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 English  Arabic 

ADB African Development Bank بنك التنمية األفريقي   

CDM 

                                   

Clean Development Mechanism  

 

 آلية التنمية النظيفة

CSOs 

                                    

Civil Society Organizations 

 

 منظمات المجتمع المدني

CSR                                     
 

Corporate Social Responsibility المسؤولية االجتماعية للشركات    

ESMF 

  

Environmental and Social Management Framework 

 

 إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية

FAO 

 

Food and Agriculture Organization  

 

 (منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة )الفاو

FCPF   Forest Carbon Partnership Facility                                  مرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات 

FIB 

                                 

Faisal Islamic Bank 

 

 الضرر وجبر المظالم ردآلية 

FLR 

                                    

Forest and Landscape Restoration 

 

ا استعادة الغابات والمناظر الطبيعية إلى هيئته

 وجبر الضرر المظالمرد آلية  GRM                                   Grievance Redress Mechanism األصلية

 IT 

                                 

Information Technology تقنية المعلومات 

NDCs Nationally determined contributions (NDCs)   المساهمات المحددة وطنيا 

NFP 

                                   

National Forest Policy 

 

 سياسة الغابات القومية

NGOs 

                                   

Non-Governmental Organizations  

 

 منظمات غير حكومية

NWFP 

                                     

Non-Wood Forest Products منتجات الغابات غير الخشبية 

PMU 

                                    

Project Management Unit 

 

 إدارة المشروعوحدة 

PPP 

                                        

Private-Public Partnerships 

 

 الشراكات بين القطاعين العام والخاص

REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and Forest 

Degradation 

    (+REDDبرنامج الرد+ )

SDG 

 

Sudanese Pounds 

 

 جنيه سوداني

SESA 

                                   

Strategic Environmental and Social Assessment التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي 

SSDB 

                                 

                                             

Savings Social Development Bank     والتنمية االجتماعيةبنك اإلذخار 

TMC Transitional Military Council المجلس العسكري االنتقالي 
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 الملخص التنفيذي   

  

 البيئية والنظم باتوتدهور الغا إزالةمشكلة  تواجه أنها إال كبيرة، طبيعية بموارد تتمتع السودان جمهورية أن من الرغم على

وتددهور  إزالدة عدن الناتجدة االنبعاثدات مدن للحدد جهوده السودان يكثف إلخ. العشبية واألراضي والغابات المراعي الطبيعية؛

 ضخفدد برنددامج خددالل مددن مسددتدام نحددو علددى الغابددات وإدارة وتعزيددزه الغابددات كربددون مخزونددات علددى والحفدداظ الغابددات

 مقتدر  دانيةالسدو للغابدات القوميدة الهيئدة أعددت (+REDD) +الدرد برندامج) وتددهور الغابدات إزالدة عدن الناتجة االنبعاثات

 .الجاهزية حزمةل تعكف حاليا  على وضع اللمسات النهائية فهي "(R-PP)الجاهزية" والتأهب االستعداد

 UNIQUE forestry and land use) األراضي واستخدام الغابات في المختص يُونيك االستشاري المكتب مع التعاقد تم

GmbH )الرد برنامج أنشطة في الخاص القطاع إلشراك استراتيجية إلعداد+ (REDD+). 

 أنهدا علدى يدةالدول التجاريدة الزراعيدة الشدركات تكتدل إلدى الصدغيرة العائليدة الشدركات مدن بددءا   الخداص القطاع تحديد جرى

 كبيدر رتدأثي ذات الفاعلدة الجهدات هدذهتُعددُ . السدودان فدي (REDD+) +الدرد برندامج الرئيسديين المصلحة أصحاب مجموعة

 يد  بوسدعح التمويدل وقدرارات مدداداإل سلسدلة خدالل مدن الغابدات وإزالدة األراضي استخدام وتغيير األراضي استخدام على

 :(+REDD) +الرد برنامجل رئيسية مجاالت ثالثة المساهمة في التحديد وجه على الخاص القطاع

 (األعمال التجارية الجديدة ونماذج التقانات ونشر تطوير) االبتكار. 

 (االنبعاثات تقلل التي األنشطة تمويل) االستثمار. 

 (.األرضية واألنشطة والغابية الزراعية األعمال نماذج وتكرار األرض على اختبار) التنفيذ 

 وفدي دانالسدو فدي االنبعاثدات خفدض بدرامج فدي بسالسدة المشداركة من الخاص القطاع تمكين الشاملة االستراتيجية من شأن

 تحديدددل األهميددة بدال  مددر( ألREDD+بشددأن برندامج الددرد+ ) والخدداص العدام القطدداعين بددين حدوار إجددراء إن. ككددل المنطقدة

 . وما يجنيه من حوافز الخاص لقطاعا اتاستثمار العوائق التي تواجه

 يدك المخدتصالمكتدب االستشداري يُونقام  السودان، في (REDD+) +الرد برنامج بمبادرات المعنيين المصلحة أصحاب لتحديد

 :يلي بما ( se GmbHUand Lorestry and FUNIQUEفي الغابات واستخدام األراضي )

 شجير.الت دةإعا وتشجيع الغابات إزالة من الحد أنشطة في االستثمار في الخاص القطاع تواجه التي عقباتال تحليل 

 الرد برنامج أهداف تحقيق في الخاص للقطاع المحتملة األدوار حدد+ (+REDD). 

 الرد برنامجل الناجحة والمبادرات األنشطة تحديد+ (+REDD) المستوى وتوسيع نطاقها. رفع أجل 

 الرد برنامج أنشطة لتنفيذ ومقترحات حوافز وضع+ (+REDD) 

 السددودان، يفد الغابدات وإزالددة األراضدي السدتخدام مكداني وتحليددل ،مراجعدة الدراسدات السدابقة إلددى المقترحدة العمليدة تسدتند

 سدتُخدم ا. المدالي والقطاع المدني والمجتمع العام والقطاع الخاص القطاع من المصلحة أصحاب مع مستفيضة ومشاورات

 .المطلوبة البيانات لجمع المتعددين المصلحة أصحاب عمل وورش المركزة الجماعية والمناقشات والمقابالت االستبيانات

  .والقضارف والخرطوم األزرق والنيل األبيض والنيل كردفان وشمال سنار واليات على الدراسة هذه تركز

 لالستشارات الرئيسية النتائج
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 علدى (EDDR+) +الدردبرندامج و المندا  تغيدر مدن التخفيدف فدي بده القيام يمكنه الذي الرئيسي بالدور مقتنع الخاص القطاع

 .الخصوص وجه

  سياسددةو االسددتثمار التعدددين وقددانون وقددانون المتجددددة الطبيعيددة والمددوارد الغابددات قددانون أن االستشددارات كشددف 

 وقدانون فواألعدال المراعي وقانون الضرائب وقانون والزكاة الشركات وقانون للزراعة العمل الجديدة وخطة الغابات

 كمدا حددد. هداوإدارت الغابدات استخدام بسبب الخاص بـالقطاع ذات الصلة األوثق هي الطبيعية والموارد تنظيم المراعي

 فدي اركتهملمشد محدددة مثبطدات إلدى وأشداروا أعاله المذكورة بالقوانين المرتبطة الرئيسية التحديات المصلحة أصحاب

 :هذه وتشمل (REDD+) الرد+ برنامج

 الغابات إلدارة اإلقليمية القوانين في االختالفات 

 واألراضي الغابات إلدارة الرسمية القواعد إنفاذ عدم 

  القوانين فعالية عدم 

 اللوائح هذه اتباع وكيفية باألولوية تحظى والتي بها المعمول بالقوانين العام الوعي عدم . 

  ئي.الالو مستوى على وحيازتها األراضي الستخدامات موحدة خرائط وجود عدم المحددة االستثمار عقبات تشمل 

 والتخطيط والمراعي والغابات الزراعة إدارات بين المسؤوليات وضو  وعدم حاالت التكرار 

  متناقضة وقطاعية إقليمية سياسات 

 عدم اليقين 

 االئتمان سياسات بشأن والمعلومات الوضو  عدم 

 نجدددا  امأمددد حاسددما   عائقدددا   التمويدددل علددى الحصدددول يشددكل تقريبدددا ، استشدددارتها تمدد  التدددي الفاعلدددة الجهددات لجميدددع بالنسددبة

 :   التالية ألسبابذلك لو (REDD+) الرد+ برنامج في االستثمارات

 التطبيق التعقيدات البيروقراطية المصاحبة إلجراءات 

 إضافية ضمانات وجود عدم 

 السيولة مشاكل 

 عقوباتال 

 القطاع في تحقيقها يمكن التي للمخاطر المعدلة بالعائدات مقارنة الفائدة أسعار ارتفاع. 

 : منها أخرى مسائل أثيرت العوامل، هذه إلى باإلضافة

 والتطوير البح  نقص 

 األراضي حيازة وضو  عدم 

 التصدير معوقات. 

 . للغاية محدود غاباتلل المتا  التمويل أن يبدو 

 شددورةالم بتلقدي اهتمامهدا الشدركات أبددت ،(REDD+) الدرد+ برندامج اسدتثمارات تعتدرض التدي العقبدات هدذه علدى للتغلدب

 بدأن البلددان هدذه أُبلغد  المشداورات، مدن وكجزء. (REDD+) الرد+ برنامجب األعمال نماذج وتنفيذ لتطوير التقنيين والدعم

 .المشروع من التالية المرحلة في مدرج الخاص القطاع قدرات بناء
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 الدرد+ برندامج طةأنشد مدن عددد تحديدد تدم العوامل، تلك لمعالجة االستراتيجية وخيارات الغابات إزالة دوافع تحليل على بناء  

(+REDD) (1) الجدول. الخاصة الفاعلة الجهات مختلف لصالح 

 (+REDD) +(: أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة ألنشطة برنامج الرد1الجدول رقم )

والكبيرة ةالشركات المتوسط والمتوسطة ةالمشاريع الصغير     األنشطة  

من شأن تحسيين ممارسياتهم أن تل يو دورا  

ممارسييات المهمييا  فييم دوييم مييورديهم لتبنييم 

 خيا  )المتكيفة ميع تللبياتالزراوة الذكية منا

 المناخ(

األكثددددددر أهميددددددة بالنسددددددبة لتددددددوفير 

الخدددددمات والتقاندددددة لدددددعم اإلنتددددداج 

 اإلنتاجالالزمة لدعم 

الزراعيدددددة الذكيدددددة مناخيدددددا  

)المتكيفة مع تقلبات المنا ( 

 والماشية

تل يييييييو دورا  بيييييييالد األهميييييييية كمت هيييييييدين 

ومجهييزين للمنتجييات اللائميية وليي  األشييجار 

 وخاصة الصمد ال ربم

يمكددددددن دعمهدددددددا لزيدددددددادة اإلنتددددددداج 

 واإلنتاجية

النظم الزراعية القائمة علدى 

 األشجار

المرتبطة تبدو أقل جدوى من حيث األنشطة 

 بالمسؤولية االجتماوية للشركات

إنتدداج  األهميددة فدديتلعددب دورا  بددال  

وتوزيدددع مواقددددد الطهددددي والتقانددددات 

 األخرى

الحدددد مدددن اسدددتخدام حطدددب 

 الوقود

بوسييييع الشييييركات الكبيييييرة االسييييت مار فييييم 

سلسلة اإلمداد الخاصة بها من أجيل تحسيين 

 موثوقية التوريد

تددددوفر مددددن خددددالل سلسددددلة اإلمددددداد 

تقليددددل التقانددددات التددددي مددددن شددددأنها 

وكددددذلك للجهددددات الفاعلددددة  الخسددددائر

 المشاركة فيها بشكل مباشر

 كفاءة سالسل اإلمداد

 

 الخاص اللطاع إشراك استراتيجية

 معهدا، التشاور تم التي المالية والقطاعات المدني والمجتمع والخاص العام القطاعين وقدرات ومصالح احتياجات إلى بالنظر

 أنشدطة فدي الخداص القطاع استثمارات تحفيز من السودان جمهورية لتمكين محاور أربعة من مشاركة استراتيجية اقترا  تم

 .(2) الجدول .(REDD+) الرد+ برنامج

 (+REDDفم برنامج الرد+  لمشاركة اللطاع الخاص االستراتيجيةالخيارات ( 2الجدول رقم )
 الفئـة الخيارات االستراتيجية المكونةتفاصيل ال ناصر 

+ ا ضضضر  برنضضضفم  أنشضضض   تمو ضضض  تكضضضف    خفضضض 

(REDD+( ) وأسضضعفر اإلعفنضضف  تعضضو  أن  جضض 

 علضضضض  خضضضضف  بشضضضضك  بضضضضف نف  ا منخفضضضضض  ا ففئضضضض  

 وُمضض   ا صضضر ر  ا ب ضضفرا  أصضضبف  ا مضضرارع ن

 ا مواشي(

 أو ا سضضو   مضضن أقضض  ففئضض   أسضضعفر تقضض   

 خ ضضضفرا  أو اإلقضضضرا   رسضضضو  خفضضض 

 ا جذاب  األخرى ا تمو  

 الحوافز المالية

 مضض  ا شضضرا  اتففق ضضف  اسضضتخ ا  ا مثضضف  سضضب   علضض 

 فضضي وا مشضضترك كضضضمفنف  ا منضضت  بضض ن ا وسضض ف 

 جرئ ضضض  ضضضضمفنف  ا مسضضضتبقف   سضضض ا  عضضض   بف ضضض 

-25 بنسضب  خسضفئر مضن ا مف  ض  ا مؤسسضف  تبمي

50٪ 

  مرن  ضمفن خ فرا توف ر 

  تلب ضضض  وا مقترضضضض ن اإلقضضضرا  مؤسسضضضف   عضضض 

 ا عمضضضض  خ ضضضض  إعضضضض ا  مثضضضض ) ا تمو ضضضض  مت لبضضضضف 

 اإلب غ(/ا مبفسب  ممفرسف  وتبس ن

 االستثمار تسريع

مددددنح قددددروض بشددددروط سددددداد ميسددددرة   و لض  س ا  فترا  أو  و ل  سمفح فترا  توف ر
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 الفئـة الخيارات االستراتيجية المكونةتفاصيل ال ناصر 

 ا متعلقض  وا مشفر     ستثمفرا  الس مف  لقر  

 ا  ب ع   ا مبم ف  في بف رفبف 

 ومواتية

 علضض  ا شضضركف  وتضض ر  ( ا معرفضض ) ا ضضوعي بنضضف 

أنشضضض    ن ضضضف  توسضضض   أو) ا ممفرسضضضف  تبسضضض ن

تسضضو ق " "و ا بضضف ي( +REDD+ )ا ضضر  برنضضفم 

 إ ضض  ا خضضضرا " وا وصضضو " االسضضتثمفرا  وتنف ضضذ

 .ا تكنو وج ف نق  و ع  ا مسته   ا تمو  

 المنتجدون) الخداص القطداع قددرات بنداء

 (والشركات

 الماليةغير الحوافز 

 حدددود تطددوير علددى والدددائنين المصددارف تدددريب

 التمويددددل بمصددددادر وربطهددددا األخضددددر التمويددددل

 وضدمان) االستشدارات متطلبدات وتطدوير الدولية

 .(لها الشركات متابعة

 المالي القطاع القدرات بناء

 بأسضضضضضعفر أو) ا ممنوبضضضضض  ا ضضضضضضر ب   اإلعفضضضضضف ا 

 تسضضتثمر أو مشضضفر   تنفضضذ ا تضضي  لشضضركف ( موات ضض 

 .(+REDD+ )ا ر  برنفم  أنش   تمو   في

 طريقة مواتية الحتساب الضرائب

 بف ق فعضف  اإلمض ا  س سض  فضي األوضفع تبس ن

 تصضن  /تجه ر تض ع  ا تي تل  س مف وال ا رئ س   

 خضضض   مضضن ا مثضضضف  سضضب   علضضض  ا عربضضي  ا صضضم 

 س سضضض   جعضضض  ا عفمضضض   ا تبت ضضض  ا بن ضضض  تبسضضض ن

 .تكلف  أق  اإلم ا 

 البنى التحتية

 االسدددددددتثمار علددددددى التصدددددددديق عمليددددددة تبسدددددديط

 والدددوالئي االتحددادي المسدددتويين بددين والتددرخيص

 حدددول العمدددل ورش وتنظددديم المختلفدددة واإلدارات

 .االتصال قنوات وتحسين السياسات

 واللوائح القوانين توضيح

 البيئة التمكينية المواتية

 المثددال سددبيل علددى) والتقيدديم للرصددد الدددعم تددوفير

 فدرق تكداليف تحمدل أو الضمانات وحدة خالل من

 اسدتخدام ذلدك فدي بمدا الخارجيدة(، والتقييم الرصد

 لمتطلبدات الضدرر لالمتثدال المظالم وجبر رد آلية

 علددددى وللحصددددول واالجتمدددداعي البيئددددي اإلبددددال 

 .الدولي التمويل

 متطلبددات علددى الرسددمي الطددابع إضددفاء

 وجبدر المظدالم رد وآليدة والتقييم الرصد

 الضرر

 لخلق وإنفاذها السارية بالقوانين االعتراف ضمان

 .الخاص للقطاع متكافئة فرص

 بفعالية القانون إنفاذ

 سدددي تدددي سدددي ومجموعدددة كناندددة مدددع المشددداركة

 وأفريكدددورب حجدددار ومجموعدددة دال ومجموعدددة

 التمويددل إلددى الوصددول لتسددهيل وآخددرين العالميددة

 والمخططددة الجاريددة االسددتثمارات نطدداق وتوسدديع

 .الذكية والغابات للتمويل والقابلة

 الخددداص القطددداع أبطدددال مدددع المشددداركة

 أنشدددطة مجدددال فدددي والمحتمدددل الناشددد 

 (+REDD+ )ا ر  برنفم 

الشدددددددددددددراكات بدددددددددددددين 

القطدددددددددددداعين العددددددددددددام 

 والخاص
 منصضضض  فضضضي ا فر  ضضض  وا شضضضركف  ا مشضضضفر    مضضض 

 بف منضف  ا متعلض  ا تمو ض   تبق ض  كب ر  استثمفر  

 :خ   من إ    وا وصو  واس  ن ف  عل 

   عضض ) االسضضتثمفر تسضضر  : (األولةة ) المرحلةة  

 (  ستثمفر جفهر   تصبح األعمف 

 برنامج االستثمار المرحلي والمنظم
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 الفئـة الخيارات االستراتيجية المكونةتفاصيل ال ناصر 

   ا مسضضفع   علضض  ا بصضضو  (:الثانيةة ) المرحلةة 

 مسضضرعف  ن ضضف   توسضض   ا منضضف   تمو ضض  ا فن ضض 

 مصضف ر إ ض  ا وصو  في ا مسفع  ) االستثمفر

 ا مرتب ض  ا مخضف ر تقبض  ا تضي ا م سر  ا تمو  

+ ا ضضضضضضضر   برنضضضضضضفم  ا مبتكضضضضضضر  بفالسضضضضضضتثمفرا 

(REDD+) 

 ( االسضضتثمفر وسضفئ  ت ضضو ر (:الثالثة ) المرحلة 

 بضضض  أو ا صضضضنف    مثضضض  ا مضضضف   ن ا شضضضركف  مضضض 

 ا خضضضضضضرا  ا سضضضضضن ا  أو األخضضضضضضر االئتمضضضضضفن

ف واألكثضضر ا نفجبضض  ا شضضركف   تمو ض   مضضن نضضضج 

ع  ا تمو ضضض  مصضضضف ر تُسضضضتخ  ) االسضضضتثمفر مسضضضر 

  تبق   ا مستوى ا م لو ( ا تجفر  

)تُسضضضتخ   مصضضضف ر ا تمو ضضض  ا تجفر ضضض   توسضضض   

 (+REDD+ )ا ر  ن ف  برنفم 

 

 ندامج الدرد+بددور الميسدر وذلدك بتوضديح اإلطدار القدانوني والسياسداتي لبر االضدطالعفي هذا السدياق، بوسدع القطداع العدام 

(REDD+ وخلددق الظددروف المواتيددة لتطددوير )ودعددم "أبطددال برنددامج الددرد القدددرات(+REDD+ فددي الحصددول علددى ")

سدتراتيجية التمويل. يلعب القطداع الخداص دور المسدتثمر والمبتكدر والمنفدذ ألنشدطة خفدض االنبعاثدات ممدا يخلدق شدراكات ا

 وطويلة األمد مع المجتمع المدني والوسطاء الماليين.

 :تبويو الدراسة

 ( في سياق سوداني.+REDDتعريف ببرنامج الرد+)بال . تُعنىمقدمةال: الفصل األول

 لمستخدمةاومجاالت التركيز والمواضيع واألدوات التشاورية  للمشروع والنهج: يعرض المنهجية الشاملة الفصل ال انم

ودهددا : يلخددص النتددائج الرئيسددية للمشدداورات ومكونددات القطدداع الخدداص فددي السددودان وإطددار السياسددات وقيالفصييل ال الييث

 .(+REDD+)والعقبات التي تواجه تنفيذ أنشطة برنامج الرد الفاعلة والتحدياتواالتجاهات بين مختلف الجهات 

ويل الددولي التمويل ومتطلبات التأهل للتمبها ومصادر  الموصي: يعرض استراتيجية مشاركة القطاع الخاص الفصل الرابع

 المحسنة.والممارسات الزراعية 

 .( في السودان+REDD: دور القطاع الخاص في أنشطة برنامج الرد+ )سالفصل الخام

 

 

 ملدمة  1

 خلفية 1.1

النفطييية يتمتيع السيودان بلاويدة ميوارد يبي يية كبييرة بميا فييم يليل األراةيم الزراويية والغابيات والمييا  والم يادن  يير 

. أدت إزالة الغابات في السودان إلى تددهور مسداحات شاسدعة مدن المراعدي والغابدات واألراضدي العشدبية ومكوندات والنفط



 

UNIQUE | Sudan REDD+ Private Sector Engagement Strategy Report 12 

 

أخدرى للدنظم البيئيدة الطبيعيدة. حيد  يتمثدل هدذه معظددم هدذا التددهور االسدتخدام التجداري واسدع النطداق لألراضدي الزراعيددة 

بات الطبيعية والحماية المؤسسدية الضدعيفة وتحويدل المحاصديل القائمدة علدى األشدجار الجائر لألشجار القيمة من الغا والقطع

األشدجار لتطدوير قطداع الدنفط وقطدع األشدجار التجداري غيدر القدانوني لصدناعة الطدوب  وإزالدةإلدى مشداريع زراعيدة مكثفدة 

منظمة األغذية والزراعدة أجرتها لدراسة  ا  . وفق(Eco Act UK،Etifor & Lavola 2018) وحطب الوقود وإنتاج الفحم

 FAOبشكل سلبي من جراء إزالة الغابدات فدي السدودان )يتأثر ماليين شخص  10ما ال يقل عن فإن لألمم المتحدة )الفاو(، 

2006.) 

 سما  اص دورا  حاتل و الشركات الصغيرة وال ائلية واألومال التجارية الزراوية ال المية والجهات الفاولة فم اللطاع الخ

ي برنددامج إلددى جانددب إدارة المدوارد الطبيعيددة وحمايتهددا. بوسدع القطدداع الخدداص المسداهمة فدد فيم قطيياوم الزراويية والغابيات

 ( من خالل ثالثة مجاالت رئيسية: االبتكار واالستثمار والتنفيذ.+REDDالرد+ )

رات علددى ؤالء الفدداعلون اختبدداإحدددى السددمات الرئيسددية للقطدداع الخدداص هددي نشددر التقانددات واالبتكددارات الجديدددة. يجددري هدد

لمسدتدام ااالسدتخدام  النماذج الجديدة لألعمال التجارية الزراعية والغابية وإدخال االبتكارات في القطاع وتمكين التحدول نحدو

عديدد م وفدي ظدل اللألراضي. يُعد القطاع الخاص عنصرا  بال  األهمية لالستثمار وذلك نظدرا  لنددرة التمويدل مدن القطداع العدا

لعدام علددى ان األولويدات المتنافسدة. إذا مددا تدم توجيده اسدتثمارات القطدداع الخداص بشدكل صدحيح، يمكنهددا أن تشدجع القطداع مد

ة صنع را  من عمليمضاعفة استثماراته. وأخيرا ، فإن المزارعين وأصحاب العمل هم الفاعلون الذين ينفذون بالفعل جزءا  كبي

المسدؤولية  الجهات الفاعلة في القطداع الخداص فدي السدودان حاليدا  فدي أنشدطة القرار بشأن استخدام األراضي. تشارك بعض

تثمار بيعية واالسدمثل عملية تخضير المواقع )تحويل المواقع إلى نسخ أكثر صداقة للبيئة( وتخطيط المناظر الط االجتماعية،

قيدد جتمعدات والتيئية ورفع الدوعي فدي المفي المرافق االجتماعية حول مؤسساتهم في هذه المناطق والمساعدة في التوعية الب

 (Hassan and Tag 2018بتعليمات النسبة المحددة للمساحة المخصصة لزراعة األشجار. )

  ( ول  الصي يد اليدولم محيدودة بشيكل ويا  حتي+REDDكانت مشاركة اللطاع الخاص المباشرة فم برنامج الرد+ )   

ول لطوعية لتدداا. يرتبط القطاع الخاص إلى حد كبير بسالسل اإلمداد ضمن السياسة الصفرية إلزالة الغابات واألسواق اآلن

  الختياري، حيدالمستديرة للسلع األساسية والوقف ا ةالشهادات والمائد إصدارالكربون واألنشطة ذات الصلة مثل مبادرات 

اإلمدداد  تددهور الغابدات. ومدع ذلدك، مدن خدالل اسدتثماراتهم وقدرارات سالسدلجميعها يمكن أن تسداعد فدي الحدد مدن إزالدة و

 دام األراضديوالسياسات العامة، يكون للجهات الفاعلة في القطاع الخاص تأثير كبيدر علدى اسدتخدام األراضدي وتغييدر اسدتخ

خدرى، طدر السياسدات األ( وأ+REDDوإزالة الغابات. وعليه، فمن أجل طر  موضوع إزالة الغابات عبر برندامج الدرد+ )

ار أكبر استثم من األهمية بمكان إشراك القطاع الخاص من خالل آليات السياسات والحوكمة التي يمكن أن تغير سلوكهم. إن

ة وتحقيدق قيمدد محتمدل هدو اسدتثمار المدزارعين األفدراد والكياندات التجاريدة المتوسددطة والكبيدرة الحجدم فدي اإلنتداج الزراعدي

 المحلية والتصدير.افة لألسواق ضم

ن األنشدطة الزراعدي واسدتخراج المعدادن غيدر النفطيدة )بمدا فدي ذلدك مجموعدة واسدعة مد التصدنيعحدد بنك التنمية األفريقدي 

و يحتمدل (. كالهمدا يتسدبب حتمدا ، أADB 2016الصناعية متوسطة وطويلة األجل( كقطاعات رئيسية في تنويع االقتصاد )

سدتخدام ى نطاق واسع والتي يجب تعدويض آثارهدا عدن طريدق تغييدر األنشدطة فدي قطاعدات اأن يتسبب في إزالة الغابات عل

 ( وإمكانية نجاحها كبيرة. +REDDاألراضي. لذلك، فإن الطلب على أنشطة برنامج الرد+ )

مويدل، األنشدطة التجاريدة فدي الزراعدة والتصدنيع والتجدارة والت بمعظدمالمشداريع الصدغيرة والمتوسدطة فدي السدودان  تستأثر

باإلضدافة إلدى الشدركات العاملدة فدي مقداوالت البنداء والنقدل والخددمات المهنيدة. يتسدم القطداع الخداص بدالتنوع، بمدا فدي ذلددك 
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القاعدددة التقليديددة للفدداعلين فددي المجددال الزراعددي وعدددد متزايددد مددن الشددركات فددي قطدداع الخدددمات علمددا  بددأن العديددد مددن هددذه 

ن االهتما  لتهيئة بيئة مواتية الست مارات اللطاع الخاص ملابل ال مليات التجارية فم يجو إيالء المزيد مشركات عائلية. 

