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   التنفيذي الملخص

 . %01 و  %21 أراضيه الرعوية تراوح بين رقعةتدريجيا  في  املاضية تناقصا   شهد السودان خالل العقود

 %1.0قانونيية  بحمايية يتمتي  ككييان يدرجيةأو  الرسيمية الجرييد  فيي يحميية ينياق  وينياق  أخيرب بوهي ها الحظيارر القوييية تغطي 

: يساحة إجمالي ينكلم يرب (  150,963)  01111)  الدنيدر، كلم يربي ( 12,500الردوم) ، يرب ( كلم 100000هور ) وادي البالد شايال 

 ،وهي الحظير  األهم كلم يرب (

 هيهان ويكتسي  األراضيي  بالسيودان   اسيتددايا  أوجيه كإحيدب املاضييين العقيدين ييدب واليهه  عىي  الين   عين التنقيي  بير   

 السودان بعد جنوب الن   إثر إن صال جمهورية عاردا  ين70% نحو  فقدان بعد الوقن  اإلقتصاد في يتنايية أهمية القطاعان

 اليهي يربي ( كليم 120000 املجليد) حيو  فيي وال ولية   هجليي  فيي الين   حقيول  يين السيوداي  الين   يعظيم ييتت  م 2100 إسيت تا 

الين   بمنياق  أخيرب  عىي  إستكشيا  كما أنه يجرب العمل كردفان  غرب والية في  والجنوب الشمال بين ال اهلة الحدود عى  يمتد

 .األبيض بوالية النيل  (7كوست  )يرب   جنوب الراوا  كمنطقة بالبالد

 ذروته ليبلغ م2112قبل  سنويا   قن 1-6 ين اإلنتاج إرت   إذ م2009 ينه  اقتصاديَا أساسيا   ينعط ا   السودان في الهه  إنتاج حق 

 والييا  عشير يوقعيا  في   118يين األهىيي شياياَل أكثير  الحرفي التعدين إنتاج الهه  يصدره ين %21 ين م  وأن أكثر2014 في  قن 73

 البطانية وسيهول  عياير( جبيل دارفيور )ينطقية شيمال تليهيا النييل ونهير الشيمالية ليواليت  الشيمالية الصيحرا  فيي رريسيية بصي ة تتركي 

 ليبعض ووفقيا   شير  كردفيان   وجنيوب كردفيان شيمال فيي أخيرب  يتنياثر  وينياق  الصيبا(( طقيةبمن املحيطية الوسيط  )املنياق 

 يين أكثير يعيشية فيي يباشير غير أو يباشر بشكل ويسهم شخص 0111111 ين ألكثر العمل يوفر قطاع التعدين الحرفي التقديرا ،

 ثلي  لتيوفيره نحيو كبيير   اليوقن  اإلقتصياد يسياهمته فيي أن اليبالد  كميا فيي ال قير يين يهمية لححيد آليية بيا  وبالتيالي شيخص 0111111

 .ال راعية عاردا  الصادرا  يتجاو ا   للصادرا  اإلجمالية القيمة

 أن يين اليرغم وعىي  اليبالد  السيكان فيي عيدم إسيتقرار األيين  وإيعيدام للصيراع رريسييا   سيببا   وحيا تهيا األراضيي  اسيتددام أهيب  لقيد

املسيببا   أحيد غيير أنهيا كاني  األراضيي  قضيايا  إلي  فقي  ُتعي ب  ال كردفيان وجنيوب األ ر  والنييل دارفيور  فيي اإلقليميية الصيراعا 

 عى  املنياق  تمتد الت  وتلكم القبلية والرعا  امل ارعين املجتمعية شايلة القارمة بين فالنزاعا   الثالث  املناق  في للصراع الرريسية

 .بملكية باألر هي أساسا  ذا  قاب  يرتب   املطرية 
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 أرا    عين التدىيي تيم األراضيي  حيي  فيي إسيتددام يححيو  وتحيول  تغييير ،إلي  دارفيور  فيي سييما ، وال السيودان فيي الصيراعا  أد  وقيد

ل السيلبية، البيئيية اآلثيار يين نطيا  واسي  جاني  للصيراع وإليي نتيجية  راعيية السياب  فيي كاني  شاسيعة يلييون  9 0 ني وح  نحيو فقيد شيك 

 تنتظر حال  ين أهمها:   وحيا تها األراضي  إلستددام هارلة تحديا  شخص 

  النا حون  هجرها الت  لألراضي  الدارم االستيال  

  بهم يعتر  أفراد ي ارعون  يملكها الت  األراضي  عى  النا حين إيشا  يعسكرا   

 الجدد والقاديين العاية واملؤسسا  العسكرية الوحدا  قبل ين األراضي  إستمالك  

  الواق  األير بحكم وتملكها يهجور  ويمتلكا  ألراضي  يؤق  تدصيص و يملوكة غير يرابي  بي  

 القبارل  عما  أو املحلية اإلدارا  قبل ين املربوع لن س املتعدد التدصيص  

 يملوكة غير أرا    في بها يصَرح غير يباي  إقاية   

 .  تحديا  إضافياَ  السودان جنوب جمهورية وين وإثيوبيا إريتريا ي  الحدود عبر الشر   ين الالجئين تدف  هها ويشكل

 املشيكلة هيهه يظياهر أبير   ويين رشييد   غيير بيإدار  حياد في   األراضيي  يقرونيا   يعاي  السودان حاليا ين يشيكلة خطيير  تتمثيل فيي تيدهور 

 يثيير  األراضيي  لتيدهور  اإلجتماعيية الحييوي  فالعواقي  التنيوع وفقيدان واملراعيي الغابيا  وتيدهور  التربية وتآكيل األراضيي  إنتاجية تراج 

 عىي  املنافسية وإحتيدام املدن إل  الريف ين الهجر  يعدال  وإرت اع الريف سكان وس  لل قر املتسارعة املعدال  ذلك في بما لحج ع

الحياال   يين كثيير وفيي لرييف، ا سيكان ودخيل الغيهاي  األيين عىي  كياري  بشيكل األراضيي  تيدهور  أّثير الطبيعيية  لقيد وامليوارد األر 

 عىي  العميل عي   قيد ذاد  يين  وامليا  الوقيود حطي  األراضيي   فنيدر  تيدهور  جيرا  حياال   األسيوأ هين فالنسيا  وبصيور  غيير يتناسيبة 

 املرأ   ضد للعنف رريسيا   سببا   األراضي  تدهور  جعل بالصراعا  املتتثر  املناق  في النسا 

 يين امل روعية ف  األراضيي  املاضية يظهر في  ياد  يححوظة العقود خالل السودان في يهمة سمة األراضي  لتغيير في ُنظم إستددام ظل 

 م  2103  سنة في فدان يليون  45 حوالي إل  م0270/ 71 في فدان يليون  6 حوالي

 ال راعية إلي  أراضييها وتحوييل الغابيا  السيودان هيو إ الية فيي شييوعا   والغابيا  األكثير األراضيي  إسيتددام يشيير تحلييل التغيير فيي نظيم

 إلي  والعشيبية الرعويية الجيجيرية إلي  أراضيي  شيجيرية واألراضيي  الغابيا  واحيف في  تحيول أراضييها املعيشيية، فتيدهور  وال راعية اآلليية

  69,95وم  2111 فيي هكتيار يلييون  70,49 إلي  م1990في   هكتيار يلييون  76,4 يين الغياب  الغطيا  ، أسي ر عين إنحسيار  راعيية أرا   
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 ييوارد لحالية العيامل  )التقيييم اإلجماليية يسياحة اليبالد يين التيوالي عىي  %27.2 ،%21.0، %41.0م  أب 2101  فيي هكتيار يلييون 

 (  FRA, 2010الغابا  لسنة

 بمكيان فمين األهميية الكربيون،  يد ونيا  فيي والتغييرا  واليدواف  السيودان فيي السيارد  األراضيي  إسيتددام تغيير أنميا  إلي  إسيتنادا  

 وأهيدا  الحييوي  والتنيوع العيي  كسي  سيبل تراعيي يسيتقبلية وقنيية اسيتراتيجية لتن ييه بهيا األخيه يمكين خييارا  بديلية عين البحي 

 لألراضيي  يحوليون إسيتددايهم اليهين واملسيتدديين األراضيي  ُييالك تعيويض الخييارا  فمين أهيم .املنيا  تغيير آثيار حيد  يين التد ييف

ياليية   ييدفوعا  لتسيديد آلييا  وضي  إلي  ( الراييية+REDD+ )د  برنياي  الير   فيي الكربيون  يدي ون يعدال  خ ض عى  نحو  ال يؤدب إل 

 .املستداية وإدارتها الغابا  عى  لحح ا  وكهلك الغابا  إ الة وتدهور  الناتجة ين االنبعاثا  خ ض أجل ين النايية للبلدان

 واملسيتثمرين لليهه  والتعيدين الين   فيي جدييد  تمثلي  يطالي  التغيير، بير   فيي اآلخيه اليبالد فيي األراضيي  إسيتددام فيي ظيل سييا 

 عين وأسي ر الرعويية املسيارا  يين العدييد إغيال  فيي السيودان جنيوب جمهوريية سياهم إسيتقالل لقيد واإلقليمييين  املحلييين الي راعيين

  يياد  شيتنه يين واملاشيية السيكان أعيداد أن حيي  الحدوديية الوالييا  فيي اليبالد تليك يين العاريدين السيكان تيوقين إعياد  إلي  الحاجية

 ال راعيية املجتمعيا  يين لكيل العيي  كسي  وسيبل األر  عىي  الضيغ  يين يضياعف املنيا  تغيير أن كميا األر  عىي  الضيغ 

 .والرعوية

 يواكبية  غيير األراضيي  يي  للتعاييل واملؤسسيية السياسيية والقانونيية فياألقر قير ، ي تير   فيي اليبالد فيي األراضيي  وحوكمية إدار  إن

 ضيعي ة التنسيي  فيميا يىي   إدار  واملوا يية املتعيدد  الينظم سييما األراضيي  وال إلسيتددام الحاليية الينظم ت رضها الت  الهارلة للتغيرا 

 إدار و  األراضيي  حييا   فيي األهميية بالغية التشيريعية والثغيرا  األراضيي  إسيتددام لسياسيا  القطياعي يبيدو ذليك في  الطياب  األراضيي   

 األراضيي  إسيتددايا  تنظييم إلي  ت تقير التقليديية   أدب ذليك إلي  خلي  بيئية ال عاييا  وسيلطة وتنياقص شيرعية الطبيعيية امليوارد

لنشيوب  خصيبة أهيبح  بيئية والتي  خاضيعة للمنا عيا  والتجياذب واملطالبية بيالحقو  العرفييةين األراضيي  واملواردالطبيعيية وأرا   

 غير والطاب  األراضي  تدهور  يشكلة فاقم  ين خطور  الغمو  ين كثير يكتن ها األراضي  حوكمة ترتيبا  أن كما يدير   هراعا 

  السياسيا  ضيعف تن ييه سياسيا  وإنميا فيي وجيود عيدم فيي دارميا   ليسي  املشيكلة أن أيضيا   الواحيف يين األراضيي   إلسيتددام املسيتدام

 وتطبي  اللوار   

وفي  إقيار    لألراضيي  يؤسسيي  إهيالح إلي  تيدعو الدراسية فيإن وحوكمتهيا، لألراضيي  الشيايلة ليددار  الواحيحة املؤسسية بال جو  إقرارا  

 األراضيي  إلدار  لألراضيي ( و ار  أو لألراضيي  )وكالية رسيمي  جسيم الدراسية بإيشيا  توصيي  ليهلك،  األراضيي   وتحقيقيا   فاعيل لحوكمية
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 ك الية ذليك فيي بميا األراضيي  بإسيتددام املتعلقية املسارل وتنسي  إدار  إليها ُيعهد واملحليا  الواليا  يستوب  عى  عنه وحدا   تت رع

 يجيال فيي القيدرا  وتطيوير املعرفيي واإلنتياج والبحيوث القيانون  إن ياذ عىي  يعميل كميا املنتجيين  ين الصغير  الحيا ا  أصحاب حقو  

 وتوصيى الدراسة أيضا  باآلت : وتنظيمها  األراضي  إدار 

  األراضيي  فيي الجماعيا  يدتليف ويصيالف حقيو   بشيتن للت ياو  الشيعبية واملناقشيا  الحيوار فييامليواقنين  إشيراك 

 القضيايا عىي  الشيعي  االهتميام تركييز إلي  والحاجية السيودان حكويية ويصيالف حقيو   ذليك فيي بميا وتتيينهيا بينهيا والتوفيي 

 عواقي  عىي  تنطيوي  كبيرب  يشيكلة باعتبارها خاهة بص ة األراضي  تدهور  ويشكلة األراضي  باستددام املتعلقة الرريسية

 يدير   اجتماعية

 فييي وضيي  خطيي  إسييتددام   ييي  التركيييز عىيي  التكايلييية  وتن يييه إسييتددايا  األراضييي فييي تدطييي  طحاب قبيعيية االر  تإسيي

  األراضي  عى  األراضي  لضمان إستمرارية اإلنتاج والح ا 

 والسياسيين  القرار وهناع واملخططين الجمهور  إهتمام وإثار  لتنوير قوي  يؤتمر عقد  

  لبحيوث التدصصيا  يتعيدد يركي  يي  املطالبية بإيشيا  املعرفيية ال جيو  وسيد األراضيي  إلسيتددام قوييية خريطية وضي 

 وتنظيمها  األراضي  إدار  يجال في القدرا  وتطوير األراضي 
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 خلفية  .1

 يين الجافة األقاليم ضمن تقريبا   بالكايل البالد تق  حي  أفريقيا في الجغرافية الناحية ين وتعقيدا   تنوعا   البلدان أكثر ضمن لسوداناُيعد 

 بليغ يطيرد  بيوتير  نميوهم يعيدل يتزاييد الهين)ن السكا يتو ع  يتكرر  ظاهر  والج ا  واححة (اإليكولوجيةة )البيئ االختالفا  ولكن العالم

 نيي) الحضيري  للتوسي  السيريعة اليوتير  يين اليرغم وعىي   االقتصيادي والنشيا  والقبيلية اإلثنيية أسيا  عىي  كبيير  بدرجية (سينويا   2.6%

 حيي  والثقافيية واالقتصيادية االجتماعيية التوقعيا  فيي ري ييا   بليدا   السيودان يي ال ال (2100 سينة فيي %40 حيوالي إلي  1956 سينة فيي 8.3%

 االسيتدراجية العيي  كسي  سيبل نظيم ويتبعيون  الري يية املنياق  فيي (2103سينة  فيي يسيمة يلييون  36 حيواليد )اليبال  سيكان يعظيم يعيي 

 أيضيا   األر  عىي  القارمية املتجيدد  الطبيعيية امليوارد وتشيكل  الطبيعيية وامليوارد لألراضيي  املباشير االسيتددام إلي  األول  املقيام فيي املسيتند 

 ُتيدار اليبالد فيي الطبيعيية امليوارد فيإن ذليك، يي   و والنقيل والتجيار  التحويليية الصيناعة سييما ال األخيرب  االقتصياد لقطاعيا  ال قيري  العميود

 يرت عية ال قير يعيدال  بقيا  يي  عريضية قاعيد  ذا  اقتصيادية اجتماعيية تنميية إلي  امليوارد هيهه تحويل إيكانية تتحق  لم حي  سي   بشكل

قيل وفقيير اليدخل ييند ض كبليد السيودان املتحيد  األييم فصين  تُ   املتوسي  فيي %46 يين تقتيرب حيي  يححيو  بشيكل  ويحتيل باليديون  وُيث 

 يين 147 املرتبية السيودان احتيل املقارنية، لبيسي عىي   2100لسينة  البشيرية التنميية يؤشير فيي وإقليميا   بليدا   188 أهيل يين 167 رقيم املرتبية

 .   البالد في ال قر تعمي  نحو تصاعديا   اتجاها   يعكس يما  2008 سنة في بلدا   177 أهل

 دولية السيودان يين جعل  الت  اإليساي  األين عى  الهارلة واملخاقر الصراعا  ين العديد في غارقا   والعشرين الحادي القرن  السودان دخل

 الجهريية األسيباب أحيد هيو الطبيعيية وامليوارد األراضيي  عىي  التنيافس ُيعيد  (يسمة يليون  3,1 ب   ُيقدر)م العال في للنا حين تجم  أكبر تحتضن

 ناحيية يين وامل ارعين جهة ين البدو أو الرعا  بين يحلية ن اعا  عى  النزاعا  ههه تنطوي  يا عاد   السودان في والتوتر الصراع يشوب ورا 

 بينهيا وفيميا القبليية الجماعيا  داخيل التنيافس أيضيا   تشيمل وهيي .الغابيا  وييوارد والرعيي وامليياه األراضيي  عى  الرعوية املجتمعا  بين أو أخرب 

 غيير ايشيغاال   شيهدا   قيد األخييرين العقيدين ألن نظيرا    رريسيية ني اع ينياق  أهيبح  التي  املاشية ويسارا  التعدين ويوارد املحلية الحدود عى 

د قدف األراضي  إدار  بقضايا يسبو   ع 
ُ
 .السيا  هها ضمن التقرير هها أ

 خ يض ليدعم الرايي  ،(+REDD+ )د  برنياي  الير   يسيتقبل سييا  فيي السيودان فيي األراضيي  اسيتددام حالية تجسييد إلي  التقريير ويهيد 

 جميي  وهيف إلي  العمليية هيهه فيي التقريير ويسيى  املتيوفر  املعلوييا  إلي  اسيتنادا   السيودان فيي الغابيا  وتيدهور  إ الية عين الناتجية االنبعاثيا 

 اليري  ويشياري  الواليية) يكانييا   يصيَنف سييا  فيي وتحليلهيا وقياسيها السيودان فيي األراضي  الستددام املستداية باملمارسة الصلة ذا  العوايل

 .املتاحة للمعلويا  املتعمقة املراجعة إل  أساسا   التقرير استند واملوارد، الوق  عى  امل روضة للقيود وتقديرا  (  إلخ..  اإليكولوجي واملجال
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 شييئية البريجية لغية عىي  املسيتند التصينيف تطبيي  تيم الصيدد، هيها وفيي  الدراسية يين يتجي أ ال كجي   الخيرار  وضي  أيضيا   املنهجيية وتشيمل

  عىي اعتميادا   البريجييا  يين يتنوعية يجموعية اسيتددي  فقيد  القاحلية شيبه املنياق  فيي الصيور  لتصينيف حيديثا   نهجيا   باعتبياره التصينيف

 التجسييد ونظيام(  ERDAS IMAGINE  2103 الصيور  يسيخة) األر  ييوارد بيانيا  تحليل نظام استددام تم  املطلوبة الخرار  قبيعة

 الكمي  الجغرافيية املعلوييا  نظيام اسيتددم وقيد  الصيور  وتصينيف وحجي  ملعالجية( 5.1اإلهيدار البريجييا  ENVI) البيئية للبيانا  املري 

(QGI   امل توحي البريجييا)الطي يية وااليعكاسيا  املواضييعية الخيرار  وإنتياج املكانيية البيانيا  وتحلييل البيانيا  قواعيد لتطيوير ة 

 لتج رية Defines Developer (eCognition®)) الشييئية البريجييا  عىي  املبنيية الصيور  تحلييل نظيام تطبيي  تيم كميا .املسيتدرجة

 بعيض .واملخططيا  الخيرار  إلعيداد الجغرافيية املعلوييا  نظيم إلي  املنقولية الصيور  يعالجية يين املسيتمد  البيانيا   الصيور  بعيض وتصنيف

خيه  لقيد  الشي افة األغشيية باسيتددام وتحسيينها املخططيا  لتجهييز املسيتددية الصيور 
ُ
 Land) 8الندسيا  بواسيطة البيانيا  يجموعية أ

Sat 8)  العيامل  األرضيي  الغطيا  رهيد يرفي  يين الوارد  البيانا  تجهيز تم  كلم 185× 185 نحو املشهد حجم (GLCF)  املسيتوب  إلي L1G 

" والهندسيي  "اإلشيعاعي " الرادييويتري  التصيحي  بنظياي  تشيوهاتها تصيحي  ثيم ويين واحيد رقيم للمسيتوب  أخضيع  قيد الصيور  أن أي)

 .ة(الجغرافي املرجعية

 السياق البيئي الستخدام األراضي. 2

 (اإليكولوجية)الظروف البيئية  1.2

 جافية سيهلية بتكملهيا السيودان أر  أهيبح  2011 ينياير فيي السيودان جنيوب ان صيالب

 األييم وبرنياي  املتحيد  لألييم وال راعية األغهيية ينظمية) قبل ين يؤخرا   أجري  دراسة وتبين

 (يربعيا   كيليويترا   يلييون  1,87)اليبالد يسياحة إجميالي أهيل يين إنيه (2102 للبيئية املتحيد 

 يعيدل) صيحراوية وشيبه صيحراوية أراضيي  (%61.3 )يربعيا   كيليويترا   يلييون  1,13 هنياك

 يربي  كليم يلييون  0.74 املتبقي   (السينة فيي يليم 299 و يليم 100 بيين األيطيار هطيول 

أكثير ) الغنيية والسيافنا ة(السين فيي يليم 011 -411) ال قيير  السيافنا بيين يو عة  (39.6%)

 .   السودان جنوب في واس  نطا  عى  تمتد الت  (السنة في األيطار ين يلم 500 ين

 عين (1958) وجاكسيون  هاريسيون  قبيل يين للسيودان( اإليكوليوجي) البيئي  التقسييم أظهير

 فيهيا السينوية االيطيار هطيول  يعيدل التي  الصيحراوية املنطقة (1) :إيكولوجية يناق  ثالث

 التي  سينوا  فيي واألغنيام لدبيل قصيير  ل تيرا  فقي  وتستددم يلم 75 إل  ه ر ين يتراوح

 األيطيار تتيراوح حيي  الصيحراوية شيبه املنطقية (2).جييد أيطيار هطيول  بمعيدل تتمييز

 شبه صحراوي 

 شبه رطب
 شبه رطب

 صحراوي 

 شبه رطب
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 .األيطار هطول  وليس التربة بتنواع ارتباقا   أكثر وتو يعها للرعي هالحة النباتا  حي  يلم411 - 70 بين السنوية

  (3)املعمير  النباتيا  يين قلييل عيدد يي  يحيول هيو املهييمن العشيي  الغطيا  أن حيين فيي األكاسييا هيي املمييز  السيارد  األشيجار أنيواع أن حيي 

 أفريقييا جمهوريية يي  والغربيية السيودان جنيوب جمهوريية يي  الجنوبيية الحيدود قيول  عىي  املمتيد السيافنا حي ام تغطي  التي  الغابيية األراضيي 

 .إثيوبيا ي  والشرقية الوسط 

 الج يا  دورا  أن كميا يتكيرر ، ظياهر  الج يا  إن ر االيطيا يوسيم وييد  األيطيار كميية فيي الواحيحة وال يانيية املكانيية التغييرا  وتتجىي 

 سينوا  ييدب عىي  الرريسيية الج يا  لسينوا   ينييا   تسلسيال   أدنياه الجيدول  يبيين  الحيدوث شيايعة أعيوام 3-2 يين ألكثير تمتيد التي  املتكيرر 

 .املاضية الثالثة القرون

 سنوات الجفاف الشديد المسجلة في السودان(: 2)الجدول 

 السنة ررــــوالض ليـــــالمح مـــــــــــــــاالس المكـــــــــــــــــــان

 0613 (Um Lahm: meat)  "الكبرب  املجاعة" السودان وس 

 0141 - 0140 "املجاعة سنوا  " السودان وس 

 0146 البالد عبر الكوليرا وبا  ت شي  السودان وس 

 0110 ق ي ة يجاعة السودان وشر   وس 

 السودان وشر   وشمال وس 

 وهجما  املحاهيل وفشل النيل وفيضانا  األيطار في كايل فشل :ي(ه1306) ستة سنة

 أيريكي  دوالر 60 إلي  (جيوال 2) اليهر  أردب سيعر ارت ياع املهديية، الثيور  وحيروب الجيراد

  يميا
ُ
 اليبالد سيكان يين %40 نحيو أنيه حيي  .حيياتهم إلنقياذ أق يالهم لبيي  النيا  ضيطرأ

  واملر  املجاعة بسب  حت هم لقوا

0111- 0112 

 0121 للمنتجا  وال ئران الجراد استهالك النيل ينطقة

 املنياق  فيي يجانيا   وتو يعهيا الهنيد يين الشيايية اليهر  اسيتيراد تيم األيطيار، ُشيف بسيب  السودان وشمال وس 

  أخرب  أياكن في   هيد  وبتسعار املنكوبة

0204 

 0203 (سنة الدقي " )الدقي  املستورد الهند بسب  ُشف األيطار" السودان شر  

 0230-0231 املحاهيل وفشل األيطار ُشف سنوا  في للهر  كبديل املجروش املصري  ال ول  تو ي  السودان شر  

 السودان شر  
رار  سينوا  ثيالث( :الشيهاب/النييزك ظهيور  عىي  سيمي ) - Sirar Hoyokia - هويوكيا س 

 الحكم حقبة خالل يجاعة أسوأ بتنها وه   املحاهيل ونقص األيطار ُشف ين يتتالية

 (0955 -0898 )الثناي 

0237- 0232 

 0261 -0201 املحاصيل وفشل األمطار ُشح ;(األمريكية املعونة توزيع بعد االسم أطلق) األمريكية اإلغاثة السودان شر  

 0272 -0271 املحاهيل وفشل األيطار ُشف ( بالكيلوغرايا  الغهارية املواد تو ي ) الكيلوا  السودان شر  

 السودان وشر   ووس  غرب

 خيالل السيودان فيي يجاعية أسيوأ بتنهيا وهي   واملجاعية الشيديد الج يا  يين سينوا 

 شخص يليون  8,5 وتلق  شخص يليون  1,8 نحو ن وح في تسبب  حي  .العشرين القرن 

 .غهارية يعونة

0213- 0210 

 0221  األيطار ُشف عن الناتجة املعلنة غير املجاعة السودان وشر   ووس  غرب
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 التربــــــة 2.2
 التريية (1) :التيالي النحو عى  واسعة يناق  سب  إل  السودان في التربة يوارد تقسيم يمكن ( 0220ال او،) املتحد  لأليم وال راعة األغهية ملنظمة وفقا  

 يين جي  ا   تضيم والتي  هكتيار يلييون 78 نحيو - جيدا   القاحلية - الج يا  شيديد 

 الصيخري  الحطيام يي  الرييل يين سيطحية رواسي  يين وتتكيون  الكبيرب  الصيحرا 

 اليال م األسيا  األخيير الطمي  وييوفر  املتماسيكة والكثبيان املتحركية والكثبيان العاري 

 أيياكن فيي الريليية التربية  الخرقيوم شيمال الضيي  النييل وادي فيي املنتجية لل راعية

 يسياحتها "Arenosols" الريليية التربية (2) ال راعيية اإليكانيا  يين القلييل يي  أخيرب 

 هيي هيهه  والقيردود (القيو  )ب   يحلييا   ،ُتعير  الجنيوب نحيو هكتيار يلييون  28 حيوالي

 بمسياحة "Arenosols" الريليية التربية (3) كردفيان شيمال لواليية النموذجيية التربية

 هيهه ت تقير  السيودان ووسي  غيرب فيي الجيا  شيبه املنيا  فيي تقي  هكتيار يلييون  12

  للتعريية عاليية حساسيية ولهيا العضيوية وامليواد الكايلية املغهيية العناهير إلي  التربية

 بمثابة وهو الحديدي الطين أو الطين بعض واشتمالها سلس بتصريف الريال تتسم

هطيول  إثير عىي  .األيطيار هطيول  بعيد يتماسيكة لتظيل التربية لسيط  الهيقة يياد 

 إيكانييا  ذا  (هكتيار يلييون  71) ب   يسياحتها تقيدر "Vertisols" املقلوبية التربية (4) املغهيية التربية عناهير غسيل بمكيان السيهولة يين الغ يير  األيطيار

 وهناك .ال يضية السهول  ين الشرقي الج   إل  جنوبا   تمتد الت  الوسط  الطينية السهول  تشكل وهي السودان في القاحلة شبه املناق  في كبير  ة راعي

 (الحدييد بتكاسييد غنيية تربية وهيي) الحديديية التربية (5) التربية لهيهه املسيتدام اإلنتياج ضيمان شيتنها يين خاهية إداريية يمارسيا  إلي  حاجية

"Ferrasols" (هكتيار يلييون  30 حيوالي) عىي  الضيعي ة والقيدر  الطبيعيية الخصيوبة تيدي  شيتن يين  الرقبية شيبه الجافية املنياق  تربية هيي 

 الدقيقية والبنيية العاليية والن اذيية الكبيير العمي  إن خاهيية .الُتربيا  ا النوع ينهه عى  خطير  قيودا   تشكال أن املغهية بالعناهر االحت ا 

 الصيخرية التربية تشيكلVertisols"  (6)" املقلوبية التربية عيدا اليبالد فيي الُتربا  ين بالعديد يقارنة للتعرية عرضة أقل تجعلها للتربة املستقر 

 البحير تيالل تربية تتمييز .هكتيار يلييون  18 حيوالي"Leptosols " حجريية تربية أنهيا  عىي فصينّ وتُ  يير ، جبيل يين وأجي ا  األحمير البحير ليتالل

 ملحدودية نظرا   يسبيا   غنية بركانية تربة هي ير  جبل تربة، الحصيى ين كبير  كمية عى  وتحتوي  املغهية للعناهر وت تقر ححلة بتنها األحمر

 يجموعية أهيغر هيي "Cambisols" الكايبيسيول  تربية (7) امليياه ب عيل للتعريية عرضية الُتربيا  تليك فيإن املنحيدر ، األر  وقبيعة التربة عم 

