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 .1الغرض من الدراسة
تـ إختيار المشروع  AF-14إستصالح المراعى لحبس الكربوف والتنوع اإلحيائى الذى يعتمد

عمى مشاركة المجتمع المحمي فى السوداف كواحدة مف دراسات تقديرات التأثير والتأقمـ مع تغير

المناخ ) .(A1ACCلدى دراسات تقديرات التأثير والتأقمـ مشاريع مماثمة عديدة فى كؿ أنحاء
العالـ .قاـ المشروع  AF-14بإختيار ثالثة مشاريع أكتمؿ تنفيذىا فى مناطؽ فى السوداف
حيث تأثرت حياة الناس سمبيا مف جراء تغيرات المناخ وذلؾ لدراسة تأثير ىذه المشاريع

عمى قدرات الناس فى تجاوز تأثيرات المناخ .
ساىـ كؿ مف المرفؽ الدولى لمبيئة ) (GEFوبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائى ) (UNDPبمبمغ
 1.5مميوف و 0.25مميوف دوالر عمى التوالى فى تمويؿ المشروع ،كانت األىداؼ العامة لممشروع
تحقيؽ نظاـ محمى مستداـ إلدارة الموارد الطبيعية ألستصالح المراعى ومنع تدىورىا وتخفيض

اإلنحباس الحرارى عمى المستوى العالمي بحبس الكربوف والحفاظ عمى التنوع اإلحيائى وتقميؿ

الغبار العالؽ فى اإلقميـ  .كما ييدؼ المشروع لمتقميؿ مف مخاطر الفشؿ فى اإلنتاج وتقديـ
البدائؿ فى اإلنتاج المستداـ لتقميؿ النزوح وتحقيؽ إستق ار ار السكاف .

 2000ليكوف دراسة حالة

ستمر حتى عاـ
تـ إختيار ىذا المشروع الذى بدأ عاـ
1994ـ وا ّ
لمنطقة معرضة لمجفاؼ فى والية شماؿ كردفاف ،لقد تأثرت حياة الناس بالجفاؼ ثالث مرات

مف عاـ  1976إلى 1992ـ وكانت في أقسى حاالتيا عاـ  .1984فقد الناس معظـ ثرواتيـ
الحيوانية فى دورات الجفاؼ مما إضطرىـ لمتحوؿ مف تربية الحيواف إلى الزراعة .

تعرؼ المنطقة بأنيا إقميـ شبو جاؼ وذات تربة رممية ضعيفة الخصوبة وقابمة لإلنجراؼ
ّ
المائى واليوائى .ونظ ار لضعؼ خصوبة التربة فقد عمد الناس لمتوسع فى األراضى

المزروعة لمتعويض عف تدنى اإلنتاج .لقد تقدـ المشروع بتمويؿ مف المرفؽ الدولى لمبيئة

وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائى ببعض البدائؿ التى تخفؼ الضغط عمى التربة اليامشية غير

الصالحة لمزراعة.
رغما عف قصر عمر المشروع ( ستة سنوات ) إال أنو حقؽ نتائج إيجابية ،فقد إقتنع الناس
بالتوقؼ عف زراعة مساحات شاسعة واإلكتفاء بمساحات صغيرة والتحوؿ إلى أساليب أخرى
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لمحياة مثؿ تربية الحيواف خاصة الضأف والمآعز واإلبؿ ،كما ساعد المشروع فى تقديـ

القروض لمساعدة الناس فى تنويع مصادر الرزؽ .

 .2خمفية :
 1.2المجتمع :
تـ تنفيذ مشروع إستصالح المراعى فى محافظة با ار بوالية شماؿ كردفاف وىى منطقة شبو
ّ
جافة ذات أمطار  250-300مميمتر فى العاـ  .إرتكز المشروع عمى قبيمة الجوامعة وبعض
أفراد مف قبيمة بدوية أخرى تسمى الكواىمة  .تعيش كال القبيمتيف فى نفس القرى وقد
إستقرت األخيرة بعد أف فقدت قطعانيا فى الجفاؼ الذى ضرب منطقتيا .
عرؼ الجوامعو بأنيـ مزارعوف ورعاة لمماشية والضأف واإلبؿ والماعز .فقد الجوامعو كؿ مواشييـ
ومعظـ ضأنيـ وابميـ وأغناميـ بعد موجات الجفاؼ التى إجتاحت المنطقة ،تمكف الجوامعو مف
تكويف قطعاف صغيرة بعد الفترة الرطبة عاـ

1985ـ وامتنعوا عف تربية الماشية ألنيا التتحمؿ

الجفاؼ .
قاـ الجوامعو بتكثيؼ الزراعة تعويضا عما فقدوه مف قطعاف ولكنيـ بدال عف نظافة
مساحات صغيرة تكفييـ مف محاصيؿ اإلعاشة أخذوا فى التوسع مف أجؿ المحاصيؿ النقدية

كمصدر لمدخؿ .إف خصوبة التربة أصال ضعيفة وقد فاقمت الزراعة المتواصمة مف حالتيا
المتردية واستمر الناس فى التوسع عاما بعد آخر تعويضا عف اإلنتاجية المتدنية وكشؼ

المزيد مف األراضى لعوامؿ التعرية .إف ما يحصده الناس مف  6-5ىكتار قبؿ عشرة سنوات
يتطمب اآلف  100ىكتار .لقد أصبحت مساحات شاسعة مف األراضى عارية تماما مف

األشجار وما ينمو تحتيا مف أعشاب ويعتقدوف أف ىذا وضعاً مثاليا إلنتاج المحاصيؿ ألف
األشجار تأوى الطيور والحشرات واألعشاب التي تأوى الحشرات واألمراض  ،لقد أصبحت

المساحات العارية وصارت بؤ اًر لمتصحر والتربة تعصؼ بيا الرياح .فى سبيؿ سد النقص
إضطر الشباب لمبحث عف العمؿ فى المدف المجاورة أو في
مف ىذا الدخؿ الضئيؿ
ّ
الخرطوـ وقد عمؿ بعضيـ عماؿ موسمييف فى المشاريع المروية فى كؿ أنحاء البالد
ويعمؿ معظميـ فى بساتيف الخضر والفاكية عمى ضفاؼ النيؿ بالوالية الشمالية.
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إف ما يكتسبوه مف ىذه الميف الموسمية اليفى باإلحتياجات الممحة ألىميـ أو المصروفات

المدرسية لألبناء أو تكاليؼ العالج الذى يعتبر رفاىية كما لـ يتمكنوا مف اإلدخار .

مف المعتاد أف يكوف لدى رب األسرة جمؿ وحماروحوالى ثمانية إلى عشرة خرفاف وعدد
مماثؿ مف الغنـ وقد يكوف لدى األسرة ميسورة الحاؿ مايقارب المئة رأس مف الضأف

وعشرة إلى خمسة عشرة رأس مف الماعز واثنيف أو ثالثة مف اإلبؿ وربما حمار واحد أو

إثنيف .أما رب األسرة الفقيرة فقد اليممؾ شيئا سوى حمار وغنماية واحد أو إثنتيف.
 .2 .2السياسات والمؤسسات والنظم :

تـ تنفيذ المشروع فى مجمس ريفى جريجخ وىو أحد المجالس الريفية فى محافظة با ار.

كانت محافظة با ار أثناء عمؿ المشروع تنقسـ إلى ثمانية مجالس ريفية منيا المجمس

المذكور .كؿ الخدمات االجتماعية اإلقتصادية التى تقدميا الحكومة تبدأ مف المركز فى

الخرطوـ إلى والية شماؿ كردفاف التى تقع رئاستيا فى األبيض ثـ إلى رئاسة الوالية فى

با ار قبؿ أف تصؿ إلى مجمس ريفى مثؿ جريجخ .مف الواضح أف نصيب المجمس الريفى

سوؼ يكوف ضئيالً جداً وفي معظـ األحواؿ قد ال يستمـ شيئاً عمى اإلطالؽ .لـ يستمـ المجمس

مخصصاتو لخدمات الصحة والتعميـ والمدخالت الزراعية وغيرىا منذ عقود مضت بسبب شح

الموارد  .توجد في البالد

 26والية منيا

 16في شماؿ السوداف و  15في الجنوب وكميف

يواجيف نفس المصير  .بالمثؿ تتـ مناقشة أي قرار يقترحو المجمس الريفي في أحدى جمساتو
ومف ثـ يحوؿ إلى مجمس المحافظة قبؿ صدور التصديؽ النيائي مف مجمس الوالية أو

حكومة لوالية .لف ينفذ أي قرار خالؿ تمؾ السمسمة ما لـ يكف مدفوعاً مف جماعة ضغط .
ليذا ينظر الناس لقضايا مثؿ حيازة األرض بأنيا شئ نظري .الحكومة المركزية أو حكومات

الواليات تفرض ما تريد دوف مشاورة المجتمع المحمي المستخدـ النيائي لألرض .قبؿ تطبيؽ
ىذا النظاـ اإلداري كانت اإلدارة األىمية تعمؿ في سيولة ويسر ولـ تط أر أي مشاكؿ في

حيازة األراضي .كانت ىنالؾ أراضي القبيمة وأراضي األفراد التي يخصصيا الشيخ أو زعيـ

القرية .تمكنت إدارة المشروع مف إقناع مجمس ريفي جريجخ بإقتطاع  %25مف المساحة الزراعية
وتركيا بور في شكؿ مرعى أو غابة.
كاف محافظ با ار الذي نقؿ لموقع آخر بعد فترة وجيزة مف بداية المشروع يبدي إىتماماً
بحماية األشجار مف القطع .وكاف يعمؿ مع موظفي الييئة القومية لمغابات في تطبيؽ
6

القانوف عمى الذيف يقطعوف األشجار دوف ترخيص .لقد كاف جاداً في بسط القانوف ضد

ىؤالء مما زاد مف كثافة اإلشجار بشكؿ واضح خالؿ األربعة سنوات التي مكثيا في با ار.

 3.2عوامل الضعف
 1.3.2السياسات القومية
كانت صادرات القطف اإلىتماـ الرئيسي لمسياسات التنموية خالؿ فترة اإلستعمار ليذا تركزت

األعماؿ التنموية في مناطؽ معينة مف السوداف وعمى ضفاؼ النيؿ ( مناطؽ إنتاج القطف).
لقد كاف ليذا األسموب تأثيره عمى سياسات ما بعد اإلستقالؿ وقد انصب اإلىتماـ عمى الزراعة

المروية واآللية .وكاف نصيب الزراعة التقميدية والثروة الحيوانية اإلىماؿ التاـ.

وردت اإلشارة لصيانة الموارد الطبيعية في التخطيط التنموي ألوؿ مرة في السوداف في

الخطة الستية لمتنمية (  )1983 – 1977حيث أعتبرت صيانة الموارد الطبيعية مف وسائؿ
تحقيؽ أىداؼ الخطة .قبؿ ذلؾ كاف ينظر لتدابير الصيانة في إنشاء مناطؽ محمية بأنيا

مناشط وليست تخطيطاً معتمداً .أوصي المؤتمر اإلقتصادي القومي  1986بإتباع سياسات في
صيانة الموارد الطبيعية واإلستقرار البيئي ومكافحة الصحر والتخطيط البيئي وقد أستوعبت كؿ

ىذه المسائؿ في برنامج اإلنقاذ اإلسعافي لألربعة سنوات (.)1992 – 1988
حتى عاـ  1980لـ تحقؽ التنمية أي نتائج تذكر .لقد تمخضت النظرة القطاعية و ضيؽ
األفؽ وعدـ التنسيؽ عف أثار سمبية عمى البيئة والموارد الطبيعية .

شيد عاـ 1995ـ فيما شيد تشريعات تعنى بالبيئة وانشاء المجمس األعمى لمبيئة والموارد

الطبيعية ( 1991ـ) ليكوف وحدة إستشارية وتنسيقية فى ذلؾ المجاؿ .ثـ جاءت اإلستراتيجية
القومية الشاممة ( 2002-1992ـ) التي كانت طفره حقيقية نحو تكامؿ التنمية والبيئة تدعو

مبادئيا لحماية وتنمية الموارد الطبيعية إذ لكؿ سودانى الحؽ فى بيئة آمنة تؤمف لو الصحة
والمعيشة والرخاء والسعى لمتنمية المستدامة والتعاوف مع البمداف المجاورة فى القضايا البيئية

المشتركة .وقد وضح مف تنفيذ اإلستراتيجية أنيا برغـ أىدافيا الطموحة قد إعتمدت عمى
معمومات غير دقيقة وحفمت بالمتناقضات مف جراء صياغتيا القطاعية وانعداـ التنسيؽ

والتكامؿ .إضافة لذلؾ فقد تأثر تنفيذىا كثي ار بعدـ اإلستقرار فى المؤسسات لحكومية.
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إنتيج السوداف فى عاـ

1991ـ النظاـ اإلتحادى لتقاسـ المسئولية والسمطة واإليرادات بيف

وخولت ليا مسئولية اإلدارة المحمية .قدـ المرسوـ
السودانييف وتـ إنشاء ستة وعشريف والية
ّ
الدستورى الرابع تفصيال لممسئوليات فى شئوف البيئة والموارد الطبيعية تحت النظاـ اإلتحادى
الجديد ويمكف أيجازىا فيما يمى :

 .1السياسات الخاصة بحماية البيئة مف المسئوليات المشتركة بيف الحكومة
اإلتحادية والوالئية .

