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 شكر وتقدير

النجرا،، إن وجرد،  .الوالئيرة لمسراهمتها المقردرة فرم إنجراز هرهم المهمرة االتصرا ن أعرر  عرن خرالم امتنرانم لجميرط نقراط أأود 

الوالئيرة فرم واليرات سرنار وكسرر ونهرر النيرا وكردفران وشرما  دارفرور وأتوجه بالشكر إلى مديري الغابات . يُنسب إليهم جميعا  

 االتصرا وأتوجره بالشركر أيًرا  إلرى نقراط  .علم حسن ضيافتهم وتيسير االتصا  مط الوزارات المختصة علرى مسرتوا الواليرات

المسررتوا الرروالئم وترتيبررات فررم جميررط الواليررات لمشرراركتها الحقيقيررة فررم المناةشررات الجماعيررة وترروفير البيانررات الرزمررة علررى 

شركر خرا  (. األوسر  والشررةم والشرمالم وكردفران ودارفرور) االجتماعات العامة مط المجتمعات المحلية فرم األةراليم الخمسرة

مواهبرة وتقيرد بالمواعيرد خرر  مرن لمرا أههررم  (موسى معل) ة عن إزالة وتدهور الغاباتجتخفض االنبعاثات النا برنامجلسائق 

 .البياناتعملية جمط 

مجاهد ةسم السريد عروا الجيرد، رئريي فريرق جمرط البيانرات عشررافه علرى عمليرة جمرط /ونتوجه بالشكر الخا  أيًا  إلى السيد

ذلرك، الشركر مولرو  للمجتمعرات المحليرة عتاحرة الفرلرة للمناةشرة  ىوعروة علر .البيانات والترميز وإدخالها بأسلو  احترافم

 .الجماعية وكرم الًيافة
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  التنفيذي الملخص

 

تهدف هذه الدراسة إلعداد آلية لتقاسم املنافع القومية ودون القومية عبر خيارات عملية قابلة للتنفيذ في إطار 
دعم تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لبرنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  لموجهات تقاسم املنافع 

 تشمل اآلثار املحتملة لتغير املناخ في السودان:  +REDD).) +د  في السودان )الر  
 الحد من تكامل النظم البيئية )اإليكولوجية( وقدرتها على الصمود. 

   إنخفاض التنوع الحيوي. 

  إنخفاض مساحات الغابات واملراعي واملناطق املزروعة. 

   تدني إنتاجية الكتلة الحية والصمغ العربي واملحاصيل األخرى. 

  تكرار نوبات الجفاف.  

أعددددد السددددودان خمددددة لبدددددخ مشددددروع تنميددددة منخفاددددة الكربددددون بنبددددجيع اإلسددددن مار فددددي مشددددار ع تخفيدددد  إنبعاثددددات الغددددازات 

الدفيئددددةك يمكددددن هددددذا التوجددددو السددددودان مددددن والوفدددداخ بالتياماتددددو فددددي جهددددود التخفيدددد  العامليددددة و سددددنيفاخ متملبددددات األهليددددة 

 . صندوق املناخ األخارللحصول على تمويل املناخ عبر 

تسدددهم لشدددكل يبيدددر فدددي مع شدددة املجتمعدددات حيددد   التدددت تددددعم التنميدددة االقتصددداديةيدددة الغاب هغندددت بنندددوع مدددواردبلدددد السدددودان 

 ومددع كلددتك تددتم إزالددة الغابددات بمعدددل ينددذر بددال مر  .تددوفير الحمددو ومددواد البندداخ واملنتجددات غيددر ال شدد ية مددن خدد لاملحليددة 

وال تدددزال أنشدددمة  .(مليدددون هكتدددار 8.8)مدددن غاباتدددو  %21مدددا يقددددر بن دددو  مك2005م و1990 عددداميفقدددد السدددودان بدددين حيددد  

اسددتيراع الغابددات املتم لددة فددي النبددجير و عدداد  النبددجير فددي السددودان متخلفددة ي يددراإ عددن التوقعددات ممددا أدى إ ددى جعددل قمدداع 

 .الغابات مصدراإ النبعاث ثاني أيسيد الكربون 

بيئيدددددة عامليددددة و قليميدددددة متعدددددد  األطدددددراف ومصددددددق علددددى العديدددددد مددددن اإلتفاقيدددددات البيئيدددددة  السددددودان طدددددرف فددددي إتفاقيدددددات 

 .على إتفاقية األمم املت د  اإلطارية لشأن تغير املناخ وبروتويول ييوتو امللحق بها ع  وق  العاملية وم  

مدددددن خدددددار  الغابدددددات  لدددددةعوائدددددد جليالهيئدددددة القوميدددددة للغابدددددات تدددددي ييدددددان كاتدددددي التمويدددددل  عتمدددددد علدددددى ت صددددديل إيدددددرادات مدددددن  

دد. املحجددوز  وعلددى عائدددات إسددن مارات ومبيعددات الغابدددات املحجددوز  م 1986 م و1932)و ي سياسددات الغابددات فددي السدددودانت 

عنايددة خاصددة بننميددة إجتماعيددة و قتصددادية مسددتدامة للم افظددة علددى الب ئددة و نتاجيددة املددوارد وتعزيزهددا علددى  (م 1002و

لددى م ع1998لسددنة . البنددد ال الدد  عشددر مددن الفصددل األول مددن دسددتور السددودان لسددنة املدددى المويددل. وفددوق كلددت فقددد أيددد

  .موضوع الب ئة
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تم ل اإلدار  النشداريية للغابدات واملتم لدة فدي اإلدار  املشدترية للغابدات و دار  الغابدات الشدعبية فرصدة مسدتقبلية للحدد مدن 

 .  إنبعاثات الغازات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهور مواردها

م علدى الحقدوق واملصدالل الفرديددة علدى األرض يمدا أصددرت الحكومدة فددي 2211يدن  قدانون تسدوية وتلدجيل األرالددةت لسدنة 

 .قانون األرالةت غير امللجلة الذي منح ملكية جميع األرالةت للحكومة  م2290

شدددار هندددا إ دددى أن حدددوا ي  مدددن إنبعاثددددات الغدددازات الدفيئدددة فدددي السدددودان ناجمدددة عددددن إزالدددة وتددددهور الغابدددات. وهكدددذا بددددرز  91%  

كآليددة واعددد  لتخفدديض اإلنبعاثددات مددن قمدداع الغابددات ودعددم حويمددة الغابددات. ينظددر إ ددى برنددامج  (+REDD+ )د  برنددامج الددر  

افز ومندددافع ماليددددة والتدددت إكا مددددا نددددو أحدددد األدوات الناجعددددة ل فدددض اإلنبعاثددددات إلسدددنناده أعلدددى  +REDD)) +د  الدددر   علدددى حددددو

ر فوائددددد إضددددافية مدددددن تعزيددددز للحويمدددددة وضددددمان حقدددددوق الحيدددداز  وت سدددددين  صددددممب وطبقددددب علدددددى ن ددددو   دددددد  جيدددددد فيمكنهددددا أن ت 

 +REDD).) +د  الر  ال دمات البيئية و زياد  الدخل من األنشمة املتصلة ببرنامج 

دالي  +REDD) ) +د  الددر  ) توتدددهور الغابدداخفددض االنبعاثددات الناجمددة عددن إزالددة يتملددو برنددامج  تقييددد  مددن جددراخيبيددر   تكد

إن التقاسدددم العدددادل للمنددافع أمدددر حتاددت يمكدددن برندددامج  .الوصددول إ دددى األرالددةت واملدددوارد وت سدددين أطددر السياسدددات والحويمددة

الغابدددددددات مدددددددن ت قيدددددددق تخفيادددددددات مسدددددددتدامة لدنبعاثدددددددات الغازيدددددددة وت قيدددددددق فوائدددددددد يبيدددددددر  ملجتمعدددددددات  +REDD)) +د  الدددددددر  

وجعلدو علدى  +REDD)) +د  فتقاسم املنافع التيام أخ قي  ساعد فدي تعزيدز فعاليدة برندامج الدر   .وت سين أواضعهم املع شية

دد  ومقبددول ومسدتدام نص  ربمددا  شددكل ت قيدق تقاسددم عددادل للمنددافع ت ددياإ مددن الناحيددة العمليدة لسدد و اإلفتقددار إ ددى  .ن دو م 

وتكاليفددددو الفعليددددة وضدددع  الحويمددددة وضددددع  أو سددددوخ إنفدددداك  +REDD)) +د  الوضدددوص وصددددعوبة تقدددددير فوائددددد برندددامج الددددر  

لدددى السدددودان املمدددةت قددددماإ وبدددرغم هدددذه الت دددديات فع .فاعدددل حقدددوق حيددداز  األرالدددةت ومملوبدددات التنفيدددذ والرصدددد علدددى ن دددو  

ينبغددددي النظددددر فددددي الدددددرو  املسددددتقا  مددددن هددددذه املشددددروعات  .بننفيددددذ مشددددار ع تجري يددددة )+REDD) +د  إعددددداد برنددددامج الددددر  "فددددي

ينبغدددددي النظدددددر فدددددي الددددددرو   .)+REDD) +د  برندددددامج الدددددر  ميم آليدددددة تقاسدددددم املندددددافع ال اصدددددة بالتدددددت  تعدددددين علدددددى تصددددد التجري يدددددة

    .(+REDD+ )د  رنامج الر  بباملستقا  من هذه املشروعات التجري ية في تصميم آلية تقاسم املنافع ال اصة 

 

م 7102فى يناير وفبراير  +REDD)) +د  إسنند هذا التقرير إ ى مقاب ت ش صية قامب بها نقاط إتصال تالعة لبرنامج الر  

الفال في ت سير تنظيم نقاشات مائد  مستدير  شملب  +REDD)) +د  برنامج الر  للقد كان  .في مختل  واليات السودان

نقاط اإلتصال في األقاليم ال مسةك ومناقشة جماعية مع نقاط اإلتصال ومناقشة جماعية أخرى مع مجتمعات مختار  
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للموارد المبيعية ومعلومات جمعتها  في األقاليم ال مسة ومقاب ت مباشر  مع املجتمعات املحلية واإلدار  املجتمعية

 .نقاط اإلتصال عبر إست يانات

ونسبة لعدم وجود مشروع تجريبت مرجعي في السودان لم يتم لعد إختبار آلية تقاسم املنافع وستظل مشكلة قائمة  يؤمل 

. +REDD)) +د  أن يجد لها برنامج الر   موير آلية لتقاسم املنافع في يريز هذا التقرير على ت ديد ال يارات املتاحة لت  ح إ

ت تا  آلية تقاسم املنافع إ ى عمل الجهات املعنية بفعالية على مستويات  .+REDD)) +د  السودان عبر برنامج الر  

يما يجو إعتماد  .متعدد  في السودان لامان حصول أفراد املجتمعات املحلية امل شار ية على منافع مقدر  وعادلة

ينسم بمرونة إلسنيعاب الظروف املحلية املحدد   عترت بات قانونية وقواعد تنظيمية لوضع نظام منص  لتقاسم املناف

 +د  يجو إنشاخ صندوق إئتمان وطنت لبرنامج الر  . والسماص للجهات الفاعلة املحلية بتكيي  آليات تناسو إحتياجاتها

((REDD+ أن  سبق كلت إنشاخ آلية وطنية لتوز ع مدفوعات الكربون والتت لم يتم تمويرها  في السودان ولكن ينبغي

في السودان لكونو  +REDD)) +د  القومي واملحلي لفوائد برنامج الر  /وهناك نهج متداخل يدعو إ ى التوز ع الدو ي .لعد

 رحة م االإ على الترت بات املؤسسيةيوفر أيبر الفوائد للمجتمعات املحلية املؤهلة. تقدم آلية تقاسم املنافع املقت

صليين واملجتمعات املحلية تشمل اإلعتبارات الرئ سية املساخلة والتم يل والشرعية املفترضة للسكان األ  .والحويمية

أو الفردية /املستهدفة لتقديم ال دمات. تشمل النهج التجري ية املقترحة مزيجاإ من املدفوعات املجتمعية واألسرية و

هناك مزايا وقيود على كل منهجك يجو أن  .بات املؤسسية بما في كلت املنظمات والاوابط الجديد  والقائمةوالترت 

سنشكل اإلدار  النشاريية  .يأخذ العامل الرئ س في جميع الحاالت لعين االعتبار ال يارات التفايلية للمجتمعات

 +REDD)) +د  في السودانك وبامل ل يمكن أن  ساعد تمبيق برنامج الر    +REDD)) +د  للغابات رييي  رئ سية لبرنامج الر  

ومع كلتك ف  ينبغي إعتبار اإلدار  النشاريية للغابات خياراإ .في السودان على توسيع نماق اإلدار  النشاريية للغابات 

اصة تلت املتعلقة في السودان يما يجو مواجهة الت ديات الرئ سة خ +REDD)) +د  أوحد لتنفيذ برنامج الر  

 +د  برنامج الر  ذ آلية تقاسم املنافع املتعلقة ببإتفاقيات اإلدار  املشترية للغابات. ينبغي تصميم وتنفي

((REDD+ افقة الحر  واملسبقة عن علم ورصدها وفقاإ لنظام الامانات الوطنت املتمور الذي يريز على املشارية واملو

الجنسين وحياز  األرالةت والغابات والكربون وتسوية النياعات والرصد  بينوا  والتم يل والشفافية واملساخلة واملسا
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يجو أن يأخذ تقاسم املنافع في الحسبان سياق الحويمة واإلقتصاد السياسةت األوسع في برنامج  .والقدرات واإلستدامة

 .+REDD)) +د  الر  

لفنت لعملية اإلستعداد والتأهو طلو الدعم اك في ق لو " +REDD)) +د  في برنامج الر   "و ك  أن السودان شريت 

 +د  برنامج الر  لأعد السودان مقترص اإلستعداد والتأهو  .من خ ل آلية الدعم املستهدفة+REDD)) +د  برنامج الر  ل

((REDD+  م  للنظر فيوك2013وقدمو إ ى مرفق الشراية للحد من إنبعاث يربون الغابات التالع للبنت الدو ي في أواخر 

لو من الهيئة القومية للغابات بوصفها معنية بننفيذ وتنسيق جميع   .م1022تقديمو مر  أخرى في يونيو   وتم وقد ط 

والتت يتمتع  السودان لعاويتها. فقد تقدمب الهيئة القومية  +REDD)) +د  برنامج الر  بالقاايا واإلتفاقيات املتعلقة 

( FCPFاملتم لة في مرفق الشراية للحد من إنبعاث يربون الغابات )رسمياإ بإنامامها إ ى مبادر  البنت الدو ي 

 +REDD)) +د  . ينظر السودان إ ى برنامج الر  +REDD)) +د  برنامج الر  لواإلستفاد  من مرحلة اإلستعداد والتأهو 

بإهتمام يبير  إك أنو من املجاالت كات األولوية للتنمية في إدار  موارد الغابات واملراعي بوجود عدد من العوامل التمكينية 

ا على السودان فقد كان سائداإ من  .لتنفيذ آلية تقاسم املنافع على س يل امل الك فإن مفهوم تقاسم املنافع ل س جديدإ

العقود القليلة املاضية تم إدخال املفهوم الحدي  لتقاسم املنافع من خ ل خدمات خ ل  .قبل في إطار تقليدي م ض

ك +REDD)) +د  أما فيما يتعلق لعملية تموير تقاسم منافع برنامج الر   .اإلرشاد فيما يتعلق بإدار  حزام الصمغ العربي

املنافع ونماك  توز ع املنافع وت ديد  فقد حدد السودان العناصر الرئ سة التت تشمل متغيرات مختلفة شاملة  تعريفات

. ولتنفيذ +REDD)) +د  الر   ببرنامج املستفيدين وتقاسم املنافع الدستورية والترت بات التعاقدية وربط حقوق األرالةت

املشار ع التجري يةك ينبغي إي خ اهتمام خاص ملراجعة سياسة الغابات في السودان ومصادر التمويل والرصد وبناخ 

املؤسسية وتكرار نجاص املشار ع وت ليل أدوار أصحاب املصلحة وت ليل النوع اإلجتماعي وبناخ القدرات وحياز   القدرات

 .األرالةت
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 االختصارات

  
 English  Arabic 

AEWA African-Eurasian Water Bird Agreement 
 

اتفاقية الميور املائية األفريقية األوروبية اآلسيوية 
  ARP  Agricultural Revival Program املهاجر 

 
 برنامج النهاة الزراعية  

 CARE  Corporation of American Relief Everywhere   (يير)هيئة اإلغاثة األمريكية في كل مكان 

CBD  Convention on Biological Diversity 
 

 اتفاقية التنوع الحيوي 

 CBO  Community Based Organization   (املنظمات األهلية)منظمات املجتمع املحلي  

 CDM  Clean Development Mechanism 
 

 آلية التنمية النظيفة

 CERs  Certified Emissions Reductions  
 

 تخفياات االنبعاثات املعتمد  

 CFM  Community Forestry Management 
 

 إدار  الغابات الشعبية

 CIFOR  Centre for International Forestry Research 
 

 مريز الب وث الغابية الدولية
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 مقدمة. 1

يتمثهل أدهد الانا هر املهمه  فهي فههم نقها  المهاغ أمهام تغيهر املنهاخ فهي  .هناك تقدم كبير في فهم تغير املناخ وأسبابه وعواقبه وسبل عالجهه

األخههههههرو املعههههههعول  عههههههو امل ههههههاع  وتههههههد   معههههههتو ا  الرفهههههها  ربههههههر التاههههههرت اع ههههههاملي واملتوقههههههل لتغيههههههر املنههههههاخ بالمههههههغو  وال ههههههرو  القا مهههههه  

البهئههههههه  غالبههههههاض مهههههها يمهههههههغ تغيههههههر املنههههههاخ دملهههههه  ههههههها  المههههههغو  اع الههههههه  ممهههههها ي  ههههههد مههههههو  ههههههاغ مثههههههل ههههههها  ا  تماهههههها  والههههههن م  .االقت ههههههاد 

   البهئههه  ورفاهههه  اإل عهها  يتزايههد االعتههرا  بتغيههر املنههاخ بو ههده يمثههل تألههدياض بههال  األهمههه  ل  هه. (Neil et.al, 2007)  "اإليكولوجههه "

تباههاض لههالات بهها  تغيههر املنههاخ م ههك   بهئههه  وم عهههانه  عاملههه  م  هه  ممهها بيههدد تارق هه  الام ههها  البهئههه  وتغهيههر أن مههه  . والتنمههه  املعههتقب ه 

  وتألعهههايا وا حههاإلر ال هه  دنتههاا األغايهه  البريهه  واملا ههه  وخ ههادل ا حههاإلر عنهه   هه   اإل عهها  ممهها يمثههل تألههدياض ل  دهها  عنهه  رفاهههه  اإل عهها

الههئههه  اع كومهههه  )يتاهههرت لهههها التنهههوو اع ههههو  وبقههها  األنهههواو وتقهههو د النمهههو االقت هههاد  والقهههدرل عنههه  ال هههمود وت ايهههد ال هههراو والانهههغ 

 ر  عههاض مهو امل هك   دهه  ته ت   .(IPCC,2014a)الدوله  املانه  بتغير املناخ 
مهو دجمهاملي  %20ُتاد دخاله  الغابها  املدار ه  وتهدهورها جه  اض

مهمهههاض مههو اع هههل   اض مهههو الغابهها  وغيرهههها مههو اسههت داما  األرا هههت  وبالتههاملي قهههد تكههو  جهه   0222 - 0222انبااثهها  غههاخا  الدفهئههه  فههي الدتههرل 

(IPCC 2014b; Goodman and Herold 2014.) 

 

هه العهههودا  خمهههل  قهههدر اع ههههاخ املركهههه   لدد ههها  العهههودا   عهههدد سههههكا  يُ  .2011دولتههههي  فهههي يولههههو التقعههههم دملههه   كبر دولههه  فههههي أفر قهههها دملههه  كه

مههو  %22يوجههد أكثههر مههو  .م هههو  فههي املنههاإلف الر دههه  22أكثههر مههو  قطههودههه  ي %0.2بماههدن نمههو  (2011)م هههو   عههم   39 العههودا  بهههِ 

ال راعهي الدرعهي لالقت هاد وغالبهه  العهكا  مهو امله ارعي  والرعهال الهايو ىا  هو  عنه  ال راعه  املا  هه  ورعهي  الامال  العودانه  في القطاو

ومل ذلات ىاه   عهدد متزايهد مهو النهاا فهي املنهاإلف اع مهر   مثهل الاا هم  املث ثه  اعحرإلهوم ال ه  تقهل  .املاشه  في الغال  مو البدو الردل

. م0222فههي سههن   %20دملهه   م2222فههي سههن   %02ارتداههن  عههب  سههكا  املههد  مههو  ق(.األبهههد واألخر النه ههي  )عنهه   ههد   النهههل وروافههد  

يألتمهو العهودا  مهوارد بهولوجهه  متنوعه  وال ه  تمثهل ر ههداض هامهاض مههو التهراة الهوإلر  غنهه  بهاملوارد الطبهاهه  اع وفهه  والعهطأله  بمها فههي 

موعهه  ذلها الغابها  واع ههال البريه  واملههها  واملراعهي واملهوارد العهاد ه  والبألر هه  واألرا هت  ال هاع   ل  راعه  باإل ههاف  دمله  الهندر والغهاخ وم 

ظ هن املههوارد الطبهاهه  ل هبالد مت  ده  فههي ما مهها تعه   القهههود . (African Forest Forum 2011)املاهاد  الد   ه  وغيههر الد   ه   مهو

مههو دجمهههاملي  %22.5تقههدر الههئهه  القومههه  ل غابهها  أنههه تاههد ف ههل جنههوت العههودا ت باتههن تغطهه  الغابهها  دههواملي .العهاسههه  واالقت ههادي 

النمههو العههنو  املتزايههد عخ ههم ا حهه و  ُيقههدر متوسههر  .%2.22واملعههطألا  املا ههه   %05.2واملراعههي  %22.2 املعهاد  واألرا ههت  ال راعههه 

مهههو  %22.5أشهههار برنههامج األمهههم املتألهههدل ل ب ئههه  دملههه  أ  الهههبالد فقهههد  مههها بهههي   .% 6م ههههو  متهههر م اههه  مهههل دخالههه  سهههنو   ب عهههب 1.340بنألههو

ل تقهههههم التنهههوو اع ههههو  الههها  أجهههر  مهههعخراض عنههه  معهههتوو الهههبالد مهههو قبهههل امل هههروو . م0226و  م2222الغطههها  الغههها   بهههي  عهههام   لقهههد شهههكي
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ماههههاراض مهمهههاض لتمهيهههز الهههن م البهئهههه  واملوا هههل واألنهههواو ا حت دههه  فهههي  م0222 – م0222وخطههه  الامهههل الوإلنهههه  ل تنهههوو اع ههههو  خهههالن الدتهههرل 

 (.USAID 2012الوكال  األمر  ه  ل تنمه  الدوله  )العودا  

 األهداف المنشودة من المهمة   1.1

تقاسههم املنههافل عنهه  ال ههاهديو القههوم  ودو  القههوم  مههو خههالن تههوفير خهههارا  عم ههه  وقاب هه  ل تندههها آلههه   دعههداددملهه  دراسهه  ههها  ال تيههد 

برندامج ) دخاله  وتهدهور الغابها   عهو ت هخدهد االنبااثها  النابرنهامج له  تقاسم املنافل ال   تدعم تندها اسهتراته ه  آلل مبادئ التوجييه  

 :وتتمثل األهدا  ا  ددل ل دراس  في اآلت  .في العودا  +REDD)) +د  الر  

( +REDD  عهو دخاله  وتهدهور الغابها  )برنهامج الهِرْد+ )ت حدد االنبااثا  الناعالوإلر  اقتراح آله  لتقاسم املنافل ل برنامج  .2

 .اض لتقاسم املنافل بنا ض عن  أ  م اريل داله  أو نهج جديد تماممو ش نيا توفير خهارا  عم ه  وقاب   ل تندها 

 .اع اله  العهاسا  عن تألديد اعحهارا  ال   يم و د  اؤها باست دام تغهيرا  مو املعتوو املن دد دمل  املتوسر  .0

 .تألديد وتقههم وتأل هل آلها  وترت با  تقاسم املنافل اع اله  في العودا  .2

 .اسم املنافل في العودا  هاغ  خهارا  آلله  تق .2

تألديهد املعهتدهديو ومطالبههاتيم امل هروع  واإلن هها  فهي تقاسههم املنهافل والتوخيهل الُ ههغ  ل تكهالهغ والدوا ههد والههاكهل املعسعههه   .6

 .الالخم  ل رقاب  واإلدارل اال تمانه  وعم ها   نل القرارا  والتندها

 نطاق الدراسة   2.1

يههها تألههاون الدراسههه  تألديههد آلهههها  تقاسههم املنهههافل اع الههه  فهههي ددارل املههوارد الطبهاهههه  فههي العهههودا  وتقههههم فااله يههها وكدا تيهها ومن هههافها وكداي 

ت مههههل اإلشهههارل ت ههههكل (+REDD  عههههو دخالههه  وتهههدهور الغابهههها  )برنهههامج الهههِرْد+ )ت هههحدهههد االنبااثهههها  الناعلالسهههت دام فهههي البرنههههامج الهههوإلر  

تو ههها ال هدهه  ال ه  تكهو  ليها آلههها  تقاسهم املنهافل اع الهه  م م هه  أو  .العهاسه  والب ئه  التن همههه  لتقاسهم املنهافل فهي العهودا خها  دمله  

  ت هبرنهامج خدهد االنبااثها  الناوكهدهه  ته ثير  أو تكام هه مهل منهافل  (+REDD+ )د  الدر   نامجر بلمل آله  تقاسم املنافل املقترد    تاار م

عهالول عنهه  ذلههات تركهه  الدراسهه  ت ههكل خها  عنهه  تألديههد الاوامههل ال هه  تههعثر عنهه   (.+REDDوتههدهور الغابهها  )برنههامج الههِرْد+ )عهو دخالهه  

قدرل أ  ات امل     ا   هي  عن  تألقهف انبااثا  م دم  وتا    عم هها  دخاله  غهاخا  الدفهئه  بو هدها وظهده  مهو وظها غ ال هرو  

كمهها سههتقترح آلههه  مههو شهه نيا دمههج ههها  الاوامههل فههي تألديههد املنههافل ال هه  تاههود عنهه   .والديموغرافههه  أو اع ههواج  األخههرو البهئههه  واع غرافههه  

د  تألديد كهده  دعهات الدوا هد مهو املا ومها  املتا قه  باأل  هط   .أ  ات امل     بأله  يم و التو ل دمل  التقاسم املن غ ل منافل

فهي ن هام الر هد والتقهههم ون هام مراقبهه   (+REDD  عهو دخاله  وتهدهور الغابهها  )برنهامج الهِرْد+ )ت هلنابرنهامج خدهد االنبااثها  الاملعِه ه  

  عههههو دخالهههه  ت ههههحدههههد االنبااثهههها  الناعأو ن ههههم املا ومهههها  األخههههرو املتا قهههه  بالبرنههههامج الههههوإلر  /األرا ههههت  والن ههههام الههههوإلر  لر ههههد الغابهههها  و
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معهه ل  أساسههه  فههي الدراسهه  دملهه  جانهه  تقههههم ا حههاإلر املرتبطهه  ب لههه  تقاسههم املنههافل  ىاتبههرت  (+REDDوتههدهور الغابهها  )برنههامج الههِرْد+ )

التماا أوعرت الرشاوو واالختالا وغيهر ذلها مهو أشهكان سهو  العه وك املهاملي واقتهراح آلهها  مراقبه  ا تمانهه   مثل القبد عن  الُن   أو

ت تو هههغ جمههههل خههههارا   .ل ت دههههغ مهههو دهههدل ا حهههاإلر تقاسهههم املنهههافل بالتد ههههل إلبهههراخ اعح ههها د ل حههههارا  ا  هههددل املقتردههه  وأخيهههراض

لتقاسههههم املنههههافل بمهههها فههههي ذلهههها أنههههواو املنههههافل واملعههههتدهديو وال ههههرو  ال هههه  يم ههههو أ  تامههههل فههههي ظ ههههها والقههههدرل الالخمهههه  لتندهههههاها واإلجههههرا ا  

الغطهها  النبههات  قبههل و اههد اند ههان جمهور هه   (ت 1أ و  1) يوضهها ال هه ال  .القانونههه  أوالتن همههه  املط وبهه  إل  هها  آلههه  تقاسههم املنههافل

 .جنوت العودا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الغطاء النباتم لجمهورية جنو  السودان (/ 2 ) الخريطة*     الغطاء النباتم لجمهورية السودان(/أ 1)الخريطة 

 (+REDD  عهو دخاله  وتهدهور الغابها  )برنهامج الهِرْد+ )ت هبرنهامج خدهد االنبااثها  النال األخيهر ال  ها  ههي املهمه  هها  فهن  لهالات اض وفق

  عهو دخاله  وتهدهور الغابها  )برنهامج الهِرْد+ ت هبرنهامج خدهد االنبااثها  النا تندهها املتوقهل مو. املنافل تقاسم آله  عن  والتركيز العودا  في

(REDD+) عهو دخاله  وتهدهور الغابها  )برنهامج ت هبرنهامج خدهد االنبااثها  النا فهي امل هاركي  امل ه    أ ه ات ع مههل فوا هد لتألقههف  

 ُتاهد .(+REDD  عو دخال  وتدهور الغابا  )برنامج الهِرْد+ )ت االنبااثا  النابرنامج خدد  استراته ه  في املقترد  (+REDDالِرْد+ )

  عهو دخاله  وتهدهور الغابها  ت هبرنامج خدد االنبااثها  النا لن اح  رور   الاادن التوخيل منافل ت دل ال   املناسب  املنافل تقاسم آلها 

  عهو دخاله  وتهدهور الغابها  )برنهامج ت هبرنامج خدد االنبااثا  النا أ  ط  في امل اركي  امل     أل  ات.(.+REDD)برنامج الِرْد+ )

 م ه و  وتا  ه  ل غابها  املعهتدام  واإلدارل وتهدهورها الغابها  دخاله  مهو اع هد فهي ملعهاهماتيم وفقهاض  كبيهرل أهمهه   (+REDDالهِرْد+ )

  عهو دخاله  وتهدهور الغابها  ت هخدهد االنبااثها  النا لبرنهامج الوإلنهه  لالسهتراته ه  املنهافل تقاسهم ترت بها  ت همهم س  همل .ال ربهو  

أ(: الغطاء النباتي لجمهورية السودان 1) الخريطة ب(: الغطاء النباتي لجمهورية جنوب السودان1) الخريطة   
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 اع غرافهههه  واملواقهههل املقتردههه  لأل  هههط  ا  هههدديو واملعهههتدهديو املنهههافل وفئهها  نطههاق تألديهههد  (+REDD)برنههامج الهههِرْد+ )

 .ت دافه  والتندها القرارا  ات اذ وعم ها  الالخم  املعسعه  والههاكل وفاان عادن   نألو   عن  املنافل تقاسم ل هده  الام ها /والام ه 

 المنهجية   3.1

الدراسهههه  أسههههاله  متاههههددل تاتمههههد عنهههه  األبألههههاة الا مههههه  القا مهههه  عنهههه  األدلهههه  وال هههه  يههههتم ت عههههيرها مههههو خههههالن منهههها ج متاههههددل ع مههههل  تب ههههن

ل دراسها  العههابق  وم هاورا  أ هه ات وت همل ههها  اإلجهرا ا  املراجاه  امل ثدهه  . املا ومها  وتولههغ الدراسهها  العهابق  وأدوا  التأل هههل

وكعههال ( واليهها  سههنار والنهههل األخرق والنهههل األبهههد واع   ههرل وسههنار)سههنار: مواقههل وهههي 5لقههد جماههن بهانهها  ههها  الدراسهه  مههو  .امل هه   

نهوت كردفها  وغهرت واليها  شهمان كردفها  وج)واألبههد  (والي ه  نيهر النههل وال هماله )والهدامر  (واليها  البألهر األدمهر وكعهال والقمهار )

وكانههن جمهههل الواليهها  ممث هه  فههي (. واليهها  شههمان دارفههور وجنههوت دارفههور وشههرق دارفههور وغههرت دارفههور ووسههر دارفههور )والداشههر  (كردفهها  

تهم ديههال  اعتبهار خها  مههو . 2017فبرايهر 0ينهاير دملهه  12تهم تندههها الامهل املههدا   خههالن الدتهرل مهو  .هها  الدراسه ت باسهتءنا  واليهه  اعحرإلهوم

التعهاق ههاا الامهل لت م ه   (+REDD  عهو دخاله  وتهدهور الغابها  )برنهامج الهِرْد+ )ت هبرنهامج خدهد االنبااثها  الناقبهل امل عهف القهوم  

برنهامج خدهد االنبااثها  الناجمه  عهو دخاله  وتهدهور الغابها  بمها فهي ذلها و هل اسهتراته ه  لبرنهامج عمل املكونا  األخرو ل ام ه  الوإلنه  

رد والتقهههههههم البهالهههه  واالجتمهههههاعي االسههههتراته ي وآلهههههه    (+REDD  عهههههو دخالهههه  وتهههههدهور الغابهههها  )برنهههههامج الههههِرْد+ )ت ههههخدههههد االنبااثههههها  النا

دههه  س عههتدهد اعحبيهههر االسن ههار  مههو املا ومههها  املط وبهه  عههو دالههه  ت وذلههها لمههما  االتعههاق وت نههه  االخدواجههه  وجبههر المههرر  امل ههالم

واعحبيهر االسن هار   (+REDD  عو دخال  وتهدهور الغابها  )برنهامج الهِرْد+ )ت برنامج خدد االنبااثا  الناأشرفن أمان  . ها  املكونا 

 .مو خالن الت عهف الوثهف مل فرق الامل ذا  ال   

سههتارات اتههم جمهل البهانها  الثانو هه  مهو خهالن  .البهانها  األساسههه  والبهانها  الثانو ه  :لهها  الدراسهه ت وهمهاتهم جمهل نهوعي  مههو البهانها  

مهههو شههه   وثههها ف  هههندوق مرفهههف ال هههراك  ل  هههد مهههو . م تبههه  معهههتدهد ل ما ومههها  الثانو ههه  املتادههه  بمههها فهههي ذلههها الوثههها ف واملراجهههل املدههههدل

فههي  (+REDD  عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها  )برنههامج الههِرْد+ )ت ههامج خدههد االنبااثهها  النابرنههانباههاة كربههو  الغابهها  خا هه  اسههتراته ه  

  عهو ت هخدهد االنبااثها  النا لبرنهامجالعودا  وغيرها مو املواد املقدم  في ورش  الامل ذا  ال    ت  هل األساا لدهم الو ل اع هاملي 

 .  في العودا  (+REDDدخال  وتدهور الغابا  )برنامج الِرْد+ )

عهالول عنهه  ذلههات فههن  هنههاك م ههادر أخهرو قههد تمههن دراسهه يا مثههل خطهه  الامههل الوإلنهه  ل ت هههغ وخطهه  الت هههغ الوإلنههه  وم ههروو متاتاهه  

اإلبههههالط وخطهههه  عمههههل وتقههههههم االدتهاجهههها  الت نولوجههههه  ومدارل الب ئهههه  : خطهههه  الامههههل الوإلنههههه  ل ت هههههغ والتقههههههم الههههاات  ل قههههدرا  الوإلنههههه 

تهههم جمهههل البهانههها  الر  عههه  مهههو خهههالن تدهههاعال   .ال ربههو  وامل هههادر األخهههرو ذا  ال ههه  ت وغيرههها فهههي هههها  الدراسهه الوإلنههه  وم هههروو عههه ن 

وأجر ههن مقههابال  وجهههاض لوجههه مههل أ هه ات امل هه     .(أ هه ات امل هه    األساسهههي  والثههانو ي )مهه  مههل أ هه ات امل هه    الر  عهههي  من ي 
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تمههن .فهي العههودا  (+REDD+ )د  برنددامج الددر  لالستق ها  فههي دمكانههه  تندهها  (  م تههارلالعههكا  ا   ههي  مههو م تماهها  مأل هه)الر  عههي  

ومن مه  األغايه  وال راعه    (Burchinal.1986)تهم دعهداد االسهت ها  وفقهاض ل مبهادئ التوجييهه  لهه  .م هباض فهي القطاعها  اعحمعه 118مقاب  

هههها  الهههههد  الر  اهههههت  السهههههت ها  األسهههههر  .القطاعهههها  ا حت دههههه  وا  هبهههههي املواقهههههل ا  هههههددل فهههههي  (1) يوضههههها اع ههههدون  .(1985)لألمههههم املتألهههههدل  كه

ثره  ع هر شههراض العهابق  املا  ه  هو تسه هل جمههل األ  هط  املا  هه  لألسهر املا  هه  مهو جمههل امل هادر وقهمه  دخهل األسهرل فهي فتهرل اإل

 ون األسرل املا  هه  بمها فهي ذلها األرا هت  والعه ل امل زلهه  وكانن األغرات األخرو لالست ها  هي تس هل نوو وقهم  جمهل أ .لتار خ املقاب  

واأل  هط  امل زلهه  فهي أرا هت  ( املهها  واملهرادهد وال هربها  وت نولوجهها الطاه  والوقهود)ودههاخل أرا هت  األسهر املا  هه  والو هون دمله  املرافهف 

العههه تي  العهههابق  ل مقاب ههه  واملارفههه   لأ عنههه  الرفههها  فهههي فتهههر الغابهها  فهههي فتهههرل العههه تي  العهههابق  ل مقاب ههه  والت هههور الهههاات  ل تغهيهههر الهها  يطهههر 

 .وامل ارك  فهه  (+REDD+ )د  رنامج الر  بب

تههم . أسههابهل مههو خ ههارل القطاعهها  بههنجرا  اسههت ها  ذاتهه  2 - 0 دههوامليب مهههل الواليهها  قبههل  ت ههانقهها  اإلعههالول عنهه  ذلههات فقههد تههم توجهههه ن

القهههرا ل وال تابهه  ويعهههتطهاو  اتبهههاو التا همهها  امل توبههه  وفههههم امل هه ال  ال ههه  ي هههر  بأل يههها اسههت دام هههها  الطر قههه  أل  ا  هبههي  ىارفهههو  

الهد  مهو االسهت ها  الها  تهم دجهراؤ  ذاتههاض ههو جمهل بهانها  موثوقه  مهو . واستق ائيا ولدبيم دوافل كافه  الست مان االست ها  بمدردهم

 .مناق ا  اع ماعه  ال   س تم تن همها خالن ال  ارل املهدانه  عن  املو وعا  الر  عه  ل االت انجمهل الواليا  ومإلالو نقا  

 

 المواةط المختارة والمجيبون على الدراسة(1)الجدو  
 #   ةالوالي المجتمعات المختارة عدد المجيبون

 1 والنيل األبيضلجزير  اسنار والنيل األزرق و  العمار  الشيخ هجو  22

 2 يس  والب ر األحمر والقاارف بارياي 17

 3 نهر النيل والشمالية سيدوون 28

 4 يردفان شمال يردفان وجنوب يردفان وغرب  در سو 26

 5 وغرب ووسط دارفور  وشرق  شمال وجنوب أم ماراييج 25

 املجموع  118

 
 

أسهههبات تقاسهههم املنهههافل وادتهاجههها  تقاسهههم املنهههافل ونقهههل املنهههافل  :دجهههراؤ  ذاتههههاض مههها ينهههيتتمههمو ا  تو ههها  الر  عهههه  لالسهههت ها  الههها  يهههتم 

واملعهههعولها  ال ههه  ي ههه  الوفههها  ليههها مهههو أجهههل تألقههههف املنداههه  وعنا هههر تقاسهههم املنهههافل وأ ههه ات امل ههه    األساسههههي  فهههي أدا  آلهههه  تقاسهههم 

ألدوار املتوقاههه  ل وكهههاال  املندهههال ودور املهههدققي  واملبهههادرا  املط وبههه  آللهههها  املنهههافل ودور املمهههولي  والهههدور املتوقهههل ل مهههدير و واملعهههعولي  وا

  عههو دخالههه  وتههدهور الغابهها  )برنهههامج ت ههبرنههامج خدههد االنبااثههها  الناتقاسههم املنههافل واأل  ههط  ذا  ال ههه   بتقاسههم املنههافل الناشهههئ  عههو 

واملنههافل املناسههب  وتألديههدهم ا  ههاال  املتوقاهه  لبنهها  القههدرا  والامههل عنهه  تقاسههم املنههافل عنههدما تكههو  اع قههوق غيههر  (+REDDالههِرْد+ )
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الترت بههها  القا مههه  عنههه  األدا  أوالترت بههها  ال ههه  تعهههنند دملههه   (.القومهههه  ودو  القومهههه )واضههه   وممهههمون  ل  قهههوقت ترت بههها  تقاسهههم املنهههافل 

  عهو دخاله  وتهدهور الغابها  ت هبرنهامج خدهد االنبااثها  الناوم  واأل  ط  ال   يم و أ  ت تزم بتقاسهم منهافل األدا  عن  املعتوو دو  الق

 .واأل  ط  ال   يم و أ  تق ل مو دخال  الغابا  (+REDD)برنامج الِرْد+ )

 ت هانل م موعه  األومله  مهل نقها  اإلعقهد  املناق ه  اع ماعهه  .  من مناق ا  جماعه  بح م م موعتي  خالن عم هه  جمهل البهانها نُ 

كهها  الههد  مههو مناق ه  ا  موعهه  األومله  هههو مناق هه   .فهي جمهههل واليها  العههودا  باسهتءنا  واليهه  اعحرإلهوم والثانههه  مهل ا  تماهها  ا   هه 

لقهد .  ج االسهت ها  الهاات والاوامهل التم ه هه  ونتها ومها ت ابهه مهو تألهديا  ههاطبهقتوقاب هه  تقاسهم املنهافل فهي العهودا  آلهه   وجدوو  أهمه 

 
ُ
القمهايا الر  عهه  ال ه   فتناولهن فهي املنهاإلف ا حت ده  ت هانجر ن مناق   ا  موع  الثانه  مل ا  تماا  ا   هه  ال ه  اختارتيها نقها  اإلأ

املناسهب  والرغبه  فهي امل ههارك  فههم مدههوم تقاسهم املنهافل وأفمههل إلر قه  لتطبههف تقاسهم املنهافل وآلهه  تقاسهم املنهافل  :بهرخ  أثنها  املناق ه 

 وأساله  الدفل وال دافه  وامل روإله  واملعا ل  فهما يتا ف بتقاسم املنافل وتدمهل الاقود أو املداو ها  باإل هاف  دمله  املعها ل األخهرو 

االفترا هت  واسهت دامه ل   هون   (+REDD+ )د  برندامج الدر  تاهد املناق ه  اع ماعهه ت تهم ت همهم سه نار و . ال   قد تبرخ أثنها  املناق ه 

تهههم ديههههال  اهتمههههام خهههها  عخ هههم األرت والقهههههم وسههههار ال ربهههو  واإلإلههههار ال مرهههه  ملههههدل . عنهههي تدمهههههال  األوههههحا  ألنهههواو الدوا ههههد والتوقهههههن

الهههِرْد+   عههو دخالههه  وتههدهور الغابهها  )برنههامج ت ههبرنههامج خدهههد االنبااثهها  الناأ  ههط   :تههم است  هها  ثالثهه  سههه نار وها  وهههي. سههنوا 10

(REDD+)  عههو دخالهه  ت ههبرنههامج خدههد االنبااثهها  الناسههنوا  وال عههب  املئو هه  املقتردهه  السههترداد الدا ههدل مههو 10الناج هه  عنهه  مههدو  

  عههو ت هبرنهامج خدهد االنبااثها  الناوتألهون جهه   مهو الغابها  دمله  االسهترداد ال راعهي ملنههافل  (+REDDوتهدهور الغابها  )برنهامج الهِرْد+ )

شهههد  هها  املرد هه   خ هارل م موعهه  واسها  مههو أمنها  الغابهها  واملراعهي دملهه   .أو الا ه  (+REDDور الغابهها  )برنهامج الههِرْد+ )دخاله  وتهده

باإل ههههاف  دملههه  ذلهههات أجر هههن خ ههههارا  م ام ههه  ت    يههها مناق هههها  .جانههه  الهههوخارا  ا حت ههه  ال هههه  تهههعثر أ  هههط يا عنههه  مههههوارد الغابههها  واملراعهههي

 .ا  تمل املد   وجماها  منت ي ال م  الار  جماعه  شم ن من ما  

 فريق الدراسة  4.1

تههرأا املهمهه  خبيههر اسن ههار  وإلرههه  معههعون عههو م ت ههغ جوانههه  املهمهه  وخا هه  قههانو  الغابههها  وتن هههم العهاسهها  واع ههواف  واألشهههكان 

  عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها  )برنههامج ت ههالنا برنههامج خدههد االنبااثهها اعحههدما  املقدمهه  وو ههل خهههارا  لتوخيههل منههافل  األخههرو مههو امل ايهها أو

نخ هاي  فهي م هان تنمهه  ا  تمهل لتقهديم ن هرل بتهم رفهد فر هف الدراسه  االسن هار  الهوإلر  . املناسب  لعهاق العودا  (+REDDالِرْد+ )

عامهه  مد هه   عههو خطههر اع ههواف  واألدوا  املالههه  األخههرو لتنمههه  ا  تمههل وال هه  يههتم اسههت دامها دالهههاض فههي العههودا  بمهها فههي ذلهها تدا هههل 

عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها    ت هاالنبااثهها  النا عحدههددهون كهدههه  تكامههل أو تاههارت هها  العهاسهها  اع الههه  مههل أهههدا  البرنهامج الههوإلر  

ل مهوارد الطبهاهه   شهامليتمتل االسن ار  اآلخر ب برل واسا  في م ان التأل هل املكا   لتقديم تأل هل مكا   . (+REDD)برنامج الِرْد+ )
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ثه  عه .في العودا  وذلها دعمهاض ل در هف االسن هار   ه   عالهه  اع هودل ومألد  و أن مه  توخيهل سهاهم اعحبيهر االسن هار  الهدوملي بما ومها  مد ي

مهو جمههل أنألها  الاهالم إلثهرا  عم هه  و هل  (+REDD  عو دخال  وتدهور الغابا  )برنامج الهِرْد+ )ت برنامج خدد االنبااثا  النامنافل 

برنهههامج خدههههد تههههم التركيهههز ت هههكل خههها  عنهههه  إلهههرق تقاسهههم املنههههافل ومسهههناد النتههها ج دملهههه  ممار هههت   .ن هههام مناسههه  لتوخيهههل املنههههافل ل عهههودا 

سهههاهم اعحبيههههر االسن ههههار  لقههههد  .واإلن هههها  وسههههالم  الن هههام (+REDD  عهههو دخالهههه  وتههههدهور الغابههها  )برنههههامج الهههِرْد+ )ت ههههاالنبااثههها  النا

 مقدراض كمألرر 
 .ملراجا  التقر ر في شك ه الاياي /مدقف الدوملي اسهاماض

 السودان وآلية التنمية النظيفة. 2

التنهههوو في نألعهههارال وا (ال ههمود  عنههه مرونته)قدرتههه مههو سهههالم  الن ههام اإليكولهههو ي ونههههل العههودا  الت ههمل اآلثهههار ا  تم هه  لتغيهههر املنههاخ فهههي 

ت هير نتها ج تقهههم  .معادا  الغابا  واملراعي واملعاد  امل روع  وتد   ا  ا هل ومنتاا ال ت   اع هو   ومنتاجه  ال م  الار  و اع هو  

جنوبهاض  طيهرلاملناخهه  ال راعهه  امل نطاقها ال ألركسهنت 0252 - 0222دمل  أنه خالن الدترا  املمتدل بي   جرا  تغير املناخ الغابا  قاب ه  ت ثر

آلثهار تغيهر  ب االسهت اتاتبهر (. 2003تقر هر االت هان األون ل عهودا  لعهن  )مما ي ال املنهاإلف ال هماله  غيهر  هاع   ل  راعه  ت هكل متزايهد 

باإل ههاف  دملهه  ذلهههات ال يوجههد ت عهههف وتاهههاو   .املنههاخ مألههدودل أل  العهههودا  لههم يمههل تاهههد سهاسهه  واسههتراته ه  وإلنهههه  شههام   لتغيههر املنهههاخ

فههي  هو  ذلههات هنهاك داجهه  دمله  و ههل سهاسه  وإلنههه  لتغيهر املنههاخ تعترشهد ليهها  .كافهها  بههي  م ت هغ املعسعهها  ال ه  تتاامههل مهل تغيههر املنهاخ

عنه  الههرغم مههو ن ههاح آلهه  التنمههه  الن هدهه  فههي  .ت ابا  املنه ههه  املتماسهه   ل تألهديا  ال هه  يدر ههها تغيههر املنهاخ عنهه  جمهههل املعههتو ا االسه

االسهههنثمارا  مل ههاريل تطهههو ر ال ربههو  املهههن ددت فقههد أثهههار أ هه ات امل ههه    م ههاو  ت ههه   اإلجههرا ا  املرهقههه  وامل ثدهه  ل بهانههها   د ههد

ت تتهههاح الدر ههه  آللهههه  التنمهههه  الن هدههه  وتمو هههل ال ربهههو   . (+REDD+ )د  برندددامج الدددر   التعهههاق داخهههلباإل هههاف  دملههه  عهههدم ا ل مضهههت  قهههدماض

لالنتقان دمل  دجرا ا  الت دهغ عن  نطاق واسل وإلقام  الهروابر مهل أدوا  اع ههل القهادم مثهل دجهرا ا  الت دههغ املناسهب  وإلنههاض وآلهها  

يم ههو لبرنههامج عمههل آلههه  التنمههه  الن هدهه  وخطههو  األسههاا املودههدل أ  ىامههل كنقطهه  انطههالق مهمهه  وفههي هههاا ال ههددت  .العههوق اع ديههدل

   (+REDD+ )د  برندددامج الدددر   ولتا  ههه  آلهههه  التنمهههه  الن هدههه   مبهههادرلأ  ههه  العهههودا  . لأل  هههط  القطاعهههه  وال سههههما فهههي أقهههل الب هههدا  نمهههواض 

عهههالول عنههه  ذلهههات أعهههد العهههودا  اسهههتراته ه  آلهههه   .الوإلنهههه  من دمههه  ال ربهههو  عم هههه  التنمهههه   الغابههها  وفهههر  اسهههنثمار ال ربهههو  لهههدعم

  التنمهه  الن هده  لهدعم االسههنثمار فهي ال ربهو  وتا  ه  دجههرا ا  آلهه  التنمهه  الن هدهه  وبنها  القهدرا  داخهل اع ههها  الداع ه  ا  تم ه  آللههه

في القطاعا  ا حت ده  وتطهو ر القهدرا  ومذكها  التوعهه  ب همهه  مرد ه   التنمه  الن هد  في العودا  وتقههم دمكانا  آله  التنمه  الن هد 

 .(+REDD  عهو دخاله  وتهدهور الغابها  )برنهامج الهِرْد+ )ت خدد االنبااثا  النالبرنامج واالستاداد الت ه  ومقترح االستاداد والت ه  

مههو ال ربههو  وهنههاك دالهههاض م ههروعا  فههي قطاعهها  م ت دهه  قهههد  لقههد أدههدثن دسههتراته ه  آلههه  التنمههه  الن هدهه  اهتمامههاض بامل ههاريل املمولهه 

ل ههههتم و مههههو تألقهههههف ننه هههه  الت دهههههغ مههههو انبااثهههها  غههههاخا  الدفهئهههه ت أعههههد العههههودا  خطهههه  بههههد   اإلعههههداد لنسهههه هل آلههههه  التنمههههه  الن هدهههه 
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الههد  مهو برنهامج تطبههف  .  اإلنما هي امل روو لتا    التنمه  من دم  ال ربو  بالن اور مل الوكاال  اع كومه  املانه  وم ت غ ال ركا

العالم هو التألرك نألو تنمه  من دم  ال ربو  وقادرل عنه  ال همود وتا  ه  االسهنثمار ت هكل أفمهل فهي م هاريل الت دههغ مهو انبااثها  

الت دههههغ الااملهههه   س عهههاعد ذلههها العهههودا  عنههه  املطالبههه  تاا هههدا  ال ربهههو  والوفههها  بالتزاماتهههه ت ههها  املعهههاهم  فهههي جههههود .غهههاخا  الدفهئههه 

 .وت به  متط با  األه ه  ل   ون عن  تمو ل املناخ بما في ذلا مو خالن  ندوق املناخ األخمر امل    دديثاض 

أشههار اع  ههر األون لغههاخا  الدفهئهه  دملهه  أ  االنبااثهها   .د  معههاهم  العههودا  ال ههافه  فههي انبااثهها  غههاخا  الدفهئهه  الااملههه   ههئه   ل غايهه 

 .مههههههههههههو دجمهههههههههههاملي انبااثهههههههههههها  غههههههههههههاخا  الدفهئههههههههههه  فههههههههههههي العههههههههههههودا  %26طههههههههههههاو تغهيهههههههههههر اسههههههههههههت دام األرا ههههههههههههت  والغابههههههههههها  تمثههههههههههههل الناجمههههههههههه  عههههههههههههو ق

ُتاهههه و ههههها  االنبااثهههها  ت ههههكل أسا ههههت  دملهههه  دخالهههه  وتههههدهورالغابا  وتههههدهورها النههههاجم عههههو ارتدههههاو الط هههه  عنهههه  دطهههه  الوقههههود ومنتههههاا الدألههههم 

البهئه  بو هدها بالوعها  إلبهاهه  وم هاخ  إلبهاهه  ل  ربهو  فهي الت دههغ البهولهو ي تعاهم ها  الن م  .وتألو ل الغابا  دمل  أرا ت  خراعه 

س تألعو النش ير ومعهادل النشه ير واسهتاادل املوا هل الطبهاهه  وكهالا خ هادل كدها ل  .لغاخا  الدفهئ  مو خالن ع ن ثا   أكعهد ال ربو  

اإلدارل  مهو شه   تألعهي  الهن م البهئهه  وممارسها . ربهو  والبالوعها است دام الطاق  وبالتاملي التق هل دمل  أد ى دهد مهو فقهدا  ت ه  و ال 

 دملههه  خ ههههادل التنهههوو اع ههههو  ال راعههههي وخ هههادل عهههه ن 
البهئهههه  لههه   تههههوفير مكاسههه  اقت هههادي  وخههههدما  بهئهههه  مألعهههن  فألعهههه ت بهههل يههههعد  أيمهههاض

 .ال ربو  

نألعههار مهههعخراض ننه هه  ل توجههه نألهههو خدههد تألو ههل الغابههها    عههو التغيههر فهههي اسههت دام األرا ههت  والغابههها  فههي اال ت هههقههد بههدأ  االنبااثهها  النا

عنههه  الهههرغم مهههو ان دهههات  .واملراعههي دملههه  جانههه  التوسهههل فهههي النشهه ير ومدارل األرا هههت  الغابهههه  باإل هههاف  دملههه  تألعهههي  تطبهههف منه هههه  اع  هههر

 مهههو مبهههادرا  التنمهههه  ذا  األولو ههه  ا  هههددل فهههي اسهههتراته ه  العهههودا  ر هههل القرنهههه  
 - 0222معهههتو ا  االنبااثههها  فهههي العهههودا ت فهههن  عهههدداض

ح أ  موجههها  سهاسههاته  ع مهههل القطاعهها  االقت ههادي  واالجتماعههه  وتتمههمو االسههتراته ه  البهئههه  ل ههبالد وال هه  تبههي  بو ههو  تههوفر 0222

  .القمههههههههههههههههههايا البهئههههههههههههههههههه  بمهههههههههههههههههها فههههههههههههههههههي ذلهههههههههههههههههها اسههههههههههههههههههت ابا  تغيههههههههههههههههههر املنههههههههههههههههههاخ ي هههههههههههههههههه  أ  تت عههههههههههههههههههد فههههههههههههههههههي جمهههههههههههههههههههل م ههههههههههههههههههاريل التنمههههههههههههههههههه 

عنههه  الهههرغم مهههو عهههدم وجهههود سهاسههه  شهههام   ومإلهههار ت هههريإي ل ت دههههغ مهههو تغيهههر املنهههاخت فننهههه يوجهههد هنهههاك عهههدد مهههو العهاسههها  القطاعهههه  

ا  العهههودانه  م موعههه  ها  ههه  مهههو الدهههر  ل ت دههههغ مهههو انبااثههها  غهههاخا  باإل هههاف  دملههه  ذلهههات يهههوفر تقهههههم القطاعههه .الدرديههه  ذا  ال ههه  

إُلههر ل ت عهههف والتبههادن بههي  م ت ههغ املعسعهها  الاام هه  فههي ا  ههاال  املتا قهه  .الدفهئهه  عنهه  النألههو املههاكور أعههال 
ُ
مههو األهمههه  بمكهها  و ههل أ

 ت ول ههو مههو املهههم وجههود آلههها  ل  وكمهه  لمههما  ات ههاذ ت مههو اع وكمهه  والت عهههف فههي  ههمهم سهاسهه  تغيههر املنههاخ فههي العههودا .بتغيههر املنههاخ

دجهرا ا  متماسه   وم هترك  بههي  القطاعها  ت اإله  األولو هها  عنه  املعهتوو ا  نههي وت دهل شهدافه  واندتههاح الوكهاال  املعهعول  والعههماح 

 . بامل ارك  الاام  والو ون دمل  املا وما 
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 السودان واالتفاقات البيئية متعددة األطراف. 3 

 1971ت هه   األرا ههت  الرإلبهه  لعههن   اتداقههه  رامعههار  :العههودا  إلههر  فههي االتداقههها  البهئههه  متاههددل األإلههرا  الااملههه  واإلق همههه  التالههه 

(Ramsar Convention on Wetlands ) واتداقههه  (ت 1972الهو عههكوت)واالتداقههه  املتا قه  بألمايهه  التههراة الاههامل  الثقهافي والطبهإههي

 Convention on International Trade in)1973الت هارل الدولههه  بهه نواو اع هوانهها  والنباتهها  البريهه  املهههددل بهاالنقرات لعههن  

Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES )  1982واتداقهه  األمههم املتألهدل لقهانو  البألهار لعهن(United 

Nations Convention on the Law of the Seas)   1958واتداقهه  املن مه  البألر ه  الدولهه  لعهن(Convention on the 

International Maritime Organization )  1982واالتداقههه  اإلق همهه  ع دههة ب ئه  البألهر األدمههر وخ ههج عههد  لعهن(Regional 

Convention for the Conservation of the  Environment of the Red Sea and the Gulf of Aden PERSGA )

وبروتوكهون ( Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer) 1985واتداقهه  فه نها ع مايه  إلبقه  األوخو  لعهن  

 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone)1987مونتريهان ت ه   املهواد املعهننددل لطبقه  األوخو  لعهن  

Layer )  1989واتداقهه  بهاخن ت ه   الهتأل م فهي نقهل الندايها  اعحطهرل والهت  د مايها عبهر اع هدود لعهن(Basel Convention on the 

Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal ) واتداقهه  بامهاكو ت ه   د هر

 Bamako Convention on the Ban)1991ل تألركهها عبهر اع هدود األفر قهه  لعهن  استيراد الندايها  اعحطهرل دمله  دفر قهها ومراقبه  ومدار 

of the Import into Africa and the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes within Africa )

 United Nations Convention to)1994واتداقهه  األمههم املتألهدل ملكافألهه  الت هه ر لعهن  م 1992واتداقهه  التنههوو اع ههو  لعههن  

Combat Desertification UNCCD 1994 )  واتداقههه  روتههردام  م1994واتداقههه  األمههم املتألههدل اإلإلار هه  ت هه   تغهيههر املنههاخ لعههن

املتا قههه  بتطبههههف دجهههرا  املوافقههه  املعهههبق  عهههو ع هههم عنههه  مهههواد كهمها هههه  ومبههههدا  آفههها  ماهنههه  خطهههرل متداولههه  فهههي الت هههارل الدولهههه  لعهههن  

1998(Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade )  واتداقهه  الطههور املا هه

وبروتوكهون قرإلاجنه  ل عههالم  (  African-Eurasian Water bird Agreement, AEWA)1999آسههو   لعهن   األورو األفر قهه 

 2001واتداقههه  اسههت هولم ت هه   امل وثهها  الامههو   الثابتهه  لعههن  ( Cartagena Protocol on Biosafety) 2000األدها ههه  لعههن  

(Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants POPs 2001 ) اإلفر قهه  ع دهة الطبهاه  واملهوارد  االتداقهه و

 .(  African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources) 0222الطبهاه  لعن  

العههودا  عنه  الاديههد مهو االتداقههها  البهئهه  الااملههه  ومهو خههالن التمو هل املتههاح مهو ال ههندوق الاهامل  ل ب ئهه ت  وقهلفهي أعقهات قمهه  األرتت 

االت ههان الههوإلر   خطهه  الامههل الوإلنههه  ملكافألهه  الت هه ر وتقر ههر:  ههاط العههودا  واعتمههد الاديههد مههو االسههتراته ها  وخطههر الامههل مثههل
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ومهههل ذلههات تعههه   نقههد املهههوارد خههالن فتهههرل اع ههرت األه هههه  لههم تهههتم و  .ههه  ل تنهههوو اع هههو  األون ل عههودا  واسهههتراته ه  وخطهه  عمهههل الوإلن

تهههم تندهههها م هههروو التقههههههم الهههاات  ل قهههدرا  الوإلنهههه  فههههي . الهههبالد مهههو ت  ههههد املهههوارد لتندههههها هههها  االسهههتراته ها  وخطهههر الامههههل البهئهههه 

لتألديد قهود القهدرا  الوإلنهه  واألولو ها  ل وفها   2007دمل  2005العودا  مو قبل ا     األعن  ل بهئه  واملوارد الطبهاه  في الدترل مو 

تيهد  عم هه  التقههههم الهاات  ل قهدرا  الوإلنههه  .   ربااللتزامها  الهواردل فههي اتداقهها  ر هو الههثالةت ددهة التنهوو اع هههو  وتغيهر املنهاخ والت هه

دمل  است مان خطر الامل الوإلنه  األخرو مثل التقو م البهال  ملرد ه  مها تاهد ال هراو فهي العهودا  ال ه  و هان بالت عههف مهل برنهامج األمهم 

 .2007املتألهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدل ل ب ئهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  وال ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  أإل ق يهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها وخارل البهئهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  والتنمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  الامرانهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  فههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي يولهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههو 

 (UNEP) اعحطهه  الوإلنههه  لههددارل البهئههه  فههي العههودا  فههي مرد هه  مهها تاههد ال ههراعا  مههو قبههل برنههامج األمههم املتألههدل ل ب ئهه  عايهه تمههن ر وقههد 

تتمهههمو اعحطههه  اإلسهههتراته ه  ر هههل . ا  مهههو قبهههل ا   ههه  األعنههه  ل بهئهههه  واملهههوارد الطبهاهههه ِدهههونُ  (NileTEAP)و  (EU) واالتألهههاد األورو ههه 

خطههه  عمهههل خمعهههه  تيهههد  دملههه  تألقههههف تنمهههه  متواخنههه  واع هههد مهههو الدقهههر ومدهههراخ تقهههدم نألهههو تألقههههف ( 0222 – 0222) القرنهههه  ل عهههودا  

 .األهدا  اإلنما ه  لأللده  والت كهد عن  املعا ل  الاام  واع  م الرشهد ودماي  الب ئ 

 إطار السياسات والتدابير المناخية في السودان. 4

املتا قههه  بتغيههر املنهههاخ والب ئههه  فههي العهههودا  ب ههههاغ  تقههار ر االت هههان الوإلنهههه  بموجهه  اتداقهههه  األمهههم بههدأ و هههل العهاسهها  االسهههتراته ها  

 (NAPA) 2007ال هه  مايهها برنههامج الامههل الههوإلر  ل ت هههغ لعههن   2013 و 2003لاههام   (UNFCCC) املتألههدل اإلإلار هه  ت هه   تغيههر املنههاخ

 .0222 – 0222وبرنههههههههههههههههامج الامههههههههههههههههل اإلق ه هههههههههههههههه  ل دتههههههههههههههههرل  (UNCCD) 2006الت هههههههههههههههه ر لعههههههههههههههههن   وبرنههههههههههههههههامج الامههههههههههههههههل الههههههههههههههههوإلر  ملكافألهههههههههههههههه 

  2013اسهتراته ها  التنمهه  القومهه  لهها أههدا  مماث ه  عحطهر الت هههغ مهل تغيهر املنهاخ مثهل االسهتراته ه  املعقته  ل  ههد مهو الدقهر لعهن  

وال   تيد  ج  هاض دمل  دي اد ت خر بي  الت هغ مل تغير املناخ وتألقهف أفمل فر  لعبل كعه  الاه   وبرنهامج العهنوا  اعحمه  لد هالح 

وال   تاتبر أدال ات ان استراته ه  ل ها إي  2012واعحط  القومه  لالسنثمار ال راعي ل قطاو ال راعي لعن   0222 – 0226االقت اد  

