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يرمي هذا التقرير إلى تقديم الدعم للبرنامج الوطني لخفض اإلنبعاثاا الااتةاع عاز إةالاع وتادهو الغاباا فا الساواا (برناامج
الارا (REDD+( +لحصار وتقيايم الحالاع الراهااع للماوا ا الطبيعياع املتةادا ماز ااباا وأ اضايي اابياع وماوا ا عوياع وموائا
حياا برياع وماز ثام إخضااعاا إلاا مساتدامع شااا ةيع اافاوع وماصافع للمحاوظاع عليهاا وشعظايم مااوعااا املبااار وايار
املبااار إعتماد التقريار ع اى مار ومرا عاع ا يقاع للمعلوماا املتاوور وإساتممالاا ببياناا مساتمد ماز مختلا أنحاا الابدا
وورها الخبير اإلستاا ي
الساواا بلاد اا ععما

م
م
طبيعاع حاماا السااح ايوريقاي بخصائصااا املمياة ماز اى فاى ايمطاا وتفاوههاا الاائا مااناا وةماناا

ماار تمارا لظاااهر الففااا

ومااز ألا مساااحع الاابدا البالغااع ( 58,1مليااو ملاام مر اار) ،هاااا  5851مليااو ملاام مر اار ( )%11.6ها

عبااا عااز وااحرا واااب وااحرا واملتبقااي  1.161مليااو ملاام مر اار ( )%13.1مااوةل ع ااى نحا ااو اياار متسا اااو بااي الساااوانا الفقي اار
وتلماام الغايااع المااي تمتااد ع اى نطاااو واساار فا ماو يااع اااو السااواا تااذخر الساااواا الغايااع بئماانيااا طبيعيااع هائلااع تحاادا
ظرو بيئيع ويها أنماط إستخداا اي اضيي المي تقوا إلى مااوسع اديد ع ى اي ض .لقد أوضيى تاول البيئع إلاى باروة مةموعاع
م
متاوعااع مااز املوائ ا وخيااا ا سااب ةسااي العاايز وترتيبااا حياااة اي اضاايي وضااد عااز مااا ت حقا مااز اار بحياااة اي اضاايي ع ااى
نط اااو واس اار .فا ا املا اااط املطي اار ب ااالبدا شس ااوا الم اع ااع املطري ااع التقليدي ااع والر ا ا ع ااى اس ااتخداا اي اض اايي بول اافاما الس ااب
ايساسيع لمسي العيز
م
لق ااد اخا ا الس ااواا ايلفي ااع الثالث ااع اا ااا فا ا مةموع ااع واس ااعع م ااز الصا اراعا أث اار ع ااى ا فتم اار الس ااواا ي بط اارو ا اامى.
والتقاا ير شااير إلاى أ معادت إنتااا الفقار فا أمااةز مثا اامات اا واو الماي ظلا شاااد نماعاا مااذ 3111ا

اد تةاااوة %11

وأ حياة اي اضيي م مز مةموعع معقد مز العوام المي شسام ف تفا م العا ف البدا
تظا اي اضاايي فا السااواا ضاايع محو ياع لفمياار ا فتمعااا الريفياع ،لاونهااا الوسايلع ايساساايع ل حيااا وتاااثر ا فتماار والامااو
م
م
م
الساا ي ومصد ا للتباه والتفااخر الفاراي والقب ا وتوطياد العد اع العاماع باي الاارائإل اإل تماعياع ومصاد ا اائماا إلساتغدت
محتما ا ولا ارال .اي اار إ اإلط ااا الق ااانو ي لحي اااة اي اض اايي معق ااد للغاي ااع و ع ااوا لا ا

م
مئي ااا إل ااى م ااو اي ض وس اايلع أساس اايع

م
فموعااع متاوعااع مااز سااب ةسااي العاايز ف ا املااااط الريفيااع وإلااى ل ا وقااد ام اا بالفع ا ب ا ا سااتقدت نظاااا متطااو ساابيا
واب مقن مللميع اي اضيي وحقوو املستخدمي

امر لبعض واني إسدميع وتقاليد محليع.
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بالسواا نظاما متواةيا لحياة اي اضيي:
م
( )1نظاا امللميع الفرايع املما س ع ى إمتداا نهر الاي و واوده الذى ظ سائدا ماذ اأت إبا الحقبع اإلستعما يع
م
( )2نظاا حقوو مافعع مةتمعيع سائد ف املااط املطير بالبدا وضما الحياة مان تمفل سابقا أحااا شسفي امللميع
وو ايطر القانونيع التار عيع القائمع .وأما ف املااط املطير ومعتر وقط بحقوو اإلنتفال ا فتمع مر ةفالع الولوت
الفراي لاا بمو ي اإلنتما إلى ا فتمر ا ح
تم ااا س ايع ارا القبلي ااع ع ااى حي اااة اي اض اايي ف ا املا اااط املطي اار ف ا ال اابدا عب اار س االطا ةعم ااا القبائ ا ُ .ويتب اار نظ اااا الحق ااوو
م
القبليااع املتعلقااع باي اضاايي املتوا ثااع تا يخيااا مااز املمال ا ايلااليع السااواانيع املتعا بااع المااي شاااال ب ا اإلسااتعما  .وف ا إط ااا
ترتيبااا حياااة اي اضاايي العروي ااع ،وقااد اةتسااي الولااوت اام ااز إلااى اي اضاايي بااي ا فتمع ااا ا حليااع املسااتقر ماااروعيت م ااز
خادت العضاويع فا ا فتمار القاروي .وباذا تتسانى للرعااا اارعيع الولاوت إلاى اي اضايي الرعوياع إ إ ا ماانوا يتمتعاو عضااويع
هيام مرنع متةا سع لتةمعا

بليع ناوذ وماظمع حوت مراةم السلطع والمي شسيطر ع اى املاوا ا اإلساتراتيةيع أو ماز خادت

ترتيبا تفاو يع مر ةعما القرى.
إ ايطار القانونياع التاار عيع القوميااع املعروواع واملرتبطاع مبااار بحياااة اي اضايي ها  :اانو شسااويع اي اضايي وشسافيلاا لساااع
5331ا و ااانو ن اامل امللمي ااع لس اااع 5311ا و ااانو املع ااامد املدنيا ااع لس اااع 53,6ا ال ااذي ألن ااى ااانو شا ااسويع اي اض اايى ايا اار
املس ا اافلع لسا ا اااع 5311ا و انو التخطيط العمراني والتصر وي اي ا ي لساع 5336ا .ها ا ااذا باإل ا ا اااوع إلا ا ااى العديا ا ااد ما ا ااز
القا ااواني القطاعي ا ااع مث ا ا ا ااانو الايئ ا ااع القومي ا ااع للغابا ااا لس ا اااع 3113ا و ا ااانو ا سا ااتثما لس ا اااع 3151ا و ا ااانو تاظ ا اايم
ا حاوظع ع ى املرا وتاميع املوا ا العلفيع لساع 3151ا .وشعتر ايطر القانونيع باي اضيي المي ماا ُيطلا عليهاا ايار املسافلع
اض حاومياع بياماا تحرمااا ماز أي اارعيع ساميع أو و ار اانو ي لحقاوو امللمياع العروياع ايار املسافلع أو
ب ساع 5311ا ماأ ا
ا َ
ملصرح بها .ععتر استو السواا اإلنتقال لساع 3111ا بتاظيم حياة واستخداا اي اضايي ومما ساع الحقاوو عليهاا بولافاا
م
م
إختصالااا ماااترما ُيمااا س ع ااى املسااتوى الحاااومي ا خااتى حيا يتبنا ع ااى مياار مسااتويا الحماام أ شااارل فا عمليااع و اار
وشعاادي القااواني

ا الصاالع لتااام القااواني واملما سااا العرويااع واملااو وي ا ح ا واإلتةاهااا واملما سااا الدوليااع .وياااى

م
الدستو أيضا ع ى حقوو مد اي اضيي ف التااو والتعويض وتقاسام املاااور الااتةاع ماز تامياع املاوا ا الطبيعياع الاامااع فا
باطز اي ض بماطقتهم.
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بلغ ا املااوسااع والص ارال ع ااى الحصااوت إلااى اي اضاايي واسااتخداماا وههااا التا يخيااع ف ا الو ا ال اراهز بالسااواا ساابي الامااو
الساااا ي والحيااوا ي وعاادا إسااتقرا الساااا والنااةوح ع ااى نطاااو واساار والطلبااا الفديااد ع ااى اي اضاايي مااز أ ا التاقيااي عااز
الاافط وشعاديز الاذهي واإلسااتثما ا الخالاع فا ايعماات الم اعيااع وشغيار املاااو وإنفصاات اااو الساواا والحا اع إلاى إعاااا
م
م
م
تااوطي العائااديز ممااا عا اي ض مااو اا ااحيحا مفتوحااا أماااا املااوسااع والطعااز ف ا الحقااوو وبالتااال تااأ يج الص اراعا  ،و ااد
اااا تاادهو اي اضاايي ومااا نةاام عا ا مااز نااموح مااا للساااا لتحااديا ةبياار أماااا نظاام حياااة اي اضاايي فا املااااط املطريااع المااي
أجف ا مةموع ااع واسااعع م ااز الص اراعا  .وف ا ا الو ا ب اادأ املما ع ااو ف ا توس ااير أ ا اايهم املم وع ااع بالتعاادي ع ااى مس ااا ا
املاا اايع وإاد ا ااا لتع ااويض إنخف اااض اخلا اام م ااز اي اض اايي املت اادهو مم ااا أاى للمااةع ااا ب ااي الرع ااا واملا اما عي  .ةم ااا أل اابإل
اإلحااتدت اياار الاظااامي واياار املوث ا وإسااتخداا اي اضاايي مما سااع اااااعع خالااع ف ا طااال الم اعااع اااب االيااع .وماار ل ا  ،واائ
م
التعااا ض بااي الاااظم العرويااع والاظاميااع هااو الساامع ايةااار ااايوعا لاظاااا حياااة اي اضاايي ف ا الاابدا إ أن ا
وحسي ب ايهم مز ل موا اع بي الارعيع واملاروعيع .و د تفاا م لا

يا اي إلااى اإل تبااا

سابي عادا اإليفاا باإللتةاماا املاصاوع عليهاا

ف ا استو السااواا اإلنتقااال لساااع 3111ا الخ اااع بئ اااا املفو اايع القوميااع لج اضاايي وإام ااام القااانو العرف ا وموا مت ا م اار
القاانو التااار ع  .وع ااى لا  ،واائ اإلطااا القاانو ي لج اضاايي يامات عااا إحاادى القضااايا ايساسايع فا الاابدا بةعلا اي ض
م م
مااو اا ناااا ا ياادور الااااس إلااى التااااو علي ا  .و يامات ا وتقااا إلااى القااانو الااذي يمف ا حقااوو وإسااتحقا ا املاما عي والرعااا
التقليااديي ف ا اي اضاايي واملااوا ا الطبيعيااع وتمااتعام بهااا وو ا مباادأ اإلنصااا عاااا غاار شااار عيع خطياار  .أسااام عاادا إمااتد
املاما عي والرعاا التقلياديي ي اض فا حرماانهم ماز حا الحصاوت ع اى القاروض الرساميع مماا يةعا ما هم مةموعاا محرومااع
و ماماع.
عاام تافيااذ برناامج الاارا (REDD+( +فا الساواا مساااحا ااساعع مااز اي اضاايي و سايما الغابااا واي اضايي الرعويااع حيا
أ القواني التار عيع وايعرا المي تحدا الحقوو اير واضحع م و اعيفع التافياذ و متاا ضاع أحياناا .لو اوح حقاوو امللمياع
ت ااأثير ب ااال ايهمي ااع ع ااى أهلي ااع مي اار أو ااحا املص ا حع ل س ااتفاا م ااز أ ا ااطع برن ااامج ال اارا .(REDD+( +و ااالغموض ال ااذي
يمتا ا تحديااد حقااوو المربااو ف ا برنااامج الاارا (REDD+( +ف ا السااواا مااز اااأن أ ُععقااد الفاااوا الراميااع إلااى و اار ليااا
لتقاسم املااور ف إطا برنامج الرا.(REDD+( +
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يمتا ا نظ اااا حي اااة اي اض اايي والغاب ااا واي اافا الق ااائم ف ا الس ااواا إا ااااليع ول ااعوبع ةبي اار للتوة اار الع اااات ملا اااور برن ااامج
الاارا (REDD+( +بااي مختل ا أوااحا املص ا حع ،ولااذل يحتااام السااواا إلااى الاظاار عاايااع ف ا ةيفياع إ اااا حقااوو المربااو
وتحديد أهليع الحصوت ع ى مااور برنامج الرا.(REDD+( +

تظ ا حي اااة اي اض اايي أولوي ااع م ح ااع ل اادى برن ااامج ال اارا (REDD+( +فا ا الس ااواا لت ااأمي ُس ااب ةس ااي الع اايز ول ح ااد م ااز إةال ااع
وت اادهو الغاب ااا ف ا الس ااواا  .ويمم ااز تحقي ا

ل ا م ااز خ اادت ما ااا ةع مختل ا أو ااحا املص ا حع وإل اادح سياس ااا حي اااة

اي اضيي.
تامات حوةمااع اي اضاايي شاااا ضاايع ئيسااع ف ا الاابدا فا ظا عاادا و ااوا هيا ا م س اايي مو َحاد معتاار با ُععنااى بتخصاايى
اي اض اايي وإاا هه ااا وتاظيما ااا بيام ااا تو ااد هياما ا متع اادا مواةي ااع تتس اام بض ااع التتس ااي  .والحاوم ااع املرةمي ااع ووةا ا الم اع ااع
الو ئي ااع والس االطا ا حلي ااع التقليدي ااع ومفو اايا اإلس ااتثما وا حلي ااا تاخ اارط فا ا ه ااذا ا ف ااات م ااز ب ااا املسا ا وليع .وه ااذا
باإل اااوع إل ااى مس ا وليا حفا ا وحماي ااع الغاب ااا واملرا ا الم ااي تض ااطلر به ااا الايئ ااع القومي ااع للغاب ااا واإلاا العام ااع للمرا ا ا
والعلا ع ااى التااوال  .إ اإلعتقاااا السااائد ع ااى نطاااو واساار بااأ اي اضاايي تامات ووياار ااد ةا َارس لسياسااع اي اضاايي القائمااع ع ااى
م
التوساار ايوق ااي الااذي عس ااام أيض ااا ف ا املااوس ااع ع ااى اي اضاايي وت ااأ يج الص اراعا ع ااى اي ض ع ااى الص ااعيد ا ح ا مم ااا يفض اايي
م
ب هايا ااع املطا ااا إلا ااى تما اامو الا ااروابط اإل تماعيا ااع والتعا اااعز السا االلي الا ااذي تميا ااة ب ا ا التا ااا ي الاا اافوي واملوث ا ا ةتابا ااع للمةتما اار
الساواا ي .و ارا لا شعر ا إماانياا اي ض واملااوا ا الطبيعياع املطلوباع لتعمياام التامياع اإل تماعياع واإل تصاااايع فا الاابدا
م
لخطر سيم وعطفا ع ى ما تقدا توصيي الد اسع بما ي :
 معالفع إ عداا ايمز والصراعا ع ى حياة اي اضيي والغابا واي فا بئ اا ليع عاالع لتقاسم املااور و ل
م
مانا لفعاليععدالع سياسا وتدابير برنامج الرا (REDD+( +ف السواا


م
إ را إلدح م س يي لحوةمع اي اضيي وإاا هها اامد مرا عع امل سسا القائمع ف

مير أنحا البدا وع ى

مستوى الو يا ومرا عع ايطر التاظيميع القائمع لتحديد الثغرا واإل را ا الدةمع ملعالفتها.


لد و مر وتاظيم المم الاائ مز املعلوما املتااثر املتعلقع بحياة اي اضيي وإاا هها
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إ اا مرةم معلوما اي اضيي مز الايئع القوميع للغابا تابث ما ورول ع ى مستوى الو يا وا حليا

و ُ عاد إلي بةاني تووير املعلوما مامع مر البيانا املتعلقع بحياة اي اضيي وأنماط إستخداماا واإلستفاا م ها بما
م
ف ل اامد مستخدمي اي اضيي وأوحا سادا امللميع وإيةا ا اي اضيي والتعويضا إلخ..


و ر إطا تاظيلي مدئم وافا إلستثما ا القطاعي الخاع والعاا ف اي اضيي واملوا ا الطبيعيع املستخر ع

والصااعا القائمع ع ى املوا ا واإللتةاا بمباائ املس وليع اإل تماعيع للارما المي تأسس بمو ي مباائ امليثاو
العاملي لجمم املتحد لعاا 3111ا



تقييم نقدي اام يثر الحمم الدمرةمي والفيد ال ع ى إاا اي اضيي ف البدا
باا القد ا البحثيع لتام تد يي أعضا هيئع التد

بالفامعا وتووير املوا ا املاليع للبحوي والتعر ع ى

الخبرا الدوليع واإل ليميع واعم ماا ر البحوي الفامعيع والد اسا العليا


إ اا وري عم ع ى مستوى الو يا إل را مرا عع متعمقع لعقوا تأ ير اي اضيي الوا عع ف طال الم اعع اب

االيع لتحديد الثغرا وو ر معايير ا للع مااسبع وافاوع لتأ ير اي اضيي


إ اا ماتديا لج اضيي للمااو ا العامع ع املستوى القومي والو اي وا ح إلثرا الاقاش والحوا ع ى

الصعيد القومي


استخداا مخر ا املرا عا واملاتديا التااو يع وتاظيم م تمر ومي اام وتمثي

اأ حياة اي اضيي وباا

تواو ف اا ا اأ اإللدح املطلو ف حياة اي اضيي مر تمايد الطري لو ر سياسع وميع ستخداا اي اضيي


اإلستثما ف باا د ا الايام الحاوميع ااملع القاا والمعما القبليي لدو هم ف إاا ا اضيي وح النةاعا

والتاميع ا حليع وإستافا ا فتمر ا ح
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بلغا املااوسااع والصارال ع ااى الولااوت إلااى اي اضاايي واسااتخداماا و تا يخيااع ع ااى مسااتوى العااالم حيا أاى الامااو الساااا ي والتحضاار
وشغير املااو والتهديدا الااتةع عز أةمع الغذا العامليع وعقوا مز تحرير ا تصاا وا لتةاا بقوى السوو إلاى حادوي شغييارا ةبيار فا
اسااتخداا اي اضاايي وحياةههااا ،ساايما ف ا أماااةز مث ا أوريقيااا ا ااو ال ااحرا المباارى حي ا تااتم عمليااا التغيياار اااا ةبياار بمو ااي
الوساااطا املس ااتاد إلااى مراة اام الاف ااو المااي ااد اااال نفس اااا ع ااى نحااو معق ااد وه ا عر ااع إلع اااا لاايااع س ااوا ع ااى مس ااتوى الحي ااا
اليومياع أو فا الخطااا السياااايي وا تمااا الواسار .ع ااى الاارام مااز مةموعااع ا ساتتتا ا والتولاايا وايواااا السياساايع املتاا ضااع
م
م ا مز مميج معقاد ماز العواما الايالياع الماي شساام

ف ةثير مز ايحيا  ،وئ الحقيقع الراسخع ه أ حياة اي اضيي تظ ع ى اي
م
ف ا الفقاار والعا ا ف ا أوريقيااا املعالاار  .وووق ااا ملااا ةااره اي سااوتو ( )de Soto 3111و اائ

ااما الح ا ف ا اي ض هااو أحااد الت اادابير

ايساسيع للقضا ع ى الفقر وتحقي الرخا ف أماةز مث أوريقيا.
لقااد مان ا امللميااع املأمونااع للممتلاااا ه ا ايساااس الااذي اةاهاار علي ا الرأسااماليع ف ا الغاار ويةااي أ تمتااد لتااام الفق ارا ف ا العااالم
م
الاامي إ ا ما أ يد لاا أ تماهر أيضا )(Hemando de Soto, 2000
ع ى الرام مز عقوا طويلع مز التحادي

م م
م
يامات الساواا بلادا ة اعياا ووقاا للارىى ا تصااايع وا تماعياع والثقاوياع حيا اي ض ها

ضيع مرةميع ا طبيعع متعدا ايو  :ةماا وأساس لمسي العيز واإلنةا ا تما والثقاواع ومصاد للفخار والتبااه للفارا
م
م
م
والقبيلع والعد ع العامع بي الفئا ا تماعيع وأيضا مصد ا اائما لدستغدت ا حتم والصرال.
إ اي ض بالتساابع لساااا الري ا السااواانيي ليس ا مةاارا مااو ا مااااي عسااتخدم الااااس أو يتااوسااو علي ا ب ا ه ا ف ا ايساااس عااالم
إ ساا ي ةاخار باملعااا ي والرماوة ةاوياع عر يااعو بلياع وتفاعا ا تماا وأنمااط حياااه مختلفاع ومةموعاع مااز اياوا الفتساانيع والعمريااع.
وعاا ما تمي هذه اي عاا الرمميع إلى ا ستةابع للاضات اييديولوج وا تما والسياايي و بما املااو ا اييدولو يع.

