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الملخص التنفيذي
تضطلع جمهورية السودان بإجراء التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ) (SESAكجزء من عملية االستعداد والتأهب "الجاهزية" لبرناامج
الاارد )REDD+( +حيااث يستصااحب التقياايم الشااواغل البيئيااة واالجتماعيااة حتااى يتساان دمجهااا وصااياغتها وتنفيااذها فااي وقاات الحااق ضاامن
االستراتيجية القومية لبرنامج الرد .)REDD+( +إنها عملية تُعنى بتقييم المخاطر البيئية واالجتماعية المحتملة والمنافع المرجوة من خياارات
االستراتيجية القومية لبرنامج الرد )REDD+( +وصياغة البدائل وتطاوير اساتراتيجيات التخفياف .يهادف التقيايم ( )SESAإلاى ضامان عادم
تسابب البرنااامج واألنشااطة المنفاذة فااي إطااار برناامج الاارد )REDD+( +أليااة تااأثيرات اجتماعياة وبيئيااة ساالبية ،وحيثماا أمكاان ،تحقيااق منااافع
اجتماعية وبيئية.
يهدف هذا التقرير إلى تقديم نتائج دراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ) (SESAالتاي أجريات فاي الفتارة مان أكتاوبر  2017ولغاياة
أغسااط

 2018وماان فبراياار إلااى ديساامبر  .2020يتمثاال جااوهر هااذا الدراسااة فااي تحديااد التااأثيرات البيئيااة واالجتماعيااة المحتملااة لخيااارات

االستراتيجية القومية المقترحة لبرنامج الرد ،)REDD+( +والتي تم وضعها بالتوازي مع هذا الدراسة شملت مشااورات مكثفاة ماع أصاحاب
المصلحة في المواقع التي يحتمل أن تتأثر بتنفيذ البادائل المختلفاة لالساتراتيجية ،وتحليال مادى مالءماة اإلطاار التنظيماي الحاالي لتنفياذ أنشاطة
برنامج الرد )REDD+( +واقتراح إطار إلدارة التاأثيرات البيئياة واالجتماعياة المحتملاة وكيفياة التعامال معهاا بماا يتماشاى ماع معاايير البناك
الدولي.
األسلوب المنهجي لهذا الدراسة قد تم التطرق له بالتفصيل في الفصل الثالث مان هاذا التقريار ويتاألف فاي الغالاب مان تحدياد وتقيايم التاأثيرات
ال بيئية واالجتماعية المحتملة لخيارات االستراتيجية ومشاورات أصحاب المصلحة .وقد حدث ذلك في البداية في مواقاع الباؤر السااخنة الاثالث
إلزالة وتدهور الغابات التي حددتها خيارات االستراتيجية :النظام اإليكولوجي النيلاي (واليتاي النيال األزرق وسانار) ،وحازام الصامغ العرباي
(واليات ،القضارف وسنار والنيل األزرق والنيل األبيض وجنوب كردفان وشمال كردفان) وغابات مستجمعات المياا فاي جبال مارة (والياات
شرق دارفور ووسط دارفور وجنوب دارفور) .في المرحلة الثانية ،تم إلحاق جميع الواليات المتبقية (الشمالية والبحر األحمر وغرب دارفاور
والجزيرة وكسال ونهر النيل والخرطوم) .في موازاة ذلك ،أجرى مستشارو دراسة التقييم البيئي واالجتماعي االساتراتيجي ) (SESAمراجعاة
مستفيضة لإلطار التنظيمي التمكيني لمعرفة فيما إذا كانت السياسات والقوانين واللوائح والترتيبات المؤسساية الحالياة للساودان ساتمكن أنشاطة
وضمانات برنامج الرد )REDD+( +من التوافق مع المعايير البيئية واالجتماعية المعترف بها دوليا ً .وبناا ًء علاى ذلاك ،أصادر االستشااريون
توصيات بشأن مدى مالءمة خيارات االستراتيجية المقترحة.
ُ
طلِب إلى الخبراء االستشاريين القائمين بإجراء دراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ) (SESAالنظر في اعتماد أسباب ودوافع إزالة
وتدهور الغابات التي خلصت إليها دراسة سابقة وعلى إثر ذلك ،فقاد أفضات مشااورات الفرياق االستشااري لدراساة ال ( )SESAإلاى إعطااء
األولوية لهذا األسباب والدوافع  .وكان رأي أصحاب المصلحة أن أهم أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات هي قطاع األشاجار لجماع الحطاب
وإنتاج الفحم ومن ثم تليها في األهمية إزالة األشجار ألغارا

الزراعاة المعيشاية والرعاي الجاائر .وقاد تبايًن أن الادوافع األخارى ذات أهمياة

طفيفة نسبيا ً .تتفق هذا النتائج مع نتائج الفريق االستشاري لدراسة أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات التي أجريت في عام .2017
تم فحص وتحليل خيارات االستراتيجية الخمسة وفقا ً للمخاطر والمناافع البيئياة واالجتماعياة لكال سامة .ويارد تحليال المناافع االجتماعية/البيئياة
والتأثيرات المفصلة في الفقرات من 5.5إلى  10.5من هذا التقرير .ويرد في الجدول رقم ( )1أدناا موجز للمخاطر الرئيسية وتدابير التخفياف
المقترحة ذات الصلة.
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الجدول رقم  :1المخاطر الرئيسية المحددة لكل خيار من خيارات االستراتيجية وتدابير التخفيف المقترحة لها
خيااااارات االسااااتراتيجية
المقترحـــــــــــــــــة
خياار االساتراتيجية رقاام
(:)1
اإلدارة المتكاملااااااااااااااااااااة
للمناااااااااااظر الطبيعيااااااااااة
للغابات

تدابير التخفيف

المخاطر الرئيسية المحددة
المجتمعاات المحلياة فاي ظال اضاطرابات

• بناء القدرات لنشر المعارف المتعلقة بالتكنولوجيا.
• ترشيد استخدام المدخالت الزراعية.
• تبساااايط عمليااااة تسااااجيل الغابااااات الشااااعبية وتااااوفير
معلومات عن األسواق.
• اتباااااع نُهااااج شاااافافة وتشاااااركية لتنقاااايح السياسااااات
والقوانين واللوائح.
• التخطيط متعدد القطاعات لحل المفضاالت بين أوجه
استخدام األراضي المتنافسة.

• التأثيرات على سبل كسب عاي
النظام اإليكولوجي.
• النزاعات المتعلقة بحيازة األراضي.
• عدم قدرة المجتمع المحلي على تنفيذ/سن التدابير المقترحة.
• السياسات  /الخطط غير المتوائمة مع السياق المحلي.
• التغيرات في استخدام األراضي وما ينتج عنها من نزاعات على الموارد
• المخاطر االجتماعية المترتبة على التوزيع غير العادل للفوائاد والنزاعاات
الناجمة عن ذلك.
• التأثيرات السلبية على التنمية االقتصادية وإنتاج الغذاء.
• التعدي على حقوق الملكية الخاصة.

خياار االساتراتيجية رقاام • تدهور التربة وتلوث التربة والمياا.
(:)2
• االعتماد على المدخالت المالية والتقنية الخارجية من شاأنه أن يفااقم قابلياة
الزراعااة الذكيااة مناخي اا ً التأثر.
وإدارة المراعي
• اضطرابات النظم اإليكولوجية.
• الحد من تنوع المحاصيل واألمن الغذائي.
• النزاعات المتعلقة بحقوق حيازة األراضي.
• االفتقار إلى القدرات.
• عدم المساواة في الحصول على تكنولوجيا الزراعة الذكية مناخياً.
• التااأثيرات الصااحية المتعلقااة بإساااءة اسااتخدام المااواد الكيميائيااة  /مخ ااطر
التلوث من االستخدام غير السليم للمواد الكيميائية.
• إقصاء النساء  /الفئات الضعيفة األخرى من القدرة على ممارسة أي حقوق
في األر .
• تكثيف الرعي.
• اشتداد النزاعات بين المزارعين والرعاة حول ممارسات وحقوق الحصول
على المياا واألراضي.
• زيادة استخدام مخلفات المحاصيل.
• سوء ترسيم مسارات الرعي (المراحيل).
• زيادة إخفاقات الحوكمة المرتبطة بالتغييرات في سبل كسب العي التقليدية
(فقدان الدخل ،وفقدان الوصول إلى الموارد الرئيسية المفتوحة سابقًا).
• التغيرات في استخدام األراضي والنزاعات الناتجة على الموارد.
• المخاطر ا الجتماعية المتمثلة في التوزيع غير العادل للمنافع وما ينجم عنها
من نزاعات.
• المخاطر االجتماعية المرتبطة بالقيود المحتملة على حركة الرعاة.
• التأثيرات السلبية على التنمية االقتصادية وإنتاج الغذاء.
• التعدي على حقوق الملكية الخاصة.
خياار االساتراتيجية رقاام • قد تُستبعد المرأة ألن حقوق األر عادة ما تكون في حيازة الرجل.
(:)3
• التأثيرات على سابل كساب العاي التقليدياة مان خاالل التغييارات ومخااطر
التخطاااااااايط المتكامااااااااال الحوكماااة والنزاعااااات المحتملاااة المتعلقااااة بحياااازة األراضااااي واسااااتخدامها
(المزارعون مقابل الرعاة مقابل عمال التعدين األهلي وكذلك التغييارات فاي
الستخدام األراضي
المياا وترسيم المراحيل/المسارات.
• احتمااال أن يسااتفيد أصااحاب المصاالحة األغنياااء أكثاار وأن يخساار أصااحاب
المصلحة الفقراء خاصة في المناطق المتضررة من النزاع.
• إزالة األشجار ألغرا التعدين.

• استخدام المدخالت الزراعية الصديقة للبيئة.
• اعتماد تقنيات الزراعة المستدامة.
• بناء القدرات.
• اسااتخدام معااايير البنااك الاادولي لتقياايم األثاار البيئاااي
واالجتماعي.
• وضع برامج التمويل األصغر.
• تأمين مشاركة المرأة.
• تنفيذ آليات حل النزاعات و /أو تعزيز اآللياات التاي
تعمااال بالفعااال بماااا فاااي ذلاااك عبااار القناااوات العرفياااة /
التقليدية أو القروية /الحكومية.
• تقديم المساعدة الفنية.
• االرتقاء بسالسل القيمة.
• ضااامان اساااتخدام المااازارعين للماااواد الواقياااة عناااد
استخدام المواد الكيميائية.
• تأمين مشاركة المرأة من خالل المنظمات المجتمعية
التي تقودها النساء.
• التوعية واإلرشاد وتوفير المعايير وتنفيذ اللوائح.
• التخطيط متعدد القطاعات لحل المفاضالت بين أوجه
استخدامات األراضي المتنافسة.
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• تحسين مشاركة جميع أصحاب المصلحة في تصميم
السياسات وإدارتهاا وفاي عملياات التخطايط التشااركي
الشفافة
• تطوير معايير الصحة والسالمة.
• وضع لوائح تقييم األثر البيئي واالجتماعي ()ESIA
وضمان التنفيذ
• التخطيط متعدد القطاعات لحل المفاضالت بين أوجه
استخدام األراضي المتنافسة.

خيااااارات االسااااتراتيجية
المقترحـــــــــــــــــة

خياار االساتراتيجية رقاام
(:)4
إمادادات الطاقااة المسااتدامة
واستخدامها

خياار االساتراتيجية رقاام
(:)5
تعزيااااز المشاااااركة فااااي
االستجابات لتغير المناخ

تدابير التخفيف

المخاطر الرئيسية المحددة
• التأثيرات المعيشية والصحية على عمال التعدين األهلي.
• عدم إنفاذ القواعد الجديدة.
• التغيرات في استخدام األراضي وما ينجم عنها من نزاع على الموارد.
• قد تخسر الفئات الضعيفة.
• المخاطر االجتماعية المتمثلة في التوزيع غير العادل للمنافع وما ينجم عان
ذلك من نزاعات
• اإلفقار المتراكم بسبب ارتفاع التكاليف األولياة ألفاراد المجتماع المعازولين
والفقراء للوصول إلى منشاتت الطاقاة المتجاددة باإلضاافة إلاى مواقاد الطهاي
التي تعمل بالغاز والفحم المحسن.
• فقدان الدخل المرتبط بزوال أنشطة قطع األخشاب التقليدية.
• االعتماد على التمويل الخارجي.
• المخاطر االجتماعياة للتوزياع غيار العاادل للمناافع وماا يانجم عان ذلاك مان
نزاعات.
• بروز مخاطر بيئية جديدة مرتبطة باستخدام الطاقة البديلة.
• عدم المساواة في الحصول على الطاقة ومعدات الطهي.
• تصاعد مخاطر النزاع على الكتلاة الحيوياة باين منتجاي األعاالف ومنتجاي
الطاقة.
• استخدام األنواع غير المالئمة.
• انتهاك الحقوق المتعلقة باألراضي في تنمية مزارع حطب الوقود واستخدام
 /تنفيذ سياسات غير مالئمة.
• استخدام  /تنفيذ سياسات غير مالئمة.
• التأثيرات على سبل كسب عي األسر الفقيرة التي تعتمد على حطب الوقود
المتاح مجانًا.
• فقدان سبل كسب العي لتجار حطب الوقود.
• السياسات غير المالئمة.
• عدم االمتثال للسياسات.
• حاجز البنية التحتية وارتفاع التكلفة األولية ومقاومة التغيير الثقافي.
• اإلنفاذ غير الحصيف للسياسات.
• التأثيرات على سبل كسب العي التقليدية من خالل التغييرات.
• زيادة مخاطر الحوكمة.

• تنفيااذ تحلياال التكاااليف والمنااافع لتصااميم السياسااات
وتنفيذها.
• إيجاد حوافز لألفراد والقطاع الخاص.
• تعزيز مشاركة جميع أصحاب المصلحة.
• اتباااع المعااايير الوطنيااة والمباااده التوجيهيااة البيئيااة
واالجتماعية
• القيام بحمالت توعوية
• غاااارس األشااااجار ومشاااااجر حطااااب الوقااااود لتلبيااااة
متطلبات حطب الوقود.
• المواقد الموفرة للطاقة.
• دعم تكلفة االنتقال إلى غاز الطهي.

• اسااتخدام الاانهج التشاااركية التااي ماان شااأنها ضاامان
إشراك جميع أصحاب المصلحة.
• شفافية عمليات التخطيط القائم على المشاركة.

عند إجراء هذا التقييم ،حدد الفريق االستشاري للتقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ) (SESAمدى مالءمة كال خياار فاي مختلاف المنااطق
التي تم استشارة أصحاب المصلحة فيها وإدراج ما أبدوا من مرئيات في تصميم االستراتيجية والتنفيذ المستقبلي (أنظر الجدول رقم ( )2أدناا).

الجدول رقم  :2قائمة بالتحسينات المقترح إدخالها على كل خيار من خيارات االستراتيجية
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خياااااارات االساااااتراتيجية
المقترحـــــــــــــــــة
خياار االسااتراتيجية رقاام
(:)1
اإلدارة المتكاملة للمناظر
الطبيعية للغابات

التحسينات المقترح إدخالها على خيارات االستراتيجية

تنفيذ مبادرات إعادة التشجير من خالل:
• ( )1تطبيق لوائح وضوابط غرس األشجار على  %10من األراضي الزراعية المطرية و %5من األراضي المروية.
• ( )2جعل االمتثال لمتطلبات غرس األشجار شر ً
طا لتجديد عقود إيجار األراضي الزراعية.
• ( )3تشجيع وتيسير مبادرات إنشاء الغابات الشعبية.
• ( ) 4زرع المزيد من األحزمة الشجرية الواقية.
• ( ) 5ضمان مشاركة النازحين والالجئين في خطط غرس األشجار.
• ( )6تحسين إدارة وتنظيم تجارة الصمغ العربي.
• ( ) 7تعزيز /توضيح تشريعات استخدام األراضي وحقوق الحصول عليها ونظم حيازة األراضي لمنع نشوب النزاعات.
• ( )8تعزي ز مبادرات التعليم والتدريب وبناء القدرات على الصعيدين المحلي والقومي لتسهيل تنفيذ اللوائح والقوانين.
خياار االسااتراتيجية رقاام • ( ) 1تعزيز قواعد حيازة األراضي وتقديم الدعم المؤسسي إلنفاذ هذا القواعد.
(:)2
• ( )2الحد من ممارسة تخصيص مساحات شاسعة جداً من األراضي لألفراد تحقيقا ً للعدالة والكفاءة االجتماعية واالقتصادية في
الزراعاااة الذكياااة مناخياااا ً استخدام األراضي.
وإدارة المراعي
• ( )3تطبيق لوائح وضوابط غرس األشجار على  %10من األراضي الزراعية المطرية و %5من األراضي المروية
• ( )4تشجيع التشجير الزراعي (الزراعة الغابية)  /نظام التونجيا
• ( ) 5تشجيع المبادرات الرامية إلى استخدام/تحسين البذور المحلية.
خياار االسااتراتيجية رقاام • ( ) 1غرس األشجار للتعويض عن أي إزالة للغابات ناتج عن أنشطة التعدين.
(:)3
• ( )2تأمين المشاركة النسائية من خالل ال منظمات المجتمعية التي تقودها النساء.
ااااااااال
ا
المتكام
التخطااااااااايط
• ( ) 3بناء القدرات ونقلها لتمكين المجتمعات من االستفادة الكاملة من اللوائح والسياسات الجديدة.
الستخدام األراضي
• ( ) 4فحص التأثيرات االجتماعية وإشراك جميع أصحاب المصلحة في صنع القرار.
• ( )5تعزيز/إنشاء آليات حل النزاعات.
• ( )6إشراك أصحاب المصلحة في مراحل التخطيط والتنفيذ خاصة المزارعين وال ُمعدِنين والرعاة.
• ( )7توفير سبل كسب العي للفقراء والمهمشين.
• ( ) 8وضع معايير قومية تشمل معايير الصحة والسالمة.
• ( )9تنفيذ التخطيط القطاعي المتكامل.
• ( )10بناء القدرات في مجال تقييم األثر البيئي واالجتماعي.
خياار االسااتراتيجية رقاام • ( )1تشجيع زيادة الكفاءة في استخدام حطب الوقود والفحم من خالل مواقد الفحام المحلياة الماوفِرة للوقاود واألفاران المحسانة
إلنتاج الفحم والمراجل المحسنة المستخدمة في الصناعات الصغيرة مثل صناعات الصابون.
(:)4
إمدادات الطاقة المستدامة • ( ) 2تشجيع زراعة حطب الوقود باستخدام األنواع المناسبة للمناخ والتربة الطينية والرملية في السودان لتحل محل مستويات
الحصاد غير المستدامة التي يجري القيام بها في الوقت الحاضر.
واستخدامها
• ( ) 3إتباع إرشادات المواصفات القومية ولوائح تقييم األثر البيئي واالجتماعي.
• ( )4تشجيع مشاركة أصحاب المصلحة.
• ( ) 5تأمين جانب العر من خالل األسواق المفتوحة والشفافة وزيادة نقاط الوصول إليها.
• ( ) 6توفير التدريب فيما يتعلق باالستخدام المناسب لغاز للطهي.
• ( ) 7تنفيذ حمالت توعية لتشجيع اقتناء مواقد الطهي المحسنة.
• ( )8بالن سبة للكتلة الحيوية :توفير مواد أولية بديلة للماشية.
• ( ) 9تشجيع التمويل الجماعي والتمويل األصغر للمجتمعات المحلية.
خيااار االسااتراتيجية رقاام • ( )1تشجيع مشاركة أصحاب المصلحة.
(:)5
• ( )2توفير فرص التدريب/التوعية وتنفيذ حمالت التوعية لتطوير بناء القدرات
تعزيااااز المشااااااركة فاااااي
االستجابات لتغير المناخ
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فيما يتعلق بتقييم البيئة القانونية والسياساتية والتنظيمية لتنفيذ استراتيجية برنامج الرد ،)REDD+( +اساتهدف االستشااريون تحدياد السياساات
والقوانين واللوائح القومية وكذلك المؤسساات ذات الصالة بالمعاايير البيئياة واالجتماعياة للبناك الادولي لعاام  2017بشاأن تنفياذ برناامج الارد+
( )REDD+وتحديااد التااداخالت أو أوجااه التعااار

أو الثغاارات أو التناقضااات بااين سياسااات وقااوانين السااودان وسياسااات المعااايير البيئيااة

واالجتماعية للبنك الدولي؛ وتحديد أي من هذا السياسات من المحتمل أن ياتم تفعيلهاا فاي إطاار برناامج الارد .)REDD+( +جارى النظار فاي
السياسات والقوانين السابقة والقائمة ذات الصلة ببرنامج الرد )REDD+( +وتحليلها في ضوء عشر معايير بيئية واجتماعية .وعلى إثر ذلك،
فقد تم التعرف على صكوك قانونية لتقييم وإدارة المخاطر والتأثيرات البيئية واالجتماعية ( )ESS1الموجودة في السودان ،ولكن هذا العمليات
ليست موحدة والتنفيذ غير متسق وضعيف .ينص التشريع السوداني الحالي على حماية جيدة لحفظ التنوع البيولوجي واإلدارة المستدامة للموارد
الطبيعية الحية ( )ESS 6وينص على جميع المتطلبات ذات الصلة ،ولكن نقاط الضعف تكمن في التنفيذ ،وذلك مردا جزئيا ً إلى قضايا الوالية
وو ِجاد أيضاا ً أن القاوانين الحالياة تاوفر اإلطاار الاالزم إلدارة
القضائية (االختصاص القضائي) المتعلقة بالسايطرة الالمركزياة علاى الواليااتُ .
اآلفات (المتعلقة بالمعيار البيئي واالجتماعي  )ESS3( 3وكفاءة الموارد ومنع التلوث وإدارته) غير أنه يلزم وضع لوائح بموجب قانون حماية
البيئة الحالي لوضع أحكام القانون موضع التنفيذ .ومع ذلك ،فإن بعض متطلبات سياسة البناك الادولي هاذا غيار مشامولة فاي التشاريع .وتانص
القوانين الحالية على بعض من متطلبات سياسة البنك الدولي للضمانات المتصلة بالغابات وليست كلهاا (المعياار البيئاي واالجتمااعي 4 ،3 ،1
و .) 6يغطي دستور السودان الحالي قانون حماية الصيد والحظائر االتحادية لسنة  1986والقانون المعدل المقترح لسنة  2015متطلبات الحفاظ
على الموائل وحمايتها (المعيار البيئي واالجتماعي  ،)ESS6( 6حفظ التنوع الحيوي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية) .بيد أن مسألة
األنواع الغازية غير مشمولة على نحو كاف .كما أن نقاط الضعف تكمان فاي التنفياذ ويرجاع ذلاك جزئيًاا إلاى قضاايا الوالياة القضاائية المتعلقاة
بالسيطرة الالمركزية على الواليات ،حيث ال تسهل اإلدارة الفعالة للحياة البرية العابرة للحدود بين الواليات وبين السودان والادول المجااورة.
وتنص الترتيبات اإلدارية المنقحة في مشروع قانون سنة  2015على تعزيز الرقابة على المستوى االتحادي وتهادف إلاى تحساين اإلدارة .وقاد
بلغ القانون المعدل حاليا ً مراحله النهائية من المصادقة عليه .فيما يتعلق بالشعوب األصلية/المجتمعات المحلية التقليدياة المحروماة تاريخيًاا فاي
جنوب الصحراء الكبرى ( ،)ESS 7تانص الوثيقاة الدساتورية للفتارة االنتقالياة فاي الساودان لسانة  2019علاى االعتاراف باالحقوق المتسااوية
وحماية جميع السودانيين بما في ذلك الشعوب األصلية واحترام القوانين والممارسات العرفية والتراث المحلي ومع ذلك ،ال ياتم إنفاذهاا بشاكل
جيااد .يااتم تغطيااة متطلبااات المعيااار البيئااي واالجتماااعي (( )ESS 2ظااروف العماال والعماال) فااي سياسااات السااودان وقوانينااه ولوائحاه ولكاان
المؤسسات والتنفيذ تتسم بالضعف .كما أن مستويات الوعي والتفتي

واالمتثال متدنية  ،خاصة فاي القطااع غيار الرسامي .وعاالوة علاى ذلاك،

تبيً ن أن متطلبات المعايير البيئية واالجتماعية للبنك الدولي بشأن حيازة األراضي والقيود المفروضة على استخدام األراضاي وإعاادة التاوطين
غير الطوعي ( )ESS5غير مشامولة فاي التشاريعات الحالياة .باالرغم مان إدراج متطلباات المعياار البيئاي واالجتمااعي بشاأن التاراث الثقاافي
( )ESS 8في التشريع الحالي ولكنها لم يتم تنفيذها في الممارسة العملية حيث لم يتم وضع اللوائح والمبااده التوجيهياة والمعاايير وذلاك ماردا
لضعف مستوى الموظفين والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ التشريعات .أخيراً ،ال تلبي التشريعات الحالية متطلبات المعيار البيئاي واالجتمااعي
( )ESS10( 10إشراك أصحاب المصلحة واإلفصاح عن المعلومات) علما ً بأن قانون الغابات المعدل لسنة  2015ومسودة قانون جمعية حماية
البيئة المنقح يتضمنان هذا النوع من المتطلبات .فيما يتعلق بالمعيار البيئي واالجتماعي (( )ESS9الوسطاء الماليون) ،يخضعون لنف

المعايير

البيئية واالجتماعية مثل وكاالت التمويل والتنمية.
يمكن سد الثغرات الحالية في سياسات جمهورية السودان وتشريعاتها فيما يلي السياسات البيئية واالجتماعية المعيارية للبنك الدولي على المدى
القصير من خالل تضمين أحكام هذا المعايير في عملية الفرز والتمحيص البيئي واالجتمااعي فاي إطاار اإلدارة البيئياة واالجتماعياة وصاكوك
إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية التكميلية األخرى .من شأن ذلك تمكين أنشطة برنامج الارد )REDD+( +مان االمتثاال لمتطلباات المعاايير
البيئية واالجتماعية.
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شكر وتقدير
ما كان من الممكن إنجاز هذا التقرير لوال التشجيع والدعم غير المحدود مان قبال الهيئاة القومياة للغاباات ووحادة إدارة مشاروع برناامج الارد+( +
 )REDDونخص بالذكر دكتورة سيدة علي خليل ود .برعي الحسين واألساتذة :هشام الكردي وعاطف محمد علي وسهل مصطفى وإلهام جميل.
تود مجموعة ( )Etifor and HAMERKOPالمكلفة بإعداد هذ ا الدراسة أن تعرب عن عميق امتنانها للخبراء الرئيسيين لتفانيهم في عملهم وهم:
الخبراء الرئيسيون:
أوليفر ليفالوي ( :)Olivier Levalloisمدير المشروع والمستشار الفني ،شون وايت ( )Sean P. Whiteقائد فرياق الدراساة ،األساتاذ الادكتور
طلعت عبد المجيد :نائب قائد فريق الدراسة واختصاصي حوكمة الغابات ،طارق الفكي الخبير القانوني في قوانين وسياسات الغابات ،عبد الرحمن
إبراهيم موسى :أخصائي علوم بيئية ،نزار عبد العزيز محمد :أخصائي المعلوماتية الجغرافية ،هناء حمدنا هللا -خبيرة في مجال القانون والسياسات.
الخبراء غير الرئيسيين:
كولم أودريسكول (- )Colm O'Driscollخبير سياسات الغابات و  REDD +ونائاب مادير المشاروع ،دكتاور باراي بيرومبيلاون ( Dr Brice
 ،)Perombelonأخصائي الهندسة البيئية واالجتماعية ومجتمع السكان األصليين ،دكتور ماورو ماسيرو ( ،)Dr. Mauro Masieroخبير دولي
في مجال اقتصاد الغابات دكتور أليك برا ( ،)Dr. Alex Praخبير االستثمار في الغابات.
كما تود مجموعة ( ) Etifor and HAMERKOPأن تعرب عن وافر الشكر لجميع الذين تفانوا في دعمهام الساخي لفرياق خباراء دراساة التقيايم
البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAفي العاصمة القومية والواليات على النحو التالي.
األستاذ الدكتور عمر فرح :رئاي مجموعاة العمال الفنياة دراساة التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي ( )SESAوأعضاائها (األساتاذ الادكتور
مبارك عبد الرحمن ودكتور ،رحاب أحمد حسن ،دكتور عبد الرحمن األمين ،دكتور رحااب خاتم .معتصام األماين ،دكتاور يعقاوب عباد هللا ،محماد
عثمان حسين ،دكتور إيمان الرشيد ،دكتور عبد هللا ميرغني ،مهندس زراعي إبراهيم بليلة ،ناديا أحمد األمين ،دنيا حسن ،إلهام عباد هللا ،إساماعيل
الكافي) وكذلك دكتور آسيا عدالن محمد اختصاصي ضمانات في وحدة إدارة المشروع وكذلك الشكر موصول لوحدة إدارة إلى وحدة إدارة برنامج
الرد  )REDD+( +لما بذلوا من جهود مضنية تمثلت في الدعم الفني القيم طوال مدة هذا الدراسة.
نثمن عاليا ً الدعم المتواصل للمدير العام للهيئة القومية للغابات المرحوم الدكتور محمد علي الهادي والمهندس عثمان عبد هللا المدير العاام المكلاف
حاليا ً ومدير مكتب المد ير العام للهيئة القومية للغابات ولكبار موظفي الهيئة في العاصمة القومية والواليات ونخص بالشكر كل من :عبد الحي محمد
شريف -المدير السابق إلدارة التخطيط وصنع السياسات بالهيئة القومية للغابات ،وسمية عمر عبدون مدير قسام التشاجير ،وصاالح يوساف بادوي
من الحصر القومي ل لغابات ،والدكتورة سلوى منصور عبد الحميد – منظمة اليونسكو.
الشكر الجزيل لمديري الغابات بالواليات وموظفيهم :والية القضارف( :تم استبدال بال موساى بصاالح المااحي) ،والياة سانار( :موساى السافوري،
انتقل إلى الهيئة القومية للغابات الخرطوم وقد حل محله عصام عبد الكريم) علي الشيخ إدري  ،الرحيمة ،سيد أحمد عبد العزيز (تم نقله إلى الوالية
الشمالية كمدير لغابات الوالية والرحيمة محمود إسماعيل) ،والية النيل األزرق( :أحمد إبراهيم  ،تقاعد وحل محله حيدر أحمد يوسف) ،والية النيل
األبيض (معتصم إسماعيل األمين) ،والية شمال كردفان( :محمدين) ،والية جنوب كردفان ( :حاتم مختار) ،والية غرب كردفاان( :محماد الجااك)،
والية شمال دارفور( :أبو بكر يوسف) ،والية جنوب دارفاور( :عباد هللا آدم)  ،والياة شارق دارفاور( :اساتبدل حيادر يوساف بمحماد طلحاة) ،والياة
وسط دارفور (عبد المطلب) ،والية الشمالية (عبد العزيز سيد أحم د) ،والية نهر النيل( :مساعود) ،والياة البحار األحمار( :د .يوساف عباد الارحمن)
والية كسال( :بكري محمود) ،والية الخرطوم( :أسامة آدم) ،والية الجزيرة( :إيمان عدوي).
كما نعرب عن تقديرنا لنقاط االتصال برنامج الرد  )REDD+( +في القضاارف وسانار والنيال األزرق والنيال األبايض وشامال كردفاان وجناوب
كردفان وغرب كردفان وشمال دارفور وجنوب دارفور وشرق دارفور ووسط دارفور.
أخيراً ،نحن ممتنون للدعم وعالقة العمل المثمرة مع شركة حسن وتاج و Green softوالبنك الدولي.
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االختصارات واألسماء المختصرة
English

Arabic
الزراعة والغابات وغيرهما من أوجه استخدام األراضي

AFOLU

Agriculture, Forestry and Other Land Use

CAD

Computer-Aided Design

CBOs

Community-Based Organization (s)

CDM

Clean Development Mechanizm

C&P

Consultation and Participation

التشاور والمشاركة

CRC

Convention of the Rights of the Child

اتفاقية حقوق الطفل

CSOs

Civil Society Organization (s)

D&D

Deforestation and Forest Degradation

E&S

Environmental and Social

EIA

Environmental Impact Assessment

)GPS( نظام تحديد المواقع العالمي

EPA

Environmental Protection Agency

وكالة حماية البيئة

ESIA

Environmental and Social Impact Assessment

ESMF

Environmental and Social Management Framework

ESMP

Environmental and Social Management Plan

FAO

Food and Agricultural Organization

FCPF

Forest Carbon Partnership Facility

FNC

Forests National Corporation

FPIC

Free, Prior وand Informed Consent

FRs

Forest Reserves

GHGs

Greenhouse Gases

GIS

Geographic Information System

GNPOC

Greater Nile Petroleum Operating Company

ICT

Internet Communication Technology

IDPs

Internally Displaced Peoples

LGA

Local Government Act

LULUCF

Land Use, Land Use Change, and Forestry

MASL

Meters Above Sea Level

M&E

Monitoring and Evaluation

MRV

Monitoring Reporting and Verification

التصميم بمساعدة الكمبيوتر
)المنظمات المجتمعية (األهلية
آلية التنمية النظيفة

منظمات المجتمع المدني
إزالة وتدهور الغابات
) بيئية واجتماعية (مع مراعاة أداة التعريف ال/بيئي واجتماعي

(تقياااايم التااااأثيرات البيئيااااة

تقياااايم األثاااار البيئااااي واالجتماااااعي
)واالجتماعية

إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية
خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

)منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو
مرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات
الهيئة القومية للغابات
الموافقة الحرة والمسبقة المستنيرة
الغابات المحجوزة
)غازات الدفيئة (غازات االحتباس الحراري
وزارة الزراعة األميركية
شركة النيل الكبرى لعمليات البترول
تكنولوجيا االتصاالت الرقمية
النازحون
قانون الحكم المحلي
استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والغابات
أمتار) فوق مستوى سطح البحر/ًمتر(مترا
الرصد والتقييم
الرصد واإلبالغ والتحقق
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English

Arabic
اإلدارة األهلية

Native Administration

NA

National Aeronautics and Space Administration

NASA

Nature-based Solutions

NbS

National Biodiversity Strategy and Action Plan

NBSAP

البرنامج الوطني للغابات

National Forests Program

NFP

المنظمات غير الحكومية

)Non-Governmental Organization (s

NGOs

Non-Wood Forest Products

NWFPs

 and RegulationsوPolicy, Laws

PLR

Program Management Unit

PMU

Policy, Plan, or Program

PPP

Readiness-Preparation Proposal

R-PP

Reducing Emissions from Deforestation and Forest
Degradation, Conservation of Forest Stocks,
Sustainable
Management
of
Forests
and
’Enhancement of Forest Carbon Stocks
Strategic Environmental and Social Assessment

REDD+

SESA

Sustainable Forest Management

SFM

Technical Working Group

TWG

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

United Nations Development Program

UNDP

برنامج األمم المتحدة للبيئة

United Nations Environment Program

UNEP

United Nations Framework Convention on Climate
Change
World Bank

UNFCCC

وكالة الطيران والفضاء األميركية (ناسا)
الحلول القائمة/المعتمدة على الطبيعة
االستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وخطة العمل

منتجات الغابات غير الخشبية
السياسات والقوانين واللوائح
وحدة إدارة البرنامج
السياسات والخطط أو البرامج
مقترح االستعداد والتأهب "الجاهزية"
برنامج الرد)REDD+( +
التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي
اإلدارة المستدامة للغابات
مجموعة العمل الفنية

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المعنية بتغير المناخ
البنك الدولي

WB

 .1مقدمة
في عام  ، 1993وقعت جمهورية السودان وصدقت على بيان مباده الغابات وجدول أعمال القرن الحاادي والعشارين فاي أعقااب اتفاقياة األمام
المتحدة اإلطارية المعنية بتغير المناخ وبدأت مشاركتها في واحادة مان العدياد مان المباادرات التاي تركاز علاى التخفياف مان آثاار تغيار المنااخ
والتكيف معه .ونتيجة لهذا اإلطارُ ،وضع صاك تنفياذي بعناوان :خفاض االنبعاثاات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات .تساعى مباادرة خفاض
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االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات في البلدان النامية مثل السودان .حل محال هاذا المفهاوم فيماا بعاد فاي المفاوضاات برناامج الارد+
( ) REDD+والذي يهدف لخفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات وحفظها إدارتها على نحو مستدام وتعزيز مخزونات الكرباون
فيها .وفي حين أن بعض مشاريع برنامج الرد )REDD+( +المستقلة أصدرت أول أرصدة كربونية لهاا فاي عاام  ،2011يجاري اآلن إضافاء
الطابع المؤسسي على هذا اآللية ويجري وضع برامج التأهب واالستعداد من خالل برنامج الرد ،)REDD+( +كما هاو الحاال فاي الساودان.
وكجزء من البرنامج السودان الوطني للتأهب واالستعداد لبرنامج الرد ،)REDD+( +أجريت عدة دراسات ،بما في ذلك تحديد أسباب ودوافع
إزالة وتدهور الغابات ووضع استراتيجية لمعالجة هذا المسببات .بينما بدأ السودان الحوار الوطني بشأن برنامج الارد )REDD+( +فاي عاام
 ،2012بدأ برنامج االستعداد لخفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتادهور الغاباات رساميًا فاي عاام  )2015 a ،FCPF( 2015عنادما وقعات
حكومة السودان عقدًا مع البنك الدولي لتلقي  3.8مليون دوالر أمريكي من مرفق الشراكة للحد من انبعاثات كرباون الغاباات ( .)FCPFومناذ
ذلك الحين ،أنشأت الهيئة القومية للغابات وحدة إدارة برنامج الرد )REDD+( +ومن ثم عينت نقاط اتصال في جميع واليات السودان وكذلك
القطاعات الجغرافية للتواصل مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة (الرسميين وغير الرساميين علاى حاد ساواء) .فقاد شاكرل وزيار البيئاة
اللجنة التسييرية كما أنشأت الهيئة القومية للغابات اللجنة االستشارية الفنية التي تمثل مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة.
يتمثل الهدف من أنشطة التأهب واالستعداد برنامج الرد )REDD+( +وأنشطة تنفيذها في المستقبل هو تعزيز قدرة السودان على التخفيف من
آثار تغير المناخ وتعزيز اإلدارة المستدامة للغابات .تدعم النتائج المتوقعة من برنامج الرد )REDD+( +أهداف السودان الوطنية المتمثلة في
( )1الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة للبالد و ( )2تسهيل اإلدارة المستدامة الستخدام األراضي مما يوفر في نهاية المطاف منافع لماليين
األشخاص الذين يعتمدون على الغابات في سبل كسب عيشهم ورفاههم.
لقد أدركت الهيئة القومية للغابات بأن برنامج الرد )REDD+( +يُعد فرصة لمساعدة السودان على االضطالع بعملية وطنية تشاركية لتخطيط
استخدام الغابات واألراضي من شأنها أن تسهم في التخفيف من آثار أنشطة إزالة وتدهور الغابات ،بما في ذلك المشاريع التنموية في قطاعات
أخرى (مثل الزراعة والطاقة والتعدين) والترتيبات الحالية لحيازة األراضي .إن حماية الغابات على المدى الطويل وتحساين تخطايط اساتخدام
األراضي والممارسات والحوكمة واستعادة األراضي المتدهورة وتحسين سبل كسب العي

المحلية والقادرة علاى الصامود ستسااهم أيضًاا فاي

تحقيق أهداف السودان األوسع في مجاالت التنمية والبيئة وتغير المناخ (.)2015b ،FCPF
اعتبارا من نوفمبر  ،2020اقترب برنامج الرد )REDD+( +من تحقيق العديد من اإلنجازات البارزة .شملت استراتيجية االتصال والدراسات
ً
المتعلقة بتلية تقاسم المنافع واستخدام األراضي وحيازة األراضي وأسباب دوافع إزالة وتدهور الغابات وآلية رد المظالم وجبر الضرر ومسودة
دراسات النوع االجتماعي وا لتعدين وإشراك القطااع الخااص وعملياة حصار غاازات الدفيئاة ودراساة الزراعاة والغاباات وغيرهماا مان أوجاه
استخدام األراضي ( ،) AFOLUومستوى االنبعاثات المرجعية للغابات وخيارات التمويل من قبل القطاعين العام والخاص في السودان جنباا ً
إلى جنب مع خطة تعبئة الموارد لمزيد من االستثمار في استعادة المناظر الطبيعية للغابات فضالً عن تقييم مرحلة االستعداد والتأهاب لبرناامج
الرد ) REDD+( +ومشروع الحصر القومي للغابات في السودان .يتزامن إعداد هذا التقرير ماع وضاع اللمساات األخيارة علاى عادة عناصار
أخرى من برنامج الرد :)REDD+( +ترتيبات الرصاد واإلباال غ والتحقاق ونظاام معلوماات الضامانات وتاأثير أنشاطة القاوات المسالحة علاى
موارد الغابات ونظاام رصاد األراضاي والبارامج القومياة التجريبياة لبرناامج الارد )REDD+( +بشاأن خفاض االنبعاثاات واساتراتيجية إدارة
الحرائق وخيارات االستراتيجية.
وفي حين أن أنشطة االستعداد والتأهب "الجاهزية" لبرنامج الرد )REDD+( +في سياق مرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغاباات ال
تستلزم أي استثمار للمشاريع على أر

الواقع والمؤلفة في معظمها من التخطيط واإلعداد االستراتيجيين ،فإن هذا األنشطة يمكن أن تكون لها

آثار بعيدة المدى على تصميم المشاريع المستقبلي ة .ما لم ياتم التعامال معهاا علاى النحاو المناساب للثاار السالبية المحتملاة (مثال تعرياف حقاوق
كربون الغابات أو تصميم آليات لتقاسم المنافع) فإنه ال يمكن التخفيف من حدتها.
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ماان شااأن التقياايم البيئااي واالجتماااعي االسااتراتيجي ) (SESAدمااج الشااواغل البيئيااة واالجتماعيااة أثناااء صااياغة اسااتراتيجية برنااامج الاارد+
( )REDD+و التنفياذ الالحااق لالساتراتيجية .وهااي عمليااة تقايم التااأثيرات المحتملاة لالسااتراتيجيات الوطنيااة واإلقليمياة و/أو المحليااة المقترحااة
لخفض االنبعاثات الناتجة عن االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات ،وصياغة البدائل ووضع اساتراتيجيات التخفياف .وهاو يهادف إلاى
ضمان معالجة األنشطة التي ستنفذ في إطار استراتيجية برنامج الرد )REDD+( +أسباب إزالة وتدهور الغابات فاي مجاالي التنمياة والتنمياة
وعك

مسار هذا االتجاا بحيث ال يحدث آثار سلبية على البيئة والصحة والسالمة ،حيثما أمكن ،تفضي إلى فوائد اجتماعية وبيئية.

إن مخرجات التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ) (SESAذات شقين )1( :استراتيجية برنامج الرد )REDD+( +التي من شأنها تحقياق
االساتدامة البيئياة واالجتماعياة و ( )2تشاكل إطااار عمال مان شاأنه أن يمكاان المشااريع المنفاذة إطاار االسااتراتيجية مان أن تكاون مساتدامة بيئيًااا
واجتماعيًا .لقد تم تحقيق المخرجات ،قدر اإلمكان ،بطريقة متكاملة مع العمليات األخرى لبرنامج الارد )REDD+( +وباالترادف ماع صاياغة
الخيارات االستراتيجية لبرنامج الرد .)REDD+( +وقد استرشادت العملياة بالدراساات والتحلايالت التاي اكتملات بالفعال وأخارى علاى وشاك
االنتهاء .لقد كانت عملية تشاورية وتشاركية أتاحت للمجتمع المدني الفرصة للتأثير على اإلصالحات المطلوبة للحد من إزالة وتدهور الغابات
في السودان.
يتمثل الهدف العام من التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ) (SESAفي أهمية التأكاد مان أن الضامانات البيئياة واالجتماعياة للبناك الادولي
وا تفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ قد تم تطبيقها وسايتم تطبيقهاا ضامانا ً لادمج االعتباارات البيئياة واالجتماعياة عملياة االساتعداد
والتأهب "الجاهزية" لبرنامج الرد )REDD+( +فاي الساودان بطريقاة تتفاق ماع القاوانين واللاوائح البيئياة فاي الساودان وسياساات الضامانات
الخاصة بالبنك الدولي.
وفقا ً للمباده التوجيهية لمرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات ،تم إيالء اهتمام خاص لسبل كسب العي

والحقاوق والتاراث الثقاافي

والنوع االجتماعي والفئات الضعيفة والحوكمة وبناء القدرات والتنوع البيولوجي.
وتمثلت األهداف المحددة لهذا النظام فيما يلي:
● دمج اإلدارة البيئية والشواغل/القرارات االجتماعية واالقتصادية في عملية االستعداد والتأهب "الجاهزية" لبرنامج الرد)REDD+( +
في السودان.
● إتاحة السبل إلشراك الجمهور والمجتمعات المحلية والمؤيدين لتلك األهداف ومجموعاات المصاالح الخاصاة والوكااالت الحكومياة فاي
تقييم ومراجعة خيارات االستراتيجية المقترحة من بين أمور أخرى.
● تقييم البدائل أو الخيارات المعقولة على أساس الشدة المحتملة واحتمال التأثيرات مع مراعاة أهداف برنامج الرد )REDD+( +ونطاقه
الجغرافي.
● تقديم مباده توجيهية/توصيات كمداخالت في تصميم وتنفيذ استراتيجيات برنامج الرد.)REDD+( +
عناد االنتهااء مان تساليم دراساتي التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي ) (SESAو إطاار اإلدارة البيئياة واالجتماعياة ( )ESMFفاي يولياو
 ،2018حددت مجموعة العمل الفنية لدراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ) (SESAجنبا ً إلى جنب مع وحدة إدارة المشروع بالهيئة
القومية للغابات الحاجة للمضي قدما ً واختتمت عملية  SESAالتي تحتاج إلى استمرار .وعلى هذا النحو ،تم تنفيذ المرحلة الثانياة مان دراساتي
التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ) (SESAوإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ( )ESMFوالتي تهدف إلى تلبية هذا االحتياجاات .بادأت
ب " )"SESA IIفي فبراير  2020واختتمت في ديسمبر  .2020لقد أسهمت المرحلاة الثانياة (المساماة
هذا المرحلة الثانية (المسماة اختصارا ً ِ
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ب " )"SESA IIفي تحديث إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ومواءمة دراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ) (SESAمع
اختصارا ً ِ
خيارات االستراتيجية المحدثة ومعالجة الثغرات المرتبطة بجهود التشاور مع أصحاب المصلحة ومشاركتهم .واألهم من ذلك ،تم تحديث إطار
سياسات إعادة التوطين ( )RPFوإطار إشراك الشعوب األصلية في التخطيط ( )IPPFوكذلك إطار العملية (.)PF
أنظار الشاكل رقام ( ) 1أدنااا حياث تسلسال ونهاج مهماة التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي ( )SESAوإطاار اإلدارة البيئياة واالجتماعيااة
(.)ESMF
الشكل رقم  :1مراحل التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAوإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية () ESMFوالمدخالت والمخرجات المتوقعة

يُستهل هذا التقرير بتخر المستجدات بشأن مرحلة االساتعداد والتأهاب" الجاهزياة" لبرناامج الارد )REDD+( +فاي الساودان (الفصالين األول
والثاني) ووصف مفصل لألسلوب المنهجي المستخدم في هذا التقييم (الفصل الثالاث) وملخاص لدراساة أساباب ودوافاع دراساة إزالاة وتادهور
الغابات وخيارات االستراتيجية المقترحة (الفصل الرابع) .ثم يتبع التقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي والتوصيات التي أسفر عنها (الفصلين
األول والسادس).

 .2إطار تنفيذ برنامج الرد)REDD+( +
منذ انعقاد مؤتمر قمة األر

في ريو في عام  ، 1992دأبت اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ على مناقشة المباده واآلليات التي

تشمل حماية الغابات واستعادتها  .إزالة وتدهور الغابات مسؤولة عن حوالي  % 15من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية ،وبالتالي يجب معالجتها
في إطار الجهود العالمية للحد من تركيز غازات الدفيئة في الغالف الجوي.
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الجدول رقم  :3قائمة ب أبرز التواريخ/األحداث الرئيسية لتطوير آلية برنامج الرد)REDD+( +
التاريــــــــــــــخ والحــــــــدث
مؤتمر األطراف في دورته األولاى المنعقاد
في كيويو عام 1997
مااااؤتمر األطااااراف فااااي دورتااااه السااااابعة
المنعقد في مراكش عام 2001
مؤتمر األطراف فاي دورتاه الحادياة عشار
المنعقد في مونتريال عام 2005
مااؤتمر األطااراف فااي دورتااه الةالةااة عشاار
المنعقد في بالي عام 2007
مؤتمر األطاراف فاي دورتاه الرابعاة عشار
المنعقد في بوزنان عام 200
مؤتمر األطراف في دورته الخامسة عشر
المنعقد في كوبنهاجن عام 2009

المقررات المتخــــــذة بشأن الغابـــــــات وبرنامج الرد)REDD+( +
اعتُمد بروتوكول كيوتو واتُفق على آلية التنمية النظيفة بوصفها آلية مرنة لتحفيز خفض انبعاثات غازات الدفيئة في البلدان
النامية (غير المدرجة في المرفق األول).
اعتُمدت اتفاقات مراك

وأصبح التشجير الجديد وإعادة التشجير مؤهلين لتوليد أرصدة الكرباون فاي إطاار آلياة التنمياة

النظيفة .ولم يُدرج برنامج الرد  )REDD+( +ألسباب فنية مختلفة.
دخول بروتوكول كيوتو حيز النفاذ ويمكن ت وليد أرصدة الكربون (أو التخفيضات المعتمدة لالنبعاثات) من مشاريع خفض
االنبعاثات.
نوقشاات مسااألة خفااض االنبعاثااات الناجمااة عاان إزالااة األحااراج وتاادهور الغابااات (ولااي

برنااامج الاارد )(+REDD) +

وصيغت كأداة محتملة للتخفيف من غازات الدفيئة في خطة عمل بالي.
اعتُمد مفهوم برنامج الرد  ،)REDD+( +وقُدمت توصيات بمنحه نف

مستوى األولوية فاي المفاوضاات مثال التشاجير

الجديد وإعادة التشجير.
اعتراف اتفاق كوبنهاغن بالحاجة إلى القيام فوراً بإنشاء آلية لخفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات تُعارف
ب برنامج الرد  .)REDD+( +كما تم االعتراف رسميا ً بحقوق الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية إلى جاناب
حاليا ً ِ
مباده حفظ التنوع البيولوجي.

مؤتمر األطراف في دورته السادسة عشر
المنعقد في كانكون عام 2010
مؤتمر األطراف في دورتاه الساابعة عشار
في عام  2011المنعقد في ديربان
مؤتمر األطراف في دورتاه التاساعة عشار
المنعقد في وارسو عام 2013

إقارار اتفاااق كااانكون لبرناامج الاارد  )REDD+( +بماا فااي ذلااك أنشاطة التشااجير الجديااد وإعاادة التشااجير .وباادأ وضااع
منهجيات وأطر لبرنامج الرد)REDD+( +
تعزيز منصة ديربان للتقدم المحرز نحو تنفيذ برنامج الرد )REDD+( +ودور األسواق المستقبلية.
اعتُمدت خمسة مقررات .وهاي تتعلاق باالنظم الوطنياة لرصاد الغاباات وطرائاق القيااس واإلباالغ والتحقاق والتقيايم الفناي
للمستويات المرجعية المقترحة لالنبعاثات من الغابات/المستويات المرجعية المقترحة للغابات ونظم معلومات الضمانات
ومعالجة أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات وتوفير المباده التوجيهية الالزمة لتنفيذ أنشطة برنامج الرد)REDD+( +

مااااؤتمر األطااااراف فااااي دورتااااه الواحاااادة
وعشرين المنعقد في باريس عام 2015

يؤيد اتفاق باري

صراحة برنامج الرد )REDD+( +وقد شُجعت البلدان على تتبع حفظ الغابات وإدارتها باعتبار ذلك

عنصراً رئيسيا ً في تقدمها.
أساافرت المناقشااات التااي دارت خااالل مفاوضااات مااراك

عاان محاااوالت لتعزيااز اتساااق البيانااات بماارور الوقاات (بااين

المستويات المرجعية النبعاثات الغابات ونتائج برنامج الرد )REDD+( +المبلغ عنها) مشفوعة بتقرير الحصر القومي
ماااااؤتمر األطاااااراف فاااااي دورتاااااه الةانياااااة
والعشرين المنعقد في مراكش عام 2016

لغازات الدفيئة .كما تم التشاديد علاى أهمياة رباط برناامج الارد )REDD+( +بالمسااهمات المحاددة وطنيااً .بادأ صاندوق
المناخ األخضر أيضا ً النظر في سبل ترجمة إطار وارسو بشأن برنامج الرد )REDD+( +إلى عناصار إجرائياة وفنياة
محددة تتماشى مع أهداف ومعايير الصندوق.

