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 .1شكر وتقدير

باالرمم مان جدولال اليمااض الضايق واملايدعم بالعدااد مان االجتماعااات واالرتبا اات األرارىع فقاد لفارد ساعادة والاي تار دار الفاور وقتااا
ثمينااا لفريااق الدراسااة باسااتقبالنا بمقاار إقامتاال يااي عا اارة الوالاااة مدانااة الضااعة ع عي ا تمبنااا ماان تاار املهمااة والغاار ماان برنااامج

رفاض االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتاادهور الغاباات .ولالل،ع ااود لعضاار فرياق الدراسااة اععارات عان امتنااة م لساعادة الاوالي لدعماال
الكاماال للبرنااامج .كمااا رساار فريااق دراسااة ليااة رد املظااالم وجباار الضاارر ل رعاارت عاان عظاايم امتناناال وعرفاناال لحفاااوة االسااتقبال وكاارم
الضاايافة ال االي ااوقهم ب اال سااعادة األس ااتا محمااد الش اايو مو اار وزي اار اليراعااة والغاب ااات يااي ق اال ماان مبتب اال ومقاار إقامت اال ااوال م اادة
اعقامااة يااي مدانااة الضااعة  .ويااود الفريااق اععارات عاان تاابرم وعرفاناال مااي التقاادار العظاايم ل هااود الحثيثااة ال ااض بااللها ساايد محمااد يااي
عق ااد االجتماع ااات وترتي ااع ورس العم اال م ااي املس االولة الحك ااومية وامللسس ااات الخا ااة املعني ااة ببرن ااامج ال اارد  )REDD+( +ويرج ااي
الفضال الخاامل ملادار ماباات الوالااة بالضاعة واملاو فة لبارم الضاايافة والتعااو ماي الفرياق .وياود لعضاار الفرياق لاضاا اععارات عاان
امتناااة م للساايد /مصااطفي اوسااف دمع املاادار العااام لليراعااة علااى اهتماماال الشااداد ببرنااامج الاارد  )REDD+( +واملساااعدة يااي تنظاايم
االجتماعاات .ويتوجاال الفرياق بالشاابر لاضاا إلااى نالااع رلايس ل نااة اليراعاة بااامل لس الدشاارالي الاوالئي بمدانااة الضاعة ورليسااة االتحاااد
النساائي بمداناة الضاعة ورلاايس جمعياة منتلاي الصاامي العرااي ولعضاار اتحااد املايارعة والرعااة واألساتا محمااد مصاطف وكيال نيابااة
الضاعة و األساتا علااي سانة مااادبو رلايس ال معياة السااودانية لحماااة البي ااة .الخاادمات الصخصاية املقدماة ماان قبال عااادل عرقاي يااي
بيت الضيافة هي محل تقدار كبةر.
لثنار تواجد فريق الدراساة ياي القضاارفع فقاد لماد عليال مادار ماباات الضاعة سايد مو ار بلاة الفرياق بالحفااوة وكارم الضايافة كماا
لسهم يي تنظيم االجتماعات وورس العمل .ومن بة مو فيل السايدة تغرياد علاي الصاداقع منساق برناامج الارد  )REDD+( +وعثماا
العااو س ااعيدع فقااد قان ااا عاام املرت اادان للفريااق لثن ااار زيارتاال للغاب ااات امل ااوزة ش ااكل عااام و رن ااامج الاارد  )REDD+( +عل ااى وج اال
الخصومل  .كما نود ل شيد بما ل هرم السيد بلة من عد نظار بماا فيال البفاااة عناد ترتياع اللقاارات ماي الناا ر عاو كاريم محماود
زاا ااد م اان قبيل ااة الضا اباانة البدوي ااة ومص ااطفي داود ال اارليس الس ااابق التح اااد ااغار املا ايارعة وال ش ااةر إس ااماعيل واملسدشا ااارالقانو ي
للغابات ويوسف عبد هللا بالل رليس ال هاز القضائي .لجرى فرياق الدراساة مناقشاة عيوياة شاا إدارة املاوارد الطبيعياة ياي مقار إدارة
مابات الوالاة عي قدم املشارقو يي ورتة العمل مساهمات مفيدة للغااة .اتوجع علينا يي هلا املقام توجيل الشبر إلاى األساتا بلاة
اللي ترلس ال لسة وقاد املناقشة إلى جانع زماللل األساتلة :مسا من الثروة الحيوانية ومحمد عباد هللا مان ملسساة اليراعاة اآللياة
ومحمااد اوسااف املساالول عاان األعيمااة الواقيااة و بااري ااال ماان لبحاااا الغابااات والساايدة سااميحة تاااكر ماادار إدارة املراعااي .اس اتقبل
عضاو الفريااق املسدشاار عااي الادان ترعيبااا عاارا يااي قاادقلي بوالاااة جناوت كردفااا مان قباال السايد دم عبااد هللا دم مادار مابااات الوالاااة
ونالباال عاااتم مختااارع الاالان ل لعااام علااى التقاادم الاالي لعاارزم برنااامج الاارد  .)REDD+( +تاام عقااد املييااد ماان االجتماعااات مااي عبااد هللا
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ح ونااة عبااد هللاع منسااق برنااامج الاارد  )REDD+( +للمييااد ماان التفا اايل.ماان بااة األ ااخامل اآلراارين الاالان للتقيناااهم :مااالزم لول
ار من تر ة عمااة الحياة البراة ومحمد ضاحية مادار عاام الثاروة الحيوانياة وعاار عمااد مادار إدارة املراعاي ومادار املاوارد املالياة
النااور وماادار عااام اليراعااة وماادار اسااتخدام األراااارض ومكافحااة التيااحر والبحااوا اليراعيااة .كمااا تاام اللقااار باعضااار املحبمااة األهليااة
وامليارعة والرعاة.
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 .2الملخص التنفيذي
ظلتتا ات تتتا ترتتامل ت عات تتض ة والتتتا

تتا

تا ت اجااع ت ووةاع ت وتتو خةوج تتتا

اتتضوتا وا تتت عا ت ت

أل تا وتتاس خوتتوجض م نرت لن جت تلةاتتا ترت تلي وتتت عاعتتي عل تب وتتو ل تتتملو طتتا تولتتي ع ت ت ت س
تقوتع توقل ضي أ طت تر عت توجت ت واتت ا تال تت ممل طتا وا ن ت وتال توبت ا ر و تتي

وتتي تا تتامل طتتا

تا ي طتا ظت و ض ملات

ا
تض و ترتتامل ت ع ت خوتولتملو ت ت تتتا ختتضواو تعتى عقو تتا ع ت  % 11تقت واتتت متتا وولتاي ة ت وت تقاو ت تل ت تتتا
2112م).
تت ا وتال ألمت ت ةاتت

وو ورب تا مل تال خل ت ت ت تا عضما مت عا وت و ترتاو و ت تواوتال تر اتا تااتا

تشتتا تلا وت املتتش خ ترتتاو ل تتتملو تةاتتا ترت تلي تت ي اتتبملي خ ت ل تتتملو تولتتي ع ت وةوجتتتا ت ت تتتا ة ت وت تقاو ت
تل ت تا 2112م).
ته تتض مت ت ل تض وت ت ت ة تتتس آت ت ت مل خو تتتت نت تتش ت تتا عق تتضاا ت خ ت ت أخت ت تي خ ت ت

تت

خلة ت تملت ط تتا ال تتتو

رل لتثتا تةتعج عو خل ت عضما ت ت تا ة تامل +ة)REDD+
ا
أ تتام عقتتض تملت ن ت تلا ت رتتار ةونشتتت ا تر ع ت

اتتضوتا ) (ACASتعتتو أ تتتضا ار ت

توج ت تتتا توة ت ت خ ت تتم تتنشت تتت وت تتال ةمل ا
ا
خلواتتضاو ع ت ت ت تتتا نالتتا ت تلتتتا أنا تتا وشتتت ا طتتا راتتتا رتتان مل تتتا تق تتت

تتتش س وتتو وجول ت

او ت ت خلة ت ت تشلت تتتو تت تتامل +ة )REDD+أخ ت ت تي خ ت ت

تتاا ع ت ت ت تلت تتتا ت تلا ت ت و تتو توقت تتت ا تض وت تتتا خوللقت ت

عا ت ت ت تتب وت تتت ة ةل تت ت ت ت ت تتتا عت تتضما مت .عت ت
تتر توتا تنشايلتا

او

عقت ا آت

نةتتاي راملتتتتت تعتتى

مل خوتت نتش ت ا وو لض ت أ اى

وتتو لت ت أ تتاى عت

تتاا ع ت تلتتتا أ ت ت وتتو أخت تي خ ت

خمل و  /أ مل خوتت

تنز عتا خوللق تت ت تا

رش ت ا تض و تتتا ع تتو تتا و خع تتتملو عا ت تملت ةمل و ألمل ت ت
ت ا تةتع عو خووجض م وةوجتا ت ت تا أ عة

ا و آت

عتتتشخوتتوب تلتا وتتو

جت تتتا أل تتاى امل تتش تاو تتا خلت ت ت تنز ع تتتا نت تتش
تامل +ة)REDD+

تشتملش لوتتت وةت شتتتا وجااعتتتا لقتتتم ةع تتتا وقتتت ما تةا ت تا خ وت ت
املشمت وو أر تا ناال ت تلتا خ أت ة والتا خلواضو ع

تتال عجتتت ه

تتتش ته طتتا

مل تلات

رت

ت خشت ما

ت ت تتا عا نتب ووتتت لر عتتا طتا وةتتلف وجول ت وتو

تت ممل تلواتتض ولوت خةتتتلف تا ت طتا ترتتامل ت خعواتتتمل ر ملتش ع ت خبورتتا توقل ضات طتتا ت تنز عتتتا مل خوتتتت
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نتتتش ت تتا تأ ت أت تاأتتاا خ ت آت تتتا

تتت

وتتا لتتتمل و طتتا خةتتتلف تا ت عتتم و ع ت أ هتتت و ل ت

ترتتو ان

وت لا م.
خوةتلعت تتوقتت تتض تلتتا ق تتاا

علتتتزم أللتتا

ت

ةت رت ا تقا ت ة ألنت تتض) راو ت ل ت

تتتى ع ت تةوتتتم

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


تتاتت

لق خللاوتا تعى عجاال.

تتاا ت تل تتتا خة تتظاو ع ت ت ت رتتتو تو مل تتش خة تتت أم تتض

ال تتتو ت تتامل +ة )REDD+تر ت 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

التتو تتامل  +ة )REDD+عتو انرت و ت ت ةوتو تملو وتو توتض ي خرتواا ملعت تقتض ا طتا تاس ورتتب ت ه
خوا ل

تا عة

مت

10
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 محتويات متنوعة.3
االختصارات واألسماء المختصرة. أ

English

Arabic

استزراع الغابات (الدص ةر) وإعادة الدص ةر

A/R

Afforestation/Reforestation

CBO

Community Based Organization

) خةواتا ة وال ة ألمل

CFM

Community Forest Management

إدارة الغابات الشعبية

D+D

Deforestation and forest Degradation

ED

East Darfur State

FCPF

Forest Carbon Partnership Facility

FGRM

Feedback
and
Mechanism

FNC

إزالة وتدهور الغابات
والاة تر دارفور

Grievance

Redress

مرفق الشراكة ل حد من انبعاثات كر و الغابات
لية رد املظالم وجبر الضرر
الهي ة القومية للغابات

Forest National Corporation

)مازات الدفي ة (مازات االعتباس الحراري

GHG

Green House Gases

GMCRM

Grievance Management and Conservation
of Resources Management.

GRM

Grievance Redress Mechanism

لية جبراملظالم

GS

Gedarif State

والاة القضارف

GtCO2e

Gigaton carbon dioxide equivalent

Ha

Hectare = 10,000 m2

KII

Key Informants’ Interview

INDCs

Intended
Nationally
Contributions (INDCs)

LC

Local Council

LTRO

Land Tenure and Registration Ordinance,
1925

ME

إدارة جبراملظالم وإدارة عمااة املوارد الطبيعية

جيغا ن مكايئ ثا ي لكسيد البر و
 =متر مراي10,000 الهبتار
مقابالت املستعلم من م الرليسية

Determined

املساهمات املقررة املحددة و نيا
امل لس املحلي

Monitoring and Evaluation

1925 قانو تسوية األراارض وتس يلها لسنة

الر د والتقييم
اليراعة اآللية

MF

Mechanized Farming

MFC

Mechanized Farming Corporation

NA

Native Administration

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

امللسسة العامة لليراعة اآللية
اعدارة األهلية
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English
REDD+

Arabic

Reducing Emissions from Deforestation
and forest Degradation + sustainable
management of forest resources and
enhancement of forest carbon.

رفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور
 اعدارة املستدامة ملوارد الغابات وتعييي+ الغابات
كر و الغابات
" مقتر االستعداد والتاهع "ال اهيية

R-PP

Readiness Preparation Proposal

SECS

ال معية السودانية لحمااة البي ة

SK

Sudanese Environment Conservation
Society
South Kordofan State

SSCR

Sudan’s Second Communication Report

تقريراالتصال الثا ي للسودا

ToR

Terms of Reference

ULA

Unregistered Land Act, 1970

UNFCCC

United Nations Framework Convention on
Climate Change

والاة جنوت كردفا
)االرتصا ات (الشروط املرجعية
1970 قانو األراارض مةر املس لة لسنة

B. Glossary:

اتفاقية األمم املتحدة اال ارية شا تغةر املناخ

 المسرد.ب
رعاة اعبل الرعل

Abbala

Camel herding nomads

Agroforestry

Planting crops with woody perennials

Ajaweed

Village/Camp elder council

زراعة املحا يل مي النباتات املعمرة الخش ية
املعسبرات املعاض/مجلس كبار رجال القرى
بالتوسط بة املتخا مة لحل الخالف بالحسا
)رعاة األبقار الرعل (قبيلة البقارة

Baggara

Cattle herding nomads/tribes

Feddan

4,200 m2.

Hakura

Land allocated for a person/family

Harig

Burning of weeds along with hay

Hashab, tree

Acacia senegal

Joghan, tree
Kitir, tree

Diospyrusmespliformes
mespiliformis
Acacia mellifera

Murhal

Transhumance passage of the nomads

.متر مراي4,200
األسرة/األرارض املخصصة للصخص
عر الحشائش إلى جانع القش
Acacia senegal رة الهشات

رة جوما

Diospyros

Acacia mellifera رة البتر

Nazir/Nazir
Umoum
Omda

Highest
ranking
native/tribal
administrator
Native administrator in a locality

Sawani
Sahab, tree

Livestock resting grounds along the
Murhal
Anogeissus leiocarpus.

Sharmout

Dried meat

Sheikh

Native administrator at village level

Talh, tree

Acacia seyal subsp. seyal

مسار اعرتحال املوسمض للقبالل الرعوية بحثا/ممر
عن البأل
قبلي/ لرفي مسلول لهلي:النا ر
 زعيم اعدارة األهلية يي املحلية:العمدة
 نقاط استراعة املاتية على ول املرعال:سوا ي
Anogeissus leiocarpus. رة الصهع

ال حم امل فف
املسلول األهلي علي مستوى القرية
Acacia seyal
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رة الط

English
Taungya
Wali

Arabic

Planting of forest trees by landless
farmers
State Governor
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ار الغابات بواسطة امليارعة

التونجيا = زراعة ل
اللان ال املكو لر
والي الوالاة

 .4مقدمةمقدمة

 1.4السياق الوطني

تم تقسيم جمهورية السودا وال ض تبلي مساعت ا  1,886,068كيلومتر مراي إداريا يي عام  2017إلى  18والاة .تشةر الخريطة ) (1إلى
تقسيم الوالاة إلى عدة محلياات .احبام قال والااة والاي (عااكم)ع واسااعدم مجلاس وزرار والئاي مللاف مان  8 - 5وزرار ومعتماد علاى رلس
قال محلياة مان محلياات الوالااة وجمايعهم رعيان م الارليس .ياي عاة ل امل لاس الدشارالي للوالااة املنتخاع اضاطلي باملساالل املتعلقاة
بالدشراي على مستوى الوالاةع فإ امل لس الدشرالي للمحلية املنتخع هو املسلول عن ل ،يي قل محلية .ابلي عدد السكا بحسع
تقدارات ال هاز املركيي لإلعصار من  40.8مليو سمة يي عام  2017من العدااد مان القبالال ويحبام قال من اا تسلسال هرماي لاإلدارة
األهلياة برلاساة رلايس باارز احمال لقاع ناا ر وتاارتاي وما ،وملا ،وفةرتاا وسالطا لو الشايو .واسااعد الارليس عادد مان املرؤوساة
رعرف قال مان م باسام العمادة بينماا تاتم إدارة القارى لو املعسابرات البدوياة بواساطة الشايوخ  .ايرتوجضم تقتي " لتتظا "ياي هالا التقريار
ليمثل كبار اليعامات من وجهار الطبقة الراقية.