 .2الحكومة اإلتحادية تختص بتشريعات الموارد الطبيعية والموارد المعدنية
وثروات باطف األرض .

 .3قوانيف حماية البيئة مف مسئوليات الواليات وتخضع لمتخطيط والتنسيؽ
اإلتحادى .تسود القوانيف اإلتحادية فى حالة التنازع .
يتضح مما ورد أعاله بأف حماية البيئة وادارة الموارد الطبيعية لـ تجد اإلىتماـ الجاد فى

العيد اإلستعمارى وبعد اإلستقالؿ عاـ

1956ـ وحتى أواخر الثمانينات وبداية التسعينات.

أبدت الحكومة اإلتحادية إىتماما جادا بيذه األمور فى أعقاب جفاؼ عاـ 1984ـ الذى بدأ

وتضخـ مف جراء سؤ التعامؿ مع الموارد الطبيعية .فقد توسعت الزراعة المطرية اآللية فى

السيوؿ الوسطى مف  12000فداف فى عاـ  1944إلى  1.8مميوف فداف فى عاـ .1973
خصصت مساحات كبيرة (  1000فداف) لممزارعيف القادريف عمى سداد قيمة حيازة األرض

ولدييـ اآلليات (جرار وب ازرة وحاصدة) .وقد قامت المؤسسات الممولة بتشجيع القادريف عمى
مثؿ ىذا العمؿ ووفرت ليـ السمفيات بالضماف .
المزارع الفقير اليقدر عمى ىذا ولذلؾ لـ يستطع منافسة المزارعيف األغنياء ليس ذلؾ فحسب
بؿ إف المساحات الكبيرة التى خصصت لممزارعيف األغنياء قد إبتمعت مزارع الفقراء الصغيرة

التى تحيط عادة بالقرى .قاـ المزارعوف األغنياء فى سبيؿ مضاعفة األرباح بإزالة كؿ

األشجار لكى تتحرؾ اآلليات بسيولة كما قاموا بعمميات الحش قبؿ زراعة المحصوؿ .تظؿ

األرض تحت المحصوؿ لمدة ثالثة أو أربعة أشير وما إف يتـ الحصاد تظؿ األرض عارية

لمدة سبعة أو ثمانية أشير حتى موسـ الزراعة القادـ .تقع األرض العارية مف األشجار

واألعشاب فريسة لعوامؿ التعرية مف رياح ومياه مع ىطوؿ أوؿ األمطار .يقوـ المزارعوف

بزراعة ىذه األراضى لمدة ثالثة أو أربعة سنوات وأقصاىا خمسة سنوات ثـ يرحموا عنيا

عندما تفقد خصوبتيا .إستمرت ىذه الممارسة لمدة تزيد عف عشريف عاماً قبؿ أف توقفيا
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معرضة لمتصحر مف جراء ىذا األسموب
الحكومة وأصبحت مساحات شاسعة مف األراضى ّ
غير الرشيد فى إستخداـ األراضى .
كما تمارس مثؿ ىذه الزراعة المطرية اآللية فى شرؽ وغرب وأواسط وجنوب السوداف
وجنوب كردفاف .وىي أقرب ىذه المناطؽ لجريجخ .ىذه األراضى التى خصصت لمزراعة

إضطر الرعاة لمرحيؿ بمواشييـ إلى مناطؽ أخرى
اآللية قد كانت مراعى طبيعية .ليذا فقد
ّ
حيث يجدوف المرعى والماء.
تسببت الحرب األىمية فى الجنوب خالؿ الثمانينات فى نزوح الرعاة شماال إلى بيئات ىشة.
لقد أحدث التجمع اليائؿ لمحيوانات ظاىرة التصحر فى البيئات بيف واليات جنوب كردفاف

والشمالية كما وقد تأثر سكاف جريجخ بذلؾ .
 2.3.2المناخ :

بدأ المشروع عممو فى منطقة شبو جافة ( وىى جزء مف منطقة الساحؿ اإلفريقية ) أمطارىا

مابيف 300-250ـ فى العاـ .تيطؿ األمطار خالؿ يوليو إلى سبتمبر .عانت المنطقة خالؿ
الثمانينات مف دورات جفاؼ كانت أمطارىا أقؿ مف

80ـ فى العاـ .ىذه الكمية التكفى

لزراعة المحاصيؿ الغذائية مف دخف وذرة .فكانت المواسـ الزراعية فاشمة مما حدا بالسكاف

شراء ما يحتاجونو مف خارج المنطقة .ويبدو أف منطقة الساحؿ قد بدأت تعانى مف تدنى
األمطار منذ الستينات .حيث عانى السوداف خالؿ

1998-1961ـ مف موجات جفاؼ

متفاوتة فى الشدة .شيدت ىذه الفترة موجتيف إنتشر فييا الجفاؼ بيف

 1973 - 1967و

1984 - 1980ـ وكانت األخيرة األكثر خطورة .كما شيدت المنطقة سمسمة مف الجفاؼ
المحمى فى األعواـ

 1987و  1989و  1990و  1991و 1993ـ وكاف معظمو فى غرب

السوداف (كردفاف ودارفور) وجزء مف األواسط .وقد إذدادت موجات الجفاؼ شدة وأمداً .تـ
التوصؿ ليذه النتيجة مف التحميؿ اإلحصائي لمسالسؿ الزمنية ليطوؿ االمطار الذي تـ

اجراءه خصيصاً لتقدير نواحي الضعؼ والقدرة عمى التأقمـ .وكشؼ جفاؼ 1984-1980ـ عف
المشاكؿ األساسية التى طاؿ تجاىميا .فقد إنيارت األسرة والنظاـ القبمى وتقاليد القبيمة

وأعرافيا فى إدارة الموارد وحيازة األراضى مما أفرغ مناطؽ عديدة مف سكانيا الذيف نزحوا

عف قراىـ إلى معسكرات النازحيف حوؿ المدف .
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 2.4المعيشة المستدامة :
قدـ المشروع دعماً لنظـ عديده لتكوف بديالً لمزراعة المتواصمة التى اعتاد عمييا الناس بعد

أف فقدوا معظـ ثرواتيـ الحيوانية فى جفاؼ عاـ 1984ـ تـ توزيع الجماعات المستيدفة وىى
أغمبية سكاف مجمس ريفى جريجخ عمى لجاف المشروع مثؿ لجنة المياه ولجنة النساء ولجنة
الموارد الطبيعية ولجنة القروض ولجنة الجفاؼ ولجنة المتابعة والتقييـ والمجنة التنسيقية

التنفيذية .إشتمؿ المشروع عمى

 17قرية فى المجمس الريفى يسكنيا

 5508مف الجوامعو

و 608مف البدو الكواىمة الذيف أقاموا حوؿ بعض قرى المشروع .كانت كؿ قرية قبؿ بداية
المشروع بيا لجنة شعبية تتكوف مف القاعدة الشعبية لحزب الحكومة .وفى مدة عمؿ

المشروع .تـ تشكيؿ وتسجيؿ فرع لمجمعية السودانية لحماية البيئة فى قرية جريجخ .وكانوا
مف نشطاء المجتمع المدنى الذيف عمموا مع المشروع كما عمؿ المشروع مع موظفى

الحكومة فى مجمس ريفى جريجخ والعامميف فى الشفخانة ورجاؿ الشرطة والمدرسيف فى

مدرستى األوالد والبنات بالقرية .

شممت األعماؿ الرئيسية لممشروع مايمى :
أ .تحسين المراعى :
اليدؼ مف ىذا العمؿ أف يقوـ الناس بتخصيص قطعة مف األرض لممرعى التمارس عمييا

زراعة .كاف المشروع يحاوؿ المحافظة عمى قطعة مف األرض بو اًر غير مستغمة لمدة ثالثة
أو أربعة سنوات لكى تستعيد التربة حيويتيا وتعود إلييا نباتات المرعى بعد الزراعة

المتواصمة ودورات الجفاؼ .كاف المشروع يحاوؿ تجربة ذلؾ عمى خمسة قطع مف األرض
مساحتيا اإلجمالية  100ىكتار .لـ يستطع موظفو المشروع إقناع السكاف بتخصيص
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ىكتار لتكوف مرعى لثالثة أو أربعة قرى مف نفس مجمس القرية .عندئذ لجأ موظفوا المشروع
ألسموب آخر بأف تقوـ كؿ قرية بتخصيص أرض لذلؾ الغرض .كاف رد الفعؿ إيجابيا إذ

تـ تخصيص أربعة أضعاؼ المساحة المطموبة اي مايقارب  418ىكتار لمقرى السبعة عشر|.

طمب موظفوا المشروع فى مرحمة الحقة مف بعض األفراد تخصيص جزء مف أرضيـ

كمرعى خاص .وقد بمغت المساحة التى خصصيا بعضيـ أكثر مف  100ىكتار.
ب .تربية الضأن واستبدال الماعز:

قاـ المشروع بتنفيذ ىذا العمؿ بيدؼ تنمية الثروة الحيوانية فى منطقة المشروع وقد إتبع

فى سبيؿ ذلؾ طريقتيف .فى األولى تعطى نعجة واحدة لألسرة الفقيرة التى فقدت قطعانيا

ويوخذ منيا الحمؿ األوؿ وعمره ستة أشير ويستبدؿ بنعجة أخرى ويعطى ألسرة أخرى بنفس
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الشروط  ،وفى الثانية يتـ إستبداؿ خمسة غنمايات بنعجة واحدة كانت الطريقة األولى سريعة
فى زيادة أعداد الضأف لفقراء فقدوا حيواناتيـ وبذلؾ زادت أعداد الضأف وتقمصت أعداد

الماعز .لمماعز تأثير سمبى عمى أراضى المرعى ولمضأف قيمة إقتصادية أفضؿ فسعر
الخروؼ يزيد عف سعر خمسة غنمايات كما يشتد الطمب عمى الضأف فى األسواؽ.

ج .المبانى الطينية :
كاف اليدؼ ىو التخفيؼ مف معدؿ قطع األشجار مف موارد المنطقة الشجرية الشحيحة.

تدعو الفكرة لبناء المنزؿ مف الطيف عدا السقؼ مف القش .وضح أف ىذه الطريقة تنقذ

 15شجرة مف الحجـ المتوسط لكؿ أسرة فى السنة .كانت األشجار تستخدـ فى أعمدة

القطاطى التى تستبدؿ كؿ سنة وأحيانا مرتيف فى السنة إف كانت إصابات األرضة عالية.

يحتاج إستبداؿ أعمدة القطية إلى  15شجرة .لقد ساىمت المبانى الطينية فى حماية الغابات

الطبيعية حوؿ القرى إذ يحتاج تجدد الغابات إلى

 25-20سنة .إف بناء المنزؿ الطينى

يوفر  10شجرات لكؿ غرفة أى  30شجرة لكؿ أسرة ألف أصغر منزؿ يتكوف مف ثالثة

غرؼ عمى األقؿ .توجد فى قرى المشروع السبعة عشر  1,018أسرة (األسرة مف ستة أفراد

) فإف كاف لكؿ أسرة ثالثة قطاطى فإف كؿ السكاف يحتاجوف إلى أكثر مف  30000شجرة
كؿ سنة .إف كانت كثافة األشجار  625شجرة لميكتار فإف سكاف القرى يحتاجوف إلى 49
ىكتار كؿ سنة .ىذا المثاؿ يوضح مساىمة المشروع فى حماية البيئة بالتخفيؼ مف قطع

األشجار.

د .مشاريع الصندوق الدوار
ييدؼ ىذا العمؿ لتنويع سبؿ المعيشة لمسكاف بتخفيض إنتاج المحاصيؿ وبالتالى تخفيؼ
الضغط عمى األرض .وقد أحس كؿ مف المرفؽ الدولى لمبيئة وبرنامج األمـ المتحدة

اإلنمائى أنيما إف لـ يوف ار موارد مالية لمسكاف الذيف يعيشوف فى ىذه البيئة اليشة فإنيـ

سوؼ يواصموف الزراعة واألضرار بالمزيد مف األراضى لقد شجع الصندوؽ الدوار الذى اقامتو
الوكالتاف نحو بدائؿ أخرى .فمثال بدأ الناس بفضؿ الصندوؽ فى شراء الحيوانات التي

 30000جنيو لمرأس ويقوموف بعدئذ بتسميف

تتكوف عموما مف حمالف عمرىا شير بواقع

الحمالف وبيعيا بعد  35-30يوـ بسعر  80,000 - 75,000جنيو لمرأس ( بعد خصـ قيمة
االعالؼ والعقاقير ) .بذلؾ تمكنوا مف سداد السمفية وواصموا العمؿ دوف حوجة لقرض جديد.

