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 االنبعاثاات خفا  مباادرة في املشاركة البلدان من املقدمة الوثيقة هذه في الواردة البيانات دقة الدولي البنك يضمن ال :المسؤولية إخالء

 الحادودإن  .اساتدداماا عان تت تا  تاتبعا أي عان تجااه الغرا  اإلطاق  علا  مساوولية أي يتحما  وال الغاباات وتادهور  إزالاة عان الناتجاة

 الوضا  علا  حكا  أي الادولي البناك جانا  مان تعنا  ال خىيطاة أي علا  املوضاحة األخاى   املعلوماات مان وغر هاا والتساميات واأللاوان

 .الحدود هذه قبول  أو اعتماد أو إقلي  ألي القانوني

 وفًقاا للجمااور  الوثيقاة هذه إتاحة الغابات وتدهور  إزالة عن الناتجة االنبعاثات خف  مبادرة في املشارك والبلد املىافق إدارة فىيق عل 

 والتنها  االساتعداد  تمويا  لصاندو   املعلوماات عان اإلفصاا  بشانن والتوجيا  الادولي بالبناك الخاصاة املعلوماات إلا  الوصاول  لسياساة

  .(Annex 3 of the Common Approach, revised August 9, 2012) الغابات كىبون  انبعاثات من للحد الشىاكة ملىفق التاب 

 

 لخفا  القطىياة املباادرة فاي املشااركرن علا  ينبغاي التا  العملياة ( FMT Note 2012-7) رقا  املىافاق إدارة فىياق ماذكىة تحادد  :ملحوظةة

 الحصاول  وطلباات املادة ملنتصا  املىحلياة التقااريى الساتعىا  بها القيام املشاركرن ولجنة الغابات وتدهور  إزالة عن الناتجة االنبعاثات

 .أمىيكي دوالر مقيرن 5 إل  يص  إضافي تموي  عل 
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 English  Arabic 

BUR Biennial Update Report  ثاملحد   اإلثناسنوي  التقىيى  

CAADP  Comprehensive Africa Agriculture 

Development Programme 
 الزراعية للتنمية الشام  األفىيقي الب نامج

CSO  Civil society organization املدني املجتم  منظمات 

DFID UK Department for International Development الب يطانية الدولية التنمية وزارة  

ESMF Environmental and Social Management 

Framework 
 واالجتماعية البيئية اإلدارة إطار

ESS Environmental and Social Safeguards واالجتماعية البيئية الضمانات 

FAO  Food and Agriculture Organization (الفاو) املتحدة لألم  والزراعة األغذية منظمة 

FCPF  Forest Carbon Partnership Facility الغابات كىبون  انبعاثات من للحد الشىاكة مىفق  

FGRM Feedback and Grievance Redress املظال  جب  آلية 

FNC  Forests National Corporation للغابات القومية الايئة  

FREL/FRL Forest Reference Emission Level/ Forest 

Reference Level 

 للغابات املىجعي املستو   / للغابات املىجعي االنبعاثات مستو  

 

GHG Greenhouse Gas Emissions الحىاري  االحتباس غازات انبعاثات 

GIS Geographic Information System الجغىافية املعلومات نظام 

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate املناخ بتغر  املعن  الدولي الحكومي الفىيق 

INDC Intended Nationally Determined 

Contribution 
   وطنياً  املحددة املقىرة املساهمات

LMS Land Monitoring System ض ااألر  رصد نظام  

MAF Ministry of Agriculture and Forestry والغابات الزراعة وزارة 

MoEFPD Ministry of Environment, Forestry and 

Physical Development 
 العمىانية والتنمية والغابات البيئة وزارة

MRV Measurement, Reporting and Verification والتحقق واإلبقغ القياس 

MTR Mid-term Review  املدة منتص  استعىا 

NAP National Adaptation Plan الوطنية التكي  خطة 
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 English  Arabic 

NAPA National Adaptation Programme of Action للتكي  الوطن  العم  بىنامج 

NFI National Forest Inventory للغابات القومي الحصى 

NGO Non – Governmental Organisation حكومية غر  منظمة 

NFSM National Forest Monitoring System الغابات لىصد القومي النظام 

NRCO National REDD+ Coordination Office  بىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن  للتنسيق الوطن  املكت

 الخشبية غر  الغابات منتجات NWFP Non-Wood Forest Productإزالة وتدهور الغابات 

PMU Programme Management Unit الب نامج إدارة وحدة 

REDD+ Reducing emissions from deforestation and 

forest degradation, and the role of 

conservation, sustainable management of 

forests and enhancement of forest carbon 

stocks  

 الغابات ور هوتد إزالة عن الناتجة االنبعاثات خف بىنامج 

 وإدارتها عليها ودورالحفاظ ( +REDD) +)بىنامج الِىد  

 الغابات كىبون  مدزونات وتعزيز املستدامة

  REL/RL Reference Emission Level/ Reference Level   املىجعي املستو   / املىجعي االنبعاثات مستو 

RPR REDD+ Project Registry  إزالة عن الناتجة االنبعاثات خف بىنامج   مشاري  سج 

 ( +REDD) +)بىنامج الِىد   الغابات ور هوتد

R-PP REDD Readiness Preparation Proposal   الناتجة االنبعاثات خف ب نامج ل والتنه  االستعداد مقت 

 ( +REDD) +)بىنامج الِىد   الغابات تدهور و  إزالة عن

SNC Second National Communication الثاني القومي االتصال تقىيى 

SESA Strategic Environmental and Social  االست اتيجي واالجتماعي البيئ  التقيي  

SFS Sudanese Forestry Society الشعب  للتشجر  السودانية الجمعية 

SIEP Sudan Integrated Environment Programme املتكاملة للبيئة السودان بىنامج 

SRNSC Sudan REDD+ National Steering 

Committee 

 الناتجة االنبعاثات خف ب نامج ل الوطنية يةالتسير    اللجنة

 السودان – الغابات تدهور و  إزالة عن

SUDNAIP P Sudan’s National Agriculture Investment الخطة الوطنية لقستثمار الزراعي في السودان 

TAC Technical Multi-Sector Advisory القطاعات متعددة الفنية االستشارية اللجنة 

TNA Technology Needs Assessment  التكنولوجية االحتياجات تقيي  

TOR Terms of Reference االختصاصات(املىجعية الشىوط TOR) 

UNFCCC United Nations Framework Convention on 

Climate Change 
 املناخ تغر  بشنن اإلطارية املتحدة األم  اتفاقية

UNDP  United Nations Development Programme اإلنمائي املتحدة األم  بىنامج 

UNEP United Nations Environment Programme للبيئة املتحدة األم  بىنامج  

UN-REDD United Nations Collaborative Programme 

on Reducing Emissions from Deforestation 

and Forest Degradation (REDD+)  

 عن الناتجة االنبعاثات من للحد التعاوني املتحدة األم  بىنامج

 +بىنامج الِىد  ) النامية البلدان في  الغابات وتدهور  إزالة
(REDD+ )   
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 ورهوتد إزالة عن الناتجة االنبعاثات خفضبرنامج التأهب واالستعداد ل عن عامة لمحة .2

 السودان في  ( +REDD) )برنامج الِرد +الغابات
 مقدمة 2.2       

 97.26 السانوي  املحلاي الناتج إجمالي يبلغ حيث LDC نمواً  البلدان أق  من كدولة (السودان ِب  الحقاً  إليها ُيشار) السودان جماورية ُتصن  

 مساتدامة غرا  فقاى بيئاة فاي حاليااً  محصاور  العاام االقتصاادي النماو مان %07 بنسابة يسااه  الاذي الىيفاي االقتصااد إن .أمىيكاي دوالر ملياار

 االساتددامات بساب  بساىعة تتادهور  الغاباات وماوارد العالياة القيماة ذات الزراعياة الطبيعياة املناارى فانن لاذلك  ونتيجاة .واساتدىاجية

 لتغرا  املتزايادة اآلثار بسب  تتفاق  أن املتوق  من والت  الوقود لحط  املستدام غر  والحصاد الغلة مندفضة الزراعة مث  القيمة املندفضة

 ماندف  متكاامقً  اقتصااداً  متزاياد نحاو علا  الوطنياة والسياساات الدولياة املناخياة وااللتزاماات الادولي التجااري  التباادل شاىوط تحباذ.املنااخ

 مان للحاد UNFCCC املنااخ تغرا  بشانن اإلطارياة املتحادة األما  اتفاقياة آلياة مثا  للابقد الثميناة الطبيعياة املاوارد تاوافى علا  يحااف  الكىباون 

 +بىناامج الاِىد   لا  وفىهااي التا  املزاياا مان للعديد السودان إدراك بعد  (.+REDD الِىد  + )بىنامج ) الغابات وتدهور  إزالة عن الناتجة االنبعاثات

(REDD+ )    بىناامج  خاقل مان الدولياة املناخياة االتفاقياات تجااه بالتزاماتا  والوفاا  الوطنياة اإلنمائياة أولوياتا  تعزياز إلا  الساودان يهاد

 +ب ناامج الاِىد  ل الاوطن  والتنها  االساتعداد مىحلاة لتحسارن الساودان اتداذها التا  العاماة الخطاوات التقىياى هاذا سيوجز .( +REDD) +الِىد  

(REDD+ )    والتنه  االستعداد مقت   نحو املحىز  التقدم عل  خاص بشك  الت كرز م R-PP  أنشطة  تموي  منحة من باالستفادة وذلك 

 .الدولي للبنك التاب   FCPF الغابات كىبون  انبعاث من للحد الشىاكة مىفق من املقدمة والتنه  االستعداد

    الوطني السياق .6.0 

 التحاديات ضاو  فاي وخاصاة الوطنياة التنمياة أولوياات تحقياق علا  الساودان ( +REDD) +بىناامج الاِىد   تنفيذ سيساعد املحلي  املستو   عل 

 ومسااهمهها (1701 – 1770) القىنياة ربا  التنمياة خطاة فاي عليهاا املنصاوص العاماة السياساة أهادا  مان رئيسا   كااد  .املنااخ بتغرا  املىتبطاة

 حكوماة وضاع  الكىباون  مندفضاة التنمياة واسات اتيجية الوطنياة التكيا  وخطاة للتكيا  الاوطن  عملااا وبىناامج وطنيااً  املحاددة املقاىرة

 ما  الىيفياة التنمياة إزا  الكىباون  ماندف  نهجااً  الحكوماة ساتتب   .مساتدامة بطىيقاة االقتصاادي النماو لتحقياق القزماة الخطا  الساودان

 هنااك ساتكون   .الزراعاي القطااع علا  خااص بشاك  الت كراز وبالتاالي الطبيعية ملواردها املستدامة اإلدارة وتعزيز الحيوي  التنوع حف  دور  تعزيز

 فضاقً  الىيفياة املعيشاة كس  وسب  العام االقتصادي النمو في قطاعي مساه  أكب  هي الزراعة أن حيث الزراعة قطاع في التحوالت إل  حاجة

 حاوالي يعتماد حياث الساودان القتصااد الفقاىي  العماود الزراعاي القطااع يشاك   .الابقد أنحاا  جميا  فاي الغاباات إلزالاة الىئيسا   الاداف  كونها عن

 خطاة وهاي SUDNAIP الخطاة الوطنياة لقساتثمار الزراعاي فاي الساودان ما  تمشاياً   .معيشاهه  فاي الزراعاة علا  الساودان ساكان مان 07%

 تحويا  إلا  الساودان يهاد    CAADP الزراعياة للتنمياة الشاام  األفىيقاي الب ناامج لتحقياق القزماة االساتثمارات تحادد خمساية اساتثمار
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 فاي الاوطن  العما  بىناامج علا  وبناا ً  ذلاك  علا  عاقوة. واملساتدام الساىي  النماو علا  القاادرة املناخياة الذكياة الزراعاة نحاو الزراعاي قطاعا 

 القطااع فاي األولوياة ذات املجااالت وطنيااً  املحاددة املقاىرة الساودان مسااهمات تحادد الساودان  فاي للتكيا  الاوطن  العما  وبىناامج الساودان

 واإلدارة املحاصاي  وتنويا  إنتاا  تحسرن الغابية؛ الزراعة خقل من ذلك في بما ال الزراعة األراض   الستددام التدطي  تحسرن بشنن الزراعي

 يبلاغ الغاباات إلزالاة سانوي  تقاديىي  بمعادل مسااحت  إجماالي مان %22حوالي السودان غابات تغطي.الىعوية واألراض   الىعي ملناطق املستدامة

 تحقياق إلا  الساودان يهاد  الساودان  فاي للغاباات الوطنياة السياساة بياان فاي مبارن هاو وكماا لاذلك . %1.2حاوالي أو   هكتاار 542000 حاوالي

 الحتياجاات وتلبياة للقاي  وفقااً  ومساتدامة وفعالاة حكيمة بطىيقة الغابات موارد استددام سيت  حيث للغابات املستدامة اإلدارة" نحو تحول 

 وإدخاال الغاذائي األمان وتحقياق الفقاى حادة  علا  القضاا  فاي تسااعد أن شاننها مان للتجاارة وفاىص عما  فاىص خلاق وبالتاالي الساوداني الشاع 

 ." للبقد املادية البيئة عل  تحسينات

 املناخياة الصادمات وترا ة تزاياد أن للساودان الاوطن  العما  وبىناامج 2013 لسانة للساودان فاي لقتصاال الثااني الاوطن  التقىياى مان كا  يوضا 

 املجتمعاات فاي والزراعاة الغاباات قطااعي تواجا  التا  اإلشاكالية االتجاهاات تفااق  فاي سيساتمى والفيضاانات  الجفاا  سايما وال الشاديدة

 ونحاو لألراضا   القيماة املندفضاة االساتدىاجية اإلدارة عان بعياًدا الىيفياة املنااطق فاي السالوكي التغيرا  تشاجي  إلا  الحكوماة تساع .الىيفياة

 السالوكي التغيرا  تحفراز فاي املساعدة وتدهورالغابات إزالة عن الناتجة االنبعاثات خف بنامج   شنن من .الطبيعية للمنارى املستدامة اإلدارة

 السايا  منظاور  من وبالتالي .الغابات إزالة تقلي  إل  تودي الت  األنشطة تكافئ الت  النتائج عل  القائمة املدفوعات خقل من الىيفية املناطق في

 الوطنياة وسياساات  خططا  ما  يتماشا   بماا املساتدامة التنمياة مساارات ملتابعاة الفىصاة للساودان ( +REDD) +بىناامج الاِىد   وفىيا الاوطن  

 ودعا  الطبيعاي تىاثا  علا  الحفااظ وبالتاالي   مساتدامة بطىيقاة االقتصاادي النماو وإدارة وتادهورها الغاباات إزالاة مساببات معالجاة خاقل مان

 .الىيفية املجتمعات عيش كس  سب 

 فاي املسااهمة ما  الطبيعياة ملاوارده املساتدامة التنمياة فاي للمسااهمة ( +REDD) +بىناامج الاِىد   وفىهااي التا  املختلفاة للفاىص إدراكا  بعاد

 للايئاة الشاام  التنسايق إطاار فاي 2014 و 2012 بارن R-PP والتنها  االساتعداد مقتا   الساودان أعاد مجتمعاتا   معيشاة ساب  تحسارن

بب ناامج خفاا   املىتبطاة املوسساات وجميا  HCENR الطبيعياة واملاوارد للبيئااة األعلا  املجلا  ما  الوثياق وبالتعااون  للغاباات القومياة

 .االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات

 فاي املتجاددة الطبيعياة املاوارد علا  الحفااظ: "فاي الغاباات وتادهور  إزالاة عان الناتجاة االنبعاثاات لخفا   الاوطن  للب ناامج النهةائي الهةد  يتمثا 

 لاددارة إخضااعاا ثا  الحصاىومن بقاوائ  الحالياة حالههاا وتقياي  الب ياة الحيااة وموائا  الىعاي وماوارد املعماىة واألراضا   الغاباات خاصاة الابقد

 للساودان الاوطن  للب ناامج المحةددة األهةدا  وتشام  ".ومنصفة وشفافة تشاركية بطىيقة املباشىة وغر  املباشىة فوائدها وتعظي  املستدامة
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 خاار  واألشاجار األشاجار وتشاكيقتالغابياة  واألراضا   الابقد لغاباات ونوعياة تفصايلية حصاى قائماة (1) :يلاي ماا الحصاى ال املثاال سابي  علا 

 السياساات ساتعىا ا (2) .الخاصاة والحياازات والحظاائى القومياة املحميات ذلك في بما الب ية الحياة وموائ  العلفية واملوارد واملىاعي الغابات

 الاوطن  الساوداني بالب ناامج املحيطاة الحوكماة إطاار علا  لقطاقع 10 املىفاق انظاى .الصالة ذات الساارية والتشاىيعات املوسساية والت تيباات

 .( +REDD) +بىنامج الِىد  ) الغابات وتدهور  إزالة عن الناتجة االنبعاثات لخف 

 متنوعاة مجموعاة أيضااً  الساودان وضا  الغاباات  وتادهور  إزالاة عان الناتجاة االنبعاثاات لخفا   للب نامج الوطنية اإلنمائية األهدا  م  تمشياً 

 للتكيا  كاانكون  إطاار بموجا  باالتكي  يتعلاق فيماا .ساوا  حاد  علا والتدفيا  التكيا  مجاالي فاي املنااخ تغرا  ملعالجاة والبا امج الخطا  مان

 أولوياتا  ما  يتماشا   مااب األجا  والطويلاة املتوساطة التكيا  احتياجاات ةلتلبيا الاوطن  عملا  بىناامج الساودان وضا    CAF, 2010 لسانة

 .الوطنية اإلنمائية

 تغرا  آلثاار التعاى  وتقليا  القاومي اإلنماائي التدطاي  عملياات جميا  فاي املناخياة املخااطى دماج إلا  الساودان فاي الاوطن  العما  بىناامج يهاد 

 لضاع اواطن ملا تقييمااً  الساودان فاي الاوطن  العما  بىناامج عملياة تشام . الصامود علا  والقادرة التكيا  علا  القادرة بناا  خاقل مان املنااخ

 بىناامج يتضامن .السااحلية واملنااطق والصاحة والزراعاة امليااه مثا  الىئيساية التنمياة قطاعاات ذلاك فاي بماا الساودان والياات جميا  فاي والتكيا 

 الغاباات تنهيا  إعاادة ذلاك فاي بماا الطبيعياة املاوارد إدارة علا  بناا ً  املحلياة املجتمعاات ضاع  مان للحاد الخياارات مان العدياد الاوطن  العما 

 أجاى   ذلاك  علا  عاقوة .الساودان فاي العايش كسا  ساب  تادع  التا  الىئيساية الطبيعياة األصاول  باعتبارهاا بهاا االعتا ا  يات  والتا  واملىاعاي

  االحتياجاات تقياي  يغطاي باالتدفي  يتعلاق فيماا. 2013عاام فاي TNA والتدفيا  للتكيا  التكنولوجياة لقحتياجاات تقييمااً  الساودان

 .واملياااه للزراعاة التكنلوجياة االحتياجااات تقياي  فيتطاى   باالتكي  يتعلاق فيماا بينماا والغاباات والصااناعة الطاقاة قطاعاات التكنلوجياة

 مان التكنولوجياا بنقا  يتعلاق فيما األولويات بع  يتضمن TAP التكنولوجي للعم  بىنامج عن بالسودان الخاصة العم  ةخط أسفىت وقد

 .والتدفي  بالتكي  املتعلقة الوطنية اإلجىا ات تعزيز أج 

 1722 - 1772 للفتا ة ARP الزراعياة النهضاة بىناامج مثا  املنااخ بتغرا  متعلقاة سياساات املختصاة الاوزارات وضاع  الاوطن   املساتو   علا 

 باملنااخ املتعلقاة املىناة العايش كسا  ساب  2006 لسانة الغابات سياسة تدع . 1722 - 1722   ةللفت االقتصادي لدصق  الحكومة وبىنامج

 مان اً جاز  الطبيعياة املاوارد إدارة سياساة تعاد .األراضا   علا  الحصاول  إمكانياة وتوفر  األصغى التموي  وتيسر  الدخ   تنوي  تشجي  طىيق عن

 الاذي األماى املحلاي التنهيا  إلعاادة واضاحة توجيهياة مبااد  السياساة تاوفى .للساودان الوطنية السياسة م  تتماش   والت  للدولة التنمية خطة

 .للموارد املستدامة اإلدارة بنهمية املحلية املجتمعات وعي إذكا  في أسا 
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  دوليال السياق .1.0
  وضا  2015 أكتاوبى فاي.الدولياة املناخياة االتفاقياات تجااه بالتزاماتا  الوفاا  مان الساودان تمكارن ( +REDD) +بىناامج الاِىد   شانن مان كماا

 كاقً  تحادد والتا  UNFCCC املنااخ تغرا  بشانن اإلطارياة املتحادة األما  اتفاقياة إلا  ورفعااا INDC وطنيااً  املحاددة املقاىرة املسااهمات الساودان

 اإلجاىا ات تنفياذ متابعاة عزما  عان املسااهمات  وطنيااً  املحاددة املقاىرة املسااهمات خاقل مان الساودان أعاىب .والتكيا  التدفيا  مكاون  مان

 حارن فاي. ورىوفااا وأهادافاا الوطنياة التنمياة أولوياات ما  تمشاياً  الثقثاة والنفاياات والغاباات الطاقاة اعااتقط فاي الكىباون  مندفضاة اإلنمائياة

 +ب ناامج الاِىد  ل الوطنياة العملياة تطاويى فانن الغاباات  قطااع فاي املعلناة بمسااهماتها للوفاا  ( +REDD) +بىنامج الاِىد   أنشطة إل  صىاحة أشر 

(REDD+ ) ب ناامج الاِىد  ل والتنها  االستعداد سيمّكن .الطاقة قطاع في مساهماتها إل  الوصول  في أيضاً  يساه  أن شنن  من+ (REDD+ ) 

 فاي التدفيضاات هاذه اساتددام سايت  .القطاعاات مدتلا  مان االنبعاثاات فاي تدفيضاات إحاداث إلا  تهاد  تجىيبياة باىامج فاي  الشاىوع مان 

 املحاددة املقاىرة  باملسااهمات بالتزامااا للوفاا  أخاى   بلادان فاي تاداولاا أويات  وطنيااً  املحاددة املقاىرة الساودان مسااهمات لحسااب االنبعاثاات

 و التجىيبياة الب امج نطا  لتوسي  الدولي التموي  جذب من السودان تمكرن ( +REDD) +ب نامج الِىد  ل والتنه  االستعداد شنن من .وطنياً 

 .البقد أنحا  جمي  في الجديدة الب امج تكىار أو

 بموجا  ( +REDD) +بىناامج الاِىد   سياساات وضا  فاي فاعلاة مسااهمة الساودان سااه  لقاد باملنااخ  املعنياة الدولياة االتفاقياات إل  باإلضافة

 تفااو  مجموعاات ثاقث عان نياباة أو الوطنياة بصافت  يتعلاق فيماا ساوا    UNFCCC املنااخ تغرا  بشانن اإلطارياة املتحادة األما  اتفاقياة

 .نماواً  البلادان أقا  ملجموعاة  مواضايعياً  رئيساياً  منساقاً  وبصفت  السودان رئاسة أثنا  األفىيقية واملجموعة والصرن 77 الا مجموعة أي رئيسية

 املتعلقاة املختلفاة املواضايعية القضاايا حاول  والدولياة اإلقليمياة العما  ورش مان واساعة مجموعاة فاي فعالاة مشااركة الساودان شاارك كماا

 بهاا است شادت التا  الكىبونياة غرا  الفوائاد حاول  فنياة ورقاة إعاداد فاي وسااه  بب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات

 للحاد الشىاكة مىفق في املشاركرن لجنة اجتماعات في بنشاط وشارك UNFCCC املناخ تغر  بشنن اإلطارية املتحدة األم  اتفاقية مفاوضات

 .املشاركرن جمعية وعمليات واجتماعات  FCPFالغابات كىبون  انبعاثات من

    التمويل. 1.0

 املوسساات مدتلا  فاي املتفاانيون  األعضاا  باذلاا التا  التطوعياة الجااود أسااس علا  ( +REDD) +بىناامج الاِىد   ما  الساودان مشااركة بادأت

 إزالااة عان الناتجاة االنبعاثااات لخفا  املعاززة اآلليااة بىنااامج منااف  " املصالحة أصااحاب" أولئااك ملا  لقاد .الحكوميااة وغرا  الحكومياة

 تطاويى فاي قادماً  باملضا   وااللتازام طىياةالُق  السايطىة مان عاال   مساتو   وجاود املبكاىة املىاحا  فاي حتا  أرااى والاذي بالساودان  وتادهورالغابات

 وحلقاات التشااورية االجتماعاات املثاال  سابي  علا    SFS الشاعب  للتشاجر  الساودانية لجمعياةا دعما  فقاد .( +REDD) +بىناامج الاِىد  
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 املصالحة أصاحاب مشااركة دعا  ذلاك فاي بماا وتادهورالغابات إزالاة عان الناتجاة االنبعاثاات لخفا  املعاززة اآللياة بشانن الاوعي لزياادة العما 

 UNEP للبيئاة املتحادة األما  بىناامج مان القطىياة املمثلياات مثا  املانحاة الجااات مان التمويا  التطاوعي للعما  األولياة النتاائج جاذب .املامارن

 . UNDPاإلنمائي املتحدة األم  وبىنامج

 الب يطانياة الدولياة التنمياة وزارة خاقل مان تمويلا  تا  الاذي SIEP املتكاملاة للبيئة السودان بىنامج من كجز  للبيئة املتحدة األم  بىنامج قام

DFID   االنبعاثاات لخفا  املعاززة اآللياة اسات اتيجية لحالاة تحليا  لوضا  والادوليرن الاوطنيرن للمستشاارين أمىيكاي دوالر 22.000 بتاوفر 

 فاي والياات خما  فاي أجىيا  التا  املشااورات لتسااي  الحكوماة مان وطنا  فىياق ذلاك دعا  وقاد  .الساودان فاي وتادهورالغابات إزالاة عان الناتجاة

اىي  الب ناامج قاام ذلاك  إلا  باإلضاافة  .الساودان  مقتا   إعاداد بادع  UNDP country programmeاإلنماائي املتحادة األما  لب ناامج الُقط 

+ ) والتنها  االساتعداد  قبا  مان أساسا   بشاك  الفنا  العما  تا   .أمىيكاي دوالر 30.000 قادرها بمسااهمة الساودان فاي .( +REDDلب ناامج الاِىد 

اىي  املكتا  قادم ذلاك  إلا  باإلضاافة .( +REDD) +بب نامج الِىد   املىتبطة املوسسات جمي  من الحكومات ممثلي من وطن  فىيق  لب ناامج الُقط 

 مقتا   مساودة تقادي  صاحة مان للتحقاق وطنياة عما  ورشاة لتنظاي  الادع  كاذلك UNDP country office اإلنماائي املتحادة األما 

 انبعاثاات مان للحد الشىاكة مىفق إل  تقديم  قب  املصلحة أصحاب من واسعة مجموعة إل  ( +REDD) +ب نامج الِىد  ل والتنه  االستعداد

 .FCPF الغابات كىبون 

 الساودان جعا  الاذي األماى  2014 عاام فاي  R-PP الساودان فاي ( +REDD) +ب ناامج الاِىد  ل والتنها  االساتعداد مقتا   علا  املوافقاة تما 

 مقتا   أجازا  معظا  لتنفياذ الاقزم الادع  علا  للحصاول  ماوهقً  باات وبالتاالي الغاباات  كىباون  انبعاثاات مان للحاد الشاىاكة مىفاق فاي مشااركاً 

 ماارس فاي FCPF الغاباات كىباون  انبعاثاات مان للحاد الشاىاكة مىفاق منحاة اتفاقياة توقي  ت  .( +REDD) +الِىد   ب نامجل والتنه  االستعداد

 ذات املوسساية الت تيباات وضا  علا  الغالا  فاي التنها  االساتعداد مىحلاة تىكراز وينصا  .2018 عاام نهاياة فاي منهاا االنههاا  املتوقا  ومان 2015

 دوالر ملياون  3.8 الباالغ السايي الادع  الساودان ياثمن .والتادري  التوعياة خاقل مان ذلاك فاي بماا واملوسساية  التقنياة القادرات وبناا  الصالة

. ( +REDD) +ب ناامج الاِىد  ل والتنها  االساتعداد مقتا   لتنفياذ FCPF الغاباات كىباون  انبعاثاات مان للحاد الشىاكة مىفق قدم  الذي أمىيكي

 .( +REDD) +ب نامج الِىد  ل والتنه  االستعداد ملقت   العامة األهدا  نحو التقدم من املنحة هذه مكن   وقد

 أمىيكاي دوالر 300000 مان بانكر  الغاباات كىباون  انبعاثاات مان للحد الشىاكة مىفق منحة لتنفيذ املشت ك التموي  في الحكومة مساهمة تقدر

 اتصاال نقطاة  23و املنساق دعا  ذلك في بما ( +REDD) +بىنامج الِىد   تنفيذ تىتي  لدع ( بالفع  دفعاا ت  أمىيكي دوالر 85000 منها) اً نقد

 مان الحكوماة قادمهها التا  الكبرا ة العينياة املسااهمة إلا  باإلضاافة هاذا قطاعياة  اتصاال قااطن  5و الوالياات مساتو   علا  اتصاال ةنقطا  18))
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 علا  تصاالاال ونقااط (للغاباات القومياة الايئاة رئاساة بمقاى) القاومي املساتو   علا  ( +REDD) +بىناامج الاِىد   ألماناة مكاتا  تاوفر  حياث

 الحصاى بادع  الساودان حكوماة تعاادت ذلاك  علا  عاقوة. الوالياات غاباات إدارة مكاتا  فاي جميعااً  استضاافهها يات  والتا  الاوطن  دون  املساتو  

 .للغابات القومية للايئة تاب  فن  وفىيق مىكبات بسب  للغابات القومي

 الوحياد املاالي الادع  هاي الغاباات كىباون  انبعاثاات مان للحاد الشىاكة مىفق منحة فنن الدع   من مزيد لجذب العديدة الجاود من الىغ  عل 

+ ) والتنها  االساتعداد مقتا   بىناامج لتنفياذ حاليااً  الساودان يتلقااه الاذي  بالعقوباات أساسا   بشاك  هاذا ياىتب  ..( +REDDلب ناامج الاِىد 

 ملنتصا  املىحلاي  التقىياى إعاداد أثناا  العقوبات هذه رف  ت  فقد ذلك  وم .الزمن من عقد من أكر  منذ السودان عل  املفىوضة االقتصادية

 االقتصاادية التنمياة وتحقياق الدولياة بالتزاماتا  للوفاا  الادوليرن واملسااعدة الادع  لتلقاي أفضا  وضا  فاي الساودان يضا  مماا هاذا  املادة

+ ) والتنها  االساتعداد مقتا   بىناامج تنفياذ فاي الثغاىات معالجاة مان الساودان سايتمكن إضاافي  وبادع  .املساتدامة  .( +REDDلب ناامج الاِىد 

 إنشاا  ذلاك فاي بماا الغاباات كىباون  انبعاثاات مان للحاد الشاىاكة مىفاق مان  التفاقياة املنفاذة األنشاطة عان الناشائة واالحتياجاات با  الخااص

 فاي بماا) الغاباات لىصاد الاوطن  النظاام وتعزياز املصالحة أصاحاب وتمكارن مشااركة وتعزياز اإلدارياة الت تيباات وتعزياز للغاباات مىجعاي مساتو  

 دعا  علا  للحصاول  تفصايلي طلا  علا  للحصاول  6 القسا  انظاى)املعلوماات تباادل نظا  وتطاويى (للغاباات القاومي الحصاى اساتكمال ذلاك

 .(إضافي

   والتأهب االستعداد حالة . 1.0
 تا   2015 ماارس فاي الغاباات كىباون  انبعاثاات مان للحاد الشىاكة مىفق قب  من املقدمة والتنه  االستعداد مىحلة دع  منحة دع  تلقي عند

 االساتعداد مىحلاة تنفياذ ما  بالتعاما  الساودان فايبىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  مشاىوع إدارة وحادة تكليا 

 :أخى   أمور  برن من يشم   وهذا .والتنه 

 القومية التسااير يةواللجناة بىناامج خفاا  االنبعاثاات الناتجااة عان إزالااة وتادهور الغابااات مكاتا  تنساايق  تجارازSRNSC   لب ناامج خفاا

 .وآليات الدع  األخى  مث  مجموعات العم  وفى  املاام TACعن إزالة وتدهور الغابات واللجنة االستشارية الفنية  الناتجةاالنبعاثات 

  إجااىا  مشاااورات متعااددة ألصااحاب املصاالحة علاا  الصااعيدين القااومي ودون القااومي إلدخااال مااا يلاازم ماان تعاادي  علاا  خطااة عماا  مىحلاااة

 .االستعداد والتنه  في السودان والتحقق منها وتنفيذها

  املشاورات والتدري في السودان من خقل  18الت  تمث  جمي  الواليات الا  18الا  تصالبنا  قدرات جمي  نقاط اال. 

  شااام  لاادواف  وأساابابألراضاا   والتحلياا  الحيااازة ا :الشااىوع فااي إجااىا  الدراسااات إلثااىا  مىحلااة االسااتعداد والتنهاا  فااي السااودان وتشاام  

 .إزالة الغابات

 إنشا  منصات منظمات املجتم  املدني. 
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 وض  خطة التشاور واملشاركة. 

 واإلفصا  عن املعلومات تصمي  موق  الكت وني لقتصاالت ورف  الوعي. 

  وض  دلي  حقلي للحصى القومي للغابات. 

  األغذية والزراعة  لألم  املتحدةوض  خطة لحصى الغابات بالتعاون م  منظمة. 

   إنشا  مجموعات عم  فنية وخاصًة بالنسبة للقياس واإلبقغ والتحقق وحيازة األراض   واستددام األراض.  

 :سو  السودان فنن املىحلة  تلك من املتبقية السنوات في(  +REDDلب نامج الِىد  + ) والتنه  االستعداد مىحلة في الشىوع بعد

  بىنااامج خفاا  االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة وتاادهور يواصاا  تعزيااز الت تيبااات املوسسااية التاا  تاا  إنشاااحها وال ساايما  وحاادة إدارة مشااىوع

 .( +REDDلب نامج الِىد  + )املعنية بندارة وتنسيق عملية مىحلة االستعداد والتنه   التسير يةواللجنة الغابات 

  مثاا  إذكااا  الااوعي )يواصاا  االضااطقع بننشااطة بنااا  القاادرات وتعزيااز مشاااورات أصااحاب املصاالحة بمااا فااي ذلااك ماان خااقل التواصاا  الفعااال

 .البشىية عل  أساس تقيي  شام  لقحتياجات والتدري  عل  تنمية املوارد (والتشاور م  أصحاب املصلحة املعنيرن

  يواص  في تعمي  سياسات واست اتيجيات( +  بىنامج الِىدREDD+ )  في خط  وبىامج أوس  نطاقًا وشاملة لعادة قطاعاات ال سايما فيماا

   .يتعلق بدط  التنمية القومية والخط  والسياسات القومية لتغر  املناخ

  يعم  عل  وض  اللمسات األخر ة لتطويى خطوط األساس والتقاريى الفنية وإنشا  اآلليات ذات الصلة   بما في ذلك 

  املستو  املىجعي للغابات/املستو  الوطن  لقنبعاثات املىجعية. 

 النظام الوطن  لىصد الغابات. 

 النظام الوطن  ملعلومات الغابات والضمانات. 

 البيئية واالجتماعية اإلطار الوطن  لددارة. 

  تىتيبات تقاس  املناف. 

  وجب  الضىر. املظال  دآلية ر 

   استددام األراض   وحيازة األراض. 

   إزالة وتدهور الغاباتدواف  وأسباب. 

 وض  وتنفيذ است اتيجية االتصال. 

