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الملخص التنفيذي
إن جمهورية السوودان طورف فوي اتفاقيوة األموم المتحودة اإلطاريوة بشوأن تغيور المنواخ ( )UNFCCCوتتحمول إلوى جانوب العديود مون
األطراف األخرى مسؤولية اتخاذ اإلجراءات والمساهمة في الجهود العالمية الرامية للحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري.
يتألف سكان البالد البالغ عددهم  39.6مليون نسمة من  %30فوي المنواطق الحضورية و %63فوي المنواطق الريفيوة و %7مون البودو
وبالتالي فإن نسبة كبيرة من السكان يعتمدون على الغابات في سبل كسوب العويع علوى احتطواب حطوب الوقوود واألخشواب المسوتديرة
للبناء .تبلغ مساحة جمهورية السودان  1 886 0068كيلومتر مربع تمثل الغابوات حووالي  %15.85منهوا (الحصور القوومي للغابوات
لسنة .)2020
قطوواع الغابووات مهووم القتصوواد جمهوريووة السووودان حيووب يسوواهم بنحووو  %4-3فووي النوواتج المحلووي اإلجمووالي .ومووع ذلو

تواجو غابووات

السودان التعدي جراء التوسع الزراعي والعمراني واالحتطاب غير المسوتدام لحطوب الوقوود لعودة عقوود .إن فهوم التفاعول بوين أسوباب
ودوافع إزالة وتدهور الغابات الكامنة أمر بالغ األه مية ويتطلب أنظمة قوية للرصد واإلبالغ القطاعي والمؤسسي.
استنادا إلى خطة العمل لسنة  2019والتي أعدت بدعم فني من منظمة األغذية والزراعة تعرض هوذ الوثيقوة الونهج المنهجوي الوذي
ستتبع جمهورية السودان في إنشاء وتنفيذ أنشطة برنامج الرد (REDD +( +والمتمثلة في الرصد واإلبالغ والتحقق ( )MRVهي
جوزء موون نظووام الرصوود القوومي لغابووات السووودان متعووددة األغووراض .موون شووأن نظووام الرصوود القوومي للغابووات أن يُمكووين موون حسوواب
انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الغابات على نحو كافٍ في إطار برنامج الرد (REDD +( +للوفاء بااللتزاموات الدوليوة فوي مجوال
إعداد وتقديم التقارير بموجب اتفاقيوة األموم المتحودة اإلطاريوة بشوأن تغيور المنواخ ومتطلبوات االتفاقيوات األخورى .باإلضوافة إلوى ذلو
آن واحد إلى جانب وظائف" القياس واإلبالغ والتحقق (MRV)".
يمكن أن تؤدي مهمة" الرصد "في ٍ

حالة برنامج الرد  (REDD +( +في السودان
ستستمر حالة برنامج الرد (REDD +( +في التطور من خالل المراحل المحددة في مقترح االستعداد والتأهب" الجاهزيوة "لضومان
وضع ترتيبات مؤسسية تمتثل لمقررات مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحودة اإلطاريوة بشوأن تغيور المنواخ فيموا يتعلوق بموا يلوي :
)(1استراتيجية أو خطة عمل قومية ( )2المستوى المرجعي القومي النبعاثات الغابات و  /أو المستوى المرجعوي للغابوات ( )3نظوام
رصد متين وشفاف للغابات لتلبية متطلبات القياس واإلبالغ والتحقق لبرنامج الرد (4) (REDD +( +نظام لتوفير المعلوموات عون
الضمانات.
يُعد نظام الرصد القومي للغابات الفعال شرطا مطلوبا لتحقيق جاهزية برنامج الرد (REDD +( +والودخول فوي المرحلوة الثانيوة مون
تنفيذ برنامج الرد (REDD +( +والمشاركة الالحقة في نظام المدفوعات القائم علوى النتوائج .أعود السوودان خطوة عمول رصود قوومي
للغابات متعددة السنوات وتعد وثيقة القياس واإلبوالغ والتحقوق هوذ جوزءا مون تنفيوذها .يحودد نظوام الرصود القوومي للغابوات األنشوطة
التي سيتم تنفيذها للسماح بالتشغيل والتشغيل الفعال لنظام الرصد من خالل المرحلتين الثانية والثالثة مون جاهزيوة برنوامج الورد+( +
.(REDD

نطاق وأهداف نظام الرصد واإلبالغ والتحقق التابع لبرنامج الرد(REDD+( +
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يستخدم نطاق نظام الرصد القومي للغابوات ونظوام القيواس واإلبوالغ والتحقوق لتووفير حووافز للسوودان لتحسوين إدارة مووارد الغابيوة .
وفيما يتعلق ببرنامج الرد )REDD+( +ستركز وظوائف القيواس واإلبوالغ والتحقوق علوى تقودير انبعاثوات الغابوات وعمليوات إزالتهوا
على الصعيد القومي واإلبالغ عنها على الصعيد الدولي استنادا إلى ثالثة عناصر رئيسية أو" ركائز ":


نظام رصد األراضي بواسطة األقمار الصناعية.



الحصر القومي للغابات.



الحصر القومي لغازات الدفيئة.

ستوفر ركائز نظام الرصد األرضي بواسطة األقمار الصناعية والحصر القومي للغابات مدخالت في الحصر القومي لغوازات الدفيئوة
لدعم التزامات السودان فيما يتعلق بإطوار الشوفافية المعوزز بموجوب اتفاقيوة بواريس .وفقوا لنظوام الرصود القوومي للغابوات سووف يقووم
السودان بتطوير وتشغيل هذ الركائز الثالث بشكل تدريجي لمواءمتها مع وظيفة الرصد من أجل تحقيوق نظوام رصود قوومي للغابوات
يعمل بكامل طاقت .

الترتيبات المؤسسية
تحودد هوذ الوثيقوة الترتيبوات المؤسسوية ألنظموة القيواس واإلبوالغ والتحقوق .الخطووة األولوى هوي تطووير رؤيوة طويلوة األجول وخطوة
استراتيجية في ظل والية ذات طابع مؤسسي (تفويض) واضحة وتحديد األدوار وآليات التنسيق الفعالة .وينبغي إنشاء عمليات شاملة
لجموع البيانوات ومعالجتهوا واإلبوالغ عنهوا والتحقوق منهوا اسوتنادا إلوى المنهجيوات واألدوات التوي تعتورف بالحاجوة إلوى ترتيبوات كافيوة
ومستدامة للموارد البشرية .
وتعترف جمهورية السودان بالقيمة االجتماعيوة واالقتصوادية للبيانوات والمعلوموات لالسترشواد بهوا فوي وضوع السياسوات القائموة علوى
األدلة .لذل

فإن إحدى المبادرات الرئيسوية لجمهوريوة السوودان هوي تطووير إطوار المعلوموات المكانيوة لودعم الطريقوة التوي تودير بهوا

الحكومة البيانات والمعلومات وتستخدمها .إطار العمل هو مجموعة من المعايير والسياسات والمبادئ التوجيهية واإلجراءات والتي
يوتم تنفيوذها إموا يودويا أو حيثموا أمكون آليوا مون خوالل التكنولوجيوا .سيسوم ذلو بوإدارة البيانوات والمعلوموات بطريقوة آمنوة ومنظموة
ومتسقة .سيضمن إمكانيوة مشواركة البيانوات والمعلوموات بشوكل مناسوب أو إعوادة اسوتخدامها مون قبول األجهوزة الحكوميوة أو مووظفي
القطاع العام الفردي أو المجتمع أو الصناعة .سيتي ذل بتقديم خدمات أفضل وتحسين إدارة األداء وزيادة إنتاجية القطاع العام.

النهج المنهجي للرصد)(M
تسعى عملية رصد اسوتخدام األراضوي والغطواء األرضوي فوي السوودان إلوى إجوراء تقيويم شوامل إلزالوة وتودهور الغابوات علوى فتورات
محددة مسبقا (فواصل زمنية مدتها خمس سنوات حسب توفر الموارد) باستخدام تعريف الغابة المعترف ب مون قبول البلودان الوواردة
في هذ الوثيقة .يوفر االستشعار عن بعد الخيار األكثر عملية لرصد تغير الغطاء األرضي على مساحات كبيورة ويتوي إعوداد خورائط
معياريوة ومجموعوات بيانوات متسلسولة زمنيوة الحقوة لودعم قورارات السياسوات القائموة علوى األدلوة بشوأن ممارسوات إدارة األراضوي.
سيكون االستشعار عن بعد جزءا ال يتجزأ من النهج المنهجي لتقدير انبعاثات الكربون.
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وعلى هذا النحو وبغية توليد بيانات عن األنشطة سوف يستخدم السودان االستشعار عن بعد والحصور القوومي للغابوات حتوى يتسون
ل وضع تدريجيا المبادئ التوجيهية القطرية يعد رسم خرائط استخدام األراضي/الغطاء األرضي واكتشواف التغييور باسوتخدام تقنيوات
االستشوعار عون بعود ونظوم المعلوموات الجغرافيوة طريقوة فعالوة مون حيوب التكلفوة للحصوول علوى فهوم واضو لعمليوات تغييور الغطوواء
األرضوي بسوبب تغييور اسوتخدام األراضوي وع واقبهوا .وسويتم اسوتكمال ذلو مون خوالل عمليوات تقيويم الدقوة بموا يتماشوى موع المبوادئ
التوجيهية للممارسات الجيدة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
تم تصميم الحصر القومي للغابات لالستخدام متعدد األغراض بما في ذل توفير مدخالت دقيقة فوي الحصور القوومي لغوازات الدفيئوة
وتسووهيل االتصوواالت الوطنيووة النبعاثووات الكربووون وعمليووات اإلزالووة موون اسووتخدام األراضووي ودعووم البوورامج الوطنيووة للتخفيووف موون
االنبعاثات بما في ذل برنامج الرد (REDD +( +توم تصوميم الحصور القوومي للغابوات بمنظوور طويول األمود بهودف إجوراء عمليوات
إعادة قياس قومية كل خمس سنوات.

النهج المنهجي لإلبالغ )(R
يعترف السودان بالمناقشات العالمية الناشئة بعد اعتماد اتفواق بواريس فوي عوام  2015إلنشواء إطوار عمول معوزز للشوفافية .مثول جميوع
األطوراف فوي اتفاقيوة بواريس سويعمل السوودان علوى وضوع الترتيبوات الالزموة لتنفيوذ إطوار الشوفافية المعوزز .وهوذا يعتورف باالنتقوال
المتوقووع موون تقووديم التقووارير لفتوورة السوونتين وتقووارير التحووديب لفتوورة السوونتين إلووى تقووارير الشووفافية لفتوورة السوونتين

وبووأن الطرائووق

واإلجراءات والمبادئ التوجيهية ستحل محل تقديم التقارير لفترة السنتين والتقارير المحدثوة لفتورة السونتين وعمليوة التقيويم والمراجعوة
وعملية التشاور والتحليل الدوليين لألطراف في اتفاق باريس وفقا للمقرر  /1م أ 24-الفقرة  39.ويالحظ كذل أن التقارير المحدَثة
النهائية التي تقدمها البلدان النامية هي التقارير التي تقدم في موعد أقصا  31ديسومبر  2024.24الفقورة  .)38وهوذا يعنوي أنو يجوب
على السودان تقديم تقريور فتورة السونتين األخيورة قبول عوام . 2024سويتبع السوودان المبوادئ بموا يتماشوى موع المبوادئ التوجيهيوة بشوأن
الممارسات الجيدة للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ المتعلقة بالشفافية واالكتمال واالتساق والمقارنة والدقة.

النهج المنهجي للتحقق )(V
وفقوا للمبوادئ التوجيهيوة بشوأن الممارسوات الجيودة ذات الصولة باسوتخدام األراضوي وتغييور اسوتخدام األراضوي والغابوات (الفريوق
الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ  )2003فإن الغرض من التحقق الحصر القومي لغازات الدفيئة هو إثبات موثوقيتهوا والتحقوق
من دقة األرقام المبلغ عنها بوسائل مستقلة .لذل سيقوم السودان بالتحقق على عدة مستويات :المشوروع القوومي والودولي .كموا نوص
الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ علوى أن األهوداف العاموة للتحقوق هوي تووفير مودخالت لتحسوين الحصور القوومي لغوازات
الدفيئة وبناء الثقة في التقديرات واالتجاهات والمساعدة على تحسين الفهم العلمي .وسيحقق السودان هذ األهداف من خالل عمليات
التدقيق الداخلية والخارجية على النحو التالي:


عمليات التدقيق الوداخلي التوي تقووم بهوا المنظموات أو األجهوزة الحكوميوة أو األفوراد المسوؤولين عون تجميوع نتوائج الحصور
القومي.



عمليات التودقيق الخوارجي التوي تقووم بهوا هيئوات أخورى غيور معنيوة مباشورة بتنفيوذ الحصور القوومي لغوازات الدفيئوة (مثول
األجهزة الحكومية األخرى والشركات الخاصة والمؤسسات البحثية والعلماء المستقلين والمنظمات غير الحكومي.
ix

هيكلة الدراسة
تم تقسويم هوذ الدراسوة إلوى أربعوة أجوزاء .يلخوص الجوزء األول الخلفيوة والسوياق لقطواع الغابوات والغورض مون نظوام الرصود القوومي
للغابووات والمبووادئ التوجيهيووة إلطووار الرصوود واإلبووالغ والتحقووق ضوومن برنووامج الوورد )REDD+( +يوووجز الجووزء الثوواني الترتيبووات
المؤسسية واألدوار والمسؤوليات .كما تم تحديد إطار إدارة المعلومات المكانية في الجزء الثاني بما في ذلو تعريفوات الوصواية علوى
البيانات وإمكانية الوصول إليها .يغطي الجزء الثالب والرابع المكونات الرئيسية للنهج المنهجي للرصد واإلبالغ والتحقق الوذي يتبعو
السودان .يورد فوي هوذ األقسوام وصوف أكثور تفصويال لنظوام رصود األراضوي بواسوطة األقموار الصوناعية والحصور القوومي للغابوات
واإلبالغ عن الحصر القومي لغازات الدفيئة ورصد السياسات.
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 .1الجزء األول :خلفية عن نظام الرصد القومي للغابات والغرض والنطاق والهيكل
1.1

خلفية

انخفضت مساحة جمهورية السودان مون  2.5مليوون كيلوومتر مربوع إلوى  1.88مليوون كيلوومتر مربوع بعود انفصوال جنووب السوودان.
حيب أن  %50.7من هذ المساحة المتبقية من صخور والتربة قاحلة و  /أو غيرهوا مون الموواد غيور المجمعوة .فموا تبقوى مون مسواحة
موزعة كاآلتي :الزراعة ( ;) 12.6%أشجار مغلقة إلى متناثرة في اليابسة والماء  /ذات فيضانات منتظمة ( )10%وشجيرات مغلقوة
إلى متناثرة في اليابسة والماء /ذات فيضانات منتظمة( %) 11.8نباتات عشبية مغلقة إلى متناثرة في اليابسة والمواء  /ذات فيضوانات
منتظمة ( )13.8%والمناطق الحضرية ( ) 0.4%والمسوطحات المائيوة الموسومية/الدائمة والطبيعيوة  /االصوطناعية( ( )%0.7تبلوغ
مساحة الغابات  /المراعي  %35.6من مساحة السودان الحالية أو  669472كيلومتر مربع.
انحسر الغطاء الغابي بشكل كبير حيب بلغ نحو  19.2مليون هكتار وفقوا للتقيويم العوالمي لحالوة مووارد الغابوات ) (FRA 2015وهوذا
يزيد قليال عن  %10مع معدل سنوي مقدر إلزالة الغابات يبلغ حوالي  542000هكتار أو حوالي  %2.4يضع السودان بين عشرة
بلدان بها أعلى معدالت إزالة الغابات وفقا للتقييم العالمي لحالة موارد الغابات الصادر عن منظمة األغذية والزراعة (FAO FRA,
)2015
تلعب الغابات دورا مهما فوي أنظموة اسوتخدام األراضوي المتكاملوة فوي جمهوريوة السوودان مون حيوب التنميوة االجتماعيوة واالقتصوادية
ووظائف حماية البيئة باإلضافة إلى توفير احتياجات سبل كسب عويع المجتموع المحلوي .مون أصول مجمووع السوكان ( 33.4مليوون)
 %77من سكان الريف والبدو ويعتبرون معتمدين على الغابات في كسب العيع وحطب الوقود واألخشاب المستديرة للبناء .مساهمة
قطاع الغابات في الناتج المحلي اإلجمالي في حدود %.4-3
على الصعيد العالمي تساهم إزالوة الغابوات بنسوبة تتوراوح بوين  %17و% 20فوي انبعاثوات غوازات االحتبواس الحوراري العالميوة وفقوا
لتقوري الهيئوة الحكوميوة الدوليوة المعنيوة بتغيور المنواخ لسونة  (IPCC, 2007). 2007تهودف اتفاقيوة بواريس لسونة  2015إلوى تعزيوز
االستجابة العالمية لخطر تغير المناخ مون خوالل الحفواظ علوى ارتفواع درجوة الحورارة العالميوة هوذا القورن إلوى أقول بكثيور مون درجتوين
مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة ومواصلة الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة بدرجوة أكبور إلوى  1.5درجوة .درجوة مئويوة.
باإلضافة إلى ذل

تهدف االتفاقية إلى تعزيز قدرة الدول على التعامول موع آثوار تغيور المنواخ .ولتحقيوق هوذ األهوداف الطموحوة سويتم

وضع تودفقات ماليوة مناسوبة وإطوار تكنولووجي جديود وإطوار معوزز لبنواء القودرات مموا يودعم اإلجوراءات التوي تتخوذها البلودان الناميوة
والبلدان األكثر ضعفا بما يتماشى مع أهدافها الوطنية .كما تنص االتفاقيوة علوى تعزيوز شوفافية العمول والودعم مون خوالل إطوار شوفافية
أكثر قوة.
بموجوب اتفاقيوة األموم المتحودة اإلطاريوة بشوأن تغيور المنواخ ) (UNFCCCتوم تصوميم برنوامج الورد (REDD +( +لتووفير حووافز
للبلدان النامية لتحسين إدارة أراضيها الغابية .
وفاء بالتزامات اإلبالغ الدولية مون المتوقوع أن تنشوئ البلودان أنظموة قوميوة لرصود الغابوات ( .)NFMSيسوم نظوام الرصود القوومي
للغابووات باالمتثووال لمتطلبووات برنووامج الوورد )REDD+( +ويمكوون أن يخوودم وظووائف متزامنووة :وظيفووة لالمراقبووةل ووظيفووة لالقيوواس
واإلبووالغ والتحقوووق () MRVل .توضووو هووذ الوثيقوووة كيفيوووة قيوووام السووودان بتنفيوووذ نظوووام القيووواس واإلبووالغ والتحقوووق لبرنوووامج الووورد+

( ) REDD+بمووا يتماشووى مووع أفضوول الممارسووات واإلرشووادات الدوليووة .يعتموود تطووور النظووام القووومي لرصوود الغابووات فووي السووودان
( )SNFMSعلى خطوة عمول توم تطويرهوا فوي عوام  2019بودعم فنوي مون منظموة األغذيوة والزراعوة (الفواو)| .يوتم تنفيوذ بعوض هوذ
العناصر على المستوى الدولي والبعض اآلخر على المستوى الوطني .على المسوتوى الودولي يشومل إطوار القيواس واإلبوالغ والتحقوق
لألطراف غير المدرجة في المرفق األول ما يلي:
•

مبادئ توجيهية بشأن اإلبالغ من خالل البالغات الوطنية والتقارير المحدَثة لفترة السنتين ()BURs

•

مبادئ توجيهية بشأن إنشاء أطر محلية للقياس واإلبالغ والتحقق.

•

عملية للنظر في المعلومات المقدمة من األطراف غير المدرجة في المرفق األول فوي تقاريرهوا المحدثوة لفتورة السونتين مون

خالل التشاور والتحليل الدوليين.
•

بالنسبة لألطراف غير المدرجة في المرفق األول التي تنفذ طواعية أنشوطة برنوامج الورد )REDD+( +وترغوب فوي اغتنوام

فرصة الدفع على أساس النتائج تنطبق المبادئ التوجيهية الدوليوة بشوأن القيواس واإلبوالغ والتحقوق ألنشوطة برنوامج الورد+( +
.(REDD
وتماشويا موع هوذ المبوادئ التوجيهيووة ينفوذ السوودان أطور المحليووة المتعلقوة بالقيواس واإلبوالغ والتحقووق ويعود المعلوموات ويقودمها وفقووا
للمبوادئ التوجيهيوة المتعلقووة بواإلبالغ موون خوالل البالغووات الوطنيوة والتقووارير المحدثوة لفتوورة السونتين مووا فوي ذلو المعلوموات المتعلقووة
بانبعاثوات غوازات الدفيئوة وعمليوات إزالتهوا بواسوطة البواليوع وإجوراءات التخفيوف وآثارهوا والودعم الوالزم والمتلقوي .بموجوب اتفاقيوة
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ يعد القياس واإلبالغ والتحقق نشاطا على المستوى الوطني أوسع وأكثر شوموال مون مجورد
برنامج الرد (REDD+( +في أبسط شروط بالنسبة لطورف غيور مودري فوي المرفوق األول مثول السوودان يتضومن القيواس واإلبوالغ
والتحقق الجوانب التالية:
ينطبق القياس ( ) Mعلى الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ وتأثيرات هذ الجهود .وهو يحودث علوى الصوعيد القوومي ويشوير إلوى
انبعاثووات غووازات الدفيئووة وإجووراءات التخفيووف وتأثيراتهووا والوودعم المطلوووب وال ُمتلقووى .ولووذل فووإن القيوواس هووو عمليووة تقوودير انبعاثووات
غازات الدفيئة وعمليات إزالتها وينطبق على الحصر القومي لغوازات الدفيئوة وعلوى إجوراءات التخفيوف مون توأثيرات برنوامج الورد +
( )REDD+وإجراءات التخفيف المالئمة وطنيوا .وتجودر اإلشوارة إلوى أن برنوامج العمول الخواب ببرنوامج الورد  )REDD+( +فوي
السودان ليس منفصال عن الحصر القومي لغازات الدفيئة بل هو أحد مكونات .
يتم تنفيذ إعداد التقارير ( ) Rمن خالل البالغات الوطنية والتقارير المحدثة لفترة السنتين حيب تبلغ األطراف عون إجراءاتهوا لمعالجوة
تغيور المنواخ فوي ب الغاتهوا الوطنيوة .اإلبوالغ هوو المكوان الوذي يوتم فيو اإلبوالغ عون لقيواسل انبعاثوات غوازات الدفيئوة وهوو فوي الوقووت
الحاضر البالغ الوطني والتقارير المحدثة لفترة السنتين (يتم اإلبالغ عن إجراءات برنوامج الورد  )REDD+( +وإجوراءات التخفيوف
المالئمة وطنيا كجزء من التقارير المحدثة لفترة السنتين).
يتم تناول التحقق ( ) Vعلى المستوى الدولي من خالل المشاورات والتحليل الودولي للتقوارير المحدثوة لفتورة السونتين .يمكون أن يحودث
التحقق أيضا على المستوى الوطني ولكن طوعي.
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الشكل رقم  1 -2العناصر الرئيسية لإلطار الوطني للقياس واإلبالغ والتحقق

 2.1الغرض
تحدد هذ الوثيقوة األسواليب (الونُهج) المنهجيوة التوي سويتبعها السوودان لتنفيوذ نظوام القيواس واإلبوالغ والتحقوق الخواب ببرنوامج الورد +
( .)REDD+يسعى السودان إلى ضمان دعوم الونظم القوميوة لرصود الغابوات بشوكل عوام صوياغة السياسوات لمشوتركة بوين القطاعوات
والقائمة على األدلة ومن شأنها تحقيق االتساق مع المبادئ التوجيهية الدولية مثل إطوار وارسوو لبرنوامج الورد  )REDD+( +وتودعم
التزامات اإلبالغ الدولية.
السودان هو أحد الموقعين علوى مجموعوة واسوعة مون االتفاقيوات والمعاهودات وااللتزاموات الدوليوة بموا فوي ذلو علوى سوبيل المثوال ال
الحصر اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المنواخ واتفاقيوة األموم المتحودة لمكافحوة التصوحر واتفاقيوة التنووع البيولووجي واتفواق
باريس .يلعب قطاع الغابات دورا مهما في التنمية االقتصادية للسودان .هناك مجموعة مون السياسوات والتشوريعات القوميوة المعموول
بها وستستمر في التطور بمرور الوقت في الجهود المبذولة لبناء قطاع غابات متين قوي والحود مون إزالوة وتودهور الغابوات وتحسوين
سبل كسب عيع المجتمعات المعتمدة على الغابات والمراع .ترد في الجدول رقم  1-2قائمة ببعض الصكوك السياساتية والتشوريعية
الهامة .ويتطلب التنفيوذ الفعوال لهوذ السياسوات والصوكوك التشوريعية بيانوات ومعلوموات قطاعيوة قويوة وحديثوة ودقيقوة .وسوتنفذ الونظم
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القوميوة لرصوود الغابوات لوودعم المؤسسوات االتحاديووة والوالئيوة علووى حود سووواء فوي المسوواهمة بفعاليوة فووي أولويوات التنميووة االقتصووادية
الوطنية وحماية الموارد الطبيعية للبالد.
سوف ينتقل السودان خالل المراحل الثالث من برنامج الرد ( )REDD+( +الشكل  .)2 .2ويلوزم لكول مرحلوة قودرات مختلفوة علوى
النحو المبين في خطة عمل أنظمة الرصد القومي للغابات.