الوقت المناسو والف الة من حيث التكلفة واإلشراف التنظيمم المناسو ول  النشاي التجاري وتحسين الترتيبات لوصول 

طاع الخاص دور إيجابي إلى حد كبيدر فدي . يمكن أن يكون للقاللطاع الخاص إل  األراةم لالستخدا  الزراوم والصناوم

(، ولكددن إذا لددم تددتم إدارتهددا بشددكل +REDDسددياق الفوائددد االجتماعيددة واالقتصددادية والبيئيددة السددتراتيجيات بددرامج الددرد+ )

 على حساب موارد الغابات. سيكوننمو القطاع الخاص وتوسعه  ألنسلبية فقد تكون آثارها  صحيح،

 أهداف التلرير 1.2
 

 ليدوم تالغابيا كربيون انب يا  مين للحيد بالشيراكة الم نيم اليدولم البنيل برنيامج خالل من منحة السودان جمهورية تللت

 راضديهأل اسدتدامة األكثدر لدددارة الالزمدة األسدس إرسداء فدي المنحدة وستسدهم (.+REDD+ )اليرد برنيامج وتنفييذ إوداد

 لخفدض إليكولوجيدةا الدنظم لخدمات الدولي للتمويل المستقبل في المحتملة النظم من االستفادة من السودان تمكن كما وغاباته

 . الغابات وتدهور إزالة عن الناتجة االنبعاثات

 :يلي " ماالجاهزية" والتأهب االستعداد صندوق إطار في المقدم الدعم يشمل

 (+REDD+ )الرد لبرنامج وطني مرجعي سيناريو وضع(  1)

 والمحافظدة ثاتاالنبعا خفض أن شأنها من( +REDD+ )الرد لبرنامج وبيئي ا اجتماعي ا سليمة وطنية استراتيجية اعتماد( 2)

 . لغاباتا سكان من وغيرهم الغابات على المعتمدة الشعوب عيش كسب سبل وتعزز الوق ، نفس في البيولوجي التنوع على

 . التنفيذ وكفاءة فعالية ضمان شأنه من تنفيذي إداري إطار وضع( 3)

 وتددهور إزالدةن عد ةتجدالنا االنبعاثدات عدن اإلبال  من البلدان لتمكين والتحقق والرصد للقياس دقيقة نظم وتنفيذ تصميم( 4)

 .الغابات

 فم لمختصا يُونيل االستشاري المكتو مع السودان جمهورية ت اقدت العامة، األهداف هذه تحقيق في المساهمة أجل ومن

 اللطياع إلشيراك اسيتراتيجية لوةيع( UNIQUE forestry and land use GmbH) األراةيم واسيتخدا  الغابيات

 الناتجة االنبعاثات خفض في وحافزا   رئيسيا   دورا   يؤدي أن الخاص للقطاع ويمكن (.+REDD+ )الرد برنامج فم الخاص

 تمكددين لةالشدام االسدتراتيجية شددأن مدن. المناسدب الوقدد  فدي المناسدب النحدو علددى شدارك مدا إذا الغابددات وتددهور إزالدة عدن

 بدين االتصال قنوات تحسن ومع. ككل المنطقة وفي السودان في( +REDD+)الرد برامج في المشاركة من الخاص القطاع

 لهددذه يقددا  وتحق. العامددة السياسددات مجددال بتعزيددز العددام القطدداع يدددعم أن الخدداص للقطدداع يمكددن الحكددم، ومسددتويات القطاعددات

 كمجموعدة شداركةوالم والتشداور المبكرة المشاركة من سيمكنه وأدواره الخاص القطاع التجاهات الدقيق التحليل فإن الغاية،

 .السودان في الغابات وتدهور إزالة عن الناتجة االنبعاثات خفض عملية في الرئيسيين المصلحة أصحاب من

 

 أهداف المشروع ونطاقه

 يلي: النتائج المتوقعة لعملية التشاور والمشاركة هي كما

   مبادراتتحديد أصحاب المصلحة ذوي الصلة ب ( +برنامج الردREDD+ في السودان، أي أولئك الذين يشكلون )

القوة الدافعة والمحفزة لقطاع الغابات واستخدام األراضي أو المتضررين منها والمهتمين الذين يتمتعون بالقدرة على 

  .(+REDDالمشاركة في أنشطة برنامج الرد+ )
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   بات وتعزيزور الغاالعقبات التي تواجه القطاع الخاص في االستثمار في األنشطة الرامية للحد من إزالة وتده فهم 

 .إعادة التشجير

    برنامجتحديد األدوار المحتملة للقطاع الخاص في تحقيق أهداف أنشطة ( +الردREDD+).  

   لبرنامجالناجحة  مبادراتتحديد األنشطة وال ( +الردREDD+).  

    لتنفيذتحديد التحديات والحوافز الماثلة أمام ( +أنشطة برنامج الردREDD+). 

 الوةع الراهن 1.3

 UNIQUE forestry and land useأجدرى المكتدب االستشداري يُونيدك المخدتص فدي الغابدات واسدتخدام األراضدي )

GmbH األراضدي وإزالدة الغابددات والتشداور مددع ( حتدى يومندا هددذا مراجعدة الدراسدات السددابقة والتحليدل المكداني السددتخدام

 أصحاب المصلحة من القطاعين الخاص العام والمجتمع المدني.

لدى ، والتدي حدددت هياكدل وعمليدات التشداور ع2019أجري  المشاورات بناء  على خطة التشاور التدي وضدع  فدي مدارس 

ي "البدؤر والقطاع الخاص على المشداركة فد المستويين الوطني والمحلي. ومن ثم استخدام الخطة لتشجيع أصحاب المصلحة

 الساخنة الس  إلزالة الغابات" في السودان.

 المنهجية والخطوات المحددة لعملية التشاور والمشاركة هي كما يلي:

 ( تحديد النتائج المتوقعة لعملية التشاور والمشاركة1)

 :( تصميم خطة استشارية2)

  منها تحديد مكونات الخطة واإلطار الزمني لكل. 

  تطوير أدوات/صكوك التشاور. 

 ( إشراك أصحاب المصلحة:3)

   التواصل مع أصحاب المصلحة مباشرة أو عبر القنوات / الشبكات الموجودة. 

   ( التماس الدعم من وحدة إدارة المشروعPMU البنك الدولي للوصول إلى أصحاب / )ةحالمصل. 

   والفرصة الكافية للمشاركة بشكل كامل وفعال في المشاورات.التأكد من أن أصحاب المصلحة لديهم القدرة 

 إجراء المشاورات.         

 ( تحليل العملية ونشر النتائج من خالل التقارير وورشة العمل والمواد المعرفية.4)

 تلقي ردود الفعل )التغذية الراجعة( و/ أو التحقق من صحة المخرجات. (5)

صددلحة الم أصدحابيلخدص هدذا التقريددر النتدائج المستخلصددة مدن المشدداورات والتدي تددم النظدر فددي العديدد منهددا خدالل ورشددة 

سدفرت عنهدا أ. بناء  على المالحظدات التدي 2019ديسمبر  18المعنية بالمصادقة على التقرير والتي عقدت في الخرطوم في 

ي ( فدد+REDD) التقريددر النهددائي سددلم  إلددى مشددروع برنددامج الددرد+ورشددة ، فقددد تمدد  مراجعددة النتددائج وتضددمينها فددي ال

 .السودان
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 المنهجية 2

 نهج المشروع 2.1

ي واليدات الموجدودة فد لألراضديكفل نهج المشروع عملية شاملة ومتماسكة، مع مراعاة االستخدامات والقطاعدات المختلفدة 

لقطاعددات فددي االقتصددادية واالجتماعيددة والبيئيددة والددروابط المشددتركة بددين ا للتحدددياتالمشددروع ودمجهددا فددي السددياق األوسددع 

 السودان. 

أعاله. شهدت العديدد  ( لتنفيذ المهمة وفق ا لألهداف المذكورة1)الجدول  التاليسير العمل تدفق العمل  انسيابتم إعداد جدول 

 .كررةعملية مت صبححل المشروع المختلفة لتمن األنشطة التالية تداخال  أثناء التنفيذ وتوسع نطاقها ليشمل مرا

 : منهجية المشروع1الشكل 

 إوداد التلرير التمهيدي

جمع بيانات السياسدات واالسدتراتيجيات والوثدائق األخدرى  الوطني راالجتماع األول مع المستشا

 .ذات الصلة المطلوبة للتحليل

↓ 

السودانتلييم اللطاع الخاص فم       

تحليل السياسات والقوانين واألنظمة التي  تحديدددددد الفجدددددوات والتوصددددديات بشدددددأن  تعريف "القطاع الخاص" في 
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 المنايق المستهدفة
 القطداع مدن المصدلحة أصدحاب وإشدراك لتحديدد واليدات سد  فدي الغابدات إلزالدة السداخنة النقداط الوطني الغابات خبير زار

 كردفدان وشدمال سدنار: هدي الخداص اهتمامه موضع كان  التي الواليات. الدوليين الخبراء قبل من بعد عن مدعوما   الخاص

 الدراسدة بنتدائج مباشرا   ارتباطا   الس  الواليات هذه ترتبط(. 2 الشكل) والخرطوم والقضارف األزرق والنيل األبيض والنيل

 النيدل واليدة باسدتثناء. الغابدات وتددهور إزالدة ودوافدع أسدباب نبشدأ 2018 عدام لالستشدارات وتاج حسن شركة أجرتها التي

 مددن ومتناميددة واسددعة بمسدداحات المشددروع واليددات جميددع تتميددز السددودان، جنددوب دولددة مددع الحدددود علددى تقددع التددي األزرق

 مددن تهديددد أكبددر تواجدده التددي الواليددات. الشددجري الغطدداء مددن األدنددى الحددد بقدداء مددع الشددجيرات وبعددض الزراعيددة األراضددي

تحكم دور القطاع الخاص في القطاعات 

 ذات الصلة

السياسدددات والقدددوانين واللدددوائح الخاصدددة 

 والنفطيددةبالقطاعددات الغابيددة والزراعيددة 

 والغاز والتعدين

 السياق السوداني

↓ 

 في السودان (+REDD) برنامج الرد+تحديد أصحاب المصلحة للجهات الفاعلة من القطاع الخاص ذات الصلة ب

إعددددداد االسددددتبيانات وقائمددددة المقددددابالت 

 واألدوات األخرى

رسددم الخددرائط المكانيددة للجهددات الفاعلددة فددي 

 القطاع الخاص وأنشطته

ورشددة ألصددحاب المصددلحة 

 المتعددين

↓ 

 (+REDD) الرد+ برنامجفي ترتيب أولويات الجهات الفاعلة وأنشطة المشاركة 

تقيدددديم األدوار المحتملددددة لكيانددددات القطدددداع 

الخدددداص فددددي أهددددداف مقتددددر  االسددددتعداد 

 الددددرد+ لبرنددددامج" والتأهددددب " الجاهزيددددة

(REDD+) 

تحديدددد مبدددادرات القطددداع الخددداص 

 الناجحة

وضدع إطدار عمدل مشداركة القطدداع 

 الخاص

↓ 

 إعداد ونشر إطار عمل مشاركة القطاع الخاص

 التقرير النهائي تبادل المعارف
إعددددداد إيجدددداز السياسددددات/ مددددذكرة 

 المعلومات
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  .وسنار األبيض والنيل والقضارف األزرق هي النيل المعيشية الزراعة

 استخدام األراضي وخريطة الغطاء األرضي في السودان: 2الشكل 

Source: UNIQUE, based on consultations led by the national consultant  

جددة لضددمان معال (SESA) البيئددي واالجتمدداعي االسددتراتيجي للسددودان تحليددل نفددس مجموعددة الواليددات فددي إطددار التقيدديم

(. وقدد +REDDالقضايا والمخاطر البيئية واالجتماعية في مرحلة مبكرة مدن عمليدة صدياغة اسدتراتيجيات برندامج الدرد+ )

عاثددات. كواليددات مسددتهدفة لبرنددامج الحددد مددن االنب والقضددارفحددددت نتددائج هددذه الدراسددات واليددات النيددل األزرق وسددنار 

عدة للقطداع فإن معظم هذه الدول جدزء مدن حدزام الصدم  العربدي وتستضديف غالبيدة سالسدل اإلمدداد التاب ذلك،باإلضافة إلى 

ت الخدداص ذات الصددلة. تُعددد واليددة الخرطددوم واليددة أخددرى مسددتهدفة حاسددمة لهددذه الدراسددة، حيدد  توجددد معظددم الددوزارا

 .ت أصحاب العمل والصناعات والمقار الرئيسية للشركات الخاصة ذات الصلةواتحادا

 

 مجاالت التركيز وأصحاب المصلحة     2.2

. مرفدق(التم تصنيف أصحاب المصلحة بشكل عام إلى ثالث مجموعات؛ القطاع الخاص والقطاع العدام والمجتمدع المددني. )

د بعنايدة. فقد باإلضافة إلدى هدذا التصدنيف العدريض، قدام الفريدق االستشداري أيضدا  بدراسدة القطاعدات ذات األولويدة للتشداور

ة فدي أو المسداهم أعطي  األولوية للقطاعات ذات التأثير األكبر على استخدام األراضي والقدرة على الحد من إزالدة الغابدات

نتجدات مويدل. تتندوع والثروة الحيوانية ومنتجات الغابدات والتعددين والدنفط والغداز والتم إعادة التشجير؛ بما في ذلك الزراعة

ي ني. لدذلك، فدالغابات غير الخشبية في السودان ولها تأثير كبير على استخدام األراضي وسبل كسب العيش واالقتصاد الوط

ت الغابدات األولويدة. تشدمل منتجدا اءطدإعمدع  مجال الزراعة، تم تضمين منتجات الغابات غير الخشبية مثدل الصدم  العربدي

 ( في السودان ما يلي:+REDDغير الخشبية األخرى التي يُحتمل أن تساهم في برنامج الرد+ )

 عسل النحل والشمع. 

  والقرض. (السنمكة) السَّنَامثل النباتات الطبية 

 .مشتقات األوراق واللحاء مثل مواد الدباغة 

  النبق.والدليب ووالاللوب والدوم  يبدوالعرالفواكه والمكسرات والبذور مثل القونقليس )التبلدي( والقضيم 

 أدوات التشاور: الملابالت ومناقشات مجمووة االتصال واالستبيانات 2.3

إدارة وز أعد الفريق االستشاري خطدة مشداورات تتدألف مدن االجتماعدات والمقدابالت ومناقشدة مجموعدات االتصدال/االرتكا

م إشدراك تداالستبيانات والرسائل الدعائية وورشدة عمدل ألصدحاب المصدلحة المتعدددين علدى الصدعيدين اإلقليمدي والدوطني. 

مدن  أصحاب المصلحة مدن خدالل التواصدل المباشدر مدع المستشدار الدوطني ومدن خدالل القندوات والشدبكات الموجدودة بددعم

 ت لتجيب على األسئلة التالية:. وقد تم تصميم االستشاراوحدة إدارة المشروع

 ما هي القطاعات ذات األولوية؟ 

 ( +من هم أصحاب المصلحة المعنيين بمبادرات برنامج الردREDD+في السودان؟ ) 

  إعددادة ومدا هدي العقبدات التددي تواجده الجهدات الفاعلددة فدي القطداع الخدداص المنخرطدة فدي أنشددطة إزالدة الغابدات

 التشجير؟

  ما هي األدوار المحتملة( +للقطاع الخاص فيما يتعلق بأهداف برنامج الردREDD+؟) 

 ما هي التدخالت المفضلة والتي من المحتمل أن تكون ناجحة بين الجهات الفاعلة؟ 
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 ( +ما هي التحديات والحوافز لتنفيذ أنشطة برنامج الردREDD+؟) 

ي جميدع فد األراضديتددهور والغابدات ور وتددهتم اختيار أصحاب المصلحة من القطداع الخداص بنداء  علدى ارتبداطهم بإزالدة 

ة المتعلقددة الددذين سيسددتفيدون مددن األنشددطوهور الغابددات دأنحدداء السددودان. بمددا فددي ذلددك أولئددك الددذين يتسددببون فددي إزالددة وتدد

 +برندامج الدردووآراء متبايندة بشدأن الغابدات  شدواغلوالجماعات والمؤسسات والممارسون الفنيدون لدديهم  دبالغابات. األفرا

(REDD+ لذلك، تضمن  المشاورات العديدد مدن مجموعدات أصدحاب المصدلحة، بمدا فدي ذلدك القطداع الخداص والقطداع .)

لمددني علدى المجتمدع ا الحكومدة ومنظمداتالمالي واتحاد أصدحاب العمدل والخبدراء الفنيدين والبيروقدراطيين والسياسديين مدن 

 المستوى الوطني والمؤسسات األكاديمية والبحثية.

 مة القضايا التالية أساس التفاعالت الفردية )المقابالت واالستبيانات(:شكل  قائ

جدد مختلدف أصدحاب لعملية التشداور وفقدا  لتوا 2019في البداية، تم تخصيص أربعين يوما  خالل الفترة من مايو إلى يوليو   

ي منتصددف لي، تعطلد  العمليددة فدالمصدلحة. ومدع ذلددك، بسدبب المفاوضددات السياسدية الجاريدة وإنشدداء مجلدس السدديادة االنتقدا

 ة التغييدراتلمراعدا برمجتهداالطريق ثم استؤنف  في منتصف أكتدوبر. كدان ال بدد مدن تكدرار العديدد مدن المقدابالت أو إعدادة 

 (.+REDD+ )برنامج الردالمؤسسية ذات الصلة بمشاركة القطاع الخاص في 

 القضايا التي أُستشير أصحاب المصلحة فيها أثناء المقابالت: 3الشكل 

 تحديات المشاورات 2.4

ا وافيدا  عدن خاطب الفريق االستشاري أصحاب المصلحة المحددين بشأن طلب   رندامج بالحصول المعلومات حي  قدم شدرح 

قطدداع ( متضددمنا  األسددباب المنطقيددة للتواصددل مدع القطدداع الخدداص. كددان الهدددف مدن العمليددة هددو توعيددة ال+REDDالدرد+ )

لمعلومدات الحصدول علدى ا واهتمدامهم تدمالخاص بالبرنامج وكيفية مشاركتهم فيه. بناء  على مددى تدوافر أصدحاب المصدلحة 

 ين. من خالل االستبيان أو المقابالت الموجهة أو مجموعات االتصال/االرتكاز أو ورش ألصحاب المصلحة المتعدد

و المجتمدع المصدلحة سدواء كدانوا مدن القطداع الخداص أو القطداع العدام أ النتمداءات أصدحابجرى تصدميم االسدتبيانات وفقدا  

  وبة.المطلبعض الحاالت كان من الضروري تذكير أصحاب المصلحة لتقديم المعلومات  المدني أو القطاع المالي. في

( السلع، الملكية، الحجم،طبيعة األعمال التجارية ).إلخ 

الوصول إلى األسواق 

اآلثار البيئية لألعمال التجارية 

سلسلة اإلمداد وتحديد مصادر اإلمداد 

االمتيازات واإلعانات والحوافز لصالح البيئية 

الصم  العربي ومنتجات الغابات غير الخشبية األخرى 

الحصول على التمويل 

المدفوعات البيئية 

بيئة السياسات 

 التجاريةالبيئة المواتية لألعمال 

حيازة األراضي 

عقبات االستثمار 

 المسؤولية االجتماعية 

االبتكارات والتقانات الجديدة 
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على تعطيل  بسبب الوضع السياسي والذي انعكس الفريق الوطنيفريق تحديات كبيرة في إجراء المشاورات ال سيما الواجه 

عددض بمصددلحة. تمدد  إعددادة هيكلددة العديدد مددن االجتماعددات المقددررة وجعددل المشدداورات بشددكل عددام أقدل أولويددة ألصددحاب ال

تحسددن  الدوزارات التدي تدم التشداور معهدا ونقدل مهامهدا إلدى جهددات أخدرى. وهدذا يعندي إعدادة تحديدد أصدحاب المصدلحة بعدد

 18الوضددع السياسددي والسددفر مددرة أخددرى إلددى بعددض الواليددات المعينددة. تددم عقددد ورشددة ألصددحاب المصددلحة المتعددددين فددي 

 .)المرفق( 2019ديسمبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج الرئيسية للمشاوراتال :   3

 لمحة وامة 3.1

 فيما يلي: الرئيسية للمشاوراتتتمثل النتائج 

 ( +خالصة أنشطة برنامج الردREDD+) 

  ( +التعريف الشامل للقطاع الخاص في سياق برنامج الردREDD+) 

  م ت واستخداالغابا )المتعلق بإدارةاإلطار السياساتي / القانوني لألعمال التجارية واالستثمار في السودان

 .وحيازة األراضي والزراعة والضرائب والتمويل(

 مدني تمع الللقطاع الخاص والقطاع العام والمج ا  ة في أنشطة استخدام األراضي وفقاالتجاهات الملحوظ

 والمؤسسات المالية.

  ( +خالصة تحديات القطاع الخاص والعقبات التي تعترض االستثمار في برنامج الردREDD+.) 

 فم السودان( +REDD) برنامج الرد+ 3.2

 (+REDD+ )أنشطة برنامج الرد 3.2.1

( فيمدا يتعلدق بدالحوافز والتغييدرات المنهجيدة فدي السياسدات والددعم +REDDاستراتيجية مشاركة برنامج الرد+ ) إعدادتم  

المقدم من قبل القطاع الخاص في إطار السياق الوطني. بالنظر إلدى أن الزراعدة التجاريدة هدي أكبدر الددوافع إلزالدة  المناسب

الغابات في السودان، فمن األهمية بمكان تحسين الممارسات الزراعية بوصدفها عنصدرا  أساسديا  السدتدامة إنتاجيدة األراضدي 

اهمات والتددي بدددورها تفضددي بشددكل مباشددر إلددى نتددائج برنددامج الددرد+ الزراعيددة فددي السددودان كمددا بوسددعها توجيدده المسدد

(REDD+بمقدور .) لقطاع الخاص أن يطبق مبادئ الزراعة الذكية مناخيا  )المتكيفة مدع تقلبدات المندا ( والدنظم الزراعيدة ا

إال  ،رالتقريدنطداق هدذا  القائمة على األشجار وممارسات إدارة التربة واألراضي والمياه. على الرغم مدن أن هدذا يقدع خدارج

كيفية قيام الجهات الفاعلة الزراعية الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجدم بتدأمين إنتاجيدة األراضدي  حولأن بعض التوصيات 
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 ،FAO 2013، FAO 2004الممارسدات )( في السودان من خالل تحسين +REDDوالمساهمة في نتائج برنامج الرد+ )

FAO 2020 الممارسات الفردية على أي نطاق من قبل الفاعلين الزراعيين؛ بدءا  من المزرعدة الفرديدة إلدى (. يمكن تطبيق

المستوى الوطني. استناد ا إلى دافع الربح القوي السائد لدى الجهات الفاعلة الزراعيدة والنتدائج المثبتدة لهدذه الممارسدات، فدإن 

(. سديتطلب +REDD)األجنددة( العامدة لبرندامج الدرد+ ) الخطدةتبني مثل هذه األساليب من شأنه المساهمة بشكل فاعل فدي 

 والتمويدل إلدىالوصول إلى المساهمات األساسية، مثل البذور المحسدنة واألسدمدة والتقاندة  لتوسيع فرصبذل جهود واضحة 

 جانب تحسين إمكانية الوصول إلى األسواق المحلية والدولية.
 

