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   تمهيد   

 إيالى البلالدان الالدويي املجتمالع دعالا بالايي  فالي املنالا  تغيال  بشالنن اإلطاريالة املتحالد  األمال  التفاقيالة عشالر الثالال  األطالرا  مالتتمر خالال  

 الحفالا  ليشالم  األخيال   ونالةال  فالي املفهالوم هالاا نطالا  اتسالع وقدت. الغابا وتدهور  إزالة عن الناتجة االنبعاثات خفض مفهوم استكشا 

 عالن الناتجالة االنبعاثات لخفضبرنامج ) الغابات كربون  مخزونات وتعزيز للغابات املستدامة واإلدار  الغابات في الكربون  مخزونات على

د   الغابالات وتالدهور  إزالالة  االنبعاثالات خفالض برنالامج مالن السالودان جمهوريالة جعلال  فقالد الساليا   هالاا وفالي (.+REDD) +) برنالامج الالر 

 وإدارتهالا واملراعالي الغابالات مالواردعلالى  حفاظالاا  وذلال  بالتنميالة يتعلال  فيمالا باألولويالة يحظال  مجالاالا  الغابالات وتالدهور  إزالالة عالن الناتجالة

 لخفالض السالوداا  الالوطي  الب نالامج تمخالض عنالإ إاشالا  الرئيساليين املصالححة أصالحاب مالن واسالعة ومجموعالة الحكومالة مالع بالتعالاون 

 .(SNRP) الغابات وتدهور  إزالة عن الناتجة االنبعاثات

د   الغابالالات وتالدهور  إزالالالة عالالن الناتجالالة االنبعاثالالات لخفالالضبب نالالامج  التنهالالب بمرحلالالة الخاصالالة املبالالادر  لتنفيالالا ودعمالاا   +) برنالالامج الالالر 

(REDD+)  للبنال  التالابع الغابالات كربالون  انبعاثالات مالن لححالد الشالراكة مرفال  خالال  مالن منحالة السالودان جمهوريالة تلقال  فقالد 

 وتالدهور  إزالالة عالن الناتجالة االنبعاثالات لخفالض الالالوطي  السالالوداا  الب نالالامج لتنفيالالا اإلعالالداد فالالي السالالودان لالالدع  (FCPF)الالدويي

 (SNRP)الغابات
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برنالامج  تحقيال  فالي قالدماا  للمضالي  املناسالبة واألدوات السياسات ووضع الغابات على الحفا  أج  من البالد تبالها الت  الجهود مع وتمشياا 

د   الغابات وتدهور  إزالة عن الناتجة االنبعاثات لخفض  الالوطي  السالوداا  الب نالامج إطار في املتوخي النحو علي (+REDD) +) برنامج الر 

 وأسالباب دوافالع بتحليال  املعنيالة الدراسالة تنفيالا املشالرو  يالدع  حيال . (SNRP) الغابالات وتالدهور  إزالالة عالن الناتجالة االنبعاثالات لخفالض

 الصالعيدين ىعلال املصالححة أصالحاب مالن وغيال ه  السياسالات لصالاايي الالزمالة املعلومالات تالوفي  الدراسة هاه بوسع. الغابات وتدهور  إزالة

 التخفيال  خالال  مالن املنالا  لتغيال  الساللبية الثالار مالن الحالد أجال  من الغابات وتدهور  إزالة وأسباب دوافع في بعم  للنظر والوطي  املحلي

 .والتكي 

 شاركوا الاين الصلة ذات املتسسات مختل  من الدراسة وفري  ®االستشارية وتاج حسن لشركة العمي  تقديرنا عن اعرب أن ونود 

 وإعالداد واملعلومالات البيانالات وتحليال  املعنيالين املصالححة أصالحاب مالع املقالابالت وإجالرا  البيانالات جمالع فالي الدؤوبالة لجهالوده  الدراسالة فالي

 .السودان جمهورية في الغابات وتدهور  إلزالة الرئيسة الدوافع فه  تحسين في اإلسهام منإ املتوخى والشام  املمتاز التقرير

 

  خليلأحمد  علي سيدة دكتور      الهادي علي محمد دكتور         

 االنبعاثقات لخفق  القوطني السقودايي البرنقام  منسقق   للغابات القومية للهيئة العام املدير 

 الغابات وتدهور  إزالة عن الناتجة

 

 شكر وتقدير

 الذين لجميع وامتنانهم شكرهم خالص عن اإلعراب المهمة هذه في والمتعاونين والشركاء ® االستشارية وتاج حسن شركة يسر

 :األشكال من شكل بأي المهمة هذه أداء في ساعدوا

 :من كل إلى بالشكر ونتوجه

 الدراسية فرييق أعضياء مهمية وتيسيير المستمر لدعمه والغابات الزراعة وزير الدخيري محمد آدم إبراهيم الدكتور األستاذ سعادة -

 .المعني بهذا تعميمي خطاب إصدار خالل من التشريعية والهيئات الواليات وحكومات المختصة الوزارات إلى الوصول في

 إليى الوصيول فيي الدراسية فرييق أعضياء مهمية وتيسيير لدعميه للغابيات القوميية للهيئية العيام الميدير الهيادي، عليي محمد الدكتور -

 .الغرض لهذا تعميمي خطاب إصدار خالل من والواليات العاصمة في الحكومية غير والمنظمات المدنية الخدمة في نظرائه

 والمشيورة النصيح وإسيداء اللوجسيتي لليدعم الفنيية القطاعيات ورؤساء والواليات بالمركز للغابات القومية بالهيئة الموظفين كبار -

 .والمعلومات بالبيانات وتزويدنا

 بمفياهيم الصيلة ذات المختصية اليوزارات ميوظفي وكبيار اليوزارات ووكيالء الدولية ووزراء االتحاديية الحكومية وزراء معالي   -

 .(+REDD+ )د  ب نامج الر  ل) الغابات وتدهور إزالة عن الناتجة االنبعاثات خفضبرنامج  وأنشطة

 العامية اإلدارة الالجئيين شيؤون مفيوض :الحكوميية غيير والمنظميات المتخصصية الوكياالت ميوظفي وكبيار التنفيذيون المديرون -

 القُطيري والميدير فضييل مجيذوب محميد اليدكتور :بالسيودان اليونسيكو ومكتيب الينفط بيوزارة الطاقية إدارة و البريية الحيياة لحماية
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 الخرطيوم بجامعية الهندسية وكليية الخضير محميد عليي واليدكتور (ADD International) والتنميية لإلعاقية الدوليية للمنظمية

 محميد سيليمان األسيتاذ واإلقتصيادي اإلجتمياعي الباحيث و كردفيان غيرب األهليية اإلدارة زعمياء مين نمير بيابو مختيار والنياظر

     .الدابيلو

 والقضيارف كسيال فيي اليوزارات وميديرو الحيوانيية والثيروة الزراعة ووزراء التشريعية الهيئات ورؤساء الواليات والة سعادة  -

 المهيدي هجيو اليدين وشيرف :دارفيور وشيمال كردفيان وجنيوب كردفيان وشيمال األبييض والنييل األزرق والنيل وسنار والجزيرة

 أحميد اليدين بهياء واليدكتور سينار لواليية التشيريعي مجليس رئييس نائيب هللا عبيد والعجييب سينار لواليية التشريعي المجلس رئيس

 لواليية التشيريعي بيالمجلس الزراعية لجنية عضيو إدرييس أبيو الطيب خديجة .والسيدة سنار بوالية والغابات الزراعة وزير  الحاج

 واليدكتور كنانة قبيلة رئيس الفودا إبراهيم الفاضل ونذير بالوالية  والغابات الزراعة وزارة عام مدير  هللا فضل العظيم وعبد سنار

 النييل بواليية الزراعية وزيير عليي شينب أبيو برعيي واليدكتور الصيحة ووزير األزرق النيل والية والي نائب بليد بالل الرحيم عبد

 نائب نور محمد وبالل األزرق النيل لوالية التشريعي بالمجلس  والزراعية االقتصادية اللجنة رئيس بابكر هللا عبد وجالل األزرق

  ة.راعالز ووزير األزرق النيل والية والي

    .الدراسة فريق أعضاء -

 بالسودان، (REDD +) +برنامج الِردْ  برنامج إدارة موظفو -

 .الغابات وتدهور إزالة وأسباب دوافع لدراسة اإلستشارية وتاج حسن شركة خبراء فريق  -
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   التنفيذي لخصالم

  
. تتوزع ²كلم 0022221إلى   0022222من  السودان جمهورية مساحة السودان تراجعت انفصال دولة جنوب إثر على

 املساحة املتبقية على النحو اآلتى: 

 0205% صخور وتربة جرداء و/أو مواد غير متماسكة.  

 6001% للزراعة.  

 10% بماء على نحو دائم أراض جافة أو مغمورة على متناثرة أو مغطاة بأشجار كثيفة.   

 6600%  بماء أراض جافة أو مغمورة كثيفة أو متناثرة على تشغلها شجيرات.   

 6.00%  بانتظام أو مغمورة برية أرض على متناثرة حشائش تتراوح ما بين كثيفة و.  

 200% حضرية مناطق. 

 205%  طبيعيةأو إصطناعية موسميةأو معمرة مائية: مسطحات. 

 .001%  غابات ومراعي ²كلم 669472أى ما يعادل  (TCO) وشجيرات(SCO)  وحشائش  (HCO) .   

  19690و 0222مليققققون هكتققققار  ققققي سققققنة  52609م إلققققى 6992مليققققون هكتققققار   ققققى  5160لقققققد انحسققققر الغطققققاء الغققققا ي مققققن 

علققققققى التققققققوالي  مققققققن املسققققققاحة االجماليققققققة للسققققققودان  %0509و  %0006إلققققققى  %200.) 0262مليققققققون هكتققققققار  ققققققي سققققققنة 

 (.  FRA, 2010 الغابات موارد )التقييم العاملي لحالة

 الخسقارة مهقدت السقنة. لققد  قي هكتقار 90799 الغابقات لفققدان التقديريقة املسقاحة بلغقت م،0220 -0222وخقلل الفتقرة 

 .القطر مستوى  على املائية املوارد وتناقص األراض ي لتدهور  الطريق الفئتين كلتا  ي الكبيرة

افقع تقيقيم إن إزالقة  شقأهاا إبطقاءسياسقات مقن  وتنفيق  لتصقميم ضقروري  ألمقر املراعقي/الغابقات وتقدهور  إزالقة أسقباب ودو

 لخفق  اننبعاثقات الناتجقة عقن إزالقة وتقدهور  القوطني برنامجهقا السقودان جمهوريقة أعقدت .القبلد  قي الغابقات وتقدهور 

افقع تحديقد ضقرورة إلقى مشقيرا   م2012 سقنة  قي (+REDD+ )د  برنقام  القر   الغابقات املسقتوى  علقى الغابقات وتقدهور  إزالقة دو

 الغابقات علقى فظقةاباملح املتعلققة واملبقادرات السياسقات نصقلح لإلسقهاداء هاقا واملحليقات الواليقات وعلقى مسقتوى  الققومي

 .(  +REDD+ )د  والجدوى انقتصادية لبرنام  الر  
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التأهقب لبرنقام   أليشقطة ماليقا   دعمقا   الغابقات لخف   اننبعاثات الناتجة عن إزالة وتقدهور  الوطني السودان برنام   قدم

افع تحليقل" دراسقة  إسقتراتيجيةمن بيهاقا دراسقات أر قع إجقراء شقامل  +REDD) ) +د  القر    زالقةن  الرئيسقة األسقبابو  القدو

 .(  ي البلدREDD+ + )د  وجدوى برنام  الر   الغابات على الحفاظ ملبادرات السودان كأساس  ي الغابات وتدهور 

افع ومسببات إجراء مسح  إلى الدراسة هدفت     على: التركيز مع الغابات وتدهور  إزالة شامل لدو

  قية إلقى إزالقة افع املُفض  تحليل وتقييم األسباب ووضع جدول أعمال إستراتيجي وتوصيات للتصدي ملختلف الدو

 .وتدهور الغابات  ي جمهورية السودان

  مراجعة انعتبارات القانونية وانقتصقادية والسياسقية فضقل  عقن إسقتعراض الزراعقة والغابقات وانسقت دامات

 األخرى لألراض ي.

 .مراجعة حوكمة الغابات واملسائل ذات الصلة شامل  ملكية األراض ي واست دامها العر ي التقليدي 

  وصقققف اننتققققاج وقياسققققل كميققققا  وتحليلقققل ومعالجتققققل ووسققققت دام الوقققققود الخشقققق ي و أنقققواع وقققققود بديلققققة ورفققققع كفققققاءة

 .إست دام الوقود

،ت تشقاوريا، منهجقا   انستشقاري  الخبيقر إعتمقد . ( REDD+ + )د  إدارة برنقام  القر   أقرتقل تفاعليقا  نجقراء هق ل الدراسقة شقاركيا 

 الرئيسقة البيانقات مصقادر رئيسقية وأخقرى ثانويقة. شقملت مصقادر مقن ونوعيقة كميقة بيانقات مقن زيق  املنهجيقة جمقع  شقملت

 مجموعقة نققاا انتصقال ومقداوالت الغابقات وتقدهور  أمقاكن إزالقة إلقى ميدانيقة زيقارات طريقق عقن مباشقرة حقلية ملحظات

 ومقوففي قبائقل وزعمقاء املجتمقع والشخصقيات القياديقة شقامل   الرئيسقيين املصقححة أصقحاب مقع التشقاورية واالجتماعقات

 إعقداد هق ل وأثنقاء البرنقام . تنفيق  املشقاركين  قي والقوالئي انتحقادي املسقتوى  علقى املعنيقين ونظقراهام الرئيسقيين املشقارعع

 ثقل  إلقى إضقافة املخالفقات عقن انبقل  شقملت تشقاورية، تفاعليقة، توعويقة جلسقة 52 انستشقاري  الخبيقر نظقم الدراسقة،

شققملت املصققادر الثانويقققة تقققارير تاري يققة ومعاصققرة ودراسققات أجر اقققا  .الهققد  لقق ل  ُصقققممت خصيصققا   تدريبيقققة دورات

 مقع أجريققت التققي واملققابلت الثانويقة لبيانققاتا تحليققل وقققد كشقف .املنظمقات والهيئققات الوطنيققة وانقليميقة والدوليققة

افع الشخصيات القيادية أن  :تشمل الغابات نزالة املباشرة الدو

 أخرى، مروية زراعة جانب أنماا إلى واسع نطاق آلية على مطرية تجارية زراعة 

 العشوائي العمرايي التوسع. 

 التحتية البنية تطوير. 
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 النفط عن التنقيب. 

 التعدين. 

 والنازحين اللجئين. 

  القطقع ذلق   قي بمقا لألخشقاب املسقتدام غيقر انحتطقاب تشقمل املراعقي/الغابقات لتقدهور  املباشقرة األسقباب أن أيضقا   وتبقينن

 األمقن وويعقدام الجقائر والرعقي األخقرى  وانسقت دامات الوققود ألغقراض لألشقجار واننتققائي املشقروع وغيقر املشقروع

 والريققاح والحرائققق الجفققا  اللحيويققة )موجققات أو والحشققرات( والحيققوانالحيويققة املققدمرة )انيسققان  والعوامققل

 .والفيضانات(

زالققة الغابققات ونضقققوب املراعققي تشققمل الزيققادة املتناميققة والسققرععة  ققي عققدد السققق ان ن  الرئيسققة األسققبابتشققير النتققائ  إلققى أن 

املعيشقققية والثغققرات القانونيققة وامل سسقققية والحيوانققات ومققا يققرتبط هاقققا مققن تزايققد الطلققب علقققى األراضقق ي والطاقققة والزراعققة 

بمققققا  ققققي ذلقققق  انفتقققققار إلققققى حيققققازة مسققققتقرة ومنصققققفة للغابققققات وعققققدم مشققققاركة أصققققحاب املصققققححة  ققققي مشققققارعع إدارة الغابققققات 

 .وتقاسم املنافع وعدم انلتزام ال ا ي بإنفاذ القوانين

   ألسباب إزالة وتدهور الغابات: حدد فريق الدراسة مجموعتين أساسيتين

  وتصحر ورياح وفيضانات تغيير  ى املناخ مثل الطبيعية البيئية إضطراب العوامل. 

 وقتصادية إجتماعية عوامل  .األراض ي تمل  وعدم من فقر و

 

افع تحديقد مقن املحليقة املجتمعقات وتمكنقت  النحقو علقى املراعقي/ وتقدهورالغابات إزالقة  قي تكمقن التقي الرئيسقة القدو

 :التالي

 الزراعي التوسع  

 للوقود انحتطاب 

  الجفا  

 الجائر الرعي 

 الحرائق   

 200إيعدام الوعي% 
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افع النسقبية األهميقة ترتيقب أفهقر وققد الزراعقة و   قي التوسقع مقن%02نقات   بنسقبة  املراعقي/وتقدهور  إزالقة ومسقببات/ لقدو

 واللجئقين %62القنفط  عقن والتنقيقب %62والتعقدين بنسقبة  %60 التحتيقة البنيقة العمرايقي وتطقوير للتمقدد  60%

 يليقل الغابقات وتقدهور  نزالقة مسقبب أهقم هقو الزراعقة  قي التوسقع أن إلقى املحلقي املجتمقع ترتيقب وأشقار 0%62 والنقازحين

 . التوعية وغياب والحرائق والجفا  الجائر فالرعي الطاقة اسهالك

 الدراسة باآلتي: توص ي

 األراض ي باست دامات املعنية للقطاعات الحالية والتشرععات السياسات ومواءمة تنقيح 

  واللجئقين واملهقاجرين املائيقة واملققوارد البريققة والحيقاة للمراعقي جديقدة سياسقات صقياغة ووعتمقاد ووصققدار 

 الرعي وموارد للغابات املستدامة واندارة والنازحين

  املراعي / الغابات علي املعتمدة املحلية املجتمعات تفاعل من للتأكد إجرا دراسات  

 مستدام حيوايي إنتاج اداعتم  

 للبيئة صديقة طاقات إعتماد سياسات  

 التحتية والبنيات واملدن الس ان شاملة ت طيط إعتماد سياسات. 

اللزمقة  بقانجراءات مقع تحديقد الجهقات التقت ُيتوققع  قيامهقا  تصقحيحية إجقراءات و عمليقة الدراسقة أيضقا   توصقيات ققدمت 

  حيالها:

  وال سيما املطري من خلل تحسين حيازة األراض يتحويل القطاع الزراعي. 

 تعزيز التكنولوجيا والبحو  التطبيقية وانصلحات امل سسية والتمويلية.   

 رة للدخل للمجتمعات الريفية  .تعزيز اننتاجية الزراعية واالستفادة من مصادر بديلة ُمد 

 تعميم أفضل املمارسات املستقاة من الدروس املستفادة.   

 لمركزيققققة سققققلطة إدارة قطاعققققات املققققوارد الطبيعيققققة وتقسققققيم انيققققرادات وغيرهققققا مققققن الفوائققققد املجنيققققة العمققققل ب

   .مهاا

 تحديث مستمر لقاعدة بيانات الغطاء الغا ي واست دام األراض ي بالبلد. 

 تعميم الجهود الرامية إلى م افحة الفساد على جميع املستويات. 

  انقليمية وغيرها  ي السودانتوطيد السلم انجتماعي وحل النزاعات. 
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  تنقققققيح البرنققققام  الققققوطني للغابققققات  ققققي السققققودان شققققامل  جميققققع مجققققاالت املققققوارد الطبيعيققققة والسياسققققات العامققققة

 .للغابات

 معالجة الثغرات القانونية وامل سسية وأوجل القصور  ى البرنام  الوطني للغابات  ي السودان. 

افع علقى األسقباب العديقد مقن يكتنفهقا معققدة عمليقة املراعقي / الغابقات وتقدهور  إزالقة فقإن الختقام، و قي  جميقع والقدو

والقطاعققات املختلفققة  ققي السققودان حيققث معظمهققا خققارج نطققاق الغابققات. ويتطلققب ذلقق  إلتققزام جميققع القطاعققات  املسقتويات

واملراعقققي نبطقققاء  مقققن خقققلل تنفيققق  املبقققادرات املتقترحقققة لححقققد مقققن الضقققغوا علقققى مقققوارد الغابقققات األسقققبابللتصقققدي لقققتلكم 

 .معدل إزالهاا وتدهورها  ي املستقبل
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 االختصارات واألسماء المختصرة

AOAD Arab Organization for Agricultural Development الزراعية للتنمية العربية املنظمة    

bnm³ Billion Cubic meters مكعب مت  مليار 

BADEA Arab Bank for Development in Africa  أفريقيا في للتنمية العرب  البن 

COMESA Common Market for East & Southern Africa   (الكوميسا) أفريقيا وجنوب شر   لدو   املشت كة السو 

CPA Comprehensive Peace Agreement الشام  السالم يةاتفاق 

CSOs Civil Society Organizations املدا  املجتمع منظمات 

FAO Food & Agriculture Organization of the United Nations (الفاو) املتحد  لألم  والزراعة األغاية منظمة 

FNC Forests National Corporation للغابات القومية الهيئة    

FRA Forests Resources Assessment  الغابات موارد العامل  لحالة تقيي ال    

GDP Gross Domestic Product اإلجمايي املحلي الناتج 

GoS Government of the Sudan حكومة السودان 

ha Hectare هكتار 

HRWS High Rainfall Woodland Savannah   الغنية السافنا إقلي  - بغزار  األمطار هطو   معد   

IFAD International Fund for Agricultural Development   (إيفاد) الزراعية للتنمية الدويي الصندو 

IGAD Intergovernmental Agency for Development   (إيقاد) للتنمية الدولية الحكومية الوكالة 

ILO International Labor Organization الدولية العم  منظمة 

IMF International Monetary Fund   الدويي النقد صندو 

Km² Square kilometer كل  مربع 

NGO Non-governmental Organization  حكومية غي  منظمة   

NWFPs Non-wood Forest Products خشبية غي  يةغاب منتجات 

masl Meters above sea level  البحر سطح مستوى  فو   مت 

Mha Million hectares  هكتار مليون 

OWL Other Wood Land  أخرى  غابية أراضي 

REDD+ 
Reducing Emission from Deforestation & Forest 

Degradation Plus 
 الغابات وتدهور  إزالة عن الناتجة االنبعاثات خفضبرنامج 

   ( REDD+ + )د  برنام  الر  )

RoS Republic of the Sudan السودان جمهورية 

RoSS Republic of South Sudan السودان جنوب جمهورية 

SECS Sudanese Environment Conservation Society  البيئة لحماية السودانية الجمعية    

SNRP 

Sudan National REDD+ Program عالن الناتجالة االنبعاثالات لخفالض الالوطي  السالودان برنالامج 

 الغابات وتدهور  إزالة

TOE Tons of Oil Equivalent  مكافئ نفط طن  
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 خلفية 

  السودان جمهوريةل الخصائص الجغرافية

 وجمهوريالة السالودان جنالوب وجمهوريالة وإثيوبيالا وإريت يالا األحمالر والبحالر مصالر وتحالدها أفريقيالا شالر   شالما  فالي السالودان جمهوريالة تقالع

 .²كل  1886068 اإلجمالية ملساحة( ا 3 و 2 و 1 الخرائط) وليبيا وتشاد الوسط  أفريقيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطبيعية ومعالمه السودان جمهورية جغرافية :(1) الخريطة         
 

 0.0 بمقالدار األحمالر البحالر فالي تتمثال  نقطالة أداال  بينمالا .البحالر سالطح مسالتوى  فالو   متال  3,024  بارتفالا  مالر  جبال  هي البالد في نقطة أعلى

 وجبالا  مر  وجب  الني  ووادي الشما  في بيوضة وصحرا  النوبية الصحرا  هي الجغرافية املعال  وأبرز . البحر سطح مستوى  فو   مت 

 البحيال ات مالن شالماالا  األباليض النيال  ينسالاب بينمالا اإلثيوبيالة الهضالبة مالن األزر  النيال  ينبالع. األحمالر البحالر وتالال  واإلنقسالنا النوبالة

 .املتوسط األبيض البحر في مصبإ حتى شماالا  ينساب الاي الني  نهر سوياا  يشكالن حي  النيلين مقرن  الخرطوم تمث . اإلستوائية

 

 اإلدارة

 لسلطة والية ك  وتخضع. محليات عد  إيى تنقس  والية وك  2017 عام منا والية 18 قيام عن أفض  إدارية لت تيبات السودان خضع

 معتمالد محليالة كال  ويالدير. وزيالراا  8 - 1مالن معالين والئال  وزرا  مجلال  الحكال  دفالة تساليي  فالي ويسالاعده أيضالاا  منتخالب ووايالي منتخبة تشريعية

 .السودان جمهورية واليات :(2) الخريطة. الوالئ  التشرييي املجل  قب  من منتخب
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 غناوا طيب دكتورلل العالمي األطلس :المصدر .2017 السودان جمهورية واليات :(2) الخريطة

 

 السكان

العالالامل  والثالثالالة علالالى املسالالتوى العربالال  املرتبالالة الخامسالالة والثالثالالين علالالى املسالالتوى  2112 مالالن حيالال  التعالالداد السالالكاا   احتالال  السالالودان عالالام

 35,1  تشي  تقديرات الجهازاملركزي لإلحصا  أن يبلغ مجمو  السكان %2.8في ظ  معد  نمو سنوي . والتاسعة على املستوى األفريق 

ضالالعفاا 16وتمثالال  هالالاه الزيالالاد  أك الال  مالالن .  2112مليالالون اسالالمة عالالام  40,8و  2015مليالالون اسالالمة عالالام   38,4و  2012مليالالون اسالالمة عالالام 

مالالن السالالكان فالالي املنالالاط  الحضالالرية  %30ويعالالين نحالالو . 1221مليالالون اسالالمة فالالي  2خالالال  العقالالود اإلحالالدى عشالالر املاضالالية كمالالا بلغالال  حالالوايي 

من جميع الاكور على إملام بالالقرا   والكتابالة  %71وحوايي  من املتبق  منه  نمط الحيا  البدوية %7ويعين  في املناط  الريفية %63و

 %53و % 43 سالنة  61سالنة واملالرأ    58سالنة  حيال  عمالر الرجال   59ويبلالغ متوسالط العمالر املتوقالع عمومالاا  .%51تبلالغ اسالبة املتعلمالات 

 .على التوايي  65و  15-65و 0-14من السكان تقع في الفئات العمرية من % 3و

 فالي االنتخالاب فالي والحال  املتسالاوي  العمال  مقابال  التقاعالد ومعالا  األجالر فالي واملسالاوا  التصالوي  فالي الحال  علالى السالودانية املالرأ  حصالل 

 .أفريقيا في والية ووايي ووزير قاضي  منصب شغ  من أو   وُكن   .التوايي على 1964و 1964و 1953 األعوام

 االقتصادي الوضع

 القالوى  مالن %70  نحالو الزراعالة وتحتال . كفافيالة طبيعالة ذات الزراعيالة األاشالطة معظال حيال   الزراعالي الطالابع عليالإ يغلالب بلالد السالودان

 الصالادر محاصالي  .االقتصالاد تخطاليط فالي هامالاا  دوراا  الحكومالة تلعالب. اإلجمالايي املحلالي النالاتج مالن %35  بنسالبة تساله  ولكنهالا العاملالة

 بالنكب  السالودان يتمتالع حيال . واإلبال  واملالاعز واملاشالية الضالنن تربيالة تالت  كمالا .والسالكر والقطالن السالوداا  والفالو   السمسال  هالي  الرئيسالة

 الرعالوي  القطالا  ويمثال   ( ²متال  4211) الفالدان    فالدان مليالون  75 حالوايي الجيالد  الطبيعيالة املراعالي تغطال  .أفريقيالا فالي حيوانيالة ثالرو 

 .الحيوانات من الهائلة األعداد من %90 من أك   البدوي 

 إنتالاج يالت . الجفالا  أوقالات فالي واملالزارعين الرعالا  لصالال  املخالاطر إلدار  وأدا  هامالة رأسالمالية أصالوالا  واملالاعز والضالنن املاشالية وتالوفر

 .العامل  اإلنتاج في األويى املرتبة السودان يتصدر حي  العرب  الصمغ ومعظمها الغابات منتجات من متنوعة مجموعة
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 مححوظالاا  إزدهالاراا  السالودان اقتصالاد شالهد حيال  2008 عالام مالن الثالاا  النصال  وحتالى 1999 عالام الخالام الالنفط تصالدير فالي السالودان شر 

 النالاتج نمالو سالج  حيال  .املباشالر  األجنبيالة االسالتثماراتمالن  الكبيال   والتالدفقات أسالعاره وارتفالا  الالنفط إنتالاج فالي الزيالادات خلفيالة علالى

 الالدويي النقالد صالندو   مالع يعمال  السالودان ظال  الن وحتالى 1997 منالا.  2007و 2006 عالام  فالي سالنوياا  %10 مالن أك ال  اإلجمالايي املحلالي

الإ التعالوي  ذل  في بما الكلي االقتصاد إصالحات لتنفيا  عقالدين أعقالاب فالي دارفالور  فالي انالدلع الالاي  الصالرا  ويشالك  .الصالر  لسالعر املوج 

 االسالتقرار تهالدد التال  وضالوحاا  العقبالات أك ال  هالي شاسالعة منالاط  فالي التحتيالة البنيالات إيالى االفتقالار ظال  فالي الجنالوب فالي األهليالة الحالرب مالن

 أصالدرت . األصالو   لجميالع وتجميالداا  السالودان علالى تجاريالاا  حظالراا  األمريكيالة الحكومالة فرضال  1997نالوفمب  مالن الثالال  فالي. االقتصالادي

 .االقتصادية للعقوبات الجزئ  بالرفع يقضي  إدارياا  أمراا   2017أكتوبر من عشر الثاا  في األمريكية الحكومة

 فالي السالودان جنالوب وانفصالا  األهليالة والحالروب االجتماعيالة للصالراعات التصالدي عليالإ يتعالين التال  نمالواا  األقال  البلالدان مالن السالودان

 السالودان  جنالوب انفصالا  وبعالد. السالاب  السالوداا  الالنفط إنتالاج إجمالايي ثلثال نحالو  ينالتج كالان الالاي الالبالد مالن الجالز  ذلال   2011يوليالو

 مالن اليسالي  النالرر إال تالوفر تعالد لال  الحاليالة الالنفط عائالدات ألن نظالراا  االقتصالادي االسالتقرار علالى الحفا  أج  من جاهداا  السودان سيى

 بينمالا الالاهب تعالدين مثال  لإليالرادات جديالد  مصالادر إيجالاد السالودان ويحالاو   .امليرانيالة وإيالرادات الصالعبة العملالة مالن الالبالد احتياجالات

 .االقتصاد في األهمية مترايد دوراا  واملراف  الخدمات لعب  وقد النفقات لخفض يرم  تقشفياا  برنامجاا  ينفا

 

 (1312 -1311) النفطية وغير النفطية السودان جمهورية صادرات لقيمة ملخص (:1) الجدول
0260 0260 026. 0260 

 السلع األساسية
% 

مليون 
 دوالر

% 
مليون 
 دوالر

% 
مليون 
 دوالر

% 
مليون 
 دوالر

 النفطية املنتجات 955 23.5 1,717 35.8 1,254 28.8 627 19.8

    النفطية غي  املنتجات   3,073 64.2 3.096 69.5 2,542 80.2

    املعدنية السلع   1,067 22.3 1.307 29.4 753 23.8

 الاهب 2,158 53.1 1.084 21.9 1.271 28.5 726 22.9

 أخرى  معادن   19 0.4 36 0.8 27 0.9

 املاشية 447 11.0 682 14.2 857 19.7 910 28.9

 الضنن 286 7.0 478 10.2 550 12.6 493 15.6

 اإلب  62 1.5 98 2.1 208 4.9 260 8.2

 املاعز   11 0.2 22 0.5 30 0.9

 أخرى  حيوانية منتجات   96 2.0 77 2.3  

 الزراعية املنتجات 33.8 8.5 863 18.0 664 15.3 834 26.3

 الهشاب صمغ 44 1.1 93 1.9 62 1.4 66 2.0

 الطح  صمغ 23 0.6 42 0.9 35 0.8 40 1.3

 القطن   103 2.1 34 0.8  
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0260 0260 026. 0260 

 السلع األساسية
% 

مليون 
 دوالر

% 
مليون 
 دوالر

% 
مليون 
 دوالر

% 
مليون 
 دوالر

 السمس    472 9.9 446 10.7 453 14.2

عة السلع   155 3.2 41 0.9 22 0.7  املصن 

   أخرى    306 6.4 30 0.7 23 0.7

 املجموع 4,067 100 4.790 100 4.350 100 3,169 100

 النفط ووزارة السودانية الجمارك وهيئة المركزي السودان بنك:المصدر

 

 التنميالة مالن املقصالود املعيالى حيال  مالن السالودان جمهوريالة فالي األراضالي  السالتخدام املتكاملالة الالنظ  فالي هالام بالدور  الغابالات تضالطلع

 .العالين كسالب سالب  ودعال  املصالححة أصالحاب مختلال  احتياجالات تالوفي  إيالى باإلضالافة البيئالة حمايالة ووظالائ  واالقتصالادية االجتماعيالة

 سالب  فالي الغابالات علالى املعتمالدين مالن يعتبال ون الرحال  والبالدو الريال  فالي (اسالمة مليالون  33,4) السالكان مجمالو  مالن %77 فالنن ذلال   ومع

 الالوطي  االقتصالاد فالي املسالاهمة فالي شالننإ مالن للتقليال  الغابالات قطالا  يتعالر   .للمبالاا  املسالتدير  واألعمالد  الوقود وحطب العين كسب

 أكالدت وقالد. %3حالدود فالي اإلجمالايي املحلالي النالاتج فالي الغابالات قطالا  ملسالاهمة تقالدير سالو  إيالى الرسالمية الوطنيالة الحسالابات تشالي  حيال 

 مالن متال ي  طالن إيى تحويلإ ت  ما وإذا سنوياا  3 م 0.7 هو الوقود حطب استهالك من الفرد نصيب أن 1994 لعام الطاقة استهالك دراسة

 ولهالا متنوعالة الخشالبية غيال  الغابالات منتجالات فالنن ذلال   علالى وعالالو  .أمريكال  دوالر مليالار 2 بنحالو قيمتالإ تقالدير يمكالن الالنفط مكالافئ

اليُ  ال (1) الجالدو    .الالوطي  االقتصالاد وفالي املعيشالية األسالر  مسالتوى  علالى العالين كسالب سالب  فالي كبيال   مسالاهمة  بيالع عائالدات سالوى  رظه 

 اإليالرادات إيالى الجدو   يشي  ال كما .املحجوز  الغابات خارج الواقعة املنتجات ىعل املفروضة والجبايات املحجوز  الغابات  من األخشاب

 السالنإ فالي أمريكال  دوالر مليالون  74.4 متوسالطها بلالغ والتال  العربال  الصالمغ مالن طالن ألال  21 - 11 البالغالة السالنوية الصالادرات مالن املجنيالة

 .الصادرات مجمو  من %0.7و النفطية غي  الصادرات مجمو  من %2.4 تشك  والت  2113 - 2118 الفت   خال 

 واملنظمالات املعيشالية واألسالر( واملحلالي والالوالئ  االتحالادي) الحكالوم  املسالتوى  علالي السالودان فالي الغابالات رهد  ُتال الالاي الالدخ  يشالم 

 املبيعالات ذلال  فالي بما الحكومة لسيطر  حالياا  تخضع الت  الدخ  إلدرار املختلفة املصادر حصر يمكن و.الخاص القطا  في االستثمارية

 مالن متنوعالة تشالكيلة السالودان غابالات تنالتج. املنشالور  واألخشالاب البنالا  وأخشالاب الوقالود حطالب مثال  الخشالبية للمنتجالات املباشالر 

 فالنن املحلالي  الصالعيد وعلالى. وللتصالدير املحلالي لالسالتخدام الصالناعية للتنميالة أخالرى  مصالادر ُتعالُد  والتال  الخشالبية غيال  الغابالات منتجالات

 – 02  إيالى يصال  مالا تمثال  أن املنرليالة الريفيالة الصالناعات بوسالع. املعيشالية األسالر من العديد لدى عليها متعار  املنرلية الريفية الصناعات

 املنرليالة التقليديالة الصالناعات شالنن مالن .سالنوياا  دوالرأمريكال  مليالار واحد حوايي النسبة هاه لتبلغ الريفية املعيشية األسر دخ  من 11%

 .للسياح الجاذبة املنتجات من بالعديد األسوا  تزويد
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 النظالر املاليالة ووزار  السالودان بنال  مالن كال  يمعالن .فاضالحة بصالور  وتهوينهالا  الالوطي  االقتصالاد في واملراعي الغابات مساهمة تقدير إسا  

 بنسالبة للمساهمة تل  وتقدير الغابات منتجات من التصدير وعائدات للغابات القومية الهيئة تحققها الت  املباشر  اإليرادات في فقط

 :    باالا  يلقون  ال إنه  .اإلجمايي املحلي الناتج من 3%

 الالبالد غابالات مالن املسالتمد  (1221الفالاو) السالنة في الواحد للفرد مربع مت  0.73 الخشب من للبالد اإلجمايي االستهالك قيمة 

    .الرسمية غي  األسوا  في بها أواملتاجر  مجاناا  مباشر  الناس يجمعها الت 

 والغابات الطبيعية املراعي من مستمد رأس مليون  106 البالغ القوم  للقطيع للعل  اإلجمايي االستهالك. 

 البشرية واملوائ  الزراعية واألراضي  ومجاريها املياه مستجمعات حماية سيما وال البيئية لحخدمات النقدية القيمة. 

 الغابات هاه أصحاب إيى تاهب الت  الخاصة أو واملجتمعية املتسسية الغابات من املباشر  اإليرادات. 

  المائية الموارد

 .(0  الجدو ) مكعب مت  مليار  30,8    : ب   االجمالية املائية املوارد وتقدر

 .مكعب مت  مليار 93                     :السودان وسط في الني  نهر تصري  متوسط

 .مكعب مت  مليار 18.5  :هي 1212 لسنة الني  مياه ملعاهد  وفقاا  الني  مياه من السودان حصة

 مكعب مت  مليار  400     :السنوي  األمطار هطو   متوسط

 .مكعب مت  مليار 4.12        : املتجدد  الجوفية املياه

    مكعب مت  مليار 2   ( :  واألودية الخي ان) األخرى  املياه مصادر متوسط

 

 استخدام األراضي

 رفيعالةال الالار  وتشالم :للتصدير  واملعالد  والنقديالة املستقر  املحاصي  :(مليون هكتار 84) فدان مليون  211: للزراعة الصالحة األراضي 

 اإلسالتوائية والفواكالإ والحمضاليات الشالم  وزهالر  والتمالور  والسمسال  السالوداا  والفالو   السالكر وقصالب والقطالن والالدخن والقمالح

 .والخضروات

 مليون هكتار(. 4.2) فدان مليون  11 :املروية املزروعة األراضي 

 مليون هكتار(. 10) فدان مليون  22:املطرية املزروعة األراضي 

 (²كل   471 669)هكتار مليون  67 :واملراعي واألشجار الغابات

 ²مت  1.28   نصيب الفرد من املساحة الخضرا 

 
 واستخدامها المياه مصادر (:1) الجدول

 المياهاستهالك  الهاقققققر
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 (3العائـــــد السنوي بالمليارات المعكبة  )مليار م المصــــــــــــدر

 ³مليار م 15.0 نهر الني  الني  األزر 

 ³مليار م 1.2 املياه الجوفية املتجدد  الني  األبيض

 ³مليار م 0.7 تستخدم للزراعة نهر عطب  

 ³مليار م 0.5 تستخدم للشرب نهر الرهد

 ³مليار م 2.5 الخي ان والوديان نهر الدندر

 ³مليار م 18.7 املجموع املجموع

 (2011) الفرص أرض السودان :املصدر

 ةـــــــــالزراع

وعلى الرغ  من أن معظ  أراضي  البالد قاحلة  فنن االقتصاد يعتمد في الغالب علالى القطالا  الزراعالي بمالا فالي ذلال  إنتالاج املاشالية والغابالات 

الالالرغ  مالالن بالالروز .  1999سالالوياا فالالي حالالوايي نصالال  النالالاتج املحلالالي اإلجمالالايي قبالال  اكتشالالا  واسالالتغال  الالالنفط فالالي عالالامتسالاله   .وصالاليد األسالالماك

ر للالالنفط مقرونالاا  مسالالاهمة القطالالا  الزراعالي فالالي إجمالالايي عائالدات الصالالادرات إال أنالالإ مالالا تالزا  الزراعالالة تشالالك  العمالالود  بت اجالالعالسالودان كُمصالالد 

 اإلجمالايي املحلالي النالاتج مالن % 34 بحالواييالقطا  فالي املتوسالط  ساه الناتج املحلي اإلجماليالفقري القتصاد البالد من حي  مساهمتإ في 

 النالالالاتج مالالالن األكبالالال  الحصالالالة فالالالنن   الفتالالال   تلالالال  خالالالال  % 34.4 و %32.2 بالالالين اسالالالبتإ تراوحالالال  وبينمالالالا. 2113 عالالالام إيالالالى 2112 عالالالام مالالالن للالالالبالد

 (%11والزراعالة التقليديالالة املطريالالة ) (% 28  تليهالالا الالري علالالى نطالا  واسالالع ) (%42) الحيالواا  اإلنتالالاج مالن مسالالتمد  الزراعالي اإلجمالالايي املحلالي

 قطالا  مسالاهمة مالع باملقارنالة 2111 -2112خالال  السالنوات  %31سالالاهم  بنحالو  (.%3والزراعالة شالبإ الليالة ) (%2) ومنتجالات الغابالات

مالن القالو  العاملالة فالي الزراعالة  %21حيال  يعمال  نحالو  لتالوفي  فالرص العمال تظال  الزراعالة املصالدر الرئي الي  لومع ل    .%21 البالغة النفط

 واألاشالالالطة ذات الصالالاللة مثالالال  الصالالالناعات الزراعيالالالة والنقالالال  والتجالالالار  واملصالالالدر الرئي الالالي  لالالالدخ  األسالالالر املعيشالالالية فالالالي املنالالالاط  الريفيالالالة حيالالال 

 من السكان %21.2 يعين

 االجتماعيالة والظالرو  والسالو   املكتسبة والتكنولوجيا والبيئية الزراعية للظرو  تسخي  كندا  األو   املقام في الزراعة نظ  تطورت وقد

 .التقليدي واملطري  اليي واملطري  املروي :هي رئيسية زراعية نظ  ثالثة خال  من املحاصي  إنتاج يت . واالقتصادية

 

  السودان في الغابات

 املصالري  الب يطالاا  والجالين املهديالة بالين كالرري فالي درمالان أم معركالة أعقالاب فالي 1211عالام  منالا السالودان فالي الغابالات بناشالطة االهتمام بدأ

 علالى للوقالو ( Mr. C.E. Moriell) ُيالدعى الهنالد مالن غابالات موظال  آنالااك الحكومالة اسالتقدم  فقالد .1828فالي الثنالائ  الحكال  وبدايالة

 وعلالى الغابالات مصالححة تنسالي  مرسالوم 1901سالنة فالي صالدر فقالد تقريالره إيالى واسالتناداا . بشننها تقرير وإعداد السودان في الغابات أوضا 

 . 1212 سنة في الغابات مصححة تنسي  ت  إثره



23 

 

 قد و 
ُ
 والتشالريعية اإلداريالة التالدابي  وتنفيالا اعتمالاد اسالتمر فقالد 1908 لسالنة األو   الغابالات بقالانون  1901 سالنة الصالادر املرسوم  بد  ستُ أ

 فالي للغابالات واإلقليميالة املركزيالة واملراسالي  1932 عالام فالي السالودان غابالات سياسالات إقالرار هالي التالدابي  هالاه وأبالرز . الوقال  ذلال  منالا

 فالي الغابالات سياسالات وتنقاليح 1985 سالنة واملعالد  1980 لسالنة اإلقليمال  الحكال  وقالانون  1972 لسالنة املحلالي الحكال  وقالانون  (1932)

 .1282ة سن الغابات قانون  وتنقيح للغابات القومية الهيئة وإاشا  1986

 اتفالا  بموجالب. 1212ينالاير  فالي االسالتقال  مالن تقريبالاا  أشالهر أربعالة قبال  1955 أغسالط  فالي السالودان جنالوب فالي األهليالة الحالرب انالدلع 

 فالي واحالد  للزراعالة  وزارات ثالال  تنسالي  تال   1973عالام فالي الجنالوب فالي األهليالة الحالرب لوقال  إليالإ التوصال  تال  الالاي للسالالم أبابالا أديال 

 املتعلقالة املسالائ  خرجال  الحالين ذلال  ومنالا الغابالات قطالا  منهالا لكال  أضالي  والتال  الالثال  السالودان جنالوب مالديريات مالن مديريالة كال 

 .الخرطوم في الغابات ومدير املركزية الحكومة اختصاص من رسمياا  بالغابات

  السودان جمهورية في والمراعي الغابات فوائد

 واألراضالي  الغابالات أن إعتبالار علالى الحقالاا  و رتُطال ثال  ومالن الغابالات علوم وتعلي  الغابات بنبحا  ُتعيى متسسات الوجود حير إيى برزت قدل

 الرفالاه تحقيال  شالننها مالن ملموسالة وغيال  ملموسالة فوائالد تجلالب باتال  الالبالد فالي الفرديالة واألشالجار األشالجار وتشالكيالت واملراعالي الغابيالة

 (.1اإلطار (وقائية/وحمائية إنتاجية وظائ  ذات بوصفها الحقاا  الفوائد لهاه سنتطر   .السكان عين كسب سب  وتعزيز

 

 (6) اإلطار السودان جمهورية في والمراعي الغابات فوائد

 فالي اإلسالهام شالننها مالن عديالد  فرصالاا  تتاليح بالال  وهالي واإلنتالاج الحمايالة مجالايي فالي هامالة وظالائ  السالودان جمهوريالة فالي واملراعالي للغابالات

 الالاين السالكان رفالاه وتعزيالز الفقالر حالد  تخفيال  فالي تساله  أن يمكالن فننهالا وبالتالايي .للالبالد واالجتماعيالة والبيئيالة االقتصالادية التنميالة

 .برمتها البالد وفي الغابات من بالقرب يعيشون 
 

 وحمايالة الت بالة وتحسالين وحمايالة امليالاه مسالتجمعات حمايالة السالودان فالي واملراعالي واألشجار للغابات (الوقائية) الحمائية الوظائ  وتشم 

 .البشرية للمستوطنات منوى  وتشك  الب ية والحيا  املاشية وموائ  الزراعية النظ 

 .الخشبية غي  الغابات ومنتجات واألخشاب الخشب توفي  البالد في واملراعي والشجي ات واألشجار للغابات اإلنتاجية الوظائ  وتشم 

 .والفح  الوقود وحطب البنا  وأعمد  الصناعي والخشب املنشور  واألخشاب الخشب الخشبية  املنتجات وتشم 
 

 لححیالالوان كعلال  األغصالان وأورا  الثمالالار  مثال  املنتجالات مالن واسالعة مجموعالة الخشالبية غيال  الغابالات منتجالات تشالم  أخالرى  ناحيالة ومالن

 :والفواكإ الدابغالة املالواد مث  الححا  ومشتقات والراتنجات والشمع النح  عسالال  وإنتالالاج األدغا  حيوانات ولحوم للعاج ومصدر
 fruit of) والعرديالالب (fruits of Grewia tanix) والقضالالي   (fruit of Tabeldi=Boabab-Adansonia digitata)القالونقلي 

Tamarindus indica)   والاللالوب  (Fruit of Balanites aegyptiaca) Desert datesوالالدوم (fruit of Hyphane thebaica) والالدليب 

(fruit of Borassus aethiopum)   والنبال (fruit of Ziziphus spina-christi)  السالنمكة مثال  الطبيالة النباتالات وكالال  (Cassia 

sennna)   والقر (fruit of Acacia nilotica) . 

  الالدوم نخيال  سالع  مالن املصالنوعة والقبعالات الطعالام وأغطيالة والحصالي  والسالال  الحبالا  الغابالات  شالجر أورا  مالن املنتجالات وتشالم 

يب  .التبلدي مع سوياا  والدلا

 البنالو مالن الطعالام وأغطيالة املبالاا  تسالقي  ومالواد والشالجي ات الشالائكة األشالجار  أورا  وأعالال  الشالجر أورا  املراعالي منتجالات وتشالم 

(Banu) - (Eragrostis spp)0 
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 اإلنتاجية الوظائف

 تالوفي  السالودان جمهوريالة فالي الفرديالة واألشالجار األشالجار وتشالكيالت واملراعالي الغابيالة واألراضالي  للغابالات اإلنتاجيالة الوظالائ  تشالم 

  .الخشبية وغي  الخشبية الغابات منتجات

 الخشبية المنتجات

. الثمينالة الخشالبية باألشالجار السالودان ويتمتالع. والفحال  والحطالب البنالا  وأعمالده الصناعي والخشب املنشور  واألخشاب الخشب وتشم 

 البنالا  ومالواد حديالد السالكة لفلنكالات ومناسالبة األنهالار ضالفا  علالي تنمالو والتال   (Acacia nilotica) الُسالُنط أشالجار األمثلالة وتشالم 

 والحماليض (Cordia africana) والقمبيال  (Khaya senegalensis) املهالوقي  مثال  األصاللية األنالوا  مالن العديالد .الوقالود وحطالب

(Sclerocarya birrea)  التيال  مثال  الدخيلالة والنباتالات (Tectona grandis)  والسالرو(Cupressus lusitanica)  تالوفي  شالننها مالن 

  الهجلاليج :تشالم  الفحال  وانتالاج الوقالود لحطالب مال مالة األك ال  األشالجار أنالوا  .والتشالييد والبنالا  للنجالار  الجالود  عاليالة أخشالاب

(B.aegyptiaca)  ال ت   كحطالب ممتالاز خشالب(Acacia nilotica)  السالنط بينمالا  (Acacia seyal) والطحال  (Acacia mellifera)والك 

 .الفح  لصنع مالئ  غي  أنإ إال وقود

 الخشبية غير الغابات منتجات

 لححیالالوان كعلال  األغصالان وأورا  الثمالالار  مثال  املنتجالات مالن واسالعة مجموعالة الخشالبية غيال  الغابالات منتجالات تشالم  أخالرى  ناحيالة مالن

 :مثال  والفواكالإ الدابغالالة املالالواد مثال  الححالا  ومشالتقات والراتنجالات والشالمع النحال  عسالالال  وإنتالالالاج األدغالا  حيوانالات ولحالوم للعالاج ومصالدر

 fruit of) والعرديالالب (fruits of Grewia tanix) والقضالي   (fruit of Tabeldi=Boabab-Adansonia digitata)القالونقلي 

Tamarindus indica)   والاللوب  (Fruit of Balanites aegyptiaca) Desert datesوالدوم (fruit of Hyphane thebaica) والدليب 

(fruit of Borassus aethiopum)   والنبال (fruit of Ziziphus spina-christi)  السالنمكة مثال  الطبيالة النباتالات وكالال  (Cassia 

sennna)   والقر (fruit of Acacia nilotica) . 

 

  الحماية /مهاموظائف

 وتحسين وحماية ومجاريها املياه مستجمعات حماية السودان جمهورية في واملراعي واألشجار الغابات بها تقوم الت  الحماية مهام تشم 

 .البشرية للمستوطنات واالستجمام الرفاه وتوفي  الب ية والحيا  املاشية وموائ  الزراعية النظ  وحماية الت بة

   

  السودان في النباتي للغطاء البيئي التصنيف

 فالي مثلثالاا  املتشالققة الثقيلالة الطينيالة الت بالات تشالك . الشالريي والشالما  الشالما  فالي ساليما ال الالبالد مالن %21 حالوايي الرمليالة الت بالة تشالك 

 لحجالز  املميالر  السالمات املختلالة بننواعهالا الحمالرا  الت بالات تشالك  بينمالا .الالبالد مالن % 25حالوايي يمثال  والالاي الوسالط  الشالرقية السالهو  
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 السالافنا غابالات فالي ملال  1,200 مالن أك ال  إيالى الشالمالية الصالحرا  فالي صالفر مالن األمطالار هطالو   ويتال اوح. الالبالد مالن الغربال  الجنالوب  املتبقال 

 .البالد من الغرب  الجنوب  الجز  في الواقعة الغنية

 كبيال  حد إيى يستند التايي فالسرد باقتدار  السودان في النباتات (Harrison and Jackson 1958) وجاكسون  هاريسون  وص  وقد

 (1999Anon)  العربيالة النسالخة السودان فالي الزراعالة مثال  األعمالا  مالن العديالد علالى املبنيالة التعالديالت بعالض مالع العمال  هالاا علالي

 ( 1998الزراعيالة للتنميالة العربيالة املنظمالة) العربيالة املنطقالة فالي الغابالات مالوارد لتنميالة املسالتدامة الحديثالة التقانالات عالن ودراسالة

  . (1991Wickens)ويكينز

إيى سبعة أنوا  رئيسية وهي عموماا تتبالع منحيالى نقالاس تسالاوي هطالو  األمطالار وتشالك  سلساللة متتابعالة مالن  يمكن تقسي  الغطا  النبات  

 .5 ُجنيبالات األكاشاليا العشالبية الطويلالة .4 ُجنيبالات األكاشاليا العشالبية القصالي  . 3شالبإ صالحراوية  .2صالحراوية  .1: الشالما  إيالى الجنالوب

ملراعالالالالي واملالالالالروج . ا2 (املسالالالالتنقعات الدائمالالالة واألر  املغمالالالالور  موسالالالمياا )املسالالالتنقعات  .2 الغابالالالات واألراضالالالالي  الغابيالالالة ذات األورا  العريضالالالالة

 (1الخريطالالالة)جمهوريالالالة السالالالودان  :إيالالالى بلالالالدين شالالالقيقين  2011سالالالنة انقسالالال شالالالم  هالالالاا التصالالالني  السالالالودان القالالالدي  والالالالاي . الجبليالالالة

يمكن استنباس تصني  الغطا  النبات  ومساحة الغابة والحياز  فالي البلالدين الشالقيقين بت كيالب ( 2لخريطة)اوجمهورية جنوب السودان 

  (3)لجدو  ( ا2111عبد النور )خرائط البلدين  فو  1958خريطة هاريسون وجاكسون 

  وروافالده النيال  ووادي املرتفعالة واملنالاط  والالتال  الجبليالة السالسال  علالى ويقتصالر محالدود النبالات  الغطالا ى علال التضالاري  تالنثي  إن

 .(3الخريطة)

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 السودان في الحيوي التنوع

 السودان جمهورية في النباتي للغطاء البيئي التصنيف (:3) الخريطة
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 فالي الصالحرا  مالن واسالع نطالا  علالى البيئيالة املنالاط  تمتالد .األصالنا /األنالوا  وتنالو  البيئيالة الالنظ  مالن واسالعة بمجموعالة السالودان يتمتالع

 .والساحلية البحرية والبيئات العابة املياه إيى باإلضافة الجنوب في الغابات إيى الشما  أقصيى

 

 وتوجالد .املعديالة وشالبإ املعديالة األنالوا  مالن القليال  بينهالا مالن دخيال /غريالب نالو  33 ذلال  فالي بمالا والشالجي ات األشالجار مالن نالو  184 هنالاك

 704 حالوايي تحديالد وتال  .الغربال  الجنالوب فالي املداريالة املطيال   والغابالات األحمالر البحالر سالاح  فالي النالادر  األنالوا  مالن ثالرو  بها خاصة مناط 

 املسالوح/الدراسالات وتشالي . الغنيالة السالافنا حالزام داخال  الالبالد فالي الب يالة الحيالا  مالوارد معظال  علالى العثالور  ويمكالن. املختلفالة األنالوا  مالن

 هنالاك تالزا  ال أنالإ إال األهليالة والصالراعات الحالروب بسالبب املنطقالة فالي الب يالة الحيالا  صالفو وتعكيال  الخسالائر مالن الالرغ  علالى أنالإ إيالى األخي  

 وجمهوريالة السالودان جنالوب وجمهوريالة إثيوبيالا ساليما ال املجالاور  والبلالدان السالودان جمهوريالة بالين املهالاجر  الب يالة الحيالا  مالن كبيال   أعالداد

 .الوسط  أفريقيا

 واملنالاط  متنالاثر العشالب حيال  الصالحراوية شالبإ املنطقالة باسالتننا  الب ية والحيا  واملراعي الغابات لجميع خطي   مشكلة الحرائ  تشك 

 .الغرب  الجنوب في املغلقة الرطبة الغابات من الصغي  

 

 

 

 السودان جمهورية في النباتي للغطاء البيئي التصنيف (:2) الجدول

  الفرعية األقسام الرئيسة األقسام 

 716.8  صحراوية 6

 صحراوية شبإ 0

 184.3 (crassifolia Scrub)  الُجنيبات(Acacia tortili) السُمر .  1
 102.4 طينية تربة على صحراوية شبإ مراعي. 0
 84.5 ةرملي تربة  على صحراوية شبإ مراعي . 3
ت  . 4  84.5 (Commiphora Scrub)  القف  (acacia mellifera) الك 
1 .Acacia glaucophylla  - العرد  (Acacia etbaica Scrub) 30.7 

 486.4 املجموع

. 
 غابية أراضي 

 سافنا

  منخفض أمطار هطو   معد  .أ

  الطين على (1

ت  غابات (أ)   (Acacia mellifera)  الشوكية  الك 

 94.7 العشب مع متباد  متشق  داكن طين (1)

 Commiphora) القف  مع املوقع في املتشكلة الت بة على (0)

africana)  واملخيط (Boscia senegalensis) 51.2 

  والهجليج (Acacia seyal) الطح  الحشائن مع متبادلة سافنا (ب)
(Balanites aegyptica) 100.1 
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  الفرعية األقسام الرئيسة األقسام 

 وهبي    ( Anogeissua leiocarpus) الصهب من سافنا غابية أر )جال(  

 48.6 (Combretum hartmannianum) الجب 

 294.6 الطينية التربة على املجموع

  الرملية الت بة على (0

 64.5 (Acacia seyal)  طح  سافنا  )أ(

 (Combretum hartmannianum) الجب  هبي  من سافنا غابية  أر  )ب(

 84.5 (Albizzia sericocephala)  والعرد 

 والحميض  ( Terminalia) الصباغ من سافنا غابية أر   )جال(

(Sclerocarya)  والصهب (Anogeissua )  واملسكي  (Prosopis  
 juliflora) 

63.2 

 212.2 الرملية التربة على املجموع
  املناط  )التشكيالت( املتمير  ( 3

  التبوسا )أ( تال 

 69.1 الجبلية الت بة )ب( سالس 

 17.9 البقار  سالس  )جال( 

 31.6 الرقبة  )د( سالس 

 118.6 املناط  )التشكيالت( املتمير   مجموع

 625.4 الفقيرة السافنا غابات مجموع

  عايي أمطار هطو   معد  

  Khaya) واملهوجي  (Anogeissua) الصهب من سافنا غابية أر ) أ(

senegalensis)    والغوبا   (Isoberlinia)  

30.7 

 - األمطار غزير  الغابات من املستمد  سافنا غابات ( ب)

 30.7 الغنية السافنا غابات مجموع

 7.3  الفيضانات منطقة 0

 3.8  الجبلية النباتات 0

 1850.2  انجمالية املساحة 

 

 (1311) السودان جمهورية في الغابية واألراضي الغابي للغطاء المئوية النسبة (:2)الجدول 

                   
 صحراوي 

شبإ 
 صحراوي 

 معد  ذات فقي   سافنا

 منخفضة أمطار هطو  
 سافنا

 ذات غنية

 معد 

 هطو  

 أمطار

 عالية

مناط  
)تشكيالت( 

 متمير 
 جبلية

منطقة 
 فيضانات

 املجمققققققققققققوع
 تربةرملية تربة طينية

38.6 26.2 15.9 11.4 0.9 6.4 0.2 0.4 100 
  رطبة رطبة شبإ قاحلة
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92.1 7.5 0.4 100 
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 أهداف الدراسة

 :إلى تحقيق الدراسة تهدف

 ذلال  فالي بمالا السالودان جمهوريالة فالي الغابالات وتالدهور  إزالالة دوافالع وأسالباب تحليال  فالي التعمال  شالننها مالن تحليليالة دراسالات .أ

 األخالرى  واالسالتخدامات والغابالات الزراعالة عالن فضالالا  واالقتصالادية والسياسالية والسياسالاتية القانونيالة االعتبالارات اسالتعرا 

 .لألراضي 

 

 لتقالدي  تهالد . و واستخدامها لألراضي  التقليدية العرفية امللكية ذل  في بما بها املتعلقة واملسائ  الغابات حوكمة استعرا  .ب

 أسالاس خالط لتنسالي  تهالد  كمالا. األراضالي  واسالتخدام بالغابالات املتعلقالة القالرارات اتخالاذ علالى املالتثر  العوامال  بشالنن عامالة ملحالة 

 وتالدهور  إزالالة مالن الناتجالة االنبعاثالات خفالضبرنالامج  تنفيالا مرحلالة أثنالا  ورصالدها الغابالات حوكمالة تقيالي  فالي عليالإ البنالا  يمكالن

 .(+REDD+ )د  برنامج الر   الغابات

 

 البديلة الوقود أنوا  استخدام وإمكانية ومعالجتإ إنتاجإ وتحلي  الخشب على القائ  الوقود استخدام كمية وقياس وص جال..  