 اإلثيوبيية املرت عيا  قيول  عىي  التربية هيهه تقي و  اليبالد فيي إنتاجيية األكثير الُتربيا  بيين يين تكيون  قيد ذليك ويي  (هكتيار يلييون  2 نحيو) تربية

 .املارية للتعرية عرضة فه  ولهلك رقبة وشبه ورقبة جافة يناخية ظرو  ظل في املتموجة

 السودان ُتربات

 صلصال/طين ثقيل 

ةغرينية طينية ثقيل   

ة غير متجانسة متفاوت 
 في كثير من األحيان

ة غرينية رملية وغريني 
 خفيفة

 غرينية متوسطة 

قوام بدون   

 حطام صخري وحجري

 رملية ورملية غرينية 

 حطام حصى صخري 
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 المائية الموارد   3.2

 أيضيا   لدييه ولكين اليبالد، داخيل تقريبيا   النييل حيو  ييياه نصيف تتواجيد حيي  العهبية امليياه ييوارد يين وهايية كبيير  بقاعيد  السيودان يتمتي 

 هنياك ذليك، ويي  (NSAS) الجوفيية للميياه النيوب  الريىيي الحجير نظيام هيو عاملييا   وأشيهرها أكبرها فُيعد الجوفية املياه ين هارلة احتياقيا 

 يين للكثيير يصيدر هيي االخيتالال  هيهه  وخاللهيا السينوا  بيين الواسيعة التقلبيا  عين فضيال   املناق ، بين املياه توافر في النطا  واس  ت او 

/دافعا  الندالع كونها عن فضال   ج افا   األكثر املناق  في املشقة   البالد في لصراعا يسببا 

 تشي  املتبقيية  %11و األيطيار صيدرهاي %20 ينهيا السينة فيي يكعي  كليم 89 ب   السيودان فيي املتجيدد  الطبيعيية امليياه ييوارد يجميوع ُيقيدر

 سيمة خارجيية ينياب  يين إلينيا القاديية السطحية املياه عى  االعتماد هها ُيعد   البالد إل  الحدود عبر األنهار يجاري  أعى  في املناب  ين قريقها

 تليك جرييان ألن نظيرا   اليبالد فيي االقتصيادية للتنميية  األهميية بالغية ورافعية أهميية تشيكل حي  السودان، في املارية املوارد سما  ين أساسية

 السيودان يسيتددم  واملناخية والبيئية السياسية التغيرا  بسب  األجل قويلة اإلقليمية لالتجاها  يدض  وكما سنويا   التباين شديد املياه

 النسيبة ،0202لسينة النييل ييياه تقاسيم ات اقيية فيي حصيته سينويا   يكعي  يتير يلييار 18.5 أهيل يين سنويا   يكع  يتر يليار 14.6 نحو حاليا  

 عىي  %0.7 و %2.6 نحيو والصيناعية املحليية القطاعيا  بهيا تقيوم التي  السيحوبا  يسيبة وتبليغ  ال راعية إلي  تيهه  %26.7نحيو ينهيا األكبير

 .التوالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األنهار والوديان في السودان (:2)الشكل        

 وخييارا  املواريل يين واسيعة قار ية يشيو  إلي  التربية ونوعيية األيطيار وكميية امليياه بتيوافر يتعل  فيما سيما وال البيئية الظرو  تنوع أدب وقد

 األراضيي  وفيي واسي  نطيا  عىي  شيراهها عمليية تيتم التي  باألراضيي  أضيرار يين تححقيه ييا عين فضيال   األراضيي  حييا   وترتيبيا  العيي  كسي  سيبل

يد، الرريسيي  العاييل هيي امليياه أن إذ األفريقي  السياحل ينطقية يين الكثيير فيي الحيال هيو كميا بيالبالد اليوفير  األيطيار ذا   إدار  تتركي  حيي  املُقي 

 ال نيية والعقبيا  املحليية البيئيية الظيرو  بسيب  كبيير تبياين يي  ولكين املاشيية ورعيي التقليديية املطريية ال راعية عىي  البشيري  والتكييف امليوارد
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 رعيي أن غيير  التيراب  ين ع    قد بتجر والعمل والجم  الصيد يمارسة حي  املناق  عبر الرحل للرعا  املوسمية لتنقال إن ا  والتسويقية

 عملييا  يين النيوع هها رأثّ  وقد  املكانية التغطية حي  ين األراضي  الستددام نطاقا   األوس  النظام يظل التقليدي الرعي عى  القارم املاشية

 املراحييل حركية سياعد  كميا   ( Manger 2002)املجموعيا  بيين والسياسيية الثقافيية الحيدود  عىي أيضيا   وترويضيها البيئية يي  التيتقلم

 اإليكولوجيية التباينيا  تحتمهيا التي  باملثيل، واملعايلية ة السيلمي أو ينهيا العني ية سيوا  املجموعيا  بيين يتينية روابي  إقايية  عى للبيئة ضةاملرو  

 هيي القباريل  عميا  بيين امل اوضيا  خيالل يين وتحققي  "التحال يا " يسيتوب  إلي  ترقي  التي  الوثيقية التكافليية العالقيا  وكاني  ة شيايع باتي 

 .شايعا   أيرا   أيضا  

 أنظمة استخدام األراضي. 3

 عـــــــــام    1.3

 (2 الجيدول ) 2102 سينة للبيئية املتحيد  األييم وبرنياي  / املتحيد  لألييم وال راعية األغهيية ينظمية أجرتهيا التي  األرضيي  الغطيا  دراسية صينفتُ 

 (الرييال أساسيية بصي ة املتماسيكة غيير امليواد يين وغيرهيا والتربية العاريية الصيخور ) تقريبيا   كصيحرا  لليبالد االجماليية املسياحة نصيف حيوالي

 شمال ووالية (٪ 20.5)األحمر البحر والية( كبير بمقدار عنها يتدل ة ولكن) تليها (٪ 37.8) الشمالية الوالية في رريسية ايتدادا  لديها الت 

 يين ٪ 21.0و ٪ 21.4 بنسيبة الصيحرا  ظيرو  تسيتتثر الواقي ، فيي ( ٪ 0.0)كردفيان شيمال وواليية (٪ 12.7)النييل نهير وواليية (٪ 19)دارفيور 

 .البالد في األراضي  استددام لنظم العاية الخرار  رسم يىي فيما .التوالي عى  والشمالية األحمر البحر لواليت  االجمالية املساحة

 الفئة الرئيسية للغطاء األرضي في السودان )بالهكتار( (:2)الجدول 

 املجموع AG TCO SCO HCO URB BS WAT الوالييييييية

 3,816,953 37,209 16,248 13,413 338,253 553,158 1,582,755 1,275,917 األزرق النيل

 5,957,904 124,163 331,314 39,799 1,207,604 197,738 598,354 3,458,932 القضارف

 2,713,437 13,149 128,948 75,660 335,004 16,991 68,536 2,075,149 الجزيرة

 4,871,224 41,544 2,377,681 23,756 791,092 157,925 401,488 1,077,738 كسال

 2,120,909 15,578 1,513,983 84,682 203,224 34,301 44,618 224,523 الخرطوم

 36,569,177 114,488 35,995,792 55,148 150,729 112,526 29,635 110,858 الشمالية

 31,751,197 107,158 18,081,358 47,407 8,853,330 2,733,627 469,914 1,458,402 دارفور  جنوب

 24,055,768 385,136 5,188,063 146,862 5,135,514 5,776,385 2,852,632 4,571,176 كردفان .ش

 21,622,699 27,033 19,479,544 17,522 578,602 1,030,880 458,962 30,155 األحمر البحر

 13,028,895 42,828 12,112,321 44,245 507,026 72,130 22,408 227,937 النيل نهر

 3,924,228 32,808 9,963 37,659 400,492 504,186 480,173 2,458,947 سنار

 14,162,732 66,245 10,414 48,996 4,034,753 4,722,374 3,157,458 2,122,492 دارفور  جنوب
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 املجموع AG TCO SCO HCO URB BS WAT الوالييييييية

 14,085,754 89,235 11,999 36,182 675,395 4,134,598 7,174,761 1,963,585 كردفان .ش

 5,475,861 69,258 9,771 17,016 1,969,654 1,690,251 1,120,237 599,674 دارفور  غرب

 3,798,575 124,166 10,328 41,985 802,049 494,257 271,251 2,054,539 األبيض النيل

 187,955,312 1,290,000 95,277,727 730,331 25,982,720 22,231,327 18,733,182 23,710,025 اإلجمالي

% 12.6 10.0 11.8 13.8 0.4 50.7 0.7 100.0 

 
 2102 لسنة للبيئة المتحدة األمم وبرنامج / المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة قبل من المعدة للسودان األرضي الغطاء خريطة :المصدر

  : المفتاح

 AG: Agriculture in terrestrial and aquatic/regularly flooded land ال راعة في اليابسة واملا /في األراضي  املغمور  بانتظام 

TCO: Trees closed-to-sparse in terrestrial and aquatic/ regularly flooded 
land 

 ين يتقاربة إل  يتناثر  في اليابسة واملا / في األراضي  املغمور  بانتظام األشجار

SCO: Shrubs closed-to-sparse in terrestrial and aquatic/ regularly flooded 
land 

 في األراضي  املغمور  بانتظام ين يتقاربة إل  يتناثر  في اليابسة واملا / األشجار

HCO: Herbaceous closed-to-sparse in terrestrial and aquatic/regularly 
flooded land 

الحشاي  ين يتقاربة إل  يتناثر  في اليابسة واملا / في األراضي  املغمور  
 بانتظام

URB: Urban areas املناق  الحضرية 

BS: Bare Rocks and Soil and/ or Other Unconsolidated Material(s)  الصخور والتربة الجردا  و/أو غيرها ين املواد غير املتماسكة 

WAT: Seasonal/perennial, natural/ artificial water bodies  املسطحا  املارية الطبيعية / االهطناعية املوسمية / املعمر 

 
 النييل ونهير الخرقيوم الخميس  الوالييا  تتقاسيمها التي  البطانية فيي األراضيي  اسيتددام عن املتاحة البيانا  في أيضا   الجغرافية التباينا  توثي  تم

 عىي  %9و %40 غابيية ونباتيا  أعشياب تغطيهيا جيردا  أرا    هيي االجماليية املسياحة يين %29 أن إلي  تشيير حيي  والج يير  وكسيال والقضيار 

 ( 3الجدول ) التوالي

 استخدام األراضي في البطانة(: 3)الجدول 

 الوالية
 

 األراض ي  استخدام

 نهر النيل الخرطوم كسال الجزيرة القضارف

إجمالي 

مساحة 

 السودان

% 

 أر  جردا 

 2,189.32 5,648.50 256.738 688.092   املساحة
14,905.4

0 23,688.06 %29 

% %3 %1 %24 %9 %63 

 أراضي   راعية
 1,028.39 3,497.28 517.914 1,975.74 10,107.47 املساحة

17,126.79 %21 

% %59 %12 %3 %20 %6 

 أراضي  عشبية
 5,637.76 4,404.10 5,739.13 4,309.32 12,983.50 املساحة

33,073.80 
%41 

  % %39 13% %17.5 %13.5 %17 

 الججري  الغطا 
 1,488.57 1,454.95 66.082 743.268 3,855.40 املساحة

7,608.27 %9 
% %51 %10 %1 %19 %19 



16 

 

 الوالية
 

 األراض ي  استخدام

 نهر النيل الخرطوم كسال الجزيرة القضارف

إجمالي 

مساحة 

 السودان

% 

يجموع األراضي  

 لكل والية

 81,496.92 23,060.12 11,545.66 11,971.63 7,285.06 27,634.46 املساحة

% %34 %9 15% %14 %28 %100    

 .5102مشتركة مع مشروع البطانة للتنمية الريفية املتكاملة، املمول بصورة  (IFAD املصدر: مشروع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد
Source: IFAD Co-Funded Project: Butana Intigrated Rural Development Project, 2015 

    ألنظمة الرئيسية الستخدام األراضيا 2.3 

 الزراعة   1.2.3

 

 والتنميية الغيهاي  األيين تيدعم فهي  اليبالد فيي لألراضيي  الرريسيي  االسيتددام ال راعية تمثيل 

 لنحيو عميل فير  وتيوفر اإلجمالي املحىي النات  ين%41بنسبة تسهم حي  :البالد في الري ية

 بنسيبة وتسياهم الصيناعية الخيام امليواد يين األكبير الجي   تي ود كميا العايلية القيو  يين 31%

 .السيكان ملعظيم ودخيل يعيشية يصيدر فهي  الن طيية غيير الصيادرا  إييرادا  يين 80%

 التجييار  يثييل األخيرب  االقتصيادية للقطاعيا  بالنسييبة النمييو يحيرك أيضيا   هيي ال راعية

 ال راعية وهيي اليبالد فيي ُتميار  رريسيية وإنتاجيية  راعيية نظيم أربعية هنياك .والنقيل والصيناعة

 .التقليدي والرعي ال راعة اآللية شبه   املروية وال راعة التقليدية املطرية

 يلييون  7,8 يين تيدريجيا   تتزاييد اليبالد فيي (والقمي  واليدخن الهر ) بالحبوب امل روعة اإلجمالية املساحة إن (4 الجدول ة )املتاح البيانا  تظهر

 يين كيل فيي يطريية  راعية هيي امل روعية املنياق  يين %24 وحيوالي 2102/2104 فيي املتوسي  فيي فيدان يلييون  30,8 إلي  0204/0203 فيي فيدان

  اآللي وشبه التقليدي القطاعين

. 
 
 
 
 
 
 

 بالفدانالمناطق المزروعة بمحاصيل الذرة والدخن والقمح (: 4)الجدول 

 (سنة 15 متوسط )فدان  2141/  2142   –4591/  4591

 ؛ 2015 السةودان فةي املعيشةية للمنةاطق خريطةة
 ، باملجاعةة املبكةر اإلنةاار نظةام شةبكة :املصةدر

2015 Map of livelihood zones in Sudan 

2015; source: FEWS Net, 2015
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 الفترة
 المجموع القمح الدخن الذرة

 مروية آلية تقليدية مروية آلية تقليدية مروية آلية تقليدية

1953/54-67/68 2,971 2,954 423 1,399     72 7819 

1968/69 -83/84 3,421 6,499 577 3,973     429 14,899 

1984/85 -97/98 4,277 13,610 981 7,026     607 26,501 

1997/98-

2012/13 
7,621 13,310 1,160 7,954 

    
713 30,757 

  الزراعة بوزارة واإلحصاء الزراعي لالقتصاد العامة اإلدارة من املجمعة البيانات إلى استنادا   :املصدر
 Source: Based on data compiled from the Directorate of Agricultural Economics and Statistics, MoA 

 

 التقليدية المطرية الزراعة

ييين إجميالي األراضييي  القوييية امل روعيية بالتييالي  %01تمثيل أكثيير يين  2103يلييون فييدان( فيي سيينة  23غطي  النظييام نحيو عشيير  يلييون هكتييار )ي

 يعكيييس  يلييييون فييدان بنظييياي  ال راعييية شييبه اآلليييية وال راعيية املرويييية عىييي  التييوالي 2يلييييون و  07فهيي  تغطييي  يسيياحا  أكبييير بكثيييير يقارنيية ب  

 ال راعية أشيكال يين شيكال   وكونهيا .وروافيده النييل نهير عين بعييدا   اليوفير  األيطيار ذا  األراضيي  عىي  يهييمن ألنيه واسيعا   جغرافييا   تو يعا   النظام

 .األراضي  تلك في الري ية املعيشية األسر ل رادب الغهاي  واألين للدخل الرريسي  املصدر تشكل فإنها القروية،

 يجميوع يين%61 يين ألكثير عميل فير  تيوفر إذ اليبالد، فيي الغهاريية الحبيوب إنتياج إجميالي يين %61 بنحيو املطريية ال راعية ينياق  تسيهم

 االقتصيادي والنشيا  الرريسيي  الير   يصيدر باعتبارهيا عليهيا تعتميد أو التقليديية ال راعية فيي تندير  التي  الري يية املنياق  فيي العايلية القيوب 

 فيي والكركدييه والبطيي  والسمسيم السيوداي  وال يول  واليدخن لرفيعيةا اليهر  يثيل الخشينة الحبيوب يعظيم ُتي رع  والغيها  اليدخل ويصيدر

 :وهي أال الخصارص، بعض النظام يعكس ة املطري ال راعة بنظام فق  والكثير عام بشكل الجافة األراضي 

  لقد تطور  بوه ها شكال  يحددا  ين أشكال التكيف ي  الظرو  البيئية السارد     

  س  عى  ترتيبا  حيا   األراضي  العرفية للملكية املشتركة س 
ُ
  أ

  وهو أساسا  يشا  قارم عى  الحيا ا  الصغير   

 وهو يستند إل  يستوب يند ض ين املدخال  التكنولوجية     

 والغلة ةاند ا  يستوب االنتاجي     

ف وقد  يدعوية العايلة لأليدي كمصدر العارلة  عى تعتمد هغير  حيا ا  عى  قارم يعيشي  يشا  قبيعته في بتنه تاريديا   القطاع هها ُوه 

 بمبادئ لاللتزام نظرا   تدريجية بصور  السو   نحو يوجها   األخير  اآلونة في أهب  قد القطاع هها أن غير  بدونه أو األسر  خارج ين عدد بتقل

 فيردي بشيكل امل روعية املرابيي  في املححوظة ال ياد  في كبير بشكل الجرارا  سيما وال الحديثة التكنولوجيا إدخال ساهم كما السو   اقتصاد

 عىي  الصيراعا  وتيتجي  املاشيية يسيارا  وإغيال  عليهيا املنافسية و يياد  األراضيي  تيدهور  ورا  الرريسيية العواييل أحيد إلي  تحولي  حالية وهيي

  املحىي املستوب 
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يد الرريسيي  العاييل شيكليُ  األيطيار عىي  تقريبيا   الكاييل االعتمياد ألن هارلية يدياقر ظيل فيي النظيام هيها ُيميار   أيضيا   يدضي  النظيام وهيها املُقي 

 إلي  يسيهم األر  فيي امللكيية حي  إلي  االفتقيارو  والتسيوي  لدنتياج التحتيية للبنيية جيدا   الضيعي ة القاعيد  ذليك فيي بميا هارلية خارجيية لضيغو 

 يسيتطيعون  ال ألنهيم (اإلرتميان/القيرو  يثيل) العايية امليوارد إلي  الوهيول  يين يحيريهم ألنيه للمي ارعين االقتصيادي التهميي  فيي كبيير حيد

 غلية اند يا  أن كميا ،القوييية التنمويية واألقير السياسيا  فيي يهميل النظيام هيها أن أيضيا   الواحيف ويين  كضيمانا  األر  اسيتددام

 يمييز  سيمة بيا  قيد 2012/13 فيي ال يدان/كجيم 150 يتوسيطه ييا إلي  املاضيي  القيرن  سيتينيا  فيي ال دان /كجم 350 ين أكثر ين املحاهيل

 كميا  العايلية الييد فيي الحياد الينقص بسيب  سيلبا   القطياع عىي  لليهه  األهىيي التعيدين ينياق  إلي  الرييف شيباب تيدف  رأّثي لقيد  القطياع لهيها

  2100سنة  في االن صال بعد السودان لجنوب املتاخمة الواليا  ال راعية العمالة نقص قال

 اآللية شبه الزراعة 

 اليدور  عين العميل فريي  لتقريير ووفقيا   الوسيط  الطينيية السيهول  فيي 14و 10 العير  خطي  بيين ال قيير  السيافنا فيي الغالي  فيي النظيام يتركي 

 تنميتها يمكن الت  الح ام هها في األراضي  ين فدان يليون  60 ين أكثر هناك أن املصادر، ين وغيرها اآللية لل راعة العاية للمؤسسة املعدل

 يي  الحيدود قيول  عىي  الغنيية السيافنا فيي إضيافية أرا    تطيوير يمكين ذليك، عىي  وعيالو  .اآلليية شيبه ال راعية نظيام فيي وتضيمينها بسيهولة

 .االستصالح عمليا  بعض إجرا  بعد اآللية شبه ال راعة إل  وضمها الجنوب

 امليوارد يين لالسيت اد  الوسيط  الطينيية السيهول  فيي املاضيي  القيرن  يين األربعينييا  ينتصيف فيي السيودانية ال راعية إلي  القطياع هيها إدخيال تيم

 املهندسيين وتيدري  الجدييد للنظيام ال ني  اليدعم كنيديون  خبيرا  قيدم لقيد  القضيار  ينطقية فيي األوليي التطيور  وكيان  هنياك اليوفير  ال راعيية

 القيرن  يين األربعينييا  فيي اسيتجالبها ينيه .ككيل النظيام وإدار  الجدييد  باآللييا  العنايية كي يية عىي  السيودانيين وامليكيانيكيين الي راعيين

  (2009والغابيا  ال راعية و ار ) 0271/70  فيي فيدان يليون  2 إل  00 /0203 في فدان 214,000 ين كبير بشكل يتوس  القطاع بدأ املاضي ،

 أكثير عياد  ي رعيون  ال اآلليية شيبه ال راعية ي ارعيي أن حقيقية يراعيا  ويي   فيدان يلييون  13,5 حيوالي إلي  املسياحة وهيل  2014 سينة  وبحليول 

 .فدان يليون   40و 30 بين يتراوح بما تقدر القطاع لهها املؤجر  األر  فإن املخصصة، األراضي  ين %71 - %61 ين

التيي  اسييتحوذ  عليهييا الحكوييية بصيور  قانونييية عيين قرييي  الحيييا    ال راعييةويتكيون هييها القطيياع ييين عنصيرين يتميييزين: فميين جهيية، املشيياري  

يشيئ  بيدون أي شيكل يين أشيكال التصيدي  الرسيم 
ُ
بيرغم أن هنياك نقصيا  شيديدا  فيي  .اإليجارية وين جهة أخرب، تلك املشاري  ال راعيية التي  أ

يييين املسيياحة امل روعييية بنظييام ال راعييية  %01املعرفيية بشييتن ييييدب حييخاية هيييها القطيياع ال رعيييي بال عييل  فيييإن التقييديرا  املتاحيية تشيييير إليي  أن 

يييين  %71سيييبة وفيييي واليييية سييينار، تصييينف ي .املطريييية شيييبه اآلليييية فيييي واليييية القضيييار  فيييي أواخييير تسيييعينيا  القيييرن املاضيييي  ليييم تدضييي  للترسييييم

وليم تدصيص أراضيي  ال راعية شييبه اآلليية غيير املرسيمة رسييميا   .يلييون فييدان( عىي  أنهيا يشياري  غيير يرسييمة 0,3املسياحة اإلجماليية للمشياري  )
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فيييي  وتحخييص دراسييية بشييتن ال راعييية شييبه اآلليييية .إلنتيياج املحاهييييل علمييا  بيييتن الجهييود الراييييية إلييي  إعيياد  ترسييييم هييهه األراضيييي  لييم تكليييل بالنجييياح

  :ترسيمها عى  النحو التالي سنى( األسباب الرريسية ورا  توس  ال راعة املطرية الت  لم يت2112السودان )

 .الخا  القطاع يستثمري  ين املتزايد الطل  تلبية في البداية ينه ال راعية السلطا  فشل (0)

 .جدا   ضعيف حكوي  إشرا  ظل في اآللية شبه املطرية لل راعة وفير  أراضي  وجود (2)

 .اآللية شبه املطرية ال راعة في الخا  القطاع ين االستثمار رواد قبل ين العالية األرباح جن  (4)

 .في وق  ساب  ترسيمها تم الت  اآللية شبه املطرية ال راعة يشاري  يحاهيل غلة اند ا  (3)

 .الخا  القطاع ين يستثمرين قبل ين ال حم إلنتاج الججري  غطاهها إ الة تم الت  األراضي  عى  التعدي (0)

 عىي  الحصيول  يين املهميين واألشيخا  املحلييين املي ارعين بعيض بتمكيين املحليية السياسيية أو اإلداريية السيلطا  قيرارا  (6)

 .ترسيمها يتم لم الت  األراضي 

 شيبه املطريية ال راعية يشياري  شيرو  بين س املرسيمة غيير اآلليية شيبه املطريية ال راعية ملشياري  الرسمية القرو  توفير يجري  (7)

 .السوداي  ال راعي البنك ين املرسمة اآللية

 :القطاع تطوير يراحل ين يراحل ثالث بين اآللية شبه املطرية ال راعة لقطاع املستداية التنمية دراسة تميز

التيي  يشييت وتطييور فيهييا القطيياع فييي السييهول الطينييية الوسييط  فييي السييودان بوهيي ها يشيياري  إنتيياج  0267-0230تغطيي  ال تيير   :املرحلةةة األولةةى

يلييون  7شهد  ال تر  تدف  يسيتثمري القطياع الخيا  حيي  ارت عي  املسياحا  التي  كاني  فيي القطياع بشيكل كبيير إلي  حيوالي  .يحاهيل آلية

  .0267فدان في أواخر سنة 

 0222والتي  قيد أنهيي  فيي سينة  .0270واملؤسسية العايية لل راعية اآلليية فيي سينة  0261هيئة ال راعة اآلليية فيي شهد  إيشا   :املرحلة الثانية

خيييالل هيييهه ال تييير ، تيييم وضييي  الترتيبيييا  والليييوار  الال يييية ملراقبييية وتوجييييه تطيييوير املشييياري  ال راعيييية  .بعيييد حيييل املؤسسييية العايييية لل راعييية اآلليييية

، لقيييد خصصييي  0276نصييف الثييياي  يييين السييبعينا ( ويييين خييالل تسيييهيال  قيييانون تجييجي  االسيييتثمار لسيينة وخيييالل هييهه ال تييير  )ال .املرسييمة

يليييون فيدان كانيي  تسييتددم للرعييي وال راعيية التقليديية للشييركا  الكبييير  التيي  تسييتثمر فيي ال راعيية شييبه اآللييية فييي  2,2يسياحة إجمالييية قييدرها 

 :وهي والية النيل األ ر  عى  وجه الخصو 

 السوداي  املصري  ال راعي التكايل شركة (SEAICO األ ر  النيل والية) فدان 201111)سييكو. 

 األ ر  النيل والية) فدان 611111): األيين يصط   الشي  شركة  

 ( يوجود تعد لم .(األ ر  النيل والية) فدان 011111): والحيواي  ال راعي دنتاجل الديا ين شركة. 

