیة ( 
تبدأ  الماشیة  التي تجعل قطعان  لتحدید األسباب  الصناعیة  ومصادر األقمار 
من   للعدید  موقعًا  تعد  التي  كردفان،  مثل  مناطق  عبر  الموسمیة  تحركاتھا 

اق التي قد تمنع الماشیة من التحرك فیھا. إن  العملیات الزراعیة واسعة النط
العام   الوعي  تعزیز  یسھل  الخریطة  الھجرة على  أو ممرات  الموارد  تحدید 
انتقاالت   (مثل  االستغالل  سوء  من  والحمایة  األراضي  استخدام  باتفاقیات 
الھجرة).   بتوسعھا في ممرات  أو مزارع غیر مصرح  مناطق  إلى  الماشیة 

إمكانیة فإن  ذلك،  وحتى    ومع  المكانیة  الجغرافیة  البیانات  على  االطالع 
بالید في  )  GPSاستعمال أجھزة تحدید المواقع العالمیة (  التي یمكن حملھا 

منطقة الساحل السوداني بكاملھا. ومن الضروري للجھات المتدخلة أن یكونوا  
الجدیدة   التقنیات  إلى استخدام  المتمثلة في أن االنتقال  بالمخاطر  على درایة 

 مكن أن یعزز الفوارق االقتصادیة واإلقلیمیة.        ی 

 

 

 

 

 

الرعي  : تحافظ شبكات الرعي على قاعدة بالممرات ومناطق  1-8المثال  
 في بوركینا فاسو 

من یجب أن یكون مسؤوالً عن المحافظة على الخرائط الرقمیة؟ غالبًا ما یتطلب  
المحافظة على تحدیث الخرائط مستوى معینًا من البنیة األساسیة والخبرة الفنیة قد  
یكون صعبًا المنال على قادة المجتمع المدني المحلیین. في شرق بوركینا فاسو،  

 Le Réseau de Communication sur le  Pastoralismeطورت شبكة " 
(RECOPA)  الماشیة ممرات  لخرائط  بیانات  قاعدة  المدني  المجتمع  لشؤون   "

بلدیة یمكن للحكومات المحلیة وأعضاء شبكتھا الرعویة    27ومناطق الرعي في  
" قاعدة البیانات ھذه بمساعدة خبراء في  RECOPAالوصول إلیھا. وقد أنشأت " 

) والوكالء المیدانیین لدیھا، وحافظت علیھا مقابل GISمعلومات الجغرافیة ( نظام ال 
تكلفة منخفضة عبر استخدام منصة مفتوحة المصدر وعبر االندماج في أسواق  
یعتمدون  الذین  للرعاة  الخرائط خدمة ضروریة  توفر  المحلیة.  الحیوانیة  الثروة 

 اء ھجراتھم الموسمیة. علیھا لتجنب استغالل المناطق الصالحة للفالحة أثن 

 

فباعتبار   ذلك،  في    RECOPAومع  كبیرة  قیوًدا  تواجھ  فإنھا  منظمة شعبیة، 
استخدامھا للتقنیات. حیث تمنعھا القیود المفروضة على األجھزة والبرامج من 
یعیق  مما  ونشرھا،  النظراء  مجموعة  إلى  المستندة  البیانات  تخزین  استخدام 
بناء   فرص  إلى  االفتقار  وإن  خرائطھا.  على  وفعَّالة  سریعة  تعدیالت  إجراء 

یعني أن وكالء ھذه المنظمة ال یكتسبون بالضرورة أفضل الممارسات   القدرات 
 أو االبتكارات التقنیة التي یمكن أن تعزز من ممارساتھم. 
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   .تُحدَُّث الخرائط وتُنقَّح باستمرار 
للتنقل  الدینامیكیة  للطبیعة  الناجحة  الخرائط  رسم  جھود  تستجیب  أن  یجب 
الرعوي ونقل الموارد في منطقة الساحل السوداني.  یتغیر استخدام األراضي  
تصبح  أن  من  دائم  ھناك خطر  لذلك  سنوي،  أساس  المتاحة على  والموارد 

ة وتفقد فائدتھا ألصحاب المصلحة المحلیین.  تُعد الحاجة إلى  الخرائط قدیم
لجھود رسم الخرائط على نطاق أوسع (على   تحدیث الخرائط مھمة خاصةً 
مستوى المنطقة/المستوى الوطني/المستوى اإلقلیمیة) حیث ال تلتقط الخرائط  

ات  التغییرات الدقیقة في استخدام الموارد.  على سبیل المثال، قد تكون ممر
متًرا    50الماشیة التي تُعد مھمة لمئات أو آالف الحیوانات ضیقة لتصل إلى  

جدید.  واحد  حقل  بواسطة  سدھا  بسھولة  یمكن  ولذلك،  األماكن.  بعض    في 
طویل   كاستثمار  لرسمھا  تدخالت  تنفیذ  یجب  مفیدة،  الخرائط  ھذه  ولتظل 

البیانات تلك  ومشاركة  بانتظام  البیانات  لتحدیث  خطة  مع  مع    األجل، 
 المستخدمین.   

  .وتُستكمل تدخالت رسم الخرائط بأنشطة بناء توافق اآلراء 

یمكن أن تكون الجھود المبذولة لرسم خرائط للموارد الطبیعیة أو طرق الھجرة  
الرعویة مثیرة للنزاعات وغالبًا ما تتطلب الموازنة بین احتیاجات ومصالح  
المجموعات التي ترغب في رفع دعاوى في منطقة معینة. على سبیل المثال، 

د طریق لتمریر الماشیة في مناطق  قد یوافق المزارعون المحلیون على تحدی 
ذات قیمة رعي منخفضة، ولكن یرفضون ذلك في األماكن التي تكون فیھا  

 GPSالمراعي ملیئة للغایة بالقیمة الغذائیة. یمكن أن توفر وسائل مثل أجھزة  
المتاحة   الموارد  حول  تفصیالً  أكثر  معلومات  الرقمیة  الخرائط  وتقنیة رسم 

الھجرة، لكن ھذه بین صانعي القرار    وأنماط  الخالفات  المعلومات لن تحل 
المحلیین على نحٍو فوري. یجب أن تستمر التدخالت في إعطاء األولویة لبناء  

 توافق الرأي بین األشخاص كمكمل لوسائل رسم الخرائط الرقمیة.   

  

غالبًا، یجب استكمال التقنیة الرقمیة بعملیات غیر رقمیة. توجد ھنا 
مجتمعات في منطقة مالي الشرقیة تنتج خریطة للموارد الرعویة باستخدام 

 بروتیم.اعتماد: لیف . GPSبیانات میدانیة تم جمعھا من خالل أجھزة 

 .یمكن لجمیع المستخدمین االطالع على الخرائط 
یجب أن تكون خرائط الموارد متوفرة بسھولة وموثوقیة وبتكلفة منخفضة  
لألشخاص الذین یعیشون ویسافرون عبر تلك األرض. یجب أال یُطلب من 
المستخدمین الوصول إلى أجھزة الكمبیوتر أو السفر لمسافات طویلة لعرض  

اتف  المعلومات المعینة. وستكون المعلومات متاحة على نحو مثالي عبر الھو
المحمولة، والتي یستخدمھا الرعاة بشكل متكرر أثناء رعي الحیوانات. یفتح 
وضع الخرائط على األجھزة المحمولة إمكانیة ربط تلك المعلومات بخدمات  
أخرى، مثل خدمات أحوال الطقس أو التنبیھات األمنیة. وفي الحاالت التي 

ال المجال  في  أو  اإلنترنت  على  الخرائط  فیھا  تتوفر  تكلیف  ال  یجب  عام، 
الجھات الفاعلة الموثوق بھا بتوفیر إمكانیة الوصول إلیھا. یمكن أن تعمل  
للمستخدمین  یمكن  حیث  إقلیمیة  كمراكز  المدنیة  الجمعیات  أو  البلدیات 
االطالع على الخرائط ومشاھدة أماكن ممرات الماشیة أو مناطق الرعي 

لب ذلك مستوى معینًا من في مجتمع معین، على سبیل المثال. غالبًا ما یتط
البنیة األساسیة التقنیة، مثل أجھزة الكمبیوتر والطابعات وتراخیص البرامج 
والكھرباء في المناطق الریفیة. وعند إتاحة ھذه المعلومات، تمّكن الخرائط  
الرقمیة البلدیات المحلیة من حمایة الحقوق القانونیة للرعاة بشأن الحصول  

 في مالي.     على الموارد، كما لوحظ 
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  بین جدیدة  صراعات  تثیر  الخرائط  رسم  تدخالت  إن  حیث 
 مستخدمي الموارد.