   (.إلخ البيئ  واملجا  الري  ومشاريع الية)الو  مكانياا  مصن  سيا  في أكب  بكفا   الوقود استخدام مراعا  مع

 :بنا ا علي ذل   فنن مجاالت املشكلة فقد ت  تحديدها لك  تت  معالجتها على النحو التايي

 :إزالة وتدهور الغابات أسبابو لدوافع الشاملالتحليل 0 6

   .التوسع الزراعي  1.1 
  .الطاقة استهالك 2.1  

 .(الكأل )املترايد على الرعي وعل  القض   الطلب  3.1 

  .الالجئون والنازحون  4.1

 .العوام  املتثر  على صحة الغابات 5.1  

تعمالال  علالالى تقالالويض التجديالالد الطبييالالي وتالالتثر  جميالالع هالالاه العوامالال  .الحرائالال  وإصالالابات الفطريالالات والحشالالرات والرعالالي الجالالائر  6.1
 .سلباا على حيوية ونمو الغابات واألشجار

 .عن املخاطر الطبيعية والتدخالت البشرية على النظ  اإليكولوجية للغابات في جمهورية السودان الناتجةالثار   7.1

 :دراسة الطاقة القائمة على الخشب0 0

 .املستدام لحطب الوقودالخيارات املتعلقة باإلنتاج   1.2

 .خيارات اإلنتاج املستدام للوقود من املوارد املتجدد  األخرى   2.2

 .التقانات املالئمة للمجتمعات الريفية مع اإلمعان في فعالية استخدام حطب الوقود  3.2

الت  من شننها عدم التسبب في أي أثر  "للمصادر البديلة للطاقة املنرلية املحايد  مناخياا  (الفنية واالقتصادية)تحديد اإلمكانات   4.2
 .الستخدامها في املناط  الريفية "على املنا 



30 

 

 المنهجية

 بالكفالا   لهال  املشالهود االستشالاريين الخبال ا  مالن متلال  دراسالة فريال  االستشالاري  خصال  فقالد املحالدد  املشالكلة مجالاالت إيالى اسالتناداا 

 :التالية باملهام للقيام الرفيعة املهنية

 الزراعي لتوسعا  60

 .(الكأل) القض  وعل  الرعي على املترايد الطلب 1.1

  .والنازحون  الالجئون  1.2

 .الغابات صحة على املتثر  العوام  1.3

 .السودان جمهورية في للغابات اإليكولوجية النظ  على البشرية والتدخالت الطبيعية املخاطر عن الناتجة الثار 1.4

 .والنبات والحيوان الب ية الحيا  1.1

 .املياه حصاد  1.2

 (الخشب على القائمة الطاقة دراسة)الطاقة استهالك0  0

 .الوقود لحطب املستدام باإلنتاج املتعلقة الخيارات  1.2

 .األخرى  املتجدد  املوارد من للوقود املستدام اإلنتاج خيارات  2.2

 .الوقود حطب استخدام فعالية في اإلمعان مع الريفية للمجتمعات املالئمة التقانات  3.2

 أي فالي التسبب عدم شننها من الت  مناخياا  املحايد  املنرلية للطاقة البديلة للمصادر (واالقتصادية الفنية) اإلمكانات تحديد  4.2

 .الريفية املناط  في الستخدامها "املنا  على أثر

 الجغرافية واملعلوماتية الجغرافية املعلومات ونظ  الخرائط 0.

 اختيار مواقع الدراسة

 والجزيالر  الخرطالوم هالي الواليالات .للدراسالة كمواقالع واليالات عشالر علالى االختيالار وقالع فقالد والتالدريب والتشالاور  البيانالات بجمالع يتعل  وفيما

 دارفالور  مالن املشالاركون ) دارفالور  وشالما  كردفالان وشالما  كردفالان وجنالوب وكسالال والقضالار  األباليض والنيال  األزر  والنيال  وسالنار

 وظالرو  غالاب  غطالا  ذات مختلفالإ جغرافيالة أقالالي  فالي املراعالي/الغابالات وتالدهور  إلزالالة السالاخنة البالتر  املختالار  الواليالات وتمثال  (.الكبال ى 

 .األراضي  الستخدام مختل 

 الثانوية البيانات

 أصالحاب ومقالابالت السالابقة والدرسالات البحالو  دمالج فيهالا روعالي الدراسالة لهالاه البيانالات لجمالع التخصصالات متعالدد نهال  اسالتخدام تال 

 .امليدانية والزيارات املصححة

 الوطنيالة والهيئالات املنظمالات تجريهالا التال  والدراسالات الصاللة ذات واملعاصالر  التاريخيالة التقالارير اسالتعرا  الثانوية املصادر شمل  فقد

 قالرا   تمال  امليدانية  الزيارات وقبي  .عليها االطال  جرى  الت  املعلومات ومصادر املراجع قائمة بيانات تظهرها كما والدولية واإلقليمية
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 التال  الظالرو  ذات املختالار  املواقالع لتحديالد الصاللة ذات والخالرائط واإلحصالا ات والتقالارير السالابقة الدراسالات مالن املئالات واسالتعرا 

 السالودان جمهوريالة حكومالة عالن الصادر  الوثائ   شمل  وقد .الغابات وتدهور  بنزالة املتعلقة الرئيسة األاشطة على خاص بشك  تركز

 األكبال  الجالز  ويتالنل . الحكوميالة غيال  املنظمالات تقارير ومختل  األكاديمية الدراسات من وعدد املتحد  األم  ووكاالت املانحة والجهات

 إليهالا أشالارت التال  الوثالائ  وأحالد  أساسالية معلومالات وأورا  ودراسالات وتخطاليط واسالت اتيجيات حكوميالة سياسالات مالن الوثالائ  مالن

 .الغابات وتدهور  بنزالة املتعلقة والوطنية الدولية واإلصدارات الصلة ذات املشاريع عن ووثائ  محدد  وتقارير املختار  الواليات

 

 البيانات األساسية

 طالابع ذات ومنهجيالة نهجالاا  املحتال فين املستشالارين مالن املتلال  الدراسالة وفريال  اإلستشالاري  تبيالى فقالد عليهالا  املتفال  الدراسالة اجالرا  إطالار فالي

 املنهجيالة وشالمل  .الغابالات وتالدهور  إزالالة مالن الناتجالة االنبعاثالات لخفالض الالوطي  الب نالامج قبال  مالن إقالراره تال  وتفالاعلي وتشالارك  تشالاوري

 اسالتكما  هالو الرئيسالة البيانالات مالن الهالد  إن .األساسالية وكالال  الثانويالة املصالادر مالن والنوعيالة الكميالة البيانالات جمالع مالن مزيجالاا 

   :يلي ما األساسية البيانات مصادر وشمل  .فيها املحدد  الفجوات وسد الثانوية البيانات

  االتصالا  نقالاساملالحظالات الحقليالة املباشالر  مالن خالال  الزيالارات امليدانيالة إيالى البالتر السالاخنة إلزالالة وتالدهور الغابالات ومالداوالت 

 .مع أصحاب املصححة املحليين

  اسالتبيان األسالالر املعيشالية الراميالالة إيالى التمالالاس التصالالورات السالائد  لالالدى ممثلالي األسالالر املعيشالالية حالو  إذكالالا  الالوعي بشالالنن دوافالالع

 .إزالة وتدهور الغابات في مواقع مختار  ومدى استفحا  خطور  التحديات واإلجرا ات املمكنة الكفيلة بمعالجتها وأسباب

  التال  تواجالإ قطالاعي الغابالات واملراعالي  الرئيسالةمع أصحاب املصححة الرئيساليين لتحديالد التحالديات  االتصا مداوالت مجموعة

  .باإلضافة إيى املوارد الطبيعية بوجإ عام

  ما في ذل  زعما  القبائ  املحلي ب املشاريع الرئيسيينموظف  تنظي  املناقشات الجماعية واالجتماعات التشاورية مع.   

  واملالحظالالالالالات امليدانيالالالالة فالالالالالي األمالالالالالاكن املسالالالالالتهدفة فالالالالالي الريالالالالال  لتقيالالالالالي  بعالالالالالض  املشالالالالالاريع الرئيسالالالالاليينمالالالالالوظف  املالالالالداوالت املتعمقالالالالالة مالالالالالع

 املتعلقة بالعوام  الت  تتثر على حالة الغابات  (البارامت ات)املتشرات 

  التالالالالالال  يجالالالالالالب اإلجابالالالالالة عليهالالالالالالا مالالالالالالن قبالالالالالال  املسالالالالالالتولين وغيالالالالالال ه  مالالالالالالن املجيبالالالالالالين  الرئيسالالالالالالةالتحقالالالالالال  القضالالالالالالايا /تحتالالالالالوي قالالالالالالوائ  الفحالالالالالال

 .ومستخدم  املوارد الطبيعية في املتسسات واملشاريع الحكومية

  املقالالالالابالت واملناقشالالالالالات مالالالالع املالالالالالوظفين الرئيسالالالالاليين فالالالالي املشالالالالالرو  والنظالالالالالرا  ذوي الصالالالاللة علالالالالالى املسالالالالالتوى االتحالالالالادي والالالالالالوالئ  الالالالالالاين

 .يشاركون في تنفيا الب نامج

 انات اإلستشعار عن بعد املستمد  من املطيا  اإلشالعاعي املعتالد  الوضالوحبي (MODIS)-(MCD45)  مالع إبالدا  مالحظالات

وقالد لخصال  البيانالات  .متعدد  على أساس شهري لرصد النيال ان املسالتعر  فالي الغابالات وأاشالطة الحرائال  فالي جمهوريالة السالودان
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 لتخالالزين (shapefile) الحرائالال  بنكملالالإ ثالال  ضالالمها مللالال  تنسالالي  شالالكلياملنسالالوخة شالالهرياا إنتالالاج املنطقالالة املحت قالالة خالالال  موسالال  

 املعالالالالالال  الجغرافيالالالالالالة التالالالالال  تغطالالالالال  الحالالالالالدود الخارجيالالالالالة للسالالالالالالودان وكالالالالالال  تخصالالالالالي  ملالالالالال  شالالالالالالكلي/بيانالالالالالات املوقالالالالالع والخصالالالالالائ 

(shapefile) ة لكالال  مماثالال  لكالال  واليالالة علالالى حالالده ومالالن ثالال  انتالالاج الخالالرائط واحتسالالاب املنطقالالة التالال  تعرضالال  لححرائالال  فالالي كالال  واليالال

تحخالالي  جميالالع خالالرائط مواسالال  الحرائالال  وشالالرائح الكثافالالة التالال  تالال  /تالال  إاشالالا  خريطالالة تكالالرار الحرائالال  مالالن خالال  تجميالالع .موسال 

 .الحصو  عليها لك  فئة من فئات تكرار الحري 

  أجريال  دراسالالة معمقالالة لفهال  القضالالايا املحالالدد  التالال  بالرزت حيالال  تالال  جمالع معلومالالات تكميليالالة مختلفالالة مالن خالالال  التشالالاور بشالالنن

 .نجاح دراسات الحالة واملناقشات

جلسالالالالة تشالالالالاورية وتفاعليالالالالة وتوعويالالالالة واإلبالالالالالغ عالالالالن  52أثنالالالالا  االضالالالالطال  بالدراسالالالالة واملهمالالالالة  قالالالالام االستشالالالالاري بالالالالالتخطيط والتنظالالالالي  لعالالالالدد 

 .املخالفات باإلضافة إيى ثال  دورات تدريبية مباشر  ومحدد  الهد  ومصممة خصيصاا 

والجزيالر  وسالالنار والنيالال   (جلسالالتين)تال  تنظالالي  الجلسالات التشالالاورية والتفاعليالة والتوعويالالة واإلبالالغ عالالن املخالفالات فالالي العاصالالمة الخرطالوم 

  (.األزر  والني  األبيض والقضار  وكسال وجنوب كردفان وشما  كردفان وواليات شما  دارفور للمشاركين من دارفور الكب ى 

  المجيبون 

السياساليين والهيئالات التشالريعية ووزرا  الزراعالة وال ال و  الحيوانيالة واملالوارد الطبيعيالة الالوالئيين ورواد األعمالا  فالي القطالا  شالم  الجمهالور ي

الخالالالاص وممثلالالالي اتحالالالادات املالالالزارعين ومربالالال  املاشالالالية والزعمالالالا  القبليالالالين واملحليالالالين والشالالالعبيين ومنظمالالالات املجتمالالالع املالالالدا  واملنظمالالالات غيالالال  

 .الصمغ العرب  واتحاد املزارعين والرعا  وموظف  الغابات الحكومية وجمعيات منتجي

) )) عرو  باوربوين  بشنن مفالاهي  تغي املنالا  و   :املواضيع الت  ت  عرضها والتداو  حولها شمل  املجاالت التالية  (REDDبرنالامج الالر د 

اعالالي والحمايالالة واإلدار  وحطالالب الوقالالود وأسالالعار ووظالالائ  الغابالالات الجديالالد  والتخطالاليط السالالتخدام األراضالالي  واملحافظالالة علالالى الغابالالات واملر 

 .مشارك انخرطوا جميعه  في املداوالت واملناقشات 700وخال  هاه العملية  حضر نحو  .الطاقة البديلة والسياسات

وعالالالو  علالالالى ذلالالال   فقالالالد ُنظمالال  دورات تدريبيالالالة مباشالالالر  وهادفالالالة ومصالالممة خصيصالالالاا فالالالي كالالال  مالالن الخرطالالالوم والقضالالالار  وسالالالنار والالالالدمازين 

) )) مشالرو   اتصالا واألبيض والفاشر ملوظف  نقالاس  ومنسالوب  الهيئالة القوميالة للغابالات وكبالار املسالتولين واملالوظفين  (REDDبرنالامج الالر د 

ومالالالالوظفين مختالالالالارين مالالالالن  (مالالالالوظف  التخطالالالاليط اإلداري )يالالالالات ال سالالالاليما رؤسالالالالا  ومالالالالوظف  القطاعالالالالات الفنيالالالالة مالالالالن الالالالالدرجات املتوسالالالالطة بالوال 

 .الواليات ومتسسات إدار  املوارد الطبيعية

تعبئالالالالة سالالالالبع مجموعالالالالات مالالالالن االسالالالالتبيانات التالالالال  أعالالالالدها فريالالالال  الدراسالالالالة بشالالالالنن البيانالالالالات  :فقالالالالد شالالالالم  التالالالالدريب العملالالالالي املجالالالالاالت التاليالالالالة

الغابالالالالالالالات والتالالالالالالدابي  التصالالالالالالالحيحية املتعلقالالالالالالالة بهالالالالالالالا وبيانالالالالالالات خالالالالالالالط األسالالالالالالالاس االجتمالالالالالالالاعي  العوامالالالالالالال  املسالالالالالالببة إلزالالالالالالالالة وتالالالالالالالدهور واملعلومالالالالالالات عالالالالالالالن 
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واالقتصالالالالادي بشالالالالنن املجتمعالالالالات املحليالالالالة املجالالالالاور  للغابالالالالات والبيانالالالالات الفنيالالالالة املطلوبالالالالة لصالالالالياغة خطالالالالة إدار  الغابالالالالات وتقنيالالالالة املعلومالالالالات 

 .وأجهز  قياسها

  التقريالالر والنتالالائج املقدمالالة لورشالالة عمالال  للتحقالال  مالالن صالالحتها حيالال  تضالالمن  مالحظالالات وتعليقالالات وبعالالالض وأخيالال اا  فقالالد أخضالالع  مسالالود

د إليها بتنفياها  .التعديالت على مختل  جوانب الدراسة بما في ذل  اإلجرا ات املوصيى بها والوكاالت الت  ُعه 

 الغابات وتدهور إلزالة والوطني الدولي السياق

  دوليال السياق
 العالامل   املسالتوى  علالى .األكسالجين وإطالال  الكربالون  وتخالزين امتصالاص علالى قالدرتها بسالبب العالامل  املنالا  لنظالام مهمالة الغابات أن ش  ال

 الهيئالة)" الحالراري  االحتبالاس غالازات" العامليالة الدفيئالة غالازات انبعاثالات فالي %21إيالى %17بالين مالا تتال اوح بنسالبة الغابالات إزالالة تسالاه 

 خالال  مالن للت بالة العضالوي  الكربالون  وأكسالد  للغابالات الحيويالة الكتلالة فقالدان يالتدي -( 2112 املنالا  بتغيال  املعنيالة الدوليالة الحكوميالة

ا الكربالون  أكساليد ثالاا  مالن طالن جيجالا 5.8 مالن يقالرب مالا إطالال  إيالى األر  اسالتخدامات مالن ذلال  إيالى ومالا والحالر   القطالع  الغالال  فالي سالنويا

 .(Nabuurs et al.,2007)الجوي 

 إزالالة عالن الناتجالة االنبعاثالات خفالض مفهالوم وطالرح الغابالات إزالالة تجنالب خالال  مالن املنالا  تغيال  آثالار مالن التخفيال  مسالنلة نوقشال  وقالد

 األمال  اتفاقيالة فالي املشالاركة األطالرا  مالتتمرات مالن العديالد إطالار فالي املناخيالة بالسياسالة املتعلقالة الدوليالة املناقشالات منصالات علالى الغابالات

تفال  حيال  عشالر  الثالثالة دورتهالا فالي  2007عالام فالي عقالدت لتال ا املنالا  تغيال  بشالنن اإلطاريالة املتحالد 
ُ
 مالن لححالد آليالات فالي النظالر علالى أ

 اإلطاريالة االتفاقيالة مقالرر  فالي ذلال  ااعكال  وقالد. كيوتالو بعالد ملالا املنالاخي النظالام مالن كجالز  الغابالات وتالدهور  إزالالة عالن الناتجالة االنبعاثالات

 إزالالة عالن الناتجالة االنبعاثالات بخفالض املتعلقالة املسالائ  بشالنن "إيجابيالة وحالوافز سياسالاتية ُنهال " إيى دع  الت  بايي عم  خطة من كجز 

 الغابات  كربون  وتعزيز املستدامة وإدارتها الغابات على الحفا  ودور  النامية البلدان في الغابات وتدهور 

 عالن والناتجالة (الحالراري  االحتبالاس) الدفيئالة غالازات مالن الصالافية االنبعاثالات بخفالض املنالا  تغيال  حالد  مالن التخفيال  إيالى يرمال  مساليى يفال

ب نالامج ل) الناميالة البلالدان فالي الغابالات فالي الكربالون  مخزونالات وتعزيالز املسالتدامة وإدارتهالا الغابالات علالى الحفالا  ودور  الغابالات وتالدهور  إزالالة

) ))  بشالنن الرئيسالة املقالررات معظال  تنفيالا اسالتكما  تال  فقالد، (+REDD+ )د  الالر    يالت  أن علالى 2013 عالام بحلالو   (REDDبرنالامج الالر د 

تخالات فقالد.  2015 عالام فالي الساللوكية واملعالايي  الضالوابط مدونة من النهائية األجزا  من االنتها 
ُ
 لتقالدي  الراميالة القالرارات مالن مجموعالة أ

 والتقيالي  املرجعيالة املسالتويات وضالع ذل  في بما الغابات وتدهور  إزالة عن الناتجة االنبعاثات خفض آلية بشنن بها لإلست شاد املوجهات

 عمليالات( آليالات) وأسالاليب الغابالات إزالالة أسالباب لالدوافع والتصدي الضمانات معلومات ونظ  الغابات لرصد الوطنية والنظ  لها الفي 

 .إزالتها وعملية منها والتحق  عنها واإلبالغ الغاابات عن الناتجة االنبعاثات قياس
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تفال  وحسالبما
ُ
 املظلالة إلرتفالا  األداال  الحالد تحديالد كُتالر   فقالد كيوتالو  بروتوكالو   ساليا  فالي املنالا  تغيال  بشالنن اإلطاريالة اإلتفاقيالة فالي عليالإ أ

 وارتفالا  %30إيالى%10 حالدود فالي لتكالون  ) حالده علالى بلالد كال  ظالرو  تمليالإ خالاص كخيالار (الشالجرية املظلالة عتبالة) للغابالات الشالجرية

 والزراعالة األغايالة منظمالة اسالتبعدت ذلال   إيالى باإلضالافة .األقال  علالى مربالع هكتالار 0.5 قالدرها مسالاحة فالي (أمتالار 5 و 2 بالين مالا) الشالجر 

 التفسالي ات مالن واسعة طائفة أحد  مما املهيمن العنصر "الزراعة" فيها تشك  الت  األراضي  في الخشبية النباتات (الفاو) املتحد  لألم 

 سالريع شالجري  اسالتررا  مالن املنتجالة "باألخشالاب" مقارنالة مستناسالة خشالبية غيال  غابيالة منتجالات تالوفر التال " األشالجار بمحاصالي " املعنيالة

 . ,(GIZ, 2012)  الدويي للتعاون  األملانية الوكالة) النمو

 تغيال  بشالنن اإلطاريالة لإلتفاقيالة العامالة السياسالة ساليا  فالي الغابالات تالدهور  وقيالاس تحديالد كيفيالة بشالنن مستفيضالة مناقشالات وتتواصال 

د   ب نامجب واملتعلقة املنا   أنإ الدويي املستوى  على الغابات تدهور  بتعري  املتعلقة املناقشة من هام جز  افت   قد .(REDD+ ) )الر 

 متالدهور  أنهالا علالى األو   املرف  في املدرجة غي  البلدان في الغابات بتصني  تسمح( بارامت ات) متشرات أو/و عتبات وضع الضروري  من

 إزالالة مالن الناتجالة االنبعاثالات خفالضبرنالامج   بموجالب الكربالون  أرصالد  إلدرار مطلالوب النظالام هالاا مثال  أن أسالاس علالى   متالدهور  أوغيال 

 .(Lucia et al., 2014) الغابات وتدهور 

   السياق الوطني 

 واستصقلح املراعقي  قي سقياق سقودايي التشقجير الجديقد مفاهيم إزالة وتدهور الغابات ونضوب وتدهور املراعي و التشجير و 

. 

 المراعيي واستصيال  التشيجير الجدييد و والتشيجير المراعي وتدهور ونضوب الغابات وتدهور إزالة

 سوداني سياق في

 (2) اإلطار

عنالدما تحال  الزراعالة أوالتعالدين أوالتنميالة العمرانيالة أو االسالتخدامات األخالرى لألراضالي  محال  الغابالات كمالا هالو الحالا   :إزالة الغاباات
والسالوك  وحلفالا الجديالد  ومشالاريع السالكر واملشالاريع الزراعيالة شالبإ الليالة في تنسي  املشاريع الزراعية القومية مثال  الجزيالر  والرهالد 

وأاشالالالطة محالالالاجر اسالالالتخراج الحصالالاليى وكسالالالارات الحجالالالار  وبنالالالا  العديالالالد مالالالن املالالالدن السالالالودانية الجديالالالد  التالالال  تنسسالالال  حالالالديثاا واملالالالدن 
 .القائمة الت  طالتها التوسعة العمرانية

للكتلالالالة الحيويالالالة للغابالالالات يطالالالا  تركيبالالالة األنالالالوا  وجالالالود  الت بالالالة كمالالالا حالالالد  فالالالي جميالالالع وهالالالي عمليالالالة انحسالالالار تالالالدريجي  :تااادهور الغاباااات
 .املساحات املخصصة للغابات املحجوز  وغي  املحجوز  في جمهورية السودان

بسالالالبب  %10مالالع مظلالالة شالالالجرية أقالال  مالالن  (سالالنوات  10 >)هالالي عمليالالة إعالالالاد  نمالالو الغابالالات بعالالالد ظالالر  متقالال   :التشاااجير الجدياااد 
فالي واليالة   Migrihاالضطرابات املتسبب فيها اإلاسان أو الطبيعية كما حد  في املناط  املتضرر  من الالجئالين مثلمالا حصال  لغابالة

 .الجديد  والرهد وكنانة القضار  واملشاريع املروية الكب ى ومشاريع السكر في حلفا

 إيالى الشالجرية املظلالة زيالاد  أو الغابالات إيالى لألراضالي  األخالرى  االسالتخدامات مالن الغابالات أشالجار غالرس خالال  مالن التحويال   :التشاجير

 الخرطالوم شالر   فالي حطالاب مثال  التعالدين ملواقالع إستصالالح/تنهيال  إعالاد  فالي حالد  كمالا للغابالات  %10بنسالبة املحالدد السالق 

 .أمدرمان وشما  الخرطوم شر   الصحراوية شبإ املناط  في الزراعية والحيازات

 حالالة فالي الحالا  هالو كمالا تقريبالاا  بالكامال  املراعالي علالى القضالا  فيهالا يالت  التال  الحالالة إيالى هنالا املراعالي نضالوب ويشالي   :المراعاي نضاوب

 األقمالار صالور .الطالر   مثال  األخالرى  التحتيالة البنيالات عالن فضالالا  بهالا املرتبطالة الزراعيالة واملشالاريع السالدود وبنالا  العمرااال  فالي التوسالع
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 المراعيي واستصيال  التشيجير الجدييد و والتشيجير المراعي وتدهور ونضوب الغابات وتدهور إزالة

 سوداني سياق في

 (2) اإلطار

  (M) ,(L)لوحات. الالعمراا  التوسع لصال  املراعي فقدان بوضوح تظهر زبد وأبو والنهود األبيض مدن من الصناعية

  .الطبيعيالالة اإلمكانالالات عالن الت بالالة وظالالرو  الحاليالة النباتالالات فيهالالا تنحالر  التالال  هوالحالالالة املراعالي تالالدهور  :المراعااي تاادهور

 .املراعي تدهور  

 األمطالار  موسال  فالي الرعالي منالاط  فالي  .أيضالاا  تالدهوراا  تشهد العل  جود  فنن املراعي من املنتجة األعال  كمية انخفا  إيى باإلضافة

 اللوحتالان البالاور  لالزر  فرصالة منحهالا يالت  وال النضال  قبال  وانتقالائ  مكثال  بشالك  الرمليالة الكثافالة ذات العشالبية النباتالات رعالي يالت 

(N), (O). 

 السالودانية اإليكولوجيالة الالنظ  فالي وانتشالارها وصالولها يتسالبب التال  املحليالة وغيال  املحلية النباتية األنوا  :الغازية (الكائنات) األنواع

 Sorghum) والعالدار (Xanthium brasilicum) والرانتالوك (Prosopis spp) املسالكي  مثال  للقيالاس قابال  ضالرر  إلحالا  فالي

lanceolatum)  والصوريب  (Phyllanthus spp)اللوحات (Q) (R), (S) و (T)  

 

  في السودان (REDDبرنامج الِردْ+ )+ مبادرات تغير المناخ و

 ( (REDD+ )+ الِرد   برنامج) الغابات وتدهور إزالة عن الناتجة االنبعاثات لخفض الوطني البرنامج

 وقعال  قالد هائلالة طبيعيالة ومالوارد مقالدر حيالوي  بتنالو  تحظال  التال  نمالواا  األقال  الالدو   مالن وهالي السالودان جمهوريالة أن بالالاكر الجالدير

 شالارك  الحالين ذلال  ومنالا .أطرافهالا إحالدى باتال  وبالتالايي 1993 سالنة منالا املنالا  تغيال  بشالنن املعنيالة اإلطاريالة االتفاقيالة علالى وصالادق 

 لغالازات الالوطي  الحصالر قالوائ  إعالداد ذلال  فالي بمالا معهالا والتكيال  املنالا  تغيال  آثالار مالن بالالتخفي  املتعلقالة املبالادرات مالن العديالد فالي الالبالد

 إزالالة اسالتمرار فالنن الحالراري  اإلحتبالاس غالازات مالن كبيال   كميالة إلنبعالا  مصالدراا  لالي  السالودان أن مالن الالرغ  وعلالي. الحالراري  اإلحتبالاس

 والالاي الغابالات وتالدهور  إزالالة عالن الناتجالة االنبعاثالات لخفالض الالوطي  الب نالامج فالنن النحالو  هالاا وعلالي .للقلال  مثيال  ألمالر الغابالات وتالدهور 

 املستولة عالن األسباب و لدوافع التصدي لىع ويساعد (الدفيئة) الحراري  االحتباس غازات وبالوعات القطرية االنبعاثات مصادر يقدر

 الحيويالة الكتلالة كثافالة فالي للتغيال ات بهالا موثالو   تقالديرات تحقيال  تقتضالي  األساسالية الشالروس إن. بالغالة أهميالة يكتسالب دور  وهالو ذلال 

 املنالافع فالنن باملثال  . الغابالات وتالدهور  إزالالة بسالبب تحالد  قالد التال  املراعالي ومنالاط  الغابيالة واألراضالي  والغابالات الكربالون  ومخزونالات

) ))  إطار في املتوخا  والبيئية واالجتماعية املالية املتعدد   ومالع. السالودان جمهوريالة مصالححة فالي تصالب أن شالننها مالن(REDDبرنالامج الالر د 

) ))  لجعال  الراميالة الجهالود فالنن ذلال    والتالنثي  االسالتثمارات وتحفيالر تفعيال  مالن تمكينهالا شالننها مالن وفعالالة  نافالا  (REDDبرنالامج الالر د 

 إقامالة ذلال  ويتطلالب. األهميالة بالالغ أمالراا  ُيعالد ممالا وإدارتهالا الغابيالة واألراضالي  الغابالات علالى املحافظالة علالى إيجالاب  تالنثي  لهالا يكالون  لكال  عليهالا

 املجالاالت هالاه تعتبال  .الالبالد داخال  الضالروريين وااللتالرام الالدع  لتحقيال  القطاعالات بالين والتنسالي  املتسسالات بالين مشالت كة متينالة روابالط

 واإلداريالة الوطنيالة الت تيبالات وتصالمي  (+REDD+ )د  ب نالامج الالر  ل برنالامج لتفعيال   املطلوبالة الحاليالة القالدرات لتقيالي  ةرئيسالي عناصالر

  .الغابات وتدهور  إزالة عن الناتجة االنبعاثات خفض لب نامج التنهب أاشطة ضمن
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) ))  بوسالع  املكتسالبة املعرفيالة ثروتهالا بتقاسال  ذلال  تقابال  أن األخيال   لهالاه ويمكالن .كبيال  بشالك  السالودان تفيالد أن(REDDبرنالامج الالر د 

 والحيالوان العلفيالة والنباتالات الغابالة بالين تجمالع التال  املختلطالة الزراعيالة واألاشالطة الغابيالة الزراعيالة مجالا  فالي املت اكمالة والتقليديالة

 .األحدا  مع والتعام  الطبيعية الكوار  إدار  في السكان جهود واستنفار

 :هو الغابات وتدهور  إزالة عن الناتجة االنبعاثات لخفض السوداا  الوطي   للب نامج  النهائ  الهد   

 الحفياظ وتعظييم المسيتدامة ليإلدارة بعد فيما وإخضاعها الحصر قوائم مع الراهنة حالتها وتقييم البرية الحياة وموائل المراعي موارد"

 تشياركية بطريقية المباشيرة وغيير المباشيرة وفوائيدها الغابيية واألراضيي الغابيات وخاصيه اليبالد في المتجددة الطبيعية الموارد ىعل

 ." ومنصفة وشفافة

 ال املثالا  سالبي  على السودان لجمهورية الغابات وتدهور  إزالة عن الناتجة االنبعاثات لخفض الوطي  للب نامج املحدد  األهدا  وتشم 

 :الحصر

 الغابيات خيارج الواقعية واألشيجار الشيجرية والتشيكيالت الغابيية واألراضيي القطرية للغابات المفَصل والنوعي الحصرالكمي .1

  .الخاصة والممتلكات الوطنية القومية والمحميات الحظائر ذلك في بما البرية الحياة وموائل الرعوية والموارد والمراعي

  .والنراعات والتسجي  امللكية حي  من وضعه  من التنكد  1.1

 .والحيوية والصحة املخزون تنو  حي  من الراهنة لحالتها والحصي  الحكي  التقيي   2.1

 كسالب سالب  زيالاد  حيال  مالن ساليما وال املقدمالة والخالدمات املقدمالة واملتوقعالة الفعليالة والساللع لهالا املحالدد  للمهالام الالدقي  التقيي   3.1

 .وخارجها كك  والبالد املحيطة للمجتمعات العين

 .إدارتها (آليات) وسائ  تقيي   4.1
 

 .بها المعمول الصلة ذات والتشريعات المؤسسية والترتيبات السياسات مراجعة. 2 

 .النهائ  الهد  تحقي  إيى تفضي  عليها متسسية إصالحات وإدخا  إصدارها أو/و وتعديلها الصلة ذات التشريعات تنقيح  1.2

عيين إزاليية  الناتجييةالوسييائل والخطييوات الرامييية إلييى تحقيييق أهييداف البرنييامج الييوطني لخفييض االنبعاثييات 
 وتدهور الغابات للسودان

 والخطالوات الوسالائ  عب  الغابات وتدهور  إزالة عن الناتجة االنبعاثات لخفض الوطي  السوداا  الب نامج أهدا  تتحق  أن املتوقع من

 :التالية

د    نالامجبب صاللة ذات قطاعالات عالد  مالع الشالام  والتنسالي  املتسسالية بالت تيبالات يتعلال  فيمالا الالراهن الوضالع تحليال  (1 ) )) الالر 

REDD) 

) ))  عمليالة وتنسالي  إلدار  الداعمالة والت تيبالات الالزمالة املتسسالية الهياكال  إاشالا  (2  وضالع إيالى يالتدي بمالا (REDDبرنالامج الالر د 

د   ب نالامجل وناجحالة متماسالكة اسالت اتيجية وتنفيالا  القيالاس مهالام دعال  شالننإ مالن السالودان لغابالات لرصالد ونظالام( REDD) )) الالر 

 وتالدهور  إزالالة عن الناتجة االنبعاثات لخفض السوداا  الوطي  للب نامج املصاحبة األخرى  العناصر إيى باإلضافة والتحق  واإلبالغ

 .الغابات



37 

 

 إلتخالاذ الالزمالة التمكينيالة الساللطة الغابالات وتالدهور  إزالالة عالن الناتجة االنبعاثات لخفض الوطي  الب نامج لدى أنإ من التنكد  (3

 العامالة األهالدا  لتحقيال  املجتمعيالة املستويات مختل  علي املصححة أصحاب من النطا  الواسعة واملشاركة والخب ات القرارات

 .املرجو  للنتائج األج  طويلة لالستدامة

) ))  دعال  ضالمان   (4  أصالحاب مالع والتشالاور  الالوعي إذكالا  ذلال  فالي بمالا الفعالا  واالتصالا  التقنيالة بالقالدر  (REDDبرنالامج الالر د 

 (.لالحتياجات شام  تقيي  يسبقإ) البشرية املوارد وتنمية القدرات وبنا  (املصححة

) ))  تعمالي  (1  اإلنمائيالة األهالدا  ذلال  فالي بمالا قطاعالات لعالد  وشالاملة نطاقالاا  أوسالع وبالرامج خطالط فالي (REDDبرنالامج الالر د 

د   برنامج وأهدا  الوطنية  .(REDD) )) الر 

 (REDD+ )+ الِردْ  برنامج) عن إزالة وتدهور الغابات الناتجةخفض االنبعاثات  مبادرةشركاء 
 المختصة الوزارات

 الدولالة وزارات الالوزارات .دولالة وزيالر  45و اتحاديالاا  وزيالراا  31 مالن الالوزرا  مجلال  يتشالك  2017 مالايو 11 فالي الصادر الرئاسي  للمرسوم وفقاا 

 املوارد علي املتثر  األاشطة من وغي ها املدا  املجتمع ومنظمات الحكومية غي  واملنظمات الخاص القطا  وشركات لها التابعة والفرو 

) ))  علي ث  ومن املتجدد  الطبيعية  (.1 رق  الجدو  ) (REDDبرنامج الر د 

 الخاص القطاع

 حيال . والخالدمات والتعالدين والصالناعة الزراعالة قطاعالات فالي الجنساليات متعالدد  أو وطنيالة شالركات أو كالنفراد الخالاص القطالا  يشالارك

 دا  ومجموعالة كنانالة سالكر شالركة ذلال  علالي األمثلالة ومالن. املتسسالية االجتماعيالة مسالتوليتها عالن إيجابيالة جوانالب بالفعال  بعضالها يبالدي

 الطبيعيالة املنالاظر فالي املفهالوم هالاا ويتجسالد .الخرطالوم ضالوايي فالي والصاللب الحديالد مصالااع مالن والعديالد للبتال و  الكبال ى  النيال  وشالركة

 املتعلقالة بالتوجيهالات واإللتالرام البيئية التوعية إذكا  في واملساعد  املجاور  األحيا  في االجتماعية املراف  في واالستثمار األماكن وتخضي 

 الخالاص القطالا  كيانالات جميالع ستسالتفيد. األشالجار وتشالكيالت الغابالات لصالال  ممتلكالاته  مسالاحة مالن محالدد  مئويالة اسبة بتخصي 

د   برنامج تنفيا مجاالت على والتدريب الوعي إذكا  برامج من  .(REDD) )) الر 

 الحكومية غير المنظمات

 الزراعالة مجالا  فالي املالانحين مالن ممولالة مشالاريع تنفيالا علالى السالودان فالي والدوليالة املحليالة الحكوميالة غيال  املنظمالات مالن العديالد عملال  لقالد

 غيال  واملنظمالات املالدا  املجتمالع منظمالات بمشالاركة عمومالاا  والبيئالة واالاسالانية والثقافيالة االجتماعيالة واملسالاعد  الحيالواا  واإلنتالاج

 البيئالة أنصالار وجمعيالة البيئالة لحماية السودانية الجمعية تشم   واحد  قائمة في إدراجها الحكمة من يكون  قد والت  املحلية الحكومية

 الجالدير فمالن الدوليالة الحكوميالة غي  للمنظمات بالنسبة أما .والبشرية االجتماعية للتنمية االستشارية واملجموعة بدري  بابكر وجمعية

 ومنظمالة Help Age (Sudan)) املسالنين ملسالاعد  الدوليالة واملنظمالة  (SOS Sahel-Sudan) السالاح  منظمالة برنالامج أن بالالاكر
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 علالي التالدريب مالن تسالتفيد أن السالودان فالي العاملالة الحكوميالة غيال  املنظمالات لجميالع ويمكالن.  (Practical Action) براكتيكالا  آكشالن

 .(+REDD+ )د  ب نامج الر  ل تنفيا مجاالت

 المييدني المجتمييع ومنظمييات الحكومييية غييير والمنظمييات الخيياص القطيياع وشييركات المختصيية الييوزارات (:2)الجييدول   
 :السودان جمهورية في الغابات وتدهور إزالة عن الناتجة االنبعاثات لخفض المعززة بالمبادرة المعنية أو المشاركة

 
 الكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان #

 ةـــاديــــاالتح الوزارات          
 االقتصادي والتخطيط املالية وزار  6

 والغابات الزراعة وزار  0

 الصناعة وزار  .

 والغاز البت و  وزار  0

 والكهربا  والري  املائية املوارد وزار  0

 الحيوانية ال  و  وزار  1

 االستثمار وزار  5

 والجسور  والطر   النق  وزار  0

    التعدين وزار  9

    الدويي التعاون  وزار  62

 العمراا  والتخطيط الطبيعية واملوارد البيئة وزار  66

 الب ية والحيا  والثار السياحة وزار  60

    الداخلية وزار  .6

 العلم  والبح  العايي التعلي  وزار  60

  االجتماعي والتخطيط الضمان وزار  60

 اتــــــــــــــــــــالوالي          
 ات القطاع الخــاصشرك          

 دا  مجموعة 1

 للبت و  الكب ى  الني  شركة 2

    املُسا  الغاز توزيع شركات 3

 كنانة سكر شركة 4

   والفح  الوقود حطب ملنتجي التجارية األعما  5

  العرب  وتصديرالصمغ إنتاج شركات 6

 وميةــالحك غير المنظمات            
 البيئة لحماية السودانية الجمعية 1

    البيئة أنصار جمعية 2

 بدري  بابكر جمعيإ 3

 والبشرية االجتماعية للتنمية االستشارية املجموعة 4

 المدني المجتمع منظمات            
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 الكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان #
 والرعا  املزارعين واتحادات روابط 6

   السودانية البساتين فالحة جمعية 0
 

 

 المدني المجتمع منظمات

 التالاري  طيلالة يعمال  ظال  منهالا الالبعض أن حيال  الالبالد فالي وتعمال  موجالود  املالدا  املجتمالع منظمالات مالن وواسالعة متنوعالة مجموعالإ هنالاك

 العماليالة والنقابالات األهليالة اإلدار  زعمالا  البيئية واملجاالت الطبيعية املوارد وإدار  األراضي  باستخدام املعنية الجهات وتشم . املعاصر

 وإذكالا  الزراعيالة والتنميالة (واملراعالي الغابالات) الجيالد  املالوارد علالي اإلشالرا  أاشالطتها وشالمل . والرعالا  املالزارعين واتحالادات روابالط مثال 

 جمعيالة تسالمية بمكالان الحكمالة مالن لعلالإ والتوعيالة الالوعي وإذكالا  الزراعيالة التنميالة فالي املشالاركين بالين مالن. العرفالي القالانون  وتنفيالا الالوعي

 مجالاالت ىعلال التالدريب التالدريب مالن االسالتفاد  السالودان فالي الناشالطة املدا  املجتمع منظمات لجميع ويمكن .السودانية البساتين فالحة

 .الغابات وتدهور  إزالة عن الناتجة االنبعاثات خفض برنامج تنفيا

 باشالرت والتال  الالدويي للبنال  التابعالة الكربالون  تمويال  وحد  ضمن تقع عاملية شراكة هو  الغابات كربون  انبعا  من لححد الشراكة مرف 

 الراميالة جهودهالا ودعال  الناميالة للبلالدان الفنيالة املسالاعد  الغابالات كربالون  انبعالا  من لححد الشراكة مرف  ويقدم .2118 يونيو في عملها

 مالن لححالد الشالراكة مرفال  يسالاعد كمالا. الغابالات وتالدهور  إزالالة عالن الناتجة االنبعاثات خفضلب نامج  وطنية ونظ  است اتيجيات وضع إيى

) ))  نجاح عملياا  تثب  الت  الُنه  اختبار في البلدان الغابات كربون  انبعا   الالدفع آليالة بموجالب بالاألموا  وتزويدها (REDDبرنامج الر د 

) ))  أاشالطة فالي للمشالاركة البلالدان إيالى املقالدم الالدع  .االنبعاثات خفض لب امج األدا  أساس على  صالندو   مصالدره (REDDبرنالامج الالر د 

 .الكربون  وصندو   التنهب وصندو   الغابات كربون  انبعاثات من لححد الشراكة مرف 

 فالي الغالاب  الغطالا  علالى الحفالا  عالن املسالتولة الرئيسالة الحكوميالة الجهالة هالي والغابالات الزراعالة لالوزار  التابعالة للغابالات القوميالة الهيئالة

) ))  فالي للغابالات القوميالة الهيئالة شالرع  الغايالة هالاه ولتحقيال  .السالودان  األمال  برنالامج مالع بالتعالاون  السالودان فالي (REDDبرنالامج الالر د 

 بالدأت. 2112  عالام منالا آخالرين وشالركا  (الفالاو) املتحالد  لألمال  والزراعالة األغايالة ومنظمالة اإلنمالائ  املتحالد  األمال  وبرنالامج للبيئالة املتحالد 

 االسالتعداد مقتال ح تصالمي  ثال  ومالن املحليالة التمويال  مالوارد مالن والتنهالب االسالتعداد مقتال ح تطالوير 2012 عالام فالي للغابالات القوميالة الهيئالة

 فالي(. 12 والتنهالب االسالتعداد مقتال ح نمالوذج ) الغابالات كربالون  انبعاثالات مالن لححالد الشالراكة ملرفال  التوجيهيالة باملبالاد  مشالفوعاا  والتنهالب

 تنفيالا الب نالامج باشالر ثال  ومالن الغابالات كربالون  انبعاثالات مالن لححالد الشالراكة مرفال  قبال  مالن والتنهالب االسالتعداد مقتال ح قبالو   تال  2014

 .2111 سبتمب  في أاشطتإ

 قالام صلة ذات فرعية ومكونات رئيسية مكونات أربعة من الغابات وتدهور  إزالة عن الناتجة االنبعاثات لخفض الوطي  الب نامج ويتنل 

   .2118 -2111 من الفت   خال  الغابات كربون  انبعاثات من لححد الشراكة مرف  بتمويلها

 :التالية الفرعية واملكونات املكونات الغابات وتدهور  إزالة عن الناتجة االنبعاثات لخفض الوطي  الب نامج يشم : البرنامج مكونات
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 :الغابات وتدهور إزالة عن الناتجة االنبعاثات خفضلبرنامج  واإلدارية المؤسسية الترتيبات دعم.  1

 .الغابات وتدهور  إزالة عن الناتجة االنبعاثات لخفض الوطي  للب نامج اإلدارية الوحد  وتشغي  إاشا   1.1

 االستشالارية والحجنالة الغابالات وتالدهور  إزالالة عالن الناتجالة االنبعاثالات لخفالض الالوطي  لب نالامج يةالتساليي   حجنالةال وتشالغي  إاشالا   2.1 

 .الغابات وتدهور  إزالة عن الناتجة االنبعاثات خفضب نامج ل التابعة الفنية العم  ومجموعات الفنية

 .الغابات وتدهور  إزالة عن الناتجة االنبعاثات خفضب نامج ل الوطنية تح  املتسسية الهياك  عزيز  3.1

 .الغابات وتدهور  إزالة عن الناتجة االنبعاثات خفضلب نامج  املتسسية للت تيبات القدرات بنا   4.1

 .الغابات وتدهور  إزالة عن الناتجة االنبعاثات خفضلب نامج  املظال  جب  آلية  5.1

 .الب نامج وتقيي  رصد  2.1

 البيئال  التقيالي  ذلال  فالي بمالا) الغابالات وتالدهور  إزالالة عالن الناتجالة االنبعاثالات خفالضلب نالامج  الوطنيالة االسالت اتيجية دعال   2.1

 (.االست اتيجي واالجتماعي

إزالة وتدهور الغابات بما في ذل  الدراسات املتعلقة بالسياسات والطاقة القائمة  وأسباب لدوافع الشام التحلي   - أ - 7.1     
 الخشب وحياز  األراضي  وحوكمة الغابات ىعل

 .لحخيارات االست اتيجية للتصدي إلزالة وتدهور الغابات الشام التحلي   - ب - 7.1
 التقيي  البيئ  واالجتماعي االست اتيجي وتطوير إطار اإلدار  البيئية واالجتماعية - الج - 7.1
د   ب نامجبدراسة عن خيارات تقاس  املنافع املتعلقة  - د - 7.1  .(REDD) )) الر 
 .مشاركة أصحاب املصححةدع   -ال ه - 7.1
 .التشاور واملشاركة في األاشطة املراد تنفياها في إطار مرف  الشراكة لححد من انبعا  كربون الغابات -و -7.1
 .إاشا  وتعزيز منابر املجتمع املدا  -ز - 7.1
 .دع  الرصد واإلبالغ والتحق  -ح -7.1
 وضع برنامج رصد وطي  للغابات -س - 7.1
 .االستشعار عن بعددع   -ي -7.1
 بنا  القدرات املتعلقة بناشطة رصد الغابات -ك -7.1

 

  الناجح واإلضافي األجل المتوسط التمويل
 لحجنالة والعشالرين الثالال  االجتمالا  فالي أمريكال  دوالر مليالون  5 البالغالة اإلضالافية املاليالة املنحالة بامتنالان السالودان جمهوريالة حكومالة تقالدر

 فالي .اإلضالافي للتمويال  األهليالة شالروس بنجالاح السالتيفاهها 2017 مالارس فالي الغابالات كربالون  انبعالا  مالن لححالد الشالراكة مرفال  فالي املشالاركين

 االنبعاثالات لخفالض التنهالب برنالامج نجال  أمريكال   دوالر مليالون  3.8 والبالالغ املرصالود املبلالغ إطالار فالي األاشالطة برنالامج إسالتكما  سالبي 

 عنهالا تمخالض والالوالئ  القالوم  املسالتويين علالي قويالة متسسالية ترتيبالات وضالع فالي السالودان جمهوريالة فالي الغابالات وتالدهور  إزالالة عالن الناتجة

 والتال  الدراسالات وإسالتكما  املصالححة وأصالحاب الرئيساليين املالوظفين وتالدريب عشالر  الثمالاا  الواليالات جميالع غطال  توعويالة بالرامج تنفيالا

 االتصالا  واسالت اتيجية وتغيي هالا األراضالي  واسالتخدام املنالافع وتقاسال  الغابالات وتالدهور  إزالالة مسالببات/لالدوافع الشالام  التقيالي  شالمل  

 الناتجالة االنبعاثالات خفالضب نالامج ل الوطنيالة االسالت اتيجية فالي بهالا لالست شالاد أيضالاا  تنفيالاها جالار   أخالرى  رئيسالية دراسات وهناك .والتوعية

 .للغابات القوم  الرصد نظام وفي الغابات وتدهور  إزالة عن

 الحكومي الدعم
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 للب نالامج متينالة أسال  علالى واالسالتدامة التكامال  عمليتال  تحقيال  يتسيى حتى السودان حكومة قب  من املقدم الدع  ىعل الواض  الدلي 

 خفالضلب نالامج  العامالة األمانالة السالودان حكومالة رفالد فالي تجلالى قالد الغابالات وتالدهور  إزالالة عالن الناتجالة االنبعاثالات لخفالض الالوطي 

 مكتالب (18) عالدد وكالال  املكاتالب وتالوفي  اإلعالار  سالبي  علالى املتهلالة البشالرية بالالكوادر الغابالات وتالدهور  إزالالة عالن الناتجالة االنبعاثالات

) ))  أمانالة وتدير. إقليميين فنيين مستشارين (5) عدد ذل  في بما والئية اتصا  نقاس  تحال  اليالوم  العمال  دوالب (REDDبرنالامج الالر د 

) )) ل التابعالالة املسالتوى  رفيعالة التوجيهيالة الحجنالة إشالرا   لجنالة وهنالاك .والغابالات الزراعالة وزيالر معالايي برئاسالة (REDDب نالامج الالر د 

) )) ل املسالتوى  رفيعة التوجيهية لحجنة استشارية  الليالة أمانالة شالكل  فقالد .املختصالة الالوزارات جميالع مالن عضالويتها (REDDب نالامج الالر د 

 النصال  لتقالدي  وذلال  والتحقال  واإلبالالغ والرصالد األراضالي  حيالاز  و األراضالي  واسالتخدام بالضالمانات معنيالة عمال  (مجموعالات) فالر  

 .الهد  محدد  الفنية واملشور 

 

 تشاركيالو شاملالمكون ال
 

 والشالباب واملالزارعين والرعالا  والنسالا  العربال  الصالمغ منتجالي مثال  الرئيسالة املجموعالات الالوعي وإذكالا  االستشالارات عمليالة تسالتهد 

 وتسالهي  تحفيالر والالوالئ  االتحالادي الصالعيدين علالى الرسالمية وغي  الرسمية املنابر شنن من .الخاص والقطا  املدا  املجتمع ومنظمات

 توجالد حيال  العربال  الصالمغ حالزام داخال  املنظمالين العربال  الصالمغ منتجالي جميالع العربال  الصالمغ منصالة تمثال  املثالا   سالبي  ىعلال .الحالوار

 منظمالات منبال  ويشالم . العربال  الصالمغ أشالجار زراعالة علالى العالين كسالب سالب  فالي يعتمالدون  اسالمة مليالون  5 مالن وأك ال  جمعيالة  2172

 .السودان أنحا  جميع من القبي  هاا من منظمة 15 مشاركة املدا  املجتمع

  السودان في الغابات موارد إدارة

 الغابات بإدارة الصلة ذات والتشريعات السياسات

  االنتفاع وحقوق األراضي ملكية

 العالر  حسالب القبيلالة ومضالارب أطيالان مفهالوم إيالى األو   املقالام فالي السالودان فالي الريفيالة املنالاط  فالي لألراضالي  التقليديالة الحيالاز  وتسالتند

 .عشر الثامن القرن  خال  فقط سلعة األراضي  أصبح  الشمالية النهرية املناط  في حتى .السائد

 

  والغابات األراضي سياسات

 السياسالة اعتمالاد مالع بالدأت الطبيعيالة املالوارد حمايالة علالي مباشالر تالنثي  لهالا والتال  السالودان فالي العامالة السياسالة فالي املعاصالر  التغييال ات

 تلال  كانال . الالبالد فالي الغابالات قطالا  السالت اتيجية األسالاس شالكل  والتال  الزراعالة وزيالر معالايي قبال  مالن 1986 لعالام للغابالات الجديالد 

 .1232 لعام الغابات سياسة بشنن ساب  لبيان تحديثاا  السياسة

 مالن السالكان احتياجالات وتلبية البيئة حماية أج  من وتنميتها وتنسيسها الغابات موارد هوحجز البيانين لكال الرئي ي  الهد  كان حي 

 :1282لسنة  الغابات سياسة فنن ذل   عن وفضالا  .الغابات منتجات

 .البيئة حماية في الغابات دور  ىعل تشدد   أ.
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 .وتشجيعها واملتسسية والخاصة الشعبية الغابات بناشا  االعت ا     .ب

 قالد للغابالات املركزيالة اإلدار  مالدير لتقالدير قطعها موضو  ترك قد املحجوز  الغابات خارج والواقعة للقطع املعرضة األشجار إن  .جال

 حتالى اسالتخدامها بعالد فالوراا  املنالاط  تلال  حجالز يالت  أن شالريطة املالدير لتقالدير الغابالات الحتياطالات تخضالع التال  األشالجار أخضالع 

 وتجديدها  حمايتها يتسيى

 إيالى لتتحالو   حرقهالا عالدم شالريطة) إلزاميالاا  يصالبح الزراعالي لالسالتثمار املخصصالة األراضالي  علالي األشالجار مخزونالات مالن االسالتفاد   . د

 وايالي شالجري  حالزام شالك  فالي الزراعالي االسالتثمار مشالاريع وحالو   داخال  الشالجري  الغطالا  مالن محالدد  مئويالة اسالبة تالرك مراعالا  مالع(رمالاد

 .رياح ومصدات

 .الغابات وحماية األشجار وغرس التشجي  في للمشاركة والدولية الشعبية الجهود استنفار على التشديد  .هال    

 السالكان احتياجالات وتلبيالة البيئالة لحمايالة للالبالد اإلجماليالة املسالاحة مالن %21 إيى %11 من املحجوز  للغابات الوطي  الهد  رفع .و 

 .الغابات منتجات من

 .الغابات في التوسع دور  على التشديد .ز

 .للغابات املتعدد االستخدام مفهوم تحديد .ح

 .(واملحليات الواليات) واألقالي  املركزية الحكومة بين الغابات  إدار  مستولية تقسي  .ا

 .األمورالغابية بشنن املعنية اإلقليمية واملتسسات للسلطات الرسم  املستشار املركزية الغابات إدار  مدير جع  .ي

 الغابات تشريعات

 املسالتمر العائالد مبالاد  بموجالب اإلدار  شالرع  .السالودان فالي االسالتعماري  الحكال  فتال   بدايالة إبان 1902 عام في الغابات مصححة أاشئ 

 الوقالود بحطالب التجالدي  قالوارب لترويالد وروافالده النيال  نهالر طالو   علالي الغابالات محطالات إدار  فالي  للمالوارد الرشاليد واالسالتغال  األبالد إيالى

 مالن الغابالات حمايالة الخطالو  هالاه شالنن مالن. املسالتقب  فالي وتجديالدها األشالجار قطالع فيهالا يت كالز التال  املنالاط  فالي محجالوز  غابالات وإاشالا 

 حجالز مثال  شالتى مسائ  تتناو   الت  التشريعات من كبي  عدد صدر الحين ذل  ومنا .النمو سريعة األشجار من  أنوا  وإدخا  الحرائ 

 منهالا واالسالتفاد  الغابالات ىعلال الساللطة وتقاسال  املحجالوز  الغابالات خالارج مالن األخشالاب جمالع ىعلال العوائالد الجليلالة وفالر  الغابالات

 .بالغابات املتعلقة السياسات بيانات من سلسلة وإصدار مواردها تجاه واملستولية

   :يلي ما التشريعات هاه أبرز  ولع 

 .األو   الغابات قانون  سن 1211
 واإلقليمية املركزية الغابات قوانين بتشريعات مشفوعاا  األو   السياسات بيان عن اإلعالن 1232
 .العوائد الجليلة قانون  إقرار 1232
 .املحلي املستوى  إيى السلطة لتفويض اإلقليم  الغابات قانون  إصالح 1248
 .املحلي الشعب  الحك  قانون  على التصدي  1221
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 .السودان لجنوب الاات  الحك  قانون  على التصدي  1222
 اإلقليم  الحك  قانون  إقرار 1281
 .املحلي الشعب  الحك  قانون  علي التصدي  1281
 للغابات املركزية الهيئة مركزية إيى العود  1281
 1986 لسنة  العامة السياسة واعتماد 1932 لسنة للغابات العامة السياسة تعدي  1282
 للغابات القومية للهيئة الجديد القانون  سن 1282
 االتحادي الحك  نظام اعتماد 1224
  1989 لسنة  الغابات وقانون  للغابات القومية الهيئة قانوا  عن بديالا  املتجدد  الطبيعية واملوارد الغابات قانون  إقرار 2112
 إجازتها مراح  إطار في للغابات جديد  سياسات وضع 2112
 الزراعية النهضة 2112
 السودان جنوب انفصا  2111

 

 لصالال  التالوايي علالي واملرويالة املطريالة الزراعيالة األراضالي  مالن %1 و %11 بالين مالا وصاليانة تخصالي  ىعلال 1989 لسالنة الغابالات قالانون  يالن 

 مالن %21 تخصالي  ىعلال 2112 - 1222 الشالاملة الوطنيالة االسالت اتيجية وتالن  .واقيالة شالجرية وأحزمالة غابيالة منابال  شالك  فالي الغابالات

 .الب ية والحيا  واملراعي للغابات البالد في األراضي  مساحة

 ووظائفها الخشبية الغابات وحيازة الغابات

  :بها وتعت   الغابات ملكية من مستويات عد  1986 لسنة بالغابات املتعلقة السودان سياسة تحدد

 ضالفا  طالو   علالي  السالنط غابالات  مثال ) واالجتماعيالة واإلنتاجيالة الوقائيالة الوطنيالة بالوظالائ  تفال  التال  0االتحادياة الغاباات 

 املزيالد تحالد التال  الصالحرا  هالامن علالى والغابالات امليالاه مسالتجمعات علالى الجبليالة والغابالات وروافدهما واألبيض األزر  النيلين

 .للغابات القومية الهيئة قب  من عنها نيابة وتدار االتحادية الحكومة تملكها الت  (األخي   انتشار من

 الحمايالة وظالائ  فالي تساله  حيال  (املحليالات) الواليالة مسالتوى  علالى واجتماعيالة منتجالة أدواراا  تالتدي التال  فهال   .الوالئياة الغاباات 

 .للغابات القومية الهيئة أو املعنية بالوالية الغابات إدار  عنها نيابة وتديرها الوالية حكومة وتملكها الوطنية

 ومشالاريع والرهالد الجديالد  وحلفالا الجزيالر  مشالرو  مثال  الكبيال   الزراعيالة املشالاريع فالي املوجالود  تلال  مثال  .المؤسساية الغاباات 

 اإلنتاجيالة الوظالائ  تلبيالة شالننها مالن .األبيض والني  والجنيد الجديد  وحلفا سنار غرب سكر وشركات وعسالية كنانة سكر

 مملوكالة وهالي .الكربالون  وديناميالات الوطنيالة البيئيالة املصالفوفة فالي تساله  ولكنهالا املجالاور  املنطقالة فالي أواالجتماعيالة والوقائيالة

 .بها الخاصة الغابات بوحدات أو عنها بالنيابة وتدار املعنية للمتسسات

 وتديرها تملكها الت  املحلية مجتمعاتها إيى الوظائ  من العديد تلب  الت  فه   .الشعبية الغابات. 