 األ ر  النيل والية) فدان 472111 ) :السودانية العربية ال راعية األ ر  النيل شركة  
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 األ ر  النيل والية) فدان 0111111 ): واملحاهيل املواشي  إلنتاج األ ر  النيل شركة  

 األ ر  النيل والية) فدان 011111 ) :ال راعية األخضر الوادي شركة  

 القضار  والية) فدان 06111 ) :والحيواي  ال راعي لدنتاج أبوسبيكة شركة  

 القضار  والية) فدان 33111 ) :لل راعة األفريقية الشركة  

 ذلك جا وقد  األخر والكيانا  الواليا  إل  يسؤولياتها ونقل اآللية لل راعة العاية املؤسسة حل تل  الت  املرحلة هي ههه  :الثالثة املرحلة

 القطياع فيي التوسي  اسيتمرار ال تير  لهيهه املمييز  السيما  ويين  االتحيادي الحكيم نظيام واعتمياد الحير السيو   اقتصياد سياسيا  اعتمياد بعيد

 مليديريها تابعية الوالريية ال راعية و ارا  يين جي  ا   اآلليية لل راعية العايية املؤسسة في السابقة ال رعية الشركا  تهبح ف ينظمة غير بطريقة

 أهيبح  بينميا ال راعية، و يير إشيرا  تحي  يسيتقل واليي  ككييان اسيتمر  القضيار ، فيي  األبييض والنييل القضيار  واليتي  باسيتننا  العيايين

 املطريية ال راعية وحيد  االتحاديية والغابيا  ال راعية و ار  أيشيت  ،2003 سينة يين الحي  وقي  وفيي  ال راعية ليو ار  تابعية إدار  األبييض النيل في

  القطاع شؤون تنسي  بغر  التنظيم  هيكلها ضمن

وقييد اسييتن د  التربيية فييي العديييد ييين املشيياري  يمييا  .األراضييي  فييي إقييار ال راعيية شييبه اآللييية بتنهييا غييير يسييتداية إليي  حييد كبيييرمكيين وهييف إدار  ي

ضيطر فيي نهاييية املطيا  هجير املشيياري  كميا هيو الحييال فيي واليتيي  القضيار  والشيمالية
ُ
ويييا لبني  أيضيا  إنتاجييية األراضيي  آخيه  فييي التيدي ، حتييى  .أ

وُيعيي ب الطيياب  غييير  .2102/04-0221/22كجييم لل تيير   076إليي   0271-0203لكييل فييدان لل تيير   رفيعييةييين الييهر  ال كجييم 404اند ضيي  ييين 

 :املستدام لهها النوع ين استددام األراضي  إل  عد  عوايل تشمل

 

 

 

 

 

 

    التوس  ال راعي في األراضي  الهايشية (0)

يييين يسييياحة  ٪01اإل اليية الشيييايلة لألشيييجار ييين ينطقييية املشيييروع عىيي  اليييرغم يييين االلتيييزام القييانوي  لصييياح  املشيييروع بييتن يكيييون  (2)

 .يشروعه تح  الغطا  الججري 

  عدم وجود أراضي  أو دور   راعية (4)
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  (يمارسا  ال راعة األحادية ) راعة املحصول الواحد (3)

 .التربة في كثير ين الحاال استددام اآلال  ال راعية املسببة لديك  (0)

 .االفتقار إل  االستثمار لحح ا  عى  األراضي  وتع ي  إنتاجيتها (6)

 .يمكن وهف ذلك حقا  بتنه ال راعة االستدراجية (7)

يمكيين فهييم اآلثييار البيئييية السييلبية لهييها القطيياع بسييهولة إذا يييا قييدرنا حقيقيية أن جمييي  املنيياق  التيي  تييم ضييمها إليي  قطيياع ال راعيية  (1)

 .به اآللية أنها في الساب  إيا كان  غابا  أو يراعياملطرية ش

 .إيا قد تم إ التها بالكايل أو إخالهها ين يستددي  املوارد في الوق  الحاضر، (2)

 

 المروية الزراعة

هه شيييكل ييين أشيييكال األيشييطة ال راعيييية التجارييية بصييي ة هيي

أساسيييية فيييي حييي ام يقييي  وسييي  اليييبالد يمتيييد عىييي  بعيييد حيييوالي 

 °01كلييم يييين الشيير  إلييي  الغيييرب بييين خطييي  العييير   0011

يغطيييي  القطيييياع  .شييييماال  فييييي ينطقيييية السييييافنا ال قييييير  °03و

يلييون فيدان ويشيمل فئتيين  3,5حيوالي املروي في السودان 

(  راعيييية قصيييي  2( الييييري إلنتيييياج املحاهيييييل  )0رريسيييييتين: )

ويقيييييييييي  القطيييييييييياع املييييييييييروي إلنتيييييييييياج املحاهيييييييييييل فييييييييييي  .السييييييييييكر

السيييودان عىييي  نطيييا  واسييي  فيييي اليييري التقلييييدي عىييي  قيييول 

 gerifنهييييير النييييييل وروافيييييده الرريسيييييية  راعييييية الجيييييرو 

cultivation)  ) ييين املنطقيية املروييية تقيي  تحيي  النظييام الحييدي   %21وييي  ذلييك، فييإن حييوالي  .املشيياري  ال راعييية والييري الحييدي  عىيي  أسييا

الهي يتتلف ين ثالث فئا  رريسية هي الري االيسيياب  )ب عيل الجاذبيية األرضيية( واليري بالطلمبيا  واليري بالرشياش املحيوري  هيها باإلضيافة 

يين املسياحة  %7وعى  الرغم ين أن الري ال يغط  سوب حيوالي  .سي  في شمال السودانإل  بعض األحوا  الصغير  عى  قول نهر النيل الرري

وكانيي  يشياري  اليري واسييعة النطيا  هييي ( UNEP2007امل روعية، فإنيه يسييتتثر بيتكثر يين نصييف غلية املحاهيييل )برنياي  األييم املتحييد  للبيئية

عنييديا بيييدأ  هيييادرا  الييين   فيييي 0221االسييتثمارا  االقتصيييادية الراريييد  فيييي السييودان والعميييود ال قيييري لالقتصييياد الييوقن  حتيييى أواخييير سييينة 

 .0221سنة 

 مصنع سكر غرب سنار

  مصنع سكر حلفا

 مصنع سكر كنانة 

 مصنع سكر الجنيد

ضشركة سكر النيل األبي    

سكر عساليةمصنع     

 النيل األزرق

 النيل األبيض
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 وذليك البالد في الحدي  املروي ال راعي القطاع تطور  تاري  في فتر  أهم (1956-1896) عايا   الستين  ها  ايتد  الت  الثناي  الحكم فتر  ُتعُد 

 إيشيا  تيم،  ((1925 والج يير  (1903) ال ييداب املرويية  املشياري  تطيوير بعيد  آنيهاك التقليديية االقتصيادا  فيي املمييز  التيدخال  ب ضيل

 املرويية املشياري  بيدأ  ن سيها، ال تير  وخيالل .املاضيي  القيرن  عشيرينيا  يين األول  النصيف خيالل القطين إلنتياج وقيوكر القياش يشيروعي

 وقي  وفيي واألبييض األ ر  النيليين ض ا  قول  عىي فيها التوس  استمر ثم وين 1927 سنة في أبا الج ير  يشروع أولها كان حي  بالطلمبا 

 بعيد ييا فتير  يين األولي  العقيود خيالل يي  احيرا   تقيدم يححيو  املرويية املشياري  إيشيا  اسيتمر السيودان شيمال فيي النييل نهير قيول  عىي  الحي 

 تييوقين إلعياد  السييودان شير   البطانيية سيهول  فييي( فيدان 400111) بمسيياحة  يشيروع حل ييا الجدييد  إيشييا  تيم 0264 عييام بحليول   االسيتقالل

يشييياري   إيشييا  تيييم املاضييي ، القيييرن  سييبعينيا  وبحليييول   يصيير فيييي النيييل عىييي  أسييوان فيييي العييالي السيييد تيييم تهجيييرهم بسيييب  قيييام الييهين النييوبيين

( 5فيييدان )الجيييدول  361,111يغطييي  حييي ام السيييكر فيييي السيييودان   السيييودان فيييي وسييي  والسيييوك  الرهيييد ينطقتييي  فيييي القطييين إلنتييياج كبيييير  يرويييية

شييركة النييل األبيييض يميا أدب إليي  تحيول يسيياحا  شاسيعة ييين  وحالييا   ةكنانييو   وعسياليا غيرب سييناروحل يا الجديييد  و  الجنيييد وتشيمل يشياري 

   راعة قص  السكر لصالفالغابا  وأراضي  الرعي و  ية السابقةاملطر املحاهيل 

 المشاريع المروية في السودان(: 5)الجدول 

 روعـــــــــــــــــــالمش المساحة بالهكتار

 واملناقل الج ير  870,750

 الجديد  حل ا 152,280

   الرهد 121,500

 القاش دلتا 101,250

 السوك  35,235

 قوكر دلتا 30,780

 الجنيد سكر 15,795

 عسالية سكر 14,175

 سنار سكر 12,960

 القربة خشم 18,225

 األبيض النيل سكر شركة 52,200

 كنانة سكر شركة 45,000

 املجموع 1,470,150

 UNEP 2007 للبيئة املتحدة األمم برنامج:املصدر
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 (الرعي البدوي )المتنقل    2.2.3
والنظيييام اآلخييير هيييو  .ظيييل الرعيييي البيييدوي )املتنقيييل( أحيييد يصيييدري الييير   الرريسييييين ونظيييم اسيييتددام األراضيييي  فيييي األراضيييي  الجافييية فيييي السيييودان

 .وفي الوق  الحاضر، ُيعد السودان يوقنا  ألحد أكبر تجمعا  الرعي التقلييدي فيي أفريقييا جنيوب الصيحرا  الكبيرب  .ال راعة املطرية التقليدية

 ;Ahmed1996 ييين يجمييوع السييكان فييي أوارييل التسييعينا  %04وعىيي  الييرغم ييين أن البيانييا  املوثوقيية ي قييود ، فييإن عييددها يقييدر بنحييو 

Casciarri et al 2009). ) وفيي  .يين يجميوع السيكان %20إلي  أن عيدد الرعيا  فيي دارفيور يمثيل حيوالي  2111إذ يشيير التعيداد السيكاي  لسينة

يلييييون(  40يلييييون( واملييياع  ) 31يلييييون( والضيييتن ) 41,2يلييييون رأ  يييين املاشيييية  ينهيييا األبقيييار ) 016ييييا يقيييدر ب   ظيييل النظيييام الرعيييوي، فيييإن

وفييي كثيييير ييين الحيياال ، يجميي  الرعيييا  بييين تربييية املاشيييية  .تييتم تربيتهيييا فييي السييودان حيييي  تتركيي  يعظمهييا فييي حييي ام السييافنا (يليييون  3,1واإلبييل )

 .ملاشية ذا  أهمية يحورية في سبل كس  العي  والنظم االجتماعية والسياسية واالقتصاديةوال راعة املعيشية ولكن تظل ا

 شيمال الصيحراوية وشيبه الصيحراوية املنياق  عىي  رعيي اإلبيل يهييمن حيي  والجنوب الشمال يحور  قول  عى  البالد في الرعوي  النظام يدتلف

 الشييييمال ور يقييييا  ال غيييياو  هييييم الييييبالد فييييي اإلبييييل )األباليييية( رعييييا  أهيييم  الجنييييوب باتجيييياه السييييافنا حيييي ام فييييي املاشييييية ورعييييي درجيييية 06 العيييير  خييي 

 األبييييييض والنيييييل كردفيييييان شييييمال فييييي والشييييينابلة كردفييييان شييييمال فيييييي والكواهليييية حميييييد ودار والكبيييييابي  دارفييييور  شييييمال فيييييي وال يادييييية وامليييييدوب

 رعيييا  يييين  والقضيييار  كسيييال واليتييي  فيييي والُشيييكرية كسيييال فيييي والرشيييايد  األحمييير البحييير فيييي والبشييياريين النييييل نهييير واليييية فيييي والحسيييانية والهيييواوير

( والحوا ييية املسييرية) كردفييان جنيوب الجنييوب وفيي ور يقيا  والهبانييية والتعايشية هلبية بنيي  دارفيور  جنييوب فيي البقيار  قبارييل الرريسييين املاشيية

    (وأيبرارو  الهوي  رفاعة)  األ ر  وفي النيل( واملسلمية واألحايد  وهباحة وكنانة حميد أوالد) األبيض النيل وفي جنوب

وعىيي  غيييرار يجموعيييا  الرعيييا  األخيييرب فيييي ينطقيية السييياحل األفريقييي ، ُيكَييييف الرعيييا  سيييبل يعيشييتهم ملواجهييية التقلبيييا  فيييي امليييوارد الرعويييية يييين 

ويييي  ذلييييك، فيييإن ضييي ا  األنهييييار  .خيييالل التنقيييل املكثيييف بييييين الرعيييي فيييي املوسييييم الرقييي  واملراعيييي نحييييو الشيييمال ويوسيييم الج يييا  نحييييو الجنيييوب

 اعتيييياد  .)النيلييييين األبيييييض واأل ر  ونهيييير عطبيييير  وبحيييير العييييرب كانيييي  تاريديييييا  هييييي يييييالذا  فييييي يوسييييم الج ييييا  للعديييييد ييييين املجموعييييا  الرعوييييية

يجموعييا  البقيييار  عىيي  وجيييه التحدييييد املسيييرية والر يقيييا  الوهيييول إليي  نهييير بحييير العييرب فيييي جنيييوب السييودان حيييي  يقيميييون ملييد  سيييتة أشيييهر 

 واألكثيير رقوبيية فييي اتجيياه  ( أبريييل -تقريبييا  )أكتييوبر
وييين خييالل هييها التنقييل تمكيين الرعييا  ييين إقاييية عالقيية ديناييكييية بييين األجيي ا  األكثيير ج افييا 

وقد تحقق  ههه الدينايية يين خيالل العدييد يين املراحييل الرعويية التي  تيرب  بيين ينياق  الرعيي فيي املوسيم الجيا  واملوسيم املمطير  .الجنوب

  .ي  إيشا  ههه املناق  كج   ين املجاال  الرعوية اإلقليمية

كليم عىي  النحيو اليهي  611إلي  أكثير يين وبسب  ذلك فإن املشهد الطبيىي السوداي  تشيقه شيبكة يراحييل الظعينية حيي  يصيل قيول بعضيها 

 إليي ( دارفيور  شيمال فييي شيمال 02يتجىي  فيي املرحيال الييهي يسيلكه رعيا  اإلبيل )األباليية( فيي شيمال دارفييور واليهي يمتيد يين وادي هييور )خي  عير  

 وُشيييف الج يييا  فتيييرا  خيييالل التشيييادي العمييي  فيييي املرحيييال يتوغيييل حيييي  وتشييياد  دارفيييور  غيييرب واليييية بيييين الحيييدود قيييول  عىييي  دافيييو   أم ينطقييية
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انتشار ظرو  الج ا  ينه أوارل السبعينيا  ين القرن املاضي  ويا هاحبها ين تيدهور بيئي  قيد أجبير األبالية عىي  التوغيل فيي عمي  إن  . املوارد

)نهير عطبير   وقيد دأبي  ضي ا  النييل األبييض واأل ر  وروافيدها الرريسيية .جنوب السودان للوهول إل  أيياكن يثيل راجيا فيي غيرب بحير الغي ال

   .الدندر وبحر العرب والسوبا ( أن تظل يالذا  ويصي ا  تقليديا  كمرع  خالل يوسم الج ا  ونهر

اليية وعىيي  الييرغم ييين دورهييا الحيييوي فييي االقتصيياد الييوقن  واملحىييي، فييإن األييين الغييهاي  والسييالية البيئييية فييي املجتمعييا  الرعوييية فييي الييبالد فييي ح

وتشييييمل املظيييياهر التسيييرب املسييييتمر ييييين القطيييياع، واند ييييا  قيميييية (  )اإلقييييار العييييي ة فييييي نظييييم سيييبل كسيييي  أ يييية يسييييتمر  وتحييييوال  تدريجييييي

القطعان وإعاد  التوقين الع وي وضعف القدر  عى  الصمود أيام الج ا  وتغير املنا  والحجو  إل  العنيف كمصيدر لكسي  العيي  و يياد  

يراحيييل االنتقييال فييي يواجهيية انتشييار ال راعيية واالسييتثمارا  الرأسييمالية الثقيليية خاهيية انكميياش األراضييي  الرعوييية العرفييية و  .الهجيير  إليي  املييدن

وقيييد أدب عيييدم وجيييود سياسيييا  واحيييحة للتنميييية الرعويييية وايعيييدام الوهيييول املضيييمون إلييي  يسيييارا   .فيييي قطييياعي ال راعييية شيييبه اآلليييية والييين  

ية وال سيييما بييين النسييا  واألق ييال الرعيييويين إليي  خليي  رعييا  بيييين األراضييي  واملاشييية ويحدودييية فيير  الحصيييول عىيي  التعليييم والخييديا  الصيييح

جماعيييا  ُتعييييد األكثيييير تهميشيييا  ييييين الناحييييية السياسييييية واالقتصيييادية فييييي الييييبالد، وذليييك وضيييي  يجعلهييييا عرضيييية للتطييير  واالسييييتقطاب ييييين قبييييل 

بالد تشييمل الرعييا  الييهين تييدفعهم يشيياعر وبسييب  ذلييك، ال أجيي  أن يعظييم الصييراعا  فييي اليي .الجماعييا  املتمييرد  ويروجييي ويثيييري النزاعييا 

 :وتشمل القيود األخرب الت  تواجه القطاع الرعوي يا يىي .اإلهمال والتهمي  والسىي إل  البقا  عى  قيد الحيا 

 تنميية فيي االسيتثمارا  يين األديي  الحيد يي  التقليديية املمارسيا  عىي تعمل ت ال ال الت  الرعوي  للقطاع املتطور  غير الطبيعة 

 .القطاع عى  التجاري  الطاب  وإض ا  الحيوانية الثرو  وخديا  البشري  املال رأ 

 الرعوي  للقطاع األيد قويلة رؤية وجود عدم. 

 تدريجيا   تنحسر الت  الطبيعية املراعي عى  تقريبا   الكايل االعتماد  

  يين تعياي  التي  الظعينية يراحييل قيول  عىي  وخاهية الرعيي ييوارد إلي  الوهيول  بشيتن اآلخيرين األراضيي  يسيتددي  يي  النزاعا 

 .اإلدارية والترتيبا  املياه نقص

  املاشية إنتاجية اند ا. 

 الشعبية القواعد يستوب  عى  املحىي املجتم  تنظيم ضعف. 

 

 صناعة النفط 3.2.3  

 .فييي أبوجيابر  ييين قبييل شيركة شييي رون األيريكييية 0202بيدأ  االكتشييافا  الن طييية فيي سيينة 

وييي  ذلييك،  .أخييرب فييي حييو  املجلييد فييي بداييية الثمانينيييا  ييين القييرن املاضييي تلتهييا اكتشييافا  
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 021,111بليغ يتوسي  إنتياج الين   فيي السيودان  .عنيديا تيم تصيدير الين   للمير  األولي 0221لم يبدأ االستغالل التجاري للن   إال في سنة 

بريييل فييي  31,111كيان ييتم تصييدير أقيل يين ثلي  أو حيي   .ملحىيي، وليييس أعىي  بكثيير يين يتطلبيا  االسييتهالك ا 2103بريييل فيي الييوم فيي سينة 

تقي  يعظيم حقيول الين   السيودانية واالحتياقيا  الن طيية فيي   اليوم ين قبل شركا  الن   بينما حصة الحكوية تهه  إل  املصافي املحلية

 .بمصيافي الييبالد عين قرييي  خطيو  األنابييي  تييرتب  حقيول اليين    .األحيوا  األخدوديية الرسييوبية عىي  وجييه التحدييد حوضييي  املجليد ويلييو 

ي ويمتد خ  األنابي  األكبر الهي تديره شركة النيل الكبرب لعمليا  البترول عبر ينطقة املسيرية الن ط  في حو  يلو  إلي  يينيا  بشيارر في

 .يين هجليي  إلي  بورتسيودان .لخرقيوم( باملصي ا  فيي ا6)يربي   ةكلم( اليهي ييرب  حقيول الين   فيي ال ولي 321) ولةبورتسودان وخ  أنابي  ال 

 (   (Palogue  كلم ين حقل بالو( 0,411الهي يمتد يسافة  بترودارالخطان اآلخران هما خ  أنابي  

إنييه يحتيييوي عىيي  عيييدد يييين  .كلييم يربييي  021,111ويمتييد حيييو  املجلييد إلييي  الحييدود يييي  جنييوب السيييودان فييي واليييية غييرب كردفيييان ويغطيي  حيييوالي 

وقد تحقق  استكشافا  ن طية ناجحة في ينطقة الراوا  إل  الجنيوب يين كوسيت   .الهيدروكربونية وأكبرها حقىي هجلي  وال ولةالتراكما  

و 04كمييا شييمل التنقييي  عيين اليين   العديييد ييين املربعييا  بمييا فييي ذلييك املربعييا  البحرييية )النهرييية( ) املربعييا   .( فييي والييية النيييل األبيييض7)يربيي  

 .(02و  08و 07و06

 االجتماعييييية املشيييياكل ييييين واسيييعة بطار يييية أيضييييا اليييين   ارتيييب  فقييييد السييييودان، اقتصيييياد فيييي فيييييه جييييدال ال الييييهي دور الييين   ييييين الييييرغم عىييي  

 تعويضيا  عىي  الحصيول  أييل عىي  واسي  نطا  عى  الغابا  إ الة في القطاع هها ساهم البيئية، الناحية وين  واملحلية والبيئية واالقتصادية

 فيي ال ولية يدينية حيول  النيا  يين عيدد بيدأ ،الن   شركا  ين

 املنيياق  و راريي  الهيوا  فييي الغابيا  ييين شاسيعة يسيياحا  قطي 

 يقييييييييوم بإيشيييييييياهها الهييييييييوا "، تعيييييييير  حرفيييييييييا  ب  "أسيييييييوار  ال ارغييييييية

  راعيييييية كتراضيييييي  إييييييا الرعييييي أراضيييييي  عىييييي  املسيييييتقرون امل ارعييييون 

 وقييد  األعشياب لبيي  أو لحيوانياتهم احتيياق  كمراعيي أو جدييد 

 اشيييييييتداد إلييييييي  وأدب للرعيييييييا  الرعيييييييي ييييييييوارد تيييييييديير إلييييييي  ذليييييييك أدب

 قييييد الييين   هيييناعة أن الرعيييا  ويعتقييييد  األراضيييي  عىييي  التنيييافس

ا تشيكل أهيبح  قيد امللوثية امليياه بيتن املحليية املجتمعيا  بيين عايية قناعية أيضيا   هنياك  واملراعيي املياه إيدادا  تسبب  في تلوث  لصيحة تهدييد 

 اليين  ، شييركا  بنتهييا التيي  الطيير   أثيير بشييتن شييواغل/يداو  أيضييا   وهنيياك  (Sitaibوسيييتي  ) (Defraودي ييرا ) هجلييي  ينيياق  فييي الحيييوان

 ويقييال  الطير   وبنيا  التربية أعميال إليي  كبيير حيد إلي  كييالك بحييير  تج ييف ويعي ب   الصييي الصير  نظييام تغييير إلي  أد  الطير   هيهه أن يدعيية

 وترتيبات للمسيرية الرعوي النظام على النفط أثر

 األراضي حيازة

  الرعوية األراضي من شاسعة مساحات فقدان
 النفط لشركات امتيازات لتقديم

     والمراعي للمياه الشديد التلوث
   النفط بصناعة المرتبطة الحفر أعمال تسببت

 وتدفق الصرف نظام في تغييرات إحداث في

  .الموارد وتوزيع المياه
  األراضي على والصراعات المنافسة احتدام

 الطبيعية والموارد
  والعالقات األراضي حيازة ترتيبات تقويض

 بها المتصلة
  النفط شركات مع النزاع تصاعد

 أثر النفط على النظام الرعوي للمسيرية وترتيبات حيازة األراض ي

  فقييييدان يسيييياحا  شاسييييعة ييييين األراضييييي  الرعوييييية لتقييييديم ايتيييييا ا
 لشركا  الن  

التلوث الشديد للمياه واملراعي 

 تسبب  أعمال الح ر املرتبطة بصناعة الن   في إحداث تغييرا  في
 .املواردنظام الصر  وتدف  املياه وتو ي  

احتدام املنافسة والصراعا  عى  األراضي  واملوارد الطبيعية 

تقويض ترتيبا  حيا   األراضي  والعالقا  املتصلة بها 

  تصاعد النزاع ي  شركا  الن 
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  األراضيي  عىي  الصيراعا  ا داد  وقيد  لحخطير يعرضية يوسيمية، ييياه كمصيادر تستددم الت  ودانبلوبة كدية أبو يثل املند ضا  أيضا  إن

  املنطقة في الن   باستغالل املرتبطة األراضي  عى  املخاقر ت ايد إل  كبير حد إل  األراضي  بشتن هيبان و سرور أوالد بين النزاع ويع ب 

 يي  كردفيان غيرب واليية فيي جدييد واقي  فير  إلي  بيدون  العالقية أبيي  ويشيكلة الجنيوب ان صيال جاني  إلي  الين   هيناعة إدخيال أدب لقيد

 األبقيار تربيية عين االستعاضية  نحيو الواحيحة النزعية هيي املسييرية رعيا  وسي  الهايية املظياهر يين .األراضيي  اسيتددام فيي الواحيف التحيول 

 .ال راعة عى  التركيز في والبد  واألغنام

 تعدين الذهب  3.2.3

 2009 سينة قبيل قين 1-6 تقريبيا   ثابي  سينوي  يسيتوب  يين اإلنتياج  اد وقيد   2009 عيام ينيه أساسييا   ينعط يا   السودان في الهه  إنتاج حق 

 أكثير فيي والييا  عشير يين أكثير ليشيمل ايتيد اليهي الحرفيي التعيدين يين اإلنتياج يين %21 يين أكثير  2014 سينة فيي قين 73 عنيد ذروته بلو( إل 

 وسيهول  (عياير جبيل ينطقية)  دارفيور  شيمال تليهيا النييل ونهير الشيمالية ليواليت  الشيمالية الصيحرا  فيي رريسيية بصي ة تتمحور  يوقعا   118 ين

 .كردفان جنوب وشر   كردفان شمال في املتناثر  واملناق  (الصبا( بمنطقة املحيطة املناق ) الوسط  البطانة

 

 يين أكثير يعيشية في يباشر غير أو يباشر بشكل ويساهم شخص يليون  ين ألكثر العمل فر  الحرفي القطاع يوفر املتاحة للتقديرا  وفقا  

 ثلي  بنحيو تسيتتثر ألنها كبير  الوقن  االقتصاد في املساهمة أن كما .البالد في ال قر ين لححد هاية آلية با  فقد لها شخص، يليون  خمسة

 ، االقتصياد يين أخيرب  قطاعيا  فيي النميو ت عييل إلي  باإلضيافة هيها .ال راعيية الصيادرا  بعيد حد إل  تتجاو   الت  للصادرا  اإلجمالية القيمة

 هيدار  فيي القطياع هيها تعتبير السيودان حكويية ألن ونظيرا   .املشياري  تنظييم وقطاعيا  والتجيار  والنقيل الخيديا  تيوفير يجيال فيي سييما وال

 الين   عاريدا  يين %71 يين أكثير فقيدان بعد خاهة الوقن  االقتصاد يصححة في تص  هارلة يستقبلية إيكانا  ين به ي خر ملا أولوياتها

 عىيي امل روضية الضيرار  يين خاهية املحلييا ، تحصييلها عىي  تعميل التي  اإلييرادا  جاني  إلي  هيها  السيودان جنيوب لجمهوريية آلي  التي 

 .الهه  تعدين أيشطة ي  يشت  الت  الصغير  التجارية األعمال

 

 في بما الهه  تعدين قطاع ينظم الهي األساسي  القانون  وهو 2015 لسنة والتعدين املعدنية الثرو  تنمية قانون  بموج  القطاع هها يعمل

  2001لسينة البيئية حمايية قيانون  ذليك فيي بميا التعيدين، قطياع يين جواني  عيد  تغطي  أخيرب  قيوانين عيد  توجيد  الحرفيي اليهه  تعيدين ذليك

 هيي كيانيا  يين لهيا يتبي  وييا التعيدين و ار  إن  0227 لسينة العميل وقيانون  2010 لسينة الط يل وقيانون  2009 لسينة البيئيية الصيحة وقيانون 

 لتجيجي  يناسيبة وإجيرا ا  يواتيية اسيتثمارية بيئية تهيئية وضيمان السيودان فيي التعيدين أيشيطة عىي  اإلشيرا  عين املسيؤول الحكيوي  الجهيا 

 .القطاع هها في االستثمار

 آثيار عىي  وينطيوي  بعييد حيد إلي  يينظم غيير القطياع فيإن واملحىيي، القيوي  الصيعيدين عىي  بهيا املعتير  االقتصيادية أهميتهيا يين اليرغم وعىي 

 الثيرو  وقطياع ال راعة أن إل  تشير املتاحة البيانا  فإن حاد ، املعلويا  فجو  أن ين الرغم عى   املدب بعيد  وبيئية واقتصادية اجتماعية
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 والغطيا  السيكان عىي  هارلية بيئيية سيلبية آثيار أيضيا   وهنياك  العمالية نقيص بسيب  خطيير بشيكل تيتثر  قيد العربي  الصيمغ وإنتياج الحيوانيية

 .البطانة ينطقة في سيما وال والغابا  ال راعة تضم الت  األراضي  عى  بالتنافس التسليم جرب  كما  واملياه والتربة النبات 

 الغابات    5.2.3

 تكين ليم إن للغايية يحيدود  السيودان فيي األراضيي  اسيتددام فئيا  أن حيي  الرعويية واألراضيي  للغابيا  الدقيقية املسياحة بشيتن البيانيا 

، بيهل  التي  الجهيود يين اليرغم وعىي  .تماييا   ينعديية  املخصصية املسيوحا   يين إال الرعيوي  والغطيا  الغابيا  حالية اسيتقرا  يمكين ال ييؤخرا 

 .املتاحة العاملية والدراسا 

 ال ياو املتحيد  لألييم وال راعية األغهيية ينظمية أنتجتهيا التي  األرضيي  الغطا  خريطة  الضئيل الغاب  الغطا  ذا  البلدان بين السودان فُيصنّ 

(  يتنياثر  – يتقاربية أشيجار) شيجري  كغطيا  اليبالد فيي األرضيي  الغطيا  يجميوع ين %01 أن إل  تشير (6) الجدول  للبيئة املتحد  األيم وبرناي 

 ثلي  يين بيتكثر وتسيتتثر الواليية يسياحة إجميالي يين%00 حيوالي الجيجري  الغطيا  يمثيل حيي  واليية أغنيى هيي كردفيان جنيوب أن الجيدول  يبين

 يين الوالييا  أغنيى وهميا كردفيان وغيرب جنيوب واليتي  فيي الجيجري  الغطيا  عىي  دارفيور  فيي النيزاع أثير يعكيس  اليبالد فيي الجيجري  الغطيا  إجمالي

 التوسي  إلي  رريسيي  بشيكل والقضيار  األبييض والنييل وكسيال األ ر  النييل واليا  في الججري  الغطا  اند ا  ويع ب   الججري  الغطا  حي 

 القوييية الدنيدر حظيير  وجيود إلي  أساسيا   سينار واليية فيي يسيبيا   األعىي  املئويية النسيبة وتعي ب   الوالييا  هيهه فيي اآلليية شيبه ال راعية فيي الهاريل

   .قاتما   يبدو سنار في الوض  فإن القويية، الدندر حظير  باستننا  .البالد في يحمية / حظير  أكبر تعد حي 

 والغابيا  (خارجيية وأقيرا  الحكويية بيين التعاقديية الشيراكة حييا  ) املحجيو   الغابيا  تتضيمن قبيعيية بنيية أساسيا   هيي السودانية الغابا 

 ب   املحجيو   للغابيا  اإلجماليية املسياحة وتقيدر .املحجيو   الغابيا  يسياحة يين %4 عين املي ارع يسياحة ت ييد ال .املحجيو   غيير الطبيعيية

 فيي يوجيود  املحجيو   الغابيا  ههه ويعظم .للبالد اإلجمالية املساحة ين %2.0 تمثل يرب  كلم 38792 أو (7 الجدول ) فدان   9,236,033

 .األبيض والنيل األ ر  والنيل والقضار  دارفور  وجنوب دارفور  غرب واليا 

 

 

 2102هكتار( لكل والية على حده  000المساحة الواقعة تحت الغطاء الشجري ) (:6)الجدول 

ةةةةةةةةةةالوالي  الشجري  الغطاء مساحة اإلجمالية املساحة ةةةةة
 املئوية النسبة

 الوالية ملساحة

 إجمالي من %

 الشجري  الغطاء

 8.4 41.4 1,582 3,817 األزرق النيل

 3.2 10.0 598 5,958 القضارف
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ةةةةةةةةةةالوالي  الشجري  الغطاء مساحة اإلجمالية املساحة ةةةةة
 املئوية النسبة