يقوـ الصندوؽ الدوار شراء المحاصيؿ وقت الحصاد وعندما تكوف األسعار فى أدنى مستوى

وتحفظ المحاصيؿ فى المخازف ( قاـ المشروع بإنشاء مخازف فى أربعة قرى ) حتى إذا
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إرتفعت األسعار لمحد الذى يحقؽ الربح المعقوؿ يتـ بيعيا .تربية الدواجف مف المجاالت

المنتشرة وسط النساء .ىذه األمثمة قد أقنعت الناس بتخفيؼ الجيود التى يبذلونيا فى النظافة
والحرث لزراعة المحاصيؿ الغذائية والنقدية لقد أدرؾ الناس بأف الزراعة تحؼ بيا

المخاطر عديدة فقد اليحصدوا شيئا إذا ضرب الجفاؼ المنطقة أو إجتاحتيا اآلفات.
ىػ .جناين الخضر النسوية
ىذا عمؿ آخر متعدد األوجو بدأه المشروع .لقد قاـ المشروع بتركيب مضخة يدوية فى كؿ

قرية .لـ تكف مياه الشرب مف أغراض ىذه المضخات بؿ مف اجؿ ضخ المياه لرى جنايف

دوار لنساء القرية
الخضر والفاكية النسوية فى كؿ القرى .أىداؼ ىذا العمؿ توفير صندوؽ ّ
بحيث تستغؿ إيرادات الخضر فى تعمير الجنينة وشراء البذور وشتوؿ أشجار الفاكية .أما
اليدؼ الثانى فقد كاف لتوفير الخضروات الطازجة لسكاف القرية خاصة النساء واألطفاؿ .لقد

كانت أمراض سوء التغذية منتشرة وسط النساء واألطفاؿ وىى مرتبطة بعدـ وجود الفيتامينات

وبعض المواد التى تتوفر فى الخضروات الطازجة والفواكو .لقد أفادت وفرة الخضروات طيمة
العاـ فى التقميؿ مف ىذه األمراض .اليدؼ الثالث مف المضخات توفيرمياه الشرب لمبشر.
لقد كاف ليذا فائدة عظيمة لمنساء الالتي يمشيف مسافات طويمة لجمب الماء مف اآلبار .

 .3المنيج
 .1 .3طرق البحث
اليدؼ مف دراسة الحالة أف يتمكف المشروع مف توضيح بعض أساليب المعيشة المستدامة

التى تصمح فى لمتعايش مع تغيرات المناخ واف مثؿ ىذه األساليب يمكف إستيعابيا فى

اإلستراتيجيات القومية .تيدؼ دراسات الحالة لتوضيح واثبات مايمى :

أ .إف أساليب معينة فى المعيشة المستدامة وادارة الموارد الطبيعية سوؼ تزيد مف قدرة

الناس فى التغمب عمى الصدمات المناخية الراىنة .وليذا سوؼ تقوـ دراسة الحاالت
بطريقة منيجية جمع وتحميؿ بيانات مؤشرات حوؿ القدرة فى حماية وترقية المعيشة.

ب .كيؼ يمكف تطبيؽ ىذه األساليب بفعالية ودعميا وترقيتيا لتكوف دائمة األثر .فى
سبيؿ ذلؾ سوؼ تقوـ كؿ دراسة بتقييـ السياسات المحمية والقومية والظروؼ المحمية

إضافة إلستراتيجيات التنفيذ التى تدعـ أو تعوؽ األساليب الناجحة .لذلؾ سوؼ تقوـ

ىذه الدراسة بمقارنة األحواؿ قبؿ وبعد المشروع .سوؼ يستخدـ مشروع السوداف
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لتقدير التأثير والتأقمـ نموذج إطار المعيشة المستدامة الذي وضعتو االدارة الدولية

لمتنمية ( )DFIDورؤس الماؿ الخمسة ( المادى واإلجتماعى والبشرى والمالى والطبيعى)
.

تمت زيارة موقع المشروع مرتيف وقد كانت األولى مف  6-3مارس والثانية مف  31-22مايو
2003ـ كاف الغرض مف الزيارة األولى :

أ .كسب ثقة المجتمع ودعميـ لممشروع.

ب .تأكيد جدوى أعماؿ المشروع مف وجية نظر المجتمع لتبرير الدراسة.
ج .جدولة األعماؿ الحقمية القادمة وأطر المشاركة.

د .إختيار مرشديف محمييف .

تـ فى الزيارة األولى عقدة عدة إجتماعات مع العمدة وىو كبير رجاؿ اإلدارة األىمية الذي

يقيـ فى جريجخ ومع قاضى المحكمة األىمية ومع رئيس لجنة التسيير وأعضاء المجنة

التنفيذية ورئيس المجنة النسائية ورئيس لجنة القروض .تـ تقديـ شرح ألغراض المشروع

والغرض مف الزيارة كما طمب مف ممثمى المجتمع عمى ضوء معرفتيـ بخطة المشروع أف
يذكروا أكثر المناشط التى أنجزىا المشروع نجاحا وما كاف منيا ذو فعالية فى تحسيف المعيشة

وكأستراتيجية فى التعايش مع الجفاؼ .وقد إتفؽ جميعيـ بأف التوسع الزراعى لـ يساعدىـ فى
إنتاج مايكفى مف غذاء وتوفير إيرادات لشراء إحتياجاتيـ الضرورية .

 20ىكتار

جيد مساحتو
وأكدوا بأف اإلحتفاظ بخمسة أو ستة رؤوس مف الضأف فى مرعى ّ
أفضؿ مف زراعة  100ىكتار .وذكروا مف التحسينات التى طرأت تسميف الضأف واستعادة
الثروة الحيوانية (معظميا مف الضأف ) وانتاج الخضر فى الجنايف النسائية وبناء المنازؿ
الطينية وتربية الدواجف والصندوؽ الدوار .واتفقوا أف تكوف الزيارة الثانية فى منتصؼ أو

نياية أبريؿ.
نظ اًر لمنجزات المشروع الناحجة وقابميتيا لالستمرار ومساىمتيا في تحسيف احواؿ المعيشة فقد
تـ وضع عدد مف المعايير التى تمت مناقشتيا بإستفاضة مع موظفى المشروع فى الخرطوـ
ومع معيد إستكوىولـ لمدراسات البيئية وفى ورشة عمؿ حوؿ تقييـ التأثير والتأقمـ الذي انعقد

فى جوىانسبيرج خالؿ

 13-10مارس 2003ـ كما تـ إعداد إستبياف ليساعد فى عقد

المقاءات مع أفراد المجتمع خالؿ الزيارة الثانية
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 2.3التشاور مع المجتمع وعممية المسح والمقاءات
تـ المقاء خالؿ الزيارة الثانية (  31-22مايو  )2003مع المجنة الفنية لممشروع لشرح الغرض

مف الزيارة و لوضع خطة لعقد المقاءآت .تـ فى ىذه المدة إجراء

 31لقاء مع المجموعة

المستيدفة وىـ  6116فرد يشكموف  1018أسرة منيـ  5508جوامعو و  608كواىمة ( تمثؿ

العينة  .)% 0.5تـ تصنيؼ المستجوبيف فى  18فردا و  11مجموعة وأسرتيف .تمت المقاءآت
فى عشرة مف قرى المشروع السبعة عشر ودارت األسئمة حوؿ االعماؿ التي انجزت فى

قرى المشروع .لـ نستطع رصد األعداد التى شاركت فى مجموعة المقاء ألف الناس كانوا

يدخموف ويخرجوف طيمة المدة .كاف البعض حاض ار منذ البداية ووصؿ أغمب الناس قبؿ
منتصؼ المقاء واألقمية جاءوا قبؿ النياية .كاف متوسط الذيف إشتركوا فى المقاء

فردا .
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تـ اإلجتماع فى المكتب الرئيسى لممشروع مع لجنة التنسيؽ والمرشديف وتـ اإلتفاؽ عمى

عدد مف القرى لزيارتيا ( )15واجراء لقاء مع أفراد وأسر وأعضاء لجاف فى القرى المختارة.
كاف مف المخطط إستجواب  50فردا خالؿ ىذه المدة ولكف نظ ار لطوؿ اإلستبياف لـ يتيسر

سوى إستجواب  31فرداً .وقد لوحظ أف الناس غير قادريف عمى إجابة األسئمة المطروحة.
معظـ المستجوبيف كانوا مف أعضاء المجنة الفنية لممشروع وليذا كانوا عمى عمـ بمجريات

العمؿ ولكف عندما يسئموا فى نواحى أخرى فإنيـ يعجزوف عف اإلجابة بثقة .أما المستفيديف

مف المشروع فمـ يستطيعوا فيـ األسئمة إالّ بعد شرحيا ليـ بإسياب .وليذا فقد إستغرؽ

اإلستبياف وقتا أطوؿ مف المتوقع .لقد قاـ المرشدوف بدور عظيـ فى عممية اإلستجواب إذ
كانوا يأتوف مع المستجوبيف ويشرحوف ليـ األسئمة كما كانوا يوضحوف ليـ بأف ىذا المقاء

اليعنى أنيـ قد يحصموا عمي مدخالت جديدة ولكنو ليس سوى دراسة قد تفضى لمشروع

مماثؿ في المستقبؿ كما لفتوا إنتباه الفريؽ لمؤشرات جديدة لـ ترد في الزيارة األولى ومثاؿ

ذلؾ تسميف الضأف .

لـ تكف بعض مؤشرات القدرة مثؿ تسميف الضأف الذى يقع ضمف رأس الماؿ المالى
واضحة قبؿ إجراء المقابالت .فقد وضح لمفريؽ مف خالؿ اإلستجواب بأف تسميف الضأف قد

كاف بالغ األثر عمى معيشة الناس .فقد تقدـ معظـ الناس بطمباتيـ لمقروض مف صندوؽ

الدوار لشراء حمالف عمر شير وبعد اإلحتفاظ بيا تحت التغذية يبيعونيا بعد ثالثة
القرية ّ
جيد ومعظـ القرويوف يفعموف ذلؾ.
أشير .أنيـ يحصموف عمى ربح ّ
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المؤشر اآلخر الذى كاف بو أثر واضح عمى صيانة البيئة ىو بناء المساكف الطينية الذى
إنتشر فى منطقة المشروع والقرى المجاورة  .لقد كاف لذلؾ أثره الواضح عمى البيئة (حفظ

األشجار) إال أنو لـ يؤثر عمى قدرة الناس فى التغمب عمى وطأة الجفاؼ وقد يفعؿ ذلؾ
مستقبال بطريقة غير مباشرة .لقد حافظ الناس عمي األشجار ولوال ذلؾ لكانت قد قطعت

واستخدمت فى الصيانة السنوية لممنازؿ كما أنيـ فى نفس الوقت وفروا الماؿ الذى كانوا

سينفقونو فى شراء األعمدة الخشبية .إف المنازؿ الطينية تضفى مزيدا مف الحماية مف الجو
البارد كما أف أمراض الشعب اليوائية قد إنخفضت بيف األطفاؿ وكبار السف .إف قطاطى

القش قابمة لإلشتعاؿ وبيذا إنخفضت نسبة الحرائؽ فى المساكف.

مف النواحى السمبية فقد إجتذب تحسف المرعى ووفرة المياه فى المنطقة أناس كثيروف

بمواشييـ .قد يكوف ىذا خط ار خارجيا أساسيا وقد يثير المشاكؿ فى المستقبؿ.

بالرغـ مف تحسف احواؿ الناس المعيشية اال أف لجاف القروض رغماً عف تدريبيا الجيد

وقدراتيا العالية وما تجده مف دعـ مف الحكومة اال انيا تفتقر لمموارد المالية التى تدعـ

العمؿ ( مثؿ إنتاج العمؼ وصيانة المعدات ) .
 3.3المؤشرات

تـ تعريؼ عدد مف المؤشرات مف داخؿ المجتمع لكؿ رءوس األمواؿ الخمسة ( الطبيعى

والمالى والمادى والبشرى واإلجتماعى ) واألبعاد األربعة لممعايير المناسبة لمظروؼ المحمية
واإلنتاجية واإلستدامة والمساواة والمخاطر الخارجية) لكؿ رأس ماؿ وىذه ممخصة فى الجدوؿ

أدناه :
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الجدول  : 1المؤشرات لممعايير المختمفة فى تقدير رءوس المال الخمسة :
رءوس األموال الخمسة

المعايير
الطبيعى

المادى

المالى

البشرى

.1مساحة المراعى

 .1حجـ القروض المقدمة

 .1عدد طواحيف الغالؿ .

.1عدد العامميف فى

.1تأثير الجنايف النسوية

المنتجة .

.2دخؿ األسرة

.2طاقة مخازف الغالؿ

صحة الحيواف

عمى وفرة الخضر والفاكية

 .3عدد المضخات العاممة

المدربيف.

.

 .2قدرة الخدمات

 .2حالة المنظمات والعمؿ

البيطرية .

الجماعى .

.3حالة الخدمات

.3مساحات الجنايف النسوية

اإلجتماعية .

.

سيولة حصوؿ

 .1فرص الفقراء فى الحصوؿ

 .1سيولة وصوؿ الكواىمة

 .1حصوؿ

مشاركة نساء

الكواىمة لحيازات

عمى قروض .

لمخازف الغالؿ .