ماااااؤتمر األطاااااراف فاااااي دورتاااااه الةالةاااااة
والعشرين المنعقد في بون عام 2017

ماااااؤتمر األطاااااراف فاااااي دورتاااااه الرابعاااااة
والعشااارين المنعقاااد فاااي كاتوفيتشاااي عاااام
2018
مااااؤتمر األطااااراف فااااي دورتااااه الخامسااااة
والعشرين المنعقد في مدريد عام 2019

وافاق مجلا

إدارة صااندوق المنااخ األخضاار علااى البرنااامج التجريباي للماادفوعات القائمااة علاى النتااائج لبرنااامج الاارد+

مشيرا إلى أن برنامج الرد )REDD+( +قد انتقل من وضع القواعد إلى التنفيذ والادفع
( )REDD+في أكتوبر ،2017
ً
مقابل النتائج.
تناولت المناقشات التي دارت في مؤتمر األطراف في كاتوفيتشي مسألة ما إذا كان ينبغي استبعاد أنشاطة برناامج الارد+
( )REDD+أو إدراجها في المادة  6من اتفاق باري .
دعا مؤتمر األطراف إلى اتخاذ إجراءات بشأن خفض االنبعاثات في إطار برنامج الرد )REDD+( +وتعزيز بالوعات
الكربون لزيادة طموح المساهمات المحددة وطنيًا من خالل الحلول القائمة على الطبيعة القائمة على األنشطة الغابية ،بما
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التاريــــــــــــــخ والحــــــــدث

المقررات المتخــــــذة بشأن الغابـــــــات وبرنامج الرد)REDD+( +

في ذلك برنامج الرد )REDD+( +وشدرد المؤتمر أيضا ً علاى ضارورة تنفياذ إطاار برناامج الارد )REDD+( +الحاالي
للحد من إزالة الغابات على نحو فعال ورفع مستوى الطموح في المساهمات المحددة وطنيًا.

خلفية عن مسعى السودان لالنضمام إلى برنامج الرد)REDD+( +
شرع السودان في تدشين برنامج الرد )REDD+( +بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األغذياة
والزراعة لألمم المتحدة في عام  .2009على إثر ذلك ،اُختير السودان في عام  2012كمشارك قطاري فاي مرفاق الشاراكة للحاد مان انبعاثاات
كربون الغابات .ينص مقترح االستعداد والتأهب "الجاهزية" لبرنامج الرد )REDD+( +في السودان على أنه كان يرمي في البداية إلى تحقيق
االستعداد والتأهب "الجاهزية" لبرنامج الرد )REDD+( +بحلول نهاية عام  .2017يعر

برنامج الرد )REDD+( +جميع األنشطة التاي

تنشدها حكومة السودان من أجل تحقيق الجاهزية المنشودة  .تم إبارام اتفاقياة منحاة إضاافية مرفاق الشاراكة للحاد مان انبعاثاات كرباون الغاباات
( )FCPFوبدأت في عام  2018من أجل استكمال األنشطة بحلول نهاية عام  2019مبدئيًا ثم بحلول نهاية عام  2020مع إنتاج حزماة مرحلاة
االستعداد والتأهب "الجاهزية".
يتمثل الهدف األساسي لمرحلة االستعداد والتأهب "الجاهزية" في تعزيز قدرة السودان على تصاميم اساتراتيجية وطنياة ساليمة بيئياا ً واجتماعيًاا ً
لبرنامج الرد )REDD+( +مع التركيز بشكل خاص على:
● الترتيبات المؤسسية
● الضمانات االجتماعية والبيئية
● آلية لرد المظالم وجبر الضرر
● المستويات المرجعية النبعاثات الغابات
● نظام الرصد القومي للغابات
الهيئة القومية للغابات هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفياذ وتنسايق جمياع المساائل واالتفاقاات المتعلقاة بالغاباات ومشاروع برناامج الارد+
( )REDD+كما هي الجهة القومية المختصة كطرف في بروتوكول كيوتو وشريك في مبادرة برنامج األمم المتحدة لخفض االنبعاثات الناتجة
عن إزالة وتدهور الغابات ( )UN-REDDمما يجعلها شريكا ً فاعالً مكرساا ً جهاودا للمسااهمة فاي الجهاود العالمياة الرامياة إلاى التخفياف مان
التأثيرات الضارة لتغير المناخ .الجدير بالذكر أن السودان قد وقع علاى اتفاقياة بااري
األطراف وصدق عليها في أغسط

فاي عاام  2015فاي الادورة الحادياة والعشارين لماؤتمر

 .2017قدم السودان مساهماته المحددة وطنيا ً المزمعة تماشيا ً مع مقررات مؤتمر األطراف لإلباالغ عان

البارامج التاي تحتااوي علاى تاادابير للتخفياف مان تغياار المنااخ وتسااهيل التكياف الكااافي ماع مراعااة مباادأ المساؤوليات المشااتركة ولكان المتبايناة
وأولويات التنمية القومية .يتمثل أحد األهداف العامة للمساهمات المحددة وطنيا ً ب السودان في دمج التخفياف مان حادة المنااخ والتكياف معاه فاي
عملية التنمية المستدامة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية منخفضة الكربون والقدرة على الصمود (المرونة) .تماشيا ً ماع أولوياات التنمياة القومياة
في السودان وأهدافها وظروفها ،يعتزم السودان تنفيذ تدخالت إنمائية منخفضة الكربون في ثالثة قطاعات :الطاقة والغابات والنفايات.
تتمثل استراتيجية السودان لقطاع الغابات في:
● تنفيذ التشجير الجديد  /إعاادة التشاجير عان طرياق زياادة الغطااء الغاابي فاي الابالد مان خاالل الغارس الرسامي والغارس المجتمعي/الشاعبي
والغرس في المناطق الزراعية المروية .لتحقيق الهدف الرئيسي المتمثال فاي تغطياة  %25مان مسااحة الغاباات مان إجماالي مسااحة الساودان.
بحلول عام  ،2030يجب غرس مساحة تبلغ  790795هكتارا ً سنويًا إذا تم توفير دعم الدعم المالي الدولي.
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● تنفيذ االستراتيجية القومية لبرنامج الرد )REDD+( +لتقليل المعدل المرتفع إلزالة وتدهور الغابات زيادة طاقة الكتلة الحيوية والتوسع في
زراعة المحاصيل وتطوير البنية التحتية (صناعة النفط والتعدين) والرعي الجائر وخفض كفااءة اساتخدام الفحام وحطاب الوقاود وزياادة إنتااج
الصمغ العربي والحف اظ على الغابات واإلدارة المستدامة للغابات واإلنتاج الحيواني على نحو أكثر توازناً.

 .3منهجية التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي )(SESA
يتمثال الهادف الرئيسااي لعملياة التقيايم البيئااي واالجتمااعي االساتراتيجي ) (SESAفااي تقيايم خياارات اسااتراتيجية برناامج الاارد)REDD+( +
المقترحة على ضوء ا لتأثيرات البيئية واالجتماعية المحتملة واقتراح تدابير للتخفيف من التأثيرات السلبية المتوقعة .خاالل مشااورات أصاحاب
المصلحة ،خالل مشاورات أصحاب المصلحة ،تم إطالع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة على هذا الهدف ومنهجية دراسة التقييم البيئي
واالجتماعي االستراتيجي ) ،(SESAإلى جانب االساتراتيجية القومياة لبرناامج الارد )REDD+( +والتقيايم الفناي للثاار البيئياة واالجتماعياة
المحتملااة لخيااارات هااذا االسااتراتيجية .أكمااا ِ ِعااد تقريااران اسااتهالليان فااي بدايااة كاال مرحلااة ماان مرحلتااي عمليااة التقياايم البيئ اي واالجتماااعي
االستراتيجي ) (SESAفي عامي  2017و 2020ليتم من خاللهما عر

نهج وخطة عمل التقييم البيئي واالجتماعي االساتراتيجي )(SESA

إلى البنك الدولي ووحدة إدارة المشروع بالهيئة القومية للغابات ومجموعة العمل الفنية متعدد القطاعات المشاركة في التقييم (.)SESA

 1.3تحديد نطاق التأثيرات والمخاطر البيئية واالجتماعية
الهدف من التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ) (SESAهو تحديد التأثيرات البيئية واالجتماعياة المحتملاة لخياارات االساتراتيجية القومياة
لبرنامج الرد ،)REDD+( +بما في ذلك الضمانات المعمول بهاا فاي البناك الادولي والتاي يمكان تفعيلهاا فاي تنفياذ االساتراتيجية وفاق المبااده
التوجيهية لإلطار البيئي واالجتماعي للبنك الدولي ( )WBESF, 2017وصياغة تدابير التخفيف التي يمكن تنفيذها.
من شأن المباده التوجيهية لإلطار البيئي واالجتماعي للبنك الدولي ( )WBESFأن تحديد فيما إذا كان التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي
) (SESAهو فحص منهجي للمخااطر والتاأثيرات والقضاايا البيئياة واالجتماعياة المرتبطاة بسياساة أو خطاة أو برناامج ،عاادة علاى المساتوى
الوطني ولكن أيضًا في مناطق أصغر .يشمل فحص المخاطر والتاأثيرات البيئياة واالجتماعياة النظار فاي النطااق الكامال للمخااطر والتاأثيرات
البيئية واالجتماعية المدرجة كمعايير بيئية واجتماعية (.)ESS
يهدف تطبيق هذا المعيار البيئي واالجتماعي ( ،)ESSمن خالل التركيز على تحدياد وإدارة المخااطر البيئياة واالجتماعياة ،إلاى المسااعدة فاي
الحد من الفقر وزيادة الرخاء بطريقة مستدامة لصالح البيئة ومواطنيها .يحدد المعيار البيئي واالجتماعي ( )ESSاألهداف والمتطلبات لتفاادي
المخاطر والتأثيرات وتقليلها إلى الحاد األدناى والحاد منهاا والتخفياف منهاا ،وحيثماا تبقاى آثاار متبقياة كبيارة ،للتعاويض عان هاذا التاأثيرات أو
التعويض عنها.
يأخذ التقييم البيئي واالجتماعي الحصيف بنا ًء على تحديد نطاق القضايا في االعتبار جميع المخاطر البيئية واالجتماعياة ذات الصالة وتاأثيرات
البرنامج أو المشروع ،على النحو التالي:

أ .المخاطر والتأثيرات البيئية بما في ذلك ( )1المخاطر والتأثيرات المحددة في المبااده التوجيهياة للصاحة والساالمة البيئياة،
( )2المخاطر والتأثيرات المتعلقة بسالمة المجتمعات المحلية (بما في ذلك سالمة السدود واالستخدام اآلمن لمبيدات اآلفاات )،
( )3المخاطر والتأثيرات المتعلقة بتغير المناخ وغيرا من المخاطر والتأثيرات العابرة للحدود أو العالمية )4( ،أي تهديد مادي

Page 23 of 226

لحماية الموائل الطبيعية والتنوع البيولوجي وحفظها وصايانتها وإصاالحها )5( ،المخااطر والتاأثيرات المتعلقاة بخادمات الانظم
اإليكولوجية واستخدام الموارد الطبيعية الحية مثل مصائد األسماك والغابات.
ب .المخاطر والتأثيرات االجتماعية  ،بما في ذلاك ( )1التهديادات لألمان البشاري مان خاالل تصاعيد الصاراعات الشخصاية أو
المجتمعيااة أو الطائفيااة أو بااين الواليااات أو الجريمااة أو العنااف )2( ،مخاااطر وقااوع آثااار المشااروع بشااكل غياار متناسااب علااى
األفراد والجماعات الذين قد يكونون بسبب ظروفهم الخاصة محرومين أو ضعفاء/عرضاة للمخااطر )3( ،أي تحياز أو تميياز
ضد األفراد أو الجماعات في توفير إمكانية الوصول إلاى ماوارد التنمياة وفوائاد المشاروع  ،ال سايما فاي حالاة أولئاك الاذين قاد
يكونااون محاارومين أو ضعفاء/عرضااة للمخاااطر )4( ،التااأثيرات االقتصااادية واالجتماعيااة الساالبية المتعلقااة باالسااتيالء غياار
الطوعي على األراضي أو القيود المفروضة على استخدامها )5( ،المخاطر أو التأثيرات المرتبطة باألر

.

ومن ثم ،نظر الخبراء االستشاريون القائمون بتنفيذ التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ) (SESAفي المعايير البيئية واالجتماعياة ()ESS
التالية :تقييم وإدارة المخاطر والتأثيرات البيئية واالجتماعية؛ وكفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث وإدارته؛ والعمل وظروف العمال؛ وصاحة
المجتم ع وسالمته؛ وحيازة األراضي ،والقيود المفروضاة علاى اساتخدام األراضاي وإعاادة التاوطين غيار الطاوعي وحفاظ التناوع البيولاوجي
واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية ؛ والشعوب األصالية/المجتمعات المحلياة التقليدياة المحروماة تاريخياا ً فاي أفريقياا جناوب الصاحراء
الكبرى؛ والتر اث الثقافي؛ والوسطاء ؛ وإشراك أصحاب المصلحة واإلفصاح عن المعلومات.
استند تقييم المعايير البيئية واالجتماعية إلى المعلومات الحالية ،بما في ذلك الوصف الدقيق وتحديد المشروع وأي جوانب مرتبطة به ،وبيانات
خط األساس البيئية واالجتماعية بمستوى مناسب من التفاصيل الكافية لتحديد المخاطر والتأثيرات وتدابير التخفيف واإلبالغ عنهاا .يقايم التقيايم
مخاطر وتأثيرات البيئة والسالمة للمشاريع المحتملة؛ وفحص بدائل المشروع؛ ويحدد طرق تحسين اختيار المشروع وتحديد موقعه وتخطيطاه
وتصميمه وتنفيذا من أجل تطبيق التسلسل الهرماي للتخفياف مان التاأثيرات البيئياة واالجتماعياة السالبية والبحاث عان فارص لتعزياز التاأثيرات
اإليجابية للمشاريع .يشمل تقييم المعايير البيئية واالجتماعية إشراك أصحاب المصلحة كجزء ال يتجزأ من التقييم.
بموجب المباده التوجيهية للبنك الدولي ،يأخذ التقييم البيئي واالجتماعي في االعتبار بطريقة مناسبة جميع القضايا ذات الصلة باالستراتيجيات
التي يتم تقييمها ،بما في ذلك:

إطااار السياسااات المعمااول بااه فااي الاابالد والقااوانين واألنظمااة الوطنيااة والقاادرات المؤسسااية (بمااا فااي ذلااك التنفيااذ) المتعلقااة

أ.

بالقضااايا البيئيااة والتغياارات فااي الظااروف القطريااة وسااياق المشاااريع والدراسااات البيئيااة واالجتماعيااة القطريااة وخطااط العماال
البيئياة واالجتماعيااة الوطنيااة والتزامااات الدولاة المنطبقااة مباشاارة علااى المشاروع بموجااب المعاهاادات واالتفاقااات الدوليااة ذات
الصلة.
ب .المتطلبات المعمول بها بموجب المعايير البيئية واالجتماعية ذات الصلة.
ج.

المباده التوجيهية للصحة والسالمة البيئية وغيرها من الممارسات الصناعية الدولية الجيدة ذات الصلة.

كما تتيح التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ) (SESAفرصا ً ألصحاب المصلحة على خيارات التنمية والسياسات الخاصة ببرنامج الرد+
( .)REDD+ونتيجة لذلك ،انطوت عملية إعداد التقييم البيئي واالجتماعي االساتراتيجي ) (SESAعلاى مشااورات واساعة النطااق وعملياات
تحقق مع أصحاب المصلحة المعنيين طوال فترة اإلعداد والتجهيز  .تم تحدياد أصاحاب المصالحة هاؤالء فاي المراحال األولياة مان تنفياذ عملياة

Page 24 of 226

التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ) (SESAوطوال المرحلة األولى ( )2017-2018والمرحلة الثانية ( )2020من اإلعداد .وقاد تام هاذا
التحديد من خالل تحديد النطاق.
وهكذا أجري تحديد النطاق في البداية من أجل تحديد الوضع األساسي وتوجيه تحليل الوضع في المستقبل .تألفت عملية تحديد النطاق من وضع
شروط خط األساس البيئية واالجتماعية ،وكذلك التح ليل المكاني األساسي للخرائط واتجاهات الغابات ،لتحديد مدى القضايا البيئية واالجتماعية
فضالً عن التحليل المكاني األساسي للخرائط واتجاهات الغابات بغية تحديد نطاق قضايا البيئة واألمن المتعلقة ببرنامج الرد )REDD+( +في
السودان .وقد تم ذلك باستخدام نهج مختلط يجمع بين الدراسات المكتبية النظرية والمشاورات مع أصحاب المصلحة المحليين .وقد ُوضاع خاط
األساس استنادا ً إلى المعلومات التي ُجمعت خالل الدراسات السابقة بشأن حيازة األراضي وتقاسم المنافع وأسباب دوافع إزالة وتدهور الغابات
وصياغة خيارات االستراتيجيات .وشملت هذا المعلومات األساسية ما يلي:



المجااال البيئااي :الجغرافيااا والظااروف المناخيااة والمااوارد المائيااة وجااودة المياااا السااطحية وتلوثهااا واإلغاثااة والتضاااري
(الطوبوغرافيا) وخصائص التربة والغطاء النباتي والمناطق اإليكولوجية والموارد الغابية.



المجااال االجتماااعي واالقتصااادي :المحاصاايل الرئيسااية المزروعااة فااي مختلااف المناااطق الزراعيااة اإليكولوجيااة والخلفيااة
االجتماعية والثقافية والملف االقتصادي وخصائص سبل كسب العي

وتغير المناخ وقضايا الهشاشة.

ومع ذلك ،على مدار المرحلة الثانية من عملية التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ) (SESA IIفي عام  ،2020كانت المعلومات األساسية
التي تم جمعها أكثر ارتبا ً
طا بتدابير التخفيف المقترحة.
وكان من بين أصحاب المصلحة المحددين الذين سيجري التواصل معهم خالل المشاورات ،المساؤولين الحكاوميين علاى المساتويين االتحاادي
والوالئي وصغار المزارعين علاى مساتوى القرياة والمجتمعاات المجااورة ل لغاباات وممثلاي الزراعاة التجارياة والمؤسساات الزراعياة الكبيارة
والعمال والرعاة والمجتمعات المهمشة والضعيفة والشعوب األصالية والالجئاين والناازحين والمشااركين فاي سالسال القيماة الخاصاة بالصامغ
العرباي وممثلاي األعمااال التجارياة القائمااة علاى منتجااات الغاباات وممثلاي المجموعاات النسااائية قطااعي التعاادين والطاقاة ،فضاالً عان ممثلااي
المنظمات غير الحكومية واألكاديميين المعلمين.
بسبب جائحة فيروس  ،COVID -19تم تقييد األنشطة بشكل خطير في عام  ،2020ال سيما فيماا يتعلاق بالمشااورات الشخصاية ماع أصاحاب
المصلحة الريفيين .ونتيجة لذلك ،وبدعم لوجستي وماالي ساخي مان قبال الخباراء االستشااريين لعملياة التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي
) (SESAتمكنت نقاط اتصال برنامج الرد )REDD+( +بالواليات من تيسير المشاورات في كل والية من خالل المساعدة في تحديد الغابات
التي تهددها أنشطة اإلزالة والتادهور والمجتمعاات المحلياة المعتمادة علاى الغاباات وأصاحاب المصالحة المناسابين .وأُنشا أيضاا ً موقاع موقاع
استشاري على شبكة اإلنترنات للتشااور االفتراضاي وماع ذلاك ،تمات استشاارة  18والياة وزيارتهاا (مان قبال استشااري  SESAنقااط اتصاال
برنامج الرد ))REDD+( +خالل المرحلتين األولى والثانية من عملية التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ) (SESAكما هو موضاح فاي
الخارطة رقم ( )1أدناا.
الخارطة رقم  :1مسار مشاورات المرحلتين األولى والةانية من التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي

Page 25 of 226

ا

)

توجد ضمن الحدود اإلدارية لكل والية مناطق محددة تحدث فيها إزالة وتدهور ل لغابات .والمواقع التي يمكن التشاور فيها في المناطق الريفية
هي البؤر الساخنة ألسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات ،حيث أن هذا هي المناطق هي التي تستهدفها استراتيجية برنامج الرد)REDD+( +
بإحداث تأثير فيها .سيتأثر أصحاب المصلحة في تلاك المنااطق بشاكل مباشار للغاياة باساتراتيجية برناامج الارد .)REDD+( +تام تحدياد عيناة
تمثيلياة مان المواقاع والوحادات اإلدارياة ذات المساتوى األدناى جارى ترجيحهاا بمقادار مسااحة الغاباات واألراضاي الشاجرية ومساتوى ساكان
ا لواليات غير المذكورة على وجه التحديد في أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات ودراسات خيارات االستراتيجية.
واستكملت هذا المشاورات ببحوث نظرية ركازت علاى الدراساات الساابقة بشاأن برناامج الارد ، )REDD+( +بماا فاي ذلاك أحادث نساخة مان
خيارات االستراتيجية القومية لبرنامج الرد )REDD+( +الحصر القومي للغابات ،فضالً عن بيانات رسم الخرائط والقوانين والسياسات ذات
الصلة .لقد أسفرت البياناات والتحلايالت المساتمدة مان المشااورات الميدانياة والدراساات النظرياة المكتبياة إلاى تقيايم تفصايلي للثار/المخااطر
(الفصل األول) وصياغة األولويات والتوصيات (الفصل السادس).
من أجل وضع أولوياات واساتراتيجيات التشااور استرشاد فرياق الدراساة االستشااري با إلطاار البيئاي واالجتمااعي للبناك الادولي ()WBESF
ومباده التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ) ،(SESAوبنا ًء على ذلك ،أصدر الفريق تحليالً أوليا ً بهذا الشأن (أنظر المرفق ".)”1
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 2.3تحديد البؤر الساخنة إلزالة وتدهور الغابات :جمع البيانات لرسم الخرائط
1.2.3جمع البيانات من أجل رسم خرائط أسباب ودوافع إزالة وتدور الغابات وخيارات االستراتيجية
ُجمعت المعلومات الخاصة بكل والية أثناء المشاورات على المستويين الوالئي والقومي.
نظرا ً ألن البيانات األولية المستمدة من تقييم دراسات استخدام األراضي وحيازة األراضي وأسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات لم تتم رقمنتها
في شكل( :تشمل :اكسيل ( )Excel worksheetsوملفات ( )shapefilesوقاعادة البياناات المساتمدة مان مصاادر مختلفاة ( database from
 )different resourceوملفااات التصاااميم بمساااعدة الكمبياااوتر ( )CADوملفااات الصاااور واألشااكال والنصاااوص) ،فقااد أضاااطر الخباااراء
االستشاريون لدراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ) (SESAاالعتماد على مصادر ثانوية للمعلومات.
عكف الخباراء االستشااريون لدراساة التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي ) (SESAعلاى جماع البياناات الثانوياة المتاحاة مثال الدراساات
السابقة التي أجريت كجزء من مرحلة االستعداد والتأهب "الجاهزية" لبرنامج الرد ،)REDD+( +فضالً عن الدراسات والخرائط ذات الصلة
بالقطاعات (الزراعة والغابات والطاقة والتعدين والنفط والغاز إلخ .).وشملت هذا العوامل الغطاء األرضي األفريقي وأطل

الغطاء األرضي

في السودان (.)FAO, 2010

 2.2.3التحقق من بيانات أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات
وفي المرحلة األولى ،استُخدمت صور األقمار الصناعية ذات الدقة المعتدلة (المؤرشفة) ومنتجات وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) ذات الصالة
وكذلك الندسات ( )Landsatوتيرا ( )Terraوأفريكوفر ( )Africoverلدعم تقييم أسباب ودوافع إزالاة وتادهور الغاباات .تام اساتخدام أدوات
نظام المعلومات الجغرافية ( ) GISلتنظيم وتخزين وتحليل وعر

واإلبالغ عان المعلوماات المكانياة ذات الصالة بتحدياد أصاحاب المصالحة

المعنيين .وقد استخدمت نظم المعلومات هذا من أجل:

 طبقات البيانات المرسومة المتراكبة.
 رسم خرائط التجمعات السكانية
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 تحديد المناطق الحساسة من الناحية البيولوجية والبيئية والبؤر الساخنة واألنشطة االقتصادية المذكورة فاي أساباب ودوافاع
دراسة إزالة وتدهور الغابات.
تمثلت إحدى المخرجات الهامة لهذا المهمة في تحديد مواقع أصحاب المصلحة وتحديد الباؤر السااخنة بماا يتماشاى ماع أساباب ودوافاع دراساة
إزالة وتدهور الغابات وخيارات االستراتيجية للواليات الجنوبية .وماع ذلاك ،فاإن المرحلاة الثانياة مان التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي
( )SESA IIقد اقتصرت فقط على تغطية معظم الواليات الشمالية باإلضافة إلى والية غرب دارفور .لم تكن النقاط الساخنة عامالً حاسما ً في
عملية التشاور .وعوضا ً من ذلك ،تم تحديد موقع مناطق االهتمام من خالل التشاور مع مديري الغابات ونقاط االتصال الوالئية.

 3.3تقييم الخبراء األولي للتأثيرات البيئية واالجتماعية
تت ألف الخطوة األولى من تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية (انظر المهمة  2من المرحلاة الثانياة مان التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي
( )SESA IIفعن طرياق الخطاأ لام ياتم العثاور علاى المصادر المرجعاي ).مان إجاراء مراجعاة الخباراء لخياارات اساتراتيجية برناامج الارد+
( )REDD+المقترحة وآثارها المحتملة باستخدام المؤشارا ت المدرجاة أدنااا لكال خياار ،متاى أمكان ذلاك .كانات مراجعاة الخباراء عباارة عان
األولية لإلبالغ عن خطة التشاور والمشاركة مع أصحاب المصلحة.

دراسة نظرية لتشكيل األس

تم تحديد وتقييم التأثيرات المحتملة لالستراتيجيات المقترحة (واألنشطة المرتبطة بها) من خالل الخطوات التالية:


تحديد األنشطة الرئيسية لكل خيار استراتيجي.



مناقشااة جماعيااة مااع مجموعااة العماال الفنيااة متعااددة القطاعااات التابعااة لدراسااة التقياايم البيئااي واالجتماااعي االسااتراتيجي
( )SESAوالمكونة من خبراء في مجاالت مختلفة تغطي جميع خيارات االستراتيجية.



تحديد جميع الجوانب البيئية واالجتماعية المحتملاة (مصاادر التاأثيرات المحتملاة) المرتبطاة بكال خياار اساتراتيجي وخياار
فرعي.



تقييم أهمية التأثيرات البيئية واالجتماعية المحددة لكل خيار.

تم تقييم خيارات االستراتيجية وفقًا لمؤشراتها الواردة في الجدول رقم (:)4
الجدول رقم  :3المؤشرات المستخدمة لتقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية
نوع المؤشر

المؤشر






بيئي





موارد الغابات والمراعي (نقصان في الموارد المتاحة أو في إمكانية الوصول إليها أو جودتها).
التنوع البيولوجي (انخفا أو تباين عام في عدد األنواع وهجرة األنواع واألنواع غير المالئمة والنزاع بين األنواع).
موارد األراضي (التغيير في إجمالي خصائص األراضي وتحويل نمط استخدام األراضي والتأثير على جودة األراضي).
الموارد المائية (نقصان في الموارد المتاحة أو في إمكانية الوصول إليها أو جودتها)
التربة وخدمات النظام اإليكولوجي (زيادة الجري ان السطحي وما يترتب عليه من تكوين األخاديد في التربة وانخفا في عدد
الوظائف المنسوبة إلى التربة وتدهور في عدد و  /أو جودة خدمات النظام اإليكولوجي).
محتوى الكربون في التربة (تدهور عمليات تدوير الكربون والمغذيات وتدهور عمليات معالجة (تحلال) "النفاياات" الطبيعياة
وإعادة تدويرها).
استخدام الموارد (تغيير في ممارسات االستخدام مما يؤدي إلى تدهور الموارد و/أو النزاعات).
تقييم حرائق الغابات.
التأثير على الثروة الحيوانية.
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المؤشر

نوع المؤشر



اجتماعي -اقتصادي

الصحة والسالمة

سياسي





















سبل كسب العي (فرص كسب العي والتغييرات في توليد الدخل نتيجة لالستراتيجية والتأثير على األصول وفرص االدخار
أو الحصول على االئتمان والعمل  /ظروف العمل).
حقوق الحيازة والموارد (التغييرات في حقوق الوصول ونوع الموارد وكمياتها وترتيبات تقاسم المنافع).
حقوق السكان األصليين والفئات الضعيفة (إعادة التوطين والتغيرات في سبل كسب العي والحقوق).
ا لتأثيرات ذات الصلة بالنوع االجتماعي (التغيير في عبء العمل وفرص العمل للمرأة).
التأثيرات المشتركة بين األجيال (التي تطرأ على كبار السن/الشباب).
الخدمات االجتماعية األساسية.
القيم الثقافية والتقليدية لمجتمعات الغابات.
القدرة على التحكم في القرارات واالختيارا ت بشأن استخدام الموارد الطبيعية وإدارتها (الوصول إلى المعلومات).
القدرة على تعبئة الموارد المالياة والبشارية والنزاعاات االجتماعياة واالقتصاادية الناتجاة عان تغييار النشااط  /زياادة المنافساة
(المزارعون  /الرعاة).
حماية التراث الثقافي والتقليدي والمعارف والقيم.
تدهور إمكانية الحصول على الغذاء.
تدهور الصحة بسبب زيادة األمرا المنقولة عن طريق المياا أو عن طريق الغابات.
التغير في ظروف المعيشة/العمل أو الفرص المتدهورة.
تدهور األمن والسالمة بسبب النزاعات المتراكمة.
الحوكمة (الشفافية  /اإلفصاح عن المع لومات وإمكانية الوصول إلى المستندات والمساءلة).
الفساد.
التخطيط غير المناسب/غير الفعال للنشاط/السياسات و/أو اإلدارة.
عدم االمتثال للسياسات الجديدة.
درجة مشاركة أصحاب المصلحة (بما في ذلك األقليات والفئات المحرومة األخرى).
التوافق مع السياسات والمباده التوجيهية الدولية المعمول بها.

ترد مخرجات هذا التقييم األولي بالمرفق رقم ()1

التقييم القانوني والسياساتي والمؤسسي

4.3

أُجري تقييم السياسات القومية واإلطار القانوني بنا ًء نهج منهجي من ثالث خطوات ،بما في ذلك:


إجراء مراجعة وتحليل بصورة مستفيضة للوثائق/الدراسات السابقة التي تغطي وثائق السياسات والقوانين األخيرة باإلضافة إلاى
التقارير والدراسات الحالية بما في ذلك القانون العرفي للشعوب األصلية مع األخذ في االعتبار تشريعات االنتقال السياسي للساودان
لعام  .2019تم النظر في أكثر من  70من السياسات والقوانين السابقة والحالية ذات الصلة ببرنامج الرد )REDD+( +والتي تغطي
حوالي  16موضوعًا/قطاعًا مختلفًا بما يتماشى مع المباده التوجيهية لإلطار البيئي واالجتماعي للبنك الدولي على النحو الوارد فاي
الفقرة  3.1من الفصل األول.

 تقييم الخبراء والذي شمل  23مجموعة اتصال أجريت على المستوى الاوالئي :بلاغ العادد اإلجماالي لمجموعاات االتصاال  23فاي
الواليات التي أجريت باستخدام أخذ العينات الهادفة.
 مشااورات أصااحاب المصاالحة التااي تضاام  390مان أصااحاب المصاالحة يمثلااون  11فئااة اجتماعياة مهنيااة مختلفااة فااي جميااع أنحاااء
السودان .
تم إجراء التقييم الرئيسي في  2018-2017وتم تحديثه الحقًا في  .2020وسيرد موجز لنتائج هذا التقييم في الفقارة  11.5مان الفصال الخاام
لهذا التقرير.
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 5.3تحديد أصحاب المصلحة
تهدف عملية تحديد أصحاب المصلحة إلى تحديد هوية أصحاب المصلحة الرئيسيين ومصالحهم وشواغلهم فيما يتعلق بموارد الغابات وسالمتها
ونزاهتها وإدارتها.
وفقا ً لمجموعة أدوات البنك العالمي بشأن رسم تحديد أصحاب المصلحة والحوار بين القطااعين العاام والخااص ( )2016والمبااده التوجيهياة
بشأن مشاركة أصحاب المصلحة فاي أنشاطة االساتعداد والتأهاب "الجاهزياة" لبرناامج الارد .)REDD+( +مان شاأن هاذا الخطاوة استشاراف
وتوقع التحديات التي قد تواجه أصحاب المصلحة حتاى يتسانى التعامال معهاا بشاكل اساتباقي والتخطايط الساتراتيجيات التخفياف .وهاي طريقاة
لرسم خريطة طريق لديناميات أصحاب المصلحة المعقدة لفهم الكيفية التي تحادد بهاا فارادى وجماعاات نجااح المشااريع أو فشالها علاى الوجاه
التالي:


من يجب إشراكه في مرا حل مختلفة من المشروع حيث ال تتطلب جميع الجهات الفاعلة نف



النزاعات والتواطؤ والعالقات غير الرسمية األخرى بين أصحاب المصلحة التي تؤثر على النتيجة.



الجهات الفاعلة المؤثرة التي قد تدعم اإلصالح أو تعرقله.

مستوى أو توقيت المشاركة.

يتم تحديد النهج المطبق لتحقيق تحديد أصحاب المصلحة في الخطوات التالية.

تحديد المعايير المؤهلة لكي تصبح صاحب مصلحة في برنامج الرد)REDD+( +
يتألف أصحاب المصلحة من أولئك الذين قد يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بأي مان أنشاطة برناامج الارد )REDD+( +أو أولئاك الاذين
ساايتأثرون بشااكل مباشاار أو غياار مباشاار بجااراء ا لسياسااات والقااوانين واللااوائح المنقحااة التااي ساايتم اعتمادهااا كجاازء ماان عمليااة برناامج الاارد+
( ، )REDD+التخطيط لبرنامج الرد )REDD+( +في السياق السوداني يتطلب تركيزا ً خاصا ً على إدماج الشعوب األصلية واألقليات العرقية
وغيرها من المجتمعات المحلية المعتمدة على ا لغابات والنساء والفئات المهمشة األخرى.
ولذلك ،فإن أصحاب المصلحة الذين يحتمل أن يتأثروا باستراتيجيات وأنشطة برنامج الرد )REDD+( +هم:


الشعوب األصلية وغيرها من المجتمعات المحلية المعتمدة على الغابات التي تعي



الرعاة الذين يستخدمون الغابة لرعي أنعامهم وتوفير المأوى لها.



المزارعون الذين يعتمدون على الغابات في معيشتهم.



المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية ،الجمعيات األهلية ،إلخ) الذي تتعلق أهدافه ووظائفه بالغابات.



الوكاالت الحكومية مسؤولة عن القوانين واألنظمة المتعلقة بالسياسات في قطاع الغابات والقطاعاات ذات الصالة (الغاباات

في الغابات المتدهورة حاليا وحولها.

والبيئة والزراعة والطاقة والمياا والنقل والمالية والتخطيط على مستوى المركز والواليات والمحليات والوحدات اإلدارياة
إلخ).


هيئة الغابات مسؤولة عن تنفيذ أنشطة برنامج الرد.)REDD+( +



وكاالت إنفاذ القانون البيئي.
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مشار كة القطااع الخااص فاي األنشاطة المتصالة بالغاباات (مثال منتجاي الصامغ العرباي والقاائمين علاى صاناعته التحويلياة
والمحتطبين ومربي النحل (تربياة النحال) ومنتجاي الطاقاة والمازارعين واألعماال التجارياة القائماة علاى منتجاات الغاباات
غير الخشبية واألعمال التجارية الزراعية إلخ.).

مراجعااة وتحااديث قااوائم أصااحاب المصاالحة الحاليااة التااي تاام وضااعها خااالل المراحاال السااابقة والحاليااة ودراسااات برنااامج الاارد+
( )REDD+في السودان.
في المرحلة األولىُ ،جمعت قوائم أصحاب المصلحة من األنشطة السابقة في إطار دراسات برنامج الرد )REDD+( +والمتمثلاة فاي :مقتارح
االستعداد والتأهب "الجاهزية" لبرنامج الرد )REDD+( +وحيازة األراضاي وآلياة تقاسام المناافع واساتراتيجية االتصااالت وأساباب ودوافاع
إزالة وتدهور الغابات .تم الحصول على عناوين التواصل فأخضعت للمراجعاة مان أجال االساتفادة منهاا فاي إعاداد كشاوفات بأساماء أصاحاب
المصلحة المحددين.
فاي المرحلاة الثانياة مان التقياايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي ( )SESA IIتام تحاديث قائماة أصاحاب المصاالحة مان واقاع تقيايم أصااحاب
المصلحة المفقودين أو غير الممثلين تمثيالً كافياا ً فاي المرحلاة األولاى .تام إجاراء التفاعال المباشار ماع أصاحاب المصالحة مان خاالل مقاابالت
مزودي المعلومات الرئيسيين ومناقشات مجموعات االتصال من خالل المشاورات االفتراضية عن بعد التي أجريت عبر منصة عبر اإلنترنت.
حيث تم استخدام االستبيانات لتوجيه المقابالت.

 6.3تحليل نتائج دراسة أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات
ورد في أسباب ودوافع إزالة وتادهور الغاباات وخياارات اساتراتيجية برناامج الارد )REDD+( +المرتبطاة بهاا ماا يشاير إلاى فئاات أصاحاب
المصلحة التي يرجح أن تتأثر مباشرة باألنشطة المقترحة لبرنامج الارد .)REDD+( +مان شاأن أنشاطة االساتراتيجية التاي تناولات احتطااب
حطب الوقود وإنتاج الفحم أن تلقي بظاللها السالبة علاى األشاخاص المشااركين فاي سالسال أساواق حطاب الوقاود والفحام وعلاى المساتخدمين
النهائيين .كما ستؤثر االستراتيجيات التي تعالج التوسع الزراعي على المزارعين وغيرهم من المشاركين في سالسل أسواق الزراعة المعيشية
والتجارية وكذلك على األسر المعيشية .ستؤثر االستراتيجيات التي تتناول أنشطة الرعي على الرعاة واألشخاص المشاركين في سالسل ساوق
الماشية بما في ذلك المساتخدمين النهاائيين .وتشامل الجهاات المعنياة األقال مشااركة بشاكل مباشار المشارعين وماوظفي الهيئاة القومياة للغاباات
واإلداريين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من المسؤولين عن وضع السياسات المتعلقة بالغابات والقطاعات ذات الصلة وتنفيذها.
لقد ً
شكل فهم وتحليل أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات وتحديد المناطق الجغرافية التي تحدث فيها أنشطة إزالة وتدهور الغابات نقطة البداية
في تحديد أصحاب المصلحة األكثر تأثرا ً بأنشطة إزالة وتدهور الغابات واالستراتيجيات المصممة لمعالجتها .حدد دراسة أسباب ودوافع إزالة
وتدهور الغابات الدوافع ذات األولوية حسب الوالية ،ولكنها لم تشر على وجه الدقة إلى مواقع جغرافية بعينها داخل الواليات التي تمثل أسب اب
ودوافع إزالة وتدهور الغابات أكثر أهمية .غير أنه في المرحلة األولى من التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESA Iوباالعتماد على
البيانات األولية التي ُجمعت خالل دراسة أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات وبالتشاور مع الجهاات التاي أجارت الدراساة ،تام تحدياد خما
مناطق جغرافية واسعة ترتبط كل منها بحزمة من األسباب والدوافع هي:


الغابات في النظام البيئي النيلي لواليتي النيل األزرق وسنار.



حزام الصمغ العربي :بشكل رئيسي كردفان بما في ذلك أجزاء من واليات النيل األزرق والنيل األبيض ودارفور.



السهول الطينية  :واليات القضارف وسنار والنيل األزرق وجنوب النيل األبيض وجنوب كردفان.
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السهول الرملية :كردفان الكبرى.



غابة المانغروف (البحر األحمر)



غابات مستجمعات المياا في جبل مرة ،شرق ووسط وجنوب دارفور.

لم تكن بيانات خريطة تغير الغابات متاحة للسودان في ذلك الوقت لتحديد البؤر الساخنة إلزالاة وتادهور الغاباات ولكان كانات هنااك معلوماات
أخرى ذات صلة متاحة للمساعدة في تحديد البؤر الساخنة المحتملة .وتشمل هذا البيانات مواقع الغابات والتجمعات السكانية ومسارات الرعاي
(المراحيل) والبنى التحتية واألنهار والطوبوغرافيا ومعدالت هطول األمطار .تم استخدام أدوات نظم المعلومات الجغرافية لتحليل هذا البيانات
لتحديد المجاالت التي تحدث فيها أنشطة إزالة وتدهور الغابات واألماكن التي من المرجح أن يوجد فيها أصحاب المصلحة.
صورا مختلفة من األقمار الصاناعية متوساطة الدقاة (مؤرشافة) وصاور مساتمدة مان قوقال أيارث ( )Google Earthوبياناات
استخدم التحليل
ً
وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) ذات الصلة بتغير المناخ والبعثة الطبوغرافية للرادار المكوكي ()Shuttle Radar Topography Mission
وقمااااار الندساااااات ( )Landsatو مهماااااة قيااااااس هطاااااول األمطاااااار المدارياااااة (Mission

Measuring

Rainfall

)Tropical

وأفريكوفر( ،)Africoverإلخ) .وقد تم إنشاء منطقة عازلة لتحديد السمات العامة داخل المنطقة العازلة للمناطق موضع االهتمام.
نظرا ً لعدم وجود بيانات خرائط محدرثة عن الغابات ،فقد استخرجت طبقات الغابات من خارائط منظماة األغذياة والزراعاة لألمام المتحادة لسانة
 2008باعتبارها أفضل البيانات المتاحة عن خرائط الغابات وقت إعداد هذا التقرير.
وقد ساعد تراكب طبقة الغابات مع البيانات االجتماعية مثل المراكز السكانية ومخيمات النازحين ومسارات الرعاي (المراحيال) واألنهاار وماا
إلى ذلك ،على تحديد المزيد من المناطق مع أصحاب المصلحة المحتملين في برناامج الارد .)REDD+( +تام ترسايم منطقاة عازلاة عشاوائية
طولها  5كيلومترات حول مناطق الغابات لتحديد المجتمعات المحلية ا لمعتمدة على الغابات الواقعة على بعد  5كيلومترات من حادود الغاباات.
كان الغر

من رسم خرائط نظم المعلومات الجغرافية هو المساعدة في تحديد مواقع أصحاب المصلحة الذين يرجح أن يتأثروا مباشرة بتنفيذ

استراتيجية برنامج الرد.)REDD+( +
خالل المرحلة الثانية من المرحلة الثانياة مان التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي ( ،)SESA IIتام تحدياد الباؤر السااخنة إلزالاة وتادهور
الغابات ضمن خيارات استراتيجية برنامج الرد )REDD+( +ب االستعانة بنقاط االتصال وإدارات الغابات الوالئية ومن خالل مصاادر أخارى
بما في ذلك المعلومات التي تم إنشاؤها من خالل الدراسات األخيرة التاي أجرهاا برناامج الارد .)REDD+( +توجاد داخال كال والياة منااطق
محددة تتعر

فيها الغابات لإلزالة والتهور  .وعلى الرغم من أنه من المعروف أن التصحر يتقدم جنوباً ،فإن هناك معلومات محددة وشاحيحة

جدا ً في أدبيات تغير الغابات في السودان .بيد أن هذا البؤر الساخنة كانت معروفة محليا ً ولموظفي الغابات فاي كال مان واليتاي شامال دارفاور
وغرب دارفاور .وعلاى هاذا النحاو ،فقاد سااعد الخباراء االستشااريون لدراساة التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي ) (SESAعلاى تحدياد
المواقع المناسبة للتشاور مع أصحاب المصلحة .وتشمل هذا البؤر الساخنة على وجه الخصوص:
• الجزيرة :المناطق داخل وحول مخطط الري بما في ذلك المزارع المروية (في منطقتي الحصاحيصا والرفاعة) ،والمناطق في المخطط التي
يتم تجريفها من األشجار ،والمناطق التي تتعدى عليها الكثبان الرملية ،وغابات السنط ( )acacia niloticaعلى طول مجاري األنهار.
• كسال :المناطق الريفية في الجزء الجنوبي من الوالية حيث يوجد الغطاء الغابي وفاي المازارع المروياة علاى طاول نهار القااش وفاي الشارق
حيث توجد مخيمات الالجئين .كما تم تحديد مناطق ود الحليو (المتاخمة إلثيوبيا وإريتريا) حياث ياتم إنتااج كمياات كبيارة مان الصامغ العرباي،
كمناطق ذات صلة .في هذا المناطق ،تناولت المشاورات بالبحث فاي التاأثيرات البيئياة واالجتماعياة لخياارات االساتراتيجية المتعلقاة باساتعادة
حزام الصمغ العربي.
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• البحر األحمر :تم تحديد محليات القنب واألوليب وسنكات وطوكر والمناطق الساحلية داخل وحاول غاباات الماانجروف كمنااطق ذات صالة.
وتتصاال المسااائل ذات الصاالة التااي ينبغااي التشاااور بشااأنها بحفااظ وإصااالح خشااب الوقااود والتشااجير الزراعااي (الزراعااة الغابيااة) وأش اجار
المانجروف.
• نهر النيل :تم تحديد مناطق حول الدامر ،شندي ،غابات المتمة الطبيعية ومناطق على طول نهر عطبرة (حوالي  32منطقة مساتجمعات ميااا
بما في ذلك محمية جبل الحسانية الطبيعية وصحراء بيوضة) ،وفي المنطقة األثرية من أهرامات البجراوية والنقعة والمصاورات كمواقاع ذات
صلة.
• الشمالية :تم تحديد مناطق مروي والدبة ،ومواقع حول غابات كدركة المحجوزة وبركة الملوك المحجوزة فاي منطقاة دنقاال ،ومنطقاة تعادين
الذهب في منطقة دنقال والقباب كمواقع ذات صلة .تعد الكثبان الرملية التي تتعدى على المزارع مشكلة في منطقة ميرو .توسعت الزراعة اآللية
بسرعة في العقدين الماضيين في الوالية الشمالية وتعتبر واحدة من األسباب الرئيسية للتطوير والتطوير.
سنُط ومخيمات الالجئين في شارق النيال ونيفاشاا كمواقاع ذات صالة .ومان المواضايع
• الخرطوم :تم تحديد المناطق المحيطة بمحمية غابات ال ُ
ذات الصلة التي ينبغي التشاور بشأنها الخيارات المتعلقة بالغابات الحضرية ومصدات الرياح وحطب الوقود ومصاادر الطاقاة النظيفاة البديلاة
والالجئين.
• غرب دارفور :تم تحديد ثالث مناطق هي الجنينة وجبل مون و ُكلبُ

باعتبارها مواقع ذات صلة .كانت القضايا ذات الصلة التي تمت مناقشتها

هي الزراعة المعيشية والصمغ العربي والرعي الجائر والقطع لألشجار بغر

جمع حطب الوقود خاصة من تشاد.

التشاور مع السلطات القومية واإلقليمية المعنية بالغابات في الخرطوم والواليات للحصول علاى معلوماات عان مجموعاات أصاحاب
المصلحة
نوقشت قوائم أصحاب المصلحة وخرائط نظم المعلومات الجغرافية مع موظفي الهيئة القومية للغابات على المستوى االتحادي والوالئي بهدف
تحديد المناطق/المواقع األكثر تضررا ً بأنشطة إزالة وتدهور الغابات وأصحاب المصلحة المتأثرين تبعا ً لذلك .وشملت هذا المناقشات:


اجتماعات مع السلطات االتحادية والوالئية المعنية بالغاباات فاي الخرطاوم خاالل الماؤتمر القاومي للغاباات ،الاذي عقاد فاي
مارس .2018



إجااراء حااوار مااع نقاااط اتصااال برنااامج الاارد )REDD+( +فااي الواليااات الثماااني عشاارة (بعااد يااومين ماان انعقاااد المااؤتمر
القومي السنوي المعني للغابات والزيارات الميدانية).



الحوار مع نقاط اتصال برنامج الرد )REDD+( +في الواليات الثماني عشرة والمستشار الفني للضمانات ببرنامج الارد+
( )REDD+بمقر إدارة وحدة البرنامج في الخرطوم.

تم الحصول على معلومات حول أصحاب المصلحة المحتملين في برنامج الرد )REDD+( +من مصادر ثانوية ،بماا فاي ذلاك الهيئاة القومياة
للغابات واإلدارات الفنية الحكومية المعنية بالمراعي والعلف (اإلدارة العامة للمراعي والعلف) .وقد طلب أصحاب المصلحة هؤالء المعلومات
التالية:


قوائم الغابات الشعبية المسجلة.



قوائم منظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية المسجلة ذات الصلة باألنشطة المحتملة ببرنامج الرد)REDD+( +

Page 33 of 226



معلومات عن المناشر المسجلة.



معلومات عن القبائل الرعوية البدوية ومراحيل الماشية.



معلومات عن جمعيات منتجي الصمغ العربي.



موقع مراكز النازحين/الالجئين.

المشاورات ميدانياة ماع أصاحاب المصالحة أثنااء إجاراء التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي ( )SESAضامن اساتراتيجية برناامج الارد+
()REDD+
خالل مشاورات أصحاب المصلحة بشأن التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAالتي عقدت خالل الفترة من أبريل إلى يونيو 2018
ثم في عام  ،2020تم تدقيق قوائم أصحاب المصلحة التي تم تجميعها في الخطوات السابقة وتعزيزها .كماا أجريات خاالل المرحلاة الثانياة مان
التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESA IIمشاورات أصحاب المصلحة على مدى  8أسابيع في أكتوبر ونوفمبر  2020فاي والياات
الشمالية ونهر ا لنيل والبحر األحمر وكسال والجزيرة وغرب دارفور والخرطوم .ومع ذلك ،لم يتم الحصول على قائمة الغابات الشعبية المسجلة
في جميع الواليات مباشرة من الهيئة القومية للغابات خالل هذا المرحلة الثانية .وعالوة على ذلك ،تم التشاور مع أصحاب المصالحة الممثلاين
للجهات التالية:


المنظمات المجتمعية



المنظمات غير الحكومية



القبائل البدوية



جمعيات منتجي الصمغ العربي

خاالل المرحلاة الثانياة مان التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي ( )SESA IIكماا هاو موضاح أعاالا ،عقادت المشااورات علاى مارحلتين:
إحداهما افتراضية (عان بعاد) واألخارى وجهاا ً لوجاه ماع نقااط االتصاال الوالئياة .تام اساتخدام بياناات خريطاة أفريكاوفر ( Africover Map
 . )Dataوهذا يؤكد ضرورة تحديث خارائط الغاباات مان أجال التخطايط برناامج الارد )REDD+( +وتحدياد المجتمعاات المحلياة ذات الصالة
المعتمدة على الغابات.

 7.3مشاورات أصحاب المصلحة
يصف المرفق رقم ( )2بالتفصيل العمليات المستخدمة في تنفيذ أنشطة المشاركة حول التقييم البيئي واالجتمااعي االساتراتيجي ( .)SESAوقاد
صممت هذا الخطة للمساهمة في ضمان إدراج آراء أصحاب المصلحة بشأن التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAوال سيما آراء
ُ
الفئات المهمشة أو الضعيفة.
كان الهدف من عملية التشاور هو أن تكون شاملة ومتنوعة في نطاق اآلراء التي جمعتها والنتائج المنشودة ومن ثم فقد استهدفت ما يلي:


تحديد التأثيرات البيئية واالجتماعية اإليجابية والسلبية المحتملة لمشروع خيارات استراتيجية برنامج الرد.)REDD+( +



اقتراح تدابير لتجنب أو تخفيف التأثيرات السلبية وتعزيز التأثيرات اإليجابية.



التحقق من أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات.



التحقق من مشروع خيارات االستراتيجية المقترحة في االستراتيجية القومية لبرنامج الرد.)REDD+( +
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رفع الوعي بعملية برنامج الرد.)REDD+( +



جمع المعلومات األساسية ذات الصلة بتدابير التخفيف والتعزيز المقترحة.