 الوالية ملساحة

 إجمالي من %

 الشجري  الغطاء

 0.4 3.1 68 2,713 الجزيرة

 2.1 8.2 401 4,871 كسال

 2.0 2.1 45 2,121 الخرطوم

 0.16 0.1 30 36,569 الشمالية

 2.5 1.5 470 31,751 دارفور  جنوب

 27.1 11.9 2,853 24,056 كردفان شمال

 2.5 2.1 459 21,623 األحمر البحر

 0.1 2.0 22 13,029 النيل نهر

 2.6 12.2 480 3,924 سنار

 16.9 22.3 3,157 14,163 دارفور  جنوب

 38.3 50.9 7,175 14,086 كردفان شمال

 6.0 20.5 1,120 5,476 دارفور  غرب

 1.4 7.1 271 3,798 األبيض النيل

 100.0 10.0 18,735 187,955 املجموع

 
 

 ، بحسب الوالية 2104الغابات المحجوزة في السودان  (:7)الجدول       

Table 7: Forest Reserves in Sudan 2013, by State 

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالوالي املشاريع عدد بالفدان املساحة
 الخرطوم 06 29768
 النيل نهر 22 32044
 الشمالية 1 32130

 الجزيرة 60 270094
 سنار 027 350133
 األزرق النيل 270 961948
 األبيض النيل 71 848231
 كسال 34 12212

7960021 

 
 القضارف 11
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 األراضي بحوكمة الخاص التقرير السودان تقرير ، 2013 جعفر، هللا عبد :المصدر

Source: Abdalla Gafar, 2013, Report to Sudan LGA Land Governance Report 

( يملوكية لححكويية وتيديرها وتنظمهيا الهيئية القوييية %3 66يبين تو ي  الغابا  حس  شكل امللكية حي  أن يعظم ييوارد الغابيا  فيي اليبالد )

بينمييا تمثييل الغابييا   %5 2واأليييالك ال ردييية حييوالي  %30العربيي  )املجموعييا  واألسيير( نحييو  وتمثييل الغابييا  اململوكيية ملنتمييي الصييمغ .للغابييا 

يتعيير  قطييياع الغابييا  فييي السيييودان    (Abdalla Gafar, 2013) عىيي  التيييوالي %6 0و  %8 0املسييجلة كغابييا  شييعبية وغابيييا  شييركا  

، واحييدا  ييين أعىيي  يعييدال  إ اليية الغابييا  فييي البلييدان %4 2بنسييبة  يعتبيير يعييدل اإل اليية السيينوي واملقييدر .لضييغو  شييديد  فييي الوقيي  الحاضيير

( تحيييديا  يدتل ييية ينهيييا املشييياكل البيئييييية 8يواجيييه السيييودان )الجييييدول  .لقيييد نتجييي  هيييهه الظيييرو  بسييييب  ان صيييال جنيييوب السيييودان .الناييييية

فياه الشيع  السيوداي  وحياتيه الهانئية التي  تيرتب  ارتباقيا  الخطير  املتمثلة في إ الة الغابا  وتدهور األراضي  والتصحر وتغير املنا  الت  تهدد ر 

 .وثيقا  باألين الغهاي  والتنمية املستداية

 

 

 أثر انفصال جنوب السودان على الغابات في السودان (:8)الجدول 

 التغير من إلى مالحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 الغاب  الغطا  يسبة %  29.4 %  11.6 السودان لجنوب  الغابا  يعظم أيلولة

 إ الة يعدل تسجل الت  البلدان أحد السودان

 % 0.74 % 2.2 .العامل  الصعيد عى  عال   غابا 
 السنوي  اإل الة يعدل

 ين اإل الة في الشمال 90%

85144 

 
 األحمر البحر 04

655701 

 
 كردفان شمال 017

648704 

 
 كردفان جنوب 033

332173 

 
    كردفان غرب 073

99316 

 
 دارفور  شمال 2

9385133 

 
 دارفور  جنوب 32

 دارفور  غرب 42 193464

 املجموع  9,236,033
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 التغير من إلى مالحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 فيي التوسي  إلي  ييرده  األقيل النميو يعيدل   إن

 11.0 يكع  يتر   يليون    8 لألشجار املند ضة والكثافة  الغابا  إ الة
يتوس  يعدل ال ياد  السنوي 

 (3يليون يتر) في الغابا 

 فيي وال ياد   الغابا   يساحة انحسار  وبسب 

 املساحة ين ال رد نصي  5.89 1.68 السكان   عدد

 الواحد لل دان الخضرا 

 فيي  للتحيول   األشيجار كثافية   اند يض يعي ب 

  يياد  باإليكيان   الجيارر والقطي  الغابا  يوارد

 اإلداريية الخطي  خيالل يين األشيجار كثافية

 والحماية

211-011 

 ب(ين الشمال إل  الجنو )

 

700 -  400 

 ب(ين الشمال إل  الجنو )

 

 لل دان األشجار كثافة يتوس 

 الواحد

2013Source: Abdalla Gafaar, Report to Sudan LGAF Report, 2013 
 

 األراضي الرعوية     6.2.3

 السياب  فيي حالييا   امل روعية املنياق  وكان  .املحاهيل إنتاج أيشطة سبق  الت  األراضي  استددام أنظمة ين الرعوية واألراضي  الغابا  كان 

 اسيتددايها املحتمل ين أو بال عل يستددية أنها عى  املصن ة األراضي  في كبير  اختالفا  توجد أنه غير .وأعال  يراعي أو غابا  إيا ج ريا  

 يين بكيل املتعلقية األرقيام بيين تجمي  فإنهيا وليهلك ،2011 سينة قبيل التي  بيال تر  املتاحة األرقام يعظم تتصل ذلك، إل  باإلضافة .املاشية لرعي

 للغطيا  دراسية إجيرا  الحالية تليك أيلي  فقيد  .السيودان عىي  املركي   للبحيوث جيدا   يحيدود  قيمية ذا  يجعلهيا يميا السيودان وجنيوب شيمال

  بهيا املوثيو   املعلوييا  يصيدر أحيدث ُتعيد فهي  ،2012 للبيئية املتحيد  األييم وبرنياي  املتحيد  لألييم وال راعية األغهيية ينظمية قبيل يين األرضي 

 بحيوالي تسيتتثر الرعويية األراضيي  تجعيل يميا عشيبية كمنياق  الغطيا  يين %04.1 و كجيجيرا  األرضيي  الغطيا  يين %00.1 الدراسية وتحيدد

 املراعيي فيهيا تسيتتثر التي  الوالييا  بيين الرعويية األراضيي  تو يي  فيي يححوظية اختالفيا  توجيد ذليك، ويي  .لليبالد اإلجماليية املسياحة يين 20.6%

 الخرقيوم واليتي  فيي %1.0سيوب  تمثيل ال الرعويية األراضيي  فيإن أخيرب  ناحيية يين .دارفيور  جنيوب واليية فيي األرضيي  الغطيا  يين %61 يين بيتكثر

 (.2 الجدول ) الج ير  والية في %1.7و والشمالية

 والييا  عىي  ن سيه الشيي   ينطبي  حيي  البطانية سيهول  فيي  الجغرافيي ايتيدادهما الرعويية األراضيي  تشيكل والج يير  الخرقيوم واليت  ين كل   وفي

يروي  والقضيار  وكسيال النييل نهير الرعويية فيي اليبالد تقي  فيي والييا  شيمال دارفيور األراضيي   (%63.7)الجيدول أيضيا  أن ييا يقيرب يين ثل ي   ظه 

وهييييهه هييييي الواليييييا  التيييي  ال تميييييار  فيهييييا ال راعيييية شييييبه اآللييييية )شيييييمال (  %01.2( وجنييييوب دارفيييييور )%22.7( وشييييمال كردفييييان )٪23الييييثالث )

 ( وجنوب دارفور( أو الت  أدخل  في يناق  يحظور  )شمال كردفان

 2102األراضي الرعوية وتوزيعها حسب الوالية ،  (:9)الجدول 
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% 
 مجموع

Sh + He 

 املئوية النسبة

 الوالية ملساحة

 جموعم
Sh + He 

 )الشجيرات+ األعشاب(

 األعالف

 العشبية
 الشجيرات

 مساحة

 الوالية
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالواليةةةةة

 األزرق لةةةةةةةةةةةالني 3,817 553 338 891 23.3 1.8

ةةةةةةةةةةالقض 5,958 198 1,208 1,406 23.6 2.9 ةةةةةةة ةةةةةةة  ارفة

ةةةةةةةةةةةةةةالجزي 2,713 17 335 352 13.0 0.7 ةةةةةةة ةةةةةةة  رةةةةةةةةةةةة

ةةةةةكس 4,871 158 791 949 19.5 2.0 ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة  الةةةةةةةةةة

ةةةةةةةةةةةةالخرط 2,122 34 203 237 27.1 53.0 ةةةةةةة  ومةةة

ةةةةةةةةةةةةةالشمالي 36,569 112 151 262 0.7 53.0  ةةةةةةةةة

 دارفور  جنوب 31,751 2,734 8,853 11,587 36.5 24.0

 كردفان شمال 24,056 5,776 5,136 10,912 45.3 22.7

 األحمر البحر 21,623 1,031 579 1,610 7.4 3.3

ةةةةةةةةةةالني رةةةةةةنه 13,029 72 507 579 4.4 27.1  لةةةةةةةةةةةةة

ةةةةةةةةةةسن 3,924 504 400 904 23.0 1.9 ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةة  ارةةةةةةةة

 دارفور  جنوب 14,163 4,722 4,035 8,757 61.8 27.1

 كردفان جنوب 14,086 4,135 675 4,810 34.1 10.0

 ور ةةةةةةةةةةةدارف غرب 5,476 1,690 1,970 3,660 66.8 7.6

 األبيض النيل 3,799 494 802 1,296 34.1 2.7

ةةةةةةةةةةةةةاملجم 187,955 22,231 25,983 48,213 25.6 100.0 ةةةةةةة ةةةةةةة  وعةةةةةةةة

 

 2102ة لسنة للبيئ المتحدة األمم برنامجة )الفاو( ووالزراع األغذية منظمة المصممة من قبل األرضي الغطاء خريطة :المصدر

 2012Source:  Compiled and calculated from FAO/UNEP 2012 Land Cover map of Sudan 
 

 توافي  وهنياك .سيوا  حيد   عىي  اآلليي وشيبه التقلييدي القطياعين فيي ال راعة، في التوس  بسب  حاليا   شديد  لضغو  الرعوية األراضي  تتعر 

 يواتيية األراضيي  كاني  كلميا ال راعية انتشيار أن عىي  السيودان فيي القيرار وهيناع والبياحثين واملخططيين األراضيي  يسيتددي  بيين اآلرا  فيي عيام

 األييم برنياي  يين املتاحية البيانيا   .سيابقا   املاشيية عليهيا تعتميد كاني  التي  واملراعيي الغابيا  يين الكثيير إ الية فيي تسيب  قيد املحاهييل ل راعية

 القليلية العقيود فيي املراعيي يين ٪ 50 إلي  ٪ 20 يين خسير قيد السيودان أن إلي  شييريُ  (01الجيدول ) اليبالد فيي املواقي  يدتليف يين  للبيئية املتحيد 

 الرعويية املجتمعيا  بيين للنيزاع جيهريا   سيببا   إليهيا الوهيول  وايكانيية ونوعيتهيا الرعيي أراضيي  يسياحة فيي الكبيير حسياراالن هيها ويعتبير  املاضيية

 .السودان في ج افا   األكثر املناق  أنحا  جمي  في وال راعية

 التغيرات في الغطاء النباتي الرعوي في بعض المواقع المختارة في جميع أنحاء السودان (:00)الجدول 

 والوالية الدراسة موقع أراض ي املراعي األصلية والحالية )٪ من إجمالي املساحة( السنوي  املعدل الخطي
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 والوالية الدراسة موقع أراض ي املراعي األصلية والحالية )٪ من إجمالي املساحة( السنوي  املعدل الخطي

- ( 26.7%  األزرق النيل الدمازين، 1999 إل  1972 ين 0.6 إل  18.5 (

- ( 44.0%     كردفان شمال ، األبيض 1999 إل  1973 ين 33.5 إل  50.4 (

- ( 47%    وكسال القضارف واليتا 1999 إل  1972 ين 8.2 إل  13.0 (

- ( 2.6%    كسال 2000 إل  1972 ين 26.4 إل  36.1 (

- ( 43%  كردفان جنوب ، سنجوكايا 2002 إل  1972 ين 13.7 إل  39.2 (

- ( 2.4%   دارفور  جنوب تيمبيسكو، 2000 إل  1973 ين 59.3 إل  65.4 (

- ( 60%     دارفور  جنوب ، شلوتة أم 2000 إل  1973 من 32.7 إل   42.4  (

 2007لسنة  السودان في الصراع بعد لما البيئي التقييم للبيئة، المتحد األمم برنامج: المصدر
Source: UNEP, Sudan post conflict environmental assessment 2007 

 
 

 الحظائر القومية والمناطق المحمية   7.2.3
 

 غيير  القانونيية الحمايية أشيكال يين بشيكل تتمتي  أنهيا عىي  الرسيمية الجرييد  فيي السيودان أنحيا  جميي  فيي املنياق  يين كبيير عيدد إدراج تم وقد

وتغطي    اليور  عىي  إال ينهيا الكثيير يوجيد وال والضيئيل القلييل بيين العمليية الناحيية يين تيراوح املنياق  لهيهه املمنوحية الحمايية يسيتوب  أن

تسييييتتثر املواقييييي  الثالثييييية فيييييي وادي هيييييور   .كليييييم يربيييي ( يييييين املسييييياحة اإلجماليييييية لليييييبالد 001,264) %1.0الحظييييارر واملنييييياق  املحميييييية القوييييييية 

  .(00كلم يرب ( بج   كبير ين هها الشكل )الجدول  01,111كلم يرب ( وفي الدندر ) 02,011كلم يرب ( والردوم ) 011,111)

 الحياة البرية والمناطق المحمية (:00)الجدول 

املنطقة املحمية 
 (مقترحة*)

 

ةةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةةةوع*مقترح    ةةةةةةالنةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة  ةة
 

 األنواع الرئيسية )املوائل(/املوئل 5كلم املساحة

 القومية الحظيرة الردوم

   الحيوي  املحيط محمية

 الهامة الطيور  منطقة

 حةةزام فةي الغابيةةة األراضة ي 12,500

 السافنا

 العمالق واإليالند  الجاموس
 (البقريات فصيلة الظباء من نوع ) 

 البرية األرنب و النمر

 القومية الحظيرة الدندر

   الحيوي  املحيط محمية

 /رامسار موقع

 الهامة الطيور  منطقة

 حةةزام فةي الغابيةةة األراضة ي 10,000

 السافنا

مراعي عشبية مغمورة 

 )املياس(

 أوريبي وظبي ريدبك ظبي

 ، الغزالن الظباء ، الجاموس

   الجبهة غزال  أحمر

  صحراوي  شبه 10,000 القوميةالحظيرة   * حسانية جبل

  صحراوي  100,000 الحظيرة القومية * هور  وادي

   100 صيد محمية  * الصخرية غونغي جبل

   3,500 صيد محمية الرهد

   150 صيد محمية * األحمر البحر تالل
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املنطقة املحمية 
 (مقترحة*)

 

ةةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةةةوع*مقترح    ةةةةةةالنةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة  ةة
 

 األنواع الرئيسية )املوائل(/املوئل 5كلم املساحة

  صحراوي  شبه 1,160 صيد محمية السبلوكة

  صحراوي  شبه 6,300 صيد محمية طوكر

  صحراوي  شبه 120 البرية الحياة محمية سنكات أركويت

  صحراوي  شبه 820 البرية الحياة محمية أركويت

 بوزر )غابة ُسُنط( جبل

 

  طيور  محمية

 * رامسار موقع

  صحراوي  شبه 13

   4,800 الطبيعة منطقة حفظ * جبل إلبا

 الطبيعة منطقة حفظ * مرة جبل

 الهامة الطيور  منطقة

 واألراض ي السافنا مراعي 1,500

 الغابية

 Greater أكبر كودو

kudu الجبهة غزال  أحمر   

   150,963  املجموع

 UNEP 2007  للبيئة املتحدة األمم برنامج:املصدر

والتي  تيرتب  بنهير الدنيدر املوسيم  اليهي  "أهيم ياليي  الحظيير  هيي سلسيلة يين األراضيي  الرقبية الدارمية واملوسيمية املعروفية يحلييا  ب  " املييا 

تقيي  يحميية الدنيدر فيي ثيالث والييا  هيي: واليية النييل األ ر  )الجنيوب الشييرقي(  .ينبي  يين الهضيبة اإلثيوبيية لينحيدر نحيو سيهول شير  السيودان

وتشكل ينطقة املحمية ينطقة إيكولوجية هاية وغنيية فيي املنطقية القاحلية وشيبه (  ووالية سنار )الشمال( ووالية القضار  )الشمال الشرقي

 البريية الحييا  ييالذا  أبير   يين واحيد  الحظيير  اعتبير  املاضيي  القيرن  يين السيتينيا  أواخير وحتيى  للمنطقية السيودانية الصيحراوية القاحلية

 إلي  األراضيي  واسيتددام الهجير  فيي التغييرا  أد  الحيين، ذليك ينيه أنيه غير .يسبيا   يتهولة غير بالدندر املحيطة املنطقة كان  حي  األفريقية

 .حدودها قول  عى  قرية أربعين نحو قيام عن أس ر الهي بالقدر الحظير  حول  ين املحيطة املنطقة تنمية

ا فال راعية اآللييية الواسييعة النطيا  فييي الشييمال والغيرب لييم تييدف  املجتمعيا  ال راعييية التقليدييية إلي  حافيية الحظييير  فحسي ، بييل إنهييا باسييتيالهه

تنيافس املاشيية يي  الحييا   .ب  للرعيي يميا أفضي  أيضيا  إلي  غي و الرعيا  للمحميية بتعيداد كبيير عى  يعظم األراضي  الت  كان  تستددم فيي السيا

كمييا أن الصيييد الجييارر يشييكلة رريسييية شييتنه فييي ذلييك  .البرييية لححصييول عىيي  العلييف واملييا  بينمييا الحراريي  تقاييي  عىيي  يوارييل الغابييا  العشييبية

وقييد أدب توسيييي   .أجيييل حطيي  الوقيييود والحراريي  التيي  ُتضيييرم أثنييا  اسييتدراج العسيييلشييتن قطيي  األشيييجار ييين قبييل املتعيييدين )املتجيياو ين( ييين 

إل  جان  ترسييم حيدود الحظيير  فيي الثمانينييا  يين القيرن املاضيي  إلي  اعتمياد يسيارا  شاسيعة يين امليوارد ال راعيية  اآلليالقطاع ال راعي شبه 

بواليييييية النييييييل األ ر  عىييييي  األر  والتنييييياقص التيييييدريمي لقاعيييييد  امليييييوارد  والرعويييييية أد  إلييييي  يشيييييوب الصيييييراعا  وال سييييييما فيييييي ينطقييييية الكيييييدالو 

 .الطبيعية وهي حالة ت يد ين إجهاد يوارد الحظير 
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وقد قسم  الخطة الحظيير  إلي   .2113للمشاكل الت  تواجه املحمية وفي يحاولة لتقليص املوارل، وضع  خطة إدارية لححظير  في  استجابة

ألساسيية واملنطقية العا لية واملنطقية االنتقاليية حيي  يمكين اسيتددام امليوارد الطبيعيية يين قبيل السيكان املحيطيين ثالث يناق  هيي: املنطقية ا

بيييدعم يييين االتحييياد األوربييي  ويشييياري  املييين  الصيييغير  فيييي  2101لقيييد خضيييع  الخطييية للمراجعييية فيييي سييينة  .تحييي  إشيييرا  سييييطر  إدار  املحميييية

فيي املنطقية العا ليية بهيد  تع يي  أيين سييبل كسي  العيي  فيي القييرب املحيطية باملحميية كييإجرا  حيو  النييل حيي  تييم تن ييه عيدد يين األيشييطة 

 .يري  لحح ا  عى  يورل املحمية

عتبيير  يحمييية الييردوم القويييية كمحمييية يحييي  حيييوي فييي سيينة 
ُ
كلييم يربيي  فييي جنييوب والييية دارفييور  0011وتقيي  املحمييية عىيي  يسيياحة  .0272أ

وتشيكل سلسيلة الجبيال داخيل يحميية  .تتمييز املنطقية بغابيا  السيافنا يي  الغابيا  النيليية .بيالقرب يين الحيدود يي  جمهوريية أفريقييا الوسيط 

ليشيييمل الالجئيييين  واسيييتقر عيييدد يتزاييييد يييين النيييا  .املحيييي  الحييييوي نقطييية فاهيييلة تقسيييم النظيييام الهييييدروغرافي ألفريقييييا الوسيييط  والسيييودان

تشمل األيشطة الرريسية لالستغالل البشري لألراضي   ال راعة )اليهر  والبطيي  وقصي  السيكر( وجمي   .داخل حدود يحمية املحي  الحيوي 

والتعييدين الحرفيييي  2114وقييد فييير  النييزاع فييي دارفيييور ضييغوقا  شييديد  عىيي  االحتيييياق  ينييه  .العسييل والرعييي وقطيي  األشيييجار للتجييار  وال حييم

   .هه  الهي بدأ خالل السنوا  القليلة املاضيةلل

 حوكمة األراضي. 3

 القيوانين يعالجية ذليك ويشيمل .الطبيعيية وامليوارد األراضيي  إلدار  واملؤسسيية والقانونيية السياسياتية األقير إلي  األراضيي  حوكمية وتشيير

 .وتن يهها ت سيرها كي ية سيما وال الطبيعية واملوارد األراضي  إلدار  الحاكمة التنظيمية واألقر والقواعد

 ياسات استخدام األراضيس 1.3 

 
ُ
قييير واحيييحة وشييايلة إلدار  األراضيييي  وتنظيمهيييا سييمة يمييييز  لسياسييية السيييودان املتعلقيية باألراضيييي  املوروثييية عييين وييي  ذليييك، يظيييل االفتقييار إلييي  أ

بميا فيي ذليك: الخطيية  0221( وييا يىيي اسيتراتيجيا  تصييل إلي  أواريل 0271-0261وضي  الخطية األولي  فيي اليبالد )خطية التنمييية للسينوا  العشير 

 0211/10-0271/72وبرنييييييييياي  االسيييييييييتثمار العيييييييييام األول  0212/14-0277/71وخطييييييييية السييييييييينوا  السييييييييي   0273/70-0271/70الخمسيييييييييية 

 0220/22-0211/12عياش التنميوي وبرنياي  اإلنقياذ مليد  أربي  سينوا  وبرنياي  اإلي 0213/10-0212/14والبرناي  الثال  للسينوا  اليثالث و

  .0222/24-0221/20وبرناي  إنقاذ االقتصاد الوقن  الهي يدته ثالث سنوا  

 

 

 المركزية إدارة األراضي والموارد الطبيعية .أ
 الوالييا  ويين  اتحيادي بليد السيودان بيتن 2005 لسينة االنتقيالي السيودان ودسيتور 1991 لسينة الرابي  الدسيتوري املرسيوم أعتير  وقيد

 .الطبيعية ويواردها أراضيها إدار  يسؤوليا 
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 (2112-0222)االستراتيجية القومية الشاملة  .ب
 التنميية وأولوييا  أهيدا  وتحدييد األراضيي  بيإدار  خاهيا   اهتماييا   ُتيولي التي  2002-1992 الشيايلة القوييية االسيتراتيجية كاني  وربميا 

 واملشياركة ال قير حيد  يين بيالتد يف االعترا  وتم .التنمية يشاري  جمي  في البيئية القضايا تجسيد ضرور  عى  تنص الت  املستداية

 الشيايلة القوييية االسيتراتيجية وأكيد  .لألراضيي  السيليمة ليددار  رريسيية عناهير بوهي ها األهيلية الشيعوب يعيار  وإديياج الشيعبية

 الشيعار عىي  الشيايلة القوييية االسيتراتيجية هيهه تتسسي  وقيد  الغيهاي  األيين لتحقيي  اليداف  باعتبارهيا لل راعية األفقي  التوسي  عىي 

 سيريعة بصيور  واسي  نطيا  عىي  األراضيي  وحييا   ال راعيي التوسي  أجلية دفي  فيي تسيب  يميا "نصين  يميا ونليبس ني رع يميا نتكيل"املسييس

 :وتشمل تتحق  لم الت  والتوجيها  السياسا  ين عدد اعتماد عى  الشايلة القويية االستراتيجية شدد  وقد .ينضبطة وغير

  املناسيبة التكنولوجييا وتطبيي  امليوارد وتجدييد اإلنتاجيية اسيتمرارية االعتبيار بعيين يتخيه أن يجي  التنميية ملشيروع التدطيي 

  الحيا  وأنما  للبيئة

 تنموي  يشروع ألي كشر  البيئ  األثر تقييم  

  عليها واإلشرا  وتنسيقها األرضية األيشطة لتوجيه الواليا  في فروع له قوي  كيان /جسم إيشا  

 والبيئة باألراضي  الخاهة التشريعا  وتحدي  تحسين  

 للبيئة الصديقة والتدخال  األيشطة لتججي  والضرار  والرسوم الحواف  استددام. 

 2006خطة العمل القومية لمكافحة التصحر جـ.  

 إيشيا  اقتيراح جاني  إلي  إتداذهيا الواجي  اإلجيرا ا  واقترحي  اليبالد فيي التصيحر وحجيم لنطيا  وتحلييال   وهي ا   الخطية وثيقية قيدي 

 والتنسيي  الرهيد وحيدا  يي  الوالييا  يسيتوب  عىي  ويجيالس االتحيادي املسيتوب  عىي  عايية أيانية يي  التصيحر ملكافحية قيوي  يجليس

 الضيعيف التن ييه (1) :يىيي ييا بسيب  واس  نطا  عى  بها يعتر  أو يعروفة غير الخطة ت ال وال .التن يه يستوب  عى  املحلية والحجان

 تيتم ليم كميا تتحقي ، ليم بهيا ىوصييّ املُ  (HCCDDCP) والتصيحر الج يا  يكافحية لتنسيي  األعىي  املجليس بيراي  ألن للغايية واملقَييد

 ال راعية ليو ار  التابعية (NDDCU) والرهيد والتنسيي  والتصيحر الج يا  ملكافحية القوييية الوحيد  تشيكيل إلعياد  املقترحية الخطية

 لالسيتراتيجية القطياعي الطياب  (2) والتصيحر  الج يا  يكافحية لتنسيي  األعىي  املجليس لبرنياي  عايية أيانية إلي  لترفيعهيا االتحاديية

 اسيتقالل نتيجية جدييد  تحيديا  أيضيا   الخطية واجهي  وقيد.التتسييس أو التصيور  سييئة كاني  األخيرب  القطاعيا  يي  روابي  باعتبارهيا

  االستراتيجية ويال ية جدية يدب في والتشكيك الطعن في تمثل  انالسود جنوب جمهورية

 2140 – 2117  القرنية ربع االستراتيجيةد. 

 اسيتراتيجية أو خاهيا   قسيما   ت يرد ليم أنهيا( 2140 – 2117)   والعشرين الخمس السنوا  استراتيجية في لالهتمام املثير  الجوان  وين

 قضيايا إديياج فيي ال يادح اإلخ يا  يعكيس وهيها  االقتصيادية االسيتراتيجية اقيار فيي تنيدرج ييا بقيدر والبيئية األراضيي  بشيتن يحيدد 
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 التي  للسياسية خطوقيا   وتتضيمن لألراضيي  املسيتداية اإلدار  إلي  تيدعو االسيتراتيجية أن بييد  التنمويية السياسيا  فيي وتعميمهيا األراضيي 

 وتشيمل  أخيرب  ييره أدرجي  قيد لألراضيي  املسيتداية بياإلدار  تضير أن ييرجف التي  املتناقضية السياسا  ولكن  ذلك تحقي  ايكانية تتي 

 :يىي يا االستراتيجية حددتها الت  الرريسية السياسا 

  تحسين استددام األراضي  وفقا  إلنتاجيتها (0)

ييين إجميييالي األراضييي  للرعيييي والغابييا  يييين  %20تن يييه الخطييية الوقنييية السيييتددايا  األراضييي  واالنتهيييا  ييين تدصييييص   (2)

  أجل االست اد  ين الثرو  الحيوانية والحيا  البرية وبالتالي املساهمة في البيئة املتوا نة والحيا 

تطوير املياه املتاحة عن قري   ياد  الخ انا  واألنهار والقدر  عى  التدي ين واسيتغالل امليياه االرتوا يية وتوسيي  قير   (4)

  حصاد املياه وتوفير يياه الشرب للمجتمعا  واملاشية

إعاد  تتهيل خديا  اليري يين أجيل رفي  ك يا   اسيتددايا  امليياه وإدخيال التقنييا  املناسيبة لتحسيين اسيتددايا    (3)

 .املياه ويشر التوعية باملياه

 .يلييون فيدان 10يضياع ة املسياحة امل روعية عين قريي  اليري االهيطناعي وااليسيياب  وال يايي  لتصيل يسياحتها إلي  (0)

ال يياد  الرأسييية لتحقيي  يعييدال    التيتثير عىيي  املطييري نحيو خمسييين يلييون فييدان يضياع ة املسياحة امل روعيية بيالري 

 .إنتاجية عالية وبالتالي  ياد  القدر  التنافسية

 . ياد  يساحة الغابا  باالستزراع الطبيىي واالهطناعي في املؤسسا  والغابا  القويية املحجو     (6)

 .ويشرها عىي جمي  يربعا  الن   الت  تغط  جمي  أنحا  البالد توسي  التنقي  عن املوارد املعدنية واستغاللها   (7)

توسييييي  نطييييا  االسييييتثمار فييييي يجيييييال اليييين   ييييين خييييالل األخييييه بسياسيييييا  وإجييييرا ا  وقييييوانين تح يزييييية تضييييمن عيييييدم   (1)

 تحريرو  باإلضافة إل  ذلك، توفير األين أثنا  عمليا  االستكشا  واإلنتاج  والدولية يصادر  رؤو  األيوال املحلية

 .البيئ  التلوث يداقر يراعا  ي  االستثمار لتججي  السياحة قطاع

 

 

 2010  لسنة الفقر من للحد المؤقتة االستراتيجية ورقةهـ.    