المجموعات الميمشة

الكواىمةوالفقراء فى صنع

مرعى .

 .2سيولة حصوؿ النساءعمى

 .2نسبة النساء المشتركات

عمى الخدمات .

القرار .

قروض

فى أعماؿ المخازف .

 .2نسبة النساء

 .3سيولة حصوؿ

 .3نسبة الفقراء المشتركيف

المشتركات فى

الكواىمةعمىقروض.

فى مخازف الغالؿ .

الجنايف النسوية.

 .2طاقة المرعى .
اإلنتاجية

اإلجتماعى

 .3إنتاج العمؼ .

المساواة

.3فرص المجموعات
الميمشة فى التدريب
واإلرشاد ز

اإلستدامة

 .1التحوؿ مف

 .1وفرة المعمومات

.1فعالية إدارة اآلبار .

.1معدؿ إستخداـ المواقد

.1إستخداـ المبانى الطينية

األراضى اليامشية

 .2إستدامة األداء المؤسسية

 .2عدد العامميف المدربيف

المحسنة.

العامة.

الزراعية الخاصة إلى

.3الدعـ المالى لممناشط المدره

فى صيانة اآلبار .

.2نسبة المزارعيف الذيف

 .2استعماؿ مواقد الفحـ.

حيازات رعوية خاصة

لمدخؿ .

 .3وفرة قطع الغيار

ىجروا الزراعة لميف

 .3تأثير الدعـ الحكومى

.

 .4فعالية سدداد القروض .

أخرى

عمى المؤسسات المحمية .

 .2تطبيؽ نظاـ الرعى

 .5موقؼ الحساب البنكى

 .3معدؿ بناء المساكف

 .4العالقات بيف المجتمع

المستداـ .

لمجمس القرية

الطينية .

المحمى ومؤسسات الحكومة

.4وفرة األدوية.

.

 .3حالة المرعى .
 .4وجود األنواع
المرغوبة .

المخاطر
الخارجية

 .1التعديات .

.1متى تستخدـ الحكومة

 .1مطالب الحكومة عمى

 .1نسبة النزوح لمعمالة

 .1قدرات المجاف فى أداء

 .2حجـ القطعاف

معدات الصيدلية .

مخازف الغالؿ .

الماىرة .

مياميا .

المتعدية .

 .2ىؿ تطالب الحكومة

 .2جذب قبائؿ مف جيات

الصيدلية .

أخرى .

.3ماتأثير السياسات المتغيرة
لمحكومة .

تـ وضع اإلستبياف عمى ضوء ىذه المؤشرات وتمت مناقشتة مع طاقـ المشروع فى المجمس األعمى لمبيئة

والموارد الطبيعية ومعيد إستكيولـ لمدراسات البيئية .
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 .4.3إعتماد النتائج
إعتمد الفريؽ عمى إجابات األسئمة التي طرحت مف خالؿ إستجواب المجموعات إلعتماد نتائج
التغييرات التى حدثت فى حياة المجتمع نتيجة ألعماؿ المشروع .تـ ذلؾ أثناء المقاءات

بمساعدة مف المرشديف .

 5.3المحددات والمحازير واإلنحياز
تـ إستخداـ اإلستبياف لمحصوؿ عمى معمومات مف فئات المشروع المستيدفة مثؿ أعضاء

المجنة الفنية وزعماء المجتمع بما فييـ اإلدارة األىمية والمجتمع عموما مف رجاؿ ونساء.
أجابت كؿ الفئات عمى معظـ األسئمة ولكف األسئمة الفنية أجاب عمييا المختصوف مف

العامميف فى المشروع مثاؿ ذلؾ إنتاجية المرعى وطاقتو التي أجاب عمييا أعضاء لجنة

الموارد الطبيعية الذيف نالوا تدريبا فى ذلؾ المجاؿ .بقية المجتمع لـ يفيموا فحوى األسئمة
مما إستغرؽ زمنا طويال فى شرح أسئمة مثؿ كـ عدد الناس الذيف يستخدموف المواقد المحسنة

أو الذيف شيدوا مساكف مف الطيف .مف رأى الفريؽ أف األسئمة قد كانت طويمة جدا اذ

تكونت مف  54سؤاالً  .ظير الممؿ عمي بعض االفراد واالسر اثناء المقابالت .اما مقابالت
المجموعات فقد كانت أفضؿ نسبيا إذ ترد االجابة عمى السؤاؿ مف أكثر مف فرد.

 .4مقطع قدرة المجتمع  :النتائج
 1.4موجز البيانات حول قدرة المجتمع واألسرة
بمغ إجمالى المستجوبيف فى اإلستبياف  ، 31ثمانية عشر منيـ أفراد أى  %58مف إجمالى

العدد واثنيف مف األسر (  )%6و  11مجموعات ( ( )%35الجدوؿ  .)2تـ إدراج بيانات كؿ
مجموعة فى صفحة إستبياف واحدة مما يعنى أف البيانات تمثؿ حال وسطاً نظ اًر لمتجانس

فى مجتمع القرية .
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الجدول  : 2ممخص عام لممستجوبين :
أ .نوع المقاء :
عدد صفحات المقاء
18

فرد

المستجوبين %
58

أسرة

2

6

مجموعة

11

35

جممة

31

100

ب .الوضع اإلقتصادى لمعينة :
منخفض الدخؿ

عدد المقاءات
15

المستجوبين %
48

متوسط الدخؿ

14

45

عالى الدخؿ

2

6

جممة

31

100

ج .النوع :
ذكور

عدد المستجوبين
14

المستجوبين %
45

إناث

17

55

جممة

31

100
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د .فئات العمر :
 20سنة

المستجوبين %
6

عدد المستجوبين
2

 30 – 21سنة

5

16

 40 – 31سنة

4

13

 50 – 41سنة

3

10

 51 +سنة

7

23

المجموعات

10

32

جممة

31

100

ىـ .التشكيل السكانى :
القبيمة األغمبية

المستجوبين %
84

عدد المستجوبين
26

القبيمة األقمية

5

16

جممة

31

100

و .عينات القرى :
القرية (أ)

المستجوبين %
19

عدد المستجوبين
6

القرية (ب)

5

16

القرية (ج)

2

6

القرية (د)

3

10

القرية (ىػ)

2

6

القرية(و)

3

10

القرية(ز)

2

6

القرية(ح)

4

13

القرية (ط)

2

6

القرية (ى)

2

6
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 %6مف المستجوبيف (إثنيف) فقط مف ذوى الدخؿ العالى بينما يمثؿ ذوى الدخؿ المنخفض
والدخؿ المتوسط

 %45 %48مف إجمالى العدد عمى التوالى .يزيد عمر عشريف فى

المائة مف العينة عف عشريف سنة وأقؿ مف خمسيف سنة وىذا عمر العمؿ والنشاط .
 2.4تحميل اإلستبيان
تمت معالجة نتائج اإلستبياف ببرنامج إكسيؿ ميكروسفت (

 .)2000كاف اإلستبياف مقياسا

لممجتمع فى تقدير نواحى ضعفة فى فترة الجفاؼ (قبؿ المشروع) ومقدرتيـ عمى تجاوزىا
بعد المشروع .إستخدمت اإلجابات فى تكويف عدد مف المؤشرات التى تـ تصنيفيا فى
مجموعات مف المؤشرات الكمية والكيفية المعروفة مف أجؿ رسـ صور قممية (

Band and

 .)Mukheyiee 2002وقد كانت مؤشرات أساسية لنوعية الحياه وتمتد بيف أسوأ حالة (

أحواؿ ضعيفة  )%20-0إلى أحسف حالة (أحواؿ ممتازة  )100 - 80كما فى الجدوؿ .3

الجدول ( )3مقياس لوصف ضعف المجتمع وقدراتو فى رؤوس األموال :
أسوأ حالة
20-0

ضعيؼ متوسط
3.4

40-20

جيد جدا
جيد ّ
ّ

60-40

ممتاز

أحسن حالة

80-60

100-80

ممخص التغيرات فى القدرة عمى تجاوز تأثيرات تغير المناخ بعد المشروع:

 1.3.4كيف أثر المشروع فى جعل الناس أكثر قدرة:

لقد كاف التأثير العاـ لمشروع إستصالح المراعى واضحا .فقد وضح أنو قد زاد مف قدرة

الناس بالنسبة لرؤوس الماؿ الخمسة مما يعنى حدوث تحسيف فى المعيشة مف خالؿ رؤوس
األمواؿ وقد إختمؼ معدؿ الزيادة مف  ( %65رأس الماؿ المادى ) إلى %75

( رأس الماؿ الطبيعى ) مقارنة مع الوضع قبؿ المشروع ( الجدوؿ . )4

الجدول . 4إختالف قدرات المستفيدين بين رؤوس المال الخمس
20

قبل المشروع
36

بعد المشروع
76

التغبير
+40

التغيير%
+75

المادى

30

66

+36

+65

المالى

22

72

+50

+71

البشرى

24

72

+48

+71

اإلجتماعى

32

74

+42

+73

الطبيعى

 : 2.3.4ممخص البيانات حسب الفئات اإلقتصادية :
تـ تقييـ تأثير المشروع عمى الفئات اإلقتصادية المختمفة ( دخؿ منخفض ودخؿ متوسط

ودخؿ عالى ) عمى مدى روؤس األمواؿ الخمسة إعتمادا عمى رؤية كؿ مجموعة لألحواؿ
المختمفة (الجدوؿ  .)5وضح مف تحميؿ رأس الماؿ الطبيعى بأف منخفضى الدخؿ قد كانوا
فى أسوأ الحاالت قبؿ تدخؿ المشروع ومتوسطى الدخؿ كانوا أفضؿ ومرتفعى الدخؿ كانوا

فى أحسف حاؿ .
الجدول  :5مقارنة قدرات المستفيدين حسب الفئات اإلقتصادية قبل وبعد المشروع :
رأس المال
الطبيعى
المادى
المالى
البشرى
اإلجتماعى
الجممة

التغيير

المتوسط
منخفض متوسط عالى المتوسط

قبؿ

26

38

50.0

38.0

بعد

62

76

86.0

74.7

قبؿ

28

30

28.0

28.7

بعد

54

68

72.0

64.7

قبؿ

22

22

22.0

22.0

بعد

58

72

76.0

68.7

قبؿ

22

24

28.0

24.7

بعد

74

72

76.0

74.0

قبؿ

26

34

34.0

31.3

بعد

66

76

74.0

72.0

قبؿ

25

30

32

29

بعد

63

73

77

70.8
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منخفض متوسط
+138%

+93%

+164%

+236%

+154%

+153%

+100%

عالى
+72%

+157% +127%

+245% +227%

+171% +200%

+118% +124%

+137% +146%

المتوسط
+96%

+126%

+212%

+200%

+130%

+145%

ربما يوضح ىذا الوضع مدى تأثير السمطات عمى الفئات المختمفة فى امكانيات اإلستفادة

مف الموارد .فقد كانت الفئات الفقيرة أقؿ حظا كما كانت ىنالؾ إتجاىات مماثمة فى رأس
الماؿ اإلجتماعى ورأس الماؿ المادى إال أف ىذه الخالفات لـ تتسـ بالحدة .اليوجد أى

إختالؼ فى رأس الماؿ المالى ورأس الماؿ البشرى بالنسبة لمختمؼ الفئات ولـ يكف ذلؾ

مستغرباً إذ لـ تتوفر لألفراد أى قروض

قبؿ المشروع كما كانت امكانيات التدريب ضئيمة .

كانت ىنالؾ إتجاىات مماثمة بعد بداية المشروع .فقد تحسنت قدرات ذوى الدخؿ المنخفض
قميال وكاف ذوى الدخؿ المتوسط فى وضع أفضؿ .أما ذوى الدخؿ العالى فكانوا األحسف.
لقد كانت االختالفات أكثر وضوحا فى روؤس األمواؿ الطبيعى والمالى والمادى إال أنو لـ

تالحظ أى فروقات فى فئات الدخؿ المختمفة فى رأس الماؿ البشرى كما كانت الفروقات

قميمة نوعا فى رأس الماؿ اإلجتماعى .

لـ يكف لذوى الدخؿ المنخفض فيما يخص رأس الماؿ المالى مف سبيؿ في الحصوؿ عمي

القروض التى أصبحت متاحة بعد المشروع إذ ليس لدييـ سوى القميؿ مف المقتنيات ولذا

ليس لدييـ ضماف لمحصوؿ عمى القروض مف الصندوؽ الدوار .كما كانت فرص الفقراء

ضئيمة بالنسبة لرأس الماؿ المالى والمادى ربما ألف معظميـ مف صغار المزارعيف واليبقى

لدييـ فائض حبوب لمتخزيف .تأثر رأس الماؿ اإلجتماعى كثي ار بالجنايف النسوية وقد حظى
الفقراء بفرص أفضؿ فى المشاركة.
 :3.3.4ممخص البيانات حسب الفئات الديمغرافية :

أ .إعتمد التحميل عمى الفئات الديمغرافية ( نساء ورجال وأغمبية وأقمية ) .
كانت رؤية النساء قبؿ المشروع لقدرة رؤوس األمواؿ الطبيعية والمادية واإلجتماعية أفضؿ
مف الرجاؿ (الجدوؿ  .)6مف رأى النساء بأف ظروؼ رؤوس األمواؿ ىذه كانت متوسطة

(بيف  .)% 29 – 22إتفؽ الرجاؿ والنساء فى الرأى بأف كال رأس الماؿ المالى والبشرى
ضعيفيف ويعزى ذلؾ إلنعداـ القروض وفرص التدريب قبؿ المشروع .

