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 شكر وتقدير.  1
باالرمم مان جدولال اليمااض الضايق واملايدعم بالعدااد مان االجتماعااات واالرتبا اات األرارىع فقاد لفارد ساعادة والاي تار  دار الفاور وقتااا  

 لفريااق الدراسااة باساااتقبالنا بمقاار إقامتاال ياااي عا اارة الوالاااة مداناااة الضااعة ع عياا  تمبناااا ماان تاار  املهماااة والغاار  ماان برناااامج 
ثمينااا 

ولالل،ع ااود لعضاار فرياق الدراسااة اععارات عان امتنااة م لساعادة الاوالي لدعماال  .عان إزالاة وتاادهور الغاباات جاةالنات االنبعاثااترفاض 

ل  رعاارت عااان عظاايم امتنانااال وعرفاناال لحفااااوة االسااتقبال وكااارم  وجباار الضااارر  املظاااالم ردكمااا رسااار فريااق دراساااة  ليااة . الكاماال للبرناااامج

الشااايو مو ااار  وزيااار اليراعاااة والغاباااات  ياااي قااال مااان مبتبااال ومقااار إقامتااال  اااوال مااادة  الضااايافة الااالي  اااوقهم بااال ساااعادة  األساااتا  محماااد

الحثيثااة ال ااض بااللها ساايد محمااد يااي  ويااود الفريااق اععاارات عاان تاابرم وعرفاناال مااي التقاادار العظاايم ل  هااود .اعقامااة يااي مدانااة الضااعة 

ويرجاااااي  (+REDD) +الاااار د  عقااااد االجتماعااااات وترتياااااع ورس العماااال مااااي املسااااالولة  الحكااااومية  وامللسساااااات الخا ااااة املعنيااااة ببرناااااامج 

عاان  وياود لعضاار الفرياق لاضاا  اععارات. ماباات الوالااة بالضاعة  واملاو فة  لبارم الضاايافة والتعااو  ماي الفرياق الفضال الخاامل ملادار

واملسااااعدة يااي تنظااايم  (+REDD) +الاار د  مصاااطفي اوسااف  دمع املااادار العااام لليراعااة علاااى اهتماماال الشاااداد ببرنااامج /امتناااة م للساايد

ويتوجاال الفرياق بالشاابر لاضاا  إلااى نالااع رلايس ل نااة اليراعاة بااامل لس الدشاارالي الاوالئي بمدانااة الضاعة  ورليسااة االتحاااد . االجتماعاات

ضاعة  ورلاايس جمعياة منتلاي الصاامي العرااي ولعضاار اتحااد املاايارعة  والرعااة واألساتا  محمااد مصاطف  وكيال نيابااة النساائي بمداناة ال

الخاادمات الصخصاية املقدماة ماان قبال عااادل عرقاي يااي  .الضاعة  و األساتا  علااي سانة  مااادبو رلايس ال معياة السااودانية لحماااة البي ااة

  .بيت الضيافة هي محل تقدار كبةر

فريق الدراساة ياي القضاارفع فقاد لماد  عليال مادار ماباات الضاعة  سايد مو ار  بلاة الفرياق بالحفااوة وكارم الضايافة كماا لثنار تواجد 

د   برناامجتغرياد علاي الصاداقع منساق  ومن بة  مو فيل السايدة. لسهم يي تنظيم االجتماعات وورس العمل وعثماا    (+REDD) +الار 

د  العاااو  ساااعيدع فقاااد قاناااا  عااام املرتااادان  للفرياااق لثناااار زيارتااال للغاباااات امل  اااوزة  شاااكل عاااام  و رناااامج  علاااى وجااال   (+REDD) +الااار 

كما نود ل   شيد بما ل هرم السيد بلة من  عد نظار بماا فيال البفاااة عناد ترتياع اللقاارات ماي الناا ر عاو  كاريم محماود  .الخصومل

باانة البدوياااااة ومصاااااطفي داود الااااارليس الساااااابق التحااااااد  اااااغار املااااايارعة  وال شاااااةر إساااااماعيل واملسدشاااااارالقانو ي زاااااااد مااااان قبيلاااااة الضااااا

لجرى فرياق الدراساة مناقشاة عيوياة  شاا  إدارة املاوارد الطبيعياة ياي مقار إدارة  .للغابات ويوسف عبد هللا بالل رليس ال هاز القضائي

اتوجع علينا يي هلا املقام توجيل الشبر إلاى األساتا  بلاة  .العمل مساهمات مفيدة للغااة مابات الوالاة عي  قدم املشارقو  يي ورتة

مسا  من الثروة الحيوانية ومحمد عباد هللا  مان ملسساة اليراعاة اآللياة  :اللي ترلس ال لسة وقاد املناقشة إلى جانع زماللل األساتلة

اا. ماادار إدارة املراعااي سااميحة تاااكر لبحاااا الغابااات والساايدة ومحمااد اوسااف املساالول عاان األعيمااة الواقيااة و بااري  ااال  ماان ل قب  ت  اس 

 عاارا  يااي قاادقلي بوالاااة جناوت كردفااا  مان قباال السايد  دم عبااد هللا  دم مادار مابااات الوالاااة 
عضاو الفريااق املسدشاار عااي الادان ترعيبااا 

د   برنااامجونالباال عاااتم مختااارع الاالان ل لعااام علااى التقاادم الاالي لعاارزم  تاام عقااد املييااد ماان االجتماعااات مااي عباااد هللا . (+REDD) +الاار 
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د   برنااامجح ونااة عبااد هللاع منسااق  ماااالزم لول  :ماان بااة  األ ااخامل اآلراارين الاالان للتقيناااهم.للمييااد ماان التفا اايل (+REDD) +الاار 

املراعاي ومادار املاوارد املالياة عاام الثاروة الحيوانياة وعاار  عمااد مادار إدارة   ار  من تر ة عمااة الحياة البراة ومحمد ضاحية مادار

كماااا تااام اللقاااار باعضاااار املحبماااة األهلياااة  .عاااام اليراعاااة ومااادار اساااتخدام األرااااارض ومكافحاااة التياااحر والبحاااوا اليراعياااة الناااور ومااادار

 .وامليارعة  والرعاة
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 التنفيذي الملخص. 2
 

 اجااعتتت  ووةاعتتتت  وتتتو  خةوجتتتتتا    اتتتضوتا واتتتتت عا تتتت ت ظلتتتا ات تتتتتا  ترتتتامل ت عاتتتتتض  ة والتتتتا     تتتتا     تا   تتتت  

أل تا    وتتاس خوتتوجض م نرتت   لن جتت  تلةاتتا  ترتت تلي  وتتت عاعتتي عل تب وتتو ل تتتملو طتتا  تولتتي ع تت   ت تت  س   وتتي  تا تتامل طتتا 

  تقوتع  توقل ضي أ   طت   تر  عت   توجت  ت  واتت ا تال  تت ممل طتا وا ن ت   وتال  توبت ا   ر و تتي    تا  ي طتا ظت  و ض ملات 

او   تعتى  عقو تتا ع تت  تقت  واتتت متتا وولتاي ة ت  وتت   تقاو تت  تل ت تتتا   %11 تض و  ترتتامل ت ع تت  خوتولتملو  ت ت تتتا  خاتتضو 

 .م(2112

وو ورب تا  مل  تال خل ت   ت ت تا  عضما مت عا وت  و ترتاو  و ت   تواوتال  تر  اتا   تااتا    تت ا   وتال  ألمت ت    ةاتت  

تشتتا   تلا وتت  املتتش  خ ترتتاو ل تتتملو   تةاتتا  ترتت تلي  تتت ي اتتبملي خ تت  ل تتتملو  تولتتي ع تت  وةوجتتتا  ت ت تتتا ة ت  وتت   تقاو تت  

 .م(2112تل ت تا  

آت تتتتت   مل  خوتتتتتتت   نتتتتتتش  ت تتتتتا   عقتتتتتضاا ت خ تتتتت  أختتتتت تي  خ تتتتت     خلة تتتتتملت طتتتتتا  التتتتتتو    تتتتت  تهتتتتتض  متتتتت ل  تض  وتتتتت  ت ةتتتتتتس  

 ( +REDD+ ةمل   رل لتثتا  تةتعج   عو خل ت   عضما   ت ت تا ة تا  

 تتام عقتتتض  تتتملت ن تت   تلاتتت   رتتتار   ةونشتتتت  ا  تر  ع تت     اتتتضوتا 
ا
 تعتتتو أ تتتتضا  ارتت   تتتتش س وتتتو وجولتتت   (ACAS)أ

(  أختتتتتت تي  خ تتتتتت    +REDD+ ةمل  تم  تتنشتتتتتتت   وتتتتتتال  ةمل   ا     او تتتتتت   خلة تتتتتت   تشلتتتتتتتو   تتتتتتتا   توج  تتتتتتتا توة  تتتتتت   خ تتتتتت

نا تتا وشتتت   ا طتتا  راتتتا رتتان مل  تتتا    تق تتت    نةتتاي راملتتتتت   تعتتى 
ا
 خلواتتضاو ع تت   ت ت تتتا  نالتتا  ت  تلتتتا  أ

 توقتتتتتت  ا    تض  وتتتتتتا  خوللقتتتتت   عتتتتت      تتتتتاا ع تتتتت   ت  تلتتتتتتا  ت تلا تتتتت  وتتتتتو .عا تتتتت   تتتتتب  وتتتتتت ة  ةل تتتتتت   ت ت تتتتتتا  عتتتتتضما مت

  تتر توتا   تنشايلتا     او    عقت  ا آت    مل  خوتت   نتش  ت ا   وو  لض ت أ اى 

وتتو لت  تت  أ تتاى  عتت      تتاا ع تت    تلتتتا أ ت تت  وتتو أختت تي  خ تت    عتتتش خوتتوب تلتا وتتو    تتال عجتتت  ه    تتتش ته  طتتا  

    تت ت تا أ   مل  خوتت       تنز عتا  خوللق خمل  و  /

رشتتتت ا  تض  وتتتتتا عتتتتو  تتتتا  و خعتتتتتملو  عا تتتتملت   ةمل  و  ألمل تتتت     جت تتتتتا  أل تتتتاى املتتتتش  تاوتتتتا   خلت  تتتت   تنز عتتتتتا  نتتتتتش 

 ( +REDD+ ةمل   ت ا   تةتع  عو خووجض م وةوجتا  ت ت تا أ  عة     ا و  آت    تا  

تشتتملش لوتتت   وةت شتتتا وجااعتتتا لقتتتم  ةع تتتا  وقتتت ما  تةا تت تا  خ وت  تت     مل  تلاتت     رتت   تت   خشتت ما 

 املشمت وو أر تا ناال  ت  تلتا خ   أت  ة والتا  خلواضو ع    ت ت تتا عا نتب ووتتت   لر عتتا طتا وةتتلف وجول ت  وتو 

ر ملتش   ع تت   خبورتتا  توقل ضاتت  طتتا  ت   تنز عتتتا   مل  خوتتتت    تت ممل  تلواتتض ولوت   خةتتتلف  تا   تت  طتا  ترتتامل ت خعواتتتمل   
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 نتتتش  ت تتا   تأتتت   أت  تاأتتاا خ تتت  آت تتتا   تتت     وتتتا   لتتتمل و طتتتا  خةتتتلف  تا   تت  عتتتم و ع تت  أ هتتتت و ل تت    ترتتتو ان 

   .  وت  لا م  

راوتت ل  ت   تتتى ع تت   تةوتتتتم  (علتتتزم  أللتتا    خوةتلعتت   تتوقتت تتض   تلتتتا   ق تتاا   تت    ةتت  رتت ا   تقا تتت  ة ألنت  تتض

  ةنواتاا   ةووقا   

 عوولي  آت   نتش  ت ا   خقتش  :

  ترت       تتا  ت تعلت  طتا نا تال  تقوتعتتا   خرتتوا تا  ا تت  ا ن تضو ةمل  و عال ت  نتتش  ت تا    جتأت  ت اتتت

   .اوللف  إنا س ا خوومم  تس     لق   خللاوتا  تعى عجاال

 ةمل  تظاو ع تتتت  ت تتتت  رتتتتو  تو ملتتتتش  خةتتتتت   أمتتتتض    التتتتتو   تتتتتا   تتتاتت   تتتتاا  ت  تلتتتتتا  خةتتتت +REDD+ ترتتتت تن   )

 . تلتم جت   نتش  ت ا   تتنر   ةمل  و  ت ت تا

  تا  و  ةتتس  تض  ا أخت تي  خ ت    ع ت  ورتواى  تقتعتضو  تشتل      تت او ت رتا تتضمه  مل  ات  عتوت    نةتتضو 

 خرتواا  ملعتت   تقتض  ا طتا  تاس ورتتب ت  ه   وتو  توتض  ي(  عتو انرت و ت تت   ةوتو تملو +REDD+ ة مل   التتو   تتا  

  خوا ل    تا عة   مت 
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 محتويات متنوعة . 3 
 

 

 English  Arabic 

A/R                          Afforestation/Reforestation   وإعادة الدص ةر   (الدص ةر)استزراع الغابات 

CBO                        Community Based Organization     ألمل  ة خةواتا  ة وال ) 

CFM                        Community Forest Management   لغابات الشعبيةاإدارة 

D+D                        Deforestation and forest Degradation  إزالة وتدهور الغابات   

ED  East Darfur State                                       والاة تر  دارفور 

FCPF   Forest Carbon Partnership Facility            مرفق الشراكة ل حد من انبعاثات كر و  الغابات 

FGRM                     Feedback and Grievance Redress 

Mechanism 
 الضرر  وجبر املظالم رد لية 

FNC                         Forest National Corporation الهي ة القومية للغابات 

GHG                        Green House Gases  (مازات االعتباس الحراري )مازات الدفي ة 

GMCRM                 Grievance Management and Conservation 

of Resources Management.  
 إدارة جبراملظالم وإدارة عمااة املوارد الطبيعية

GRM                       Grievance Redress Mechanism لية جبراملظالم  

 GS                          Gedarif State والاة القضارف 

GtCO2e                    Gigaton carbon dioxide equivalent   جيغا  ن مكايئ ثا ي لكسيد البر و 

Ha                            Hectare = 10,000 m2  مرايمتر  10,000 =الهبتار 

KII                           Key Informants’ Interview  مقابالت امل ستعلم من م الرليسية 

INDCs                     Intended Nationally Determined 

Contributions (INDCs) 
 املساهمات املقررة املحددة و نيا  

 
LC                           Local Council امل لس املحلي 

LTRO                      Land Tenure and Registration Ordinance, 

1925 
 1925قانو  تسوية األراارض وتس يلها لسنة 

ME                          Monitoring and Evaluation الر د والتقييم 

MF                           Mechanized Farming  اليراعة اآللية   

MFC                        Mechanized Farming Corporation امللسسة العامة لليراعة اآللية 

NA                           Native Administration اعدارة األهلية 

NTFP                       Non-Timber Forest Products   منتجات الغابات مةر الخش ية   

NWFP Non-Wood Forest Products منتجات الغابات مةر الخش ية 

PSW                        Problem Solving Workshop    ورتة عمل عل املشبالت   

 ختصارات واألسماء المختصرةاال. أ
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 English  Arabic 

REDD+                   

                                

Reducing Emissions from Deforestation 

and forest Degradation + sustainable 

management of forest resources and 

enhancement of forest carbon.   

عن إزالة وتدهور  الناتجةنبعاثات رفض اال 

اعدارة املستدامة ملوارد الغابات وتعييي  + الغابات 

   كر و  الغابات

 R-PP                       Readiness Preparation Proposal  ال اهيية"مقتر  االستعداد والتاهع"  

SECS                       Sudanese Environment Conservation 

Society 

 ال معية السودانية لحمااة البي ة

SK                           South Kordofan State  والاة جنوت كردفا 

SSCR                       Sudan’s Second Communication Report  للسودا تقريراالتصال الثا ي 

ToR                         Terms of Reference  (الشروط املرجعية)االرتصا ات 

ULA                        Unregistered Land Act, 1970  1970قانو  األراارض مةر املس لة لسنة 

UNFCCC                United Nations Framework Convention on 

Climate Change 
 اتفاقية األمم املتحدة اال ارية  شا  تغةر املناخ

B. Glossary:                                   ب.  المسرد      

Abbala                     Camel herding nomads رعاة اعبل الرعل 

Agroforestry            Planting crops with woody perennials زراعة املحا يل مي النباتات املعمرة الخش ية 

Ajaweed                  Village/Camp elder council  املعاض  املعسبرات /مجلس كبار رجال القرى

 لخالف بالحسا بالتوسط بة  املتخا مة  لحل ا

Baggara                   Cattle herding nomads/tribes  (قبيلة البقارة)رعاة األبقار الرعل 

Feddan                     4,200 m2. 4,200 متر مراي. 

Hakura                     Land allocated for a person/family األسرة/األرارض املخصصة للصخص 

Harig                       Burning of weeds along with hay عر  الحشائش إلى جانع القش 

Hashab, tree            Acacia senegal رة الهشات   Acacia senegal 

Joghan, tree             Diospyrusmespliformes Diospyros 

mespiliformis 

   رة جوما  

Kitir, tree                 Acacia mellifera  ر ت   Acacia mellifera  رة الب 

Murhal                     Transhumance passage of the nomads مسار اعرتحال املوسمض للقبالل الرعوية بحثا  /ممر

 عن البأل

Nazir/Nazir 

Umoum                   

Highest ranking native/tribal 

administrator 

 قبلي/لرفي مسلول لهليالنا ر: 

Omda                       Native administrator in a locality  :زعيم اعدارة األهلية يي املحليةالعمدة 

Sawani                     Livestock resting grounds along the 

Murhal 

 نقاط استراعة املاتية على  ول املرعالسوا ي: 

Sahab, tree               Anogeissus leiocarpus.  رة الصهع  Anogeissus leiocarpus. 