 بات المناخ(الزراوة الذكية مناخيا  )المتكيفة مع تلل
 

ية المحسنة افية الزراعتُعدُ الزراعة الذكية مناخيا  نهجا  واسعا  يشمل مجموعة واسعة من السياسات المالئمة والممارسات الثق

 مود وترويضدهالتي تستهدف اإلنتاجية الزراعية المسدتدامة واألمدن الغدذائي والددخل وتمكدين التكيدف مدع تغيدر المندا  والصد

ت يفدة مدع تقلبدا)غدازات الدفيئدة(. يشدجع نهدج الزراعدة الذكيدة مناخيدا  )المتكي غدازات االحتبداس الحدرار والحد من انبعاثدات

رة قددرارات إدا المنددا ( علددى اسددتخدام تقييمددات مخدداطر المنددا  وقابليددة التددأثر ونهددج واسددع النطدداق للمندداظر الطبيعيددة إلبددال 

ي الغددذاء الددذك مسددتجمعات الميدداه وإعددادة تأهيددل المراعددي وإنتدداجاألراضددي إن اسددتعادة المندداظر الطبيعيددة للغابددات واسددتعادة 

نددات يدداه والحيواللطاقددة هددي بعددض األمثلددة العديدددة علددى الزراعددة الذكيددة مناخيددا . تشددمل الزراعددة الذكيددة مناخيددا التربددة والم

 .ردوالنباتات إلنتاج السلع لتلبية االحتياجات البشرية المتغيرة باستمرار مع ضمان استدامة الموا
 

 (TBFS) نظم الزراوة اللائمة ول  األشجار
 

 ( أنها تخفدفأثبت  الزراعة القائمة على األشجار )أي دمج زراعة األشجار واستدامتها والحصاد المنظم ضمن نظام زراعي

 معات الميداهمن حدة الفقر وتحد من تدهور األراضي الجافة في جميع أنحاء العالم. تشمل الممارسدات معالجدة منداطق مسدتج

(. agroforestry) ( والتشدجير الزراعديsilvopastoral systemsالرعويدة )وة الغابيدالفالحة ذات الغطاء النباتي والنظم 

ت إمكاندا األراضدي مدع( هدو أسدلوب آخدر مدنخفض التكلفدة الستصدال  FMNRالتجديد الطبيعدي الدذي يدديره المزارعدون )

هم. تتمثدل فدي حقدول وإدارة التجديدد الطبيعدي لألشدجار والشدجيرات بحمايدةنجا  عالية في السودان، حيد  يقدوم المزارعدون 

 عضوية.فوائد الممارسات القائمة على األشجار في وقود الطبخ وعلف الماشية والكتلة الحيوية إلنتاج األسمدة ال
 

 الحد من استخدا  حطو الوقود

أي  حطب الوقود هو مصدر رئيسدي للطاقدة فدي الدبالد، ويسدتخدم بشدكل مباشدر أو كفحدم ومصدادر أخدرى للطاقدة. مدن شدأن

ان حسنة أو أفدرتدابير تقلل الطلب على حطب الوقود أن تقلل بشكل غير مباشر الضغط على الغابات. تعتبر مواقد الطهي الم

إلدى  يات باإلضدافةنب استبدال حطب الوقود بالغداز. يمكدن لهدذه االسدتراتيجالمهمة إلى جا االستراتيجياتالفحم الفعالة إحدى 

ا من ا فوائد للصحة العامة تتمثل في تعرض األسر المنزلية لدخان أقل ضرر   وقودحرق حطب ال المنافع البيئية أن توفر أيض 

 كفاءة سلسلة اإلمداد

ثددل لتددأثيرات المباشددرة علددى اسددتخدام األراضددي م( تركددز علددى ا+REDDفددي حددين أن الكثيددر مددن أنشددطة برنددامج الددرد+ )

ة الغابدات. عاثدات وإزالدوثيق دا باالنب ا  داد ترتبط بهذه القطاعات ارتباطدالزراعة والغابات والمواشي والتعدين، فإن سالسل اإلم

ادية فوائدد االقتصدإلدى فقددان ال يدؤديفدي سالسدل اإلمدداد ممدا  ا  شدائع ا  يره من الخسائر فدي المنتجدات أمدريُعد هدر الطعام وغ

طاقدة اسدتخدام ال واالستخدام غير الفعال لموارد األراضدي وبالتدالي إزالدة الغابدات. تشدمل اسدتثمارات سالسدل اإلمدداد تددابير

  (1المتجددة وتحسين تقنيات التبريد وسالسل التبريد وتطبيق ممارسات المناولة اآلمنة )الجدول 
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       للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة( +REDD)مدى أهمية أنشطة برنامج الرد+ : 1الجدول   

 الفئة لشركات الصغيرة والمتوسطةا الشركات الكبيرة

الخاصددة،  اباإلضددافة إلددى تحسددين ممارسدداته

 افدي دعدم مورديهد ا  مهمد ا  دور تلعدبيجب أن 

العتمددداد ممارسدددات الزراعدددة الذكيدددة مناخيدددا  

 .)المتكيفة مع تقلبات المنا (

أكثدددددر مالءمدددددة لتقدددددديم الخددددددمات 

 .والتقانات لدعم اإلنتاج

الزراوييييية الذكيييييية مناخييييييا  

)المتكيفيييييية مييييييع تللبييييييات 

 المناخ( وال روة الحيوانية

تلعدددب دورا  بدددال  األهميدددة كجهدددات متعهددددة 

األشدددجار ومجهدددزة للمنتجدددات القائمدددة علدددى 

 .وخاصة الصم  العربي

يمكددددددن دعمهدددددددا لزيدددددددادة اإلنتددددددداج 

 واإلنتاجية

اليييينظم الزراوييييية اللائميييية 

 ول  األشجار

فددي المقددام األول هددي أقددل أهميددة مددن حيدد  

   أنشطتها المرتبطة بالمسؤولية االجتماعية

دا فدي  ا مهم  إنتداج وتوزيدع تلعب دور 

 ت األخرىناامواقد الطهي والتق

حطيييو الحيييد مييين اسيييتخدا  

 الوقود

بوسعها الستثمار في سلسدلة اإلمدداد الخاصدة 

 .بها لتحسين موثوقية التوريد

تقدم التقانات التي تقلدل مدن الخسدائر 

اإلمددداد، فضددال  عددن  سلسددلةضددمن 

كونهدا جهدات فاعلددة مشداركة بشددكل 

 مباشر

 كفاءة سالسل اإلمداد

 

 أم لة ول  أفضل الممارسات لحوافز مشاركة اللطاع الخاص 3.2.2

 صناديق البيئة ال امة

ذا سداس المدنح إأبموجب صندوق األمازون البرازيلي، فإن المشاريع التي تقلل من إزالة الغابدات مؤهلدة لتلقدي التمويدل علدى 

مدة لغابدات العااكان  تستوفي معايير معينة وتعمل في المناطق المستهدفة للصندوق. وتشمل هذه المشاريع التدي تددعم إدارة 

 مية أو الرقابة البيئية والرصد من بين أنواع أخرى من الدعم.والمناطق المح

 صكوك االستدانة الخضراء لتمويل الدين 

تعميددق ومليددون دوالر أمريكددي مصددممة لحمايددة الغابددات  152( سددندات للغابددات بقيمددة IFCلدددى مؤسسددة التمويددل الدوليددة )

دارته في في كينيا )تتم إ (+REDDللرد+ ) Kasigau Corridorع أسواق ائتمان الكربون. أحد المستفيدين منه هو مشرو

ألراضدي اشدركة تسداعد ُمدالك  وهدي Wildlife Worksإطار آلية األمم المتحددة للتخفيدف مدن تغيدر المندا  وتنفدذها شدركة 

مسددتثمرين المحليددين علددى تحويددل أصددول الغابددات والتنددوع البيولددوجي إلددى نقددود(. تمددنح سددندات مؤسسددة التمويددل الدوليددة ال

تم الغابددات ويدد االختيددار بددين قسددائم نقديددة أو قسددائم ائتمددان الكربددون المرتبطددة بالمشددروع والتددي يجنونهددا نظيددر تجنددب إزالددة

ندى التحتيدة صرفها بموجب معيار الكربون المعتمد. كما يدعم الصندوق تدريب وتوظيف النساء فدي المنطقدة ويسداهم فدي الب

 ر وتخزينها.التعليمية وإقامة شراكة لجمع مياه األمطا
 

 تطوير برنامج البنوك للتمويل األخضر  
 

هناك بعض البنوك السودانية التي لديها برامج إقدراض السدتخدامات األراضدي وقطاعدات الطاقدة حيد  تدولي اهتمامدا  كبيدرا  

الالتينيددة للتنميددة ببندداء القدددرات لتبسدديط هددذه البددرامج وإجددراء اسددتثمارات جيدددة بأقددل قدددر مددن المخدداطر. يمتلددك بنددك أمريكددا 

(CAFبرنامج )  للغابات يهدف إلى تمويل الحفاظ على الغابات من خالل مبادرات االقتصاد األخضر للبلدان ويحظدى بددعم  ا

( آليدة ضدمان جزئيدة للمخداطر مدن شدأنها CAFمالي من الشركات الخاصة والحكومات. طور بنك أمريكا الالتينية للتنميدة )

علدى األسدهم الخاصدة المشداركة فدي المبدادرة اإلقليميدة  مدؤثرال االسدتثمار تتعدرض لهدا صدناديق توفير تغطية المخداطر التدي
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20x20  بناء  على الشهادات المعتمدة لمختلف المشاريع والمبادرة وإجراءات العناية الواجبدة لبندك أمريكدا الالتينيدة للتنميدة ،

(CAF.) 

الفدال (  ( بالتعاون مع الحكومة المغربيدة شدركة تمويدل )تمويدلCrédit du Maroc) يأنشأ بنك كريدي أجريكول المغرب 

ويددل مددن التم ا  صددغيرة والمتوسددطة المسددتبعدة عمومددفهددي تتدديح ألصددحاب الحيددازات الصددغيرة والتعاونيددات والمؤسسددات ال

وخاضدعة  التقليدي )بسبب نقص الضمانات( للحصول على التمويل إلنتداج منتجدات الغابدات غيدر الخشدبية بطريقدة مسدتدامة

د لدددفع المخدداطر )تددأمين ضددد الغيددر بشددأن السددلع المرهونددة(، ويخضددع تجديددد العقدد ا  لرقابددة. يغطددي صددندوق الضددمان جزئيددل

 موارد والحوكمة الرشيدة.واستدامة ال المتأخرة والربحيةاألرصدة 

 االئتمان للمشاريع االست مارية حدودإنشاء 
 

وأو   (CCLIP) ا مشضضرو    لمشضضفر   االسضضتثمفر   االئتمددان بضض و علضض   (IDB) وافض  بنضض  ا تنم ضض   لبلضض ان األمر ك ضض 

  االسضت ام  االئتمضفن مضن أجض  ر ضف   إنتفج ض  ا ق ضفع ا رراعضي وتمكض ن ا شضمو  ا مضف ي ا ر فضي ور ضف  بض برنضفم  فضي إ ضفر 

  تكنو ضضوجي ذاا ب ئ ض  وا قض ر  علض  ا تك ض  مضض  ا منضف  فضي ا مكسض  ك  ضروت شضضركف  ا تنف ضذ ا و ن ضون  مشضفر   االبتكضفر ا 

 ر  إلنتضفت ا صضرفع  فضي تسضه   ا وصضو  إ ض  ا تمو ض   وبض ا  اا تأث را  اإل جفب   علض  اإلنتفج ض  واالسضت ام  ا ب ئ ض  وتسض

 ار  و  ا سضمك   إلاالئتمفن ا ج    ا مف ي ا و ني  تنم ض  ا رراعض  وا ر ض  وا رفبضف  وا ثضر ب وا متوس   في ا ب  ك تمو   

  ك تسضفع  أ اعضي وا ر فضي ض ع  تمو ض  االسضتثمفرا  فضي ا ق ضفع ا ررا قفبل   لوسض ف  ا مضف   ن ا ضر ف  نمخف ر األ را  ا م

جض  جض  ا تضي تواإ ار  ا مخف ر هذه في ب  ا مشكل  ا عفم  ا متمثل  في تمو ض  ا وبض ا  اإلنتفج ض  ا صضر ر  وا متوسض   ا ب

 .صعوبف  في تق    ضمفنف  كفف  

 الحوافز الضريبية
اليددة وفقددا  و 29، وتحويددل الضددرائب إلددى ا رفبضضف آليددة التحويددل الضددريبي لتعزيددز إدارة  بتعددديل 2014منددذ عددام قامدد  الهنددد 

 .، المنطقة، الدخل، الغطاء الغابي(ا سكفن المثال عددلمؤشرات مختلفة )على سبيل 

 (PES) المدفووات ملابل خدمات النظا  البيئم أو البيئية

الكهرومائيددة وشددركات الميدداه ة ، حيدد  تسدداهم مرافددق الطاقدد2007أنشددأت فيتنددام نظامددا  ناجحددا  للمدددفوعات البيئيددة منددذ عددام 

مليددون دوالر  80السدياحية بجدزء مددن إيراداتهدا فدي صددندوق تنميدة قطداع الغابددات فدي فيتندام الددذي يجمدع حدوالي  فعاليداتوال

 ,Source: FAO 2017, IFC 2016) أمريكي سنويا  للجهود المبذولة على مستوى المقاطعات في اإلدارة المستدامة للغابات

FAO 2016, IDB 2019) 

 (+REDD+ )سياق اللطاع الخاص فم برنامج الرد 3.3

 (+REDD)اسددتناد ا إلددى االستشددارات ومراجعددة الدراسددات السددابقة، فددإن األنشددطة التجاريددة ذات الصددلة بددـبرنامج الددرد+ 

ة شددركات الصددغيروالنقددل والخدددمات المهنيددة تُدددار مددن قبددل ال والبندداءوالمتمثلددة فددي الزراعددة والتصددنيع والتجددارة والتمويددل 

لدى حدد كبيدر إوالمتوسطة، وكذلك من قبل عدد قليل من التكتالت الكبيرة متعددة القطاعات. يتدألف القطداع الخداص الرسدمي 

ن ( موزعة على مجموعة واسدعة مد%37)وشركات فردية  (%60)من الشركات الصغيرة الخاصة ذات مسؤولية محدودة 

 .(ADB 2016) القطاعات. معظم هذه الشركات ذات طبيعة عائلية

اتجاه دا متزايدد ا للتنويدع  بدالتنوع ويظهدربالنظر إلى األعمدال التجاريدة التدي أخضدع  لعمليدة التشداور، يتسدم القطداع الخداص 

تقليديدة تتبعهدا الجهدات الفاعلدة فدي الزراعدة وعددد متندامي مدن  أسدسوالدمج بين نمطي اإلنتاج المعيشدي والتجداري. هنداك 

الشركات التي تنشط في مجال الخدمات. يعمل عدد صغير من التكتالت الكبيرة فدي التجدارة والتجهيدز الصدناعي والزراعدة. 
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ة فدي مختلدف نمو مجمع صناعي كبير في االتصاالت. في الوق  نفسه، توسع  أنشطة األعمدال غيدر الرسدمي ا  ظ أيضويالح

  .المراكز الحضرية في البالد وتشكل اآلن شريحة كبيرة من أنشطة القطاع الخاص

ة ناشدر الصدغيرقبيل تنفيذ السياسة القومية للغابات، اقتصرت مشاركة القطداع الخداص فدي قطداع الغابدات فدي الدبالد علدى الم

ع التركيدز مدل أكبدر فدي مجدال الغابدات التقليديدة الحجم وورش النجارة وجنائن الصم . وقدد تشدعب  هدذه األنشدطة اآلن بشدك

التأهددب المسددتمر علددى زراعددة أشددجار الصددم  العربددي وجمددع الصددم  العربددي وتجهيددزه للتسددويق. وفق ددا لمقتددر  االسددتعداد و

 تشدمل مدن بدينل"الجاهزية" بالسودان منذ إنشاء السياسة القومية للغابات، توسع  شراكة القطاع الخاص فدي قطداع الغابدات 

 :أمور أخرى

 مروية مشاريع إنتاج السكر مثل كنانة وعسالية وسنار والجنيد وحلفا الجديدة الذين قاموا بإنشاء مشاريع. 

   شركة تنشط( قنديلGandil) في زراعة األشجار إلنتاج الصم  العربي. 

   اريع إلددخ ... بإنشدداء مشدد مددرة،قيددام العديددد مددن صددغار المددزارعين فددي: كردفددان الجزيددرة ومشددروع الرهددد وجبددل

 .مروية

   هلهدذ كسدياجيشارك اآلن أصحاب المشاريع اآلليدة فدي القضدارف فدي غدرس أحزمدة مدن أشدجار الصدم  العربدي 

 .المشاريع وذلك بغرض إنتاج الصم  وإعادة التأهيل البيئي

  ( بعددض األعمددال الرئيسددية التددي تددم التشدداور حولهددا مددع مؤشددرات علددى وحجدد2يلخدص الجدددول رقددم ) م عملياتهددا

 .حسب أهميتها للمشروع السودان،لتكملة فهم القطاع الخاص في 
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 االسم اللطاع الوصف (+REDDأهمية برنامج الرد+ )

التركيز بشكل كبير على دعم وتمكين صغار المدزارعين والرعداة. 

مدن بدين عددد قليدل مدن الشدركات المشداركة فدي مناقشدات الشددراكة 

بددين القطدداعين العددام والخدداص ولددديها فددي طددور اإلعددداد مشددروع 

 .كبير لزراعة القطن في شمال كردفان

المطريددة. المحاصدديل شددركة كبيددرة تعمددل فددي الزراعددة 

الرئيسددددية هددددي السمسددددم والددددذرة الرفيعددددة ألغددددراض 

 التصدير. مقر أنشطتها واليتي القضارف وسنار

 محجوب وأوالد  الزراعة والصناعة

لديها مهمة خيرية عظيمة، ولكدن التركيدز لديس علدى وجده التحديدد 

فدددي المجددداالت التشدددغيلية. تقدددوم الشدددركة بتمويدددل كبيدددر لصدددغار 

 .خالل الزراعة التعاقديةالمزارعين من 

مدددن أكبدددر التجمعدددات الصدددناعية فدددي السدددودان. خدددالل 

الزراعدي  اإلنتداجالسنوات القليلة الماضدية توسدع  فدي 

وتحديدا  في واليتي سنار والقضارف وبدأت في التوسع 

 .في إنتاج األعالف

مجمووييييييية م اويييييييية  الزراعة والصناعة

 البرير

تدوفير ميداه الشدرب مديندة شارك  بقوة في مبادرة كبيدرة تسدتهدف 

بورتسددودان والمندداطق الريفيددة المحيطددة. تتمثددل خطتهددا فددي جمددع 

 مليون دوالر أمريكي لحل مشكلة الميداه. كمدا أنهدم يشداركون 400

ة فددي األنشددطة البيئيددة المتعلقدددة بعمليددات التعدددين والحالددة الصدددحي

 .للعمال

دة معدادن مدن التعدين لعد شركة خاصة تمتلك الحكومة فيها غالبية األسهم

 بينها الذهب

الشيييييركة السيييييودانية 

 للموارد الم دنية

النشاط الرئيسي هو تعدين الذهب. من أعدرق الشدركات  .ال توجد معلومات متاحة بشأن مبادراتها االجتماعية

 بشرق السودان
 شركة أرياب للت دين تعدين الذهب

ا  لددديها ذراع خيددري مسددتقل فددي شددكل مؤسسددة. وقددد وقعدد  مددؤخر 

مليددون دوالر  65اتفاقيددة قددرض مددع بنددك التنميددة األفريقددي بقيمددة 

 .أمريكي لالستثمار في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية

شدركة نقددل البضددائع الرئيسددية فدي منطقددة شددرق إفريقيددا 

 بأكملها. لديها أكبر منشأة تصدير في صادرات الدواجن

 من خالل شركاتها التابعة

قطاعددددددددددددددات النقددددددددددددددل 

ثدددددددددروة والزراعددددددددة وال

 الحيوانية

 فيـــديمجمووة الن

وتضدع  (GCF) تتمتع بصفة مراقب لدى صندوق المنا  األخضر

دددا لمسدددؤولية القطددداع الخددداص فدددي صدددندوق المندددا   حالي دددا مقترح 

الهيئدة  ( مدع+REDD)األخضر. محاولتهدا لتنفيدذ مشدروع الدرد+ 

 . 2014القومية للغابات تعود إلى عام 

إنهددم  والطاقددة؛تكتددل مددع مشدداريع متعددددة فددي الزراعددة 

يسددعون جاهدددين لتحقيددق بصددمة بيئيددة صددفرية طددوال 

 .دورة حياة األنشطة التجارية

الزراعددددددددددة والطاقددددددددددة 

 تكنولوجيدددا المعلومددداتو

  واالتصاالت

 مجمووة حجار
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شدددركة أفريكدددورب إنترناشدددونال شدددركة سدددودانية متخصصدددة فدددي 

ت الزراعية العضدوية. حدائزة علدى شدهاداتوريد المنتجات الغذائية 

وبدذور فدي الكركديده  (fair-trade) التجدارة العادلدة BCS مدن

والسدددنمكة والصدددم  العربدددي )الهشددداب والطلدددح( ولبدددان  السمسدددم

 .الصم 

العمل في مجدال تصددير المنتجدات الزراعيدة ومنتجدات 

جميددع  إلددىالغابددات والمنتجددات الحيوانيددة مددن السددودان 

 .العالم أنحاء

المنتجدددددددات الزراعيدددددددة 

 والغابية

 

 أفريكورب

(ACI) 

واحددة مدن أكبددر الشدركات التجاريددة فدي السدودان مددع اهتمدام قددوي 

ا  باالستدامة وأنشطة البيئة. لدديها روابدط سدابقة مدع صدندوق المند

األخضر. لقد حصل  على قرض من البنك األفريقدي للتنميدة بقيمدة 

الزراعيدددة والصدددناعات مليدددون دوالر أمريكدددي لالسدددتثمارات  75

 .الغذائية

منتجدددو البرسددديم والدددذرة )لتغذيدددة الحيواندددات( والقمدددح 

هي في طور اختبدار عددد  (؛المكرونةلصناعة المحلي )

 من المحاصيل األخرى للتنويع في المستقبل

المنتجدددددددات الزراعيدددددددة 

 والخدمات

 

 مجمووة دال

ي خيدر من عمالقة صناعة المواد الغذائية في السودان ولديها ذراع

قوي. إن اهتمامهم بالصم  العربي جعلهم مسدتثمرين محتملدين فدي 

 .( ذات الصلة+REDDمشاريع برنامج الرد+ )

الوكيددل الوحيددد لشددركة البيبسددي ولددديها مطدداحن دقيددق 

 القمح وتعبئته باإلضافة إلى أعمال إعادة التدوير

 مجمووة أراك الصناعات الغذائية

بتكددار. لددديها روابددط قويددة مددع نشددطة جدددا  فددي خلددق الشددراكات واال

 .برنامج األغذية العالمي ومصرف التنمية األفريقي واليونيسيف

 مجمووة س يد األغذية والزراعة األغذية والتعدين والزراعة

ي لديه ذراع قوي في مجال المسؤولية االجتماعيدة. نشدطة للغايدة فد

 المشدداريع المجتمعيددة وعضددو فددي الشددبكة المحليددة لالتفدداق العددالمي

. لدددديها وداللألمدددم المتحددددة فدددي السدددودان مدددع مجموعدددات حجدددار 

عدي. روابط قوية بنقل التكنولوجيا وبناء القددرات فدي القطداع الزرا

 .نقل التكنولوجياتمتلك سبعة مراكز متقدمة ل

السدودان  الزراعية فديرائدة في مجال توفير المدخالت 

ومنتجددة المحاصددديل الطازجددة عاليدددة الجددودة لألسدددواق 

المحليدددة وللتصددددير. العمدددل علدددى تحسدددين الممارسدددات 

الزراعيدة وتطدوير المعرفدة الفنيدة ذات الصدلة لمسداعدة 

 الصناعة الزراعية المحلية

سدددي تسدددي للكيماويددددات 

 الزراعية

  تي سي مزارع سي 

 سي تي سي الهندسية

 مجمووة

 سم تم سم

مؤسس المجموعة هو السيد صالح عبد الرحمن يعقوب وهدو رائدد 

في مجتمع األعمال وركيزة فدي الدنهج المجتمعدي. لديده ذراع قدوي 

ر للمسؤولية االجتماعية للشركات / العمل الخيري. نشط فدي الحدوا

قويددة للغايددة مددع برنددامج  بدين القطدداعين العددام والخدداص مددع روابددط

 .األغذية العالمي واليونيسف في السودان

 تكتل متعدد القطاعات مع عدد من

 :الشركات التابعة

 أفريتيك -

 دارفوود -

قطددددددددددداع اإلنشددددددددددداءات 

الزراعيدددددددددة والمدنيدددددددددة 

والصددددددناعية والتجددددددارة 

وتجددددددددددددارة التجزئددددددددددددة 

الصددددددناعية والتصددددددنيع 

  

  ي لوب مجمووة

(SAY) 
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 أفريقيا ترانس - 

 النخيل -

 والخدمات

علدى توسديع أعمدال شدركة سدكر كناندة  االسدتراتيجيةتركدز الخطدة 

ت من خالل اتباع اسدتراتيجية التنويدع التدي تركدز علدى األعمدال ذا

الصددلة وتحويددل المنتجددات الثانويددة ذات الصددلة إلددى مصددادر دخددل 

وتعظددديم األعمدددال األساسدددية للشدددركة مدددن خدددالل بدددرامج التطدددوير 

 .التشغيلية وتحديد الفرص واغتنامها باستمرار

األخدددرى فددددي مراحدددل مختلفدددة مدددن التطددددوير  وتشدددمل المشددداريع

 اإليثانول وزراعة األزهار والخميرة والكحول الصدناعي والدورق.

أدت األبحدداث إلددى اإلنتدداج التجدداري لمحاصدديل مثددل بددذور زهددرة 

 .الشمس وبذور السمسم والذرة الرفيعة والذرة والفول السوداني

 الماشدية؛إنتاج السكر ومنتجات األلبان المصنعة وعلف 

قدم االستشارات والخدمات الهندسدية للقطداع الزراعدي ت

 والصناعي

زراعددددة قصددددب السددددكر 

 واإلنتاج الحيواني

 شركة سكر كنانة

ي فدنشدطة فدي المشداريع المجتمعيدة والمبدادرات البيئيدة. بددأ العمدل 

 (Nile Ultraنايدل ألتدرا ) النظيفدةمشروع تطوير منتجات الطاقدة 

غدداز . المددوزع الرئيسددي لالطهدديغداز باإلضدافة إلددى إنتدداج وتوزيددع 

فددي جميددع أنحدداء السدددودان ولددديها القدددرة علددى أن تكدددون  الطهددي

 .المورد الرئيسي للمناطق النائية

الطاقددددددددددة/ الصددددددددددناعة  السودان لزيوت فوكس في الحصريالوكيل 

 النفطية

شييركة النيييل للبتييرول 

 المحدودة

دعدددم المنتجدددين أصدددحاب الحيدددازات الصدددغيرة وإقامدددة شدددراكات 

 .استراتيجية مع القطاعين الخاص والعام

شددددركة فددددي السددددودان متخصصددددة فددددي تصدددددير  أكبددددر

 .المواشي

تربيددددددددددددددة الماشددددددددددددددية 

وتصدددددددددديرها وإنتددددددددداج 

 األعالف

 مجمووة االتجاهات

تطددوير عبددوات حديثددة مددن منتجددات الغابددات غيددر الخشددبية لسددوق 

 .التصدير ولها مرافق في شمال كردفان

أول مصدنع فددي السدودان لتصددنيع المحاصديل السددودانية 

مثدددل الكركديددده والتمدددر الهنددددي والقدددونقليس )التبلددددي( 

والصددم  العربددي والتمددور السددودانية والتوابددل وزيددوت 

 .الفول السودانيو السمسم

شييييييييييييركة النصيييييييييييير  توفير المنتجات الغذائية

 الصناوية التجارية
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 (+REDD+ )اإليارية لمشاركة اللطاع الخاص فم برنامج الرد السياسة 3.4

ء  ة وإجرا مل ة شا ة بمشاركة القطاع الخاص مراجعة للدراساتتم وضع سياسة مفصل  السابقة ذات الصل

( كجزء  ،2018 في Lavolaو Etiforو Carbon Clear( من قبل +REDDفي عمليات برامج الرد+ 

مدداعي  ئددي واالجت ي ب ل ا م  ي يدد ق ت ل ا ئددي واالجتSESA) االسددتراتيجيمددن  ي ب ل ا م  ي يدد ق ت ل ا م تقريددر  تخدا سدد م ا تدد  . مدداعي (

لتي SESAاالستراتيجي) ء  على المشاورات ا نا ب ة لتحليل السياسات  و سياقي تية أ وما جري  أ( كقاعدة معل

واردة من عف مع مختلف أصحاب المصلحة. بشكل  ، كشف  االستشارات عن تباين جوهري في الردود ال

ل مدني. يشير هذا إلى مستوى عال  مختلف الجهات ا عام والخاص والمجتمع ال ل ة في القطاعين ا من  فاعل

ة لدطار التشريعي والسياساتي الذي يحكم قطاع الموارد ا فاعل ل ا يقين بشأن فهم الجهات  ل ا لطبيعية عدم 

. واالستثمار، نفاذها وإ ما يتعلق بمدى قبول السياسات  ة في ين با مت ل ا ء   فضال  عن اآلرا

لتي قدمها أصحاب يمثل القس هذه المراجعة، باإلضافة إلى اإلجابات ا فين ل ه تحليل المؤل دنا لمصلحة ام أ

 في المشاورات.