الشكل رقم  2 -2مراحل برنامج الرد )REDD+( +

عنوود الضوورورة يجووب تحديوود األدوار والمسووؤوليات المتعلقووة بووأداء مهووام الرصوود والقيوواس واإلبووالغ والتحقووق الخاصووة بنظووام الرصوود
القومي للغابات بوضوح .من شأن وظيفة الرصد تمكين السودان من تقييم تدابير السياسات واإلجراءات المتعلقة بالغابات بما في ذل
تل و المتعلقووة علووى وج و التحديوود ببرنووامج الوورد  ) REDD+( +مووع التركيووز علووى البيانووات والمعلومووات علووى المسووتويين االتحووادي
والوالئي بشأن الغابات وحالتها واستخداماتها وقيمها لدعم صنع القرار المتعلق بالغابات على المستوى الدولي والقومي والووالئي مون
خالل توفير معلومات موثوقة وذات صلة في الوقت المناسب.
ستعمل وظيفة القياس واإلبالغ والتحقق على تمكين السودان من ضمان إنشاء عملية شاملة تقوم بشكل منهجي بجمع وتحليل وتفسوير
وتقووديم تقووارير ونشوور البيانووات المتعلقووة بالغابووات والتنوووع الحيوووي علووى المسووتوى االتحووادي واإلقليمووي والوووالئي .سيسووتمد كووذل
المعلومووات والمعووارف علووى فتوورات منتظمووة للسووماح برصوود التغيوورات الغابيووة وكووذل انبعاثووات غووازات الدفيئووة المتصوولة بالغابووات
وعمليات إزالتها بمرور الوقت من خالل نظام رصد األراضي والحصر القومي للغابات والحصر القومي لغازات الدفيئوة فضوال عون
التمكين من رصد فعالية السياسات القومية المتعلقة بالغابات وغيرها من الصكوك التنظيمية.
إن أحود االعتبوارات الهاموة فوي القيواس واإلبوالغ والتحقوق هوو المفاضولة بوين التكلفوة مقابول دقوة نظوم الرصود والتقيويم لبرنوامج الوورد +
( )REDD+يسعى السودان إلى تحديد حلول فعالة مون حيو ب التكلفوة تسوتند إلوى االستشوعار عون بعود والقياسوات األرضوية .مون شوأن
صور ومنتجات االستشعار عن بعد المسواعدة فوي تصوميم مخططوات فعالوة ألخوذ العينوات األرضوية وفوي تقيويم مجواالت التغييور وفوي
استقراء قياسات مرابيع أخوذ العينوات علوى المسوتوي االتحوادي أو الووالئي .علوى العكوس مون ذلو
لتوليد بيانات الكربون وللتحقق من خرائط الغابات المكتبية المستمدة من صور االستشعار عن بعد.
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هنواك حاجوة إلوى قياسوات أرضوية

الجدول رقم  1 -2االستراتيجيات البيئية والصكوك التشريعية واالتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها السودان
الموضوع
االستراتيجيات والتشريعات القومية

#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

قانون حماية البيئة
قانون حماية الصيد والمحميات القومية
دستور جمهورية السودان القومي االنتقالي
مسودة بيان سياسة غابات السودان
االستراتيجية القومية ربع القرنية
قانون االستثمار
البرنامج القومي لالستثمار الزراعي في السودان
قانون تنظيم المحافظة على المراعي وتنمية الموارد العلفية
قانون السالمة الحيوية القومي رقم ()15
استراتيجية تخفيف الفقر في السودان
الالئحة التنفيذية الستغالل المعادن
قانون تنمية الثروة المعدنية
دليل أحكام وشروط السالمة البيئية والصحة المهنية في قطاع المعادن
دليل شروط وأحكام السالمة والصحة المهنية في قطاع التعدين التقليدي
المسؤولية االجتماعية للشركات في قطاع المعادن
الدستور الوطني الدائم لجمهورية السودان قيد الصياغة
قوانين وسياسات حيازة األراضي
قانون حماية البيئة
التشريعات الوالئية
قانون والية القضارف لحماية وترقية البيئة الحضرية
قانون والية الخرطوم لحماية وترقية البيئة الحضرية
قانون حماية البيئة بوالية شمال دارفور
قانون استخدام أراضي بوالية شمال دارفور
قانون مكافحة التصحر بوالية شمال دارفور
قانون والية شمال دارفور لألحزمة الشجرية الواقية ومصدات الرياح
ق انون والية شمال كردفان لحماية وترقية البيئة الحضرية رقم ()17
يلزم قانون والية النيل األزرق المزارعين بزراعة األشجار على  %10من األراضي الزراعية المطرية و  %5من األراضي
المروية تماشيا مع أحكام القانون االتحادي.
االتفاقيات والمعاهدات اإلقليمية والدولية التي صادقت عليها جمهورية السودان
بيان مبادئ الغابات في جدول أعمال القرن 21
معايير ومؤشرات اإلدارة المستدامة للغابات
الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا
البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا )(CAADP
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
اتفاقية جديدة لمكافحة التصحر
اتفاقية التنوع الحيوي
بروتوكول كيوتو
اتفاقية باريس
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التاريخ

لسنة 2001
لسنة 1986
لسنة 2002
لسنة 2005
لسنة 2006
2031 - 2007
لسنة 2013
2020-2015
لسنة 2015
لسنة 2015
لسنة 2016
لسنة 2016
لسنة 2017
لسنة 2017
لسنة 2017
لسنة 2017
لسنة 2018

لسنة 2007
2010 - 2008
لسنة 2009
لسنة 2009
لسنة 2012
لسنة 2013
لسنة 2016
لسنة 2018

لسنة 1992
لسنة 2001
لسنة 2001
لسنة 2003
لسنة 1992
لسنة 1993
2030 - 2018
لسنة 1992
لسنة 1997
لسنة 2017

 3.1نطاق وأهداف وهيكل كل من نظام الرصد القومي للغابات والقياس واإلبالغ والتحقق في السودان
 1.3.1النطاق
نطاق كل من نظام الرصد القومي للغابات والقياس واإلبالغ والتحقوق فوي السوودان هوو نطواق ذو طوابع قوومي بموجوب اتفاقيوة األموم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ .تم تصميم برنامج الورد  )REDD+( +لتووفير حووافز للبلودان الناميوة لتحسوين إدارة أمالكهوا مون
الموارد الغابيوة .يشومل برنوامج الورد  )REDD+( +خمسوة أنشوطة بودأ تنفيوذها خوالل الودورة السادسوة عشورة لموؤتمر األطوراف فوي
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في كانكون المكسي

في الفقرة  70من المقرر  /1م أ:16-

 oخفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات.
 oحفظ مخزونات الكربون في الغابات.
 oاإلدارة المستدامة للغابات.
 oتعزيز مخزونات الكربون في الغابات.
سيوفر نظام الرصد القومي للغابات في السودان وظائف الرصد والقياس واإلبالغ والتحقق الالزموة .إن مهموة الرصود الموكلوة لنظوام
الرصد القومي للغابات في السودان هي في المقام األول أداة محلية تتي تقييم حزمة واسعة مون المعلوموات المتعلقوة بالغابوات بموا فوي
ذل األنشطة المضطلع بها في إطار برنامج الرد  .) REDD+( +وستنفذ وظيفة الرصود مون خوالل مجموعوة متنوعوة مون األسواليب
ستخدم عددا من األغراض المختلفة مثل دعم السياسوات القائموة علوى األدلوة للقطاعوات الرئيسوية لالقتصواد والغابوات والزراعوة حيوب
تكمن أسباب ودوافع إزالة وت دهور الغابات .تركز وظيفة الرصد على تأثيرات ونتائج سياسات وتدابير االستراتيجية القوميوة لبرنوامج
الرد  )REDD+( +ولكنها قد تشمل أيضا أثر تدابير التكيف التي تدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة خفض االنبعاثات.
وفيموا يتعلووق ببرنووامج الورد  )REDD+( +سووتركز وظووائف القيواس واإلبووالغ والتحقووق علوى تقوودير عوون انبعاثوات الغابووات وعمليووات
اإلزالة على المستوى القومي بناء على ثالثة مكونات أو ركائز:
''1نظام رصد األراضي بواسطة األقمار الصناعية (.)SLMS
''2الحصر القومي للغابات (.)NFI
''3الحصر القومي لغازات الدفيئة (.)GHG-I
من شأن ركائز نظام رصد األراضي عبور األقموار الصوناعية ( )SLMSوالحصور القوومي للغابوات ( )NFIتووفير مودخالت للحصور
القوومي لغوازات الدفيئوة -مكوون قطواع الغابوات فوي الحصور القووومي لغوازات الدفيئوة وفقوا لنظوام الرصود القوومي للغابوات سووف يقوووم
السودان بتطوير وتشغيل هذ الركائز الثالث بشكل تدريجي لمواءمتها مع وظيفة الرصد من أجل تحقيوق نظوام رصود قوومي للغابوات
يعمل بكامل طاقت .
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 2.3.1أهداف نظام الرصد القومي للغابات في السودان
يتمثول هوودف نظووام الرصوود القووومي للغابووات فوي إنشوواء بيانووات متسووقة وموثوووق بهووا باإلضوافة إلووى معلومووات دوريووة لتوووفير التخطوويط
االسووتراتيجي موودعوما بميزانيووة كافيووة لتسووهيل متطلبووات التطووووير والرصوود المسووتمر والقيوواس واإلبووالغ والتحقووق برنووامج الووورد +
( )REDD+في السودان .من شأن نظام الرصود القوومي للغابوات دموج مختلوف تودفقات المعلوموات حتوى يتسون إنتواي تقوارير برنوامج
الوورد  )REDD+( +المحدَثووة لفتوورة السوونتين .تووم تصووميم نظووام الرصوود القووومي للغابووات فووي السووودان بإطووار واسووع متعوودد األغووراض
لتجاوز قياس كربون الغابات ولكن يتضمن معلومات عن معايير أخرى مثل صوحة الغابوات والتنووع الحيووي والوظوائف االجتماعيوة
واالقتصادية والبيئية للغابات واألطر القانوني
الجدول رقم  2 -2أهداف نظام الرصد القومي للغابات

الهــــــــدف

الوصـــــــــــــــــــــــــــــــف

الهدف األول

اعتمواد وتنفيوذ شوبكة مسووتدامة وتشواركية مون المؤسسوات ذات النطوواق الضوروري مون الخبورات واألدوار والمسووؤوليات
الموثقة بوضوح إلنشاء نظام الرصد القومي للغابات في السودان.

الهدف الثاني

وضع نظام قومي لرصد الغابات يتسم بالشفافية والتكامل ويشتمل على وظائف منفصولة كاملوة للحصور القوومي للغابوات
ونظام الرصد األرضي بواسطة األقمار الصناعية وحصر قومي لغازات الدفيئة من أجول تقودير انبعاثوات غوازات الدفيئوة
وعمليات اإلزالة من قطاع الغابات من خالل إنشاء سالسل زمنية متسقة للغطاء الغابي وإجراء تقييم دوري للظروف على
األرض لجميع موارد الغابات في السودان (وظيفة القياس واإلبالغ والتحقق)

الهدف الثالث

تنفيوذ مقووررات مووؤتمر األطووراف المتعلقووة بإنشوواء نظووام وطنوي قوووي وشووفاف لرصوود الغابووات ألغووراض برنووامج الوورد +
( )REDD+والمبووادئ التوجيهيووة للفريووق الحكووومي الوودولي المعنووي بتغيوور المنوواخ بشووأن جوورد غووازات الدفيئووة فووي قطوواع
استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والغابات

الغاية الرابع

نشاء سجل مركزي لمشاريع برنامج الرد  )REDD+( +كقاعدة بيانات ونظام أرشفة بما في ذل توفير المعلومات عن
ضمانات برنامج الرد .)REDD+( +

الهدف الخامس

تطوير بوابة إلكترونية وطنية الستخدام الغابات واألراضي لضمان الشفافية وإمكانية الوصول وجودة المعلومات المتعلقة
بقطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والغابات في السودان.

3.3.1

هيكل نظام الرصد القومي للغابات في السودان

يسترشد هذا الهيكل بخطة عمل نظام الرصد القومي للغابات في السودان .يُعد نظام القياس واإلبالغ التحقق الخاب ببرنامج الورد +
( ) REDD+مجموعووة موون الترتيبووات المؤسسووية (األشووخاب والمنظمووات) ونظووام تقنووي يوودعم جميووع العناصوور الثالثووة وهووي القي واس
واإلبالغ والتحقق :فهو يوفر قياس تقديرات االنبعاثات على سوبيل المثوال تقوديرات انبعاثوات نظوام الرصود القوومي للغابوات فوي إطوار
برنووامج الووورد  )REDD+( +يقووودم التقوووديرات ك مخرجوووات يمكووون اسوووتخدامها إلعوووداد التقوووارير ويووووفر الخبووورة واألرشوووفة ومصوووادر
المعلومات لدعم التحقق (الشكل  .) 2.2من شأن هذا الهيكل تمكين نظام القياس واإلبالغ والتحقق من أن يكون متعدد الوظوائف وقابول
للتطوير لربط بالنظم القائمة األخرى وبالتالي تجنب االزدواجية.
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الشكل رقم  - 32هيكل نظام الرصد القومي للغابات في السودان

 4.1المبادئ التوجيهية
يسترشد نظام القياس واإلبالغ والتحقوق فوي السوودان بأهوداف نظوام الرصود القوومي الغابوات فوي السوودان .وعلوى وجو التحديود ووفقوا
للمقوررين  /4م أ 15-و/11م أ 9-يسووتخدم نظوام الرصوود القوومي الغابووات فوي السووودان مزيجوا موون االستشوعار عوون بعود ونهووج حصوور
كربون الغابات الميدانية لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشوأ مون المصوادر وعمليوات اإلزالوة بواسوطة البواليوع ومخزونوات
كربون الغابات والتغيرات في مساحات الغابات .كما أن نظام الرصد القومي الغابات في السودان مصمم ليشمل النظم الوطنية لتوفير
المعلومات عن كيفية معالجة الضمانات (انظر المقرر  /1م أ 16-المرفق األول) واحترامها.
يعتمد نظام القياس واإلبالغ والتحقق على القدرات واإلمكانيوات الوطنيوة ويسترشود بالمبوادئ التوجيهيوة للممارسوات الجيودة فوي مجوال
استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والغابات التي تضمن توفير بيانات ومعلومات شوفافة ومتسوقة علوى مور الوزمن ومناسوبة
للرصد واإلبالغ والتحقق نتيجة لتنفيذ أنشطة برنامج الرد  .)REDD+( +تماشيا مع نظام الرصد القومي للغابات فوي السوودان فوإن
نظام القياس واإلبالغ والتحقق:
يستند نظام القياس واإلبوالغ والتحقوق إلوى القودرات واإلمكانيوات القوميوة ويسترشود بالمبوادئ التوجيهيوة للممارسوات الجيودة فوي مجوال
استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والغابات التي تضمن توفير بيانات ومعلومات شوفافة ومتسوقة علوى مور الوزمن ومناسوبة
للرصود واإلبووالغ والتحقووق كنتيجووة لتنفيووذ أنشوطة برنووامج الوورد  .)REDD+( +تماشوويا مووع نظوام الرصوود القووومي للغابووات فووإن نظووام
القياس واإلبالغ والتحقق:
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 االستفادة من النظم القائمة
 من شأن التمكين من تقييم مختلف أنواع الغابات في البالد بما في ذل الغابات الطبيعية على النحو الذي
تحدد جمهورية السودان.
 يتسم بالمرونة الكافية التي تسم بالتحسين
 يعكس النهج المرحلي لتنفيذ أنشطة برنامج الرد )REDD+( +

 1.4.1مقررات ومتطلبات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
يتأثر النهج الذي يتبع السودان في تقدير أنشطة برنامج الرد  )REDD+( +واإلبوالغ عنهوا بمقوررات موؤتمر األطوراف فوي اتفاقيوة
األمم المتحدة اإلطارية بشوأن تغيور المنواخ وبأسواليب الحصور القوومي لغوازات الدفيئوة التوي وضوعها الفريوق الحكوومي الودولي المعنوي
بتغير المناخ بشأن الظروف الوطنية بما فيها الظروف المتعلقة بنظام الرصد القوومي للغابوات فوي السوودان وبتعريوف الغابوة .وكجوزء
موون إطووار وارسووو التفاقيووة األمووم المتحوودة اإلطاريووة بشووأن برنووامج الوورد  )REDD+( +يحوودد المقوورر  /14م أ 19-طرائووق القيوواس
واإلبالغ والتحقق من حيب انطباقها واتساقها مع برنامج الرد  .(REDD+) +يشير المقرر  /14م أ 19-إلى المقورر السوابق  /4م أ-
 15الذي يطلب من األطراف من بين جملة أمور استخدام ما يلي:
 أحدث المبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بالصيغة التي اعتمدها أو شجع عليها
مؤتمر األطراف.
 جمع بيانات االستشعار عن بعد والبيانات األرضية عند االقتضاء كأساس لتقدير االنبعاثات البشرية المنشأ
وعمليات اإلزالة المرتبطة بأنشطة برنامج الرد  (REDD+) +وهي مزيج من بيانات االستش عار عن بعد
والبيانات األرضية .
يُقوور المقوورر  /14م أ 19-بالحاجووة إلووى تطوووير القوودرات :إذ ينبغووي أن تكووون البيانووات والمعلومووات التووي تسووتخدمها األطووراف لتقوودير
االنبعاثات البشرية المنشأ وعمليات اإلزالة المرتبطة بأنشطة برنامج الورد  )REDD+( +شوفافة ومتسوقة موع مورور الوقوت ومتسوقة
مع المستويات المرجعية لالنبعاثات الناتجة عن الغابوات والمسوتويات المرجعيوة للغابوات التوي تقودمها األطوراف بموجوب مقورر آخور
 /12م أ .17-ويشجع المقرر  /14م أ 19-على إدخال تحسينات علوى البيانوات والمنهجيوات موع الحفواظ علوى االتسواق موع المسوتويات
المرجعيووة لالنبعاثووات الناتجووة عوون الغابووات والمسووتويات المرجعيووة للغابووات .ويُطلووب موون األطووراف التووي تسووعى إلووى الحصووول علووى
مدفوعات قائمة على النتائج ألنشطة برنوامج الورد  )REDD+( +أن تقودم مرفقوا فنيوا لتقاريرهوا المحدثوة لفتورة السونتين .ويشومل هوذا
المرفق ما يلي:
 معلومات عن المستويات المرجعية ال نبعاثات الغابات والمستويات المرجعية للغابات
 نتائج تنفيذ أنشطة برنامج الرد )REDD+( +المعبر عنها بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا (مكافئ ثاني
أكسيد الكربون/السنة).
 إثبات االتساق بين النتائج والمستويات المرجعية لالنبعاثات من الغابات والمستويات المرجعية للغابات.
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 المعلومات التي تسم بإعادة حساب النتائج.
 وصف للنظام القومي لرصد الغابات
يدرك السودان القضايا الحاسمة في مفاوضات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ المتعلقوة ببرنوامج الورد)REDD+( +
فيما يتعلق بالنطاق الجغرافي الذي ينبغي استخدام لحسواب االنبعاثوات .بوالنظر إلوى االلتزاموات التوي تعهودت بهوا جمهوريوة السوودان
بموجب اتفاقية باريس سيحسب السودان االنبعاثات على المستوى القومي في جميوع القطاعوات ولكون سويتم اسوتخدام عمليوة تدريجيوة
بما يتماشى مع القدرة التشغيلية والمالية المتاحة على المستوى القوومي والووالئي والواليوة القضوائية علوى مسوتوى المشوروع .سوينظر
السودان في الحساب على المستويين القوومي والووالئي باتبواع لنهوج متوداخلل حيوب يوتم دموج البورامج علوى مسوتوى المشوروع و/أو
الوالئي في الحساب على المستوى القومي .سويحدث هوذا التكامول علوى مراحول (علوى سوبيل المثوال بودءا مون المحاسوبة دون القوميوة
واالنتقال إلى المحاسبة الوالئية) أو بمجرد وضع الحساب القومي موضع التنفيذ .سيوفر الحساب على المستوى القومي صورة كاملة
لكيفية مساهمة المشاريع والسياسات والتدابير في تقدم البالد في مجال خفض االنبعاثات.
وباتباع هذا النهج سيتبع السودان المبادئ التوجيهية واالتفاقات التي تم التوصول إليهوا فوي الودورة السوابعة عشورة لموؤتمر األطوراف
حيب اتفقت األطراف على أن إذا قيس األداء العام على المستوى القومي فإن البلدان ستظل قادرة على متابعة األنشطة على مستوى
المش اريع بعد اعتماد المستويات المرجعية القوميوة (ودون القوميوة لالوالئيوةل المحتملوة) (اتفاقيوة األموم المتحودة اإلطاريوة بشوأن تغيور
المناخ  .) 2011وبالنسبة للبلدان التي ترغب في إنشاء نظم حسابات قومية ووالئية علوى السوواء مون المهوم ضومان توافوق النظوامين
من أجل الحفاظ على نزاهة عملية المحاسبة الشاملة .ويمكن تحقيق ذل من خالل:
 تحديد أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات على الصعيدين القومي والوالئي.
 وضع إطار قانوني وتنظيمي ومحاسبي واض فيما يتعلق بتنفيذ األنشطة المحلية أو أنشطة المشاريع.
 تحديد أوج التآزر بين األنشطة القومية والمحلية لبرنامج الرد.)REDD+( +
 ضمان االستخدام المتسق لتعريفات معايير الغابات
يشوكل هوذا الوونهج األسواس لتحديوود خوط األسوواس للسوودان المشووار إليو بالمسووتويات المرجعيوة لالنبعاثووات مون الغابووات .شوير المسووتوى
المرجعي لالنبعاثات من الغابات إلوى االنبعاثوات الناتجوة عون إزالوة وتودهور الغابوات بينموا يشومل المسوتوى المرجعوي للغابوات أيضوا
عمليات اإلزالة المرتبطة بتحسينات الغابات .يغطي مستوى االنبعاث المرجعوي للغابوات فتورة تاريخيوة غالبوا موا تتوراوح بوين  10إلوى
 15عاما حتى يتسن تشكيل خط األساس .ويشكل هذان المفهومان األساس الذي سيتم على أساس تقييم جميع سيناريوهات االنبعاثوات
المستقبلية .يرتبط المستوى المرجعي لالنبعاثات بالغابات بشكل مباشر بكل من نظوام القيواس واإلبوالغ والتحقوق ونظوام إدارة الغابوات
في بلد ما؛ من حيب أن األساليب والنهج الخاصة بمستوى االنبعواث المرجعوي للغابوات  /المسوتوى المرجعوي للغابوات يجوب أن تكوون
متسقة مع النظام القومي لرصود الغابوات وعمليوة القيواس واإلبوالغ والتحقوق .توم إدراي إطوار عمول النظوام القوومي لرصود الغابوات فوي
السودان في وثيقة مقترح االستعداد والتأهب لالجاهزيةل لبرنامج الرد )REDD+( +في السودان.
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 2.4.1المبادئ التوجيهية للممارسات الجيدة للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
يسترشوود نظووام القيوواس واإلبووالغ والتحقووق لبرنووامج الوورد )REDD+( +فووي جمهوريووة السووودان كووذل بالوثووائق والمبووادئ التوجيهيووة
المنهجية التي نشرها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والتي اتفقت جميع البلدان على استخدامها في تقدير غازات الدفيئوة
من أجل اإلبالغ إلى اتفاقية األموم المتحودة اإلطاريوة بشوأن تغيور المنواخ وبروتوكوول كيوتوو .ويووجز الجودول  ١-٢المبوادئ التوجيهيوة
المنهجية التي أدخلها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ.

الجدول رقم  3 -2صيغ/إصدارات من المبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
وثيقة المبادئ التوجيهية للهيئةة الحكوميةة الدوليةة المعنيةة
بتغير المناخ
لمبووادئ التوجيهيووة للفريووق الحكووومي الوودولي المعنووي بتغيوور المبادئ التوجيهية األولى المتفق على استخدامها في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
المنوواخ لسووونة  1996والمعدلوووة سووونة  2019بشوووأن الحصووور بشأن تغير المناخ.
القومي لغازات الدفيئة
الوصف

المبووادئ التوجيهيووة للممارسووات الجيوودة وإدارة حوواالت عوودم يوفر المبوادئ التوجيهيوة للممارسوات الجيودة فوي تنفيوذ المبوادئ التوجيهيوة المنقحوة لسونة
 . 1996يغطي جميع القطاعات باستثناء استخدام األراضوي وتغييور اسوتخدام األراضوي
اليقين في الحصر القومي لغازات الدفيئة لسنة .2000
والغابات .يقدم تعريف الممارسة الجيدة – التوي احتفظوت بهوا جميوع المبوادئ التوجيهيوة
والمبادئ التوجيهية الالحقة.
المبوادئ التوجيهيووة ل لممارسووات الجيودة السووتخدام األراضووي توسيع نطواق المبوادئ التوجيهيوة للممارسوات الجيودة لتشومل اسوتخدام األراضوي وتغييور
استخدام األراضي والغابات.
وتغيير استخدام األراضي والغابات لسنة .2003
المبوادئ التوجيهيووة للفريووق الحكووومي الوودولي المعنووي بتغيوور توحيد وتحديب اإلرشادات السابقة .يستخدم نفس اإلطار المنهجي مثل المبادئ التوجيهية
للممارسات الجيدة لسنة  2003الذي يجمع بين الزراعة واستخدام األراضي فوي قطواع
المناخ بشأن الحصر القومي لغازات الدفيئة لعام 2006
واحد (الزراعة والغابات واستخدامات األراضي األخرى).
المرفووق التكميلووي لسوونة  2013للمبووادئ التوجيهيووة للفريووق سد الثغرات ويمدد قائمة الغازات الدفيئة لعام  2006ويستكمل عوامل االنبعاث/اإلزالة
الحكووومي الوودولي المعنووي بتغيوور المنوواخ لسوونة  2006بشووأن بما في ذل األراضي الرطبة والتربة المجففة.
الحصر القومي لغازات الدفيئة :األراضي الرطبة
األساليب الت كميلية المنقحة والمبادئ التوجيهيوة للممارسوات يقوودم مبووادئ توجيهيووة لوودعم القواعوود المحاسووبية السووتخدام األراضووي وتغييوور اسووتخدام
األراضووي والغابووات المتفووق عليهووا فيمووا يتعلووق باسووتخدام األراضووي وتغييوور اسووتخدام
الجيدة المنبثقة عن بروتوكول كيوتو لسنة 2013
األراضي والغابات لفترة االلتزام الثانية لخطة كيمبرلي.
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 . 2سياق نظام الرصد القومي للغابات في السودان
بدأت تنمية الغابات في السودان في بداية القرن العشرين .ومنذ ذل الحين حدثت عدة تغييرات هامة .وقد أحدثت هذ التغييورات ذات
الطابع القانوني والدستوري تغييرات واسعة النطاق في إدارة الغابوات (الهيئوة القوميوة للغابوات  .)1989تسواهم الغابوات بنحوو %12
من الناتج المحلي اإلجموالي مون خوالل حطوب الوقوود وأعمودة البنواء والفحوم واألخشواب واألغذيوة والصومغ العربوي والعلوف واألدويوة
المحلية .إن مساهمة الغابات بأكملها غير مقدرة حق قدرها ألن الحسابات القومية الرسمية تكشوف عون تقودير أقول لقطواع الغابوات فوي
الناتج المحلي اإلجمالي في حدود  .%3وتُعزى هذ المساهمة في المقام األول إلى الصادرات السنوية من الصمغ العربي وإلى العديد
من الفوائد المباشرة وغير المباشرة مثل حماية البيئة وتحسين التربة وفرب العمل لسكان الريف ومواد البناء وحطب الوقود.
من بين إجمالي السكان يُعتبر ما يقرب من  %70من سكان الريف والبدو معتمدين على الغابات فوي كسوب الورزق والطاقوة الخشوبية
وعلى األخشاب المستديرة للمباني .يستخدم  % 66من سكان الريف الحطب كمصدر رئيسي للوقود للطبخ وكمواد بناء .يمثول القطواع
الصناعي عادة أقل من  % 10مون إجموالي اسوتهالك األخشواب حيوب يوتم اسوتهالك أكثور مون  %98منو كحطوب للوقوود فوي المنشوآت
الصناعية والتجارية بينما يتم استخدام الباقي في كمائن الطوب وصناعة الجير ومناشر الخشوب وغيرهوا مون الصوناعات القائموة علوى
الخشب في البالد.
قُدر االستهالك التاريخي للفرد من حطب الوقود بنحو  0.7متر مكعب  /سنويا وعند تحويل إلى طن نفط مكافئ ( )TOEيمكن أن
تقدر قيمت بنحو  2.0مليار دوالر أمريكي .عالوة على ذل