  في السودان لب نامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات وض  االست اتيجية القومية. 
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 لبرنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات والتأهب االستعداد مرحلة من استنتاجات. 2.0
     (+REDDبرنامج الِرد  + ))

 األخاى   املجااالت أن بينماا املمولاة  والتنها  االساتعداد مقتا   مكوناات معظ  تنفيذ في تقدماً  يحىز  السودان أن االستنتا  يمكن عام  وبشك 

 االساتعداد مىحلاة عناصاى تشام .مكانهاا تاىاو  رلا   FCPFالغابات كىبون  انبعاثات من للحد الشىاكة مىفق منحة دع  يشملاا ل  الت  منها

لب نااامج خفاا  االنبعاثاات الناتجااة عاان إزالاة وتاادهور الغابااات  الوطنيااة املوسساية الت تيباات ملموسااًا؛ تقاادماً  تحااىز  التا  R-PP والتنها 

REDD+  لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان  قومياة اسات اتيجية بنعاداد املتعلقاة والدراساات ومشااركهه  املصالحة أصاحاب ومشااورات

 والتنها  االساتعداد مىحلاة إكماال الساودان بوسا  يكاون  لن. NFMS الغابات لىصد الوطن  النظام وتطويى+REDD إزالة وتدهور الغابات 

لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة  والتنها  االساتعداد مقتا   ألنشاطة والقادرات املاالي الادع  مان بمزياد تزوياده تا  إذا إال بنجاا 

 REL لقنبعاثاات مىجعاي وطنا    مساتو  إنشاا  املثاال  سابي  علا   3 كاون امل ويتطلا  .لااا مدصصة أموال حالياً  توجد ال الت وتدهور الغابات 

 والتنها   االساتعداد مىحلاة مكوناات جميا  تمويا  بادون . املاماة بهاذه باالضاطقع املىتبطاة التقنياة للمسااعدة كبرا ه مالياة ماوارد الغاباات مان

 بالفعا  يمكان النحاو  هاذا وعلا . يتوقا  أن املحتما  ومان كبرا  بشاك  يتباطان ساو  االساتعداد تطاويى فاي الساودان يحاىزه الاذي التقادم فانن

آلياة رد املظاال  و  املنااف  وتقاسا  والبيئياة االجتماعياة بالضامانات يتعلاق فيماا .بهاا املضاطل  األنشاطة مان املساتفادة الادروس بعا  اساتدقص

 املتعلقاة الدراساات مثا  املوازياة األنشاطة نتاائج علا  تتوقا  األنشاطة هاذه  فانن بادأ  قاد املكوناات هذه إطار في العم  أن حرن في وجب  الضىر 

 التقادم فانن وذلاك .االسات اتيجية والخياارات والحوكماة األراضا   وحياازة األراضا   واساتددام والحاواجز الغاباات وتادهور  إزالاة دواف  وأساباببا

 املصالحة وأصاحاببىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  مشاىوع إدارة وحادة ما  مناقشات  تما  كماا نسابياً  بطاي 

 الساودان فاي الغاباات كىباون  انبعاثاات مان للحاد الشاىاكة مىفاق منحاة أنشاطة تنفيذ أثنا  ُوِجا    الت  الىئيسية التحديات بع  فنن اآلخىين 

 أيًضاا التانخر ات هاذه تاىتب .املناسا  الوقا  فاي التنفياذ لباد  الشاىا  عملياة فاي القحاق التانخر  ثا  ومان األماوال تحويا  فاي بالتانخر  تتعلاق

 مىفاق سياساات ما  اآلن حتا  بهاا املضاطل  األنشاطة تتماشا   .املتحدة الواليات قب  من رفعاا بعد حلاا اآلن يتوق  الت  االقتصادية بالعقوبات

 تنفياذ مان إضاافية ماوارد خاقل مان الساودان ياتمكن أن املتوقا  ومان التوجيهياة  ومبادئا  FCPF الغاباات كىباون  انبعاثاات مان للحاد الشاىاكة

 املىحلاة إلا  لقنتقاال بنجاا لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  والتنها  االساتعداد مقتا   فاي املقت حاة األنشاطة

 .بىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  من التالية

لبرنامج برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  لعملية المدة منتصف استعراض . 1.0
 (+REDDالِرد  + )

 االساتعداد عملياة لتقياي  هاذا املادة منتصا  اساتعىا  الساودان أعاد الساودان  التازام مان وكجاز  والتنها  االساتعداد مىحلاة مان كجاز 

 الادع  مان وطلا  والتنها  االساتعداد مىحلاة مان تبقا  ماا لتشاكي  املساتفادة األولية الدروس واستدقص الثغىات وتحديد اآلن حت  والتنه 
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لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة  والتنها  االساتعداد مقتا   ألنشاطة الكاما  للتنفياذ الغاباات كىباون  انبعاثاات مان للحاد الشاىاكة مىفاق مان

 بتمويا  الخاصة الغابات كىبون  انبعاثات من للحد الشىاكة مىفق منحة استقم منذ بنكملاا العملية التقىيى يغطي.عن إزالة وتدهور الغابات

 األول  املقاام فاي التقىياى هاذا فاي الاواردة املعلوماات تساههد .الساودان فاي األنشاطة تنفياذ وبداياة 2015 ماارس فاي والتنها  االساتعداد مىحلاة

 بصافت  الادولي والبناك الساودان حكوماة بارن املب ماة التمويا  التفاقياة وفقااً   FCPF الغاباات كىباون  انبعاثاات مان للحاد الشاىاكة مىفاق

 اهتماام أيضااً  تنااول ي املادة منتصا  اساتعىا  نتاائج فانن ذلاك  وما . FCPF الغاباات كىباون  انبعاثاات مان للحاد الشاىاكة ملىفاق وصاياً /أمينااً 

 وتاوفى النااس عاماة وكاذلك املصالحة وأصاحاببىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  مان وشاىكاهها الساودان حكوماة

لب ناامج خفا   والتنها  االساتعداد مىحلاة إعاداد واساتكمال تعزياز أجا  مان واحتياجاتا  السودان يحىزه الذي التقدم بشنن مفيدة معلومات

 .السودان فياالنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات 

بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  مشاىوع إدارة وحادة ما  بالتعااون  MTR املادة منتصا  اساتعىا  إجاىا  تا 

بىناامج خفا  االنبعاثاات  عملياة فاي لفاعلاةا املانحاة الجااات ذلاك فاي بماا الحكومياة املوسسات خار  املصلحة وأصحاب الحكومية واملوسسات

 نفا  باتبااع الغاباات بماوارد الغنياة الوالياات علا  الت كراز تا  القاومي دون  املساتو   علا . املادني واملجتما الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات 

 الفاعلاة الجااات مدتلا  ما  ومقاابقت مشااورات علا  االساتعىا  اشاتم  .املنحاة باتفاقياة الخاصاة التقياي  ماذكىة فاي موضا  هاو كما الت كرز

 desk-review املكتبا  االساتعىا  أعقااب في (واستشارته  معا  مقابقت أجىي  الذين املصلحة أصحاب قائمة عل  لقطقع 5 املىفق انظى)

 أساسا   بشاك  االساتعىا  است شاد لقاد( . استعىاضااا تا  التا  الوثاائق قائماة علا  لقطاقع 6 املىفاق انظاى)الصالة ذات البيانات جمي  وتحلي 

 واتبااع  MTR  املادة منتصا  اساتعىا  ونماوذ  الغاباات كىباون  انبعاثاات مان للحاد الشاىاكة مىفاق تقياي  وإطاار (TOR) باالختصاصاات

لب ناامج  والتنها  االساتعداد مقتا   أنشاطة لتنفياذ الشاام  التقياي  ياىد(. Inception Report) االساههقلي التقىياى فاي نوقشا  التا  الخطاوترن

 تنفياذ فاي املحاىز  التقادم تحليا  وفاي (2 القسا ) القسا  فاي Sudan’s R-PP الساودان فاي خف  االنبعاثات الناتجة عان إزالاة وتادهور الغاباات 

 .(3 القسا   .FCPF Grant Agreement (section 3)   الغاباات كىباون  انبعاثاات مان للحاد الشاىاكة مىفاق منحاة اتفاقياة بموجا  األنشاطة

 املالياة الخطاة تحاديث بشانن (5 القسا )و املشات ك للانه  باالمتثاال املتعلاق (4 القسا ) علا  أيضااً  التقىياى هاذا يشاتم  اإلرشاادية  للماواد فقاً و 

 .الغابات كىبون  انبعاثات من للحد الشىاكة مىفق من إضافي تموي  طل  بشنن ( 6 القس )و

 منحاة اتفاقياة تنفياذ أثناا  PC/7/2010/3 واملقاىر  الغاباات كىباون  انبعاثاات مان للحاد الشاىاكة مىفاق ميثاا  مان (ب)  3.6 للقسا  وفقااً 

 فاي مىحلاي تقىياى تقادي بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  فاي القطاىي  املشاارك علا  يجا  والتنها   االساتعداد

 وتقادي  بوضا  الساودان يقاوم االلتازام  هاذا ما  تمشياً . الغابات كىبون  انبعاثات من للحد الشىاكة مىفق في املشاركرن لجنة إل  املدة منتص 
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 :ذلك في بما :ذلك في بما   املدة منتص  في املىحلي تقىيىه

  الشااملة باإلضاافة إلا  مقتا   بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات ملحة عاماة عان التقادم املحاىز فاي تنفياذ عملياة

 .لب نامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغاباتاالستعداد والتنه  

   لتقادم املحاىز فااي تلاك األنشاطة املمولاة ماان منحاة االساتعداد والتنها  بمىفااق الشاىاكة للحاد مان انبعاثااات كىباون الغاباات بماا فااي اتحليا

 .ة املمولة من املنحة واإلجىا ات املقت حة ملعالجة أسباب التنخر ذلك تحديد أي تنخر  في تنفيذ األنشط

  خطاة تمويا  محدثاة لألنشاطة الشااملة ملىحلاة االساتعداد والتنها  بماا فااي ذلاك األماوال  املتعااد بهاا  وصا  ماوجز لألنشاطة التا  ياادعماا

 .شىكا  التنمية اآلخىون

  بالنه  املشت كبىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات استعىا  مد  امتثال البلدان املشاركة في. 

 بيان موجز بطل  للحصول عل  تموي  إضافي من مىفق الشىاكة للحد من انبعاثات كىبون الغابات. 
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لبرنامج خفض االنبعاثات الناتجة  والتأهب االستعداد مقترح تنفيذ في المحرز التقدم عن عامة محةل .6
 .(+REDDبرنامج الِرد  + )) إزالة وتدهور الغاباتعن 

لب ناامج خفا   والتنها  االساتعداد ملقتا   الىئيساية األربعاة املكوناات تحقياق فاي اآلن حتا  املحاىز  التقادم عان عاماة ملحاة القسا  هاذا يقادم

 بعاد 3 القسا  سايقوم .األصالي املقتا   مقابا  أدنااه ةدرجاامل منهاا لكا  الفىعياة واملكوناات  R-PPاالنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات 

  الغاباات كىباون  انبعاثاات مان للحاد الشاىاكة مىفاق منحاة بموجا  املدعوماة الفىعياة واملكوناات املكوناات تنفياذ فاي املحاىز  التقادم بتحليا  ذلاك

FCPF Grant  واالحتياجات والقيود الثغىات تحديد ذلك في بما. 

 :عن التفاصي  من مزيداً  الفىع هذا سيقدم

 اإلنجازات املحققة حت  اآلن.    

  تحلي  هذه النتائج   تما يتمش   م  إطار تقيي  مىفق الشىاكة للحد من انبعاثات كىباون الغاباات بماا فاي ذلاك القياود والثغاىات الىئيساية

 .الت  يج  معالجهها 

  أعمال االستعداد والتنه  الاامة األخى   الجارية عند االقتضا. 

  االحتياجااات إلاا  تموياا  إضااافي ماان مىفااق الشااىاكة للحااد ماان انبعاثااات كىبااون الغابااات لتنفيااذ األنشااطة ملعلقااة ذات الصاالة بااذلك تحديااد

 .املكون الفىعي

 

 

 

 

 

 

 

 

  المفتاح 

 كبر  تقدم إحىاز 

 التطويى من املزيد مطلوب جيد  بشك  يتقدم/تقدمت 
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 التطويى من املزيد مطلوب 

  بعد تقدماً  ىظاِ يُ /ُتظِاى ل  

 

لبرنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  والتأهب االستعداد مقترح تنفيذ في المحرز للتقدم الشامل التقييم (:2) الشكل
 ( +REDD+ ) لبرنامج الِرد   السودان في

 الموارد تخصيص إطار معايير مقابل التقييم الموارد تخصيص إطار تقييم معايير

 والتشاور لبرنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  والتأهب االستعداد مرحلة تنظيم :(0)املكون 

كمقا تققدما   املكقون  هقذا حققق لقد  االسقتعداد مقتقر  فقي مبقين هقو كمقا تعمق  وباتق  املؤسسقية الترتيبقات جميقع وضقع تقم لق،  مخطق  هقو كبيرا 

 مقذكر  فقي بق، املوصقى  النحقو وعلق  Sudan’s R-PP السقودان فقيلبرنقامج خفقض االنبعاثقات الناتجقة عقن إزالقة وتقدهور الغابقات  والتأهقب

 .بالتحسينات املتعلقة االقتراحات بعض يحدد MTR املرحلي املد  تقريرمنتصف فإن ذلك  ومع Assessment Note التقييم

 .لبرنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات الوطنية والترتيبات اإلدار  :/أ(0)الفرعي املكون 

 املتوخقا  اكق للهي وفققا   للعمق  مهيقأ لبرنقامج خفقض االنبعاثقات الناتجقة عقن إزالقة وتقدهور الغابقات  املؤسسقية الترتيبقات هياكق  جميقع إن

 املعنيقة املؤسسقات معظقم فقإن ذلقك  ومقع .السقودان حكومقة مقن وبقدعم للغابقات القوميقة الهيئة في أدمج  وقد .املوضوعة واالختصاصات

 ومقا بأكملهقا  والتأهقب االسقتعداد مرحلقة طقوا  السقواء علق  واملؤسسقىي الفنقي القدعم يسقتمر أن يجقب حيق  الققدرات بنقاء دعقم إلق  تحتقا 

 .بعدها

   الموارد تخصيص إطار  تقييم معايير

   .املسا لة والشفافية (2)

 .وامليزانيةوالية التشغي   (1)

آليات التنسيق متعدد  القطاعات  (0)
  .والتعاون بين القطاعات

 .قدر  اإلشراف الفني (2)

 .إدار  األموا  (2)

 آلية جبر املظالم (6)

 الوطنية الت تيبات تزال وال :RAF Assessment الموارد تخصيص إطار  تقييم
 الورائ  من كاملة مجموعة بعد تمارس ول   نسبياً  جديدة( +REDDبىنامج الِىد  + ) إلدارة 

 بها معت   املوسسية الت تيبات أن حرن في ذلك  وم .( +REDDبىنامج الِىد  + ) عملية في
 دون  املساتو   علا  تصاالاال نقااط والياة أن إال القاومي  ودون  القاومي الصاعيدين علا  جياًدا

 .والتوثيق التوضي  من مزيد إل  تحتا  القومي

 مىافاق لااا وتاوفى(  +REDDبىناامج الاِىد  + ) موسساات للغاباات القومياة الايئاة تستضاي 

 أيضااً  للغاباات القومياة الايئاة وتقادم .القاومي ودون  القاومي الصاعيدين علا  أخاى   مكتبياة

 تنسايق لجاان بتشاكي  تصاالاال نقااط تقاوم أن املقاىر   مان .املاورفرن مىتباات لادع  مرزانياة

 معقولاة عملياة بدبا ة تصاالاال نقااط معظا  تتمتا  .املتعددة القطاعات برن التنسيق لضمان

 نقااط فاي مالياة شاوون ماورفي تعيارن تا  ذلاك  إلا  باإلضاافة .كافياة فنا  إشاىا  قادرة وبالتاالي

 بناا  إلا  التنسايق جااات جميا  تحتاا  ذلاك  وما  .لألماوال الساليمة اإلدارة لضامان تصاالاال

 االنبعاثاات لخفا  املعاززة اآللياة عليهاا تنطاوي  التا  التقنياة املساائ  جميا  بشانن القادرات

 بشاك  وورائفااا أدوارهاا ألدا  املوسسا   الادع  ذلاك فاي بماا وتادهورالغابات إزالاة عان الناتجاة

 االختصاصاات مان االنههاا  تا  فقاد  FGRMلياة رد املظاال  وجبا  الضاىر آل بالنسابة .أفضا 

(TOR)  عنها اإلعقن وشك وعل. 

 والتوعية واملشاركة التشاور  :(/ب1الفرعي) املكون 

 املصقلحة أصقحاب جميقع مقن واسقعة مجموعقة مقع والقواليي االتحقاد  املسقتويين علق  التشقاور  عمليقات بقدأت التشقاور  خطقة مقع تمشقيا  

 مقن جقوالت ثقث  تصقا اال نققا  جانقب إلق  املشقرو  إدار  وحقد  أجقرت .املقدني املجتمقع ومنظمات املحلية املجتمعات مع ذلك في بما املعنيين

 اسقهادف  واجتماعقات أخقر   عمق  حلققات وسقبقهاا .(القواليي) الققومي  دون  املسقتو   علق  عمق  ورشقة17و الققومي املسقتو   علق  املشقاورات



 21 

 الموارد تخصيص إطار معايير مقابل التقييم الموارد تخصيص إطار تقييم معايير

 الصقعيدين علق  منصقات أنشقت  وققد.الغابقات علق  تعتمقد التقي واملجتمعقات النسقاء مثق  الخاصقة واملجموعقات املقدني املجتمقع منظمقات

 ومقع .وطبيعهاقا املصقلحة أصقحاب مجموعقات مختلقف إشقرا  إلق  الحاجقة لقتثمم  مختلفقة وأهقداف وعضقويات بمبقررات والقواليي الققومي

 .الفعالة واملشاورات واملشاركة االتساق لضمان الواليي املستو   عل  ومناقشهاا وتوثيقها وتوضيحها تعزيزها يجب ذلك 

   الموارد تخصيص إطار  تقييم معايير

 .الرميسيينمشاركة وإشرا  أصحاب املصلحة  (2)

 عمليات التشاور.  (1)

 تباد  املعلومات وإمكانية الوصو  إلياا.  (0)

 التنفيذ واإلفصا  العام عن نتامج التشاور.  (2)

 

 

 

 

 التا  املوسساية الاياكا  تان   : RAF Assessment الماوارد تخصايص إطاار  تقييم

 املصالحة أصااحاب إشااىاك علاا  القااومي ودون  القااومي الصااعيدين علاا  أنشائ 

 مان األولا  الجولاة خاقل تنكياده تا  ماا وهاو الفاعلاة مشااركنه  وضامان الىئيسايرن

 نقااط قبا  مان الخطا  إعاداد تا .املساتويرن كاق علا  أجىيا  التا  الشااملة املشااورات

 علا  معاا  والتشااور  املصالحة أصاحاب مشاركة لزيادة حده عل  والية ك  في تصالاال

 إلا  حاجاة هنااك ذلاك  وما  .لتنفياذها التمويا  حاليااً  ينتظاىون وها  املحلاي املساتو  

 أصاحاب جميا  ومشااركة املساتمى التشااور  لتعزياز الادع  مان واملزياد العما  مان مزيد

بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة  اسات اتيجية وتنفياذ إعاداد فاي الىئيسايرن املصالحة
   الغاباات علا  تعتماد التا  واملجتمعاات النساا  وخاصاة عان إزالاة وتادهور الغاباات 

 املعلوماات تباادل أنشاطة مان متنوعاة مجموعاة تنفياذ تا .التمكارن إلا  تحتاا  والتا 

 مزياد إلا  حاجاة هنااك ذلاك  وما  اآلن حتا  املعلوماات إلا  الوصاول  لتحسارن والوسائ 

 إطاار فاي تجاىي  الت  للدراسات النهائية اللمسات وض  خاصة املجال هذا في العم  من

 لقاد   العاام باإلفصاا  يتعلاق فيماا .االسات اتيجية بشانن بالعما  والنهاو  2 املكاون 

بىناامج  موقا  علا  واإلنجلرزياة العىبياة بااللغترن باملشاىوع املتعلقاة املعلوماات أتيحا 
   ) +Sudan’s REDDخفاا  االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة وتاادهور الغابااات 

www.reddsudan.org)website ( والقنااوات والتلفزيااون  اإلذاعااة ومحطااات 

 التواصا  وساائ  إلا  باإلضاافة والاوالئي القاومي املساتويرن علا  الفضاائية التلفزيونياة

  .YouTube فيسااااااااابوك واليوتيااااااااوب  Facebook مثااااااااا  االجتماااااااااعي

  

 REDD+ Strategy Preparation.( +REDDبرنامج الِرْد + ) استراتيجية إعداد : (6املكون )

 مكاون  كا  إطاار فاي املختلفاة األنشاطة بارن التا اب  نتيجاة هاي الىئيساية واملعوقاات. التطاويى من للمزيد بحاجة ذلك وم  تقدماً  يحىز  املكون  هذا

 والعما  املقدماة للتقااريى األولا  املساودة مان باد اً  التنفياذ مان مدتلفاة مىاحا  فاي الدراساات يجعا  مماا املشات يات إجاىا ات فاي والتلكاو فىعاي

 .  (TOR) االختصاصات وإعداد االسههقلي التقىيى ورف  الجاري  الحقلي

افع األراضىي استخدام تقييم :/أ (2) الفرعي املكون   .والحوكمة والسياسات  الغابات وقانون  األراضىي استخدام في التغيير ودو

 أسباب ودواف  (2) األراض   حيازة (1) بشنن املتعلقترن بالدراسترن يتعلق فيما وخاصة الفىعي املكون  هذا إطار في جيد تقدم إحىاز يجىي 

 قب  من للتقىيى األول  املسودة تقدي  ت  وقد وسا  قدم عل  جاري  فيها العم  فنن األول   بالدراسة يتعلق فيما. الغابات وتدهور  إزالة

و يوني نهاية بحلول  منها االنهها  ويتوق  فيها العم  االستشاري  بدأ قد . هذا MTR املىحلي املدة منتص  تقىيى إعداد فت ة أثنا  االستشاري 
1720. 

   الموارد تخصيص إطار  تقييم معايير

  .التقييم والتحلي  (2)

 إعاداد فاي العما  يجاىي   : RAF Assessment الماوارد تخصايص إطاار  تقيايم

 األراضا   وحياازة األراض   باستددام املتعلقة الدراسة من لك  (TOR) االختصاصات

http://www.reddsudan.org)/
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 الموارد تخصيص إطار معايير مقابل التقييم الموارد تخصيص إطار تقييم معايير

افع (1) الحقققققققواجز املباشقققققققر  /تحديقققققققد أولويقققققققات القققققققدو
 .وغير املباشر  لتعزيز الغابات

افعالققققققققققرواب  بققققققققققين  (0) الحققققققققققواجز وأنشققققققققققطة /الققققققققققدو
برنققققققامج خفققققققض االنبعاثققققققات الناتجققققققة عققققققن إزالقققققققة 

 .وتدهور الغابات 

خطقق  العمققق  بشقققأن الحققق فقققي املقققوارد الطبيعيقققة  (2)
 .وحياز  وحوكمة األراضىي

 اآلثار املترتبة عل  قوانين وسياسات الغابات (2)

 تدصي  إطار م  يتمش   بمادواف  وأسباب إزالة وتدهور الغاباتب املتعلقة والدراسة

 وغر  املباشىة والحواجز الدواف  أولويات تحديد إل  الحاجة ذلك في بما RAF املوارد

 الحوكمة وقضايا الطبيعية املوارد حقو   معالجة وخيارات الوصول  وحقو   املباشىة

 حالياًا  املىاجعة قيد األول  املسودة أن حرن في.الطبيعية املوارد وتشىيعات وسياسات

 (TOR) االختصاصاات تعكا  أنهاا املشاىوع إدارة وحادة ما  املشااورات كشاف  فقاد

 ملعالجاة الدراساة فاي العالقاة الثغاىات ساد علا  حاليااً  يعما  االستشااري  الخبرا  وأن

 .املوارد تدصي  إطار معاير 

 .REDD+ Strategy Options( +REDDبرنامج الِرْد + ) استراتيجية خيارات: /ب(6) الفرعي املكون 

 (TOR) االختصاصات إعداد يتم بينما.االستراتيجية خيارات حو   دراسة إجراء املقرر  ومن الفرعي املكون  هذا إطار في العم  بدأ

ا ينتظر االستراتيجية خيارات وضع فإن املشتريات  مرحلة ضمن للدراسة ا حالي   املتعلقة األخر   الدراسات نتامج في التقدم من مزيد 

 املكون  إطارهذا في تقدم إحراز يجر   عام  بوج،.لبرنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات الوطنية باالستراتيجية

 .باا االضطث  يجر   التي التوعية وأنشطة املشاورات من يتجل  الذ  الفرعي

   الموارد تخصيص إطار  تقييم معايير

اختيققققققققققار خيققققققققققارات اسققققققققققتراتيجية اآلليققققققققققة املعققققققققققزز   (2)
عقققققققققققققققققققققققن إزالقققققققققققققققققققققققة  الناتجقققققققققققققققققققققققةلخفقققققققققققققققققققققققض االنبعاثقققققققققققققققققققققققات 

    .وتدهورالغابات وتحديد أولوياتاا

    .تقييم الجدو   (1)

االسقققققتراتيجية علققققق  اآلثققققار املترتبقققققة علققققق  خيقققققارات  (0)
 .السياسات القطاعية الحالية

 )TOR (االختصاصاات تغطاي  : RAF Assessment الماوارد تخصيص إطار  تقييم

 كىبون  انبعاثات من للحد الشىاكة مىفق إطار تقيي  بمعاير  املتعلقة القضايا معظ 

 لجادواها األولوياات وإعطاا  االسات اتيجية خياارات تقياي  إلا  الحاجاة مثا  الغاباات

 وما .والفوائاد التكاالي  وتحليا  والفاىص واملخااطى والسياساية والبيئياة االجتماعياة

 مان االنبعاثاات فاي املحتملاة التدفيضاات لتقياي  فنا  عما  إلا  حاجاة هنااك ذلاك 

 االنبعاثاات لخفا  املعاززة اآللياة  اسات اتيجية تصامي  فاي بهاا لقست شااد الخياارات

 وضا  عملياة بشانن مكثفاة مشااورات إجاىا  مطلاوب .وتدهورالغابات إزالة عن الناتجة

 .االست اتيجية

 Implementation Framework التنفيذ إطار :/جق (6) الفرعي ن املكو 
 خيقارات حقو   فيامقا العمق  جقار   دراسقتان هنقا   فالتطقوير مقن للمزيقد بحاجقة أنق، بيقد تققدما   يحقرز  الفرعقي املكقون  هقذا أن مقن بقالرغم 

 دراسقة تجر  .  FCPF الغابات كربون  انبعاثات من للحد الشراكة مرفق من بتموي   FGRMآلية رد املظالم وجبر الضرر و  املنافع تقاسم

آليقة رد املظقالم وجبققر  إطقار فقي العمق  يحتقا  .االستشققاريين الخبقراء مقن فريقق قبق  مقن التنفيقذ قيقد امليقداني والعمق  املنقافع تقاسقم
 .املالي الدعم حي  من أو الوق  حي  من سواء املوارد  من مزيد إل  تقدما   يحرز  كان وإن   FGRMالضرر 

   الموارد تخصيص إطار  تقييم معايير

 .اللوائ /اعتماد وتنفيذ التشىيعات (2)

 .توجيهية للتنفيذالباد  امل (1)

 .آلية تقاس  املناف  (0)

لب نااااااااااااامج خفاااااااااااا  االنبعاثااااااااااااات الساااااااااااج  الااااااااااااوطن   (2)
ونظااااام رصااااد الناتجااااة عاااان إزالااااة وتاااادهور الغابااااات 

بىناااااامج خفااااا  االنبعاثاااااات الناتجاااااة عااااان أنشاااااطة 

 )TOR (االختصاصاات تعك   : RAF Assessment الموارد تخصيص إطار  تقييم

 والتقىياااى املشااىوع إدارة وحاادة أعااادتها التاا  املناااف  تقاسااا  بآليااة املتعلقااة 

 الجيادة التغطياة االستشااري  الخبرا  مان املقادم (Inception Report)االساههقلي

 ودون  القومي الصعيدين عل  فعالة تكون  املناف  لتقاس  آلية لوض  املطلوبة للماام

 علا  بناا ً  املنااف  لتقاسا  للتنفياذ وقابلاة عملياة خياارات تاوفر  شاننها مان القاومي

 يمكان التا  الخياارات تحدياد ما  تمامااً  جدياد نها  علا  مبنياة أو الحالياة املشااري 

 هناك ذلك  وم  .الحالية السياسات في املستو   متوسطة إل  طفيفة بتغر ات وضعاا
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 واملبااد  اللاوائ  /التشاىيعات باعتمااد املتعلاق الفىعاي املكاون  هاذا تنفياذ فاي ثغاىات .إزالة وتدهور الغابات 

بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة  لنظاام الاوطن  الساج  وكاذلك للتنفياذ التوجيهياة
بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان  أنشاطة رصاد ونظاامعان إزالاة وتادهور الغاباات 

 .إزالة وتدهور الغابات 

 Social and Environmental Impacts والبيتية االجتماعية اآلثار :/د (6) الفرعي ن املكو 

 البيئياة اإلدارة إطاار / SESA االسات اتيجي واالجتمااعي البيئا  التقياي  (TOR) االختصاصاات االنههاا  ما  الفىعاي املكاون  هاذا إطاار فاي العم  بدأ

 يبادأ أن املزما   MTR املىحلاي املدة منتص  تقىيى خقل االستشاري  م  التعاقدية الت تيبات عل  األخر ة اللمسات ووض  ESMF واالجتماعية

 وقاد SESA االسات اتيجي واالجتمااعي البيئا  التقياي / Safeguards بالضامانات معنياة عما  مجموعاة إنشاا  تا . 2017 أبىيا  فاي فيا  العما 

 البيئا  التقياي .االسات اتيجي واالجتمااعي البيئا  والتقياي  بالضامانات املتعلقاة أنشاطهها فاي املشاىوع إدارة وحادة قبا  مان مدعوماة عملااا بادأت

 تحدياد مثا  أخاى   فىعياة مكوناات إطاار فاي الجارياة الصالة ذات األنشاطة نتاائج مان االساتفادة إلا  بحاجاة SESA االسات اتيجي واالجتمااعي

 مان االسات اتيجية الخياارات جميا  تقياي  يلازم ألنا بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  اسات اتيجية وخياارات الادواف 

 فاي املوازياة األنشاطة هاذه تطاويى بمجاىد ذلاك  وما . نسابياً  أبطان تقادم إحاىاز في ذلك أسا  وقد املناف  وتقاس  والبيئية االجتماعية آثارها حيث

 .بنجا  الفىعي املكون  هذا من الفىاغ املحتم  من اإلضافي  املالي والدع  املناسبة الخب ة ر 

   الموارد تخصيص إطار  تقييم معايير

 .تحلي  قضايا الضمانات االجتماعية والبيتية  (2)

برنققامج خفققض االنبعاثققات تصققميم اسققتراتيجية   (1)
فيمققا يتعلقققق  الناتجققة عققن إزالققة وتقققدهور الغابققات 

 .باآلثار
 إطار اإلدار  البيتية واالجتماعية  (0)

 االختصاصاات موا ماة  : RAF Assessment المااوارد تخصايص إطاار  تقيايم

(TOR)  االسات اتيجي واالجتمااعي البيئا  باالتقيي  املتعلقاة  SESA / اإلدارة إطاار 

 اآلثاار تحليا  علاا  تان  والتا  التقياي  معااير  ماا  ESMF واالجتماعياة البيئياة

 واالجتماعياة البيئياة اإلدارة إطاار وتطاويى االسات اتيجية لخياارات والبيئياة االجتماعياة

ESMF   أنشاطة ساتتطل  بنجاا   اكتما  إذا العما  هاذا نتيجاة فانن ذلاك  ما و 

 املوسساات وتعزياز الاوعي مساتو   ورفا  واملشااورات القادرات بناا  حياث مان متابعاة

 يتطلا  الاذي  ESMF واالجتماعياة البيئياة اإلدارة إلطاار الكاما  التنفياذ لضامان

 .املالية املوارد من املزيد أيًضا

 Reference Emission Level/ Reference Level املرجعي املستو    /املرجعي االنبعاثات مستو   :(1) املكون 

   الموارد تخصيص إطار  تقييم معايير

  .إظهار املنهجية (2)

اسققتخدام البيانققات التاريخيققة وتعققديلها حسققب  (1)
 .الظروف الوطنية

الجققققدو  الفنيقققققة للققققنهس املما قققققي واالتسققققاق مقققققع  (0)
توجياققققققققققات ومبققققققققققادة اتفاقيققققققققققة األمققققققققققم املتحققققققققققد  

الفريقققق الحكققققومي /اإلطاريقققة بشقققأن تغيقققر املنقققا 
  UNFCCC/IPCC الدولي املعني بتغير املنا 

 تقادم أي املكاون  هاذا يظااى لا   : RAF Assessment الماوارد تخصيص إطار  تقييم

 الشاىاكة مىفاق مان املقدماة الحالياة املنحاة فاي مباشاى بشاك  تشامل  لا  ألنا  اآلن حتا 

 يساتفيد املىجعاي املساتو   تحدياد فانن ذلاك  وما  .الغاباات كىباون  انبعاثاات مان للحد

 الرصقد نظقام تصقميم بشقأن (/أ2)الفىعاي املكاون  فاي الواردة األنشطة تنفيذ من أيًضا

 مان للحاد الشاىاكة مىفاق مان املقدماة املنحاة تمولا  الاذي NFMS للغابقات القوطني

 لألما  والزراعاة األغذياة منظماة تقوم والذي FCPF Grant الغابات كىبون  انبعاثات

 للحاد الشاىاكة مىفاق مان إضاافي دعا  إلا  حاجاة هنااك .حاليااً  بتطاويىه FAO املتحادة

 / RFEL للغاباات املىجعياة االنبعاثاات مساتو   إلنشاا  الغاباات كىباون  انبعاثاات مان

 بتحدياد مباشاىاً  ارتباطااً  تاىتب  التا  الادع  وأنشطة FRL للغابات املرجعي املستو  

بىناامج خفا  االنبعاثااات  أنشاطة وتعىياا  النطاا  تحديااد مثا  املىجعاي املساتو  
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 للخياارات نتيجاة أيًضاا وهاذا) تضامينها سايت  التا الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات 

 واختياار اإلزالاة/لقنبعاثاات تقاديىات ووضا  التاريدياة البيانات وتجمي  (االست اتيجية

 واملشاااورات الوطنيااة والظااىو  السياسااات آثااار وتحلياا  واإلساقاطات األساالي 

 املبااد  إلا  ذلاك كا  سيساتند.الجاودة ومىاقباة الجاودة وضامان الصاحة مان والتحقاق

 الفىياق / UNFCCC  املنااخ تغرا  بشانن اإلطارياة املتحادة األما  التفاقياة التوجيهياة

 . IPCC املناخ بتغر  املعن  الدولي الحكومي

 Monitoring System for Forests and Safeguards والضمانات الغابات رصد نظام (:1املكون )

 نظام إنشاء في خاص بشك  املحرز  التقدم ويتجل  التطوير من للمزيد بحاجة أن، بيد تقدما   يحرز  الفرعي املكون  هذا أن من بالرغم

 تقدما   يحرز   (/ب2) الفرعي املكون  عل  العم   .املتوخ  النحو علي لتنفيذه الصحيح املسار علي يسير NFMS الغابات لرصد وطني

  .FCPF Grant  الغابات كربون  انبعاثات من للحد الشراكة مرفق منحة في مشمو   غير ألن، نظرا   أبطأ

 NFMS  National Forest Monitoring System الغابات لرصد الوطني النظام: أ(/1)الفرعي املكون 

 بعقد عقن االستشقعار تطبيققات بشقأن الققدرات بنقاء وأنشقطة التوعيقة إذكقاء ذلقك فقي بمقا الفرعقي  املكقون  هقذا إطقار فقي كبيقر تققدم أحقرز  وققد

 الحقلقي القدلي  MRV والتحققق والحصقر بالقيقا  املعنقي الفنقي العامق  الفريقق وضقع ذلقك  إلق  باإلضقافة .للغابقات الققومي والحصقر

 والزراعقة األغذيقة ومنظمقة املشقرو  إدار  وحقد  بقين اتفقاق توقيقع تقم .للسقودان الوطنيقة الظقروف االعتبقار فقي آخقذا   الققومي الحصقر لتنفيقذ

 بحلقو   ويكتمق  2017 فبرايقر فقي سقيبدأ العمق  أن إلق  تشقير خطقة إعقداد تقم للغابقات  ققومي رصقد نظقام وضقع لقدعم FAO املتحقد  لألمقم

  .2018 أغسطس

   الموارد تخصيص إطار  تقييم معايير

 .توثيق نهس الرصد (2)

 .إظهار التنفيذ املبكر  (1)

 .الغابات-الترتيبات والقدرات املؤسسية (0)

 منظماة ما  االتفاا  ويشام    :RAF Assessment الماوارد تخصايص إطاار  تقيايم

 فاي بماا الغاباات لىصاد الاوطن  النظاام تصامي  (الفااو) املتحادة لألما  والزراعاة األغذياة

 قاومي حصاى إجاىا  أيضاااً  االتفاا  ويشام  .والوثاائق واألسااالي  الانه  وضا  ذلاك

 عان فضاقً  للغاباات  الاوطن  الىصاد لنظاام املبكاىين واالختباار التنفياذ ما  للغاباات

 ساههانيُ  ال العما  لااذا املتاحاة املاوارد فانن ذلاك  وما  .القادرات وبناا  املوسسا   الادع 

 للغابااات القااومي الحصاى لتكاالي  للغاباات القومياة الايئاة بتقاديىات مقارناة بهاا

 حاجاة هنااك لاذلك  .(والتقنيات األدوات) املتمثلة في  املوسسية القدرات واحتياجات

 لىصاد الاوطن  للنظاام الفعاال واألدا  الكاما  التصامي  لضامان الادع  مان مزياد إلا 

 .الغابات

 والضمانات والحوكمة األخر   واآلثار املتعدد  باملنافع املتعلقة املعلومات نظام: /ب(1) املكون 
Information system for multiple benefits, other impacts, governance and safeguards 

   الموارد تخصيص إطار  تقييم معايير

الكىبونية ذات الصلة تحديد الجوان  غر   (2)
 .والقضايا االجتماعية والبيئية

 .الىصد واإلبقغ وتبادل املعلومات (1)

 .الت تيبات والقدرات املوسسية (2)

 الفىعاي املكاون  هاذا يظااى لا    :RAF Assessment الماوارد تخصايص إطاار  تقيايم 

 تغطاي ال الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق منحاة ألن اآلن حتا  تقادماً 

 فاي املقاىرة األنشاطة لتنفياذ بسااولة متاا  آخاى دعا  أي يوجاد ال وألنا  تنفياذه تكلفاة

لب ناااامج خفاا  االنبعاثاااات الناتجاااة عااان إزالاااة وتااادهور  والتنهااا  االسااتعداد مقتاا  
 لتنفيذ إضافي دع  إل  حاجة لذلك هناك .املحدد الفىعي املكون  هذا إطارفي الغابات 

 .الصلة ذات املكونات إطار في الجاري  العم  نتائج إل  استناداً  الفىعي املكون  هذا
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لبرنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور  والتأهب االستعداد مرحلة تنظيم (: 1) المكون 0.6
 والتشاورالغابات 

 (0) المكون إطار في  المحرز التقدم خالصة(: 2) الشكل

 الموارد تخصيص إطار معايير مقابل التقييم الموارد تخصيص إطار تقييم معايير

 والتشاور لبرنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  والتأهب االستعداد مرحلة تنظيم (: 0املكون )

 االساتعداد مقتا   فاي مبارن هاو كماا تعما  وباتا  املوسساية الت تيباات جميا  وضا  تا  لا   مدطا  هاو كماا كبرا اً  تقادماً  املكاون  هاذا حقاق لقاد

 التقياي  ماذكىة فاي با  املوصا   النحاو وعلا  Sudan’s R-PP الساودان فيلب نامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  والتنه 

Assessment Note  املىحلي املدة تقىيىمنتص  فنن ذلك  وم MTR بالتحسينات املتعلقة االقت احات بع  يحدد. 