Sharmout                 Dried meat ال حم امل فف 

Sheikh                     Native administrator at village level املسلول األهلي علي مستوى القرية 

Talh, tree                 Acacia seyal subsp. seyal    رة الط  Acacia seyal   



14 

 

 English  Arabic 

Taungya                  Planting of forest trees by landless 

farmers 

زراعة ل  ار الغابات بواسطة امليارعة  التونجيا = 

 ال املكو  لر اللان 

Wali                           State Governor           والي الوالاة 
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 مقدمةمقدمة . 4
 السياق الوطني   1.4

 

 إلى (1) الخريطة تشةر. والاة 18 إلى 2017 عام يي إداريا    مراي كيلومتر 1,886,068 مساعت ا تبلي وال ض السودا  جمهورية تقسيم تم 

 رلس علاى ومعتماد وزرار 8 - 5 مان مللاف والئاي وزرار مجلاس واسااعدم ع(عااكم) والاي والااة قال احبام. محلياات عدة إلى الوالاة تقسيم

 املتعلقاة باملساالل اضاطلي املنتخاع للوالااة الدشارالي امل لاس ل  عاة  ياي .الارليس رعيان م وجمايعهم الوالااة محلياات مان محلياة قال

 بحسع السكا  عدد ابلي .محلية قل يي  ل، عن املسلول هو املنتخع للمحلية الدشرالي امل لس فإ  الوالاةع مستوى  على بالدشراي

 لاإلدارة هرماي تسلسال من اا قال ويحبام القبالال مان العدااد من 2017 عام يي  سمة مليو   40.8 من لإلعصار املركيي  ال هاز تقدارات

 املرؤوساة  مان عادد الارليس واسااعد .الشايو لو وسالطا  وفةرتاا وملا، وما، وتاارتاي ناا ر لقاع احمال باارز  رلايس برلاساة األهلياة

عرف رتوجضم  .الشايوخ بواساطة البدوياة املعسابرات لو القارى  إدارة تاتم بينماا العمادة باسام مان م قال ر   التقريار هالا ياي "لتتظا " تقتي يا

 .الراقية الطبقة وجهار من اليعامات كبار ليمثل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . المصدر: األطلس العالمي4351واليات جمهورية السودان  (:1) الخريطة

 العاملاة القاوى  إجماالي مان %07عاوالي وتو اف معيشاية  بيعاة  ات اليراعاة معظام ل  عيا  ع زراعاي بلاد م األول ايي املق السودا  إ  

 فاإ  ع الرليساية الحباوت هاي والقما  والادرن الرفيعاة الالرة ل  عاة  ياي  عاعجماالي املحلاي النااتج مان %55بنسابة فقاط تسااهم ولبن اا

 والفواكال والخضاروات الحباوت زراعاة ااتم كماا. العرااي والصامي والقطان الساودا ي والفاول  السمسام هاي التصادار محا ايل لهام

 100 مان لكثار اوجاد عيا  إفريقياا ياي املاتاية مان عادد لكبار بالساودا  اوجاد .الابالد لنحاار جمياي ياي واساي نطاا  علاى السابر وقصاع

 فادا  ملياو   75 عاوالي ياي وترعاى الرعال الرعااة قبال مان مملوكاة من ا (%07) نحو إثيو يا الثانية املرتبة يي وتليل عيوانية وعدة مليو  

 والالي  عياد عاد إلاى لهمياة األكثار العرااي الصامي بين اا مان املنتجاات مان متنوعاة مجموعاة السودا  مابات توفر .الطبيعية املراعي من
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 منال األهلياة والحاروت االجتماعياة النزاعاات مان متنوعاة مجموعاة انت ات لقاد .العااملي اعنتاا  مان %87 - 70 باة  ماا الابالد تساتاثر

 وال اير الساودانية الانفط ماوارد ثلثاض نحاو تضام ال اض املنطقاة وهاي السودا  جنوت بانفصال 2011 اوليو يي 1956 عام يي االستقالل

 .مابات ا من األكبر

 كماا .ساكاة ا مان %00 ل   العايش كساع وسابل البي اة وعماااة اليراعاة ودعام الحياوي  التناوع علاى الحفاا  ياي هاماا   دورا   الغاباات تلعاع 

 العملاة مان%55وعاوالي الخشا ية مةار الغاباات منتجاات مان متنوعاة مجموعاة راالل مان الغالائي واألمان الاو اض االقتصااد ترفاد لة اا

 الخشاع مان املحلياة االعتياجاات جمياي تاوفةر إلاى باع اافة .الريفياة املناا ق ياي العمال فارمل من %55 عوالي وتوفر البالد يي الصعبة

  ل،ع ومي .لمريكي دوالر مليار 2 بحوالي قيمت ا تقدر وال ض للطاقة القومي االست الك من %87 - 70 بة  ما الغابات توفركما  الصلعع

 عاام ياي فقاط %55.1 إلاى ال ناوت فصال قبال 2005 عاام ياي %40.2 إلاى 1958 عاام ياي  46.5 %مان مدساارعا   تادهورا   الغاباات تاهدت

 .(2016 ع للغابات القومية الهي ة) سنويا   %4.4 إلى سنويا   %7.02 من السنوي  اعزالة معدل زيادة إلى  ل، ارجي عي  2010

  ان جيغاا 77650 قاا  2000 لسانة والبالوعاات الدفي اة ماازات انبعاثاات إجماالي فاإ  الثاا يع الساودا ي االتصاال تقريار لتاار كماا 

 ثاا ي مكاايئ  ان جيغاا 9392 و اليراعاة مان البر او   لكسايد ثاا ي مكاايئ  ان جيغاا 57611 تاملت وال اض البر او   لكسايد ثاا ي مكاايئ

 جيغاا 2,015و النفاااات عن الناجم البر و   لكسيد ثا ي مكايئ  ن جيغا 8539 والغابات األر  استخدام تغيةر من البر و   لكسيد

 االتجاام واشةر . الصناعية العمليات من البر و   لكسيد ثا ي مكايئ  ن جيغا 93 وفقط النفااات من البر و   لكسيد ثا ي مكايئ  ن

 جيغاا 77,650 إلاى 1995 سانة ياي البر او   لكسايد ثاا ي مكاايئ  ان جيغاا 72,014 مان %8 قادرها زياادة إلاى الدفي اة ماازات انبعاثاات يي

 ااتم ال اض الثالثاة القطاعاات ياي الدفي اة ماازات انبعاثاات إجماالي بلاي 2000 عاام ياي .2000 سانة ياي البر او   لكسايد ثاا ي مكاايئ  ان

 9,392و الطاقة من البر و   لكسيد ثا ي مكايئ  ن جيغا 8,539 بحوالي قدرت و نيا   املحددة املقررة السودا  مساهمات يي تغطيت ا

 مان البر او   لكسايد ثاا ي مكاايئ  ان جيغاا 2,015 و والغاباات األر  اساتخدام تغيةار مان البر او   لكسايد ثاا ي مكاايئ  ان جيغاا

   (.2013 للسودا  الثا ي االتصال تقرير )  .(SSCR, 2013) النفااات

. وال ض اتسمت باقتالع جميي األ ا ار وعرقهاا 1942منل عام لدرلت الحكومة اليراعة اآللية يي السهول الطينية الشرقية والوسط    

لجبار نظاام  .إزالاة مالااة  الهبتاارات مان الغاباات الطبيعياة بماا ياي  لا،  سااتة  الصامي العرااي مان الغطاار الصا ري  عيا  ناتج عان  لا،

 .ومةاار الخصاابة والااوعرة واملتاادهورة ااغار املاايارعة  والرعاااة علااى االنتقااال إلااى املنااا ق الهامشااية ماان اليراعااة اآلليااة ل ااحات الحيااازات 

  تتتض أت تتت و متتت    تةوتتتتم خ تتت   لنشتتتت  وجااعتتت  ووةاعتتت  وتتتو  خوتتتتت    ت تتتا عتا  تتتملت  ة والتتتتا  تعتتتى عتتت   روتتتن مس ع تتت  أ   تتتت هت 

 تتتتا ه  عاتتتتمس   تتتتاو ملت تو  تتتت    تتتتا    ت عتتتت    تااتتتتا ت تتتتت    تر عتتتت   جت تتتت  أ  لعاتتتتتس  تق ت تتتت   تتتتت او  وتتتتو تمل    توقل ضاتتتت  تلر  

اسااادند تخصااايص  .الصااامي العرااااي واساااعة النطاااا ع السااايما ياااي كردفاااا  الببااارى  جناااالنلالساااديالر علاااى لفضااال  "tugundi" أل  ضتتت ى   
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الااالي لو اات بااال ل نااة برلاساااة بوة ااام قاااارترع الساابرتةر القاااانو ي يااي سااانة  1925 األراااارض إلاااى قااانو  تساااوية األراااارض وتسااا يلها لساانة

وقاد لو ات ال  ناة مان بااة   .ول ا ار التبلادي ياي محافظااة كردفاا العرااي الصاامي  جناالنلدساوية الصاراعات واملنازعاات عاول  1922

املسا لة كماا لاو قانات مسا لة باساام لماور لرارى بدسا يل عادالق الصامي أل احات املطالباات الشارعية  ومعاملاة جمياي األرااارض مةار 

علااى الاارمم مااان لعكااام القااانو  تحاااتفب الحكومااة بموجااع القاااانو  بااالحق يااي مصاااادرة لي لر  مساا لة لو مةاار مسااا لة إ ا . الحكومااة

 بقاانو  األرااارض مةار املسا لة 5045تم دعم قانو  تسوية األراارض وتس يلها لسنة .اقتضت الضرورة لتحقيق املص حة العامة
 العقاا 

لياة وكاالل، املشاااراي عتباارت الحكومااة مشااراي اليراعااة اآلا .ليشاامل جمياي األراااارض األرارى مةاار املساا لة ياي عااوزة الحكوماة 5007 لسانة

دو  إااالر االعتباار الواجاع للمايارعة  ل احات "مصا حة عاماة"اليراعية األررى سوار قانت مملوكة للقطاع العاام لو الخاامل علاى لة اا 

 .والرعاة اللان رشكلو  الغالبية العظم  من سكا  السودا الحيازات الصغةرة 

 الِرد   برنامج) السودانفي عن إزالة وتدهور الغابات الناتجةرنامج خفض االنبعاثات ب 4.2 
+ (REDD+) 

عااد رفاااض االنبعاثااات الناتجاااة عاان إزالاااة وتاادهور الغاباااات بمثابااة جهاااد عاااملي لتغةااار املناااخ لااادعم قيمااة الغاباااات بمااا ياااي   لاا، البر اااو  ر 

واص ي البلادا  النامياة علاى اعتمااد تادابةر سياسااتية وعاوافي إاجابياة لخفاض انبعاثاات ماازات الدفي اة . املحتجي واملخي  يي الغابات

وقاي الساودا  علاى اتفاقياة األمام املتحادة   .(2014الغاباات التاا ي لألمام املتحادة ع  عن إزالة وتادهور  الناتجةبرنامج رفض االنبعاثات )

و اد  علي ا وانضم إلي اع والهدف الن ائي املتمثل يي تث يات تركةازات ماازات الدفي اة ياي الغاالف   1993اع ارية  شا  تغةر املناخ لسنة

تاااركت الاابالد مناال  لاا، الحااة  يااي العداااد ماان املبااادرات . ال ااوي علااى مسااتوى ماان تااانل ل  اقلاال ماان التاادرل ال شااري يااي نظااام املناااخ

 .لغاااااااااااااازات الدفي اااااااااااااة قاااااااااااااومي ثاااااااااااااار تغةااااااااااااار املنااااااااااااااخ والتبياااااااااااااف معااااااااااااالع بماااااااااااااا يااااااااااااي  لااااااااااااا، إعاااااااااااااداد قاااااااااااااوالم الحصااااااااااااار الاملتعلقااااااااااااة بتخفياااااااااااااف 

 كميااة كبةاارة ماان مااازات الدفي ااةع إال ل  اسااتمرار إزالااة الغابااات وتاادهورها ألماار اثةاار القلااق
علااى  علااى الاارمم ماان ل  السااودا  لاايس باعثااا 

د   برناااامجلهااالا النحاااوع رعتبااار البرناااامج الاااو اض  ع الااالي رسااااهم ياااي تقااادار مصاااادر االنبعاثاااات دارااال الااابالد و الوعاااات  (+REDD) +الااار 

تاام و ااي مسااودة اسااتراتيجية  .تااانل املساااعدة يااي معال ااة مساا بات ودوافااي إزالااة الغابااات وتاادهورها ماانلماارا   ااروريا  مااازات الدفي ااة 

د   برنامجبورطة عمل السودا  الخا ة  ع (الدورة السادسة عشرة ملالتمر األ اراف)استجابة ملقررات ملتمر قانكو   (+REDD) +الر 

االساتراتيجية باع اافة عاداد للتمبة  من تحداد نظرة تاملة عن الو ي الحالي للموارد املاداة وامللترات االجتماعية واالقتصاداة ع 

 +للاااااار د  دوافااااااي إزالااااااة وتاااااادهور الغاباااااااتع وكاااااالل، األهااااااداف الرليسااااااية للبرنااااااامج الااااااو اض /إلااااااى  لاااااا،ع اااااااتم تقاااااادام تحلياااااال لولااااااي ملساااااا بات

(REDD+) يي (2016الهي ة القومية للغابات ع )الدوافي الرليسية عزالة الغابات وتدهورها وفقا  لا . وتتمثل:  

 تعتماد علاى األمطاار والاري التقليادي علاى تحويل املساعات الشاسعة لصال  مشاراي اليراعاة اآللياة ال اض   :التوسع الزراعي

 .عسااااااااااااااااااات الغابااااااااااااااااااات الطبيعيااااااااااااااااااةع بمااااااااااااااااااا يااااااااااااااااااي  لاااااااااااااااااا،  ساااااااااااااااااااتة  الصاااااااااااااااااامي العراااااااااااااااااااي واملراعااااااااااااااااااي وموالاااااااااااااااااال الحياااااااااااااااااااة البراااااااااااااااااااة

 

 غر  عطع الوقود  واالستخدامات األررى لألرشات :قطع األشجار  
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 بيلي للغاباتالرعي ال الر و قضم األ  ار وإرتصامل التربة رعيقا  التجداد الط  :الرعي الجائر.  

  تعيق التجداد الطبيلي للغابات واآلفات واألمراض والجفاف والهجمات الفطرية والحشراتحرائق الغابات. 

 املس بات الرليسية لتدهور الغابات/ل ب  ملررا  لعد الدوافي :التعدين. 

 والفحم ومواد البنارالدي إلى زيادة الطلع على املحا يل الغلالية ورشع الوقود  :النمو السكاني والتنمية  . 

 زيادة الطلع على األرشات عالية ال ودة  :األسواق.  

  عف القدرات امللسسية والفساد  :إنفاذ القانون . 

 تلدي سياسات عيازة األ  ار ال ض تخلق عوافي  ارة إلى إزالة األ  ار يي يي امليارع  :حيازة األشجار. 

 الهدف المنشود من المهمة  5.2
د   برنامج يي املص حة ل حات تست دف للمظالم جبر  لية و ي هو املهمة هلم من الهدف    :رالل من  (+REDD) +الر 

علاى املساتويات املحلياة والواللياة  الضارر  وجبار املظاالم ردالرسامية ومةار الرسامية و لياات  (التغلااة املرتادة)تقيايم ردود الفعال   .ل

 .والقومية

د   برنامجتحداد املظالم والنزاعات املحتملة ال ض قد تنشا نديجة لتنفيل  .ت    (+REDD) +الر 

  .تحداد موا ن القوة امللسسية الحالية والفجوات يي القدرة على عل املظالم. .جا

 ردبمااا يااي  لاا، رطااة للبنااار علااى مااوا ن القااوة وسااد الثغاارات يااي القاادرة علااى   الضاارر  وجباار املظااالم ردو ااي إ ااار آلليااة . د

 .الضرر  وجبر املظالم

لصاال  ل احات  الضارر  وجبار املظاالم ردالتخطايط املساتمر لتحساة  وتعيياي  لياة و  الو الف الوقالياة للماوارد الغابياة .ه

 .املص حة

  :اال ض من تاة  الضرر  وجبر املظالم ردتصميم  لية    

 معال ة الشوامل والتعامل مي املظالم  سرعة وفعالية و طريقة تفافة وماللمة من الناعية الثقافية. 

     وعساسة ومستجيبة العتياجات واهتمامات األ راف املتاثرة باملشروع سريةل  تكو.   

    نصاف القضالية لو اعدارية للمتاثريناع السما  بالو ول إلى سبل. 

  املصدر. امل هولة السما  برفي الشكاوى 

  ل  اتضمن س ال  لدس يل وتدبي املظالم واعجرارات املتخلة. 

 المنهجية  .5
 واليات الدراسة التجريبية لآللية   1.5



19 

 

  إزالاة مناا ق لتمثيال كردفاا  وجناوت والقضاارف دارفاور  تار   ؛يها والدشاور  البيانات ل مي للدراسة كمواقي والاات ثالا ارتيار تم 

 اساتخدام ل  عاة  ياي .املختلفاة األرااارض اساتخدام ونظام املختلاف الغاااي الغطاار  ات املختلفة ال غرافية املنا ق يي الغابات وتدهور 

 اآللية  اليراعة على رعتمد القضارف والاة اقتصاد فإ  املاتيةع من كبةرة قطعا  تر ية على الغالع يي رعتمد دارفور  تر   يي األراارض

 الحياوا ع وتر ياة التقليدااة املحا ايل زراعاة علاى كبةار عاد إلاى تعتماد كردفاا  جناوت والاة تيال ال لررىع ناعية من .النطا  الواسعة

 الحطاع مثال الغابااتع ملنتجاات مهماة مصاادر عالياا   الدراساة مواقاي تعتبار  .اآللياة اليراعاة قبال مان علي اا للتعادي عالياا   تتعار  ل اضا

 اعفاراط راالل مان لرارى  لمااكن ياي املاواد لهالم التقليدااة املصاادر تسادنفد عي  السودا ع وسط يي والخةزرا  البنار ولعمدة والفحم

 الهي اة سايما وال عياةالحكوم السالطات لو األهلياة اعدارة إلاى لالل، نديجاة املتضاررة املحلياة امل تمعاات تشاكو ماا وكثةارا   اساتخدامها ياي

 احصار  ال عادد  سا ع واالساتجابة الاالزم االهتماام الشاكاوى  تلقا  ال األعياا  مان كثةار ياي ولبان العملياات هلم لوقف للغابات القومية

 .األسبات من

 منطقة الدراسة )واليات شرق دارفور وجنوب كردفان والقضارف( (:4)الخريطة 

 
 
 

 المتبعالنهج    2.5
 واليياارات املصا حة ل احات ومقاابالت الساابقة الدراساات/األدبياات مراجعاة إلاى الدراسة لهلم البيانات ل مي املستخدم النهج رسدند

 .امليدانية

 المختارة للدراسة الواليات

 شرق دارفور

 جنوب كردفان

 القضارف
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 البيانات الثانوية  .أ

وتقاارير و ياناات إعصاالية دراسة  50الدراسات التاريخية و ات الصلة بما يي  ل، لكثر من /تملت املصادر الثانوية مراجعة األدبيات

إزالاااة وتااادهور الغاباااات لتحدااااد املواقاااي املناسااابة ماااي التركةاااز  شاااكل راااامل علاااى األ شااااطة  تااام اساااتعرا  الخااارالط وتقاااارير . ات  ااالة

ااااالت األماااام املتحااااادة وعاااادد ماااان الدراساااااات  .ملفضااااية إلااااى إزالااااة الغاباااااات وتاااادهورهاا تضاااامنت املسااااادندات وثااااالق الحكوميااااة وسااااا الت وقا

لف ال ااااير األكباااار مااان الوثااااالق ماااان السياسااااات الحكوميااااة والدشااااراعات والتقااااارير اويتاااا(. ل روعااااات املاجسااااتةر والاااادكتوراة)مياااة األقادا

 .الضرر  وجبر املظالم رداملقدمة من البلدا  األررى  ات الصلة بآلية 

 البيانات األولية  .ب

 : ع تعل   تشا  ألاا ض م ل  تض  و   ع   عواتمل وةه     ونشت     تشت ر   

مااان ل اااحات  150 تااام اساااتخدام هااالم االسااات يانات ل ماااي املعلوماااات املتعلقاااة بالدراساااة مااان :اسااات يانات منظماااة وتااابل منظماااة (5)

يااي الوالااااات الاااثالاع يااي عاااة  تااام تصااميم اسااات يانات لرااارى لتعب ت ااا مااان قبااال امل سااتعلم مااان م الرليساااية   (املااايارعة  والرعااااة)املصاا حة 

 .وكلل، يي الوالاات الثالا

د   ببرنااااامجمشاااااورات متعمقااااة مااااي ل ااااحات املصاااا حة وامل تمعااااات املحليااااة ال ااااض تركااااي علااااى املشاااااركة  واملهتمااااة  عاليااااا   (4)  +الاااار 

(REDD+) ألوساااااااط األقاداميااااااة والسااااااالطة القضااااااالية واعدارة األهليااااااة ومنظمااااااات امل تمااااااي املاااااااد ي ع ومساااااالولي الغابااااااات وا

لجااارى  .واملنظماااات مةااار الحكومياااة والخبااارار املتخصصاااة  وال هاااات الفاعلاااة ياااي القطااااع الخاااامل و اااناع القااارار ياااي الحكوماااة

السياساااات واملمارساااة  والبااااعثة  ولعضاااار ماااي  اااا لي و  (KIIs) الخبةااار االسدشااااري مقاااابالت ماااي امل ساااتعلم مااان م الرليساااية 

لو عااااال املظاااااالم والنزاعاااااات املتعلقاااااة بالغاباااااات وعااااان /امل تماااااي املاااااد يع ل حصاااااول علاااااى املعلوماااااات  شاااااا  ربااااارات م ياااااي إدارة و

لقااااد . املقترعااااة الضاااارر  وجبااار املظااااالم رداع اااالعات الالزمااااة يااااي إ اااار السياسااااات واع ااااار القااااانو ي وامللس ااارض لدشااااغيل  ليااااة 

ع وتاااوفةر الحقاااالق علاااى لر  (االساااتعرا  املبت اااض)خدمت هااالم املشااااورات ليياااادة التحقاااق مااان  اااحة املراجعاااة املبت ياااة اساات

 .الواقي يي عملية تشاركية نفلت من رالل علقات العمل ومناقشات مجموعة التركةز واملقابالت الصخصية

مااي ل ااحات املصاا حة الرليسااية  لتحداااد الصااراعات والتحااداات الرليسااية ال ااض تواجاال   االتصااالنقاااط  مجموعااةمناقشااات  (5)

    .الضرر  وجبر املظالم رد لية 

 .(الحقلية)الييارات امليدانية  (2)

لتقياايم معااااةر معينااة للصااراعات والعواماال ال اااض الدراسااة التجري يااة  والااااتبتاام تنفياال زيااارات ميدانيااة للغابااات يااي املنااا ق املساات دفة 

 .تلثر على عالة الغابات

 المجيبون   .جـ
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مقابلاااة  خصااية مااي سياساااية  ومااو فة  مااان وزارات ( 01) إجاارار   االتصاااالنقاااط تااملت الشاارال  املسااات دفة يااي مناقشاااات مجموعااة 

اليراعااااة واملاااايارعة  والرعاااااة وزعماااااار القبالاااال وقااااادة امل تمعااااات املحلياااااة ومنظمااااات امل تمااااي املااااد ي وجمعياااااات منتلااااي الصاااامي العرااااااي  

  .مو في املوارد الطبيعيةمن والغابات ومةرها 

 االتصال: المجيبون على مناقشات مجموعة نقاط 55.1-3الجدول 
 ةــــــــــــــــالوالي من الجنسين مجموع المجيبين أنثى ذكر