 إدارة الغابات
وارد  مد ل غابات وا ل ةيعتبر قانون ا عيد ة  الطبي ن سد ددة ل متجد م سياسداتمدن  2002ال هد بدات فد أ غا ل ة ا ي حوكمد

متدادات وطنية تغطي  ه ا ل دالبالالسودان ل ا دارة  ة إ باينات والئية في كيفي ت . قد توجد  ها  غابات بسبببرمت

ة الموارد الطبيعية في  مناط بها حماي ية الصادرة عن الجهات ال وائح المحل لل مع ذلك، الواليات. و بعضا

ام مدن أصدل 11أجمع   عد ل ا اع  لقطد ة فدي ا د 15جهة فاعلد لقواعد ا علدى أن تطبيدق ا اور معهد لتشد م ا تد ة  جهد

ا يقتضدي الرسمية إلدارة الغ ا ، ممد مد ئ دا قانون وغيره ليس  فعاال   ل ا دة إابات واألراضي بموجب هذا  ا عد

ع  نى وضدد ه حتددى يتسدد يدد لنظددر ف ةا تيجي ترا سدد ) ا لددرد+  ا امج  هدد+REDDبرندد بح دور  ذا(. وفددي  ياق، أصدد سدد ال

ذين تمد   لد ا لحة  م أصدحاب المصد تفدق معظد ة، حيد  ا هميد كثر أ لقواعد وأنظمة الحوكمة غير الرسمية أ ا

أ غابات.استشارتهم على  ل ة في الحفاظ على ا لترتيبات فعال  ن هذه ا

دين ع بالنسبة عد ت ل ا دى أنشدطة  دما تتعد ويض عند ية تعد ل آ م  قانون على استخدا ل ا لتعدين، ينص  لدى ألنشطة ا

دم  عد را  ل ال نظد ة غيدر فعد يد ذه اآلل هد ذ  يد ف ن ت غابات. ومع ذلك، فإن  ل اأراضي ا هد انون االسد توافق ع قد تثمار مد

لتعديني نفسه  .ا

 وحيازتها استخدا  األراةم
 

ا علدى  هد م األراضدي وحيازت تخدا دة السد ة موحد ة أو خطد ود خريطد دم وجد لدى عد إ لحة  أشار أصدحاب المصد

ة  ميدد ي قل سددات إ د سيا ا توجدد يط. كمدد بددات والمراعددي والتخطدد غا ل ة وا والئي، لقطاعددات الزراعدد لدد ا توى  المسدد

ل ا تثمارات  ين يعيدق االسد قد ي ل ا دم  لدى نزاعدات علدى األراضدي وعد إ ؤدي  ا تد ة ممد ة وقطاعية متناقضد تجاريد

د  ُترك األعدا ت ما  ا  ب  ل ة من قبل القطاع الخاص. في الوق  نفسه، غا غابات المحتمل ل دة تأهيل ا وأنشطة إعا

وائي علدى  كل عشد ها بشد ع أنشدطت ي منداطق حدرة لتوسد ل ا ذه  هد لتي تعمل في  ا من الشركات ا ي  الصغيرة نسب

ا  م طرحهد تد تدي  ل ا ة  و مشدروحساب الموارد الطبيعية. أحد األمثل نا ال عهد ي ب ا ا سد ي د ل دد حا مد ذي ت لد ا زراعدي 

تبل  مساحته   .فدان 265000ل
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م  ا عدد انون المراعددي واألعدالف ل نين إلدارة المراعدي. بموجددب قد وا د قدد ا توجد ة المراعددي  1998كمد والئحد

عام  ة  لمسارهناك حدود  ،2015والموارد الطبيعية ل منداطق المحميد ل غابات وا ل  األخدرى،الرعي حول ا

نين مع فرض غرامات على المخالفات. ومع  لقوا دة ما يدخ بصرامة حي ذلك، ال يتم تطبيق هذه ا ل عا

نباتي ل ا ء  ة إلى تلف الغطا نهاي ل ا غابات مما يؤدي في  ل  .الرعاة مناطق ا

م  ا اك نظد ذلدك، هند لدى  إ افة  اباإلضد لتونجيد نبدق فدي جندوب  (Taungya) ا ل ا ة  بد ول وداخدل غا المطبدق حد

ل  يدل األبديض. توصد ن ل ا ة  مناطق المحيطة بوالي ا يقدرب مدن  كردفان وفي ال مد لدى أن  إ دى الدراسدات  إحد

ين أن ال  10% فدددي حدد بددات  غا ل ه حدددراس ا ا يمارسدد لتونجيددد ة  %90مددن ا يددد ق ب مت ل ها مددن ا ا يمارسددد لتونجيددد ا

ائج ممارسددات تد ن ون. أظهددرت  يدد ون المحل ا انخفاضدد المزارعد لتونجيد م ا ا وفير ا  نظدد ا ا  وتدد شدد ن اليف إ كدد ء فدي ت

ا  موسم،يوم عمل/هكتار/  40المزارع )أي ما يصل إلى  ب  تبل  تقري لتي   .ميوم عمل/ فدان/موس 17وا

 الزراوة والري
ها تأثير لتي ل ية، وا ه في الزراعة اآلل بالتوسع غير المخطط ل ة  ي ل ة الحا وائح الزراعي لل ا  سلبي على تسمح 

مت ة ال ي ة الرئيسد . الالئحد ة ا غابات واألراضي الرعوية وتؤدي إلى نزاعات بين المزارعين والرعد ل ة ا قد عل

غابات في  ة بال م األشجار بنسب  %5وفي المشاريع الزراعية المطرية،  %10هذا القطاع هي قاعدة حزا

بية الشر ل بلغ  غا قانون، أ ل ا ثناء سريان  ة. أ واقي في المشاريع المروي م الشجري ال تي قاعدة الحزا ل كات ا

عام قاعدة إال أن ثالثة من أصحاب المصلحة في القطاع ال ل ا مها بهذه  لتزا ن ذك تم  استشارتها عن ا روا أ

قاعدة غير مطبقة. ل  ا

 السياسات يات الصلة باالست مار
لحة  24من أصل  16اعتبر  اعين من أصدحاب المصد لقطد مالخداص مدن ا ا عد ل تثمار فدي  وا انون االسد أن قد

لد ا امج  ياق برند تثمار فدي سد ه وزارة االسد بد وم  قد ت ذي يمكدن أن  لد ا دور  لد با علدق  ا يت مد ة. في ة األهميد يد رد+ غا

(REDD+ ا هدد ن ين أ بدد ت د  قدد ع (، ف لتوسدد ه ا دة توجيدد ا اع الخدداص فددي إعدد لقطدد دعم ل لدد ا م  دي قدد ت ادرة علددى  قدد غيددر 

بددات. غا ل مددن ا ة  يدد ل مندداطق خا لددى  إ اك نقصدد الزراعددي  هندد و أن  هدد يق  ذي سدد لدد ا بب  سدد فددي األراضددي غيددر  ا  ال

دي  يد أ ة فدي  ة للزراعد لنزاعات حي  أصدبح  األراضدي األكثدر مالءمد ة والخصبة والخالية من ا المستغل

 ق واسع.المزارعين والشركات على نطا

تقع مسؤولية تنظيم االستثمارات األجنبيدة وكدذلك الموافقدات والتخطديط لالسدتثمارات المحليدة علدى عداتق  الحالي،في الوق  

االتحاديدة  مفوضديةإلى جنب مع بندك السدودان المركدزي. لقدد ورد مدا يفيدد عددم سدعي هدذه ال ا  جنب المفوضية العليا لالستثمار

بشأن قرارات االستثمار من الوزارات المختصة )بقطاع الموارد الطبيعيدة(. تتمثدل إحددى المشدكالت الرئيسدية التدي  لدسهام

( في أنه ال يبدو أن هناك إجماع ا حول ما إذا كان  اللوائح االتحادية أو الوالئية +REDDالرد+ ) أنشطة برنامجتهدد نجا  

قدوم وزارة اإلنتداج حيد  إدارة االسددتثمار جدزء منهدا بتنفيدذ القدرارات علددى أرض أكثدر قابليدة للتطبيدق فدي هدذه األمددور. ثدم ت

الواقع على المستوى الوالئي. عدم تبسيط اإلجراءات بين مستويي السياسة العامة والدذي غالب دا مدا يدؤدي إلدى نزاعدات. كدان 

وسدابينا ثالثدة أمثلدة  (،لنيدل األزرق )أقدديامتداد شركة سكر كنانة في النيل األبيض والشدركة العربيدة السدودانية للزراعدة با

مدرجة حي  أدت هذه التناقضات إلى عدم الكفاءة والنزاعات بين الشركات والمجتمعات. تم تصدنيف أنشدطة هدذه الشدركات 

مليدون دوالر أمريكدي مدن قبدل الهيئدة العليدا  250" تصدل قيمتهدا إلدى أكثدر مدن اسدتراتيجيةالثالث مبدئيا  على أنها "مشداريع 
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. وبالتددالي تددم مدنحهم الموافقددة علددى توسدديع العمليددات علددى مسددتوى الواليددة 2013لالسدتثمار بموجددب قددانون االسددتثمار لعددام 

 وشراء األرض المطلوبة. 

مار. تعكف حاليا  بعض الواليات، مثل سدنار لوضدع خطدط جديددة السدتخدام األراضدي مدع إصدالحات حدوافز تشدجيع االسدتث

نوات وميدة فدي السدابعة للتطبيق والخطدط المسدتقبلية لقدانون االسدتثمار والخطدط االسدتثمارية الحكسيتم إجراء المزيد من المت

 القادمة.

 اللوانين المت للة بالضرائو
لقددة مختلفدة المتعكمدا ذكدرت الجهدات الفاعلددة فدي القطداع الخدداص أنده نظدرا  لقددوانين الضدرائب االتحاديدة الحاليددة والقضدايا ال 

رائب غيدر الضريبي ال يفضي إلى االستثمارات. وقدد أثيدرت بعدض القضدايا الخاصدة وهدي قدانون الضدبالتمويل، فإن النظام 

 العددادل وزيددادة المخدداطر وانخفدداض هددوامش الددربح وضددعف الهياكددل الضددريبية واإلعفدداءات الضددريبية المخصصددة بشددكل

  أساسي للمستثمرين األجانب ومشاكل الحصول على التمويل.

لمثدال ( وتنفيدذها علدى سدبيل ا+REDDلدبعض السياسدات الضدريبية المالئمدة لبرندامج الدرد+ )ومع ذلك، يجري التخطيط 

ت جمركيدة معدالت ضرائب تفضيلية لدعم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جميدع أنحداء السدودان. توجدد اسدتثناءا

لضدغط المتجدددة ا االسدتثمارات فدي الطاقدة أيضا  لجميع مشاريع التنمية بما فدي ذلدك الطاقدة المتجدددة. مدن المتوقدع أن تقلدل

رى متجدددة األخدعلى الغابات والموارد الخشبية. لم يكن لمثل هذه السياسات تأثير كبيدر ألن امتصداص الطاقدة الشمسدية وال

يوانيددة يددنص قددانون الضددرائب علددى أن االسددتثمارات فددي مجددال الزراعددة والثددروة الح ذلددك،إلددى  ةمحدددود ا. باإلضددافكددان 

وزارة  ج الصناعي هي اسدتثمارات اسدتراتيجية وبالتدالي فهدي تخضدع لدعفداءات الضدريبية والرسدوم. كمدا خفضد واإلنتا

 المالية الضرائب على إنتاج وتسويق الصم  العربي.

 اللوانين المتللة بالتمويل والتجارة 
محتملدين( وضدو  للمسدتفيدين الأشار أصحاب المصلحة أيضا  إلى أن سياسات االئتمان غير واضحة )نقص المعلومدات أو ال

قدط هدو حدافز فوأنها منظمة من وجهة نظر مالية بحتة. في حدين أن اتخداذ قدرارات االئتمدان علدى أسداس االعتبدارات الماليدة 

 )علدى لمتاحدة حاليدا  فإن نقص فرص االئتمان المرتبطة بالعوامل البيئية ا التجارية،جيد للشركات لالستثمار واتخاذ القرارات 

لدك ال بدات( يعندي ذلمثال؛ األنشطة ذات اآلثار البيئية اإليجابية مثل التشدجير الجديدد وطدرق الحفداظ األخدرى علدى الغاسبيل ا

 ( غير مستغلة.+REDDتزال إمكانية المشاركة في برنامج الرد+ )

ك فقددد أثددرت تخضددع اللددوائح المتعلقددة باالسددتيراد والتجددارة لدشددراف مددن قبددل وزارة التجددارة واالسددتثمار ومددع ذلدد أخيددرا ،

غير ن هذا قد يتالعقوبات سلب ا بشكل عام على الجهود المبذولة لتحسين ظروف تمكين األعمال لسنوات عديدة. هناك شعور بأ

  في المستقبل بسبب البيئة السياسية المتغيرة.

 ور األوراف وأنظمة الحوكمة  ير الرسميةد
العُمدد أو الشديو  والمجتمعدات تلعدب  الفاعلة؛األهلية أو الجهات  اإلداراتكشف  المشاورات أن الترتيبات غير الرسمية مع 

ى سدبيل دورا  مهما  في إدارة الغابات والموارد الطبيعية. وقد أثيرت بعض األمثلدة علدى هدذه الترتيبدات أثنداء المشداورات علد

المثددال: اللجددان المشددتركة بددين المجتمعددات المحليددة ووزارة البيئددة السددابقة ومجلددس االسددتثمار واتحدداد المددزارعين. شددارك  

المجتمعات المحلية وال تزال في كثير من األحيان في أنشطة ناجحة لحمايدة الغابدات بمدا فدي ذلدك التسدجيل وإعدادة التشدجير. 

األنشددطة مددن خددالل آليددات الحكددم المحلددي سدديلعب دورا  فددي أي نشدداط لبرنددامج الددرد+ فددإن تأييدددهم ودعمهددم لهددذه  لددذلك،
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(REDD+ يدتم تنفيددذه علدى هددذا المسدتوى فددي المسدتقبل. كمددا تدم االتفدداق علدى أن القواعددد غيدر الرسددمية تسدهم فددي اإلدارة )

لددخل للمجتمعدات التدي تعديش حدول المستدامة للمدوارد والحدد مدن النزاعدات وضدمان المسداءلة والتنميدة التشداركية وتدوفير ا

من القطاع العدام  مجيبا   17مناطق الغابات. هذا بدوره ينتج حافزا  لحماية الغابات على المدى الطويل. يعتقد خمسة عشر من 

 ها األصلية والحفاظ عليها.يئتبقوة أن مثل هذه الترتيبات فعالة في التعهد بإعادة تأهيل الغابات واستعادة األراضي إلى ه

 

 أنشطة االتجاهات اللطاوية 3.5

 اتجاهات اللطاع الخاص 3.5.1

 لمحة وامة
عدة كان أصحاب المصلحة من أصحاب العمل الدذين تمد  استشدارتهم فدي هدذا المشدروع فدي الغالدب شدركات زراعيدة متنو 

 :شركة زراعية تعمل على المدخالت واإلنتاج منها 13وكبيرة الحجم والصم  العربي. تضمن  

  قطاع الصم  العربيستة مشاركين في 

 س  شركات منخرطة في قطاع الصم  العربي 

 شركتان صغيرتان تعمالن في األسواق المحلية في مجال تجارة األخشاب 

 شركة متخصصة في تجارة الفحم النباتي وحطب الوقود 

 شركة واحدة تعمل في الصناعات االستخراجية 

 جيا المعلومات والمعداتبعض الجهات الفاعلة المتنوعة المشاركة في قطاع تكنولو. 

ي مضدمار فدلديس فقدط  دللبالأعرب أصحاب المصلحة عن إيمانهم القوي بقدرتهم على لعب دور رئيسي في التنمية الشاملة  

لبشدرية اه. المدوارد االقتصاد فحسب، بل أيضا  في مجال القضدايا المتعلقدة بالبيئدة والتبعدات المترتبدة علدى تغيدر المندا  وآثدار

يدؤهلهم  القي ومسؤولمتاحة لهذه الجهات الفاعلة، باإلضافة إلى استعدادهم للتعامل مع الموارد الطبيعية بشكل أخوالمادية ال

ركة شد 24الخصوص. من بين  ( على وجه+REDD+ )وبرنامج الردللعب دور مهم في التخفيف من تأثيرات تغير المنا  

ا بددنهج برنددامج الددرد+ ) 22أبدددت  معهددا،تددم التشدداور  ددا كبيددر  يلية حددول ( وتبددادلوا المعلومددات التفصدد+REDDشددركة اهتمام 

إلدى  حويلهداتبوسدعها هذه الشركات ذات إمكانات هائلدة  ضاستثماراتها ومشاريعها الجارية في قطاعي الطاقة والزراعة. بع

دا بتلقدي النصدح والمشدورمشاريع التخفيف والتكيف مع المنا . أبدت الشركات التدي تدم الت لددعم ة الفنيدة واشداور معهدا اهتمام 

زء مدن (. وكجد+REDDالفني باإلضافة إلى مزيد من التوضيح حول أدوات ومعايير االستثمار فدي عمليدة برندامج الدرد+ )

لدرد+ ببرنامج اق يتعل االمشروع. فيمالمشاورات، تم إبالغهم بأن بناء القدرات للقطاع الخاص مدرج في المراحل التالية من 

(REDD+كما أبدت الشركات اهتماما  بتطوير نمداذج األعمدال التدي تسداهم فدي اسدتعادة الغابدات والمنداظر ا .)لدى لطبيعيدة إ

القيمة المضدافة وهناك العديد من الفرص في مجال البستنة والثروة الحيوانية والمدخالت الزراعية  .(FLR) هيئتها األصلية

ة ، حيد  طدورت الشدركات وسدائل مربحدة السدتعادWorld Resource Institute, 2019))  يالزراعدفي سلسلة اإلمداد 

 .األراضي المتدهورة
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Source: Salih 2020; own findings 

 (+REDD)+ لممارسات الجارية المفضية إل  برنامج الردا

 الفوائد البيئية واالجتماوية لألنشطة التجارية
سدلبية. أفدادت  تدأثيرات 4وشركة منها بوجود: تأثيرات إيجابية على الغابدات والبيئدة  15شركة مجيبة، أفادت  24من أصل  

عشددر شددركات عددن دعمهددا ألنشددطة إعددادة التنظدديم كجددزء مددن أنشددطتها فددي مجددال المسددؤولية االجتماعيددة للشددركات. تشددمل 

المقدمددة لهددذا الوضددع االسددتراتيجي )ممارسددات التوريددد المسددتدامة لتلبيددة متطلبددات السددوق( واالمتثددال وااللتزامددات  الحددوافز

فقط لديها أنظمة العناية الواجبة المعمول بهدا )مدع مراقبدة الجدودة  6 شركة، 24الطوعية. ضمن هذه المجموعة المكونة من 

(. UEBTكأعضداء فدي اتحداد أخالقيدات التجدارة البيولوجيدة ) المثال،بع( على سبيل وتوفير المصادر المستدامة وأنظمة التت

 إيار م لومات: الت دين فم السودان

م. ري والرخار الجيتشمل صناعة التعدين في السودان الذهب والكروم والنحاس والحديد والمنغنيز والجبس والمايكا والحج

م في المناطق شركة تعمل في أجزاء مختلفة من السودان )بشكل عا 80الذهب في العقد الماضي بأكثر من  ازدهر تعدين

سمي. لقد غير ر الجبلية( مع عمليات مكثفة جارية في واليات نهر النيل والنيل األزرق والقضارف سواء بشكل رسمي أو

ت ي العمليافلتحكم االجزء الشمالي من والية سنار. يتم  كشف  المشاورات عن بدء عمليات التعدين في اآلونة األخيرة في

 ستعادةبامرتبطة خرى الالقومية للغابات أو الوزارات األ الهيئةمن قبل قوات األمن االتحادية والتي ال تتعاون مباشرة مع 

ن فإنه حتى اآل تعدين،المصادر الطبيعية. بينما تنشر وزارة البترول والغاز والمعادن بيانات وتقارير رسمية عن صناعة ال

ألثر البيئي ء تقييم ام إجراتلم يتم رصد اآلثار البيئية لهذه األنشطة رسميا  أو اإلبال  عنها من قبل مؤسسات التعدين نفسها. 

ا لصال ع التي تم  في السودان. عبرت المجتمعات المحلية في المواق( +REDDح برنامج الرد+ )لتعدين الذهب مؤخر 

 مل:زيارتها عن أن إزالة الغابات الناتجة عن ذلك وخفض كثافة األشجار كان  مدمرة. النتائج األخرى تش

نين موارد الغابات كمصدر للطاقة كما أنهم ينخرطون في صناعة الفحم وجمع ا اطلين عن بل العالحطب من قستخدام الُمعدِّ

 العمل.

كمية كبيرة من الخشب أيضا  لبناء قطاطي مؤقتة ودعم المناجم في باطن األرض استخدام 

د ا ما تشاهو نادر  اختفاء أنواع كثيرة أنواع األشجار في منطقة بلغاوة مثل الطلح والصهب والهبيل واألبنوس والهشاب أ

افة األشجار فدان بالكامل وانخفض  كث 310ن قيد الدراسة تم  إزالة حوالي فدا 10000حول مواقع التعدين. من بين 

لزيادة في فقد أظهرت بعض المناطق التي يتعذر الوصول إليها بعض ا ذلك،فدان ا. ومع  4170بشكل كبير في حوالي 

 الغطاء النباتي.

 م يشهد تغيرا  ل% منها 64غطاء النباتي. % من المساحة: تراجعا  في ال17لوحظ  اتجاهات مماثلة في أم سقاطة. أظهرت

ي كال لغابات فا% زيادة طفيفة في الغطاء النباتي. ويالحظ أن الزراعة ال تزال العامل المهيمن في إزالة 19وحوالي 

 المنطقتين.

وق على تفغذية تالحظ  المجتمعات انخفاض ا في مساحة ونوعية المراعي حول مناطق التعدين كما أن األنواع منخفضة الت

 األنواع األكثر مالءمة.

ااألرض كم ى جودةتقلل أنشطة التعدين من مساحة األرض )الخصبة( المناسبة للزراعة مع زيادة تأثير نفايات التعدين عل 

 تتعرض مصادر المياه للتلوث.

 بيئي إلى ظام الالنمعظم شركات التعدين ليس لديها أي خطط استصال  الستعادة جودة األرض إلى هيئتها األصلية وخدمات

 مستويات ما قبل التعدين في نهاية عملياتها في منطقة معينة.

ة السوداني الشركةوتوصي الدراسة في نهاية المطاف بتوفير أموال كافية لالستصال  وزيادة التعاون بين شركات التعدين 

لمواقع يم حدود الك ترسذفي  والتشريعات بمان للموارد المعدنية والحكومة والمنظمات المعنية بحماية البيئة وتطبيق القواني

ها في جعة في"المحمية/المحظورة". بينما تحدث إزالة الغابات على نطاق واسع وتدهور األراضي بصورة خطيرة وال ر

 رف،القضاي لم تبل  واليات أخرى مثل شمال كردفان عن أي آثار على الغابات. ظهر مثال إيجابي ف الواليات،بعض 

ا لعدماطق. نعمليات التعدين المدني في البطانة برك لتجميع المياه مما شجع نمو األشجار في هذه المن حي  خلف   ظر 

( بحاجة إلى (+REDDالوصول إلى ممثلين من قطاع التعدين خالل المشاورات، فإن دور هذا القطاع في برنامج الرد+ )

الغابات  ر في سياقير كبيقبل. يُعد التعدين قطاعا  ينطوي على تأثالمزيد من المناقشة مع الهيئة القومية للغابات في المست

 .ان تنفيذهبة بمكومع ذلك، فإن أنشطة التخطيط واإلدارة واإلبال  لقطاع التعدين تجعل التنسيق مع المشروع من الصعو



 

UNIQUE | Sudan REDD+ Private Sector Engagement Strategy Report 32 

 

لددى الددرغم مددن أن جميددع عجميددع الشددركات التددي تدم التشدداور معهددا أنهددا تددير أنشددطة المسددؤولية االجتماعيددة المختلفدة  تأفداد

ماعيددة للمددزارعين علددى سددبيل المجيبددين لددم يصددفوها علددى هددذا النحددو. أفددادت خمددس شددركات عددن قيامهددا بأنشددطة توعيددة اجت

المثددال، التدددريب علددى تحسددين اإلنتاجيددة أو الحفدداظ علددى الميدداه أو نهددج الزراعددة العضددوية )الشددركات(. تشددمل التغييددرات 

شددركات( والسددلع  10االجتماعيددة اإليجابيددة األخددرى التددي أدخلدد  علددى المجتمعددات خلددق الفددرص االقتصددادية والوظددائف )

شددركات(. بعددض األمثلددة علددى أنشددطة المسددؤولية  10لدديم وآبددار الميدداه واألعددالف الحيوانيددة )والخدددمات مثددل الصددحة والتع

 االجتماعية للشركات تشمل:

 تدامة سدليمة: تح  مظلة الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي، أفادت الشركة بوجود سياسة اسدشركة أقدي 

كات أعمالهددا ألغددراض المسددؤولية االجتماعيددة للشددر اسددتراتيجيةتضددع البيئددة والمجتمعددات واالقتصدداد فددي قلددب 

 واالمتثال. إنهم يدعمون خدمات الصحة والتعليم والمياه في المناطق المحيطة بعملياتهم.

 مدزارع وتشدجع ممارسدات الزراعدة العضدوية. بموجدب هدذا المشدروع، تدم 4000: تتفاعل الشركة مع أفريكورب 

ا من األراضي كمزارع عضوية تنتج  76450اعتماد   طن متري من المحاصيل.  18000هكتار 

نفيددذ لتمنددافع أو بدددالت أو حددوافز مددن الحكومددة  أي-أفددادت ثددالث شددركات علددى األقددل أنهددا تحصددل علددى امتيددازات بيئيددة 

عقدارات ( مثدل الbrown growth projectsاستثمارات محددة الستخدام األراضي من مشاريع النمو غير الصديق للبيئدة )

اء  علدى ول هو أنده بندذلك. هذا يشير إلى اتجاهين؛ األ لفعت لم اغالبيتهبأن  علما  -إلى الخيارات الخضراء مثل إعادة التشجير 

الجتمداعي ا)التواصدل  (+REDDنبعاثات من خدالل القيدام بأنشدطة مواتيدة لبرندامج الدرد+ )الحافز قد تقلل الشركات من اال

متندداول  كافيددة فددي الوقدد  الحددالي معروضددة أو فددي تأو امتيددازاوإعددادة التشددجير(. االتجدداه الثدداني هددو عدددم وجددود حددوافز 

لة وتقيدديم حدة والمحتملددة مراجعدة شددامالشدركات. فددي كلتدا الحددالتين، يصدبح مددن الواضدح أندده يجددب مراجعدة االمتيددازات المتا

 ( لضمان اتباع نهج عدم اإلضرار باستثمارات األراضي.+REDDآثارها على برنامج الرد+ )

 االبتكارات والتلانات

نظدر عدن بعدض أفادت الشدركات أنهدا تقدوم حاليدا  بالعديدد مدن األنشدطة االجتماعيدة والبيئيدة المسدؤولة. ومدع ذلدك، وبغدض ال

شدطة التواصدل ألنشطة إعادة التشجير وممارسات الزراعة العضوية، فإن هذه في الغالب تتعلق بشكل أكبدر بأنحاالت الدعم 

الخداص حدول  االجتماعي مثل التعليم والخدمات الصحية والتوعيدة. ويعكدس هدذا الفهدم المحددود للجهدات الفاعلدة فدي القطداع

هتمامهدا ( بشدكل عدام. للمضدي قددما ، أبددت الشدركات ا+REDDاالستثمارات الذكية في الغابات وخيدارات برندامج الدرد+ )

 ( التالية.+REDDبالمشاركة في استراتيجيات برنامج الرد+ )

حي  يمكن  ( والمشاورات مع الشركات، ظهرت المجاالت التالية+REDDاستناد ا إلى استراتيجية خيارات برنامج الرد+ )

الجغرافيدة  ا دورا  قويا . وشمل  هذه )حسب األهميدة( نظدم المعلومدات( والتكنولوجي+REDDأن يلعب دعم برنامج الرد+ )

حسدنة الموالبدذور  اإلنتاجيدة )الدري الفعدال مندافعوخطط االعتمداد والتقاندات المختلفدة لتحقيدق  غاز الطهيوالطاقة المتجددة و

لددى االمتثددال ع(. ومددع ذلددك، فددإن العقبددات مثددل ارتفدداع التكدداليف المترتبددة 4وقطدداع البندداء والتشددييد األخضددر )الشددكل  إلددخ.(

 بالمعايير البيئية ونقص المعرفة والتساؤل حول مدى قابلية االستخدام وإعاقته لتبني هذه التقانات.
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 (+REDDالجديدة في برنامج الرد+ )الدور المحتمل للتقانات : 4الشكل 
 

 آليات رد المظالم وجبر الضرر

ا مددن عمليددة التقيدديم البيئددي واالجتمدداعيESMFيشددتمل إطددار اإلدارة البيئيددة واالجتماعيددة ) االسددتراتيجي  ( الددذي يُعددد جددزء 

(SESAويشدتمل علدى إجددراءات آلليدة رد المظددالم وجبدر الضدرر، وهددي ضدرورية إلدارة مالحظددات أصدحاب )  المصددلحة

رد+ ومخددداوفهم بشدددأن تدددأثير السياسدددات ذات الصدددلة والبرندددامج والعمليدددات. يُطلدددب مدددن جميدددع المشددداركين فدددي برندددامج الددد

(REDD+تقديم مثل هذه اآللية لخطة إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية. تم إنشاء مجموعة عمل فنيدة لهدذ ) يمكدن وا المكدون

 ء وتفعيدل ردءات الوقائيدة الددعم لمقددمي المشدروع واألطدراف المعنيدة بشدأن إنشداأن توفر جنبا  إلى جندب مدع وحددة اإلجدرا

 المظالم وجبر الضرر.