الخريطة ( :)1واليات جمهورية السودان  .4351المصدر :األطلس العالمي

إ السودا يي املقام األول بلاد زراعاي ع عيا ل معظام اليراعاة ات بيعاة معيشاية وتو اف عاوالي %07مان إجماالي القاوى العاملاة
ولبن اا تسااهم فقاط بنسابة %55مان النااتج املحلاي اعجمااليع ياي عاة ل الالرة الرفيعاة والادرن والقما هاي الحباوت الرليساية ع فاإ
لهام محا ايل التصادار هاي السمسام والفاول الساودا ي والقطان والصامي العرااي .كماا ااتم زراعاة الحباوت والخضاروات والفواكال
وقصاع السابر علاى نطاا واساي ياي جمياي لنحاار الابالد .اوجاد بالساودا لكبار عادد مان املاتاية ياي إفريقياا عيا اوجاد لكثار مان 100

مليو وعدة عيوانية وتليل يي املرتبة الثانية إثيو يا نحو ( )%07من ا مملوكاة مان قبال الرعااة الرعال وترعاى ياي عاوالي  75ملياو فادا
من املراعي الطبيعية .توفر مابات السودا مجموعاة متنوعاة مان املنتجاات مان بين اا الصامي العرااي األكثار لهمياة إلاى عاد عياد والالي
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تساتاثر الابالد ماا باة  %87 - 70مان اعنتاا العااملي .لقاد انت ات مجموعاة متنوعاة مان النزاعاات االجتماعياة والحاروت األهلياة منال
االستقالل يي عام  1956يي اوليو  2011بانفصال جنوت السودا وهاي املنطقاة ال اض تضام نحاو ثلثاض ماوارد الانفط الساودانية وال اير
األكبر من مابات ا.
تلعاع الغاباات دورا هاماا ياي الحفاا علاى التناوع الحياوي ودعام اليراعاة وعماااة البي اة وسابل كساع العايش ل  %00مان ساكاة ا .كماا
لة اا ترفاد االقتصااد الاو اض واألمان الغالائي مان راالل مجموعاة متنوعاة مان منتجاات الغاباات مةار الخشا ية وعاوالي%55مان العملاة
الصعبة يي البالد وتوفر عوالي  %55من فارمل العمال ياي املناا ق الريفياة .باع اافة إلاى تاوفةر جمياي االعتياجاات املحلياة مان الخشاع
الصلعع كما توفر الغابات ما بة  %87 - 70من االست الك القومي للطاقة وال ض تقدر قيمت ا بحوالي  2مليار دوالر لمريكي .ومي ل،ع
تاهدت الغاباات تادهورا مدساارعا مان  % 46.5ياي عاام  1958إلاى  %40.2ياي عاام  2005قبال فصال ال ناوت إلاى  %55.1فقاط ياي عاام
2010عي ارجي ل ،إلى زيادة معدل اعزالة السنوي من  %7.02سنويا إلى  %4.4سنويا (الهي ة القومية للغابات ع.) 2016
كماا لتاار تقريار االتصاال الساودا ي الثاا يع فاإ إجماالي انبعاثاات ماازات الدفي اة والبالوعاات لسانة  2000قاا  77650جيغاا ان
مكاايئ ثاا ي لكسايد البر او وال اض تاملت  57611جيغاا ان مكاايئ ثاا ي لكسايد البر او مان اليراعاة و  9392جيغاا ان مكاايئ ثاا ي
لكسيد البر و من تغيةر استخدام األر والغابات  8539جيغا ن مكايئ ثا ي لكسيد البر و الناجم عن النفاااات و 2,015جيغاا
ن مكايئ ثا ي لكسيد البر و من النفااات وفقط  93جيغا ن مكايئ ثا ي لكسيد البر و من العمليات الصناعية .واشةر االتجاام
يي انبعاثاات ماازات الدفي اة إلاى زياادة قادرها  %8مان  72,014جيغاا ان مكاايئ ثاا ي لكسايد البر او ياي سانة  1995إلاى  77,650جيغاا
ان مكاايئ ثاا ي لكسايد البر او ياي سانة . 2000ياي عاام  2000بلاي إجماالي انبعاثاات ماازات الدفي اة ياي القطاعاات الثالثاة ال اض ااتم
تغطيت ا يي مساهمات السودا املقررة املحددة و نيا قدرت بحوالي  8,539جيغا ن مكايئ ثا ي لكسيد البر و من الطاقة و 9,392

جيغاا ان مكاايئ ثاا ي لكسايد البر او مان تغيةار اساتخدام األر

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

النفااات  ( (SSCR, 2013).تقرير االتصال الثا ي للسودا .) 2013
لدرلت الحكومة اليراعة اآللية يي السهول الطينية الشرقية والوسط منل عام  1942وال ض اتسمت باقتالع جميي األ ا ار وعرقهاا.
عيا ناتج عان لا ،إزالاة مالااة الهبتاارات مان الغاباات الطبيعياة بماا ياي لا ،سااتة الصامي العرااي مان الغطاار الصا ري .لجبار نظاام
اليراعااة اآلليااة ل ااحات الحيااازات ماان ااغار امل ايارعة والرعاااة علااى االنتقااال إلااى املنااا ق الهامشااية ومةاار الخصاابة والااوعرة واملتاادهورة.
تتض أت ت و م ت
توقل ضا ت تلر ع ت

تةو تتتم خ ت لنش تتت وجااع ت ووةاع ت و تتو خو تتتت
تاا تتا ت تتت

ت تتا عتا تتملت ة وال تتتا تع تتى ع ت رو تتن مس ع ت أ

تر ع ت جت ت أ لعا تتتس تق ت ت ت ت ت او و تتو تمل ت تتا ه عا تتمس

تتاو ملت تو

ت

ت هت
تتا

أل ض ت ى " "tugundiلالسااديالر علااى لفضاال جنااالن الصاامي العراااي واسااعة النطااا ع الساايما يااي كردفااا البباارى .اساادند تخصاايص
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األراااارض إلااى قااانو تسااوية األراااارض وتس ا يلها لساانة 1925الاالي لو اات باال ل نااة برلاسااة بوة ااام قااارترع الساابرتةر القااانو ي يااي ساانة
 1922لدساوية الصاراعات واملنازعاات عاول جناالن الصاامي العرااي ول ا ار التبلادي ياي محافظااة كردفاا  .وقاد لو ات ال ناة مان بااة
لماور لرارى بدسا يل عادالق الصامي أل احات املطالباات الشارعية ومعاملاة جمياي األرااارض مةار املسا لة كماا لاو قانات مسا لة باساام
الحكومااة .علااى الاارمم ماان لعكااام القااانو تحااتفب الحكومااة بموجااع القااانو بااالحق يااي مصااادرة لي لر مس ا لة لو مةاار مس ا لة إ ا
اقتضت الضرورة لتحقيق املص حة العامة .تم دعم قانو تسوية األراارض وتس يلها لسنة 5045العقاا بقاانو األرااارض مةار املسا لة
لسانة  5007ليشاامل جمياي األراااارض األرارى مةاار املسا لة ياي عااوزة الحكوماة .اعتباارت الحكومااة مشااراي اليراعااة اآللياة وكاالل ،املشاااراي
اليراعية األررى سوار قانت مملوكة للقطاع العاام لو الخاامل علاى لة اا "مصا حة عاماة"دو إااالر االعتباار الواجاع للمايارعة ل احات
الحيازات الصغةرة والرعاة اللان رشكلو الغالبية العظم من سكا السودا .

الرد
 4.2برنامج خفض االنبعاثات الناتجةعن إزالة وتدهور الغابات في السودان (برنامج ِ
)REDD+( +
رعااد رفااض االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة وتاادهور الغابااات بمثابااة جهااد عاااملي لتغةاار املناااخ لاادعم قيمااة الغابااات بمااا يااي لاا ،البر ااو
املحتجي واملخي يي الغابات .واص ي البلادا النامياة علاى اعتمااد تادابةر سياسااتية وعاوافي إاجابياة لخفاض انبعاثاات ماازات الدفي اة
(برنامج رفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتادهور الغاباات التاا ي لألمام املتحادة ع  .)2014وقاي الساودا علاى اتفاقياة األمام املتحادة
اع ارية شا تغةر املناخ لسنة  1993و اد علي ا وانضم إلي اع والهدف الن ائي املتمثل يي تث يات تركةازات ماازات الدفي اة ياي الغاالف
ال ااوي علااى مسااتوى ماان تااانل ل اقلاال ماان التاادرل ال شااري يااي نظااام املناااخ .تاااركت الاابالد مناال لاا ،الحااة يااي العداااد ماان املبااادرات
املتعلق ا ا ا ااة بتخفي ا ا ا ااف ث ا ا ا ااار تغة ا ا ا اار املن ا ا ا اااخ والتبي ا ا ا ااف مع ا ا ا االع بم ا ا ا ااا ي ا ا ا ااي ل ا ا ا اا ،إع ا ا ا ااداد ق ا ا ا ااوالم الحص ا ا ا اار الق ا ا ا ااومي لغ ا ا ا ااازات الدفي ا ا ا ااة.
علااى الاارمم ماان ل السااودا لاايس باعثااا كميااة كبةاارة ماان مااازات الدفي ااةع إال ل اسااتمرار إزالااة الغابااات وتاادهورها ألماار اثةاار القلااق علااى
هاالا النحااوع رعتب اار البرنااامج ال ااو اض لبرنااامج ال اارد  )REDD+( +ع الاالي رساااهم ي ااي تقاادار مص ااادر االنبعاثااات دار اال الاابالد و الوع ااات
مااازات الدفي ااة لم ارا ااروريا ماان تااانل املساااعدة يااي معال ااة مس ا بات ودوافااي إزالااة الغابااات وتاادهورها .تاام و ااي مسااودة اسااتراتيجية
ورطة عمل السودا الخا ة ببرنامج الرد  )REDD+( +استجابة ملقررات ملتمر قانكو (الدورة السادسة عشرة ملالتمر األ اراف)ع
للتمبة من تحداد نظرة تاملة عن الو ي الحالي للموارد املاداة وامللترات االجتماعية واالقتصاداة ععاداد االساتراتيجية باع اافة
إلا ااى لا اا،ع اا ااتم تقا اادام تحلي ا اال لولا ااي ملس ا ا بات/دوافا ااي إزال ا ااة وتا اادهور الغابا اااتع وكا االل ،األه ا ااداف الرليسا ااية للبرنا ااامج الا ااو اض لل ا اارد +

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


التوسع الزراعي  :تحويل املساعات الشاسعة لصال مشاراي اليراعاة اآللياة ال اض تعتماد علاى األمطاار والاري التقليادي علاى
عسا ا ا ا ا ااات الغابا ا ا ا ا ااات الطبيعيا ا ا ا ا ااةع بما ا ا ا ا ااا ي ا ا ا ا ا ااي لا ا ا ا ا اا ،سا ا ا ا ا اااتة الصا ا ا ا ا اامي العرا ا ا ا ا ا ااي واملراعا ا ا ا ا ااي وموالا ا ا ا ا اال الحيا ا ا ا ا اااة البرا ا ا ا ا ا ااة.



قطع األشجار :غر عطع الوقود واالستخدامات األررى لألرشات
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الرعي الجائر :الرعي ال الر و قضم األ



حرائق الغابات واآلفات واألمراض والجفاف والهجمات الفطرية والحشرات تعيق التجداد الطبيلي للغابات.



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



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



األسواق  :زيادة الطلع على األرشات عالية ال ودة.



إنفاذ القانون  :عف القدرات امللسسية والفساد.



ار وإرتصامل التربة رعيقا التجداد الطبيلي للغابات.

حيازة األشجار  :تلدي سياسات عيازة األ

ار ال ض تخلق عوافي ارة إلى إزالة األ

ار يي يي امليارع.

 5.2الهدف المنشود من المهمة
الهدف من هلم املهمة هو و ي لية جبر للمظالم تست دف ل حات املص حة يي برنامج الرد  )REDD+( +من رالل:
ل  .تقيايم ردود الفعال (التغلااة املرتادة) الرسامية ومةار الرسامية و لياات رد املظاالم وجبار الضارر علاى املساتويات املحلياة والواللياة
والقومية.
ت .تحداد املظالم والنزاعات املحتملة ال ض قد تنشا نديجة لتنفيل برنامج الرد )REDD+( +
جا ..تحداد موا ن القوة امللسسية الحالية والفجوات يي القدرة على عل املظالم .
د .و ااي إ ااار آلليااة رد املظااالم وجباار الضاارر بمااا يااي لاا ،رطااة للبنااار علااى مااوا ن القااوة وسااد الثغ ارات يااي القاادرة علااى رد
املظالم وجبر الضرر.
ه .الو الف الوقالياة للماوارد الغابياة والتخطايط املساتمر لتحساة وتعيياي لياة رد املظاالم وجبار الضارر لصاال ل احات
املص حة.
تصميم لية رد املظالم وجبر الضرر ال ض من تاة ا :


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



ل تكو سرية وعساسة ومستجيبة العتياجات واهتمامات األ راف املتاثرة باملشروع.



السما بالو ول إلى سبل اعنصاف القضالية لو اعدارية للمتاثرين.



السما برفي الشكاوى امل هولة املصدر.



ل اتضمن س ال لدس يل وتدبي املظالم واعجرارات املتخلة.

 .5المنهجية

 1.5واليات الدراسة التجريبية لآللية
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تم ارتيار ثالا والاات كمواقي للدراسة ل مي البيانات والدشاور هاي؛ تار دارفاور والقضاارف وجناوت كردفاا لتمثيال مناا ق إزالاة
وتدهور الغابات يي املنا ق ال غرافية املختلفة ات الغطاار الغاااي املختلاف ونظام اساتخدام األرااارض املختلفاة .ياي عاة ل اساتخدام
األراارض يي تر دارفور رعتمد يي الغالع على تر ية قطعا كبةرة من املاتيةع فإ اقتصاد والاة القضارف رعتمد على اليراعة اآللية
الواسعة النطا  .من ناعية لررىع ال تيال والاة جناوت كردفاا تعتماد إلاى عاد كبةار علاى زراعاة املحا ايل التقليدااة وتر ياة الحياوا ع
ال اض تتعار عالياا للتعادي علي اا مان قبال اليراعاة اآللياة .تعتبار مواقاي الدراساة عالياا مصاادر مهماة ملنتجاات الغابااتع مثال الحطاع
والفحم ولعمدة البنار والخةزرا يي وسط السودا ع عي تسادنفد املصاادر التقليدااة لهالم املاواد ياي لمااكن لرارى مان راالل اعفاراط
ياي اساتخدامها وكثةارا ماا تشاكو امل تمعاات املحلياة املتضاررة نديجاة لالل ،إلاى اعدارة األهلياة لو السالطات الحكومياةع وال سايما الهي اة
القومية للغابات لوقف هلم العملياات ولبان ياي كثةار مان األعياا ال تلقا الشاكاوى االهتماام الاالزم واالساتجابة سا ع عادد ال احصار
من األسبات.
الواليات المختارة للدراسة

شرق دارفور
جنوب كردفان

القضارف

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

 2.5النهج المتبع
رسدند النهج املستخدم ل مي البيانات لهلم الدراسة إلاى مراجعاة األدبياات/الدراساات الساابقة ومقاابالت ل احات املصا حة واليياارات
امليدانية.
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أ .البيانات الثانوية
تملت املصادر الثانوية مراجعة األدبيات/الدراسات التاريخية و ات الصلة بما يي ل ،لكثر من  50دراسة وتقاارير و ياناات إعصاالية
ات االة .ت اام اس ااتعرا

الخ ارالط وتق ااارير إزال ااة وت اادهور الغاب ااات لتحدا ااد املواق ااي املناس اابة م ااي التركة ااز ش ااكل ر ااامل عل ااى األ ش ااطة

املفض ااية إل ااى إزال ااة الغاب ااات وت اادهورها .تض اامنت املس اادندات وث ااالق الحكومي ااة وسا ا الت وقا اااالت األم اام املتح اادة وع اادد م اان الدراس ااات
األقادامي ااة (ل روع ااات املاجس ااتةر وال اادكتوراة) .ويت االف ال ااير األكب اار م اان الوث ااالق م اان السياس ااات الحكومي ااة والدش ااراعات والتق ااارير

املقدمة من البلدا األررى ات الصلة بآلية رد املظالم وجبر الضرر.
ب .البيانات األولية
ألاا ض م ل تض و ع عواتمل وةه

ونشت

تشت ر

ع تعل تشا :

( )5اساات يانات منظم ااة وت اابل منظمااة :ت اام اس ااتخدام ه االم االساات يانات ل م ااي املعلوم ااات املتعلق ااة بالدراسااة م اان  150م اان ل ااحات
املص ا حة (امل ايارعة والرعاااة) يااي الوالاااات الااثالاع يااي عااة تاام تصااميم اساات يانات لراارى لتعب ت ااا ماان قباال املسااتعلم ماان م الرليسااية
وكلل ،يي الوالاات الثالا.
( )4مش اااورات متعمق ااة م ااي ل ااحات املصا ا حة وامل تمع ااات املحلي ااة ال ااض ترك ااي عل ااى املش اااركة واملهتم ااة عالي ااا ببرن ااامج ال اارد +

( )REDD+ع ومس ا االولي الغاب ا ااات واألوس ا اااط األقادامي ا ااة والس ا االطة القض ا ااالية واعدارة األهلي ا ااة ومنظم ا ااات امل تم ا ااي امل ا ااد ي
واملنظم ااات مة اار الحكومي ااة والخب ارار املتخصص ااة وال ه ااات الفاعل ااة ي ااي القط اااع الخ ااامل و ااناع الق ارار ي ااي الحكوم ااة .لج اارى
الخبةاار االسدشاااري مق ااابالت مااي املسااتعلم م اان م الرليسااية ( )KIIsوم ااي ااا لي السياسااات واملمارس ااة والباااعثة ولعض ااار
امل تم ااي املا ااد يع ل حصا ااول علا ااى املعلوم ااات شا ااا رب ا ارات م يا ااي إدارة و/لو عا اال املظ ااالم والنزاعا ااات املتعلقا ااة بالغابا ااات وعا اان
اع ااالعات الالزم ااة ي ااي إ ااار السياس ااات واع ااار الق ااانو ي وامللس اارض لدش ااغيل لي ااة رد املظ ااالم وجب اار الض اارر املقترع ااة .لق ااد
اسااتخدمت هاالم املشاااورات لييااادة التحقااق ماان ااحة املراجعااة املبت يااة (االسااتعرا

املبت ااض)ع وتااوفةر الحقااالق علااى لر

الواقي يي عملية تشاركية نفلت من رالل علقات العمل ومناقشات مجموعة التركةز واملقابالت الصخصية.
( )5مناقشااات مجموعااة نقاااط االتصااال مااي ل ااحات املصا حة الرليسااية لتحداااد الصاراعات والتحااداات الرليسااية ال ااض تواجاال
لية رد املظالم وجبر الضرر.
( )2الييارات امليدانية (الحقلية).
تاام تنفياال زيااارات ميدانيااة للغابااات يااي املنااا ق املساات دفة بوالاااات الدراسااة التجري يااة لتقياايم معااااةر معينااة للص اراعات والعواماال ال ااض
تلثر على عالة الغابات.

جـ .المجيبون
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تااملت الش ارال املساات دفة يااي مناقشااات مجموعااة نقاااط االتصااال إج ارار (  )01مقابلااة خصااية مااي سياسااية ومااو فة ماان وزارات
اليراع ااة واملا ايارعة والرع اااة وزعم ااار القبال اال وق ااادة امل تمع ااات املحلي ااة ومنظم ااات امل تم ااي امل ااد ي وجمعي ااات منتل ااي الص اامي العرا ااي
والغابات ومةرها من مو في املوارد الطبيعية .
الجدول  :5.15- 3المجيبون على مناقشات مجموعة نقاط االتصال

الواليــــــــــــــــة

مجموع المجيبين من الجنسين

أنثى

ذكر

شرق دارفور

48

14

34

جنوب كردفان

7

1

6

القضارف

21

2

19

المجموع

76

17

59

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

د. .تحليل البيانات
تم تحليال االسات يا باساتخدام برناامج الحيماة االعصاالية للعلاوم االجتماعياة ( SPSS = Statistical Package for the Social

 ) Sciencesل حصول على تبرار ردود ل حات املص حة على االسات يانات  .تضامنت املعلوماات ال اض تام جمعهاا لهالم املهماة مالعظاات
عقلية (ميدانية)ع تم تحليلها شكل مو وعي بنار على األهداف املحددة عي تام تطبياق لسالوت تحليال السارد واملحتاوى ملقارناة اآلرار
عول مختلف القضااا.

 .2النتائج الرئيسية

 1.6آليات رد المظالم وجبر الضرر الحالية والمحتملة

اقدم هلا الفصل م خصا للنتالج الرليسية للتقييم وال ض اتم عر ها تحت ثالثة عناوين رليسية وهي :املظالم املتعلقاة بقطااع الغاباات
من سيا برنامج الرد  )REDD+( +و لية رد املظالم وجبر الضرر الحالية واملقترعة.