تجميااع المعلومااات األساسااية ذات صاالة بإطااار اإلدارة البيئيااة واالجتماعيااة ( )ESMFواآلليااات ذات الصاالة ،بمااا فااي ذلااك
إطاااار سياساااات إعاااادة التاااوطين وإطاااار عملياااة برناااامج الااارد )REDD+( +وآلياااة رد المظاااالم وجبااار الضااارر واإلطاااار
التخطيطي للشعوب األصلية (.)IPPF



تحديد أصحاب المصلحة الذين ربما تم إغفالهم في مرحلة تحديد أصحاب المصلحة.

وكان الهدف من المشاورات هو الحصول على تعليقات أصحاب المصلحة بشأن ما يلي:


أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات.



التأثيرات البيئية واالجتماعية اإليجابية والسلبية المحتملة لمشروع خيارات استراتيجية برنامج الرد.)REDD+( +



التخفيف من حدة التدابير الرامية إلى تجنب التأثيرات السلبية أو التقليل منها إلى أدنى حد وتعزيز التأثيرات اإليجابية.



جمع المعلومات ذات الصلة بتحديد أصحاب المصلحة وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعياة واآللياات المرتبطاة بهاا (آلياة رد
المظالم وجبر الضرر واإلطار التخطيطي للشعوب األصلية وإطار عملية برنامج الرد.))REDD+( +

في خطة التشاور األولية التي تم تطويرها في ديسمبر  ،2017تم استخدام المشاورات لتحدياد التاأثيرات اإليجابياة والسالبية المحتملاة لخياارات
االستراتيجية المقترحة والمساعدة في وضع تدابير التخفيف .ومع ذلك ،في أعقاب المناقشاات ماع مجموعاة العمال الفنياة لدراساة التقيايم البيئاي
واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAووحدة إدارة البرنامج ،تم توسيع الوالية لتشمل أهدافًا أخرى:


تنوير أصحاب المصلحة عن برنامج الرد )REDD+( +والتقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي (.)SESA



التحقق من النتائج التي توصلت إليها دراسة أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات والحصول على آراء أصحاب المصالحة
بشأن أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات من حيث الحلول/االستراتيجيات المقترحة.

فااي كلتااا الماارحلتين ،األولااى ماان التقياايم البيئااي واالجتماااعي االسااتراتيجي ( )SESA Iوالثانيااة ماان التقياايم البيئااي واالجتمااعي االسااتراتيجي
( ، )SESA IIدُعي المشاركون إلى التعليق على الموضوعات المدرجة في الفقرة  3.3أعالا من الفصل الثالث.
تم تحديد جدول األعمال والعملية والشفافية في نتائج عملية التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAفي بداية كل جولة تشاور .وقد تم
وفقا ً للعادات المحلية .وبمجرد االنتهاء من تقديم العرو

التقديمية بتقنية البوربوينت ،دُعاي أصاحاب المصالحة إلاى إباداء تعليقااتهم علاى كال

موضوع من المواضيع المعروضة .تم جمع جميع التعليقات ليتم عرضها بالفصل األول.
عقدت مشاورات أصحاب المصلحة مع مسؤولي الهيئة القومية للغابات والمشاورات القومية في شكل مماثل ولكن كان من المقرر إجراؤها قبل
 4إلى  8أيام .وعادة ما يكون أصحاب المصلحة الذين يحضرون هذا االجتماعات على دراية بمفهوم برنامج الرد.)REDD+( +
استند تصميم عملية االستشارات نفسها إلى تقنياة أخاذ عيناات كارة الاثلج .حياث مكنات هاذا الطريقاة الفرياق االستشااري لدراساة التقيايم البيئاي
واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAمن تصنيف أصحاب المصلحة المستهدفين ودراسة حالتهم بنا ًء على المعايير والقيود التالية:



حجم السكان غير المحدود.
التجان

بين أصحاب المصلحة فيما يتعلق باستخدام الموارد وإدارتها.
Page 35 of 226



إمكانية الوصول ،ال سيما مراعاة العوامل األمنية والبيئية (مثل موسم األمطار).



تنقل بعض الفئات المستهدفة (مثل الرعاة الرحل).



كمية المعلومات التي أسفرت عنها دراسات برنامج الرد.)REDD+( +



اللوجستيات والقيود الزمنية.

استخد مت المقابالت ماع أصاحاب المصالحة الرئيسايين ومجموعاات االتصاال والمشااورات عان بعاد للحصاول علاى المعلوماات مان أصاحاب
المصلحة .استند أخاذ عيناات مجموعاات االتصاال إلاى ساحب عيناات صاغيرة عشاوائية تضام  25-20مبحوثاا ً لكال مجموعاة .اساتندت معاايير
االختيار إلى األس

المنطقية المذكورة أعالا .واستخدمت أيضا تقنيات أخذ العينات الهادفة ،فضالً عن إجراء تقييم قاائم علاى الخبارة للجهاات

الفاعلاة ذات الصاالة .وباإلضاافة إلااى ذلااك ،تام تحديااد عينااة تمثيلياة ماان المحلياات والوحاادات اإلداريااة أثنااء المرحلااة الثانياة مان التقياايم البيئااي
واالجتماعي االستراتيجي ( )SESA IIمرجحة حسب حجم الغابات واألراضي الشجرية وحجم السكان .وقد أخذت عينات كافية مان أصاحاب
المصلحة الذين كانوا ممثلين تمثيالً ناقصا ً في نظام أخذ العينات في المرحلة األولى مان التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي (.)SESA I
أما في المرحلة الثانية من التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESA IIفقد تم أخاذ عيناات مانهم بشاكل مناساب ،وال سايما :المؤسساات
الزراعية اآللية الكبيرة والمشاركين فاي سلسالة قيماة الصامغ العرباي وأصاحاب المصالحة فاي قطااع الطاقاة والمجتمعاات المهمشاة والضاعيفة
والشعوب األصلية.
في الحاالت التاي ال تتاوفر فيهاا معلوماات ملموساة عان أصاحاب المصالحة الرئيسايين ،كاان يجاري الفرياق االستشااري لدراساة التقيايم البيئاي
واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAعملية تقييم لتحديد هوية أصحاب المصلحة أثناء الزيارات الميدانية للبؤر الساخنة إلزالة وتدهور الغابات
وعقااد جلسااات مناقشااة مااع نقاااط اتصااال برنااامج الاارد )REDD+( +بالواليات/المحليااات والمطلعااين علااى األمااور كااذلك أو عباار مراجع اة
األدبيات/الدراسات السابقة أو باستخدام المعرفة الشخصية .وعندما تم تحديد نف

مجموعات أصحاب المصلحة من خالل عدة مصادر مختلفة،

تمكن الفريق االستشاري لدراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAمن تأكيد أهميتها بالنسبة لمناطق غابات بعينها.
وباإلضافة إلى المسائل الماذكورة أعاالا ،جارت فاي المرحلاة األولاى بعاض المشااورات علاى مساتوى القواعاد الشاعبية باعتبارهاا مشااورات
ارتجالية ألنه لم يتسن اإلباالغ مسابقا ً عان التوقيات .وماع ذلاك ،فاي كلتاا المارحلتين ،تمشايا ماع متطلباات الموافقاة الحارة والمسابقة والمساتنيرة
( ،)FPICتم تنظيم معظم المشاورات مسبقا ً مان قبال نقااط اتصاال برناامج الارد )REDD+( +بالواليات/المحلياات ذات الصالة بالتعااون ماع
موظفي الهيئة القومية للغابات .وأُطلع ممثلو أصحاب المصلحة الذين سيجري التشاور معهم على المسائل المطروحة للمناقشة وعلى تاريخ عقد
المشاورات.
ومع ذلك ،فإنه بسبب القيود المتعلقة بـ  ،COVID -19لم تشهد المرحلة الثانية من التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESA IIإجراء
مشاورات مع المجتمعات المجاورة للغابات والبدو الرحل وغيرهم ممن لديهم وصول محدود أو معدوم إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
( )ICTمباشرة .ونتيجة لذلك ،تام اساتخدام نهاج مان مارحلتين مكان أصاحاب المصالحة مان التشااور عان بعاد واعتماد بشاكل أكثار كثافاة علاى
التواصل (انظر الفصل التالي).

1.7.3

التأكد من أن أصحاب المصلحة لديهم القدرة الكافية للمشاركة الكاملة والفعالة في المشاورات

وفي حين أن معظم أصحاب المصلحة الذين جرت استشارتهم ،وال سيما على مستوى القاعدة الشاعبية ،لام يكوناوا علاى دراياة بمفهاوم برناامج
الرد ،)REDD+( +فإن التدريب أو بناء القدرات قبل المشاورات لم يكن ممكنا ً من الناحية العملية ،ويرجع ذلك في الغالب إلى الجدول الزمني
للمهام وأساليب أخذ العينات المستخدمة.
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بالنسبة لالجتماعات الشخصية المباشرة غير االفتراضية ،فقد تباين شكل اإلحاطة ومستوى التفاصيل وفقا ً للسياق وفئة أصحاب المصلحة الذين
يجري التشاور معهم .وبدأ كل اجتماع بشرح مفهوم برنامج الرد )REDD+( +وأسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات وخيارات االستراتيجية.
صدرت نشرات توضيحية تقدم معلومات أساسية عن برناامج الارد )REDD+( +وعملياة التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي ()SESA
وتم توزيعها حسب الحاجة .تعتمد سبل كسب عي

جميع أصحاب المصلحة الذين تم التشاور معهم بشكل كامل أو جزئي علاى ماوارد الغاباات

ويمكنهم بالتالي فهم الخيارات الفرعية لالستراتيجية المقترحة وآثارها المحتملة .وعلاى هاذا النحاو ،تباين أن لاديهم معرفاة كافياة للمسااهمة فاي
المشاورات.
كمااا تاام عماال إعالنااات صااحفية وإجااراء مقااابالت إذاعيااة وتلفزيونيااة للت ارويج والدعايااة لبرنااامج الاارد )REDD+( +وعمليااة التقياايم البيئااي
واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAعلى النحو المبيرن في بداية هذا الفصل.
نظرا ً للقيود االحترازية المتعلقة بـ  ،COVID-19تم وضع بروتوكول محدد لتنفيذ المشاورات التي أجريت في عام ( 2020المرحلة الثانية من
التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( .) )SESA IIاعتمد هذا البروتوكول على المذكرة التوجيهياة الصاادرة عان البناك الادولي فاي ماارس
 2020حااول "المشاااورات العامااة وإشااراك أصااحاب المصاالحة فااي العمليااات التااي ياادعمها البنااك الاادولي عناادما تكااون هناااك قيااود علااى عقااد
االجتماعات العامة " .توصي المذكرة التوجيهية بتجنب التجمعات العامة والورش واالجتماعات المجتمعية ،وتقليل التفاعل/االحتكااك المباشار
مااع أصااحاب المصاالحة ،وتقتاارح المزيااد ماان االعتماااد علااى الهواتااف الذكيااة ووسااائل التواصاال االجتماااعي والقنااوات عباار اإلنترناات والبريااد
اإللكتروني والوسائط التقليدية مثل التلفزيون والرادي و والصحف والهواتف .وقد تم ذلك من خالل نشر المعلوماات وإرساال الرساائل الرئيساية
قبال المشااورات .وارتبطات المعلوماات المنشاورة ببرنااامج الارد )REDD+( +واالساتراتيجية القومياة لبرناامج الارد )REDD+( +وأساباب
ودوافع إزالة وتدهور الغابات وعملية التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAوالمشاورات .وقد اتبعات أنشاطة التشااور والمشااركة
ب قدر اإلمكان العملية المنهجية الموصى بها في التوجيهات المشتركة بين برنامج الرد )REDD+( +ومرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون
الغابات بشأن إشراك أصحاب المصلحة.
ونتيجة لذلك ،تم تصميم عملية من مرحلتين تنطوي المرحلة األولى على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وتنطوي المرحلة الثانياة
على التشاور المباشر مع أصحاب المصلحة لاذين يعاد انفتااحهم علاى تقنياة المعلوماات واالتصااالت فاي حادا األدناى مثال المجتمعاات المحلياة
والرعاة.
وشاامل ذلااك مقااابالت مااع األشااخاص المطلعااين علااى األمااور ومناقشااات مجموعااات االتصااال التااي أجرياات مااع نقاااط اتصااال برنااامج الاارد+
( )REDD+الوالئيااة (ف ضاامن حاادود اإلجااراءات االحترازيااة للوقايااة ماان اإلصااابة بفيااروس  ) COVID-19التااي تعماال نيابااة عاان الفريااق
االستشاري لدراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( .)SESAويصنف الجدول رقم ( )5أدناا أصحاب المصلحة وفقا ً لمستوى إلمامهم
بتقنية المعلومات واالتصاالت.
الجدول رقم  :4ترتيب فئات أصحاب المصلحة وفقا ً لمستوى إلمامهم بتقنية المعلومات واالتصاالت
الفئة
 .1مؤسسات القطاع الحكاومي
على المستوى االتحادي
 .2مؤسسات القطاع الحكاومي
على مستوى الوالئي

أصحاب المصلحة المدرجين (الفئات الفرعية)
-

المدراء االتحاديون -الوزارات واإلدارات العامة والمجال /الهيئات ،إلخ.
الهيئة القومية للغابات
اإلداريون على المستوى الوالئي (-مشرعو ن ،وزارات  ،إلخ).
اإلدارة األهلية
إدارة المحليات
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مستوى اإللمام
بتقنية المعلومات واالتصاالت
 =1( 5-1مستوى عا ٍل =5 ،متدني)
1
1
1
1

أصحاب المصلحة المدرجين (الفئات الفرعية)

الفئة

 الغابات الوالئية ممثلو الغابات الشعبية على المستوى الوالئي .3المجتمعاااااااااااات المحلياااااااااااة
والشعوب األصلية

-

 .4قطااااااع الثاااااروة الحيوانياااااة
والرعاة

 اتحادات الرعاة الرعاة الرحل (البدو) -رعاة اإلبل (األبالة)

 .5الالجئون والنازحون
 .6الجهاات الفاعلااة فااي سلساالة
القيمااااااة المضااااااافة للصاااااامغ
العربي

-

الالجئون والنازحون
جمعيات منتجي الصمغ العربي
منتجي الصمغ العربي
تجار  /وسطاء الصمغ العربي
مصنعو ومصدرو الصمغ العربي

 .7القطاع الخاص

-

مشاريع الزراعة التجارية
شركات النفط
شركات التعدين
جمعيات عمال التعدين التقليدي األهلي
المناشر وتجار األخشاب
تجار حطب الوقود والفحم
تجار ومستخد مو الطاقة النظيفة (الطاقة الشمسية وغاز الطبخ)

 .8منظماااات المجتماااع المااادني
والمنظمات غير الحكومية

 المنظمات البيئية المنظمات النسوية -آخرون

 .9الجهاااات المانحاااة وشاااركاء
التنمية

 المانحون الدوليون المنظمات الدولية -مشاريع إدارة الموارد الطبيعية

 .10األكاديميون والباحثون
 .11آخرون

 األكاديميون والباحثون -آخرون

أعضاء المجتمع الزراعي على مستوى القرية
قادة المجتمع :الشيوخ والعُ رمد وشيوخ القرى
أعضاء الغابات الشعبية
سكان الغابات األصليون

مستوى اإللمام
بتقنية المعلومات واالتصاالت
 =1( 5-1مستوى عا ٍل =5 ،متدني)
1
1
1
5
4
4
5
2
5
5
5
2
5
3
1
1
1
1
4
4
4
3
1
3
1
1
2
1

تمت استشارة أصحاب المصلحة من ذوي المساتوى العاالي والمتوساط مان حياث اإللماام بتقنياة المعلوماات واالتصاال االفتراضاي عان بعاد عبار
اإلنترنت (إنشاء موقع إلكتروني مخصص مجهز باستبيانات وواتساب وبريد إلكتروني وهااتف) وأماا أولئاك الاذين مان ذوي المساتويات األقال فقاد
تمت استشارتهم مباشرة عندما تم تخفيف قيود  COVID -19بما يكفي للسماح ألعضاء فريق التقييم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي أو ممثلايهم
(نقاط االتصال) بإجراء مشاورات مباشرة .وفيما يتعلق باالتصاال المباشار ،اساتُخدمت نقااط اتصاال برناامج الارد )REDD+( +لتحدياد أصاحاب
المصلحة المعنيين وتيسير إجراء المقابالت المباشرة.
وبنا ًء على ذلك ،تمثل دور نقاط اتصال برنامج الرد )REDD+( +أثناء المرحلة الثانية من التقييم البيئي واالجتماعي االساتراتيجي )(SESA II
في:


تحديد مواقع أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات في الوالية التي ينبغي استشارة أصحاب المصلحة فيها.
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المساعدة في تحديد أصحاب المصلحة ومجموعات/فئات أصحاب المصلحة وتقديم معلومات االتصال.



العمل كمنسق مركزي لمجموعات الواتساب للمشاورات باستخدام اتصاالتهم وعالقاتهم االجتماعية.



ترتيب اجتماعاات مجموعاات االتصاال عبار اإلنترنات أو الواتسااب باين أصاحاب المصالحة والفرياق االستشااري لدراساة
التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي (.)SESA



ترتيااب مقااابالت مااع األشااخاص الرئيساايين المطلعااين علااى األمااور عباار اإلنترناات أو الواتساااب بااين أصااحاب المصاالحة
والفريق االستشاري لدراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي (.)SESA



التحقق من معلومات خط األساس بشأن التأثيرات البيئية واالجتماعية بالوالية.



متابعااة المقااابالت مااع أصااحاب المصاالحة الرئيساايين خااالل المرحلااة األولااى ماان التقياايم البيئااي واالجتماااعي االسااتراتيجي
( ،)SESA Iوتشجيع أولئك األشخاص الرئيسيين المطلعين علاى األماور علاى مالء االساتبيانات عبار اإلنترنات أو إجاراء
مقابالت معهم وملء االستبيانات عبر اإلنترنت وفقًا لذلك.



تسااهيل وقيااادة مناقشااات مجموعااات االتصااال فااي المناااطق الريفيااة أثناااء المرحلااة الثانيااة ماان التقياايم البيئااي واالجتماااعي
االستراتيجي )(SESA IIوملء االستبيانات وفقًا لذلك.

تتألف المرحلة األولى من التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESA Iمن الخطوات التالية:
)1

تصميم وإنشاء موقع إلكتروني للتشاور.

)2

إنشاء شبكة اتصال مباشر داخل في والية.

)3

وضع وتنفيذ خطة لالتصال والدعاية.

)4

وضع استبيانات الستخدامها على منصة تشاور عامة عبر اإلنترنت.

)5

تحديد وتدريب الميسرين في كل والية.

)6

استشارة أصحاب المصلحة عن بعد.

سيرد أدناا شرح موجز لكل خطوة من هذا الخطوات:
الخطوة األولى :تصميم وإنشاء موقع إلكتروني للتشاور
أُنش موقع شبكي لتوفير منبر للتشاور العام وأُتيح الر ابط في جميع مواد االتصال والدعاية المنشورة .ويتاألف الموقاع اإللكتروناي مان صافحة
افتتاحية تقدم لمحة عامة موجزة عن الغر

من المشاورات وتادعو أصاحاب المصالحة إلاى المشااركة فيهاا .وأتاحات الاروابط الموجاودة فاي

الصفحة االفتتاحية الوصول مباشرة إلى االستبيانات أو إلى مواد اإلحاطة األساسية.
الخطوة الةانية :إنشاء شبكة واتساب للتواصل المباشر في كل والية.
أنشأ والفريق االستشاري لدراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAبالتعاون مع نقاط اتصال برنامج الرد )REDD+( +علاى
مستوى الواليات ومديري الغابات الوالئية وممثلين عن وحدة إدارة برنامج الرد )REDD+( +مجموعات اجتماعية على الواتساب واستخدموا
شبكات الواتساب القائمة التي أنشأتها بالفعل قطاعات أخرى لنشر المعلومات ومواد اإلحاطة المتعلقة ببرنامج الرد .)REDD+( +واستخدمت
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هذا المجموعات أيضا ً لتدريب نقاط اتصال برنامج الرد )REDD+( +على كيفية بدء المشاورات في والياتها ومناقشة العقبات التي ووجهات
أثناء المشاورات وكيفية حلها.
الخطوة الةالةة :وضع وتنفيذ خطة لالتصال والدعاية (انظر التفاصيل في الفقرة  ، 7.3خطة االتصال أدناه).
ونشرت إعالنات في صحيفتين شعبيتين (صحيفتي التيار والجريدة) لتناوير الجمهاور باساتراتيجية برناامج الارد )REDD+( +وعملياة التقيايم
البيئي واالجتماعي االستراتيجي الحالية ،ودعوة الجمهور إلى المشاركة في المشاورة علاى اإلنترنات .وكانات أرقاام التوزياع التاي قادمتها هاذا
الصحف كما يلي:

 صحيفة التيـــــار :طبعت  8000نسخة (نطاق التوزيع العادي  ،%70-65يومي الخمي

واألحد .)%80

 صحيفة الجريدة :طبعت  10,000نساخة (نطااق التوزياع حاوالي  %85منهاا وياومي الخماي

واألحاد و%100

خالل باقي األسبوع).
وأُرسلت إخطارات وإعالنات عن طريق  4محطات إذاعية مختلفة في أيام وأوقات مختلفة وأجريت  7مقابالت 4 :إذاعية و  4تلفزيونية .وترد
قائمة كاملة في الجدول رقم ( )6أدناا.

الجدول رقم  :5قائمة المقابالت التلفزيونية واإلذاعية التي أجريت
طبيعة اإلعالن

اسم الب امج

مععععععععععععععععععد
المقابــــلة

مد اإلعالن

اســــــــــــــــــــم
الوسيلة اإلعالمية

إعالن

-

-

1

صحيفة الجريدة

https://aljareedasd.net/

إعالن

-

-

1

صحيفة التيار

الموقععععععت اإلل
(إن وجد)

و عععععع

https://al-tayar.net

البيت السوداني

http://www.sudanr
adio.gov.sd/

مقابلة

إذاعة أم درمان

http://www.sudanr
adio.gov.sd/

راديو الرابعة

www.alrabaafm.co
m

رسائل/إعالن
مقابلة
رسائل/إعالن
مقابلة

نحااااااااان معكااااااااام
صباح بالدي
الصباح مبتسم

رسائل/إعالن

-

إذاعة الخرطوم

http://www.kfm89.
net

 20ق

27/10/2020
 8مرات يوميا ً لمد خمسة أيام

18/10/2020
24/10/2020
17/10/2020
17/10/2020

 5مرات يوميا ً لمد خمسة أيام

19/10/2020

 20ق
 8مرات يوميا ً لمد خمسة أيام

 25ق
 20ق

مقابلة
رسائل/إعالن

 10مرات يوميا ً لمد خمسة أيام
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موعد
(ال سالة واإلعالن)
12/10/2020
15/10/2020
06/10/2020
11/10/2020

12/10/2020
14/10/2020

تلفزيون الخرطوم
إذاعة الجزيرة "مدني"

www.khartoumcha
nnel.net
https://web.facebo
ok.com/medaniradi
o/?_rdc=1&_rdr

مقابلة

صباح الخرطوم

 25ق

مقابلة( طارق)

معتصم هوارة

 10ق

رسائل/إعالن

-

مقابلة
مقابلة

مساء جديد
-

رسائل/إعالن

-

15/10/2020
13 October 2020
13/10/2020
Band announcement

تلفزيون النيل األزرق
تلفزيون السودان

www.bnile.tv
www.sudantv.net

على مدار الساعة
لمدة  10أيام

 20ق
 25ق

13/10/2020
27/10/2020
25/10/2020

Band announcement

سودانية 24

https://www.sudan
ia24.tv
http://s24.live.net.s
a

على مدار الساعة
لمدة  10أيام

 30ق

مقابلة

Page 41 of 226

17/10/2020
02/11/2020

الخطوة الرابعة :وضع استبيانات الستخدامها على منصة تشاور عامة عبر اإلنترنت
تضمنت منصة التشاور سلسلة من األسئلة المتعلقة بأسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات ومسودة خيارات االستراتيجية القومية لبرنامج الرد+
( )REDD+الصادرة في أغسط

 . 2018ويمكن االطالع على االستبيانات الكاملة في تقرير المشاورات.

كان السؤال حول أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات في صيغة تعدد خيارات األجوباة ،يتاألف مان قائماة مان أساباب ودوافاع إزالاة وتادهور
الغابات ( ُحددت في مشااورات المرحلاة األولاى مان التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي " )"SESA Iحياث يُطلاب مان المبحاوث اختياار
أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات التي تعتبر األوثق صلة بالموضوع.
اارا اسااتراتيجيًا فااي ومسااودة خيااارات االسااتراتيجية القوميااة لبرنااامج الاارد+
فيمااا يتعلااق باألساائلة حااول خيااارات االسااتراتيجية ،هناااك  55خيا ً
ً
معقاوال لتوقاع أن يساتغرق
( )REDD+وهي كثيرة جدًا بحياث ال يمكان تغطيتهاا فاي اساتبيان واحاد عبار اإلنترنات .تام اعتباار  30دقيقاة وقتًاا
المبحوثون لملء االستبيان .وللتغلب على هذا القيد ،تقرر ما يلي:
أ.

دمج خيارات استراتيجية مم اثلة ألن العديد من الخيارات متشابهة أو متداخلة .فقد أدى ذلك إلى خفض عدد األسائلة مان  55إلاى 24

(الجدول .)7
ب.

حذف خيارات االستراتيجية التي تعتبر ذات تأثيرات سلبية بيئية واجتماعية منخفضة أو ضئيلة (الجدول )9

ً
كبيارا جادًا لل تشااور عبار اإلنترنات ،قام بتصاميم اساتبيانات منفصالة لفئاات محاددة مان أصااحاب
ساؤاال ال يازال عاددًا
نظارا ألن 24
ج.
ً
ً
المصلحة تحتوي علاى أسائلة ذات صالة بتلاك الفئاات .فاي الصافحة االفتتاحياة لمنصاة التشااورُ ،
طلاب مان المبحاوثين تحدياد فئاة أصاحاب
المصلحة التي تصفه/تصفهم بشكل أفضال .اعتماادًا علاى الفئة/الفئاة الفرعياة المختاارة ،تام نقال المبحاوث إلاى الصافحة التاي تحتاوي علاى
االستبيان المصمم للفئة/الفئة الفرعية المختارة .تم تصميم ثمانية اساتبيانات منفصالة ،يحتاوي كال منهاا علاى عادد مان األسائلة .وكاان الحاد
األقصى لعدد األسئلة التي يتعين على أي فئة من أصحاب المصلحة اإلجابة عليها هو  8أسئلة ،في حين أن بعض الفئات لديها سؤال واحد
أو سؤاال ن فقط .ظهرت بعض األسئلة في استبيانات متعددة بينماا ظهارت أسائلة أخارى فاي اساتبيان واحاد فقاط .ويارد فاي الجادول رقام 8
خالصة االستبيانات الثمانية.
الجدول رقم  :6خيارات االستراتيجية المتشابهة والمتداخلة مجتمعة
رقاااااااااااااااااااااااام عنااااااااااااااااوان خيااااااااااااااااارات خيارات االستراتيجية حسبما وردت فاي مساودة خياارات االساتراتيجية القومياة لبرناامج
االسااااااااتراتيجية مجتمعااااااااة الرد )REDD+( +الصادرة في أغسطس 2018
الســـــــؤال
لالستبيانات
مراجعااة السياساااات والقاااوانين
واللوائح والخطط

 1.1تحسين السياسات والقوانين المتعلقة بالغابات.
 5.1السياسات واألنظمة والمعايير المتعلقة باإلدارة المستدامة للغابات.
 9.1وضع خطط نموذجية إلدارة الغابات.
 12.1مراجعة المناهج.

1

 18.1وضع خطة رئيسية لغرس األشجار.
 6.2مراجعة السياسات الزراعية  /اإلطار القانوني  /البرامجي.
 2.5مراجعة سياسات وقوانين التعدين.
 3.5مواءمة سياسات وقوانين التعدين.
 5.5تحسين معايير البنى التحتية.
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رقاااااااااااااااااااااااام عنااااااااااااااااوان خيااااااااااااااااارات خيارات االستراتيجية حسبما وردت فاي مساودة خياارات االساتراتيجية القومياة لبرناامج
االسااااااااتراتيجية مجتمعااااااااة الرد )REDD+( +الصادرة في أغسطس 2018
الســـــــؤال
لالستبيانات
2

التشااجير الزراعاااي (الزراعاااة
الغابيااة) فااي المناااظر الطبيعيااة
المتدهورة

 2.1التشااجير الزراعااي (الزراعااة الغابيااة) داخاال المناااظر الطبيعيااة التااي أزيلاات منهااا الغابااات
وتدهورت.

3

األحزماااااة الشاااااجرية الواقياااااة
ومصاااادات الريااااااح وعاااااروق
األخشاب.

 2.2األحزمة الشجرية الواقية ومصدات الرياح وعروق األخشاب.

4

تعزيااااااز اإلنتاااااااج الزراعاااااااي
واإلنتاجية.

5

وقااااف تحوياااال الغابااااات إلااااى
أراضي زراعية.

 7.2وقف تحويل الغابات إلى أراضي زراعية.

تشااااااااجيع اسااااااااتخدام الطاقااااااااة
المتجددة النظيفة

 1.3تنقيح سياسات الطاقة لتعزيز الطاقة المتجددة وإنتاج المواقد والفحم بكفاءة.

 3.2تعزيز اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية.
 5.2ا لتشجير الزراعي (الزراعة الغابية) والمدخالت الزراعية

 2.3البدائل (غاز الطهي والطاقة الشمسية  ،إلخ).
 3.3الطاقة الشمسية.

6

 4.3الترويج لغاز الطهي لتشجيع الناس على استخدامه
 5.3الطاقة الكهرومائية.
7

إعادة التشجير من قبل شركات
صناعة النفط  /التعدين

 8.5إعادة التشجير من قبل شركات صناعة النفط  /التعدين.

8

استزراع الغابات

 4.1استزراع الغابات.

9

اساااااتعادة المنااااااظر الطبيعياااااة
المتدهورة.

 10.1استعادة المناظر الطبيعية المتدهورة.

10

مكافحة حرائق الغابات

 19.1منع ومكافحة حرائق الغابات.

11

استزراع أشجار حطب الوقود

 6.3استزراع أشجار حطب الوقود.

12

زراعاااااااة  %5أو  %10مااااااان
مساااااحة المشاااااريع الزراعيااااة
واألراضي الزراعية التجارياة
باألشجار

13

14

معاااايير استصااادار الشااااهادات
واألنظمة

زراعة  %5أو  % 10من مساحة المشاريع الزراعية واألراضي الزراعية التجارية باألشجار.

 9.2م راقبااة امتثااال الماازارعين لمعااايير إصاادار الشااهادات وعقااود الاادفع مقاباال خاادمات الاانظم
اإليكولوجياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة.
 10.2مراقبة أنظمة إصدار الشهادات الزراعية.

إضفاء الطاابع المؤسساي علاى
استخدام األراضي

 1.2إضفاء الطابع المؤسسي على استخدام األراضي

أعالف المواشي

 2.4األعالف المركبة للثروة الحيوانية.
 5.4إنتاج األعالف المزروعة.

15

 7.4زيادة إنتاج األعالف خارج الغابات.
16

إدارة المراعي

 1.4اإلدارة المستدامة للمراعي

17

تحديد المراعي وتقييمها

 3.4رسم خرائط المراعي وتقييمها.

18

دمج الزراعة وترية المواشي

 4.4دمج الزراعة وترية المواشي.

19

تحسين سالالت الماشية

 8.4تحسين سالالت الماشية .
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رقاااااااااااااااااااااااام عنااااااااااااااااوان خيااااااااااااااااارات خيارات االستراتيجية حسبما وردت فاي مساودة خياارات االساتراتيجية القومياة لبرناامج
االسااااااااتراتيجية مجتمعااااااااة الرد )REDD+( +الصادرة في أغسطس 2018
الســـــــؤال
لالستبيانات
 9.4تحسين الخدمات البيطرية.
 10.4تربية الحيوانات.
20

تلبيااة احتياجااات الالجئااين ماان
الطاقة

 9.3تلبية احتياجات الالجئين والنازحين من الطاقة.

21

تحساااين فالحاااة وإدارة أشاااجار
الصمغ العربي

 17.1تحسين فالحة وإدارة أشجار الصمغ العربي.

22

ترشاااااايد اسااااااتخراج المااااااوارد
المعدنية

 1.5ترشيد استغالل الموارد المعدنية فوق وتحت األر

23

تطبيااااااق الضاااااامانات البيئيااااااة
واالجتماعيااة فااي قطاااع الاانفط
والمعادن

 6.5تطبيق الضمانات البيئية واالجتماعية في قطاع النفط والمعادن.

24

التعويض عان االنبعاثاات التاي
ال يمكن تجنبها في قطاع النفط
والتعدين

.

 9.5إجراء تقييم التأثيرات البيئية
 7.5إنشا ء آلية لتعويض االنبعاثات التي ال يمكن تجنبها في قطاع النفط والتعدين.

الجدول رقم  :7االستبيانات الةمانية المصممة لفئات محددة من أصحاب المصلحة

رقم االستبيان

1

2
3

عدد األسئلة

فئات أصحاب المصلحة
 .1مؤسسات القطاع الحكومي االتحادية.
 .2مؤسسات القطاع الحكومي الوالئية.
 .8منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
 .9الجهات المانحة وشركاء التنمية.
.10األكاديميون والباحثون.
 .11آخرون.
 .3المجتمعات والشعوب األصلية.
 .4.7جمعيات عمال التعدين التقليدي األهلي.
 .1.7مشاريع الزراعة التجارية.

7

8
7

4

.3

الرعاة.

2

5

.4

الالجئون والنازحون.

1

6
7
8

 .7القطاع الخاص ( 8.7 ،7.7 ،6.7 ،5.7شركات منتجاات الغاباات ،باائعي الفحام النبااتي والحطاب ومنتجاات
الغابات غير الخشبية).
 .6الجهات الفاعلة في إضافة سلسلة قيمة للصمغ العربي.

1

 .7القطاع الخاص ( 3.7 ،2.7شركات النفط ،شركات التعدين التجارية).

3

مالحظات:
*االستبيان ( )1لفئات أصحاب المصلحة غير المباشرين
*االستبيانات من  8-2لفئات أصحاب المصلحة المباشرة
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الجدول رقم  :8خيارات االستراتيجية المحذوفة من االستبيانات اإللكترونية
خيارات االستراتيجية المحذوفة من االستبيانات
3.1

إنشاء وتعزيز الغابات الشعبية والشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الغابات (يفتر

7.1

مراجعة قطاع الغابات (مشمول في )1.1

8.1

تقييم كربون التربة

11.1

تطوير قدرات الهيئة القومية للغابات (يُفتر

13.1

الترويج لحطب الوقود المستدام (بدون آثار ضارة)

أن يشملها البندان  1.1و)12

خلوها من أي تأثير بيئي أو اجتماعي ضار)

منتجات الغابات غير الخشبية (بدون آثار ضارة)

14.1

زراعة األشجار بغر

15.1
16.1

اإلدارة المستدامة المكثفة لغابات النيل األزرق وسنار والجزيرة (بدون آثار سلبية)
اإلدارة المستدامة المكثفة لغابات دارفور الكبرى والنيل األزرق والبحر األحمر وجنوب كردفان

4.2

الزراعة المحافظة على الموارد (ال آثار سلبية)

8.2

حزم التمويل

7.3

قوالب الكتلة الحيوية

8.3

منتجات الطاقة الحيوية (مثل اإليثانول الحيوي والديزل الحيوي والغاز الحيوي وكريات الخشب)

6.4

النظم الزراعية-الفالحية الغابية-الرعوية

4.5

بناء قدرات موظفي الهيئة القومية للغابات (كما في )1.11

الخطوة الخامسة :تدريب نقاط اتصال برنامج الرد )REDD+( +في كل والية
عملت نقاط اتصال برنامج الرد )REDD+( +التي تتخذ من الواليات مقرا ً لها كميسرين وقد تمثل هذا الدور في مساعدة أصحاب المصالحة
على ملء االستبيانات على اإلنترنت خالل المرحلاة األولاى مان التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي ( ،)SESA Iوقاد أجارت مشااورات
مباشرة مع أصحاب المصلحة في المناطق الريفية أثناء المرحلة الثانية من التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ()SESA II
تمثل دور نقاط اتصال برنامج الرد )REDD+( +في:


تحديد مواقع إزالة وتدهور الغابات في الوالية التي ينبغي استشارة أصحاب المصلحة فيها.



المساعدة في تحديد أصحاب المصلحة ومجموعات/فئات أصحاب المصلحة وتوفير معلومات االتصال.



العمل كمنسق لمجموعات الواتساب التشاورية باستخدام جهات االتصال والعالقات االجتماعية.



ترتيب اجتماعات مجموعات االتصال عبار اإلنترنات أو علاى الواتسااب باين أصاحاب المصالحة والفرياق االستشااري
لدراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي (.)SESA



ترتيب المقابالت مع األشخاص الرئيسيين المطلعين على األمور عبر اإلنترنت أو على الواتسااب باين أصاحاب المصالحة
والفريق االستشاري لدراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي (.)SESA



التحقق من معلومات خط األساس البيئية واالجتماعية على المستوى الوالئي وتوفيرها.



متابعااة المقااابالت مااع أصااحاب المصاالحة الرئيساايين أثناااء المرحلااة األولااى ماان التقياايم البيئااي واالجتماااعي االسااتراتيجي
( )SESA Iوتشجيع األشخاص الرئيسيين المطلعين على األمور على ملء االستبيانات عبار اإلنترنات أو إجاراء مقاابالت
مع األشخاص الرئيسيين المطلعين على األمور وملء االستبيانات عبر اإلنترنت وفقًا لذلك.
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تسااهيل وقيااادة مناقشااات مجموعااات االتصااال فااي المناااطق الريفيااة خااالل المرحلااة الثانيااة ماان التقياايم البيئااي واالجتماااعي
االستراتيجي )(SESA IIوتعبئة االستبيانات وفقًا لذلك.

الخطوة السادسة :التشاور مع أصحاب المصلحة
أثارت خطة الدعاية ونشر المعلومات التي تم تدشينها مان خاالل التلفزياون واإلذاعاة والصاحف ومجموعاات الواتسااب ومنشاورات الفيسابوك
توليد اهتمام الجمهور وأصحاب المصلحة مما حفزتهم علاى االساتجابة ألسائلة االساتبيانات علاى الموقاع .كانات االساتجابات بطيئاة فاي البداياة
ولكنها تحسنت عندما أرسل الفريق االستشاري لدراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAرسائل بريد إلكتروني تحث أصحاب
المصلحة على التفاعل وتقديم المعلومات وتشجيع المشااركة .كماا أجارى الفرياق االستشااري لدراساة التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي
( )SESAالعديد من المقابالت الهاتفية مع األشخاص الرئيسيين المطلعين على األمور وقاموا بتحميل الردود على منصة التشاور.

المرحلة الةانية من التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ) :(SESA IIالتشاور المباشر مع أصحاب المصلحة
شهدت هذا المرحلة قيام نقاط اتصال برنامج الرد )REDD+( +في كل والية بالتشاور مباشرة مع أصحاب المصلحة الموجودين في المناطق
الريفية مثل المجتمعات المحلية المعتمدة على الغابات والسكان األصاليين والرعااة الرحال وغيارهم ممان لاديهم إلماام ضائيل بتقنياة المعلوماات
واالتصاالت أو معدوم بالمرة (مستويات اإللمام التقني من  ،5-4أنظر الجدول رقم .)5
اسااتخدمت نف ا

االسااتبيانات ا لمسااتخدمة فااي المشاااورات علااى شاابكة اإلنترناات إلجااراء مشاااورات ميدانيااة مااع أصااحاب المصاالحة ذوي

المستوى المتدني من حيق اإللمام بتقنية المعلومات واالتصاالت .وقاد قامات نقااط اتصاال برناامج الارد )REDD+( +بتعبئاة االساتبيانات
عبر اإلنترنت بعد إجراء المقابالت الفردية والجماعية.
أخاذت كثافااة أخاذ العينااات فاي االعتبااار مساااحة الغاباات واألراضااي الشاجرية فااي كاال والياة والسااكان (الجادول  .)10واستشااير أصااحاب
المصلحة في جميع العواصم اإلدارية للواليات وكذلك في عينة تمثيلية من المحليات والوحدات اإلدارية.
الجدول رقم  :9المواقع التي استشير فيها أصحاب المصلحة
تعداد السكان
بالماليين

نسبة
الغطاء الغابي

عدد
محليات الوالية

الشمالية

0.94

0.05

7

نهر النيل

2.49

1.6

6

البحر األحمر

1.48

1.5

10

كسال

2.52

17.3

11

الجزيرة

5.1

0.2

6

غرب دارفور
الخرطوم

1.02

26.9

12

7.69

1.8

7

الواليـــــــــــــــة

المواقع التي تمت استشارتها
دنقال والدبة
الادامر وعطبارة وشاندي والمتماة وبربار
وأبوحمد
بورتسودان والقنب وسنكات
الغطاء الغابي:
غابة خور النص :محلية سنكات (أشجار
األراك)
غاباااة أربعاااات :محلياااة القناااب واألوليباااد
(أشجار السيال)
غابات المانجروف :منطقة هوشيري
ود الحلياااو وشااامال الااادلتا وهمشاااكوريب
وأروما وحلفا
ماادني الكباارى وجنااوب الجزياارة وشاارق
الجزيرة والناس المعتمدين على الغاباات
في مناطق كورديجيلي وأبو جلفاا وعدياد
البشاقرة
الجنينة وجبل مون وكلب
الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان
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عااااااادد جلساااااااات مناقشاااااااة
مجموعات االتصـــــــــــــال

عدد األشاخا الرئيسايين
المطلعين على األمور

2

40

10

388

6

236

15

95

31

120

 2.7.3التسلسل الزمني لسير تقدم المشاورات
شهدت المرحلة األولى من التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESA Iعقد المشاورات على مدى ستة أسابيع في أبريل وماايو ويونياو
 .2018تألفت الصيغة بشكل أساسي من مناقشات مجموعات االتصال مع أعداد مختلفاة مان األشاخاص أو مقاابالت ماع األشاخاص الرئيسايين
المطلعين على األمور .جرى ترتيب معظم االجتماعات مسبقا ً ،وعقدت اجتماعات أخرى ارتجالية عندما ألتقي مستخدمو الغابات أو غيرهم من
أصحاب المصلحة عن طريق الصدفة في الحقل.
في شمال ووسط دارفور ،وبسبب صعوبات السفر إلى المناطق النائية ،عقدت ورشتان كباديل لمناقشاات مجموعاة االتصاال فاي الحقال ،ولكان
الفريق االستشاري لدراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAقد تمكن أيضا ً من زيارة عدد من مواقع الغابات والتحدث مباشرة
إلى مستخدمي الغابات.
صغيرا بالنسبة لمثل هذا البلد الكبير ،ولكن تم أخاذ عيناات مان كال منطقاة مان المنااطق الخما
للوهلة األولى ،قد يبدو الحجم اإلجمالي للعينة
ً
المحددة ضمن المناطق الرئيسية الثالث :النظام اإليكولوجي النيلاي (واليتاي النيال األزرق وسانار) ،وحازام الصامغ العرباي (الساهول الطينياة
والسهول الرملية) وغابات مستجمعات المياا في جبل مرة (شرق وسط وجنوب دارفور) .وبما أن هناك مستوى من التجان

فيما يتعلق بأسباب

ودوافع إزالة وتدهور الغابات واالستراتيجيات وأصحاب المصلحة في كل فئة من هذا الفئات ،فقد اعتُبر مستوى أخذ العينات مرضياً.
باإلضافة إلى اجتماعات أصحاب المصلحة والورش التي نوقشت فيهاا القضاايا والحلاول ،أتيحات الفرصاة للفرياق االستشااري لدراساة التقيايم
البيئاي واالجتماااعي االساتراتيجي ( )SESAلزيااارة الغاباات حتااى يتسانى للفريااق الوقاوف علااى حجام تااأثيرات أساباب ودوافااع إزالاة وتاادهور
الغابات .وقد ساعد ذلك في إثراء آراء الخبراء بفريق التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي.
يوضح المخطط التفصيلي للخريطة رقم ( )1الوارد في الفقرة ( )1.3المواقع التي تم استشارة أصحاب المصلحة فيهاا فاي كلتاا المارحلتين مان
دراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي (.)SESA
صدور موافقة وحدة إدارة البرنامج على خطة التشاور والمشاركة أثناء المرحلة الثانية من التقييم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي (SESA
) IIبحلول منتصف أغسط

 .2020كما عقدت المرحلة األولاى مان الحملاة التشااورية باين منتصاف سابتمبر ونهاياة ناوفمبر فاي حاين بادأت

المرحلة الثانية حوالي منتصف أكتوبر وانتهت في نهاية نوفمبر.
كان التركيز األساسي للمشاورات أثناء المرحلة الثانية من التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ) (SESA IIعلى أصحاب المصلحة األكثر
عرضة للتأثر بشكل مباشر باالستراتيجيات المقترحة .وتشمل هذا المجتمعات المحلية التي تعي

في المناطق التي تأثرت بأسباب ودوافع إزالة

وتدهور الغابات .ونظرا ً لقلة المعلومات المحددة المتاحة عن األماكن التي شهدت إزالة وتدهور الغابات وبأي معدل ،اعتمد الفريق االستشاري
لدراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAعلى مدراء الغابات الوالئية في تحديد البؤر الساخنة.
وباإلضاافة إلااى ذلااك ،أُنشاائت خارائط نظااام المعلومااات الجغرافيااة للغطااء الغااابي والتجمعااات السااكانية باساتخدام بيانااات القماار الصااناعي
( )Sentinelوبيانااات "أفريكااوفر" ( ، )Africaoverوبيانااات تعااداد السااكان .وقااد ساااعد ذلااك علااى تحديااد المواقااع المناساابة للتشاااور مااع
أصحاب المصلحة.
وفي جميع الواليات السبع ،أجريت مشاورات في عواصم الواليات والمحليات حيث يوجد مديرو الحكومة والواليات وحياث يوجاد ممثلاو
فئات أصحاب المصلحة وغيرهم مثل المنظمات غير الحكومية.
تم تنظيم المشاورات أثناء المرحلة الثانية من التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي )(SESA IIعلى النحو التالي.
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الجزيرة

تقع والية الجزيرة في المنطقة اإليكولوجية "غابات السافانا منخفضة األمطار على الطين" .حيث يتاراوح معادل هطاول األمطاار السانوي
من  300إلى  400ملم والغطاء الغابي مجزأ ويتكون من غابات السنط ( )Acacia niloticaعلى ضفاف األنهار التي تغمرها المياا بشكل
دوري وبعض المزارع المروية في مشروع الجزيرة.
أثناء إنشاء مشروع الجزيرة ،أزيلت األشجار في مساحة تزيد على مليون فدان إلفساح المجال أمام الزراعة اآللية للمحاصيل وللتمكين من
الرش الجوي الفعال لمبيدات اآلفات .وأدت إزالة األشجار إلى تادهور األراضاي وفقادان الخصاائص الفيزيائياة للترباة والتعار
بفعل الرياح .أدى ركود المياا في قنوات الري إلى آثار بيئية و اجتماعية ضارة مثال األمارا

المنقولاة بالميااا مثال المالرياا والبلهارسايا.

تواجه المنطقة حاليا ً مشاكل خطيرة تتعلق بزحف الكثبان الرملية التي تتعدى بشدة على أجزاء مختلفة من المشروع.
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للتعرياة

الخارطة رقم  :2مواقع االستشارات في والية الجزيرة
.
كانت المناطق التي تمت استشارتها في الجزيرة هي عاصمة الوالية واد
مااادني ،ومنااااطق ماااداني الكبااارى وجناااوب الجزيااارة وشااارق الجزيااارة.
واستشيرت المجتمعات المحلية فاي غاباات أباو جلفاا وكاورديقيلي .وكاان
أصاااحاب المصااالحة الاااذين استشااايروا هااام إدارياااو الوالياااة والمحلياااات
والبااااحثون واألكااااديميون واألشاااخاص المعتمااادون علاااى الغاباااات فاااي
كورديقيلي والمزارعاون ومرباو الماشاية والشاركات الزراعياة التجارياة
ومستخدمو الحطب والفحم والجمعيات النسوية واإلدارات األهلية (عمادة
عديد البشاقرة) وفي أبوجلفا استشير صانعو الشاي والسكان األصليون.
وكانت القضايا التي نوقشت هاي أساباب ودوافاع إزالاة وتادهور الغاباات
والخيارات االستراتيجية المتعلقة بالزراعة اآللية وحطاب الوقاود والفحام
النباااتي والطاقااة النظيفااة البديلااة واألحزمااة الشااجرية الواقيااة والماازارع
المروية .حدد أصحاب المصلحة في الجزيرة األسباب والدوافع الرئيسية
إلزالة وتدهور الغابات على أنها الفقر وتغير المناخ والتوسع الزراعي.
أكاادت التغذيااة الراجعااة ماان مناقشااة مجموعااة االتصااال فااي الواليااة أن
األنواع ا لثالثة من الغاباات فاي الجزيارة (الغاباات الطبيعياة والغاباات المروياة والغاباات المطيارة) مهاددة أو متادهورة .وقيال إن األساباب
الرئيسية للتدهور هي قطع األشجار من أجل الطاقة ومواد البناء؛ والفقر وسوء األحوال االقتصادية وتتكال الترباة وإنشااء بسااتين الزهاور
والفاكهة على حساب الغابات النيلية وغياب اللوائح الرادعة وتغير المناخ.
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التقطت هذه الصور أثناء زيارة الحصاحيصا ورفاعة
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 .2كسال
يتراوح معدل هطول األمطار السنوي في والية كسال من  700-400ملم والنباتات الطبيعية شبه صحراوية تساود فيهاا غاباات الساافانا الفقيارة
على الطين .يبلغ الغطاء الغابي حوالي .%18
الخارطة رقم : 3المواقع التي اختيرت لالستشارة في والية كسال

تهيمن عمليات الزراعة اآللية الكبيرة على استخدامات األراضي .تتعر

السهول الطينية للرعي الجائر وتتجه الصاحراء فاي الشامال جنوباا ً.

تشمل مناطق المحاصايل الرئيساية فاي الوالياة مشاروع حلفاا الجديادة الماروي ومشاروع القااش (الاري الفيضاي) ومشااريع الزراعاة المطرياة
التقليدية وشبه اآللية .توجد غابات مروية على طول نهر القاش وفي مشروع حلفا الزراعي.
يتميز سكان والية كسال بمستويات عالية من الفقر المدقع وانعدام األمن الغذائي والهشاشة وعدم الصمود أمام الصادمات بماا فاي ذلاك الجفااف
والفيضانات والنزاعات  .من المشاكل التاريخية الرئيسية في والية كسال أنه في حين أن إنتااج الغاذاء مان الاذرة الرفيعاة ياتم بشاكل أساساي فاي
القطااااااع التقليااااادي المطاااااري ،فقاااااد تركاااااز
الخارطة رقم ( :)3المواقع التي اختيرت لالستشارة في والية كسال

االستثمار في الزراعاة تاريخيًاا علاى القطااع
الحديث والماروي ،وبشاكل كبيار جادًا .باذلت
محاااوالت قليلااة لتطااوير القطاااع التقلياادي أو
معالجة مشاكله.
انتشر المسكيت على نطاق واسع خاصاة فاي
دلتا طوكر ويمكن أن يكون هذا نعمة أو نقمة
اعتمااادًا علااى كيفيااة إدارتااه .الجاازء الجنااوبي
ماان الواليااة غنااي بالغطاااء الشااجري بشااكل
رئيسااي أشااجار الطلااح .يعتباار حطااب الوقااود
والفحاام ماان المنتجااات الخشاابية الرئيسااية فااي
المنطقة.

تعاني والية كسال من مشكلة استمرار تدفق الالجئين إليها منذ الستينيات .في عام  ،2015أبلغت منظمة األغذية والزراعة عن وجود أكثار مان
 300000الج معظمهم من إثيوبيا وإريتريا .في يونيو  ،2019أفادت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بوجود  96327الج
في كسال كما أفادت منظمة  ACTفي عام 2020عن أكثر من  80ألف الج مسجل في أربعة مخيمات لالجئين بوالية كسال في مخيماات اللفاة
والقرقاف وشجراب .يعتبر موضوع توفير الوقود المنزلي هو ا لقضية األكثر صلة بالمناقشة .باإلضافة إلى وجود نشاط تعاديني تقليادي
وغلسا كسال
في منطقتي إيد الوح

وتلكوك.