 .لبرنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات الوطنية والترتيبات اإلدار  :أ(/6الفرعي) املكون 

 املتوخااة للايئااات وفقااً  للعماا  مايانةلب ناامج خفاا  االنبعاثاات الناتجااة عان إزالااة وتادهور الغابااات  املوسسااية الت تيباات هياكاا  جميا  إن

 املوسساات معظا  فانن ذلاك  وما  .الساودان حكوماة مان وبادع  للغاباات القومياة الايئاة فاي أدمجا  وقاد .املوضاوعة (TOR) واالختصاصاات

 Readiness)والتنها  االساتعداد مىحلاة طوال السوا  عل  واملوسس   الفن  الدع  يستمى أن يج  حيث القدرات بنا  دع  إل  تحتا  املعنية

Phase) بعدها وما بنكملاا. 

   الموارد تخصيص إطار  تقييم معايير

    .املساءلة والشفافية (2)

 .والية التشغي  وامليزانية (1)

آليققققات التنسققققيق متعققققدد  القطاعققققات والتعققققاون  (0)
 .بين القطاعات

 .اإلشراف الفني اتقدر  (2)

 .إدار  األموا  (2)

 .آلية جبر املظالم (6)

 الوطنياة الت تيباات تازال وال  RAF Assessment : الماوارد تخصايص إطاار  تقيايم

 جديادة الغاباات وتادهور  إزالاة عان الناتجاة االنبعاثاات لخفا  ملعاززة اآللياة إلدارة

بىنااامج خفاا   عمليااة فاي الورااائ  ماان كاملااة مجموعااة بعااد تمااارس ولاا  نسابياً 
 الت تيبااات أن حاارن فااي ذلااك  وماا  .االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة وتاادهور الغابااات 

 نقااط والياة أن إال القاومي  ودون  القاومي الصاعيدين علا  جياًدا بهاا معتا   املوسساية

 .والتوثيااق التوضااي  ماان مزيااد إلاا  تحتااا  القااومي دون  املسااتو   علاا  تصااالاال
بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان  موسساات للغاباات القومياة الايئاة تستضاي 

 ودون  القاومي الصاعيدين علا  أخاى   مكتبياة مىافاق لااا وتاوفىإزالاة وتادهور الغاباات 

 مان .املاورفرن مىتباات لادع  مرزانياة أيضااً  للغاباات القومياة الايئاة وتقادم .القاومي

 القطاعات برن التنسيق لضمان تنسيق لجان بتشكي  تصالاال نقاط تقوم أن املقىر 

 فن  إشىا  قدرة وبالتالي معقولة عملية بدب ة تصالاال نقاط معظ  تتمت  .املتعددة

 لضامان تصاالاال نقااط فاي مالياة شاوون ماورفي تعيارن تا  ذلاك  إلا  باإلضاافة. كافياة

 القادرات بناا  إلا  التنسايق جااات جميا  تحتاا  ذلاك  وما  .لألماوال الساليمة اإلدارة

 االنبعاثاات لخفا  املعاززة اآللياة عليهاا تنطاوي  التا  التقنياة املساائ  جميا  بشانن

 وورائفااا أدوارهاا ألدا  املوسسا   الادع  ذلاك فاي بماا وتادهورالغابات إزالاة عان الناتجاة

 مان االنههاا  تا  فقاد  FGRMلياة رد املظاال  وجبا  الضاىر آل بالنسابة .أفضا  بشاك 

 .عنها اإلعقن وشك وعل   (TOR) االختصاصات

 Consultation, Participation and Outreach والتوعية واملشاركة التشاور  :ب(/6الفرعي) املكون 

 املعنيارن املصالحة أصاحاب جميا  مان واساعة مجموعاة ما  والاوالئي االتحاادي املساتويرن علا  التشااور  عملياات بادأت التشاور  خطة م  تمشياً 

 املشااورات مان جاوالت ثاقث تصاالاال نقااط جانا  إلا  املشاىوع إدارة وحادة أجاىت .املادني املجتما  ومنظماات املحلياة املجتمعاات ما  ذلاك فاي بماا

 منظماات اساههدف  واجتماعاات أخاى   عما  حلقاات وسابقهها( الاوالئي) القاومي  دون  املساتو   علا  عما  ورشاة17و القاومي املساتو   علا 
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 الموارد تخصيص إطار معايير مقابل التقييم الموارد تخصيص إطار تقييم معايير

 والاوالئي القاومي الصاعيدين علا  منصاات أنشائ  وقاد .الغاباات علا  تعتماد التا  واملجتمعاات النساا  مثا  الخاصاة واملجموعاات املادني املجتم 

 ذلاك  وما  .وطبيعههاا املصالحة أصاحاب مجموعاات مدتلا  إشاىاك إلا  الحاجاة لاتقئ  مدتلفاة وأهادا  ةوعضاوي /مب راتمساوغات بموجا م

 .الفعالة واملشاورات واملشاركة االتسا  لضمان الوالئي املستو   عل  ومناقشهها وتوثيقاا وتوضيحاا تعزيزها يج 

   الموارد تخصيص إطار  تقييم معايير

 مشاركة وإشرا  أصحاب املصلحة الرميسيين. (2)

 عمليات التشاور.  (1)

 تباد  املعلومات وإمكانية الوصو  إلياا.  (0)

 .التنفيذ واإلفصا  العام عن نتامج التشاور   (2)

 

 املوسساية الاياكا  تان   : RAF Assessment الماوارد تخصايص إطاار  تقيايم

 املصالحة أصاحاب إشاىاك علا  القاومي ودون  القاومي الصاعيدين علا  أنشائ  التا 

 مان األولا  الجولاة خاقل تنكياده تا  ماا وهاو الفاعلاة مشااركنه  وضامان الىئيسايرن

 نقااط قبا  مان الخطا  إعاداد تا .املساتويرن كاق علا  أجىيا  التا  الشااملة املشااورات

 علا  معاا  والتشااور  املصالحة أصاحاب مشاركة لزيادة حده عل  والية ك  في تصالاال

 إلا  حاجاة هنااك ذلاك  وما  .لتنفياذها التمويا  حاليااً  ينتظاىون وها  املحلاي املساتو  

 أصاحاب جميا  ومشااركة املساتمى التشااور  لتعزياز الادع  مان واملزياد العما  مان مزيد

بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة  اسات اتيجية وتنفياذ إعاداد فاي الىئيسايرن املصالحة
   الغاباات علا  تعتماد التا  واملجتمعاات النساا  وخاصاة عان إزالاة وتادهور الغاباات 

 املعلوماات تباادل أنشاطة مان متنوعاة جموعاةم تنفياذ تا .التمكارن إلا  تحتاا  والتا 

 مزياد إلا  حاجاة هنااك ذلاك  وما  اآلن حتا  املعلوماات إلا  الوصاول  لتحسارن والوسائ 

 إطاار فاي تجاىي  الت  للدراسات النهائية اللمسات وض  خاصة املجال هذا في العم  من

 لقاد   العاام باإلفصاا  يتعلاق فيماا .االسات اتيجية بشانن بالعما  والنهاو  2 املكاون 

بىناامج  موقا  علا  واإلنجلرزياة العىبياة بااللغترن باملشاىوع املتعلقاة املعلوماات أتيحا 
   ) +Sudan’s REDDخفاا  االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة وتاادهور الغابااات 

n.org)www.reddsudawebsite ( والقنااوات والتلفزيااون  اإلذاعااة ومحطااات 

 التواصا  وساائ  إلا  باإلضاافة والاوالئي القاومي املساتويرن علا  الفضاائية التلفزيونياة

 .YouTubeويوتيوب  Facebook فيسبوك مث  االجتماعي

 

 

 

 إزالةة وتةدهور الغابةات لبرنةامج خفةض االنبعاثةات الناتجةة عةن القوميةة اإلداريةة الترتيبةات :)أ( الفرعي المكون 0.0.6
 (+REDDبرنامج الِرد  + ))

لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة  الوطنية اإلدارة تىتيبات وتفعي  إنشا  في السودان أحىزه الذي التقدم الفىعي املكون  هذا يوض 

 .عن إزالة وتدهور الغابات

 اتفاقياة مان كجاز  إنشااحها تا  والتا لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  الوطنياة املوسساية الت تيباات اساتندت لقاد

 من للغابات القومية الايئة استددمهها الت  الت تيبات عل  أساس   بشك  FCPF Grant الغابات كىبون  انبعاث من للحد الشىاكة مىفق من 

 لتنفياذ بنجاا  تقاود والتا    R-PPلب نامج خف  االنبعاثات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  والتنه  االستعداد مقت   إعداد تنسيق أج 

http://www.reddsudan.org)/
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 .املىحلة هذه

 لخفا  ملعاززة اآلليااة( املشاىوع إدارة وحادة)أمانااةلب ناامج خفا  االنبعاثااات الناتجاة عان إزالااة وتادهور الغاباات  الوطنياة الت تيبااات تشام 

 مساتو   علا  اتصاال نقطاة 18 و TAC الفنياة االستشاارية واللجناة  NRSCالتساير ية واللجناة الغاباات وتادهور  إزالاة عان الناتجاة االنبعاثاات

 ن(.إقليميو  فنيون  مستشارون) قطاعية اتصال نقطات وخم  الواليات

لب ناامج  والتنها  االساتعداد ملىحلاة الفنياة األنشاطة بع  تنفيذ لدع  املخصصة العم  مجموعات من عدد إنشا  يجىي    ذلك إل  باإلضافة

 البا امج هاذه وتشام  .واملشااركة للتشااور  أخاى   تىتيباات املوسساية بالت تيباات وتاىتب   .خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات

 أصاحاب لجميا ) ةرسامي وواحادة الاوالئي املساتو   علا  ومنصاة العىباي  الصامغ ومنتجي املدني املجتم  ملنظمات القومي املستو   عل  منصات

 .(3 املىفق انظى) (املدني املجتم  ملنظمات) رسمية غر  وأخى   (املصلحة

 وطنياة توجيهياة لجناة السودان أنشن :  NRSCلبرنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  الوطنية لجنة التسيير 

 واملوسساات القطاعاات بارن التنسايق جااود تيسار  بغاى لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  القطاعاات متعاددة

بىناامج خفا  االنبعاثاات  سايا  فاي  املساتدامة الطبيعياة املاوارد إدارة وكاذلك دوافا  وأساباب إزالاة وتادهور الغاباات معالجاة فاي الصالة ذات

لب نااامج خفاا  االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة  الوطنيةالتسااير ية اللجنااة تضاا .السياسااات مسااتو   علاا الناتجااة عاان إزالااة وتاادهور الغابااات 

 واملعاادن والبتا ول والطاقاة وامليااه والزراعاة واملالياة العمىانياة والتنمياة والغاباات البيئاة عان املساوولة الاوزارات مان أعضاا وتادهور الغاباات 

لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور  الوطنيةالتساير ية اللجناة ياىأس .الىئيساية القطاعاات مان وغر هاا االجتماعياة والتنمياة

 بمساوولياتلب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  الوطنيةالتساير ية اللجناة ضاطل تو  .والغاباات الزراعاة وزياىالغاباات 

قاد و . بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  بنعاداد املتعلقاة ةالسياسااتي املساائ  تيسار  فاي هامااً  دوراً  وتاودي واضاحة

 :أخى   أمور  برن من مااماا وتشم  .املن  اتفا  تنفيذ بشنن هاماً  توجيهاً  وقدم  اجتماعرن عقدت

  وكذلك اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعيةدواف  وأسباب إزالة وتدهور الغاباتإصدار التوجيهات القزمة الىامية ملعالجة. 

  ومشاري  تحقيق أهدافاا اإلنمائية بىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات الدع  السياس   وااللتزام بننشطة. 

   خطاااا  العماااا   علااا واملوافقااااة لب نااااامج خفاااا  االنبعاثاااات الناتجااااة عااان إزالااااة وتاااادهور الغاباااات رصاااد تنفيااااذ أنشاااطة االسااااتعداد والتنهااا

    .واملرزانيات السنوية

 ب نامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات تقدي  النص  واملشورة في مجال السياسات للقطاعات املتعلقة ب.    
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  والتوجيهاااات املتعلقااااة بىناااامج خفاااا  االنبعاثاااات الناتجاااة عااان إزالااااة وتااادهور الغاباااات التقااااريى املىحلياااة التاااا  تعااادها وحااادة  علااا املوافقاااة

   ./املىاجعةبتنفيذ توصيات االستعىا 

 األزرق النيل والية في المصلحة أصحاب مع التشاور (:0) الشكل  

أنشااائ  اللجنااة االستشاااارية  :(TAC) اللجناااة االستشاااارية الفنياااة 

لضااامان التعااااون بااارن القطاعاااات علااا  املساااتو  الب نااااامجي  الفنياااة

بىنااااامج خفاااا  االنبعاثااااات الناتجااااة ولتقاااادي  الاااادع  الفناااا  لتنفيااااذ 

ماااان خباااا ا   TACهااااذه اللجناااة  تتاااانل . عااان إزالااااة وتاااادهور الغاباااات 

تقنيااااااااارن مااااااااان املوسساااااااااات الحكومياااااااااة ذات الصااااااااالة فاااااااااي القطاعاااااااااات 

  الغابااااتوتااادهور الىئيساااية لخفااا  االنبعاثاااات الناتجاااة عااان إزالاااة 

ن   بماا فاي ذلاك مثا  كاذلك أصاحاب املصالحة اآلخاىيكما توالزراعة والر وة الحيوانية واملياه والتموي  والتنمية الىيفية وغر ها.  غاباتمث  البيئة وال

ث واملجتمااا  املااادني والقطااااع الخااااص واملجموعاااات النساااائية. وتشااام  ورائفااااا أيًضاااا التوجيااا  االسااات اتيجي و األكاديمياااة وموسساااات البحااا األوسااااط

ذلك وكاااا  (TOR) التقناااا  لوحاااادة إدارة املشااااىوع والتحقااااق ماااان صااااحة خطاااا  العماااا  الساااانوية واملرزانيااااات التشااااغيلية والتقاااااريى مثاااا  االختصاصااااات

قاات العما  املىاجعة واملدخقت الفنية للدراسات والتقاريى الفنية. وباإلضافة إل  ذلك  فننها تادع  وحادة إدارة املشااري  وتقادم مادخقت تقنياة لحل

العاملاة املخصصاة  الفى  )األفىقاة(واملشاورات وأنشطة تبادل املعلومات. كما يقدم فىيق العم  الدع  التقن  إل  وحدة إدارة املشت يات من خقل 

 .خقت تقنية إل  وحدة إدارة املشت ياتاالت  ُتنشن عل  أساس واليات قصر ة لتقدي  مد

 

 

 الجزيرة والية في المصلحة أصحاب مع التشاور (:2) الشكل  
 عان الناتجاة االنبعاثاات لخفاض المعززة اآللية مشروع إدارة وحدة.

بىناامج خفا   إلدارة وطنياة وحادة الساودان أنشان :الغابات وتدهور الة إز

 الايئاة الىئيسا   املقااى ضامناالنبعاثاات الناتجاة عان إزالااة وتادهور الغاباات 

 املشىوع إدارة وحدة تتكون . اآللية لاذه عامة أمانة بوصفاا للغابات القومية

مفاى غ بىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عان إزالاة وتادهور الغاباات  منسق من
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 علا  اإلشاىا  املشاىوع إدارة وحادة تتاول  .اإلرشااد /االتصاال ورا وم املالياة والشاوون واإلدارة املشات يات ومكتا  فنا  أخصاائي و كاما  بادوام

  إزالة عن الناتجة االنبعاثات لخف  املعززة لآللية والتنه  االستعداد مىحلة ألنشطة اليومي التنفيذ

 القومياة الايئاة .( +REDDب ناامج الاِىد  + )ل الوطنيةالتساير ية واللجناة القطاعاات متعاددة الفنياة اللجناة ما  وثياق بشاك  وتعما  الغاباات وتادهور 

 األما  التفاقياة الوطنياة االتصاال نقطة هي والت  العامة األمانة م  وثيق بشك  وتعم  الطبيعية واملوارد للبيئة األعل  املجل  في عضو هي للغابات

 القومياة تصاالاال نقطاة أيضااً  للغاباات القومياة الايئاة تستضاي  .(UNFCCC National Focal Point) املنااخ تغرا  بشانن اإلطارياة املتحادة

بىناامج  تنفياذ فاي أفضا  بشاك  واالتساا  التنسايق تضامن والت تيباات الاىواب  هاذه.لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات

 تمثيا  يات  القاومي  دون  املساتو   علا  .املنااخ لتغر  السودان الستجابة األوس  السيا  ضمنخف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات 

 الفنيارن املاورفرن إلا  وأساندت .لااا مقاىاً  الوالئياة الغاباات إدارات مقاى مان تتداذ التا  الوالئياة تصاالاال نقااط قبا  مان املشاىوع إدارة وحادة

 الفنياون  املستشاارون) Sectoral Focal Points قطاعياة اتصاال نقااط بوصافا  الغابات موارد رصد مامة الوالئية للغابات التابعرن القطاعيرن

 ,Measurement والتحقاق واالساتعىا  القيااس مثا لب نامج خف  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  الفنية للمسائ  (اإلقليميون 

Review and Verification (MRV)   بىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  است اتيجية حول  الدراسات دع. 

 العما  مجموعاات خقل من املشىوع إدارة وحدة إل  أيضاً  الفن  الدع  تقدي  يت  : Technical Working Groups الفنية العمل مجموعات

 أنشانت .لدراسااتبشانن ا (TOR) االختصاصاات مثا  املساائ  بعا  حاول  مادخقت لتقادي  محددة والئية أس  عل  إنشاحها يت  الت  املخصصة

 جااري ) SESA االسات اتيجي واالجتمااعي البيئا  التقياي  Safeguards / الضامانات بشانن عما ؛ مجموعاات ثاقث اآلن حتا  املشاىوع إدارة وحادة

 لىصاد الاوطن  للنظاام الحقلاي الادلي  إعاداد) والتحقاق واإلباقغ القيااس و (منهاا االنههاا  تا ) األراضا   حياازة / األراضا   واساتددام   ا(فيها العما 

 .(الغابات لىصد الوطن  النظام لوض  املتحدة لألم  والزراعة األغذية منظمة إل  وتسليم  الغابات

ويات  تقادي   الايئاة القومياة للغابااتالقطاعياة وعلا  مساتو  الوالياات ها  مورفاون دائماون فاي  تصاالالونقااط ا ( +REDDىنامج الِىد  + )ب منسق

. تضاامن هااذه الت تيبااات وجااود عققااة عماا  وثيقااة وتساااه  فااي ( +REDDلب نااامج الااِىد  + )اإلضااافية  اتلقضااطقع باملسااوولي الايئااةدعاا  إضااافي ماان 

لتواصاااا  املسااااتمى السااااتدامة ا اً وتكاملاااااا ماااا  املوسسااااات القائمااااة علاااا  جمياااا  هااااذه املسااااتويات. ضاااامان ( +REDDىنااااامج الااااِىد  + )باسااااتدامة عمليااااة 

  أنشااانت وحااادة إدارة املشاااىوع منصاااات ألصاااحاب املصااالحة علااا  الصاااعيدين  ( +REDDىناااامج الاااِىد  + )بوالتشااااور ومشااااركة أصاااحاب املصااالحة فاااي 

ب املصاالحة. وتناااقش هااذه املوضاااوعات أيًضااا فااي القساا  الخاااص باااملكون الفىعاااي   واملحلااي   تشاام  مجموعااة واسااعة مااان مجموعااات أصااحاقااوم ال

 أدناه(. 2.1.2"ب": التشاور واملشاركة والتواص  )انظى القس  
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 مىحلتا  بارن التنسايق ما  للتعاما  واملوسساية التقنياة قادراتها حياث مان تتطاور  ( +REDD ناامج الاِىد  + )بل الحالياة املوسساية الت تيباات زالا  ماا

  شاننها مان وتىتيباات للمساووليات ووصا  مكتوباة مااام هنااك .لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات والتنفياذ التنها 

 مساوولياتها وتوثياق ومناقشاة توضاي  وزياادة واملوسساية الفنياة قادرتها تعزياز زياادة إلا  حاجاة هنااك ذلاك  وما  .الساليمة املالياة اإلدارة ضامان

 سايما ال الت تيباات  لاذه املعززة واملوسسية التقنية القدرات لبنا  اً ضىوري اإلضافي الدع  يعد لذلك  .األفض  والتنسيق االتسا  وضمان ومااماا

 SESA /االسات اتيجي واالجتمااعي البيئا  التقياي  مثا ؛لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  الجديادة الفنياة املجااالت فاي

 املنااف  وتقاسا  Outreach والتوعياة Communication والتواصا  ESMF املىجعاي واملساتو   ESMF واالجتماعياة البيئياة اإلدارة إطاار

Benefit Sharing  وجب  الضىر  املظال رد و  Greivance Redress. 

 والتوعية والمشاركة التشاور :(ب) الفرعي المكون. 6.0.6
بماا فاي إطاار هاذا املكاون الفىعاي بىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عان إزالاة وتادهور الغاباات االستعداد التنه  و تتمث  األهدا  الىئيسية ألنشطة  

بىناااامج إجااىا  مشااااورات واسااعة النطااا  وشااااملة وفعالااة ومشاااركة جميااا  أصااحاب املصاالحة املعنيااارن وأمنااا  املااوارد فاااي صااياغة اساات اتيجية  يضاامن

  وال ساايما املجتمعااات املحليااة املعتماادة علاا  الغابااات والنسااا . ويهااد  كااذلك إلاا  +REDDخفاا  االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة وتاادهور الغابااات 

لب نااامج خفا  االنبعاثااات الناتجاة عاان إزالااة  R-PPتنفياذ مقتاا   مىحلاة التنهاا  واالساتعداد ضامان املشاااركة الفعالاة فااي صان  القااىار خاقل مىحلااة

ومااااا بعاااادها وتمكاااارن أصااااحاب املصاااالحة وضاااامان حصااااول جمياااا  أصااااحاب املصاااالحة املعنياااارن علاااا  نحااااو منصاااا  علاااا   +REDDهور الغابااااات وتااااد

 .في البلدان +REDDبىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات املعلومات والفوائد املتعلقة 

 

 

 

 

 

 

 

 الخرطوم والية في القومية العمل حلقة (:2) الشكل
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فااي أغسااط   +REDDلب نااامج خفاا  االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة وتاادهور الغابااات  R-PPمقتاا   مىحلااة التنهاا  واالسااتعداد منااذ بدايااة تنفيااذ  

حاىِ 1722
ُ
. وقاد أعادت وحادة FCPF الغاباات كىباون  انبعاثاات مان للحاد الشاىاكة مىفاقاملقادم مان قبا  ز تقادم كبرا   يساتند أساساًا إلا  الادع    أ

بىناااامج خفااا  االنبعاثاااات الناتجاااة عااان إزالاااة وتااادهور الغاباااات   زياااادة الاااوعي العاااام بقضاااايا إدارة املشااااري  مشاااىوع خطاااة لااااا هااادفان رئيسااايان. أوالً 

REDD+  ًفاااااي سااااايا  املباااااادرة املعاااااززة لخفااااا   غابياااااةب املصااااالحة فاااااي حفااااا  املاااااوارد الإجاااااىا  مشااااااورات بشااااانن أولوياااااات واحتياجاااااات أصاااااحا ؛وثانياااااا

للحصاول علا   2)انظاى امللحاق  معاشاا  ساب  عليهاا فاي كسا   الهتماما  بالغابات واعتمااده اً عن إزالة الغابات وتدهورها  نظى  الناتجةاالنبعاثات 

 ناامج خفاا  االنبعاثاات الناتجاة عاان لبماان أصاحاب املصالحة(. والاااد  مان املشااورات هااو املسااهمة فاي إعااداد االسات اتيجية  مبدئياة محاددة قائماة

 .+REDDإزالة وتدهور الغابات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األبيض النيل والية في المصلحة أصحاب مع التشاور (:6) الشكل

 مان تصااعدي نها  باتبااع والياة 17 فاي تشااورية أنشاطة الوالئياة تصاالاال نقااط ما  بالتعااون  املشاىوع إدارة وحادة أجاىت الخطاة  مساودة علا  بناا ً 

 ذلاك وأعقا .واملازارعرن والىعااة العىباي الصمغ منتجي مث  محددة مجموعات واسههدا  الوعي إذكا  اجتماعات خقل من أوالً  القمة  إل  القاعدة

 تات  لا  التا   الخىطاوم لوالياة بالنسابة .املصالحة أصاحاب مجموعاات مان الصالة ذات املجموعاات جميا  شامل  الاوالئي املساتو   علا  عما  ورش

 الساودان والياات معظا  فاي.الوالياة مساتو   علا  عما  ورشاة ساتليها التا  املساههدفة املجموعاة اجتماعاات املشاىوع إدارة وحادة بادأت بعاد  تغطيههاا

 والر وة الزراعة وزرا  فيه  بمن املستو   رفيعي سياسيرن ممثلرن أيضاً  األنشطة هذه في املصلحة أصحاب مشاركة شمل    والية 18 عددها البالغ

 .والبيئة بالغابات املعنيرن الوزرا  من وغر ه  الحيوانية
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ساتو  فيما يتعلق بننشا  وتعزيز املوسسات من أج  املشاركة الفعالة والتشااور ما  أصاحاب املصالحة  أنشا ر منبا  ملنظماات املجتما  املادني علا  امل

بىناامج خفا  االنبعاثاات   بهد  رئيس   هو زيادة الوعي العاام بقضاايا  1722ول في نوفمب  الوطن  الذي يعم  بالفع . عقدت املنصة اجتماعاا األ 

ومناقشااة أنشااطة مىحلااة االسااتعداد. علاا  الااىغ  ماان وجااود قائمااة بنعضااا  املنصااة الحاليااة   إال أنهااا  +REDDالناتجااة عاان إزالااة وتاادهور الغابااات 

منصااة ملنتجااي الصاامغ العىبااي )املجتمعااات املحليااة  اً أنشاانت وحادة إدارة املشااىوع أيضاا الصاالة.مفتوحاة ملشاااركة جمياا  منظمااات املجتماا  املاادني ذات 

فاااااي  +REDDبىناااااامج خفاااا  االنبعاثاااااات الناتجااااة عااااان إزالاااااة وتاااادهور الغاباااااات إلاااا  دورهااااا  الىئيساااا   فاااااي  نظاااااىاً واملجتمعااااات املعتمااااادة علاااا  الغاباااااات( 

 عادد قادريُ    عاام بشاك . النساا  من الجمعيات هذه عضوية منفي املتوس   %27ي و جمعية ملنتجي الصمغ العىب 1277السودان. يوجد أكر  من 

 ماان معظمااا    نساامة مقياارن 7 بنحااو  السااودان فااي الواليااات ماان العديااد فااي ينتشااى الااذي العىبااي الصاامغ حاازام داخاا  تعاايش التاا  املجتمعااات سااكان

والياة بىنامجاان أنشانتهما وحادة إدارة املشاىوع  22ن واليات الساودان الباالغ عاددها م والية ك  في يوجد   الوالية مستو   عل . العىبي الصمغ منتجي

  وهااااو بىنااااامج رسااااس  يشاااام  املوسسااااات الحكوميااااة واألوساااااط األكاديميااااة ومجتمعااااات البحااااوث ومنظمااااات املجتماااا  املاااادني وهااااو مفتااااو  العضااااوية 

  ومنصة غر  رسمية وهو في الغال  ملنظمات املجتم  املدني.

.  

 

 

 

 

 الخرطوم والية في قومية عمل ورشة (:0) الشكل
بىناااامج بشااانن قضاااايا  ئيساااتو  الااوالاملضااامان التشااااور ومشااااركة أصااحاب املصااالحة علااا   فاايالغاااى  الىئيسااا   ماان النظاااام األساسااا   الىساااس  يتمثاا  

منصااة منظمااات املجتمااا  املاادني غراا  الىسااامية إلاا  تمكاارن منظماااات   بينمااا تهاااد  +REDDخفاا  االنبعاثااات الناتجاااة عاان إزالااة وتااادهور الغابااات 

 .املجتم  املدني وضمان مشاركهها الفعالة

 املعلوماات  إصادار وماذكىات الكتيباات مثا  االساتددام ساالة املختلفاة املنشاورات ذلاك فاي بماا االتصاال ماواد عل  حالياً  املشىوع إدارة وحدة تعم 

 كىباون  انبعاثاات مان للحاد الشاىاكة مىفاق قبا  مان املدعوماة املخططاة الحالياة لألنشاطة وفقااً  .اإللكت وناي املوقا  إلا  املساتندة املاواد إلا  باإلضاافة

 وتا  االتصاال باسات اتيجية املتعلقاة( TOR)االختصاصاات وضا  بالفعا  تا  وقاد .االتصاال اسات اتيجية إعاداد فاي العما  بادأ  (FCPF) الغاباات

 .املعنيرن املصلحة أصحاب م  الوثيق بالتعاون  التشاور  خطة استعىا  عل  بنا ً  العم  بهذا لقضطقع وطن  استشاري  خبر  تعيرن
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 االستشاارية اللجاان وأعضاا  املشاىوع إدارة وحادة ما  املشااورات كشاف  الفىعي  املكون  هذا إطار في اآلن حت  املحىز  الكبر  التقدم من الىغ  وعل 

 الوطنياة لقسات اتيجية اإلعاداد أثناا  العما  مان املزياد لادع  وخاصاة والتشااور  املشااركة لتعزياز العما  مان مزياد إلا  الحاجاة عان الفنيةالتساير يةو 

 إقاىار بعاد املساتويات جميا  علا  املصالحة ألصاحاب التوعياة وألنشاطة  +REDD لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات 

بىناامج خفاا  االنبعاثاات الناتجااة عان إزالااة وتادهور الغابااات  اساات اتيجية تطاويى ألهميااة نظاىاً  .تنفيااذها فاي البااد  مىحلاة وخااقل االسات اتيجية

REDD+ امتاداد عل  والتشاور  املعلومات وتبادل الفعالة املشاركة وضمان وتعزيز لتدعي  الدع  من املزيد توفر  يلزم وتشاركية  شاملة بطىيقة 

 .+REDDلب نامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  مىحلت  وض  وتنفيذ مقت   التنه  واالستعداد

 +REDD وتةدهورالغابات إزالةة عةن الناتجةة االنبعاثةات خفةضبرنةامج  اسةتراتيجية إعةداد (:2) المكةون 6.6

Strategy Preparation. 

 (1) المكون إطار في المحرز التقدم خالصة (:2) الشكل

 الموارد تخصيص إطار معايير مقابل التقييم الموارد تخصيص إطار تقييم معايير

 REDD+ Strategy وتدهورالغابات إزالة عن الناتجة االنبعاثات لخفض املعزز  اآللية استراتيجية إعداد (:6) املكون 

Preparation 

 املختلفقة األنشقطة بقين التقراب  نتيجقة هقي الرميسقية واملعوققات التطوير من للمزيد بحاجة أن، بيد تقدما   يحرز  املكون  هذا أن من بالرغم

 للتقااريى األولا  املساودة مان باد اً  التنفياذ مان مدتلفاة مىاحا  فاي الدراساات يجعا  مماا املشات يات إجاىا ات فاي والتلكاو فىعاي مكاون  كا  إطاار فاي

   (TOR) االختصاصات وإعداد (Inception Report)االسههقلي التقىيى ورف  الجاري  الحقلي والعم  املقدمة

 .والحوكمة والسياسات  الغابات وقانون  األراض   استددام في التغير  ودواف  األراض   استددام تقيي  :أ(/6) الفرعي املكون 

دوافا  وأساباب  (2) األراضا   حياازة (1) بشانن املتعلقتارن بالدراساترن يتعلاق فيماا وخاصاة الفىعاي املكاون  هاذا إطاار فاي جياد تقادم إحاىاز يجاىي 
 قبا  مان للتقىياى األولا  املساودة تقادي  تا  وقاد وساا  قادم علا  جااري  فيهاا العما  فانن األولا   بالدراساة يتعلاق فيماا إزالاة وتادهور الغاباات

 ويونيا نهاياة بحلاول  منهاا االنههاا  ويتوقا  فيهاا العما  االستشااري  بادأ قاد .هاذا MTR املىحلاي املادة منتصا  تقىياى إعاداد فتا ة أثناا  االستشااري 
1720. 