 املبادرون ويديرها يملكها والت  مختلفة وظائ  تتدي الت  فه  .الخاصة الغابات. 

 12,3 حالوايي املحجالوز  الغابالات مسالاحة إجمالايي بلالغ 2016 نهايالة بحلالو  .  (6) الجالدو   فالي الالوارد  البيانالات فالي الغابات حجز حالة وتتجلى

 املحجالوز  الغابالات جميالع وتمثال  .الب يالة الحيالا  ومحميالات والخاصالة والشالعبية واملتسسالية الحكوميالة الغابالات تشالم  وهالي هكتالار مليالون 
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 املسالاحة مالن %2.12 حالوايي (الب يالة الحيالا  محميالات فيهالا بما) األخرى  املحمية املناط  تمث  بينما %4.14 (والخاصة والشعبية العامة)

 ببلالغ) مححالو  بشالك  للغابالات القوميالة للهيئالة املحجالوز  الغابالات مسالاحة زادت 1993 لسالنة الرئاسالي  املرسالوم وبفضال  .للالبالد اإلجماليالة

 العمال  بالدأ لقد.  2012 بنهاية هكتار مليون  12,3 حوايي إيى  1993 سنة قب  محجوز  كان  الت  هكتار مليون  1,25 من (أضعا  تسعة

 ضالعفاا  عشالر ثيال إو  أضالعا  سالتة علالى تزيالد زيالاد  أظهالر وقالد املاضالي  القالرن  مالن الثمانينات منتص  في والخاصة الشعبية الغابات بحجز

 خالال  زيالاد  مسالاحتها شالهدت. جالداا  صالغي   املتسسالية الغابالات مسالاحة إن .2112 – 2111و 2111 - 1282 الفتال تين بالين التالوايي علالى

 .(2011للغابات القومية الهيئة) . (ضع  2.2) هكتار 8,687 بحوايي تقدر  2012 إيى 1986 من الفت  

 إجمالايي مالن فقالط %11.22 تمثال  األخالرى  الطبيعيالة للمالوارد األخالرى  واالسالتخدامات للغابالات املحجالوز  املسالاحة فالنن الالراهن الوقال  فالي

  .الطبيعيالة للمالوارد اإلجماليالة املسالاحة مالن %21 تخصالي  علي (2122 – 2113) القرنية ربع االست اتيجية تن  بينما البالد  مساحة

 ومالن. وبيئتهالا الغابالات ملوارد أفض  وتنميإ حماية يتيح مما مختلفة ألغرا  املحجوز  الغابات مساحة ملضاعفة كبي   فرصة تتيح وفه 

 االتحالادي النظالام إاشالا  منالا ألنالإ الشالعبية أو الوالئيالة للغابالات إمالا املسالتقب  فالي املنتجالة املحجالوز  الغابالات أيلولالة تكالون  أن املالرج 

 .الواليات حكومات لوالية خاضعة املسجلة غي  األراضي  جميع أصبح 

 الغابات حوكمة

 الواليالات بالين املشالت كة امليالاه تحمال  التال  الغابالات أن التحديالد وجالإ علالى الالوزرا  مجلال  عالن الصالادر 1222لسالنة   40رقال  املرسالوم يالن 

 وبالتالايي .للغابالات القوميالة الهيئالة تالديرها اتحاديالة غابالات هي التصحر عملية توق  الت  والغابات االتحادية والهياك  املا  ومستجمعات

 .مالكيها قب  من واملتسسية والشعبية الخاصة الغابات ُتدار بينما األخرى  املحجوز  الغابات إدار  الواليات ىتتوي

 

 المحجوزة الغابات إدارة

 .(6) الجدو   في املبين النحو علي اإلدارية الخطط بموجب فداناا  447000 إجمالية بمساحة غابة 340 سوى  الن حتى توضع ل 

                
 
 

 

 1311 السودان في المحجوزة الغابات مجموع (:6) الجدول
 

 ةـــــــــــــــالوالي     
مجموع 
الغابات 
 القومية

المساحة 
اإلجمالية 
 بالفدان

 واألشجار بيئيال النظام بين الرابطة

  )السائدة( المهيمنة

 12423 33 الجزيرة
 والبنا  الوقود أخشاب  (A. nilotica )  السنطالنيلية  الغابات

 سنار
142 75121 

    املنشور  الخشب (A. nilotica )  السنطالنيلية  الغابات

 النيل األزرق
16 8340 

    املنشور  الخشب (A. nilotica )  السنطالنيلية  الغابات

 القضار 
75 83855 

    املنشور  الخشب (A. nilotica )  السنطالنيلية  الغابات
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 ةـــــــــــــــالوالي     
مجموع 
الغابات 
 القومية

المساحة 
اإلجمالية 
 بالفدان

 واألشجار بيئيال النظام بين الرابطة

  )السائدة( المهيمنة

 89202 27 النيل األبي 
  بنا  أعمد  - الوقود خشب (A. nilotica )  السنطالنيلية  الغابات

 44460 2 شمال كردفان

 العين مياه مستجمع

 (A. nilotica ) السنطالنيلية  الغابات حماية

ت    (.A. mellifera) الك 

 (A. seyal)  الطح 

 124290 2 القضار 
 والهجليج األكاشيا بين العالقة

Acacia-Balanites Association 
 املراعي-الوقود خشب

 4025 42 الجزيرة
 أو البالالان  ألشالالجار املالالروي االسالالتررا 

 (Eucalyptus)  الكافور 
 الوقود حطب -البنا  أعمد 

 3443 ---- حلفا الجديدة –كسل 
 أو البالالان  ألشالالجار املالالروي االسالالتررا 

 (Eucalyptus) الكافور 
 الوقود حطب -البنا  أعمد 

جبل  –جنوب دارفور 
 1410 2 مرة

 البالان شالجر  : الغريبالة امليالاه مسالتجمعات

 .السرو  نباتو   الكافور  أو
Eucalyptus- Cupressus sp. 

 الحماية بنا   أعمد

  569 446 الغابات ميال ومستجمعات الهارية الغابات مجموع

 635 915 10 املحجوزة الغابات األخرى  الحكومية الغابات مجموع

 204 362 11    الغابية املمتل ات مجموع

 723 13 امل سسية الغابات مجموع

 056 26 الشعبية الغابات مجموع

 770 59 الخاصة الغابات مجموع

 800 740 17 البرية الحياة حظائر مجموع

 555 202 29 محميات البرية والحياة الغابية املمتل ات مجموع

 000 868 448 السودان لجمهورية السطحية املساحة مجموع

 6.51 البرية والحياة الغابية املمتل ات  %

 3.95 البرية لححياة القومية املحميات  %

 2.53 العامة الغابية املمتل ات  %

 0.10 الغابات ميال ومستجمعات الهارية املائية املمتل ات %

 0.006 الشعبية الغابات %

 0.01 الخاصة الغابات  %

 

 للغابات القومية الهيئة قدرات إطار في المحجوزة للغابات اإلداري الوضع

 فالي للغابالات الطبييالي والتوسالع القائمالة الغابالات ألراضالي  الطبييالي والتجديالد التشالجي  وإعالاد  التشالجي  السالنوي  االستررا  مناط  تشم 

 الغابالات علالي إاشالاهها  /ترميمهالا إعالاد  ثال  تطهي هالا تال  التال  املنالاط  بالتجديالد املتعلقالة البيانالات وتشالم . قبال  مالن غابالات تكالن لال  أرا   
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 املتقلبالة الطبيعالة إيالى البيانالات وتشالي   .املوجود الغاب  الغطا  تح  الطبييي التجديد ذل  من ُيستثيى ولكن الغابية األراضي  من وغي ها

 الشالعب  اإلسالتررا  وتيال   أن كالال  تظهالر كمالا .األجنبيالة املسالاعدات رئيسالية بصفة وربما املوارد توافر على تعتمد الت  السنوي  لإلستررا 

 (.1( الشك  )2. الجدو  )األخي   السنوات خال  مححو  بشك  تترايد كان  للغابات

 

 الغابالات حتالى (إداريالة وحالد  أصالغر) الغابالات دوائالر مالن القمالة إيالى القاعالد  مالن اإلبالالغ نظالام إيالى الغابالات لرصالد الحالايي النظالام ويسالتند

غ البيانات وتشم . الوطي  الصعيد علي للغابات القومية الهيئة إيى ث  الحكومية  مع الغابات موارد عن وكمية نوعية معلومات عنها املُبل 

 اإلبالالغ نظالام يالت . إلالخ واألشخاص والحرائ  واإلنتاج والحصاد التشجي  الجديد و  التشجي  ومناط  املحجوز  الغابات علي الت كير زياد 

 الهيئالة فالنن ذلال   ومالع .إزالتهالا /الحالراري  االحتبالاس غالازات انبعاثالات تقالدير الحالايي الالوطي  اإلبالالغ يشالم  وال .وسالنوي  شالهري  أسالاس علالى

 يقال  ال مالا ولالديها( الفالاو) املتحالد  لألمال  والزراعالة األغايالة ملنظمالة (الدفيئالة) الحراي االحتباس غازات تقديرات عن تبلغ للغابات القومية

 الدفيئالة غالازات عالن القالوم  االتصالا  تقريالري  فالي شالاركوا قالد الدفيئالة غالازات مخالزون حصالر علالى املالدربين الفنيالين موظفيهالا مالن سالتة عالن

 الهيئالة خبال ا  مالن العديالد إيالى باإلضالافة هالاا. املنالا  تغيال  بشالنن اإلطاريالة املتحالد  األمال  اتفاقيالة إطالار فالي السالودان فالي الن حتالى أجالري  الالاي

 غالازات بحصالر املتعلقالة الفنيالة املسالائ  علالى تالدريباا  الخبال ا  هالتال  تلقال  .صاللة ذات أخالرى  جهالات مالن آخالرين وخبال ا  للغابالات القوميالة

 .(+REDD+ )د  ب نامج الر  ل و النظيفة التنمية آلية إطار في التشجي  الجديد و  التشجي  وأاشطة الحراري  االحتباس

 الملكية نوع حسب بالهكتار المحجوزة الغابات مساحة (:1) الجدول

 األراضي ملكية نوع 1985 – 1901 2000 – 1986 0260 - 0226

 الحكومية الغابات 1,253,280 10,032,322.9 11,362,204.6

 المؤسسية الغابات 5,040 13,723.5 13,723.5

    الشعبية الغابات 0 4,150.44 26,056.38

 ةــــالخاص الغابات 0 4,752.72 59,770.2

  البرية الحياة محميات 17,740,800 17,740,800 17,740,800

 المجموع 18,999,120 27,795,749.5 29,202,554.6

 ب( 2111) للغابات القومية الهيئة لمصدر:ا

 1311 عام إلى 1993 عام من( بالهكتار) التشجير الجديد /التشجير مساحة (:1) الجدول

 المجموع 

 الغابات الشعبية
 الغابات الحكومية

 المحجوزة( الغابات وخارج )داخل
 الفترة

 المتوسط
/ 
 السنة

   المجموع السنة/المتوسط المجموع

179,330 11,280 56,390 24,590 122,940 1221 - 1224 
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177,400 12,030 60,170 11,160 117,230 1221 - 1222 

122,310 10,490 52,440 13,970 69,870 2111 - 2114 

241,610 21,600 107,980 26,730 133,630 2111 - 2112 

 (2111) للغابات القومية الهيئة لمصدر:ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1313-1331مناطق االستزراع السنوي للغابات خالل الفترة  (:1)الشكل 

  الشعبية الغابات

 ذلال  علالى ترتالب .املاضالي  القالرن  مالن الثمانينالات منتصال  منالا والخاصالة الشالعبية الغابالات علالى املحجالوز  الغابالات مفهالوم تطبيال  بالدأ لقالد

 املبالين النحالو علالى 2112 - 2111و 2111 - 1282 مالن الفتال تين بالين التالوايي علالى ضالعفاا  عشالر  واثنتال  أضعا  ستة من أك   زياد  إظهار

 (9) الجدو   في

 االستخدام/اإلدارة ونظم الغابات ملكية (:9) الجدول
 

 اإلدارة ونظام الملكية فئة بالهكتار المساحة المجموع من المئوية النسبة

 للدولة( اململوكة /الحكومية ) العامة الغابات 15000000 70.3

 
 
 

28.1 

 
 
 

6006000 

 

 :الخاص القطا  يديرها

سر(/العرب  )جمعيات الصمغ منتجو .1
ُ
 أ

 شعبية حكومية
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 اإلدارة ونظام الملكية فئة بالهكتار المساحة المجموع من المئوية النسبة

0.2 

0.6. 

49000 

126000 

 املزارعين فرادى .0

 الخاصة الشركات .3

 شعبية إدار  000 166 0.8

 املجمو  21374000 100

 

 
 
 
 

 إزالة الغابات ونضوب المراعي وتدهور الغابات والمراعي في السودان دوافع وأسباب

    لشواهد الدالة على إزالة وتدهور الغابات والمراعيا

 : الثانوية البيانات تحليل

 :الغابات

 5 مالن أطالو   أشالجار بهالا هكتالار 0.5 مالن أك ال  تمتالد أر  بننهالا 2010 لسالنة الغابالات مالوارد لحالالة العالامل  التقيالي  فالي "الغابة" تعري  جرى 

 التال  األراضالي  تشالم  ال إنهالا .املوقالع فالى العتبالات هالاه إيالى الوصالو   علالى قالادر  أشالجار أو %11 مالن أك ال  (شالجرية مظلالة) تالاىى وغطالا  أمتالار

  .لألراضي  الحضري  أو الزراعي االستخدام عليها يغلب

 تالاىى وغطالا  أمتالار 5 مالن أعلالى أشالجار بهالا هكتالار 0.5 مالن أك ال  تغط  والت    "غابات" بننها فةمصن   غي  أرا    هي األخرى  الغابية األراضي 

 الُجنيبالات مالن مشالت ك بغطالا  أو   املوقالع فالي العتبالات هالاه إيالى الوصالو   علالى قالادر  أشالجار أو  %11 - %1 بالين مالا يتال اوح (شالجرية مظلالة)

 األخالرى  واألراضالي  .لألراضالي  الحضالري  أو الزراعالي االسالتخدام عليهالا يغلالب التال  األراضالي  تشالم  ال إنهالا .%11  فالو   واألشالجار والشالجي ات

 ".أخرى  غابية أرا   " أو "غابة" أنها علي مصنفة غي  أرا    هي

) ))  سيا  في السوداا  الغاب  الوسط اعتمد األخي   الونة وفي  وتعالاري  للغابالات  ملهالام/لوظالائ  املنقحالة النسالخ (REDDبرنامج الر د 

 .(5) و (4) و (3) اإلطارات ذل  إيى تشي   حي  واملراعي الغابة

 

 إعادة تعريف وظائف الغابات (3)ارـــــــاإلط                                                                 

 (.اإلطـــــــــار ) الغاباتإعادة تعريف وظائف 

 :المباشرة الوطنية البيئية واالقتصادية االجتماعية المتغيرات .أ

 سالد فالي البنالا  أعمالا  بالدأت حالين فالي وسالتي  عطبال   أعالايي سالدي ومجمالع مالروي سالد وبنالا  الروصالي ص خالزان تعليالة اكتمالا    .1

 فالي تغييال  وإحالدا  العاليالة الفيضالانات تنظالي  حيال  مالن لحجالد  املثيال   الوشاليكة العواقالب كال  مالع املجالاور  إثيوبيالا فالي النهضالة

 لألنهالار املشالاطئة املنالاط  معظال  إيالى الطمال  وصالو   مالن الحالد جانالب إيالى سالوياا  الجوفيالة امليالاه ومنسالوب املحيطة النسبية الرطوبة

 .السودان جمهورية في
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 (.اإلطـــــــــار ) الغاباتإعادة تعريف وظائف 

 الالنظ  أثمالن مالن ُتعالد هكتالار ألال  42 نحالو مسالاحتها تبلالغ التال  وروافالده األزر  النيال  ضالفا  علالى املوجالود  السالنط غابالات .2

 إيالى املسالتمر  الغلالة تحال  ووضالع  املاضالي  القالرن  مالن الثالثينالات منالا محجالوز  كانال  حيال . الالبالد فالي الغابيالة واملسالاحات البيئيالة

 تمديالد وأعمالد  الحديديالة السالك  فلنكالات إنتالاج إلدار  الالزمة الخطط مع"املستدامة الغلة عليها يطل  الحاضر الوق  في"األبد

 وسالط ملعظال  والبالاور  والفواكالإ واألعالال  الوقالود وحطالب واملحالال  للبنالا  املنشالور  واألخشالاب والكهربالا  الهالات  خطالوس

 لتغييال ات خضالع  قالد اإلداريالة واألهالدا  اإلنتاجيالة الوظالائ  أن غيال . إلحاحالاا  أك ال  مطالالب الوقائيالة وظائفهالا وتظال . السالودان

 :كبي  

 .خرسانية بفلنكات الخشبية الفلنكات السودانية الحديدية السك  استبدل   1.2       

  .الجزير  في النطا  الضي  الحديدية السك  نظام إلغا    2.2      

 .هناك يعد ل  البالد في للمحال  املنشور  الخشب ىعل الطلب   3.2       

 .املستعرضة األذر  أو الخشبية األعمد  يستخدم يعد ل  البالد في لالتصاالت الحدي  النظام  4.2       

  .األسمنت  البلوك إلنتاج املجا  أفسح  قد األحمر الطوب (كمائن) قمائن   1.2      

 .الطاقة من أخرى  أشكا  إيى الحطب من الرئيسة واملدن الخرطوم في املخابز من األكب  القدر تحو   وقد  2.2      

 كمصالدر 1956 سالالنة فالي االسالالتقال  منالا ُيالالدار ظال  .نوعالالإ مالن فريالالد بيئال  بنظالالام دارفالور  فالالي الضالخ  مالالر  جبال  يتميالر .3

 تنالدلع عنالدما األخالرى  املماثلالة الحالاالت غالرار وعلالى .املتالنخر  والسالياحة والغابالات والزراعالة والبسالتنة امليالاه مسالاقط/ملسالتجمعات

 حتالى يعالودوا أن ينبغالي وال اليعالودون  إنهال  .الغابالات موظفالو هال  إليهالا يعالود مالن وآخالر يغادرهالا مالن أو   فالنن مالا  منطقالة فالي الحالرب

 إدارتالإ  تالت  رائعالاا  (Cupressus lucitanica) السالرو  اسالتررا   جعال  الالاي مالا اعالر  ال نحالن .األلغالام تطهيال  ويالت  األمالور  تسالتقر

 تالنظ  والتال  الهائلالة (Boswellia papyrifera) طرقطالر  / الرطالرس عالن شالي   أي نالدري  وال االنتقالائ  القطالع نظالام وفال 

   .اللبان واستغال  املياه مستجمعات

 جنالوب فالي الالردوم كحظيال   القوميالة الحظالائر الحالرب تجتالاح عنالدما الغابالات مثال  التصالر  إيالى الب يالة الحيالا  منسالوبو يضالطر .4

 .دارفور 

 .لال  واحد  نتيجة مجرد هو دارفور  في والصرا  عليها أوالتعدي املاشية رعي مسارات إغال   .1

 الضيرائب مين اإلييرادات تحصييل بيين المحتملية المحتملية والمفارقية للغابيات الضيئيلة اإلنتاجيية معالجية المتوقع من   .ب

 المحليية المجتمعيات ميع والعوائيد اإلدارة تقاسيم جانيب إليى والخيدمات األخيرى الغابيات منتجيات أو (العوائيد الجليلية)

 )تعرييف( تحدييد وإعيادة للغابيات اليوطني البرنيامج وتنقييح بهيا الموصيى القطاعيية المراجعية سياق في الخاص والقطاع

  .السودان غابات جميع إدارة خطط صياغة وإعادة المعينة المهام/الوظائف

  تعريال  إعالاد  مثال  املنشالود للغابالات الالوطي  الب نالامج فالي إدراجهالا يمكالن الالاهن إيالى تتبالادر التال  األاشالطة بعالض هنالاك   -1-ب         
 ....إلخ والتطوير والبح  اإلدار  خطط صياغة  وإعاد  املحدد  املهام/الوظائ 

 ملنتجالات املسالتدام اإلنتالاج أجال  مالن الطينيالة السالهو   علالى املحجالوز  الغابالات ملسالاحات التكميلالي الالري  وإدار  امليالاه حصالاد  -2-ب         

 .الخشبية وغي  الخشبية الغابات

 .قيمتإ تحصي  وسائ  واستنباس  اإلدار  هاه خطط في األعال  إنتاج إدماج  -3-ب         

 تنتجيه ميا أضيعاف ثالثية تعيادل حيويية كتلية تنيتج المرويية الزراعية مشياريع أن إليى والخبيرات البحيوث نتيائج تشيير      

 أو البنيية أو التكيوين حييث مين كياف   بشيكل الموحيدة األشيجار مين المتجياورة أوالمجموعيات المطريية الزراعة من مثيالتها

 .المكاني الترتيب أو الحجم أو العمرية الفئات توزيع

 ذات األخشالاب أشالجار زراعالة وتعظالي   والخيال ان واألوديالة النهريالة الغابالات منالاط  فالي ساليما وال الغابات مواقع تصني  إعاد   -4-ب        

 .املستجلبة/أوالدخيلة األصلية العالية القيمة

 الضاليقة األورا  ذي املالاهوجي  مثال  الجالرو  أراضالي  فالي األشالجار اسالتررا  حالو   البحالو  ونتالائج املتلفالات مالن هائال  كال  هنالاك     

(Khaya senegalensis)   القمبيل و (Cordia spp)  والتيل (Tectona grandis)  والسيسل (Dalbergia sisso)  األفريقل  واخليلراا 
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 (.اإلطـــــــــار ) الغاباتإعادة تعريف وظائف 

(Oxytenanthera abyssinica)   اجملَ ف اآلسي ي واخليراا (Bambosa vulgaris). 

 .والت فيإ والسياحة املياه مستجمعات مجاالت في واملتمثلة الغابات لخدمات املحاسبية (السياسات) الوسائ  تطوير  -5-ب        

 بشالنن عليهالا املتس الي  الطالابع وإضالفا  االتحالادي االسالتثمار وجهاز الوالئية الحكومات ومطالب ضغوس بين التوفي  ضرور   -6-ب        

 اإليجالار بنسالعار األجال  الطويلة اإليجار لعقود سواب  وهناك   .واملانجو املوز  خاصة البستاا  اإلنتاج في الجرو  أراضي  استخدام

 .األسوا  في املتداولة

 غيال  الغابالات منتجالات بننتالاج وذلال  (وتحسالينها والخالدمات املنتجالات وتطالوير االبتكالار)والتطالوير البحال  بناشالطة االضالطال   -7-ب        

 .الخاص والقطا  املجتمعات مع شراكات وإقامة لها املضافة والقيمة الخشبية
 

 السودان جمهورية في للغابات الحديثة التعاريف :(4) ارـــــاإلط
 (0) ارـــــإلطا التعريف الحديث للغابات

    :السودانية الغابات بشتون املعنية الجهات قب  من للغابة املتق  التعري  يلي فيما نورد
  

متالالال  فالالالي  2هكتالالالار تكسالالالوها أشالالالجار لالالالديها القالالالدر  علالالالى بلالالالوغ مالالالا ال يقالالال  عالالالن  0.4 مسالالالاحتها عالالالنتعيالال  الغابالالالة قطعالالالة أر  ال تقالالال  عالالالن  "  
 . مت اا  20أو االحزام الشجري الوايي بعر  ال يق  عن/على األق  وتشم  مصدات الرياح و %11 االرتفا  وغطا  تاىي بنسبة

 واألوسالاس للغابالات القوميالة الهيئالة)الغابالات  فالي املصالححة أصالحاب قبال  مالن  (2017 سالنة يوليالو فالي) مالتخراا  عليالإ املتفال  التعريال 

 خفالض وبرنالامج (الفالاو) املتحالد  لألمال  والزراعالة األغايالة منظمالة مالن املقالدم الفيال  الالدع  خالال  مالن (البحالو  ومراكالز األكاديميالة

 ث  ومن الغابات بشتون املختصة الجهات قب  من اعتماده بانتظار يز   ل  التعري  .الغابات وتدهور  إزالة عن الناتجة االنبعاثات

 .االتحادية التشريعية الهيئة

 الغابالة تعريال  نطالا  توساليع بضالرور  0212 سالبتمب  02 فالي عقالدت والت  التعري  مال مة من بالتحق   املعنية الورشة أوص  فقد

 .الحيوي  والتنو  الت بة  )بارامت ات( معايي  ليشم 

 

 الرعوية لألراضي الحديث التعريف  :(1) ارـــــاإلط                                              
 

 (0) ارـــــإلطا الرعوية لألراضي الحديث التعريف

.  ®مختلفالإ مصالادر مالن مسالتمد السالودانيين واملمارسالين األكالاديميين بعض طرحإ قد السودان في الرعوية لألراضي  التايي التعري 
 :الغابات لتعري  مماثلة عملية خال  من عليإ االتفا  قيد يزا  وال

 

 وشالبإ القاحلالة املنالاط  فالي األر  لكوكالب األرضي  السطح من %11نحو الزراعية واألراضي  الغابات وأراضي  الرعوية املناط  تشك 

 معظال  بالنن الالزع  بوسالعنا السالودان   أراضالي  مسالاحة مالن %81 حالوايي تمثال  املحيطالة املنالاط  هالاه أن وبمالا .والسالافنا القاحلالة

 .منبسطة سهو   /وسهوب رعوية طبيعة ذات هي السودان أراضي 

 .والجفا  للقحولة 1979 لسنة (اليواسكو) والثقافة والعل  للت بية املتحد  األم  منظمة لتصني  وفقاا 

 وأهميتهالا الغيال  الحيالوي  بتنوعهالا النبالات  الغطالا  مالن املباشر  فوائدها إيى باإلضافة عام بوجإ الرعوية األراضي  فنن ذل   على وبنا ا 

 التوسالع أاشالطة جميالع أن االعتبالار بعالين األخالا مالع القادمالة  لألجيالا  والغابيالة الزراعيالة لألراضالي  محميالات بمثابالة أيضالاا  فهال  البيئيالة

 الجزيالر  مثال  املعاصالر  الوطنيالة الزراعيالة املشالاريع جميالع فالي حالد  كمالا الرعويالة املنالاط  حسالاب علالى سالتكون  املسالتقبلية الزراعالي

 مالع موحالد بيئال  كنظالام ُتالدار أن إيالى بحاجالة الرعالي منالاط  فالنن وبالتالايي. السكر ومشاريع اللية شبإ والزراعة والرهد الجديد  وحلفا

 .نظرياا  إال فصلها يمكن وال والغابية الزراعية األراضي 

…………………………………… 

 اطالال  بوجالوب  0212 سالبتمب  02 فالي عقالدت والتال  التعريال  مال مالة مالن بالالتحق  املعنيالة الورشالة أوصال  قالدالجالدير بالالاكر أنالإ 

 .سوداا  سيا  في مرئياتها إبدا  بغية املراعي تعري  على املعنية الجهات جميع
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 (0) ارـــــإلطا الرعوية لألراضي الحديث التعريف

 

 
 

الظ  يُ  ز  بينمالا ، 2012 سالنة فالي السالودان فالي األرضالي  الغطالا  فئالات (10) الجالدو   ره   واملسالاحات للالبالد الغالاب  الغطالا  (11) الجالدو   ُيبال  

 .2111 – 1221  لألعوام
 

 

 

 1311 سنة في للسودان األرضي الغطاء فئات (:13) الجدول

 األرضي الغطاء فئة بالهكتار((المساحة %   

 بانتظام املغمور  األراضي  /واملا  اليابسة في الزراعة 23,710,025 12.6

 بانتظام املغمور  األراضي  /واملا  اليابسة في متناثر  إيى متقاربة األشجارمن 18,733,182 10.0

 بانتظام املغمور  األراضي  /واملا  اليابسة في متناثر  إيى متقاربة من الشجي ات 22,231,327 11.8

 بانتظام املغمور  األراضي  /واملا  اليابسة في متناثر  إيى متقاربة من الحشائن 25,982,720 13.8

 الحضرية املناط  730,331 0.4

   املتماسكة غي  املواد من غي ها أو/و العارية الصخوروالت بة 95,277,727 50.7

 املعمر /املوسمية االصطناعية/الطبيعية املائية املسطحات 1,290,000 0.7

       السودان مساحة إجمايي 187,955,312 100

 للسودان األرضي الغطاء طلس: أ 2012 لسنة (الفاو) المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة: المصدر
 

 الغابيات وتيدهور إزالية عين للكشيف واسيتخدامها المتاحية واإلحصياءات السيابقة الدرسيات تحلييل

 السودان في والمراعي

 مالوارد لحالالة العالامل  التقيالي  أشالار .%43-36 بين ما يت اوح السودان في الشجري  الغطا  اسبة فنن (1958) وجاكسون  لهاريسون  وفقاا 

 2000 سنة في هكتار مليون  70,49 إيى 1990 سنة في هكتار مليون  76,4 من الغاب  الغطا  في  تناقصي  اتجاه إيى 2010 لسنة الغابات

 مسالاحة تقلصال . التالوايي علالى للالبالد اإلجماليالة املسالاحة مالن( %22.2،  %28.1،  %31.1) 2111 سالنة فالي هكتالار مليالون   69,95و

 .السنة في هكتاراا  853,350 التجديد كان بينما  السنة في هكتاراا  907,599 إيى 2008 ولغاية 2000 من الفت   خال  الغابات

 مالع يتناسالب األخالرى  الغابيالة واألراضالي  للغابالات الكليالة اإلزالة أن يفت   2111 - 1221 الفت   خال  األخرى  الغابية األراضي  إزالة معد 

 تال  قالد األخالرى  الغابيالة األراضالي  بعالض أن مالن الالرغ  علالى .(األخالرى  الغابيالة لألراضالي  % 43 و للغابالات  %12 ) الفئتالين  كالال مسالاحة

 املسالكي  أشالجار غزتهالا التال  املسالاحة فالي امللموسالة الزيالاد  جالرا  الغابالات أراضالي  فقالدان تفالاق  وقالد الفتال   هالاه خالال  غابالات إيالى تحويلهالا
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(Prosopis chilensis)  العالامل  التقيالي  .السالنة/هكتالار 149,420 ب   مسالاحتها فالي الالتقل  رُقالد   وقالد أخالرى  غابيالة كنراضالي  واملصالنفة 

 الغابيالة األراضالي  مسالاحة أن إيالى (5) الجالدو   فالي الالوارد  األرقالام تشالي  لالال   وفقالاا  . ( FRA 2010)  0212 لسالنة الغابالات مالوارد لحالالة

 .2010 سنة في %21 و 2000 سنة في %21.2 إيى 1990 سنة في %23.2 من تقلص  قد البالد مساحة من مئوية كنسبة األخرى 

 1990 مالن الفتال   خالال  أزيلال  قالد السالودان فالي الغابيالة األراضالي  مالن هكتالار 6,432,000 حالوايي أن إيالى الجالدو   فالي الوارد  البيانات وتشي 

 إزالالة تمال  نفسالها الفتال   خالال  .الغابالات مسالاحة مالن%8.4مالن وأك ال  للالبالد اإلجماليالة املسالاحة مالن %2.12يعالاد  وهالاا 2010 ولغايالة

 األراضالي  مسالاحة مالن %13.13مالن وأك ال  للالبالد اإلجماليالة املسالاحة مالن %3.14) األخالرى  الغابية األراضي  من هكتار 7,858,000 حوايي

 فقالدان  وتيال   تسالارع  .املائية املوارد وتناق  األراضي  تدهور  أمام الطري  الفئتين كلتا في الكبي   الخسار  مهدت وقد (.األخرى  الغابية

 أفضاليى ممالا والجفالا  املاشالية ورعالي الصالحراوي  والزحال  الليالة الزراعالة مشالاريع بفعال  الشالما  مالن الهامشالية املناط  في الغابية األراضي 

  .جنوباا  الكب ى  للصحرا  مطرد زح  إيى

 السودان في 1313و 1333و 1993 السنوات خالل  ومساحته الغابي الغطاء :(11) الجدول
 هكتار (000) المساحة

 الغابات لموارد العالمي التقييم فئات
0262 0222 6992 

 الغابات 22,381 21.421 22.242

 أخرى  غابية أراضي  18,182 14,113 11,224

 أخرى  أراضي  113,132 112,212 112,422

 الداخلية املائية املسطحات 12,281 12,281 12,281

 اإلجمالية املساحة 211,181 211,181 211,181

 % الغابات ملساحة املئوية النسبة 32.1 22.2 22.4

 % األخرى  الغابية األراضي  ملساحة املئوية النسبة 23.2 21.6 20.0

 ( (FRA, 2010الغابات موارد لحالة العالمي التقييم المصدر:

 واالسالتخراج الزراعالة أمالام املجالا  إلفسالاح األشالجار بقطالع األراضالي  تمهيالد هالي السالودان منالاط  جميالع فالي الغابات إلزالة الرئيسة األسباب

 ) الوقالود خطالب علالى الحصالو   أجال  مالن رئيسالية بصالفة مشالروعة وغيال  مشروعة بطريقة األشجار قطع خال  من لحخشب املستدام غي 

 الطبيعالة بسالبب النراعالات فيهالا تحتالدم التال  املنالاط  فالي بكثيال  أكبال  الخسالار  معالد  يكالون ( FNC 2011b  للغابالات القوميالة الهيئالة

 .املعسالكرات مالن بالالقرب خاصالة للنازحين الضرورية االحتياجات تلبية إيى جزئياا  ذل  ُيعزى  حي  دارفور  في حد  مثلما للنرا  التدمي ية

 املسالتولية لتحم  املعيشية األسر/املحلية للمجتمعات حوافز وضع يقيد األراضي  لحياز  واض  إطار وجود عدم فنن ذل   علي وعالو 

 .األشجار حماية عن

 

  الحيوانية والثروة الرعوية األراضي
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 هالاه مالن %11.2السالودان جنالوب انفصالا  بعالد مربالع كيلالومت  مليالون  1,88 إيالى مربع كيلومت  مليون  2,5 من السودان مساحة تقلص 

 الزراعالة  :مالن املتبقيالة املسالاحة وتتكالون  (.BS  عاريالة تربالة) املتماسالكة غيال  املالواد من غي ها أو/و عارية وتربة صخور  هي املتبقية املساحة

  ( %11 بنسالبة TCOغابالات) بانتظالام مغمالور /ومائيالة بريالة أر  طبيعالة فالي متفرقالة إيالى مغلقالة أشالجار (.AG )%12.2  بنسالبة

 شالجي ات) منتظمالة بصالور  مغمالور /ومائيالة برية أر  طبيعة في متفرقة إيى مغلقة املغمور  واملياه األر  في املتناثر  املغلقة والشجي ات

SCO مغمالور /ومائيالة بريالة أر  طبيعالة فالي متفرقالة إيالى مغلقالة املغمالور  وامليالاه األر  فالي املتنالاثر  املغلقالة والحشالائن (%11.8بنسالبة 

 املعمالر /املوسالمية املائيالة واملسالطحات %1.4 بنسالبة URB)الحضالرية واملنالاط  (%13.8 بنسالبة HCO حشالائن) منتظمالة بصالور 

 (SCO) وشالجي ات (TCO)أشالجار مالن فيهالا ومالا الرعالي منالاط /الغابالات (%0.7  بنسالبةWATجاريالة ميالاه) االصالطناعية/الطبيعيالة

 .مربع كيلومت  669,472 أو للسودان الحالية املساحة من (%31.2) نحو تشك  (HCO) وحشائن

 وحالد  مليالون  40,3 يعالاد  مالا أي 2015 فالي رأس مليالون  106,6 إيالى 1975 سالنة فالي رأس مليالون  32,6 مالن املاشالية أعالداد زادتفقالد 

 وتقالدر.  (TLU) مداريالة حيوانيالة وحالد  مليالون  44.4 اإلجمالايي يكالالون  وسالو  الخيالو   أعالداد بنضالافة.  (TLU) مداريالة حيوانيالة

 الحيا  متطلبات هاه تشم  وال .الجافة األعال  من مت ي  طن مليون  3 ,133 ب   (والخيو   املاشية) املواشي  لهاه السنوية االحتياجات

 .الب ية

 الصالناعية واملنتجالات املحاصالي  حصالاد ومخلفالات املزروعالة واملحاصالي  املراعالي)املصالادر جميالع مالن املتاحالة األعالال  مالوارد وتصال 

 تشم  ال هنا  املحدد  املتطلبات  .طن مليون  5,1 مقداره بعجز طن 133,3 إيى االحاجة مع باملقارنة .طن مليون  128.31 إيى (الزراعية

 ؛املثا  سبي  على)املراعي من املنخوذ  تل  خاصة واسعة زمنية اختالفات األعال  إنتاج بيانات وتظهر. الن تتوفر ال الت  الب ية الحيا 

 . 2011 فالي عليالإ الحصالو   تال  2010 فالي اإلنتالاج مالن فقالط  %18 أن تبين  (2011لسنة فقط طن 35 ولكن 2010 لسنة طن مليون  192

 إنتالاج زيالاد  طريال  عالن القصالي  املالدى علالى جزئيالاا  العلفيالة الفجالو  سالد ويمكالن معينالة سالنوات خالال  هائ  موت حدو  سبب يفسر وهاا

 معظال  حيال  املراعالي تحسالين الضالروري  مالن ساليكون  البعيالد املالدى علالى ولكالن. املحاصالي  مخلفالات واسالتخدام املرويالة املزروعالة األعالال 

 املاشالية أعالداد وخفالض امليالاه وحصالاد البالار ن ال  إعالاد  مثال   تالدابي  ثمالة هنالاك.  (%81 <)الغابالات/الرعويالة األراضالي  مصالدرها األعالال 

 والحالد املنتجالة غيال  املاشالية مالن كبيال   بقطعالان االحتفالا  مالن الرعالا  رد  شالننها مالن تثباليط عوامال  وتالوفي  جديالد  أسالوا  فالتح خالال  مالن

 .الكفاية نحو امليران كفة وترجيح املشكلة حد  من يخف  قد املياه توزيع نقاس وفر  وتحسين الحرائ  حدو  من

 األمطالار موسال  فالي العشالبية الرعالي مناط .أيضاا  تدهوراا  تشهد العل  جود  فنن املراعي من املنتجة األعال  كمية انخفا  إيى باإلضافة

 الشالجي ات بالادرات أن فالي الغابالات تالدهور  يتجسالد كمالا.البالاور  ن ال  من تتمكن أن بدون  النض  قب  انتقائ  وبشك  بكثافة املاشية تلتهمها

 األشالجار/الشالجي ات هالاه اختفالا  عليالإ ترتالب ممالا القضال  لتحمال  املالئال  العمالر بلالوغ قبال  (للقضال  ) لإلقتيالات مرتعالاا  باتال  قد واألشجار

 أن حيال  املراعالي وجالود  إنتاجيالة تالدا  عالن الوضالع هالاا أسالفر فقالد .(لالنقالرا  عرضالة)بالالخطر مهالدد  باتال  أنهالا األحالوا    أفضال  فالي أو
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 النباتيالة األنالوا  مالن العديالد واختفالا  املنالاط  تلال  ملراعالي املححالو  التالدهور /الت اجالع يفسالر أوالا  (املستسالاغة)املرغوبالة النباتالات رعالي

 .مستساغة أو مفضلة بننها املعروفة
 

 حالد علالي الليالة وشالبإ التقليديالة الزراعالة فالي التوسالع فالي  تتمث  املراعي/الغابات وتدهور  إزالة دوافع وأسباب بنن القو   نجم  أن ويمكننا

 والحرائال  الوقالود حطالب أجال  مالن األشالجار وإزالالة املاشالية أعداد وزياد  املنا  تغي  عن الناتجة السنوية األمطار معد  وانخفا  سوا 

 عالن التنقيالب ومالتخراا  امليالاه نقالاس وتوزيالع امليالاه ووفالر  النباتيالة األنالوا  تكالوين فالي تغييال ات إيالى ويالتدي لألكال  الصالالحة األعالال  تالدمر التال 

 تالوطين عمليالة تالرتبط حيال .الرعويالة األراضالي  علالى خصالماا  كالان املالواطنين تالوطين أو إسالكان أن كمالا .الواليالات بعالض فالي والتعالدين الالنفط

 فالي التوسالع توضاليح يمكالن .والبنالا  (األشالجار قضال ) األشالجار علالى واإلقتيالات الوقالود وحطالب للزراعالة النبالات  الغطالا  بنزالالة السالكان

 للرعالي تسالتخدم املالدن هالاه ضالوايي وكانال . زبالد وأبو والنهود األبيض هي  مدن لثال  اإلصطناعية األقمار بصور  السكان توطين أاشطة

 فالي املتالاح الرعالي بالنن علمالاا  .األمطالار موسال  خالال  شالهور  3 - 0 يقضالون  كالانوا حيال  كردفالان جنالوب مالن للرعالا  املواتيالة األمطالار مواسال  فالي

 جعلال  ممالا املسالارات طالو   علالى الراحة مناط  وتقلي  املاشية مسارات أغال  في الزراعة تسبب  قد .أسابيع 3 ملد  يكف  ال األيام هاه

 .وقاسية طارد  األمطار موس  في الرعي مناط 

 

 منالاط  فالي الغابالات/املراعالي وتالدهور  النباتيالة األنالوا  تكالوين فالي تغيال ات إيالى (كردفالان مث )السودان في السائد الرح  الرعا  نظام أدى وقد

 االنتجالا  رعالي لنظالام يكالون  الجالا  املوسال  فالي الرعالي منالاط  ففال  ذلال   علالى وعالالو  . أعاله إليإ املشار النحو على األمطار موس  في الرعي

 األجالزا  في الرعي يتج    األمطار موس  خال  الواليات من الشمالية األجزا  إيى االنتجا  وبسبب.مختلفة ألسباب ولكن أيضاا  سلبياا  أثراا 

 علالى النمالو فتال   خالال  الحيالواا  التالدخ  مثال  بالنخرى  أو بدرجالة ُيالدار ال الرعي هاا أن يعي  وهاا .الجفا  موس  في ُترعى أن إيى الجنوبية

 الحيالوي  التنالو  مالن الحالد فالي تالدهور  إيالى أدى ممالا القصالي   النباتالات خنال  بعالد بالهيمنالة الطويلالة للنباتالات الوضالع هالاا سالمح السالنين  مالر

 فالنن ذلال   علالى وعالالو .الطويلالة األعشالاب فالي منخفضالة باتال  الجالا  إيالى: األورا  اسالبة أن حيال  املهيمنالة األنالوا  جالود  وفالي النبالات 

 حساب على السنوية النباتات هيمنة إيى أفضيى قد األخضر النمو إلعاد  للسماح مبكر وق  في الجفا  موس  في املراعي حر   ممارسة

 الغاائيالة االحتياطيالات نضالوب إيالى يالتدي ممالا قصالي   لفتال   املوسال  خالارج املعمالر  للنباتالات األخضالر النمالو يحفالز الحالر   بالنن علماا .املعمر 

 الغالاا  احتياطيالات تخالزين قبال  النباتالات تمالوت إثرهالا وعلالى الرطوبالة غيالاب فالي بسرعة االحتياطيات هاه استنفاد يت  ذل   ومع .املخزنة

 النباتالات الن هالي التال  اتالحوليال لنمالو املجالا  الفسالاح االختفالا /االنحسالار فالي املعمالر  النباتالات تبالدأ وهكالاا . املقبال  النمالو ملوس  الكافية

 الغابات /املراعي تدهور  على واضحة دالئ  هي هاه أخرى  مر  .املناط  هاه في السائد 

 

 تتسالع أن املفتال   ومالن .الجافالة املالواد مالن متال ي  طالن مليالون  5 علالى تربالو (العلال  ميرانية في سنوي  عجز) علفية فجو  السودان في توجد

 العلال  فالي الفجالو /العجالز اتسالا  شالنن مالن.الب يالة الحيالا  لعلال  الجافالة املالواد متطلبالات االعتبالار بعالين األخالا عنالد العلفيالة الفجالو  هالاه

 .الغابات وتدهور  إزالة على التنثي  ث  ومن األشجار عل  رعي على املاشية تعتمد مدى أي إيى تحديد
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 علالى القائمالة التقليديالة الت بيالة نظال  فالي أوضال  ولكنالإ السالائد  املاشالية تربيالة نظال  معظال  فالي العلال  ميرانيالة فالي املقالدر العجالز يحالد 

 القطعالان مالن األكبال  الجالز  واألغنالام املالاعز تشالك  حيال  والحيوان  العلفية والنباتات الغابة بين تجمع الت  املختلطة الزراعية األاشطة

 الزراعالة أنظمالة فالي اا وضالوح أك ال  ولكنالإ السالائد  املاشالية تربيالة أنظمالة معظال  فالي لألعالال  التقديريالة املوازنالة عجالز يحالد   .املسالتقر 

 .املستقر  القطعان من األكب  جز  والضنن املاعز تشك  حي  املاعز على تعتمد والت  الرعوية الزراعة على القائمة التقليدية

 

 مخلفالات الحصالر  ال املثالا  سالبي  علالى تشالم   األعالال  مالن متنوعالة مالوارد قاعالد  باسالتخدام العلال  ميرانيالة فالي العجالز سالد عالاد  ويالت 

 .أهميتها حسب مرتبة والصناعية الزراعية الثانوية واملنتجات املزروعة واألعال  القض  /األشجار وأعال  املحاصي 

 تجديالد علالى ساللباا  تالتثر املالاعز رعي أاشطة.غي ها دون  األشجار وور   أغصان على تقتات قاضمة حيوانات بوصفها واملاعز اإلب  ُتصن 

 تلالته  أخالرى  ناحيالة مالن اإلبال  .القصالي   والُجنيبالات للشالجي ات املسالتدام النمو عن فضالا  الشتو   بادرات نمو تضر ألنها الغابات مخزون

 .النمو ومكتملة الراسخة العالية األشجار من العلوية املورقة األغصان

 

 إيالى واملالاعز والضالنن واملاشالية اإلبال  رعالا  يحجالن قالد الجفالا   موسال  حلالو   مالع املشالاعة للمراعالي املتالدهور  والكميالة النوعيالة ولتكملالة

 .القاضمة لححيوانات مستساغة أشجار بننها واملعروفة واألغصان األشجار اقتال /قطع

 

 نالاقالت ملكافحالة محالاوالت وفالي اسالبياا  الطويال  الجالا  املوسال  بدايالة فالي الجافالة املراعالي حشالائن نمالو إعالاد / تجديالد لتحفيالر مساليى فالي

 تالدمي  فالي تتسالبب قالد إذ عليهالا وبالاالا  تعالود ولكنهالا التجديالد تحفالز أنهالا مالنه  ظنالاا  عمالداا  النيال ان إضالرام إيالى يحجالنون  والحشالرات  األمالرا 

 .املراعي وأعشاب الغابات من واسعة مسارات

 

 البيانات األساسية

 المراعي/تصورات المجتمع المحلي بشأن توسيع نطاق إزالة وتدهور الغابات

 %23.8حالين فالي للغايالة املتالدهور  هالي واملراعالي الغابالات أن يعتقالدون  (%22.2)املجيبالين معظال  فالنن أدنالاه  (2) الشالك  فالي مبالين هالو وكمالا

 املجيبالين جميالع أن يعيال  مالا وهالو تالدهور  يوجالد ال أنالإ يعتقالدون  %2.4وفقالط طفيال  أنالإ يالرون %11.1و معتدلالة التالدهور  وتيال   أن تالرى 

 .قب  من بوضعها مقارنة السلب  التغي  من مستوى  شهدت واملراعي الغابات أن يفهمون  تقريباا 
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 تصورات المجتمع المحلي بشأن توسيع نطاق إزالة وتدهور الغابات/المراعي (:1)الشكل 

 

 إزالة الغابات دوافع وأسبابتحديد خصائص 
 

 .املباشر  وغي  /املباشر  الدوافع هما فئتين  تح  تنضوي  الدراسة أثنا  تحديدها ت  الت  املراعي/الغابات وتدهور  إزالة دوافع وأسباب

 الغالاب  الغطالا  علالى مباشالراا  تالنثي اا  تالتثر التال  البشالرية واألعمالا  األاشالطة تلال  هالي املراعالي/الغابالات الغابالات وتالدهور  إلزالالة املباشالر  لالدوافع

 .(Kessy, et.al 2016) الكربون  مخزونات فقدان إيى وتتدي

) ) الغابالات وتالدهور  إزالالة عالن الناتجالة االنبعاثالات خفالضبرنالامج  بيانالات قاعالد  فالي الغابالات وتالدهور  زالالةإل  الرئيسالة الدوافع واألسباب الالر د 

 ((REDD): 

) ))  في جرت الت  املناقشة في   :إيى الغابات وتدهور  زالةإل  الرئيسة لدوافع واألسباب فص  ت  (REDDبرنامج الر د 

 الغابات إزالة

 :النطاق واسعة فئات  مجموعة وتشمل  :المباشرة/ الصلة ذات  الدوافع  0 1

 :الزراعة  1.1

 واملراعالي املحاصالي  زراعالة أمالام املجالا  إلفسالاح الغابالات إزالالة أشالكا  مالن شالكالا  التجاريالة الزراعالة تمثال  :التجاريية الزراعية  1-1-1

 .الحج  متوسطة إيى كبي   تكون  ما وعاد  واملحلية الدولية لألسوا  األشجار واستررا 

 املعيشالية الزراعالة وتشالم  العالين  كسالب سالب  أمالام املجالا  إلفسالاح الغابالات إزالالة أشالكا  مالن شالك  هالي :المعيشيية الزراعية  2-1-1

 (.املحليين) املزارعين صغار قب  من وعاد  املتنقلة والزراعة للمحاصي  الدائمة
 

 .السطحي التعدين أنوا  جميع :التعدين  2.1

 :النفط 3.1 

    الكهرومائية والسدود األنابيب وخطوس الحديدية والسك  الطر   :التحتية البنيات  4.1

 التوطين وإعاد  االستيطان أج  من الغالب يف :العمراني الزحف  5.1

  .األخرى (األنشطة) الدوافع واألسباب   6.1

 :المباشرة غير الدوافع واألسباب 20
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 والثغالرات والطاقالة األراضالي  علالى الطلالب تزايالد مالن بهالا يالرتبط ومالا الحيوانيالة ال ال و  وأعالداد السالكان عالدد فالي املتسالارعة الزيالاد   تشالم  

 الغابالات إدار  فالي املصالححة أصالحاب مشالاركة وعالدم الغابالات حيالاز  فالي واالنصالا  االسالتقرار ااعالدام ذلال  فالي بمالا واملتسسالية القانونيالة

 .القوانين إنفاذ وضع  املنافع تقاس  ومشاريع

  الغابات تدهور
 :النطا  واسعة الفئات من مجموعة أيضاا  هاه وتشم 

   لألخشاب املستدام غي  االستخراج  2.1

 قانوا  وغي  قانوا   2-1-1

 لألشجار االنتقائ  القطع  2-1-2

 (.والفح  الوقود حطب)الطاقة إنتاج في الوقود خشب الستخدام  2-1-3

 الجائر الرعي  2.2

 .املدمر  العوام   3.2

 الرئيسيين موظفي المشاريعالمحددة من قبل  الرئيسة الدوافع واألسباب

 الحاليالة الدراسالة كشالف  فقالد الحقليالة  واملالحظالات الرئيساليين مالوظف  مالع أجريال  التال  واملقالابالت الثانويالة البيانالات تحليال  إيالى اسالتناداا 

 :ذل  في بما النطا  واسعة الفئات مجموعة تشم  الغابات لتدهور  املباشر /الصلة ذات الدوافع واألسباب أن

 األخرى  املروية الزراعة أشكا  جانب إيى اللية املطرية والزراعة رئيسية بصفة واسع نطا  على التجارية الزراعة 

 العشوائ  العمراا  التوسع.  