أصبحت قدرات الرجاؿ لرؤوس الماؿ الخمسة أفضؿ نوعا مف النساء بعد المشروع رغما
عف أف الفرؽ لـ يكف كبي ار إال أف الرجاؿ كانوا يرحموف عف مناطقيـ فى األوقات

الصعبة مثؿ الجفاؼ أو حتى فى موسـ الجفاؼ .إنيـ ييربوف بحثا عف فرص أفضؿ فى
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المدف القريبة والمشاريع الزراعية .أنيـ دائما يتركوف النساء لمواجية الظروؼ الصعبة وبعد
أف تتحسف األحواؿ يعودوف لمناطقيـ لينالوا القسط االكبر .

الجدول  :6مقارنة قدرات المستفيدين حسب الفئات الديمغرافية قبل وبعد المشروع :
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94%

120%
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75%
70%
280%
264%
65%

ب .إعتمادا عمى تصنيف السكان في أغمبية وأقمية ( الجوامعو والكواىمة )
لـ يوجد أى إختالؼ واضح فى قدرات القبيمتيف فى رؤوس األمواؿ الخمسة قبؿ

المشروع اذ تراوح مف ضعيؼ (  )%20إلى متوسط (  .) %40كانت قدرات القبيمتيف جيدة
جدا بعد المشروع رغما عف عدـ وجود إختالؼ واضح .إال أف األقمية (الكواىمة) كانوا

فى وضع أفضؿ (الجدوؿ  .)6ىذا يعنى عدـ التحيز فى توزيع الموارد مف ناحية ومف
الناحية األخرى نجاح إدارة المشروع فى تحقيؽ مشاركة حقيقية لمف يقاؿ أنيـ ميمشوف

ويعذى تحسف حالة الضعؼ فى المجموعات الميمشة (النساء واألقمية ) قبؿ المشروع

لقدرتيـ عمى الحياة فى ظروؼ أكثر صعوبة مقارنة فى المجموعات األخرى (الرجاؿ

واألغمبية )
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 .5التغيرات فى األسر والمجتمع :
 1.5رأس المال الطبيعى :
 1.1.5اإلنتاجية :

بدأ إجمالى رأس الماؿ الطبيعى فى األزدياد بعد المشروع وحقؽ فى ذلؾ زيادة  .%500لقد
جاءت ىذه الزيارة نتيجة لمتأثير اإليجابى لممشروع فى إستصالح األراضى وزيادة حمولة

المرعى وانتاج العمؼ .ىذه المؤشرات الثالث قد تحسنت بنسبة

 %58و  %46و  %48عمى

التوالى مقارنة مع أحواؿ ماقبؿ المشروع (الشكؿ  . )1كما تمخض تحسيف المرعى فى زيادة
إعداد الحيوانات خاصة الضاف كما زاد إنتاج العمؼ مما رفع مف الحمولة .لقد كاف

التحسف فى األخير قميؿ نسبيا بسبب العالقات السمبية بيف حمولة المرعى واعداد الحيوانات.
 : 2.1.5المساواة :
تظير النتائج بأف سيولة دخوؿ الكواىمة إلى أراضى المرعى قد كاف أفضؿ بعد المشروع

(الشكؿ  )2بنسبة  %18عف أوضاعيـ السابقة ( %98و %80عمى التوالى الشكؿ  )2رغما
عف أف الكواىمة قد وجدوا معاممة حسنة قبؿ المشروع إال أف حظيـ فى الموارد قد كاف

محدوداً.

 : 3.1.5اإلستدامة :
توضح النتائج التأثير القوى لمشروع إستصالح المراعى عمى اإلستدامة .لقد كاف الناس
يخصصوف  %30مف األراضى لمرعى و  %70لمزراعة وقد تمكف المشروع مف عكس النسبة

التى أصبحت  %28لمرعى و  %82لمزراعة (الشكؿ  .)3كما أدخؿ المشروع نظاـ الرعى
المستداـ بطريقة الحصص الرعوية عمى المستوييف الفردى والعاـ .لقد كاف ليذه الطريقة

فائدتيا فى رفع نوعية وتنوع أراضى المرعى رغما عف صغر المساحة .كما إرتفعت أيضا
نوعية أراضى المرعى ووفرة النباتات الجيدة تقدر الحالة بأنيا ممتازة (

 )%82مقارنة مع

الحالة المتدنية (  )%20قبؿ المشروع (الشكؿ  .)3زراعة بعض النباتات المفضمة أيضا قد

ذادت مف نوعية وتنوع المرعى .لقد إختفت بعض األنواع مف النباتات خالؿ فترات الجفاؼ
قبؿ دخوؿ المشروع وقد أعيدت مع غيرىا مف األنواع المستساقة مثؿ السحا والحسكنيت

والحمرة كما أدخمت أعالؼ مف البغوليات المروية مما كاف لو أبمغ األثر فى توفير العمؼ

فى فصؿ الجفاؼ .لقد تحسف بفضؿ المشروع نوعية اإلنتاج الحيوانى (المحوـ ،األلباف)

وأصبحت فى حالة ممتازة ( )%84مقارنة لمحالة المتدنية  %24قبؿ المشروع (الشكؿ .)3
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 .2 .5رأس المال المالى :
وضح النتائج بأف القروض لـ تكف متاحة لألفراد إال بعد المشروع .تـ تقدير إنتاجية رأس
الماؿ المالى بإستخداـ قيمة القرض والدخؿ كمؤشرات .الشكؿ  4يعرض النتائج  ،أتيحت لمناس
مبالغ متفاوتة ،كاف ما تنالو النساء (  )3000-1000أقؿ مف الرجاؿ وقد استخدمنيا فى

شراء الدواجف والمواد الخاـ (صوؼ وزعؼ) وماكينات صناعة الصابوف والمكرونة وفى أعماؿ
الخياطة .كما ورد مف قبؿ فقد ناؿ الرجاؿ مبالغ أكبر (  )30000-5000دينار مف الصندوؽ
الدوار ويستخدمونيا فى أعماؿ الزراعة (الحش والحصاد) وفى السفر وشراء الحيوانات .يمكف
تبرير الفرؽ بيف الرجاؿ والنساء فى القروض بأف الرجاؿ قادروف عمى العمؿ وسداد

القروض .نالت إمرأة صاحبة دكاف مبمغ ( 20,000دينار) مثؿ الرجاؿ ربما ألنيا غنية وقادرة
عمى السداد .يستخدـ الصندوؽ الدوار فى بعض القرى لشراء الضأف والحبوب(ذره) الذى
يباع فيما بعد (خاصة لمفقراء) بأسعار زىيدة .
تكشؼ النتائج فيما يخص الدخؿ (المصدر واإلستقرار والكفاية) بأف مصادر الدخؿ قد كانت

محدودة قبؿ المشروع (  %20تنوع ضعيؼ) أما الكفاية واإلستقرار فقد كانا غاية فى التفاوت
والتذبذب (  %20الشكؿ  . )4كانت الزراعة التى ترتبط باألمطار المتذبذبة المصدر األوحد

لمدخؿ بؿ حتى فى السنوات ذات األمطار الجيدة يعانى الناس مف اآلفات والجراد مما يؤثر

عمى الدخؿ .توضح النتائج بأف المؤشرات الثالثة قد تحسنت بفضؿ المشروع (الشكؿ  .)4فقد
قاـ المشروع بتدريب الناس وتنويع مصادر الدخؿ وادخاؿ مناشط جديدة كما بدأ الناس فى
ممارسة صناعات صغيرة مثؿ صناعات المكرونة والصابوف والدواجف وتسميف الضأف .

سيولة دخول األسواق :
وضحت جدوى تسميف الضأف كمصدر لمدخؿ ويعزى مما تحقؽ مف نجاح لسيولة الوصوؿ

الي األسواؽ (محمية وقومية واقميمية ) وساعد فى ذلؾ الوسطاء وحركتيـ بيف منطقة

المشروع والمراكز الكبيرة ( وشبكة الطرؽ الجيدة) .الخراؼ السمينة الجيدة وجدت طريقيا إلى
الخميج العربى .
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 2.2.5المساواة :
يوضح ( الشكؿ  ) 5بأف الفئات الميمشة ( الفقراء والنساء والكواىمة ) اليحصموف عمى

القروض بسيولة إال أف الكواىمة كانوا فى وضع أفضؿ (  )%38مقارنة مع الفقراء والنساء

( %20لألثنيف) .تغير الوضع كثي ار بالنسبة لمجميع بعد المشروع وتشير النتائج إلى أف
الكواىمة نالوا حظا أوفر فى القروض ( %90جيد جدا)

والفقراء ( %72جيد جدا) .

 3.2.5اإلستدامة :
كانت مؤشرات قياس اإلستدامة فى حالة ضعيفة قبؿ المشروع (الشكؿ  .)6إال أف الحاؿ قد

تبدؿ بعد المشروع لوفرة المعمومات ( .)%80لقد حدث ىذا نتيجة لمجيود النشطة التى بذليا
عدد مف المجاف خاصة لجنة الموارد الطبيعية ولجنة المتابعة والتقييـ وقد قدموا معمومات

مثؿ أسعار المحاصيؿ اإلسبوعية ونصح الناس ببيع معظـ حيواناتيـ وقت الجفاؼ واستخداـ
عائداتيـ فى مناشط أخرى وتخزيف المحاصيؿ والعمؼ حسب كمية األمطار ألخ أصبحت

إستدامة المؤسسة المحمية جيدة جدا (  %78الشكؿ  )6بعد المشروع وقد يعود ذلؾ لكفاءة
المجاف إضافة إلى ما بذلتو المنظمات التطوعية مف جيد (فرع الجمعية السودانية لحماية

البيئة) .لقد كاف أداء الصندوؽ الدوار جيدا كما كاف سداد القروض ممتا از (  .)%88كانت
أمواؿ الصندوؽ تستخدـ فى بعض الحاالت فى شراء الحيوانات والحبوب لصالح المجتمع
كما أتاح أمواؿ لمجنة الموارد الطبيعية لتوزيع البذور عمى سبيؿ المثاؿ لجنايف النساء

المروية .إضافة لذلؾ كاف ىناؾ بنؾ اإلدخار والتنمية الريفية فى با ار الذى قدـ سمفيات

لقرى مختمفة بضماف فرع الجمعية السودانية لحمية البيئة ولجنة القروض ولجنة التنسيؽ .لقد

كاف كؿ ذلؾ إضافة حميده لنظـ القروض والمناشط المدرة لمدخؿ.
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كاف لسياسات الحكومة تأثير ضئيؿ عمى المناشط المدرة لمدخؿ قبؿ المشروع وبعده وقد
كاف تقييـ دعـ الحكومة عمى التوالى  .%52 %26تحولت كؿ منقوالت المشروع بعد إنتيائو
إلى إدارة المراعى والعمؼ فى اإلقميـ ويعتقد بعض الناس أف ليذا تأثير سمبى عمى عدة

مناشط مدرة لمدخؿ .إشتكى الكثيروف مف الضرائب والزكاة وقد ورد أف حكومة اإلقميـ تبيع

حبوب مدعومة لمجاف القروض التى تبيعيا لممستفيديف بأسعار معقولة .لقد كاف لذلؾ االجراء

تأثيره اإليجابى عمى أداء لجاف القروض .
 .3.5رأس المال البشرى
 .1.3.5اإلنتاجية

أوضحت النتائج بأف المشروع قد قاـ بتدريب عامميف فى صحة الحيواف بمعدؿ ثالثة مف
كؿ قرية مما زاد عدد العامميف فى ذلؾ المجاؿ عما كاف قبؿ المشروع (الشكؿ

 .)7كما

أقاـ المشروع صيدلية بيطرية مما زاد مف مستوى الخدمات البيطرية إلى مرتبة ممتازة

( .)%88إستطاع الناس مف مختمؼ القرى الحضور إلى جريجخ حيث الصيدلية لتمقى

المشورة وشراء األدوية كما إذداد عدد الحيوانات التى نالت العالج وحمالت التطعيـ (أربعة
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حمالت فى السنة) .لـ يكف معروفا قبؿ المشروع سوى القميؿ عف أمراض الحيواف والتطعيـ
واألدوية .توفرت األدوية بعد المشروع فى الصيدلية والسوؽ وأصبح الناس عمى معرفة

بأمراض الحيواف والتطعيـ واألدوية .كانت خدمات التعميـ والصحة موجودة قبؿ المشروع

(المدارس والصيدليات البشرية) إال أف المشروع أدخؿ تحسينا عمى كالىما (

 %60و )%68

عمى التوالى مقابؿ  %34لكالىما قبؿ المشروع الشكؿ  .7لقد ذادت المبانى الطينية مف
عدد المدارس وعدد الفصوؿ فى المدارس الجديدة كما قاـ المشروع بتدريب معممى الكبار