      : الموارد تخصيص إطار  تقييم معايير

  .التقيي  والتحلي  (2)

الحاااااااواجز املباشاااااااىة /تحديااااااد أولوياااااااات الااااااادواف  (1)
 .وغر  املباشىة لتعزيز الغابات

الحااااااااااواجز وأنشااااااااااطة /الااااااااااىواب  باااااااااارن الاااااااااادواف   (0)
عاااااان إزالااااااة  الناتجااااااةخفاااااا  االنبعاثااااااات بىنااااااامج 

 .وتدهور الغابات

خطاا  العماا  بشاانن الحااق فااي املااوارد الطبيعيااة   (2)
 .وحيازة وحوكمة األراض  

 .اآلثار املت تبة عل  قوانرن وسياسات الغابات (2)

 إعاداد فاي العما  ييجاىي   : RAF Assessment الماوارد تخصايص إطاار  تقيايم

 وحيااازة األراضاا   باسااتددام املتعلقاة الدراساة ماان لكاا  (TORs) االختصاصاات

 إطاار ما  يتمشا   بماادواف  وأساباب إزالاة وتادهور الغاباتبا املتعلقاة والدراساة األراضا  

 والحاواجز الادواف  أولوياات تحدياد إلا  الحاجاة ذلاك فاي بماا RAF املاوارد تدصاي 

 الطبيعياة املاوارد حقاو   معالجاة وخياارات الوصاول  وحقاو   املباشاىة وغرا  املباشاىة

 األولا  املساودة أن حارن فاي.الطبيعياة املاوارد وتشاىيعات وسياساات الحوكماة وقضاايا

 تعكا  أنهاا املشاىوع إدارة وحادة ما  املشااورات كشاف  فقاد حالياًا  املىاجعاة قياد

 العالقاة الثغاىات ساد علا  حاليااً  يعما  االستشااري  الخبرا  وأن (TOR) االختصاصات

 .املوارد تدصي  إطار معاير  ملعالجة الدراسة في

 REDD+ Strategyبرنامج خفقض االنبعاثقات الناتجقة عقن إزالقة وتقدهور الغابقات  استراتيجية خيارات ::ب(/6) الفرعي املكون 



 34 

 الموارد تخصيص إطار معايير مقابل التقييم الموارد تخصيص إطار تقييم معايير

Options. 
 للدراساة (TOR) االختصاصاات إعاداد يات  بينماا .االسات اتيجية خياارات حاول  دراساة إجاىا  املقاىر  ومان الفىعاي املكاون  هاذا إطاار فاي العما  بادأ

 باالسات اتيجية املتعلقاة األخاى   الدراساات نتاائج فاي التقادم مان مزياًدا حالًياا ينتظاى االسات اتيجية خياارات وضا  فانن املشات يات  مىحلاة ضامن

 يتجلا  الاذي الفىعاي املكاون  هاذا إطاار فاي تقادم إحاىاز يجاىي  عاام  بوجا  .لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات الوطنياة

 .بها االضطقع يجىي  الت  التوعية وأنشطة املشاورات من

  : الموارد تخصيص إطار  تقييم معايير

خفااااااااااا  بىناااااااااااامج ارات اسااااااااااات اتيجية اختيااااااااااار خيااااااااااا  (2)
الغابااااااات  عاااااان إزالااااااة وتاااااادهور  الناتجااااااةاالنبعاثااااااات 

    .وتحديد أولوياتها

   .الجدو  تقيي    (1)

علاااااااا  خياااااااارات االسااااااات اتيجية علاااااااا   املت تباااااااةاآلثاااااااار  (0)
 .السياسات القطاعية الحالية

  )TOR (االختصاصاات تغطاي  : RAF Assessmenالماوارد تخصيص إطار  تقييم
 كىباون  انبعاثاات من للحد الشىاكة مىفق إطار تقيي  بمعاير  املتعلقة القضايا معظ 

 لجادواها األولوياات وإعطاا  االسات اتيجية خياارات تقياي  إلا  الحاجاة مثا  الغاباات

 وما .والفوائاد التكاالي  وتحليا  والفاىص واملخااطى والسياساية والبيئياة االجتماعياة

 مان االنبعاثاات فاي املحتملاة التدفيضاات لتقياي  فنا  عما  إلا  حاجاة هنااك ذلاك 

 الناتجقةخفقض االنبعاثقات برنقامج   اسات اتيجية تصامي  فاي بهاا لقست شااد الخياارات
 وضاا  عملياة بشاانن مكثفاة مشاااورات إجاىا  مطلااوب. الغابققات عقن إزالققة وتققدهور 

 .االست اتيجية

 التنفيذ إطار :جق(/6) الفرعي املكون 
 خياارات حاول  فيهماا العما  جاار   دراساتان هنااك التطاويى مان للمزياد بحاجاة أنا  بياد تقادمًا  يحاىز  الفىعاي املكاون  هاذا أن مان باالىغ  

 تجاى  . FCPF الغاباات كىباون  انبعاثاات مان للحاد الشاىاكة مىفاق مان بتمويا   FGRM الضاىر آلياة رد املظاال  وجبا  و  املنااف  تقاسا 

آلياة رد املظاال  وجبا   إطاار فاي العم  يحتا .االستشاريرن الخب ا  من فىيق قب  من التنفيذ قيد امليداني والعم  املناف  تقاس  دراسة
 .املالي الدع  حيث من أو الوق  حيث من سوا  املوارد  من مزيد إل  تقدمًا  يحىز  كان وإن   FGRMالضىر 

 

 : الموارد تخصيص إطار  تقييم معايير

 .اللوامح /اعتماد وتنفيذ التشريعات (2)

 .املبادة التوجياية للتنفيذ (1)

  .آلية تقاسم املنافع (0)

لبرنقققققققققامج خفقققققققققض االنبعاثقققققققققات السقققققققققج  القققققققققوطني  (2)
ونظققام رصققد الناتجققة عققن إزالققة وتققدهور الغابققات 

برنقققامج خفقققض االنبعاثقققات الناتجقققة عقققن أنشقققطة 
 .إزالة وتدهور الغابات 

  االختصاصااات تعكا   : RAF Assessmenالمااوارد تخصاايص إطااار  تقياايم
(TOR) والتقىياى املشاىوع إدارة وحادة أعادتها التا  املنااف  تقاسا  بآلياة املتعلقاة 

 الجيادة التغطياة االستشااري  الخبرا  مان املقادم (Inception Report) االساههقلي

 ودون  القاومي الصاعيدين علا  فعالاة تكاون  املناف  لتقاس  آلية لوض  املطلوبة للماام

 علا  بناا ً  املنااف  لتقاسا  للتنفياذ وقابلاة عملياة خياارات تاوفر  شاننها مان.القاومي

 وضاعاا يمكان التا  الخياارات تحدياد ما  تمامااً  جدياد نها  عل  أومبنية الحالية املشاري 

 ثغاىات هنااك ذلاك  وما  .الحالياة السياساات فاي املساتو   متوسطة إل  طفيفة بتغر ات

 التوجيهياة واملبااد  اللاوائ  /التشاىيعات باعتمااد املتعلاق الفىعاي املكاون  هاذا تنفياذ فاي

بىناامج خفا  االنبعاثااات الناتجاة عان إزالااة  لنظاام الااوطن  الساج  وكاذلك للتنفياذ
بىناااامج خفاا  االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالاااة  أنشااطة رصااد ونظاااموتاادهور الغابااات 
 .وتدهور الغابات 

 Social and Environmental Impacts والبيتية االجتماعية اآلثار :/د (6) الفرعي ن املكو 

 البيئية اإلدارة إطار / SESA االست اتيجي واالجتماعي البيئ  التقيي  (TOR) االختصاصات االنهها  م  الفىعي املكون  هذا إطار في العم  بدأ

 يبدأ أن املزم   MTR املىحلي املدة منتص  تقىيى خقل االستشاري  م  التعاقدية الت تيبات عل  األخر ة اللمسات ووض  ESMF واالجتماعية

 وقد SESA االست اتيجي واالجتماعي البيئ  التقيي / Safeguards بالضمانات معنية عم  مجموعة إنشا  ت . 2017 أبىي  في في  العم 
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 البيئ  التقيي .االست اتيجي واالجتماعي البيئ  والتقيي  بالضمانات املتعلقة أنشطهها في املشىوع إدارة وحدة قب  من مدعومة عملاا بدأت

 تحديد مث  أخى   فىعية مكونات إطار في الجارية الصلة ذات األنشطة نتائج من االستفادة إل  بحاجة SESA االست اتيجي واالجتماعي

 من االست اتيجية الخيارات جمي  تقيي  يلزم ألن بىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  است اتيجية وخيارات الدواف 

 في املوازية األنشطة هذه تطويى بمجىد ذلك  وم . نسبياً  أبطن تقدم إحىاز في ذلك أسا  وقد املناف  وتقاس  والبيئية االجتماعية آثارها حيث

 .بنجا  الفىعي املكون  هذا من الفىاغ املحتم  من اإلضافي  املالي والدع  املناسبة الخب ة ر 

   الموارد تخصيص إطار  تقييم معايير

 .تحلي  قضايا الضمانات االجتماعية والبيئية  (2)

بىناااااامج خفااااا  االنبعاثاااااات تصااااامي  اسااااات اتيجية   (1)
فيماااا يتعلاااق  الناتجاااة عااان إزالاااة وتااادهور الغاباااات 

 .باآلثار
 .إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية  (0)

  )TOR (االختصاصات موا مة  : RAF Assessment الموارد تخصيص إطار  تقييم
 البيئية اإلدارة إطار / SESA  االست اتيجي واالجتماعي البيئ  بالتقيي  املتعلقة

 االجتماعية اآلثار تحلي  عل  تن  والت  التقيي  معاير  م  ESMF واالجتماعية

 م و   ESMF واالجتماعية البيئية اإلدارة إطار وتطويى االست اتيجية لخيارات والبيئية

 حيث من متابعة أنشطة ستتطل  بنجا   اكتم  إذا العم  هذا نتيجة فنن ذلك 

 التنفيذ لضمان املوسسات وتعزيز الوعي مستو   ورف  واملشاورات القدرات بنا 

 املوارد من املزيد أيًضا يتطل  الذي  ESMF واالجتماعية البيئية اإلدارة إلطار الكام 

 .املالية

 الااد  بتحقياق مباشاىة R-PPلب نامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتادهور الغاباات  والتنه  االستعداد مىحلة بمقت   املكون  هذا يىتب 

 مان عادد علا  املكاون  هاذا تنفياذ يعتماد .+REDD الساودان فايبىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  لعملياة األساسا  

 لقسات اتيجية االسات اتيجية والتادابر  والسياساات الخياارات لتحدياد القزماة والبياناات املعلوماات لتولياد واملشااورات التحليلاي والعما  الدراساات

 جميا  ستسااه  .والبيئياة االجتماعياة واآلثاار التنفياذ إطاار ذلاك فاي بماالب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  الوطنياة

بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور  اسات اتيجية تطاويى فاي والتنها  االساتعداد ملىحلاة املختلفاة املكوناات إطار في املتوخاة األنشطة

 اسات اتيجية إلعاداد األساسا   العما  لوضا  لااا التدطاي  تا  والتا  املكاون  هاذا إطاار فاي املحاددة الدراساات مان عادد هنااك ذلاك  ووما .غاباات ال

 املساببات/والادواف  األراضا   وحياازة األراضا   اساتددام الدراساات؛ هاذه وتشام  .بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات 

 الخياارات بشانن الدراساة املنااف ؛ تقاسا  بشانن الدراساة ؛ لااا للتصادي القزماة والتدابر  والحواجز والحوكمة وتدهورها الغابات إزالة إل  املفضية

 واالجتماااعي البيئاا  بااالتقيي  املتعلقااة والدراساااةبىناااامج خفااا  االنبعاثاااات الناتجاااة عاان إزالاااة وتااادهور الغاباااات  السااات اتيجية االساات اتيجية

 انبعاثاات مان للحاد الشاىاكة مىفاق مان املقدماة املنحاة اتفاقياة بموجا  للتنفياذ املاالي الادع  الدراساات هاذه كا  تلقا  وقاد .SESAاالسات اتيجي

 .FCPF Grant Agreement الغابات كىبون 

 اآللية وحدة قب  من (TOR) االختصاصات وإعداد العم  مجموعات إنشا  ذلك في بما  الدراسات هذه في كبر  تقدم إحىاز ت    املشىوع بد  منذ

 ونقااط الفنياة االستشاارية واللجنةالتساير ية واللجناة العما  مجموعاات ماداخقت ما  وتادهورالغابات إزالاة عان الناتجاة االنبعاثاات لخفا  املعاززة

 وحيازتهاا األراضا   اساتددام دراساة فاي أكبا  تقادم إحاىاز تا  .مدتلفاة مىاحا  فاي الدراساات إجاىا  فاي املحاىز   التقادم .والوالئياة القطاعياة تصاالاال
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 الخاصاة بالدراساة يتعلاق فيماا .هاذا املىحلاي املادة منتصا  تقىياى خاقل تقىياى أول  مساودة تقادي  بالفعا  تا  حياث األخاى   بالدراساات مقارناة

دوافا   دراساة بشانن املشات يات مكتا  لاد  االستشااري  الفىياق ما  التعاقاد عملياة أن كماا حاليااً  مساتمى املياداني العما  فانن املنااف   بتقاسا 

 وللدراساة اإلعاقن  ةمىحلا فاي حاليااً  هاي االسات اتيجية والخياارات بااملىكز املتعلقاة والدراساات .تقىيبااً  اكتملا  قادوأساباب إزالاة وتادهور الغابات

 .(9 الشك  انظى) عنها اإلعقن وت  النهائية صيغهها في االختصاصات وضع   بآلية جب  املظال  املتعلقة

 (1) المكون إطار في إجراؤها المقرر الدراسات في المحرز التقدم (:2) الشكل

 حالة الدراسة    المــــــــــــــــــــدة الدراسة
  األراض   وحيازة األراض   استددام

 Land Use and Land Tenure 

   ياألول التقىيى مسودة رف  ت  أشاى 1

 العما    (Inception Report)االساههقلي التقىياى رفا  تا  أشاى Benefit Sharing 1    املناف  تقاس 

 مستمى الحقلي
 الغابات وتدهور  إزالة أسباب ودواف 

 Drivers of Deforestation 

 يتماش   بما النهائية صيغهها في TOR االختصاصات وض  أشاى 2

 للت تيا  النهائياة الصايغة وضا  يجاىي  ؛ التقياي  معااير  م 

 العما  سايبدأ .املحادد االستشااري  الخبرا  ما  التعاقادي

 .العقد توقي  عند التنفيذية العم  خطة في فوراً 
بىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن  است اتيجية خيارات

 REDD+ Strategy Optionsإزالة وتدهور الغابات 
 يتماش   بما TORلقختصاصات النهائية الصيغة وض   أشاى 1

 االستشاري  وريفة عن اإلعقن جاري    التقيي  معاير  م 
 عنها واإلعقن TOR االختصاصات وض   من الفىاغ ت  أشاى SESA 7  االست اتيجي واالجتماعي البيئ  التقيي 

 Redress Grievanceآلية رد املظال  وجب  الضىر 

Mechanism  
 وهي النهائية صيغهها في TOR االختصاصات وضع  وقد أشاى 2

 عنها اإلعقن وشك عل 

لب ناامج  وطنياة اسات اتيجية إلعاداد للوضا  تحليا  أجاىي  الساودان  فايبىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  بد  مىحلة خقل

 مان عادد مان وخبا ا  دولاي ومستشاار وطنا  مستشاار مان مكونااً  فىيقااً  الدراساة شامل  .خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات

 ما  مشااورات فاي واالنداىاط غابياة والياات خما  الدراساة شامل .ب نامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات ب املىتبطة املوسسات

 الوالياات مان املصالحة أصاحاب تمكان ححياث القاومي املساتو   علا  وكاذلك الاوالئي املساتو   علا  املعنيارن املصالحة أصاحاب مان واساعة مجموعة

بىناامج خفا   بشانن العاام الاوعي إذكاا و دوافا  وأساباب إزالاة وتادهور الغابات تحدياد هاي الىئيساية األهادا  وكانا  .أيضااً  املشااركة مان األخاى  

لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان  وطنياة السات اتيجية العىيضاة والخطاوط الخياارات وتحدياداالنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات 

 لااا املخطا  الدراساات لجميا  أساساية وماواد للغاياة مفيادة مادخقت الوضا  تحلي  تقىيى أتا  لقد. االست اتيجيةخيارات  وإزالة وتدهور الغابات 

 .االست اتيجية وخياراتإزالة وتدهور الغاباتدواف  وأسباب  األراض   وحيازة األراض   باستددام املتعلقة الدراسات السيما املكون  هذا إطار في
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 والسياسةات الغابةات وقانون األراضي استخدام في التغيير ودوافع األراضي استخدام تقييم : )أ( الفرعي مكونال 2.1.1

 والحوكمة
 املكاون  هاذا إطاار فاي لدراساترن التدطاي لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  والتنها  االساتعداد مىحلاة مقتا   يتضامن

 وحياازة األراضا   اساتددام دراساة وهماا؛ الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق مان املقادم املاالي الادع  فاي مشامولترن وكليهماا الفىعاي

 تقياي  هاو األراضا   وحياازة األراضا   اساتددام تقياي  دراساة مان الااد  إن .الغاباات وتادهور  إزالاة ورا  الكامناة املساببات/لادواف  ا ودراساة األراضا  

لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور  والتنها  االساتعداد مىحلاة سايا  فاي الساودان فاي واألراضا   األراضا   حياازة أنظماة حالاة

 إلا  كاذلك الدراساة تهاد  .الغابااتلب نامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالاة وتادهور  الوطنية االست اتيجية وتنفيذ إعداد دع  أج  منالغابات 

 فاي بماا مكانيااً  تصانيفاً  مصان  سيا  في السودان في مستدام بشك  األراض   استددام بممارسة الصلة ذات العوام  جمي  وتحلي  وقياس وص 

 .البيئ  واملجال الىي  ومشىوع الوالية ذلك

 املطلوباة الىئيسية القضايا فيها روعي  املشىوع إدارة ووحدة األراض   حيازة حول  الفنية العم  مجموعة قب  من TOR))االختصاصات إعداد عند

 االساتعداد مىحلاة حزماة عليا  تساتند الاذي األسااس وهاي الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق تقياي  معااير  إطاار فاي تلبيههاا يتعارن الت 

+ ) والتنها   لغاى  عميقااً  فامااً  الاوطن  االستشااري  الخبرا  مان املقادم Inception Report االساههقلي التقىياى يعكا  ..( +REDDلب ناامج الاِىد 

 األول  تقىياىه مساودة االستشااري  الخبرا  قادم هاذا  املادة ملنتصا  املىحلاي التقىياى فتا ة خاقل .ساليمة وأساالي  نهجااً  ويقادم وأهادافاا الدراساة

 مان نسابياً  مبكاىة مىحلاة دوافا  وأساباب إزالاة وتادهور الغاباات دراساة بلغا  لقاد .املشاىوع إدارة وحادة قبا  مان للمىاجعاة حاليااً  يدضا  والاذي

 ونتيجاة .املشاىوع إدارة وحادة ما  عليهاا واالتفاا  بشاننها التفااو  تا  والتا   الدراساة إجاىا  كيفياة حاول  اقت احااً  االستشااري  قادم حياث  التقادم

 املقاصاد ثقثاي هاو االختصاصاات فاي موضا  هاو كماا الدراساات مان الااد  .التعاقدياة الت تيباات مان االنههاا  ويجاىي  التوريا  عملياة بادأت لاذلك 

  :وهي

   بماااااا فاااااي ذلاااااك اساااااتعىا  األطاااااى القانونياااااة والسياسااااااتية واعتباااااارات االقتصااااااد  دوافااااا  وأساااااباب إزالاااااة وتااااادهور الغابااااااتمواصااااالة تحليااااا

 .السياس    فضًق عن استعىا  الزراعة والغابات واالستددامات األخى  لألراض  

 ر فيماا تقيي  حوكمة الغابات بما في ذلك امللكية التقليدياة لألراضا   واساتدداماا وتقادي  ملحاة عاماة عان العواما  املاوثىة علا  صان  القاىا

بىنااامج يتعلاق باسااتددام الغابااات واألراضاا   وكااذلك تحديااد خا  أساااس يمكاان علاا  أساساا  تقيااي  حوكماة الغابااات ورصاادها أثنااا  تنفيااذ 

 ؛ وخف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات 

  أنااواع الوقااود البديلااة واسااتددام وصاا  وقياااس وتحلياا  إنتااا  الوقااود القااائ  علاا  األخشاااب ومعالجتاا  واسااتددام  وإمكانيااة اسااتددام

 .الوقود بشك  أكر  كفا ة في سيا  مصن  تصنيفًا مكانيًا بما في ذلك الوالية ومشىوع الىي واملجال اإليكولوجي
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 وغرا  املباشاىة املساببات/الادواف  مثا  التقياي  معااير  تتناولااا التا  املساائ  االعتباار فاي االستشااري  الخبرا  إلا  املقدماة االختصاصاات أخاذت وقاد

بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة  اسات اتيجية فاي معالجههاا يلازم التا  وتادهورالغابات إزالاة ورا  الكامناة الىئيساية والحاواجز املباشاىة

لب ناامج  والتنها  االساتعداد مىحلاة حزماة مناقشاة   ساتجى  .الصالة ذات األخى   والتشىيعات الغابات عل  املت تبة اآلثار عن فضقً وتدهور الغابات 

( +  .للعقد النهائية الصيغة وض  عند االستشاري  الخبر  م (  +REDDالِىد 

برنةةامج خفةةض االنبعاثةةات الناتجةةة عةةن إزالةةة وتةةدهور الغابةةات  اسةةتراتيجية خيةةارات (:ب) الفرعةةي المكةةون 1.1.1 
 ( +REDD) برنامج الِرد +)

 اإلسات اتيجية إعاداد إلا  لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات والتنها  االساتعداد مىحلاة تهاد  الفاىع  املكون  هذا إطار في

 التا  والتادابر  والسياساات البا امج مثا  االسات اتيجية الخياارات ذلاك فاي بماالب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  الوطنياة

 وتادهورها الغاباات إزالاة ملعالجاة االسات اتيجية للخياارات اً متعمقا تحلايًق  املتوخااة املاماة تتضامن .الغاباات وتادهور  إزالاة أساباب ودوافا  تعاال 

 .مقئماً  يكون  حسبما  لب نامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  األخى   األنشطة إل  افةباإلض

 فىياق بواساطة املااام تنفياذ وسايت  اإلسات اتيجية خياارات لتطاويى الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق دعا  الساودان يستددم سو 

 الدراساات نتاائج علا  أيضااً  االسات اتيجية إعاداد يتوقا  .املعنيارن املصالحة أصاحاب وجميا  املشاىوع إدارة وحادة ما  بالتعااون  االستشااريرن مان

 املشاىوع إدارة وحادة تدطا    السب  لاذا .أعقه املبرن النحو عل  إعدادها في بها لقست شاد  وتحديداً  املكون  هذا إطار في إجىاحها يت  الت  األخى  

 إدارة وحادة أعادت . لقاد الجااود تنسيق لضمان االستشاريرن الخب ا  فى   برن اجتماعات وتنظي  األخى   الدراسات م  بالتوازي  العم  هذا إلجىا 

 TOR)) االختصاصاات تغطاي. املناسابرن االستشااريرن لتحدياد حاليااً  عنهاا اإلعاقن يات  التا  االست اتيجية خيار دراسة إلجىا  االختصاصات املشىوع

 االسات اتيجية خياارات تقياي  إلا  الحاجاة مثا  الغاباات كىباون  انبعاث من للحد الشىاكة مىفق تقيي  إلطار التقيي  بمعاير  املتعلقة املسائ  معظ 

 فاي قادماً  املضا   بمجاىد ولاذلك   .والفوائاد التكاالي  وتحليا  والفاىص واملخااطى والسياساية والبيئياة االجتماعياة لجادواها األولوياات وتحدياد

 مان مزياد إلا  حاجا  هنااك ان غرا  .التقادم مان مزياًدا يحاىز  أن  االسات اتيجية خياارات لتحدياد يمكان الفىعاي  املكاون  بهاذا املتعلقاة األخاى   األنشاطة

بىناامج خفا   اسات اتيجية تصامي  فاي بهاا االست شااد وكيفيا  التادخقت/الخياارات فاي لقنبعاثاات املحتما  للتدفاي  تقاديىات لوضا  التقنا  العما 

 املحتملاة االنبعاثاات مان للحاد تقاديىات لوضا  الفنا  العما  مان مزياد إلا  حاجاة هنااك ذلاك  وما .االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات 

 .بىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  است اتيجية تصمي  في بها االست شاد وكيفية التدخقت / للخيارات

  التنفيذ إطار :)جـ( الفرعي المكون 1.6.6
 املشااركة الادول  مان لب نامج خف  االنبعاثات الناتجة عان إزالاة وتادهور الغاباات  والتنه  االستعداد مىحلة تتطل    الفىعي املكون  هذا إطار في

 للجمااور  متاا  وطنا  وساج  آلياة رد املظاال  وجبا  الضاىر و  املنااف  لتقاسا  شافافة وآلياة واللاوائ  التشاىيعات ذلاك فاي بماا فعاال تنفيذ إطار اعتماد
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 والتنها  االساتعداد مقتا   بىناامج شانن مان .بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  أنشاطة رصاد ونظاام املعلوماات لتباادل

( +  ضامانات ونظاام وطنا  وساج  املعيارياة املوسساية الت تيباات ما  متكاما  اساتزراع إطاار إلا  الحاجاة تحدياد الساودان فاي(   +REDDلب نامج الِىد 

بب ناامج خفا   والتنها  املىتبطاة للمنااف  العاادل والتقاسا  الكىباون  لحقاو   الساليمة واملحاسابة وتادهورها الغاباات إزالاة مان للحاد وحاوافز

 .االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات

 التقىياى إعاداد أثناا  التنفياذ قياد هاي والتا  املنااف  تقاسا  خياارات حاول  دراساة الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق دعا  يتضامن

 تغطياة االستشااري  الخبرا  مان املقادم االساههقلي والتقىياى املشاىوع إدارة وحادة أعادتها التا  TOR)) االختصاصاات تعكا  .املادة ملنتصا  املىحلاي

 لتقاسا  للتنفياذ وقابلاة عملياة خياارات تاوفى والتا  القاومي ودون  القاومي الصاعيدين علا  فعالاة منااف  تقاسا  آلياة لتطاويى املطلوباة للمااام جيادة

 السياساات فاي معتدلاة إلا  مندفضاة بتغرا ات إنشااحها يمكان التا  الخياارات تحدياد ما  تمامااً  جدياد نها  علا  املبنياة أو الحالياة املشااري  علا  املناف 

 أثناا  الشاكاو   ومعالجاة املىتادة التغذياة ما  التعاما  بهاد  آلياة رد املظاال  وجبا  الضاىر  حاول  دراساة إجاىا  املزما  مان ذلك  إل  باإلضافة .الحالية

 التا  الدراساة أن مان الاىغ  علا  .بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  باىامج لتنفياذ بعادها وماا والتنه  االستعداد مىحلة

 وشاك وعلا  التقياي  معااير  ما  يتماشا   ماا وهاو TOR)) االختصاصاات مان االنههاا  تا  فقاد بعاد  تبادأ لا  آلياة رد املظاال  وجبا  الضاىر  علا  أجىيا 

 . اإلعقن

 الساتكمال الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق منحاة إطاار فاي مادعوم هاو ماا تعزياز لزياادة معالجاة إلا  تحتاا  ثغاىات هنااك ذلاك  وما 

 حاجاة هنااك .بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  لتنفياذ فعاال إطاار لوضا  القزماة املتبقياة والتنها  االساتعداد أنشاطة

لب ناامج  وطنياة اسات اتيجية تنفياذ وتيسار  لادع  والتشاىيعات واللاوائ  السياساات وحاوافز  الساج  لتطاويى والادع  العما  مان املزياد إلا  أيضااً 

  . وجب  الضىر  املظال  رد آلية وتطويىخف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات 

  والبيئية االجتماعية اآلثار )د(:الفرعي المكون 1.6.6
 الادول   اضاطقع تقتضا  لب نامج خف  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  والتنه  االستعداد مىحلة فنن   الفىعي املكون  هذا إطار في

 اآلثاار االعتباار بعارن األخاذ يتسان  حتا SESA االسات اتيجي واالجتمااعي البيئا  التقياي  خاقل مان والبيئياة االجتماعياة الضامانات تحليا  بماماة

 فاي التقياي  هاذا نتيجاة تتمثا  .لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات الوطنياة االسات اتيجية فاي املحتملة والبيئية االجتماعية

 االنبعاثاات لخفا  املعاززة اآللياة بتنفياذ املتعلقاة املحتملاة واآلثاار واالجتماعياة البيئياة املخااطى إلدارة ESMF واجتمااعي بيئا  إدارة إطاار تطاويى

 .وتدهورالغابات إزالة عن الناتجة

 واجتمااعي بيئا  تقياي  إلجاىا  املتاوى  للعما  أساسايترن خطاوترن الساودان فاي ( +REDDالاِىد  + ) لب ناامج  والتنها  االساتعداد مقتا   يشام 

 خاقل مان الساودان يساع .املخااطى وإدارة االسات اتيجية املخااطى تشاخي  هماا وتحدياداً  ESMF واجتمااعي بيئا  إدارة إطاار تطاويى و اسات اتيجي
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 القضاايا إلدارة والقادرات والتنظيمياة واملوسساية القانونياة الثغاىات معالجاة إلا  ( +REDDالاِىد  + ) لب ناامج  والتنها  االساتعداد مقتا   تطبياق

دوافا  وأساباب إزالاة وتادهور  ومعالجاة وتادهورالغابات إزالاة عان الناتجاة االنبعاثاات لخفا  املعاززة اآللياة بننشاطة املىتبطاة واالجتماعياة البيئياة

 مان وتادهورالغابات إزالاة عان الناتجاة االنبعاثاات لخفا  املعززة اآللية است اتيجية من األدن  الحد إل  املخاطى لتقلي  خيارات وض  وكذلكالغابات

 وكانا  االسات اتيجي واالجتمااعي البيئا  التقياي  بدراساة الخاصاة TOR)) االختصاصاات .ESMF واالجتماعياة البيئياة اإلدارة إطاار تطاويى خاقل

  االسات اتيجي واالجتمااعي البيئا  التقياي  / بالضامانات املعنياة الفنياة العما  مجموعاة سااهم  .جارياة بالعما  للقياام االستشااريرن تسامية عملياة

 و الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق ملتطلباات TOR)) االختصاصاات موا ماة .التوعياة أنشاطة TOR)) االختصاصاات إعاداد

 املدرجاة املااام فانن ذلاك  وما .التقياي  إطاار فاي موضا  هاو كماا ESMF واالجتماعياة البيئياة اإلدارة إطاار و  االسات اتيجي واالجتمااعي البيئ  التقيي 

 بااالتقيي  املتعلاق العما  أن إلا  الغالا  فاي ذلاك ويىجا  .بنجاا  إلكمالااا والوقا  املاوارد مان يكفاي ماا وتتطلا  طموحاة TOR)) االختصاصاات فاي

 إلا  تاودي التا  املااام وكاذلك املكاون  هاذا إطاار فاي باالتوازي  تجاىي  التا  األخاى   الدراساات نتاائج علا  يعتماد  SESA االسات اتيجي واالجتمااعي البيئا 

 ذلاك  علا  عاقوة.للساودان الوطنياة وتادهورالغابات إزالاة عان الناتجاة االنبعاثاات لخفا  املعاززة اآللياة الست اتيجية االست اتيجية الخيارات تحديد

 لضامان املوسساات وتعزياز الاوعي وإذكاا  واملشااورات القادرات بناا  حياث مان متابعاة أنشاطة ساتتطل    بنجاا  اكتما  إذا   العما  هاذا نتاائج فانن

 .إضافية مالية موارد يتطل  الذي  ESMF واالجتماعي البيئ  لدطار الكام  التنفيذ

 

  المرجعي المستوى / المرجعية االنبعاثات مستوى (:3) المكون. 1.6

 (0) المكون إطار في المحرز التقدم خالصة(:  27) الشكل

 الموارد تخصيص إطار معايير مقابل التقييم الموارد تخصيص إطار تقييم معايير

 : Reference Emission Level/ Reference Level املرجعي املستو    /املرجعي االنبعاثات مستو   :(1) املكون 

 الموارد تخصيص إطار تقييم معايير

  .إراار املنهجية  (2)

اسااااتددام البيانااااات التاريديااااة وتعااااديلاا حسااااا    (1)
 .الظىو  الوطنية

الجاااااااادو  الفنيااااااااة للاااااااانه  املنهجااااااااي واالتسااااااااا  ماااااااا   (0)
توجيهااات ومبااااد  اتفاقياااة األمااا  املتحااادة اإلطارياااة 

الفىيااق الحكااومي الاادولي املعناا  /بشاانن تغراا  املناااخ
  .بتغر  املناخ

 تقادم أي املكاون  هاذا ىظِاايُ  لا   : RAF Assessment الماوارد تخصيص إطار  تقييم

 مىفاق مان املقدماة الحالياة املنحااة فاي مباشاى بشاك  غرا  مشامول  ألنا  اآلن حتا 

 تحدياد فانن ذلاك  وما  .FCPF Grant  الغاباات كىباون  انبعاثاات مان للحد الشىاكة

 بشانن /أ(2) املكاون  فاي الاواردة األنشاطة تنفياذ مان أيًضاا يساتفيد املىجعاي املساتو  

 مىفاق مان املقدماة املنحاة تمولا  الاذي NFMS للغاباات الوطن  الىصد نظام تصمي 

 منظماة عكا ت والاذي FCPF Grant الغاباات كىباون  انبعاثاات مان للحاد الشاىاكة

 إلا  حاجاة هنااك. حاليااً  تطويىه/إعادادهعلا   FAO املتحادة لألما  والزراعاة األغذياة

 إلنشاا  FCPF الغاباات كىباون  انبعاثاات مان للحاد الشاىاكة مىفاق مان إضاافي دعا 

 FRL للغابااات املىجعااي املساتو  / RFELللغابااات املىجعيااة االنبعاثاات مساتو  

 تحدياد مثا  املىجعاي املساتو   بتحدياد مباشاىاً  ارتباطااً  تاىتب  التا  الادع  وأنشاطة

بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  أنشاطة وتعىيا  النطا 
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REDD+  وتجميا  (االسات اتيجية للخياارات نتيجاة أيًضاا وهاذا) تضامينها سايت  التا 

 واإلساقاطات األساالي  واختياار اإلزالة/لقنبعاثات تقديىات ووض  التاريدية البيانات

 وضامان الصاحة مان والتحقاق واملشااورات الوطنياة والظاىو  السياسات آثار وتحلي 

 األما  التفاقياة التوجيهياة املبااد  إلا  ذلاك كا  سيساتند .الجاودة ومىاقباة الجاودة

 بتغرا  املعنا  الدولي الحكومي الفىيقو  UNFCCC املناخ تغر  بشنن اإلطارية املتحدة

 . IPCC املناخ

 

 مساع  املىجعاي املساتو   / لقنبعاثاات مىجعاي مستو   إنشا  عملية عدتُ  السودان  في  ( +REDDالِىد  + ) لب نامج  والتنه  االستعداد ملقت   وفقاً 

 للفىيقالتساير ية للمبااد  الصاارمة املتطلباات املىجعاي املساتو   / لقنبعاثاات مىجعاي مساتو   إنشاا  إنشاا  يلبا  ساو .ومساتمى املىاحا  متعادد

 الدفيئاة لغاازات قاوميال الحصاى قاوائ  بشانن (املنااخ بتغرا  املعنا  الادولي الحكاومي للفىياق التوجيهياة املبااد ) املنااخ بتغرا  املعنا  الادولي الحكاومي

 استددام يج  .املناخ تغر  بشنن اإلطارية املتحدة األم  اتفاقية بموج  املنشنة الصلة ذات والعمليات السنترن لفت ة املحدث التقىيى ومتطلبات

بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور  أنشاطة ألدا  الكسا  والقيااس للمقارناة كمىج  املىجعي املستو   / لقنبعاثات املىجعي املستو  

 التاريدياة االتجاهاات مان التوقعاات إلا  معظمااا فاي وتساتند لقنبعاثاات املىجعياة املساتويات تاىتب  .(واملشااري  والتادابر  السياساات مثا )الغاباات 

 سايتبن  .النامياة البلادان فاي الغاباات وتادهور  إزالاة عان معظمااا فاي الناتجاةو  بهاا املىتبطاة واالنبعاثاات الحيوياة الكتلاة تغرا ات فاي األخرا ة أو املاضاية

 وما  .املتاحاة واملالياة والبشاىية املوسساية املاوارد ملوا ماة املىجعياة املساتويات / لقنبعاثاات املىجعياة املساتويات تطاويى فاي تادريجياً  نهجااً  الساودان

 مىاعااة ما  املمكناة املعلوماات مصاادر وأفضا  املعااير  أعلا  باساتددام املىجعياة املساتويات / لقنبعاثاات املىجعياة املساتويات تطاويى سايت  ذلاك 

  .الوطنية والظىو  القدرات

 لتنفياذ مباشاى عما  باني القياام يات  لا   R-PPور الغاباات لب نامج خف  االنبعاثات الناتجاة عان إزالاة وتاده والتنه  االستعداد مقت   إعداد منذ

 مقتا   مان يتجازأ ال جاز  هاو  FREL/FRL)) للغاباات املىجعاي املساتو   / الغاباات النبعاثاات املىجعاي املساتو   أن مان باالىغ  .الفىعاي املكاون  هاذا

 مان للحاد الشاىاكة مىفاق منحاة أن إال  R-PP الساودان فايلب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  والتنها  االساتعداد

 بياناات وإنشاا  للغاباات سالي  وطنا  رصاد نظاام تطاويى إلا  أوالً  يحتاا  الساودان ألن وذلاك. إنشاائ  عملياة تماول  ال الحالياة الغاباات كىباون  انبعااث

 الوقا  فاي .للغاباات املىجعاي املساتو   / الغاباات النبعاثاات املىجعاي املساتو   إلنشا  الضىورية املتطلبات من لكونها الغابات مدزون لتغير  موثوقة
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 األراضا   اساتددام لقطااع الدفيئاة غاازات النبعاثاات محّدثاة حصاى قائماة يتضامن والاذي الثالاث االتصاال تقىياى إعاداد فاي الساودان بادأ الحاالي 

 املمارساات بشانن املنااخ بتغرا  املعنا  الادولي الحكاومي الفىياق إرشاادات فاي املطاورة املنهجياات باساتددام والغاباات األراضا   اساتددام وتغيرا 

 بناا  أنشاطة أيضااً  العملياة هاذه ستشام .املطاورة األنشاطة وبياناات االنبعاثاات وعواما   (IPCC Good Practice Guidance 2003)الجيادة

 .للغابات املىجعي املستو   / الغابات النبعاثات املىجعي املستو   إعداد في ستساه  وبالتالي للخب ا  القدرات

 منحة تمول  الذي للغابات الوطن  الىصد نظام تصمي  عل  /أ(2باملكون ) الخاصة األنشطة تنفيذ عل  أيًضا املىجعي املستو   تحديد يتوق 

 هناك لذلك  .(الفاو) املتحدة لألم  والزراعة األغذية منظمة ِقب  من حالياً  تطويىه يت  والذي الغابات كىبون  انبعاثات من للحد الشىاكة مىفق

) املىجعي املستو   / الغابات النبعاثات املىجعي املستو   إلنشا  الغابات كىبون  انبعاثات من للحد الشىاكة مىفق من إضافي دع  إل  حاجة

(FREL/FRL  الدفيئة غازات بمدزون املتعلقة األعمال من وغر ها للغابات الوطن  الىصد نظام عل  العم  نتائج إل  استناًدا للغابات GHGs 

 املستو   إلنشا  املباشىة األنشطة لدع  إضافية مالية موارد إل  حاجة هناك النحو  هذا عل  .الطبيعية واملوارد للبيئة األعل  املجل  بواسطة

بىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور  أنشطة وتحديد النطا  تحديد مث  للغابات املىجعي املستو   / الغابات النبعاثات املىجعي

 والتوقعات األسالي  واختيار اإلزالة عمليات /لقنبعاثات تقديىات ووض  التاريدية البيانات وتجمي  االست اتيجية خيارات في ستدر  الت الغابات 

 إل  األنشطة هذه جمي  ستستند .الجودة ومىاقبة ةالجود وضمان الصحة من والتحقق والتشاور  الوطنية والظىو  السياسات تنثر  وتحلي 

 UNFCCC and IPCC املناخ بتغر  املعن  الدولي الحكومي والفىيق املناخ تغر  بشنن اإلطارية املتحدة األم  التفاقية التوجيهية املباد 

Guidelines   .أمىاً  والتنه  االستعداد مىحلة أنشطة من كجز  للغابات املىجعي املستو   / الغابات النبعاثات املىجعي املستو   إنشا  ُيعد 

بىنامج خف  االنبعاثات  وبىامج مشىوعات إل  االنبعاثات لخف  االست اتيجية خيارات  وتطويى الثانية املىحلة إل  لقنتقال للسودان أساسًيا

 انبعاثات من للحد الشىاكة مىفق من إضافي دع  عل  للحصول  ملحة حاجة هناك ولذلك  .للتنفيذ القابلةالناتجة عن إزالة وتدهور الغابات 

 لتحديد املحسنة املتاحة والبيانات NFMS للغابات الوطن  الىصد نظام إنشا  نتائج من االستفادة للسودان يتسن  حت  الغابات كىبون 

 .املىجعية مستوياتها

 والضمانات الغابات مراقبة نظم (:4) المكون 1.6  
 ج

 (2) المكون إطار في المحرز التقدم خالصة (:22) الشكل

 الموارد تخصيص إطار معايير مقابل التقييم الموارد تخصيص إطار تقييم معايير

 Monitoring Systems for Forests and Safeguards والضمانات الغابات رصد نظام (:1) املكون 

 وطنا  نظاام إنشاا  فاي خااص بشاك  املحاىز  التقادم ويتجلا  التطاويى مان للمزياد بحاجاة أنا  بياد تقادمًا  يحاىز  الفىعاي املكاون  هاذا أن مان باالىغ 

 ألنا  نظاىاً  أبطان تقادماً  يحاىز   /ب(2)الفىعاي املكاون  علا  العما   .املتاوى  النحاو علا  لتنفياذه الصاحي  املساار علا  يسار  NFMS الغاباات لىصاد

 .FCPF grant الغابات كىبون  انبعاثات من للحد الشىاكة مىفق منحة في مشمول  غر 
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  NFMS الغابات لرصد الوطني النظام :أ(/4)الفرعي املكون 

 والحصاى بعاد عان االستشاعار تطبيقات بشنن القدرات بنا  وأنشطة التوعية إذكا  ذلك في بما الفىعي  املكون  هذا إطار في كبر  تقدم أحىز  وقد