 شيتنها يين التكياليف ويحيدد  ي َصيلة األجيل يتوسيطة خطية عين عبيار  هيي 2010 لسينة ال قير يين لححيد املؤقتية االسيتراتيجية ورقية 

 التدطيي  فيي بهيا سيسترشيد التي  الكايلية الورقية وتن ييه إلعيداد الال يية الطريي  وخريطية) 02)الجيدول  العايية السياسية إقيار تقيديم
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 السياسيا  بشيتن الواحيحة التوجيهيية واملبادئ التوجيها  ين عددا   االستراتيجية تضمن   املقبلة الخمس للسنوا  القوي  التنموي 

 أقير (:02) لجددولا .للسياسيا  التوجيهيية املبيادئ لتليك ييوج ا   04 الجيدول  ويقيدم  .األراضيي  باسيتددام يباشير  تتصيل والتي 

 األراضي  باستددام املتعلقة القضايا بشتن السودان في ال قر ين لححد املؤقتة االستراتيجية ورقة  يشروع تضمنها الت  السياسا 

 الموضوعة لمعالجة قضايا استخدام األراضياألطر السياساتية (: 02)الجدول 

 اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالسياس جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب / رةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدابيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ةةةةةةةةةةالعام / القطاعية األهداف

 الزراعي القطاع ونمو انعاش

 

 ومكافحةة الزراعةي واإلرشةاد والبحةو  األراضة ي اسةتخدام أنظمةة وإنفةا  املؤسسة ي اإلصةالح 

 .اآلفات

 وآمنة رسمية حيازة للمزارعين توفر التي األراض ي سياسة. 

 املةزارعين لصةغار الحيةازة حقةوق  فةي االسةتقرار خلةق أجةل مةن األراضة ي سياسةات مراجعةة 

 .والرعاة

 وتبنيها وتطبيقها النمو جية التقنيات إدارة كفاءة زيادة طريق عن الزراعية االنتاجية تحسين. 

 املائية للموارد الفعالة اإلدارة    

 العربي بالصمغ يتعلق فيما التحرير سياسات تنفيا. 

 الزراعة لتطوير كمهدد اتجاهه وعكس التصحر وقف إلى الرامية الجهود مضاعفة.    

 .اإلنتاج عملية في ريادي بدور  للقيام الخاص القطاع تعزيز

 الطبيعية واملوارد البيئة إدارة

 املحاصةيل وإنتةاج الغابيةة الهامشةية للمنةاطق وخاصةة األراضة ي اسةتخدام خةرائط إعةداد 

 .الغاائية

 البيئية التوعية حمالت وتدشين املوارد إدارة في املجتمع دور  تعزيز. 

  الداعمة والتشريعات البيئية للقوانين الصارم اإلنفا. 

 تةججير شةرو  وإنفةا  رصةد علةى سةواء حةد علةي والوالئيةة االتحاديةة الحكومةات قةدرة زيةادة 

 .للتصحر املعرضة املناطق في والزراعة باإلزالة املتعلقة األراض ي

 امللكية وضمان لألراض ي الشامل اإلصالح. 

 املياه وحصاد التربة لبرامج تجريبي عملي بيان    

  العربي الصمغ إنتاج في لالستثمار الخاص القطاع تشجيع. 
  الرشيد الحكم  

 املحليةةةة املجتمعةةةات تمكةةةين .0

 القرار صنع في واملشاركة

 السةكان إلةى الهامةة وااللتزامةات السةلطات تفةويض بهةدف الحاليةة االتحاديةة الهياكةل مراجعةة 

 .والقرى  املحليات مستوى  على

 الرسةوم إزدواجيةة علةى للقضةاء واملحليةة والوالئيةة االتحاديةة السياسةات تنسةيق تحسةين 

 تعرقل التي املناطق بعض في الواليات عبر الجبايات عن فضال   الجمركية، والتعرفة والضرائب

 .حاليا   االقتصادية األنشطة
 .I-PRSP, 2010 .2010 لسنة الفقر من للحد املؤقتة القومية االستراتيجية ورقة  :املصدر

 

 السياسات الرعوية  .و
  لسينة العيام التربية هييانة لجنية بتقريير استرشيد  قيد ، هيراحة ذكرهيا عيدم بيالرغم الرعيا  تجياه القوييية السياسية أن يبيدو

 :يىي يا عى  ينص والهي السودان حكوية يشرته الهي1944



38 

 

 حقو   السياسا  تتبنى أن الواج  فمن املستقرين، امل ارعين ي  األر  عى  يباشر  ينافسة في الرحل الرعا  كان وملا

 (Egemi 2014) املساحة وحدا  ين وحد  لكل أكبر بعارد تؤت  يحاهيلهم غلة ألن القصوب   األهمية وإيالهها امل ارعين

 التنميية أقير ضيمن الرعيا  ملكانية دراسية فيي .أعياله ورد بميا ييرتب  القوييية التنميية خطي  فيي الرعيوي  والقطياع للرعيا  الظياهر اإلهميال

 :أن ( 1980) أحمد الحظ القويية،

 يُدولى لدم الماشدية قطداع فدنن الدوطني، االقتصداد رفدد فدي الرحدل الرعداة يؤديده الدذي الرئيسدي الددور مدن بدالرغم

  الحكومة من يستحقه الذي الالزم االهتمام

 املاشيية لتنميية يرادفيا   يعتبرونهيا اليهين القيرار هيناع قبيل يين بدقية يحيدد  غيير الرعويية التنميية سياسيا  فيإن سيب ، ييا إل  اإلضافةب

 الرعيا  ظيرو  يعيشية وتحسيين االقتصيادية املنياف  تبيادل إلي  املطيا  نهايية فيي سييؤدي املباشير غيير التيدريمي األثير أن بيافترا 

(Mohamed Salih 1990 )     لخيديا  خجيوال   اهتماييا   إيالههيا يي  الرعويية التنمويية السياسيا  عىي  هييمن قيد امليياه تيوفير ألن نظيرا 

 :(1990)هيالف ملحميد ووفقيا    املواشيي  بمربي  ولييس باملاشيية يهتمية بتنهيا السياسيا  هيهه (1987) خيوجىي ويصيف  والتعلييم الصيحة

 .العاية لحخ ينة عنه غنى ال دخل ويصدر رخيصة حيوانية ينتجا  وي ودي يواشي  يرب  يجرد أنهم عى  الرعا  إل  ُينظر

    الرحل البدو توطينز. 

 وتشيمل هارلية تجيارب ُجربي  فقيد الصيدد، هيها وفيي الرعيا  وتيوقين تيوقين إعياد  إلي  القوييية الرعويية السياسية يين آخير خي  ويستند

 :يىي يا الخبرا /التجارب أهم

  ين القرن املاضي  ين خالل إيشا  يصن  ألبان بابانوسة الستينيا إعاد  توقين رعا  املاشية في غرب كردفان في.  

 إعاد  توقين الهدندو  في يشروع دلتا القاش ال راعي  

  كرية في يشروع الرهد ال راعي في سبعينيا  القرن املاضي إعاد  توقين رعا  الُش. 

  توقين الرعا  البجا في يشروع السوك  ال راعي في سبعينيا  القرن املاضي. 

  إعاد  توقين الرعا  البجا في يشروع ال شقة ال راعي حول القضار  في سبعينيا  القرن املاضي. 

 :يىي يا إل  هها يع ب  أن يمكن، ال شل با   قد الرعا  توقين  إلعاد  التجارب يحاوال  كل    

  املتب  ين األعى  إل  األس ل لم يكن الرعا  أن سهم ج  ا  ين عملية التدطي  أو هن  القرارالنهج  

 ليم يكين واحيحا  للمدططيين وهيناع القيرار ييا إذا كيانوا يرييدون  ،  إذضعف فهم القطاع الرعوي بين املخططين وهناع القيرار

    ( أصحاب املاشية)إعاد  توقين املاشية أو النا  

  يساعد  الرعا  في الخيارا  األخرب لسبل كس  العي اإلخ ا  في. 

 ال صل الكايل بين املاشية وال راعة ي  تقييد هارم لحركة الحيوان في املشاري  ال راعية    
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 المواشي مراحيل / مسارات ترسيمح. 

 إن  املاضيي  القيرن  يين التسيعينا  أواخير ينيه األعميال جيدول  تتصيدر كتولويية كبيير حيد إلي  املاشيية يسيارا  ترسييم يوضيوع إلي  ُينظير

 لتيسيير يحاولية يكيون  أن يين بيدال   واملي ارعين الرعيا  بيين النيزاع حيد  تقلييل هيو املراحييل ترسييم ورا  الكياين الرريسيي  املنطقي  املبيرر

 األيشيطة أحيد أيضيا   املراحييل ترسييم أهيب  كميا  والجا  املمطر املوسم في الرعي يناق  بين املوسم  التنقل في الرعا  حقو   وضمان

 .السالم بنا  جهود في املشاركة والوقنية الدولية الحكويية غير للمنظما  الرريسية البرنايجية

 SOS Sahel البريطانيية السياحل ينظمية) املراحييل ترسييم يجيال فيي الدوليية الحكوييية غيير املنظميا  بيهلتها الت  الجهود تقييم شيريُ 

UK 2009)  ) يي  التعاييل فيي املتبي  املختيزل  الينهج يين الرريسيية القصيور  أوجيه تنبي   للغايية يحيدودا   نجاحيا   حقي  قيد التيدخل أن إلي 

 فيي تيدريجيا   واملتغيير  الديناييية ووالسياسيية واإليكولوجيية واالقتصيادية االجتماعيية الحقيار  عين بمعي ل  قطاعيية بصيور  املسيارا 

 ظيرو  ظيل فيي السيو   اقتصياد نحيو املتسيارع والتحيول  األراضيي  اسيتددام أنميا  فيي التغييرا  جميي  تضيافر  وقيد  ر املعاهي السيودان

 فيي املسيارا  لترسييم يلموسيا   عميال   تتطلي  جدييد  حقيار  لخلي  األراضيي  عىي  املنافسية واحتيدام املاشيية وأعيداد السيكان عيدد  يياد 

 .الطبيعية للموارد املنص ة واإلدار  األراضي  الستددام املستدام للتدطي  نطاقا   أوس  إقار

 

 ينظيور  يين الوالييا  هياغتها التي  "املراحييل/املسيارا  تشيريعا " ب   بالكاييل يسترشيد ظيل املسيارا  ترسييم أن هو سب  يا إل  ضا ويُ 

 التنقيل فيي حقيوقهم وضيمان الرحيل الرعيا  تنميية يين بيدال   قمعيية بصيور  حيد ألديي  الصيراع حيد  لتقلييل ينهيا يسيى  فيي بحي  أيني 

 ويواشييهم، الرعيا  لخديية املسيارا  قيول  عىي  امليياه يصيادر سييما وال التحتيية البنييا  فيي االسيتثمار لقلية نظيرا    امليوارد إلي  والوهيول 

 املواجهية إلي  ييؤدي يميا ال راعيية املشياري  فيي أو القيرب  ضيوايي فيي القريبية امليياه يصيادر إلي  ياشييتهم أخيه إلي  بيدورهم الرعيا  يضيطر

 .والقرويين البدو بين واملنا عا 

 األطر القانونية   2.4

 حيازة األراضي   1.2.4 

 تتديه .يعالجتهيا يتعيين التي  الراهنية القضيايا أعقيد يين واحيد  باعتبارهيا واسي  نطيا  عىي  إليهيا وينظر للغاية يعقد  يستلة األراضي  حيا   إن

 قويلية فتير  ينيه اليبالد ليدب كيان التشيريىي، القيانون  إلي  اسيتنادا     والعرفيية القانونيية الترتيبيا  :شيكلين األراضيي  لحييا   الحاليية الترتيبيا 

 علييه املنصيو  النحيو عىي  ييا أر  لقطعية يلكيتهيا تثب  أن الحكوية أو املؤسسة أو لل رد خالله ين يمكن األراضي  لتسجيل قانونيا   نظايا  

 نهير قيول  عىي  النطيا  واسي  التسيجيل وكيان  األر  فيي امللكيية حي  تسيجيل عىي  يينص اليهي 1925 لسنة وتسجيلها األراضي  تسوية قانون  في

 .يسجلة غير أرا    أهبح  وعليه القانون  يشملها لم الت  البالد أراضي  يعظم وهي الوفير  األيطار ذا  األراضي  أن بينما النيل



40 

 

  حكوييية أرا    هيي املسيجلة غيير واألراضيي  املتهولية غيير واألراضي  والغابا  البور  األراضي  إن،  1970لسنة املسجلة غير األراضي  لقانون  وفقا  

 وفيي اليبالد فيي اليوفير  األيطيار ذا  املسيجلة غيير األراضيي  فيي ال رديية العرفيية الحقيو   فيي التيدخل الحكويية تجنبي  القيانون، هيها هيدور  قبيل

 .السياسة بههه أخرب  ير  التزي  املاضي  القرن  ين الثمانينيا  أواخر

وأبير  تليك القيوانين التي   املتنياثر  األراضيي  قيوانين يين عيددا   ألغي  التي  باألراضيي  يتعلي  تشيري  آخير هيو 1984 لسينة املدنيية املعيايال  قيانون 

 للممارسية التوجيهيية واملبيادئ الت اهييل بعيض يعطي حيي   شيموال   أكثير ولكنيه 1970 لسينة املسيجلة غير األراضي  قانون  ألغي  بموجبه هو

 فيي تتسياوب  املسيجلة ال يردي أو القبىيي االنت ياع حقيو   بيتن يعتير  ولكنيه االنت ياع لحقيو   األساسيية املبيادئ عىي  القيانون  يحيافظ  والتن ييه

 :األراضي  حيا   لضمان الهاية التالية املسارل في أيضا   القانون  وينظر  املسجلة امللكية بها تتمت  الت  املكانة

 توريثها وحقو   األر  يلكية نقل 

 الوالية اعتمدتها الت  األراضي  عن التعويض 

  واملجتمعية التعاونية لحجمعيا  األراضي  إيجار عقود ين 

  االنت اع حقو   عى  الحصول  شرو 

 (الطري  /املرور حقو  ) االرت ا  حقو   تسجيل ايكانية 

 كماليك الدولية دور  تتكييد يي (الُعير ) املسيجلة غيير األر  بحقيو   بياالعترا  اإلسياليية التشيريعا  عىي  القيانوي  الطياب  القيانون  يضي  

 " الدولة يصححة ي  تتعار  شكاوب  تلق  قانونية يحكمة أي اختصا  ين ليس  " للقانون  ووفقا    لها ويدير لألر 

 السيودانية املماليك خيالل البدايية فيي تشيكل  والتي  تاريدييا   املسيتمد  بياألر  املتعلقية القبليية الحقيو   أخيرب  ناحيية يين العرفيي القيانون  يتبي 

 د لليبال  البريطياي  االسيتعمار حقبية خيالل التشيريعا  يين كبيير قيدر اهيدار خيالل يين تع ي ها وتم االستعمارية الحقبة قبل املتعاقبة األهلية

 لنقيل سيلطة بيدون  ولكين توريثهيا ويمكين األر  فيي ال رديية بيالحقو   االعتيرا  ييتم حيي  القبيلية ييوقن داخيل للقباريل الجمياعي األيين يتشيكل

 .(Shazali 2002) القبيلة يلكية عن األر  يلكية

 العضيوية خيالل يين يشيروعيته املسيتقر  املحليية املجتمعيا  بيين األراضيي  إلي  الوهيول  اكتسي  فقيد العرفيية، األراضيي  حييا   ترتيبا  إقار في

 القبليية للتجمعيا  املتجايسية املرنية الهياكيل فيي العضيوية خيالل يين املراعيي إلي  الوهيول  عىي  الشيرعية الرعيا  أضي  فقيد   القيروي املجتمي  في

 .القرب   عما  / شيو  ي  ت اوضية ترتيبا  خالل ين أو االستراتيجية املوارد في تتحكم الت  والن وذ القوب  يراك  حول  املنظمة

 املشياري  اقيار وفيي القوييية واملحمييا  املسيجلة الغابيا  تحي  األراضيي  فيي وتتمثيل  الحضيرية األراضيي  الحكويية تمتليك الحاضير الوقي  فيي

 ويين اآلليية شيبه املطريية ال راعية يشيغىي شيتن ذليك فيي شيتنهم الخاهية املشياري  ألصيحاب أو للمسيتتجرين امليؤجر  الحديثية املرويية ال راعيية
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 األراضيي  قيوانين بموجي  جمياعي بشيكل يملوكية التقليديية ولل راعية للرعيي املسيتددية األراضيي  يين شاسيعةال املسياحة فيإن أخيرب، ناحيية

 .واس  نطا  عى  يماثال   نمطا   تتب  ولكنها املوق  حس  يا نوعا   تتباين الت  العرفية

 املهييمن القيانون  بشيتن يشوشية بيئية أوجيد  يعقيد  يسيتلة باألراضيي  املتعلقية والعرفيية القانونيية والتشيريعا  القيوانين بيين الصيلةتعتبير 

 املوا يية تحقيي  شيتنه يين ييا كيل السيودان فيي السيالم ات اقيا  تضيمين  بضيرور  التعقييد هيها دفي  لقيد  العرفي للقانون  القانوي  النظام وهو

امل وضية القوييية لألراضيي  وواحيد  لكيل يين جنيوب كردفيان ) األراضي  ي وضيا  بإيشا  املطالبة كان  الغر  ولهها القانون  نظاي  كال بين

 .األخرب  امل وضيا  ين أي إيشا  يتم لم دارفور، أراضي  ي وضية باستننا (  والنيل األ ر  ودارفور وشر  السودان

 فيي االسيتثمار تقيييد جاني  إلي  اليبالد فيي الصيراعا  تيؤجج التي  الرريسيية العواييل أحيد إلي  بعيد تحسيم ليم التي  األراضيي  يسيتلة تحولي  وقيد

 .الهارلة واالقتصادية االجتماعية إيكاناتها وتحقي  الطبيعية واملوارد األراضي 

 الغابات تشريعات   2.2.4

فيي  )الجيجيرية األراضيي )األدغيال  و الغابيا  قيانون  هيدر عنيديا عيام 100 يين أكثير إلي  السيودانية بالغابيا  املتعلقية التشيريعا  تياري  يرجي 

 تيم أن إلي  عاييا   خمسيين يين يقيرب مليا يحجيو   وظلي  واإلقليميية املرك يية املحجيو   الغابيا  قيانون  عين اإلعيالن تيم ،1932 سينة فيي  و1901

 للغابا  القويية الهيئة تتسيس وقانون  الغابا  قانون  عن اإلعالن تم، 1989 سنة وبحلول  1986 سنة في الغابا  سياسة بموج  تعديله

 يهي للقيانون  العايية السيما  إحيدب   2002 سينة فيي أعلين اليهي املتجيدد  الطبيعيية وامليوارد الغابيا  قيانون  هيو األخيير القيانون   وتن ييههما

 واحيد كقيانون  الجدييد القيانون  هيها فيي (ال ني  الشي ) 1989 لسينة الغابيا  وقيانون  (اإلداري  الشي ) للغابيا  القوييية الهيئية قيانون  إدراج

 أساسيية خطيو  تعتبير أنهيا شيك ال واحيد، قيانون  تحي  واملراعيي والتربية للغابيا  املتجيدد  الطبيعيية امليوارد بيين يجمي  أنيه كما .تن يهه لتسهيل

 أن املمكين يين وكيان جييد  ال كير  كاني  لقيد  قبيل يين سياد  التي  القطاعيية املعالجية يين بيدال   الطبيعيية امليوارد يي  شيمولي بشيكل للتعاييل

 املحياوال  أن ليه يؤسيف ويميا  للغابيا  القويية الهيئة خارج قليال   إال املعروفة غير التشريعا  ين ج  ا   تظل ولكنها إيجابية نتار  عن تس ر

  قد األراضي  إدار  في القطاعية هجالنُ  لتجن  الحسنة والنوايا
ُ
 كميا 2015 لسينة العل يية امليوارد وتنمية املراعي تنظيم قانون  بإهدار ض   جه  أ

 .الو ارا  يدتلف بين يج أ  إدارية جيوب عى  القارمة املؤسسية بالترتيبا  اهطدم قد الشايل النهج يحاولة أن

 يين األولي  املجموعية لكونيه 2002 سينة فيي تياله اليهي املتجدد  الطبيعية واملوارد الغابا  قانون  إل  باإلضافة 1989بقانون  اإلشاد  تم  وقد

 يلكيية تشيمل أن ويمكين  والوالريية القوييية املحجيو   الغابيا  باسيتننا  الغابا  يلكية ين الجديد  باألنواع تعتر  الت  الشايلة التشريعا 

 لهلك،  التوالي  عى املجتمعية واملؤسسا  والحجان الكاملُ  فرادب يديرها الت  واملؤسسية والشعبية الخاهة املحجو   الغابا  اآلن، الغابا 

 دفي  وقيو   خميا   تيوفر لكونهيا األراضيي  حييا   عىي  تترتي  إضيافية آثيار ذا  الشيعبية الغابيا  فيي يوجيود  جدييد  ثقافية تصيور  عىي  الينص فيإن
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 ال ني  اإلشيرا  تح  تق  الت  املحجو   الغابا  أنواع جمي  تحددقد  األعمال ههه أن بيد  األر  في املحىي املجتم  حقو   ضمان شتنها ين

 .للغابا  القويية للهيئة

 املؤسسيا  قيدرا  ضيعف جيرا  يين تحيديا  يواجهيان عليهميا والتركييز األهليية اإلدار  ونظيام التقلييديين ال عميا  بيدور  االعتيرا  أن كميا

 فيي هاييا   ابتكيارا   ُتعيد وشيعبية قرويية غابيا  إيشيا  فيي املحليية املجتمعيا  بحقيو   املتعلقية األحكيام إن .املحىي الصعيد عى  شرعيتها في والطعن

 .املستقر  واملجتمعا  الرعا  بين النزاع تتجي  قضية وإثار  الرعي يسارا  عى  التعدي بتيسير تتعل  ولكنها القانون 

 فيي املنشيور  الغابيا  بعيض واجهي  وقيد  بالغابيا  األيير يتعلي  عنيديا واليوالي  االتحيادي املسيتويين بيين األدوار فيي التبيا  هنياك أن كميا

 الحي ام حالية جسيدته اليهي النحيو عىي  الحضيرية الطبيعيية املنياظر رقعية اتسياع جيرا  تحيديا  املاضيية العقيود خيالل الرسيمية الجرييد 

 ُينيي  فقيد للنيا حين كلمية يعسيكر يين جي  ا   اآلن أهيبح  التي  نيياال لغابية بالنسيبة الحيال وكيهلك بال عيل أ ييل اليهي الخرقيوم فيي األخضير

 عىي  السيياد  تيدعي التي  الوالييا  اعتيرا  ذليك فيي بميا التحيديا  يين عيددا   أيضيا   االتحيادي النظيام أحيدث وقيد  ذليك جيرا  يين ةبليغي راضير بت

 .أراضيها داخل تق  الت  االتحادية الغابا 

 2015قانون تنظيم المحافظة على المراعي وتنمية الموارد العلفية لسنة    3.2.4  

 ُتيدار .املسيتزرعة املراعيي (4) الخيا  الحميى (3) العيام الحميى (2) العيام املرعي   (1) :فيي ويحيددها املراعيي ألراضيي  األربي  بال ئيا  القيانون  يعتر 

 تحدييدا    املسيتتجر  الحييا ا  وأصيحاب الحميى أصيحاب ذليك فيي بميا املرعي  يسيتددي  يي  بالتنسيي  املعنيية الواليية قبيل يين املراعيي أراضيي 

 الرعيي عىي  القييود فير  فيي الحي  املعنيية الواليية سيلطا  القيانون  يمين  املراعيي، أراضيي  داخيل املحظيور  واألفعيال املسيؤولة السيلطا  ألدوار

 لتدصييص ال رهية أيضيا   القيانون  ويتيي   الحيوانيية للثيرو  حمايية بتسيره املجتمي  لصيالف للرعيي أراضيي  وتدصييص واملكيان ال ييان حيي  يين

 فيي الحي  الواليية سيلطا  مين ي ن سيه الوقي  فيي أنيه امل ارقية قبييل يين ولكين لصيالحه تسيجيلها وربميا املحىيي املجتمي  باسيم الرعويية األراضيي 

 تحدييد فيي إخ اقيه فيي للقيانون  الرريسيية القييود أحيد يتمثيل .املاشيية يسيارا  إغيال  هيراحة ويحظير وإلغاههيا االسيتحقاقا  هيهه تقيييد

 ييا نيادرا   التي  األراضيي  مللكيية العرفيي النظيام ظيل فيي يملوكية يراعيي تعتبير التي  األراضيي  جميي  ألن التحدييد وجيه عىي  الرعويية األراضيي  يكونيا 

 .الغمو  يكتن ه املراعي إل  للوهول  القانون  وهف فإن ذلك، إل  باإلضافة لألر  كمالك الوالية بشرعية تعتر 

 تشريعات المياه    4.2.4
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 فيي امليياه لقطياع ال عالية الحوكمية فيي خطيير  يغر  واالستراتيجيا  والسياسا  والتشريعا  القوانين شكل تتده الت  التنظيمية األقر تشكل

 املاريية امليوارد قيانون  ذليك فيي بميا والقطاعيا  املؤسسيا  يدتليف إقيار فيي واالسيتراتيجيا  القيوانين يدتليف هنياك أن يين اليرغم عىي   اليبالد

 واملخال يا  التناقضيا  إلي  ُينظير فإنيه ،2008  لسينة للميياه العايية الهيئية وقيانون  1998 لسينة الوالريية امليياه هيئيا  وقيوانين 1995 لسينة

 عىيي  واملسيؤوليا  السيلطا  ت تيي  فيي سياهم  قيد واسي  نطيا 

 بييين ذا  فعالية تنسيي  آليية غيياب ظيل فيي املؤسسيا  يدتليف

 قاب  واححة استراتيجية خط  وجود عدم ساهم كما  يؤسسي 

 الهيكيل فيي املتكيرر  والتغيير االسيتقرار عيدم فيي يعتميد 

 ويينص   1984لسينة املدنيية املعيايال  قيانون  هيو األراضيي  باسيتددام املتعلي  للميياه الرريسيي  التشيري  فيإن ذليك، وي   املياه لقطاع املؤسسي 

    :يىي يا عى  القانون 

 عىي  الحصول  يتم قاملا األر  عى  ُتمار  الت  الحقو   عن عليها والحصول  املارية املوارد بتنمية الخاهة الحقو   فصل يمكن ال 

 .ضار  جانبية آثار املعنية املياه لنقطة يكون  أال ضمان في يهمتها تتمثل الت  املعنية املياه سلطة ين إذن

 عين التنيا ل  ييتم  الحاليية التشيريعا  فيي اليوارد  باملعيايير رهيين النيا  لجميي  العايية امليياه يصيادر إلي  الوهيول  إيكانيية إتاحية إن 

 .العقد ترخيص خالل ين الوهول  هها

 التي  األر  ياليك يي  الوهيول  حقيو   عىي  الت او  يج  وبالتالي خاهة كملكية بها ُيعتر  إيشاؤها يتم الت  املارية املوارد جمي  إن 

  عليها توجد

 فيي الحي  ذليك فيي بميا املسيتتجر إلي  الوهيول  فيي الصيلة ذا  الحقيو   األر  ياليك يمين  سيارية، إيجيار ات اقيية وجيود حالية فيي 

 .املياه استددام

 6891مية لسنة ولقر اائظلحد والصياحماية قانون      5.2.4 

 :القانون  لهها الرريسية السما  يىي وفيما .االتحادي املستوب  عى  البرية الحيا  إلدار  املتاح الرريسي  القانوي  الصك هو هها

 فيها والصيد والبقا  املحميا  دخول  تصاري  تمن  الت  املختصة السلطة وتحديد القويية (املحمية) الحظير  تعريف. 