فإن منتجات الغابات غير الخشبية متنوعة ولها مساهمة كبيورة فوي سوبل

كسب العيع على مستوى األسرة وعلى االقتصاد الوطني .تشكل عائدات الصادرات السنوية من الصمغ العربي  %2.4مون إجموالي
الصادرات غير النفطية و %0.7من إجمالي الصادرات.
تدر الغابات دخال للحكومة على كل من المستوى االتحادي والوالئي والمحليوات وكوذل لألسور المعيشوية والقطواع الخواب .وتخضوع
بعض اإليرادات المتأتية من المبيعات المباشرة للمنتجوات الخشوبية مثول خشوب الوقوود وأخشواب البنواء واألخشواب المنشوورة لسويطرة
الحكومة بوج عام .وهناك أيضا مجموعة متنوعة من منتجات الغابات غيور الخشوبية التوي تشوكل مصوادر محتملوة للتنميوة الصوناعية
لالستخدام المحلي وللتصدير .يمكن للصناعات المنزلية أن تشكل ما يصل إلى  % 50-20من دخل األسر الريفية وتصل إلوى حووالي
مليار دوالر أمريكي في السنة .تزود الصناعات المنزلية الريفية التقليدية السوق بالعديد من المنتجات الجذابة للسياح.
تشمل الوثائق القانونية الرئيسية قانون الغابات واألحراش لسنة  19.1وعلى إثر قامت الحكومة بإنشواء مصولحة الغابوات واألحوراش
كما أصدرت في عامي  1908و 1927القوانين الداعمة لسياسات المحافظة على الغابات .تم إجازة أول وثيقوة سياسوة قوميوة للغابوات
في عام 1932م وظلت تل السياسوة سوارية ألكثور مون نصوف قورن إلوى أن عُودلت عوام  1986السوتيعاب الورؤى الجديودة التوي تودعو
إلشراك المجتمعات المحلية في أعمال الغابات ورفع مسوتوي التنسويق بينهوا وبوين سياسوات وبورامج القطاعوات ذات الصولة بالغابوات.
حدثت تغيرات داخلية وخارجيوة كثيورة فوي الفتورة التوي أعقبوت إجوازة تلو السياسوة كوان لهوا تأثيرهوا علوى قطواع الغابوات األمور الوذي
استدعي إجراء مراجعة شاملة لسياسة الغابات .فعزمت الحكومة على إصدار سياسة تستوعب هوذ المتغيورات وتوجو مسوار القطواع
الست يعاب التحديات القادمة التي تتمثل في تخفيف الفقور وتحسوين أحووال الموواطنين وتحسوين البيئوة الطبيعيوة ومقابلوة مسوائل العورض
والطلووب علووى إموودادات منتجووات الغابووات صوودرت تشووريعات الغابووات لعووام  1989ومراسوويم وزاريووة مختلفووة .ويبوورز قووانون الغابووات
والموارد الطبيعية المتجددة لسنة  2002بشكل خاب في دعوت إلى المشاركة النشوطة مون جانوب المجتموع المحلوي والقطواع الخواب
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في تنمية الغابات وإدارتها .وينظر إلى هذا التشريع على نطاق واسع على أنو أدى إلوى تحسوين ممارسوات إدارة الغابوات فضوال عون
زيادة مستويات الغابات المحجوزة والمناطق المحمية.
تصنف الغابات ع ادة في السودان إموا كغابوات طبيعيوة أو كغابوات مسوتزرعة .كموا أنهوا تتميوز بالملكيوة سوواء كانوت حكوميوة أو تابعوة
لمؤسسووات أو شووعبية أو خاصووة .علووى الصووعيدين االتحووادي والوووالئي يُعهوود بووإدارة الغابووات إلووى مختلووف المؤسسووات والوكوواالت
والقطاعات المجتمعية التي تدعم و/أو تستفيد من منتجات وخدمات الغابات (بموجب المبوادئ التوجيهيوة التقنيوة العاموة للهيئوة القوميوة
للغابات على النحو المنصوب علي في قانون الغابات لسنة  .)2002تضطلع هذ المؤسسات بأدوار ومسؤوليات مهمة لضمان قدرة
الغابات الخاضعة لواليتهوا علوى إفوادة الوبالد مون حيوب مسوتويات اإلنتواي المسوتدام وحمايوة البيئوة .بيود أن االفتقوار إلوى خطوط متكاملوة
السوتخدام األراضووي وإلووى التنسوويق فيمووا بووين المؤسسووات أدى إلووى تغيورات غيوور منضووبطة فووي اسووتخدام األراضووي وتحويوول مسواحات
شاسعة من الغابات إلى مناطق زراعية على مدى السنوات األربعين الماضية.
يستند نظام الرصد القومي للغابات في السودان إلى النظم القائمة على المستويين االتحادي والووالئي للتمكوين مون تقيويم مختلوف أنوواع
الغابات التي يمكن تحسينها تمشيا مع التنفيذ التدريجي ألنشطة برنامج الرد.)REDD+( +
يمكن للترتيبات الراسخة التي يمكن أن تؤدي وظائف القياس واإلبالغ والتحقق من خوالل نظوام الرصود القوومي للغابوات فوي السوودان
والتووووي تتوافووووق مووووع المتطلبووووات المووووذكورة أعووووال أن تعووووزز تصووووميم وتقيوووويم السياسووووات واإلجووووراءات بمووووا يتسووووق مووووع السياسووووات
واإلدارة/الحوكمة السليمة للغابات .من شأن ذل زيادة الشوفافية فوي اإلبوالغ عون غوازات الدفيئوة وتيسوير التمويول ويوؤدي إلوى القيواس
الكمي إلجراءات التخفيف واإلبالغ عنها من حيب خفض االنبعاثات والتأثيرات المحتملة األخرى بخالف غازات الدفيئة.

 1.2مساحة الغابات
تغطووي الغابووات حاليووا  % 10.66موون المسوواحة اإلجماليووة للووبالد بووالرغم موون أن االسووتراتيجية القوميووة ربووع القرنيووة ()2027-2003
تهدف إلى تخصيص  % 25من إجمالي المساحة للموارد الطبيعية (الجدول .)1. 2
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الجدول رقم  4 -2فئات الغطاء األرضي في السودان ()2012

فئة الغطاء األرضي

المساحة بالهكتار

الزراعة في اليابسة واألراضي المغمورة بالمياه /ذات فيضانات منتظمة

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

األشجار مغلقة إلى متناثرة في اليابسة واألراضي المغمورة بالمياه /ذات فيضانات منتظمة
شجيرات مغلقة إلى متناثرة في اليابسة واألراضي المغمورة بالمياه /ذات فيضانات منتظمة
نباتات عشبية مغلقة إلى متناثر في اليابسة واألراضي المغمورة بالمياه /ذات فيضانات منتظمة
المساحة الحضرية
الصخور والتربة القاحلة  /أو مواد أخرى غير مجمعة
المسطحات المائية الموسمية  /الدائمة والطبيعية  /االصطناعية
المساحة اإلجمالية لمساحة السودان

%
12.6
10.0
11.8
13.8
0.4
50.7
0.7
100.0

بلغ مجموع المساحة المحجوزة  12.3مليون هكتار بحلول نهاية عوام  2012تتكوون مون غابوات محجووزة مملوكوة للحكوموة وأخورى
تابعة للمؤسسات وغابات شعبية وخاصة ومحميات قومية للحيواة البريوة .تمثول جميوع الغابوات المحجووزة (حكوميوة شوعبية خاصوة)
 %4.54بينمووا تشووكل المنوواطق المحميووة (بمووا فووي ذل و الحظووائر القوميووة للحيوواة البريووة) حوووالي  %7.12موون إجمووالي مسوواحة الووبالد.
يمكن أن تُعزى الزيادة في مساحة الغابات المحجووزة المملوكوة للحكوموة مون  1.25مليوون هكتوار فوي عوام  1993إلوى موا يقورب مون
 12.3مليون هكتار بحلوول نهايوة عوام  2012إلوى المرسووم الرئاسوي لسونة 1993الغابوات المحجووزة الشوعبية والخاصوة والتوي بودأت
في منتصف ثمانينات القرن الماضي.

 2.2التنوع الحيوي
ما يقرب من %39من السوودان صوحراء و %26أخورى شوب صوحراوية .وموع ذلو

ال يوزال السوودان يتمتوع بمجموعوة واسوعة مون

النظم اإليكولوجية وتنوع األنواع التوي تحتواي إلوى رصود وقيواس وإبوالغ مسوتمر بموجوب اتفاقيوة التنووع الحيووي .هنواك حووالي 184
نوعوا مون األشووجار والشوجيرات بمووا فوي ذلو  33نوعووا غريبوا مووع عودد قليوول مون األنوواع المتوطنووة وشوب المسووتوطنة .توجود منوواطق
خاصة بها ثروة من األنواع النادرة في ساحل البحر األحمر .تم تحديد حوالي  204نوعا.
توجود معظوم مووارد الحيواة البريوة فوي الووبالد فوي السوافانا الغنيوة فوي حوين أن األراضووي الرطبوة علوى سواحل البحور األحمور والواحووات
الصووحراوية والسوودود والخزانووات والبحيوورات الداخليووة هووي موائوول مهمووة للطيووور المقيمووة والمهوواجرة .يُعوود نهوور النيوول وسوواحل البحوور
األحمر جزءا من جسر المجال الجوي لتحليق الطيور القادمة من أوراسيا إلوى أفريقيوا .هنواك بقايوا مون أشوجار الموانجروف وأحوواض
األعشوواب البحريووة ومووا يوورتبط بهووا موون مصووايد األسووماك البحريووة والتنوووع البيولوووجي بمووا فووي ذل و أسووماك القوورش وحيوووان األطوووم
النباتي والسالحف ومجموعة متنوعة من الطيور البحريوة .وأنشوأت جمهوريوة السوودان منطقتوين محميتوين (محميوة سونقنيب البحريوة
القومية ومحمية خليج دنقوناب وجزيرة مكوار) مع تمثيل جيد للنظم اإليكولوجية البحرية للبحر األحمر.
خليج دنقوناب وجزيرة مكوار هما مواقع تعشيع السالحف ومعتورف بهوا كمنطقوة طيوور مهموة دوليوا .وقود يكوون تعوداد األطووم أهوم
ما تبقى على سواحل إفريقيوا .سويقوم برنوامج الورد )REDD+( +بوضوع ودعوم خطوط العمول اإلقليميوة القائموة (بعود إجوراء الدراسوات

14

االستقصووائية اإلقليميووة) التووي سووبق وضووعها موون أجوول الشووعاب المرجانيووة وأشووجار المووانجروف والسووالحف والطيووور البحريووة التووي
تتكاثر والتي يجري تنفيذها على الصعيد القومي.

3.2

سياق برنامج الرد)REDD+( +

أعد السودان االستراتيجية القومية لبرنامج الرد ) REDD+( +برؤية ثاقبة تحقق التآزر مع والمساهمة بفعالية في استراتيجية التنميوة
الوطنية التي تهدف إلى تحقيق بلد أخضر مزدهر بحلول عام  2030مع تعظيم الفوائود الكربونيوة وغيور الكربونيوة مون خوالل تحسوين
إدارة الموارد الطبيعية المستدامة (.)SNRM
تتمثل مهمة االستراتيجية القومية لبرنامج الرد )REDD+( +في:
الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة مخزونات الكربون في قطاع الغابات عون طريوق تنفيوذ السياسوات والقووانين واألنظموة وزيوادة
االستثمارات لتعزيز حفظ موارد الغابات وتعزيز اإلدارة المستدامة للغابات والمراعي وإصالحها.
تحسين أداء وقودرات المؤسسوات والجهوات الفاعلوة الوطنيوة ودون الوطنيوة مون أجول تعزيوز إسوهامات الغابوات وسولع وخودمات النظوام
اإليكولوجي للمراعي في اقتصاد البالد ورفا عامة السكان.
والهوودف الرئيسووي لالسووتراتيجية هووو الحوود موون إزالووة وتوودهور الغابووات مووع تعزيووز اإلدارة المسووتدامة للغابووات والحفوواظ عليهووا وتعزيوز
مخزونووات الكربووون فووي الغابووات موون خووالل التشووجير الجديوود وإعووادة التشووجير .ويسووتهدف ببرنووامج الوورد )REDD+( +فووي السووودان
خفض اال نبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات والمراعي علوى نطواق واسوع معالجوة األسوباب والودوافع موع التركيوز علوى إعوادة
إعمار األراضي الغابية والمراعي في البالد من خالل التشجير الجديد وإعادة التشجير وأنشطة إثراء المراعوي .وتركوز االسوتراتيجية
على تشجيع حفظ النظم اإليكولوجية الغابية واسوتعادتها وإعوادة تأهيلهوا وترشويد اسوتهالك طاقوة الكتلوة الحيويوة وتشوجيع إنتواي الطاقوة
المتجددة واستخدامها وتعزيز الحوكمة وتطوير القدرات المحلية وتهيئة البيئة المواتية لإلدارة المستدامة للغابات.
وتوفر استراتيجية اإلبالغ القومية مبادئ توجيهية استراتيجية لتنفيوذ برنوامج وطنوي فعوال وكفوؤ لخفوض االنبعاثوات الناتجوة عون إزالوة
وتدهور الغابات .وتشمل مجاالت التركيز الرئيسية ما يلي '1' :تعزيز المؤسسات على جميع المستويات ' '2تحسوين األطور القانونيوة
والتنظيمية ' '3تعزيز مشواركة أصوحاب المصولحة والتنسويق بيونهم ' '4تنفيوذ االسوتثمارات االسوتراتيجية مون أجول اإلدارة المسوتدامة
للغابات وسبل كسب العيع.
وموع وجوود إطووار زمنوي مدتو  11سوونة سوتنفذ اسوتراتيجية اإلبووالغ الوطنيوة علوى مراحوول وهوي مصوممة لتحقيووق أهوداف المسوواهمة
المحتملووة لقطوواع الحراجووة فووي التخفيووف موون آثووار تغيوور المنوواخ ( 50فووي المائووة موون مجموووع التخفيضووات الوطنيووة لالنبعاثووات فووي عووام
 )2030في تخطيط وتنفيذ واقعيوين لبرنوامج الورد .) REDD+( +وعلوى الورغم مون أن اسوتراتيجية اإلبوالغ الوطنيوة سوتنفذ فوي نهايوة
المطاف على الصعيد القومي فإن السودان سيعطي األولوية في البداية لبرنامج الرد )REDD+( +من أجل التصدي إلزالة الغابوات
في البؤر الساخنة واستعادتها جنبا إلى جنب مع مناطق الغابات الطبيعية .وعلي فإن الفترة االستراتيجية لتنفيذ األنشوطة المخطوط لهوا
تنقسم إلى مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
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المرحلوووة األولوووى :أهووووداف التنفيوووذ قصووويرة األجوووول ( :)2022-2026علوووى الموووودى القصوووير تركوووز االسووووتراتيجية لبرنوووامج الوووورد+
( ) REDD+علوووى إعوووداد البووورامج القوميوووة لخفوووض االنبعاثوووات الناتجوووة عووون إزالوووة وتووودهور الغابوووات وتحسوووين الظوووروف التمكينيوووة
(السياسات والتشوريعات المتعلقوة بالغابوات وحيوازة األراضوي والحوكموة وتحديود المنواطق الجزئية/الكليوة وتخطويط اسوتخدام األراضوي
ونظام القياس واإلبوالغ والتحقوق والتمويول واإلرشواد والتوعيوة فوي مجوال الغابوات والتنسويق بوين القطاعوات والقودرات المؤسسوية) مون
أجل تنفيذ برنامج الورد ) REDD+( +وتفعيول نظوام الرصود القوومي للغابوات وتعبئوة االسوتثمارات غيور القائموة علوى النتوائج وتصوميم
وتنفيذ سياسات وإجراءات وتدابير ذات أولوية في إطار برنامج الرد )REDD+( +مون أجول تحقيوق خفوض بنسوبة  %10فوي المعودل
الوطني إلزالة الغابات مع تعزيز الخبرات في مجال إعادة إلعمار الغابات واألراضي.
المرحلووة الثانيووة :أهووداف التنفيووذ علووى الموودى المتوسووط ( :)2027-2031علووى الموودى المتوسووط تركووز االسووتراتيجية القوميووة لبرنووامج
الرد ) REDD+( +على زيادة االستثمارات وتوسيع نطواق بورامج خفوض علوى المسوتوى القوومي وتبودأ فوي تفعيول المودفوعات القائموة
على النتائج ( ) RBPعلى المستويات دون القومية .الهدف الرئيسوي فوي هوذ الفتورة هوو رفوع معودل إزالوة الغابوات الصوافي إلوى %25
من مستويات عام .2018
المرحلوة الثالثوة :أهووداف التنفيوذ علووى المودى الطويوول ( 2032وموا بعوود) :تدشون هووذ المرحلوة البوورامج القوميوة لخفووض االنبعاثوات علووى
نطاق واسع من البالد وتنفذيها .في هذ الفترة تصب غابوات السوودان ومناطقو البريوة بالوعوة كربوون صوافية بوسوعها معالجوة %50
من الهدف الووطني لخفوض االنبعاثوات بحلوول عوام  2030مقارنوة بمسوتوى عوام  .2018توم تصوميم نظوام الرصود القوومي للغابوات فوي
السووودان وأنظمووة القيوواس واإلبووالغ والتحقووق لوودعم هووذ األنظمووة موون خووالل االسووتثمار االسووتراتيجي المتبووادل وبنوواء القوودرات والتنسوويق
المؤسسووي مووع ركووائز االسووتراتيجية القوميووة لبرنووامج الوورد )REDD+( +ومكونووات االسووتراتيجية المووذكورة (الشووكل  1.2والشووكل
.)2.2
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الشكل رقم  4 -2ركائز االستراتيجية القومية لبرنامج الرد)REDD+( +
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الشكل رقم  5 -2مكونات االستراتيجية القومية لبرنامج الرد)REDD+( +

الرؤية
تحقيق الموارد الطبيعية المستدامة لالقتصاد األخضر مع المساهمة في ازدهار السودان وسبل العيش والرفاهية

 4.2الرصد واإلبالغ في إطار برنامج الرد)REDD+( +
ينظر السودان فوي ثالثوة خيوارات فيموا يتعلوق بالمقواييس الجغرافيوة .وتشومل هوذ المسوتويات المسوتويين القوومي ودون القوومي بموا فوي
ذل المستوى القضائي ومستوى المشروع وكال المستويين في لنهج متوداخل ل .وإذ يحويط السوودان علموا باالتفاقوات التوي توم التوصول
إليها في الدورة السابع ة عشرة لمؤتمر األطراف فإن يقر بوأن األداء العوام لبرنوامج الورد )REDD+( +يُقواس علوى المسوتوى القوومي
ولكن و سيواصوول االضووطالع بأنشووطة علووى مسووتوى المشوواريع بعوود اعتموواد المسووتويات المرجعيووة القوميووة (ودون القوميووة المحتملووة)
(اتفاقية األمم المتحودة اإلطاريوة بشوأن تغيور المنواخ  .) 2013فوي هوذ الحالوة بودأ السوودان فوي إعوداد المسوتويات المرجعيوة النبعاثوات
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الغابات التي تركز على ثوالث واليوات (النيول األزرق وسونار والقضوارف) .سيضومن السوودان توافوق النظوامين مون أجول الحفواظ علوى
نزاهة العملية المحاسبية الشاملة من خالل:


تحديد أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات على المستويين القومي ودون القومي.



وضع إطار قانوني وتنظيمي ومحاسبي واض فيما يتعلق بتنفيذ األنشطة دون القومية أو أنشطة المشروع.



تحديد أوج التآزر بين أنشطة برنامج الرد )REDD+( +القومية ودون القومية.



ضمان االستخدام المتسق لتعريفات معايير الغابات.

الجدول رقم  - 52أهمية صلة نظام الرصد القومي للغابات/نظام القياس واإلبالغ والتحقق بالنسبة ألهداف االستراتيجية القومية لبرنامج الرد)REDD+( +
أهمية صلة نظام الرصد القومي للغابات/نظام القياس واإلبالغ والتحقق
1

معالجة قضايا السياسات والقضايا القانونية والمؤسسية المتصلة باستخدام
األراضي وحيازتها إلى جانب إدارة الغابات من أجل التمكين من حفظ
الغابات واستعادتها وإعادة إعمارها.

إيجاد فهم أفضل ألوج الترابط في دوافع إزالة الغابات وإدارة المناظر
الطبيعية وإدارتها.

2

إنشاء آليات مؤسسية قوية للتنسيق الفعال بين القطاعات من أجل تنفيذ
االستراتيجية القومية لبرنامج الرد)REDD+( +

دعم صياغة السياسات القائمة على األدلة والتخطيط المكاني والحد من
تعارض السياسات.

3

وضع نُهج ومنهجيات قوية وشفافة تتسق مع المعايير واإلجراءات الدولية
لتحديد خط األساس لالنبعاثات وعمليات اإلزالة وتصميم نظام فعال للرصد
واإلبالغ والتحقق لتحديد تخفيضات االنبعاثات وعمليات اإلزالة التي يتم
التحقق منها والتي تستهدف تلقي مدفوعات مقابل األداء

إنشاء إطار قوي لإلبالغ عن آثار السياسات ورصدها في الوقت
المناسب وبشكل شفاف وكامل .ويشكل القياس واإلبالغ والتحقق حلقة
وصل هامة لإلبالغ الوطني عن غازات الدفيئة.

4

تعبئة الموارد (بما في ذل التمويل غير القائم على النتائج) وتكثيف
االستثمارات في الغابات من أجل زيادة خفض االنبعاثات وإزالة الكربون.

إن وجود خارطة طريق واضحة للقياس واإلبالغ والتحقق سيمكن من
التمويل االستراتيجي وتعبئة الموارد.

نشاء وتفعيل آلية شفافة لإلدارة المالية لبرنامج الرد )REDD+( +وآلية
عادلة لتقاسم المنافع.

ويلزم دعم اإلطار الوطني لتقاسم المنافع بنظام قوي للقياس واإلبالغ
والتحقق للتمكين من تقييم إمكانات الحد من االنبعاثات وإيرادات
الكربون المرتبطة بها.

6

تحديد االحتياجات واتخاذ التدابير المناسبة لبناء القدرات الوطنية ودون
الوطنية لدعم أنشطة برنامج الرد )REDD+( +في مجاالت التخطيط
والتنفيذ والرصد واإلبالغ على جميع المستويات.

ويلزم استكمال بناء قدرات المؤسسات المحلية بتوفير الموارد الكافية
لجمع البيانات وإدارتها ونشرها.

7

تعزيز توليد المعرفة من خالل التعليم والبحب وتعزيز الوعي العام
والتواصل وتبادل المعلومات حول قضايا برنامج الرد )REDD+( +لزيادة
فهم وملكية البرنامج من قبل مختلف الجهات الفاعلة على مختلف
المستويات.

ومن شأن وجود نظام رصد قومي للغابات ونظام للرصد واإلبالغ
والتحقق أن يعزز فرب تعزيز البحوث من خالل تحسين الوصول إلى
البيانات والمعلومات.

8

إنشاء آليات للمشاركة النشطة وإشراك مجموعة واسعة من أصحاب
المصلحة بما في ذل المجتمعات والقطاع الخاب في صياغة وتنفيذ
االستراتيجية القومية لبرنامج الرد)REDD+( +

سيتي وجود نظام رصد قومي للغابات ونظم للرصد واإلبالغ والتحقق
مشاركة فعالة ألصحاب المصلحة.

9

تنفيذ برنامج الضمانات ضمانا لمراعاة معايير الضمانات االجتماعية
والبيئية المقبولة عالميا عند تنفيذ أنشطة برنامج الرد )REDD+( +وال
سيما آلية تقاسم المنافع وخطة التشاور والمشاركة وآلية رد المظالم وجبر
الضرر.

ويشكل النظام الوطني لرصد الغابات ونظم القياس واإلبالغ والتحقق
روابط هامة لرصد فعالية سياسات وتدابير برنامج الرد)REDD+( +
وكفالة التنفيذ والرصد الفعالين للضمانات االجتماعية والبيئية.