 القاومي الحصاى لتنفياذ الحقلاي الادلي  MRV والتحقاق والحصى بالقياس املعن  الفن  العام  الفىيق وض  ذلك  إل  باإلضافة.للغابات القومي

 لادع  FAO املتحادة لألما  والزراعاة األغذياة ومنظماة املشاىوع إدارة وحادة بارن اتفاا  توقيا  تا  .للساودان الوطنياة الظاىو  االعتباار فاي آخاذاً 

 . 2018 أغسط  بحلول  ويكتم  2017 فب ايى في سيبدأ العم  أن إل  تشر  خطة إعداد ت  للغابات؛ قومي رصد نظام وض 

 الموارد تخصيص إطار تقييم معايير

 .توثيق نه  الىصد (2)

 .إراار التنفيذ املبكى (1)

 .الغابات-الت تيبات والقدرات املوسسية (0)

 األغذياة منظماة ما  االتفاا  ويشام    :RAF Assessment الماوارد تخصيص إطار  تقييم

 وضا  ذلاك فاي بماا الغاباات لىصاد الاوطن  النظاام تصامي  (الفااو) املتحادة لألما  والزراعاة

 التنفياذ ما  للغاباات قاومي حصاى إجاىا  أيضااً  االتفاا  ويشام  .والوثاائق واألساالي  الانه 

 وبناا  املوسساا   الاادع  عان فضااقً  للغابااات  الاوطن  الىصاد لنظااام واالختبااراملبكىين

 الايئاة بتقاديىات مقارناة بهاا يساههان ال العما  لااذا املتاحاة املاوارد فانن ذلاك  وما .القادرات

 املوسسااية القادرات واحتياجاات للغابااات القاومي الحصاى لتكااالي  للغاباات القومياة

 الكاما  التصامي  لضامان الادع  مان مزياد إلا  حاجاة هنااك لاذلك  .(والتقنياات األدوات)

 .الغابات لىصد الوطن  للنظام الفعال واألدا 

 والضمانات والحوكمة األخر   واآلثار املتعدد  باملنافع املتعلقة املعلومات نظام :ب(/4)الفرعي املكون 
Sub-component 4.B: Information system for multiple benefits, other impacts, governance and safeguards 

 الموارد تخصيص إطار تقييم معايير

تحديااد الجوانااا  غراا  الكىبونياااة ذات الصااالة  (2)
 .والقضايا االجتماعية والبيئية

 .الىصد واإلبقغ وتبادل املعلومات (1)

 .الت تيبات والقدرات املوسسية (0)

 تقادماً  الفىعاي املكاون  هاذا ىظِاايُ  لا    :RAF Assessment الماوارد تخصيص إطار  تقييم 

 تنفياذه تكلفة تغطي ال الغابات كىبون  انبعاث من للحد الشىاكة مىفق منحة ألن اآلن حت 

 االساتعداد مقتا   فاي املقاىرة األنشاطة لتنفياذ بسااولة متاا  آخاى دعا  أي يوجاد ال وألنا 

 حاجاة لاذلك هناك.املحادد الفىعاي املكاون  هاذا إطاار ( +REDDالاِىد  + ) لب ناامج  والتنه 

 املكوناات إطاار في الجاري  العم  نتائج إل  استناداً  الفىعي املكون  هذا لتنفيذ إضافي دع  إل 

 .الصلة ذات

  NFMS   الغابات لرصد الوطني النظام :)أ( الفرعي المكون 0.1.6

 والتنه  االستعداد مقت   في املبرن النحو عل  الفىعي املكون  هذا إطار في والتنه  االستعداد مىحلة نتائج من عدد تحقيق إل  السودان يهد 

  :ذلك في بما   R-PPلب نامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات 

 عملياة وأهادا  الغاباات ماوارد لتنمياة الوطنياة األهادا  مان كا  دع  شنن  من التكلفة زهيد الغابات لىصد فعال نظام وتشغي  تطويى 

 .بىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات 

 الجغىافياة املعلوماات ونظاام بعاد عان واالستشاعار الغاابي الغطاا  رصاد علا  واملوسساية التقنياة القادرات وتعزياز تطاويى (GIS) وإدارة 

 .(GHGs) الدفيئة غازات وتقديى الكىبون  مدزون في التغر ات وتقيي  البيانات

 البياناات هاذه خصاائ  تقياي  وضامان للساودان الجوياة أو / و الصاناعية األقماار صاور  ألناواع البياناات وتحدياد بياناات قاعادة تطاويى 

 .الصور  وتسجي  والطيفي املكاني والقىار السحابي والغطا  والزمانية املكانية التغطية حيث من
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  للغاباات الاوطن  الىصاد الساتددام الصالة ذات األراضا   اساتددامات مان وغر هاا الغاباات الساتددامات وطنياة تعىيفاات واعتمااد وضا 

 .بىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  أنشطة ورصد للغابات الطبقي التقسي  ذلك في بما

 الدفيئاة غاازات تقاديى أنشاطة وبياناات املعااير /املوشاىات مان وغر هاا الوطنياة االنبعاثاات عواما  تطاويى (GHGs )اسات اتيجية لخياارات 

 .للغابات القومي والحصى األراض   استددام ولتغير   بىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات 

 بىنامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور  ضمانات عن معلومات توفر  ذلك في بما أرشفة ونظام مىكزية بيانات قاعدة طويىت

 .(12الشك  أيًضا انظى)  REDD+ Safeguardsالغابات 

 

 

 

 

 

 

 

 :(21)الشكل  اللبنات
 الوظيفية

 الرئيسية للنظام
 الوطني لرصد

 الغابات

 

 

 

 

 

 

 نظام رصد الغابات في السودان

 اللبنات الوظيفية الرئيسية 

Sudan Forest Monitoring System

Main functional building blocks

NFI

LMS

RPR

REL

Emissions

+

Removals

Biennial

Update

Report

NFI =  الحصر القومي للغابات LMS =  نظام رصد األراضي REL =  مستوى االنبعاثات المرجعي 

RPR =  المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة وتدهور الغابات سجل مشاريع اآللية  

EMISSIONS + REMOVALS =   االنبعاثات واإلزالة 

BIENNIAL UPDATE REPORT =   التقرير اإلثناسنوي
المحدَّث 
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 من .( +REDDالِىد  + )  لب نامج والتنه  االستعداد مقت   من الفىعي املكون  هذا تنفيذ الغابات كىبون  انبعاث من للحد الشىاكة مىفق يدع  

 رصد أنشطة قدرات وبنا  بعد عن االستشعار دع  إل  باإلضافة للغابات حصى قائمة يتضمن والذي والتحقق واإلبقغ القياس نظام إنشا  حيث

 عل  للغابات القومية الايئة من القومي الحصى ومورفي مىكبات سب  توفر  في واملتمث  الدع  تقدي  عل  السودان حكومة وافق .الغابات

 .العم  بهذا للقيام الت بة إدارة و والعل  للمىاعي العامة دارةاإل  من الخب ا  بع  م  الوالئي املستو   عل  الغابات إدارة ومن القومي املستو  

 وإنشاا  اختصاصاات إعاداد خاقل مان الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق يادعماا التا  األنشاطة تنفياذ فاي املشاىوع إدارة وحادة بادأت

 فىياق أعاد .الغاباات لىصاد الاوطن  النظاام تطاويى كيفياة حاول  التقنياة املادخقت لتاوفر  والتحقاق واإلباقغ بالقيااس معنا  متدصا  عما  فىياق

 أصاحاب جميا  شامل  النطاا  واساعة ملشااورات وخضا  الغاباات لىصاد قاومي نظاام وإنشاا  القاومي الحصاى عملياة إلجاىا  حقليااً  دلايًق  العما 

 .الحكومياة غرا  واملنظماات البحاث وموسساات والجامعاات األخاى   الحكومياة واملوسساات للغاباات القومياة الايئاة ذلاك فاي بماا املعنيارن املصالحة

 باالنظى للغاباات  القاومي الىصاد نظاام لتطاويى اتفاقااً  بالسودان (الفاو) املتحدة لألم  والزراعة األغذية منظمة ومكت  املشىوع إدارة وحدة وقع 

بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور  أنشاطة مجاال فاي أخاى   بلادان ما  العما  فاي املنظماة اكتسابهها التا  والخبا ة النسابية املرازة إلا 

  (الفااو) املتحادة لألما  والزراعاة األغذياة منظماة ومكتا  ما  بالتعااون  خطاة إعاداد تا  ذلاك  علا  وبناا ً .الغاباات لىصاد الاوطن  والنظاامالغاباات 

 واللوجسات  الفنا  اإلعاداد فاي حاليااً  والزراعاة األغذياة منظماةعكا  ت .ُبعاد عان االستشاعار تقنياات تطبياق حاول  تادريب  حادث تنظاي  و بالساودان

 .2018  أغسط  بحلول  من  االنهها  املقىر  من والذي للغابات قوميال الحصى إلجىا 

 مىور م  أدائ  وتحسرن وإدارت  النظام إدامة بمكان األهمية فمن   واملوسسية الفنية القدرات وضع  للغابات القومي الىصد نظام لتعقيد نظىاً 

 املساتويرن علا  الفنيارن واملاورفرن للغاباات القاومي الحصاى إدارة قادرات لتعزياز والادع  العما  مان مزياد إلا  حاجاة هنااك النحاو  هاذا علا  .الوق 

 عان االستشاعار مثا  للغاباات القاومي بالحصاى املتعلقاة والتكنولوجياات املعادات وإدخاال وتحاديث لتقياي  إضاافي دعا  مطلاوب .والاوالئي القاومي
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 هاذه اساتددام مجاال فاي الفنياة القادرات بناا  عان غنا  ال.اإلدارة ونظاام البياناات وأرشافة الدفيئاة غاازات تقاديى مجاال فاي والنمذجاة ُبعاد

  .وإزالهها الدفيئة غازات انبعاثات وتقديى البيانات وإدارة القياس مجاالت في وكذلك التكنلوجيات

   والضمانات والحوكمة األخرى والتأثيرات المتعددة للفوائد معلومات نظام :(ب) الفرعي المكون .6.1.6 

 فاي االساتعداد و التنها  أنشاطة من عدداً لب نامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  والتنه  االستعداد مقت   في السودان أدر 

دوافا  وأساباب إزالاة و  األراضا   حياازة / األراضا   اساتددام مثا   أخاى   مكوناات إطاار فاي أخاى   ماماة أنشاطة إلا  باإلضاافة الفىعاي املكاون  هاذا إطاار

 االسات اتيجي واالجتمااعي البيئا  التقياي   /جاا(2) املكاون  إطاار فاي Benefit-Sharing املنااف  تقاسا   /أ(2) املكاون  إطاار في والحوكمةوتدهور الغابات

SESA بىناامج خفا   لعملياة املنهجاي الىصاد خاقل مان الفوائاد وتعزياز املحتملاة املخااطى مان حاد أدنا  إلا  التقليا  لضامان   /د(2) املكاون  ضامن

 .السودان فياالنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات 

 اآلثاار تقاديى أقا  علا   REDD+ Safeguard Systemبىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  ضامانات نظاام سايحدد

 مان حاد أدنا  إلا  التقليا  إلا  الىامياة التادابر  وينفاذ ويحادداباات بىنامج خف  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغ ألنشطة املحتملة السلبية

 املت تباة والفوائاد املحتملاة اإليجابياة اآلثاار سايحدد Safeguard System الضمانات نظام تصمي  أن كما .حدتها من التدفي  أو السلبية اآلثار

 الحاد إلا  اإليجابياة اآلثاار هاذه تعظاي  شاننها مان التا  اإلجاىا ات مىاعاة م بىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  أنشطة عل 

 للمشااركة املجاال إفساا ب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات ب خااص ضامانات نظاام ألي املاماة العناصاى مان .األقصا  

 .املعلومات إل  املفتو  والوصول  الواسعة

 أخاذ كيفياة حاول  املعلوماات إلتاحاةلب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  وطنا  معلوماات نظاام ببناا  الساودان سايقوم

 أنشاطة جميا  تنفياذ جانا  إلا ( Annex 1 of the Cancun Decision)  "كاانكون  مقاىرات مان 1املىفق في موض  هو كما "االعتبار في الضمانات

بىنااامج خفاا   ضاامانات باابع  املتعلقااة املعلومااات فاانن السااودان  ساايا  فااي.بىنااامج خفاا  االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة وتاادهور الغابااات 

 وحقاو   معاار  واحتا ام  والفعالاة الشافافة الوطنياة الغاباات حوكماة هياكا    املثاال سابي  علا االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات 

 الدولياة واالتفاقياات واملواثياق الغاباات لبا امج الوطنياة األهادا  ما  املتساقة أو املكملاة التا  واإلجاىا ات الغاباات ماوارد وُماقك األصالية الشاعوب

بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  معلوماات نظاام ربا  سايت . الحكومياة والقاىارات القاوانرن إلا  تساتند التا  الصالة ذات

ب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة ب الخاصاة الضامانات إجاىا ات بعا  ألن (National MRV System) الاوطن  والتحقاق واإلبقغ القياس بنظام

 مان الحاد إلا  الىامياة واإلجاىا ات الطبيعياة الغاباات علا  والحفااظ االنتكاساات مدااطى ملعالجاة املتداذة اإلجاىا ات مثا )عن إزالة وتادهور الغاباات 

 وخاصاة املتضىرين املصلحة أصحاب لحقو   الحماية توفر  جان  إل  تنفيذها عن معلومات لتقدي  رصد أنشطة تتطل  سو  (االنبعاثات نزو 

 .الجاد هذا في كبر ة مساهمة الغابات إلدارة التشاركية ه النُ  عل  الت كرز وسيسا .املحلية املجتمعات
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 املتحادة األما  التفاقياة التوجيهياة املبااد  مان الساودان فايبىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  معلوماات نظاام سيساتفيد

 FCPF)الضمانات بشنن الغابات كىبون  انبعاث من للحد الشىاكة مىفق سياسات وكذلك (UNFCCC Guidance) املناخ تغر  بشنن اإلطارية

Policies on Safeguards). والبيئياة االجتماعياة بالقضاايا الصالة ذات الكىبونياة غرا  الجوانا  تحدياد إلا  الحاجاة االعتباار فاي النظاام ساينخذ 

 .املناسبة املوسسية والقدرات الت تيبات ضمان إل  الحاجة وكذلك املعلومات وتبادل واإلبقغ الىصد وقضايا

 فىعية مكونات إطار في الصلة ذات األنشطة من عدًدا (FCPF Grant) الغابات كىبون  انبعاث من للحد الشىاكة مىفق من املقدمة املنحة تدع 

   أ.2 املكاون  إطاار فاي وإدارتهاادواف  وأساباب إزالاة وتادهور الغاباتبا املتعلقاة والدراساة   األراضا   حياازة / األراضا   اساتددام دراساة مثا  أخاى  

 األنشاطة لتنفياذ بسااولة متاا  دعا  أي يوجاد ال ذلك  وم   ./د(1)املكون  ضمن (SESA) االست اتيجي واالجتماعي البيئ  التقيي  و املناف  وتقاس 

 لتنفياذ إضاافي دعا  إلا  حاجاة هنااك وبالتاالي   املحادد الفىعاي املكاون  هاذا إطاار ( +REDDالاِىد  + )لب ناامج  والتنها  االساتعداد مقت   في املخططة

 .أعقه املذكورة املكونات إطار في الجاري  العم  نتيجة عل  بنا ً    الفىعي املكون  هذا
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الةِرد   لبرنةامج والتأهةب االستعداد مرحلة منحة من الممولة األنشطة هذه في المحرز التقدم حليلت .1
( +REDD+) الغابات كربون انبعاث من للحد الشراكة مرفق من لمقدمة. 

 انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق منحاة اتفاقياة بموجا  املدعوماة والتنها  االساتعداد مىحلاة أنشاطة تنفياذ فاي املحاىز  التقادم القسا  هذا يلخ 

 يحادد كماا .واجاااا التا  والتانخر ات القياود ذلاك فاي بماا اآلن حتا  املحاىز  للتقادم تحلايًق  أدنااه املصافوفة تاورد .(FCPF Grant) الغاباات كىباون 

 فاي املتبقياة األنشاطة الساتكمال ( FCPF) الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق مان إضاافي دعا  علا  للحصاول  واالحتياجاات الثغاىات

+ ) والتنها  االساتعداد مقتا    كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق مان املقدماة الحالياة املنحاة تنفياذ وتعزياز ولتوطياد .( +REDDلب ناامج الاِىد 

لب ناامج خفا   (Sound National REDD+ Strategy) حصايفة وطنياة اسات اتيجية وضا  فاي املتمثا  املنشاود العاام الااد  لتحقياق الغاباات

 فااي النظااى وبالتاالي تنفياذها يجااىي  التاا  واألنشاطة الناواتج فااي املحااىز  التقاادم التحليا  يغطااي.االنبعاثاات الناتجااة عان إزالااة وتاادهور الغاباات 

 واالجتماعااات الفنيااة والتقاااريى الدراسااات إجااىا  مثاا  تقاديماا يتعارن التا  املوسساية والخادمات بالت تيباات املتعلقاة( TORs) االختصاصاات

(Technical and Meeting Reports) للدراساات والتقاريىاالساههقلية(Inception Reports of Studies).  وفقااً  وتقييما  التقادم تحليا  تا 

+ ) والتنها  االساتعداد مىحلاة أنشاطة تنفياذ أن مان للتنكاد الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق تقياي  ملعااير   .( +REDDلب ناامج الاِىد 

+  والتنها  االساتعداد ملىحلاة كاملة حزمة إعداد في السودان ذلك سيساعد.هذه التقيي  معاير  م  يتماش   املختلفة املكونات بموج   لب ناامج الاِىد 

(REDD+ )  املطلوبة االستعداد أنشطة لجمي  الكام  التنفيذ نهاية حلول. 

 

 

 

 

 

 المؤسسية والترتيبات (+REDDالِرد  + )لبرنامج  والتأهب االستعداد مرحلة  إدارة دعم (:1) المكون. 1.3

 الغابات كربون انبعاثات من الحد صندوق منحة من( 2) المكون إطار في المحرز التقدم تحليل (:20)الشكل 

 املؤسسية والترتيبات ( +REDDالِىد  + )لبرنامج  والتأهب االستعداد مرحلة  إدار  دعم :(1املكون )

 م بىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات   أنشطة وتنسيق إلدارة والتنه  االستعداد ملىحلة إدارية تىتيبات إعداد :الغرض
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 .نطاًقا األوس  االست اتيجيات فيبىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  دمج

 :األنشطة  /الفرعية املكونات

إنشااااااا  وتشااااااغي  وحاااااادة إدارة اآللياااااااة   2.2
عاااان  الناتجااااةاملعااااززة لخفاااا  االنبعاثااااات 

  .إزالة وتدهورالغابات

إنشاااااااااااااااااااااااااااااااااااا  وتشااااااااااااااااااااااااااااااااااااغي  اللجنااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  2.1
+الوطنية التساااااااااااااااااااااير ية  لب ناااااااااااااااااااااامج الااااااااااااااااااااااِىد 

(REDD.) +  واللجنااااة االستشااااارية الفنيااااة
+ ومجموعاات العماا  الفنيااة  لب نااامج الااِىد 

(REDD+ ).. 

تعزيااااااز الاياكاااااا  املوسسااااااية الفىعيااااااة   2.0
( +  ..( +REDDلب نامج الِىد 

بنااااااا  القاااااادرات للت تيبااااااات املوسسااااااية   2.2
 الناتجااةآلليااة املعااززة لخفاا  االنبعاثااات 

 .عن إزالة وتدهورالغابات

ب نااامج ل  وجباا  الضااى آليااة رد املظااال   2.2
عاااااااان إزالااااااااة  الناتجااااااااةخفاااااااا  االنبعاثااااااااات 

 الغابات وتدهور 

 رصد الب امج وتقييماا  2.6

  لب نااااامج خفاااا  االنبعاثااااات الناتجااااة عاااان إزالااااة تاااا  إنشااااا  وحاااادة إدارة املشااااىوع كنمانااااة وطنيااااة
  حيااث انضاا  إليهااا املستشااار الفناا  فااي ديساامب  (2015يوليااو -أبىياا )خااقل الفتاا ة وتاادهور الغابااات 

املنساااااق .تعماااا  وحاااادة إدارة املشاااااىوع بكاماااا  طاقههااااا ومورفيهاااااا وفااااق وصاااا  وريفاااااي واضاااا . 2016
+ )القااااومي  كمااااا تتدااااذ نقطااااة  .هااااو أحااااد مااااورفي الايئااااة القوميااااة للغابااااات + (.REDDلب نااااامج الااااِىد 

ماان رئاسااة لب نااامج خفاا  االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة وتاادهور الغابااات القوميااة الايئااة  تصاالاال
للبيئاة  األعلا علمًا بنن الايئة القومياة للغاباات عضاو فاي املجلا   .لاا الايئة القومية للغابات مقىًا 

مااان شااانن هاااذه الت تيباااات أن تضااامن تماساااكًا وتنسااايقًا وتكاااامًق أفضااا  ألنشاااطة  .واملاااوارد الطبيعياااة
 .عن إزالة وتدهورالغابات  في السيا  الوطن  الناتجةعززة لخف  االنبعاثات اآللية امل

  يعماااا  كااااا  مااااان مكتبااااا  الشاااااوون املالياااااة و املشااااات يات فاااااي وحااااادة إدارة املشاااااىوع بكامااااا  طاقههماااااا
تتمثا  املصاااع  التا  تعيااق أدا  بعا  مااااما  بشاك  أساساا    .بقادرات تتساا  بالكفاا ة واالحت افيااة

مثااا  اإلعاااقن وتعيااارن )ال وماااا يت تااا  عليااا  مااان تااانثر  علااا  عملياااات املشااات يات فااي تااانخر  تحويااا  األماااو 
 .(2االستشاريرن لصال  دراسات املكون 

   اتصاااالنقطااااة  18تااا  إنشاااا ( + علااا  املساااتو  الااااوالئي وخمااا  نقاااااط  + (.REDDلب ناااامج الااااِىد 
القومياااة ضااامن الكاااوادر الفنياااة التابعاااة للايئاااة  (مستشاااارون فنياااون إقليمياااون )قطاعياااة  اتصاااال

 .للغابات في جمي  واليات السودان

  بىناامج مشاىوع وفىت حكومة السودان ممثلاة فاي الايئاة القومياة للغاباات مكاتا  لوحادة إدارة
علاااا  املسااااتويرن القااااومي والااااوالئي وكااااذلك  عاااان إزالااااة وتاااادهور الغابااااات الناتجااااةخفاااا  االنبعاثااااات 

 .املعدات واملىافق اللوجستية األخى  

 عان إزالاة وتادهورالغابات مان خاقل  الناتجاةخف  االنبعاثات السودان بىنامج  تدع  حكومة
تااوفر  املىافااق املكتبيااة للت تيبااات املوسسااية لآلليااة وتموياا  إضااافي للمااورفرن الااذين يقومااون باادور 

من شنن هذه املساهمة املقدمة من حكومة السودان ضامان تكاما  .تصالمنسق اآللية ونقاط اال
+ )ة الوطنية واستدامة العملي  (.+REDDلب نامج الِىد 

  والتا  تضا  ممثلارن رفيعاي املساتو  وسياسايرن مان 2015في ماايو التساير يةت  إنشا  اللجناة  
بىئاساة وزياى ب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات املوسساات ذات الصالة ب

بمساااااااووليات واضاااااااحة لتاااااااوفر  اإلشاااااااىا  السياسااااااا   التسير يةتضاااااااطل  اللجناااااااة .الزراعااااااة والغاباااااااات
الوطنيااااة  وقااااد بىنااااامج خفاااا  االنبعاثااااات الناتجااااة عاااان إزالااااة وتاااادهور الغابااااات والتوجياااا  لعمليااااة 

 .عقدت اجتماعرن حت  اآلن

  ؛ تشاااام  عضااااويهها خباااا ا  فنياااارن ماااان 2015لقاااد أنشاااائ  اللجنااااة االستشااااارية الفنيااااة فااااي يوليااااو
باإلضاافة إلا  النبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات ب نامج خفا  ااملوسسات ذات الصلة ب

تعمااا  اللجنااااة علااا  أساااااس  .موسساااات البحاااث واألوساااااط األكاديمياااة واملنظمااااات غرااا  الحكومياااة
واليااااة مكتااااوب لتقاااادي  رحاهااااا الفنيااااة حااااول القضااااايا الفنيااااة ملىحلااااة االسااااتعداد والتنهاااا  /تفااااوي 

بماا فاي ذلاك األنشاطة املضاطل  بهاا فاي لب نامج خف  االنبعاثات الناتجة عان إزالاة وتادهور الغاباات 
لقاد عقادت أربعاة اجتماعاات حتا   .إطار  منحة مىفق الشاىاكة للحاد مان انبعاثاات كىباون الغاباات

 :القيود

  بىنااااااااااااااااااااااااامج خفاااااااااااااااااااااااا  إن تىتيبااااااااااااااااااااااااات
االنبعاثااااات الناتجااااة عاااان إزالااااة وتاااادهور 

 تصاااااااااااااااالخاصاااااااااااااااة نقاااااااااااااااط االالغابااااااااااااااات 
واملوسساااااااااااااااات ذات الصاااااااااااااااالة الوثيقااااااااااااااااة 
تفتقى إل  القدرات الكافياة فاي عادد مان 
املسااااااااااااااااااااائ  التقنيااااااااااااااااااااة والتكنولوجيااااااااااااااااااااة 

ب نااااااااامج خفاااااااا  االنبعاثااااااااات املتعلقااااااااة ب
 .الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات 

  تحتااااااااااا  صااااااااااقحيات واختصاصااااااااااات
املختلفاااة إلااا  مزياااد مااان  تصاااالقااااط االن
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التوضااااااي  لااااااا  حتاااااا  يتساااااان  لااااااا  فااااااا  
مساوولياته  ومااااما  علا  نحااو أفضاا  

 .لضمان تحسرن االتسا  والتنسيق

    يجاااا  بنااااا  نظاااااام للىصااااد والتقياااااي
لضااااااااااااامان تحسااااااااااااارن التوثياااااااااااااق وتااااااااااااادفق 

 .املعلومات والىصد اليومي للعم 

 .اآلن

   التقيااي  البيئاا  واالجتمااااعي االساات اتيجي /مجموعاااات عماا  حااول الضااامانات 3تاا  إنشااا SESA   
العم  )؛ و الىصد واإلبقغ والتحقق(أكمل  عملاا)؛ استددام األراض   و حيازة األر  (ستمىة في عملاام)

 .(عل  نظام الىصد الوطن  للغابات م  منظمة األغذية والزراعة لألم  املتحدة الفاو

  بىناااااامج خفاااااا  االنبعاثاااااات الناتجاااااة عااااان إزالااااااة يجاااااىي تنفياااااذ بناااااا  القاااااادرات وتعزياااااز تىتيباااااات
الوالئيااااة حااااول  تصااااالماااان خااااقل ورشاااات  عماااا  علاااا  املسااااتو  الااااوطن  لنقاااااط اال وتاااادهور الغابااااات 

باإلضااافة .ب نااامج خفاا  االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة وتاادهور الغابااات القضااايا العامااة املتعلقااة ب
بىنااامج خفاا  االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة الوالئيااة علاا   تصااالإلاا  ذلااك  تلقاا  أرباا  ماان نقاااط اال

 .في أكاديمية نيجر ياوتدهور الغابات 

  حااااااااال الفااااااااىاغ ماااااااان إعااااااااداد  آليااااااااة رد املظااااااااال  وجباااااااا  الضااااااااىر ماااااااان املقااااااااىر إجااااااااىا  دراسااااااااة حااااااااول
 .و اإلعقن عنها (TOR)االختصاصات 

   ل  يت  إنشا  بىنامج الىصد والتقيي(M&E )حت  اآلن. 

 :اإلضافي التموي /الفجو 

 واملوسساية الفنياة القادرات بشاننبىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  تىتيباات وتعزياز لتادعي  إضاافي تمويا  مطلاوب

 الفنياة املجااالت تشام .لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عاان إزالاة وتادهور الغاباات والتنفياذ التنها /االساتعداد مىحلتا  تنسايق ما  للتعاما 

 البيئا  التقياي  /  ESMF للغاباات الاوطن  الىصااد نظااام ذلاك فاي بماالب نااامج خفا  االنبعاثاات الناتجااة عان إزالاة وتاادهور الغاباات  الجديادة

 املنااف  وتقاسا  Outreach والتوعياةCommunication  والتواصا  Reference Level املىجعاي واملساتو   SESA االسات اتيجي واالجتمااعي

Benefit-Sharing   رد املظاال  وجبا  الضاىر آلياة وGrievance Redress البياناات وإدارة data management والتقياي  والىصاد M&E .هنااك 

 التادفقات مان مزياد إلا  حاجاة أيضااً  هنااك.تصاالاال لنقااط الفنا  الادع  وتاوفر  أفضا  تنسايق لضامان الاوالئي املساتو   علا  الفنياة للجناة حاجاة

 املسابقة الحاىة املوافقاة مفااوم وإنشاا  الوالئياة تصاالاال نقااط إلا  املشاىوع إدارة وحادة مان املحاىز  التقادم حاول  والتحاديثات للمعلوماات املنتظماة

 .املوسسية الت تيبات من كجز    (FPIC) عل  عن

 فةي بمةا) وتةدهورها الغابةات إزالةة عةن الناتجة االنبعاثات لخفض الوطنية اإلستراتيجية دعم (:2) المكون .6.1 

 (SESA االستراتيجي واالجتماعي البيئي التقييم ذلك

 الغابات كربون انبعاثات من الحد صندوق منحة من( 1) المكون إطار في المحرز التقدم تحليل (:22)الشكل 

 بالسياساات املتعلقاة الدراساات ذلاك فاي بماا الغاباات وتادهور  إزالاة ورا  الكامنة املسببات/للدواف  متعمق لي تح:   :األنشطة / الفرعي المكون. 1.2

  .الغابات وحوكمة األراض   وحيازة الخش  عل  القائ  والوقود

 وتعزياز مساتدام نحاو عل  وإدارتها الغابات عل  بالحفاظ املتعلقة واألنشطة الغابات تدهور  أو  /و الغابات إلزالة الىئيسية الدواف  تحديد  :الغرض

 .الكىبونية مدزوناتها
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 :القيود

 عاان أسافىت الشاىا  فاي تاااخر  حااالت حادث  وقاد

 .األموال تحوي  في خر اتنت

 وبالتالي املشىوع أنشطة بد  في للتنخر  عام سب  هذا

  .التنفيذ في التنخر 

لب ناامج خفا  االنبعاثاات  والتنها  االساتعداد مىحلاة مقتا   فاي لدراساترن التدطاي  تا 
 :الفىعي املكون  هذا إطار فيالناتجة عن إزالة وتدهور الغابات 

  األراضاا   تهاد  دراساة اساتددام األراضا   وحياازة األراضاا   إلا  تقياي  حالاة أنظماة
التنهاااااا  والتنفيااااااذ /لاااااادع  اساااااات اتيجية وطنيااااااة سااااااليمة ملىحلتاااااا  االسااااااتعداد تهاااااااحياز و 

 .لب نااااااااااااااااااااااامج خفاااااااااااااااااااااا  االنبعاثااااااااااااااااااااااات الناتجااااااااااااااااااااااة عاااااااااااااااااااااان إزالااااااااااااااااااااااة وتاااااااااااااااااااااادهور الغابااااااااااااااااااااااات

العواماااا  ذات الصاااالة باملمارسااااات ويهااااد  كااااذلك إلاااا  وصاااا  وقياااااس وتحلياااا  جمياااا  
 .املستدامة الستددام األراض   في السودان

  تاا  الفااىاغ ماان مسااودة التقىيااى األول وتاا  تقديماا  إلاا  وحاادة إدارة املشااىوع خااقل
 .فت ة التقىيى املىحلي ملنتص  املدة هذا

  بعاااااد االنههاااااا  مااااان الت تيباااااات دوافااااا  وأساااااباب إزالاااااة وتااااادهور الغاباتبااااادأت دراساااااة
 . 2017ومن املقىر أن يكتم  العم  بحلول نهاية يونيو .ية م  االستشاري التعاقد

  وقاااااد ناااااوقش إطاااااار تقياااااي  مىفاااااق الشاااااىاكة للحاااااد مااااان انبعاثاااااات كىباااااون الغاباااااات
الااااِىد  + لب نااااامج واملعاااااير  التاااا  أفضاااا  إلاااا  إعااااداد حزمااااة مىحلااااة االسااااتعداد والتنهاااا  

(REDD+ )  وقاد ناوقش اطاار التقياي  .االعتبارم  الخبر  االستشاري ليت  أخذها في
الااذي وضااعت  الشااىاكة التعاونيااة واملعاااير  التاا  أفضاا  إلاا  اعااداد املجموعااة املااذكورة 

 .م  الخبر  االستشاري الذي سيوخذ في االعتبار

 :اإلضافي التمويل/لفجوةا

 العم  من ملزيد واالحتياجات الثغىات/الفجوات من مزيد عن نتائجاا تكش  أن املتوق  من وبالتالي القضايا من واسعة مجموعة الدراسات تغطي

   .بىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  است اتيجية إلعداد البيانات وجم  واملشاورات التحليلي
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  الغابات وتدهور إزالة لمعالجة االستراتيجية للخيارات متعمق تحليل  :األنشطة / الفرعي المكون. 6.6

 تادهور  أو  /و الغاباات إزالاة تكتنا  التا  والحاواجز الادواف  ملعالجاة (إلا    والب امج السياسات) االست اتيجية الخيارات من مجموعة وض   :الغرض

  .الغابات

 :القيود

 األخااى   الدراساات نتااائج علا  الدراسااة هاذه تعتماد

دوافااااا  وأسااااباب إزالاااااة وتااااادهور  األر   اسااااتددام)
 وشاكت حتا  لتنخر هاا حاجاة هناك وبالتالي  (نل الغابات

 وحادة بادأت   ذلاك وما . االنههاا  مان األخاى   الدراساات

 الفىعااي املكااون  هااذا إطاار فااي العماا  املشااىوع إدارة

  .املشت يات في التنخر  لتجن 

  تااااا  إعاااااداد االختصاصاااااات(TORs)  لتحدياااااد خياااااارات االسااااات اتيجية وإعاااااداد
 .بىناااااااااامج خفااااااااا  االنبعاثاااااااااات الناتجاااااااااة عااااااااان إزالاااااااااة وتااااااااادهور الغاباااااااااات اسااااااااات اتيجية 

سيضاااااااطل  بهاااااااذه املااااااااام فىياااااااق مااااااان الخبااااااا ا  االستشااااااااريرن الاااااااوطنيرن بالتعااااااااون مااااااا  
لب نااااامج خفاااا  االنبعاثااااات الناتجااااة عاااان إزالااااة وتاااادهور الغابااااات الت تيبااااات الوطنيااااة 

 .وجمي  مجموعات أصحاب املصلحة املعنيرن في الواليات

  تغطاااي االختصاصااااات(TORs)  معظاااا  املساااائ  املتعلقااااة بمعااااير  التقيااااي  فااااي
مثا  الحاجاة  FCPFإطار تقيي  مىفاق الشاىاكة للحاد مان انبعاثاات كىباون الغاباات 

إلاااا  تقيااااي  خيااااارات االساااات اتيجية وتحديااااد األولويااااات لجاااادواها االجتماعيااااة والبيئيااااة 
 .ئدهاوالسياسية واملخاطى والفىص وتحلي  تكاليفاا وفوا

 دراسة خيار االست اتيجية هي حاليا في مىحلة اإلعقن لتحديد االستشاريرن. 