 1.1.6المظالم المتعلقة بقطاع الغابات
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 2.1.6التعاريف:
وقد اعتمدت املصط حات املستخدمة يي هلم الدراسة بالدالالت التالية :
ردود الفعل (التغذية الراجعة)  : Feedbackرار عول لدار املشروع املقدم ألول  ،اللان ادارونل.
ا
المظلمةةاالمظالم  : Grievanceتل فتا خوتتت باة اا الظاروف الفعلياة لو املفتر اة ال اض تشاكل مساوما عاادال للشاكوى ال اض تخلاق
تعورا بالظلم بة األفراد لو ال ماعات(مفو ية مكافحة الفساد.) ACCS 2013

الجبر  : Redressتعية الحق لو تحقيق اعنصاف بإزالة س ع التظلم لو التعويض عنل.
الصةراع  : Conflictلصاراع هاو موقاف رسالى فيال رفاا علاى األقال ل حصاول علاى ع ياي الوقات نفسال علاى مجموعاة متاعاة مان
املوارد النادرة مةر القابلة للتجيلة نديجة لحرما س ض.

 3.1.6البرنامج الدولي لخفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات واألسس القانونية
آللية رد المظالم وجبر الضرر
لقد شات اآللية الدولية ا لخفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات من املالتمر الحاادي عشار لأل اراف ياي مونترااال ببنادا
ساانة 2005ع عناادما اقترعاات البلاادا ليااة لخفااض االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة الغابااات يااي البلاادا الناميااة .يااي الاادورة الثالثااة عشاار
مل االتمر األ اراف ش ااا تغة اار املن اااخ املنعق اادة ي ااي ب ااالي بإندونيس اايا س اانة 2007ع لق اارت البل اادا بمس اااهمة االنبعاث ااات الناتج ااة ع اان إزال ااة
الغابااات وتاادهورها يااي انبعاثااات مااازات الدفي ااة العامليااة ال شاارية املنشااا (املقاارر  .)Decision 2/CP.13وياانص املقاارر علااى والاااة لعاادة
إج ارارات تتخاالها البلاادا فيم ااا اتعلااق بالحااد م اان االنبعاثااات يااي البلاادا النامي ااةع مثاال بنااار الق اادرات ونقاال التبنولوجيااا واستبش اااف
مجموعة من اعجرارات ول شطة البيا العملي وتعب ة املوارد لدعم هلم ال هود.
عدد اتفاا قاانكو ( )Cancun Agreementنهاج السياساات والحاوافي اعاجابياة شاا القضاااا املتعلقاة بالحاد مان انبعاثاات ماازات
الدفي ااة ودور الحفااا علااى الغابااات وإدارت ااا املسااتدامة وتعييااي مخيونااات كر ااو الغابااات يااي البلاادا الناميااة .إ

اامانات قااانكو

(التلايل 1من املقارر  )1/CP.16عباارة عان مجموعاة مان سابعة إجارارات (وقالياة)انبغاي علاى البلادا تعيييهاا ودعمهاا لثناار اال اطالع
با شطة برنامج الرد  )REDD+( +وتشمل ما الي:
 )5االتسا مي البرامج الو نية للغابات واالتفاقات الدولية.
 )4حوكمةةة الغابةةات بشةةفافية وفعاليةةة :انبغااي للبلاادا ال ااض تضااطلي با شااطة برنااامج الاارد  )REDD+( +ل تعاايز وتاادعم الهياقاال
الو نية الشفافة والفعالة لحوكمة الغاباتع مي مراعاة الدشراعات والسيادة الو نية.
يي سيا لية رد املظالم وجبر الضرر اكو لهلم الضمانات لثرا :أوالا ع لنل رالل الحوكمة ال ض تدسم بالشفافية والفعالية سايتم
تقليال النزاعااات واملظااالم إلااى الحااد األد ا ؛ وثاني ةا اع تحداااد فيمااا إ ا قاناات ليااة رد املظاالم وجباار الضاارر فعالااة لم الع اتوقااف إلااى عااد
كبةر على فعالية وتفافية إ ار عوكمة الغابات يي البالد.
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 )5احترام حقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية :اجع على الدول ال اض تنفال ل شاطة اآللياة برناامج الارد  )REDD+( +ل
تبف اال اعت ارام مع ااارف وعق ااو الش ااعوت األ االية ولعض ااار امل تمع ااات املحلي ااة بم ااا ادس ااق م ااي إع ااال األم اام املتح اادة ش ااا عق ااو
الشعوت األ لية لسنة 2007ع واالتفاقات الدولية ات الصلة والقوانة الو نية.
 )2المشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة :انبغي للبلدا ال ض تنفال إجارارات برناامج الارد  )REDD+( +ل تبفال املشااركة الكاملاة
والفعالة أل حات املص حة ال سيما الشعوت األ لية وامل تمعات املحلية يي اتخا القارارات املتعلقاة ببرناامج الارد )REDD+( +
بما يي ل ،تصميم لية رد املظالم وجبر الضرر .
 )5االتسةةاق مةةع الحفةةاا علةةى الغابةةات الطبيعيةةة :اجااع ل تبفاال إجارارات برنااامج الاارد  )REDD+( +االتسااا مااي الحفااا علااى
الغابات الطبيعية والتنوع الحيوي .من تا وجود لية فعالة لرد املظالم وجبر الضرر ل تعيز الحفا على الغابات الطبيعية.
 )1التدابير الالزمة للتصدي لمخاطر االنتكاسات :اجع ل تبفال إجارارات برناامج الارد  )REDD+( +داموماة رفاض االنبعاثاات
الناتجة عن ل شطة تخفيف الغابات.
 )0التةةدابير الالزمةةة لمنةةع تسةةرب االنبعاثةةات :اجااع علااى البلاادا ال ااض تنفاال برناامج رفااض االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة وتاادهور
الغابات (الرد  )REDD+( +ل تتخل إجرارات ملني تسرت االنبعاثات.
اطالاع إ اار وارساو لسانة  2013الخاامل ببرناامج رفاض االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات (الارد  )REDD+( +جمياي
البلدا ال ض تضطلي با شطة برنامج رفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (الارد )REDD+( +ل توضا البيفياة ال اض
تم ب ا التصدي ل ميي مانات قانكو واعترامها( املقررع  .) Decision 12/CP.19كماا اطالاع إ اار وارساو الخاامل ببرناامج رفاض
االنبعاثاات الناتجاة عان إزالااة وتادهور الغاباات (الارد  )REDD+( +يااي البلادا ال اض تنفاال برناامج رفاض االنبعاثااات الناتجاة عان إزالااة
وتادهور الغاباات (الارد  )REDD+( +ل تو اي لنظماة معلوماات لإلباال عان كيفياة تعيياي واعتارام امانات قاانكو (Voigt and
 .)Ferreira, 2015برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهورالغابات بموجة اتفةاق بةاريس لسةنة  2015راالل املالتمر الحاادي
والعشارين لأل اراف ياي بااراس بفر ساا قاد تو الت البلادا إلاى اتفاا ملكافحاة تغةار املنااخ وتساراي وتبثياف اعجارارات واالسادثمارات
الالزمة ملستقبل مستدام منخفض البر و من رالل اعتماد اتفا باراس الصادر يي درسمبر. 2015
تنص املادة  )5( 5من اتفا باراس على لنل اجع على جميي البلدا اتخا إجرارات لحفاب وتعيياي بالوعاات ورياناات ماازات الدفي اة
بما في ا الغابات.
تانص املاادة  )45( 5علاى تصا يي البلادا علاى اتخاا اعجارارات الالزماة لتنفيال ودعام اع اار الحاالي بماا ياي لا ،مان راالل املادفوعات
القالماة علاى النتاالج علاى النحاو املنصاومل عليال ياي التوجي اات واملقاررات ات الصالة املتفاق علي اا بالفعال بموجاع اتفاقياة األمام
املتحدة اع ارية شا تغةر املناخ(.)UNFCCC
ضمان المشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة
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تام تصاميم املبااد التوجي ياة شاا مشااركة ل احات املصا حة ياي مرعلاة التاهاع واالساتعداد لبرناامج رفاض االنبعاثاات الناتجاة عان
إزالاة وتادهور الغاباات (الارد ( )REDD+( +مرفاق الشاراكة ل حاد مان انبعاثاات كر او الغاباات و رناامج مباادرة األمام املتحادة شاا
رفاض االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهورالغابات لسانة  .)FCPF and UN REDD program 2012لادعم املشااركة الفعالاة
أل ااحات املص ا حة يااي ساايا

مرعلااة التاهااع واالسااتعداد لبرنااامج رفااض االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة وتاادهور الغابااات (الاارد +

( )REDD+مان لجال مرفاق الشاراكة ل حاد مان انبعاثاات كر او الغاباات و رناامج األمام املتحادة شاا رفاض االنبعاثاات الناتجاة عان
إزالة وتدهورالغاباتع مي التركةز على مشاركة الشعوت األ لية ومةرها من امل تمعات املعتمدة على الغابات.
مان تاا هالم املبااد التوجي ياة مطالباة الادول االلتازام باملعاااةر املحاددة ياي الصاكوك الدولياة الرليساية ات الصالة ودعام مبادل
املوافقة الحرة واملسبقة واملسدنةرة ( )FPICعلى النحو املنصومل عليل يي إعال األمم املتحدة شا عقو الشعوت األ لية.

 2.6استجابة أصحاب المصلحة
 1.2.6لمحة عامة

تم تصاميم نظاام معلوماات تلقاي املظاالم وتسا يلها واالعتاراف ب اا وتقييمهاا وإقرارهاا قبال اجارار املقاابالت ماي امل يباة  .كماا تام تصاميم
نما عدارة قواعد البيانات وال اض سايتم ترجماة املظاالم في اا ل حصاول علاى معلوماات تتعلاق بدنفيال برناامج الارد  .)REDD+( +رعتبار
السودا ككل قلية واعدة تمثلها الوالاات النمو جية الثالا كعينات .تم تقسيم امل يبة إلى ثالا ف ات :
( ل) مسلولو اعدارات الحكومية ال ض تدار املوارد الطبيعية.
(ت) امليارعو التقليداو املقيمو يي القرى.
جا) الرعاة الرعل اللان لدي م قطيي هالل من الثروة الحيوانية.
رعتماد جمياي ل احات املصا حة بطريقاة لو بااررى إلاى عاد كبةار علاى الغاباات للمحافظاة علاى نظام اعنتاا  .هالا االتجاام ياي اساتخدام
األرااارض  -الالي اتجااوز القادرة علاى التجدااد  -اقلال مان قادرة الغاباات الطبيعياة علاى التجدااد لتحقياق عايل البر او شاكل فعاال
ويلدي إلى زيادة انبعاثات مازات الدفي ة وما اصاعب ا من اهرة االعتباس الحراري.

 2.2.6الهيكل االجتماعي

تاملت امل موعاات  150مجيباا تتاراو لعماارهم باة  20و  60عاماا لإلجاباة علاى  45سالاال .عاوالي  %04مان امل يباة متازوجة (لفاراد
األسرة( )ال دول  .)1.4.4رشكل امليارعو  %01.0والرعاة  %8.5فقط من امل يبة ( املستطلعة ) .إلاى جاناع املايارعة والاراة ع قاا
املو فاو الحكومياو  %57ع والعماال مةار املهارة  %5.0والعااملة ياي مهان لرارى .%5.5مان باة امل يبة عاملساتقرين هام األملبياة إ
امثلو سبة %05والبدو الرعل %5.5بينما النازعة  .%5.0تبشف البيانات ل  %51.0من لفراد العيناة رعيشاو ياي مناازل مبنياة
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مان ماواد محلياة مثال القاش والخشاع و %33.3ياي مناازل مان الطاوت األعمار و %1.0ياي مناازل مان الطاوت األرضار مةار املحارو لو
ال الومل بينما%5.5من البدو الرعل اللان رعيشو بيوت الشعر والخيام.
الجدول  : 4.4.35- 3التركيبة اإلجتماعية

تلة ا

%

تت رنواتع  :ةوتز ج)
خر عات
تاعتو
او ات
خاظ ات
تلاتا املش خ او
أ اى

92
76.7
8.3
10.0
1.7
3.5

 3.2.6إدارة المراعي
تتراو مساعة االستحوا على األراارض وال ض تختلف ارتالفا كبةرا باة األسار /األفارادع باة لقال مان  5إلاى  1000فادا ع ااتم الحصاول
علي اا بااملةراا ( )%45.8واعاجاار ( )%23.7والشارار ( .)%8.5ااتم تخصايص األر

مان قبال اعدارة األهلياة ( )%3.4لو لرااارض

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

والضا ال ض املبها % 31من امل يبة  .املستجيبو اللان ادعوا ل املراعي بيعياة % 17ع ياي عاة ل  %و % 44.7مان املساتطلعة
ادعاوا ل عالاة املراعاي متوساطة وفقةارة علاى التاوالي .التصاور الالي لبادام  %84.9مان امل يباة ل تكاوين النباات قاد تغةارع عيا
كر %69.7من م ل اتجام التغيةر إلى األسول .تم اعتماد النظام البدوي لتربية املاتية من قبل % 46.7من امل يبة ع يي عة اماارس
نصاف الرعال واملساتقرة بنسابة  % 20و % 33.3مان امل يباة علاي التاوالي .لكثار مان  %07مان بارامج دعام امل يباة ععاادة تاهيال
املراعي .املستجيبو اللان وافقوا على ل األ

ار مفيدة كعلف قانت  %84.5من امل موع .كر % 12.3فقاط مان لفاراد العيناة ل

مسارات الثروة الحيوانية (املراعيل) بيعية ع بينما كر % 66.7و % 21.1لة ا يقة وميروعة.
الجدول  :)4.4.3( 4- 3تصور المجيبين إلدارة المراعي

ت ةض

الحالة

 .5الظروف

بيعية
متوسطة
عيفة
تغيةر
بدو تغيةر
لفضل
لسول
بدوي

 .4التركيبة النباتية
 .5اتجام التغيةر
 .2نوع تر ية املاتية
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%
17.0
%58.5
%22.0
%84.9
%15.1
%30.4
%69.4
%46.7

ت ةض

 .5إعادة تاهيل املراعي
 .1األ

ار كعلف

 .0مسارات املاتية

الحالة
تبل بدوية
مستقرة
ارة
مفيدة
مفيدة
عدامة الفالدة
بيعية
يقة
ميروعة

%
%20
%33.3
%29.6
%70.4
%82.5
%17.5
%12.3
%66.7
21.1

 4.2.6إدارة الغابات

بلغت سبة املستجيبة اللان ارو ل موارد الغابات املتدهورة  %80.8يي عة لفاد % 8.5ل موارد الغابات قد تحسانت (ال ادول
 .)5.4.1فيما اتعلق بمستوى إدارة الغاباتعلفاد %56.7من امل يبة باة ا قافية و %26.7قالوا لة ا مةر قافية .فيما اتعلق بالغاباات
امل اوزةع اعتقاد  %42.2لة اا مضارة بمصاالحهم بينماا %57.6رعتقادو لة اا مةار اارة .لول ا ،الالان رعتقادو ل ح اي الغاباات هاو
السا يل الساليم ليياادة ملبياة الغاباات %80.5عبينماا %57.0رعتقاد بخاالف لا .،الياد  %98.1مان امل يباة اساتخدام الغاباات
كمصدر لخشع الوقود و %1.9رستخدمو الغابات ل ماي الفواكال البرااة .لفااد % 31.7مان امل يباة ل ساور االساتخدام كمسا ع
لتادهور الغابااتع اعتقاد  % 68.3ل التادهور ماردم االساتخدام مةار الرتايد .لول ا ،الالان هام علاى اساتعداد للتعااو ماي الهي اة
القومية للغابات وإدارة املراعي لتحسة املوارد  .%08.5امل يع اللي كر ل تنمية الغابات عبر اساتزراع الغاباات (الدصا ةر) وإعاادة
الدص ةر واالستخدام الرتيد هي %34.2و%18.6و %8.5على التوالي .تمت املطالبة بتطويرالغابات بواسطة إدارة الغابات الشعبية
والحمااة من الحرالق بنسبة  %44و %6.8على التوالي.
الجدول  :)2.4.3( 4- 3تصور المجيبين إلدارة الغابات

الحالة

%

تدهورت
تحسنت

89.8
08.5

 .4رطط إدارة الغابات

ماللمة
مةر ماللمة

56.7
26.7

 .5ح ي الغابات

مضر
مةر مل ي

42.4
57.6

 .2زيادة األمالك الغابية

ال ي
بدو ح ي

89.3
10.7

. .5استخدامات الغابات

رشع الوقود
الفاكهة البراة

98.1
01.9

ت ةض
.5

روف الغابات
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 .1مس بات التدهور

سور االستخدام
االستخدام العقال ي

31.7
68.3

 .0التعاو مي الهي ة القومية للغابات

رامع
مةر رامع

98.3
1.7

 .8تنمية الغابات

استزراع الغابات (الدص ةر) وإعادة
الدص ةر ال ي
االستخدام الرتيد

40.0
18.6
08.5

 .0املشاركة امل تمعية

إدارة الغابات الشعبية

22.0

 .57الحمااة

مكافحة الحرالق وإدارت ا

6.8

 6.2.5النزاعات والمظالم

لقار عاوالي  %87مان امل يباة بحادوا النزاعاات .اتفاق عاوالي  %17.2مان امل يباة علاى ل هالم النزاعاات واملظاالم تحادا باة
املايارعة والرعااة .لسابات النزاعاات واملظاالم هاي اليراعاة باع اافة إلاى الرعاي و اناعة الفحام وعياازة األرااارض والنزاعاات الحدودااة
ومةرها كما كر% 79.3و %15.5و %3.4و %1.7على التوالي .لول  ،اللان زعموا ل ل راف النزاع واملظالم هم من األفراد رشكلو
 %92.9مان امل يباة بينماا اارى  % 1.8مان م ل الطارفة مان امل تمعاات املحلياة وامللسساات علاى التاوالي .كماا كار % 69.1مان
امل يباة لنال ااتم عال وتساوية النزاعاات واملظاالم مان قبال اعدارة األهلياةبينما لفااد  % 29.1و % 1.8مان امل يباة ل السالطة
القضالية ومةرها من ال هات املعنية باملصالحات هي ال ض تقوم بلل .،اتم تقدام معظم الشاكاوى إلاى اعدارة األهلياة علاى النحاو الالي
كرم  %80من امل يبة بينما ارى  %20من م ل الشكاوى اتم تقادامها إلاى السالطة القضااليةع بينماا لفااد  % 55.6مان امل يباة باا
اعدارة األهلياة هاي املاال ألنال امبان الو اول إلي اا بصاور لساهل .احظا قارار السالطة القضاالية بقباول لكبار كماا لاادم  % 81.0وتو
ة

ملت ة ض ا.)2.4.1
الجدول  :)1.4.3( 2- 3النزاعات والمظالم

البند
.1االاندشار/الشيوع
.2األسبات

.3القطاعات املعنية

الحالة
موجود
ال توجد راعات

%
80.0
20.0

اليراعة والرعي و ناعة الفحم

79.3

عيازة األراارض

15.5

املنازعات الحدوداة

3.4

لررى

1.7

امليارعو والرعاة

60.4
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.4األ راف
.5ال هات املعنية بالحل
واملصالحات
.2تقدام الشكاوي
.7امكانية الو ول
.8قبول القرار

األفراد

92.9

امل تمعات

5.4

امللسسات

1.8

اعدارة األهلية

69.1

ال هاز القضائي

29.1

لررى

1.8

اعدارة األهلية

80.0

ال هاز القضائي

20.0

اعدارة األهلية

55.6

ال هاز القضائي

44.4

ال هاز القضائي

81.0

 1.4.1مناقشات مجموعة نقاط االتصال

مدرار املوارد الطبيعية يي الحكومةع من م  %56.9من رريلاي ال امعاات وي الخبارة الطويلاة .عاوالي %98.3قاانوا علاى دراااة بطبيعاة
النزاعاات بااة الرعااة وإدارة الغاباات الواللياة وماان م  .%33.9ممان رعتقاد ل املشابالت ترجاي إلاى اعف إنفاا قااوانة الغابااات.
اعتقد عوالي % 69.5من امل يبة لنل من الضروري ل تقوم إدارة الغابات الواللية بإ شار مبتع لو لية امبن الو ول إلي ا سهولة
لتلقاي تاكاوى النزاعاات ع ا ادساا التعامال معهاا والحيلولاة دو تصاعيدها وعلهاا علاى الفاور .تعتقاد الغالبياة العظما ع % 94.6ل
لياات رد املظاالم وجبار الضارر الحالياة واعدارة األهلياة ساتكو لكثار فعالياة إ ا ماا تام تنفيالها علاى النحاو الياحي  .لكاد  %17مان
امل يبة با إزالة الغابات وتدهورها ال امبن تخفيضهما لو إاقافهما دو االستفادة من مصدر بدال للطاقة.