 شرق دارفور 48 14 34

 جنوب كردفان 7 1 6

 القضارف 21 2 19

 المجموع 76 17 59

 

   . خصا   226مجيبا  من رالل اسدبانات تم توزاعها يي الوالاات الثالاع بلي إجمالي عدد املشاركة  يي الدراسة باكملها   150و

 تحليل البيانات   ..د

 SPSS = Statistical Package for the Social) برناامج الحيماة االعصاالية للعلاوم االجتماعياة باساتخدامتم تحليال االسات يا   

Sciences  ) ض تام جمعهاا لهالم املهماة مالعظاات تضامنت املعلوماات ال ا  .االسات يانات ىتبرار ردود ل حات املص حة عل ىل حصول عل

ع تم تحليلها  شكل مو وعي بنار  على األهداف املحددة عي  تام تطبياق لسالوت تحليال السارد واملحتاوى ملقارناة اآلرار )ميدانية( عقلية

 .قضااامختلف العول 

 

 

 

 

 

 

 النتائج الرئيسية. 2
   الحالية والمحتملة   الضرر وجبر المظالم ردآليات    1.6

املظالم املتعلقاة بقطااع الغاباات : اقدم هلا الفصل م خصا  للنتالج الرليسية للتقييم وال ض اتم عر ها تحت ثالثة عناوين رليسية وهي

د   برنامج من سيا    .الحالية واملقترعة الضرر  وجبر املظالم ردو لية   (+REDD) +الر 

 المظالم المتعلقة بقطاع الغابات1.1.6  
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 :التعاريف    2.1.6

    :التالية بالدالالت الدراسة هلم يي املستخدمة املصط حات اعتمدت وقد

  .ادارونل اللان ألول ، املقدم املشروع لدار عول   رار Feedback :  (الراجعة التغذية) الفعل ردود

لتاف  : Grievance المظلمةةاالمظالم   تخلاق ال اض للشاكوى  عاادال   مساوما   تشاكل ال اض املفتر اة لو الفعلياة الظاروف باة اا  خوتتت  تا

 (.ACCS 2013 الفساد مكافحة مفو ية)تلو ال ماعا األفراد بة  بالظلم تعورا  

 .عنل التعويض لو التظلم س ع بإزالة اعنصاف تحقيق لو الحق تعية   Redress :الجبر

 مان متاعاة مجموعاة علاى نفسال الوقات ياي ع علاى ل حصاول  األقال علاى  رفاا  فيال رسالى موقاف هاو لصاراع :  Conflict الصةراع

 . س ض لحرما  نديجة للتجيلة القابلة مةر النادرة املوارد

عن إزالة وتدهور الغابات واألسس القانونية  الناتجةلخفض االنبعاثات  الدولي برنامجال 3.1.6
 الضرر وجبر المظالم ردآللية 

عن إزالة وتدهور الغابات من املالتمر الحاادي عشار لأل اراف ياي مونترااال ببنادا  الناتجةقد  شات اآللية الدولية ا لخفض االنبعاثات ل

الاادورة الثالثااة عشاار يااي  .اقترعاات البلاادا   ليااة لخفااض االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة الغابااات يااي البلاادا  الناميااة عناادماع  2005ساانة

ع لقااارت البلااادا  بمسااااهمة االنبعاثاااات الناتجاااة عااان إزالااااة 2007سااانة  بإندونيسااااياملااالتمر األ اااراف  شاااا  تغةااار املنااااخ املنعقااادة ياااي باااالي 

وياانص املقاارر علااى والاااة لعاادة  .(Decision 2/CP.13املقاارر )ت الدفي ااة العامليااة ال شاارية املنشااا الغابااات وتاادهورها يااي انبعاثااات مااازا

إجااارارات تتخااالها البلااادا  فيماااا اتعلاااق بالحاااد مااان االنبعاثاااات ياااي البلااادا  النامياااةع مثااال بناااار القااادرات ونقااال التبنولوجياااا واستبشااااف 

 .املوارد لدعم هلم ال هودمجموعة من اعجرارات ول شطة البيا  العملي وتعب ة 

نهاج السياساات والحاوافي اعاجابياة  شاا  القضاااا املتعلقاة بالحاد مان انبعاثاات ماازات ( Cancun Agreement)د اتفاا  قاانكو  عد  

 إ   ااامانات قاااانكو  . الدفي اااة ودور الحفاااا  علاااى الغاباااات وإدارت اااا املساااتدامة وتعيياااي مخيوناااات كر اااو  الغاباااات ياااي البلااادا  النامياااة

انبغاي علاى البلادا  تعيييهاا ودعمهاا لثناار اال اطالع (وقالياة)عباارة عان مجموعاة مان سابعة إجارارات  (CP.16/1من املقارر  1التلايل )

د   برنامجبا شطة   :تشمل ما اليو  (+REDD) +الر 

 .االتسا  مي البرامج الو نية للغابات واالتفاقات الدولية (5

د   برنااامجانبغااي للبلاادا  ال ااض تضااطلي با شااطة   :حوكمةةة الغابةةات بشةةفافية وفعاليةةة (4 ل  تعاايز وتاادعم الهياقاال  (+REDD) +الاار 

 .الو نيةوالسيادة الو نية الشفافة والفعالة لحوكمة الغاباتع مي مراعاة الدشراعات 

ع لنل رالل الحوكمة ال ض تدسم بالشفافية والفعالية سايتم  أوالا  :اكو  لهلم الضمانات لثرا  الضرر  وجبر املظالم رديي سيا   لية 

ا تقليال النزاعااات واملظااالم إلااى الحااد األد اا ؛  فعالااة لم الع اتوقااف إلااى عااد  الضاارر  وجباار املظاالم ردع تحداااد فيمااا إ ا قاناات  ليااة وثانيةةا

 .عوكمة الغابات يي البالد إ ارعلى فعالية وتفافية  كبةر
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د   برناامجاجع على الدول ال اض تنفال ل شاطة اآللياة  :ية والمجتمعات المحليةاحترام حقوق الشعوب األصل (5 ل    (+REDD) +الار 

تبفااال اعتااارام معااااارف وعقاااو  الشااااعوت األ ااالية ولعضاااار امل تمعااااات املحلياااة بمااااا ادساااق ماااي إعااااال  األمااام املتحاااادة  شاااا  عقااااو  

 .والقوانة  الو نيةع واالتفاقات الدولية  ات الصلة  2007الشعوت األ لية لسنة

د   برناامجانبغي للبلدا  ال ض تنفال إجارارات   :المشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة (2 ل  تبفال املشااركة الكاملاة  (+REDD) +الار 

د   ببرناامجوالفعالة أل حات املص حة ال سيما الشعوت األ لية وامل تمعات املحلية يي اتخا  القارارات املتعلقاة   (+REDD) +الار 

 .رد املظالم وجبر الضرر بما يي  ل، تصميم  لية 

د   برنااامجاجااع ل  تبفاال إجاارارات : االتسةةاق مةةع الحفةةاا علةةى الغابةةات الطبيعيةةة  (5 االتسااا  مااي الحفااا  علااى  (+REDD) +الاار 

 .ل  تعيز الحفا  على الغابات الطبيعية رد املظالم وجبر الضرر من تا  وجود  لية فعالة ل. الغابات الطبيعية والتنوع الحيوي 

د   برناامجاجع ل  تبفال إجارارات  : االنتكاسات  التدابير الالزمة للتصدي لمخاطر (1 داموماة رفاض االنبعاثاات  (+REDD) +الار 

  .الناتجة عن ل شطة تخفيف الغابات

 عاان إزالااة وتاادهور  الناتجااةرفااض االنبعاثااات  برناامجاجااع علااى البلاادا  ال ااض تنفاال  :التةةدابير الالزمةةة لمنةةع تسةةرب االنبعاثةةات    (0

د   الغابات  .ل  تتخل إجرارات ملني تسرت االنبعاثات (+REDD) +)الر 

 

د   الغاباات عان إزالاة وتادهور  الناتجاةرفاض االنبعاثاات  ببرناامج الخاامل 2013 لسانة وارساو إ اار اطالاع  جمياي( +REDD) +)الار 

د   الغابات عن إزالة وتدهور  الناتجةرفض االنبعاثات  برنامج با شطة تضطلي ال ض البلدا   ال اض البيفياة توضا  ل (+REDD) +)الار 

رفاض  ببرناامج الخاامل وارساو إ اار اطالاع كماا. ( Decision 12/CP.19ع ) املقرر واعترامها قانكو    مانات ل ميي التصدي ب ا تم 

د   الغاباات عان إزالااة وتادهور  الناتجاةاالنبعاثاات  عان إزالااة  الناتجاةرفاض االنبعاثااات  برناامج تنفاال ال اض البلادا يااي  (+REDD) +)الار 

د   الغاباات وتادهور   Voigt and) قاانكو    امانات واعتارام تعيياي كيفياة عان لإلباال  معلوماات لنظماة  ايو ت ل  (+REDD) +)الار 

Ferreira, 2015).  الحاادي املالتمر راالل2015  لسةنة بةاريس اتفةاق بموجة  وتدهورالغابات إزالة عن الناتجة االنبعاثات خفض برنامج 

 واالسادثمارات اعجارارات وتبثياف وتساراي املنااخ تغةار ملكافحاة اتفاا  إلاى البلادا  تو الت قاد بفر ساا بااراس ياي لأل اراف والعشارين

 . 2015 درسمبر يي الصادر باراس اتفا  اعتماد رالل من البر و   منخفض مستدام ملستقبل الالزمة

 الدفي اة ماازات ورياناات بالوعاات وتعيياي لحفاب إجرارات اتخا  البلدا  جميي على اجع لنل على باراس اتفا  من (5) 5 املادة تنص

 .الغابات في ا بما

 املادفوعات راالل مان  لا، ياي بماا الحاالي اع اار ودعام لتنفيال الالزماة اعجارارات اتخاا  علاى البلادا  تصا يي علاى (45) 5 املاادة تانص

 األمام اتفاقياة بموجاع بالفعال علي اا املتفاق الصالة  ات واملقاررات التوجي اات ياي عليال املنصاومل النحاو علاى النتاالج علاى القالماة

 (.UNFCCC)املناخ تغةر  شا  اع ارية املتحدة

    المصلحة ألصحاب الفعالة المشاركة ضمان
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عان  الناتجاةرفاض االنبعاثاات  برناامجل واالساتعداد التاهاع مرعلاة ياي املصا حة ل احات مشااركة  شاا  التوجي ياة املبااد  تصاميم تام

د   الغاباات إزالاة وتادهور    شاا  املتحادة األمام مباادرة و رناامج الغاباات كر او   انبعاثاات مان ل حاد الشاراكة مرفاق) (+REDD) +)الار 

 الفعالاة املشااركة لادعم  (.FCPF and UN REDD program 2012 لسانة وتادهورالغابات إزالاة عان الناتجاة االنبعاثاات رفاض

د   الغابااات عاان إزالااة وتاادهور  الناتجااةرفااض االنبعاثااات  برنااامجل واالسااتعداد التاهااع مرعلااة ساايا  يااي املصاا حة أل ااحات  +)الاار 

(REDD+) عان الناتجاة االنبعاثاات رفاض  شاا  املتحادة األمام و رناامج الغاباات كر او   انبعاثاات مان ل حاد الشاراكة مرفاق لجال مان 

 .الغابات على املعتمدة امل تمعات من ومةرها األ لية الشعوت مشاركة على التركةز مي وتدهورالغاباتع إزالة

 مبادل ودعام الصالة  ات الرليساية الدولياة الصاكوك ياي املحاددة باملعاااةر االلتازام الادول  مطالباة التوجي ياة املبااد  هالم تاا  نما

 .األ لية الشعوت عقو    شا  املتحدة األمم إعال  يي عليل املنصومل النحو على( FPIC) واملسدنةرة واملسبقة الحرة املوافقة

 

 

 أصحاب المصلحة ةاستجاب 2.6
 لمحة عامة 1.2.6

 تصاميم مكماا تا .امل يباة  ماي املقاابالت اجارار قبال وإقرارهاا وتقييمهاا ب اا واالعتاراف وتسا يلها املظاالم تلقاي معلوماات نظاام تصاميم تم

د   برناامج بدنفيال تتعلاق معلوماات علاى ل حصاول  في اا املظاالم ترجماة سايتم وال اض البيانات قواعد عدارة نما    رعتبار. (+REDD) +الار 

  :ف ات ثالا إلى امل يبة  تقسيم تم. كعينات الثالا النمو جية الوالاات تمثلها واعدة قلية ككل السودا 

 .ةالطبيعي املوارد تدار ال ض الحكومية اعدارات مسلولو (ل) 

 .القرى  يي املقيمو   التقليداو   امليارعو   (ت) 

  .الحيوانية الثروة من هالل قطيي لدي م اللان الرعل الرعاة (اج 

 اساتخدام ياي االتجاام هالا .اعنتاا  نظام علاى للمحافظاة  الغاباات علاى كبةار عاد إلاى بااررى  لو بطريقاة املصا حة ل احات جمياي رعتماد

 فعاال  شاكل البر او   عايل  لتحقياق التجدااد علاى الطبيعياة الغاباات قادرة مان اقلال - التجدااد علاى القادرة اتجااوز  الالي - األرااارض

 .الحراري  االعتباس  اهرة من اصاعب ا وما الدفي ة مازات انبعاثات زيادة إلى ويلدي

 الهيكل االجتماعي   2.2.6
 لفاراد) متازوجة  امل يباة  مان %04 عاوالي .سالاال   45 علاى لإلجاباة عاماا   60 و 20 باة  لعماارهم تتاراو  مجيباا   150 امل موعاات تاملت

 قاا  ع والاراة املايارعة  جاناع إلاى (.املستطلعة  ) امل يبة  من فقط %8.5 والرعاة %01.0 امليارعو   رشكل (.1.4.4 ال دول ) (األسرة

 إ  األملبياة هام امل يبة عاملساتقرين باة  مان .%5.5لرارى  مهان ياي والعااملة  %5.0 املهارة مةار والعماال ع %57الحكومياو   املو فاو  

 مبنياة مناازل  ياي رعيشاو   العيناة لفراد من %51.0ل  البيانات تبشف. %5.0النازعة  بينما %5.5الرعل والبدو %05 سبة امثلو  
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 لو املحارو  مةار األرضار الطاوت مان مناازل  ياي %1.0و األعمار الطاوت مان مناازل  ياي %33.3و والخشاع القاش مثال محلياة ماواد مان

 .والخيام الشعر بيوت رعيشو   اللان الرعل البدو من%5.5بينما ال الومل

 : التركيبة اإلجتماعية 54.4.3-3الجدول 
  تلة ا %

 (وتز جة:    تت   رنواتع   92

   ات  خر  ع 76.7

    تاعتو  8.3

    خاظ ات     او ات  10.0

    تلاتا املش  خ او  1.7

 أ اى  3.5

 إدارة المراعي   3.2.6
 الحصاول  ااتم فادا ع 1000 إلاى 5 مان لقال باة  األفارادع /األسار  باة  كبةرا   ارتالفا   تختلف وال ض األراارض على االستحوا  مساعة تتراو 

 لرااارض لو (%3.4) األهلياة اعدارة قبال مان األر  تخصايص ااتم .(%8.5) والشارار (%23.7) واعاجاار (%45.8) بااملةراا علي اا

 %69 من اا املااعي امتلا، ال ض باملستجيع الخا ة املاتية من %52.6 فإ  املحا يلع عن النظر بصرف .(%18.6) مجانية عكومية

 املساتطلعة  مان %44.7 و %ل  عاة  ياي ع %17  بيعياة املراعي ل  ادعوا اللان املستجيبو   .امل يبة  من %31 املبها ال ض والضا 

 عيا  تغةارع قاد النباات تكاوين ل  امل يباة  مان %84.9 لبادام الالي التصاور  .التاوالي علاى وفقةارة متوساطة املراعاي عالاة ل  ادعاوا

 اماارس عة  يي ع امل يبة  من %46.7 قبل من املاتية لتربية البدوي  النظام اعتماد تم .األسول إلى التغيةر اتجام ل  من م %69.7 كر

 تاهيال ععاادة امل يباة  دعام بارامج مان %07 مان لكثار .التاوالي علاي امل يباة  مان %33.3 و %20  بنسابة واملساتقرة الرعال نصاف

 ل  العيناة لفاراد مان فقاط %12.3  كر .امل موع من %84.5 قانت كعلف مفيدة األ  ار ل  على وافقوا اللان املستجيبو   .املراعي

 .وميروعة  يقة لة ا %21.1 و %66.7  كر بينما ع  بيعية (املراعيل) الحيوانية الثروة مسارات

 (: تصور المجيبين إلدارة المراعي4.4.3) 4-3الجدول 

 

  ت ةض الحالة %

17.0 

58.5% 

22.0% 

  بيعية 

 متوسطة

  عيفة

 الظروف .5

84.9 % 

15.1 % 

   تغيةر 

 بدو  تغيةر

 ةالنباتي ةالتركيب  .4

30.4 % 

69.4 % 

   لفضل 

 لسول

 اتجام التغيةر  .5

 نوع تر ية املاتية .2 بدوي  % 46.7
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  ت ةض الحالة %

20 % 

33.3 % 

 تبل بدوية

 مستقرة

29.6% 

70.4  % 

    ارة

 مفيدة

 إعادة تاهيل املراعي .5

82.5% 

17.5% 

   مفيدة

 عدامة الفالدة

 األ  ار كعلف .1

12.3 % 

66.7% 

21.1 

  بيعية 

  يقة

 ميروعة

 املاتيةمسارات  .0

 

 

 إدارة الغابات  4.2.6
 ال ادول ) تحسانت قد الغابات موارد ل  %8.5 لفاد عة  يي %80.8 املتدهورة الغابات موارد ل  ارو  اللان املستجيبة   سبة بلغت

 بالغاباات اتعلق فيما .قافية مةر لة ا قالوا %26.7و قافية باة ا امل يبة  من %56.7الغاباتعلفاد إدارة بمستوى  اتعلق فيما .(5.4.1

 هاو الغاباات ح اي ل  رعتقادو   الالان لول ا، . اارة مةار لة اا رعتقادو   %57.6بينماا بمصاالحهم مضارة لة اا %42.2 اعتقاد امل  اوزةع

 الغاباات اساتخدام امل يباة  مان %98.1 الياد . لا، خاالفب عتقادر %57.0عبينماا%80.5 الغاباات ملبياة ليياادة ساليمال السا يل

 كمسا ع االساتخدام ساور ل  امل يباة  مان %31.7 لفااد .البرااة الفواكال ل ماي الغابات رستخدمو   %1.9و الوقود لخشع كمصدر

 الهي اة ماي للتعااو   اساتعداد علاى هام الالان لول ا، .الرتايد مةار االساتخدام ماردم التادهور  ل  %68.3  اعتقاد الغابااتع لتادهور 

 وإعاادة (الدصا ةر) الغاباات اساتزراع عبر الغابات تنمية ل   كر اللي امل يع .%08.5 املوارد لتحسة  املراعي وإدارة للغابات القومية

 الشعبية الغابات إدارة بواسطة بتطويرالغابات املطالبة تمت .التوالي على %8.5و%18.6و %34.2هي الرتيد واالستخدام الدص ةر

 .التوالي على %6.8و %44 بنسبة الحرالق من والحمااة

 (: تصور المجيبين إلدارة الغابات2.4.3) 4-3الجدول 
  ت ةض الحالة %

89.8 

08.5 

   تدهورت

 تحسنت

  روف الغابات .5

56.7 

26.7 

   ماللمة 

 مةر ماللمة

 رطط إدارة الغابات   .4

42.4 

57.6 

   مضر

 مةر مل ي

   ح ي الغابات  .5

89.3 

10.7 

   ال  ي

 بدو  ح ي

   زيادة األمالك الغابية  .2

98.1 

01.9 

   رشع الوقود 

 الفاكهة البراة

 استخدامات الغابات . .5
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31.7 

68.3 

   سور االستخدام 

 االستخدام العقال ي

 مس بات التدهور  .1

98.3 

1.7 

   رامع

 مةر رامع

 التعاو  مي الهي ة القومية للغابات .0

40.0 

18.6 

08.5 

وإعادة  (الدص ةر)استزراع الغابات 
   الدص ةر ال  ي

   االستخدام الرتيد 

 تنمية الغابات .8

 

22.0 

 

 املشاركة امل تمعية .0 إدارة الغابات الشعبية 

 مكافحة الحرالق وإدارت ا 6.8

  

   الحمااة  .57

 

  النزاعات والمظالم   6.2.5
 باة  تحادا واملظاالم النزاعاات هالم ل  علاى امل يباة  مان %17.2  عاوالي اتفاق .النزاعاات بحادوا امل يباة  مان %87 عاوالي لقار  