 :اإلضافي التمويل/الفجوة

 والتصاديق بشاننها والتشااور  بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  اسات اتيجية لصاياغة عملياة أو خطاة وتنفياذ وضا  يجا 

 ( +REDDالاِىد  + )لب ناامج  والتنها  االساتعداد مىحلاة أنشاطة مان كجاز  وتنفياذها بهاا والتوعياة واملوافقاة صاحة صاحهها مان التحقاق بعاد عليهاا
 وكيفياة التادخقت / للخياارات املحتملاة االنبعاثاات لخفا  تقاديىات لوضا  الفنا  العما  مان مزياد إلا  حاجاة هنااك.الفىعاي املكاون  بهاذا املتعلقاة

 .بىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  است اتيجية تصمي  في بها االست شاد

  

 ESMF  واالجتماعية البيئية اإلدارة إطار وتطويى SESA االست اتيجي واالجتماعي البيئ  التقيي   : : األنشطة / الفرعي المكون .3.1

 . بلد لك  ESMF واالجتماعية البيئية اإلدارة إطار وإعداد املشت ك للنه  االمتثال ضمان  :الغرض

 :القيود

 نتااائج مان االسااتفادة إلا  أيضاااً  العما  هااذا يحتاا 

 إلا  تاودي التا  واملااام الدراساات مث  األخى   الدراسات

بىنااامج  الساات اتيجية االساات اتيجية الخيااارات تحديااد
خفااا  االنبعاثاااات الناتجاااة عااان إزالاااة وتااادهور الغابااااات 

 .بالتوازي  تجى   يجبنن وبالتالي السودان في

  ماان املقااىر إجااىا  دراسااة للبااد  فااي تنفيااذ التقيااي  البيئاا  واالجتماااعي االساات اتيجي
SESA وتطويى إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية. ESMF  

  تزامنااًا ماا  إعااداد التقىيااى املىحلااي ملنتصاا  املاادة هااذا   تاا  إعااداد االختصاصااات
(TOR)  الخاصاااة بدراساااة التقياااي  البيئااا  واالجتمااااعي االسااات اتيجيSESA   وكانااا

 .عملية تسمية االستشاريرن للقيام بالعم  جارية

  موا مة االختصاصات(TOR)  م  متطلبات مىفق الشىاكة للحاد مان انبعاثاات
و إطاار اإلدارة  SESAكىبون الغابات بشانن التقياي  البيئا  واالجتمااعي االسات اتيجي 

 .كما هو موض  في إطار التقيي  ESMFالبيئية واالجتماعية 

 :اإلضافي التمويل/الفجوة

 تكشا  أن املتوقا  مان.بنجاا  الساتكمالاا الكاافي والوقا  املاوارد مان املزياد تتطلا  فننهاا طموحاة  (TOR) االختصاصاات فاي الاواردة املااام كانا  وملاا

 الاوعي وإذكاا  واملشااورات القادرات بناا  بشانن متابعاة أعماال إلا  حاجاة ثماة هنااك.العما  مان املزياد تقتضا   واحتياجاات فجاوات عان الدراساة نتاائج
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 بارن ) الجنساانية الفجاوة تحدياد يات  لا  ذلاك  إلا  باإلضاافة .األدا  متكاما  واالجتماعياة البيئياة لاددارة إطاار وجاود لضامان املوسساات وتعزياز

 فاي دمجا  وسايت  مطلوب الجنساني للتحلي  الدع  هذا ألن اآلن حت بىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  إطار في (الجنسرن

 .االست اتيجي واالجتماعي البيئ  التقيي  تقىيى

  

   ( +REDDالِىد  + )بىنامج  املجنية من املنافع تقاسم خيارات حو   دراسة : األنشطة / الفرعي المكون. 1.1

بىناامج  اسات اتيجية خياارات لتنفياذ القزماة والشافافية املصاداقية ذات والحكومياة والقانونياة واالقتصاادية املوسساية الت تيباات تحدياد :الغارض
 .خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات 

 :القيود

 املوسسا   اإلطاار ضامن واملوسساية الفنياة القادرات

  .الطبيعية واملوارد الغابات بندارة املتعلق الحالي

  مااان املقاااىر إجاااىا  دراساااة حاااول خياااارات تقاسااا  املنااااف  وهاااي قياااد التنفياااذ خاااقل
 .فت ة التقىيى املىحلي ملنتص  املدة هذا

 تعك  اختصاصات(TOR)  التقىيى املىحلي ملنتص  املادة والتقىياى االساههقلي
املطلوبااااة لوضااا  آلياااة لتقاساااا  املقااادم مااان الخبرااا  االستشاااااري تغطياااة جيااادة للمااااام 
 .املناف  فعالة عل  الصعيدين القومي ودون القومي

  يضطل  الخبر  االستشاري باألعمال الحقلية خقل فت ة  إعداد التقىيى املىحلاي
 .ملنتص  املدة هذا

 :اإلضافي التمويل/الفجوة

 واللاوائ  السياساات وحاوافز الساج  ذلاك فاي بماا التنفياذ إطاار تطاويى الساتكمال األخاى   باألنشاطة تتعلاق ثغاىات علا  الفىعاي املكاون  هاذا يحتاوي 

 دعا  إلا  حاجاة ثماة هنااك  .لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات الوطنياة اإلسات اتيجية تنفياذ وتيسار  لادع  والتشاىيعات

 .أعقه املذكورة القيود في املبرن النحو عل  للتنفيذ معزز  إطار لوض  إضافي
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 المصلحة أصحاب ةمشارك دعم (:3المكون ) 1.1

 الغابات كربون انبعاثات من الحد صندوق منحة من( 0) المكون إطار في المحرز التقدم تحليل (:22)الشكل   

  

     املصلحة أصحاب مشاركة دعم (:3) المكون

بىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  بىامج في ومشاركهه  الىئيسيرن املصلحة أصحاب م  واسعة مشاورات إجىا  :الغرض

 .القىارات اتداذ في واملسا لة الشفافية ومبدأ االجتماعية الفئات ملختل  الفعالة املشاركة لضمان املستقبلية

  :األنشطة  /الفرعي المكون

 التا  لألنشاطة واملشااركة التشااور  2.2

 مىفاق منحاة إطاار فاي تنفياذها يتعارن

 كىبااون  انبعاثااات ماان للحاد الشاىاكة

 .الغابات

 املجتماا  منصااات وتعزيااز إنشااا  2.1

 .املدني

  مساودة بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات أعدت وحدة إدارة مشاىوع
اااا  الااااوعي العااااام بقضااااايا  بىنااااامج خفاااا  االنبعاثااااات الناتجااااة عاااان إزالااااة وتاااادهور خطااااة ماااان شااااننها إذكا

وإلجااااااىا  مشااااااورات بشاااااانن أولوياااااات واحتياجااااااات أصاااااحاب املصاااااالحة للمسااااااهمة فااااااي إعااااااداد الغاباااااات 
 .لب نامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغاباتاالست اتيجية الوطنية 

  فئااات معينااة مثاا  منتجااي الصاامغ  واليااة   واسااههدف  20تاا  إجااىا  أنشااطة التشاااور والتوعيااة فااي
وشاااامل  حلقاااااات العماااا  هاااااذه جمياااا  فئاااااات أصااااحاب املصااااالحة .العىبااااي والنساااااا  والىعاااااة واملااااازارعرن

  .املعنيرن  بما في ذلك ممثلون سياسيون رفيعو املستو  

  تاا  إنشااا  منصااة ملنظمااات املجتماا  املاادني علاا  املسااتو  الااوطن  تعماا  بالفعاا  بهااد  رئيساا   هااو
 .بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات ت وإذكا  الوعي بشنن تنظي  املناقشا

  .2015وقد نظم  اجتماعاا األول في نوفمب  

  (السكان املحليرن واملجتمعات الت  تعتمد عل  الغابات)ت  إنشا  منصة ملنتجي الصمغ العىبية 
فااااي بىنااااامج خفااا  االنبعاثااااات الناتجاااة عاااان إزالاااة وتاااادهور الغاباااات نظاااىًا لاااادوره  الىئيسااا   فااااي عملياااة 

 .(مقيرن 7يقدر عدد األشخاص الذين يعيشون في حزام الصمغ العىبي بنحو )السودان 

  18علاا  مسااتو  الواليااات تاا  إنشااا  منصااترن فااي كاا  واليااة ماان واليااات السااودان البااالغ عااددها 

ميااة واألوساااط األكاديمياااة وموسسااات البحاااوث واليااة   وهااي منصاااة رساامية تشاام  املوسساااات الحكو 
ومنصااااة غراااا  رساااامية تضاااا  منظماااااات  (مفتوحااااة العضاااااوية)واملجتمعااااات ومنظمااااات املجتماااا  املاااادني 
إن الغى  الىئيس   من املنصاة الىسامية هاو ضامان اساتمىار .منظمات املجتم  املدني بشك  رئيس   

علا  املساتو  الاوالئي فاي حارن الغاباات بىنامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور مشاورات 
أن منصاة منظمااات املجتماا  املاادني غراا  الىساامية تهااد  إلاا  تمكاارن منظمااات املجتماا  املاادني وضاامان 

 .مشاركهها الفعالة

  حالياااااًا علاااا  ماااااواد بىناااااامج خفاااا  االنبعاثاااااات الناتجااااة عااااان إزالااااة وتااااادهور الغابااااات تعماااا  وحاااادة
ساااااالة االساااااتددام مثااااا  الكتيباااااات ومقحظاااااات إصاااااادار االتصاااااال بماااااا فاااااي ذلاااااك املنشاااااورات املختلفااااااة 

 .املعلومات باإلضافة إل  املواد املستندة إل  املوق  اإللكت وني باللغترن اإلنجلرزية والعىبية

  باااااادأ العماااااا  فااااااي إعااااااداد اساااااات اتيجية اتصااااااال ماااااان قباااااا  خبراااااا  استشاااااااري وطناااااا  إلعااااااداد  لقااااااد
  .بالتعاون الوثيق م  أصحاب املصلحة املعنيرناالست اتيجية بناً  عل   استعىا  خطة التشاور 

 :القيود

  تحتاا  املنصاة إلا  مزياد مان التعزيااز
والتوثيااااق الواضاااا  مااااان حيااااث األسااااااس 
املنطقاااااااااااااااااااااااااي والوراااااااااااااااااااااااااائ  واملساااااااااااااااااااااااااائ  

  .التنظيمية

   الصااااااااااااااااااعوبات املتعلقااااااااااااااااااة بتحويااااااااااااااااااا
األماااااااااوال وكفايههاااااااااا تنثر هاااااااااا علاااااااااا  األدا  

 .املنتظ  للمنصات

  محدودياااااااااااااااااااة املاااااااااااااااااااوارد املخصصاااااااااااااااااااة
 18لتغطية  لتغطية جمي  الواليات الا 

ومجموعااااااااااااااااااااات أصااااااااااااااااااااحاب املصاااااااااااااااااااالحة 
اااااااااااا   ماااااااااااان خاااااااااااااقل  الخاصااااااااااااة بشااااااااااااك  كا

 .املنصات املنشنة
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 :اإلضافي التمويل/الفجوة

 باملشااركة يتعلاق فيماالب نامج خف  االنبعاثات الناتجة عان إزالاة وتادهور الغاباات  والتنه  االستعداد مىحلة أهدا  تحقيق في ثغىات هناك تزال ال

لب ناامج خفا  االنبعاثاات  مساتمىة عملياة والتشااور  املشااركة أن حياث املناتظ  أداههاا وتعزياز فعالاة كآلياات املنصاات تعزياز إل  حاجة هناك .والتشاور 

 اسات اتيجية إعاداد أثناا  املساتويات جميا  علا  والتشااور  املشااركة لتعزياز العما  مان مزياد إلا  حاجاة هنااك ولاذلك .الناتجة عن إزالة وتدهور الغاباات

 .تنفيذها في والشىوع اإلست اتيجية اعتماد بعد وكذلكبىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات 

 والتحقق واإلبالغ الرصد دعم   (:4المكون ) 1.1

 الغابات كربون انبعاثات من الحد صندوق منحة من( 2) المكون إطار في المحرز التقدم تحليل(: 26)الشكل   

 والتحقق واإلبثغ الرصد دعم (:4)املكون 

 .الوق  مىور م  النظام لتعزيز املتب  النه  ووص  الغابات لىصد تشغيلي نظام وتطويى تصمي  :الغرض

  :األنشطة  /الفرعية المكون

  للغابات القومي الحصى طويىت  1.4

    بعد عن االستشعار دع    2.4

 الغابات رصد ألنشطة القدرات بنا    3.4

 بمااااا فااااي  )(تااا  إعااااداد خطااااة أنشاااطة إلنشااااا  نظااااام الىصااااد واإلباااقغ والتحقااااق
وبناااااا  القاااادرات لقستشاااااعار عاااان بعاااااد )( ذلااااك قائماااااة الحصااااى القاااااومي للغابااااات 

 .وألنشطة رصد الغابات

 أنشاااانت وحاااادة إدارة املشااااىوع (PMU)  فىيااااق عماااا  ليعناااا  بالىصااااد واإلبااااقغ
لتقااادي  مااادخقت فنياااة ( TOR)اساااتناًدا إلااا  االختصاصاااات  (MRV) والتحقاااق

 .(NFMS) حول كيفية تطويى النظام الوطن  لىصد الغابات

 لقاااااد أعاااااد الفىياااااق العامااااا  دلااااايًق إلجاااااىا  الحصاااااى القاااااومي للغابااااااات (NFI) 
وإنشاااا  النظااااام الاااوطن  لىصااااد الغاباااات وخضاااا  ملشااااورة واسااااعة النطاااا  تضاااا  
جميااااا  أصاااااحاب املصااااالحة املعنيااااارن مااااان الايئاااااة القومياااااة للغاباااااات واملوسساااااات 
الحكومياااة األخاااى  والجامعاااات وموسساااات البحاااوث واملنظماااات غرااا  الحكومياااة 

  .ومنظمات املجتم  املدني

 والزراعاااااااة لألمااااااا  املتحااااااادة  وقعااااااا  وحااااااادة إدارة املشاااااااىوع ومنظماااااااة األغذياااااااة
  (NFMS)بالسااااودان اتفاقاااًا لتطااااويى نظاااام الىصااااد القاااومي للغابااااات (الفااااو)

باااالنظى إلااا  املرااازة النسااابية والخبااا ة التااا  اكتسااابهها املنظماااة فاااي العمااا  مااا  بلااادان 
بىناااامج خفاااا  االنبعاثاااات الناتجاااة عااان إزالاااة وتاااادهور أخاااى  فاااي مجاااال أنشاااطة 

 .(NFMS)الغابات والنظام الوطن  لىصد الغابات 

 تشم  االتفاقية تصامي  النظاام الاوطن  لىصاد الغاباات (NFMS)   وإجاىا
 والاااااااادع  املوسساااااااا   وبنااااااااا  القاااااااادرات (NFI) قااااااااوائ  الحصااااااااى القااااااااومي للغابااااااااات

(Institutional Support and Capacity Building). 

   تااااا  إعاااااداد الخطاااااة بالتعااااااون ماااااا  مكتااااا  منظماااااة األغذياااااة والزراعاااااة لألماااااا
حياث تا  تنظاي  حادث تادريب  حاول تطبياق تقنياات االستشاعار  (الفااو)املتحادة 

 :القيود

 تعقيادات مان  الغاباات لىصاد الاوطن  النظام ينطوي  ملا نظىاً 

 وإدارة إلداماة القزماة واملوسساية الفنياة القادرات ونقا 

 هنااك أن املوكاد فمان الوقا   ماىور ما  النظاام وتحسارن

 إدارة قادرات لتعزياز الثغاىات لساد العم  من مزيد إل  حاجة

 الصاعيدين علا  الفنيارن ومورفيهاا للغاباات القاومي الحصاى

 .والوالئي القومي
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 .عن بعد

  حالياااًا فاااي اإلعاااداد  (الفااااو)تشاااىع منظماااة األغذياااة والزراعاااة لألمااا  املتحااادة
الفناا  واللوجساات  إلجااىا  الحصااى القااومي للغابااات والااذي ماان املزماا  أن يباادأ فااي 

 .2018ومن املتوق  االنهها  من  بحلول أغسط   2017فب ايى 

 :اإلضافي التمويل/الفجوة

 فاي والنمذجاة بعاد عان االستشاعار مثا  للغاباات القاومي بالحصاى املتعلقاة والتكنولوجياات املعادات وإدخاال وتحاديث لتقياي  الادع  اساتددام يمكان

 القيااس  مجااالت فاي وكاذلك التقنياات هاذه اساتددام مجاال فاي الفنياة القادرات وبناا  اإلدارة ونظاام البياناات وأرشافة الدفيئاة غاازات تقاديى مجاال

 .وإزالهها الدفيئة غازات انبعاثات وتقديى البيانات  وإدارة

 Flagship Activities الرئيسية األنشطة 1.1  

الاِىد  + لب ناامج  والتنها  االساتعداد مىحلاة طاوال الساودان حققااا التا  املاماة التقادم مجااالت القسا  هاذا يعكا  والثغاىات  القياود تحدياد بعاد

(REDD+ )  املبتكىة واألنشطة األفكار ذلك في بما اآلن حت. 

 للبيئاااة واملاااوارد الطبيعياااة بوصاااف  جااااة التنسااايق  األعلااا   فااانن املجلااا  2.2.0هاااو موضااا  فاااي الفصااا   كمقققا :الترتيباااات المؤسساااية

التفاقيااة األماا  املتحاادة اإلطاريااة بشاانن تغراا  املناااخ   فقااد أوكلاا  إلياا  مامااة اإلشااىا  علاا  املسااائ  املتعلقااة  (تصااالنقطااة اال)والتواصا  

فااي أعقاااب  .خفاا  االنبعاثااات الناتجااة عان إزالااة الغابااات وتاادهور الغابااات بب ناامج خفاا  االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالاة وتاادهور الغابااات

الساودان والشاىوع فاي تنفياذ مىحلاة االساتعداد والتنها     فاي ( +REDDالاِىد  + )لب نامج والتنه  املوافقة عل  بىنامج مقت   االستعداد 

    :وهذا ل  عدة مزايا مث .ت  دمج الت تيبات املوسسية في تىتيبات إدارة الايئة القومية للغابات

   ىناامج الااِىد  + بالحفااظ علا  معاار  وخبا ات الايئااة القومياة للغاباات التا  بنياا  علا  ماد  السانوات املاضاية منااذ مشااركهه  ما

(REDD+ ) سوا  عل  مستو  السياسات القومية و الدولية.  

  تجن  طبقة إضافية من الت تيبات املوسسية. 

  تعزيز القدرات في موسسة أخى  ذات صلة بالبيئة والغابات. 
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  االسااتفادة ماان التواجااد القااوي للايئاااة القوميااة للغابااات فااي جميااا  أنحااا  واليااات السااودان املختلفاااة حيااث أن للايئااة مكاتاا  فاااي

 .(مستو  دون الوالئي)جمي  املحليات 

 لب نااامج منااذ بدايااة تطاويى مقتاا   االسااتعداد والتنها   :الملكيااة القطريااة( +  الااِىدREDD+ ) . شاارك عاادد محاادود مان ممثلااي الايئااة

القومياة للغاباات ومنظماات حكومياة وغرا  حكومياة أخاى  فاي العملياة ولا  تكان لاديه  ماوارد متاحاة بداق  الادع  العينا  مان الحكوماة و 

علا  هاذا النحاو  قاام هاوال  .القطىية لب نامج األم  املتحادة للبيئاة وبىناامج األما  املتحادة اإلنماائيالدع  املقدم في وق  الحق من املكات  

األشااااخاص واملوسسااااات بالعماااا  بننفسااااا  بااااداًل ماااان االعتماااااد علاااا  االستشاااااريرن الاااادوليرن الااااذين قاااااموا ببنااااا  القاااادرات وتعزيااااز امللكياااااة 

  ال تاازال امللكيااة القطىياااة امج خفاا  االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة وتاادهور الغاباااتلب نااافااي تنفيااذ مقتاا   االسااتعداد والتنهاا   .القطىيااة

إن امللكياة القطىياة فاي حارن أنهاا   تساب  أيًضاا .تسود ويتجل  ذلاك مان خاقل املشااركة والقياادة اللتارن يوديهماا أصاحاب املصالحة املعنيارن

لب ناااااامج خفااااا  همياااااة قصاااااو  فاااااي تطاااااويى االسااااات اتيجيات الوطنياااااة تااااانخر ات فاااااي التقااااادم خاصاااااًة مااااا  محدودياااااة القااااادرات فننهاااااا تحظااااا  بن

مااان أجاا  بناااا  القاادرات والتنكااد مااان أن االساات اتيجيات تساااتند إلاا  الظاااىو  الوطنيااة وبماااا االنبعاثااات الناتجااة عااان إزالااة وتااادهور الغابااات 

 .وعل  هذا النحو   ينبغي زيادة تعزيز هذا األمى .يتماش   م  أولويات التنمية

 بىنااامج خفاا  بنااً  علاا  النقطااة الخاصااة بامللكياة القطىيااة   هناااك مساتو  عااال  ماان االلتاازام بارن املوسسااات التاا  شاارك  فااي  :االلتاازام

فااااي السااااودان  (. +REDDالااااِىد  + )لب نااااامج سااااوا  فااااي تطااااويى مقتاااا   االسااااتعداد والتنهاااا  االنبعاثااااات الناتجااااة عاااان إزالااااة وتاااادهور الغابااااات 

ماان قباا   (. +REDDالااِىد  + )لب نااامج كمااا ذكااى أعااقه   تاا  تطااويى مقتاا   االسااتعداد والتنهاا  .وكااذلك خااقل مىحلااة االسااتعداد والتنهاا 

اان واضااحًا علاا  الصااعيدين الااوطن  .املمارساارن  علاا  أساااس طااوعي تقىيباااً  هناااك أيضااًا إرادة سياسااية قويااة ودعاا  ماان حكومااة السااودان كا

بب نااااامج خفااااا  املسااااتو  الااااادولي   اندىطاااا  حكومااااة السااااودان بشاااااك  مكثاااا  فااااي املفاوضااااات املتعلقاااااة باملسااااائ  املتعلقااااة  علاااا .والاااادولي

فاااي إطاااار اتفاقياااة األمااا  املتحااادة اإلطارياااة بشااانن تغرااا  املنااااخ بماااا فاااي ذلاااك مااان خاااقل قياااادة  االنبعاثاااات الناتجاااة عااان إزالاااة وتااادهور الغاباااات

ت التفاوضااعل  املسااتو  القااومي   قاادم  حكومااة السااودان دعمااًا عينيااًا فااي شااك  مكاتاا  وماااورفرن املفاوضااات نيابااة عاان  أكباا  مجموعااا

لب نااااامج خفااااا  دوالر أمىيكااااي ملىحلااااة االساااااتعداد والتنهاااا    86.000علاااا  املسااااتويرن القااااومي والاااااوالئي وقااااد ساااااهم  بماااااا ال يقاااا  عاااان 

 .2017دوالر أمىيكي لعام   170,000ضافي بقيمة وتعتزم تقدي  دع  إاالنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات 

 بىنااامج خفاا  بعااد إدراك أهميااة مشاااركة أصااحاب املصاالحة فااي وقاا  مبكااى وشااام  فااي تطااويى وتنفيااذ  :إشااراك أصااحاب المصاالحة

بىنااامج خفاا  االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة وتاادهور الغابااات فااي السااودان   تهااد  عمليااة االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة وتاادهور الغابااات 

الوطنية إل  ضمان املشاركة املبكىة واملشاركة الفعالة ملجموعة واسعة من أصحاب املصلحة الذين يتانثىون بشاك  مباشاى وغرا  مباشاى 

لاك أيًضاا فاي تطاويى الت تيباات املوسسااية ويانعك  ذ.ب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتاادهور الغاباات باألنشاطة ذات الصالة ب
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حيااث أنشاانت وحاادة إدارة املشااىوع العديااد ماان املنصااات إلجااىا  مشاااورات واسااعة ماا  أصااحاب املصاالحة   بمااا فااي ذلااك املنتااديات لضاامان 

 .املشاركة الفعالة ألصحاب املصلحة وتمكينه    ال سيما للمجتم  املدني واملجتمعات املعتمدة عل  الغابات
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برنامج خفةض االنبعاثةات الناتجةة عةن إزالةة وتةدهور  في المشاركة البلدان المتثال ستعراضا .2
 المشترك بالنهجالغابات 

 المشترك للنهج السودان امتثال عن عامة لمحة (: 20)الشكل 

 كوناتالم الحالة التقييم العام         

 وبادأت املصالحة أصاحاب مشااورات بادأت حياث املكاون  هاذا إطاار فاي تقادم إحاىاز يات 

 ( TORs) االختصاصاات مان االنههاا  تا  .عملااا للضامانات الفنياة العما  مجموعاة

 االساات اتيجي واالجتماااعي البيئاا  التقيااي  بدراساة يضااطل  الااذي االستشاااري  الخبرا 
(SESA) واالجتماعية البيئية اإلدارة إطار وتطويى(EMFS) املتوقا  مان .عنها واإلعقن 

 يات    ذلاك إلا  باإلضاافة.2017 أبىيا  بداياة فاي املتوقا  العقاد توقيا  فاور  العما  يبادأ أن

 واالجتمااعي البيئا  التقياي  تغاذي ساو  والتا  الصالة ذات الااماة الدراساات إجاىا 

 .(SESA) االست اتيجي

 

 واالجتماعية البيئية الضمانات

(ESS) 

 مىفاق فاي املصالحة أصاحاب إشاىاك لانه  التوجيهياة املبااد  يعكا  تقادم إحاىاز يجاىي 

 النطاا  واساعة مشااورات تجاىي .(FCPF) الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة

 إطاار فاي وضاعاا تا  وشااملة مبتكاىة موسساية تىتيباات خاقل مان املصالحة ألصاحاب

لب ناااامج خفااا  االنبعاثاااات الناتجاااة عااان إزالاااة وتااادهور  والتنهااا  االساااتعداد مىحلاااة
 الساودان منظماة) SAWA ساوا تادع  محلياة حكومياة غرا  منظماة اختياار تا .الغاباات

 ملىفاق التااب  القادرات بناا  بىناامج مان الادع  لتلقاي (اإلنساانية واملسااعدات للتنمياة

 هاذه با  ستضاطل  الاذي العما  سايكتم .الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة

 .املحلية واملجتمعات (IPs) تسههد  الت  القدرات بنا  أنشطة الحكومية غر  املنظمة

 

 املصلحة أصحاب إشىاك

(Stakeholder Engagement) 

 بااللغترن   باملشاىوع املتعلقاة املعلوماات عان الكشا  خاقل مان التقادم بعا  إحاىاز تا 

   املنصاات) املوسساية الت تيباات مثا  مدتلفاة قناوات خاقل مان واإلنجلرزياة العىبياة
لب ناامج خفا  االنبعاثاات  القاومي اإللكت وناي املوقا    (إلا  واملنتاديات تصاالاال نقااط

 National REDD+ websiteالناتجااااااة عاااااان إزالاااااااة وتاااااادهور الغاباااااااات 

, www.reddsudan.org)(  القوميااة التلفزيونيااة والقنااوات اإلذاعااة ومحطااات 

 YouTube و Facebook فيسبوك مث  االجتماعي التواص  وسائ  وكذلك والوالئية

 

 املعلومات عن اإلفصا 

(Disclosure of Information) 

 ما  تتوافاق والتا  املتوخااة آلياة رد املظاال  وجبا  الضاىر  تحدياد خاقل مان العما  بادأ

 مان.التوجيهياة ومبادئا  الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق سياساات

 بادأت.التحسارن ومجااالت والفجاوات الحالياة الت تيباات لتحدياد دراساة إجاىا  املتاوى 

 سايما ال العما  مان مزياد إلا  وتحتاا  أولياة مىحلاة فاي ولكان املصالحة أصاحاب مشاركات

 .الوعي وإذكا  القدرات وبنا  باملشاورات يتعلق فيما

 

 واملسا لة املظال 

(Grievance & Accountability) 

 

http://www.reddsudan.org)/
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 التنفياذ لشاىكا  واالجتماعياة البيئياة للضامانات املشات ك الانه  جوانا  ملختلا  لقمتثاال الساودان اتداذها التا  اإلجاىا ات القسا  هاذا يقاي 

 :بشنن ذلك في بما املتعددين

  إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ؛ /الضمانات البيئية واالجتماعية لشىكا  التنفيذ  بما في ذلك التقيي  البيئ  واالجتماعي االست اتيجي 

 مشاركة أصحاب املصلحة. 

 اإلفصا  عن املعلومات.    

 املظال  واملسا لة. 

 كاان الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفق فنن  بىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  عمليات بدع  يتعلق فيما

 مان الادع  الساودان يتلاق لا  ذلاك وما  املشات ك للانه  لقمتثاال القزماة بالاياكا  التقياد تا .الساودان فاي العملياة يادع  الاذي الوحياد الشاىيك

 .الغابات كىبون  انبعاث من للحد الشىاكة مىفق باستثنا  لخدماتا متعددي اآلخىين الشىكا 

 لبيئتا  املنااف  تقاسا  فاىص إيجااد ما  وبيئتا  شاعب  علا  املبا رة غرا  األضاىار وتدفيا  ملنا  والبيئياة االجتماعياة الضامانات أهمياة الساودان يادرك

 والتنها  االساتعداد مىحلاة طاوال الجوانا  جميا  فاي والبيئياة االجتماعياة الضامانات دماج إلا  الساودان يسع  النحو  هذا عل .املحلية ومجتمعات 

( +  .لب نامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات الوطنية است اتيجيت  وض  في سيما ال بعدها وما .( +REDDلب نامج الِىد 

 (SESA) االسةتراتيجي واالجتمةاعي البيئةي التقييم ذلك في بما التنفيذ لشركاء واالجتماعية البيئية ضماناتال 0.1
 (ESMF) واالجتماعية البيئية اإلدارة إطار/

 وماا بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  ذلاك فاي بماا   التطاويى عملياة فاي والبيئياة االجتماعياة الضامانات دماج سايا  فاي

 وضا  عناد   أيضاا الساودان سايكف  .التوجيهياة ومبادئا  الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق سياساات ما  موا مههاا سايت  بعادها

 للتمااس مفتوحاا الخيار تاركا   األخضى املناخ لصندو   والبيئية االجتماعية السياسات م  الضمانات هذه موا م    والبيئية االجتماعية ضمانات 

 لصاندو   والبيئياة االجتماعياة السياساات ما  ا هاذه موا ماة الساودان يضامن ساو  والبيئياة  االجتماعياة ضامانات  وضا  عناد .الادع  مان املزياد

 .الدع  من مزيد لطل  مفتوًحا الخيار تىك م    األخضى املناخ

 تعتبا  التا  واملوسساية والبيئياة االجتماعياة القضاايا مان بالعدياد ( +REDDالاِىد  + )لب ناامج  واالساتعداد التنها  مقتا   إطاار فاي الساودان يعتا  

  ذلك في بما ( +REDDىنامج الِىد  + )ب لتطويى األهمية بالغة

 باساتددامات املىتبطاة البديلاة الفىصاة وتكاالي  واملفاضاقت األراضا   اساتددام تدطاي  إطارعملياة فاي القطاعاات بارن الاىواب  (2)

 .لألراض   مدتلفة

  .وإدارتها الغابات حوكمة (1)
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 وجبا  الضاىر  املظاال  رد وآلياات املساتددمرن وصاول  وحقاو   العىفياة الحقاو   قضاايا فاي للنظاى وملكيههاا الغاباات أراضا   حياازة (0)

   .الىسمية وغر  الىسمية

 املاوارد واساتددام األراضا   اساتددام عان الناتجاة والنزاعاات األراضا   بحياازة املتعلقاة والتنظيمياة والسياسااتية القانونياة الانظ  (2)

 .الطبيعية

الناوع  أدوار لاتعك  املاوارد وإدارة األراضا   اساتددام بشانن القاىار صان  فاي املاىأة ودور  وإدارتهاا الغابات الستددام الجنسانية ألبعاد ا (2)

   . املختلفة االجتماعي

 .املنافاا  تقاساا  تىتيباااات (6)

 وتحسارن الحياوي  التناوع فقادان تقليا  ذلاك فاي بماا ( +REDDىناامج الاِىد  + )ب لتطاويى باسات اتيجيات املىتبطاة املشات كة املنااف  (0)

   الحوكمة وتحسرن الغابي الغطا  دمج خقل من املياه جودة وتحسرن للمياه املوسس  التوزي 

 .القىارات تنفيذ عل  املوسسية القدرة تحسرن القطاعات؛ عب  الصلة ذات املوسسات برن التنسيق احتياجات تعزيز (2)

 البيئا  التقياي  وإلجاىا  (ESMF) واالجتماعياة البيئياة اإلدارة إطاار لتنفياذ القزماة واالحتياجاات القادرات فاي الفجاوات تحدياد (2)

 .التوعية ومواد العم  وورش التدريبات خقل من ذلك في بما ملعالجهها تدابر  ووض  (SESA) االست اتيجي واالجتماعي

 مان .الصالة ذات والبيئياة االجتماعياة املخااطى تحدياد يتسان  حتا  االسات اتيجي واالجتمااعي البيئا  التقياي  الساودان يساتددم (27)

 املىحلاي التقىياى إعاداد فيا  يجاىي  الاذي الوقا  فاي االسات اتيجي واالجتمااعي البيئا  التقياي  تنفياذ فاي أحاىز  قاد تقادماً  أن الواضا 

 البيئياة للضمانات يمتث  السودان أن االستنتا  يمكن النحو  هذا ل ( ع 2.1.1 الفص   /د(2) الفىعي املكون  انظى)  املدة ملنتص 

 .واالجتماعية

 المصلحة أصحابإشراك 

. وعلا  هاذا النحاو  حادد ب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات تشك  مشاركة أصاحاب املصالحة أحاد أها  املبااد  املتعلقاة ب

مىحلاة إطاارًا إلشاىاك أصاحاب املصالحة املعنيارن أثناا   REDD+ (R-PP Sudan)الاِىد  + )  لب ناامج  االساتعدادالتنها  و  مقتا  وثيقاة الساودان فاي 

ماا يكفا  إجاىا  مشااورات أفقياًا  أي ب. كما يتضمن تعزيز القدرات عل  الصعيد الوطن  وصعيد الواليات وعلا  الصاعيد املحلاي  التنه  واالستعداد

بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة  أي بارن وحادة إدارة دي؛ وعموديااً برن مدتل  اإلدارات ومدتل  أصحاب املصلحة عل  املستو  االتحا

والوالياااات املختلفااااة ومنظماااات املجتمااا  املاااادنيواملنظمات غرااا  الحكومياااة واملجتمعااااات املحلياااة علااا  مسااااتو  الوالياااات. وعلااا  وجاااا  وتااادهور الغاباااات 

 (FCPFمىفااق الشااىاكة للحاد ماان انبعاثاات كىبااون الغابااات )ى  تناولااا فااي إطاار التحدياد  يحاادد اإلطاار املشاااورات بشانن القضااايا الىئيسااية التا  جاا

 .إزالة وتدهور الغابات أسباب ودواف   بما في ذلك
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   بتحديد خيارات است اتيجية( +  ىنامج الِىدREDD+ ).    

 قانون األراض   والغابات والسياسات والحوكمة. 

  تقاسااا  املناااافاا.   

   واالجتماعي االست اتيجيالتقيي  البيئ.  

 الىصد واإلبقغ والتحقق. 

  وجب  الضىر  املظال  ردآلية. 

  :ذلك في بما   ومبتكىة شاملة مدتلفة موسسية هياك  وتفعي  تطويى ت  فقد   واس  نطا  عل  مشاورات إلجىا  ضماناً 

 عل  املستو  الوالئي حت  يتسن  إجىا  مشاورات رأسية  تصالاملنصات واملنتديات الىسمية وغر  الىسمية ونقاط اال. 

  الفعاليات العامة حت  يتسن  إجىا  مشاورات أفقية/املتنوعة واملناسباتالتسير يةمجموعات العم  الفنية واللجنة. 

  وسائ  التواص  االجتماعية. 

  انظااى أيًضااا  2تحلياا  خااىائ  أصااحاب املصاالحة الااذي يجااىي تطااويىه فااي الدراسااات الفنيااة املختلفااة التاا  ساايت  تنفيااذها فااي إطااار املكااون(

 (.1.2  القس   1املكون 

 ما  ماشا  يت هاذا.مدتلفاة ساب  باساتددام املصالحة أصاحاب مشااركة ضامان فاي كبرا اً  تقادماً  أحاىز  قاد الساودان أن االساتنتا  يمكنناا عاام  بشاك 

 .الغابات كىبون  انبعاث من للحد الشىاكة ملىفق التوجيهية واملباد  التقيي  معاير 

 ضمان مشاركة أصحاب املصلحة وإشىاكا  في وق  مبكى قب  وض  األنشطة والت تيبات واملشاركة في ك  مىحلة. 

  مىحلة التشاور والتنفيذ /تنظي  ورشة عم  عل  املستو  الوطن. 

   وآليااات تشاااركية مثاا  اللجااان التاا  تمثاا  مجموعااات أصااحاب املصاالحة ذات الصاالة واملنتااديات التشاااركية املحليااة لضاامان إنشااا  هياكاا

 .املشاركة الفعالة ألصحاب املصلحة املحليرن وفقًا املباد  التوجيهية ملىفق الشىاكة للحد من انبعاث كىبون الغابات

  .املصلحة أصحاب مشاركة مبدأ م  يتوافق السودان فنن النحو  هذا عل 
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 الشكل (:22)
 مع التشاور

 كردفان واليات في المصلحة أصحاب
 
 
 
 
 
 

 

 دارفور واليات في المصلحة أصحاب مع التشاور(: 22) الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للسودان الزائرة الدولي البنك بعثة بحضور المصلحة أصحاب مع التشاور(: 61) الشكل
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 اإلفصاح عن المعلومات 6.1

 التا بىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عان إزالاة وتادهور الغاباات  لعملية املامة املباد  من املعىفة وتبادل والشفافية املعلومات عن اإلفصا  عديُ 

 الستددام السودان خط  فقد   ( +REDDىنامج الِىد  + )ب لب نامج    االستعداد و التنه  مىحلة من كجز  النحو  هذا وعل .السودان بها يلتزم

 متاحاة الساودان فايب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات ب الصالة ذات املعلوماات لجعا  الساب  مان متنوعاة مجموعاة

 اإلنجلرزياة بااللغترن اإللكت وناي موقعااابىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  وحادة أنشانت .إليهاا الوصاول  ويمكان للجمااور 

 الايكلياة وعناصاىها وفوائادها بهاا املتعلقاة الاوعي إذكاا  وماواد اآللياة هاذه فاي الساودان أحاىزه الاذي التقادم عان معلوماات يقادم حياث والعىبياة

 وحادة ما  التواصا  االلكت وناي املوق  خقل من يمكن كما .واملىحلية الفنية والتقاريى القانونية االتفاقيات مث  مامة معلومات يب ز كما .وعمليهها

 اتصاال نقااط ولديا  اتحاادي بلاد الساودان ألن نظاىاً  .األماى لازم إذا الساودان فايبىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  إدارة

( +  أساما  إضاافةبىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  لوحادة يمكان   18 الاا والياتا  مان والية ك  في(   +REDDلب نامج الِىد 

 املحلياة واملجتمعاات املادني املجتما  منظماات ذلاك فاي بماا املحليارن املصالحة أصاحاب لتمكارن الوالئياة تصاالاال بنقاط الخاصة االتصال وتفاصي 

 .مباشىة معا  التواص  من الخاص والقطاع

 التقادم بشانن املعلوماات لتباادل االجتمااعي التواصا  شابكات أيًضاابىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  وحادة تساتددم

 العاام والجمااور  املصالحة أصاحاب ما  للتفاع  منصة وتوفر بىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  في السودان يحىزه الذي

 .ليوتيوبوا الفيسبوك مث 

 نقااط مثا  هياكا بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  وحادة أنشانت املوسساية تىتيباتهاا مان كجاز  ذلاك  إلا  باإلضاافة

 املعلوماات وتباادل املصالحة أصحاب من واسعة مجموعة إلشىاك واملنتديات املواضيعية الفنية العم  ومجموعات الوالئي املستو   عل  تصالاال

 الجااود مان الاىغ  علا  .املتبقياة الفت ة خقل علي  والبنا  تحسين  ومواصلة املبدأ هذا عل  الحفاظ السودان يعتزم .(1.2 القس    1 املكون  انظى)

 علا  املصالحة أصاحاب مدتلا  ملسااعدة التوضاي  مان مزياد إلا  بحاجاة املوسساية الت تيبات أن لوح    عنها والكش  املعلومات لتبادل املستمىة

 .األفض  والتنسيق االتسا  وضمان   أفض  بشك  ومااما  مسوولياته  فا 
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 الجزيرة والية في المصلحة أصحاب مع التشاور(: 60) الشكل

 والمساءلة المظالم 1.1

 وجبا  الضاىر  ظاال امل رصاينة لاىد آلياة الساودان فايلب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  االساتعدادو  التنها  مقتا   يقادم

 ( +REDDىناامج الاِىد  + )ب مان األخاى   واملىاحا  والتنها  االساتعداد مىحلاة أثناا  بننصاا  ومعالجههاا وشاكاو   مقحظاات مان إليهاا ياىد ما  للتعاما 

 .(5 املىفق انظى)

 ماماة عناصاى وتتضامن الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة ملىفاق والسياساات التوجيهياة املبااد  ما  آلياة رد املظاال  وجبا  الضاىر  تتوافاق

 :مث 

  ضمان املسا لة وإمكانية الوصول   بما في ذلك الوصول إل  املعلومات واملشورة. 