تكون األراضي    الموارد مسعًى سیاسیًا عمیقًا وغالبًا ما  ویُعد رسم خرائط 
الزراعیة الرعویة عبارة عن مساحات متنازع علیھا.  ویمكن أن یؤدي تأسیس  
الثروة   حركة  مناطق  تحدید  وإعادة  المحلیة  المناطق  حول  جغرافیة  حدود 

تكون موارد األراضي  الحیوانیة إلى صراعات جدیدة، إذا لم یتم ذلك بعنایة. قد  
أو المیاه التي استغلھا الرعاة سلفًا من خالل الحقوق العرفیة قد تم بیعھا إلى  
مالك خاصین أو قد یكون لھا وضع غیر واضح بموجب القانون. ویمكن أن  
تؤدي التدخالت التي تحاول إضفاء الطابع الرسمي على الحدود الواضحة إلى  

األ من  المزارعین  أو  الرعاة  في  نزوح  الحق  لھم  أن  یعتقدون  التي  راضي 
استغاللھا، وبالتالي تأجیج الصراع بین المجتمعات المحلیة. فھناك العدید من  
األمثلة الموثقة على تأسیس المزارعین السریع لحقول داخل ممرات الثروة  
الحیوانیة بعد تأسیسھا لتأمین حقوق استغاللھم لھا أو اإلشارة إلى عدم موافقتھم 

ذلك   الحیوانیة.  وحتى مع زیادة جھود  على  الثروة  المحلیین ومربي  للقادة 
من   یزال  فال  اإلقلیمي،  أو  الوطني  المستوى  على  الرقمیة  الخرائط  رسم 
الضروري أن یكون للمجتمعات المحلیة رأٌي واضح في إنشاء تلك الخرائط  

 وحمایة الموارد المعینة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجغرافیة  الوسائل  باستخدام  التدخالت  جھود  فشل  إلى  یؤدي  الذي  ما
 ؟  المكانیة

 

  ال توفر التدخالت موارد كافیة لضمان أن الخرائط محدَّثة وقابلة
 للتطبیق. 

یُعد رسم خرائط الموارد الطبیعیة أو طرق الھجرة الرعویة أمًرا عالي التكلفة،  
أنھ معقٌد حتى مع الحصول على أحدث   تقنیات ویستغرق وقتًا طویالً، كما 

GPS  . یجب أن تضع التدخالت الناجحة استثمارات كبیرة في الخبرة الفنیة
عبر إشراك رسامي الخرائط في مرحلة التصمیم وتعیین فرق رسم الخرائط  
من ذوي الخبرة بھذه التقنیة والتضاریس المحلیة. عند استخدام الخرائط لتحدید  

الزراعة أو  للرعي  األراضي  أو  الرعویة  الھجرة  من  طرق  التحقق  یجب   ،
من   المصلحة  أصحاب  من  مجموعة  قبل  من  وقبولھ  النھائي  المنتج  صحة 
الحكومة المحلیة إلى الجمعیات الرعویة والزراعیة. قد تكون مراجعة الخرائط  

الرأي   توافق  المتنقلة    - وبناء  المجتمعات  في  االنخراط  عند  أمًرا    - خاصةً 
مراجع  بمجرد  وحتى  ومكلفًا.  للوقت  قابلة  مستھلًكا  ستظل  فإنھا  الخرائط،  ة 

للتطبیق فقط إذا كان من الممكن مراجعتھا وتحدیثھا بانتظام، وھو األمر الذي  
یتطلب في كثیر من األحیان تأمین دعم طویل األجل من أي مؤسسة حكومیة  
أو سوق محلي للثروة الحیوانیة أو شبكة للمجتمع المدني. وستكون التدخالت  

ئج عكسیة إذا اعتمد على طرٍق مختصرة للحصول  غیر ناجحة أو تأتي بنتا
 على ھذه النتائج.

 .تُعزل عملیات التدخل في رسم الخرائط عن بعضھا البعض 
وقد كانت ھناك العدید من المحاوالت المنفصلة لرسم خرائط للموارد وطرق  
لحدود   العابر  المستوى  إلى  المحلي  المستوى  من  وذلك  الرعویة،  الھجرة 

عن  وحتى  تتضمن  الدولة.  ما  غالبًا  المنطقة،  نفس  التدخالت  ھذه  تغطي  دما 
مصادر بیانات مختلفة وعملیات للتصمیم وأصحاب مصلحة. وتخلق ممارسة  
لھا  تتمثل في أن المجتمعات سیكون  الموازیة مخاطر  الخرائط  عملیة رسم 
الموارد. فمن األھمیة  إدارة  بشأن  نقاط مرجعیة متضاربة التخاذ القرارات 

یع التوافق وتبادل المعلومات بین مشاریع رسم الخرائط المختلفة  بمكان تشج
والتأكد من أن الخرائط المصممة على المستوى الوطني أو اإلقلیمي تعكس  

 تلك المصممة على المستوى المحلى.   
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تحقیق   في  االستثمارات  لتوجیھ  تطبیقاٍت محتملة  المناخ  بیانات  أیًضا  تشمل 
االستقرار والتنمیة واالستجابة عند اندالع النزاعات. یمّكن التقدم في وسائل  
تحلیل البیانات الخبراء من توقع مخاطر الجفاف أو نقص الموارد اللذین ربما 

نزاعات المحلیة. وباستخدام  یؤدیان إلى نزوح المجتمعات الرعویة وإثارة ال
ھذه المعلومات، یمكن لوكاالت التنمیة وغیرھا اتخاذ إجراءات وقائیة لمساعدة 
المجتمعات الرعویة والمستقرة قبل أن تدمرھا الكوارث الطبیعیة وقبل تصاعد  

 النزاعات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمات المعلومات المناخیة  - 8-2

 
 نوع التدخل: برنامجي 

 

للبقاء على قید الحیاة في الُمناخات الساحلیة القاحلة، یجب أن یكون   الوصف:
بیئاتھم. وتُعد معرفة   المتغیرة في  الظروف  التكیف مع  قادرین على  الرعاة 
فترات   خالل  سیما  ال  العام،  مدار  على  والمراعي  السطحیة  المیاه  أماكن 

الحیا قید  على  الرعویة  القطعان  لبقاء  أمًرا ضروریًا  تعامل الجفاف،  لقد  ة. 
الرعاة على نحٍو تقلیدي مع حالة عدم الیقین ھذه من خالل مناھج غیر رقمیة،  
مثل إرسال الكشافة قبل إرسال قطعانھم. ومع ذلك، یمكن لخدمات المعلومات  
المناخیة الرقمیة أن تزود الرعاة ببیانات أكثر تفصیالً عن توافر الموارد أو  

ور األقمار الصناعیة ووسائل اإلسناد  أنماط الطقس من خالل مجموعة من ص 
الجغرافي والمخبرین المعنیین باألراضي. ویمكن بعد ذلك نقل ھذه المعلومات  
مراكز   أو  القصیرة  النصیة  الرسائل  أو  اإلذاعي  البث  عبر  الجمھور  إلى 
من   كثیر  في  الخدمات  ھذه  تتوسع  الة.  الجوَّ األجھزة  تطبیقات  أو  االتصال 