 التحتية البنية تطوير. 

 النفط عن التنقيب.  

 التعدين.  

 ن و والنازح ون الالجئ. 

 القالانوا  القطالع ذلال  فالي بمالا لألخشالاب املسالتدام غيال  االسالتخراج تشالم  املراعالي/الغابالات لتالدهور  املباشالر  األسالباب أن الدراسالة كشالف 

 البشالر) الحيويالة والعوامال  األمالن وااعالدام الجالائر والرعالي األخالرى  واالسالتخدامات الطاقالة ألغالرا  لألشالجار واالنتقالائ  القالانوا  وغيال 

 (.والفيضانات والرياح والحرائ  الجفا  نوبات )الالحيوية أو (والحشرات والحيوانات

زالة الغابات ونضالوب املراعالي تشالم  الزيالاد  السالريعة فالي عالدد السالكان وال ال و  إل  الرئيسة الدوافع واألسبابوأشارت نتائج الدراسة إيى أن 

 الحيوانية وما يرتبط بها من تنالام  الطلالب علالى األراضالي  والطاقالة والزراعالة املعيشالية والثغالرات القانونيالة واملتسسالية بمالا فالي ذلال  االفتقالار

 .ياز  مستقر  ومنصفة للغابات وعدم مشاركة أصحاب املصححة في مشاريع إدار  الغابات وتقاس  املنافع وضع  إنفاذ القوانينإيى ح

 

 :رئيسيتين مجموعتين إيى تنقس  الدراسة فري  قب  من وتحخيصها تحديدها ت  الت  الشاملة األساسية األسباب

 .والتصحر والرياح والفيضانات املنا  تغي  مث  (الطبيعية االضطرابات) الطبيعية البيئية العوام  
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 .األراضي  وحياز  ملكية وعدم الفقر مث  واالقتصادية االجتماعية العوام  

 

 يليالإ مسالبب/دافالع أهال  هالو الزراعالة فالي التوسالع أن املراعالي/الغابالات وتالدهور  إزالالة مسالبباتو  لالدوافع النسالبية األهميالة ترتيالب كشال  وقالد

 للتعالدين اإلجمالايي األثالر ويقالدر .التالوايي علالى%11و ٪15و %40 البالغالة االجماليالة الثالار مالع التحتيالة البنيالة وتطالوير العمرااال  الزحال 

 .%11 والنازحين والالجئين %11النفط عن والتنقيب %11ة بنسب

 

 

  المحلية المجتمعات قبل من المحددة الغابات وتدهور إزالة دوافع وأسباب
 

 والسالكان والرعالا  املالزارعين مالع املقالابالت إجالرا  خالال  مالن وتالدهوها املراعالي ونضوب الغابات وتدهور  إزالة أسبابدوافع و  من التحق  ت 

 .(13) و (12) والجداو   (3) الشك  في النتائج عرض  فقد .استبيان باستخدام املحليين

 

 

 

 إزالة وتدهور الغابات المحددة من قبل المجتمعات المحلية دوافع وأسباب (:2)الشكل 

 مالن الغابالات وتالدهور  إزالالة الرئيسالة األسالبابا (3) الشالك  ويبالين الغابالات وتالدهور  إزالالة إيالى أدت التال  األسالباب تحديالد مالن املجيبالون  تمكن 

 أن يالرون املجيبالين مالن %3.4الغابالات وتالدهور  إلزالالة الرئي الي  املسالبب هالو الزراعالي التوسالع أن مالنه  %14يعتقالد.املجيبالين منظالور 

 الجالائر الرعالي أن مالنه  %2.4يعتقالد بينمالا الرئي الي  املسالبب هالو الجفالا  أن مالنه  %2.1وأجالاب الوقالود حطالب تالوفي  أجال  مالن االحتطاب

 .الرئي ي  املسبب هو التوعية غياب أن ترى  منه %1.8و الرئي ي  املسبب هي الحرائ  أن يعتقدون  منه %1.2 واسبة

 

 : المحليين السكان منظور من المراعي وتدهور نضوب أسبابدوافع و

0

10

20

30

40

50

60

Agriculture

expansion

Energy fuel

wood and

charcoal

over

grazing

Fire Drought Lack of

awareness

54

34.1

2.4 1.6
7.1

0.8

P
e

rc
e

n
t

Major causes of deforestation & forest 

degradation

 المسببات الرئيسة إلزالة وتدهور الغابات

 التوسع 

 الزراعي
حطب الوقود 

 والفحم

الرعي 
 الجائر

 عدم التوعية الجفاف الحرائق



59 

 

 األراضالي  كانال  إذا فيمالا بشالنن املطروحالة األسالئلة أجوبالة علالى12 رقال  الجالدو   يتضالمن (13)و (12) الجالدولين فالي النتالائج عرضال  وقالد

 عن أفادوا منه  %42و وتدهورت تراجع  قد الرعي منطقة أن املجيبين من %82 أوض  فقد تدهورت  أو انحسرت/زادت قد الرعوية

 مالنه  %33و الطبيعيالة املالوارد إدار  في املدا  املجتمع ملنظات دور  يوجد ال أنإ منه  %22أفاد بينما رعوية وأراضي  شعبية  غابات وجود

 .الطبيعية املوارد إدار  في املدا  املجتمع منظمات بدور  أعت  

 

 

الطبيعية الموارد إدارة في المصلحة أصحاب بين التنسيق ودرجة المراعي تدهور بشأن الرأي اتجاهات (:11) الجدول  
   ودور المجتمعات المحلية

 نعـــــــــم % المفهــــــــــــــــــــــــوم
 86 املراعي تدهور /انحسار

 47   شعبية مراعي/غابات وجود

 67 .الطبيعية املوارد إدار  في املدا  املجتمع ملنظمات دور  يوجد ال
 

 

 لها المستساغة األشجار أغصان أوراق قضم عادات/الماشية سلوكيات

 مالن تفضاليلها حسالب علالى األشالجار ترتيالب جالرى لقالد .  (13) الجالدو فالي للرعالي املستسالاغة باألشالجار املتعلال  السالتا  ىعلال اإلجابالات تالرد

الال  (Acacia seyal) الطحالال .االستسالالاغة حيالال  ت   Acacia) السققنط. (%42) ا بنسالالبةكالال  منهمالال حظالال ( Acacia mellifera)والك 

nilotica) رو الالد   الهشالالابو  (Acacia tortlis) السالاليا . أمالالا ( %22)اسالالبة  فقالالد نالالا  كالال  منهمالالا( Zizyphus spina christ)الس 

(Acacia senegal) والحالراز    (Faiedherbia albida)  واملسالكي (Mesquite) والهجلاليج (Balanitis aegyptiaca)   فنالا  كال

 مالن العديالد يتجاهال  ألنالإ املراعالي فالي املتاحالة لألشالجار ااعكاسالاا  أك ال  املستسالاغة القضال  ألشالجار الت تيالب هالاا ويبالدو. (%21)منهالا اسالبة

 األشالجار أنالوا  عالن البحال  أهميالة ىعلال يالد  وهالاا .املراعالي فالي متاحالة عالدتُ  لال  ولكنهالا أك ال  مرغوبالة بننهالا املعروفالة األشالجار أنالوا 

 .املوقع في عليها الحفا  من للمزيد املشات  في إلكثارها اختف  الت  باالنقرا  املهدد /النادر 

 (ذلك عكس تعني" صفر" رقم أما مفضلة/مستساغة يعني" 1" رقم)  للقضم( المستساغة) المفضلة األشجار (:12) الجدول

نعــــــــم %  أنواع النباتات 
20 Acacia senegal  الهشاب 
47 Acacia seyal  الطح 
27 Ziziphus spina christi  ر د   الس 
27 Acacia tortilis   السيا 
40 Acacia. nilotica السنط 
7 L. pyrotechnica   املر 
20 Faidherbia albida الحراز 
7 Acacia tortilis radiana  السيا 
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نعــــــــم %  أنواع النباتات 
7 Ficus sycamorous  ُر ي   الُجمَّ
47 Acacia melliferra   ت  الك 
20 Mesquite  املسكي 
20 Balanitis aegyptiaca الهجليج 
7 Acacia. nubica اللعوت 
7 Marua cracifolia السر ح 

 

 بينمالا   مالنه  %22 قبال  مالن فقالط الرعالي إيالى االنخفالا  هالاا ُيعالزى  حيال  تتنالاق  للرعالي املفضاللة األشالجار أن املجيبالين مالن %82 أجالاب

 إزالالة فالي متسالبب أكبال  هالو األشالجار قطالع مالع الرعالي أن النتيجالة وتبالين. األشالجار قطالع إيالى باإلضالافة الرعالي هالو السالبب بالنن %881 أجالاب

 التالنثي  األشالجار أغصالان أورا  قضال  شالنن مالن .فقالط األشالجار قضال  علالى بالالت كير قالورن ما إذا املراعي ونضوب املراعي/الغابات وتدهور 

 الغابالات منالاط /معينالة مجموعالة تمتالع أهميالة إيالى االنتبالاه تركيالر يجالب وعليالإ الكبيال   األشالجار مالن أك ال  الشالتو   بالادرات تنسالي  ىعلال

  (.14 الجدو  ) بالنمو لها  للسماح معقولة لفت   بالراحة

 الحيوانات لدى( المفضلة) المستساغة األشجار انحسار أسباب :(14)الجدول 

 المفهـــــــــــــــــــــــــــــوم  %
  املراعي وأنوا  )املستساغة( املفضلة األشجار تناق   87

 االنحسار أسباب فقط األشجار أغصان أورا  قض  69

  األشجار قطع  مع األشجار أغصان أورا  قض  85
 

 الرئيسالة األسالباب أن املجيبالين مالن %22 يالرى . ونوعالاا  كمالاا  الرعالي فالي مححالو  تراجالع إيالى تشالي  املجيبالين مالن %81 مالن الالوارد  لألجوبالة وفقاا 

 الالاي الوقال  فالي األمطار هطو   معد  هوانخفا  الرئي ي  املسبب أن منه  %66 يعتقد بينما الزراعي التوسع إيى مرده الغابات لتدهور 

 %42 الرئي الي   املسالبب هالي دالوقالو  حطالب أجال  مالن األشالجار إزالالة بالنن أجالابوا %14و املاشالية أعالداد زيالاد  هالو السالبب أن %12 يالرى 

 إيالى حاجالة هنالاك  .السالبب هالو بالتسالاوي  توزيعهالا وعالدم امليالاه نالدر  بالنن أجالاب %32 وأخيال اا  الرئي الي  املسالبب هالي الحرائال  أن يالرون مالنه 

 مسالاحة/باألطنالان)اإلنتاجيالة تالدا  إيالى ستفضي  األكب  املساحة ذات املزار  في الحالية املمارسات بنن علماا  الزراعي التوسع لكبح التدخ 

 (.الوحد 

 إزالالة إيالى الحجالو  دون  املسالاحة نفال  مالن تالزداد حتالى أو العائالدات تسالتقر أن يمكالن اإلنتاجيالة علالى الت كيالر مالن املزيالد إيالال  حالا  ففال  

 املبكالر  أصالنا  وبتطالوير امليالاه لحصالاد مناسالبة تقنيالات باعتمالاد األمطالار هطالو   معالد  انخفالا  أثالر مالن التخفيال  ويمكالن .الغابالات

 تعالداد إجالرا  إيالى الحاجالة يتكالد ممالا اليقالين وجالإ علالى املاشالية أعالداد تعالر  ال .املالائ  لإلجهالاد تحمالالا  األك ال  األصالنا  عالن فضالالا  النضال 

 أي هنالاك يوجالد ال قالد أنالإ غيال .الحيوانيالة ال ال و  أعالداد تقييالد على املنتجين تشجيع إيى الحيوانية ال  و  إنتاجية زياد  تتدي قد.للماشية
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 عالُد يُ  كبيال   بقطعالان االحتفالا  عالن املنتجالين ثيال  شالننها مالن تشالريعات سالن فالنن لالاا املشالت كة  الرعالي ظالرو  ظال  فالي األعالداد لخفض حافز

 .املنتجة غي  باملاشية االحتفا  عن الرعا  همة بتنبيط التوعية إيى أيضاا  حاجة وهناك. مطلوباا  أمراا 

 

 المراعي نوعية أو/و كمية انحسار (:12) الجدول

              
 المفهوم السبب %

    راعيامل ونوعية كمية حساران      80

 (األق  ىعل " 1" الحد األقصيى بينما  "5االنحسار )"  أسباب األمطار هطو   معد  انخفا  66

  .الزراعة في التوسع 77

  املاشية أعداد زياد  56

  األمن 18

  التعدين 20

  النفط استكشافات 20

  الحرائ  46

  املياه لنقاس املتساوي  غي  التوزيعو  الندر  36

14 
54 

  الوقود حطب
 

 (األدنى الحد=   6 األقصى، الحد=  1) على؟ تقييمه يعتمد الحيواني، العلف نوع (:16) الجدول
   

 العلف الترتيب
6 5 4 3 2 1 

 الطبيعية املراعي 91 0 0 0 9.1 0

 املزروعة األعال   9.1 63.6 0 0 0 27.3

 املحاصي  مخلفات 18.2 9.1 27.3 0 0 45.5

 مصنعة أعال  0 0 0 10 30 60

 واألغصان األورا  قض  20 20 20 30 0 10

 املشت اه األعال  0 0 30 30 20 10

 
 

 ٪ 50 مالن أك ال  تالدمي  إيالى الجفالا  موس  في املراعي تتعر  .الطبيعية املراعي من العل  فقدان في املتسبب الرئي ي  العام  هي الحرائ 

 الحريال  فالنن املعمالر   النباتالات حرائال  حالالة في .والعلفية التغاوية قيمتإ تطا  ث  ومن النباتية األنوا  تكوين في تغيي ات إيى تتدي كما  

 اسالتهالك بعالد تمالوت ثال  ومالن قصالي   لفتال   لتنمالو الغاائيالة املالواد مخالزون تسالتخدم حيال  موسالمها  غيال  في اإلنبات بعملية ويعج  يحفز

 تتحمال  التال  النباتيالة األنالوا  هيمنالة إيالى تالتدي الحرائال  أن كمالا. املقبال  األمطالار موسال  فالي للنمالو الضالرورية املخزنالة الغاائيالة املالواد جميالع

 .الحيوي  التنو  علي تتثر مما الحرائ 
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 :الثانوية البيانات حددتها كما  المراعي/الغابات وتدهور إزالة وأسباب  لدوافع النسبية األهمية يلي فيما

 النسالبية األهمية وترتيب الحقلية واملالحظات الرئيسيين املشاريع موظف  مع أجري  الت  واملقابالت الثانوية البيانات تحلي  إيى استناداا 

 :التايي النحو على إليها ُينظر والت  املراعي/الغابات وتدهور  إزالة وأسباب لدوافع

 %41 إجمايي بتنثي  الزراعة في التوسع .1

 %11 إجمايي بتنثي  العمراا  الزح  .2

   %11 إجمايي بتنثي  التحتية البنية تطوير .3

 %11  إجمايي بتنثي  التعدين .4

    %11 إجمايي بتنثي  النفط عن التنقيب .1

 %11 إجمايي بتنثي  والنازحون  الالجئون  .2

  :المحلية المجتمعات تصنيف حسب المراعي/الغابات وتدهور إزالةوأسباب  لدوافع النسبية األهمية

 إزالالة املسالتولة عالن الالدوافع واألسالباب املجيبالون  صالن  االسالتبيان  باسالتخدام جمعال  التال  الرئيسالة البيانالات تحليال  إيالى اسالتناداا 

 :التايي النحو على الغابات وتدهور 

 %42.1 ..........................................:الزراعة في التوسع

 %12.8........................:ةللطاق والفح  الوقود حطب

 %11.1......................................................:الجائر الرعي

 %11.1....................................... :الجفا 

 %3.2.............................................................:الحرائ 

 %3.2................................. :التوعية غياب

 

 أجريال  الالاين املشالاريع الرئيساليينمالوظف  و  الثالانوي  التحليال  ونتالائج املجيبالين تصالني  حسالب الت تيالب مالن نصاليبإ نالا  الزراعالي التوسالع

 فالي وتالدهور  إزالالة من الغابات تشهده بما مهتمون  املجيبين أن ويبدو  .الغابات وتدهور  إزالة دوافع وأسباب معظ  تناول  مقابالت معه 

 .الحايي الوق 

 المحليين السكان منظور من الغابات وتدهور إزالة مسببات/دوافع ترتيب (:11) الجدول
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 التكرار النسبة المئوية للصالحية % النسبة المئوية التراكمية
 (األسبابالدوافع )

 الزراعي التوسع 53 42.1 53 42.1

 والفح  الطاقة وقود 25 19.8 25 61.9

 الجائر الرعي 19 15.1 19 77

 الجفا  19 15.1 19 95.2

 الحرائ  4 3.2 4 80.2

 التوعية غياب 4 3.2 4 100

 التحتية البنية 2 1.6 2 96.8

 املجموع 126 100 126 

 

 التقليديالة والزراعيالة الليالة شالبإ بالزراعالة مقارنالة وتالدهوراملراعي الغابالات إلزالالة مسالبب أهال  باعتبارهالا الليالة الزراعالة املجيبالون  وحالدد

 أدناه (4) الشك 

 

 
 أهم الممارسات الزراعية التي حددها المجيبون (:2)الشكل              

 (18) الجالدو   .املراعالي وتالدهور  الغابالات إزالة في تتسبب الت  تدمي اا  الطاقة أشكا  كنك   معاا  النبات  والفح  الحطب املجيبون  حدد وقد

 .أدناه

 : املراعي وتدهور  الغابات زالة دوافع / مسببات بشنن الرئيسيين املصححة أصحاب مشاورات نتائج

 قطالا  فالي واليالات أهال  فالي الرئيساليين املصالححة أصالحاب مالع مركالز  جماعيالة ومناقشالات تشالاورية اجتماعالات الدراسالة فريال  عقالد لقالد

 الغابالات زالالة وأسالباب  دوافالع بشالنن املتعلقالة الرئيسالة قضالاياال االستشالاري  الخبيال  اسالتخدمها التال  املرجعيالة القالوائ  وشالمل  .الغابالات

 التال  والتحالديات الغابالات قطالا  وتنميالة حمايالة وسياسالات الغابالات قطالا  تواجالإ التال  التحالديات املسالائ  هالاه وشالمل  املراعالي وتالدهور 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Mechanized agric Semi mechanized

agric

Shifting cultivation

84.1

11.1
4.8

P
e

rc
e

n
t

Most destructive type of agriculture 



64 

 

 وقصال  ا نالامل تغيال  علالى الصالمود ىعلال والقالدر  البال امج وتمويال  واالسالت اتيجية بالتحسالين املتعلقالة والسياسالات املراعالي قطالا  تواجالإ

 :االجتماعات عن الصادر  والتوصيات والنتائج الخالصة يلي وفيما .الخدمات في املجتمعية واملشاركة الغابات تطوير في النجاح

 تدميرا   األكثر( الدافع) المسبب يعتبر الذي الطاقة شكل نوع (:11) الجدول

 التكرار النسبة المئوية للصالحية % التراكميةالنسبة المئوية 
 (األسبابالدوافع )

 حطب الوقود 7 5.6 5.6 5.6

 النبات  الفح  13 10.3 10.3 15.9

 كالهما 105 83.3 83.3 99.2

 أخرى  1 8. 8. 100.0

 املجموع 26 100.0 100.0 

 

 املاضي  القرن  من الخمسينيات في بها العم  بدأ قد اللية شبإ املشاريع أن سنار بوالية الوالئية الزراعة بوزار  مستولون  كدأ 1.1

 األراضالي  مسالاحة مالن %21 أن الالوزار  تقالارير وتكشال . لالال  نتيجالة ساللباا  تالنثرت قالد الرعالي مسالارات وأن تقريبالاا  تخطاليط أي دون 

 إطارامليكنالة فالي %31 بينمالا مصالدقة  غيال  آليالة شالبإ زراعيالة ممشالاريع تتشالغلها هكتالار مليالون  2 تبلالغ والتال  سالنار فالي املطريالة الزراعيالة

 بالين عنيفالة مصالادمات إيالى تالتدي األراضالي  اسالتخدام فالي التغيال ات هالاه تالزا  وال .التقليديالة الزراعالة تحال  تنالدرج %11و لهالا املخطالط

 .ومازام دايي في كما والبدو  املزارعين

  

ضالطروا بالننه  كردفالان جنالوب واليالة فالي الغابالات مسالتولو أفالاد  1.2
ُ
  كانال  عنالدما حتالى الغابالات إلزالالة تصالاريح إصالدار إيالى أحيانالاا  أ

  مالع مقرونالاا  الليالة الزراعالة مشالاريع عالن والتخلالي والتصالحر الغلالة وانهيالار الت بالة نضالوب .األراضالي  مالن %50 مالن أك ال  تمثال  األشالجار

 واملوثقالة الحتميالة النتيجالة وكانال  .البالور  األراضالي  نظالام أو منظمالة محصالولية دور  اتبالا  وال لألسالمد  التقليالدي االسالتخدام عالدم

 .الواحد الهكتار غلة انهيار هي جيداا  توثيقاا 

 

 القضالار  فالي الغابالات مسالاحة كانال  املاضالي  فالي أنالإ القضالار  واليالة فالي املصالححة أصالحاب مالع دارت التال  املناقشالات كشالف  1.3

 النسالبة هالاه باتال  الليالة شالبإ الزراعة مجا  في سيما ال العقالا  غي  الزراعي التوسع بسبب أنإ .الوالية مساحة إجمايي من 28%

 التالوايي ىعلال %24 و %21بنحالو انخفضال  قالد 2002 سالنة فالي والسمسال  الرفيعة الار  غلة بنن التقارير وأفادت .فقط %22الن

ضالطر الت اجالع  لهالاا مباشالر  وكنتيجالة  .القائمالة املنالاط  فالي 1980 مسالتويات مالن
ُ
 رقعالة توساليع إيالى الليالة شالبإ املشالاريع أصالحاب أ

 هالو السالودان جمهوريالة فالي متبالع هالو كمالا الليالة الزراعالة مالن األخيال   املرحلالة .اإلنتالاج علي الحفا  ملجرد املزروعة اإلجمالية املساحة

 .االقتصادية الحدود دون ( العائدات ) الغالت انخفا  بسبب األراضي  عن التخلي
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 الالاين السالودان جنالوب جمهوريالة مالن والالجئين العائدين في الغابات لقطا  الرئيسة التحديات تتمث  األبيض  الني  والية في 1.4

 .تنظيمية ضوابط بدون  األراضي  وزراعإ األشجار قطع علي يعتمدون 

 

 1,6 اسالقطا  إيالى ساليتدي وسالتي  عطبال   أعالايي سالدي إاشالا  أن إيالى كسالال واليالة فالي املسالتولين مالع جالرت التال  املناقشالات أشالارت 1.1

 املالوارد علالي النراعالات تجنالب فالي حيويالة أهميالة يكتسالب الرعويالة املالزار  إاشالا  فالنن ولالال   .الرعويالة األراضالي  مالن فالدان مليالون 

 لكسالب رئي الي  كمصالدر والفحال  الوقالود حطالب علي يعتمدون  فقرا  كسال والية في الناس .كارثة بمثابة سيكون  فننإ وإال الطبيعية

 علالى زراعيالة (مصالاطب) مالدرجات تنسالي  فالي املتمثلالة واملسالتثمرين املالزارعين كبالار ممارسالة األخالرى  الخطيال   املشالاك  ومالن .العالين

 مالن الرعالا  توقال  إثرهالا وعلالى املراعالي تجفيال  فالي املمارسالة هالاه سالاهم . الحفالائر ملال   التالدف  مالن املياه حجز بغر  واسع نطا 

 .املنطقة إيى املجي 

 

 :الغابات على للتعدي التالية لألسباب التوصل عن التشاورية االجتماعات تمخضت

 للالدخ  وكمصالدر الزراعالي للتوسالع الغابالات علالى االعتمالاد مالن مزيالد إيالى باألهالايي الالدفع اإلنتاجيالة وتالدا  الزراعالة فشال  شالنن مالن 1.2

 .والفح  الحطب بيع من

  كمالا يشالجع تراجالع إنتاجيالة املحاصالي  الغاائيالة وال ساليما الالالار  الرفيعالة التوسالع األفقال  للمحافظالة علالى مسالتوى اإلنتالاج الالالالزم

 (.املحصو  الغاائ  األساسي )لتلبية الطلب على الار  

 نالاط  املزروعالة دون يتمثال  األثالر األخطالر هالو انتهالاج سياسالات زراعيالة قصالي   النظالر تقتضالي  التوسالع األفقال  غيال  العقالاال  فالي امل

ولألسال  كانالال  هالاه السياسالالات مدعومالة لفتال ات طويلالالة مالن قبالال   .إيالال  االهتمالام لإلنتاجيالالة فالي كال  وحالالد  مالن وحالالدات املسالاحة

متسسالالالالالات التمويالالالالالال  مثالالالالالال  البنالالالالال  الزراعالالالالالالي الالالالالالالاي يواصالالالالال  تقالالالالالالدي  االئتمانالالالالالالات والتمويالالالالال  للمسالالالالالالتثمرين دون أن يكالالالالالالون مشالالالالالالروطاا 

 . تزا  البالد تعم  على تلبية الزياد  في إنتاج األغاية من خال  التوسع األفق وال .بالتقانات املعزز  لإلنتاجية

 وعالاد  . السياسات الزراعية الخاطئالة هالي التال  تشالجع التوسالع األفقال  غيال  العقالاال  للزراعالة املطريالة والساليما القطالا  شالبإ اليالى

مالع أصالحاب املصالححة الخالرين بمالن فاليه  املعنيالين  ما توضع االست اتيجيات والسياسات الزراعية دون إجرا  مشاورات مناسالبة

 .بندار  املوارد الطبيعية

   دون اإلشالار  إيالى قالدرات وإمكانيالات األر  الرعويالة مالن شالننإ التالنثي   (تزايد أعدادها)التوسع األفق  في قطا  ال  و  الحيوانية

 .سلباا على قطا  الغابات

  فعلالى سالبي  املثالا   اتخالاذ القالرارات املتعلقالة بالتوسالع . املالوارد الطبيعيالةبشالنن  (واملسالتخدمين)نقال  التنسالي  بالين املتسسالات

 .الزراعي دون التشاور والتنسي  بين مختل  مستخدم  املوارد الطبيعية

 تداخ  املستولية بين السلطات االتحادية والحكومية.    
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  (.السكنيةتغيي  الغر  من األراضي  من الزراعة إيى املناط  )التوسع العمراا  للزراعة 

 االكتشافات النفطية حي  تخصي  مساحات شاسعة للتنقيب النفط  مما يتثر بشك  خاص على املراعي والغابات. 

 أو التنفيا/القوانين والتشريعات املتعلقة بندار  املوارد الطبيعية ليس  كافية كما أنها تعاا  من عدم االحت ام و. 

 وب السالالالودان علالالالى مصالالالدر رز  سالالالوى االحجالالالو  لقطالالالع الغابالالالات وبيالالالع الحطالالالب ولالالال  يجالالالد العائالالالدون والالجئالالالون مالالالن جمهوريالالالة جنالالال

مالالالالع أن أعالالالالداده  آخالالالالا  فالالالالي االزديالالالالاد إال أن أدوار املجتمالالالالع الالالالالدويي ليسالالالال  واضالالالالحة بعالالالالد حيالالالالا  هالالالالاه الفئالالالالة وال سالالالاليما  .والفحالالالال 

 .وال بد من معالجة هاه املشكلة من جاورها في وق  قريب جداا  .الالجئين

 السياساليون بطبيعالة الحالا  وفالي كثيال  مالن الحالاالت ال  .يا الفنيالة باتخالاذ قالرارات علالى أسال  سياساليةالتدخ  السياسي  في القضا

 .يعبنون باملشور  الفنية

 هناك حاجة إيى التطر  لتنثي ات تغي  املنا  ونوبات الجفا  املتكرر  وتخفي  أثرها.    

 مالالن املخالالابز فالالي جميالالع  %81إيالالى  %21حالالوايي  .اعتمالالاد معظالال  النالالاس ال سالاليما أهالال  الريالال  علالالى حطالالب الوقالالود كمصالالدر للطاقالالة

وهالاه السياسالة الخاطئالة سالتفر  علالى . أضالعا  سالعره قبال  عالامين  10بلالغ سالعر الغالاز الن .أنحالا  الالبالد تعتمالد علالي الحطالب

 .على الحطب كمصدر للطاقة الفقرا  وال سيما في املناط  الريفية الاين ال يستطيعون تحم  هاه التكلفة باالعتماد الكام 

 ولالالال   فالالنن إاشالالا  املالالالزار   .مليالالالون فالالدان مالالن األراضالالي  الرعويالالة فالالالي واليالالة كسالالال 1,6سالاليقطتع إاشالالا  مشالالرو  سالالد سالالي  نحالالالو

 .الرعوية يكتسب أهمية حيوية لححيلولة دون وقو  النراعات وإال فننإ سيكون كارثة

  ضالرور  علي االجتما  في املشاركين جميع أجمع فقد وعليإ القوانين  تطبي  في للتقاع  نتيجة تحد  الت  االنتهاكات معظ 

 .  الالزمة القوانين سن

 مالن %11  فالي واقيالة أحزمالة إاشالا  إيالى يالدعو الالاي الغابالات قالانون  مثال  تحالدي  أو تنقاليح إيالى تحتالاج التال  القالوانين بعض هناك 

 .املاكور  األرقام من بنك   املساحات تل  بزياد  املشاركون  طالب  .املروية املشاريع إطار في %1و املطرية الزراعة مشاريع

 الواقعالة الحالدود لت سالي  تخضالع لال  التال  املطريالة األراضالي  تخصالي  بنعالاد  قراراا  1992 أغسط  2 في الداخلية وزير وأصدر 

 واألراضالي  والغابالات للزراعالة املسالاحة تلال  مالن %11و %41و %11وتخصالي  القضالار  واليالة فالي الرهالد نهالر مالن الشالر   إيالى

 بتاري  خطابإ وفي الحيوانية وال  و  الطبيعية واملوارد الزراعة وزير من الصادر الوزاري  القرار على وبنا ا   .التوايي على الرعوية

  .املعنيالة االختصالاص جهالات عليالإ تصالاد  اقتال اح وإعالداد املسالنلة لدراسالة  فنيالة لجنالة تشالكي  إيالى دعالا 1992 أغسالط  27

 االقت اح وز  قد بدوره والاي الحيوانية وال  و  الطبيعية واملوارد الزراعة وزير إيى االقت اح برفع عملها من الحجنة فرغ  فقد

 فالي االقتال اح علالى الالوزرا  مجلال  موافقالة صالدرت .عليالإ واملوافقالة الستعراضالإ املعنيالة األطالرا  جميالع علالى 1995 أبريال  22 فالي

 مالن اسالخاا  1995سالبتمب  21 فالي الحيوانيالة وال ال و  الطبيعيالة واملالوارد الزراعالة وزار  وزعال  إثالره وعلالى 1995 أغسالط  27
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 .والرعالي للغابالات املخصصالة املنالاط  فالي الزراعالي التوسالع حاليالاا  يجالري  املطولالة  العمليالة هالاه مالن الالرغ  وعلالى  .املعتمالد التقريالر

 أحكالام تنفيالا بالدون  الزراعالي بالتوسالع واملراعالي الغابالات فيهالا أزيحال  التال  املماثلالة الحالاالت مالن العديالد علالى واحالد مثالا  هنالاك

 .القانون 

 ينبغالي كمالا  .الطبيعيالة املالوارد هالاه إدار  فالي الب يالة الحيالا  وحظالائر واملراعالي الغابالات حالو   القاطنالة املحليالة املجتمعالات إشالراك 

 .الشحيحة الطبيعية املوارد على اعتمادها من لححد العين كسب لسب  بديلة بخيارات تزويدها

 وتطبقهالا  الدوليالة القالوانين تحتال م ال بننهالا األخالرى  البلالدان علالى اللالوم إلقالا  مالن بالدالا  أنالإ مفالاده بتعليال  املشالاركون  أديالى وقالد 

 .أنفسنا على نضعها الت  القوانين نطب  أن بنا فيجدر

 مناسالبة خطالة وجالود عالدم إيالى باإلضالافة الغابالات تالدمي  إيالى الفقالرا  تالدفع التال  العوامال  أحالد بوصالفإ الفقالر إيالى أشالي  وقالد 

 .األراضي  الستخدام

 حتالى (التنقال  وسالائ ) القويالة التحتيالة البنيالة إيالى تفتقالر للغابالات القوميالة الهيئالة أن العربال  الصالمغ منتجالي جمعيالة ممثال  ذكالر 

 .أفض  نحو على أداهه  تحسين للموظفين يتسيى

 البديلة الخشبية غي  الغابات كمنتج النح  خاليا رفو  توزيع عملية تشجيع. 

  ر  األاشطة تشجيع   (.الجنبات/املمرات في الخضر إنتاج) للدخ  املُد 

 اإلمكان قدر النظيفة الطاقة باستخدام للغابات القومية للهيئة الشريي القطا  مدير أوصيى. 

 (.11  الجدو )الغابات/املراعي وتدهور  إزالة ملكافحة  مناسبة كتدابي  التالية اإلجرا ات باتخاذ املجيبون  ويوصي 

 .املجتمع مع باالشت اك تت  الت  السليمة اإلدار  60

 .القانون  وإنفاذ الفعالة الحماية 00

 .الحكومة تجريها الت  السليمة اإلدار  0.

 .الصلة ذات القطاعات سياسات وتنفيا صياغة 00

 .الزراعي التوسع على السيطر  00
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 والمراعي الغابات وتدهور إزالة على السيطرة تدابير (:19) الجدول

 التكرار النسبة المئوية للصالحية % النسبة المئوية التراكمية
 التدابير المقترحة

 القانون  وإنفاذ الفعالة الحماية 39 31.0 31.0 31.0

 املجتمع بمشاركة السليمة اإلدار  68 54.0 54.0 84.9

 الحكومة تجريها الت  السليمة اإلدار  10 7.9 7.9 92.9

 الزراعي التوسع على السيطر  2 1.6 1.6 94.4

 ذات القطاعات سياسات وتنفيا صياغة 7 5.6 5.6 100.0

الصلة
 

 اتخاذهالا يتعالين مالئمالة تالدابي  باعتبارهالا السالليمة الزراعيالة والسياسالة الساللي  الزراعالي والنظالام السالليمة الزراعالة املجيبالون  حالدد لقالد

 يتعالين التال  التالدابي  املجيبالون  ذكالر الطاقالة  علالى الحصالو   بالدوافع يتعلال  وفيمالا  20) الجالدو   )الزراعالة بسالبب الغابالات إزالالة لتجنالب

 :التايي النحو لىع اتخاذها

سا  الغاز استخدام .1
ُ
 .امل

    .الطاقة توفي  أجهزه استخدام .2

 (.وغي ها والرياح الشمسية الطاقة) البدائ  استخدام .3

 

 الزراعة بفعل الغابات إزالة لتجنب اتخاذها الواجب التدابير (:13) الجدول
النسبة املئوية  
 التراكمية

 التكرار النسبة املئوية للصلحية %
 التدابير املقترحة

 السليمة الزراعة 42 33.3 33.3 33.3

 األراضي  الستخدام السلي  التخطيط 37 29.4 29.4 62.7

 السليمة الزراعية السياسة 5 4.0 4.0 99.2

 (التشجي  الزراعي) السليمة الزراعة نظام 41 32.5 32.5 95.2
 السليمة الزراعية السياسة 5 4.0 4.0 99.2املختلطة

 أخرى  1 8. 8. 100.0

   املجمو  126 100 100 
 

 الطاقة بسبب والمراعي الغابات وتدهور إزالة على للسيطرة اتخاذها التدابيرالواجب (:11) الجدول

املئوية النسبة  
 التراكمية

 التكرار النسبة املئوية للصلحية %
 املفهققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققوم

 الطاقة توفي  أجهز  استخدام 39 31.0 31.0 31.0

 املُسا  الغاز 48 38.1 38.1 69.0

 والغاز والرياح الشمسية الطاقة) آخر بدي  39 31.0 31.0 100.0

 املجموع 126 100.0 100.0 (الحيوي 
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 تشالم  املحليالون  السالكان يحالددها التال  املراعالي/الغابالات وتالدهور  إزالالة مكافحالة تالدابي  فالنن   أعالاله 21 الجالدو   فالي مبالين هالو وكمالا

 .البديلة الطاقة واستخدام الطاقة توفي  وسائ  واستخدام املُسا  الغاز استخدام

افع الشاملةالتحليلت  السلوكيات الفردية /إزالة وتدهور الغابات ونضوب املراعي واالتجاهات أسبالبو  لدو
  والجماعية على الغابات واملراعي  ي السودان

 الغابالات وتالدهور  إزالالة مسالببات/دوافالع بشالنن أجريال  التال  الدراسالة ومعلومالات والبيانالات النتالائج تحلاليالت مالن استخالصالإ يمكن ما 

 :نأ السودان في

 : المراعي ونضوب الغابات إلزالة المباشرة األسباب

 الزراعية فيي النطياق واسيع التوسع هو السودان في المراعي ونضوب الغابات إلزالة المباشر الرئيس السبب

 .المروية الزراعة مع سويا   اآللية المطرية والزراعة التجارية
 

 : السودانالتوسع الزراعي في جمهورية 

تمارس خمسة أنوا  رئيسية من النظ  الزراعية في السودان حي  لك  منها مجموعة محالدد  مالن الثالار البيئيالة وال ساليما علالى قطالا  

ثالثالالة منهالالا تمثالال  قطاعالالات املحاصالالي   الزراعالالة املطريالالة شالالبإ الليالالة والزراعالالة املطريالالة التقليديالالة والزراعالالة املرويالالة والرابالالع هالالو .الغابالالات

   .القطا  الرعوي  /تربية املواشي قطا  

 الطينيالة الت بة زراعة آنااك الب يطاا  املستعمر قرر  حينما 1945 القضارسنة منطقة في النطا  واسعة املطرية الزراعة تطوير ت  وقد

 مالن السالتينات خالال  .أفريقيالا شالر   يفال الب يطالاا  الجالين لوحالدات الغاائيالة االحياجالات تلبيالة بغالر  وذلال  السودان وسط في املتشققة

 الثمانينالات  وأوائال  السالبعينات نهايالة وبحلو  . للزراعة كبي  بشك  األراضي  إزالة عن الخاص القطا  استثمارات أسفرت املاضي   القرن 

 للالار  األحاديالة الزراعالة مثال  عديالد  أخالرى  بعوامال  مقرونالاا  الوضالع هالاا أدى وقالد. الليالة الزراعالة فالي سالتخدم ا قالد األراضالي  معظال  فالنن

 فالي حالد  وقالد .لألراضالي  عويصالة تالدهور  مشاك  إيى وإدارتها الت بة لتحضي  املالئمة غي  واألساليب الزراعية الدور  تطبي  وعدم الرفيعة

 القالو   وخالصالة. البيئالة فالي وتالدهور  الزراعيالة اإلنتاجيالة تالدا  مالن ذل  تال وما الت بة في سريع وأحيائ  وكيميائ  مادي تدهور  املنطقة هاه

 الزيالاد  بسالبب الغالاا  علالى الطلالب لزيالاد  ُتعالزى  والتال  الليالة شالبإ الزراعالة فالي اإلفالراس بسالبب تقلصال  قالد الغابالات مسالاحة إجمالايي أن

 .أيضاا  السكانية

 املحليالة الغاائيالة اإلمالدادات مالن وإنتاجيتالإ وإنتاجالإ مسالاحتإ تحليال  خالال  مالن املحاصالي  قطالا  أدا  تقيالي  يجالري    أعالاله ورد ملالا وإدراكالاا 

 إجمالايي مالن %22حالوايي (والالدخن والقمالح الرفيعالة الالار ) الثالثالة الرئيسالة الحبالوب محاصي  وتمث  (الزيتية الباور  ومحاصي  الحبوب)

 Alemu and Ijaimi) الالبالد فالي الغاائيالة الطاقالة اسالتهالك إجمالايي مالن %12حالوايي ساليقاب  والالاي السالودان فالي الحبالوب اسالتهالك

 وال اإلنتالاج  اسالتمرار ويظال . والقطالن الشالم  وزهالر  السالوداا  والفالو   السمسال  هي  األربعة الرئيسة الزيتية الحبوب محاصي ( 2011

 .الريفية العين كسب سب  ومرونة الغاائ  األمن سيا  في القل  تثي  رئيسية قضية التقليدي املطري  القطا  إطار في سيما
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 (2111/2112 – 1213/14) سالنة 63 خالال  املمتالد  الزمنيالة السالسال  بيانالات علالي الحصالو   تال  السودان  في الزراعي التوسع ولتوضيح

 إدار )والغابالات الزراعالة وزار  مالن (الزيتيالة والبالاور  الحبالوب) املزروعالة الرئيسالة الغاائيالة الساللع وإنتاجيالة وإنتالاج املزروعالة املنطقالة عالن

 :التالية الجداو   في نتائجها عر  وت  البيانات هاه حلل  وقد ( .الزراعي واالقتصاد التخطيط

 واملنالاط  املزروعالة للمسالاحة سالنوات ثالال  متوسالط بمقارنة الزراعية املنطقة رقعة توسعة (22) الجدو   في تظهر الت  البيانات وتوض 

ن وكمالا.  63 ا  للسالنوات الزمنيالة بالسالسال  املتعلقالة البيانالات ونهايالة بدايالة فالي وإنتاجهالا حصالادها تال  التال   فالي الالوارد  األرقالام مالن يتبالي 

 فالدان مليالون  41,3 إيالى 1211/12 – 1213/14 الفتال   خالال  املتوسالط فالي فالدان مليالون  5,6 مالن املزروعالة املسالاحة زادت   (22) الجالدو  

 .الفتال   هالاه خالال  أضالعا  سالبعة مالن بالنك   زادت املزروعالة املسالاحة أن إيالى يشالي  وهالاا. 2111/2112 – 2113/2114 الفتال   خالال 

 خال  فقط %22 إيى  1211/12 – 1213/14 الفت   خال  املتوسط في %21من حصادها ت  الت  للمنطقة املئوية النسبة وانخفض 

 بحالوايي الفتال   هالاه خالال  اإلنتالاج وزاد .املزروعالة املسالاحة مالن %31مالن يقالرب ما فقدان يعي  وهاا 2111/2112 – 2113/2114الفت  

 أن إيالى بوضالوح تشالي  ألنهالا املالدى بعيالد  سياسالية آثالار النتيجالة ولهالاه .متال ي  طالن مليالون  6,7 إيالى متال ي  طالن مليالون  1,5 مالن أضالعا  أربالع

 .الغاائ  األمن أج  من املزروعة للرقعة األفق  التوسع على تعتمد البالد

 المزروعة/  المحصودة للمساحة المئوية والنسبة المحصودة والمساحة المزروعة المساحة (:11) الجدول
                 

 الزراعية الرقعة توسعة

 )المرات( الفترتين بين

 متوسطال
2113/2114 – 2111/2112 

 متوسطال
1213/14 – 1211/12 

 الموضـــــــــــــــــــوع

    بالهكتار  املزروعة املساحة 5564 41274 7.42

 بالهكتار  املحصودة املساحة 4987 28325 5.68

   املزروعة  /املحصودة املساحة  % 90 69 -

 بالطن املتري   اننتاج 1546 6720 4.35
 

 والغابات الزراعة بوزارة الزراعي واالقتصاد التخطيط إدارة بيانات :المصدر

مالالن  الفتالال   خالالال  الزيتيالالة الحبالوب ومحاصالي  الرئيسالالة السالالبع الحبالالوب زراعالالة أنمالاس 22 الجالالدو   فالالي املدرجالالة البيانالالات توضقح

 سالنوات ثالال  وآخالر ألو   سالنوات ثالال  متوسالط باسالتخدام مقارنالة الجالدو   فالي  الالوارد  البيانالات تشالك    2111/2112 – 2113/2114

 اهتمامالاا  تسالتح  التاليالة املالحظالات فنن التفسي   عن لغنية الجدو   في الوارد  األرقام أن من الرغ  وعلى .الزمنية السالس  بيانات من

 :جدياا 
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 – 1213/14مليالالون فالالدان خالالال  الفتالال   مالالن   2,29زادت مسالالاحة الرقعالالة الزراعيالالة للالالار  البيضالالا  بالالنك   مالالن تسالالع أضالالعا  مالالن متوسالالط 

أدت مسالالاحة الرقعالالة الزراعيالالة زيالالاد  فالالي انتالالاج الالالدخن  2111/2112 – 2113/2114مليالالون فالالدان خالالال  الفتالال    21,55إيالالى 1211/12

 .ضعفاا   92أضعا  والسمس  بنحو  4بحوايي 

  خالالالال  الفتالالال   األخيالالال    %12خالالالال  الفتالالال   األويالالالي إيالالالى  %41وقالالد زادت مسالالالاهمة الالالالار  البيضالالالا  فالالالي إجمالالالايي املسالالالاحة املزروعالالالة مالالن

 .فقط %12إيى  %33بينما انخفض  مساهمة الدخن من 

 فالالالي  %82.2والالالدخن والسمسالالال  والفالالو  السالالوداا  إيالالى إجمالالالايي املسالالاحة املزروعالالة مالالن  رفيعالالةبلغالال  الزيالالاد  فالالي مسالالالاهمة الالالار  ال

 .خال  الفت   الثانية %22.8إيى  ىالفت   األوي

 تليهالالا الالالدخن  (%12.2)هالالو املحصالالو  الرئي الالي  املسالالتو  عالالن التوسالالع األفقالال  للزراعالالة  رفيعالالةمالالن النتالالائج املالالاكور  أعالالاله الالالار  ال

مالالن متوسالالالط املسالالاحة خالالالال   رفيعالالةبلغالال  الزيالالاد  فالالالي مسالالاهمة الالالالار  ال. (%13.2)والسمسالالال  (%13.4)والفالالو  السالالوداا  (12%)

 . %13الفت   املاكور  

 (الرئيسة المحاصيل) المحاصيل زراعة أنماط (:12) الجدول
 1312/1312/1316  - 1922/22 خالل الفترة 

 (11/12 – 1213/14) الفترة األولى: (0202/01 – 0203/01)الفترة الثانية:        

 املحصول 
% 

 املساحة

 املحصود 

% 
 املساحة

 املزروعة

% 
 املساحة
 % املحصود 

 املساحة
 املزروعة

 الرفيعة ال رة 2285 41.1 2048 41.1 21545 52.2 14563 51.4

 الدخن 1820 32.7 1616 32.4 7848 19.0 5170 18.3

 القمح 31 0.6 30 0.6 474 1.1 450 1.6

 السمسم 539 9.7 479 9.6 5456 13.2 3898 13.8

 السودايي الفول  205 3.7 190 3.8 5523 13.4 3890 13.7

 الشمس زهرة 0.0 0.0 0.0 0.0 231 0.6 174 0.6

    القطن 684 12.3 624 12.5 197 0.5 180 0.6

   املجموع 5564 100 4987 100 41274 100 28325 100

 والغابات الزراعة بوزارة الزراعي واالقتصاد التخطيط إدارة بيانات :المصدر  

 مالن %41.2 تشالغ  حيال  السالودان فالي الزراعيالة الرقعالة توسالعة مالن األكبال  الجالز  عالن املسالتو  الرئي الي  املحصالو   هي رفيعةال الار  إن 

 محصالو   يسالج   (.1 املرفال )املطالري  التقليالدي القطالا  مالن %32و اليالي شالبإ املطالري  القطالا  مسالاحة مالن %83.1و املرويالة املسالاحة

 مسالاهمة (.املزروعالة املسالاحة مالن %28.2)املطالري  التقليالدي القطالا  وفالي الليالة وشالبإ املرويالة القطاعالات فالي جالداا  ضالئيالا  حضالوراا  الالدخن
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 املساحة من %21.2السوداا  الفو   مساحة وتمث  .التقليدية املساحة من و %14.1 اللية شبإ املساحة من %11.7 نحو السمس 

 .املروية املساحة من %12.3و املطرية التقليدية

 الالار  مسالاحة مالن %22.1 حالوايي.  (التقليديالة املطريالة والزراعالة الليالة شالبإ الزراعالة) املطالري  القطالا  فالي حصالرياا  التوسالع هالاا حالد 

 القطالا  تحال  هالي للسمسال  املخصصالة املسالاحات وجميالع السالوداا  الفالو   مسالاحة مالن %22و الدخن مساحة من %22.8 و  الرفيعة

 (.24 الجدو  ) املطري 

 القطاع حسب المحاصيل مساحة لحصة المئوية النسبة (:42) الجدول                 

 الجميع 

 القطاع حسب املحاصيل مساحة لحصة املئوية النسبة

 املحصول 
ليالقطاع شبل اآل القطاع التقليدي مجموع القطاع املطري   القطاع املروي 

 الرفيعة ال رة 3.5 59.3 37.2 96.5 100.0

 الدخن 0.1 8.8 91.0 99.8 100.0

 القمح 97.9 0.0 2.1 2.1 100.0

 السودايي الفول  4.0 0.0 96.0 96.0 100.0

 السمسم 0.0 32.7 67.3 100 100.0

 الشمس زهرة 60.3 0.0 39.7 39.7 100.0

 القطن 83.1 16.9 0.0 16.9 100.0

 اللوبيا 18.8 0.0 81.2 81.2 100.0

 ال رة 14.0 0.0 86.0 86.0 100.0

 جموعامل 4.3 36.0 59.6 95.6 100.0

 

 البالغالة املتبقيالة النسالبة بالين ومالن (فالدان مليالون  52 حالوايي) للسالودان اإلجماليالة املسالاحة أصال  مالن مرويالة زراعالة فقالط %4.3 هنالاك

 الشالك  ويوضال ( 8و7و6و5 شالكا األ ) %32 بنسالبة التقليالدي املطالري  القطالا  وسالاه  %12.2 بنسالبة التقليالدي القطا  ساه  21.2%

 .رفيعةال الار  مجا  في للقطاعات النسبية األهمية 2

                               

 

 



73 

 

 
 

 المساحة المزروعة مساهمة القطاعات الثالثة في (:2)الشكل 

 

 
 األهمية النسبية للقطاعات في مجال الذرة الرفيعة (:6)الشكل 

 

 تليهالا %12.2 بنسالبة الزراعالي التوسالع فالي الرئي الي  املسالاه  هالي القضالار  واليالة فالنن األربعالة  الرئيسالة املزروعالة املحاصالي  لجميالع بالنسبة

 حالين فالي (%1)كردفالان وغالرب (%8.3 ) كردفالان وجنالوب (% 2.2) وسالنار (11.5% )دارفالور  جنالوب و( %12.2 ) كردفالان شالما 

 . 1 الشك  في موض  هو كما(%28.1)بنسبة جماعي بشك  املتبقية عشر  اإلحدى الواليات ساهم 

 

50%

37%

-13%

مساهمة القطاعات الثلثة  ي املساحة املزروعة

األر  املزروعة اإلنتاج الفدان/الغلة

50%

37%

-13%

األهمية النسبية للقطاعات  ي مجال ال رة الرفيعة

األر  املزروعة اإلنتاج الفدان/الغلة
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 مساهمة الواليات في التوسع الزراعي (:1)الشكل 

 املجالا  هالاا فالي الرائالد  هالي القضالار  واليالة أخالرى  ومالر  (%12)بنسالبة الزراعالي التوسالع فالي الرئي الي  املسالاه  فننهالا  رفيعالةال الالار  حالالة فالي

 فالي كردفالان شالما  واليالة وتليهالا %14.2 بنسالبة الثانيالة املرتبالة سالنار واليالة تتبالوأ رفيعالة.ال للالار  الزراعيالة الرقعالة توسالعة مالن %28 بنسالبة

 معالاا  األربالع الواليالات سالاهم  فقالد .%8.2 بنسالبة الرابعالة املرتبالة فالي األباليض النيال  واليالة ثال  ومالن %2.2  بنسالبة الثالثالة املرتبالة

 .8 الشك  في الوارد  املعلومات في املبين النحو ىعل القطرية املساحة توسعة من %21.1بنسبة

 

 

 (الرئيسةمساهمة الواليات في مجال الذرة الرفيعة )مصادر النمو في المحاصيل األربعة  (:1)الشكل 

 إن بال  .لإلنتالاج التقليديالة بالالنظ  محاصالرون املنتجالين أن حيال  اإلنتالاج عوامال  جميالع إنتاجيالة بانخفالا  السالودان فالي الزراعالة تتميالر

 سالنوياا  %1.3 بنسالبة يالنخفض (الزيتيالة والبالاور  الحبالوب) الغاائيالة املحاصالي  عائالد يالزا  وال. الوقال  بمالرور تتنالاق  املحاصالي  إنتاجيالة

50%

37%

-13%

مساهمة الواليات  ي التوسع الزراعي

األرض املزروعة

اننتاج

الفدان/الغلة

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

األرض املزروعة اننتاج الفدان/الغلة

Series1
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 - 42 إيالى السالبعينات فالي فالدان لكال  املتوسالط فالي كيلالوغرام 165 مالن السمسال  إنتاجيالة انخفضال  املثالا   سالبي  لالىفع (.2112 عجيمال )

 والالدخن الرفيعالة الالار ) الرئيسالة األربعالة املحاصالي  فالي اإلنتالاج نمالو مصالادر ولتتبالع  .األخيال   السالنوات خالال  فالدان لكال  كيلوغرامالاا  21

 باسالتخدام والغلالة واإلنتالاج للمنطقالة (2111/2112 – 1221/21) الزمنيالة السالسال  بيانالات تحليال  تال  (السالوداا  والفالو   والسمسال 

 (25 الجدو  ) الت اجع/اإلنكفا  ملعادلة اللوغريثم  شبإ املنحيى

 األربعة الرئيسة المحاصيل وغلة واإلنتاج المناطق في النمو معدالت (:12) الجدول

 ةـــــــــــــــالوالي الرفيعة الذرة مـــــــمســـــــالس نـــــــالدخ ودانيــــــــــــالس الفول

    املزروعة املساحة *** (26.29) 3.86 ***(16.27) 3.37 ***(10.55) 3.43 ***(5.24) 2.19

   املحصود  املساحة ***(19.81) 3.34 ***(12.02) 2.96 ***(13.80) 3.03 ***(4.08) 1.87

   اإلنتاج ***(10.63) 2.47 ***(5.31) 1.31 ***(4.43) 1.3 **(2.95) 1.63

 املزرو  الفدان/الغلة ***(8.12-) 1.39- ***(10.07-) 2.06- ***(5.08-) 2.13- *(2.12-) 0.56-