واالسهههتراته ه  ل تنهههوو اع ههههو  وخطههه   2007باإل هههاف  دملههه  برنهههامج الامهههل الهههوإلر  ل ت ههههغ لعهههن  . اع كهههومهي  وال هههركا  اإلنمههها هي القهههرار 

ع ههال الامل الوإلنه  ال   هي بمثاب  دلهل ل  دا  عن  التنوو اع هو  في البالد الا  ى مل النباتا  والغابا  واملراعي ودهوانها  امله ارو وا

باإل هاف  دمله  ذلهات هنههاك .نهوو اع ههو  فهي الب ئه  البألر ه  واملعهطألا  املا هه  الداخ ههه  والت نولوجهها اع هو ه  والعهالم  اع هو ه البريه  والت

وخطهههه  الامهههههل  2014وسهاسهههه  اع هههههال البريهههه  لعههههن   2006سهاسهههها  قطاعههههه  وخطههههر اسههههتراته ه  أخههههروت مثههههل سهاسهههه  الغابهههها  لعههههن  

وخطههه  االسهههنثمار الوإلنهههه  ل قطهههاو  2011املراعهههي واملراعهههي فهههي العهههافنا شهههبه ال ههه راو   الدقيهههرل لعهههن اإلسهههتراته ه  ل  دههها  عنههه  نباتههها  

تيهههد  جمههههل االسهههتراته ها  املهههاكورل أعهههال  دملههه  . 2009والعهاسههه  الوإلنهههه  إلمهههدادا  املهههها  وال هههر  ال ههه ي لعهههن   2012ال راعهههي لعهههن  

عهالول عنه  ذلهات بهدأ العهودا  فهي تندههها .دارل املعهتدام  واملتكام ه  ل مهوارد الطبهاهه تألديهد الههد  اإلنمهاي  املعهتدام املتمثهل فهي  هما  اإل 
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تهههم تا  ههه  العهاسههها  واالسهههتراته ها  مهههو ...اسهههتراته ها  قطاعهههه  أخهههرو ل تنهههوو اع ههههو  واملهههها  وال راعههه  والعهههكا  واع هههد مهههو الدقهههر دعههه 

هههههوفر دإلههههاراض ل عهاسهههها  ل 2001و قههههانو  دمايهههه  الب ئهههه  فههههي عههههام وقههههد ُسهههه. 1998خههههالن الن ههههرياا  القا مهههه  عنهههه  دسههههتور العههههودا  لعههههن  

الهههد  مههو هههاا القههانو  هههو دمايهه   .(2007العههودا  ت )والن ههرياا  إلندههاذ اإلجههرا ا  التندهايهه  مههو جانهه  األجههه ل االتألاديهه  والوال ههه  

واملعسعهها  الوإلنههه  األخههرو بمهها فههي ذلهها القطههاو اعحههها  الب ئهه  واع دهها  عنهه  املههوارد الطبهاههه  مههو خههالن تا  هه  الت عهههف بهههي  اع كومهه  

كمهها أ  العههودا  أدههد املههوقاي  عنهه  اتداقههه  األمههم املتألههدل اإلإلار هه  ت هه   تغيههر املنههاخ وبروتوكههون كهوتههو امل  ههف .ومن مهها  ا  تمههل املههد  

ل تهه ثيرا  املناخههه  الر  عههه  املعههتقب ه  " خن بههعرل سهها"العههودا  ب نههه  2013و ههغ ا   هه  األعنهه  ل ب ئهه  واملههوارد الطبهاههه  فههي سههن   .ليهها

 بدرجهه  كبيهههرل لتغيهههر  2013فقهههاض لتقر ههر االت هههان الههوإلر  الثههها   فهههي العههودا  لعهههن  . و ومههواإلو المهههاغ فههي أفر قهههها
ىاتبههر العهههودا  مار هههاض

عنههه  اتداقهههه  ر هههوت ندههها العهههودا  منههها الت هههديف  .املنهههاخ ممههها ى هههكل تيديهههداض ل م تماههها  العهههودانه  واملهههوارد الطبهاهههه  واالقت هههاد الهههوإلر 

  . الاديد مو األ  هط  فهي دإلهار االتداقها  البهئهه  املتاهددل األإلهرا  وال ه  لهها عالقها  مباشهرل مهل الت ههغ مهل تغيهر املنهاخ وأولو ها  التنمهه

  .وت مل ت ا النتا ج تقر ر  االت ان األون والثا   وبرنامج عمل الت هغ وبرنامج الامل الوإلر 

م ت غ االتداقا  البهئه  متاهددل األإلهرا  دمله  أ  هط  مثهل العهاسها  واالسهتراته ها  اع كومهه  والبهرامج الوإلنهه  اع كومهه   أدو تندها

عنه  املعهتوو القهوم ت و هان الهوخارا  املانهه  سهاسها  التنمهه   .متاددل األإلهرا  باإل هاف  دمله  أ  هط  أخهرو متاهددل األإلهرا /الدوله  

. 0222 – 0226وبرنههامج اإل ههالح االقت ههاد  عحمهه  سههنوا   0222 – 0222مثههل برنههامج الايمهه  ال راعههه  ل دتههرل املتا قهه  بتغيههر املنههاخ 

سههبل كعهه  املا  هه  املرنهه  ل منههاخ مههو خههالن تشهه هل تنويههل الههدخل وت عههير التمو ههل األ ههغر وتههوفير  2006تههدعم سهاسهه  الغابهها  لعههن  

 .(2012وخارل ال راع  والر  )دمكانه  اع  ون عن  األرا ت  

 2002 - 1992االستراتيجية القومية الشاملة . 5

وهههي  .تههوفر دسههتراته ه  ر ههل القرنههه  توجييهها  سهاسههاته  ع مهههل القطاعهها  االقت ههادي  واالجتماعههه  وتتمههمو اإلسههتراته ه  البهئههه  ل ههبالد

وقههد  ههممن ههها  االسههتراته ه  لتندههههاها  .(2007العههودا ت )تههند بو ههوح عنهه   ههرورل دمههج القمههايا البهئههه  فههي جمهههل م ههاريل التنمههه  

ت همل االسهتراته ه  خمعه  أههدا  ر  عهه ت مهو بهي  أمهور  .2002وأنيههن فهي عهام 2222 - 2220عن  ثالة مرادلت العن  املاله  األومل  ههي 

 .أخرو 

  التاامهل مهل دمايه  الب ئه  وتألعههايا ومعهادل ت هههل الغطها  الشه ر  وترشههد اسهتغالن املهوارد الطبهاهه  ومذكهها  : البيئيرةاألهرداف

 .الوعي والتثقهغ البهال  ومشراك العكا  ا   هي  في مرادل م ت د  مو اامل اريل
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 الدرعهههي وم هههارك  املهههواإلني  ا   ههههي  وخ هههادل التركيهههز عنههه  ات ههها  امل  هههد مهههو االسهههنثمارا  ل قطهههاو  :أهرررداف المررروارد الطبيعيرررة

 .النش ير واع دا  عن  املوارد الطبهاه 

 وتهوفير الطاقه  وتألقههف  %06تيد  دمل  خ ادل األرا ت  ا خ وخل تألن الغابا  واملراعي وموا ل اع ههال البريه  دمله   :أهداف الغابات

وتا  هههه  دنتهههاا ال ههههم  الار هههه  وتشههه هل م ههههارك  ا  تماهههها  فههههي نههههج ال راعهههه  ا حت طهههه  عنههه  نألههههو تكههههامني بهههي  ال راعهههه  والغابهههها  

 .م اريل الغابا 

 التركيهههز عنههه  تألقههههف االكتدههها  الههاات  فهههي  هههناع  ا ههها و الهههورق والهههورق واالكتدههها  الهههاات  فهههي دنتهههاا  هههناديف : أهرررداف الصرررناعة

 .ال رتو  ب مهل أنواعها لت دير اعحمار والدواكه

 ومعهادل ت هههل الغابها  وتطهو ر م هادر الطاقه  البدي ه  واعح ه  وتألعهي  اسهت دام مواقهد تيهتم بألمايه  الب ئه: أهداف الطاةرة  

 .(1995بهوم ت )اع ط  والدألم 

وقهههد أدم هههن فهههي معهههعولها  واخت ا ههها  اإلدارا  اع كومهههه  املرك  ههه  املعههها ل املتا قههه  باسهههتغالن املهههوارد الطبهاهههه  فهههي م هههاال  الن هههريل 

يبهههدو أ  الام هههها  التدر  هههه  املتمث ههه  فهههي الالمرك  ههه  .دملههه  كهههل ددارل عنههه  عاتقهههها معهههعوله  ددارل مهههورد وادهههدوأسهههند   .واإلدارل واملعسعههها 

  .وانتقان الع ط  لها ت ثير  ئهل ل غاي  عن  ها  ا  موع  األساسه  مل استمرار الن رياا  القطاعه  واملمارس  املهنه  والتقالهد

 غابات السودان. 6

اع كومهه  فهي اعحرإلهوم الههئه  القومههه  ل غابها  لتألهل مألههل ددارل الغابها  لتهوفير ههكهل أكثههر دينامه هه  لت بهه  تور ههد  ت أ  ه  1990فهي عهام 

هاض لهههاا الواقههلت بههالن جهههود متزايههدل فههي م ههان الغابهها  ال ههابه  منهها أوا ههل تعههاه ها  القههر  .العهه ل واعحههدما  مههو الغابهها  فههي الههبالد ددراكه

ده ام ال ههم  الار ه  واع هههود الن هاركه  ل غابهها  ال هابه  فههي م هان ال راعهه  الغابهه  بمهها فهي ذلهها اسههتزراو ت ديهد م هه و   :املا هت  شههم ن

.دة ومدارل الغابها  ا خ هوخل رسهمهاألو ار لت با م دا  ل ر اح دون القرو في ال مان وم اريل لنش هل م ارك  ا  تمل في د يبهي   اض

لن هههه   األكبههههر مههههو اسههههه يالك األخ ههههات فههههي اسههههت دام الطاقههههه  مههههو جانهههه  األسههههر املا  هههههه  يتمثهههههل ا.الغطهههها  النبههههات  ل عههههودا  (2)ال ههههكل 

 .فههههههههههههههههههههههههههههههي شههههههههههههههههههههههههههههههكل دطهههههههههههههههههههههههههههههه  وفألههههههههههههههههههههههههههههههم ي ييمهههههههههههههههههههههههههههههها القطههههههههههههههههههههههههههههههاو ال ههههههههههههههههههههههههههههههناعي %26وقطاعهههههههههههههههههههههههههههههها  اعحههههههههههههههههههههههههههههههدما  ال هههههههههههههههههههههههههههههه  تمثههههههههههههههههههههههههههههههل نألههههههههههههههههههههههههههههههو 

ال ههناع  أ  مهو األخ هات املعهه ي    فهي قطهاو  %60 يتمثهل االسهت دام  الت هار  الر  اههت  ع طه  الوقهود فههي  هناع  الطهوت ال ه  تعهه ي ا

 .(2003 ا   هههه  األعنهههه  ل ب ئهههه  واملههههوارد الطبهاههههه ) 1999 متههههر م اهههه  فههههي 770000 و1995 متههههر م اهههه  فههههي 550000 مهههها ىاههههادن دههههواملي
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 الغطاء الغابم فم السودان (3)الخريطة 

 
قطاو الغابا  مو قبل البنا الدومليت  در قانو  جديد ل غابا  أ  ئن بموجبه الههئه  القومهه  ل غابها  فهي  )مراجا ( عن  دثر استارات

وال تهه ان الاديههد مههو  .اع كومهه الههئهه  القومههه  ل غابهها  كههها  ذاتهه  التمو ههل ال تت قههى ميزانههه  دعههم مههو .ب ههالدها  أوسههل نطاقههاض 1989سههن  

الن ههرياا  املت هه   بالغابهها  غيههر مطبقهه  دملهه  دههد كبيههر وتتركهه  عم هاتيهها عنهه  املعههتوو االتألههاد  مههل اسههتمرار ال زاعهها  دههون أن مههه  ددارل 

يوضها  :اعحا ه /ال هابه الغابها  االتألاديه  والغابها  الوال هه  والغابها  : أنهواو مهو الغابها  فهي العهودا   هنهاك ثالثه .الغابا  فهي الواليها 

تعههم . يتميز العودا  بالتنوو في املناإلف املناخه  وبالتاملي التنهوو الغره  فهي مهوارد الغابها  .أنواو است دام األرا ت  في العودا  (2)اع دون 

الغابههههها  الطبهاههههههه  )الغابهههههها  فهههههي العهههههودا  دمهههههها مح هههههوخل  .الغابههههها  دسههههههاماض كبيهههههراض فههههههي القطهههههاو التق ههههههد  وكههههههالا فهههههي التنمهههههه  االقت هههههادي 

  .أو غابا  إلبهاه  غير مح وخل (واملعتزرع 

  

 أنواع استخدام األراضم فم السودان )بالفدان(  (:2)الجدو  

 المجموع
المسطحات 
 المائية

المناطق 
 العارية

التوسط 
 العمرانم

 الوالية الزراعة اتالغاب المراعم

 ومــــــــــالخرط 171885.3 37842.2 1695295 58399.5 195247.7 21641.8 2180311.4

 رةــــــــــــــالجزي 1761939.9 5320.8 667288.9 28971 0 10876.6 2474355.9

 ل األزرقـــالني 2042096.2 1071771.5 1075379.5 4314.3 0 24766.2 4219409.7

  الغطاء الغابم

 

 المسطحات المائية

 السودان الشمالية الغطاء الغابم لواليات
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 المجموع
المسطحات 
 المائية

المناطق 
 العارية

التوسط 
 العمرانم

 الوالية الزراعة اتالغاب المراعم

 ارـــــــــــــــــــسن 1976947.9 626381.2 931459.8 3560.7 24664.4 19155.1 3582144.4

   النيا األبيض 1459892.8 609781.1 185960.8 8120 21419.2 47185.9 4006045.6

 ةماليــــــــالش 158125 20507.3 467277.9 7903 35661506.8 127561 36442884.4

   ا ـــــالني رــــنه 162620.5 212507.9 3420954.9 10356.6 7497175.3 52692.7 12937734

 ارفـــــــــالقض 3221523.6 522087.4 2079853 13934.7 9570.4 2026.1 5849006.9

 الـــــــــــــــــــكس 797522.1 899977 2849609.9 41987.3 403683.6 9873.2 5002643.9

 البحر األحمر 100423.8 331434.1 2290225.3 8737.3 18899005.4 233.3 21630047.9

   شما  كردفان 3025128.7 637074.2 8899416.6 32278.5 6257614.5 1569 18853074.8

 ردفانكجنو   1213703.4 4139292.7 2607011.9 6296 71109.6 885.8 8038295.2

   انـــغر  كردف 3474435.2 3137866 4629175.8 20356.5 23542.3 369.3 11285754.6

 ورــــشما  دارف 2181131.2 830515.5 7845671 17163.2 18676386.9 102.7 29551077.8

 و  دارفورـجن 3441510.3 6009313.1 482193.2 17193.8 40686.3 44.4 13870974.5

 ورـــر  دارفــغ 624112.3 2734491.3 3877549.4 1487.9 638301.9 590.1 7880254.7

   وع ــــــــالمجم 258129981 21826163 45677965 281060.6 90001344.6 319573.3 187804015.7

 0.007 47 0.0014 24 12 14 % 

 
 
 
 
 
 
 

 من غابات السنط المجوزة )القاحلة( /ب(: المناطق العارية1)/أ(: غابة السنط المحجوزة   1): 1الصورة  

 

عنه  الهرغم مهو املعهاد  ال هغيرل  عه هاض ل غابها  املعهتزرع  فهي .تاتمهد امله ارو اع كومهه  ت هكل أسا هت  عنه  الهر  املطهر  فهي منطقه  العهافنا

العههودا  واملعههاهم  ا  ههدودل فههي االقت ههاد وسههبل كعهه  الاهه  ت فههن  العههودا  يمت هها خبههرل كبيههرل فههي د  هها  ومدارل املهه ارو وال هه  تاههود دملهه  

 ب(: المناطق العارية من غابات السنط المجوزة 1الصورة ) غابة السنط المحجوزة  :أ( 1الصورة )
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 ر  عهههاض إلمهدادا  اع طهه  وخا ه  فهه.منت هغ القههر  الا هر و
الغطهها   (3)يوضها ال ههكل . ي املنهاإلف الر دههه تمثههل غابها  العههودا  م هدراض

 .خر ط  األقعام الر  عه  واألقعام الدرعه  ملوارد الغابا   (4)النبات  ل عودا  ب نما يوضا ال كل 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الغطاء النباتم للسودان (:4)الخريطة 

 

مههو معههاد  األرا ههت  العههودانه  املط وبهه   ل غابهها  ا خ ههوخل  %2ما ههم غابهها  الههبالد هههي موا ههل مدتودهه  أو شههبه مدتودهه  مههل ت  هههد 

قهادرل فقهر عنه  تعهو   نألهو ثالثه    1923كانهن عم هه  ز ه  الغابها  ال ه  بهدأ  فهي سهن  .وال   تأل ى بمعتوو خا  مو اع ماي  واإلدارل

و  ههرها فههي اع ر ههدل الرسههمه  تتاههرت الغابهها  واألرا ههت   (مههو دجمههاملي معههاد  الههبالد %2.2)م هههو  ه تههار  2.2م هههو  فههدا  أ  مهها ىاههادن 

من مه  األغايه  وال راعهه  )اع اجه  دملهه  الطاقه  الغابهه  الواقاه  خهارا الغابها  ا خ ههوخل ل  يديهد بداهل التوسهل ال راعههي والتمهدد الامرا ه  أو 

فر هههه  جهههههدل ل  ههههد مههههو اسههههت دام إلاقهههه  ال ت هههه  اع هو هههه  مههههل اعتمههههاد بههههدا ل الطاقهههه  وتألعههههي  اسههههت دام هنههههاك  .(2000لألمههههم املتألههههدل ت 

 .الطاق 

فههدا  أ  مهها ىاههادن  12660149دملهه  خ ههادل معههاد  الغابهها  ا  مههه  دملهه  1993وقههد أدو عههدد مههو املراسهههم اع كومههه  ال هه   ههدر  فههي سههن  

بم  ههههد مههههو االهتمههههام وااللتههههزام مهههو اع كومهههه  بو ههههدها ددههههدو المههههمانا  ا  تم هههه  تأل ههههى الغابههها  اآل  .مهههو دجمههههاملي معههههاد  الههههبالد 0.0%

ركه   اع كومه  ت هكل أكبهر عنه  دعهم  .ل ت دهغ مو دهدل الدقهر وتا  ه  اإلنتهاا ال راعهيت وتألعهي  سهبل كعه  املا  ه  فهي املنهاإلف الر دهه 
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التقعههم الر  اهت  والدرعهي ملهوارد الغابها  فهي  (3)بهي  اع هدون و  .2008قطاو الغابا  فهي دإلهار سهاسه  الايمه  ال راعهه  ال ه  بهدأ  فهي سهن  

  .العودا 

 األةسام الرئيسية واألةسام الفرعية لموارد الغابات (:1)الشكا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 موارد الغابات فم السودان (:3)الجدو  

 األةسام الرئيسية األةسام الفرعية 2لمكالمساحة التقريبية  

26,000 
 

 
 لحراوي

 
187000 
104000 

 

86000 
31000 

 )Maerua crassifli ( والعرح )Acacia tortilis (العُمر

 مراعي شبه   راو   عن  ترب  إله ه  

 مراعي شبه   راو   عن   ترب  رم ه 

  )Commiphora africana( القدل)aAcacia mellifer (–  الِ ِتر

- Acacia etbaica scrub - Acacia glaucophylla  

 شبه لحراوي

 
 

96000 
52000 

 ان دات هطون األمطار عن  الترب  الطه ه 

عن  ترب  إله ه     )Acacia mellifera thornland( غابا  الِ تر ال وكه 
 عن  ترب  ت ك ن في املوقل من قق  داكن 

فنا
سا
ية 
غاب
م 
ض
را
أ

 

119000 
 
 
 

49000 

 )Boscia senegalensis( وا حهر  )Commiphora africana ( القدل

)Acacia seyal savanna woodland (-  أرا ت  غابه  سافنا مو الط ا 

)Albizza ( والارد )Combretum cordofanum (الهبهل 

 ال ه  (Sclerocarya)اع مهد  )Terminalia(-ال ا  /وال باط
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 األةسام الرئيسية األةسام الفرعية 2لمكالمساحة التقريبية  

(Anogessus)  واملع هن (Prosopis) 

 
 

65000 

86000 

65000 

 

36000 

70000 

18000 

34000 
 

311000 

36000 

 عن  الترب  الرم ه 

 Acacia seyal savanna) أرا ت  غابه  سافنا مو أو ار الط ا 

woodland) 

Combretum cordofanum-Albizzia 

 (Anogessus)واع مهد  (Sclerocarya)وال ه   (Terminalia )ال باط 

 (Prosopis)واملع هن 

 املتميزل (الن  هال )املناإلف  .3

 منطق  تبوسا

 سالسل الترب  اع ب ه  

 سهالسهل البقهارل

 سهالسهل الرقهب 

 مادن هطون أمطار عاملي 

  (Khaya)  املهوجر و  (Anogeissus) أرا ت  غابه  سافنا مو ال ه 
 (Isoberlinia) والغوبا

 
 2111المصدر: التقييم العالمم لحالة موارد الغابات لسنة 

 
   حالة الغابات 6.1

تتكههههو  غالبههههه  قاعههههدل مههههوارد الغابهههها  مههههو أرا ههههت  غابههههه   .يتميههههز العههههودا  بنههههدرل األخ ههههات وُياتههههر  بههههه كمنطقهههه  ذا  ا هههه  فههههي األخ ههههات

هها  العهههودا  مهههو أكبهههر الهههدون املنت ههه  ل  هههم  الار ههه  ويعهههاهم ب عهههب  .والعهههافنا مهههو نهههوو أكاسهههها مهههو دمهههدادا  الاهههالم مهههو ال هههم   %22كه

 ل غايهه  وأدو دملهه  اعتمههاد ممارسهه  ال راعهه  الغابههه  األ هه ه  فههي .الار ه 
فههي تاههد اع ههاال  فههي كردفهها ت كهها  الط هه  عنهه  ال ههم  الار ه  مرتداههاض

فهههي منت هههغ الثمانه ههههها  مهههو القهههر  الا هههر و واجههههه م ارعهههو ال هههم  الار ههه  أسههههااراض متدنهههه  ملنت هههاتيم ننه ههه  لمههههاغ ". جندددائن الصدددمغ"

عنهههه   ههههادراتيا ممهههها دفههههل ب ههههغار  %22سهههههطرل ادتكههههار العههههوق مههههو قبههههل شههههرك  ال ههههم  الار هههه  شههههبه اع كومههههه  وخ ههههادل المههههرا   ب عههههب  

تألتهو  الغابها  اع ب هه  فهي تهالن البألهر األدمهر وجبهل مهرل أيمهاض عنه  . ي عهو املنطقه املنت ي  لقطل أوه ارهم وتألو  هها دمله  فألهم قبهل الت نه

يوجهد فهي  .غطا  و ر  أكثر أهمه  ول و ها  الغابا  عن  الهرغم مهو ز  هها ومألهاوال  اإلدارل فقهد تار هن لقطهل جها ر منها فتهرل إلو  ه 

عنه  إلههون نيهر النهههل  .وتهرتبر عههادلض بوجهود املههها  وم هار  ت ههر دهاالعهودا  أيمههاض تاهد الغابهها  اعحا ه  ال هه  تتميهز ب ههرو  بهئهه  فر ههدل 

ر األكثر دنتاجه  ال ه  تنمهو دمله  ز  هم واألنيار األخروت هناك تاد م موعا  األو ار املت اورل املت ا ع  ش الض وارتداعاض مو غابا  الُعنض
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 .عههههههههههههه ا اع ديديههههههههههههه  تعههههههههههههه   قوتيههههههههههههها ومتان يهههههههههههههاأكبهههههههههههههر ول هههههههههههههو ى هههههههههههههتد الط ههههههههههههه  ع ييههههههههههههها ت هههههههههههههكل كبيهههههههههههههر ملهههههههههههههواد البنههههههههههههها  الر دهههههههههههههه  وف نكههههههههههههها  ال

 .معادا  الغابا  في م ت غ األقالهم (4) و بي  اع دون 
 

 عدد الغابات المحجوزة فم السودان (:4)الجدو  

   اعةليــــــــــم عدد الغابات المحجوزة   المساحة اعجمالية

 الشمالم 71 96792

 الخرطوم 26 61644

   كردفان 252 3219806

 دارفور  182 3915908

   الشرةم 205 1808392

 األوس  485 1808685

   المجموع  1221 10911227

 
 الموارد المالية للهيئة القومية للغابات 2.6

خههارا الغابهها  ا خ ههوخل الههئهه  القومههه  ل غابهها  هههي كههها  ذاتهه  التمو ههل ىاتمههد عنهه  تأل هههل اإليههرادا  مههو الرسههوم املقههررل ل اا ههدا  مههو 

لههدو الههئههه  القومههه  ل غابههها  ثهههالة آلههها  تمو هههل ر  عهههه ت األوملهه  ههههي آلهههه   .وعا ههدا  االسهههنثمار وعا ههدا  املبهاههها  مهههو الغابهها  ا خ هههوخل

التنمههه ت والثالثهه  التمو هل الههاات  مهو مههوارد الههئه  القومههه  ل غابها  اعحا هه ت والثانهه  هههي آلهه  تمو ههل التنمهه  الوإلنههه  ال ه  تمههون م هاريل 

املهههوارد املالههه  املتادههه  أقههل ب ثيهههر مههو اع هههد األد ههى مهههو القهههدرا  . هههي مهههو خههالن م هههاريل تمولههها املن مههها  املانألهه  األخهههرو والقطههاو اعحههها 

ماتهههر  ليههها د  ا  موعههه  الواسههها  مهههو املنت ههها  واعحهههدما  املعهههتمدل مهههو الغابههها  . الالخمههه  لت طههههر وتندهههها اإلدارل املعهههتدام  ل غابههها 

يههتم تأل هههل  .تمامههاض عههالول عنهه  ذلههات غالبههاض مهها  تكههو  الههئهه  القومههه  ل غابهها  غيههر مهههه ل ل   ههون ت ههكل كامههل عنهه  فوا ههد ددارل الغابهها 

 .مهههههههههل دعدهههههههها  مهههههههههو املنت هههههههها  ال ههههههههه  تههههههههم جماهههههههههها لالسههههههههه يالك1939لعههههههههن   الاوا ههههههههد اع  ه ههههههههه فههههههههي العهههههههههودا  وفقههههههههاض لن هههههههههام  الاوا ههههههههد اع  ه ههههههههه 

التهراخهد مهو نادهه  أخهرو ههي . امل در الر  ات  لديرادا  ل ههئ  القومهه  ل غابها  فهمها يتا هف بمنت ها  الغابها  اع  ه   الاوا دوت كل 

تعهههنند اإليهههرادا  .رسهههوم معهههبق  الهههدفل ل   هههون عنههه  املوافقههه  عنهههي قطهههل الغابههها  أو جمهههل مهههو منت ههها  الغابههها  غيهههر اعح ههه ه  ل نعهههو ف

فهي داله  الرغبه  فهي .ال   يتم اع  ون ع ييها مهو الغابها  ا خ هوخل دمله  تهرخهد مهو الههئه  القومهه  ل غابها املت ته  مو بهل منت ا  الغابا  

يتط ههه  توسههههل وظههها غ  .اع  هههون عنههه  منت ههها  الغابههها  مهههو داخهههل الغابههها  ا خ هههوخل عهههادل مههها يهههتم اسهههت دام ن هههام املناق ههها  املغ قههه 

عنههههههه  منت ههههههها  الغابههههههها  والعهههههههإي ل   هههههههون عنههههههه  منألههههههه   الاوا هههههههد اع  ه ههههههه و اعحدمههههههه  تابئههههههه  مهههههههوارد د هههههههافه  عهههههههو إلر هههههههف خ هههههههادل الرسهههههههوم 

م و دعم وظا غ اعحدما  ال ه  ت هل دمله  معهتوو ماهي  بارتدهاو املدرو   عن  منت ا  الغابا ت ي بالن ر دمل  الرسوم املن دم .دكومه 

املعهاندل ي اهل الههئه  القومهه  ل غابها  تاتمهد ت هكل واالعتمهاد عنه  املهنا اع كومهه  لوظها غ اعحهدما  . والرسهوم الاوا هد اع  ه ه أسهاار 

 .غير مبرر عن  التق با  في م   ا  امليزانه  مما يقوت األساا املنطق  إل  ا  الههئ  القومه  ل غابا 
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ن دالهههاض لقههانو  الغابهها  واملههوارد الطبهاههه  املت ههددل لعههن   1989يمههنا قههانو  الغابهها  لعههن   ها  دملهه  الههئهه  قههدراض مههو ال ههالد 2001املاههد 

املدرو ه  عنه  منت ها  الغابها  وتأل ههل الرسهوم وفقهاض ل هوا ا امل  هورل مهو  الاوا هد اع  ه ه القومه  ل غابا  لو ل أو تغهير الرسوم عنه  

ومهل ذلهات يهتم فهرت  هر ب   .ال توجهد رسهوم غابها  مألهددل عنه  منت ها  الغابها  امل هنا  .(Mahir and El Doma 1995)وقهن آلخهر 

و م هههو ل  كومههه  م هههادرل وبههههل  .يهههتم فهههرت الغرامههها  والاقوبههها  عنههه  جههرا م الغابههها . عامههه  عنههه  بههههل منت ههها  الغابههها  امل ههنا  مبهاهها 

هنهاك رسهوم أخهرو لهدعم .وغالباض ما تباو ها  املنت ها  امل هادرل مهو خهالن امله ادا  .منت ا  الغابا  ال   يتم دنتاجها بطر ق  غير قانونه 

عنهه   .الاوا ههد اع  ه ه ت باإل هاف  دمله  (بمهها فهي ذلهها املنت ها  غيهر اعح هه ه )ا   هه  املدرو ه  عنهه  منت ها  الغابها   الغابها  ت همل الرسههوم

و  هههكل عهههامت تتهههراوح  .ت ت هههغ ماهههدال  الرسهههوم مهههو واليههه  دملههه  أخهههرو ت اع بايههها ت ال ههه  يهههتم تودههههدها عبهههر الواليههها /الاوا هههد اع  ه ههه ع ههه  

 .اإلتاول ل منتجمو مادن  %62 – 02املادال  بي  

 

 التشجير وإعادة التشجير   3.6

ومههههل ذلههها فههههن  ههههها  األ  ههههط  غالبههههاض التبههههدو  1911معههههادل النشههه ير فههههي العههههودا  منهههها عههههام و  (النشهههه ير)تمهههارا أ  ههههط  اسههههتزراو الغابهههها  

دمله   5000ومعهادل النشه ير العهنو   مها بهي   (النشه ير)تراودهن بهرامج اسهتزراو الغابها   .منه ه  ومرك ل ت كل شامل في الغابا  ا خ هوخل

فههدا  مهههو  022222 – 262222فههدا  خهههالن النعههاهنا  ومملههه   85000 -12000دملههه  دههواملي  2262 -2222فهههدا  خههالن الدتههرل   10000

تقت ههههههر اع هههههههود . دعههههه  تههههههوافر املهههههوارد بمهههههها فهههههي ذلهههههها املاونههههها  واملعههههههاعدا  األجن هههههه  0222 – 0222الغابههههها  املعههههههتزرع  خهههههالن الدتههههههرل 

ومعادل النش ير عن  الغابا  ا خ وخل ال   تم  هها الههئه  القومهه  ل غابها  ت هكل د هر  ( النش ير)املعسعه  في برامج استزراو الغابا  

الواقهه  فهي امله ارو الهد  الر  ات  مو د  ا  األد مه  الشه ر    .تاتبر الغابا  ال ابه  م دراض لألموان املت ددل لدعم تنمه  القرو  .تقر باض 

تههم د  هها  أد مهه  اع مايهه  بنهها ض عنهه  مرسههوم ر ا ههت  يههند عنهه  أنهههه  .هههو التاههو د عههو دخالهه  الغابهها  النات هه  عههو التوسههل فههي ال راعهه  اآللههه 

ت 0222 - 0220منهههاإلف ال راعههه  العهههنو   ل دتهههرل  (6)يوضههها ال هههكل .مهههو معهههاد  أ  م رعههه  آلهههه  كغطههها  غههها   %22ي بغهههي اع دههها  عنههه  

 .0222 - 2222الغابا  امل   ل سنو اض ل دترل   (5)ما يوضا ال كل ب ن

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شعبية حكومية
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 2111 - 2112المساحات الزراعية السنوية خر  الفترة   (:2)الشكا 

ى ههارك القطهههاو اعحهها  فهههي تنمههه  الغابههها  مهههو  .ل م ههروو ال راعهههيومههل ذلهههات تههم ت هههمهم الغطهها  الغههها   داخههل املههه ارو اآللههه  كألههه ام وقهههاي  

 .خالن جر  األرباح مو مبهاا  األخ ات ومنت ا  الغابا  غير اعح  ه  خا   ال م  الار  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2111 - 1991الغابات المنشأة سنويا  للفترة  (:5)الجدو  
  (هكتار فم السنة  1000)لغابات المنشأة سنويا  ا

 السنوات 2222 0222 0226 0222

 (النبجير)توسع رقعة الغابات   75 70 60 50

 إزالة الغابات 174.415 174.415 174.415 174.415

 إزالة الغابات الناجمة عن األنشمة ال شرية 174.415 174.415 174.415 174.415

 إعاد  النبجير  5424 5639 5854 5940

5424 5424 5424 5424  

 2111المصدر: التقييم العالمم لحالة موارد الغابات لسنة  

 
ال ههه  تعهههت دم كعههههاا وههه ر  وم هههدا   (Eucalyptus microtheca) تنن ههر م هههاريل االسهههتزراعي املهههرو  ألوههه ار البههها  أو الكهههافور 

دار جنها و اله هات ليهد  دنتهاا ال هم  الار ه  والها  ُته .ل ر اح عن  نطاق واسل في وسر العودا  وغرت دارفور وبهل األعمدل اعح  ه 

ك جنها و . ُيباو مأل هاض أل  ات امل اريل ال غيرل أو نق هها دمله  بور ه  امله اد تامهل جماهها  منت هي ال هم  عنه  تطهو ر وتا  ه  قهدرا  ُمهال 

هز. غهرا األوه ار دهون مواقاههاندها  تاهد شهركا  العه ر وامل هاريل ال راعهه  بهرامج ل .أوه ار ال هم  الار ه  ودعهم تعهو ف املنهتج  تمي 

مهل رسها ل اإلرشهاد املوجهه  مهو قبهل الههئه  القومهه  ل غابها  وذلها   ي ابههباإل   مو القطهاو اعحها  فهي جبهل مهرل واع   هرل يتداعل امل ارع

بمها أ  سهوق األخ هات ىاها   دالههاض مهو نقهد فهي اإلمهدادا ت فمهو املتوقهل أ  تتمهدد رقاه  الغابها   .بن  ا  العهاا الش ر  اعحا  ليهم
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اسهتزراو  (6)يوضها اع هدون  .عالول عن  ذلات هناك فر  لتطو ر ال ناعا  الغابه  مهو األخ هات الثمهنه  .اعحا   والغابا  ال ابه 

غابهها  ا ح  هه  ل  راعههه  لمعههاد  ا (7)ت ب نمهها يوضهها اع ههدون  0222 - 2222 (باله تههارا )ومعههادل النشهه ير  (النشهه ير)الغابهها  

 .0222 – 2222ومعادل النش ير خالن الدترل  (النش ير)التااقدي  في مناإلف استزراو الغابا  

 

 

 

 

 

 

 

 2119إلى  1991مساحة التشجير وإعادة التشجير )بالهكتارات( من  (:6)الجدو  
 

 

 المجموع

 حكومية شعبية
 (داخا وخارج الغابات المحجوزة)

 رةــــالفت

   السنة/المتوس  المجموع  السنة/المتوس  المجموع

179,330 56,390 11,280 122,940 24,590 2222 - 2222 
177,400 60,170 12,030 117,230 11,160 2226 - 2222 
122,310 52,440 10,490 69,870 13,970 0222 - 0222 
241,610 107,980 21,600 133,630 26,730 0226 - 0222 

 .(2011b) للغابات القومية الهيئة :المصدر

 
 مساحة الغابات المخصصة للزراعة التعاةدية (:7)الجدو  

 نوع مزارع الزراعة التعاةدية  المساحة بالفدان

 جنائن الصمغ العربي         1500000

 الغابات الشعبية  165417.1

 (الشركات ال اصة والحكومية)استيراع الشركات  300056.12

   املجموع  1956473.22

 1996 الهيئة القومية للغابات: المصدر  

 إزالة الغابات في السودان    4.6

 مقارنهه  بالغابها  الطبهاههه  ا خ هوخل  هكِ تُ 
قهد تكههو  أهههم  .والغابهها  خههارا الغابها  ا خ ههوخلل معههادا  الغابها  املعههتزرع  جه  اض  ههغيراض

فهي منطقه  تمتهد  اض ألهغ كه هومتر مر هل تقر به 520غابا  في العودا  هو ده ام ال هم  الار ه  الها  ىعهت دم لدشهارل دمله  منطقه  معهاد يا 

( IES 1990األمهههو البهالههه  وماههههد  IIED املاههههد الهههدوملي ل ب ئههه  والتنمهههه  )عبهههر وسهههر العهههودا  وتمثهههل خمههه  معهههاد  الهههبالد اإلجمالهههه   
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اع ه ام أيمهاض موقاهاض  . ُيمِثهلمهو املعهاد  اإلجمالهه  ل عهودا  مهو ال دهغ ال ه راو   %22ىامل اع  ام كألاج  إلبهإي ع ماي  أكثر مو 

ى ههمل ذلها ال راعه  املرو هه  . ي خهر بالاديهد مههو األ  هط  ال  هر   امل ثدهه  واملتنوعه  دهه  تههتم ممارسه  ما هم اإلنتههاا ال راعهي واع ههوا  

سههاهمن عههدل عوامههل فههي تههدهور كثافهه  ت هه  و اع هه ام . (Ballal 2002)وال راعهه  املطر هه  اآللههه  و ال راعهه  املطر هه  التق هديهه  والغابهها   

 .بمادن م اج إلخال  الغابا 

اه و التهدهور املطهرد لغابها  العهودا  ويُ . 2005 -1990 خىالن الدتهرل( م هو  ه تار8.8)مو غاباته  %12فقد العودا  ما يقدر بنألو 

وفقهههدانيا دملههه  اعتمهههاد العهههكا  ال ثههههغ عنههه  األخ هههات لت بهههه  ادتهاجههها  الطاقههه  واع دههها  والت ههه ر والتوسهههل فهههي ال راعههه  اآللهههه  وعهههدم 

  الطبهاههه  دال مههو ال يم هو اسههت با  ماههدن دخالهه  الغابها  فههي الغابهها .(2007برنهامج األمههم املتألههدل ل ب ئهه  )وجهود دوكمهه  فاالهه  ل غابهها  

خههالن ههها  الدراسهها  االستق هها ه  ا ح  هه  ومههو التقههههم الاههامل  ع الهه  مههوارد الغابهها  الهها  أجرتههه من مهه  األغايهه  وال راعهه  لألمههم 

دملههه  انألعهههار  2015ى هههير التقهههههم الاهههامل  ع الههه  مهههوارد الغابههها  لعهههن  .  2015 و 2010 و 2005 و 2000 و 1990املتألهههدل فهههي األعهههوام 

م ههو  ه تهار بأل هون نيايه  عهام  69.95دمله   1990م ههو  ه تهار فهي سهن   76.4معاد  الغابا  قبل د  ا  جمهور   جنوت العهودا  مهو 

 %20.2 دمله  ات ها  ههابر فهي الغطها  الغها   مهو  0222 و 2222عالول عن  ذلات أشار التقههم الاامل  ع ال  موارد الغابا  لاام   2009

أفاد  من م  األغاي  وال راع  لألمم املتألهدل أ  العهودا  قهد فقهد بالداهل مها  .(م هو  ه تار 69.95) %02.2دمل   (م هو  ه تار76.4)

وههاا يرىه   .مو خالن دخال  الغابا  ت كل كبير ومنعف في جمههل أنألها  الهبالد 0222 و 1990ما بي ه تار في العن   589000 متوسطه

دملههه   %2.2 ارتدههل ماههدن دخالهه  الغابهها  ب عههب ، 2005 - 2000 خههالن الدتههرل %2.22 الغابهها  يب هه  فههي املتوسههردملهه  ماههدن سههنو  إلخالهه  

د   .ه تههههار 83535000نألههههو مههههو الغطهههها  الغهههها   أو  %22.5 نألههههو 2005 - 1990 بههههي مهههها ت لفههههي ا  مهههه فقههههد العههههودا  .سههههنو اض  222%

والتمههدد الامرا هه  أو بالتههدهور مههو جههرا  قطههل األوهه ار غيههر بالتوسههل ال راعههي  باسههتمرار ل تاههد  ع ييهها عر هه الغابهها  واألرا ههت  الغابههه  

م هههو  10 دملهه  خ هادل معههاد  الغابها  ا خ ههوخل دمله 1993وقههد أدو عهدد مههو املراسههم اع كومههه  ال ه   ههدر  فهي سه تمبر  .اعحا هل ل رقابه 

مههههو غاباتيهههها منهههها اسههههتقالن  %22لقههههد فقههههد  دارفههههور أكثههههر مههههو  .مههههو دجمههههاملي معههههاد  الههههبالد فههههي ذلهههها الوقههههن % 2 ه تههههار أ  مهههها ىاههههادن

 0222 - 2222 ات ها  دخالهه  الغابهها  فهي العههودا  ل دتههرل  (6)يوضهها ال ههكل  .العهودا  والههوتيرل العههريا  إلخاله  الغابهها  ال تهه ان معهتمرل

 .(2010التقههم الاامل  ع ال  موارد الغابا  )

أفهاد  الههئه  القومهه  ل غابها  . الغطها  النبهات  همها العه با  الر  عهها  ل ت ه ر وخدهغ الرمهاندخال  الغابا  واإلفهرا  فهي اسهت دام د  

أ  القطهههاو الت هههار  فههههي سهههاهه لتألقههههف أقحهههتض قههههدر مهههو األربهههاح وخدهههد التكهههالهغ وركهههه  أ  هههطته فهههي العههههون الوسههههطى  2001فهههي سهههن  

بهدأ القطهل  .مهو النباتها  الدقيهرل فهي شهبه املنطقه  ال ه راو   %22ومو موارد  مو العافنا من دم  هطهون األمطهار  %62ومْسِتْ الت 

الههئههه  القومهههه  ل غابههها  )عنهههدما تهههم تندهههها ن هههام اع  هههم ا  نهههي ال هههاب  1971غيهههر املرشهههد واالسهههتغالن املدهههر  ملهههوارد الغابههها  مهههو عهههام 
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اع  ههم ا  نههي دملهه  االعتمههاد التههام عنهه  مههوارد ن ههراض لههنقد املههوارد املالههه  أو الههدعم املقههدم مههو اع كومهه  املرك  هه ت سههان م ههال   .(2001

 .الغابا  لتمو ل اعحدما  االجتماعه 

 
 

 (2111 – 1991اتجاهات إزالة الغابات ) (:3)الشكا 

 

 م ههو   52.5 مايها م اه  متهر م ههو   67.6 ب ه  العهودا  فهي الوقهود عح ه  العهنو   االسه يالك أ  1992 لاهام الطاقه  تقههمها  ك هدن

 ولهالا .م اه  متهر م ههو   44.3 الهبالد فهي الغابها  لقطهل بهه املعهموح العهنو   اع هد يب ه   .العهودا  شهمان فهي اسه يالكها تهم م اه  متهر

 أ  ش نه مو اآلله  املطر   ال راع  في التوسل .م ا  متر م هو   23 مو ب كثر البالد في به املعموح العنو   الت دهد االس يالك ت اوخ 

 مهو خاد  ترسههمها تهم ال ه  املنهاإلف أ  (1999) أدمهد سههد ذكهر.  (NEA 1982) كعهال وجنهوت األخرق النههل فهي الغابها  دخاله  ىعهرو

 بايايه  فهدا  م ههو   36 اآللهه  ال راعه  دجمهاملي ب ه . 1998عهام فهي فهدا  م ههو   14.4 دمله  1993 - 1989 الدتهرل  خهالن فهدا  م ههو   11.3

 دهواملي يب ه  سهنو   بماهدن اآللهه  ل  راعه  باسهتمرار تدهتا الب هر الغابها  أرا هت  فهي املوجهودل املعهادا  فهن  وه هاا .املا هت  القهر  

 :التاملي النألو عن  الغابا  وتدهور  دخال  ورا  الكامن  املع با  ت حهد يم و .ه تار 147000

 تق بها  فهي األخيهر الو هل جانه  دمله  األمطهار سهقو  انت هام وعهدم اع قهقه  اع دها  ت همل ال ه  والبهئهه  املناخهه  املتغيهرا  .2

 .والدهمانا  الت  ر مثل مناخه  ظواهر مو ي ادبيا وما املناخ تغير
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  هغر مهو ذلها عنه  يترته  ومها االجتماعهه  التط اها  فهي والتغهيهر الديموغرافهه  والتغيرا  واع هوا   ال  ر   العكا   النمو .0

 مرابهل الفعاح التض ه  األو ار عن  يتاي  لالات تباا  .الغاا  عن  الط   في خ ادل دمل هاا  أدو لقد .الش هأل  املوارد عن 

 .واألعال  اعح  ه  غير الغابا  ومنت ا  األخ ات عن  الط   ب  ادل ذلا اقتر   وقد. ل  راع  شاغرل

 الغابها  منهاإلف عنه  التاهد  دمله  أد  ال ه  األه هه  وال زاعها  اع هروت تعه   والنهاخدي  والبهئههي  العهاسههي  الالجئهي  تهدفف .2

 .م ت د  ألغرات األو ار است دام وخ ادل

 الوقهود ودطه  البنها  ملهواد املتزايهدل االدتهاجها  لت بهه  اع رجهه  واألرا هت  الغابها  فهي الامرا ه  التمهدد فهي ىعهاهم التألمهر .2

 .وا حاب  اع ير و نل طوتال )قما و(وكما و

 .املوسمه  البري  األرا ت  ودرا ف الغاخ   الغر ب  الكا نا  خالن مو اع هر  الت وة تع   املوارد تدهور  .6

 .الطاق  نقل وخطو  التاديو وأ  ط  الندر است راا مثل التألته  والب ه  والامرانه  وال ناعه  االقت ادي  التنمه  .5

 

 مساهمات الغابات في سبل كسب العيش 1.2 
 

تعههههاهم الغابهههها  فههههي .مههههو النههههاتج ا  نههههي اإلجمههههاملي %22ىاتمههههد اقت ههههاد العههههودا  فههههي الغالهههه  عنهههه  لقطههههاو ال راعههههي الهههها  ىعههههاهم بألههههواملي 

 .(2007 ال هههههههديف وآخهههههههرو  ت)العههههههودا  فهههههههي التنمهههههههه  االجتماعهههههههه  واالقت هههههههادي  ووظههههههها غ دمايههههههه  الب ئهههههه  ودعهههههههم سهههههههبل كعههههههه  الاههههههه   

ا ملن م  األغاي  وال راع  لألمم  قهدر برنهامج .في الناتج ا  ني اإلجماملي ل عهودا  %22 املتألدل ىعاهم قطاو الغابا  ب عب  ت ل دمل وفقض

بنهها ض عنهه  مسهها الههئهه  القومههه   .م هههو  متههر م اهه  22 - 02ب غههن  0225أ  ادتهاجهها  الوقههود فههي عههام  2012األمههم املتألههدل ل ب ئهه  عههام 

أكهد  دراسه  اسه يالك الطاقه  أ  ن هه    .ادتهاجها  العهودا  مهو الطاقهه مهو  %22سهاهم دطه  الوقهود ب عههب  1995ل غابها  لعهن  

عالول عنه  ذلهات فهن  منت ها  الغابها  غيهر اعح ه ه  املتنوعه  لهها دسههام  .متر م ا  في العن  0.7الدرد مو اس يالك دط  الوقود هو 

ر دههههو  ىاتمههدو  عنههه   (%22.6)  العههودا  كبيههر فههي سهههبل كعهه  املا  هه  عنههه  معههتوو األسههرل وعنههه  املعههتوو القههوم  أل  غالبهههه  سههكا

يتاهرت قطههاو الغابها  ل تق ههل مههو شه نه فهي املعههاهم  فهي االقت هاد الههوإلر  دهه  ت ههير  .الغابها  فهي كعهه  الاه   والطاقه  ومههواد البنها 

 .%2 – 2اع عابا  الوإلنه  الرسمه  دمل  سو  تقدير ملعاهم  قطاو الغابا  في الناتج ا  ني اإلجماملي في ددود 

يوضهها .تأل هل غالبهه  األسههر فهي املنهاإلف الر دههه  عنه  دخ هها مههو مبهاها  اع طهه  والدألهم ومنت ها  الغابهها  غيهر اعح ه ه  ت ههكل ر  اهت 

يأل ههل ت ههار دطهه  الوقههود عنهه  اع طهه  (. اعح هه  املعههتدير بههاملتر امل اهه )اسهه يالك الدههرد مههو األخ ههات فههي القطههاو امل زملههي  (7)ال ههكل 

ابههها  اع كومهههه  وسههادا  اع طههه  و قومهههو  بتوخيهههل دطههه  الوقهههود فههي معهههتودعا   هههغيرل اعخ هههم فهههي املهههد  مههو املههه ادا  فهههي مر اههها  الغ

 ت(إلألهههههو األخ ههههههات)اعح هههههه    عنههههههي الغابههههها ت بمههههها فههههههي ذلههههها ال ههههههناعا  القا مههههه  عنههههه  وقهههههد إلههههههور ههههههاا القطهههههاو  ههههههناعا  قا مههههه .ال بيهههههرل
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ر القطاو  ناعا  تاتمهد عنه  الغابها  بمها فهي إلو   .و ناعه الورقوال ناعا  غير اعح  ه  ال   تعت دم ال م  الار   ومواد الادد 

وال هناعا  غيهر اعح ه ه  ال ه  تعهت دم  هناع  ال هم  الار ه  ومهواد الدباغه   (  هر األخ هات)ذلا ال هناعا  القا مه  عنه  األخ هات 

اهُد م ههادر أخههرو ل تنمههه  ال ههناعه  ت ههتج غابهها  العهودا  ت هه ه   متنوعهه  مههو منت هها  الغابها  غيههر اعح هه ه  وال هه  تُ  .و هناع  الههورق

مهو . ال اهد ا  نيت فن  ال ناعا  الر دهه  امل زلهه  متاهار  ع ييها لهدو الاديهد مهو األسهر املا  هه  عن و . لالست دام ا  ني ول ت دير

اعح هه  ل حراإلهه   تعههت دم كمههها  أقههل مههو.شهه   ال ههناعا  التق هديهه  امل زلههه  ت و ههد األسههواق بالاديههد مههو املنت هها  اع اذبهه  ل عهههاح

 (قطههاو األسهر املا  ههه )يأل هى القطههاو امل زملهي  .واع هر  الهدو ه  ومقههابد األدوا  واألوا ه  والعههروا واألِسهرل وغيرههها مهو االسههت داما 

 ،(%22.6)وي هكل وقهود اعح ه  اع ه   األكبهر مهو االسه يالك  .مهو جمههل املنت ها  اعح ه ه ( %22 – 22)به عن  د ه  مهو االسه يالك 

ى هكل الوقهود اعح هب  اع ه    .التهواملي  عنه1994مهو اسه يالك  %2.6و  %2.2و  %2.0في دي  ى هكل البنها  وال ههان  واألثهاة اعح هب  

عنهههه   1994مههههو اسهههه يالك  %2.6و  %2.2و  %2.0 ت فههههي دههههي  ى ههههكل خ هههه  البنهههها  وال هههههان  واألثههههاة(%22.6)األكبههههر مههههو االسهههه يالك 

هنهههاك تبهههايو كبيهههر بهههي  .متهههر م اههه  مهههو اعح ههه  املعهههتدير 0.973يقهههدر االسههه يالك العهههنو  ل دهههرد الوادهههد مهههو األخ هههات بنألهههو . التهههواملي

يقهدر االسه يالك العهنو  ل دهرد مهو األسهر املا  هه   .الواليا  فهمها يتا هف بالتوسهل اع مهر  ومعهتوو الهدخل واملنهاإلف البهئهه  والتا ههم

أعنهههه  مكههههو  ى ههههكل الدألههههم فههههي املتوسههههر  .متههههر م اهههه  لألسههههر الر دههههه  0.37ا  ههههه  اع مههههر   و متههههر م اهههه  لألسههههر امل  0.653بألههههواملي 

مههو دجمههاملي اسهه يالك  %22.6ب نمهها يمثههل اسهه يالك األخ هات فههي البنهها  واألثههاة وال ههان   (%22) لالسه يالك العههنو  لألخ ههات امل زلهه  

 .الدرد العنو  لألسرل

 

دمايههه  معهههت ماا  املهههها  مهههو خهههالن تث ههههن التربههه  خهههارا املوقهههل واع هههد مهههو الترسهههبا  خهههارا تهههوفر غابههها  العهههودا  أيمهههاض خهههدما  مثهههل 

تهعد  .املوقلت واع د مو قمم الدهمانا  عن  م ار  املها  ال غيرل وت ديد املها  اع وفه  وا  ار  املا هه  وتهوفير ال هل وع هغ املاشهه 

تألههتدة بالدهها د مههو املغههايا  وامل وثهها  ال ا ههدل ال هه  يم ههو أ  تتههدفف  غابهها  املنغههرو  عنهه  سههادل البألههر األدمههر دورالبالوعهها  دههه 

فههي ال هه ار  ال ههماله ت تامههل األوهه ار عنهه  تث هههن ال ثبهها  الرم ههه  وتههوفير ال ههل  .مباشههرل دملهه  البأليههرا  العههاد ه  وال ههاات املرجانههه 

يمثهل اسه يالك اعح ه  ل  هناعا   .(UNEP 2007ت برنامج األمم املتألدل ل ب ئه   USAID 2007aالوكال  األمر  ه  ل تنمه  الدوله  )

فهمهها . مايها عنهه  شهكل دطهه  %22.6مهو دجمههاملي اسهه يالك املنت ها  اعح هه ه   %5.2مها  عهه ته 1994خهالن عههام  (ال هناعا  التق هديهه )

م هههو  مههو سههكا   0.6 دنههه يههوفر فههر  عمههل ع ههواملي.يتا ههف بمنت هها  الغابهها  غيههر اعح هه ه ت فههن  ال ههم  الار هه  هههو أهههم ت هها املنت هها 

الر هههغ فهههي دههه ام ال هههم  فهههي العهههودا  خهههالن موسهههم اع دههها  ومهههو دهههه  الت هههارل اعحارجهههه ت فقهههد ادتهههل املرتبههه  الثانهههه  تاهههد القطهههو بهههي  

وت همل منت ها  الغابها  غيهر اعح ه ه  األخهرو  .(NAPA, 2007برنامج الامل الوإلر  ل ت هغ ) ادرا  البالد د ض أوا ل العباه ها  

ذا  األهمه  االقت ادي  الراتن ا  واأللهها  وععهل النألهل وال همل والدواكهه واألوراق واألإلامه  واأللاهات وم هايد األسهماك والنباتها  
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 ها  غيهر خ ه ه  لالسه يالك ومدرار ويا   هاا التنوو الغر  ألنهواو األوه ار األ ه ه  املنت ه  ملنت.الاطر   والطبه  ال   تنمو في الغابا 

توجهههد قا مههه  إلو  ههه  مهههو هههها  األنهههواو و م هههو ددارتيههها فهههي أشهههكان ومههه ارو إلبهاهههه  لتهههوفير مهههواد غيهههر .الهههدخل مهههو قبهههل م ت هههغ ا  تماههها 

  .(Elsiddig 2004)خ  ه  

 

  
 

 (3االستهرك السنوي للفرد من الخشب فم ةطاع األسر المعيشية )م (:4)الشكا 

 
 سياسات الغابات والتشريعات   6.6

   سياسة الغابات    1.6.6

 لتوجههههههه ددارل الب ئههههه  واملهههههوارد 
وههههههي ز هههههر ال او ههههه  فهههههي التهههههزام الهههههبالد بالتنمهههههه  االجتماعهههههه  تهههههوفر العهاسههههه  الوإلنهههههه  لهههههددارل البهئهههههه  دإلهههههاراض

د  الههههههد  امل  ههههود مههههو العهاسههههه  الاامهههه  هههههو التنمهههههه  االجتماعههههه  واالقت ههههادي  املعهههههتدام  ال هههه  مههههو شههههه نيا  .واالقت ههههادي  املعههههتدام 

هها  ههههاا الههههد  منعهههقض . ا  اف ههه  عنههه  جهههودل الب ئههه  ومنتاجهههه  املهههوارد وتا   هههها عنههه  املهههدو الطو هههل ا مهههل الههههد  اإلنمهههاي  لأللدهههه  لألمهههم كه

والا  بيد  دمله  دمهج مبهادئ التنمهه  املعهتدام  فهي العهاسها  والبهرامج القطر ه  وع ه  ات ها   ( أهدا  التنمه  املعتدام  اآل ) املتألدل

هها  الهههوعي الاهههام لدههههم وتقهههدير الهههروابر بهههي فهههيالههههد  ا  هههدد لهههها  العهاسههه  يتمثهههل  .فقهههدا  املهههوارد البهئهههه    الب ئههه  والتنمهههه  و هههما  دذكه

 2006و1986و 1932 :وههي و در  أر ل سهاسا  ل غابها  فهي العهودا . االلتزام الدرد  وا  تمإي وامل ارك  في أ  ط  تألعي  الب ئ 

  .العهاستي  األخيرتي  عن ولم ي دق م    الوخرا   .2015و
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  1932سياسة السودان للغابات لسنة   1.1.6.6     

ع هههل ال زاعههها  بهههي  العههه ط  املرك  هههه  والعههه ط  اإلق همهههه  ومدارل مهههوارد الغابههها  عنهههه   1932 هههدر  سهاسههه  العهههودا  ل غابههها  فهههي عههههام 

كانهههن األهههدا  الار مههه  لهههها  العهاسههه  ههههي تنمههه  مهههوارد الغابههها  فهههي الهههبالد لتههه مي   .(Bayoumi,1996)أسههاا ع  ههه  معهههتدام وسههه هم 

املتط با  القومه  مو منت ا  الغابا  لتألقهف قدر مو االكتدا  الاات  وتق هل الواردا  وت  هد كمه  ماقوله  مهو الغابها  موخعه  

 هههدر مرسهههوم الغابههها  املرك  ههه   .(Bayoumi,1996)نت ههه  ت هههكل جههههد بهههي  أجههه ا  م ت دههه  مهههو الهههبالد لتكهههو  بمثابههه  غابههها  دما هههه  وم

ت ُتدههههرت 1939لعههههن   الاوا ههههد اع  ه هههه بموجهههه  مرسههههوم . 1932لتندههههها سهاسهههه  الغابهههها  فههههي العههههودا  لعههههن   1932واالق همههههه  لعههههن  

الغابههها  ا خ هههوخل عنههه  جمهههل األخ هههات واع طههه  والدألههم باسهههتءنا  ت هها ال ههه  يهههتم اع  ههون ع ييههها بت ههر ا مهههو منهههاإلف خههارا " الرسههوم"

ب عهب   عوا هد ج ه ه أو تدهرت ع ييها  الاوا هد اع  ه ه وي همل أيمهاض األخ هات واع طه  والدألهم املاده  مهو .وتعهت دم لألغهرات الت ار ه 

 .(Bayoumi,1983) وخل خهو دثنا  الناا عو قطل األو ار خارا  الغابا  ا  الاوا د اع  ه  كا  الهد  مو أمر  .أقل

 

 1986سياسة الغابات فم السودان لسنة    2.1.6.6

تتمثههل األهههدا  . 1986وتمهن  هههاغ  سهاسه  جديههدل ل غابها  واملوافقهه  ع ييها فههي عهام 1932تهم تنقههها سهاسه  العههودا  ل غابها  لعههن  

 .(1996الههئههههههههههههه  القومهههههههههههههه  ل غابهههههههههههههها ت )الر  عهههههههههههههه  ل عهاسههههههههههههه  اع ديهههههههههههههدل فهههههههههههههي دمايههههههههههههه  وم  ههههههههههههها  وتنمهههههههههههههه  مهههههههههههههوارد الغابههههههههههههها  فهههههههههههههي الهههههههههههههبالد 

غابههها  قومههه  ومق همههه  وغابههها  )تقعههم العهاسهه  اع ديهههدل الغابهها  ا خ ههوخل دملههه  غابهها  دما ههه  ومنت ههه  تههدار ددار ههاض تألهههن ثههالة فئهها  

مههو  .دهدد  ههها  العهاسهه  تاههد التههدابير الرامهه  دملهه  تألقهههف أهههدافها .تههم تقعهههم األخيههرل دمله  غابهها  خا هه  وشههابه  ومعسعههه  .(أخهرو 

ع هههود ا  تماهههه  والدولهههه  وتقهههههد وتن هههم اع قهههوق واالمتههههاخا  وتشههه هل القطههاو اعحههها  ومهههالك األرا هههت  بههي  هههها  األههههدا  تمهههافر ا

منت ههها  الغابههها  دملههه   وتنمهههه  غابههها  ال هههم  الار ههه  والتألقههههف فهههي أفمهههل أسهههاله  تنمهههه  الغابههها  ومكافألههه  ال دهههغ ال ههه راو  وتهههوفير

كما تيد  دمل  دماي  املناإلف ال راعهه  مهو خهالن األد مه  الشه ر    .موارد الغابا  املناإلف عن  املعتوو القوم  واالق ه   ال   تدتقر دمل 

 .(Bayoumi, 1995)الواقه  واعحدما  اإلرشادي  وتا    الدور الترفها  ل غابا  

 2006 سياسة الغابات فم السودان لسنة   3.1.6.6
 

الغابهها  فهههي العهههودا  وال ههه  تعكههد أ  مهههوارد الغابههها  سنعهههت دم رؤ ههه  قطهههاو  0225دههدد  العهاسههه  العهاسههه  اع ديهههدل ل غابهها  لعهههن  

وملي العهاسهه  اع ديههدل اهتمامههاض ُتهه .(Hamed,2007)ل قهههم وت بههه  الدتهاجهها  شهها  العههودا   اض بطر قهه  د همهه  وفاالهه  ومعههتدام  وفقهه

اسهههتمد .الب ئههه  املاديههه  ل هههبالد خهههالن تهههوفير فهههر  الامهههل وتألقههههف األمهههو الغهههااي  ومدخهههان تألعههه نا  عنههه مرررن خا ههاض ل قمههها  عنههه  الدقهههر 

دوكمهههه  قطههههاو الغابهههها  ورفهههها  العههههكا  وجاههههل  :أ هههه ات امل هههه    الر  عهههههو  األهههههدا  الوإلنههههه  وأولو هههها  العهاسهههه  الاامهههه  لن ههههمل

واع دا  عن  القدرل التنافعه  وتا  ه  م هارك  ال هاوت واسهت دام األرا هت  ودهاختيها " العودا  األخمر"العودا  أكثر مراعال ل ب ئ  
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تشهه ل سهاسهه  الغابهها  وقههانو  الغابهها  لعههن   .ودههل ال زاعهها  وتطههو ر بههرامج تههوفير فههر  الامههل ومدرار الههدخل وددههة التنههوو اع هههو  

ركهه   األهههدا  ا  ههددل  . ههابه  والدرديهه  واعحا هه عنهه  ت  هههد دههف اسههت دام الغابهها  أل هه اليا وتشهه هل د  هها  الغابهها  ال 2006

 :عن  اع دا  عن  امليزل التنافعه  ل غابا  مو خالن 0225لعهاس  الغابا  لعن  

 .اإلرتقا  بالغابا  وال ناعا  اعح  ه  (1) 

 .توفير بدا ل الطاق  (2) 

 .منت ا  الغابا  غير اعح  ه  (3) 

كما ركه   أههدا  مألهددل عنه  خمهرن  العهودا  مهو خهالن مااع ه  قمهايا الت ه ر ومخاله  الغابها  وعنه  دههاخل األرا هت  واع دها  عنه   

ومهل ذلهات انتق هن العهاسها  الوإلنهه  ل غابها  مهو التركيهز عنه  اع مايه   (.2007اسهتارات قطهاو الغابها  فهي العهودا  )التنوو اع هو  

دملهههه  الههههنهج املوجههههه  نألههههو اسههههت دام مههههوارد الغابهههها  فههههي العههههإي لتألقهههههف أهههههدا  التنمههههه  املعههههتدام  وتألقهههههف ال ههههارم  واإلنتههههاا الت ههههار  

 .مو قبل م    الوخرا  0225لم تتم املوافق  عن  سهاس  الغابا  لعن  .املندا  االقت ادي  ل م تماا  ا   ه 

 