یتجاو ما  إلى  المعلومات  األحیان  من  مجموعة  لتشمل  المناخیة  البیانات  ز 
األخرى ذات الصلة، بما في ذلك أسعار الماشیة ومواقع المحطات البیطریة  
بأعداد   الماشیة  قطعان  تمركز  وأماكن  األمراض  وحدوث  التطعیم  وحدائق 
السحابیة   الحوسبة  في  التطورات  تسھل  النزاعات.  اندالع  ومناطق  كبیرة 

المستخدم   والمستخدمین وواجھة  البیانات  مصدر  بین  السلس  االرتباط 
على   االطالع  النائیة  المناطق  في  للرعاة  یمكن  لذلك،  ونتیجة  المحلیین.  
الموارد   تخطیط ممرات ھجرتھم والعثور على  لمساعدتھم على  المعلومات 
الالزمة وتجنب المواجھات مع المزارعین أو قطاع الطرق أو الرعاة اآلخرین  

 ان. في بعض األحی 

 

 

 

 

  

أ: تزود خدمة اإلنذار المبكر الرعاة في غرب أفریقیا 2-8مثال 
 بمعلومات آنیة 
اإلنذار   (نظام  للرعاة  منظمة  –)  PEWSالمبكر  طورتھ   Actionالذي 

Contre la Faim –  ھو عبارة عن خدمة معلوماتیة تشارك البیانات مع
الحكومات والجھات الفاعلة اإلنسانیة والرعاة عبر البرید اإللكتروني ومحطة  

. تقدم عبر اإلنترنتاإلذاعة المحلیة والرسائل النصیة القصیرة والنشرات  
األحیائیة) وتوافر   (الكتلة  المراعي  الصناعیة معلومات عن  األقمار  صور 
الذین  المحلیون  المخبرون  ویقدم  إلیھا،  الوصول  وإمكانیة  السطحیة  المیاه 
النصیة   الرسائل  عبر  أسبوعیة  استبیانات  عملھم  عن  مرتبات  یتقاضون 

المراع تمركز قطعان الماشیة  القصیرة حول موضوعات تشمل  ي وأماكن 
بأعداد كبیرة ومصادر المیاه وصحة الماشیة وأسعار السوق وحرائق الغابات  
البیانات اعتماًدا على الذكاء االصطناعي ویتم  تُحلل مجموعتا  والنزاعات. 
التحقق من صحتھا بواسطة الجھات الفاعلة المحلیة والوزارات الحكومیة.  

یمك كیف  النظام  ھذا  والمعرفة  ویوضح  الرقمیة  البیانات  جمع  یكون  أن  ن 
التجریبیة المحلیة عملیتین متكاملتین وتعزز كل منھما األخرى. وبتوفیر ھذه 

  PEWSالمعلومات من خالل القنوات العامة، یمكن للرعاة استخدام نظام  
 لدعم جمیع أنواع القرارات المتعلقة بإدارة مواشیھم. 

 إدخاالت البیانات والمخرجات المعلوماتیة. اعتماد: البنك الدولي.

https://sigsahel.info/
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  .وتجمع الخدمات المعلومات ذات الفائدة العملیة من أجل الرعاة 
نطاقًا جغرافیًا  لكي تكون خدمات المعلومات ذات قیمة عملیة، یجب أن تغطي  

یتعلق  وفیما  شاملة.  معلومات  وتتضمن  متكرر،  بشكل  تحدیثھا  ویتم  واسعًا 
بالتغطیة الجغرافیة، یجب أن تمتد بشكل مثالي لتشمل كامل الطرق الرعویة،  

نظام   یمتد  الحدود.  بمناطق عبر  المثال، ،  PEWSبما في ذلك  على سبیل 
أ).  2-8والسنغال (انظر المثال  عبر موریتانیا ومالي والنیجر وبوركینا فاسو  

البرامج  معظم  عالیة.  بوتیرة  نشرھا  و/أو  المعلومات  تحدیث  أیًضا  یجب 
التشغیلیة والفعالة التي تمت مراجعتھا في البحث الخاص بمجموعة األدوات  

كل   منصاتھا  تحّدِث   إلى    7ھذه 
انھم أیام. وأخیًرا، سیجد المستخدمون قیمة أكبر في الخدمة إذا كان بإمك  10

توفیر معلومات تتجاوز توافر المیاه والمراعي، مثل أسعار السوق أو صحة  
الماشیة أو أماكن تمركز قطعان الماشیة بأعداد كبیرة التي تتأثر أیًضا بشكل  
غیر مباشر بالتغیرات المناخیة. وفي كینیا، ساھمت قدرة الرعاة على معرفة  

في تقلیص نفوق    AfriScoutھذه المعلومات بأنواعھا األخرى عبر منصة  
 الماشیة خالل موسم الجفاف. 

  خدمات المعلومات المناخیة مصممة لتكمل الممارسات الحالیة، ال
 لتحل محلھا.

المعلومات المتعلقة بالمناخ لیست العامل الوحید الذي یأخذ في االعتبار الرعاة  
  عند تحدید طریق ھجرتھم، وال یمكن لخدمات المعلومات المناخیة أن تحل 
منصات   من  الواردة  المعلومات  ستعزز  للمعرفة.  التقلیدیة  المصادر  محل 
التقنیات على نحٍو مثالي التفاھمات الشخصیة حول المناخ وممرات الھجرة  
التاریخیة أو المؤشرات المحلیة، مثل   التي احتُِفَظ بھا اعتماًدا على المعرفة 

المجتمعات الرعویة في  النباتات وسلوك الحیاة  البریة. من المرجح أن تستمر  
االعتماد على الكشافة والشبكات الشخصیة لتخطیط ممراتھا والتفاوض بشأن 
إلى   الوصول  أن  إال  المحلیین،  المزارعین  مع  المعلومات  على  االطالع 
المعلومات المتعلقة بالموارد المتاحة أو مخاطر الجفاف یمكن أن یوفر الوقت  

یرس التي  األماكن  عدد  بتقلیل  البیئة والمال  تھیئة  عند  الكشافة.  إلیھا  لون 
أنھا  تقدیمھا على  یتم  المھم أن  الجدیدة، من  المعلومات  االجتماعیة لخدمات 

 معتمدة على ھذه الممارسات األخرى، ولیس إفسادھا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟  خدمات المعلومات المناخیةما الذي یؤدي إلى نجاح 

 مع البیانات  تم تصمیم البرامج لتعزیز الشراكات المحلیة لج
 ونشرھا. 

تعمل "خدمات   لھا.  تتسم بوجود حدود  الرقمیة األكثر تطوًرا  الوسائل  حتى 
المعلومات المناخیة" على نحٍو أفضل عندما یتم استكمالھا بشبكة من المخبرین 
خالل   من  فعلیة"  میدانیة  بیانات  "جمع  یمكنھا  التي  الجمعیات  أو  المحلیین 

األقمار الصناعیة وتسجیل المعلومات التي ال  المعلومات المستمدة من صور  
یمكن استشعارھا عن بُعد، مثل األمراض وأسعار السوق. یمكن لبناء خدمات  
المعلومات التي تسمح للشركاء المحلیین بإدخال معارفھم إضافة شرعیة على  
والمزارعین  للرعاة  الحقیقیة  لالحتیاجات  استجابتھا  ذلك  ویضمن  الخدمة، 

، وبناًء على اقتراح من  19- سبیل المثال، خالل جائحة كوفیدوغیرھم. فعلى  
 شبكة

Réseau Billital Maroobé (RBM)    منظمة طورت  فقد  الرعویة، 
Action Contre la Faim   منصة لتنبیھ الرعاة في منطقة الساحل بشأن

 إغالق الحدود وإغالق األسواق وزیادة األسعار التي ارتفعت نتیجة الجائحة. 