فى كؿ القرى .فى النواحى الصحية فقد قاـ المشروع بإنشاء غرؼ لموالدة مما كاف لو
األثر فى حياة األميات والمواليد ليس لسكاف جريجخ فحسب بؿ لكؿ قرى المشروع .
توضح النتائج بأف التدريب واإلرشاد قد تحسف كثي ار بفضؿ المشروع بدرجة ممتاز

و %86عمى التوالى ) .لقد كانا فى حالة ضعيفة قبؿ المشروع إذ لـ يكف ىناؾ سوى

%92

تأثير ضئيؿ مف المنظمات الطوعية والدولية .قاـ المشروع بتغطية مناطؽ مختمفة.
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الشكل  :8المساواة بين الفئات المختمفة قبل وبعد المشروع :
 2.3.5المساواة :
كانت الفرصة أماـ الفئات الميمشة لمخدمات اإلجتماعية ضئيمة قبؿ المشروع .لقد تحسف
الحاؿ بعد المشروع لمتأثير اإليجابى عمى الخدمات اإلجتماعية المختمفة وإلىتماـ اإلدارة

بإشراؾ ىذه الفئات فى مختمؼ أنشطة المشروع لقد أوضحت النتائج بأف حصوؿ النساء

والفقراء والكواىمة عمى الخدمات البيطرية قد كاف جيدا جدا (

 %74و  %72و  %71عمى

التوالى الشكؿ  .)8كانت ىناؾ جنايف مروية قبؿ المشروع وقد قاـ المشروع بتطويرىا إلى

 )%88كما

جنايف النساء المروية .توضح النتائج بأف إشتراؾ النساء فى الجنايف ممتاز (

أوضحت أف المشروع قد قاـ بتدريب الفئات الميمشة وتحسيف فرص حصوليا عمى اإلرشاد

(.)%97
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الشكل  :9تقييم إستدامة رأس المال البشرى قبل وبعد المشروع

 3.3.5اإلستدامة :
إستخدمت معظـ مؤشرات اإلستدامة (الشكؿ  )9إلختبار مدى الوعى البيئى لدى الناس .أى
ىؿ يعمموف بأف أفعاليـ ورؤيتيـ لمبيئة كاف ليا تأثير عمى الموارد الطبيعية .الجدير بالذكر

أف مستوى الوعى البيئى مرتفع جدا بؿ أف الناس عمى عمـ ببعض المشاكؿ البيئية العالمية
والمحمية .توضح النتائج بأف المزارعيف لـ يتخموا عف الزراعة تماما ولكنيا تقمصت إلى حد

بعيد فقد توسع الرعى عمى حساب الزراعة ألنيـ أدركوا أنو يناسب األراضى اليامشية بشكؿ

أفضؿ مف الزراعة.

أوضحت الدراسة بأف معدؿ إستخداـ المواقد المحسنة مرتفع جدا .قاـ المشروع بتدريب
مجموعة مف النساء فى كؿ قرية قمف بدورىف بتدريب أخريات فى القرية أستخدمت أشكاؿ

مختمفة مف المواقد المحسنة تنناسب مختمؼ األغراض (القيوة وعواسة الكسرة والموقد المعتاد )
معظـ النساء لدييف مواقد محسنة وقمف أف أستكيالكيـ لموقود قد إنخفض كثي ار.

دخمت المنازؿ الطينية معظـ القرى وقد أدىشت الناس بمتانتيا وأصبحت ذات فائدة فى
مواجية الظروؼ البيئية الصعبة بالمنطقة فى العاـ الماضى (

 )2002فقد إقتمعت الرياح

العاصفة عشرات القطاطى .العقبة الرئيسية التى تواجو إستخداـ المواقد المحسنة والمبانى
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الطينية ىى مادة البناء (الطيف) ألف المنطقة رممية ويجمب ليا الطيف مف ودياف بعيدة.

ليذا كانت تكمفة البناء مرتفعة ألف حمولة لورى تكمؼ  6,500دينار (بناء ثالثة قطاطى طينية
يحتاج لحمولة إثنيف لورى ) .

 .4.5رأس المال المادى
 1.4.5اإلنتاجية
يوضح الشكؿ  15نتائج مؤشرات اإلنتاجية .كانت إعداد طواحيف ومخازف الغالؿ ومضخات
المياه فى إزدياد بعد دخوؿ المشروع تراوحت نسبة الزيادة مف متوسط بالنسبة لطواحيف

ومخازف الغالؿ (  %45و 48عمى التوالى ) إلى زيادة كبيرة فى مضخات المياه (  .)%63كاف
الناس يحفظوف الغالؿ بالطريقة التقميدية  ،أما المشروع فقد أدخؿ مخازف حديثة وزاد مف

المقدرة عمى إنشاء مخازف وطواحيف غالؿ كما أدخؿ المبانى الطينية.
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الشكل  : 10تقدير إنتاجية رأس المال المالى قبل وبعد المشروع
بعض القرى ليس لدييا مخازف غالؿ ولكنيـ تمكنوا مف اإلستفادة مف مخازف القرى المجاورة
(قرى القوز والتمب) .لقد كانت طواحيف الغالؿ نعمة وتوفي ار لموقت لبعض القرى حيث كاف
الناس يسافروف مسافات طويمة لمطاحونة.
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 2.4.5المساواة :
توضح النتائج فى الشكؿ  11أف الكواىمة والنساء والفقراء قد إستفادوا بدرجة ممتاز ( %93

و  %94و  ) %91فى المشاركة فى كؿ المناشط المرتبطة بمخازف الغالؿ.
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الشكل  : 11تغير المساواة فى اإلستفادة من رأس المال المادى قبل وبعد المشروع :
 3.4.5اإلستدامة :
لـ تكف لدى العديد مف القرى إدارة رسمية لألبار ولكف الناس كانوا عمى قدر مف الوعى

لتوجيو بعضيـ البعض فى إستخداميا .قاـ بعض الناس فى القميؿ مف الحاالت بالعمؿ

تطوعا وكانت مشاكؿ اآلبار تجد الحؿ عف طريؽ التشاور .قاـ المشروع بتدريب الناس عمى

صيانة المضخات اليدوية واآللية  .وقد كاف الناس الذيف تمقوا التدريب غاية فى الكفاءة فى
حؿ كثير مف المشاكؿ ليس فى إصالح أعطاب المضخات فحسب بؿ في أعطاب اآلبار

فى معظـ قرى المشروع .
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توضح النتائج وفرة فى قطع الغيار بعد المشروع (الشكؿ

 )12ولكف أسعارىا كانت متفاوتو

والتزاؿ بعض قطع الغيار المتبقية بعد نياية المشروع موجودة و يتـ صرفيا مجانا ويحصؿ

عمى البعض اآلخر مف السوؽ بأسعار عالية .ترؾ المشروع حقيبة معدات متنقمة بيف القرى
حسب الحوجة ولكنيا أصبحت التكفى كؿ اإلحتياجات لكثرة أعطاب مضخات المياه.
َظى االداسة انجُذة نآلببس
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بعذBefore
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الشكل  :12تقييم إستدامة رأس المال المالى بعد وقبل المشروع
 5.5رأس المال اإلجتماعى :
الشكؿ  13يوضح أىمية رأس الماؿ اإلجتماعى .لقد كاف لجنايف النساء المروية أثر حميد
فى وفرة الخضروات ( رغـ أف األثر كاف بسيطا عمى الحمضيات) لفترة طويمة مف السنة.

وجد أف توقيت وفرة الخضروات يتفاوت بيف قرى المشروع مف وفرة طيمة السنة إلى موسـ

معيف فقط  .عمموماً تتوفر الخضروات في الشتاء والصيؼ والخريؼ  .يستيمؾ اإلنتاج

محمياً ويباع الفائض في القرى المجاورة  .وبذلؾ فقط كانت أسواؽ القرى مكتفيو مف إنتاج

ىذه الجنايف المروية بإسعار معقولة  .لقد كاف لوفرة الخضروات أثر حقيقي عمى عادات الناس

الغذائية وقد إختفت بعض األمراض (العمى الميمي ) التي كانت شائعة في المنطقة بسبب
دوار مف إيرادات
النقص في الفيتامينات  .بدأت النساء في بعض القرى بإنشاء صندوؽ ً
الجنايف المروية.

Before
effects of WIG on 34
availability of
veg. Fruits & agri. goods
100

After

قبم
دوس انجُبٍَ انُسىَت فٍ وفشة
انًحبصُم انبستبَُت

دوس انهجبٌ

بعذ

يسبحت انجُبٍَ

الشكل  :13تقدير إنتاجية وأس المال اإلجتماعي قبل وبعد المشروع
قبم
المساحة األساسية لمجنينة المروية فداف واحد وقد وجد أنيا اوسع مف ذلؾ في بعذ
بعض القرى

الجنينة في معظـ القرى ولكف بدأ
مساحة
يشبسكتتتغير
واف المساحة تتفاوت مف موسـ آلخر .لـ
اتخبر انقشاس
انُسبء فٍ
تطبيؽ نظاـ دورة مف أجؿ تحسيف األرض .
في قرية واحدة ( عياؿ عمي ) تـ إستبداؿ المضخة اليدوية بأخرى آلية مما زاد في المساحة
وكفاءة الري.

توضح النتائج ( الشكؿ  )13الكفاءة العالية لمجاف المشروع فقد كانوا يجمعوف الناس مف
حيف ألخر إلبالغيـ بموضوع معيف ويناقش بأسياب  .كما تحسنت الخدمات اإلجتماعية

يشبسكت انكىاههت فٍ اتخبر انقشاس

المجاف.فٍ اتخبر انقشاس
يشبسكت انفقشاء
بفضؿ
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الشكل  :14التغيير في المساواه في رأس المال اإلجتماعي قبل وبعد المشروع
 2.5.5المساواه:
توضح النتائج (الشكؿ  )14إف النساء قد كف ُميمالت قبؿ الشروع ونمف معاممة جيدة بعده.
لقد ابتدع المشروع فكرة اإلجتماعات العامة التي حسنت مف دور النساء في إتخاذ القرار .
الدوار مما حسف مف فرصتيـ في الحصوؿ
لدى النساء ثالثة ممثالت في لجنة الصندوؽ ُ
عمى الماؿ لشراء الحيوانات وغيرىا  .عموما فقد زادت مشاركة الفئات الميمشة في إتخاذ
القرار بفضؿ اسموب اإلجتماعات العامة الذي ادخمو الشروع وحببو إلييـ.
 :2.5.5اإلستدامة
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تـ إستعماؿ المبانى الطينية ( الشكؿ

 )15بكفاءة فى المدارس ومخازف وطواحيف الغالؿ

والمساجد والمراكز اإلجتماعية .بدأت العممية ببطء بسبب عوائؽ مالية إال أف الناس بذلوا
قبم
Before
بعذ

After

use of mud walled public building
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دعى انحكىيت نهًؤسسبث انًحهُت
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institutions
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يقذسة انهجبٌ فٍ اداء اعًبنهب

capacity of committees to perform
its task

استخذاو انًببٍَ انطُُُت انعبيت

relation between local people
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الجيد فى إنشاء مبانى كثيرة بالعمؿ الجماعى .يقوؿ بعض الناس بأف البنائيف إستقروا بعد

إدخاؿ المبانى الطينية .كانت الحكومة قبؿ المشروع تقدـ الدعـ والمساعدة لمناس خاصة فى
فىانهجبٌ
انعالقت بٍُ
انًحهُتمع لجاف المشروع لحؿ مشاكؿ
إنسجاـ
الكوارث كما كانوا يشكموف لجاف شعبية لتعمؿ
وانجهبث انحكىيُت

المجتمع .توضح النتائج بأف مقدرة المجاف فى أداء األعماؿ قد كانت جيدة جدا قبؿ
المشروع وبعد نيايتو.
الشكل  : 15تقييم إستدامة رأس المال اإلجتماعى قبل وبعد المشروع
 .6المخاطر الخارجية :

أوضح التحميؿ عند بحث المخاطر الخارجية عمى رءوس األمواؿ الخمسة عدـ وجود

أى مخاطر رئيسية قد تكوف ذات أثر إال أف ىناؾ إحتماالت لمخاطر قد ترتبط ببعض

رءوس األمواؿ ىذه فى المستقبؿ .فابالنسبة لرأس الماؿ الطبيعى فقد جذبت الموارد بعض
القبائؿ لمنطقة المشروع وقد جاءوا بحيواناتيـ (  1000-100رأس) ومكثوا مدة مف الزمف

(أياـ إلى سنوات)  .لقد إختمفت وسائؿ الناس فى التعامؿ معيـ إعتمادا عمى حالة

المرعى وحجـ القطعاف اذ الزاؿ النظاـ القبمى قوياً .بعض زعماء العشائر فى منطقة
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المشروع قد اليسمحوا لموافديف باإلقامة فى بعض األحياف إف كانت حالة المرعى غير
مرضية وأحيانا إف كانت المياه شحيحة فقد يسمحوا ليـ بالرعى ولكف ليس بشرب

الحيوانات خاصة إف كانت القطعاف كبيرة .بعض القرى مثؿ جريجخ كانت تبيع الماء
جيدا واليسمح
لموافديف وقطعانيـ وليذا أقاموا فترة طويمة .الحصص الرعوية محروسة ّ
لمقطعاف الوافدة باإلقتراب منيا كما أف الوافديف اليدخموف حصص الرعى بدوف إذف.