 1998الغابات في دستور السودان لسنة    7.6

تامهل الدوله  عنه  دمايه  "  :مهو البهات األون وال ه  تهند عنه  مها ينهي  (13)عن  مو وو الب ئ  في املهادل  1998أكد دستور العودا  ل عن  

وعنه  ههاا النألهوت تاتبهر الغابها  وادهدل مهو أههم . "الب ئ  وتواخنيا الطبهإيت تألقهقاض ل عالم  والتنمه  املعتدام  ل اعا األجهان القادم  

وأشهههار . "مهههل ال ههه  ت هههكل الب ئههه  الطبهاهههه  تعههه   فوا هههدها املباشهههرل املتاهههددل باإل هههاف  دملههه  فوا هههدها غيهههر املباشهههرل فهههي دمايههه  الب ئههه  الاوا

بو هههوح دملههه  أ   العههه طا  التندهايههه  االتألاديههه  والوال هههه  تتهههومل  قعهههم  مهههوارد الغابههها  بهههي  بهههي  اإلتألهههاد  2/112الدسهههتور فهههي املهههادل رقهههم 

 .والواليا 

 اإلدارة التشاركية للغابات . 7

ال هم   .ت كل الغابا  اعحا   ج  اض مو استراته ه  تيد  دمل  خ ادل الغطا  الش ر  في العودا  ولا  دوراض مهماض في اقت هاد العهودا 

وفر عهههالول عنههه  ذلههههات فهههن  غابههها  ال راعههه  التااقديههه  تهههه .الار ههه  ههههو سههه ا   هههادر باإل ههههاف  دملههه  معهههاهمته فهههي دعهههم سههههبل كعههه  الاههه  

 .اإلقهههههههههرار بتهههههههههه ثير غابههههههههها  ال راعهههههههههه  التااقديههههههههه  فههههههههههي دمايههههههههه  الب ئهههههههههه  .منت ههههههههها  الغابههههههههها  واعحههههههههههدما  عنههههههههه  املعههههههههههتو ي  ا  نهههههههههي واإلق ه هههههههههه 

ت ههمل املهههام  .الغابهها  اعحا هه  فههي العههودا  (8)يوضهها اع ههدون  .اسهههاماض قههابالض ل قهههاا فههي الت دهههغ مههو تغيههر املنههاخ تعهههم ههها  الغابهها 

ىاتمههد ن ههاح ."منههاإلف الغابهها  اع مههر  "أو  "منههاإلف غابهها  قرو هه "الر  عههه  لههددارل الن ههاركه  ل غابهها  د  هها  غابهها  دما ههه  وم  هها  

 .برامج ددارل الغابا  الن اركه  تغد الن ر عو النماذا دمل  دد كبير عن  امل ارك  الداال  ل ناا في م ت غ مرادل تندهاها
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 ملكية الغابات الخالة (:1)الجدو  

 #   نوع ملكية األراضم المساحة بالهكتار
 1 غابات مملوية ملنتجي الصمغ العربي 6,006,112

 2 الغابات الفردية ال اصة 48660

 3      الغابات الشعبية 165814

 4                                             الغابات اململوية للشركات 126074

  املجموع  6,346,660.00

 تقارير الهيئة القومية للغابات:املصدر
ها  هنهههاك تركيهههز خههها  مهههو بهههي   وذلههها عنههه  دور الغابههها  فهههي دمايهه  الب ئههه  وم  ههها  الغابههها  ال هههابه  واعحا ههه  واملعسعهههه  فهههي العهههودا  كه

يم هههو أ  تهههوفر اإلدارل الن هههاركه  ل غابههها  م موعههه  مهههو الدوا هههد باإل هههاف  دملههه  تمو هههل  .اعحههههارا  ا حت دههه  فهههي دإلهههار سهاسههها  الغابههها 

 .ال ربو  مو الو ون دمل  واست دام اع ط  واألعال  و املنت ا  غير اعح  ه  ل غابا 

 الغابات الشعبية   1.7

بههدافل مههو نههدرل دطهه  الوقههود ودمايهه  الب ئهه ت . الغابهها  ال ههابه  فههي العههودا  دال أقههل مههو ثالثهه  عقههودخبههرل تطههو ر ومدارل   لهم يمههد عنهه

ها  التوعههه  2222 بههدأ  االغابهها  ال ههابه  فههي أوا ههل عههام  ت 0222تاههد اند ههان جنههوت العههودا  فههي عههام .مههو خههالن دمههال  اإلرشههاد ومذكه

مهو  %22.5 ه تهار أ  مها ىاهادن  21,826,166.62الههئه  القومهه  ل غابها  املعهاد  ال ه  تغطييها الغابها  واألرا هت  الغابهه  بنألهو  تقهدر

العههودا  مهههو أكبههر الههدون املنت هه  وامل هههدرل . ُىاههد دهه ام ال ههم  الار ههه  هههو املعههرح الر  اههت  إلدارل الغابههها  ال ههابه  .معههاد  العههودا 

إلهو مهو  45000ت هدر الهبالد  .(2007برنامج الامل الهوإلر  ل ت هههغت )مو اإلنتاا الاامل   %22ويعاهم ب عب   ل  م  الار   في الاالم

برنهههههامج الامهههههل الهههههوإلر  )مههههو د هههههه   ال هههههادرا  العهههههنو   ل عهههههودا  %17دهههههه  يمثهههههل ا   هههههون مههههها متوسهههههطه  اض ال ههههم  الار ههههه  سهههههنو 

تهههوفر  .(Acacia nilotica)والُعهههُنر  (Acacia senegal)يهههتم دنتههاا ال هههم  الار هه  مهههو ع ههارل أوههه ار اله ههات  .(2007ل ت ههههغت 

من مههه  األغايهه  وال راعههه  ) ههناع  ال ههم  الار ههه  م ههدراض هامههاض ل هههدخل ل م تماهها  الر دههه  ال ههه  تعههتطهل الو ههون دملههه  أرا ههت  الغابهها  

تب ه  املعهاد  الك هه  ل غابها   .(2007ت برنهامج األمهم املتألهدل ل ب ئه  1999ألمهم املتألهدل ت من مه  األغايه  وال راعه  ل2222لألمم املتألدل 

مههههو معههههاد   %2هههههاا ىارهههه  أ   .مههههو معههههاد  العههههودا ت عنهههه  التههههواملي %6.2واملعههههاد  ال هههه  ت ههههغ ها املنههههاإلف ا  مههههه   %2.2ا خ ههههوخل 

 – 2220)السههههت داما  الغابهههها  واملههههوارد الطبهاههههه  األخههههروت ب نمهههها خ  ههههن االسههههتراته ه  القومههههه  ال ههههام    اض العههههودا  ت مههههل دالههههه

 لغابها  ال هابه واآل  ت يكهاد يكهو  تهدخل  .مو دجماملي معاد  الهبالد ل مهوارد الطبهاهه  أ  الغابها  واملراعهي واع ههال البريه  06% (0220

 .األق هم األوسرد ت وال سهما في في جمهل واليا  البال  قا ماض 
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ددارل الغابههههها  امل هههههترك  هههههههي شهههههكل مهههههو أشههههههكان اإلدارل  .م هههههارك  ا  تمهههههل فههههههي ددارل الغابههههها بم هههههط ا اإلدارل الن هههههاركه  ل غابهههههها   ُىارهههههض

ال هه  خ  هه يا اع كومهه  ك هه   مههو العهه ط  ا   ههه  أو وهههي األرا ههت   "ا خ ههوخل   ههتااألر "الن هاركه  ل غابهها  ال هه  ت ههر  فههي الغابهها  عنهه  

وم ههههدا  )نهههاتج الام هههه   .قههههد يقهههرر القرو هههو  واع كومهههه  د  ههها  ددارل غابههها  م ههههترك    موعههه  مهههو األسههههبات .الغابههها  القومهههه  ا خ هههوخل

الغابههههها  والقهههههرو ا  هههههاورل  كالاتداقههههه  ددارل م هههههترك  تألهههههدد كهدههههه  تقاسهههههم تكهههههالهغ وفوا ههههد ددارل الغابههههها  بهههههي  ُمهههه ( ههههههوال ههههرعه  ع ييههههها

كمههههدير و ل غابهههها  ومدارل  : ا  تماهههها هنههههاك سههههبا  مبههههادئ توجييهههه  إلدارل الغابهههها  امل ههههترك  وهههههي. امل هههارك  فههههي ددارل الغابهههها  امل ههههترك 

لغابهها  امل ههترك  الغابهها  امل ههترك  كمهها ينطبههف عنهه  جمهههل أنههواو الغابهها  وا  تماهها  ا  ههاورل ل غابهها  مثههل العههكا  املعهه يدفي  إلدارل ا

وا  تماهها  ك ههناو قههرار ولهه   دمههال فقههر والتقاسههم الاههادن ل تكههالهغ واملنههافل املترتبهه  عنهه  ددارل الغابهها  واالسههتدادل دملهه  أقحههتض دههد 

 .مو األإلر القرو   القا م  والدور املتغير ملوظد  م     الغابا  وتربه  النألل وا  ال  ا   ه 

 2002  لسنة المتجددة الطبيعية والموارد الغابات قانون. 8
 يأل هم الها  اإلإلهار وكهالا واملراعهي الا هغ ت همل ال ه  املت هددل الطبهاهه  واملهوارد الغابها  ودمايه  إلدارل عمهل دإلهار القهانو   يهوفر

 م ت ده  أنهواو دنتهاا وتطهو ر النشه ير أ  هط  ت ثههغ فهي ل غابها  القومهه  الههئه  أههدا  القهانو   دهدد. الغابها  لقطهاو اإلدار   الن هام

 املعهتدام  لهددارل جههد نمهوذا وتقهديم ال هابه  امل هارك  تشه هل شه نيا مهو ال ه  اعح ه ه  غيهر الغابها  ومنت ها  الار ه  ال هم  مهو

(Hamed 2007.) ل اوا هد اع  ه ه  التن همهه  وال هوا ا 2007 لعهن  واإلدار ه  املالهه  ال هعو  لهوا ا :الغابها  قهانو   لهوا ا تتمهمو 

 ديهال  تهم ت2002 لعهن  املت هددل الطبهاهه  واملهوارد الغابها  قهانو    ههاغ  فهي2007 لعهن  التهدر   ولهوا ا 2006 لعهن  والرسهوم

 ومهاكرل 1997 لعهن  40 رقهم الهوخرا  م  ه  قهرارو 2222/ 052  رقهم الهوخار   القهرار مثهل القديمه  املراسههم لهباد خا ه  اعتبهارا 

 املهوارد فهي التاهامال  ومراقبه  تن ههم قهرار يننهاون  الها  22/0222 رقهم الهوخار   والقهرار والواليها  ل غابها  القومهه  الههئه  بهي  التدهاهم

 "ال راعهه  األرا هت  فهي الت هر  ع نه  موافقه  عنه  اع  هون " 0222/ 62  رقهم الهوخار   والقهرار والشه يرا  األوه ار ألنهواو الوراثهه 

 "60/0222 رقهم الهوخار   القهرارو  "القومهه  الغابها  منهاإلف فهي ال راعهه  امل هاريل عنه  املوافقه  يأل هر" 62/0222   رقهم الهوخار   والقهرار

 أو اع كومه  منهاخن  فهي أو/دهون  األوه ار ذلها فهي بمها ليها املرتبطه  غيهر  املنهاإلف وفهي الطبهاهه  الغابها  فهي األوه ار جمههل قطهل يأل هر

  .الاام  الطرق  أو املرافف

 .الغابا  ت    628 رقم  اإلنقاذ  ثورل قهادل م    ر    وقرار
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قههانو   2222أ ههدر  اع كومه  فههي عهام . عنه  اع قههوق وامل هاعا الدرديهه  عنه  األرت1925يهند قههانو  تعهو   األرا ههت  وتسه ه ها لعههن  

ندههاذ اتقت ههر امل  ههه  اعحا هه  لههألرت عنهه  اع قههوق املسهه    قبههل بههد   .األرا ههت  غيههر املسهه    الهها  مههنا م  ههه  جمهههل األرا ههت  ل  كومهه 

عنهه  الههرغم  .مههو معههاد  أرا هت  العههودا  %26تب هه  معهاد  األرا ههت  غيههر املسه    دههواملي . 1970قهانو  األرا ههت  غيههر املسه    فههي أبر ههل 

رقابههههه   فاالهههه  عنههههه  /ل عنهههه  ممارسههههه  سهههههطرلمههههو أ  تمتههههل اع كومههههه  بامل  ههههه  الرسهههههمه  لألرا ههههت  غيرغيهههههر املسهههه   ت دال أنيههههها لههههم ت ههههو قهههههادر 

د هض اآل ت له   لهدو العهودا   .ألغهن اإلدارل األه ه  ولم تاد تعهطر عنه  ت  ههد األرا هت  .ت  هد األرا ت  واست دامها املعتدام

القا مه  عنه  املههوارد ههاا ههو أدهد الاوامههل الر  عهه  ل  هراعا   .سهاسه  وإلنهه  السهت دام األرا هت  وال ت هريل يننههاون اسهت دام األرا هت 

ومهو األمث ه  عنه  ذلها قهانو  الغابها  لعهن  . كانهن ت هدر ت هرياا  قطاعهه  مهو وقهن آلخهر تهن م اسهت دام األرا هت . الطبهاه  في البالد

وقهههانو   هههه    1974وقهههانو  مبههههدا  اآلفههها  لعهههن  1973وقهههانو  رقابههه  األإلامههه  لعهههن   1972وقهههانو  رقابههه  ا  ا ههههل لعهههن  1989

وقهههانو  الت طههههر الامرا ههه  2222وقهههانو  التقهههاوو لعهههن   2225وقهههانو  دمايههه  ال ههههد واع  ههها ر القومهههه  لعهههن   2226  الب ئههه  لعهههن

 .العم  األساسه  ل ن رياا  العودانه  املتا ق  بالقمايا البهئه  هي ذا  إلبها  قطاعه  .2222 والت ر  في األرا ت  لعن 

ال هواغل البهئهه  مقعهم  بهي  دقا ه  وخارا  /االتألهاد ت أ هبألن املعها ل واالهتمامها عنه  املعهتوو الهوالي  تاهد تدشهي  ن هام اع  هم  

دهههههه  باتهههههن خارل ال راعههههه  معههههههعول  عهههههو ال راعههههه  والغابههههها  والب ئههههه  والثههههههرول . ال راعههههه  والثهههههرول اع هوانهههههه  وال ههههه   وال ههههههعو  الهندسهههههه 

ال يوجههد ت عههف أو آلههه  تداع ههه  ت مهل ههها  الههئهها   .وجهه ق ههور ت ههوت الن هرياا  ال هه  تننههاون ددارل املهوارد الطبهاههه  عههدل أ.اع هوانهه 

 تركهبهههه ما ههههم دقههههوق دهههههاخل مههههوارد الغابهههها  واملراعههههي ت مههههل ل قههههواني  الارفههههه  القا مهههه  عنهههه  ال.دههههون قمههههه  م ههههترك  واهتمههههام م ههههترك

عنه  م  هه  األرت عنه  أسهاا 2206وقهانو  تعهو   االرا هتض و تسه ه ها لعهن   1899يهند كهل مهو قهانو  م  هه  األرا هت  لعهن   .القب ه 

كانهن األرا هت  واملهوارد املوجهودل ع ييها غيهر مسه    ول هو األعهرا  وال هوا ا تاهر   .استمرار ال راع  بو دها أرات  مم وكه  م  هه  خا ه 

ها  ي مههل ت  هههد األرا ههت  أل  اسههت داما  لألرا ههت  تألههن سهههطرل ال  . جمهههل األرا ههت  غيههر املسهه    ب نيهها ممت كهها  م ههترك  عامهها  كه

قمههايا العهاسهها  البهئههه    ومههل ذلههات فقههد تركه  االهتمههام خههالن العههباهنا  والثمان نهها  عنهه .القب هه  بالتاههاو  مههل املعسعهها  الرسههمه 

عنههههه   2222وقهههههد أثهههههر قهههههانو  دههههههاخل األرا هههههت  لعهههههن   .واإلنما هههههه  فهمههههها يتا هههههف بت ههههه هغ اسهههههت دام األرا هههههت  اعحا هههههل لعههههههطرل اع كومههههه 

أدو الغمهوت الها   .(الدراسه  االسن هرافه  ل غابها  فهي أفر قهها   FOSA 2000)بهاهه  وت ه هل شهكل اع ههاخل اسهت داما  املهوارد الط

 2005فههههي عههههام  %02 نألههههودملهههه   %22ي تنههههغ ن ههههام اع هههههاخل دملهههه  تنههههاقد الغابهههها  الطبهاههههه  ممهههها أدو دملهههه  ان دههههات الغطهههها  الغهههها   مههههو 

(FRA,2005  التقههم الاامل  ع ال  موارد الغابا).  يدتقر العودا  دمل  سهاسها  وت هرياا  شهام   ُتارهض بالب ئه  واملهوارد الطبهاهه  مهو

د  تن ههم دههاخل األرا هت  مهدرا . (Atta Elmoula 1985; Tolentino 1994)شه نيا التطهرق ع ههاخل األرا هت  واملهوارد بطر قه  متكام ه  
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 1961وقهانو  ت طهههر املهد  والقههرو لعههن   1930ا هت  لعههن  وقهانو  نهه و م  ههه  األر  1925فهي قههانو  تعهو   االرا ههتض و تسه ه ها لعههن  

ومههل ذلههات فههن  أرا ههت   .وقههد أدو هههاا املوقههغ دملهه  تمههارت امل ههاعا بههي  معههت دم  األرا ههت . 1970وقههانو  األرا ههت  غيههر املسهه    لعههن  

 ,Sudan Report)الغابهها  اعحا هها  ل  هههاخل الارفههه  معههتقرل تعهه   فاالههه  القههواني  التق هديهه  ال هه  تأل ههم اع هههاخل واالسههت دام 

ومههل ذلهههات فههن  الدههههم الراجهه  ههههو أ  ز هه  الغابههها  ن هههام تعههم بال دههها ل والداالههه  يهههند عنهه  م  هههه  الغابهها  عنههه  املعهههتو ا   .(1991

 .وال ابه  واعحا   وعن  معتوو املعسعا  اع كومه 

 

 (  (+REDD+ )د  برنامج الر  ) ة عن إزالة وتدهور الغاباتجتالناخفض االنبعاثات برنامج . 10

البرنهامج فهي سهن     عو دخال  وتدهور الغابا  في الب هدا  النامهه  تالتااو   عحدد االنبااثا  النا برنامج مبادرل األمم املتألدللقد أإل ف 

ُمعههنداض مههو قبههل الههدور التن ه هه  واعحبههرل الدنههه  ملن مهه  األغايهه  وال راعهه  لألمههم املتألههدل وبرنههامج األمههم املتألههدل اإلنمههاي  وبرنههامج  0222

يهههدعم برنهههامج األمهههم املتألهههدل عحدهههد االنبااثههها  الناجمههه  عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها  عم هههها  خدهههد االنبااثههها   .األمهههم املتألهههدل ل ب ئههه 

النات ه  عهو دخاله  الغابهها  وتهدهور الغابها  ال ه  تقودههها الدوله  وياه خ امل هارك  املعههننيرل والهادفه  ع مههل أ ه ات امل هه    بمها فهي ذلهها 

خدههد االنبااثههها   لبرنههامجملاتمههدل عنهه  الغابهها  فهههي التندههها عنهه  ال ههاهديو القههوم  والههدوملي ال ههاوت األ هه ه  وغيرههها مههو ا  تماهها  ا

ت يههدعم برنههامج األمههم املتألههدل عحدههد االنبااثهها  دوعنهه  وجههه التألديهه. +REDD)) +د  برنددامج الددر  )   عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههالنا

 :الغابا  بطر قتي  (+REDD+ )دْ برنامج الرِ لالناجم  عو دخال  وتدهور الغابا  اع هود الوإلنه  ملرد   االستاداد والت ه  

 (2) .الدعم املباشر لت مهم وتندها برنامج األمم املتألدل عحدد االنبااثا  الناجم  عو دخال  وتدهور الغابا  (2)

هج امل هههههترك  والتأل ههههههال  واملنه هههههها  واألدوا  مهههههو خهههههالن الهههههنُ  (+REDD+ )دْ برنهههههامج الهههههرِ لالهههههدعم الت مهنهههههي ل امهههههل الهههههوإلر    (2)

والبهانا  وأفمل املمارسها  م هترك  تهم تطو رهها مهو خهالن برنهامج األمهم املتألهدل الاهامل  ل مبهادرل الرامهه  عحدهد االنبااثها  

  .  كما لدو األخيرل آله  ل دعم املباشر ل ب دا  مو خالن آله  دعم الدعم مألددل الهد الناجم  عو دخال  وتدهور الغابا

دمله  دههواف  مههو تألو ههل املنههافل املالههه   +REDD)) +د  برنددامج الددر  )   عهو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههخدههد االنبااثهها  النابرنههامج عهنند ى

 (دههههاخل) اض اع وكمههه  املاههه خل ودقهههوق أكثهههر أمانهههومذا مههها تهههم ت هههمهمها وتندههههاها ومنداذهههها ت هههكل جههههدت فننيههها سهههتدفل بمنهههافل د هههافه  مثهههل 

 +د  برندددامج الدددر  )    عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابهههات هههخدهههد االنبااثههها  النابرنهههامج بتألعهههي  اعحهههدما  البهئهههه  وميهههرادا  األ  هههط  املرتبطههه  و 

((REDD+ .  كمههها يدهههرت تكهههالهغ مألتم ههه  كبيهههرل بمههها فهههي ذلههها تقهههههد الو هههون دملههه  األرا هههت  واملهههوارد وتكهههالهغ تألعهههي  أإلهههر العهاسههها

برندددامج )   عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها ت هههخدهههد االنبااثههها  النالبرنهههامج د  التقاسهههم الاهههادن ل منهههافل أمهههر دت ههه  دذا مههها أر هههد  .واع وكمههه 

أ  تعههههدر عههههو ت دهمهههها  معههههتدام  لالنبااثهههها  وتألقهههههف فوا ههههد كبيههههرل   تماهههها  الغابهههها  ل  ه ولهههه  دو  تدههههاقم  +REDD)) +د  الددددر  
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  ت هخدهد االنبااثها  النابرنهامج د  تقاسم املنهافل تابهارل أخهروت فههو التهزام أخالىهي ىعهاعد فهي تا  ه  فاالهه   .الو ل املا شت  ل ماوخ و

مههو ا  تمههل أ  يكههو  تألقهههف التقاسههم  .وجا ههها من ههد  ومعههتدام  ومقبولهه  +REDD)) +د  برنددامج الددر  ) عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها 

 فهههي املمارسهههه  الام هههه  تعههه  
خدهههد االنبااثهههها  لبرنهههامج دم الو ههههوح و هههاوب  تقهههدير ماههههه  فوا ههههد وتكهههالهغ عههه :الاهههادن ل منهههافل  هههاباض

و ههاغ اع وكمهه  وسههو  دندههاذ دقههوق دهههاخل األرا ههت  واملههوارد الاالههه   +REDD)) +د  برنددامج الددر  )   عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههالنا

 .  ( (Campese 2012)الالخم  ل تندها والر د ب ور فاع   

 ر  عههههاض مههو امل هههك  ت دهههه  أ  م ههدر 
مهههو دجمههاملي انبااثههها  غهههاخا  الدفهئهه  فهههي الدتهههرل  %20تاههد دخالههه  الغابهها  املدار ههه  وتهههدهورها جهه  اض

بالتهاملي قهد تكههو  و  (2014bالههئه  اع كومههه  الدولهه  املانهه  بتغيهر املنهاخ  )مهو الغابها  وغيرهها مهو اسهت داما  األرا هت   0222 - 0222

فهي مههعتمر األمههم    (+REDD+ )د  برنددامج الددر   /تدشهي عنههدما تههم دإلالق.  (2014 (Goodman and Herold)جه  اض مهمههاض مهو اع ههل 

عقهههود مهههو الد هههل فهههي  عنههه ت تمهههمو ذلههها الاديهههد مهههو االبتكهههارا  الرامهههه  دملههه  التغ ههه  2007املتألهههدل األإلهههرا  ل تغيهههر املنهههااي فهههي بهههاملي عهههام 

ا قا مهههاض عنههه  األدا  لتقههههديم يأ    (+REDD+ )د  برندددامج الدددر  مهههو شهههه    .مألهههاوال  اع هههد مهههو دخالهههه  الغابههها  املدار ههه   شهههتظ ن امههههاض م هههروإلض

سه تم تندهها العهاسها  والتههدابير عنه  ال هاهديو القههوم  ودو   .املكافه   أل ه ات امل ه    الههايو يت نبهو  دخاله  الغابها  أو تههدهورها

مركههههه  البألهههههوة الغابهههههه  الهههههدوملي )وممارسههههه  الندهههههوذ لمهههههما  ن ادهههههها   (+REDD+ )د  رندددددامج الدددددر  لبالقهههههوم  إلرسههههها  األسهههههاا املعساهههههت  

CIFOR 2014).   د  برندامج الدر  )   عو دخال  وتدهور الغابها ت خدد االنبااثا  النابرنامج ال ت ان آله+ ((REDD+  قههد التدهاوت

ت اعتمهد  اتداقهه  األمهم املتألهدل اإلإلار ه  ت ه   تغيهر املنهاخ 1997عهام  . فهيعن  معتوو اتداقه  األمم املتألهدل اإلإلار ه  ت ه   تغيهر املنهاخ

فهي دإلهار النشه ير ومعهادل النشه ير آللهه  التنمهه   .االنبااثها  ل ب هدا  املدرجه  فهي  املرفهف األون بروتوكون كهوتو مل أهدا  م  مه  عحدهد 

  الن هد  يم و و اها مو ل التدها فهي الب هدا  النامهه  عنه  األرا هت  غيهر الغابهه  أو األرا هت  الغابهه  ال ه  ال تتألمهل الغطها  الغها   فهي أ

لقههد جهه ل  .ددنهه  مههو امل ههاريل وأ ههبألن جههاه ل ل امههل عنهه ن ههراض القهههود وتاقههد التندهههات لههم تههتم املوافقهه  دال . 1990ينههاير 1وقههن تاههد 

  (.Elsiddig 2012)العودا  تاد م اريل آله  التنمه  الن هد  ول و ل   ل نش ير أو دعادل النش ير 

  هكاض  واقتهرح املطيهرل الغابها  أجهل مهو تألهالغ د  ها  مته كهوتهوت بروتوكهون  فهي الغابها  لقطهاو شهامل  ها ددراا فهي لدخدهاق اسهت اب 

 الا مهه  ل م هورل الدرعهه  الههئ  قب ته ما وهو النامه  الب دا  في الغابا  دخال  عو الناجم  االنبااثا  ت دهد"مدهوم دإلار في د افهاض 

 Subsidiary Body on Scientific and Technological)املنهاخ تغيهر ت ه   اإلإلار ه  املتألهدل األمهم التداقهه  التاتاه  والت نولوجهه 

Advice ,SBSTA))    األإلهرا  ملهعتمر ع هرل الثالثه  الهدورل في ل مناق   خهارا  و ل ملوا (UNFCCC, COP-13 Bali-2007 

 وددهة وتا  ه  الغابها  تهدهور  عهو النات ه  االنبااثها  تق ههل ل  همل نطاقهها وتوسههل  (+REDD+ )د  برندامج الدر   نوقِ هنُ  لقهد (.  
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  عهو ت هخدهد االنبااثها  النالبرنهامج   وأ هبا املبهادرل تعهمه  دعهادل تمهن .ل غابها  املعهتدام  واإلدارل الغابها  فهي ال ربهو   م  ونها 

 لهم. +REDD  اإلن  يزيه  األوا  هه  بهاع رو  دخت هاراض  وتاهر  اع هاملي شهك ه فهي  +REDD)) +د  برندامج الدر  ) دخاله  وتهدهور الغابها 

خدهد االنبااثها  لبرنهامج  التقهدم مهو ال ثيهر (COP-15 ,Copenhagen 2009) كوبايهاغوفهي   ع هر اعحهام  األإلهرا  مهعتمر يقهدم

 ن هام" د  ها  دمله  واع اجه  والتألقهف واإلبهالط القههاا دإلهار دهدد ل نهه ت+REDD)) +د  برندامج الدر  )   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت هالنا

 ؤتمهرم خالن التقدم مو امل  د ددراخ تم .املا خل اإلخال  وعم ها  االنبااثا  ت دهد عو واإلبالط وتأل هل لنس هل" الغابا  لر د وإلر 

 ت ه  ( COP-16, Cancun-2010) كهانكو  فهي  ع هر العادسه  دورتهه فهي املنهاخ تغيهر ت ه   اإلإلار ه  املتألهدل األمهم اتداقهه  أإلهرا 

 دورتهه فهي املنهاخ تغيهر ت ه   اإلإلار ه  املتألهدل األمهم اتداقهه  أإلهرا  مهعتمر وأقهر .األون  املرفهف فهي املدرجه  غيهر ل ب هدا  الدنهه  املعها ل

  عهو دخاله  وتهدهور ت هخدهد االنبااثها  النا برنهامج من املت تهه  الثانو ه  باملنهافل (COP-17,Durban-2011)ديربها فهي  ع هر العهاتا 

 وقهدرل اع ههو   التنهوو وفوا هد الدقهر دهدل مهو الت دههغ ىاه خ " أ  يم هو أنه التألديد وجه وعن  ت+REDD)) +د  برنامج الر  ) الغابا 

لبرنهامج  القهرارا  مهو عهدد ات هاذ دمله  املناخ تغير ت    اإلإلار   املتألدل األمم اتداقه  في األإلرا  بي  املداو ا  أد  وقد ."البهال  الن ام

 ا البرنهامجهها تندهها ت تهار ال ه  ل ب هدا  تا همها  مهل  +REDD)) +د  برنامج الدر  )   عو دخال  وتدهور الغابا ت خدد االنبااثا  النا

 (:CIFOR 2014 الدوملي الغابه  البألوة مرك ) هي املقرارا  وها 

 مااع  يا ووسا ل الغابا  وتدهور  دخال  اتسبأ/دوافل تألديد. 

    الغابا  كربو   م  ونا  وتث هن االنبااثا  خدد دمل  تعد  ال   األ  ط  تألديد. 

   األخيهرل اآلونه  فهي املنهاخ بتغيهر املانهه  الدولهه  اع كومهه  الههئه  عهو ال هادرل التوجييهه  واملبهادئ اإلرشهادا  اسهت دام 

 كربهو   وم  ونها  البالوعها  بواسهط  اإلخاله  وعم هها  امل هادر بألعه  الغابها  مهو امل  ه  ال  هر   االنبااثها  لتقهدير

 .الغابا  معاد  وتغيرا  الغابا 

    القوم  الر د ن ام مو ك    قومه  دو   ون م الغابا  لر د وشداف  قو   قومه  ن م د  ا. 

  امل  ه  ال  هر   الدفهئه  غهاخا  انبااثها  لتقهدير الغابها  كربهو   ودهد تاهد عهو االسن هاار ُنههج مهو مه  ج اسهت دام 

 .الغابا  معاد  وتغيرا  الغابا  كربو   وم  ونا  البالوعا  بواسط  اإلخال  وعم ها  امل ادر دع  بالغابا  املت   

  القهدرا  مراعهال مهل الهقهي  عهدم دهاال  مهو اع هد شه نيا مهو اإلمكها  قهدر ودقهقه  ومتناسهق  شهداف  تقهديرا  تقهديم 

 .الوإلنه  واإلمكانها 
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 +د  برندامج الدر  ) الغابها   عهو دخاله  وتهدهور ت هخدد االنبااثها  النابرنامج  الغابا  وتدهور  دخال  عو  ت النا االنبااثا  خدد برخ  قد

((REDD+)  رندامج بب االعتهرا  مهو الهرغم عنه .الغابها  دوكمه  ودعهم الغابها  قطهاو عهو  ت هالنا االنبااثها  لت دههد واعهدل ك لهه

فهي  ع هر اعحامعه  دورتهه فهي املنهاخ تغيهر ت ه   اإلإلار ه  املتألهدل األمهم التداقهه  األإلهرا  مهعتمر منها رسهمهاض  ل  (+REDD+ )د  الدر  

حدههد البرنههامج الهوإلر  ع ههاكهل وتندهها ت ههمهم دههون  األسهئ   مهو الاديههد فهن  ت (COP 15, Copenhagen 2009) كوبايهاغو

 ملهعتمر ع هر الثامنه  الهدورل فهي ود هض .دهل دو   ته ان ال +REDD)) +د  برندامج الدر  )   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت هاالنبااثها  النا

 تت هدو ته ان ال األإلهرا  كانهن ت(COP 18 Doha, 2012) الدوده فهي   املنهاخ تغيهر ت ه   اإلإلار ه  املتألهدل األمهم باتداقهه  األإلهرا 

  عهو دخالهه  ت ههخدههد االنبااثها  النالبرنهامج  املعهتدام والتمو ههل املرجاهه  واملعهتو ا  والتألقهف واإلبههالط بالر هد املتا قه  ل قمهايا

 فقهد اعح هو ت وجههه وعنهه  . (PwC 2012) ل منههافل واملن ههغ الداهان والتوخيهل +REDD)) +د  برندامج الددر  ) وتهدهور الغابهها 

برندامج  ن هاح فهن  بالت كههدت .سهوا  دهد عنه  ا   هه  وا  تماها  العهاسها  وا هإي بهي  كبيهراض  اهتمامهاض  املنهافل تقاسم مع ل  استألوذ 

 وال ه  املنهافل تقاسهم آلهها  وتندهها ت همهم عنه  كبيهر دهد دمله  يتوقهغ واإلن ها  وال دها ل الداالهه  تألقههف فهي   (+REDD+ )د  الدر  

 .(Thuy 2013) اع وكم  مو متاددل معتو ا  عبر ستامل

 في +REDD)) +د  برنامج الر  ) ة عن إزالة وتدهور الغاباتتجخفض االنبعاثات النابرنامج . 11 

 السودان

ت فهألههف لههه "+REDD)) +د  برنددامج الددر  ) الغابهها   عههو دخالهه  وتههدهور ت ههخدههد االنبااثهها  النابمهها أ  العههودا  ب ههد شههر ا فههي برنههامج 

 +د  برندددددددامج الدددددددر  )   عهههههههو دخالههههههه  وتههههههدهور الغابههههههها ت هههههههخدهههههههد االنبااثهههههها  النالبرنهههههههامج إل هههههه  الهههههههدعم الدرههههههه  لام هههههههه  االسههههههتاداد والت هههههههه  

((REDD+  عههو ت ههالناخدههد االنبااثهها  لبرنههامج وقههد و ههل العههودا  مقتههرح االسههتاداد والت ههه  .مههو خههالن آلههه  الههدعم املعهه يدف  

تهههم تقديمهههه دملههه  مرفهههف ال هههراك  ل  هههد مهههو انباهههاة كربهههو  الغابههها  التهههاتل   REDD+ (R-PP))) +د  برندددامج الدددر  ) دخالههه  وتهههدهور الغابههها 

 . 2014ل ن ر فهه وأعهد تقديمه في يونهو  2013في أواخر عام  (FCPF) ل بنا الدوملي

  عهههو دخالهههه  وتههههدهور ت ههههخدههههد االنبااثههها  النابرنهههامج العهههودا  عمههههو   هههر فههههي الداالهههها  الدولههههه  املتا قههه  بقمههههايا الب ئهههه  ومهههو بهايهههها 

أكهههههد العههههودا  عنههههه   ههههرورل ديهههههال  م  هههههد مههههو االهتمهههههام بقمههههايا الغابههههها  واملراعههههي عنههههه  معهههههتوو  .+REDD)) +د  برندددددامج الددددر  ) الغابهههها 

هههها  ا  هههاال  لعهههبل كعههه  الاههه   و هههرورل تألعهههي  اإلدارل مهههو أجهههل التنمهههه  االجتماعهههه  واالقت هههادي  العهاسههها  واالعتهههرا  ب همهههه  

وفهي ههاا ال هددت كانهن هنهاك . الوإلنه  األوسل نطاقاض والت دهغ مهو تغيهر املنهاخ والت ههغ ماهه واع اجه  امل  ه  لتمو هل الغابها  واملراعهي

تو ههه  ل ههدون ال هه  تركهه  بقههول عنهه   :ال راعهه  لألمههم املتألههدل والب ههدا  األعمهها  مثههلالاديههد مههو التو ههها  املقدمهه  دملهه  من مهه  األغايهه  و 
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اإلدارل املعهههتدام  ل غابههها  واملراعهههي بمههها فهههي ذلههها فهههي املنهههاإلف ا  مهههه  فهههي الب هههدا  ذا  الغطههها  الغههها   املهههن ددت أو هههن من مههه  األغايههه  

الغابها  واملههوارد الرعو ه  فهي ب ههدا  ال هرق األد هى والتو ههه   ( بهي املرعهه خطهو  )وال راعه  لألمهم املتألههدل بهنجرا  دراسها  ت هه   اع هواج 

 املقدمه  دملهه  من مه  األغايهه  وال راعه  لألمههم املتألههد الرامهه  دملهه  دمهج تغيههر املنهاخ فههي قطاعهها  الغابها  واملراعههي عنه  ال ههاهديو العهاسههات 

 (. FAO, 2012من م  األغاي  وال راع  لألمم املتألد  )واملهدا   

  ىاتبههههر االهههه  (+REDD+ )د  برنددددامج الددددر   الههئهههه  القومههههه  ل غابهههها  معههههعول  عههههو تندههههها وت عهههههف جمهههههل قمههههايا واتداقههههها  الغابهههها  و 

  ت ههوههي أيمهاض العهه ط  القومهه  املاهنه  لبروتوكههون كهوتهو وشهر ا فههي مبهادرل األمهم املتألههدل عحدهد االنبااثها  النا. العهودا  عمهواض فهههه

وليا  ال د ت فقد إُلِ   مو الههئ  القومه  ل غابا  رسمهاض االنممام دمل  مبادرل البنا الهدوملي ملرفهف ال هراك   .الغابا عو دخال  وتدهور 

  عهههو دخالههه  وتههههدهور ت ههههخدهههد االنبااثههها  النالبرنههههامج واالسهههتدادل مهههو مرد هههه  االسهههتاداد والت هههه   (FCPF)ل  هههد مهههو كربهههو  الغابهههها 

برنددامج )   عههو دخاله  وتههدهور الغابها ت هخدهد االنبااثهها  النابرنههامج لههاات فهن  العههودا  ىاتبهر  .+REDD)) +د  برنددامج الدر  ) الغابها 

 .أدد ا  اال  ذا  األولو   بال عب  لتنمه  ومدارل موارد الغابا  واملراعي في البالد +REDD)) +د  الر  

 األمهم التداقهه  األإلهرا  مهعتمري فه +REDD)) +د  الدر  برندامج )   عو دخاله  وتهدهور الغابها ت خدد االنبااثا  النابرنامج منا ظهور 

ت دهه  تطهور  دمله  اع هد الها   (COP 11 - Montreal, 2005) فهي مونتريهاناع اديه  ع هر  دورتهه فهي املنهاخ تغيهر ت ه   اإلإلار   املتألدل

ت قهن جمهور ه  العهودا  منأله  مهو خهالن مرفهف ال هراك  ل  هد مهو انباهاة كربهو  الغابها   .اعتبرته دكوم  العهودا  أنيها قاب ه  ل تندهها

برنددامج )   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت هحدهد االنبااثها  الناعالتهاتل ل بنها الهدوملي لهدعم العهودا  فهي التألمهير لتندهها البرنهامج الهوإلر  

برنددددامج )   عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها ت هههخدهههد االنبااثههها  النالبرنههههامج تهههم دشهههراك دكومههه  العهههودا  فهههي عم هههه  .  +REDD)) +د  الدددر  

خدههههد االنبااثهههها  لبرنههههامج توجههههن املرد هههه  األوملهههه  بتطههههو ر اسههههتراته ه  االسههههتاداد والت ههههه   .مههههو خههههالن مههههرد تي  +REDD)) +د  الددددر  

الههئه  القومهه  ل غابها  ليها  املهمه  بهدعم وقهد ا هط ان  .فهي العهودا  +REDD)) +د  برندامج الدر  )   عو دخال  وتدهور الغابا ت النا

داولهن املرد هه  الثانهه   هههاغ   .مهو وخارل التنمهه  الدولههه  فهي املم  ه  املتألههدل وامل ته  القطهر  لبرنههامج األمهم املتألههدل ل ب ئه  فهي العههودا 

وقهد  .فهي العهودا  +REDD)) +د  لدر  برندامج ا)   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت هخدد االنبااثا  النالبرنامج مقترح االستاداد والت ه  

ركههه   هههها  املرد ههه  عنههه  .ا هههط ان الههئههه  القومهههه  ل غابههها  ليههها  املرد ههه  بهههدعم مهههو م تههه  برنهههامج األمهههم املتألهههدل اإلنمهههاي  فهههي العهههودا 

 +REDD)) +د  برندددامج الدددر  )   عهههو دخالههه  وتههدهور الغابههها ت ههخدهههد االنبااثههها  النالبرنهههامج تضههحهم وتألهههدي  اسهههتراته ه  االسههتاداد 

أو معتوو مرجإي ل غابا  ل معاعدل في تطو ر ن ام الر هد القهوم  ل غابها  /ال   ترك  عن  تطو ر معتوو انبااثا  مرجإي ل غابا  و
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برنددامج )   عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههخدههد االنبااثهها  النالبرنههامج شههِمل مرد هه  االسههتاداد والت ههه   .واملنههافل امل ههترك  والمههمانا 

مهو  +REDD)) +د  برندامج الدر  )   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت هخدهد االنبااثها  النالبرنهامج دعداد اسهتراته ه   +REDD)) +د  الر  

  عههو دخالهه  ت ههخدههد االنبااثهها  النالبرنههامج خههالن تقههههم دهههاخل األرا ههت  وقههواني  الغابهها  والعهاسهها  واع وكمهه  وخهههارا  اسههتراته ه  

برنددددامج )   عههههو دخالهههه  وتههههدهور الغابهههها ت ههههخدههههد االنبااثهههها  النالبرنههههامج ومإلههههار تندههههها  +REDD)) +د  برنددددامج الددددر  ) وتههههدهور الغابهههها 

األرا هت  الغابهه  دمله  أرا هت  خراعهه  و ا هطرابا  التاهديو فههي /مهو بهي  املعها ل األخهروت تألهون الغابهها  . والمهمانا  +REDD)) +د  الدر  

الن ههام البهالهه  واملنههاظر الطبهاههه  وانألعههار الغطهها  النبههات  والت ههوة والتنمههه  الامرانههه  و التاههد  عنهه  أرا ههت  الغابهها  واملراعههي وتألو ههل 

وال زاعههها  وغههههات سههه طا  الغابههها  عهههو امل ههههد املراعهههي دملههه  اسهههت داما  أخهههرو لألرا هههت  والاوامهههل االجتماعهههه  واالقت هههادي  /الغابههها  

ودرا هههف األرا ههههت  البريههه  والقطههههل اع ههها ر ل غابهههها  وتهههدهور مههههوارد املراعهههي أعههههداد املاشهههه  والرعههههي اع ههها ر والتههههدهور والتههه ثير عنهههه  الت ديههههد 

 .وفقدا  املوارد اع ه ه 

فاههان يتط هه   نألههو  فههي العههودا  عنهه   +REDD)) +د  الددر  برنددامج )   عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههحدههد االنبااثهها  الناعبرنههامج وجههود 

 +د  برنددددددامج الدددددددر  )   عهههههههو دخالهههههه  وتههههههدهور الغابهههههها ت ههههههخدههههههد االنبااثهههههها  النابرنههههههامج دجههههههرا  تقههههههههم الدتهاجهههههها  بنهههههها  القههههههدرا  مهههههههو أجههههههل 

((REDD+ وأخيهراض عنهه  أسهاا ت ههمهم وتندهها خطهه  عمهل لبنهها  القهدرا  ا البرنههامجوو هل دإلهار كدهها ل لهها (Capacity Building 

Action Plan ,CBAP)  دمل  جان  ددارل املا وما. 

فهي العهودا  بتقهديم  +REDD)) +د  برندامج الدر  )   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت خدد االنبااثا  النالبرنامج بدأ  األ  ط  املتا ق  

والها  تهم دعهداد   +REDD)) +د  برندامج الدر  ) الغابها   عو دخاله  وتهدهور ت خدد االنبااثا  النالبرنامج مقترح االستاداد والت ه  

مبههههادرل األمهههههم املتألهههههدل خدهههههد /وفقههههاض ل  عهههههف الهههههوارد فههههي أدهههههدة د هههههدارل مهههههو نمههههاذا مرفهههههف ال هههههراك  ل  هههههد مههههو انباهههههاة كربهههههو  الغابههههها 

  .(ف ون )  عو دخال  وتدهور الغابا  مل ست  مكونا  مميزل ت االنبااثا  النا

ى ههمل هههاا املكههو  الترت بهها  الوإلنههه  إلدارل االسههتاداد والت ههه  وتبههادن املا ومهها  واع ههوار املب ههر مههل : والن ههاور التن هههم  :1 المكووون 

  .م موعا  أ  ات امل     الر  عه 

يننهاون ههاا : +REDD)) +د  برندامج الدر  )   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت هخدهد االنبااثها  النالبرنهامج دعداد اسهتراته ه   :2 المكون

أسهبات تغهيههر اسهت دام األرا ههت  وقههانو  الغابها  والعهاسهها  واع وكمه  وخهههارا  اسههتراته ه  /املكهو  تقههههم اسهت دام األرا ههت  ودوافههل

خدههههد االنبااثهههها  برنههههامج ومإلههههار تندههههها  +REDD)) +د  برنددددامج الددددر  )   عههههو دخالهههه  وتههههدهور الغابهههها ت ههههخدههههد االنبااثهههها  النابرنههههامج 
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الت هههه  /واآلثههار االجتماعههه  والبهئههه  املترتبهه  أثنهها  مرد  هه  االسههتاداد +REDD)) +د  برنددامج الددر  ) الغابهها   عههو دخالهه  وتههدهور ت ههالنا

 .(  (+REDD+ )د  الر  ا البرنامج )والتندها لها

 

  .ل غابا  املرجإي املعتوو  أو / و ل غابا  املرجإي االنبااثا  معتوو  و ل :3  المكون

 ن هام وت همهم الهوإلر  الر هد ون هام بالمهمانا  املتا قه  واملا ومها  ل غابها  الهوإلر  ل ر هد ن هم ت همهم  :4  لمكوونا

 .والممانا  واع وكم  األخرو  والت ثيرا  الدوا د ملتادد ما وما 
 

 . واملواخن  ال مر  اع دون  :5  مكونال

 البرنامج وتقههم ر د دإلار ت مهم :6 المكون

 +د  برنووامج الوور  ) عوون إزالووة وتوودهور الغابوواتة تجووخفووض االنبعاثووات النابرنووامج  أنشووطة. 12
((REDD+ السودان في    

د  املاههههدن الاههههاملي اع ههههاملي إلخالهههه  الغابهههها  وتههههدهورها مههههو أجههههل الطاقهههه  وخراعهههه  ا  ا هههههل ومههههواد القمههههم والرعههههي وغيرههههها مههههو االدتهاجهههها  

تغيههر  العههودا  الرامههه  ل معههاهم  فههي الت دهههغ مههو آثههاراملا  ههه  املهمهه  ي اههل قطههاو الغابهها  مههو أهههم ا  ههاال  ذا  األولو هه  فههي جهههود 

هناك تع هم كا   بالدور اع هو  أل  ط  است دام األرا هت  بمها فهي ذلها قطاعها  الغابها  واملراعهي فهي التنمهه  املعهتدام    .املناخ الاامل 

موا ههل ل  ههال البريهه  وأعههال  القمههم مهو العههكا  وتههوفر  %22 فهي العههودا ت دههه  تهدعم ههها  القطاعهها  سههبل كعه  الاهه   ألكثههر مههو 

 ههدر تقر ههر مهعخراض بههدعم مههو البنهها األفر قهه  ل تنمههه  ىعهه ر المهو  عنهه  أ  ههط  اسههت دام األرا ههت  بمهها فههي . لقطههل القههوم  مههو املاشههه 

التنمهههههه   ذلههههها مهههههوارد الغابههههها  واملراعهههههي بو هههههدها جههههه  اض مهههههو القطاعههههها  ذا  األولو ههههه  الا هههههها الداعمههههه  أل  هههههط  الت دههههههغ واسهههههتراته ه 

  عهههو دخالههه  وتهههدهور ت هههخدهههد االنبااثههها  النابرنهههامج  "أ  ههه   الههئههه  القومهههه  ل غابههها  ودهههدل قومهههه   .من دمههه  ال ربهههو  فهههي العهههودا 

  عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابهههها  ت هههلو هههل دإلهههار عمهههل عحطههه  اسهههتراته ه  عحدهههد ااالنبااثههها  النا" +REDD)) +د  برندددامج الدددر  ) الغابههها 

خدههد برنههامج انطههالق الامههل /تههم عقههد ورشهه  بههد  .األمههم املتألههدل اإلنمههاي  وا   هه  األعنهه  ل ب ئهه  واملههوارد الطبهاههه بالتاههاو  مههل برنههامج 

واسه يدفن تهدر   املهدربي   مهو م ت هغ  0222فهي أغعهط  +REDD)) +د  برندامج الدر  )   عو دخاله  وتهدهور الغابها ت االنبااثا  النا

خدهد لبرنهامج أعقه  ورشه  بهد  الامهل األومله  لبنها  القهدرا  التاتاه   .واملعسعها  ذا  ال ه  الواليا  لتطهو ر قهدرا  العهكا  ا   ههي  

التقهههم العهريل ملهوارد الغابها  وت ه هغ : ت األ  هط  التالهه +REDD)) +د  برندامج الدر  )   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت هاالنبااثها  النا

 +REDD)) +د  برندددامج الددددر  )   عههههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها ت هههاالنبااثههها  الناخدهههد لبرنهههامج الغابههها  وفقهههاض ل دوا هههد واملنهههافل امل ههههترك  

مذكا  وعي املوظدي  والعكا  األ  هي  وتقههم تاهد امله ارو واأل  هط  املتا قه  بالغابها  ال هابه  ودور وأهمهه  و  (تألديد فئا  الغابا )
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فهمههها يتا هههف بالام هههها  التنمو ههه   +REDD)) +د  برندددامج الدددر  )   عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها ت هههخدهههد االنبااثههها  النابرنهههامج أ  هههط  

لتقههههم ماههدن التههدهور ومخالهه  الغابهها  والبهانهها  املتا قهه  بالعههكا  ا   هههي  وغيههرهم ممههو ىاتمههدو   0222الوإلنههه  والن ههاور فههي مههارا 

برنهههامج تهههم اسهههت دام م موعههها  البهانههها  هههها  ك سهههاا ل مبهههادئ التوجييهههه  عحطههه  ومإلهههار عمهههل اسهههتراته ه  . عنههه  الغابههها  فهههي العهههودا 

فههي العههودا  ملههدل خمهه  سههنوا  وسهاسهه  الغابهها   +REDD)) +د  برنددامج الددر  )   عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههخدههد االنبااثهها  النا

خدهد االنبااثهها  برنههامج ا  تماها  املدنهه  فههي ت طههر وتندهها ومدارل فهمها يتا هف بم ههارك  أ ه ات امل ه    واع  ههم ا  نهي الههوإلر  و 

 .+REDD)) +د  برنامج الر  )   عو دخال  وتدهور الغابا ت النا

م ألمر دد ها دمل  واع اج  الغابا  ت ابه الا  الدور    ب هندوق  ل مهوارد ال هدا  الت  هد ن ام مو العودا  استداد  .تماماض  به مع  

 تهوفير ومكونها  الغابها   ومدارل النشه ير دعهادل / النشه ير يتمهمو والها  بالغابها  اعحها  الت دههغ م هروو لتمو هل الااملهه  الب ئه 

   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت هخدد االنبااثها  النا برنامج دول را داض  ت ر  هاض  برنام اض  أيماض  امل روو هاا يتممو .اع هو   ال ت   إلاق 

 البنها مو بدعم معخراض  تقر ر  در.عم ه  أمث   خالن مو اعحبرل واكنعات الوإلنه  القدرا  بنا  لغرت +REDD)) +د  برنامج الر  )

 ذا  القطاعها  مهو جه  اض  بو هدها واملراعهي الغابها  مهوارد ذلها فهي بمها األرا هت  اسهت دام أ  هط  عنه  المهو  ىعه ر ل تنمهه  األفر قه 

 املهانألي  مهو تاهدد العهودا  ات هل .العهودا  فهي ال ربهو   من دمه  التنمهه  واسهتراته ه  الت دههغ أل  هط  الداعمه  الا هها األولو ه 

 اتداقهها  فهي املط هوت النألهو عنه  املهن دد ال ربهو   لتطهو ر خط يها إلعهداد الهدعم د هد تألهاون  ال ه  املتألهدل األمهم ووكهاال  ا  تم هي 

 دمله   الغابها  كربهو   انباهاة مهو ل  هد ال هراك  مرفهف مهو املقدمه  املنأله  تطبههف سه تم .ع هر العادس  دورته في األإلرا  ملعتمر كانكو  

 +د  برندامج الدر  )   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت هخدهد االنبااثها  النالبرنهامج  الهوإلر  ل برنهامج الايهاي  الهد  لتألقهف العودا  جمهور  

((REDD+. 

 آلية تقاسم المنافع . 13

 خلفية 1.13 

مالمها آلههه  تقاسهم املنههافل فهي قطههاو  +REDD)) +د  برندامج الددر  )   عهو دخالهه  وتهدهور الغابهها ت ههاالنبااثها  الناخدههد برنهامج  قهد أثههارل

تو هها املدههوم ودراسهه   عنه وقهد ركه  الامهل العهابف ت هه   تقاسهم املنهافل .ومهل ذلهات فهن  تقاسهم الدوا هد لهه   مدهومهاض جديهداض  .الغابها 

 .بألهههههههههههههههههههههههر وآخهههههههههههههههههههههههرو )  اض ل فهههههههههههههههههههههههي م رجههههههههههههههههههههههها  التنمهههههههههههههههههههههههه  األوسهههههههههههههههههههههههل نطاقهههههههههههههههههههههههال هدهههههههههههههههههههههههه  ال ههههههههههههههههههههههه  يم هههههههههههههههههههههههو ليههههههههههههههههههههههها دمهههههههههههههههههههههههج تقاسهههههههههههههههههههههههم املنهههههههههههههههههههههههاف

هههي انتقههان  (ال هه  تقههل فههي املنههاإلف املدار هه )لقههد كانههن االسههت اب  مل ههاكل دخالهه  الغابهها  وتههدهورها فههي الاديههد مههو الب ههدا  النامههه   .(2012

ُين ههههر دملهههه  تدههههو د ددارل مههههوارد الغابههها  وم ههههدا  الالمرك  هههه  ع ييهههها عنهههه  أنيهههها وسههههه   أقههههل تك دهههه  . ا  تماهههها  ا   ههههه منهههاإلف الغابهههها  دملهههه  
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مهو املعهه م بهه عنه  نطهاق واسهل أنههه بهدو  وجهود د ه  كبيهرل مههو العهكا  ا   ههي  فهي ددارل مهوارد الغابهها  .وفاالهه  ل  دها  عنه  الغابها 

 (.FAO 1992من مه  األغايه  وال راعه  لألمهم املتألهدل )في دماي  الغابها  غالبهاض مها تكهو  غيهر فااله   ا   ه ت فن  جهود ددارا  الغابا 

يتط ههههه   هههههندوق االسهههههتاداد والت هههههه  بمرفهههههف ال هههههراك  ل  هههههد مهههههو انباهههههاة كربهههههو  الغابههههها  تقهههههههم ترت بههههها  تقاسهههههم املنهههههافل ك ههههه   مهههههو 

مرفههههف )يكههههو  لههههدبيا خطههه  لتقاسههههم املنههههافل فههههي دإلهههار  ههههندوق ال ربههههو  و طالههه  الههههدون أ  "لالسههههتاداد والت ههههه "االسهههتادادا  الوإلنههههه  

   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت هخدهد االنبااثها  النالبرنهامج لهم ت خها ب هدا   .(FCPF 2013  ال راك  ل  د مو انبااة كربو  الغابها

د ض اآل  في اع عبا  ب دي  كهده  تقاسم املنافل بهي  ُمهالك الغابها  واع هها  الداع ه  األخهرو فهي س عه    +REDD)) +د  برنامج الر  )

 (. Davis et al, 2009) القهم  اال تمانه  ل  ربو ت مما أدو دمل  عدم كداي  ترت با  تقاسم املنافل

فههههي ههههها  الترت بهههها ت تههههرد .ترت بهههها  ددارل الغابهههها  ال ههههابه يألههههدة تقاسههههم املنههههافل فههههي قطههههاو الغابهههها  بطههههرق عههههدل وياتبههههر ز ههههر ال او هههه  فههههي 

بالتد هههههل خطههههر اإلدارل االسههههت داما  املعههههموح ليهههها وتوخيههههل أ  ديههههرادا  نات هههه  عههههو بهههههل منت هههها  الغابهههها  غيههههر اعح هههه ه  ال هههه  تههههديرها 

تبهي  أ  اإلدارل الالمرك  ه  ل غابهها  واإلدارل الن هاركه  ون هام الههدفل مقابهل اعحهدما  البهئهه  وشههراكا  الغابها  األخهرو تدهههد .ا  تماها 

 +د  برندامج الددر  )   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت هخدهد االنبااثها  النالبرنههامج ا  تماها  ا   هه  فهي الوقهن الها  تعههم فهي تألقههف ههد  

((REDD+  .ما ههم األعمههان األخيههرل ت هه   تقاسههم املنههافل نه ههاض ينعههم بقههدر أكبههرمو العههما  الدنههه  يركهه  بدرجهه  أقههل لقههد اعتمههد  

لقهد و هل مدههوم تقاسهم املنهافل فههي .  (Peskett 2011)عنه  كهل مها مهو شه نه أ  ينطهو  عنه  فا هدل والن ههديد عنه  كهدهه  تقاسهم املنهافل 

مهو خهالن اتداقههه  التنهوو اع ههو  وهههي خطهول كها  مهو املتوقههل فهي ذلها الوقههن 2220املهوارد الطبهاهه  ألون مهرل فههي القهانو  الهدوملي فههي عهام 

ارا  ا حت ده  آللهها  تمههل الهُنهج واعحهه .(Nkhata et al.2012a)مااع ه  م هاكل ددارل الهن م االجتماعهه  والبهئهه  فهي الب هدا  النامهه  

ا في كل سهاق   .(Thuy et al 2013)تقاسم املنافل في كل ب د دمل  البنا  عن  نماذا تقاسم املنافل اع اله  األكثر شهوعض

تنطهههو  آلهههها  تقاسهههم املنهههافل عنههه  م موعههه  متنوعههه  مهههو الوسههها ل املعسعهههه  وههاكهههل اع وكمههه  وأدوا  لتوخيهههل التمو هههل وامل ايههها األخهههرو 

(Luttrell et al. 2012) .  التداقهه  األمههم املتألههدل اإلإلار ه  ت هه   تغيهر املنههاخ لعههن 
ت يهتم د  هها  آلههها  تقاسهم املنههافل مههو 2007وفقههاض

هنهههاك . +REDD)) +د  برنددامج الددر  )   عهههو دخالهه  وتههدهور الغابههها ت ههخدهههد االنبااثهها  النابرنههامج خههالن مهها ىاههر  تعهاسههها  وتههدابير 

نوعا  مو تدابير العهاس  الاام  املتا ق  ب لهها  تقاسهم املنهافل همها التاهو د عهو تكهالهغ الدر ه  المهايا  إلخاله  الغابها  واع هواف  

ا ل تم هي  مهو بهد  . (Peskett et al.2008)ل  ه  عنه  خههارا  دي ابهه  ل عه وك  يم هو تقهديم دهها  التهدابير املتا قه  بالعهاسها  مقهدمض

أو االسهههتغنا  عايههها بمهههرور الوقهههن  +REDD)) +د  برندددامج الدددر  )   عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها ت هههخدهههد االنبااثههها  الناامج لبرنهههأ  هههط  

ى ههير مرفههف ال ههراك  ل  ههد مههو انباههاة كربههو  الغابهها  دملهه  أر اهه  نمههاذا ر  عههه  لتقاسههم املنههافل  (.Gebara 2010)لمههما  اسههتمرارها 
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ىاتمهد  .القوم  وتقاسم املنافل عن  املعتوو دو  القوم  واألدا  القهوم  وآلهها  املهدخال  دو  القومهه وهي تقاسم املنافل عن  املعتوو 

 +د  برندددددامج الدددددر  )   عهههههو دخالههههه  وتهههههدهور الغابههههها ت هههههخدهههههد االنبااثههههها  النابرنهههههامج مهههههدو مال مههههه  أ  نمهههههوذا عنههههه  متغيهههههريو ر  عههههههي  مهههههو 

((REDD+ : القههههاا واإلبههههالط والتألقههههف/جانهههه  ون ههههام الر ههههداع وكمههه  ودقههههوق األرت ودهههههاخل األرا ههههت  مهههو (MRV)   عنهههه  اع انهههه

 .(TFD.2014)اآلخر 

 

خدههد االنبااثههها  برنههامج آلههها  مناسههب  لتقاسههم املنهههافل ال هه  مههو شهه نيا أ  ت دهههل التوخيههل الاههادن ل منهههافل تاتبههر  ههرور   لن ههاح تندهههها 

سههههعد  . تقاسهههم املنهههافل ههههو آلهههه  لتألديهههد نتههها ج أ    ههها  وتوخياهههها .+REDD)) +د  برندددامج الدددر  )   عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها ت هههالنا

الت ههههمهم الداههههان لتقاسههههم املنههههافل دملهههه  دي ههههاد دههههواف   حت ههههغ أ هههه ات امل هههه    ل  ههههروو فههههي اإلجههههرا ا  الرامههههه  دملهههه  خدههههد االنبااثهههها  

النادههههه  القههههانو ت ى ههههير الههههنهج املتبههههل فههههي مههههو .يم ههههو التمهيههههز بههههي  ت  هههههد املنههههافل وتوخيههههل املنههههافل .  عههههو دخالهههه  وتههههدهور الغابهههها ت ههههالنا

دقههوق "يبهدأ األسهاا القههانو   لتألديهد مطالبها  االسههتألقاقا  بتألديهد .ت  ههد املنهافل دملهه  كهدهه  تألديهد أسههاا املطالبه  بههالتاو د

  ت ههثهها  الناخدههد االنباالبرنههامج بو ههوحت سههوا  كانههن مطالبهه  االسههتألقاقا  مرتبطهه  بألقههوق األرت أو امل ههارك  فههي تندههها  "ال ربههو  

ت "اعحههدما "عنههد اختهههار سهاسهه  لت  هههد املنههافل عنهه  أسههاا امل ههارك  أو . +REDD)) +د  برنددامج الددر  ) عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها 

هنهاك سه با   .ل ماهايير واألولو ها  ا  هددل اض وفقه (النقديه  أو غيهر النقديه )يكو  ل اد  دقوق ال ربو  التزام أو اختهار لتوخيل املنافل 

األون هههو دي ههاد دهواف  فاالهه  عههو إلر ههف مكافهه ل األفههراد وا  تماها  واملعسعهها  وال ههركا  عنهه  األعمههان ال هه  . ر  عهها  لتقاسههم املنههافل

العهه   الثهها    .وهههاا ىاره  تههوفير فوا ههد أعنهه  دملهه  دههد مها مههو تكههالهغ تضهه هاتيم ل تغهيههر.  تغيهر اسههت داما  األرا ههت  وت دههد االنبااثهها 

ال يم هههو تألقههههف ذلههها دال دذا تهههم التاامهههل مهههل األوهههحا  املتههه ثر و  .  (+REDD+ )د  برندددامج الدددر  ههههو بنههها  شهههرعه  وإلنهههه  أوسهههل ودعهههم 

وعامههه  اع مههههور  +REDD)) +د  برندددامج الدددر  )   عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها ت هههخدهههد االنبااثههها  النابرنهههامج ت هههكل مباشهههر بهههنجرا ا  

   .نموذا تقاسم املنافل الوإلنه  الرأسه  واألفقه   (8)و بي  ال كل   .ت كل عادن ومن غ
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 التقاسم العمودي واألفقم للمنافط الوطنية (:5)الشكا 

 

 تعريف تقاسم المنافع   2.13 

يم هو أ  تكهو  ال ربههو   +REDD)) +د  برندامج الدر  )   عههو دخاله  وتهدهور الغابها ت هخدهد االنبااثها  النابرنهامج  ال ه  يألققههااملنهافل 

قههد وفههر  آلههه  التنمههه  الن هدهه  عم ههه  إل  هها  ت دهمهها  ماتمههدل لالنبااثهها  فههي العههوق التطوعههه  و م ههو اسههت دام  .أو غيههر ال ربههو  

 .التنهوو اع ههو  كما تم تار غ فوا د التنوو اع ههو  فهي م ت هغ بهرامج تاهو د  .منه ها  م ت د  إل  ا  وددا  ال ربو  املتألقف مايا

 +د  برندددددامج الدددددر  )   عهههههو دخالههههه  وتهههههدهور الغابههههها ت هههههخدهههههد االنبااثههههها  النالبرنهههههامج د  التألديهههههد الواضههههها ل   هههههادل فهههههي املنهههههافل املت تهههههه  مهههههو 

((REDD+   د  برنددامج الددر  )   عههو دخاله  وتههدهور الغابها ت ههخدههد االنبااثها  النابرنهامج عههدر عايهها ىمهو شهه نه أ  ىا ه  النتهها ج ال ه+ 

((REDD+ عهههو دخالههه  ت هههخدهههد االنبااثههها  النابرنهههامج فهههي سههههاق  .ممههها ىعهههما ل معهههنثمر و بات هههاذ قهههرارا  ت ههه   ت  ههههد املهههوارد  

 قائم على المشاريع

 قائم على التمويل

 التقاسم العمودي للمنافط

ة عن إزالة وتدهور تجخفض االنبعاثات الناالصندوق القومي لبرنامج 
 +REDD)) +د  برنامج الر  ) الغابات

 +REDD)) +د  برنامج الر  ) ة عن إزالة وتدهور الغاباتتجخفض االنبعاثات النالبرنامج التمويل الدولي 

  

 الحكومة المركزية

 )اعةليمية( الحكومة الوالئية

 الحكم المحلم )المحليات(

 األسر المعيشية بين المجتمعات داخا المجتمعات بين

 الوسطاء والميسرون

 غير الحكومية المنظمات

 شركات المطورين الخالة
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  ت هخدهد االنبااثها  النابرنهامج فن  تقاسم املنافل ههو آلهه  لتألديهد النتها ج مهو   ها   +REDD)) +د  برنامج الر  ) وتدهور الغابا 

 . (Chapman and Martijn 2014)ومو ثم توخياها بي  أ  ات امل      +REDD)) +د  الر   برنامج) عو دخال  وتدهور الغابا 

خدههد االنبااثهها  غ تقاسههم املنههافل ب نههه توخيههل  كههل مههو الدوا ههد النقديهه  وغيههر النقديهه  النات هه  عههو تندههها م ههاريل وبههرامج  ههار تههم توقههد 

عنه  معهتوو .يم و فهمه عن  أنهه م مهوو الاديهد مهو اآللهها  ا حت ده  .+REDD)) +د  برنامج الر  )   عو دخال  وتدهور الغابا ت النا

ا بهي  امل   هد واسل تنها املناق ا  دون تار دا  تقاسم املنافل ل موارد الوراثه  غير ال  ر   بموج  اتداقه  التنهوو اع ههو  تمهيهزاض مدههدض

ا  املهههوارد واسهههت دامها والتاهههار غ ال ههه  ههههي أكثهههر ت هههاراض فهههي مهههو التاهههار غ القانونهههه  الدنهههه  ال ههه  تركههه  عنههه  مهههو لهههه دقهههوق الو هههون دملههه  هههه

دد  دكومهههه  دثهوبههههها تقاسههههم املنههههافل عنهههه  أنههههه توخيههههل . دههههاألخههههالق ومدخههههان معهههها ل الادالهههه  فههههي القههههرارا  املتا قهههه  بمههههو ي هههه  أ  تعههههتدهد

  لهههههددارل املعهههههتدام  ملهههههوارد الغابهههههها  اإليهههههرادا  املتولهههههدل مهههههو الغابههههها  بهههههي  أ ههههه ات امل ههههه    املانههههههي  وفقهههههاض ملهههههدخال  التك دههههه  بال عهههههب

(Schroeder, 2007) . 