 " خدمات المعلومات" لتكون تحت تصرف الرعاة. تم تصمیم 
 

لكي تكون خدمات المعلومات فعالة، یجب أن یكون المستخدم العادي قادًرا  
المعلومات   نقل  وفھمھا. ویجب  المتاحة  البیانات  إلى  بسھولة  الوصول  على 
تعلیًما  یتلقوا  لم  الذین  لألفراد  مألوفة  بمصطلحات  وتقدیمھا  المحلیة  باللغات 

(ك الذین رسمیًا  بالسكان  یتعلق  وفیما  الرعاة).  من  العدید  مع  الحال  ھو  ما 
یجھلون مھارات القراءة والكتابة، یجب توفیر المعلومات عبر جھاز الرادیو  
أو الھاتف، ولیس من خالل الرسائل النصیة. ویجب على الجھات المتدخلة  

كل منھم تصمیم خدمات مناسبة لألجھزة التي یمتلكھا الرعاة بالفعل في سیاق  
الھاتف    – تطبیقات  من  بدالً  الممیزة  الرادیو والھواتف  مثل استخدام أجھزة 

ال للھواتف الذكیة. ویجب أن تكون الخدمات رخیصة بالنسبة للمستخدم،  الجوَّ
یعیشون تحت خط   الساحل  الرعاة في منطقة  العظمى من  الغالبیة  حیث إن 

  ٪ 80لالتصاالت    Orangeالفقر. وفي مالي، على سبیل المثال، تدعم شركة  
منصة   إلى  المكالمات  تكلفة  تنتجھا    GARBALمن   SNVالتي 

Netherlands . 
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 ؟ المناخیة المعلومات خدمات فشل إلى یؤدي الذي ما
 .تم تصمیم البرامج وفَق نطاق زمني قصیر 

یمكنھا أن تستغرق الوقت في تطویر ھذه األنواع من األنظمة والتسویق لھا  
بین  الجدیدة  للتقنیات  االجتماعیة  التھیئة  تتطلب  نطاقھا.  وتوسیع  ونشرھا 
المجتمعات الرعویة التي تعمل في المناطق النائیة، وتتصف بمستویات عالیة  

واستكش الثقة  لبناء  وقتًا  والكتابة  بالقراءة  الجھل  المتعلقة  من  المشكالت  اف 
بوصول المستخدم وواجھتھ. وستحتاج الجھات المتدخلة إلى وقت لالستثمار 
في شراكات مع شبكات الرعاة والمخبرین المحلیین الذین غالبًا ما یكونون  
مھمین لھدف "مراجعة البیانات" والوصول إلى الجماھیر المستھدفة. وبدون  

ست  األجل،  طویل  والتزام  كافیة  أقل  موارد  التدخالت  من  األنواع  ھذه  كون 
 احتماالً للترسخ واالستقرار.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   تُستخدم بیانات المناخ لمنع النزاعات وتوجیھ االستثمارات
 اإلنمائیة.

ویمكن استخدام البیانات التي تم جمعھا بواسطة "خدمات المعلومات المناخیة"   
ال  الثروة  قطاع  لھا  یتعرض  التي  الصدمات  المخاطر  لتوقع  وحتى  حیوانیة 

نظام   مثل  نظام  وباستخدام  المحلیة.  المجتمعات  بین  للنزاعات  المتزایدة 
PEWS   مثالً، یمكن للحكومات ووكاالت التنمیة تعقب إنتاج الكتلة اإلحیائیة

وإرسال نشرات اإلنذار المبكر إذا الحَظْت أي تصرفات شاذة أو حشد خدمات  
أ). أو، إذا كانت البیانات أو شبكات  8.2المثال    اإلغاثة قبل فقدان الماشیة (انظر 

الضرر   تلحق  وربما  الحصاد  قبل  ستصل  القطعان  أن  إلى  تشیر  المخبرین 
تحركات   لتأخیر  للرعاة  واألعالف  المیاه  توفیر  بذلك  فیمكن  بالمحاصیل، 
یمكن  المتقدمة،  التحلیل  أدوات  باستخدام  الحصاد.  بعد  ما  فترة  إلى  الماشیة 

استخدام البیانات المناخیة للتنبؤ بشكل أفضل بتأثیر تغیر المناخ   للخبراء أیًضا
المثال   (انظر  البیانات  على  تعتمد  حلول  وتطویر  المحلیین  السكان  على 

المعلومات  8.2 لتطویر خدمات  الھادفة  التدخالت  تراعي  أن  ب).   ویجب 
متعددة المحتملة  االستخدامات  علیھا  االجتماعي  الطابع  وإضفاء   المناخیة 
البیانات التي تم جمعھا، ویجب أن تبحث عن فرص لجعل ھذه التقنیات جزًءا  

 من أجندة منع النزاعات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ب: تتنبأ بیانات المناخ بمخاطر الصراع في الصومال 2-8مثال 
الظروف    مع  باستمرار  السوداني  الساحل  منطقة  في  الرعاة  یتكیف  بینما 

الجویة غیر المؤكدة، فإن األحداث الشدیدة مثل الفیضانات أو الجفاف یمكن 
أن تجبرھم على الھجرة إلى مناطق جدیدة وتجعلھم في صراع مع المجتمعات  

صممت منصة  المحلیة المضیفة. باستخدام خوارزمیات متقدمة جمع البیانات،  
Omdena    لحشد المصادر نظاًما للتنبؤ بنقاط الصراع الساخنة في الصومال

بناًء على بیانات المناخ والھجرة. وھذه األدوات المتعلقة بجمع البیانات (بما  
لـ   أتاحت  العشوائیة")  "الغابة  وخوارزمیات  النقل"  شاحنات  "دعم  ذلك  في 

Omdena   تؤدي أن  یحتمل  الذي  بالمكان  أو    التنبؤ  الفیضانات  أحداث  فیھ 
الجفاف إلى نزوح مجموعات كبیرة من الناس ودفعھم إلى المناطق التي تكون  
المھاجرین  من  لكل  الموارد  كفایة  بسبب عدم  عالیة  الصراع  مخاطر  فیھا 
والسكان المضیفین. وقد تم تقدیم ھذه المعلومات إلى مفوضیة األمم المتحدة  

ء اآلخرین في المجال اإلنساني لإلبالغ عن السامیة لشؤون الالجئین والشركا
 قراراتھم حول كیفیة تخصیص الموارد. 
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 .الخدمات لیست مصممة حتى تدوم لفترة طویلة 
ال تعتبر "خدمات المعلومات المناخیة" عموًما عمالً مربًحا، ال سیما عندما 
تكون ھذه الخدمات بحاجة إلى أن تكون تحت تصرف الرعاة، الذین تعیش  

الفقر.   خط  تحت  منھم  العظمى  المدى  الغالبیة  طویلة  الرؤیة  معالجة  یجب 
تمویل   على  الخدمات  ھذه  تعتمد  ال  بحیث  البرنامج،  تنفیذ  قبل  لالستدامة 
المانحین قصیر األجل، وبالتالي ال تصبح التكلفة على المستخدمین عالیة جًدا  
بشكل یجعلھا بعیدة عن استغالل الرعاة من أصحاب الحیازات الصغیرة الذین  

یُعد   إلیھا.  االتصاالت  یحتاجون  شركات  مع  وخاصة  عامة  شراكات  بناء 
السلكیة والالسلكیة، بما في ذلك محطات الرادیو وموفرو خدمات الھواتف،  
إحدى الخطوات التي اتخذتھا بعض الخدمات لضمان تحقیق االستدامة. ومع  
ذلك، نظًرا ألن المعلومات المناخیة وحدھا نادًرا ما تكون مربحة، غالبًا ما  

منصات التي تدیرھا الشركات الخاصة بخدمات أخرى أو بجزء  یجب ربط ال
 من شيء أكبر، خاصةً إذا كانت تدعم التكالیف على نحٍو جزئي. 