كانت حوادث التعدى التى سجمتيا المحاكـ األىمية نادره ولـ تسبب أى مشاكؿ خطيرة

ألنيا تحؿ دائما بالطرؽ السممية (دفع غرامة) .

أف القبائؿ الوافدة قد تسبب مشاكؿ فى المستقبؿ إذا قفمت مساراتيـ لضيؽ األراضى أو
بسبب سياسات الحيازة .فمثال إذا طابت ليـ اإلقامة فى منطقة مجاورة فقد يحدث النزاع

حوؿ الموارد .

جيداً .ورغما عف فقدانيا
فيما يخص رأس الماؿ اإلجتماعى فقد كاف أداء لجاف المشروع ّ
لبعض الموارد وسمطاتيا الرسمية إال أنيا إستطاعت أف تنسؽ مع الجيات الرسمية لكى
تتمكف مف أداء مياميا .إال أنيا لـ تجد ما تحتاجو مف دعـ أو أف ضعفت عالقاتيا

مع تمؾ الجيات فإف أدائيا سوؼ يتأثر كثي اًر .أما فيما يخص رأس الماؿ البشرى فقد

أوضح التحميؿ أف  %30-20مف األفراد المدربيف (العامميف فى صحة الحيواف) ينزحوف
فى موسـ الجفاؼ لمعمؿ فى المشاريع المروية .ىذا النزوح مؤقت ألنيـ يعودوف إلى

المنطقة فى موسـ األمطار .أما إف ذادت نسبة النزوح فقد تكوف بالغة الضرر خاصة
إذا إقترنت مع إنعداـ التدريب .
فيما يخص رأس الماؿ المادى فقد أستخدمت بعض الوحدات الحكومية ممتمكات
المشروع .إال أف ذلؾ قد كاف فى مصمحة المجتمع .فمثال قاـ المركز الصحى التابع
لممجمس بإستعماؿ ثالجة الصيدلية البيطرية لحفظ المقاحات .لقد كاف ذلؾ مفيدا إذ تـ
تطعيـ جميع أطفاؿ منطقة المشروع بالمجاف .
فى مجاؿ رأس المالى فقد فرضت الحكومة بعض الرسوـ عمى الصيدلية البيطرية وىى
حتى اآلف فى حدود المعقوؿ بالنظر إلى خدمات المؤسسة.
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 .7تحميل العممية السياسية :
 :1.7دور السياسات المحمية والمؤسسات والتعامالت :
تتأثر السياسات المحمية فى منطقة المشروع بالكيانات اآلتية :
الزعامة التقميدية والمجاف والمنظمات التطوعية مثؿ الجمعية السودانية لحماية البيئة

ومنظمة كير الدولية .

 :1.1.7فألدارة التقميدية دور رئيسى فى إدارة الموارد الطبيعية منذ أمد بعيد فى مختمؼ
أنحاء السوداف .فقد حافظوا عمى سالمة النظـ األيكولوجية وظمت سميمة .كانت المشاكؿ
بيف الرعاه والزراع تحت السيطرة دائما وكانت مسارات القبائؿ البدوية معروفة جيدا

لمقبائؿ المستقرة .كاف الزعماء يحترموف ويقدروف بعضيـ البعض كما كانوا موضع إحتراـ
الخيرة مثؿ
الناس .كاف الزعماء مثؿ العمدة أو الشيخ يقودوف ويدعموف األعماؿ والقيـ
ّ
النفير .كانت معظـ أعماليـ ترتبط بإدارة الموارد الطبيعية  ،فقد كانوا يدعوف لفتح
خطوط النار لحماية األراضى مف الحرائؽ كما كانوا يوجيوف الناس لمرعى بنظاـ الدورة

والرعى فى مناطؽ بعينيا وترؾ أخرى لفترة راحة لتعود النباتات .

لـ تعد اإلدارة التقميدية كسابؽ عيدىا فى المقدرة والكفاءة فى كؿ أنحاء السوداف إال أنو

فى منطقة المشروع اليزاؿ العمدة والشيخ موضع اإلحتراـ والتقدير ولديو قدر مف

السمطات .وقد قدموا لممشروع الكثير مف الدعـ بما أبدوه مف إلتزاـ نحو كؿ أعماؿ

المشروع مما يعنى إلتزاـ مف جميع افراد المجتمع .وبفضؿ دورىـ ىذا فقد تحسف الغطاء
النباتى فى المنطقة مقارنة مع المناطؽ المحيطة ولـ يكف مسموحا لمناس قطع األشجار
ومف يفعؿ ذلؾ يعاقب بالغرامة أو السجف أو العمؿ الشاؽ كبناء حيطة مدرسة مثال ،
كاف المرخ ىو النوع الوحيد المسموح بقطعو ألنو يتحمؿ التشذيب ويستعمؿ فى الزرائب

والمبانى .
يؤمف الناس إلتزاماً بتعاليـ الديف واألعراؼ بأنيـ شركاء فى ثالثة  :الماء والكالء والنار.
وقد أوضحت ىذه الدراسة بأف قوة النظاـ التقميدى قد أتاحت لمقبائؿ الوافدة إقتساـ الماء

والمرعى فيـ يأتوف ويذىبوف حسب مشيئة الزعماء .تخضع القبائؿ الوافدة لمعقاب بموجب
التشريعات المحمية إذا إرتكبوا أى جريمة .ىذا ناحية غاية فى األىمية إذ تخمد أى

ش اررة لمنزاع حوؿ الموارد .إالّ أف دخوؿ المزارعيف الكبار خاصة مشاريع الزراعة اآللية
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وتوسعيا في األراضى التقميدية قد يؤدى إلى النزاع حوؿ الموارد ومشاكؿ مع مختمؼ

األنظمة.

 2.1.7المجان :
قاـ المشروع بتكويف لجاف (لممياه والنساء والموارد الطبيعية والقروض والجفاؼ والمتابعة
والتقييـ والتنسيؽ والتنفيذ ) وقد كاف ليا دور عظيـ فى نجاح المشروع .وقد وجدوا أثناء
عمؿ المشروع الدعـ الذى يحتاجوف إليو ألداء أعماليـ ولكف بعد إنتياء المشروع فقدت

ىذه المجاف معظـ منقوالتيا (العربات  ،الشاحنات  ،والمولدات  ،والحواسيب  ،والمعدات

السمعبصرية وغيرىا) .فقد سممت كؿ ىذه األشياء لو ازرة الزراعة فى والية شماؿ كردفاف
وقد تـ ذلؾ وفؽ إتفاقية المشروع .اليوجد أى تشريع يبرر تسجيؿ لجاف القرى كمشاريع

تنموية أو منظمات تجارية .وليس لدييـ لوائح خاصة أو مجمس عاـ مثؿ تمؾ التى
تقودىا الجمعيات التعاونية وتدعميا المشاريع التنموية مثؿ الصندوؽ الدولى لمتنمية

الزراعية (إيفاد) .يمكف ليذه الكيانات تقنييف العمؿ التنموى وتحؿ المشاكؿ التى قد تط أر
بعد إكتماؿ المشروع التنموى خاصة تمؾ التى ترتبط بممكية األصوؿ واستدامة مناشط

المشروع.

 3.1.7المنظمات التطوعية :
قاـ فرع الجمعية السودانية لحماية البيئة فى جريجخ بدور عظيـ فى نجاح أعماؿ المشروع.

فقد أسيـ بجدارة فى بناء ونشر الوعى البيئى .فقد دعمت المجنة التنفيذية لمجمعية المشروع
واستطاعت جمع الناس حولو ولفت أنظارىـ لفوائد مناشط المشروع المختمفة.
إستطاعت لجاف القروض بمساعدة مف إدارة المشروع الحصوؿ عمى قرض مف فرع بنؾ

اإلدخار والتنمية اإلجتماعية ببا ار لصالح المستفيديف مف المشروع .فقد إتفؽ بأف يقدـ البنؾ

مدرة لمدخؿ .وقد كاف اليدؼ
القروض بفوائد ميسرة تشجيعا لممواطنيف إستثمارىا فى مناشط ّ
مساعدة المستفيديف لتقميؿ العمؿ الزراعى مصدر رزقيـ الوحيد .لقد إستفادت القطاعات
الفقيرة مف ىذه السياسة الجديدة لمبنؾ .قامت الجمعية السودانية لحماية البيئة بدور عظيـ

الدوار .
فى إستدامة القروض فقد قامت بدور الضامف لمجنة الصندوؽ ّ
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كما تبنت الجمعية مناشط المبانى الطينية وكاف دور فرع الجمعية مقد ار مف المشروع

عبرت إيفاد مثال عف رغبتيا فى تكويف
والمجتمع والكيانات التنموية األخرى فى اإلقميـ .فقد ّ
فروع مماثمة فى مناطؽ مشاريعيا .وقالت أف منظمة تطوعية مثؿ ىذه ينتمي أعضائيا

التنفيذييف الي المجتمع يمكف أف تقوـ بدور فاعؿ فى نقؿ األفكار الحديثة وتحسيف الصالت

مع المجتمع.
كاف لمنظمة كير تأثير واضح فى منطقة المشروع كما فى غيره مف أرجاء البالد خاصة
فى المناطؽ الجافة وشبو الجافة .فقد كانوا مختصيف فى تركيبات المياه وحفر اآلبار

والحفاير .تقوـ بعد إكماؿ أعماليا بتحويؿ المنافع النقدية لممجتمع والجزء اليسير لمحكومة .
يوجد قانوف فى جريجخ كما فى غيرىا مف نواحى شماؿ كردفاف ينظـ توزيع اإليرادات مف

بيع المياه بيف الحكومة والمجتمع .لمحكومة  %80مف اإليراد ولممجتمع

 %20فقط .ولكف

عندما تتعطؿ معدات البئر فعمى المجتمع تحمؿ عبء اإلصالح .الجدير بالذكر أف نسبة

توزيع اإليرادات معكوسة فى بقية الواليات (

 %80لممجتمع

 %20لمحكومة) .ىذا يشير

بوضوح لعدـ تجانس القوانيف التى تحكـ األعماؿ المماثمة فى أطراؼ البالد المختمفة .ورغما
عف كؿ اإلتفاقيات اإلقميمية والدولية الخاصة بالمياه اليزاؿ عمى الفقراء شراء الماء وليس

ليـ نصيب مف عائدات مشاريع المياه.

 . 2.7دور السياسات الوسيطة والمؤسسات:
عممت إدارة المراعى والعمؼ لمدة طويمة فى إدارة واستصالح المراعى مستخدمة مختمؼ
التقنيات (خطوط النار ونثر البذور إلخ) دوف إستشارة المستفيديف .أما مشروع تنموى مثؿ

مشروع إستصالح المراعى فقد قاـ بتعميـ الناس وأصبحوا أكثر وعيا بإحتياجاتيـ .كاف الناس
فى جريجخ يتحدثوف عف حوجتيـ لجمع بذور نباتات رعوية مرغوبة مف مناطؽ بعيدة

لتحسيف المرعى إال أف عقبات مالية وعدـ التنسيؽ مع إدارة المراعى كانت تعترضيـ .يبدو

أف ىناؾ صعوبات فى إنسياب المعمومات وعدـ تطبيؽ أسموب مف القاعدة إلى القمة .
قرر مجمس ريفى جريجخ بنصيحة مف المشروع عدـ صرؼ أغذية اإلغاثة مجانا لمقرى

المشتركة فى المشروع لكى يقمؿ مف إعتماد الناس عمييا .مقابؿ ذلؾ كاف الغذاء يباع

لمناس بأسعار رمزية واستخداـ اإليرادات فى صندوؽ دوار .لـ يرحب المجتمع بالفكرة في
بداية االمر إال أنيـ فيما بعد وجدوا أنيا مصدر دخؿ إضافى لصندوقيـ الدوار .
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يبدو أف مجتمع جريجخ لـ يكف مشاركاً فى مناشط اإلتحادات التقميدية المعروفة مثؿ

إتحادى المزارعيف والرعاة مف قبؿ  .لقد كاف لذلؾ تأثير واضح فى إضعاؼ قدراتيـ فى

الحصوؿ عمى سند أو حموال لمشاكميـ .فمثالً بعد دخوؿ المشروع بدأ الكثير مف الناس

الدخوؿ مجانا فى مجاؿ التسميف الذى كاف مربحاً إال أف ىناؾ منظومة مف تجار التجزئة
الذيف يجنوف أرباحا ىائمة مف شراء الحيوانات وبيعيا فى مختمؼ أنحاء البالد أو شحنيا

إلى الخارج (منطقة الخميج) .تتضاعؼ أرباح ىوالء فى كؿ مرحمة .عدـ وجود إتحاد لمرعاة
قد قمؿ مف إمكانيات المنتج فى الحصوؿ عمى أقصى مقدار مف الربح لقاء عممو كما قمؿ
مف إمكانيات حصوؿ المجتمع عمى القروض مف البنوؾ واإلتحادات األخرى.