 5.1النزاعات والمظالم
علاى الارمم مان ل برناامج الارد  )REDD+( +لادي ا القادرة علاى رفاض االنبعاثاات وتحساة إدارة الغاباات وتعيياي سابل كساع العايش
املحلية وتعييي التنمية املستدامة يي ة ااة املطافع قد افضرض تنفيلها إلاى ثاار سالبية علاى سابل معيشاة امل تماي .امبان ل تالدي هالم
اآلثار السلبية إلى تعار وتظلمات قد تنشا من رالل مراعل مختلفة من تصميم وتنفيل ل شطة برنامج الرد  .)REDD+( +اسدنادا
إلاى الدشااور وتحليال املعلوماات ال اض تام جمعهاا مان البياناات األولياة والثانوياةع فاإ النزاعاات واملظاالم الحالياة و /لو املحتملاة ال اض قاد
تنشاا لثناار ل شاطة االساتعداد والتاهاع برناامج رفااض االنبعاثاات الناتجااة عان إزالاة وتاادهور الغاباات (الاارد  )REDD+( +وتنفياال
اساتراتيجية برناامج رفاض االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهورالغابات تشامل :النازاع علاى عادود الغاباات امل اوزة واملناا ق املحمياة
الحظالرالقومياة و احة مسادندات ملبياة األرااارض وتقاسام اعاارادات والتطبياق االنتقاائي للقاانو مان قبال السالطات والحفاا علاى
الحياة البراة  /الغابات واالساتغالل املقياد للماوارد الطبيعياة والبحا عان سابل كساع العايش للمجتمعاات املحلياة واساتزراع األ ا ار
ياي الغاباات واساتخدام األرااارض والنزاعاات باة الحكوماات املحلياة .بارز الصاراع باة الحكوماة املركيياة والسالطات الواللياة ياي الساودا
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علاي و االف الغاباات وماوارد املراعاي املتنوعاة وفوالادها .لعر ات السالطات املركيياة عاان قلقهااا إزار اعماادادات الخشا ية لتلبيااة
االعتياجاات الحضارية وال سايما اع شاارات ومةرهاا مان تطاوير البنياة التحتياةع مثال عطاع الوقاود ولعمادة الهااتف ولعمادة البناار
وفلنكاات الساب ،الحدادااة ورشاع البناار .مان ناعياة لرارىع قانات السالطات الواللياة لكثار قلقاا شاا االعتياجاات املحلياة را اة
عطاع الوقاود ومنتجاات الغاباات مةرالخشا ية وعلاف املاتاية .تشامل املصاادر املحتملاة للتظلماات املحاددة ياي مرعلاة االساتعداد
والتاهع لبرنامج الرد  )REDD+( +ما الي:
 )5الحصول على األراارض واستخدام موارد الغابات من قبل امل تمعات ال ض تعتمد على الغابات.
 )4الو ول إلى الغابات عن ريق تيوير مسدندات ملبية األراارض.
 )5اعتجار مةراملشروع بمنتجات الغابات.
 )2سياسات الدسعةر والدسويق مةر العادلة ملنتجات الغابات.
 )5سور اعدارة والسلوك مةر املنهض ملو في الغابات.
 )1النزاعات بة الحكومات املحلية والحكومة املركيية على الوالاة القضالية على الغابات واملنا ق املحمية.
)0

عدم وجود معلومات واضحة عن األدوار واملسلوليات املتعلقة بالغابات.

 )8إسارة استخدام السلطة والسلطة من قبل عض املكلفة بالواجباتع را ة السياسية .
 )0الحا اادود مةا اار الواضا ااحة ملعظا اام الغابا ااات والغابا ااات امل ا ااوزة والغابا ااات امل ا ااوزة املركييا ااة والغابا ااات امل ا ااوزة باملحليا ااات
والغابااات الخا ااة .إ ا لاات النزاعااات واملظااالم الحاليااة واملحتملااة املحااددة لعااالم دو عاالع فماان املااري ل تنشااا لثنااار تنفياال
استراتيجية برنامج الرد .)REDD+( +
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مماو الفوالاد والقايم املساتمدة مان برنااامج الارد  )REDD+( +لتوجيال املساتفيدان/األ اخامل املتضاررين واأل اراف

املعنية األررى.
)55

ان اادالع الص اار اع ااات ب ااة القطاع ااات ع ااول االس ااتحوا عل ااى األراا اارض ورا ااة ب ااة قط اااعي الغاب ااات واليراع ااة.لق ااد لدى

االنادفاع األرةار لتعادان الاالهع إلاى تادمةر لجايار مان الغاباات الطبيعياة عيا قاا اماارس ل ااحات الحياازات الصاغةرة تقليااداا
اليراعة لو الرعاي لو اعتطاات عطاع الوقاود لو جماي الفاكهاة البرااة لو ايد األساماك .إ اساتخدام املنتجاات الساامة مان قبال
الباعثة عن اللهع مالبا ما ي دد عياة ال شر واملاتية.

 4.6المظالم ضمن سياق برنةامج خفةض االنبعاثةات الناتجةة عةن إزالةة وتةدهور الغابةات
(الرد )REDD+( +
ِ

تشكل اليراعة املطرية والرعي القطاع السالد عي تعتمد امل تمعات على البي ة الطبيعية للعيش .نديجة لتغةار املنااخ ونادرة األمطاار ع
تناادلي النزاع ااات ب ااة امل ايارعة والرع اااة باعتباره ااا اراعات قالم ااة عل ااى امل ااوارد وتتح ااول إل ااى ع اارت قبلي ااة وإثني ااة .ع ااالوة عل ااى ل اا،ع ف ااإ
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املظااالم تاانجم عاان انحسااار رقعااة األراااارض اليراعيااةع و التااالي اااتم ل ا ار الغابااات ليراعااة املحا اايل .علااى الاارمم ماان لاا،ع فقااد ن ا
قط اااع الغاب ااات ي ااي تنفي اال اليراع ااة الغابي ااة (اليراع ااة املختلط ااة/التونجي ااا) دار اال الغاب ااات امل ااوزة كت اادبةر ل ارد املظ ااالم وجب اار الض اارر
املتعلقااة باانقص األراااارض الصااالحة لليراعااة .لاالل،ع ماان األهميااة بمكااا شاار الااوعي عااول اآلثااار البيريااة واالقتصاااداة لغاارس األ ا ار
ورا ة بة مستخدمي األرااارض الغابياة واعدارة األهلياة .مان املهام شاكل راامل ل اادرك ل احات الحياازات الصاغةرة املناافي املتبادلاة
املشتركة مي الهي ة القومية للغابات ل ض تنطوي على توفر األراارض لليراعة ومرس األ

ار.

 5.6التغذية المرتدة وآلية رد المظالم وجبر الضرر
التغلا ا ااة املرت ا اادة و لي ا ااة رد املظ ا ااالم وجب ا اار الض ا اارر ه ا ااي لنظم ا ااة وم ا ااوارد تنظيمي ا ااة ل ش ا ااات ا الحكوم ا ااات االتحادا ا ااة لو الواللي ا ااة لتلق ا ااي
الشوامل/املخاوف املتعلقة بتاثةر سياسات ا و رامجها مال ا ا وعمليات اا علاى ل احات املصا حة ومعال ت اا ياي ة اااة املطااف .مان تاا
التغلااة املرتادة و لياة رد املظاالم وجبار الضارر ل تعمال بمثاباة إليال ل احات املصا حة للتعبةار عان اآلثاار املحتملاة لقياام لي مشااروع لو
برنااامج علااى الاارمم ماان املشاااركة الفعالااة فياال و لاا ،ماان بااات إسدشااعارهم للتبعااات ماان منظااور اسدش ارايي (مرفااق الش اراكة ل حااد م اان
انبعاث ااات كر ااو الغاب ااات /مب ااادرة األم اام املتح اادة ش ااا رف ااض االنبعاث ااات الناتج ااة ع اان إزال ااة وت اادهور الغاب ااات لس اانة FCPF/UN-

 . REDD, 2015وهااي ترمااي إلااى لعااع دور مبماال ولاايس باادال للقضااار الرساامض لو مةرهااا ماان ساابل اعنصاااف القااانو ي ماان لجاال إدارة
املظااالم .اجااع اعق ارار باناال ال امباان معال ااة جميااي الشااكاوى ماان رااالل ليااة رد املظااالم وجباار الضاارر .فعلااى س ا يل املثااالع اااتم عااادة
إعالة املظالم ال ض تادعي الفسااد و/لو االنت ااك الرلي ارض املمانهج لحقاو اع ساا إلاى هي اات إدارياة لو قضاالية للتحقياق الرسامض ولايس
إلاى لياات رد املظاالم وجبار الضارر للتعااو ياي عال املشااقل (مرفاق الشاراكة ل حاد مان انبعاثاات كر او الغاباات /مباادرة األمام املتحاادة
شا رفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتادهور الغاباات لسانة  .FCPF/UN-REDD, 2015اجاع ل تتلقا لياة رد املظاالم وجبار
الضارر بفعالياة وكفااارة املخااوف والشاكاوى والتظلمااات ال اض قاد اواجههااا ل احات املصا حة مااي برناامج رفاض االنبعاثااات الناتجاة عاان
إزالة وتادهور الغاباات (الارد  )REDD+( +واأل اراف األرارى راالل مرعل اض االساتعداد/التاهاع والتنفيال (مالتمر فيلاي شاا لياات رد
املظااالم وجباار الضاارر يااي ساايا ساايا برنااامج رفااض االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة وتاادهور الغابااات (الاارد  )REDD+( +لساانة Fiji

.) REDD+ FGRM, 2017
اجع ل تكو لية رد املظالم وجبر الضرر املقترعة:


شةرعي :لهاا هياقال عوكماة واضاحة وتافافة ومساتقلة بماا فيال البفاااة لضاما عادم تادرل لي ارف ياي عملياة جبار
مظلمة عين ا من التدرل يي السةر العادل لتل ،العملية.
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سهل الوصول إليها :اجع اععال عن ا ألول  ،اللان قد ارمبو يي الو ول إلي ا وتقدام املسااعدة الكافياة لأل اراف
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
الخااوف ماان االنتقااام .اجااع ل تكااو متاعااة ملختلااف لعضااار امل تمااي بمااا يااي لاا ،الف ااات األ ااعف مثاال كبااار الساان
والنسار والشبات واملعوقة .



يمكةةن التنبة بهةةا  :اجاع تااوفةر إجارار واضا ومعااروفع ماي ل اار زمنياة لكال مرعلااة؛ تو اي لنااواع العملياات والنتااالج
ال ض امبن لو ال امبن تقدامها ووسالل ر د تنفيل النتالج.



منصةفة  :اجاع ل كفال لأل اراف املتضاررة إمكانياة الو اول املعقاول إلاى مصاادر املعلوماات واملشاورة والخبارة الالزماة
للشروع يي عملية رد املظالم وجبر الضرر شروط شروط عادلة ومنصفة.



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



شفافة  -اجع ل توفر تفافية قافية للعملية والنتالج لتلبية املخاوف/الشوامل املتعلقة باملصا حة العاماة املعر اة
ل خطر قلما لمبن ل.،

تلعااع وزارة اليراع ااة والغاب ااات وامل ل ااس األعل ااى للبي ااة وامل ااوارد الطبيعي ااة دورا لساساايا ي ااي التحق ااق م اان معال ااة جمي ااي الش ااكاوى وع اادم
ع اادوا مخالف ااة للمب اااد امل االقورة .كم ااا ت االدي املنظم ااات مة اار الحكومي ااة لدوار مهم ااة تتمث اال ع ااادة ي ااي زي ااارة املن ااا ق ال ااض ع اادثت في ااا
الشكاوى للتحقيق في ا واعبال عن ا والتاكد من جبر الضرر.

 1.1إجراءات حجز الغابات كنموذج آللية رد المظالم وجبر الضرر
علااى الاارمم ماان تاساايس مص ا حة الغابااات يااي السااودا مناال ساانة 1902ع إال ل ح ااي الغابااات قااد باادل عااد ثالثااة عقااودع وفقااا لقااانو
الغابااات لساانة 1932ع مااي األهااداف الرليسااية الراميااة لتزويااد الاابالد بمنتجااات الغابااات مااي مراعاااة عمااااة البي ااة .ومااي لاا،ع فااإ جهااود
الهي ااة القوميااة للغابااات لاام تحقااق هاالم األهااداف عي ا ل املنطقااة امل ااوزة يااي الوقاات الحااالي لاام تتجاااوز  %5.1ماان مساااعة الاابالد ع
(الهي ااة القومي ااة للغاب ااات ع .)2016عيا ا ال اا ايال  %00م اان الس ااكا رس ااتخدمو لراا اارض الغاب ااات املتبقي ااة بحري ااة ألما ارا

اليراع ااة

املعيشية والرعي واالعتطاات لحطاع الوقاود ومجموعاة متنوعاة مان االساتخدامات األرارىع وقلهاا تعتبار دوافاي /مسا بات عزالاة وتادهور
الغاب ااات (الفق اارة  .)4.1.ه االا االتج ااام ي ااي إدارة م ااوارد الغاب ااات جع اال ال اابالد لق اال ق اادرة عل ااى الوف ااار بالتزامات ااا الدولي ااة املتمثل ااة ي ااي ع اايل
البر و لو التخفيف من اهرة االعتباس الحراري .
مالبااا مااا تواجاال عمليااات ح ااي الغابااات تضااارت مصااال امل تمعااات ال ااض تعتمااد علااى الغابااات وال ااض اكدساابت ا مااي ماارور الوقاات عقااو
االنتفاااع واالمتيااازات املندش اارة يااي جمي ااي لنحااار ال اابالد .هاالم الحق ااو هااي س ا ع املظااالمع ومالب ااا مااا تك ااو املواجهااة قلم ااا تحاااول الهي ااة
القومياة للغاباات إ شااار ماباات م

ااوزة .ومااي لا،ع تدباا الهي اة القوميااة للغاباات اساتراتيجية عبيمااة ل حصاول علااى موافقاة مساابقة
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ماان ل ااحات املصا حة الرليسااية يااي الغابااة امل ااوزة املقترعااة بالدشاااور مااي اعدارة األهليااة وإدارة املحليااة وعكومااة الوالاااة .تنتهااض هاالم
املشاااورات يااي ة اا ااة املطاااف ب اادفي تعااويض ألف اراد امل تم ااي املعتماادان عل ااى الغابااات عاان فق اادا الحقااو واالمتي ااازات املبدساابة لك ااي ال
اكاو لادي م لي مطالباات لراارى علاى مسااعة األر املحاددة .رشااكل هالا اعجارار لياة لارد املظاالم وجبار الضارر يااي جمياي لعماال ح ااي
الغابااات .اااتم اععااال عاان هاالم األر

عااد لاا ،علااى لة ااا "مابااة م

ااوزة" رشااهد علي ااا رلاايس القضاااة الاالي انشاار اععااال يااي ال رياادة

الرسمية لحكومة السودا قبل توقيعل من قبل الرليس.