تم عدا  مدا لدم يدأبلغ  سبع شركات فقط عن أنه لديها حاليا  أنظمة رد المظالم وجبر الضدرر ومعظمهدا لدديها أنظمدة ضدعيفة نو

يددد مددن (. بددالنظر إلددى أن العد+REDDت برنددامج الددرد+ )إضددفاء الطددابع الرسددمي عليهددا أو تبسدديطها بالكامددل مددع متطلبددا

قددد ال  ( وال سدديما المجتمعددات المتددأثرة بفقدددان الغابددات ومددوارد الغابددات،+REDDأصددحاب المصددلحة فددي برنددامج الددرد+ )

ن أ م المخصصدةيتمكنون من الوصول إلى اآلليات القضدائية واإلداريدة القائمدة لحدل النزاعدات. يمكدن آلليدات معالجدة المظدال

يدات تعمل على جمع الشدكاوى ومعالجدة النزاعدات الصدغيرة وإعدادة توجيده ودعدم أصدحاب المصدلحة فدي الوصدول إلدى اآلل

ن هدذه ( لتضمي+REDDالقضائية واإلدارية الجاهزة في السودان. لذلك يوصى بدعم أصحاب المصلحة في برنامج الرد+ )

 القدرات في استراتيجية المشاركة.

لمختلفدة علدى اعدام نقدص فدي آليدات اإلبدال  العامدة والشدفافية فيمدا يتعلدق بتدأثير أنشدطة القطداع الخداص كما أن هناك بشدكل 

ت لدة للممارسداأراضي الغابات والموارد الطبيعية. قدد يكدون هدذا بسدبب نقدص الدوعي أو المعرفدة فيمدا يتعلدق باآلثدار المحتم

د مثدل هدذه ونقدص المتطلبدات القانونيدة واهتمدام الجمهدور األوسدع بنشدر مثدل هدذه المعلومدات. حتدى فدي حالدة وجدو السلبية،

 متاحدة،لومدات أن بعدض الشدركات تجعدل هدذه المع ا  أفيدد أيضد ذلدك،فإن المراقبة لن تكون ممكنة أو موثوقة. ومدع  القوانين،

 على سبيل المثال شركة سكر كنانة والنيل األبيض.
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 اهات التمويل والتحدياتاتج

ارتهم واألسدباب فاعلدة تمد  استشد جهدة 24جهة فاعلة مدن أصدل  22يُعد الوصول إلى التمويل تحديا  بال  األهمية بالنسبة لـ 

 األساسية المذكورة هي:

 ( 12الصعوبات البيروقراطية) 

 ( 9عدم وجود ضمانات) 

 ( 8قضايا السيولة) 

 ( 6العقوبات) 

 (6ة )معدالت االقتراض الضعيف 

لددرد+ أشددارت الشددركات إلددى أن الحددوافز مددن خددالل تحسددين ظددروف االئتمددان سددتوفر تشددجيعا  قويددا  لدددعم أنشددطة برنددامج ا

(REDD+قد يكون هذا في شكل قروض منخفضة الفائدة أو ضمانات تقاسم المخاطر لمؤسسات اإلقراض أو غيرها .)  من

و المزايددا هدا تحصددل علددى إعفدداءات ضدريبية. المدددفوعات البيئيددة أأشدكال اإلقددراض الميسددر. أفدداد عددد قليددل مددن الشددركات أن

 ت.الضريبية غير متاحة للشركات، بات التذمر بأن "الضرائب غير العادلة" شكوى شائعة جد ا عبر معظم الشركا

الصدغيرة  كما لوحظ أن أنظمة اإلقراض غير الرسمية موجدودة ويقدال إنهدا فعالدة. وذلدك ألن المدزارعين أصدحاب الحيدازات

علدى عقبدات  ليس لديهم الضمانات للوصول إلى قنوات اإلقراض الرسمية. هذه الجهات الفاعلة قدادرة بعدد ذلدك علدى التغلدب

سدمية صدغار التمويل إلى حد ما. ومع ذلك، أثارت بعض الجهات الفاعلة أيضا  احتمدال أن تتدرك مشداريع اإلقدراض غيدر الر

 المزارعين أكثر هشاشة.

 وال لبات األخرىالسياسات 
 

 وعقبددات التصدددير باعتبارهددا عقبددات كبيددرة تواجدده األراضدديتددم تحديددد غيدداب البحدد  والتطددوير وعدددم وضددو  حيددازة  

 :ع الخاصتحديد السياسات الرئيسية التالية باعتبارها حيوية لعمليات القطا م(. ت+REDDاستثمارات برنامج الرد+ )

 (12) قانون االستثمار 

  (9) الجديدةسياسة الغابات 

 (6)) خطة العمل الزراعية 

 (6) قانون الضرائب 

 (5) قانون الشركات 

 (2) الزكاة  

ن ال تطبدق (، حيد  إن معظدم القدواني+REDDهذا هو األساس التأسيسي الرئيسي ألي استراتيجية محتملة للبرنامج الرد+ )

 .طة التجاريةجيد ا. نتيجة لذلك، يتم إعاقة االستثمارات واألنش الخاصالقطاع  يفهمهابشكل كامل من قبل السلطات وال 

 النظيفدة أنالددروس المسدتفادة مدن المشداريع السدابقة مثدل آليدة التنميدة  حولبرزت بعض مجاالت التحسين. كشف  المناقشة 

ى الدافعيدة المطلوبدة مثدل هدذه الخبدرات السدابقة يمكدن أن يكدون لهدا تدأثير علدى مسدتوى ثقدة القطداع الخداص فدي النظدام وعلد
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لمتابعة هذه المشاريع. كمدا تدم اإلبدال  عدن خيبدة أمدل علدى مسدتوى الشدروط البيروقراطيدة التدي تمد  مواجهتهدا أثنداء تنفيدذ 

 .اإلجراءات العامة مثل التصديقات وعدم الممانعة

 اتجاهات المجتمع المدنم 

  العملية وهمتم  استشارة عشرة فاعلين في المجتمع المدني كجزء من هذه: 

 تعامل اثنان مع القضايا االجتماعية مثل المياه والصحة والتعليم 

 / الفحددم  سددتة مشدداركين فددي سلسددلة القيمددة )اإلنتدداج والتسددويق والعالقددات بددين الجهددات الفاعلددة فددي الحطددب

 والصم  العربي(

 تعامل اثنان مع حماية البيئة. 

يات فنيددة الجهددات الفاعلددة تجعلهددا مجموعددة جذابددة لتطددوير اسددتراتيجإن مجموعددة األسدداليب المتنوعددة التددي تسددتخدمها هددذه 

 وماليددة وسياسدداتية مددن أجددل الحددد مددن إزالددة وتدددهور الغابددات. تسددع منظمددات مددن أصددل عشددر تعمددل بددبعض القدددرات مددع

 نفيددذالشددركات وأصددحاب الحيددازات الصددغيرة علددى سددبيل المثددال للتعاقددد مددع مددوردين خددارجيين للمعدددات ودعددم أنشددطة الت

مزيدد مدن (. هنداك حاجدة ل+REDDوالقضايا المصرفية. وهذا ينطوي على إمكانية تطوير التآزر في سياق برنامج الدرد+ )

عات حد  والمشدروالتقييم لمدى إدارة هذه العالقات أو تنفيذها بشكل جيد والنظر في تصور ربط الجهات الفاعلدة بأنشدطة الب

لداعمددة االوقدد  الحددالي. ال يوجددد لدددى تجددار الحطددب والفحددم واتحددادات أصددحاب العمددل والمنظمددات  يالجاريددة. فددوالبددرامج 

تماعيدة آلثدار االجللصم  العربي استراتيجيات لرصد أو نقل اآلثار البيئية ألنشطتهم. ومع ذلك، فإن اإلبال  عدن الجواندب وا

مدع المدددني ل الفحدم والحطدب، تددرى جميدع منظمددات المجتأقدوى بكثيدر بددين هدذه الجهددات الفاعلدة. باسدتثناء الفدداعلين فدي مجددا

تدددهور  عمومددا  أن تأثيرهددا علددى الغابددات إيجددابي. هددذا صددحيح لحددد مددا ويُعددزى هددذا األمددر فددي جددزء إلددى عدددم فهددم مكونددات

يبدددو أن  الغابددات. تسدداهم الجهددات الفاعلددة فددي الصددم  العربددي فددي إعددادة التشددجير بشددكل أساسددي لتحقيددق األربددا ، فددي حددين

نظدر تة للغابدات لدافع اآلخر هو تحديد المواقع االستراتيجية. يتفق تسعة من كل عشرة فداعلين علدى أن المجتمعدات المجداورا

 بيدة والفدرصإلى إزالة الغابات على أنها قضية مهمة. هذا المسدتوى مدن الدوعي مهدم لدربط القطداع الخداص باألنشدطة التدري

 عور عدام بدينشدالمجتمعدات المحليدة إلدى حدد مدا فدي خلدق  النابعة مدنالمبادرات  التعليمية ومشاريع البح  والتطوير. تساهم

شددطة إعددادة هددذه الجهددات الفاعلددة مفدداده االسددتفادة مددن المزيددد مددن الدددعم المقدددم مددن القطدداعين الخدداص والعددام فددي مجددال أن

 .التشجير والحصول على التمويل

 المجتم ات المحلية 3.5.2

 نطدداق علددى المندداطق مختلددف فددي الزراعددي لدنتدداج الددوزارة وإدارات المددزارعين أو المحليددة المجتمعددات بددين عقددود توجدد  

 يشدتري وقدد الهشداب أشدجار بدين النقديدة المحاصديل بزراعدة المجتمعدات تقوم المثال، سبيل على كردفان شمال ففي. صغير

 ومشدداريعها الزراعيدة سياسداتها تنفيددذ فدي واليدةال العقددود تسداعد ،سدنار وفددي. المدزارعين مدن الهشدداب بدذور الغابدات مكتدب

 بطريقدة العقدود هدذه لتسدهيل رسدمية غيدر أو رسدمية مجتمعيدة لمنظمدات وجدود ال أنده يبددو. المدزارعين مدع بالتعاون البيئية

 .األزرق النيل والية في القبيل هذا من تعاقدية ترتيبات هذه مثل توجد منظمة. ال
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 لقطداعا فدي( +REDD+ )الدرد ببرندامج الصدلة ذات األنشدطة تنفيدذ فدي المحلية المجتمعات مشاركة أن عموما   الواضح من

 اسدتعادة ىإلد النهايدة فدي وتدؤدي االسدتقرار، التشدجيع علدى شدأنها كبيدرة مدن أربدا  عدن ستسفر المدنية والمجتمعات الخاص

 .األراضي على القيمين لدى بالملكية قوي شعور خلق خالل من األصلية هيئتها إلى الغابات تأهيل وإعادة

 

 المنظمات  ير الحكومية 3.5.3

 قبدل مدن المجدال هدذا فدي النجدا  عن اإلبال  يتم أنه إال الوقود، لحطب الطاقة بدائل بشأن الوعي إلى االفتقار من الرغم على

 اسدتخدام بفوائدد الدوعي زيدادة فدي اإلنمائيدة، المشداريع مدع بالتعداون المنظمات، بعض أسهم  فقد .الحكومية غير المنظمات

. سدنار فدي المنداطق بعدض فدي والحطدب النباتي الفحم على الطلب انخفاض إلى أدى مما الطهي، مواقد وتحسين الطهي غاز

 األخددرى الكبددرى والمدددن الخرطددوم خددارج بانتظدام يتددوفر ال أندده الطهددي غدداز اسددتخدام فدي التوسددع تواجدده التددي العوائددق مدن

 دعدم بددء فدي اآلن حتدى الحكومدة نجدا  وعددم األسدعار ارتفداع عدن فضدال   التوزيدع، ومراكز الغاز أسطوانات نقص بسبب)

 .كفاءة األكثر التوزيع لتسهيل اآلن حتى شاملة خطة توجد ال(. البديل الوقود

 المالية المؤسسات 3.5.4

 المستشدار هداأدار اسدتبيانات خدالل ومدن ارتكاز/اتصدال مجموعة في مرة ألول واستشارتها البنوك مثل المالي القطاع تمثيل

 البيئيدة راتوالمبداد( +REDD+ )الدرد برنامج مشاريع تنفيذ في والمصرفية المالية األنظمة دور مناقشة تم  كما. الوطني

 مدددى ىعلدد المفروضددة االقتصددادية العقوبددات مثددل القطدداع يواجههددا التددي المشدداكل االعتبددار بعددين األخددذ مددع السددودان فددي

 وبندك (ARB) الحيوانيدة الثدروة بندك هدي مؤسسات ثالث استشيرت فقد. سنوات لعدة والتضخم الماضية العشرين السنوات

 (.SSDB) االجتماعية التنميةو االدخار وبنك( FIB) اإلسالمي فيصل

 المصرفية ال مليات
( ودارفددور وكردفددان درمددان أم مددن كددل فددي) الميدداه آبددار مثددل بيئيددة مشدداريع بتمويددل السددابق فددي الحيوانيددة الثددروة بنددك قددام

 انيددةالحيو الثددروة بنددك يشددترط سددنوات، خمددس إلددى سددنتين مددن العاديددة لالسددتثمارات بالنسددبة. دارفددور جنددوب فددي وغيرهددا

 ضدمانات ةأيد توجدد ال فقدط؛ الربحيدة أسداس علدى هدذه التمويل قرارات اتخاذ يتم. كضمان االستثمار قيمة من% 45 احتجاز

 علدى غابداتال فدي المصدلحة أصدحاب مدع شدراكة فدي للعمدل اسدتراتيجي ا موقع دا يستخدمون فهم ذلك، ومع. بيئية اعتبارات أو

 قترحداتم اإلسدالمي فيصدل بندك يمدول. والحطدب الفحدم اسدتهالك مدن الحد على المحلية المجتمعات وتدريب التشجير إعادة

 حالي دا سدعوني وهدم. األخضدر المندا  صدندوق مشدروع واعتماد الختيار الوطنية اللجنة في عضو حالي ا وهو والبيئية الغابات

. لمسدتدامةا األعمدال ومشداريع المتجدددة الطاقدة تطدوير دعدم شدأنها مدن مبتكدرة إسدالمية ماليدة وخددمات منتجات تطوير إلى

ا، ددا لالدخددار االجتماعيددة التنميددة وبنددك أشددار أخيددر   مددع بالتنسدديق يددةالبيئ والمشدداريع الغابددات مشدداريع يمولددون أنهددم إلددى أيض 

 عيداتجم أساسدي بشدكل تسدتهدف وهدي%(. 95 لغايدة تصدل) للمبدال  عاليدة اسدترداد معددالت مع المحلية الحكومية الجهات

 ورجدال ينالمدودع مدع حسدابات فدي المال رأس في كشركاء وتعمل الزراعية المدخالت لشراء نقدية ياتسلف وتقدم المنتجين

 عقوده. بموجب األشجار قطع البنك يحظر كما. األعمال

 الغاباتتمويل مشاريع 
بصددورة عامددة يبدددو أن هندداك تمددويال  محدددود ا للغايددة ألنشددطة الغابددات فددي جميددع المجدداالت. حيدد  كشددف  المشدداورات أن 

لعددم اسددتقرار سددعر صدرف النقددد األجنبددي وقضددايا  ا  نظددر لالسددتثمار،التشدجير الجديددد علددى نطداق واسددع لدديس مجداال  واقعيددا  

سددنوات  7إلددى  5حيددازة األراضددي وجددداول السددداد طويلددة األجددل. علددى سددبيل المثددال، يجددب أن تنتظددر البنددوك عددادة مددن 
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للحصول على عائدات االستثمار في أشجار الهشداب )الصدم  العربدي(. ال تدزال االسدتثمارات الزراعيدة التقليديدة وقطاعدات 

 الحيوانية تهيمن على استثمارات استخدام األراضي. الثروة

 سياسات االئتمان واللروض
ت مويددل اآلالأكدددت المؤسسددات الماليددة التددي تددم التشدداور معهددا أنهددا تقدددم قروضددا  مرتبطددة بإثبددات تحسددين اإلنتاجيددة )مثددل ت

جنيدده  100,000المثددال للشددركات الكبيددرة( مددع تددوفر بعددض القددروض حتددى للشددركات الصددغيرة والمتوسددطة علددى سددبيل 

نيدة والعقبدات سنة. كمدا تمد  استشدارة الجهدات الفاعلدة بشدأن منتجداتهم االئتما 2إلى  1.5سوداني بمعدل عائد رأس مال من 

متعلقدة القضدايا ال . تدم االستشدهاد بهيمندة القطداع غيدر الرسدمي وأسدعار الفائددة علدى أنهدا أكبدر التحدديات تليهدايوجهونهاالتي 

يدة بسدبب اسية وحقوق الملكيدة. وتشدمل التحدديات األخدرى عددم وجدود شدبكات أمدان فدي االسدتثمارات الزراعبالمخاطر السي

ريين علددى ارتفداع مخداطر مواسدم النمدو الضددعيفة. االئتمدان متدا  بشدكل أساسدي فقددط للشدركات الكبدرى أو المدزارعين التجدا

أمين تددمددا تعمددل العديددد مددن شددركات التددأمين علددى ممددا يدددفع هددؤالء المددزارعين إلددى الخددروج مددن السددوق. بين واسددع،نطدداق 

اسدم نوات أو موالزراعة المطرية، ال يوجد توافق في اآلراء حول ما إذا كان  هذه المشاريع تعمل في نهايدة األمدر خدالل سد

مل فددي ظددل تدددني هطددول األمطددار وانخفدداض الغلددة الزراعيددة.  الشددروط واألحكددام المنصددوص بشددأن منتجددات االئتمددان تشدد

ارات باسددتثم ا  المنتجدين. تضدطلع بعددض البندوك أيضدالقدرض )فدي شددكل أصدول( والتدي ال يمكدن أن يقدددمها إال كبدار ضدمان 

منتجدات. وال اإلنتداج)المحاصديل والثدروة الحيوانيدة ومنتجدات األشدجار( لتشدمل كدل مدن مددخالت  لمجا مباشرة فيزراعية 

سداب مصدرفي وشدهادات مهنيدة موثقدة وهدي طلبدات وتشمل المتطلبات األخدرى للحصدول علدى القدروض: شدهادة سدكن وح

 يمكن الحصول عليها بسهولة.

مكدن ذلدك، ال ي أجمع العديد من الجهات الفاعلة بدأن البندك الزراعدي السدوداني يُعدد أهدم مؤسسدة ماليدة فدي هدذا السدياق. ومدع

ع وصدى بتوسدية هيكلدة واسدعة. يُ لعمليدة إعداد ا  المشاورات حيد  يخضدع البندك حاليد متابعة برنامج اإلقراض الخاص به أثناء

ي المرحلدة ( فد+REDDنطاق المشاركة مع هذه الجهة الفاعلة المهمة )البنك الزراعي السوداني( في إطار برندامج الدرد+ )

 .التالية
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 طبو رافمالمسح ال

  

 موقع الشركات في جميع المشاريع الوالئية:5الشكل 

Source: UNIQUE, based on consultations led by the national consultant 

 

واقددع م 1.2( فددي القسددم 2تددم عددرض نتددائج عمليددة المسددح الخرائطددي التددي أجراهددا االستشدداري أعدداله. يعددرض الشددكل رقددم )

دديُ حيدد   المشدروع والغطدداء األرضددي فددي السددودان د مددع ر الغابددات والشددجيرات تتركددز علددى طددول الحددزام الجنددوبي للددبالظهِّ

لشدكل اعلدى أراضدي الغابدات فدي العديدد مدن الواليدات. يوضدح  المنطقة والزحفتوسع مساحات المحاصيل في جميع أنحاء 

لقطدداع ا ( نشدداط القطدداع الخدداص )فددي فئددات المنتجددات / الفئددات( علددى نفددس الخريطددة. مددن بددين الجهددات الفاعلددة فددي5) مرقدد

ال الخداص التددي تددم التشداور معهددا حيدد  ينشدط معظددم فئددات المؤسسدات فددي واليددات القضدارف وسددنار والنيددل األزرق وشددم

 .أي تتركز حول المناطق الجنوبية الشرقية والوسطى من السودان كردفان،

   (+REDD+ )التحديات وال لبات التم تواجه است مار اللطاع الخاص فم برنامج الرد 3.6
همدال" أشارت المشاورات والمناقشات مع أصحاب المصلحة من قطاع األعمال بوضو  إلى أن القطاع الخاص يشدعر "باإل

ر تغيدر خفيدف مدن آثدافي مجدال الت النشطةو"التمثيل الناقص" بالنظر إلى الجهود التي يبذلها القطاع العام والمنظمات الدولية 

المحوريدة  اهتمامه بالمشاركة من خالل اللجان الوطنية ومؤسسدات االتصدال المنا  في السودان. أعرب القطاع الخاص عن

لددة علددى ( التددي تتندداول قضددايا تغيددر المنددا  واألدوار والحلددول المحتم+REDDفددي األنشددطة ذات الصددلة ببرنددامج الددرد+ )

 المستوى اإلقليمي من خالل عملياتها الخاصة.

( غيدر متدوفرة حاليدا . حيد  يمكدن تحسدين +REDDالخاص في برنامج الدرد+ )البيئة التمكينية الالزمة لمشاركة القطاع إن 

. إن الوضددو  بشددأن خيددارات التمويددل وإنفاذهدداذلدك بتقددديم مزيددد مددن التوضدديح بشددأن محتويددات قدوانين الغابددات واالسددتثمار 

لمعلومدات والوسدائل ولوائح االستثمار ودعم القطاع الخاص للحصول على التمويل من شدأنه أن يدزود أصدحاب المصدلحة با

العديد مدن الحدوافز غيدر الماليدة.  أمامكما أن قطاع االمتياز مفتو   (.+REDDالعملية للمشاركة بفعالية في برنامج الرد+ )
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والحدد مدن اعتمداد المجتمعدات  إلدخ..بشكل عام، فإن التنمية والخدمات والحصول على الكهربداء للجميدع والتقاندات المطدورة 

يعية إذا تم تنفيذها بشكل صحيح ستخلق عالوة على ذلك بيئة داعمة ألنشطة الغابات. يمكن أن يدؤدي الحدد على الموارد الطب

من كثرة المتطلبات واإلجراءات البيروقراطية إلى تحفيز االسدتثمارات وبنداء القددرات فدي مجدال التدأثيرات البيئيدة والغابدات 

ت المحلية والمزارعين فدي مشداريع إعدادة التشدجير، مدن شدأنها بنداء ومشاركة المجتمعا إلخ.والوصول إلى مدخالت اإلنتاج 

 (.+REDDالمعارف ورفع الوعي بشكل مباشر بين الجهات الفاعلة الصغيرة وتمكينهم من المساهمة في برنامج الرد+ )
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 استراتيجية مشاركة اللطاع الخاص 4

 لمحة وامة 4.1

ك بمدا فدي ذلد ،عديددةألسدباب  ا  الستخدام المستدام لألراضي تحدديا يمثل التعامل مع القطاع الخاص وتشجيع االستثمارات في

وفر تددقضددايا حيددازة األراضددي ومخدداطر المنددا  والطقددس وفتددرة اسددتعادة رأس المددال المسددتثمر طويلددة األجددل. ومددع ذلددك، 

تيجية راقطاعددات اسددتخدام األراضددي فرصددة كبيددرة فددي السددودان لمعالجددة إزالددة الغابددات بطريقددة مربحددة. وهددذا يتطلددب اسددت

 مشاركة للقطاع الخاص منظمة على النحو التالي:

 خالصة احتياجات واهتمامات القطاع الخاص 

 ( +لمحة عامة عن الركائز األربع الستراتيجية مشاركة القطاع الخاص في برنامج الردREDD+ في )لسودان ا

 ووصف لكل مكون:

o الحوافز المالية 

o الحوافز غير المالية 

o  الظروف المواتية( +لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في برنامج الردREDD+) 

o توصيات للشراكات بين القطاعين العام والخاص 

 قائمة بخيارات التمويل العام والخاص وأفضل الممارسات 

 اهتمامات واحتياجات اللطاع الخاص 4.2

الخداص  االهتمدام داخدل القطداعأظهر تحليل االستبيانات والمقدابالت وورشدة أصدحاب المصدلحة أن هنداك درجدة كبيدرة مدن 

لعدام، تعتبدر ا( وقد تلقى شتى أنواع الدعم لتيسير مشداركتهم. بالنسدبة للقطداع +REDDللمشاركة في أنشطة برنامج الرد+ )

ا للمشاركة في استراتيجيا رد+ ت برندامج الدالشركات الصغيرة والمتوسطة والتكتالت الكبيرة في السوق المحلية هدف ا واضح 

(REDD+ .)ا  ضدها أيتتمتع الجهدات الفاعلدة فدي القطداع العدام بنطداق واسدع مدن حيد  التسدبب فدي إزالدة الغابدات ولكدن لددي 

ى الوطنيدون إلدوإمكانات قوية لعكس ذلك والقددرة والمدوارد لددفع عجلدة المشداريع المبتكدرة. يحتداج المسدتثمرون اإلقليميدون 

ل معقدة لتمويدالوصول إلى االستثمارات الذكية في مجال الغابات، لكن ال يمكنهم الوصول بشكل مباشر إلى مصادر كبيرة و

ر التمويدل ياكدل المؤسسدية وبنداء القددرات والددعم فدي البندوك بشدكل خداص، ومصدادالمنا . لذلك، هناك حاجة ماسة إلدى اله

محليدين مدن فعدال مدن شدأنه تمكدين المسدتثمرين ال اسدتثمارالدولية مثل صندوق المنا  األخضر، بما في ذلك صندوق تمويدل 

ق لميسدر لصدندوال لشروط التمويدل الحصول على تمويل أنشطة مكافحة نغير المنا  وتعلم كيفية اإلبال  عن أدائهم واالمتثا

ليدة وزيدادة ( من خالل تحسين استدامة أنشدطتها الحا+REDDالمنا . يمكن للشركات المنتجة أن تساهم في برنامج الرد+ )

 (. +REDD( وتحترم ضمانات برنامج الرد+ )+REDDاالستثمار في األنشطة التي تساهم في برنامج الرد+ )

ها المسدداهمة مددن خددالل تغييددر ممارسدداتها االسددتثمارية لتلبيددة معددايير االسددتدامة المختلفددة أو يمكددن للمؤسسددات الماليددة بدددور

االئتمدان "الخضدراء"  حددوداالسدتثمار فدي المشدتقات البيئيدة مثدل أرصددة الكربدون والسدندات الخضدراء ومنتجدات التدأمين و