 الحدودااة والنزاعاات األرااارض وعياازة الفحام و اناعة الرعاي إلاى باع اافة اليراعاة هاي واملظاالم النزاعاات لسابات .والرعااة املايارعة 

 رشكلو   األفراد من هم واملظالم النزاع ل راف ل  زعموا اللان لول ، .التوالي على %1.7و %3.4و %15.5و%79.3  كر كما ومةرها

 مان% 69.1  كار كماا .التاوالي علاى وامللسساات املحلياة امل تمعاات مان الطارفة  ل  مان م %1.8 رى  اا بينماا امل يباة  مان 92.9%

 السالطة ل  امل يباة  مان %1.8 و %29.1 بينما لفااد األهلياة اعدارة قبال مان واملظاالم النزاعاات عال وتساوية  ااتملنال امل يباة  

 الالي النحاو ىعلا األهلياة اعدارة إلاى الشاكاوى  معظم تقدام اتم .ال ض تقوم بلل، هي باملصالحات املعنية ال هات من ومةرها القضالية

 باا امل يباة   مان %55.6 ع بينماا لفااد القضاالية السالطة إلاى تقادامها اتم الشكاوى  ل  من م %20بينما ارى  امل يبة  من %80م  كر 

 وتو %81.0  لاادم كماا لكبار بقباول  القضاالية السالطة قارار احظا . لبصاور لساه إلي اا الو اول  امبان هاي املاال  ألنال األهلياة اعدارة

 .(2.4.1   ض ا ة  ة   ملت

 (: النزاعات والمظالم1.4.3) 2-3الجدول 
 البند الحالة %

80.0 

20.0 

   موجود

 ال توجد  راعات 
 الشيوع/اندشاراال .1

 اليراعة والرعي و ناعة الفحم  79.3

 عيازة األراارض 15.5 األسبات .2

 املنازعات الحدوداة 3.4  

  لررى  1.7  

 القطاعات املعنية .3 امليارعو  والرعاة  60.4



28 

 

 األفراد 92.9

 امل تمعات 5.4   األ راف .4

 امللسسات 1.8  

 اعدارة األهلية 69.1

ال هات املعنية بالحل  .5
 واملصالحات

 ال هاز القضائي 29.1

 لررى  1.8  

 اعدارة األهلية 80.0
 تقدام الشكاوي  .2

 ال هاز القضائي 20.0

 اعدارة األهلية 55.6
 امكانية الو ول  .7

 ال هاز القضائي 44.4

 قبول القرار .8 ال هاز القضائي 81.0

 االتصالنقاط مجموعة  مناقشات   1.4.1
طبيعاة ب دراااة علاى قاانوا %98.3عاوالي .الطويلاة الخبارة  وي  ال امعاات رريلاي من %56.9 من م الحكومةع يي الطبيعية املوارد مدرار 

 .الغابااات قااوانة  إنفاا   اعف إلاى ترجاي املشابالت ل  عتقادممان ر .%33.9م ماان و  الواللياة الغاباات وإدارة الرعااة بااة  النزاعاات

  سهولة إلي ا الو ول  امبن  لية لو مبتع بإ شار الواللية الغابات إدارة تقوم ل  الضروري  من لنل امل يبة  من %69.5 عوالي اعتقد

 ل  %94.6 العظما ع الغالبياة تعتقاد .الفاور  علاى وعلهاا تصاعيدها دو   والحيلولاة معهاا التعامال ادساا  ع ا  النزاعاات تاكاوى  لتلقاي

 مان %17 لكاد  .الياحي  النحاو ىعلا تنفيالها تامماا  إ ا فعالياة لكثار ساتكو   األهلياة واعدارة الحالياة رد املظاالم وجبار الضارر   لياات

 .للطاقة بدال مصدر من االستفادة دو   إاقافهما لو تخفيضهما امبن ال وتدهورها الغابات إزالة با  امل يبة 

  النزاعات والمظالم   5.1
د   برناامج ل  مان الارمم علاى  العايش عكسا سابل وتعيياي الغاباات إدارة وتحساة  االنبعاثاات رفاض علاى القادرة لادي ا (+REDD) +الار 

 هالم تالدي ل  امبان .امل تماي معيشاة سابل علاى سالبية  ثاارإلاى  تنفيلها افضرض قد املطافع ة ااة يي املستدامة التنمية وتعييي املحلية

د   برنامج ل شطة وتنفيل تصميم من مختلفة مراعل رالل من تنشا قد وتظلمات تعار  إلى السلبية اآلثار  اسدنادا  . (+REDD) +الر 

 قاد ال اض املحتملاة لو و/ الحالياة واملظاالم النزاعاات فاإ  والثانوياةع األولياة البياناات مان جمعهاا تام ال اض املعلوماات وتحليال الدشااور  إلاى

د   الغاباات عان إزالاة وتاادهور  الناتجااةرفااض االنبعاثاات  برناامج والتاهاع االساتعداد ل شاطة لثناار تنشاا  وتنفياال (+REDD) +)الاار 

 املحمياة واملناا ق امل  اوزة الغاباات عادود علاى النازاع :تشامل وتادهورالغابات إزالاة عان الناتجاة االنبعاثاات رفاضبرناامج  اساتراتيجية

 علاى والحفاا  السالطات قبال مان للقاانو   االنتقاائي والتطبياق اعاارادات وتقاسام األرااارض ملبياة مسادندات و احة الحظالرالقومياة

 األ ا ار واساتزراع املحلياة للمجتمعاات العايش كساع سابل عان والبحا  الطبيعياة للماوارد املقياد واالساتغالل الغابات / البراة الحياة

 الساودا  ياي الواللياة والسالطات املركيياة الحكوماة باة  الصاراع بارز  .املحلياة الحكوماات باة  والنزاعاات األرااارض واساتخدام الغاباات ياي
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 لتلبيااة الخشاا ية اعماادادات إزار قلقهااا عاان املركيياة السالطات لعر ات. وفوالادها املتنوعاة املراعاي وماوارد الغاباات و االف علاي

 البناار ولعمادة الهااتف ولعمادة الوقاود عطاع مثال التحتياةع البنياة تطاوير مان ومةرهاا اع شاارات سايما وال الحضارية االعتياجاات

اا لكثار الواللياة السالطات قانات لرارىع ناعياة مان .البناار ورشاع الحدادااة الساب، وفلنكاات  را اة   املحلياة االعتياجاات  شاا  قلق 

 االساتعداد مرعلاة ياي املحاددة للتظلماات املحتملاة املصاادر تشامل .املاتاية وعلاف مةرالخشا ية الغاباات ومنتجاات الوقاود عطاع

د   برنامجل والتاهع  :الي ما (+REDD) +الر 

   .من قبل امل تمعات ال ض تعتمد على الغاباتالحصول على األراارض واستخدام موارد الغابات  (5

  .الو ول إلى الغابات عن  ريق تيوير مسدندات ملبية األراارض (4

 .اعتجار مةراملشروع بمنتجات الغابات (5

 .سياسات الدسعةر والدسويق مةر العادلة ملنتجات الغابات (2

 .سور اعدارة والسلوك مةر املنهض ملو في الغابات (5

   .ت املحلية والحكومة املركيية على الوالاة القضالية على الغابات واملنا ق املحميةالنزاعات بة  الحكوما (1

 .عدم وجود معلومات واضحة عن األدوار واملسلوليات املتعلقة بالغابات   (0

 .إسارة استخدام السلطة والسلطة من قبل  عض املكلفة  بالواجباتع را ة السياسية  (8

والغاباااااات امل  ااااااوزة والغاباااااات امل  ااااااوزة املركيياااااة والغابااااااات امل  اااااوزة باملحليااااااات  الحااااادود مةااااار الواضااااااحة ملعظااااام الغابااااااات (0

إ ا  لاات النزاعااات واملظااالم الحاليااة واملحتملااة املحااددة لعااالم دو  عاالع فماان املااري  ل  تنشااا لثنااار تنفياال  .والغابااات الخا ااة

د   برنامجاستراتيجية   .(+REDD) +الر 

د   برنااامجمماو  الفوالاد والقايم املساتمدة مان  (57 األ اخامل املتضاررين واأل ااراف /لتوجيال املساتفيدان (+REDD) +الار 

 .املعنية األررى 

لقاااااد لدى .اعاااااات باااااة  القطاعاااااات عاااااول االساااااتحوا  علااااى األرااااااارض ورا اااااة باااااة  قطااااااعي الغاباااااات واليراعاااااة اناااادالع الصااااار (55

ماارس ل ااحات الحياازات الصاغةرة تقليااداا  االنادفاع األرةار لتعادان الاالهع إلاى تادمةر لجاايار مان الغاباات الطبيعياة عياا  قاا  ا

إ  اساتخدام املنتجاات الساامة مان قبال  .اليراعة لو الرعاي لو اعتطاات عطاع الوقاود لو جماي الفاكهاة البرااة لو  ايد األساماك

 .الباعثة  عن اللهع مالبا  ما ي دد عياة ال شر واملاتية

 الغابةات عةن إزالةة وتةدهور الناتجةةخفةض االنبعاثةات  برنةامجلمظالم ضمن سياق ا   4.6 
 (+REDD) + )الِرد  

نديجة لتغةار املنااخ ونادرة األمطاار ع  .تشكل اليراعة املطرية والرعي القطاع السالد عي  تعتمد امل تمعات على البي ة الطبيعية للعيش

عاااالوة علاااى  لااا،ع فاااإ   .قبلياااة وإثنياااةتنااادلي النزاعاااات باااة  املااايارعة  والرعااااة باعتبارهاااا  اااراعات قالماااة علاااى املاااوارد وتتحاااول إلاااى عااارت 
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علااى الاارمم ماان  لاا،ع فقااد ن اا   .املظااالم تاانجم عاان انحسااار رقعااة األراااارض اليراعيااةع و التااالي اااتم  ل اا ار الغابااات ليراعااة املحا اايل

 رد املظاااالم وجبااار الضاااارر دارااال الغاباااات امل  اااوزة كتااادبةر لااا التونجياااا(/اليراعاااة املختلطاااة)قطااااع الغاباااات ياااي تنفيااال اليراعاااة الغابياااة 

لاالل،ع ماان األهميااة بمكاااا   شاار الااوعي عااول اآلثااار البيريااة واالقتصاااداة لغاارس األ ااا ار . املتعلقااة باانقص األراااارض الصااالحة لليراعااة

ة مان املهام  شاكل راامل ل  اادرك ل احات الحياازات الصاغةرة املناافي املتبادلا .ورا ة بة  مستخدمي األرااارض الغابياة واعدارة األهلياة

 .املشتركة مي الهي ة القومية للغابات ل ض تنطوي على توفر األراارض لليراعة ومرس األ  ار

 

 رد المظالم وجبر الضرر التغذية المرتدة وآلية    5.6
هااااااااي لنظماااااااة ومااااااااوارد تنظيمياااااااة ل شااااااااات ا الحكوماااااااات االتحاداااااااااة لو الواللياااااااة لتلقااااااااي  رد املظاااااااالم وجباااااااار الضااااااارر التغلااااااااة املرتااااااادة و ليااااااااة 

مان تاا   .وعمليات اا علاى ل احات املصا حة ومعال ت اا ياي ة اااة املطاافمال  ا  ا املخاوف املتعلقة بتاثةر سياسات ا و رامجها /الشوامل

ل  تعمال بمثاباة إليال ل احات املصا حة للتعبةار عان اآلثاار املحتملاة لقياام لي مشااروع لو  رد املظاالم وجبار الضارر التغلااة املرتادة و لياة 

مرفاااق الشاااراكة ل حاااد مااان )برناااامج علاااى الااارمم مااان املشااااركة الفعالاااة فيااال و لااا، مااان باااات إسدشاااعارهم للتبعاااات مااان منظاااور اسدشااارايي 

-FCPF/UN عاااان إزالااااة وتاااادهور الغابااااات لساااانة الناتجااااةمبااااادرة األماااام املتحاااادة  شااااا  رفااااض االنبعاثااااات /انبعاثااااات كر ااااو  الغابااااات 

REDD, 2015 .   وهااي ترمااي إلااى لعااع دور مبماال ولاايس باادال للقضااار الرساامض لو مةرهااا ماان ساابل اعنصاااف القااانو ي ماان لجاال إدارة

املثااالع اااتم عاااادة  فعلااى ساا يل  .رد املظااالم وجباار الضاارر اجااع اعقاارار باناال ال امباان معال ااة جميااي الشاااكاوى ماان رااالل  ليااة . املظااالم

و االنت ااك الرلي ارض املمانهج لحقاو  اع ساا  إلاى هي اات إدارياة لو قضاالية للتحقياق الرسامض ولايس ل/إعالة املظالم ال ض تادعي الفسااد و

ملتحاادة مباادرة األمام ا /مرفاق الشاراكة ل حاد مان انبعاثاات كر او  الغاباات )للتعااو  ياي عال املشااقل  رد املظاالم وجبار الضارر إلاى  لياات 

رد املظاالم وجبار اجاع ل  تتلقا   لياة  .FCPF/UN-REDD, 2015عن إزالة وتادهور الغاباات لسانة  الناتجة شا  رفض االنبعاثات 

عاان  الناتجاةرفاض االنبعاثااات  برناامجبفعالياة وكفااارة املخااوف والشاكاوى والتظلمااات ال اض قاد اواجههااا ل احات املصا حة مااي  الضارر 

د   الغاباات إزالة وتادهور  رد مالتمر فيلاي  شاا   لياات ) التاهاع والتنفيال/واأل اراف األرارى راالل مرعل اض االساتعداد (+REDD) +)الار 

د   الغابااات عاان إزالااة وتاادهور  الناتجااةرفااض االنبعاثااات  برنااامجيااي ساايا  ساايا   املظااالم وجباار الضاارر   Fiji لساانة (+REDD) +)الاار 

REDD+ FGRM, 2017 .) 

    :املقترعة رد املظالم وجبر الضرر اجع ل  تكو   لية 

 لهاا هياقال عوكماة واضاحة وتافافة ومساتقلة بماا فيال البفاااة لضاما  عادم تادرل لي  ارف ياي عملياة جبار  :شةرعي

 .مظلمة  عين ا من التدرل يي السةر العادل لتل، العملية
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 وتقدام املسااعدة الكافياة لأل اراف  جع اععال  عن ا ألول ، اللان قد ارمبو  يي الو ول إلي اا :سهل الوصول إليها

املتضررة ال ض قد تواجل عوالق لمام الو ول إلي ا بما يي  لا، اللغاة لو محاو األمياة لو الاوعي لو التمويال لو املساافة لو 

اجااع ل  تكااو  متاعاااة ملختلااف لعضااار امل تمااي بمااا يااي  لااا، الف ااات األ ااعف مثاال كبااار السااان  .الخااوف ماان االنتقااام

  .ت واملعوقة والنسار والشبا

   اجاع تااوفةر إجارار واضا  ومعااروفع ماي ل اار زمنياة لكال مرعلااة؛ تو اي  لنااواع العملياات والنتااالج  : بهةةا يمكةةن التنبةة

 .ال ض امبن لو ال امبن تقدامها ووسالل ر د تنفيل النتالج

 إلاى مصاادر املعلوماات واملشاورة والخبارة الالزماة  املعقاول اجاع ل  كفال لأل اراف املتضاررة إمكانياة الو اول :  منصةفة

 . شروط  شروط عادلة ومنصفة رد املظالم وجبر الضرر للشروع يي عملية 

 اع سا  املعترف ب ا دوليا   عقو  اجع ل  تضمن توافق نتالجها وسبل االنصاف مي معااةر - :متوافقة مع الحقوق. 

 الشوامل املتعلقة باملصا حة العاماة املعر اة /املخاوفاجع ل  توفر تفافية قافية للعملية والنتالج لتلبية  -  شفافة

 .ل خطر قلما لمبن  ل،

األعلاااى للبي اااة واملاااوارد الطبيعياااة دورا  لساسااايا  ياااي التحقاااق مااان معال اااة جمياااي الشاااكاوى وعااادم  وامل لاااستلعاااع وزارة اليراعاااة والغاباااات 

كمااااا تاااالدي املنظمااااات مةاااار الحكوميااااة لدوار مهمااااة تتمثاااال عااااادة يااااي زيااااارة املنااااا ق ال ااااض عاااادثت في ااااا . د  املاااالقورةعاااادوا مخالفااااة للمبااااا

 .الشكاوى للتحقيق في ا واعبال  عن ا والتاكد من جبر الضرر 

 رد المظالم وجبر الضرر إجراءات حجز الغابات كنموذج آللية   1.1    

ع إال ل  ح اااي الغابااات قاااد باادل  عاااد ثالثااة عقاااودع وفقااا  لقاااانو  1902علااى الاارمم مااان تاساايس مصااا حة الغابااات ياااي السااودا  منااال ساانة 

ومااي  لاا،ع فااإ  جهااود  .عمااااة البي ااةمااي مراعاااة منتجااات الغابااات الاابالد بع مااي األهااداف الرليسااية الراميااة لتزويااد 1932الغابااات لساانة 

ماان مساااعة الاابالد ع  %5.1الهي ااة القوميااة للغابااات لاام تحقااق هاالم األهااداف عياا  ل  املنطقااة امل  ااوزة يااي الوقاات الحااالي لاام تتجاااوز 

مااااان السااااكا  رسااااتخدمو  لرااااااارض الغابااااات املتبقيااااة بحرياااااة ألماااارا  اليراعاااااة  %00عياااا  ال ااااايال .(2016الهي ااااة القوميااااة للغاباااااات ع )

مسا بات عزالاة وتادهور /ع وقلهاا تعتبار دوافاي لرعي واالعتطاات لحطاع الوقاود ومجموعاة متنوعاة مان االساتخدامات األرارى املعيشية وا

هاااالا االتجااااام يااااي إدارة مااااوارد الغابااااات جعاااال الاااابالد لقاااال قاااادرة علااااى الوفااااار بالتزامات ااااا الدوليااااة املتمثلااااة يااااي عاااايل  .(.4.1الفقاااارة )الغاباااات 

  . اهرة االعتباس الحراري البر و  لو التخفيف من 

مالبااا  مااا تواجاال عمليااات ح ااي الغابااات تضااارت مصااال  امل تمعااات ال ااض تعتمااد علااى الغابااات وال ااض اكدساابت ا مااي ماارور الوقاات عقااو   

الهي اااة هااالم الحقاااو  هاااي سااا ع املظاااالمع ومالباااا  ماااا تكاااو  املواجهاااة قلماااا تحااااول . واالمتياااازات املندشااارة ياااي جمياااي لنحاااار الااابالد  االنتفااااع

ومااي  لا،ع تدبااا  الهي اة القوميااة للغاباات اساتراتيجية عبيمااة ل حصاول علااى موافقاة مساابقة  .القومياة للغاباات إ شااار ماباات م  ااوزة
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تنتهااض هاالم  .ماان ل ااحات املصاا حة الرليسااية  يااي الغابااة امل  ااوزة املقترعااة بالدشاااور مااي اعدارة األهليااة وإدارة املحليااة وعكومااة الوالاااة

ياااي ة اااااة املطااااف بااادفي تعاااويض ألفاااراد امل تماااي املعتمااادان علاااى الغاباااات عااان فقااادا  الحقاااو  واالمتياااازات املبدسااابة لكاااي ال املشااااورات 

يااي جمياي لعماال ح ااي  رد املظاالم وجبار الضارر رشااكل هالا اعجارار  لياة لاا. اكاو  لادي م لي مطالباات لراارى علاى مسااعة األر  املحاددة

علي ااا رلاايس القضاااة الااالي انشاار اععااال  يااي ال ريااادة  ة" رشاااهدمابااة م  ااوز "   عااد  لاا، علاااى لة ااا اااتم اععااال  عااان هاالم األر . الغابااات

 .الرسمية لحكومة السودا  قبل توقيعل من قبل الرليس

 الحاليةرد المظالم وجبر الضرر آليات     7.6
 لااإلدارة األهليااة  ةمةاار الرساامي يااي املنااا ق الريفيااة ماان رااالل الترات يااةرد املظااالم وجباار الضاارر تااتم معال ااة النزاعااات و 

املعتاارف باال محليااا 

رليساها العمادة وينتها  /رليسال برلاساة الشايو ومان ثام الي اا" األجاويد"واللي ابدل بال  ا  املخصصة من تيوخ القرى واملعروفة باسم 

 شاا  قضاااا عياازة األرااارضع وياي هالم بيد ل  هلم امللسسات تفتقار إلاى  االعيات إنفاا  قرارات اا .  "الشرتاي/النا ر "باملستوى األعلى 

ويااد فيماااا إ ا اال اوجااد هيكااال تنظيمااض واضااا  لألج .الحالااة قاااد الااتمس املااادعي االنصاااف مااان امللسسااات الرسااامية لي املحاااكم القانونياااة