  

یمكن أن یساعد تحلیل البیانات المناخیة الوكاالت اإلنسانیة والحكومیة في توقع األحداث الجویة المتقلبة أو الشدیدة التي تؤدي  
الشعبیة في  إلى   الجنوبیة واألمم والدولة  لھذه األحداث. یظھر ھنا رعاة من القومیات  الرعویة واالستجابة  المجتمعات  نزوح 

.  2006إثیوبیا یسیِّرون ماشیتھم عبر المناطق التي غمرتھا الفیضانات التي أجبروا على مغادرتھا بعد الفیضانات الشدیدة في عام  
 Getty Imagesاإلخباري عبر   AFPاعتماد: آبراھام فیسیھا/موقع 
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 التقنیات المكافحة للسرقة  - 8-3
 

یأخذونھا   الوصف: الذین  والرعاة  الرعویة  الماشیة  استھداف  یتم  ما  كثیًرا 
إلى   أدى  مما  المسلحة،  والجماعات  الطرق  قطاع  قبل  من  بالسرقة  للھجرة 
(انظر   الصغیرة  األسلحة   انتشار 

). تعتبر الماشیة ھدفًا جذابًا بشكل جزئي؛ ألنھ یمكن إخفاؤھا بسھولة  7الوحدة  
م قریب.  في منطقة معزولة مثل غابة  أي سوق  في  بسرعة  بیعھا  أو  حمیة 

وبمجرد سرقتھا، فیصعب العثور علیھا واستعادتھا. أدت الزیادة الكبیرة في  
سرقة الماشیة عبر منطقة الساحل السوداني إلى زیادة الحاجة إلى حلول تقنیة  
شبكة   تسمح  مثالً،  السنغال  ففي  الرعي.  ألراضي  سیاسات  لوضع  مبتكرة 

mLouma  الماش باستخدام  لمربي  السرقة  السریع عن حوادث  باإلبالغ  یة 
تعقب   تسھیل  بھدف  القانون  إنفاذ  سلطات  إلى  الخلویة  والشبكات  اإلنترنت 
مأھولة   غیر  جویة  مركبات  استخدام  تم  كما  بسرعة.  واستعادتھا  الماشیة 
لمراقبة المناطق المعزولة، حیث قد یحاول اللصوص إخفاء الماشیة المسروقة  

 ا.فیھا قبل بیعھ

 

التقنیات األكثر استخداًما لتعقب المواشي ھي عالمات نظام التعریف باستخدام  
بتعقب الحیوانات عن بُعد   RFIDتسمح أجھزة  ).  RFIDموجات الرادیو (

الماشیة.   وبیع  شراء  في  الشفافیة  من  بمزید  وتسمح  محدودة)  مسافة  (على 
انب السجالت  بسجل إلكتروني لملكیة الحیوان، إلى ج  RFIDوتحتفظ أجھزة  

الماشیة   أسواق  تنظیم  التقنیة  المعلومات. وتسھل ھذه  البیطریة وغیرھا من 
وتمكین التجار من التحقق بدقة من مالك البقرة قبل بیعھا. والستخدام أجھزة  

RFID   جنبًا إلى جنب مع أنظمة السجالت اإللكترونیة المانعة للتالعب (على
درة على تحویل أسواق الثروة الحیوانیة  سبیل المثال، البیانات المتسلسلة) الق 

عن طریق استبدال السجالت الورقیة لصحة الحیوان أو أصلھ بسجالت رقمیة  
أكثر أمانًا. ویمكن لھذه األدوات أن تجعل تجارة الثروة الحیوانیة أكثر شفافیة  
ویجعل   المسروقة  للماشیة  السوقیة  القیمة  من  یقلل  مما  التنظیم،  في  وأسھل 

ثر جاذبیة للمستثمرین. ومع ذلك، ففي منطقة الساحل السوداني، الصناعة أك
یُستخدم كل تقنیة من التقنیات الموضحة في ھذا القسم بشكل محدود، ال سیما  

 في المناطق التي تقع خارج نطاق السیطرة الفعالة لتطبیق القانون. 
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   یصمم مطورو التقنیات أدوات للمستخدمین من ذوي المستویات المنخفضة
 فیما یتعلق بالمعرفة التكنولوجیة. 

 

بالقراءة   محدودة  معرفة  لدیھم  السوداني  الساحل  منطقة  في  الرعاة  فغالبیة 
تصمیم  یجب  حیث  المتطورة.  التقنیات  استخدام  في  سابقة  وخبرة  والكتابة 
األجھزة أوالً وقبل كل شيء مع وضع المستخدم النھائي في االعتبار.  فعلى  

یجیریا بالعدید للتنبیھ بسرقة الماشیة في ن   CaTRISسبیل المثال، مر نظام  
من عملیات التصمیم قبل أن یملك واجھة مستخدم تعتمد على الرموز المرئیة 
(انظر   الجّوال  للھاتف  النصیة  الرسائل  في   المضمنة 

أ). ویمكن أیًضا استخدام المعلومات الصوتیة للتغلب على القیود  3- 8المثال  
وإذا أصب  ذلك ممكنًا.   یكون  المستخدم، عندما  تقنیات المفروضة على  حت 

بالثروة   یتعلق  فیما  الُمستخدم  المعیار  بمثابة  الثمن  عالیة  أو  المعقدة  التعقب 
الحیوانیة في منطقة معینة، فھناك خطر یتمثل في حرمان الرعاة األكثر فقًرا  

 واألقل تعلیماً من التعامل في األسواق.      

 

 

 

 

 

 

) الرادیو  موجات  باستخدام  التعریف  أجھزة  جاالت  م)  RFIDتستخدم 
وبطریقة   العالمات  تحمل  التي  الحیوانات  تحركات  لتعقب  كھرومغناطیسیة 
محدودة. وعادةً ما تشتمل ھذه األجھزة على شریحة صغیرة للغایة یطعمھا 
الحیوان أو یتم إدخالھا تحت جلده. لذلك ال یمكن العبث بھا بسھولة أو إزالتھا 

معلومات، وتنبعث منھا مثل عالمات األذن. وتخزن ھذه الشریحة الصغیرة ال
للتعقب. ویظھر ھنا جھاز   قابلة  باستخدام    Livestock247إشارة  للتعریف 

المصمم إلمكانیة تعقب الماشیة رقمیًا والمستخدم  )  RFIDموجات الرادیو (
 . Livestock247.comفي نیجیریا. اعتماد: 

     ؟ للسرقة المناھضة التقنیات نجاح إلى یؤدي الذي ما
   الرعاة  ویتم مع  بوضوح  السرقة  تقنیات مكافحة  فوائد  بشأن  التواصل 

 وغیرھم من المستخدمین. 
 

أو أنظمة التقاریر الرقمیة فعَّالة في    RFIDوحتى تكون وسائل مثل أجھزة  
الحد من السرقة، یجب أن یكون المستخدمون الرعاة قادرین على الوثوق في  

خدم للتحقیق في الحاالت وتحدید  أن المعلومات التي یبلغون بھا السلطات ستُست 
الجناة. حیث یمكن الستخدام ھذه الوسائل الرقمیة أن یقلل من مخاطر االحتیال  
من  أمانًا  أكثر  الرقمیة  السجالت  تكون  أن  یمكن  المضللة.  المعلومات  أو 

في   RFIDالسجالت الورقیة، خاصةً عندما یتم تخزین السجالت من أجھزة 
الذي   توزیعھ، وھو ما  أنظمة دفتر األستاذ  الثروة  یتم  حاولت بعض أسواق 

لن یتبنى ،  CaTRIS. ومع ذلك، فكما ھو موضح في حالة  الحیوانیة تطبیقھ
من كیفیة استخدام ھذه المعلومات  المستخدمون أي تقنیات، إذا كانوا متخوفین  

أ). فتحتاج الجھات المتدخلة التي تروج لتبني أي تقنیة جدیدة  3- 8(انظر المثال  
إلى إعطاء األولویة لبناء الثقة بین المستخدمین المحتملین واإلبالغ بوضوح  
عن فوائد وجود سجالت رقمیة موثوقة ومحایدة ودقیقة. وباإلضافة إلى توفیر  

حتملة ضد السرقة، فإن امتالك سجل رقمي یمكن تعقبھ فیما یتعلق الحمایة الم
بصحة الثروة الحیوانیة ومنشئھا یمكن أن یقلل من المخاطر للمشترین، ویشجع  

ب). وھذا مھم بشكل خاص  3-8االستثمار في صناعة الماشیة (انظر المثال  
عن أعین عند التعامل مع بعض السكان من الرعاة الذین یفضلون العمل بعیًدا  
 السلطات، وحتى إنھم یترددون في الحصول على تسجیالت ورقیة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أ: تنبیھ الرعاة النیجیریین السلطات في الوقت الفعلي3-8مثال 
 بسرقة الماشیة 