5
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 .3الترتيبات المؤسسية للقياس واإلبالغ والتحقق
1.3

الهيئات القومية ذات الصلة

تقووع مسووؤولية إدارة األراضووي والغابووات فووي السووودان علووى عوواتق العديوود موون الوووزارات والهيئووات اعتمووادا علووى مواصووفات الغطوواء
األرضي وتشمل هذ :


المجلس األعلى للبيئة والموارد الطبيعية



وزارة الزراعة والغابات



وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية



وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي



وزارة المالية واالقتصاد الوطني



وزارة التعليم العالي والبحب العلمي



هيئة االستشعار عن بعد وعلوم الزالزل



األوساط األكاديمية

المجلوس األعلوى للبيئووة والمووارد الطبيعيووة ( .)HCENRتوم تكوووين المجلوس األعلووى للبيئوة والموووارد الطبيعيوة فووي سونة  1991ليكووون
الجهوواز القووومي المعنووي بصووفة رئيسووية بإعووداد السياسووات والتشووريعات والتخطوويط االسووتراتيجي لصووون وتحقيووق التنميووة المسووتدامة
لموارد البالد الطبيعية .وهو الجهة المنسقة بوين الووزارات واألجهوزة التنفيذيوة المختلفوة علوى المسوتوي االتحوادي والووالئي فيموا يتعلوق
بإدارة شؤون البيئة واالستخدام المستدام للموارد الطبيعيوة .مقور المجلوس بووزارة البيئوة والمووارد الطبيعيوة والتنميوة العمرانيوة .يتشوكل
المجلووس األعلووى للبيئووة والموووارد الطبيعيووة موون رئوويس مجلووس الوووزراء رئيسووا وعضوووية الوووزراء ورؤسوواء األجهووزة الحكوميووة ذات
الصوولة المباشوورة وممثلووي الهيئووات البحثيووة واألكاديميووة وممثلووي منظمووات المجتمووع الموودني وشخصوويات اعتباريووة أو خب وراء فووي مجووال
البيئووة .تمتلو األمانووة العامووة للمجلووس األعلووى للبيئووة والموووارد الطبيعيووة قوودرات فنيووة فووي مجوواالت التنسوويق وبنوواء القوودرات والدراسووات
والبحوث والتخطيط وتنفيذ المشاريع.
وتضم أمانة المجلس األعلى للبيئة والموارد الطبيعية وحدة تنسيق االتفاقيات الدولية بما فوي ذلو اتفاقيوة األموم المتحودة اإلطاريوة بشوأن
تغيوور المنوواخ .ضوومن هووذا الوودور يكووون المجلووس األعلووى للبيئووة والموووارد الطبيعيووة هووو جهووة االتصووال والتنسوويق التفاقيووة األمووم المتحوودة
اإلطارية بشأن تغير المناخ وهو مسؤول عن تقديم جميع التقوارير إلوى اتفاقيوة األموم المتحودة اإلطاريوة بشوأن تغيور المنواخ بموا فوي ذلو
التقارير المحدَثة لفترة السونتين ( ) BURsوتقوارير االتصوال الووطني بشوأن اتفاقيوة تغيور المنواخ والوصوف الفنوي للمسوتويات المرجعيوة
النبعاثووات الغابووات توطئووة لمراجعتهووا علمووا بأنهووا ليسووت موون صووميم مسووؤولية المجلووس األعلووى للبيئووة والموووارد الطبيعيووة بوول تقووع هووذ
المسووؤولية علووى عوواتق الهيئووة القوميووة للغابووات .وتقوووم األمانووة العامووة حاليووا أيضووا بتنسوويق الصوولة المؤسسووية بووين أعضوواء المجلووس
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والمؤسسوات المعنيووة فووي مجووال القضووا يا البيئيووة علووى المسووتوى الوووالئي .وقوود أدى ذلو إلووى تنفيووذ العديوود موون بوورامج العموول موون بوورامج
ومشاريع العمل المشتركة في جميع واليات السودان.
وزارة الزراعة والغابات :مسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات والبورامج المتعلقوة بالزراعوة اآلليوة والمرويوة وكوذل أراضوي الغابوات.
وتمتد هذ المسؤولية إلى األنشطة التي تقوم بها الدولة .تقع مسؤولية األراضي التي توم اإلعوالن عنهوا فوي الجريودة الرسومية علوى أنهوا
لأراضي غابيةل على عاتق هذ الوزارة شوأنها فوي ذلو شوأن تطووير السياسوات الزراعيوة وسياسوات المووارد الطبيعيوة .ويشومل ذلو
تطوير اإلنتاي الزراعوي وتحسوين لتووفير األمون الغوذائي وتحوديب الزراعوة التقليديوة وإجوراء البحووث العلميوة والتطبيقيوة فوي الزراعوة
والموارد الطبيعية واإلشراف على الموارد الطبيعية واالستثمار فيها ومتابعة تنفيذ القوانين التي تعزز الغابات وتحميها.
الهيئة القومية للغابات :هي هيئوة مملوكوة للدولوة تخضوع إلدارة وزارة الزراعوة والغابوات .ويتمثول دورهوا فوي تطووير وتنفيوذ سياسوات
وقواعد وبرامج وأساليب الغابات لضمان االستخدام المستدام والتنمية بغيوة صوون وحمايوة البيئوة علوى الوجو األكمول .فوي هوذا الودور
تضووطلع الهيئووة القوميووة للغابووات بووالتخطيط والبحووب واإلشووراف الفنووي وزيووادة الوووعي والتثقيووف بقضووايا الغابووات .وبووالنظر إلووى طم ووح
لزيووادة مسوواحة الغابووات المحجوووزة إلووى  %20علووى األقوول فووإن الهيئووة القوميووة للغابووات مسووؤولة أيضووا عوون مشوواريع التشووجير الجديوود
وإعادة التشجير بما في ذل تطوير الصمغ العربي ومنتجات الغابوات غيور الخشوبية األخورى .فوي ظول الوضوع المؤسسوي الحوالي فوإن
الهيئة القومية للغابات مسؤولة عن تطووير وتنفيوذ نظوام القيواس واإلبوالغ والتحقوق فوي إطوار برنوامج الورد )REDD+( +بموا فوي ذلو
جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالحصر القومي لغازات الدفيئة.
وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتخطيط العمراني :هيي اليوزارة المسيؤولة عين حمايية البيئية والتنميية الحضيرية .تضيطجع اليوزارة
إلييى جانيييب ذلييك بوضيييع الخييرائط والخطيييط اإلسييكانية والمسييياكن وفقييا لالسوووتراتيجية القومييية وتصييينيف األراضييي االتحاديييية وفقيييا
للتشريعات المركزية .كما أن الوزارة مسؤولة عن تحقيق التوازن بين التنميية ميع الحفياظ عليى البيئية الطبيعيية والتنيوع الحييوي وفقيا
اللتزامات السودان الداخلية والدولية.
وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي :وهي الوزارة المسؤولة عن إنتاج الثروة الحيوانيية القوميية وتحسيينها ليدعم هيدف اليبالد
لتحقيق االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي والتصدير .وتشمل مهام الوزارة ومسؤولياتها ما يلي:


وضع السياسات والخطط للحفاظ على تنمية قطاع الثروة الحيوانية في إطار السياسات العامة للدولة.



تطوير برامج وطرق اإلرشاد البيطري وتطوير الخدمات البيطرية وتحسين صحة الحيوان.



تطوير اإلنتاي الحيواني ورفع القدرة التنافسية للثروة الحيوانية ومنتجاتها ومدخالت اإلنتاي في األسواق إقليميا
وعالميا .



تحقيق التكامل في إنتاي واستغالل الموارد بالتنسيق مع الجهات المختصة األخرى.



اإلدارة العامة للمراعي والعلف.



وفقووا للمرسوووم الدسووتوري رقووم ( )22لسوونة  2010أُسووندت اإلدارة العامووة للمراعووي والعلووف إلووى وزارة الثووروة
الحيوانيووة والسوومكية والمراعووي .وعلووى إثوور أصووبحت واحوودة موون اإلدارات العامووة الثمووان التابعووة لوووزارة الثووروة
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الحيوانية والسمكية والمراعي .لديها  18فرعا في الواليات و 25مكتبا فرعيا باإلضافة إلى  152ممثال في جميع
أنحاء السودان يعملون في المحليات ووحداتها اإلدارية.
اإلدارة العاميية للمراعييي والعلييف هييي الجهيية الوحيييدة المسييؤولة عيين تحسييين إدارة المراعييي لتلبييية احتياجييات تنمييية القطيياع الرعييوي
واستدامته وتتمتع بالعدييد مين العالقيات المشيتركة بيين اليوزارات التيي تيم تطويرهيا بيين المؤسسيات مين خيالل المشياركة فيي اللجيان
الفنية للمشاريع والبرامج الممولة والتدخالت المتعلقة باالتفاقيات المتعلقة بالموارد .وهذا يشمل تطوير وتنفيذ تقييم موارد المراعي.
تتمثل إحدى المهام الرئيسية لإلدارة العامة في صياغة السياسات واللوائح التيي يمكين أن تحميي المراعيي والخطيط والبيرامج لتحسيين
وإدارة موارد المراعي .يُعد رصيد وتقيييم تيأثيرات التغييرات البيئيية عليى الميوارد الطبيعيية مين األولوييات أيضيا فضيال عين مراقبية
وتقييم واإلشراف على مشاريع اإلدارة والتحسين على المستوى الوطني .كما تتولى اإلدارة العامة للمراعي والعليف مسيؤولية تنسييق
حماية الموارد الطبيعية وتحسينها وتنمية القطاع الرعوي والحفاظ على التوازن البيئيي والتخفييف مين رثيار الجفياف ومكافحية الزحيف
الصحراوي.
وزارة المالية :تضطلع وزارة المالية بمهمة تنسيق جميع أشكال التموييل التيي سيتدفع فيي نهايية المطياف إليى اليوزارات .فيي حيين أن
هناك خيارات لتمويل مشاريع محددة يتم تقديمها مين خيالل المجليس األعليى للبيئية والميوارد الطبيعيية كهيئية مسيتقلة عين اليوزارات
في ن التمويييل المخصييا للييوزارات مطلييوب ميين خييالل وزارة المالييية .فييي سييياق نظييام القييياس واإلبييالغ والتحقييق يجييب تخصيييا
التموييل لهييذا الغييرض ضييمن ميزانييية الهيئيية القومييية للغابييات وتييوفيرم ميين قبييل وزارة المالييية .ولتحقيييق هييذم الغاييية ولتييأمين التمويييل
المستمر من الميزانية الوطنية يجب أن يأتي الطلب من الهيئة القومية للغابات.
وزارة التعليم العالي والبحب العلمي :تلعب وزارة التعلييم العيالي دورا رائيدا فيي التغييير االقتصيادي واالجتمياعي والثقيافي مين خيالل
تأثيرها على الفرد والمجتمع .يتمثيل اليدور الرئيسيي لليوزارة فيي تحسيين جيودة التعلييم وتحسيين مخرجاتيه وبنياء القيدرات فيي النظيام
ال تعليمييي لخلييق أجيييال تنافسييية .تطييوير البحييث العلمييي التطبيقييي ونشيير نتائجييه والمسيياهمة فييي التنمييية الشيياملة للييبالد .االسييتجابة
الحتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع وتوفير الخبرات الالزمة في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافيية والحفياظ عليى
قيمها .تزويد الطالب با لمعرفة والمهارات والتقنيات الالزمة لمساعدتهم على المشاركة في تنمية المجتمع وتحقييق تطلعياتهم وتطيوير
الجامعات لتصيبح مراكيز تمييز فيي البحيث والتطيوير وإنشياء وحيدات ومراكيز خاصية للدراسيات المسيتقبلية مين أجيل تيوفير المعرفية
والتطبيقات لتحقيق برامج ومشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية.
هيئة االستشعار عن بعد وعلوم الزالزل ( :) RSSAتم إنشاء هيئية االستشيعار عين بعيد وعليوم اليزالزل فيي أواخير سيبعينيات القيرن
الماضيي ويتمثيل دورهيا فيميا يتعلييق بنظيام الرصيد القيومي للغابييات فيي بنياء معرفية قويية فييي مجيال المعلوماتيية الجغرافيية .ويييؤدي
موظفيو هيئيية االستشييعار عيين بعييد وعليوم الييزالزل دورا متعييدد التخصصييات ومتخصصييا فيي مجيياالت البحييوث والزراعيية والغابييات
والبيئيية والجيولوجيييا والكييوارث والهيييدرولوجيا .ويشييمل ذلييك تنفيييذ وتطبيييق تكنولوجيييا االستشييعار عيين بعييد ميين أجييل إدارة المييوارد
الطبيعية وتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث .وتعميل هيئية االستشيعار عين بعيد وعليوم اليزالزل كهيئية مسيتقلة .ويسيتند نميوذج
أعمالها إلى المشاركة في المشاريع على أساس استرداد التكاليف .وستقوم هيئة االستشعار عن بعد وعلوم اليزالزل بيدور مسيتمر فيي
برنامج الرد )REDD+(+عن طريق دعم متطلبات القياس واإلبالغ والتحقق مثل نظام رصيد األراضيي بواسيطة األقميار الصيناعية
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والمسييتويات المرجعييية النبعاثييات الغابييات وأي مشيياريع مخصصيية أخييرى تتطلييب تطبيييق المعلوماتييية الجغرافييية .وفييي هييذا الصييدد
ستكون هيئة االستشيعار عين بعيد وعليوم اليزالزل هيي الجهية الحيارس الميؤتمن وتيوفر نشير مجموعيات بيانيات متعيددة بميا فيي ذليك
صور األقمار الصناعية والمنتجات المشتقة األخرى .باإلضافة إلى ذليك تحيتفظ هيئية االستشيعار عين بعيد وعليم اليزالزل بيدور مهيم
في تحديد االستراتيجيات لزيادة تطبيق واستخدام المعلومات الجغرافية وبناء القدرات ونقل المعرفة والمشاركة مع المنظميات الدوليية
المعنية باالستشعار عن بعد.

3.2

األدوار والمسؤوليات المؤسسية للقياس واإلبالغ والتحقق

يتطلييب التنفيييذ الفعييال ألنشييطة برنييامج الييرد )REDD+(+اتخيياذ ترتيبييات مؤسسييية سييليمة لييدعم متطلبييات ( )1تنفيييذ خطيية عمييل
االسييتراتيجية القوميييية لبرنييامج اليييرد )2( )REDD+( +التحضييير والتحسيييين المسييتمر للمسيييتويات المرجعييية النبعاثيييات الغابيييات
والمستويات المرجعية للغابات ( )3الحفاظ على نظام رصد قومي قوي وشفاف للغابات لتلبية متطلبات القيياس واإلبيالغ والتحقيق فيي
إطييار برنييامج الييرد )REDD+( +و( ) 4نظييام لتييوفير المعلومييات عيين الضييمانات .تتمثييل الخطييوة األولييى فييي تطييوير رؤييية طويليية
الميدى وخطيية اسيتراتيجية مييع والييية/تفويض ذي طيابع مؤسسييي واضيح وتحديييد األدوار ورليييات تنسييق فعاليية .يجيب إنشيياء عمليييات
شاملة لجمع البيانات ومعالجتها واإلبالغ عنها والتحقق منها بناء على المنهجيات واألدوات التي تعترف بالحاجة إليى ترتيبيات ميوارد
بشرية كافية ومستدامة للموارد البشرية.
عند إنشاء ترتيبات مؤسسية لتنفيذ الرؤية طويلة المدى والخطة االسيتراتيجية يجيب عليى البليدان البنياء عليى الترتيبيات الحاليية مثيل
تلك التي تم تطويرها للحصر القومي لغيازات الدفيئية ( )GHGIالتيي تيدعم تقيارير االتصيال الوطنيية .سييؤدي البنياء عليى الترتيبيات
المؤسسية الحاليية وتعزيزهيا فيي إنشياء نظيام رصيد قيومي للغابيات فيي إطيار برنيامج اليرد )REDD+( +مين شيأنه تقلييل ازدواجيية
الجهود والتكياليف وتسيهيل اسيتخدام مصيادر البيانيات الرسيمية وتجنيب النزاعيات المؤسسيية والمسياعدة فيي تعظييم الفوائيد المشيتركة
واالتساق في إعداد التقارير .كما يتضح من أهدافها وواليتها ف ن هيذم اليوزارات المفصيلة أعيالم لهيا روابيط بياإلدارة البيئيية والرصيد
ويمكن أن تستفيد من المعلومات التي يتم جمعها من نظام القياس واإلبالغ والتحقق .ومن المتوقع أيضيا أن ييتم تنسييق وتنفييذ برنيامج
الرد )REDD+( +من قبل مجموعة واسعة من الوزارات بشكل مباشر وغير مباشر.
وفيما يتعلق بالحصر القومي للغابات تتمثل المهام العامة الرئيسية لترتيبات الحصر القيومي فيي السيودان فيي ضيمان أن يتيولى كييان
واحد عليى الصيعيد القيومي المسيؤولية العامية عين الحصير القيومي ووضيع الترتيبيات المؤسسيية والقانونيية واإلجرائيية بيين األجهيزة
الحكومية والكيانات األخيرى المشياركة فيي إعيداد تقيديرات االنبعاثيات وعملييات اإلزالية مين الزراعية والغابيات وغيرهميا مين أوجيه
استخدام األراضي والمحافظة على هذم الترتيبات .ولدى القيام بيذلك هنياك حاجية إليى ضيمان ميا يكفيي مين القيدرات والكفياءة التقنيية
المطلوب توفرها في الموظفين المشاركين في عملية وضع الحصر القومي من أجل:


جمووع البيانووات الالزمووة فووي الوقووت المناسووب لتقوودير انبعاثووات غووازات الدفيئووة البشوورية المنشووأ بحسووب مص وادرها
وعمليات إزالتها بواسطة البالوعات.
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إعداد الحصر القومي لغازات الدفيئوة وفقوا للمبوادئ التوجيهيوة ذات الصولة التفاقيوة األموم المتحودة اإلطاريوة بشوأن
تغير المناخ فيما يتعلق باإلبالغ.

وتشييمل الوظييائف المحييددة لترتيبييات الحصيير القييومي جمييع بيانييات األنشييطة واختيييار األسيياليب وعوامييل االنبعاثييات المناسييبة وتقييدير
انب عاثييات غييازات الدفيئيية البشييرية المنشييأ بحسييب مصييادرها وعمليييات إزالتهييا بواسييطة البالوعييات وتنفيييذ عمليييات تقييييم عييدم التيييقن
وأنشطة ضمان الجودة/ضبط الجودة وتنفيذ إجراءات التحقق من البيانات.
الجدول رقم  1 -3أدوار ومسؤوليات األجهزة الحكومية
الكيان/الوزارة
وزارة الزراعة والغابات

الهيئة القومية للغابات

المجلةةةةس األعلةةةةى للبيئةةةةة
والموارد الطبيعية

وزارة الثةةةةروة الحيوانيةةةةة
والسمكية والمراعي



األدوار/المسؤوليات
وضع وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالزراعة المطرية اآللية والتقليدية فضال عن أراضي الغابات.



وضع السياسات الزراعية وسياسات الموارد الطبيعية.



تطوير وتحسين اإلنتاي الزراعي لتوفير األمن الغذائي.



إجووراء البحوووث العلميووة والتطبيقيووة فووي مجووال الزراعووة والموووارد الطبيعيووة واإلشووراف علووى الموووارد الطبيعيووة
واالستثمار فيها ومتابعة تنفيذ القوانين التي تعزز الغابات وتحميها.



وضع وتنفيذ السياسات العامة ووضع اللوائ واألساليب والبرامج لضمان االستخدام الجيد وتنمية الغابات لضمان
الحماية الكاملة للبيئة .وتضطلع أيضا بدور اإلشراف الفني على جميوع الغابوات فوي الوبالد وزيوادة الووعي بقضوايا
الغابات وإجراء الدراسات والتقييمات والتخطيط اإلداري لجميع الغابات.



تنفيذ برامج التشجير الجديد وإعادة التشجير بما في ذ ل تطوير الصمغ العربي وغيور مون منتجوات الغابوات غيور
الخشبية.



تنفيذ هدف السياسة العامة المتمثل في زيادة مساحة الغابات المحجوزة إلى ما ال يقل عن  %20من مساحة البالد .



وضع وتنفيذ نظام القياس واإلبالغ والتحقق الخاب ببرنامج الرد.)REDD+( +



الهيئة القومية للغابات مسؤولة أيضا عن جمع معلومات الحصر القومي لغازات الدفيئة ورفعها إلى المجلس األعلى
للبيئة والموارد الطبيعية على الرغم من أن الفريق المكلف بهذا مستقل عون عمول نظوام القيواس واإلبوالغ والتحقوق
الخاب ببرنامج الرد.)REDD+( +



وضع السياسات العامة لحماية البيئة بالتنسيق مع الوزارات ذات العالقة.



وحدة تنسيق االتفاقيات الدولية بما في ذل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.



نقطة االتصال والتنسيق التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وهو المسؤول عن تقديم جميوع التقوارير
إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بما في ذل التقارير المحدَثة لفارة السنتين ) (BURsوتقرير
االتصال الوطني بشأن اتفاقية تغير المناخ والوصوف الفنوي للمسوتويات المرجعيوة النبعاثوات الغابوات والمسوتويات
المرجعية للغابات بغرض المراجعة.



تنسيق القي اس واإلبالغ والتحقق على المستوى القومي.



ضع السياسات والخطط للحفاظ على تنمية قطاع الثروة الحيوانية في إطار السياسات العامة للدولة.



تطوير برامج وطرق اإلرشاد البيطري وتطوير الخدمات البيطرية وتحسين صحة الحيوان.



تطوير اإلنتاي الحيواني ورفع القدرة التنافسية للثروة الحيوانيوة ومنتجاتهوا ومودخالت اإلنتواي فوي األسوواق إقليميوا
وعالميا.
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اللجنةةةةةة القوميةةةةةة لتغيةةةةةةر
المناخ



تحقيق التكامل في إنتاي واستغالل الموارد بالتنسيق مع الجهات المختصة األخرى.



اللجنة القومية لتغير المناخ هي لجنة دائمة تضم أعضاء من الوزارات واألجهزة الحكومية ذات الصلة بتغير المناخ
مثل وزارات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمراعي والنفط والصناعة والري والموارد المائية والكهرباء
والسدود باإلضافة إلى الشركات والشركات التي تتعامل مع إدارة النفايات .ويترأس اللجنة األمين العام للمجلس
األعلى للبيئة والموارد الطبيعية .هذ اللجنة مسؤولة عن الموافقة على التقارير المرحلية وخطط العمل السنوية
والتقارير المرحلية السنوية والتقارير الفنية مع الموافقة الالزمة من المستشار الفني اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ومرفق البي ئة العالمية .كما توفر مبادئ توجيهية للتنفيذ السليم للمشروع .ومن بين أعضاء اللجنة برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي وممثلون عن جميع المؤسسات ذات الصلة .وستشارك في المشروع جميع الوزارات
والجامعات ومؤسسات البحوث والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.

يوضح الشكل  1.3تسلسل الخطوات المطلوبة للحصر القومي لغازات الدفيئة فيي السيودان ويشيير إليى رعايية أو ملكيية هيذم العمليية.
يقر هذا المخطط التفصيلي بأن تنفيذ أنشطة اإلبالغ في إطار برنامج الرد )REDD+( +واالتفاقية اإلطارية بشيأن تغيير المنياخ التيي
تشمل العديد من الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة الوطنيين الذين يدعمون عميل كييان أو نقطية اتصيال عليى المسيتوى القيومي .إن
الطبيعيية متعييددة التخصصييات لبرنييامج الييرد ) REDD+( +تعنييي أن الترتيبييات المؤسسييية يمكيين أن تعييزز عملييية صيينع السياسييات
الوطنيية مين خيالل تعزيييز التنسييق بيين جميييع أصيحاب المصيلحة المعنييين وزيييادة اليوعي بيين مختلييف المؤسسيات الخاصية والعاميية
وتيسير المشاورات وإقامة عالقات بين أصحاب المصلحة.
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الشكل رقم  1 -3رعاية عملية الحصر القومي لغازات الدفيئة
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يوض الشكل  2.3آلية التنسيق الضرورية بين المؤسسات لضمان تحقيق أهداف نظام الرصد القومي للغابات في السودان على المدى
القصير والطويل.

الشكل رقم  2 -3التنسيق المؤسسي بشأن نظام الرصد القومي للغابات في السودان

 3.3مقترح رعاية إطار إدارة المعلومات المكانية
تتمثل إحدى المبادرات الرئيسية للسودان فوي وضوع إطوار المعلوموات المكانيوة ) (SIFلودعم الطريقوة التوي تودير بهوا الحكوموة البيانوات
والمعلومات وتستخدمها .اإلطار عبارة عن مجموعة من المعايير والسياسوات والمبوادئ التوجيهيوة واإلجوراءات والتوي يوتم تنفيوذها إموا
يودويا أو حيثموا أمكون آليووا مون خوالل التكنولوجيووا .سيسوم ذلو بوإدارة البيانووات والمعلوموات بطريقوة آمنووة ومنظموة ومتسوقة .سيضوومن
إمكانية مشاركة البيانات والمعلومات بشكل مناسب أو إعادة استخدامها من قبل األجهزة الحكومية أو موظفي القطاع العام أو المجتموع
أو الصناعة .وسيتي ذل تحسين الخدمات وتحسين إدارة األداء وزيادة إنتاجية القطاع العام.
بموورور الوقووت سيضووع السووودان إطووارا لحراسووة البيانووات موون خووالل تحديوود مجموعووة موون المبووادئ إلدارة وصوويانة أصووول البيانووات
والمعلومات األساسية الوطنية .ستتماشى المبادئ مع أفضل الممارسات الوطنية والدولية ومعايير الصناعة والممارسات .
ويمكون بعود ذلو ترجموة اإلطووار إلوى سياسووات توجو تطوووير وتنفيوذ وإدارة أدوار ومسووؤوليات حفوظ البيانووات والمعلوموات والترتيبووات
الرسمية التي تنشئ تل األدوار والمسوؤوليات داخول القطواع العوام السووداني (االتحوادي والووالئي) .ومون شوأن هوذ السياسوة أن تمكون
أيضا من تحديد مجموعات البيانات األساسية.
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يستند نموذي الرعاية إلوى أدوار ومسوؤوليات محوددة لألفوراد و/أو المنظموات الوذين قود يقودمون وظيفوة واحودة أو أكثور .يجووز للراعوي
تفويض أي أو كل مسؤوليات عن مجموعة البيانات الموجودة تحوت رعايتو إلوى منظموة أخورى .غيور أنو سويظل مسوؤوال عون سوالمة
مج موعوة البيانووات .ويمكون تفووويض المسووؤولية عون التشووغيل اليووومي لمسوؤوليات الرعايووة أو التعاقود عليهووا مووع أطوراف أخورى ولكوون
المسؤولية العامة تقع على عاتق أمين البيانات المعين على مستوى الجهاز المختص.
يعد إطار الرعاية/الوصاية أمرا أساسويا لتحسوين ترتيبوات الحوكموة للسوماح بالوصوول إلوى البيانوات المكانيوة فوي جميوع أنحواء المجتموع
السوداني .الوصاية مهمة بشكل خاب للبيانات المكانية لألسباب التالية :


البيانات المكانية قيّموة لويس فقوط للمؤسسوة التوي تنشوئها وتحوافظ عليهوا ولكون ل خورين .إن القودرة علوى تصوور معلوماتو
الخاصوة فوي سوياق البنوى التحتيوة أو الميوزات أو اسوتخدام األراضوي األخورى تجلوب المزيود مون اليقوين والقورارات األفضول
وتحسين التواصل.



كثيرا ما تكون البيانات المكانية مكررة سواء داخل المنظمات أو فيما بينها .تحديد لالمصدر الموثوقل للبيانات (المؤتمن)
يلغي حاجة اآلخرين إلى تكرار العمل وبالتالي تقليل أوج القصور والقضواء علوى القورارات األقول موثوقيوة وتجنوب توأخير
المشاريع وزيادة التكاليف.



البيانات المكانية هي بيانات ضخمة مما يعني أنهوا يمكون أن تودفع قيموة إضوافية مون خوالل التحليول أو التكامول الشوامل موع
أنواع أخرى من البيانات ولكنها تتطلب أيضا تقنيات ومهارات خاصة الستخدامها وإدارتها.