  %0.001 عند متثر(مغزى/) إحصائيةداللة  ذو املعام     ***

 :التالية النتائج على الحصو   ت  وقد

 كما( %3.82) لألراضي  األفق  التوسع مصدره املاكور  الفت   خال  (%2.42) رفيعةال الار  إنتاج في الكام  النمو :رفيعةال الذرة

ن  .سنوياا  %1.32 بنسبة العائد انخفض  (.2 الشك ) احصائية داللة ذات هاه النمو معدالت جميع أن وتبي 

                                          

 
 

 مصادر نمو الذرة الرفيعة (:9)الشكل 
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76 

 

 كيلوغرامالاا  165 إليى 1211/12 – 1213/14 الفتال   خالال  فالدان لكال  جال ك 309 متوسالط مالن املالزرو  الفالدان إنتاجيالة وانخفضال 

 كانال  املاضالي  القالرن  مالن الخمسالينيات أوائال  فالي اإلنتاجيالة أن يعيال  وهالاا 2111/2112 – 2113/2114 الفتال   خالال  للفالدان فقالط

 .األخي   املواس  خال  اإلنتاجية متوسط ضع 

 انخفالض حيال  فقالط %1.31كانال  اإلنتالاج نمالو اسالبة أن إال ٪3.37 بنسالبة زادت قالد السمسال  مسالاحة أن مالن الالرغ  علالي :السمسام

 (.12الشك ) سنوياا  %2.06  بنسبة فدان لك  العائد

 

 

 
 

 مصادر نمو السمسم (:13)الشكل 

 فقالط كيلوغرامالاا  74 إلى 1211/12 – 1213/14 الفتال   خالال  فدان لك  ج ك 219 متوسط من املزرو  الفدان إنتاجية وانخفض 

 ثلال  سالوى  تمثال  لال  املاضالية الالثال  السالنوات خالال  اإلنتاجيالة أن يعيال  وهالاا 2111/2112 – 2113/2114 الفتال   خالال  للفالدان

 .املاضي  القرن  من الخمسينيات أوائ  في اإلنتاجية

 سالنوياا  %2.13عنالد الغلالة انخفالا  اسالتمرار مع الدخن إلنتاج الكام  النمو مصدر هو الزراعية الرقعة في السريع التوسع  :دخــــنال

 (.11 الشك )
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 مصادر  نمو الدخن (:11)الشكل 

ن  املالزرو  الفالدان إنتاجيالة وانخفضال  %0.01 بنسالبة االحتمالاالت مسالتوى  عنالد احصالائية داللالة ذات هالاه النمالو معالدالت جميالع أن وتباليا

 2113/2114 الفتال   خالال  للفالدان فقالط رامالاا جكيلو  83 إيالى 1211/12 – 1213/14  الفتال   خالال  فالدان لكال  جال ك  210  متوسالط مالن

 مالن الخمسالينيات أوائال  فالي اإلنتالاج مالن %41 سالوى  تمثال  لال  املاضالية الالثال  السالنوات خالال  اإلنتاجيالة أن يعيال  وهالاا 2111/2112 –

 .املاضي  القرن 

 أقال  الغلالة انخفالا  فنن السوداا   الفو   في النمو مصدر هو يزا  ال الزراعية الرقعة في التوسع أن من الرغ  ىعل :السوداني الفول

 .12الشك    (% 0.56- ) األخرى  الثالثة املحاصي  من
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 رامالاا جكيلو  229 إيالى 1222/23 – 1221/21 الفتال   خالال  فالدان لكال  جال ك 275 متوسط من املزرو  الفدان في اإلنتاجية وانخفض 

 مالن %83تمثال  كانال  املاضالية الالثال  السالنوات خالال  اإلنتاجيالة أن يعيال  وهالاا  2111/2112 – 2113/2114 الفتال   خالال  للفالدان

 دون  اسالتقراراا  أك ال  كالان الالاي املالروي القطالا  فالي باإلنتاجيالة األدا  هالاا يتالنثر قالد .املاضالي  القالرن  مالن الخمسالينيات أوائال  فالي اإلنتاجيالة

 .كبي  تحسن

 

 النمالو مصالدر هالو املسالاحات فالي السالريع التوسالع فالنن  2114/2111 – 1213/14 سالنة  62    امتالدت التال  الكاملالة وللفتال   الختالام  فالي

ن .سالنوياا  %1.3 بنسالبة الغالالت انخفالا  اسالتمرار مالع األغايالة إلنتالاج الكامال   احصالائية داللالة ذات هالاه النمالو معالدالت جميالع أن وتباليا

 واملسالتثمرين املالزارعين وصغار الرعا  بين األراضي  على املنافسة واحتدام التدهورالبيئ  يمث . %0.01 بنسبة االحتماالت مستوى  عند

 أعالداد انحسالار فالي تتمثال  مخالاطر علالى ينطالوي  ومالا الطبيعيالة املالوارد علالي والصالرا  الغابالات إلزالالة الرئيسالة الالدوافع الليالة شالبإ الزراعالة في

 .الجفا  ظرو  تفاقم  ما إذا املاشية

مالالن املجيبالالين فالالي  %21ووفقالالاا للتقريالالر أفالالاد  .وتشالالي  النتيجالالة املحالالرز  إيالالى االعتمالالاد علالالى الغابالالات ألغالالرا  الطاقالالة فالالي ثالالال  واليالالات كردفانيالالة

فقالالالالالط يسالالالالالتخدمون  %1.8مالالالالالنه  يسالالالالالتخدمون الفحالالالالال  و  %23القالالالالالن كمصالالالالالدر للطاقالالالالالة وأن /واليالالالالالات كردفالالالالالان بالالالالالننه  يسالالالالالتخدمون النالالالالالار

 .وأشارت هاه النتائج مجدداا إيى االعتماد الشديد على الغابات إيى درجة النضوب.الغاز

حيث تمثل كل من الزراعة المطرية اآلليية إليى جانيب  ر األثر اإلجمالي للزراعة التجارية أساسا  علي نطاق واسعقدّ يُ 
  0% 40األشكال األخرى للزراعة المروية

 : العمراني الزحف

 الزحال  هالو الزميال  والتسلسال  الحجال  بحسالب السالودان فالي املراعالي نضالوب و الغابالات إلزالالة الثالاا  املباشالر السالبب

 العمراا 

 سالنة كالرري معركالة أعقالاب فالي السالودان املصالري  الب يطالاا  الثنالائ  الحكال  بدايالة  مالع تزامنال  قالد أنهالا ُيالزع  السالودان فالي التنميالة بدايالة 

 بناهالا التال  األحمر البحر ساح  على سواكن وهي البالد  في واحد  مدينة عن املعاصرون املترخون  تحد  ،1900 سنة بحلو   .1898

 شالبإ القالرى  مالن واملئالات مدينالة 90 قيالام عالن واعتالراز فخالر وبكال  السالودان جمهوريالة تزخالر الالراهن الوقال  فالي .الرملالي الحجالر مالن األتالراك

 والقضالار  بورتسالودان و مالدا  واد ب   بالالك  فمالا .بلالد  50 حالوايي تشالم  الخرطالوم العاصالمة مثال  املالدن بعالض أن وُيالزع . الحضالرية

 مالن مبانيهالا معظال  كانال  حيال  غابالات سالابقاا  كانال  أراضالي  علالى والقالرى  والبلالدات املالدن هالاه جميالع بنيال  لقالد ؟ ونيالاال واألباليض وكسالال

 كبيال  اسالتهالك فالي الكبيال   والقالرى  املدينالة فالي الحيالا  أنمالاس تتسالبب .بالحطالب تعمال  حراريالة (كمالائن) قمالائن تنتجالإ والالاي األحمالر الطالوب

 ومنالاط  والقالرى  املالدن لبنالا  إزالتهالا تمال  التال  الغابيالة األراضالي  مجمالو  ويقالدر .والفحال  الوقالود وحطالب واألثالا  البنالا  ملالواد الخشالب مالن
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 الوقال  فالي للالبالد الغالاب  الغطالا  مالن %2 يعالاد  مالا أي هكتالار مليالون  1,8 بنحالو الخشالبية االحتياجالات منهالا تسالتمد التال  املت اكمالة الغابالات

 .الراهن

 سالنة فالي 122 وإيالى 1983 سالنة فالي 115 إيالى العالدد هاا وزاد 68 األو   التعداد في حضرية كمناط  املصنفة السكنية املناط  عدد بلغلقد 

 .السودان في التحضر معدالت بارتفا  يشي  كما 1993

 الغابالات إزالالة إيالى تفضالي  أن الغابالات حسالاب علالى السالودانية الحضالرية املنالاط  جميالع انتظمال  التال  (التحضالر) التمدين حركة شنن من

 .الريفيالة املنالاط  لسالكان املطلال  العالدد بانخفالا  مصالحوباا  التحالو   فالي آخالا   والحضالر الري  بين التوازن  إن .البيئية املشاك  من وغي ها

 املناط  سكان عدد سي تفع حين في 2121 - 2111 بين %11 بنسبة سينخفض الري  سكان عدد أن إيى املتحد  األم  توقعات وتشي 

 .%111 ةبنسب الحضرية

 2016 سنة بحلو   اسمة مليون  39.7 يص  أن املتوقع ومن  (2008)األخي  السكاا  التعداد في اسمة 30,9 السودان سكان عدد وبلغ

 .سنة16 خال  السكان عدد يتضاع  قد الزياد   هاه معد  مع .%2.8 بنسبة سنوي  نمو بمعد 

 نحالو واالتجالاه للسالكان  املرتفالع املعالد  هالاا ويشالك  2008 لتعالداد وفقالاا  السالكان مجمالو  مالن %22.8 حالوايي الحضالر سالكان وشالك 

 فالي ضالخمة اسالتثمارات يتطلالب ألنالإ السالودان تواجالإ التال  التحالديات أكبال  أحالد الكبال ى  الحضالرية املراكالز فالي السالكاا  (التكالدس) التجمالع

 .الحضرية املناط  في واإلسكان والطاقة التحتية البنية

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العشالرين السالنوات خالال  املتوسالط فالي سالنوياا  %2.8 حالوايي)مرتفعالة بمعالدالت ينمالو السالودان فالي السالكان عالدد أن مالن الالرغ  وعلالى

 .(الطبييالي السالكاا  النمالو معالد  ضالع  حالوايي)بكثيال  أعلالى بمعالدالت النمالو فالي آخالا فيهالا الحضالرية املنالاط  سالكان عالدد فالنن  (املاضالية

   الجمري( ) الغابات في بورتسودان محل يحل العمراني الزحف
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 النسالبة هالاه بلغال  حالين وفالي .22 الجالدو   مالن يتضال  كمالا ازديالاد فالي دائمالاا  كانال  السالكان مجمالو  مالن الحضالر سالكان اسالبة فالنن   ولالال 

 تعالداد آخالر) 2008 سالنة فالي %22.8 بلغال  (األو   السالكاا  التعالداد وقال  أي) 1212 - 1211 فالي االسالتقال  فجالر بالزوغ عنالد 8.8%

 (.UN-Habitat, 2014 املتحد  األم  موئ  ) أضعا  ثال  من أك   بمقدار زياد  أي  (للسكان

 الخمسة السكانية التعدادات في مسجل هو كما الحضر سكان مقابل السودان في السكان مجموع (:16) الجدول

 الس ان

 السنة
55/56 

 

 

 

1973 
 

1983 1993 2008 

 

 بالال  السكان مجمو 
 

10,300 14,800 21,590 24,900 30,894 

 بالال  الحضر سكان
 

854 2,606 4,154 6275 9, 2016 

 الحضرالنسبة املئوية لسكان 
 

8.8 18.5 20.5 25.2 29.8 

 فالي الرئيسالة املدينالة بعيالد حالد إيالى هالي بحالري  والخرطالوم والخرطالوم أمدرمان الثال  املدن تض  الت  الكب ى  الخرطوم القومية  العاصمة

 بلالغ والتال  نيالاال وهالي الكبال ى  الثانيالة املدينالة أمثالا  تسالعة مالن أك ال  أي اسالمة  مليالون  4,27 حالوايي 2008 سالنة سالكانها عالدد وبلغ .السودان

 التعالدادين بالين الخمسالة العقالود خالال  الكبال ى  الخرطالوم نمالو 2 الشالك  ويوضال .  2008 سالنة فالي اسالمة  443,000 حالوايي سالكانها عالدد

 .سنوات عشر ك  تقريباا  يتضاع  قد سكانها عدد أن إيى بوضوح يشي  وهو .واألخي  األو  

 الكبال ى  الخرطالوم وكانال  اسالبياا  األعلالى املعيشالة ومستويات العم  فرص من تزيد الكبي   األسوا  فنن اسبياا  األفض  خدماتها وبسبب

 كان  إليها املهاجرين جميع من %42 اسبة أن 2008 سنة تعداد أظهر وقد الحيا  مدى دائمة هجر  إليها للمهاجرين األو   الخيار دائماا 

 املركالزي  الجهالاز)فيهالا مولالودون  الكبال ى  الخرطالوم فالي تعالداده  تال  الالاين مالن فقالط %12 أن أيضالاا  وأظهالرت. الحيالا  مالدى دائمالة هجالر 

 املوسالميين املهالاجرين السالودان فالي األخالرى  الكبيال   واملالدن الكبال ى  الخرطالوم تستضالي  الحيالا   مالدى املهالاجرين إيالى باإلضالافة (.لإلحصالا 

 .(UN-Habitat, 2014) الحضرية املناط  في عم  عن يبحثون  الاين

 الحضالرية الصالدار  إيالى بوضالوح يشالي  وهالو .السالكاا  نمالوه  ومعالدالت السالودان فالي الكبال ى  التسالع املالدن سالكان (27) الجالدو   ويعالر 

 السالودان فالي الحضالر سالكان مجمالو  مالن %43 نحالو 2008 سالنة فالي سالكانها عالدد يمثال  كالان حيال  املالدن مالن غي هالا علالى الكبال ى  لحخرطالوم

 ويظهالر .(وكسالال واألباليض وبورتسالودان نيالاال أي) الحضالري  الهالرم علالى تبعتهالا التال  األربالع املالدن سالكان أضالعا  ثالثالة وحالوايي (1الجالدو  )

 التسالعة الحضالرية املراكالز فالي عالا  الالاي السالوداا  للشالعب املئويالة النسالبة أن حين في. الحضري  التكت  نحو قوياا  اتجاهاا  أيضاا  الجدو  

 سالكان  مجمالو  مالن%28 حالوايي كالان ذلال   علالي وعالالو .  2008سالنة فالي %22 وبلغال   %1 بلغال  1956/55 فالي السالودان فالي الكبال ى 

 .التسعة الحضرية املراكز تل  في يعيشون  2008 سنة في الحضر

 



81 

 

 السودان مدن أكبر في السكاني النمو (:11) الجدول

 عدد السكان باآلالف

 

 المدينة معدالت النمو %

55/56 1973 1983 1993 2008 83-73 83-93 

 
245 784 1,343 2,918 4,271 4.7 6.6  

 نياال 7.4 6.1 493 230 144 60 12

48 33w 213 308 399 4.6 3 بورتسودان 8 و 

 األبيض 5.0 4.2 345 299 140 92 52

 كسال 5.1 3.6 298 235 143 101 41

 مدني واد 1.9 5.8 289 211 207 118 48

 القضارف 4.8 6.0 269 191 119 66 18

 الفاشر 5.4 4.9 218 142 84 52 28

 كوستي 6.6 4.3 213 174 92 66 23

 السكاني التعداد تقارير :المصدر

  .الجديالد  العمرااال  التوسالع خطالة اسالتمرار مالع كبيال اا  تغيال اا  تشالهد تالزا  ال الغابالات أن إيالى السالودان غالرب فالي أجريال  التال  البحالو  وتشالي 

 ال روابالة وأم وبالارا األباليض فيهالا بمالا كردفالان شالما  مالدن بعالض وفالي .األراضالي  اسالتخدام فالي النطالا  واسالع تغييال اا  الغابالات فقالدان أظهرلقد 

 املسالتقب  فالي الغابالات أراضالي  وتراجالع الغابالات إلزالالة الرئي الي  السالبب أنهالا علالى بانتظالام إليهالا ُيشالار الجديالد  العمرانيالة التوسالعات تالزا 

 للمدينالة القائمالة الحالدود مالن أبعالد إيالى ساليمتد الغابالات فقالدان فالنن اإلسالكان  علالى املسالتقبلي والطلالب الغابالات تزايالد ضالو  فالي .القريالب

 (.2013آخرون و إبراهي ) األوسع املناط  في إلحاحاا  أك   ذل  وسيصبح

  

 %60 بنسبة رقد  ي   الحضرية المناطق لتمدد اإلجمالي راألث

 تطوير البنية التحتية

 هيو الزمنيي والتسلسيل الحجيم بحسيب السيودان فيي المراعيي ونضيوب الغابيات إلزالية الثاليث المباشر السبب

  :التحتية البنية تطوير

 كفالا   وتحسالين بتحالدي  تقالوم البلالدان أن وبمالا .الغابالات بنزالالة يتعلال  فيمالا وسلبية إيجابية آثار التحتية البنيات لتطور  تكون  أن يتوقع

ا للغابات قليلة إزالة إيى املناط  بعض تحتاج فقد التحتية  بنيتها وفعالية  أو طالر   بالدون  التحتيالة البنيالة علالى الطلالب تلبيالة الحتما  نظرا

 مالن بالدالا  الحاليالة التحتيالة بنيتهالا توسالعة إيالى بالاألحرى  تضالطر قالد   أعالاله املبالين النحالو علالى الناميالة البلالدان أن بيالد .جديالد  حديالد سالكة

 بالالطر   واسالتبدالها الغابالات رقعة تقلي  سيت  جهة  فمن .الغابات إزالة علي سلبية آثار التوسعة لهاه يكون  أن املرج  ومن .تحديثها
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 املوسالعة التحتيالة البنيالة بسالبب للقطالع عرضالة أك ال  ومتنالاثر  متباعالد  غابالات بقالع تصالبح قالد ذلال   إيالى باإلضالافة .الحديديالة والسالك 

 علالى قالوي  تالنثي  األخيال   السالنوات فالي السالودان أنحالا  جميالع فالي التحتيالة البنيالة فالي للتحسالينات كالان وقالد. (ECORYS, 2010)للطالر  

 املعلومات ثور  ساهم  األخرى  البلدان في السائد  االتجاهات مع وتماشياا  .مئوية نقطة 1.7 ب   ساهم  حي  النمو من الفرد نصيب

 مالع األخيال   السالنوات فالي التحتيالة البنيالة فالي بكثافالة السالودان اسالتثمر وقالد. السالودان فالي مسالاهمة بالنكب  أفريقيا اجتاح  الت  واالتصاالت

 علالى حتالى النقال   قطالا  فالي .قليلالة سالنوات غضالون  فالي مالرات خمال  الكهربالائ  التوليالد علالى القالدر  تضالاعف  .املححوظالة اإلنجالازات بعالض

 (AICD 2011)  الطو   في تقريبا مرات ثال  تضاعف  قد الطر   شبكة أن من الرغ 

 الفت   في 2112 - 1211 بين السودان في أاشئ  الت  الضخمة الهياك  تحخي  ويمكن. الحضري  للزح  مراد  وهاا  1.3

 :التالية

 عطبال   أعالايي سالدي ومالتخراا  مالروي وسالد والروصالي ص القربالة وخشال  وسالنار أوليالا  جبال  :الكهرومائيية الخزانيات/السيدود 1.1.3

 تخالزين منالاط )أحواضالها كانال  أو الغابالات مالن الهكتالارات آال  األخالرى  السالدود جميالع أغرقال  فقالد مالروي سالد وباسالتننا  .وسالتي 

 .مسبقاا  األشجار من خالية بات  (املتوقعة املياه

 .املراعي ونضوب الغابات إزالة من مزيد علي انطوت زراعية مشاريع بقيام السدود جميع إاشا  ارتبط  1.1.1.3

 عنالد أشكي  دنقال والخرطوم سنار القضار  كسال وهيا الخرطوم عطب   هيا بورتسودان  :والشوارع سريعة الطرق   1.2.3  

 الفاشالر نيالاال الفاشالر النهالود األباليض كوسالت  والخرطالوم الالدمازين سالنار مالدا  واد والخرطالوم عطبال   مالروي وكريمالة املصالرية الحالدود

 وجميعهالا متال   100  املحالاذا  وعالر  الطالو   فالي كلال  56000 نحالو .اإلثيوبيالة الحالدود املتمالة والقضالار  الجنينالة زالنجالي كالاس ونيالاال

 .املتناثر  واألشجار الغابات حساب على ُشيدت قد تقريباا 

 واد والخرطالوم الالدمازين سالنار القضالار كسالال وهيالا عطبال   هيالا وبورتسالودان عطبال   أبوحمالد حلفا وادي :الحديدية السكك  3.1.3 

 حساب على ُشيدت قد تقريباا  وجميعها اا مت   50 محاذا  وعر  الطو   في كل  16000 نحو نياال الضعين األبيض كوست  سنار مدا 

 .املتناثر  واألشجار الغابات

 .السودان غابات مصدرها خشبية فلنكات على تمديده ت  قد بنكملإ الحديدية السك  طو    .1.3.1.3

 .الوقود حطب علي تعم  النهرية التجدي  وزوار   القاطرات كان  الحديدية  السك  نظام بداية وفي  .2.3.1.3

 مالن املزيالد لتحقيال  بالإ القيالام ينبغالي ممالا الكثيال  هنالاك حيال  مححالو  وطيال  بت كيالر الن حتالى السالودان فالي التحتيالة البنية تطوير حظ  لقد

 بوابالة السالودان لالدى. كبيال  حالد إيالى غائالب الجالوار دو   مالع الالربط أن إال الداخليالة  الطالر   ممالرات تطالوير يالت  حالين فالي .اإلقليمال  التكامال 

 (AICD, 2011) . املينا  على تقتصر ولكنها بورتسودان عب  األحمر البحر على بها يط  طبيعية
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 %60 بنسبة ي قد ر الحضرية المناطق لتمدد اإلجمالي األثر
 

 التنقيب عن البترول

 :البترول عن التنقيب هو السودان في المراعي ونضوب الغابات إلزالة الرابع المباشر السبب

 تسالبب التال  الشالاملة البيئيالة واالضالطرابات الغابالات إزالالة علالى ينطالوي  الالاي األراضالي  اسالتخدام فالي األخيال  قبال  الجديالد القالادم هالو هالاا

 .املراعي/للغابات البيئ  التدهور 

 الغالزا  بحالر منطقالة فالي 4 و 2 و 1 املربالع يقالع. مربالع 15 إيالى القالدي  السالودان فالي املحتملالة الالنفط منالاط  والتعالدين الطاقالة وزار  قسالم 

 (.املجلد حو ) حالياا  املنتجة املربعات هي املربعات هاه  .كردفان وجنوب سابقاا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 السودان في النفط ومربعات حقول (4) رقم ةالخريط                    

  :نفطية شواهد وجود املربعات هاه أثبت  .الني  أعايي منطقة في 2و 3 املربعان يقع

 املربالع بتشالغي  Lundin oil شالركةتقالوم  .نفطيالة شالواهد بهمالا أيضالاا  همالا (السالدود منطقالة) جالونقلي بواليالة "ب" 5 و"  أ"5  املربعالان 

 ."ب"5  املربع  Map شركة بينما "أ"5

 ومربالع وعطبال   والخرطالوم الجزيالر  فالي 9 ومربالع األزر  بالنيال  8 بالع مالر . األوليالة االستكشالا  جهالود إطالار فالي املربعالات هالاه معظال  تالزا  وال

 .األحمر البحر في 15و 13 واملربعان الشمالية الواليات في 14و 12 املربعان ويقع الشمالية في 11 مربع يقع .القضار  منطقة في 10

 الحقليالة املعالجالة ومرافال  واملعسالكرات األنابيالب وخطالوس الطالر    مختلفية مرافيق لبنياء النباتيات من وغيره الشجري الغطاء إزالة

(FPF)  املركزيالة املعالجالة ومرافال (CPF)  والطالر   الشالبكة خطالوس مالن الكيلالومت ات مئالات قطالع وقالد :والبالار واملسالتودعات والالور 
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 املرتبطالة أشالجارها أبالرز  حيال  الفقيال   السالافنا إقلالي  فالي الغابيالة واألراضالي  الرئيسالة الغابالات خالال  طريقهالا تشال  متال اا  50 بعالر  املغايالة

 .والهجلاليج (Prosopis) واملسالكي  (Anogeissus) والصالهب (Sclerocarya) والحماليض (Terminalia) الصالباغ الشالا : ببعضالها

(Acacia-Balanites) 

 

 األشجار قطع معدالت تقدير (:11) الجدول

المساحة 
 ²اإلجمالية كلم

 # النشـــــــــاط أسس التقدير

180 
بئ اا حي  متوسط القطع التقديري   230ت  حفر 

 .بقطر واحد كل 

 إزالة األشجار تمهيداا ألاشطة الحفر
1 

 ²كل   50
  ²كل   5مساحة الثكنة الواحد  الت  تم  معاينتها 

 (.10األرقام املقدر  هي )

 ثكنات الجين وتدابي  السالمة
2 

25 
كل  ألحد املراف   15كل  لحقلين و  5دائر  قطرها 

 املركزية بما في ذل  املطارات

 الحقو  ومراف  اإلنتاج املركزية
3 

5 
احتطاب حطب بما في ذل  القرى الصغي   ومناط  

   ²كل   5ُتقدرمساحتها ب  ...الوقود إلخ

 أخرى 
4 

90 
ر  الطر  وخطوس األنابيب ومحطات  مت  211 - 111كل  بعر   600 الطو  املُقد 

 ...الضخ وبرك التبخر وبرك املياه إلخ
1 

ر 350  املجمو  املقد 

 

حيال  تال    .ساليما فالي واليالة غالرب كردفالان بتالنثي ات ساللبية خطيال  وقد ارتبط ظهور التنقيب عن النفط في العديالد مالن منالاط  السالودان وال 

وعالالالالو  علالالالى ذلالالال  ونظالالراا لعالالالدم التقيالالالد باملعالالالايي  الدوليالالالة لصالالالناعة  .منالالع الرعالالالا  التقليالالالديين مالالالن الوصالالالو  إيالالى املنالالالاط  الرعويالالالة الشاسالالالعة

معالادن ثقيلالة قالد انجرفال  ووجالدت طريقهالا إيالى النفط فنن كميات هائلة من املياه املزالة بالنفط من الطبقالات العميقالة التال  تحتالوي علالى 

وعالالو  علالالى ذلالال   فقالالد تالال  . وال تالالزا  محالالاوالت تنقيالة هالالاه امليالالاه فالالي مهالالدها. املراعالي فنلحقالال  ضالالرراا بالغالالاا بالغطالالا  النبالات  واملواشالالي  والنالالاس

ال غمالر بعالض املنالاط  بينمالا جال   وقالد ترتالب علالى ذلال  .د  بالحصاليى التال  تعبال  املنطقالةالدوس على شبكات الصالر  الطبيعيالة بالالطر  املعب 

 .أدى إيى تغي ات في تكوين الغطا  النبات  وفي التنو  الحيوي  البعض الخر مما

وهالالالاا يالالتدي إيالالالى  .غيالال  أن صالالور األقمالالالار االصالالطناعية تتكالالد أن العديالالالد مالالن الطالالالر  تعمالال  بفعاليالالة كسالالالدود وتمنالالع التالالالدف  الطبييالالي للميالالاه

باإلضالالافة إيالالى تمديالد آال  الكيلالالومت ات مالالن خطالوس األنابيالالب والطالالر  الخاصالالة  .  أخالالرى الفيضالانات فالالي بعالالض املنالاط  والجفالالا  فالالي منالاط

مليالون شالجر  حيال   579اختفالا  نحالو  2114 شالهد حلالو  سالنة .بحركة السي  الثقيلة  فقد صاحب  صناعة الالنفط إزالالة بالغالة للغابالات

حيالال  يالالت  تحويالال  معظالال  الخشالالب املقطالالو  بشالالك  غيالال  فالالي منطقالالة هجلالاليج   3وحالالدها ومربالالع  4و2و1معظمهالالا مالالن األكاشالاليا فالالي املربعالالات 

 (.29الجدو  )  قانوا  إيى أفران صناعة الفح  النبات 

 واليات سبع في النفط صناعة بدافع غاباتها أزيلت التي المنطقة (:19) الجدول
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ُ  التي األشجار عدد  ةـــــــــــــــــالوالي (بالفدان ) المتضررة المنطقة زيلتأ

   األبيض النيل 4798 126433

 كردفان غرب 1286513 568930850

 كردفان جنوب 123 34846

 سنار 89,3 2132

 كردفان شمال 89,3 13395

 الخرطوم 48 400

   النيل نهر والية 9,1 1200

   المجموع 1,306,161 579,094,261

 للغابات القومية الهيئة تقارير لمصدرـا

   %11 بنسبة يُقدّر للتنقيب عن النفط اإلجمالي األثر

 التعدين

 هيو الزمنيي والتسلسيل الحجيم حسيب السيودان فيي المراعيي ونضيوب الغابات إلزالة الخامس المباشر السبب

 والنحالاس والكالروم الالاهب وهالي السالودان فالي املحتملالة أو الفعليالة التجاريالة القيمالة ذات الهيدروكربونيالة غيال  املعالادن وتشالم  :التعيدين

 جبيال  فالي األحمالر البحالر تالال  مالن الالاهب اسالتخراج تال  وقالد .والرخالام الجيال ي  والحجالر وامليكالا والجالب  واألسبسالتوس واملنغنيالر والحديالد

 القليلة السنوات شهدت .القديمة والسودانية املصرية العصور  منا األحمر البحر من بالقرب األخرى  املناج  من والعديد أرياب وخور 

 ومالن .واسالتخراجإ الالاهب تعالدين فالي شالركة 80 مالن أك ال  وتشالارك .للالاهب والتقليالدي الحالدي  التعالدين مجالا   فالي انالدفا  فالور  املاضالية

 وتغطال  (الحرفالي) التقليالدي التعالدين بوسالئ  واسالتخراجإ الالاهب تعالدين فالي املُعالدنين مالن مليالون  واحالد مالن أك ال  يوجالد أخالرى  ناحيالة

 .والية 18 أص  من من والية 14 حالياا  األاشطة
 

ر كبيال   جالب  رواسالب علالى العثالور  تال  .األزر  النيال  واليالة فالي  األنقسالنا  تالال  مالن الكالروم خالام اسالتخراج تال   يبلالغ احتيالاط  تمثال  أنهالا ُيقالد 

 .عالام بشالك  البنالا  وصالناعة األسالمن  إنتالاج فالي الغالالب فالي الجالب  اسالتخدام تال .  األحمالر البحالر سالاح  طالو   علالى طالن مليالون   220 نحالو

 يسالتخرج كما .األخرى  البنا  ومواد األسمن  صناعة في الستخدامإ السودان في كبي   بكميات املوجود الجي ي  الحجر استخراج ت  وقد

 تعالدين محالاوالت هنالاك .الشالمالية الواليالة فالي كانال  التال  امليكالا لرواسالب التجالاري  التعالدين بعالض هنالاك وكالان .األخيال  الغالر  لهالاا الرخالام

 مالن أك ال  هنالاك. البالد من مختلفة أجزا  في منهما ضخمة رواسب عد  تتواجد حي  الحديد وخام للمنغنير صغي  نطا  على متواضعة

تسالبب  جميالع هالاه األاشالطة فالي إزالالة مئالات  لقالد  األحمالر  البحالر تالال  فالي فوديكالوان منطقالة فالي الحديالد خالام رواسالب مالن طالن مليالون  500

بصالالفة رئيسالالية الغابالالات واملراعالالي والت بالالة وتعطالال  تالالدف  خالالدمات الالالنظ  البيئيالالة فافضالال  إيالالى الال  مالالن الكيلالالومت ات املربعالالة مالالن النباتالالات 

كمالالا تالتدي أاشالطة التعالدين فالالي كثيال  مالن األحيالان إيالالى نفايالات سالامة تالالتدي .خسالار  حتميالة ودائمالة فالالي األراضالي  الزراعيالة فالي كثيالال  مالن األحيالان

 .نباتات مع جميع املشاك  الصحية املصاحبة لهاإيى تلو  املياه والت  تتثر بدورها على ك  من الحيوانات وال
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 %11 بنسبة يُقدّرللتعدين  اإلجمالي األثر
 : والنازحون الالجئون

 :والنازحين الالجئون هو السودان في المراعي ونضوب الغابات إلزالة السادس المباشر السبب

 .واملهاجرين والنازحين الالجئين من هائلة تدفقات السودان شهد املاضية  سنة الخمسين مدار على

 الالجئون

 الالدو   فالي الطبيعيالة الكالوار  من وغي ها األهلية الحرب ويالت من الفارين الالجئين من هائلة موجات حدوده عب  السودان استقب  وقد

 السالودان شالر   منطقالة استضالاف  املاضالية  الثالثالة العقالود مالدى وعلالى .السالودان وغالرب وجنالوب شالر   الخصالوص وجالإ علالى املجالاور 

 بالين واسالع نطالا  علالى وصاللوا الىالئ مليالون  1,1 الالجئالين عالدد لالغحيال   والصالوما  وإثيوبيالا إريت يالا مالن الجئالين (وكسالال القضالار  واليتال )

ال  الرعالا  مالن %41 وحالوايي .1985و 1967  .املوسالميين/البالدويين شالبإ املالزارعين مالن %21و املسالتدامين املالزارعين مالن %31 ونحالو الُرح 

 خالارج متقتالة معسالكرات فالي الالجئالين لشالتون املتحالد  األمال  لجنالة مالع بالتعالاون  الالجئالين الحكوميالة الساللطات وضالع  الوصالو   وعنالد

 املالوارد علالى ُيمالارس الالاي الضالغط .موقالع كال  فالي النالاس مالن الحاليالة األعالداد مضالاعفة فالي أساله  قالد الت تيالب هالاا السالودانية  القالرى 

 للغطالا  املكثفالة اإلزالالة هالي والنتيجالة .وحولهالا املجالاور  والقالرى  الالجئالين مخيمالات فالي املحالدود  االجتماعيالة والخالدمات وغي هالا الطبيعيالة

 الكائنالة املنتجالة لألراضالي  املسالتمر التالدهور  هالاا أدى وقالد.البيئال  التالدهور  إيالى يالتدي ممالا الت بالة تعريالة مالن بالإ يالرتبط ومالا الطبييالي النبالات 

 هالاه عالن بعيالداا  طويلالة مسالافات الت حالا  علالي ومواشاليه  النالاس إجبالار إيالى املجالاور  السالودانية والقالرى  الالجئالين معسالكرات حالو  

اب  ي الحص ت كسارة .الغابات محل يحل التعدين: الغابات إزالة  
ن
   .(HOA) الخرطوم شرق  حط
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 COR)(COR ,1988)   الالجئالين شالتون مفوضالية )هامشالية أراضالي  علالى صالغي   مرابيالع رعالالي أو/و لزراعالة والقالرى  املعسالكرات

,1988&UNHCR ,1999)  

 كالان املثالا   سالبي  علالى1993 سالنة ففال  املاضالي   القالرن  مالن التسالعينيات خالال  السالودان فالي الالجئالين مالن أعالداد أعلالى سالجل  وقالد

 للالجئالين املتالنخر التالدف  ظال  وقالد  (.%2)وإثيوبيالا.(%12) وتشالاد (%12) إريت يا من غالبيته  الىئ 745,000 نحو يستضي  السودان

 وإثيوبيالا والصالوما  الديمقراطيالة الكواغالو وجمهوريالة أوغنالدا مالن الجئالاا  29,000 هنالاك ذلال   إيالى باإلضالافة  2003 منالا مطالرداا  اإلريتال يين

 أخرى  وبلدان

 الالثال  الواليالات تلال  أن بمالا .األحمالر والبحالر والقضالار  كسالال الالثال  الشالرقية الواليالات فالي الالجئالين مظال  الحالايي الوقال  فالي يتمركالز

 البلالدين مالن الجئالاا   85,234نحالو بالنن علمالاا  .املجالاورين البلالدين هالاين مالن تقريبالاا  الالجئالين جميالع فالنن لالال  وإثيوبيالا إلريت يالا متاخمالة

 .القضار  والية في واحد ومعسكر كسال والية في معسكرات سبعة في يقيمون 

 السالودان دخلالوا الالاين السودان جنوب من الالجئين من العديد على العثور  ت   2011يوليو في السودان جنوب جمهورية انفصا  بعد

 جمهوريالة فالي واملعارضالة الحكومالة بالين للصالرا  نتيجالة السالودان إيالى وصاللوا .دارفالور  وجنالوب كردفالان وجنالوب األباليض النيال  واليالات فالي

 194,000 السالودان فالي املوجالودين السالودان جنالوب جمهوريالة مالن لالجئالين اإلجمالايي العالدد بلالغ  2015  نهايالة وبحلالو   .السالودان جنالوب

 .  (30) الجدو   في املبين النحو على األبيض الني  والية معسكرات في منه  92,165 حوايي استضافة وتم  الىئ

 

 السودانية األبيض النيل والية معسكرات في السودان جنوب جمهورية من الالجئين عدد (:23) الجدول

 المعسكر التأسيس سنة السكان المعيشية األسر عدد

 العلقايا 2014 15,698 3,306

 بوسن دبة 2015 2,409 500

 جوري 2014 10,524 2,640

 الكشافة 2014 14,303 2,396

 1 الردي  2014 18,229 3,276

 2 الردي  2015 22,776 4,994

 صنقور  أم 2015 8,226 1,638

 املجموع 92,165 92,165 18,433

 

 : النازحون     

جب  وقد
ُ
 .الواليات معظ  في والتواجد عمله  مجاالت ترك إيى والجفا  املنا  تغي  بفع  السودان أنحا  مختل  من النازحون  أ
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ضطر دارفور  في  النرا  اندال  وبعد 2003 ومنا  .العال  في آخر بلد أي يفو   السودان في النازحين عدد
ُ
 تالرك إيالى دارفالور  مالن النازحون  أ

  .تشالاد إيالى آخالرون غالادر بينمالا الالبالد فالي أخالرى  واليالات فالي بعضاله  وبقال  الخمال  دارفالور  واليالات فالي املعسالكرات فالي والبقالا  األصاللية قالراه 

 حيال  العالال  فالي النالازحين مالن عالدد أكبال  تشالريد إيالى السالودان جنالوب جمهوريالة شالهدتها التال  األحالدا  أفضال  املاضاليين  العقالدين وخالال 

 .(31) الجدو   في املبين النحو على نازح مليون  5.14 بنحو عدده ُيقدر

 النازحين األشخاص وعدد مواقع (:21) الجدول

 # الوالية عدد النازحين

 1 الخرطوم 2,000,000

 2 الشمالية 200,000

 3 األحمر البحر 277,000

 4 كسال 76,000

 5 القضارف 42,000

 6 سنار 60,000

 7 األزرق النيل 235,000

 8 األبيض النيل 110,000

 .للبيئة المتحد األمم برنامج ، الصراع بعد لما البيئي التقييم :السودان :المصدر
 

 

 تأثير الالجئين والنازحين

 :واملراعييشك  الالجئون والنازحون في السودان عبئاا ثقيالا قاب  للقياس على املوارد الطبيعية وخاصة على الغابات 

 .للطه  الرئي ي  الطاقة مصدر باعتبارها والفح  الوقود حطب علي بالكام  يعتمدون  إذ 

 .منازله  لبنا  الغابات أشجار من الخشب يستخدمون  كما 

 .الدخ  إلدرار كمصادر الفح  وصناعة األخشاب قطع علي يعتمدون  إنه  

      الكبي   باملخيمات املحيطة للغابات املفرطة اإلزالة هو النازحين ملعسكرات البيئية الثار أه  أحد 

 

 النالازحون  يسالتح  ال بينمالا الالجئالين لشالتون املتحالد  األمال  مفوضالية مالن املسالاعد  اسالتحقا  بنهليالة تلقائيالاا  الالدوليون  الالجئالون  يتمتالع

 ذل   إيى باإلضافة .التدفئة أو املا  وغلي الطعام لطه  الطاقة مصدر توفي  هي الدولية املساعد  تشملإ ل  الاي الوحيد الشي   .ذل 

 األشالخاص يضالطر لالال   ونتيجالة .املتقتالة املسالاكن لتشالييد ضالرورية تصالبح األخشالاب فالنن رسالمية  إقامالة أمالاكن تالوفي  يالت  ال عنالدما

 الطالوب صالنع أصالبح ذلال   إيالى باإلضالافة. املحيطالة املنطقالة فالي الوقالود وحطالب األخشالاب عالن البحال  إيالى املعسالكرات فالي يعيشالون  الالاين

 زيالاد  العمليالة آثالار وتشالم  .املعسالكرات حالو   كبيال   بيئيالة أضالرار فالي أيضالاا  تسالبب ولكنالإ دارفالور  فالي للنالازحين بالنسبة للدخ  هاماا  مصدراا 

 فالي تعمال  دوليالة وكالالة توجالد ال أنالإ إيالى للبيئالة املتحالد  األمال  برنالامج تقريالر ويشالي  .الغابالات وإزالالة الزراعيالة األراضالي  وتالدمي  امليالاه اسالتهالك

 دارفالور  الجئال  حالالة مالع ذلال  ويتنالاقض .السالم وجهود اإلغاثة عمليات في إدماجها أو البيئية القضايا في للنظر محدد  والية ولها دارفور 
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 إزالالة حالدث  وقالد. والعالود  باإلغاثالة املتعلقالة املسالائ  فالي البيئيالة القضالايا ادمالاج واليالة الالجئالين شالتون بمفوضالية أنيطال  حيال  تشالاد فالي

 .الثمانينات أوائ  منا السودان شر   بمعسكرات املتصلة الغابات

 علالى للعثالور  كلال  15 ملسالافة السالي  املعكسالرات سالكان يضالطر ممالا درافالور  فالي الوقالود حطالب جمالع علالي الساليطر  بمكالان الصالعوبة مالن

 حالدث  وقالد  .املعسالكرات مالن كلال  10 مسالافة إيالى تمتالد واسالع نطالا  علالى الغابالات إزالالة أن إيالى البيئالة برنالامج تقريالر أشالار كمالا األخشالاب 

 . 2112 – 2113 من الفت   خال  املعسكرات حو   كبي  بشك  الغابات إزالة

 

 البيئال  الساليا  التقريالر ويصال  .هشالة بيئالة فالي اإلغاثالة :دارفالور  : بعنالوان 2007 سالنة تقريالراا  "Tearfund" تي فنالد  منظمالة أعالدت

 السالكان بتجمعالات تالرتبط األزمالة علالى املت تبالة البيئيالة الثالار أهال  أن التقريالر يوضال  .اإلغاثالة لجهالود عمليالة توصاليات ويقالدم لالدارفور 

 .دارفور  في األزمات خال  السكاا  الت كير عن أمثلة (32) الجدو   في وترد .اسمة مليون  1,97 بلغ الاي الجماعي للنروح نتيجة الجديد 

 

 دارفور في األزمات خالل السكان تمركُز نقاط على أمثلة (:21) الجدول

 المدينة ةـــــــــالوالي )المضيفون السكان(األزمات قبل السكان الحاليون السكان

 مستيري دارفور غرب 3,595 20,574

 مورني دارفور غرب 11,216 72,250

 قريضة دارفور جنوب 12,466 140,466

 كبكابية دارفور شمال 15,000 57,926

 كُتُم دارفور شمال 22.199 43,939

 كاس دارفور جنوب 25,000 114,895

 Source: Tearfund, 2007     :المصدر

 فيي أسيهم قيد السيودان فيي والنيازحين الالجئيين قبيل مين الخشيبية وغير الخشبيةيةالغاب منتجاتال استهالك

 وتدهورها الغابات إزالة

 نطالا  ىعلال السالكان نالزوح أدى وقالد. والبنالا  الوقالود خشالب ألغالرا  الغابالات مالن هكتالار ألال  تفالو   مسالاحة فالي دارفالور  فالي النالاس يحتطالب

 سالاهم  كمالا. املائيالة املالوارد علالى بالضالغط بسالرعة النباتالات اسالتنفدت حيال  البيئالة تالدهور  فالي تسالببوا الالاين األشالخاص تركيالر إيالى واسالع

 ُيعالد .املائيالة املالوارد ىعلال الحالاد  والضالغوس الجالائر الرعالي فالي تسالبب ممالا واحالد مكالان فالي تكدسالها فالي املاشالية ترحالا  علالى املفروضالة القيالود

 عالد  وفالي. النالازحين مالن كبيال   أعالداداا  تستضالي  التال  املنالاط  فالي سالاخنة قضالية العلال  ألغالرا  والحشالائن الوقالود بحطالب اإلتجالار

 بعالض وفالي مربحالة التجالار  أن شال  ال .العنيفالة الهجمالات مالن للنالازحين رئيسالياا  تهديالداا  طويال  وقال  منالا يشالك  الحطالب جمالع كالان منالاط 

 ويمثال  .الحيويالة الطبيعيالة املالوارد هالاه إيالى الوصالو   فالي تالتحك  الصالرا  أطالرا  فالنن لالال  معينالة  مجموعالات عليهالا تساليطر املنالاط 

 لححيوانالات مسالاراا  عشالر أحالد هناك كان. هامة مشكلة املستقرين الزراعيين واملنتجين الرح  الرعا  جانب من واملياه الرعي على التناف 

 فالي الشالما  إيالى الجنالوب مالن تحركالاته  أثنا  املزارعين حواكي  خال  من الرح  الرعا  يسلكها الت  املراحي  تسمى كان  النرا  اندال  قب 
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 علالى املسالتقرون واملزارعالون  دارفالور  فالي البدويالة القبائال  زعمالا  أتفال  وقالد .الجفالا  موسال  خالال  الجنالوب إيالى الشما  ومن األمطار موس 

 إيالى الجنالوب مالن الحيوانيالة ال ال و  ترحالا  فالنن املتالدهور   البيئيالة للظالرو  ونظالراا  .املاضالي  القالرن  مالن الخمسالينيات أوائال  فالي الت تيالب هالاا

 دخ  كمصادر والسمس  السوداا  الفو   وخاصة محاصي  زراعة إيى تحول  املواشي  رعي مناط  من العديد أن كما محدود  الشما 

 الكبال ى  دارفالور  منطقالة فالي الريفيالة العالين وسالب  واملاشالية الزراعالة :املوقال  وتحليال  درافالور  - املشالت كة التقيالي  بعثالة) للمالزارعين نقالدي

 (.2112 نوفمب 

 لكال  الوقالود خشالب مالن رامالاتجكيلو  5 املتوسالط فالي يسالتهلكون   االنالازحين أن دارفالور  جنالوب من أجري  الت  االستقصائية الدراسة تبين

 مالن متال ي  طالن 1500 تسالتخدم للنالازحين املعيشالية األسالر مالن اسالمة 300,000 أن اسالتقرائية عمليالة خالال  مالن  .الواحالد اليالوم فالي منالر  

 للتنميالة األمريكيالة الوكالالة  نظريالة/مكتبيالة دراسالة –النالازحين لصال  للوقود مقتصد  طه  مواقد استخدام برامج) يومياا  الوقود حطب

 .(Fuel Efficient Stoves Programs in IDPs Settings – Desk Study.  USAID, January 2007) (.الدولية

 بالضالغط بسالرعة النباتالات اسالتنفدت حيال  البيئالة تالدهور  فالي تسالببوا الالاين األشالخاص تركيالر إيالى واسالع نطالا  علالي السكان نزوح أدى قد

 يبلالغ الالاي  (33) الجالدو   فالي الطهال  ألغالرا  السالودان جنالوب الجئال  أسالر تحتاجهالا التال  الوقالود حطب كمية وتحسب .املائية املوارد على

 .عام ك  الغابات من فدان 5,268 حوايي إزالة يعاد (  2016 مارس) لالحتياجات الحايي املعد . سنوياا  الفح  من طن 10,125 حوايي

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (M.Gaamri)  النازحين قبل من المتدهورة كوندوا غابة :الغابات تدهور
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 األبيض النيل والية في معسكر لكل السودان جنوب الجئو يحتاجها التي الفحم كمية (:22) الجدول

 

 

 االجمالية الكمية

 املطلوب للفح 
 (سنوياا  ج ك)

 الالزمة الفح  كمية
 (شهرياا  ج ك)

 املطلوبة الفح  كمية
 (يومياا  ج ك)

 األسر عدد

 املعيشية

 السكان

 الحاليون 
 املعسكر

 العلقايا 15,698 3306 4,959 148,770 1,785,240

 بوسن دبة 2409 500 750 22,500 270,000

 جوري 10524 2640 3,950 118,800 1,425,600

 الكشافة 14303 2396 3,594 107,830 1,293,960

 1 الردي  18229 3276 4,914 147,420 1,769,040

 II الردي  22776 4994 7,491 224,730 2,696,760

 صنقور  أم 8226 1638 2,457 73,710 884,520

 املجموع 92,165 18,750 28,125 843,750 10,125,000

 
  

 زالة الغابات ونضوب المراعيإلالسبب الرئيس 

 نمو القطاع الحيواني

 أعيداد وزييادة البشيري السيكاني النميو هيو السيودان فيي المراعيي ونضيوب الغابيات زالةإل الرئيس السبب

     الحيوانات

 2016 سالنة اسالمة 39.7 إيالى يصال  أن املتوقالع ومالن (2008) األخي  السكاا  التعداد في اسمة مليون  30,9 السودان سكان عدد بلغ لقد

 فالي السالكاا  النمالو ارتفالا إن  .سالنة16 خالال  السالكان عالدد يتضالاع  قالد الزيالاد   هالاه معالد  مالع .%2.8 قالدره سالنوي  نمالو بمعالد  أي

 أيضالاا  الالبالد واتسالم   .املالوارد وإدار  البيئيالة االسالتدامة وكالال  بتوفي الخالدمات يتعلال  فيمالا هائلالة تحالديات علالى ينطالوي  (%2.4) الالبالد

 .املاضالية العشالرين السالنوات خالال  (الحضالرية املنالاط  بعالض فالي  %8 - %2 بلالغ حيال  إجمالاالا  %2 - %4) الحضالري  التوسالع بسالرعة

 قطالا  أاشالطة فالي %41.1 يعمال  بينمالا الزراعالي القطالا  فالي يعملالون  السالكان مالن %44.2 أن العاملالة للقالوى  القطالاعي التوزيالع ويبالين

 حي  الريفية املناط  في (%24.4) السودان في السكان ثلثا يعين وإجماالا  .السكان من %11.3 الصناعي القطا  ويوظ  .الخدمات

 ريفيالون  الخرطالوم واليالة سالكان مالن فقالط %12.1  فالنن املثالا   سالبي  وعلالى 2أقال  أو أعلالى الواليالات بعض في الريفيين السكان اسبة تبلغ

 النيال  واليالة فالي %22.8 مالن املتبقيالة الواليالات فالي الريفيالة الكسالور  وتتال اوح .ريفيالون  األحمالر البحالر واليالة فالي السالكان مالن %41 أن حالين فالي

 إيالى جزئياا  عزى تُ  حي  املدن  إيى الري  من الهجر  ظاهر  حالياا  يشهد السودان فنن ذل   ومع. الشمالية الوالية في %82.3 إيى األبيض

 مباشالر  عالقالة لالإ للسالكان السالريع النمالو .(UN-Habitat, 2014) املالدن فالي األفضال  املعيشالية الظالرو  وكالال  والتصالحر الجفالا 

 .11 الشك  في املبين النحو على الغابات بفقدان
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 1313 -1926الغطاء الغابي في السودان خالل الفترة من السكان مقابل  (:12)الشكل 

 
 :يلي ما خال  من الغابات بفقدان مباشر  عالقة السكان عدد في وللزياد 

 (خشب الوقود والفح )استهالك الطاقة  

 (مواد البنا  الخشبية ومواد البنا  غي  الخشبية الناتجة عن صناعة الطوب)اإلسكان  

 أنوا  استخدام األراضي  الت  تتسبب في إزالة الغابات ممارسة الزراعة وغي ها من 

 البنيات التحتية اإلضافية والخدمات 

 32,6  إيالى (1828 – 1882) املهديالة دولالة عصالر نهايالة بحلالو   رأس مليالون  10 حالوايي مالن "والب يالة األليفالة" الحيوانالات أعالداد زادت لقالد 

 أعالداد بنضالافة مداريالة ماشالية وحالد  مليالون  40,3 يعالاد  مالا أي  2015 سالنة فالي رأس مليالون  106,6 إيالىو  1975 سالنة فالي رأس مليالون 

 املاشالية) املواشالي  لهالاه السالنوية االحتياجالات وتقالدر (TLU) مداريالة حيوانيالة وحالد  مليالون   44.4 اإلجمالايي يكالون  وسالو  الخيالو  

 مالن املتاحالة األعالال  مالوارد وتصال  .الب يالة الحيالا  متطلبالات هالاه تشالم  وال. الجافالة األعالال  مالن متال ي  طالن مليالون  133,3 ب   (والخيالو  

 .طالن مليالون  128.31 إيالى (الزراعيالة الصالناعية واملنتجالات املحاصالي  حصالاد ومخلفالات املزروعالة واملحاصالي  املراعالي) املصالادر جميالع

 املتطلبالات  .متال ي  طالن 5,1 مقالداره عجالز هنالاك الجافالة  األعالال  مالن متال ي  طالن مليالون  133,3 إجماليهالا البالالغ االحتياجالات مالع باملقارنالة

 مالن املالنخوذ  تلال  خاصالة واسالعة زمنيالة تباينالات األعالال  إنتالاج بيانالات وتظهالر. الن تتالوفر ال التال  الب يالة الحيالا  تشالم  ال هنالا  املحالدد 

ن إذ(  2011 لسالنة فقالط طالن 35 ولكالن 2010 لسالنة طالن 192 املثالا   سالبي  علالى) الرعويالة األراضالي   مالن %18 فقالط علالى  الحصالو   تبالي 

 األعالال  كميالة انخفالا  إيالى باإلضالافة بعينهالا سالنوات فالي ضالخمة وفيالات وقالو  سالبب يفسالر وهالاا.  2011 فالي سالنة 2010 سالنة إنتالاج

 وبشالك  بكثافالة املاشالية تلتهمهالا األمطالار موسال  فالي العشالبية الرعالي منالاط  .أيضالاا  تالدهوراا  تشالهد العلال  جالود  فالنن املراعالي مالن املنتجالة

 مرتعالاا  باتال  قالد واألشالجار الشالجي ات بالادرات أن فالي الغابالات تالدهور  يتجسالد كمالا .البالاور  ن ال  مالن تالتمكن أن بالدون  النضال  قبال  انتقالائ 

 أنهالا األحالوا  أفضال  فالي أو األشالجار/الشالجي ات هالاه اختفالا  عليالإ ترتالب ممالا القضال  لتحمال  املالئال  العمالر بلالوغ قبال  (للقضال  ) لإلقتيالات
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 تلتهمهالا مالا أو   هالي فيهالا املرغالوب النباتالات ألن بالاملرعى والجالود  اإلنتاجيالة تراجالع إيالى هالاا أدى وقالد .(لالنقالرا  عرضة)بالخط مهدد  بات 

 مرغوبالة بننها املعروفة النباتية األنوا  من العديد واختفا  املناط  هاه في املراعي طا  االاي التدهور /الت اجع إيى مرده وهاا الحيوانات

 املالوارد اسالتخدام فالي اإلفالراس بسالبب املراعالي تالدهور  نأ إيالى الخلالوص يمكالن واألعالال   للرعالي حاليالا املتاحالة املالوارد إيالى النظالر. ومفضاللة

 أو املراعالي لظالرو  وكمال  منهجالي حصالر وجالود عالدم مالن الالرغ  وعلالى. السالودان فالي املواشالي  ت بيالةب مرتبطة بيئية مشكلة أبرز  هو املتناقصة

 :سلبية اتجاهات ثالثة إيى املختلفة والدراسات الوطنيين الخب ا  مع املناقشات تشي  القوم   الصعيد على القدر  تحم  الت  املراعي

 السودان وسط في سيما وال املاشية أعداد في السريع النمو.  

  املتاحة املراعي مساحة إجمايي في كبي  انخفا. 

  التخزين في واإلفراس املنا  وتغي  الجفا  عن كبي  حد إيى الناتجة املتبقية  املراعي في النطا  واسع تدهور. 