أسس مركز تكنولوجیا المعلومات والتنمیة، ومقره كانو بنیجیریا، نظاًما 
على شبكة اإلنترنت لتزوید المسؤولین ووكاالت تطبیق القانون بتنبیھات  
سرقة   معلومات  نظام  استخدم  الماشیة.   سرقة  بشأن  الفعلي  الوقت  في 

) التواصل  CaTRISالماشیة  وسائل  على  القائم  المصادر  حشد   (
وبرنامج   المعلومات    Ushahidiاالجتماعي  لجمع  المصدر  مفتوح 

بأقل تكلفة. وقد مّكنت منصة حشد المصادر   والتواصل مع المستخدمین 
  CaTRISضحایا السرقة من إرسال تنبیھ إلى المستخدمین اآلخرین لنظام  

ل المحتمل  الموقع  معلومات عن  جانب  واألسواق  إلى  المسروقة  ماشیتھم 
التي یحتمل أن تؤخذ إلیھا الماشیة.  ولجعل النظام قابالً لالستخدام على ید  

واجھة    CITADالسكان الذین ال یعرفون مھارات القراءة والكتابة، أنشأت  
مستخدم تعتمد على الرموز المحددة من خالل إدخاالت مجموعة التركیز.   

"  1نسبیًا للخدمة (بأقل من دوالر أمریكي "  وبالرغم من التكلفة المنخفضة 
صعوبات في جذب المستخدمین بسبب   CaTRISواحد)، فقد واجھ نظام  

مخاوف من انتقام السلطات الفاسدة التي تستفید من سرقة الماشیة. وبدون 
البنیة   الحفاظ على  أصبح  فقد  المستخدم،  من رسوم  تتأتى  عائدات  توفر 

 ن الدفاع عنھ مالیًا.   األساسیة للویب أمًرا ال یمك

https://www.ledgerinsights.com/e-livestock-mastercard-blockchain-beef-traceability-zimbabwe/
https://www.ledgerinsights.com/e-livestock-mastercard-blockchain-beef-traceability-zimbabwe/


 

 | الرعي والنزاع: أدوات للوقا�ة واالستجا�ة  120
 

  .ال یتم اعتماد التقنیات الجدیدة في السوق على الصعید العالمي 
 

التعقب مثل جھاز   الشفافیة في سوق    RFIDوأجھزة  تحقیق  فعَّالة فقط في 
الماشیة والمشترین على الثروة الحیوانیة، إذا استخدمھا كل فرد من أصحاب 

نطاق واسع. إذا لم یفحص أي شخص الجھاز عند نقل أي بقرة إلى السوق،  
فلن تكون ھناك فرصة لتحدید السرقة في نقطة البیع. یجب استكمال أي مبادرة 
اجتماعیة  أعراف  أو  قویة  بأنظمة  الجدیدة  التقنیات  استخدام  بتشجیع  تتعلق 

 في جمیع أنحاء السوق. تضمن استخدام التقنیات بشكل صحیح 

 

  تفوق تكلفة استخدام التقنیات المزایا التي تعود على المستخدمین
 فرادى. 

 

جھاز   مثل  أدوات  جدوى  كانت    RFIDتعتمد  إذا  ما  على  األفراد  للرعاة 
التعقب   الماشیة شراء شرائح  مالكي  یجب على  لمستخدمیھا.  مالیًا  مستدامة 
الفردیة ودفع تكالیف صیانتھا واستبدالھا في بعض األحیان. ویمكن أن تكلف  

إ یصل  ما  البلع)  على  المعتمد  (أي  للھضم  القابلة  التعقب    7.40لى  أجھزة 
دوالرات للصیانة السنویة.  تبلغ تكلفة    7إلى    6دوالرات أمریكیة للتسجیل و 

األكثر حداثة المستخدمة في غرب أفریقیا   RFIDشریحة التعقب في جھاز  
بقیمة    15 شرائح  قارئ  وتتطلب  وحدة،  لكل   دوالًرا 

لیتمكن جھاز    100 إلى ذلك،  باإلضافة  تعقب تحركات    RFIDدوالر.  من 
الحیوانیة، یجب أن تكون مدعومة بمستوى كبیر من البنیة األساسیة  الثروة  

المناطق   تكون غیر متوفرة في  قد  التي  البیانات وتخزینھا)  التقنیة (معالجة 
الریفیة. كل ھذه العوامل یمكن أن تثني الرعاة األفراد عن استخدام النظام،  

 حتى لو كان لھ فوائد محتملة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ للسرقة المناھضة التقنیات  فشل إلى یؤدي الذي ما
  .لم یتم تصمیم تقنیات لتناسب االحتیاجات العملیة للسكان الرعاة 

 

وحتى تكون فعالة للرعاة الذین یھاجرون لمسافات طویلة في المناطق النائیة، 
القسم نطاق جغرافي   المذكورة في ھذا  یكون لألدوات والمنصات  یجب أن 

تُعد  التعقب ألجھزة    واسع وعمر طویل.  المراقبة    RFIDإشارات  وأدوات 
(مثل المركبات الجویة غیر المأھولة) أكثر فاعلیة على المدى القصیر. ویجب  
أن تكون المنصات الرقمیة الھادفة لإلبالغ عن السرقات متاحة عبر شبكات  
تتمتع   ما  غالبًا  الكامل.  بطولھا  الرعویة  الھجرات  لتغطیة  مختلفة  اتصاالت 

الصغیرة أو أجھزة تحدید الھویة األخرى بعمر بطاریة محدود، مما    الشرائح
یجعلھا أقل فاعلیة للرعاة الذین یقضون فترات طویلة من الوقت في مناطق  
منعزلة. وھذه القیود یمكن أن تجعل تدابیر مكافحة السرقة مكلفة أو باھظة  

 للعدید من مالكي الماشیة. 

 

  تقنیات مكافحة السرقة. ال یدعم إنفاذ القانون 

یمكن أن یكون تعقب الماشیة وأنظمة اإلبالغ والمراقبة عن بُعد أدوات مھمة  
على  محدودة  قدرة  لدیھم  الذین  القانون،  تطبیق  وقوات  السلطات  لمساعدة 
مراقبة المناطق الرعویة أو منع الجماعات المسلحة من السرقة. ومع ذلك،  

ر ما تُعد مكملة ألنشطة تطبیق القانون. وفي  فإن ھذه التقنیات فعَّالة فقط بقد
المسروقة   الماشیة  بیع  للمجرمین  یمكن  الشرطة،  إلى  تفتقر  التي  المناطق 
بسرعة لتذبح أو لیتم تھریبھا للمناطق الحضریة والبلدان المجاورة قبل وقت  
طویل من تعقبھا أو استردادھا. تحدث سرقة الماشیة بشكل متكرر في األسواق  

ا السیاسیین السوداء  والفاعلین  السلطات  تواطؤ  تنطوي على  التي  لمترسخة 
اآلخرین. وسیكون للجھود المبذولة لزیادة شفافیة تجارة الثروة الحیوانیة تأثیر 
األدوات   تقدیم  ویجب  شائعة.  المشروعة  غیر  األسواق  ظلت  طالما  محدود 

بشك القانون دعمھا  تطبیق  لسلطات  یمكن  القسم، حیث  ل  الموضحة في ھذا 
 صحیح. 
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 ب: تجربة أسواق الثروة الحیوانیة عبر أفریقیا السوداء مع أنظمة التعقب. 3-8مثال 
ود في االرتقاء  تمت تجربة العدید من أنظمة وضع العالمات على الماشیة وتعقبھا في جمیع أنحاء القارة األفریقیة، لكن في كثیر من األحیان مع نجاح محد 

لتلبیة معاییر   2000عام  إلى ممارسة عالمیة. كانت سرقة الماشیة مشكلة خطیرة في بتسوانا حتى طبقت الدولة نظاًما شامالً لتعقب الثروة الحیوانیة في  
مة لجمیع  النظافة الذي یطبقھا التحاد األوروبي، وھو سوق الثروة الحیوانیة الرئیسي في البالد. أصبح الشرط القانوني الذي یقضي بضرورة وضع عال