تمثل البيانات المكانية والبنى التحتية في السودان مووردا قيموا للحكوموة (االتحاديوة والوالئيوة) والمجتموع والقطواع الخواب.
كما أن تنميتها تمثل استثمارا رئيسيا من جانب الدولة .لذل

من المهم أن يتم النظر إلى جميوع المنتجوات المكانيوة وإدارتهوا

كأصول مهمة مون أجول الحصوول علوى أقصوى قودر مون المنوافع االقتصوادية واالجتماعيوة والبيئيوة للشوعب السووداني .علوى
المدى الطويل يجب أن تكون البيانات المكانية متوافقة من


حيب الشكل والنظام المرجعي واإلسقاط والحل والجودة .يمكن تطبيق المعايير على مستويات مختلفة من البيانات المكانيوة
داخل األجهزة الحكومية والجهات الراعية والتي ينبغي أن:
 oالحصول على المعلومات المكانية من خالل التعاون بين أجهزة الدولة.
 oتعزيز اإلدارة الفعالة للمعلومات المكانية وصيانتها.
 oتشجيع استخدام المعلومات المكانية وتبادلها.
 oتيسير التنسيق والتعاون بين أصحاب المصلحة.
 oالقضاء على ازدواجية التقاط البيانات ..
 oتعزيز إمكانية حصول الجميع على المعلومات المكانية.
 oحماية حقوق التأليف والنشر للدولة في األعمال المتعلقة بالمعلومات المكانية.
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 oالتماس مدخالت من المستخدمين للمساعدة في تحديد المعايير المناسبة للمعلومات التي في عهدتهم.
 oتحديد معايير الوصول إلى مجموعات البيانات وجمعها وتصنيفها ووصفها وتنسيق دقتها وبياناتها الوصفية وهيكلها.
مجموع ا ا الان ت ا ا الجيراانااا الما تنااا ا

اانا :هييذم هييي مجموعييات البيانييات الجغرافييية المكانييية األساسييية المحييددة باعتبارهييا

المجموعة الدنيا من مجموعات البيانات األساسية التي تسيتخدم عليى نطياق واسيع كقاعيدة مرجعيية عليى مختليف المسيتويات اإلداريية
لتحقيق األولويات الوطنية والدولية للسودان .وستشمل معايير تحديد مجموعات البيانات األساسية ما يلي:


تنوع المستخدمين من مختلف القطاعات الذين يستفيدون بشكل كبير من استخدام (إلزامي).



ال يمكن استبدالها بسهولة أو بشكل عام (إلزامي).



تفاصيل ودقة كافية لالستخدام على نطاق واسع (إلزامي).



تغطية كاملة لمجال االهتمام ويفضل أن تكون وطنية (إلزامية).



تم إنتاج نتيجة للوالية األساسية للجهة الراعية (مشروط).



مصدر لإلشارة بدقة إلى مجموعات البيانات األخرى أو لعرض نتائج التحليل (مشروط).

سويُنظر إلوى أمنواء مجموعوات البيانوات الجغرافيوة المكانيوة األساسوية علوى أنهوم مكلفوون بالمسوؤولية عون كفالوة تزويودهم بموا يكفوي موون
الموارد لتزويدهم بالقدرات والبنى التحتية المطلوبة.
المجلس األعلى للموارد الطبيعية والبيئية هو جهة االتصال الوطنيوة التفاقيوة األموم المتحودة اإلطاريوة بشوأن تغيور المنواخ وهوو مسوؤول
عن تقديم جميع التقارير إلى اتفاقية األمم المتحودة اإلطاريوة بشوأن تغيور المنواخ بموا فوي ذلو التقوارير ال ُمحدَثوة لفتورة السونتين ()BURs
وتقرير االتصال الوطني والوصف الفني للمستويات المرجعية النبعاثات الغابات توطئة إلخضاعها للمراجعة.
يتمثل هدف إطار المعلومات المكانية في تعزيز سهولة الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالمجلس األعلى للبيئوة والمووارد الطبيعيوة
للوفاء بالتزاماتها .وسيتم تحقيق ذل رسميا من خالل اتفاقيات مشاركة البيانات في شوكل موذكرات تفواهم موع عشور مؤسسوات قطاعيوة
مختلفة لتبادل وجمع وتصنيف البيانات والمعلومات ذات الصلة بغازات الدفيئة على المستوى الووطني .يوضو الشوكل  3.2أعوال آليوة
التنسيق المؤسسي.

4.3

إدارة البيانات واإلشراف عليها وإمكانية الوصول

يصف هذا القسم مجموعات البيانات الحالية والرعاة الحاليين (الجدول  .) 5.4حدد السوودان فئوات االنبعاثوات الرئيسوية لقطواع الزراعوة
والغابات واستخدامات األراضي األخرى  -أي أراضي الغابات المتبقية من أراضي الغابات (صحراوية وشب صحراوية ورملية ذات
معوودل هطووول أمطووار منخفضووة وأخوورى طينيووة ذات معوودل هطووول أمطووار مرتفعووة) واألراضووي المتبقيووة هووي أراضووي زراعيووة (األرز
وحرق الكتلة الحيوية واليوريوا والتربوة) والمراعوي المتبقيوة هوي األراضوي العشوبية (التخميور المعووي وإدارة السوماد الطبيعوي وحورق
السفناء) و لذل

فإن المؤسسات ذات الصلة المكلفة باإلبالغ عن بيانوات الحصور القوومي لغوازات الدفيئوة المسوتمدة مون قطواع الزراعوة

والغابات وغيرهما من أوج استخدام األراضي قد ُحددت استنادا إلى تحليول الفئوات الرئيسوية .ومؤسسوات الزراعوة والغابوات وغيرهوا
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من مؤسسات قطاع استخدام األراض ي هي الهيئة القومية للغابات ووزارة الزراعة واإلدارة العامة للمراعي والعلف وهيئة االستشوعار
عن بعد وعلوم الزالزل.
الجدول رقم  2 -3الرعاية الحالية على البيانات أو المعلومات
المبادئ التوجيهية للبيانات/المعلومات
أطلس استخدام األراضي في السودان  2000و 2010متاح في كل من الصيغتين الرقمية والتناظرية
صور األقمار الصناعية
 بيانات أستر ( 15مترا) لعام 2006
 بيانات الندسات ( 30م) للسنوات  2010و 2014و 2018متاحة فقط لثالث واليات هي القضارف وسنار
والنيل األزرق .البيانات متوفرة بصيغة رقمية وتناظرية (نسخ ورقية)
 يتوفر تعريف للغابة لكل بلد على حد ( 0.4هكتار  4 %10أمتوار) بالنسوبة لخورائط اسوتخدام األراضوي
ذات الصلة بالغابات ومع ذل بالنسوبة لفئوات اسوتخدام األراضوي األخورى توم اتبواع التعواريف التوجيهيوة
المستمدة من التقييم العوالمي لحالوة مووارد الغابوات الصوادر عون منظموة األغذيوة والزراعوة لألموم المتحودة
(الفاو)
 تم التحقق األرضي الذي أعقب أخوذ عينوات منتظموة مون الشوبكة مون خوالل النظوام العوالمي لتحديود المواقوع
المالحية لعامي  2000و 2010من خرائط الغطاء الغابي أي أطلس الغابات .
 اتباع المبادئ التوجيهية المنهجية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المنواخ ( 1996و 2003و)2006
إلنتاي خرائط الغابات/الغطاء األرضي
 يمكن الوصول إلى الخرائط بحرية فبتنسيق رقمي من خدمة خرائط الويب عبر اإلنترنت (المرجع)
 تتوفر صور األقمار الصناعية بدقة مكانية تبلغ  30م ودقة طيفية من الندسات  7والندسات  8تغطي أجزاء
من السودان
 الصور الجوية لعام  1983والتي تغطي منطقة والية النيل األزرق متوفرة في شكل تناظري
 أوراق  GTذات ا لمقياس ____ التي تغطي _____ (المساحة) المتاحة
 توفر أطلس استخدام األراضي للسودان لعامي  2000و 2010في شكل رقمي وتناظري
 يتم عادة توثيق العمليات والمخرجات في شكل تقارير سنوية
 يتم إنتاي خرائط استخدام األراضي/الغطاء األرضي للمناطق اإلنتاجية داخل المنظموة علوى أسواس سونوي
(حسب القدرة الداخلية أو المصادر الخارجية؟
 اتبعت تعاريف إرشادية مستمدة مون الفريوق الحكوومي الودولي المعنوي بتغيور المناخ/لجنوة التنسويق المحليوة
التابعة لمنظمة األغذية والزراعة
 تووووم التحقوووووق األرضوووووي متبوعووووا بأخوووووذ عينوووووات منهجيووووة مووووون خوووووالل نظووووام تحديووووود المواقوووووع العوووووالمي
المالحي/التفاضلي/المتنقل .
 المبادئ التوجيهية المنهجية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ( 2003و )2006المتبعة إلنتواي
خرائط عن الغطاء األرضي للمحاصيل /التغيير
 يمكن الوصول إلى الخرائط مجانا في شكل رقمي من خدمة خرائط الويب عبر اإلنترنوت ) (REFويمكون
الوصول إليها أيضا في شكل تناظري (نسخ ورقية)
 عادة ما يتم توثيق العمليات والمخرجات في شكل تقرير توقعات الزراعة السنوية.
 خرائط الغطاء األرضي لعامي  2000و 2010متاحة لكل والية في أطلس الغطاء األرضي للسودان الذي
تم تطوير في إطار مشروع أفريكوفر (Africover).
 تتوفر خرائط أستر والندسات لواليات سنار والنيل األزرق والقضارف.
 الصور الجوية لعام  1983متاحة لوالية النيل األزرق.
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الجهة الراعية
هيئووووة االستشووووعار عوووون بعوووود
وعلوم الزالزل
هيئووووة االستشووووعار عوووون بعوووود
وعلوم الزالزل

الهيئة القومية للغابات

الهيئة القومية للغابات

وزارة الزراعة والغابات

الغابات الوالئية

 1.4.3إدارة البيانات واألرشفة
يدرك السودان القيمة االجتماعية واالقتصادية للبيانوات والمعلوموات لتوجيو السياسوات القائموة علوى األدلوة .علوى المودى الطويول مون
الضروري إنشاء آليات تنسيق قوية بشكل تدريجي وتيسير مدخالت المستخدمين في جمع كل مون نظوم إدارة البيانوات المكانيوة وغيور
المكانية بما يتماشى مع إطار الرعاية واإلشراف .يوض الشكل  3 3أدنا تطووير البيانوات الرئيسوية ومهوام اإلدارة فوي شوكل مخطوط
سير العمل .ويعترف تمثيل هذ المهام في مخطط انسويابي بتبعيتهوا للمهوام السوابقة و/أو مخرجاتهوا .يوتم دعوم هوذ العمليوة مون خوالل
خطة عمل نظام الرصد القومي للغابات التي سيتم تنفيذها على مدى ثالث سنوات.
الشكل رقم  3 -3تطوير نظام إدارة البيانات

الجزء الثالث :الرصد :النهج المنهجي
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 .4خلفية بشأن نظام رصد األرض عبر األقمار الصناعية ()SLMS
يسوعى نظوام رصود اسوتخدام األراضوي والغطواء األرضوي فوي السوودان إلوى إجوراء تقيويم شوامل إلزالوة وتودهور الغابوات علوى فتوورات
محددة مسبقا (االقتراح األولي هو خمس سنوات) .ويوفر االستشعار عن بعود وال سويما الونهج القائموة علوى األقموار الصوناعية الخيوار
األكثر عملية لرصد تغيور الغطوا ء األرضوي علوى مسواحات كبيورة ويتوي إعوداد خورائط معياريوة ومجموعوات بيانوات متسلسولة زمنيوة
الحقة لدعم قرارات السياسة القائمة على األدلة بشأن ممارسات إدارة األراضي.
على النحو المعترف ب بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بالنسبة الستخدام األراضوي يمكون اسوتخدام طوريقتين
لتقودير انبعاثووات الكربوون وتشوومل هوذ طريقووة تغييور المخووزون إطووار اتفاقيوة األمووم المتحودة اإلطاريووة بشوأن تغيوور المنواخ فيمووا يتعلووق
باستخدام األراضي يمكن استخدام طريقتين لتقدير انبعاثات الكربون وهما تشمالن طريقة تغيير األرصدة وطريقة الكسب والخسارة
(الفريووق الحكووومي الوودولي المعنووي بتغيوور المنوواخ  .) 2003وفيمووا يتعلووق باالستشووعار عوون بعوود سووتتطور الوونهج المنهجيوة التووي يتبعهووا
السووودان بموورور الوقووت وسووتنظر فووي كلتووا الطووريقتين .وطريقووة الكسووب والخسووارة هووي التووي تكووون فيهووا تقووديرات التغيوورات بووين
االستخدامات مدخال محددا في تقديرات االنبعاثات وتطبق طريقة تغير األرصودة فوي حالوة تقسويم الغابوات إلوى طبقوات ألغوراض أخوذ
العينات الميدانية.
وتشوكل المبوادئ التوجيهيووة بشوأن الممارسوات الجيوودة السوتخدام األراضوي وتغييوور اسوتخدام األراضوي والغابووات التوي وضوعها الفريووق
الحكووومي الوودولي المعنووي بتغيوور المنوواخ موووردا رئيسوويا سيسووتخدم السووودان باإلضووافة إلووى نُ ُهووج قطريووة محووددة الستشووعار اسووتخدام
األراضي عن بُعد .وتشمل الموارد القيّمة اإلضافية الدليل المرجعي للرصود العوالمي للغابوات ديناميوات الغطواء األرضوي (GOFC -
( )GOFC-GOLD, 2013وطوورق المبوادرة العالميوة لمراقبووة الغابوات ( )GFOIووثيقوة المبووادئ التوجيهيوة (( )MGDالمبووادرة
العالمية لرصد الغابات .)2013
أجرى السودان تقييما للغطاء األرضي باالستشعار عن بعد وأنتج حتى اآلن عدة مجموعات مون البيانوات .توم إجوراء التقيويم األول فوي
عام  2000من خالل تطوير أطلس الغطاء األرضي في السودان ( )LCAsمع إجراء تقييمات دون قومية الحقة في  2006و2010
و 2014و( 2018الجدول  .)1.4وتوفر هذ المجالس معلومات عن توزيع الغطاء األرضي بحسب الشُعب اإلداريوة .تسوتند LCAS
إلى نظام تصنيف الغطاء األرضي ( ) LCCSالخاب بالفاو وتقسم أراضي البالد إلى ست فئات من الغطواء األرضوي (أي األراضوي
الشجرية والمسطحات المائية والمناطق الحضرية واألراضي الرعوية والمناطق القاحلة والزراعة) باستخدام نهج تصونيف قوائم علوى
الكائنات.
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الجدول رقم  1 -4استخدام األراضي التاريخية ورصد الغطاء الغابي

االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

أطلس الغطاء األرضي
خرائط الغطاء الغابي
خرائط الغطاء الغابي
خرائط الغطاء الغابي
خرائط الغطاء الغابي

السنة
2010-2000
2006
2010
2014
2018

التغطية الجغرافية

قومية
والئية (النيل األزرق سنار
والئية (النيل األزرق سنار
والئية (النيل األزرق سنار
والئية (النيل األزرق سنار

الوصف

القضارف)
القضارف)
القضارف)
القضارف)

للمضي قدما سويتعهد السوودان برسوم خورائط متعوددة األغوراض السوتخدام األراضوي والغطواء األرضوي لودعم أهوداف االسوتراتيجية
القومية لبرنامج الرد ) REDD+( +وخفض االنبعاثات وبرامج استعادة المناظر الطبيعية .الهدف من نظام القياس واإلبوالغ والتحقوق
هو القيام بما يلي:
 )1تقييم البؤر الساخنة إلزالة الغابات (سنوي).
 )2تدهور الغابات (يتم تحديد الحقا).
 )3استخدام األراضي وتغيير الغطاء األرضي (كل خمس سنوات).
 )4السيناريو المرجعي (يتم تحديد الحقا).
سيقوم السودان بتقييم الغطاء األرضي وتغيير استخدام األراضي باستخدام مزيج من االستشعار عون بعود (صوور األقموار الصوناعية)
والتحقق الميداني والتحليل اإلحصائي بما يتماشى مع األساليب المنهجية المتفق عليها دوليا.

 1.4تعريف الغابة
وفقا لخط ة عمل نظام الرصد القومي للغابات سيوضع في الوقت المناسب تعريف منسق للغابات وهو أحد اإلجراءات الرئيسوية فوي
إطار خطة عمل نظام الرصد القومي للغابات .وترد التعاريف الحالية المستخدمة في مختلف األنشطة في (الجدول .)2.4

الجدول رقم  2 -4تعريف الغابة
تعريف الهيئة القومية للغابات

الوثيقة األصلية
تعريف الغابة
تعني الغابة قطعة أرض ال تقل عن مساحتها عون  0.5هكتوار (أو  0.42هكتوار موا المبووووووادئ التوجيهيووووووة
يعادل فدانا سودانيا) تكسوها أشجار ال يقول ارتفاعهوا عون  2متور وغطواء تواجي بنسوبة للحصووووووووور القوووووووووومي
 % 10على األقل أو األشجار اليافعة التي تبلغ االرتفاع بعد ولكن من المتوقع أن تصل للغابات
هذ العتبات فوي الموقوع .ال تشومل األراضوي التوي تخضوع فوي الغالوب ألنظموة اإلنتواي
الزراعي و/أو التشجير الزراعي أو استخدام األراضي الحضرية.
مخطط منظمة األغذية والزراعة (الفاو) لتصنيف األراضي
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 2.4تصنيف الغطاء األرضي
يعتمد نظام تصنيف الغطاء األرضي الذي يستخدم السودان على نهج ثنائي التفرع ويتضمن ثالثة مستويات مختلفة.
يعتمد نظام تصنيف الغطاء األرضي الذي يستخدم السودان على نهج ثنائي ويشمل ثالثة مستويات مختلفة.
المستوى األول :يتكون من الفئات المصممة لتقييم الموارد على المستوى العالمي ويستند إلى فئات األراضي الست العليا المحددة في
المبووادئ التوجيهيووة للممارسووات الجيوودة السووتخدام األراضووي وتغييوور اسووتخدام األراضووي والغابووات ( )GPG-LULUCFوالزراعووة
والغابوات واسووتخدام األراضووي األخوورى ( )AFOLUالتووي تشوومل الغابوات واألراضووي الشووجرية األخوورى واألراضووي األخوورى والميووا
الداخلية .أما:
المسةتويات األخةرى فهوي خاصوة بكوول دولوة علوى حود وتشوومل فئوات إضوافية مصوممة لتلبيوة احتياجووات محوددة مون المعلوموات علووى
الصعيدين القومي ودون القوومي .ويمكون تطبيقهوا للتمييوز بوين فئوات اسوتخدام األراضوي/الغطاء األرضوي وفقوا لمعوايير موا مثول تكووين
األنواع وعلم الفينولوجيا (الظواهر) والغطواء التواجي (المظلوة الشوجرية) النبواتي (مغلوق /مفتووح /متنواثر) والطبيعوة (الغابوات األوليوة/
الثانوية) أنظر الجدول رقم .4.4

الجدول رقم  3 -4تصنيف فئات األراضي الرئيسية

أراضي غابات

أراضي زراعية
أراضي عشبية

أراضي رطبة

أراضي الغابات تشمل جميع األراضي ذات الغطاء النباتي الشجري المتوافق مع العتبات المستخدمة لتحديد أراضي الغابات في الحص ر
وأراض مصنفة حسب نوع النظام اإليكولوجي .ويشومل
أراض خاضعة لإلدارة وغير خاضعة لها
القومي لغازات الدفيئة مقسمة إلى
ٍ
ٍ
أيضا النظم ذات الغطاء النباتي الذي يقع حاليا دون عتبة فئة أراضي الغابات ولكن من المتوقع أن يتجاوزها.
األراضي الزراعية تشمل األراضوي الصوالحة للزراعوة والحراثوة وأنظموة التشوجير الزراعوي ذات الغطواء النبواتي األقول مون العتبوات
المستخدمة في التعريف الوطني لألراضي الغابية.
األراضي العشبية تشمل المراعي واألعالف التي ال تعتبر أراضي زراعية .وتشمل أيضا النظم ذات الغطاء النباتي التي تقع تحت العتبة
المستخدمة في فئة أراضي الغابات وال يُتوقع أن تتجاوز دون تدخل بشري العتبة المستخدمة في فئة أراضي الغابات .تشمل الفئة أي ض ا
جميع األراضي العشبية من األراضي العشبية الطبيعية البرية مثل بارامو إلى المناطق الترفيهية فضال عن النظم الزراعية والرعوية
مقسمة إلى ُمدارة وغير ُمدارة بما يتوافق مع التعريفات الوطنية.
األراضي الرطبة تشمل األراضي المغطاة أو المشبعة بالميا طوال العام أو جزء من (على سبيل المثال األراضي الخثية) وال تندري
ضمن فئات أراضي الغابات أو األراضي الزراعية أو األراضي العشوبية أو التجمعوات السوكانية .يمكون تقسويم األراضوي الرطبوة إلوى
مناطق ُمدارة وغير ُمدارة وفقا للتعريفات الوطنية.

تجمعات سكانية

التجمعات السكانية تشمل جميع األراضي المطورة بما في ذل البنى التحتية للنقل والتوطين البشري من أي حجم موا لوم تكون مدرجوة
بالفعل ضمن فئات أخرى .يجب أن يكون هذا متسقا مع اختيار التعاريف الوطنية.

أراضي أخرى

األراضي األخرى تشمل التربة القاحلة والصخور والجليد وجميع مناطق األرض غير المدارة التي ال تندري تحت أي فئة مون الفئوات
الخمس األخرى .يسم بإجمالي مساحات األراضي المحددة لتتناسب مع المنطقة الوطنية حيب تتوفر البيانات
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المستوى 1

وصف موجز
المستوى 3
المستوى 2
تعريف منظمة األغذية والزراع (الفاو) :الغابوة رقعوة مون األرض ذات مسواحة ≥  0.5هكتوار وغطواء تواجي (مظلوة شوجرية) ≥%10
بارتفاع الشجرة ≥  5أمتار عند النضج في الموقع ولعرض ≥  20مترا.
يستثنى من ذل األراضي التي يغلب عليها استخدام األراضي الزراعية أو الحضرية (فالحة البساتين وأنظمة التشجير الزراعي).
تعريةف الهيئةة القوميةة للغابةةات :تعنوي الغابوة قطعووة أرض ال تقول عون مسوواحتها عون  0.5هكتوار (أو  0.42هكتووار موا يعوادل فوودانا
سودانيا) تكسوها أشجار ال يقل ارتفاعها عن  2متر وغطاء تاجي (مظلة شجرية) بنسبة  %10على األقل أو األشوجار اليافعوة التوي
تبلغ االرتفاع بعد ولكن من المتوقع أن تصل هذ العتبوات فوي الموقوع .ال تشومل األراضوي التوي تخضوع فوي الغالوب ألنظموة اإلنتواي
الزراعي و/أو التشجير الزراعي أو استخدام األراضي الحضرية.

الرمز

F

تتكون الغابة في الغالب من األشجار التي تم إنشاؤها من خالل التجديد الطبيعي
غابات دائمة الخضرة

غابات حاتة األوراق
غابووووووووة متجووووووووددة
طبيعيا

غابات

غابات شب حاتة األوراق

غابات خيزران
نخيل الرافية

غابووات متجووددة طبيعيووا تتكووون موون أكثوور موون  %75موون أنووواع األشووجار دائمووة
الخضرة تشمل:
 الغابات الرطبة
 الغابات الجافة
غابووات متجووددة طبيعيووا تتكووون موون أكثوور موون  %75موون أنووواع األشووجار الحاتووة
تشمل:
 الغابات الرطبة
 الغابات الجافة
 الغابات اليافعة/الفتية
غابات متجددة طبيعيا حيب تصل نسبة األشجار إلى  %25على األقل من كول نووع
من أنواع األشجار دائمة الخضرة واألشجار الحاتة تشمل:
 الغابات الرطبة
 الغابات الجافة
 الغابات اليافعة/الفتية
غابات متجددة طبيعيا تتكون من أشجار الخيزران
غابات متجددة طبيعيا تتكون من نخيل الرافية

FE

FD

FSD

FB
FRP

غابات تتألف في الغالب من أشجار مستزرعة سواء بغرس الفسوائل أو البوذر وتشومل األشوجار الناشوئة عون التجديود بواسوطة
نظام الجم (األخالف) والتجديد البذري
غابات مستزرعة تتكون من أكثر من  %75من أنواع األشجار عريضة األوراق
غابات مستزرعة عريضة

تشمل:

أراضي شجرية
أخرى

 من جنس الكافور
األوراق
 من جنس األكاسيا
غابوووات مسوووتزرعة
 الغرافيليا
(مشاجر)
غابووات مسييتزرعة تتكووون موون أكثوور موون  %75موون أنووواع األشووجار الصوونوبرية
تشمل:
غابات صنوبرية مستزرعة
 السرو
 العرعر
 صنوبر لباتُالل
غابووات مسووتزرعة بنسييبة  %25علووى األقوول لكوول موون أنووواع األشووجار الصوونوبرية
غابات مستزرعة مختلطة
واألشجار عريضة األوراق.
المساحة ≥  0,5هكتوار ذات غطواء تواجي (مظلوة شوجرية) يتوراوح موا بوين  %10-5أو غطواء تواجي مون ال ُجنيبوات والشوجيرات ≥
.%10
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أراضي شجرية

FPB

FPC

FPM
W

تشمل:
 أكاسيا ل كوميفورال
 الهبيل ل تيرميناليا ل

W

أراضووووي شوووووجرية
عشبية

 أخرى ل الشجيراتل
ض مغطاة بالنمو الطبيعي للنباتات النجيلية والغطاء النباتي العشبي مع بعض األشجار المتناثرة (الغطاء
هي أرا ٍ
التاجي لألشجار يتراوح ما بين )%10-5؛ األرض غير مغطاة بالميا بشكل موسمي أو دائم .تشمل:
WG

 من جنس األكاسيا
 من جنس الهبيل/الشحيط
أراضووي شووجرية
رطبة

ض مغطاة موسميا أو دائما بالميا مع النمو الطبيعي للنباتات النجيلية والغطاء النباتي العشبي مع بعض
هي أرا ٍ
األشجار المتناثرة (الغطاء التاجي لألشجار يتراوح ما بين )%10-5؛

لأراض شجرية أخورى كموا ورد وصوفها أعوال (تشومل األراضوي ذات الغطواء التواجي
أراض غير مصنفة على أنها لغابةل أو
هي
ٍ
ٍ
(المظلووة الشووجرية)  5%أو بغطوواء مشووترك موون ال ُجنيبووات والشووجيرات واألشووجار  %10تشوومل األراضووي التووي يغلووب عليهووا

االستخدام الزراعي أو الحضري لألراضي.

O

أراضي قاحلة

األراضووي التووي يقوول فيهووا الغطوواء النبوواتي عوون  %2وتشوومل األراضووي المغطوواة
بالرمال والتربة والصخور.

OX

مراعي طبيعية

ض مغطاة مع ب النمو الطبيعي للنباتات النجيلية والغطاء النباتي العشبي
هي أرا ٍ

OG

مستنقعات

ض مغطاة موسميا أو دائما بالميا ويهويمن عليهوا النموو الطبيعوي للنباتوات
هي أرا ٍ
النجيلية والقصب وغيرها من األعشاب.

OM

مراعي محسنة

المساحة المغطاة بالمحاصيل التي يتم زرعها وحصادها خالل نفس موسم اإلنتاي
 /العام الزراعي.

OP

طبيعية

أراضي أخرى

مستزرعة

WW

محاصيل سنوية

المحاصيل التي تُزرع أو تُغرس مرة واحدة وال تحتاي إلى إعادة زراعة بعود كول
حصووواد سووونوي .تشوووومل األشوووجار (مثوووول التفووواح أو أشووووجار الفاكهوووة األخوووورى)
والشجيرات وال ُجنيبات (مثل التوت والبُن  )...والنخيل (مثل التمر) والكروم (مثل
العنب) والسيقان العشبية (مثل الموز) والنباتات ير الجذعية (مثل األناناس).