يرمااي هااذا التقرياار إلااى تقااديم الاادعم للبرنااامج الااوطني لخفااض ا نبعاثااا الااتةااع عااز إةالااع وتاادهو الغابااا ف ا السااواا (برنااامج الاارا+
( )(REDD+وال ااذي يتمث ا ف ا نهاي ااع املط ااا ف يحص اار امل ااوا ا الطبيعي ااع املتة اادا ف ا ال اابدا خال ااع الغاب ااا واي اض اايي الغابي ااع وامل ااوا ا
الرعويع وموائ الحيا البريع وتقييم حالتها الراهاع ومز ثم إخضاعاا ل اا املستدامع بهد ا حاوظع عليها وشعظايم مااوعااا املبااار
م
واياار املبااار بطريقااع شاااا ةيع وااافاوع وماصاافعي وإا امااا للقيااوا ا ختلفااع المااي توا ا العما املياادا ي و ماار البيانااا الرئيساايع ،وقااد
م
استاد هذا التقرير أساساا إلاى العما املمت اي .وإا اماا للطبيعاع املتعادا ايو ا لج اضايي فا الساواا عسترااد التقريار بئطاا م ه ا يضار
اي ض مز ماظو إياولوج وا تما وا تصااي وسياايي واسر الاطاو.
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تاطااوي تقاليااد حقااوو اإل سااا ف ا

م
وهرهااا ع ااى ن ااف يصااي ف ا لااالى الفق ارا  .اياار أن ا نظ ارا لعاادا و ااوا نااى لااريإل ف ا القااانو الاادول

م م
لحقوو اإل سا بح اإل سا ف امتد اي ض ،وئ ا لتةاما املتعلقع بالحصاوت ع اى اي اضايي لام تحادا عاد تحديادا تاماا .ومار لا ،
م
وائ حا ا فتمعاا الريفياع فا اماتد اي ض يارا اماا فا حقاوو اإل سااا ايخارى املعتار بهاا فا املواثيا الدولياع مثا الحا فا امللميااع
والح ف تقرير املصير وحا اي لياا اإلثتياع فا التمتار بثقاوتهاا الخالاع وتاميتهاا وةاذل الحا فا التمتار بمساتوى معي ايي ئا  .ويقادا
م
عادا ماز الصااو القانونياع الدولياع ا الصالع (الفادوت  ، )5املتعلقاع أساسااا بحا اإل ساا فا الغاذا والادعم لفمار حا اإل ساا فا
تمل اي ض وايرها مز املوا ا اإلنتا يع حي ياو اي خاع الضعفا هم أوحا الحقوو الرئيسيي .
الجدول ( :)1الصكوك القانونية الدولية والدعم في مجال حقوق اإلنسان في امتالك األرض

شعتار الاادوت ايطارا بحا ما واارا فا التمتاار بمساتوى معي اايي ئا لا ويسارت بمااا فا لا مااا
ت
يمفااي مااز الغااذا والمسااا واملساامز وف ا التحسااي املسااتمر للظاارو
املعيااايع .سااتتخذ الاادو املاااا  55مااز العاااد الاادول الخاااع
ايطرا الخطوا املااسبع لضما إعمات هذا الح
ب ااالحقوو ا تص اااايع وا تماعيا ااع
م
إ الاادوت ايط ارا  ،اعتراوااا م هااا بااالح ايساااايي لا ا إ سااا ف ا أ ياااو ف ا ما ا
اأمز مااز الفااول  ،والثقاويع (5311/5311م)
ستتخذ مافرا وعز طري التعاو الدول التدابير الدةمع بما ف ل البرامج ا حدا وه :
تحس ااي أس اااليي إنت ااام اياذي ااع وحفظا ااا وتوة عا ااا ع ااز طريا ا ا س ااتفاا الاامل ااع م ااز املعرو ااع
التقايع والعلميع و ار املعروع بمباائ التغذيع وتطوير أو إلادح الااظم الم اعياع لتحقيا أةبار
استخداا املوا ا الطبيعيع بمفا .
ُ
وإ تأخااذ ف ا ا عتبااا املاااام المااي توا ااااا البلاادا املسااتو ا لجاذيااع واملصااد لجاذيااع ع ااى
حد سوا  ،لمفالع التوة ر العاات ل مدااا الغذائيع العامليع
ا
م

م

يةااي أ تااول ا سااتراتيةيع (القوميااع) اهتمامااا خالااا ل حا ااع إلااى مااار التمييااة فا الحصااوت ع ااى التعلي ا ا ا العا ا اااا  12ل فاا ا ااع املعايا ا ااع
الغذا أو املوا ا الدةمع للغذا  .ويةي أ عام ل ما ي  :مانا الولوت الااما واملتاااف ب ااالحقوو ا تص اااايع وا تماعيا ااع
إلااى املااوا ا ا تصاااايع و ساايما للم ارأ بمااا ف ا ل ا الح ا ف ا املي اراي وملميااع اي ض وايرهااا مااز والثقاويع (1111ا)

املمتلا ااا وا ئتم ااا وامل ااوا ا الطبيعي ااع والتماولو ي ااا املااس اابع وت اادابير احت اراا حماي ااع العمال ااع
م
الذاتي ااع والعما ا ال ااذي ي ااوور أ ارا يمفا ا الع اايز الم ااريم للع اااملي ب ااأ ر وأس اارهم (ع ا ا الاح ااو
املاصوع علي ف املاا ( 7أ) '  ' 2مز امليثاو) ؛ ا حتفاظ سفد الحقوو ف اي اضيي.
المبدأ التوجيهي  ,ب

املباائ التو يهيع الطوعياع ااأ
الحا ا ا فا ا ا الغ ا ااذا الم ا ااي اعتم ا اادها

اي ض :,.51 :يةي ع ى الادوت أ تتخاذ التادابير الرامياع لتعميام وحماياع أماز حيااة اي اضايي و
س اايما ويما ااا يتعل ا ا با اااملرأ و طاعا ااا ا فتما اار الفقي اار وا حروما ااع ما ااز خا اادت شاا اار عا تحلا ااي مةل ا ماظم ااع اياذي ااع والم اع ااع
الحقوو الااملع واملتساويع ف امتد اي اضيي وايرها مز املمتلاا بما ف ل الح ف امليراي .لجمم املتحد (الفاو) ف 2002ا
ويتعي ع ى الدوت ،عاد ا تضا  ،أ تاظر ف إ اا ليا انونيع وايرها مز ليا السياسع
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م
العامع بما يتس مر ا لتةاما الدوليع ف مةات حقوو اإل سا وووقا لسياا حمم القانو
مز أ ال هوض باإللدح الم ا لتعميم ورع ولوت الفقرا والتسا إليها يتبن أ شعمة
م
مث هذه االيا أيضا لو اي اضيي واستخداماا املستداا .إيد اعتبا خاع لحالع
مةتمعا الساا ايلليي .
املصدر :األمم املتحدة 1999 ،1611 ،؛منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحد (الفاو) 6001

ع ااى الاارام مااز التحااوت التااا ي العاااملي نحااو التحضاار ،ي امات الفقاار ظاااهر يفيااع إلااى حااد ةبياار حي ا ععاايز أالبيااع وق ارا العااالم ف ا
املاااط الريفيااع لعقااوا عدياد اامااع .مااز بااي  586ملياا ساامع الااذيز ععياااو فا وقاار مااد ر (ععياااو ع اى اخا يقا عااز  5.31او
أمريااي فا اليااوا) هاااا نحااو واحااد مليااا ساامع فا ساااع ( 3111حااوال  )٪11ععياااو فا املااااط الريفيااع .وفا أوريقيااا اااو ال ااحرا
المبرى وه املاطقع المي شااد أع معد

الفقر ،ععيز نحو  %31مز ساا اي يا ع ى أ ا ماز او ياز فا الياوا .واالبياع الفقارا

يفي ااو حي ا شعتم ااد س ااب ةس ااي الع اايز ع ااى ودح ااع الحي اااةا الص ااغير بم ااا ف ا ل ا اإلنت ااام الحي ااوا ي ب اادعم م ااز طائف ااع واس ااعع م ااز
اي اطع ا تصاايع خا م املما ل.
م
م
و د أو د املعرةع العامليع د الفقر ،إلى اني التهديدا الظاهر لتغير املااو العااملي اهتماماا متةاداا ااأ إاا املاوا ا الطبيعياع
ال ال ا
اإلصال ال ااز الزراعل الالة ال الالح قفال ال ز لص الالا
ال ي ال الالا عن ال الالدما لم ال ال ز قاملة ال الالا لة ا ل ال الالة ال ي ال الالة
واالهتمال الالاا ال اقال الالت قح ال ال و اال ال الالت داا ال ال الالا
ودعالالم وص ال ف الف ال ا يالال( ال يالالا (ال قالالاف وال ةالالا
علال الالو الة ال ال ا ) ال الالو األصال ال ف الت مل لال الالة وا ال الالدماز
والفال ال ن اإل تاقل الالة واأل ال ال او (الص الالندوو ال الالدو (
ل تنملة الزراعلة.)IFAD 2011


وتحسا ااي ترتيبا ااا حيا اااة اي اضا اايي بولا اافاما ا حا اارةي الرئيسا اايي ا حتملا ااي
م
للتامياع والحاد مااز الفقار .وتبااي نتاائج البحااوي الماي أ ريا ما خرا (الصااادوو
الدول للتاميع الم اعيع ) IFAD 2011مز مير أنحا العالم أ :
 الولا ااوت إل ا ااى اي اضا اايي اي ا اار اململوة ا ااع أو ا حفووا ااع با خ ا اااطر (أو اي ا اار
م
املسااتقر ) االبااا مااا ياااو مااز أباارة أساابا الفقاار املااممز واإل صااا ا تمااا
والضع والعفم

الح ا ف ا اي اضاايي و واعااد ولااوت املسااتفيديز إليهااا مااز اااأنها ةيفيااع تقاساام املااااور ا فايااع مااز التطااو ا القائمااع ع ااى اي ض

وتحسي إاا املوا ا الطبيعيع
م
م
م
م
ونظرا ي ملميع اي ض والسالطع السياسايع ةثيارا ماا تااو مرتبطاع ا تباطاا وثيقاا ،لاذا وائ التساا لام ياالز ساوى أا ات اد ماز التمماي
م
م حوبا بالحرما السياايي.
والح ا ف ا اس ااتخداا اي اض اايي والس اايطر عليه ااا أم اار أساا اايي لحي ااا ا فتمع ااا الريفي ااع ف ا البل اادا وايم اااةز الم ااي شس ااتمد ويه ااا املص اااا
الرئيسيع للدخ وأسبا ةسي العيز مز هذه املوا ا الطبيعيع.
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وب اادو الح ا ف ا اي ض ،و اائ ايم ااا ا تص ااااي والسياا اايي وامل ااااي للتس ااا عر ااع ل خط اار .بي ااد أن ا ف ا

مي اار البل اادا الاامي ااع يوا ا

م
املما عااو أو ااحا الحي اااةا الصااغير والرع ااا واملس ااتخدمو الرئيس اايو لج اضاايي تح ااديا ةبي اار تمي ا إلااى أ تا ااو مختلف ااع اختدو ااا
م
عميقااا مااز بلااد إلااى خاار با وحمااى ااخا البلااد نفسا  .ويتعل ا أحااد هااذه التحااديا الرئيساايع بتااأمي الولااوت إلااى اي اضاايي املاتةااع ،بمااا ف ا
ل املياه واملوا ا الطبيعيع ايخرى بالغع ايهميعُ .
واعتبر ع ى نطاو واسر أ نق ملميع اي اضايي وماا نةام عاز لا ماز وقادا إماانياع
الحصاوت ع ااى اي اضايي والساايطر عليهاا مااز باي العواما الرئيسايع المااي شساام فا الفقار فا املاااط الريفيااع وع اى ااااتداا الصارال القااائم
ع ااى امل ااوا ا ف ا البل اادا الااميااع .وشا ااير ايال ااع التةريبي ااع املتاح ااع إلااى أ ن اامل ملمي ااع أ اض اايي لااغا املاتة ااي والرع ااا والس اااا ايل االيي
أو ااحا الحي اااةا الص ااغير واي اارهم م ااز ا فتمع ااا الريفي ااع ااد مان ا عملي ااع مس ااتمر ع ااى م اادى اارو (الص ااادوو ال اادول للتامي ااع
الم اعيع) IFAD2011

ومار لا  ،واائ اإل باات الفديااد ع ااى الم اعاع الاااا م عااز ا تفاال أسااعا الساالر ايساسايع واإلعانااا املقدمااع لادعم إنتااام الو ااوا الحيااوي
ت اي إلى ةيااا ف الطلبا ا حليع والعابر ل حدوا القوميع مز أ

اي اضيي الم اعيع الماي تةلاي مخااطر دياد للماتةاي واملاما عي

والرعااا أوااحا الحياااةا الصااغير إلااى انااي ةياااا الطلااي ع ااى اي اضاايي مااز با طاعااا أخاارى مث ا السااياحع وايخاااا والتعااديز
وايعمااات الم اعيااع والمااي مااز اااأنها أ شسااام مةتمعااع ف ا تفااا م املاااالعُ .وتقا َاد مساااحع اي اضاايي المااي يةااري التفاااوض ع ااى حياةههااا أو
م
تأ يرهاا ماز با املساتثمريز اي انااي ماز  51إلااى  31ملياو همتااا ا .وتقار معظاام هاذه اي اضاايي فا أوريقيااا وأمريااا الدتيتيااع وأ اما معياااع
ُ
ماز سايا .الد اساع الماي أ ريا ماز با املعااد الادول للبيئاع والتامياع والصاادوو الاادول للتامياع الم اعياع فا سااع (IIED and 3113
م
) IFADاااأ ا ساتيد ع اى اي اضاايي فا أوريقيااا اد وثقا نحااو  3863381,6همتاا ا مااز مخصصاا اي اضايي املعتمااد للمساتثمريز عباار
الحاادوا القوميااع ماااذ  3116ف ا خمسااع بلاادا أوريقيااع (إثيوبيااا وتنةانيااا والسااواا ومااال وموةمبي ا ) باسااتلاا ا خصصااا المااي تق ا عااز
 5111همتااا  .وم ااز املاارجى أ يطال ااي املما عااو أو الرع ااا أو الص اايااو أو الرعااا أومات ا العل ا بمعظ اام اي اضاايي املاتة ااع املس ااتهدوع
با ساتثما ا حتما  ،إ لام يمااز ميعااا .ويمماز أ شساتاد مطالبااا شعاويض اي اضايي هاذه إلااى ا ساتخداا الحاال أو املوسالي أو املقبا .
و ااد تاط ااوي ع ااى مطالب ااا متع اادا ومتداخل ااع م ااز ان ااي الفماع ااا الا ااعبيع (مث ا اي س ااا وايس اار املمت ااد ) والس االطا التقليدي ااع
ُ
وايساار املعيااايع أو ايواراا .وهاام ععتماادو عاااا ع ااى ُنظاام الحياااة اياار املمتوبااع المااي ي سسااو ااارعيتها ع ااى يالتقالياادي .إ العديااد مااز
عقوا اإليةا طويلع اي

م
المي تم التفاوض اأنها م خرا ف أوريقيا بي الدوت والارما اي ابيع بما ف لا الصااااي الساياايع أ ا

ااافاويع واياار مح اادا للغايااع ا ااأ مةموعااع م ااز القضااايا الرئيس اايع بمااا ف ا ل ا ةيفيااع اس ااتفاا أوااحا حق ااوو اسااتخداا اي اض اايي
ا حليع مز ا ستثما ا وا فتمعا ا حليع ع ى نطاو أوسر (املعاد الدول للبيئع والتاميع والصاادوو الادول للتامياع الم اعياع (IIED
م
) and IFADباإل ااوع إلااى لا  ،تتضاامز العدياد مااز الصاافقا وعاواا با سااتثما املااال والتوظيا ونقا التماولو يااا وإا ا الاادخ
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ولمااز ايالااع ااحيحع اااأ مااا إ ا مانا هااذه الوعااوا ااد أسااتووي وتحقق  .وتبااي الخباار املمتساابع مااز بلاادا مختلفااع أ التااار عا
املتعلق ااع باي اضا اايي (وتافيا ااذها) لاا ااا سا ااف مخا ااتلط ف ا ا حماي ااع مصا ااالى لا ااغا امل ا اما عي أو الحا ااد ما ااز نا اامل ملمي ااع اي اضا اايي وتةمئت ا ا
)(Nhantumbo and Salomao 2009

 1.4عـــــام
ههاايمز ع ااى الد اسااا السااابقع وايطاار السياساااتيع املتعلقااع باااملوا ا الطبيعيااع واي اضاايي الفماار الاااااعع واملاتااار بد ااع ةبياار والمااي
مفااه ااا أ اي ض ووي اار ول ااذل وبالتبعي ااع إ مس ااألع حي اااة اي اض اايي