ام ھو دعم القطاع العام المستدام: استثمرت حكومة  الماشیة وتسجیلھا في قاعدة بیانات النظام عند الوالدة رادًعا كبیًرا للسرقة.  واألساس في نجاح ھذا النظ
، وما زالت تدعم تكلفة وضع العالمات للحیوانات.  ویستخدم نظام التعقب  2000ملیون دوالر أمریكي في النظام منذ عام    100بتسوانا ما یصل إلى  

 دوالرات لكل عالمة.      4إلى  3ما یصل إلى   مجموعة متنوعة من تقنیات تحدید الھویة، بما في ذلك جرعات الكرش التي تبلغ تكلفتھا

 

جریب مخطط إقلیمي  وبشكل عام، حققت أنظمة التعقب نجاًحا محدوًدا في منطقة الساحل السوداني. قامت ھیئة اإلدارات الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة بت 
ولم یتم توسیع نطاقھ بسبب عدم اعتماده من قبل المستخدمین وعدم رأس من الماشیة،    2000للتعقب في شرق أفریقیا، لكنھ اقتصر على ما یقرب من  

قة.  وفي نیجیریا، كفایة الدعم السیاسي من السلطات. وبشكل جزئي، كان ھذا النظام مقیًدا بسبب عدم كفایة تغطیة الشبكة الخلویة في أجزاء كثیرة من المنط
الخاص مثل   القطاع  نجاح    Livestock247تحاول شركات  الشبكة  تكرار  الطلب. وتزید  المرتفعة وانخفاض مستوى  التكالیف  أعاقتھا  بتسوانا، ولكن 

ال. ونظًرا ألن أسواق الماشیة غیر رسمیة في الغالب، فإن الطلب على تقنیات  الكھربائیة غیر الموثوقة في نیجیریا من تكلفة استخدام تقنیات الھاتف الجوَّ
 ترجم حالیًا إلى سعر أعلى لبائعي الماشیة.   التعقب المكلفة یُعد منخفًضا ألنھا ال تُ 

. Consult IT Ltd) للماشیة في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى. اعتماد: دومینیك فیرجسون، شركة AIRیظھر ھنا نظام تحدید ھویات الحیوانات وتسجیلھا (
 في بتسوانا.
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ھل یواجھ المستخدمون المحتملون ضغوًطا اجتماعیة أو سیاسیة لتجنب  4.   

 استخدام التقنیات؟ 
ھل سیقوم المستخدمون بإنشاء معلومات لھا آثار سیاسیة أو  أ.    

 أمنیة وتبادلھا؟
التقنیات إلى  ب.     تبني  تعریض المستخدمین لخطر  ھل سیؤدي 

جسدي أو خطر سیاسي بتوریط السلطات أو األفراد اآلخرین من  
 ذوي النفوذ في أنشطة غیر قانونیة؟ 

ھل یمكن التالعب بالتقنیات إلھانة بعض الفئات الضعیفة مثل  ج.    
 المزارعین المھاجرین أو النساء أو تھمیش أدوارھم؟ 

األد.     طویلة  النزاعات  ألطراف  یمكن  ھذه  ھل  استخدام  مد 
 التقنیات؟

 

ما ھي اآلثار المترتبة فیما یتعلق بالتكلفة عند استعمال ھذه التقنیات على    5.   
 نطاق واسع؟ 

ما ھي تكالیف ھذه التقنیات فیما یخص المستخدم العادي؟ ھل  أ.   
سیكون ذلك عائقًا أمام مشاركة الرعاة األكثر فقًرا أو غیرھم من  

 مر؟ المستخدمین في ھذا األ
لتوسیع نطاق ھذه  ب.     للتطبیق  قابل  إیرادات  نموذج  یوجد  ھل 

بین   الشراكات  عبر  أو  المحلیة  األسواق  في  بدمجھا  التقنیات 
 القطاعین العام والخاص؟ 

 

 ما ھي الفرص المتاحة لنشر ھذه التقنیات منعًا لحدوث الصراعات؟   6.     
التقنیات على    كیف سیتم استخدام البیانات الواردة من ھذهأ.      

الفاعلة   والجھات  المنظمات  واقعي؟ ھل ستتم مشاركتھا مع  نحٍو 
 األخرى التي یمكنھا دعم منع اندالع الصراعات؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أیها 

 للظروف المحیطة بك:  8عند مالءمة الوحدة 

المستخدمین  .1   من  غیرھم  أو  الرعاة  متناول  في  التقنیات  ستكون  ھل 
 المحتملین؟

استعمال  أ.      بإمكانیة  المحتملین  المستخدمین  جمیع  یتمتع      ھل 
التكنولوجیة   األساسیة  البنیة  أو  الة)  الجوَّ الھواتف  (مثل  األجھزة 

 الالزمة لالستفادة من المعلومات أو الخدمة المقدمة؟ 
ما ھو مستوى اإللمام بمھارات القراءة والكتابة وبالمھارات  ب.       

 بین المستخدمین المحتملین؟  التقنیة
ھل التقنیات أو الخدمة متاحة للرعاة أثناء الھجرة، أم أنھا  ج.        

 تتطلب الوصول إلى منصة مركزیة أو عقدة معلومات؟ 
  

االجتماعیة   2.     األعراف  على  التقنیات  ھذه  اعتماد  سیؤثر  كیف 
 والعالقات السیاسیة القائمة؟ 

المالیة أ.      العوائق  تبني    ما ھي  التي تحول دون  اللوجستیة  أو 
 الفئات المھمشة لھذه التقنیات أو االستفادة منھا؟   

ھل ستؤثر المعلومات التي تنتجھا ھذه التقنیات على الطریقة  ب.     
األخرى   الدعاوى  بشأن  المحلیة  المجتمعات  بھا  تتفاوض  التي 

 األخرى؟ المرفوعة فیما یتعلق باألرض أو المیاه أو الموارد 
المجتمعات  ج.      بین  االتصال  التقنیات على  ھذه  ستؤثر  كیف 

 والسلطات المحلیة؟ 
 

من ھم أصحاب المصلحة أو أصحاب النفوذ المحلیون الذین سیسھلون      3 .    
 انتشار ھذه التقنیات؟

ھل ھناك حاجة للبیانات التي تم جمعھا من خالل المخبرین  أ.     
 المحلیین؟
یوجد  ب.      یمكنھا أن  ھل  بھا  قادة أو شبكات مجتمعیة موثوق 

من   غیرھم  أو  الرعاة  بین  الجدیدة  التقنیات  ھذه  عن  تدافع 
المستخدمین المحتملین؟ ما ھي المخاوف أو األفكار المقاوِمة التي  

 یحتمل أن یواجھوھا من المستخدمین؟
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تنمیة  و�اتالینا �و�نتیرو.  ،برنارد جارانشر ، إتیان دو�رن  ،سیز ،دي هان

(واشنطن العاصمة: البنك   طر�ق إلى االستقرار؟الالرعي في منطقة الساحل: 

 ). 2016 ،الدولي

 .PASTRES. دورة على اإلنترنت: الرعي وعدم الیقین

المفاهیم المسبقة قید وضع تر�یة الماشیة الرعو�ة في الساحل وغرب إفر�قیا: 

 ).الر�فیة بین الشبكاتالتنمیة . (االختبار

 الرعو�ةمناطق  حیازة األراضي في ال

 ،جینیفر محمد �اتیر�ري  ،جابر رو�ز میرازو ،بیدرو هیر�را ،جوناثان ،د�فیز

تحسین إدارة األراضي الرعو�ة: تنفیذ  إ�مانو�ل نو�ز�ري.  ،إ�ان هانام 

األراضي  ة المسؤولة لحیازة ی كماالتوجیهیة الطوعیة �شأن الحرشادات اإل

. (روما: منظمة  ومصاید األسماك والغا�ات في سیاق األمن الغذائي الوطني

 ) 2016 ،غذ�ة والزراعةاألمم المتحدة لأل

بور�ینا  ، مراجعة األدبیات المتعلقة �حیازة األراضي في النیجرأولیفر.  ،هیوز

 ). 2014 ،. (خدمات اإلغاثة الكاثولیكیةفاسو ومالي: السیاق والفرص

 