المناطق التي شهدت التشاور هي عاصمة الوالية كسال ومحليات ود الحليو ودلتا شمال وهمشكوريب وريف أروما وحلفا .عقادت المشااورات
في المناطق الريفية في الجزء الجنوبي من الوال ية حيث يوجد الغطاء الغابي وفي المزارع المروية على طول نهر القاش (دلتا شمال وأروماا)
وفي الشرق حيث توجد مخيمات الالجئين .شملت المشاورات محلية ود الحليو (على الحدود مع إثيوبيا وإريتريا) حيث يتم إنتاج الصمغ العربي

Page 51 of 226

بشكل كبير .هنا أيضًا ،بحثت المشاورات في التأثيرات البيئية واالجتماعية لخيارات االستراتيجية المتعلقة بإعادة تأهيل واستعادة حزام الصمغ
العربي.
تناولت المشاورات الخيارات االستراتيجية المتعلقة بالزراعة التجارية على نطاق واسع والزراعاة المعيشاية والصامغ العرباي وحطاب الوقاود
(بما في ذلك الفحم النباتي) والالجئين (حطب الوقود) والتشجير الزراعي (الزراعة الغابية) .حدد أصحاب المصلحة في والياة كساال األساباب
والدوافع الرئيسية إلزالة وتدهور الغابات والمتمثلة في ،الفقر وتغير المناخ والتصحر وقطع األشجار لمواد البناء.
شمل أصحاب المصلحة الذين تمت استشارتهم منتجي الصمغ العربي والشركات الخاصة التي تتعامل في منتجات الماوارد الطبيعياة والكاوادر
اإلدارية بالوالية والمجموعات النسوية.

البحر األحمر
الخارطة رقم : 4المواقع التي اختيرت لالستشارة في والية البحر األحمر

تقع والية البحر األحمر في المنطقة شبه الصحراوية وتتراوح معدالت هطول األمطار السنوية بين  75و 300ملم  .الغطاء الغابي نادر جدًا وال
يوجد إال على طول المجاري المائية .وأهم المحليات التي توجد بها غابات هي القنب واألوليب وسنكات وطوكر .أهم غابات األراك في محلية
سنكات وغابة المسكيت في دلتا طوكر .توجد غاب ات المانجروف على طول شاط البحر وهي مهمة للدور الذي تلعبه في الحفاظ على مخزون
األسماك ودعم سبل كسب العي
الخارطة رقم ( :)4المواقع التي اختيرت لالستشارة في والية البحر األحمر

وحماية الساحل من الفيضاانات

باإلضااافة إلااى الخاادمات البيئيااة األخاارى التااي تقاادمها .تتاادهور
غابات المانجروف بسبب مستويات االستخدام غير المستدامة.
تمااات االستشاااارة فاااي ثاااالث محلياااات هاااي بورتساااودان والقناااب
وسانكات .والغابااات المشامولة هااي غاباة خااور الانص فااي محليااة
ساانكات (المزروعااة بأشااجار األراك) وغابااة أربعااات فااي محليااة
القنب (المزروعاة بأشاجار الطلاح) وغاباة هوشايري (المزروعاة
بأشاجار المااانجروف) .كانات الفئااات التاي تاام التشااور معهااا هااي
أساتذة الجامعات واألكاديميين ومديري األقسام واإلدارات األهلية
(العُ ًمااا د والشااايوخ) وتجاااار الفحااام وحطاااب الوقاااود واألشاااخاص
المعتمدين على الغابات وصيادي األسماك في غابات المانغروف
والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتماع المحلاي وغيارهم.

وكانت القضايا التي تمت مناقشتها هي لخيارا ت االستراتيجية المتعلقة بحطب الوقود والتشجير الزراعي وحفظ وإعادة تأهيل المانجروف.
أجمع الكل على تحديد األساباب و الادوافع الرئيساية إلزالاة وتادهور الغاباات علاى أنهاا الفقار والثاروة الحيوانياة والرعاي والتصاحر والزراعاة
التجارية والبستنة.
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والية نهر النيل

تمتد والية ن هر النيل على كل من المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية مع هطول أمطار يتراوح بين  75إلى  300ملم في السانة .يوجاد بهاا
نهر النيل ونهر عطبرة وعدد من النُهيرات الموسمية التي تدعم إنتاج القماح .تعتبار الزراعاة النشااط االقتصاادي الساائد حياث تتركاز الزراعاة
المروية حول نهر النيل وضفاف نهر عطبرة ومنطقة الدلتا .توجد غابات الدوم ( )Hyphaene thebaicaعلى طول نهر عطبرة وتتم إدارتها
صا لحماية مجرى النهر من تكاوين الكثباان الرملياة والحفااظ علاى الطبيعاة .كانات هنااك جهاود للتشاجير بالمنطقاة األثرياة مان أهراماات
خصي ً
البجراوية والنقعة والمصورات للحماية من حركة الرمال.
يمكاان تقساايم التركيبااة السااكانية لمجتمعااات نهاار عطباارة إلااى مجمااوعتين رئيساايتين )1( :القبائاال المسااتقرة (البشاااريين والكماااالب والنفيااداب
والمناصير والجعليين والرباطاب والهدندوة) و ( )2القبائل
البدوياااة (الرشاااايدة واألمااارأر وبعاااض منااااطق البشااااريين
الخارطة رقم : 5المواقع التي اختيرت لالستشارة في والية نهر النيل

والمناصااي ر) .يعتماااد الرعااااة علااى الوصاااول إلاااى منااااطق
الرعي الطبيعية خالل موسم األمطار (يوليو -سبتمبر).
توسعت الزراعة اآللية بشكل سريع فاي العقادين الماضايين
في والية نهر النيل وتعتبر أحد األسباب والدوافع الرئيساية
إلزالاة الغابااات .تاام تحديااد البااؤر الساااخنة لتاادهور الغابااات
الطبيعية من قبل موظفي الهيئاة القومياة للغاباات علاى أنهاا
محليااات الاادامر وشااندي والمتمااة .تماات زيااارة المحليااات
الاااثالث الستشاااارة أصاااحاب المصااالحة بهاااا .تضااام محلياااة
عطبارة حااوالي  32منطقااة مسااتجمعات مائيااة بمااا فااي ذلااك
محمية جبل الحسانية الطبيعياة الشاهيرة وصاحراء بيوضاة.
تجري أنشطة التعدين في أبو حمد وبربر.
المحليات التي شملتها الدراسة هي :الدامر وعطبرة وشندي
والمتمة وبربر وأبو حمد حيث غابات الحلقي وأم سيالة في
محليااة الااادامر وغاباااات أم ظباااي وجبااال الحساااانية بمحلياااة
عطباااارة .كاناااات فئااااات أصااااحاب المصاااالحة التااااي تماااات

استشارتهم هم المسؤولين الحكوميين االتحاديين واإلدارات الوالئية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية وأصحاب المصلحة على
مستوى القرى والقطاع الخاص والمستثمرين والجمعيات النسوية وقطاع الطاقة.
كانت خيارات االستراتيجية التي تمت مناقشتها تتعلق بزراعة األشجار للحفااظ علاى الترباة واألحزماة الشاجرية الواقياة ومصادات الريااح فاي
المشاريع اآللية والتشجير الزراعي والغابات النيلية والتشجير الجديد وحطب الوقود والطاقة البديلة .حدد أصحاب المصلحة في والية نهر النيل
األسباب والدوافع الرئيسية إلزالة وتدهور الغابات مثل الفقر وصناعة الطوب والتوسع الزراعي.
.
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الوالية الشمالية

تقع الوالية الشمالية في قلب المنطقة الصحراوية وتتميز بانخفا

هطول األمطار ودرجاات الحارارة الشاديدة ونادرة الغطااء النبااتي .متوساط

هطول األمطار السنوي أقل من  20ملم.
يعتمد االقتصاد المحلي على الزراعة المروية والمطرية .درجات الحرارة المرتفعة وانخفا

هطول األمطاار وتقلباات فاي نهار النيال وزياادة

سرعة الرياح أدت مجتمعة إلى مزيج من الجفاف والفيضانات مع آثار سلبية على غالت المحاصيل والمراعي واإلنتاج الحيواني وتتكل ضفاف
النهر .بينما الزراعة المروية معرضة للخطر في جميع المحليات ،فإن البؤر الساخنة للزراعة المطرياة تشامل الغاباات والمراعاي فاي محليتاي
مروي والدبة.
توجد غابات كدركة وبركة الملوك الطبيعية في محليتي مروي ودنقال وتتعرضان لضغوط من أجل حطب الوقود والموارد الغابية األخرى .في
عام  2019ويوليو  ،2020تعرضت غابة كدركة لحريق هائل تسبب في دمار مسااحة شاساعة منهاا .يماارس المزارعاون حاول محمياة غاباات
كدركااااة بمحليااااة دنقااااال التشااااجير الزراعااااي (الزراعااااة
ال

الغابية)  .تعد الكثبان الرملياة التاي تزحاف علاى المازارع
مشكلة في محلية مراوي .توسعت الزراعة اآللية بسرعة

الخارطة رقم : 6المواقع التي اختيرت لالستشارة في الوالية الشمالية

فاي العقاادين الماضايين فااي الواليااة الشامالية وتعتباار أحااد
األسباب والدوافع الرئيسية إلزالة الغابات.
يُعدُ تعدين الذهب نشاا ً
طا مه ًماا لكساب العاي

فاي منطقاة

دنقال (مثل منجم وسوق قبقباة) وفاي منااطق أخارى وياتم
تنفيذا رسميًا من قبل شركات تعدين الاذهب وبشاكل غيار
رساامي بواسااطة ال ُمعاادنيين األهليااين التقليااديين باسااتخدام
الغرابيال (الغربال/المنخاال)  .تعيااق أنشاطة تعاادين الااذهب
تدفق ات المياا ويمكن أن يكون لها آثار إيجابية مان خاالل
خلااق بيئااة لنمااو األشااجار عاان طريااق حصاااد المياااا أو
العك ا

بااالعك

ماان خااالل منااع تاادفق المياااا فااي اتجاااا

مجرى النهر.
المواقااع التااي تاام التشاااور فيهااا هااي العواصاام اإلداريااة
لمحليااات دنقااال ومااراوي والدبااة ومواقااع حااول غابااات
محمية كدركة ووادي المقدم وبركة الملوك ومنطقة تعدين الذهب قبقبة في محلية دنقال.
وكانت القضايا التي نوقشت مع أصحاب المصلحة هي زراعة األشجار ك مصدات الرياح وتثبيت الكثبان الرملية وحطب الوقود والطاقة البديلة
وتعدين الذهب والقضايا الرعوية .حدد أصحاب المصلحة في الوالية الشمالية األسباب والدوافع الرئيسية إلزالة وتدهور الغاباات مثال التوساع
الزراعي وتغير المناخ والتصحر وقطع األشجار من أجل مواد البناء.
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والية الخرطوم

تشمل والية الخرطوم العاصمة القومية والمحليات المحيطة بها وهي صغيرة نسبيًا في المساحة مقارنة بالوالياات األخارى فاي الساودان ولكان
يبلغ عدد سكانها أكثر من  5ماليين نسمة ،وبالتالي فهي سوق مهم لمنتجات الغابات مثل حطب الوقود.
تقع الخرطوم في المنطقة شبه الصحراوية ،حيث يتراوح معدل هطول األمطار فيها بين  100و 200ملم في السنة ويقدر الغطاء الغابي بنسابة
 %1.7من المساحة اإلجمالية .ا لعواصف الترابية تحدث بشاكل مناتظم وتقلباات مناسايب النيال تهادد الضافاف بالتتكال والفيضاانات .أدى النماو
الحضري الساريع مقترنًاا بارتفااع درجاات الحارارة وتقلباات هطاول األمطاار وتبااين مناسايب األنهاار إلاى ضاغوط خطيارة علاى الماوارد فاي
الخرطوم على الرغم من أن هناك حاجة لدراسات لتقييم تغير المناخ الحالي والمستقبلي ،إذا اتبعت الخرطاوم االتجااا العاام للابالد المتمثال فاي
مناخ جاف بشكل متزايد ،فإن هذا سيهدد غالت المحاصيل والمراعي والغابات الطبيعية في المنطقة.
الخارطة رقم ( :)7المواقع التي اختيرت لالستشارة في والية الخرطوم

تقع غابة السنط المحجوزة على الضفة الشرقية لنهر النيل
األباايض بااالقرب ماان مقاارن نهااري النياال األزرق والنياال
األبيض ،حيث تلعب دورا ً بالغ األهمياة فاي الحفااظ علاى
الطبيعااااة والتنااااوع الحيااااوي وكرئااااة للعاصاااامة ومنصااااة
ترفيهية.
كبيرا من الالجئاين بشاكل
تستضيف والية الخرطوم عددًا ً
رئيسااي ماان جنااوب السااودان ولكاان أيضًااا بعضااهم ماان
إريتريا .أفادت المفوضاية الساامية لألمام المتحادة لشاؤون
الالجئاااين أن أكثاااار ماااان  283،850الجئًااااا ماااان جنااااوب
السودان يقيمون في عدة مواقع في والية الخرطاوم .أكبار
التجمعات هي شرق النيل ( )19095شرق المدينة وجبال
أوليااء ( )12326وباانتيو ( )12247فاي الجازء الجنااوبي
ماان الواليااة ونيفاشااا ( )12189فااي الجاازء الغربااي ماان
الوالية.

الخارطة رقم  :7المواقع التي اختيرت لالستشارة في والية الخرطوم

الحطب (يوجد أكثار مان  1200ساوق لحطاب الوقاود فقاط فاي الخرطاوم) .يعاي

الخرطااوم ،وهااي سااوق كبياار لمنتجااات الغابااات وخاصااة
حاوالي  %20مان ساكان الساودان فاي الخرطاوم وقاد يكاون

الستراتيجيات برنامج الرد )REDD+( +الخاصة بالطاقة فوائد وتكاليف بيئية واجتماعية كبيرة في هذا الوالية.
ا لمواقع التي تم التشاور معها في والية الخرطوم هي العاصمة الخرطوم والمنااطق المحيطاة بمحمياة بغاباة السانط المحجاوزة .شامل أصاحاب
المصلحة الذين تمت استشارتهم التجار في أسواق الفحم وحطب الوقود الرئيساية فاي الاديم وأم درماان وجمعياات بائعاات الشااي واألغذياة فاي
محطة السوق الشعبي والعاملين في قطاع النفط والتعدين والشركات الزراعية التجارية ومجهازي الصامغ العرباي والمنظماات غيار الحكومياة
وشركاء التنمية والمنظمات الدولية واإلداريين على المستوى االتحادي واألكاديميين .حالت القيود واإلجراءات االحترازية التي فرضتها جائحة
كورونا دون إجرا ء زيارات فعلية لمخيمات الالجئين في والية الخرطوم لكن تمت استشارة موظفي المفوضية في المقر الرئيسي بالخرطوم.
حدد أصحاب المصلحة في الخرطوم األسباب والدوافع الرئيسية إلزالة وتدهور الغابات مثل التوسع الزراعي والفقر وكمائن حرق الطوب.
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والية غرب دارفور

تقع والية غرب دارفور في منطقة إيكولوجية "منخفضة هطول األمطار في غابات السافانا " .وتتراوح مستويات هطول األمطار السنوية باين
 800و 4 400ملم وتغطي الغابات واألشجار  %26.9من مسااحة الوالياة .وتتمثال الادوافع الرئيساية إلزالاة وتادهور الغاباات فاي الوالياة فاي
الزراعة اآللية والضغوط التي تمارسها الماشية واحتطاب حطب الوقود.
المحليات التي شملتها عملية التشاور هي الجنينة وجبل مون وكلب  .شمل أصحاب المصلحة الذين تمت استشارتهم أصحاب األعمال الخاصة
والمزارعين ومنتجي الصمغ العربي ومستخدمي حطب الوقود وأصحاب كمائن الطوب وتجار الحطب والفحم.
وكانت القضايا التي نوقشت هي الخيارات االستراتيجية المتعلقاة بالصامغ العرباي والزراعاة المعيشاية والتوساع فاي الزراعاة والرعاي الجاائر
والقطع الجائر لألشجار من أجل تزويد أسواق حطب الوقاود فاي غارب دارفاور وتشااد .حادد أصاحاب المصالحة فاي غارب دارفاور األساباب
والدوافع الرئيسية إلزالة وتدهور الغابات مثل التوسع الزراعي والالجئين والنازحين والماشية والرعي الجائر وقطع األشجار من قبل الجي .
خارطة مواقع االستشارات بوالية غرب دارفور.

الخارطة رقم  :8المواقع التي اختيرت لالستشارة في والية غرب دارفور
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اعتبارات النوع االجتماعي
بسبب االعتبارات الثقافية ،تألفت معظم اجتماعات التشاور خاصة في المناطق الريفية من اجتماعات للرجال فقط أو اجتماعات للنساء فقط على
الرغم من أن بعضها كان يتألف من مجموعات مختلطة .كانات االجت ماعاات التشااورية الرفيعاة المساتوى مختلطاة بشاكل عاام .كانات ساجالت
الحضور في االجتماعات التشاورية ألصحاب المصلحة مصنفة حسب النوع االجتماعي .وعُقد ما مجموعه  66اجتماعا ً و 3ورش شارك فيهاا
 1216من أصحاب المصلحة 863 ،منهم الرجال و 353من النساء .كان ما يقرب من نصف الذين تمات استشاارتهم مان المجتمعاات المعتمادة
على الغابات (المجتمعات المحلية التي تعتمد في سبل كسب عيشها إلى حد ما على الغاباات فاي ماوارد الارزق) (الجادول  .)11وكاان مان باين
اآلخرين المزارعون التجار ومزارعي الزراعة المعيشية والرعاة والنازحين والالجئين واإلداريين والمشرعين واألكاديميين والموظفين الفنيين
بالهيئة القومية للغابات.
الجدول رقم  :10فئات أصحاب المصلحة الذين ا ُستشيروا أثناء المرحلة األولى من عملية التقييم االجتماعي البيئي واالستراتيجي ()SESA I

التصنيف
المجتمع المعتمد على الغابات
شرع ،أكاديمي
إداريُ ،م ِ
منسوبو الهيئة القومية للغابات
القطاع الخاص التجاري
الزراعة المعيشية
نازح ،الج
الرعاة
الزراعة التجارية
اإلجمالي

اإلناث
256
88
4
5
353

الذكور
309
212
158
60
10
45
59
10
863

اإلجمالي
565
300
162
65
10
45
59
10
1،216

الجدول رقم  :10فئات أصحاب المصلحة الذين ا ُستشيروا أثناء المرحلة األولى من عملية التقييم االجتماعي البيئي واالستراتيجي ()SESA II

فئة أصحاب المصلحة

لم يُجاب على أي من األسئلة

عدد األفراد أو المجموعات التي أجابت

األكاديميون والباحةون

177

28

المجتمعات والشعوب األصلية

344

85

منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

57

15

المانحون وشركاء التنمية

14

1

معاهد القطاع الحكومي االتحادي

204

40

المشاركون في سلسلة القيمة المضافة للصمغ العربي

19

18

قطاع الةروة الحيوانية والرعي

25

9

أخرى

117

17

القطاع الخا

141

57

الالجئون والنازحون

8

7

معاهد القطاع الحكومي الوالئي

198

59

المجموع

1،304

336

تحليل العملية ونشر النتائج
ثم تم تحليل النتائج من كل استشارة ،واإلبالغ عنها ومناقشتها مع مجموعة العمل الفنية التابعة لدراسة التقييم االجتمااعي البيئاي واالساتراتيجي
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(خاصة في المرحل ة األولى) .يرد التحليل في الفصل األول من هذا التقرير .ثم تمت مشاركة التحليل الاذي تام إجاراؤا ماع مستشااري خياارات
االستراتيجية لالسترشاد بها في إثراء صياغة االستراتيجية.

الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة
تشير المعايير البيئية واالجتماعية للبنك الدولي إلى أن "ا لشعوب األصلية (أو كما قد يشار إليهاا فاي الساياق القاومي) قاد تكاون معرضاة بشاكل
خاص لفقدان أراضيها أو التصرف فيها أو استغاللها والوصول إلى الموارد الطبيعية والثقافية .اعترافًا بهذا الهشاشة ،من الضروري الحصول
على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من الشعوب األصلية المتأثرة عند وجود مثل هذا الظروف الموضحة في المعيار البيئي واالجتمااعي
 .]…[ .(ESS7) 7وهو ال يتطلب اإلجماع ويمكن تحقيقه حتى عندما يختلف عليه صراحة أفراد أو جماعات داخل الشعوب األصلية المتأثرة
أو فيما بينها.
المعيار البيئي واالجتماعي ( ،)ESSتم إنشاء الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة  FPICعلى النحو التالي:

ألغرا



ينطبق نطاق الموافقة المسبقة عن علم على تصميم المشروع وترتيبات التنفياذ والنتاائج المتوقعاة ذات الصالة بالمخااطر والتاأثيرات
على الشعوب األصلية المتضررة/المجتمعات المحلية التقليدية المحرومة تاريخيا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.



تعتمد مبادرة الموافقة المسبقة عن علم ( )FPICعلى عملية التشاور المجدية وتوسيع نطاقها[ ، ]...وسيتم إنشاؤها خاالل التفااو
بحسن نية بين مطور المشروع والشعوب األصلية المتضررة/المجتمعات المحلية التقليدية المحرومة تاريخيا من الخدمات في أفريقيا
جنوب الصحراء الكبرى.



 ) 1( :العملية المقبولة بشكل متبادل إلجراء مفاوضات حسن النية التي تم االتفاق عليها من قبل المقتر

سيوثق المقتر

والشعوب

األصلية  /المجتمعات المحلية التقليدية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المحروماة تاريخيًاا و ( )2نتيجاة المفاوضاات بحسان نياة
بين المقتر

والشعوب األصلية  /المجتمعات المحلية التقليدية في أفريقيا جناوب الصاحراء المحروماة تاريخيًاا بماا فاي ذلاك جمياع

االتفاقات التي تم التوصل إليها باإلضافة إلى وجهات النظر المعارضة.



ال تتطلب الموافقة المسبقة عن علم ( )FPICإجماعا ً تحقيقها حتى عندما يختلف األفراد أو الجماعات داخل أو بين الشعوب األصلية
المتضررة/المجتمعات المحلية التقليدية جنوب الصحراء الكبرى التي تعاني من نقص الخدمات تاريخيًا.

يحدد المعيار البيئي واالجتماعي  )ESS( 7أن الظروف تتطلب الموافقة المسبقة عن علم ( )FPICهي:
أ.

عندما يكون ألنشطة الم شروع آثار سلبية على األراضي والموارد الطبيعية الخاضعة للملكية التقليدية أو تحت االساتخدام المعتااد أو
اإلشغال العرفي.

ب .عندما تتسبب أنشطة المشروع في نقل الشعوب األصلية  /أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المحرومة تاريخيًا من المجتمعات المحلية
التقليدية من األراضي وا لموارد الطبيعية الخاضعة للملكية التقليدية أو تحت االستخدام العرفي أو اإلشغال العرفي أو.
ج .عندما يكاون ألنشاطة المشاروع آثاار كبيارة علاى التاراث الثقاافي للشاعوب األصالية/المجتمعات المحلياة التقليدياة فاي أفريقياا جناوب
الصحراء الكبرى التي تعاني من نقص في الخدمات التاريخية ،والتي تعتبر مادية للهوية و/أو الجوانب الثقافية أو االحتفالياة أو الروحياة
للمجتمعات المحلية التقليدية المتضررة المحرومة تاريخيًا من الخدمات األساسية.
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كما هو وارد بالتفصيل في الفصول التالية ،تنطوي خيارات استراتيجية برنامج الرد )REDD+( +علاى آثاار ضاارة محتملاة علاى األراضاي
والموارد الطبيعية التي تخضع للملكية التقليدية أو التي تخضع لالستخدام أو اإلشغال العارفيين وال سايما بالنسابة لمجتمعاات الشاعوب األصالية
والمجتمعات الضعيفة المعتمدة على الغابات .ومع ذلك ،وكما يوضح هذا التقرير ،فإن الهدف من دراسة التقييم االجتماعي البيئي واالستراتيجي
( ) SESAهو التماس المشورة والتصورات واالقتراحات من أصحاب المصلحة الاذين يمكان أن يتاأثروا بخياارات اساتراتيجية برناامج الارد+
( )REDD+واألنشطة ذات الصلة ،وذلك على وجه التحديد حتى يتسن تصميمها وتنفيذها بموافقاة ومشااركة أصاحاب المصالحة هاؤالء علاى
مستوى المجتمع المحلي.
وعلى هذا النحو ،تم تشجيع وتيسير مشاركة مجتمعات الشعوب األصلية والمجتمعات التقليدية المعتمدة علاى الغاباات فاي حماالت المشااورات
التي نظمها الفريق االستشاري لدراسة التقييم االجتماعي البيئي واالستراتيجي ( ،)SESAما دامت ( )1لم ترفض المشااركة و/أو ( )2تمكنات
من المشاركة.
ومع ذلك ،تم وضع التدابير التالية لضمان الموافقة المسبقة عن علم ألصحاب المصلحة من السكان األصليين المتضررين (وأضيفت إلى إطار
التشاور بالفقرة  6.3من الفصل الثالث) عندما يمكان تحديادها علاى هاذا النحاو مان خاالل البياناات الثانوياة أو األولياة قبال المشااورات نفساها،
وبالنظر إلى الصعوبات اللوجستية والمادية الناجمة عن جائحة  COVID -19في المرحلة الثانية من التقييم االجتمااعي البيئاي واالساتراتيجي
(:)SESA II
أ.

تحديد األراضي العرفية وأصحاب الحقوق.

ب .تحديد مؤسسات  /سلطات صنع القرار المجتمعية المناسبة والتعامل معها أو منظمات الدعم عندما يتعذر الوصول إلى األولى.
ج .بناء التفاهم واالتفاق المتبادلين على عملية التشاور المناسبة محليًا.
د.

تقديم معلومات شفافة وموثوقة ومفهومة.

ا.

تشجيع المشاركة في المشاورات عبر القنوات المحلية والمتمثلة وسائل اإلعالم نقاط االتصال لتسهيل مشاركة أصحاب المصلحة في
صنع القرار فيما يتعلق بخيارات استراتيجية  /تصميم اإلجراءات وعملية تنفيذ برنامج الرد.)REDD+( +

و .االحتفاظ بسجالت التبادالت مع أصحاب المصلحة.
عالوة على ذلك ،يقدم تقرير التقييم االجتماعي والبيئي االستراتيجي الحالي مقترحات مختلفة لضمان
(أ) أن تك ون آليات حل النزاعات في مكانها الصحيح عندما يتم تنفيذ خيارات اساتراتيجية وسياساات وإجاراءات برناامج الارد،)REDD+( +
وأن (ب) سيتم التحقق من موافقة أصحاب المصلحة المعنيين في المجتمع من خالل مشاركة طرف ثالث
(ج) سيتم وضع تدابير لضمان تطبيق المباده التوجيهياة للموافقاة المسابقة عان علام ( )FPICعنادما ياتم تنفياذ خياارات اساتراتيجية وسياساات
وإجراءات برنامج الرد )REDD+( +وذلك لضمان حماية الحقوق األساسية.
(د) تصميم وتنفيذ تدابير لتعزيز قدرة صنع القرار بين المجتمعات المعتمدة على الغابات وممثليها.
8.3

خطة االتصاالت

خااالل المرحلااة األولااى ماان عمليااة التقياايم االجتماااعي والبيئااي االسااتراتيجي ( ،)2017-2018تماات زيااارة فعليااة للواليااات ماان قباال الفريااق
االستشاري لدراسة التقييم االجتماعي البيئي واالستراتيجي ( )SESAالذين تواصلوا في الغالب مع مجموعات اتصال الهيئة القومية للغاباات،
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والذين تواصلوا هم أنفسهم م ع أصحاب المصلحة قبل المشاورات .في الواقع ،تم إجراء مقابلتين إذاعيتين استغرقت كل منهما حوالي  45دقيقة
وبثت على اإلذاعة الوالئية في النيل األزرق والقضارف .وفي النيل األزرق تمت تغطية المشاورات على التلفزيون الحكومي وفي سلسالة مان
ثمان حلقات قصيرة تم بثها على ماد ى عادة أساابيع .تمات تغطياة اجتمااع الفرياق االستشااري لدراساة التقيايم االجتمااعي البيئاي واالساتراتيجي
( )SESAمع وزير الزراعة في األخبار التلفزيونية المسائية في جنوب النيل األزرق وتم إجراء مقابلة تلفزيونية على قناة التلفزيون القومي بأم
درمان .ثم اساتغل الفرياق االستشااري لدراساة التقيايم االجتمااعي والبيئاي االساتراتيجي فرصاة التواجاد فاي الوالياات للمشااركة فاي المقاابالت
اإلذاعية والتلفزيونية لزيادة الوعي.
خالل المرحلة الثانية من التقييم االجتمااعي البيئاي واالساتراتيجي ( ،)SESA IIكانات هنااك حاجاة إلاى مزياد مان االتصااالت المكثفاة لزياادة
الوعي بالمشاورات عن بعد وتغطية مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة .على هذا النحو ،تم إعاداد ماواد اإليجاز(اإلحاطاة) باللغاة العربياة
لتضمينها في الموقع اإللكتروني الستشارات التقييم االجتماعي والبيئي االستراتيجي والستخدامها في اإلعالنات اإلعالمية والمقابالت اإلذاعية
والتلفزيونية ولتوزيعها على أصحاب المصلحة المعنيين من أجل تشكيل أساس لمشاورات وتعليقات هادفة (انظر المرفق .)3
تضمنت جميع المواد اإلعالمية راب ً
طا إلى موقع االستشارات حتى يتسن االطالع على المواد التي تم تحضيرها وهي:
 موجز من صفحتين الستراتيجية بشأن استراتيجية برنامج الرد.)REDD+( +
 موجز من صفحتين عن الشائعة المتكررة حول برنامج الرد)REDD+( +
 موجز من صفحتين حول دراسة األسباب والدوافع إلزالة وتدهور الغابات
 موجز من صفحتين لعملية التقييم االجتماعي البيئي واالستراتيجي ()SESA
 موجز من صفحتين عن الشائعة المتكررة حول عم لية استشارات التقييم االجتماعي البيئي واالستراتيجي ()SESA
 نصوص إعالنية (بما في ذلك مقاطع صوتية وفيديو) للتوزيع على الوسائط.
تم رفع مستوى الوعي بعملية التشاور من خالل نشر المعلومات وإرسال الرسائل الرئيسية قبل المشاورات .ارتبطت المعلومات التي تم نشرها
ببرناامج الاارد )REDD+( +واسااتراتيجية برنااامج الارد )REDD+( +وأسااباب ودوافااع إزالااة وتادهور الغابااات والتقياايم االجتماااعي والبيئااي
االستراتيجي والمشاورة.
تم استخدام الوسائط التالية:
 محطات اإلذاعة والتلفزيون القومية :كان التنسيق الذي تم اختيارا هو المقابالت بين خبراء التقييم االجتمااعي والبيئاي االساتراتيجي
ومضيف البرنامج للتلفزيون واإلذاعة وكذلك الرسائل  /اإلعالنات المسجلة لإلذاعة والتلفزيون التي يتم بثها عدة مرات في اليوم.
 الصحف :كما تم نشر إعالن في صحيفتين شهيرتين (التيار والجريدة).
تم اختيار اإلذاعة والتلفزيون والصحف بالتشاور الوثيق مع خبراء اإلعالم وبهدف الوصول إلى مجموعة واسعة من أصحاب المصالحة .بناا ًء
على مدخالت خبراء التقييم االجتمااعي والبيئاي االساتراتيجي ،ينصاح خباراء اإلعاالم بشاأن محطاات التلفزياون واإلذاعاة ذات النطااق األكبار
والبرامج التي تتكيف مع الوقت والمحتوى المقترحين للمقابالت ،فضالً عن اإلعالنات .تم بث المقابالت واإلعالنات بشكل ملحوظ في الصباح
الباكر قبل أن يبدأ الناس العمل وبعد الظهر ،عندما يعود الناس إلى منازلهم .حسب المرافق رقم ( ،)3تم إرسال الرسائل واإلعالنات من خالل
 4محطات إذاعية مختلفة في أيام وأوقات مختلفة وتم إجراء ثمان مقابالت 4 :إذاعية و 4تلفزيونية.
بدأت المقابالت عمو ًما بإيجااز عان برناامج الارد )REDD+( +وأهدافاه ،وتحدياد أساباب ودوافاع إزالاة وتادهور الغاباات ،ثام االساتراتيجيات
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المحددة لمعالجة أسباب إزالة وتدهور الغابات وتحقيق الهدف طويل األجل لتحساين إدارة ماوارد الغاباات فاي الساودان .ثام تام عار

أهاداف

أمارا
التقييم االجتماعي والبيئي االستراتيجي.
أخيرا ،تم التأكيد على أن تحديد المنافع البيئية واالجتماعية ومخااطر خطاط العمال المختلفاة كاان ً
ً
أساسيًا وأن هذا تم جزئيًا من خالل المشاورات ذات الصلة مع مختلف فئات أصحاب المصلحة الذين قد يتأثرون بشاكل مباشار أو غيار مباشار
باالستراتيجية .أُعلن أن فريق التقييم االجتماعي والبيئي االستراتيجي بدأ مشاورات في الواليات المعنية وأنه تم إنشاء موقع إلكتروني مخصص
ألي شخص إلبداء رأيه.
تم االنتهاء تقريبًا من جميع الفعاليات الترويجية المقترحة في مرحلة التخطيط .تم استبدال راديو بالدي بالبيات الساوداني وتام إلغااء اإلعالناات
والرسائل على تلفزيون النيل األزرق والسودانية  S24بسبب سوء ترتيب مستقل عن مستشاري التقييم االجتماعي والبيئي االستراتيجي.
لم يتم توفير حجم الجمهور من قبل وسائل اإلعاالم المختلفاة التاي ذكارت أن هاذا األرقاام غيار موجاودة .بادالً مان ذلاك ،اساتند تقادير الجمهاور
للقنوات التلفزيونية إلى عدد األشخاص الذين يتمتعون بخدمات الكهرباء والفئات العمرية للساكان وشاعبية وشاهرة هاذا القناوات لادى الجمهاور
(وفقا ً لتقدير الخبراء) .بالنسبة للقنوات اإلذاعية ،استندت هذا التقديرات إلى حجم السك ان والفئات العمرياة وكاذلك علاى النسابة المئوياة لشاعبية
المحطات وسط الجمهور (وفقا ً لتقدير الخبراء).
تم تقدير مدى وصول الحملة اإلعالمية على النحو التالي:
جريدة التيار :تم طبع  8000نسخة (معدل التوزيع الطبيعي  ،%70-65يوم الخمي

و %80يوم األحد).

جريدة الجريدة :تم طبع  10000نسخة (نطاق التوزيع حوالي  %85منها يومي الخمي
إذاعة البيت السوداني 13,154,400 :شخص
إذاعة أم درمان 21,924,000 :شخص
راديو الرابعة 18,270,000 :شخص
إذاعة الخرطوم 10,952,000 :شخص
تلفزيون الخرطوم 3,946,320 :شخص
قناة النيل األزرق 5,700,240 :شخص
تلفزيون السودان 7,454,160 :شخص
سودانية  4,823,280 :24شخص
إذاعة الجزيرة (مدني)  2500000شخص
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واألحد و %100خالل باقي أيام األسبوع).

 9.3تقييم الخبراء بعد االستشارات للتأثيرات البيئية واالجتماعية
بمجرد االنتهاء من المشاورات ،أجرى الفريق االستشاري لدراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي جولة ثانية وأكثر تقاد ًما مان تقييماات
األثر .كانت األداة المستخدمة هي مصافوفة ليوبولاد المعدلاة ( )Modified Leopold Matrixوالتاي تعتماد علاى كمياة صاغيرة مان البياناات
وتوفر عملية شاملة منطقيًا لتحديد التأثيرات المحتملة على المكونات البيئية واالجتماعية واالقتصادية.
بالنظر إلى المستوى العالي لخيارات االستراتيجية والخيارات الفرعية التي اقترحها استشاري االستراتيجية ،استخدم الفريق االستشاري لدراسة
صانفت
التقييم االجتماعي والبيئي االستراتيجي مجموعة مان التقنياات النوعياة فاي الغالاب إلجاراء تقيايم األثار .فيماا يتعلاق بالتقنياات النوعياةُ ،
التأثيرات على أنها "منخفضة" أو "متوسطة" أو "عالية " ،استنادا ً إلى شدة التأثير (النتيجة) واحتماال الحادوث (االحتماال) .تعتماد الشادة علاى
طبيعة وحجم النشاط أو الجوانب البيئية والبيئة والحساسية االجتماعية .ويعتمد احتمال حدوث ذلك على طبيعة النشاط وتدابير الرقابة المعماول
بها.
شدة التأثير تم تقييمها على مقياس يتراوح من ضئيل (ال يكاد يذكر) ( )0إلى كبير ( .)4معايير التصنيف هي:
● الحجم :مستوى أو شدة التأثير .يشير التأثير كبير الحجم إلى تأثر قدر كبير من الموارد أو السكان.
● نطاق المنطقة :منطقة تغطية التأثير.
● المدة :الوقت المقدر لعودة السكان أو الموارد إلى حالتها األولية السابقة قبل التأثير.
●

صنفت التأثيرات المحتملة لخيارات االستراتيجية علاى أنهاا ضائيلة أو طفيفاة أو معتدلاة أو كبيارة مان
واستناداً إلى هذا المعاييرُ ،
حيث شدتها .وترد معايير تحديد مستويات الخطورة هذا في الجدول ).(13
الجدول رقم  :11معايير شدة التأثير

المستوى

التصنيف

التعريف

ال يكاد يُذكر

0

تغير طفيف ال يكاد يُقاس أو معدوم في البيئة الطبيعية أو الظروف االجتماعية واالقتصادية ،التأثيرات
فوق المعطيات المذكورة ،أقل أهمية بكثير من اإلجهاد الدوري حسب الطبيعة والبشر ،تأثيرات قابلاة
للقياس بصورة مؤقتة جدًا قابلة للقياس (بضعة أيام أو أقل) قبل التعافي الكامل.

طفيف

1

تغير موضعي ومعزول نسبيًا في البيئة الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية يستمر من بضعة أياام إلاى
بضعة أشهر قبل ا لتعافي ،مع عدم وجود آثار متبقية ملحوظاة .يبلاغ نطااق المسااحة إلاى إجماالي 0.5
كيلومتر مربع فقط.

معتدل

2

تعديل محلي شديد الخطورة في الظروف الجوية أو السطحية أو تحت السطحية واالقتصاد االجتماعي
الذي يستمر من بضعة أشهر إلى عامين قبل التعافي.

رئيسي

3

تعديل واسع النطاق شديد الخطورة.

مستوى الخطر

الوصف
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التأثير واحتمالية الحدوث
استُخدم معيار االحتمالية لتقدير احتمالية حدوث كل تأثير محتمل .تم تقييم التأثيرات على أنها منخفضة وتم اعتبارها ضمن المستويات المقبولة.
بالنسبة للتأثيرات المصنفة على أنهاا متوساطة ،يوصاى بتادابي ر الاتحكم ونظاام اإلدارة البيئياة للحاد مان التاأثيرات أو تجنبهاا .تتطلاب التاأثيرات
المصنفة "عالية" دراسات إضافية للتأكد فيما إذا كان نشاط أو موقع بديل سيقلل من آثارا على البيئة .يلخص الجدول رقم ( )14احتمالية التأثير
والترتيب والتعاريف المعمول بها وقابلة للتطبيق.
الجدول رقم  :12معايير احتمال حدوث التأثير
المستوى

التصنيف

التعريف

ال يكاد يُذكر

0

حدوث التأثير ضئيل (احتمال حدوث أقل من )%2

طفيف

1

منخفض إلى معتدل االحتمال (بين  %2إلى  %20احتمال حدوثه)

متوسط

2

من المعروف أنه يحدث في بعض الظروف ( 20%إلى %70احتمال حدوثه)

3

يمكن أن يحدث التأثير بشكل متكرر أثناء العمليات العادية (احتمال حادوث أكثار مان  )%70يمكان أن
يحدث بسهولة إذا كان غير منظم ومسيطر عليه.

مرتفع

تقييم مخاطر األثر
تم تقييم مخاطر التأثير من خالل الجمع بين معايير االحتمالية والشدة لتصنيف أهمية التاأثيرات المحتملاة علاى أنهاا ضائيلة (أخضار داكان) ،أو
ثانوية (أخضراء فاتح) ،أو متوسطة (أصفر) ،أو كبيرة (برتقالي) .يتم تقديم مصافوفة تقيايم األثار ففاي الجادول رقام ( )15كمازيج مان معيااري
التقييم (أي شدة التأثير واحتمال حدوث الجانب) .تهدف المصفوفة إلى تسلي ط الضوء على أهم القضايا البيئية واالجتماعية.
الجدول رقم  :13مصفوفة مخاطر التأثير

درجة االحتمال

مستوى الخطورة
ال يكاد يُذكر

طفيف

معتدل

االختصاص

مرتفع

منخفض

معتدل

مرتفع

مرتفع

معتدل

منخفض

معتدل

مرتفع

مرتفع

طفيف

ال يكاد يُذكر

منخفض

معتدل

مرتفع

ال يكاد يُذكر

ال يكاد يُذكر

منخفض

معتدل

معتدل

ً
وشاامال للتاأثيرات المحتملاة علاى المكوناات البيئياة واالجتماعياة
تعتمد مصفوفة ليوبولد على كميات صغيرة من البيانات وتوفر تحديدًا منهجيًاا
واالقتصادية والصحة العامة .يعزز استخدام مصفوفة المخاطر الق درة على التحديد والتركيز بشكل منهجي علاى الماوارد التاي مان المارجح أن
تتأثر باالساتراتيجيات .علاى سابيل المثاال ،تصابح التاأثيرات عالياة المخااطر قضاايا ذات أولوياة عالياة لمزياد مان التقيايم أو إجاراءات اإلدارة.
التأثيرات منخفضة المخاطر ذات أهمية منخفضة وبالتالي فهي ذات أولوية أقل.
عند تحديد مستوى المخاطر ،أخذ االستشاريون في االعتبار أيضًا القضايا ذات الصلة ،مثل نوع المشروع وموقعاه وحساسايته وحجماه؛
طبيعة وحجم المخاطر والتأثيرات البيئية واالجتماعية المحتملة وقدرة الساودان والتزاماه (وأي كياان آخار مساؤول عان تنفياذ المشاروع)
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إلدارة المخاطر والتأثيرات البيئية واالجتماعية بطريقة تتفق مع المعايير البيئية واالجتماعياة للبناك الادولي والمعاايير الوطنياة للساودان.
وشملت المخاطر األخرى االعتبارات القانونية والمؤسسية .طبيعة التخفيف والتقانات المقترحة وهياكل الحكم والتشريعات واالعتباارات
المتعلقة باالستقرار أو النزاع أو األمن.

 10.3التخفيف من شدة التأثيرات وتجنبها وتخفيضها والتعويض عنها
تم اقتراح تدابير التخفيف وفقًا ألفضل الممارسات البيئية واالجتماعية .قدر اإلمكان ،تمت صياغة خيارات التخفيف في التسلسل الهرماي
على النحو التالي:
●

تجنب التأثيرات

●

تقليل التأثيرات حيثما ال يمكن تجنبها

●

استعادة الموائل إلى حالتها األصلية

●

نقل األنواع أو الموائل المتضررة

●

التعويض عن أي أضرار متبقية ال يمكن تجنبها

●

اقترح الفريق االستشاري لدراسة التقييم االجتماعي والبيئي االستراتيجي تدابير التخفيف لجميع المخاطر المحتملة المحددة
في جدول التقييم البيئي واالجتماعي (الفقرتين  6.5و.)10.5

 1.10.3خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
صا مان الماديرين.
غالبًا ما يكون تنفيذ تدابير التخفيف أحد أضعف األجزاء في عملية إدارة التأثيرات البيئية واالجتماعية ويتطلب اهتما ًما خا ً
يجب مراقبة وتنفيذ جميع تدابير الت خفيف المصممة من قبل السلطات المختصة .يتطلب هاذا تحدياد التادابير التخفيفياة والتعويضاية المقترحاة،
وتحديد المسؤول عن نشاط المراقبة ،وكيف يتم اإلبالغ عان النتاائج ثام أخاذها فاي االعتباار لتحساين اإلدارة وبالتاالي تقليال  /تقليال المخااطر
والتاأثيرات ،وإحاطاة الجهاات المنفاذة و تثقيفهاا وتادريبها .بشاأن القضاايا البيئياة واالجتماعياة ذات الصالة .بالنسابة لكال مان التاأثيرات البيئيااة
واالجتماعية ،يجب وضع آليات لجمع الشكاوى ومعالجتها وأي مدخالت أخرى من األطراف الثالثة ،بما في ذلك آليات حل النزاعات.
على الرغم من عدم إنشاء وحدة تنفيذ برنامج الرد )REDD+( +ولم يتم صياغة االستراتيجية بالكامل والموافقة عليها ،فقاد اقترحات التقيايم
االجتماعي والبيئي االستراتيجي إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية الذي يمكن تكييفاه للتخفياف مان جمياع المخااطر المحاددة فاي التقيايم البيئاي
واالجتماعي .يمكن العثور على هذا في تقرير .ESMF
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 .4أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات وخيارات استراتيجية برنامج الرد)REDD+( +
 1.4أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات
تم إجراء دراسة أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات في السودان على مدار عام  2017من قبل مستشار وطني لبرنامج الرد.)REDD+( +
وقد قيَّمت الدراسة أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات من منظور تاريخي ،مع األخذ في االعتبار إزالة الغاباات مان أجال الزراعاة وتطاوير
البنى التحتية والزيادة السكانية بمرور الوقت .كان أحد أهداف مشاورات أصحاب المصلحة في التقييم االجتماعي والبيئي االستراتيجي مراجعة
أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات واعتماد ال دراسة والحصول على وجهات نظر أصحاب المصلحة حول األسباب والدوافع الحالياة إلزالاة
وتدهور الغابات التي تحتاج إلى معالجة في إطار استراتيجية برنامج الرد.)REDD+( +
الفصل التالي هو مقتطف من الملخص التنفيذي لهذا الدراساة .تاأتي التعليقاات والمالحظاات مان المشااورات مان (أ) االساتبيانات علاى منصاة
التشاور عبار اإلنترنات ( ب) التفاعال المباشار مان قبال مستشااري دراساة التقيايم االجتمااعي والبيئاي االساتراتيجي ماع أصاحاب المصالحة فاي
الخرطوم والجزيرة خالل الفترة التي تم فيها تخفيف قيود جائحة  COVID -19و (ج) نقاط اتصال برنامج الرد )REDD+( +فاي الوالياات
الذين عقدوا مقابالت وجها ً لوجه مع األشخاص الرئيسيين المطلعين على األمور ومجموعات االتصال.
الجدول رقم  :14األجوبة حسب فئة أصحاب المصلحة

فئة أصحاب المصلحة
األوساط األكاديمية والباحثون
المجتمعات المحلية والشعوب األصلية
منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
الجهات المانحة وشركاء التنمية
معاهد القطاع الحكومي االتحادي
المشاركون في سلسلة القيمة المضافة للصمغ العربي
قطاع الثروة الحيوانية والرعي
أخرى
القطاع الخاص
الالجئون والنازحون
معاهد القطاع الحكومي الوالئي

اإلجمالي

لم يُجاب على أي سؤال عدد األفراد أو المجموعات التي أجابت
177
344
57
14
204
19
25
117
141
8
198
1304

28
85
15
1
40
18
9
17
57
7
59
336

ُ
طلب من المبحوثين تحديد التأثيرات البيئية واالجتماعية السلبية المحتملة لخيارات مسودة االساتراتيجية واقتاراح تادابير التخفياف أنظار الادول رقام
( )17حيث يوضح معايير األثر البيئي واالجتماعي إلى جانب عدد المرات التي تم فيها اختيار كل معيار من قبل المبحاوث ،مماا يشاير إلاى التاأثير
الضار المحتمل.
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الجدول رقم  :15معايير تقييم التأثير البيئي واالجتماعي

معايير التقييم البيئي
التنوع الحيوي

عدد األجوبة

معايير التقييم االجتماعي
 /الدخل  /األمن الغذائي

عدد األجوبة
195

93

سبل كسب العي

الوظاائف اإليكولوجياة وخادمات النظاام
البيئي

88

الوصول التقليدي إلى الموارد

194

إنتاجية التربة

101

الحقوق

157

اآلفات واألمرا

157

الصراع والوئام االجتماعي

173

األنواع الغريبة الغازية

173

القدرات (لألفراد والمؤسسات)

81

التلوث (الهواء ،التربة ،الماء)

115

التمكين

90

الجوانب األخرى للبيئة

79

العدالة االجتماعية واإلنصاف

88

القيم الثقافية

101

القيم الجمالية

67

لاام يااتم تحديااد أي مخاااطر بيئيااة واجتماعيااة لمعظاام الخيااارات االسااتراتيجية التااي كاناات موضااوع أساائلة االستشااارة .تاام تحديااد ساات قضااايا ضاامن
االستراتيجيات على أنها تنطوي على مخاطر بيئية واجتماعية على النحو التالي:



مراجعة السياسات واألنظمة واللوائح.



التشجير الزراعي في المناظر الطبيعية المتدهورة.



تعزيز اإلنتاجية الزراعية.



إنشاء أحزمة شجرية واقية.



وقف تحويل الغابات إلى الزراعة.



تعزيز الطاقة المتجددة النظيفة.

مراجعة السياسات والقوانين واللوائح .هناك دعم قوي لمراجعة السياسات والقوانين واللوائح ،لكن القدرة على التنفيذ ضعيفة ،ولن يكون لذلك تأثير
يذكر ما لم يتم تحسين التنفيذ واإلنفاذ .تتطلب مؤسسات إدارة الغابات والبيئة المسؤولة تعزيزها.
تؤدي مراجعة تقارير األداء والتعلم وتنسيق السياسات القطاعية المتعلقة باستخدام األراضي والموارد إلى تغييارات فاي اساتخدام األراضاي .هنااك
أولوياات قطاعيااة متنافساة وربمااا غياار متوافقاة وتتطلااب تنااازالت ومقايضاات .يجااب الموازنااة باين احتياجااات األماان الغاذائي والتنميااة االقتصااادية
واالحتياجات إلى موارد الغابات وخدمات النظم اإليكولوجية .تعد الثروة الحيوانية مكونًا رئيسيًا لالقتصاد وسابل كساب المعيشاة وأي تغييارات فاي
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استخدام األراضي قد يكون لها آثار سلبية على الرعاة واالقتصاد .قد تخسر المجموعات الضعيفة مثل الرعاة الرحل أو المجتمعاات المعتمادة علاى
الغابات عندما يتم مراجعة ومواءمة تقارير األداء والتعلم .تدابير التخفيف المقترحة هي نهج شفافة وتشاركية لمراجعة السياسات والقوانين واللوائح.
التشجير الزراعي في المناظر الطبيعية المتدهورة .تشير هذا االساتراتيجية إلاى اساتخدام نظاام التونجياا إلعاادة التشاجير الاذي يتضامن زراعاة
األشجار في مناطق الغابات المتدهورة والسماح للمجتمعات بزراعة المحاصيل جنبًا إلى جنب مع األشجار لمدة  3-2سنوات حتاى تصال األشاجار
إلى ارتفاع كاف لتظليل المحاصيل الزراعية .لهذا الممارسة فوائد كبيرة للمجتمعات في شكل إنتاج غذائي ،وللغابة حيث أن إزالة األعشاب الضارة
المرتبطة بالمحاصيل الغذائية تساعد األشجار على النمو .وكانت المخاطر التي تم تحديدها هي المخااطر االجتماعياة للتوزياع غيار العاادل للمناافع
والنزاعات المحتملة .كانت تدابير التخفيف المقترحة هي التخطيط التشاركي الشفاف الذي يشمل المجتمعات.
تعزيز اإلنتاج واإلنتاجية الزراعية .من شأن تعزيز اإلنتاج واإلنتاجية أن يؤدي إلى زيادة االستدامة وتقليل الحاجة إلاى التوساع فاي الزراعاة فاي
مناطق الغابات .كانت المخاطر البيئية التي تم تحديدها هي مخاطر التلوث من االستخدام غيار المناساب لمبيادات اآلفاات واألسامدة .وكانات تادابير
التخفيف المقترحة هي زيادة الوعي واإلرشاد وتوفير المعايير وتنفيذ اللوائح.
إنشاء أحزمة شجرية واقية .من شأن اقتراح إنشاء األحزمة الشاجرية الواقياة أن يحقاق فوائاد بيئياة واجتماعياة للمازارعين والرعااة والمجتمعاات
المعتمدة على الغابات .كانت المخاطر التي تم تحديدها هي المخاطر االجتماعية المرتبطة بالقيود المحتملة على حركة الرعاة وكانت تدابير التخفيف
المقترحة عمليات تخطيط تشاركي شفافة.
وقف تحويل الغابات إلاى الزراعاة .تقتارح هاذا االساتراتيجية وقاف التوساع اإلضاافي للزراعاة اآللياة فاي منااطق الغاباات .كاان لفئاات أصاحاب
المصلحة وجهات نظر مختلفة حول هذا األمر مع دعم أكثر بسبب فوائد الغاباة للمجتمعاات .وعاار

ممثلاو القطااع الخااص األمار وأشااروا إلاى

التأثيرات السل بية على التنمية االقتصادية وإنتاج الغذاء .كما أشاروا إلى التعدي على حقوق الملكية الخاصة كأثر اجتماعي سلبي.
تعزيز الطاقة المتجددة النظيفة .تم اعتبار بدائل حطب الوقود مثل غاز البترول المسال مناسبة في مواقف معيناة مثال المنااطق الحضارية ولكنهاا
ليست عملية في المنا طق الريفية .المخاطر التي تم تحديدها هي التأثيرات السلبية المحتملة على سبل كساب العاي

التاي تعتماد علاى حطاب الوقاود

وهو مورد متاح مجانًا بدون تكلفة مقارنة بغاز البترول المسال ومصادر الطاقاة النظيفاة األخارى التاي تكلاف الماال .تعتبار مبيعاات حطاب الوقاود
والفحم أيضًا مصدر استيراد للدخل في المناطق الريفية حيث توجد خيارات دخل أخرى محدودة للغاية .قد يؤثر االنتقال إلى غاز البترول المسال أو
البدائل المتجددة األخرى سلبًا على تدفق الادخل هاذا .كانات تادابير التخفياف المقترحاة هاي زياادة المعارو

مان حطاب الوقاود مان خاالل زراعاة

األشجار ومشاجر حطب الوقود والمواقد الموفِرة للطاقة ودعم تكلفة االنتقال إلى غاز الطهي.