 7.6آليات رد المظالم وجبر الضرر الحالية
تااتم معال ااة النزاعااات ورد املظااالم وجباار الضاارر يااي املنااا ق الريفيااة ماان رااالل الترات يااة مةاار الرساامية املعتاارف باال محليااا لااإلدارة األهليااة
واللي ابدل بال ا املخصصة من تيوخ القرى واملعروفة باسم "األجاويد" برلاساة الشايو ومان ثام الي اا رليسال/رليساها العمادة وينتها
باملستوى األعلى "النا ر/الشرتاي"  .بيد ل هلم امللسسات تفتقار إلاى االعيات إنفاا قرارات اا شاا قضاااا عياازة األرااارضع وياي هالم
الحالااة قااد الااتمس املاادعي االنصاااف ماان امللسسااات الرساامية لي املحاااكم القانونيااة .ال اوجااد هيكاال تنظيمااض واض ا لألجاويااد فيمااا إ ا
قانوا عمدار األسر لو كبار السن يي القرية لو املعسبرات البدوية .وماي لا،ع ااتم ارتياارهم مان قبال الشايو وفقاا لتقادارم الخاامل مان
باة لول ا ،الالان لادي م القادرة علااى عال املشاكلة املحاددة املطروعاة بصااورة ودااة .معظام العماد لايس لاادي م محااكم بال تااة م ياي لاا،
تااا الشاايوخ عي ا رعتماادو علااى األجاويااد مماان اختاااروة م بانفسااهم والاالان رعملااو كمجلااس اسدشاااري للعماادة ل ارد املظااالم وجباار
الضارر بصااورة ودااة .رساالى ااعع املظلمااة إلاى العماادة عنصاافل بجباار مااا لحاق باال مان اارر عناادما افشال الشاايو واألجاوياد يااي عاال
تكوام وعندما ال اجد يي قارار العمادة ماا ار ايل فإنال رساتانف قضايتل لماام الناا ر/الشارتاي .ااتم اساترناف قارارات األرةار ياي املحااكم
الرسمية لو محاكم الوالاات.
تع ااد اآل لي ااات الرس اامية ومة اار الرس اامية اآللي ااات ال ااض امبن ااا اكدش اااف لو من ااي لو تخفي ااف تص ااعيد النزاع ااات واملظ ااالم وعله ااا ي ااي قط اااع
الغاب ااات .اآللي اات الرس اامية ه ااي ال ااوزارات املعني ااة وس االطات الوالا ااات والس االطات املحلي ااة والقض ااار .تش اامل اآللي ااات مة اار الرس ااميةع م اان
ناعية لررى اعدارة األهلية واليعمار التقليداة والنقابات ورجال الدان.
تتمتي قل من اآلليات الرسمية ومةر الرسمية بادرجات متفاوتاة مان النجاا ياي التخفياف مان عادة املظاالم والصاراعات باة امل تمعاات
ال ااض تعتم ااد عل ااى الغاب ااات واملحمي ااات الطبيعي ااة .ماان امل ااري ل تك ااو مة اار قافي ااة لح اال النزاعااات املتوقع ااة ي ااي اور تنفي اال اس ااتراتيجية
برنااامج الاارد  .)REDD+( +بينمااا ال ا ايال رجااال اعدارة األهليااة واليعمااار التقليااداة ااالدو دورا مهمااا يااي التخفيااف ماان عاادة النزاعااات
بة امل تمعات ال ض تعتمد على الغاباتع فإ تاثةرهاا واعترامهاا مان عيا املاوارد الطبيعياة رال ياي االنحساار ال سايما باة الشابات .وماي
ل،ع تظل اآلليات مةر الرسمية هي ال هات الوعيدة لرد املظالم وجبر الضرر وعل النزاعات ياي معظام املناا ق الريفياة عيا اآللياات
الرسمية نادرة لو مةر متوفرة .

32

على املستوى القوميع توجد محبمة عليا بو فها لعلاى مساتوى لحال النزاعاات ياي جمياي املساتويات األد ا باع اافة إلاى دااوا املظاالم
اللي ل شرئ عداثا قآلية إ افية للنظر يي عل جميي النزاعات بخالف لنظمة املحاكم .توجد محبمة عمااة وترقية البي اة ياي الخر اوم
للبت يي القضااا ال ض تحتوي على النزاعات والقضااا البيرية.

 8.6الثغرات ونقاط الضعف
عدد ل حات املص حة الرليسيو الثغرات ونقاط الضعف الرليسية التالية آللية رد املظالم وجبر الضرر الحالية:
أ  .الحاجااة إلااى اسااتعادة املحاااكم الشااعبية مااي تفااويض الصااالعيات إلااى الشاايوخ والعمااد والنظااار لتمبياان م ماان عاال املظااالم علااى
مس ااتوى القاع اادة الش ااعبية .و الت اااليع ف ااإ اع ااال الق ااانو ي لتع اادال الدش ااراعات الحالي ااة و اايامة الدش ااراعات ال دا اادة لم اار
لسا رض.
ي .وقد علت النقابات العمالية ال ض قلفت يي املاارض بجبر مظالم عضويت ا .اوصر بإعادة النقابات.
ج ا ا.

الثغا ارات ي ااي ش اار املعلوم ااات ب ااة القطاع ااات و ااة مختل ااف مس ااتويات الحكوم ااة ش ااا املس ااالل املتعلق ااة ببرن ااامج ال اارد +

(.)REDD+
عاادم كفااااة التموياال و شاار املااوارد ال شاارية واملعاادات الالزمااة للتعاماال مااي رد املظااالم وجباار الضاارر يااي املسااتوى مةاار الرساامض

مل

و عف مراقبة وتنفيل العمليات.
مت .عف التعاو بة الوقاالت الحكومية الرليسية بما يي ل ،وزارة املالية والهي ة القومياة للغاباات وال اض تعاد لساساية لقارارات
اعدارة والسياسات املتعلقاة بقطااع الغاباات واملاوارد الطبيعياة وهاي القطاعاات ات الصالة ببرناامج الارد  .)REDD+( +امبان ل
ااالثر ااعف التعاااو السااالد عاليااا بااة تلاا ،القطاعااات املاالقورة ساالبا علااى فعاليااة ليااة رد املظااالم وجباار الضاارر املقترعااة لبرنااامج
برنامج الرد .)REDD+( +
 .وق ااد لدى ع اادم وج ااود رط ااة و ني ااة عادل ااة الس ااتخدام األراا اارض إل ااى ش ااوت نياع ااات ب ااة القطاع ااات املتنافس ااة عي ا ت اام دف ااي
ل حات الحيازات الصغةرة إلى األراارض الهامشية س ع تمدد اليراعة اآللية.
ل .االفتقار إلى املهارات واملعارف ات الصلة الالزمة عدارة مختلف لتكال جبر الضرر/عل النزاعات على مستويات مختلفة.
ح .إ الااوعي واملعرفااة شااا برنااامج رفااض االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة وتاادهور الغابااات (الاارد  .)REDD+( +و الفعاال شااا
دور الغابات يي الحفا على نظم اعنتا وعمااة البي ة مةر موجودة يي امللسسات الرسمية لرد املظالم وجبار الضارر علاى جمياي
املستويات.
م.

ااعف الااوعي باهميااة برنااامج رفااض االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة وتاادهور الغابااات (الاارد  )REDD+( +وتاثةرهااا علااى ساابل

كسع العيش.
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ي .الدي نقص موارد الطاقة البدالة يي املنا ق الريفية إلى اعتماد الناس على عطع الوقود والفحم يي الطهض.
ك .عصاااد منتجااات الغابااات مةاار الخش ا ية مثاال الصاامي العراااي والفواكاال البراااة واألعشااات إل ا .مالبااا مااا ااالدي إلااى اراعات أل
األ

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

 9.6آلية رد المظالم وجبر الضرر المقترحة

 1.9.6الهدف العام

اتمثاال الهاادف العااام آلليااة رد املظااالم وجباار الضاارر املقترعااة يااي املساااهمة يااي البشااف عاان النزاعااات ومنعهااا وتسااويت ا واعسااهام يااي ت ي اال
بي ااة مواتي ااة لتحوي اال النزاع ااات إل ااى مجتم ااي رس ااودم التع ااارش الس االمض وال ااتالعم امل تمل ااي .عي ا ارم ااي إل ااى تح ااول الص اراع س ا ع دورم
املحتماال ي ااي تحس ااة العالقااات ب ااة امل تمع ااات املت اااثرة بااالنزاع ودارله ااا .باع ااافة إلااى ل اا،ع ت اام تص ااميم ليااة رد املظ ااالم وجب اار الض اارر
املقترعة الرامية لتوجيل املظالم إلى لية مقبولة من الناعية امللسسية لحل النزاعات املحتملة لثنار التحضاةر والتنفيال لبرناامج الارد +

( .)REDD+فهض تركي على الحوار وعل املشبالت قوسيلة لتمرير ل حات املص حة ملناقشة النزاعات وعلها .تتعامال لياة رد املظاالم
وجبار الضاارر ياي املقااام األول مااي النزاعاات القالمااة علاى املصااال ممااا رعااض ل هناااك اراعات بااة امل موعااات ال اض لهااا تاكل ماان لتااكال
االعتماد املتبادل يي تقاسم املنافي املتوقي على منتجات الغابات والحدود.
تساالى ليااة رد املظااالم وجباار الضاارر املقترعااة إلااى تباااض الهيكاال امللس اارض الرساامض ومةاار الرساامض ويااي الوقاات نفساال ت ساايط ليااة الااتظلم
الرسمية لو الرسمية الحالية .تشمل القواعد الرسمية نظام املحاكم يي عة ل األنظماة مةار الرسامية تشامل اآللياات ال اض تساتخدمها
اعدارة األهليااة للتعااويض عاان املظااالم .ومااي لاا،ع لاايس الغاار ماان ليااة رد املظااالم وجباار الضاارر املقترعااة ل تحاال محاال ليااة تعااويض
املظااالم الحاليااة وإنمااا بو اافها هاايبال ق ينااا اخلااق نه ااا لكثاار فاعليااة لدسااوية املنازعااات ورد املظااالم وجباار الضاارر ال ااض قااد تاانجم عاان
ل شااطة التحضااةر والتنفياال لبرنااامج الاارد  .)REDD+( +إ ا لاام اجااد األ ااخامل لو امل تمعااات املتاااثرة ماان النزاعااات املتعلق اة ببرنااامج
الارد  )REDD+( +تادرالت وقارارات مر اية ماان قبال لياة رد املظاالم وجباار الضارر فقاد التمساو اعنصاااف مان راالل نظاام املحاااكم
الرسمية.

 2.9.6األهداف المحددة
الهدف املحدد آللية رد املظالم وجبر الضرر هو :املساهمة ياي عال املظاالم والصاراعات املتعلقاة ببرناامج رفاض االنبعاثاات الناتجاة عان
إزالة وتدهور الغابات (الرد  )REDD+( +بطريقة فعالة يي الوقت املناسع.
من تا لية رد املظالم وجبر الضرر املقترعة ل :
 تسااهم يااي تحسااة واسااتعادة العالقااات بااة األف اراد وامل تمعااات املتاااثرة بااالنزاع نديجااة أل شااطة برنااامج رفااض االنبعاثااات
الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (الرد .)REDD+( +


تساعد يي البشف عن النزاعات ومنعها قبل وقوعها والتخفيف من عواقب ا ومني تصاعدها.
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تمباان األ ااخامل ال االان ال ااوت لهاام والض ااعفار (مثاال الفق ارار واملس اانة وامل تمعااات املهمشااة والغاب ااات امل اااورة) م اان
تقدام الشكاوى وتلقي ردود الفعل يي الوقت املناسع.



تعم اال عل ااى تحس ااة مش اااركة ل ااحات املص ا حة واتخ ااا الق ارارات م اان ر ااالل الح ااوارات ورد املظ ااالم وجب اار الض اارر وتس ااوية
املنازعات.

 3.9.6األساس المنطقي آللية رد المظالم وجبر الضرر
تشةر نتالج الدراسة إلى ل ل حات املص حة يي الغاباات لادي م لتاكال مختلفاة مان املظاالم والصاراعات ياي مناا ق مختلفاة مان الابالد.
تعتماد معظاام املناا ق الريفيااة يااي الساودا اعتمااادا كبةارا علااى اعدارة األهليااة ياي عاال النزاعاات ومعال ااة املظااالم را اة سا ع ااعو ة
الو ول إلى اآلليات القضالية الرسمية.

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
على القيام بلل ،وعادة ما ارلسهم الشيو على النحو املبة لعاالم .تلتازم األ اراف املتصاارعة بالتقالياد امل تمعياة بقباول عبام األجاوياد
قوساايلة ل حفااا علااى النظااام االجتماااعي واالسااتقرار .رشاامل تعااويض الصااخص املتضاارر تيااحي األ ارار ويااي عااض الحاااالت فاار
مرامااة ااغةرة "ع ااق القهااوة" إلااى ال ن ااة ال ااض ال تتمتااي س االطات إداريااة لو قض ااالية لتنفياال قرارات ااا .ي ااي عالااة تااعور لع ااد ريااي الن ازاع
بالظلم فيجوز لل/لها تقدام تكوى إلى العمدة واللي احسم األمر من رالل مراجعة مداوالت ال نة بحضور الشيو.
إ ا فشاال الشاايو يااي عاال الن ازاع بوسااعل إعالااة القضااية إلااى املسااتويات العليااا لااإلدارة املحليااة والعماادة لو إلااى محبمااة النااا ر ال ااض تصاادر
الحباام الن ااائي .تخضااي ق ارارات محبمااة النااا ر ال ااض تتمتااي ساالطات قضااالية محاادودة قابلااة لالسااترناف يااي املحبمااة املحليااة الرساامية
عي امبن استرناف الحبم على املساتويات العلياا للسالطة القضاالية .وماي لا،ع مالباا ماا ا

ام املوا ناو عان الالهات إلاى ل عاد مان

محبمة النا ر ألنل رعتبر عمال من عدم االمتثال لقرار الرليس األعلى املسلول عن جميي املقيمة من القبالل ياي منطقتال وكالل ،ألنال
رسااتغر وقتااا ثمينااا ويكلااف لمااواال اللااة للاادرول يااي إج ارارات قضااالية لراارى وال ااض قااد تصاال إلااى محبمااة االسااترناف .و التاااليع فااإ
اعدارة األهلية هي اآللية الرليسية لدسوية املظالم س ع قرب ا من امل تمي وقبولل لها .لهالا السا عع اقتار نظاام لتفاويض السالطة إلاى
اعدارة األهلي ااة لتمب ااة معال ااة النزاع ااات واملظ ااالم بص ااورة تدس اام بالفعالي ااة والبف ااارة .ت اام اقتا ارا تف ااويض الس االطة م اان قب اال جمي ااي
األ ا ااخامل املعنيا ااة يا ااي والاا ااات الدراسا ااة التجري يا ااة الا ااثالا ألة ا اام رعتقا اادو ل اعدارة األهليا ااة ال ت ا ايال اآلليا ااة األ سا ااع للو ا ااول إلا ااى
ال ماهةر ل حفا على االستقرار االجتماعي يي القرى النالية واملخيمات البدوية.
وقاد تام تكلياف لياات رد املظاالم وجباار الضارر األرارى مثال النقاباات العمالياة السااابقة ومنظماات امل تماي املحلاي ل حفاا علاى مصااال
ل حات الحيازات الصغةرة يي املاارض .وقانت النقابات األكثر شاا ا ياي الابالد هاي اتحااد املايارعة واتحااد الرعااة واتحااد منتلاي الصامي
العرا ااي واالتح اااد النس ااائي ال االان قلف ااوا بحماا ااة مص ااال عض ااويت م .وم ااي ل اا،ع قان اات النقاب ااات العمالي ااة متوا ااعة ي ااي التعام اال م ااي
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املشاابالت ال ااض تواجههااا قاال ماان عضااويت ا وامللسسااات ر مااا سا ع الخااالف السيا اارض مااي النخااع لو األع ايات الحاكمااة الحاليااة .ونديجااة
للل،ع لم تتمبن النقابات من استخدام املوارد املتاعة لتعييي مهارات ا.
بينما عظيت اآلليات الرسمية بقبول واسي النطاا ووثقات ب اا امل تمعاات املعتمادة علاى الغاباات لحال النزاعااتع فقاد تام اعتبارهاا مةار
متاعااة ملعظ اام ل ااحات املص ا حة ال االان قااد اواجه ااو قي ااودا ماليااة لو زمني ااة لتجاااوز عقب ااات البةروقرا ي ااة داراال امللسس ااات املعني ااة.
عاالوة علاى لا،ع لام تلعاع اآللياات الرسامية دورا مهماا ياي البشاف عان املظاالم واملنازعاات ومنعهاا .ومان ناعياة لرارىع فاإ اآللياات مةار
الرسامية قااد باتات لرساار مناااال ويمبان التعوياال علي اا يااي تااوفةر العدالاة التصااالحية .وماي لاا،ع مالبااا ماا تعااا ي امللسساات مةاار الرساامية
من نقاط عف لو تقويض س ع قلة الصالعيات القانونية لو السلطة اعدارية للقيام بواجبات عل النزاعاات ال سايما عنادما تواجال
املنافسااة مااي السياسااية  .و التاااليع هناااك عاجااة إلااى إ شااار ليااة فعالااة لتلقااي وتقياايم ومعال ااة املظااالم والصاراعات الناتا ة عاان تنفياال
برنامج الرد .)REDD+( +

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

اتم التعامل مي النزاعات واملظالم يي القرى واملخيماات البدوياة ياي قال محلياة مان قبال الشايو واألجاوياد .االدي العمادة واألجاوياد نفاس
الشارضر علاى مساتوى املحليااة الفرعياةع بينماا اتااولى الناا ر معال اة التظلماات علااى املساتوى القبلاي لو (النظااارة) دارال املحلياة بااالرجوع
إلى التعاميم /األوامر املحلية الصادرة عن الهي اة القومياة للغاباات.تتمثال و يفاة األجاوياد ياي االساتماع إلاى قال مان املادعي واملادعى عليال
ومحاولاة تسااوية املسااالة ودااا وجباار الضاارر وإقنااع األ اراف املتصااارعة بمسااامحة عضاها الاابعضع كخطااوة نحاو الحفااا علاى النساايج
االجتماااعي املتماساا ،ال االي ااار ط الق ااروية معااا .ال تف اار لي عقو ااةع إال لن اال قااد اطلااع ي ااي عااض األعي ااا مرامااة ااغةرة ماان ال ااا ي
مرامااة ااغةرة ماان ال ااا ي "عااق القهااوة" لو تباارع مناسااع راار ل نااة وهااو لاضااا العاارف السااالد يااي دعاام لجاويااد العماادة .النظااام هااو يااي
األساس نفس النمو املوصر بل باستثنار لياة رد املظاالم وجبار الضارر بو افها ملسساة سالطات قضاالية وإدارياة قافياة تمبن اا مان
تنفياال قرارات ااا عنااد الضاارورة .علااى الاارمم ماان ااالعيات ا ال دااادةع انبغااي آلليااة رد املظااالم وجباار الضاارر لوال وقباال قاال ااارضر التمساا،
الادالم بارو إجارارات الدسااوية الودااة للنزاعاات واعتمادهااا نه اا مان لجاال الحفاا علاى النساايج االجتمااعي مان التفباا .،ويبد ارض هاالا
األمر لهمية را ة أل سكا القرية لو املعسبر البدوي ارتبطو اجتماعيا ببعضهم البعض عالقات الدم لو املصااهرة لو مةرهاا مان
املصال ال ض احر و علي الحفا علي ا باتباع املشورة املقدمة من لية رد املظالم وجبر الضرر املشكلة من تيوخ القرية لو املخيم.

 2.10.6مستوى المحلية
الحكوماات املحلياة ال ااض تتمتاي سالطة إداريااة وسياساية بادعم ماان اعدارات الحكومياة ياي املحليااة بالتعااو ماي النااا ر املارتبط بمحبمااة
املحلية اجع ل تشكل لية رد مظالم وجبر رر على مستوى املحلياة .اختاار الساكا املحلياو اعدرة األهلياة وال اض تعتبار عنصارا باالي
األهمياة ياي لياة رد املظاالم وجبار الضارر برمت اا (الشاكل3.1 :و  )3.2علاى النحاو املباة لعاالم وتقارم الحكوماة .إنال ياي الواقاي نظاام إداري
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وقضائي منخفض التكلفاة وفعاال رعتماد علاى القاوانة العرفياة للتعامال ماي األماور الصخصاية لو ال ارالم علاى املاوارد الطبيعياة .اقتار
إعالااة لي مظااالم ومنازعااات لاام اااتم علهااا علااى مسااتوى القريااة إلااى ليااة رد املظااالم وجباار الضاارر ومحبمااة عمااااة وترقيااة البي ااة (انظاار
الشكل  .)3.2إ ا فشلت هياقال اعدارة األهلياة و لياة رد املظاالم وجبار الضارر باملحلياة ومحبماة عماااة وترقياة البي اة ياي عال الاتظلم لو
نياع لو إ ا قا لي رف متظلم مةر را ٍ عن سلوك الهياقل امللقورة لعاالمع فسايظل لماامهم رياار االساترناف لماام املحااكم /القضاار
الرسمض باملحلية.