خيدارات اسدتراتيجية مشداركة القطداع الخداص مدع إلخ... لتصنيف الطيف الواسع الممكن من المبادرات. يقددم الفصدل التدالي 
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التمييز بين األنشطة التي يمكن تحقيقها على المدى القصير وكذلك األنشطة الضدرورية منهدا التدي ال يمكدن تحقيقهدا إال علدى 

 (.3المدى الطويل )الجدول 

 ( في السودان+REDDبرنامج الرد+ )مجاالت المبادرات الرئيسية الرامية لتشجيع : 3الجدول 

 اإليار الزمنم المبادرة

  +رفع مستوى الوعي حول فرص األعمال الخاصة ببرنامج الرد

(REDD+لصالح القطاع الخاص ) 

  قصير األجل

 تبددادل المعلومددات بددين القطدداعين العددام والخدداص لفهددم االسددتثمارات 

 ندددوع الددددعم (،+REDD+REDDذات الصدددلة ببرندددامج الدددرد+ )

 .المالي والتمكيني للقطاع الخاص وكيفية تقديمه

  اسددتيعاب التكنولوجيدددا علددى سدددبيل المثددال الحلدددول الرقميددة لنمددداذج

 ( ذات الصلة+REDDاألعمال الجديدة لبرنامج الرد+ )

  بنددداء القددددرات فدددي مجدددال الحوكمدددة البيئيدددة واالجتماعيدددة وحوكمدددة

لجميددددع الشددددركات وإدارة سلسددددلة اإلمددددداد وصددددياغة المقترحددددات 

 القطاعات

  بيدة الخضدراء اإليجا المثدال للقائمدةاإلعفاءات الضريبية )على سبيل

 ( المؤهلة(+REDDألنشطة برنامج الرد+ )

  مراجعة اإلعانات التي تنطوي على مخاطر عالية غيدر مدتحكم فيهدا

 + (+REDD) ومن شأنها التصدي ألهداف برنامج الرد

  مدددن  اإلسدددهاماتمدددن خيدددارات التمويدددل الميسدددر )تحتددداج إلدددى مزيدددد

 المؤسسات المالية لمعرفة ما يمكن تحقيقه(

 

 

 

 

 متوسط األجل

 

 

 ( +تقديم ضمانات برنامج الردREDD+ الرئيسية في أطر اإلدارة )

 البيئية واالجتماعية ومعايير الشراء

  إصالحات حيازة األراضي؛ تعديل السياسات والتشريعات 

 إصالحات قانون االستثمار 

  التي تحول دون تبني التكنولوجيا واالستثماراتتقليل العقبات 

 

 

 يويل األجل

 

 الشمسدية الطاقاتو المسال البترول غاز في لالستثمار اهتمام أكبر لديهما والبناء، الطاقة قطاعي أن( 6) رقم الشكل يوضح 

 لتحددياتا بسدبب السدودان، سدياق فدي تسداؤل موضع الريا  وطاقة الشمسية الطاقة جدوى أن من الرغم على. الريا  وطاقة

 هدددذا تعلددقي أن يمكدددن. المسددال البتددرول غددداز قطدداع فدددي للتحسددين مجدداال   هنددداك أن إال المطلوبددة المدددواد باسددتيراد المتعلقددة

  .والتوزيع السياسات في بالتحسينات

 المالئمددة األنددواع وزرع العلددف بنددوك تحسددين أو بددالرعي المتعلقددة المجدداالت فددي بالمشدداركة بشدددة الخدداص القطدداع يهددتم

 عدن الناتجدة االنبعاثدات لخفدض التمكينيدة البيئدة تحسدين باألحرى العام للقطاع يمكن. األمثل الوجه على األخشاب واستخراج

 مسدتوى الزراعدي القطداع يبددي. الرعدي مسدارات وترسديم األراضدي حيدازة تحسدين تيسدير خالل من الغابات وتدهور إزالة

 بأنده الدراسدة توصدي لدذلك. وفعالدة محسدنة زراعيدة ممارسدات باسدتخدام التجاريدة الزراعدة إنتاجية بزيادة االهتمام من عال  

 وأسداليب المحسدنة الحيوانيدة الثدروة وسدالالت المحسدنة البدذور أصدناف السدتخدام والراميدة المسدتمرة الجهدود إلى باإلضافة

 القائمدة الزراعدة تددمج والكبيدرة والمتوسدطة الصدغيرة الزراعيدة الفاعلدة الجهات فإن لدنتاج، النظيفة والطاقات الفعال الري

 األسدداليب هدذه بوسددع. والميداه للتربددة المسدتدامة اإلدارة ذلددك فدي بمددا األراضدي، إلدارة مناخيددا   الذكيدة والددنهج األشدجار علدى
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 وعكدس التشدجير إعدادة عجلدة مدن الوقد  نفدس فدي تددفع بينمدا والربحيدة اإلنتاجيدة أهددافها تحقيدق من الفاعلة الجهات تمكين

 .األراضي تدهورمسار 

   

 

 المختلفة االست مار بمجاالت االهتما  :(6رقم ) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االهتمام بمجاالت االستثمار المختلفة :6الشكل 

ا على المسؤولية االجتماعية للشركات والحاجة إلى ممارسة   تركز الشركات التي تعمل في هذا المجال بشكل كبير أيض 

( من خالل التوعية وبناء +REDDبصورة أخالقية. سيكون من المناسب إدخال هذه الشركات في برنامج الرد+ )األعمال 

القدرات والحوافز المالية األخرى ال سيما تحفيز المكاسب المحرزة في مجال كفاءة توسع المساحات. قد يتم تشجيع توسيع 

بدال  من السما  للشركات بتوسيع عملياتها على األراضي غير  المساحة فقط في األراضي المستخدمة والمتدهورة سابق ا

. كما أعرب أصحاب المصلحة عن اهتمامهم بمشاريع التشجير الجديد الزراعيةالمستخدمة من قبل أو األراضي غير 

Agricultural Investments 

 اءت ظيم االستفادة من إزالة األشجار من أجل الطاقة والبن

 ترشيد أو تنظيم الروم

 االست مارات الزراوية

 ت زيز سالسل الليمة لمنتجات التشجير الجديد  الزراوة التجارية  

 الغابات الخشبية و ير الخشبية 

 تحسينات   

 حيازة األراةم
 زراعة أنواع متعددة  بنوك األعالف  

 على  قادرةاألغراض 
 المنا تقلبات مقاومة 

  

 ترسيم المسارات

 
االسيييييييييييييتخرا   

 األم ل لألخشاب

  

 الطاقة الشمسية   ياقة الرياح   حوافز حطو الوقود    از الطهم  
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ادة وتعزيز سلسلة القيمة لألخشاب ومنتجات الغابات غير الخشبية. يحظى القطاع الخاص بشكل خاص بوضع جيد لالستف

من فرص تصنيع منتجات الغابات غير الخشبية في مناطق اإلنتاج والتي من شأنها تحقيق أربا  مجزية جدا  ألصحاب 

األعمال التجارية وتخلق منافع مشتركة تتمثل في فرص عمل للمجتمع المحلي  ورفد االقتصاد الوطني وتخزين البذور 

 ا األصلية.المحلية وزرعها لدعم استعادة الغابات إألى هيئته

 (+REDD+ )إشراك اللطاع الخاص فم برنامج الرد استراتيجية 4.3

التدددخالت المحددددة ومراجعددة الدراسددات السددابقة وأفضددل الممارسددات ، تددم اقتددرا   ومجدداالتبندداء  علددى نتددائج المشدداورات   

( المحتملدة لتسدهيل مشداركة القطداع الخداص. علدى الدرغم +REDDالفئات األربع التالية لتدخالت/مبادرات برنامج الرد+ )

، الجدددير بالمالحظددة أنهددا متكاملددة ومترابطددة مددع بعضددها الددبعض. لددن تددنجح بعددض فددرديمددن أن الخيددارات مقدمددة بشددكل 

ى بتنفيدذ الخيارات إذا لم يتم تنفيذ البعض اآلخر، حي  أن فعالية الحدوافز الماليدة رهدين بتحسدن البيئدة التمكينيدة. لدذلك، يُوصد

 الخيارات كحزمة واحدة.

 

 +(+REDD) الردالركائز األربع الستراتيجية مشاركة القطاع الخاص في برنامج : 7الشكل 

  

 :( على النحو التالي4الخيارات األربعة )الجدول يتم تلخيص 

 لتشدجيع الدذيا: باإلضافة إلى الحوافز المتعلقة باالعتبارات الماليدة، هنداك جاندب واحدد وهدو صدك الحوافز المالية .1

  سيةيساعد في تخفيف المخاطر بما في ذلك الضمانات أو التأمين على المخاطر المالية والتجارية والسيا

مبدادرات  : جميدع الحدوافز غيدر الماليدة التدي تشدجع الشدركات والجهدات الفاعلدة علدى اعتمدادالمالييةالحيوافز  يير  .2

 .(+REDD) +برنامج الرد

قتصدادية انونية واال: وتشمل جميع أنواع التغييرات التشريعية والمنهجية مثل الهياكل السياسية والقالبيئة التمكينية .3

 .والمجتمعية والمتطلبات الرسمية

  الحوافز الحوافز المالية

 المالية غير

 البيئة

 التمكينية

 الشراكات بين

القطاعين العام 

 والخاص العام
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: مجموعددة مددن الخيددارات والفددرص لحكومددة السددودان لتحفيددز تمويددل الشييراكات بييين اللطيياوين ال ييا  والخيياص .4

  الغابددات  قطدداع  فددي مجددال   (+REDDالددرد+ ) وبرنددامج   لالقتصدداد  الخدداص الداعمددة  واسددتثمارات القطدداع

 األراضي واستخدام 
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 (+REDD+ )االستراتيجية لمشاركة القطاع الخاص في برنامج الردالخيارات : 4الجدول 

 المكونات الخيارات االستراتيجية الفئة

 مضضضن أقضضض  ففئضضض   أسضضضعفر تقضضض    الحوافز المالية

 رسضضضضضو  خفضضضضض  أو ا سضضضضضو  

 خ ضضضضضضضضضضضفرا  أو اإلقضضضضضضضضضضضرا  

 ا جذاب  األخرى ا تمو  

(؛ +REDDخفددض تكدداليف تمويددل أنشددطة برنددامج الددرد+ )

اإلعاندددات ومعدددالت الفائددددة المنخفضدددة بشدددكل يجددب أن تفيدددد 

خدددداص المددددزارعين أصددددحاب الحيددددازات الصددددغيرة وُمددددالك 

 المواشي

 كضمان فدي حالدة عددم مع المتعهديناستخدام اتفاقيات الشراء   مرن  ضمفن خ فرا توف ر 

ضمانات جزئية تحمي المؤسسات المالية من الخسدائر  السداد؛

 ٪50-25األولى بنسبة 

دعم مؤسسات اإلقراض والمقترضين لتلبية متطلبدات التمويدل  االستثمار تسريع

)مثددل إعددداد خطددط األعمددال وتحسددين ممارسددات المحاسددبة / 

 اإلبال (

مدددنح قدددروض بشدددروط سدددداد 

 ميسرة ومواتية

االسددتفادة مددن فتددرات سددما  أو فتددرات سددداد أطددول للقددرض 

خاصددددة لالسدددددتثمارات والمشددددداريع المتعلقدددددة بالغابدددددات فدددددي 

 .المحميات الطبيعية

الحيييييييوافز  يييييييير 

 المالية

 الخددداص القطدداع قددددرات بندداء

 (والشركات المنتجون)

بنددداء الددددوعي )المعرفددددة( وتدددددريب الشددددركات علددددى تحسددددين 

الممارسدددات )أو توسددديع و "تسدددويق" أنشدددطة برندددامج الدددرد+ 

(REDD+الحاليدددددددة والقيدددددددام باسدددددددتثمارات "خضدددددددراء ) "

 .التكنلوجياإلى التمويل المستهدف المسنود بنقل  والوصول

 التمويدددل حددددود تطدددوير علدددى والددددائنين المصدددارف تددددريب المالي القطاع القدرات بناء

 متطلبدات وتطدوير الدوليدة التمويدل بمصادر وربطها األخضر

 (لها الشركات متابعة وضمان) االستشارات

طريقددددددة مواتيددددددة الحتسدددددداب 

 الضرائب

 للشدركات( مواتيدة بأسدعار أو) الممنوحدة الضريبية اإلعفاءات

+ الدرد برندامج أنشدطة تمويدل في تستثمر أو مشاريع تنفذ التي

(REDD+) 

 ا رئ سضض    بف ق فعضضف  اإلمضض ا  س سضض  فضضي األوضضضفع تبسضض ن البنى التحتية

 علض  ا عربضي  ا صضم  تصضن  /تجه ر ت ع  ا تي تل  س مف وال

  جعضض  ا عفمضض   ا تبت ضض  ا بن ضض  تبسضض ن خضض   مضضن ا مثضضف  سضضب  

 تكلف  أق  اإلم ا  س س 

 بدددين والتدددرخيص االسدددتثمار علدددى التصدددديق عمليدددة تبسددديط واللوائح القوانين توضيح البيئة التمكينية

 وتنظددديم المختلفدددة واإلدارات والدددوالئي االتحدددادي المسدددتويين

 .االتصال قنوات وتحسين السياسات حول العمل ورش

 علددى الرسددمي الطددابع إضددفاء

 وآلية والتقييم الرصد متطلبات

 الضرر وجبر المظالم رد

 خددالل مددن المثددال سددبيل علددى) والتقيدديم للرصددد الدددعم تددوفير

 والتقيددديم الرصدددد فدددرق تكددداليف تحمدددل أو الضدددمانات وحددددة

 المظدددالم وجبدددر رد آليدددة اسدددتخدام ذلدددك فدددي بمدددا الخارجيدددة(،

 واالجتمدددداعي البيئددددي اإلبددددال  لمتطلبددددات الضددددرر لالمتثددددال

 الدولي التمويل على وللحصول

 فدددرص لخلدددق وإنفاذهدددا السدددارية بدددالقوانين االعتدددراف ضددمان بفعالية القانون إنفاذ

 الخاص للقطاع متكافئة

الشيييييراكات بيييييين 

اللطيييياوين ال ييييا  

 القطدداع أبطددال مددع المشدداركة

 فدي والمحتمدل الناشد  الخاص

 دال ومجموعددة سددي تددي سددي ومجموعددة كنانددة مددع المشدداركة

 لتسددددهيل وآخددددرين العالميددددة وأفريكددددورب حجددددار ومجموعددددة
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 المكونات الخيارات االستراتيجية الفئة

+ ا ضضر  برنضضفم  أنشددطة مجددال والخاص

(REDD+) 

 الجاريددة االسددتثمارات نطدداق وتوسدديع التمويددل إلددى الوصددول

 الذكية والغابات للتمويل والقابلة والمخططة

برندددامج االسدددتثمار المرحلدددي 

 والمنظم

 كب ضر  اسضتثمفر   منص  في ا فر    وا شركف  ا مشفر    م 

 وا وصضو  واسض  ن ضف  علض  بف منضف  ا متعل  ا تمو    تبق  

 :خ   من إ   

   األعمضضضضف   عضضضض ) االسضضضضتثمفر تسضضضضر  : (األولةةةة ) المرحلةةة 

 (  ستثمفر جفهر   تصبح

   ض  تمو ا فن ض  ا مسضفع   عل  ا بصو  (:الثاني ) المرحل  

 فضضي ا مسضضفع  ) االسضضتثمفر مسضضرعف  ن ضضف   توسضض   ا منضضف 

 ا مخضف ر تقبض  ا تضي ا م سضر  ا تمو ض  مصف ر إ   ا وصو 

+ ا ضضضضضضضر   برنضضضضضضضفم  ا مبتكضضضضضضضر  بفالسضضضضضضضتثمفرا  ا مرتب ضضضضضض 

(REDD+) 

 ( ا شضركف مض  االسضتثمفر وسضفئ  ت و ر (:الثالث ) المرحل  

 أو األخضضضضضر االئتمضضضضفن بضضضض  أو ا صضضضضنف    مثضضضض  ا مضضضضف   ن

 واألكثضضضر ا نفجبضضض  ا شضضضركف   تمو ضضض  ا خضضضضرا  ا سضضضن ا 

ف ع مضضضن نضضضج   ا تمو ضضض  مصضضضف ر تُسضضضتخ  ) االسضضضتثمفر مسضضضر 

  تبق   ا مستوى ا م لو ( ا تجفر  

  تُستخ   مصف ر ا تمو   ا تجفر    توس   ن ضف  برنضفم( 

 (+REDD+ )ا ر 

 

 الحوافز المالية 4.3.1

برندددامج الدددرد+  تشدددكل المخددداطر وإدراك مدددا تسدددببه مدددن أذى وخطدددورة العقبدددات الرئيسدددية أمدددام االسدددتثمار فدددي أنشدددطة 

(REDD+ .)بشدكل عدام مقارندة بدددول أخدرى بدذات الظددروف  متدددنيا   والغابدات الزراعدة لقطدداعيمسدتوى اإلقدراض  يعتبدر

( هي عقبدة أخدرى. يجدب أن تركدز توصديات +REDDالمماثلة. كما أن التكلفة العالية لتمويل وتنفيذ أنشطة برنامج الرد+ )

 ئقين الرئيسيين.الحوافز المالية على معالجة هذين العا

يتمثل أحد الحوافز المالية الرئيسية فدي تقليدل تكداليف تمويدل أنشدطة مدن خدالل تقدديم أسدعار فائددة أقدل مدن السدوق أو خفدض 

دما تكددون ربحيددة أنشددطة برنددامج الددرد+ ندداسددتخدام هددذه اآلليددة ع يجددبرسددوم اإلقددراض أو تددوفير خيددارات تمويددل جذابددة. 

(REDD+منخفضة على المدى القصي ) ر مقارنة بالعمل المعتاد. تم تقديم مثالين على القروض الميسرة خالل المشداورات؛

مليددون دوالر أمريكددي وواحددد  75والصددناعات الغذائيددة بقيمددة تصددل إلددى  الزراعددةواحددد لمجموعددة دال لالسددتثمارات فددي 

ا الرتفداع القددرة التنافسدية  مليدون دوالر أمريكدي. 65لمجموعة النفيدي لالسدتثمارات فدي قطداع الثدروة الحيوانيدة حتدى  نظدر 

قددروض بفائدددة  ا  يددر المعددروف مددا إذا كاندد  هددذه أيضددلألعمددال واالفتقددار إلددى الشددفافية فيمددا يتعلددق بشددروط القددرض، فمددن غ

 األخضر ومجموعدةمنخفضة. القرض الوحيد ذو الفائدة المنخفضة المؤكد والفعال حالي ا في السودان هو بين صندوق المنا  

مليون دوالر أمريكي. بينما تدعم هدذه الدراسدة التدوافر اإلضدافي لمثدل هدذه  10حجار لمشروع محطة الطاقة الشمسية بقيمة 

دا بإتاحدة اإلعاندات والقدروض  النطداق،( المحتملة واسعة +REDDالقروض لمشروعات برنامج الرد+ ) فإنهدا توصدي أيض 

 ثروة الحيوانية. بأسعار فائدة منخفضة لصغار المزارعين وُمالك ال
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 .(+REDDهنداك حددافز مدالي آخددر يهدددف إلدى تقليددل المخدداطر أو المخداطر المتصددورة لدقددراض ألنشدطة برنددامج الددرد+ )

ئتمداني يقرض أصدحاب الحيدازات الصدغيرة الدذين لدديهم تداريخ ا عندماتشكل المخاطر مصدر قلق خاص للمؤسسات المالية 

ضدمانات  علدى المؤسسدات الماليدة اإلقدراض. لدذا مدن أجدل تقليدل المخداطر، تعددمحدود أو يفتقدرون إلدى الحيدازة أو يصدعب 

 الماليدة أو القروض المرنة والتأمين خيارات مختلفة. الضمانات هي أوسدع آليدة ممكندة، يجدب اسدتخدامها لحمايدة المؤسسدات

 سسدات الماليدةالمخداطر مدع المؤ، ال يزال ينبغي تقاسدم ذلكاألعمال التجارية الزراعية من التخلف عن سداد القروض. ومع 

سددتخدام ابحيد  يكددون لهددا نصدديب فددي تقيدديم األهليددة االئتمانيددة للمقترضدين مددن خددالل إجددراءات اإلقددراض النموذجيددة. يجددب 

ضمانات، ومدع %. من المهم النظر في تكلفة ال50أو  25الضمانات الجزئية التي تحمي المؤسسات المالية من خسائر بنسبة 

ا أكثر الوسدائل فعاليدة مدن حيد  التكلفدة لتقليدل المخداطر. تعدد خيدارات الضدمانات ا ذلك، فقد ال تكون أكثدر  لمرندة وسديلةدائم 

دم ن فدي حالدة عداستهداف ا لتقاسم المخاطر مع المؤسسات المالية. يمكن أن يشمل ذلك اتفاقيات الشراء خارج البورصة كضما

 ة األخدرى فددياون مدع األعمددال التجاريدة الزراعيدة والجهددات الفاعلدالسدداد. مثدل هدذا الخيددار هدو األنسدب عنددد تطدويره بالتعد

حددددة تتعلددق سلسددلة القيمددة. التددأمين هددو األداة األخيددرة لتقليددل المخدداطر، ويجددب اسددتخدامه لحمايددة المقرضددين مددن مخدداطر م

لمتعلقددة المخدداطر باإلنتدداج الزراعددي ألصددحاب الحيددازات الصددغيرة. يعتبددر التددأمين ذو قيمددة خاصددة لمعالجددة المخدداطر مثددل ا

 بالمنا  والمخاطر المماثلة التي تقع خارج سيطرة المقترضين.

 .(+REDDاالسددتثمار فددي أنشددطة برنددامج الددرد+ ) ( لزيددادة+REDD)تسددريع االسددتثمار هددو أداة أخددرى لبرنددامج الددرد+ 

مارسدات ل وتحسدين الموسيشمل ذلك دعم مؤسسات اإلقراض والمقترضين لتلبية متطلبات التمويل مثل إعداد خطدط األعمدا

قدراض. دراسات سوق لتحديدد قطداع فرعدي محددد يمثدل تحددي ا لد ( إجراء+REDD)+ الرديمكن لبرنامج  إلخ. المحاسبية،

ا برنامج الرد+  ازات تطوير منتجات ائتمانيدة تسدتهدف احتياجدات محدددة ألصدحاب الحيد ( من+REDD)وسيمكن هذا أيض 

شدطته مدن ( تحفيدز أن+REDD، يمكدن لبرندامج الدرد+ )البرندامج. أخيدرا  ة فدي تنفيدذ الصغيرة والشركات الزراعية المشدارك

ل خالل تسدهيل تدوفير فتدرات السدما  والقدروض الميسدرة والقدروض طويلدة األجدل. يمكدن مدنح القدروض الميسدرة مدن خدال

ة. و أعمدال معيندأمخصصدة ألنشدطة خيارات التمويل الثنائية وتسليمها إلى السودان عبدر الميزانيدة الوطنيدة )إمدا تقديريدة أو 

 كدن مدن تمويدل"بعض األنشطة مربحة ومع ذلك ال تحقق عوائد على الفور. يمكن لفترات السما  والمدد الممتدة لدذلك أن تم

 ل اسدتثماراتاألنشطة التجارية أو مشاريع المحميدات الطبيعيدة التدي ال تتطدابق مدع جدداول سدداد القدروض النموذجيدة. وتميد

ة خددالل بمددا فدي ذلددك الغابددات إلنتداج األخشدداب أو الفحددم وإنتدداج الصدم  العربددي إلددى تحقيدق عوائددد منخفضدد غدرس األشددجار

القدروض  السنوات األولى وتميل إلى السنوات الماضية. من شأن جددول سدداد التددفق النقددي هدذا جعدل التمويدل عدن طريدق

 صعب ا ما لم يتم تقديم فترات سما  أو فترات طويلة.

 

 فدي الخداص القطداع مشداركة تيسدير فدي هامدا   دورا   أيضدا   تدؤدي أن المالية غير للحوافز يمكن المالية، الحوافز لىإ باإلضافة

 دون تحدول التدي والعقبدات التحديات من عددا   الخاص القطاع في الفاعلة الجهات تواجه(. +REDD+ )الرد برنامج أنشطة

 رفدع فدي الضدرائب تتسدبب. األراضدي اسدتخدام ممارسدات تحسين خالل من الكربون وعزل الغابات وتدهور إزالة من الحد

 إعفدداء( +REDD+ )الددرد لبرنددامج يمكددن الصددادرات. علددى خاصددة والغابيددة الزراعيددة التجاريددة األعمددال مددن العديددد تكلفددة

 بشدكل مفيدد ا هدذا يكدون قدد. قدوي حدافز تدوفير خدالل مدن( +REDD+ )الدرد برندامج أهدداف تحقيق في المساهمة الشركات

 إعدادة فدي العربدي الصدم  بعائددات باالسدتعانة قويدا   التزامدا   الملتزمدة الشركات تساهم. العربي للصم  الفرعي للقطاع خاص

 .الجديد التشجير بعجلة الدفع شأنها من كما التشجير
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. أهدافده عمتدد التدي الرئيسدية القطاعدات في اإلمداد سالسل تحسين في االستثمار( +REDD+ )الرد لبرنامج يمكن وبالمثل،

 مدرة. المطداف هايدةن فدي الربحيدة وزيدادة تكلفدة أقدل لجعلهدا اإلمداد لسلسلة المضافة القيمة مستهدفا   الدعم هذا يكون أن يجب

 أن ويمكدن. الفرعدي عللقطدا مقيدد ا عامال   حالي ا التجهيز تكاليف تعد حي  لالستثمار محتمال   مجاال   العربي الصم  يعد أخرى،

ا ذلك يشمل  . األولوية ذات اإلمداد سالسل تدعم التي العامة التحتية البنى في االستثمار أيض 

ا والتكنولوجيا المعرفة نقل يعد عام، بشكل  الفاعلدة هداتللج( +REDD+ )الدرد برندامج يقدمه أن يمكن آخر مالي غير حافز 

ا تلعب أن السودان لحكومة يمكن. المهتمة  الجهدات مدن بهداقر عدن فضال   الدولي، التمويل حشد على قدرتها بسبب فريد ا دور 

 وجيدداالتكنول نشددر خددالل مددن أو الددبالد إلددى التكنولوجيددا إدخددال تسددهيل خددالل مددن( +REDD+ )الددرد برنددامج فددي الفاعلددة

 القطداع فدي زراعيدةال التجاريدة األعمدال مع التعاون المثال سبيل على ذلك، يشمل قد. الرئيسية الفاعلة الجهات بين والمعرفة

 تحد  درجيند وهدذا. األولويدة ذات الزراعيدة اإلمدداد سالسدل في الزراعية التجارية األعمال لموردي خارطة لوضع الخاص

 إحدداث مدن بدارالك الفداعلين تمكدين يضمن أن الكبير اإلنتاج وفورات شأن من. الخاص القطاع قدرات لتنمية الواسعة المظلة

دا غديينب والمجتمعدات، للمدزارعين الفرديدة التددريبات عدن النظدر وبغدض لدذلك،. كفداءة أكثدر نحدو علدى كبيدرة تغييرات  أيض 

 لمرتبطدةا االنبعاثدات خفدض شدأنها مدن التدي للمشداريع التخطيط في ودعمها والكبيرة والمتوسطة الصغيرة الشركات تدريب

 . ةالمناسب القنوات اللخ من عليه للحصول بطلب والتقدم الممولة الجهات تحديد وكذلك الغابات وتدهور بإزالة

ا( +REDD+ )الرد لبرنامج يمكن ذلك، إلى باإلضافة  خالل من فهأهدا تعزز التي األنشطة في مباشر بشكل االستثمار أيض 

 .والخاص العام القطاعين شراكات
  

 التمكينية والبيئة ال امة السياسة   4.3.2

السياسدات  -، يلدزم تغييدر النمدوذج الحدالي الغابداتلكي تتحقق قدرة القطاع الخاص علدى المشداركة بشدكل كبيدر فدي أنشدطة  

اركة بشدكل ويجب توضيح مختلف المسائل الهيكلية. ومن أجل تحقيق إمكاندات القطداع الخداص فدي المشد -والبيئة المؤسسية 

 .يةالبيئة المؤسسية الحالية، وتوضيح مختلف المسائل الهيكلكبير في أنشطة الغابات، يلزم تغيير السياسات و

ارد الطبيعيدة الخداص فدي األراضدي والمدو القطداعتتيح البيئة التمكينية وجود إطار تنظيمي شدفاف السدتثمارات أن  المهم من

 :ويشمل ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، إنشاء فريق عمل إلجراء مراجعة شاملة لما يلي

  الثغرات ووضع معيار مالئم وشفاف لتأجير األراضيتحديد 

  مراجعة قانون االستثمار ومواءمته مع اللوائح األخرى ذات الصلة باستخدام األراضي.  