محاصيل معمرة

الجمع بين المحاصيل السنوية والمعمرة في حقل واحد.

OCP

محاصوووويل سوووونوية ومعموووورة
مختلطة

الجمع بين المحاصيل السنوية والمعمرة في حقل واحد.

OCM

أراضي بور

األراضي المزروعة سابقا التي كانت خالية من المحاصويل أو األعشواب الضوارة
خالل موسم نمو واحد على األقول حيوب لون يصول الغطواء النبواتي الشوجري إلوى
ارتفاع  5أمتار

عروق الخيزران

مساحات الخيزران التي تمتد ما بين  0.2و 0.5هكتار ذات األشجار التي يتجاوز
ارتفاعها  5أمتار عند النضج وتستخدم بشكل رئيسي لمورد أخشاب.

OWB

عروق األخشاب

مسوواحات أخوورى تمتوود مووا بووين  0.2و 0.5هكتووار ذات األشووجار التووي يتجوواوز
ارتفاعها  5أمتار عند النضج وتستخدم بشكل رئيسي لمورد أخشاب.

OW

مناطق مبنية

المناطق المأهولوة بالسوكان ذات المنشوآت الكبيورة الهاموة  .تشومل المنوازل المتنواثرة فوي الحقوول .مالحظوة :يعتبور
الطريق بمثابة قسم متميز الستخدام األراضي/الغطاء األرضي (منطقة مبنية) إذا كان عرض أوسع من  15مترا
(من قاع مصرف الطريق على جانب إلى قاع مصرف الطريق على الجانوب اآلخور إن وجود وإال فوإن عورض
ضفة الطريق) وإذا لم يكن طريقا في الغابة.

موقووووووووووووووووووووووووووووووووع
تعدين/محجر

المناطق المستخدمة الستخراي المعادن والصخور والرمال والصلصال ...تشومل :المحواجر والتعودين ومنواطق
االستخراي وآبار النفط/الغاز.
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OCA

OF

OB

OQ

المساحة التي تشغلها األنهار الرئيسية (عرض ≥  15متر) والبحيرات والبرك والخزانات.
أنهار دائمة

ميا داخلية

أنهار موسمية

IW

األنهار (بعرض ≥  15مترا) التي تحافظ على الميا في قناتها على مدار العام.

IRP

األنهار (بعرض ≥  15مترا) التي تفيض فقط في أوقات معينة من السنة

IRS

بحيرات

مسطحات مائية كبيرة من الميا المالحة أو العذبة محاطة باليابسة

IL

سدود

السد هو خزان ايتم إنشاؤ بواسطة حاجز لحجز الميا ورفع منسوبها

ID

بركة

مسط صغير من الميا الراكدة يتكون بشكل طبيعي أو عن طريق التجويف أو السد

IP

الجدول رقم  4 -4التصنيف الموسع للغطاء األرضي
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 3.4النهج المنهجي :رصد استخدام األراضي وتغير الغطاء األرضي
يصف الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ( ) 2006ثالثة مناهج شاملة ال ينبغي الخلط بينها وبين المستويات لتمثيول اسوتخدام
األراضي .سينتقل السودان تدريجيا من النهج  1إلى النهج  3لتقدير بيانات النشاط لكل فئة من فئات استخدام األراضي .يحيط السوودان
علمووا بتنقووي المجلوود الرابووع للمبووادئ التوجيهيووة للممارسووات الجيوودة للفريووق الحكووومي الوودولي المعنووي بتغيوور المنوواخ لسوونة  2019بش وأن
الزراعة والغابات واسوتخدام األراضوي األخورى ( .)AFOLUولوحظوت علوى وجو التحديود أهميوة المبوادئ التوجيهيوة المحدّثوة بشوأن
استخدام بيانات االستشعار عن بعد (بيانات األقموار الصوناعية) والمنتجوات فوي تقيويم التغيورات فوي مسواحات األراضوي والتغيورات فوي
استخدام األراضي على مر الزم ن .سيحتاي السودان إلى الجمع بين مصوادر البيانوات المختلفوة وأنوواع المعلوموات موع ضومان االتسواق
بين أنظمة تصنيف استخدام األراضي الوطنية وفئات اسوتخدام األراضوي التوي وضوعها الفريوق الحكوومي الودولي المعنوي بتغيور المنواخ
وعدم اليقين ودقة بيانات أنشطة بيانات االستشعار عن بعد.
يحدد النهج األول المساحة اإلجمالية لكل فئة من فئات األراضي .وعادة ما تقدم هذ المعلومات إحصاءات قطرية غير مكانية وال تقدم
معلومات عن طبيعة ومسواحة التحوويالت بوين اسوتخدامات األراضوي (أي أنهوا ال تووفر سووى تغييورات لصوافيةل فوي المسواحة) مثول
إزالة الغابات مطروحا منها التشجير الجديد وبالتالي فهي ليست لبرنامج الرد.)REDD+( +
يتضمن النهج الثاني تتبع تحويالت األراضي بين الفئات مما يؤدي إلى مصفوفة تحويل غير واضحة مكانيا الستخدام األراضي.
يتقدم النهج الثالب على النهج الثاني باستخدام معلومات تحويول األراضوي الصوريحة مكانيوا المسوتمدة مون تقنيوات أخوذ العينوات أو رسوم
خرائط االستشعار عن بعد من الجدار إلى الجدار.
وبالنظر إلى أن الهدف العام هو مشاركة السودان في مدفوعات برنامج الرد )REDD+( +القائمة على النتوائج فوإن طمووح السوودان
هو تحقيق استخدام النهج الثالب ألن األكثر إفادة وقابلية للتطبيوق علوى برنوامج الورد .)REDD+( +وبالنسوبة للسوودان ينبغوي اعتبوار
وضع خرائط الغابات ألنشطة برنامج الرد ) REDD+( +ثالثية العناصر :وضع خارطة مرجعية للغابات وتقسيم الغابات إلى طبقوات
ضمن نطاق الخارطة وتقدير التغييرات ضمن نطاق الخارطة إلنتاي مصفوفة تغير استخدام األراضي (أنظر الجدول .)4.5
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الجدول رقم  5 -4مصفوفة التغير في استخدام األراضي (نموذي لجدول)
أراضي غابات

أراضي زراعية

أراضي عشبية

أراضي رطبة

تجمعات سكانية

أراضي أخرى

المجموع

أراضي غابات
أراضي زراعية
أراضي عشبية
أراضي رطبة
تجمعات سكانية
أراضي أخرى
المجمــــــــــوع

ال يزال الونهج المنهجوي السوتخدام األراضوي وتغييور الغطواء األرضوي بحاجوة إلوى التطووير الكامول بموا فوي ذلو إعوداد دليول إرشوادي
لتفسير صور األقمار الصناعية [مرفق بهذ الوثيقة] – غير أن هذا النهج سيستند إلى النُهج المنهجية الموضوعة بالفعول لتحليول تغيور
الغطاء الغابي.

 1.3.4تطبيق االستشعار عن بعد الستخدام األراضي والغطاء األرضي
إلنشاء بيانات األنشطة يستخدم السودان االستشعار عن بعد ويعمل تدريجيا على تطوير مبادئ توجيهية خاصوة بو  .مون شوأن فعاليوة
نظام رسم خرائط استخدام األراضي وتغيير اسوتخدام األراضوي والكشوف عون التغيورات باسوتخدام تقنيوات االستشوعار عون بعود ونظوم
المعلوموات الجغرافيوة مون حيوب التكلفوة أن يفضوي إلوى فهوم واضو لعمليوات تغييور الغطواء األرضوي بسوبب تغيور اسوتخدام األراضوي
وعواقبها .حتى اآلن أنجز السودان وضع خارطة الغطاء الغابي وتغيور الغطواء الغوابي باسوتخدام صوور األقموار الصوناعية ( SPOT
SPOT (2006

 20 M forوالندسوات  30م ( .)2010, 2014, and 2018يوضو الشوكل  2.4البصومات الرقميوة لصوور

الندسات .سيواصل السودان تقييم مصادر الصور الجديدة بما في ذل برنامج وكالة الفضاء األوروبية المتطور.
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الشكل رقم  1 -4صور القمر الصناعي الندسات

فيما يتعلق بالنهج المنهجية فإن للسودان خيارات مختلفة تحت تصرف  .ويوض الشكل  1.4عملية مبسطة لسوير العمول تسوتخدم
إلنتاي خرائط لتغير الغابات والغطاء الغابي .وهذ عملية خاصة بكل بالد على حد .
بمجرد اكتمال عملية رسم خرائط الغطاء الغوابي يوتم إجوراء تحليول السالسول الزمنيوة بموا فوي ذلو عمليوات التحقوق مون االتسواق
إلنشووواء بيانوووات األنشوووطة المتعلقوووة بإزالوووة الغابوووات وتعزيوووز مخوووزون الكربوووون (أنشوووطة إعوووادة اإلعمار/التشوووجير الجديووود/إعادة
التشووجير/التجديد الطبيعووي) .ومووع ذل و

فووإن آليووة التغذيووة الراجعووة فيمووا يتعلووق بووالفحص التأكيوودي التسوواق أنشووطة إزالووة الغابووات

والتشجير الجديد/إعادة التشجير ليست واضحة في الوقت الراهن .يتم وصف عملية تقييم الدقة في الفقرة 2.3.4
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الشكل رقم  2 -4مسار العمل مبسط لرسم الخرائط

أسفر تعاون السودان مع منظمة األغذية والزراعة عن التمتع بسلسلة من األدوات العملية التي وضعتها منظم الفاو لدعم البلدان
في جمع البيانات من أجل:
 الحصر القومي للغابات متعدد المراحل.
 تقييم استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والغابات.
 رصد األراضي الزراعية والمناطق الحضرية
 التحقق من صحة الخرائط الموجودة
 جمع البيانات االجتماعية واالقتصادية الصريحة مكانيا
 القياس الكمي إلزالة الغابات وإعادة التشجير والتصحر
 األدوات التي طورتها منظمة األغذية والزراعة تشمل:
 Collect Earth قوقل إيرث  -أداة تتي جمع البيانات من خالل  .Google Earthوباالقتران مع Google
 Earthوخرائط  Bingومحرك  Google Earthيمكن للمستخدمين تحليل صور األقمار الصناعية عالية الدقة للغاية
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لمجموعة واسعة من األغراض .البيانات التي يتم جمعها من خالل  Collect Earthقابلة للتصدير إلى األشكال الشائعة
االستخدام ويمكن تصديرها أيضا إلى  Saikuوهي أداة تسهل تحليل البيانات.
• ( )SEPALسيبال هي أداة تتي للمستخدمين االستعالم بسرعة وكفاءة عن بيانات األقمار الصناعية ومعالجتها
وتكييف منتجاتها مع االحتياجات المحلية وإنتاي تحليالت جغرافية مكانية متطورة وذات صلة بسرعة .وتسخير
الحواسيب الفائقة القائمة على الحوسبة السحابية والهياكل األساسية الحديثة للبيانات الجغرافية الم كانية (مثل محرك
غوغل األرضي) يتي

الوصول إلى بيانات األقمار الصناعية التاريخية والبيانات األحدث المستمدة من القمر

الصناعي الندسات والبيانات ذات االستبانة األعلى المستمدة من برنامج  Copernicusاألوروبي ومعالجتها.

2.3.4

تقييم الدقة

سيقوم السودان بإجراء تقييم دقيق لجميع الخرائط المواضيعية لتقدير األخطاء فوي الخريطوة وقيواس عودم اليقوين وصوالحية الخريطوة.
يمثل التقييم الدقيق مكونا مهما جدا للعملية .عدم اليقين هو الخطأ في تقدير معين في هذ الحالة تقدير منطقوة التغييور بمورور الوقوت.
الدقة تساوي واحد ناقص قيمة الخطأ وبالتالي فإن تقييم الدقة يشير إلى تقييم الخطأ أو عدم اليقين.
العناصر الرئيسية لتقييم الدقة هي مصفوفة الخطأ أو مصفوفة االرتباك واإلحصاءات المرتبطة بهوا ( .)Congalton R. 1991يوتم
إنشوواء مصووفوفة الخطووأ موون خووالل مقارنووة نتووائج التصوونيف بالبيانووات المرجعيووة .تتضوومن اإلحصووائيات الدقووة اإلجماليووة ودقووة المنووتج
والمستخدم لكل فئة فوي المنوتج .وكول مون مصوفوفتي تغيور اسوتخدام األراضوي واألخطواء شوكالن شوائعان لإلبوالغ عون تغيور اسوتخدام
األراضي واألخطاء .وفوي حوين أنهوا تختلوف عون شوكل جودول اإلبوالغ الخواب بوالفريق الحكوومي الودولي المعنوي بتغيور المنواخ فوإن
البيانات يمكن نقلها بسهولة.
عنوود إعووداد التغيوور فووي اسووتخدام األراضووي فووي السلسوولة الزمنيووة سوويقوم السووودان بتقوودير األخطوواء فووي تقووديرات التغيي ور فووي اسووتخدام
األراضووي بموورور الوقووت باسووتخدام تقييمووات الدقووة متعووددة التووواريخ باسووتخدام المعلومووات المتاحووة موون توواريخين .الوونهج المناسووب ه وو
استخدام التفسير البصري الدقيق والمتحقق من لمجموعوة مون الصوور عاليوة الدقوة للغايوة جنبوا إلوى جنوب موع الصوور المسوتخدمة فوي
التصنيف نفس  .ي مكن استخدام العديد من أدوات التفسير ويمكن أن يشير اتساق تفسيرها إلى الثقة في مجموعة بيانوات التحقوق نفسوها.
وستجرى دراسات استقصائية ميدانية ألصعب الفئات في التفسير حتى باستخدام صور عالية االسوتبانة جودا مثول الغابوات المتودهورة.
بمجرد تقدير الخطأ في منطقة تغيير معينة أو بيانات النشاط ( ) ADيمكن دمج مع خطوأ التغيور فوي المخزونوات لكول وحودة مسواحة
مقدرة عبر الحصر القومي الحقلي .ويمكن القيام بذل باستخدام المعادلة  2.2.5من لالمبادئ التوجيهيوة للممارسوات الجيودة السوتخدام
األراضووي وتغييوور اسووتخدام األراضووي والغابوواتل ( )2003التووي وضووعتها اتفاقيووة األمووم المتحوودة اإلطاريووة بشووأن تغيوور المنوواخ لنشوور
األخطاء على غرار التطبيق الموصوف في الفصل الرابع.
تستخدم تقديرات المنطقة المعدلة لألخطاء مثل تلو الموضوحة فوي ( )Olofsson et al. (2013المعلوموات المتاحوة فوي المصوفوفة
جنبا إلى جنب مع المساحة اإلجمالية لكل فئة محددة في الخريطة إلنشاء أخطواء معدلوة للمسواحة بنواء علوى المسواحة النسوبية لكول فئوة
واألخطاء المحددة في المصفوفة .يمكن أيضا تمديد مصفوفات األخطاء وتقييمات الدقة لتوفير معلومات فاصل الثقة ( .)CIوهذا مهم
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بشكل خاب ألن يحدد كمية ثقوة فئوة معينوة وبالتوالي يووفر معلوموات إضوافية ذات صولة وثيقوة .يصوف ()Olofsson et al. 2013
عملية إلنشاء فاصل الثقة ( )CIبناء على مصفوفات األخطاء المعدلة حسب المساحة.
توجد مصوادر أدبيوة متعوددة إلبوالغ منهجيوة تقيويم الدقوة فوي السوودان بموا فوي ذلو الفقورة  7.3مون وثيقوة أسواليب وإرشوادات المبوادرة
العالمية لرصد الغابات ( ) GFOI MGDوالذي يوفر إرشادات حول اعتبارات توليد البيانات المرجعية وإجراء تقيويم الدقوة .وتشومل
هذ التدابير ما يلي ) 1( :التأكد من أن البيانوات المرجعيوة ذات جوودة أعلوى مون بيانوات الخريطوة (علوى سوبيل المثوال يعتبور التفسوير
اليوودوي للصووورة موون قبوول ال محلوول بشووكل عووام أعلووى جووودة موون خوارزميووة التصوونيف التلقووائي) و ( )2الجمووع بووين مصووادر البيانووات
المرجعية (أي المسوحات الميدانية والجوية التي يمكن أن تكون فعالة من حيب التكلفة بشكل خاب إذا كانت الموارد محدودة) .توفر
وثيقة أساليب وإرشادات المبادرة العالمية لرصد الغابات ( )GFOI MGDأيضا نهجين كمثالين إلجراء تقييم الدقوة وتقودير المنطقوة:
نهج طبقي وآخر قائم على النموذي.
يقدم أولوفسون وآخرون ( )Olofsson et al. 2014أيضا مراجعة كاملة لتوصيات الممارسات الجيدة إلنتواي تقوديرات دقيقوة شوفافة
و لدقيقة علميال وتقديرات للمنطقة بنواء علوى التغييور بوين الوقوت األول والثواني .وهوي تفصول ثوالث خطووات منفصولة يجوب اتخاذهوا
إلكمال تقييم الدقة بما في ذل ؛ ( ) 1تصميم أخذ العينات الذي يجيب على السؤال لما هي المنطقة الفرعية المناسبة ألخذ العيناتل مع
االعتقوواد بووأن تقيوويم الخريطووة بأكملهووا غيوور ممكوون ( )2التصووميم سووريع االسووتجابة الووذي يجيووب علووى السووؤال لهوول الخوورائط والبيانووات
المرجعية متفق عليها ( ) 3التحليل الذي يجيب على سوؤال لكيفيوة حسواب الدقوة وتحديود مقودار عودم اليقينل(موذكور فوي (Hewson
.)2014
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 .5الحصر القومي للغابات
تتطلب التزامات السودان تجا اتفاقيوة األموم المتحودة اإلطاريوة بشوأن تغيور المنواخ والفورب التوي يتيحهوا برنوامج الورد)REDD+( +
بيانات وطنية قوية عن الغابات .الحصر القومي للغابات هو الجمع المنهجي للبيانات والمعلومات الغابية ألغراض التقيويم أو التحليول.
ويشكل تقدير قيمة األخشواب واسوتخداماتها الممكنوة جوزءا هاموا مون المعلوموات األوسوع المطلوبوة السوتدامة الونظم اإليكولوجيوة .عنود
إجوراء الحصور القوومي للغابوات مون المهوم قيواس العناصور التاليوة ومالحظتهوا :األنوواع؛ القطور عنود ارتفواع مسوتوى الصودر وجوودة
الموقع والعمر والعيوب .من البيانات التي تم جمعها يمكن حساب عدد األشجار لكل وحدة مساحة (علوى سوبيل المثوال فوي كول هكتوار
وفدان) والمساحة القاعدية وحجم األشجار وقيمة األخشاب .يمكن إجراء عمليات الحصر القومي للغابات ألغراض تتجواوز حسواب
قيمة األخشاب (مثال لتوفير معلومات شاملة عن حالة الغابات ودينامياتها ألغراض التخطيط االستراتيجي واإلداري).
تم تص ميم الحصر القومي للغابات فوي السوودان لالسوتخدام متعودد األغوراض بموا فوي ذلو تووفير مودخالت دقيقوة فوي الحصور القوومي
لغازات الدفيئة وتسهيل تقرير االتصال الوطني عن انبعاثات الكربون وعمليات إزالتها من استخدام األراضي ودعم البورامج الوطنيوة
للتخفيوف مون االنبعاثووات بموا فوي ذلو برنوامج الوورد .)REDD+( +تمشويا موع خطووة عمول نظووام الرصود القوومي للغابووات توم تصووميم
الحصر القومي للغابات من منظور طويل األجل بهدف إجراء عمليات إعادة القياس الوطنية كل خمس سنوات.
الغوورض موون الحصوور القووومي للغابووات فووي السووودان هووو تقيوويم ورصوود الغابووات والموووارد الطبيعيووة األخوورى واسووتخدام األراضووي
وممارسات استخدام األراضي من أجل توفير بيانات نوعيوة وكميوة مسوتمرة عون حالوة مجموعوة واسوعة مون المتغيورات البيوفيزيائيوة
واالجتماعيووة واالقتصووادية لوودعم صووياغة السياسووات والتخطوويط االقتصووادي القووائم علووى األدلووة .وسوويتي الرصوود الوودوري (كوول خمووس
سنوات مثال) وضع سياسات أكثر اتساقا لكفالة اإلدارة المستدامة للغابات واألراضي ومواصلة حفظ التنوع الحيوي وتحسوين األمون
الغذائي وسبل كسب عيع سكان الريف.

 1.5تصميم مشروع الحصر القومي للغابات في السودان
سيستخدم السودان في تصميم الحصر القومي للغابات أحدث المبادئ التوجيهية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيور المنواخ فوي
تجميووع البيانووات وتحليوول موووارد الغابووات باسووتخدام عوودد كبيوور موون مصووادر البيانووات بمووا فووي ذل و الحصوور القووومي الحقلووي للغابووات
واالستشعار عن بعد لتقدير خصائص الغابات ذات الصلة في أوقات معينوة .وأنجوزت أول عمليوة حصور قوومي للغابوات فوي السوودان
في عام  1998ولكن لم يجر أي حصر قومي للغابات آخر لتقيويم حجوم الغابوات أو الكتلوة الحيويوة .غيور أن عمليوات الحصور القوومي
للغابات تجري بانتظام للغابات النيلية والغابوات المزروعوة فوي جميوع أنحواء الواليوات الثمواني عشورة .وفوي حوين أن كول واليوة تمتلو
التفوي ض الالزم لتخطيط وإجراء الحصر القومي للغابات في الغابات المحجوزة حتى يتسن إجراء حصور قوومي للغابوات قوومي كامول
ومتسق.
وفيما يتعلق بالنهج المنهجي يعتمد السودان المبادئ التوجيهية لالتفاقية بهدف التمكوين الحقوا مون اإلبوالغ بأسواليب المسوتوى األعلوى.
تحدد المبادئ الت وجيهية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ثالثة مستويات لإلبالغ ع الوطني عن غازات الدفيئة حيب:
• أسةةاليب المسةةتوى األول .تووم تصووميم لتكووون سووهلة االسووتخدام .وتوووفر المبووادئ التوجيهيووة للممارسووات الجيوودة السووتخدام األراضووي
وتغيير استخدام األراضوي والغابوات والمبواد ئ التوجيهيوة للفريوق الحكوومي الودولي المعنوي بتغيور المنواخ لسونة  2006معوادالت وقويم
44

المؤشرات االفتراضية (مثل مؤشرات تغير االنبعاثات والمخزون) بحيب ال يحتاي المنفذ للحصر القومي للغابوات إلوى بيانوات محوددة
لهذ لمؤشرات المعادلة .وهناك حاجة إلى بيانات قطرية خاصة باستخدام األراضي وإدارتها ولكن بالنسبة للمستوى األول توجد فوي
كثير من األحيان مصادر متاحة عالميوا لهوذ التقوديرات (مثول معودالت إزالوة الغابوات وإحصواءات اإلنتواي الزراعوي وخورائط الغطواء
األرضي العالمي واستخدام األسمدة وبيانات تجمعات الماشية) .ومع ذل

فمن غير المرج أن تكون طريقة المسوتوى األول وحودها

كافية لتلبية متطلبات برنامج الرد )REDD+( +واإلبالغ عن المدفوعات القائمة على النتائج.
• المستوى الثاني  .يستخدم نفس النهج المنهجي الذي يتبع المستوى  1ولكن عوامل االنبعاثوات وتغيور األرصودة تسوتند إلوى بيانوات
قطرية أو إقليمية محددة .وتكون عوامل االنبعاثات المحددة قطريا أكثر مالءمة للمناطق المناخية ونظم اسوتخدام األراضوي فوي الوبالد
أو المنطقووة .وتسووتخدم فووي المسووتوى الثوواني االسووتبانة الزمنيووة والمكانيووة األعلووى وفئووات اسووتخدام األراضووي وإدارته وا األكثوور تفصوويال
لتتناظر مع المعامالت التي تحددها البلدان لمناطق محددة وفئات استخدام األراضي المتخصصة.
• المسةةتوى الثالةةث .يسووتخدم أسوواليب ذات ترتيووب أعلووى بمووا فووي ذل و النموواذي ونظووم قيوواس المخووزون المصووممة خصيصووا لمعالجووة
الظروف الوطنية الفريدة .وتتكرر التقييمات بمورور الوقوت وتسوتخدم بيانوات عاليوة االسوتبانة عون اسوتخدام األراضوي وإدارتهوا وهوي
بيانات مصنفة عموما على المستوى دون القومي .وتسوتخدم الحصور القوومي للغابوات هوذا قياسوات و/أو نظوم نمذجوة متقدموة لتحسوين
تقدير انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالتها بما يتجاوز نهجي المستوى األول أو الثاني (.)Angelsen, 2008
تم تصميم الحصر القو مي للغابوات فوي السوودان واسوتنادها إلوى التقسويم الطبقوي الجيوفيزيوائي والبيوفيزيوائي مون أجول تحديود أولويوات
تخصيص الموارد لعمليات إعوادة القيواس الجاريوة .يوتم تعريوف السوودان مون خوالل خموس منواطق إيكولوجيوة مدرجوة وموصووفة فوي
الجدول  1.5والموضحة في الشكل .1.5
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الجدول رقم  1 -5المناطق اإليكولوجية في السودان

المنطقة

الوصف  /التعريف

صحراء

معدل هطول األمطار السنوي أقل من  75ملم .والغطاء النباتي غائب تقريبا باستثناء المجاري المائية التي تمثلها
أم شوويكة ) (Fagonia creticaونبتوة النيلة/حنوة القورود ) (Indigofera oblongifoliaورأس الشوايب وهوي
ماد علفية  (Aerva javonica).تظهر الزهور واألعشاب بعد األمطار النادرة.

شب صحراء

يتراوح معدل هطول األمطار من حوالي  75إلى  300ملم وهي متغيرة للغاية وال يمكن االعتماد عليهوا .الغطواء
النباتي هو خليط متغير من األعشواب واألعشواب موع تشوتيت متغيور مون الشوجيرات المنخفضوة والشوجيرات التوي
تتخللها مناطق قاحلة .يتم تمثيل الحزام من خالل تكوينات نباتية مختلفة وفقا للتغيرات في معودل هطوول األمطوار
والتربة .السيال والسرح في السهول الطينية الشرقية الكتر والقفل في التربة الرملية في الغرب.

أراضي شجرية سافانا

وهو خليط مون أنوواع النباتوات المكونوة مون األعشواب والشوجيرات واألشوجار المزدهورة فوي إطوار معودل هطوول
األمطار السنوي بين  300إلى أكثر من  1500ملم .نظرا للمجموعة الواسعة من هطول األمطار وتبواين التربوة
تنقسم سافانا الغابات إلى (أ) سافانا فقيرة و (ب) سافانا غنية .ويقع الحد الفاصل بين النوعين بين التساوي العمقي
 1000-800ملم.