وحق ااوو اس ااتغدلاا يتبن ا ا أ تمتس ااي أهمي ااع ا اائيلع .وم اار ل ا ا ،
بااالاظر إلااى تطااوير نظاااا حياااة اي اضاايي خالااع ف ا املااااط الم اعيااع
ا اإلماان ا ااا الم اعي ا ااع العالي ا ااع ف ا ا اي اض ا اايي ا ايمط ا ااا ال ا ااووير
الوس ااطت فا ا الس ااواا  ،و اائ البيان ااا املتعلق ااع ب ااوور اي اض اايي تظا ا
م
مو اار اادت .وتب ااي ا اس ااع أ ريا ا م ا خرا م ااز ب ا (الف اااو وبرن ااامج
ايما اام املتحا ااد للبيئا ااع  )3153إن ا ا ما ااز أل ا ا مةما ااول مسا اااحع الا اابدا

م
م
م
م
( 58,7مليااو ةيلااومترا مر عااا) هاااا  5851مليااو ةيلااومترا مر عااا
( )%11.6أ اضايي واحراويع وااب واحراويع (معاادت هطاوت ا مطاا باي  511ملام و  333ملاام فا السااع) ؛ املتبقاي  1.16مليااو
ملم مر ر ( ( )%13.1موةعع بي الساواا الفقيار ( 111-111ملام فا السااع) والسااواا الغاياع (واوو  111ملام ماز ايمطاا فا السااع) الماي
تمتااد ع ااى نطاااو واساار ف ا اااو السااواا  .وتمث ا هااذه الفئااع ايخياار املااااط المااي تمخاار بئماانيااا ة اعيااع هائلااع حي ا تحاادا الظاارو
اإلياولو ي ااع الس ااائد أنم اااط اس ااتخداا اي اضا اايي الم ااي شع اامة املااوس ااع الاا ااديد ع ااى اي اض اايي وايره ااا ما ااز امل ااوا ا ب ااي مختلا ا أنا ااوال
املس ااتخدمي  .الفق اادا الس اار ر ملس اااحا ااس ااعع م ااز اي اض اايي الم ااي مانا ا فا ا الس اااب ة اعي ااع و عوي ااع و س اايما ع ا اى ط ااوت الا ااوامز
م
الفاوبياع لل احرا فا اامات ةراواا وااامات اا واو واامات الايا ايبايض يضاي تحااديا لعقلياع (طريقاع تفميار) أها الساواا والااذي
حباهم هللا موا ا طبيعيع ووير
و ااد أاى تاااول الظ اارو البيئيااع و س اايما ويمااا يتعل ا بتااواور املي اااه وةميااع ايمط ااا ونوعيااع الترب ااع إلااى ا ااو طائفااع واس ااعع مااز املوائ ا
م
وخيااا ا ةسااي العاايز وترتيبااا حياااة اي اضاايي وضااد عااز مااا ت حقا مااز أ ارا باي اضاايي المااي تااتم عمليااع اارا ها ع ااى نطاااو واساار .وفا
ُ
اي اضاايي ا ايمطااا الااووير ف ا الاابدا ةمااا هااو الحااات ف ا المثياار مااز ماطقااع الساااح ايوريقااي حي ا املياااه ه ا العام ا الرئي اايي املقيااد،
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حي ا ترتماام إاا املااوا ا والتمي ا الباااري ع ااى الم اعااع املطريااع التقليديااع و ا املاااايع ولمااز ماار تبااايز ةبياار ساابي الظاارو البيئيااع
ا حليااع والعقبااا الفايااع والتسااويقيع .التاااقد املوسااميع للرعااا الرح ا عباار املااااط حي ا مما سااع الصاايد والفماار والعم ا بااأ ر ااد
عاامة مااز الت ارابط .اياار أ

م
ا املاااايع القااائم ع ااى الر ا التقلياادي يظ ا الاظاااا ايوساار نطا ااا سااتخداا اي اضاايي مااز حي ا التغطيااع

املاانيع.
م
و د أثر هذا الااول ماز عملياا التاأ لم مار البيئاع وترويضااا أيضاا ع ا الحادوا الثقاوياع والسياسايع باي ا فموعاا )(Manger 2002
ةمااا ساااعد حرةااع املراحيا املرو ااع للبيئااع ع ااى إ امااع وابااط متياااع بااي ا فموعااا سااوا العايفااع م هااا أو الساالميع .واملعاملااع باملث ا ،
المااي تحتماااا التباياااا اإلياولو يااع بات ا اااااعع .ومان ا العد ااا التااوليااع الوثيقااع المااي تر ا إلااى مس اتوى يالتحالفااا ي وتحقق ا مااز
م
م م
خاادت املفاو ااا بااي ةعم ااا القبائ ا ه ا أيضااا أم ارا اااااعا .ايسااواو ا حلي ااع الااااائع واملراةاام التةا يااع مأم اااةز هامااع لد تماعااا
م
ساعد أيضا ع ى تطوير وتوسير نطاو العد ا بي ا فتمعا .

ااد

تتف اااو ال اااظم الرعوي ااع ف ا ال اابدا ع ااى مح ااو الا اامات والفا ااو حي ا مله اايمز علي ا ع ااا اإلب ا (ايبال ااع) ف ا املا اااط ال ااحراويع وا ااب
ال حراويع امات خط العرض  51ا ع و عا املاايع (البقا ) ف حماا الساواا نحو الفاو  .وع اى اارا مةموعاا الرعاا ايخارى فا
ماطق ا الساااح ايوريقااي ،يمي ا الرعااا سااب معياااتهم ملوا ا ااع التقلبااا ف ا املااوا ا الرعوي ااع مااز خاادت التاق ا املمث ا بااي الر ا ف ا
املوساام الرطااي واملرا ا نحااو الااامات وموساام الففااا فا اتةاااه الفاااو  .و ااد أو ااد ل ا عد ااع ايااميميااع تا يخيااع بااي البيئااا ايةااار
م
فاوااا ف ا الااامات والبيئااا الرطبااع نحااو الفاااو  .و ااد تحقق ا هااذه الديااميااع مااز خاادت العديااد مااز املراحي ا الرعويااع المااي تااربط بااي
مااااط الر ا ف ا املواساام الفاوااع واملواساام الرطبااع أثاااا إ اااا هااذه املااااط ةةاام مااز ا فااا

الرعويااع اإل ليميااع .و ااد أاى الح ارا

اإل ليلي والديااميع اإلياولو يع إلى ع معظم الفماعا الرعوياع ا لساواانيع ع اى اتصاات مبااار با فتمعاا الم اعياع املساتقر وهاو
الو ر الذي ألبإل مز بي ايسبا الرئيسيع للنةاعا ع ى اي ض واملوا ا الطبيعيع.

 2.4نظم حيازة األراضي
 1.2.4فترة ما قبل االستعمار
م
بما ما اإلطاا القاانو ي لحيااة اي اضايي هاو ا فاات ايةاار شعقيادا للتاار عا املتعلقاع بااملوا ا الطبيعياع والحمام فا الساواا حماى اا .
م
ير ر ل مئيا إلى أ اي ض حيويع بالتسبع للعديد مز سب ةسي العيز فا املاااط الريفياع وأنا ماا هااا بالفعا با ا ساتقدت
م
نظاا متطو سبيا واب مقن مللميع اي اضيي وحقوو املستخدمي .
عاا ما تمي حسابا حياة اي اضيي فا الابدا إلاى التميياة باي حقاوو امللمياع الفراياع الماي ااأ ع اى طاوت افمي نهار الايا و واواده فا
اامات السااواا وحقاوو ا نتفااال الااعبيع السااائد فا اي اضايي ا ايمطااا الاووير فا وسااط واارو وااار الساواا  .الضااما الساااب
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ل حيااة مانا تمفلا ايحاااا املتعلقاع بتسافي امللمياع فا

ميار التاار عا مااذ حقباع ا ساتعما  .وفا اي اضايي ا ايمطاا الاووير ماز

ناحيع أخرى ُععتر إ بحا ا نتفاال باالحقوو الفماعياع املمفولاع للفارا بحمام انتمائا إلاى ا فتمار ا ح ا  .تو اد أحاااا انونياع فا
مير التار عا املتعلقع بتسفي امللميع ف اي اضيي ا ايمطا الووير .
ومااز الااحيااع التا يخيااع ،واائ الحا فا اي ض والحصااوت ع ااى املااوا ا عسااتادا إلااى مفاااوا مااوطز القبيلااع العرفا الااذي ُيمااا س مااز خاادت
م
ساالطع ةعم ااا القبائ ا  .و ااد اتب اار الاظ اااا الحق ااوو اإل ليمي ااع القبلي ااع املسااتمد تا يخي ااا الم ااي شا ااال ف ا البداي ااع خ اادت املمال ا ايل االيع
املتعا باع فا الساواا ماا با ا ساتعما ُ
وعامة ماز خادت شاار عا ةبيار خادت اإلاا ا ساتعما يع البريطانياع .يتااا ايماز الفماا
للقبائ ا ااخ ا مااوطز القبيلااع حي ا يااتم ا عت ارا بااالحقوو الفرايااع ف ا اي ض ويممااز تو ي هااا ولمااز باادو ساالطع ناامل ملميااع اي ض مااز
القبيلع ()Shazali, 2002
ف ا إط ااا ترتيب ااا حياااة اي اض اايي العروي ااع ،وق ااد اةتسااي الول ااوت إل ااى اي اضاايي ب ااي ا فتمع ااا ا حلي ااع املسااتقر ما ااروعيت م ااز خ اادت
العضااويع ف ا ا فتم اار الق ااروي .ال اادخوت املا اارول واملص اارح للرع ااا إل ااى املرا ا م ااز خ اادت العض ااويع ف ا الايام ا املرن ااع للتةمع ااا القبلي ااع
املاظمع حوت مراةم القوى المي تتحمم ف املوا ا ا ستراتيةيع أو مز خدت ترتيبا تفاو يع مر ةعما القرى.
خ اادت حقب ااع ا س ااتعما الترم ااي ( )5,,6-5,35ووت اار الدول ااع املادي ااع القص ااير ( ،)5,3,-5,,1ل اام تتط ارأ شغيي ارا

ذ ي ااع ع اى الايا ا

ايساايي لاظاا حياة اي اضيي .اير أ ا ستقرا القب ف اي اضيي ا ايمطاا الاووير فا الساواا لام يادا خادت حقباع الدولاع املادياع
عاادما ألغيا المعاماع القبلياع وأساتبدل بائاا

ديااد يقاوا ع اى أسااا ااا عسامريو  (Shazali, 2002).لقاد ترتاي ع اى لا ناامل

مسااحا ااساعع ماز اي اضايي ماز الفماعاا ايار املوالياع وماحااا للماوالي لااا ولماز سارعا ماا أ ادم اإلاا ا ساتعما يع البريطانيااع
ع ى ت حيإل ل )(Awad, 1971
العرويع الح والساياا الاذي تما سا ةعاماع امل سساا ُ
ومز أهم سما هذه الحياة ُ
العروياع ايلاليع فا تخصايى الحقاوو فا اي ض
م
وإاا ههااا وشسااويع املااةعااا حولاااا .ااد شعاامة هااذا الح ا مااز خاادت إ اافا الطااا ر امل س اايي ع ااى اإلاا ايهليااع اسااتاااا إلااى مباادأ ي الاادا ي
أويمااوطز القبيل ااعي وا خ ااوت بمو ااي ليااا ا تص اااايع وشا اار عيع .ااد شعاامة ه ااذا الح ا م ااز خاادت إ اافا الط ااا ر امل س اايي ع ااى اإلاا
م
تاااا إل ااى مب اادأ ي ال اادا ي أويم ااوطز القبيل ااعي وا خ ااوت بمو ااي لي ااا ا تص اااايع وشا اار عيع .يمي ا الق ااانو ُ
العرف ا إل ااى تأل ااي
ايهلي ااع اس ا
الضاوابط والاياما ا تماعيااع ايار املمتوبااع للمةتمار بحيا تاااو مر عيتهاا القاايم املااترةع املبتياع ع ااى التقالياد .القااانو العرفا لااي
م
موحدا ف مير أنحا السواا  ،ولمز هاا عض السما املاترةع المي لخصاا ( اا  )2002،ع ى الاحو التال :


م
اي اضيي املستحو عليها للم اعع واملرا و طر ايخاا إلخ اير مسفلع سميا



وحقوو ا نتفال ولي حقوو امللميع ه ايااات السائد
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الحقوو عر ع ل لغا و الاقض عد انقضا وتر ةمايع معياع تما س ويها هذه الحقوو
م
وشعتبر اي ض ملاا للقبيلع وشعتبر التعامد ف اي اضيي استلاا م أةار ما اعد .
ُتاااط ماماع تخصاايى الحا فا اي اضايي وحا النةاعاا إلااى الاياما ا حلياع للاااعو ايلاليع المااي القائماع ع ااى لادحيع و ااو
امل سسا القبليع.



عسااتاد القااانو ُ
العرف ا املتعلا بحياااة امل ارأ لج اضاايي إلااى العد ااا ا تماعيااع بااي الر ا واملارأ وع ااى و ا التحديااد ايةوام
والمو ا .



يباادو أ القااانو ُ
العرف ا

يتضاامز سااوى عاادا لي ا مااز ايحااااا بالتساابع للتسااا املطلقااا وأ ا مااز ل ا بالتساابع للتسااا

العاةبا .
اض ااساعع
و د أا الصراعا ف السواا و سيما ف اا وو إلى شغيير وتحوت م حاوظ فا اساتخداا اي اضايي حيا تام التخ ا عاز أ ا
م
مان ف الساب ة اعيع نتيةع للصرال وإل اني نطا اا الواسر ماز ااثاا البيئياع السالبيع ،وقاد ااا الناةوح واسار الاطااو (نحاو 1,9
مليو خى) تحديا هائلع.

 2.2.4الحقبة االستعمارية البريطانية
ماز أهام القضاايا ا تصااايع واإلاا ياع الصاعبع الماي وا اا الحاوماع ا ساتعما يع البريطانياع فا و ا مبمار ها مساألع الحقاوو فا
اي ض الماي تطاو

ع اى مار القارو والماي تةمار باي عاض الفواناي اإلسادميع والتقالياد ا حلياع لقاد أسافر الحارو والففاا

وا فاعاا خادت حمام الدولاع املادياع عاز هفارا

بلياع والتخ ا عاز الم اعاع وإلغاا الحقاوو وترا ار عااا فا الم اعاع ولاذل  ،وائ

اساتئاا اي ااطع الم اعياع وموالالتها بصاو وو ياع يمار أسااايي ماز الاااحيتي ا تصااايع والسياسايع و اد اعتبرتا السالطا
ا ستعما يع أوض

ل  ،ما

ما للسدا ( )Babikir 2005ولتحقي

بد مز طمأنع املما عي بأ السالطا الفدياد لاز تطعاز

م
فا حقاو ام ع اى اي ض عباا أخارى ،وقاد أتضاى لياا أ ا عاداا أماز الحيااة لاز يا اي وقاط إلاى إثاا عادا ُيحصايى ماز املااةعاا
م
م
ا حليع المي شستغرو و تا طويد والمي يمماز أ تفضايي إلاى العاا با سايعر ااوا إحياا اي ض وششافير الم اعاع والميااا املر او فا
اإليارااا الحاومياع لاذا ،وقاد ُ ااي باأ الروااه ا تصاااي للابدا فا املساتقب ععتماد بصاو أساسايع ع اى شساويع ضاايا اي اضايي
الم اعيع سبي ا العدا مز اإل را ا التار عيع المي و ع مو ر التافيذ.

وفا و ا مبمار ماز سااع  1899لاد أوت مرساوا للملمياع العقا ياع و اد تام إ ارا ه وبمو با بادأ شسافي امللمياع الخالاع لج اضايي
املم وعع اا مستمر ف امات ووسط الساواا الاي ا لقاد اساتبعد املرساوا شساويع وشسافي اي اضايي ا ايمطاا الاووير فا وساط
واارو واار الساواا وةاذل

ميار اي اضايي فا

ااو الساواا لام ععتار باأي ملمياع خالاع لج اضايي الخالاع يي أ ض فا تلا
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املاااط ةماا هاو الحاات بالتسابع لج اضايي الايلياع ايار املم وعاع فا اامات ووساط الساواا وقاد ارى تصاتيفاا ةماااط يايار مساوا (
بدو شسويع)ي اا اطر ع ى أنها مملوةع ل حاومع مقسمع إلى وئتي :


اي اضيي الحاوميع المي تخضر يي ح (محصو اا ئي يي ف اي اليم الايلياع الوساطت وشاام التاا طاوةر والقااش فا
ارو السواا )



اي اضايي الحاومياع الخا اعع لحقاوو ا نتفاال العرفا فا مةتمار مح ا مثا القبيلاع أو الطائفاع أو القرياع أو ع اى اي ا فا
حالع بات الاوبع لدى ايوراا (و سيما اي اضيي ا ايمطا الووير و او السواا بأةمل )

م
م
م
م
م
نظرا ي يحقوو ا نتفال العرف ي اير مسفلع انونا وئنها تخضر أيضا مايا للسحي مز ب الحاومع ووقا لاذل  ،وائ التاار عا
ا ستعما يع الدحقع املتعلقع باي اضيي مان ترمي إلى شعميم ح الحاومع ف سحي حقوو ا نتفال العرف امل


هذه التار عا :

انو نمل ملميع اي اضايي لسااع ( 1903جاف اي اضايي( الاذي يمااإل الحاوماع سالطا حيااة اي اضايي ملااا ر الاري وايرهاا ماز
اياراض العامع.



نى انو شساويع اي اضايي لسااع 1905ع اى أحاااا عاماع لتساويع وشسافي اي اضايي والاذي ععتبار ما اي اضايي الباو والغاباا
م
واي اضيي اير املاغولع ملاا ل حاومع حمى يثب العم



انو تقييد تصاروا الساواانيي فا اي اضايي لسااع ،1918الاذي ساع الحاوماع ا ساتعما يع بمو با إلاىيحماياعي أواحا
اي اضيي السواانيي مز نمل ملميع أ ا يهم لصالى اي اني.



اض حاومياع والحاوماع
إعد نهر القاش لساع  1920والذي ياى ع ى ما ي  :م اي اضايي الوا عاع فا التاا نهار القااش ها أ ا
م
تحتف بحقو اا الااملع ف ملميع اي ض وتدو ال هر عبر املاطقع معلاا الحقوو الااملع وسيطر الحاومع ع ى الدلتا.



انو أ ض الفمير لساع  1927هو الذي ماا أوت مثاات ع اى ساحي حقاوو ا نتفاال ع اى نطااو واسار مماا أاى إلاى املمياد ماز
التقويض ملو



أوحا الوثيقع ونى ع ى ملميع مير اي اضيي ف الفمير مز ب الحاومع.

انو شسويع اي اضيي وشسفيلاا لساع  :1925لتممي أي خى يطالي بالح ف امللميع أو الحا فا اي ض ماز ا عتارا با
وشسفيل .أما ملميع اي ض المي شاوبها مبااائ القاانو العااا وتصاا ةملا حار لر باع اي ض أو باإل اا (الحمار) وهاو حا
م
م
ا نتفال بالعي وهو نظاا وراي بد مز امللميع القبليع التقليديع القانو الذي يمات سا يا حمى اا :


تفالي عز الميفيع المي يتم بها تحديد حقوو اي ض وشسفيلاا



م
تاى ع ى أ " مير اي اضيي البو والغابا واي اضيي اير املاغولع ملاا ل حاومع حمى يثب العم ".
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م
م
يتعاما أساساا مار اي اضايي الحضاريع واي اضايي الم اعياع مار البتياع التحتياع ،تقتصار حصارا ع اى اامات ووساط
السواا الاي .