   المبادئ العامة لتقاسم المنافع    3.13

   عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههخدههد االنبااثهها  النابرنههامج مهمههاض مههو م ههارك  أ هه ات امل هه    فههي  اض ُتاههد ترت بهها  تقاسههم املنههافل جهه  

ألنيهها تعههاعد عنهه  د  هها  اع ههواف  وههاكههل الههدعم لدجههرا ا  ال هه  مههو شهه نيا تق هههل االنبااثهها  النات هه  عههو  +REDD)) +د  برنددامج الددر  )

خدهد االنبااثها  برنهامج ىعت دم مرك  البألوة الغابه  الدوله  الدااله  وال دا ل واإلن ا  كماايير لتقههم . دخال  الغابا  وتدهورها

ههها   الدتهاجههههها  . +REDD)) +د  مج الددددر  برنددددا)   عههههو دخالهههه  وتهههههدهور الغابهههها ت ههههالنا هههل تقاسههههم املنهههههافل ت ههههكل كه ي ههههه  أ  تت ههههدو ههاكه

كمههههها توافهههههف كهههههل مهههههو مبهههههادرل األمهههههم املتألهههههدل عحدهههههد . وم هههههاعا أ ههههه ات امل ههههه    املعتمهههههادي  وتمهههههمو توخيهههههل املنهههههافل ب هههههورل عادلههههه 

عنههه  تألديهههد مبهههدأ اإلن ههها  كمكهههو  ر  اههههت  ( IUCN) د الههههدوملي ع دهههة الطبهاههه ا  عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها  واالتألهههت هههاالنبااثههها  النا

  هها  للت  ههد املنهافل بمها فهي ذلها ت  ههد املنهافل " املبهررا " (CIFOR) كما ناق  مرك  البألهوة الغابهه  الهدوملي .لتقاسم املنافل

الداع هههه  ال هههه  لههههها دقههههوق قانونههههه  واألإلههههرا  الداع هههه  فههههي تألقهههههف ت دهمهههها  فههههي االنبااثهههها  واع ههههها  امل ههههرف  عنهههه  الغابهههها  املن دمهههه  

خدهد االنبااثهها  برنههامج االنبااثها  واع هها  الداع هه  ال ه  تطالهه  بهالتاو د عههو تكهالهغ الدر ه  البدي هه  وامل عهر و الداههالي  لتندهها 

لقهد دههدد برنههامج األمههم املتألههدل ملبههادرل .والنههاا األكثههر فقههراض فههي ا  تمههل +REDD)) +د  برنددامج الدر  )   وتههدهور الغابهها   عههو دخالههت هالنا

هها  هههيت األإلههر ال منههه  .خدهد االنبااثهها  النات هه  عههو دخاله  الغابهها  وتههدهورها عههدل عنا هر ي بغههي دم ههها فههي ن هام فاههان لتوخيههل املنههافل

عنهه  الت ههمهم املعساههت  آللههها  تقاسههم املنهههافل  (IUCN) ركهه  االتألههداد الههدوملي ع دههة الطبهاهه  .وال دهها لت والد ههلوال دايهه  واملرونهه  

يم هو قههاا .  (UN REDD.2016)وت ثيرها عن  تكهالهغ املاهامال  وال ه  يم هو أ  تق هل مهو األمهوان املتاده  لتوخياهها عنه  املعهتدهديو 
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عنهه  دجههرا  التههدخال ت لههالا يألتههاا ن ههام توخيههل املنههافل دملهه  تقههديم دههواف  بانت ههام أكثههر مههو  األدا  واإلبههالط عنههه تاههد مههرور تاههد الوقههن

مههو شهه   ال ههدافه  وامل هههارك  .يألتههاا أ هه ات امل هه    دملهه   ههما  عههدم ت قهه  ا  موعهها  األخههرو منههافل غيههر متناسههب   .فتههرل القهههاا

خدهد االنبااثها  دذا كانن التكالهغ املترتب  عنه  ددارل برنهامج  .دد كبيرالواسا  النطاق تعههل التدابير الرامه  دمل  تا    اإلن ا  دمل  

مرتدا  ل غايه ت فعه تم ت دههد دجمهاملي الدوا هد املتاده  لتهوفير دهواف   +REDD)) +د  برنامج الر  )   عو دخال  وتدهور الغابا ت النا

ي   أ  تكو  الام ه  ال   يتم بموجبيا ت  هد املنهافل أل ه ات امل ه    معهتق   عهو  .دي ابه  وشرو  ال داي  سنتم التض ه  ليا

دهدد االتألهاد الهدوملي ع دههة .واملاهامال  املالههه  ومهو  هما  اع هودل الدنهه  واملالههه  واإلدار ه   (+REDD+ )د  برندامج الدر  ددارل  هناديف 

 +د  برنددددددامج الدددددددر  )   عهههههههو دخالهههههه  وتههههههدهور الغابههههههها ت ههههههاالنبااثهههههها  الناخدهههههههد  الطبهاهههههه  الاديههههههد مهههههههو الههههههدروا لتقاسههههههم املنهههههههافل فههههههي بههههههرامج

((REDD+  مهههو خطهههر أخههههرو إلدارل الغابههها  وم ههههاريل اع دهههة والتنمهههه  املتكام هههه  والهههدفل مقابههههل خدمههه  الن هههام البهالهههه  آلهههه  التنمههههه

تقاسههههههم املنههههههافل املناسهههههه  يم ههههههو أ  يألدهههههه   .الن هدهههههه  وأسههههههواق ال ربههههههو  الطوعههههههه  وآلههههههه  التنمههههههه  الن هدهههههه  وال ههههههناعا  االسههههههت راجه 

دذا كانن أن م  تقاسم املنافل اع الهه  ماط ه ت فهن  هنهاك داجه  ألن مه  م   ه  لتقاسهم املنهافل و م هو ل مبهادئ التوجييهه  .التااو  

 +د  نددددددامج الددددددر  بر )   عههههههو دخالهههههه  وتههههههدهور الغابهههههها ت ههههههخدههههههد االنبااثهههههها  النابرنههههههامج  عترشههههههد ليههههههاىاملتادهههههه  لمههههههمانا  الب ههههههه  التألتههههههه  أ  

((REDD+.  يتط ههه   ههندوق االسهههتاداد والت ههه  بمرفهههف ال ههراك  ل  هههد مههو انباهههاة كربههو  الغابههها  تقههههم ترت بههها  تقاسههم املنهههافل

ك ههه   مههههو مرد هههه  االسهههتاداد والت ههههه  الوإلنههههه ت و طالهههه  الهههدون بنعههههداد خطهههه  لتقاسهههم املنههههافل خا هههه  ليهههها فهههي دإلههههار  ههههندوق ال ربههههو  

ا أ  النهج اإلرشاد  لاعحا  ليات ل نه ع ف   .عن  األرجا  االض تقاسم املنافل لو يكو  فاأيمض

 

 ة عون إزالوة وتودهور الغابواتتجوخفوض االنبعاثوات النابرنامج تجارب الدول األخرى في مجال  4.13
 +REDD)) +د  برنامج الر  )
  

 +REDD)) +د  برنددامج الددر  ) دخالهه  وتههدهور الغابهها   عههو ت ههخدههد االنبااثهها  الناببرنههامج ت ت ههغ اسههتراته ها  توخيههل تقاسههم املنههافل 

أسههتداد  أمر كهها الالته ههه  ت ههكل كبيههر مههو دلغهها  اع ههواف  المههارل  .بههي  املنههاإلف اع غرافههه  بنهها ض عنهه  الههدوافل ذا  ال هه   بنخالهه  الغابهها 

خدههد لبرنههامج ف مههو نتهها ج منههافل م ههروو الر  عههه  واالستاا هه  عايهها بههاع واف  املمههادل إلخالهه  الغابهها ت ب نمهها يبههدو أ  أفر قههها لههم تألقهه

اع هههواف  ال ههه  مههههو شههه نيا أ  تكههههو   .دال ال هههزر الق ههههل جههههداض  +REDD)) +د  برندددامج الددددر  )   عههههو دخالههه  وتهههدهور الغابهههها ت هههاالنبااثههها  النا

ُىاههد ُنهههج اإلدارل  .ل غابهها مدهههدل فههي التركيههز عنهه  د ههالح دهههاخل األرا ههت  مههو خههالن الههدفل مقابههل خدمهه  الن ههام البهالهه  واإلدارل الن ههاركه  

الن هاركه  ل غابها  واعههدل فهي آسهها ومذا مهها اقترنهن بتمو هل ال ربههو ت فننيها يم هو أ  تههوفر منهافل لكهل مههو ا  تماها  ا   هه  واملعسعهها  

 (.Costenbader 2011)الت ار   عن  العوا  
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 أمريكا الالتينية   1.4.13

سههتألتاا  .املعهه   الر  اههت  إلخالهه  الغابهها  فههي أمر كهها الالته ههه /الههدافل ا  ههه  راعهه  املالاألعههال  و تمثههل تربههه  املاشههه  فههي املهه ارو وتألو ههل 

خدههههد لبرنههههامج خطهههر العهاسهههها  القا مهههه  عنهههه  ن ههههام الههههدفل مقابههههل خدمهههه  الن ههههام البهالهههه  دملهههه  دههههد كبيههههر دملهههه  اسهههه يدا  املنههههافل الكافههههه  

عههالول عنهه   .ملنههل مر هه  املاشههه  م اولهه  الرعههي داخههل الغابهها  +REDD)) +د  لددر  برنددامج ا)   عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههاالنبااثهها  النا

مراعههه  مل ههاعا  +REDD)) +د  برنددامج الددر  )   عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههخدههد االنبااثهها  النابرنههامج ذلههات ي هه  أ  ت ههل منههافل 

وفقهاض لهالات ومهو أجهل الت هد   .املاتمهدل عنه  الغابها وتاو د تكالهغ الدر   البدي ه  ل م تماها  ا   هه  " مواته  ل دقرا "الدقرا  

عنه   +REDD)) +د  برندامج الدر  )   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت هخدد االنبااثا  النالبرنامج اتمد هملر   املاشه  وسكا  الغابا ت س

با  مو األهمه  بمكا  دلغها  اإلعانها  ال ه  تشه ل تألو هل الغابها  دمله  أرا هت  رعو ه  .التغهيرا  األساسه  في األإلر العهاساته  والقانونه 

وكهههههههههههههالا ى هههههههههههههمل اإللغههههههههههههها  قهههههههههههههواني  المهههههههههههههرا   وتم ههههههههههههها الاقهههههههههههههارا  ال ههههههههههههه  مهههههههههههههو شههههههههههههه نيا وأ  تغهههههههههههههر  عنههههههههههههه  اسهههههههههههههنهطا  ت هههههههههههههوم الغابههههههههههههها  

(Costenbader,2011). ل هدههههه  قهههههام ب ههههدا  " ر الن ههههاحالتب يههههر سهههه "أ ههههبألن البراخ ههههل ممههههرت املثههههل فههههي تطبهههههف التابيههههر اال ههههطال ي 

 Börner)بالتألون ا  تمل لع نار وها  دخال  الغابا  الااله  ل ت دهغ مو انبااثا  ال ربو  اع رجهه    (+REDD+ )د  برنامج الر  

et al.2013)   . مههو خهههالن تههوفير مكافهه ل اقت هههادي   ههئه   جا ههن مهههو ههها  املبههادرل فهههي البراخ ههل را ههدل فهههي التألههو ال  النقديهه  املباشهههرل

سهر املا  ههه   (Das et al.2005)لت نه  دخالهه  الغابهها  
ُ
 ;Hanlon et al.2010; Arnold et al. 2011)ت وتألعههي  رفهها  األ

Barrientos 2012)  .  د  برندددامج الدددر  )   عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها ت هههخدهههد االنبااثههها  النابرنهههامج هنهههاك أمث ههه  م ت دههه  ملبهههادرا+ 

((REDD+ خدهههد االنبااثهههها  ُىاهههر  ن هههام دههههواف  اعحهههدما  البهئههههه  فهههي واليههه  أكههههر  بالبراخ هههل ب نهههه أون برنههههامج .الناج ههه  فهههي البراخ ههههل

 (Duchelle et. al. 2014)فهي الاهالم الها  يتمتهل بالواليه  القمها ه   +REDD)) +د  برندامج الدر  )   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت هالنا

م موعهه  مههو التههدخال  املتكام هه  ال هه  تيههد  دملهه  اع دهها  عنهه    (Bolsa Floresta program)ب نمهها ى ههمل برنههامج بولعهها ف وريعههتا 

مثهان آخهر ههو م هروو  (Bakkegaard and Sven 2014)الغابا  وتألعي  رفاههه  العهكا  فهي مألمهها  م تهارل مهو التنمهه  املعهتدام  

Cotriguaçu Semper Verde   ت الههها  يركههه  عنههه  اع دههها  عنههه  املهههوارد الطبهاهههه  ومدارتيههها املعهههتدام  لتا  ههه  التنمهههه  االجتماعهههه

برنهههامج عهههالول عنههه  ذلهههات بيهههد   .(Guerra et.al.2014)واالقت هههادي  مهههو خهههالن اع دههها  عنههه  املهههوارد الطبهاهههه  ومدارتيههها املعهههتدام   

دملهه  دمايهه  منطقهه  مههو  (Jari / Amapá)التههاتل لههه ِ   +REDD)) +د  برنددامج الددر  )   عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههخدههد االنبااثهها  النا

ُىاهههد البرنههههامج الرا ههههد ل منههههاظر .  (Cromberg, 2014)  (Jari)الغابههها  املاتمههههدل مههههو مهههو قبههههل م  هههه  رعايههه  الغابهههها   فههههي واد  جههههار  

ا مهو أكبهر الب هديا  فهي الاهالم وكها  مهو النادهه  التار  هه  معهاهماض  (São Félix) الطبهاه  املعتدام  في ساو فه هه   دو شه نغو  وادهدض



46 

 

 في دخال  الغابا  في منطق  األماخو  البراخ  هه  
وعنه  ذلهات فهن  املعهتوإلنا  املعهتدام  فهي األمهاخو  ههي  .   Garrish et al, 2014)ر  عهاض

مبههادرل يقودههها ماهههد أمههاخو  ل بألههوة البهئهههه  وال هه  تيههد  دملهه  ت ربهه  نمههوذا إلنتهههاا أ هه ات اع هههاخا  ال ههغيرل الههايو لههدبيم انبااثههها  

 +د  برنددددامج الددددر  ) وتههههدهور الغابهههها   عههههو دخالهههه  ت ههههخدههههد االنبااثهههها  النابرنههههامج يألههههاون م ههههروو  . (Gebara,2014)من دمهههه  ال ربههههو  

((REDD+  فهي بيهرو"Nut Concessions"  امتههاخا  أوه ار اع هوخ" in Madre de Dios"      تا  ه  اسهتراته ها  سهبل كعه  الاه

ن ملنت ي اع وخ في البراخ ل وتوفير دواف  ل مألاف   عن  الغابا  ال   ىاتمدو  ع ييا وتقههم اعحدما  البهئه  فهي الغابها  املهدارل مهو خهال

تيههد  املبههادرل دملهه   .فههي بيههرو بقهههادل املن مهه  غيههر الربألههه  (+REDD+ )دْ برنههامج الههرِ ل (+REDD+ )دْ برنههامج الههرِ لاملبههادرل  دو  القومههه  

اع د مو دخال  الغابا  وتهدهورها واع دها  عنه  التنهوو اع ههو  وخ هادل ادتهاإلهها  ال ربهو  فهي الغابها  وتألعهي  سهبل كعه  الاه   مهو 

 +د  برندددامج الدددر  )   عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها ت هههخدهههد االنبااثههها  النابرنهههامج فهههي بيهههرو ت وههه ل  .خهههالن تا  ههه  اإلدارل املعهههتدام  ل غابههها 

((REDD+  تن ههابه الاديههد مههو مكونههها   .اإلدارل املعههتدام  ل غابهها  مههو قبههل أفههراد ا  تمهههل مههو خههالن م موعهه  متنوعهه  مهههو اآللههها

املبادرل مل األ  هط  العهابق  ملقهدم االقتهراح واإل هافا  الر  عهه  ههي الدراسها  األساسهه  لاه ن ال ربهو  ومخاله  الغابها  ال ه  أجر هن فهي 

 .2011عام 

 أفريقيا   2.4.13

القطههههل الت ههههار   .الر  عههههه  إلخالهههه  الغابهههها  فههههي دفر قههههها ت ههههكل أسا ههههت  فههههي ال راعهههه  املا  ههههه  وال راعهههه  امل ثدهههه  ألسههههباتا/تتمثههههل الههههدوافل

قهد يبهدو توخيهل املنهافل  .لألو ار له أكبر األثر كما أ  دقوق امل  ه  غير اآلمن  ت كل عام تماعغ المغو  العهكانه  والتوسهل ال راعهي

أو الههههدفل مقابهههل خدمهههه  الن ههههام البهالهههه  مقترنههههاض بن ههههالح دههههاخل األرا ههههت  هههههو أفمههههل و ههههل ملااع هههه  /وعبهههر نهههههج اإلدارل الن ههههاركه  ل غابهههها  

فههي امتهههاخا  الغابهها  . ا  تماهها  ا   ههه  واأل هه ه  لتطهيههر األرا ههت  ت ههر  أ  تكههو  آلههها  الت  هههد الرأ ههت  واألفقهه  من ههد  وفاالهه 

   دقههوق ا  تماهها  األ هه ه  فههي اع هههاخل ودقههوق اسههت دام الغابهها إلو  هه  األجههلت ي ههر  تألعههي  آلههها  الت  هههد والمههمانا  ع مايهه

بها  لالات أثبنن ددارل املوارد الطبهاه  وددهات في كثير مو الب دا  أنيا غير كافه  دمل  دد كبيهر فهي مااع ه  األنمها  املهدمرل لتهدهور الغا.

برنهههامج ههها لهههوا ا ددارل الغابهها ت مههو ال ههها  أ  نههرو أ  بهههدو  ددخههان تألعهه نا  كبيهههرل عنهه  الت هههمهم األسا ههت  وتند. وال راعهه  املا  ههه 

عد  دملهه  ت دهمههها  معههتدام  فههي دخالههه  يههيم هههو أ   +REDD)) +د  برنددامج الددر  )   عهههو دخالهه  وتههدهور الغابههها ت ههخدههد االنبااثهها  النا

 (.(Costenbader 2011الغابا  وتدهورها في دفر قها 

 +REDD)) +د  برندامج الددر  )   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت هخدههد االنبااثها  الناببرنهامج تاتبهر ت زانهها أكثهر الهدون الرا هدل فهمها يتا هف 

 مو بهل أر دل انبااثا  كربو  الغابها  اعحا ه  ليهم وسههكو  .في أفر قها
في ت زانها ت يم و ل م تماا  اع  ون عن  فوا د ماله  سنو اض
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ال يههه ان تألديهههد وترت ههه  األولو ههها  والقهمههه  االقت هههادي  .ت هههكل جههههد الو هههل أفمهههل دذا تمهههن مااع ههه  قمهههايا تقاسهههم املنهههافل واع وكمههه 

ا ألوانهه  بهدأ  الت ربه  فهي ت زانهها تبهرخ دمله  ديهز الوجهود مهو آلهها  تقاسهم املنهافل فهي  .(Tassa et.al.2010)ع مههل املنهافل والتكهالهغ سهابقض

دخاله  الغابها  وتهدهور الغابها  عنه  الهرغم مهو أ  ما مهها فهي دإلار امل روعا  الت ر  ه  الرا هدل اع ار ه  عحدهد االنبااثها  النات ه  عهو 

 +د  برنددامج الددر  )   عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههخدههد االنبااثهها  النالبرنههامج أعطههن مثههاالض آخههر   Caplow et.al.(2014).مرادهل مب ههرل

((REDD+ لههههددارل الن ههههاركه  ل غابهههها   اض اسههههت دمن املبههههادرل نه هههه .وال هههه  ى ههههار دلييهههها باسههههم اع دهههها  عنهههه  الغابهههها  فههههي خن بههههار 
م ههههمماض

ا دملههه  اتداقههها  ددارل الغابههها  ال هههابه  ل و هههون دملههه  أههههدا  مراعهههه  مل هههاعا الدقهههرا   عنههه  دهههد سهههوا  ومن هههد   "مواتهههه  ل دقهههرا "اسهههننادض

هههو  كها  الههد  مهو املبهادرل . (Tassa et.al.2010)م   هاض مههو ال هرو ت مهو مواتهه  دمله  غيهر مواتهه  لن ادهها  تواجهه املبهادرل  .ل   عهي 

تناولهههن م موعههه  دمايههه  . (Kweka 2014)اع هههد مهههو دخالههه  الغابههها  وتهههدهورها تعههه   الط ههه  عنههه  األرا هههت  ال راعهههه  ودطههه  الوقهههود 

 0222فهي سهن   "MJUMITA" غابها  ل الن هاركه  دارلاإل  موعها  ا  تمهل امل هارك  فهي  وإلنهه  ال هب   ال "TFCG"الغابا  في ت زانهها 

امهههل مهههو أجهههل ا  تماههها  و هههو  ى +REDD)) +د  برندددامج الدددر  )   عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها ت هههخدهههد االنبااثههها  النابرنهههامج جاهههل 

ال هدههه  ال هه  يم ههو ليهها ت دهههد االنبااثهها  النات هه  عههو دخالهه  الغابهها  وتردبيهها مههو خههالن ددارل  يههد  دملهه  دظهههارب ا الغابهها  فههي ت زانههها والهه

أكهد أ  هها  املبهادرل ت ههر نه هاض فر هداض عحدهد االنبااثها  مهو الغابها  ال هابه  مهو ( . (Dokken et.al, 2014الغابها  ال هابه  ب نمها 

ل  دهة والتنمهه  وآلهها  خدهد  Mpingoهنهاك أمث ه  أخهرو مهو ت زانهها مثهل مبهادرل  .خهالن الامهل مهل ا  تماها  ودفهل اع هواف  لألفهراد

املاتمههدل عنهه  ا  تمههل ا  نههي مههو أجههل اإلدارل املعههتدام  ل غابهها  فههي  (+REDD) االنبااثها  النات هه  عههو دخالهه  الغابهها  وتههدهور الغابهها 

 (Putri and Demetrius 2014) .املناإلف شبه القاد  

اع هال البري  في كه ها مو أجهل التو هل دمله   ههغه  لمل من ما  ا  تمل املد   ت كل وثهف مل دا ر  الغابا  ال ه ه  ودا ر وفي كه ها ت تا

تامههل من مهها  ا  تمههل املههد   فهههي كه ههها عههو كثهه  مههل م هه    الغابههها  .نألههو من ههغ عنههه مههو املههوارد الطبهاههه    تههه لتقاسههم املنههافل املت

  وت هارك قطاعها  م ت ده. البري  ل تو ل دمل   هغ  لتقاسهم عهادن ل منهافل املت تهه  مهو اسهتغالن املهوارد الطبهاهه ال ه ه  وههئ  اع هال 

اإلدارل الن هههههههههاركه   مههههههههو خههههههههالن +REDD)) +د  برنددددددددامج الدددددددددر  )   عههههههههو دخالههههههههه  وتههههههههدهور الغابهههههههها ت ههههههههخدههههههههد االنبااثههههههههها  النابرنههههههههامج فههههههههي 

 Kasigau Wildlife Works) م ههروو ك سهه و واي ههداليغ وركهه  والعهههاد  تعههبفوقطههاو املههها   واع هههال البريهه   (PFMل غابهها )

,KFW 2010 )تقههدم مبههادرل  وفههي الكهاميرو  تMount Cameroon    عههو ت ههخدههد االنبااثها  النابرنههامج فههي الكهاميرو  مثههاالض عنه  

مههههو أ  املبههههادرل لههههم ت تههههات تاههههد  أمههههوان  عنهههه  الههههرغم .فههههي سهههههاق املنههههاإلف ا  مههههه  +REDD)) +د  برنددددامج الددددر  ) دخالهههه  وتههههدهور الغابهههها 

  Mount Cameroonمثهان آخهر مهو الكهاميرو  ههو مبهادرل  .ال ربو ت فن  جهود ا  اف   ع ييا وسهبل كعه  الاه   تهدعمها اع كومه 
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دعهم اع دهة وسهبل املا  ه   ا اله +REDD)) +د  برندامج الدر  )   عو دخال  وتهدهور الغابها ت خدد االنبااثا  النابرنامج ملتمث   في ا

 .(Awono et.al.2014)كوسه   لت مي  تمو ل معتدام تاد ان يا  املعاعدل اإلنما ه  الرسمه  

   آسيا  344413

ُتاهه و دخالهه  الغابهها  املدار هه  فههي آسههها لمههاغ فههرت ومندههاذ  .  الاوامههل الر  عههه  إلخالهه  الغابهها  فههي آسهههاهت ههكل ال راعهه  امل ثدهه  واملا  هه

تامههل الههدون اآلسهههو   أيمههاض عنهه  تشهه هل  . هالقههواني  ذا  ال هه   ممهها دههدا باملعههتوإلني  اع ههدد دخالهه  الغابهها  مههو أجههل ال راعهه  املا هه 

ال ثهدهههه  وال ههه  تامهههل جمهاههههها عنههه  تاطههههل تههههوإلي  ا  تماههها  ا   ههههه   القا مهههه  عنههه  الامالههه  تنمهههه  الغابههها  ال بيههههرل وامل هههاريل ال راعهههه 

لقههد اسههت ثر  بههرامج اإلدارل الن ههاركه  ل غابهها  فههي تاههد الب ههدا   . ت ممهها ىعهههم فههي خ ههادل التغيههر فههي اسههت دام األرا ههت والعههكا  األ هه هي

  عههو دخالهه  ت ههخدههد االنبااثها  النابرنههامج اآلسههو   تام ههه  ا اههات واست هالح ها  هه  ل غابهها ت و م هو أ  تههوفر خهههارا  واعههدل لتندهها 

باإل ههاف  دمله  ذلههات  .دذا مها آلههن دقهوق امل  هه  وتههم ددخهان تألعه نا   عنهه  تقاسهم املنهافل +REDD)) +د  برنددامج الدر  ) وتهدهور الغابها 

 +د  برنددددددامج الدددددددر  )   عهههههههو دخالهههههه  وتههههههدهور الغابههههههها ت ههههههخدهههههههد االنبااثهههههها  النابرنههههههامج تألتههههههاا الب ههههههدا  اآلسههههههههو   دملهههههه  التركيههههههز عنههههههه  تمو ههههههل 

((REDD+    وعنههه  مراجاهههه  كهههل مههههو العهاسهههه  الوإلنهههه  ل  ههههواف  واألإلههههر القانونهههه  ال هههه  مهههو شهههه نيا تشهههه هل دخالههه  الغابهههها  ذا  ال هههه

بال راعههه  وتألديههههد أولو ههها  املههههدفوعا  بههههي  م ارعهههي ال راعهههه  املا  ههههه  وامل ثدههه  لتا  هههه  املمارسههها  الرامههههه  ل  دهههها  عنههه  الغابهههها  وعهههه ن 

 . (Costenbader 2011)ال ربو  

فههي دندون عههها  بو هههدها  Climate Partnership و Kalimantan Forests تدشههي  ال ههراك  بههي  غابهها  كالهمنتهها  2010عههام  شهههد

 +REDD)) +د  برندامج الدر  )   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت هخدد االنبااثا  النالبرنامج واددل مو أر ا  أ  ط  ت ر  ه  وميماده  

(Masyhud2010.)  

ال هراك  اإلندون عهه  )وكا  هدفها دظهار نهج موثوق وعادن وفاان عحدهد انبااثها  غهاخا  الدفهئه  النات ه  عهو دخاله  وتهدهور الغابها  

الها  ُىاهد   Katinganمثهان آخهر مهو اندون عهها ههو م هروو كات ن ها  ( .IAFCP 2009األسهتراله  ل  هد مهو انبااثها  كربهو  الغابها   -

عنهه  الههرغم مههو املثههابرل ونهههج التوا ههل اع هههد  .( Peat Swamp Forest) الن ههام البهالهه  فههي غابهها  معههننقاا  اعحهه مبهادرل السههتاادل 

واالهتمهههام الهههدقهف تام ههههه  التهههرخهدت فههههن  ق ههه يم تعكههههد أ  اع  هههون عنههه  تههههرخهد مهههو دا ههههرل امتههههاخا  اسههههتاادل الن هههام اإليكولههههو ي  

ألمههر  ههها  بال عههب  لقبههات غابههها   +REDD)) +د  برندددامج الددر  ) دخالههه  وتههدهور الغابهها   عههو ت ههخدههد االنبااثههها  النابرنههامج لتندههها 

   عههو دخاله  وتهدهور الغابهها ت هخدههد االنبااثها  النالبرنهامج  األخهرو  بهادرا تتمثههل امل (.Indriatmoko et. al. 2014)اعحه  ال بيهرل 

اع دها  عنه   دمله امل هروو  بيهد دهه  ( Community Carbon Pools) م ماها  ال ربهو  ا  تماهه  فهي +REDD)) +د  برنامج الر  )
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وههو . وتق ههل انبااثها  غهاخا  الدفهئه   (Rawson 2013)املههددل بهاالنقرات  (Bornean orangutanا عها  الغهات )مو هل أوران وتها  

 اتبههاو نهههجبم ههروو دبههداعي خههالق ي مههل بههي  الدههر  الناشههئ  عههو تطههور و فههي م ههان العهاسهه  الاامهه ت وسهاسهه  اع كومهه  الوإلنههه   ثمههرل

top-down approach  مههو القمه  دمله  القاعهدل(Intarini et.al.2014)   مثهان آخهر مهو دندون عهها هههو مبهادرل م هروو غابهاRimba 

Raya  تيههد  املبهادرل دمله  دمايهه  قبهات غابهها  اعحه   .تألقهههف الهربا مهو كربههو  الغابها ا خ هوخل ل تنهوو اع هههو  تغهرت(Peat Forest 

Domes )مو التألون دمل  م ارو ن هل ال  ن (Indriatmoko et. al. 2014.)  ترك  مبهادرل من مه  اع دها  عنه  الطبهاه  فهي دإلهار برنهامج

مهههن دد االنبااثهههها  بمثابههه  نمهههوذا ل تنمههههه  املن دمههه  االنبااثهههها  عنههه  برنههههامج  Kalimantanشههههرق كالهمنتههها   Berauكربهههو  غابههها  

  (Ulu Masen)ذلهات فهن  مبهادرل أولهو ماسهي   عنه وعهالول (. Anandi, et. al. 2014) ىاتمهد عنه  اإلدارل املعهتدام  ل مهوارد الطبهاهه 

 – 0222)آت ههههههه  Acehال ههههه  و ههههها يا دكومههههه   +REDD)) +د  برندددددامج الدددددر  )   عهههههو دخالههههه  وتهههههدهور الغابههههها ت هههههخدهههههد االنبااثههههها  النا

خدهد االنبااثها  لبرنهامج وتوضها املبهادرل  هاغ الواليه  القمها ه  . (Dunlop 2009)تيد  دمل  تألعهي  اقت هاد آت ههه وب ئ يها ( 0220

فهننهام ههي أيمهاض   (.Anandi, et. al. 2014)فهي العهاسه  االنت ابهه   +REDD)) +د  برندامج الدر  )   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت هالنا

ىاتبهههر م هههروو املنهههاظر . +REDD)) +د  برندددامج الدددر  )   عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها ت هههخدهههد االنبااثههها  النابرنهههامج وادهههدل مهههو ب هههدا  

 مههو أوملهه  مبههادرا  خدههد "مواتههه  ل دقههرا "راعههه  مل ههاعا الدقههرا  امل Cat Tienالوإلنههه  ملدينهه    مههه وا  Cat Locالطبهاههه  
وادههداض

تيههد  هههها  املبههادرل دملههه  دراسههه  دمكانهها  الو هههون دملههه  سههوق ال ربهههو  الطوعهههه   .  عههو دخالههه  وتهههدهور الغابهها  فهههي فهننهههامت هههاالنبااثهها  النا

عنههه  الهههرغم مهههو أ   .ودعهههم د  ههها  مرفهههف ل ربهههو  الغابههها  لتقهههديم مهههدفوعا  مباشهههرل ل قهههرو ي  ا   ههههي  لوقهههغ التهههدهور ومخالههه  الغابههها 

ي نيايهه  املطهها  دملهه  دفههل مبههال  مالههه  ل قههرو ي  ا   هههي  كمهها كهها  مقههرراض فههي البدايهه ت فقههد م نههن املبههادرل مههو املعههاهم  فههي املبههادرل لههم ت تههِه فهه

 (.Huynh 2014)   عو دخال  وتدهور الغابا ت التنمه  اإلق همه  والوإلنه  عحدد االنبااثا  النا

   الغابات وانبعاثات الكربون /فقدانتقدير خسارة. 14

وفقهاض ملن مه  . ملقارن  معاد  الغابا  وفقدا  الغابا  وانبااثا  ال ربو  املرتبطه  ليها  اعحعهارل ت هنهاك داجه  لطر قه  وادهدل منعهق 

ت فننههههه مهههو املم ههههو %22ذا  غطهههها  وههه ر  ال يقههههل عهههو  عهههادا   الغابهههها  ب نيههها ماهههرِ ت ال هههه  تُ (2000)األغايههه  وال راعههه  لألمههههم املتألهههدل 

ال تتههوفر دا مههاض بهانهها  مأل ههه  ذا  جههودل أعنهه   .م موعهها  البهانهها  الااملههه  اع الههه  ال هه  تغطهه  املنههاإلف املدار هه  ب كم هههااالسههتدادل مههو 

ت والها  يتمههمو 2015وسهن   0222لعههن   وارد الغابها ع الهه  مهوقهدر  معهاد  الغابهها  وخعها ر الغابها  مههو التقهههم الهدوملي  .مألتم ه 

لرسهم اعحهرا ر املوا ههاه  ملعهاد  الغابها  الااملهه   (+Landsat 7 ETM)  ا هه2ههه هور جههاخ الندسنتها ج تأل ههل العالسهل ال منهه  ل

هنههاك جهدن كبيههر دهون مههدو تمثههل م موعهه  البهانهها   .متهراض  30ت ههدل و هوح مكهها   يب هه    2012 -  2000وتغيهر الغابهها  خهالن الدتههرل 
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ت ول ننها  اتقهد مثيهرل ل  هدنونألهو دذ  عهت دم هها  البهانها  نهدرك تمامهاض أنيها  .بالدالها  ل غابا  ومخال  الغابا  في املناإلف االستوا ه  

 .اد دالهاض أفمل بهانا  قاب   ل مقارن  عن  املعتوو الاامل  لو غ تغير الغطا  الغا  أ  ها  البهانا  تُ 

ا  الغابهها  عههو إلر ههف عم ههه   ههرت دعههابه  تههم تقههدير انبااثهها  ال ربههو  مههو ال ت هه  اع هو هه  املوجههودل فههوق سههطا األرت ننه هه  لدقههد

وقهد اسهتمد  م  ونها   .(عوامهل االنبااثها )قهم كثافه  م ه و  ال ربهو  فهي الغابها   )×( (بهانا  ال  ا )هيت معاد  فقدا  الغابا  

ي ه  . (IPCC,2006)نهاخ  ال ربو  مو املعتوو األون ل قهم االفترا ه  مو القهم االفترا ه  ل ههئ  اع كومهه  الدولهه  املانهه  بتغيهر امل

 عحر طه  املنطقه  اإليكولوجهه  الااملهه  ملن مه  األغايه  وال راعه  لألمهم املتألهدل اض ا  دعه  املنهاإلف اإليكولوجهه  وفقهتقعههم بهانها  ال  ه

ودههدل مههو ودههدا  قهمهه  كثافهه  ال ت هه  اع هو هه  فههوق األرت وفقههاض ل ههئهه  اع كومههه  الدولههه  املانههه  بتغيههر املنههاخ لكههل ومتوسههر  (2001)

ت ههير التقهههديرا  فقههر دملههه  انبااثههها  ال ربههو  مهههو ال ت ههه   2.6 دخالهه  الغابههها ت باسههت دام عامهههل تألو هههل ال ت هه  اع هو ههه  دملهه  كربهههو  قهههدر 

ال ت هه  اع هو ه  تألههن األرت أو الدمهال  أو األخ ههات املهتهه  )اع هو ه  املوجههودل فهوق سههطا األرت وال ت همل م ماهها  ال ربههو  األخهرو 

  عههو ال ت هه  اع هو هه  املوجههودل فههوق سهههطا األرت ت ههتمثههل االنبااثهها  النا .أو االنبااثهها  النات هه  عههو تههدهور الغابهها ( كربههو  التربهه أو 

امل در الر  ات  ل  ربو  في الغال  اع و  في ما م أنواو الغابا ت ول و فهي سههاقا  مألهددل يم هو أ  يكهو  دجمهاملي انبااثها  ال ربهو  

 .ده  يتم ت   و كمها  كبيرل مو ال ربو  في الترب  (Peat Forests) اع ان في غابا  اعح  أعن  ب ثير كما هو
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 +REDD)) +د  برندامج الدر  )   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت خدد االنبااثا  الناتواجه برنامج هناك بالدال توقاا  وتألديا  كبيرل 

 +د  برنددامج الددر  )   عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههخدههد االنبااثهها  النابرنههامج ل ههو جاههل  .مههو دههه  ال ربههو  والههدخل والدوا ههد األخههرو 

((REDD+ تعههاور . ت ههكل دقهقهه  مهل م تماهها  الغابهها  ا   هه  بطر قهه  تم ه ههه  ومعهتدام  ومن ههد ت سهههكو  مهمه   ههاب  ىامهل

 +د  برندامج الدر  )   عو دخاله  وتهدهور الغابها ت خدد االنبااثا  النابرنامج تاد من ما  ا  تمل املد   شكوكاض وم او  جدي  ت    

((REDD+  وت مل تاد ها  التألديا  ا  تم   ما يني .فهما يتا ف باع دا  عن  دقوق وم اعا العكا  ا   هي: 

  عههههو دخالهههه  وتههههدهور الغابهههها ت ههههخدههههد االنبااثهههها  النابرنههههامج دالهههه  عههههدم الهقههههي  وا اههههدام الو ههههوح ت هههه   فوا ههههد وتكههههالهغ   

 .ال   هي غير معكدل و  ا  دعاليا +REDD)) +د  برنامج الر  )

 ا ادام الو وح وتوافف اآلرا  ت ا  التقاسم املن غ ل منافل. 

  ُول نه بال  األهمه  د ض ينعهرض آللهها  تقاسهم املنهافل أ  تكهو  فااله  ومن هد  مهو اد  ما  اع وكم  اع هدل عن راض  اباض ى

 .الناده  الام ه 
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   عههههو دخالهههه  وتهههههدهور ت ههههخدههههد االنبااثهههها  النابرنههههامج مههههو املههههرجا أ  تعههههنند مهههههدفوعا  : ماههههايير أدا  جديههههدل وغيههههر واضهههه  

ا كبيههههراض أل  .دملهههه  ماههههايير مودههههدل ومألههههددل دولهههههاض لههههألدا  +REDD)) +د  برنددددامج الددددر  ) الغابهههها  خدههههد برنههههامج يمثههههل هههههاا تألههههديض

تطههههور قبههههل التوجهههههه الواضهههها أو توافههههف اآلرا  ي +REDD)) +د  برنددددامج الددددر  )   عههههو دخالهههه  وتههههدهور الغابهههها ت ههههاالنبااثهههها  النا

 .ت    ماهه  ها  املاايير في نياي  املطا 

  د  برندددددامج الددددر  )   عهههههو دخالهههه  وتهههههدهور الغابهههها ت ههههاالنبااثههههها  الناخدههههد برنهههههامج تمههههمو ي :اع دولهههه+ ((REDD+  التكهههههالهغ

 واالسهههنثمارا  املعهههتمرل ت ممههها سهههتكو  باه ههه  ل ثيهههر مهههو م تماههها  الغابههها  فهههي غههههات االسهههنثمارا  
األولهههه  املدفوعههه  معهههبقاض

 .العابق  لألدا  واملدفوعا  املنت م  واع ار  

  املنافل الطبهاه  الاام   بكامل إلاق يا ل بنا  ع ييااالفتقار دمل  آلها  تقاسم.  

 اض م هو أ  يهوفر دإلهار   قهانو  األرا هت  فهي العهودا  يأفهي دهي   :دندهاذ اع قهوق املتا قه  بألههاخل األرا هت  والغمهوت الها  ي تندهها 

 .غالباض ما يكو  و وح وتطبهف ها  القواني   اهداض  تع هاخل األرا ت  ا  تماه  والوعي اض  ع ه اض قو 

  س تط   تقاسم املنافل الدعم املعسات  واملوارد املاله  وال  ر   والقدرا  واإلرادل العهاسه  ل تندها الداان في املمارس. 

  د  برنددامج الدددر  )   عههو دخالههه  وتههدهور الغابههها ت هههخدهههد االنبااثهها  النابرنههامج دمههج+ ((REDD+ سهههنت ثر : فههي سههههاقها األوسههل

  عههو ت ههخدههد االنبااثهها  النالبرنههامج فاالههه  وتقاسههم املنههافل مههو خههالن العهههاق العها ههت  واالجتمههاعي واالقت ههاد  األوسههل 

بمهههها فهههههي ذلهههها المههههغو  التنافعههههه  لألرا هههههت  وادتهاجهههها  سههههبل كعههههه   +REDD)) +د  برندددددامج الددددر  ) دخالهههه  وتههههدهور الغابهههها 

 .املا   

 لتقاسههم املنههافل فههي القههانو  أل  القههواني  غيههر الواضهه   أو العهه ئ  التندههها يم ههو أ  ت اههل النههاا عر هه  ي هه  و ههل ترت بهها  

   عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها ت هههخدهههد االنبااثههها  النالبرنهههامج ومهههل ذلهههات قهههد ال يكهههو  هنهههاك داجههه  لقهههانو  مألهههدد . ل حعهههارل

مههههل ظروفههههها  آلههههها  البههههرامجي هههه  أ  تعههههما ههههها  القههههواني  ل  ههههها  الداع هههه  ا   ههههه  بت ههههههغ  .+REDD)) +د  برندددامج الددددر  )

 .بالطرق املناسب 

   ي ههه  تق ههههل تكههههالهغ املاهههامال  املالهههه  دملهههه  اع هههد األد ههههى ممههها ينهههها اع  ههههون عنههه  أكبههههر الدوا هههد ل و هههون دملهههه  اع هههها  الداع هههه

 .ا   ه 
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 عههو دخالهه  وتههدهور ت ههخدهد االنبااثهها  النابرنههامج بههال  األهمههه  لداالههه   اض أمههر الوقههن املناسهه  واملوثههوق بهه  سههكو  الههدفل فههي  

دههه  أ  األمههوان ذا  ال هه   عنهه  م ت ههغ املعههتو ا  ل ههاعا أ هه ات امل هه    تهه ت   +REDD)) +د  برنددامج الددر  ) الغابهها 

 .مت خرل

   خدهههد االنبااثههها  لبرنهههامج قهههد ت هههكل امل هههاريل الدرديههه  وغيهههر امل عهههق  تألهههدياض ل مألاسهههب  الوإلنهههه  ل  ربهههو  وتطبههههف  هههمانا

ما لم ي و باإلمكا  تطبهف الن م الوإلنهه  ت هكل منعهف عنه   +REDD)) +د  برنامج الر  )   عو دخال  وتدهور الغابا ت النا

 .مو االسنثمارا  ودقوق تاد العكا  ا   هي  ل حطروهاا قد ىارت كل . جمهل امل اريل الدردي 

   هنهاك داجهه  دملهه  مااع هه  ترت بها  اع وكمهه  ال ههاب  والتكههالهغ املرتداه   عهه هاض ل ماههامال  لمههما  الو هون دملهه  األسههواق عنهه

 .نألو ىاون ع هه  معتوو امل اريل والتطبهف املنعف ل مألاسب  الوإلنه  ل  ربو  وتندها الممانا  ور دها عن

  ُعه   ه ت أو أنيها مع   هناك الاديد مو داال  ف ل أن م  تقاسم املنهافل أل  عم هه  ات هاذ القهرارا  وتندههاها تيههمو ع ييها الن

عن  الرغم مو أ  مممو  الممانا  الوإلنهه  لهم يهتم دعهداد  تاهدت فهن  هها  م هرد أمث ه   .بدرج  كبيرل أو تدتقر دمل  املعا ل 

 .تو هأله 

 وآله  تقاسم املنافل بي  املعسعا  اع كومه  ذا  الاالق  غهات الت عهف والتوا ل. 
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 +د  برنددامج الددر  )   عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههخدههد االنبااثهها  النامبههادرا  برنههامج هنههاك الاديههد مههو الاوامههل ال هه  تم ههو مههو تندههها 

((REDD+ في العودا  وهي: 

  توفر األرا ت  ل غابا.    

 توفر الغابا  ا خ وخل.   

   مهو امل ههاريل ال راعهه  املرو هه  واملطر ه  ل ههاعا الغابها  عنهه  التهواملي يههوفر  %22،  %6يهند القهانو  الهها  يقضهت  بت  هههد

 .أرا ت  د افه  ل معنثمر و

  ع هاخل الغابا  ودقوق االست داماألإلر املعسعه  املعتقرل وا  ددل جهداض. 

  الط   القو  واملعتمر واألسواق ملنت ا  الغابا  في العودا.   
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  األن م  المر  ه  والتن همه  ال   تاتر  بالطاتل إلو ل األجل لالسنثمارا  الغابه. 

  معسعا  الغابا  القو   ال   تدعم تقديم املا وما. 

 (%62تم ت دهمها ب كثر مو )عحا   د الح المر ب  عن  الغابا  ال ابه  وا. 

  ال  ادا  ال   إلرأ  عن  دخل الدرد مو منت ي ال م  قد و ان االسنثمار في قطاو الغابا. 

 دمكانه  تابئ  امل  د مو املوارد املاله  ل غابا  في املعتقبل مثل اهتمام الغابا  بالتركيز عن  تغير املناخ. 

    وتمو  ه  ناض   ل م ارو الت ار  مألاول  ت س   ظرو  اسنثمار. 

  الطر ف لتندها آله  تقاسم املنافل منها أ  تهم تقعههم اإليهرادا   1997لعن   40يمهد املرسوم ال ادر عو م    الوخرا  رقم

يم هو اسههت دام  .املتأل هه   مهو خههارا الغابها  ا خ ههوخل وال ه  يدتههرت أ  تدر هها الههئهه  القومهه  ل غابهها  "الاوا هد اع  ه ه "

 .مو اإليرادا  ال   يدترت أ  تألتدة ليا الههئ  القومه  ل غابا  مل روو تقاسم املنافل الت ر  ه  22%

في اآلون  األخيرلت تم د دار س ع   مو العهاسا  والقرارا  المر  ه  التدمه ه  ت    منت ا  الغابا  غيهر اعح ه ه  خا ه  ال هم  

 .واألفراد دمل  الغابا  وتش هل ال راكا  بي  القطاعي  الاام واعحا الار   ع ات اسنثمارا  القطاو اعحا  

 

 تاريخ تقاسم المنافع في السودان   2.16
 

نبهل هها  املرد ه  دوافهل أو دهواف  ع اهل يي ه  أ  بل  تد ض في وجود املارف  املرتبط  اض ما تا مو  تمام ا   هو   العكا  ي رر  أ ال ي د  

جمهههههل الهههههدوافل ا  تم هههه   حت هههههغ ا  موعههههها   .ات ههههاذ اإلجهههههرا ا  املتا قهههه  بتألديهههههد األهههههدا  بالداهههههل العههههكا  ا   ههههههي  در  ههههي  عنههههه 

 Bochet)الدرعهه  ال هه  ت هكل ا  تمههل ي ه  دراسهه يا تانايه  قبههل تألديهد الههن م ال ه  مههو شهه نيا تألقههف الر هها واالخدههار داخههل ا  تمهل 

1983) . 

قهد مورسهن لدتهرا  تمتهد عنه  مهدو الاقهود العهابق ت دهه  تهم التهرو ج لهها ت هكل أكبهر ف تفهي العهودا  تقاسهم املنهافل له   بهاألمر اع ديهد

األسهههاا املنطقهه  ورا  اع ههواف  فهههي العههودا  هههو اع دههها  املت ههرر خهههالن  . د مههو خههالن أعمهههان اإلرشههاد خا هه  فهههي جنهها و ال ههم  الار ههه 

ل هههدخل والمههغر العهههكا    العههباه ها  والثمانه ههها  والنعهههاه ها  مههو القههر  املا هههت  دملهه  جانههه  خ ههادل المههغر عنههه  الغابهها  كم ههدر 

داولهن اع كومه  تابئه  وتوعهه  أ ه ات  .خهرو والت  ر و اغ اإلنتاجه  ال راعه  ومألدودي  امليزانها  اع كومهه  وامل هاكل البهئهه  األ 

وقههد أعاقههن  .امل هه    األساسهههي  فههي م ههاال  دعههادل الت ههههل واع دهها  عنهه  مههوارد الغابهها  واالسههنثمار فييهها ومدارتيهها عنهه  النألههو املعههتدام

 Enters et al)ا  فهي امله ارو هها  ا  هاوال  الطبهاه  إلو  ه  األجهل لالسهنثمار فهي الغابها  باإل هاف  دمله  عهدم الهقهي  وم هاإلر االسهنثمار 
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لعو  اع ةت لم يتم تناون جدون أعمان اع واف  لنش هل م هارك  ا  تماها  ا   هه  فهي أ  هط  الغابها  د هض الثمان نها  مهو .  (2003

ذا   ظههههل ماههههدال  دخالهههه  الغابهههها  الثابتهههه ت قههههدمن اع كومهههه  دههههواف  لنشهههه هل األ  ههههط  املتا قهههه  بالغابهههها  واأل  ههههط  فههههي .القههههر  املا ههههت 

تاهد األمث ه  ههيت . مو ناده  أخهروت تناولهن عهدل م هاريل ل من مها  غيهر اع كومهه  جهدون أعمهان اع هواف  فهي أ  هط  الغابها  .الاالق 

 الهدامر  SCCو  (دلتها القهات ) KADAوكهادا  (الرواشهدل)ومن مه  األغايه  وال راعه  لألمهم املتألهدل  (ود مهد   والقمهار ) ENSOد عهو

فههي أرا هت  الغابها  الوال ههه  دهه  تههم  (Taungyia) لقهد إلبقههن هها  املن مهها  غيهر اع كومهه  ن ههام التون هها (.ق هل النألهل) ACORD و

ل منطقه   م ته  األمهم املتألهدل فهي تنهدل   و FINNIDA الوكاله  الدن نديه  ل تنمهه  الدولهه التركيهز التوسهل الغها   الت مهنهي ب نمها إلبقهن 

نمههههوذا م ههههروو الغابهههها  االجتماعههههه  الهههها  تههههدير  الههئهههه  القومههههه  ل غابهههها  عنهههه  ) كردفهههها واليهههه  شههههمان  UNSO العههههودانه  العههههاد ه 

فهههي نمههههوذا الغهههاا  مقابههههل الامهههلت تهههم اسههههت دام تهههوفير التقهههاوو وال ههههتون لتوعهههه  وتابئهههه  (. نمههههوذا اإلدارل الدا قههه  )األرا هههت  ا  تماهههه  

 مهها اسههت دمن اع ههواف  فههي نمههوذا خههدما  الههدعم مههو قبههل من مههه ك .العههكا  ا   هههي  ل م ههارك  فههي بههرامج النشهه ير ومعههادل النشهه ير

  CAREكيهههر من مههه   و (اإلق ههههم األوسهههر وال هههرىي)ومن مههه  األغايههه  وال راعههه  لألمهههم املتألهههدل  (تكوسههه  ) CONCERN كو عهههير  

وباملثههلت قههدم م ههروو . مههو خههالن تقههديم خههدما  اإلرشههاد واملعههاعدل الدنههه  و اههد املههدخال  املتوا هها  (أم روابهه ) SCFو (كردفهها )

أقههدمن من مهها  غيههر دكومههه  م ت دهه  عنهه   .الغابهها  ال ههابه  بمعههاعدل النمههوذا الوسهههر ل عههكا  ا   هههي  اإلرشههاد وامل ههورل الدنههه 

ومن مهه  األغايهه  وال راعهه  لألمههم املتألههدل ( اع   ههرل)  Irish Aid/Plan Sudan اإليرلنديهه  املاونهه  وكالهه تطبهههف هههاا النمههوذا مثههل ت 

(/KADAكعال ) في برنامج اع هواف  املالهه  لنمهوذا الغابها   .(اعحرإلوم)وخارل التربه  والتا هم /ومن م  األغاي  وال راع  لألمم املتألدل

 .ال هابه ت كهها  دور اعحدمه  اإلرشههادي  يتمثههل فهي تقههديم معهاعدا  املههنا واملعههاعدل الدنهه  عنههد الط ه  ور ههد التقههدم ا  هرخ فههي امل ههروو

 EL Mahdi and Des Mahony) .(اعحرإلهوم العهودا   شهمان )  ERCالطهوارئ  دهاال  فهي اإلغاثه  م عهقه  تمارسهه النمهوذا ههاا

1990). 