نباتات جبلية

والغطاء النباتي في الكتل الجبلية الثالث ليس ل سوى قدر ضئيل جدا من القواسم المشتركة فيما عودا أنو يختلوف
عن المناطق المحيطة بسبب تأثير االرتفاع و/أو ارتفاع هطول األمطار .على تالل البحر األحمر تتكون الغطاء
النباتي من العرعور األفريقوي ) (Juniperus proceraوالعتم/الزيتوون البوري ) (Olea chrysophyllaوخشوب
الجبنة ) (Pittosporum viridifoliumو  Maba abyssinica.وجبل مرة مزروع إلوى حود كبيور ومون بوين
هذ األنواع القمبيل وAzanza gardenia, and Ficus gnaphalocarpus.

في إطار برنامج الرد )REDD+( +وضع السودان تصنيفا شامال للغابات يستند إلى أنواع الغابوات والمنواطق اإليكولوجيوة القائموة
من أجل تيسير عمليتي الحصر القومي للغابات ولغوازات الدفيئوة بكفواءة .إن تقسويم الغابوات إلوى طبقوات مسوألة ذات أهميوة فوي سوياق
الحصوور القووومي للغابووات .وضووعت واليووات السووودان فووي البدايووة تصوونيفا للغابووات وصوونفت الغابووات علووى أنهووا غابووات المنواطق الجافووة
وغابات المناطق الرطبة الحاتة والمناطق الرطبة والجبلية (الشكل .)1.5
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الشكل رقم  1 -5خارطة المناطق اإليكولوجية في السودان

 1.1.5مربوع أخذ العينات
أعود السووودان أول دليول حقلووي شوب شووامل للحصور القووومي للغابوات فووي عوام  .2018ويسووتند الودليل إلووى االحتياجوات موون المعلومووات
المتعددة األغراض والمتغيرات المستهدفة والدقة في توفير البيانوات ذات الصولة لودعم السياسوات الوطنيوة المتعلقوة بالغابوات واإلبوالغ
عون برنوامج الورد ) REDD+( +فوي إطووار اتفاقيوة األموم المتحودة اإلطاريووة بشوأن تغيور المنواخ .ويتبووع الودليل الحقلوي للحصور القووومي
للغابات المبادئ التوجيهية للفريق الحكومي الدولي المعنوي بتغيور المنواخ لضومان اتسواق مخرجوات الحصور القوومي للغابوات واتسواقها
مووع متطلبووات اإلبووالغ الووواردة فووي اتفاقيووة األمووم المتحوودة اإلطاريووة بشووأن تغيوور المنوواخ التووي تنتقوول موون المسووتوى  1إلووى المسووتوى 2
والمستوى  3الالحق مما يؤدي إلى عوامل انبعاثات خاصة بكل بالد .تم اختبار الدليل في الحقول خوالل الفتورة  2018 – 2017لتقيويم
عوامل االنبعاثات توطئة لوضع المستويات المرجعية النبعاثات الغابات على المستوى دون القومي ومواصلة تنقيحها.
تم اعتماد نهج أخذ العينات الطبقي للحصر القومي للغابات يغطي  705وحدة أخذ عينات بمسافة تباعد شبكي  40 × 20كلم .يوتم أخوذ
العينات الطبقية من خالل تقسيم منطقة أخذ العينات إلى مناطق فرعية متجانسة نسبيا وأخذ عينوات مون كول منطقوة فرعيوة علوى حودة.
يزيد التقسيم الطبقي من كفاءة أخذ العينات مما يعطي تقديرات أكثر دقة لنفس الجهد أو أقل .داخل كول طبقوة يوتم إجوراء عينوة منهجيوة
أو عينة عشوائية بسيطة .يتم تقدير مخزون الكربون (أو تغيير المخزون) لكل طبقة ثم يتم جمع مخزونات الطبقوات لتقودير المخوزون
(أو تغيير المخزون) للمنطقة بأكملها.
47

يتماشى نهج التقسيم الطبقي مع توصيات الفريوق الحكوومي الودولي المعنوي بتغيور المنواخ بشوأن التقسويم الطبقوي حسوب المنواخ والتربوة
والمنطقة اإليكولوجية والممارسات اإلدارية (المجلد  4الفصل .)1.2.3.3

الشكل رقم  2 -5إطار أخذ عينات الحصر القومي للغابات
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 2.1.5المستويات المرجعية النبعاث الغابات
يرتبط تصميم الحصر القومي للغابات ارتباطا وثيقا بوضع المستويات المرجعية النبعاث الغابات.
سوف يتخذ السودان نهجا متدرجا لوضع المسوتويات المرجعيوة النبعواث الغابوات الخاصوة بو وقود اختوار البودء بوثالث واليوات (النيول
األزرق وسنار والقضارف) .تواج هذ الواليات خطرا أكبور يتمثول فوي إزالوة الغابوات فضوال عون إمكانوات عاليوة لوإلدارة المسوتدامة
للمنوواظر الطبيعيووة واسووتعادتها كمووا كانووت موون قبوول وتجنووب االنبعاثووات موون خووالل برنووامج الوورد .)REDD+( +تغطووي المسووتويات
المرجعيووة النبعوواث الغابووات علووى المسووتوى الوووالئي نحووو  %9موون إجمووالي مسوواحة األراضووي و %15موون إجمووالي الغطوواء األرضووي
للغابات في السودان في عام .2015
يتبع السودان نهجا يستند إلوى المتوسوط التواريخي لصوافي االنبعاثوات الناتجوة عون إزالوة الغابوات وعمليوات إزالتهوا الناتجوة عون تعزيوز
مخزونات الكربون في الغابات على مدى السنوات االثنتي عشرة الماضية من عام  2006إلى عام  .2018ويرجع سوبب اختيوار هوذا
النهج إلى العوامل المتغيرة لتقييم الظروف الوطنية التي ال تزال قيد الدراسة.
اعتمد السودان نهجوا منهجيوا ألخوذ عينوات الشوبكة وطبوق الغابوات بنواء علوى المنواطق المناخيوة لتطووير تحليول سلسولة زمنيوة تاريخيوة
تغطي ثالث فترات ونقاط أربوع مورات (أي  2006و 2010و 2014و .) 2018يتطلوب تحقيوق الصورامة والدقوة فوي وضوع السالسول
الزمنية للمستويات المرجعية النبعاث الغابات .وفي حالة السودان هناك ثالث فترات تغطي بيانات النشاط لتقييم التغيير والتي تعتبور
كافية إلنشاء خط انحدار للتنبوؤ باالتجاهوات المسوتقبلية .يوتم الحصوول علوى االتجاهوات السوابقة فوي إزالوة الغابوات اإلجماليوة والصوافية
وتعزيز مخزون الكربوون مون خوالل رسوم خورائط بيانوات األنشوطة .تعتمود نمذجوة االنبعاثوات وعمليوات اإلزالوة التاريخيوة علوى إنتواي
بيانات األنشطة باستخدام منهجية نظام رصد األراضي بواسطة األقمار الصناعية الموثقة وتحليل السالسل الزمنية.
سيتم تطوير وثيقة منهجية نظام رصد األراضي بواسطة األقمار الصناعية في إطار خطة عمل نظام الرصد القووي للغابوات .سيضوع
السودان كذل تصونيفا ال سوتخدام األراضوي والغطواء األرضوي كاسوتمرار للغطواء الغوابي وتغيور الغطواء الغوابي الوذي توم تطووير مون
( )SPOT, and 2010, 2014, 2018 30 m Landsat 20 2006مون صوور القمور الصوناعي الندسوات  30متورا لكول سونة مون
السنوات المرجعية.

 3.1.5أحواض الكربون
سيوفر الحصر القومي للغابات بيانات لتمكين السودان مون اإلبوالغ عون أحوواض الكربوون ذات الصولة .حودد السوودان الكتلوة الحيويوة
فوق سط األرض ( ) AGBكمجمع كبير وشمل مجموعة فوق سط األرض ومجموعة الكتلة الحيوية فوي بواطن األرض ()BGB
لإلبالغ عن المستويات المرجعية النبعاث الغابات على المسوتوى الووالئي .ال يوتم تضومين المجموعوات الوثالث األخورى (أي الخشوب
الميوت ( )DWوالقمامووة ( )LITوالتربووة ( ) Sفوي المسووتويات المرجعيووة النبعواث الغابووات علووى المسوتوى الوووالئي بسووبب المعلومووات
المفقودة .في غضون ذل أو حتى تعتبر ضرورية سويقوم السوودان بواإلبالغ عون االنبعاثوات المتعلقوة بثواني أكسويد الكربوون فقوط فوي
حين يتم استبعاد الغازات األخرى من المستويات المرجعية النبعاث الغابات على المستوى الوالئي الحالية .يوتم وصوف كول مجموعوة
من مجمعات الكربون في اإلطار .1.5
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اإلطار  :1.5أحواض الكربون

الجدول رقم  2 -5األنشطة وأحواض الكربون المدرجة في المستويات المرجعية النبعاثات الغابات في السودان

أحواض الكربون األرضية
األنشطة
إزالة الغابات

فوق سط األرض

باطن األرض

الخشب الميت

القمامة

الكربون العضوي للتربة

مشمول
مستبعد

مشمول
مستبعد

مستبعد
مستبعد

مستبعد
مستبعد

مستبعد
مستبعد

مشمول

مشمول

مستبعد

مستبعد

مستبعد

اإلدارة المستدامة للغابات

مستبعد

مستبعد

مستبعد

مستبعد

مستبعد

التحويل

مستبعد

مستبعد

مستبعد

مستبعد

مستبعد

تدهور الغابات
تعزيز مخزون الكربون
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 4.1.5عوامل االنبعاثات وحساب مخزون الكربون
توضع عوامل االنبعاثات باالقتران مع بيانوات الحصور القوومي لمخزونوات كربوون الغابوات علوى المسوتوى القوومي .توم تنفيوذ الحصور
القوومي للغابووات األخيور خووالل الفتورة موون  2018-2017والتوي تغطووي فوي الغالووب واليوات المسووتويات المرجعيوة النبعاثووات الكربووون
كجوووزء مووون عمليوووة االسوووتعداد والتأهوووب لالجاهزيوووةل لبرنوووامج الووورد .)REDD+( +توووم قيووواس المخوووزون فووووق األشوووجار األرضوووية
والشجيرات واألخشاب الميتة والكتلة الحيوية للقمامة .يتبع السودان نهجا متدرجا يراعي الظوروف الوطنيوة .نظورا لمحدوديوة التووافر
أو نقص المعلومات فإن المستويات المرجعية النبعاثات الكربوون علوال المسوتوى الووالئي تتبوع لطريقوة الورب والخسوارةل باسوتخدام
مزيج من معلومات المستوى ( 1افتراضي) والمستوى ( 2الخاب بالبلد) (الشكل .)4.5

الشكل رقم  3 -5فرق المخزون وطريقة الرب والخسارة

من الصعوبة بمكان تقدير التغيرات لالنادرةل والصغيرة نسبيا في الكتلة الحيوية الموزعة على مساحة كبيورة مثول تلو الناتجوة عون
أنشطة استخراي األخشاب االنتقائية .واألهم من ذلو عنودما يكوون الهودف هوو حول تلو التغييورات بمسوتويات متواضوعة مون األهميوة
اإلحصائية .لذل

فإن مناهج أخذ العينات القائمة على االحتمال حتى مع مرابيع أخذ العينات الدائم تتطلب عادة كثافوة عينوات عاليوة

جدا ومكلفة باستخدام طريقة فرق المخزون.
وثمة نهج أكثر كفاءة لتقدير التغيرات الطفيفة مقارنة بحجم المخزون هو التركيز مباشرة على قياس التدفقات من وإلى المخوزون (أي
طريقة الرب وا لخسارة) وكموا هوو موضو فوي الفقورات السوابقة يعتورف الفريوق الحكوومي الودولي المعنوي بتغيور المنواخ بوأن طريقوة
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الرب والخسارة هوي الطريقوة بديلوة لتقودير تغيورات الكربوون ( .) IPCC, 2006تشومل التودفقات النموذجيوة (أي البواليوع والمصوادر)
التي يتم تتبعها من خالل نهج نوع الرب والخسارة ما يلي:
 oعزل الكربون من نمو الغابات.
o

االنبعاثات الناتجة عن الوفيات الطبيعية (المتصلة بالمنافسوة والشويخوخة) واالضوطرابات (المووت بسوبب الريواح
والحرائق واألمراض).

o

االنبعاثات الناتجة عن إزالة األخشاب بسبب قطع األشجار وجمع حطب الوقود.

فيما يتعلق باالمتثال للمقررات الرئيسية التفاقية األمم المتحودة اإلطاريوة بشوأن تغيور المنواخ المتعلقوة بالمسوتويات المرجعيوة النبعاثوات
الغابات (انظر الجدول  3.5بشأن نهج السودان في هذا الصدد).
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الجدول رقم  3 -5االمتثال لمقررات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
مرجع اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ
المقرر  / 12م أ 17-
الفقرة 1

المقرر  / 12م أ 17-
المرفق الفقرة (ي)

المقرر  / 12م أ 17-
المرفق الفقرة (ي)

الوصـــــــــف

المستويات المرجعية النبعاثات الغابات/المستويات المرجعية للغابات للسودان

النهج المتدرج

يتّبع السودان نهجا متدرجا يراعي الظروف الوطنية .نظرا لمحدودية توفر أو نقص المعلومات فقد قرر السودان
إنشاء المستويات المرجعية النبعاثات الغابات على المستوى الوالئي باتباع طريقة ل الرب والخسارةل باستخدام
مزيج من معلومات المستوى ( 1االفتراضي) والمستوى ( 2الخاب بكل بالد على حد ).

األحوووووووووووووووووووووووواض
والغازات

حدد السودان الكتلة الحيوية فوق األرض كمجمع كبير ليشمل مجموعة الكتلة الحيوية في باطن األرض لإلبالغ عن
المستويات المرجعية النبعاثات الغابات على المستوى الوالئي .لم يتم إدراي المجموعات الثالث األخرى (مثل
الخشب الميت والقمامة والتربة) في المستويات المرجعية النبعاثات الغابات على المستوى الوالئي بسبب عدم كفاية
المعلومات المتوفرة عندئذٍ .وعلي سيكتفي السودان باإلبالغ عن االنبعاثات المتعلقة بثاني أكسيد الكربون فقط مستبعدا
الغازات ا ألخرى من أول مستويات مرجعية النبعاثات الغابات على المستوى الوالئي.

األنشطة

تطبيووووووق تعريووووووف
الغابووووووة الحصوووووور
القوووووومي لغوووووازات
الدفيئة

يستخدم التعريف الوطني المقترح للغابات كأساس إلنشاء المستويات المرجعية النبعاثات الغابات على المستوى
الوالئي للسودان الذي هو قيد التنفيذ حاليا .تضمنت تقارير االتصال الوطنية للسودان إلى اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ حتى اآلن الحصر القومي للغابات والحصر القومي لغازات الدفيئة .ونظرا لمحدودية
القدرات والموارد استخدم السودان القيم االفتراضية المستمدة من قاعدة بيانات عوامل االنبعاثات التابعة للفريق
الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لإلبالغ عن انبعاثات من غازات الدفيئة من قطاع استخدام األراضي وتغيير
استخدام األراضي والغابات .أما تقرير االتصال الوطني الثالب فهو قيد اإلعداد ومن المقرر تقديم في شهر يونيو
 . 2020وقد قرر السودان اإلبالغ عن االنبعاثات من قطاع استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والغابات
في البالغات الوطنية المقبلة استنادا إلى القيم االفتراضية .ومع ذل سيتم تضمين نتائج الدراسة الحالية للحصر
القومي للغابات والمستويات المرجعية النبعاثات الغابات كمرفق تقني لتقرير فترة السنتين التالي.

محتويوووووووووووووووووووووووووات
المعلوموووووووووووووووووووووات
مسترشووودة بأحووودث
المبوادئ التوجيهيوة
للفريوووق الحكوووومي
الوووووودولي المعنووووووي
بتغير المناخ
تقووووديم المعلومووووات
وفق أسس منطقيوة
بشوووووووووأن وضوووووووووع
تقووووووارير اإلبووووووالغ
المسوووووووووووووووووووووتويات
المرجعيووووووووووووووووووووووووة
النبعاثووووووووووووووووووووووووات
الغابات/المستويات
المرجعيوة للغابووات
وبشوووووأن تفاصووووويل
الظووروف الوطنيووة
وأخووووووووووذها فووووووووووي
االعتبار

يتبع السودان المبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لسنة ( 2006تعديل  )2019لإلبالغ
عن االنبعاثات حسب المصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع من قطاع الزراعة والغابات واستخدام األراضي.

المقرر  / 12م أ 17-
المرفق الفقرة (د)

مرفق المقرر  / 12م أ
17-

المقرر  /12م أ17-
ثانيا -الفقرة 9

قرر السودان مراعاة نشاطين فقط هما إزالة الغابات لإلبالغ عن االنبعاثات وتعزيز مخزونات الكربون في الغابات
لإلبالغ عن عمليات اإلزالة .وتعتبر البيانات المتعلقة باألنشطة األخرى لبرنامج الرد )+ (+REDDوإدارتها
المستدامة غير كافية أو مفقودة في الوقت الراهن .ويجري تعزيز مخزون الكربون من خالل إعادة إعمار الغابات
والتشجير الجديد وإعادة التشجير والتجديد الطبيعي .لم يُدري تدهور الغابات في عوامل االنبعاثات/اإلزالة بالنسبة
للغابات الباقية كغابات نظرا لوجود قدر كبير من أوج عدم التيقن التي تنطوي عليها المعلومات المحدودة المتاحة ال
يمكن حتى تحديد أوج عدم التيقن هذ كميا األمر الذي يقتضي إدراي اإلدارة المستدامة للغابات وإدراي أنشطة
الحفاظ عليها سويا مع بيانات حصر إدارة الغابات وإحصاءات الحصاد بشكل متسق في جميع أنحاء البلد.

يتم تقييم الظروف الوطنية في إطار نشاط المستويات المرجعية النبعاثات الغابات على المستوى الوالئي لتحديد
الحاجة إلى تعديل (أعلى أو أقل) المستويات المرجعية النبعاثات الغابات على المستوى الوالئي لالتجا الحالي
لالنبعاثات التاريخية.
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فيما يتعلق بتطوير عوامل اال نبعاثات بالنسبة ألراضي الغابات المتبقية فإن البيانات المتعلقة بمتوسط معدل النمو السنوي ومتوسوط
الحصاد السونوي (القوانوني والجوائر) ومتوسوط معودل االضوطراب السونوي فوي كول هكتوار سونويا ( )tC/ha/yearهوي مطلوبوة عوادة
لحساب عوامل اإلزالة باستخدام الصيغة التالية:
معامل اإلزالة ( ) RFFطن مكافئ ثاني أكسيد الكربون  /هكتار  /سنة

متوسط معدل النمو السنوي (طن  /هكتار  /سنة)  -متوسط

الحصاد السنوي (التأثيرات القانونية وغير القانونية) طن  /هكتار  /سنة  -متوسوط معودل االضوطراب السونوي (قود يشومل الحرائوق
إلخ)
Removal factor (RFF) tCO2 eq/ha/Year = Average annual growth rate (tC/ha/year) – Average
annual harvest (legal and illegal impacts) tC/ha/year – Average Annual Disturbance rate (may
include fires etc) (tC/ha/year).

نظورا لألهميووة المنخفضووة وجوانوب عوودم اليقووين واالتسواق المتعلقووة بالخشووب الميوت والقمامووة وكربووون التربوة العضوووي فووإن عواموول
االنبعاث واإلزالة ال تمثل سووى الكربوون فووق األرض والكربوون فوي بواطن األرض .يحتواي الجودول  4.5أدنوا إلوى تحوديب بالنسوبة
للسودان لإلشارة إلى كيفية اشتقاق عوامل االنبعاث واإلزالة باستخدام البيانات والصيغ المتاحة لكل طبقة مناخية.
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الجدول رقم  4 -5جدول حساب معامل االنبعاث واإلزالة
المصطل

تعريف المتغير/الصيغة

A

معووووووودل النموووووووو السوووووووونوي :طووووووون موووووووون
الكربون/هكتار/سووووووونة (جووووووودول الفريوووووووق
الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ )4.9

B

تأثيرات الحصاد السنوي (قانوني وجائر):
طن كربون  /هكتار  /سنة

المنطقة
اإليكولوجية
نوع الغابة 1

معدل االضطراب السونوي :طون كربوون /
هكتار  /سنة

غابووة باقيووة كمووا
هي

غابووووة تحولوووووت
بالكامووووول إلووووووى
أرض

أرض عاديووووووووة
تحولووووووت إلووووووى
غابة

جوووووودول الفريووووووق
الحكووومي الوودولي
المعنووووووي بتغيووووووور
المنووووووووواخ رقووووووووووم
()A.1.133
هكتار/سوووووووووووووووووونة
(منظموووة األغذيوووة
والزراعووووووووووووووووووة
التحووالف العووالمي
للبحوووث المتعلقووة
بغووووازات الدفيئووووة
الزراعيوووووة لسووووونة
)2015

C

RFF

(A – B – C) x 44/12

RFF

عاموول اإلزالووة :طوون مكووافئ ثوواني أكسوويد
الكربون  /هكتار  /سنة

D

كثافوووة كربوووون الغابوووات (فووووق األرض +
باطن األرض) :طن كربون  /هكتار

F

كثافة كربون غير الغابية (فوق األرض +
باطن األرض) :طن كربون  /هكتار

EFN

(D – F) x 44/12

EFN

عامل االنبعاثوات :طون مكوافئ ثواني أكسويد
الكربون  /هكتار  /سنة

G

كثافة الكربوون فوي األراضوي غيور الغابيوة
بعووود التحوووول إلوووى غابوووة (فووووق األرض +
باطن األرض)  +حد فاصول الثقوة األعلوى
%95

F

كثافة كربون غير الغابية (فوق األرض +
باطن األرض):

RNF

(G – F) x 44/12

RNF

عامووول اإلزالوووة :طووون مكوووافئ ثووواني أكسووويد
الكربون  /هكتار  /سنة

المنطقة
اإليكولوجية
نوع الغابة 2
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المنطقة
اإليكولوجية

نوع الغابة 3

المنطقة
اإليكولوجية
نوع الغابة 4

 .6وظائف الرصد األخرى
من شأن وظيفة الرصد مساعدة السودان على رصد السياسوات والتودابير الحكوميوة الهادفوة إلوى معالجوة األسوباب والودوافع المتنوعوة
إلزالة وتدهور الغابات في البالد .بيود أن أحود التحوديات الكبيورة يتمثول فوي تحديود العوامول الموؤثرة فوي إزالوة وتودهور الغابوات وسوبل
التصدي لهذ العوامل موع إيوالء االعتبوار الواجوب لقودرة الوبالد علوى التصودي لهوذ العوامول .أُجريوت دراسوة مفصولة فوي عوام 2017
حددت العديد من األسوباب والودوافع الكامنوة وراء إزالوة وتودهور الغابوات .كموا ُوضوع مشوروع االسوتراتيجية القوميوة لبرنوامج الورد+
( )REDD+ليسلط الضوء على عدة خيارات لم عالجة هذ األسباب والدوافع الكامنة وراء إزالة وتدهور الغابات ويتوخى أن يضمن
التنفيذ الناج لبرنامج الرد )REDD+( +تحقيق  % 50من الهودف الووطني المنشوود لخفوض االنبعاثوات بحلوول عوام  2030كموا هوو
محودد فوي المسواهمات المحووددة وطنيوا ( )NDCالخاصوة بالسووودان .وتحودد هوذ االسوتراتيجية القوميوة لبرنوامج الوورد)REDD+( +
الفترة االستراتيجية لتنفيذ األنشطة المقررة في ثالث مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل.
ومن أجل التنفيذ الناج لالستراتيجية القومية لبرنوامج الورد )REDD+( +مون المهوم جودا وضوع آليوات /بروتوكووالت موحودة علوى
الصعيد الوطني لرصد تنفيذ االستراتيجية القومية لبرنامج الرد )REDD+( +وهي حاليا محدودة جدا وغير كافية في البالد .ويسوتند
النظام الحالي للرصد القومي للغابوات إلوى نظوام اإلبوالغ مون القاعودة إلوى القموة مون دوائور الغابوات (أصوغر وحودة إدارة) وصووال إلوى
غابات الواليات ثوم إلوى الهيئوة القوم يوة للغابوات علوى المسوتوى االتحوادي .وتشومل البيانوات المبلوغ عنهوا معلوموات نوعيوة وكميوة عون
مووارد الغابوات موع زيووادة التركيوز علوى الغابووات المحجووزة ومنواطق التشووجير الجديود وإعوادة التشووجير والحصواد واإلنتواي والحرائوق
والموظفين وما إلى ذل  .ويجري نظام اإلبالغ هذا على أساس شهري وسنوي.
وعلى نحو متزايد سيضع السودان أطرا وأدوات أوسع لخطط إدارة الغابات تتجاوز تلو المتاحوة بالفعول لمشواجر الغابوات .وتكتسوي
خطط وخطط اإلدارة أهمية في ضمان اإلدارة المستدامة للغابات /المشاجر النيلية وحماية مسوتجمعات الميوا لمعالجوة الطلوب المحلوي
على الحطب ومعالجة قضايا التصحر.
سيواصل السودان صقل مؤشورات الرصود فوي إطوار برنوامج الورد ) REDD+( +وتعمويم هوذ المؤشورات فوي جميوع القطاعوات ذات
الصلة .وسيتحقق ذل من خالل عملية تدريجية لوضع معايير وبروتوكوالت منهجية لرصود وتعزيوز تنفيوذ سياسوات وتودابير برنوامج
الرد )REDD+( +وآليات ت قاسم المنافع بما فوي ذلو غيور الكربونيوة وتنفيوذ الضومانات وضومان التوحيود واالتسواق اإلجورائيين علوى
المدى الطويل.
كما لوحظ سابقا فوي الوثيقوة سويتم تحقيوق ذلو مون خوالل مجموعوة اسوتراتيجية مون األنشوطة والتوي تشومل بنواء القودرات واالسوتثمار
والرصد والتقييم .يلخص الجدول  1.6أدنا السمات النوعية التي يخطط السودان لرصدها إلى جانب البيانات الكمية التوي توم إنشواؤها
من خالل نظام الرصد القومي للغابات في السودان .باتباع المبادئ التوجيهية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيور المنواخ بشوأن
اإلبالغ عن خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالوة وتودهور الغابوات والودروس المسوتفادة مون البورامج األخورى المنشوأة فوي إطوار عمليوة
االستعداد والتأهب لبرنوامج الورد )REDD+( +يودمج السوودان كوال مون متطلبوات اإلبوالغ الكميوة والنوعيوة فوي إطوار نظوام الرصود
القومي للغابات في السودان كما هو موض في الشكل  .1.6يم ّكن هوذا الونهج مون اتبواع نهوج متكامول تجوا القيواس واإلبوالغ والتحقوق
القطاعي ويدعم مسعى السودان لتلبية إطار الشفافية المعزز الناشئ بموجب اتفاقية باريس لسنة .2015
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الجدول رقم  1 -6األنشطة العامة المقرر رصدها في إطار برنامج الرد)REDD+( +
1

معالجة القضايا السياساتية والقانونية والمؤسسية المتعلقة باستخدام األراضي وحيازتها إلى جانب إدارة الغابات للتمكين من حفظ الغابات وإعادة إعمارها.