   حيوانيددة، تبسدديط القددوانين التددي تحكددم االسددتثمارات ومختلددف قطاعددات المددوارد الطبيعيددة )الزراعددة، والثددروة ال

 .التعارضصناعة والطاقة والتعدين للحد من التناقضات ووالغابات، والمراعي(، وقطاعات ال

  ن الشدركات مراجعة قانون االستثمار، وسياسة الغابات الجديدة، وخطة العمل الزراعة، وقدانون الضدرائب، وقدانو

ت عدار مدع القطاوالزكاة في سياق المنا  السياسي الجديد. ويجب أن يتم أي تحدي  لهذه القدوانين فدي المسدتقبل بالتشداو

  .الرئيسية المعنية

   تبسيط القوانين وعلى المستويين الوالئي واالتحادي. وتحقيقا  لهذه الغاية، يوصى بأن يتم التخطديط لجميدع التمويدل

واألنشددطة ذات الصددلة فددي المسددتقبل مددن خددالل إدارة االسددتثمار بالهيئددة القوميددة للغابددات والموافقددة عليهددا وتنفيددذها. 
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القدرات والتدريب، على مدى األشهر المقبلة، ضروري لتحسين القدرات المؤسسية والتقنية ولتحقيق ذلك، فإن تطوير 

 .لموظفي إدارة االستثمار بالهيئة القومية للغابات

ات يجددب تصددحيح عمليددة حيددازة األراضددي للحددد مددن أوجدده عدددم اليقددين والصددراعات التددي تعددوق حاليددا  اسددتثمارات الغابدد

ن ت واألراضدي مدالكبيرة أو المزارعين واألفراد أو المنظمات. وستسهم اإلدارة السليمة للغابداواألراضي من قبل الشركات 

ظدم الحكددم خدالل تنفيدذ خطدط اسدتراتيجية جيددة التخطديط السدتخدام األراضدي، تُجدرى باالشدتراك مدع المجتمعدات المحليدة ون

 .الغاباتر الة وتدهوإزمجال خفض االنبعاثات والمحلي، في إيجاد نظام تمكيني لحيازة األراضي يدعم القطاع الخاص في 

 ملدةالمحت (REDD+برندامج الدرد+ ) أنشدطةأعرب أصحاب المصلحة عن تأييدهم لوضدو  القدوانين والمعدايير التدي تحكدم 

 البحدوث في تواالستثمارا المؤتمرات في المعلومات ونشر المعرفة تبادل خالل من تحدث أن يمكن والتي غابيةال واألنشطة

 ملكيدة ؤولتد أن المتوقدع مدن. الخاصدة الفاعلدة والجهدات الوكداالت مختلدف بين والحوارات الوعي وزيادة اإلعالمية والمواد

 جديدد اتالعالقد مدن الندوع هدذا. الخداص والقطداع الهيئدة القوميدة للغابدات إلدى( REDD+برنامج الرد+ ) مبادرات/تدخالت

 واألدوار مدداتوااللتزا المعددامالت إلدارة القدددرات وبندداء المعرفددة مددن مزيددد إلددى بحاجددة الطددرفين كددال وأن للسددودان بالنسددبة

 .الحالية والتعاقدية والمالية والقانونية المؤسسية الجوانب سياق في المختلفة،

الل خداع الخاص من المزيج المذكور أعاله من الحوافز المالية وغير المالية، يوصى بدعم الجهات الفاعلة في القط على بناء  

 مدن شدأنه أن تنسيق أعمالها أو برامجها المتصلة بخطط تنميدة األراضدي والغابدات علدى الصدعيد اإلقليمدي أو الدوطني. وهدذا

 .يمكن قطاع الغابات من تحقيق األهداف االستراتيجية الشاملة للسودان

 نقدص نداكه عدام، بشدكل. زةالمحجدو الغابدات في االستثمار على تشجيعه أو الخاص للقطاع بالسما  االستراتيجية توصي ال

 .مستدام بشكل استثماراتهم توجيه أو الخاص القطاع أنشطة في للتحكم والرصد االمتثال متطلبات في

 إحدددى تكددون قددد. وتأثيراتهددا بعملياتهددا يتعلددق فيمددا الشددفافية لتعزيددز علن ددا لدبددال  للشددركات رسددمية متطلبددات حالي ددا توجددد ال

 للمدوارد المسدتدامة اإلدارة منتددى" مثدل المناسدبة المنتدديات فدي تقديمده رسدمي ا ليدتم مطلب دا اإلبدال  هدذا جعدل هي التوصيات

 فمدن والمتوسدطة، الصدغيرة الفاعلدة للجهدات مكلفدة عمليدة يكدون قدد اإللزامي والتقييم الرصد نظام أن إلى بالنظر". الطبيعية

 لهدذه رخيصدة تمويدل خطدط تقديم يتم أن أو مجان ا القدرات وبناء الدعم هذا مثل الوقائية اإلجراءات وحدة تقدم أن المستحسن

 أن يجدب. لدرد المظدالم وجبدر الضدرر منظمدة آليدات إلدى حاجدة هنداك المثدال، سبيل على. التكاليف تغطية أجل من الشركات

 واالنضمام الحوار خالل من معالجة الشواغل في وفعالة وسريعة ومتعاونة المنال سهلةرد المظالم وجبر الضرر  آلية تكون

 بهددا التنبددؤ ويمكددن مشددروعة اآلليددة تكددون أن يجددب ذلددك، علددى عددالوة. المشددكالت وحددل والمفاوضددات الحقددائق تقصددي إلددى

رد المظدالم  وآليدات التعليقدات تطدوير بددأ. المشداركة خدالل من المستمر التعلم وتمكين الحقوق مع ومتوافقة وشفافة ومنصفة

 خددالل مددن تطويرهدا وسدديتم ،2018 سدبتمبر فددي السدودان (REDD+الددرد+ ) برنددامج سدياق حسددب المعدلدة وجبدر الضددرر

 القددروض علددى والحصددول األراضدي، تخصدديص بشددأن سديما ال الصددغيرة، الحيددازات أصدحاب شددكاوى وتسددجيل استكشداف

 االطدالع يمكدن. المواتيدة غيدر التسدويقية والسياسدات الخشبية غير الغابات منتجات وتدمير األساسية، والخدمات المصرفية،

 فدي بشأنها استمارة ترد كما اإلنترن ، على (REDD+)+ الرد وبرنامج الدولي البنك بين المشتركة التوجيهية المبادئ على

 للغابدات القوميدة بالهيئدة الضدرر وجبر المظالم رد آلية قدرات تطوير. والمبادرة المعلومات تبادل مرفق وثيقة من 5 المرفق

 والمجتمدع العربدي الصدم  منتجدي جمعيدات مثدل المدني؛ والمجتمع الخاص القطاع هيئات على وتطبيقها تطويرها يجب كما
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 فدي تسداعد أن الضدمانات معلومدات لدنظم يمكدن وأخيدرا ، .التجارية والمؤسسات الخاصة الغابات وأصحاب للغابات، المحلي

 .للجمهور متا  إلكتروني نظام في الواردة الشكاوى جميع تقديم طريق عن المالية الموارد رصد آلية رصد

 التنميدة عمد واألراضدي، الغابدات قطداعي فدي ذلدك فدي بمدا السدودان، فدي االسدتثمارات تدزداد بأن توقع بالطبع هناك وأخيرا،

 بدل تراتيجية،االسد هدذه إطدار فدي مخططدة توصدية ليسد  وهذه. التكنولوجيا ونقل المناسبة التحتية البنى وتطوير االقتصادية

 .للبالد األجل طويل توقع باألحرى هي

 الشراكات بين اللطاوين ال ا  والخاص  4.3.3

  

 وتوسديع ةالمحددد واالبتكدارات الحقليدة األنشدطة: وهدي فيهدا العمدل بالفعدل جدار   الخداص القطداع واسدتثمارات أنشدطة بعض 

 يددتم ملدد ولكددن الغابددات، فددي الذكيددة االسددتثمارات هددي هددذه. األراضددي اسددتخدام قطاعددات مختلددف فددي واالسددتثمارات نطاقهددا

 ابلدةق المشداريع بعدض ولكدن محددودا   األنشدطة هدذه تمويدل يُعدد. (REDD+)+ الدرد برندامج مظلدة تحد  بعد بها االعتراف

 .(REDD+)+ الرد برنامج مبادرة إطار في للتوسع وجاهزة للتمويل

 

 لبرنددامج طنيدةالو االسددتراتيجية والوثيقدة الغابددات وتددهور إزالددة ودوافدع مسددببات دراسدة ومراجعددة المشداورات إلددى اسدتنادا  

 زراعةال: هي الخاص القطاع لمشاركة األولوية قطاعات تكون بأن االستشاريين الخبراء فريق يوصي ،(REDD+)+ الرد

 سدعةوا مسداحات تشدجير إعادة في إلسهاماته الخصوص وجه على العربي الصم  يبرز. والطاقة والخشب العربي والصم 

 فدي نتاجيدةاإل تحسين طريق عن سيما وال الغابات إزالة من الحد في تسهم أن األخرى للقطاعات ويمكن. تجاري أساس على

 هددذه فددي العاملددة الشددركات. الغابددات مندداطق لتشددمل األنشددطة نطدداق توسدديع إلددى الحاجددة مددن الحددد أجددل مددن القائمددة المواقددع

 مجديدة نشدطةأ فدي والمشداركة المحتمدل االهتمدام عدن فضدال   األراضي، واستخدام الغابات على كبيرة تأثيرات لها القطاعات

لغابدات ا أراضدي علدى كبيدر تدأثير لهدا التعدين مجال في العاملة الشركات أن حين في. (REDD+)+ الرد برنامج مجال في

 جتمدددداعيواال البيئددددي التقيدددديم وتقريددددر الدراسددددة هددددذه نتدددائج إلددددى واسددددتنادا   التعدددددين، عمليددددات وإدارة ملكيددددة إلددددى بدددالنظر

 مدن كجدزء اعالقطد هدذا مدع مباشرة التشاور ودون. صعبا   أمرا   يكون قد القطاع هذا مع التعاون فإن ،(SESA)االستراتيجي

 .دورهم عليه يكون أن يمكن ما على بدقة الحكم الصعب من المصلحة، أصحاب إشراك استراتيجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاص اللطاع است مارات فم تحفيز السودان جمهورية فرص
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 ييلد فيمدا ندورد. (REDD+)+ الدرد برندامج مدع الشدراكة فدي رغبتهدا عدن الشدركات مدن عددد أعدرب التشداور، فتدرة خالل

   :الفرص هذه خالصة

   علدى صدولالح   مدن يعدانون وهدم. األبديض النيل منطقة في السكر منتجات وتصنيع بإنتاج للسكر كنانة شركة يامق 

 ههدذ علدى الصدعب إذ مدن. التجاريدة السياسدات مدن وغيرهدا الواضحة غير األجنبي الصرف سياسات بسبب التمويل

 الدوليدة لمنظمداتل التمويدل مقترحدات معدايير تلبيدة أجل من الشركة وتناضل. واالمتثال بها البيئية اللوائح فهم البلدان

 نالممدولي مدع والتواصدل جديددة معدايير اعتمداد فدي الددعم إلدى بحاجدة وهدي  .(GCF)األخضدر المندا  صندوق مثل

 :االستثمارات من عدد في يفكرون إنهم. الدوليين

  مخلفددات التخمددر"“ الفيندداس عتبددري (Vinasse )الددذيو السددكر دبددس مددن اإليثددانول إلنتدداج الثانويددة المنتجددات دأحدد 

 الحيددوي الغدداز إلنتدداج الالهددوائي التخميددر فددإن ذلددك، ومددع. سددلبية بيئيددة تددأثيرات إلددى مناسددبة معالجددة بدددون سدديؤدي

 إعدادة يمكن. انبأم الثانوية المنتجات يستخدم أن يمكن " المراجل" الغاليات لوقود استخدامه سيتم والذي "البيوغاز"

 نتجداتالم مدع مشدترك سدماد إلدى المعالجدة بقايدا تحويدل سديتم. والبسدتنة الغابدات محاصديل لدري الصدرف مياه تدوير

 .التالي التسميد لمشروع األخرى الثانوية

o مددع بقايددا والدددجاج،وخاصددة روث األبقددار  الثانويددة،. اسددتخدم المنتجددات التسددميد ( الفيندداسssevina )

 للتخمير الهوائي.

o ت. كمنتج ثانوي من إنتاج اإليثانول يمكن زيادته وتجفيفه لتغذية الحيواناعلف الخميرة 

o  ديثدانولاإليثدانول بإدخدال البطاطدا الحلدوة "البدامبي" لالتوسدع فدي اإليثدانول. التوسدع فدي إنشداء معمدل• 

 .الحيوانية لألعالف ومجففا   راقيا   يكون أن يمكن الذي اإليثانول إنتاج من ثانوي كمنتج. الخميرة تغذية

إلنتاجيدة ااإلنتداج هي تكتل له أنشطة مهمة في الزراعة. يمكن أن تكدون وسديط ا رئيسدي ا لزيدادة  CTCتي سي  مجموعة سي

درة علدى بشأن هذا الموضوع. الشركة غير قدا االوصول إلى مورديه صعوبةمن  تعاني يالزراعي، ومع ذلك فهفي المجال 

ن أن مدحدة والتأكدد المواءمة بين اإلنتاجية وتقليل إزالة الغابات. الدعم مطلوب بشكل خاص لتقييم جدوى االستثمارات المقتر

اعي فدي لتدريب الزرال إزالة الغابات. تدرس المجموعة حاليا  إمكانية توسيع استثماراتها في مكاسب اإلنتاجية تؤدي إلى تقلي

 واليتي سنار والقضارف.

 إنهدم بدل .(REDD+)أبدت مجموعة دال اهتماما  بالغا  عن رغبتها وقددرتها علدى المشداركة فدي اسدتثمارات برندامج الدرد+ 

 برندامج مشداريع تطدوير فدي مهنيدة مسداعدة إلدى تحتداج وهدي. االسدتثمار مدن نوعال هذا على ستعمل التي العمل فرق حددوا

 إن. تثماراالسدد تنميددة دعددم فددي للمشدداركة" القطددف الدانيددة الثمددرة" عامددة بصددفة ولكنهددا للتمويددل، القابلددة (REDD+)+ الددرد

 :ماراتاالستث من عددا يعتبرون وهم. تحديدها تم التي الرئيسية الحاجة هي العمل خطط تطوير ودعم الجدوى دراسات

o   أعلى سقف بالمنطقة الصناعية الخرطوم بحري 

o  ش رشدا 105نظام الغاز الحيوي" البيوغاز" الشمسي الهجين في مزرعة الواحة. تحتدوي المزرعدة علدى

 ري محوري مركزي يمكن تشغيلها بأنظمة الطاقة الشمسية والغاز الحيوي" البيوغاز".

   "رأس من األبقار والتدي  6000لفون. تضم مزرعة األلبان يلمنتجات األلبان في مزرعة العالغاز الحيوي" البيوغاز

 يمكن أن توفر الغاز الحيوي لكهربة حظيرة المحلب وإضاءة المزرعة. 
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يطة بها المح تمتلك شركة أفريكورب سلسلة إمداد مرتبطة بشكل مباشر بالغابات ولديها روابط قوية بالمجتمعات

  االستثمارات ذات الصلة: نوعين مننتجي الصم  العربي. فهي تنظر في وخاصة جمعيات م

  ي.لطاقة الشمسية في شمال كردفان ودارفور لتلبية استخدامات الطاقة في تجهيز وتصنيع الفول السودانا 

  .التوسع في إنتاج الصم  العربي في كردفان والقضارف 

عقددة علدى   األخضر لكنها تعاني إجراءات التصديق المطولة والممجموعة حجار بصدد تنفيذ مشروع متعلق بصندوق المنا

السدودان.  عرضها. لم تتلق الشركة أي نوع من الدعم الفني من القطاع العدام المسدؤول عدن تعمديم صدندوق المندا  األخضدر

ت ت والعمليداجدراءاسوف يتم مساعدتهم بشكل كبير من خالل العمل مع الجهات الفاعلة التي لديها خبدرة فدي التعامدل مدع اإل

 االستثمار:لصندوق المنا  األخضر. تخطط مجموعة حجار نوعين من 

   إنشاء محطة طاقة شمسية للزراعة بواليدة نهدر النيدل. تمد  الموافقدة علدى مدذكرة مفهدوم المشدروع بالفعدل مدن قبدل

 National Designated Authorityصددندوق المنددا  األخضددر والسددلطة الوطنيددة المعينددة فددي السددودان )

(NDA)العمليددة تواجدده  األخضددر ولكدنعمليددة الحصدول علددى قدرض بشددروط ميسددرة مدن صددندوق المندا   (. بددأت

 لتصديق.باصعوبات جمة من قبل الجهة المعتمدة 

   وقدد م 5000توفير مواقد طهدي فعالدة فدي واليتدي شدمال دارفدور والنيدل األزرق. قامد  الشدركة بالفعدل بتخصديص

 بهذا البرنامج. لتخطيط لالرتقاءعلى الذهبي للتحقق. تعكف المجموعة حاليا  حائزة على المعيار ا

ق ماثلدة لصدندوميوصي المؤلفون بأن تتبنى حكومة السودان معايير لتقييم هذه الشراكات المحتملة. يوصى باستخدام معدايير 

  (.خضرايير صندوق المنا  األالمنا  األخضر من أجل الوصول إلى هذا النوع من التمويل )انظر القسم التالي لمع

 والمنظم المرحلم االست مار منصة 

 تمويدل ىإلد والوصدول الحجدم لتحقيدق كبيدرة اسدتثمارية منصدة فدي أعداله المدذكورة الفرديدة والشدركات المشاريع دمج يمكن

 مددع( REDD++ )الدرد برندامج اسددتثمار لبرندامج المتعدددة االحتياجدات تتندداول المقترحدة الحزمدة علددى عامدة لمحدة. المندا 

 لفوريددةا االحتياجددات لتلبيددة مراحددل علددى األنشددطة تنفيددذ يددتم(. 8 الشددكل) الوقدد  بمددرور والتمويددل األنشددطة نطدداق توسدديع

 الشددركات مدعد علدى األولدى المرحلددة تركدز. الدذاتي االكتفداء علددى قائمدة تمويدل مصدادر نحددو تددريجي ا التقددم مدع للشدركات،

 التدي ةالميسدر التمويدل مصدادر إلدى الوصدول للشدركات يمكدن ذلدك، بعدد. االسدتثمار تسريع برنامج خالل من جاهزة لتصبح

 درمصددا اسددتخدام يمكددن المطدداف، نهايددة فددي. المبتكددرة( REDD++ )الددرد برنددامج باسددتثمارات المرتبطددة المخدداطر تقبددل

 (. REDD++ )الرد برنامج نطاق لتوسيع التجارية التمويل

 لكدن طة،األنشد تحديدد تدم. االنبعاثدات خفدض مواد تمويل مصادر إلى للوصول الشركات دعم هو الواضحة الحاجة بنود أحد

 للعمددل اراالسددتثم تسددريع برنددامج إنشدداء يمكددن. االسددتثمار تسددتحق المشدداريع بددأن الممددولين إقندداع أجددل مددن تكددافح الشددركات

 (.9 الشكل) المشروع تطوير عملية فترة طوال لمساعدتهم الشركات مع مباشرة
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 المشاركة المرحلية والمنظمة للقطاع الخاص: 8الشكل 

 

 

ع وتيرة االستثمار: 9الشكل   لمحة عامة عن ُمسر ِّ

 االستقصددائية الدراسددة شددملتها التددي الشددركات تواجدده األخضددر، المنددا  صددندوق مددع تعمددل محددددة عناصددر إلددى باإلضددافة 

ع أنشطة ستركز. المحتملين المستثمرين مع ومطابقتها األعمال خطط ووضع االستثمار جدوى تقييم في كبيرة تحديات  مسر 

ا فيمكنها االستثمار، مسرع خالل من دعمها يتم الشركات ألن نظرا  . القضايا هذه على االستثمار  مدع مواءمتها في البدء أيض 

 التمويدل مصدادر إلدى مباشدرة الوصدول الكبيدرة للشدركات يمكدن. المخدتلط التمويدل أو التجاري التمويل سواء التمويل فرص

. المحليدة التمويدل مصدادر إلدى الصدغيرة الشركات تصل أن المرجح من. المنا  مجال في التمويل فرص ذلك في بما الدولية

 منتجددات تطددوير يددتم حيدد  ،"(REDD+)+ الددرد برنددامج ائتمددان حدددود" تطددوير أجددل مددن للبنددوك الدددعم تقددديم أيضددا   يمكددن

 والمخدتلط، العدام التمويدل يكون قد. (REDD+)+ الرد برنامج في المشاركة الشركات من لشريحة وتقديمها محددة قروض

 الفائددة أسدعار وخفدض المخداطر تقاسدم تدوفير أجدل من ضروريا  ( GAFSP) الغذائي واألمن للزراعة العالمي البرنامج مثل

 والراحدة الخبدرة مدن يكفدي ما والمستثمرون الشركات تكتسب المطاف، نهاية في. بعد تجاري ا إثباتها يتم لم التي لالستثمارات

 مدع بدالتزامن اإلنجداز هدذا تحقيدق يمكدن. الكامدل التجداري التمويدل إلدى الميسر التمويل من التخرج ويمكنهم األصول فئة مع
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 لضددمان األداء علددى القائمددة (REDD+)+ الددرد برنددامج تمدددفوعا اسددتخدام يجددب. األداء إلددى المسددتندة المدددفوعات اسددتالم

 .الذاتي االكتفاء أساس على االستثمارات استمرار

  الممارسات لالتمويل وأفض 4.4

 التمويل شروي/م ايير ومتطلبات 4.4.1

لعدام تدين التمويدل اوتنقسدم إلدى فئ الغابدات، وتددهور آثدار إزالدة حددة لتمويدل إجدراءات التخفيدف مدن شتى النُهجتتبنى البلدان  

مددة الدوليددة ويمكددن أن تشددمل المصددادر العا الماليددة،والخدداص. تشددمل المصددادر العامددة الوطنيددة ميزانيددة الدولددة والتدددابير 

مج الددرد+ والجهددات الداعمددة لبندداء قدددرات برنددا األخضددر؛ المنددا  صددندوقو العالميددةئيددة مثددل مرفددق البيئددة الصددناديق البي

(+REDD)  ناتجدة عدن االنبعاثدات ال لخفدضمرفق الشراكة للحد مدن انبعاثدات كربدون الغابدات ومبدادرة األمدم المتحددة مثل

ج الددرد+ برنددامالمسدداعدات الثنائيددة وصددناديق  (؛CAFI) فددي وسددط إفريقيددا ومبددادرة الغابدداتالغابددات  وتدددهور آثددار إزالددة

(+REDD) ات واستثمار والديون والمسؤولية االجتماعية للشركات القائمة على النتائج. قد تشمل المصادر الخاصة األسهم

 أصحاب الحيازات الصغيرة والمؤسسات الخاصة والسندات الخضراء والتأمين واالئتمان الصغير.

ل فددي األعمددا اسددتثماريةوالدددوليين بنشدداط إلددى الحصددول علددى فددرص  المحليددينيسددعى القطدداع الخدداص ومختلددف الممددولين 

لدى عال التجاريدة تقوم هذه الشركات بفحدص األعمد القرار،من خالل استعادة األراضي. عند اتخاذ  ا  التي تدر أرباح التجارية

 د االجتماعيددةواآلثددار البيئيددة والفوائدد والتكددرار،ضددوء عدددد مددن المعددايير، بمددا فددي ذلددك ربحيددة األنشددطة وقابليتهددا للتوسددع 

 ثمار:المجموعة التالية من مؤشرات معايير االست( على سبيل المثال لديه GCFالمشتركة. صندوق المنا  األخضر )

 ات المحتملةالتأثير 

o )للتخفيف )تخفيضات االنبعاثات خالل عمر المشروع 

o  كسدب بل وسد الماديدة،وقيمدة األصدول  األروا ،والتغيدر فدي الخسدائر فدي  للمسدتفيدين،للتكيف )العدد المتوقدع

 والخسائر البيئية أو االجتماعية بسبب الكوارث المناخية( العيش،

  النموذج في تحولالإمكانية 

o در اسدتدامة النتدائج علدى المددى الطويدل وتحفيدز تطبيدق االتفداق بمدا يتجدا ار وز االسدتثمنظرية التغيير التي تُظهِّ

 لمرة واحدة

 التنمية المستدامة إمكانات 

o ندددوع لامددن المنددافع االقتصددادية واالجتماعيددة والبيئيددة وتمكددين  دليددل علددى فائدددة واحدددة علددى األقددل محتملددة

 أو تحقيق واحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة االجتماعي

 المتلقي احتياجات 

o هدا مدن وغير (،تحول دون الوصول إلى التمويل المتعلق بالمندا  )المحلدي أو الددولي جود معوقاتوعلى  أدلة

 األخرى. جتماعية أو المؤسسيةاالحتياجات االقتصادية أو اال

 الدولة ملكية 

o والخطط والسياسات وااللتزامات الوطنية  ا  شروع مع المساهمات المحددة وطنيمواءمة الم 

o دليل على المشاركة مع أصحاب المصلحة المعنيين والسلطات الوطنية المعينة 
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 والفعالية الكفاءة 

o  تطبيدق و المتوقدع،ومعددل العائدد  المشدترك،ونسدبة التمويدل  الكربدون،التكلفة لكل طن مدن مكداف  ثداني أكسديد

 .أفضل الممارسات في القطاع )القطاعات( ذات الصلة

 المسبقة للتمويل في جميع المجاالت. شروطال وتمثلهذه المعايير شاملة إلى حد ما 

 (+REDD+ )برنامج الردمصادر التمويل الداومة  4.4.2

ى ليط الضدوء علدالتي تم  استشدارتها، يدتم تسد الخاصاستنادا  إلى احتياجات واهتمامات وقدرات الجهات الفاعلة في القطاع 

 . (+REDDبرنامج الرد+ )ألنشطة  المحتملةمصادر التمويل 

   يعتبددر بندك فيصددل اإلسددالمي ومجموعددة حجدار ومجموعددة دال كيانددات معتمدددة محتملددةصيندوق المنيياخ األخضيير : 

 للسودان.