 وبنيا  املحمييا  واستئصيال الحراري  وإضيرام األشيجار قطي  فيي وتتمثيل القوييية املحمييا  داخيل املحظيور  األعميال القيانون  يسيرد 

 .الصيد إ عاج أو وإعدام املياه يجاري  وتعطيل األسححة وحمل األلي ة الحيوانا  ودخول  التعدين أو والح ر املنا ل 

 ويشيييروعة بهيييا يعتييير  يؤسسييية وجيييود عيييدم يييين السيييودان يعييياي 
  وسياساتها وإدارتها الري ية األراضي  إدار  عن يسؤولة
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 بيدون  الصييد فيهيا يحظير للطييور  يحمييا  أو/و هييد كمحمييا  جدييد  ينياق  إلعيالن املختصية والسيلطة التيدابير إلي  يشيير وهيو 

 الصييد تينظم التي  الليوار  تحدييد عىي  القيدر  لدييه وأيضيا   الصييد تصياري  إهيدار املحميية أو لححظيير  العيام للميدير يجيو   .تصيري 

  هيدها سيتم الت  الحيوانا  وأعمار وأنواع الصيد ويد  ووسارل الصيد يوسم حي  ين

 ينها ج   أو/و الصيد حيوانا  بتجار  الخاهة اللوار  يحدد إنه  

 ييتم قيد التي  والحيوانيا  هييدها املحظيور  الحيوانيا  يسيرد وهيو  البريية الحييا  جيرارم جميي  عىي  العقوبيا  يسيتوب  إلي  يشيير إنيه 

 .تصري  بدون  تصديرها املحظور  والحيوانا  تصري  بموج  هيدها

 1063لسنة قانون االستثمار     1.1

 املجليييييس  رريييييس الجمهوريييييية برراسييييية  لالسيييييتثمار األعىيييي  بييييياملجلس واسيييييتبدلتها 2100 ديسييييمبر االسيييييتثمار فيييييي و ار  الحكويييييية السييييودانية ألغيييي 

 رأ  اسييتثمارا  لجييهب واإلجييرا ا  القواعييد ووضي  اإلجييرا ا تيسييير  خييالل يين تمكينيي  ويييوا    اسييتثماري  ينيا  لتهيئيية الجهييود ببييهل ُي يو 

 السياسييييا  يسييييؤولية تتييييول  سييييلطة أعىيييي  الواليييييا  إليييي  األعىيييي  لالسييييتثمار، املت ييييرع املجلييييس ُيعييييد  املسييييتثمرين حقييييو   وحماييييية الخييييا  املييييال

يف كميا  لالسيتثمار جيهاب ينيا  وخلي  التن ييه ويتابعية والبيراي  والخط   والليوار  القيوانين ويراجعية االسيتثمار ولوييا أ يجياال  بتحدييد ُكل 

 سلطة: أخرب، أيور  بين ين املجلس األعى ، 2104 لعام االستثمار قانون  يمن   باالستثمار املتعلقة

 تحيدد كوثيقية القيانون  بموجي  االسيتثمار خريطية تصيور  ييتم  املعنيية والوالييا  اليو ارا  يي  بالتعياون  االسيتثمار خطي  إعيداد 

  البالد في لالستثمار العاية والقواعد السياسا 

 االستثمار قلبا  عى  املوافقة  

 يي  للتنسيي  إعيدادها تيم التي  لالسيتثمار التوجيهيية للمبيادئ وفقيا لالسيتثمار املخصصية القوييية األراضيي  وتدصييص تحدييد 

 .املعنية والواليا  الو ارا 

 

 املؤسسية بوهي ه بيه لالضيطالع الال يية والواليية بالسيلطة الواقي  فيي املجليس  ود قيد االسيتثمار قيانون  أن إلي  اإلشيار  يمكين سيب  يا ضو  وفي

 املجتمعيا  يمين  ال القيانون  ألن املصيححة أصيحاب يي  التشياور  قلية يي  اليبالد فيي لالسيتثمار األراضيي  وتدصييص تعييين تقيرر  التي  الوحييد 

 وهيف يمكين كميا  للقيانون  يهمية تحيديا  باعتبارهيا واملسيا لة والشي افية التعيويض قضيايا هيها أثيار وقيد  يعهيا التشياور  فيي الحي  املحليية

 العرفيية الترتيبيا  وضيعية سييما وال اليبالد فيي ُتحيل ليم التي  األر  حييا   يسيتلة يراعيا  يي  النيزاع يسيببا  أحيد بتنيه الحيالي وضعه في القانون 

 واإلجيرا ا  القيدرا  إلي  ت تقير الحيالي وضيعها فيي باألراضيي  الصيلة ذا  الحاليية املؤسسيا  أن ذليك إلي  يضيا  .السيوداي  القيانوي  املجيال ي 

 .ب عالية وتن يهها واجتماعيا   وبيئيا   اقتصاديا   امل يد  االستثمارا  لتحديد الال ية
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 الجانب المؤسسي 3.3

 وإن التي  (04 الجيدول )  ال اعلية الجهيا  يين كبيير عيدد بوجيود السيوا  عىي  واليوالي  االتحيادي الصيعيدين عىي  األراضيي  إدار  هيكيل يتسيم

 و ار  فيي  الرريسيية الهياكيل تتمثيل  وثيي  بشكل يتكايلة أو يرتبطة ليس  أنها إال بتخرب  أو بطريقة األراضي  استددام قرارا  عى  تؤثر كان 

 والكهربيا  والسيدود املاريية امليوارد وو ار  البريية والحييا  السيياحة وو ار  العيدل وو ار  العمرانيية والتنميية والغابيا  البيئية وو ار  ال راعية

 وإدارا  الوالريية ال راعية وو ارا  الوالييا  وال  وتشيمل  ال اعلية والجهيا  املؤسسيا  يين واسيعة سلسيلة الوالييا  يسيتوب  عىي  وتوجيد

 املسيتوب  عىي  الشيعبية والحجيان األهليية واإلدار  املحلييا  يسيتوب  عىي  األراضيي  يلكيية ني ع ولجيان االسيتثمار وي وضييا  الوالريية الغابيا 

 .القروي أو املحىي

 واملسيا لة والقيدر  التنسيي  يشياكل يين تعياي  اليوالي  املسيتوب  عىي  سييما ال باألراضيي  العالقية ذا  املؤسسيا  فيإن ذليك، إلي  باإلضيافة

 الخيديا  تقيديم عين واحيف بشيكل عياج   املؤسسيا  هيهه جعيل إلي  التموييل نقيص يين سينوا  أد  وقيد  الصيالحيا /السيلطا  وتيداخل

 فيي املتمثلية الناحيجة غيير العمليية ذليك إلي  يضيا  .األراضيي  لحوكمية املمييز  السيمة هيو القيانون  إن ياذ آلييا  وجيود عيدم   يسيؤولياتها وأدا 

 تعيدي إن .واملحلييا  الوالييا  إلي  السيلطة نقيل فيي قيديا   املايي  فيي واحيف بشيكل فشيل  والتي  الطبيعيية امليوارد إدار  فيي الاليرك يية تطبيي 

 بسيب  الوضي  تعقيد وقيد  شيايعة ليسي  باألراضيي  املتعلي  القيرار بشيتن املعيارك أن كميا شياي ، أير الواليا  سلطا  عى  االتحادية الحكوية

 .وتنظيمها األراضي  إلدار  قوييا   بها يعتر  يؤسسة وجود عدم

 باستخدام األراضي في السودانالمؤسسات ذات الصلة (: 03)الجدول 

 الجهــــــــــة المعنية المهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام والمسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 األرض تعيين. 

 األراض تمليك / حيازة سلطة. 

 (املحليات)على مستوى  املحلية املجالس إنشاء. 

 الواليات ووالة الجمهوريةرئاسة 

 

 البيئة األخيرة اآلونة وفي الحضري  والتخطيط والبناء املسح تشمل بوالية  2003 في أنشئت. 

 والحماية الحجز)البالد في للغابات العامة اإلدارة عن املسؤولة الجهة هي للغابات القومية الهيئة 

 .الشاملة رعايتها تحت يقع (واالستبدال والحفظ

 والتنمية والغابات البيئة وزارة

 العمرانية

 القرارات واتخا  باألراض ي املتعلقة السياسات صياغة على الوزارة تعكف االتحادي، املستوى  وعلى 

 .األراض ي استخدام بشجن

 واالحتفاظ اآللي شبه القطاع في سيما وال الزراعية األراض ي الوزارات تخصص الوالئي، مستوى  وعلى 

 .األراض ي تججير إيرادات وتحصيل اإليجارات بسجل

 الزراعة وزارات

 والعلف للمراعي العامة اإلدارة خالل من املراعي إدارة 

 املواش ي مراحيل / مسارات وترسيم خرائط رسم   

 واألسماك الحيوانية الثروة وزارة

 واملراعي

 الحضري  للتخطيط العامة السياسات 

 العمراني بالتخطيط املتعلقة واللوائح القوانين صياغة 

 العمراني للتخطيط القومي املجلس

 األراض ي في والتصرف
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 الجهــــــــــة المعنية المهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام والمسؤوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 وغيرها والصناعية الزراعية لألغراض األراض ي تحديد  

 االستثمار ألغراض األراض ي تخصيص 
 لالستثمار القومي املجلس

 الوالئية الوزراء مجالس اإلسكان وخطط الحضرية األراض ي استخدام على النهائية املوافقة 

 األهلية اإلدارة األراض ي إدارة على العرفي القانون  تطبيق 

 لإلسكان والوالئي القومي الصندوق     اإليجاري  البيع طريق عن للفقراء املساكن تخصيص 

 والتعمير

 األراض ي باستخدام الخاصة واألغراض املواقع علي املوافقة 

 والشركات واألفراد للمؤسسات الحكومية األراض ي تخصيص    

 في التصرف ولجان العمراني التخطيط

 األراض ي
 

    عليها للموافقة العمرانية الخطط إعداد. 

 إقرار للتخطيط واالقتصادية االجتماعية الدراسات إجراء  .الوالية عن نيابة الحقوق  و

 

 العمراني التخطيط إدارة
 

 األراض ي إدارة .املوافقة بعد القضائية السلطة في األراض ي تسجيل دعم 

 اإلسكانية الخطط على املوافقة. 

 (الِحلة حرم) القرى  ِحمى بشجن القرار واتخا  املسح. 

 القرى  حدود في التغييرات على املوافقة. 

 الوزارة لسلطة الخاضعة باألراض ي املتعلقة الطعون  في النظر. 

 بالواليات العمراني التخطيط وزراء
 

 لألراض ي الخرائط ورسم مسح. 

 األراض ي خرائط إعداد. 

 األراض ي لقضايا املعلومات مركز. 

 للمستحقين لألراض ي املادي التسليم. 

 السودانية املساحة هيئة
 

 املدينة أراض ي سجالت حفظ. 

 والتخطيط املدينة أراض ي عن معلومات مركز. 

 األراض ي تسجيل مكاتب

 

 للمحلية التشريعي املجلس .اإلدارية الوحدات إنشاء 

 األراض ي محاكم .األراض ي ملكية على واملنازعات التحكيم  

 املواش ي مراحيل / مسارات وترسيم خرائط رسم.   

 الرعوية األراض ي وإدارة حماية. 

 

 والعلف للمراعي العامة اإلدارة
 

 الزراعية األراض ي تخصيص. 

 الزراعية األراض ي باستخدامات املتعلقة السياسات وضع. 

 

 األراض ي في التصرف لجان
 

 الرعاة بتنمية املتعلقة السياسات وضع. 

 وترسيمها الرعوية املسارات خرائط رسم. 

 عنها والدفاع الرعوية الحقوق  عن الدفاع    .  

 الُرحل الرعاة لجان

 الوالية أمن لجنة .واملوارد باألراض ي املتعلقة النزاعات عن اإلبالغ 

 املحليات أمن لجان .األراض ي ملكية على النزاعات حل 

 النزاع من املحددة األرض قطعة خلو شهادة إصدار. 

 الصلة  ات االستخدامات/للخدمات املؤقتة املواقع على املوافقة. 

 

 للمحلية التنفياي الجهاز
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 السودان في النزاع بعد ملا البيئي التقرير ، 2007 ، للبيئة املتحدة األمم برنامج من مقتبس :املصدر
Source: Adapted from UNEP, 2007, Sudan Environmental Post Conflict Report 

 العوامل المؤثرة على االستخدام الحالي لألراضي. 5

 :أهمها من املترابطة، العوامل من معقدة شبكة إلى الحالي التحول  يعزى  أن يمكن

 النمو السكاني والتنقل  1.5 

 ال راعيية األراضيي  عىي  الطلي   يياد  خيالل يين األر  عىي  شيديد  ضيغوقا   ي ير  أن والحيوانيا  السيكان عيدد فيي السيري  النميو شيتن يين

 كميا   2015 سينة فيي يلييون  36 وحيوالي 2008 سينة فيي يلييون  30.9 إلي  0200/06 سينة فيي يلييون  7.8 حوالي ين السكان عدد  اد لقد  والرعي

 سينة فيي يلييون  106 و 2010 سينة فيي رأ  يلييون  100 يين أكثير إلي  1975 سينة فيي رأ  يلييون  30 حيوالي يين بسيرعة املاشيية أعيداد تتزاييد

2015   

 بيه املرتبطية الشيديد  واملجاعية املاضيي  القيرن  يين الثمانينييا  أواخير فيي حيدث اليهي الشيديد بالج يا  امليرتب  السيكاي  االسيتقرار عيدم أدب

  األراضيي  اسيتددام أنميا  فيي جهريية تغييرا  إلي  املنيا  تغيير وآثيار كردفيان وجنيوب األ ر  والنييل دارفور  في سيما وال الصراع انتشار جان  إل 

 ينياق  خاهية أخرب  يناق  فإن وكردفان، دارفور  في للصحرا  الجنوبية الهواي  قول  عى  خاهة املتهولة املناق  بعض إخال  تم حين في

 ثمية هنياك الواقي ، فيي .األراضيي  عىي  والطلي  املخياقر ت اييد يي  كبيير  سيكانية تجمعيا  أهيبح  الحضيرية املراكي  وهياي  الغنيية السيافنا

 جنوبيا   بياقراد اليوفير  األيطيار ذا  األراضيي  واقتصيادا  سيكان يين كيل يتحيرك كيان املاضيية الثالثية العقيود خيالل أنيه ي ادهيا عايية يالحظية

 .السافنا ح ام إل  الصحراوية شبه املناق  ين

تدهور    2.5

 األراضي

 2111الماشية في السودان حسب نوع الحيوان عدد رؤوس  2115 عدد رؤوس الماشية في السودان حسب الوالية

ين
الي
الم
د ب
عد
ال

 

 اإلبل الماعز الضأن األبقار
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 برنياي  الحيظ.صيحرا  إل  والرعوية ال راعية األراضي  ين شاسعة يساحا  تحول  لقد  األراضي  تدهور  في خطير  ةيشكل ين السودان يعاي 

 ييويي يميا ، صيحرا  إلي  الصيحراوية شيبه املواريل تحوييل فيي تتمثيل السيودان فيي يعينية يشيكلة هنياك أن (UNEP 2007) للبيئية املتحيد  األيم

 يين املسيتقا  العمليية األدلية ُتيويي حيي   1935ينيه الصيحراوية وشيبه الصيحرا  بيين لححيدود جنوبيا   كليم 200 إلي  50 يين تحيول  حيدوث بيتن

 األ ر  النييل والييا  فيي اآلليية شيبه لل راعية بيئييا   امليدير  اآلثيار توثيي  تيم .البيئية للموارد يسبو   غير تديير عن أس ر قد الصراع بتن دارفور 

 املاضيي  القيرن  يين السيبعينيا  فيي أنه إل  أشار والهي يؤخرا   هدر حكوي  تقرير في وكسال والقضار  األبيض والنيل وسنار كردفان وجنوب

 اليدخل وتيدي  األراضيي  تيدهور  أرغيم لقد  اآللية لل راعة املجال إلفساح يرب  كلم 8,750 سنويا   أ يل  الت  الغابا  يساحة يتوس  بلغ فق 

 يين هاريل بشيكل لل راعية القابلية أراضييهم توسيي  عىي  النيا  السيو   اقتصياد إلي  السيري  واالنتقيال السيكاي  النميو ظيرو  ظيل فيي األر  يين

 جميي  فيي الجيرارا  بواسيطة ذليك تسيهيل تيم وقيد  2000 سينة خيالل فدانا   30 ين أكثر إل  املاضي  القرن  ين الستينيا  في فدان 10 يتوس 

 .السافنا ح ام في تقريبا   القرب 

 الفقر   3.5

 اإلضيافي أو الرريسيي  املصيدر إييا تشكل الغابا  يوارد ت ال األراضي  ال استددام وتحول  األراضي  تدهور  في يسهم رريسي  عايل هو الدخل فقر

يا يشيكلون  اليهين الري يية املنياق  فيي ال قيرا  يين كبيير لعيدد بالنسيبة لليدخل  فيي املحليية للطاقية السيارد االعتمياد إن  األر  عىي   ثقييال   عبئ 

 .(إلخ والتصحر التربة تآكل) بالبيئة بليغا   ضررا   يحح  أن شتنه ين الحيوية الكتلة  عى (%61 ين أكثر) الري ية املناق 

 النزاعات 4.5

 التي  الواسيعة األراضيي  بسيب .دارفيور  فيي األراضيي  اسيتددام فيي للتحول  جهرية عملية إل  دارفور  في وخاهة الطويلة الصراع سنوا  أد  لقد

 إلي  هجرهيا تيم قيد دارفيور، ووسي  وغيرب شيمال فيي خاهية والبرقيد وال غياو  واليداجو واملسيالي  ال يور  دييار فيي ال راعية فيي ُتسيتددم كاني 

 فيي كبيير بشيكل املسياهمة جاني  إلي  أخيرب، ناحيية يين النيزوح يشيكل .رعويية أراضيي  إلي  األراضيي  هيهه يعظيم تحولي  وقيد النيا حين يعسيكرا 

 :ينها يدتل ة أشكاال   تتده األراضي  وحيا   األراضي  استددام في هارلة تحديا  األراضي ، تدهور 

  النا حون  هجرها الت  األراضي  عى  الدارم االستيال  

  بهم يعتر  أفراد ي ارعون  يملكها أرا    عى  النا حين يعسكرا  إيشا   

   الجدد والقاديين الحكويية والسلطا  العسكرية الجها  قبل ين املمتلكا  حيا  

  اململوكة غير األراضي  يرابي  بي  

  الواق  األير بحكم" يلكية إل  املهجور  واملمتلكا  لألراضي  املؤق  التدصيص تحول " 

 القبارل  عما  أو املحلية اإلدارا  قبل ين املربوع لن س املتعدد التدصيص  
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  يملوكة غير أرا    عى  بها املصرح غير املباي  

 الطلبات الجديدة على األراضي   5.5

 السيكان يين املتزاييد  الطلبيا  تشيمل وهيي .الحيالي الوقي  فيي الظهيور  فيي آخيه  السيودان فيي األراضيي  عىي  واملتناييية الجدييد  الطلبيا  إن

 يجيال فيي واإلقليمييين املحلييين واملسيتثمرين لل قير املتناييية واملسيتويا  اليهه  تعيدين وقطياع الين   قطياع ويين السيوا  عىي  واملاشيية

 نقيل إلي  الحاجية عين أسي ر اليهي الوقي  فيي الرعويية املسيارا  يين العدييد إغيال  إلي  السيودان جنيوب اسيتقالل أدب لقد  ال راعية الصناعا 

   البلد ذلك ين العاردين سكان

  حوكمة األراضي وإدارتها (تقويض)تآكل    6.5

 :القضايا من واسعة مجموعة يشمل وهاا

 هناك غياب واحف ملؤسسة واححة ويعتر  بها إلدار  وتنظيم األراضي  الري ية في البالد. 

  النظم املتعدد  واملتوا ية واملنسقة بشكل سيئ إلدار  وحوكمة األراضي. 

   التشريعية الحرجة املتعلقة بحيا   األراضي  والت  تتجى  في االن صام القارم بين القانون التشريىي والعرفيال جو.  

    اقتسييييام السييييلطة بييييين الحكوييييية االتحادييييية وحكويييييا  الواليييييا  الييييهي يكتن ييييه الغمييييو  واالربيييياك قييييد أفايييييى إليييي  هييييدور قييييرارا

 .تحادية عى  األراضي  في الواليا لححكوية اال  يتضاربة بشتن األر  والتعدي املستمر

 تيييييييييييييييؤثر عىييييييييييييييي  اسيييييييييييييييتددام األراضيييييييييييييييي  الحيييييييييييييييالي فيييييييييييييييي الييييييييييييييييبالد تيييييييييييييييي ضيييييييييييييييعف إن ييييييييييييييياذ القيييييييييييييييانون هيييييييييييييييو أحيييييييييييييييد املشيييييييييييييييكال  الحرجييييييييييييييية ال. 

وييين األيثليية عىيي  ذلييك حظيير ال راعيية شييمال  .السييودان يىييي  بييالقوانين واألواييير املحلييية التيي  تهييد  إليي  تنظيييم اسييتددام األراضييي 

القضييار  وقييانون تنظيييم ال راعيية والرعييي فييي واليتيي  شييمال وجنييوب كردفييان وسيينار والقضييار  وحظيير فييي والييية °14خيي  العيير  

حييول املشيياري  ال راعييية شييبه اآللييية وقييانون %01اسييتددام الجييرارا  عىيي  سييهول الباجيية فييي النيييل األبيييض والحيي ام الييواقي بنسييبة 

  القوانين قريقه للتن يهلم يجد أي ين ههه  .الدور  ال راعية في والية القضار  إلخ

     فييييي إدار  األراضييييي ، قيييد تراجعيييي  بشيييكل كبييييير وتنا عتهمييييا دورا  إن شيييرعية وسييييلطة نظيييام اإلدار  األهلييييية التيييي  لعبييي 
تاريديييييا  يهميييا 

 .وال سيما في دارفور الت  ي قتها الصراعا  تدريجيا  القوب السياسية الجديد  الناشئة بقياد  الشباب،

 عيين نقييص التموييييل واالسييتثمار فييي البحيييوث العلمييية وتنمييية رأ  امليييال البشييري وبنييا  القيييدرا   الناتجيييةلخطييير  ال جييوا  املعرفييية ا

    املؤسسية

 النزاعات  6.1 الصلة ذات والبيئية االجتماعية القضايا - األراضي استخدام  .6
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 أينيية ويدياقر هيراعا  عيد  في غارقا   والعشرين الحادي القرن  السودان دخل

 وجه عى  وتنش  املوارد عى  قارمة قبيعة ذا  الصراعا  ويعظم  هارلة بشرية

 املحاهيل  راعة تشكل  حي  البالد في الوفير  األيطار ذا  األراضي  في التحديد

 املتحيد  األييم برنياي  تقريير يحيدد  الرريسيية العيي  كسي  أنظمية التقليديية

 يدتل ية قبيعيية ييوارد أربعية بيين الرريسيية اليرواب  (UNEP 2007) للبيئية

 (3) العهبة املياه يوارد (2) والغا  الن   احتياقيا  (1) :السودان في وهراعا 

 .املطرية ال راعية واألراضي  الرعوية األراضي   (4)و الصلبة األخشاب

 2015 عيام فيي اإلنمياي  املتحيد  األييم برنياي  أعيدها التي  الصيراع خريطية توحيف

 ين %21  تليها دارفور  في وقع  املسجلة الصراع حوادث ين %70  ين أكثر أن

  :التالية الخمس العريضة ال ئا  في البالد في املحتملة أو حاليا   الدارر  العني ة النزاعا  تمييز يمكن.كردفان في الحوادث

 
 
 

 :المحلي المستوى على النزاعات .أ
 عىي  الرعويية املجتمعيا  بيين أو أخيرب  جهية يين واملي ارعين جهية يين البيدو أو الرعا  بين املحلية النزاعا  ال ئة ههه في النزاعا  تشمل

 وييوارد املحليية الحيدود عىي  بينهيا وفيميا القبليية الجماعيا  داخيل التنيافس أيضيا   تشيمل هييو  .الغابيا  وييوارد والرعيي وامليياه األراضيي 

  رريسيية ني اع ينياق  أهيبح  التي  املاشيية ويسيارا  التعيدين

 الظرفيية املناوشيا  يين شيدتها فيي النزاعيا  ههه تتراوح أن يمكن

 يجموعيا  بيين النطيا  واسيعة العني ية النزاعيا  إلي  والعرضيية

 النزاعيا  :النزاعيا  هيهه أيثلية ويين .السيكان يين بتكملهيا فرعيية

 فيي اليهه  تعيدين ييوارد عىي  املحايييد ور يقيا  حسيين بني  بيين

 ال ييود العمويية أبنيا  بيين واملواجهيا  كردفيان بغيرب املسييرية قبيلية يين سيرور وأوالد هيبيان بيين والنيزاع (عياير جبيل) دارفيور  شيمال

 قبيلتي  بيين  والصيراع دارفيور  شير   فيي واملعالييا الر يقيا  بيين والصيراع كردفيان غيرب فيي أيضيا   املسييرية قبيلية بطيون  يين عميران وأوالد

 .دارفيور  جنيوب فيي والبرقيد املعالييا بيين واملواجهيا  دارفيور  جنيوب فيي والسياليا  ال التية بيين والصيراع دارفيور  شيمال فيي والبرتي  ال ياديية

 قيول  عىي  واملسييرية الر يقيا  وبيين لقياو  ينطقية فيي واملسييرية النوبية بيين النيزاع يثيل األخيرب  النزاعيا  يين العدييد إلي  باإلضيافة هيها

 المتحدة األمم برنامج السودان؛ في الصراع حاالت
 ;2015Conflict incidence in Sudan اإلنمائي

UNDP 2015 
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 تغييرا  حيدوث إلي  األخيير  السينوا  فيي املنيا  بتغيير التيتثر قابليية ا ديياد أدب   دارفيور  واليية وجنيوب كردفيان غيرب واليتي  بيين الحيدود

 وجنيوب األ ر  والنييل دارفيور  وسي  والييا  فيي يسيبيا   ثيرا    األكثير املنياق  نحيو واالقتصياديا  السيكان عيدد فيي ويتزاييد  يححوظية

 أبعيادا   تتخيه بيدأ  التي  الصيراعا  وتيتجي  األراضيي  عىي  واملنافسية املخياقر و يياد  امليوارد عىي  الضيغو  تكثييف إلي  أدب يميا كردفيان

 .إثنية

 الشامل السالم اتفاقية من المتبقية العناصر علي النزاعات .ب

 قيول  عىي  املنياق  يين العدييد عىي  واالعتيرا  أبيي  وقضيايا الحيدود ترسيم ذلك في بما الصراع يسببا  ين واسعة يجموعة ههه وتشمل

 جنيوب واليتي  فيي الحيالي الصيراع وييرتب  .يتيوترا   السيودان وجنيوب شيمال بيين الحيدود قيول  عىي  األيني  الوضي  ظيل ذليك، وبسيب .الحيدود

 يواجهيا  انيدالع إلي  أبي  في العنيف الصراع تجدد يؤدي أن املرجف ين ذلك، إل  باإلضافة .بهلك بتخرب  أو بطريقة األ ر  والنيل كردفان

 .السودان وجنوب السودان بين الحدود قول  عى  أخرب  يناق  في يماثلة

  االستثماري المال رأس علي الصراعاتجـ.  

 والتنقيي  اآلليية وال راعية السيدود ببنيا  يتعلي  فيميا سييما ال الطبيعيية وامليوارد وامليياه األراضيي  فيي النطا  الواسعة االستثمارا  أد   لقد 

 نطيا  عىي  القيدرا  نقيص أعيرا  أحيد الصيراعا  هيهه تعتبير .اليبالد فيي الصيراعا  يين واسيعة يجموعية تيتجي  إلي  والح ير الين   عين

 فيي تتخيه الطبيعيية وامليوارد األراضيي  فيي النطيا  الواسيعة االسيتثمارا  أن يين للتتكيد اآلخيرين املصيححة وأصيحاب الواليية جاني  يين واسي 

 ال راعية أعميال أد لقيد  .املتضيرر  املجتمعيا  لصيالف عوارد هي املوارد ههه عن الناتجة الثرو  وأن املحلية والحقو   االحتياجا  االعتبار

 خيالل يين اليبالد يين كثيير  أجي ا  فيي الصيراع إثيار  إلي  والبدويية الرعويية املجتمعيا  حركيا  وكيهلك الشيعبية ال راعية يين كيل فيي اآللية شبه

  .الرعوية املسارا  وإغال  الرعوية املوارد عى  واالستيال  الريف سكان ين العديد وتشريد هالك

  الداخلية اإلقليمية الصراعاتد.    

 عيد  فيي اليثالث املنياق  فيي النزاعيا  تشيترك  األ ر  والنييل كردفيان وجنيوب دارفيور  فيي الحالية الصراعا  ال ئة ههه في الصراعا  تشمل  

 :يشتركة (بارايترا ) يعايير

  الرريسيية السيكانية ال ئيا  جاني  يين االقتصيادية والتنميية اليوقن  الحكيم يين والتهميي  اإلهميال يين الطوييل التياري  تصيورا 

   عربية غير يجموعا  أنها عى  جماعي بشكل املصن ة

  ذا  ينياهج/ينصيا  تطيوير عىي  القيدر  وعيدم واالنقسيام اليداخىي باالقتتال السالح حمل  الت  الجماعا  بين العالقا  اتسم 

 .يتمرد  حركة 30 ين أكثر فيها توجد حي  دارفور  قضية ذلك عى  يثال   واملشاركة للتنمية يصداقية
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  بعيض فيي بالوكالية لتقاتيل ييليشيا  وشكل  السالح األولية التمردا  في يباشر  تشارك ال الت  الجماعا  ين العديد حمل  وقد 

 .خارجية قوا  عن األحيان

 للحدود العابرة النزاعات أبعادهـ. 

 ويصير (ال شيقة ينطقية) الشير   فيي إثيوبييا يي  وخاهية املجياور  البليدان يي  عليهيا املتنيا ع املنياق  عىي  يحتملية ن اعا  عى  ينطوي  وهها  

 االجتماعيية التكياليف كاني  ( وهجليي  واملقيينص األبييض وبحيير  وأبيي  كينميي كيافي ) السيودان جنيوب وجمهوريية (حاليي ) الشيمال فيي

 وتشمل ههه: للغاية يرت عة السودان في للنزاعا   والسياسية واالقتصادية

 اليهي دارفيور  شيمال فيي اليهه  تعيدين ييوارد عىي  املحايييد ور يقيا  حسيين بني  بيين النزاع في ذلك يتجى  أن يمكن   البشرية األرواح إ ها     

 غيرب فيي هيبيان وأوالد سيرور أوالد بيين والنيزاع قريية 20 يين النيزوح عىي  شيخص 150000 إجبيار وتيم شخصيا   839 بنحو يقدر يا بحيا  أودب

 500 يين أكثير بحييا  أودب اليهي 2013 سينة فيي واملعالييا الر يقيا  بيين والنيزاع شيخص يارية يين أكثير بحييا  أود  التي  األر  عىي  كردفيان

 .األرواح عشرا  يقتل عن أس ر الهي وال يود عمران أوالد املسيرية بين والصراع شخص

 كردفيان وجنيوب األ ر  النييل فيي كبيير  أعيداد تهجيير تيم كميا .دارفيور  فيي غيالبيتهم شيخص يلييوي  يين أكثر ن ح حي  السكان ن وح 

  2104عام  ينه

 عيام ينيه العسيكرية للعملييا  دوالر يليياري  يين أكثير إن يا  إلي  التقيديرا  بعيض تشيير. االقتصيادية امليوارد فيي فادحية خسيارر  

1983. 