  تباي هن اع هواف  ال ه  قههدم يا الههئه  القومهه  ل غابها  لدرتقهها  بالنشه ير ال هاب  فهي دإلههار خراعه  التون هها فهي العههودا  بهي  واليها  م ت دهه

قههههههههد اع ههههههههال واإلعانههههههها  املقدمههههههه  دملههههههه  امل هههههههاتل اعحا ههههههه ت واإلرشهههههههاد واإلرشهههههههاد الدرههههههه   عنههههههه وشهههههههم ن ال هههههههتون املدعومههههههه  ودهههههههواف  البقههههههها  

ألهاوال  فههي اآلونهه  األخيهرل إل ههالح المهرا   والرسههوم املدرو هه  عنه  ال ههم  الار ه  دههه  أ ههدر  هغار منت ههي ال ههم  بههالن م.ل مه ارعي 

ت مل األنواو األخرو مو اع واف  ال ه  تمهارا فهي . سهاسا  ماله  جديدل لنعههل الو ون دمل  اال تما  مو خالن آلها  التمو ل األ غر

ومهل ذلهات هنهاك داجه  مل  هد مهو اع هواف  لنشه هل اسهتزراو الغابها  فهي العهودا  .امل هاتل اعحا ه العودا  شرا  ال هتون مهو أ ه ات 

بهههد أ  هنههاك داجهه  دملهه  تههوفير دههواف  اقت ههادي   .و  بغهي و ههل ن ههام دههواف   ههر  ه  جديههد لدرتقهها  باسههتزراو الغابهها  عنهه  نطههاق واسههل

ارل املعتدام  ل غابا ت بما فهي ذلها  هما  تقهدير القهمه  االقت هادي  الكام ه  م     ل م تماا  ا   ه  د ض ينعرض لها امل ارك  في اإلد
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ل غابهها  وت عهههدها فهههي ات ههاذ القهههرارا  االقت ههادي  والغابهههه  مههل ديهههال  اهتمههام خههها  ل تكههالهغ االقت هههادي  والدوا ههد ال ههه  تتألقههف عنههه  

لمهههارل ال ههه  توفرهههها سهاسههها  االقت هههاد ال نهههي والعهاسههها  ومخالههه  املثبطههها  االقت هههادي  واع هههواف  ا معهههتوو ا  تمهههل ا  نهههيت وتألديهههد

االقت هههادي  القطاعهههه  وال ههه  تاههههف م هههارك  ا  تمهههل فهههي اإلدارل املعهههتدام  ل غابههها  وو هههل واختبهههار تهههدابير اع هههواف  االقت هههادي   هههمو 

 (.Elsiddig  2012)سهاق سهاق ا  اوال  اع ار   لددارل ا  تماه  ل غابا 

 اسم المنافعتنفيذ آلية تق. 17

 قدمة11

سههعد  الت همهم الداهان لتقاسهم املنهافل دمله  دي هاد دهواف   حت هغ  .تقاسم املنافل هو آله  لتألديد وتوخيهل د هه   م رجها  أ    ها 

 .  عهههههههههههههههههو دخالههههههههههههههههه  وتهههههههههههههههههدهور الغابههههههههههههههههها ت هههههههههههههههههأ ههههههههههههههههه ات امل ههههههههههههههههه    ل  هههههههههههههههههروو فهههههههههههههههههي اإلجهههههههههههههههههرا ا  الرامهههههههههههههههههه  دملههههههههههههههههه  خدهههههههههههههههههد االنبااثههههههههههههههههها  النا

بهالن ر دمله  أ  ال ربهو  هههو  .الهنهج املتبهل فههي ت  ههد املنهافل دمله  كهدهه  ت سه   أسههاا املطالبه  بهالتاو د مهو النادهه  القانونهه ت ى هير

هها جوهر ههمهه يبههدأ األسههاا القههانو    .بههاألرتت ي هه  أ  تكههو  دقههوق امههتالك أو اسههت دام مههورد ال ربههو  واضهه   اض ورد إلبهإههي يههرتبر ارتباإلض

بو هههههوحت سهههههوا  كانهههههن مطالبههههه  االسهههههتألقاقا  مرتبطههههه  بألقهههههوق األرت أو "ال ربهههههو  دقهههههوق "لتألديهههههد مطالبههههها  االسهههههتألقاقا  بتألديهههههد 

ىاتمهد ت  ههد دقهوق  .+REDD)) +د  برندامج الدر  )   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت هخدهد االنبااثها  النابرنهامج امل هارك  فهي تندهها 

أو الدوا هد املالهه  املرتبطه  ليها  اع قهوق عنه  الههاكهل القانونهه  ال ه  تقهوم ع ييها التهدخال  العهاسهاته  ا حت ده  املعهت دم   /ال ربو  و

ت ههدد اتداقههه  األمههم . (Peskett 2011a)ىاقهه  ههها  اعحطههول تألديهد وسههه   لتوخيههل ههها  املنههافل .  (+REDD+ )د  برنددامج الددر  لتندهها 

 +د  برنددامج الددر  )   عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههخدههد االنبااثهها  النابرنههامج يههر املنههاخ عنهه  اع اجهه  دملهه  تندههها املتألههدل اإلإلار هه  ت هه   تغ

((REDD+   لتا  هه  املنهههافل االجتماعهههه  والبهئههه  ول ايههها ال تهههند عنهه  نههههج ماهههي(Costenbader,2011).  يتط هه   هههندوق االسهههتاداد

الغابا  تقههم ترت با  تقاسم املنهافل ك ه   مهو مرد ه  االسهتاداد والت هه  الوإلنهه ت والت ه  بمرفف ال راك  ل  د مو انبااة كربو  

أ  الهههنهج اإلرشههههاد   اض ل ربهههو  اعحههها  ليههههات ل نهههه ع هههف أيمههههو طالههه  الهههدون بنعههههداد خطههه  لتقاسهههم املنههههافل خا ههه  ليههها فههههي دإلهههار  ههههندوق ا

 عن  األرجالتقاسم امل
لب هدا  أ  تقهرر مها ههو نههج تقاسهم املنهافل الها  سههكو  أكثهر مال مه  وفقاض لالات يتاي  عن  ا. نافل لو يكو  فااالض

ومههل ذلههات هنههاك سهه با  ر  عههها  لتقاسههم . +REDD)) +د  برنددامج الددر  )   عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههخدههد االنبااثهها  النالبههرامج 

  عهو دخالهه  ت ههخدهد االنبااثها  النابرنههامج األون ههو خ ههف دهواف  فااله  والعهه   الثها   ههو بنهها  شهرعه  ودعههم وإلره  أوسهل ورا   .املنهافل

ا مههو النادهه  الن ر هه . REDD+ (Forrester 2010))) +د  برنددامج الدر  ) وتهدهور الغابها  دذا  .قههد يكهو  ت ههمهم تقاسهم املنههافل تعههطض

وههههاا سهههه ال مهههو العههههل  عههه هاض .املعهههت دم واضههه  ت فاند ههها يم هههو تقهههدير تكهههالهغ التضههه ها  تعههههول كانهههن م  هههه  األرت ودقهههوق 

  (Kimbowa, 2011). تألقهف دنداذ القانو  ب ورل مر ه  فمالض عو األن م  اع كومه  ال داف  واعحا ا  ل معا ل 
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 وتوودهور الغابوواتة عوون إزالووة تجووخفووض االنبعاثووات النالبرنووامج آليووة تقاسووم المنووافع  وضووع   2.17
 +REDD)) +د  برنامج الر  )

 المتطلبات والمبادئ التوجيهية المتعلقة لتقاسم المنافع   1.2.17

ات ههاذ التههدابير  :تشه ل اتداقههه  األمههم املتألهدل اإلإلار هه  ت هه   تغيهر املنههاخ عنهه  ات ههاذ دجهرا ا  وإلنههه  مههو خهالن مطالبهه  األإلههرا  بمهها ينهي

لمما  د ون ا  تماا  األ  ه  وا   ه  عن  منافل عادل  ومن د  مهو اسهت دام املهوارد اع ه هه   الن رياه  واإلدار   والعهاساته 

وم  هها  نقطهه  درتكههاخ وإلنههه  ت هه   اع  ههون وتقاسههم املنههافل و تطههو ر وتألههدي  مههدونا  العهه وك الطوعههه  واملبههادئ التوجييههه  وأفمههل 

 (.Mohammed 2011) املاايير فهما يتا ف باع  ون وتقاسم املنافل /املمارسا 

 
 

   متطلبات اتفاةية األمم المتحدة اعطارية بشأن تغير المناخ 1.1.2.17

مههو الههدون  " ههمانا  كههانكو  "إل بههن  +REDD)) +د  برنددامج الددر  )   عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههخدههد االنبااثهها  النالبرنههامج وفقههاض 

 ما  امل ارك  الكام ه  والدااله  أل ه ات امل ه    املانههي  وتا  ه  املنهافل االجتماعهه  والبهئهه  األخهرو لعهبل كعه  الاه   املعهتدام 

و  بغهههههي ت هههههههغ هههههها  . (Peskett,2011b)ل  هههههاوت األ ههههه ه  وا  تماههههها  ا   هههههه  وترابطهههههها مهههههل الغابههههها  واالعتهههههرا  ب همهههههه  امل هههههارك  

  ت هخدهد االنبااثها  النابرنهامج اام  لالتداقه  لتال م ال رو  الوإلنهه  الدر هدلت كمها ههي متوخها  فهي ما هم اسهتراته ها  املتط با  ال

ي ههه  ت هههههغ هههها  املتط بههها  الاامهه  التداقهههه  األمهههم املتألهههدل اإلإلار ههه  ت ههه   . +REDD)) +د  برندددامج الددر  ) عههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها 

  عهههو دخالههه  ت هههخدهههد االنبااثههها  النالبرنهههامج تغيهههر املنهههاخ لتناسههه  ال هههرو  الوإلنهههه  الدر هههدل تكمههها ههههي متوخههها  فهههي ما هههم اسهههتراته ها  

عن  الرغم مو أ  اتداقه  األمم املتألدل اإلإلار   ت    تغير املناخ تعكهد عنه  اع اجه  دمله   .+REDD)) +د  برنامج الر  ) وتدهور الغابا 

ت دال أنيها ال تهند عنه  نههج ماهي  ل قههام +REDD)) +د  برندامج الدر  )   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت هخدد االنبااثها  النابرنامج تندها 

الههنهج الن ههارك  دههه  تمههن  هههاغ  الاديههد مههو األ  ههط  ا  تماههه  فههي م ههاال  يتمتههل العههودا  بت ربهه  ثههرل فههي . (Sikor, 2010)بههالا 

تاهههههد جماههههههها  منت هههههي ال هههههم  الار هههههه  واالتألهههههاد الاههههههام  .الغابههههها  واملراعهههههي واع هههههههال البريههههه  باالعتمهههههاد عنهههههه  م هههههارك  ا  تماهههههها  ا   هههههه 

 . (Elsidding, 2012)ل مهندسي  ال راعهي  واتألادا  الرعال أمث   دهو   

 ة عررن إزالررة وترردهور الغابرراتتجررخفررض االنبعاثررات النالبرنررامج األخرررا  متطلبررات مررن األطرر والمعررايير   2.1.2.17 
 +REDD)) +د  برنامج الرِ )

دمله  تألقههف ت دهمها  فهي  +REDD)) +د  برندامج الدر  )   عو دخاله  وتهدهور الغابها ت خدد االنبااثا  النالبرنامج  تيد  جمهل برامج

لقههههد تناولههههن الههههُنهج املتباهههه  بالتد هههههل . عههههو دخالهههه  وتههههدهور الغابهههها  عنهههه  نطههههاق واسههههل مههههو خههههالن الواليهههه  القمهههها ه   ت ههههاالنبااثهههها  النا

الام هههها  املتا قههه  بهههندارل اع قهههوق فهههي املنهههافل ال ربونهههه  وغيهههر ال ربونهههه  بمههها فهههي ذلههها تقاسهههم املنهههافل كمعههه ل  يتاهههي  مااع  يههها فهههي تقهههار ر 
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لتوجهه س وك أ ه ات امل ه    امل هاركي  فهي األ  هط  عنه  معهتوو امل هاريلت مثهل ماهايير املنهاخ  قد برخ  عدل ماايير إلوعه . لالر د

لقهد  هادق العهودا  عنه  اتداقهه  التنهوو اع ههو  وتهم القههام  .وا  تمل والتنوو اع هو  وال   تعكهد عنه  أهمهه  التقاسهم الاهادن ل منهافل

 .(Watson et al.2000)ب عمان واسا  النطاق في هاا ال دد 

 

  مرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات   3.1.2.17

يتط ههه  اإلإلهههار املاي هههي ل هههندوق ال ربهههو  تقهههديم خطههه  لتقاسهههم املنهههافل مهههل وثههها ف البرنهههامج ال ههه  توضههها كهدهههه  تولههههد البرنهههامج و تقاسهههم 

ت ههمل أنههواو املعهها ل ال هه   .(Zahabu,2006)ي هه  ت ههمهم اإلإلههار بطر قهه  اسن ههار   وشههداف  وت ههاركه  .م موعهه  متنوعهه  مههو املنههافل

 يتاي  مااع  يا في خط  تقاسم املنافل فئا  املعتدهديوت أنواو وز م الدوا د النقديه  وغيهر النقديه  ا  تم ه  ال ه  قهد تهرد مهو البرنهامج

ي ه  عنه   .  ينعهم التندهها بال هدافه أمهو املتوقهل .وماايير توخيل املنافل والام ه  واع داون ال منه  وعم هه  الر هد أثنها  تندهها اعحطه 

مقدم االقتراح دجهرا  مراجاه  ل قمهايا ذا  ال ه   الناشهئ  عهو أن مه  دههاخل األرا هت  واملهوارد  همو دهدود البرنهامج ومتاده  تقهههم ع ره  

أو ىاه خ هها   /د البرنهامج و ُيط   مو مقدم البرنامج تألديد املنافل غير ال ربونه  ومظههار ال هدهه  ال ه  مهو ا  تمهل أ  يوله.لت ا األن م 

 .(Smith and Scherr 2002)الدوا د 

 +REDD)) +د  برنامج الرِ ) ة عن إزالة وتدهور الغاباتتجخفض االنبعاثات النابرنامج  رمز   4.1.2.17

دجهرا  تقهههم شهدا   (+REDD+ )دْ برنهامج الهرِ لل التركيز عن  املبادرا  القومه  أو دو  القومه  ت تتط ه  املاهايير االجتماعهه  والبهئهه  م

 +د  برنددامج الددر  )   عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههخدههد االنبااثهها  النالبرنههامج وت ههارك  ل منههافل والتكههالهغ وا حههاإلر املتوقاهه  والدا ههه  

((REDD+   أل هههه ات اع قههههوق وم موعهههها  أ هههه ات امل هههه    ذا  ال هههه   عنهههه  جمهههههل املعههههتو ا  مههههل ديههههال  اهتمههههام خهههها  ل  عهههها

 +REDD)) +د  برندامج الددر  )   عهو دخالهه  وتهدهور الغابهها ت ههخدههد االنبااثها  النابرنهامج  رمهه  يههند ماههار . أو المهادا /واملهم هي  و

عنههه  أ  الاا ههههدا  ي هههه  أ  تتههههدفف مههههو أجههههل دفههههادل م تماهههها  الغابههها  املتهههه ثرل بطر قهههه  من ههههد  وشههههداف  لمههههما  تاههههو د م تماهههها  

يألههدد هههاا الههنهج م تماهها  الغابهها  بو ههدهم  .أو م  ههه  مههوارد الغابهها  األساسههه /الغابهها  ت ههكل عههادن عههو م ههارك يا وعههو اإلشههرا  و

 +REDD)) +د  برنددددامج الددددر  )   عههههو دخالهههه  وتههههدهور الغابهههها ت ههههخدههههد االنبااثهههها  النااملعههههتدهديو املناسههههبي  مههههو م ههههروعا  أو بههههرامج 

 .(Taku, 2010)تغد الن ر عو الترت با  القانونه  األساسه  ال   قد تكو  قا م  لتن هم الو ون دمل  موارد الغابا  واست دامها 

 +د  برنرامج الررِ ) ة عن إزالرة وتردهور الغابراتتجخفض االنبعاثات النالبرنامج المعايير االجتماعية والبيئية    5.1.2.17
((REDD+ 

لتا  هه   +REDD)) +د  برنددامج الددر  )   عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههخدههد االنبااثهها  النالبرنههامج تيههد  املاههايير االجتماعههه  والبهئههه  

ال هه  تقودههها  +REDD)) +د  برندامج الددر  )   عهو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههخدههد االنبااثهها  النااألدا  االجتمهاعي والبهالهه  الرفهههل لبهرامج 
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د  املاههههايير االجتماعهههه  والبهئههههه   .التنههههوو اع ههههو  مههههل  هههما  اللتزامههها  بألقههههوق اإل عههها اع كومههه  وال ههه  تاهههه خ اع هههد مههههو الدقهههر وددهههة 

 .أقههل دل امههه  ت هه   املعههتدهديو املناسههبي  +REDD)) +د  برنددامج الددر  )   عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههخدههد االنبااثهها  النالبرنههامج 

   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت هخدهد االنبااثها  النالبرنهامج دنه يرك  عن  تقههم شدا  وت ارك  ل منافل والتكالهغ وا حاإلر املتوقاه  

أل هه ات اع قههوق وم موعهها  أ هه ات امل هه   املانهي  عنهه  جمهههل املعههتو ا  مههل ديههال  اهتمههام خهها   +REDD)) +د  برنددامج الددر  )

و تط هههه  كههههالا د  هههها  آلههههها  شههههداف  وت ههههاركه  وفاالهههه  وفاالهههه  مههههو أجههههل التقاسههههم  .أو املعتمههههادي /ل  عهههها  واألوههههحا  املهم ههههي  و

بهي  أ ه ات اع قهوق املانههي   +REDD)) +د  برندامج الدر  ) لغابها   عهو دخاله  وتهدهور ات هخدهد االنبااثها  النابرنهامج الاادن ملنهافل 

 .(Smith and Scherr, 2002)وم موعا  أ  ات امل     ذو  ال    

   العناصر الرئيسية لتقاسم المنافع . 18

برندامج ) وتهدهور الغابها    عهو دخاله ت هخدهد االنبااثها  النابرنامج الوفا  باملتط با  والتوجييا  املتا ق  بتقاسم املنافلت ددد و اد 

الانا ر الر  عهه  لتقاسهم املنهافل ال ه  ت همل متغيهرا  م ت ده  وههيت تألديهد املنهافل وتألديهد املعهتدهديو وتألديهد  +REDD)) +د  الر  

  عههو ت ههخدههد االنبااثها  الناببرنهامج دقههوق نمهاذا توخيههل املنهافل وتقاسههم املنهافل الدسههتور   وترت بهها  تقاسهم املنههافل التااقديه  وربههر 

   REDD+ (Scherr et. al. 2004 .))) +د  برنامج الر  ) دخال  وتدهور الغابا 

   تعريف المنافع    1.18

أتادهن آلهه   .وعادل ما ى ير دمل  كهده  تقاسم اع واف  املاله  داخهل الب هدا  .دمل  تار غ واضا أو منعف" تقاسم املنافل" يدتقر م ط ا

 .Anandi et. al)التنمهه  الن هدهه  عم ههه  إلي ههاد ت دهمهها  االنبااثها  املاتمههدل كمهها وفههر  نمههوذا وادهد لتار ههغ فوا ههد ال ربههو  

املنههههافل  +REDD)) +د  برنددددامج الددددر  )   عههههو دخالهههه  وتههههدهور الغابهههها ت ههههخدههههد االنبااثهههها  النابرنههههامج يألههههدد تقاسههههم املنههههافل فههههي (. 2014

 +REDD)) +د  برنددددددامج الددددددر  )   عههههههو دخالهههههه  وتههههههدهور الغابهههههها ت ههههههخدههههههد االنبااثهههههها  النابرنههههههامج الر  عههههههه  التالههههههه  املت تههههههه  مههههههو تندههههههها 

(Bakkegaard and Sven 2014): 

  اسهنبااد يم و تألو ل منهافل ال ربهو  دمله  سه ا  ت ار ه  دهه  يهتم .كربو  الغابا  املا ون الا  ُيألِدة ت دهماض في االنبااثا

بموجهه  ترت هه  أو  اض ت و ههتم االعتههرا  ليها رسههمهأإلنها  مههو ثهها   أكعههد ال ربههو  أو اع ههد منههه أو ع لهه تاههد ت بههه  املاهايير ا  ههددل

 .م طر أو قانو  أو ت دهما  االنبااثا  املاتمدل بموج  آله  التنمه  الن هد 
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   د  برنددامج الددر  ) تههدهور الغابهها   عههو دخالهه  و ت ههخدههد االنبااثهها  النابرنههامج يم ههو تعههديد مههدفوعا+ ((REDD+  لدوا ههد

 +REDD)) +د  برندددامج الدددر  )   عهههو دخالهه  وتهههدهور الغابهها ت ههخدهههد االنبااثههها  النالبرنههامج ال ربههو  أو ل م هههارك  فههي تندهههها 

 .يم و أ  تكو  الدوا د املاله  نقدي  أو عه ه 

  د  برندامج الددر  ) الغابها   عهو دخالهه  وتهدهور ت هخدههد االنبااثها  النالبرنهامج يم هو تندهها+ ((REDD+  بطر قه  تهوفر منههافل

 .أخرو ل م تماا  ا   ه  والتنوو اع هو  مل دمكانه  تألو  ها دمل  س ل

ت +REDD)) +د  برنددامج الددر  )   عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههخدههد االنبااثهها  النالبرنههامج بم ههرد تألديههد الدوا ههد النات هه  عههو تندههها 

لبرنهههامج عنههه  الهههرغم مهههو توقهههل الاديهههد مهههو املنهههافل مهههو . هههها  املنهههافل بهههي  م ت هههغ أ ههه ات امل ههه    أمهههر ههههامفهههن  معههه ل  كهدهههه  تقعههههم 

ت دال أ  املنهههههافل والتكهههههالهغ الدا هههههه  ال ههههه  سههههه تم +REDD)) +د  برندددددامج الدددددر  )   عهههههو دخالههههه  وتهههههدهور الغابههههها ت هههههخدهههههد االنبااثههههها  النا

املنهافل ال ه  تتألقهف فهي الواقهل سهو  تاتمهد عنه  الاديهد مهو  .العههاق والوقهنتقديمها غير معكدل و  ا  تقديرها وست ت غ بهاختال  

يم هههو أ  تتهههراوح مههههو املكافههه   النقديههه  ال ههه  تعهههاو  تك دههه  الدر ههه  عنههه  معهههتوو الدههههرد أو  .املنهههافل املناسهههب  ههههي دالههه  مألهههددل.الاوامهههل

 .(Campese et.al.2012)املعسع  دمل  املنافل العهاساته  غير النقدي  ال   توضا دقوق امل  ه  

مثههل اع دهها  عنهه  الن ههام اإليكولههو ي ل غابهها  وتا  هه   وتألعههي  التنههوو اع هههو  وقاعههدل املههوارد الطبهاههه   )م ههو أ  تكههو  املنههافل بهئههه  ي

فهر   مهدفوعا  اع هواف  والهدخل مهو) أواملنهافل االقت هادي  واالجتماعهه (  واع دا  عن  الن م اإليكولوجه  ل غابا  وتا   ها وغيرهها

الامههل وتا  هه  قههدرل ا  تماهها  ا   ههه  عنهه  ال ههمود وتألعههي  أو تا  هه  تههوافر املههواد القا مهه  عنهه  املههوارد الطبهاههه  واألرا ههت  والغابههها  

ههها قمههايا أوسههل نطاقهههاض تههعثر عنههه  ت ههمهم تقاسهههم املنههافل. (األكثههر أمنههاض وغيرهههها خدههد االنبااثههها  لبرنهههامج سهههعثر نطهههاق تندههها  .هنههاك أيمض

باإل هاف  دمله  ذلههات يم هو أ  يهعثر م ههدر  .عنه  ترت بها  تقاسهم املنههافل +REDD)) +د  برندامج الددر  ) عهو دخاله  وتههدهور الغابها   ت هالنا

عنهههههه  ترت بهههههها  تقاسههههههم املنههههههافل  +REDD)) +د  برنددددددامج الددددددر  )   عههههههو دخالهههههه  وتههههههدهور الغابهههههها ت ههههههخدههههههد االنبااثهههههها  النابرنههههههامج تمو ههههههل 

(Caravani, 2011). 

   المستفيدين تحديد    2.18

 +REDD)) +د  برنددددامج الددددر  )   عههههو دخالهههه  وتههههدهور الغابهههها ت ههههخدههههد االنبااثهههها  النابرنههههامج وقههههد يتههههوا  املعههههتدهدو  ا  تم ههههو  مههههو 

برنههامج ي اه  القهانو  دوراض مهمهاض فهي تو هها اع هها  املعهتدهدل مهو .ي ه  ربهر اع هف فهي االنتدهاو ب ها قهانو   .مطالبه  أخالقهه  باالنتدهاو

. واألسههههاا الرسهههه   ل مطالبهههها  املتا قهههه  باملنههههافل +REDD)) +د  برنددددامج الددددر  )   عههههو دخالهههه  وتههههدهور الغابهههها ت ههههاالنبااثهههها  الناخدهههد 

 +د  برنددددددامج الددددددر  )   عهههههو دخالهههههه  وتههههههدهور الغابههههها ت ههههههخدههههههد االنبااثههههها  النابرنههههههامج يم هههههو أ  يكههههههو  املعهههههتدهدو  ا  تم ههههههو  مههههههو تندهههههها 
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((REDD+ (CIFOR,2014 .) خدهههههههد برنهههههههامج   عهههههههو تندهههههههها ت هههههههالهههههههايو يطهههههههالبو  بتاو مههههههههم ن يهههههههر خدهههههههد االنبااثههههههها  الناأولئهههههها

واع كومههههها  ال ههههه  تت قهههههى مهههههدفوعا  خدهههههد االنبااثههههها   +REDD)) +د  برندددددامج الدددددر  )   عهههههو دخالههههه  وتهههههدهور الغابههههها ت هههههاالنبااثهههها  النا

  عههو دخالهه  وتههدهور ت ههخدههد االنبااثهها  النابرنههامج النات ه  عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها  كههنيرادا   ههر  ه  ويعههتدهد امل ههاركو  فهي تندههها 

  واالجتماعهه  والبهئهه  املترتبه  عهو وا  تمل ت كل عام مو الت ثيرا  املناخه( ا  تماا  ا   ه ) +REDD)) +د  برنامج الر  ) الغابا 

كمههها هههههو اع هههان بال عههههب  ملن مهههها   +REDD)) +د  برندددامج الددددر  )   عههههو دخالههه  وتههههدهور الغابهههها ت هههخدهههد االنبااثهههها  النابرنههههامج تندهههها 

مهو األهمهه  بمكها  تألديهد مهو يألهف لهه املطالبه  بمنهافل (. Caplow et. Al,2014)ا  تمهل ا  نهي ومن مها  ا  تمهل املهد   وال هبكا  

وعنهه  أ  أسههاا ك انههه  مهههم لن ههام توخيهههل  +REDD)) +د  برنددامج الدددر  )   عههو دخالهه  وتهههدهور الغابهها ت هههخدههد االنبااثهها  النابرنههامج 

ى هكل أ هه ات (. Dokken et. Al,2014) لهالات ت اهه  األإلهر القانونهه  دوراض مهمههاض فهي تو هها دالهه  اع قهوق املرتبطه  باملنههافل .املنهافل

 (: Dunlop, 2009)امل     التالهو  عامالض أساسهاض في تداهل آله  تقاسم املنافل 

 لتغطه  تك د  آله  تقاسم املنافل ومدفوعا  املنافل والتوسل في نطاق التمو ل وت رار   ::الممولون. 

   تاو د عو اعحعا ر  أو التكالهغ املت بدلاألفراد أو املن ما  ال   تندا اإلجرا  أو تألتاا دمل. 

  املدرا  أو اإلدار و  الايو يقهدمو  خهدما  ددارل ال هناديف ومدارل الترت بها  التااقديه  مهل املعهتدهديو والر هد واإلبهالط وربمها

ا ض عنهه  نتهها ج الر ههد التألقهف مههو أدا  آلههه  تقاسهم املنههافل والتألعههي  املعهتمر إلدارل آلههه  تقاسههم املنهافل وعم هاتيهها باسههتمرار بنه

وتقههم اآلثار الطو    األجل آلله  تقاسهم املنهافل والتااقهد مهل أجه ا  مهو عم هه  ددارل آلهه  تقاسهم املنهافل مهل مقهدم  اعحهدما  

 .اعحارجهي  عند االقتما 

 ومظههار اع قهوق  تقديم خدما  التدر   وبنا  القدرا  وت غهل أن م  الر د واملعاعدل في رسهم اعحهرا ر :الوكاالت المنفهة

  .ا  تماه  لألرا ت  ومثباتيا ت وتطو ر الب ه  التألته  الاام  ل معتدهديو

 التألقهههف مهههو نتههها ج الر ههد واإلبهههالط مهههو مهههدير ال هههندوق أو املعههعون وتهههوفير التهههدر   ا  تمهههل وبنههها   :المحققرررون المسرررتقلون

 .القدرا 

   تعريف نموذج توزيع المنافع    3.18

مههو شهه   سهاسهها  ددارل الغابهها  القا مهه  عنهه  امتهههاخا  .الق ههوو تألديههد نمههوذا توخيههل املنههافل فههي وثهها ف العهاسهه  الاامهه مههو األولو هها  

و م هههههو  .الغابههههها  واإلدارل الن هههههاركه  ل غابههههها  والهههههدفل مقابهههههل خدمههههه  الن هههههام البهالههههه  تهههههوفير نمهههههاذا لتقاسهههههم املنهههههافل مهههههو مهههههوارد الغابههههها 

ههها مهها يو ههغ تقاسهههم . أ هه ات امل هه    لتو هههها ترت بهها  تقاسههم املنهههافل اسههت دام الاقههود املبرمهه  بهههي  م ت ههغ مههو من ههور ن ههر ت غالبض

مانهههه  أو عقهههود ا تمانههههه   تبمثابهههه   هههناديف ا "أفقههههاض "يم هههو أ  تكهههو  املركبههها  املعههههت دم  لتوخيهههل األمهههوان . املنهههافل ب نهههه أفقههه  أو رأ ههههت 
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برنددامج )   عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههخدههد االنبااثهها  النابرنههامج فههي سهههاق  .م تماههه  لههك هه  اع مههل بههي  التوخيههل األفقهه  أو الرأ ههت 

خدههههد برنههههامج يم ههههو أ  ي اهههه  القهههانو  دوراض هامههههاض فههههي تألديهههد املنههههافل بو ههههوح املن ثقههه  مههههو امل ههههارك  فهههي م ههههروو .  +REDD)) +د  الدددر  

 Kimbowa)اسهههت دام ال ربهههو  /أو دقهههوق م  هههه  /و+REDD)) +د  برندددامج الدددر  )   عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها ت هههاالنبااثههها  النا

et.al.2011) .  يم ههو تألديههد مقههدار الدوا ههد املعههتألق  لكههل معههتدهد مههو خههالن الدسههاتير أو القههواني  أو الاقههود ال هه  يم ههو أ  تههعثر عنهه

 .(Intarini et.al.2014)كهده  تقعهم اإليرادا  مو املوارد الطبهاه  بي  م ت غ أ  ات امل     

 

األسههاله  الت ر  ههه  م   ههاض مههو املههدفوعا  ا  تماههه  /ت ههمل الههُنهج .الاديههد مههو اعحهههارا  إلدارل وتوخيههل املنههافل داخههل ا  تماهها هنههاك 

هنههاك م ايهها وقهههود عنهه  لكههل . (Leary et.al.2008)واألسههر   والدرديهه  والدوا ههد النقديهه  وغيههر النقديهه  والترت بهها  املعسعههه  وال ههوا ا 

القومههه  دملهه  ا   ههه ت /بال عههب  ل تألهو ال  الدولههه   .الر  اههت  فهي جمهههل اع ههاال  ي هه  أ  يكهو  تدمهههال  ا  تماهها  نههجت ول ههو الاامههل

املههدفوعا  ال هه  ( 0)املههدفوعا  ال هه  يههتم تأل ههه ها مرك  ههاض وتوخياههها مباشههرلض عنهه  اع ههها  ا   ههه  املعه هه   (2) ):ت ههمل اعحهههارا  التالههه 

اع هههها  الداع ههه  الو هههون /امل هههاريل الدرديههه  ( 2)يهههتم تأل هههه ها مرك  هههاض وتوخياهههها مهههو خهههالن أن مههه  اع  هههم اإلق همهههه  وا   هههه  القا مههه  

ي  ُمهالك ال ربهو  ا   هه ومهل ذلهات يم هو   تماها  الغابها  وغيهرهم مهو .اله ي /النهج املتداخل( 2)مباشرل دمل  املعنثمر و أو األموان 

ت مهههل ال ربههو  اعحهها  ليههم عحدههد تكههالهغ املاههامال  مههو خههالن ت هه هل من مهها  م تماههه  مأل ههه  م ههترك  بههي  القههرو وال ههراك  مههل 

بههالن ر دملهه  أ  ما ههم الب ههدا  . (Luttrell et. Al,2012) (املن مهها  غيههر اع كومههه  أو القطههاو اعحهها )مقهدم  اعحههدما  اعحههارجهي  

ههي فهي املرادهل األومله  مهو  +REDD)) +د  برندامج الدر  )   عو دخاله  وتهدهور الغابها ت خدد االنبااثا  النابرنامج ال   تعإ  دمل  تندها 

ي هههر   .تندههها اسهههتراته هاتيا وخطههر عم هههها الوإلنههه ت فمهههو املتوقهههل أال يكههو  لهههدبيا أن مهه  وإلنهههه  لتوخيهههل املنههافل م هههمم  ت ههمهماض كهههامالض 

الب ههدا  فههي وثهها ف العهاسههها  الاامهه  وال هه  غالبهههاض مهها ت ههير دملهه  نمهههاذا تقاسههم املنههافل املوجهههودل و ههل الههُنهج املقتردهه  مهههو قبههل الاديههد مهههو 

يم هو اسههت دام األمهوان الاامهه  ل هر  التمو ههل  حت ههغ  .ُنههج اسههت دام الغابهها /بالداهل فههي سهاسها  ددارل الغابهها  األخهرو أو أسههاله 

تههوفر سهاسها  ددارل الغابهها   .السهنئما   ا  تمإههي عنه  املعههتوو ا  نهيبطر قهه  مماث ه ت يم ههو اسهت دام ال ههندوق ا.أ ه ات امل ه   

نمههههاذا ( PFM&PES)القا مهههه  عنهههه  امتهههههاخا  الغابهههها  خطههههر اإلدارل الن ههههاركه  ل غابهههها  والههههدفل مقابههههل خههههدما  الن ههههام اإليكولههههو ي

 .(Rawson, 2013)لتقاسم املنافل مو موارد الغابا  
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برنووامج ) ة عوون إزالوة وتوودهور الغابواتتجوخفوض االنبعاثووات النالبرنووامج البعود الممنووي لمودفوعات    4.18

 +REDD)) +د  الر  

سههكو  مهو ال ها  الت بههع . مألهدودل +REDD)) +د  برندامج الدر  )   عهو دخاله  وتههدهور الغابها ت هخدهد االنبااثها  النابرنهامج منهافل 

وسههاتمد عنه   +REDD)) +د  برندامج الدر  ) وتهدهور الغابها    عو دخاله ت خدد االنبااثا  الناببرنامج بو ل جداون الدفل اعحا   

د  ادتهاجهها  الدئهها  الدقيههرل واملهم هه  م  هه  ت ههكل خهها  وقههد . (TFD.2014)د  هها  واسههتقرار أسههاار ال ربههو  وغيرههها مههو الاوامههل 

قههد تهههعد  منهههافل الت  هههد املب هههر لت دهههد االنبااثههها  أو تألعههه نا  .تتط هه  امل  هههد مههو املهههدفوعا  املب ههرل لعهههد الثغهههرا  فههي التمو هههل

مهو أجهل قههاا . (Tassa et.al.2010)م  و  ال ربو  مهو أجهل النعه هم فهي املعهتقبل دمله  ت دههغ اع هواف  ل وفها  بااللتزامها  اإلدار ه  

اع ههها  الداع هه  ا   ههه  وآلههها  التمو ههلت فههن  ور ههد ال ربههو  بداالههه  وتق هههل تكههالهغ املاههامال  ومدارل ا حههاإلر وتعههههل الههروابر بههي  

ي هه  أ  ت دههل دوكمهه  هههها   .ُمههالك ال ربههو  ا   هههي  غالبههاض مهها ى هههك و  ههئهها  ت مهههل أو ي تههارو  مقههدم  اعحههدما  لت مههههل ال ربههو  

املعهههها ل  بهههههي  معهههههتو ا  الترت بهههها  امل هههههارك  ا  تماهههههه  الكام هههه  والداالههههه  موا م يههههها مههههل املعسعههههها  ا   هههههه  ومعهههها ل يا أمامهههههها و هههههما  

ُين هر دلييها عنه  أنيها م هروع  مهو قبهل ا  تمهل واع كومه  واع هها  الداع ه  /اع كوم  واع ها  الداع   غير اع كومه  وأ  تكو  مقبوله  

والعهههههماح لههئههههها   +REDD)) +د  برندددددامج الدددددر  )   عهههههو دخالههههه  وتهههههدهور الغابههههها ت هههههخدهههههد االنبااثههههها  النابرنهههههامج األخهههههرو امل هههههارك  فهههههي 

 . (UNEP 2007)الت مهل أو مقدم  اعحدما  باع  ون عن  تاو د عادن عو تكالهدهم ول و ل   أكثر مو د  يم الاادل  
 

 +د  برنددددددامج الدددددددر  )   عهههههههو دخالهههههه  وتههههههدهور الغابههههههها ت ههههههخدهههههههد االنبااثهههههها  النابرنههههههامج هنههههههاك الاديههههههد مهههههههو اعحهههههههارا  لتوخيههههههل ومدارل منهههههههافل 

((REDD+ ي ه  أ  يكههو  الاامهل األكثهر أهمههه  ههو مهها تدمه ه القر ه  أو ا  تمههل و  ه  ديههال  االعتبهار عخ ههم .  داخهل قر ه  أو م تمههل

يم هو أ  تأل هى املهدفوعا  النقديه  باملرونه  وقاب هه  النقهل د هض ينعهرض  .العكا  ا   هي  وعدد األسر لك  ت با عا دا  ال ربو  كبيرل

يم ههو فههي تاههد األدههها   .املباشههر ن يههر التكههالهغ املت بههدل وت بههه  ادتهاجههاتيم وتدمهههالتيم ذا  األولو هه  تم ههي  املعههتدهديو بههالتاو د

فهي تاهد  .ع مايه  الغابها  واع دها  ع ييها تألديهزاض وأقهل  تكهو  أقهل قبهوالض  تالن ر دمل  الدوا د الاه ه  عن  أنيا تنعم بالطاتل األبو  وبالتاملي

  ال بيهههر أيمهههاض دملههه  تغهيهههرا  سهههريا  فهههي العهههوق مثهههل تضهههحم أسهههاار املهههواد الغاا هههه ت ممههها يهههعثر عنههه  العههههاقا ت قهههد يهههعد  التهههدفف النقهههد

وإلنهه  ال هب   ( والTFCG)  م موع  دماي  الغابا  فهي ت زانهها]  (.TFCG & MJUMITA, 2009) وا  تماا  األخرو  املعتدهديو

 .[(MJUMITA) غابا  ل الن اركه  دارلاإل  موعا  ا  تمل امل ارك  في  
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 السمات الخمس آلليات تقاسم المنافع جيدة األداء   5.18

برنددددامج )   عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها ت هههخدهههد االنبااثههها  النالبرنهههامج ال يوجهههد م طهههر وادهههد لتار هههغ وتندهههها آلهههها  تقاسهههم املنهههافل 

 :(Sikor 2010)لتألقهف ن ام جهد لتقاسم املنافل  هناك داج  دمل  املتط با  التاله  .  REDD+ (Schroeder 2007))) +د  الر  

  ي   تألديد أ  ات امل     واشراكهم تاناي  ت ول   م رد اسن ارتيم. 

  فههههه ههههاا الهههدفل وربطههههها  ي ههه  تألديهههد مقهههدار مبهههال  اع هههواف  املقدمهههه  دملههه  أ ههه ات امل ههه    ههههعال  والتوقههههن وال ههههكل الههها

 .باإلجرا ا  املتدف ع ييامباشرل 

     ي   أ  تكو  هناك آله  موثوق ليا ولدبيا أدكام املعا ل  الالخم  ل ر  املدفوعا  في الوقن املناس  أل  ات امل. 

   ي هههه  أ  تكههههو  املا ومهههها  املتا قهههه  ب مهههههل املاههههامال  متادهههه  فههههي ا  ههههان الاههههام لتههههدقهقها مههههو قبههههل ا  تمههههل املههههد   واع كومهههه

 . والقطاو اعحا

  ي   أ  تكو  اتداقها  تقاسم املنافل مرن  وتعما بالتغهيرا  الالخم  بنا ض عن  التا م ولها آلها  واض   لنعو   املناخعا. 

 +REDD)) +د  برنامج الر  ) ة عن إزالة وتدهور الغاباتتجخفض االنبعاثات النابرنامج تكاليف    6.18

دال أ  الدوا هد  +REDD)) +د  برندامج الدر  )   عو دخاله  وتهدهور الغابها ت االنبااثا  الناخدد برنامج عن  الرغم مو توقل ال ثير مو 

خدههد لبرنههامج  دذا لههم يههتم ت بههه  التوقاهها  الاالههه ت يم ههو تقههو د الثقهه  واإلرادل العهاسههه  .والتكههالهغ اع قهقههه  ل عههن واضهه   تاههد

مهههو املههههم أ  تتمهههمو اآللهههها  تقهههديرا  واقاهههه  ل دوا هههد . +REDD)) +د  برندددامج الدددر  )   عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها ت هههاالنبااثههها  النا

ها داجه  دمله  تمهيهز واضها بهي  . (Kweka 2014)والتكالهغ مل مراعال عدم الهقي  عن  الرغم مو أ  هاا س  كل تألدياض ماثالض  هناك أيمض

  ت هخدهد االنبااثها  النابرنهامج مو ش   التاو د أ  يممو عدم دع قاق المهرر مهو قبهل تندهها .التاو د و افي الدوا د اإلي ابه 

ومهل ذلهات  .(+REDD+ )دْ برنهامج الهرِ لالتكهالهغ ا  تم ه  ( 2)يوضها اع هدون  .+REDD)) +د  برندامج الدر  ) عو دخال  وتهدهور الغابها 

مهههو ا  تمهههل أ  تكهههو  تكهههالهغ املاهههامال  والتندهههها  .فا هههدل دي ابهههه   هههافه دذا كانهههن املنهههافل ال تت هههاوخ التكهههالهغ اع قهقهههه ت فهههال يوجهههد  

فههي جمهههل اع ههاال ت مههو .  (Luttrell et.al.2012مرتداه  بمهها فههي ذلهها د هالدا  اع وكمهه  رغههم أ  ههها  التكههالهغ غالبهاض مهها يههتم ت اه ههها 

 .فههي كهدهه  تراكمهها عنهه  ا  تماها  واألوهحا  المههادا  ا  تمهل أ  تكهو  املنهافل والتكههالهغ دينامهه  وتتغيهر  مههل مهرور الوقهن وتتدهاو 

يهههههتم ت ههههه هغ هههههها   .عنههههه  تكهههههالهغ وم هههههاإلر ي ههههه  أخهههههاها فهههههي االعتبهههههار عنهههههد تقاسهههههم املنهههههافل  (+REDD+ )د  برندددددامج الدددددر  طهههههو  ينكمهههها 

 (. Putri and Demetrius 2014)التكالهغ وا حاإلر عادلض مو ده  الدر  والتندها وتكالهغ املاامال 
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 +د  برنووامج الوور  ) ة عوون إزالووة وتوودهور الغابوواتتجووخفووض االنبعاثووات النالبرنووامج التكوواليف المحتملووة  :(9)الجوودول 
((REDD+ تصالكما تتصورها نقاط اإل 

 

 +د  برنامج الرِ ) ة عن إزالة وتدهور الغاباتتجخفض االنبعاثات النالبرنامج التكاليف المحتملة  علىأمثلة 
((REDD+ 

 أنواع التكلفة

  الع ش واستخدام الكفاف املادي أو االقتصادي إ ى املوارد المبيعية لسبل يسو الوصول 

 الوصول املادي أو االقتصادي إ ى املوارد المبيعية لتفعيل القيمة املاافة 

 اإليرادات الاري ية 

الفرصددددددددددددددددة  ةتكلفدددددددددددددددد
 الاائعة/البديلة

 تخميط استخدام األرالةت

 إص ص حياز  األرالةت

 إص ص الحويمة

 الغابات وت سين إدار  الغابات والزراعةحماية 

 العمل (أثناخ( التدريو البديل لسبل يسو الع ش والتدريو على رأ )بناخ القدرات 

 تكالي  التنفيذ

تغييدددددرات ) +REDD)) +د  برندددددامج الدددددر  )   عهههههو دخالههههه  وتهههههدهور الغابههههها ت هههههخدهههههد االنبااثههههها  النابرنهههههامج تمدددددوير 
 (  السياسات

 تصميم املشار ع وتمويرها

 اتفاقات التفاوض

 شهادات خفض االنبعاثات

 تموير نظام الامانات والرصد

 تكالي  املعام ت

 

 الجوانب القانونية لتقاسم المنافع. 19

   األحكام الدستورية المتعلقة بتقاسم المنافع  1.19

قهد تتمهمو . ترت با  تقاسهم املنهافل مهل قواعهدهابالن ر دمل  أ  الدساتير تت در النع عل الهرم  القانو   الوإلر ت فمو املهم أ  تنعف 

يم هههو أ   .أو تقاسههم املنههافل كمههها هههو اع ههان فههي كه ههها واإلكههوادور /الدسههاتير مبههادئ عامهه  إلمودهه  ت هه   تهههوفير اع ههواف  ع مايهه  الب ئهه  و

يم هههو أ  تهههند الدسهههاتير عنههه  أ   .تألههدد الدسهههاتير أيمهههاض كهدهههه  تقعههههم اإليهههرادا  املت تهههه  مهههو مهههوارد الغابههها  بهههي  م ت هههغ املعهههتدهديو

م هو أ  يكهو  لهها  القواعهد ي .(فهننهام وكمبوديها)جمههل األرا هت  واملهوارد الطبهاهه  داخهل الهبالد مم وكه  ل دوله  وتهدار نهابه  عهو ال ها  

 +د  الدددددر   برندددددامج)   عهههههو دخالههههه  وتهههههدهور الغابههههها ت هههههخدهههههد االنبااثههههها  النابرنهههههامج الدسهههههتور   عواقههههه  هامههههه  لتقاسهههههم املنهههههافل فهههههي سههههههاق 

((REDD+ (Forstater and Watson, 2013). 
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   الترتيبات التعاقدية لتقاسم المنافع    2.19

فهي ظهل عههدم وجهود أإلههر قانونهه  واضه   لتقاسههم املنهافلت وكههالا مهو أجههل ع ه  ال هرو  الدر ههدل مل هروو ماههي ت اسهت دمن الترت بهها  

امل هههروو وتو هههها االتدهههاق بهههي  م ت هههغ أ ههه ات امل ههه    والعهههماح لألإلهههرا  التااقديههه  لتألديهههد ترت بههها  تقاسهههم املنهههافل عنههه  معهههتوو 

 .بننأله  القمايا املتناخو ع ييا جانباض 

فهههي سههههاق ماهههامال  ال ربهههو ت . يم ههو أ  ت هههمل بنهههد تعهههو   املناخعههها ت والههها  سههههألدد اإلجهههرا ا  الواجههه  اتباعهههها فهههي دالههه    هههوت نههه او

الههها  يألهههدد  "تبنهههد تعهههو   املناخعههها /شهههر "ألر هههدل ت دههههد االنبااثههها  والبهههاياي  عنههه   يم هههو أ  تألتهههو  الاقهههود املبرمههه  بهههي  امل هههتر  

يم ههههو إلجههههرا ا  تعههههو   املناخعهههها  أ  تألهههههل األإلههههرا  املانههههه  دملهههه   .اإلجههههرا ا  الواجهههه  اتباعههههها فههههي دالهههه  وجههههود فئهههه  مألههههددل مههههو ال ههههزاو

مههههو املتوقههههل أ  ت  هههه  ال زاعهههها  املرتبطهههه  بألقههههوق األرت  .ا  نههههيا   مههههي  اعحا ههههي  أو اإلجههههرا ا  املقههههررل بموجهههه  القههههانو  /الوسههههطا  

 .REDD+ (Phillips 2006))) +د  برنامج الر  )   عو دخال  وتدهور الغابا ت خدد االنبااثا  النابرنامج واملوارد مو تندها 

 

إزالرة وتردهور ة عرن تجرخفرض االنبعاثرات النابرنرامج فرم  الرب  بين حقوق األراضم وتقاسرم المنرافط 3.19  
 +REDD)) +د  برنامج الرِ ) الغابات

  عههو دخالهه  ت ههخدههد االنبااثهها  النالبرنههامج ُتاههد دهههاخل األرا ههت   الواضهه   ودهههاخل الغابهها  شههرإلي  أساسهههي  ل تندههها الداههان ملبههادرا  

تعهاعد اع ههاخل الواضه   عنه   هما  االسهتمرار   إلو  ه  األجهل لت دهمها  االنبااثها  . +REDD)) +د  برنامج الدر  ) وتدهور الغابا 

 Masyhud.والدوا ههد البهئههه  األخههرو أل  اع هههاخل غيههر الواضهه   أو غيههر اآلمنهه  ت ههكل الههدافل لتغهيههر اسههت دام األرا ههت  ومخالهه  الغابهها  

  عههو دخالههه  وتهههدهور ت هههخدهههد االنبااثهها  النابرنهههامج خهههال مههو مههو شههه   اع هههاخل الواضههه   تعههههل مهمههه  ت  ههههد املنههافل املتو  .(2010

مو املرجا أ  تأل ل ا  تماا  ال ه  تتمتهل بألقهوق م  هه  واضه   وآمنه  عنه  املهوارد الطبهاهه  . +REDD)) +د  برنامج الر  ) الغابا 

أكثههر مههو ت هها ال هه  تتمتههل  +REDD)) +د  برنددامج الددر  )   عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههخدههد االنبااثهها  النابرنههامج املنههافل املت تههه  مههو 

باإل هاف  دملهه  ذلهات فههن  ترت بهها  اع ههاخل املتدههف ع ييها تق ههل مهو ادتمههاال  التنهاخو عنهه  املنههافل . بألقهوق غيههر ماتهر  ليهها أو مألهدودل ل غايهه 

اهههد أمههو دههههاخل بههاع قوقت ىُ فهمههها يتا ههف . (Pagiola 2006)املرتبطهه  بمههوارد الغابههها ت وتم ههو مههو توخيهههل املنههافل بههي  أ ههه ات امل هه    

فهههي الاديههد مهههو الب هههدا ت ى هههكل االفتقههار دملههه  دقهههوق اع ههههاخل  .األرا ههت  وال ربهههو  مهههو الاوامههل األساسهههه  لتقاسهههم املنهههافل ب ههورل من هههد 

نههههافل الواضههه   أو املاتههههر  ليهههها أو املدرو هههه  ل م تماهههها  ا   ههههه  ل غابهههها  بمهههها فهههي ذلهههها الرعههههال عقبهههه  ر  عههههه  أمههههام التقاسههههم الاههههادن ل م

(Mathews 1982) . والغابهها  وتعههت دم  يم ههو أ  تههوفر القههواني  دإلههاراض قو ههاض  عهه هاض ألمههو ا  تماهها  ا   ههه  فههي م ههان دهههاخل األرا ههت

مهوارد امل هروو  +REDD)) +د  برندامج الدر  )   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت خدد االنبااثا  النابرنامج عدد مو امل اريل الت ر  ه  في 

 مها ىارقهل أمهو اع ههاخل ا  تماهه  متط بها  التندهها الدنهه  باه ه  التك ده   .ملعاعدل ا  تماا  فهي تألقههف هها  اع قهوق القانونهه 
غالبهاض
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  ت د هض وم  تبهدو اع ههاخل القانونهه  واضه .وتد   معتو ا  الوعي و اغ دنداذ القواني  والتناقما  في تدعهير وتندهها قهواني  األرا هت 

 (.FAO. 2013)األرا ت   عن قد تكو  هناك ن اعا  

 

    العنالر الرئيسية األخرا لتصميم تقاسم المنافط .10

هههانكو  عنهههه  التوجييهههها  الالخمهههه  ت هههه   العههههما  األخههههرو لن ههههام تقاسههههم املنههههافل وال هههه  تت عههههد فههههي أإلههههر ماههههايير أخههههرو /تنطههههو   ههههمانا  كه

 .(Mathews 1982)ُتاد امل ارك  الاام  وال دافه  مو املتط با  الهام  لن ام توخيل املنافل الداان .ومالد ا  املن ما  الرا دل

 المشاركة العامة  1.20  

 +REDD)) +د  برندددامج الدددر  )   عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها ت هههخدهههد االنبااثههها  النابرنهههامج ت هههمل امل هههارك  فهههي عم هههه   هههنل القهههرار فهههي 

ت همل نقها  الهدخون ا حت ده  مل هارك  أ ه ات . (Thuy et.al.2013)  (+REDD+ )د  برنامج الدر  والُنهج الن اركه  ل قهام ب   ط  

امل ههههه    امل هههههارك  فهههههي و ههههههل االسهههههتراته ها  وخطهههههر الامهههههل الوإلنههههههه  وامل هههههارك  فهههههي دعهههههداد ال ههههههكوك التن همهههههه  وامل هههههارك  فهههههي  ههههههنل 

القدرل عن  الو ون دمل  املا ومها  والقهدرل عنه  تقهديم الط بها  واع اله  ال ه  تاطهى : أشكاالض م ت د  مثليم و أ  تت ا امل ارك  .القرار

لت ها البهانها  والتمثهههل فهي الههئهها  االسن هار   والقههدرل عنه  الطاههو القهانو   فهي القههرارا  املت هال ت هه   اعحطهر ال هه  و ها يا اع كومهه  

ا لن ههاح تندههها  .(Gray 2014)أو القههرارا  ال هه  ات ههاتيا  خدههد االنبااثهها  برنههامج مههو املههرجا أ  تكههو  امل ههارك  الاامهه  شههرإلاض أساسهههض

هنهاك عهدد مهو  .وال   ي   تن همهها ت هكل واضها عنه  املعهتوو الهوإلر  +REDD)) +د  برنامج الر  )   عو دخال  وتدهور الغابا ت النا

دلههه ام ااع مههههور باع مهههور املنهههت م لالجتماعههها  املتا قههه   :بمههها فهههي ذلههها اعحهههارا  ا حت دههه  املتادههه  إلجهههرا  م هههاورا  ومشهههراك امل هههاركي 

ت وتندهههها امل هههاورا  املقهههررل قانونهههاض وم  ههها  +REDD)) +د  برندددامج الدددر  )   عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها ت هههخدهههد االنبااثههها  الناببرنهههامج 

الوإلنهه  معهعوله  العه طا  الوإلنهه  وا   هه   كها  دا م متادد األإلرا  يمهم جمههل أ ه ات امل ه    ت و م هو أ  تألهدد الن هرياا 

خدههد االنبااثهها  ببرنههامج يم ههو أ  تألههدد القههواني  أنههواو املا ومهها  املتا قهه   .فهمهها يتا ههف باع  ههون عنهه  املا ومهها  ودقههوق امل ههارك 

وال هه  يم ههو الو هون دلييهها بألر هه  وتقهرر بو ههوح املعههعولها  واع قههوق  +REDD)) +د  برنددامج الدر  )   عههو دخالهه  وتهدهور الغابهها ت هالنا

واإلجهرا ا  ذا  ال ه   لمهما  ههاا الو هون ت يم ههو أ  تمهل الن هرياا  مبهادئ شهام   لكهه  تكهو  امل هاورا  ممث ه  ل عهكا  األ هه هي  

 (.USAID. 2012 الوكال  األمر  ه  ل تنمه  الدوله )بمو فييم ال عا  وال بات 
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 / (: المشاركة فم برامج إعادة التشجير2/أ(: المشاركة فم األنشطة اعنمائية و)2) 2الصورة 

تألهههدد الن هههرياا  املعههههتو ا  ا  هههددل الت هههاذ القههههرارا  ال ههه  ت دهههل امل ههههارك  و هههما  ال هههدافه  وممكانههههه  الت بهههع فهمههها يتا ههههف ي ههه  أ  

ب هدهههه  ددارل دقهههوق وم هههاعا أ ههه ات امل ههه    وا  تماههها  وأ ههه ات األرا هههت  مهههو أجهههل ت و هههد املعهههنثمر و اعحهههارجهي  بهههالهقي  فهمههها 

يم هو أ  تعههاعد آلهها  دههل ال زاعها  وجبههر .ير خا هه  لهدعم م ههارك  الدئها  المهاهد  أو املهم هه قههد ي ه م ات ههاذ تهداب.يتا هف بالام هها 

ا في تألديد امل اكل وال واغل باست دام النهج الت اعد   وتوفير قنهال يم هو مهو خاللهها  "مو القاعدل دمل  القم "امل الم امل مم  جهدض

وخ ادل ادتماله  دل ال زاعا  ال عهط  تعرع  وبتك ده  ماقوله  وعادله  مله   ا حاو  امل روع /ل ناا اع  ون عن  االعترا  بال واغل

أو تههراكم امل هههالم وتا  هه  امل  هههد مهههو الثقهه  وال هههرعه  واملعهها ل  داخهههل امل هههاريل والبههرامج أو بهههي  أ ههه ات /دههد مههها منههل ت هههاعد ال هههراو و

 +د  برندددامج الدددر  )   عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها ت هههالناخدهههد االنبااثههها  امل ههه    واملعهههاهم  فهههي التألعهههي  املعهههتمر لعهاسههها  وم هههاريل 

((REDD+  برنددامج )   عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههخدههد االنبااثهها  النالبرنههامج ت هه   اآلثههار الوخهمهه   "اإلنههاار املب ههر"مههو خههالن

عنههد التاامهل مهل امل ههارك ت ي بغهي ديههال  اعتبهار خهها  .  REDD+ (Bruce and Nielsen 2012; Schroeder 2007))) +د  الدر  

 +د  برندامج الددر  )   عهو دخاله  وتههدهور الغابها ت هخدهد االنبااثهها  النابرنهامج ل معهاوال بهي  اع  عهي  وهههو أمهر مههم فهي تقاسههم املنهافل أل  

((REDD+  هههها دملهههه  العهههه طا  واألدوار و  ينطههههو  عنهههه اع قههههوق واملعههههعولها  ا حت دهههه  آثههههار متباينهههه  بههههي  اع  عههههي  دههههه  مههههرد ذلهههها ج  هض

 (.USAID. 2015 الوكال  األمر  ه  ل تنمه  الدوله )ل  عا  والرجان في ددارل الغابا  

 

   الشفافية   2.20

سهعد  دإلار مكافأل  الدعاد في أ  ب د دوراض هاماض في تقاسم املنافل تادل إلرق بما في ذلها م هارك  أ ه ات امل ه    مهو دهه  الو هون 

خدهههد االنبااثههها  برنهههامج ال هههام   ومي هههاد دهههواف  أل ههه ات امل هه    ل م هههارك  فهههي /دملهه  املا ومههها  وعم هههها   هههنل القهههرارا  امل ههروع  

عنه  تقهديم الدوا هد املوعهودل ومي هان  ا الن هاممهو دهه  قهدرل ن هام هها+REDD)) +د  برندامج الدر  ) وتهدهور الغابها   عو دخال  ت النا
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دذا كانهههن الثقههه  بالن هههام من دمههه ت فعهههو  تقهههل اع هههواف  ل م هههارك  فهههي املبهههادرا  ال ههه  سهههت دد االنبااثههها  فهههي  .التمو هههل ت هههكل فاهههان

 .قطاو الغابا 

 

     القدرات واالستدامة  3.20

يتط هه  األمههر مههوارد .ت ههاوخ العهاسهها  ومرد هه  االسههتاداد والت ههه  والتقاسههم املن ههغ ل منههافل ل عههن م ههرد معهه ل  ن اعهه  سهاسهه  مهها

+ د  الدددددر   لبرنهههههامجتقهههههر معهههههودل اإلسهههههتراته ه  الوإلنهههههه  . (Mathews,1982)وقهههههدرا  األفهههههراد واملعسعههههها  عنههههه  التندهههههها الداهههههان ل لهههههها   

(REDD+)    بنهههها  القههههدرا  لتندهههههها خدههههد االنبااثهههها  عنهههه  الهههههرغم مههههو أنيهههها ال تننههههاون بالتألديهههههد تقاسههههم املنههههافل فههههي ههههههاا باع اجهههه  دملهههه

عنهههدما يكههو  لهههدو أعمهها  ا  تمهههل ا  نهههي القههدرل والدر ههه  لدهههم دقهههوقهم ومعهههعولهاتيم واملطالبهه  ليهههات فمههو املهههرجا أ  يألهههدة .ال ههدد

ل غابهها     ت ر  ههه  وتعههههل الت طهههر السههت دام األرا ههت  واإلدارل الن ههاركه هنههاك داجهه  إلجههرا  مههدفوعا.التقاسههم املعههتدام ل منههافل

لبرنهامج ودعم تطو ر املهارا  ال راعه  اع ديدل وم ادر دط  الوقود وم ادر كعه  الاه   املعهتدام  وب هال  ذلها ومرسها  األسهاا 

عهالول عنه  ذلهات فهي دهي  ترت ه    .بتمو ل مهو املهانألي  +REDD)) +د  برنامج الر  )   عو دخال  وتدهور الغابا ت خدد االنبااثا  النا

ا عنه  تعهههال  املن مها   ا كبيهرض غيهر امل اريل الت ر  ه  عن  الع طا  القرو   واملعسعا  القرو  ت دال أنيا تاتمد فهي هها  املرد ه  اعتمهادض

كهههغ يم ههو بنهها  ن ههام وإلرهه  متماسهها مههو ههها  الههنهج املتباينهه ه ال يم ههو اإلجابهه  عنهه  ههها  األسههئ   د ههض اآل  ت ول ههو ال ي بغههي .اع كومههه 

برندددامج )   عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها ت هههخدهههد االنبااثههها  النابرنهههامج ت اه هههها مهههل اسهههتمرار االسهههتادادا  لتقاسهههم املنهههافل املت تهههه  مهههو 

يتمثل أدد املكونها  الر  عهه  لتداههل ال هدافه  واملعها ل  فهي تبهادن املا ومها  فهي الوقهن REDD+ (Mohammed,2011 .))) +د  الر  

ي هههه  أ  تكههههو  املا ومهههها  فههههي متنههههاون جمهههههل األإلههههرا  بمهههها فههههي ذلهههها  .املناسهههه  ت هههه   و ههههل ت ههههور ل م ههههروو وت ههههمهمه وتندههههها  ور ههههد 

 .ا  تماا 

 +REDD)) +د  برنامج الر  ) ة عن إزالة وتدهور الغاباتتجالنا خفض االنبعاثاتبرنامج نطاق تنفيذ   4.20

 +د  برندامج الددر  )   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت هخدهد االنبااثها  النابرنهامج سهتاتمد آلهها  توخيهل املنهافل ج  ههاض عنه  الهنهج املتبهل لتندهها 

((REDD+.  د  برندددامج الدددر  ) دخالههه  وتهههدهور الغابههها   عهههو ت هههخدهههد االنبااثههها  النالبرنهههامج واعحههههارا  املتادههه  لتندهههها+ ((REDD+ 

. (Mwayafu & Kimbowa.2011)نهههج الواليههه  القمهها ه  أو تندهههها عنهه  معهههتوو امل ههروو أو نههههج متههداخل متاهههدد النطاقهها  : هههي

اع كومه  الوإلنهه  اسههننادا والهنهج القمهاي  ههو نهههج عنه  املعهتوو دو  القههوم  مهو املهرجا أ  يههعد  فهي املقهام األون دملهه  دهواف  تتهدفف دملهه  

دفف اع ههواف   فههي املقههام األون دملهه  تههعههالول عنهه  ذلههات ىارهه  الههنهج دو  القههوم  فههي البدايهه  أ  ت .دملهه  األدا  مقابههل معههتوو مرجإههي دو  قههوم 

ىاره  الهنهج عنه  معهتوو امل هروو أ  اع هواف  تتهدفف مباشهرل  .كها  دكوم  دو  قوم  بنها ض عنه  األدا  مقابهل معهتوو مرجإهي دو  قهوم 
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ا دملهههه  األدا  مقابههههل خههههر األسههههاا ل م ههههروو وأ  امل ههههروو لهههه   بالمههههرورل أ  يتوافههههف مههههل الواليهههه  القمهههها ه   دملهههه  مطههههور  امل ههههاريل اسههههننادض

دفف اع ههههواف  مباشههههرل دملهههه  ال هانهههها  دو  ت يم ههههو أ  تتهههه"املتههههداخل"فههههي الههههنهج . ( ع مههههاض بهههه   اع كومهههه  يم ايهههها دلغهههها  هههههاا األمههههر)اع كومههههه  

يم و د  ا  امل اريل في دإلهار الهنهج دو  القهوم   همو البرنهامج القهوم   .أو مطور  امل اريل باإل اف  دمل  اع كوما  الوإلنه /القومه  و

الننه ههه  الايا هههه  ل تندهههها النهههاجا  "أ  هههط  ت دههههغ آثهههار تغيهههر املنهههاخ عبهههر الغابههها "ي هههغ كهههل    ههها  مهههو .(+REDD+ )دْ برنهههامج الهههرِ ل

مهههو أجهههل تألقههههف هههها  النتههها ج الايا هههه ت . +REDD)) +د  برندددامج الدددر  )   عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها ت هههخدهههد االنبااثههها  النالبرنهههامج 

يم و أ  تنطهو  كهل مبهادرل عنه  ظهرو  م ت ده  ومعهتدهديو م ت دهي ت مهل  .يم و است دام الاديد مو املبادرا  ا حت د  داخل البالد

  ت ههخدههد االنبااثها  النالبرنهامج مها يترته  عنهه  ذلها مههو ادتمهان تبهايو فههي ترت بها  تقاسههم املنهافل عبهر م موعهه  مهو املبههادرا  ا حت ده  

اع قهوق واملنهافل واختههار وسهه   توخيهل املنهافل وال ه  أ  ت  ههد -داخهل الهبالد  +REDD)) +د  برندامج الدر  ) عو دخال  وتدهور الغابا 

 (.USAID. 2012 الوكال  األمر  ه  ل تنمه  الدوله ) قد ت ت غ جمهاها

   مصادر األموال    5.20

خدههههد برنهههامج تمو هههل  (الهههنهج القههها م عنههه  املهههنا)فهههي عم هههه  اتداقهههه  األمهههم املتألهههدل اإلإلار ههه  ت ههه   تغيهههر املنهههاخ ت يقهههوم نمهههوذا املهههانألي  

مهههو م ههادر عامههه  تتمثههل فهههي  ههناديف متاهههددل األإلهههرا  أو  +REDD)) +د  برنددامج الدددر  )   عههو دخالههه  وتههدهور الغابههها ت هههاالنبااثهها  النا

عنه  املعهتوو الهوإلر  أو ا  نهيت ىاهد اختههار . يتوقغ األمرعنه  الب هدا  لتقر هر نهوو نمهوذا التمو هل الها  تر هد اسهت دامه.شراكا  ثنا ه 

هها لت ههمهم اع ههواف نمههوذا التمو ههل  برنددامج )   عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها ت ههخدههد االنبااثهها  النابرنههامج فههي الوقههن اع ا ههرت فههن  .مهمض

مهو  اض املموله  أساسه"االسهتاداد والت هه "في كثير مو األدهها  باسهم مرد ه   في املرادل املب رل مو التندها ى ار دلهه +REDD)) +د  الر  

  عههو دخالهه  وتههدهور الغابهها  و مرفههف ت ههمبههادرل األمههم املتألههدل عحدههد االنبااثهها  النا)خههالن مبههادرا  بنهها  القههدرا  املمولهه  مههو املههانألي  

برنههامج ومههل ذلهات مههو املتوقهل أ  ي اهه  تمو هل القطههاو اعحها  دوراض داسههماض فهي تندههها خطه   (.ال هراك  ل  هد مههو انباهاة كربههو  الغابها 

ي هه   ههههاغ   .بهههالن ر دملهه  ز هههم التمو ههل ا  تمهههل +REDD)) +د  برنددامج الددر  )   عههو دخالههه  وتههدهور الغابههها ت هههاالنبااثهها  الناخدههد 

   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت هخدهد االنبااثها  النابرنهامج األسئ   الر  عهه  ل تد يهر فييها عنهد تألديهد نمهوذا التمو هل األ عه  لتندهها 

  (.USAID. 2012 الوكال  األمر  ه  ل تنمه  الدوله ) +REDD)) +د  برنامج الر  )

 

 أ  +REDD)) +د  برندددامج الدددر  )   عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها ت هههخدهههد االنبااثههها  النالبرنهههامج  أمهههوان وتوخيهههل ددهههة ل هههندوق  يم هههو

 األمههوان  ههر  يههتم ومههو ثههم ت ال ههندوق  ههكههل فههي اعحا هه  أو/  و الاامهه  امل ههادر مههو األمههوان ديههداو دههه  سهه تم. م ت دهه  أشههكاالض  يت هها

ها هها ال هندوق  سههدار. مألههددل ملاهايير وفقض   ههندوق  مرفهف ال ههراك  ل  هد مهو انبااثهها  كربهو  الغابها  أ  ه . بندارتههه املتا قه  ل قواعهد وفقض



70 

 

وتههههدهور   عههههو دخالهههه  ت ههههخدههههد االنبااثهههها  النابرنههههامج  مههههولههههدفل املههههدفوعا  الت ر  ههههه  لت دهمهههها  االنبااثهههها  املتألقههههف مايهههها  ال ربههههو  

 ل منهههاخ األخمههر ال ههندوق  يكههو   أ  يم ههو(. Olbrei and Howes 2012) اع كومهها  دملهه  +REDD)) +د  برنددامج الددر  ) الغابهها 

  كانهن عم هاتهه مو  ت+REDD)) +د  برندامج الدر  )   عو دخال  وتهدهور الغابها ت خدد االنبااثا  النابرنامج  لتمو ل معتقب هاض  م دراض 

 اع وكمه  وههكهل والرسهم   ال هندوق  أهدا  ال ندوق  ت مهم عند مااع  يا ي   ال   الر  عه  القمايا ت ملال ت ان قهد التألديد. 