 1.1.4األسباب المباشرة إلزالة الغابات حسب الحجم والتسلسل الزمني
●

الزراعة التجارية .وبشكل أساسي ،الزراعة المطرية شبه اآللية واسعة النطااق ،جنبًاا إلاى جناب ماع أشاكال الزراعاة المروياة .تام
إنشاء جميع المشاريع الزراعية المروية في السودان بد ًءا من مشروع الجزيرة مارورا ً بالمناقال والساوكي والرهاد ومشااريع الساكر
ومشاريع الزراعة شبه اآللية على ما كان عبارة عن غابات مغلقة وأراضي شجرية مما أدى إلى اقتالع مجموعات األشجار بأكملها.
من المحتمل أن تكون الذرة الرفيعة كمحصول من المحركات الرئيسية لمثل هذا إزالة الغابات.

●

التمادد العمراناي .يضام الساودان حاليًاا حاوالي  90مديناة وبلادة ومئااات مان قارى الضاواحي .مان المفهاوم أن بعاض المادن مثاال
العاصمة الخرطوم تضم حوالي  50بلدة .تم بناء كل هذا المدن والبلدات والقرى على ما كان في السابق غابات أو أراضاي شاجرية
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وكانت في الغالب مبنية من الطوب األحمر والعاروق التاي مصادرها غاباات الساودان .اساتلزم أسالوب حيااة المديناة وساكان القرياة
كبيرا للخشب لمواد البناء واألثاث والحطب والفحم.
الكبيرة استهال ًكا ً
●

تطوير البنى التحتية :تشمل هاذا المحطاات محطاات الطاقاة الكهرومائياة (مثال جبال أوليااء وسانار وخشام القرباة والاورد وسادود
عطبرة وستيت) التي أزالت آالف الهكتارات من الغابات واألراضي الشجرية أو أزيلت خزاناتها من األشاجار مسابقًا .أيضًاا ،البناى
التحتية المرتبطة بها مثل الطرق السريعة والطرق (مثل بورتسودان -هياا -عطبارة -الخرطاوم ،هياا -كساال -القضاارف ،إلاخ ).يبلاغ
طولها حوالي  56000كم وعر

محاذاة  100متر ،وجميعها تقريبًا كانت على الغابات واألراضي الشجرية أو األشجار المتناثرة.

سكك حديدية (وادي حلفا -وأبوحمد -عطبرة؛ بورتسودان -هيا -عطبرة ،إلخ ).بطول يبلغ حاوالي  16000كام ومحااذاة بعار

50

أشجارا متناثرة.
مترا في الغالب على ما كان في السابق غابات أو غابات أو
ً
ً
●

التنقيب عن البترول :الذي أدى إلى إزالة الغابات وإحداث اضطراب بيئي شامل تسبب في تدهور الغابات والبيئة بشكل قابل للقيااس.
هذا هو الحال بالنسبة لشركة النيل الكبرى للعمليات البترولية الذي أدى إ لى انسكاب النفط وإزالة الغطاء الشجري والنباتات األخرى لبناء
المنشتت والطرق وخطوط األنابيب والمعسكرات وال ورش والمستودعات واآلبار .تم قطع عدة مئات من الكيلومترات من خطوط الشبكة
والطرق الفرعية في منتصف الطريق الغابات واألراضي الشجرية.

●

التعدين :المعادن غير اله يدروكربونية ذات القيمة التجارية الفعلية أو المحتملة في السودان وتشمل الذهب والكروم والنحاس والحديد
والمنغنيز واألسبستوس والجب

والميكا والحجر الجيري والرخام .في السنوات القليلة الماضية ،كان هناك اندفاع مفاج في تعادين

الذهب مع أكثر من  80شركة ومليون عامل من اجم في التعدين التقليدي .ساهمت جميع أنشطة التعدين واالساتخراج فاي إزالاة مئاات
اآلالف ماان الكيلااومترات المربعااة ماان الغطاااء النباااتي بشااكل رئيسااي الغابااات والمراعااي والتربااة ،وتوقااف تاادفق خاادمات النظااام
اإليكولوجي ،وأدى إلى خسارة حتمية ودائمة في كثير من األحيان لألراضي الزراعية.
●

الالجئون والنازحون :تستقبل المنطقة الشرقية (واليات البحر األحمر وكسال والقضارف) الجئين من القرن األفريقي منذ عام ،1963
وبلغت ذروتها حوالي  1000,000الج في منتصف الثمانينيات .كان المتوسط التقريبي الستهالك الخشب السنوي للفرد في ذلك الوقت
 0.73متر مكعب .وقدر استهالكهم السنوي من األخشاب بنحو  730ألف متر مكعب من إزالة الغابات ما يقرب من  10000هكتار مان
الغابات الرئيسية واألراضي الشجرية .في عام  ،2013استضاف شرق السودان ماا يقارب مان  88745الجئًاا يعيشاون فاي المعساكرات
والمناطق الحضرية .من الحرب األهلية في دارفور ،قُدر إجمالي االستهالك السنوي من األخشاب في دارفور الكبارى بنحاو  0.85متار
مكعب للفرد ،أو االستهالك السنوي لألخشاب بمقدار  1.275.000متر مكعب لنحو  1.5مليون شخص .تم تحويلها إلى غابات وأراضي
حرجية سنوية تم إزالتها ،وهذا يمثل حوالي  17850هكتار.

في حين تم تقديم تقدير كمي تقريبي ،من المهم اعتبار العوامل الزمنية على األقل بنف

نظرا ألن الهدف الرئيسي لبرناامج
األهمية .في الواقعً ،

الرد )REDD+( +هو تقليل االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات  ،فمن المرجح أن تتأهل االتجاهات الحديثة أو الفعلياة المتعلقاة بهاذا
لتلقي التمويل بموجب برنامج الرد ،)REDD+( +حيث ستظهر الحكومة كيف يمكن تمويل األنشاطة مان تقليال معادل إزالاة وتادهور الغاباات
مقابل االتجاا الحالي (أي خط األساس).

تشير الدراسة حول أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات أيضًا إلى األسباب الكامنة ،المدرجة أدناا:
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النمو السكاني وأعداد الحيوانات :زادت أعداد الماشية والحيوانات البرية من حوالي  10ماليين رأس حوالي عام  1898إلاى 32.6
مليون عام  1975و 106.6مليون عام  .2015ويمثل هذا زيادة بنسابة  %226باين  ،1975-1898و ،2015-1975 %227أو ٪966
من  . 2015-1898ارتفع عدد السكان خالل نف

الفترة من حوالي  2مليون إلى  35مليون شخص في عام  .2017ارتبط العدد المتزايد

من الحيوانات بفقدان المراعي بسبب التصحر .الزراعة ،ومؤخرا ً التنقيب عن النفط والتعدين ،كلها ناجمة عن النمو السكاني والسلوك.



انعدام األمن :اتسع نطاقه في السودان في أعقاب الحرب األهلية في معظم األطراف التي أعلنت "مناطق عمليات عساكرية" .كاان هاذا
هو الحال مع مناطق الغطاء النباتي الجبلية في جنوب النيل األزرق وجنوب كردفان ومنطقاة جبال مارة فاي شارق دارفاور .وياتم ساحب
كميات كبيرة من األخشاب المنشورة واألخشاب المنشورة وأعمدة البناء والفحم من هذا المناطق التي ياتم تحويلهاا بعاد ذلاك إلاى غاباات
وأراضي قاحلة.



الةغرات القانونية والمؤسسية :يبدو أن هناك توافقا ً في اآلراء فيما بين الخبراء الوطنيين على أن عدم وجود تشريعات ذات صالة أو
وجود ثغرات في التشريعات القائمة مقرونة بنقص أو ضعف في اإلنفاذ يشكالن دافعا ً أساسيا حقيقيا ً إلزالة وتدهور لغابات.



عدم مشاركة أصحاب المصلحة :يبدو أن هناك إجماعًا بين الخبراء الوطنيين على أن غياب المشاركة الملموسة ألصاحاب المصالحة
في إدارة الغابات أو صنع القرار وعدم كفاية آليات تقاسم المنافع قد تسبب في عدم اليقين والالمباالة باين المجتمعاات المجااورة للغاباات
لتحسين إدارة هذا الموارد الطبيعية.

وفيما يلي تصنيف ألسباب التدهور ،كما هو الحال بالنسبة لدوافع إزالة الغابات .وقد أوجزت هذا هنا.

 2.1.4األسباب المباشرة لتدهور الغابات ،مرتبة حسب حجمها
●

استخراج الخشب غير المستدام للطاقة وأغراض أخرى :يحادث هاذا فاي عشار والياات شارق حاو

النيال (الشامالية ونهار النيال

والخرطوم والبحر األحمر وكسال والقضارف والجزيرة وسنار والنيل األزرق و النيل األبيض) حياث يتجااوز إجماالي االساتهالك السانوي مان
الخشب الحد السنوي المسموح به .كانت الكتلة الحيوية ومعظمها من الحطب مصدر إمداد الطاقة األساسي المهيمن على مادى عقاود .يساتخدم
حوالي  % 76من السكان السودانيين ثالثة أحجار (أثافي) منخفضة الكفاءة ومواقد الطهي التقليدية منخفضة الكفااءة .كماا تحادث خساارة كبيارة
في الطاقة جراء تحويل الخشب إلى فحم .يتطلب استخدام أعمدة البناء الخشبية في البناء بدون معالجة وقائية أيضًا استب ً
متكررا ،األمر الذي
داال
ً
يؤدي بشكل عام إلى تفاقم الخسارة اإلجمالية للمورد.
●

الرعي الجائر  :أحد األسباب الرئيسية لنضوب المراعي هو الرعي المكثف خالل مرحلة نمو غطاء األشاجار والشاجيرات .تحادث هاذا

الظاهرة في الغالب خالل موسم األمطار عندما يقلل الرعاي المبكار مان فرصاة التكااثر فاي المساتقبل ،وبمارور الوقات أصابح العدياد مان هاذا
المناطق اآلن تربة شبه عارية.
●

العوامل المدمرة :هذا هو مجموعة من العوامل الحيوية والالأحيائية .وفي السياق السوداني ،تشمل العوامل الحيوية السكان والمنظمات

التي تسبب مجتمعة الضرر التراكمي للموارد الطبيعياة  ،وال سايما مان خاالل الادوس وضاغط الترباة والحشارات التاي تلحاق الضارر بالشاتول
واألشجار الناضجة  .تشمل العوامل الالأحيائية نوبات الجفاف والحرائق والرياح والفيضانات.
●

الزراعة المعيشية (زراعة الكفاف) :عادة ما تتوسع في المناطق التي كانت في السابق مراعي .على الرغم من أن الحيازات الفردية

قد تبدو صغيرة إال أن تأثيرها يكون كبيرا ً عند تجميعها.
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 3.1.4اعتماد أصحاب المصلحة في التقييم االجتماعي البيئي واالستراتيجي ألسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات
خالل مشاورات أصحاب المصلحة في دراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجيُ ،
طلب من المشاركين واألشخاص الذين تمت مقابلتهم تحدياد
أولويات أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات على أساس االستبيانات القائمة على الفئات التي تم تقديمها لهم .األجوبة تجدونها مدرجة في الجدول
رقم ( )17أدناا و الذي يوضح عدد االجتماعات في كل والية حيث تم إدراج جميع أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات ومن بينها التمدد العمراني
والتوسع الزراعي  .تم تلخيص النتائج على المستوى القومي في الجدول التالي ،باد ًءا مان تلاك التاي تام الحصاول عليهاا خاالل المرحلاة األولاى مان
دراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( ،)SESA Iتليها النتائج التي تم الحصول عليهاا فاي المرحلاة الثانياة مان التقيايم االجتمااعي البيئاي
واالستراتيجي (.)SESA II
الجدول رقم  :16عدد االجتماعات التي أُدرجت فيها أسباب ودوافع إزالة وتادهور الغاباات حساب الوالياة خاالل المرحلاة األولاى مان دراساة التقيايم البيئاي
واالجتماعي االستراتيجي ()SESA I
الوالية
أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات

الفحم وحطب الوقود
النازحون
التوسع الزراعي
قطااع األشااجار ألجاال مااواد
البناء
المواشي والرعي
الفقر
الحكم الرشيد
توسعة السدود/الخزانات
تعدين الذهب
كمائن الطوب
البستنة
الزراعة التجارية
تغير المناخ والتصحر
التنقيب عن النفط
الجي
القطع التجاري لألشجار
السياسات الخاطئة
أخرى

سنار

النيل األزرق

القضارف

كردفان

جنوب وغرب كردفان

دارفــور

النيل األبيض

4

6
5
6

5

5

1

4

3

1

7
6
2

3
1
2

1

1

1

1

2
2

3
1

4

1
1

6

6
1
2

1

7
10
1

3
2

2
1
1

1
2
1
1
1
1

1
1

1

8

1
1
1

1
2

3

2

8

3

يعتمد تواتر أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات الموضحة في الجدول أعالا على النتائج المستخلصة من المشاورات في الواليات .ال تشمل النتائج
المستخ لصة من المشاورات على المستوى القومي.
تم االعتراف بالفقر كسبب أساسي هام الحتطاب حطب الوقود وصنع الفحم والتوسع في الزراعة المعيشية في الغابات .وفي بعض المناطق ،تمات
اإلشارة أيضًا إلى انعدام األمن باعتبارا سببًا أساسيًا ها ًماا ياؤدي إلاى إزالاة الغاباات مان أجال الزراعاة المعيشاية مان قبال الناازحين والالجئاين؛ تام
احتطاب حطب الوقود من قبل النازحين والالجئين ،وكذلك من قبل الجي .
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ذكرا والذي غالبًا ما يصفه أصحاب المصلحة بأنه الرعي الجائر ،كشفت المناقشات
في حين كانت الماشية والرعي هي السبب/الدافع الثالث األكثر ً
مع المشاركين حول هذا المسألة أن المشكلة التي حدثت في كثير من األحيان لم تكن بسبب الرعاي الجاائر ولكان بسابب الرعااة الاذين يعيشاون فاي
الغابات وقطع األشجار الستخدامها في الحطب أو العلف.
عندما يتم االستشهاد بالفقر أو النازحين كأحد أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات ،فهذا يعني عادة ً قطع الحطب والفحم للبيع كفرصة لكسب العي
للفقراء أو توسع الزراعة المعيشية في الغابة أو مزيج من االثنين معًا .يمكن وصف هذا علاى أنهاا أساباب كامناة وليسات دوافاع مباشارة .وبالمثال،
عندما ذكر أصحاب المصلحة الجي

كأحد أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات ،كان ذلك في إشارة إلى قيام الجي

بقطع األشجار الستخدامها في

الحطب والفحم.
كانت االستنتاجات المستخلصة من نتائج مشاورات التقييم االجتماعي والبيئاي االساتراتيجي ،فاي رأي أصاحاب المصالحة ،أن أهام أساباب ودوافاع
إزالة وتدهور الغابات هي قطع األشجار الستخدامها في الحطب والفحام النبااتي ثا م إزالاة األشاجار مان أجال الزراعاة المعيشاية والمساائل المتعلقاة
بالرعي .تم اعتبار األسباب والدوافع األخرى ذات أهمية ثانوية نسبيًا.
تتفق هذا النتائج مع النتائج التي توصلت إليها المشاورات بشأن أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغاباات التاي أجريات فاي عاام  2017حياث أجمعات
أجوبة  169استبيانًا ألصحاب المصلحة أن الدوافع الرئيسية كانت الزراعة وقطع األشجار من أجل حطب الوقود والفحم (الجدول .)18
تستند هذا النتائج فقط إلى آراء أصحاب المصلحة الذين تمت استشارتهم وستحتاج بشكل مثالي إلى دعمها ببيانات ذات تحليل علمي موضوعي.

الجدول رقم  :17أجوبة استبيانات أصحاب المصلحة أثناء الدراسة المتعلقة بأسباب التصحر والتنمية المستدامة خالل المرحلاة األولاى مان دراساة التقيايم
البيئي واالجتماعي االستراتيجي ()SESA I

الوالية اإلدارية
للهيئة القومية للغابات
اإلقليم الشمالي
اإلقليم األوسط
اإلقليم الشرقي
كردفان الكبرى
دارفــور الكبرى
المجموع

األسباب والدوافع الرئيسية إلزالة وتدهور الغابات
التوسع الزراعي حطب وقود وفحم
18
4
5
13
4
19
9
14
7
18
43
68

الرعي الجائر
0
3
0
0
0
3

الحرائق
1
0
0
0
1
2

الجفاف
1
4
2
2
0
9

انعدام الوع

1
0
0
0
0
1

نظرا ً لعدم وجود المصدر المرجعي ،فالخطأ وارد في محتويات الجدول .يُظِ هر أنه تم الحصول على نتائج مماثلة خالل المرحلة الثانياة مان التقيايم
االجتماعي البيئي واالستراتيجي (.)SESA II
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أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات

النسبة المئــــــــوية للمبحوثين
الذين أشاروا إلى السبب/الدافع

الفقر

11

الفحم وحطب الوقود

10

التوسع الزراعي

8

تغير المناخ

8

قطع األشجار ألجل مواد البناء

8

التصحر

8

الماشية

7

الرعي

7

الجي

7

الالجئون والنازحون

6

ودوافااع إزالااة وتاادهور الغابااات فااي شااكل متعاادد األجوبااة،

كمائن الطوب

5

ويتااألف ماان قائمااة ماان األسااباب والاادوافع (تاام تحدياادها فااي

السياسات غير المالئمة

5

تعدين الذهب

3

الجدول على اليمين .تم اختياار الفقار وحطاب الوقاود كأفضال

تدني أسعار الصمغ العربي

2

الدوافع.

الحكم الرشيد

2

تاام تحديااد الفقاار باعتبااارا المحاارك الرئيسااي لتاادهور مااوارد

توسعة السدود

2

التنقيب عن النفط

1

قطع األشجار ألغرا

تجارية

1
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الجدول رقم  :18التحقق من أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات
خالل المرحلة األولى من التقييم االجتماعي البيئي واالستراتيجي
()SESA I

طلااب كاال اسااتبيان ماان المبحااوثين إعطاااء األولويااة ألسااباب
ودوافااع إزالااة وتاادهور الغابااات .كااان السااؤال حااول أسااباب

مشاورات المرحلة األولى) ويطلب من المبحوث اختياار تلاك
التااي تعتباار األكثاار صاالة بالموضااوع .األجوبااة مدرجااة فااي

الغابات ،يليه حطب الوقود .يمكن اعتبار الفقر محر ًكا أساسايًا
يؤدي إلى االعتماد علاى الماوارد الطبيعياة لكساب العاي  .إن
الاادوافع األكثاار مباشاارة مثاال اسااتخدام حطااب الوقااود للطاقااة

المنزلية والتوسع في الزراعة المعيشية في مناطق الغابات هي نتيجة للفقر ومحدودية خيارات سبل كسب العي

البديلة .تتوافق هذا النتائج مع تلك

التي توصلت إليها دوافع دراسة إزالة الغابات وتدهورها.
يشير مشروع سياسة الغابات لعام  2015إلى األسباب األكثر شيوعًا إلزالة الغابات مثل توسع الزراعة في مناطق الغابات ،والقطاع غيار القاانوني
من قبل القوات المسلحة ،والقطع التجاري غير القانوني لصناعة الطوب .سبب آخر مهم إلزالة الغابات هاو إزالاة األشاجار إلنتااج حطاب الوقاود،
والفحم للبيع وهو مرتبط بالفقر ونقص فرص الدخل البديلة.
تنص سياسة الغابات لعام  2006على أناه سايتم اساتخدام ماوارد الغاباات بطريقاة حكيماة وفعالاة ومساتدامة وفقًاا للقايم واساتجابة الحتياجاات شاعب
السودان ،وبالتالي خلق فرص عمل وفرص للتجارة تساعد في القضاء على الفقر وتحقيق األمن الغذائي ،وإحداث تحسينات في البيئة المادية للبالد.
قد يشكل النمو السكاني السريع في السودان تهديدا ً خطيرا ً للبيئة ألنه يزيد من المشاكل االجتماعية واالقتصادية مثل البطالة والفقر واعتالل الصحة.
عالوة على ذلك ،في ظروف التدهور البيئي مثل التصحر ،فإن النماو الساكاني الساريع يجعال التخفياف مان حادة الفقار أكثار صاعوبة .يارتبط الفقار
والبيئة ارتباطا ال ينفصم .يتفاقم الفقر بسبب الكوارث الطبيعية ،وإساءة استخدام الموارد البيئية والنزاعات .إن الحرماان البشاري والتادهور البيئاي
يعزز كل منهما اآلخر ألن الفقراء يجبرون على إدرار الدخل من خالل استغالل الموارد الطبيعية.
ضررا عندما تكون الموارد محادودة .تتعار
يعتبر قطع األشجار من أجل حطب الوقود وإنتاج الفحم أكثر
ً

معظام منااطق الغاباات حاول المراكاز

الحضرية لضغط شديد .تعطي البيانات المتاحة عن استهالك األخشاب صورة واضحة عن عجز كبير في إمدادات األخشاب .تاوفر الكتلاة الحيوياة
 %56من الطلب على الطاقة في السودان؛ ثلثها من الحطب (رباح وآخرون .)2016 ،تتراوح توقعات استهالك حطب الوقود من توقعاات دراساة
الحكمة من  15.5مليون متر مكعب (جفار  )2011إلى  25.7مليون متر مكعب ،ومن المتوقع أن يرتفع إلى ما يقرب من  30مليون متر مكعب في
عام ( 2030الفاو .)2010
لذلك ينبغي أن يكون التخفيف من حدة الفقر ومعالجة النقص في حطب الوقود من االستراتيجيات الرئيسية لمعالجاة إزالاة وتادهور الغاباات وهادف
أساسي لبرنامج الرد.)REDD+( +

 2.4خيارات استراتيجية برنامج الرد)REDD+( +
وفقا ً لمتطلبات مرفق الشراك للحد من انبعاثات كربون الغابات ،تم وضع خيارات االساتراتيجية علاى خلفياة دراساة أساباب ودوافاع إزالاة وتادهور
الغابات في عملية موازية للتقييم االجتماعي والبيئي االستراتيجي .وذلك لكي يتسن لعملية التقييم االجتمااعي والبيئاي االساتراتيجي باالسترشااد بهاا
وتمكين تكرار خيارات االستراتيجية بطريقة تمكنهم من أن تكونوا أكثر مالءمة للبيئة والمجتمع.
تم استخدام نسخة مسودة من خيارات االستراتيجية بتاريخ فبرايار  2018والمساودات الالحقاة بتااريخ سابتمبر  2018وسابتمبر  2020للمشااورات
على التوالي خالل المرحلة األولى (في  )2018والمرحلة الثانية (في  )2020من التقييم االجتماعي والبيئي االستراتيجي.
بعد التكرار والتعليقات على التأثيرات البيئية واالجتماعية المحتملة لهذا الخيارات ،تم إصدار المسودة الرسمية األولى لخيارات استراتيجية برنامج
أخيارا ،تام نشار مساودة محدثاة لخياارات االساتراتيجية فاي سابتمبر
الرد )REDD+( +في أبريل  2018وتم تكرارهاا فاي يونياو وسابتمبر .2018
ً
 2020ثم في ديسمبر  . 2020تم استخدام هذا في هذا التقرير .تم نقل نتائج المشاورات المستندة إلى المسودات السابقة على مسودة .2020
بينما سيتم نشر تقرير خيارات االستراتيجية المفصل من قبل االستشاريين المعنيين وتقديم التفاصايل الكاملاة لخياارات االساتراتيجية التاي تام النظار
فيها ،قام الفريق االستشاري لدراسة التقييم االجتماعي والبيئي االستراتيجي بإعادة إنتاج مسودة خياارات االساتراتيجية لشاهر سابتمبر  2020أدنااا.
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والخيارات االستراتيجية الشاملة المحددة في هذا الوثيقة هي )1( :اإلدارة المتكاملاة للمنااظر الطبيعياة للغاباات ( )2الزراعاة الذكياة مناخياا ً وإدارة
المراعي ( )3التخطيط المتكامل الستخدام األراضي ( )4إمدادات الطاقة المستدامة واستخدامها ( )5تعزيز المشاركة في االستجابات لتغير المناخ.

 1.2.4الخيار رقم ( :) 1اإلدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية للغابات
تشمل التدخالت الموصى بها في قطاع الغابات للحد من إزالة وتدهور الغابات:
 .1تعزيز السياسات القطاعية والتمويل والقدرة المؤسسية لإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية:
●

تحسين اللوائح والقوانين والسياسات فاي قطااع الغاباات لتعمايم إجاراءات برناامج الارد :)REDD+( +مراجعاة القطااع

وتقييم اإلجراءات ذات األولوية.
●

دعم مراجعة وتعزيز بيان سياسة الغابات الوطنية في السودان (2006؛ محدث من سياسة الغابات في السودان .)1986

دعم وتحسين السياسات للحد من إزالة الغابات وتدهور األراضي من معسكرات الالجئين.
●

تطوير نظم معلومات الغابات القومية لدعم إدارة الغابات والمناظر الطبيعية في السودان (النظام القومي لرصاد الغاباات،
القياس واإلبالغ والتحقق ،المستويات المرجعية النبعاثات الغابات ،الضمانات ،سجل الكربون).

●

إطااار تنفيااذ برنااامج الاارد )REDD+( +وخيااارات التموياال علااى مسااتوى الواليااة :وضااع خطااط عماال برنااامج الاارد+

( )REDD+على المستوى الوالئي.
 .2اإلدارة االستراتيجية للمناظر الطبيعية واالستعادة وخفض االنبعاثات:
●

برناامج الغابااات ألصاحاب الحيااازات الصاغيرة فااي الواليااات المختاارة لألخشاااب عالياة القيمااة ،وحطاب الوقااود  /الكتلااة

الحيوية ،وإنتاج العروق/أعمد البناء ومنتجات الغابات غير الخشبية (تستهدف في البداية واليتي النيل األزرق وسنار).
●

نظم مشاتل الغابات على مستوى الوالية لدعم التشجير الجديد وإعادة التشجير واستعادة األراضي المتدهورة.

●

بناء القدرات لسلسلة القيمة المضافة إلنتاج الصمغ العربي المستدام من خالل التمويل المستدام ومشاركة القطاع الخاص.

●

دعم اإلدارة المستدامة للغابات من خالل تطوير القدرات واستخدام خطط إدارة الغابات (بماا فاي ذلاك المنااطق السااحلية

المختارة ،وحماية غابات المانجروف وضفاف النهر).
●

تنمية القدرات والتعزيز المؤسسي إلدارة الحرائق.

 .3دعم مشاريع بحث وتطوير الغابات
●

مراجعة وإعادة تصميم برامج ومناهج أبحاث الغابات والمراعي.

●

إنشاء مراكز االمتياز من خالل مؤسسات التعليم العالي (النظر في إنشاء مؤسسة لتنمية البحوث الغابية).

 2.2.4الخيار رقم ( :)2الزراعة الذكية مناخيا ً وإدارة المراعي
 .1تحسين قدرة قطاع الزراعة على التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ:
●

بناء القدرات لتحسين اإلنتاجية الزراعية من خالل نظام التشجير الزراعي لتحسين استخدام المياا والحد من زحف الغابات
(األحزمة الشجرية الواقية وزراعة الممرات ومصدات الرياح في الغابات النيلية).

●

تحسين اإلنتاجية الزراعية من خالل تنويع المحاصيل والنظم الزراعية الرعوية.

●

إعادة تأهيل خدمات الري لجعل استخدام المياا أكثر كفاءة ،بما في ذلك إدخاال التقنياات المناسابة لتحساين اساتخدام الميااا

وزيادة الوعي بالمياا.
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●

بناء القدرات وإجاراء نقال المعرفاة للزراعاة المحافظاة علاى الماوارد ماع حصااد الميااا والزراعاة بادون حراثاة والباذور

المحسنة.
 .2تعزيز اإلدارة المستدامة للثروة الحيوانية والمراعي:
أ.

تعزيز التدابير التنظيمية وغير التنظيمية إلدارة مسارات/مراحيل حركة الثروة الحيوانية بما في ذلك أنظمة المراقبة.

ب .استعادة  /إعادة تأهيال المراعاي ،وحمايتهاا ،وتاوفير الماواد األولياة الموسامية الكافياة (إنتااج األعاالف) :إنشااء شاراكات
تجارية بين مالكي الماشية والمزارعين على طول مراحيل المواشي.
ج .تحسااين الوصااول إلااى التموياال وخاادمات الاادعم للماازارعين وم نتجااي الثااروة الحيوانيااة (مثاال صااحة الحيااوان واإلرشاااد
والتدريب والمدارس الزراعية الحقلية والتسويق).
د.

تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في تطوير وإدارة البنى التحتية للمراعي.

ا.

زيادة القدرة التكيفية للمزارعين ومنتجي الثاروة الحيوانياة مان أجال التأ هاب للتغيارات الموسامية فاي األعاالف وإمادادات
المياا من خالل الحفاظ على المياا المجتمعية وخطط حماية وإدارة األنهار.

 3.2.4الخيار رقم ( :)3التخطيط المتكامل الستخدام األراضي
 .1المواءمة بين تخطيط استخدام األراضي وسياسات االستثمار والتشريعات:
●

تعزيااز القاادرة المؤسسااية لتقياايم التااأثيرات البيئيااة واالجتماعيااة فااي قطاعااات الزراعااة والغابااات والتعاادين لمنااع تاادهور

األراضي( :احتياجات القدرات المؤسسية وتقييم الثغرات وإعداد خطط تنمية القدرات).
●

ترشيد وتنظيم ومواءمة استغالل الموارد فوق وتحت األر

وأنشطة وسياسات التنمية االقتصادية ذات الصلة ،من أجل

شمول االهتمامات البيئية وتغير المناخ.
●

تحسين معايير إنشاء وتطوير البنى التحتية للتعدين (تحديث المباده التوجيهية  /السياسات الحالية ووضع مباده توجيهية

وسياسات جديدة.
 .2اإلشراف على اإلدارة المستدامة لألراضي من خالل أمن حيازة األراضي:
●

التدابير التنظيمية وغير التنظيمية لتحسين أمن حياازة األراضاي للمجتمعاات المحلياة :تقيايم وتحدياد الفارص لتعزياز أمان

حيازة األراضي للمجتمعات في المناطق الساخنة إلزالة الغابات (إعطاء األولوية للمناطق الساخنة إلزالة الغابات).
●

تقييم قدرة استخدام األراضي ورقمنتها لدعم خريطاة االساتثمار القومياة :تحساين اساتخدام األراضاي مان خاالل التخطايط

المكاني والمعلومات المكانية وغير المكانية الموثوقة.

 4.2.4الخيار رقم ( )4إمدادات الطاقة المستدامة واستخدامها
 .1زيادة الوصول إلى الطاقة المنزلية الفعالة والمستدامة:
●

تقييم وتنفيذ خيارات اإلنتاج المستدام للفحم.

●

تقيااي م وتنفيااذ الخيااارات والتاادابير لتحفيااز وزيااادة اسااتخدام غاااز البتاارول المسااال ومصااادر الطاقااة البديلااة األخاارى فااي

المجتمعات الحضرية والريفية.
 .2تعزيز سلسلة قيمة الطاقة المستدامة القائمة على الكتلة الحيوية:
●

خلق فرص عمل في قطاع طاقة الكتلة الحيوية للقطاع الخاص من خالل تدابير تنظيمية وغير تنظيمية.
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●

تقييم الفرص والحوافز والترويج العتماد مواقد طهي فعالة وربط منتجي الكتلة الحيوية والمستهلكين.

 5.2.4الخيار رقم ( :) 5تعزيز المشاركة في االستجابات لتغير المناخ
 .1تعزيز مشاركة الشباب والمرأة:
●

تشجيع وصول النساء والشباب إلى منتديات صنع ال قرار والهيئات على المساتويين الاوطني والمحلاي فيماا يتعلاق بتادابير

االستجابة للمناخ.
●

على المستوى القاومي ،ينبغاي تعمايم مراعااة منظاور الناوع االجتمااعي والشاباب فاي السياساات واالساتراتيجيات القومياة
المتعلقة بتغير المناخ.

●

تطوير برامج التعليم والتوعية لمساعدة الشباب على ت طوير فهم أعمق لتأثيرات تغير المناخ وتطوير المهارات والمعرفاة

في االستجابة لهذا التأثيرات.
●

عند تنفياذ نظاام السياساات وتادابير العمال فاي االساتراتيجية القومياة لبرناامج الارد ،)REDD+( +يجاب أخاذ اعتباارات

محاددة فاي معالجاة عاادم المسااواة باين الجنساين فيمااا يتعلاق بالحصاول علااى الماوارد ،بماا فاي ذلااك خادمات االئتماان واإلرشاااد
والتدريب والمعلومات والتكنولوجيا.
●

يجب أن تتضمن جميع االتصاالت التي يتم إجراؤهاا فيماا يتعلاق بنظاام نظاام السياساات وتادابير العمال فاي االساتراتيجية

القومية لبرنامج الرد )REDD+( +استراتيجية اتصال محددة جيدًا ومراعية للجن
●

والشباب ومناسبة ثقافيًا.

تصميم وتنفيذ اآلليات التي تشرك المجتمعات (بما في ذلك النساء والشباب وكبار السن) في مراقبة التحسينات االجتماعية

والبيئية في المناطق المحلية.
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 .5التقييم االجتماعي والبيئي لخيارات االستراتيجية
 1.5خط األساس البيئي واالجتماعي
معلومات خط األساس المقدمة في هاذا الفصال تتعلاق بالساودان .علاى هاذا النحاو ،فهاي تتعلاق بالمنااطق الجغرافياة التاي مان المتوقاع أن ياتم تنفياذ
استراتيجية برنامج الرد )REDD+( +فيها والتادابير المقترحاة فاي التقيايم البيئاي واالجتمااعي للتخفياف مان التاأثيرات السالبية المحتملاة لخياارات
االستراتيجية باإلضافة إلى التدابير المقترحة لتعزيز التأثيرات اإليجابية المتوقعة لالستراتيجية .يتم تلخيص البيانات األساسية الرئيسية فاي الجادول
رقم ( )20أدناا.
الجدول رقم  :19بيانات خط األساس الرئيسية
االسم رسمي

جمهورية السودان

عدد الواليات

18

عدد المحليات

57

السكان

يقدر بنحو  44مليون بنا ًء على أحدث بيانات األمم المتحدة %35 .يسكنون المدن.

الكثافة السكانية

25 /كم 2

إجمالي الناتج المحلي

18902.28مليون دوالر (مصادر البنك الدولي )2019

الدخل القومي اإلجمالي للفرد الواحد

والرا أمريكيًا (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  /دليل التنمية البشرية )2019
3،962د ً

مؤشر التنمية البشرية

0.507المرتبة  168من  189دولة (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )2019

مؤشر ممارسة األعمال من البنك الدولي (الترتيب)

المرتبة  171من أصل  190اقتصادًا في عام  .2019وانخفض ترتيب السودان من  162في عام .2018

عدد الالجئين

1.1مليون شخص يقدر أنهم يعيشون في السودان (حتى  30نوفمبر  .)2019ويشمل ذلك الالجئين من
جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإريتريا وإثيوبيا والصومال وجنوب
السودان وسوريا واليمن .الغالبية من جنوب السودان :تقريبا)2019 (840،000 .

مساحة األر

1،765،048كيلومتر مربع

%الغطاء الغابي

%10.66

المعدل السنوي لفقدان الغابات

يقدر المعدل السنوي إلزالة الغابات بحوالي  542ألف هكتار

التصحر

في عام  ،2007اقترح تقرير صادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة أن الحدود بين الصحراء وشبه الصحراء
قد تحولت جنوبًا بمقدار  50إلى  200كيلومتر منذ عام .1935

عدد الماشية

110مليون .األعلى في إفريقيا

استهالك الطاقة

الكتلة الحيوية الخشبية%71 :؛ منتجات بترولية٪19 :؛ أخرى%10 :

فجوة العر

والطلب على الحطب

عجز قدرا  2مليون طن سنويا ( 3.3مليون متر مكعب) عام  (2011المصدر): FAO / WISDOM

 1.1.5بيئة السودان
لمحة عامة
يمتلك السودان مساحات شاساعة مان األراضاي الزراعياة الخصابة ووفارة الميااا للاري وحاوالي  110ملياون رأس مان الثاروة الحيوانياة والغاباات
ورواسب النفط والغاز والثروة المعد نية على شكل ذهب وفضة وبالتين ويورانيوم .يعتمد سكانها واقتصادها بشكل كبير على الموارد الطبيعية لسبل
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كسب العي

واألمن الغذائي والرفاهية االقتصادية .هذا الموارد مهددة بالتصحر وتدني معدالت هطول األمطار ،وتغير المناخ .تتعر

مواردهاا

الغابية والمراعية للتدهور بسبب االستخدام غير المستدام وتتعدى الكثبان الرملياة علاى أراضايها الزراعياة .ال تازال إزالاة الغاباات والتصاحر مان
التحديات البيئية الرئيسية التي تواجه السودان .تواجه الغابات التعدي من خالل الزراعة والتحضر واستخراج حطب الوقود بشكل غير مستدام لعدة
عقود .تظهر بيانات الم ناخ من تسع محطات أرصاد جوية في السودان أن هطول األمطار في جميع أنحاء البالد يتناقص ويصبح شديد التقلاب وأن
التصحر آخذ في االزدياد.
ونتيجة لذلك ،يهدد الجفاف ما يقرب من  12مليون هكتار من األراضي المطرية ال سيما في واليتي شمال كردفان ودارفور .حاددت بارامج العمال
ا لوطنية للتكيف في السودان واتصاالتها الوطنية الثالثة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ الزراعة وموارد المياا والصحة باعتبارها
القطاعات الثالثة األكثر عرضة لتغير المناخ.

الغطاء الغابي
الخارطة رقم : 9الغطاء الغابي في السودان

ألغرا

برنامج الرد ،)REDD+( +يعرف السودان الغابة كقطعة أر

ال تقل عن مساحتها عن  0.4هكتار تكسوها أشاجار لاديها القادرة علاى

بلوغ ما ال يقل عن  2متر في االرتفاع وغطاء تاجي بنسبة  %10على األقل وتشمل مصدات الرياح و/أو الحازام الشاجري الاواقي بعار

ال يقال

عن 20متراً .تغطي الغابات حاليا ً  %10.66من إجمالي مساحة البالد.
يتبع الغطاء الغابي في السودان التصنيف البيئي التالي واتجاهات هطول األمطار من الشمال إلى الجنوب :يأخذ الغطاء النباتي شكل األدغال وكذلك
األشجار والشجيرات المتناثرة في الشمال والغابات الكثيفة من األشجار الكبيرة التي تتراوح من األكاسيا إلى عريضة األوراق .األشجار في الطرف
الجنوبي من منطقة السافانا والجبل.
يوضح الجدول رقم ( )21أدناا توزيع فئات الغطاء األرضي في السودان بنا ًء على بيانات منظمة األغذية والزراعة لعام .2012
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الجدول رقم  :20فئات الغطاء األرضي في السودان

فئة الغطاء األرضي

المساحة بالهكتار

%

الزراعة في األراضي البرية والمائية/التي تغمرها الفيضانات بانتظام

23,710,025

12.6

األشجار مغلقة إلى متناثرة في األراضي البرية والمائية/التي تغمرها الفيضانات بانتظام

18,733,182

10.0

الشجيرات مغلقة إلى متناثرة في األراضي البرية والمائية/التي تغمرها الفيضانات بانتظام

22,231,327

11.8

األراضي العشبية المغلقة إلى متناثرة فاي األراضاي البرياة والمائياة/التي تغمرهاا الفيضاانات 25,982,720
بانتظام

13.8

المناطق الحضرية

730,331

0.4

لصخور العارية والتربة و/أو المواد غير المجمعة األخرى

95,277,727

50.7

المسطحات المائية الموسمية/المعمرة ،الطبيعية /االصطناعية

1,290,000

0.7

إجمالي مساحة السودان

187,955,312

100.0

يوضح الجدول رقم ( :)22توزيع الغطاء النباتي الشجري حسب الوالية.
الجدول رقم  :21توزيع الغطاء النباتي الشجري حسب الوالية
الموقع (الواليات)

إجمالي حجم الغطاء
النباتي الشجري م

نهر النيل
اإلقليم الشرقي
واليات الوسط (الخرطوم والجزيرة وسنار والنيل األزرق والنيل األبيض)
كردفان الكبرى
دارفور الكبرى
المجموع

672
3,234,000
29,531,000
44,218,800
89,096,800
166,752,600

3

القطاع السانوي المساموح بااه
(الزيادة م)3

47,04
226,38
2,067,170
3,095,316
6,236,776
11,672,682

تنمو الغابات الغنية على طول ضفاف نهر النيل وروافدا .في عام  ،1948قدر أندروز أن الغاباات كانات حاوالي  12.6ملياون هكتاار وصانف
الغطاء النباتي للسودان معترفًا بسبعة أنواع في سلسلة متتالية من الشمال إلى الجنوب .بعد عشر سنوات أنتج هاريسون وجاكسون ( Harrison
 )and Jackson, 1958تصنيفًا بيئيًا للغطاء النباتي يعترف بخمسة أقسام (مناطق) رئيسية بنا ًء على تكاوين األزهاار ومعادل هطاول األمطاار
وناوع الترباة .تام تطاوير التقسايمات إلاى تقسايمات فرعياة (أحزماة) ( .)Abdel Magid et al, 2008ونتيجاة لاذلك ،يمكان تصانيف غاباات
السودان حسب أغراضها وإدارتها:
الغاباات المحجااوزة :تغطااي الحظاائر القوميااة والمناااطق المحميااة األخارى  150963( %8.1كيلااومتر مربااع) ماان الابالد وتتمثاال معظاام هااذا
األراضي المحمية في ثالثة مواقع هي :وادي هور ( 100 000كيلومتر مربع) والردوم ( 12 500كيلومتر مربع) والدندر ( 10 000كيلومتر
مربع) ( .) UNEP, 2007وهي تدار بهدف مكافحة الزحف الصحراوي وحماية البيئة .تقع شمال خط العر

 13وتهيمن عليها أنواع مختلفة

من أشجار األكاسيا .وتقدر مساحة هذا الغابات بحوالي  4.2مليون هكتار .وتشمل الغابات المحمية إنشاء أحزمة شجرية واقية كإجراء من شأنه
زيادة الغلة الزراعية أو ألغرا



الحماية مثل تثبيت الكثبان الرملية وإنشاء مشاجر جمالية حول المساكن.

إنتاج الغابات وحمايتها  :المناطق المحمية التي تدار بغر

إنتاج السلع .تقع هذا الغابات أساسا على طول نهر النيل وروافادا.

سنُط التي تبلغ مساحتها اإلجمالية نحو  144 000هكتار .وتهدف غابات اإلنتاج إلى ما يلي:
واألنواع الشجرية السائدة هي ال ُ
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مستدامة (خطط العمل)

O

إنتاج األخشاب المنشورة مث ل فلنكات السكك الحديدية وكذلك إنتاج الحطب على أس

O

بناء المنازل واألثاث الخام للمناطق الريفية واألخشاب عالية الجودة لألثاث الجيد والمنازل الحضرية

O

تطوير المحاصيل المدرة للنقد األجنبي (مثل جنائن الصمغ العربي)

الغابات الجبلية في جبل مرة :وهي أساسا أشجار الصنوبر االستوائية مع األنواع المعتدلة األخرى .وتقدر مساحتها اإلجمالياة
بحوالي  3 000هكتار.



هناك أيضا ً غابات في المراعي المفتوحة التي تقع أساسا في الجزء األوسط من السودان على كل من التربة الرملية والطينية.
وتقدر المساحة اإلجمالية لهذا الغابات بنحو  4.6مليون هكتار .وهي تمثل الحزام الشجري األكثر أهمية اقتصاديًا واجتماعيًا (أي
حزام الصمغ العربي) يحتوي على أشجار الهشاب وهي شجرة منتجة للصمغ العربي توجد في كل من السهول الرملية والطينية.
نتشر األشجار األخرى الهامة المنتجة للفاكهة مثل شجرة التبلدي المنتجة للقاونقلي

والغاباات الطبيعياة األخارى ،وياتم زراعتهاا

بشكل أساسي في ظل نظام الزراعة الغابية.



الغابات المروياة :تبلاغ مسااحتها اإلجمالياة  3 361هكتاارا .تاتم إدارتهاا بهادف إنتااج ماواد البنااء واألخشااب األخارى لصاناعة
األثاث .وتشمل مناطق المؤسسات والمشاريع الزراعية مثل الجزيرة والرهد ومشاريع قصب السكر
هناك أيضًا مناطق صحراوية وغابات السافانا والمراعي وأشجار المانجروف الموضحة أدناا .ويرد وصف تغطية هذا المناطق
اإليكولوجية المختلفة في الجدول  23أدناا.
الجدول رقم  :22التغطية من حيث النسبة المئوية للمناطق اإليكولوجية

المجموع

منطقة فيضية

جبلية

مناطق خاصة

سافانا غنية

100

0.4
رطبة
0.4

0.2
شبه رطبة
7.5

6.4

0.9

100

سافانا فقيرة
طينية
رملية

11.4
قاحلة
92.1

15.9

شبه صحراوي

صحراوي

26.2

38.6

األشجار خارج منطقة الغابات
هي األشجار التي ت نمو في المرافق العامة (مثل المدارس والساحات العامة والمؤسسات) والمنازل والطارق الساريعة .يعار

هاذا الناوع مان

األشجار الشكل الشجري النموذجي المشار إليه باسم أشجار الذئب .ومساهمة هذا األشجار في المنتجات الخشبية محدودة ألنها مزروعة أساسا
لتاوفير الظاال والراحااة والاادي كور والحمايااة .وال يعاارف بدقااة ماادى وجاود األشااجار خااارج مناااطق الغابااات ،والبيانااات المتعلقااة بعاادد األشااجار
والمناطق المزروعة محدودة و/أو غير محددة.
األشجار خارج منطقة الغابات هي أشجار تنمو في المرافق العامة (مثل المدارس والساحات العامة والمؤسسات) والمنازل والطارق الساريعة.
يُظهر هذا النوع من األشجار الشكل النموذجي للشجرة المشار إليه باسم أشجار الاذئب .مسااهمة هاذا األشاجار فاي المنتجاات الخشابية محادودة
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ألنها مزروعة أساسًا لتاوفير الظال والراحاة والاديكور والحماياة .مادى وجاود األشاجار خاارج منااطق الغاباات غيار معاروف بدقاة ،والبياناات
الخا صة بكل من عدد األشجار والمساحات المزروعة محدودة و  /أو غير محددة.

الغابات الجبلية
توجد الغابات الجبلية في جبل مرة في الغرب وتالل البحر األحمر على الحدود الشرقية للبالد .تشمل الغابات الموجودة في مواقع خاصة غابات
سنُط التي تنمو على األحوا
المانجروف والغابات النيلية والنخيل .تتوزع غابات ال ُ

المغمورة على طول النيال األزرق وروافادا وعلاى طاول

النيل األبيض على جانبي الضفاف في مواقع متناوبة على طول الضفاف .تخضع هذا الغابات لخطط اإلدارة منذ عام  .1935وتنمو الغابات في
مواقع ذات خصائص خاصة في مناطق األراضي الجافة.

الغابات الصحراوية
تغطي الصحراء شمال السودان من شمال خط عر

 16درجة وتقابل مساحة إجمالية قدرها  725.800كيلومتر مربع ،عبر محمد قول على

البحر األحمر وغربًا عبر شمال كردفان ودارفور ،وتشكل ما يقرب مان  % 29مان إجماالي مسااحة الابالد .فاي هاذا المنطقاة ،هطاول األمطاار
السنوي أقل من  75ملم .الغطاء النباتي شبه معدوم باستثناء ما هو قريب من المجاري المائية .تمتد المنطقة شبه الصحراوية جنوب الصاحراء
بمساحة تقارب  491.000كيلومتر مربع ،أي ما يعادل  % 19.6من إجمالي مساحة البالد .يتراوح معدل هطاول األمطاار باين  75ملام و300
ملم سنويًا ويتكون الغ طاء النباتي من أعشاب ذات أشجار صغيرة متناثرة وشجيرات ال يزيد ارتفاعها عن مترين تتخللها مناطق قاحلة.