 الزراعة المعيشية

 :السبب األساسي الثاني إلزالة الغابات ونضوب المراعي في السودان هو الزراعة المعيشية

علالى الالرغ  مالن أن الحيالازات الفرديالة قالد تكالون صالغي    إال أن  .عاد  ما تتمدد الزراعة املعيشية فالي منالاط  كانال  فالي السالاب  أراضالي  رعويالة

 رئيسالياا فالي تالوفي  األمالن الغالاائ  والحالد .  املاليين من أصحاب تل  الحيالازاتوقعها كبي  حينما تتضافر جهود 
تالتدي الزراعالة املعيشالية دوراا

مالالالن القالالالوى العاملالالالة النشالالالالطة فالالالي السالالالودان فالالالي مجالالالالا   %18يعمالالالال   . مالالالن الفقالالالر وتالالالوفي  فالالالرص العمالالالال  واالسالالالتقرار للمالالالواطنين السالالالودانيين

علالى الزراعالة  %12و علالى الزراعالة املطريالة التقليديالة %21من السكان علالى الزراعالة فالي معيشالته  حيال  يعتمالد  %83 الزراعة بينما يعتمد

 1,100تت كالالز األاشالالطة الزراعيالة التجاريالالة فالالي الغالالالب فالالي حالالزام يقالع وسالالط الالالبالد يمتالالدعلى بعالالد حالالوايي  .الزراعالالة الليالالة علالالى %1.2و املرويالة

نطالا   ىتوجد الزراعة املعيشية عل .شماالا في منطقة السافنا شبإ القاحلة الجافة 40 و10كل  من الشر  إيى الغرب بين خط  العر  

 .صغي  في جميع أنحا  السودان وهي السائد  غرب السودان

 (,33Hamid Faki et al) الكبي   اللية والزراعة (%18) واسع نطا  على التقليدية الزراعة انتشار إيى الرئيسة الزراعة أنوا  وتشي 

  ,Shukri Ahmed) الليالة الزراعالة إطالار هكتالارفي مليالون 5,44 و التقليديالة املطريالة الزراعالة إطالار فالي هكتالار مليالون   .(2012

 شالبإ الزراعالة مسالتوى  تجالاوزت فقالد املاضالي   القرن  من التسعينيات أوائ  منا التقليدية املطرية الزراعة من املحاصي  إنتاج نما وقد

 أعتالادوا قالد املنتجالة األراضالي  لحيالاز  السياسالية الساللطة وال املالا  يملكالون  ال الالاين فالالفقرا   .الفتال   نفال  خالال  انكمشال  التال  الليالة

 ثال  أوالا  القصالي   الشالجي ات إزالالة يالت  أحيانالا .األجال  قصالي   املعيشالية الحاجالات سالد أجال  مالن وزراعتهالا املحيطالة الغابالات إزالالة علالى

 فيهالا يتالوفر ال تناوبيالة غيال  بطريقالة املعيشالية الزراعالة النالاس مالن الكثيال  يمالارس .وقالود وحطالب بنالا  كمالواد السالتخدامها الغابالات أشجار

ز .الطبيعية االضطرابات بعد يفعلون  كما الثانوية الغابات إيى للعود  املناسب الوق   هي التجارية الزراعة أن الدراسة هاه نتائج ُتب  
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 بالقطالا  تالرتبط التال  املعيشالية الزراعالة /املحليالة الزراعالة هالو لألراضالي  الخالر الهالام واالسالتخدام .الغابات إزالة في شيوعاا  األك   املسبب

 .السودان في الغابات إزالة من %41 بنسبة التجاري 

 الثغرات القانونية والمؤسسية
 :السبب األساسي الثالث إلزالة الغابات ونضوب المراعي في السودان هو الثغرات القانونية والمؤسسية

إزالالالة وتالالالدهور الغابالالات مالالع تلالال  التالال  أجراهالالالا خبالال ا  استشالالاريون آخالالرون مثالالال   دوافالالع وأسالالبابلهالالاه الدراسالالالة بشالالنن  الرئيسالالةتتفالال  النتالالائج 

حيالالاز  األراضالالي  مالالن حيالال  وجالالود العديالالد مالالن الثغالالرات أوعدمالالإ فالالي التشالالريعات ذات الصالاللة إيالالى جانالالب عالالدم أو ضالالع  إنفاذهالالا هالالو السالالبب 

وعلالى الالرغ  مالن وجالود أطالر قانونيالة وسياسالاتية مالئمالة لحمايالة الغابالات  لغابات ونضوب املراعالي فالي السالودانالحقيق  الكامن ورا  إزالة ا

 :فقد أبرز أصحاب املصححة بما في ذل  املجتمعات املحلية األسباب غي  املباشر  إلزالة الغابات  .وإدارتها

  الغابالات والحفالا  عليهالا وتشالجيع األاشالطة غيال  املشالروعة ضع  إنفاذ القانون الاي يالتدي إيالى ضالع  األدا  فالي مجالا  حمايالة

 .في السودان

 عدم كفاية القدرات املتسسية على املستوى املحلي بصفة خاصة. 

 انخفا  مستوى الوعي. 

  (.الزراعة واملاشية)عدم كفاية ومحدودية التنسي  بين مختل  القطاعات املستولة عن استخدام املوارد الطبيعية 

 إيى آليات لتقاس  املنافع في إطار املتسسات إيى مشاركة مجتمعية محدود  واملشاركة في إدار  الغابات ويتدي االفتقار. 

 عدم مشاركة أصحاب المصلحة
 المصلحة أصحاب مشاركة عدم هو السودان في المراعي ونضوب الغابات إلزالة الرابع األساسي السبب

 تقاسال  مثال  آخالرون استشالاريون  خبال ا  إليهالا توصال  التال  الدراسالات نتالائج مالع أيضالاا  هنالا الدراسالة لهالاه الرئيسالة االسالتنتاجات تطالاب  

 املنافع تقاس  آليات وكفاية القرارات اتخاذ أو الغابات إدار  في الحقيقيين املصححة أصحاب ملشاركة املحض الغياب أن حي  املنافع

 املورد تجاه للغابات املجاور  للمجتمعات املباشر  العدائية املواق  تكن ل  حا  في والالمباال  اليقين عدم ورا  تق  الت  الوسائ  أو

 .مستدامة بصور  يتطور  رؤيتإ أو حمايتإ أو عنإ الزود في رغبة أي إبدا  وبالتايي

 زيالاد  علالى التشالجيع أجال  مالن ُوضالع  للغابالات سياسالة صاليغ  فقالد الفعالالة  والحوكمالة للغابالات املسالتدامة اإلدار  ألهميالة وإدراكالاا 

 تالزا  ال ولكالن للغابالات التشالاركية بالاإلدار  الحالايي الغابالات قالانون  يسالمح كمالا.القالرار وصالنع الغابالات إدار  فالي املصالححة أصحاب مشاركة

 الشاملة القضايا وتشم  .املجيبون  أبرزه ما نحو على جداا  متدنية الغابات قطا  في ومشاركته  املصححة أصحاب مشاركة مستويات

 :يلي ما املراعي ونضوب الغابات إلزالة أساسي  كمسبب املجيبون  أبرزها الت  قطاعات عد  بين املشت كة

 .والتصحر املنا  تغي  العناصر هاه تشم  السيا  هاا وفي :الطبيعية البيئية العوام  
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 تقوم قطاعات عد  بين مشت كة شاملة قضايا هي األراضي  وااعدام الفقر مقدمتها وفي  :واالقتصادية االجتماعية العوام    

 .السودان في  املراعي ونضوب الغابات إزالة عليها

 

 تدهور الغابات والمراعي دوافع وأسباب

 استخراج الخشب غير المستدام للطاقة وأغراض أخرى

 تحلييل إلييه أشيار واليذي المجيبيون أبرزهيا كميا السيودان فيي والمراعيي الغابات تدهور في المتسبب الرئيس المباشر العامل

 :أخرى وأغراض للطاقة المستدام غير األخشاب استخراج هو الثانوية البيانات

 واألثالا  البنالا  أعمالد  األخشالاب السالتخدام األخالرى  األغالرا  تشالم  بينمالا والفحال  الحطالب إيالى الساليا  هالاا فالي الطاقالة تشالي  إذ

 .التجمي  ومستحضرات

 ملالوارد السالنوي  النمالو معالد  يفالو   الغابالات قطالع فالي تجالاوزاا  تشالهد النيال  حالو  شالر   تقالع سالودانية واليالات عشالر هنالاك أن الواضال  ومالن

 والقضالار  وكسالال األحمالر والبحالر والخرطالوم النيال  ونهالر الشالمالية  :وهالي الهالام املالورد لهالاا وتالدهور  تآكال  مالن ذلال  يتبالع ومالا الغابالات

 الكبال ى  كردفالان واليالات) وهالي النيال  حالو  غالرب الواقعالة األخالرى  الثمانيالة الواليالات بينمالا  .األباليض والني  األزر  والني  وسنار والجزير 

 .   16 الشك  في مبين هو كما بإ املسموح السنوي  القطع حدود في هو الخشب من السنوي  االستهالك إجمايي حي  (الكب ى  ودارفور 

 الطاقالة خالدمات تالنمين تكلفالة زيالاد  وتشالك . أيضالاا  وبيئيالة واقتصالادية واجتماعيالة ديموغرافيالة طبيعالة ذات الطاقالة علالى الطلالب فالدوافع

 فنن %2.8 ب   املبينة النمو ومعدالت 2118لسنة  القوم  السكاا  للتعداد وفقاا  .ماثالا  تحدياا  سكانها لجميع شاسعة مناط  في الكافية

الدر 2017 سالنة فالي املتوقالع السالودان سالكان مجمالو  مالن  األخالرى  التحالديات ومالن .املالدن سالكان مالن %34 مالنه  اسالمة مليالون   42بنحالو ُيق 

 .التاريخيالة الظالرو  مالع باملقارنالة اسالبياا  أعلالى بمعالد  االقتصالادية التنميالة وتيال   تسالار فالي ظال   االقتصالادي النمالو فالي الطاقالة متطلبالات

 االقتصالادي النمالو لتحقيال  األهميالة بالالغ ُمالدخالا  الطاقالة وتشالك . الطاقالة علالى للطلالب الرئيسالة الالدوافع أحالد هالو االقتصالادي والنمالو

 ككال  االقتصالاد تطالور  فالي جاريالة تغيي ات حدو  املتوقع ومن. الوطنية االقتصادية بالتنمية التعجي  في الرئي ي  العنصر وهي املستدام

 .%4.41 نمو بمعد  مححو  بشك  (34 الجدو  ) سنوياا  اإلجمايي املحلي الناتج نمو معد  ارتفع لقد القادمة العقود خال 

 األمريكي بالدوالر 1313 عام في للسودان اإلجمالي المحلي الناتج نمو (:22) الجدول

 السنة 2111 2111 2111 2111

73.731 65.639 46.433 34.053 
 بمليارات اإلجمالي المحلي الناتج

 األمريكي الدوالر

 يةوالتنم االقتصادي التعاون لمنظمة القومية الحسابات بيانات وملفات الدولي للبنك القومية الحسابات بيانات  :المصدر    
Source: World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. 

 

الر الطاقالة وحالدات مالن  وحالد لكال  اإلجمالايي املحلالي النالاتج أن بيالد  النالاتج ةقيمال مالن 11 إيالى 3 مالن الطاقالة اسالتخدام كفالا   فالي تحسالناا  ُيظه 

 املحلالي النالاتج حصالة فالي املتوقعالة بالالتغي ات السالودان القتصالاد املسالتقبلي التطالور  يالرتبط .الطاقالة وحالدات مالن وحد  لك  اإلجمايي املحلي

 .الطاقة كفا   استخدام وزياد  االقتصادية القطاعات ملختل  اإلجمايي
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 الناتج المحلي اإلجمالي السوداني لكل وحدة من وحدات الطاقة (:12)الشكل 

   أنماط واتجاهات استهالك الطاقة 

الالالر الشالالالك   ويصالالالالور التالالالدف  مالالالالن أنالالالوا  مختلفالالالالة مالالالن مالالالالوارد الطاقالالالة والتحويالالالال   2015الطاقالالالالة فالالالي السالالالالودان لسالالالنة )رصالالاليد( يالالالالرانم (15)ُيظه 

 .خال  عمليات مختلفة واملستخدم النهائ  حسب القطاعات ونو  االستهالك النهائ  ملنتجات الطاقةوالتحو  والتوزيع والخسائر من 

  الرئيسةإمدادات الطاقة 

  حيالال  تمثال  الكتلالالة الحيويالالة (TOE)مليالون طالالن مالالن مكالافئ الالالنفط   13.1مالالا مجموعالالإ  2111بلالغ إجمالالايي إمالدادات الطاقالالة األوليالالة لعالام 

املسالتورد  مالن خالال   %1.1بمالا فالي ذلال   %2.2 والطاقة الكهرومائيالة %41الت  يليها النفط  الرئيسةمن مجمو  إمدادات الطاقة  14%

 :(15رق  ) التاييظر الشك    أنالربط الكهربائ  مع إثيوبيا

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

ل ل وحدة من وحدات الطاقة  السودايي النات  املحلي انجمالي  

 الزراعة

 قطاعات االستخدام النهائي: االستهالك

 الصناعات

 الخدمات

 النقل

 األسر المعيشية
 التنوع الحيوي

 النفط

 الكهرباء المستوردة

 اإلنتاج الخام

 إمدادات الطاقة

ةالمنتجات البترولية المستورد  
المستورد النفط  

 التوليد المائي للكهرباء

 خسائر تحويل الفحم النباتي

 خام تصدير

 التحويل والخسائر

دخسائر التولي  

 خسائر التحويل والتوزيع

 خسائر المصفاة

 الخشب

 تحويل الخشب إلى فحم

 خسائر التوزيع
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 1312ميزان )رصيد( الطاقة لسنة  (:12)الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ودانسال ،النفطوزارة  –لمصدر: اإلدارة العامة لشؤون الطاقة الوطنية ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي التنوع الحيو   

 النفط

ائيالتوليد الكهروم  

0202إمدادات الطاقة األولية حسب النوع لسنة   
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 2111إمدادات الطاقة األولية حسب النوع لسنة  (:12)الشكل ج
 ودان(، السالنفطوزارة  –)المصدر: اإلدارة العامة لشؤون الطاقة الوطنية 

ن  .فالالي ظالال  االنخفالالا  الضالالئي  لإلمالالدادات النفطيالالة بصالالفة رئيسالالية الرئيسالالةظلالال  الكتلالالة الحيويالالة املصالالدر املهالاليمن إلمالالدادات الطاقالالة  ُيبالالي 

فهنالاك ثمالالة انخفالا  فالالي  .املاضالالية 15خالالال  السالنوات ا   الرئيسالةمسالالاهمة الكتلالة الحيويالة فالالي إجمالايي إمالدادات الطاقالالة   (35)الجالدو  

ويمكالن اعتبالار  .الرئيسالةمالن مجمالو  إمالدادات الطاقالة  %13.1إيالى   2000فالي سالنة   %81.4النسالبة املئويالة ملسالاهمة الكتلالة الحيويالة مالن 

هالالاا االنخفالالا  فالالي النسالالبة املئويالالة عالمالالة إيجابيالالة يمكالالن أن تسالاله  فالالي التخفيالال  مالالن الثالالار الخطالالر  علالالى البيئالالة عالالن طريالال  الحالالد مالالن إزالالالة 

مليالالون  6زاد أيضالالاا مالالن  الرئيسالالةبيالالد أن إجمالالايي مالالدخالت الكتلالالة الحيويالالة فالالي إمالالدادات الطاقالالة  .الغابالات والغطالالا  األخضالالر علالالى حالالد  سالالوا 

البال امج مطلوبالة لتقليال    .معظمها من الكتلة الحيوية الخشالبية  (TOE)مليون طن من مكافئ النفط  7إيى (TOE)طن من مكافئ النفط 

وقالد واجهال  الجهالود املباولالة للساليطر  علالى جانالب الطلالب عالن طريال  االسالتفاد  مالن البالدائ  مثال  الطهال  لححالد  .النسبة املئوية والكميات

 .فالي األسالعارمن اإلمدادات املطلوبة ولكنهالا واجهتهالا مثبطالات بسالبب إلغالا  اإلعانالات وتحريالر أسالوا  الغالاز املُسالا  ممالا أدى إيالى زيالاد  هائلالة 

 .ولن تدخ  سياسات السيطر  على قطع األشجار حير التنفيا ما ل  تتوفر بدائ  في متناو  اليد

 (TOE ) طن من مكافئ النفط/ 1312 – 1333خالل الفترة من  السودان في األولية الطاقة إمدادات (:22) الجدول

 المصدر 2000 % 2004 % 2007 % 2010 % 2015 %

 النفط 1361 17.9 2478 27.7 3090 31.7 3935 35.7 5361 40.8

 الكهرباء 135 1.9 186 2.1 329 3.4 518 4.7 804 6.1

 الحيوية الكتلة 6115 80.4 6288 70.2 6323 64.9 6565 59.6 6979 53.1

 المجموع 7610 100 8953 100 9742 100 11018 100 13144 100

 نفطال وزارة – القومية الطاقة لشؤون العامة اإلدارة :المصدر
 

 محطالات إاشالا  طريال  عالن %2.1 إيالى الرئيسالةالطاقة إمالدادات إجمالايي مالن %1.2مالن كبيال  بشالك  املائيالة الطاقالة إمالدادات زادت وقالد

 لتوفي  أعلى بمعدالت سيريد كان الاي الرئي ي  النفط من الكهرومائية الطاقة توليد خف  كما .مروي بسد الكهرومائية الطاقة توليد

 - 2111 الفتال   خالال  كبيال   زيالاد  البت وليالة واملنتجالات الخالام الالنفط إمالدادات زادت وقالد .املائيالة املصالادر الن تالوفره الاي الطاقة توليد

 بصالفة اللوجسالت  الالدع  وكالال  مباشالر  مالدخالت تتطلالب التال  النطالا  الواسالعة الالنفط عالن والتنقيالب التعالدين أاشالطة مالع 2111

 .النهرية والسفن الحديدية السك  مث  فعالة وسائ  من املزيد غياب في الب ي  النق  رئيسية

 : إجمالي استهالك الطاقة واالستخدام النهائي حسب القطاع

الالالالالا حصالالالالالة .اسالالالالالتهالك قطاعالالالالالات االسالالالالالتخدام النهالالالالالائ  حسالالالالالب نالالالالالو  الوقالالالالالود وإجمالالالالالايي اسالالالالالتهالك الطاقالالالالالة (36)ويبالالالالالين الجالالالالالدو   كمالالالالالا ُيظهالالالالالر أيضا

 .االستهالك لك  قطا  من قطاعات االستخدام النهائ  من نو  محدد من إمدادات الطاقة

  
 (TOE ) طن من مكافئ النفط/ 1312لسنة  السودان في القطاع حسب للطاقة النهائي االستهالك (:26) الجدول
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 الحيوية الكتلة %
 الحيوية الكتلة %

 النفط %
 القطاع الكهرباء %

1.4 142 0 

 

 الزراعة 56 6.2 86 1.9

 الصناعة 129 14.2 667 14.6 575 11.4 1371 13.1

 الخدمات 210 23.2 143 3.1 1324 26.3 1677 16.0

31.2 3279 0 

 

71.8 3279 0 

 

 النقل

 المعيشية األسر 512 56.4 390 8.5 3132 62.3 4034 38.4

 المجموع 907 100 4565 100 5031 100 10503 100

 لنفطا وزارة – القومية الطاقة لشؤون العامة اإلدارة :المصدر

 مليالون  4.4 أو الحيويالة الكتلالة اسالتهالك إجمالايي مالن %22 يمثال  الالاي املعيشالية األسر  قطا  هو الحيوية للكتلة الرئي ي  املستهل إن 

 مالن للطهال  ويسالتخدم الخشالبية الحيويالة الكتلالة مالن الحيويالة الكتلالة إمدادات من%21 من أك   ت نوي.   (TOE) النفط مكافئ من طن

 الحطالب حالر   مالن املنبعال  بالالدخان الالداخلي التلالو  خالال  مالن األسالر  صالحة علالى وخيمالة آثالار علالى ينطالوي  وهالاا  .املعيشالية األسالر قبال 

 األثالر العامليالة الصالحة منظمالة وحالددت .األشالجار وقطالع الكربالون  أكساليد ثالاا  انبعا  بسبب العامة البيئة على السلب  أثره إيى باإلضافة

 فالي ساليما وال النسالا  يصاليب الالاي األو   القاتال  باعتبالاره النبالات  والفحال  الزراعيالة والبقايالا بالخشالب الطهال  عالن النالاج  للالدخان الصالحي

 (األيالدز) املكتسالبة املناعالة نقال  وفيال وس املالريالا فيهالا تتسالبب التال  تلال  مالن مبكالر عمالر فالي الوفيالات ك ال   إيالى يالتدي ممالا الناميالة البلالدان

 املنالاط  في %42 أن (2015 املنرلية الطاقة حالة)الطاقة لبحو  الوطي  املركز متخراا  أجراها دراسة وكشف  .جماعي بشك   والُس 

 الريفيالة املنالاط  فالي  %21و الحضالرية املنالاط  فالي %82 بينمالا للطهال  الحطالب يسالتخدمون  الريفيالة املنالاط  فالي %81و الحضالرية

 منخفضالة كفالا   ذات (أحجالار ثالثالة )األثالافي يسالتخدمون  السالودان سالكان مالن %22 أن إيالى نفسالها الدراسالة وأشالارت. الفالح يستخدمون 

 السالتخدام الكفالا   منخفضالة مواقالد اسالتخدام وكالال  الفحال  إيالى التحالو   عنالد الطاقالة فقالدان يحالد . الحطالب باسالتخدام للطهال 

 للطهال  رئيسالية بصالفة أخالرى  مالره (26.3) الحيويالة الكتلة استخدام في الثانية املرتبة في الخدمات قطا  ت نوي .للطه  أوالفح  الخشب

 قطالا  داخال  الحيويالة للكتلالة الرئي الي  املسالتهل  هالي الطوب صناعة .%11.4 تمث  حي  الصناعة هي الثال  املستهل  .املياه وتسخين

 .الصناعة

 علالى لححصالو   الالوطي  املستوى  .الحضرية املراكز في رئيسية بصفة (%56.4) الكهربا  من حصة أكب  املعيشية األسر قطا  يستهل 

 الكهربائية الطاقة إيى الوصو   امكانية حي  الريفية املناط  في بكثي  أق  ولكن والكهربا  املائية املوارد لوزار  وفقاا  %34 هو الكهربا 

 UNDP human) املتحالالد  لألمالال  اإلنمالالائ  للب نالامج البشالرية التنميالة تقريالر) %21) عالن تقال  التقالديرات لالبعض وفقالاا 

Development report 2015).   فالي سالاعة/كيلالوواس  233ب   الكهربالا  وزار  فالي الكهربالا  اسالتهالك مالن الفالرد نصاليب تقالدير تال 

 .الزراعة قطا  أق  وكمية (%14.2) الصناعة تليها  (%23.2) الكهربائية للطاقة مستهل  أكب  ثاا  هو الخدمات قطا  .السنة
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 املالدخالت مسالتوى  انخفالا  يتالرامن بينمالا  للقطالا  الخاصالة الحراريالة الطاقالة توليالد سالوى  للصالناعة اإلمالدادات كفايالة عالدم يتال ك ال

 التخالزين مثال ) إليهالا للوصالو   الكهربالا  سالتوفرها كانال  التال  للتكنولوجيالا املحالدود االسالتخدام بسبب اإلنتاجية مستوى  تدا  مع ةيالزراع

 (.وتجهيرها الري  مياه وضخ

 املسالتهل  الرئي الي  الحيويالة الكتلالة وقالود هالي الخشالبية الحيويالة الكتلالة ظلال  2111 - 2111 الفتال   خالال  أنالإ (37) الجالدو   ويبالين

 . الخشبية املصادر نف  من بالفح  يقت ن  عندما  %83 من أك   يمث  الاي

 ((TOE) مليون طن من مكافئ النفط)الوقود نوع حسب الحيوية الكتلة استهالك (:21) الجدول   

 القطاع 2000 % 2004 % 2007 % 2010 % 2015 %

 الخشب 3.85 62.5 3.96 62.4 4.04 62.6 4.12 62.7 3.187 63.3

 الفحم 1.26 20.5 1.29 20.3 1.3 20.2 1.33 20.2 0.986 19.6

 المخلفات 1.05 17.0 1.1 17.3 1.11 17.2 1.11 16.9 0.859 17.1

 الحيوية مجموع الكتلة 6.16 100 6.35 100 6.45 100 6.57 100 5.032 100

 لنفطا وزارة – القومية الطاقة لشؤون العامة اإلدارة :المصدر

 

 بالطاقة اإلمداد مصدر حسب النهائي االستخدام قطاعات

حيال  بلالغ  2015 سالنةل الطاقالة مالن القطالا  اسالتهالك إلجمالايي بالنسالبة املختلفالة الطاقالة ملصالادر الصاللة ذات القالي  (17) الشالك  يبالين

 املنتجالات هالي للصالناعة الرئيسالة الطاقالة مصالادر ( بينمالا%41) والكهربالا  (%21) الالنفط مالن الزراعالي القطالا  فالي الطاقالة استهالك إجمايي

 .الكهربائيالة الطاقالة شالبكة مالن يالنت  اإلجمالايي الطاقة استهالك الصناعة من صغي  جز  بينما( %42) الحيوية والكتلة (%42) البت ولية

 الطوب  صناعة في الحيوية للكتلة املكث  واالستخدام الحرارية الطاقة توليد في الصناعة على االعتماد عن ذكره سب  ما يتكد وهاا

 %8.1 مالع املياه وتسخين للطه  الرئي ي  املقام في الطاقة استهالك إجمايي من %22 بنسبة الحيوية الكتلة على الخدمات قطا يعتمد 

 لإلضالا   الكهربالا  اسالتهالكمالن (  %12.1) صالغي  وجز  للطه  املُسا  البت و  غاز رئيسية بصفة البت ولية املنتجات من االستهالك من

 لإلضالا   الكهربالا  مالن %12.1اا معال للطهال  تسالتخدم التال  الحيويالة الكتلالة مالن املنرليالة الطاقالة اسالتهالك مالن %28 ت نيال .املعدات وتشغي 

 الطاقالة اسالتهالك إجمالايي مالن %2.2 بنسالبة املُسالا  الطبييالي الغالاز اسالتهالك يمثال  .والتهويالة امليالاه ومضالخات املطالاب  ومعالدات والتب يالد

 البت وليالة املالواد تسالتخدم مالا ونالادراُ  اإلضالا   إيالى باإلضالافة الطهال  فالي املسالتخدمة األخالرى  واملنتجالات البتال و  مالن تالوفي ه يالت  الالاي املنرليالة

 .للطه 

 
 

 

 

 

( %0260) االستهالك النهائي للطاقة في السودان حسب القطاع  

زلياالسهالك املن املجموع الخدمات الصناعة الزراعة  النقل 

اءالكهرب  الكتلة الحيوية النفط 
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 ( %1312)استهالك الطاقة النهائي في السودان حسب القطاع  (:11)الشكل 

  استهالك الطاقة المنزلية

 وغالاز والكهربالا  الحيالوان ومخلفالات والزراعالة والفحال  الخشالب :املعيشالية األسالر فالي املسالتخدمة الطاقالة مالن رئيسالية أنالوا  خمسالة هنالاك

 السالق  مالراوح) والتب يالد واإلضالا   الطالب  معالدات فهال    الطاقالة اسالتخدام يالت  حيال  عامالة أجهالز   أربعالة  أيضالاا  وهنالاك  .املُسا  البت و 

 والتلفزيالون  الراديالو) الت فيهيالة واألجهالز  الغسالاالت مثال  األجهالز  مالن وغي هالا والتكييال  (واملالا  املطب  وثالجات والب ادات املتحركة واملراوح

 البالدو منالاز   جميالع فالي واإلضالا   الطالب  أجهالز  تتواجالد اا عمومال. إلالخ املطالب  أدواتو  امليالاه ومضالخات (إلالخ والكمبيالوتر االسالتقبا  وأجهالز 

   .املدينة أحيا  من يي إيى يي من تتفاوت قد الحضري  السلوك تعك  الت  األخرى  األجهز  علماا بننالحضرية أو الريفية

 قب  من الطاقة واستهالك الطاقة قطاعات جميع في التخفي  عن دراسة  2012في عام الطبيعية واملوارد للبيئة األعلى املجل   أجرى 

 هالو الطه  استهالك متوسط إيى  أن الدراسة خلص فقد  .املنرلية الطاقة استهالك من عالية اسبة الطب  يمث  حي  الحضرية األسر

. يالاكر يكالاد ال الطالب  فالي الكهربالا  اسالتخداموأن  .املُسالا  البتال و  غالاز مالن %2.4 الفحال  مالن %41.2  الوقالود خشالب مالن %11مالن أك ال 

 35 إيالى  5 حالوايي مالن اسالتخدامإ زيالاد  فالي ااعكال  الالاي 2006 و 2000 عالام  بالين املُسالا  البتال و  غالاز إنتالاج فالي حالاد  زيالاد  وهنالاك

سالا  الغالاز مالن األسالر  اسالتهالك فالي %211 بنسالبة زيالاد  يمثال  وهالاا   2006 سالنة فالي السالنة/املعيشالية األسالر /كجال 
ُ
 املجتمالع فالي امل

 كالان والالاي) الخرطالوم مصالفا  تنتجهالا التال  الكبيال   الكميالة إيالى الفتال   هالاه فالي املنرليالة الطاقالة اسالتهالك فالي الهائال  التغيال  وُيعزى   .الحضري 

 تقريبالاا  النصال  بمقالدار األسالعار الحكومالة وخفضال  (آنالااك املنريالي لالسالتهالك عليالإ الطلالب قلالة بسالبب باشالعالإ منالإ الالتخل  يالت 

 .املُسا  الغاز إيى التحو   لتشجيع

 أي الريفيالة  للمنالاط  بالنسالبة الحضالر فالي السالائد نفسالإ االتجالاه كالان الريفيالة املنالاط  فالي الطهال  ألغالرا  الطاقالة باستهالك يتعل  وفيما

 املئويالة والنسالبة بالكميالات املُسالا  الغالاز مسالاهمة وزادت. الحيويالة الكتلالة لطاقالة كبالدي  املنريالي املُسالا  الغالاز استخدام في زياد  هناك أن

 وهالاا (.الخرطوم مصفا  إنتاج بد  قب ) 2000 بسنة مقارنة 2006 سنة في الريفية املناط  في الطه  في املستخدمة الطاقة إجمايي من

 .االنبعاثات وخفض بالبيئة املتعلقة املسائ  مختل  في كبي اا  إسهاماا  أسه  كبي  تغيي 
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  الوالية حسب المنزلية الطاقة استهالك من الفرد نصيب  

 نصاليب فالي مححوظالاا  تبايناا (  2016 السودان في املنرلية الطاقة موق ) بعنوان الطاقة لبحو  القوم  املركز أجراها ةحديث دراسة ره  ظ  تُ 

 أن (38) الجالدو   مالن ويتضال  .أخالرى  جهالة مالن املسالتخدم الوقالود بالين والتبالاين جهالة مالن الواليالات جانالب مالن الطاقالة اسالتهالك مالن الفالرد

 األخالرى  الواليالات بالين مقارنالة والجزيالر  والخرطالوم األباليض والنيال  وسالنار النيال  ونهالر الشمالية واليات في األعلى هو املُسا  الغاز استهالك

 جميالع فالي املُسالا  الغالاز مالن الطاقالة اسالتهالك مالن الفالرد نصاليب فالنن أخالرى  ناحيالة ومالن. اإلمالداد مراكالز مالن بالالقرب موقعهالا بسالبب وذلال 

 والفح  الحطب إمدادات نأل  نظراا  والفح  الحطب من جداا  مرتفعاا  ولكنإ منخفضاا  األزر  والني  كردفان وشر   وغرب دارفور  واليات

 االسالتهالك أن إيالى اإلشالار  تجالدر .الحالاالت بعالض فالي اإلضالا   و الطهال  مالن كال  فالي الخشالب يسالتخدم حيال  الواليالات هالاه مالن جالداا  قريبالة

 كمالا .املطالاع  فالي إقالامته  محال  خالارج أك ال  أو واحالد  وجبالة يتنالاولون  النالاس مالن الكثيال  أن حيال  للغايالة منخفض لحخرطوم الكلي الفردي

وبنالا ا  والفحال  الخشالب فالي تسالتخدم التال  )األثالافي( الثالثالة األحجالار اسالتخدام كفالا   عالدم إيالى يرجالع األخشالاب اسالتهالك ارتفالا  أن يالحال 

 :يلي بما يوصي عليإ 

 .التوعية وحمالت الحرفيين بتدريب مصحوب املناط  لهاه محسنة مواقد إدخا  (1) 

 التدريب إيى أيضاا  حاجة وهناك .الشمسية واملواقد والكي وسين املُسا  الغاز ذل  ويشم  .معقولة بنسعار البديلة الطاقة إدخا   (2)

 . والتوعية

 2113 لسنة( KOE كيلو من مكافئ النفط)حده على والية  لكل الطهي ألغراض الطاقة من الفرد استهالك (:21) الجدول  

 ةـــــــــــــــالوالي الم سال الغاز مـــــــــــالفح بــــــــــطـــالح اتــــــــالمخلف وعــــــــــــــــــــالمجم

62.2 0.9 13.5 13.5 32.0 
 ةــــــــــماليــــــالش

56.7 0.3 13.7 13.7 23.9 
 لــــــــالني رــــــنه

88.4 1.2 48.2 48.2 6.4 
 األحمر رــــالبح

410.6 4.1 85.5 85.5 9.7 
 الــــــــــــــــــكس

264.9 82.0 108.1 108.1 8.0 
 ارفــــــــــــالقض

54.9 0.0 21.1 21.1 27.2 
 ومــــــــــــالخرط

125.3 5.7 69.1 69.1 29.5 
 رةــــــــــــــالجزي

193.8 10.9 106.1 106.1 23.5 
 األبيض لـــــالني

302.2 21.3 90.3 90.3 29.8 
 ارـــــــــــــــــــــسن

459.8 11.8 125.5 125.5 3.9 
 ــــــــــــلالني

   األزرق

117.2 3.6 63.2 63.2 10.1 
 كردفان شمال

113.2 2.5 60.6 60.6 1.3 
 كردفان جنوب
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 ةـــــــــــــــالوالي الم سال الغاز مـــــــــــالفح بــــــــــطـــالح اتــــــــالمخلف وعــــــــــــــــــــالمجم

97.1 0.7 50.6 50.6 3.8 
 انـــــــكردف غرب

167.6 1.3 47.0 47.0 1.1 
 ورــــــــــدارف شمال

77.0 0.8 29.7 29.7 0.8 
 غرب

 ورـــــــــــــــــدارف

796.6 0.0 95.0 95.0 0.3 
 ورـــــــدارف جنوب

101.0 0.1 35.8 35.8 0.4 
 وسط

 ورـــــــــــــدارف

304.5 5.3 33.6 33.6 0.7 
 شمال

 ورـــــــــــــــدارف
 

 وبنك التنمية األفريقي الطاقة لبحوث القومي ،المركز السودان في المنزلية الطاقة موقف :المصدر

   Source: Household Energy Situation in Sudan, NERC& AfDP, March 2016 

   والبيئة السودان في الطاقة نظام
 التنميالة أهالدا  فالي الفقالر مالن لححالد املعلنالة االسالت اتيجيات لبلالوغ الرئي الي  املُالدخ  والبيئالة الطاقالة معادلالة بالين التالوازن  تحقيال  يمثال 

ال  ا علالى السالودان وقالع لقالد .الفقالر مالن لححالد مسالتدامة ومشالاريع بالرامج ووضالع العامليالة املسالتدامة تفاقيالة األمال  املتحالد  اإلطاريالة بشالنن تغي 

 معالد  ويبلالغ.  2004 فالي كيوتالو بروتوكالو   كمالا صالد  علالى 1993 نالوفمب  فالي عليهالا وصالد  1992سالنةلني و ادي جال ريالو فالي مدينالة املنالا 

 البنال  2015 السالودان متشالرات 7 الجالدو   أنظالر) متال ي  طالن 0.3 املتوسالط فالي الواحالد للفالرد الكربالون  أكساليد ثالاا  مالن الفالرد انبعاثالات

 املرتفعالة والتنميالة االقتصالادي التعالاون  ومنظمالة املتحالد  الواليالات فالي متال ي  طالن 0.9 و 4.7 و 14و 11و 17 الفالرد مالع باملقارنالة (الالدويي

 وتغيال  البيئالة علالى خطيال   ساللبية آثالاراا  السالودان يواجالإ ذلال   ومالع . (32 الجالدو  ) الصالحرا  جنوب وأفريقيا العرب  والعال  وكندا الدخ 

 وهطالو   الحالرار  درجالات فالي للتغيال ات حساسالة طبيعيالة مالوارد قاعالد  هالي السالودانيين للسالكان العين كسب سب  معظ حي  أن  .املنا 

 ومالا املاشالية وحالة املراعي وردا   املحاصي  إنتاج انخفا  إيى املنا  تغي  بسبب املتقطع وانقطاعها األمطار انخفا  يتديإذ  .األمطار

 مالن %21يمثال  حيال  الخشالب رئيسالية بصالفة الحيويالة الكتلالة علالى االعتمالاد إن .والصالراعات الغالاائ  األمالن ااعالدام مالن ذلال  عالن يالنج 

 وانخفالا  الغابالات إلزالالة مباشالر كمسالبب يبال ز يجعلالإ ممالا الطالوب وصالناعة املنريالي الطالب  متطلبالات لتلبيالة الالبالد فالي الطاقالة إمالدادات

 .للزراعة القابلة املساحات حساب على يالصحرا والزح  األمطار هطو  

  :اإلجمالية الحالية للطاقة العامة السياسات
 .الطاقالة قطالا  تنميالة فالي الخاصالة االسالتثمارات وتشالجيع العالام االقتصالادي التحريالر مالع االتسالا  إيالى الحاليالة الطاقالة سياسالة تهالد 

 :يلي ما عموماا  السياسات هاه وتشم 

  1222 سنة منا املعتمد  والغاز النفطية املنتجات خصخصة .الطاقة خدمات على الدولة سيطر  إنها. 



104 

 

 علالى بنالا ا  سالنوات 10و 5 بالين تتال اوح لفتال ات الضالرائب مالن اإلعفالا  ذلال  فالي بمالا االمتيالازات خالال  مالن الخالاص القطالا  تشالجيع 

 الالدع  إلغالا  .املعالدات اسالتي اد علالى املفروضالة والرسالوم الضالرائب مالن الالنفط شالركات إعفالا  الطاقالة  فالي االستثمار ونو  حج 

 الهيدروكربوا  الوقود أنوا  جميع على

  القومية الشبكة خارج والتوزيع والنق  الكهربا  لتوليد للكهربا  القومية الهيئة احتكار إنها. 

 والصناعية الزراعية اإلنتاجية للقطاعات الكهربائ  اإلمداد أولويات طا إع. 

 جميالع علالى والرسالوم الضالرائب مالن اإلعفالا  خالال  مالن املتجالدد  الطاقالة اسالتخدام تشالجيعمالن شالنن هالاه الخطالو   

 .املتجدد  الطاقة معدات

 لإلنتاج المستدام للوقود من الموارد المتجددة األخرىخيارات 

 املخلفالات منللوقالود املسالتدام لإلنتالاج التاليالة بالخيالارات ُيوصاليى املصالححة  أصالحاب واسالتجابة الثانويالة البيانالات تحليال  إيالى واسالتناداا 

 :ذل  في بما الزراعية

 .بالكفا   تتس  بطريقة اإلحت ا  خال  من السوداا  الفو   وقشر القطن سيقان 

 السكر مصااع من اإليثانو   

 املاشية رو  سماد 

 علالى قدرتالإ مالن تحالد خطيال   تناقضالات يواجالإ السالودان فالي الطاقالة نظالام أن السالودان فالي الطاقالة رصاليد مالن املتاحالة البيانالات وتتكالد

 .العامالة والصالحة البيئالة علالى خطيال   آثار املتجدد  غي  الحيوية الكتلة على ولالعتماد .لحجميع املستدامة الطاقة خدمات من االستفاد 

 إلنتالاج املشالرو  وغيال  املالنظ  غيال  األشالجار قطالع ويحالد  الغابالات مالوارد انخفالا  فالي والفحال  لألخشالاب املكثال  االسالتخدام يساله حيال  

  الكتلالة مالوارد نقال  يالتدي. إذ املحالدود  الحيويالة الكتلالة مالوارد علالى أكبال  الضالغط فالنن ذلال   ومالع .البالد أنحا  جميع في والفح  الخشب

 البديلالة املصالادر إمكانالات تحديالد تال  وقالد .الفقيال   األسالر  دخال  مالن عاليالة اسالبة ويسالتهل  والفحال  الخشالب أسالعار ارتفالا  إيالى  الحيويالة

 :التايي النحو على املنرلية للطاقة

 ية.األر  والحرارية املائية والطاقة الزراعية واملخلفات الشمسية والطاقة الرياح  :المتجددة الطاقة تشمل 

 .املُسا  والغاز 
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 بالغابيات المتعلقية األخيرى واألغراض الطاقة أجل من لألخشاب المستدام غير لالحتطاب اإلجمالي ألثرا

   %41 بنسبة يُقدَر السودان في المراعي وتدهور

 الرعي الجائر

 الرعي هو الحجم حيث من السودان في والمراعي الغابات تدهور في المتسبب الثاني المباشر العامل

 الجائر
 إيالى رئيسالية بصالفة ُتعالزى  أن يمكالن التال  الغابالات وتالدهور  إزالالة وأسالباب بالدوافع املتعلقة البيانات تجميع هو الدراسة هاه من الغر إن 

 التقالارير مالن عليهالا الحصالو   يالت  التال  الثانويالة البيانالات هالو للبيانالات الرئي الي  املصالدر إن .جالداا  متنوعالة املعلومالات مصادر .املاشية تربية

 مشالرو  مثال  واملنشالورات التقالارير مالن وغي هالا الحيوانيالة ال ال و  لالوزار  التابعالة املراعالي إدار  مثال  الحكوميالة اإلدارات مختل  عن الصادر 

 فالي أجريال  وقالد .الصاللة ذات الدوليالة املجتمعالات أجرتهالا التال  السالابقة الدراسالات مالن وغي هالا (1985) الزراعيالة للبحالو  السالودان غالرب

مالالوظف   األشالالخاص خبالال   إيالالى باإلضالالافة الواليالات مختلالال  مالالن األخالرى  واألوسالالاس الرعالالا  مالع مشالالاورات عالالد  أيضالالاا  الصالالدد هالاا

 .الحقلية واملالحظاتاملشاريع

 املحلالي النالاتج فالي املاشالية قطالا  مسالاهمة تبلالغ حيال  .الحيوانيالة ال ال و  وتنالو  أعالداد حيال  مالن األفريقيالة الالدو   أغيالى ثالاا  السالودان يعتبال 

 بالعملالالة اإليالالرادات إجمالايي مالن %31 – 21 بنسالبة يسالاه  كمالا .الزراعالة قطالا  مسالاهمة مجمالو  مالن %21 مالن بالنك   اإلجمالايي

 فالي الريال  سالكان مالن كبيال   لشالريحة العالين كسالب سالب  دعال  فالي هامالاا  دوراا  تلعالب املاشالية أن حقيقالة أن الشال  .األجنبيالة/الصالعبة

 سالنة فالي واإلبال  والضالنن واملالاعز املاشالية مالن رأس مليالون  106,6 ب   القوميالة املاشالية قطعالان رتُقالد   وقالد. تنكيالد إيالى تحتالاج ال السالودان

الر.  2015  فالي رأس مليالون  3,8 بمقالدار املاشالية عالدد زادإذ .  0215 – 0221  مالن  للفتال   املاشالية تقالديرات/أعالداد (39) الجالدو   ُيظه 

الر  .سالنوياا  رأس 600,000 بمعالد  يأ األخيال   السال  السالنوات  وقالد.   2015 لسالنة حالده علالى واليالة لكال  املاشالية أعالداد (40) الجالدو   ُيظه 

جالري 
ُ
 32,6 كالان السالنة تلال  فالي املاشالية عالدد أن فالنظهر 1975 عالام فالي الحيوانيالة ل ال و  ألعالداد موثوقيالة واألك ال  األخيال  الحصرالرسالم  أ

  .أضالا  ثالال  مالن أك ال  أي  %322 قالدرها زيالاد  أو سالنة 40 فالي رأس مليالون  74 مقالدارها زيالاد  علالى يالد  وهالاا (41الجالدو  ) رأس مليالون 

 .(TLU) مدارية ماشية وحد  مليون  40,3 بمقدار الحيوانية ال  و  أعداد احتساب ت  قد 2015 سنة وفي

 

 

 

 

 

 

 (الرؤوس بآالف) 2111 -2112 الفترة خالل الحيوانات أعداد تقديرات :(29) الجدول
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 السنة الماشية الضأن الماعز اإلبل المجموع

102807 4521 30332 38744 2009 2009 

103570 4623 30452 39137 2010 2010 

104278 4715 30649 39296 2011 2011 

104911 4751 30837 39483 2012 2012 

105335 4773 30984 39568 2013 2013 

105858 4792 31029 39846 2014 2014 

106622 4809 31227 40210 2015 2015 

 25 رقم العدد ، (اإلحصائية النشرة) الحيوانية الثروة وزارة معلومات مركز :المصدر
 

 1312تقديرات أعداد الثروة الحيوانية حسب كل والية لسنة  (:23)الجدول 

 ةـــــــالوالي الماشية أنــــالض اعزـــالم لــــإلبا وعـــالمجم

 كردفان شمال 759,400 4141630 2654295 2654295 8,478,653

 كردفان جنوب 4,444,009 2171340 2123436 2123436 8,986,929

 انقققققققكردف غرب 3,402,112 4282365 2373252 2373252 10,687,708

 ور قققققققدارف شمال 707,761 3860588 2962333 2962333 8,132,288

 ور ققققققدارف جنوب 2,389,072 2171340 1690005 1690005 6,339,552

 ور ققققققققققققدارف شرق  1,954,696 1773261 1382732 1382732 5183617

 ور ققققققققدارف وسط 1,877,237 1809450 2023510 2023510 5,905,923

 ور ققققققققققققدارف غرب 2,296,426 2203508 2476301 2476301 7,215,242

 ار ققققققققققققققققققققققققققالقض 1,069,235 2192301 1082477 1082477 4,692,184

 لققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققكس 868,754 2074665 1710580 1710580 5,355,632

 األحمر رقققققققالبح 139,730 427766 735015 735015 1,593,936

 األزرق لققققققققققققالني 2,074,681 4010306 463282 463282 6,562,696

 نارقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققس 1,628,154 1411628 1674943 1674943 4,733,507

 رةقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققالجزي 2,554,622 2539860 2191681 2191681 7,411,678

 األبي  النيل 3,599,556 2620066 2614871 2614871 8,870,561

 ةماليققققققققققققققققققققققققققققققالش 258,196 1005250 1176024 1176024 2,489,484

 النيل رقققققققققققققققققققققققققققققققها 103,278 1058721 1233934 1233934 2,512,311

 الخرطقققققققققققققققققققققققققققققققققوم 249,083 454501 659286 659286 1,369,603

 وعقققققققققققققققققققققققققققققققققاملجم 30,376,000 40,210,000 31,227,000 31,227,000 106,622,000

 

 

 1912أعداد الثروة الحيوانية،  (:21)الجدول 

 ةــــــالوالي الماشية أنــــالض اعزـــالم لــــإلبا وعـــــالمجم
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 ةــــــالوالي الماشية أنــــالض اعزـــالم لــــإلبا وعـــــالمجم

 ور قققققققدارف شمال 907,081 1,409,533 1,193,613 226,103 3,736,330

 ور ققققققدارف جنوب 2,735,360 1,232,024 1,117,220 142,083 5,226,687

 كردفان شمال 937,127 2,470,580 1,683,647 851,587 5,942,941

 كردفان جنوب 1,467,367 830,053 696,030 1,798 2,995,248

 لققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققكس 642,883 1,589,532 925,009 567,949 3,725,373

 األزرق لققققققققققققالني 1,006,000 1,041,000 435,000 41,000 2,523,000

 رةقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققالجزي 503,916 216,321 1,143,711 146,051 2,009,999

 األبي  النيل 1,563,568 2,207,686 657,336 77,877 4,506,467

 ةماليققققققققققققققققققققققققققققققالش 14,419 208,615 151,969 114,613 489,616

 النيل رقققققققققققققققققققققققققققققققها 43,717 272,488 263,030 59,058 638,293

 الخرطقققققققققققققققققققققققققققققققققوم 56,871 269,920 429,969 13,740 770,500

 وعقققققققققققققققققققققققققققققققققاملجم 9,878,309 11,747,752 8,696,534 2,241,859 32,564,454

االقتصقاد السقودايي، مبقادرة الهيئقة الحكوميقة (. مسقاهمة الرقروة الحيوانيقة  قي 0202املصدر: روي بين ي وهالقة محمقد عثمقان )
 60-26لسياسة الرروة الحيوانية، ورقة العمل رقم  (IGAD  الدولية املعنية بالتنمية )إيقاد

Source: Roy Behnke and Hala Mohammed Osman (2015). The contribution of livestock to the Sudanese 

economy, IGAD Livestock Policy Initiative, Working Paper No. 01-12 

 ةنظم إنتاج الماشي

 :التايي النحو علي السودان في الحيواا  لإلنتاج الرئيسة اإلنتاجية النظ  (1999) واحمد هللا فض  وص  وقد

 األسالر سالمة إن. طبيعيالة مراعالي فالي املالاعز بعالض مالع والضالنن اإلبال  مالن ومعظمهالا املاشالية تربيالة :(Nomadic) البادوي النظاام 60

 املنطقالة فالي األمطالار موسال  ويقضالون  .األعالال /املحاصالي  فيهالا تالزر  لألراضالي  دائمالة قاعالد  لالديها ولالي  مواشاليها مالع الت حالا  املعيشالية

 والححالوم املاشالية بيالع من اإليرادات مصدر يتمث  .السافنا عم  في جنوباا  يتوغلون  الجفا  موس  وخال  الصحراوية وشبإ الشمالية

 .اإلنحسار في آخا ُ  األمر لهاا التاريخية الهيمنة إن .أبيض ُجبن   شك  على والحليب

 املاشالية علالى رئيسالية بصالفة املعيشالية األسالر تعتمالد العالابر  الرعالوي  الزراعالي النظالام وفالي  :(Transhumant) االنتجااع رعاة نظام 00

 إيالى السالودان غالرب فالي املعيشالية األسالر تهالاجر. املحاصالي  بعالض وجالود مالن الالرغ  علالى واملالاعز الضالنن بعالض مالع املاشالية مالن ومعظمهالا

 النيال  نهالر نحالو الهجالر  تتجالإ  والشالرقية الوسط  الواليات وفي .الجفا  موس  خال  السافانا إيى وتعود األمطار موس  خال  الشما 

 .الجفا  موس  خال  والعود  األمطار موس  خال 

 فيهالا تمالارس التال  وروافالده النيال  نهالر طالو   علالى املسالتقر النظالام ويوجالد  :(Sedentary/village based)المساتقر القاروي النظاام 0.