ععتار باالحقوو الفراياع لج اضايي فا اي اضايي ا ايمطاا الاووير فا الساواا (اا واو وةراواا والايا اية و واارو



السواا )
ويتمثا ايثار الرئي ايي لااذا القاانو ع اى ا فتمعاا الريفياع فا ا عتارا باالحقوو العروياع فا اي اضايي والحفااظ عليهاا فا إطاا امللمياع
الحاوميع.
ويممز أ شعتبر القبائ والعاائر وايسر وساا اي يا اي ض بحمم الوا ر" خالاتهم/ملماام "فا نظااا الترتياي ا فتمعا وأبقاي ع اى
اما الحيااة ماز خادت إثباا اإلااغات الظااهر لج اضايي مثا الحقاوت الم اعياع واملاااط السامايع وايلاوت الدائماع (اي افا وااباا
م
ا حفو يدويا إلخ ).
لقاد ماااد مرسااوا حيااة اي اضايي لعااا  1930الطريا ل حاومااع ل حصااوت ع ااى أي يأ ض خا ااعع لحقاوو القرياع أو الحقاوو
القبليعيعادما يبدو أن مز ا حتم أ تاو مطلوبع اا اائم أو م
وف أعقا ما سب

يي ارض عاا

ةره ،وبحلوت أوائ الثدثيتيا مز القر العاريز ،استحو السواا بأسره ع اى بتياع بلياع ا تةمعاا

بلياع

م
م
محدا سبيا برئاسع ةعما القبائ وشعيز ف أوطا بليع محدا عاايع ومعتر بها استاااا إلاى الحقاوو العروياع )(Shazali 2002
وماز الساما الااماع لااذه الحيااة العروياع الحا والساياا الاذي تما سا يااا امل سساا العروياع ايلاليع فا تخصايى الحا فا
م
اي اضايي وإاا ههاا وشساويع املااةعاا عليهاا لقاد شعامة هاذا الحا ماز خادت إ افا الطاا ر امل س ايي ع اى اإلاا ايهلياع اساتاااا إلاى مبادأ "
الدا "أو"موطز القبيلع "وا خوت بمو ي ليا ا تصاايع وشار عيع.
بياد أ أحاد املدحظاا الااماع ااأ ترتيباا املساتعمر املتعلقاع بحيااة اي اضايي هاو أنا باساتلاا يحقاوو ا نتفاال القب ا ي املعتار بهاا
وتحظات باملااروعيع ا تماعياع فا اي اضايي الحاومياع ،وقاد لامت التاار عا ا ساتعما يع البريطانياع إلاى حاد ةبيار عاز حا الرعاا فا
املوا ا الطبيعيع ف

مير أنحاا الابدا ومار لا  ،وائ ا ساتحقا ا الرعوياع تاتم تلبيتهاا بوساائ أخارى و سايما ماز خادت التاار عا

ا حلياع فا ااا أوامار محلياع واإلنفاا الصاا ا" ملساا ا الر ا ي والتدعاي سياساع امليااه والتادابير اإلاا ياع بماا فا لا إ ااا اإلاا
ايهليع وعدو ع ى لا  ،وقاد اساتحدث التاار عا ا ساتعما يع املتعلقاع بااإلاا ايهلياع لياا إلنفاا حيااة املاوا ا الرعوياع وأثبتا
هذه الترتيبا ف و

ح أنها عيفع واير وعالع بما وي المفايع لضما حقوو الرعا ف املوا ا الطبيعيع وخالع اي اضيي.

17

 3.2.4تشريعات حقبة ما بعد االستعمار
انو اي اضايي ايار املسافلع لسااع  :1970ماا

لا فا سااع  1970عاادما تام تطبيا أوت اانو وطناي مو او

وهو انو اي اضيي اير املسفلع ُون ِّفذ بدو تميية ف

ااأ املاوا ا الطبيعياع

مير أنحا البدا حمى ف ايماةز المي لدملها أو لم يمز لادملها نظااا سااب لتسافي

اي اضيي.وتاى املاا ) 4 (1ع ى ما ي :

تااو

م
اض مااغولع أو ايار مااغولع وايار مسافلع با باد هاذا القاانو ملااا
ميار اي اضايي ماز أي ناول ساوا مانا باو أو ااباا أو أ ا

ل حاومع وشعتبر مسفلع ع ى هذا الاحو ةما لو مان أحااا انو شسويع اي اضيي وشسفيلاا لساع  1925د تم ا متثات بها ع ى الاحو
ُ
الوا ي بيد أ القانو ياطوي ع ى إماانا اير مستغلع لح اللب القائم بي اانو حيااة اي اضايي العرفا والقاانو ي وياطبا لا
بصفع خالع ع ى القانو الذي يااى لاراحع ع اى السايطر الااملاع ل حاوماع ع اى اي اضايي فا الابدا وهاو أحاد ايسا لترساي اارعيع
م
الدولاع نفسااا الماي يطعاز ويهاا حالياا الاظااا العرفا القاائم ع اى مبادأ القبلياع الماي تحولا إلاى واحاد ماز ايسابا الفذ ياع للصاراعا
وعقبع م وا أماا ا ستثما ف اي اضيي واملوا ا الطبيعيع واستخداماا الفعات.
م
اير أ القانو مان شاوب ماام متةذ ونقاط ع نظرا ينا لام يارا ويا ماا يااى ع اى توساير واساتممات شسافي اي اضايي ا
ايمطا الووير ف البدا ع ى الاحو الذي تم تطبيق ع ى امتداا نهر الاي بمو ي اانو شساويع اي اضايي وشسافيلاا لسااع  1925وع اى
الاقيض مز ل  ،وئن يتبرأ مز أي اارعيع ساميع أو و ار اانو ي لحقاوو امللمياع العروياع وظلا هاذه املساألع إحادى املساائ البالغاع
م
ايهميع المي يتعي حلاا .و ارح أيضا السبي ف أ

مير اتفا ياا السادا فا الابدا (اتفااو السادا الااام لسااع  2005واتفااو أبو اا

للسادا ماز أ ا السادا فا اا واو لساااع  2006واتفااو سادا اارو الساواا لسااع  2006ووثيقاع الدوحاع للسادا فا اا واو
لساع )2011تادعو إلاى املوا ماع باي القاواني العروياع والتاار عيع مار الااى فا الو ا نفسا ع اى إ ااا مفو ايع ومياع لج اضايي لحا
ضايا اي اضيي.
ُ
باإل اوع إلى ل  ،أاخ انو  1970ف و ما وي هاا وراغ م س ايي ع اى مساتوى ا فتمار ا ح ا عاد حا نظااا اإلاا ايهلياع
م
الاذي ساب ايخاذ بالقاانو ببضاعع أااار وقاط لقاد وا ا تافياذ القاانو مااام عصايبع نظارا ي هياما الحمام ا ح ا الماي أ اائ
نذا لم تمز مايأ لد طدل بتل املسا وليع إلاى اناي معاناا مااام الاارعيع ع اى مساتوى ا فتمعاا .و اد مااد اإلخفااو فا تافياذ
القانو بصو وعالع الساحع لتحقيا املساتوى الواسار وا ساتحوا والتاااو املتةاياد ع اى املاوا ا واناد ل الناةال ع اى اي اضايي فا

ميار

أنحا اي اضيي ا ايمطا الووير ف السواا .

م
اانو املعاامد املدنياع لسااع  :1984يلنا اانو  1984اانو اي اضايي ايار املسافلع لسااع  1970ولماا أةاار اامو و عطاي عاض
التفالي واملباائ التو يهيع للتطبي العم  .حاو القانو ع ى املباائ ايساسيع لحقوو ا نتفال ولما ععتر باأ حقاوو ا نتفاال
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م
القب ا أو الفاراي املسافلع تتسااوى فا املااناع الماي تتمتار بهاا امللمياع املسافلع .وياظار القاانو أيضاا فا املساائ التالياع الااماع لضاما
حياة اي اضيي:


نق ملميع اي ض وحقوو تو ي ها



التعويض عز اي اضيي المي خصصتها الدولع



ماإل عقوا إيةا اي اضيي للايئا التعاونيع وا فتمعيع



اروط الحصوت ع ى حقوو ا نتفال



اماانيع شسفي حقوو ا تفاو (حقوو املرو /الطري )

يضفي القانو الطا ر القانو ي ع ى التار عا اإلسدميع با عترا بحقوو اي ض اير املسفلع ( ُ
العر ) مار تأةياد او الدولاع ةمالا
م
لج ض ومدير لاا وووقا للقانو " لي مز اختصاع أي محممع انونيع تلقي اااوى تتعا ض مر مص حع الدولع".
كالا قالا

ا

الم ا لال( لةالنة  1998بمثاباع محاولاع ساتعاا الفاراغ اإلاا ي لج اضايي ع اى املساتوى ا ح ا الاذي نةام عاز تصافيع

نظاا اإلاا ايهليع ف ساع  1971يماإل القانو مس وليا هامع إلى الو يا وا حليا ويدعو إلى ما ي :


تحديد مااط الو يع القضائيع المي شعم الوا ر الريفي مر اماانيع تحديد مااط الحمم ا ح المي تتواو مر مااط
اإلاا العرويع لج اضيي



تحديد لفا إاا اي اضيي وسير عملاا



و ر اللوائإل ا حليع الراميع لتاظيم إاا اي اضيي بما ف ل اي اضيي الرعويع واملسا ا واملراحي .



املاا ةع التاطع والقانونيع للسلطا العرويع ومستخدمي اي اضيي ف إاا اي اضيي



املسا لع عز اإلاا السليمع لج اضيي

قانون التخطيط العمراني والتصرف في األراضي لسنة 1994
م
إ ارا ا بقاانو شساويع اي اضايي وشسافيلاا لسااع  ،1925يااى القاانو ع اى إ ارا ا التصار فا اي اضايي وشعاويض اي اضايي وتاظايم
ُ
م
اساتخداا اي اضايي وع اى الارام ماز أ القاانو يبادو أنا يتاااوت أساساا اي اضايي الحضاريع ولماا طبا ع اى ميار ماا عسامي القاانو
"اي اضايي الحاومياعي وشاام أ اضايي التاقياي عاز الاافط وا ساتخداما املعدنياع ايخارى وةاذل اي اضايي ا خصصاع بمو اي اواني
ا ستثما ف السواا ةما يماإل القانو الحاومع الح ف نمل ملميع اي اضيي املااسبع للمص حع العامع ع ى الاحو املاصوع عليا فا
انو ساع  1930و عتر القانو بالتعويض الذي يمث  %31ماز اي اضايي ا خصصاع .ويااى الفصا الثالا ماز اانو التخطايط
العمرا ي والتصر ف اي اضيي لساع  1994ع ى و يع وسلطا ا فل القومي للتاميع العمرانيع ع ى الاحو التال :
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 )5لاايااع ا سااتراتيةيا

والسياسااا

القوميااع لتااوائم خطااط التاميااع القوميااع الااااملع بااي الو يااا

والبيئااا

الريفيع/الحضريع.
 )3تطوير اياوا وااليا المي تفضيي إلى املاا ةع والتتسي بي م سسا التخطيط ع

مير املستويا القوميع والو ئيع.

 )1إ را البحوي والد اسا بالتتسي مار سالطا التخطايط ع اى مساتوى الو ياا فا مةاا
مةا

التخطايط العمرا اي وخالاع فا

استخداا اي اضيي ل ساا والاق والخدما البلديع والريفيع.

 )6التحق مز الخطط الاياليع للتاميع الحضريع المي أعدهها السلطا الحاوميع وإحالتها إلى مةل الوة ا للمواوقع ال هائياع
عليها.
فقد حدد القانون الوالية التالية للوزارات الوالئية:
 )5تو ي إاا التخطيط العمرا ي الو ئيع إلعداا خطط التاميع الاياليع ع ى مستوى الو اي.
 )3املصاا ع ع ى خطط التطوير الايم للو يع واملد المي واوق عليها لفاع التخطيط العمرا ي الو ئيع وإحالتها إلى ا فل
القومي للتاميع العمرانيع ا تحااي للمرا عع.
 )1املواوقع ع ى السياسع العامع للتخطيط العمرا ي المي أعدهها سلطا الو يع املعايع.

حيازة األراضي في دستور السودان االنتقالي لسنة 2005
م

يتضمز استو السواا ا نتقال لساع  2005أحااما تتص مباار بئاا اي اضيي واملوا ا الطبيعيع:

الماادة  )5( :5,1تااو حيااة اي ض واساتغدلاا ومما ساع الحقاوو عليهاا لادحيع مااترةع تماا س ع اى مساتوى الحمام املعناي .يتاولى
مما سع الحقوو ع ى اي اضيي المي تملماا حاومع السواا مستوى الحمم املعني أو املال بذل  .ع ى م مستويا الحمم باد عملياع
تد يةياع لتطاوير وشعادي القاواني

ا الصالع بااي ض لتتضامز املما ساا والقاواني العروياع والتاراي ا ح ا والتو ااا واملما ساا

الدوليع.
المادة :531

 )5التااو مر أوحا الحقوو ف اي اضيي وأخذ ا هم ف ا عتبا عاد اتخاا القارا ا املتعلقاع باساتثما ماوا ا بااطز اي ض فا
املااط المي لام ويها حقوو والمي يفترض انتفاعام مز استثما ها.
 )3التعاويض العااات للاذيز عساتمتعو بحقاوو امللمياع فا اي اضايي الماي ياتم ا ساتحوا عليهاا أو اساتثما ها ساتخرام املاوا ا
الطبيعيع ف باطز اي ض و ل عز املاطقع المي لام ويها حقوو.
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 )1إاارا ا فتمعاا الماي تبااار فا أ ا ايها تامياع ماوا ا طبيعياع فا بااطز اي ض ،عبار و يااههم فا مفاو اا التعا اد ع اى

استغدت تل املوا ا.
 )6عا ااد تحدي ااد م ااوا ا ال اادخ للو ي ااا  ،ت اااى امل اااا  531م ااز اس ااتو الس ااواا ا نتق ااال لس اااع  :3111ية ااوة للو ي ااا إل اادا
التااار عا لتحصااي املااوا ا مااز املصاااا املااذمو أاناااه أو واارض الض ارائي عليهااا( :أ) عوائااد الض ارائي الو ئيااع وعقا اههااا ( )
الضرائي الم اعيع
يااى الدساتو ع اى إ ااا مفو ايع ومياع لج اضايي ولفااع لج اضايي لاا ماز ااو ةراواا والايا اية و و اد تام الااى ع اى إ ااا
مفو ايع لج اضايي فا ما ماز اا واو واارو الساواا بمو اي اتفااو سادا اا واو (فا أبو اا والدوحاع) واتفااو سادا اارو الساواا
املفو ايع القومياع لج اضايي ماااط بهاا التحمايم باي ايطارا املتااةعاع الرااباع فا ا حتاااا إليهاا ااأ مااةعاا اي اضايي وتطبا القاانو
املعماوت با وتقاد التعاويض املااساي عاز اي اضايي وشسادي الا اى ختلا مساتويا الحمام ااأ سياساا إلادح اي اضايي واماج
م
الحقوو العرويع أو القانو العرف لج اضيي علما باستلاا مفو يع أ اضيي اا وو  ،لم تتاأ أي مز املفو يا ايخرى.
فا ختااا هاذا القسام يمماز ا عتقااا باا اطمئااا باأ ايطار القانونياع القائماع لج اضايي عااوبها لاب ةبيار مار ا نقسااا الظااهر باي
الحقوو القانونيع والعرويع .و د أوضيى هذا ا نقساا بي الترتيبا القانونيع والعرويع إلى بروة موا اع ويع بي الارعيع واملاروعيع
م
ووقا لول او يو ) (De Witوع ى و التحديد لي مز الواضى ع ى اإلطدو ما إ ا مانا الحقاوو القانونياع أو العروياع الماي لااا
لفع انونيع ويما يتعل بمز يمل ومز يتحمم وةي يممز الولوت إلى اي ض أو إعااا لايااتها أو إ افا الاارعيع عليهاا أو الطعاز
ويهاا ونتيةاع لاذل  ،وائ الحادوا باي ماا يطلا عليا اي اضايي الحاومياع واي اضايي القبلياع ايار واضاحع إلاى حاد ةبيار سابي القاواني
التار عيع المي يبدو أنها شعتر أو تضفي الارعيع ع ى مستوى ا فتمر ا ح وه حالع أو د مةموعع واساعع ماز املااةعاا باي
الدولع وا فتمعا باملث  ،يبدو أ هاا

غر شار عع واضحع تفرض ما ا ع ى ح واستحقا ا أوحا الحيااةا الصاغير ماز

املما عي والرعا ف اي ض واملوا ا الطبيعيع وأحقيتهم ف ل .
الترةياة ع ا الحاواةير (اي اضايي ا فتمعياع) وحقاوو أواحابها باعتبا هاا أحاد الااروط ايساسايع للسادا الادائم فا اا واو ع ا الاحاو
املاصاوع عليا فا اتفااو أبو اا للسادا لساز  2006ووثيقاع الدوحاع للسادا فا اا واو لسااع  2011ععما ضاخامع وشعقيادا مساألع
حيااة اي اضايي فا الابدا وتتمثا إحادى املااام الرئيسايع املرتبطاع بهاذا الاارط  /الااى فا أنا لاي

ميار ا فموعاا فا اا واو لادملها

حواةير سيما ايبالع وهذا يثير مسألع بالغع ايهميع وماروعع تتمث ف ةيفيع الحفاظ ع ى الح ف اي اضيي لغيار أواحا الحاواةير
وإ فا املاروعيع عليها ف إطا شسويع ااملع لج اضيي ف اا وو وتظ املسائ إحدى الاواا البالغع ايهميع المي يتعي حلاا إ ا ماا
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أ يد التولا إلاى شساويع سالميع ملساألع حيااة اي اضايي وع اى اارا حالاع ايبالاع فا اا واو  ،وائ حالاع مئاا اا

ماز العماات الام اعيي

ف أماةز مث مارو الفمير وحلفا الفديد .

((REDD+
 .5.1دور حيازة األراضي وحقوق التملك في إطار برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالاة وتادهور الغاباات
الرد(REDD+( +
(برنامج ِ
فا عااا  ، 2005اساتهل ماا ااع ااأ إةالاع الغاباا فا إطاا مفاو اا اتفا ياع ايمام املتحاد اإلطا ياع ااأ شغيار املاااو بارة مفااوا
مبااا برناامج الارا(REDD+( +ماز خادت تلا املاا ااا  .و ارى فا و ا

حا توساير نطااو مفااوا برناامج الارا(REDD+ ( +

ليام حف مخمونا المربو ف الغابا واإلاا املستدامع للغابا وشعميم مخموناا المرباو فا الغاباا ( )REDD+حيا ُيطلا
ع اى الفمار باي املبااا وهاذه اي ااطع اإل ااويع الثدثاع تحا مسالى البرناامج املعامة لخفاض ا نبعاثاا الااتةاع عاز إةالاع وتادهو
الغابا ترمي االيع املقترحع للبرنامج املعمة لخفض ا نبعاثا الااتةع عز إةالاع وتادهو الغاباا (برناامج الارا (REDD+ ( +فا إطاا
اتفا ياع ايمام املتحاد اإلطا ياع ااأ شغيار املاااو إلاى خفاض ا نبعاثاا ماز الغاباا بالتسابع إلاى املساتوي املر عا ا حساو ماز خادت
تووير التعويضا املاليع والحواوم ل حفاظ ع ى سدمع الغابا .