غابات السافانا
تمتد غابات السافانا جنوب المنطقة شبه الصاحراوية وتغطاي بقياة الابالد باساتثناء أجازاء صاغيرة فاي المنطقاة الجنوبياة التاي تشاكل جاز ًءا مان
المنطقااة االسااتوائ ية ،ماان األجاازاء الجنوبيااة للنياال األزرق وكردفااان ودارفااور لتغطااي األجاازاء الكباارى .االسااتوائية وبحاار الغ ازال فااي جنااوب
السودان .وتحتل مساحة كبيرة جناوب سافاهة فاي دارفاور وجناوب تلاودي فاي كردفاان .الغطااء النبااتي شاديد الحساساية للناار بطبيعتاه وجفافاه
( .)1958 ،Harrison et al
تنقسم غابات السافانا وفقا ً لمعدالت هطول األمطار إلى غاباات الساافانا الفقيارة التاي تغطاي مسااحة  691000كيلاومتر مرباع أو  %27.6مان
مساحة البالد وغابات السافانا المطيرة التي تغطي مساحة  347000كيلومتر مربع أو  %13.8من المساحة اإلجمالية .يتم تقسيم السافانا الفقيرة
وفقًا لنوع التربة إلى غابات السافانا ذات معدالت هطول األمطار المنخفضة على الطين وقلة هطول األمطار في غابات السافانا على الرماال.
تحمل التربة الطينية في هذا التقسيم مجموعات من أشجار ال ِكتِر والطلح والصهب والهبيل .أما غاباات الساافانا المطيارة يتاراوح معادل هطاول
األمطار السنوي  1300-900ملم ويمتد من األجزاء الجنوبية للنيل األزرق وكردفان ودارفاور ليغطاي األجازاء الكبارى مان االساتوائية وبحار
الغزال في جنوب السودان .وتحتل مساحة كبيرة جنوب منطقة سفاهة في دارفور وجنوب تلودي في كردفان .أهم أنواع األشجار هي المهوقني
والصاباغ .األناواع األخارى هاي (Parkia oliveri, Daniellia oliveri, Afzelia Africana, Monotes kerstingii, Burkea
 africana and Butyrospermum niloticum) Parkia oliveriو  Daniellia oliveriو  Afzelia Africanaو Monotes
 kerstingiiو  Terminalia mollisو  Burkea africanaو  . Butyrospermum niloticumاألشاجار عالياة وعريضاة األوراق وذات
لحاء رقيق .األشجار الشائكة نادرة .الغطاء النباتي شديد الحساسية للحريق بطبيعته وجفافه ( .)1958 ،Harisson et al

المراعي
يعترف قانون تنظيم المحافظة على المراعي وتنمية الموارد العلفية لسنة  2015بأربع فئات مان المراعاي ويحاددها :المراعاي العاماة والحماى
الخاص والحمى العام والمراعي المزروعة بشكل خاص.
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تشكل المراعي حاليًا  %25.6من إجمالي مساحة أراضي الساودان ( .)FAO and UNEP 2012وماع ذلاك ،هنااك تبااين كبيار فاي التوزياع
عبر الواليات :تمثل المراعي أكثر من  %60من والية جنوب دارفور ولكن  %0.5فقط من واليتي الخرطاوم والشامالية .يوجاد ماا يقارب مان
ثلثي المراعي في واليات شمال دارفور وشمال كردفان وجنوب دارفور ( .)FAO and UNEP 2012ويقدر أن األعالف من المراعي توفر
بحسب المنطقة من  %80-55من متطلبات أعالف القطيع القومي (.)FAO, 2015
قُ ِدر إجمالي توافر علف الماشية في البالد بنحو  66.6مليون طن على أساس المادة الجافة في عام  .2015يشمل ذلك مصادر األعالف المختلفة
من المراعي والمصادر الزراعية كما هو موضح في الجدول  25أدناا.
الجدول رقم  :23مصدر إمداد األعالف
المـــــــادة الجـــــــافة
(مليـــــــــــــــون طن)

الطــــــــــــــــــــاقة
(مليون ميجا جول)

بروتين قابل للهضــــــــــــــم
(مليـــــــــــــــــــــــــــون طن)

نباتات عشبية

48

432720

1.9

علف الحيوانات القاضمة

5.2

39150

0.03

محاصيل علفية

3.4

44386.292

0.68

مخلفات محاصيل

8.3

53086.2

0.0003

منتجات ثانوية زراعية صناعية

1.4

14485.3

0.314

الذرة الرفيعة والذرة الشامية والدخن)

0.1

1822.7

0.007

المجـــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

66.6

585650.492

2.9

نـــــــــــــــوع العلـــــــــــــف

بيد أ ن المراعي قد استنفدت بشدة وال سيما بسبب توسع األراضي الزراعية .في عام  ،2007قدر برنامج األمم المتحادة للبيئاة أن الساودان قاد
خسر ماا باين  %20و %50مان مراعياه ( .) UNEP 2007يعتبار فقادان المراعاي وتادهور نوعياة المراعاي وإمكانياة الوصاول إليهاا السابب
الجذري للنزاع بين الرعاة والمزارعين في السودان.
وفيما يتعلق بالخدمات البيطرية ،أحدث برنامج العاملين في مجال صحة الحياوان فاي المجتمعاات المحلياة الاذي بادأ فاي عاام  2007بادعم مان
منظمة األغذية والزراعة فرقا ً كبيرا ً في مجتمع مربي الماشية في شرق السودان ( .)FAO, 2012وقد حقق المشروع النتائج التالية :باإلضافة
إلى خفض عدد المعالجين التقليديين ،قدم أخصائيو صحة الحيوان خدمات بيطرية فعالة وأسهموا في رفاع الاوعي بأهميتهاا باين مرباي الماشاية
فساعدوا الرعاة على زيادة حجم قطعانهم وتنويع أنواع الحيوانات التي يربونها وخفض تفشي أمرا

الماشية في شمال دارفور بسبب حمالت

التطعيم التي تقوم بها منظمة األغذية والزراعة وأخصائيو صحة الحيوان .وبالمثل ،تستفيد شركات األلبان والدواجن التجارية الكبيرة الموجودة
في المناطق شبه الحضرية حول المدن الكبيرة من التغطية البيطرية الواسعة .أما بالنسبة للمناطق األخرى ،فإن التغطية البيطرية ليست كافية.
وأخيراً ،توجد الزراعة المتكاملة (المحاصيل/الثروة الحيوانية) في واليتي الخرطوم والجزيرة وفي منطقة البحر األحمر ولكن لي
أخرى من السودان.

غابات المانجروف
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في أجازاء

هناك  19منطقة من غابات المانجروف موزعة على طول الساحل السوداني .وتشير التق ديرات إلى أن تغطيتها للمناطق تبلاغ حاوالي %0.02
من إجمالي مساحة غابات المانجروف األفريقية ،وفقًا لدراسات الصر القومي للغابات المختلفة المنشورة بين عامي  1980و .2015وقد حددت
منظمة األغذية والزراعة في عام  1995ثالثة عشر منطقة من هذا المناطق لغابات المانجروف بوصفها نُظما ً إيكولوجية عالية اإلنتاجية يمكن
أن تؤدي دورا ً هاما ً في الحفاظ على التنوع البيولوجي للموائل الساحلية.
وعلى الرغم من قيمها اإليكولوجية ،فإن بقاء أشجار المانجروف السودانية مهدد بشاكل خطيار .بصارف النظار عان الماوت الجمااعي ألشاجار
المانجروف الناتج عن زيادة درجة الحارارة وانخفاا

هطاول األمطاار نتيجاة لتغيار المنااخ ،تتاأثر أشاجار الماانجروف أيضًاا بأنشاطة بشارية

مختلفة مثل رعي اإلبل وقطع وإزالة األشجار وسدود المياا العذبة من األمطار بسبب نقص نباتات األنهار المعمرة والمناخ الجاف وتحويل مياا
المد والجزر لتغذية أحوا

صناعة الملح واستزراع الجمبري.

وباإلضافة إلى ذلك ،تم اإلبالغ أيضًا عن تأثيرات سلبية لألنشطة البشرية األخرى الناجمة عن التطور والنماو الساريعين للمجتمعاات السااحلية
وتشمل هذا العوامل بناء السواحل والتحضر في المناطق الريفية والتغيرات في استخدام األراضي وتصدير الانفط وإنتاجاه والتنمياة الصاناعية
الساااحلية والاانفط أو الماادخالت الكيميائيااة والصااناعية المباشاارة فااي مناااطق المااانجروف والااتخلص ماان النفايااات البحريااة (اإلغاراق البحااري)
والسياحة وركوب القوارب والصيد الترفيهي.

التنوع الحيوي
يتمتع السودان بمجموعة واسعة من النظم اإليكولوجية وتنوع األنواع .هناك حوالي  184نوعًا من األشجار والشجيرات بما في ذلك  33نوعًاا
غريبًا باإلضافة إلى عدد قليل من األنواع المتوطنة وشبه المتوطنة .توجد مناطق خاصة بها ثروة من األنواع النادرة على ساحل البحر األحمر.
وتم تحديد حوالي  204أنواع .توجد معظم موارد الحياة البرية في الابالد داخال الساافانا المطيارة .تعتبار األراضاي الرطباة علاى سااحل البحار
األحمر والواحات الصحراوية والسدود والخزانات والبحيرات الداخلية موائل مهمة للطيور المقيمة والمهااجرة .يعاد سااحل نهار النيال والبحار
األحمر جز ًءا من التحليق للطيور المرتفعة والمهاجرة من أوراسيا إلى أفريقيا .ال تزال ساواحل البحار األحمار الساودانية تزخار بموائال جذاباة
وأصلية في معظمها وال سيما الشعاب المرجانية .هناك بقايا من منصات المانجروف ،وأحوا

األعشاب البحرية ومصاائد األساماك البحرياة

والتنوع البيولوجي المرتبطة بها بما في ذلك أسماك القرش وأبقار البحر و السالحف والعديد من أنواع الطيور البحرية.

جهود الحفظ
فيما يتعلق بجهود الحفظ واستراتيجية الدولة للتعامال ماع أزماات التناوع الحياوي ،بادأ الساودان العدياد مان خطاط العمال الوطنياة بشاأن التناوع
الحيوي .فقد أطلق االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي ( ،)2020-2015من شاأنها تعزياز الجهاود الرامياة للحفااظ علاى التناوع
الحيوي وإنشاء مناطق محمية جديدة لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية هدفا محوريا ً في هذا الخطة.
يتكون إجمالي المساحة المحجوزة من المناطق المحمية العامة والمؤسسية والشعبية والخاصة والحياة البرية والحظاائر القومياة وبحلاول نهاياة
عام  2012وصلت إلى  12.3مليون هكتار .تمثل جميع الغابات المحجوزة (العامة ،الشعبي والخاصة)  4.54%من جميع مناطق الغابات بينما
تمثل تلك التي تشغلها مناطق محمية أخرى (بماا فاي ذلاك المنااطق المحمياة للحيااة البرياة) حاوالي  %7.12مان إجماالي مسااحة الابالد .زادت
مساحة الغابات العامة المحجوزة بشكل ملحوظ (بمقدار تسعة أضعاف) من  1.25مليون هكتار في عام  ،1993إلى ما يقرب من  12.3مليون
هكتار بحلول نهاية عام  2012بسبب مرسوم رئاسي في عام  .1993بدأت المحميات الشعبية والخاصة للغابات في منتصف الثمانينيات وتظهر
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زيادة بأكثر من ستة واثني عشر مرة على التوالي بين الفترتين  2000-1986و . 2012-2001مساحة الغابات المؤسساية صاغيرة جادًا .زادت
بنحو  8687هكتار ( 2.7ضعف) من  1986إلى .)FNC 2011 b( 2012
على الرغم من جهود الحفظ المستمرة واإلعالن عن مناطق محمية جديدة في السودان ،يُعتقد أن تادمير الموائال وتادهور النباتاات والحيواناات
يمثل معضلة التنوع الحيوي الرئيسية في البالد بسبب العديد من التهديدات البشرية والطبيعية (.)Pullaiah, 2018

2.1.5

بيئة السودان واالقتصاد الوطني

موارد الغابات وسالسل القيمة
تساهم الغابات بحوالي  %12من الناتج المحلي اإلجمالي للسودان .ومع ذلاك ،ماع المعادل السانوي المقادر إلزالاة الغاباات بحاوالي 542،000
هكتار ،أو حوالي  ،)Gafar, 2013( %2.4تعد البالد من بين البلدان العشرة التي لديها أعلى معدالت إزالة الغابات (.)FAO FRA , 2015
في الوقت الحاضر ،يعزى انخفا

الغابات في معظمه إلى الطلب بمستويات مخت لفة في البالد للمنتجات الغابية في شكل حطب الوقود وأعمدة

البناء والفحم واألخشاب والغذاء والصمغ واألعالف واألدوية المحلية (البلدياة) .مان ناحياة أخارى ،فاإن مسااهمة قطااع الغاباات فاي االقتصااد
الوطني ال تقدر حق قدرها :تكشف الحسابات القومية الرسمية عن تقدير أقل لمساهمة قطاع الغابات في الناتج المحلي اإلجمالي في حدود .%3
على سبيل المثال ،يعتبر الصمغ العربي الذي يتم الحصول علياه مان أشاجار الهشااب والطلاح مان أهام منتجاات الغاباات غيار الخشابية بالنسابة
لالقتصاد السوداني لكونه يرفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة وكمصدر نقدي للمنتجين .وهاو ياوفر فارص عمال لحاوالي  7مالياين مان ساكان
الريف في حزام الصمغ العربي في السودان خالل موسم الجفاف (نوفمبر -مارس) عندما تندر فرص الكسب النقادي األخارى .تشاكل حصاائل
الصادرات السنوية من الصمغ العربي  %2.4من إجمالي الصادرات غير النفطية و %0.7من إجمالي الصادرات.
تُعزى هذا المساهمة في المقام األول إلى الصادرات السنوية من الصمغ العربي وإلى العديد من المناافع المباشارة وغيار المباشارة مثال حماياة
البيئة ،وتحسين التربة وفرص العمل لسكان الريف ومواد البناء وخشب الوقود.
ومن بين مجموع السكان ،يعتبر ما يقرب من  %70من ساكان الرياف والبادو معتمادين علاى الغاباات فاي سابل كساب العاي

والطاقاة الخشابية

واألخشاب المستديرة للمباني .ويستخدم  %66من سكان الريف األخشاب كمصدر رئيسي للوقود للطهي ومواد البناء .يمثال القطااع الصاناعي
عادة أقل من  %10من إجمالي اساتهالك األخشااب ،منهاا أكثار مان  %98ياتم اساتهالكها كحطاب فاي المرافاق الصاناعية والتجارياة بينماا ياتم
استخدام الباقي في كمائن الطوب وصناعة الجير والمناشير وغيرها من الصناعات القائمة على الخشب في البالد .أكدت دراسة استهالك الطاقة
لعام  1994أن استهالك الفرد من حطب الوقود يبلغ  0.7م  3سنويًا والتي عند تحويلها إلى ما يعادل طنًا من الانفط تقادر قيمتاه بنحاو  ٢بلياون
دوالر أمريكي .وعالوة على ذلك ،فإن منتجات الغابات غير الخشبية متنوعة ولها مساهمات كبيرة في سبل كسب العي

على مساتوى األسارة

وعلى االقتصاد الوطني.
في موازاة ذلك ،تمثل الغابات حوالي  %70من إجمالي الطاقة المستهلكة في البالد .أنها توفر  %70-30من العلف الذي تستخدمه الماشية في
البالد في الخريف وأثناء فترات الجفاف على التوالي.
كما أن للغابات فوائد غير مباشرة عديدة من خالل دورها في دعم اإلنتاج الزراعي والحيواني والحياة الريفية والحضرية ودعم األمن الغاذائي
والتخفيف من حدة الفقر والحفاظ على البيئة والتقليل إلى أدنى حاد مان مخااطر تغيار المنااخ الناجماة عان انبعاثاات غاازات الدفيئاة عان طرياق
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امتصاص كمية كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان .لاذلك ،فاي ضاوء هاذا السالع والمناافع والخادمات تقادر هاذا المسااهمة بنسابة
.%12
وبالتالي ،فإن غابات السودان توفر فوائد ال تُحصى في شكل خدمات بيئية تتمثل في تنظيم المناخ ومغذيات التربة وتنقية المياا والتنوع الحيوي
والموارد الجينية الهائلة وموائل الحياة البرية باإلضافة إلى مجموعة واسعة من المنافع الثقافية والروحية والترفيهية.
باإلضاافة إلاى ذلاك ،ياوفر قطااع الغاباات  %15مان فارص العمال المتاحاة فاي المنااطق الريفياة و %30مان علاف القطياع القاومي علاى وجااه
الخصوص ،تدعم األنشطة الغابية المجتمعات الريفية من خالل (:)Elsiddig et al., 2007
● استخدام العمليات الفالحية (غرس األشجار والتخفيف وحراسة وحصاد المنتجات الغابية).
● توفير من تجات الغابات غير الخشبية الصالحة لألكل والمواد الطبية ومواد الدباغة واأللياف والمواد الجافة للصناعة المنزلية .وتشكل
غابات السودان مجموعة متنوعة من المنتجات الغابية غير الخشبية مصادر محتملة للتنمية الصناعية لالستخدام المحلي وللتصدير .يمكن
للصناعات المنزلية أن تشكل ما يصل إلى  %50-20من دخل األسر الريفية حيث تُقدر بنحو مليار دوالر أمريكي سنويًا.
● توفير مساحات داخل الغابات المحجوزة للزراعة .حيث يقوم المزارعون بزراعة المحاصيل على جازء مان األر

الماؤجرة وفاي

المقابل يزرعون األشجار في الجزء اآلخر .تسمح هذا العالقة ا لتكافلياة للمازارعين بإنتااج المحاصايل الالزماة وتفياد الغاباات مان خاالل
إعادة تشجير المناطق الجرداء وإعادة تأهيل الغابات المتدهورة.
● تقديم الدعم للمجتمعات القروية إلنشاء غابات قروية إلنتاج حطب الوقود والمأوى واألغرا

الترفيهية .عادة ماا يتخاذ الادعم عاادة

شكل بذور/شتو ل األشجار ومنشتت الري والدعم التقني والمساهمة في التنمية الريفية مان خاالل إدرار الادخل علاى المساتوى الفاردي أو
المجتمعي .وتستخدم المجتمعات المحلية الدخل المتأتي من الغابات لتحسين سبل كسب العي

والخدمات الريفية.

فيما يتعلق بدور الغابات في تحسين المناخ المحلي وح ماية التربة ومستجمعات المياا من التعرية بفعل الرياح والمياا أفاد بادي ( )Badi ,1989بأن
معدل هطول األمطار قد انخفض مع زيادة إزالة الغابات في خم

قرى سودانية خالل الفترة .1979-1930

تستخدم مختلف المجتمعات المحلية مجموعة متنوعة من أنواع األشجار المحلية التي تنتج لمنتجات الغابياة غيار الخشابية لالساتهالك علاى مساتوى
األسر المعيشية وتستخدم لتوفير الدخل .توفر األلياف المادة الخام لتصنيع القبعات وأغطية الطعام والسالل والديكورات .تساتخدم الفواكاه المختلفاة
لتحضير العصائر والطعام.

الزراعة
توظااف الزراعاااة حااوالي  %49مااان القااوى العاملاااة فااي الساااودان ( )FAO 2018وتمثاال  %32مااان الناااتج االقتصاااادي للاابالد ( African
 .)Development Bank 2020يعمل حوالي  % 80من السكان العاملين في إنتاج المحاصايل والحياوان بماا فاي ذلاك فاي القطااع غيار الرسامي.
يمتلك السودان أرا

صالحة للزراعة تقدر مساحتها بنحو  86مليون هكتار  .ومع ذلك ،يتم استخدام أقل من  .%20تشامل االساتخدامات الرئيساية

الزراعة المروية فضالً عن الزراعة شبه اآللية والمطرية .أهم محاصيل التصدير هي المواشي واللحوم والسمسم والصمغ العربي والفول السوداني
والقطن والسكر .السودان لديه أكبر مخزون للماشية في أفريقيا بعد إثي وبيا .تتم تربية األغنام والماشية والماعز واإلبل في الغالب.
تساهم الزراعة المطرية بحوالي  %60من إنتاج الحبوب الغذائية في البالد وتوظف أكثر من  %60من القوى العاملة في المناطق الريفياة (وزارة
المالية واالقتصاد الوطني  .)2011الزراعة المطرية هي نظام الزراعة التق ليدي في السودان وتوفر معظم الغاذاء للمجتمعاات الريفياة .وهاي تمثال
 12.4مليون هكتار ،تمثل  % 96.1من إجماالي المسااحة المزروعاة باالحبوب (وزارة الزراعاة والغاباات  .)2018وهاي تاتم فاي األجازاء الغربياة
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والوسطى والجنوبية من السودان .المحاصيل الرئيسية التي ينتجها هذا القطاع ه ي الذرة الرفيعة والدخن والفول السوداني والسمسم والقطن قصير
التيلة والصمغ العربي.
تغطي األراضي المروية ،حيث تزرع محاصيل مختلفة ،ما يقرب من  3.5مليون هكتار .وتشمل المحاصيل الرئيسية الذرة الرفيعة والدخن والقمح
والقطن والفول السوداني والسمسم وقصب السكر والخضرو ات مثل البطاط

والبصل والبامية والطماطم.

تُمارس الزراعة شبه اآللية في حزام عاريض تبلاغ مسااحته  6.7ملياون هكتاار يمار عبار والياات كساال والقضاارف والنيال األزرق وسانار والنيال
األبيض وجنوب كردفان ( .)FAO 2019bفي الواقع ،تقع معظم األراضي الصالحة للزراعة في كردفان ( %35.6من المساحة الصالحة للزراعة
في البالد) ودارفور ( .)32.4%هذا الحزام هو فعليا ً مخزن الحبوب في البالد ،حيث تمثل الاذرة الرفيعاة حاوالي  %80مان األراضاي المزروعاة.
وتشمل المحاصيل األخرى السمسم وزهرة الشم

سبل كسب العي
يعي

والدخن والقطن.

في الريف

معظم سكان السودان (حوالي  )% 66في المناطق الريفية ويعتمادون علاى الغاباات فاي الحصاول علاى حطاب الوقاود واألخشااب المساتديرة

لألسقف والبناء للسقف والبناء .وخالل الفترات (حتى عام  )1950عندما كانت البالد مليئة بالغابات ،تمتاع ساكان الرياف بفوائاد غيار محادودة مان
غاباتهم .فباإلضافة إلى األخشا ب التي يحصلون عليها ،يستخدم الناس الغابات للرعي وصيد الحيوانات البرية والحصول على األغذية التقليدية على
شكل أوراق األشجار والفواكاه والعسال والادرنات .كماا يساتخدمون ظال األشاجار لوظاائفهم االجتماعياة وغيرهاا مان األغارا

الترفيهياة (الهيئاة

القومية للغابات  .)2000الحيو انات ترعى من بين الشجيرات واألشجار .وتشمل المنتجات األخرى ذات األهمية للمجتمعات الريفية العسل والفواكه
واأللياف واألدوية.

عمليات غرس األشجار
تبلغ المساحة اإلجمالية للغابات المستزرعة في السودان نحو  1 300 000هكتار .وكما يتضح من الجدول رقم ( ،)25أدناا فإن هذا الغابات تخضع
عمو ًما لثالثة أنواع من الملكية :حكومية وخاصة وشعبية .ويبين هذا الجادول أيضاا أن نحاو  %70.2مان غاباات الابالد مملوكاة للحكوماة وتاديرها
الهيئة القومية للغابات ( .)Gafar 2013يمتلاك منتجاو الصامغ العرباي  %28.2بينماا  %0.2مملوكاة لألفاراد .وتمثال الغاباات المساجلة فاي إطاار
مشاريع اإلدارة الشعبية والشركات الخاصة  %0.8و % 0.6على التوالي (.)Gafar, 2013

الجدول رقم  :24نظام ملكية وإدارة الغابات المستزرعة
فئة ال ُمالك ونظام اإلدارة

قربة)
المساحة بالهكتار ( ُم َ

النسبة المئوية اإلجمالية

الغابات المملوكة للحكومة

15000000

70

الغابات المملوكة ملكية خاصة
6006000

28
0.2
0.6

.1

منتجو الصمغ العربي (جمعيات أو عائالت)

.2

غابات فرادى المزارعين

49000

.3

غابات المملوكة للشركات الخاصة

126000

Page 87 of 226

غابات شعبية يديرها المجتمع المحلي
المجموع

166000

0.8

21347000

100

إن جزءا ً مقدرا ً من هذا المشاريع مدعوم بأنظمة ري ،ال سيما في المشاريع الزراعية المروية وعلى مستوى الزراعة التعاقدية في المجتمع المحلي.
تعتمد المزارع الحكومية بشكل رئيسي على أنظمة الزراعة المطرية في منطقة سافانا .تعتمد إدارة هذا األنظمة على أنظمة خطة العمل ،حياث ياتم
التحكم جيدًا في أشجار األكاسيا والتيك واألخشاب اللينة والكافور في نظام مستدام يحافظ على التدفق الثابت للسلع والخدمات على المستويين القومي
والمجتمعااي .علااى ساابيل المثااال ،تاام إنشاااء الغابااات المرويااة التااي تنتمااي إلااى اتحااادات الماازارعين بهاادف تااوفير األخشاااب للمازارعين والعاااملين
الزراعيين في شكل حطب الوقود وأعمدة البناء للتعويض عن ندرة إمدادات األخشاب الناتجة عان إزالاة الغاباات أثنااء إعاداد األراضاي فاي إطاار
المشاريع المروية (على سبيل المثال مشروع الجزيرة حوالي  850.000هكتار خالية من الغطاء الشجري) .ومع ذلك ،تضمنت األهاداف األخارى
إدرار الدخل التحادات المزارعين لتسهيل األموال إلدارة االتحاد وخدمات الدعم في القرى.
ومع ذلك ،فإن أهم الغابات في السودان توجد في حزام الصمغ العربي ،الذي يمتد عبر وسط السودان .يعتبر الحزام منطقة مهمة ألنه يعمل كحاجز
طبيعي لحماية أكثر من  %40مان إجماالي مسااحة الساودان مان الزحاف الصاحراوي .إنهاا أيضًاا منطقاة أنشاطة بشارية مكثفاة ومتنوعاة حياث تاتم
ممارسة معظم الزراعة واإلنتاج الحيواني في البالد  .ويشمل ذلك الزراعة المروية والزراعة المطرية اآللية والزراعة المطرية التقليدياة والغاباات
(.)Ballal, 2002
كان أكبر برنامج للزراعة التعاقدية والذي حقق طفرة في مجال التشجير الشعبي فاي الساودان ،هاو تجدياد مخازون مشاروع حازام الصامغ العرباي
خالل الفترة  ،1996-1981حيث تم توزيع أكثار مان  100ملياون شاتلة وزرعهاا علاى أراضاي المجتماع المحلاي  .وقاد قادرت المسااحة التاي أعياد
تشجيرها بحوالي  300000هكتار .يتم تطوير الغابات الشعبية ألغرا

متعددة .والغر

الرئيسي هو إيجاد أموال متجددة لدعم تنمية القرى فاي

جوانب مختلفة (على سبيل المثال ،صيانة المدارس وتطوير إمدادات المياا ودعم الخدمات الصحية والحاد مان الفقار باإلضاافة إلاى تاوفير الخشاب
لسكان القرى بأسعار مدعومة) .تهدف زيادة مساحات الغابات الشعبية إلى توفير أموال متجاددة (عباد المجياد وصاالح .)2005 ،فاي حالاة الغاباات
الشعبية ،تعتبر أراضي الغابات محجوزة ومسجلة فاي جريادة الساودان تحات ملكياة المجتماع .للمجتماع الحاق فاي الملكياة ويتحمال مساؤولية حماياة
وإدارة الغابات واألر

 .لضمان هذا المسؤولية ،توضع الغابة الشعبية عادة تحت مسؤولية لجنة قروية منتخبة تتحمل جميع مسؤوليات إدارة الغابة

ومبيعات المنتجات وإدارة الخدمات.
هناك ترتيب آخر يعزز إدارة الغابات الشعبية وهو عالقة تعاقدية بين إدارة الغابات والمزارعين المحلياين حياث ياتم تمكاين هاؤالء المازارعين مان
زراعة المحاصيل الغذائية والنقدية داخل الغابات المحجوزة بدالً من زراعة األشجار بالمحاصيل .هذا العالقة تبادلية يطلق عليها التونجيا من شأنها
أن توفر للمزارعين عقد إيجار مؤقت لألر

وتتيح زراعة ورعاية األشجار مجانًاا .اختلفات الحاوافز التاي قادمتها الهيئاة القومياة للغاباات لتعزياز

الغابات الشعبية في السودان بين الواليات المختلفة وشملت :الشتول المدعومة وحوافز البقاء واإلعانات للمشاتل الخاصة واإلرشاد والتوجيه الفناي
للمزارعين.
أحد األمثلة على مشروع غابات شعبية ناجح هو نموذج الرواشدة الثاني حيث تم تخصيص كتل مختارة من األجزاء المتدهورة من غابات الرواشدة
المحجوزة في شرق السودان لالستخدام المتكامل لألراضي التي تنطوي على عملياة إعاادة تأهيال ونهاج تشااركي .اساتند النماوذج إلاى شاراكة باين
الهيئة القومية للغابات والمجتمعات المحلية في زراعة الغابات المحجوزة وحمايتها واالستفادة منها .تم تطوير التعاون منذ  1994على أسااس عقاد
بين الشريكين يمنح المزارعين أمن حيازة األر

لزراعة المحاصيل (مثل الذرة الرفيعة والدخن والسمسم) داخال الغاباة المحجاوزة .يمانح النظاام
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كل عام أرضًا للمزارعين للزراعة ،بحيث يتم استخدام  %75من األراضي للزراعة و %25إلنشاء ساحات غابات .استمر هذا لمدة أرباع سانوات
حتى أعيد تشجير قطعة األر

بأكملها .ثم تم استهداف قطعة أخرى من األراضي الصالحة للزراعة داخل الغابة المحجوزة.

في موازاة ذلك ،أطلقت بعض المجموعات الصناعية الخاصة مبادرات إعادة التشجير .على سبيل المثال ،قام عدد مان شاركات الساكر والمشااريع
الزراعية مثل كنانة والرهد والجنيد وسانار وحلفاا الجديادة بتنفياذ بارامج لزراعاة األشاجار فاي أراضايهم .تتكاون هاذا المشااجر عمو ًماا مان أشاجار
الكافور سريعة النمو ،وتوفر فرص عمل كبيرة للعمالة المؤقتة وتلبي الكثير من طلب السوق على األعمدة وحطب الوقود .استجاب المزارعون في
جبل مرة والجزيرة بشكل إيجابي للرسائل اإلرشادية الصادرة عن الغابات لدى الهيئة القومية للغابات وزرعوا أراضيهم الشجرية.
نوع آخر من المشاجر هو جنائن الصمغ العربي .يتم إدارتها إلنتاج الصمغ والذي يتم بيعه محليًا ألصحاب المشاريع الصاغيرة أو نقلاه إلاى مراكاز
المزاد لبيعه في األسواق الخارجية.
تدار جنائن الصمغ العربي على فترات متتالية في نظام األدغال البور ،مماا ياؤدي إلاى اساتعادة خصاوبة الترباة فاي نهاياة المطااف .الترباة خصابة
وصالحة لالستخدام الزراعي .خالل شجيرة البور ،فإن أشجار الهشاب تنتج الصمغ الذي يدعم سبل كسب العي

ويساهم في الحد من الفقر.

تم التعرف على تأثير إعادة نمو الغابات على حماية البيئة .تم توضيح الدور الذي تلعبه األحزمة الشجرية الواقية في حماية البيئة الزراعية وزياادة
غلة المحاصيل من خالل دراسات مختلفة .باإلضافة إلى ذلك ،قد تساهم هذا الغابات في نهاية المطاف في التخفيف من آثار تغير المناخ.
ومع ذلك ،فإن معظم األراضي المملوكة للقطاع الخاص غير مسجلة وخضعت لعملياات االساتحواذ علاى األراضاي مان الشاركات واألفاراد الاذين
يمارسون الزراعة اآللية في أعقاب قانون األراضي غير المسجلة لسنة  .1970لقد خلق الوضاع ظروفاا ً واضاحة للنزاعاات باين مختلاف أصاحاب
المصلحة .إن قانون األراضي غير المسجلة لسنة  1970هو الذي وضع هذا األراضي تحت سيطرة الحكومة السيطرة ويسمح باالستخدام المكثاف
لجميع األراضي غير المسجلة لألغرا

الزراعياة علاى أسااس الزراعاة اآللياة أحادياة الناوع .ونتيجاة لاذلك ،تادهورت الغاباات وأخاذت أراضاي

المراعي ،مما أدى إلى مشاكل كبيرة لتنمية الغابات والرعاة.
على أي حال ،لن تلبي المشاجر الحالية الطلب المتزايد على منتجات الغابات .ال تزال الصناعة القائمة على الغابات في السودان في مهدها بالفعل.
اليوم ،صناعة األخشاب محصورة بشكل أساساي فاي المناشار وصانع األثا اث .هنااك تطاور محادود فاي أناواع أخارى مان الصاناعات القائماة علاى
الخشب ،بما في ذلك لب الورق والورق والخشب الرقائقي وألواح الخشب المضغوط .يتم توفير جزء كبير من الطلب على هذا المنتجات الصناعية
من خالل الواردات.
اعتبارا من عام  ،2011يأتي ما يقرب من  %70من إمدادات ا لمناطق الريفية من حطب الوقود من الغابات األصلية (المحجوزة وغير المحجوزة)
ً
من خالل قطع غير قانوني غير مخطط له .كان استهالك الفرد من حطب الوقود  0.7متر مكعب سانويًا والاذي عناد تحويلاه إلاى طان نفاط مكااف ،
يمكن أن تقدر قيمته بنحو  2مليار دوالر أمريكي .ومع ذلك ،من ال متوقع أن يستمر الطلب على حطب الوقود في الزيادة في السنوات القادمة بسبب
التحضر وزيادة معدل التوسع الزراعي .قدر تقرير صدر عام  2010أن االستهالك السنوي من حطب الوقود في السودان سيكون  15.5مليون م3
بحلول عام  2020و 30مليون م  3بحلول عام  .2030بصورة مماثلة ،قدر ت دراسة أجرتها منظمة األغذياة والزراعاة فاي عاام  2011الفجاوة فاي
العر

والطلب على حطب الوقود بحوالي  2مليون طن ( 3.3مليون م  )3في السنة التي كانت تقدر في ذلك الوقت بخم
.

 10ماليين طن سنويًا

الرعي
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االستهالك الحالي البالغ

يعد هذا البلد موطنًا لواحد من أكبر تجمعات الرعاة التقليديين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى .حيث يُقدرر حوالي  %13من سكان السودان
هم من الرعاة .وفي دارفور يقترب هذا الرقم من  %25وفقا ً لتعداد السكان لسنة .2008
ت ُعد الثروة الحيوانية من حيث القيمة أكبر قطاع فرعي لالقتصاد المحلي في السودان حيث تساهم بأكثر من المحاصيل بل أكثر من النفط .يحتفظ
رعاة السودان بنحو  108.6مليون رأس من الماشية بما في ذلك  31.2مليون رأس من الماشية و 40.8مليون رأس من األغنام و 31.8مليون
رأس من الماعز و 4.8مليون رأس من اإلبل ( .)FAO 2018يهيمن رعي اإلبل في الصحراء وشبه الصحراء في الشمال ورعي الماشية فاي
حزام السافانا إلى الجنوب.
إن الروابط بين الرعي والغابات قوية حيث يبحث الرعاة عن األراضي الشجرية للمأوى واألعالف لمواشايهم .عاادة ،ياتم قطاع األغصاان مان
األشجار للحصول على العلف .ويمكن أن يتسبب قطع األشجار إذا تم تجاوزا في تدهور الغابات.
وتتطلب سبل كسب العي

لمختلف الفئات الرعوية (رعاة اإلبل ورعاة الماشاية ورعااة األغناام والرعااة الازراعيين) حركاات موسامية واساعة

النطاق إلى حد ما بحثا ً عن المياا واألعالف التي يختلف توافرها موسميا ً في مناطق مختلفة .وتوجد مسارات/مراحيل معترف بها للماشية وقاد
تم االتفاق عليها في الماضي مع المجموعات المستقرة.
يقدم هذا القسم العناصر األساسية لسياسات وقوانين الغابات في السودان.

 3.1.5سياسات وقوانين الغابات
يعر

هذا الفصل العناصر األساسية لسياسات وقوانين الغابات في السودان.

السياسات واللوائح الرئيسية
يستمد السودان جزئيا ً قوانينه البيئية وأنظمة الحكم الخاصة به من الشريعة اإلسالمية وتعاليمها .يوجد في السودان الحديث أكثر من  150قانونًا
والئحة تتناول الصحة وإمدادات المياا وحيازة األراضي والصيد والمنااطق المحمياة ومصاائد األساماك والجواناب األخارى للماوارد الطبيعياة
(على  .)2007من بين أهمها قانون الصحة البيئية لسنة  1976وقانون الصحة العاماة لسانة  1975وقاانون العمال لسانة  1998وقاانون حماياة
الحياة البرية لسنة 1935وقانون مصائد أسماك المياا العذبة لسنة 1984وقانون الساير والمارور لسانة  )1983قاانون حماياة الصايد والحظاائر
االتحادية لسنة 1986.
يتضمن ا لجاوهر الباارز لسياساة الغاباات لعاام  1986األشاكال الجديادة المعتارف بهاا لحياازة الغاباات بماا فاي ذلاك الغاباات الخاصاة والشاعبية
والمؤسسية؛ استهدفت  %20من مساحة الدولة كغابات محجوزة؛ شددوا على دور الغابات في حماية البيئة من خالل إنشاء التزامات جديدة في
الزراعة شبه اآللية أو المناطق المروية لصيانة أو إنشاء األحزمة الخضراء؛ شادد علاى دور المشااركة العاماة والمجتماع الادولي فاي التشاجير
واإلدارة المستدامة للغابات؛ واعترفت بالحاجة إلى البحث في تنمية الغابات وشددت على دور اإلرشاد الغابي.
ينص قانون الغابات لعام  1989على تخصيص وصيانة  %10و %5من األراضي الزراعياة المطرياة والمروياة علاى التاوالي للغاباات علاى
شكل قطع خشبية وأحزمة واقية .وتجدر اإلشاارة إلاى هاذا التشاريع بشاكل خااص فاي دعوتاه إلاى المشااركة الفعالاة للمجتماع المحلاي والقطااع
الخاص في تنمية الغابات وإدارتها .يُنظر إلى هذا التشريع على نطاق واس ع على أنه أدى إلى تحسين ممارسات إدارة الغابات ،فضالً عن زيادة
مستويات الغابات المحجوزة والمناطق المحمية.
تنص االستراتيجية القومية الشاملة  2002-1992على تخصيص  %25من مساحة أراضي الدولة للغابات والمراعي ومحميات الحياة البرية.
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بيان سياسة الغابات القومية في السودان ( )2006الذي تم إعدادا من خالل الدعم الفني من منظمة األغذية والزراعة هاو آخار تحاديث لسياساة
الغابات في السودان لسنة  .1986ومن المتوقع أن يُحدث بيان سنة  2006الذي لم يتم التصديق علياه بعاد بسابب عادم االساتقرار السياساي فاي
البالد ،تغييرات كبيرة في تنمية الغابات وإدارتها .وهي تدمج استراتيجية الحد من الفقار وتحساين معاايير معااش النااس وتحساين البيئاة المادياة
ومكافحة التصحر .يقترح حجز منطقة الغابات كغابة شاعبية ب التنسايق باين القائاد المحلاي والمحلياة والمفاو

ووزيار الدولاة للزراعاة لترسايخ

حقوق المجتمع في المنطقة.
بالتوازي مع ذلك هناك جهود مبذولة تدعو إلى تضمين دستور السودان الدائم القادم مواد صريحة حول االمتيازات االتحادية والوالئية والمحلية
على األراضي والمياا والغابات والمراعي والمعادن .تم اقتراح مخصصاات الميزانياة لابعض األنشاطة الماذكورة أعاالا فاي مقتارح االساتعداد
والتأهب "الجاهزية" لبرنامج الرد  )REDD+( +الحالي .ستكون مراجعة السياسة الغابية المتوخاة نهجا ً تشاوريا ً وتشاركيًا ولكن من المحتمل
جدًا أن ينظر في إعادة إنشاء الوظائف المحددة للغابات النيلية وغير النيلية والجبلية الستيعاب سبل كسب العي

واحتياجات الرعي للمجتمعات

المعتمدة على الغابات والمجتمعات المجاورة .تضمين شواغل الغابات في تلك األراضي المتنافسة األخرى التي تستخدم قطاعات مثل الزراعة
والمياا والتعدين وموارد النفط؛ بناء  /تعزيز التتزر بين السياسات والبرامج الوطنياة للغاباات واألمان الغاذائي والتأكياد علاى أهمياة االساتخدام
الحكيم والعقالني للموارد الطبيعية.
تشمل األمثلة األخرى للقوانين البيئية الهامة قانون التخطيط والتهيئة العمراني لسنة  1994وقانون حماية البيئة لسانة  2001وقاانون االساتثمار
لسنة  2013وقانون تسوية األراضي وتسجيلها لسنة  ،1925وقانون المعامالت المدنية لسنة  1984وقانون الهيئة القومية للغابات لسنة 2001
قانون التخطيط العمراناي والتصارف فاي األراضاي لسانة  ،1994قاانون الهيئاة القومياة للميااا لسانة  .2007يُعاد قاانون تنظايم المحافظاة علاى
المراعي وتنمية الموارد العلفية لسنة  2015من أحدث وأهم القوانين االتحادية والذي يعترف بالحمى الخاص والحمى العام للمراعاي (الحماى
هو منطقة محمية حيث يتم تقييد الرعي) ،الحمى الخاص مملوك للغابات الشعبية والمراعي المزروعة الخاصاة .ياتم عار

السياساات البيئياة

القومية الرئيسية في الجدول رقم ( )26أدناا.
فيما يتعلق بالمراعي ،فإن سلطات الدولة هي المسؤولة عن إدارة المراعي بالتنسيق مع أولئك الذين يستخدمونها .يمنح القانون سالطات الدولاة
الحق في فر

قيود على الرعي وتخصيص األراضي للرعي لصالح المجتمع بأسرا .كما يحظار القاانون إغاالق مراحيل/مساارات المواشاي

(حكومة السودان .)2015
الجدول رقم  :25سياسات السودان الرئيسية بشأن البيئة والموارد الطبيعية

السياسات أو الخطط
 .1االسااتراتيجية القوميااة الشاااملة للتنميااة
()2002 - 1992
 .2سياسة الالمركزية ()1997
 .3خطاااة التكياااف القومياااة فاااي الساااودان
لسنة .2015
 .4االسااااتراتيجية ربااااع القرنيااااة القوميااااة

األهداف

التدابير أو البرامج

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

اإلدارة المسااتدامة للمااوارد الطبيعيااة
وتنميتها وتحسين سبل كسب العي

تحدياااد األهاااداف واألولوياااات الرئيساااية
للسااااودان لتحقيااااق التنميااااة المسااااتدامة.
وكثياارا مااا يشااار إلااى مكافحااة التصااحر
وحماية الموارد الطبيعية.

يتولى المجل األعلى للتخطيط االستراتيجي
المسؤولية الشاملة عن الخطة وتنفيذها.

الحفااااااظ علاااااى الماااااوارد الطبيعياااااة
وحمايتها.

مسؤوليات الدولة على األراضي وإدارة
الموارد الطبيعية.

الهيئاااات الحكومياااة علاااى المساااتوى المحلاااي
والوالئي واالتحادي

االستجابة لتهديدات تغير المناخ.
الحد من التعر آلثار تغير المناخ.
تعزيز إدماج التكيف مع تغير المناخ
في السياسات القائمة والجديدة.
اإلدارة المستدامة لألراضي

بناء القدرة على التكياف والمروناة علاى
مختلف المستويات.
تحديد المشاريع واإلجاراءات مان خاالل
عملية تشاركية.
وتناادرج البيئااة فااي إطااار االسااتراتيجية

المؤسساااااات الحكومياااااة وغيااااار الحكومياااااة
والخاصة على المستويين الوالئي والقومي.
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يتولى المجل

األعلى للتخطيط االستراتيجي

السياسات أو الخطط

التدابير أو البرامج

األهداف

االقتصاااادية ولااااي
القومية.

()2031 – 2007

فاااي إطااااار التنميااااة

الجهة المسؤولة عن التنفيذ
المسؤولية الشاملة عن الخطة وتنفيذها.

 .5المساااهمة المحااددة وطني اا ً (المساااهمة
في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ).

تحقياق أهااداف اتفاقيااة األماام المتحاادة
اإلطارية بشأن تغير المناخ وأهدافها
اإلنمائية الوطنية.

التدابير الالزمة لتيسير التكيف مع تغيار
المناخ.

المجل األعلى للبيئة والموارد الطبيعية هاو
المساااؤول عااان االتفاقياااة ولكناااه يعااااني مااان
ضعف التنسيق وآلية التمويل

 .6سياسااة المياااه القوميااة لساانة ،1999
المنقحة سنة .2006

ضمان اإلدارة المستدامة والمتكاملاة
للموارد المائية القيمة.
االعتااااااراف بالمياااااااا كااااااأداة إلدارة
النزاعات.

تقانات مناسبة وفعالة من حيث التكلفة.
الشراكات العامة والخاصة.
آليات تقاسم التكاليف واسترداد التكاليف.

الهيئة القومية للمياا

ضااااااااامان االساااااااااتخدام المنصاااااااااف
والمستدام للمياا المأموناة والصارف
الصحي.

اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

تتولى وزارة الموارد المائية مسؤولية اإلدارة
المتكاملة للموارد المائية.

إدارة التنااااوع الحيااااوي ماااان خااااالل
المشورة السياساتية الساليمة وأفضال
الممارسات.

البرامج التي تظهر الممارساات الساليمة
إلدارة التنوع الحيوي

المجلااا األعلاااى للبيئاااة والماااوارد الطبيعياااة
بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

الحد من الفقر .تحسين رفاا المواطن
عااان طرياااق تعزياااز األمااان الغاااذائي
والدخل ومكافحة التصحر.

تشمل التدابير المواءمة مع سياسة المياا.
وتوقعااااات الغابااااات وااللتاااازام بالتنميااااة
االجتماعية والسياسات السكانية

الهيئااااة القوميااااة للغابااااات ووزارة الزرعااااة
والغابات

تعزيز قدرة الناس على الصمود فاي
وجه المخاطر البيئية وتغيار المنااخ.
إنشاااء مؤسسااات لااإلدارة المسااتدامة
للمااوارد الطبيعيااة (المياااا والغابااات
واألراضاااي) .اإلصاااالح الزراعااااي
الشاااااااامل وأمااااااان ساااااااندات ملكياااااااة
األراضي .إعداد خرائط استخدامات
األراضي ،خاصة للمناطق المهمشة.
البرامج االجتماعياة وبارامج حصااد
المياا .تشجيع االستثمار الخاص فاي
إنتاج الصمغ العربي.
مجتمااع قااائم علااى اإلجماااع الااوطني
والتعااااااااااي السااااااااالمي والعدالاااااااااة
االجتماعيااااااة والشااااااراكة العالميااااااة
واإلقليمية .تحقياق التنمياة المساتدامة
والتحساااااااين المساااااااتمر والتحساااااااين
المساااتمر لمعيشاااة النااااس .مكافحااااة
التصحر وتدهور األراضي.

البيئة كوسيلة للحد من الفقر.
االعتااراف باااالروابط باااين البيئاااة وإدارة
المخاطر والحد من الفقر.

وزارة الماليااااااااة والتخطاااااااايط االقتصااااااااادي
االتحاديااااة بالتنساااايق مااااع الااااوزارات الفنيااااة
والجهات المانحة

 .7سياساااااة إماااااادادات المياااااااه الطبيعيااااااة
والصرف الصحي لسنة .2009
 .8االسااتراتيجية القوميااة للتنااوع الحيااوي
لسنة .2015
 .9بياااان السياساااة القومياااة للغاباااات فاااي
السااااودان لساااانة  2006المحدثااااة ماااان
سياساااة الغاباااات فاااي الساااودان لساااانة
.1986

 .10الورقااة االسااتراتيجية المؤقتااة للحااد
من الفقر لسنة 2012

 .11أهااداف التنمياااة المسااتدامة وأجنااادة
2030

بااارامج إصاااالح الدولاااة .نهاااج مااادروس
بالمخااطر لتطااوير نهاج متكاماال لتحقيااق
أجندة  . 2030إدارة الماوارد المساتدامة.
الخطة الوطنية لالستثمار الزراعي.

آلية قومية لإلشراف على تنفيذ أهداف التنمية
المستدامة .المجل القومي للسكان هو نقطاة
االتصال لهذا اآللية.

المستويان االتحادي والوالئي
تنقسم مسؤوليات اإلدارة البيئية في السودان علاى المساتوى الفيادرالي ومساتوى الوالياات باين الحكوماة االتحادياة وحكوماات الوالياات .تتمتاع
الحكومة االتحادية بالوالية القضائية على األمور المتعلقة بالموار د الطبيعية والمعادن والثروات الجوفية األخارى والميااا العاابرة للحادود .تقاع
على عاتق الواليات مسؤولية وضع اللاوائح التفصايلية بشاأن األراضاي والغاباات والزراعاة والثاروة الحيوانياة والحيااة البرياة ولكنهاا تخضاع
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للتخطيط والتنسيق مان قبال المساتوى االتحاادي .الشاريعة اإلساالمية هاي مصادر التشاريع الرئيساي فاي الابالد .كماا تعتارف اإلدارات التقليدياة
وزعمااء القبائال بجوانااب القاانون العرفااي وتطبيقاه بشااكل رئيساي .تاام تحدياد تقسايم المسااؤولية عان المااوارد الطبيعياة بااين السالطات االتحاديااة
وسلطات الواليات على النحو الوارد في الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية كما هو مبين في الجدول رقم (.)27
على مستوى الوالئي  ،هناك قوانين تشمل المياا والمراعي والغابات .في دارفور وواليتي النيل األزرق وجنوب كردفان كانت الموارد الطبيعية
في قلب الصراع وكانت قوانين الواليات مفيدة في إدارة بعض النزاعات .وترد بعض قوانين الواليات هذا في الجدول رقم ( )27أدناا.
الجدول رقم  :26السلطات االتحادية والوالئية على الموارد الطبيعية

السلطـــــــات االتحاديـــــــــة

السلطــــــــــات الوالئيــــــــــــــة

السلطات االتحادية والوالئية المشتركة

األراضي والموارد الطبيعية القومياة .إدارة ميااا
النيال والميااا العاابرة للحادود والنزاعاات الناشائة
عن إدارة الميااا المشاتركة باين الوالياات والانظم
اإليكولوجية المحمية القومية.

الحكم المحلي.

اإلدارة البيئية والحفاظ والحماية.

أراضي الوالية ومواردها الطبيعية.

تنظيم حيازة األراضي واستخدامها وممارسة حقوقها.

إدارة واسااتئجار واسااتخدام األراضااي المملوكااة
للوالية.

موارد المياه بخالف المياه المشتركة بين الواليات.

إنفاذ قوانين الوالية.
القوانين الزراعية الوالئية.
مكافحة التلوث

التأهب للكوارث وإدارة اإلغاثة
ومكافحة األوبئة
الرعي والخدمات البيطرية ومكافحة أمراض الحيوان.
التنمية العمرانية والتخطيط واإلسكان.

القانون التقليدي والعرفي

بعد حل وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية الوالئية في عام  ،2018تم إسناد إدارة الموارد البيئية والطبيعية في معظم الواليات
لوزارة اإلنتاج والموارد االقتصاد ية وهي وزارة جامعة تضم الزراعة والصناعة والتعدين واالستثمار .يعر

الجدول رقم ( )29أدناا اإلطار

القانوني إلدارة الموارد الطبيعية لكل والية على حدا.
الجدول رقم  :27اإلطار القانوني إلدارة الموارد الطبيعية حسب الوالية
المراعي واألعالف والغابات

مالحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الواليـــ ـــــــــــــــــة

المـــــــــــــوارد المائيــــــــــــــــة

غــااااااااااااااااااااااااااااااااااـرب قانون هيئاة ميااا جناوب دارفاور لسانة قاااااااانون تنظاااااااايم الزراعااااااااة
والمراعاااااي والعلاااااف لسااااانة
2003
دارفـــــــــــور
2014
قااانون هيئااة مياااا غاارب دارفااور لساانة
2013

القااانون غياار مطبااق بصاارامة .هناااك القلياال ماان
الوعي الشعبي بالقاانون .أدى عادم فعالياة الحكام
المحلاااي واإلدارة األهلياااة إلاااى إضاااعاف تنفياااذ
القاانون .يحظار قاانون المياااا فاي غارب دارفااور
حفر أي مصادر للميااا دون موافقاة إدارة الميااا.
يتم تنفيذها ولكان ضاعفها بسابب النفاوذ السياساي
ماااع تااادخل السياسااايين واتخااااذهم قااارار الحفااار
للحصول على المياا .في أكتاوبر  ،2015عقادت
ورشااة فااي الجنينااة لشاارح كاال ماان قااانون تنظاايم
المراعاااي والعلاااف االتحاااادي ومراعاااي الوالياااة
للمشاركين بهدف زيادة الوعي بالقانون وتحسين

قانون حماية المياا
قانون ترشيد استخدام المياا
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المراعي واألعالف والغابات

مالحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
قابليته للتطبيق.

شــاااااااااااااااااااااااااااااااااااـرق قااانون هيئااة مياااا شاارق دارفااور لساانة قاااااااانون تنظاااااااايم الزراعااااااااة
والمراعااااي والعلااااف لواليااااة
2013
دارفـــــــــــور
شرق دارفور لسنة 2015

وســط دارفـــــــــــور قااانون هيئااة مياااا وسااط دارفااور لساانة قاااااااانون تنظاااااااايم الزراعااااااااة
والمراعااااي والعلااااف لواليااااة
2013
شرق دارفور لسنة .2009

تشرف هيئة مياا الوالية على جميع محطات مياا
الوالية.
يستمر تدهور المراعي والغابات على الرغم من
وجود القانون بسبب نقاص الحاراس والمركباات
ووسائل إنفاذ القانون
تم تمرير قانون الهيئة القومية للمياا لسنة 2013
من قبل الهيئة التشريعية للوالياة ومجلا وزراء
الوالية.