تقادارم الخاامل مان وماي  لا،ع ااتم ارتياارهم مان قبال الشايو وفقاا  ل  .قانوا عمدار األسر لو كبار السن يي القرية لو املعسبرات البدوية

ماد لايس لاادي م محااكم بال تااة م ياي  لاا، . باة  لول ا، الالان لادي م القادرة علااى عال املشاكلة املحاددة املطروعاة بصااورة ودااة معظام الع 

رد املظااالم وجبااار تااا  الشاايوخ عياا  رعتماادو  علااى األجاوياااد مماان اختاااروة م بانفسااهم والاالان رعملااو  كمجلاااس اسدشاااري للعماادة لاا

رساالى  ااعع املظلمااة إلاى العماادة  عنصاافل بجباار مااا لحاق باال مان  اارر عناادما افشال الشاايو واألجاوياد يااي عاال   .ودااةبصااورة  الضارر 

ااتم اساترناف قارارات األرةار ياي املحااكم  .الشارتاي/تكوام وعندما ال اجد يي قارار العمادة ماا ار ايل فإنال رساتانف قضايتل لماام الناا ر

 .الرسمية لو محاكم الوالاات

عااااد اآل  تصااااعيد النزاعااااات واملظااااالم وعلهااااا يااااي قطاااااع  خفياااافليااااات الرساااامية ومةاااار الرساااامية اآلليااااات ال ااااض امبن ااااا اكدشاااااف لو منااااي لو تت 

تشاااامل اآللياااات مةااار الرساااميةع ماااان . وسااالطات الوالاااااات والسااالطات املحلياااة والقضاااار عنياااةات الرسااامية هااااي الاااوزارات املاآلليااا. الغاباااات

 .واليعمار التقليداة  والنقابات ورجال الدانناعية لررى اعدارة األهلية 

تتمتي قل من اآلليات الرسمية ومةر الرسمية بادرجات متفاوتاة مان النجاا  ياي التخفياف مان عادة املظاالم والصاراعات باة  امل تمعاات 

ور تنفيااال اساااتراتيجية مااان املاااري  ل  تكاااو  مةااار قافياااة لحااال النزاعاااات املتوقعاااة ياااي  ااا .ال اااض تعتماااد علاااى الغاباااات واملحمياااات الطبيعياااة

د   برنااامج بينمااا ال ااايال رجااال اعدارة األهليااة واليعمااار التقليااداة  ااالدو  دورا  مهمااا  يااي التخفيااف ماان عاادة النزاعااات  .(+REDD) +الاار 

وماي  .الشابات بة  امل تمعات ال ض تعتمد على الغاباتع فإ  تاثةرهاا واعترامهاا مان عيا  املاوارد الطبيعياة  رال ياي االنحساار ال سايما باة 

وعل النزاعات ياي معظام املناا ق الريفياة عيا  اآللياات  رد املظالم وجبر الضرر  ل،ع تظل اآلليات مةر الرسمية هي ال هات الوعيدة ل

  .الرسمية نادرة لو مةر متوفرة
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باع اافة إلاى دااوا  املظاالم على املستوى القوميع توجد محبمة عليا بو فها لعلاى مساتوى لحال النزاعاات ياي جمياي املساتويات األد ا  

توجد محبمة عمااة وترقية البي اة ياي الخر اوم . اللي ل شرئ عداثا  قآلية إ افية للنظر يي عل جميي النزاعات بخالف لنظمة املحاكم

 .للبت يي القضااا ال ض تحتوي على النزاعات والقضااا البيرية

 الثغرات ونقاط الضعف   8.6
 :الحاليةرد املظالم وجبر الضرر عدد ل حات املص حة الرليسيو  الثغرات ونقاط الضعف الرليسية التالية آللية  

ظااار لتمبياان م ماان عاال املظااالم علاااى   .أ مااد والن  الحاجااة إلااى اساااتعادة املحاااكم الشااعبية مااي تفااويض الصااالعيات إلااى الشااايوخ والع 

اع ااااال  القاااااانو ي لتعااااادال الدشااااراعات الحالياااااة و ااااايامة الدشااااراعات ال داااااادة لمااااار و التااااااليع فاااااإ  . مسااااتوى القاعااااادة الشااااعبية

 .لسا رض
 

 .اوصر  بإعادة النقابات .مظالم عضويت ا وقد علت النقابات العمالية ال ض قلفت يي املاارض بجبر  .ي
 

د   ببرنااااامجالثغاااارات ياااااي  شاااار املعلومااااات باااااة  القطاعااااات و ااااة  مختلااااف مساااااتويات الحكومااااة  شااااا  املساااااالل املتعلقااااة   .اااااج  +الااااار 

(REDD+). 
 

يااي املسااتوى مةاار الرساامض  رد املظااالم وجباار الضاارر عاادم كفااااة التموياال و شاار املااوارد ال شاارية واملعاادات الالزمااة للتعاماال مااي    مل

 .و عف مراقبة وتنفيل العمليات
 

 عف التعاو  بة  الوقاالت الحكومية الرليسية بما يي  ل، وزارة املالية والهي ة القومياة للغاباات وال اض تعاد لساساية لقارارات   .مت

د   برناامجباعدارة والسياسات املتعلقاة بقطااع الغاباات واملاوارد الطبيعياة وهاي القطاعاات  ات الصالة  امبان ل   .(+REDD) +الار 

املقترعااة لبرنااامج رد املظااالم وجباار الضاارر عاليااا  بااة  تلاا، القطاعااات املاالقورة ساالبا  علااى فعاليااة  ليااة  ااالثر  ااعف التعاااو  السااالد

د   برنامج  .(+REDD) +الر 
 

وقااااد لدى عاااادم وجااااود رطااااة و نيااااة عادلااااة السااااتخدام األراااااارض إلااااى  شااااوت نياعااااات بااااة  القطاعااااات املتنافسااااة عياااا  تاااام دفااااي  .  

 . س ع تمدد اليراعة اآللية األراارض الهامشيةل حات الحيازات الصغةرة إلى 
 

 .عل النزاعات على مستويات مختلفة/ضرر االفتقار إلى املهارات واملعارف  ات الصلة الالزمة عدارة مختلف لتكال جبر ال .ل
 

د   الغاباااات عاان إزالااة وتاادهور  الناتجاااةرفااض االنبعاثااات  برناااامجإ  الااوعي واملعرفااة  شااا   . ح و الفعاال  شاااا  . (+REDD) +)الاار 

علاى جمياي  رد املظالم وجبار الضارر دور الغابات يي الحفا  على نظم اعنتا  وعمااة البي ة مةر موجودة يي امللسسات الرسمية ل

 .املستويات
 

د   الغابااات عاان إزالااة وتاادهور  الناتجااةرفااض االنبعاثااات  برنااامج ااعف الااوعي باهميااة  . م وتاثةرهااا علااى ساابل  (+REDD) +)الاار 

 .كسع العيش
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 .الدي نقص موارد الطاقة البدالة يي املنا ق الريفية إلى اعتماد الناس على عطع الوقود والفحم يي الطهض  .ي
 

مالباااا  ماااا اااالدي إلاااى  اااراعات أل  .عصاااد منتجاااات الغاباااات مةااار الخشااا ية مثاال الصااامي العرااااي والفواكااال البرااااة واألعشاااات إلاا  .ك

 .تتعر  للقطي  شكل مةر مشروع لو مةرها من األ راراأل  ار 
 

   المقترحةرد المظالم وجبر الضرر آلية    9.6
 الهدف العام 1.9.6  

املقترعااة يااي املساااهمة يااي البشااف عاان النزاعااات ومنعهااا وتسااويت ا واعسااهام يااي ت ي اال رد املظااالم وجباار الضاارر اتمثاال الهاادف العااام آلليااة 

تحااااول الصااااراع  ساااا ع دورم  عيااا  ارمااااي إلااااى. النزاعااااات إلااااى مجتماااي رسااااودم التعااااارش الساااالمض والااااتالعم امل تملاااايبي اااة مواتيااااة لتحوياااال 

 رد املظاااالم وجبااار الضااارر باع اااافة إلاااى  لااا،ع تااام تصاااميم  لياااة  .املحتمااال ياااي تحساااة  العالقاااات باااة  امل تمعاااات املتااااثرة باااالنزاع ودارلهاااا

د   برناامجلاملقترعة الرامية لتوجيل املظالم إلى  لية مقبولة من الناعية امللسسية لحل النزاعات املحتملة لثنار التحضاةر والتنفيال   +الار 

(REDD+).  رد املظاالم تتعامال  لياة  .وعل املشبالت قوسيلة لتمرير ل حات املص حة ملناقشة النزاعات وعلها فهض تركي على الحوار

ياي املقااام األول مااي النزاعاات القالمااة علاى املصااال  ممااا رعااض ل  هناااك  اراعات بااة  امل موعااات ال اض لهااا تاكل ماان لتااكال ضاارر وجبار ال

 .على منتجات الغابات والحدود وقياالعتماد املتبادل يي تقاسم املنافي املت

مةااار الرساامض ويااي الوقاات نفسااال ت ساايط  ليااة الاااتظلم املقترعااة إلااى تبااااض الهيكاال امللس اارض الرساامض و رد املظااالم وجبااار الضاارر تساالى  ليااة 

تشمل القواعد الرسمية نظام املحاكم يي عة  ل  األنظماة مةار الرسامية تشامل اآللياات ال اض تساتخدمها  .الرسمية لو الرسمية الحالية

ل  تحاال محاال  ليااة تعااويض  املقترعااةرد املظااالم وجباار الضاارر ومااي  لاا،ع لاايس الغاار  ماان  ليااة . اعدارة األهليااة للتعااويض عاان املظااالم

ال ااض قااد تاانجم عااان  رد املظاااالم وجباار الضاارر املظااالم الحاليااة وإنمااا بو اافها هاايبال  ق ينااا  اخلاااق نه ااا  لكثاار فاعليااة لدسااوية املنازعااات و 

د   برناااامجلوالتنفيااال  ل شااطة التحضاااةر   برناااامجبة إ ا لااام اجاااد األ اااخامل لو امل تمعاااات املتاااثرة مااان النزاعاااات املتعلقااا .(+REDD) +الاار 

د   فقاد التمساو  اعنصاااف مان راالل نظاام املحاااكم رد املظاالم وجباار الضارر تادرالت وقارارات مر اية ماان قبال  لياة   (+REDD) +الار 

 .ةالرسمي

 ألهداف المحددةا 2.9.6
عان  الناتجاةرفاض االنبعاثاات  ببرناامجاملساهمة ياي عال املظاالم والصاراعات املتعلقاة : هورد املظالم وجبر الضرر الهدف املحدد آللية 

د   الغابات إزالة وتدهور   .بطريقة فعالة يي الوقت املناسع (+REDD) +)الر 

   ل :املقترعة رد املظالم وجبر الضرر  لية من تا  

   رفااض االنبعاثاااات  برناااامجتسااهم يااي تحساااة  واسااتعادة العالقاااات بااة  األفااراد وامل تمعاااات املتاااثرة باااالنزاع نديجااة أل شااطة

د   الغابات عن إزالة وتدهور  الناتجة  .(+REDD) +)الر 

 تساعد يي البشف عن النزاعات ومنعها قبل وقوعها والتخفيف من عواقب ا ومني تصاعدها. 
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  مااان  (مثااال الفقااارار واملسااانة  وامل تمعاااات املهمشاااة والغاباااات امل ااااورة)تمبااان األ اااخامل الااالان ال  اااوت لهااام والضاااعفار

 .الفعل يي الوقت املناسع تقدام الشكاوى وتلقي ردود

  وتسااااوية رد املظااااالم وجبااار الضااارر تعمااال علاااى تحسااااة  مشااااركة ل اااحات املصاااا حة واتخاااا  القااارارات ماااان راااالل الحاااوارات و

 .املنازعات

 رد المظالم وجبر الضرر األساس المنطقي آللية    3.9.6
. تشةر نتالج الدراسة إلى ل  ل حات املص حة يي الغاباات لادي م لتاكال مختلفاة مان املظاالم والصاراعات ياي مناا ق مختلفاة مان الابالد 

 علااى اعدارة األهليااة 
ا كبةارا  عاال النزاعاات ومعال ااة املظااالم را اة  ساا ع  ااعو ة ياي تعتماد معظاام املناا ق الريفيااة يااي الساودا  اعتماااد 

 .ات القضالية الرسميةالو ول إلى اآللي

 النهج المتبع في معالجة النزاعات

عندما اتم تقادام تاكوىع عاادة ماا ااتم إجارار التادرالت مان قبال ل اا  األجاوياد وال اض تتاالف مان تايوخ امل تماي لو األعضاار القاادرين  

ة بالتقالياد امل تمعياة بقباول عبام األجاوياد تلتازم األ اراف املتصاارع .على القيام بلل، وعادة ما ارلسهم الشيو على النحو املبة  لعاالم

ويااي  عاااض الحااااالت فااار   رشاامل تعاااويض الصاااخص املتضاارر تياااحي  األ ااارار . قوساايلة ل حفاااا  علاااى النظااام االجتمااااعي واالساااتقرار

 رياااي النااازاع ياااي عالاااة تاااعور لعاااد   .إلاااى ال  ناااة ال اااض ال تتمتاااي  سااالطات إدارياااة لو قضاااالية لتنفيااال قرارات اااا "لقهاااوةعاااق ا"مراماااة  اااغةرة 

 .لها تقدام تكوى إلى العمدة واللي احسم األمر من رالل مراجعة مداوالت ال  نة بحضور الشيو/بالظلم فيجوز لل

ال ااض تصاادر  إ ا فشاال الشاايو يااي عاال الناازاع بوسااعل إعالااة القضااية إلااى املسااتويات العليااا لااإلدارة املحليااة والعماادة لو إلااى محبمااة النااا ر

رارات محبمااة النااا ر ال ااض تتمتااي  ساالطات قضااالية محاادودة قابلااة لالسااترناف يااي املحبمااة املحليااة الرساامية تخضااي قاا .الحباام الن ااائي

اوماي  لا،ع مالباا  ماا ا  . عي  امبن استرناف الحبم على املساتويات العلياا للسالطة القضاالية م املوا ناو  عان الالهات إلاى ل عاد مان    

ال لقرار الرليس األعلى املسلول عن جميي املقيمة  من القبالل ياي منطقتال وكالل، ألنال محبمة النا ر ألنل رعتبر عمال  من عدم االمتث

و التااااليع فاااإ   .رسااتغر  وقتاااا  ثميناااا  ويكلاااف لماااواال   اللاااة للااادرول ياااي إجااارارات قضااالية لرااارى وال اااض قاااد تصااال إلاااى محبماااة االساااترناف

قتار  نظاام لتفاويض السالطة إلاى  . ا من امل تمي وقبولل لهااعدارة األهلية هي اآللية الرليسية لدسوية املظالم  س ع قرب لهالا السا عع ا 

تاااام اقتااااارا  تفااااويض الساااالطة مااااان قباااال جمياااااي  .اعدارة األهليااااة لتمبااااة  معال اااااة النزاعااااات واملظااااالم بصاااااورة تدساااام بالفعالياااااة والبفااااارة

اعدارة األهلياااااة ال تااااايال اآللياااااة األ ساااااع للو اااااول إلااااااى التجري ياااااة الاااااثالا ألة ااااام رعتقااااادو  ل  الدراساااااة األ اااااخامل املعنياااااة  ياااااي والااااااات 

 .ال ماهةر ل حفا  على االستقرار االجتماعي يي القرى النالية واملخيمات البدوية

األرارى مثال النقاباات العمالياة السااابقة ومنظماات امل تماي املحلاي ل حفاا  علاى مصااال  رد املظاالم وجباار الضارر وقاد تام تكلياف  لياات 

 ياي الابالد هاي اتحااد املايارعة  واتحااد الرعااة واتحااد منتلاي الصامي . ت الصغةرة يي املاارضل حات الحيازا
وقانت النقابات األكثر  شاا ا 

ومااااي  لااااا،ع قاناااات النقاباااااات العماليااااة متوا اااااعة يااااي التعامااااال ماااااي  .العراااااي واالتحااااااد النسااااائي الااااالان قلفااااوا بحماااااااة مصااااال  عضاااااويت م
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ونديجااة . ت ا وامللسسااات ر مااا  ساا ع الخااالف السيا اارض مااي النخااع لو األعاايات الحاكمااة الحاليااةاملشاابالت ال ااض تواجههااا قاال ماان عضااوي

  .للل،ع لم تتمبن النقابات من استخدام املوارد املتاعة لتعييي مهارات ا

تام اعتبارهاا مةار الغاباات لحال النزاعااتع فقاد  ىينما عظيت اآلليات الرسمية بقبول واسي النطاا  ووثقات ب اا امل تمعاات املعتمادة علاب

ا مالياااة لو زمنياااة لتجااااوز عقباااات البةروقرا ياااة دارااال امللسساااات املعنياااة . متاعاااة ملعظااام ل اااحات املصااا حة الااالان قاااد اواجهاااو  قياااود 

ومان ناعياة لرارىع فاإ  اآللياات مةار  .عاالوة علاى  لا،ع لام تلعاع اآللياات الرسامية دورا  مهماا  ياي البشاف عان املظاالم واملنازعاات ومنعهاا

وماي  لاا،ع مالبااا  ماا تعااا ي امللسساات مةاار الرساامية  .مية قااد باتات لرساار مناااال  ويمبان التعوياال علي اا يااي تااوفةر العدالاة التصااالحيةالرسا

من نقاط  عف لو تقويض  س ع قلة الصالعيات القانونية لو السلطة اعدارية للقيام بواجبات عل النزاعاات ال سايما عنادما تواجال 

و التاااليع هناااك عاجااة إلااى إ شااار  ليااة فعالااة لتلقااي وتقياايم ومعال ااة املظااالم والصااراعات الناتاا ة عاان تنفياال  .املنافسااة مااي السياسااية 

د   برنامج  .(+REDD) +الر 

 رد المظالم وجبر الضرر الهيكل المقترح آللية  10.6
 على مستوى القرية ومخيم البدو   1.10.6

االدي العمادة واألجاوياد نفاس  .اتم التعامل مي النزاعات واملظالم يي القرى واملخيماات البدوياة ياي قال محلياة مان قبال الشايو واألجاوياد 

بااالرجوع  املحلياة دارال (النظااارة)الشارضر علاى مساتوى املحليااة الفرعياةع بينماا اتااولى الناا ر معال اة التظلماات علااى املساتوى القبلاي لو 

تتمثال و يفاة األجاوياد ياي االساتماع إلاى قال مان املادعي واملادعى عليال .األوامر املحلية الصادرة عن الهي اة القومياة للغاباات /إلى التعاميم

النساايج  ىنحاو الحفااا  علاا ةالضاارر وإقنااع األ ااراف املتصااارعة بمسااامحة  عضاها الاابعضع كخطااو  ومحاولاة تسااوية املسااالة ودااا  وجباار

فااار  لي عقو اااةع  .القاااروية  معاااا   االجتمااااعي املتماسااا، الااالي اااار ط  ال اااا ي مااان  اااغةرة مراماااة األعياااا   عاااض ياااي اطلاااع قاااد لنااال إالال ت 

النظااام هااو يااي  .لو تباارع  مناسااع  راار ل  نااة وهااو لاضااا  العاارف السااالد يااي دعاام لجاويااد العماادة" لقهااوةاعااق "مرامااة  ااغةرة ماان ال ااا ي 

بو افها ملسساة  سالطات قضاالية وإدارياة قافياة تمبن اا مان رد املظاالم وجبار الضارر األساس نفس النمو   املوصر  بل باستثنار  لياة 

لوال  وقباال قااال ااارضر التمسااا،  رد املظااالم وجبااار الضاارر علااى الااارمم ماان  اااالعيات ا ال دااادةع انبغااي آللياااة  .تنفياال قرارات ااا عناااد الضاارورة

ويبد ارض هاالا  . لجاال الحفاا  علاى النساايج االجتمااعي مان التفباا،الادالم بارو  إجارارات الدسااوية الودااة للنزاعاات واعتمادهااا نه اا  مان 

األمر لهمية را ة أل  سكا  القرية لو املعسبر البدوي ارتبطو  اجتماعيا  ببعضهم البعض  عالقات الدم لو املصااهرة لو مةرهاا مان 

 .املخيم املشكلة من تيوخ القرية لو ر الضرر رد املظالم وجباملصال  ال ض احر و  علي الحفا  علي ا باتباع املشورة املقدمة من  لية 

 مستوى المحلية 2.10.6
الحكوماات املحلياة ال ااض تتمتاي  سالطة إداريااة وسياساية بادعم ماان اعدارات الحكومياة ياي املحليااة بالتعااو  ماي النااا ر املارتبط بمحبمااة 

اختاار الساكا  املحلياو  اعدرة األهلياة وال اض تعتبار عنصارا   باالي  .على مستوى املحلياةوجبر  رر مظالم رد املحلية اجع ل  تشكل  لية 