 سهههههداد أساسهههههه عنههههه  سههههه تم الههههها  واألسهههههاا واإلبهههههالط والر هههههد امل ههههه    أ ههههه ات وم هههههارك  ال هههههراو ومدارل والتندهههههها اال تمانهههههه  واإلدارل

   عهو دخاله  وتهدهور الغابها ت هخدهد االنبااثها  النابرنهامج  تندهها ألغهرات اع الهه  ال هناديف ههاكهل اسهت دام املم و مو. املدفوعا 

 ت+REDD)) +د  برندددامج الدددر  )   عهههو دخالههه  وتهههدهور الغابههها ت هههخدهههد االنبااثههها  النابرنهههامج  سههههاق فهههي .+REDD)) +د  برندددامج الدددر  )

 االنبااثههها  خدهههد دملههه  تيهههد  ال ههه  واأل  هههط  باالسهههنثمارا  املرتبطههه  اع هههواف  أو الغابههها  دي هههار مهههو عا هههدا  الدوا هههد تعهههتمد أ  يم هههو

 الهههدوملي ال ربهههو   و هههندوق  الاامههه  األمههوان املنهههافل فهههي ددرار ال ههه  بوسهههاها املعههاهم  فهههي التمو هههل م ههادر تتمثهههل. ال ربهههو   م  ونههها  وخ ههادل

 املن مها  وتمو هل ت( العهريا  البداي  ذلا في بما) واملدخال  األدا  أساا عن  الدولهي  املانألي  مو والتمو ل الدوله  ال ربو   وأسواق

 (.Nkhata, 2012 ) اعحا  /  الدوله  اع كومه  غير

 الرصد  2.10

برنهامج  أن مه  فهي واملنهافل التكهالهغ ر د ن ام دمج ي  . وال دافه  بالدااله  تنعم قدرا  ر د ومبالط ل منافل الاادن التوخيل يتط  

 الهههوإلر  ا  اسهههب  ن هههام ذلههها فهههي بمههها ال ههه   ذا  +REDD)) +د  برندددامج الدددر  ) وتهههدهور الغابههها    عهههو دخالههه ت هههخدهههد االنبااثههها  النا

برنهامج ل العها هت  نطاقهاض واالقت هاد األوسهل اع وكمه  تعههاق املنافل تقاسم وفااله  عدال  سنت ثر. الممانا  ما وما  ون ام ل  ربو  

 عنهه   (+REDD+ )د  برنددامج الدر   ن هاح سهه تط  . +REDD)) +د  برنددامج الدر  )   عههو دخاله  وتههدهور الغابها ت هخدهد االنبااثهها  النا

 و" خاسههر و" دي هاد دمله  العهاسها  تغهيهرا  سهتعد . الغابهها  عنه  دهد  سهوا  قطهاو وخهارا داخهل العهاسها  فهي تغهيهرا  الهوإلر  املعهتوو 

 (.Olbrei & Howes 2012) األإلرا  لباد اع ديدل الدر   تكالهغ تاو د يتاي  وقد ت" رابألي "

 السودان في المنافع تقاسم آلية وضع. 12

 المقدمة 2.12

. مهمه  قمهه  بهئهه  بو هده خخمهاض  ي نعه  بدأ ا   ه  ا  تماا  رفاهه  أجل مو وتوخياها الدوا د تألديد عن  يرك  الا  املنافل تقاسم

 مثهل األر ها  لعهكا  اعحهدما  وتهوفير ومهنا دعانها  شهكل فهي العودا  في املنافل لتقاسم بالدال آلها  توجد ت الواسل باملارض ت ذلا ومل

ا العهودا  ت قى ت الثمانه ها  وأوا ل العباه ها  منت غ منا. ال راعي اإلرشاد ا عهددض  كانهن تامهل ال ه  اع كومهه  غيهر املن مها  مهو كبيهرض

 هها  فهي امل ه    أ ه ات لقهد شهمل. اع كومهه  غيهر املن مها  هها  تاهد( 22) اع هدون  يوضا. ا   ه  ا  تماا  مل الوثهف بالت عهف
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 إلهرق  اسهت دام تهم(.   الغابها  بألهوة ومركه  الههئ  القومه  ل غابها ) اع كومه  واملعسعا  واألفراد واألسر ا   ه  ا  تماا  امل اريل

 مثهلت النشه ير ومعهادل الغابها واع دها  عنه   الت هههل ومعهادل النشه ير أ  ط  في ا   ه  ا  تماا  م ارك  لنش هل ل  واف  م ت د 

 اال تمانههههه  والنعهههههال  واألسهههمدل والنباتههها  التقهههاوو  مثهههل الاه هههه  واملعههههاهم  واملهههنا واإلعانههها  المهههر  ه  واإلعدههها ا  اإلرشهههاد خهههدما 

 الغابههها  برنهههامج اعتمهههد وقهههد. الدنههههي  واملعهههاعديو الغاا هههه  واملعهههاعدا  أإلهههون  سهههماح وفتهههرا  مادومههه  أو م دمههه  بدوا هههد والقهههروت

 لقهههد. تندههههاها مرادهههل م ت هههغ فهههي الداالههه  األفهههراد م هههارك  عنههه  كبيهههر دهههد دملههه  اع كومهههه  غيهههر املن مههها  هههها  بهههه تمهههط ل الههها  الن ههارك 

 .الاياي  في وتالشن النش ير ال اب  برامج مو الاديد تاثر 

. الهبالد فهي تمهارا ال ه  املنهافل وأشهكان اعحبهرا  عنه  باالعتمهاد ل عهودا  املنهافل لتقاسهم آلهه  فهي و هل املهمه  لها  يتمثل املنط ف األسا ت 

 دمله  الرامهه  اإلجهرا ا  ات هاذ فهي ل  هروو امل ه     حت هغ أ ه ات دي هاد دهواف  أ  يهعد  دمله  املنهافل لتقاسهم الداهان مو ش   الت مهم

مرفههههف  و املنههههاخ تغيههههر ت هههه   اإلإلار هههه  املتألههههدل األمههههم اتداقههههه  أ  مههههو الههههرغم عنهههه . وتههههدهور الغابهههها  دخالهههه  عههههو النات هههه  االنبااثهههها  خدههههد

 تقاسههم نهههج تقهرر  أ  الب ههدا  ن ه ا فقههد ت املنههافل تقاسهم آلههه  لو هل ماهنههاض  نه ههاض  يألهددا لههمال هراك  ل  ههد مهو انبااثهها  كربههو  الغابها  

 فااله  دهواف  دي هاد عنه  األساسهه  القمهه  تركه  أ  ي بغهي. ليهم اعحا ه   (+REDD+ )د  الدر   لبهرامج مال مه  أكثر سهكو   الا  املنافل

 جمهور هههه  ت قههههن. وتههههدور  دخالهههه  عههههو النات هههه  االنبااثهههها  خدههههد آلههههه  ورا  الههههوإلر  ال ههههاهد عنهههه  أوسههههل ودعههههم شههههرعه  وبنهههها  ل معههههتدهديو

 ر  لدل الهوإلر البرنهامج  لتندهها التألمهير فهي العهودا  لهدعم الهدوملي ل بنها التهاتل الغابها  كربهو   شهراك  برنهامج خالن مو منأل  العودا 
+ د 

(REDD+)   .مههههو االسهههتدادل مهههو العههههودا  وتم هههي  وغاباتيههها ألرا ههههييا اسهههتدام  أكثهههر إلدارل الالخمهههه  األسههه  درسههها  فههههي املنألههه  سنعههههم 

 .(+REDD+ )دْ برنامج الرِ ل اإليكولو ي الن ام عحدما  املعتقب ه  ا  تم   الدوله  املدفوعا  أن م 

 متطلبات وإرشادات تقاسم المنافع .1.12

+ د  برنددددددامج الددددددر  ومتط بههههها  أإلههههههر عمههههههل وماهههههايير   (+REDD+ )د  رنددددددامج الددددددر  ببهههههه  تقاسههههههم املنههههههافل اعحا ههههه  العهههههودا  معهههههههل ملااع هههههه  آل

(REDD+)  تشه ل  همو القمهايا البهئهه  األوسهل نطاقهاض  يننهاون دسهتور الهبالد تقاسهم املنهافل  همنهاض  األخرو. ومو الناده  القانونه ت .

عنههه  ت  ههههد دهههف اسههههت دام الغابههها  أل ههه اليا )األفهههراد ت ا  تمههههل ت  0225و  2225و  2220سهاسههها  الغابههها  فهههي الهههبالد فههههي األعهههوام 

 القومههه  ال هههام   االسهههتراته ه  الدرديهه  واعحا هه . عهههالول عنهه  ذلهههات تشهه لو  ال هههابه القطههاو اعحهها  ... دعههه ( وتشهه هل د  ههها  الغابهها  

أدهد أههدا  برنههامج الامهل الهوإلر  ل ت ههغ فههي يتمثهل ( العهكا  ا   ههي  عنه  امل هارك  فههي دعهداد م هاريل الغابها  ومدارتيهها. 2220-0220)

 هما  تمثهههل واسهل النطههاق أل هه ات امل ه    ا   هههي  فهي عم ههه  الن هاور مههل برنههامج الامهل الههوإلر  ل ت ههغ. ت ههكل عههامت  فههيالعهودا  

ه  لمهما  د هون ا  تماها  ا   هه  عنه  فوا هد عادلهه  اتوم دكومه  العهودا  باسهتمرار بتطهو ر وتألهدي  التهدابير اإلدار ه  والعهاسهتقه
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ومن هد  مهو اسههت دام املهوارد اع ه هه . ىعههتوفي العهودا  جمههل متط بهها  اتداقهه  األمهم املتألههدل اإلإلار ه  ت ه   تغيههر املنهاخ فهمها يتا ههف 

بمههها فهههي ذلههها  هههما  امل هههارك  الكام ههه  والداالههه  أل ههه ات امل ههه    املانههههي  وتا  ههه  الدوا هههد االجتماعههههه    (+REDD+ )د  رندددامج الدددر  بب

ل فهههي الههنهج الن هههارك  ثههر الاههه   املعههتدام  ل م تماههها  ا   ههه . عهههالول عنهه  ذلههات يتمتهههل العههودا  بت ربههه   كعهه  والبهئههه  األخههرو لعهههبل

 اه  في م اال  الغابا  واملراعهي واع ههال البريه  باالعتمهاد عنه  م هارك  ا  تماها  ا   هه ده  تمن  هاغ  الاديد مو األ  ط  ا  تم

 ال راعهي  واتألادا  الرعال.اتألاد املهندسي  جماها  منت ي ال م  الار   و  مثل

 العناصر الرئيسية لتقاسم المنافع في السودان. 11 

تألديههد نمههاذا توخيههل لن ههمل اعتبههارا  خا هه  لتألديههد املنههافل واملعههتدهديو  يههال دفههي مألاولهه  لتطههو ر آلههه  لتقاسههم املنههافل ل عههودا ت تههم 

    .  (+REDD+ )د  رنامج الر  بباملنافل وتقاسم املنافل الدستور   وترت با  تقاسم املنافل التااقدي  وربر دقوق م  ه  األرا ت  

 منافعتحديد ال .2.11

املتوقاهههه  عهههه ن ال ربههههو  فههههي  نههههافلل م تماهههها  ا   ههههه . وت هههمل امل نههههافلتقاسههههم املنههههافل ل عهههودا  هههههي تألديههههد امل و ههههلاعحطهههول األوملهههه  لد  

مههل دمكانهه  تألو  ههها دملهه  سهه ا .   هههو  الغابها  ممهها يههعد  دمله  خدههد االنبااثهها  باإل هاف  دملهه  فوا ههد أخهرو ل م تماهها  ا   ههه  والتنهوو اع

ل عههو مكافهه   مالههه  تعههاو  تك دهه  الدر هه  الدرديهه  أو املن مهه  لدوا ههد العهاسهه  غيههر النقديهه  املناسههب  ل عههودا  عبههار  نههافلقههد تكههو  امل

قا مه  باملنهافل البهئهه   الوال هه  االت هاننقها  ننه ه  االسهت ها  الهاات  واملناق ها  اع ماعهه  مهل  لقهد شهك نال   توضا دقهوق امل  هه . 

فهي العهودا  عنه  النألهو   (+REDD+ )د  برندامج الدر  و الناشهئ  عهواألمث ه   نافلمل( أنواو ا22واالقت ادي  واالجتماعه . يوضا اع دون )

البهئهه  مها ينهي: الهن م اإليكولوجهه  ل غابها  ا   هه  ال ه  تمهن  نهافلوا  تماا  ا حتارل. وت مل امل الوال ه  االت اننقا  الا  تت ور  

وا  اف ه  ع ههه وتا  ه  التغطهه  الوإلنهه   وتألعه نها  نهي والهوإلر    ههو   هان يا وتا   ها وتألعي  قاعهد  املهوارد الطبهاهه  والتنهوو اع

 هههد االقت هههادي  واالجتماعهههه : مهههدفوعا  اع ههههواف  تألعهههي  الهههن م اإليكولوجهههه  الوإلنهههه  ل غابهههها . ب نمههها ت هههمل الدواو ل غابههها  و ههههان  

املا    والقدرل عن  الت هغ مل تغير املناخ وتألعهي  / تا  ه  تهوافر  كع  وتا    سبل (+REDD+ )د  برنامج الر  والدخل مو خطر 

عسعهههها  وتا  هههه  القههههدرا  املههههواد القا مهههه  عنهههه  املههههوارد الطبهاههههه  و ههههما  دهههههاخل األرا ههههت  / الغابهههها  تا  هههه  اع وكمهههه  ا   ههههه  وتا  هههه  امل

( ت مههو الواضههها أ  جمههههل ا  هبههي  عنههه  درايهه  بههه هم الدوا هههد البهئههه  واالقت هههادي  واالجتماعههه  فهههي ظهههل 22مهههو نتهها ج اع هههدون ) واملاههار .

ا حت ده  المهو  عنه  أهمهه  التقاسهم الاهادن ل منهافل  االت هانتوخيهل هها  الدوا هد ت سه طن نقها   تاداله مها يتا هف فهظهرو  العهودا . 

 عن  النألو التاملي:

 ما  أ  يق ل تقاسم املنافل مو  اغ ا  تماا  ا   ه  ت  
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  د  برنامج الر  الوفا  بااللتزاما  لتألقهف  افي فوا د دي ابه  ألولئا الايو ىعاهمو  في( +REDD+)   

  د  برنامج الر   قبل واملمولي  موتق هل ا حاإلر بال عب  ل معنثمر و( +REDD+)  . 

  د  برنامج الر  مااع   جدون أعمان اع واف  لتا    فااله  مو( +REDD+)   في خدد االنبااثا. 

     الغابا  عن   ا داعتا. 

  تا    االستدام  وتا    قدرل الناا عن  اع د مو دخال  الغابا. 

 . بنا  الثق  وتش هل امل ارك  ال  ط  

 خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة وتدهور الغابات فم السودانبرنامج المنافط المحتملة الناشئة عن  (:9)الجدو  

 املجيبون% املنافع املتوقعة نوع املنفعة

 بيئية

 79 وتعزيزها املحلية للغابات اإليكولوجية النظم على الحفاظ
 97 المبيعيةت سين قاعد  املوارد 

 20 وت س نو والوطنت املحلي الحيوي  التنوع على الحفاظ
 200 وتعزيزه الوطنت الغماخ الغابي على املحافظة
 22 وت سينها الوطنية للغابات اإليكولوجية النظم على الحفاظ

 اقتصادية

 خفض االنبعاثات برنامج  خمط الناشئة عن واإليرادات الت فييية املدفوعات
 ((+REDD+ )د  برنامج الر  ) توتدهور الغاباالناجمة عن إزالة 
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 97 املع شة والقدر  على التكي  مع تغير املناخ يسو تعزيز سبل 

 افر املواد القائمة على املوارد المبيعية  72 ت سين / تعزيز تو

  20 الغابات/لألرالةت أمناإ  أيثر ضمان حياز 

  79 املحلي وتعزيز املؤسساتتعزيز الحكم 

 71 تعزيز القدرات واملعرفة 

 70 املساهمة في الناتج املحلي اإلجما ي 

 95 ال دمات البيئية ت سين منالناتجة الية املوفورات ال 

 

 تحديد المستفيدين  .1.11

م ت دهه  لتألديههد املعههتدهديو مههو خههالن د  اع ههف القههانو   فههي ال ربههو  غيههر واضهها فههي العههودا . ومههل ذلههات يم ههو   ههر  ههكوك قانونههه  

لبرنههامج خدههد  االت ههانمههل نقهها  الدسههتور الههوإلر  والن ههام األسا ههت  أو غيرههها مههو ال ههكوك الن ههرياه  ودقههوق األرا ههت  واملههوارد. تد

اوت ع ييهها بهههي    عههو دخالههه  وتههدهور الغابهها  بالعهههودا  ال  ههو  دملهه  الاقههود أو اسهههت دام اتداقههها  تقاسههم املنهههافل املتدهه ههتاالنبااثهها  النا
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امل ههههاركي . وفقههههاض لوثهههها ف امل ههههروو ت فههههن  املعههههتدهديو أو أ هههه ات امل هههه    هههههم وخارل ال راعهههه  والغابهههها  ووخارل الب ئهههه  واملههههوارد الطبهاههههه  

ار ووخارل الههندر ووخارل املههوارد املا ههه  والههر  وال هربهها  ووخارل العهههاد  واآلثهه والا ههغ والتنمههه  الامرانههه  ووخارل الثههرول اع هوانههه  واملراعههي

واع اماهههها  واملههههرأل ومن مهههها  ا  تمههههل املههههد   واتألههههاد الرعههههال واتألههههاد املهههه ارعي  واالتألههههاد  االجتمههههاعي والمههههما  الرعايهههه  وخارل واملاههههاد  و

والقطاو اعحا . وقد  نغ تأل هل عم ه  أ  ات امل     أ  ات امل ه    دمله   والتنمه  بالب ئ  املانه  التطوعه  املن م ال عاي  و 

فئتهههي  ر  عهههه  وثانو ههه . والغهههرت مهههو تألديهههد أ ههه ات امل ههه    ههههو دشهههراك هههها  ا  موعههها  ب  ههها  فهههي املبهههادرا  ت وتطهههو ر شهههراكا  / 

( فئها  أ ه ات امل ه    فهي 22يوضها اع هدون )خدهد االنبااثها  الناجمه  عهو دخاله  وتهدهور الغابها . برنهامج  تألالدا  مهو أجهل تندهها

 العودا . ت در اإلشارل دمل  أنه ال ي بغي دغدان أ  ات امل     اعحارجهي  في تندها آله  تقاسم املنافل.

 الغابات بالسودانخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة وتدهور برنامج المصلحة ضمن  تحليا عملية ألحا  (01)الجدو  

 أصحاب المصلحة الخارجيون أصحاب المصلحة الثانويون أصحاب المصلحة الرئيسيون

 املرأل ومن ما  ا  تمل املد  

 اتألاد الرعال

 اتألاد امل ارعي 

 االتألاد ال عاي 

   والتنمه  بالب ئ  املانه  التطوعه  املن م 

 القطاو اعحا 

 

 وخارل ال راع  والغابا 

الب ئههههههههههههههههه  واملهههههههههههههههههوارد الطبهاهههههههههههههههههه  والتنمهههههههههههههههههه  وخارل 

 الامرانه 

 والا غ وخارل الثرول اع هوانه  واملراعي

 وخارل املوارد املا ه  والر  وال هربا 

 وخارل العهاد  واآلثار

 وخارل الندر واملااد 

 االجتماعي والمما  الرعاي  وخارل

 آخرو 

 

 تحديد نموذج توزيع المنافع  .2.11  
ات لهه   العههودا  فههي املنههافل تقاسههم د   الههبالد فههي الغابهها  سهاسهها  جمهههل ركهه  . ل توخيههل متميههزاض  نموذجههاض  تنبههل ال األنههواو جمهههل ل ههو جديههدض

 املتادههه  النمهههاذا اسهههنند . هههها  العهاسههها  وثههها ف فهههي وتوخياهههها املنهههافل تألديهههد دو   التنمهههه  أ  هههط  فهههي ا   هههه  ا  تماههها  م هههارك  عنههه 

.   الن هام اإليكولهو ي خهدما  الدفل مقابهل ون ام الن اركه  ل غابا  اإلدارل  خطر دمل  العودا  في تمارا ال   الغابا  ددارل لعهاسا 

ا املنافل تقاسم يكو   أ  يم و ا أو أفقهض ل. رأسهض ي مهل  تن ههم عنه  الاقهود ا حت ده  املنهاإلف فهي االت هان نقها  مهو األكبهر القعهم لقد فمي

 العهههههه ظ التهههههار خ تعههههه   املنهههههافل لتقاسهههههم م تمإهههههي اسهههههنئما    هههههندوق  د  ههههها   هههههاوب  عنههههه  وشهههههددوا. الرأ هههههت  أو األفقههههه  التوخيهههههل مههههها بهههههي 
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 فننهه الن هام األسا هت ت أو الدسهتور  فهي بو هوح يهاكر لهم املنهافل تقاسهم أ  بمها ذلهات عنه  عهالول. املا هت  فهي الر ده  املناإلف في ل تااونها 

 مهو. املنهافل تقاسهم ترت بها  لتو هها امل ه    أ ه ات م ت هغ بهي  الاقهود اسهت دام يم هو ت العهودا  فهي املنهافل تقاسهم آلله  بال عب 

 لنمهوذا يم هو القهانو ت فهي بو هوح التوخيهل نمهوذا تألديهد يهتم أ  وممله . القهواني  فهي بو هوح التوخيهل نموذا تممي  يتم أ  ب ثير األفمل

ت. النمههوذا بتوخيههل الاقههود املتا قهه  دملهه  ال  ههو  العههودا  فههي املنههافل تقاسههم ال ربههو  فههي  مههدفوعا  لتوخيههل آلههه  د  هها  تاههد يههتم لههم وعمومههاض

 .(+REDD+ )دْ برنامج الرِ ل وإلر  اسنئما    ندوق  د  ا  ىعت  م وهاا ت ا  ني املعتوو  دمل  القوم  أو الدوملي املعتوو  مو العودا 

 دمله  الهدعول تمهن. ىعهنباد تامهها تامهاض  بالمهرورل له  ( املتهداخل والهنهج امل هاريل ونههج الهوإلر  الهنهج) املنهافل لتوخيل ا حت د  الترت با 

 مالههه  بدوا ههد العههماح فههي مرونتههه مههو الههنهج هههاا قههول ت بههل. املنههاإلف م ت ههغ فههي االت ههان نقهها  جمهههل بههه ن هه ن ملهها وفقههاض  املتههداخل الهنهج

 أسههههواق دملهههه  املباشههههر بالو ههههون  ل م تماهههها  العههههماح خههههالن مههههو ذلهههها تألقهههههف يههههتم. الغابهههها  ودههههواف  اع ههههد مههههو دخالهههه  ل م تماهههها  كبيهههرل

ها يتألم هو   الهايو ا   ههي  ل م هاركي  ت دهل وال   ومعا ل  وشدافه  ما تنعم به مو موثوقه  جان  دمل  ت ال ربو   الو هون/  تك ده  أيمض

 مهههدعوم املتههداخل ل هههنهج االت ههاننقههها   تبرهه  د .  (+REDD+ )د  برنددامج الدددر  املنهههافل الناشههئ  عهههو  مههو مم هههو قههدر أكبهههر عنهه  اع  ههون 

 عهامالض  ا  تماها  تدمههال  تكهو   أ  ي بغهي ذلهات ومهل. م تمإهي اآلخهر الهباد ب نما فرد  أساا عن  سنتم أ  ط يا تاد أ  بألقهق 

املنههافل  تقاسههم لنمههوذا والدههرد  ا  تمإههي النمههوذا ا   ههه  ا  تماهها  فمهه ن البهانهها ت جمههل عم ههه  خههالن. اع ههاال  جمهههل فههي ر  عهههاض 

 تكهههههالهغ لتق هههههل الغابهههها  م تماهههها  مههههو ال ربهههههو   ت مهههههل هههههو آخههههر بههههديل وثمهههه . ل م تماههههها  النقديهههه  وغيههههر لألفههههراد النقديهههه  والدوا ههههد

 غيهههر املن مههها ) اعحهههارجهي  اعحهههدما  مقهههدم  مهههل ومقامههه  شهههراك  القهههرو  بهههي  م هههترك  م تماهههه  من مههها  ت ههه هل خهههالن مهههو املاهههامال 

 .امل     أ  ات  حت غ التمو ل لتقديم الاام  األموان است دام و م و(. اعحا  القطاو أو اع كومه 

برنرامج ) توتردهور الغابراخفض االنبعاثات الناجمة عرن إزالرة برنامج  لمدفوعات الزمنم البعد .2.11

 ((+REDD) +د  الرِ 

املنههافل . ب ههد أ  فههي  (+REDD+ )د  رنددامج الددر  بب اعحا هه  الههدفل جههداون  بو ههل تمههر أخههرو  وعوامههل ال ربههو   أسههاار واسههتقرار د  د  ها 

 مههو امل  ههد تتط هه  وقههد الهههوم ل غايهه  م  هه  واملهم هه  الدقيههرل الدئهها  ادتهاجهها  د . مألههدودل  (+REDD+ )د  برنددامج الددر   الناشههئ  عههو

 االلتهههزام أهمهههه  املنهههاإلف المهههو  عنههه  م ت هههغ فهههي االت هههاننقههها   لقهههد سههه طن. التمو هههل فهههي الد هههوا  لعهههد مقهههدماض  املدفوعههه  املهههدفوعا 

 عنههه  باالتدهههاق االلتهههزام ُىاهههد. واسهههتدام يا االنبااثههها  مهههو اع هههد أ  هههط  لن هههاح مهمهههاض  بو هههده عهههامالض  ل مهههدفوعا  ا  هههدد ال مرههه  باع هههدون 

ا عهههامالض  ل مهههدفوعا  ال مرههه  اع هههدون   وا  تماههها  االت هههاننقههها   أكهههد  ت ذلههها ولتألقههههف. العهههودا  فهههي املنهههافل تقاسهههم آلهههه  لن هههاح  هههارض

 :بالدفل يتا ف فهما يني فهما الن ر  رورل مناق اتيا في ا   ه 
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  ت والداال  الكام   ا  تماه  امل ارك 

  ت أمامها مععول  وتكو   ا   ه  املعسعا  مل متوافق  تكو   أ 

   ت اع كومه  غير الداع   اع ها  ومل اع كوم  معتو ا  م ت غ بي  املعا ل   ما 

  و ت امل     أ  ات م ت غ قبل مو شرعه  أنيا عن  دلييا ين ر/  مقبول  تكو   أ 

 عادن تاو د عن  باع  ون  اعحدما  مقدم  أو الت مهل لههئا  العماح. 

( عه ههه  أو نقديهه ) التوخيههل إلر قهه  تألديهد أ  عنهه  اآلرا  فههي توافههف هنهاك. الاوامههل مههو الاديههد عنهه  الاه هه  أو النقديهه  املنههافل توخيههل ىاتمهد

 أ  املا  ههه  لمههما  األسههر وعههدد ا   هههي  العههكا  عخ ههم االعتبههار ديههال  ي هه  املنههافلت توخيههل عنههد. املعههتدهديو لتدمهههل ُيتههرك أ  ي هه 

 .كبيرل ال ربو   ديرادا  تكو  

 (+REDD+ )دْ برنامج الرِ  توتدهور الغاباخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة برنامج  تكاليف .1.11

برندددامج  مبههادرا  اسههتدام  عنهه  تهه ثير لههه سهههكو   بههدور  وهههاا. تاهههد واضهه   ل عههن اع قهقههه  والتكههالهغ املنههافل فههن  ل عههودا ت بال عههب 

+ د  برندددددددامج الدددددددر   لتندهههههههها اع قهقهههههههه  التكهههههههالهغ عهههههههو ف هههههههرل أ  املنهههههههاإلف م ت هههههههغ فهههههههي االت هههههههاننقههههههها   لهههههههدو . لههههههه   (+REDD+ )د  الدددددددر  

(REDD+)   .كهدهههه  ىارفهههو   ال ل هههايم ت(التندهههها وتك دههه  املاهههامال  وتك دههه  العهههانأل  الدر ههه  تك دههه ) ا حت دههه  بالتكهههالهغ أقهههروا لقهههد 

+ د  رنددامج الددر  لب العهاسهه  واإلرادل الثقهه  تقههو د فننههه يم هو ل معهتدهديوت الاالههه  بالتوقاهها  الوفها  يههتم لههم دذا. التكهالهغ ههها  دعهات

(REDD+)  هها  أ  رغهم اإلدار ه  اإل هالدا  ذلها فهي بمها مرتداه  االت هاننقها   كما والتندها املاامال  تكالهغ تكو   أ  املرجا مو 

 كهدهه  فهي والتدهاو  الوقهن بمهرور ومهدو تغيرهها والتكهالهغ الدوا هد األخا تاي  االعتبار دينامهه  املهم مو. ت اه ها يتم ما غالباض  التكالهغ

 .  المادا  واألوحا  ا   ه  ا  تماا  تدبيرها لتاود بالندل ل اعا

 

 

 

 خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة وتدهور الغاباتبرنامج التكاليف المحتملة ل (:11)الجدو  
 توتدهور الغاباخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة برنامج ل المحتملة التكاليف على أمثلة نوع التكلفة

 الفرلة

 

  الكفاف واستخدام املاافة القيمة وأنشمة سبل الع ش لكسو المبيعية املوارد إ ى الوصول 

 الارائو عائدات 

 اإلدارية. و ص حات األرالةت حياز  ك األرالةت الستخدام التخميط  التنفيه
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 توتدهور الغاباخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة برنامج ل المحتملة التكاليف على أمثلة نوع التكلفة

 الزراعية واإلدار  الغابات وحماية ت سين 

 القدرات بناخ 

 المعاملة

 د  برنامج الر   وضع( +REDD+)  (السياسات تغييرات). 
 املشروع وتموير تصميم 

 التفاوض اتفاقات 

 االنبعاثات خفض شهادات 

 الامانات والرصد نظام تموير. 

 

 المنافع لتقاسم القانونية الجوانب .2.11

 الدستورية المنافع تقاسم أحكام. 2.2.11

لثددروات المبيعيدددة فددي بددداطن األرض وعلددى  هرهدددا وفدددى تدددن  علدددى أن ا 2227( مدددن دسددتور السدددودان لسددنة الثدددروات المبيعيددة. )2املدداد  

عدددددام ينظمدددددو القدددددانونك وت دددددو الدولدددددة ال مدددددط والظدددددروف املناسدددددبة لتمدددددوير املدددددوارد املاليدددددة وال شدددددرية ال زمدددددة امليددددداه اإلقليميدددددة ملدددددت 

 .الستغ ل تلت الثروات

 مههو سهههكو   ت العههودا  فهي  (+REDD+ )د  برنددامج الددر   ملبهادرا  بال عههب . الههبالد دسههتور  مهل املنههافل تقاسههم ترت بها  تتوافههف لههالات وفقهاض 

 يكههو   أ  يم ههو. املعهتدهديو م ت ههغ بهي  الغابهها  مههوارد مهو املت تههه  اإليهرادا  تقعهههم كهدههه  بو هوح الدسههتور  يألهدد أ  ب ثيههر األفمهل

 قواعهههد و هههل تاهههد يهههتم لهههم العههودا ت فهههي (+REDD+ )د  برندددامج الدددر   سههههاق فهههي املنههافل لتقاسهههم مهمههه  عواقههه  الدسهههتور   القواعهههد لههها 

 اإلرشههههادا  تاههههد الدولهههه  فههههي الغابهههها  سهاسهههها  تههههوفر. الن ههههريإي الن ههههام فههههي (+REDD+ )د  برنددددامج الددددر  الناشههههئ  عههههو  املنههههافل تقاسههههم

 أو المهاهد  فهالقواني . بهاإلدارل امل هترك  ل غابها  يتا هف فهمها سههما ال بكامهل إلاقتهه ىامهل ال املنهافل تقاسهم ول و ال    ذا  واعحبرا 

 كمها مهو شه   قهواني . املنهافل فهي الاادله  د ه يم لدقدا  عر   قول أقل و ل في في هم الايو األوحا  أ  ت ال يم و التندها س ئ 

 دقهههههوق  دمايههههه  فهههههي وكهههههالا املعهههههاعدل الههههباد تامههههههم معههههها ل  عنههههه  الداع ههههه  اع ههههها  أ  تعهههههاعد واملن هههههد  الواضههههه   املنهههههافل تقاسههههم

 وم اع هم. المادا 

 املنهافل تقاسهم يكهو   قهد. ليهم اعحا ه  املنهافل متقاسه شهرو  تألديد خاللها مو ل م تماا  يم و ال   الطرق  الرا دل امل روعا  توضا

 أ  ي هه . التندههها وسهههول  املرونهه   عهه هاض مههو الرسههمه  إلتادهه  قههدر أكبههر العهاسهها  مههو بههدالض  اع ديههدل ال ههوا ا فههي أفمههل ت ههكل م ههموالض 

ا العماح مل ل تندها وقاب   وقو   واض   القواني  ها  تكو    اع ههدل العهاسها . ل م تمهل املناسب  واالستقالله  ا  ني بالت هغ أيمض
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 ذلها فهي بمها كبيهرل ومهوارد معسعهه  وترت بها  ودوكمه  رشههدل قو ه  سهاسه  درادل دمل  داج  هناك. ذاتيا دد في كافه  ل عن ول ايا مهم 

 .ال  ر   املوارد/الدنه  والوقن والقدرل التمو ل

 التعاقدية المنافع تقاسم ترتيبات 1.2.11

 ههها  اسههت دام يم ههو. املنههافل تقاسههم لترت بهها  إلر قهه  أفمههل هههو التااقههد  الترت هه  فههن  ت املنههافل تقاسههم يوضهها ال الب ههد دسههتور  أ  بمهها

 لألإلههههرا  والعههههماح امل هههه    أ هههه ات م ت ههههغ بههههي  االتدههههاق وتو ههههها امل ههههروو معههههتوو  عنهههه  املنههههافل تقاسههههم ترت بهههها  لتألديههههد الطر قههه 

 املنههافل تقاسههم ترت هه  فههي الاقههود أهمههه  الاهنهه  فههي مقههابال  ماههها أجر ههن ال هه  االت ههان نقهها  أبههرخ . جانبههاض  ع ييهها املتنههاخو املعهها ل بننألههه 

 ألر هدل امل هتر   بهي  الاقهود أ  عنه  االت هان نقها  شهدد  املنهافلت بتقاسهم املرتبطه  واملناخعها  ال هراعا  ت نه  أجل ومو. ل عودا 

 فئهه  وجهود داله  فههي اتباعهها الواجه  اإلجههرا ا  يألهدد الها " املناخعهها  تعهو   شهر /بند" عنهه  تألتهو   قهد والبههاياي  االنبااثها  ت دههد

 عهو ت  ه  أ  املتوقهل مهو وال ه  واملهوارد األرت بألقهوق  املرتبطه  بالقمهايا يتا هف فهمها خا ه ض  خخمهاض  الاقهود أهمه  ست نع . ن او مألددل

 . (+REDD+ )د  برنامج الر   تندها

وترردهور خفررض االنبعاثررات الناجمررة عررن إزالررة الناشررئة عررن برنررامج  المنررافط وتقاسررم األراضررم حيررازة 2.2.11

 ((+REDD+ )د  الر  ) تالغابا

 العهههودا ت فههي (+REDD+ )د  برنددامج الددر   ملبههادرا  الداهههان ل تندههها أساسهههي  شههرإلي  الغابهها  ودههههاخل لألرا ههت  الواضهه   اع هههاخل ُتاههد

 البهههدو بهههي  وخا ههه  الطبهاهههه  املهههوارد عنههه  القا مهه  ال زاعههها  عهههو معهههعول  تكهههو   اع هههاال  مهههو كثيههر وفهههي واضههه   غيهههر األرا هههت  فههن  دههههاخل

 تألههتدة. املنههافل عنهه  اع  ههون  لههه يألههف ومههو عنهه  الغابهها  اع دهها  عههو املعههعون مههو ت هه   الب ب هه  ي  ههف أنههه كمهها. املعههتقر و واملهه ارعي 

 دههههاخل. الواقهههل بأل هههم الارفهههه  بهههاع قوق  تتمتهههل األ هههنا  ل هههو القههانو   بموجههه  املسههه    غيهههر األرا هههت  م  هههه  بألهههف العهههودانه  اع كومهه 

ها والت هر  فييها األرا هت  امهتالك يهتم دهه  العودا  في الر ده  املناإلف في ههمن  األكثر هي الارفه  األرا ت   الدئها . الارفهه  ل هوا ا وفقض

 األسهههه ض القبنهههي الههه عهم دملههه  القبه هههه  أو ا  تمهههل ى هههغ ها ال ههه  األرت م  ههههه  ُتمهههنا دهههه  القب هههه /الطا دههههه  ههههي الارفهههه  ل  ههههاخل الر  عهههه 

 أو كمالهها ا  موعهه  ر هه   دملهه  األرت ُتعههند دههه  الاا  ههه /  الا هها ر   واع هههاخل ب كم ههها ل م موعهه  ثقهه  فههي ليهها يألههتدة الهها  ت كمالهها

 أو عا  تههه ِقبههل مههو لدشههرا  اعحا هها  األرا ههت  واسههت دام امههتالك فههي الدههرد بألقههوق  الارفههه  اع هههاخل تاتههر . ب كم ههها ل م موعهه  وصههت 

 اسهت دام مناخعها  دهل األدهها  مهو كثيهر فهي ال ها  مهو ي اهل ممها السه ال  عنه  ددهة ىشه ل ال أنهه ههو والاهه . جماعتهه أو ع هيرته

 ات هاذ أهمهه  املوقهغ ههاا ىعهت  م. اإلي هار ودههاخل اع هرل امل  هه  دههاخل األرا هت  دهاخل األرا ت  دهاخل مو األخرو  األنواو وت مل. األرا ت 

 القانونهههه  اع هههاخل تبههدو عنههدما ود ههض. ال ا دهه  وال زاعهها  االدعهها ا  لت نهه  األرا ههت  دهههاخل لتو ههها الالخمهه  اإل ههالدا  ع اههل دجههرا ا 
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 لتقاسههههم   (+REDD+ )د  برندددامج الدددر   فهههي ومااع  يههها التألههههديا  ليههها  االعتهههرا  ي ههه . األرا هههت  عنهههه  ن اعههها  هنهههاك تكهههو   فقهههد  واضههه  

 .املنافل

 العناصر الرئيسية األخرى لتصميم تقاسم المنافع .12

فههي أإلههر / ماههايير أخههرو ومالد هها   ت عههدت هه   العههما  األخههرو لن ههام تقاسههم املنههافل وال هه  ت املبههادئ التوجييههه تههوفر  ههمانا  كههانكو  

أل ههه ات امل هههه      (+REDD)+ د  برنددددامج الدددر  املن مههها  الرا هههدل. يم ههههو أ  تعهههاعد امل هههارك  الاامهههه  فهههي  هههما  املعهههها ل  عهههو تندهههها 

الانا هههر الر  عهههه  املهمههه  األخهههرو لت هههمهم  .(+REDD+ )دْ برنهههامج الهههرِ لاملتههه ثر و وال هههدافه  مهمههه  لمهههما  سهههالم  التهههدفقا  املالهههه  

 تقاسم املنافل دمل  جان  امل ارك  وال دافه  هي بنا  القدرا  واالستدام .

 . المشاركة العامة في السودان2.12 

فههي آلهههه  تقاسههم املنههافل ألنيههها تعههاعد عنهه  تألقههههف التههواخ  بههي  دقهههوق وم ههاعا م ت ههغ أ ههه ات  أساسهههاض  امل ههارك  عن هههراض  يم ههو اعتبههار

+ د  برندددددددامج الدددددددر  واملنههههههها ج الن هههههههاركه  ل قههههههههام ب   هههههههط   (+REDD+ )د  برندددددددامج الدددددددر  امل ههههههه   . وي هههههههمل امل هههههههارك  فهههههههي  هههههههنل القهههههههرار فهههههههي 

(REDD+). 

 انطهالقا حت ده  نقها   قهالهمفهي األ اإلت هانت( م ارك  ا  تماا  ا   ه  في األ  ط  التنمو ه . أكهد  نقها   2أ و  2) إلارا وضا اإل ي 

 م ت د  مل ارك  أ  ات امل     وال   ت مل:

  امل ارك  في تطو ر االستراته ها  وخطر الامل الوإلنه. 

  امل ارك  في دعداد ال كوك التن همه. 

  ت    أ  ط  ماهن .امل ارك  في  نل القرار 

 

 

 

 

 

 ب(: التشاور مع المجتمعات المحلية3الصورة )المشاركة في برنامج التشجير                                    أ(:  3الصورة ) 
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 المحلية /ب(: التشاور مع المجتمعات3المشاركة في برنامج التشجير و) (:3 )الصورة(: /أ2) تانالصور

م ههههارك  اع مهههههور فههههي أ  ههههط  التنمههههه  وغيرههههها مههههو ا  ههههاال  فههههي العههههودا  واضهههه   وخا هههه  فههههي املنههههاإلف الر دههههه . ُتاههههر  تت نهههه  ت  تار  هههههاض 

( دهه  يت تههل ن هام اجتمههاعي ينعهم بههالن ول واملهرو ل كامههل جمهاعي ل ههاعا وهحد وادههد) النديههرامل هارك  التق هديهه  فهي العههودا  باسهم 

أفهههراد ا  تمهههل إلن ههههاخ مههههام ماهنهههه . لهههم ت ههههد غالبهههه  املن مهههها  غيهههر اع كومههههه  ال ههه  عم ههههن فهههي العههههودا  أ  قههههود فهمهههها يتا هههف بم ههههارك  

ا  تماا  ا   ه  في أ  ط  امل اريل. عبر  جمهل ا  تماها  ال ه  تمهن خ ارتيها خهالن عم هه  جمهل البهانها  لهها  املهمه  عهو اسهتادادها 

. امل هههارك  التق هديههه  بألاجههه  دملههه  تن ههههم واضههها عنههه  ال هههاهديو الهههوإلر  واإلق ه ههه .   (+REDD+ )د  برندددامج الدددر  ارك  فهههي مبهههادرا  ل م ههه

 اتألهادامله ارعي   و  اتألهادو  جماهها  منت هي ال هم  الار ه بن  ا  ههئها  دا مه  أل ه ات امل ه    املتاهدديو مثهل  االت انأو ن نقا  

   (+REDD+ )د  برندددامج الدددر  امل هههارك  فهههي  االت هههانلتن ههههم وتا  ههه  م هههارك  ا  تماههها  ا   هههه . تهههرو نقههها  الرعهههال وا  تماههها  املدنهههه  

قهد ي ه م ات هاذ تهدابير و كوسهه   لمهما  ات هاذ قهرارا  شهداف  ومعهننيرل وبنها  ال هراكا  وتعهههل دندهاذ القهانو  ومنهل ال زاعها  والدعهاد. 

الههها    نههدر(ل ل    عهههي  )ديههال  اعتبهههار خهها    هه ت يعنههد التاامهههل مههل امل هههارك و خا هه  لههدعم م هههارك  الدئهها  المهههاهد  أو املهم هه . 

اخههتال  آثههار متباينهه  بههي  اع  عههي  وياهه و ذلهها ج  هههاض دملهه   اكو  لهههتسهه (+REDD+ )د  برنددامج الددر  فههي تقاسههم املنههافل أل   يأل ههى ب همههه 

بهاعترا  كبيهر مهو قبهل نقها   النوو االجتمهاعي الغابا . يأل ى دور  دوكم في املرأل والرجل الع طا  واألدوار واع قوق واملععولها  بي  

 في م ت غ املناإلف. اإلت ان

 شفافيةال .1.12

أكههد  . لقههد  (+REDD+ )د  الددر  برنددامج   (+REDD+ )د  برنددامج الددر  فهي تندههها  اض مهمهه اض سهو  ي اهه  دإلههار مكافألهه  الدعههاد فههي أ  ب ههد دور 

أ  ال ههدافه  يم ههو أ  تعهههم فههي ن ههاح تقاسههم املنههافل مههو خههالن امل ههارك  مههو دههه  الو ههون دملهه  املا ومهها . يتمثههل أدههد  االت ههاننقهها  

الي  في تبادن املا وما  في الوقن املناس  في و ل ت ور ل م روو وت مهمه وتندها  . املكونا  الر  عه  ل  دافه  واملعا ل  الدا 

 واالستدامة اتالقدر .2.12

بنها  القههدرا  ل م تماها  ا   ههه  وُياهد يتط ه  التقاسهم الاههادن ل منهافل مهوارد وقههدرل األفهراد واملعسعها  عنهه  التندهها الداهان ل لههها . 

  ات. يتط هه  اإل ههالح املعساههت  والعهاسهه(+REDD+ )دْ برنههامج الههرِ لومههوظد  املعسعهها  اع كومههه  مهههم لتندههها اإلسههتراته ه  الوإلنههه  

ات ههاذ دجههرا ا  داعمهه  مههو خههالن الاديههد مههو الوسهها ل ا حت دهه  بمهها فههي ذلهها التههدر   ل  ههادل القههدرا  املهنههه  واملواقههغ املع ههدل لالبتكههار. 

ا ت هكل خهها  فههي الاقهود األخيههرل. يألتههاا  كها  التههدر   أثنها  اعحدمهه  ملههوظد  دكومه  العههودا  فهي قطاعهها  ددارل املههوارد الطبهاهه   ههاهدض

ا  تمهل واالقت هاد والب ئه .  الا  يطانالتدر   األكادي   والتدر   أثنا  اعحدم  دمل  مراجا  في  و  في  و  التغير العريل ال ثير مو 
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يتممو ذلا قمهايا ددارل املهوارد الطبهاهه  واإلدارل الالمرك  ه  وفههم التأل ههل االقت هاد  االجتمهاعي والبهاله  واالقت هاد األخمهر وآلهها  

خ الدوله  واإلدارل املتكام   ل موارد املا ه  فهما يتا هف بهندارل املهوارد الطبهاهه  وت نولوجهها املا ومها  ومدارل املا ومها  تغير املنا  كوكو 

ا..دع   . أهدا  املعاوال بي  اع  عي  شام   في جمهل املوا هل تقر بض

 مذكههها األسههاله  و و تقهههههم االدتهاجهها  التدر  ههه  و مبههادئ تا هههم ال بههار و م هههاال  التههدر   التالههه : ددههة امل دههها   االت ههاندههدد  نقهها  

الههوعي ع اههل العههكا  ا   هههي  مههعه ي  لدهههم دقههوقهم ومعهههعولهاتيم واملطالبهه  ليهها. وفهمهها يتا ههف باملعسعهها  اع كومههه ت اقتردههن نقههها  

الر هههد واإلبهههالط والتألقهههف وتابئههه  ا  تمهههل وتوعهتهههه وههههي تقهههههم الغطههها  النبهههات  ودعههات االنبااثههها  و  :م هههاال  التهههدر   التالهههه  االت ههان

 والتقههم. ال زاعا   املا    املعتدام   والنهج الن اركه  وت طهر است دام األرا ت  وتعو كع  ونهج سبل 

 REDD) +د  برنامج الرِ )  تالغاباوتدهور ة عن إزالة جتخفض االنبعاثات النانطاق تنفيه برنامج   .12

) 

م هاريل  2-0ت فمهو املعتألعهو  ههاغ  أمر كها الالته هه  وآسهها وأفر قههابما أ  تقاسم املنافل غير ناضهج د هض بال عهب  ل ب هدا  الرا هدل فهي 

لهههددارل أ  الغابههها  ال ههه  تار هههن  اإلت هههاننقههها    (+. أكهههد  الاهنههه  ب كم هههها ال ههه  تمهههن مقاب  يههها مهههو ت ر  هههه فهههي العهههودا  كم هههروعا  

 ههه ها أ  ال( يم ههو أ  تعخههها فههي االعتبههار عنههد ت ر هه  آلههه  تقاسههم املنههافل. تي ا خ ههوخ  الاههي الرواشههدل و    فههي العههودا  )غههاب امل ههترك 

. يم و ل من ما  غير اع كومهه  ا   هه  أ  ت اه  دوراض ممهاثالض فهي تندهها هي ال   استألدثن نهج اإلدارل امل ترك   املن ما  غير اع كومه 

 فل في العودا .آله  تقاسم املنا

 مصادر األموا  المخصصة لتقاسم المنافط فم السودان .11

برندامج  في عم ه  اتداقه  األمم املتألدل اإلإلار   ت    تغير املنهاخ ت يقهوم نمهوذا املهانألي  )الهنهج القها م عنه  املهنا( بتهوفير م هادر تمو هل

ههههها  هههههههاا ال ههههههندوق متادههههههمههههههو خههههههالن  ههههههناديف متاههههههددل األإلههههههرا  أو شههههههراكا   (+REDD+ )د  الددددددر   ل عههههههودا  ت فههههههههم و  اض ثنا ههههههه . دذا كه

أل  العهههودا  فهههي مرد ههه  مب هههرل مهههو  اض اسهههت دامه لتمو هههل م هههروو )م هههاريل( ت ر بههه  ىاتمهههد عنههه  املعهههتوو ا  نهههي لت هههمهم اع هههواف . ن هههر 

  مهههو خهههالن مبهههادرا  بنههها  القهههدرا  " ل تندهههها ال ههه  يم هههو تمو  هههها فهههي املقهههام األون مهههو مبهههادرا  بنههها  القهههدراوالت هههه  مرد ههه  "االسهههتاداد

م هادر أخهرو ل تمو هل مثهل ال هندوق  االت هاننقها  املمول  مو املانألي  ) مرفف ال هراك  ل  هد مهو انباهاة كربهو  الغابها  (. اقتردهن 

   ورسههوم المههرا   والاا ههدا تتمثههل فههي ربههو  مههو م ههادر م ت دهه  ل بنهها  د  هها االسههنئما   الههوإلر  ت والهها  بموجبههه ي هه  عنهه  الدولهه  

. عالول عن  ذلات هناك م ادر أخهرو فهي غههات املن مها  غيهر اع كومهه  الدولهه  ت غيرهاتقههما  األثر البهال  ورسوم ترخهد املركبا  و 

ت مهو املتوقهل أ  ي اه  اض يم و ل من ما  غير اع كومه  ا   ه  أ  تامل كوسهر لتندها آلهها  تقاسهم املنهافل فهي العهودا . ل مضهت  قهدم
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  يكههو  أبههالن ر دملهه  ز ههم التمو ههل الهها  يههرجا   (+REDD+ )د  برنددامج الددر  فههي تندههها  اض داسههم اض ل املقههدم مههو القطههاو اعحهها  دور التمو هه

 .  مط وباض 

وههكههل اع وكمهه  واإلدارل اال تمانههه  والتندههها ته ورسههم  هأهدافههو ت ههمل القمههايا الر  عههه  ال هه  يتاههي  مااع  يهها عنههد ت ههمهم ال ههندوق 

مهههههو املم هههههو فوم هههههارك  أ ههههه ات امل ههههه    والر هههههد واإلبهههههالط واألسهههههاا الههههها  سههههه تم عنههههه  أساسهههههه سهههههداد املهههههدفوعا .  املناخعههههها ومدارل 

 . (+REDD+ )د  برنامج الر  است دام ههاكل ال ناديف اع اله  ألغرات تندها 

 تقاسم المنافط فم السودان رلد .12 

التكهالهغ والدوا هد مهل أن مهه   ر هدبهاإلبالط. ي ه  دمهج ن هام  اض دا مهه الر هدرتبر يهالر هد ال هدا  أدال مهمه  لتوخيهل تقاسهم املنهافل. ُىاهد 

ذا  ال ههه   ت بمههها فههههي ذلههها ن هههام مألاسهههب  ال ربهههو  الههههوإلر  ون هههام ما ومههها  المهههمانا . يم هههو ل عههههودا   (+REDD+ )د  برندددامج الدددر  

 :م ن  التاله مو خالن اعحطوا  امل (+REDD+ )د  برنامج الر   املنافل الناشئ  عوتقاسم  ندهات

  الهههدفل مقابهههل خدمههه  الن هههام البهالههه  لتألديهههد الهههدروا الر  عهههه  آللهههه  تقاسهههم  اإلدارل امل هههترك  ل غابههها  وموا ههه   الهههتا م مهههو

 .  (+REDD+ )د  رنامج الر  بباملنافل 

 آلهها  كهالا الاه   و  كعه  عنه  سهبل ت ثيرهها هه الدوا د والتكالهغ ا  تم   وكهد  الن اور مل أ  ات امل     لدهم ما هه

 امل ارك  ال   ستامل ت كل أفمل عن  م ت غ املعتو ا  والعهاقا  في العودا .

 وتقاسمها عن  م ت غ املعتو ا  بما في ذلا مو املعتوو الوإلر  دمل  معتوو امل روو. نافلتو ها خهارا  توخيل امل 

 د  برنددامج الددر    اع اجهه  لههدعم تألديههد االدتهاجهها  مههو العهاسهها  ومراجاهه  أو ددخههان سهاسهها  جديههدل دعهه( +REDD+)  

 لدوا دها. ن غوالتقاسم امل  الغابا

   د  رنددددددددامج الددددددددر  ببلههههههههه  تقاسهههههههم املنههههههههافل اعحا ههههههه  د ههههههههض ينعهههههههرض آلتألديهههههههد املههههههههوارد والترت بههههههها  املعسعههههههههه  وادتهاجههههههها  القههههههههدرا +

(REDD+)  و تندهاها عم هاض  ا ت اوخ العهاس. 

  د  رندددامج الدددر  ببدمهههج آلهههه  تقاسهههم املنهههافل( +REDD+)   د  رندددامج الدددر  لباألوسهههل إلهههار اإل مهههل( +REDD+)  الر ههههد  واملتمثهههل فهههي

 .جبر امل المن ام الممانا  الوإلنه  وآله  و  واإلبالط والتألقف

  د  رنامج الر  ببموا م  آلها  تقاسم املنافل( +REDD+)  في القطاعا  ذا  ال   . تقاسم املنافلمل 
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 خيارات تقاسم المنافع في السودان .19

اإلدارل و  ددارل الغابهها  ال ههابه  خهههارا  لتقاسههم املنههافل. األون هههو بههرخ اعحمعهه ت  قههالهمفههي األ االت ههانمههو املناق هه  اع ماعههه  مههل نقهها  

جماهها  منت هي ال هم  ال هم  ) جنها و  هموالدفل مقابل خدم  الن ام البهال . والثا   موجهود  و واإلدارل امل ترك  ل غابا  الن اركه 

ال راعهههه . وتتمثهههل األدوار الر  عهههه  لبرنهههامج الامههههل الاهههامل  ل ت ههههغ فهههي: تهههوفير اعحههههدما   دهههون امل ههههاريل ههها  أد مههه  خمهههرا  ( وم الار ههه 

اال تمانههههه  وتعههههههل التههههدر   وخههههدما  اإلرشههههاد وتألعههههي  أسههههاار املنت هههههي  مههههو خههههالن النعههههو ف اع مههههاعي. يتمثههههل الههههدور الر  اههههت  اآلخهههههر 

عهي  القهدرل التداو هه  ل منت هي  ومههو ثهم فوا هدهم فهي دنتهاا وتعهو ف ال هم  الار ه . يهرتبر هههاا فهي تأل ع ماهها  منت هي ال هم  الار ه 

ههها. تمهههارا  فهههي مهههوقاي  فهههي  اإلدارل امل هههترك  ل غابههها دملههه  دهههد كبيهههر بترت ههه  النعهههو ف اع مهههاعي الههها  يم هههو أ  يق هههل تكهههالهغ املاهههامال  أيمض

فهي اكنعهات اله خم مهل تهدفف املن مها  غيهر اع كومهه  فهي منت ههغ  ا  ال هابه ددارل الغابهالعهودا  ودققهن نتها ج مثمهرلت فهي دهي  بهدأ  

الثالثه   ا في جمهل أنألا  الهبالد. مهو ا  تمهل أ  تهرتبر ُنههج العهاسه . اآل  انن ر هاا النهج و مارا تقر باض مو القر  املا ت  الثمانه ها 

أوالض ت لقد تم ت ور نههج الهدفل مقابهل خدمه  الن هام البهاله  .  (+REDD+ )د  برنامج الر   في دإلاربن م م ت د  مل  ه  األرا ت  وال ربو  

دمل  دد كبير عن  أنه مهدفوعا  أل ه ات األرا هت  ل  دها  عنه  ممت كهاتيم اعحا ه  مهو األرا هت  وبالتهاملي سههامل ت هكل أفمهل مهل ن هام 

ا  امل  ههه  الاامهه ت توجههد اسههتءنا ا  لبههرامج اع هههاخل الهها  ىعههما بامل  ههه  اعحا هه  والعهههطرل عنهه  األرت وال ربههو . ومههل ذلههات  ههمو ههه

ع كومهها  ا   هههه  ل  دههها  عنهه  م ههه و  ال ربههو  أو تألعههه نه عنهه  األرا هههت  املم وكههه  ل هههاعا امثههل التألهههو ال  املالههه  اع كومهههه  الدولههه  

 اإلدارل امل هترك  ل غابها تألهتدة عنه  أنهه ى هتمل عنه  أمث ه  ل هال ن هام  امل  هه .  الن هاركه  ل غابها دارل اإل ل دول . يم و الن هر دمله  نههج 

تههعون م  ههه  األرا ههت  والعهههطرل ع ييهها  اض عمومهه ددارل الغابهها  ال ههابه باألرا ههت  وربمهها عنهه  األرجهها م  ههه  ال ربههو  مههل الدولهه  ت فههي دههي  أ  

 .اض ل م تماا ت وبالتاملي عن  األرجا ال ربو  أيم

ت دهههد االنبااثهها  النات هه  عههو الناشههئ  عههو ال  بتقاسههم املنههافل ىعههتارت هههاا القعههم نه ههي  ر  عهههي  لعهاسهه  قطههاو الغابهها  يت هه

ختيههر  ههها  أوقههد و اإلدارل الن ههاركه  ل غابهها .  الههدفل مقابههل خدمهه  الن ههام البهالهه  (:+REDD+ )د  برنددامج الددر  )الغابهها   وتههدهور  دخالهه 

آثههار مألتم هه  عنهه  تقاسههم مههو نطههاق واسههل فههي جمهههل أنألها  العههودا  ومهها تنطههو  ع هههه  عنهه الهنهج ألدار  الغابهها  ودد ههها تعهه   تطبهقههها 

ا" دعه  الت ههمهم ودهد . بههدالض  املنهافل. ال يمهمو أ  مههو النه هي  ال ههايو تهم تناولهمهها هنها تقاسههم املنهافل "ت هكل أفمههل" أو "أكثهر دن ههافض

ا وفااله يا واستدام يا وان افها. س تط   تألقهف التهواخ  بهي   منافل وكدا تيللها  تقاسم آالست  ا  م ت غ  جهودمو ذلا ت تبان 

ا واسهههتراته ه ههها   هههطض . تعههه   ارتدهههاو تكهههالهغ املاهههامال  فهههي تسههه هل ور هههد وتوخيهههل اض اإلن هها  والداالهههه  وال دههها ل فهههي توخيهههل املنهههافل ت طهطض

جهههرا ا  والاقبههها  القانونهههه  اسهههتراته ها  الاديهههد مهههو أ ههه ات األرا هههت  ال هههغيرل ت يبهههدو أ  ت مههههل وترشههههد وت عههههر اإل  عنههه الدوا هههد 

. وباملثههلت فههن  خ ههادل األسههاار املدفوعهه  لكههل و اإلدارل الن ههاركه  ل غابهها  أساسههه  ل ههنهج القا مهه  عنهه  الههدفل مقابههل خدمهه  الن ههام البهالهه 
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ا ت ىعههاعد فهههي  ههما  أ  تكههو  املهههدفوعا  كافههه  لتغطهههه  تكههالهغ املاههه قهههدان دههات أز هههام األرا ههت  فههي ظهههل ه تههار  امال  والدههر . أخيهههرض

املعههههتدهديو    توخيههههل املنهههافل ل ههههاعامههههو خههههالن تألديهههد أولو هههه ن ههههغ ل منهههافلغيههههر املالتوخيهههل   / اادلههههغيههههر ال ههمنهههه  الُن ههه يم هههو ت نهههه  

 املعه ي .