 3.10.6المستوى الوالئي
اقتر تشبيل لية لرد املظالم وجبر الضرر على مستوى الوالاة من املعتمدان اللان امثلاو والاي الوالااة ولعضاار امل االس الدشاراعية
باملحليات ومسلولي تنمية امل تمي وإدارات املوارد الطبيعية ممثلة ياي اليراعاة والغاباات واملراعاي والحيااة البرااة واملياام والبي اة .اجاع ل
رعالج هلا الهيكل امللس رض ال داد واللي اتمتي سلطات إدارية وسياسية النزاعات واملظالم على مساتوى الوالااة بالتعااو ماي اعدارة
األهليااة .وإ ا لرفقاات ليااة رد املظااالم وجباار الضاارر الوالليااة يااي عاال القضااااا فقااد اااتم اسااترناف القضااااا لمااام محبمااة عمااااة وترقيااة
البي ة على مستوى الوالاةع الشكل .1.6.

 4.10.6المستوى القومي (االتحادي)
اجتتي تشاابيل مجلااس األمانااة القوميااة آلليااة رد املظااالم وجباار الضاارر "وهااي هيكاال ملس اارض مقتاار "برلاسااة املاادار العااام للهي ااة القوميااة
للغاب ااات وعض ااوية ممثل ااة ع اان ال ااوزارات االتحادا ااة ات الص االة واملنس ااق الق ااومي لبرن ااامج ال اارد  )REDD+( +واألم ااة الع ااام آللي ااة رد
املظالم وجبر الضرر والنقابات العمالية ات الصلة واملحبمة العلياا .اجتي إعالاة القضاااا ال اض لام ااتم علهاا علاى املساتوى القاومي إلاى
محبمااة االسااترناف للباات في ااا وإ اادار عبمهااا قاااوامر تنفيلاااة واجبااة النفااا  .تسااتمد األواماار قوت ااا ماان ساالطة محبمااة االسااترناف يااي
تنظاايم إجرارات ااا الخا ااة دو التقيااد بالقواعااد لو اعج ارارات ال ااض تدبعهااا املحاااكم العاداااة .اجااوز ألي اارف متضاارر ماان ق ارار محبمااة
االسترناف ل رستانف لمام املحبمة العليا يي مضو ثالثة اوما من دور القرار لو األمر.

 11.6التحديات التي تواجه آلية رد المظالم وجبر الضرر
أ .اواجاال امل لااس األعلااى للبي ااة واملااوارد الطبيعيااة تحااداات تتمثاال يااي االلتازام بوالاتاال وال ااض تشاامل تنساايق جهااود الااوزارات املعنيااة
وامللسسااات املختصااة لو إ شااار ف ااروع يااي الوالاااات ملعال ااة القضااااا البيريااة امل ح ااة وال ااض ل اايف إلي ااا برنااامج رفااض االنبعاث ااات
الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (الرد  )REDD+( +وهو عن جير ال اتجيل من ا.
ي .رعا ي قطاع الغابات واليراعاة مان نقاص التنسايق والتكامال الالي اجعال مان اليراعاة الغابياة ممارساة مرمو اة بيرياا ومنتظماة
الستخدام األراارض.
قاف يي النظم اليراعية ال ارية يي البالد .
نت .لم تنعبس لهمية تغةر املناخ شكل ٍ
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مل تحتااا الهي ااة القوميااة للغابااات إلااى تعييااي وتحاادا وتمبااة راادمات عاارس الغابااات ودوريااات مكافحااة الحرالااق الحاليااة ع ا
ادسا عمااة الغابات وإستحداا املييد من الو الف والوعدات ملراقبة قطي األ

ار مةر املشروع.

م ت .اتطاار قااانو داااوا الحباام االتح ااادي لساانة  4775إلااى املساالولة الحكااومية واملنظم ااات الشااعبية ماان مسااتوى القاع اادة
الشاعبية إلاى القماة .تام إ شاار دااوا الحبام االتحاادي والالي اارلس هيرتال العلياا النالاع األول لارليس ال مهورياة لتحقياق لهااداف
محددةع مثل تخصيص األموال والتحضر وتعييي نظام الحبم املحلي وتنسيق املستويات الثالثاة (الو نياة والحكومياة واملحلياة)
وتب ااادل املعلوم ااات وإج ارار البح ااوا.ع ااالوة عل ااى ل اا،ع انبغ ااي دع اام مقت اار لي ااة رد املظ ااالم وجب اار الض اارر م اان قب اال إدارة الغاب ااات
الشعبية واعدارة األهلية ومنظمات امل تمي املد ي واملنظمات مةر الحكومية ول حات املص حة.

 54.1ورشة عمل التحقق
تمات مراجعاة ومناقشاة مشاروع التقريار الن اائي مان قبال كباار املتخصصاة ياي الهي اة القومياة للغاباات بماا ياي لا ،املادار العاام ووعادة
إدارة املشااروع باع ااافة إلااى اسدشااارية ماان رلفيااات مختلفااة .ركاايت املناقشااة علااى القضااااا املتعلقااة بدنفياال برنااامج رفااض االنبعاثااات
الناتج ااة ع اان إزال ااة وت اادهور الغاب ااات (ال اارد  )REDD+( +و لي ااات ع اال النزاع ااات ورد املظ ااالم وجب اار الض اارر فيم ااا اتعل ااق ب ااإدارة امل ااوارد
الطبيعيااة .لعاارت املشااارقو يااي ورتااة العماال عاان تقاادارهم ملضاامو التقري اار الاالي رساالط الضااور علااى لناال انبغااي النظاار إلااى الغاب ااات
باعتبارهاا ر اايدا و نياا ياي الساايا العاام لحمااااة البي ااة والحفاا علااى املااوارد الطبيعياة .مدرجاة لدنااام املسااالل املتعلقاة باادعم وتعييااي
نتالج الدراسة وتو يات ا وقد روعيت على النحو الواجع يي النص:
 )5اج ااع معامل ااة اليراع ااة اآللي ااة ال ااض ه ااي املس ا ع/ال اادافي ال اارليس عزال ااة الغاب ااات وت اادهورها عل ااى لس اااس مب اادل "املل ااوا ا اادفي"
” “Polluter Paysلي تصااب مساالولة عاان الاادفي مقاباال الضاارر الاالي للحقتاال بالبي ااة الطبيعيااة عيا يااي هاالم الحالااة اتحماال
النصيع األكبر من مسلولية عن إعادة الدص ةر.
 )4مان لجاال التعاماال مااي ردود الفعاال ومعال اة الشااكاوى لثنااار واعااد تنفياال برنااامج رفاض االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة وتاادهور
الغاب ااات (ال اارد  )REDD+( +و رن ااامج توعي ااة وت اادريع مل ااو في الهي ااة القومي ااة للغاب ااات وممثل ااي منظم ااات امل تم ااي امل ااد ي ش ااا
هياقل اآلليات ال دادة لحل النزاعات وتفعيل لية رد املظالم وجبر الضرر على مختلف املستويات مطلوت.
 )5امباان ل تباادي عكومااة السااودا التزامااا سياساايا لقااوى تجااام برنااامج رفااض االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة وتاادهور الغابااات
(الارد  )REDD+( +لضاما إعااادة التاهيال واعدارة الرتايدة للمااوارد الطبيعياة اسادنادا إلااى تقاسام املناافي ماان راالل بارامج إدارة
الغابات الشعبية.
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 )2اجااع دعاام برنااامج رفااض االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة وتاادهور الغابااات (الاارد  )REDD+( +ماان رااالل القااوانة واللااوال
كض اامانات ااد التع اادي عل ااى لراا اارض الغاب ااات امل ااوزة وس ااور إدارة امل ااوارد الطبيعي ااة ع اان ري ااق من ااي الحرال ااق وقط ااي األ ا ار
والصيد مةر املشروع.
 )5اج ااع مراجع ااة إجا ارارات ح ااي الغاب ااات لض ااما الحف ااا عل ااى مص ااال ل ااحات الحي ااازات الص ااغةرة را ااة فيم ااا اتعل ااق
باملحا اايل اليراعي ااة واملراع ااي ورش ااع الوق ااود والص اامي العرا ااي .لق ااد نم ااا إل ااى عل اام فري ااق دراس ااة املش ااروع م ااا افي ااد ل امل ايارعة ي ااي
محلية الشواك قد رفعوا تكواهم إلى الرليس عندما استولت السلطات الحكومية على لرا ي م ل ي الغابات.
 )1تص ا يي ل ااحات الحيااازات الصااغةرة ال ساايما النسااار والشاابات علااى اسااتزراع الغابااات الخا ااة إدرار الاادرل واملساااهمة يااي
تنفيل برنامج رفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (الرد  )REDD+( +و رنامج عيل البر و .
 )0إعااادة تاهياال وتمبااة اآلليااات مةاار الرساامية ال ساايما اعدارة األهليااة والنقابااات العماليااة بمااا يااي لاا ،النسااار ع ا ادسااا عاال
النزاعات ورد املظالم وجبر الضرر فيما اتعلق بالغابات واملوارد الطبيعية األررى.

المستوى القومي
ديوان المظالم  -محكمة البيئة

المستوى الرابع

المستوى الوالئي
• محكمة الوالية

المستوى الثالث

المستوى اإلداري المحلي
محكمة المحلية

المستوى الثاني
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المستوى األول

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

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

ب .الجهاز القضائي

الهيكل التنظيمي آللية رد المظالم وجبر الضرر

المستوى القومي
(المحكمة البيئية)
ديوان المظالم
قسم آلية رد المظالم وجبر الضرر

المحكمة العليا

محكمة االستئناف
المستوى الوالئي
فريق آلية رد المظالم وجبر الضرر

محكمة الوالية
مستوى المحلية
المجلس المحلي

محكمة
المجلس المحلي
المستوى المحلي
األجاويد
الناظر/الشرتاي
العمدة
الشيخ

المحكمة الشعبية (األهلية)

 .7التوعية وبناء القدرات
1. .
7

 5.0مقدمة.
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اجااع ل تكااو ليااة رد املظااالم وجب اار الضاارر املقترعااة قااادرة علااى االس ااتفادة ماان الااروابط ال ااض تاام تحدا اادها يااي الوقاااالت القالمااة عل ااى
مختلااف املس ااتويات .وم ااي ل اا،ع هناااك عاج ااة إل ااى ام ااتالك جميااي القطاع ااات واملس ااتويات مله ااارات جياادة عدارة عملي ااة رد املظ ااالم وجب اار
الضاارر ورا ااة إجاارارات تلق ااي وتس ا يل ونقاال املعلوم ااات ال ااض تاام جمعه ااا  .هن اااك لاض ااا عاجااة إل ااى التاك ااد ماان ل البيان ااات املعني ااة
وال ها ااات املنا ااا رة عل ا اى فها اام تا ااامل لتغةا اار املنا اااخ ولها ااداف برنا ااامج رفا ااض االنبعاثا ااات الناتجا ااة عا اان إزالا ااة وتا اادهور الغابا ااات (الا اارد +

( )REDD+والسيا العام آللياة رد املظاالم وجبار الضارر مان عيا

الت ا بدنفيال برناامج رفاض االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور

الغابات (الرد .)REDD+( +
تام تطاوير برنااامج رفاض االنبعاثااات الناتجاة عان إزالااة وتادهور الغابااات (الارد  )REDD+( +للتخطايط يااي الساودا ماان راالل عمليااة
تش اااورية واس ااعة النط ااا عيا ا ت ااارك ل ااحات املصا ا حة م اان ر ااالل ورس عم اال عل ااى املس ااتوى املحل ااي وال ااوالئي والق ااومي ومناقش ااات
جماعياة وورس عمال و نياة للتحقاق لتحدااد ل احات املصا حة ولمناار املااوارد واأل اراف .علاى الارمم مان ل عاض علقاات العمال هاالم
عقاادت ي اي والاااات مختلف ااة فااإ معظاام ل ااحات املص ا حة علااى مس ااتوى القاعاادة الشااعبية ل اام اكونااوا علااى دراا ااة تامااة ببرنااامج رف ااض
االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة وتاادهور الغاب ااات (الاارد  .)REDD+( +اسااتليم هاالا الو ااي توعي ااة موجهااة توجي ااا جياادا و نااار الق اادرات
أل حات املص حة الريفية الالان اتوقاي مان م تقادام مسااهمات كبةارة ياي تنفيال رفاض االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة الغاباات وتادهور
الغابات.
وثماة اقتارا ل تكاو اعدارة األهلياة بمثاباة رلس الاارم ياي معال اة قضاااا املاوارد الطبيعياة بحيا تلعاع دورا رليسايا ياي لياة رد املظااالم
وجباار الض اارر  .تتمتااي اعدارة األهلي ااة ب يكاال هرم ااي اضاافي علي ااا مة اازة االملااام بح اال النزاعااات دار اال امل تمااي ومعال ت ااا .ومااي ل اا،ع فه ااض
تفتقاار إلااى الااوعي بالقضااااا البيريااة وعواقااع سااور إدارة املااوارد الطبيعيااة علااي جميااي املسااتويات .اجااع ل اكااو زعمااار اعدارة األهليااة
را اة النظاار /الشارتااات الالان ارلساو املحااكم األهلياة علاى دراااة باالقوانة البيرياة وفارمل تباادل املعلوماات واآلرار ماي نظارا م ياي
والاااات مختلفااة .عااالوة علااى لاا،ع انبغااي ل رساات دف التاادريع اعدارات الحكوميااة والحكومااات املحليااة ات الصاالة بمااا يااي لاا ،ال هاااز
القضائي ومو في الخدمة املدنية والقطاع الخامل وامللسساات الثقافياة .وعلاى نحاو مماثال انبغاي توسايي نطاا بناار القادرات ليشامل
الاوزارات املعنيااة واملحلياات واملحاااكم الريفيااة واملنظماات امل تمعيااة واملنظماات مةاار الحكوميااة .اجاع ل اكااو التادريع نفساال مصاامما
علااى تقياايم االعتياج ااات الفعليااة ليناس ااع مختلااف املس ااتويات ول اتماااار م ااي مهااام مس ااتوى معااة م ان ليااة رد املظ ااالم وجباار الض اارر
فضااال عاان الطبيعااة املتوقعااة للمظااالم .وعااالوة عل اى لاا،ع انبغااي ل رسااتفيد القااادة السياساايو علااى مختلااف املسااتوياتع فضااال عاان
األمن والوقاالت األررى املسلولة عن إنفا القانو من التدريع.

الهيكل التنظيمي لبناء القدرات
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هناك لراعة مستويات من ل احات املصا حة مان املتوقاي ل العباوا لدوارا رليساية ياي تنفيال برناامج رفاض االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة
وتدهور الغابات (الرد  )REDD+( +و لية رد املظالم وجبر الضرر يي الوالاات (الشكل .)1.7
موظفو الجهاز القضائي
والمشرعون

الوزارات المعنية

ان غ ت تتا أت ا ال ت تتا ع ت ت ت مل ات ت ت ت ت تتتتقا لملت ت ن ت ت ت تالة ت ت ت

تض ت ت ت ت ع ت ت تتتملا

اتش ا وال آت تا مل خوتت نتش ت ا أل اى .

ان غتتا أت ع تتات ع ت مل ا ت تتتتقا لملت ت ن ت

تتثه ع ت خل تتت تلتتا

ت نت

تت

المنظمات األهلية

المسؤولون المحليون

ت رل لتث تتتا
ا ت و تتال روو تتتا تتشل تتتو
ثهتتت ع ت خمل و ختتا مل تو ل ت
تةتعجت ت ع تتو خل تت ت ع تتضما ت ت تتتا ة ت تتامل  )REDD+( +تةت ت ل ت ع ت ت ع ت تتتملا
اتاا
اتش ا وال ج ا و عوا ا ح تلا
اج تتي أت ا الت تتا ع ت ت مل ا ت ت تجث تتت خت تتضواو تر تتاس خمل و خت تتا مل تو ل ت ت وت تتت خ
كتلا تش اى عوللف امل ووتت نتش ا بربي لر ع ع

اضوتا

الشكل  :)5.1(4العرض التخطيطي لبناء القدرات

 2.7سجل المظالم اإللكتروني وقاعدة البيانات
تمث اال إع اادى املف اااهيم الحداث ااة ال ااض ت اام استبش ااافها ي ااي الس ااودا ي ااي اس ااتخدام األجه ااية اعلبتروني ااة لس ااد الفج ااوة ب ااة القطاع ااات
والوقااالت واملسااتويات الحكومياة املختلفااة فيمااا اتعلاق بنقاال املعلوماات وتلقي ااا .اقتاار اساتخدام الهواتااف املحمولاة ولجهااية البمبيااوتر
قوسااالط لنقاال البيانااات وتلقي ااا وتس ا يلها .هناااك إمكانيااة الو ااول إلااى لجهااية البمبيااوتر واعنترناات ع ا يااي عااض املنااا ق الناليااة يااي
الساودا  .لقاماات العداااد ماان الشاارقات لبارا االتصاااالت املتنقلااة يااي املنااا ق الناليااة عيا ل ااب ماان املمباان اآل الو ااول إلااى الهاااتف
املحم ااول ولجه ااية البمبي ااوتر ال ااض امب اان اس ااتخدامها قوس اايلة لنق اال واس ااتالم املعلوم ااات .م اان املتوق ااي ل اق اادم العدا ااد م اان ل ااحات
املصا حة الاالان احصاالو علااي راادمات الهاااتف الاتظلم عاان ريااق الهاااتف وقااد اكااو بإمكااا برنااامج الاارد  )REDD+( +رفااي الااتظلم
من رالل رقم الهاتف امل ا ي ولرقام الرسالل القصةرة ال ض تس ل املحادثات كادليل علاى اعفاادة باالساتالم .امبان أل احات املصا حة
األميااة اس ااتخدام ه االم الطريقااة س ااهولة لتق اادام الااتظلم والحص ااول عل ااى متا ع ااة الااتظلم بطريق ااة مماثل ااة .ماان ر ااالل تخص اايص رق اام
مجا ي امبن التعامل سهولة مي األس لة والتو يحات ال سيطة من ل حات املص حة .
اوجاد يااي السااودا بالفعاال عااض النمااا النايحااة ال ااض تعاار لنااواع ليااات الشااكاوى ال ااض تاام إ شاااؤها باسااتخدام الهواتااف املحمولااة
ولجهااية البمبيااوتر واعنترناات قوساايلة رليسااية لنقاال املعلومااات ماان املسااتوى املحلااي إلااى املسااتوى القااومي .امباان تصااميم سا ل قاعاادة
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بيانااات وعاادة لي ااة رد املظااالم وجب اار الضاارر الس ااتالم وتس ا يل الشااكاوى/التظلم ااات داراال املواق ااي املخصصااة لتنفي اال ليااة رد املظ ااالم
وجباار الضاارر  .بمجاارد تلقااي الااتظلمع اجااع إدرالاال يااي قاعاادة بيانااات (عباار اعنترناات) بواسااطة ل ااخامل ماادر ة  .امباان إدارة قاعاادة
البيانات هلم بواسطة وعدة الر د واعبال والتحقق التا عة لبرنامج الرد  )REDD+( +على املستوى القاومي كجاير مان سا ل ر اد
املظالم لبرنامج رفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (الرد  )REDD+( +الحالي.
س اايعمل مبت ااع املظ ااالم الت ااا ي لبرن ااامج رف ااض االنبعاث ااات الناتج ااة ع اان إزال ااة وت اادهور الغاب ااات (ال اارد  )REDD+( +كنقط ااة اتص ااال
وتنساايق لكاال نااوع م اان املظااالم ال ااض اااتم تق اادامها و ات الصاالة ببرنااامج رف ااض االنبعاثااات الناتجااة عاان إزال ااة وتاادهور الغابااات (ال اارد +

( .)REDD+سيتلق مبتع املظالم الشكاوى لثنار سااعات الادوام الرسامض .بمجارد اساتالمهاع سايتم تسا يل املظاالم ياي سا ل مركايي
لباادر املعال ااة .اتصاال مبتااع املظااالم بصاااعع الشااكوى عاان ريااق الهاااتف (لو مةاارم ماان لتااكال االتصااال القابلااة للتطبيااق) لتاكيااد
تس يل التظلم رسميا .سيتم إبال

اعع الشكوى لاضا عملية معال ة التظلم وسيقوم املسلول بنقل املعلومات التالية:

 )5إقرار باستالم التظلم.
 )4ملحة عامة على الخطوات يي عملية التعامل مي املظالم.
 )5اع ار اليماض اللي اتوقي من راللل الرد التالي من مبتع التظلم .
 )2رقم تس يل القضية.
 )5جهااة االتص ااال ش ااا التعام اال م ااي املظلم ااة يااي عال ااة وج ااود ميي ااد م اان املعلوم ااات املطلو ااة .فيم ااا ال ااي تفا اايل قاع اادة البيان ااات
املقترعة.