 تحيول  عين دارفيور  فيي خاهية العمليية هيهه أسي ر  لقيد 

 األراضيي  عين التدىيي تيم وقيد  .األراضيي  اسيتددام فيي وتغييير يححيو 

 .النزوح بسب   راعية سابقا   كان  الت  الشاسعة

 نتيجيية هييو الغابييا  وخاهيية البيئييية املييوارد تييديير إن 

 لألشيخا  املحيدود  االقتصيادية ال ير  وكيهلك الحيرب لتكتيكيا 

 يين  باألخشياب اإلتجيار فيي كبيير حيد إلي  يشياركون  اليهين النيا حين

 الرريسية املدن في اإلسكان قطاع ا دهار أن واس  نطا  عى  به املسلم

   البيئية الناحية ين تدييرا   الصراع جوان  أكثر أحد هو دارفور  في

  واللجوء النزوح .و
 

 

 لرعةاة العةي  كسةب ُسةُبل فةي والتحةوالت دارفةور  فةي النةزاع

 الرزيقات من(األبالة)اإلبل

 االقتصةاد عسةكرة هةي الصةراع لجةوهر البةارزة السةمة 

   .الحرب باقتصادات الوثيق ارتباطه خالل من الرعوي 

 األراض ي واحتالل االحتكار    

 الحكومة املوالية شياتيمللل العسكرية الرواتب 

 املحتجزين النازحين أسواق على االعتماد    

 الزراعة زيادة    

 السرية التجارة اتفاقات 

  واملاعز األغنام إلى التحول    

 الغةاائي األمةن تةوفر التةي املنحرفةة األصةول  محفظةة 

 القصير املدى على

 علةى املسةتدام غيةر كسةب ُسةُبل لنظةام قةاتمال سةارامل 

 (Tufts study 2008) والطويل  املتوسط املديْين
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 فيي تاريديية أحيداث بثالثية اليبالد فيي النيزوح ييرتب  أن يمكين .والالجئيين النيا حين لألشيخا  التجمعيا  أكبير يين واحيد  السيودان ستضييفي

 بيدأ اليهي والجنيوب الشيمال بيين الصيراع (1) :وهيي الحيدي  السيودان تياري 

 فيي تسيبب  الت  1984 سنة في واملجاعة الشديد الج ا   (2)   0214سنة 

انيدل  فيي سينة  اليهي دارفيور  فيي الصيراع (3) شيخص يلييون  1.8 حيوالي ني وح

 بسيهولة إليهيا الوهيول  يمكين ال املوثوقية األرقيام أن يين اليرغم عىي  2114

 وج رييا   والالجئيين النيا حين األشيخا  تنقيل ارت ياع إلي  ج رييا   ذليك ويعي ب 

 يوجيد.اليبالد فيي كنيا حين حالييا   يعيشيون  شيخص يلييون  3.1 حيوالي أن إلي  املتاحية البيانيا  تشيير حيي  النيا حين ليبعض املوسيمية العيود  إلي 

 يتسياو   غيير بشيكل يو عية يعسيكرا   39 في النا حون  األشخا  يعي  حي  دارفور  في (يليون  1.9 حوالي) النا حين األشخا  ين عدد أكبر

 دارفيور  ويتميردي الحكويية بيين ير  جبل في الصراع أدب لقد.تشاد شر   في كالجئين تعي  كبير  أعداد إل  باإلضافة هها  .دارفور  واليا  بين

 النسيا  يين كيانوا النيا حين يين %21 بيتن التقيارير وأفياد . دارفيور  شيمال واليية إلي  شيخص أليف 90 ني وح إلي  2015 ينياير فيي بيدأ اليهي

ر ،2016ة سين فيي دارفيور  وسي  فيي يينهم التحقي  ييتم ليم شخص 50000 ون ح   واألق ال  اليواليتين فيي يير  جبيل يين النيا حين عيدد إجميالي ُقيد 

  "شيمال" السيودان لتحريير الشيعي  والجي  السودان حكوية بين اندل  الهي املسحفالنزع  .نا ح 50,000 ينهم عاد شخص 250,000 بنحو

 66000و كردفان جنوب في شخص 300000 ين أكثر عى  أَثرقد (2100 سبتمبر في) األ ر  والنيل (2100يونيو في) كردفان جنوب والية في

 الواليية خيارج أيياكن إلي  يينهم كبيير  أعيداد انتقلي  واليهين اليواليتين فيي األشيخا  آال  ني وح فيي تسيب  بينميا األ ر  النييل واليية شيخص 

 فيي شيخص 68000 بحيوالي 2006 سينة فيي الشير   سيالم ات يا  قبيل السيودان شير   فيي النيزاع جيرا  النيا حين األشيخا  عيدد ُيقيَدر إذ  املعنيية

 يين األهيم ولكين قيوكر فيي الرريسيية الحضيرية املراكي  حيول  اسيتقروا اليهين األحمير البحير واليية فيي 100000 نحيوو  كسيال واليية فيي يعسيكرا 

  بورتسودان يينا  ذلك

 السيودان شير   فيي إريتريا   الجئا   112283 ذلك في بما 2015 عام نهاية حتى شخصا   363,069 السودان في الحجو  وقالي  الالجئين إجمالي لغب

 السيودان شير   فييأيا    2013ديسمبر في السودان جنوب في النزاع بد  ينه السودان إل  وهلوا الهين السودان جنوب ين الجئا    221000 و

 االسيتقرار عيدم االعتبيار فيي األخيه ي  .حضرية يناق  في الجئا   28,784 و يعسكرا   12 في الجئا   83,499 يعي  إريتريا   الجئا   112283 بين ين

 حيدود عبير التسيلل سيهولة جاني  إلي  إريترييا فيي والج يا  واملجاعية األيين وايعيدام السيودان جنيوب فيي حليه ييتم ليم اليهي والصيراع السياسيي 

 رريسيية دخيول  نقيا  سي  (UNDP) اإلنمياي  املتحيد  األييم برنياي  يحيدد  البليدين كيال يين الالجئيين تيدف  يسيتمر أن املتوقي  يين السيودان

 امليدب بعييد  آثيار عىي  تنطيوي  والالجئيين النيا حين قضيية أن شيك ال  كسيال واليية فيي ينهيا 4 السودان، شر   في إريتريا ين والالجئين للمهاجرين

 .األراضي  استددام عى 
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54 

 

 ينياق  فيي الغابيا  إ الية :تشيمل ويعقيد  وخيمية بيئيية عواقي  فيي أسيهم يميا الطبيعيية امليوارد عىي  الطلي  بتركييز أيضيا   النيزوح ارتيب 

 ال قيير  األحييا  ونميو املعسيكرا  فيي املسيتدام غيير الجوفيية امليياه واسيتدراج املعسيكرا  ينياق  فيي النبيات  الغطيا  وإ الية املعسيكرا 

    الطبيعية املوارد عى  الطل  ت اقم إل  يؤدي الهي املري  اإلغاي  االقتصاد وتنمية الحضرية املناق  في العشوارية

    تغير المناخ   2.6

يين شيتن التغيييرا  فيي املكونيا  املناخيية يثيل درجية الحيرار  وكميية سيقو   .السيودان تهيدد التي  الرريسيية التحيديا  أحيد املنيا  تغيير يشيكل

ث تيتثيرا  يدتل ية عىي  نظيم اإلنتياج وسيبل كسي  العيي املطر وتقلبها وتحول   املتاحية اليدالرل تشيير .خطو  تساوي هطول األيطار أن ُتحد 

يظ  يُ  السيودان ينيا  أن إلي   -0200 ال تير  خيالل الوقي  ييرور يي  الحيرار  درجيا  وارت ياع السينوية األيطيار كميية فيي يتناقصية اتجاهيا  ره 

 تشيير  املوسيم نهايية قيرب الج يا  وفتيرا  التو يي  تهبيهب يي  السينوية األيطيار إجميالي فيي اند يا  إلي  التحلييل أشيار ه أدنيا الشيكل ، 2111

هيئية األرهياد الجويية السيودانية ) الحيرار  درجية فيي التدريجيية ال يياد  إلي  قويلية ل تير  السيودان فيي السينوي  الحيرار  درجية يتوسي  سيجال 

2111 Sudan Metrological Authority  ) 0267و 0260ال تير  ييا بيين خيالل ارت ياع درجية الحيرار  اليهي ُيعيدBadi 2001)   )  تحيديا

  .ةيثيرا  للقل  في ظل ظرو  األراضي  الجاف

 فتر  يتوس   ين السنوية األيطار كمية في الشهوذ أوجه أدناه الشكل يوحف.الجافة األراضي  ظرو  تح  النيل حو  ين %11 الواق  في

 يمثليه اليهي الشيهوذ وأوجيه الصي ر بدي  الطويلية ال تير  يتوسي  تمثييل ييتم  األيطيار هطيول  فيي التيدريمي االند يا  إلي  ويشيير قويلية

في اليديا ين )السيافنا الغنيية( وود ييدي  )املنطقية  0267و  0207بدأ اند ا  هطول األيطار تقريبا  في عاي    ال تر  خالل املتحرك املتوس 

 .الجافة األراضي  ظرو  ظل في بالخطر ره  ن  يُ  تحديا   يشكل األيطار هطول  في االند ا  هها .شبه القاحلة( عى  التوالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (في الدمازين )يمين 2112 - 4511في ود مدني )يسار( و 2112 - 4545هطول األمطار خالل الفترة  اتتقلب
 Data compiled from Sudan Metrological Authority 2008  السودانيةاملصدر: بيانا  تم جمعها ين هيئة األرهاد الجوية 
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 كما أشار هناك أيضا  يا يؤيد ذلك في الدرسا  السابقة الت  تشير إل  أن هطول األيطار في حو  النيل يشير إل  اتجاها  آخه  في التناقص

(2111Wing et al) .   النييل جنيوب يثيل إثيوبييا فيي النييل أعيالي فيي الرريسيية املنياق  بعيض فيي املوسيمية فيي اند يا  هنياك أن ويايي  يقيول 

 تشيهد النييل لنهير ال رعيية األحيوا  جميي  فيإن فيكتورييا بحيير  باسيتننا  بتنيه القارلية ال كير   (Conway and Hulme 1993) أَييد .األ ر 

 أظهير قيد النييل حيو  أن عىي  2113فيي عيام  دلييال   ( (Sayed et alفقيد قيدم األيطيار هطيول  فيي شيديد إلي  ق ييف تنياقص فيي آخيه  اتجاهيا 

ا اتجاهيا    الشيكل يي  يت ي  ييا وهيو 1984 عيام فيي األديي  الحيد بليغ يطيول  اند يا  تياله ،0260 - 0210  ال تير  خيالل األيطيار هطيول  فيي يتزاييد 

 ر(يسيا) 1996 (ال ياو) املتحيد  لألييم وال راعية األغهيية ينظمية بعيد السيودان، خريطية فيي األيطيار هطيول  تسياوي  خي  تحيول  :الشيكل  أدنياه

 (يمين)  2006 والحاج

 

 عى  املتوس  في األيطار هطول  تساوي  خطو  يتوسطا   

يييا ثالثيييين ييييدب  - 0260و 0261 - 0241 لل تيييير  عاي 

 املنياق  عىي  األيطيار هطيول  تسياوي  لخطيو  بالنسبة0221

 خطيو  تحيول  يظهير ، 1000 - 800 إلي  200 إلي  100 يين

 النييل حيو  يين الرريسيي  الجي   عبير األيطيار هطيول  تسياوي 

 اند يا  إلي  (يميين الشيكل) دارفيور  شيمال واليية حاضير  ال اشير فيي األيطيار هطيول  سيجال  يين اليدالرل تشيير .السيودان أنحيا  جميي  فيي

 20 أكثير يين  16 :تكيرارا   أكثير أهيب  الج يا  أن ذليك يين واألهيم 1972 عيام فيي الج ا  ين بد ا   السنوي  األيطار هطول  يتوس  في يححو 

اند اضيا  فيي قيول  Thornton et al كميا توقي  (P. K. Thornton et al 2006) نمياذج تغيير املنيا    1972 عيام ينيه املسيجلة ج افيا   سينة

 Bromwich). 2101 ي  تد يضا  يماثلة في جميي  أنحيا  دارفيور تقريبيا  بحليول عيام 2121و 2111بين عامي  ٪21 فتر  النمو بتكثر ين

2008)  

 السيلبية اآلثيار بيين الجمي  إلي  األيطيار هطيول  تسياوي  خطيو  وتحيول  األيطيار هطيول  كميية واند يا   الحيرار  درجيا  فيي التغييرا  أد  قيدل

 عرضية تكيون  أن يمكين النييل حيو  ينطقية أن  (Bates et al.2008) وآخيرون بييتس ذكير   اإلنتياج نظيم وكيهلك واألراضيي  امليياه ييوارد عىي 

 املتزاييد والطلي  امليياه تيوافر قلية بسيب  املنيا  تغيير ظيل فيي اليري  وأنظمية الكهروياريية الطاقية تولييد قيدر  اند يا  ذليك فيي بميا املياي  لدجهياد

 األنهيار لتيدف  السينوي  املتوسي  ييند ض أن املتوقي  ويين البحييرا  ينسيوب اند يا  ليوحظ وقيد  القطاعيا  يدتليف يين امليياه عىي 

 امليتخوذ  الحسيابا  تبيين  يدتل ية تيتثيرا  إلي  ييؤدي يميا الجافية املداريية املنياق  فيي سييما ال %41و %01 بيين تتراوح بنسبة املياه وإيدادا 

لتقطيا بعيد عين لالستشيعار هيورتين يين الروهيير  خي ان فيي امليياه يسيتجمعا  يين
ُ
 تحيوال  تظهير(  12 الجيدول )  2007و 1987 عياي  فيي أ

 يين الغابيا  يسياحة واند ضي  2007 عيام فيي %04 إلي  1987 عيام فيي %03 يين امليياه يسياحة اند ضي  حيي  األراضيي  فئيا  فيي يححوظية

 :After  بريندن :بعد
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  عيام فيي %60 إلي  1987 عيام فيي %07 يين الجيردا  واألراضيي  املتنياثر  واألشيجار ال راعية يسياحة  اد  أخيرب، ناحيية يين  %26 إلي  22%

   راعية أراضي  إل  الغابا  تحويل استمرار إل  يشير يما 2007

 2007و  0987تصنيف فئات مستجمعات المياه في الروصيرص من فئات الصور (: 04)الجدول 

 الفئات 1987 بالهكتار املساحة املئوية النسبة 2007 بالهكتار املساحة %

 املياه 23834.99 03% 21154.42 13

 الغابا  47966.04 22% 43148.16 26

 والججيرا  املتناثر  األشجار 19953.73 02% 31075.74 19

 ال راعية األراضي  51481.54 40% 43927.56 26

 جردا   ضياأر  23422.28 03% 27352.71 16

 املجموع 166658.6 011% 166658.6 100

 2144، ( تقدير وتقييم مشروع قصب السكر0214املصدر: )الطيب غناوة،
Source: Ganawa, Eltaib (2011) Sugar Cane project assessment and Evaluation, 2011 

 
 
 

 

 استخدام األراضي وتغيير استخدام األرض والغابات   3.6
 

 التغييير لهيها بيرو ا   األكثير السيمة .املاضيية القليلية العقيود خالل السودان في األراضي  الستددام يهمة سمة األراضي  استددام تغيير كان لقد

 باسيتننا  2014 عيام فيي فيدان يلييون  45 حيوالي إلي  0271/0270 فيي فيدان يالييين 6 حيوالي يين امل روعية األراضيي  فيي املححوظية ال يياد  هيي

 105 حيوالي إلي  رأ  يلييون  40 حيوالي يين الحيوانيا  عيدد  اد ال تير ، ن يس خيالل   راعيية كيترا    تصيني ها تيم التي  امل روعية غيير األراضيي 

 حسياب عىي  يكيون  ييا دارميا   ال راعية فيي التوسي  إن .املطيا  نهايية فيي الصيراعا  وانتشيار امليوارد عىي  حاييية ينافسية إلي  أدب يميا رأ  يلييون 

  .وتدهورها املوارد ههه ندر  إل  ي اي  النهاية وفي الرعوية واألراضي  الغابا 

 فيي السيري  التوس  أدبلقد   ال راعة لصالف واملراعي الغابا  في فادحة خسارر إل  السودان أنحا  جمي  ين املتوفر  التجريبية الدالرل تشير

 سينة فيي %01.6 إلي  1941 سينة فيي %71.0 يين املراعيي وأراضيي  الغابيا  يسياحة فيي حياد اند يا  إلي  القضيار  واليية فيي اآلليي شيبه القطياع

 يميا( 15الجيدول ) 2002 عيام فيي يربي  كليم 26000 إلي  يربي  كليم 3,150 يين اآلليية شيبه ال راعية  رقعية اتسيع  ال تير ، ن يس خيالل  2002

 تيدعم التي  الواليية فيي الرعيوي  والقطياع التقليديية ال راعية عىي  شيديد ضيغ  يين ذليك يصاح  ويا األراضي  استددام في جهريا   تحوال   يعكس

 .املاشية ين رأ  يليون  8 حوالي

 1111 - 2312تحول استخدام األراضي في والية القضارف خالال الفترة  (:24)الجدول                         
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 4514 المساحة عام 2112 المساحة عام
 ـوع االستخـــــدامــنــ

 يرب  كلم % يرب  كلم %

ةةةةةةةةةة 3,150 8.7 26,000 72.2 ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة  الزراعة شبه اآلليةةة

 الغابات واألراض ي الرعوية 28,250 78.5 6,700 18.6

ةةةةاه 3,300 9.2 2,000 5.6 ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةةاري امليةةةةة  التالل ومجة

ةةةةةةةةور  األرض 1,300 3.6 1,300 3.6     (kerib) البةة

ةةةةةةةةةةةاملجم 36,000 100.0 36,000 100.0 ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة    وعةةةةةةةة

Source: Babikir, Mustafa (2011) 

 النسي  وتبليغ   2005نيوفمبر فيي %15.4 إلي  1973 ييايو فيي %5.8 يين املطريية ال راعية في األراضي  استددام يسبة ارت ع  دارفور، جنوب في

 هطيول  تسياوي  خطيو  يين املستدلصية للبيانيا  وفقيا    .%32.3 إلي  %71.2 التيواري  ن يس فيي العشيبية واألراضيي  للغابيا  يجتمعية املئويية

 %46إل  1973 عام في %00 ين (الشكل) دارفور  بجنوب كا  ينطقة في الغابا  تغطيها الت  األراضي  يسبة اند ض  2008 لسنة األيطار

   األراضي  استددام في للتحول  نتيجة 2006 سنة في

 1111 - 2321تغيير استخدام األراضي حول مدينة كاس خالل الفترة :  (:1)الشكل 

 فيي ويعظمهيا ال راعية تضيم التي  الواليية يسياحة إجميالي يين فقي  %2.62 إلي  املراعيي تضياؤل  إلي  (06 الجيدول ) 2112 لسينة سينار واليية بيانيا  تشيير

 الهاريل التحيول  إلي  يشيير يميا فقي  %0.1  القوييية الدنيدر يحميية باسيتننا  الغابيا  أراضيي  تغطي  الواليية  يين %62.0 تغطي  ، اآلليي شيبه القطياع

  الوالية في التقليدي والرعوي  ال راعي القطاعين عى  لهلك املصاح  الشديد والضغ  لألراضي 

 2112استخدام األراضي في والية سنار  (:06)الجدول 

 االستخدام امةةةةةةةةةةةنظ بالفدان  املساحة %

دارفور  جنوب

غابا 

 يل  ينها الغابا 
ُ
املناق  الت  أ

أراضي  عشبية شجرية )يراعي( أو أدغال )أر  

شجيرية(

 شمال دارفور  شمال دارفور 

 غرب دارفور  جنوب دارفور  غرب دارفور  جنوب دارفور 
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 برناي  األيم املتحد  للمستوقنا  البشرية :2103استددام األراضي  في النيل األ ر  ، 

Land use in Blue Nile,2014: UNHABITAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البشرية للمستوطنات املتحدة األمم برنامج:2014 ، األزرق النيل في األراض ي استخدام
Land use in Blue Nile,2014: UNHABITAT 

ر ه 
تحليل استددام األر  وتغيير استددام األراضي  والغابا  في السيودان أن العملييا  املنهجيية األكثير شييوعا  لتغييير اسيتددام األراضيي   ُيظ 

ما في ذليك تحيول أراضيي  الغابيا  إلي  ال راعية اآلليية وال راعية املعيشيية  يتمثيل تيدهور الغابيا  فيي تحوييل األراضيي  الغابيية إلي  هي إ الة الغابا  ب

وقييد أسيي ر  تلييك التغييييرا  عيين انحسييار الغطييا  الغيياب  ييين  .أراضييي  شييجيرية واألراضييي  الرعوييية )أراضييي  شييجيرية وعشييبية( إليي  أرا    راعييية

 ةيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالوالي يساحة 9,700 100.0

 ةييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياملطري ال راعة 5,500 56.7

 ةييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياملروي ةييييييييييييييييييييييييييييال راع 525.6 5.4

 القومية الدندر محمية 3,240 33.4

 ا يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييغاب 174.0 1.8

  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 261.0 2.7

 ( 2005)املصدر: ينظمة األغهية وال راعة لأليم املتحد  )ال او( ،  2005واليمين  2003اتجاه استددام األراضي  والغطا  األرضي  في والية سنار، يسار: 
 

 

 است دام األراضي فئات 

 زراعة آلية
 مشاريع زراعية صغيرة
 املدن
 غابات
 بحيرة الخزان
 مناطق حضرية
 منطقة جبلية

 ودية رعيأ
 عي عشبية برية طبيعيةامر 
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و  %21.0إلييييي   %41.0) 2101يلييييييون هكتيييييار فيييييي سييييينة  62,20و 2111يلييييييون هكتيييييار فيييييي سييييينة  71,32إلييييي   0221يلييييييون هكتيييييار سييييينة  76,3

ولغاييية  2000خيالل ال تير  ييين سينة ( .FRA, 2010يين املسياحة اإلجمالييية لليبالد عىيي  التيوالي )التقيييم العييامل  لحالية يييوارد الغابيا  27.2%

إحيييداث تغييييير جيييهري فيييي يد ونيييا  كربيييون الغابيييا   .هكتيييار سييينويا   217,022قيييدر  لحخسيييار  ال عليييية للغابيييا  كانييي  املسييياحة امل 2008سييينة 

عييالو  عىيي  ذلييك، فيييإن إقييال  كربييون التربيية بسييب  التغييير فييي اسييتددام األراضييي  يثييل إ الييية  .عيين إ اليية الغابييا  وتييدهورها الناتجييةواالنبعاثييا  

  ادر الرريسية لغا ا  الدفيئةالغابا  ألغرا  ال راعة يعتبر أحد املص

 (غازات الدفيئة)استخدام األراضي وانبعاث غازات االحتباس الحراري    4.6

تثر ُتعد إ الة الغابا  واحد  ين املساهمين الرريسيين في انبعاثا  غا ا  االحتبا  الحراري )غا ا  الدفيئة( الت  تسب  تغير املنا  وتست

ين االنبعاثا  الوقنية في العديد ين  %21ين االنبعاثا  البشرية املنشت عى  الصعيد العامل  فه  يسؤولة عن أكثر ين  %07 - %02ب  

 (IPCC, 2007, van der Werf et al. 2009) البلدان النايية )ال ري  الحكوي  الدولي املعن  بتغير املنا  ,

األراضييي  لييم يكيين كافيييا  وغييير كييا   للتدطييي  السييتددام األراضييي  وبالتييالي ضييعف إدار  فييي اسييتددام  توحييف حاليية السييودان أن سييب  التغييير   

تضيييافر  هيييهه العواييييل يييي  عواييييل أخيييرب يثيييل ارت ييياع اإلييييرادا  املاليييية يييين املحاهييييل ال راعيييية والييين   والتعيييدين لقيييد  .اسيييتددام األراضيييي 

ح قواعييد حيييا   األراضييي  التيي  تعتبيير الييدواف  / املسييببا  الرريسييية إل اليية ويعييدل النمييو السييكاي  السييري  واملرت يي  والهجيير  الكبييير  وعييدم وضييو 

  .الغابا 

بلييغ إجمييالي  .2000يجمييوع غيا ا  االحتبييا  الحييراري )غيا ا  الدفيئيية( وبالوعييا  )يصير ( ثيياي  أكسيييد الكربيون لسيينة  07ويعير  الجييدول 

ييين  مجيجييا غييرا 07,600ييين يكييافن ثيياي  أكسيييد الكربيون بمييا فييي ذلييك  مجيجييا غييرا 77,601يييا يعيادل  2111انبعاثيا  غييا ا  الدفيئيية فييي عييام 

 24Gيين الن اييا  و مجيجا غيرا 2,100ين الطاقة  مجيجا غرا 1,042ين تغيير استددام األراضي  والغابا  و مجيجا غرا 2,422ال راعة و

   فق  ين العمليا  الصناعية مجيجا غرا
 

 (م)جيجا غرا  2000مجموع انبعاثات غازات الدفيئة في السودان وجنوب السودان 
 

 
 االنتقاي  التد يض) املنا  تغير بشتن اإلقارية املتحد  األيم ات اقية بموج  2013 للسودان الثاي  القوي  االتصال استراتيجية تقرير

 ((SNCR 2013 الح  ي  غير
 

 مصادر غازات الدفيئة والبالوعات

 إجمالي االنبعاثات القومية
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ييييين جمييييي   %73ييييرتب  يييييا يقييييرب يييين  .2111األيشييييطة املتعلقيييية بال راعييية بييييالج   املهيييييمن يييين انبعاثييييا  غييييا ا  الدفيئييية فييييي سيييينة  اسيييتتثر 

يين جميي   %02يسيتتثر تغيير اسيتددام األراضيي  والغابيا  بنحيو  .انبعاثا  غا  ثاي  أكسيد الكربون بالتدمير املعوي وإدار  السماد الطبيىيي

وال يمثييل احتيييرا  الوقييود االح يييوري فييي قطييياع الطاقيية سيييوب  انبعاثييا  غييا ا  الدفيئييية حييي  يعظمهيييا ييين تحوييييل الغابييا  واألراضيييي  العشييبية

يييين إجميييالي االنبعاثيييا  فيييي الغالييي  بتيشيييطة إدار  ييييياه الصييير  الصييييي  %4تيييرتب  النسيييبة املتبقيييية والبالغييية  .يييين يجميييوع االنبعاثيييا  00%

 SNCR تد ييض االنتقياي  غيير الح ي ي يين إجميالي االنبعاثيا  )ال%1.0والن اييا  الصيلبة حيي  أن العملييا  الصيناعية تسيتتثر بتقيل يين 

2013 ) 

وهيو عيام الرهييد  0220إليي  أن االتجياه فيي يجميوع انبعاثييا  غيا ا  الدفيئية لسيينة ( .SNCR 2013)التد ييض االنتقياي  غييير الح ي ي  وأشيار 

 يكيافن -ثياي  أكسييد الكربيون  غيرام يينجيجيا  72,103تقريبيا  يين  %8و اد  انبعاثيا  غيا ا  الدفيئية بنسيبة  .2000األوليي للغيا ا  الدفيئية و

(CO2e)  غييرامجيجيا  77,601إلي   0220فيي CO2e  وكاني  املسييببا  الرريسيية ورا  هيهه التغيييرا  فييي يسيتويا  انبعاثيا  غييا ا   .2111فيي

  .تقريبا   %27تقريبا  وال راعة بنسبة  %01الدفيئة هي الطاقة الت   اد  بنسبة 

ر  2104االتصيييال الثيياي  للسيييودان بموجييي  ات اقييية األييييم املتحييد  اإلقاريييية بشيييتن تغييير املنيييا   ةاسييتراتيجيبنييا   عىييي   إجميييالي االنبعاثيييا   ، ُقييد 

عييي ب ذليييك فيييي الغالييي  إلييي  إ الييية الغابيييا  وتيييدهورها واملراعيييي املرتبطييية جيجيييا غيييرام ويُ  2424الناتجييية عييين تغييييير اسيييتددام األراضيييي  والغابيييا  بيييي  

وفيما يتعل  بإجمالي انبعاثا  غا ا  الدفيئة البشيرية املنشيت فيي السيودان تمثيل  .الحيوية غير املستداية في املناق  الري يةباستدراج الكتلة 

 .ين يجموع االنبعاثا  الكربونية %02غرام حوالي  جيجا 2,422النسبة 
 

  وفيما يتعل  بإ الة ثاي  أكسيد الكربون عين قريي  البالوعيا ، فيإن التغييرا  فيي يد ونيا  الغابيا  وغيرهيا يين الكتلية الحيويية الخشيبية التي 

 %23وتيرتب  النسيبة املتبقيية البالغيية  .يين يجمييوع ثياي  أكسييد الكربيون املحتجي  %76تدضي  إلدار  الهيئية القوييية للغابيا  تسيتتثر بنحيو 

   .ين جمي  الكربون املحتج  بالتدىي عن األراضي  ال راعية

ان واسييتنادا  إليي  أنمييا  تغيييير اسييتددام األراضييي  املهيمنيية فييي الغابييا  والدواف /املسييببا  والتغييييرا  فييي يد ونييا  الكربييون، ييين األهمييية بمكيي

عيي سيبل تد ييف وقيت  العيي  والتنيوع الحييوي وتد ييف البح  عن خيارا  يدتل ة يمكن يتابعتها لتن يه استراتيجية وقنيية يسيتقبلية ترا

يتمثييييل أحيييد الخيييييارا  املهميييية فييييي تعييييويض ييييالك األراضييييي  واملسييييتدديين الييييهين يغييييرون اسييييتددايهم لألراضييييي  ييييين يديييي ون  .آثيييار تغييييير املنييييا 

يين حيي  املبيدأ هيو األسيا  الكياين ورا  هيها  الكربون العالي إل  املخ ونيا  املند ضية عىي  سيبيل املثيال، عيدم إ الية الغابيا  يين أجيل ال راعية