م
سميا ببرنامج الرا (REDD+ ( +ف إطا ايمم املتحد لتغير املااو ف الفقر (:)3

و د تم ا عترا
" َ
ششفر ايطرا ع ى اتخا إ را ا ترمي ،بوسائ مز بي ها املدووعا القائماع ع اى الاتاائج ،إلاى تافياذ واعام اإلطاا القاائم ع اى الاحاو
املاصاوع عليا فا التو يهاا واملقارا ا

ا الصالع ساب ا تفااو عليهاا بمو اي ا تفا ياع ااأ  :ال ُاا ف السياسااتيع وا حفاما

اإليةابياع لجااطع املتعلقاع بخفاض ا نبعاثاا الااتةاع عاز إةالاع الغاباا وتادهو ها واو الحفااظ ع اى الغاباا وإاا ههاا املساتدامع
وشعميم ا خمونا المربونيع للغابا ف البلدا الااميعي.
و ساتمر مفااوا برناامج الارا (REDD+( +فا إطاا اتفا ياع ايمام املتحاد اإلطا ياع ااأ شغيار املاااو حيا اةتملا اإل ااااا التقاياع
ُ
للبرناامج فا نهاياع  2013وشاام التو يهاا تحدياد املساتويا املر عياع وأطار الضامانا املدئماع ون اف الرلاد والقيااس واإلبادغ
والتحقا باإل ااوع إلاى خفاض ا نبعاثاا الااتةاع عاز إةالاع الغاباا وتادهو ها ،ماز املتو ار أ عساام برناامج الارا (REDD+ ( +فا
م م
شعميام الاماو ا تصاااي والحاد ماز الفقار حيا ععتبار برناامج الارا (REDD+ ( +اااطا ُماد ا للادخ ماز ااأن مواةناع تالفاع الفارع
البديلع الفرلع السانحع للتغيير القانو ي ف استخداا اي اضيي.

د برة الحواوم لتخفيض انبعاثاا اااةا الدويئاع الااتةاع عاز إةالاع الغاباا وتادهو ها وحفا وشعميام ا خموناا المربونياع للغاباا
وإاا الغاباا ع اى نحاو مساتداا ماساتراتيةيع اولياع ئيسايع لو ا شغيار اساتخداا اي اضايي فا البلادا الاامياع وإااراةاا فا
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ااوا

م

التخفيا ماز ثاا شغيار املاااو .ويمثا القيااس الملاي للمرباو للغاباا سالعع دياد محتملاع وساو ا نااائع ماز خادت تافياذ برناامج
م
الرا ،(REDD+( +وضد عز هد

ديد للمطالبع ف املستقب القريي.

 2.5الغابات وحيازة األشجار في السودان

 1.2.5النظم الحالية لحيازة الغابات/األشجار

ب  ، 1970مان الد اسا ا ناروبولو يع املتعلقع باستخداا اي اضيي ونظم حياةهها تصاغ ف ةثير ماز ايحياا فا ساياو التاواة باي
الم اعاع والغاباا واملرا ا و با الحقباع ا ساتعما يع ،مانا معظام حقاوو الحيااة والااظم التقليدياع ساتخداا اي اضايي فا ماوا ا
الغابا واي فا واملرا شستاد إلى القانو العرف وتقاليد الاعو ايلليع المي شستاد عاا إلى الايام والمعامع القبليع.
وبادأ الاظااا ا ساتعما ي سايطرت ع اى اي ض بئلادا

اانو ملمياع اي اضايي لسااع 5,33م و اانو شساويع اي اضايي وشسافيلاا لسااع

اض
1925الماي تمااإل ملمياع اي ض لشاخى ماا ع اى أسااس الم اعاع املساتمر وا عتارا باي اضايي الماي مانا مم وعاع بصاو ه اائماع ماأ ا
مملوةاع ملمياع خالاع و اد ترةا اي افا واي اضايي الغابياع ع اى هاذه ايناوال ماز اي اضايي ملساتخدمي اي اضايي .ولام ععتار القاانو
اض حاومياع تخضار يي حقاوو أخارى ايار تلا الخالاع
بملمياع خالاع فا اي اضايي الرعوياع للساواا حيا اعتبار هاذه اي اضايي أ ا
بالحاومع أو المي تخضر ف عض الحا

لجعرا القبليع .واي اضيي واملوا ا املو وا عليها اير مسفلع ولماز ايعارا واللاوائإل شعار

ميار اي اضايي ايار املسافلع بأنهاا ممتلااا مااترةع (أ اضايي ُمااال) ويخضار تخصايى اي اضايي للم اعاع أو الغاباا أو املرا ا لسايطر
القيااا القبلياع والتعااو باي ةعماا القبائا وامل سساا الرساميع ومار لا  ،وقاد ترةام ا هتمااا خادت السابعيتيا والثمانيتياا ماز
القار املاضايي ع اى ضاايا السياساا البيئياع وا نمائياع ويماا يتعلا بتصاتي اساتخداا اي اضايي الخا اعع لسايطر الحاوماع .وير ار
م
ل إلى أ الحاومع ألد ف ساع 5311م انونا ياى ع ى أ

اض حاومياع .وأااا املعلوماا
مير اي اضيي اير املسافلع ها أ ا

املستمد مز الفتارا الساابقع لسااع  5311م و عادها إلاى ثاا شغييار اواني حيااة اي اضايي ع اى البيئاع لاذل  ،وائ نظااا حيااة اي اضايي
م م
الوا ا ف انو ساع 5311م د أثر تأثيرا ةبيرا ع ى اساتخداا املاوا ا الطبيعياع فا اي اضايي الرعوياع والغابياع وةاذل فا اي اضايي ايخارى
اير املم وعع أو اير السمايع مما ساهم ف شامي اا الحياة حماى الو ا الحا ار ع اى الارام ماز أ الحاوماع مانا تتمتار بامللمياع
الرساميع لج اضايي ايار املسافلع ،إ أنا لام يماز ماز املمماز مما ساع اباع وعالاع ع اى ماوا ا الغاباا واساتخداماا املساتداا و اد أو اد
م
م
م م
هاذا وراااا إاا ياا أثار سالبا ع اى ماوا ا الغاباا و اد أوضايى الغماوض الاذي يمتاا نظااا الحيااة إلاى وقادا معظام الغاباا الطبيعياع،
حيا انحسار الغطاا الغاا ي ماز  %61ماز مسااحع الساواا فا أواخار الخمسايتيا ماز القار املاضايي (Harrison and Jackson,
 )1958إلى حوال  %33ف ساع 2005

يفتقر السواا إلى السياسا والتار عا الااملع املتعلقع بالبيئع واملوا ا الطبيعيع المي شعالف مسألع حياة اي اضيي واملوا ا بطريقاع
م
متااملع وبد مز ل  ،هاا سياسا

طاعيع تتااوت حممع واسعع مز املصالى ا حدا مث الغابا والحيا البريع واملاوا ا ايخارى
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م
وف حي أ اي اضيي ف السواا ه عموما مز أ

الم اعع والر والغابا  ،وئ التار عا املتعلقاع بحيااة املاوا ا و اوا لااا إ فا

اانو شساويع اي اضايي وشسافيلاا لسااع  1925و اانو نامل ملمياع اي اضايي لسااع  1930و اانو تخطايط املاد /القارى لسااع 1961

و انو اي اضيي اير املسفلع لساع  1970اعتبر اي اضيي اير املسفلع بحلوت ساع  1970ممتلاا لحاومع السواا .
و اد أوضايى اياا القاواني املاظماع ملساائ الحيااة إلاى ااو حالاع أا إلاى ااو النةاعاا باي اساتخداما اي اضايي ومساتخدمي
اي اضايي تضاا املصاالى باي مما ا الم اعاع املطرياع التقليدياع والم اعاع املروياع االياع والرعاا ومساتخدمي ماتةاا الغاباا والو ياع
(ةمالا لفميار اي اضايي ايار املسافلع) اد سااهم فا ثاايهم عاز اياااات الساليمع إلاا املاوا ا خالاع إاا الغاباا وفا ةثيار ماز
الحا  ،لم ُتحترا السياسا والتار عا املتعلقع بالغابا المي تتااوت الحفاظ ع ى الغابا وإاا هها املستدامع وعاا ماا ياتم التعادي
م
ع اى الغاباا لصاالى الم اعاع االياع .ومار لا  ،وائ أ اضايي الغاباا فا ظا الحيااة العروياع أةاار اساتقرا ا سابي وعالياع القاواني
م
التقليدياع الماي تحمام الحيااة وا ساتخداا ،بياد أنا ماز ناحياع أخارى وائ مفااوا الغاباا ا حفاوة واضاى تماماا ع اى أنا نظااا حيااة
وعاات وناا ر للغاباا واي افا حيا يااى ع اى ملمياع الغاباا واي افا ع اى املساتويا الحاومياع والااعبيع والخالاع وامل سسايع
شستاد حيااة اي افا إلاى حيااة اي اضايي الماي و ا فا ثدثاع أناوال ماز ملمياع اي اضايي الماي بتااأ باالتةامز مار اساتمرا إلادا وشعادي
التار عا املتعلقع باظم اساتخداا وشساويع اي اضايي وشاام اي اضايي الخالاع والحاومياع والااعبيع تخضار معظام اي اضايي لسايطر
الحاومع ومر ل  ،توا

م وئع العديد مز املاام الااتةع عز تضا حقوو ا ستخداا والتار عا المي تماإل الحاوماع سايطر

أةبر ع ى استخداا املوا ا .
عااا ماا تتااو حيااةا اي اضايي الخالاع ماز حيااةا لاغير للمما ساا الم اعياع عاادما تااخفض إنتا ياع اي اضايي ،يتخ اى املما عاو

عز املما سع الم اعيع ويترمو اي ض لم اعع اي فا أ فا الااا ) (Acacia senegalاملاتةع للصم ف نظااا اي اضايي الغابياع
ُ
البو املما عو هم أوحا الشفر المي تتتج الصم العر ي املاد للادخ أ افا أخارى مثا ال فلايج )(Balanitis aegyptiaca
الط اى ) (Acacia seyalوالساد )(Ziziphus spina-christiععار الاظااا بأنا نظااا اي اضايي الباو وها مما ساع معروواع
ستخداا اي اضيي ف السواا ماذ أوائ القر العاريز .وه شسامإل بمما ساا متعادا ساتخداا اي اضايي بماا فا لا الر ا وة اعاع
اي افا .ومار لا  ،وائ معظام اي اضايي اململوةاع ملمياع خالاع ايار مسافلع و اد أخضاع لحيااةا اي اضايي ماز الاارما وايواراا
الذيز يما سو الم اعع االيع ف أعقا

انو اي اضايي ايار املسافلع لسااع 5311ا و اد أوضايى هاذا الو ار إلاى ههيئاع الظارو املدئماع

لتاو املااةعا بي مختل أوحا املص حع.
إ

انو اي اضيي اير املسفلع لسااع 5311ا هاو الاذي يضار هاذه اي اضايي تحا سايطر الحاوماع و سامإل با ساتخداا املمثا لفميار

اي اضيي اير املسفلع لجاراض الم اعيع القائماع ع اى الم اعاع االياع ايحااياع ( الم اعاع ا ا حصاوت الواحاد) ونتيةاع لاذل  ،تادهو
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م
الغابا وتم ا ستيد ع ى اي اضيي الرعويع مما أاى إلى مااام ةبيار بالتسابع لتامياع الغاباا والرعاا .يةاري سااويا إةالاع ماا باي  0.5و
0.7مليو همتا مز الغابا الطبيعيع ستخداا اي اضيي الم اعيع ،وتضا إلى اي اضيي المي سب إةالتها
ف الو

م
الحا ر هاا حوال  15مليو همتا مز اي اضيي الباو فا السااوت الطيتياع الوساطت الماي مانا يوماا ماا مغطاا بالغاباا

وتقر معظم هذه اي اضيي مز الو يا اي ر؛ ساا والاي اية و والفمير والقضا .
م
اي اضايي الااعبيع (القبلياع) شااير إلاى اي اضايي ايار املسافلع الماي ُتادا ماز با المعاماا القبلياع اساتاااا إلاى القااا اإلاا ياي ا حلياي
م
املس ولي عز تخصيى اي اضيي لجوراا أو ايسر ف املاضيي أيضا  .ه

المعما  ،بالتعاو مر أوراا ا فتمار ا ح ا ماانوا ععملاو ع اى

لو املوا ا الطبيعيع وح املااةعا و د شغير اينظمع ماذ ساع 5311ا عد لدو اانو اي اضايي ايار املسافلع ومار لا  ،ومااذ
ماتص ثمانيتيا القر املاضيي ظل الغابا الاعبيع محفوة تح إاا ا فتمعا ا حليع.
و اد أةاد سياساع الغاباا فا الساواا لسااع 53,1ا والفدياد لسااع 3111ا ( ياد اإل ارا ) ع اى تلا الحقاائ املتعلقاع بحيااة
الغابا :


ا عترا بالغابا الاعبيع والخالع وامل سسيع وششفير إ اا ها وإعما ها



التأةيد ع ى او ماا ةع الااس ف استة ال الغابا وإاا هها وحمايتها



تصو ا ستخداما املتعدا للغابا ف ا ستراتيةيا القوميع الااملع

 ششفير الساا ا حليي ع ى املاا ةع ف ايعمات التحضيريع للماا ر الغابيع والبيئيع وتافيذها.

 2.2.5أنماط ملكية الغابات  /األشجار وإدارتها في السودان
ُ
ع اى الارام ماز أ حقاوو ومسا وليا مختلا الاارما فا الصام العر اي امز نظااا الم اعاع التعا دياع ايار موثقاع ،اد أ افي عليهاا
الطاا ر امل س ايي أي أ الايئاع القومياع للغاباا ستضاطلر بحماياع وشعميام وعالياع الاظااا نحاو ظارو إنتاام وشساوي مر ايع للصام
العر اي خالاع ويماا يتعلا بةمعياا مات ا الصام العر اي و ااا إلاى ايناوال ايخارى ماز نظااا الم اعاع الغابياع التعا دياع فا حقاوو
وامتيااةا ا فتمعاا ا حلياع الماي شعايز ااخا الغاباا ا حفاوة وحولااا للمااا ةع فا إعماا وتطاوير الغاباا و مار وبيار ايخااا
م
امليتاع وماتةاا الغاباا ايار الخاابيع علماا باأ اتفا اا الااراةع باي الايئاع القومياع للغاباا وا فتمعاا ا حلياع و ا ةرهاا فا
الوثيقع املمتوبع عاد فم الغابا والمي تاى ع ى تل الحقوو.
ُ
لقد أ ائ الغابا املرويع المي تتتلي إلى اتحااا املما عي بهد تووير ايخاا للماما عي والعماات الام اعيي فا ااا و اوا الخااي
وأعماده البااا للتعاويض عاز ناد اإلمادااا الخاابيع الماي بارة نتيةاع إلةالاع الغاباا أثااا تحضاير اي اضايي للمااا ر املروياع وقاد
تطلاي يااا ماارول الفميار املاروي ع اى سابي املثاات إةالاع  850000همتاا ماز الغطاا الشافري ومار لا  ،اامل ايهادا ايخارى
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إا ا الادخ

تحاااا املاما عي حماى يتسانى لاام الحصاوت ع اى ايماوات الدةماع لتسايير أعماات ا تحااا وتاووير خادما الادعم يهاال

القرى.

م
م
أهم الغابا ف السواا ه المي تقر ف حماا الصم العر ي المي تبل مساحت نحو  520,000ةيلومترا مر عا تمتد عبر وسط السواا
ُ
ُ
حي تمث خم مساحع البدا اإل ماليع .تممز أهمياع هاذا الحاماا فا أنا ماطقاع هاماع شساتوعي حاوال خما سااا الساواا وثلثاي
م
أعداا املاايع ععم الحماا ةحا م طبيع لحمايع أةار مز  %61مز املساحع اإل ماليع للسواا مز المح ال حراوي  .وها أيضاا
ُ
ماطقع تمخر بالعديد مز اي اطع الباريع املمثفاع واملتاوعاع الماي تماا س ويهاا معظام الم اعاع واإلنتاام الحياوا ي فا الابدا .و اام لا
الم اعاع املروياع والم اعاع املطرياع االياع والم اعاع املطرياع التقليدياع والغاباا ُععاد ماارول تةدياد مخامو الصام العر اي خادت الفتار
53,5م – 5331م أةبار برناامج اساتة ال ااباا شعا ادي حقا طفار فا البعاد ا تماا للغاباا حيا تام توة ار أةاار ماز مائاع ملياو
اتلع وارساا ف اي اضيي املاال و د

املساحع المي أعيد ششفيرها  300000همتا .

وماز ناحياع أخارى ،ياتم إعماا وتطاوير الغاباا الااعبيع يااراض متعادا والغارض الرئي ايي ماز لا هاو إ ااا لااااي تمويا اوا
لدعم ماا ر تطوير القرى مثا لايانع املادا س وتطاوير إمادااا امليااه واعام الخادما ال احيع والحاد ماز الفقار باإل ااوع إلاى تاووير
الحطي لساا القريع بأسعا مدعومع يرمي مارول ةياا

عع الغاباا الااعبيع إلاى اساتقطا اعام لااااي التمويا الادوا ُوتادا

م
ااائز الاااا بهاد إنتاام الصام العر اي والاذي ُيباال محلياا يواحا املااا ر الصاغير أو نقلااا إلاى بو لاع املاماا شعما
َ
مات الصم ع ى تطوير وشعميم د ا ُمد

معياا

اائز أ فا الصم العر ي واعم شسوي املاتج.

وفا حالاع عاصار الغاباا ةمااو للم اعاع املطرياع االياع ،وائ اي ض ما ر ع اى أسااس عقاوا إيةاا باي الحاوماع الماي تملا اي ض
واملاما ل الاذي عساتخدا اي ض ويتمتار املاما ل بحا اساتخداا اي ض للم اعاع خادت الفتار املاصاوع عليهاا فا العقاد يو اد أي إطاا
شار ع يحدا الو ر القانو ي للغابا الماي أ اائ ع اى  %51ماز مسااحع الم اعاع االياع مماا يتااأ عاز هاذا الو ار اماوض عااد إنهاا
عقد اإليةا ومز املفاوا أن بوسر املما ل استخداا اي ض والغابا القائمع عليها طاملا عستخدا  %31مز اي اضايي الرئيسايع للم اعاع
وةفالاع حمايتهاا عااا يام ل املاما ل
يتتج الصم وف ا الو

افر الاااا ) (Acacia senegalاملاتةاع للصام العر اي فا  %51ماز مسااحع اي ض حيا

ا ستفاا مز العاي تح اابع الااا للر .