إنال ياي الواقاي نظاام إداري  .النحاو املباة  لعاالم وتقارم الحكوماة ىعلا (3.2و  3.1:الشاكل)برمت اا رد املظاالم وجبار الضارر األهمياة ياي  لياة 
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قتار   .ماور الصخصاية لو ال ارالم علاى املاوارد الطبيعياةوقضائي منخفض التكلفاة وفعاال رعتماد علاى القاوانة  العرفياة للتعامال ماي األ  ا 

انظااار )ومحبمااة عماااااة وترقيااة البي ااة  رد املظاااالم وجباار الضاارر إعالااة لي مظااالم ومنازعااات لااام اااتم علهااا علااى مساااتوى القريااة إلااى  ليااة 

 باملحلياة ومحبماة عماااة وترقياة البي اة ياي عال الاتظلم لو رد املظاالم وجبار الضارر إ ا فشلت هياقال اعدارة األهلياة و لياة (. 3.2الشكل 

القضاار  /نياع لو إ ا قا  لي  رف متظلم مةر راٍ  عن سلوك الهياقل امللقورة لعاالمع فسايظل لماامهم رياار االساترناف لماام املحااكم

 .الرسمض باملحلية

 المستوى الوالئي   3.10.6
قتر  تشبيل  لية ل لى مستوى الوالاة من املعتمدان اللان امثلاو  والاي الوالااة ولعضاار امل االس الدشاراعية عرد املظالم وجبر الضرر ا 

اجاع ل   .باملحليات ومسلولي تنمية امل تمي وإدارات املوارد الطبيعية ممثلة ياي اليراعاة والغاباات واملراعاي والحيااة البرااة واملياام والبي اة

 سلطات إدارية وسياسية النزاعات واملظالم على مساتوى الوالااة بالتعااو  ماي اعدارة رعالج هلا الهيكل امللس رض ال داد واللي اتمتي 

الوالليااة يااي عاال القضااااا فقااد اااتم اسااترناف القضااااا لمااام محبمااة عمااااة وترقيااة رد املظااالم وجباار الضاارر وإ ا لرفقاات  ليااة  .األهليااة

 .  .1.6البي ة على مستوى الوالاةع الشكل 

 (االتحادي)المستوى القومي  4.10.6

برلاسااة املاادار العااام للهي ااة القوميااة "وهااي هيكاال ملس اارض مقتاار "رد املظااالم وجباار الضاارر تشاابيل مجلااس األمانااة القوميااة آلليااة  اجتتي

د   برناااامجلللغاباااات وعضااااوية ممثلاااة  عاااان الاااوزارات االتحاداااااة  ات الصاااالة واملنساااق القااااومي  رد واألماااة  العااااام آلليااااة   (+REDD) +الاااار 

إعالاة القضاااا ال اض لام ااتم علهاا علاى املساتوى القاومي إلاى  اجتي .والنقابات العمالية  ات الصلة واملحبمة العلياااملظالم وجبر الضرر 

اف يااي تسااتمد األواماار قوت ااا ماان ساالطة محبمااة االسااترن .محبمااة االسااترناف للباات في ااا وإ اادار عبمهااا قاااوامر تنفيلاااة واجبااة النفااا 

اجااوز ألي  اارف متضاارر ماان قاارار محبمااة . تنظاايم إجرارات ااا الخا ااة دو  التقيااد بالقواعااد لو اعجاارارات ال ااض تدبعهااا املحاااكم العاداااة

 .االسترناف ل  رستانف لمام املحبمة العليا يي مضو  ثالثة  اوما  من  دور القرار لو األمر

 الضرر رد المظالم وجبر التحديات التي تواجه آلية  11.6

اواجاال امل لااس األعلااى للبي ااة واملااوارد الطبيعيااة تحااداات تتمثاال يااي االلتاازام بوالاتاال وال ااض تشاامل تنساايق جهااود الااوزارات املعنيااة  .أ

رفاااض االنبعاثاااات  برناااامجوامللسساااات املختصاااة لو إ شاااار فاااروع ياااي الوالااااات ملعال اااة القضاااااا البيرياااة امل حاااة وال اااض ل ااايف إلي اااا 

د   الغابات عن إزالة وتدهور  الناتجة  .وهو عن جير ال اتجيل من ا (+REDD) +)الر 

رعا ي قطاع الغابات واليراعاة مان نقاص التنسايق والتكامال الالي اجعال مان اليراعاة الغابياة ممارساة مرمو اة بيرياا  ومنتظماة  . ي

 .الستخدام األراارض

  .اليراعية ال ارية يي البالدلم تنعبس لهمية تغةر املناخ  شكل قاٍف يي النظم  .تن
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تحتااا  الهي ااة القوميااة للغابااات إلااى تعييااي وتحاادا  وتمبااة  راادمات عاارس الغابااات ودوريااات مكافحااة الحرالااق الحاليااة ع اا    مل 

 .ادسا  عمااة الغابات وإستحداا املييد من الو الف والوعدات ملراقبة قطي األ  ار مةر املشروع

إلاااى املسااالولة  الحكاااومية  واملنظماااات الشاااعبية مااان مساااتوى القاعااادة  4775االتحاااادي لسااانة  اتطااار  قاااانو  دااااوا  الحبااام .متتتت 

تام إ شاار دااوا  الحبام االتحاادي والالي اارلس هيرتال العلياا النالاع األول لارليس ال مهورياة لتحقياق لهااداف  .الشاعبية إلاى القماة

 (الو نياة والحكومياة واملحلياة)يق املستويات الثالثاة محددةع مثل تخصيص األموال والتحضر وتعييي نظام الحبم املحلي وتنس

ماااان قباااال إدارة الغابااااات  رد املظااااالم وجباااار الضاااارر عااااالوة علااااى  لاااا،ع انبغااااي دعاااام مقتاااار   ليااااة .وتبااااادل املعلومااااات وإجاااارار البحااااوا

 .الشعبية واعدارة األهلية ومنظمات امل تمي املد ي واملنظمات مةر الحكومية ول حات املص حة

 ورشة عمل التحقق 54.1
تمات مراجعاة ومناقشاة مشاروع التقريار الن اائي مان قبال كباار املتخصصاة  ياي الهي اة القومياة للغاباات بماا ياي  لا، املادار العاام ووعادة 

رفااض االنبعاثااات  برنااامجركاايت املناقشااة علااى القضااااا املتعلقااة بدنفياال  .إدارة املشااروع باع ااافة إلااى اسدشااارية  ماان رلفيااات مختلفااة

د   الغابااااات عاااان إزالااااة وتاااادهور  الناتجااااة فيمااااا اتعلااااق بااااإدارة املااااوارد  رد املظااااالم وجباااار الضاااارر و ليااااات عاااال النزاعااااات و  (+REDD) +)الاااار 

لعااارت املشاااارقو  ياااي ورتاااة العمااال عااان تقااادارهم ملضااامو  التقريااار الااالي رسااالط الضاااور علاااى لنااال انبغاااي النظااار إلاااى الغاباااات  .الطبيعياااة

مدرجاة لدنااام املسااالل املتعلقاة باادعم وتعييااي  .ي الساايا  العاام لحمااااة البي ااة والحفاا  علااى املااوارد الطبيعياةباعتبارهاا ر اايدا  و نياا  ياا

 :النحو الواجع يي النص ىنتالج الدراسة وتو يات ا وقد روعيت عل

 "ا ااااادفيامللااااو  "زالااااة الغابااااات وتاااادهورها علاااى لساااااس مباااادل ع الاااادافي الااارليس /معاملااااة اليراعااااة اآلليااااة ال اااض هااااي املساااا ع جاااعا (5

“Polluter Pays”   تحماال اهاالم الحالااة  عياا  ياايلي تصااب  مساالولة عاان الاادفي مقاباال الضاارر الاالي للحقتاال بالبي ااة الطبيعيااة

 .النصيع األكبر من مسلولية عن إعادة الدص ةر

 عاان إزالااة وتاادهور  الناتجااةرفاض االنبعاثااات  برنااامجمان لجاال التعاماال مااي ردود الفعاال ومعال اة الشااكاوى لثنااار واعااد تنفياال  (4

د   الغاباااات و رنااااامج توعياااة وتاااادريع ملاااو في الهي ااااة القومياااة للغاباااات وممثلااااي منظماااات امل تمااااي املاااد ي  شااااا   (+REDD) +)الااار 

 .على مختلف املستويات مطلوترد املظالم وجبر الضرر هياقل اآلليات ال دادة لحل النزاعات وتفعيل  لية 

 الغابااات عاان إزالااة وتاادهور  الناتجااةرفااض االنبعاثااات  برنااامجمااا  سياساايا  لقااوى تجااام امباان ل  تباادي عكومااة السااودا  التزا (5

د   لضاما  إعااادة التاهيال واعدارة الرتايدة للمااوارد الطبيعياة اسادنادا  إلااى تقاسام املناافي ماان راالل باارامج إدارة ( +REDD) +)الار 

 .الغابات الشعبية
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د   الغابااات عاان إزالاااة وتاادهور  الناتجااةرفاااض االنبعاثااات  برنااامجاجااع دعاام  (2 مااان رااالل القااوانة  واللاااوال  ( +REDD) +)الاار 

كضااامانات  ااااد التعااادي علااااى لراااااارض الغاباااات امل  ااااوزة وسااااور إدارة املاااوارد الطبيعيااااة عااان  ريااااق منااااي الحرالاااق وقطااااي األ اااا ار 

 .والصيد مةر املشروع

لحيااااازات الصاااااغةرة را اااااة فيماااااا اتعلاااااق اجااااع مراجعاااااة إجااااارارات ح اااااي الغاباااااات لضااااما  الحفاااااا  علاااااى مصاااااال  ل اااااحات ا (5

لقاااد نماااا إلاااى علااام فرياااق دراساااة املشاااروع ماااا افياااد ل  املااايارعة  ياااي . باملحا ااايل اليراعياااة واملراعاااي ورشاااع الوقاااود والصااامي العرااااي

 .محلية الشواك قد رفعوا تكواهم إلى الرليس عندما استولت السلطات الحكومية على لرا ي م ل  ي الغابات

تصااا يي ل اااحات الحياااازات الصاااغةرة ال سااايما النساااار والشااابات علاااى اساااتزراع الغاباااات الخا اااة إدرار الااادرل واملسااااهمة ياااي   (1

د   الغابات عن إزالة وتدهور  الناتجةرفض االنبعاثات  برنامجتنفيل   .و رنامج عيل البر و  ( +REDD) +)الر 

ة األهليااة والنقابااات العماليااة بمااا يااي  لاا، النسااار ع اا  ادسااا  عاال إعااادة تاهياال وتمبااة  اآلليااات مةاار الرساامية ال ساايما اعدار  (0

 .فيما اتعلق بالغابات واملوارد الطبيعية األررى  رد املظالم وجبر الضرر النزاعات و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 المستوى الرابع

 المستوى الثالث

 المستوى الثاني

 المستوى األول

 المستوى اإلداري المحلي

   محكمة المحلية 

 المستوى القومي

 محكمة البيئة  - ديوان المظالم 

  

 المستوى الوالئي     

 محكمة الوالية•
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 رد المظالم وجبر الضرر (: الهيكل التنظيمي الحالي آللية 5.3)5الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رد المظالم وجبر الضرر (: الهيكل التنظيمي المقترح آللية 4.3) 4الشكل 
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 ب. الجهاز القضائي     رد المظالم وجبر الضرر الهيكل التنظيمي آللية  .أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوعية وبناء القدرات. 7
1.7.  

 مقدمة. 5.0 

    االستئناف محكمة

 

 الوالية محكمة

 

 (األهلية) الشعبية المحكمة

 العليا المحكمة

 محكمة 

 المحلي المجلس

 

 المحلية مستوى

 المحلي المجلس

 الوالئي المستوى

 رد المظالم وجبر الضرر فريق آلية 

 

 القومي المستوى

 (البيئية المحكمة) 

 المظالم ديوان

 رد المظالم وجبر الضرر  آلية قسم

 

 المستوى المحلي

 األجاويد 

 الشرتاي/الناظر

 العمدة 

 الشيخ
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املقترعاااة قاااادرة علاااى االساااتفادة مااان الاااروابط ال اااض تااام تحداااادها ياااي الوقااااالت القالماااة علاااى رد املظاااالم وجبااار الضااارر اجاااع ل  تكاااو   لياااة 

رد املظاااالم وجبااار وماااي  لااا،ع هنااااك عاجاااة إلاااى اماااتالك جمياااي القطاعاااات واملساااتويات ملهاااارات جيااادة عدارة عملياااة . مختلاااف املساااتويات

هنااااك لاضاااا  عاجاااة إلاااى التاكاااد مااان ل  البياناااات املعنياااة   .ارات تلقاااي وتسااا يل ونقااال املعلوماااات ال اااض تااام جمعهااااورا اااة إجااار  الضااارر 

د   الغاباااااات عااااان إزالاااااة وتااااادهور  الناتجاااااةرفاااااض االنبعاثاااااات  برناااااامجفهااااام تاااااامل لتغةااااار املنااااااخ ولهاااااداف  ىوال هاااااات املناااااا رة علااااا  +)الااااار 

(REDD+ ) عان إزالاة وتادهور  الناتجاةرفاض االنبعاثاات  برناامجمان عيا   الت ا بدنفيال رد املظاالم وجبار الضارر والسيا  العام آللياة 

د   الغابات  .(+REDD) +)الر 

د   الغابااات عان إزالااة وتادهور  الناتجاةرفاض االنبعاثااات  برنااامجتام تطاوير   للتخطايط يااي الساودا  ماان راالل عمليااة  (+REDD) +)الار 

املسااااتوى املحلااااي والااااوالئي والقااااومي ومناقشااااات  علااااىتشاااااورية واسااااعة النطااااا  عياااا  تااااارك ل ااااحات املصاااا حة ماااان رااااالل ورس عماااال 

علاى الارمم مان ل   عاض علقاات العمال هاالم  . حة ولمناار املااوارد واأل ارافاملصاجماعياة وورس عمال و نياة للتحقاق لتحدااد ل احات 

رفاااض ي والااااات مختلفاااة فاااإ  معظااام ل اااحات املصااا حة علاااى مساااتوى القاعااادة الشاااعبية لااام اكوناااوا علاااى دراااااة تاماااة ببرناااامج عقااادت يااا

د   الغاباااات عااان إزالاااة وتااادهور  الناتجاااةاالنبعاثاااات   و ناااار القااادرات  .(+REDD) +)الااار 
اساااتليم هااالا الو اااي توعياااة موجهاااة توجي اااا  جيااادا 

مان م تقادام مسااهمات كبةارة ياي تنفيال رفاض االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة الغاباات وتادهور  أل حات املص حة الريفية  الالان اتوقاي

  .الغابات

 رليسايا  ياي  لياة  وثماة اقتارا 
رد املظااالم ل  تكاو  اعدارة األهلياة بمثاباة رلس الاارم  ياي معال اة قضاااا املاوارد الطبيعياة بحياا  تلعاع دورا 

وماااي  لااا،ع فهاااض . ب يكااال هرماااي اضااافي علي اااا مةااازة االملاااام بحااال النزاعاااات دارااال امل تماااي ومعال ت ااااتتمتاااي اعدارة األهلياااة  .وجبااار الضااارر 

اجاااع ل  اكاااو  زعماااار اعدارة األهلياااة  .تفتقاار إلاااى الاااوعي بالقضاااااا البيرياااة وعواقاااع ساااور إدارة املاااوارد الطبيعيااة علاااي جمياااي املساااتويات

ظاار لياة علاى دراااة باالقوانة  البيرياة وفارمل تباادل املعلوماات واآلرار ماي  نظارا  م ياي الشارتااات الالان ارلساو  املحااكم األه /را اة  الن 

عااالوة علااى  لاا،ع انبغااي ل  رساات دف التاادريع اعدارات الحكوميااة والحكومااات املحليااة  ات الصاالة بمااا يااي  لاا، ال هاااز . والاااات مختلفااة

وعلاى نحاو مماثال انبغاي توسايي نطاا  بناار القادرات ليشامل  .القضائي ومو في الخدمة املدنية والقطاع الخامل وامللسساات الثقافياة

اجاع ل  اكااو  التادريع نفساال مصاامما  . واملحلياات واملحاااكم الريفيااة واملنظماات امل تمعيااة واملنظماات مةاار الحكوميااة عنيااةالاوزارات امل

 رد املظاااالم وجبااار الضااارر ن  لياااة علاااى تقيااايم االعتياجاااات الفعلياااة ليناساااع مختلاااف املساااتويات ول  اتمااااار  ماااي مهاااام مساااتوى معاااة  مااا

 لاا،ع انبغااي ل  رسااتفيد القااادة السياساايو  علااى مختلااف املسااتوياتع فضااال  عااان  ىوعااالوة علاا. فضااال  عاان الطبيعااة املتوقعااة للمظااالم

 .األمن والوقاالت األررى املسلولة عن إنفا  القانو  من التدريع

     لبناء القدرات نظيميالت هيكلال
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 رليساية ياي تنفيال 
عان إزالاة  الناتجاةرفاض االنبعاثاات  برناامجهناك لراعة مستويات من ل احات املصا حة مان املتوقاي ل  العباوا لدوارا 

د   الغابات وتدهور   .(1.7الشكل )يي الوالاات رد املظالم وجبر الضرر و لية  (+REDD) +)الر 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: العرض التخطيطي لبناء القدرات5.1)4الشكل 

 سجل المظالم اإللكتروني وقاعدة البيانات  2.7
  

تمثاااال إعاااادى املفااااااهيم الحداثااااة ال اااااض تاااام استبشااااافها ياااااي السااااودا  ياااااي اسااااتخدام األجهااااية اعلبترونياااااة لسااااد الفجاااااوة بااااة  القطاعاااااات  

قتاار  اساتخدام الهواتااف املحمولاة ولجهااية البمبيااوتر . والوقااالت واملسااتويات الحكومياة املختلفااة فيمااا اتعلاق بنقاال املعلوماات وتلقي ااا ا 

هنااااك إمكانياااة الو اااول إلاااى لجهااية البمبياااوتر واعنترنااات ع ااا  يااي  عاااض املناااا ق النالياااة ياااي . قوسااالط لنقااال البياناااات وتلقي اااا وتساا يلها

العداااد ماان الشاارقات لباارا  االتصاااالت املتنقلااة يااي املنااا ق الناليااة عياا  ل ااب  ماان املمباان اآل  الو ااول إلااى الهاااتف  لقاماات. الساودا 

ماااان املتوقااااي ل  اقاااادم العداااااد ماااان ل ااااحات . املحمااااول ولجهااااية البمبيااااوتر ال ااااض امباااان اسااااتخدامها قوساااايلة لنقاااال واسااااتالم املعلومااااات

د   برنااامجتظلم عاان  ريااق الهاااتف وقااد اكااو  بإمكااا  املصاا حة الاالان احصاالو  علااي راادمات الهاااتف الاا الااتظلم  رفااي  (+REDD) +الاار 

امبان أل احات املصا حة  .من رالل رقم الهاتف امل ا ي ولرقام الرسالل القصةرة ال ض تس ل املحادثات كادليل علاى اعفاادة باالساتالم

مااان راااالل تخصااايص رقااام . األمياااة  اساااتخدام هااالم الطريقاااة  ساااهولة لتقااادام الاااتظلم والحصاااول علاااى متا عاااة الاااتظلم بطريقاااة مماثلاااة

  .مجا ي امبن التعامل  سهولة مي األس لة والتو يحات ال سيطة من ل حات املص حة

لنااواع  ليااات الشااكاوى ال ااض تاام إ شاااؤها باسااتخدام الهواتااف املحمولااة  اوجاد يااي السااودا  بالفعاال  عااض النمااا   النايحااة ال ااض تعاار 

امباان تصااميم ساا ل قاعاادة  .ولجهااية البمبيااوتر واعنترناات قوساايلة رليسااية لنقاال املعلومااات ماان املسااتوى املحلااي إلااى املسااتوى القااومي

   الوزارات المعنية

موظفو الجهاز القضائي 
 والمشرعون

 المنظمات األهلية

 المسؤولون المحليون

 

مل  اتتتتت   تجثتتتتتت   ختتتتتضواو ترتتتتتاس خمل  و  ختتتتتا  مل  تو  ل تتتتت   وتتتتتت خ    ا التتتتتا  ع تتتتت أت اجتتتتتي 

 لر ع ع     اضوتا  نتش  ا  بربي ووتت  امل كتلا  تش اى عوللف 

  تتت   رل لتثتتتتا  تشلتتتتو ت ثهتتتت ع تتت  خمل  و  ختتتا  مل  تو  ل تتت     اتتت  وتتتال  روو تتتتا 
 تةتتتتت  ل ت ع تتتتت  ع تتتتتتملا  (+REDD) + ة تتتتتتا مل    ت ت تتتتتتا  تةتعجتتتتت  عتتتتتو خل تتتتتت   عتتتتتضما  