ييا يسييمى بد يض االنبعاثييا  الناتجيية عين إ اليية الغابييا  وتيدهورها والتيي  تريي  لتطييوير آليييا  لتسيديد املييدفوعا  إليي  البليدان النايييية لخ ييض 

)يسييبة إلي  املسييتوب  (+REDD+ )د  لير  برنيياي  ااالنبعاثيا  الناتجية عيين إ الية الغابييا  وتيدهورها وأيضييا  لحح يا  واإلدار  املسييتداية للغابيا   )

 ( املرجىي
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واالسدتخدام  (+REDD) +د  برندامج الدر  ) عن إزالة وتدهور الغابدات الناتجةخفض االنبعاثات  برنامج. 7
  المستدام لألراضي

بيير     (UNFCC)بدايية املناقشييا  حييول إ الية الغابييا  فيي إقييار ي اوضييا  ات اقيية األيييم املتحيد  اإلقارييية بشييتن تغيير املنييا  2110شيهد عييام 

وجييرب فييي وقيي   .ييين خييالل تلييك املناقشييا  (+REDD+ )د  برنيياي  اليير  ) عيين إ اليية وتييدهور الغابييا  الناتجييةي هييوم يبييادر  خ ييض االنبعاثييا  

ليشييييمل ح ييييظ يد ونييييا  الكربييييون فييييي الغابييييا  واإلدار  املسييييتداية للغابييييا  وتع ييييي   (+REDD+ )د  اي  اليييير  برنييييالحيييي  توسييييي  نطييييا  ي هييييوم 

لخ يييض   املعيي    البرنييياي حيييي  ُيطليي  عىيييي الجميي  بيييين املبييادر  وهيييهه األيشييطة اإلضيييافية الثالثيية تحييي  يسييمى  .يد ونييا  الكربييون فيييي الغابييا 

  (+REDD+ )د  برناي  الر   عن إ الة وتدهور الغابا  الناتجةاالنبعاثا  

فيييي إقيييار ات اقيييية األييييم املتحيييد  اإلقاريييية بشيييتن تغيييير املنيييا  والراييييية إلييي  خ يييض االنبعاثيييا  يييين  (+REDD+ )د  رنييياي  الييير  لباآلليييية املقترحييية  

  .غابا الغابا  بالنسبة إل  املستوي املرجىي املحسوب ين خالل توفير التعويضا  املالية والحواف  لحح ا  عىي سالية ال

تجييَج  األقيييرا  عىييي اتديياذ إجيييرا ا  " :2فيييي إقييار األيييم املتحيييد  لتغييير املنييا  فيييي ال قيير   (+REDD+ )د  رنيياي  اليير  ببرسيييميا   االعتييرا وقييد تييم 

را  تريي ، بوسيارل ييين بينهيا املييدفوعا  القارمية عىيي  النتيار ، إليي  تن ييه ودعيم اإلقييار القيارم عىييي النحيو املنصييو  علييه فييي التوجيهيا  واملقييرا

املتعلقيييية بد ييييض االنبعاثييييا  ذا  الصييييلة سييييب  االت ييييا  عليهييييا بموجيييي  االت اقييييية بشييييتن: الييييُنهج السياسيييياتية واملح يييي ا  اإليجابييييية لألشييييطة 

   .عن إ الة الغابا  وتدهورها ودور ح ظ الغابا  وإدارتها املستداية وتع ي  املخ ونا  الكربونية للغابا  في البلدان النايية الناتجة

إلرشييييادا  التقنييييية ت اقيييية األيييييم املتحيييد  اإلقارييييية بشيييتن تغييييير املنيييا  حييييي  اكتملييي  اا فيييي إقييييار  (+REDD+ )د  برنييياي  اليييير  ويسيييتمر ي هييييوم 

وتشييمل التوجيهييا  تحديييد املسييتويا  املرجعييية وأقيير الضييمانا  املالرميية وُنهييج الرهييد والقيييا   .2104فييي نهاييية  (+REDD+ )د  رنيياي  اليير  لب

   .واإلبال( والتحق 

النمييييو  فييييي تع ييييي  (+REDD)+ د  برنيييياي  اليييير   يسييييهمباإلضيييافة إليييي  خ ييييض االنبعاثييييا  الناتجيييية عيييين إ اليييية الغابييييا  وتييييدهورها، ييييين املتوقيييي  أن 

را  للدخل ين شتنه يوا نة تكل ة ال ر  البديلة ال رهية السيانحة د  يشاقا  يُ  (+REDD) حي  يعتبر البرناي  .االقتصادي والحد ين ال قر

   .للتغيير القانوي  في استددام األراضي 

اسييتراتيجيا  التنمييية البيئييية واالجتماعييية واالقتصييادية الحالييية فيييي هييي تحقييي  التوافيي  التييام ييي   (+REDD+ )د  اليير   لبرنيياي السييمة األبيير  

وذلييك ألن السياسييا  الغابييية والبيئييية الحالييية تهييد  إليي  الحييد ييين إ اليية الغابييا  وتع ييي  اإلدار  املسييتداية للغابييا  وح ييظ التنييوع  .السييودان

  .الحيوي وين ثم يد ون كربون الغابا 
 

بعييييض التحيييديا  يثييييل تحدييييد آلييييية التموييييل املسييييتدام وإيشيييا  إقييييار يناسييي  للقيييييا   أكتن يييهقييييد  (+REDD)+ د  برنيييياي  الييير  بييييد أن تن ييييه 

عيالو  عىي  ذليك،  .(+REDD+ )د  برنياي  الير  والرهد واإلبال( والتحق  ويستوب االنبعاثا  املرجىي فضال  عن آلييا  تقاسيم املنياف  بموجي  
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يسيببا  إ الية الغابيا  وتيدهورها يثيل التوسي  فيي ال راعية واالحتطياب غيير املسيتدام للطاقية وحييا   األراضيي  غيير الواحيحة تعتبير و  فإن دوافي 

فييي السييودان  خييالل العقييود املاضييية ، كييان الكثييير ييين  (+REDD+ )د  برنيياي  اليير  التحييديا  الجسيييمة واملكل يية التيي  يجيي  يعالجتهييا بواسييطة 

 .السيييودان يتحقييي  عىييي  حسييياب اسيييتداية امليييوارد الطبيعيييية ويعتميييد بشيييكل كبيييير عىييي  الغابيييا  كمصيييدر رريسيييي  للطاقيييةالنميييو االقتصيييادي فيييي 

بيييد أن ال راعيية والغابييا  يمكنهمييا املسيياعد  فييي توسيي  النمييو االقتصييادي و ييياد  االعتميياد  .يسييببا  إ اليية الغابييا و  وتعتبيير ال راعيية أحييد دوافيي 

تشييييكل ال راعيييية والغابييييا  لبنييييا  ملسييييتقبل يسييييتدام اقتصيييياديا  وبيئيييييا  ألن كالهمييييا نظايييييان لدنتيييياج الطبيىييييي يمكيييين أن  .عىيييي  املييييوارد املتجييييدد 

يعتمييدان عىيي  التمثيييل الضييوي  ويمكنهمييا عىيي  حييد سييوا  عنييد إدارتهمييا بشييكل يسييتدام تييوفير تييدف  يسييتمر ييين املنتجييا  والخييديا  القابليية 

  للتكيف بسهولة

 

واسيييتددام األراضيييي  املسييتدام عىييي  تيييوفير الحيييواف  واليييدعم لضيييمان اسيييتددام ييييوارد األر   (+REDD+ )د  الييير  رنييياي  ببيركيي  يسيييار العميييل  

 بطريقة يتزاينة:

  ( تمكين التنمية ال راعية واالقتصادية املستداية يحليا  وعامليا  0) 

  عى  النطا  املطلوب( ضمان صحة واستقرار الغابا  والنظم اإليكولوجية األخرب واستمرار توفير خدياتها 2) 

   .( تقليل انبعاثا  غا ا  الدفيئة الناتجة عن إ الة الغابا  وتدهورها4) 

، تنيياول املجتميي  الييدولي أيضييا  الييدور الييهي تؤديييه األراضييي  خييارج الغابييا  فييي تديي ين الكربييون وخ ييض (+REDD+ )د  برنيياي  اليير  باإلضييافة إليي  

اسييييتددايا  األر  يييييولي اهتماييييييا  خاهييييا  للت ييييياعال  بييييين يد ونييييا  كربيييييون الغابييييا  ويد ونيييييا  خ ييييض االنبعاثيييييا  ييييين جميييييي   .االنبعاثييييا 

الكربيييون األخيييرب املتيييتثر  باسيييتددام األراضيييي  واليييدواف  الرريسيييية السيييتددام األراضيييي  وتغييييير الغابيييا  وسيييبل كسييي  عيييي  األشيييخا  اليييهين 

 .تشكل أفعالهم ههه التغييرا 

باإلضييافة إليي  تديي ين الكربييون، (  ييية ييين اسييتددام األراضييي  )ال راعيية والغابييا  وغيرهييا ييين اسييتددام األراضييي إن يصييدر ربيي  االنبعاثييا  العامل 

ييين التنييوع الحيييوي العييامل  وتيينظم شييبكا  املييياه وتييدعم سييبل كسيي  عييي   %01ييين األر  ولكنهييا تحتييوي عىييي  %7تغطيي  الغابييا  املدارييية 

ُيعييد  .ييين الغابييا  %110 - %71 اليية الغابييا  هييي ال راعيية، إذ أنهييا املسييؤولة عين إ اليية يييا بييين إن أكبيير يسييب  / دافي  إل  .أكثير ييين يليييار يسييمة

هيييهه القضيييايا وإن  .التعيييدين والبنيييية التحتيييية وإنتييياج ال حيييم وقطييي  األخشييياب يييين املسيييببا /الدواف  املهمييية األخيييرب إل الييية الغابيييا  وتيييدهورها

األين الغهاي  والجوع وال قير يين جهية والح يا  عىي  الغابيا  والينظم اإليكولوجيية يين جهية فإن القضا  عى  ايعدام  –كان  تبدو يتضاربة 

يييين الواحيييف أنيييه بيييدون قريقييية يدتل ييية السيييتددام األر ، سيييوا  بغييير  اإلنتييياج أو  .أخيييرب تتمييياه  يجتمعييية يييي  أهيييدا  التنميييية املسيييتداية

سييييتعين أن يشيييمل  .تحقيييي  بعيييض أهيييدا  التنميييية املسيييتداية هيييههلحمايييية الييينظم اإليكولوجيييية سييييكون يييين الصيييع  إن ليييم يكييين يسيييتحيال  
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لتح يييييز التنمييييية  املوجييييود الحييييل اسييييتعاد  واسييييتددام أكثيييير ييييين يلييييياري هكتييييار ييييين األراضييييي  املتييييدهور  و ييييياد  اإلنتيييياج ال راعييييي عىيييي  األراضييييي  

  .االقتصادية الري ية وتقليل الضغ  لتحويل امل يد ين الغابا 

خالهييية القيييول أن تدطيييي  اسيييتددام األراضيييي  هيييو أدا  يهمييية ملعالجييية يسيييببا  إ الييية الغابيييا  وتيييدهورها حيييي  يجييي  التدطيييي  السيييتددام 

عىيييي  يسييييتوب املنيييياظر الطبيعييييية بييييدعم يييييالي وسياسييييي  قييييوي ييييين السييييلطا    وتييييدهور الغابييييااألراضييييي  لخ ييييض االنبعاثييييا  الناتجيييية عيييين إ اليييية 

يييل للتدطيييي  السييتددام األراضييي  إلشييراك يدتلييف أصيييحاب املصييححة ييين يدتلييف القطاعييا  االقتصيييادية يمكيين تبنيي  نهييج يتكا .الحكويييية

نياف  واالجتماعية واألخه في االعتبار األهدا  واأليشطة املختل ة فيي املنظير الطبيىيي لتحقيي  أهيدافهم يي  الحيد األديي  يين الصيراع وتع يي  امل

  .الت  تعود عىي االقتصاد والبيئة

 

 

    المالحظات الختامية. 8

نظييرا  للظييرو  البيئييية )املناخييية وال يزوغرافييية( وربمييا بسييب  املييوارد غييير املكتشيي ة فييي بيياقن األر ، فييإن أكثيير ييين نصييف يسيياحة السييودان 

 .ية ونهير النيييل( خاليية يين األيشييطة البشيرية باسيتننا  يييا بيدأ ييؤخرا  فييي تعيدين الييهه  الحرفيي فيي الصييحرا  الشيرقية ليواليت  الشييمال01.7%)

حالييية يتحيدب هييها الواقي  عقلييية السييودان التي  لييديها وفيير  يين املييوارد الطبيعييية املتجيدد  بينمييا تبيير  التحيديا  الهارليية التيي  تنتظير األجيييال ال

  .واملستقبلية ين السودانيين عى  جمي  املستويا  بد ا  ين املجتمعا  إل  أعى  يستوب ين الحكم

سييييتددام األراضييييي  فييييي السييييودان الطليييي  املتزايييييد بشييييكل واحييييف عىيييي  األراضييييي  فييييي القطيييياع ال راعييييي وخاهيييية يييين السييييما  البييييار   ال  (0)

  ال راعة شبه اآللية وبدرجة أقل القطاع التقليدي الهي أهب  يتجه تدريجيا  نحو السو  

وتعيدين اليهه  واملسيتثمرين هنياك يطالي  جدييد  ناشيئة يين الين    .كما أن سيا  استددام األراضيي  فيي اليبالد آخيه فيي التغيير (2)

املحليييييين واإلقليميييييين فيييييي يجييييال الصيييييناعا  ال راعييييية  أدب اسييييتقالل جمهوريييييية جنييييوب السيييييودان إليييي  إغييييال  العدييييييد ييييين املسيييييارا  

الرعويية وأسي ر عين الحاجيية إلي  نقيل السيكان العارييدين يين ذليك البليد فييي الوالييا  الحدوديية  ت اييد عييدد السيكان واملاشيية عىي  حييد 

  ي يد الضغ  عى  األر   وتغير املنا  يضاعف الضغ  عى  األر سوا  

هنيياك ن عيية يححوظيية نحييو حركيية وتركيييز أيشييطة اسييتددام السييكان واألراضييي  ييين املنيياق  الشييمالية األكثيير ج افييا  فييي الييبالد إليي    (4)

  .املناق  األكثر ثرا   باملوارد الطبيعية في ح ام السافانا نحو الجنوب

املتجييييدد  ييييين األراضيييي ، أي الغابييييا  واملراعييييي تتضييييا ل تيييدريجيا  وآخييييه  فييييي الييييتقلص فيييي ظييييل ظييييرو  الطليييي   إن ييييوارد السييييودان  (3)

  .إن تغير املنا  يضاعف املشكلة .املتزايد
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فييي ظيييل اسيييتددايا  األراضيييي  سييييئة التنظييييم وغيييير املسيييتداية فيييي السييودان فقيييد تعيييّهر ترجمييية إيكانييييا  ييييوارد األراضيييي  إلييي  تنميييية  (0)

  .صادية حقيقية ذا  قاعد  عريضةاجتماعية اقت

وييييين أبيييير  يظيييياهر هييييهه  .إن التييييدهور الحيييياد لألراضييييي  يقرونييييا  بيييياإلدار  غييييير الرشيييييد  لألراضييييي  ُيعييييد يشييييكلة خطييييير  فييييي السييييودان (6)

إن العواقييييي   .املشييييكلة تراجييييي  قيييييدرا  وإنتاجيييييية األراضيييييي  وتآكيييييل التربييييية وتيييييدهور الغابيييييا  واملراعيييييي وال قيييييدان العيييييام للتنيييييوع الحييييييوي 

ر بالخطر بميا فيي ذليك يعيدال  ال قير املتسيارعة وارت ياع يسيتويا  الهجير  يين الرييف إلي   ه  االجتماعية املترتبة عى  تدهور األراضي  ُتن 

لقيد أثير تيدهور األراضيي  بشيكل كياري   .املدن واحتدام املنافسة عى  األر  وامليوارد الطبيعيية ويشيوب النزاعيا  عليهيا فيي نهايية املطيا 

 .حاال  بصيور  غيير يتناسيبة جيرا  تيدهور األراضيي  األسوأفي كثير ين الحاال  فإن النسا  هن  .لغهاي  ودخل سكان الريفعى  األين ا

حييي  أن  يييياد  نييدر  حطييي  الوقيييود واملييا  ت ييييد يييين عيي   العميييل عىييي  النسييا  فيييي املنييياق  املتييتثر  بالصيييراعا  يميييا يجعييل يييين تيييدهور 

 رريسييا  للعنيف ضيد املير 
للصييراعا  املرتبطية باألراضيي  فيي جميي  أنحيا  السييودان آثيار بعييد  امليدب عىي  أنظمية حيييا    .أ األراضيي  سيببا 

   .األراضي  والوهول إل  املوارد والعالقا  بين ال ئا  االجتماعية

غييير أهييبح  السياسييا  واإلقييار القييانوي  واملؤسسييي  للتعايييل ييي  األراضييي   .إن إدار  وحوكميية األراضييي  فييي الييبالد فييي ي تيير  قيير   (7)

وال سييييما الييينظم املتعيييدد  واملتوا يييية واملنسيييقة  .كيييا   للتعاييييل يييي  التغيييييرا  الهارلييية التييي  تشيييكلها أنظمييية اسيييتددام األراضيييي  الحاليييية

تنسيقا  ضعي ا  إلدار  األراضي  وحوكمتهيا والطبيعية القطاعيية لسياسيا  اسيتددام األراضيي  وال جيوا  التشيريعية الحرجية فيي حييا   

املييييوارد الطبيعييييية وتآكييييل )تقييييويض( شييييرعية القييييياد  التقليديييية وسييييلطتها )اإلدار  األهلييييية( املسييييؤولة عيييين العديييييد ييييين األراضيييي  وإدار  

جوانيي  إدار  األراضييي ، فجميعهييا سييويا  قييد أوجييد  بيئيية ت تقيير إليي  تنظيييم اسييتددايا  األراضييي  وأر  ي توحيية للنزاعييا  واالرتبيياك 

في الواقي ، لعبي  قضيايا  .شاي  فبات  بيئة تنتشر فيها النزاعا  وتت اقم بطريقة يدير  حول يطالبا  األر  واملوارد الطبيعية أير

 في إثار  العديد ين النزاعا  املحلية واإلقليمية في البالد
 رريسيا 

   .استددام األراضي  دورا 

بإ اليية الغابييا  عىيي  نطييا   كميا سيياهم  الترتيبييا  املنتشيير  وسييو  إدار  حوكميية األراضييي  فييي تييدهور األراضييي  بشييكل خطييير تميييز  (1)

 إدراك يتزايييد  .واسي  فضيال  عيين تآكيل التربيية وتيدهور التنيوع الحيييوي و يياد  التعيير  آلثيار تغييير املنيا 
باإلضيافة إليي  ذليك، هنيياك أيضيا 

بة بييتن نظيييام الحكيييم اليييهي تيييم تحدييييده بشييكل سيييي   وضيييعيف التن ييييه قيييد خلييي  عارقيييا  قويييا  أييييام االسيييتثمار فيييي األراضيييي  سيييوا  بالنسييي

إن جمييييي  عوايييييل الصيييراع والتييييدهور البيئيييي  والعقبييييا   .للمسيييتثمرين الحيييياليين فييييي القطييياع ال راعييييي أو املسييييتثمرين الجييييدد املحتمليييين

   .املثبطة للنشا  االقتصادي ين شتنها أن تؤذي فقرا  الريف أكثر ين غيرهم

 القرار والسياسيين بتن:هناك اعترا  واس  النطا  ين قبل يستددي  األراضي  واملخططين وهناع  (2)

 ينبغي إدارته بدقة وعناية 
 نادرا 

  )أ( لم تعد األر  يوردا  بال حدود بل عى  العكس، فقد بات  يوردا 
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)ب( أن الوضييي  اليييراهن السيييتددام األراضيييي  وإدار  امليييوارد الطبيعيييية غيييير يسييييتدام يميييا يسيييتدعي اتدييياذ خطيييوا  يييين شيييتنها تع ييييي   

رييييد للقطييياع الري ييي  أن ييييوفر سيييبل كسييي  يعيشييية أفضيييل وعدالييية اجتماعيييية وإدار  بيئيييية يسيييتداية 
ُ
ترتيبييا  حوكمييية األراضيييي  إذا أ

  .ميةوتع ي  النمو االقتصادي الوقن  والتن

 .وهناك حاجة ياسة إل  إقار جديد لحوكمة األراضي  بغية يعالجة املشاكل الحالية واملستقبلية  (01)

، ين الواحف أن املشكلة ال تكمن دارما  في عدم وجود سياسا  بيل الحقيقية هيي أن تن ييه السياسيا  يقعيده فيي كثيير يين   (00) وأخيرا 

 .الحاال  ضعف إن اذ اللوار 

 

       ــــــــــاتالتوصيــــــــــــ .9

هنيياك ثميية حاجيية إليي  االعتييرا  بييال جو  املؤسسييية الواحييحة فييي اإلدار  الشييايلة لألراضييي  واإلهييالح املؤسسييي  لحوكميية األراضييي   (0)

  .القارم عى  إقار يؤسسي  فعال

األراضيييي  تت يييرع عنهيييا لتحقيييي  اإلهيييالح املقتيييرح، يبيييدو أن إيشيييا  كييييان رفيييي  يعتييير  بيييه قانونييييا  )ي وضيييية /وكالييية األراضيييي ( إلدار   (2)

يتييو   يييين الوكالة/امل وضييية املقترحييية الجميي  بيييين يدتلييف الجهيييا  ال اعلييية  .أفييرع عىييي  يسييتوب الوالييييا  واملحليييا ، بيييا  أيييرا  يححيييا  

  ييييين املتوقيييي  أن تيييينظم الوكاليييية املقترحيييية إدار  األراضييييي .وتكلي هييييا بيييياإلدار  والتنسييييي  الشييييايلين للقضييييايا املتعلقيييية باسييييتددام األراضييييي 

وإض ا  الطاب  املؤسسي  عى  عملية هن  القرار ين خالل التوجيه والتنسي  الشايلين وإيشا  األقير التنظيميية واإلشيرا  عليهيا بميا 

فيييي ذليييك آليييييا  إن ييياذ القييييانون وإنتييياج البحييييوث واملعيييار  وإدارتهييييا وتعبئييية امليييوارد ووضيييي  بيييراي  تنمييييية القيييدرا  وتن يييييهها )وحيييد  بنييييا  

إن إقيييرار حقيييو  هيييغار املنتجيييين فيييي األر  وامليييوارد الطبيعيييية وإضييي ا  الشيييرعية عليهيييا وتتيينهيييا باعتبارهيييا أهيييوال   .(ةالقيييدرا  واملتابعييي

لضيييمان شيييرعية الوكالييية وأدا هيييا اليييوظي    .أساسيييية لسيييبل كسييي  العيييي  سيييتكون يييين هيييميم املسيييؤوليا  واملهيييام املباشييير  للوكالييية

دقيقييية وشيييايلة وتمثيليييية تحيييدد عالقاتهيييا الرأسيييية واألفقيييية عىييي  املسيييتويين  يييية تشييياور وفعاليتهيييا، ينبغيييي أن يسيييتند تتسيسيييها عىييي  عمل

  .الوالي  واالتحادي

إن بنييا  بيئيية اجتماعييية يواتييية ليتسيينى فيهييا يعالجيية يسييتلت  األراضييي  واسييتددايها بطريقيية سييلمية ويثميير  لهيي  أحييد التحييديا   (4)

، هنيياك حاجيية يححيية إلشييراك النييا  فييي الحييوار واملناقشييا  الشييعبية إلعيياد  فييي هييها الصييدد .الرريسييية التيي  تواجييه السييودان املعاهيير

تحدييييد شيييرو  النقيييياش بشيييتن الحصييييول عىييي  األراضييييي  واسيييتددايها يييي  تحديييييد آلييييا  للت يييياو  بشيييتن يدتلييييف الحقيييو  واملصييييالف 

   .ملختلف ال ئا  االجتماعية في األراضي  بما في ذلك حقو  ويصالف حكوية السودان
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حييية إليي  تركيييز االهتميييام الشييعي  عىييي  القضييايا املحورييية املتعلقييية بمشييكلة اسييتددام األراضيييي  وتييدهورها وال سييييما وثميية حاجيية يح (3)

بوهيييي ها يشييييكلة رريسييييية تنطييييوي عىيييي  عواقيييي  اجتماعييييية ضييييار  تشييييمل عىيييي  سييييبيل املثييييال ال الحصيييير، املنا عييييا  وال قيييير فييييي املنيييياق  

وشد  وقت  آثار تغير املنيا  والهجير  السيريعة يين الرييف إلي  امليدن والنميو الحضيري  الري ية )ال قر الري  ( والع   الثقيل عى  املرأ 

ويي  ذليك، فيإن عقيد ييؤتمر  .حي  ين املقرر استددام يدتلف القنوا  اإلعاليية لصالف ههه الحملة .غير املستدام في نهاية املطا 

إن تعبئييية وإشيييراك  .ع القييرار والسياسييييين يعييد يهمييية يححييةقييوي  يهيييد  إليي  إعيييالم الجمهييور وإثيييار  اهتمايييه وكيييهلك املخططييين وهييينا

البييييياحثين ويؤسسيييييا  البحييييي  ويشيييييطا  املجتمييييي  امليييييدي  بميييييا فيييييي ذليييييك املجموعيييييا  النسيييييارية املعنيييييية بمسيييييتلة إدار  األراضيييييي  وامليييييوارد 

 .الطبيعية ين شتنه توفير دعم بالغ األهمية

تن حوكميية األراضيييي  وقضييايا إدار  املييوارد الطبيعييية  يجيي  إييييال  وذلييك بغيير  يشيير الخطيياب الشييعي  والنهيييو  بييه وتع ييي ه بشيي   (0)

امل ييييد يييين االهتميييام البح ييي  عييين كي يييية إقايييية العواييييل الهيكليييية )السياسيييا  والتشيييريعا  وعالقيييا  السيييلطة واالنتقيييال إلييي  اقتصييياد 

االسيييييتقرار والتشييييوها  املحليييييية  إلييييخ  ( فييييي ظيييييل ال قيييير وعييييدم السييييو  واليييين   والصيييييراع وانتشييييار األسييييححة والنيييييزوح وعييييود  النيييييا حين

 .الستددايا  األراضي  السارد  واالتجاها  املستقبلية للطل  عى  األراضي 

ييييا  للوضييييي  الحيييييالي للمعلوييييييا  وال جيييييوا  املعرفيييييية الخطيييييير  هنييييياك حاجييييية ياسييييية ملركييييي  / يعهيييييد أبحييييياث األراضيييييي  يتعيييييدد   (6) إدراكي

   .حاقه بإحدب الجايعا  السودانيةالتدصصا  )العلوم االجتماعية والعلوم الطبيعية( ليتم إل

وصييى األخييه بيينهج املنيياظر الطبيعييية اليهي ُيدطيي  فيييه ملختلييف اسييتددايا  وإجييرا ا  األراضيي  ييي  التركيييز عىيي  دييي  تدطييي  يُ   (7)

استددام األراضيي  حيي  ييتم وضي  خطي  اسيتددام األراضيي  عىي  يسيتوب املنياظر الطبيعيية وتن ييهها حتيى يتسينى اليدي  بيين اإلنتياج 

   .والح ا  عى  األراضي 

ييين شييتن ال راعيية املكث ييية )الكثي يية(  ييياد  اإلنتيياج لكيييل وحييد  ييين األراضيييي  ويمكيين أن يقلييل ييين الحاجييية إليي  التوسيي  ال راعيييي إذا  (1)

  .اقترن بالتدطي  ال عال الستددام األراضي  وإقار قانوي  أفضل إلن اذها

ية القويييييية السييييتددام األراضييييي  ييييين شييييتنها تييييوفير التوجيهييييا  لقييييد حييييان الوقيييي  للسييييودان لوضيييي  خريطتييييه الوظي ييييية والتشييييغيل (2)

وبييييييالنظر إلييييي  الطبيعييييية الديناييييييية للبيئييييية السييييييودانية، فيييييإن املهمييييية يعقيييييد  ولكنهيييييا تسييييييتح   .املرشيييييد  لتنظييييييم اسيييييتددايا  األراضيييييي 

نجيي   فييي ب .االضييطالع بهييا
ُ
عييض الواليييا  )واليييا  شيير  وفييي هييها الصييدد، تجييدر اإلشييار  إليي  أن دراسيية خريطيية اسييتددام األراضييي  قييد أ

ولكنهيا ليم تتييرجم (  ACSAD 2112أكسياد" ")السيودان اليثالث( يين قبيل املركي  العربي  لدراسيا  املنيياق  الجافية واألراضيي  القاحلية 

 دراسييية أخييرب السيييتددام األراضييي  فييي واليييية سيينار بتموييييل يشييترك ييين الصيييندو  الييدولي للتنميييية  .إليي  إجييرا ا  برنايجيييية
تجييرب حاليييا 

لييدعم هيييغار املنتجيييين فيييي ينيياق  ال راعييية املطريييية التقليديييية بالتعييياون ييي  و ار  ال راعييية بالواليييية ويييين املتوقييي   "(IFAD)"  راعيييةال
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وفيي   .تيوفر هيهه املبيادرا  تجربية تعليميية يهمية لتطيوير الخطية القوييية السيتددام األراضيي  .2107االنتهيا  ينيه بحليول ينتصيف عيام 

  أيضا  إل  أن العديد ين حكويا  الواليا  لديها ي وضييا  اسيتثمار والريية تضيطل  حالييا  بوضي  خرارطهيا هها الصدد، تجدر اإلشار 

وييين املتوقييي  أن يييؤدي هييها املسيييى  إليي  خلييي  امل يييد يييين االرتبيياك والتحييديا  وربميييا امل يييد يييين الصييراعا  فيييي  .االسييتثمارية الخاهيية بهيييا

   .ر يج  أن تكون نتيجة لرسم خرار  ت صيىي الستددام األراضي ويرد ذلك إل  أن خريطة االستثما .املستقبل
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