2

إنشاء آليات مؤسسية قوية للتنسيق الفعال بين القطاعات من أجل تنفيذ االستراتيجية القومية لبرنامج الرد.)REDD+( +

3

وضع نهج ومنهجيات قوية وشوفافة تتسوق موع المعوايير واإلجوراءات الدوليوة لتحديود خوط األسواس لالنبعاثوات وعمليوات اإلزالوة وتصوميم نظوام فعوال للرصود
واإلبالغ والتحقق لتحديد تخفيضات االنبعاثات وعمليات اإلزالة التي يتم التحقق منها والتي تستهدف تلقي مدفوعات مقابل األداء.

4

تعبئة الموارد (بما في ذل التمويل غير القائم على النتائج) وتكثيف االستثمارات في قطاع الغابات من أجل زيادة خفض االنبعاثات وإزالة الكربون.

5

إنشاء وتفعيل آلية شفافة لإلدارة المالية لبرنامج الرد )REDD+( +وخطة عادلة لتقاسم المنافع.

6

تحديد االحتياجات واتخاذ التدابير المناسبة لبناء القدرات القومية والوالئية لدعم أنشطة برنوامج الورد )REDD+( +فوي مجواالت التخطويط والتنفيوذ والرصود
واإلبالغ على جميع المستويات.

7

تعزيز توليد المعرفة من خالل التعليم والبحب وتعزيز الوعي العام والتواصل وتبادل المع لومات حول قضايا برنامج الرد )REDD+( +لزيادة فهم وملكية
البرنامج من قبل مختلف الجهات الفاعلة على مختلف المستويات.

8

إنشوواء آليووات للمشوواركة النشووطة وإشووراك مجموعووة واسووعة موون أصووحاب المصوولحة بمووا فووي ذلو المجتمعووات المحليووة والقطوواع الخوواب فووي صووياغة وتنفيووذ
االستراتيجية القومية لبرنامج الرد.)REDD+( +

9

تنفيذ برنامج الضمانات حتى يتسن تنفيذ االستراتيجية القومية لبرنامج الرد )REDD+( +في السودان بمعايير الضمانات االجتماعية والبيئية المقبولة عالميا
وخاصة إنشاء آلية تقاسم المنافع وخطة التشاور والمشاركة وآلية رد المظالم وجبر الضرر.

الشكل رقم  1 -6نظام الرصد القومي للغابات ووظائف الرصد األخرى
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 .7الحصر القومي لغازات الدفيئة
 . 1يحدد هذا القسم خطوات السودان لتقدير االنبعاثات وعمليات اإلزالة لألنشطة الرامية إلى تقليل االنبعاثات الناتجة عن إزالة
وتدهور الغابات باإلضافة إلى دور الحفظ واإلدارة المستدامة للغابات وتعزيز مخزونات الكربون ومجمعات الكربون الرئيسية
و أنواع استخدام األراضي .كما يقدم لمحة عامة عن منهجيات تقدير االنبعاثات وعمليات إزالتها بما في ذلك مناقشة بيانات
األنشطة وعوامل االنبعاثات الالزمة.
 . 2يعترف السودان بالمناقشات العالمية برزت في أعقاب اعتماد اتفاق باريس في عام  2015إلنشاء إطار معزز للشفافية .مثل
جميع األطراف في اتفاقية باريس سيعمل السودان على وضع الترتيبات الالزمة لتنفيذ إطار الشفافية المعزز .وبهذا يقر باالنتقال
المتوقع من اإلبالغ عن التقارير ال ُمح َدثة لفترة السنتين إلى تقارير الشفافية التي تقدم كل سنتين وبأن الطرائق واإلجراءات
والمبادئ التوج يهية ستحل محل اإلبالغ عن التقارير وعمليات التقييم والمراجعة الدولية وعمليات التشاور والتحليل الدولية
لألطراف في اتفاق باريس وفقا للمقرر  /1م أ 24-الفقرة  .)39ويالحظ كذلك أن التقارير المحدثة النهائية التي تقدمها البلدان
النامية هي التقارير التي تقدم في موعد أقصام  31ديسمبر  /1( 2024م أ 24-الفقرة  .)38وهذا يعني أن السودان قد يقدم
تقريرم النهائي قبل عام .2024
 .3سيتبع السودان المبادئ بما يتماشى مع إرشادات الممارسات الجيدة للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ على النحو
التالي



الشفافية :تعني أن هناك وثائق كافية وواضحة ومتاحة حتى يتمكن األفراد أو المجموعات من غيور جوامعي
الحصر القومي للغابات من فهم كيفية تجميع بيانوات الحصور وتأكيود جودتهوا (لتشومل تفعيول إطوار الشوفافية
المعزز)



االكتمال  :يتم اإلبالغ عن تقديرات جميوع األنشوطة والغوازات ذات الصولة .فوي حالوة نقوص البيانوات يجوب
توثيق غيابها بوضوح.



االتساق  :تقديرات مختلف سنوات الحصر القومي للغابات والغازات والفئات بطريقة تعكس أوج االختالف
في النتائج بين السنوات واألنشطة االختالفات الحقيقية فوي االنبعاثوات .يجوب أن يحسوب حصور االتجاهوات
السنوية قدر اإلمكان باستخدام نفوس الط ريقوة ومصوادر البيانوات لجميوع السونوات كموا يجوب أن تهودف إلوى
عكس التقلبات السنوية الحقيقية في االنبعاثات وأال يخضع للتغييرات الناتجة عن االختالفات المنهجية.



قابلية المقارنة  :يتم اإلبالغ عون الحصور القوومي لغوازات الدفيئوة بطريقوة تسوم بمقارنتهوا ببيانوات الحصور
القومي لغ ازات الدفيئة الواردة من بلدان أخرى.



الدقة :ال تتضمن قائمة الحصر القومي لغازات الدفيئة زيادة أو نقصانا في التقدير بقدر ما يمكن الحكم علي
وقد انخفضت حاالت عدم اليقين بقدر ما هو عملي .ويتطلب ذل بذل كل الجهود إلزالة التحيز من تقديرات
الحصر.
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 1.7حالة الحصر القومي لغازات الدفيئة في السودان
 .1قدم السودان وثيقتين من وثائق البالغات الوطنيوة تتضومنان معلوموات عون لحصور القوومي لغوازات الدفيئوة حيوب أُبلوغ عون صوافي
االنبعاثات من قطاع اسوتخدام األراضوي وتغييور اسوتخدام األراضوي والغابوات اسوتنادا إلوى القويم االفتراضوية للفريوق الحكوومي الودولي
المعني بتغير المناخ .وقُدم تقرير االتصال الووطني األول للسوودان فوي عوام  2003وتقريور االتصوال الووطني الثواني فوي عوام .2013
وفيما يتعلق بتقرير االتصال الوطني األول أُجري تقييم للحصر القومي لغازات الدفيئوة باسوتخدام المبوادئ التوجيهيوة المنقحوة للفريوق
الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لسنة  1996و ُحسبت االنبعاثات باستخدام كول مون برمجيوات الفريوق الحكوومي الودولي المعنوي
بتغيور المنواخ لBetaل اإلصودار  1.0و لBetaل اإلصودار  .1.1وأُبلوغ عون وجوود ثوالث ممارسوات إلدارة اسوتخدام األراضوي وهوي
التغير في الغابات وغيرها من مخزونات الكتلة الحيوية الخشبية وتحويل الغابات والمراعي والتخلي عن األراضي المدارة مما يسوفر
عن انبعاثات صافية .وتشمل غازات الدفيئة المقاسة (.)CO₂, CH₄, N₂O, NOx, and Co
 .2وفيمووا يتعلووق بتقيوويم تقريوور االتصووال الوووطني الثوواني أُجووري أيضووا باسووتخدام المبووادئ التوجيهيووة المنقحووة للفريووق الحكووومي الوودولي
المعنووي بتغيوور المنوواخ لسوونة  1996بشووأن الحصوور القووومي لغووازات الدفيئووة (الفريووق الحكووومي الوودولي المعنووي بتغيوور المنوواخ .)1996
وباإلضافة إلى ذل

تم الرجوع أيضا إلى المبادئ التوجيهية للممارسات الجيدة لسنة ( 2000الفريوق الحكوومي الودولي المعنوي بتغيور

المناخ  ) 2000والمبادئ التوجيهية للممارسوات الجيودة السوتخدام األراضوي وتغييور اسوتخدام األراضوي والغابوات (الفريوق الحكوومي
الدولي المعني بتغير المناخ  .) 2003واستخدمت عوامل االنبعاثات االفتراضية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ واسوتند
حساب قيم مكافئ ثاني أكسيد الكربون ( ) CO₂eqإلى إمكانات االحتراز العالمي المستمدة مون تقريور التقيويم الثواني للفريوق الحكوومي
الدولي المعني بتغير المناخ .واستُخدم اإلصدار  )Version 1.3.2 Software( 2.3.1من برمجيوات غوازات الدفيئوة غيور المدرجوة
في المرفق األول (اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المنواخ  )2007السوتخالب التقوديرات وجدولوة االنبعاثوات مون مختلوف
المصادر والبواليع.

 2.7النهج المنهجي للحصر القومي لغازات الدفيئة
قد أبرم المجلس األعلى لبيئة والموارد الطبيعية اتفاقات لتبادل البيانات في شوكل موذكرات تفواهم موع عشور مؤسسوات قطاعيوة مختلفوة
(بما في ذلو قطواع الزراعوة وتغيور اسوتخدام األراضوي والغابوات) لتقاسوم البيانوات والمعلوموات ذات الصولة بغوازات الدفيئوة وجمعهوا
وتجميعها على المستوى القومي.
فئات االنبعاثات الرئيسية المحددة للزراعة والغابات واالستخدامات األخرى لألراضي:
 أراضي الغابات المتبقية من أراضي الغابات (صحراوية وشوب صوحراوية وسوافانا فقيورة علوى الرموال وسوافنا غنيوة علوى
الطين).
 األراضووي الزراعيووة المتبقيووة كأراضووي زراعيووة (أراضووي األرز وحوورق الكتلووة الحيويووة واليوريووا والتربووة) واألراضووي
العشبية/الرعوية المتبقية كأراضي عشبية (التخمير المعوي وإدارة السماد الطبيعي وحرق السفناء).

 1.2.7مصادر البيانات وتقدير االنبعاثات
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 . 1المعلومات المتعلقة ببيانات األنشطة على المستوى القومي مستمدة من مصادر مختلفوة بموا فوي ذلو دراسوات التقيويم العوالمي لحالوة
موووارد الغابووات التووي أجرتهووا منظمووة األغذيووة والزراعووة فووي تقووارير االتصووال الوطنيووة السووابقة .يووتم تطوووير عواموول االنبعاثووات علووى
المسووتوى القووومي موون خووالل الحصوور القووومي للغابووات باسةةتخدام الةةنهج المنهجووي موون المسووتوى الثالووب الووذي يتبع و الفري وق الحكووومي
الوودولي المعنووي بتغيوور المنوواخ .وسيواصوول السووودان اسووتخدام القوويم االفتراضووية موون المسووتوى األول للفريووق الحكووومي الوودولي المعن وي
بتغيور المنوواخ إلووى أن تصووب المرافووق اإللكترونيووة الخاصووة بكوول بلوود متاحوة .يقوووم السووودان بجمووع البيانووات حووول التغيوورات فووي مسواحة
الغابات وحصور الكربوون وبيانوات عوامول االنبعاثوات توطئوة لوضوع المسوتويات المرجعيوة النبعاثوات الغابوات علوى المسوتوى الووالئي
في كل من القضارف والنيل األزرق وسنار .وسيشكل ذل األساس لنهج منهجي على الصعيد القومي.
الجدير بالذكر أيضا أن الجهود المبذولة في إطوار مرحلوة االسوتعداد والتأهوب لبرنوامج الورد )REDD+( +مكنوت السوودان مون وضوع
قاعدة بيانات ستساهم في بعض مؤشرات المستوى الثواني .يجوب أن تكوون عمليوات ومنتجوات تطووير المسوتويات المرجعيوة النبعاثوات
الغابووات ونظووام الرصوود ال قووومي للغابووات علووى المسووتوى الوووالئي بمثابووة موودخالت رئيسووية فووي الزراعووة والغابووات واسووتخدام األراضووي
الشووجرية األخوورى الجوودول ( B.1.3الجوودول  ) 3وبيانووات الزراعووة والغابووات وأنووواع اسووتخدام األراضووي األخوورى .ومووع ذلو

بالنسووبة

للمسووتويات المرجعيووة النبعاثووات الغابووات الحاليووة علووى المس وتوى الوووالئي يووتم إنشوواء بيانووات األنشووطة الخاصووة بكوول بووالد علووى ح ود .
والمعادلوة األساسووية التوي ينبغووي أن يقودرها الفريووق الحكوومي الوودولي المعنوي بتغيوور المنواخ موون األنشوطة المتصوولة باسوتخدام األراضووي
هي:
االنبعاثات = EF x AD
حيث أن:
 = Eاالنبعاث

.1

 = EFعامل االنبعاث

نورد

 = ADبيانات النشاط

فيما

يلي وصفا موجزا لسمات استخدام األراضي والغابات األوثق صلة بوضع الحصر القومي لغازات الدفيئة.
 القيمة االجتماعية  :في المناطق الريفية حيب يعيع غالبية السكان يشكل الحطوب المصودر الرئيسوي لوقوود موواد الطهوي والبنواء
للمبوواني .وباإلضووافة إلووى ذل و تعتبوور الغابووات منوواطق رعووي طبيعيووة هامووة سووواء بالنسووبة للحيوواة البريووة أو الثووروة الحيوانيووة
وللحصول على منتجات الغابات الغذائية في شكل أوراق األشجار والفواك والدرنات.


التعدي  :ما فتئت الغابات تواج التوسوع الزراعوي والعمرانوي واسوتخراي الوقوود الخشوبي غيور المسوتدام لعودة عقوود .وبحلوول
نهاية عام  1997كانت الغابات المحجوزة تتألف مون  8.3مليوون هكتوار فقوط أي أقول مون  %17مون الورقم المسوتهدف البوالغ
 46.3مليون هكتار الذي دعت إلي االستراتيجية القومية الشاملة للفترة .2002-1992



اإلدارة المستدامة للغابات :أدى االعتراف بالحاجة إلى مواجهة التودهور فوي منواطق الغابوات إلوى اتخواذ عودة مبوادرات مسوتدامة
في مجال الغابات وال سيما اعتماد ممارسوات مجتمعيوة إلدارة الغابوات والتحوول مون اسوتخدام الحطوب/الفحم إلوى اسوتخدام غواز
الطهي .ومن المتوقع أن تحمي هذ المبادرات الغطاء الغابي على المدى الطويل.
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االسووتهالك الصووناعي لألخشوواب :يمثوول القطوواع الصووناعي عووادة أقوول موون %10موون مجموووع االسووتهالك .يووتم اسووتهالك أكثوور موون
 % 98موون الحطووب فووي المرافووق الصووناعية/التجارية والبوواقي يسووتخدم فووي كمووائن الطوووب وصووناعة الجيوور ومناشوور الخشووب
وغيرها من الصناعات القائمة على األخشاب في البالد.

 .2يلخا الجدول  1.7أنواع استخدام األراضي ألغراض الزراعة والغابات واستخدامات األراضي األخرى ومصادر
البيانات .عند الضرورة سيحسن السودان بشكل تدريجي جودة البيانات والمصادر.
الجدول رقم  2 -6جداول أراضي الغابات ( )B.1.a /3.B.1.b.3مصادر بيان ات أنواع استخدام األراضي في مجال الزراعة والغابات واستخدامات األراضي األخرى

 B.1.a.3أراضووي الغابووات
المتبقية كغابات
 B.1.b.3األراضوووووي التوووووي
تحولت إلى أراضي غابات
جدول دخول المناطق

المستويات المرجعية النبعاثات الغابات على المستوى الوالئي (القضارف والنيل األزرق وسنار)

ال يزال إعداد جداول دخيول المنياطق للتقيديرات الغابيية وغيير الغابيية لسينة  2018عليى أسياس نظيام تصينيف الغطياء
األرضي الذي وضعته منظمة األغذية والزراعة قيد اإلجراء .ووضع السودان أيضا نظاما قوميا لتصنيف الغابات يليزم
مواءمته مع المبادئ التوجيهية التي وضعها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بشأن تمثيل األراضي من أجل
وضع المستويات المرجعية النبعاثات الغابات على المستوى القومي.

مصووووفوفة تحويوووول اسووووتخدام
األراضي

• ال تتوفر مصفوفات تحويل استخدام األراضي للفترات  2010- 2006و 2014- 2010و. 2018- 2014
• ستصب مصفوفات تغيير الغطاء الغابي متاحة في المستقبل بما في ذل ضمان االتساق في بيانات األقمار الصناعية
المستخدمة لبناء خرائط تغيير الغطاء الغابي لخريطة الغطاء الغابي لعام  2006واألعوام  2010و 2014و2018
والتي يتم إنشاؤها من مجموعة من صور الندسات وأستر وسبوت (.) ASTER and SPOT imagery Landsat

الزيادة السنوية فوي مخزونوات
الكربون في الكتلة الحيوية

معدالت نمو الغابات مستمدة من الدراسات السابقة  /متوسط الزيادة في الغطاء الغابي

فقوودان الكربوووون موون عمليوووات
إزالة األخشاب

أن تستند إلى اإلحصائيات السنوية إلزالة األخشاب إذا كانت متوفرة لدى الهيئة القومية للغابات

فقوودان الكربوووون موون عمليوووات
إزالة حطب الوقود

أن تستند إلى اإلحصائيات السنوية إلزالة األخشاب إذا كانت متوفرة لدى الهيئة القومية للغابات

فقوووووووووودان الكربووووووووووون موووووووووون
االضطرابات

وشملت خسائر الكربون بسبب إزالة الغابات .

أنووواع اسووتخدامات األراضووي
الزراعووة والغابووات وغيرهمووا
من أوج استخدام األراضي
الفئووووة الفرعيووووة السووووتخدامات
األراضي

 يرد تعريف الفئات الفرعية الستخدام األراضي في النظام القومي لتصنيف استخدام األراضي /الغابات الذي وضع مؤخرا .ومع
ذلو بالنسوبة للمسووتويات المرجعيوة الحاليووة النبعاثوات الغابووات علوى المسووتوى الووالئي تسووتخدم نظوام تصوونيف الغطواء األرضووي
التابع لمنظمة األغذية والزراعة إل نشاء خرائط الغطاء الغابي  /التغيير فقط على مستوى المستوى .2


سيتم في المستقبل تطوير بيانات األنشطة القطرية وعوامل االنبعاثات للزراعة والمراعي.
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 B.1.a.3أراضووي الغابووات
المتبقية كغابات
 B.1.b.3األراضوووووي التوووووي
تحولت إلى أراضي غابات

المستويات المرجعية النبعاثات الغابات على المستوى الوالئي (القضارف والنيل األزرق وسنار)



سيتم اإلبالغ عن االضطرابات الناتجة عن الزراعة والمراعي باستخدام القيم االفتراضية للمستوى .1

جووووزء الكربووووون موووون الكتلووووة
الحيوية فوق األرض

سيتم استخدام القيمة االفتراضية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ()0.47

نسبة الكتلة الحيويوة فوي بواطن
األرض إلوووى الكتلوووة الحيويوووة
فوق األرض

وسوف تستخدم القيم االفتراضية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ استنادا إلى الجدول  -3ألف( 8- 1-الفريوق
الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ )2006

 2.2.7عوامل االنبعاثات والمستويات
تُستمد البيانات المتعلقة بعوامل االنبعاثات من خالل الجمع بين الحصر القومي للغابات والمعادالت التماثلية واالستشعار عن بعد.
يتمثل هدف السودان في االنتقال تدريجيا من المستوى  1إلى المستوى  .3ويمثل هذا التقدم من المستوى  1إلى المسيتوى  3بشيكل عيام
انخفاضا في عدم اليقين في تقديرات غازات الدفيئة من خالل زيادة تعقيد عمليات القياس والتحليالت( .راجع الفقرة )5.1.4
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 .8التحقق
وفقا للمبادئ التوجيهية للممارسوات الجيودة فوي مجوال اسوتخدام األراضوي وتغييور اسوتخدام األراضوي والغابوات ( )IPCC, 2003فوإن
لالغرض من التحقق من الحصر القوومي لغوازات الدفيئوة هوو إثبوات موثوقيتهوا والتحقوق مون دقوة األرقوام المبلوغ عنهوا بوسوائل مسوتقلة.
لوذل سوويقوم السووودان بووالتحقق علووى عوودة مسووتويات :المشووروع /القووومي والوودولي.ل كمووا نووص الفريووق الحكووومي الوودولي المعنووي بتغيوور
المنوواخ علووى أن األ هووداف العامووة للتحقووق هووي توووفير موودخالت لتحسووين الحصوور القووومي لغووازات الدفيئووة وبنوواء الثقووة فووي التقووديرات
واال تجاهووات والمسوواعدة علووى تحسووين الفهووم العلمووي .سوويحقق السووودان هووذ األهووداف كمووا هووو موض و فووي الشووكل  1.8موون خووالل
الفحوصات الداخلية والخارجية على النحو التالي:
• عمليات التدقيق الداخلي التي تقوم بها المنظمات أو األجهزة الحكومية أو األفراد المسؤولون عن تجميع بيانات الحصر القومي.
• عمليات التدقيق الخارجي التي تقوم بها هيئات أخرى غيور معنيوة مباشورة بالحصور القوومي لغوازات الدفيئوة (مثول األجهوزة الحكوميوة
األخرى والشركات الخاصة ومراكز البحوث والعلماء المستقلين والمنظمات غير الحكومية).
الشكل رقم  2 -6التحقق من نظام الرصد القومي للغابات في السودان

.1

لتحقيق الدقة والصرامة الالزمة للتحقق سيعمل السودان بشكل متدرج على بناء القدرات من أجل:
 خبرة مستقلة كافية.
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 ضمان إدراي وثائق التحقق في تقرير الحصر القومي.
 ضمان تضمين التقرير تقديرات عدم اليقين ووثائق ضمان الجودة/ضبط الجودة.
 كفالة وصف أنشطة التحقق الوطنية األخرى المتاحة.
 أن تكون أساليب التحقق المطبقة شفافة وصارمة وسليمة علميا.
 كفالة أن تكون نتائج التحقق معقولة ومفسرة تفسيرا جيدا.
 ضمان إمكانية ربط الحسابات النهائية بشكل معقول بالبيانات واالفتراضات األساسية.
 . 2بالنسبة لكل جهاز حكومي له دور أو مسؤولية في تجميع بيانات الحصر القومي لغازات الدفيئة .سيعمل السودان على وضع خطط
قوية لضمان الجودة/ضبط الجودة للتحقق من أن:
 تحديووود معوووايير اختيوووار عناصووور الحصووور القوووومي للتحقوووق منهوووا  .فعلوووى سوووبيل المثوووال ينبغوووي إعطووواء األولويوووة لفئوووات
المصادر/البواليع الرئيسوية ألغوراض التحقوق .وفوي الوقوت نفسو يمكون أيضوا اختيوار الفئوات غيور الرئيسوية للتحقوق منهوا إذا
كانت ذات صلة خاصة بجهود التخفيف أو إذا كانت درجة عدم اليقين فيها عالية أو إذا كان من المتوقع أن تتغير تغيرا كبيورا
خالل فترة اإلبالغ عن الحصر القومي.
 تحديد كيفية التحقق من عناصر الحصر  .وباإلضافة إلى مالءمة/توافر نهج معين للتحقق تشمل المعايير األخورى التوي
يتعين استخدامها الختيار نهج معين ونوع البيانات التي يتعين التحقوق منهوا والنطواق المكواني لتغطيوة الحصور القوومي وكميوة
ونوعية البيانات التي يتعين التحقق منها وصحة النهج نفس ودقت وتكلفت .
للتحقييق الييدولي وتحديييدا فيمييا يتعلييق ببرنييامج الييرد )REDD+( +سيييقدم السييودان تقريييرم بمييا يتماشييى مييع إطييار وارسييو لبرنيامج الييرد+
( )REDD+بالنظر إلى الدافع للمشاركة في المدفوعات القائمة على النتائج .ووفقا للمقرر  /12م أ 17-سيقدم السيودان تقريير المسيتويات
المرجعية النبعاثات الغابات الخاا به إلى اتفاقية األمم المتحيدة اإلطاريية بشيأن تغيير المنياخ إلجيراء تقيييم فنيي .وسييقدم هيذا التقريير بنياء
على االعتراف بأهداف هذا التقييم الفني وهي:
 تقييم مدى توافق المعلومات المقدمة مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم المعلومات بشأن إنشواء المسوتويات المرجعيوة
النبعاثات الغابات (مرفق المقرر  /12م أ.)17-
 توفير تبادل تيسيري غير تدخلي وتقني للمعلومات بشوأن إنشواء المسوتويات المرجعيوة النبعاثوات الغابوات بغيوة دعوم قودرة
البلدان النامية على إنشائها وتحسينها مستقبال عند االقتضاء رهنا بالقدرات والسياسات القومية.
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 .9التمويل التشغيلي وبناء القدرات
سيتم تمويل نظام الرصد القومي للغابات في السودان من مجموعة من المصادر بموا فوي ذلو المخصصوات الماليوة السونوية للحكوموة
االتحادية على المستوى االتحادي ومستوى الواليات .وسيواصل السودان تعبئة موارد إضافية مون الشوركاء اإلنموائيين الودوليين مون
خالل مصادر ثنائية ومتعددة األطراف .ويتمثل أحد أهداف وثيقة القياس واإلبالغ والتحقق هذ في التمكين مون تعمويم وظوائف رصود
برنامج الرد ) REDD+( +داخل القطاعات وفيما بينها وضمان أن يصب تمويل وظائف الرصد بمثابة العمل المعتاد.
ستقوم جمهورية السودان باستمرار بإعداد مقترحات والتماس التمويل لمختلف مشاريع التخفيف والتكيف والصوناديق الدوليوة المعنيوة
بالمنواخ مثول الصووندوق األخضور للمنوواخ ومرفوق البيئوة العالميووة والصوناديق األخوورى المخصصوة لقطاعوات محووددة .ومون المتوقووع أن
تشمل مقترحات المشاريع ميزانيات لدعم وظائف الرصد التي تسوهم فوي تحقيوق األهوداف العاموة ل برنوامج الورد )REDD+( +ذات
الصلة بنظام القياس واإلبالغ والتحقق.
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