     اتش ا وال  ج ا و  عوا ا   ح  تلا     اتاا

ان غتتتا أت ع تتتات ع تتت  مل  اتتت   تتتتتقا لملت  ت  ن تتت    تتتثه  ع تتت  خل تتتت   تلتتتا     ت  ن تتت  

    تت  

ان غتتتتتتتتا أت ا التتتتتتتتا  ع تتتتتتتت  مل  اتتتتتتتت   تتتتتتتتتتقا لملت  ت  ن تتتتتتتت   تالة تتتتتتتت    تض ت تتتتتتتت   ع تتتتتتتتتملا 

   . أل اى   مل  خوتت   نتش  ت ا    اتش ا وال آت تا 
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رد املظاااالم واقاااي املخصصاااة لتنفيااال  لياااة التظلماااات دارااال امل/الساااتالم وتسااا يل الشاااكاوى  رد املظاااالم وجبااار الضااارر بياناااات وعااادة  لياااة 

امباان إدارة قاعاادة   .بواسااطة ل ااخامل ماادر ة  (عباار اعنترناات)بمجاارد تلقااي الااتظلمع اجااع إدرالاال يااي قاعاادة بيانااات . وجباار الضاارر 

د   برنامجلالتا عة  الر د واعبال  والتحققالبيانات هلم بواسطة وعدة  على املستوى القاومي كجاير مان سا ل ر اد  (+REDD) +الر 

د   الغابات عن إزالة وتدهور  الناتجةرفض االنبعاثات  برنامجلاملظالم   .الحالي( +REDD) +)الر 

د   الغابااااات عاااان إزالااااة وتاااادهور  الناتجااااةرفااااض االنبعاثااااات  برنااااامجلساااايعمل مبتااااع املظااااالم التااااا ي  كنقطااااة اتصااااال  (+REDD) +)الاااار 

د   الغاباااات عااان إزالاااة وتااادهور  الناتجاااةرفاااض االنبعاثاااات  ببرناااامجوتنسااايق لكااال ناااوع مااان املظاااالم ال اااض ااااتم تقااادامها و ات الصااالة   +)الااار 

(REDD+) .بمجارد اساتالمهاع سايتم تسا يل املظاالم ياي سا ل مركايي  .سيتلق  مبتع املظالم الشكاوى لثنار سااعات الادوام الرسامض

لتاكياااد  (لو مةااارم مااان لتااكال االتصاااال القابلاااة للتطبياااق)اتصااال مبتاااع املظااالم بصااااعع الشاااكوى عااان  ريااق الهااااتف . املعال اااةلباادر 

 :سيتم إبال   اعع الشكوى لاضا   عملية معال ة التظلم وسيقوم املسلول بنقل املعلومات التالية. تس يل التظلم رسميا  

 .إقرار باستالم التظلم  (5

 .خطوات يي عملية التعامل مي املظالمملحة عامة على ال  (4

  .اع ار اليماض اللي اتوقي من راللل الرد التالي من مبتع التظلم  (5

 .رقم تس يل القضية  (2

اعااادة البياناااات قفيماااا الاااي تفا ااايل  .جهاااة االتصاااال  شاااا  التعامااال ماااي املظلماااة ياااي عالاااة وجاااود ميياااد مااان املعلوماااات املطلو اااة (5

 .املقترعة

 

 

 

 

 

 (:  سجل المظالم اإللكتروني وقاعدة البيانات4.1) 2الشكل 
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 وتتتتتتتتومم  وتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتت   

   ملشو بش ت  تش اى 

شتتتتتتتت اى  ت  متتتتتتت 
 عوللف  ت اضوتا ؟

  

 

 ر

خ تت   تش اى خ    ترلو  

ع ضاث س      ةاو  

  تش ت ى املش وولاي

 واس  ترلاك  تاومى

 

   ا اأ  / خللاوتا    ف طا

 اوللف  إمل  و أ اى 

 لل 

 

 خاظ تتتتتتتتات  تتتتتتتتت او 
اولقتتتتتتتتات  تشتتتتتتتت اى 

يلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ات   
  خا اع

   م  ع      تش اى ؟

 

 ر

 لل 

ر الرم  عجت  أي 

 خنا س آ ا

عتض  و  تشت اى عت  

طا  تس     ةتتملو  

  توتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتومو ت

 تتتتتتتت    تو ق تتتتتتتتف 

  خلملت

 

خوتتتتتتتض س  تةبتتتتتتت    خشتتتتتتتا و 

تلشتتتتتتتتتتتتتتتتتتكي بشتتتتتتتتتتتتتتتتت ت   تتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 . خا نل    ات ن  

 .ر الرم  عجت  أي خنا س آ ا

ع تتتتتتتتتتتضاث ستتتتتتتتتتتت    تشتتتتتتتتتتتت ت ى 

 عقتتتتتتتتتضا  عقا تتتتتتتتتا   تتتتتتتتتال وتتتتتتتتتةاي 

 ..ت ا ف  ةمل  و  توة   ا 

 تش اى  تاوا   

  خقضو 

  تو ق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف طتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

إ تلتتت      تشتتت اى 

  تشتكي  تتةن ج 

 

متتتتتتتتتتتتتتتتت  عتتتتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتت  

    تش اى ؟

 ر

م  ع  تلا    تشتكي عتو  لل 
 .ووتخب؟

  ت  تلتاقاعدة 
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 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  تش تتا   النشــــــــــــــــــــاط 

                                                  خرتتتب ت    

عتتتتتتتتتض  ي ورتتتتتتتتتب  ا  ة ل تتتتتتتتت  
 مل ع تتتتتتتتتتتتتتتا عال تتتتتتتتتتتتتتتتتا آت تتتتتتتتتتتتتتتت  

 اتت طتتا  خوتتت   نتتش  ت تتا  
 تتتتتتتتتي  تقتتتتتتتتا لملت   تلتتتتتتتتا    
  ةنتتتتتتتتتتتتا س ا  تعتتتتتتتتتتتتى عتتتتتتتتتتتتةو  

 عال تتهت

                                                  

 تتتتتتتال ورتتتتتتواى  تتتتتتتااا تتتتتتتضي 
    اوتتتتتتتت   ة ل تتتتتتتت  بشتتتتتتتت ت 

 مل  خوتتتتتتتتتت  عال تتتتتتتتتا آت تتتتتتتت  
    نتش  ت ا  

                                                  

ع تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتضاث   تر توتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
  ةنتتتتا س ا    تت تتتت  جت تتتت  

     مل  خوتت   نتش  ت ا  

                                                  

لشتتتتتا و توتتتتتتا  إنتتتتتتا س ا 
 مل  خوتتتتتتتتتتتتتتتتتت   نتتتتتتتتتتتتتتتتتش آت تتتتتتتتتتتتتتتت  
 ت  ا ا      ت ا  

                                                  

  تتال  توتتتض  ملش  تملوتت  ةنتتتا س 
ع ل   وةوو  تو تا    خوتتت  
 ألاتل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  أوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت هت 
 روتتتتتتتتش ع ج تا   تلال تتتتتتتتا 

  خروجضو       خوتت 

                                                  

 

في السودان رد المظالم وجبر الضرر (: خطة عمل تفعيل عملية آلية 5.1)5-3الجدول 
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 االستنتاجات والتوصيات. 8
 :االستنتاجات 5.8  

النزاعاااات واملظااالم باااة  ل ااحات الحياااازات الصااغةرة ومشااااراي اليراعاااة  الدسااا ع ياااي وقااوع نظااام عياااازة األراااارض مةااار العااادل ماان تاااا  (5

 .اآللية

اليراعاااااة )اتضااااارر ل اااااحات الحياااااازات الصاااااغةرة مااااان جااااارار االعتمااااااد امللقااااات علاااااي الغاباااااات ياااااي زراعاااااة املحا ااااايل واساااااتزراع األ ااااا ار  (4

 .لفترة قصةرة  يي  ل عدم وجود لراارض بدالة  ليراعة املحا يل (املختلطة

تعور اعدارة األهلية باالسديار على إثر تجريدها من الصالعيات اعدارية والقضالية قد ترتع عليل تجاهال قرارات اا املتعلقاة بحماااة  (5

 .مةر القانو ي ل حياة البراةاملوارد الطبيعية ال سيما  شا  قطي األ  ار وإ رام النار يي ااملراعي والصيد 

رفااض  برنااامجافتقااار املنااا ق الريفيااة  شااكل عااام إلااى الخاادمات األساسااية الضاارورية وهااو و ااي ساايكو  لاال تاااثةر ساال ض علااى تنفياال  (2

د   الغابات عن إزالة وتدهور  الناتجةاالنبعاثات   .(+REDD) +)الر 

 :التوصيات  4.8
الااااو اض بإ اااادار لو تعاااادال وتنفياااال الدشااااراعات ماااان لجاااال زيااااادة مااااوارد الغابااااات وعمااااااة البي ااااة والتنميااااة  الدشاااارالي قيااااام امل لااااس (5

 .اليراعية يي  ور مشاراي القوانة  املقدمة من الوزارات املختصة

مةاار الحكوميااة  ع واملنظمااات ة األهليااة ومنظمااات امل تمااي املااد مةاار الرساامية ال ساايما اعدار  رد املظااالم وجباار الضاارر إعااادة  ليااات  (4

 الدشاااارالي والنقاباااات واتحاااادات املاااارلة وجمعياااات منتلاااي الصاااامي واتحاااادات الشااابات بموجااااع املراسااايم الرلاساااية ال ااااض لقرهاااا امل لاااس

 .الو اض قآليات لحل النزاعات مدعومة بالسلطة و املوارد املالية واالعتراف ب ا من قبل ال هات الرسمية

ياسااااات تااااملة السااااتخدام األراااااارض ل حيلولاااة دو  االسااااديالر علاااى األراااااارض بوسااااالل اجاااع علااااى عكوماااة السااااودا  و ااااي رطاااة وس (5

بل ل حات مشاراي اليراعة اآللية  .االعتيال ورا ة من ق 

د   برناامج) اجاع تو اي  فوالاد بارامج اساتزراع األ ا ار  (2 وال اض تشامل التمويال قصاةر األجال أل احات الحياازات  ((+REDD) +الار 

د   برنامجالصغةرة لدص يعهم على تنفيل   .(+REDD) +الر 

ااااإجرار لتنفياااااال  (5 د   برناااااامجإقااااارار ودعااااام برنااااااامج اليراعاااااة املختلطااااااة لصاااااال  مةااااار املااااااالك اسااااادنادا  إلااااااى العقاااااود املليماااااة قانونااااااا  قا  +الاااااار 

(REDD+)  مةر الخش ية مثل الصمي والفاكهة البراة مي امليارعة  على النحو املنصومل عليل يي امل حق يةنتجات الغاباملوتبادل. 

اجااع تصاا يي املاايارعة  والرعااااة علااى زراعااة ل اا ار الغاباااات وامتالكهااا وإدارت ااا لتعييااي إنتاااا  املحا اايل ورشااع الوقااود واألعاااالف  (1

 .را ة رالل فترات ال فاف الحرجة
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جباااار الضاااارر وإ ااااال  باااارامج للتوعيااااة البيريااااة بااااة  ال مهااااور وعدارة األهليااااة رد املظااااالم رعاااااة يااااي  ليااااات إتااااراك ممثلااااي املاااايارعة  وال (0

 .و ناع القرار  شا  النظم املناسبة عدارة املوارد الطبيعية ل حفا  على الغطار الص ري املستدام يي امليارع واملراعي

رامج بااألعلى للبي ة الرامية عتاراك النساار والشابات للوقاوف علاى تنفيال اجع  إ شار مجالس بي ة واللية تمشيا  مي والاة امل لس  (8

د   الغابات عن إزالة وتدهور  الناتجةرفض االنبعاثات   .(+REDD) +)الر 

 .لحمااة الغابات واملراعي والحياة البراة تمبة  و شر عرس الغابات وقوات عمااة الحياة البراة على جميي املستويات (0

ع اجااع عاادم ادراااار لي جهااد يااي تمبااة  اآللياااات مةاار الرساامية ماان عااال املظااالم وتسااوية املنازعااات كتااادبةر فعااال ملنااي انااادالع  (57 ولرةاارا 

الصاراعات واال شاقاقات بااة  القبالال ال ااض قاد ت اادد التعاارش الساالمض ياي املناا ق الريفيااة مثال مااا تاهدم فريااق دراساة املشااروع ياي تاار  

 (.4)دارفورع املرفق 

 المرفقات.  9
 

 (: 5)المرفق 
 :الهدف العام (1

د   برنامجلاتمثل لعد املنتجات الرليسية لبرنامج األستعداد والتاهع  يي اساتبمال عصاراملوارد الطبيعياة املتجاددة ياي الابالد  (+REDD) +الر 

ب ااادف الحفاااا  علي اااا وتعظااايم فوالااادها ورا اااة الغاباااات واألرااااارض املعمااارة وتقيااايم عالت اااا الحالياااة وإرضااااعها  عاااد  لااا، لاااإلدارة املساااتدامة 

 .املباترة ومةر املباترة بطريقة تشاركية وتفافة وعادلة

 :األهداف المحددة (2
 :على س يل املثال ال الحصر ما الي األهداف المحددةتشمل 

ال لغاباات الابالد واألرااارض املعمارة وتشابيالت األ ا ار واأل ا ار راار  ( 5) الغاباات وماوارد املراعاي  تشمل الحصار البماض والناوعي املفص 

  :واملراعي وموالل الحياة البراة واملحميات القومية واملحميات والحيازات الخا ة من لجل

 .التاكد من و عهم من عي  امللبية والدس يل والنزاعات  .أ

  .تقييم عبيم لحالت م الحالية من عي  التخيين والتنوع واليحة والحيوية .ي

لو ااالفهم املحااددة والساالي الفعليااة واملتوقعااة املقدمااة والخاادمات املقدمااة وال ساايما ماان عياا  زيااادة ساابل التقياايم الاادقيق  .نتتت

 .كسع عيش امل تمعات املحيطة والبالد ككل ورارجها

 .تقييم لساليع اعدارة. مل  

 .استعرا  السياسات والترتيبات امللسسية والدشراعات السارية  ات الصلة( 4)
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مل   تتشلتو تنفيل مشروع االستعداد والتاهع الو اض السودا ي  (5) تا   :من رالل (+REDDة + 

د   برنامجبتحليل الو ي الحالي فيما اتعلق بالترتيبات امللسسية والتنسيق بة  القطاعات  ات الصلة  .أ  .(+REDD) +الر 

د   برناامجلإ شاار الهياقال امللسسااية الالزماة والترتيباات الداعمااة عدارة وتنسايق عملياة االسااتعداد والتاهاع   .ي  (+REDD) +الاار 

د   برنامجمن لجل تحقيق وتنفيل استراتيجية  بصورة مدسقة ونايحة وكلل، نظام ر د الغابات ياي الساودا   (+REDD) +الر 

د   برنامجلقق إلى جانع املكونات األررى املصاعبة مي الدعم ملهام الر د واعبال  والتح  .يي السودا  (+REDD) +الر 

د   برناااااامجالتاكاااااد مااااان ل  البرناااااامج الاااااو اض ( 2) لداااااال السااااالطة التمبينياااااة الالزماااااة التخاااااا  القااااارار والخبااااارات ومشااااااركة  (+REDD) +الااااار 

ل اااحات املصااا حة علاااى نطاااا  واساااي علااااى مختلاااف املساااتويات امل تمعياااة لتحقياااق األهااااداف الشااااملة لالساااتدامة  ويلاااة األجااال للنتااااالج 

 .املرجوة

د   برنامجالتاكد من ل  ( 5) بماا ياي  لا، إ قاار الاوعي والدشااور ماي ل احات )مدعوم بالقدرات الفنية واالتصال الفعاال  (+REDD) +الر 

قاإجرار لتخفياف مشاكلة تغةار املنااخ ياي جمياي لنحاار و  و نار القدرات وتنمية املوارد ال شارية رسابقل تقيايم تاامل لالعتياجاات (املص حة

رد املظاااالم وجبااار لتمويااال مشاااروع  لياااة  (FCPF) بعاثاااات كر اااو  الغابااااتالعاااالمع وقعااات الااابالد اتفاقياااة ماااي مرفاااق الشاااراكة ل حاااد مااان ان

د   رنامجلدعم ب  (FGRM)الضرر   (.UNFCCC)اراملناختغ بشا  اع اراةاملتحدة  األمم اتفاقيةيي سيا   (+REDD) +الر 

  دــاألجاوي   (:4)المرفق 

رعااض مجموعاة مان النااس عرفات بالحبماة واالتايا  عاادة  رؤسااار هاو مصاط   رساتخدم علاى نطاا  واساي ياي الساودا   (لجاواد مفارد لجاوياد)

قاد تشامل املهاام املسااعدة . األسرة اللان الدو  مهام  وعية لصال  امل تمي مبنية على تطيياع الخاوا ر وت دلاة النفاوس دو  توقاي املكافااة

مالبااا  ماااا تلااتمس مشاااورت م لو . عملياااات اعنقااا ع إلااا العااو  للمحتاااجة  واملسااااهمة يااي العمااال ال ماااعي مثااال عفاار اآلباااار ومكافحااة الحرالااق و /

باال زمال  اام ماان لفااراد امل تمااي للمساااعدة يااي اتخااا  القاارارات  شااا  األمااور العامااة لو الصخصااية مثاال الاايوا  لو االسااتحوا   اسدشااارت م ماان ق 

يااة البدويااة يااي الشاالو  امل تمعيااة مثاال تسااوية تشااكل األجاويااد ل ااا  اسدشااارية للشاايو لو رلاايس القر . علااى املمتلكااات لو العالقااات مااي الغر ااار

 النزاعات لو استرداد املمتلكات املفقودة لو تنظايم عماالت  شاا  التعامال ماي الكاوارا مثال تفشارض األمارا  لو املهرجاناات لو تقادام الخادمات

ياي الواقايع اقاوم األجاوياد  .ارهم بادو  مقابالاجاوز لكال مان الشايو لو العمادة ارتياار األجاوياد الالزماة ألي مان تلا، املهاام وفقاا  لتقاد  .للارليس

 .الشعبية واعدبواجبات الحكومة على مستوى الق

 التجريبيةالدراسة واليات  (5)المرفق 

الضعة  بتحول ساراي  سا يا  مان االعتمااد  شاكل كبةار علاى تر ياة املاتاية إلاى إنتاا  املحا ايل مماا اخلاق منافساة رطةارة علاى االساتحوا   تمر

اتحماااال القطاعاااا  الشااامالي والشااااراي الغطاااار النبااااتي لألراااااارض ال افاااة الااالي اتااااراو  مااان ماباااة مبتظااااة بالصااا ةرات إلاااى لراااااارض  .علاااى األرااااارض
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كمااا ل  القطااااعة   .متاارا  55 - 57السااافنا املعماارة املفتوعااة  ات األ اا ار دالمااة الخضاارة واملدساااقطة وال اااض اتااراو  ارتفاعهااا مظلت ااا الغابيااة  

شااااراي ماااان النباتااااات األر ااااية ماااان لرلااااو القطاااااعة  األوسااااط وا .طي مااااا نباتااااات السااااافنا لو ل اااا ار دالمااااة الخضاااارة كبةاااارةال نااااواي والغراااااي تغ

انتقااال قطعااا  املاتااية إلااى ممااا ااادفي ب وعرالااق الغابااات وقطااي األ اا ار للوقااود والبنااار الصا ةرات القصااةرة والحشااائش  ساا ع الرعااي ال ااالر

 .بينمااا ترعااى علااى امتااداد بحاار العاارت يااي موساام ال فاااف البي ااة مواتيااة جاادا  ل حيوانااات يااي موساام األمطاااراملنااا ق الرمليااة يااي الشاامال عياا  

 .على األ  ار العلفية الهييلة بقضم لوراقها املدساقطة لو إنيالها يي الغالعباستمرار  املاتية  تعتمد

ملم يي ال نوت تتراو  ما بة  زرات مي  رفيفاة إلاى لمطاار مييارة  877ملم يي الشمال و لكثر من  400بلي معدل األمطار يي والاة القضارف ا

اتاااراو  الغطاااار النبااااتي مااان ساااهول عشاااع قصاااةرة ياااي تااابل الياااحرار ياااي الشااامال إلاااى مظلاااة ماباااات مغلقاااة ياااي الوساااط  .مياااحو ة بالعوا اااف

اقتالع وعار  جمياي با لا، و عي  بادلت علاى عساات الغاباات 5024اليراعة اآللية النشاط االقتصادي الرلي رض منل عام   لتلقد . وال نوت

سانوات مان اليراعاةع قاد دفاي امليارعاو  لتبارار نفاس املمارساة بإزالاة  5 -5تد ي ملة املحا ايل إلاى لد ا  عاد  عاد مضارض  .األ  ار والص ةرات