 توفر  أطى زمنية واضحة وإرشادية ومتطلبات ونتائج لك  والية. 

  الحفاظ عل  الشفافية من خقل إبقا  أطىا  املظال  عل  عل  بالتقدم املحىز. 

 ضمان توافقاا م  الحقو  واللوائ  الدولية والقومية والوالئية. 

يااة رد آل لبناا  دراساة إجاىا بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  وحادة تتاوى   آلياة رد املظاال  وجباا  الضاىر  إنشاا  عناد

 :إل  الدراسة تهد  .جديدة آلية إنشا  أو القائمة املوسسات عل  املظال  وجب  الضىر 

 الحالية لتشم  النه  املحلية واملجتمعية لح  النزاعات القائمة عل  التقاليد وجب  الضىر  املظال  رد آلية  مىاجعة.   

  بىنامج خف  االنبعاثات تحديد احتياجات القدرات املوسسية القزمة لتعزيز وتفعي  االستددام بكفا ة وفعالية لاذه الاياك  لعملية

  .الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات 
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  تطويى منهجيات للمشاورات الشاملة وتكام  مدخقت أصحاب املصلحة. 

  الصلة بجمي  أصحاب املصلحةتحديد نموذ  مناس  لتقاس  املناف  ذي. 

آلياة رد املظاال  وجبا   بشانن الاوعي إذكاا  علا  يقتصاى فننا   آلية رد املظال  وجب  الضاىر  إنشا  عل  العم  بدأ بينما أن  إل  ندل  أن يمكن عمومًا 

 واملازارعرن العىباي الصامغ وجمعياات ومنتجاي الحكومياة غرا  واملنظماات املادني املجتما  منظماات ذلاك فاي بماا املعنيارن املصالحة أصاحاب ما  الضاىر 

 آلياة رد املظاال  وجبا  الضاىر  إنشاا  تا  إذا ذلاك  وما  .واالتحاادي الاوالئي املساتويرن علا  املختلفاة الحكومياة والادوائى الخااص والقطاع واالتحادات

 حاجاة هنااك النحاو  هاذا وعلا   .الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق وموجااات سياساات ما  تمامااً  تتوافاق فننهاا   املتاوى  النحاو عل 

 ما  واالتحاادي الوالئي املستويرن عل  القانونية واإلجىا ات الحالية آلية رد املظال  وجب  الضىر  تىتيبات وتعزيز لتقيي  واملوارد الوق  من مزيد إل 

 ..18 الا السودان واليات جمي  في وتنفيذها العىفية الت تيبات مىاعاة

 شةركاء بهةا تعهةد التةي األمةوال ذلةك فةي بمةا االسةتعدادو التأهةب مرحلةة ألنشةطة محدثةة تمويل خطة .1

 .قبلهم من المدعومة لألنشطة موجز ووصف اآلخرين التنمية

 االساتعدادو التنها   مىحلاة مقتا   مكوناات مان مكاون  لكا  وفقااً  الشااملة االساتعدادو التنها   مىحلة ألنشطة محدثة مالية خطة القس  هذا يوفى

 كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق إلا  طلبااً  أيضااً  الجادول  يتضامن.( R-PP)لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات 

 يات  لا 6  القسا  فاي بنساااب لا  التطاى   يجاىي  الاذي الطلا  ومبا رات التفاصاي  مان بمزياد مشافوعاً  مكاون  لكا  إضاافي دعا  علا  للحصول  الغابات

 فايلب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  االساتعدادو التنها   مقتا   فاي املبارن النحاو علا  التكلفاة وتقاديىات األرقاام تحاديث

التنها   أنشاطة تنفياذ بادأ أن مناذ(. FCPF)الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق إلا  وتقديما  تطاويىه مناذ (أ العماود) الساودان

 فامااً  املشاىوع إدارة وحادة اكتساب لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  االساتعدادو التنها   مقتا   لب ناامج االساتعدادو 

التنها   مقتا   مان 1 للمكاون  املقادرة األصالية التكاالي .عليا  املت تباة والتكاالي  الساودان فاي والتنها  لقساتعداد املطلوباة لألنشاطة أفضا  ورح  

 وضا  يات .شاننها مان التقليا  تا  قاد أنا  (أ العماود)  فاي موضا  هاو كماالب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  االساتعدادو 

 30 مان أكرا  مان وتتكاون  (FCPF) الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق دعا  إطاار فاي عليا  املتفاق النحاو علا  املوسساية الت تيباات

 التكاالي  إلا  باإلضاافة الاوالئي املساتو   عل اتصاال نقطاة 18 و قطاعياة اتصاال نقااط وخما  املشاىوع إدارة وحادة ماورفي ذلاك فاي بماا شخصاية

 خاقل مان ذلاك فاي بماا معاا  والتشااور  املصالحة أصاحاب مشااركة أيًضاا املكاون  هاذا يغطاي   ذلاك علا  عاقوة.األخاى   واملىافاق ملكااتهه  الجارياة

 الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق مان املقادم الادع  مان كاقً  (ب العماود) فاي 1 للمكاون  با  التعااد تا  الاذي املبلاغ يشام .املنصاات

 املتعلاق املتبقاي العما  الساتكمال كاا    غرا  هاذا يازال ال ذلاك  وما  .أمىيكاي دوالر 320,000 الساودان حكومة ومساهمة أمىيكي دوالر 2,650,000

 تغطاي. (+REDD)لب نامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغاباات  اإلدارية للت تيبات واملوسسية الفنية القدرة وتعزيز القدرات ببنا 
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 القاومي الصاعيدين علا  املكاتا  حياث مان العينا  الادع  إلا  باإلضاافة أعاقه  املاذكورين للماورفرن اإلضاافية الىواتا  الساودان حكوماة مسااهمة

 التكلفاة فاي الفاى   فقا  يعاى  هاذا ألن" التمويا  فجاوة" املعناون  العماود فاي الاوارد املبلاغ من فام  يمكن كما زائد تدصي  يوجد ال.القومي ودون 

 للحاد الشاىاكة مىفاق بهاا تعااد التا  والتكاالي لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  االساتعدادو التنها   مقتا   فاي املقادرة

 تقاديىات الغاباات  كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق طلا  علا  بناا ً  األخرا   العماود يعاى  .انالساود حكوماة و الغاباات كىباون  انبعااث مان

 .الحاليترن واملعىفة الخب ة مىاعاة م  املطلوبة اإلضافية األموال تكلفة

 1717/ 21/  02 من اعتباراً  المحدّثة الميزانية(: 11) الشكل
 (الدوالرات بآالف) األموال استخدامات

 االسةتعداد مقتةرح مكةون

لبرنةامج خفةض  والتأهةب
االنبعاثةةةات الناتجةةةة عةةةن 
 إزالة وتدهور الغابات 

 

 المجموع

(1) 

 األموال

 بها المتعهد
(1) 

 المستخدمة األموال
األموال  (0)

 المتوفرة

(2) 

لفجوة ا
 التمويلية

(2) 

 إلةة   المقةةدم الطلةةب

الشةةراكة للحةةد   مرفةةق
مةةةن انبعةةةةاث كربةةةةون 

 (FCPF) الغابات

(6) 

 األموال

 بها الملتزم
 

 األموال

 المصروفة
 

 1,200 1,425- 391 733 1,579 1,970 545 1 المكون

 800 2,540 227 - 623 850 3,390 2 المكون

 1,500 1,140 0 - - 0 1,140 3 المكون

 1,500 1,445 27 471 1,273 1,300 2,745 4 المكون

 5,000 3,700 646 1,204 3,474 4,120 7,820 المجموع

 (الدوالرات بآالف)األموال مصادر

 (FCPF) الغابات كربون انبعاث من للحد الشراكة مرفق
ٍ  دعمها من قبل   التي األنشطة حدد)     FCPF.) 3,800 3,155 1,118 645جاِر

   0 86 320 320 السودان حكومة

 إزالة عن الناتجة االنبعاثات لخفض المتحدة األمم مبادرة برنامج
   0 0  وجد إن( UN-REDD) الغابات وتدهور 

   0 (1)  اآلخر نمائي اإل يكشرال

  :العينةي الةدعم) السةودانحكومة  – (1)  اآلخر نمائي اإل يكشرال
 إلخ..( والموظفون  المكاتب مرافق

277 
(0)   

   645 1,204 3,475 4,120 المجموع

 
 
 المفتاح    

 أحةةدث الجةةدول هةةذا فةةي األرقةةام كافةةة تكةةون أن يجةةب. معةةين عنصةةر إلكمةةال الالزمةةة المةةوارد اإلجمةةالي المطلةةوب هةةو مجمةةوع .2
لبرنةامج خفةض االنبعاثةات الناتجةة عةن إزالةة  والتأهةب االسةتعداد مقتةرح فةي األرقةام مةع بالضةرورة تتطةابق ال قةد والتي األرقام،

 الغابةةات كربةةون انبعةةاث مةةن للحةةد الشةةراكةلجنةةة المشةةاركين بمرفةق  إلةة  تقديمةة  تةم الةةذي (R-PPاألصةةلي )وتةدهور الغابةةات 
(FCPF) 
 

 محةدد عنصةر لتمويةل القوميةة الحكومةة أو/و المانحةة الجهةات مختلةف بهةا وعةدت التةي األمةوال مبلة  بها المتعهد األموال تشمل .1
  .للبلد ومتاح

 .بالفعل صرف  تم الذي بها الملتزم األموال من والجزء الموقعة، العقود في بها الملتزم األموال مبل  إل  المستخدمة األموال تشير .0

ً  المعلنة التبرعات تعادل األموال المتاحة .2  .االلتزامات. منها مطروحا
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ً  المطلوبة االحتياجات مجموع التمويلية الفجوة تساوي .2  .بها المتعهد األموال من  مطروحا

ً  أمريكةي، دوالر ماليةين 2 إلةة  يصةل بمبلة ) FCPFالصةندوق  مةن إضةافي تمويةل طلةب .6  فةةي عليهةا المنصةو  للشةروط وفقةا
 (.بها الوفاء ليتم  PC/10/2011/1المقرر 

   .الجدول هذا في المجموع في المدرجة وغير جيداً  المقدرة غير العينية المساهمة .0

 الغابات كربون انبعاث من للحد الشراكة مرفق من اإلضافي التمويل بطلب موجز بيان. 2

 مقتا   لتنفياذ FCPF الغاباات كىباون  انبعاثاات مان للحاد الشاىاكة مىفاق قدم  الذي أمىيكي دوالر مليون  3.8 البالغ السيي الدع  السودان نثمِ يُ 

 والتنها  االساتعداد ملىحلاة العاماة األهادا  تحقياق نحاو تقادم إحاىاز املنحاة هاذه مكنا  وقاد ( +REDDالاِىد  + )لب ناامج  والتنها  االساتعداد

 الغاباات  كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق من املقدم اإلضافي التموي  بفض  .لب نامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات

 إزالاة عان الناتجاة االنبعاثاات لخفا  املنااخ تغرا  بشانن اإلطارياة املتحادة األما  اتفاقياة آلياة مان باالساتفادة لا  يسام  وضا  فاي الساودان سايكون 

 .الدولية املناخ باتفاقات بالتزاماتها والوفا  الوطنية اإلنمائية أولوياتها لتعزيز (( +REDDىنامج الِىد  + )ب) الغابات وتدهور 

 لب ناامج والتنها  االساتعداد مقتا   فاي املحاددة األهادا  ما  ومتساقاً  واضاحاً  املنحة اتفاقية بموج  املدعومة األنشطة جمي  في املحىز  التقدم كان

 تنفياذ فاي املحاىز  الشاام  التقادم تقياي  فانن ذلاك  وما  .هاذا املادة ملنتصا  املىحلاي التقىياى فاي موض  هو كما قيي لتا ومذكىة ( +REDDالِىد  + )

 االساتعداد مىحلاة أنشاطة بعا  الساتكمال إضاافي دعا  إلا  الحاجاة موضاوع يثرا  ( +REDDالاِىد  + )لب ناامج  والتنها  االساتعداد مقتا   بىناامج

 بنتاائج الرتباطااا تنجيلااا مان باد ال كاان التا  واألنشاطة الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق منحاة إطار في تغطيهها تت  ل  الت  والتنه 

 الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق يادعماا التا  تنفيذاألنشاطة فاي املحاىز  التقادم فانن ذلاك  إلا  باإلضاافة .املتزامناة/املوازياة األنشطة

 تنفياذ فاي املكتسابة والخبا ة املعاار  إلا  باالنظى .اآلن حتا  تحققا  التا  اإلنجاازات وتادعي  لتعزياز واملاوارد العما  مان املزياد إلا  الحاجاة أيضااً  ثرا يُ 

 جميا  تنفياذ تغطاي لان الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق منحاة مان املتبقياة املاوارد أن الواضا  فمان   والتنها  االساتعداد أنشاطة

 الشاىاكة مىفاق دعا  الساتكمال اآلخاىين التنمياة شاىكا  مان دعا  أي الساودان يتلاق لا  اآلن حتا  ألنا  خاصاة بنهمياة هاذا يتسا  .املحاددة الثغاىات

 أيضااً  املاا  مان .لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات والتنها  االساتعداد مقت   تنفيذ في الغابات كىبون  انبعاث من للحد

 تنفياذ لادع  ساوا  حاد علا  ونقدية عينية كبر ة مساهمات م ِد قُ  الدولية  والتزاماتها التنموية أولوياتها من بداف  السودان حكومة أن إل  اإلشارة

 خاقل الوطنياةبىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  لعملياة الادع  هاذا بمواصالة التزما  كماا والتنها   االستعداد مىحلة

 .القادمة السنوات

 دوالر 300000 مان أكرا  الغابات كىبون  انبعاث من للحد الشىاكة مىفق منحة لتنفيذ املشت ك التموي  في السودان مساهمة تبلغ آنفًا  ذكىنا كما

 لتنفياذ املطلوباة الت تيباات لادع  2017 عاام فاي أمىيكاي دوالر 207777 دفا  املقاىر  ومان بالفعا  دفعااا تا  أمىيكاي دوالر 86000 منهاا) نقاًدا أمىيكاي

  نهااتصاامل نقطاة 23 و املشاىوع إدارة وحادة وماورفي للمنساق الادع  ذلاك فاي بماابىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات 
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 أماناة بمكاتا  يتعلاق فيماا الحكوماة قادمهها التا  الكبرا ة العينياة املسااهمة إلا  باإلضاافة هاذا .قطاعياة نقااط 5 و الاوالئي املساتو   علا  نقطاة18

 يات  والتا  القاومي دون  املساتو   علا  تصاالاال ولنقااط (للغاباات القومياة الايئاة رئاساة مقاى) القاومي املساتو   علا  ( +REDDىناامج الاِىد  + )ب

 فنا  وفىياق مىكباات بساب  للغاباات القاومي الحصاى بادع  الساودان حكوماة تعاادت ذلاك  علا  عقوة.الوالئية الغابات إدارات مكات  في استضافهها

 .للغبات القومية الايئة من

 بساب  تنجيلااا يجا  التا  واألنشاطة الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق بمنحاة املشامولة غرا  األنشاطة عان الناتجاة الثغاىات تشام 

 :التالية املكونات في األنشطة وتشم  تحقق  الت  املنجزات وتوطيد لتعزيز العم  من مزيد إل  تحتا  الت  واألنشطة الصلة ذات املوازية األنشطة

 :الفىعي واملكونات املكونات

  (.ب 1؛أ  1)التنظي  والتشاور  :1املكون 

  (.د 2 ؛جا   2؛ب  2 )بىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات است اتيجية  :2املكون 

  تطويى املستو  املىجعي الوطن  :0املكون. 

  ب(  4 ؛أ  4)نظ  رصد الغابات والضمانات  :4املكون 

 

 

 

 اإلضافي التمويل ميزانية(: 10)الشكل 

 بةالال  اإلجمةالي المبلة 

 الدوالرات
 انبعةاث من للحد الشراكة مرفق قبل من إضافية بأموال دعمها سيتم التي األنشطة / للنتائج موجز وصف

لبرنةامج خفةض االنبعاثةات  والتأهةب االسةتعداد لمقتةرح المختلفةة المكونةات إطةار فةي الغابةات كربةون
 .السودان فيالناتجة عن إزالة وتدهور الغابات 

  بمااااااا فااااااي ذلااااااك  ( +REDDىنااااااامج الااااااِىد  + )بتعزيااااااز تىتيبااااااات إدارة  .2.2 1200
 وجب  الضىر. املظال  ردإنشا  آلية 

 املصالحة أصاحاب مجموعاات ما  املبكاى والحاوار املعلومات تبادل .2.1

 والتشاور  املشاركة وتعزيز الىئيسيرن

 : 1  المكون
 والتشاور التنظيم 

 .( +REDDالِىد  + )لب نامج  االست اتيجية الخيارات إعداد  1.2 800

 ( +REDDىنامج الِىد  + )ب إطار وض   2.2

 التنهاا /االسااتعداد مىحلتاا  خااقل والبيئيااة االجتماعيااة اآلثااار 3.2 

 :2 المكون

+  برنامج الِرد   استراتيجية 
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 بةالال  اإلجمةالي المبلة 

 الدوالرات
 انبعةاث من للحد الشراكة مرفق قبل من إضافية بأموال دعمها سيتم التي األنشطة / للنتائج موجز وصف

لبرنةامج خفةض االنبعاثةات  والتأهةب االسةتعداد لمقتةرح المختلفةة المكونةات إطةار فةي الغابةات كربةون
 .السودان فيالناتجة عن إزالة وتدهور الغابات 

 ( +REDD) ( +REDDالِىد  + )لب نامج  والتنفيذ

 الوطن  املىجعي املستو   وض .  0 1500

 

 :1 المكون
 المرجعية االنبعاثات مستوى

 الغابات لىصد الوطن  النظام وتوطيد تعزيز  1.4 1500

 والتانثر ات املتعاددة الفوائاد لتحقياق معلوماات نظاام صامي ت   2.4

 والضمانات والحوكمة األخى  

 :1 المكون
 والضمانات الغابات رصد نظم

 الميزانية مجموع 2777

 :األنشطة وصف

 والتشاور  التنظيم  :(2) المكون

وجبر  المظالم رد، بما في ذلك إنشاء آلية برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات تعزيز ترتيبات إدارة  .0.0
 الضرر

بىناامج خفا   لعملياة فعالاة إدارة تىتيباات وضا  فاي كبر ة نتائج تحقيق ت  الغابات كىبون  انبعاث من للحد الشىاكة مىفق من الحالي الدع  ر  في

 الجياد بااالعت ا  الت تيباات هاذه حظيا .القاومي ودون  القاومي الصاعيدين علا  الساودان فاي الوطنياة االنبعاثات الناتجة عان إزالاة وتادهور الغاباات 

 التعاى  يات  مىحلاة أنشاطة ما  التعاما  مان بتمكيانه  الكفيلاة واملساووليات األساساية املعاار  مان لاديه  حياث املادني واملجتما  الحكوماة قبا  مان

 االساتعداد مىحلاة أنشاطة ما  للتعاما  األساساية واملساووليات املعىفاة لاديه  الاذين املادني واملجتما  الحكوماة قبا  مان جياد بشاك  الت تيباات علا 

بىناامج خفا  االنبعاثاات  عملياة عليهاا تنطاوي  التا  والفنية الجديدة القضايا من العديد ضو  وفي ذلك  وم  .( +REDDالِىد  + )لب نامج  والتنه 

 بفعالياة التعاما  عل  واملوسسية الفنية قدراتها حيث من تطوراً  تشاد املوسسية الت تيبات هذه تزال ال العاملية الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات 

 مزيًدا هذا املدة ملنتص  املىحلي التقىيى خقل املحىز  التقدم يتطل   .( +REDDالِىد  + )لب نامج  والتنفيذ التنه /االستعداد مىحلت  تنسيق م 

 كماا . والتنسايق املوسساية والىواب  واملسووليات األدوار وتوثيق تحديد إل  وثمة .التنسيق وماام اإلدارة تىتيبات وتعزيز لتعزيز والدع  العم  من

لب ناامج خفا  االنبعاثاات  الجديادة الفنياة املجااالت فاي خاصاة الت تيباات لااذه املعاِززة واملوسساية الفنياة القادرات لبناا  ضاىوري  اإلضاافي الادع  أن
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 الىصاد و واملىجعاي املساتو   االسات اتيجي واالجتمااعي البيئا  التقياي  / واالجتماعياة البيئياة اإلدارة إطاار مثا الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات 

  .املظال  جب  آلية و املناف  وتقاس  والتوعية والتواص  البيانات وإدارة والتقيي 

  :التالية النتائج لدع  إضافية أموال إل  حاجة هناك اآلن  حت  تحقق الذي والزخ  تحقق  الت  اإلنجازات إل  استناداً 

  لب نامج تعزيز الت تيبات املوسسية( +  الِىدREDD+ ) عل  الصعيدين القومي والوالئي. 

  ماان شاانن تحديااد األدوار واملسااووليات والااىواب  املوسسااية واآلليااات أن تمكاان ماان اإلعااداد والتنفيااذ  علاا  نحااو فعااال لقسااات اتيجية

 .( +REDDالِىد  + )لب نامج الوطنية 

 عقد حوارات سياسية مستمىة وتنسيق بشنن إدارة املوارد الطبيعية. 

 ب نامج تعزيز املوسسات الشىيكة ذات الصلة ب( +  الِىدREDD+ ) عل  الصعيدين القومي والوالئي. 

  تمكرن املنظمات غرا  الحكومياة ومنظماات املجتما  املادني خاصاة النساا  واملجتمعاات املعتمادة علا  الغاباات وغر هاا مان املجتمعاات

  .( +REDDالِىد  + )بىنامج املحلية من تندية أدوارها بفعالية في 

  املوافقة الحىة املسبقة عن عل تقديا  الدع  إلنشا  عملية. 

 الصاعيدين علا  القائماة القانونياة واإلجاىا ات الت تيباات وتعزياز لتقياي  الوقا  مان مزيد إل  حاجة فاناك املظال   جب  آلية بننشا  يتعلق فيما أما

 ..18 الا السودان واليات جمي  في وتنفيذها العىفية الت تيبات مىاعاة م  واالتحادي الوالئي

 تبادل المعلومات والحوار المبكر مع مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين وتعزيز المشاركة والتشاور  .0.0

بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان  وحادة ما  املشااورات فانن الفىعاي  املكاون  هذا إطار في اآلن حت  إحىازه ت  الذي الكبر  التقدم من الىغ  عل 

 أصاحاب ما  والتشااور  املشااركة لتعزياز العما  مان مزيد إل  الحاجة عن تكش  الفنيةالتسير ية االستشارية اللجان وأعضا إزالة وتدهور الغابات 

بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور  اسات اتيجية وضا  فاي املتمثلاة املعقادة العملياة إلا  باالنظى .املساتويات جميا  علا  املصالحة

 جان  إل  والتشاور  املعلومات وتبادل الفعالة املشاركة وضمان وتعزيز لتوطيد الدع  من مزيد إل  حاجة هناك وتشاركية  شاملة بطىيقةالغابات 

 منحاة فاي املتبقياة املاوارد زياادة يجا  .لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات والتنفياذ التنها /االساتعداد مىحلتا  تطاويى

 تعايش حياث والىيفياة املحلياة للمنااطق الكاملاة التغطياة لضامان إضاافي تمويا  خاقل مان الحالياة الغاباات كىباون  انبعاث من للحد الشىاكة مىفق

 اإلضاافي الادع  شانن مان.(مشااِركة والياة 18 حياث) الابقد حجا  إلا  باالنظى خاصاة بنهمياة األماى هاذا يحظا  .الااماة املساههدفة املجتمعاات معظا 

بىناامج  اسات اتيجية علا  واملوافقاة اإلعاداد أثناا  وكاذلك املساتمىة واملشااورات املصالحة ألصاحاب الفعالاة للمشااركة املنشانة اآللياات ودعا  تعزياز

 :التالي النحو عل  األنشطة تنفيذ ملواصلة إضافي تموي  مطلوب .تنفيذها في البد  ومىحلة  ( +REDDالِىد  + )
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   الصاااعيدين القاااومي و الاااوالئي بماااا فاااي ذلاااك التوثياااق وتحدياااد الغاااى  منهاااا ونطاقااااا وعضاااويهها تعاااازيز منصاااة أصاااحاب املصااالحة علااا

 .أهدافاا ومسائ  التنظي /ومااماا

 رس  خىائ  أصحاب املصلحة وتحليلاا. 

 سياسات لتبادل املعلومات والوصول إل  املعلومات واإلفصا  عنها/وضا  نظام. 

  مدتل  فئات أصحاب املصلحة واالضطقع بننشطة التوعيةوضا  مواد للتوعية فعالة تقئ  احتياجات. 

 بىناامج خفا  املحلياة وضامان مشااركهها الفعالاة والتشااور بشانن قضاايا  دع  مبادرات منظمات املجتما  املادني لتمكارن املجتمعاات

 .االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات 

 

 الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات برنامج خفض االنبعاثات  استراتيجية (:2) المكون

 لبرنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغاباتاعداد الخيارات االستراتيجية  دعم .0.6

بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة  اسات اتيجية تطاويى فاي والتنها  االساتعداد ملىحلاة املختلفاة املكوناات إطاار فاي املتوخااة األنشاطة جميا  ستسااه 

 إلعاداد األسااس إرساا  بغياة لااا التدطاي  تا  والتا  املكاون  هاذا إطاار فاي املحاددة الدراساات مان عادد هنااك ذلاك  وما .عان إزالاة وتادهور الغاباات 

دوافا  و  األراضا   وحياازة األراضا   اساتددام :الدراساات هاذه وتشام   .بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  اسات اتيجية

لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة  االسات اتيجية والخياارات املنااف  تقاسا  و معالجههاا وكيفياة والحاواجز والحوكماةوأساباب إزالاة وتادهور الغابات

 بموجا  للتنفياذ املاالي الادع  الدراساات هاذه كا  تلقا  وقاد .(SESA)االسات اتيجي واالجتمااعي البيئا  التقياي  وودراساةعان إزالاة وتادهور الغاباات 

 تا  املشاىوع  باد  مناذ آلياة رد املظاال  وجبا  الضاىر  إنشاا  ذلاك .(FCPF Grant) الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق منحاة اتفاقياة

 التقااريى ومساودة الحقلاي والعما  (TORs) االختصاصاات وإعاداد العما  مجموعاات إنشاا  ذلاك فاي بماا الدراساات هاذه فاي كبرا  تقادم إحاىاز

 عادد عان نجما  والتا بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  اسات اتيجية عليهاا تنطاوي  التا  التعقيادات طبيعاة إن .املقدماة

 ُيتاوى  ولاذلك  .الاوطن  السايا  ضامن أفضا  بشاك  واساتيعابها لفامااا العما  مان مزياًدا تتطلا  الجديادة  الدولياة وااللتزاماات السياساات مان

لب ناامج خفا  االنبعاثاات  والتنها  االساتعداد مقتا   فاي املقاىرة األنشاطة تنفياذ فاي املحاددة الثغاىات بعا  لساد إضاافية وأنشاطة دراساات إجاىا 

 من للحد الشىاكة مىفق منحة بموج  اآلن تنفيذها يجىي  الت  الدراسات نتائج عن الناشئة االحتياجات وتلبيةالناتجة عن إزالة وتدهور الغابات 

  (.FCPF Grant)الغابات كىبون  انبعاث

 :يلي ما لدع  إضافية موارد إل  حاجة هناك السيا   هذا في
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  غااازات  /تطااويى عواما  االنبعاثاات الوطنياة وغر هاا مان املعااير  لتقاديى تغرا  مدازون الكىباون وتطاويى نماوذ  لتقاديى خفا  االنبعاثاات

 ؛االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغاباتلب نامج خف  الدفيئة 

  بىناااامج خفااا  االنبعاثاااات الناتجاااة عااان إزالااااة وكيفياااة معالجههاااا عناااد إعاااداد اسااات اتيجية  (الجنااادر)تااااقيي  اآلثاااار املت تباااة علااا  الجنسااارن

  .وتدهور الغابات 

  سياسااات الغابااات وسياسااات  /ماجاااا فااي قااوانرنوإدبىنااامج خفاا  االنبعاثااات الناتجااة عان إزالااة وتاادهور الغابااات توضاي  بشاانن سياسااة

  .وتشىيعات املوارد الطبيعية األخى  ذات الصلة 

 تقيي  جدو  الخيارات االست اتيجية. 

 برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات إطار تنفيذ  وضع .0.6

 فاي بماا فعاال تنفياذ إطاار اعتمااد املشااركة الادول  مان  . +REDDالاِىد  + )لب ناامج  والتنها  االساتعداد مىحلاة تتطلا    الفىعاي املكاون  هاذا إطاار فاي

 رصاد ونظاام املعلوماات لتباادل للجمااور  متاا  وطنا  وساج  آلياة رد املظاال  وجبا  الضاىر و  املنااف  لتقاسا  شافافة وآلياة واللاوائ  التشاىيعات ذلاك

لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة  والتنها  االساتعداد مقتا   بىناامج يحادد .بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  أنشاطة

 الضاماتات ونظاام الاوطن   والساج  املعيارياة املوسساية الت تيباات ما  متكاما  تنفياذ إطاار إلا  الحاجاة الساودان فايعان إزالاة وتادهور الغاباات 

ب ناامج خفا  ب املىتبطاة للمنااف  العاادل والتقاسا  الكىباون  لحقو   السليمة االحتساب أسالي  واتباع وتدهورها الغابات إزالة من للحد والحوافز

آلياة رد املظاال   دراساة  الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق مان املقادم الادع  يتضامن .االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات 

 .هذا املدة املنتص  املىحلي التقىيى إعداد أثنا  التنفيذ قيد هي والت  املناف  تقاس  خيارات حول  ودراسة وجب  الضىر 

بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة  لتنفياذ فعاال إطاار لوضا  القزماة املتبقياة والتنها  االساتعداد أنشاطة الساتكمال حاجاة ثماة هنااك

 :يلي ما لتنفيذ إضافي مالي دع  إل  حاجة هناك.وتدهور الغابات 

   لب نامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغاباتوض  سج  وطن. 

  بىناااامج خفاا  االنبعاثاااات الناتجااة عااان وضاا  حااوافز ولاااوائ  وتشااىيعات فاااي مجااال السياسااات الوطنياااة لاادع  وتيسااار  تنفيااذ اساات اتيجية

 .إزالة وتدهور الغابات 

   القومي تدعماا الخب ة الكافية واملعىفة والوعيللعم  عل  الصعيدين القومي ودون  آلية رد املظال  وجب  الضىر إنشا. 

عةن  الناتجةةخفةض االنبعاثةات برنةامج لالتأهةب والتنفيةذ /االجتماعية والبيئية أثناء مرحلتي االستعداد التأثيرات .1.6
 ( +REDD)+ الِرد  برنامج ) إزالة وتدهور الغابات

 (SESA)اسات اتيجي واجتمااعي بيئا  تقياي  إجاىا  البلادان مان ( +REDDالاِىد  + )لب ناامج  والتنها  االساتعداد يتطلا  الفىعاي  املكاون  هاذا إطار في

 Environmental , Social Risks and) املحتملاة واآلثار واالجتماعية البيئية املخاطى إلدارة (ESMF) واالجتماعية البيئية لددارة إطار ووض 
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Potential Impacts )بىناامج  بتنفيااذ املتعلقاة( +  الااِىدREDD+ ).لب نااامج خفا  االنبعاثااات  الوطنياة اإلسات اتيجية تنخااذ أن لضاامان وذلاك

 .املحتملة والبيئية االجتماعية اآلثار الكام  االعتبار في (REDD+ Strategy)الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات 

 وما  .حاليااً  جاار   والعما   الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق منحاة بموجا  االسات اتيجي واالجتمااعي البيئا  التقياي  تنفياذ دعا  يات 

 وتطاويى  االسات اتيجي واالجتمااعي البيئا  التقياي  إلجاىا  الشااملة املطلوباة املااام فانن هاذا  املادة ملنتصا  املىحلاي التقىياى فاي موضا  هاو كماا ذلاك 

 حاجاة هنااك.الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق منحاة مان املتبقياة األماوال تتجااوز  ماوارد تتطلا  واالجتماعياة البيئياة اإلدارة إطاار

بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة  لتنفياذ صالبة قاعادة لبناا  بنجاا  التنها /االساتعداد مىحلاة الساتكمال الوقا  مان مزياد إلا  أيضااً 

 بنتاائج أيًضاا (SESA/ESMF) واالجتماعياة البيئياة اإلدارة إطاار / االسات اتيجي واالجتمااعي البيئاا  التقياي  دراساتا تاىتب .وتادهور الغاباات 

 االنبعاثاات خفا لب ناامج   االسات اتيجية الخياارات بتحدياد املتعلقاة الدراساة مثا    2 املكاون  إطاار فاي حاليااً  تنفياذها يات  التا  األخاى   الدراساات

 والتا  اآلن تنفياذها الجاري  الدراسات نتائج واق  من واالحتياجات الفجوات تب ز أن أيًضا املتوق  من ذلك  وم  .الغابات وتدهور  إزالة عن الناتجة

 .العم  من للمزيد بحاجة

 إذا العما  هاذا نتاائج بنن االعت ا  ت  هذا  املدة ملنتص  املىحلي التقىيى إعداد خقل أجىي  الت  واملقابقت املشاورات خقل من ذلك  عل  عقوة

 إلطاار الكاما  التنفياذ لضامان املوسساات وتعزياز الاوعي وإذكاا  والتشااور  القادرات بناا  حياث مان متابعاة أنشاطة ساتتطل  فننهاا بنجاا   االنههاا  ت 

 .(ESMF) واالجتماعية البيئية اإلدارة

 (Development of a National Reference Level) الوطني المرجعي المستوى وضع (:0) المكون

بىناامج خفا   أنشاطة ألدا  الكسا  والقيااس للمقارناة كمىجا  (RELs/RLs)املىجعاي املساتو   / لقنبعاثاات املىجعاي املساتو   اساتددام يجا 

 إلا  معظمااا فاي وتساتند لقنبعاثاات املىجعياة املساتويات تاىتب  .(واملشااري  والتدابر  السياسات مث  )االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات 

 إزالاة عان معظمااا فاي الناتجاةو  بهاا املىتبطاة واالنبعاثاات الحيوياة الكتلاة تغرا ات فاي األخرا ة أو املاضاية التاريدياة االتجاهاات مان التوقعاات

 التاادريجي املنااخ تغراا  بشاانن اإلطارياة املتحاادة األماا  اتفاقياة نها ) تاادريجي نها  اعتمااد السااودان يعتازم .الناميااة البلاادان فاي وتادهورالغابات

UNFCCC) سايت  ذلاك  وما .املتاحاة واملالياة والبشاىية املوسساية املاوارد ملواكباة املىجعياة املساتويات / لقنبعاثاات املىجعياة املساتويات وضا  فاي 

 و املنااخ تغرا  بشانن اإلطارياة املتحادة األما  اتفاقياة معااير ) املعااير  أعلا  باساتددام  املىجعياة املساتويات / لقنبعاثاات املىجعياة املساتويات وضا 

 القادرات مىاعااة ما  املمكناة املعلوماات مصاادر وأفضا  ( UNFCCC and IPCC Standards املنااخ بتغرا  املعنا  الادولي الحكاومي الفىياق

 .الوطنية والظىو 

 الشاىاكة ملىفاق الحاالي الادع .املكاون  هاذا لتنفياذ مباشاى عما  باني ُيضاطل  لا  ( +REDDالاِىد  + )لب ناامج  والتنها  االساتعداد مقتا   إعاداد مناذ

 الساودان ألن  (RELs/RLs) للغاباات املىجعاي املساتو   / الغاباات النبعاثاات املىجعاي املساتو   إنشاا  يشام  ال الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد
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 املساتو   إلنشاا  ضاىورياُ  أماىاً  ُيعاد حياث الغاباات كىباون  مدازون تغيرا  عان موثوقاة بياناات وتولياد الغابات لىصد وطن  نظام تطويى إل  أوالً  يحتا 

 الغاباات لىصاد الاوطن  النظام إنشا  الغابات كىبون  انبعاث من للحد الشىاكة مىفق أعتاد.للغابات املىجعي املستو   / الغابات النبعاثات املىجعي

 بهاذا لقضاطقع (الفااو) املتحادة لألما  والزراعاة األغذياة منظماة ما  اتفاًقاا املشاىوع إدارة وحادة أبىما  وبالتاالي قبلا  مان املقدماة املنحاة خاقل مان