الشكل  :) 4.1( 2سجل المظالم اإللكتروني وقاعدة البيانات
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وت ت تتومم وت ت تتتت ل ت ت ت

ملشو بش ت تش اى
خ تت تش اى خ ترلو
ةاو

تش ت ى املشوولاي

اوللف إمل و أ اى

ر الرم عجت أي
خنا س آ ا

خاظ ت ت تتات ت ت ت ت او
اولقت ت تتات تش ت ت ت اى
يلت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتت ات
خا اع

تش اى ؟

م ع

ر

ر

لل

تش ت ت ت اى
مت ت ت
عوللف ت اضوتا ؟

رع تا أل

ع ضاث س

ف طا خللاوتا /ا اأ

ن

واس ترلاك تاومى

لل

تش اى تاوا
خقضو

تشتكي عتو لل

م ع تلا
ووتخب؟.

مت ت ت ت ت ت عت ت ت ت ت ت

تتتتتت

تش اى ؟

ر

تو ق ت ت ت ت ت ت تتف طت ت ت ت ت ت تتا

عت عتض و تشت اى

تش ت اى إ تل ت

طا تس

تشتكي تتةن ج

تو ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتومو ت
ت تتت

خلملت

ر الرم عجت أي خنا س آ ا.
ع ت ت ت تتضاث س ت ت ت ت تش ت ت ت ت ت ى
ت ا ف ةمل و توة

ا ..

تلشت ت ت ت ت تتتكي بش ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتت
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ات ن

خا نل ات ن .

تو ق ت ت تتف

خا نل

عق ت ت تتضا عقا ت ت تتا ت ت تتال و ت ت تتةاي

خو ت تتض س تةبت ت ت

خش ت تتا و

ةتتملو

قرار الحل الرسمض للشكاوى

قاعدة ت تلتا

النشــــــــــــــــــــاط

تش تتا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

خر تتب ت
عت ت تتض ي ور ت ت تتب ا ة ل ت ت ت
ع ت ت ت ت تتا عال ت ت ت ت تتتا آت ت ت ت ت ت مل
خوتتت نتتش ت تتا اتت طتتا
تت ت تتي تق ت تتا لملت تلت ت تتا
ةنت ت ت تتا س ا تعت ت ت تتى عت ت ت تتةو
عال تتهت
تت تتال ور ت تتواى تت تتااا ت ت تتضي
او ت ت ت ة ل ت ت ت بش ت ت ت ت
عال ت تتتا آت ت ت ت مل خو ت تتتت
نتش ت ا
ع ت ت ت ت ت ت ت تتضاث تر تو ت ت ت ت ت ت ت تتتا
ةن تتا س ا تت ت ت جت ت ت
مل خوتت نتش ت ا
لشت تتا و توت تتتا إنت تتا س ا
آت ت ت ت ت ت مل خو ت ت ت ت تتتت نت ت ت ت ت تتش
ت ا ت اا
تتال توتتض ملش تملو ت ةنتتا س
ع ل وةوو تو تا خوتتت
ألاتل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتت أوت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت هت
رو ت تتتش ع ج تا تلال ت تتتا
خوتت
خروجضو

الجدول  :)5.1(5-3خطة عمل تفعيل عملية آلية رد المظالم وجبر الضرر في السودان
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17

18

19

20

21

22

23
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 .8االستنتاجات والتوصيات
 5.8االستنتاجات:

 )5ماان تااا نظااام عيااازة األراااارض مةاار العااادل الدس ا ع يااي وقااوع النزاعااات واملظااالم بااة ل ااحات الحيااازات الصااغةرة ومشاااراي اليراعااة
اآللية.
 )4اتض اارر ل ااحات الحي ااازات الص ااغةرة م اان جا ارار االعتم اااد امللقا اات عل ااي الغاب ااات ي ااي زراع ااة املحا اايل واس ااتزراع األ ا ا ار(اليراعا ااة
املختلطة) لفترة قصةرة يي ل عدم وجود لراارض بدالة ليراعة املحا يل.
 )5تعور اعدارة األهلية باالسديار على إثر تجريدها من الصالعيات اعدارية والقضالية قد ترتع عليل تجاهال قرارات اا املتعلقاة بحماااة
املوارد الطبيعية ال سيما شا قطي األ

ار وإ رام النار يي ااملراعي والصيد مةر القانو ي ل حياة البراة.

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

االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (الرد .)REDD+( +
 4.8التوصيات:

 )5قي ااام امل ل ااس الدش اارالي ال ااو اض بإ اادار لو تع اادال وتنفي اال الدش ااراعات م اان لج اال زي ااادة م ااوارد الغاب ااات وعماا ااة البي ااة والتنمي ااة
اليراعية يي ور مشاراي القوانة املقدمة من الوزارات املختصة.
 )4إعااادة ليااات رد املظااالم وجباار الضاارر مةاار الرساامية ال ساايما اعدارة األهليااة ومنظمااات امل تمااي املااد ع واملنظمااات مةاار الحكوميااة
والنقاب ااات واتح ااادات امل ارلة وجمعي ااات منتل ااي الص اامي واتح ااادات الش اابات بموج ااع املراس اايم الرلاس ااية ال ااض لقره ااا امل ل ااس الدش اارالي
الو اض قآليات لحل النزاعات مدعومة بالسلطة و املوارد املالية واالعتراف ب ا من قبل ال هات الرسمية.
 )5اج ااع عل ااى عكوم ااة الس ااودا و ااي رط ااة وسياس ااات ت اااملة الس ااتخدام األراا اارض ل حيلول ااة دو االس ااديالر عل ااى األراا اارض بوس ااالل
االعتيال ورا ة من قبل ل حات مشاراي اليراعة اآللية.
 )2اجاع تو اي فوالاد بارامج اساتزراع األ ا ار (برناامج الارد  ))REDD+( +وال اض تشامل التمويال قصاةر األجال أل احات الحياازات
الصغةرة لدص يعهم على تنفيل برنامج الرد .)REDD+( +
)5

إق ا ارار ودعا اام برنا ااامج اليراعا ااة املختلطا ااة لصا ااال مةا اار املا ااالك اسا اادنادا إلا ااى العقا ااود املليما ااة قانونا ااا قا ااإجرار لتنفيا اال برنا ااامج الا اارد +

( )REDD+وتبادل املنتجات الغابية مةر الخش ية مثل الصمي والفاكهة البراة مي امليارعة على النحو املنصومل عليل يي امل حق.
 )1اجااع تص ا يي امل ايارعة والرعاااة علااى زراعااة ل ا ار الغابااات وامتالكهااا وإدارت ااا لتعييااي إنتااا املحا اايل ورشااع الوقااود واألعااالف
را ة رالل فترات ال فاف الحرجة.
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 )0إت اراك ممثل ااي املا ايارعة والرع اااة ي ااي لي ااات رد املظ ااالم جب اار الض اارر وإ ااال با ارامج للتوعي ااة البيري ااة ب ااة ال مه ااور وعدارة األهلي ااة
و ناع القرار شا النظم املناسبة عدارة املوارد الطبيعية ل حفا على الغطار الص ري املستدام يي امليارع واملراعي.
 )8اجع إ شار مجالس بي ة واللية تمشيا مي والاة امل لس األعلى للبي ة الرامية عتاراك النساار والشابات للوقاوف علاى تنفيال بارامج
رفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (الرد .)REDD+( +
 )0تمبة و شر عرس الغابات وقوات عمااة الحياة البراة على جميي املستويات لحمااة الغابات واملراعي والحياة البراة.
 )57ولرة اراع اجااع عاادم ادرااار لي جهااد يااي تمبااة اآلليااات مةاار الرساامية ماان عاال املظااالم وتسااوية املنازعااات كتاادبةر فعااال ملنااي اناادالع
الصاراعات واال شاقاقات بااة القبالال ال ااض قاد ت اادد التعاارش الساالمض ياي املناا ق الريفيااة مثال مااا تاهدم فريااق دراساة املشااروع ياي تاار
دارفورع املرفق (.)4

 .9المرفقات
المرفق (:)5
 )1الهدف العام:
اتمثل لعد املنتجات الرليسية لبرنامج األستعداد والتاهع لبرنامج الرد  )REDD+( +يي اساتبمال عصاراملوارد الطبيعياة املتجاددة ياي الابالد
ورا ااة الغاب ااات واألراا اارض املعماارة وتقي اايم عالت ااا الحاليااة وإرض اااعها ع ااد ل اا ،لااإلدارة املس ااتدامة ب اادف الحفااا علي ااا وتعظ اايم فوال اادها
املباترة ومةر املباترة بطريقة تشاركية وتفافة وعادلة.
)2

األهداف المحددة:

تشمل األهداف المحددة على س يل املثال ال الحصر ما الي:
( )5تشمل الحصار البماض والناوعي املفصال لغاباات الابالد واألرااارض املعمارة وتشابيالت األ ا ار واأل ا ار راار الغاباات وماوارد املراعاي
واملراعي وموالل الحياة البراة واملحميات القومية واملحميات والحيازات الخا ة من لجل:
أ .التاكد من و عهم من عي امللبية والدس يل والنزاعات.
ي .تقييم عبيم لحالت م الحالية من عي التخيين والتنوع واليحة والحيوية.
ن ت .التقياايم الاادقيق لو ااالفهم املحااددة والساالي الفعليااة واملتوقعااة املقدمااة والخاادمات املقدمااة وال ساايما ماان عيا زيااادة ساابل
كسع عيش امل تمعات املحيطة والبالد ككل ورارجها.
مل .تقييم لساليع اعدارة.
( )4استعرا

السياسات والترتيبات امللسسية والدشراعات السارية ات الصلة.
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(  ) 5تنفيل مشروع االستعداد والتاهع الو اض السودا ي تتشلتو

تامل  +ة  ) REDD+من رالل:

أ .تحليل الو ي الحالي فيما اتعلق بالترتيبات امللسسية والتنسيق بة القطاعات ات الصلة ببرنامج الرد .)REDD+( +
ي .إ شاار الهياقال امللسسااية الالزماة والترتيباات الداعمااة عدارة وتنسايق عملياة االسااتعداد والتاهاع لبرناامج الاارد )REDD+( +
من لجل تحقيق وتنفيل استراتيجية برنامج الرد  )REDD+( +بصورة مدسقة ونايحة وكلل ،نظام ر د الغابات ياي الساودا
مي الدعم ملهام الر د واعبال والتحقق إلى جانع املكونات األررى املصاعبة لبرنامج الرد  )REDD+( +يي السودا .
( )2التاك ااد م اان ل البرن ااامج ال ااو اض برنا ااامج ال اارد  )REDD+( +لدا اال الس االطة التمبيني ااة الالزما ااة التخ ااا القا ارار والخبا ارات ومشا اااركة
ل ااحات املص ا حة عل ااى نط ااا واس ااي عل ااى مختل ااف املس ااتويات امل تمعي ااة لتحقي ااق األه ااداف الش اااملة لالس ااتدامة ويل ااة األج اال للنت ااالج
املرجوة.
( )5التاكد من ل برنامج الرد  )REDD+( +مدعوم بالقدرات الفنية واالتصال الفعاال (بماا ياي لا ،إ قاار الاوعي والدشااور ماي ل احات
املص حة) و نار القدرات وتنمية املوارد ال شارية رسابقل تقيايم تاامل لالعتياجاات و قاإجرار لتخفياف مشاكلة تغةار املنااخ ياي جمياي لنحاار
العااالمع وقع اات الاابالد اتفاقي ااة م ااي مرفااق الش اراكة ل ح ااد ماان انبعاث ااات كر ااو الغابااات ( )FCPFلتموي اال مش ااروع ليااة رد املظ ااالم وجب اار
الضرر ( )FGRMلدعم برنامج الرد  )REDD+( +يي سيا اتفاقية األمم املتحدة اع اراة بشا تغاراملناخ(.)UNFCCC

المرفق ( :)4األجاويــد
(مفارد لجاوياد لجاواد) هاو مصاط رساتخدم علاى نطاا واساي ياي الساودا رعااض مجموعاة مان النااس عرفات بالحبماة واالتايا عاادة رؤسااار
األسرة اللان الدو مهام وعية لصال امل تمي مبنية على تطيياع الخاوا ر وت دلاة النفاوس دو توقاي املكافااة .قاد تشامل املهاام املسااعدة
/العااو للمحتاااجة واملساااهمة يااي العماال ال ماااعي مثاال عفاار اآلبااار ومكافحااة الحرالااق وعمليااات اعنقااا ع إل ا  .مالبااا مااا تلااتمس مشااورت م لو
اسدشااارت م ماان قباال زمال اام ماان لف اراد امل تمااي للمساااعدة يااي اتخااا الق ارارات شااا األمااور العامااة لو الصخصااية مثاال الاايوا لو االسااتحوا
علااى املمتلكااات لو العالقااات مااي الغر ااار .تشااكل األجاويااد ل ااا اسدشااارية للشاايو لو رلاايس القريااة البدويااة يااي الشاالو امل تمعيااة مثاال تسااوية
النزاعات لو استرداد املمتلكات املفقودة لو تنظايم عماالت شاا التعامال ماي الكاوارا مثال تفشارض األمارا

لو املهرجاناات لو تقادام الخادمات

للارليس .اجاوز لكال مان الشايو لو العمادة ارتياار األجاوياد الالزماة ألي مان تلا ،املهاام وفقاا لتقادارهم بادو مقابال .ياي الواقايع اقاوم األجاوياد
بواجبات الحكومة على مستوى القواعد الشعبية.

المرفق ( )5واليات الدراسة التجريبية
تمر الضعة بتحول ساراي سا يا مان االعتمااد شاكل كبةار علاى تر ياة املاتاية إلاى إنتاا املحا ايل مماا اخلاق منافساة رطةارة علاى االساتحوا
عل ااى األراا اارض .اتحم اال القطاع ااا الش اامالي والش ااراي الغط ااار النب اااتي لألراا اارض ال اف ااة ال االي ات اراو م اان ماب ااة مبتظ ااة بالص ا ةرات إل ااى لراا اارض
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السااافنا املعماارة املفتوعااة ات األ ا ار دالمااة الخضاارة واملدساااقطة وال ااض ات اراو ارتفاعهااا مظلت ااا الغابيااة 55 - 57مت ارا .كمااا ل القطاااعة
ال ن ااواي والغرا ااي تغطي م ااا نبات ااات الس ااافنا لو ل ا ار دالم ااة الخض اارة كبة اارة .رل ااو القط اااعة األوس ااط والش ااراي م اان النبات ااات األر ااية م اان
الصا ةرات القصااةرة والحشااائش سا ع الرعااي ال ااالر وعرالااق الغابااات وقطااي األ ا ار للوقااود والبنااار ممااا ااادفي بانتقااال قطعااا املاتااية إلااى
املنااا ق الرمليااة يااي الشاامال عيا البي ااة مواتيااة جاادا ل حيوانااات يااي موساام األمطااار بينمااا ترعااى علااى امتااداد بحاار العاارت يااي موساام ال فاااف.
تعتمد املاتية باستمرار على األ

ار العلفية الهييلة بقضم لوراقها املدساقطة لو إنيالها يي الغالع.