م
وعااا ماا تااو حالاع الغاباا الااعبيع واضاحع تماماا أ ض الغاباا ها أ اضايي محفاوة ومسافلع فا الفرياد الرساميع لفماو ياع
الساواا بولافاا ملمياع مااال وللمةتمار ا ح ا الحا فا امللمياع ويتحما مسا وليع حماياع الغاباا واي اضايي وإاا ههاا ولضاما هاذه
املسا وليع ،تو ار الغاباا الااعبيع عااا تحا مسا وليع لفااع روياع ماتخباع تتحما
املاتةا وتاظيم الخدما .
26

ميار املسا وليا املتعلقاع بائاا الغاباا وبيار

الجدول ( :)5منطقة الغابات تحت أنماط ملكية مختلفة ونظم اإلدارة /االستخدام

المل ِكية ونظام اإلدارة
فئة ِ

المساحة بالهكتار ( ٌمقربة)

النسبةالمئوية للمجموع

الغابا الحاوميع /العامع

17 000 000

72

ُتدا إاا خالع:
ُ
1.2مات الصم العر ي ( معيا /أسر)

6 006 000
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 2.2ورااى املما عي

49 000

0.2

 3.2.الارما الخالع

126 000

0.53

يديرها ا فتمر ا ح

300 000

1.27

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

23 481 000

املصدر  :الهلئة ال ملة ل غاقاز 8102ا Source: FNC

 3.5برنااامج خفااض االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة وتاادهور الغابااات (برنااامج الا ِارد (REDD+( +وحيااازة
الغابات /األشجار في السودان
إ السامع ايبارة لبرناامج الارا (REDD+ ( +التواوا التااا مار اساتراتيةيا التامياع البيئياع وا تماعياع وا تصااايع الحالياع فا
الساواا و لا ي السياساا الغابياع والبيئياع الحالياع ههاد إلاى الحاد ماز إةالاع الغاباا وشعميام اإلاا املساتدامع للغاباا وحفا
التاول الحيوي ومز ثم مخمو ةربو الغابا .
م
م
تا اي حيااة اي اضايي او ا مرةمياا فا تحدياد مماز بئمااانهم ا ساتفاا ماز برناامج الارا (REDD+ ( +و اد ياتم إ ااا اينظماع الفدياد
لحقاوو المرباو والماي تحادا ماز يحا لاام تلقاي ماااور برناامج الارا (REDD+ ( +يمماز أ شساتاد حقاوو المرباو هاذه إلاى الحقاوو
القائمع ف الغابا أو يممز تخصيصاا بمعمت عز نظم الحياة الحاليع.

شااا حيااة اي اضايي وحقاوو المرباو ضاايا بالغاع ايهمياع يتعاي أخاذها عاي ا عتباا فا سابي تحقيا خفاض ا نبعاثاا و اما
التقاسام الاافا للماااور وتحدياد ا لتةاماا املتعلقاع عادا ا ساتمرا (أو عادا ا متثاات) فا ساياو برناامج الارا (REDD+ ( +و لا
ماراه إلاى تاأثير نظام الحيااة ع اى الفااوا املبذولاع لتةااي إةالاع الغاباا وتحساي إاا الغاباا  ،وأ حيااة اي اضايي وحقاوو المرباو
وا لتةاما

ا الصلع د تاو مرتبطع بااثا املترتبع ع ى التاميع الريفيع أو مافصلع ع ها.
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هااا إا ا ع اى نطااو واسار باأ إيضااح ترتيباا الحيااة وتحساي

اما الحيااة يواحا املصا حع ا حلياي يمثا أولوياع لتلبياع

متطلبا أ اطع برنامج الرا (REDD+ ( +بطريقع تتسم بالفعاليع والمفا واإلنصا
سيام تافيذ برنامج الرا (REDD+( +ف الساواا مسااحا ااساعع ماز اي اضايي و سايما الغاباا واي اضايي الرعوياع حيا تااو
م
م
م
القواني التار عيع والعرويع المي تحدا الحقوو اير محدا تحديدا يدا و عيفع التافيذ وأحيانا متاا ضع سياو لو اوح حقاوو
امللمياع تاأثير باال ايهمياع ع اى أهلياع ميار أواحا املصا حع لدساتفاا ماز أ ااطع برناامج الارا (REDD+( +وهاذا الغماوض الاذي
يمتا ةيفيع تحديد حقوو المربو ف برنامج الرا (REDD+ ( +ف السواا ُععقد الفاوا الراميع إلى و ر ليا لتقاسم املااور فا
إطا برنامج الرا.(REDD+( +

م
م
م م
وبماا أ برناامج الارا (REDD+( +اد ألابإل عاصارا باا ةا فا اساتةابع الساواا لتغيار املاااو ،وماز املاام ادا أ يخلا البرناامج ورلاا
ا تصاايع وشعم بمثابع اوعع إيةابيع للتاميع الريفيع.
بوساعاا أ نخلاى إلاى أ الاظااا القاائم لحيااة اي اضايي والغاباا واي افا فا الساواا ياطاوي ع اى إااااليع و ااا لاعوبع ةبيار فا
التوة ر العاات ملااور برنامج الرا (REDD+( +بي مختل أوحا املص حع ،ولاذل يتعاي ع اى الساواا أ ياظار عااياع فا ةيفياع
إ اا حقوو المربو وتحديد ايهليع لتلقي مااور برنامج الرا.(REDD+( +

تظا حيااة اي اضايي أولوياع م حاع لادى برناامج الارا (REDD+ ( +فا الساواا غارض ةساي العايز وةاذل ل حاد ماز إةالاع الغاباا
وتادهو الغاباا فا الساواا سايتطلي لا مااا ةع مختلا

أواحا املصا حع وإلادح سياساا الحيااة ع اى أسااس املااا ةع

م
واستاااا إلى نظم حياة الغابا واي فا ف السواا ُ ،يوصيى باظاا استخداا اي اضيي التال لتطوير وتاأمي وتحساي حقاوو المرباو
وااليا املرتبطع ب اأ تقاسم املااور:


اتبال نظاا اي ض البو التقليدي ف حماا الصم العر ي لضما حياة وحقوو المربو لصالى مات الصم العر ي.



نظاا اإلاا التااا ةيع للغاباا فا الغاباا الحاومياع ا حفاوة لتاأمي حقاوو المرباو للسااا ا حلياي املااا ةي فا إعماا
وإاا وحمايع الغابا ا حفوة .



مز اأ املما ل التةا يع (الاظاا الخاع) تأمي حياة المربو للقطال الخاع وحقوو المربو إلارا ا فتمعاا ا حلياع
ف إ امع املما ل التةا يع.



إ ااا أحمماع افريع وا ياع حاوت املااا ر الم اعياع املطرياع االياع( ( %51ماز مسااحع ما ماارول) و لا
المربو ملستخدمي اي اضيي.
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م
امانا لتاأمي حا



بالتسابع للغاباا املساتة عع ،عاام

لا اارس اي افا

لتقااط المرباو ماز خادت الم اعاع الغابياع (الم اعاع ا ختلطاع)

وحماياع اي افا ايار املساتة عع املتاااثر فا املاما ل لضاما حيااة المرباو للماما عي وحقاوو المرباو ملساتخدمي اي اضايي
ااخريز.

 5.1عــــــــام
و اد أو اد التاار عا ا ختلفاع املتعلقاع باي اضايي إلاى اناي الثغارا الظااهر

م
اغوطا هائلاع ع اى الترتيباا العروياع لحيااة اي اضايي

م م
ومز ايهميع بماا ف هذا الصدا اانو اي اضايي ايار املسافلع لسااع  1970الاذي يمثا تحاو ةبيارا فا ترتيباا الحقاوو العروياع يماار
القاانو بحمام ايمار الوا ار التاأميم ماز با الو ياع يي اارعيع ساميع أو و ار اانو ي لحقاوو امللمياع العروياع وهاذا ععناي فا الوا ار
م
إلغا مير الحقوو املتعلقع باي اضيي واملياه والر ا وضاد عاز مار أي عائاد ماااي فا املساتقب يتعلا بهاذه الحقاوو وياطبا القاانو
ع ى مير أ اضيي السواا ا ايمطا الووير ف اا وو وةراوا والارو والاي اية و والاي ايبايض وياطاوي القاانو الاذي يخلاو
ماز مبااائ تو يهياع عملياع ااأ إ ارا ا تافياذه ع اى تخفيضاا ةبيار تطاات حقاوو ا فتمعاا ا حلياع الريفياع فا اي ض ،بياماا يباي
م
ااثا ا حتملع طويلع اي ع ى مستخدمي اي اضيي الذيز اةتسبوا حقوو ا ستخداا العرف اير املسفلع ووقا لاذا القانو :
في حال إقدام شاخ

ماا علاى اساتيال أي أرض غيار مساجلة أو مساجلة باسام الحكوماة يجاوز إصادار أمار بإخالئا مان هاه األرض

ويجوز استخدام القوة المعقولة إذا اقتضى األمر

م
ويحرا القانو أيضا مستخدمي اي اضيي السابقي مز الحا فا التعاويض عاز الخساائر فا اي اضايي أو ماز الفرلاع الماي يمماز أ شسااإل
ماز اساتخداا الحاوماع أو القطاال الخااع اا إلادا هاذا القاانو فا و ا سااب يوانا وايار مدئام بالتسابع للمةتمعاا الريفياع فا
اي اضايي ا ايمطاا الاووير باالبدا حيا يتاةامز مار وتار ماز الففاا الااديد والتادهو البيئاي واسار الاطااو والتحرماا السااانيع
الاائلع وهو و ر برة ويما عد ةسبي ئي يي للصرال و سيما ف اا وو لقد ولف اي ض ةسلعع ناا يوحا الحياةا الصاغير
اانو ا ساتثما لسااع 3151ا بياماا بادأ عملياع تد يةياع إل صاا هم

بمو اي القاانو والتاار عا ايخارى الماي تلتا بماا فا لا

وههميااام و شاافر ااانو ششافير ا سااتثما لساااع 3151ا ا ساتثما ا فا
املساتثمرو اي اناي وا حلياو ع اى حاواوم هاماع بماا فا لا
لدستثما ا الرأسماليع الوا ا مز الخاا م والرساوا الفمرةياع لاال

طاعااا الم اعاع والصااااعع والخاادما  .يحصا

اريبع اي بااح املاخفضاع وإعفاا ا ماز اريبع القيماع املضااوع
واملعادا بماا فا لا املرةباا التةا ياع و تخفايض الرساوا ع اى

املادخد الوسايطع و طار الغياا والحصاوت ع اى اي اضايي ساعر أ ا ماز القيماع التةا ياع .ةماا تام إ افا الاارعيع ع اى ا فلا ايع اى
م
لدساتثما باعتباا ه امل سساع املسا ولع عاز تخصايى اي اضايي للمساتثمريز وللمساتثمر ووقاا للقاانو الحا فا بيار أو اما اي اضايي
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م
م
ا خصصاع إ ا مانا اي ض اد اساتخدم ملياا أو مئياا ويمماز ت خايى الضاغوط الرئيسايع ع اى ترتيباا حيااة اي اضايي ع اى الاحاو
التال :

 2.6استمالك األراضي (نزع ملكية األراضي)

م
ظ ا ستمد الواسر الاطااو لج اضايي العروياع للم اعاع الحديثاع (املروياع وااب االياع) وما خرا لقطاال املعااا (الاافط والاذهي) سامع
ئيسايع ماز ساما سياساع التامياع فا الساواا مااذ ا ساتقدت .وبحلاوت أوائا الساتيايا ماز القار املاضايي ،تام إ ااا ماارول حلفاا
الفديد الم ا املروي ف ساوت البطانع ارو السواا إلعاا توطي الاوبيي الذيز تم ت فيرهم سبي إ ااا الساد العاال فا أساوا
ُ
ع اى الايا فا مصار وبحلاوت السابعيتيا ماز القار املاضايي ،أ اائ مااا ر مروياع ةبيار إلنتاام القطاز فا ماطقماي الرهاد والساومي فا
م
م
اارو الساواا واااد وتار ماا عاد ا ساتقدت أيضاا إ ااا عاداا ماز مااا ر السامر املروياع فا الفاياد وخاام القرباع واار سااا
م
وعساديع وةااناع وما خرا سامر الايا ايبايض مماا أاى إلاى تحويا مسااحا ااساعع ماز أ اضايي الم اعاع املطرياع واملرا ا إلاى نظام أخارى
ستخداا اي اضيي.

س ْم (والية القضارف( :
س ْم َ
الحالة  :1#المرحلة األولى من امتداد أم سينات و َ
كا ت هناك ا ا (  4100أ ة ي( ق ى راشد و دارايت وأا راك بة وأا ق لل و ود ل ك وا ماد ي( منط ة
ال ضارف .كا ا مزارع ل لدي  .وإلنشا امل ا ة األو ( من "امتداد َ ْم َة ْم" لم ل لم مةااة قماللة
ً
قدرها  600,000دا ا ا ف ال ى الث لم ل زيع مزارع الزراعة اآلللة علو  600مةت م من خارج املنط ة
 .ولم ل زع

ى مةااة  14,000دا لم ل  %7من املةااة اإلقماللة علو  350أ ة ؛ وب لة األ

(3750

اض لم ها .لتنفلذ امل ا ت ال ا لة وال ال ة من أا يناز ،لم زع أراض ح
أ ة أو  )% 60.5قد ل كت قدو أر ٍ

ق ى أا م لحة ولم ة و ف علد وع ا ودا ل ال وباقل ر ودوكة الث دز قملع ل ك ال ى أراضيها
قالكامل ). (Ejaimi 2005

باالاظر إلااى حقيقااع أ مما ا الم اعااع ااب االيااع يم عااو عاااا أةااار ماز  %11 - % 11مااز اي اضاايي ا خصصااع للم اعااع ،واائ اي ض
املا ر للقطااال تتاراوح بااي  11مليااو و  61مليااو واادا ؛ هااذا باإل اااوع إلااى عاادا حصاار اي اضاايي املسااتولى عليهااا ع ااى نطاااو واساار تح ا
القط ااال العا ااوااي اي اار ا خط ااط ل ا والاتية ااع ال هائي ااع ه ا إ ارا تخفيض ااا هائل ااع ف ا حق ااوو ا فتمع ااا الريفي ااع ف ا اي اض اايي وامل ااوا ا
الطبيعيااع  ،بمااا ف ا ل ا اي اضاايي الم اعيااع ومااوا ا املياااه واملرا ا ؛ هااذا إلااى انااي خلاار عاادا ةبياار مااز الااااس خااا م اي ض حمااى القاارويي
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ُ
بأس اارهم ترم ااوا ب ااد أ ض وأ ب ااروا ع ااى العم ا ةعم ااات ب ااأ ر اي اار مس ااتقر ع ااى

الثروة ا ل ا لة ي( املناطق ا دودية
ايبقا

51166111

Cattle

الضأ

56111115

Sheep

املاعم

55113336

Goats

اإلب

113331

أ ا يهم أو ع ى ال فر إلى خا م املراةم الحضريع ()Ejaimi 2005
أساام لادو املرساوا الرئااايي لسااع 5331ا الاذي اااز حملاع ايماز
الغذااي تحا ااعا " نأكل مماا نازرع ونلاب مماا نصانعي فا التوسار المبيار فا
م
هاذا القطاال خادت التساعيتيا ماز القار املاضايي واااد الفتار أيضاا حا

Camels

ا فمول 41477580

Total

Source: Ejaimi, 2010

هيئع الم اعع االيع حي ترتي ع ى ل و وا وراغ م س يي ةبير أوضيى إلى

التوسر العاوااي واير املاضبط ف القطال.

 3.6صناعة النفط
ا تبط إاخات لااعع الافط بتحو

م حوظع ف الترتيبا العرويع لحياة اي اضيي ونظم استخداا اي اضيي مما أاى إلى تضاىت املاوا ا

الرعوياع ساوا الر ا أو امليااه .وةااف البياناا املتاحاع ) (Pantuliano et al, 2009أ إاخاات لاااعع الاافط اد أحادي تحاو

م

م
م حوظا ف اي اضيي العرويع ةمو ا نااا للرعاا واملاما عي التقلياديي ع اى حاد ساوا ماز خادت تخصايى ماوا ا ضاخمع للر ا واي اضايي
الم اعياع فا الو ا الاذي يمااد السااحع حتاداا التاااو واملااةعاا ع ا اي ض  .و اد أاى البااا السار ر يساوا الااوا ( ة ائاي الااوا )
ماز با املاما عي ع اى املساا ا أو فا املاااط الرعوياع بقصاد عر لاع حرةاع املااايع و فام حيااة ةبيار م هاا لدساتفاا م هاا فا موسام
الصاي

باالبير للرعاا .شعتبار ة ائاي الااوا

عاع لتاأ يج التاوتر باي القبائا الرعوياع واملساتقر  .وفا ااوناع ايخيار  ،لقاد ُحرما

ا فتمعا مز اير بيلع املسيريع المي ظل شعيز ف املاطقاع يةاار ماز مائاع عااا ماز التمتار بحا الولاوت إلاى اي اضايي القابلاع للم اعاع
ماز خادت الترتيباا العروياع ) (Pantuliano et al 200الناةال ايخيار ااأ الحقاوو فا اي اضايي باالقر ماز بليلاع (محلياع الفولاع) باي
م
م
م
أو ا حيبا (املسيريع ُ
الم ُ و) وأو ا سرو (املسيريع ُ
الح ُمر) والذي أواى بحيا أةار ماز  200خصاا ،يقادا مثاا نمو ياا حاوت الناةال
ع ى الحقوو.

 4.1السياق السياسي المتغيِر
و اد أحادي اساتقدت ماو ياع ااو الساواا حقاائ

دياد فا الساواا  ،و سايما ع ا طاوت املاااط الحدواياع فا و ياا

ااو

اا واو و ااو ةراواا والايا ايبايض وسااا والايا اية و وتخضار ترتيباا
المسارات والمراحيل التقليدية لماشية
المسيرية

م
حيااة اي اضايي فا هاذه املاااط حالياا لضاغوط ااديد .و اد وقاد الرعاا الاذيز
م
اعتااوا تا يخيا ضا موسم الففا ف الفاو (أنظر الاا ) هذه املرا  ،مما
أاى إلى تحوت م حوظ ف مااط الر الااسعع ف ااو الساواا إلاى الو ياا
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الوا عع ع ى الحدوا للابدا .وماز املتو ار أ يا اي لا إلاى اغوط هائلاع ع اى الااظم الرعوياع و اد هها ع اى البقاا ع اى املادى الطويا .فا
سكان دارفور 2008-1956
5311
1,328,7
5311
3,5,5111
53,1
3,111,406
5331
6,11,111
311,
7,515445

الوا ار ،إ ااثاا املترتباع ع اى اساتقدت ااو الساواا ع اى أماز ساب ةساي العايز
م
والظارو البيئياع فا املاااط الحدواياع ها أةاار عمقاا وخطاو ماز اختةالااا فا ضاايا
الر وقط .ويممز تو يإل ل مز خدت ما ي :


شعتبر املااط الحدوايع ه املااط ايةار ةثاوع ساانيع ف البدا حي تمث

31%مز مةمول ساا السواا وأةار مز  %61مز ساا الري ف البدا .المثاوع الساانيع حوال  24خى/ملام مر ار
مقا نع بالر م القومي الذي يبل  15خى/ملم مر ر


شسااتوعي املا اااط الحدواي ااع ح ااوال  %65م ااز أع ااداا املاا اايع ف ا ال اابدا إ إا ا حقيق ااع أ املا اااط الحدواي ااع ه ا ما اااط
موسم الففا الرئي يي للرعا مز امات اا وو وامات ةراوا والبحر ايحمر والبطاناع فا املاااط الحدواياع خادت موسام
الففا يممز أ ياو أةار مز  %11مز إ مال عدا املاايع ف البدا



تحاوت اي اضايي إلاى ماوا ا احيحع مار ارو ايخاذ عاي ا عتباا املاااط الحدواياع حيا تمثا اي اضايي الرئيسايع للم اعاع
اب االيع وإنتام الافط ف البدا وهما أ سي القطاعا ي اضيي هذه املااط .