لغاباااات ماااوارد منياااة بالحيااااة البرااااة ال اااض تضااام الااانظم اعاكولوجياااة ل .الغاباااات مااان لجااال توساااعة الرقعاااة اليراعياااة باساااتحداا مرابياااي جداااادة

 املاتااية ال ااض تحتاال املرتبااة الثانيااة يااي اقتصاااد والاااة القضااارفع عياا  نحااو. ارتفاات وفاارت إلااى محميااة الدناادر القوميااة لو إلااى البلاادا  امل اااورة

علاااف األ ااا ار هاااو .  ااايل عاااول القااارى تملبهاااا امل تمعاااات البدويةاااا بينماااا رعاااي موااااارض امل تمعاااات املساااتقرة علاااى النباتاااات و قاااااا املحا 07%

 .عندما تنضع النباتات البراة تماما   الداعم الرلي رض للماتية رالل الفترة الحرجة من لبريل إلى اونيو

ع ااا  ادساااا  لهااام البقاااار لفتااارة ل اااول دارااال الغاباااات عااان عماااد املنشااااة عاااداثا   ول الشاااتإلاااى تااادمةر  (Taungya) جيةةةاالتون عاااض ميارعاااي    ااااا 

علاى الارمم مان هالم املشاكلةع تعتازم الهي اة القومياة  . غر  اليراعة أل  األراارض الصاالحة لليراعاة لام تعاد متاوفرة ياي لي مكاا   رارامل  وزة 

 مااي املاايارعة  مااي مراعاااة 
امليروعااة  "land hunger التكالااع علااى األر "للغابااات االسااتمرار يااي البرنااامج ماان رااالل توقيااي عقااد ملاايم قانونااا 

بياد ل  ل ااحات الحياازات الصاغةرة ليساوا علاى دراااة تامااة بالفوالاد االقتصااداة ومةرهاا مان الفوالاد املترتبااة . اساتزراع األ ا ار عاداثا  وتعيياي

 .على اعدارة الرتيدة للغابات وال ض تتطلع برنامج توعوي فعال لتبراس ومرس ثقافة استزراع األ  ار وعماات ا

رة أل  امليارعة  ال التزمو  بالقواعد ال ض تتطلع زراعاة املحا ايل للساما  بنماو ل ا ار الغاباات لقد ررجت اليراعة اآللية عن نطا  السيط 

 .الفادا  /جوال من الالرة الرفيعاة   3 - 0ونديجة للل،ع قانت التربة فقةرة وانخفضت ملة املحا يل إلى . الطبيعية لتحسة  رصو ة التربة

اي توقيااي عقاد ملاايم قانوناا  بااة   لايم املاايارعة  بيراعاة لعيمااة واقياة لو اااتم مان املتوق  الهي اة القوميااة للغاباات وامللسساة العامااة لليراعاة اآلليااة  ا 

تغاول . مادمرا  للبئائاجع مراجعة نظام اليراعة اآللية  سا ع عالادم االقتصاادي القليال إلاى الابالد فضاال  عان قونال  . ردهم من لراارض امليرعة

ترتاع عليال تقلايص عار  مساار اعرتحاال املوسامض للقبالال الرعوياة  1936ارد املخصصاة للمراعاي  منال عاام اليراعة اآللياة وال سادنة علاى املاو 



43 

 

عقاول املحا اايل امل ااورة ورلااق نياعاات بااة  املاايارعة  علااى متارا  فقااط مماا دفااي بالحيواناات التعاادي  150متاار إلاى  2000بحثاا  عاان الباأل ماان 

 .والرعاة

لام تاتمبن املحبماة مان تساوية النازاع عيا   .ات امل  وزة هي مو وع النزاع بة  دالارة الغاباات واليراعاة اآللياةاملرابيي الواقعة دارل الغابإ   

تاام اععاارات عاان الاادعم الكاماال ماان قباال الهي ااة القوميااة للغابااات لبرنااامج تحوياال . لاام رسااتطي لي ماان املتنااازعة  تقاادام مساادند اليااد مطالبتاال

اماارس جمياي املايارعة  تقريباا  اليراعاة . مابية نظرا  أل  اليراعاة اآللياة قاد اساتحو ت علاى جاير كبةار مان األر األراارض املتنازع علي ا إلى ميارع 

 ألنل ال اوجاد امليياد مان األرااارض ياي لي مكاا   رار
مان لجال مناي املايارعة  مان إتاالف األ ا ارع اجاع الاتحبم ياي  .دارل الغابات امل  وزة نظرا 

اجااع تعييااي وتوعيااد الصاا، القااانو ي املتعلااق بتخصاايص األراااارض  .(3املرفااق )قيااة ال ااض اقترعت ااا اعدارة القانونيااة ل شااطة اليراعااة وفقااا  لالتفا

د  للبالد باسرها قاداة فعالة لتنفيل برنامج   .(+REDD) +الر 

فاعلياة للتعامال ماي النزاعاات واملظاالم املتعلقاة لكد بالل لنل على الرمم من عدم االعتراف الرسمض باعدارة األهليةع فإة ا ال تيال اآللياة األكثار 

جمياااي املاااوا نة  فيماااا اتعلاااق بمساااتويات معيشااات م وسااالوكهم االجتمااااعي اعوال هااالا ب ساااا ة ألة اااا علاااى ا اااالع تاااام بااا. بااإدارة املاااوارد الطبيعياااة

ياااة يااي مقاار إقامتاال مثاال األ ااراف املتصااارعة كمااا ل  رلاايس اعدارة األهليااة رستضاايف عااادة  اليالاارين ماان جميااي منااا ي الح .وااللتاازام بالقااانو  

 .والشهود ويي كثةر من األعيا   إاوا  م جميعا  يي منزلل مما ادي  فر ا  لحل النزاعات  شكل ودي

ملعسابرات على الرمم من عل  اعدارة األهليةع فإة ا ال تيال تعمل أل  اعدارة الحداثاة مةار قاادرة علاى الو اول إلاى النااس ياي القارى النالياة لو ا

لو اول إلي اا أل احات الحاجاةمن لجاال اولالل،ع اقتار  باالل إعاادة اعدارة األهليااة مان لجال تحقياق االساتقرار االجتمااعي ألناال رساهل  .البدوياة

د  املسااااهمة الفعالاااة والبفاااالة ياااي تنفيااال باااارامج  وتنويرهااااا ع اجاااع تعييااااي ودعااام اعدارة األهلياااة باااااملوارد املالياااة واللوجساااديات (+REDD) +الااار 

د   برنامجويرا  تماما  باهداف نت  .وتوفةر تدريع معقول على البي ة واعجرارات القانونية ونظم إدارة املوارد الطبيعية (+REDD) +الر 

لا هااهااي السامة الباارزة يااي والااة القضاارف ألماارا  اليراعاة وإنتاا  األرشااات دو  اعتارام لقاوانة  الغابااات ال اض تحظار  ممارساة قطاي األ ا ار

. على عماااة الغاباات مان راالل فار  عقو اات رادعاة علاى املخاالفة  شدد في ا لوامر ل  مهور ت هاقبل عل اعدارة األهلية فقد ل درت. الفعل

قريباو  قاا  لكثار اعتراماا  مان األوامار الحكومياةع ألنال لو ممثليال   "رلايس اعدارة األهلياة"قانت هلم  لية فعالة لحمااة الغابات أل  مجرد  كار 

عيا  اتخال مان  الغاباات امل  اوزة معسابرا  لال  عيا لعد املخالفة  الرليسية  لقاانو  الغاباات  رعتبر ال يش .دالما  من مسر  وقوع ال رالم

قتاار  تشاابيل قااوة تاار ة را ااة للغابااات وإعااادة اعدارة األهليااة والتنساايق بااة  وزارتااي اليرا .باال انتااا  الفحاام واعتجااار يااي ال نااود  انشااط عااة ا 

 ب لا الشا . والدفاع
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ااا  ل اااحات الحياااازات الصاااغةرة هااام امل ااا   عنااادما تااام تقساااايم 1945الحقيقياااو  للغاباااات الطبيعيااااة ياااي والااااة القضاااارف  نااالاك منااال عاااام  الكقا

وإنتاا  الصامي األر  باستثنار الغابات امل  وزة املركيية إلى عيازات  غةرة ألفراد امل تماي علاى لسااس االساتحوا  الفعلاي ليراعاة املحا ايل 

. عااارمل ل اااحات الحياااازات علااااى عماااااة الغاباااات مااان لصاااومل األرشاااات والحرالااااق الغاباااات أل  األ ااا ار قانااات مصااادرا  للاااادرل. لقاااد العرااااي

ومنال  .عندما بدلت اليراعة اآللية  يي التوسي على عسات جميي الغاباات الحكومياة والقطااع الخاامل 1942استمر النظام  سالسة ع   عام 

الاالي جيااا ع تاام تخصايص قطااي لر  أل ااحات الحياازات الصااغةرة داراال محمياات الغابااات ليااتم إعادادها علااى لساااس نظاام  التون لا، الحااة 

لقاد تحولات جناوت القضاارف ال اض قانات ياي الساابق منطقاة منياة باعنتاا  اليراعاي وإنتاا   .سنوات ع شار ل  ار الغاباات 5- 4استمر ما بة  

مان قبال التجاار ياي القارى لو  "الصامي العرااي"اتم تارار  .اما  من األ  ار  س ع التوسي اليراعي لليراعة اآلليةالصمي العراي فباتت رالية تم

كااال لملياااو  جنيااال  27 - 57 يااي الغاباااات  ساااعر اييااد قلااايال  عااان الحااد األد ااا  وياااتم ت ريبااال إلااى البلااادا  امل ااااورة لتحقيااق لر اااا   اااافية قااادرها 

هناك عاجاة ععاادة توزااي األرااارض ألنال علاى الارمم مان ل  مالبياة املايارعة  ال املكاو  لراٍ ع بينماا  عاض .  عمولة تاعنة واعدة من الصمي

 .فدا   60000ل حات مشاراي اليراعة اآللية امتل، لكثر من

عيات اعداريااااة لو لكااااد نااااا ر قبيلااااة نااااا ر الضااااباانة البدويااااة لفريااااق الدراسااااة اليالاااار ل  اعدارة األهليااااة علااااى الاااارمم ماااان تجرياااادها ماااان الصااااال  

وتسااوية النزاعااات بااة  لفااراد امل تمااي فضااال  عاان املصااادمات مااي اآلراارين ماان رااار   رد املظااالم وجباار الضاارر القضااالية فهااض اآلليااة الوعياادة لاا

 وة اار لهلا الس ع فإ  لباوات اعدارة األهليا .املنطقة
ل ادقار الغاباات لكوة اا البادو الرعال هام  .لليالارين واملشاتبة  ا  ة تظال مفتوعاة دالماا  لايال 

تشاااكل مصااادرا  للرعااااي واأل ااا ار العلفيااااة وماااال ا  ل حيواناااات التقااااار الرياااا  السااااارنة والعوا اااف بينماااا احمااااض الرعااااة األ اااا ار مااان لصااااومل 

 .الخشع وكمالن الفحم

يت بجبااال النو اااة علااى ساااكاة ا تتمةااز والاااة جناااوت كردفااا  بطبيعاااة لر  مااألى بالعدااااد ماان الاااتالل املتناااثرة يااي جمياااي لنحااار الوالااااة وقااد سااام

تقاي دارال منطقاة ساافنا الغاباات عيا  اتاراو   .األ لية  قبالل النو ة عي  تستحو  قل قبيلة من قبالل النو ة على جبل محدد كمو ن لها

 .ر يااة املاتااايةملااام يااي ال ناااوت ممااا اداااي  للسااكا  ممارساااة اليراعااة املطرياااة وت 877ملااام يااي الشااامال وعااوالي 577هطااول األمطاااار بااة  لقااال ماان 

تعااايش  عاااض القبالااال العر ياااة البدوياااة لاضاااا  ياااي جناااوت كردفاااا  ماااي قطعاااا  مااان املاتاااية ال اااض تتقاسااام الرعاااي ماااي النو اااة ياااي الساااهول الطينياااة 

مااان اتمةااز النظااام االجتماااعي  عالقااات وداااة باااة  النو ااة والعاارت إلااى عااد إقامااة روابااط األرااوة بااة  القبالاال . الخصاابة الشاسااعة بجانااع املاايارع

 .امل موعتة  العرقيتة 

ونديجاااة  .ماااي قااادوم األثريااار مااان املاااد  كماااالك للمرابياااي ال ااض جااارى ترسااايمها عاااداثا  5007باادلت اليراعاااة اآللياااة  ياااي والااااة جنااوت كردفاااا  عاااام  

وقاد تسا ع هاالا  .ضلالل،ع فقاد انحسارت رقعاة األرااارض اليراعياة واملراعاي التقليدااة  شاكل كبةار ياي عاة  تام إماال  العدااد مان مساارات املوااار
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جبااروا علاى االنتقااال إلااى األراااارض الهامشاية
 
اناادلعت الصااراعات القبليااة  .ياي تااكاوى ومظااالم مريارة بااة  امل تمعااات اليراعيااة والرعيوياة الاالان ل

 .واندشرت يي لجيار كثةرة من الوالاة نديجة النحسار موارد الرعي

مااي قطاعااات اليراعااة والثااروة الحيوانيااة واملراعااي  (+REDD) +الاار د  عقاادت اجتماعااات مااي املساالولة   شااا  اتخااا  القاارارات املعنيااة ببرنااامج  

د  مان قباال الاادوالر الحكومياة الشااريبة لبرنااامج 57من ااا  اساادبانة؛ 17تاام مالر  .والحيااة البراااة واملياام والغابااات ماان قباال  30و (+REDD) +الار 

كشااافت املعلوماااات ال اااض تااام الحصاااول علي اااا مااان امل يباااة  ل  الغاباااات  .املااايارعة  والرعااااة باااالقرت مااان املداناااةع ياااي قاااريتة  ومخااايم بااادوي واعاااد

عااالوة علااى  لاا،ع .واملراعااي تااهدت تاادهورا  رطةاارا  نديجااة لالسااتخدامات التقليداااة واليراعااة اآلليااة ممااا لدى لاضااا  إلااى إمااال  مسااارات املواااارض

نااال  عاااد سااانوات عداااادة مااان االرتفاااارع بااادلت األ ااا ار والنباتاااات البرااااة املسدساااامة والحيااااة البرااااة ياااي العاااودة إلاااى الغاباااات امل  اااوزة لاااوعب ل

سااانة علاااى األقااال ع ااا  ادساااا  ت ي اااة فااارمل   20ياااي رلي امل يباااة  ال امبااان عااال التحااادي املتمثااال ياااي اليراعاااة اآللياااة إال بإاقافهاااا ملااادة . املقترعاااة

 .بات والحياة البراة واملراعياستعادة الغا

 

 

 

 

 

 

 

 

  :االستبيان (2) المرفق

 المجيب  العمر النوع ذكر أنثى 

 
 المجيبون من المجتمع المحليأ.  .ل

      تت   رنواتع    وتز ج أعري     

    خرواى  تولل مى أوي تلل    م ى  خ وض ئي ثتلاي  نتوعا

    خ ة   تا  ر    ور  ع   اا أ اى   

    خ ة   ت تلا   ور  ع   اا عتنا أ اى  

   لاع  تلت ل   وروقاو   ض    لتل   
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 المجيب  العمر النوع ذكر أنثى 

 
    خ تلي  تر ة    تواي  أل اا  توملت  خا مل  ة ل     ا  

     تلو  أل  ض ى  وا  ث   اجت  را س  ةمل  و  ألمل     او   -ولي  ا 

     تلو وواوو  تض ت    

   آرا ل  ع    عقل ضا   ضا     

   لاع  ختر     ختعر  ت  ت  أل قت   ة   

    خا اا  ل  ل   عضما ا  ل       

    تتشر ي  تة تتي  ت  ملش  ض ت ت  ملش     

   لاع  تو  ملش  أت   أواأ     

   لوتم  تااا   ض ي  ر ب  ض ي  وروقاو    

   و ض  و تل  ت ض   آ ت    ملش و تل  ة       

   خعتملو ع م    خا اا    ح ر لثش  ت          

   أم ت   م ملش ا ورنرتا   ألا ع  ت ت ةتا      

   ورت  ا  خا ش ى ل  ل     ق  ور  ع     

    تتب  ت ت تا  ع رنا عضما ا     

 ناملو خمل  و  ت ت تا  وق ات   ل        

 خعوتس  ألو تي       

   خرتما  طا عةا    ت ت تا خعتملو  تنة ملش ح ر  ت ت تا     

 ألا ع  ت ا عتا ع ا  ت ت تا       

     تا  ت تعل   تا  ر   تلنز ع       

 وشت رب أخ تي  خ           

 . توولاتا ع ا  خا  مل  تو  ل         

    او    ةمل  و  ألمل       تل  تق تئي    

 ة ل  

   لا ق  عقضا   تش اى 

   خو تل    تاأاا   ةمل  و  ألمل       تل  تق تئي     

    ا   ا  ةمل  و  ألمل    وا    وش اك ت هت املش وا       

    تقا   ا  تق ت     وا    وش اك ت هت املش وا       

 ب. اإلدارات )الدوائر( الحكومية:
    ة  ي  خ ة     

    خبور       

  خرواى  تولل مى     

   اتشو     

  

 
 ملت  تاعتو 

 ت  و   تقاو     

 ل ت تات

 ملت  خر  عات 

   تاعتو

د    ةختم  تشلتو    (+REDD) +لر 

    ةختم  و  ل   ت ا عتا      



47 

 

 المجيب  العمر النوع ذكر أنثى 

 
    لاا  خقتش         

 وةال  خةتلعتا   خوتت        

 وبورتا خمل  و  تش ت ى        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ية والمزارعينئغابات الوالإدارة الالعقد بين  (5) المرفق

فااادا  مااان قبااال املااايارعة  دارااال الغاباااات امل  اااوزةع لعااادت ا اعدارة 577مقتطفااات مااان االتفاااا   شاااا  اساااتزراع األ ااا اريي مسااااعة تقااال عااان 

 .القانونية لوزارة العدل بوالاة القضارف

 : تتز وتا ات تا  تارا    توا   أل ا  (5

  ...دارل الغابة امل  وز  وا يفدا  من األر  رالية من جميي امل ...........توفةر  .أ      

 .تقدام املشورة الفنية يي جميي مراعل زراعة األ  ار  .ي      
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 .توفةر بلور األ  ار  .تن      

 : تتز وتا  خر  ع   توا   ت تلي (4

 .النحو املنصومل عليل يي االتفا  ىاملحا يل عل ةدفي اعاجار عن األراارض املخصصة ليراع  .ل

 :األر  املخصصة تحت إتراف الطرف األولع على النحو التالي ىزراعة األ  ار عل  .ت

 .يي السنة األولى  %57ة زراع (5)

 .السنة الثانيةيي   %45ة زراع   (4)

ساانوات 5املتبقيااة مان األر  ملاادة  %25لعاالم علااى املايارع موا االة زراعااة  سابة الااا  (2)و   (1)وعاد اسااديفار الشار ة     (5)

 .ومن ثم اجع عليل زراعة األر  باأل  ار

 .إزالة األعشات وعمااة األ  ار  .تن

 .اعبال  عن الدرول مةر القانو ي لو قطي األ  ار عول األر  املستاجرة  .مل 

 .امني منعا  باتا  إجرار لي تغيةرات على األ  ار يي املنطقة   .مت        

 .امني منعا  باتا  تشييد مبا ي دالمة  .         

 .الشراكة مةر مسمو  ب ا  .ل       

 .امني منعا  باتا  قطي لو عر  األ  ار يي املنطقة ألي س ع قا   .ح       
 

 :أ  تم عتو  (5

  .يي عال عدم امتثال الطرف الثا ي ألي من التزاماتلع اصب  هلا االتفا  الميا  و ا ال  بدو  تعويض للطرف الثا ي  .أ      

 .لضما  تنفيل تروط زراعة األ  ار تار احتفب الطرف األول بحق الدرول إلى املنطقة مو وع هلا االتفا  يي لي وقت  .ي       

 :تتقاسم األ راف منتجات الغابات علي النحو التالي  .تن      

  لطرف الثا يل  57% (5)

 .للطرف األول   57% (4)

 .يي عال إرفا  الطرف الثا ي يي زراعة األ  ار على النحو املتفق عليلع اصب  هلا االتفا  الميا  و ا ال  بدو  إجرارات قضالية  .د     

 .من وقت استزراع األ  ار قابلة للتجداد  شروط اتم االتفا  علي ا سنة  20مدة سريا  هلم االتفاقية   .مت      

   ه   ناى  توا  ال

                                                . خر  ع : توا   ت تلي                                             ات تا  تارا    : توا   أل ا 
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 : حالة الغابات 3الشكل 
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