ابلي معدل األمطار يي والاة القضارف  400ملم يي الشمال و لكثر من  877ملم يي ال نوت تتراو ما بة زرات مي رفيفاة إلاى لمطاار مييارة
ميااحو ة بالعوا ااف .ات اراو الغط ااار النب اااتي م اان سااهول عش ااع قص ااةرة ي ااي ت اابل الي ااحرار ي ااي الشاامال إل ااى مظل ااة ماب ااات مغلق ااة ي ااي الوس ااط
وال نوت .لقد لت اليراعة اآللية النشاط االقتصادي الرلي رض منل عام 5024عي بادلت علاى عساات الغاباات و لا ،بااقتالع وعار جمياي
األ

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

الغابااات م اان لج اال توس ااعة الرقع ااة اليراعي ااة باس ااتحداا مرابي ااي جدا اادة .تضاام ال اانظم اعاكولوجي ااة للغاب ااات م ااوارد مني ااة بالحي اااة البرا ااة ال ااض
ارتفاات وفاارت إلااى محميااة الدناادر القوميااة لو إلااى البلاادا امل اااورة .املاتااية ال ااض تحتاال املرتبااة الثانيااة يااي اقتصاااد والاااة القضااارفع عيا نحااو
 %07تملبهااا امل تمع ااات البدويةا ا بينم ااا رع ااي مواا اارض امل تمع ااات املس ااتقرة علااى النبات ااات و قاا ااا املحا اايل ع ااول الق اارى .عل ااف األ ا ار ه ااو
الداعم الرلي رض للماتية رالل الفترة الحرجة من لبريل إلى اونيو عندما تنضع النباتات البراة تماما.
ا ااا ع ااض ميارعااي التونجيةةةا ( )Taungyaإل ااى تاادمةر الش ااتول املنش اااة عااداثا ع اان عم ااد ع ا ادس ااا لهاام البق ااار لفت اارة ل ااول دار اال الغاب ااات
امل وزة غر اليراعة أل األراارض الصاالحة لليراعاة لام تعاد متاوفرة ياي لي مكاا رار .علاى الارمم مان هالم املشاكلةع تعتازم الهي اة القومياة
للغابااات االسااتمرار يااي البرنااامج ماان رااالل توقيااي عقااد ملاايم قانونااا مااي امل ايارعة مااي مراعاااة "التكالااع علااى األر  "land hungerامليروعااة
عاداثا وتعيياي اساتزراع األ ا ار .بياد ل ل ااحات الحياازات الصاغةرة ليساوا علاى دراااة تامااة بالفوالاد االقتصااداة ومةرهاا مان الفوالاد املترتبااة
على اعدارة الرتيدة للغابات وال ض تتطلع برنامج توعوي فعال لتبراس ومرس ثقافة استزراع األ

ار وعماات ا.

لقد ررجت اليراعة اآللية عن نطا السيطرة أل امليارعة ال التزمو بالقواعد ال ض تتطلع زراعاة املحا ايل للساما بنماو ل ا ار الغاباات
الطبيعية لتحسة رصو ة التربة .ونديجة للل،ع قانت التربة فقةرة وانخفضت ملة املحا يل إلى  0 - 3جوال من الالرة الرفيعاة /الفادا .
مان املتوقاي توقيااي عقاد ملاايم قانوناا بااة الهي اة القوميااة للغاباات وامللسساة العامااة لليراعاة اآلليااة الايم املايارعة بيراعاة لعيمااة واقياة لو اااتم
ردهم من لراارض امليرعة .اجع مراجعة نظام اليراعة اآللية سا ع عالادم االقتصاادي القليال إلاى الابالد فضاال عان قونال مادمرا للبئائ .تغاول
اليراعة اآللياة وال سادنة علاى املاوارد املخصصاة للمراعاي منال عاام 1936ترتاع عليال تقلايص عار مساار اعرتحاال املوسامض للقبالال الرعوياة
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بحثاا عاان الباأل ماان 2000متاار إلاى 150متارا فقااط مماا دفااي بالحيواناات التعاادي علااى عقاول املحا اايل امل ااورة ورلااق نياعاات بااة املايارعة
والرعاة.
إ املرابيي الواقعة دارل الغابات امل وزة هي مو وع النزاع بة دالارة الغاباات واليراعاة اآللياة .لام تاتمبن املحبماة مان تساوية النازاع عيا
لاام رسااتطي لي ماان املتنااازعة تقاادام مساادند اليااد مطالبتاال .تاام اعع ارات عاان الاادعم الكاماال ماان قباال الهي ااة القوميااة للغابااات لبرنااامج تحوياال
األراارض املتنازع علي ا إلى ميارع مابية نظرا أل اليراعاة اآللياة قاد اساتحو ت علاى جاير كبةار مان األر  .اماارس جمياي املايارعة تقريباا اليراعاة
دارل الغابات امل وزة نظرا ألنل ال اوجاد امليياد مان األرااارض ياي لي مكاا رار .مان لجال مناي املايارعة مان إتاالف األ ا ارع اجاع الاتحبم ياي
ل شااطة اليراعااة وفقااا لالتفاقيااة ال ااض اقترعت ااا اعدارة القانونيااة (املرفااق  .)3اجااع تعييااي وتوعيااد الصاا ،القااانو ي املتعلااق بتخصاايص األراااارض
للبالد باسرها قاداة فعالة لتنفيل برنامج الرد .)REDD+( +
لكد بالل لنل على الرمم من عدم االعتراف الرسمض باعدارة األهليةع فإة ا ال تيال اآللياة األكثار فاعلياة للتعامال ماي النزاعاات واملظاالم املتعلقاة
بااإدارة املااوارد الطبيعيااة .هاالا ب سااا ة ألة ااا علااى ا ااالع تااام ب ااعوال جميااي املااوا نة فيمااا اتعلااق بمسااتويات معيشاات م وساالوكهم االجتماااعي
وااللتازام بالقااانو  .كمااا ل رلاايس اعدارة األهليااة رستضاايف عااادة اليالاارين ماان جميااي منااا ي الحياااة يااي مقاار إقامتاال مثاال األ اراف املتصااارعة
والشهود ويي كثةر من األعيا إاوا م جميعا يي منزلل مما ادي فر ا لحل النزاعات شكل ودي.
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 املعسابرات
البدوياة .ولالل،ع اقتار باالل إعاادة اعدارة األهليااة مان لجال تحقياق االساتقرار االجتمااعي ألناال رساهل الو اول إلي اا أل احات الحاجاةمن لجاال
املس اااهمة الفعال ااة والبف االة ي ااي تنفي اال ب ارامج ال اارد )REDD+( +ع اج ااع تعيي ااي ودع اام اعدارة األهلي ااة ب اااملوارد املالي ااة واللوجس ااديات وتنويره ااا
تنويرا تماما باهداف برنامج الرد  )REDD+( +وتوفةر تدريع معقول على البي ة واعجرارات القانونية ونظم إدارة املوارد الطبيعية.
ممارساة قطاي األ ا ار هااي السامة الباارزة يااي والااة القضاارف ألمارا

اليراعاة وإنتاا األرشااات دو اعتارام لقاوانة الغابااات ال اض تحظار هالا

الفعل .فقد ل درت اعدارة األهلية قبل علها لوامر ل مهور تشدد في ا على عماااة الغاباات مان راالل فار عقو اات رادعاة علاى املخاالفة .
قانت هلم لية فعالة لحمااة الغابات أل مجرد كار "رلايس اعدارة األهلياة " قاا لكثار اعتراماا مان األوامار الحكومياةع ألنال لو ممثليال قريباو
دالما من مسر وقوع ال رالم .رعتبر ال يش لعد املخالفة الرليسية لقاانو الغاباات عيا اتخال مان الغاباات امل اوزة معسابرا لال عيا
انشااط ال نااود يااي انتااا الفحاام واعتجااار باال .اقتاار تشاابيل قااوة تاار ة را ااة للغابااات وإعااادة اعدارة األهليااة والتنساايق بااة وزارتااي اليراعااة
والدفاع ب لا الشا .
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ق ااا ل ااحات الحي ااازات الص ااغةرة ه اام امل االك الحقيقي ااو للغاب ااات الطبيعي ااة ي ااي والا ااة القض ااارف ن االاك من اال ع ااام 1945عن اادما ت اام تقس اايم
األر باستثنار الغابات امل وزة املركيية إلى عيازات غةرة ألفراد امل تماي علاى لسااس االساتحوا الفعلاي ليراعاة املحا ايل وإنتاا الصامي
العرا ااي .لق ااد ع اارمل ل ااحات الحي ااازات عل ااى عماا ااة الغاب ااات م اان لص ااومل األرش ااات والحرال ااق الغاب ااات أل األ ا ار قان اات مص اادرا لل اادرل.
استمر النظام سالسة ع عام 1942عندما بدلت اليراعة اآللية يي التوسي على عسات جميي الغاباات الحكومياة والقطااع الخاامل .ومنال
لا ،الحااة ع تاام تخصايص قطااي لر أل ااحات الحياازات الصااغةرة داراال محمياات الغابااات ليااتم إعادادها علااى لساااس نظاام التونجيااا الاالي
استمر ما بة 5 -4سنوات ع شار ل

ار الغاباات .لقاد تحولات جناوت القضاارف ال اض قانات ياي الساابق منطقاة منياة باعنتاا اليراعاي وإنتاا

الصمي العراي فباتت رالية تماما من األ

ار س ع التوسي اليراعي لليراعة اآللية .اتم تارار "الصامي العرااي" مان قبال التجاار ياي القارى لو

يااي الغابااات سااعر اييااد قلاايال عاان الحااد األد ا ويااتم ت ريباال إلااى البلاادا امل اااورة لتحقيااق لر ااا

ااافية قاادرها  27 - 57مليااو جنياال لكاال

عمولة تاعنة واعدة من الصمي  .هناك عاجاة ععاادة توزااي األرااارض ألنال علاى الارمم مان ل مالبياة املايارعة ال املكاو لرا ٍ ع بينماا عاض
ل حات مشاراي اليراعة اآللية امتل ،لكثر من  60000فدا .
لك ااد ن ااا ر قبيل ااة ن ااا ر الض ااباانة البدوي ااة لفري ااق الدراس ااة اليال اار ل اعدارة األهلي ااة عل ااى ال اارمم م اان تجري اادها م اان الص ااالعيات اعداري ااة لو
القضااالية فهااض اآلليااة الوعياادة لارد املظااالم وجباار الضاارر وتسااوية النزاعااات بااة لف اراد امل تمااي فضااال عاان املصااادمات مااي اآلراارين ماان رااار
املنطقة .لهلا الس ع فإ لباوات اعدارة األهلياة تظال مفتوعاة دالماا لايال وة اارا لليالارين واملشاتبة  .البادو الرعال هام ل ادقار الغاباات لكوة اا
تش ااكل مص اادرا للرع ااي واأل ا ار العلفي ااة وم ااال ا ل حيوان ااات التق ااار الري ااا الس ااارنة والعوا ااف بينم ااا احم ااض الرع اااة األ ا ار م اان لص ااومل
الخشع وكمالن الفحم.
تتمةااز والاااة جنااوت كردفااا بطبيعااة لر مااألى بالعداااد ماان الااتالل املتناااثرة يااي جميااي لنحااار الوالاااة وقااد سااميت بجبااال النو ااة علااى سااكاة ا
األ لية قبالل النو ة عي تستحو قل قبيلة من قبالل النو ة على جبل محدد كمو ن لها .تقاي دارال منطقاة ساافنا الغاباات عيا اتاراو
هطااول األمطااار بااة لقاال ماان 577ملاام يااي الشاامال وعااوالي  877ملاام يااي ال نااوت ممااا ادااي للسااكا ممارسااة اليراعااة املطريااة وتر يااة املاتااية.
تعاايش عااض القبالاال العر يااة البدويااة لاضااا يااي جنااوت كردفااا مااي قطعااا ماان املاتااية ال ااض تتقاساام الرعااي مااي النو ااة يااي السااهول الطيني ااة
الخصاابة الشاسااعة بجانااع امل ايارع .اتمةااز النظااام االجتماااعي عالقااات وداااة بااة النو ااة والعاارت إلااى عااد إقامااة روابااط األرااوة بااة القبالاال ماان
امل موعتة العرقيتة .
باادلت اليراعااة اآلليااة يااي والاااة جنااوت كردفااا عااام 5007مااي قاادوم األثريااار ماان املااد كمااالك للمرابيااي ال ااض جاارى ترساايمها عااداثا .ونديجااة
لالل،ع فقاد انحسارت رقعاة األرااارض اليراعياة واملراعاي التقليدااة شاكل كبةار ياي عاة تام إماال العدااد مان مساارات املوااارض .وقاد تسا ع هاالا
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ياي تااكاوى ومظااالم مريارة بااة امل تمعااات اليراعيااة والرعيوياة الاالان لجبااروا علاى االنتقااال إلااى األراااارض الهامشاية .اناادلعت الصاراعات القبليااة
واندشرت يي لجيار كثةرة من الوالاة نديجة النحسار موارد الرعي.
عقاادت اجتماعااات مااي املساالولة شااا اتخااا القارارات املعنيااة ببرنااامج الاارد  )REDD+( +مااي قطاعااات اليراعااة والثااروة الحيوانيااة واملراعااي
والحيااة البراااة واملياام والغابااات .تاام مالر  17اساادبانة؛ من ااا 57مان قباال الاادوالر الحكومياة الشااريبة لبرنااامج الارد  )REDD+( +و 30ماان قباال
امل ايارعة والرعاااة بااالقرت ماان املدانااةع يااي قااريتة ومخاايم باادوي واع ااد .كشاافت املعلومااات ال ااض تاام الحصااول علي ااا ماان امل يبااة ل الغاب ااات
واملراعااي تااهدت تاادهورا رطة ارا نديجااة لالسااتخدامات التقليداااة واليراعااة اآلليااة ممااا لدى لاضااا إلااى إمااال مسااارات املواااارض.عااالوة علااى لاا،ع
لااوعب ل ناال عااد ساانوات عدا اادة ماان االرتفااارع باادلت األ ا ار والنبات ااات البراااة املسدسااامة والحياااة البراااة ي ااي العااودة إلااى الغابااات امل ااوزة
املقترعااة .ي ااي رلي امل يبااة ال امب اان ع اال التحاادي املتمث اال يااي اليراع ااة اآللي ااة إال بإاقافهااا مل اادة  20س اانة علااى األق اال ع ا ادسااا ت ي ااة ف اارمل
استعادة الغابات والحياة البراة واملراعي.

المرفق ( )2االستبيان:
المجيب
ل.

العمر

ذكر

النوع

أنثى

أ .المجيبون من المجتمع المحلي

تت رنواتع
خرواى تولل مى
خ ة تا ر
خ ة ت تلا
لاع تلت ل

وتز ج
أوي
ور ع
ور ع
وروقاو

أعري
تلل م ى
اا
اا
ض
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خ وض ئي
أ اى
عتنا
لتل

ثتلاي
أ اى

نتوعا

المجيب
خ تلي تر ة
تلو أل ض ى
تلو وواوو
آرا ل ع
لاع ختر
خا اا
تتشر ي تة تتي
لاع تو ملش
لوتم تااا
و ض و تل ت ض
خعتملو ع م خا اا
أم ت م ملش ا ورنرتا
ورت ا خا ش ى
تتب ت ت تا
ناملو خمل و ت ت تا
خعوتس ألو تي
خرتما طا عةا 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 .
لا ق عقضا تش اى
خو تل تاأاا
ا ا ةمل و ألمل
تقا ا تق ت
ة ي
خبور
خرواى تولل مى
اتشو
ةختم تشلتو لرد )REDD+( +

العمر

النوع

ذكر

أنثى

تواي أل اا
وا ث
تض ت
عقل ضا
ختعر
ل ل
ت ملش
أت
ضي
آت
ح ر
ألا ع ت ت ةتا
ل ل
ع رنا
وق ات

توملت
اجت

خا مل ة ل
را س

ا
ةمل و ألمل

ق
عضما ا
ل

خعتملو تنة ملش

ح ر ت ت تا

او
ةمل ةو لألمل
وا
وا

ضا
ت ت
عضما ا
ض ت ت ملش
أواأ
رب ضي
ملش
لثش ت

أل قت
ل

وروقاو
و تل ة

ور ع

ةمل و ألمل
تل تق تئي
وش اك ت هت
وش اك ت هت

تل تق تئي

املشوا
املشوا

ب .اإلدارات (الدوائر) الحكومية:

خة

ملت خر عات

ملت تاعتو

تاعتو

ت و تقاو
تل ت تا

ةختم و ل ت ا عتا
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ة

ولي ا -

او

العمر

المجيب

ذكر

النوع

أنثى

لاا خقتش
وةال خةتلعتا خوتت
وبورتا خمل و تش ت ى

المرفق ( )5العقد بين إدارة الغابات الوالئية والمزارعين
مقتطفااات ماان االتفااا شااا اسااتزراع األ ا اريي مساااعة تقاال عاان 577فاادا ماان قباال امل ايارعة داراال الغابااات امل ااوزةع لعاادت ا اعدارة
القانونية لوزارة العدل بوالاة القضارف.
)5

تتز وتا ات تا تارا

توا أل ا:

أ  .توفةر.. .........فدا من األر رالية من جميي املوا ي دارل الغابة امل وز ...
ي  .تقدام املشورة الفنية يي جميي مراعل زراعة األ

ار.
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نت  .توفةر بلور األ
)4

ار.

تتز وتا خر ع توا ت تلي:
ل  .دفي اعاجار عن األراارض املخصصة ليراعة املحا يل على النحو املنصومل عليل يي االتفا .
ار على األر املخصصة تحت إتراف الطرف األولع على النحو التالي:

ت  .زراعة األ

( )5زراعة  %57يي السنة األولى.
( )4زراعة  %45يي السنة الثانية.
( )5وعاد اسااديفار الشار ة ) (1و )(2لعاالم علااى املايارع موا االة زراعااة سابة ال ا  %25املتبقيااة مان األر ملاادة 5ساانوات
ومن ثم اجع عليل زراعة األر باأل
نت  .إزالة األعشات وعمااة األ

ار.

ار.

مل  .اعبال عن الدرول مةر القانو ي لو قطي األ
مت  .امني منعا باتا إجرار لي تغيةرات على األ

ار عول األر املستاجرة.
ار يي املنطقة.

 .امني منعا باتا تشييد مبا ي دالمة.
ل  .الشراكة مةر مسمو ب ا.
ح  .امني منعا باتا قطي لو عر األ

ار يي املنطقة ألي س ع قا .

 )5أ تم عتو :
أ  .يي عال عدم امتثال الطرف الثا ي ألي من التزاماتلع اصب هلا االتفا الميا و ا ال بدو تعويض للطرف الثا ي .
ي  .احتفب الطرف األول بحق الدرول إلى املنطقة مو وع هلا االتفا يي لي وقت تار لضما تنفيل تروط زراعة األ

ار.

نت  .تتقاسم األ راف منتجات الغابات علي النحو التالي:
()5

 %57للطرف الثا ي

()4

 %57للطرف األول.

د  .يي عال إرفا الطرف الثا ي يي زراعة األ

ار على النحو املتفق عليلع اصب هلا االتفا الميا و ا ال بدو إجرارات قضالية.

مت  .مدة سريا هلم االتفاقية  20سنة من وقت استزراع األ

ار قابلة للتجداد شروط اتم االتفا علي ا.

ه ناى توا ال
توا أل ا :ات تا تارا

توا ت تلي  :خر ع.
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المرفق ( )1األشكال

الشكل 1

حيازة الأزاضي

1%4%
8%
< 5 feddan

24%

>= 5 - 20

13%
21-36
37-52
53-100

12%

101-200
201 & more

38%
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الشكل 2

حالة المراعي

2%3%

Normal
Medium
Poor

عادي
متوسط
سي ء

95%
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الشكل  : 3حالة الغابات

حالة الغابات

9%

تدهوز Degraded

ت
حسن

Improved

91%
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الشكل 4

اسياب الصراعاب (النراعاب)

3%
الزراعة والرعي وانتاج الفحم النباتي

2%

Farming, herding and charcoal
burning,
حيازة األراضي Land Tenure

حدود Boundary
أخرى Other

79%
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16%
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