 القالرى  فالي للزراعالة الصالالحة والزراعة أواملطرية التقليدية والزراعة ومراعي وفالحة غابات املختلطة  الزراعة مناط  وفي املروية الزراعة

 وهالي أهميالة أقال  ذات املواشالي  تربية أاشطة ولكن األبقار وبعض والضنن املاعز من ومعظمها املاشية ببعض االحتفا  ويت  .املستقر 
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 الت بالة علالى السالوداا  والفالو   الالدخن بينمالا الطينيالة الت بالة علالى والقطالن والسمسال  الالار  زراعالة تالت  .للزراعالة الصالالحة لألراضالي  تابعالة

 .الرملية

  يمالارس :(Sedentary/village based system in irrigated schemes)المروياة المشااريع فاي المساتقر القاروي النظاام 00

 وزهالر  السالوداا  والفالو   البيضالا  والالار  القطالن زراعالة السالودان وسالط مالن املرويالة املنالاط  فالي دائال  بشالك  املسالتقرون املزارعالون 

 فالي  يسالتخدم حيال  للالدخ  إضالافياا  مصالدراا  املاشالية وتشالك  .منهالا الصالغي   ساليما وال املاشالية تربيالة وكالال  والقمالح واألعالال  الشالم 

 واملنتجالات املحاصالي  بقايالا علالى بشالد  املاشالية وتعتمالد منخفضالة اإلنتاجيالة .الحصالاد قبال  الزراعيالة األعمالا  بغالر  العمالا  توظيال 

 شاليوعاا  أك ال  املكثال  األبقالار حليالب إنتالاج وأصالبح .الالري  قنالوات طالو   وعلالى البور  األراضي   من محدود  مناط  ورعي الزراعية الصناعية

 .املاشية إنتاج في املستقبلي للتوسع واعد  ُتعد والت  الكبي   املروية املشاريع ضمن

 تربيالة باتال . الحضالرية املنالاط  فالي األلبالان إنتالاج مالن والكثيال  األعالال  وعمليالات املاشالية األخالرى  الحيالواا  اإلنتالاج نظال  وتشالم  00

 .السودان في الحدي  االتجاه املواشي 

   اإلنتاج ىعل القيود

 األخالرى  الحيوانيالة الساللع/املنتجالات فالي أقال  وبدرجالة الححالوم فالي للسالودان الالاات  واالكتفالا  للماشالية الكبيال   اإلمكانالات مالن الالرغ  وعلالى

 :اإلنتاج على التالية القيود تشهد ما غالباا 

 حالاالت وفالي الرعالي مسالاحات فالي انحسالار إيالى أدى ممالا التقليديالة املراعالي فالي الليالة شالبإ الزراعالة ساليما وال الزراعالة  فالي التوسالع 

 واملالزارعين الُرحال  الرعالا  بالين صالراعات اشالوب فالي تسالبب ممالا امليالاه ونقالاس التقليديالة الت حالا  مسالارت عرقلالة إيالى كثيال  

    .املستقرين

 بسالبب خفيفالاا  رعيالاا  تشالهد شاسالعة مسالاحات بينمالا والقالرى  اإلقامالة أمالاكن حالو   ساليما وال املنالاط  بعالض فالي الجالائر الرعالي 

 .لححيوانات املياه توفر عدم

 فضال  قالدرها التال  للطاقالة هالدراا  تشالك  املراعالي إيالى امليالاه نقالاس مالن قطعهالا املاشالية علالى ينبغالي مالا غالبالاا  التال  الطويلة املسافات 

 .الجفا  موس  خال  املرضعات لألغنام اليومية الطاقة كمية من %31 بنسبة (1987) هللا

 .اإلنجاب معدالت وانخفا  املهدر اإلنتاج إيى يتدي الاي والب وتين الطاقة وخاصإ املوسمية التغاية نق  

 الخالدمات قالدر  وانخفالا  والطفيليالات بالالقراد املنقولالة األمالرا  وخاصالة واملناعالة للطاقالة واملبالدد  املعديالة األمالرا  انتشالار 

 .لها املسببة العوام  أو مكافحتها علي البيطرية

 .البيطرية الخدمات لتقدي  مناسب نظام وجود وعدم البيطرية الخدمات كفاية عدم 
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 الالنظ  بهالاه االرتقالا  شالننها مالن الت  التقانات مستويات وتدا  وممارساتها املواشي  تربية لُنظ  املعاصر  وغي  الرديئة السمة 

 .واملمارسات

 العرضالية الثانويالة واملنتجالات املحاصالي  وبقايالا املراعالي تحديالداا  املتاحالة األعالال  مالوارد اسالتخدام مال مالة وعالدم فعاليالة عالدم 

 املختلطالة الزراعيالة األاشالطة, السالائد  والرعويالة والغابيالة الزراعيالة الالنظ  فالي املاشالية إدمالاج لضالع  كنتيجالة الزراعالي للتصالنيع

  .الزراعية واملحاصي (  (Acacia senegal الهشاب  شجر  استررا  دور ) والحيوان العلفية والنباتات الغابة بين تجمع الت 

 .العرضية الثانوية املنتجات وتصدير األعال  ومعالجة تجهير عدم 

  .االسالتهالك مراكالز عالن بعيداا  والتقليدية البدوية النظ  في الحلوب األبقار من %21 ألبان ومعالجة وتجهير تسوي  صعوبة 

  

 والطالر   واإلرشالاد والبحالو  التجهيالر ومعالدات املُالدخالت مثال  املاشالية قطالا  لتنميالة الالزمالة التحتيالة البنيالات إيالى االفتقالار 

 ....إلخ التسوي  ومراف  املاشية وتسوي  الصحية والخدمات والتعلي 

 وااعالدام والتعالدين الالنفط عالن والتنقيالب السالودان جنالوب انفصالا  بعالد الصاليفية املراعالي وفقدان الرعوية األراضي  انكما  

 .األمن

 للمراعي الحيوية الكتلة إنتاج واستخدامات تقديرات

 كالان كمالا الواليالات عالن بالدالا  اإلقلالي  أو القطالا  بحسالب املراعالي إنتالاج لبيانالات 2016 لسالنة والعلال  للمراعالي العامالة اإلدار  تقريالر تطالر  

 وجنالوب كردفالان شالما  واليالات يشالم  الالاي الغربال   القطالا  :هالي القطاعالات .(  2012و 2011 و  2010) السالابقة السالنوات فالي الحالا 

 وغالرب دارفالور  ووسالط دارفالور  وشالر   دارفالور  وجنالوب دارفالور  شالما  يشالم  الالاي دارفالور  قطالا و  األبيض  والني  كردفان وغرب كردفان

 األزر  النيال  واليالات يشالم  الالاي األوسالط القطالا و  األحمالر  والبحالر وكسالال القضالار  واليالات يشالم  الالاي الشالريي القطالا  دارفالور 

 العلفية الحيوية الكتلة إنتاج إجمايي متوسط ُيقدر .والخرطوم ونهرالني  الشما  واليات يض  الاي الشمايي والقطا  .والجزير  وسنار

 معامال  بالافت ا (  42 الجالدو  ) متال ي  طالن 104,34 ب   سالنوات خمال  فتال   مالدى علالى الخمسالة القطاعالات هالاه فالي الرعويالة األراضالي  مالن

ر العل  فنن %21 قدره استخدام  مالن واملتسالاوية والصالغي   الكبيال   املساحات من إليإ الوصو   يمكن الاي/املتاح املراعي لعل  املقدا

ر  .طالن مليون  78,26 هي املحسوبة الحيوية الكتلة  .املراعالي إنتاجيالة لتحديالد التقليديالة األسالاليب باسالتخدام العشالب  العلال  إنتالاج وُيقالدا

 فالي العلال  إنتاجيالة بالافت ا (  2015و 2014 ) ل الالالوالع للمراعالي العامالة اإلدار  تقريالري  فالي القاضالمة الحيوانالات أعالال  إنتالاج تقالدير تال 

 :التايي النحو على املختلفة البيئية املناط 

 هكتار/طن  0.1  وي صحرا

 هكتار/طن  1.5 وي صحرا شبإ
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 هكتار/طن  1.5 فقي   سافنا

 هكتار/طن  2.0 غنية سافنا

 .املنتجة الحيوية األعال  كتلة ك  استهالك ُيفت   املاشية  وقطعان الُرح  للرعا  البيئة املناط  تقاطع لحركة نظراا 

 (األطنان بماليين) للمراعي الحيوية الكتلة إنتاج مجموع (:21) الجدول
 مــــاإلقلي/ةــــالوالي السنة متوسطال

 2015 2014 2012 2011 2010 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالكردف شما  28.6 4.7 5.2 - -  الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال  انال

الالالالالالالالكردف جنوب 43.6 8.2 8.5 - -  الالالالالالال الالالالالالالال الالالالالالال الالالالالالال الالالالالالالال الالالالالالال الالالالالالال  انالالالال

الالالالالالالالالالالالالالالالالالكردف غرب 0 0 0 - -  الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال  انالالالالالالالالالالالال

الالالالالالالالالالالالالالالالاألبي الني  16.3 0.5 0.6 - -  الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال  ضالالالالالالال

 الغر ي انقليم مجموع 88.5 13.4 14.3 66.6 58.1 

الالالالالالالالدارف شما  15.1 1.1 1.2 - - 48.18 الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال  ور الالالالالال

الالالالالالالالالالالالالالالالالدارف جنوب 27 0.5 1.5 - -  الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال  ور الالالالالالالالال

الالالالالالدارف شر   0 0 0 - -  الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال  ور الالالالالالال

الالالالالالدارف طالالالوس 0 0 0 - -  الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال  ور الالالالالالالالالالالالالالالال

الالالالالالالالدارف ربالالالالالغ 11.7 12.1 9.3 - -  الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال  ور الالالالال

 دارفور  إقليم مجموع 53.8 13.7 12.0 47.6 41.8 

الالالالالالالالالالقض 7.1 2.7 3 - - 33.78 الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال  ار الالالالالالالالالالالالالال

الالالالالالالالالالالكس 3.5 1.3 1.4 - -  الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال  الالالالالالالالال

الالالالالالبح 1 0.4 0.3 - -  الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال الالالالالاألحم رالالالالالالالالالالالالال  رالالالالالالالالالالال

 الشرقي انقليم مجموع 11.6 4.4 4.7 6.7 8.99 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالني 18.2 1.9 2.6 - - 7.28 الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال  األزر   الالالالال

الالالالالالالالس 14 0.3 0.6 - -  الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال  نارالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالج 1.9 0.5 0.5 - -  الالالالالالالالالالالالالالالالالزيالال الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال  ر الالالالالالالال

 األوسط انقليم مجموع 34.1 2.7 3.7 14.2 13.0 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالشم اإلقلي  0 0 0 - - 13.54 الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال  اييالالالالالالالالالالالال

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنه 3.1 0.4 0.4 - -  الالالالالالالالالالالالالالني رالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال   ال

الالالالالوم 1 0.4 0.5 - -  الالالالالالال الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالال  الخرطالالالالالالالالالالالالال

 الشمالي انقليم مجموع 4.1 0.8 0.9 0.57 1.43 1.56

 وعققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققاملجم 192.1 35.0 35.6 135.6 123.32 104.34

 تقريقر مقن مقأخوذة اننتاجيقة. املسقاحة  قي اننتاجيقة ضقرب كنقات  علياقا الحصقول  تقم التقي 2010 سقنة بيانقات :مححوفقة

 اندارة تقريقر مقن علياقا الحصقول  تقم التقي  2015و 2014 عقامي بيانقاتو 2011 لسقنة والعلقف للمراعقي العامقة االدارة

 .القطاع حسب البيانات تقديم تم األخيرتين السنتين و ي .التوالي على  2016و 2015 لعامي والعلف للمراعي العامة
 

الر الركمالا   2014 لسالنة املراعالي فالي القضال  أغصالان وأورا  األعشالاب طبقالات مالن لكال  اإلجماليالة املسالاهمات 43 الجالدو   ُيظه   الجالدو   ُيظه 

 بالنسالبة القاضالمة الحيوانات عل  مساهمة متوسط كان. سنتين ملد  القاضمة الحيوانات وعل  العشبية األعال  إنتاج متوسط 44

 %11.1 متوسالط علالي يالد  مالا وهالو 2015 سالنة %11.1 كالان حالين فالي %1.4 هالو 2014 سالنة فالي الرعويالة األراضالي  علال  إنتالاج إجمالايي إيى
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 التال  األمطار لكمية وفقاا  وزمانياا  مكانياا  الرعوية األراضي  إنتاجية تتفاوت .الرعوية األراضي  من العلفية الحيوية الكتلة إنتاج مجمو  من

 فتصالبح السالنة نفال  ضالمن هائال  بشالك  تتابالاب الرعويالة األراضالي  مالن املنتجالة األعالال  نوعيالة أن كمالا .السالنة تلال  خالال  هطلال 

 علال  يلعالب. حالاداا  انخفاضالاا  الجافالة واملالواد الب وتييال  املحتالوي  هضال  قابليالة تالنخفض حيال  الجالا  املوسال  خالال  جالداا  منخفضالة

 علالى تحالاف  األشالجار وأغصالان الخضرا  األورا  ألن الجفا  موس  أعال  نوعية تنثي  من التخفي  في هاماا  دوراا  القاضمة الحيوانات

 .األمطار موس  خال  عليها العثور  ت  الت  الغاائية قيمتها من معقو   قدر  

 1312 لسنة القضم وأغصان وأوراق العشبية األعالف إنتاج (:22) الجدول

 اعـــــــــــــالقط عشبية أعالف واألغصان األوراق قضم المجموع

 رب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالغ اإلقلي  63.8 63.8 66.6

 ور الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدارف 44.6 44.6 47.6

 طالالالالالالالالالالالالالالالالالالاألوس اإلقلي  13.3 13.3 14.2

 رييالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالش اإلقلي  6.2 6.2 6.7

 اييالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالشم اإلقلي  0.42 0.42 0.57

قققققاملجم 128.32 128.32 135.67 ققققققق ققققققق ققققققق ققققققق ققققققق ققققققق ققققققق ققققققق  وعقققققققق

 (2015فبراير في الصادر) الحيوانية الثروة بوزارة والعلف للمراعي العامة اإلدارة تقرير المصدر:

 2111و 2114 عامي في القضم وأغصان وأوراق العشبية األعالف إنتاج متوسط (:22) الجدول

 عشبية أعالف واألغصان األوراق قضم المجموع
 

135.67 7.35 128.3 2014 

123.9 19.23 104.616 2015 

 املتوسط 116.458 13.29 129.79
 

 المزروعة األعالف

 املالاد  أن بالافت ا  األخضالر العلال  مالن الجالا  العلال  احتسالاب تال  وقالد. والجالا  األخضر املزرو  العل  إنتاج على 45 الجدو   يشتم 

 .طن مليون  3,26 الجا  العل  إنتاج يبلغ ذل   على وبنا ا  .األخضر العل  من %31 هي الجافة

 

 
  المحاصيل مخلفات

 البيضالا  الالار  ساليقان مالن الكميالة لهالاه الرئي الي  املصالدر. طالن مليالون  18,8 ب   املنتجالة املحاصالي  ملخلفالات اإلجماليالة الكميالة وتقالدر

 .القطن وسيقان وأورا  السوداا  وقشورالفو   والدخن
 

 الزراعي للتصنيع العرضية الثانوية المنتجات

 نخالالة مالن رئيسالية بصالفة عليهالا الحصالو   تال  التال  طالن مليالون  1,9نحالو الزراعقي للتصقنيع العرضقية الثانويقة املنتجقات إجمقالي يبلق 

 عاليالة بجالود  يتميالر املاشالية علال  مالن املكالون  هالاا .الشالم   وزهالر  والسمسال  القطالن وبالاور  السالوداا  الفالو   وأمبالاز واملالوالس القمالح

 اإليثالانو   إيالى املالوالس تحويال  ويجالري  .للماشالية متاحالة كلهالا ليسال  الصالناعية املنتجالات هاه فنن ذل   ومع .الب وتين أو للطاقة كمصدر

 .أسعاره ارتفا  إيى أدى مما الزيتية الباور  أمباز تصدير أيضاا  ويجري . عليإ الحصو   في صعوبات عن فنسفر سعره رفع والاي
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 االستيعابية القدرة/العلف ميزانية/  للقطيع الغذائية والمتطلبات الجافة المادة

 عالن الناتجالة العرضالية واملنتجالات املحصالاي  ومخلفالات املزروعالة واملحاصالي   الرعويالة األراضالي ) املصالادر جميالع مالن األعالال  جمالع عنالد

 ممالا   طالن 133.3 الب يالة الحيالا  باسالتننا  املاشالية احتياجالات مجمالو  بلالغ بينمالا طالن مليالون  128.31 األعالال  إنتاج بلغ (الزراعي التصنيع

الر ه 
 إيالى الوصالو   وعالدم الب يالة الحيالا  ومتطلبالات السالنتين بالين اإلنتالاج فالي الكبيال   االختالفالات إيالى نظرنالا إذا .طالن مليالون  5,1 قالدره عجالزاا  ُيظ 

 يمكن ذل   ومع .معينة سنوات في الكبي   الوفيات معدالت نفه  أن يمكننا األمن  وااعدام املياه نق  بسبب املناط  بعض في العل 

 يكالون  وقالد. امليالاه حصالاد جانالب إيالى املتالدهور  األراضالي  البالاورفي ن ال  وإعالاد  للمراعالي أفضال  إدار  طريال  عالن االسالتيعابية القالدر  تعزيالز

 يجالب ذلال   ومالع آخالر  خيالاراا  املاشالية أعالداد تخفاليض يكالون  وقالد. االسالتيعابية القالدر  ىعلال أيضالاا  إيجالاب  أثالر املياه لنقاس األفض  للتوزيع

 .الخيار هاا مث  اعتماد قب  حيواا  تعداد الخطو  هاه يسب  أن

 ساليما وال املراعالي  لنضالوب الرئيسالة املباشالر  األسالباب أحالد الجالائر الرعالي يعتبال  املجيبين  ومقابالت الثانوية البيانات تحلي  إيى واستناداا 

 بالادرات تالالرعى حيال  األمطالار موسال  فالي الرعالي منالاط  فالي هالاا علالى العثالور  تال  وقالد .البالاور  نضال  وقبال  النمالو مرحلالة خالال  املكثال  الرعالي

 املنالاط  هالاه مالن الكثيال  أصالبح الوقال  مالرور ومالع املسالتقب  فالي التكالاثر فالرص مالن يقلال  ممالا األوان قبال  والشالجي ات والنباتالات الحشالائن

 .تقريباا  /جردا عارية تربة الن

 انعدام األمن

 %41 بنسبة يُقدَر السودان في والمراعي الغابات تدهور على الجائر للرعي اإلجمالي األثر

 األمن انعدام هو السودان في والمراعي الغابات تدهور في  المتسبب الثالث المباشر العامل

بتلالي الالاي األمالن ااعالدام اقتضاليى قالدل
ُ
 بننهالا عديالد  منالاط  إعالالن املت اميالة أطرافالإ معظال  فالي األهليالة الحالرب أعقالاب فالي السالودان بالإ أ

وعنالدما  .دارفالور  بشالر   مالر  وجبال  كردفالان وجنالوب األزر  النيال  جنالوب فالي الجبليالة النباتالات منالاط  مثال  "عسالكرية عمليالات منالاط "

املنالالاط  كمنالالاط  عمليالالات عسالالكرية  فالالنن أو  مالالن يغالالالادر موظفالالو الغابالالات بالالدون تالالرك أي أحالالد للتصالالدي للقطالالع غيالال  املشالالالرو   ُتعلالالن هالالاه

ويالت  الالتخل  مالن كميالات كبيال   مالن األخشالاب املنشالور   .لألشجار وصناعة الفح  من قبال  املضالاربين وبعالض منسالوب  القالوات النظاميالة

ا وجاو  األشجار وأعمده البنا  والفح  من ه يمكن أن تمتد إيالى آال  األفدنالة التال   /جردا اه املناط  الت  إذا ما تحول  إيى غابات معرَّ

زيل  تماماا أو في أحسن الحاالت املتدهور  إيى حد كبي 
ُ
 علالي املالوارد الطبيعيالة وال ساليما علالي  .أ

من شنن ااعدام األمن أن يت ك تالنثي اا ساللبياا

 .السبب الرئي ي  في تدف  الالجئين وحركة النازحينالغابات وأنوا  املراعي نظراا لكونإ 

 فالي الالجئالين مالن عالدد أكبال  أن إيالى(  2006لسالنة الصالرا  بعالد ملا البيئ  التقيي  بشنن السودان في) للبيئة املتحد األم  برنامج تقرير يشي 

 غالالبيته  الىالئ 745,000 نحالو يستضالي  السالودان كالان املثالا   سالبي  علالي1993 سالنة ففال . التسالعينات خالال  تسالجيلإ تال  دقمال الالبالد

 .الالبالد ذلال  فالي التالوتر تزايالد مالع  2003 عالام منالا ثابتالاا  اإلريتال يين الالجئالين تالدف  وظال  (%2) وإثيوبيالا (%12) وتشالاد (%12) إريت يالا مالن

   .أخرى  وبلدان وإثيوبيا والصوما  الديمقراطية الكواغو وجمهورية أوغندا من الجئاا  29,000 هناك ذل   إيى باإلضافة
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 فالي أعالداد النالازحين أك ال  مالن أي بلالد آخالر فالي العالال 
 ومنالا  وإيى جانب استضافة مئات الال  من الالجئالين  فقالد شالهد السالودان تصالاعداا

 وفالر   دارفالور  فالي نالازح مليالون  1,8 حالوايي ويقالي . قراه  عن نازح مليون  2 نحو نزح فقد دارفور  منطقة في 2003 سنة في املسح  النرا  بد 

ر  املواقد برامج) املجاور  تشاد إيى الىئ 220,000 حوايي  للتنميالة األمريكيالة الوكالالة .مكتبيالة دراسالة النالازحين معسالكرات في للوقود املوف 

 (.Fuel Efficient Stoves Programs in IDPs Settings – Desk Study. USAID, January 2007) (. (2007يناير الدولية 

    %13 بنسبة يُقدَر السودان في والمراعي الغابات تدور على األمن النعدام اإلجمالي األثر 

 العوامل المدمرة

  :المدمرة العوامل هو السودان في والمراعي الغابات تدهور في المتسبب الرابع المباشر العامل

 نطاقهالا الغابالات علالى املت تبالة الثالار تتجالاوز  عنالدما أنالإ  بيالد .للغابالات البيئيالة الالنظ  مالن يتجالزأ ال طبيعيالاا  جالز اا  االضالطرابات تشالك 

 والتالدمي  واسالع نطالا  علالى األشالجار مالوت فالي يتسالبب ممالا رمتهالاب الطبيعيالة املنالاظر علالى التالنثي  شالديد  تكالون  أن يمكالن فننهالا الطبييالي 

 أك ال  الغابالات بجعال  الثالار هالاه مالن العديالد تفالاق  إيالى العالامل  املنالا  تغيال  ويالتدي .والت بالة األشالجار تحال  النالام  النبالات  للغطالا  الكامال 

 الحشالرية الفالات وتفشالي  األرضالية واالنهيالارات األعاصالي  مثال  األحالدا  بعالض وتوقيال   وشالد  وتيال   تغييال  طريال  عالن للتلال  عرضالة

 .النطا  واسعة الحرائ  مخاطر زياد  شننها من والت  والجفا  الحرار  وموجات واألمرا 

هنالالالاك معلومالالالات كثيالالال   متاحالالالة عالالالن آثالالالار االضالالالطرابات الحيويالالالة مثالالال  تفشالالالي  الفالالالات علالالالى الغابالالالات أك الالال  مالالالن تنثي هالالالا علالالالى آثالالالار االضالالالطرابات 

ويقالدم التقيالي  العالامل  لحالالة مالوارد الغابالالات  .عالن عوامال  الحيويالة مثال  العواصال  والجفالا  وأمالواج التسالالونام  الناتجالةالالحيويالة وتلال  

علالالالالى فتالالالال ات زمنيالالالالة مالالالالدتها خمالالالال  سالالالالنوات حيالالالال  تهالالالالد  تلالالالال  البيانالالالالات  (الفالالالالاو)غايالالالالة والزراعالالالالة لألمالالالال  املتحالالالالد  الالالالالاي تجريالالالالإ منظمالالالالة األ 

علالالالالى  يالالالىللمالالالر  األو  .واملعلومالالالات الالزمالالالة لالالالدع  السياسالالالات والقالالالرارات واملفاوضالالالالات فالالالي جميالالالع املسالالالائ  التالالال  تالالالالتدي فيهالالالا الغابالالالات دوراا بالالالارزاا 

التقيالالالالي  العالالالالامل  لحالالالالالة مالالالالوارد )اإلطالالالالال   ُيطلالالالالب مالالالالن البلالالالالدان التبليالالالالغ عالالالالن مسالالالالاحة الغابالالالالات التالالالال  تضالالالالررت بفعالالالال  االضالالالالطرابات الالحيويالالالالة 

والسالالالتكما   .وكانالالال  املعلومالالالات املقدمالالالة شالالالحيحة  وهالالالي فالالالي معظمهالالالا نوعيالالالة ولالالال  تسالالالمح بالالالني تحليالالال  لالتجاهالالالات( FRA2010 الغابالالالات 

واعت افالالالاا باألهميالالالة املتناميالالالة للتالالالنثي ات الالحيويالالالة علالالالى صالالالحة   2010يالالالي  العالالالامل  لحالالالالة مالالالوارد الغابالالالات لسالالالنة املعلومالالالات الالالالوارد  فالالالي التق

 (. 2011الفاو )دراسة أك   تفصيالا  (الفاو) الغابات  أعدت منظمة األغاية والزراعة لألم  املتحد 

ولالال  فالنن اإلدار  املتكيفالة للغابالات ضالرورية لحمايالة مالوارد الغابالات  .ومن املتوقع أن تزداد حد  االضطرابات الالحيويالة وكميتهالا ووتي تهالا

وتستند املمارسات والسياسات اإلدارية الفعالة إيى معلومالات ذات صاللة وفالي الوقال  املناسالب وبيانالات دقيقالة عالن االضالطرابات  .في العال 

إن  .ملعلومالالات للمسالالاعد  فالالي إدار  صالالحة الغابالالات وحمايتهالالاُتعالالد هالالاه الورقالالة هالالي الخطالالو  األويالالى فالالي توليالال  هالالاه ا .وتنثي اتهالالا علالالى الغابالالات

عالالالالالالن  الناتجالالالالالةاالعتنالالالالالا  بغابالالالالالات العالالالالالال  وإدارتهالالالالالا بفعاليالالالالالة ال يضالالالالالمن تحقيقهالالالالالا ألهالالالالالدافها فحسالالالالالب  بالالالالال  يقلالالالالال  أيضالالالالالاا مالالالالالن مخالالالالالاطر األضالالالالالرار 

 .االضطرابات الالحيوية في املستقب  ويتصدى للشواغ  العاملية لتغي  املنا 
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عن عوام  غي  حية جز اا طبيعياا ال يتجزأ من النظ  البيئيالة للغابالات التال  لهالا آثالار  الناتجةحيوية واالضطرابات وتشك  االضطرابات الال 

 .هي تتثر على بنية الغابات وتكوينها وأداهها ويمكن أن تكون هامالة لححفالا  علالى التنالو  الحيالوي وتيسالي  التجديالد .رئيسية إيجابية وسلبية

ضطرابات نطاقها الطبييي من التباين  فنن التنثي ات على الغابات يمكالن أن تكالون شالديد  التالنثي  علالى املنالاظر بيد أنإ  عندما تتجاوز اال 

ويالتدي . الطبيعية بنكملها  مما يتسبب في موت األشجار علالى نطالا  واسالع والتالدمي  الكامال  للغطالا  النبالات  النالام  تحال  األشالجار والت بالة

يالالالد مالالالن هالالالاه الثالالالار بجعالالال  الغابالالالات أك الالال  عرضالالالة للتلالالال  عالالالن طريالالال  تغييالالال  وتيالالال   وشالالالد  وتوقيالالال  بعالالالض تغيالالال  املنالالالا  العالالالامل  إيالالالى تفالالالاق  العد

األحدا  مث  األعاصي  واالنهيارات األرضية وتفشي  الفات الحشرية واألمرا  وموجات الحرار  والجفالا  والتال  مالن شالننها زيالاد  مخالاطر 

 .الحرائ  واسعة النطا 

يالت  مناقشالة و  .للمعار  الحالية بشنن تالنثي  االضالطرابات الالحيويالة(   2011الفاو )عة لألم  املتحد  تطرق  ورقة منظمة األغاية والزرا

 :األحدا  ضمن خم  فئات

والزوابالالع والعواصالال  الرعديالالالة  (الريالالاح والثلالالوج والجليالالد والبالالال د والغبالالار والرمالال )األعاصالالي  والعواصالالال   :فئييية اإلرصييياد الجيييوي0 أ
 .الصواع /والب   

   الجفا  :المناخيةالفئة    ب

املفاجئة واإلزالقات الثحجية واإلنزالقات األرضية /الفيضانات والفيضانات الخاطفة (:المائية)الفئة الهيدرولوجية  .جـ
 .والطينية

 التسونام  والزالز  واالنفجارات الب كانية   :الفئة الجيوفيزيائية  0د

 .وتلو  الهوا  والتلو  اإلشعاعيالحرائ  وتسرب النفط   :الفئة بشرية المنشأ .هـ

ولالالالال  فالالالنن اإلدار  املتكيفالالالة للغابالالالات ضالالالرورية لحمايالالالة مالالالوارد . ستسالالالتمر االضالالالطرابات الالحيويالالالة فالالالي الزيالالالاد  فالالالي الشالالالد  والكميالالالة والالالالوتي  

جالال  الصالالمود يمكالالن ألاشالالطة مالالن قبيالال  تنويالالع األنالالوا  واسالالتخدام مصالالدات الريالالاح وأنمالالاس املحاصالالي  املختلطالالة مالالن أ .الغابالالات فالالي العالالال 

وعالالالالدم غالالالالرس األنالالالالوا  الحساسالالالالة فالالالالي املنالالالالاط  املعرضالالالالة لالضالالالالطرابات الالحيويالالالالالة والتالالالال  مالالالالن شالالالالننها املسالالالالاعد  علالالالالى تقليالالالال  أو تحويالالالال  الثالالالالالار 

عالالن  الناتجالالةسيسالاله  الحالد مالالن تالالنثي ات االضالطرابات علالالى الغابالات فالالي الجهالود التالال  تبالالالها البلالدان لححالالد مالن انبعاثالالات الكربالون  .املحتملالة

+ د  ب نالامج الالر  ل)ور الغابات من خال  املحافظة على الغابات واإلدار  املستدامة للغابات وتعزيالز مخزونالات الكربالون فالي الغابالات إزالة وتده

(REDD+).  االعتنالالا  بالغابالالات فالالي العالالال  وإدارتهالالا بفعاليالالة ال يضالالمن فقالالط تحقيالال  أهالالدافها ولكالالن أيضالالاا يقلالال  مالالن مخالالاطر األضالالرار إن

 .عن االضطرابات الالحيوية في املستقب  ومعالجة شواغ  تغي  املنا  العامل  الناتجة

العوامالالال  التالال  تالالالتثر علالالالى صالالالحة إن  .مالالن املفتالالال   أن تكالالالون الغابالالالات سالالليمة عنالالالدما ال تكالالالون أهالالالدا  اإلدار  الحاليالالة أو املسالالالتقبلية مهالالالدد 

وفالي معظال  الحالاالت يعمال  اثنالان أو أك ال  مالن العوامال   (.والتلو أي الطق  ) والالحيوية  (أي الفطريات والحشرات)الغابات هي الحيوية 

على الرغ  من أن ظرو  الغابات يمكن تحديدها كميالاا وقياسالها بموضالوعية إال . أو الالحيوية معاا للتنثي  على ظرو  الغابات/الحيوية و

يمكالن أن تشالتم  هالاه األهالدا  . ن أهالدا  اإلدار أن تقيي  صحة الغابات يتوق  على التقييمات الااتية واألحكالام القيميالة املسالتمد  مال
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وتشالالالالالك  الحشالالالالالرات . علالالالالى الحيالالالالالا  الب يالالالالالة والنالالالالوايي الجماليالالالالالة والت فيهيالالالالالة واالسالالالالالتجمامية وإدار  األخشالالالالاب وحتالالالالالى مكونالالالالالات املحافظالالالالة عليهالالالالالا

عاشالال  منالالا أمالالد طويالال  مثالالال   واألمالالرا  جالالز اا هامالالاا مالالن النظالالالام البيئالال  للغابالالات وهالالي عوامالال  أساسالالالية للتغييالال  فالالي املجتمعالالات املحليالالة التالالال 

. حي  تتفاوت آثارها على الغابات من معدالت موت األشجار إيى شك  الشجر  الفقيال   إيالى انخفالا  املقاومالة للضالغوس األخالرى . الغابات

 يعتبالالال  فقالالالدان اإلنتاجيالالالة بسالالالبب مالالالالوت .وتالالالتثر هالالالاه الثالالالار علالالالى االسالالالتخدامات البشالالالرية للغابالالالات بطالالالر  إيجابيالالالة وسالالاللبية تبعالالالاا لألهالالالدا 

باإلضالافة  .عالن الحرائال  آثالار ساللبية علالى أهالدا  إدار  األخشالاب الناتجالةاألشجار واالضمحال  وانخفا  معدالت النمو وزيالاد  املخالاطر 

 .إيى ذل   تتثر الحشرات واألمرا  على الجوانب الت ويحية والجمالية ملوارد الغابات

كمالالالا الحشالالالرات واألمالالالالرا  إذ بوسالالالعها تالالالوفي  املوائالالالال  مثالالال  تجالالالاوي  األشالالالالجار علالالالى الحيالالالا  الب يالالالالة  تالالالالتثروتشالالالم  الثالالالار اإليجابيالالالالة تلالالال  التالالال  

ومالالع ذلالال   فالالنن تفشالالي  الفالالات القاتلالالة للعديالالد مالالن األشالالجار  .أو مصالالادر الغالالاا  مثالال  يرقالالات الحشالالرات/الناتجالالة عالالن تسالالوس الفطريالالات و

فالالالات ممكالالالالن حيالالالال  ال ُيطبالالال  مبالالالالدأ التالالالالدقي  التفشالالالالي  الشالالالالديد ل   .يمكالالالن أن يقلالالالال  مالالالالن قيمالالالة املوائالالالال  بالنسالالالالبة لالالالبعض أنالالالالوا  الحيالالالالا  الب يالالالة

 .واملوازنة الطبيعية الت  تتحك  في الفات أو حي  ال توجد ضوابط طبيعية ل فات الت  أدخل  على النظ  البيئية

ي تنالو  وقالد يالتد. ومن املرج  أن تتنثر األشجار الضعيفة وال سيما تل  امُلجهد  بالجفا  ربما ترز  تحال  وطالن  تنثي الحشالرات واألمالرا 

األنوا  والفئات العمرية ضمن مجموعات متجالاور  مالن األشالجار موحالد  بشالك  كالا   فالي التكالوين أو الت كيالب أو توزيالع الفئالات العمريالة أو 

وفيمالالا بينهالالا إيالالى الحالالد مالالن آثالالار   (stands)الحجالال  أو الت تيالالب املكالالاا  أو جالالود  املوقالالع أو الحالالالة أو املوقالالع لتمييالالره عالالن املجتمعالالات املجالالاور  

 .تفشي  الفات واألمرا  مقارنة باملساحات الكبي   واملستمر  حي  تكون األشجار املضيفة باملث  من ذات الفئة العمرية و نفال  النالو 

الت  يمكن تقييمها من خال  توسيع نطا  إدار  الغابات وحصاد األخشاب هي هيكال  الفئالة العمريالة النالاج  عالن الغابالات  الرئيسةوالثار 

 .األشجار بسبب أاشطة جي  املحصو   واحتما  إصابة

تالالتثر العوامالالال  الالحيويالالة وحالالالاالت الغابالالات مثالالال  العمالالر أو الكثافالالالة أو الوراثالالة أو معالالالد  النمالالو علالالالى  : قابليييية إلحييياق الضيييرر بالغابيييات

تتقدم الشجر  فالي  عاد  كلما (.الوهن)وقدر  الشجر  على التعافي من الهجوم أو العدوى  (قابلية التعر  للضرر )احتما  تنثر األشجار 

ومالالع ذلالال   فالالنن بعالالض الحشالالرات واألمالالرا  تفضالال  مهاجمالالة بالالادرات الشالالتو   .العمالالر كلمالالا أصالالبح  أك الال  عرضالالة للضالالرر وخطالالر اإلصالالابة

قالالالد تسالالاله  أاشالالالطة إدار  الغابالالالات فالالالي تفالالالاق  خطالالالر تفشالالالي  الفالالالات وهجماتهالالالا إن لالالال  تكالالالن تلالالال  األاشالالالطة مخططالالالاا لهالالالا  .واألشالالالجار الصالالالغي  

األشالجار )دي الحصاد الجزئ  مث  إزالة األشجار الفردية وقطع الحزام الوايي الشجري إيالى اتالال  األشالجار املتبقيالة ويمكن أن يت  .بعناية

 .ممالا يت كهالا مكشالوفة للهجالوم مالن قبال  كال  مالن الحشالرات واألمالرا  (املت وكة أثنا  عملية الحصاد لسبب خاص مث  موئ  الحيا  الب يالة

وينبغالالي أن تقلالالال   .ضالالع   األشالالجار أو إجهادهالالالا ممالالا قالالد يزيالالد مالالن قابليتهالالا للتعالالر  للضالالالرر والالالوهنوأخيالال اا  يمكالالن للملوثالالات الجويالالة أن تُ 

 .القو  املتنامية لألشجار الصغي   من تفشي  الفات واألمرا  املرتبطة بالغابات املعمر 

   أثر االضطرابات الطبيعية واالصطناعية على النظم البيئية للغابات 
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  السياق العالمي
 وحالواد   الناريالة والعواصال  التسالونام  وموجالات الب كانيالة االنفجالارات مالن مختلفالة وأنالوا  الالزالز   اعتبالار يمكالن العالامل   الصالعيد علالى

 الغابالالات وإزالالالة األشالالجار طالعق مثال  (املنشالالن بشالالرية التشالالوهات)البيئالة علالى البشالالري  للتالالنثي  املالالدمر  والثالار املنالا  وتغيال  اإلرتطالام

 (.يكيبيديا)) رئيسية كاضطرابات جميعاا  إليها ُينظر الغازية األنوا  إدخا /واستجالب

السالمات الجيوفيريائيالة الحيويالة . لثالاا  أكساليد الكربالون فالي الجالو وبالتالايي تالتثر علالى املنالا  الرئيسةُتعُد االضطرابات الغابية من املصادر  

اسالالالالتخدام مجموعالالالالات . باملنظمالالالة ملنالالالالا  الغابالالالات وإحكالالالالام املزيالالالد مالالالالن الرقابالالالالة علالالالى الخصالالالالائ ( مقيالالالالاس اإلاعكاسالالالية)مثالالال  شالالالالد  النصالالالو  

عالالن الحرائالال  الب يالالة  الناتجالالةالبيانالالات املدونالالة باإلستشالالعار عالالن بعالالد مالالن منصالالة بالالرج والتالال  مالالن شالالننها التالالدلي  علالالى االضالالطرابات الطبيعيالالة 

د  النصالالالو  السالالالطحي الكاسالالالحة واالنتشالالالار الكثيالالال  لحخنالالالاف  واألعاصالالالي  واقالالالتال  األشالالالجار بفعالالال  الريالالالاح يمكالالالن أن تغيالالال  بشالالالك  كبيالالال  شالالال

والتنثي  اإلشعاعي املرتبط بإ إما بتعويض أو تعزيز تنثي  ثاا  أكسيد الكربون الناج  عن خفض النظ  اإليكولوجية لعز  الكربالون علالى 

ثالالإ تالالنث .مالالدى عالالد  سالالنوات ي  قالالد أظهالالرت الحالالاالت التالال  تالال  بحثهالالا أن التالالنثي  اإلشالالعاعي النالالاج  عالالن شالالد  النصالالو  بالالنف  املقالالدار الالالاي ُيحد 

ويالالتدي األثالر اإلشالالعاعي الصالافي النالالاتج عالن هالالاين العالاملين إيالالى تالنثي  التدفئالالة املحليالة فالالي غابالات املنغالالرو  املتضالالرر   .ثالاا  أكسالاليد الكربالون 

مالن األعاصالي  فالي املنالالاط  املداريالة وتالنثي  التب يالد الالالاي أعقالب حرائال  الغابالات وهجالالوم خنالاف  الصالنوبر الجبليالة فالالي الغابالات الشالمالية مالالع 

وعلالالى الالالرغ  مالالن أن االضالالطرابات الغابيالالة الطبيعيالة تمثالال  حاليالالاا أقالال  مالالن نصال  الخسالالائر االجماليالالة فالالي الغطالالا  الغالالاب    .الشالالتوية الثلالوج

فمالالالن املحتمالالال  أن تالالالزداد هالالالاه املسالالالاحة فالالالي املسالالالتقب  فالالالي ظالالال  تغيالالال  املنالالالا  ممالالالا يجعالالال  مالالالن األهميالالالة بمكالالالان تمثيالالال  هالالالاه العمليالالالات بدقالالالة فالالالي 

 (.O'Halloran et al 2012) األوضا  املناخية

  السياق اإلقليمي

 األفريقيالالة السالالافنا غابالالات فالالي الحيالالوي  التنالالو  علالالى وأثرهالالا الغابيالالة االضالالطرابات باسالالتعرا  البالالاحثين مالالن مجموعالالة قيالالام .1

Schleuning et al 2008)  .) 

 فالي واألمالرا  الفالات وتفشالي  الغابالات حرائال  باسالتعرا  مالتخراا  (الفالاو) املتحالد  لألمال  والزراعالة األغايالة منظمالة ضالطلع ا وقالد .2

 نصال  حالوايي فالي الغابيالة الحشالرات تتسالبب كمالا. املنطقالة فالي الغابيالة االضالطرابات ثلال  بحالوايي الغابالات حرائال  تسالتنثر. األداال  الشالر  

 لفال  فالي الفالات أنالوا  وإيالوا  لححالدود العالابر النقال  أساله  لقالد .األخالرى  الغابالات واضالطرابات األمالرا  إيالى البالايي وُيعالزى  .االضالطرابات

 حجال  ارتفالا  ) الغازيالة الخشالبية والكائنالات واألمالرا  الحشالرات الفالات  تشالم ( الغابالات على الغازية ل فات السلبية الثار إيى االنتباه

 .  (FAO 2007.a)الفات وانتشار تفشي  معد   من فاق  قد البلدان بين السفر وسهولة التجار 
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مليالالالون 350وتشالالالي  التقالالالديرات إيالالالى أن مالالالا متوسالالالطإ  .خطيالالال  علالالالى صالالحة الغابالالالات فالالالي كثيالالال  مالالالن بلالالالدان املنطقالالة   كمالالا لحرائالالال  الغابالالالات تالالالنثي

بعالالض .ناتجالة عالن فعال  اإلاسالان %21 حيال  أن األغلبيالة الواضالحة لححرائال  ربمالا  .كال  عالام هكتالار مالن األراضالي  الب يالة تتعالر  لححرائال 

 .  (FAO 2007. b)مشعلي الحرائ /الزراعة أو من قب  مفتعلي الحرائ  يت  إضرامها عن عمد إما لتطهي  األراضي  من أج 

اإلدار  " :مالتخراا مشالروعاا بشالنن حرائال  الغابالات فالي سالوريا بتمويال  مالن إيطاليالا (الفاو)وقد نفات منظمة األغاية والزراعة لألم  املتحد  

 )الفالاو(رت منظمالة األغايالة والزراعالالة لألمال  املتحالالد  وقالد اشالال . "املتكاملالة ملكافحالة حرائالال  الغابالات بالالنه  التشالالارك  مالع املجتمالالع املحلالي

ملبالاد  التوجيهيالة الطوعيالة ا :إدار  الحرائال " :FM17 الدلي  الحقلالي  :ورقة العم . متخراا سلسلة من أورا  العم  بشنن إدار  الغابات

 . (FAO 2006)ترجم  إيى العربية   "واألاشطة االست اتيجية

الزراعيالالالالة مبالالالالادر  دعالالالال  أي دراسالالالالات مستفيضالالالالة لتقيالالالالي  حالالالالالة مالالالالوارد الغابالالالالات فالالالالي املنطقالالالالة العربيالالالالة وتقالالالالود املنظمالالالالة العربيالالالالة للتنميالالالالة  .3

شالالمل  املبالالادر  غابالالات املنالالاط  املعتدلالالة فالالي بلالالدان شالالما  أفريقيالالا والبحالالر األبالاليض املتوسالالط والهالالال  الخصالاليب  قالالد و  .والتكفالال  برعايتهالالا

 .فضال عن الغابات املدارية في وادي الني  والقرن األفريق 

 moth)مالالن ضالالالمن فصالاليلة الحشالالالرات هنالالاك أنالالالوا  أك الال  تالالالدمي اا ألشالالجار السالالالنديان والحالالور والصفصالالالا  والصالالنوبر وهالالالي عثالالة ال جالالالر

Limantaria dispar)   وتشم  الفات الخطي   األخرى عثة الصنوبر .وهي األشد فتكاا حي  تجرد األشجار من أوراقها تماماا (moth 

haumetopoea pityocampa)   البالان خشالب الكالافور  ونالاخر /(eucalyptus wood borer Phoracantha semipunctata) 

تتمثال  األضالالرار التالال  تححقهالالا الحشالالرات باألشالالجار بصالالور   .(  eucalyptus species)البالالان/ الكالافور  نالالو   مالالن 40التال  تهالالاج  أك الال  مالالن

عالالالالن عثالالالالة اليسالالالالاريع  الناتجالالالالةاألضالالالالرار املاديالالالالة املباشالالالالر  . مباشالالالالر  بتالالالالدمي  جالالالالز  مالالالالن الشالالالالجر  أو بتشالالالالويهها أو بالحالالالالد مالالالالن نموهالالالالا الطبييالالالالي

 (Scollytidae, Buprestidae) الخنالالالاف  التالالال  تتغالالالاى علالالالى لحالالالا  األشالالالجار (يسالالالاريع )ويرقالالالات  (Notuidae) املاضالالالغة (الي قالالالات)

 . (Cerambycidae)وناخرات الخشب 

مالالالن   2500  قالالالد أحصالالال (AOAD 2010)أمالالا بالنسالالالبة لألمالالالرا  والفالالالات األخالالالرى  فالالالنن دراسالالالة املنظمالالالة العربيالالالة للتنميالالالة الزراعيالالالة 

وتتطفال   (تستضاليفها)وهالي تختلال  فالي اعتمادهالا علالى النباتالات التال  تنويهالا . النباتالات التال  تعالين كطفيليالات علالى النباتالات املزهالر  األخالرى 

بوسالعها تصالنيع الغالاا  الخالاص بهالا مالن   .لالديها نمالو سالطحي وكلوروفيال  وجالاور وبنيالات جاعيالة التال  الفاكهة بساتين عليها النباتات مث  

 2CO  النباتالات األخالرى مثال  الهالدا   .بحثالاا عالن املعالادن الاائبالة (ينويهالا)واملياه ولكنهالا تعتمالد علالى النبالات الالاي يستضاليفها)Mistletoe( 

ُتصالن   النباتالات  .طر لالعتماد على النباتات املضيفة لترويدها باملياه وجميع املواد الغاائيالةلديها كلوروفي  ولكن ال جاور لها مما تض

 :الطفيلية في املنطقة العربية إيى أربع عائالت

   (Convolvulaceae)الحامو     :االس  املتداو     .أ

 (Loranthus acaciae)اب الالالالعن  :االس  املتداو       .ب
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  (Orobanchaceae)وك قققققققالهال   :االس  املتداو    .جال

  (Scrophulariaceae)ودا قققققققالب  :االس  املتداو     .د

 السودان في للغابات البيئية النظم على واالصطناعية الطبيعية االضطرابات تأثير: السوداني السياق
 الفالات السالودانية األكاديميالة البحالو  متسسالات فالي واملنشالورات البحثيالة والتقارير العليا الدراسات أطروحات من العديد تناول  وقد

 Safi  :الخشالبية غيال  واملنتجالات الخشالبية الغابالات منتجالات إيالى باإلضالافة الغابالات صالحة علالى تالتثر التال  العوامال  مالن وغي هالا واألمالرا 

(2011), Khalil el al (2011), Khalil (2009), Mohmed & Abdalla (2009), Mahgoub (2002, 1997), 

Mohamed (1999), Mustafa (1997), Mahgoub & Dafa Alla (1996), Ahmed (1995), El Bashir (1994), 

Awad (1987).  التسالعينات منتصال  منا املسنلة هاه إيى أخرى  أعما  تطرق  وقد: Bushara (1979), Peake (1952).  وقالد 

   Abdel Rahman (2013), Abdelnour (2008 :ل فات املتكاملة اإلدار  مث  تصحيحية تدابي  إيى ي  األخ األعما  تطرق 

 االسالتبيانات تحليال  كالال   Gamri (2017) ,(Faris 2017)  محالدد  دراسالات عالن تقالارير هنالاك السالابقة  الدراسالات بمراجعالة

 الطبيعيالة االضالطرابات حيال  الدراسالة ساليا  فالي أجريال  التال  واملقالابالت الشخصالي  التواصال  مالع الدراسالة لهالاه خصيصالاا  املصالممة

   :التايي النحو على السودان جمهورية في  االضطرابات حج  عن كشف  قد اإلاسان فع  عن الناتجة واالصطناعية

 : للنظم البيئية للغابات واألشجار ومنتجات الغابات في السودان مدمرةالعوامل ال

 .والالحيوية الحيوية فئتين  إيى السودان في واملنتجات واألشجار الغابية البيئية للنظ  التدمي ية العوام  تصني  يمكن

 :الحيوية العوامل

 .املجهرية والكائنات والنباتات والالفقاريات األخرى  الفقاريات تتبعإ الاي اإلاسان هو الرئي ي  الحيوي  العام 

 
 :اإلنسان

 وفالي السالودان فالي لالإ والخاضالعة لإلاسالان املمنوحالة االمتيالازات مالن هالي وخالدماتها  منتجاتهالا جانالب إيالى واألشالجار  الغابالات أن صالحيح

 يشالكر ال مالن ) بالالححود الالنع  هالاه اإلاسالان يقابال  لربمالا االسالتخدام وسالو  العقالاال  غيال  الساللوك خال  من ذل   ومع  .أخرى  أماكن

 .إليها يسيئ وبالتايي االمتنان عدم عن ين  مستهجن سلوك وهو (هللا يشكر ال الناس

 .الالبالد مسالاحة إجمالايي مالن %32 – 34 الشالجري  الغطالا  كالان العشالرين  القالرن  مطلالع فالي أنالإ إيالى للسالودان املعاصالر يشالي التاري 

 الكامال  واالعتمالاد الشالجري  الغطالا  حساب على والحضري  الزراعي التوسع بسبب املاضي  القرن  نهاية بحلو    %21 نحو إيى وتضا ل 

 بعالض إدار  فالي التقالدم إن بال  فحسالب  ذلال  ولالي  .والصالناعية والخالدمات املحليالة القطاعالات فالي للطاقالة كمصالدر الغابالات علالى تقريبالاا 

 .الشجري  الغطا  حساب على الوطنية املاشية قطعان نمو كان قد .الخرين علي سلبية آثار على ينطوي  أنإ يبدو الطبيعية املوارد

 :الفقاريات

 .السودان في والطيور  والثدييات واألشجار الغابات على السلب  التنثي  ذات الفقاريات وتشم 

 :الثدييات
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 .متوحن الخر والبعض .املحلية واألشجار الغابات على سلب  تنثي  ذات الثدييات بعض

    :المحلية الثدييات

 لفالرو  قاضالمة حيوانالات كالهمالا :التالايي الت تيالب علالى نوردهالا واألشالجار بالغابالات واإلبال  املالاعز تححقهالا التال  باألضالرار يتعلال  وفيمالا

 شالنن مالن .والشالتو   والبالادرات البال اع  تقضال  فننهالا ذلال  إيالى باإلضالافة املالاعز .والبالاور  والثمالار والزهالور  والبال اع   واألورا  واألغصالان

 البالاور  إلنبالات مال متالإ وبالتالايي والهالوا  امليالاه نفاذيالة يعيال  ممالا الت بالة دمال  إيالى يالتدي ممالا الغابالات أرضالية علالى الالدوس واملالاعز املاشالية

 .التجديد وإعاقة ونموالشتو  

 :البرية الثدييات

 املحليالة  الثالدييات مثال  األشالجار أغصالان ألورا  قاضالمة حيوانالات جميعالاا  إنهالا .والظبالا  والزرافالات الفيلالة موئال  هالي واألشالجار الغابالات

 البالالون  وقالرود األرانالب أيضالاا  الب يالة الثالدييات وتشالم  أوالشالجي ات  األشالجار كسالر أو اقالتال  األحيالان بعالض فالي يمكالن الفيلالة ولكالن

 والشتو   الب اع  جميع تلته  الت  والقرد 

 فالي والديالدان الي قالات عالن بحثالاا  الحفالر بعمليالة وذلال  حالديثاا  املسالتررعة باألشالجار بليغالاا  ضالرراا   تححال  أن الخنالازير بوسالع 

 .الجاور 

    :الطيور

 السالنط أشالجار علالى ضالخمة بنعالداد أعشاشالها تبيال  عنالدما  الساليما أحمالر وقالدوم الالزرزور هالي واألشالجار للغابالات تالدمي اا  األك ال  الطيالور 

 األخشالاب إلنتالاج صالالحة غيال  األشالجار هالاه وتصالبح .أعشاشالها وزن ضالغط تحال  والساليقان األغصالان كسالر فالي يتسالبب ممالا  الصالغي  

 .(2) و (1) اإلطاران .زراعتها وإعاد  إزالتها تستلزم قد الت 

    :الالفقاريات

داُت  رتبة من السيما ومنتجاتها للغابات تدمي اا  األك   هي الحشرات مَّ ة ُمغ  ح  ن  ج 
 
 Coleoptera, Ispotera and)األ

Orthoptera.) 

داُت  مَّ ة ُمغ  ح  ن  ج 
 
 (Coleopteran-beetles): الخناف -األ

 :هي واملنتجات لألشجار تدمي اا  األك  

 الباذور نخاارات/حفاارات (Bruchid seed borers):  السالنط أشالجار وخاصالة  األكاساليا بالاور  تسالتهد (Acacia nilotica)  

 (.3)انطار  .(اإلستررا ) التشجي  الجديد /التشجي  عمليات يعي  الاي املدى إيى (Acacia senegal) والهشاب

 الغاباات ساقام خناافس Dieback beetles – (Buperestidae)  الالاي النالو  ذلال  ساليما وال األشقجار أطقرا  مقوت 

 والدنالدر الروصالي ص إيالى الخرطالوم مالن النيليالة لغابالات ا فالي (Sphenoptera chalcicroa arenosa)  السالنط أشالجار يسالتهد 

 محفوفالاا  اسالترراعها إعالاد  يسالتدعي قالد الالاي األمالر للغابالات الكامال  املالوت إيالى تالتدي الحالاالت  مالن العديالد وفالي .وأبوحبال  والرهالد

 . (5)  و  (4) اإلطاران .محدقة بمخاطر
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 الطلا  نخاار/حفاار Talh borer – (Sinoxylon senegalense)   إيالى وتحويلالإ األشالجار قطالع بعالد مباشالر  الخشالب يصاليب 

 يصاليب كمالا. البنالا  عالن ناهيال  الفحال  أو الوقالود لحطالب بالنسالبة حتالى مجالدي غيال  منالإ تجعال  بطريقالة قصالي  وقال  فالي مسالحو  

 (.2)انطار    .والخيرران الخشب أنوا  معظ 

 الطويلاة القرون ذات الحور الخنفساء (Cerambicydae) Longhorn beetles  املنشالور  لألخشالاب بليغالاا  ضالرراا  تسالبب التال 

  (.2)انطار  (Sterculia setigera) الحميض وخاصة

  Termites (Isoptera) (للخشب القارضة األرضة) األبيض النمل

 مالن بالد اا  مرحلالة أي فالي األشالجار تضالر أن يمكالن مالنه  الالبعض .السالودان فالي تصالنيفها تال  قالد معروفالة األباليض النمال  مالن نوعالاا  30 هنالاك

 والخشالب واألشالجار الشالتو   علالى شراسالة األك ال  األباليض النم  .األشجار أنوا  معظ  خشب يدمر أنإ كما .ناضجة شجر  إيى الشتلة

 :هو

o الكبير األبيض النمل(Genus Macrotermes)  : الت  املناط  في أكوام شك  في رصده ويمكن واسع نطا  على ينتشر 

 .مل  400 من أك   فيها السنوي  األمطار هطو   معد 

o األبايض النمال Microtermes, Odontotermes and Psammotermes : أكالوام بالدون  األر  بالاطن فالي مطمالور  وهالو 

 فشالا  تسبب الت  املستويات إيى بالشتو   تححقها الت  األضرار تص  قد .السودان أنحا  جميع في واسع نطا  على منتشر .منإ واضحة

 الحالواجز أو/و الكيميائيالة املعالجالة بالدون  اسالتخدامإ بالخشالب يححال  الالاي الضالرر  يعالو   وقالد. األشالجار اسالتررا  موسال  فالي تامالاا 

  (9) و  ( 8) اإلطاران .امليكانيكية

   Orthoptera-locusts and crickets األجنحة مطبقة والصراصير الجراد  
 :السودان في ضررا   األكثر التأثير ذات تلك

 علالى ضالرره ويقتصالر   Night wonderer- Sari el Lail (Anacredium melanorhodon melanorhodon)  الليال سااري

 (Acacia senegal) الهشالاب أشالجار  فالنن  الجالراد قبال  مالن األوان قبال  الهشالاب شالجر  أورا  إزالالة يالت  عنالدما .العربال  الصالمغ إنتالاج

ر  /تقطر أن من بدالا  األورا  من جديد جي  إنتاج خال  من النقر لعمليات تستجيب  العربال  الصالمغ حالزام في الصمغ منتجي .صمغاا  تن 

 . (11) و  (10)اإلطاران. الجراد آفة ظهور  مواس  خال  الط  عن يمتنعون  لاا لديه  الراسخة الخب   واقع من من هاا يعرفون 

 الصراصير (Crickets and Mole Cricket):   إيى الصغي   والشتو   حديثاا  تنب  الت  الباور  الصراصي  بعض تلته 

 .املوس  في التشجي  الجديد /التشجي  عمليات يعو   أن يمكن الاي املدى

 :النباتات
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 وتالتثر .الضالرر  ودرجالات أوضالا  تختلال  .السالودان فالي والغابالات األشجار على سلب  تنثي  لها والغريبة منها األصلية النباتات من فالعديد

 األذى وإلحالا  املضالي  علالى يتكال  الخالر الالبعض .والضالو  الت بالة ومغالايات امليالاه علالى املنافسالة خالال  مالن األشالجار علالى النباتالات بعالض

 .الشم  أشعة من وحرمانإ بشكلإ

 :يلي ما وتشم  : األصلية النباتات

  إزالالة خالال  مالن املتنافسالة النباتالات إزالالة يتطلالب تالنثي  هالو والشالتو   البالادرات مالع تتنالاف  التال   واألعشياب الحشيائ 

 باسالال  عليهالا املتعالار  الب يالة الالار  ذلالال  علالالى األمثلالة مالن .الحريال  علالى دائمالالاا  خطالراا  تشالك  جميعهالا .الضالار  األعشالاب

العد  والنجيال  (S.lanceolatum) والعنكقوج (Sorghum halepense)العالدار  Phyllanthus) والسالوريب والربعالة والس 

spp) - . (.12) طاران 

 واللييف واليقطيين البطيي  مثيل عامية بصيفة القرعييات  :الزاحفية النباتيات (Lufa aegyptiaca ) النباتالات مالن وغي هالا 

 الشالالجي ات حالالو   حلزونيالاا  االلتفالالا  ذلالال  وبعالد املغايالالة واملالالواد املالا  علالالى والشالالتو   البالادرات مالالع املتنافسالالة الزاحفالة

 يكسرها أو شكلها يشوه أن حتى ويمكن األشجار يضع  قد وهاا .الشم  أشعة عن بحثاا  عليها اإلستناد/واألشجارواإلتكا 

 (.13) طار. اإل  تماماا 

 الملتصيقة الهوائيية النباتيات (Epiphytes)  :خاصالة (Lorthanthus acaciae)  مثال  األشالجار فالرو  إبالط علالى تنمالو التال 

 Combretum) والهبيال  (Balanites aegyptica) والهجلاليج (Acacia nilotica) والسالنط  (Acacia seyal) الطحال 

hartimannianum)  خالال  مالن غالااهها تصالنع أنهالا مالن الالرغ  علالى .املغايالة واملالواد باملالا  لإلمالداد املضالي  علالي يعتمالد ذلال 

 الشالجر  إضالعا  ذلال  علالى يت تالب ممالا الشالم  ألشالعة للتعالر  املضاليفة الشالجر  علالى يسالتند فننالإ   الضالوئ  التمثيال  عمليالة

  (15) و (14) اإلطاران .بالكام  خنقها أو املضيفة

 الرانتوكXanthium brasilicum  :النيلية الغابات متخراا  اجتاح  ولكنها السودان وسط  األصلية الحشائن من الرانتوك 

التشالجي   /الغابالات اسالتررا  )التشالجي  عمليالات إفشالا  فالي النهايالة فالي وتسالبب  الشالتو   وغالرس البالاور  ن ال  تهدد بات  أنها لدرجة

 .(17) و (16) اإلطاران .العلفية املواد وكمية نوعية من تقل  فننها ذل   جانب إيى .(الجديد 

 :وتشم   :الغازية الغريبة األنواع

    : (Prosopis spp) المسكيت

 فالي فشالل  ولكالن الرمليالة الكثبالان لتثبيال  أفريقيالا وجنالوب مصالر مالن العشالرين القالرن  مالن مبكالر وقال  فالي املسالكي  أشالجار أستجلب  قد

 خطيال  بشالك  وهالددت توسالعية بطريقالة انتشالرت حيال  وبورتسالودان الجديالد  حلفالا منطقتال  إيالى الحقالاا  إدخالهالا وأعيالد .الوقال  ذلال 

 .(19) و (18) اإلطاران .األصلية النباتات وتزيح الجيي  التلو  من نوعاا  تشك  بدأت إنها ب  .والقا  الجديد  حلفا مشروعي
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 .والفطريات البكتي يا وتشم   : المجهرية الكائنات

 قالد مسالنلة وهالي االسالتخدامات لالبعض مناسالب غيال  ويجعلالإ الخشالب يضالع  ممالا اللالون  وتلطالي  الخشالب تعفالن علالي ضالررها ويقتصالر

 .املنشور  لألخشاب كيميائية معالجة تتطلب

 الالحيوية العوامل

 .والفيضانات والجفا  والرياح الحرائ  السودان في واألشجار الغابات على تتثر الت  الالحيوية العوام  وتشم 

 :الهائلة الغابات حرائق

 قبال  مالن أو طبييالي بشالك  الغالالب فالي الحرائال  تبالدأ .املمتلكالات مالن وغي هالا .املراعالي واألشالجارونباتات للغابالات تالدمي اا  األك ال  العدو هي ربما

  :العاتية الرياح بفع  وتنجيجإ الب    بسبب الغالب في الحري  يندلع األخي   الحاالت في .اإلهما  أو العمد الحر   خال  من البشر

 قبال  مالن الزراعيالة املخلفالات مالن الالتخل  أو األراضالي  مالن قالدم مالوط  علالى لححصالو   الغابالات إزالالة فالي الحرائال  تسالتخدم 

 .الجديد  الحشائن انبات تسريع أو القراد على للسيطر  املاشية رعا  قب  من أو املزارعين

 املار  من السجائر أعقاب. 