 .العم 

 لقنتقاال للساودان أساساياً  أماىاً  والتنها  االساتعداد أنشاطة مان كجاز  للغاباات املىجعي املستو   / الغابات النبعاثات املىجعي املستو   إعداد ُيعد

 هنااك ولاذلك .للتنفياذ القابلاة ( +REDDالاِىد  + ) وباىامج مشاىوعات فاي االنبعاثاات لتدفاي  االسات اتيجية خياراتا  وتطاويى الثانياة املىحلاة إلا 

 .املىجعية مستويات  تحديد للسودان يتسن  حت   الغابات كىبون  انبعاث من للحد الشىاكة مىفق من إضافي دع  عل  للحصول  ملحة حاجة

 والضمانات الغابات رصد نظم ( :2) المكون

 الغابات لرصد الوطني النظام وتعزيز تدعيم   1.4

  ( +REDDالِىد  + )لب نامج  والتنه  االستعداد مقت   من الفىعي املكون  هذا تنفيذ الغابات كىبون  انبعاث من للحد الشىاكة مىفق يدع 

(R-PP) الغاباات لىصاد الاوطن  النظاام بتصامي  يتعلق فيما(NFMS) للغاباات القاومي الحصاى قائماة يتضامن والاذي (NFI)  دعا  إلا  باإلضاافة 

 تقادي  فاي تمثا  عينا  بادع  للغاباات القاومي الحصاى رفاد علا  الساودان حكوماة وافقا .الغاباات رصاد ألنشاطة القادرات وبناا  بعاد عان االستشاعار

 املىاعاي إدارة مان الخبا ا  بعا  ما  والاوالئي االتحاادي املستويرن عل  للغابات القومية الايئة من الحصى مورفي بتوفر  بشىي  ودع  مىكبات سب 

 .العم  بهذا للقيام الت بة وإدارة والعل 

 كمياة مان أكبا  بالتنكياد هاي  (NFI)للغاباات القاومي الحصاى وإجاىا  الغاباات لىصاد الاوطن  النظاام  تصامي  إلكماال القزماة املاوارد فانن ذلاك  وما 

 منظماة ما  مناقشاهها تما  التا  الحالياة الغاباات كىباون  انبعااث مان للحاد الشاىاكة مىفاق منحاة إطاار فاي الفىعاي املكاون  لااذا املخصصاة املاوارد

 اإلعاداد فاي (الفااو) املتحادة لألما  والزراعاة األغذياة منظماة شاىع  اآلن.معاا  االتفاا  علا  التفااو  أثناا  (الفااو) املتحادة لألما  والزراعاة األغذياة

 مان الغاباات لىصاد الاوطن  النظاام عليا  ينطاوي  ملاا نظاىاً  .2017 فب ايى في يبدأ أن املزم  من الذي للغابات القومي الحصى إلجىا  واللوجست  الفن 

 هاذا وعلا  .الوقا  بماىور وتحساين  وإدارتا  النظاام علا  الحفااظ بمكاان األهمياة فمان واملوسساية  الفنياة النااحيترن مان القادرات ونقا  تعقياد

 بماا األخاى   الشىيكة واملوسسات القومية الايئة ضمن للغابات القومي الحصى إدارة قدرة لتعزيز والدع  العم  من مزيد إل  حاجة هناك النحو 

 .والوالئي القومي الصعيدين عل  الفنية الكوادر ذلك في

 ُبعاد عان االستشاعار مثا  وإدخالااا  وتحاديهها (NFI) للغاباات القاومي بالحصاى املتعلقاة والتقنياات املعادات لتقياي  إضاافي دعا  اساتددام يمكان

 القادرات بناا  ذلاك سيضامن.البياناات إدارة وأنظماة الجاودة ومىاقباة الجاودة وتقياي  البياناات وأرشافة الدفيئاة غاازات تقاديى مجاال فاي والنمذجاة
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 إلا  حاجاة أيًضاا هنااك  .إزالههاا/الدفيئاة غاازات انبعاثاات وتقاديى البياناات وإدارة القيااس مجااالت فاي وكاذلك التقنياات هاذه اساتددام فاي التقنياة

 .وتغطيهها العالية البيانات جودة وضمان للغابات القومي الحصى إلستكمال إضافية موارد

 والضمانات والحوكمة األخرى والتاثيرات المتعددة للفوائد معلومات نظام تصميم 2.4 

 معلوماات إلعطاا  (خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات ) ( +REDDالاِىد  + )لب ناامج  وطنا  معلوماات نظاام بناا  الساودان يعتازم

بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان  أنشاطة جميا  تنفياذ مان املتوخااة واالجتماعياة البيئياة املنااف  تعزياز إلا  الىامياة الضامانات فاي النظاى بشانن

 التوجيهياة املبااد  وفقااً  الساودان فايبىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  معلوماات نظاام سايبن .إزالاة وتادهور الغاباات 

 .الضمانات بشنن اإلنمائيرن الشىكا  سياسات وكذلك املناخ تغر  بشنن اإلطارية املتحدة األم  التفاقية

 اآلثاار مان أدنا  إلا  للتقليا  التادابر  وتفعيا  ( +REDDالاِىد  + )بىناامج  أنشاطة وفوائاد املحتملاة اإليجابياة التانثر ات تحدياد إلا  النظاام سايحتا 

 ضامان إلا  الحاجاة وكاذلك املعلوماات وتباادل واإلباقغ الىصاد قضاايا أيضااً  وسيشام  .اإليجابياة اآلثاار تعظاي  ما  حادتها مان التدفيا  أو السالبية

 إطاار فاي الصالة ذات األنشاطة مان عادًدا الغاباات كىباون  انبعاثاات مان للحاد الشاىاكة مىفاق منحاة تادع .املناسابة املوسساية والقادرات الت تيباات

 املنااف  وتقاسا  والحوكماةدوافا  وأساباب إزالاة وتادهور الغاباتو  األراضا   حياازة / األراضا   باساتددام املتعلقة الدراسات مث  أخى   فىعية مكونات

 مىحلاة مقتا   فاي لا  مدطا  هاو كماا األنشاطة هاذه لتنفياذ بسااولة متاا  دعا  أي يوجاد ال ذلاك  وما .االسات اتيجي واالجتمااعي البيئا  التقياي  و

 نظاام لبناا  إضاافي ماالي دعا  إلا  حاجاة هنااك فانن ولاذلك .لب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات والتنها  االساتعداد

 .حالياً  الجاري  املوازي  العم  نتيجة عل  بنا ً  والضمانات والحوكمة األخى   والتنثر ات املتعددة الفوائد تحقيق شنن  من معلومات

  



 77 

 المرفقات. 1

 السودان في المناخ بتغير التأثر قابلية (:1) رفقالم 0.1

املنااخ   ويعاز  ذلاك فاي الغالا  إلا  عواما  مناخياة وغرا  مناخيااة  وتقلباات جماورياة الساودان )املشاار إليهاا فيماا يلاي بالساودان( معىضاة بشادة لتغرا 

(. وقاااد أدت هاااذه العوامااا   باإلضاااافة إلااا  تفاعااا  الضاااغوط املتعاااددة األخاااى  مثااا  تااادهور الااانظ  NAPA 2007للتكيااا   امج العمااا  الوطنياااة نااا)بى 

املعقاادة ومحدوديااة فااىص الحصااول علاا  رأس املااال واألسااوا  والاياكاا  األساسااية والتكنولوجيااا  إلاا  الحااد ماان  والصااىاعاتاإليكولوجيااة والكااوارث 

(. تقياي  آثاار تغرا  املنااخ والتكيا  معا  AIACC WP No. 42, 2005; Zakieldeen, 2009) تغرا  املنااخد علا  التكيا  ما  آثاار قادرة الابق 

لسااانة  الثااااني فاااي الساااودان تقىياااى االتصاااالوتشااك  العوامااا  املناخياااة  قبااا  كااا  شااا     زياااادات فاااي درجاااات الحاااىارة وهطااول أمطاااار غرااا  متكاااىر. أرااااى 

1720 (SNC, 2013) 7.2درجاة مئوياة و 7.1  ما  ارتفااع درجاة الحاىارة بارن  1772 - 2267زادت باطىاد خاقل الفتا ة  أن درجات حىارة الاوا  قد 

عناادما متوساا  عباا  جمياا  املواساا ح درجااات الحااىارة فااي الفتااا ات   .ساابتمب    علاا  التااوالي -يونيااو   ويونيااو  -للفتاا ات مااارس  كاا  عقااددرجااة مئويااة فااي 

اان 2262 - 2267ممااا كاناا  علياا  فااي الفتاا ة  درجااة مئويااة أكراا  دفئاااً  2.6درجااة مئويااة و  7.2باارن  هااي تقىيباااً  1777-1772 . كمااا أن هطااول األمطااار كا

التنبااو باا  بصااورة متزاياادة.  املمكاان غراا  ماان  وأصااب  جااداً  متفاوتاااً 

  اندفاا  معاادل هطااول األمطااار فاااي 1721-2222وخااقل الفتاا ة 

 .1777-2202ت ة جمي  أنحا  البلد اندفاضًا كبر ًا مقارنة بالف

 1720لسانة  الثااني فاي الساودان تقىياى االتصاال مان كا  يوضا 

(SNC, 2013)  1722لساانة  للتكيا  الااوطن  العما  وخطااة 

(1722 NAP)  ازديااد فاي الشاديدة املناخياة الصادمات وترا ة أن 

 نحو املتكىر  الجفا  يهدد . حيثوالفيضانات الجفا  سيما وال

 فضاقً  املطىياة  والتقليدياة اآللياة املازارع مان هكتاار ملياون  19

 .والبادو الىعوياة املجموعاات مان العدياد عايش كسا  ساب  عان

 هاذه علا  الساوداني الشاع  معيشاة مان %07مان أكرا  يعتماد

 موضاعية الساودان فاي الفيضاانات تكاون  أن يمكان.القطاعاات

امج العما  الوطنياة للتكيا   ن)بى وروافاده النيا  نهاى فيضاان عان الناتجاةو    واسا  نطاا  علا  أو اساتثنائي بشاك  الغزياىة األمطاار هطاول  بساب 

1770 NAPA.) 

 الســـودان خريطة (:12) الشكل
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 اإلدارة هاذه وتشام  .الساودان مان مدتلفاة أجازا  فاي املجتمعاات تعاى  فاي أيًضاا تسااه  املناخياة غرا  العوام  فنن املناخية  العوام  إل  باإلضافة

 للادخ  املتكاافئ/املتسااوي  غرا  والتوزيا  الادخ  تناوع وعادم الفقاى مثا  واالقتصاادية االجتماعياة والعواما  الطبيعياة للماوارد املساتدامة غرا 

 العما  وبىناامج الاوطن  املجلا  أباىز  وقاد. الدولياة واالساتثمارات الادع  ونقا  الكافياة التحتياة البنياة إلا  واالفتقاار الساكاني والنماو والتحضاى

 ذات املجااالت كنحاد باعتبااره الغاباات قطااع أن (INDC) للساودان وطنيااً  املحاددة املقاىرة واملسااهمات (NAPA) الساودان فاي للتكيا  الاوطن 

 .الناس عيش كس  وسب  الوطن  لققتصاد الغابات وأهمية الغابات وتدهور  إزالة معدالت ارتفاع بسب  للسودان العليا األولوية

 علا  املنااخ تغرا  آثاار ملعالجاة بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  مكان يجنيها الت  املحتملة للعىو  السودان إدراك بعد

 عان الناتجاة (GHG) الدفيئاة غاازات انبعاثاات مان للحاد العاملياة الجااود فاي املسااهمة ما  الصامود علا  الابقد قادرة وتعزياز ومجتمعاتا  اقتصااده

حتا  ( FCPF) الغاباات كىباون  انبعاثاات مان للحاد الشاىاكة مىفاق إطاار فاي الادع  علا  للحصاول  بطلا  الساودان تقادم وتادهورها  الغاباات إزالاة

   .لتنفيذيتسن  ل  الشىوع في ا

 السودان في دوافع وأسباب إزالة وتدهور الغابات وصف (:2) المرفق 6.1

 .%1.2 حاوالي أو   هكتاار 542000 حاوالي يبلاغ الغاباات إلزالاة سانوي  تقاديىي  بمعادل مسااحت  إجماالي مان %22حاوالي الساودان غاباات تغطاي

 :أخى   أمور  جملة من الغابات وتدهور  دواف  وأسباب أه  تشم 

 ومىاعي زراعية أرا    إل  الطبيعية الغابات لتحوي  نتيجة الغابات إزالة ملعدل مباشى سب /داف  أكب  يشك   :الزراعي التوسع.  

 رئيسا   بشاك  الساودان يعتماد.والفحا  للوقاود االحتطااب خاقل مان الغاباات بنزالاة وثيًقاا ارتباًطا الطاقة قطاع يىتب   :الطاقة استهالك 

 .والصناعية املنزلية للطاقة كمصدر الغابات قطاع عل 

 املنازل  وبنا  الحط  من احتياجاته  عل  للحصول  الغابات إزالة في همةاملسا :والنازحون الالجئون. 

 حادوث ماد  عان حالًياا املعىوفاة املعلوماات قلاة مان الاىغ  علا    الغاباات صاحة علا  تاوثى التا  األخاى   والمخاطر واألمراض الحشرات 

 إلعاداد املساتددمة والحىائاق الطبيعاي التجدياد يعياق الاذي الجاائى الىعاي مثا    الغاباات ماوارد إدارة ساو  فانن   ذلاك إلا  باإلضاافة.ذلاك

 .وتدهورها الغابات إزالة في يسا    للزراعة األراض  

 املناخ لتغر  نتيجة تتفاقماً  يزداد أن املىج  ومن   تكث  الذي الجفا  مث  :الطبيعية االضطرابات. 

 الوطني االقتصاد في الغابات موارد دور (:3) المرفق .1.1

 %07 حاوالي.البيئاة وحماياة واالجتماعياة االقتصاادية التنمياة بمعنا  الساودان فاي األراضا   الساتددام املتكاملاة الانظ  فاي مامااً  دوراً  الغاباات تلعا 

 .عيشا  كس  في واألخشاب الخشبية والطاقة الغابات عل  ويعتمدون  ريفيرن السودان سكان من
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 بناك ألن وذلاك.كثراً ا با  االساههانة تا  قاد أنا  يبادو هاذا أن مان الاىغ  علا  %0 الاوطن  االقتصااد فاي الغاباات لقطااع الىسامية املسااهمة ُتعتبا 

 الحىجياة املنتجاات مان التصاديى وعائدات للغابات القومية الايئة حققهها الت  املباشىة اإليىادات في فق  النظى إل  يميقن املالية ووزارة السودان

 .الوطن  االقتصاد في كمساهمات

 يشام .الخاص والقطاع املعيشية واألسى( واملحلي والوالئي االتحادي) الحكومي املستوي  عل  الدخ  السودان في الغابات من الدخ  إدرار وتشم 

 .الخااص والقطااع املعيشاية واألساى (املحلياات ومساتو   والاوالئي االتحاادي) الحكاومي املساتو   علا  الادخ  الساودان فاي الغاباات مان الادخ  إدرار

 خشا  مثا  الخشابية للمنتجاات املباشاىة املبيعاات ذلاك فاي بما الحكومة لسيطىة حالياً  تدض  والت  للدخ  املدرة املصادر من العديد إدرا  يمكن

 محتملاة مصاادر تشاك  التا  الخشابية غرا  الغابياة املنتجاات مان متنوعاة مجموعاة السودان غابات تنتج .املنشورة واألخشاب البنا  وخش  الوقود

 والنساا  للمسانرن وخاصاةً  الىئيساية والادخ  العما  فاىص الخشابية غرا  الغاباات منتجاات تاوفى.وللتصاديى املحلاي لقساتددام الصاناعية للتنمياة

 .الخشبية غر  املنتجات وتسويق وتجارز جم  من

 دخا  مان %27إلا  20 بارن ماا املنزلياة الصاناعات تشاك  أن يمكان .املعيشاية األساى مان العدياد فاي املنزلياة بالصاناعة يعتا   املحلاي  الصاعيد علا 

 .للسيا  الجذابة املنتجات من بالعديد السو   التقليدية املنزلية الصناعة تزود .سنوياً  أمىيكي دوالر مليار نحو تص  والت  الىيفية املعيشية األسى

لبرنةامج خفةض االنبعاثةات الناتجةة عةن إزالةة  الةوطني بالبرنةامج المحيطةة التنفيةذ ترتيبةات (:4) المرفةق 1.1
 ( +REDDالِرد  + )لبرنامج ) وتدهور الغابات

الاِىد  + لب ناامج  قومياة اتصاال كنقطاة للغاباات القومياة الايئاة عملا    ( +REDDالاِىد  + )لب ناامج  والتنها  االساتعداد مىحلاة مقتا   إعاداد مناذ

(REDD+ )  لب نامج أنشاطة لتنسايق الاوطن  املكتا  أيًضاا استضااف  والتا( +  الاِىدREDD+ ).  بىناامج  أنشاطة لتنسايق الاوطن  املكتا  يتشاك

 :في الىئيسية مااماا من إثنان تتمث  للغابات القومية بالايئة للتدطي  العامة اإلدارة ضمن اثنرن ومساعدين منسق من ( +REDDالِىد  + )

  .( +REDDللِىد  + ) الوطن  السوداني بىنامج طق إ (2)

 .بىنامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  لعملية الوجست  والدع  عامة أمانة توفر  (1)

 اللجناة قبا  مان خااص بشاك  مادعوماً  (NRCO)بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  تنسايقل الاوطن  كتا امل عما  كاان

 وهاو الطبيعياة  واملاوارد للبيئاة األعلا  املجلا  رئاي  اجتماعاتهاا وياىأس لقنعقااد يساتدعيها التا  (SRNSC) لآللياة الساودانية القوميةالتساير ية

 اللجناة إنشاا  تا  .الطبيعياة واملوارد البيئة قضايا في التنسيق ومسوول الدولية البيئية االتفاقيات بشنن السودان أنشطة تنسيق بها املناط الجاة

 الحكومياة غرا  واملنظماات الصالة ذات الطبيعياة واملاوارد البيئاة وزارات ممثلاي مان ( +REDDب ناامج الاِىد  + )ل الساودانية القومياة التساير ية

 ومنظماة (UNEP)للبيئاة املتحادة األما  وبىناامج (UNDP) اإلنماائي املتحادة األما  وبىناامج الخااص القطااع وموسساات املادني املجتما  ومنظماات

بىناامج  أنشاطة وتسااي  تادري  هاو لآللياة الساودانية القومياة  للجناة الىئيسا   الادور  كاان.الادولي والبناك (الفااو) املتحادة لألما  والزراعاة األغذياة
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 األما  فاي الشاىكا  هاوال  مان والفنا  املاالي الادع  وطلا  بينهاا التعااون  وتنسايق الساودان فايخفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات 

لقاد  .اتلب ناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغابا والتنفياذ التنها /االستعداد مىحلت  طوال اآلخىين اإلنمائيرن والشىكا  املتحدة

 التساير ية للجناةا لصاال   الساكىتارية أعماال (NRCO)بىناامج خفا  االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات  لتنسايق الاوطن  املكتا  وفاى

بىنااامج خفا  االنبعاثااات  لتنساايق الااوطن  املكتاا  باارن التعااون  اساتمىار يانتي .تيساار  أنشاطهها ( حتا  يتساان  لاااSRNSC) الساودانية القومياة

 مىحلاة تعزياز إطاار فاي وتساخر ه  ( +REDDلب ناامج الاِىد  + ) الساودانية القوميةالتساير ية واللجناة (NRCO)الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات 

 .( +REDDلب نامج الِىد  + )  والتنفيذ التنه /االستعداد

  .( +REDDلب نامج الِىد  + ) والتنه  االستعداد مىحلة بمقت   الصلة ذات املكونات لتطويى عم  مجموعت  إنشا  ت  ذلك  إل  باإلضافة

  مجموعةة العمةل األولة Task Force I:  القومية التساير يةتنلفا  مان استشااريرن محليارن ودوليارن ومجموعاة دعا  وطنياة واللجناة

بدع  من وزارة التنمية الدولية الب يطانية وبىنامج األم  املتحدة للبيئة  تا  مجموعاة العما  األولا  بنعاداد اسات اتيجية  .السودانية لآللية

وقاااد تااا  حلااااا بعاااد أن قااادم  بنجاااا  تقىياااى تحليااا  املوقااا   .فاااي الساااودانبىناااامج خفااا  االنبعاثاااات الناتجاااة عااان إزالاااة وتااادهور الغاباااات 

 .في السودانج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات بىنامالخاص بها عن است اتيجية 

 مجموعة العمل الثانيةTask Force II: القومياة الساودانية لآللياة  ساير تنلف  من لجنة الت(SRNSC ) وممثلارن عان الايئاة القومياة

 والعلا  لمىاعايل العاماة دارةاإل و  (MAF) والغابااتوزارة الزراعاة ( HCENR)للبيئاة واملاوارد الطبيعياة  األعلا واملجلا   (FNC) للغابات

(RPA )  والجمعياااة الساااودانية للتشاااجر  الشاااعب(SFS ) والجمعياااة السااااودانية لحماياااة البيئاااة(SECS ) والجمعياااة الساااودانية للغابااااات

إلا  مجموعاة واساعة مان باإلضاافة  (IES, U o K)ومعاد الدراسات البيئية بجامعة الخىطاوم ( FoF)وكلية الغابات ( SCFS)الشعبية 

ت  دع  عم  مجموعة العم  هذه ماليًا من قبا  بىناامج األما  املتحادة اإلنماائي وبىناامج األما  املتحادة للبيئاة .الخب ا  الوطنيرن املتعاونرن

فااي ر الغابااات لب نااامج خفاا  االنبعاثااات الناتجااة عاان إزالااة وتاادهو والبنااك الاادولي بهااد  إعااداد بىنااامج مقتاا   مىحلااة االسااتعداد والتنهاا  

 .السودان
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لبرنةامج خفةض  والتأهةب االستعداد بشأن المدة منتصف استعراض أثناء معهم مقابالت أجريت الذين األشخا  بأسماء كشف (:1) المرفق 1.1
 .السودان في ( +REDDالِرد  + )برنامج ) االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات

 

 # االسم العمل جهة ( +REDD+ ) الِرد  لبرنامج  والتأهب االستعداد بمرحلة العالقة

 1 دياب الىشيد إيمان للبحوث الوطن  املىكز اللجنة التسير ية

 2 طمب  الدين صق  الزراعة وزاره اللجنة التسير ية

 3 سنجك األمرن الخىطوم جامع  اللجنة التسير ية

 4 الواثق بالسودان (الفاو) املتحدة لألم  والزراعة األغذية منظمة مكت  (التوجيهية اللجنةلجمة التسير  )

 5  املنع  عبد والعل  املىاعي إدارة الفنية االستشارية اللجنة

 6 عمى عثمان للغابات القومية بالايئة الفنية اإلدارة الفنية االستشارية اللجنة

 7 بدر سمر  التعدين وزاره الفنية االستشارية اللجنة

 8 أحمد رحاب  املناخ تغر  – الطبيعية واملوارد للبيئة األعل  املجل  الفنية االستشارية اللجنة

 9  حسن األمرن حسن أستاذ الجزيىة والية غابات إدارة (األوس  )اإلقلي  القطاعية تصالاال نقطة

 10 عثمان أحمد آمنة دارفور  شمال والية غابات إدارة (دارفور  إقلي ) القطاعية تصالاال نقطة

 11 موس   بلة القضار  والية غابات إدارة (الشىقي اإلقلي ) القطاعية تصالاال نقطة

 12 راىي محمد  من  كىدفان شمال والية غابات إدارة (كىدفان إقلي ) القطاعية تصالاال نقطة

 13 كمال هنادي سنار والية غابات إدارة الوالئية تصالاال نقطة
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 # االسم العمل جهة ( +REDD+ ) الِرد  لبرنامج  والتأهب االستعداد بمرحلة العالقة

 14 الطي  جمال األزر  الني  والية غابات إدارة الوالئية تصالاال نقطة

 15 هارون أنور  دارفور  جنوب والية غابات إدارة الوالئية تصالاال نقطة

 16 حجونة هللا عبد نكىدفا جنوب والية غابات إدارة الوالئية تصالاال نقطة

 17 القىاش أحمد عادل كسق والية غابات إدارة الوالئية تصالاال نقطة

 18 الزين الكىي  عبد علي السودان رعاة اتحاد   ( +REDDالِىد  + )بىنامج  م  املتعاونة املدني املجتم  منظمات منصة  

 19 الخت  سى طار   إلاام البيئيرن جمعية   ( +REDDالِىد  + )بىنامج  م  املتعاونة املدني املجتم  منظمات منصة  

 20 عثمان محمد خالدة اإلنسانية واملساعدات للتنمية سودان سوا منظمة   ( +REDDالِىد  + )بىنامج  إطار في املدني املجتم  ملنظمات شبكة تطويى

 21 آدم إبىاهي  عو  الخاص القطاع   العىبي الصمغ شىكة   ( +REDDالِىد  + )بىنامج  م  املتعاونة املدني املجتم  منظمات منصة  

 

 السودان في هذا المدة لمنتصف المرحلي التقرير إعداد أثناء االستشاري الخبير استعرضها التي الوثائق (:2)  المرفق 2.1

 2014 يونيو  9في السودان بتاريخ   ( +REDDالِىد  + )بىنامج  مقت   مىحلة االستعداد والتنه   (0)

بشانن املنحاة املقت حاة مان مىفاق الشاىاكة للحاد مان انبعاثاات كىباون الغاباات إلا  جماورياة الساودان   ( +REDDالاِىد  + )لب ناامج ماذكىة تقياي  مقتا   مىحلاة االساتعداد والتنها   (6)

 .مليون دوالر أمىيكي  3.8بمبلغ 

 2013يونيو  (FCPF Readiness Assessment Framework) بمىفق الشىاكة للحد من انبعاثات كىبون الغاباتدلي  إطار تقيي  االستعداد والتنه   (1)

 .1726أغسط   -  2015في السودان سبتمب    ( +REDDالِىد  + )بىنامج التقىيى املىحلي عل  املستو  القطىي بشنن  (1)

 .2016 ديسمب   -السودان   أكتوبىفي   ( +REDDالِىد  + )املىحلي لب نامج  تحديث التقىيى (1)
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   ( +REDDالِىد  + ) ب نامجتقىيى املوق  املالي ل (2)

والاانه  املشاات ك للضاامانات البيئيااة واالجتماعيااة للشااىكا   (FCPF Readiness Fund) صااندو  االسااتعداد والتنهاا  التاااب  ملىفااق الشااىاكة للحااد ماان انبعاثااات كىبااون الغابااات (1)

 2011أغسط   10املتعددين في التنفيذ   استعىا  

 Mid-term) مان نماوذ  التقىياى املىحلاي ملنتصا  املادة  لقساتددام القطاىي  1اإلصادار  :صاندو  االساتعداد والتنها  التااب  ملىفاق الشاىاكة للحاد مان انبعاثاات كىباون الغاباات (8)

Progress Reporting Template Version 1) 27     2012أغسط.) 

  .اختصاصات الخبر  االستشاري  (7)

الااذي أعااده فىيااق ماان الخباا ا  االستشاااريرن  2012فااي السااودان  كمااا يشاار  إلاا  تقىيااى تحلياا  املوقاا  مااارس   ( +REDDالااِىد  + )لب نااامج اإلطااار املشااىو  لدساات اتيجية الوطنيااة  (01)

وخبرا  استشااري وطنا  وفىياق مان الخبا ا  الاوطنيرن مان عادد مان  (UNEP SIEP) من بىنامج األم  املتحدة للبيئة في السودان و بىنامج السودان للبيئة املتكاملاةالدوليرن املقدم 

 .  ( +REDDالِىد  + )ب نامج املوسسات املىتبطة ب

 .في السودان  ( +REDD) الِىد  +بىنامج تقاس  املناف  في إطار بشنن دراسة  (TORsاالختصاصات ) (00)

 .أعده الدكتور األمرن سنجك .في السودان  ( +REDDالِىد  + )بىنامج التقىيى االسههقلي املقدم من الخبر  االستشاري بشنن دراسة  تقاس  املناف  في إطار  (06)

 .في السودان  ( +REDDالِىد  + )بىنامج إزالة وتدهور الغابات ي إطار   أسباب ودواف بشنن دراسة  (TORsاالختصاصات ) (01)

 .مسودة خطة االتصال (01)

 .في السودان  ( +REDDالِىد  + )بىنامج إطار  فيدراسة است اتيجية االتصاالت  بشنن (TORsاالختصاصات ) (01)

 .في السودان  ( +REDDالِىد  + )بىنامج بشنن الدراسة املتعلقة باستددام األراض   وحيازة األراض   في إطار  (TORsاالختصاصات ) (02)

 لتطويى  (TORsاالختصاصات ) (01)

 .في السودان  ( +REDDالِىد  + )بىنامج لتطويى مورفي   (TORsاالختصاصات ) (08)
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 واللجنة االستشارية الفنية  التسير يةتقاريى اجتماعات اللجنة  (07)

 ورشة عم  ت  تنظيماا عل  املستو  الوالئي  17تقاريى عن (61)

   كش  بنسما  أعضا  الفى  العاملة املعنية بالىصد واإلبقغ والحقق والضمانات  (60)

 2016الدلي  الحقلي للىصد والتقيي  القومي ملوارد الغابات في السودان  فب ايى  (66)

 (NFMS) في السودان لوض  نظام وطن  لىصد الغابات (الفاو) اتفا  م  منظمة األغذية والزراعة لألم  املتحدة (61)

 في السودان  ( +REDDالِىد  + )بىنامج   ( +REDDالِىد  + )بىنامج في إطار  (FRGM)آلية رد املظال  وجب  الضىر لدراسة   (TORs)االختصاصات   (61)

 في السودان  ( +REDDالِىد  + )بىنامج في إطار  (SESA) لدراسة لتقيي  البيئ  واالجتماعي االست اتيجي  (TORs)االختصاصات   (61)

 .في السودان +REDDالِىد  + )بىنامج في إطار لب نامج خف  االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات لدراسة اإلست اتيجية الوطنية  (TORs)االختصاصات   (62)

(61) www.reddsudan.org 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

   (+REDD) الِرد  +برنامج )برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  لتنفيذ المؤسسية الترتيبات (:7) المرفق 7.7 
 

 

 القققققققققققققققققِرْد +برنققققققققققققققققامج لالفققققققققققققققققرق العاملققققققققققققققققة الفنيققققققققققققققققة 

 الفنية التوصيات

 مستو  السياسات التوجي، اإلبثغ

ةطلبات املشور  الفني  
 (TAC) اللجنة االستشارية الفنية املتعدد  القطاعات

برماسققة   ( +REDD) القِرْد +برنقامج ل متعقدد  القطاعقات لجنقة التسقيير الوطنيقة
 وزار  الزراعة والغابات

http://www.reddsudan.org/
http://www.reddsudan.org/
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 السودان -برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  لتنفيذ المصلحة بأصحاب مؤقتة قائمة (:7) المرفق 7.7
 الوزارات الصلة ذات الرسمية المؤسسات  أخرى

 والعل  واملىاعي الحيوانية الر وة وزارة الب ية الحياة لحماية العامة اإلدارة الرعا  اتحاد
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 الوزارات الصلة ذات الرسمية المؤسسات  أخرى

 والسدود الكهرباء وزار    الكهرباء وتوزيع توليد شركات

 وزارات الزراعة والر وة الحيوانية الوالئية    املزارعين اتحاد

   موسس  البحوث الزراعية 

 مىكز أبحاث الغابات 

   إدارة استددام األراض 

 والغابات الزراعة وزار 

 التعدين شركات 

 املُعِدنين األفراد 

 املعادن وزار  

 االتصاالت  وزار  املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت شىكات  املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت شركات 

 الطاقة وزا  النفطي واالنتا  التنقي  شىكات النفطي واالنتا  التنقيب شركات

  وكتاب رابطة الشعراء والكتاب املسرحيين واملحررين
 املقاالت والرواميين والفنانين

 الصحفيين األفراد واملؤلفين املسرحيين 

 واإلذاعة التلفزيون  املثال سبي  عل  الحكومية اإلعقم وسائ 

 والصح 

  والثقافة اإلعقم وزارة

  ديوان الزكا 

 مشاريع التموي  األصغر 

 املجموعات النسامية 

 جمعية حماية البيئة السودانية 

  السودانية للتشجير الشعبيالجمعية 

 اإلجراءات العملية. 

 االجتماعي الضمان وزاره 

 هيئة التدريس 

  الخبراء األفراد واالستشاريون 

  الجامعات ومعاهد التدري 

  هيئة االستشعار عن بعد وعلوم الزالزل 

 العالي التعليم وزار 

  البشرية املوارد وتنمية العم  وزار   والتدري  القدرات بنا  معاهد  العما  نقابات
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 الوزارات الصلة ذات الرسمية المؤسسات  أخرى

 األصغر التموي  مشاريع

 

     املركز   السودان وبنك املالية وزار    االست اتيجي للتدطي  القومي املجل 

 الجمعية السودانية للتشجير الشعبي 

 الجمعية السودانية لحماية البيئة 

  الجمعية السودانية للتشجر  الشعب 

 جمعية البيتيين 

 جمعيات الصمغ العربي 

  الايئة القومية للغابات 

 املجل  األعل  للبيئة واملوارد الطبيعية 

 العمراني والتخطي  والغابات البيئة وزار 

 النقابات 

 االتحاد النسايي 

  املجل  الوطن  للسكان   

  الصمغ العىبي املجل 

 املجل  القومي للتدطي  االست اتيجي 

 الوزراء مجلس وزار  و الرماسة

 الوالئية التشىيعية املجال  (والشيو  والُنظار والُعمد األمراء) األهلية اإلدار 

 

 (البرملان) الوطني املجلس

 ومصدر   مصنعي (أثا ) وموبيليا نجار  ورش الحجم صغير  مناشر الصغير  والشركات دا  وشركة كنانة سكر شركة

 .الخشبية غير الغابات ومنتجات لألخشاب والقطاعي بالجملة والبيع العربي الصمغ

 الخاص القطا 
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خفةض االنبعاثةات  برنةامج فةي المةدني والمجتمةع الحكوميةة غيةر المنظمات إلشراك العمل ورشة في المشاركين بأسماء كشف(: 2) المرفق 7.1
 2016 نوفمبر 19 في المنعقدة السودان فيالناتجة عن إزالة وتدهور الغابات 

 االســــــم   جهةال أرقام التواصل

 إسماعيل الطيب إخال  النسوية للدراسات العلمية بدري بابكر جمعية 0918176717

 آدم إبراهيم عوض العربي الصم  شركة 0912767121

 عوض محمد العربي الصم  شركة 0912980712

 محمد هللا عبد إسماعيل محمد البيئيين جمعية 091294973

 حامد هللا رحمة إبراهيم الشعبي للتشجير السودانية الجمعية 0918282757

 رابح هللا عبد عادل السودانية البساتين فالحة جمعية 0912993648

 عوض خميس أماني اليومية التالي اليوم صحيفة 0912242290

 سرالختم طارق إلهام البيئيين جمعية 0914425299

 هللا دفع أحمد رجاء الخرطوم بجامعة عليا دراسات طالبة 0113707707

 حسين علي محمد ماجدة للغابات القومية بالهيئة إجتماعي إخصائي 0916246272

 ياجي إبراهيم محمود السودانية البساتين فالحة جمعية 0912446615

 هللا عبد القادر عبد هدى البيئة لحماية السودانية الجمعية 09126658518

 احمد محمد أميمة والعلف المراعي إدارة 0914570524

 حمد حسين من  FNC ، الساحل مركز 0128084002

 احمد إبراهيم أماني  للغابات القومية الهيئة 0914114102

 الفضيل صالح الرحيم عبد .د سودان الساحل منظم  0912951721

 البشير علي حامد يحيي .د البيئة لحماية األشجار زراعة / الخضراء المسيرة 0915223732
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 االســــــم   جهةال أرقام التواصل

 إدريس يوسف البيئة لحماية األشجار زراعة / الخضراء المسيرة 0912865561

 الزين الكريم عبد يعل السودان رعاة اتحاد 0912823850

 أحمد محجوب  من بروفسير الزراعة مجال في التكنولوجيا نقل جمعية 0912149607

 فاروق من  اليومية التيار صحيفة 0913879257

 هللا عبد آدم هالة النسوية للدراسات العلمية بدري بابكر جمعية 0122377668

 إبراهيم علي هللا عبد سوسن الشعبي للتشجير السودانية الجمعية 0918107914

 المجيد عبد هللا دفع طلعت بروفسير   الشعبي للتشجير السودانية الجمعية 0918110780
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 وجبر الضرر المظالم رد آلية (:01) المرفق 01.1

 إخضاعها للمراجعة. 2

   شطبها/إغالقها أو المظلمة إحالة. 3

 بنجاح حلها تم حلها يتم لم

    عليها المتفق االستجابة تنفيذ . 5

    ال/أو نعم والمنفذة؟ المعتمدة االستجابة . 1

 

 تلقي وتسجيل المظلمة.1

 

 : المعرفة ، تقييم ، تعيين   .1

 

  :االستجابة المقترحة.3

 إجراءات جبر المظالم (3( )المحلي ، الوالئي ، االتحادي)تحديد مستوى المسؤولية بشأن جبرالمظلمة  ( 2( المعايير الزمنية لجبر الضرر  )1)

 

 تلقي المظالم

 

 (فوراً، بالبريد ، النظام الكتروني)ستالم إعطاء إيصال اإلفادة باال

 

ً  السجالت تعبئة  المحدد للنسق وفقا

 الرسائل الموجهة إل  الشاكي  جمع المعلومات عند االستالم 

 

ب التصنيف والتبوي    

 

   التحقيق 

 

 عليها متفق إيجابية استجابة

 مركزية بيانات قاعدة

 محلية بيانات قاعدة