الوالية عمرها سنتان تأسسات
في عام  2016وتقع في خضم
صراعات دارفور فضاالً عان
معاناتها من النزاعات القبلياة.
معظم التشريعات مساتمدة مان
والياااة غااارب دارفاااور التااااي
نشأت منهاا معظام المؤسساات
والااوزارات .ال توجااد قااوانين
تانظم ترسايم حادود المراعاي،
غيااار أناااه تااام ترسااايم حاااادود
حااااوالي  100كيلااااومتر مااااان
مسارات/مراحيل الرعي.
قانون الهيئة القومية للمياا

قاااااااانون تنظاااااااايم الزراعااااااااة
والمراعااااي والعلااااف لواليااااة
جنوب كردفان لسنة .2014

مما يعوق إنشاء المراعي المحمية نقص الموارد
وعدم القدرة على تسييج المناطق المحجوزة.
وهناك خالف بين اإلدارات بشأن السيطرة علاى
إدارة المراعي داخل مختلف الوزارات.
نجااح مشاااروع بنااااء الساااالم والتنمياااة الساااوداني
وحكوماااة الوالياااة فاااي توزياااع باااذور المراعاااي
واستعادة الغطاء النباتي في العديد من المناطق.

جنــوب كردفـــــــــان
سياسات استخدام األراضي.
وثيقة المياا والصحة العامة.
قانون اإلدارة األهلية.
شــااااااااااااااااااااااااااااااااااـمال قانون الهيئة القومية للمياا
دارفـــــــــــور

وثيقاااااااااة مساااااااااارات/مراحيل
المواشي

تم تنفيذ وثيقة مسارات المواشي واالعتاراف بهاا
من قبل مختلف أصحاب المصلحة.

قانون اإلدارة األهلية

لم يوافق مجل الصحة العامة بعد على مشروع
وثيقة المياا والصحة العامة

قانون تنظيم الزراعة والرعي

يجري تنفيذ قانون الهيئة القومية للمياا.

قانون تنمية األحزمة الشجرية
الواقية وحزام الصمغ العربي.

يجري تنفيذ قانون المراعي جزئيا ً بادوا أي جهاد
من جانب القوانين المحلية

قانون اإلدارة األهلية
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جنوب دارفـــــــــــور قانون هيئاة ميااا جناوب دارفاور لسانة قانون تنظيم الزراعة والرعي
لسنة 2011
2003

مالحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
تم تطبيق قانون هيئة المياا بجنوب دارفور

يجري تنفيذ األوامار والمراسايم المحلياة وتحدياد
األمر المحلي رقم  9-1لمحلية مهامها
عياااد الفرساااان بشاااأن لحماياااة
المراعي.

مرساااوم المجلااا التشاااريعي
رقااااام  17/2005للحاااااد مااااان
النااااااازاع باااااااين المؤسساااااااات
الحكوميااااااة وخاصااااااة وزارة
الزراعاااااة وهيئاااااة المسااااااحة
الساودانية علاى إدارة الماوارد
الطبيعية.

عالوة على ذلك ،وكما يتضح من الجدول رقم ( ) 30أدناا ،فإن نظام إدارة الغابات بشكل عام تسهم فيها عدة جهات حكومية على المستوى االتحادي
والوالئي واألوساط األكاديمية ومراكز البحوث والمدنيين والقطاع الخاص .بيد أن أهم جهة هاي الهيئاة القومياة للغاباات وهاي هيئاة اعتبارياة شابه
حكومية ومستقلة ذاتيا ً م سؤولة مباشرة أمام وزارة الزراعة والري والموارد الطبيعية وياديرها مجلا

إدارة .وفاي حاين أن الهيئاة القومياة للغاباات

مؤسسة اتحادية مسؤولة عن اإلشراف على جميع الغابات االتحادية وإدارتها في البالد ،فإن السياسات والتشريعات تعرف الغابات الوالئية على أنها
غابات التي تنتمي إلى الواليات وأن الغابات الخاصة والشعبية تنتمي إلى أصحابها.
الجدول رقم  :28الجهات الحكومية المعنية بإدارة الغابات
الكيان الحكومي
رئــاسة الجمهوريـــــة
ووالة الواليــــــــــــــات
وزارة البيئااااااة والماااااااوارد الطبيعاااااااة
والتنمية العمرانية

المج ــــاااااااااااـ ل األعلاااااااااااى للبيئاااااااااااة
والمـــــــــوارد الطبيعيــــــــــــــــة

المهام
 تخصيص األراضي
 سلطة نزع ملكية األراضي
 إنشاء المجال المحلية (المحليات)
منذ سبتمبر :2018
 أُسندت إدارة الموارد البيئية والطبيعية في معظم الواليات إلى وزارة اإلنتاج والموارد االقتصادية (بما في
ذلك الزراعة والصناعة والتعدين واالستثمار).
 المجل القومي للبيئة (ح رل محل وزارة البيئة والموارد الطبيعة والتنمية العمرانية) بدون المساس بالمجل
ا ألعلى للبيئة والمـــــــــوارد الطبيعية.
منذ أبريل :2020
 اعتماد المجل األعلى للبيئة والمـــــــــوارد الطبيعية الجديد ((أقر المجل األعلى االنتقالي التعديالت التي
أدخلت على قانون حماية البيئة لسنة .)2001
 التحكم في استغالل الموارد الطبيعية المتجددة في حدود الطاقة الطبيعية للانظم اإليكولوجياة مان أجال النماو
والتجديد لضمان استدامتها (في فترة التحول الديمقراطي وتوطيد الحكم المدني)
 يُعنى المجل األعلى للبيئة والمـــــــــوارد الطبيعية بالسياسات والتشريعات والتخطايط االساتراتيجي فيماا
يتعلق بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وإدارتها .ويتبنى حزمة من السياسات لحماية البيئة والتي تشمل
من بين أمور أخرى :تشجيع ودعم وتنسيق البحث العلمي في جميع مجاالت البيئة وتنمية الموارد الطبيعية
والحفاظ عليها واعتماد د راسات تقييم األثر البيئي على المستويين االتحادي والاوالئي .والعمال علاى تاأمين
التمويل الحكومي والشعبي والدولي للبيئة وتنمية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها.
 المجل األعلى للبيئاة والمــــــــاـوارد الطبيعياة هاو نقطاة االتصاال أي الجهاة القومياة المنااط بهاا التنسايق
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وزارة الزراعـــــة والغابــــــات

وزارة الثروة الحيوانية واألسماك
المجلااا القااااومي للتنميااااة العمرانيااااة
والتصرف في األراضي
المجل

القومي لالستثمار

مجال

الوزراء الوالئية

المجال

التشريعية الوالئية

اإلدارة األهليــــة
لجااان التخطاايط العمرانااي والتصاارف








والتواصل بشأن االتفاقيات والمعاهدات الدولية واإلقليمية في مجال البيئة التي يكون السودان طرفا ً فيها

اختيار واعتماد التقانات المناسبة في مجال الزراعة.
تطوير برامج وأساليب اإلرشاد الزراعي
اإلشراف على الموارد الطبيعية واستثماراتها
ترشيد استخدامات األراضي الزراعية لوقف التدهور البيئي ومكافحة الجفاف والتصحر بالتعاون والتنسيق
مع الجهات ذات العالقة.
تنمية المراعي والمحافظة عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
مراقبة ومكافحة اآلفات القومية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
متابعة تنفيذ القوانين التي تشجع المحافظة على الغابات وتضمن حمايتها.
اإلشراف على االستثمار االتحادي في مجال الزراعة.
اإلشراف على اإلحصاءات الزراعية ونشرها على المستوى القومي.
اإلشراف على مشاريع التعاون الدولي واالستثمارات الدولية واإلقليمية في مجال الزراعة.

تقع على الهيئة القومية للغابات مسؤولية:
 اإلدارة الشاملة للغابات في البالد حيث تندرج تحت اختصاصاتها وواليتها القانونية مهام الحجاز والحماياة
والحفظ واالستبدال.
 وضع السياسات العامة واللوائح ووسائل حماية موارد الغابات في السودان.
 اإلشراف الفني على غابات السودان.
 رفع مستوى الوعي بشأن قضايا الغابات.
 إجراء الدراسات والتخطيط للغابات.
 التشجير الجديد وإعادة التشجير (بما في ذلك الصمغ العربي ومنتجات الغابات الصغيرة األخرى).
 إدارة الثروة الحيوانية على المستوى القومي.
 إدارة المراعي من خالل اإلدارة العامة المراعي والعلف.
 تحديد مسارات/مراحيل المواشي والرعاة.
 وضع السياسات العامة للتخطيط الحضري.
 صياغة القوانين واألنظمة المتعلقة بالتخطيط العمراني.
 تدريب الموظفين.
 تحد يد األراضي لألغرا الزراعية والصناعية وغيرها.
 تخصيص األراضي لالستثمار.
 تنفيذ أنشطة وبرامج الجهاز التنفيذي الوالئي.
 الموافقة النهائية على استخدام األراضي الحضرية والخطط اإلسكانية.
 سن التشريعات ذات الصلة با لواليات واإلشراف عليها وال سيما فيما يتعلق بنظام الحكم الالمركزي.
 تمرير القوانين.
 تعزيز الوئام االجتماعي.
 التصديق على السياسات الوالئية.
 مراقبة أداء الجهاز التنفيذي.
 تعزيز الحكم الرشيد.
 تطبيق القانون العرفي على إدارة األراضي.
 ضمان حصول كل مجموعة قبلية وسكان قرية على الموارد على أساس مبدأ "ال ضرر وال ضرار" على
الرغم من أن القوانين العرفية ليست مكتوبة  ،فإنها تشكل حياة الناس.
 الموافقة على مواقع وأغرا استخدام األراضي.
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إدارة التخطيط العمراني
إدارة األراضي
هيئة المساحة
مكتب تسجيل األراضي
محاكم األراضي
اإلدارة العامة للمراعي والعلف

لجان التصرف في األراضي
الرحاال
مفوضاايات تنميااة قطاااع الباادو ُ
والرعاة
لجان أمن الواليات
اإلدارة العامة للزراعة اآللية
لجان أمن المحليات
الجهاز التنفيذي للمحليات

























تخصيص األراضي الحكومية للمؤسسات واألفراد والشركات.
إعداد المخططات العمرانية تمهيداً العتمادها.
إجراء الدراسات االقتصادية واالجتماعية للتخطيط وإثبات الحقوق نيابة عن الوالية.
دعم تسجيل األراضي لدى الجهاز القضائي بعد الموافقة.
مسح وتحيد األراضي.
إعداد خرائط األراضي.
مركز المعلومات لقضايا األراضي.
تسليم قطع األراضي للمستحقين على الطبيعة
االحتفاظ بسجالت أراضي المدن.
مركز المعلومات المعني بتخطيط أراضي األرياف.
التحكيم وفض المنازعات على األراضي.
رسم وتحديد مسارات ومراحيل رعي المواشي.
حماية وإدارة المراعي.
تخصيص األراضي الزراعية.
وضع السياسات بشأن استخدام األراضي الزراعية.
الرحل والرعاة.
وضع السياسات المعنية بتنمية البدو ُ
رسم وتحديد المسارات الرعوية.
الدعوة لحقوق الرعي والدفاع عنها.
اإلبالغ عن النزاعات على األراضي والموارد.
إدارة الزراعة اآللية
فض النزاعات على األراضي.
إصدار شهادات تفيد بخلو قطعة األر المحددة من أي منازعات.
الموافقة على المواقع المؤقتة للخدمات/االستخدامات ذات الصلة.

المشاركة الشعبية في إدارة الغابات
تاام جمااع معلومااات بشااأن المشاااركة الشااعبية فااي إدارة الغابااات لعاادد ساات واليااات (الجزياارة والبحاار األحماار وكسااال ونهاار النياال وغاارب دارفااور
والشمالية) كجزء من تقييم سريع لألنظمة والجهود الحالية في مجال المشاركة الشعبية فاي إدارة الغاباات .وعلاى الارغم مان أن هاذا المعلوماات ال
يمكن اعتبارها ممثلة للسودان بأسرا فإنها تقدم نظرة عامة عن أنواع المؤسسات القائمة حاليا ً في هذا المجال.
توجد إمكانيات للتخطيط القائم على المشاركة على المستويين االتحادي والوالئي ،أوالً من خالل الترتيبات المنصوص عليهاا فاي الماادتين  11و3
من قانون الغابات لسنة  1989والصيغة المنقحة لعام  ،2002وثانيا ً من خالل نظم اإلدارة العرفية مثل اللجان القروية المحلية ونظام التونجيا .وهي
نظم من شاأنها أن تضامن إدارة أنشاطة اساتغالل الغاباات أو حماياة الغاباات الموجاودة .وماع ذلاك ،ال تازال هنااك حاجاة إلاى بنااء القادرات .توجاد
مخططات تشاركية أخرى لتقاسم المنافع مثل زراعة األحزمة الشجرية الواقية ونظم الاري ومشااتل األشاجار والبارامج التعليمياة التاي تشاجع علاى
المزيد من المشاركة .كما يتم إنشاء مسارات/مراحيل الرعاة بشكل عام على مستوى المجتمع ،خاصة عندما يتعلق األمر بتحديد مناطق الرعي.
وفي دراسة تجريبية أُجريات فاي ثاالث والياات (شارق دارفاور والقضاارف وجناوب كردفاان) ،أكاد  % 22مان المبحاوثين أنهام سايرحبون بطارح
مبادرات إدارة الغابات الشعبية.

القانون العرفي
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يشمل القانون العرفي الحقوق اإلقليمية القبلية والعادات االجتماعية التاي تام إرسااؤها خاالل الممالاك المتعاقباة للشاعوب األصالية فاي الساودان قبال
االستعمار وتم تعزيزها من خالل األحكام التشريعية خالل اإلدارة االستعمارية البريطانية .وتشكل هذا الحقوق داخل الديار القبلية األمان الجمااعي
للقبيلة .لقد اعترفوا بالحقوق الفردية في استخدام األراضي التي يمكن توريثها ،علاى الارغم مان أن األر
 .)2006بموجب القانون العرفي ،يتم إضفاء الشرعية على وصول الفرد إلى األر

ساتبقى تحات ملكياة القبيلاة ( Shazali

من خالل عضويته في قرية أو مجتمع .بين الرعاة ،تم إضفاء

الشرعية على الوصول إلى المراعي من خالل العضوية في الهياكل القبلية المتشابكة التي تسيطر على الموارد االستراتيجية أو من خالل الترتيبات
التفاوضية مع زعماء القرى .السمة الرئيسية للقانون العرفي هي أنه يضمن لكل مجموعة قبلية وسكان قرية الوصول إلى الموارد على أساس مبدأ
"ال ضرر وال ضرار" (“.)No harm inflicted; no antagonism created”) (Esen 2017

ملكية موارد الغابات
تحدد سياسة الغابات في السودان لسنة  1986وتقر عدة مستويات من ملكية الغابات:
الغاباات االتحاديااة التاي تااؤدي الوظاائف الوقائيااة واإلنتاجياة واالجتماعيااة القوميااة (مثال غابااات السُانُط علااى طاول ضافتي النياال األزرق
واألبيض وروافدهما والغابات الجبلية على مستجمعات المياا والغابات على أطراف الصحراء التي تحد مان انتشاار األخيارة ) ،مملوكاة
للحكومة االتحادية وتديرها نيابة عنها مصلحة الغابات والتي باتت تسمى حاليا ً الهيئة القومية للغابات.
غابات الواليات التي تؤدي أدوارا ً إنتاجية واجتماعية على مستوى الوالية (المحلية) وتسهم في مهام الحماية القومية التي تملكها حكومة
الوالية وتديرها نيابة عنها الهيئة القومية للغابات.
غابات المؤسسات/الشركات مثل تلك الموجودة في المشاريع الزراعياة الكبارى (مثال مشاروع الجزيارة وحلفاا الجديادة والرهاد) ومشااريع الساكر
(مثل كنانة وعسالية وسنار وحلفا الجديدة والجنيد وشاركة ساكر النيال األبايض) .وهاي تاؤدي وظاائف إنتاجياة أو وقائياة أو اجتماعياة فاي المنطقاة
المجاورة ولكنها تساهم في المصفوفة البيئية القومية ديناميات الكربون .وهي مملوكاة للمؤسساات المعنياة وتادار بالنياباة عنهاا أو بواساطة وحادات
الغابات التابعة لها.
 تملك وتدير الغابات الشعبية التي تؤدي عددا كبيرا ً من الوظائف في مجتمعاتها المحلية.


الغابات الخاصة التي تؤدي وظائف مختلفة ويملكها ويديرها أصحابها.

وحتى في إطار هذا التصنيف ،ال تزال الهيئة القومية للغابات هي الوصية على جميع الغابات في البالد في إدارة إنفاذ قانون الغابات وفر

رسوم

على منتجات الغابات .بيد أن األخذ بالخصخصة وتأمين الحيازة اآلمنة للحيازات /للممتلكات الخاصة قد أدى إلى تحسن كبير في فهم أدوار الغابات
وزيادة االلتزام بتنمية الغابات .وشجعت الهيئة القومياة للغاباات علاى بنااء هاؤالء الشاركاء الجادد مان خاالل تقاديم المشاورة التقنياة بشاأن الجواناب
اإلدارية ومخزون الزراعة المجاني أو المدعوم وإعارة الموظفين المدربين إلى كبار مالك الغابات .

آليات حل النزاعات
ترتبط آليات حل النزاعات في السودان بشكل أو بتخر باألر

والموارد الطبيعياة .وهاي تتفااقم بسابب تتكال اإلدارة البيئياة وضاعف إنفااذ القاانون

وسوء تنفيذ السياسات وضعف الترتيبات المؤسسية .ال يُنظر إلى الحكم الرشيد في السودان على أنه ضروري للتنمية المستدامة فحساب ،بال أيضاا ً
كطريق إلى السالم .والمشكلة هي أن الحكومة المركزية دأبت على التعادي علاى سالطات الوالياات وال سايما فيماا يتعلاق باألراضاي مماا يعناي أن
المصالح المحلية غير ممثلة في القرارات المتعلقة بالتنمية المستدامة .وهذا بدورا زاد من صعوبة إدارة الموارد الطبيعياة علاى نحاو منصاف وزاد
من خطر نشوب الصراعات.
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تنشأ النزاعات أحيانا ً عن سوء تفسير القوانين التشريعية والتقليدية للبالد .على سبيل المثال ،في ظل السياسات التقليدية ال يتمتع البدو الرحل بحقوق
معترف بها في األر

ولكن يمكنهم الوصول إلى المياا والموارد األخرى من خالل عالقتهم بالمزارعين .في السنوات الكئيبة سيتم استيعاب البدو

الرحل بموجب نظام تناول الطعام والذهاب الذي سمح لهم باستخدام األراضي الزراعية لمدة ثالث سنوات متتالياة قبال المضاي قاد ًما (Partners
for Sustainable Development 2016شاركاء مان أجال التنمياة المساتدامة  .)2016وماع ذلاك ،فاإن جمياع السياساات واالساتراتيجيات التاي
وضعت منذ االستقالل تعمل على تهمي

الرعاة.

وكان الصراع أكثر ضراوة في دارفور حيث اندلعت حوالي  26حربا ً قبلية كبيرة على مدى العقدين الماضيين (شركاء من أجال التنمياة المساتدامة
 .)2016لقد كانت أقل حدة في النيل األزرق ،حيا ث احتاوت اإلدارة األهلياة القوياة خالفاات باين المازارعين والرعااة وحياث سااعدت المجموعاات
العرقية المختلفة المتواجدة في المجتمعات المتكاملة على الحفاظ على االستقرار .وهكذا هو الحال أيضا ً في جنوب كردفان :فعلى الرغم من اندالع
حرب أهلية هناك منذ عام  ،2011ظلت الجماعات القبلية تتزاوج منذ فترة طويلة ولم تؤد التوترات بشأن الموارد إلى االستقطاب العرقي .وفي كلت ا
هاتين الواليتين ،ال تزال اآللية التقليدية لحل الصراعات عملية وفعالة.
مع ذلك ،في الوقت الحالي ،ال يزال يتم حل النزاعات المحلية المتعلقة باألراضي والغابات من قبل كل من القادة التقليديين (النظام العرفي) واللجان
الشعبية القروية ( ) Tubiana et al. 2012وكذلك األفراد ذوو المواهب المميزة ولجان إدارة األراضي ومن خالل النظام القضاائي (األجاوياد أو
الوسطاء) ال يزالون في الوقت الراهن يحلون النزاعات المحلياة المتعلقاة باألراضاي والغاباات .وعلاى الارغم مان أن دور زعمااء القبائال آخاذ فاي
التالشي ،فإنهم يمثلون جزءا ً من اإلدارة األهلية ،وهم عناصر فاعلة هامة في المناطق الريفياة مثال دارفاور ( .)Tubiana et al. 2012تام إنشااء
اإلدارة األهلية في عهد البريطانيين في عشرينيات وثالثينيات القرن الماضي .وتشمل مسؤولياتهم تقليديا ً التفاو

بشأن مراحيال الماشاية والرعااة

وحقوق المرور والرعي وتوقيتات الزراعة والرعي بين الجماعات المستقرة وجماعات البدو الرحل ودعم القبائل المتحالفة في حاالت النزاع وحل
النزاعات داخل القبائل وفيما بينها .وتدير اإلدارة األهلية الموارد في المقا م األول على أساس نظام من الترتيبات العرفية .وتشمل الصكوك القانونية
المتاحة لإلدارة األهلية لمنع نشوب النزاعات عن طريق إدارة الموارد األوامر المحلية التي تصدر سنويا ً وتحدد التقويم الزمني للتحركات الرعوية
واتجاهها ،فضالً عن تاريخ الحصاد األخير وبعد ذلك يكون الرعاة أحرارا ً فاي دخاول المنااطق المزروعاة مان أجال الرعاي فاي قيعاان المحاصايل
(.)Siddig et al., 2007
في إطار حيازة األر

العرفية ،هناك ديار قبلية بحدود محددة معترف بها من قبل القبائل المجاورة والسلطات المحلية .يتم تنظيم األراضي القبلية

واإلشراف عليها من قبل "النا ظر" (الزعيم أو الازعيم القبلاي) .داخال األراضاي القبلياة توجاد أراضاي عشاائرية ينظمهاا "العمادة"" .ويوجاد داخال
أراضي العشيرة عدد من القرى ،تنظم كل منها تخصيص أرا

لها وتسيطر عليها قرية "الشيخ " .داخل أراضي القرية ،يمارس كل قروي ملكيته

الخاصة التي يحترمها ويعترف بها الجميع .ويستخدم "الشيخ" األر

غير ال ُمطالاب بهاا كمراعاي أو يخصصاها للمهااجرين شاريطة أن يحترماوا

القاعدة التقليدية المتمثلة في تسليم العُشر من المحصول إلى "الشيخ " .وكقاعدة عامة ال يمكن سحب األراضي المخصصة ألي شخص ما لم يغادر
القرية .وفي ظل هذا الظروف ،تعود األر
يكون لمالك األر

التي يتخلى عنها أي شخص إلى المجتمع المحلي إلعادة تخصيصها لشخص آخر .وفي جميع األحوال

مطلق الحرية في استئجار جزء من أرضه أو التصرف فيها بالطريقة التي يشاء .وبعد الوفاة يرث أوالدا أو أقاربه األر

يجب احترام هذا القواعد العرفية في أي نشاط إنمائي .األر
المالك بأي شكل ،سواء كانت األر

مقابل األر

.

الالزمة لالستخدام العام ووفقًا لقانون المعامالت المدنية لسنة  ،1984يجب تعويض

أو مقابل رسوم رمزية أو في كثير من الحاالت يتبرع مجتمع القرية عن طيب خاطر باألر

الالزمة لالستخدام العام.
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تجدر اإلشارة هنا إلى أن المراعي وموارد المياا (البارك) مملوكاة ومساتخدمة علاى الشايوع ال ياتم االساتيالء عليهاا مان قبال األفاراد وياتم تعرياف
المراعي دائ ًما على أنها أراضي غير مزروعة .البدو لديهم مسارات محددة (مراحيل) لتجنب المشاريع والسماح لهم باالساتفادة مان المنااطق غيار
المزروعة .عادة ما يحدد زعماء القبائل هذا الطرق ومناطق الرعي للبدو الرحل.
بوجه عام ،تنص هذا القوانين على إجراءات مصادرة/نزع األراضي ألغرا

التنمية وسبل تحديد الحقوق من أجل تعويض المالك .ويضع قانون

التخطيط الحضري قواعد محددة لفصل المناطق الصناعية عن المناطق السكنية .وعند تنفيذ تقييم األثر البيئي ال تقتصار المتطلباات القانونياة علاى
القوانين المذكورة أعالا .وهناك قوانين قطاعية هامة أخرى يجب النظر فيها واستخدامها كمقايي

لتحدياد التاأثيرات البيئياة السالبية .ويانص قاانون

الصحة البيئية لسنة  1975وقانون الصحة العامة لسنة  1975على أنظمة وقيود على الصناعات فيما يتعلق بتلوث المياا والهواء (المعايير) .ووفقًا
لهذا القوانين ،تمتد التزامات الحماية لتشمل الحياة الحيوانية والنباتية .على وجه التحديد ،تغطي القوانين القضايا المتعلقة بجمع النفايات ومعالجتهاا
والتخلص منها .باإلضافة إلى أنها تحظر تلوث المياا بإضافة أي نفايات صلبة أو سائلة ومواد كيماوية ومياا الصرف الصحي وبقايا الحيوانات على
الموارد المائية مثل األنهار والحفائر واألراضي الرطبة.
تشمل القوانين األخرى ذات الصلة بهذا المشروع قانون االستثمار لسنة  1999والتحديثات والتعديالت المختلفاة التاي تتطلاب إجاراء دراساة لتقيايم
األثر البيئي كشرط مسبق لمنح ترخيص لتنفيذ المشروع وقانون السالمة الصناعية لسنة  1976الذي يهدف إلى حماية بيئة العمل وساالمة العماال.
ويحظر قانون تحديد مواقع الصناعات لسن  1977تحديد مواقع الصناعات في المناطق السكنية.

آلية رد المظالم وجبر الضرر
كخطوة أولى ،يمكن إبالغ أي مشاكل أو شكاوى أو مظالم أو نزاعات إلى سلطات إدارة إعادة التوطين .يمكن تقديم التظلمات ويجب استالمها بأي
وسيلة اتصال متاحة للمشتكي؛ ويشمل ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،البريد اإللكتروني والرسالة المكتوبة والهاتف والرسائل النصية القصيرة
وصندوق االقتراحات/الشكاوى المقدم إلى السلطات اإلدارية ،حسب االقتضاء.
في أي حال ،وكخطوة أولى ،يمكن اإلبالغ عن أي مشاكل أو شكاوى أو تظلمات أو نزاعات إلى سلطات إدارة إعادة التوطين .يمكن تقديم المظاالم
ويجب استالمها بأي وسيلة اتصال متاحة لمقدم الشكوى؛ وه ذا يشمل :على سبيل المثال ال الحصر ،البريد اإللكتروني والخطابات المكتوبة والهاتف
والرسائل النصية القصيرة وصندوق االقتراحات  /الشكاوى تضعه السلطات اإلدارية حسب الحاجة.
اعتمااادًا علااى الشاادة النساابية للااتظلم ،يجااب أن يكااون مقاادم الشااكوى ماادعو ًما بممثاال ذي صاالة (غياار حكااومي) .يااتم تقياايم المظااالم ماان قباال خبااراء
متخصصين وموظفي المشروع الذين يمتلكون معرفة كبيرة حول إدارة الموارد الطبيعياة وحال النزاعاات داخال هاذا المنظماات .إذا لام تكان هنااك
منظمات لتمثيل مقدم شكوى محدد ،يجب على السلطات تحديد خبير خارجي ليكون وسي ً
طا في محاولة التوصل إلى اتفاق بين األطراف المتنازعة.
إذا لام تااتمكن األطاراف ماان التوصال إلااى حال ،يمكاان ألصاحاب المصاالحة تقاديم شااكوى رسامية ماان خاالل الهياكاال المؤسساية السااودانية الرساامية
الموضحة في القسم التالي.
يتم تعريف هيكل آلية رد المظالم وجبر الضرر ( )FGRMفي السودان مان خاالل اعتمااد الهياكال المؤسساية الرسامية (القانونياة) وغيار الرسامية
(التقليدية) الحالية فاي آلياة رد المظاالم وجبار الضارر .وستساعى هاذا اآللياة إلاى تلقاي ومعالجاة أي شاكاوى تثيرهاا مجموعاة واساعة مان أصاحاب
المصلحة الذين تم تحديدهم على أنهم متأثرون بالتأثيرات أو المخاطر من خالل خيارات استراتيجية برنامج الرد  )REDD+( +التاي تام تحديادها
وتقييمها في عملية التقييم االجتماعي البيئي واالساتراتيجي ( )SESAوالمشااريع والبارامج االساتثمارية الغابياة المحتملاة .الفقارات الفرعياة التالياة
مقتبسة وملخصة من تقرير آلية رد المظالم وجبر الضارر ( )FGRMالتاابع لبرناامج الارد  )REDD+( +الاذي تام تطاويرا سانة  ،2018يحادد ،
بطريقة أولية  ،المستويات المختلفة لالتصال المتلقي ومعالجة مؤسسات االتصال (الرسمية وغير الرسمية) لسياق السودان.
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مستوى القرية والمخيم البدوي
يتم التعامل مع النزاعات والتظلمات على مستوى القرية ومخيمات البدو في جميع أنحاء كل محلية من قبل الشيخ واألجاويد .يؤدي العمدة واألجاويد
نف

الشيء على مستوى المنطقة الفرعية ،بينما يعالج الناظر المظالم على المستوى القبلي (أو الناظر) داخل المنطقة بالرجوع إلى تعاميم  /األوامر

المحلية للهيئة القومية للغابات.
وظيفة األجاويد هي االستماع إلى كل من المدعي والمدعى عليه ومحاولة تسوية األمر وديًا من خالل تصحيح الضرر وإقناع األطراف المتنازعاة
بالتسامح مع بعضها البعض ،كخطوة نحو الحفاظ على النسيج االجتماعي المتماسك والذي يربط القرويين معا ً .ال يتم فر

أي عقوبة باستثناء أنه

قد يُطلب أحيانًا غرامة صغيرة من الجاني مقابل القهوة أو أي تبرع آخر مناسب للجنة وهو أيضًا العرف لدعم أجاويد العمدة.

مستوى المحليات
يتم تشكيل آلياة رد المظاالم وجبار الضارر مان قبال حكوماة المحلياة ذات السالطة اإلدارياة والسياساية المدعوماة مان الادوائر الحكومياة فاي الوالياة
بالتعاون مع الناظر المرتبط بمحكمة المحلية .تُنتخب اإلدارة األهلية وهي عنصر حاسم في آلية رد المظالم وجبر الضرر بأكملهاا مان قبال الساكان
المحليين كما هو موضح أعالا (انظر الشكل  ) 3وتقرها الحكومة .إنها في الواقع نظام إداري وقضائي منخفض التكلفة فعال يتسم بالكفاءة يستند إلى
القوانين العرفية لل تعامل مع األمور الشخصية أو الجرائم لمرتكبة ضد الموارد الطبيعية.
يُقترح إحالة أي تظلمات أو نزاعات لم يتم حلها على مستوى القرية إلى المديرين التنفيذيين للمحليات ثم إلى آلية رد المظالم وجبر الضرر ومحكمة
البيئة (انظر الشكل  .)3إذا فشلت كل من اإلدارة األهلية وآ لية رد المظالم وجبر الضرر المحلية ومحكمة البيئاة فاي حال أي مظلماة أو نازاع أو إذا
كان أي طرف متضرر غير را

عن سلوك الهياكل المذكورة أعالا ،فسيظل لديهم خيار االستئناف أمام المحاكم القضائية الرسمية بالمحلية.

المستوى الوالئي
يُقترح أن ياتم تشاكيل آلياة رد المظاالم وجبار الضارر علاى مساتوى الوالياة مان الماديرين التنفياذيين للمحلياات الاذين يمثلاون حااكم الوالياة وممثلاي
المجال

التشريعية المحلية وموظفي تنمية المجتمع وإدارات الموارد الطبيعية للزراعة والغابات والمراعاي والحيااة البرياة والميااا والبيئاة .ينبغاي

لهذا الهيكل المؤسسي الجديد الذي يتمتع بسلطات إدارية وسياسية ،أن يعالج النزاعات والمظالم على مستوى الوالية بالتعاون مع اإلدارة األهلية .في
حالة فشل آلية رد المظالم وجبر الضرر في حل القضايا ،يمكن استئناف القضايا أمام محكمة البيئة على مستوى الوالية (انظر الشكل  3أدناا).

المستوى القومي
يجب تشكيل آلية رد المظالم وجبر الضرر وهي هيكال مؤسساي مقتارح تترأساه الهيئاة القومياة للغاباات وعضاوية ممثلاين عان الاوزارات التنفيذياة
ومنسق برنامج الرد )REDD+(+والنقابات العمالية ذات الصلة والمحكمة العليا.
يجب إحالة القضايا التي لم يبت فيها على المستوى القومي إلى محكمة االستئناف والتي ستصدر القرارات وتنفذها كأوامر مان المحكماة .تنباع قاوة
األوامر من سلطة محكمة االستئناف في تنظيم إجراءاتها الخاصة دون التقيد بالقواعد أو اإلجراءات التي تتبعها المحاكم العادية .يجوز ألي طارف
متضرر من قرار محكمة االستئناف أن يطعن (يستأنف) أمام المحكمة العليا خالل ثالثين يو ًما من صدور القرار أو األمر.
الشكل رقم  :2الهيكل التنظيمي الحالي آللية رد المظالم وجبر الضرر
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يوضح الجدول رقم ( ) 30أدناا القوانين واللوائح ذات الصلة التي تهدف إلى منع نشوب النزاعات المتعلقة بقضاي ا إعادة التوطين القسري في حاين
يعر

الجدول رقم ( ) 31أمثلة على اآلليات المؤسسية الحالية إلدارة النزاعات لواليات بعينها.

الجدول رقم  :29قوانين ولوائح منع نشوب النزاعات المتعلقة بالبيئة وإدارتها
اسم القانون

السنة

الوصف واألهمية

السياسات والقوانين القومية السودانية
قاااااانون تساااااوية األراضاااااي
وتسجيلها

1925

ينص على قواعد تحديد الحقوق المتعلقة باألراضي والحقوق األخرى المرتبطة بها وضمان تسجيل األراضي

قانون نزع ملكية األراضي

1930

يمنح الحكومة سلطة االستيالء على األراضي ألغرا التنمية .ك ما ينص على اإلجراءات الشكلية التفصايلية لنازع
ملكية األراضي واللوائح التي تحكم تقدير التعويضات ودفعها .وفيماا يتعلاق باالتعويض ياوجز اإلجاراءات التفصايلية
الواجب اتباعها في حياازة األراضاي والقواعاد التاي تحكام دفاع التعويضاات عان األراضاي لألغارا العاماة .يقاوم
مسؤول التخصي ص المعين من قبل المجل التنفيذي الشعبي بإخطار شاغل األر باإلعالن بأن مساحة معيناة مان
األ ر ستكون مناسبة لألغرا العامة ويدعو األ شخاص الذين يطالبون باالتعويض إلاى المثاول أماماه فاي المكاان
والزمان المحددين في موعد ال يقل عن أربعة عشر يوما ً (وبيان تفاصيل مطالباتهم بالتعويض (المادة  .)10يجب أن
يحاول االتفاق على مبلغ التعويض عن األر  .حيث ينص القانون على اتخااذ مزياد مان الخطاوات المطلوباة بشاأن
تقييم التعويض في حال عدم التوصل إلى اتفاق .تنص جميع هذا القوانين القطاعية على اإلجاراءات التفصايلية بشاأن
نزع ملكية األراضي واللوائح التي تحكم تقدير التعويضات ودفعها.

قااااااانون الغابااااااات التابعااااااة
للمديريات

1932

المبادأ المطباق

يحمي أي مساحة في مديرية الجزيرة كغابة محجوزة تابعة للمديريات من التعر
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للتدخل على نف

اسم القانون

السنة

الوصف واألهمية

السياسات والقوانين القومية السودانية
على الغابات المركزية المحجوزة.
وإضرارا .تنص المادة  ) 1( 4على ما يلي" :جميع األراضي من أي نوع سواء كانت
هو قانون أثبت أنه أكثر قمعية
ً
بور أو غابات أو مشغولة أو غير مشغولة والتي لم يتم تسجيلها قبل بدء هذا القانون ،تعتبر عند بدء هذا القانون مل ًكاا
للحكومة وتعتبر تم تسجيلها على هاذا النحاو ،كماا لاو تام االلتازام علاى النحاو الواجاب بأحكاام قاانون تساوية وتساجيل
األراضي لعام ".1925
بل إن قانون سنة  1970أعطى الحكومة الحق في استخدام القوة في حماية “أرضها" .وقد تزامن إصدارا تقريبا ً مع
إلغاء نظام اإلدارة األهلية ،وهو تدبير أدى إلى فوضى فعلية حول ريف السودان (تقاسم األر أو جزء مان األماة:
نظام حيازة األراضي الرعوية في السودان . 2006 ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في السودان).

قااااااانون األراضااااااي غياااااار
المسجلة

1970

قانون المعامالت المدنية

1984

ينظم مختلف األمور المتعلقة بالمعامالت المدنية فيما يتعلق بحقوق ملكية األراضي ووسائل حيازة األراضي وحقوق
االرتفاق والشروط التي يتعين على مستخدمي األراضي مراعاتها على سابيل المثاال ،يانص علاى حاق الحكوماة فاي
فر قيود زمنية أو مكانية على الرعي أو تخصيص األراضي للرعي لصالح مجتمع بأكمله أو لحماية الحياة البرية.

قاااانون التخطااايط العمراناااي
والتصرف في األراضي

1994

ياانظم تخصاايص األراضااي ألغاارا مختلفااة والتخطاايط الحضاار ي .فيمااا يتعلااق بمصااادرة/بنزع ملكيااة األراضااي
لألغرا العامة ،المذكورة في المادة  13من القانون

قااااانون الغابااااات والمااااوارد
الطبيعية المتجددة

2002

يوفر اإلطار إلدارة وحماية الغابات والموارد الطبيعية المتجددة التي تشمل المراعي واألعالف وكذلك اإلطار الاذي
يحكم النظام اإلداري لقطاع الغابات .ويحدد القانون أهداف الهيئة القومية للغابات في تكثياف أنشاطة التشاجير الجدياد
وتطوير إنتاج أنواع مختلفة من الصمغ العرباي ومنتجاات الغاباات غيار الخشابية وتشاجيع المشااركة الشاعبية وتقاديم
نموذجا جيدا لإلدارة المستدامة.

قانون الغابات المركزية

1932

قانون يمثل فئة معينة من "األغرا العامة" -الغابات المحجوزة التي يكون فيها الرعي إما مستبعدًا تما ًما أو محدودًا
إلى حد كبير .لم تغطي الغابات المحجوزة إبان الفترة االستعمارية مساحات شاسعة ولكن منذ االستقالل أثبتت سياسة
الغابات المحجوزة بشكل متزايد أنها ضارة بالمصالح الرعوية .كما يخول القانون وزير الزراعة واألغذية والموارد
الطبيعية إعالن مساحة من األر كغابة مركزية محجوزة وهي مسجلة بموجب قانون تساوية األراضاي وتساجيلها
لسنة  1925كأر حكومية (القسم .)5

قانون حماية البيئة

2001

قانون صحة البيئة

2009

وفي هذا القانون ،ال تستند أي قضية ضد الحكومة تتعلق بأر غير مسجلة إلى أي أساس قانوني؛ وبالتالي ،ال توجد
محكمة مختصة لتلقي شكوى تتعار مع مصلحة الدولة .لم يتم إنف اذ القانون بالكامل في المناطق الريفية بسبب هيمنة
أنظمة الملكية القبلية والتقليدية.

يهدف هذا القانون إلى :
أ .حماية البيئة
ب .تقديم المباده التوجيهية الالزمة لتحسين البيئة وكذلك توجيه استخدام الموارد الطبيعية
ج .الربط بين حماية البيئة وأنشطة التنمية
د .التأكيد على مسئولية السلطة المختصة عن حماية البيئة والسعي الجاد لتحقيق هذا الحماية
هـ .تفعيل دور السلطة المختصة واألجهزة التابعة لها ومنع التراخي والقصور في األداء
يفتقر القانون إلى أي أحكام إجرائية لضمان الشفافية والمشاركة الكافية ألصحاب المصلحة في صنع القرار فيما يتعلق
بالمشاريع اإلنمائية.
يحتوي على أحكام تفصيلية لحماية المياا والهواء من التلوث ويحدد المسؤوليات اإلدارية لمجال
بالحفاظ على الصحة البيئية بشكل عام.

المحليات فيما يتعلق

القوانين العرفية
انظاااار آليااااة رد المظااااالم

ال

السياسات القومية بشأن الرعي ليست محددة بوضوح ولكن تم تنفيذ عدد من تدابير السياساتية العامة التي تؤثر علاى
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اسم القانون

السنة

الوصف واألهمية

السياسات والقوانين القومية السودانية
وجباار الضاارر فااي القساام
الفرعيx

ينطبق

الرحال (التاي فشالت جميعهاا) وترسايم مساارات/مراحيل
إعادة التاوطين غيار الطاوعي مثال محااوالت تاوطين البادو ُ
الماشية لحماية مصالح الرعاة الرحل.
األراضي المساتخدمة فاي المراعاي والزراعاة التقليدياة مملوكاة ملكياة مشاتركة بموجاب قاوانين األراضاي العرفياة.
ويحمي القانون ال عرفي الحصول على األراضي والحقوق في الموارد .السمة الرئيسية للقانون العرفي هي أنه يضمن
لكل مجموعة قبلية وقرية مقيمة الوصول إلى الموارد على أساس مبدأ " ال ضرر وال ضرار" وبعبارة أخرى ،لديك
اررا لااألرواح
الحااق فااي الوصااول إلااى األراضااي والمراعااي والمياااا واسااتخدامها شااريطة أال تساابب خسااارة أو ضا ً
والممتلكات (االستخدام علاى الشايوع) .وهاذا الحقاوق مقبولاة ألنهاا طريقاة ديمقراطياة تسامح للنااس بالحصاول علاى
األر سواء كانوا من سكان القبائل أو من المارة أو من أفراد جماعة مهاجرة .وهذا مفيد بشكل خاص للفئات األفقر
الذين يجدون التمثيل من خالل ش يوخهم أو الناظر (أو األمير) القبيلة .ترتبط إدارات الحكوماة المحلياة ارتبا ً
طاا وثيقًاا
بهذا الهياكل التقليدية على عك إدارات حكومة الوالية التي ال يمكن الوصول إليها إال للفئات الغنية أو الحضرية.

السياسة الدولية ذات الصلة بشأن إعادة التوطين
المذكرة التوجيهية الخامساة
بشااأن سياسااة البنااك الاادولي
بشاااااااأن إعاااااااادة التاااااااوطين
القسري (غير الطوعي) في
ظاال أحاادث المعااايير البيئيااة
واالجتماعية األحدث
دليل إعادة التوطين الصادر
عن مفوضية األمام المتحادة
السامية لحقوق اإلنسان

2000,
2017

توفر كلتا السياستين مباده توجيهية بشأن تحديد السياق ووضع أطر لممارسات إعادة التوطين الشاملة والتشاورية

2011

مباده توجيهية لتحديد وإدارة إعادة التوطين بفعالية

الجدول رقم  :30آليات حل النزاعات

الواليــــــــــــــــــــــــــــة

جنـــــــوب كردفــــــــــــان

النيــــــــــــــــــــــل األزرق

شمــــــال دارفـــــــــــــــور

مالحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات


زعماء القبائل



ضباط الحكم المحلي (الضباط التنفيذيين)



اللجان المؤلفة من خمسة أشخاص



لجان المساعي الحميدة



اإلدارة األهلية



لجان إدارة وتسوية النزاعات سلميا ً



مجل



المحاكم الشعبية (األهلية)



نظام األجاويد (وسطاء السالم)

السالم

اإلدارة األهلية
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الواليــــــــــــــــــــــــــــة

مالحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات


الر رحل للسالم والتعاي
منتدى ُ



مفوضية تنمية البدو الرحل والرعاة



لجان الحكماء



لجان السالم المحلية



لجان دعم الموسم الزراعي (لجان الحكم المحلي)



اللجنااة العليااا لتحديااد مسااارات/مراحيل الرعااي (تضاام فااي عضااويتها الشاارطة والقضاااء وزعماااء
القبائل)

غــــــــرب دارفـــــــــــــــور



اإلدارة األهلية

شــــــــــرق دارفـــــــــــــــور



اإلدارة األهلية

وســــــــط دارفـــــــــــــــور



اإلدارة األهلية (وتضم زعماء قبائل الرزيقات والمعاليا والبرقد)

جنـــــوب دارفـــــــــــــــور

االجتماعي.

الفئات المستضعفة بما في ذلك مجموعات السكان األصليين
تعرف الضمانات البيئية واالجتماعية للبنك الدولي الفئات المستضعفة على أنها "أولئك الذين قد يكونون أكثر عرضة للتأثر سلبًا بتأثيرات المشروع
و  /أو أكثر محدودية من اآلخرين في قدرتهم على االستفادة من فوائد المشروع .من األرجح أيضاا ً أن يُساتبعد هاذا الفرد/المجموعاة مان المشااركة
الكاملة في عملية التشاور الرئيسية أو أن يكون غير قادر على ذلك وقد يتطل ب األمر بصافته هاذا اتخااذ تادابير محاددة و /أو تقاديم مسااعدة محاددة
صر بما في ذلك في الظروف التي قد يتم فيها فصلهم عن أسرهم أو المجتمع
للقيام بذلك .سيأخذ ذلك في االعتبار العمر بما في ذلك كبار السن والقُ ر
أو األفراد اآلخرين الذين يعتمدون عليهم”.
على هذا النحو ،تشم ل الفئات الضعيفة األرامل والمعوقين والمجموعات المهمشة واألسر المعيشية محادودة الادخل ومشاغلي القطااع غيار الرسامي
واألسر المعيشية العاجزة (تلك التي ال يصلح أحد للعمل فيها) ،واألسر المعيشية التي يعيلها أطفال وأطفال الشوارع .وتتميز هاذا المجموعاات مان
بين أمور أخرى ب انخفا

مستويات التغذية وتدني المستوى التعليمي أو انعدامه ،ونقص فرص العمل أو اإليرادات والشيخوخة واألقليات العرقياة

و/أو التحيز للنوع االجتماعي (.)Abdalla, 2014 and Zakieldeen, 2007
وقع السودان على اتفاقية حقوق الطفل وكان من أوائل البلدان التي صدقت عليها في عام  .1991أنشئت لجنة حقوق الطفل التابعة لألمم المتحدة في
عام  1991كهيئة تعاهدية ذات صلة وفقا ً للماادة  43مان اتفاقياة حقاوق الطفال .وقُادم التقريار الادوري األول للساودان إلاى اللجناة فاي عاام ،1993
والتقرير الدوري الثاني في عام  1999والتقريار الجاامع للتقريارين الثالاث والراباع فاي عاام  .2007ووقاع الساودان علاى البروتوكاول االختيااري
المتعلق بإشراك األطفال في النزاعات المسلحة في عام  2005والبروتوكول االختياري المتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال في
المواد اإلباحية في عام  . 2004كما صادق السودان على الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل .ومع ذلك ،فإن قانون الطفال لسانة ( 2010الاذي
ً
كبيرا على الرغم من وجود العديد من التحديات التي تواجه إنفاذا.
يستند إلى قانون الطفل لسنة  )2004يُعد
إنجازا ً
هناك عدد متزايد من األطفال في الشوارع .وفي والية الخرطوم ،بلغ هذا العدد  15 000في عام  1991و 34 000في عام  .2000غالبية األطفال
المشردين هم من الذكور وحوالي  % 15فقط من الفتيات .يعود العدد المتزايد بشكل رئيسي إلى النزوح بسبب الحرب والصراعات ومعظام هاؤالء
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األطفال يأتون من جنوب وغرب السودان .يتعر

هيكل األسرة الممتدة لضغوط شديدة بعد سنوات عديدة من الحرب األهلياة .وقاد أدى ذلاك إلاى

انهيار نظم الدعم .هؤالء األطفال عرضة لالعتداء الجنسي والعنف واالستغالل ،إلخ (.)al-Nagar et al., 2011
وتشمل الفئات الضعيفة األخرى األقليات اإلثنية واألقليات األصلية المعتمدة على الغابات .على الرغم من عدم وجود بيانات ديموغرافية دقيقة عان
السودان ،إال أن تقرير حقوق اإلنسان لوزارة الخارجية األمريكية لسنة  2015يشير إلى أن السكان يشملون أكثر من  500مجموعة عرقية وفرعية
مختلفة .اللغة العربية هي اللغة السائدة والرسمية وتشير المصادر إلى أن العرب يشكلون  %70من السكان .ومع ذلك ،فإن نسبة كبيرة من الساكان
تعتبر أفريقية على الرغم من عدم وجود بيانات موثوقة حول هذا التوزيع.
تشمل المجموعات غير العربية البارزة النوبيين الذين يعيشون علاى طاول نهار النيال فاي شامال الساودان والبجاا الاذين يقيماون فاي شارق الساودان
والفالتة بشكل رئيسي في الجزيرة والنوبة (مصطلح جما عي للمجموعاات القبلياة المختلفاة التاي تساكن جباال النوباة) فاي جناوب كردفاان ويتمركاز
الفور والمساليت والزغاوة في إقليم دارفور .يظهر توزيع المجموعات العرقية الرئيسية في الشكل  4أدناا .يتوفر المزيد من المعلومات في اإلطار
الدولي للممارسات المهنية ( ،)IPPFبما في ذلك تعرياف الضامانات البيئياة االجتماعياة ( )ESS7المعنياة بتاوفير العمال الالئاق/الكريم وتقيايم أهام
المجموعات العرقية في السودان ذات الصلة ببرنامج الرد  )REDD+( +على النحو المبين في الجدول رقام ( )1مان اإلطاار الادولي للممارساات
المهنية (.)IPPF
من حيث الديانة ،يتألف السودان م ن المسلمين والمسيحيين وأتباع الديانات والمعتقدات المحلياة .وبالتاالي ،ال يوجاد مجتماع واحاد فاي الساودان وال
ثقافة واحدة أو نظام واحد من األخالق أو المعتقدات التي يمكن أو ينبغي أن تحكم السودان بأكمله .منذ االستقالل ،كان هناك وعي متزايد بالهويات
اإلقليمية والعرقية فاي األطاراف ويرجاع ذلاك أساساا ً إلاى سياساات االقصااء التاي تنتهجهاا الحكوماات .إن التفاوتاات الكبيارة نسابيا ً فاي التنمياة باين
األطراف واألجزاء الوسطى من البالد مسؤولة جزئيا ً عن هذا الوعي .وجدت العديد من الجماعات في السودان نفسها في أزمة حياث تبنات الدولاة
عن قصد وأحيانًا عن غير قصد هوية قومية واحدة ال تعك

الحقائق االجتماعية والعرقياة والدينياة والثقافياة للابالد .وقاد تجلاى ذلاك فاي السياساات

الداخلية والخارجية المختلفة للحكومات المتعاقبة في السودان وأدى إلى انفصال جنوب السودان.
تكافح الجماعات المهددة بالهيمنة على هوية تعتبرها ال دولة الهوية الوطنية من أجل جعل الحكومة تحترم لغاتها وأديانها وثقافاتها وتعترف بحقها في
المشاركة الحقيقية في إدارة الشؤون العامة لبلدها.
الشكل رقم  :3توزيع المجموعات العرقية
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كما استقبل السودان أعدادًا كبيرة من ا لالجئاين مان الادول المجااورة ،وال سايما جناوب الساودان وإثيوبياا وإريترياا .تقادر المفوضاية الساامية لألمام
المتحدة لشؤون الالجئين أنه بحلول نهاية عام  ،2021سيستضيف السودان  1.06مليون الجا  %71 ،مانهم مان جناوب الساودان .مان المتوقاع أن
تصل أعداد النازحين إلى  2.5مليون نازح بحلول نهاية عام  2021معظمهم من دارفور .من المحتمل حدوث نزوح مرتبط بظواهر بطيئة الظهور
مثل الجفاف ،ولكن لم يتم تحديد نطاقه بدقة بعد.
ارتبطت معظم حاالت النزوح الناجمة عن الكوارث المسجلة بالفيضانات ،بما في ذلك الفيضانات المفاجئة في المناطق القاحلة والفيضانات النهرية.
هذا األخير هو شائع بشكل خاص في الواليات الشرقية والجنوبية الشرقية التي تتدفق من خاللها أنهار النيل األزرق والنيال األبايض والقا  .تميال
الفيضانات إلى الحدوث بين أغسط

وسبتمبر ،في ذروة موسم األمطار .في موازاة ذلك ،يؤدي الجفاف إلى تفاقم التصحر الذي ياؤثر علاى حازام

السافانا في المنطقة الشمالية ،مما يؤدي إلى نزوح قرى بأكملها.
فيما يتعلق بالمشاريع واسعة النطاق ،تم تهجير أكثر من  50000مزارع صغير يعيشون على طول نهر النيل نتيجة لبناء سد مروي.