نظرة عامة على حقوق األراضي الرعو�ة روي ومارك فرو�دنبیرجر.   ي،بهنك

. (الو�الة و�دارة الموارد وتوصیات إلدارة النزاعات وتعز�ز حقوق الرعاة

 ). 2013 ،األمر�كیة للتنمیة الدولیة

 

: خالصة دراسات الحالة حول �یفیة دفاع منظمات  ى فیهااألرض التي نرع

. (نیرو�ي: االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة  ضالرعاة عن حقوقهم في األر 

 ). 2011 ،والموارد الطبیعیة

 والرعيالنوع االجتماعي 

 ). 2020 ،. (الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة: الجنس والرعيماذا نفعل

 

دوات لتصمیم المشروع.  األ: الموضوعیةالمرأة والرعي. أوراق الثروة الحیوانیة 

 ). 2012 ،الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة(روما: 

 موارد إضافیة
فیما یلي مجموعة مختصرة من الموارد اإلضافیة حول �عض الموضوعات نقدم  

لى تجمیع أكثر تفصیًال لالطالع عفي مجموعة األدوات هذه.  نوقشت  التي  

 یرجى مراجعة التقر�ر المصاحب: ،للموارد

ماكدونیل.  ،  بروتم وأندرو  السوداني:  لیف  الساحل  منطقة  في  والنزاع  الرعي 

 ). 2020 ،(واشنطن العاصمة: البحث عن أرضیة مشتر�ة .یاتمراجعة لألدب 

 

 التعامل مع السكان البدو

لالتعامل   لل وحدات  لالفعال مع السكان الرعاة: إرشادات  التا�عة  و�الة العاملة 

 ). 2020 ،(الو�الة األمر�كیة للتنمیة الدولیة .األمر�كیة للتنمیة الدولیة

 

. (الصندوق الدولي نهج إنمائي شامل  -مجموعة األدوات: التعامل مع الرعاة  

 ). 2018 ،للتنمیة الزراعیة

 

 الرعوي  فهم الترحال

ل الحدود  عبر  بین  تنقالت  التنسیق  الطبیعیة  الموارد  وتقاسم  الحیوانیة  الثروة 

في   الرعو�ة  الكبرى المجتمعات  �اراموجا  (منظمة  مجموعة  المتحدة ا.  ألمم 

 ). 2019 ،ألغذ�ة والزراعةل

 

أوغالي  ، جوناثان  ،د�فیز سلو�ود�ان  ،�لیر  رو�ا  ،لید�ا  راز�نجر�م و   ، جیو 

. عبور الحدود: الترتیبات القانونیة والسیاساتیة للرعي عبر الحدودو�دراوجو.  

واالتحاد الدولي للحفاظ على   ،والزراعةألغذ�ة  لألمم المتحدة  ا(روما: منظمة  

 ). 2018 ،الطبیعة
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الرعي في األراضي الجافة �أفر�قیا: تقلیل المخاطر ومعالجة الضعف وتعز�ز  

 ). 2018 ،ألغذ�ة والزراعةلألمم المتحدة ا. (روما: منظمة المرونة

�عض نقدم   حول  اإلضافیة  الموارد  من  مختصرة  مجموعة  یلي  فیما 
لى تجمیع  لالطالع عفي مجموعة األدوات هذه.  نوقشت  الموضوعات التي  

 یرجى مراجعة التقر�ر المصاحب: ،أكثر تفصیًال للموارد
 

الرعي والنزاع في منطقة الساحل السوداني: لیف وأندرو ماكدونیل.  ،  بروتم
لألدب  مشتر�ة(واشنط  .یاتمراجعة  أرضیة  عن  البحث  العاصمة:   ، ن 

2020 .( 
 

 التعامل مع السكان البدو
 

و�الة  العاملة التا�عة للوحدات  ل الفعال مع السكان الرعاة: إرشادات لالتعامل  
 ). 2020 ،. (الو�الة األمر�كیة للتنمیة الدولیةاألمر�كیة للتنمیة الدولیة

 
الرعاة   مع  التعامل  األدوات:  شاملنهج    -مجموعة  (الصندوق  إنمائي   .

 ). 2018 ،الدولي للتنمیة الزراعیة
 

 الرعوي  فهم الترحال
الثروة الحیوانیة وتقاسم الموارد الطبیعیة بین تنقالت  التنسیق عبر الحدود ل

ألمم المتحدة ا. (منظمة  المجتمعات الرعو�ة في مجموعة �اراموجا الكبرى 
 ). 2019 ،ألغذ�ة والزراعةل
 

أوغالي  ،جوناثان  ،د�فیز سلو�ود�ان   ،�لیر  رو�ا   ،لید�ا  راز�نجر�م و   ،جیو 
. عبور الحدود: الترتیبات القانونیة والسیاساتیة للرعي عبر الحدودو�دراوجو.  

منظمة   المتحدة  ا(روما:  والزراعةلألمم  للحفاظ    ،ألغذ�ة  الدولي  واالتحاد 
 ). 2018 ،على الطبیعة

 
ال تقلیل  �أفر�قیا:  الجافة  األراضي  في  الضعف  الرعي  ومعالجة  مخاطر 

 ).2018 ،ألغذ�ة والزراعةلألمم المتحدة ا. (روما: منظمة المرونةوتعز�ز 
 

أم،   الرعو�ة  لیونهاردت،  الحر�ات  إلدارة  واالستجا�ة  اإلقلیمیة  السیاسات 
المنظمة . (المجموعة االقتصاد�ة لدول غرب أفر�قیا داخل منطقة   أبوجا: 
 ).2017 ،الدولیة للهجرة

 

المشار�عنؤديكیف   وتطو�ر  الحیوانیة  الثروة  قیمة  سلسلة  تحلیل   :  .
 ). 2016 ،(الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

 

 الثروة الحیوانیة والحیاة البر�ة  صلة الوصل بین
الحفظ  ماثیو  ،لو�زا الناشئة على  اآلثار  أفر�قیا:  في وسط  العابر  الرعي   .

والحیاة البر�ة في الوال�ات  . (واشنطن العاصمة: قسم خدمة األسماك  واألمن
 ). 2017  ،فرع إفر�قیا ،المتحدة للحفظ الدولي

 
الجافة: الخبرات والدروس   البر�ة في األراضي  الحیاة  بیئة  مشروع واجهة 

الثروة الحیوانیة والحیاة البر�ة في إدارة صلة الوصل بین بیئة  المستفادة من  
مكتب األفر�قي للموارد الالمتحدة للبیئة و . (برنامج األمم  كینیا و�ور�ینا فاسو

 ). 2009 ،التحاد األفر�قيل التا�ع الحیوانیة
 

 السالم واألمن
الرعو�ة المناطق  في  األراضي  استخدام  تضارب  منع  (روما: كیفیة   .

 ). 2020 ،الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة
 

حفظ   إعدادات  في  �الرحیل  المتعلقة  النزاعات  وحل  وتخفیف  السالم منع 
للممارسات استقصائیة  دراسة  المتحدة:  لألمم  عملیات  التا�عة  (إدارات   .

 ). 2020 ،السالم التا�عة لألمم المتحدة
 

 ،(داكار  الرعي واألمن في غرب إفر�قیا ومنطقة الساحل: نحو تعا�ش سلمي.
 ). 2018 ،السنغال: مكتب األمم المتحدة لغرب إفر�قیا والساحل

 
ال القرن األفر�قي متطرف  الرعي  النزاع وانعدام األمن والتنمیة في  الجدید: 
أ�ا�اوالساحل (أد�س  ألفر�قیا  ،.  االقتصاد�ة  المتحدة  األمم  لجنة   ، إثیو�یا: 
2017 .( 
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