الااةعا املمماع ع ى اي اضيي ف الاي اية و و او ةراوا .هذا باإل اوع إلى ماالع أبيي العالقع.
ا عاداا ايماا الاذي طاات حياا اإل ساا وساب ةساي عياا بماا فا لا الناةوح الاذي شسابي ويا الصارال فا اا واو وعادا
ا ستقرا السياايي الحال ف م مز الاي اية و و او ةراوا



إ هااااع البيئاع ا تماعياع حيا الفقار والصارال وعادا ا ساتقرا السااا ي وانتااا امللياايا وايسا حع الصاغير وتآما
الحوةماع ميعااا تمثا الساما املمياة للماااظر الطبيعياع ا تماعياع والسياسايع فا هاذه املاااط ةماا يو اد العدياد ماز
الدواور ا حتملع للمخاطر وا عداا ايمز ،بما ف ل

ضيع أبيي والنةاعا عبر الحدوا.

 .6.5قضايا السكان

م
ياماو عادا سااا الساواا باوتير سار عع ادا ماز حاوال  8ملياو سامع فا  11/5311إلاى أةاار ماز  11ملياو سامع فا  311,ويقااد
 11مليو سمع ف  3156وخدت ات ، 311,- 11/5311ةاا التسبع املئويع لساا اا وو مز  5.11مليو إلى  7 7ملياو سامع مماا
ععما متوسااط معاادت نمااو ساااوي ااد ه  %,.3و يممااز تفسااير هااذا الاار م إ بتاادو املاااا ريز عباار الحاادوا المااي عسااا اخترا اااا ماار
بلاادا ااار أوريقيااا ا فاااو

.ومااز السااما ايخاارى لساااا السااواا ه ا ةااار التاق ا الااذي تحتم ا ا ختدوااا املاانيااع ف ا الظ ارو

اإلياولو ي ااع والف ااوا و المبي اار ف ا التامي ااع ا تص اااايع والف اارع .اي اار أ حرة ااع الس اااا ول اال إل ااى مع ااد
أواسط الثمانيتيا مز القر املاضيي نتيةع ملو ع الففا الاديد ف ساع 53,6ا والمي بلغ
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ل اام عس ااب لا ااا مثي ا ما ااذ

وههاا وا فاعاع املأسااويع املرتبطاع بهاا

والمي تو

بتحو

واضحع ف خريطع املااد الساا ي ف السواا و سيما ع ى طوت الاوامز الفاوبيع لل حرا فا ماااط اا واو

وةراوا والاي ايبيض و د أاخ هذا التحوت ف عدا الساا تحديا هائلع لترتيبا حياة اي اضيي ف ةثير مز ايماةز ف البدا.

ف اا وو  ،مان مااط

م
بائ الفو والبر د والبرشي والدا و أهداوا مز مئاا اا

ماز الفماعاا الااةحاع ماز اامات اا واو وخالاع

الما اااو ومختلا ا ع ااا اإلبا ا (ايبال ااع) ال ااذيز شعر ا ا س ااب عيا ااام لل اادما الا ااديد س اابي الا ااوا ي و ااد ل ااي الا اااةحو تح ااديا
م
م
م
واعترا اا الحاامو امانا لحماياع مصاالحام ،اختاا القااامو الفادا مفاومااا مختلفاا يتعلا بالولاوت إلاى املاوا ا الطبيعياع بااا م ع ااى
ما أاا إلي (  )De Witt 2001باسم يالتسوو القاانو يي با ساتفاا ماز اانو اي اضايي ايار املسافلع لعااا 5311ا واساتخدموا فاع
مفااه ااا أنه اام مواطا ااو س ااواانيو لا اام حق ااوو متس اااويع واي اار ابل ااع للتص اار ع ااى اي ض وموا اه ااا ومان ا الات ااائج الفو ي ااع ل ااذل ه ا
م
م
انتاااا النةاعااا المااي اتخااذ عاادا عر يااا حي ا باادأ م ا مةموعااع ف ا التمااااي ف ا تضااخيم ا ختدوااا الثقاويااع والعر يااع عااز ايخاارى
لتبرياار حقو اااا ع ااى اي ض واملطالبااع باائاا مسااتقلع ،لااي ع ااى أساااس غراف ا ولمااز ع ااى أساااس عر ا ب ا أ السااع إلااى ياااا إمااا ا
مساتقلع للمةموعااا املاااا ر

اامز الااديا التقليدياع ل فماعااا القبليااع ايلااليع ساااهم فا تفاا م الناةال الحااال فا اا وااو ( Takana

)2010
ومز املتو ر أ تبرة تحديا مماثلع للترتيبا العرويع لحياة اي اضيي سبي العدا المبير مز الااةحي الذيز اراهم النةال ف اا واو .
م
اض مانا تحا سايطر املاما عي ايواراا بحمام
وتقار ميار املعسامرا الباال عاداها  139معسامرا الماي يو اد ويهاا الاااةحو ع اى أ ا
العار الساائد .لاي

كا الة دا

 ,.1مليو سمع
11/5311
 11.3مليو سمع
311,
متوسط املدى الساوي الطوي
معدت الامو%1.1 :
املصا ا ا ااد  :حاوما ا ا ااع السا ا ا ااواا  :التعا ا ا ااداا
السا ا ا ا ا ا اااا ي ايوت  11/5311والتع ا ا ا ا ا ا ااداا
الخام للساا واملساةز 311,

لا وحساي ولماز هاذه اي اضايي مانا خاا م اإلنتاام ملاد ثدثاع

م
م
ُ
عاار عاماا تقريباا مار شعارض حقاوو املاد ايلاليي لخطاو بالغاع .وتتخاذ طبيعاع
م
ماام حياة اي اضيي املرتبطع بقضايا النةوح والعوا أااا مختلفع م ها:


ا ستيد الدائم ع ى اي اضيي المي هفرها الااةحو



اض يملماا مما عو أوراا معتر بهم
إ اا معسمرا لااةحي ف أ ا



حيااة املمتلااا ماز با الفااا العسامريع والسالطا الحاومياع والقااامي

الفدا


بير مرابير اي اضيي اير اململوةع



ُ
إعاا تخصيى املمتلاا اير املصاا



تحوت التخصيى امل



التخصيى املتعدا لاف املربول مز ب اإلاا ا ا حليع أو ةعما القبائ

لج اضيي واملمتلاا امل فو إلى ملميع" بحمم الوا ر"

33



اض اير مملوةع
املبا ي اير املصرح بها ع ى أ ا

م
وماز املتو ار أيضاا أ يحتادا الناةال ع اى اي اضايي املااغولع وايلاوت ا تصااايع ايخارى ويصابإل ضايع سااخاع فا أمااةز مثا اا واو .
م
ةماا سايظ ا الحقاوو املفقاوا فا اي اضايي واملمتلااا ماز املساائ ا حو ياع للعاوا الطوعياع للاااةحي ومار لا  ،وإا اماا لحقيقاع أ
م م
م
النةوح لم يمز أبادا ظااهر عاابر وائ عاداا ةبيارا ماز الاااةحي سايظ فا املااا الاذي يتوا ادو ويا اا حاوت املاد الرئيسايع ولاذل
وئ إاما ام ف املااط الحضريع سياو مامع م حع.

 .1.1تدهور األراضي

َ
ومحدثع ،واااا تواوا عااا فا اا ا باي ا خططاي ولااال القارا ومساتخدمي اي اضايي باأ
ع ى الرام مز عدا و وا ا اسا مفصلع
تادهو اي اضايي يمثا مااالع خطيار فا الساواا  .لقادأ ري العدياد ماز ا اساا الحالاع حاوت تادهو اي اضايي فا الساواا خادت
العقاديز ايخياريز ماز القار العااريز .وماز باي هاذه التقييماا الماي أعادها برناامج ايمام املتحاد للبيئاع ) (1977وماظماع اياذياع
والم اعع لجمم املتحد و برنامج ايمم املتحد للبيئع ) (1984وبرنامج ايمم املتحد للبيئع  /املرةام الادول للمرا ار واملعلوماا املتعلقاع
م

بالترباع(  ) ISRICالتقيايم العااملي لتادهو الترباع )  GLASOD 1990و ) (Dregne 1991ووقاا يياو ) (1998أنا ماز ألا 170

م
م
ملياو همتاا ماز اي اضايي الم اعياع واملرا ا والغاباا  ،هااا نحاو  75ملياو همتاا م هاا ( )%61اد تادهو تادهو ا ااديدا سابي
العوام الباريع ف التا ي الحدي .حي تقر  %,5مز إ مال املساحع املتدهو ف املااط القاحلع وااب القاحلاع والفاواع الرطباع .
ومعظم التدهو (  %16مز مةمول التربع املتدهو ) يقر ف املااط القاحلع واب القاحلع.

ععاا ي الساواا ماز تادهو حااا فا اي اض مااذ ساتيايا القار املاضايي ،وخالاع ع اى طاوت الااوامز الفاوبياع لل احرا فا اا واو
وةراوا باإل اوع إلى التهديدا الاائلع ل هر الاي الرئي ايي .لقاد تحولا مسااحا ااساعع ماز اي اضايي الم اعياع والرعوياع إلاى واحرا .
حا برناامج ايمام املتحاد للبيئاع لسااع 3111ا أ هااا مااالع معيااع فا الساواا تتمثا فا تحاوت املوائا ااب ال احراويع إلاى
م
وحراويع وشااير ايالاع ايخيار إلاى التحاوت اوباا فا الحادوا باي ال احرا وااب ال احرا الاذي حادي فا سااع 5311ا بمقادا  50إلاى
ُ
200ملام  .حيا تاوي ايالاع العملياع املساتقا ماز اا واو باأ الصارال اد أسافر عاز تادمير ايار مسابوو للماوا ا البيئياع و اد حظيا
هذه الحالع بمميد ماز الادعم ماز با  ) (Emelie Dahlberg and Daniel Slunge 2007الاذيز أااا وا إلاى أ معظام حاماا السااواا
الفقيار والماي تمثا حاوال  %31ماز اي اضايي الم اعياع فا الساواا معر اع بد اع ةبيار ملمياد ماز التادهو الاذي هاو ماز املتو ار أ
عستمر ف التحر

م

م

اوبا سبي شغير املااو وشغير أنماط هطوت ايمطا المي شسبي انخفا ا ُيقد بتسبع  %31ف إنتام اياذيع.

و يامات تادهو اي اضايي فا ظا تاد ي اد ا اي اضايي وإنتا يتهاا عااا مااالع خطيار فا الابدا .الد اساع الماي أ رههاا ماظماع السااح
البريطانيع ) (SOS Sahel UKف امات ةراوا ) (2002شاير إلى أ متوسط محصوت الذ لا ودا د انخفض مز  630ةةم
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م
ف أوائ السبعيتيا مز القار املاضايي إلاى  270ةةام فا  2002هااا ا اساع حديثاع ادا ماز و ياع القضاا
متوساط الاع الاذ لاا وادا

اار الساواا تباي أ

اد انخفاض ماز  720ةةام فا الساتيايا ماز القار املاضايي إلاى  180ةةام فا سااع  2013و اد وثقا

الد اساع الماي أ رههاا حاوماع الساواا عاز طاال الم اعاع االياع فا الابدا فا سااع 311,ا التااا ى الاائا فا متوساط الاع الحباو فا
اي اضيي.
م
و د أو د تدهو اي اضيي غوطا وتحديا هائلع للترتيبا القائمع لحيااة اي اضايي تتعلا الاتيةاع املبااار للمااالع بالتوسار الاائا
ف اي اضيي املم وعع مز ب املما عي التقليديي للتعويض عز انخفاض التهم مز اي ض مماا عساام فا إةالاع الغطاا اي ضايي والتاااو
ع ى اي اضيي وانتاا الصراعا ف نهايع املطا  .و د انمما مسا ا املاايع ف

مير أنحا الابدا سابي التوسار الم ا ا الاذي أاى

إلى وقدا الرعا ستحقا ام املعتاا ف املاوا ا الطبيعياع وأمااةز ا ساتراحع وهاو الو ار الاذي اد أجاف حاد الصاراعا وباروة القطاال
الرعوي ةاظاا لمسي سب العيز عغلي علي الطا ر العسمري ف الو

الحا ر.

 .7.6االنتقال إلى اقتصاد السوق
و د أاى التحوت السر ر إلى ا تصاا السوو ف ظ ظرو التدهو البيئي واسر الاطاو والامو الساا ي السار ر وشغيار املاااو العااملي إلاى
إحاداي شعاديد هائلاع فا نظااا حيااة اي اضايي والحصاوت ع اى املاوا ا وشااير ايالاع التةريبياع ماز اامات ةراواا والبطاناع إلاى أ
م
متوسط فم املربول لا أسر معيايع ةاا مز  1 - 1ودا ف ماتص سبعيتيا القر املاضايي إلاى أةاار ماز  20وادانا فا سااع 2014
لتلبياع الحا اع املتةاياد للاقاد مار الحا اع إلاى التعاويض عاز انخفااض الغلاع ماز اي ض و ساام إاخاات التقاناا الم اعياع الحديثاع و
م
م
سايما الفارا ا إساااما ةبيارا فا ةيااا

َ
فام املاما ل  .و اد أاى اساتبدات الم اعاع املطرياع التقليدياع بقطاال البساتاع التةاا ي املمثا

ُ
الحادي القاائم ع اى الاري وشساييج اي اضايي فا أمااةز مثا ماطقماي ةباابياع وة ُاتم فا اامات اا واو إلاى شعادي مساا ا اخاوت الرعاا إلاى
اي اضايي واملاوا ا و اد أوضايى لا إلاى انحساا
طاا الر ا والم اعاع وهماا فا حالاع تاااو
الفذ يع للصرال وا

ميار العملياا التااولياع الماي اشسام بهاا العد اع باي الرعاا واملاما عي بياماا بارة ويا
م
محتادا باد ماز أ ُيمماد عضااما الابعض و اد تحاوت هاذا ايمار إلاى أحاد ايسابا

طرابا الحاليع املترتبع ع ى م مز نظامي املعياع ف

مير أنحا اي اضيي ا ايمطا الووير بالسواا .

إ اي اضايي والحوةماع البيئياع فا الساواا فا الو ا الحا ار فا حالاع ووضايي إ طبيعاع اياامياا حيااة اي اضايي سار عع التغيار اد
عل الترتيبا امل سسيع القائمع متقاامع وباليع واير اا اا واضى ع اى مواةباع السايا ا القومياع وا حلياع ااخاذ فا التطاو
التاد ي فا إاا اي اضايي وتاظيمااا  .يتسام الاياا اإلاا ي لج اضايي ع اى املساتويي ا تحاااي والاو اي ع اى الساوا بتعادا امل سساا
م
م
اير املترابطع أو املادمةع إ تباطا وثيقا والاياما الرئيسايع ها ؛ وةا البيئاع والغاباا والتامياع العمرانياع وا فلا ايع اى للبيئاع واملاوا ا
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الطبيعياع ووةا العادت ووةا الساياحع والحياا البرياع ووةا املاوا ا املائياع والسادوا والمارباا والايئاع القومياع لدساتثما وتو اد ع اى
مساتوى الو ياا سلسالع واساعع ماز امل سساا والفااا الفاعلاع وشاام ؛ و الو ياا ووةا ا الم اعاع الو ئياع وإاا ا الغاباا
الو ئياع ومفو ايا ا ساتثما ولفاا نامل ملمياع اي اضايي ع اى مساتوى ا حلياا واإلاا ايهلياع وال فاا الااعبيع ع اى املساتوى ا ح ا
أو القروي.
م
وبالرام مز أ استو السواا ا نتقال لساع 3111ا يتضمز أحااما ع ى املستويي القومي وا ح ههاد إلاى إلادح هياما الحمام،
وائ امل سساا القائماع تامات شعاا ي ماز نقاى التتساي واملااام املا فياع املتعلقاع بالقاد ا واملساا لع وتاداخ الصادحيا أو عادا
و اوحاا و اد أا سااوا ماز نقاى التمويا إلاى عا هاذه امل سساا عاا م ااا واضاى عاز تقاديم الخادما وأاا مسا ولياهها
ويضاا إلاى لا العملياع املتاراا والفمئياع لدمرةمياع إاا املاوا ا الطبيعياع الماي واال

ااا واضاى فا ا نتقاات إلاى تفاويض اوي

م
م
للسالطع إلاى الو ياا وا حلياا الااى ع اى إاا اي اضايي فا اساتو الساواا ا نتقاال لسااع 3151ا بولافاا اختصالاا مااترما باي
ل حاوماع املرةمياع ع اى أ اضايي الو ياا وسالطتها عليهاا ،وااا الاااتج

الو ياا والحاوماع ا تحااياع اد أاى إلاى شعادي مساتمر وتاد ي

م
شاوملها ف عمليع لار القرا بي مختل مستويا الحمم المي تميد مز تفا م ماالع اي ض والصرال عليها  .و د تيسر هذه العملياع
اواني اي اضايي القائماع الماي تمااإل الحاوماع الحا فا اي اضايي املااسابع ملاا عسالى ياملصا حع العاماع "او تحدياد ماا عااا

بفعا

املص حع العامع ع ى و الد ع.
و اد اةااا شعقيادا الو ار سابي تصافيع اإلاا ايهلياع وماا تاد لا ماز اياا م سساا

ا مصادا يع معتار بهاا و ااا ع اى

إاا اي اضايي واملاوا ا الطبيعياع وإاا ههاا ع اى الصاعيد ا ح ا وع اى الارام ماز إعااا نظااا اإلاا ايهلياع مااذ أواساط الثمانيتياا ماز
القار املاضايي إ أنهاا ظلا

اعيفع وايار وعالاع فا مرا باع ا ساتيد ايار املاارول ع اى اي اضايي وحماياع الحقاوو العروياع للمةتمعاا

ا حليع وإاا موا ا الر وتيسير حرةع ا تحات املوسميع ويممز أ ُععمى هذا إلى ما ي :


و د أثر ح اإلاا ايهليع ف ساع 5315ا اد ع ى السلطع ا تصاايع لمعماا القبائا  .عاادما أعياد اإلاا ايهلياع فا
ساع 53,1م ،وئ ةعما ها القبليي د وقدوا بالفع معظم سلطاههم.
م
ايهليع العرويع تا يخيا.