   الصندوق ال المم للزراوة واألمن الغذائم (GAFSP :)بواسدطة  صندوق اتئمداني متعددد المدانحين يدتم تنفيدذه هو

من أجدل  GAFSPتستخدم أموال  وهيعدة بنوك إنمائية مختلفة. مؤسسة التمويل الدولية هي أحد البنوك المنفذة 

لتخفيدف مدن الئتمان وتقليل تكلفة اإلقراض للشدركات. إن احماية استثمارات مؤسسة التمويل الدولية من مخاطر ا

 لى دعمها.إآثار تغير المنا  هو من المنافع المشتركة التي يسعى البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي 

     صندوق التجارة واالست مار الزراوم فم أفريليا(AATIF) :يرة الصدندوق المدزارع الزراعيدة الصدغ يسدتهدف

أو غيدر  الممولدة بشدكل مباشدر والمتوسطة والكبيرة الحجم والشركات مدن خدالل سلسدلة القيمدة الزراعيدة بأكملهدا

علدددق ، بينمددا تتالتصدددنيع/التجهيزمباشددر. وتشددمل المنشدددآت المباشددرة التعاونيددات والمدددزارع التجاريددة وشددركات 

رى مثددل سددتثمارات فددي المؤسسددات الماليددة المحليددة أو المؤسسددات الماليددة األخدداالسددتثمارات غيددر المباشددرة باال

أو الشددركات  الصددغيرةلتمويددل أصددحاب الحيددازات  الزراعدديالشددركات الزراعيددة الكبيددرة التددي تقددرض القطدداع 

ة. سدن 12 فتدرة سددادمليدون دوالر كحدد أدندى، مدع  3.5علدى سدبيل المثدال. تبلد  القدروض  الصغيرة والمتوسدطة

بيئددي وتقيدديم األثددر ال الماضدديةماليددة مدققددة للسددنوات الددثالث  ومواقددفعلددى المسددتثمرين تقددديم خطددة عمددل  يجددب

 واالجتماعي لمشروعهم أو أنشطتهم.

    للت يياون الصيناوم الصيندوق الفنلنييدي (FINNFUND) تمددول كددال  مددن مشداريع الحقددول الخضددراء ومشدداريع :

 15إلددى  10التوسدع المطابقددة ألولويددات التنميددة الفنلنديددة. تقدددم بشددكل عدام قددروض اسددتثمارية طويلددة األجددل مددن 

ل األراضدي وإعدادة تأهيد ،المسدتدامةواستثمارات في رأس المال وتمويل الميدزانين فدي الغابدات والمدزارع  ،عاما  

ا االستثمار في الزراعة حي  تم حتى اآلن صرف العشبية واألد لبالغدة امن محفظتها  %15غال. وقد بدأت مؤخر 

 مليون يورو للتخفيف من تغير المنا  والتمويل المناسب. 594

 

   الهيئيية ال ربييية لالسييت مار واإلنميياء الزراوييم (AAAIDيبلدد  رأس مددال الهيئددة العربيددة لالسددتثمار و :) اإلنمدداء

علدى  ككيدان قدانوني فدي السدودان. يركدز الصدندوق تأسيسدهاوقدد تدم  أمريكدي،مليدار دوالر  1.1الزراعي حوالي 

 االستثمارات المتوسطة والكبيرة في قطاع الزراعة في العالم العربي.

 

    شرق أفريليابصندوق نوفاستار فنشرز (NOVASTAR Ventures) يوفر صندوق رأس المدال االسدتثماري :

المحدود استثمارات في رأس المال إلنجاز األعمال التجارية )الهادفة للربح( التي يمكدن أن تنمدو بسدرعة لتتوسدع 
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أمريكدي لنمداذج األعمدال غيدر  دوالر 250000. الحد األدنى للدعم هدو المستدامةفي قطاعات الزراعة والغابات 

 مليون دوالر أمريكي من خالل جوالت رأس المال المتعددة. 8العالية وحتى المثبتة ذات اإلمكانات 

 

  AgDevCo .يددعم فدي القطداع الزراعدي األفريقدي ينشدط ا  اجتماعيد ةمؤثر هو صندوق استثماري ومطور مشاريع 

 اسدددتثمر .اللوجسدددتيةوالخددددمات  التحويليدددة الصدددناعاتو الزراعدددةوالمتوسدددطة العاملدددة فدددي  الصدددغيرةالشدددركات 

ا في القارة 40مليون دوالر أمريكي عبر  128الصندوق ما يقرب من  لمدال ايركز علدى نمدو رأس  حي  استثمار 

 لألعمال التجارية الزراعية.

 

  صندوق أكيومن (Acumenللزراوة )   مدع تقلبدات  مناخيدا  )المتكيفدةالذكيدة  للزراعدة: أنشدأ صدندوقا  الذكية مناخييا

 مع التركيز بشكل خاص على شرق أفريقيا. المنا (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستنتاجات 5

  الخدداص فدديشددراك القطداع إل مقترحدة اسددتراتيجيةتكللد  المشدداورات التدي اسددتغرق  لعددة أشددهر بالنجدا  فددي وضدع 

 بالمطالددب؛ مباشددرا   . وتددرتبط التوصدديات ارتباطددا  المشدداوراتمددن  كثمددرة لعدددة شددهور( +REDD)برنددامج الددرد+ 

 .االهتمامات واالحتياجات التي تم استكشافها خالل المشاورات
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    ببرندامج  ا  كبيدر ا  الخداص فدي السدودان اهتمامد القطداع فديأبدت الجهات الفاعلة( +الدردREDD+) لدذلك،ه. وتنفيدذ 

. (+REDDالدرد+ ) برنامجتطوير وتوسيع نطاق استثمارات في  لويةباألو مشاركة القطاع الخاص تحظىيجب أن 

زيدادة  بشدكل كبيدر علدى تشدددوالتدي س (،+REDD)برندامج الدرد+ وقد تم بالفعل تصور هذا في المرحلة التالية من 

 الوعي والدعم الملموس للقطاع الخاص.

 سديما  ال والتشاور التواصلوجلسات زيادة تبادل المعلومات ب ا  اب المصلحة في األعمال تقريبتوصية من جميع أصح

ومدن  الحدد مدن إزالدة الغابدات. لتحفيزخطوات ملموسة اتخاذ  في( +REDD)برنامج الرد+ إشراك عملية  في مجال

ون، تنظديم األمثلة الملموسة على تحسين معارف القطاعين العام والخاص، والوعي والمشاركة، الذي اقترحده المجيبد

وعي وجدد حالي دا مسدتوى مدنخفض مدن الد. يدورات منتظمة لتوعية أصحاب المصلحة المتعددين بشأن هذه المواضيع

 . (+REDDبرنامج الرد+ )طبيعة وفوائد  بشأنبين موظفي الغابات في القطاع العام 

  تثمارات لخلددق بيئددة سياسددية وماليددة مواتيددة السدد تحدددي ا،إلددى تدددخالت أكبددر وأكثددر  حاجددةهندداك  الطويددل،علددى المدددى

حقيدق ذلدك ت. ويمكدن التحسدينيحتاج إنفاذ قدوانين الغابدات والمدوارد الطبيعيدة إلدى  أوال ،. (+REDDبرنامج الرد+ )

 لفعالددةاالرقابددة للدددخل مددع مراعدداة  بديلددةأنشددطة  يجددادوإ العمليددةوإشددراك المجتمعددات فددي  القددانونمددن خددالل تطبيددق 

 والتقييم. واإلبال 

  بأن يقوم  االستشارييوصي الفريق( +برنامج الردREDD+)  هاعرضدو المقترحدةبمراجعة استراتيجية المشداركة 

. قدد صدددفدي هدذا ال ملموسدة بإجراءاتااللتزام  مع مراعاة جميع الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة الرئيسيين لىع

  أو صعب ا. ا  مكلف والبعض اآلخر قد يكون التوصيات،يعالج البرنامج بعض 

  لجديددشجير ات التمحتمل كبير على ممارسا تأثيرينبغي أن يأخذ تنفيذ االستراتيجية بعين االعتبار القطاعات التي لها 

وافع ودراسدة الدد (+REDDبرندامج الدرد+ )لديس فقدط فدي وثيقدة اسدتراتيجية  ،األراضيواستخدام شجير إعادة الت /

 هذا التقرير. ناولها قد ت، بل أيضا  فحسب الغاباتوتدهور المسببة إلزالة 

  واعدة للغاية. للصم  العربي الفرعييبدو أن مشاركة القطاع 

 التجارية للفحم واألعمدة وأخشاب البناء فرصة واعدة أخرى. غاباتتعتبر ال 

  طريقددة للتصدددي لهددا مددن خددالل إشددراك قطدداعي  أفضددلالغابددات هددو وتدددهور إزالددة  مددنمددن المددرجح أن يكددون الحددد

 الزراعة والثروة الحيوانية.

  الرئيسيين في  الخاصشراكات مع رواد القطاع  إقامةخطوة مهمة أخرى تتمثل في( +برنامج الردREDD+). 

 ء كشدركا تيجيةهدذه االسدترا إعددادالزراعيدة التدي تدم التشداور معهدا أثنداء  التجاريةز المؤسسات المالية واألعمال وبر

 .(+REDDالرد+ )ممتازين لبرنامج 

  برندددامج الدددرد+ مدددن خدددالل أنشدددطة  معالجتهددداملموسدددة يجدددب  اسدددتثماريةلددددى بعدددض الجهدددات الفاعلدددة احتياجدددات

(REDD+). 

  في القطاع أن  األخرىيجب تحفيز األبطال على المشاركة ليثبتوا للجهات الفاعلةREDD مربحة وقيمة +. 

 الدددرد+  يجدددب أن يشدددرك برندددامج(REDD+ )الشدددريكة داخلددده. تبدددرز وزارات  الحكوميدددةوالوكددداالت  الدددوزارات

والزراعددة فددي جددزء منهددا كددوزارات شددريكة رئيسددية للمشدداركة. يجددب أن تتماشددى  واإلنتدداج، والماليددة، االسددتثمار،
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مكملدة للخطدط  (+REDDبرنامج الدرد+ )األنشطة الموصى بها مع برامج تطوير الوزارات بحي  تكون إجراءات 

 حالية.ال

  ال اسددتكمفددي  األخضددر وتمويددل الكربددون المنددا  وال سدديما التمويددل مددن صددندوق الدددولي،يمكددن أن يسدداعد التمويددل

شددجع ميسدرة لألنشددطة التدي تبشددروط هدي نفسدها تقددديم قدروض  يمكنهدداوالتدي  التمويدل المقددم مددن حكومدة السددودان،

 بأفريكددورو Afritec أفريتيددكاسددتعادة الغابددات وإصددال  األراضددي. يمكددن للمنتجددين الرئيسدديين للصددم  العربددي 

Africaorp لوقدد  افددي يا. شددوهمددا منتجددان رئيسدديان للصددم  العربددي تلقددي الدددعم إلعددادة تأهيددل وإدارة غابددات األكا

ي تجي الصدم  فدوفي المقابل تدعمان جمعيات من الة فقط لجمع المنتج الخامالحالي، تغطي كلتا الشركتين تكاليف العم

ن اهتمامهدا عوقد أعرب  الجهات الفاعلة التي تم  استشارتها بالفعل إطار وظائف المسؤولية االجتماعية للشركات. 

ته. يعد من استثمارا االستفادة( +REDD)الرد+ يمكن لبرنامج  .بالسعي إلى الحصول على تمويل من هذه المصادر

+ الددردبرنددامج التددي تمكددن أحددد المجدداالت  ،طويلددة تصددديقبمددا لدده مددن عمليددات اعتمدداد و ،األخضددر المنددا  صددندوق

(REDD+ )ت دعدم الشدركامدن شدأنها شاملة مضاعفة موارده. يمكن دمج هذه المشاريع االستثمارية في منصة  من

 .ر التمويل الخارجيعلى الوصول إلى مصادومساعدتها لتسريع االستثمار 

 ، يمكددن لبرنددامج  وأخيددرا( +الددردREDD+) الددالزم  دعمالددقائمددة قصدديرة بالمشدداريع القابلددة للتمويددل وتقددديم  إعددداد

 معالجدة( +REDD)برندامج الدرد+  علدىجذب المستثمرين. قد يكدون مدن الصدعب حتى يتسنى االستثمار لتسريع 

يدة ميزان منهدا يتطلدب الدبعض اآلخدر التقليديدة؛مثل تحسدين حيدازة األراضدي فدي منداطق الرعدي  التوصيات،بعض 

ى بندداء  علدد /للمبددادرات األولويددة للتدددخالت (REDD+)برنددامج الددرد+ فعالددة. يجددب أن يعطددي  حتددى تكددونكبيددرة 

 الميزانيات المتاحة.

  برنامج الرد+ أهداف  تحقيقالقطاع الخاص في  إشراكيخلص التقرير إلى أن(REDD+ )كدنالسدودان أمدر مم فدي 

ولية أمر ممكدن. ويجدري حاليدا  تنفيدذ بعدض األنشدطة واالسدتثمارات بوصدفها أنشدطة واسدتثمارات مدن أنشدطة المسدؤ

 .(+REDD)برنامج الرد+ االجتماعية للشركات، وينبغي وضعها رسميا  تح  مظلة 

 محداورلاربداعي هذا من شأنه أن يفتح نماذج أعمال مجربة لفرص تمويل جديددة. يجدب أن تدتم المشداركة باسدتخدام نهدج ذي 

 :من اآلن فصاعد ا

  برنامج الرد+ تلديم حوافز مالية ألنشطة(REDD+) خالل نم: 

o تقديم أسعار فائدة أقل من السوق 

o تخفيض رسوم اإلقراض 

o  المتصورة لدقراضتقليل المخاطر أو المخاطر 

o تسريع االستثمار 

o  فترات سما مع مراعاة منح تسهيل تقديم القروض الميسرة 

o تأمين القروض طويلة األجل 

o  إلخ ... للشركات،تحفيز أنشطة المسؤولية االجتماعية 

 تلديم حوافز  ير مالية من خالل: 
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o  برنامج الرد+ اإلعفاءات الضريبية لألعمال المساهمة في(REDD+). 

o د للقطاعات الرئيسيةمداتحسين سالسل اإل 

o تسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص 

o قاناتنقل المعرفة والت 

o ... التدريب إلخ 

 تحسين البيئة التمكينية الشاملة للمشاركة من خالل: 

o ترشيد وتنظيم ومواءمة استخدام األراضي والسياسات ذات الصلة باالقتصاد / االستثمار 

o  لدرد+ ابرندامج  وتغيدر المندا  وأهدداف الدح االسدتثماروقدانون  األراضدي،إزالة التناقضدات فدي سياسدات اسدتخدام

(REDD+). 

o تنمية القدرات 

o تطبيق ضمانات ومراقبة بيئية صارمة 

o إضفاء الطابع الرسمي على التقارير 

 يع مددن خددالل الوصددول إلددى التمويددل وتسددر والمخططددة القطدداع الخدداص المحددددة الجدداري تنفيددذها حاليددا   م أنشددطةعددد

 أفريكددددوربو( CTCسددددي تددددي سددددي ) ومجموعددددة حجددددار ومجموعددددة دالاالسددددتثمار )أي الدددددعم الملمددددوس لمجموعددددة 

(Africaorpوشركة سدكر كناندة ) لتوسديع وتكدرار اسدتثماراتهم ذات الصدلة ب( +برندامج الدردREDD+) ة وإنشداء منصد

 استثمار منظمة(.
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 المرافق 7

 مشاورات تحديات ال(: 1) المرفق رقم  

 ــاتــــــــــــــمالحظـــ حالة االجتماع ناــــــــــــــــــــــــــــالكي ةــــــــــــالوالي
 

 

 

 

 

 النيل األبيض

تدددددم حلدددددده مدددددن قبددددددل المجلددددددس  ملغي اتحاد أصحاب العمل
 العسكري االنتقالي منذ أبريل

تدددددم حلددددده مدددددن قبدددددل المجلدددددس  ملغي الغرفة التجارية
 العسكري االنتقالي منذ أبريل

وزارة اإلنتددددداج والتنميددددددة 
 االقتصادية

أثنددداء  للدددوزارة إعفددداء المددددير العدددام مؤجل
 زيارتنا للوالية

غرفة الصدم  العربدي باتحداد 

 أصحاب العمل

تدددددم حلددددده مدددددن قبدددددل المجلدددددس  ملغي
 العسكري االنتقالي منذ أبريل

 

 

 

 

 النيل األزرق

تواجددددده مشددددداكل مدددددع المدددددزارعين  مؤجل شركة أقدي

 المحليين بشأن حيازة األراضي

 غير موجودين في ذلك الوق  مؤجل منتجو الفحم

تدم حلدده مدن قبددل المجلدس العسددكري  مؤجل اتحاد أصحاب العمل
 االنتقالي منذ أبريل

 اتحادات المزارعين والرعاة
  

تددم دمجدده مددع غرفددة الزراعددة تحدد   مؤجل
 أصحاب العملإشراف اتحاد 

 

 

 

 

 

 سنار

تدم حلدده مدن قبددل المجلدس العسددكري  مؤجل اتحاد أصحاب العمل
 االنتقالي منذ أبريل

 غير موجودين في ذلك الوق  مؤجل منتجو الصم  العربي

تدددم دمجددده مدددع غرفدددة الزراعدددة  مؤجل اتحاد المزارعين والرعاة
أصدددحاب تحددد  إشدددراف اتحددداد 

 العمل

توقدددف العمليدددات أثنددداء فعاليدددات  مؤجل مجموعة البرير
 الثورة

 

 

 

 

 

 

 الخريو 

تدم حلدده مدن قبددل المجلدس العسددكري  ملغي اتحاد أصحاب العمل
 2019االنتقالي منذ أبريل 

 الثورةبعد  لم تعد موجودة ملغي وزارة االستثمار

الزراعددددددة واإلنتدددددداج لجنددددددة 
الحيدددددددواني فدددددددي المجلدددددددس 

 التشريعي

المجلدددددس التشدددددريعي لدددددم يعدددددد  ملغي
 بعد الثورة موجودا  

تددددم حلهدددددا مددددن قبدددددل المجلدددددس  ملغي الغرفة التجارية

العسددكري االنتقددالي منددذ أبريددل 

2019   

تدددددم تجميدددددده مدددددن قبدددددل المجلدددددس  ملغي مجلس الصم  العربي
 العسكري االنتقالي

أوقفدددددد  عملياتهددددددا منددددددذ بددددددددء  مؤجل التجاريةالشركات 
االعتصددددام أمددددام القيددددادة العامددددة 

 للقوات المسلحة
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 (: مشاورات أصحاب المصلحة2) المرفق رقم

 اللطاع التنظيم مسم  الكيان

Adra Ingo متعدد القطاعات مجتمع مدني درا أ 

Akeshia    الزراعة )الصم  العربي( قطاع خاص أكيشيا 

Africorp  الزراعة والثروة الحيوانية قطاع خاص أفريكورب 

Afritech    الزراعة )الصم  العربي( قطاع خاص أفريتيك 

APCO الزراعة والثروة الحيوانية قطاع خاص مجموعة محجوب أوالد 

 - الشركة العربية السودانية للنيل األزرق الزراعية / أقدي

 السودان

 الحيوانيةالزراعة والثروة  قطاع خاص

 الزراعة قطاع خاص شركة الدرات الزراعية

 الزراعة قطاع خاص علي عبدالرحمن محمد قاضي

 الزراعة والثروة الحيوانية قطاع خاص علي إبراهيم وأوالده

 الزراعة قطاع خاص الرخاء للتنمية

 المالية قطاع خاص بنك الثروة الحيوانية

 الزراعة قطاع عام والية القضارف –إدارة الزراعة اآللية 

 الغابات قطاع خاص بشير شرف الدين

 متعدد القطاعات مجتمع مدني والية شمال كردفان –اتحاد أصحاب العمل 

 متعدد القطاعات مجتمع مدني والية النيل األبيض –اتحاد أصحاب العمل 

 متعدد القطاعات قطاع خاص مجموعة سي تي سي

 القطاعاتمتعدد  قطاع خاص مجموعة دال

 الزراعة مجتمع مدني إيفاد

 المالية قطاع خاص بنك فيصل اإلسالمي

 الغابات قطاع عام مدير إدارة غابات والية شمال كردفان

 الغابات قطاع عام مدير إدارة غابات والية سنار

 الغابات قطاع عام مدير إدارة غابات والية النيل األبيض

 الغابات قطاع عام األبيضوحدة إدارة غابات والية النيل 

 الزراعة )الصم  العربي( مجتمع مدني والية النيل األزرق –جمعية منتجي الصم  العربي 

 الزراعة )الصم  العربي( مجتمع مدني والية النيل األبيض –جمعية منتجي الصم  العربي 

 الغابات مجتمع مدني والية القضارف –المجلس األعلى للبيئة 

 المالية قطاع عام والية سنار –إدارة االستثمار 

 متعدد القطاعات قطاع خاص مجموعة شركات مأمون البرير

 الغابات قطاع خاص محمد أحمد الخضر

 الزراعة )من بين أمور أخرى الصم  العربي( قطاع خاص شركة النصر للتجارة والصناعة المحدودة

 الغابات قطاع عام غابات والية النيل األزرق

 الزراعة قطاع خاص فوكتاب
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 اللطاع التنظيم مسم  الكيان

 الزراعة )الصم  العربي( قطاع خاص والية سنار –جمعية كنوز الغابات إلنتاج الصم  العربي 

 الغابات مجتمع مدني  قوالية النيل األزر –اتحاد منتجي موارد الغابات والتجار 

 متعدد القطاعات قطاع خاص حجار

 )من بين أمور أخرى الصم  العربي(الزراعة  قطاع خاص كمال للصناعات

 الزراعة قطاع خاص شركة خلوج للتنمية واالستثمار الزراعي

 الزراعة والثروة الحيوانية قطاع خاص مجموعة شركات سكر كنانة

 الغابات قطاع خاص لؤي عبدهللا

 الثروة الحيوانية قطاع عام والية القضارف –وزارة اإلنتاج الحيواني 

 متعدد القطاعات قطاع عام وزارة اإلنتاج

 المالية قطاع عام والية القضارف –وحدة االستثمار 

 النفط والغاز قطاع خاص النيل للبترول

 تقنية المعلومات قطاع خاص بالنِّ  انترناشونال

 الزراعة قطاع عام والية النيل األزرق –إدارة الزراعة المطرية 

 الزراعة قطاع عام والية سنار –إدارة الزراعة المطرية 

 الثروة الحيوانية قطاع عام إدارة المراعي

 الثروة الحيوانية قطاع عام والية سنار –إدارة المراعي 

 الغابات قطاع عام والية النيل األبيض –( +REDDالرد+ ) جبرنامنقطة اتصال 

 المالية قطاع خاص مصرف االدخار والتنمية االجتماعية

 متعدد القطاعات مجتمع مدني والية القضارف –جمعية أصحاب العمل السوداني 

 الغابات مجتمع مدني والية القضارف –الجمعية السودانية لحماية البيئة 

 متعدد القطاعات مجتمع مدني جمعية الهالل األحمر السوداني
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 نتائج ومل مجمووة الحوافز المالية(: 3) المرفق رقم 
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 نتائج ومل مجمووة الحوافز   ير المالية(: 4) المرفق رقم     
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 نتائج ومل مجمووة البيئة التمكينية المواتية(: 5) المرفق رقم     

 

 



 

 ورشة الالمشاركون فم (: 6) المرفق رقم

 الوظيفة/الجهة االســــــم الرقم

1.  Renuka Srinivasan   االستشاري مستشار أجنبي بالمكتب(UNIQUE) 

 (UNIQUE)ي لدى المكتب االستشاريمستشار وطن عمر عوض  .2

 مستشار بالبنك الدولي رزان نمر  .3

 مستشار صالح علي صالح  .4

 (SESA) التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجيمستشار  عبدالرحمن الطاهر  .5

  عثمان عمر عبدهللا  .6

 

 

 

 الهيئة القومية للغابات                   

 سيدة خليل  .7

 عبدهللا محمد شريف  .8

 فائزة صديق  .9

 حسن األمين حسن  .10

 رشا عبدهللا فضل  .11

 أماني إبراهيم أحمد  .12

 منى حسين  .13

 نجالء محجوب حمدوك  .14

 المدير العام للهيئة القومية للغابات محمد علي الهادي  .15

 إدارة االستثمار بالهيئة القومية للغاباتمدير  عصم  حسن  .16

 النيل األبيض ةغابات واليمدير  معتصم إسماعيل أمين  .17

 بالهيئة القومية للغابات واإلعالممدير إدارة اإلرشاد   آدم محمد بابكر  .18

 مجموعة حجار يسرى بشير آدم  .19

20.  Tnhn Elfadil Sneed بنك فيصل اإلسالمي السودان 

 مدير المنتجات السرحسام الدين تاج   .21

 أفريكورب انترناشنوال هبة حسن فضل علي  .22

 األمن الغذائي –وزارة الزراعة  بخيتة محجوب  .23

 دال للمواد الغذائية رؤى حسن  .24

 مستشار بالبنك الدولي سليمان محمد جبريل  .25

 أرياب للتعدين سارة الطيب محمد  .26

 المعلومات الجغرافية SBSA نزار أنور سعد  .27

 نائب المدير عبدالرحيم عثمانمنال   .28

 وزارة الزراعة بوالية النيل األبيض ياسر مدثر مصطفى  .29

 اإلدارة العامة للمراعي والعلفمدير المراعي الطبيعية ب عبدالمنعم عثمان حسن  .30

 العامة لحماية الحياة البرية اإلدارة خضر الصادق جابر  .31

 RSSA محمد عثمان محمد الحسن  .32

 (+REDDبرنامج الرد+ ) منى عبدالرحمن  .33

 (+REDDبرنامج الرد+ ) خضر صال  خضر  .34
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 الوظيفة/الجهة االســــــم الرقم

 جمعية منتجي الصم  العربي حمدان كباشي عثمان  .35

 (+REDDبرنامج الرد+ ) سهل مصطفى  .36

 مستشار بالبنك الدولي بابكر عبدهللا  .37

 المدير التجاري لمجموعة البرير محمد المصبا   .38

 (+REDDبرنامج الرد+ ) ساهل عبدهللا ساهل  .39

 

 جدول أومال )أجندة( الورشة(: 7) المرفق رقم

 الموةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الوقت

 توزيع االستبيانات 09:00

 يةلطبيعكلمة ترحيبية من قبل مدير وحدة إدارة المشروع/ وزير الزراعة والموارد ا 0910 - 0900

 تخدامواس الغابات في المختص يُونيك االستشاري المكتبمن قبل  مقدمة عن المشروع 1030 - 0910

تتناول دور المكتب  (UNIQUE forestry and land use GmbH) األراضي

 االستشاري في المشروع

 الغطاء الغابي وخريطة األنشطة

 خالصة النتائج الرئيسية

 استراحة 1100 - 1030

  مناقشة النتائج 1200 - 1100

ول حمجموعات عمل استراتيجية إشراك القطاع الخاص في برنامج الرد+ )()مناقشة  1300 - 1215

 الحوافز المالية وغير المالية والبيئة التمكينية(

  مالحظات المجموعة 1330 - 1300

 ورشة الاختتام  1400 - 1330

 



 

 

UNIQUE forestry and land use GmbH 
Schnewlinstraße 10 
79098 Freiburg 

Tel.: +49 (0) 761 - 20 85 34 - 0 
unique@unique-landuse.de 
www.unique-landuse.de 
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