كانت ىناؾ بعض المؤشرات إلمكانيات إنشاء ميارات جديدة ومجاالت لمعمؿ لتحسيف مستوى

المعيشة .لقد كانت المبانى الطينية جاذبة لمذيف نزحوا عف المنطقة فعادوا إلييا لمعمؿ فى
البناء .لقد تحوؿ مجتمع المشروع إلى الرعى واصبح لدى الناس اآلف قطعاف كبيرة .ولكف
المثير لمدىشة عدـ تطور أى أعماؿ أو ميارات تختص بالحيوانات أو جمودىا ومنتجاتيا
خاصة مع وجود ىذه الصناعات اليدوية المتقدمة والميارات فى إقميـ دارفور والمناطؽ

المجاورة.

 3.7السياسات العميا والمؤسسات:
لدى الكثير مف المستفيديف مف المشروع فكرة محددة عف سياسات الحكومة وتأثيرىا عمى

حياتيـ .أف سياسات الحكومة بالنسبة ليـ تعنى فقط الضرائب والذكاة ولكنيـ يتأثروف بيذه
السياسات عمى مختمؼ المستويات .
كانت سياسات الحكومة دائما متحيزة ومساندة لمقطاع المروى وقد كانت نفقات الحكومة عمى
اآلليات والمبيدات واألسمدة والقوى العاممة (مفتشى الغيط والمرشديف إلخ) باىظة .أما القطاع

التقميدى فمـ يجد سوى القميؿ مف اإلىتماـ واف وجد فيو يعتمد عمى األدوات التقميدية

والتشمؿ مبيدات أو كيماويات .لمقطاع التقميدى دور عظيـ فى اإلقتصاد القومى إذ يدر

المالييف مف العممة الصعبة مف صادرات منتوجات قيمة مثؿ الصمغ العربى والسمسـ والفوؿ

والماشية.
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إعتمد السوداف النظاـ اإلتحادى وأصبح لدى الواليات اإلقميمية سمطات واسعة بما فييا إدارة

الموارد الطبيعية .إال أف عممية تعييف إو إنتخاب الحكومات الوالئية و المحمية غير ديموقراطية
نسبة لتدني قدراتيا المالية والذاتية واإلدارية قد واجيتيا العديد مف العوائؽ وتحولت السياسات

الي أيدى المصالح الشخصية لمتجار والبيروغراط والصفوة الريفية .

طرحت الحكومة فى عاـ 1980ـ برنامج لإلنقاذ اإلقتصادى .تـ وضع سياسات جديدة لزيادة

اإلنتاج الزراعى مثؿ تحرير السوؽ واألسعار وفتح أسواؽ جديدة لمثروة الحيوانية والغاء الدعـ
الميسر إلى التسميؼ التجارى .وقد كانت نتائج
عمى المدخالت والتحوؿ مف التمويؿ العاـ
ّ
ىذه السياسات متناقضة .فقد أدى تحرير األسعار إلى تحسيف شروط التجارة بيف الريؼ
والحضر بزيادة أسعار المحاصيؿ النقدية ومف الناحية األخرى فقد تسبب إلغاء الدعـ عمى

المدخالت الزراعية والتمويؿ التجارى الباىظ فى زيادة تكاليؼ اإلنتاج وىبوط اإلنتاجية .وقد

ساعد فتح األسواؽ الجديدة لمماشية عمى زيادة الطمب مما شجع الرعاة عمى مواصمة

تسميف الضأف .إنخفضت مساىمة القطاع المروى الحديث فى إجمالى الناتج المحمى مف

المتوسط السنوى  %17خالؿ الثمانينات إلى

 %12فى التسعينات .كانت إستجابة قطاع

اإلنتاج المطرى الزراعى والحيوانى الذى اليعتمد عمى مدخالت مستوردة إيجابية نحو

السياسات اإلصالحية .فقد إرتفعت مساىمة القطاع نحو إجمالى الناتج المحمى مف

%18

فى عاـ 1980ـ إلى  %33فى التسعينات وكانت المساىمة العميا مف الماشية .إال أف

إنتاجية القطاع قد كانت أقؿ مف المستوي العالمى بكثير .ساىمت بعض العوامؿ فى تدنى
أداء ىذا القطاع منيا سوء البنية التحتية والصيانة وعدـ كفاية اإلستثمار وبطء وعدـ إنتظاـ

الصادرات .لقد قممت سياسات اإلصالح مف التحيز ضد الزراعة ولكف ىناؾ الكثير مما
يمكف عممو لتحسيف اإلنتاجية الزراعية وتنافسية الصادرات لو أدرؾ ىذا القطاع الرائد

إمكانياتو وساىـ في انتشاؿ الناس مف ىوة الفقر.

 .8الخاتمة :
إستخدمت اإلستراتيجيات البيئية لزيادة قدرة البشر عمى تجاوز تغيرات المناخ فى مشروع

السوداف  AF-14إطار المعيشة المستدامة ورؤيتو لرءوس األمواؿ الخمسة لقياس ضعؼ

وقدرة مجتمع جريجخ قبؿ وبعد مشروع إستصالح المراعى .وذلؾ المشروع الذى دخؿ الي

المنطقة بعد الجفاؼ الشديد الذى ضرب منطقة الساحؿ فى الثمانينات .
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وقد أوضحت الدراسة بأف المشروع قد كاف ناجحا فى زيادة مقدرة روءوس األمواؿ الخمسة.

إعتمدت التقديرات عمى رؤية المجتمع .ورغما عف االختالفات فى روءوس األمواؿ الخمسة

فقد كاف ضعؼ المجتمع واضحاً فى القياس عمي روؤس األمواؿ .إال اف المجتمع قد نجح
في اكتساب قدرات جيدة بعد المشروع .وكانت أفضؿ الحاالت فى رأس الماؿ الطبيعى مما
يؤكد نجاح المشروع فى تحقيؽ أىـ أىدافو .بالنظر إلى المشروع حسب رؤية الفئات

السكانية ( الرجاؿ والنساء مف ناحية واألغمبية واألقمية مف الناحية األخرى) ومختمؼ

المجموعات اإلقتصادية (الدخؿ العالى والمتوسط والبسيط ) الذيف يقيموف فى منطقة المشروع
يتضح الكثير مف اإلختالؼ فى تقدير الحاؿ قبؿ وبعد المشروع .عموما فقد إتفؽ جميع

الناس انيـ كانوا أكثر ضعفا إباف فترة الجفاؼ وأف المشروع قد زاد قدراتيـ مف خالؿ
روؤوس الماؿ الخمسة بما قدمو مف دعـ وأعماؿ .

لقد نجح المشروع فى وضع المجتمع فى الطريؽ الصحيح في اتباع لألسموب الصحيح فى
المعيشة فقد أقنعيـ بأف يقنعوا بما لدييـ واختيار ماىو أفضؿ فى تحسيف المعيشة .كاف

الناس قبؿ المشروع يمارسوف الزراعة المطرية غير المضمونة .أف منطقة المشروع صالحة
جدا لمرعى الرشيد وأف السبب الرئيسى فى حالة الضعؼ أنيـ مارسوا أساليب معيشة

التناسب منطقة ىامشية متدىورة .

فقد حدث تحوؿ في حياة الناس بتحوليـ مف الزراعة الي الرعي .كاف ثالثة ارباع االراضي

تخصص في الماضي لمزراعة ويترؾ الباقي لمرعي .اوضحت الدراسة باف الرعي قد توسع
عمي حساب الزراعة بعد بداية المشروع بما عكس النسبة وصار لمرعي ثالثة ارباع

المساحة .وقد تزامف ىذا مع زيادة اعداد الضاف واستبداؿ الماعز .لقد كاف الماعز النوع

الغالب قبؿ المشروع وكاف لو ابمغ الضرر عمي الغطاء النباتي .اصبح الضاف النوع الغالب

بعد المشروع.
لقد توجيت الزراعة نحو انتاج العمؼ وبعض المحاصيؿ االعاشية (الذرة والدخف وغيرىا).

تحولوا لزراعة العمؼ فقط النو اكثر ربحاً .لقد تحسنت حياة الناس بفضؿ
بعض المزارعيف ًّو

تربية الحيواف لما يجده مف خدمات بيطرية .وقد ساعدىـ في ذلؾ التحسف الذي ط أر عمي

انتاجية المرعي .اصبحت مقومات رءوس االمواؿ الخمسة تعمؿ في انسجاـ وتكامؿ .فقد نشأ
تسميف الضاف عمي سمفيات الصندوؽ الدوار .قاؿ بعض المستفيديف انيـ يحتاجوف لمسمفيو

لمرة واحدة فقط ويعتمدوف بعد ذلؾ عمي انفسيـ .لقد لعب راس الماؿ المالي الدور االعظـ
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في تحسيف معيشة الناس بما يجده المجتمع مف قروض بمساعدة مختمؼ التنظيمات .كما

انيـ وجدوا مصادر بديمة لمرزؽ باالستفادة مف قروض الصندوؽ الدوار.

كاف لتعدد المناشط الفضؿ في زيادة قدرة المجتمع فقد اصبح لكؿ فرد عمالً يؤديو كما زادت

فرص التدريب مما ساىـ في خمؽ وظائؼ جديدة (صناعة الصابوف والمكرونة وتربية

الدواجف).

قاـ المشروع بادخاؿ افكار جديدة مثؿ المباني الطينية والمواقد المحسنة ومخصصات المرعي

وتسميف الضاف .توضح الدراسة باف المجتمع قد استوعب ىذه االفكار جيداً .فقد ساىمت
المباني الطينية والمواقد المحسنة في التقميؿ مف استنزاؼ الغطاء النباتي .وجدت المباني

الطينية قبوالً حسناً ليس في منطقة المشروع فقط بؿ في القري المجاورة.

ىناؾ ايضاً مف المؤشرات التي تبشر بتحوؿ فكري في المجتمع .وافضؿ مثاؿ لذلؾ ىو

تحديث جنائف النساء التقميدية (الجبراكة) الي الجنايف المروية الحديثة .كما اعتاد الناس عمي

االجتماعات العامة التي تشارؾ فييا النساء (وذلؾ مالـ يحدث مف قبؿ) وكذلؾ الجماعات

الميمشة .فقد تفتحت مجاالت عديدة ليؤالء بعد المشروع خاصة في حرية الرعي والحصوؿ
عمي القروض والخدمات االجتماعية والتدريب والمشاركة في كؿ المناشط .لـ يقـ المشروع
بعمؿ مباشر في مجاالت الصحة والتعميـ اال اف الدراسة كشفت عف العديد مف اآلثار

االيجابية لممشروع.

العديد مف السياسات العميا لـ تضع اي اعتبار لمقطاعات التقميدية ومف المؤسؼ اف الناس

غير مدركيف لذلؾ رغـ آثارىا السمبية عمييـ .فقد تكوف ىنالؾ وسيمة ما لتوفير المعمومات
لمناس القناع مف يمثموىـ في المجالس والوالية لحث الجيات العميا في الحكومة لتعديؿ

السياسات او الغاءىا .تقوـ المؤسسات

الوسيطة بتنفيذ السياسات العميا اال انيا ال تبذؿ

جيداً الشارؾ المؤسسات الدنيا .فيي احياناً تقوـ بتنفيذ اعماؿ او تقنيات دوف تشاور مع
المستفيديف.

لقد كاف ليذه المؤسسات الدنيا (الزعماء المحمييف والمجاف والجمعية السودانية لحماية البيئة)
الدور الرئيسي في تنفيذ ونجاح واستدامة المشروع .لقد كاف ذلؾ متوقعاً النيـ يمثموف

المستفيديف ويقوموف ايضاً بتطبيؽ بعض الموائح الوسيطة مثؿ وقاية الغطاء النباتي في
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منطقة المشروع مقارنة مع االراضي المحيطة التي تتبع لنفس المجمس .لقد كاف لممنظمات

الطوعية العاممة في مجاؿ البيئة مثؿ الجمعية السودانية لحماية البيئة دو اًر فاعالً .فقد نشروا
الدعوة لحماية البيئة بوسائؿ بسيطة .رغماً عف وجود ىذه المؤسسات الفاعمة اال اف غياب
اتحادات نشطة مثؿ اتحادات المزارعيف والرعاة قد حرـ المجتمع مف فرص كثيرة مفيدة.

اوضحت الدراسة باف مشروع استصالح المراعي لحبس الكربوف والتنوع االحيائي اعتماداً عمي

المجتمع المحمي قد كاف ناحجاً جدا فيما يخص االنتاجية والمساواة واالستدامة في رءوس

االمواؿ الخمسة .اال اف ىنالؾ مخاطر قد تبرز في المستقبؿ .ينبغي النظر في بعض ىذه
المخاطر بعناية لتفادي اي مشاكؿ بيئية خطيرة مثؿ النزاع حوؿ الموارد .توجد االف باكثر

مما مضي حوجة ممحة لسياسات واضحة في استخداـ االراضي لكؿ انحاء البالد لتفادي ما

قد ينشأ مف تنازع.
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