و د استول هيام الحمم الحديثع ع ى المثير مز اياوا المي ا طلع بها اإلاا



وبما أ اإلاا ايهليع ا طبيعع تو يليع ،وئنها متهماع ااد بأنهاا ايار ايمقراطياع و عياد ما البعاد عاز نظام القايم العاملياع
املعالر املرتمم ع ى مفاهيم الديمقراطيع وحقوو اإل سا
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م
والقاوى السياسايع الاااائع حاديثا الماي يقواهاا الاابا والاذيز يتهماو ةعماا القبائا باأنهم مسيساو ويخضاعو للمساا لع
م
أماا السياسيي ف املراةم الحضريع بد مز اوائرهم ف املااط الريفيع.



إ اا العديد مز امل سسا املواةيع ع ى املساتوى ا ح ا (ال فاا الااعبيع وال فاا ايمايا ولفاا تامياع القارى) الماي ارا
ةعما القبائ مز العديد مز سلطاهها التقليديع.

م
م
 .5شعتبار حيااة اي اضايي ساببا ئيسايا لعادا ا ساتقرا فا الابدا فا الو ا الحا ار ومعظام الصاراعا الماي تاتاار ع اى اي اضايي
ا ايمطاا الاووير بالساواا فا الو ا الحا ار تارتبط ااا مبااار أو ايار مبااار بمساألع حيااة اي اضايي بطريقاع أو باأخرى
م
م
إلى اني مونها سببا للصرال وعدا ا ساتقرا  ،تامات حيااة اي اضايي شااا عائقاا باال الخطاو أمااا ا ساتخداا الفعاات للماوا ا
الطبيعيع وتر مع هذه املوا ا إلى اعد عريضع للتاميع ا تصاايع وا تماعيع ف البدا.
ُ
 .3إ ايطر القانونيع القائمع لج اضيي ماواع إلى حد ةبير مر و وا انفصاا واضى بي الحقوو القانونيع والعرويع وع ى و
التحدياد ،لاي ماز الواضاى ع اى اإلطادو ماا إ ا مانا الحقاوو القانونياع أوالعروياع فا اي ض الماي لااا لافع انونياع ماز حيا ماز
يملماا ومز يبسط سيطرت عليها وةيفيع الولوت إلى اي ض وإعاا الحصوت عليها وإ فا الارعيع عليها والطعز ويها.

 .1هااا وةاو شاار عيع واضاحع لفارض عقوباا شساتهد حا واساتحقاو أواحا الحيااةا الصاغير والرعاا ع اى الساوا فا
اي اضيي واملوا ا الطبيعيع.
 .6و د حرا عدا ملميع اي اضيي املما عي والرعا التقليديي مز الح ف الحصوت ع اى املاوا ا العاماع أي ا ئتماا الرسالي مماا
عل م هم وئا محرومع وماماع إلى حد ةبير.

 .1إ القضاايا املرتبطاع بضاع

حوةماع املاوا ا الطبيعياع والولاوت إلاى اي اضايي وحياةههاا و سايما الااظم القائماع املتعادا

م
واملواةياع إلاا وحوةماع املاوا ا الطبيعياع ماز ااأنها أ تخلا بيئاع تةعا الحا فا املاوا ا مفتوحاا للناةال  ،حيا عااير ا لتبااس
اأ اعاوى ا ستئثا باملوا ا الطبيعيع والمي يممز أ تتاأ ويها الصراعا وشسير ويها ايمو بطريقع مدمر .
 .1أاى تخصايى اي اضايي لقطاال الم اعاع ااب االياع إلاى إاخاات شعاديد ةبيار ع اى ترتيباا حيااة اي اضايي مار ماا يبادو ماز
تخفيضا اديد ف حقوو لغا املما عي ف اي اضيي واملوا ا الطبيعيع
 .1يتسم السياو اإلاا ي للموا ا الطبيعيع ف السواا بالتغيير :حي يتةدا الطلي ع ى اي ض ،ع ى سبي املثات مز طاعاا
التعديز والافط واملستثمريز ا حليي ف ايعمات التةا يع الم اعيع إ ارعيع وسلطع المعاما التقليديع املس ولع عاز واناي
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ةثيار ماز اإلاا العروياع لج اضايي ،وهاي خاذ فا الترا ار فا العدياد ماز السايا ا ؛ شسابي اساتقدت ااو الساواا فا إاادو
العدياد ماز مساا ا الر ا مماا أوضايى إلاى ارو إعااا تاوطي العائاديز ماز لا البلاد؛ تماياد أعاداا السااا واملااايع شسابي فا
ةياا الضغط ع ى اي ض؛ مز اأ شغير املااو مضاعفع أثر تدهو اي اضيي واور الساا للتو نحو الفااو حيا أ ا
وهاا حا ع ماسع إلى إطا

م
فاواا

ديد إلاا اي اضيي غيع معالفع املاام الحاليع واملستقبليع.

 .,لقاد أحادي اساتقدت ماو ياع ااو الساواا تحاديا

دياد لحيااة اي اضايي فا الو ياا الحدواياع الساواانيع مار

ماو يع او السواا المي تتعرض بالفع للضغط مز الامو السر ر للساا وف طال املاايع .
 .3وهاا ايا واضى مل سسع واضحع ومعتر بها إلاا وتاظيم اي اضيي الريفيع فا الابدا شعاا ي الترتيباا امل سسايع القائماع
إلاا اي اضايي وتاظيمااا ماز مااام

اع القاد ا وا عاداا التتساي وا نقسااا باي مختلا امل سساا الحاومياع مار ماا يبادو

ماز اماوض ويماا يتعلا باأاوا واختصالاا مختلا الفااا الفاعلاع ع اى مختلا مساتويا الحمام (ا فاال ا حلياع واإلاا
ايهليع ولفا نمل ملميع اي اضيي ووةا ا الم اعع إلخ)
 .51ماا نظااا اإلاا ايهلياع ع اى مار التاا ي الوصايي اإلاا ي ع اى اي اضايي الريفياع .لقاد َ ُاع نفاو اإلاا ايهلياع ااد ع اى
م
مدى عقوا وألبح امل سسا السياسيع الااائع تطعز تد يةيا ف سلطاهها.
 .55ا تساا السلطع بي الحاومع ا تحاايع وحاوماا الو ياا الاذي يمتافا الغماوض وا لتبااس اد أوضايى إلاى لادو ارا ا
متضا بع اأ اي ض والتعدي املستمر ل حاومع ا تحاايع ع ى اي اضيي ف الو يا .
 .53عااا شعريا إاا اي اضايي ةسالطع مااترةع باي الحاوماع ا تحااياع والحاوماا الو ئياع غار ئيسايع فا الاياا التاار ع
إلاا اي اضيي إ العقليع ا ستبداايع املرةميع السائد ه

م مز املاالع

م
م
 .51وما مفاوا ياملص حع العامعي الرمااي واملبهم عامد ئيسيا عسام ف نمل ملميع الحياةا الصغير للمما عي ف اي اضيي ا
ايمطا الووير ف البدا.
 .56وع ى الرام مز أهميع اي ض بالتسبع للمرأ  ،وئ حقو اا ف اي ض تمات تتعرض للتميية إلى حاد ةبيار فا القاواني ُ
العروياع
م
والتار عيع .االبا ما شعاا ي املارأ الريفياع الفقيار ماز التميياة الفتساا ي السال ي والاذي يحرمااا ماز الولاوت إلاى اي اضايي والسايطر
عليها ع ى نحو متااف و مز.
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 .51اد أاى ا ساتقطا القب ا الحاال فا اي اضايي ا ايمطاا الاووير إلاى باروة القاانو ُ
العرفا بطاا ر إ صاااي واضاى فا الااا
واملما ساع تة اى فا انتهاماا واضاحع لحقاوو عادا ةبيار ماز السااا الاذيز ماانوا ععيااو مااذ ارو فا أ اضايي القبائا املو اوا
ولمز بدو حقوو تملي معتر بها أو ماروعع .
ُ
 .51وماز الواضاى أ ايطار السياسااتيع والقانونياع وامل سسايع القائماع إلاا اي اضايي واملاوا ا الطبيعياع عاا م عاز التصادي
للتحديا الحاليع املرتبطع بالامو السااا ي وةيااا الطلاي ع اى املاوا ا واملصاالى القومياع فا املاوا ا وةفالاع حقاوو مما ساع الم اعاع
التقليديع و

طعا املاايع.

 .51اوتقا انو ششفير ا ستثما ا لساع 3151ا ل ُلبعد ا تما وحساسيع الصرال ويما يتعل باي ض.

م
إ اإلطا السياساشي والقانو ي وامل س يي للتعام مر اي اضيي الماي ااأ خادت القار املاضايي لام يماز ماوياا سابي التغيارا الاائلاع فا
الظرو ا تماعيع والسياسيع وا تصاايع والثقاويع والبيئيع للابدا و اد أا اإلنتا ياع املتدنياع واملتاا صاع وةيااا السااا وإعااا
توة ار السااا إلاى ةيااا الطلاي والتاااو
طلبا

ع اى الحصاوت ع اى اي اضايي واملاوا ا الطبيعياع ايخارى  .و اد أو اد شعاديز الاافط والاذهي

ديد ع ى اي اضيي .باإل اوع إلى ل  ،وئ استقدت او السواا إلى اني التغيرا فا البيئاع العاملياع الااتةاع عاز العوملاع

م م
وا لتاةاا با تصااا الساوو اد تضااورا لخلا وا ار يختلا اختدواا ةبيارا عاز املفااوا الاذي تام تصاو ه حاي إ ااا ايطار القائماع إ هاذا
م
م
م
الوا ر الفديد يقتضيي ن فا ااامد ديادا لحوةماع اي اضايي وإاا ههاا وماز ثام ،وائ إحادى املاااا الااماع للمساتقب ها معالفاع الثغارا
واملظالم القائمع المي تاطوي عليها ترتيبا حياة اي اضيي وتووير حالع حياة ماع للمةتمعا الريفيع مار تمماي الدولاع ماز اساتخداا
اي اضيي بأ صيي د مز ا ستدامع.
وفا هاذا الصادا ،عااا بااا حوةماع اي اضايي نقطاع انطادو هاماع لتعميام التقاسام املاصا لج اضايي مار اما أ تاد الاارو املتولاد
م
عاز اساتخداماهها أ باحاا للمةتمار بأساره  .وي ةاد تحقيا الحوةماع الفعالاع والاافاوع لج اضايي ارو تةااوة الاا ف القطاعياع الضايقع
أواملتعا باع الفاماد أو التحاوت للاا ف الاامول املتألا فا الصالع باي الحمام وبااا السادا وايماز البااري والتامياع الماي تضار مساألع
م
م
م
م
م
اي ض ااا ملماوس فا الوا ار السايا للو ا وا تةاهاا املساتقبليع املتو عاع للتغييار محلياا و ومياا وإ ليمياا وعاملياا وتحقيقاا لااذه
الغايع:


لااي تااو سياساا وتادابير برناامج الارا (REDD+( +وعالاع وماصافع ومااروعع فا الساواا  ،هااا حا اع إلاى معالفاع

ا عاداا ايماز والصاراعا ع اى حيااة اي اضايي والغاباا واي افا وإلا إ ااا لياع عاالاع ومااسابع لتقاسام ماااور االياع املعامة
لخفض ا نبعاثا الااتةع عز إةالع وتدهو الغابا
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وثمع حا ع ماسع إلى إ را بحوي اأ ليا تقاسم املااور وةيفيع إامام املطالبا املتعلقع بمربو الغابا ااخلاا



وهااا حا اع ماساع إلاى ا ارا إلادح م س ايي لحوةماع اي اضايي وتاظيمااا عاام مرا عاع ع اى املساتويي القاومي والاو اي

للم سساا القائماع ،ومرا عاع وتاقايإل ايطار التاظيمياع القائماع لج اضايي ،والتحدياد الصاريإل للعد اع باي مختلا امل سساا
الحاوميع ا الصلع باي ض بما ف لا ا حلياا وهياما الحوةماع الااعبيع  /ا فتمعياع و اام لا مرا عاع نقدياع للقاواني
والتار عا القائمع بهد تحديد الثغرا وتحدي القواني واشسا اا وشعميم أهميتها.


م
وإا اماا ل حالاع الراهااع لتةمئاع املعلوماا هااا حا اع ماساع إلاى مرةام معلوماا لج اضايي تتفارل ماا عاد مراةام ورعياع ع اى

مساتوى الو ياا وا حلياا يخاتى بةمار البياناا وا ساتفاا م هاا ااأ أنمااط اساتخداا اي اضايي وأساعا ها ومساتخدمي
اي اضيي التقليديي ُومد اي اضيي وتأ ير اي اضيي وشعويضا اي اضيي..إلخ.


و ار إطاا تاظيلاي مدئام واافا

ساتثما ا القطااعي الخااع والعااا فا اي اضايي واملاوا ا الطبيعياع ا ساتخرا يع

والصاااعا القائماع ع اى املاوا ا وا لتاةاا بمبااائ املسا وليع ا تماعياع للاارما الماي تأسسا بمو اي مبااائ امليثااو العااملي
لجمم املتحد لساع  2000ا


تقييم اام ونقدي يثر الحمم الدمرةمي والفيد ال ع ى إاا اي اضيي ف البدا.



بااا اد ا بحثياع وعالاع شاام تاد يي أسااتذ الفامعاا وا ساتفاا ماز لااااي تمويا ايبحااي وا نفتااح ع اى الخبارا

الدوليع واإل ليميع واعم ماا ر البحوي الفامعيع والد اسا العليا.


إ ااا وريا عما للمرا عاع املتعمقاع لعقاوا تاا ير اي اضايي القائماع فا طاال الم اعاع ااب االياع لتحدياد الثغارا وو ار

معيا مااسي وافا لتأ ير اي اضيي.


إ اا ماتديا للمااو ا العامع ع ى الصعيد ا ح اأ املسائ املتعلقع بائاا اي اضايي واملاوا ا الطبيعياع إلثارا الحاوا

والاقاش ع ى املستوى القومي


اساتخداا نتاائج املرا عاا وماتاديا التاااو وتاظايم ما تمر اومي ااام وتمثي ا ااأ اي اضايي و اام

لا تحدياد او

امل سسا ا فتمعيع ف إاا اي اضيي وتاظيماا وتحديد ايحااا املتعلقع باي ض واملوا ا الطبيعيع لتضمي ها ف الدستو املقب .


اعم وباا اد ا الاياما الحاومياع ا حلياع بماا فا لا سالطع ةعماا واايوو القبائا واو هام ةماديريز لج اضايي وفا تحويا

مسا ا الصرال إلى مسا ا باا السدا واملصالحا ووةد التاميع ا حليع والقياا بتعبئع واستافا ا فتمر

40

تفعيل وتنفيه التوصيات الواردة أعال يتطلب مجموعة واسعة من مدخالت الموارد المالية والبشرية والفنياة .ويوضا الجادول أدناا
ذلك.
الجدول ( :)3التوصيـــــــــــــــــــات

التوجه االستراتيجي

الهدف االستراتيجي

تحس ااي واس ااتدامع اإلل اادح مرا عاع ع اى املساتويي ا تحاااي والاو اي للم سساا
امل س يي لحوةمع وإاا اي اضيي .القائمع ا الصلع باي اضيي
املرا عاع الاقدياع لقاواني وشاار عا اي اضايي وتحدياد
الثغرا والتحدي واملوا مع
التقيايم الاقاادي يثار الدمرةميااع والفد اليااع ع اى إاا

المطالب
عدا ( )1ورو مز الخبرا والباحثي
املوا ا املاليع

اي اضيي ف البدا و ور التوليا الدةمع.

ا ملااا بقضاايا حيااة اي اضايي و
ساايما شعمياام ومأسسااع حياااة
وحقوو المربو .

املرا عع املتعمقع لعقوا تأ ير اي اضيي املو وا ف طاال
الم اعاع ااب االياع الماي أ ريا لتحدياد الثغارا وو ار
معايير مااسبع وافاوع لتأ ير اي اضيي.
ليااع وتطبي سياسع وميع متماسمع اأ اي اضيي
عاادا ( )51باح ا مساااعد لفماار
تأسااي املرةاام القااومي ملعلومااا اي اضاايي ووروع ا
املعلوما
بالو يا .
ام ااج املس ااائ املتعلق ااع باي اض اايي و برن ااامج ال اارا +مبني ممتبع
مراو املمتبع اإللمترونيع
( (REDD+ف مااهف التعليم العال
املوا ا املاليع
شعميم القد ا البحثيع ف مةات اي اضيي
املتس
اعام انفتااح الخبارا والخاريةي ع ااى الخبارا الدوليااع
واإل ليميع.
إ ارا بحاوي متعمقاع لتعميام واام ةيفياع تاأثير العواما
الايالياع للعوملاع وا ساتثما الرأسامال ووصا الفااو
وشغيار املاااو وناموح السااا ع اى نظااا حيااة اي اضايي
والصرال ع ى اي اضيي
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التوجه االستراتيجي

المطالب

الهدف االستراتيجي

و ار إطاا تاظيلاي ماا ا واافا
ساتثما ا القطاااعي الخاااع

إ اا وري عم للمرا عع املتعمقع لعقوا تأ ير اي اضيي وري العم وام  1 - 6أ خاع
عدا ( )3وري خبرا املوا ا املاليع
القائماع لتحدياد الثغارا وو ار معياا مااساي واافا
املتس
لتأ ير اي اضيي.

الطبيعيع.

مرا عاع اانو ا ساتثما وموا متا مار اينظماع ايخارى

والعاااا ف ا اي اض اايي وامل ااوا ا

املتعلقع باي اضيي
و ار إطاا للسياساا واملبااائ التو يهياع وتطبيا حماى
يتسانى لدساتثما ا فا اي اضايي واملاوا ا الطبيعياع أ تا شي
ُُ
أملاااا مااز أ باااح ومااااور يااتم توة عاااا ع ا ا فتمعااا
املتضر .
شعمياام واعاام القااد ا

اإلاا

والتاظيميع لج اضيي

تحدياد اد ا امل سساا

ا الصالع باي اضايي والثغارا

وري تقييم القد ا
عدا ( )3خبير لو ر البرنامج

البالغع ايهميع.
و ار برناامج ااام لتامياع القاد ا عساتهد

مختلا

عدا ( )3ميسر مسا شعلم

أواحا املصا حع بماا فا لا الاياما الحاومياع ا حلياع

املوا ا املاليع

وةعما القبائ

املتس

ا

طدل بمسا شعليلي للموظفي ويع املستوى للتعلم

مز الخبرا الدوليع واإل ليميع ف مةات حوةمع اي اضيي
الحااوا العاااا حااوت اي اضاايي

إ ااا ماتااديا إلاارا الاااس فا الحاوا واملاا ااا

امليسرو

املستدامع

الااعبيع ااأ الولاوت إلاى اي اضايي واملاوا ا الطبيعياع

ماابر/ماصا الاقاش

واستخداماا

العروض التقديميع

تحدياد لياا للتفااوض ع اى املصاالى املتاوعاع ختلا

املتسقو

الفئا ا تماعيع بما ف ل الو يا

املوا ا املاليع

تاظايم ما تمر اومي ويار املساتوى ااأ اي اضايي ،بماا فا
لا تحدياد او امل سساا ا فتمعياع فا إاا وتاظايم
اي اضاايي وتحديااد ايحااااا املتعلقااع باي اضاايي واملااوا ا
الطبيعيع ف الدستو املقب .
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