 البيئيالنظام مقابل خدمات  دفعال. 2.19

أدههد أهههم التطههورا  لتمو هل جهههود اع دهها  عنهه  الن ههام البهالهه  فههي الاقههود األخيههرل. تب ههن  الن ههام البهالهه  ا الههدفل مقابههل خههدمن ههام يقهدم 

األرا هههت  أو ا  تماهههها   مهههالكالن هههام البهالههه  املباشهههرل مهههل  ا الهههدفل مقابههههل خهههدمن هههام الاديهههد مهههو الب هههدا  املندهههال واملهههراقبي   هههدقا  

تعههه   األدا  القهههو  ع هههواف  التمو هههل ومقهههدم  اعحهههدما  مقارنههه  ببهههرامج  (+REDD+ )دْ برنهههامج الهههرِ لمدمهههل  ات اعحا ههه  كهههنهج سهاسههه

الار ههه .  دهه ام ال ههم التق هديهه  املمولههه . يم ههو أ  يكههو  ههههاا الههنهج قههابالض ل تطبههههف ت ههكل أفمههل عبهههر اع دهها  عنهه  الن هههام اإليكولههو ي 

دهه   اله هات والط هااع دا  عنه  أوه ار  في الت دهغ مو االنبااثا  مو خالن جماها  منت ي ال م  الار  تعهم مدفوعا  ده  

ههض نهههج دهه ام ال ههم  الار هه  أ    ههدقا  الن ههام البهالهه  ا الههدفل مقابههل خههدمن ههام  يمثههل خطههاض ل ههدفاو اع ههدود   ههد الت هه ر. وقههد تبر 

تعهههه   األدا  القههههو  ع ههههواف   (+REDD+ )دْ برنههههامج الههههرِ لمدمههههل  سهاسههههات األرا ههههت  أو ا  تماهههها  اعحا هههه  كههههنهج  الكمباشهههرل مههههل مهههه

الاداله  االجتماعهه  االقت هادي  مهو شه   التق هديه  املموله . اع دها  عنه  الن هام اإليكولهو ي التمو ل ومقدم  اعحدما  مقارنه  ببهرامج 

لهههدفل الن هههام  بال عهههب فهمههها يتا هههف بم هههارك  ا  تماههها  ا   هههه  واأل ههه ه  ود هههر   دههههاخل األرا هههت  وشهههرو  الهههدفل أ  ت هههكل جمهاهههها 

هها. ومههو املههرجا أ  يقههدم الههنهج الههوإلر  و  الن ههام البهالهه  ا مقابههل خههدم ل ههو االبتكههارا  اع ديثهه  فههي ت ههمهم وتندههها امل ههاريل مشهه ا  أيمض

برنهامج لالن هام البهاله  املمهون مهو أكثهر مهو م هدر دخهل وادهد باإل هاف  دمله  التمو هل ا  نهي الهنهج ال هامل  ا لعهاس  الدفل مقابل خدم

الن ههام البهالهه  عههادل مهههو  ا الههدفل مقابههل خهههدمن ههام ننه ههه   كههو  . تتالن ههاركه  ل غابهها دارل اإل مههل تقاسههم ديهههرادا   (+REDD+ )دْ الههرِ 

ممارسهههههها  اسههههههت دام األرا ههههههت  املتوقههههههل أ  تههههههعد  دملهههههه  تههههههدهور املههههههوارد البهئههههههه  أو تندههههههها املههههههدفوعا  لألفههههههراد أو ا  تماهههههها  مقابههههههل عههههههدم 

 . ابه ست دام األرا ت  ال   هي مو املتوقل أ  ت  ف فوا د بهئه  دي ع   ال فاالطبهاه ت أو عو القهام بممارسا  

 والحصرية )التفرد( الحيازة .2.2.02

 و هان ال ه  (+REDDبرندامج الدرد+ )و الن هام اإليكولهو ي خهدما   دفل مقابلل الت ر  ه  امل اريل مو استألقاقا  تم الاديد لقد

 ال سهههما تو ههها دملهه  األرا ههت  بألاجهه  دهههاخل فههن  سهاسههات ت نهههج أ  لن ههاح  ههماناض . لألرا ههت  اآلمنهه  اع هههاخل ذو   األوههحا  دملهه  اآل  د ههض

عنه   اع ههاخل تعهو   كهدهه  دهون  شها    مامه   (+REDDبرنامج الرد+ )ل ى ك. األرا ت  ومعت دم  مالك اع واف  دي  تع يد 

 ل م  ههههه  ال ههههب   املتمههههارب  القانونههههه  أو امل  ههههه  مثههههل األساسههههه  الاوامههههل تاههههد لتاقهههههد ن ههههراض  ت وب دهههها ل ت ههههكل من ههههغ أوسههههل نطههههاق
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 كبيههر جهه   أفضههتض وقههد. ا  تماهها  أو األ هه هي  الغابهها  وسههكا  اسههت دامها أو ا   ههه  املطالبهها  دملهه  الو ههون  أو الواقههل بأل ههم الارفههه 

 فهههي (+REDDبرنددامج الددرد+ ) و اإليكولهههو يالن ههام  خههدما  لههدفل مقابهههلسهاسههها  ن ههام ا ت هه   اآل  د ههض جهههر  ال هه  املناق هها  مههو

 املنههاإلف مههو الاديههد فههي ا  نههي ا  تمههل يتقاسهمه يهه ان ال الب ههد أ  دقهقهه  ت اهههل مههل الدرديه  األرا ههت  م  ههه  تدمهههل دملهه  النامههه  الب هدا 

 العهههه ط  قبههههل مههههو ليهههها املاتههههر  غيههههر الارفههههه  األرا ههههت  أ  مههههو الههههرغم عنهههه . األ هههه ه  ال ههههاوت ت ههههغ ها ال هههه  األمههههاكو سهههههما ال الن ههههر  قهههههد

 كهههههل فهههههن  ت األرا هههههت  م  ههههه  تعهههههندا  خوراض  املطالبههههه  يم ههههايم الهههههايو العهههههقو  فهههههي أيههههد  الهههههدخال  )الغربههههها ( عحطههههر تتاهههههرت قهههههد القانونههههه 

. ثقههافي أسههاا عنهه  ومواجههه  ماار هه  وأدههدثن كبيههر دههد دملهه  سهه به  آثههار عههو أسههدر  فرديهه  م  ههه  دملهه  الترت بهها  ههها  لتألو ههل ا  ههاوال 

 ود ههض والداالههه  ال دهها ل دههه  مههو مهمهه  م ايهها امل هها امل ههاو  بألقههوق  لالعتههرا  يكههو   قههد اإلن هها ت مههو أكبههر تألقهههف قههدر دملهه  باإل ههاف 

 ومهل. الدوا هد ما هم عنه  تعهتألوذ ا  تماهه  الن به  كانهن دذا األفقه  التوخيهل قمهايا يثيهر قهد االعتهرا  ههاا أ  مهو الرغم عن  االستدام 

 كافهههههاض  ودهههد  اع هههواف  عنههه  القا مههه  الهههنهج واسههههت دام ا   هههه  ا  تماههها  دملههه  األرا هههت  نقهههل يكههههو   ال قهههد ا   هههه ت ل عههههاقا  وفقهههاض   ذلههها

 قههد اع ههاال ت ههها  مثههل فههي. كافههه  بدرجهه  بههاالنقرات املهههددل البهولههو ي ل تنههوو العههاخن  النقهها  أو الب ههر املنههاإلف تاههد ددههة لمههما 

هها األولو هه  ذا  ا  ههاال  مههو مألههدود عههدد تألديههد املهههم مههو يكههو   ا واملندههال األساسههه  القانونههه  اع مايهه  ت مههل قههد دههه  قانونض  عنهه  جهههدض

 .(+REDDبرنامج الرد+ ) مثل الغابا  ددة دواف  الغابا  أرا ت 

 اإلنصاف )العدالة(. 1.2.19

 قمهايا تهدعم لهالات وننه ه . النامهه  الب هدا  فهي الر دهه  األرا هت  عنه الن هام اإليكولهو ي  خهدما  الدفل مقابهل ماامال  مو الاديد تتم

ا واألفمهههل ثهههرا ض  األكثهههر األعمههها  ملنهههل وتههههدابير وا   ههههي  الدقهههرا  العهههكا  مهههل املنهههافل تقاسهههم اسههه يدا  اإلن ههها   فههههي ندهههوذاض  واألكثهههر و هههاض

 أولئههها قبهههل مههو املاهههامال  بههنجرا  البألتههه  بال دههها ل املههدارلالن ههام اإليكولهههو ي  خهههدما  الههدفل مقابهههل ن هههام ىعههما. البهئهههه  االقت ههادا 

 دهثمها ثانو ه  فا هدل أنهه عنه   هارم ت هكل الدقهر دهدل ت دههغ دمل  وسُ ن ر وددلت لكل سار ب قل البهئه  اعحدم  بتزو د يقومو   الايو

ا أكثههههر  ههههغ  ههههو الدقههههرا  امل هههاركي  د  اسهههه يدا . د هههافه  جهههههود بهههان دو   ليهههها التمتهههل أم هههو ا الدهههر  لتكههههافع   هههاإلض  ف ههههرل دملههه  اسههههننادض

 القهههرارا  ون ههههبيا مهههو اإليهههرادا  الناشهههئ  عهههو ات هههاذ فهههي املعهههاوال قهههدم الغابههها  عنههه  م تماههها  م هههارك  ت دهههل دهههه  ال عههه ه ت اع اجههه 

لهههههدفل لن هههههام ا تألهههههدياض  التق هديههههه  واالسهههههت دام وامل  هههههه  الو هههههون  دقهههههوق  أن مههههه  تمثهههههل ذلهههههات عنههههه  عهههههالول. (+REDD+ )د  برندددددامج الدددددر  

 يتط هه . لألرا ههت  وادههداض  مالكههاض  تكههو   أ  مههو بههدالض  ب كم ههها م تماهها  فههي اع قههوق  ههها  مههنا يههتم دههه  اإليكولههو يالن ههام  خههدما  مقابههل

 ال دهههها ل البهئههههه  وم ايهههها النتهههها ج ملكافهههه ل كمقهههههاا فاالههههه  لههههدبيا وال هههه  تالن ههههام اإليكولههههو ي خههههدما  لههههدفل مقابههههلن ههههام ا شههههرو  عن ههههر

 التكهههالهغ لتغطهههه  املال مههي  واإلن ههها  امل ههروإله  بهههي  مهها تهههواخ   عنهه  اع دههها  أجههل مهههو. أكبههر تعههههول  ل قهههاا قاب ههه  نتهها ج فهههي ا  تم هه 

 مههل دور ت ت ههكل انت ههام توقهتهها  الههدفل عنهه الن ههام اإليكولههو ي  خههدما  الههدفل مقابههل برنههامج مع ههدو دههه  يعكههد ل م ههاركي ت األولههه 
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ههي  امل هروإله   هما  فهي املعهاعدل إلهرق  دددو تتمثل. الدقرا  األرا ت  أ  ات م ارك  لت عير مقدماض  عه ه  منافل أو كافه  مبال  دفل

 دجهههرا ا  ات ههاذ يم ههو بألههه  تودقهههوق االرتدههاق لألرا ههت  ددههةعن ههر  باعتبههار الن هههام اإليكولههو ي  خههدما  الههدفل مقابههل عقههد تن هههم

 . االرتداق شرو  وأدكام دقوق  ين يكو   الايو األرا ت  مالك  د فور   قما ه 

 النظام اإليكولوجي  خدمات الدفع مقابل استدامة. 2.2.19

 (+REDDبرندامج الدرد+ ) املنهافل الناشهئ  عهو لتقاسهمالن ام اإليكولهو ي  خدما  الدفل مقابل عن  القا م العهاسات  الوإلر  النهج

 يم هههو. الن هههاركه  ل غابهها  اإلدارل عنهه  القهها م العهاسههها  بههنهج مقارنههه  ا   ههه  االسههتدام  مهههو قههدر أكبهههر األرجهها عنهه  يهههوفر مههو شهه نه أ 

 والن هام اإليكولهو ي  خهدما  الهدفل مقابهل أن مه  جمههل تطو ر ُىاد. البهئه  ل حدما  ذاتهاض  ممول  وإلنه  أن م  بنا  خالن تا   ها مو

 (+REDDالدرد+ )برندامج  املنافل الناشهئ  عهو لتقاسمالن ام اإليكولو ي  خدما  الدفل مقابل املمول  (+REDDبرنامج الرد+ )

برندددامج الدددرد+ تندهههها  تههه خر دذا املتادههه  الدهههر  تكههالهغ تغطهههه  عنههه  القهههدرل ل  هههادل ن هههراض  اإلمكهها ت قهههدر تندههههاها فهههي ل ن هههر مهمههه  خطههول

(REDD+)  من دذا ذلههههات ومههههل. ودههههدها كافههههه  غيههههر الدولههههه  األمههههوان كانههههن دذا أو هههها   مهههها ُ ههههم ِ ِ عنهههه   (+REDDبرنددددامج الددددرد+ ) وُند 

 أن مههه  لتطهههو ر نمهههواض  األقهههل الب هههدا  مهههو ل اديهههد املعسعهههه  التألتهههه  والب هههه  الالخمههه  املاههه خل القهههدرا  تهههوفر أ  فههههم و تال ههه هاالوجهههه 

 أر هههههدل مبهاههههها  أو الهههههدوملي  (+REDDبرندددددامج الدددددرد+ ) تمو هههههل السهههههت مان ذاتههههههاض  املمولههههه الن هههههام اإليكولهههههو ي  خهههههدما  الهههههدفل مقابهههههل

 و هههههما  امل  هههههه  مثهههههل التألهههههديا  مواجهههههه  دملههههه  داجههههه  هنهههههاكالن هههههام اإليكولهههههو ي  خهههههدما  مقابهههههلالهههههدفل  اسهههههتدام  ولمهههههما . ال ربهههههو  

 والر ههههد واإلبههههالط والتألقههههف املاههههامال  وتك دهههه  اع وكمهههه  و ههههاغ والبيروقراإلههههه  األرا ههههت  ملههههالك واع ههههواف  املناسههههب  النقديهههه  التقههمهههها 

  .وغيرها

 اإليكولوجيالنظام  خدمات نظام الدفع مقابل كفاءة. 2.2.19

 التوسههل فههي أكبههر  ههاوبا  يواجههها  واإلدارل الن ههاركه  ل غابهها  قههد الن ههام اإليكولههو ي  خههدما  ني ههي الههدفل مقابههل أ  املههرجا مههو يبههدو

 م  ههههه  بألههههف الههههوإلر  واالعتههههرا  التألقههههف مههههو كههههل وت عهههههر ا  موعهههه  داخههههل األرت أ هههه ات عقههههود ت مهههههل ىعههههاعد أ  و م ههههو. تعههههرع 

 واإلدارل الن اركه  ل غابا  ها . الن ام اإليكولو ي  خدما  الدفل مقابل تألديا  مواجه  في الرس   غير أو الارفي األرا ت 

 النظام اإليكولوجي خدمات فعالية نظام الدفع مقابل .1.2.19

ا األكثهههر األمهههر يكهههو   ربمههها بأل يهههات تهههم ال ههه  ا حت دههه  الهههُنهج بهههي  مهههو  مهههو الهههوإلر  املعهههتوو  عنههه  املودهههد اإليهههرادا  تقاسهههم نههههج أ  ههههو و هههودض

 الدهر  تكهالهغ فهي ا  تم ه  لالختالفها  ن هراض  امل هتركي  أو املهدفوعا  نقهد أو ت هاوخ  ادتمان تع    اهغ ت ثير له يكو   أ  ا  تمل

 املتا قههه  والنوعههه  ال مههه  البهانهها  ذلهها فههي بمهها ا   هههه  معههتوو  دملهه  املئو هه  ال عههب  دفههل قههرار نقهههل إلر ههف عههو ذلهها دههل و م ههو. البدي هه 
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 ال هه  املماث ه  واملبهادرا ) ددارل الغابها  ال هابه  فههن  الن هاركه  ل غابها ت اإلدارل نههج  همو ذلههات دمله  باإل هاف . اإليهرادا  وتوخيهل باملبهال 

ا سهتكو   اع هاال  ما هم فهي( األ ه ه  ال هاوت و وم تماها  ا   هه  ل م تماا  والدوا د اإلدارل ومععولها  الغابا  م  ه  تنقل  خههارض

 .ددارل الغابا  امل ترك  دمل  بال عب  ل غاي  مدمالض 

 للغابات التشاركية اإلدارة .1.19

 تقههههديم اعحههههدما  ن ههههام فههههي ال ههههغيرل األرا ههههت  أ هههه ات إلدراا المرك  هههه  ددارل كاسههههتراته ه  قو ههههاض  وعههههداض  ل غابهههها  الن ههههاركه  اإلدارل تقههههدم

 سهههوا  ل غابههها  الن هههاركه  اإلدارل ُنههههج ما هههم فهههي مت  ههه   الدولهه  سههه ط  وانتقهههان الالمرك  ههه . املعهههتقبل فهههي (+REDDبرنددامج الدددرد+ )ب

 لاههدل جهههد ت ههكل ت س عههها تههم وقههد. لهه   ب ديههد الن ههاركه  د  مدهههوم اإلدارل. اع كومههه  غيههر املن مهها  إلر ههف عههو أو ديمقراإلههه  كانههن

 ل غابههها  املعهههتدام  اإلدارل بهههي  اع مهههل أهمهههه  ل غابههها  الن هههاركه  مع هههدو اإلدارل يهههدرك متزايهههدت نألهههو عنههه . الب هههدا  مهههو الاديهههد فهههي قهههرو 

 تاتمههد ال هه  ا  تماهها  فههي  ههارم ت ههكل الغابهها  دخالهه  عههو النات هه  البدي هه  الدر هه  تكههالهغ ارتدههاو تعهه   الغابهها  دخالهه  وت نهه  ا   ههه 

 مألتم هه  أربهاح تألقههف أجههل مهو. ل غابها  الن ههاركه  لهددارلبال عهب   دقهقهههاض  تألهدياض  ى هكل واألفقهه  الرأ هت  املنهافل توخيههل د . الغابها  عنه 

 لبهههد  املقههدم التمو هههل وخ ههادل األسهههواق دملهه  الو هههون  تألعههي  دملههه  داجهه  هنهههاك الغابههها  املعههتدام ت ومنت هها  األخ هههات مبهاهها  مهههو أعنهه 

املندههال مههو قبههل  الغابهها  عم ههها  مههو كههل فههي م ههاركته مههو ا  نههي واالسههتدادل ا  تمههل ع قههوق  واضهه   قانونههه  دمايهه  وبههدو  . الن ههغهل

 .االتداقها  دلغا  يم و ددارل الغابا  ال ابه  واإلدارل امل ترك  ل غابا ت

 السودان في للغابات المشتركة اإلدارة .2.1.19

 امل هههترك  اإلدارل دإلهههار وفهههي. الغابههها  مهههوارد مههو باالسهههتدادل ل قهههرو ي  وُيعهههما الغابههها  أرا هههت  بم  ههه  اع كومههها  تألهههتدة ت الهههنهج ههههاا فههي

 األمث هه  تاههد هنههاك. مايهها واالسههتدادل الغابهها  مههوارد فههي بههالا   ل قههرو ي  ويعههما الغابهها  أرا ههت  بم  ههه  اع كومهها  تألههتدة ل غابهها ت

( القمهههههار  واليههههه ) ا خ هههههوخل الرواشهههههدل غابههههه  فهههههي ل غابههههها  امل هههههترك  اإلدارل دهههههه  تمهههههارا. العهههههودا  فهههههي ل غابههههها  امل هههههترك  اإلدارل عنههههه 

 املههههوارد معههههت دم  م موعهههها  أو ا   ههههه  ا  تماهههها  بههههي  اتداقهههها  دبههههرام مألاولهههه  مههههل( كردفهههها  شههههمان واليهههه )الاههههي   غابهههها  ومألمههههها 

 شههكل تألههن تكههو   مهها عههادل وال هه  الطبهاههه  املههوارد عنهه والتدههاوت ت هه   ت عههير سههبل الو ههون  اع دهها  عنهه  الغابا /الطبهاهه  وسهه طا 

غابههه   فهههي التهههدخل اعتمهههاد فهههي ADS و لألمهههم املتألهههدل )الدهههاو(  وال راعههه  األغايههه  من مههه  مهههو كهههل منسهههاه. القانونهههه  العههه ط  أشهههكان مهههو

 جهرو اعتمهاد ممارسه . املهها  ونقها  واألرا هت  الرعو ه  ال راعهه  األرا هت  دمله  الو هون  ل قهرو ي  يم هو النهجت هاا وفي. الرواشدل ا خ وخل

 ا  نههههي ا  تمههههل بههههي  املتبادلهههه  املنههههافل دملهههه  الام ههههه  ههههها  اسههههنند  ." /ا حت طهههه  " التون هههههاال راعههههه  الغابههههه   ن ههههام فههههي األرا ههههت  اسهههت دام

 مألا ههل د  ها  فهي االقت هادي  النادهه  مهو العه هم الن هام عنه  الاثهور  تهم. الههئه  القومهه  ل غابها /  وال راعه  األغايه  من مه  وم هروو

 مهل تااونههاض  ن امهاض   ADESالههئه  القومهه  ل غابها  / م هروو و هل وقهد. النشه ير دعهادل برنهامج تندها ندقا  خدد دمل  أدو مما الغابا 
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 و  تهزم الغابه  داخهل أرت قطاه  دهدل عنه  مه ارو كهل يمهنا. الغابها  ممت كها  السهت دام ت ال ر  ي  بي  عقد عن  بنا ض  ا   هي  القرو ي 

 .سنوا  2 ملدل ال بات جهل بألماي 

اإلدارل امل هههترك  مثهههاالض آخهههر عنههه   غابههه  الاهههي  الطبهاهههه  ا خ هههوخلفهههي  / الههئههه  القومهههه  ل غابههها العهههودا  -ىاهههد م هههروو من مههه  العهههادل

لتن ههههم النهههاا فهههي  . واعتمهههد ن هههام اإلدارل ن امهههاض  ا   هههه ا عنههه  م هههارك  ا  تماههه قههها مالغابههها   عنههه   ا دهههاعوههههو ن هههام إلدارل  ل غابههها 

ي  فهي اهكل غير م هروو وت بهه  ادتهاجها  العهكا  مهو منت ها  الغابها . وقهد و هان غابه  العم ه  اإلدارل مو أجل منل قطل الغابا  ت 

بالتاههاو  مههل العههكا   / الههئهه  القومههه  ل غابهها العههودا  -دإلههار خطهه  ددارل الغابهها  ال هه  أجر ههن ك   ههط  م ههترك  بههي  من مهه  العههادل

ثههم و ههل خطهه  لههددارل. وقههد ومههو املسهه     ال ههابه ملهه  الغابهها  ا   هههي . وقههد ا ههط ل الن ههام بههدور ت عههير  فههي معههاعدل دخههون القههرو د

لتندههههها و واسههههت دم ن ههههام تعهههههر لتقعهههههم املنههههاإلف لتألديههههد كهدههههه  اسههههت دام أجهههه ا  م ت دهههه  مههههو الغابهههه .  تقههههرر تألقهههههف أهههههدا  اإلدارل

امها  ومهها دملهه  ذلها. ومههو شهه   ت دمله  جانهه  ن ههام لنسه هل ا حالدهها  وجمههل الغر هنههاك داجهه  دمله  تعهههير دور هها ت عههادل مهها تكهو  مهوابرال

ل ههههاغ  وتندهههها خطههه  ددارل الغابههها ت تاهههي   القر ههه  ع نههه  ل غابههها  و د هههافي أ  ىعهههدر عهههو و هههل خطههه  إلدارل الغابههها .  ر هههدن هههام وجهههود 

اقهل  هت   . د  مها يهتم د  هاؤ  عنه  أرت الواقهل مهو خهالن هها  اع ههود ههو فهي الو بكامل ن هاليا قرو   الامومه  لالقرو   ت ت بيا اع ماه  

 رغم أنه ال يوجد مثل هاا املدهوم مو الناده  القانونه  د ض اآل .غاب  قرو   مح وخل  ما يرى  لنط ف ع هه

 الشعبيةإدارة الغابات . 1.1.19

ول ههههو معههههتو ا  دخالهههه  الغابهههها    هههههو  فههههي الغابهههها  ال هههه  تقههههل فييهههها معههههتو ا  ال ربههههو  والتنههههوو اع اض عمومهههه ددارل الغابهههها  ال ههههابه ألههههدة ت

ا.  الرتدهاو درجه  الرقابه  ا   هه   اض ن هر اإلدارل امل هترك  ل غابها  ت هكل عهام أفمهل مهو  ددارل الغابا  ال هابه أدا  د  وتدهورها أعن   ع هض

ههها عنههه  م هههاإلر و هههاوبا  ددار ههه  ل م تماههها  ا   ت اال ههه  يهههتم اع  هههون ع ييهههات ومهههل ذلهههات فننيههه نهههافلوامل هههه  املانهههه . ال ت ههههر نطهههو  أيمض

ال هه  تههم ال هه  تههم عر ههها عنهه  أنههه ال يوجههد أ   ل عهاسهها  )اإلدارل امل ههترك  ل غابهها  أو ددارل الغابهها  ال ههابه (  بههي  نه ههي ههك ههه مقارنهه  

إلدارل أ  ههههط  افهههي هههها  األ  هههط   متزجههههن" نههههج وادههههد يناسههه  اع مههههل " وممكانههها  كبيههههرل ملههه  ج مهههو النه هههي . ومذا مههها ا يناسههه  الكهههل دهههل

الن هههاركه  دارل اإل فهههي دإلهههار نههههج  الغابههها  ال هههابه املعهههتدام  ل غابههها ت فننيههها يم هههو أ  تهههوفر درجههه  عالهههه  مهههو االسهههتدام  أل  هههط  ددارل 

 الن هههاركه  ل غابههها /دارل مهههو اإل  هج اله هنههه الن هههام البهالههه  )أو الهههنُ  ا البتكهههارا  اع ديثههه  فهههي نههههج الهههدفل مقابهههل خهههدما مهههو شههه  . ل غابههها 

ت هكل  الن هاركه  ل غابها دارل اإل الن هام البهاله ( أ  تألعهو دمله  دهد كبيهر ال دها ل واإلن ها  عنه  دهد سهوا .   ه    ا الدفل مقابل خدم

أؤلئهها واع ههد مههو فقههر ع ييهها ا  تماهها  ا   ههه   رقابهه مبههادرا  تقودههها اع كومهه  ل  ههادل كدهها ل ددارل الغابهها  مههو خههالن خ ههادل   ههموعههام 

الن ام البهاله . بهل د  الاديهد مهو  ا مل نهج الدفل مقابل خدم الن اركه  ل غابا دارل اإل الغابا  ودولها. وال تتاارت  الايو ىا  و  في
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وبههرام هم تألهههون اننبههاههم إلدراجههها فههي مألد هه  أعمهههالهم. و وصههتض بتدههو د القههرارا  املتا قهه  ليهك ههه   الن ههاركه  ل غابهها دارل اإل مع ههد  

   م ا  ني لن مل لن مل اع ها  الداع   في ا  تمل.االستألقاقا  دمل  معتو ا  اع

 +الوورد) ة عوون إزالووة وتوودهور الغابوواتتجووخفووض االنبعاثووات النابرنووامج حوودود مشوواريع  .17 

(REDD+)   

ت لهههم يهههتم تاهههد د  ههها  آلهههه  لتوخيهههل مهههدفوعا  ال ربهههو  مهههو املعهههتوو الهههدوملي أو الهههوإلر  دملههه  املعهههتوو ا  نهههيت ممههها قهههد   فهههي العهههودا  عمومهههاض

الن هر فييهها دماها  ههج يم هو لنتهها ج هها  املهمه ت هنهاك ثالثه  نُ  وفقهاض  .(+REDDالدرد+ ) لبرنهامجىعهت  م د  ها   هندوق اسهنئما   وإلره  

ودوكمه  رشههدل. وهها  الهُنهج ال تعهنباد تامهها تامهاض بالمهرورل. و ت نه   دقهقهاض  هج ت همهماض   كل نهج مو هها  الهنُ في العودا . وس تط 

ل معها ل   خا هلذلا في النهج املتداخل الا  ي بغي الدعول دلهه. وفي جمهل اع اال ت ي بغي أ  يكو  الههد  ههو ن هام موثهوق وشهدا  و 

برندامج الناشهئ  عهو  نهافلعنه  أكبهر قهدر مم هو مهو امل (+REDDبرندامج الدرد+ )اهمو  في يممو د ون العكا  ا   هي  الايو ىع

 نقها  اإلت هان( نمهوذا توخيهل آلهه  تقاسهم املنهافل. و دمهل اع ه   األكبهر مهو 22التكهالهغ. و بهي  اع هدون ) وتألمهل (+REDDالدرد+ )

وههاا التدمههل يدعمهه املدههوم القا هل به   تاهد األ  هط  سهو  تهتم عنه  أسهاا فهرد  ب نمها تكهو   تداخلنهج املالوا  تماا  ا   ه  

 عن  ذلات هناك داج  دمل  نماذا م ت د  لتقاسم املنافل. أ  ط  أخرو م تماه . وبنا ض 

دإلههههار . ي بغههههي ت ههههمهم وتندههههها فههههي  (+REDDبرنددددامج الددددرد+ )قههههد ال يكههههو  اعحهههههار الودهههههد لتندههههها  الن ههههاركه  ل غابهههها دارل نهههههج اإل د  

الهوإلر  الها  يركه  عنه   ا تقاسم املنافل املتا ق  ب دد االنبااثها  الناشهئ  عهو دخاله  الغابها  وتهدهورها ور هدها وفقهاض لن هام المهمان

ادتهرام و بهي  اع  عهي  املعهاوال و  املعها ل و  وال دافه  التمثهل املوافق  اع رل املعبق  عو ع مو  االعتبارا  التاله  ذا  ال   : امل ارك 

واالسهههتدام . ي ههه  أ  ي خههها تقاسهههم املنهههافل فهههي  والقهههدرا  الر هههدو ال زاعههها   وتعهههو  دههههاخل األرت والغابههها  وال ربهههو  و  دقهههوق اإل عههها 

ها دمهج اآللهها  مهل اسهتراته ها  سهبل (+REDD+ )د  برندامج الدر  اع عبا  سهاق اع وكمه  واالقت هاد العها هت  األوسهل فهي  . ي ه  أيمض

داخههل وخههارا قطههاو  ا املا  هه  األخههرو وموا م يهها مههل اسههتراته ها  املههوارد الطبهاههه  األخههرو. سهه تط   ذلهها تغهيههرا  فههي العهاسههكعهه  

الههههتا م و فههههي العههههودا   (+REDD+ )د  برنددددامج الدددر  الغابههها . قههههد ت ههههمل اعحطهههوا  التالههههه  إلقامهههه  تقاسهههم عههههادن ل منههههافل الناشهههئ  عههههو 

+ د  برنددامج الددر  وتألديههد املههوارد ودمههج وموا مهه  تقاسههم املنههافل مههل مبههادرا   ا وادتهاجهها  العهاسهه املعههتمر والن ههاور وتو ههها اعحهههارا 

(REDD+)   دْ برنههامج الههرِ لل ر  عههه  ركيههز  الن ههاركه  ل غابهها دارل اإل األوسهل نطاقهها ومدارل الغابهها . سههتكو( +REDD+)  . فههي العههودا

مو خالن تهوفير دهواف  ومهوارد د هافه   الن اركه  ل غابا دارل اإل املعاعدل في توسهل نطاق  (+REDD+ )د  الر   لبرنامجوباملثلت يم و 

ت مههههو الن هههاركه  ل غابهههها دارل اإل أدههههد املكونهههها  ال هههاب  ل غايهههه  فههههي  اإلدارل امل ههههترك  ل غابههها اههههد تُ لت بهههه  التكههههالهغ واملتط بهههها  التقنهههه . 
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اإلدارل امل هههترك  من ههور  هههما  التقاسهههم الاهههادن ل منهههافل. كههها  و هههل اتداقهههها  عادلهه  ومقبولههه  ت هههكل متبهههادن لتقاسهههم تكهههالهغ وفوا هههد 

ددارل م هههترك  خخمهههاض جديهههداض لتألقههههف  (+REDD+ )د  برندددامج الدددر  وفر يهههومهههل ذلهههات قهههد  عقبههه  ر  عهههه  فهههي تندهههها ههههاا البرنهههامج. ل غابههها 

 تماههههها  بهههههاع قوق القانونهههههه  فهههههي االدتدههههها  ب عهههههب  عالهههههه  مهههههو ديهههههرادا  املهههههوارد الطبهاهههههه  ا   هههههه  بموجههههه  . تتمتهههههل ا من هههههد  ل غابههههها 

ا   هه  واألفهراد مه ن ا  تماها  ا   هه  توخيهل ا  تماها  قهد فاتداقهها  م هترك  فهي الاديهد مهو الب هدا . خهالن عم هه  جمهل البهانها ت 

ال ربههو ت لههم يههتم تاههد د  هها  آلههه   مههدفوعا والدوا ههد غيههر النقديهه  ل م تماهها  ا   ههه . ومنهها  لتقاسههم املنههافل واملنههافل النقديهه  لألفههراد

( خههههارا  التألو هههل املهههاملي 22يوضههها اع هههدون ). (+REDD+ )دْ برنهههامج الهههرِ لوإلرههه   ل توخيههل فهههي العهههودا ت ي بغهههي د  ههها   هههندوق اسهههنئما  

في املنهاإلف ا حت ده  المهو  عنه  األسهبات التالهه  لتقاسهم  االت انر نقا  ا حت د  بي  املعتوو الدوملي/ الوإلر  وا  ني ل عودا . تع 

الوفها  بااللتزامهها  لتألقههف منههافل و املنهافل ب ههورل عادله :  ههما  عهدم تاههرت األوهحا  املعتمههادي  لعهو  املاام هه  وادتهرام اع قههوق 

وتق ههل ا حهاإلر بال عهب  ل معهنثمر و   (+REDD+ )د  برندامج الدر  دي ابه    تماا  الغابا  وغيرها مو اع هها  املعهاهم  فهي  واض  

في تق ههل االنبااثها  مهو خهالن د  ها  دهواف  واضه   وتا  ه   ههان  الغابها  ته وتا    فااله  (+REDD+ )د  برنامج الر  واملمولي  مو 

ها و  (+REDD+ )د  برندامج الدر  واعحهدما  البهئهه  ذا  ال ه   وبنها  ال هرعه  ودعهم  تا  ه  االسهتدام  وقهدرل النهاا و  دولههاض و  قومههاض مأل هض

عنهه  اع ههد مههو دخالهه  الغابهها  مههل ت بههه  ادتهاجههاتيم املا  ههه  وبنهها  الثقهه  وتشهه هل امل ههارك  الداالهه  وتا  هه  الادالهه  عههو إلر ههف اع ههد مههو 

 . الن ب ههمن 

 السوداناالنتقا  بين المستويات الدولية/القومية والمحلية فم  (:12)الجدو  

 خيارات )النُهج( الخصـــــــــــــــــــــــائم وة المحتملةـــــــاط القــــنق

دالي  تجنددو  مشدداكل الحويمددة وتددأخير الدددفع وتكد
 املعام ت

املددفوعات الدوليددة التددت تجمعهدا الهيئددة املريزيددة وتددوزع 
 على الجهات الفاعلة املحلية

 ةومم    

ددددددالي  التنفيدددددددذ باتبدددددددداع  قدددددددد يقلدددددددل مدددددددن لعدددددددض تكد
القندددددددددددوات القندددددددددددوات املوجدددددددددددود    أفادددددددددددل دعدددددددددددم 

افعة املالية لحكومة   املحليةللر

وتددوزع مدددن  املدددفوعات الدوليددة التدددت يددتم جمعهددا مريزيددداإ 
 ةومم      خ ل نظام الحكم اإلقليات واملحلي

إتاحددددة فوائددددد ماليددددة يبيددددر  للمجتمعددددات املحليددددة 
افز  إزالددددددددددددة الغابدددددددددددددات د مددددددددددددن مقابددددددددددددل الحدددددددددددددوحددددددددددددو

 )الوصول إ ى أسواق الكربون(.  

مباشدر  إ دى  الفرديدة / الجهدات الفاعلدة ار عوصول املش
 مشروع تجريبم األسواق الدولية أو املسن مرين أو الجهات املان ة

يدددة واملشدددار ع. يتملدددو قومهج البمدددا فدددي كلدددت عناصدددر الدددن   
 م اسددددبة منسدددددقة ل نبعاثددددات بدددددين املسددددتويات القائمدددددة

 القومية ودون القوميةعلى املشار ع 

 متداخا   
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 تقاسم المنافع في السودان رصد. 12

 مو خالن اعحطوا  املم ن  التاله :  (+REDD+ )د  برنامج الر   املنافل الناشئ  عوتقاسم  ندهايم و ل عودا  ت

  ددارل املههههوارد الطبهاههههه  ) ا  تمههههل ا  نهههي ددارل املههههوارد الطبهاهههه  عنهههه   هههاهد و الن ههههاركه  ل غابههها دارل اإل موا ههه   الههههتا م مهههو

+ د  برندامج الددر   الناشهئ  عهوالن هام البهاله  لتألديهد الههدروا الر  عهه  آللهه  تقاسهم املنههافل  ا الهدفل مقابهل خههدمو  (ا  تماهه 

(REDD+). 

 ا هههي آلههها  الاه   ومهه كعهه  الن هاور مههل أ هه ات امل ه    لدهههم مهها ههي الدوا ههد والتكههالهغ ا  تم ه  وكهههغ سههتعثر عنه  سههبل

 امل ارك  ال   ستامل ت كل أفمل عن  م ت غ املعتو ا  والعهاقا  في العودا .  

 .تو ها خهارا  توخيل الدوا د وتقاسمها عن  م ت غ املعتو ا  بما في ذلا مو املعتوو الوإلر  دمل  معتوو امل روو 

 د  برندددامج الدددر  أو ددخهههان سهاسههها  جديهههدل دعههه  اع اجههه  لهههدعم  اسهههتاراتديهههد ادتهاجههها  العهاسههها  و تأل( +REDD+) 

 والتقاسم املن غ لدوا دها.

 ل اعحا ههه  ب دهههد االنبااثههها  تألديهههد املهههوارد والترت بههها  املعسعهههه  واالدتهاجههها  مهههو القهههدرا  لمهههما  أ  آلهههه  تقاسهههم املنهههاف

. عو دخال  الغابا  وتدهور الغابا  تت اوخ العهاس  و م و ت  النا  تندهاها عم هاض

   د  برنددددامج الددددر  دمهههج آلههههه( +REDD+)  خدههههد  برنههههامجدإلهههار عمههههل فههههي  أ  ههههط  الر هههد واإلبههههالط والتألقههههفلتقاسهههم املنههههافل مههههل

 .وجبر المرر  امل الم ردوآله  ون ام الممانا  الوإلنه   عو دخال  وتدهور الغابا  ت  االنبااثا  النا

  د  برنامج الر  موا م  آلها  تقاسم املنافل مل( +REDD+) .   مل امل ارك  في القطاعا  ذا  ال 

عررن إزالررة تجررة خفررض النبعاثررات النا برنررامج تقاسررم المنررافط الناشررئة عررنن السررودان وينواةرر .20
   ( (+REDD) +د  برنامج الرِ ) وتدهور الغابات

يم ههو و ههل قواعههد تقاسههم املنههافل مههو خههالن عههدل آلههها  ت بمهها فههي ذلهها القههانو  الن ههريإي والقههانو  الارفههي والاقههود بههي  شههركا  امل ههروو. 

+ د  رندامج الدر  ببتقاسهم املنهافل اعحا ه  للم يتم تاد و ل قواعد ع ماض ب نه القواعد الت مه ه  يم و أ  ت ال الن ام أقوو. في العودا  

(REDD+) فر سهاس  الغابا  في البالد تاد اإلرشادا  واعحبرا  ذا  ال    ول هو تقاسهم املنهافل ال ىامهل ت هكل كامهل ال سههما . تو

التندهههها مهههو هههههم فهههي و هههل أقههههل قهههول عر ههه  لدقههههد  سهههه ئ . يم هههو أ  ت اههههل القهههواني  المهههاهد  أو بهههاإلدارل امل ههههترك  ل غابههها فهمههها يتا هههف 

ي  تقاسههم املنههافل الواضهه   واملن ههد  أ  تعهههاعد الدههاع ي  عنهه  معهها ل  تامهههم الهههباد وأ  . يم ههو لقهههواننههافلد هه يم الاادلهه  مههو امل

تعهههاعد فهههي دمايههه  دقهههوق وم هههاعا األوهههحا  املعتمهههادي . فهههي الوقهههن ندعههههت قهههد تقههههد قهههواني  تقاسهههم املنهههافل اإلل امهههه  ل غايههه  قهههدرل 

الطههرق ال هه  يم ههو ل م تماهها  مههو خاللههها تألديههد  ت ر  ههه ال لارياع ههها  الداع هه  ا   ههه  عنهه  ت ههههغ اآللههها  مههل ظروفههها. توضهها امل هه
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مهو  اع ديهدل بهدالض قد يكو  تقاسم املنهافل م هموالض ت هكل أفمهل فهي ال هوا ا  (.Peskett et al. 2008شرو  تقاسم املنافل اعحا   ليا )

 .  مو املرون  وسهول  التندها الرسمه  إلتاد  قدر أكبر  ع هاض  ا العهاس

 

 

 تجريبي لتقاسم المنافع للسودانمشروع . 22

لتندههههها م ههههروو ت ر بهههه  لتقاسههههم املنههههافل ت تمههههن اسن ههههارل أ هههه ات امل هههه    ا  تم ههههي  ومجههههرا  مقههههابال  ماهههههم ل هههههاغ  م ههههروو را ههههد. 

 الخصائم العامة أللحا  المصلحة

  أقههل الدئها  الامر ه : تهم بأله  فئها  عمر ه  م ت ده  فهي ههها  الدراسه  الست  ها  أفكهار األجههان ا حت ده . تهم تمثههل ال هبات(

ا 22-22) وتم تمثهل ال باتت  %2.5 ( ب عب ماض عا 22 مو وبقهه  ت  %02.2 تم تمثهل الناض ي  ب عب  . %22.2 ب عب ( عامض

 العو. مو كبار %65.6 امل اركي 

  مهههو ا  هبهههي   (٪ 05.2) التا ه ههه : فهمههها يتا هههف باملعهههتوو التا ه ههه  ت ال يوجهههد أمههههو  فهههي الاهنههه  ا حتهههارل ودهههواملي ر هههل املعهههتوو

 06.2 و 02.2 اع هامإي. تهاتل بقهه  امل هاركي  تا ههمهم د هض املرد ه  االبتدا هه  والثانو ه  واعحهالو  ب عهب  املعتوو  املس  ي  في

 عن  التواملي. %02.2 و

 مو ناده  أخرو ت فن  تربه  ال م  الار  مو منت ي  %22.2و  هم مو امل ارعي  (%56.2) معظم املشاريين: م ادر الدخل .

فههن  م هههدر دخ هههم الر  اهههت   %22.6 مهههو ا  هبههي . أمهها بقهههه  امل ههاركي  الهههايو يمث ههو   %2.2 ممارسههه  ب عههب  اع هوانهها  هههي

 معتمد مو أعمان خا  .

 يراها المجيبونحالة الغطاء النباتي كما . 2.22

 غطهها  النبههات . اع الهه  الراهنهه  ل غطهها  النبههات : قههام ما ههم ا  هبههي  لفهمهها يتا ههف بالغطهها  النبههات  فههي العههودا ت أظهههر ا  هبههو  تقههههمهم 

غيهرا  أنهه ال توجهد ت %2.5بتقههم الغطها  النبهات  عنه  أنهه متهدهور مقارنه ض بالعهنوا  املا هه  تعه   عهدل عوامهلت ب نمها أكهد  ( 22.2%)

أ  هنهاك خ هادل فهي الغطها  النبهات  فهي جمههل أنألها   (%2.2جار   في كثاف  ت   و الغطا  النبهات  فهي ب هد. أفهاد عهدد ق ههل مهو املعهت هبي  )

هههو   هبههي . التهه ثير العهه ب  إلخالهه  الغابهها مالههبالد مقارنهه  بالعههنوا  املا ههه . ىاهه و هههاا االخههتال  دملهه  االختالفهها  فههي املواقههل اع غرافههه  ل 

مهو أفهراد الاهنه  أ  دخاله  الغابها  قهد سهاهمن فهي نه وح الاديهد مهو ا  تماها  فهي املنهاإلف الر دهه ت ب نمهها  %25.2ثالثه  أ هاا  ت ىاتقهد 

. عهالول الردهل   موع  واسا  مهو البهدومرع  إلبهإي أ  وفها  املاشه  هي واددل مو آثار دخال  الغابا  أل  الغابا  تاتبر  %22.5أكد 

 ددرارت وخا ههه  املنت ههها  غيهههر اعح ههه ه  ال ههه  تعههههم فهههي غابههها أ  دخالههه  الغابههها  سهههاهمن فهههي تق ههههد منت ههها  ال %22.5ت أكهههد  عنههه  ذلههها
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الهدخل واسه يالك األسهر املا  هه  فهي املنهاإلف الر دهه . عنه  الهرغم مهو ارتدهاو ماهدن دخاله  الغابها  فهي الهبالد ت تعه   عهدل عوامهل مهو بهايهها 

ال هه  تعهههم فههي اسههتاادل  شهه يرومعههادل الن شهه ير( اسههتادادهم ل م ههارك  فههي بههرامج الن%22.2ما ههم ا  هبههي  )تغيههر املنههاخ وتق بهتأبههدو 

 ال يمثال  أولو   ق وو في ما   يما. ش يرومعادل الن ش يردمل  أ  الن (%0.2الغطا  النبات . في البالد. أشار باىي امل اركي  )

 للغابات القومية والهيئة المحلية المجتمعات بين العالقة .1.22

 الغابهها  مهوارد ددارل عههو ل غابها  بو ههدها اع هه  املعهعول  القومههه  والههئه  الهبالد أنألهها  م ت هغ فههي ا   هه  ا  تماها  بههي  عالقه  هنهاك

ت. الهبالد في  ىاتبهر ت أخهرو  نادهه  مهو. بمنافاهها التمتهل فهي اع هف ولههم هللا هبه  ههي الغابها  أ  العهودا  فهي ا   ههو   العهكا  ىاتقهد تار  ههاض

 اإلجرامهههههه  األعمههههان عههههو واملعههههعولو   اع نههههال ههههههم الغابهههها  مههههوارد دههههون  املقهمههههي  ا   ههههههي  العههههكا  أ  ل غابهههها  القومههههه  الههئهههه  موظدههههو

 الههئههه  ومهههوظد  ا   هههه  ا  تماههها  بهههي  عالقههه  وجهههود أكهههدوا ا  هبهههي  مهههو %22.2 أ  الدراسههه  هههها  نتههها ج وك هههدن. بالغابههها  املرتبطههه 

 .ماارت رأ  ف دبيم اآلخرو  ا  هبو   أما ل غابا ت القومه 

 أ  %22.2 أكههد ب نمهها ل غابهها  القومههه  والههئهه  ا   ههه  ا  تماهها  بههي  الر  عههه  الاالقهه  هههو األوهه ار قطههل تههرخهد أ  %22.2 ذكههر

 تمهن ال ه  الاهنه  مهو %22 ذكهر. اعح   املههن جمل خاللها مو لهم يألف وامتهاخا  دف شكل ل غابا  تت ا القومه  الههئ  مل عالق يم

 .ل رعي أذونا /ت ار ا شكل ل غابا  تت ا القومه  الههئ  مل عالق يم أ  مقاب  يم

 الحرارة ودرجة األشجار بين العالقة  .2.22

 د  هههها  خههههالن مههههو اع ههههرارل درجهههه  تق ههههل األوهههه ار أ  ( %22.2) امل ههههاركي  غالبههههه  تاتقههههد: ا  نههههي املنههههاخ وتألعههههي  األوهههه ار بههههي  الاالقهههه 

 الههبالد فههي يت نهه  االدتههرار. ا  نههي واملنههاخ األوهه ار بههي  مباشههرل عالقهه  توجههد ال أنههه %2.2 أكههد ب نمهها ت الر ههاح  ههرب  وتا  هه  ال ههل منطقهه 

 بقهه  وأظههر. املا هت  الاقهد خهالن سههما ال ت الهبالد فهي اع هرارل درجه  فهي مطهردل خ هادل هناك أ  خعموا الايو ا  هبي  مو %22.2 أكد كما

اسنئ هههان  دملههه  اع ههرارل درجههه  فهههي ال بيههرل ال  هههادل (%22.2) ا  هبههي  وقههد عههه و ما هههم. اع هههرارل درجهه  فهههي خ هههادل أ  توجههد ال أنهههه امل ههاركي 

 اع رارل. درج  متوسر وان دات األو ار وجود بي  مباشرل عالق  هناك دذ  ىاتقدو  أ  ت األو ار

 المشاريع التجريبية تنظيم .2.22

 يتط ه  ذلها فهن  ا  نهيت املعهتوو  دمله  القهوم  أو الهدوملي املعهتوو  مهو ال ربهو   مهدفوعا  توخيهل آلهه  د  ها  لاهدم ن هراض  ل عودا  بال عب 

ددارل الغابهههها   خههههالن مههههو ذلهههها تندههههها يم ههههو. الن ههههاركه  ل غابهههها  اإلدارل عنهههه  التركيههههز مههههل املنههههافل تقاسههههم تألههههدد ت ر  ههههه  م ههههاريل د  هههها 

 ول هههو األرت بم  ههه  اع كومهه  تألهههتدة دههه  اإلدارل امل ههترك  ل غابهها  أو  األرا هههت  ددارل فههي املبههادرل خمههام ا  تمهههل ي خهها دههه  ال ههابه ت

 شههرو  تألديهد مهو ا  تماها  ا   ههه  مهو شهه نيا تم هي  ال ه  الطههرق  الت ر  هه  امل هاريل ُتبههرهو. مايها واالسهتدادل بههالا   ل قهرو ي  تعهما

 ال هه   ذا  االعتبهارا  عنهه  يركه  الهها  الوإلنهه  المههمانا  ن هام أ  دقهقهه  دمله  املواقههل هها  اختهههار وياه و . ليههم اعحا ه  املنههافل تقاسهم
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 األرت ودههههاخل اع  عهههي  بهههي  ع هههم والتمثههههل وال هههدافه  واملعههها ل  واملعهههاوال عهههو املعهههبق  املوافقههه  ا   هههه ت ا  تماههها  م هههارك  ى هههمل

 .االستدام   ما  و م و والر د والقدرا  وتعو   ال زاعا  وال ربو   والغابا 

 امل هههروو لهههاا( كردفهها  شههمان واليههه ) الاههي  غابهه  أو( القمههار  واليهه ) غابهه  الرواشهههدل مههو أ  اختهههار تهههم دذا ب ثيههر األفمههل مههو سهههكو  

ا ت قهها املهوقاي  أل  الت ر به  )الدههاو( وال راعه  لألمهم املتألهدل  األغايهه  من مه  داولهن دهه  اإلدارل امل هترك  ل غابهها  دإلهار فهي كبيههرل جههودض

 الغابها  ال ههابه  أدهد اختههار ههو آخهر سه نار و وثمه .  مثمههرل نتها ج وتألقههف اإلدارل امل هترك  ل غابها  تندهها العهودا -ومن مه  العهادل

ا املهههم مهههو. معههتدام أسههاا عنههه  وتههدار سهه هم  ال هههابه  الغابهها  ت ربههه  تكههو   دههه  سهههنار واليهه  فههي  اع هههها  تألديههد املرد ههه  ههها  فههي جهههدض

 وفهي. األمهوان ت ها تألو هل وكهدهه  األ  هط  أنهواو مهو ت نييها أ  يم هو ال ه  الدوا د أنواو عن  اع  ون  لها يألف ال   املن ما  أو الداع  

 أفقههاض  (+REDD+ )د  برندامج الدر  املنهافل الناشهئ  عهو  توخيهل كهدهه  فهي التد يهر دمل  داج  هناك ها ت الامود  التوخيل معتو ا  مو كل

 ا   ههه  ا  تماهها  دغدههان عههدم ي هه . الاه ههه  اعحههدما  أو املههدفوعا  عنهه  ال هه هأل  ا  موعهها  أو األفههراد د ههون   ههما  أجههل مههو

. سهههنوا  5 ملهههدل الت ر  هههه  ل م هههاريل ال مرههه  اإلإلهههار ىعهههتمر أ  ي ههه . املناخعههها  لت نههه  ا  هههددل الغابههها  عهههو ق هههيرل معهههاف  تباهههد ال ههه 

 مههههههو %22 عنهههههه  امل ههههه    أ هههههه ات يأل هههههل أ  ي بغههههههي. النتههههها ج دملهههههه  معههههههننداض  يكهههههو   أ  و  هههههه  األدا  عنههههه  املقتههههههرح الهههههدفل نمههههههوذا ىاتمهههههد

هها ت سه تي  تاههد. ال ههتون  غههرا جمههل عنهد املب هه  مههو أخهرو  %22 توخيههل وسه تم ال ههتون  مههو %62 ي رعهو   عنههدما املهدفوعا   لتقر ههر وفقض

 األخيهر القعهر توخيهل سه تم سهنوا ت 5 تاهد. امل ه    أ ه ات عنه  املهدفوعا  مو %02 توخيل فه   امل ارو نج ن دذا ت املراقب  وددل

 ي هه . ل م هاريل التن ه ه  أو اإلدار   الههكهل  ههاغ  ههي املنهافل تقاسهم تألديهد تاهد التالهه  واعحطهول. الر هد ودهدل لتقر هر وفقها (02%)

 عهالول. ل م هاريل امل عهقي  ههم الوال هه الغابها   مديرو  سهكو  . الههئ  القومه  ل غابا  االتألادي  قبل مو الت ر  ه  امل اريل ها  تندها

 املركههه  مهههل الالخمهه  االت هههاال  إلجههرا  مههو مهههوظد  اإلرشهههاد يكهههو   أ  و دمههل درتكهههاخت نقطههه  هنههاك يكهههو   أ  ي هه  واليههه  كهههل فههي ذلهههات عنهه 

 مههو فنههه  وع نهه ( اسن ههار  ) توجييه /تعهههير ع نهه  ت هه هل ي هه . ل م ههروو اإلدار   الههكههل( 2) ال ههكل و وضهها. امل ههروو تندههها ومتاتاهه 

 في العودا . (+REDD+ )د  برنامج الر   مبادرا  في امل     أ  ات مو ُتاد ال   املانه  الوخارا 

 (التسيير لجنة) للمشاريع االستشارية اللجنة .2.2.22

 امل هههروو لتزو هههد كوسهههه   وذلههها امل هههاريلت بهههد  مرد ههه  خهههالن املنهههافل تقاسهههم م هههاريل مواقهههل فهههي ل م هههروو اسن هههار   ع نههه  ت ههه هل ي ههه 

 س عههاعد. دكههوم  مرسههوم بموجهه  ال  نهه  االسن ههار   ل م ههاريل وعمههو   ومعههعولها  أدوار تو ههل أ  و  بغههي. املعههتوو  رفهههل بنشههرا 

 ن هغ أسهاا عنه  االسن هار   ل م هاريل ال  نه  ت تمهل أ  و  بغهي. ل م هاريل قو   دعم عن  املمث   الواليا  والل د ون   ما  في ذلا

فههههن   ذلهههات دملهههه  باإل هههاف . التندهههها اسههههتراته ه  ت ههه   تو هههها  بتقههههديم تك هدهههها وسهههه تم واإلن هههاخا ت ا  هههرخ  التقههههدم السهههتارات سهههنو  
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 الههههوخارا  مههههو التوجييههههه  ال  نهههه  أعمهههها  يكههههو   أ  ي هههه . اتعههههاق أعمههههان ال  نهههه  مههههل العهاسهههها  اع كومههههه  ُىاههههد مههههو  ههههمهم معههههعولهاتيا

 ا حت   والههئ  القومه  ل غابا .

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 للمشاريط التجريبيةالهيكا التنظيمم  (:6)الشكا 

 للمشاريع الفنية اللجنة. 1.2.22

 ي ههر   دهه  الوال هه  ال راعه  وخارل وتاقههد اجتماعاتيها بر اسه . ا حتهارل املواقهل فهي امل هروو د  ها  مرد هه  خهالن الدنهه  ال  نه  د  ها  ي ه 

 أمهههام معههعول  الدنههه  ال  نهه  سههتكو   عم هههات عحطهه  الاههام لههألدا  وبال عههب  ل ههوخارل الاههام املههدير الدنههه  ال  نهه  وسههيرأا. امل ههاريل تندههها

 فههي امل ههارك  ا حت دهه  اع كومههه  واملعسعهها  املركهه  بههي  الداههان الت عهههف  ههما  دملهه  الدنههه  ال  نهه  تيههد . ل م ههروو االسن ههار   ال  نهه 

   النسييرية اللجنة

 (التوجيهية)

الهيئة القومية 
 للغابات

 فنيةاللجنة ال

 

 منتدى املشار ع

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالرص

 لدراساتالتخميط وا

 وجمع البيانددددددددددددددددددددددددددددددددددددات

 

 والسياساتالتخميط 

 مدير الغابات الوالئية

 " املنسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددق"

 نقاط اإلرتكاز

 اإلدار  النشاركي للغابات

 إدار  الغابات الشعبية
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ها تاهاعج وقهد. امل هروو أعمان عن  و واإلشرا  اع ودل عاله  تعد  الن ا وامل ورل واملوجها  الدنه  كما. امل روو تندها  امل ه ال  أيمض

 يهههدفل الههها  ا  هههرك ههههي الدنهههه  ال  نههه  ت هههبا أ  املتوقهههل مهههو ذلهههات عنههه  عهههالول. تندهههها  أثنههها  امل هههروو تواجهههه ال ههه  والاقبههها  الن هههغه ه 

 الدنههه  ال  نه  مههل الامهل خهالن مههو. املنهافل لتقاسهم الن ههام وههك ه  األساسههه  املدهاههم تألديهد ذلهها فهي بمها ل م ههروعا  الدنهه  اع وانه 

ها سهت تج وال هه  واملعهودا  والدراسها  التقههمها  مهو د مه  بهنجرا  امل هاريل سهُتك غ  هههاا فهي. املنهافل لتقاسهم الالخمه  الثابته  البهانها  ماض

ا ت اهه  وسههو  املعههتووت رفهاهه  وت عهههف ت طهههر اال ههطالو بوظهدهه  الدنههه  ال  نهه  ُيتههوا  مههو العهه نار وت ا دورض ". املنتههدو" د  هها  فههي را ههدض

 ههههههها  وت هههههمل. ا حتههههههارل املواقهههههل فههههههي املنهههههافل لتقاسههههههم والدنهههههه  العهاسههههههاته  با  هههههاال  الدنههههههه  ال  نههههه  ستمههههههط ل املنتهههههدوت مههههههل بالن هههههاور 

 وقههادل مبهادرا  األرا هت  ور هد اسهت دام األولو ه  ذا  الهدفل بطهرق  والتو هه  ت الطو هل دمله  املتوسهر املهدو عنه  الت طهر املععولها 

 .الب ئ  ودماي  الكوارة م اإلر مو اع د

 التجريبية المشاريع منتدى. 2.2.22

 الدنههههه ت ال  نهههه  أ  هههه ته الهههها  والعهاسهههه  الت طهههههر" ديههههز" دإلههههار فههههي الت ر  ههههه  ل م ههههاريل املنههههافل تقاسههههم منتههههدو ىامههههل أ  املتوقههههل مههههو

 املعهههعولها  هههها  ت هههمل أ  و  بغهههي. امل ههروو مواقهههل فهههي املنهههافل تقاسههم آلهههه  دهههون  القهههرارا  وات هههاذ امل هه ال  دهههل عهههو معهههعوالض  وسهههكو  

 الطبهاههه  املهوارد عنه  القا مهه  ال زاعها  ومنهل الغابهها  دمله  وأخههرو لتن ههم الو هون  امل ه    أل ه ات ل مههدفوعا   هوابر ولهوا ا و هل

 ا  تماهها  مثههل الر  عهههي  امل هه    أ هه ات إلشههراك ا  تماههه  لدجههرا ا  الت طهههر نهههج اعتمههاد املم ههو مههو. املناخعهها  فههي والوسههاإل 

 هههي مهها دههون  امل ههاورا  فههي امل ههروو م ههاال  فههي ا  نههي املعههتوو  عنهه  اع كومههه  والعهه طا  التق هديهه  وال عامهها  واألفههراد واألسههر ا   ههه 

ههها  دملهههه  امل ههههاورا  سههههتعد . املنههههافل تقاسههههم آلههههه  تندههههها لتألعههههي  ات اذههههها يم ههههو ال هههه  اعحطههههوا   سههههت مل. ا   ههههه  بالتألههههديا  الههههوعي دذكه

 والدههههم ال هههدا  اع هههوار تا  ههه  عنههه  أيمهههاض  وس عهههاعد. ا  نهههي ال هههاهد عنههه  الاههه   سهههبل كعههه  م موعههها  م ت هههغ بهههي  أيمهههاض  الام هههه 

 .الا   كع  سبل م موعا  مو م موع  لكل والدوافل واألولو ا  االدتهاجا   حت غ امل ترك

 تاقههههههد أ  ي هههههه . ا حت دهههههه  اع كومههههههه  املعسعههههها  مههههههل والتوا ههههههل ل ت عهههههههف  معساههههههت  تطهههههو ر م عههههههف املقتههههههرح ل م ههههههروو يكههههههو   أ  ي ههههه 

 أ  ي بغهههي ذلههات عنههه  وعههالول. اع ار هه  امل هههروو أ  ههط  وتقههههم لر هههد امل ههروو ومههدير املعساهههت  التطههو ر بهههي  م عههف منت مهه  اجتماعهها 

 ل قطهاو الطبهاهه  املهوارد ددارل فهي مألهددل خبهرل ي  ه  وأ  القطاعها ت املتاهددل التدخال  ددارل في واسا  خبرل امل روو مدير لدو تكو  

 تطههو ر عنهه  خهها  ت ههكل يركهه  سههو  امل ههرووت جوانهه  جمهههل عنهه  الاههام اإلشههرا  امل ههروو مههدير يتههومل  وب نمهها. العهاسهها  وو ههل الاههام

 واليهها  فههي وت ههرار  نطاقههه امل ههروو وتوسهههل لههدعم الالخمهه  والعهاسهها  املعسعههه  القههدرا  وبنهها  املههها  معههت ماا  إلدارل املقتههرح الن ههام

 املعسات  في ظل الدعم ال بير والتوجييا  مو قبل املرك . التطو ر م عف مل وثهف ت كل امل روو مدير سهامل ذلات عن  وبنا . أخرو 
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 التجريبية للمشاريع المنافع تقاسم ترتيبات 1.22

 اسهههت دام دمكانهههه  ينهههها ألنهههه دلههههه الهههدعول يم هههو الههها  املتهههداخل الهههنهج ههههي امل هههاريل الت ر  هههه  لهههها  املنهههافل لتقاسهههم ترت بههها  أفمهههل د 

 ل منهههافل املن ههغ ل تقاسههم خهها  اعتبهههار ديههال  ي بغههي الههنهج ههههاا وفههي. القومههه  دو   املنههافل تقاسهههم وترت بهها  القومههه  املههدخال  ترت بهها 

 الغابها    تماها  دي ابهه   هافه  منافل لتألقهف بااللتزاما  الوفا  ي   اع قوقت وادترام ا   هي  العكا  دال  تداقم عدم لمما 

 واضهه   دههواف  و ههل خههالن مههو هههاا البرنههامج فاالههه  تا  هه  كمهها ي هه  ت (+REDD+ )د  برنددامج الددر   فههي املعههاهم  اع ههها  مههو وغيرههها

 ت بههههه  مهههل الغابهههها  دخالههه  مههههو اع هههد عنهههه  النهههاا وقهههدرل االسههههتدام  وتا  ههه  ال هههه   ذا  البهئهههه  واعحههههدما  الغابههها  عنهههه  اع دههها  و  بغهههي

 لدههههم امل هه    أ هه ات مهههل الن ههاور  خههالن مهههو دال ذلهها تألقهههف يم ههو الداالههه  وال امل ههارك  وتشهه هل الثقههه  وبنهها  املا  ههه  ادتهاجههاتيم

 عنهههه  وجهههه أفمهههل عنههه  سهههتامل ال ههه  امل هههارك  آلهههها  ههههي ومههها ع  ههههمت سهههبل عنههه  ت ثيرهههها وكهدهههه  املتوقاههه  ا  تم ههه  والتكهههالهغ الدوا هههد

 ت ه   ا   هه  ا  تماها  مهل الن هاور  دمله  داجه  هناك فاانت نألو عن  املنافل تقاسم و غه . العودا  في والعهاقا  املعتو ا  م ت غ

 القهههرارا  ات هههاذ فهههي تعهههاعد أ  يم هههو ا   ههه  ا  تماههها  أ  دملههه  األدلههه  ت هههير ذلهههات دملهه  وباإل هههاف . ق هههوو  ك ولو ههه  املهههدفوعا ت ت ههمهم

برنددامج دإلههار  فهي األدا  عنهه  القا مه  اع وانهه  تا هه  لكه  معههتمر نقهد  تههدفف دمله  داجهه  هنههاك سهتكو   دههه  املهدفوعا ت توقهههن ت ه  

 اسههههت دام لمهههما  ت ر بههه  واختبههههار تطبهقهههه  بألهههوة دجهههرا  يم ههههو ذلهههات عنههه  واإلدارل الن هههاركه  ل غابههها . عههههالول  (+REDD+ )د  الدددر  

 .املنافل تقاسم خطر وتندها ت مهم في األ  ه  ال اوت وم تماا  ا   ه  ا  تماا  م ارك  ع ماي  فاال  أساله 

 ههها  نتها ج ك هدن. اعحا ه  خ ا  ههه الترت ه  مهو نهوو أل  يكهو   دههه  امل ه    أ ه ات يتوخاهها كمهها املنهافل لتوخيهل ترت ه  د  أفمهل

 مههو التدمههل ههاا مهو التألقهف و م هو. ال ربهو   سهوق  أو املانألهه  اع هه  مهل مباشهرل التاامهل مهو ا  هبهي  يدمه و   %22.2 أ  الدراسه 

الههئههه   مهههوظد  مهههل عهههو التاامهههل املههه ارو سهههها   وبالتهههامليت. ي هههدق ال معهههتوو  دملههه  و ههه ن الهههبالد فهههي الدعهههاد معهههتو ا  أ  دقهقههه  خهههالن

 مباشهرل التاامهل ا  هبهي  مو %26.0 يدمل أخروت ناده  ومو. األخرو  العودانه  اع كومه  املعسعا  أو االتألادي  القومه  ل غابا 

 (%02.2) ا  هبهي  بقهه . االتألاديه  الههئه  القومهه  ل غابها  مهل ترت بها  فقر %0 اقترح دي  في الوالي ت املعتوو  ددارل الغابا  عن  مل

 املعهههتوو  ددارل الغابههها  عنههه  وت ييههها االتألاديههه  الههئههه  القومهههه  ل غابههها  دملههه  الهههدوملي ال ربهههو   سهههوق  مهههل تبهههدأ ال ههه  الطو  ههه  الع عههه   اقتهههرح

 .املعتدهديو دمل  الوالي  وأخيرا

 المنافع لتقاسم القانونية الجوانب .2.22

 درايههه  عنههه  ل عهههوا العهههودا  سهههكا  مهههو كبيهههرل  عهههب  أ  دال سهههنوا ت بمهههل منههها قهههد بهههدأ  (+REDD+ )د  برندددامج الدددر   أ  مهههو الهههرغم عنههه 

. وأ  هههطته ب هدافهههه يتا هههف فهمههها   (+REDD+ )د  الدددر    ببرنهههامج درايههه  عنههه  أنيهههم ا  هبهههي  مهههو %22.6 أكهههد الدراسههه ت هههها  فهههي. بالبرنهههامج
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قهد  ا  نهي ا  تمهل مل امل اورا  معتوو  أ  دمل  بو وح هاا ى ير. به ىعماوا ولم البرنامج ي ه و   أنيم (%02.6) امل اركي  بقه  أظهر

 ا  هبههي  ما ههم أكههد. ا   ههه  ا  تماهها  مههل امل ههاورا  خههالن مههو ل ههبالد اع غرافههه  املواقههل جمهههل تغطههه  تههتم لههم أنههه أو جانبيهها ال ههوات

 مهو ق ههل. الدخل ومدرار واإلغاث  التنمه  أ  ط  بي  يربر ألنه ق وو  وأهمه  أهمه  له( املنافل تقاسم آله ) البرنامج هاا أ  (22.2%)

 داجهه  هنههاك. ذاكههرتيم عالقههاض فههيمهها يهه ان  العههابق  اع كومههه  غيههر املن مهها  م ههاريل ف ههل أل  البرنههامج هههاا ت هه   متدهها  ي  غيههر ا  هبههي 

 أ هه ات مههو قبههل  مط ههوت بنهها  الثقهه  واالإلمئنهها. م ت دهه  أشههكاالض  ذلهها ىعههتغرق  وقههد املنههافل لتقاسههم القانونههه  اع وانهه  ملااع هه  م  هه 

 امل ه    أ ه ات بهي  الاقهود ا  هبهي  مهو %02.6 فمهل الدراسه ت هها  فهي. املنهافل تقاسهم عم هه  أثنها  البرنهامج فهي الر  عهي  امل    

 بههي  الاالقهه  لترت ه  قههانو   ك هها م هاورا  دجههرا  املعهت هبي  مههو %22.2 اقتههرح. اع هانبي  ومعههعولها  مهههام دهددوا الههايو الر  عههي 

 .والاقود الن اور  بي  اع مل (%52.2) ا  هبي  بقه  اقترح ب نما املنافل تقاسم آله  في الر    الالع 

 المنافع تقاسم آلية مع المتوافقة األنشطة .9.22

 دههههواملي أكههههد. منههههاإلقهم فههههي النبههههات  الغطهههها  ت ههههههل دعههههادل فههههي ىعههههاهمو   خاللههههها مههههو م ت دهههه  خهههههارا  ا  هبههههو   ذكههههر: املشددددارية مجدددداالت

 قطهل مهو الت دههغ خهالن مهو منهاإلقهم فهي الغابها  ت هههل دعهادل فهي املعهاهم  بنمكهانيم أنه مقابال  ماها أجر ن ال   الاهن  مو 22.2%

 عنهه  االعتمههاد مههو ل  ههد كوسهه   الطاقهه  بههدا ل اعتمههاد %22.2 ذكهر ب نمهها( الغابهها  ملنت هها  الرشههد االسههتغالن) القههانو   غيههر األوه ار

 مههو الههبالد فهي الغابهها  ت ههههل دعهادل فههي تعهههم أ  يم هو أنيهها مقههابال  ماهها أجر ههن ال هه  الاهنه  مههو %02 ىاتقههد. ل طاقه  اع طهه  و الدألهم

 فههي املعههاهم  دمكانههه  عههو (%6.2) ا  هبههي  تاههد أع ههو. اعح هه ه  غيههر املنت هها  سهههما وال الغابهها  منت هها  عنهه  االعتمههاد تق هههل خههالن

 اآلخهر الهباد وذكهر. االسهنهاابه  القهدرل معهتو ا  مقبوله  مهو عنه  واع دها  الرعهي فهي الهتأل م خهالن مهو الهبالد فهي النبات  الغطا  ترمهم

 .البالد في النبات  الغطا  ت ههل إلعادل أخرو  وسا ل

 يم هو ال ه  ا حت ده  األ  هط  الدراسه  منطقه  فهي ا  هبهو   ذكر: النبات  الغطا  الستاادل ا   ه  ا  تماا  إلشراك ا  تم   األ  ط 

 ي ههه  دههههو   ك  ههها  ا  تماهههه  الطبهاهههه  املهههوارد ددارل ا  هبهههي  أ  مهههو %25.2 ذكهههر. الهههبالد فهههي النبهههات  الغطههها  اسهههتاادل فهههي تعههههم أ 

 يم هو ال ه  األ  هط  مهو كوادد ا  هبي  مو %20.2 ب عب  التون ها ن ام ذكر تم. البالد في الغابا  دخال  ات ا  مو ل ت دهغ مااع ته

 أنيههها عنههه  %2.2 ب عهههب  اآللهههه  منهههاإلف ال راعههه  املطر ههه  فهههي سههههما دمايههه  ال أد مههه  د  ههها  اقُتهههرح وقهههد. املنهههافل تقاسهههم برنهههامج فهههي مااع  يههها