 الحرائالال  معلومالالات إدار   نظالام مالن املسالتمد  البيانالات تحليال  إيالى اسالتناداا .  شالي   كال  تالدمي  بوسالعها فننالإ الحرائال   انالدال  سالبب كالان أيالاا 

 مالالالن املحروقالالالة املالالالساحات بشالنن (MODIS) "ناسالا" األمريكيالة الفضالا  لوكالة التابع الدقة املتوسط التصوير مطيا  في املتمث  العالامل 

 مليالون  تتجالاوز  السالودان وسالط فالي اا سالنوي لححرائال  تتعالر  التال  املراعالي ومسالاحات الغابيالة واألراضالي  الغابالات فنن  (MCD45) منتجالالات

 .(46)  الجدو   في موض  هو كما املتوسط في هكتار

 0260 - 0262  خالل الفترة السودان في للمراعي البيئية األنظمة و الغابات من سنويا   المحروقة المساحة (:22) الجدول

 الحرائ  موس     بالهكتار املحروقة املساحة:

1,075,974.8 2111 - 2111 

1,049,790.7 2111 - 2112 

1,076,363.9 2112 - 2113 

1,087,602.0 2113 - 2114 

1,090,119.7 2114 - 2111 
 

ال و  كسالر فالي الهبالوب تتسالبب فقالد" . الهبالوب" السالمعة ساليئة الغبالار مالن عواصال  شالك  فالي الت بالة حبيبالات الريالاح تحمال  أن يمكالن ص  ق   ت 

 بفعال  األشالجار إقالتال  عالن محالدد  أمثلالة .حجمهالا أو أعمارهالا عالن النظالر بصالر  تمامالاا  األشالجر تقتلالع وقالد األشالجار وأغصالان جالاو 

 .  (25) و (23) و (22)   اإلطارات    (Sclercarya birrea) للصمغ املنتجة الحميض شجر  هي (الهبوب)الرياح

 Drought spells  الجفاف موجات



123 

 

 الغابالات تالدمي /مالوت إيالى الجفالا  موجالات تالتدي أن ويمكالن .سالنوات لعالد  يسالتمر قالد بعضالها حيال  السالودان فالي  متكالرر  املوجالات تلال 

 ل فالات عرضالة تجعلهالا أن يمكالن التال  الشالجي ات أو األشالجار إضالعا  إيالى تالتدي أن يمكالن كمالا .األشالجار مالن معينالة أنالوا  أو بنكملهالا

 .الثانوية

 Floods  الفيضانات

 حفالر  فالي البالاور  غمالر فرديالة فيضالان موجالة أي بمقالدور  .النيليالة الغابالات خاصالة للفيضالانات وتكالراراا  مالراراا  الغابالات منالاط  تتعالر 

 طمال  تالراك  شالنن مالن. الحفالر  فالي الغالرس أو البالاور  ن ال  عمليالة خالال  مالن بشالري  عنصالر قبال  مالن أو طبييالي بشالك  ُن ال ت سالوا  منبتهالا

 على وعالو  . (Acacia nilotica) االُسُنط مث  األشجار ألنوا  الطبيعية املوائ  تشك  الت  املنخفضات غمر العالية الفيضانات

 أن يمكالن الكربالون  عالز   حيال  ومالن. املنتظالر  املحصالولية الالدور  يمثال  والاي الجا  عند إزالتها يصعب بكميات الطم  يت اك  ذل  

    .إيجابياا  جانباا  هاا يكون 

 

   %11 بنسبة يُقدَر السودان في والمراعي الغابات تدهور على المدمرة للعوامل اإلجمالي لتأثيرا

 الجالدو   فالي املبالين النحالو علالى السالودان فالي املراعالي وأنالوا  الغابالات علالى واملراعالي وتالدهورالغابات إزالالة دوافالع وأسالباب آثالار تحخي   ويمكن

47. 
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 السودان في والمراعي الغابات أنواع تطال التي الغابات وتدهور إزالة دوافع وأسباب (:26) الجدول

(األسبابالدوافع )   أنــواع الغابات والمراعي 
F.1 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 F.8 F.9 F.10 F.11 F.12 F.13 F.14 R.1 R.2. R.3 R.4 R.5 

I. Deforestation & Range Depletion 

I.A. املباشرة األسباب   

I.A.1. ية         الزراعة التجار                       

I.A.2. الزحف العمرايي                                

I.A.3 البنيات التحتية                                    

I.A.4. النفط                                        

I.A.5.    التعدين                          
        

                   

I.A.6.   اللجئون والنازحون       
  

                   

I.B. املباشرة األسباب  

I.B.1. يالنمو الس ايي والحيواي                       

I.B.2.   الزراعة املعيشية                                

I.B.3  القانونية الثغرات             
 وامل سسية

                   

I.B.4.               عدم مشاركة أصحاب   
 املصححة

                   

 II.      تدهور الغابات واملراعي 

II.1. االحتطققاب غيقققر املسقققتدام 
لألخشقققققققققققققققاب مقققققققققققققققن أجقققققققققققققققل الطاققققققققققققققققة 
 وأغراض أخرى 
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(األسبابالدوافع )   أنــواع الغابات والمراعي 
F.1 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 F.8 F.9 F.10 F.11 F.12 F.13 F.14 R.1 R.2. R.3 R.4 R.5 

II.2.                            الرعي الجائر                    

II.3.                          ايعدام األمن                     

II.4.  العوامل املدمرة  

II.4.1. العوامل الحيوية  

افع ) (األسبابالدو  F.1 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 F.8 F.9 F.10 F.11 F.12 F.13 F.14 R.1 R.2. R.3 R.4 R.5 

II.4.1.1. انيسقققان                                 

II.4.1.2.                     النباتات  

II.4.2.1. ية   حلالغازية امل النباتات                       

II.4.2.2.  بة  النباتات الغازية الغري                     

II.4.2.           العوامل اللحيوية  

II.4.2.1. حرائق الغابات                          

II.4.2.2.                            الريققاح                     

II.4.2.3.                      تغير املناخ                      

II.4.2.4.                  الفيضانات                     
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Key: املفتاح  

F.1 Acacia tortilis - Maerua crassifolia Semi Desert شبإ صحراوية – السر ح شجار السيا  وأ 

F.2. Acacia mellifera - Thornlands alternating with Grass in LRWS, 

on hill soils formed in situ associated with Commiphora 

africana and Boscia senegalensis and desert scrub 

ت   متبادلة مع العشب في إقلي  السافنا على تربة جبلية تشكل  في املوقع  شجر  الك 
 والجنبيات الصحراوية  مرتبطة بشجر 

F.3. Acacia seyal-Balanites alternating with grasses أشجار الطح  والهجليج متبادلة مع األعشاب 

F.4. Combretum cordofanum- Albizzia cericocephala - Dalbergia 

LRWS on clay 

 الهبي  والعرد واألبنوس في إقلي  السافنا الفقي   على تربة طينية

F.5. Terminalia-Sclerocarya-Anogeissus-Prosopis HRWS الصباغ/الشا  والحميض والصهب واملسكي  في إقلي  السافنا الغنية 

F.6. Forests in Protected Areas, National Parks & Game Reserves غابات في مناط  محمية واملحميات القومية ومحميات الصيد 

F.7. Hashab’’Acacia senegal’’and Talh plantations أشجار الهشاب والطح  املستررعة 

F.8. Riverine Forests الغابات النيلية 

F.9. Montane vegetation النباتات الجبلية 

F.10. Mangrove stands   املنغرو  من أشجار ومتجااسة عمراا وحجماا وتكويناا مجموعات متجاور 

F.11. Forest Plantations in Major Irrigated Agricultural Schemes  الرئيسةاستررا  الغابات في املشاريع املروية 

F.12. Shelter belts & Wind breaks الرياح ومصدات الواقية الشجرية األحزمة   

F.13. Urban & Peri-urban plantations االستررا   الحضري وشبإ الحضري للغابات 
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F.14. Alien Invasive Species األنوا  )الكائنات( الغازية الغريبة 

R.1. Rangelands in Desert (Gizzu), )أراضي  رعوية صحراوية )الجزو 

R.2. Rangelands in LRWS on clay أراضي  رعوية في إقلي  السافنا الفقي   على تربة طينية 

R.3. Rangelands in LRWS on sand أراضي  رعوية في إقلي  السافنا الفقي   على تربة رملية 

R.4.   Rangelands in HRWS on sand , أراضي  رعوية في إقلي  السافنا الغنية على تربة رملية 

R.5. Alien & Native Invasive plants in Rangelands نباتات غريبة ومحلية غازية لألاراضي  الرعوية 

 

 إيجاب تنثي    مباشرغي  تنثي  سلب    تنثي  سلب  مباشر 
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 اإلجراءات العالجية الموصى بها

 اإلجراءات العالجية الموصى بهاو المراعي وتدهور ونضوب الغابات وتدهور إزالة دوافع وأسباب (:24) الجدول

 

 (األسباب) الدوافع اإلجراءات العالجية الموصى بها الجهة المعنية باإلجراء

 المباشرة إلزالة الغابات ونضوب المراعي األسباب

وزارات البيئالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة والضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمان  2.1.1
االجتمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاعي والهيئالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات التشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالريعية 

  .االتحادية والوالئية

 البيئالة علالى والحفا  املستدامة العين كسب سب  وتنمين الغاائ    األمن لتحقي 1.1

 للالدخ  مالالدر  بديلالالة مصالادر مالن واالسالالتفاد  الزراعيالة اإلنتاجيالة تعزيالالز مالالن بالد ال

 .الريفية للمجتمعات

 مثال  املت ابطالة األاشالطة مالن توليفالة اشالر املهال  مالن الزراعيالة اإلنتاجيالة ولتعزيالز .2.1

 واإلصالالالحات للتمويالال  محالالدد  وأهالالدا  التطبيقيالالة والبحالالو  التكنولوجيالالا تعزيالالز

 .املتسسية

 والتالدهور  الت بالة وتالدهور  وتالدهورها املراعالي ونضالوب الغابالات وتدهور  إزالة ولوق   3.1

 السالالم وتوطيالد الصالرا  تجنالب بغيالة املطالا  نهايالة فالي مسالاراتها وعكال  العالام البيئال 

 الحكمالة مالن فننالإ األمالر  نهايالة فالي ومسالتدامة متوازنالة ريفيالة تنميالة وتحقيال  االجتمالاعي

  :خال  من املطري  وخاصة الزراعي القطا  تحوي  بمكان

 واسعة مشاركة ظ  في السليمة البيئية واملمارسات األراضي  استخدام تحسين  1.3.1

 .املحلية املجتمعات من

 .األراضي  مفوضية إاشا   2.3.1

 الغابقات نزالقة املباشقر الرئيسق ي املسقبب .0

  ققي ُيعققزى  السققودان  ققي املراعققي ونضقوب

 واسقعة التجاريقة الزراعقة إلقى األول  املققام

 جانقب إلقى اآلليقة املطريقة والزراعقة النطقاق

 بأهاققا تُقققدر إذ املرويققة  الزراعققة أشق ال

افع من  %02 بنسبة تستأثر  مسقببات/دو

 .املراعي ونضوب الغابات إزالة
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 (األسباب) الدوافع اإلجراءات العالجية الموصى بها الجهة المعنية باإلجراء

 .البالد في بها والتقيد األراضي  استخدام خريطة من االنتها  3.3.1 

 .األر  في السكان حقو   على الشرعية الصبغة إضفا   4.3.1

 اإلنتاج إيى املفضية القطاعية والسياسات الكلي االقتصاد سياسات إصالح  1.3.1

 .واملاشية للمحاصي  املستدام

 .واملاشية املحاصي  أسوا  بكفا   تخ  الت  السياسات مراجعة  2.3.1

 مئويالة اسالب تخصالي  إيالى تالدعو التال  الغابالات قالوانين لتنفيالا خيالارات وضالع  2.3.1

 واقيالة وأحزمالة شالجرية سالياجات شالك  فالي للغابالات واملرويالة املطريالة املشالاريع مالن محالدد 

 ومراعي وفالحة غابات املختلطة  الزراعة وأنظمة رياح ومصدات

 األبيض والني  والقضار  األزر  والني  كردفان جنوب لواليات األولوية  .8.3.1

 .وسنار

 :يلي ما الزراعي القطا  كفا   تحسين يتطلب  4.1  

 .العائدات تعزيز مدخالت في االستثمار 1.4.1

 مصادرالتموي  إيى واملروي املطري  القطا  من ك  في املنتجين وصو   تحسين .2.4.1

 .والخدمات والتكنولوجيا

 حصالاد ذلال  فالي بمالا امليالاه إليصالا  املبتكالر  والليالة البحالو  فالي املحالرز  التقالدم .3.4.1

 إيالى الوصالو   فالرص وتحسالين   واملاشالية املحاصالي  وإدمالاج اإلرشالاد وخالدمات امليالاه
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 (األسباب) الدوافع اإلجراءات العالجية الموصى بها الجهة المعنية باإلجراء

  .األسوا 

 والحيا  واملاشية واملياه األراضي  :للسودان املتجدد  الطبيعية املوارد في التدقي   .1.1 

  .املستررعة الرعوية واألراضي  واملراعي والغابات الب ية

 أدوات وتحسالين البديلالة الطاقالة مصالادر اسالتخدام وتشالجيع البيئال  الالوعي إذكالا   2.1

 .بكفا   الطاقة استخدام

 ووضالعها الطبيعيالة واملالوارد الغابالات بقطالا  املتعلقالة والتشالريعات القالوانين تنقاليح  506

 .وتفعيلها الجديد  صيغتها في

 فالي كانال  سالوا  الغابات جميع في الخشبية غي  الغابية املنتجات زراعة وتعزيز دع  8.1

 .ملكية أو حياز  وضعية

 بنكملهالا والب يالة والحيوانيالة الزراعيالة للقطاعالات التدريبية االحتياجات في التدقي   2.1

 وإدار  إنتالاج مجالاالت جميالع في املشاركين باألشخاص واالرتقا  القدرات ببنا  واالضطال 

 .املاكور  القطاعات

املعنيالالالالالالالالالالالالة هالالالالالالالالالالالالي  النقالالالالالالالالالالالال  الالالالالالالالالالالالالوزارات  3.1.1
واملالالالالالالالالالالالالالوارد املائيالالالالالالالالالالالالالالة والسالالالالالالالالالالالالالالدود والضالالالالالالالالالالالالالالمان 
االجتمالالالاعي والبيئالالالالة بالتعالالالالاون مالالالالع الهيئالالالالات 

 .التشريعية االتحادية والوالئية

ُتح  الحكومة االتحادية على اعتماد سياسات شاملة صديقة للبيئة تنخالا بعالين   1.2 
 .االعتبار النمو السكاا  والخطط اإلسكانية وتخطيط املدن

 الغابققات نزالققة الثققايي املباشققر السقبب  00

 حيقث مقن السقودان  قي املراعقي ونضقوب

 الزحققف هققو الزمنققي والتسلسققل الحجقم

قدر إذ ;العمرايقي  ٪15  ب   يسقتأثر بأنقل ُيقن

 .املراعي ونضوب الغابات إزالة من

ُتح  الحكومة االتحادية على اعتماد سياسالات شالاملة لتخطاليط البنيالات التحتيالة   1.3 
 .ويعقبها تقيي  األثر البيئ يسبقها 

 الغابقات نزالقة الثالقث املباشقر السقبب   .3

 حيقث مقن السقودان  قي املراعقي ونضقوب

 تطققوير هققو الزمنققي والتسلسققل الحجققم
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 (األسباب) الدوافع اإلجراءات العالجية الموصى بها الجهة المعنية باإلجراء

قدر إذالتحتيقة  البنيقات  ب   يسقتأثر بأنقل ُيقن
 املراعي ونضوب الغابات إزالة من 15٪

 .وزارة النفط  1.1.4

البيئيالالالالالة الجهالالالالالات املعنيالالالالالة بتنظالالالالالي   2.1.4
فالالالالالالالي حكومالالالالالالالالة السالالالالالالالودان مثالالالالالالالال  وزاره البيئالالالالالالالالة 
واملجلالال  األعلالالى للبيئالالة واملالالوارد الطبيعيالالة 

 ..إلخ

 شركات التنقيب عن البت و  3.1.4

الالالالالالالالالالاالت الشالالالالالالالالالالالريكة املسالالالالالالالالالالالتفيد   4.1.4 الوكال
مثالالالالالالالالال  الهيئالالالالالالالالالة القوميالالالالالالالالالة للغابالالالالالالالالالات واإلدار  
العامالالالالة للمراعالالالالي والعلالالالال  واإلدار  العامالالالالة 

 .لحماية الحيا  الب ية

 .االلترام بمخرجات تقيي  األثر البيئ  الساب  والالح  لألاشطة  1.4

املتابعة والتقيي  واالرتقا  بالخب   في معالجة امليالاه املنتجالة فالي شالركة النيال  الكبال ى   2.4
الصالينية   (Petroenergy)وشالركة بيتال و إين ىالي  4 و 2و 1للبتال و  العاملالة فالي مربالع 

 6مربع 

 الغابققات نزالقة الرابققع املباشقر السقبب  .4

 التنقيقب هقو السقودان  قي املراعقي ونضقوب

 أنقل إلقى التققديرات تشقير إذ   القنفط عقن

 ونضقوب الغابقات إزالقة مقن ٪10 ب   يسقتأثر

 .املراعي

الالالالالالالالالالالالالالوزارات املعنيالالالالالالالالالالالالالالة هالالالالالالالالالالالالالي  الالالالالالالالالالالالالالالنفط  1.1.1
والتعالالالالالالالالالالالدين والبيئالالالالالالالالالالالة والهيئالالالالالالالالالالالات التشالالالالالالالالالالالريعية 

  .االتحادية والوالئية

اعتمالالالالالاد سياسالالالالة شالالالالالاملة لتنميالالالالة املالالالالالوارد الطبيعيالالالالالة  ُتحالالالال  الحكومالالالالالة االتحاديالالالالة علالالالالالى 1.1
 .واملعدنية واستخدامها والتقيد بنتائج تقيي  األثر البيئ  الساب  والالح  لألاشطة

 الغابقات نزالقة الخقامس املباشقر السقبب  00

 حيقث مقن السقودان  قي املراعقي ونضقوب

 إذ ;التعقدين هقو الزمنقي والتسلسقل الحجم

ققدر  إزالققة مققن %62 ب   يسققتأثر بأنققل ُيقن

 .املراعي ونضوب الغابات

وزارات الداخليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة والضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمان  1.1.2
االجتماعي والزراعة والغابالات والالدفا  إيالى 

 علالى والنالازحين املهالاجرين تجالاه قوميالة سياسالة وضالع علالى السالودان حكومالة ُتحال   1.2

 شواغ  تجسيد شننها من والت  واألعرا   واألنظمة الدولية املعاهدات مع يتماشيى نحو

السقققققبب املباشقققققر السقققققادس نزالقققققة الغابقققققات   10
ونضقققققققوب املراعقققققققي  قققققققي السقققققققودان مقققققققن حيقققققققث 
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 (األسباب) الدوافع اإلجراءات العالجية الموصى بها الجهة المعنية باإلجراء

جانالالب االهيئالالات الفرعيالالة التابعالالة لهالالا مثالال  
الالجئالالالالالالالالالالالالين والهيئالالالالالالالالالالالالة القوميالالالالالالالالالالالالة  يةمفوضالالالالالالالالالالالال

للغابات واإلدار  العامة للشرطة والهجالر  
 .والجوازات

وزارات الداخليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة والضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمان  .1.2.2
االجتماعي والزراعة والغابالات والالدفا  إيالى 
جانالالب االهيئالالات الفرعيالالة التابعالالة لهالالا مثالال  

الالجئالالالالالالالالالالالالين والهيئالالالالالالالالالالالالة القوميالالالالالالالالالالالالة  يةمفوضالالالالالالالالالالالال
والهجالر  للشرطة للغابات واإلدار  العامة 

والجالالالالالالالالالالوازات واملجلالالالالالالالالالال  القالالالالالالالالالالوم  ألبحالالالالالالالالالالا  
 .الطاقة

وزارات الداخليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة والضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمان  .1.3.2
إيالى االجتماعي والزراعة والغابالات والالدفا  

جانالالالب الهيئالالالات الفرعيالالالة التابعالالالة لهالالالا مثالالال  
الالجئالالالالالالالالالالالالين والهيئالالالالالالالالالالالالة القوميالالالالالالالالالالالالة  يةمفوضالالالالالالالالالالالال

للغابات واإلدار  العامة للشرطة والهجالر  
الدوليالالالالالالالالالالالالالالالة ذات  اتواملنظمالالالالالالالالالالالالالالالوالجالالالالالالالالالالالالالالالوازات 

الصالالالالالالالالاللة مثالالالالالالالالال  مفوضالالالالالالالالالالية األمالالالالالالالالال  املتحالالالالالالالالالالد  
السالالالالالالالالالالالالالامية لشالالالالالالالالالالالالالالتون الالجئالالالالالالالالالالالالالالين وشالالالالالالالالالالالالالالركا  

 .التنمية

 املسالتدام عيشالها وسالب  االجتماعيالة الشالرائح لهالاه االاسالانية الرعايالة بشالنن الحكومالة

 .البيئة وحماية الطبيعية للموارد الحكيمة اإلدار  جانب إيى املتلقية املجتمعات وموارد

 

 واملالنوى  الغالاا  مالن والنالازحين الالجئالين احتياجالات تلبال  أن السياسالات لهالاه ينبغالي  2.2

 السالودان فالي مسالتدامة مصالادر مالن الحيوية الكتلة طاقة سيما وال والطاقة البنا  ومواد

 .اإليثانو   مث  وبدائ 

 وتفالاعالا  مشالاركةا /وتشالاركاا  تشالاوراا  الالنه  أك ال  خالال  مالن السياسالات رسال  يجالب 1.2.2

 الالالوزرا  مجلالال  عبالال  تمريرهالالا ثال  ومالن النطالا  واسالعة شالعبية ملالدوالت وإخضالاعها

 .الجمهورية رئاسة إيى املطا  نهاية وفي التشريعية والهيئة االتحادي

 
 

 واملواقالع املنالاط  تنهيال  إلعالاد  شالام  برنالامج صالياغة السالودان حكومالة علالى يجالب 3.2

 للب نالامج جزئال  قالوم  بتمويال  بعالد فيمالا تتعهالد وأن والنالازحين الالجئالين مالن املتضالرر 

 الوطنيالة املبالادرات مالالع والالالدويي اإلقليمالال  الصالالعيدين مالالن تكميليالالاا  تمالالويالا  وتلالتم 

 .والدولية واإلقليمية

 
 
 
 
 
 
 

) ))  مشالالرو  علالى للقالالائمين بالنسالالبة الحكمالة مالالن يكالالون  قالد  ولالاا 4.2 برنالالامج الالالر د 
REDD)كجالز  الشام  التنهي /التوطين إعاد  وبرنامج العامة السياسات ماكر  إدراج 

د   ب نامجب الخاصة التجهير عملية من   .السودان في( REDD) )) الر 

إذ  ;الحجقم والتسلسقل الزمنقي هقو النققازحين
ققققققققققققدر بأنقققققققققققققل يسقققققققققققققتأثر ب   إزالقققققققققققققة مقققققققققققققن  %62ُيقن
 .الغابات ونضوب املراعي
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 (األسباب) الدوافع اإلجراءات العالجية الموصى بها الجهة المعنية باإلجراء

الهيئالالالالالالة القوميالالالالالالة للغابالالالالالالات وإدار   1.4.2 
 الناتجالالالالالةبرنالالالالالامج آليالالالالالة خفالالالالالض االنبعاثالالالالالات 

 .عن إزالة وتدهور الغابات بالسودان

مفوضية األم  املتحالد  السالامية  .1.1.2
لشالالالالالالالالالالالالالالتون الالجئالالالالالالالالالالالالالالالين والهيئالالالالالالالالالالالالالالالة القوميالالالالالالالالالالالالالالالة 

الالجئالين وبرنالامج آليالة  يةللغابات ومفوضال
عالالالالالالالالن إزالالالالالالالالالالة  الناتجالالالالالالالالالةخفالالالالالالالالض االنبعاثالالالالالالالالات 

 .دانوتدهور الغابات بالسو 

مفوضالالية األمالالال  املتحالالالد  السالالالامية  1.2.2
لشالالالالالالالالالالالالالالتون الالجئالالالالالالالالالالالالالالالين والهيئالالالالالالالالالالالالالالالة القوميالالالالالالالالالالالالالالالة 
للغابالالالالالالالالالالات وحكومالالالالالالالالالالات الواليالالالالالالالالالالات املتلقيالالالالالالالالالالة 
ومفالالالالالو  الالجئالالالالالين وبرنالالالالالامج آليالالالالالة خفالالالالالض 

عالالالالالالالن إزالالالالالالالالة وتالالالالالالالالدهور  الناتجالالالالالالالةاالنبعاثالالالالالالالات 
 .الغابات بالسودان

  

 

 لشالتون السالامية املتحالد  األمال  مفوضالية مالع التواصال  السالودان لحكومالة ينبغالي 1.2

 االيثالانو   إلنتالاج تجريبال  مشالرو  لالدع  الخالرين التنميالة شالركا  مالن وغي هالا الالجئالين

 للتخفيال  معسالكراته  فالي والنالازحين الالجئالين علالي وتوزيعهالا اإليثالانو   الستخدام وأجهز 

 املشالرو  نطالا  توساليع املطالا  نهايالة فالي يمكالن .والفحال  الحطالب علالي اعتمالاده  مالن

 .املحلية والقطاعات والخدمات الصغي   الشركات ليستهد 
 

 السالامية املتحالد  األمال  مفوضالية مالع التواصال  السالودان لحكومالة ينبغالي كمالا. 6.6

 فالي النجالاح قصال  نطالا  لتوساليع الخالرين التنميالة شالركا  مالن وغي هالا الالجئالين لشالتون

 الطاقالة مصادر واستخدام البيئ  التنهي  إعاد  ومبادرات املستدام العين كسب سب 

 :مث  البديلة

 كسالب سالب  تطالوير أجال  مالن امليالاه مسالتجمعات إلدار  الكالو وادي مشالرو  .أ. 2.2

 مالن وتنفيالاه السالودان فالي األوروبال  االتحالاد وفالد مالن بتمويال  املسالتدام والسالالم العالين

  Practical Action آكشن براكتيكا  ومنظمة للبيئة املتحد  األم  برنامج قب 

 آكشالالن براكتيكالالا  منظمالالة بهالالا بالالادرت التالال  املالالرأ  تنميالالة رابطالالات شالبكة. ب. 2.2

Practical Action  دارفور  وشما  كسال واليات في    

 التغلالب فالي كسالال بواليالة الريفيالة للتنميالة القنالدو   لشالبكة الناجحالة التجربالة  جقق.. 2.2

 أمالاكن فالي لتعميمهالا/لتكرارهالا كسالال بواليالة تلكالوك خالور  مالن املسالكي  شالجر  آفالة علالى

 .أخرى 

 

 واملاشالالية للمحاصالالي  املسالالتدام اإلنتالالاج أجالال  مالالن امليالالاه حصالالاد تقنيالالات  .د. 2.2 

 .األشجار واستررا 
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 (األسباب) الدوافع اإلجراءات العالجية الموصى بها الجهة المعنية باإلجراء

 ذات املواقالع فالي الرمال  مالع وخلطالإ إلضالافتإ السالدود خلال  الطمال  اسالتخدام .هقق.2.2 

  .دارفور  شما  في مليط سد تجربة مث  الرملية الت بة

 

 "املجتمعيالة املوئال  متسسالة" فاونديشالن هابتالات كوميالونيت  تجربالة تعمالي  .و. 2.2

(CHF)  زمالزم معسالكر فالي التشالجي  أاشطة بدأت دولية حكومية غي  منظمة أو   وهي 

 .الفاشر من بالقرب للنازحين

 

 براكتيكا  ومنظمة الجو  ملكافحة الب يطانية أوكسفام منظمة تجربت  تعمي  .ز. 2.2

 حالو   معسالكرات داخال  زراعيالة بناشالطة ضالطالعهماال     Practical Action آكشالن

 .الفاشر

 تال  وطنيالة منظمالة وهالي التعميال  وإعالاد  للتنميالة دارفالور  منظمالة تجربالة تعمالي   .ح. 2.2

 علالى والقضالا  النالازحين عالين كسالب سالب  وحمايالة اسالتعاد  بهالد  وتسالجيلها تنسيسالها

 .الهادفة العملية املساعد  خال  من أسره  رفاه وضمان الفقر

 تدهور الغابات والمراعي

 

 

وزارات الالالنفط واملالالوارد املائيالالالة   .1.1.1.أ
والري الكهربا  والزراعة والغابات واملاليالة 
واالقتصالالالالالالاد الالالالالالالوطي  والبيئالالالالالالة والتخطالالالالالاليط 

 .العمراا  واملوارد الطبيعية

 :الشاملة واإلدارية التشريعية التدابي  وإنفاذ اعتماد

 :التشرععية التدابيرأ. 

 :تعزز  شننها من الت  للبيئة الصديقة الطاقة سياسات  1.1.أ

  .الرياح وطاقة الشمسية الطاقة مث  املتجدد  الطاقة  1.1.1.أ

  (LPG) املُسائ  الغاز استخدام  2.1.1. أ

 لتقدهورالغابات املباشقر الرئيسق ي السقبب .1

 غيققر هواالحتطقاب السققودان  قي واملراعقي

قدر إذ ;أخقرى  وأغراض للطاقة املستدام  ُيقن

 الغابقات تقدهور  مقن %02 ب   يسقتأثر بأنقل

 .واملراعي
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وزارات الالنفط واملالوارد املائيالة  .1.2.1.ب
الكهربا  والزراعة والغابات واملاليالة والري 

واالقتصالالالالالالاد الالالالالالالوطي  والبيئالالالالالالة والتخطالالالالالاليط 
املنظمالالالالالالالالات .العمرااالالالالالالالال  واملالالالالالالالالوارد الطبيعيالالالالالالالالة

االقتصالالالالالالالالالالالالالالالالالالادية والدوليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة ذات الصالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللة 
كمنظمالة األغايالة والزراعالالة لألمال  املتحالالد  

 )الفاو(

لهيئالالالالة القوميالالالالة للغابالالالالات ا  .1.3.1.ب
 .وحكومات الواليات والهيئات التشريعية

 

الهيئالالالالالة القوميالالالالة للغابالالالالالات  .1.4.1.ب
 .وحكومات الواليات والهيئات التشريعية

 والخالدمات املعيشالية األسالر قطالاعي فالي ساليما وال اإليثالانو   واسالتخدام إنتالاج  3.1.1.أ

 .اإلثيوبية التجربة إيى استناداا 

 إيى الخشب مث  والتحوي  املحسنة املواقد مث  املستخدمة الطاقة كفا    4.1.1.أ

   .الفح 

  :انداري  والتنظيم . اندارةب

 :ذل  في بما للغابات الوطي  الب نامج وتحدي  تنقيح  2.1.ب

 الغابات سياسة تنقيح  .1.2.1ب

 اإليالرادات إدار  فالي الصالالحيات تقسالي  تالنظ  التال  الغابالات قالوانين تنقاليح  2.2.1.ب

 .السودان في واملراعي الغابات من املجنية املنافع من وغي ها وتقاسمها

 االسالتثمار وجهالاز الوالئيالة الحكومالات ومطالالب ضالغوس بالين التوفيال  ضالرور   .3.1.ب

 اإلنتالاج فالي الجالرو  أراضالي  اسالتخدام بشالنن عليهالا املتس الي  الطالابع وإضالفا  االتحالادي

 بنسالعار األجال  الطويلالة اإليجالار لعقالود سالواب  وهنالاك. واملالانجو املالوز  خاصالة البسالتاا 

 .األسوا  في املتداولة اإليجار

 االسالتثمار وجهالاز الوالئيالة الحكومالات ومطالالب ضالغوس بالين التوفيال  ضالرور   .4.1.ب

 بغالر  الحضالرية الغابالات اسالتغال  بشالنن عليهالا املتس الي  الطالابع وإضالفا  االتحالادي

 .ذل  على يي مثا  هي سوبا في الجول  ملعب سابقة إن .واالستجمام الت فيإ

 االسالتثمار وجهالاز الوالئيالة الحكومالات ومطالالب ضالغوس بالين التوفيال  ضالرور   .5.1.ب

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 



136 
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الهيئالالالالة القوميالالالالة للغابالالالالات  .1.5.1.ب
 .وحكومات الواليات والهيئات التشريعية

 

السالالاللطة القضالالالالائية ووزار   .1.6.1.ب
الزراعالالالالالالالالالالالالالالة والغابالالالالالالالالالالالالالالات والهيئالالالالالالالالالالالالالالة القوميالالالالالالالالالالالالالالة 
للغابالالالالالالات وحكومالالالالالالات الواليالالالالالالات و الهيئالالالالالالات 

 .التشريعية

وزار  املاليالالالالالة واالقتصالالالالالاد   .1.7.1.ب
الالالالالوطي  ووزار  الزراعالالالالة والغابالالالالات والهيئالالالالة 
القوميالالالالالالالالالالالالالة للغابالالالالالالالالالالالالالالات ومنظمالالالالالالالالالالالالالالة األغايالالالالالالالالالالالالالالة 

والب نالالامج ( الفالالاو)والزراعالالة لألمالال  املتحالالد  
السالالالالوداا  إلدار  آليالالالالة خفالالالالض االنبعاثالالالالات 

 .وتدهور الغاباتعن إزالة  الناتجة

الهيئالالالالالالالالالة القوميالالالالالالالالالة للغابالالالالالالالالالات   .1.8.1..ب

األغايالالالالالة والزراعالالالالالة لألمالالالالال  املتحالالالالالد  ومنظمالالالالالة 
وبرنالالالالالالامج البيئالالالالالالة لألمالالالالالال  املتحالالالالالالالد   (الفالالالالالالاو)

والب نالالالالالالالالالالالامج السالالالالالالالالالالالوداا  إلدار  آليالالالالالالالالالالالة خفالالالالالالالالالالالض 
عالالالالالالالالالالالن إزالالالالالالالالالالالالة وتالالالالالالالالالالالدهور  الناتجالالالالالالالالالالالةاالنبعاثالالالالالالالالالالات 

 .الغابات

 القوميالة الهيئالة حيالازات اسالتغال  بشالنن عليهالا املتس الي  الطالابع وإضالفا  االتحالادي

 .القبي  هاا من سواب  هناك   .حضرية كمراكز العقارية للغابات

 

 .السودان لجمهورية املقب  الدائ  الدستور  في التشريعات هاه تضمين  6.1.ب

 

  

 للغابات القوم  الحصر إستكما   7.1.ب

 

 

 

 واألراضالي  للغابالات البيئيالة للالنظ  الفنيالة الحالالة وتقيالي  تصالني  إعالاد . أ .8.1.ب

 .السودان في الغابية

 

 واملسالاحة الحالدود مالن للتنكالد املحجالوز  الغابالات جميالع مسال  إعالاد   .ب .8.1.ب

 .واملخزون والتسجي 

 

 متسسالات فالي الغابالات لعلالوم الدراسالية املنالاه  ووضالع املناسالب التنقاليح  9.1.ب

 .العايي التعلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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وزرا  التعلالالالالالالالي  العالالالالالالالالايي   .1.9.1.ب
 .والبح  العلم  والجامعات

هيئالالالالة البحالالالالو  الزراعيالالالالة  .1.10.1.ب
  .وهيئة البحو  البيطرية

الب نالالامج السالالوداا  إلدار    .1.11.1.ب
عالالن إزالالالة  الناتجالةآليالة خفالالض االنبعاثالالات 

وتالالالالالالدهور الغابالالالالالالات وبرنالالالالالالامج البيئالالالالالالة لألمالالالالالالال  
املتحالالد  ومنظمالالة األغايالالة والزراعالالة لألمالال  

 (.الفاو)املتحد  

الهيئالة القوميالة للغابالات وهيئالة   .1.1.جقق
البحالالالالالالالالو  الزراعيالالالالالالالالة وأصالالالالالالالالحاب املصالالالالالالالالالححة 

 .األكاديميين

الهيئة القومية للغابات   .1.1.1.جق
 .واإلدار  العامة للمراعي والعل 

الب نالالامج السالالوداا  إلدار  آليالالة   .1.2.جقق
عالالالالالالالالن إزالالالالالالالالالالة  الناتجالالالالالالالالالةخفالالالالالالالالض االنبعاثالالالالالالالالات 

وتالالالالالالالالالالالالالالدهور الغابالالالالالالالالالالالالالالالات ومنظمالالالالالالالالالالالالالالة األغايالالالالالالالالالالالالالالالة 
وبرنالالامج  (الفالالاو)والزراعالالة لألمالال  املتحالالد  

 

 

 النحالو علالى بهالا واالرتقالا  بينهالا واملوا مالة الطبيعيالة املالوارد بحالو  بالرامج تنقيح  .10.1.ب

 .املالئ 

 الخالرين املصالححة أصالحاب مالع للغابالات القوميالة الهيئالة قالدرات وبنالا  تطالوير  .11.1.ب

 الحاليالة القضالايا بشالنن الغابالات وتالدهور  إزالالة الناتجالة االنبعاثالات خفالض آليالة برنالامج في

 واملحاسبة األخضر واالقتصاد الكربون  وتجار  املنا  بتغي  املتعلقة والعلوم واملستجد 

 .والت فيإ والسياحة املياه مستجمعات ملجاالت النقدي والتقيي 

 

  الغابات إدارة تدابير  .جق

 :يلي ما تدابيرال ه ل وتشمل

 املتغيال ات السالتيعاب الغابيالة واألراضالي  للغابالات املحالدد  املهالام تعريال  إعالاد   .1.جالال

 .املجتمعية واالحتياجات واملتوقعة الناشئة البيئية

 واملراعي للغابات اإلدارية الهيئات خال  من املنقحة الغابات مهام وإقرار تجهير .1.1.جال

 .واملراعي الغابات إدار  خطط في تطبيقها أج  من

  :السودان جمهورية غابات لكام  اإلدارية الخطط صياغة إعاد   .2.جال

 املنالالافع وتقاسالال  الحوكمالالة فالالي لألهالالايي الحقيقيالالة املشالالاركة خالالال  مالالن  .1.2.جالالال
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 .البيئة لألم  املتحد  وشركا  التنمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهيئالالالالالالالالالالالالالالالالالة القوميالالالالالالالالالالالالالالالالالة للغابالالالالالالالالالالالالالالالالالالات  .1.1.هالالالالالالالالالالالالالالالالالال
والواليالالالالالالالالالات صالالالالالالالالالاحبة املصالالالالالالالالالححة والقطالالالالالالالالالا  
الخالالالالالاص والب نالالالالالامج السالالالالالوداا  إلدار  آليالالالالالة 

 .واملستوليات

 :مث  التمكينية العوام  جميع اشر 2.2   جال

 الفالحيالة الزراعيالة والالُنُظ    الغابيالة للزراعالة املعالال  واضالحة الالنظ  .1.2.2   جالال

 وهالو سالوياا  الحيالوان وتربيالة واملحاصالي  األشالجار بالين الجمالع فيهالا يالت  التال  والرعويالة

 .لألراضي  مختلط استخدام

 .املياه لحصاد املناسبة التقنيات  .2.2.2.جال

د. املجاالت ذات األولوية التي يجب مراعا اا من أجل تحقيق نتائ    
 :ملموسة وغير ملموسة لإلدارة والتنمية

 .الغنية السافنا إقلي  في الغابية األراضي  .1

 .كك  النيلية للغابات البئية النظ  .2

   مسحها املُعاد املحجوز  الغابات .3

 برغبالة والخاصالة والشالعبية املتسسالية الغابالات مثال  األخالرى  الغابيالة الحيالازات .4

 (.ُمالكها) أصحابها واستعداد

 :على الفوري التركيز .هق

 قبال  مالن واملحالدد للغابالات النموذجيالة اإلدار  لخطالط النهائيالة الصاليغة وضالع  .1..ه

 :وهي للغابات القومية الهيئة
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عالالالالالالالالن إزالالالالالالالالالالة  الناتجالالالالالالالالالةخفالالالالالالالالض االنبعاثالالالالالالالالات 
 .وتدهور الغابات

مة أخشاب إلنتاج األزر  الني  والية في النيلية للغابات اإلدارية الخطة  1.1.اله  .قي 

 الوقالود خشالب إلنتالاج األزر  النيال  واليالة فالي النيليالة للغابالات اإلداريالة الخطالة  2.1.الاله

 .الخشبية غي  الغابات ومنتجات البنا  وأعمد 

مة أخشاب إلنتاج سنار والية في النيلية للغابات اإلدارية الخطة  3.1..ه  .قي 

 وأعمالد  الوقالود خشالب إلنتالاج سالنار واليالة فالي النيليالة للغابالات اإلداريالة الخطالة  4.1.الاله

 .الخشبية غي  الغابات ومنتجات البنا 

 .كردفان جنوب والية في النب  لغابات اإلدارية الخطة  5.1.اله

 للبيئالة املسالتدامة اإلدار  فالي مجالاالت وتقييمهالا املحالدد  النجالاح قصال  إبالراز 6.1. الاله

 .الصغي   الحيازات في والغابات

 :خال  من األعال  توافر زياد  1.2 

 .الرعوية األراضي  إنتاجية تكثي  1.1.2

 إيالى الوصالو   لتيسالي  مناسالب بشالك  وتوزيعهالا املائيالة املياه توزيع نقاس عدد زياد  2.1.2

 .املستغلة غي  الرعي مسارات

 سالب  وتيسالي  لألراضالي  األخالرى  االسالتخدام أاشالطة جانالب إيالى التعالدين تنظالي   3.1.2

 .املناط  تل  إيى الوصو  

 وأمالاكن السالق  فيهالا يالت  التال  واملنالاط  املواشالي  مسالارات وحمايالة وإصالالح ترسي  4.1.2

 تدهور   ي املتسبب الثايي املباشر العامل.  0

 الحجم حيث من السودان  ي املراعي و الغابات

ر إذ الجائر  الرعي هو  ب   يستأثر بأنل ُيقد 
  واملراعي الغابات تدهور  من 02%
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 .الشعبية واملشاركة التشريعات طري  عن األمطار مواس  في واملراعي االست احة

 .املحاصي  مخلفات استخدام زياد  5.1.2

 .القومية النار خطوس شبكات وصيانة إاشا  خال  من الحرائ  مكافحة  .6.1.2

 فالي تربيتهالا تمال  التال  املاشالية أنالوا  ملختلال  الكليالة العائالدات بمعالد  النهالو  7.1.2

 .واملاعز كاإلب  املجت   القاضمة الحيوانات على الت كير زياد  مع السودان

 :خال  من األعال  نوعية تعزيز  2.2

 .املراعي في املستساغة/املرغوبة النباتات باور  ن    إعاد 1.2.2

 .والكيميائية الفيريائية املعالجات خال  من املحاصي  مخلفات نوعية تحسين2.2.2 

 .البقوليات سيما وال األعال  محاصي  زراعة تشجيع3.2.2 

 زراعة على بالت كير املختلطة للزراعة املمتهنين القرويين الرعا  صغار تشجيع4.2.2 

 (.العل  بن ) األعال 

  البالد في األراضي  حياز  است اتيجية في الرعا  استيعاب 3.2 

 أوراقهالا قض  تتحم  الت  األغرا  املتعدد  والشجي ات األشجار إستررا  تشجيع 4.2

 .معقولة علفية غاائية قيمة وذات وأغصانها

 لألعالال  الغاائيالة القيمالة مجالا  فالي الحقيقيالة األصاللية العلميالة البحالو  دعال  5.2 

 الغاائيالة االحتياجالات يلبال  علال  تالوفي  شالننها مالن تقليديالة غيال  مالوارد مالن املسالتمد 
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 .القض  أو بالرعي املجت   لححيوانات

 .للماشية قوم  تعداد اجرا  6.2

الحكومالالالالالالالالالالالالالة االتحاديالالالالالالالالالالالالالة والهيئالالالالالالالالالالالالالات 1.1.3
التشالالالالالريعية القوميالالالالالة والوالئيالالالالالة والالالالالالوزارات 
املختصالالالالالالالالالالالالة وخاصالالالالالالالالالالالالالة الثقافالالالالالالالالالالالالة واالعالالالالالالالالالالالالالالم  

 .التقليديةوالزعامات 

 

الحكومالالالة االتحاديالالالة وحكومالالات الواليالالالات واملجتمعالالالات املحليالالالة ومنظمالالالات  يجالالب علالالالى1.3
املجتمالالالالع املالالالالدا  واملجتمالالالالع اإلقليمالالالال  والالالالالدويي تضالالالالافر الجهالالالالود الراميالالالالة إيالالالالى توطيالالالالد السالالالالل  

 .االجتماعي وح  النراعات اإلقليمية وغي ها في السودان

 الغابقات تقدهور   قي الثالقث املباشقر العامقل  30

ر إذ األمقن  ايعقدام هقو السقودان  قي املراعقي  ُيققد 

 الغابقات تقدهور  مقن %62 ب   يسققتأثر بأنقل

 واملراعي

هيئالالالالالالالالالالة البحالالالالالالالالالالو  الزراعيالالالالالالالالالالة والهيئالالالالالالالالالالة  1.1.4
القوميالة للغابالالات واألذر  البحثيالة ملتسسالالات 
التعلالالالالالالالي  العالالالالالالالايي املعنيالالالالالالالة بالالالالالالالاملوارد الطبيعيالالالالالالالة 
وشالالالالالالالالالركا  التنميالالالالالالالالالة ومجتمالالالالالالالالالع املالالالالالالالالالانحين مثالالالالالالالالال  
منظمالالالالالالالالة األغايالالالالالالالالة والزراعالالالالالالالالة لألمالالالالالالالال  املتحالالالالالالالالد  

عالن  الناتجالةوآلية خفض االنبعاثالات ( الفاو)
 .إزالة وتدهور الغابات إلخ

 

عالالالن إزالالالالة وتالالالدهور  الناتجالالالةفالالالي سالالاليا  املرحلالالالة التحضالالالي ية لليالالالة خفالالالض االنبعاثالالالات  1.4
تهالالالالالد  الهيئالالالالالة إيالالالالالى إجالالالالالرا  بحالالالالالو  فالالالالالي مراكالالالالالز البحالالالالالو  والالالالالالدوائر  :الغابالالالالالات فالالالالالي السالالالالالودان

األكاديميالالالة للتحقالالال  مالالالن القيالالالالاس الكمالالال  إلزالالالالة وتالالالالدهور الغابالالالات فالالالي السالالالالودان مالالالع كالالال  مالالالالا 
 .نها وبيئتهاتنطوي عليإ من تداعيات على البالد وسكا

علالالى ضالالو  جميالالع األحالالدا  البيئيالالة واالجتماعيالالة واالقتصالالادية والسياسالالية  يجالالب   2.4
على السودان مواصلة السيي مع جميع شركا  التنمية ملراجعة الب نامج الوطي  للغابالات 
فالالي السالالودان بغيالالة ترتيالالب جميالالع جوانالالب املالالوارد الطبيعيالالة وغي هالالا مالالن املصالالادر فالالي إطارهالالا 

ذلالالالالال  تنقالالالالاليح سياسالالالالالات الغابالالالالالات والتشالالالالالريعات املسالالالالالاند  وتقيالالالالالي  وبنالالالالالا   بمالالالالالا فالالالالالي الصالالالالالحيح
 .القدرات

قطا  الغابات في السودان بما فيإ من هيئة الغابات والدوائر البحثيالة واألكاديميالة  3.4
بحاجة إيى العود  إيى طاولة رس  الخطط من أج  إعالاد  تخطاليط جميالع جوانالب اإلدار  

 الغابقات تقدهور   قي املباشقر الرابقع العامقل. 1

 إذ ة دمر املق العوامقل هقو السقودان  قي واملراعقي

ر  الغابقات تدهور  من  %62 ب   يستأثر بأنل ُيقد 

 واملراعي
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 :املستدامة للغابات وتشم 

ياغة الخطط اإلدارية لجميع أراضي  الغابات وفقاا للمهام املسالتحدثة للغابالات ص 1.3.4
 .وأهدا  اإلدار 

تطبيالالال  جميالالالع املبالالالاد  العلميالالالالة الراسالالالخة للعمليالالالات الثقافيالالالالة مالالالن مواقالالالع  إعالالالالاد   2.3.4
الشالالالالالالالجي ات املناسالالالالالالالبة وتشالالالالالالالكيالت األشالالالالالالالالجار /تصالالالالالالالني  الغابالالالالالالالات واختيالالالالالالالار نالالالالالالالو  الشالالالالالالالالجر 

ب املشالالالات  وحصالالالالاد امليالالالاه والعمليالالالالات الثقافيالالالة وأسالالالالاليب وأسالالالالالي (االتسالالالا )واملحالالالاذا  
 .حصاد ومعالجة منتجات الغابات الخشبية وغي  الخشبية

 .صياغة مشرو  قوم  إلدار  حرائ  الغابات الشعبية   3.3.4

 الكامنة )غير المباشرة( األسباب

وزارات الزراعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة وال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال و   1.1.1 
الحيوانيالالالالالالالالالالالالالالالة ووزار  املاليالالالالالالالالالالالالالالالة والتخطالالالالالالالالالالالالالالاليط 
االقتصالالالادي والقطالالالا  الخالالالاص واملالالالزارعين 

 .وجمعيات منتجي ال  و  الحيوانية

اعتمالالالالالاد سياسالالالالالة مسالالالالالتدامة ضالالالالالرور  حالالالالال  قطالالالالالاعي الزراعالالالالالة واإلنتالالالالالاج الحيالالالالالواا  علالالالالالى  1.1
إلنتالالالالالالالاج املحاصالالالالالالالي  واملاشالالالالالالالية تالالالالالالالدعمها تشالالالالالالالريعات تمكينيالالالالالالالة مالئمالالالالالالالة وحالالالالالالالوافز اقتصالالالالالالالادية 

 .تشجيعية

 ونضقوب الغابقات زالقةن  القرئيس السقبب 60

 البشري  الس ايي النمو هو السودان  ي املراعي

   الحيوانات أعداد وزيادة

 

الحكومالالالالالالالالالالالالالة االتحاديالالالالالالالالالالالالالة والهيئالالالالالالالالالالالالالات 1.2.1
الوالئيالالة واملتسسالالات التشالالريعية القوميالالة 

املاليالة ووزارات الزراعالة وال ال و  الحيوانيالالة 
الهيئالالالة  :مالالع الهيئالالات الفرعيالالة التابعالالة لهالالا

القوميالالة للغابالالات هيئالالة البحالالو  الزراعيالالة 
وهيئالالالالالالالالالالالة البحالالالالالالالالالالالو  البيطريالالالالالالالالالالالة وجمعيالالالالالالالالالالالات 

 الت بالة وتالدهور   فالي مسالارها وعكال  املراعالي وتالدهور  ونضالوب الغابالات إزالالة لوقال   2.1

 التالوازن  وتحقيال  االجتمالاعي السالل  وتوطيالد الصالرا  وتجنالب العالام البيئال  والتالدهور 

 فالي تحالو   إحالدا  بمكالان الحكمالة مالن فننالإ الريفيالة  للتنميالة املطالا  نهايالة فالي املسالتدام

  : خال  من املطري  وخاصة الزراعي القطا 

 واسعة مشاركة ظ  في السليمة البيئية واملمارسات األراضي  استخدام  سينتح   1.3.1

 الغابقات زالقةن  الثقايي األساسق ي املسقبب 00

 الزراعققة هققو السققودان  ققي املراعققي ونضققوب

 املعيشية
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املالالالالالالالالالزارعين واإلنتالالالالالالالالالاج الحيالالالالالالالالالواا  والقطالالالالالالالالالالا  
 .الخاص ومنظمات املجتمع املدا 

 

 .املحلية املجتمعات من

 .األراضي  مفوضية إاشا    2.3.1

 .البالد في بها والتقيد األراضي  استخدام خريطة من االنتها    3.3.1

 .األر  في السكان حقو   على الشرعية الصبغة ضفا إ  .4.3.1

 اإلنتالاج إيالى املفضالية القطاعيالة والسياسالات الكلالي االقتصاد سياسات إصالح   .5.3.1

 .واملاشية للمحاصي  املستدام

 .واملاشية املحاصي  أسوا  بكفا   تخ  الت  السياسات مراجعة   .6.3.1

 مئويالة اسالب تخصالي  إيالى تالدعو التال  الغابالات قالوانين لتنفيالا خيالارات وضالع  .7.3.1

 واقيالة وأحزمالة شالجرية سالياجات شالك  فالي للغابالات واملرويالة املطريالة املشالاريع مالن محالدد 

 األشالجار بالين الجمالع فيهالا يالت  التال  والرعويالة الفالحيالة الزراعيالة والالُنُظ  ريالاح ومصالدات

-agro-silvo) لألراضالي  مخالتلط اسالتخدام وهالو سالوياا  الحيالوان وتربيالة واملحاصالي 

pastoral systems) 

 والنيال   والقضالار  األزر  والنيال  كردفالان جنالوب هالي األولويالة ذات الواليالات   .8.3.1

 .وسنار األبيض

 :يلي ما الزراعي القطا  كفا   تحسين يتطلب 4.1  

 .العائدات تعزيز مدخالت في االستثمار 1.4.1

 إيالالى واملالالروي املطالالري  القطالالا  مالالن كالال  فالالي املنتجالالين وصالالو   تحسالالين. 2.4.1 
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 .والخدمات والتكنولوجيا مصادرالتموي 

 حصالاد ذلال  فالي بمالا امليالاه إليصالا  املبتكالر  والليالة البحالو  فالي املحالرز  التقالدم 3.4.1

 إيالى الوصالو   فالرص وتحسالين واملاشالية املحاصالي  وإدمالاج اإلرشالاد وخالدمات امليالاه

  .األسوا 

 واملاشالية وامليالالاه األراضالي  :للسالالودان املتجالدد  الطبيعيالالة املالوارد فالالي التالدقي   3.4.1

 . املستررعة الرعوية واألراضي  واملراعي والغابات الب ية والحيا 

وزرا  الزراعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة ووزار  العالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد   1.1.3
والهيئالالالالالالالالالالالالالة القوميالالالالالالالالالالالالالة للغابالالالالالالالالالالالالالات والهيئالالالالالالالالالالالالالات 

 .التشريعية االتحادية والوالئية

ضالالالالرور  حالالالال  وزرا  الزراعالالالالة والهيئالالالالة القوميالالالالة للغابالالالالات ملعالجالالالالة الثغالالالالرات القانونيالالالالالة  1.3
املراجعة املطلوبة للب نالامج  واملتسسية وأوجإ القصور في سيا  اإلصالح القانوا  ضمن 

 .القوم  للغابات

 الغابقات نزالققة الثالقث األساسقق ي املسقبب . 3

 الثغققرات هققو السققودان  ققي املراعققي ونضققوب

 :وامل سسية القانونية

 

وزرا  الزراعالالة  :الجهققات املعنيققة 1.1.4
والغابالات ووزار  ال ال و  الحيوانيالة واإلدار  

ة لححيالالالالالا  الب يالالالالالة والدولالالالالالة والهيئالالالالالات  مالالالالاللعاا
 .التشريعية الوالئية و القومية

 عمليالة تالنظ  والتال  الطبيعيالة املالوارد مالن وغي هالا الغابالات قالوانين تنقاليح ضالرور   1.4 

 قطاعالات مالن املجنيالة املنالافع مالن وغي هالا العائالدات وتقاسال  إدار  بشالنن الساللطات توزيالع

 .السودان جمهورية ومراعي غابات أراضي  الغابات سيما وال برمتها الطبيعية املوارد

 الغابققات نزالقة الرابققع األساسق ي املسققبب . 1

 مشقاركة هوعقدم السقودان  قي املراعقي ونضقوب

 املصححة أصحاب
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