 وادهدل ههي الغابه  )ا حت طه ( ال راع  أ  مقاب  يم تمن ال   الاهن  مو %22 ذكر. املنافل تقاسم آله  خالن مو ال  ا  لتندها موثوق 

 الغطهها  ت هههل إلعههادل البهدا ل ك دههد ل غابها  امل ههترك  اإلدارل %5.2 ذكهر ب نمهها الهبالدت فههي اع ههو   التنههوو عنه  تألههافة ال ه  األ  ههط  مهو

 .البالد في النبات 
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 الغابات سياسات . مراجعة7.22

 املم نههه  اعحههههارا  الست  ههها  مهههواد ومدخهههان بالغابههها  املتا قههه  العهاسههها  تنقهههها دملههه  داجههه  هنهههاك الت ر  هههه ت امل هههاريل تندهههها ولن هههاح

  (+REDD+ )د  برندامج الدر   م هان فهي الدوا هد تقاسهم آلها  موا م  دمل  داج  هناك ذلات عن  وعالول. من غ نألو عن  املنافل لتقاسم

 ال    ذا  القطاعا  في األخرو  املنافل تقاسم آلها  مل

 التمويل. 2.22

 لغابها  الهدفل م هادر أدهد سهوو  - أهمهتهه مهو الهرغم عنه   (+REDD+ )د  برندامج الدر   ت ه   دوملهي اتدهاق مهو الدخل يكو   أ  يم و ال

 يكهههو   أ  يتوقههل مهههاملي م ههدر مهههل ممههموناض  دخهههالض  يههوفر ألنههه ا  نهههي التمو ههل ددراا و  بغهههي. البهالهه  الن هههام خههدما  تقهههديم مقابههل العههودا 

 سهاسهها  و ههل دملهه  داجهه  هنههاك ذلههات دملهه  وباإل ههاف . واألسههواق الدولههه  التمو ههل ترت بهها  مههو بههه الت بههع م ههددل و م ههو  خا ههااض لرقابهه

 الههئهه  القومههه  ل غابهها  ت ماههها ال هه  الاوا ههد اع  ه هه  تكههو   أ  و  بغههي. الامههل مههو األسههرل ددارل وههئهه  املالههه  اإلدارل تم ههو قو هه  مأل ههه 

 ميزانهه  فهي األموان ي مل المرا   عن  قا م عام ن ام وجود مو وبدال. ال ربو   بنا أو الوإلر   اال تما  ل  ندوق  أوملي مان رأا بمثاب 

 الت وة. في تعهم ال   ال ناعا  سهما وال ال ناعيت القطاو مو األموان جمل إلر ف عو ىامل أ  ل  ندوق  يم و عام ت

 النشه ير ومعهادل ل نشه ير ا ح  ه  األمهوان مهو %62 عنه  اع  هون  ا  هبهي  مهو %22 ده  فمل.  اع واف  دفل ت    جدن هناك

روا لقهههد. منهههاإلقهم فهههي ا خ هههوخل الغابههها  أو مههه ارعهم فهههي  أو الندقههها  لتغطهههه  ادتهاجهههاتيم عهههو التابيهههر خهههالن مهههو املئو ههه  ال عهههب  هههها  بهههر 

 مههههو بههههدالض  فهههههه سهههههاهبو   الهههها  الوقههههن دملهههه  التك دهههه  لتغطههههه  م  ههههد (٪62) املب هههه  هههههاا أ  ىاتبههههرو  آخههههرت بمارههههض. األخههههرو  األولو هههها 

 لألمههوان اإلجمههاملي املب هه  مههو %22 مههو ا  هبههي  ت  هههد ٪ 22.2 اقتههرح ت أخههرو  نادههه  مههو. الههدخل إلدرار أخههرو  أ  ههط  فههي اسههت دامها

 لقههد. شههت   أ  خرو قبههل البرنههامج مب هه  كههل ت قهه  (%00.2) اآلخههر و ا  هبههي  تاههد يدمههل. النشهه ير ومعههادل النشهه ير لبرنههامج ا ح  هه 

 يناق ههوا لههم ل ههايم الههدفل جههدون  ا  هبههو   نهاق . بالدعههاد اتيمههوهم الههايو الغابهها  مههوظد  فههي ثقه يم عههدم تعهه   النههه  هههاا مههو تألققهوا

 .مقدار  عو الن ر تغد املان فقر ير دو   أنيم بو وح يدن هاا. ل ددا  أو فدا  لكل املدفوو املان مب  

 شهههكل ي خههها الههئههه  القومهههه  ل غابهها  أو اع كومههه  غيهههر املن مههها  مههو ع ههههه د ههه وا الهها  اع هههاف  أ  ا  هبهههي  مههو %60.2 دهههواملي وأكههد 

. الر دهه  املنهاإلف فهي ا   ههي  ل عهكا  القهدرا  وبنها  الهوعي دذكها  عنه  اإلرشهاد يرك (. واع ماعي الدرد  اإلرشاد أساله ) اإلرشاد خدما 

 ل نشههه ير والتقهههاوو م انهههاض  ال هههتون  توخيهههل اع كومهههه  غيهههر واملن مههها  الههئههه  القومهههه  ل غابههها  تقهههدمها ال ههه  األخهههرو  اع هههواف  أشهههكان ومهههو

.  الههدخل إلدرار دههاف اض  أيمههاض  أ  ُتاههد يم ههو وال هه  القرو هه  امل ههاتل دملهه  اع كومههه  غيههر املن مهها  ت  هه  األدههها ت تاههد وفههي. النشهه ير ومعههادل

 وتشهههه ل.  دهههاف  ههههي املا  ههههه  األسهههر واسههه يالك الههههدخل إلدرار اعح ههه ه  غيهههر الغابهههها  منت ههها  أ  دملههه  ا  هبههههي  مهههو%2.2 دهههواملي وأشهههار

 جمههل األخههرو  اع ههواف  وت ههمل.  كامتهههاخا  م انههاض  اعح هه ه  غيههر الغابهها  منت هها  مههو االسههتدادل عنهه  ا   هههي  العههكا  الغابهها  سهاسهه 
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 العههههكا  لنشهههه هل اع هههواف  ههههها  تقهههديم دملهههه  دهههه  تيههههد  الههئههه  القومههههه  ل غابههها . امل زملههههي لالسهههت دام واألوهههه ار واملهتههه  اع افهههه  الدهههروو

 .البالد في الغابا  موارد ودماي  ددة عن  ا   هي 

ههل. اع ههواف  دفههل دههون  جههدن هنههاك  أو مهه ارعهم فههي النشهه ير ومعههادل شهه يرل ن ا ح  هه  األمههوان مههو %62 ت قهه  ا  هبههي  مههو %22 فمَّ

روا لقهد. منههاإلقهم فهي ا خ ههوخل الغابها  . األخههرو  األولو ها  أو الندقهها  لتغطهه  ادتهاجههاتيم عهو التابيههر خهالن مههو املئو ه  ال عههب  هها  بههر 

 أ  ههط  فههي اسهت دامها مههو بههدالض  فههه سهههاهبو   الها  الوقههن دملهه  التك ده  لتغطههه  م  هد (%62) املب هه  هههاا أ  ىاتبهرو  ت آخههر بمارهض

 ومعههههادل شههه يرالن برنهههامج ل هههاعا اإلجمهههاملي املب ههه  مهههو %22 أن يرررتم تخصررريم %22.2 اقتهههرح ت أخهههرو  نادهههه  مهههو. الهههدخل لتولههههد أخهههرو 

 عهدم تعه   النهه  ههاا مهو تألققهوا لقهد. شهت   أ  خرو قبهل البرنهامج مب ه  كهل ت قه  (%00.2) اآلخر و املعت هبي  تاد يدمل. ش يرالن

 املههدفوو املهان مب هه  يناق هوا لههم ل هايم الهدفلت جههدون  ا  هبهو   نههاق . بالدعهاد اتيمههو  الهايو االتألهاد  الههوإلر  ا   ه  مههوظد  فهي ثقه يم

 .مقدارها عو الن ر تغد املان ع ا م رد أنيم عن  بو وح يدن هاا. ل ددا  أو فدا  لكل

 التجريبية المشاريع . رصد20.22

 ذلهها فهي بمها ل مركهه  سهنو   ر هل تألههديثا  تقهديم ال هركا  عنه  و تاههي  الت طههرت مرد ه  مههو بهد اض  معهتمرل عم ههه  الر هد يكهو   أ  ي ه 

. امل هههاريل ع مههههل املهههدل منت هههغ فهههي هامههه  داخ هههه  تقههمههها  دجهههرا  ي ههه  ذلهههات دملههه  وباإل هههاف . األساسههههي  امل ههه    أ ههه ات مهههو تقهههار ر

 التقهدم لتقهههم ل م هاريل الدنهه  ال  ها  ليها تمهط ل وأ  االستق ها ه  الدراسها  فهي امل ه    أ ه ات التقههمها  ها  ت مل أ  و  بغي

 الاههداديو عنهه  ت هر  أ  ا حتههارل الواليه  فههي امل هروو درتكههاخ نقها  عنهه  ي ه  ل م ههاريل. ع ييها املتدههف والنهواتج النتهها ج تألقههف نألههو ا  هرخ 

 دوكمهه  وجهودل التندهها وماهدن التقهدم معهتوو  مههو التألقهف: ينهي مها الر هد أههدا  وت ههمل. البهانها  ع مهل الههئه  القومهه  ل غابها  مهو

 املهههوارد ددارل مدهههاههم فههي ومدماجهههه  (+REDD+ )د  برنددامج الدددر   مهههوظد  بهههي  الدهههم وتألعهههي  القهههدرا  بنهها  ادتهاجههها  وتألديهههد امل ههروو

 اإلرشههاد وكههال  ثقهه  وخ ههادل ا   ههه  وا  تماهها  اإلرشههاد أخ هها    بههي  االت ههان وقههن خ ههادل دملهه  الر ههد بيههد  ذلههات عنهه  عههالول. الطبهاههه 

 (.الههئ  القومه  ل غابا ) ا   ه  ا  تماا  معتوو  عن  اإلرشاد  الدعم وتقديم ا   ه  ا  تماا  دشراك في اع كومهي 

 المشروع نجاح وتكرار المؤسسية القدرات بناء. 22.22

 الالخمه  املعسعهه  القهدرا  وجهود  هما  املههم مهو املهوقاي ت أجهل مهو تطو رهها تهم ال ه  املنهافل تقاسهم آلهه  وت هرار الهدا م ل ن هاح  ماناض 

 أ  و  بغههي. املعسعهه  القههدرا  لبنها  م تهارل أ  ههط  فهي امل هاريل سنعههنثمر ذلهات لمهما . الدرهه  والهدعم املنهافل لتقاسههم الدااله  لهددارل

 مهو امل ه    أل ه ات اعحهدما  تقهديم قهدرا  لتا  ه  العهوا  عنه  ا  نهي واملعتوو  الواليا  معتوو  عن  اع كوم  بالتدر   ذلا يبدأ

 مهههههل التقنهههههه  القهههههدرا  بنههههها  اسههههت مان وسههههه تم .أخهههههرو  جهههههه  مههههو املقهههههررل األخهههههرو  باملعهههههعولها  لال ههههطالو الالخمههههه  التقنهههههه  والقهههههدرل جههههه ت

 عنههه  وعهههالول. اع كومهههه  واإلدارا  الهههوخارا  بهههي  والتاهههاو   الت عههههف تا  ههه  دملههه  الرامهههه  اع ههههود خهههالن مهههو واع كومهههه  ا   هههه  املعسعههها 
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 فاهان دعهم عنه  ل   هون  مط وبه  ول ايها الهراهوت الوقهن في جهد ت كل تامل ال أنيا املارو  مو مألددل عالقا  امل روو سهألدد ذلات

ت. امل ههروو م ههاال  فههي املنههافل لتقاسههم  امل ههاريل وخ ههارا  الاالقهها  وبنهها  والت عهههف التقنههه  القههدرا  لههدعم الترت بهها  ترت هه  ي بغههي وأخيههراض

 .املنافل تقاسم آلله  الداان التندها ت    التا م لتا    الدراسه  اع وال  است دام و م و. الدراسه  واع وال 

 . تحليل أصحاب المصلحة واألدوار12.31

في العودا  عن  النألو املاكور أعهال  بمها فهي ذلها ا  تماها  ا   هه   (+REDD+ )د  برنامج الر  تم بالدال تألديد أ  ات امل     في 

أ هههه ات )  نعههههييا األإلههههرا  املعسعهههه   ههههادب  امل هههه   تاألهمههههه  ال ههه  تتمثههههل والهههوخارا  واإلدارا  ا حت هههه  والقطههههاو اعحههها  وغيرههههها. 

عنه  املههدو  تقاسهمهافل بداالهه  وممكانهه  دعههادل اسهتدام  تقاسهم املنهها( فههي دورهها املدههد الهها  مهو شه نه أ  ي دههل امل ه    مهو املعسعها 

 الطو ل. وسنعتدهد املعسعا  اع كومه  مو امل اريل بطر قتي .

 في تألقهف املعسعا  عحططها ووالياتيا.  اض مباشر  ت س عهم امل روو دسهاماض أوالض  

ت س  ارك ما مهم في برنامج امل روو لبنا  القدرا  املعسعه .    ثانهاض

ددراا األ  هط  ا حت دهه  ال ه  مههو املهرجا أ  تكههو  مال مه  ت هكل جهههد لتغطهه  برنههامج تقاسهم املنههافل.  وبهالن مألههاوال   وكها  مهو املم ههو

( م ت هههغ األ  هههط  ال هههه  اقتردهههها ا  هبهههو  لتندههههها آلهههه  تقاسههههم 22لترت ههه  م ت هههغ األ  ههههط  دعههه  تدمههههل ا  هبههههي . و بهههي  ال ههههكل )

ههههي ال  ههها  األكثهههر مال مههه  ال ههه   جماهههها  منت هههي ال هههم  الار ههه أ   (%22.2 هههغ ا  هبهههي  )املنهههافل فهههي العهههودا .  أكهههد مههها يقهههرت مهههو ن

تنناسههه  ت هههكل جههههد مهههل آلهههه  تقاسهههم املنهههافل. وعنههه  األقهههلت فهههن  هههها  األ  هههط  أكثهههر تن همهههاض مهههو النادهههه  املعسعهههه  مقارنههه  باأل  هههط  

ددارل املهههههوارد الطبهاهههههه  ) ارد الطبهاهههههه  عنههههه   هههههاهد ا  تمههههل ا  نهههههيمههههو ا  هبهههههي  املركههههه  األون فهههههي ددارل املههههو  %22.5األخههههرو. وقهههههد اقتهههههرح 

.  و م ههو أ  ىاهه و ذلهها دملهه  اعحبههرل امل نعههب  مههو جماههها  منت ههي ال ههم  الار هه ت وادتههل املركهه  الثهها   فههي املرتبهه  الثانههه  تاههد (ا  تماههه 

مهههو ا  هبههههي  الههههايو  %62.2و ههههدعم هههها  اع قهقهههه    ه . هههابوالغابهههها  ال اإلرشههههاد الغههها  الامهههل مههههل املن مههها  غيههههر اع كومهههه  فههههي م هههان 

أوضهه وا أ  لهههدبيم فر ههه  ل امهههل مهههل تاهههد املن مههها  غيهههر اع كومههه . وأكهههد أعمههها  هههها  ا  موعههه  أ  املن مههها  غيهههر اع كومهههه  قامهههن 

يهر اع كومهه  عنه  تنهاون عه .  وقهد اعتهاد  املن مها  غدمهو األوه ار األم ...  تقهاوو واختههار ال ون بتدر بيم عن  م ت هغ أ  هط  دنتهاا ال هت

جههدون أعمهههان اع هههواف  فهههي أ  ههط يا مهههو أجهههل تشههه هل ا  تماههها  ا   ههه  عنههه  موا ههه   امل هههارك  اع قهقههه  فهههي تندهههها م ت هههغ األ  هههط  

ل مهو ا  هبهي .  وت هم%2.2عنه  النألهو الها  اقتردهه  اع ه ام الشه ر  الهواىيواعتمادها.  واعحهار الثال  لتندهها آلهه  تقاسهم املنهافل ههو 

 لكل مايا. %22.2والغابا  اعحا   عن  النألو املقترح ب عب   التون هام اال  األ  ط  األخرو ن ام 

اع دهها  عنهه  الغطههها  النبههات  ودمايتهههه: تألتههاا اع مايههه  واع دههة دملههه  مراقبهه  معهههتمرل وتقههههم معهههتمر ع الهه  الغطههها  النبههات . أظههههر  د  

 دمكانه  دماي  الغطا  النبات  مو خالن تابئ  وتوعه  ا  تماا  ا   ه . (%25.2غالبه  ا  هبي  )
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 األنشطة المقترحة لتنفيه تقاسم المنافط فم السودان (:7)الشكا 

 آفاق آليات تقاسم المنافع .22.22

هه الامهههل ا  تمإههي الهها  يألههف ع مههههل أفههراد ا  تماهها  امل ههارك  فهههي  %00.2ل بال عههب  لطر قهه  امل ههارك  فههي برنهههامج تقاسههم املنههافل ت فمي

الامههل عنهه  أسههاا فههرد . تألقههف عمههو ههها  ا  موعهه  مههو تدمههه ه مههو خههالن  %22.2البرنههامج واالسههتدادل مههو نتا  ههه ت ب نمهها يدمههل 

ق ه   مو ال راعا  املرتبطه  بالامهل  . هناك أمث  ا   ه  بي  أفراد ا  تماا    وت مناخعا دقهق  أ  الامل اع ماعي قد يعد  دمل  

ف ههرل تبره  آلههه  تقاسهم املنههافل مهو خههالن أسهاا فههرد  وأسهاا م تمإههي أ  أنهه ال يوجههد أ   (%52.5) هبهي  فهي م موعهها . يع هد بههاىي ا 

 قهود عن  أددهما أو ك ييما.

هها  البرنهههامج فهههي  ل غايههه  اض رك  سههههكو  مرتداهههدملههه  أ  معهههتوو امل ههها (%22.2)غالبهههه  ا  هبهههي   قهههد أشهههارلنتههها ج هههها  الدراسههه ت ف وفقهههاض  دذا كه

املوعد ا  دد مو ده  تقديم الدفل في الوقن املناس  كمها ههو متدهف ع ههه فهي الاقهود ومهو خهالن عم هه  الن هاور. وفهمها يتا هف بطر قه  

هههه اهههها  امل ههههارك  فههههي البرنهههههامج الامههههل ا  تمإههههي الههههها  يألههههف فهههههه ع مهههههل أفههههراد ا  تم %00.2ل امل ههههارك  فههههي برنههههامج تقاسههههم املنههههافلت فمي

الامهههل عنههه  أسهههاا فهههرد . وقهههد تألقهههف عمهههو هههها  ا  موعههه  مهههو تدمهههه ه مهههو خهههالن  %22.2واالسهههتدادل مهههو نتا  ههههت فهههي دهههي  يدمهههل 

دقهقهه  أ  الامههل ا  تمإههي قههد يههعد  دملهه  ن اعهها  بههي  أفههراد ا  تماهها  ا   ههه . وهنههاك أمث هه  ق ه هه  عنهه  ال ههراعا  املرتبطهه  بالامههل فههي 

 غابا 
 خا   

 جماه  منت ي
 الار    هال م

 ن ههههههههام
 التون ها

اع  ام الش ر  
 الواىي

 التون ها

 واردههههههههددارل امل
    الطبهاه ا  تماه 

 لتندها تقاسم املنافل في العودا األ  ط  املقترد  
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آلهه  تقاسهم املنهافل مهو خهالن أسهاا فهرد  وأسهاا م تمإهي أ  أنهه ال يوجهد أ   اعتمهادف هرل  (%52.5عا .  يع هد بهاىي ا  هبهي  )م مو 

 قهود عن  أددهما أو ك ييما.

 ةالتجريبياريع المكونات الرئيسية للمش. 32

 العمر االفتراضي للمشروع. .6.3

ها لنتها ج هها  الدراسه .  بهرخ فهما يتا ف تامر البرنهامجت  هدهه  ثالثه  خههارا  وفقض سهنوا   2برنهامج ملهدل  (%25.2)ل ما هم ا  هبهي  فمي

سهنوا ( مهو قبهل  6 سهنوا . تهم تدمههل اعحههار الثاله  )برنهامج مدتهه 2ملهدل  اض برنام ه  %02.6ت في دي  فمل  ش يرومعادل الن ش يرل ن

مهو ا  هبههي . ال يوجههد م هرد مبههرر الختهههار الامهر االفترا ههت  ل برنههامج ت ول هو يبههدو أ  ا  هبههي  قهد ركهه وا عنهه  أق هر فتههرل خمنههه   02.2%

امج ت و  ل هاا العهعان هامهاض بال عهب  لتندهها آلهه  ن بر لمم ن  لهاا البرنامج. لم يوضا أ  مو ا  هبي  ما سهألدة تاد اإلنيا  التدر  ي 

 فل في العودا .تقاسم املنا

 الحق في المشاركة في آلية تقاسم المنافع. 1.21

مو البداي  أل  تاد امل هاركي  يدمه و  امل هارك  عنه  أسهاا  ا  ان املناس  لتندها آله  تقاسم املنافل ابتدا ض  مع ل مو املهم تألديد 

( ت هههور ا  هبهههي  فهمههها يتا هههف باع هههد األد هههى ملعهههاد  م  هههه  األرا هههت  ل م هههارك  فهههي آلهههه  تقاسهههم املنهههافل. اقتهههرح 22فهههرد . يوضههها ال هههكل )

م  ههه   %22.6فههدا ت ب نمهها اقتههرح  62مههو ا  هبههي  أ  اع ههد األد ههى ملعههاد  األرت ل م ههارك  فههي آلههه  تقاسههم املنههافل هههو  %22.2دههواملي 

مهو ا  هبههي  ما ه  فهدا  لالنمهمام دملهه  البرنهامج ت فهي دههي   %06.2اقتهرح دهه   تقاسهم املنههافل.فهدا  لتكهو  معه ه  لالنمههمام دمله  آلهه   26

 فدا  ل ن ر في تندها برنامج تقاسم املنافل. 011مو ا  هبي  معاد  أكثر مو  %02.6اقترح 
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 تقاسم المنافطالحد األدنى من مساحة حيازات األراضم للمشاركة فم  (:1)الشكا 
    

 االجتماعي تحليل النوع. 2.21

ت كل ال عا  في منطق  امل روو  عهب  كبيهرل مهو العهكا . لهالا سهتكو  هنهاك داجه  دمله  جههود مألهددل األههدا  لمهما  م هارك  املهرأل 

بم رجههها   امل ههرووس عترشههد  الناشههئ  عههو األ  ههط  املقتردهه . نههافلم ديهه  فههي امل ههاورا  وأ  ههط  امل ههاريلت وكههالا تقاسههم املب ههورل 

وجمهل البهانها  املراعهه  لالعتبهارا   ر هدأ  طته املتا ق  بالبرنامجت ده  س تم ديال  االهتمهام ل ت طههر والو ل في  التأل هل اع  عر 

ال هه  يتمتههل  ف تقاسهم املنههااإلن هها  مههو دهه  امل ههارك  /  ههنل القههرار و  /لمههما  املعهاوال (ال هه  تراعههي الدهوارق بههي  اع  عههي )اع  عهانه  

 نه .دليا الرجان وال عا  . وبالتامليت ي بغي تمثهل املرأل في كل مو ال  ن  االسن ار   وال

 . بناء القدرات2.21

د  ت ط  العهاس  ومرد   االستاداد التقاسم الاادن ل منافل ل   م رد سهاس  جهدل. يتط   مهوارد وقهدرل األفهراد واملعسعها  عنه  

ت ههههكل  هههه ها. يألتههههاا امل ههههاركو  فههههي ههههها  الدراسهههه  دملهههه  داجهههه  ماسهههه   داخال التههههدر    ههههرور  لتبرهههه  املههههد  التندههههها الداههههان ل لههههها . 

ت ي بغهي أ  خال ه  القهون الام ها  آلله  تقاسم املنافل. يتط   التوعه  امل ثد  دبراخ آله  تقاسم املنهافل. ل تدر   في م ت غ األ  ط  و 

 %22.2. هها  اع قهقه  يههدعمها ون فهي األ  ههط  الدا هه  إلنتهاا ال هت  هرووقبهل ال املبهادئيركه  التهدر   عنه  تعه هر المهو  عنهه  الهنهج و 

أنيهههم عنههه  درايههه  باأل  هههط  ا حت دههه  إلنتهههاا ال هههتال   (%22.2)  هبهههي ر  . ىاتقهههد بقهههه  ا مهههو ا  هبهههي  الهههايو شهههددوا عنههه  أهمهههه  التهههد

ا حت د  تع   اعحبرل املتراكم  امل نعب  مو الامل مل املن مها  غيهر اع كومهه  فهي املا هت . م هاال   دالده  الغابه وخرعها والام ها  ال

التههدر   فههي م ههان الر ههد والتقههههم. يم ههو التألقههف مههو ذلهها مههو خههالن  %22.2رح التهدر   الر  عههه  ال هه  اقتردههها املعههت هبو  هههي ت اقتهه
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دقهق  أ  العكا  ا   هي  يرغبو  في مارف  الدخون واعحروا مو ال  ا  مل دعم اع د األد هى مهو مهوظد  برنهامج تقاسهم املنهافل ت فهي 

املنههافل مهههو أجههل ت نهه  ال ههراعا  فههي املههدو الق هههير أو تقاسههم لمههو ا  هبههي  عنهه  أهمهههه  الههوعي باع وانهه  القانونههه   %02.6دههي  أكههد 

 التدر   عن  ددة امل دا . %22.0املاله ت في دي  اقترح  عا لالتدر   عن  امل (%22.2)الطو ل. اقترح تاد ا  هبي  

 المعلومات الالزمة للمشاركة في آلية تقاسم المنافع .1.21

مارف يههها قبهههل البهههد  فهههي دجهههرا ا  م هههارك يم فهههي أ  هههط  برنهههامج تقاسهههم املنهههافل. يوضههها   عهههو املا ومههها  ال ههه  يألتهههاجو  دملههه  و ا  هبههه ُسهههئل

 ( نوو املا وما  املط وب  قبل االنممام دمل  برنامج تقاسم املنافل.20ال كل )

 

 المعلومات الرزمة لتنفيه آلية تقاسم المنافط (:9)الشكا 

مههو ا  هبهي . ال ههدافه  فهمهها يتا هف ب هدههه  تألو ههل  %65.2د  أههم  ههت    هرور  لتندههها آلههه  تقاسهم املنههافل ههو ال ههدافه  ت كمهها أشهار 

 %25.2األمهوان ت وقنهال اإليهداو وتوخيهل النقهد ت وكهدهه  مراقبه  سالسهل الهدفل ومتاتا يها ت ومهو املعهعون عهو الام هه  برم يها.  هرح دههواملي 

رق الدفل )األقعا  أو ك ها في وقن وادد(. تمثل ما وما  توخيل املنافل ز ر ال او   لن اح تندها آله  تقاسهم املنهافل بو وح ب همه  إل

في  ت وال   بموجبيا يم و ل عكا  ا   هي  تقر ر ما دذا كانوا س  اركو  في الام ه  أو يكو  لدبيم قرار مو البداي  دون م ارك يم أم ال.

يألتههههاجو  دملههه  ما ومهههها  دهههون دهههههاخل األرتت مههها دذا كانههههن دههههاخل األرا ههههت  الارفهههه  سههههت ل سهههار   أم سهههه تم اسههههنبدالها  %22.6دهههي  أ  

بن ههههام بههههديل ل  هههههاخل. تاههههد النههههاا ى هههه كو  فههههي التههههدخل عنهههه  افتههههرات أ  م  ههههه  األرت سههههتكو  تألههههن سهههههطرل اع كومهههه . يههههدعم هههههاا 

ارفهه  مهها دذا كانههن هنههاك تاههد الاقوبهها  أو الاقوبهه  فهمهها يتا ههف تاههدم االلتههزام مههو ا  هبههي . ير ههد تاههد املهه ارعي  م %25.2االفتههرات 

أ  املن مههها  الدولهههه  ههههي املعهههعول  عهههو تهههوفير التمو هههل  (%22.2بالاقههد مهههل برنهههامج تقاسهههم املنهههافل. ومهههل ذلهههات ىاتقهههد ما ههم ا  هبهههي  )

 قومه .ذكر بقه  املعتط اي  اع كوم  ال ب نما كم در ل تمو ل أ  الههئ  القومه  ل غابا  %22.2ل برنامج ت في دي  ذكر 
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 السودان في المنافع تقاسم تواجه التي والقيود المخاطر تدابير .22

 سهبف أ  شهاركوا دهواف  بهدو   أنيهم ما مههم فقهد ذكهر. باع واف  األو ار خراع  بربر سادا  الدراس  منطق  في ا   هو   العكا  كا 

 اع كومهه  غيهر املن مها  مهل الوثههف بالت عههف املا هت  فهي عم هوا فقهد ذلهات عنه  عهالول. القومهه  ل غابها ل ههئ   التاتا  النش ير برامج في

 املنههافل تقاسههم برنههامج فههي بامل ههارك  اهتمامههها كام هه  مقههابال  ماههها أجر ههن ال هه  الاهنهه  أظهههر . ا خ ههوخل الغابهها  ت ههههل م ههان دعههادل فههي

 بمنت ههها  واالسهههتمتاو ملهههواقاهم اع مالهههه  القهمههه  تا  ههه  فهههي مهههرد  دملههه  معهههاهمته البرنهههامج فهههي امل هههاركي  دمهههاا. نقديههه  دهههواف  يهههوفر ألنهههه

 .األو ار خراع  تبر  مو الدخل ومدرار الداكه  أو ار

 األقهههالهم فهههي اإلت هههان نقههها  ذكهههر  فقهههد .والقههههود ا حهههاإلر التهههدابير املنطو ههه  عنههه  مهههو الاديهههد العهههودا  فهههي املنهههافل تقاسهههم تندهههها يواجهههه

 الر  عهههه  الاوامهههل برأبيههها تتمثهههل. ا حت دههه  املنهههاإلف فهههي الشههه ر   الغطههها  وتهههدهور  الغابههها  دخالههه  ورا  الكامنههه  ا حت دههه  الاوامهههل اعحمعههه 

 كم ههدر الغابهها  عنهه  واالعتمههاد ال ههرىي اإلق هههم فههي سهههما وال اآللههه  ال راعهه  املطر هه  فههي التوسههل فههي النبههات  الغطهها  انألعههار عههو املعههعول 

 وتق بههها  املت هههررل اع دهها  ودورا /موجههها  الردهههل البههدو ىعهههود دهههه  اع هها ر والرعهههي تقر بهههاض  اعحمعهه  األقهههالهم فهههي الوقههود دطههه  لتههوفير

 وتقنهه  الاعهل جمهل تعه   تألهدة ال ه  اع را هف ودهوادة( والطبهإهي اال هطناعي) الت ديهد لن اح داسم عامل هي وال   األمطار هطون 

 واالعتمههاد واآلفهها  األمههرات وانن ههار القديمهه  والشهه يرا  واألوهه ار األع ههات مههو جديههدل بههراعم عنهه  ل   ههون  الرعههال قبههل مههو تمههارا

يتط هه  األمههر دفعههاح ا  ههان  دههه  املتنق هه  ال راعهه  فههي والتوسههل اعحمعهه  األقههالهم فههي الر دههه  املنههاإلف فههي البنهها  مههواد لتههوفير الغابهها  عنهه 

 دمله  يهعد  الها  املهدقل الدقهر دارفهور وانن هار دق هم في سهما وال وتاديا  الناخدي  األو ار ل  راع  بتوفير معادا  شاغرل عن  دعات

سهههههوالهنغا  غابهههه  فههههي اع ههههان هههههو كمهههها ومقامهههه  ماعهههه را  ديههههوا  لهههههم بالغابهههه ( والدألههههم اع طهههه ) ل ههههدخل كم ههههدر الغابهههها  عنهههه  االعتمههههاد

(Siwailinga) (. تنمو هههه  م هههاريل) خراعهههه  م هههاريل دملهههه  والطبهاهههه  ا خ هههوخل الغابههها  تألو ههههل الو هههل تدهههاقم مهههو و   ههههد. دارفهههور  دق ههههم فهههي

 الرشههد غيهر االسهتغالن فهن  ذلهات عنه  عهالول. دارفهور  دق ههم فهي وخا ه  البالدت في الغابا  موارد تدهور  في كبير ت كل االت ا  هاا ساهم

 .النبات  الغطا  تدهور  ورا  الع   هو البالد مو م ت د  أج ا  في الاع ر   القوا  قبل مو الغابا  ملوارد

 

 

 االستنتاجات. 22

 :هي الر  عه  االست تاجا . الدراس  ها  مو است تاجا  عدل است ال  تم
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  (. العهههودا  جنهههوت ف هههل تاهههد) العههودا  معهههاد  مهههو%22.5 دهههواملي تغطههه  الغابهها  أ  الههئههه  القومهههه  ل غابههها  وفههف تقهههدير

 و 2222 عههام  بههي   اض سههنو  %6 دخاله  بماههدن م اهه  متهر م هههو   2.222 بههه املتنههام  اع  هر ز ههم فههي العهنو   ال  ههادل متوسههر يقهدر

 .الش ر   الغطا  مو%22.5 البالد فقد  0226

  اع ههههو   التنهههوو ومرون يههها وتههد   اإليكولوجههه  الهههن م سهههالم  مههو اع هههد ت ههمل العهههودا  فهههي املنههاخ لتغيهههر ا  تم هه  ت ههمل اآلثهههار 

 وعا هههدا  ال هههم  اع هو ههه  وال ت ههه  ا  ا ههههل فهههي دنتهههاا وان دهههات امل روعههه  واملعهههادا  املراعهههي ومنهههاإلف الغابههها  وانألعهههار رقاههه 

 ال هه  املعسعهها  م ت ههغ بههي  والتاههاو   الت عهههف كدايهه  عههدم تعهه   املنههاخ تغيههر آثههار وتتدههاقم. اع دهها  مههو مت ههررل الار هه  ونوبهها 

فهي كهدهه   لالسترشهاد ليها املناخ لتغير وإلنه  سهاس  و ل دمل  داج  هناك ذلات  و  وفي. املناخ وتغير الطبهاه  املوارد مل تتاامل

 .واملقاي   والقطاعا  املعتو ا  جمهل عن  املناخ تغير يطردها ال   ل تألديا  واملنت م  املنعق  االست اب 

 وبنههها  الن هدههه  التنمهههه  آلههه  دجهههرا ا  وتا  ههه  ال ربههو   فهههي االسهههنثمار لههدعم الن هدههه  التنمهههه  آللههه  اسهههتراته ه  العهههودا  أعههد 

 م ت هههغ فههي الن هدههه  التنمههه  آلهههه  دمكانهها  وتقههههم العهههودا  فههي الن هدههه  التنمههه  ا  تم ههه  آللههه  الداع هه  اع هههها  داخههل القههدرا 

هها  التوعهههه  القهههدرا  وتطهههو ر القطاعههها    عهههو دخالههه  وتهههدهور ت هههخدهههد االنبااثههها  النابرنهههامج سهههتاداد والت هههه  لمرد ههه  اال ب ومذكه

  عهو دخاله  وتهدهور ت هخدهد االنبااثها  النالبرنهامج مقتهرح مرد ه  االسهتاداد والت هه   و (  (+REDD+ )د  برنامج الر  ) الغابا 

 .  العودا  في الغابا 

 الها  العهودا  فهي األون  ل   هر وفقهاض  العهودا  فهي املنباه  ال ربهو   أكعههد ثها   دجمهاملي مهو %26 الغابا  مو االنبااة يمثل 

 عنههه  الط هه  ارتدهههاو عههو النهههاتج وتههدهورها الغابههها  دخالهه  دملههه  أسا ههت  ت هههكل االنبااثهها  هههها  ُتاهه و . األسهههاا سههن  2226 عهههام اعتبههر

 يننههههاون  شههههامل وت ههههريإي سهاسههههات  دإلههههار دملهههه  العههههودا  يدتقههههر. خراعههههه  أرا ههههت  دملهههه  الغابهههها  وتألو ههههل الدألههههم ومنتههههاا الوقههههود دطهههه 

 الا له  دمله  تمههل ال ه  الدرديه  القطاعهه  العهاسها  مهو عهدد هنهاك ذلهات مهو بهدالض . متكام ه  بطر قه  بهالت دهغ املتا قه  العهاسه 

 غهاخا  انبااثها  مهو ل ت دههغ الدهر  مهو ها  ه  م موعه  يهوفر العهودانه  القطاعها  تقهههم فهن  ذلهات ومهل. الباد تامها عو

 الدفهئ .

  مههو الاديههد عنهه  وقههد  ههدق واإلق همههه  الااملههه  األإلههرا  املتاههددل البهئههه  االتداقهها  مههو واسهها  م موعهه  فههي إلههر  العههودا 

ههو وقههد. الااملههه  الب ئهه  مرفههف مههو املتههاح التمو ههل خههالن مههو تامههها الااملههه  البهئههه  االتداقههها   مههو كبيههر دههد دملهه  العههودا  ذلهها م  

 قهههام ت ذلههها عنههه  عهههالول. الهههثالة ر ههو اتداقهههها  فهههي الهههواردل بااللتزامههها  ل وفههها  القههدرا  م هههان فهههي الوإلنهههه  واألولو ههها  القههههود تألديههد

 .املناخ بتغير املتا ق  الامل وخطر االستراته ها  مو الاديد واعتماد ب هاغ  العودا 
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  اع كومهههههه  بهههههي  الت عههههههف تا  ههههه  خهههههالن مهههههو الطبهاهههههه  املهههههوارد عنهههههه  واع دههههها  الب ئههههه  دمايههههه  عنههههه  الب ئههههه  دمايههههه  قهههههانو   يركههههه 

ر ههههل  االسههههتراته ه  تههههوفر ذلههههات عنهههه  عههههالول .املههههد   ا  تمههههل ومن مههها  اعحهههها  القطههههاو ذلهههها فههههي بمهههها األخههههرو  الوإلنههههه  واملعسعههها 

 عنه  بو هوح وتهند. ل هبالد البهئهه  اإلسهتراته ه  وتتممو واالجتماعه  االقت ادي  القطاعا  ع مهل سهاساته  موجها  القرنه 

 املنهاخ تغيهر مبهادرا  لتامههم املواتهه  الب ئه  ييههظ ممها اإلنما هه ت امل اريل جمهل مو يت  أ ال ج  اض  تكو   أ  ي   البهئه  القمايا أ 

 .اإلنماي  الت طهر في التنمه  أجل مو  (+REDD+ )د  برنامج الر   ذلا في بما

 امل ههههاريل تاتمههههد. املههههههمو التق هههههد  القطههههاو فههههي كبيههههر ت ههههكل تعهههههم وال هههه  واملتنوعهههه  الغنههههه  الغابهههها  بمههههوارد العههههودا  يتمتههههل 

 .األمطار هطون  وان دات املناخ لتغير كبيرل بدرج  مار   فا  وبالتاملي املطر تالر   ن ام عن  أسا ت  ت كل اع كومه 

 ل غابها  كمألمهها  ت العهودا  أرا هت  معهاد  مهو %2 معهاد يا تب ه  مدتوده  شهبه أو مدتوده  موا ل هي الب د غابا  ما م 

 م ههو  ه تهار 2.2 اعتمهاد ز ه  نألهو مو دال الغابا  ز   عم ه  تتم و لم اآل ت ود ض. واإلدارل اع ماي  مو خا اض  معتوو  تت قى

 االهتمههههام مههههو بم  ههههد اآل  تأل ههههى الغابهههها  فههههن  ذلههههات ومههههل. و  ههههرها فههههي اع ر ههههدل الرسههههمه  (ل ههههبالد اإلجمالههههه  املعههههاد  مههههو 2.2%)

 .الدقر ددل وت دهغ الر ده  ل تنمه  مألتم   كممان  اع كوم  مو وااللتزام

 وت ههههههكل. 0222-0222 الدتههههههرل خههههههالن ه تهههههار 22 222و 52 222 بههههههي  النشهههههه ير ومعههههههادل ل نشههههه ير العههههههنو   البههههههرامج تراودهههههن 

 فهههي الغابههها  دخالههه  ماهههدن د . املنطقههه  ا خ هههوخل خهههارا والغابههها  الطبهاهههه  ا خ هههوخل بالغابههها  مقارنههه   هههغيراض  جههه  اض  املههه ارو معهههاد 

 التههههدهور  وياهههه و . 0226و 2222 بههههي مهههها ( ه تههههار م هههههو   2.2) غاباتههههه مههههو %20 بههههه يقههههدر مهههها العههههودا  فقههههد ل ق ههههفت مثيههههر العههههودا 

 والت ه ر والتوسهل الطاقه  واع دها  ادتهاجها  لت بهه  األخ هات عنه  العهكا  اعتمهاد دمله  وخعهارتيا العهودا  فهي ل غابا  املعتمر

 العههه با  همههها النبهههات  الغطههها  اسهههت دام فهههي واإلفهههرا  الغابههها  ُتاهههد دخالههه . ل غابههها  الداالههه  اإلدارل دملههه  اآللهههه  واالفتقهههار ال راعههه  فهههي

 . ال  را  عن  ل تاد  الر  عها 

 مههههو شهههه   ههههها  . ا   ههههه  ل م تماهههها  املعههههتدام  الاهههه   سههههبل كعهههه  تههههوفير فههههي كبيههههرل معههههاهم  العههههودا  فههههي الغابهههها  تعهههههم

 الا ههغ الغابهها  مههو ع ييهها اع  ههون  يههتم ال هه  الر  عههه  امل موسهه  املنت هها  وت ههمل. الغابهها  عنهه  ههها الض   ههغطاض  املمارسهه  أ  ت ههكل

 واقت هادي  واجتماعهه  بهئهه  فوا هد تهوفر الغابها  فهن  ذلهات ومهل. اعح ه ه  غيهر ومنت ها  الغابها  الوقهود وخ ه  البنا  وأعمدل

 .الوإلر  اإلجماملي ا  ني الناتج في امليزانه  في املدرج  غير ا   ه  ل م تماا  ها   

 دخاله  عهو  النات ه االنبااثها  خدهد عم ها  وتدهور الغابا  دخال  عو  النات  االنبااثا  عحدد املتألدل األمم برنامج يدعم 

 ال هههاوت ذلههها فهههي بمههها امل ههه    أ ههه ات ع مههههل والهادفههه  املعهههننيرل امل هههارك  عنههه  ويشههه ل الدولههه  تقودهههها ال ههه  وتهههدهور الغابههها 

ا (+REDD+ )د  رندامج الدر  بب االعتههرا  مهو الهرغم عنه . الغابها  عنه  تاتمههد ال ه  ا  تماها  مهو وغيرهها األ ه ه   مههعتمر منها رسهمهض
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 عحدهههههد الههههوإلر  البرنههههامج ب ههههها  وتندههههها ت ههههمهم دههههون  األسهههههئ   مههههو الاديههههد فههههن  ت(0222 ت كوبايههههاغو) ع ههههر اعحههههام  األإلههههرا 

 ذا م ههاالض   (+REDD+ )د  برنددامج الدر   العهودا  ىاتبهر ذلههات ومهل. دههل دو   ته ان ال وتههدهور الغابها  دخاله  عههو  النات ه االنبااثها 

وتههدهور  دخالهه  عههو  النات هه االنبااثهها  عم ههه  فههي العههودا  دكومهه  دشههراك تههم وقههد. الههبالد فههي واملراعههي الغابهها  مههوارد ددارل فههي أولو هه 

 وتهههههدهور  الغابههههها  دخالهههه  عهههههو النات هههه  االنبااثههههها  عحدههههد االسههههتاداد والت هههههه  اسهههههتراته ه  تطههههو ر) مهههههرد تي  خههههالن الغابهههها  مهههههو

 (.الر ده  املناإلف في الكوارة آثار مو اع د استراته ه  و هاغ  الغابا 

   وإلرههه  د هههر قهههوم  دجهههرا  ن هههراض لاهههدم ل غابههها  مرجإهههي معهههتوو  أو/و لالنبااثههها  مرجإهههي قهههوم  معهههتوو  لهههدو العهههودا  لههه 

 اإلإلار ه  املتألهدل األمهم التداقهه  االفترا هه  األرقهام العهودا  اسهت دم دهه  والثا   األون  لتقر ر  االت ان بال عب  ل غابا  د ض

 .اع هدل املمارسا  املتا ق  بتوجييا  2225 لاام املناخ تغير ت   

  وتههدهور الغابهها  دخالهه  عههو  النات هه االنبااثهها  خدههدلبرنههامج  الر  عههه  األ  ههط  تقت هر (  د  برنددامج الددر( +REDD+)  ) فههي 

 مهههل بالتاهههاو    (+REDD) +د  برندددامج الدددر  اسهههتراته ه   عحطههه  دإلهههار و هههل أجهههل مهههو وإلنهههه  ودهههدل د  ههها  عنههه  اآل  د هههض العهههودا 

 .(+REDD+ )دْ برنههامج الههرِ ل األوملهه  الامههل ورشهه  وتن هههم وا   هه  األعنهه  ل ب ئهه  واملههوارد الطبهاههه  اإلنمههاي  املتألههدل األمههم برنههامج

 الهوعي ومذكها  الغابها  وت ه هغ الغابها  ملهوارد العهريل التقهههم مثهل البرم هها  أ  هط  عنه  أسا هت  ت هكل األخرو  األ  ط  رك  

 ا   هههي  بالعهكا  املتا قهه  والبهانها  الغابهها  ومخاله  تههدهور  ماهدن وتقههههم الغابهها  ال هابه  دهون  واأل  ههط  امله ارو تاههد وتقهههم

 .العودا  في الغابا  عن  ىاتمدو   ممو وغيرهم

  رفهههف الب ئههه  الااملهههه التهههاتل مل ن هههام الت  ههههد ال هههدا  ل مهههوارد م   ههها  العهههودا  اسهههت دم(GEF STAR) لتمو هههل 

ر املنااي م روو  ومكونها  الغابها  النشه ير ومدارل دعهادل/النش ير وي مل تددارل موارد الغابا مو خالن  الت دهغ مو آثار التغيُّ

 بنههها  أجهههل مهههو (+REDD+ )د  برندددامج الدددر   ت ههه   ت ر  ههههاض  م هههروعاض  أيمههاض  امل هههروو ههههاا وي هههمل. اع هو ههه  ال ت ههه  فهههي الطاقههه  تههوفير

 . عم ه  أمث   خالن مو اعحبرل واكنعات الوإلنه  القدرا 

  ال ربهههو   انبااثهها  دهههه  مههو وتهههدهور الغابهها  دخالهه  عههو الناجمههه  االنبااثهها  عحدهههد كبيههرل وتألههديا  توقاههها  بالداههل هنههاك 

 ل غابهها  ا   ههه  ا  تماهها  ل ههاعا ب ههدق امههلى  (+REDD+ )د  برنددامج الددر   جاههل فههن  ذلههات ومههل. األخههرو  والدوا ههد والههدخل

 . اب  مهم  ستكو   واإلن ا ت االستدام  تألقهف مو تم و بطر ق 
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  ا خ ههههوخل الغابهههها  ووجههههود ل نشهههه ير األرا ههههت  تههههوفر مثههههل ت العههههودا  فههههي املنههههافل تقاسههههم آللههههه  تم ه ههههه  مواتههههه  عوامههههل هنههههاك 

واتعههاقها مههل الغابهها   والقههو  ملنت هها  املعههتمر الط هه  جانهه  دملهه  النشهه ير ومعههادل النشهه ير تههدعم ال هه  والن ههرياا  والعهاسهها 

 .األسواق

  ددخهان تهم املا هه  الاقهود خهالن. إلو  ه  فتهرل منها تق ههدياض  ممارسهته تم وقد العودا ت عن  جديداض  ل   املنافل تقاسم مدهوم 

 الدنهه  املعهاعدل تقهديم وت مل اإلرشاد خدما  خالن مو الار   ال م  د ام بندارل يتا ف فهما املنافل لتقاسم اع دي  املدهوم

 .اعحا   امل اتل دمل  واإلعانا  اع هال قهد عن  البقا  ودواف  املدعوم  وال تون 

  د  رندددامج الدددر  بب اعحا ههه  املنهههافل تقاسهههم آلهههه  تطهههو ر أجهههل مههو( +REDD+)  ت ههه   اإلإلار ههه  املتألهههدل األمهههم اتداقهههه  تشههه ل ت 

 األمهههم اتداقهههه  ملتط بههها  لالمتثهههان  (+REDD)+ د  برندددامج الددر   عمهههو   لهههها تكهههو   أ  عنهه  وت هههر الوإلنهههه  اإلجهههرا ا  املنهههاخ تغيههر

 املناخ. تغير ت    اإلإلار   املتألدل

  وترت بها  الدسهتور   املنهافل وتقاسهم املنهافل توخيهل ونمهاذا واملعهتدهديو املنهافل تألديهد ههي املنهافل لتقاسم الر  عه  الانا ر 

 . (+REDD+ )د  رنامج الر  بب األرا ت  دقوق  وربر التااقدي  املنافل تقاسم

  د  برنددامج الددر   مههدفوعا  ع ههدون  ال مرهه  الت بههع بالباههد ال هها  مههو( +REDD+)  ال ربههو   أسههاار اسههتقرار عنهه  وسهه توقغ 

 .أخرو  وعوامل

   د  برندددامج الدددر   مهههو ال ثيهههر توقهههل مهههو الهههرغم عنههه( +REDD+) مهههو. تاهههد واضههه   ل عهههن اع قهقهههه  وتكالهدهههها فوا هههدها فهههن  ت 

 .الهقي  عدم مراعال مل والتكالهغ ل دوا د واقاه  تقديرا  اآللها  تتممو أ  املهم

  دههواف  تههوفير ت هه   إلمودهه  عامه  مبههادئ عنهه  الدسههاتير تألتهو   قههد. قواعههدها مههل املنههافل تقاسهم ترت بهها  تنعههف أ  املهههم مهو 

 بههههي  الغابهههها  مههههوارد مههههو املت تههههه  اإليههههرادا  تقعهههههم كهدههههه  تألههههدد أ  أيمههههاض  ل دسههههاتير و م ههههو. املنههههافل تقاسههههم أو/و الب ئهههه  ع مايهههه 

 .املعتدهديو م ت غ

  القمههايا بت نهه  لألإلههرا  والعههماح امل هه    أ هه ات م ت ههغ بههي  االتداقههه  لتو ههها التااقديهه  الترت بهها  اسههت دام يم ههو 

 .املناخعا  تعو   شرو  خا   ت ال زاو مألل

 عنه  عهالول. املنهافل تقاسهم آللهها  النهاجا ل تندهها ال او ه  ز هر األ ه هي  والعهكا  ا   هه  ل م تماها  اع مههور  م ارك  ُتاد 

 .املنافل تقاسم آلها  لتندها ق وو  أولو   يمثل امل     أ  ات ع مهل القدرا  بنا  فن  ت ذلا
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 واضههه   غيههر األخهههرو  والانا ههر املتط بههها  ما ههم أل  املنهههافل تقاسههم آلهههه  لتندههها كت ربههه  الت ر بهه  امل هههروو اسههت دام يم ههو 

 .املنافل تقاسم ن ام تندها تاترت ال   والاهوت القهود وتألديد الدروا لتا م  غير بم روو البد  اع  م  ومو. اآل  د ض

   د  برنامج الر   منافل تقاسم آله  ملااع   ال داي  فهه بما معهل العودا( +REDD+)   لهم الب هد دسهتور  أ  مهو الهرغم وعن 

 دههف ت  ههد عنه  الهبالد فهي الغابها  سهاسها  وتشه ل.  همناض  البهئهه  القمهايا عهاعج قهد أنهه دال املنهافلت تقاسهم عهو  هراد  يهند

 .م تماه  غابا  د  ا  وتش ل ل مال ي  الغابا  است دام

  ا   ههههههه  ا  تماهههههها  قههههههدرل فههههههي تعهههههههم واقت ههههههادي  واجتماعههههههه  بهئهههههه  منههههههافل ب نههههههه املنههههههافل تقاسههههههم ُىاههههههرَّ  ل عههههههودا ت بال عهههههب 

 واالقت هههههههادي  البهئهههههههه  الدوا هههههههد أههههههههم ا   ههههههه  ا  تماههههههها  تهههههههدرك. ال هههههههمود عنههههههه  الغابهههههها  دهههههههون  املوجهههههههودل ا   هههههههه  وا  موعهههههها 

 .بالعودا  اعحا   بال رو  ال    ذا   (+REDD+ )د  الر   لبرنامج واالجتماعه 

  د  برنددددامج الددددر   م ههههروو تم ههههو( +REDD+)  الرأ ههههت  الباههههديو فههههي املنههههافل تقاسههههم مههههو املعههههتدهديو تألديههههد مههههو العههههودا  فههههي 

 األفقهههه  الباهههد يمثهههل ب نمههها اعحههها ت والقطههههاو اع كومهههه  غيهههر واملن مههها  ا حت ههه  الههههوخارا  الرأ هههت  القطهههاو دهههه  يمثهههل. واألفقههه 

  .املد   ا  تمل ومن ما  واألسر واألفراد ا   ه  ا  تماا 

  الن هههاركه  ل غابههها  ون هههام الهههدفل  اإلدارل خطهههر دملههه  العهههودا  فهههي املاتمهههدل الغابههها  ددارل لعهاسههها  املتادههه  النمهههاذا تعهههنند

 بههي  اع مهل عنه  ُتبرهض ال هه  الاقهود إلر هف عهو هههو العهودا  فهي الدوا هد لتوخيههل نمهوذا أفمهل دهه  د . مقابهل خهدما  الن هام البهالهه 

 .  الرأ ت  أو األفق  التوخيل

  د  برندامج الدر   منهافل لتوخيهل متهداخل اتبهاو نههج دمله  الهدعول( +REDD+)   العههودا ت فهي وا  نهي القهوم /الهدوملي ال هاهد عنه 

 وترت بههها  املعسعههه  الترت بهها  عنهه  مثههاالض  املقتردهه  املنههافل تقاسههم آلهههه  تقههدم. املعه هه  ا   ههه  ل م تماهها  الدوا ههد أكبههر يههوفر ألنههه

 .املت ورل وشرعه يا املع يدف  ا   ه  واع ماعا  ا   ه  ا  تماا  معا ل  الر  عه  االعتبارا  وت مل. اإلدارل

  الدر هه  تك دهه  دعههات عههو ق ه هه  ما ومهها  سههوو  تتههوفر وال اع قهقههه ت والتكههالهغ الدوا ههد تاههد تتضهها لههم ل عههودا  بال عههب 

 دسهتور  فهي املبهي  النألهو عنه  موجهودل املنهافل لتقاسهم القانونهه  اع وانه  فهن  ذلهات ومهل. التندهها وتك ده  املاامال  وتك د  البدي  

 .وت ريااته وسهاساته البالد

   املعهعوله  بتقعههم يتا هف فهمها ال ه   ي  هف وتاقهد مو ش نه أ  العودا  وما ي تنده مو غموت في األرا ت  دهاخل ن ام د 

 . ل منافل املن غ التوخيل ياملعتدهديو وبالتامل عن  الغابا  وتألديد اع دا  عو
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   يطبههههف فييهههها أسهههه وت النديههههر ) ثقافهههه  النديههههر مههههو املههههوروة . قديمهههه  ق هههه  العههههودا  فههههي التنمو هههه  األ  ههههط  فههههي الاامهههه  امل ههههارك

 املناسه  الوقهن فهي االجتماعهه  األعمان دن اخ لمما  تق هدياض  (-الد ع  في العرا  والمرا   – الن ول واملرو لالعودا   املبر  عن  

 أ  غيهر. ل غايه  ممهمون   (+REDD+ )د  برنامج الر   في الاام  امل ارك  فن  ذلات عن  وبنا .  الكوارة ومدارل اإلغاث  ذلا في بما

 جمهههل ل هاعا   (+REDD+ )د  رندامج الددر  بب اعحا ه  املنههافل تقاسهم مهو األخههرو  اع وانه  فهي القههدرا  بنها  دمله  م  هه  داجه  هنهاك

 بتقاسهههههم املتا قهههه  ا  ههههاال  م ت ههههغ فههههي( ا   ههههه  وا  تماهههها  ا حت ههههه  الههههوخارا  فههههي اع كومهههههو   املعههههعولو  ) امل هههه    أ هههه ات

 .املنافل

  مبههادرا  خههالن مهو التمو ههل م هدر يكههو   أ  و م ههو. العهودا  فههي املنهافل تقاسههم ن ههام تمو هل مل ههدر مألهدودل خهههارا  هنهاك 

 تاههههد مهههها بدتههههرل تمههههر ال هههه  الب ههههدا  فههههي مرفههههف ال ههههراك  ل  ههههد مههههو انبااثههها  كربههههو  الغابهههها  مثههههل املههههانألي  مههههو املمولهههه  القههههدرا  بنههها 

 قههههوم  اتئمههها    هههندوق  د  هههها  ههههي أخهههرو  م ههههادر هنهههاك تكهههو   أ  و م ههههو. اإلنتاجهههه  ال ثافههه  ذا  الق هههوو والب ههههدا  االسهههت اب 

 والاوا د. المرا   مثل م ت د  م ادر مو يمون  ل  ربو   بنا وم  ا 

   مهههو الههتا م خههالن مههو ذلههها تألقهههف و م ههو املنههافلت تقاسههم مهههو والتألقههف اإلبههالط الر ههد كهدههه  عنههه  التههدر   دملهه  داجهه  وثمهه 

 الههههدروا ون ههههام الههههدفل مقابههههل خههههدما  الن ههههام البهالهههه  و اإلدارل ا  تماههههه  ل مههههوارد الطبهاههههه  لتألديههههد اإلدارل الن هههاركه  ل غابهههها 

 .  (+REDD+ )د  برنامج الر   دإلار في الدوا د تقاسم آلله  الر  عه 

 اتــــــــــــــــــــالتوصي. 21

    مههو أجههل تمو ههل م ههروو ت ر بهه  لتقاسههم املنههافل باسههت دام  2222لعههو  22مرسههوم م  هه  الههوخرا  رقههم  داهههلدعههادل ت هه  ي

 .الههئ  القومه  ل غابا ألتدة ليا تمو اإليرادا  ال    %22 عب  

  اع وكمهه   دههه  ُتاههدو ههل أإلههر ل ت عهههف والتبههادن بههي  م ت ههغ املعسعهها  الاام هه  فههي ا  ههاال  املت هه   بتغيههر املنههاخ.   ههرورل

 ير املناخ في العودا .تغ ا  مهم سهاس مووالت عهف 

   وهنهههاك عهههدد مهههو اسهههتراته ها  وخطهههر الامهههل اإلنما هههه  الوإلنهههه  لهههها أههههدا  مماث ههه  عحطهههر الت ههههغ مهههل تغيهههر املنهههاخت مثهههل

االسههتراته ه  املعقتهه  ل  ههد مههو الدقههر دملهه  جانهه  العهاسهها  القطاعههه  واعحطههر االسههتراته ه  األخههرو. و نههها ذلهها ا  ههان إلي ههاد 

 الا   ت  كع  غ مل تغير املناخ واألهدا  اإلنما ه  مو أجل تألقهف فر  أفمل لعبلالت خر بي  الت ه

  آلههه  تقاسهههم املنههافل مهههو أجههل دثهههرا  الغابهها  ا خ هههوخل ومعههادل تشههه يرها أل   مداخ ههه  الههئهه  القومهههه  ل غابهها  ي هه  أ  تاتمهههد

 دمكانه  تألقهف نتا ج مثمرل عاله .
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   مهو خههالن  شه يرومعهادل الن شهه يرتوعهه  وتابئه  ا  تماها  ا   ههه  ل م هارك  فهي بهرامج الن الههئه  القومهه  ل غابهها  ي ه  عنه

 ومااع   اع واف  ك    مو آله  تقاسم املنافل. ومدارل الغابا  ال ابه  اإلدارل امل ترك  ل غابا اعتماد أ  ط  

    د  برنددامج الددر  آلههه  تقاسههم منههافل  0226لعههن  ي بغههي أ  ت ههمل سهاسهه  الغابهها+ (REDD+)    مههو أجههل تا  هه  فههي العههودا

 تندها تقاسم املنافل عن  أرت الواقل.

   جمهههههل الغابهههها  ا خ ههههوخل ومدارل تعههههو   قمههههايا دهههههاخل األرا ههههت  مههههو أجههههل ت نهههه   رسهههههمت الههئهههه  القومههههه  ل غابهههها  ي هههه  عنهههه

 املناخعا  مل ا  تماا  ا   ه .

  عنهه  الترت بهها  التااقديهه  لتو ههها االتدههاق بههي  م ت ههغ أ هه ات امل هه    والعههماح  الههئهه  القومههه  ل غابهها  ي هه  أ  تاتمههد

 في تندها آله  تقاسم املنافل وال سهما شر  تعو   املناخعا  جانباض  لألإلرا  بننأله  املعا ل مألل ال زاو 

    املنههافل أل  ما ههم املتط بهها  تندههها م ههروو ت ر بهه  لتندههها آلههه  تقاسههم  الههئهه  القومههه  ل غابهها لمههما  الن ههاحت يتاههي  عنهه

 والانا ر األخرو ل عن واض   د ض اآل .

   قبهههل ال هههروو فهههي امل هههروو الت ر بههه ت ي بغهههي أ  تهههاكر بو هههوح الدوا هههد البهئهههه  واالجتماعهههه  واالقت هههادي  ال ههه  تعههههم فهههي قهههدرل

 ا  تماا  ا   ه  وا  موعا  ا   ه  املوجودل دون الغابا  عن  ال مود.

    تطبهف النهج املتداخل ألنه يوفر أكبر الدوا د ل م تماا  ا   ه  املعه  .  الههئ  القومه  ل غابا ي   عن 

    اإلبههالط والتألقههف مههو تقاسههم املنههافل و م ههو تألقهههف ذلهها مههو خههالن الههتا م مههو و ر ههد الهنههاك داجهه  دملهه  التههدر   عنهه  كهدههه

لتألديههد الههدروا الر  عههه   واإلدارل ا  تماههه  ل مههوارد الطبهاههه  بهالهه اإلدارل الن ههاركه  ل غابهها  والههدفل مقابههل خههدما  الن ههام ال

 . (+REDD+ )د  برنامج الر  آلله  تقاسم الدوا د املدرج  في دإلار 

   الوإلر  ل موافق  ع ييا.    مو المرور  و ل آله  لتقاسم املنافل مل ا  ال  الن رياه  ثم تقديمها دمل  ا 

   دملهه  تقههههم اعحبههرل املتراكمهه  بألههه  تكههو  جههاه ل ل تندههها فههي املرد هه  التالههه  مههو  يل اسههنناداض ي هه  دعههداد تاههد مقتردهها  امل ههار

 البرنامج.

  ت ي   مراعال الاادا  والتقالهد ا   ه  واعح ده  الثقافه  لكل م تمل مألني.نافلوفهما يتا ف بتوخيل امل 

 . ي   تا    سهاسا  وت رياا  الغابا  وغيرها مو املوارد الطبهاه 

 اعحبرل الدوله  في تطو ر آله  تقاسم املنافل )مثل دندون عها والبراخ ل(. الستدادل مويم و ا 

 .هناك داج  دمل  د  ا   ندوق لتطو ر آله  تقاسم املنافل 
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 .ي   اعتبار ا  تماا  ا   ه  واع كوم  ال ركا  الر  عهي  في آله  تقاسم املنافل 

 هو  ارت "بروتوكون ناغو ا" املتا ق  بتقاسم فوا د التنوو اعاست  ا  دمكانه  االستدادل مو ت    ي  

 .الن ر في م ارك  ا  تماا  ا   ه  امل ارك  مل م ارعهم واالسنثمار في آله  تقاسم املنافل 

 غير امل موس  ل غابا  مو خالن دعات املنت ا  غير اعح  ه  واملراعي. نافلمو املهم تألديد امل 

 ودكومههه  النههههل األخرق وال هههه   الههئههه  القومهههه  ل غابهههها أفمهههل املمارسهههها  مثهههل املمارسههها  بههههي   يم هههو اسهههت ال  الههههدروا مهههو

 تمولها وخارل املاله  االتألادي .

  قمه  تغير املناخ تيم اع مهل. بألعبا ي   أ  يتااو  القطاعا  الاام واعحا  ويامال  مااض 

 مههه  الا ههها املانههه  بالغابهها  و/ أو املههوارد الطبهاههه  د ههض يكههو  فههي القطاعهها  التا ه غابهها ي هه  ديههال  االهتمههام باقت ههاديا  ال

ا ل ا  دورهم في آله  تقاسم املنافل. و  اعحر   ا جهدض  م ه  و ت هيزض

  آلهه  تقاسهم املنهافل   همو وجمههل الغابها  ا خ هوخل (اع  ام الش ر  الواىي) والغابا  الواقه  في ددراا الغابا  النه ه الن ر

    ا   ه  ل  د مو االنبااثا  عو إلر ف خراع  أو ار الداكه .وتابئ  ا  تماا
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