التحديات الحالية لبيئة السودان
نظرة عامة
ال تزال إزالة الغابات والتصح ر من التحديات البيئية الرئيسية التي تواجاه الساودان .تواجاه الغاباات التعادي مان خاالل الزراعاة والتمادد العمراناي
واحتطاب حطب الوقود بشكل غير مستدام لعدة عقود .تم اإلبالغ عن متوسط معدل إزالة الغابات على مدى السنوات األربعين الماضاية باين -0.4
 0.7ملياون هكتاار سانويًا (البناك الادولي  )et al. 2007 Elsiddig ،Daak 2007 ،FRA 2005 ،1985أشاارت الدراساات (،Zakieldeen
 )2007b ،2009 and HCENRأيضًا إلى أن التغير البيئي جنبًا إلى جناب ماع تغيار المنااخ مان المارجح أن ياؤدي إلاى تفااقم ضاعف النااس فاي
السودان من خالل إضعاف قدرات التكيف وتقليل خيار ات التكيف .أشارت هذا المؤشرات إلى  11مؤشرا ً لها آثار سالبية علاى رفاهياة المجتمعاات
في السودان :األمرا

البشرية ،التلوث الصناعي ،الرعاي الجاائر ،إزالاة الغاباات ،التصاحر ،نقاص الميااا المنزلياة ،الميااا المنزلياة غيار اآلمناة،

االفتقار إلى الصرف الصحي اآلمن ،النزاعات ،المشاكل الحضرية وأثرها .الكيماويات الزراعية.

استمرار الغابات إزالة وتدهور الغابات
يبلغ الغطاء الغابي في السودان حوالي  % 10.66من إجمالي مساحة اليابسة ،مع معدل سنوي تقديري إلزالة الغابات بحاوالي  542،000هكتاار،
أو حوالي  %2.4مما يجعل البالد من بين أعلى عشر دول ذ ات معدالت عالياة إلزالاة الغاباات (منظماة األغذياة والزراعاة .)2015 ،التغييار غيار
مصادرا النبعاثاات غاازات الدفيئاة
المخطط الستخدام األراضي ،وسوء اإلدارة ،وخفض مخزون الغابات في السودان تسببت فاي أن تصابح الغاباة
ً
وليست بالوعة.
أحد األسباب هو أن غالبية المزارعين السوداني ين يعتمدون على الزراعة المطرية .توصالت دراساة لاوزارة الزراعاة والغاباات أن قطااع الزراعاة
اآللية سبب رئيسي لتدهور األراضي وفقدان التنوع البيولوجي في السهول الطينياة المركزياة فاي الابالد بسابب إزالاة الغطااء النبااتي وتتكال الترباة
والمياا وممارسات الزراعة األحادية ونقص االستثمار في جودة التربة (حكومة السودان  .)2009وقد أدى اعتماد المجتمعات الريفية الشاديد علاى
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الحطب والفحم للحصول على الطاقة والدخل المحلي إلى زيادة المشكلة بشكل كبير .وبالفعل ،فإن االقتصاد الريفي ،الذي يساهم في  %70من النمو
االقتصادي اإلجمالي ،محصور حاليًا في بيئة غير مستدامة واستخراجية وفقرية .ونتيجة لذلك ،فإن المناظر الطبيعية الزراعية وموارد الغابات التي
يحتمل أن تكون ذات قيمة عالية تتدهور بسرعة بسبب الزراعة منخفضة الغلة والحصاد غير المستدام لحطب الوقود ،والتي مان المتوقاع أن تتفااقم
بسبب التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ.
عالوة على ذلك ،فإن االفتقار إلى الحقوق والوصول اآلمن إلى األراضي ،إلى جانب انخفا

متوسط غلة المحاصايل ،هاي المساؤولة جزئيًاا عان

انتشار النزاعات ،والزيادة السريعة فاي الهجارة مان الرياف إلاى الحضار ،وقارار العدياد مان الشاباب التخلاي عان الزراعاة .لصاالح تعادين الاذهب
الحرفي.
في الواقع ،فيما يتعلق باستهالك األخشاب ،بناا ًء علاى تقاديرات اساتهالك الفارد اإلجماالي لألخشااب لعاام  ،1994بحلاول عاام  ،2015بلاغ إجماالي
االستهالك حوالي  40مليون متر مكعب( 3 .فوق  21سنة) .تجاوز معدل االساتهالك جاناب العار

بنسابة  .%45.5ومان المتوقاع أن يازداد هاذا

العجز مع زيادة معدل التوسع الزراعي مما يؤدي إلى زيادة معدل إزالة الغابات وتقليال مسااحة الغاباات .إزالاة الغاباات فاي الساودان تُقادَّر بالفعال
بنسبة  %2.4سنويًا ،وهي من أعلى معدالت إزالة الغابات في العاالم (جعفار  .)2013باين عاامي  1990و ،2005فقادت الابالد حاوالي  %11مان
الغطاء الغابي ( .)Dahlberg and Slunge 2007ال يُتوقع أن يتغير هذا الوضع بشكل جاذري وسايزيد مان احتمااالت إشاباع االساتهالك بمارور
نظارا ألن نادرة حطاب الوقاود والميااا تزياد مان عابء
الوقت ولكن على حساب مخزون الغابات .ستزداد أوضاع النساء سو ًءا بشكل غير متناسب
ً
العمل.

التصحر والجفاف
في عام  ،2007اقترح تقرير صادر عن برنامج األمم المتحدة للبيئة أن الحدود بين الصحراء وشبه الصحراء قد تحولت جنوبًا بمقدار  50إلى 200
كيلومتر منذ عام ( 1935برنامج األمم المتحدة للبيئة  ) 2007في السودان .كما تسبب الصراع في دارفاور فاي تادمير غيار مسابوق للماوارد البيئياة
وخلق ظروف شبيهة بالصحراء (برنامج األمم المتحدة للبيئة  .)2007تتوقع دراسة أجرتها جامعاة جوتباورغ ()Dahlberg and Slunge 2007
أن الحدود الصحراوية ستستمر في التحول جنوبًا بسبب تغير المناخ وأنماط هطول األمطار المتغيرة ،مما يؤدي إلاى انخفاا

يقادر بنسابة % 20

في إنتاج الغذاء .معظم ما تبقى من الساافانا شابه القاحلاة ومنخفضاة األمطاار ،تمثال حاوالي  %25مان مسااحة الساافانا الساودان أرضاها الزراعياة
معرضة بشكل كبير لمزيد من التصحر .اختفت عدة أنواع من الحشاائ

واألعشااب بسابب الرعاي الجاائر والجفااف المتكارر والحرائاق (الحرائاق

مسؤولة عن الخسارة السنوية لـ  %30من العلف الجاف المتاح للحياة البرية و 103مليون رأس من الماشية).
عالوة على ذلك ،في السودان كما هو الحال في أجزاء كثيرة من المنطقة ،أدى الجفاف والظروف البيئية القاسية ،التي تفاقمات بسابب تغيار المنااخ
والحروب والصراعات ،إلى خلق ظروف من الهشاشة المزمنة  .إن الفقر المادقع وانعادام األمان الغاذائي المساتمر وانتشاار المصااعب االقتصاادية
والمعاناة اإلنسانية كلها أمور شائعة.
على سبيل المثال ،بيانات المناخ مان الساودان وتباين محطاات األرصااد الجوياة التساع التابعاة للشاركة أن هطاول األمطاار فاي جمياع أنحااء الابالد
يتناقص ويصبح شديد التقلب .ارتفعت درجات الحرارة العظمى والصغرى في جميع المحطاات باساتثناء الخرطاوم وكاادقلي واألبايض .بادأت هاذا
التغييرات في أن يكون لها تأثير كبير علاى الساودان الزراعاة ،مماا أدى إلاى انخفاا

غلاة المحاصايل واإلنتاجياة الحيوانياة .يتزاياد تاواتر حااالت

الجفاف ،مما يؤدي إلى انعدام األمن الغذائي في بعض السنوات .الفيضانات شائعة في الوسط والجنوب السودان.
والنتيجة هي أن السودان تظل شديدة التأثر بتغير المناخ وتقلبه ،نتيجة العوامل المناخية وغير المناخية في الغالب (برنامج العمال الاوطني للتكياف،
 .)2007هذا العوا مل ،باإلضافة إلى تفاعل الضغوط المتعددة األخرى مثل تدهور النظام البيئي ،والكوارث والنزاعات المعقدة ،ومحدودية الوصول
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إلى رأس المال واألسواق والبنى التحتية والتكنولوجيا ،قد قللت جميعها من قدرة البالد على التكيف مع آثار تغير المنااخ ( )AIACCورقاة العمال
رقم .)Zakieldeen, 2007( 24
تؤدي إزالة الغابات والرعي الجائر وممارسات إدارة األراضي السيئة إلى تسريع عملية التصحر ،حيث تتعدى الصحراء على األراضي الصالحة
للزراعة والغابات سابقًا.
ونتيجة لذلك ،فإن أكثر الناس عرضة لتغير المناخ هم المزارعون في غرب ووسط وشرق السودان ،الذين تتعر

سبل كسب عيشهم لشدة الجفاف

وتقلبات هطول األمطار (من حيث الكمية والتوزيع والتكرار) .يهدد الجفاف ما يقارب مان  12ملياون هكتاار مان األراضاي المطرياة ،ال سايما فاي
واليتي شمال كردفان ودارفور .بين عاامي  1971و ، 2001أكثار مان عشارة مالياين شاخص فاي الساودان تاأثرت بالجفااف .فاي عاام  ،2000أدى
الجفاف إلى انخفا

مخزون الغذاء وتسبب في ارتفاع األسعار ثالثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ( .)Zakieldeen, 2007حدد

برنامج العمل الوطني للتكيف في السودان واتصاالته الوطنية الثالثة إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيار المنااخ الزراعاة وماوارد الميااا
والصحة باعتبارها القطاعات الثالثة األكثر عرضة لتغير المناخ.
كان للجفاف عواقب إنسانية مدمرة .أكثر من  % 82من الناس يعيشون في المناطق الريفية ويعتمدون إلى حد كبير على الزراعة المعيشية المطرية
وتربية الحيوانات لكسب عيشهم .وقد تداخ لت هذا الظروف المناخية مع الصاراع وعادم االساتقرار االقتصاادي والسياساي إلنشااء مساتويات عالياة
للغاية من الغذاء.

التلوث
أدى تركيز السودان طويل األمد على الزراعة والنفط والتعدين إلاى إزالاة وتادهور الغاباات والمراعاي وانتشاار التلاوث .علاى سابيل المثاال ،أدى
االستخدام غير المنضبط ودفن كميات كبيرة من المبيادات فاي بعاض المنااطق الزراعياة والغاباات إلاى ظااهرة نفاوق األساماك فاي والياة الجزيارة
وارتفاع مستويات التلوث في والية نهر النيل .ال تزال السياسات طويلة األجل للنمو والتنمية تشكل نمط استخدام األراضي في البالد.
معظم تلوث الهواء ناتج عن استهالك الطاقة .يأتي  % 56من إمدادات الطاقة في السودان من الكتلة الحيوية (الخشب والفحم والمخلفاات الزراعياة
والنفاياات الحيوانياة) ،و % 39مان البتارول (البنازين والاديزل والزياوت الثقيلاة) و %5مان الطاقاة الكهرومائياة ( .)Rabah et al. 2016يعتماد
السودان إلى حد كبير على الوقود األحفوري للحصاول علاى الطاقاة ،وهاذا يعار

النااس ألشاكال مختلفاة مان التلاوث .المساتهلك الرئيساي للكتلاة

الحيوية هو القطاع المنزلي الذي يمثل  % 62من إجمالي استهالك الكتلة الحيوية أو  .4.4مليون طن نفط مكاف  .يأتي أكثر من  %60من إمدادات
الكتلة الحيوية من الكتلة الحيوية الخشبية وتستخدمها األسر في الطهاي ( .)NERC 2015وهاذا لاه آثاار اجتماعياة وبيئياة خطيارة ألناه ياؤثر علاى
صحة األسرة من خالل التلوث الداخلي بالدخان المنبعث من حرق الحطب باإلضافة إلى تأثيرا السلبي على البيئة العامة بسبب انبعاث ثاني أكسايد
الكربون وإزالة الغابات  .تستخدم مصاانع الطاوب الطماي مان النيال األزرق ،وتساتهلك حطاب الوقاود وهاي مصادر لتلاوث الهاواء لاي

بعيادًا عان

المناطق السكنية.
توصلت األبحاث التي أجراها فريق خبراء التقييم االجتماعي والبيئي االستراتيجي ( )SESAإلى أنه باإلضافة إلى تلوث الهواء النااجم عان حارق
حطب الوقود ،فإن التلوث الناجم عن التخلص من النفايات الصناعية ال يحظى باهتمام رسمي وعامة ،ولكنه حقيقي .تقوم معظم المنشتت الصناعية
بالتخلص من نفاياتها دون معالجة.
أحد التطورات اإليجابية هو غاز الطهي وهو أكثر نظافة من حيث انبعاث غازات االحتباس الحراري والدخان السام .كما أنه أكثر كفاءة من الكتلة
الحيوية ،وسرعان ما أصبح وقود الطهي األكثر شعبية ،خاصة في المناطق الحضرية .إنه متاح بسهولة في السوق المحلي كأحد المنتجات البترولية
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اعتبارا من عام  ،2014يشكل غاز الطهي  % 58.8من الطاقة المستخدمة من قبل األسر الحضرية ،مقارنة بـ  % 33.5لألسار
الثانوية في البالد.
ً
الريفية (.)Central Bureau of Statistics 2016

الحكم الرشيد (الحوكمة)
هناك غياب للسياسات المالئمة والمتسقة بشأن إدارة الموارد الطبيعياة .ينباع هاذا إلاى حاد كبيار مان عادم مشااركة المجموعاات المتاأثرة فاي وضاع
السياسات .على سبيل المثال ،غالبً ا ما يضع موظفو الغابات سياسات للغابات .ينتج عن هذا سياسات تركز على حماية الغاباات وزراعاة األشاجار،
والتي تفشل في معالجة حقوق المجتمعات في استخدام الغابات .وبالمثل ،غالبًا ما يستبعد تصميم السياساات الزراعياة ممثلاي المراعاي واألعاالف،
مما يؤدي إلى سياسات ال تلبي االحتياجات اليومية لتلك المجتمعات.
يرجع العديد من هذا الفجوات والتداخالت في السياسات إلى عدم وجود تميياز واضاح باين أدوار المؤسساات الفيدرالياة والحكومياة (برناامج األمام
المتحدة للبيئة  2012؛ وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية  .)2015عندما ال يكون من الواضح مان المساؤول عان صاياغة السياساة،
تكون النتيجة إما سياسة ال تعمل أو ال توجد سياسة على اإلطالق .إن السياسات والقوانين واألوامر واألفعال المتعددة في السودان مجزأة ومتداخلة،
ويفتقر البلد إلى نهج شامل لحماية البيئة .مشكلة أخرى في السودان هاو أن إدارة القاوانين البيئياة فاي الابالد والمعرفاة عنهاا مجازأة عبار مؤسساات
مختلفة .هذا النقص في التنسيق يعني أن القوانين غالبًا ما يتم تفسيرها وتطبيقها بشكل ذاتي .مشكلة أخرى هي أنها ال تطبق بشكل صحيح فاي كثيار
من األحيان .عالوة على ذلك ،يميل الناس العاديون إلى االعتراف بالقوانين العرفية ولكن لي

بالقوانين التشاريعية ،مماا يعكا

حالاة انفصاام باين

الحكومة والسكان المحليين .هذا المسألة معترف بها في الدستور القومي االنتقالي ،الذي يدعو إلى المواءمة بين القانون العرفي والقانون التشريعي.
وقد ساهم هذا االفتقار إلى اإلدارة المنسقة في تدهور بيئي خ طير ،بما في ذلك إزالة الغابات على نطاق واسع ،وتادهور التناوع البيولاوجي وزياادة
التعر

للجفاف وآثار تغير المناخ .تعتبر إدارة الموارد الطبيعية من القضايا الرئيسية ذات االهتمام في السودان .أدى النمو السكاني لكل من البشر

والحيوانات ،في وقت يتسم بالتحول السريع إلى اقتصاد السوق ،إلى طلب غير منظم على المياا ،واألخشااب ،والمعاادن ،واألراضاي وغيرهاا مان
الثروات الطبيعية ،وأدى إلى نشوب صراعات وتدهور بيئي يضر بشكل رئيساي بفقاراء الرياف .هنااك اعتاراف متزاياد باأن الساودان نظاام الحكام
ضعيف جدا ً وغير فعال لوقف الضرر .وبالمثل ،على الرغم من وجود العديد من مؤسسات حل النزاعات في السودان ،فهي غير فعالة بشكل كبيار
للتعامل مع التعقيدات على األر

.

عالوة على ذلك ،تعاني المؤسسات الحكومية المسؤولة عن اإلدارة البيئية من عدم االستقرار ونقص التمويل ونقص الماوظفين والتادريب وضاعف
التنسيق وتداخل األدوار وفقدان الموظفين المهرة بسبب هجرة العقول.

النزاعات
دخل السودان القرن الحادي والعشرين غارقًا في نزاعات عديدة ويواجه مخاطر أمنية هائلة .معظم هذا النزاعات تدور حول الموارد الطبيعية مثل
األر

أو المياا أو الرعي أو الغابات .وهي تحدث في المناطق الزراعية الغنية حيث تشكل زراعة المحاصيل التقليدية والرعي المصادر الرئيسية

لسبل كسب العي  .تدور النزاعات بين الرعاة والمزارعين المستقرين أو باين مجتمعاات الرعااة المختلفاة أو باين المجموعاات القبلياة التاي تختلاف
حول الحدود أو موارد التعدين أو مراحيل المواشي .وهي تتراوح من مناوشات عفوية عرضية إلى اشتباكات عنيفة واساعة النطااق .يزياد تعار
البالد المتزايد لتغير المناخ الضغط على الموارد ويزيد من احتمالية نشوب الصراع.
يستضيف السودان واحدة من أكبر تجمعات النازحين والالجئين في إفريقيا .حركة النازحين والالجئين لها آثار بعيدة المدى على السودان .إنه يضع
ضغ ً
طا إضافيًا على األراضي والموارد الطبيعية وتسبب مشاكل بيئية حادة بما في ذلك إزالة الغابات حاول المعساكرات واساتخراج الميااا الجوفياة
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بشكل غير مستدام والنمو العشوائي لألحياء الفقيرة في المناطق الحضرية .إن العودة الطوعية للنازحين إلى قراهم هي أيضًا مصادر قلاق رئيساي،
خاصة في دارفور ،حيث يمكن أن تؤدي إلى خالفات مع المزارعين المحليين والسكان.

حركة التمدين
التوسع العمراني في السودان آخذ في االزدياد على سبيل المثال ،نما عدد سكان الخرطوم الكبرى -التي تتكون من ثالث مدن ،الخرطوم وأمدرمان
والخرطوم بحري -من  240ألف نسمة في  1956-1955إلى حوالي  7مالياين فاي  2018وماا زال يتزاياد %43 .مان ساكان الحضار باالبالد فاي
والية الخرطوم (وزارة البيئة والغابات والتنمية الحضرية  .) 2014يتواجد معظم ساكان الحضار فاي الساودان فاي المنااطق الوساطى مان الجزيارة
وسنار والنيل األزرق .يتم دفاع الكثيار مان النااس إلاى المادن مان المنااطق الريفياة بسابب الجفااف والمجاعاة والصاراع ،أو تجتاذبهم البناى التحتياة
والخدمات األفضل .نمت مخيمات النازحين القريبة من المراكز الحضرية ،مثل تلك الموجودة خارج الفاشر ونياال في دارفور ،لدرجة أنها أصبحت
جز ًءا من المدن.
من شأن ظاهرة التمدين تسريع إزالة الغابات في السودان .هذا بسبب عاملين .أوالً ،يميال ساكان الحضار إلاى شاراء الكتلاة الحيوياة الخشابية لتلبياة
احتياجاتهم الفردية .ترتبط نسبة الحطب المشتراة مقابل الحطب التي تم جمعها ارتبا ً
طا وثيقًا بالتوسع الحضري :تبلغ نسبة الحطاب التاي تام جمعهاا
ظارا ألن الماواد
 %14.6لألسر الحضرية و %82.2في المناطق الريفية .عادة ً ما يكون الخشاب ال ُمجماع أقال
ضاررا باالموارد الطبيعياة والبيئاة ،ن ً
ً
تقتصر على الفروع واألغصان التي تم جمعها وما إلى ذلك .من ناحية أخرى ،يعتبار الخشاب الاذي تام شاراؤا أكثار تادميراً ،ألناه ياتم حصاادا مان
مناطق الغابات الطب يعية التي تم تطهيرها من أجل اإلنتاج الزراعي أو لغر

إنتاج حطب الوقود ،أي النبات بأكمله .العامل الثاني هو أن التوساع

في المناطق الحضرية يؤدي إلى تراكم إزالة الغابات على المستوى المحلي حيث يتم تطهير مناطق الغابات إلفساح المجال إلنشاءات جديدة.

التعدين والتنقيب عن النفط
تم تخصيص امتيازات كبيرة للتنقيب عن البترول والمعادن في أجزاء مختلفة من البالد .تتعار

هاذا المنااطق إلزالاة الغاباات وتلاوث الترباة

والهواء .يتم تقديم مشكلة التخلص من الميااا الناتجاة عان هاذا العملياات باعتبارهاا واحادة مان المشااكل البيئياة المرتبطاة بصاناعة الماوارد فاي
السودان .ال يمكن استخدام المياا الملوثة من هذا األنشطة للمحاصيل المعدة لالستهالك مان قبال البشار و  /أو الحيواناات .المحاصايل المناسابة
الوحيدة هي محاصيل الغابات .وتشمل القضايا األخرى النزاعات على حقوق األر

.

أثر انفصال جنوب السودان
أدى انفصال جنوب السود ان إلى عودة العديد من الرعاة مع حيواناتهم لالساتقرار فاي غاباات والياات النيال األزرق وجناوب دارفاور وجناوب
كردفان وسنار والنيل األبيض .تعرضت الغابات الطبيعية للنباتات الستغالل مفرط كبيار للزراعاة وقطاع للوقاود وممارساات الثاروة الحيوانياة
غير المستدامة إلى الحد الذي يجع ل مسااحات شاساعة مان الغاباات خالياة مان الغطااء النبااتي ،ال سايما فاي منااطق مثال النيال األبايض وشامال
كردفان .كردفان ودارفور أكثر المناطق تضررا ً بسبب تربتها الرملية القابلة للتتكل.
خط األساس المتعلق بالمشاريع التجريبية لبرنامج الرد)REDD+( +
سيتم تنفيذ االستراتيجية القومية لبرنامج الرد ) REDD+( +في السودان على نطاق وطناي .وسايتم تفعيال األنشاطة  /المشااريع التجريبياة المحاددة
لبرنامج الرد ) REDD+( +على المستوى الوالئي .في حين أن تنفياذ العدياد مان المشااريع التجريبياة لبرناامج الارد )REDD+( +مان شاأنه بنااء
القدرات وتستمد منه الدروس المس تفادة ويعر

أفضل الممارسات ،سيتم تشغيلها على نطاق واسع بهدف واضح هو استهداف المدفوعات القائماة

على النتائج .في الواقع ،أن مساهمة السودان في انبعاثات غازات الدفيئة محدودة للغاية ولكن مساهماته المحتملة في التخفيف من آثار تغير المنااخ
كبيرة.
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على هذا النحو ،فإن الخيارات االستراتيجية لمعالجة أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات قد حددت بعض اإلجراءات الرئيسية التي يمكن أن توجه
تطوير مشاريع تجريبية صغيرة المدى قصيرة األجل لبرنامج الرد )REDD+( +وبرامج واسعة النطاق للحد من االنبعاثاات علاى المادى الطويال
( .)ERPأكدت دراسة الحكمة لعام  2012التي أجرتها منظمة األغذية والزراعة أن نصيب الفرد من استهالك حطب الوقود يبلغ  0.7متر مكعب /
السنة ،والتي عند تحويلها إلى ما يعادل طن  /نفط ،يمكن أن تقدر قيمتها بنحو  2.0مليار دوالر أمريكي .عاالوة علاى ذلاك ،منتجاات الغاباات غيار
الخشبية متنوعة وله ا مساهمة كبيرة في سبل المعيشة الريفية ودخل األسرة واالقتصاد الوطني من حيث الخبراء.
نظرا للظروف المتشابهة ،وظروف الغابات وأساباب ودوافاع إزالاة وتادهور الغاباات فاي
يتكون برنامج خفض االنبعاثات من إطار نتائج مشتركً ،
الواليات األربع (القضارف ،والنيل األزرق ،وسنار ،والبحر األحمر) .في الواقع ،تقرير عن أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات ( )2018وتقرير
الهيئة القومية للغابات ،سلط الضوء على الواليات المختارة (النيل األزرق ،سنار ،القضارف ،البحار األحمار) لبرناامج الارد )REDD+( +كباؤر
ساخنة إلزالة وتدهور الغابات وتدهورها .التوسع الزراعي هو المحرك الرئيسي إلزالة الغابات في هذا المناطق ،حيث يقع حوالي  %50من جميع
الزراعة اآللية المطرية في السودان في هذا الوالياات الاثالث (النيال األزرق وسانار والقضاارف) .تعتبار النيال األزرق وسانار والقضاارف أيضًاا
مصدرا مه ًما إلمداد طاقة الكتلة الحيوية لعدة عقود للمناطق الحضرية الرئيسية في وسط السودان بما في ذلك العاصمة والية الخرطوم .تم العثور
ً
على جزء كبير من الموارد الحيوانية في السودان في هذا الواليات الثالث وتساهم في الرعي الجائر وتدهور الغابات.
يتم تنفيذ المشروع التجريبي في والية البحر األحمر ألن مناطق الماانجروف تعتبار منااطق تخفياف ذات أولوياة .تاوفر الانظم اإليكولوجياة ألشاجار
كبيرا للكربون ،وعلى هذا النحو ،فإن الكربون األزرق ألشجار المانجروف مهم في التخفيف من حدة تغير المناخ .فاي الواقاع،
المانجروف تخزينًا ً
فإن أسباب اختيار المنطقة الساحلية للبحر األحمر إلجراء هذا المشروع االختباري لتعزيز إزالة الكربون وزيادة التكيف والمرونة لدى المجتمعات
المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين هي:



نظرا التجاهات درجات الحرارة المتزايادة (المرفاق  ،)2والتركياز المتزاياد
بشكل عام ،تعد المنطقة الساحلية منطقة معرضة للخطر ً

للبنى التحتية والنش اط الصناعي والسكان يجعل هذا المناطق عرضة للتأثيرات مثل الفيضانات والتعرية والفيضانات والتغيرات فاي ساطح
البحر درجة الحرارة والملوحة .عالوة على ذلك ،فإن الانظم اإليكولوجياة البرياة والبحرياة المعقادة للمنااطق السااحلية تجعال هاذا المنااطق
عرضة للتغيرات في مستويات ملوحة مياا البحر ودرجات الحرارة.



باإلضافة إلى ذلك ،يتم تصنيف الساحل لألراضي الرطبة في البحر األحمر على أنها مناطق; ذات أولوية ساخنة; مع وجود نظم بيئية

فريدة من أشجار القرم على طول الخط الساحلي .على الرغم من وظائفها البيئية واالجتماعية واالقتصادية الهامة ،يبدو أنها مهددة بالتدهور
واالنقرا

في بعض األحيان بسبب األنشطة البشرية الناجمة عن النمو السريع وتطور المجتمعات الساحلية وكذلك تغير المناخ.



تتميز المنطقة الساحلية بكثافة منخفضة للنباتات الغابية األخرى وتأثرت المراعي بشدة بدوافع إزالة الغابات والجفاف.



المجتمعات المحلية في المناطق الريفية ضعيفة وتتأثر سلبًا بتغير المناخ .وفقًا لذلك ،تم تحديد خطة التكيف القومية في السودان في مايو

 2014للبحر األحمر ،وشددت ورشة المانغروف في  25-21يناير  2019على; تدابير التكيف الستعادة غابات المانجروف والحفاظ عليها؛
تطوير برنام ج للبحوث المتعلقة بالبحار؛ الرصاد والتثقياف والتوعياة؛ إدخاال سياساات لتعزياز اإلدارة المتكاملاة للمنااطق السااحلية؛ ودعام
المجتمعات التي تعتمد على المانجروف للحد من تدمير المانجروف يشير تقرير االتصال الثاني للسودان ( )2013إلى قابلياة تاأثر المنطقاة
الساحلية والتكيف معها.
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يحتااوي إطااار نتااائج تخطاايط باارامج خفااض االنبعاثااات علااى النتااائج والمخرجااات واألنشااطة التااي ساايتم تنفيااذها ماان خااالل وحاادات إدارة الواليااة
المخصصة .لكل والية أهدافها وأنشطتها المحددة التي يتعين تنفيذها في مناطق وغاباات وأراضاي زراعياة ومجتمعاات مختاارة ،إلاخ .يبلاغ الوقات
الحي لبرنامج خفض االنبعاثات  25عا ًما ،وتعتبر السنوات الخم

األولى مرحلة تجريبية ،حيث ياتم تاوفير الوصافات التفصايلية وترتيباات التنفياذ

وتقدير التكاليف .تغطي المرحلة التجريبية في النيل األزرق وسنار والقضاارف منااطق محاددة فاي  9تجمعاات محلياة فاي الوالياات الاثالث ،حياث
تستهدف مكونات الغابات والزراعة  18غابة محجوزة و ُخم

مشاريع الزراعة المطرية في هذا التجمعات التسع باإلضافة إلى أهداف مكون طاقة

الكتلة الحيوية  %20-15من األسر و %100-30من الخدمات تستخدم حطب الوقود في نف

المناطق.

تم تقدير تأثيرات المناخ على تنفيذ تخطيط موارد المؤس سات في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة ما قبل عن كل والية من الوالياات الاثالث :النيال
األزرق وسنار والقضارف .على المستوى العام لتخطيط موارد المؤسساات ،يُقادر أن التعزيازات ألنشاطة مخازون الكرباون فاي الغاباات ساتحتجز
حوالي  2255088طنًا من ثاني أكسيد الكربون .بحلول نهاية المرحلة التجريبية فاي عاام  ،2025سايكون هنااك حاوالي  7577118طنًاا مان ثااني
أكسيد الكربون بعد عشر سنوات ( )2030وحوالي  45330.022بحلول نهاية عمرها  25عا ًما ( .)2045خفض االنبعاثات الناتج عن تنفيذ مكاون
طاقة الكتلة الحيوية يقدر بنحو  636.410طن من ثاني أكسيد الكربون  2بنهاية المرحلة التجريبية ( )2025وعند  2333503طن من ثااني أكسايد
الكربون  2بعد عشر سنوات ( .)2030تم تقدير تأثير غازات الدفيئة المحتملة لإلدارة التشاركية للغابات بما في ذلك إدارة الرعي والحصاد المستدام
لألخشاب جزئيًا (األراضي الجرداء داخل الغابة) .ومع ذلك ،بنا ًء على البيانات التي سيتم إنشاؤها بواسطة خطة مراقبة الغابات في تخطيط موارد
المؤسسات ،يمكن أيضًا تقدير خفض االنبعاثات المرتبط بالتغيرات في مخزون الغابات الحالي ،المنشور القديم .يأخذ تصميم برنامج التعافي المبكر
في االعتبار األنشطة االجتماعية واالقتصادية الحالية للسكان في المناطق المستهدفة ،ال سيما تلك المتعلقة بدوافع إزالة وتدهور الغاباات .لاذلك ،ال
توجد خطة أو توقع إلزاحة أي نشاط قائم قد يؤدي إلى حدوث انبعاثات خارج حدود تخطيط موارد المؤسسات ويمكن أن يُعزى ذلك إلى تنفيذا.
تم اقتراح ترتيبات لتفعيل آليات برنامج الرد ) REDD+( +على مستوى تخطيط موارد المؤسسات .وتشمل هذا آليات تقاسم المنافع ،وإطار اإلدارة
البيئية واالجتماعية ( )ESMFوآلية رد المظا لم وجبر الضرر .تضمنت الترتيباات جمياع مجموعاات أصاحاب المصالحة ذات الصالة بماا فاي ذلاك
المجتمعات المحلية والقيادة التقليدية وهي مرتبطة بترتيبات برنامج الرد )REDD+( +القومية لهذا اآلليات.

 3.5التقييم البيئي واالجتماعي لخيارات االستراتيجية
خالصة نتائج المشاورات
كما هو مذكور في منهجية الدراسة واسترشادا ً بالمباده التوجيهية للبنك الدولي ،فإن الهدف الرئيسي لعملية التقييم االجتماعي والبيئي االستراتيجي
هو تقييم خيارات استراتيجية برنامج الرد ) REDD+( +المقترحة للثار البيئياة واالجتماعياة المحتملاة واقتاراح تادابير تخفياف حياث مان المتوقاع
حدوث آثار سلبية.
تم إجراء تقييم الخبراء باإلضافة إلى آراء أصحاب المصلحة وهو معرو
أصحاب المصلحة ونوقشت التأثيرات البيئية واالجتماعية المحتملة .يتم عر

أدناا .تم تقديم خيارات مسودة االستراتيجية في اجتماعات التشاور مع
النتائج أدناا في شكل الخيارات واألنشطة االستراتيجية الخمسة كما

هو موضح في مسودة استراتيجية برنامج الارد )REDD+( +الصاادرة فاي سابتمبر  2020والمؤشارات التاي اساتخدمها فرياق التقيايم االجتمااعي
والبيئي االستراتيجي لتقييم التأثيرات اإليجابية والسلبية لخيارات االستراتيجية المقترحة موضحة في الجدول رقم ( )32أدناا.
الجدول رقم  :31مؤشرات تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية

نوع المؤشر
بيئي

المؤشر
●

موارد الغابات والمراعي (نقصان في الموارد المتاحة أو في إمكانية الوصول إليها أو نوعيتها)
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نوع المؤشر

المؤشر
● التنوع الحيوي (انخفا
األنواع)

أو تباين عام في عدد األنواع وهجرة األنواع والصراع غير المالئم بين األنواع وبين

● موارد األراضي (التغير في إجمالي صفات األراضي وتحويل نمط اساتخدام األراضاي والتاأثير علاى صافات
األراضي)
●

الموارد المائية (نقصان في الموارد المتاحة أو في إمكانية الحصول عليها أو نوعيتها)

● التربة وخدمات النظام اإليكولوجي (زيادة الجريان السطحي وما يترتاب علياه مان تكاوين األخادياد فاي الترباة
وانخفا عدد الوظائف المنسوبة إلى التربة وتدهور عدد و/أو نوعية خدمات النظام اإليكولوجي)
● محتااوى الكربااون فااي التربااة (تاادهور عمليااات تاادوير الكربااون والمغااذيات وتاادهور عمليااات معالجااة (تحلاال)
"النفايات" الطبيعية وإعادة تدويرها)

اقتصادي اجتماعي

●

استخدام الموارد (تغيير في ممارسات االستخدام مما يؤدي إلى تدهور الموارد و/أو النزاعات)

●

تقييم حرائق الغابات

● سبل كسب العي (فرص كسب الرزق والتغيرات في توليد الدخل نتيجة لالستراتيجية والتاأثير علاى األصاول
وفرص االدخار أو الحصول على التمويل وظروف العمل/العمل)
●

حقوق الحيازة والموارد (التغييرات في حقوق الوصول ونوع الموارد وكمياتها وترتيبات آلية تقاسم المنافع)

●

حقوق الشعوب األصلية والفئات الضعيفة (إعادة التوطين والتغيرات في سبل كسب العي

●

التأثيرات المتعلقة بالنوع االجتماعي (التغير في عبء العمل وفرص العمل للمرأة)

●

التأثيرات المشتركة بين األجيال (التغييرات التي تطرأ على كبار السن/الشباب)

●

الخدمات االجتماعية األساسية

●

القيم الثقافية والتقليدية لمجتمعات الغابات

والحقوق)

● القادرة علاى الاتحكم فاي القارارات والخياارات ا لمتعلقااة باساتخدام الماوارد الطبيعياة وإدارتهاا (الحصاول علااى
المعلومات)
● القدرة على تعبئة الموارد المالية والبشرية والنزاعات االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن تغير النشااط/زيادة
المنافسة (المزارعون/الرعاة)

الصحة والسالمة

سياسي

●

حماية التراث الثقافي والتقليدي والمعارف والقيم.

●

تدهور إمكانية الحصول على الغذاء.

●

تدهور الصحة بسبب زيادة األمرا

●

التغير في ظروف المعيشة/العمل أو الفرص المتدهورة.

●

تدهور السالمة واألمن بسبب النزاعات المتراكمة.

●

الحكم الرشيد (الشفافية/اإلفصاح عن المعلومات وإمكانية الوصول إلى الوثائق والمساءلة)

●

الفساد

●

التخطيط غير المناسب/غير الفعال للنشاط/السياسات و/أو اإلدارة

المنقولة عن طريق المياا أو عن طريق الغابات.
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نوع المؤشر

المؤشر
●

عدم االمتثال للسياسات الجديدة

●

درجة مشاركة أصحاب المصلحة (بما في ذلك األقليات والفئات المحرومة األخرى)

●

المواءمة مع السياسات والمباده التوجيهية الدولية المنطبقة

تم فحص وتحليل كل خيار من خيارات االستراتيجية والخياارات الفرعياة أدنااا وفقًاا للمخااطر البيئياة واالجتماعياة ومزاياا كال ميازة .تانعك

آراء

أصحاب المصلحة الذين تمت استشارتهم من أبريل إلى يونيو  2018ثم من سبتمبر إلى ديسمبر  2020في التقييم المقدم في الفصل األول .من المهم
اإلشارة إلى أنه تم استشارة أصحاب المصلحة بشأن مسودات خيارات االستراتيجية ،بتاريخ فبراير  2018والخيار التالي بتاريخ سبتمبر .2018
الجدول رقم ( )33يوضح المعايير التي اختارها أصحاب المصلحة لتقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لخياارات االساتراتيجية فاي المرحلاة الثانياة
من التقييم االجتماعي البيئي واالستراتيجي ( )SESA IIمن دراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي.

الجدول رقم  :32معايير تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية
معايير تقييم التأثير البيئي

عدد األجوبة

معايير تقييم التأثير االجتماعي

عدد األجوبة

التنوع الحيوي

93

سبل كسب العي /الدخل/األمن الغذائي

195

الوظائف اإليكولوجية وخدمات النظم اإليكولوجية

88

الوصول التقليدي إلى الموارد

194

إنتاجية التربة
اآلفات واألمرا

101

الحقوق

157

157

النزاعات والوئام االجتماعي

173

األنواع الغريبة الغازية

173

القدرات (الناس والمؤسسات)

81

التلوث (الهواء ،التربة ،المياا)

115

التمكين

90

الجوانب األخرى للبيئة

79

المساواة والعدالة االجتماعية

88

القيم الثقافية

101

القيم الجمالية

67

الشكل رقم ( )4أدناا يشتمل على خالصة التأثيرات البيئية واالجتماعية لكل خيار مان خياارات االساتراتيجية وفقاا ألصاحاب المصالحة الاذين تمات
استشارتهم في المرحلة الثانية من دراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ).(SESA II
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الشاكل رقام  :4تقيايم التاأ ثيرات البيئيااة مان قبال أصاحاب المصالحة الااذين تمات استشاارتهم خاالل المرحلاة الةانيااة مان دراساة التقيايم البيئاي واالجتماااعي
االستراتيجي ()SESA II
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الشكل رقم  :5تقييم التأثيرات االجتماعية من قبل أصحاب المصلحة الذين تمت استشارتهم خاالل المرحلاة الةانياة مان دراساة التقيايم البيئاي واالجتمااعي
االستراتيجي ()SESA II
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الجدول رقم  :33آراء أصحاب المصلحة بشأن الخيارات االستراتيجية المقترحة في مسودة االستراتيجية القومية لبرنامج الرد)REDD+( +

االستراتيجية

أوافق بشدة

أوافق

ال رأي لدي

ال أوافق

أرفض بشدة

التشجير الزراعي في المناظر الطبيعية المتدهورة

%70

%19

%11

%1

%0

تلبية احتياجات الطاقة لالجئين

%63

%25

%13

%0

%0

معايير وأنظمة الشهادات

بشدة%
63

%0

%38

%0

%0

السيطرة على حرائق الغابات

%78

%15

%7

%0

%0

تقييم األثر البيئي في قطاع النفط والتعدين

%75

%25

%0

%0

%0

تعزيز اإلنتاجية الزراعية

%58

%30

%9

%2

%0

إنشاء أحزمة شجرية واقية ومصدات للرياح ومناطق غابات

%73

%20

%6

%1

%0

استزراع الغابات

%71

%21

%7

%0

%0

زراعة أشجار لتوفير حطب الوقود

%77

%14

%5

%5

%0

تحسين زراعة الغابات وتسويق أشجار الصمغ العربي

%79

%16

%5

%0

%0

تحسين سالالت الماشية والخدمات البيطرية

%67

%0

%0

%33

%0

دمج الزراعة الصالحة للزراعة والثروة الحيوانية

%33

%67

%0

%0

%0

إضفاء الطابع المؤسسي على استخدام األراضي

%67

%17

%17

%0

%0

أعالف وأعالف للماشية

%55

%18

%9

%18

%0

وقف تحويل الغابات إلى الزراعة

%61

%22

%12

%5

%0

زراعة  %5أو  %10من مساحة المشاريع الزراعية باألشجار

%100

%0

%0

%0

%0

تعزيز الطاقة المتجددة النظيفة

%83

%12

%3

%1

%1

إدارة المراعي

%50

%25

%25

%0

%0

رسم خرائط المراعي وتقييمها

%33

%67

%0

%0

%0

ترشيد استغالل الموارد المعدنية

%75

%25

%0

%0

%0

إعادة التشجير بواسطة صناعة النفط  /التعدين

%78

%17

%5

%0

%0

استعادة المناظر الطبيعية المتدهورة

%72

%26

%3

%0

%0

مراجعة السياسات واألنظمة واللوائح

%63

%30

%6

%0

%0

اإلجمالي

%71

%21

%7

%1

%0

الجدول رقم  :34توصيات بشأن االستراتيجيات اإلضافية المقدمة من أصحاب المصلحة خالل المرحلة الةانية من دراسة التقييم البيئي واالجتمااعي االساتراتيجي
()SESA II
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فئة أصحاب المصلحة
والفئة الفرعية
المجتمعات والشعوب األصلية

الوالية

التوصية

البحر األحمر

خلق وظائف جديدة كحراس الغابات

البحر األحمر

خلق فرص عمل
معالجة الفقر
حفر آبار المياا
البحر األحمر
زعماااااااء القبائاااااال والشاااااايوخ معالجة الفقر من خالل خلق فرص عمل لحراس الغابات
والعُ َمد وشيوخ القرى
توفير مياا الشرب
تااوفير التموياال المساابق للمنتجااين والتجااار حتااى تتحساان أسااعار الصاامغ ،حتااى ال يااتم قطااع البحر األحمر
األشجار لزراعة المحاصيل
البحر األحمر
حفر اآلبار لتوفير المياا

سكان الغابات األصليون

ضرورة تعيين حراس الغابات لحماية الغابات فضالً عن تسويرها بسياج واقي

البحر األحمر

معالجة الفقر

البحر األحمر

محمية ومسح غابات المانجروف

البحر األحمر

توظيف حراس الغابات

البحر األحمر

استئصال أشجار المسكيت التي تهدد الزراعة

البحر األحمر

إشراك المرأة في برامج ومنظمات الغابات لتنمية المنطقة

البحر األحمر
البحر األحمر

توفير فرص الدخل
أفااراد المجتمااع الزراعااي علااى
توفير المياا
مستوى القرية
توفير وظائف حراس غابات

البحر األحمر

التصحــر ،بما فــي ذلك مساهمــة برنامج األمــم المتحدة للبيئة في لجنة التفااو
الدولية إلعداد اتفاقية دولية لمكافحة التصحر

الحكومياة البحر األحمر

الجهات الفاعلة في إضفاء سلسلة قيمة للصمغ العربي

جمعيااااات منتجااااي ومجهاااازي
ومصدري الصمغ العربي

الحد من إزالة وتدهور الغابات في جميع أنحاء السودان ،ولي

فقط حزام الصمغ العربي

إشراك النساء والشباب في التدريبات على حصاد الصمغ العربي

الخرطوم
كسال

المجهاااااااازون والمصاااااااادرون االستقرار االقتصادي وتحسين السياسات العامة للوالياة وتنفياذ آلياات الساوق والقضااء علاى الخرطوم
للمنتجات
الفروق السعرية
القطاع الخا

تجااااااار ومسااااااتخدمو الطاقااااااة جعل برامج إعادة تأهيل الغابات واستعادتها إلزامية للمجتمعات المحلية وأصاحاب المصالحة الخرطوم
النظيفاااااة (الطاقاااااة الشمساااااية في الصمغ العربي
وغاز الطهي)
البحر األحمر
تجااااااار ومسااااااتخدمو الطاقااااااة مكافحة الفقر
النظيفاااااة (الطاقاااااة الشمساااااية
وغاز الطهي)
الخرطوم
استخدام غاز الطهي لي استراتيجية مناسبة لتقليل االعتماد على الحطب والفحم.
مشاريع الزراعة التجارية
ال ُمعدنون التقليديون وجمعيات التواصل مع شركات القطاع الخاص وتقديم الدعم الفني واللوجستي لها وتشجيعها على إنشاء نهر النيل
غابات متكاملة ومتنوعة على أراضيها.
التعدين األهلي
البحر األحمر
تفعيل القوانين السارية
تجار حطب الوقود والفحم
البحر األحمر
توفير الغاز أو تخفيض سعرا أو دعمه مع تخفيض أسعار نقل األسطوانات إلى الريف.
آخرون

دعم سبل كسب العي

من شأنه المحافظة على الغابات
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البحر األحمر

فئة أصحاب المصلحة
والفئة الفرعية
المجتمعات والشعوب األصلية

الوالية

التوصية

البحر األحمر

آبار المياا
مؤسسات القطاع الحكومي االتحادية

1.حمالت توعية عامة على مستوى الوال ية حول آثاار إزالاة الغاباات فاي الساودان  /إفريقياا الخرطوم
وكيف يمكن للجهد الجماعي أن يعك ذلك.
2.حمالت عامة إلعادة تأهيل الغابات واألحزمة الخضراء
الععععععووا اي والويإلععععععاي واإلدا اي
3.تقوية المؤسسات ذات العالقة بالبيئة واالستدامة االجتماعية
العامة اال حادية
البحر األحمر
مسح غابات المانجروف
توظيف حرس غابات
برامج توعية حول أشجار المانجروف لقطاع الصيادين
البحر األحمر
التوسع في توفير المياا النظيفة للمنطقة عن طريق حفر اآلبار
البحر األحمر
تدريب المواطنين في مجال الزراعة المالحة
خلق فرص عمل
الهيئة القومية للغابات
تفعيل القوانين
مسح الغابات البحرية ورسم خرائطها
مؤسسات القطاع الحكومي الوالئية

تفعيل القوانين
إيجاد مصادر دخل بديلة لألشخاص الذين يعتمدون على الغابات
يجب مسح الغابات ورسم خرائط لها ،وال سيما غابات المانجروف
توفير فرص العمل
التدريب على حماية الغابات واستعادتها
التنسيق بين الجهات ذات العالقة بحماية البيئة

إدارة الغابات

اإلدارات الوالئيااااااة (الهيئااااااات
والمؤسساااااااااات والمجلااااااااااس
التشريعي إلخ)..

مكافحة الفقر

البحر األحمر
البحر األحمر

البحر األحمر

منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

سن القوانين التي تردع الجي

المنظمات البيئية

والقوات النظامية عن تدمير الغابات

نهر النيل

الجهات المانحة وشركاء التنمية

المنظمات الدولية

من الضروري جلب أفكار جديدة والتأثير على عملية صنع القرار.
زيادة الوعي من خالل تغيير طريقة تفكير صانعي القرار والعاملين في القطاع

كسال

األكاديميون والباحةون

تسريع صياغة القوانين والتشريعات المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ

آخ ون

تفعيل القوانين

غرب دارفور
البحر األحمر

األكاديميون والباحةون

النتائج الرئيسية مما ورد أعالا هو أن مشاورات أصحاب المصلحة أشارت إلى دعم قوي لخيارات االستراتيجية المقترحة في مسودة االستراتيجية
القومية لبرنامج الرد . )REDD+( +كانت خيارات االستراتيجية التي حظيت بأكبر قدر من الدعم هي غرس األشجار (الاذي تام تضامينه كعنصار
في العديد من خيارات االستراتيجية) وتنشيط قطاع الصمغ العربي وتعزيز الطاقة النظيفة والمتجددة.
صاغيرا مان
لم يتم إيالء أي اهتمام ألي من خيارات استراتيجية تنطوي علاى مخااطر بيئياة أو اجتماعياة خطيارة ،ولكان قاد روعاي أن هنااك عاددًا
ً
التااأثيرات البيئيااة واالجتماعيااة الساالبية المحتملااة التااي يجااب أخااذها فااي االعتبااار عنااد مراجعااة االسااتراتيجية القوميااة لبرنااامج الاارد)REDD+( +
واالنتهاء منها .خيارات االستراتيجية التي تعتبر ذات تأثيرات سلبية محتملة هي:



مراجعة السياسات واألنظمة واللوائح.
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التشجير الزراعي في المناظر الطبيعية المتدهورة.



تعزيز اإلنتاجية الزراعية.



إنشاء أحزمة شجرية واقية.



وقف تحويل الغابات إلى الزراعة.



تعزيز الطاقة المتجددة النظيفة.

المخرجات حسب فئة أصحاب المصلحة
كانت فئات أصحاب المصلحة التي تم تحديدها على أنها تتطلب مشاورات إضافية في المرحلة الثانية مان التقيايم االجتمااعي البيئاي واالساتراتيجي
( )SESA IIمان التقياايم االجتمااعي والبيئااي االساتراتيجي هااي الزراعاة اآلليااة ،وقطااع الطاقااة ،ومعالجاات ومصاادرو وساطاء الصاامغ العربااي،
والمجتمعات المه مشة والضعيفة والشعوب األصلية .النتائج المستخلصة من المشاورات مع فئات أصحاب المصلحة هذا مدرجة في األقسام التالية.
 1.2.1.6المجتمعات المحلية والشعوب األصلية والفئات المهمشة  /الضعيفة.
في سياق المشاورات المجتمعية/الشعبية ،بُذلت جهود محددة لتحديد الفئات المهمشة والضعيفة والتشاور معها ،مثل النساء والشعوب األصلية التاي
قد تتاأثر بخياارات اساتراتيجية برناامج الارد )REDD+( +المقترحاة .تشامل خصاائص األفاراد أو المجموعاات المستضاعفة أو المحارومين الناوع
االجتماعي أو الحالة العمرية أو العرق أو الدين أو اإلعاقة الجسدية أو الحالة العقلية أو الحالاة االجتماعياة أو الحالاة المدنياة أو الحالاة الصاحية أو
الوضع االقتصادي أو حالة السكان األصليين أو االعتمااد علاى الماوارد الطبيعياة الفريادة .فاي قائماة أصاحاب المصالحة المنقحاة التاي تام تجميعهاا
استعدادًا للمشاورات ،تم تحديد أصحاب المصلحة المحتملين والمهمشين وفئات أصحاب المصلحة.
تم تحديد المنظمات التي تمثل هذا المجموعات والتشاور معها خالل هذا المرحلة .تلك المدرجة الجدول رقم (:)37

الجدول رقم  :35المجتمعات المهمشة والضعيفة التي تم تحديدها والتشاور معها
مجتمع الغابات

الوالية والمحلية

الغابة

المجتمعات المتاخمة للغابات؛ والسكان األصليين (المجموعات النسوية)

الجزيرة :شرق الجزيرة

غابات كورديجيلي

المجتمعات المتاخمة للغابات؛ خالوى تحفيظ القرآن الكريم

الجزيرة :شرق الجزيرة

غابات أبوجلفا

الغابات المتاخمة للمجتمعات التي تعتمد على أشجار األراك

البحر األحمر :سنكات

غابة خور النُص

الغابات المجاورة للمجتمعات التي تعتمد على زراعة أشجار السيال

البحر األحمر :القنب

غابة أربعات
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مجتمع الغابات

الوالية والمحلية

الغابة

المجتمعات المتاخمة للغابات التي تعتمد على الزراعة عن طريق المانجروف

البحر األحمر :القنب

غابات مانجروف هوشيري

الرعاة

الوالية الشمالية

غابات وادي المقدم

غرب دافورُ :كلب

غابات ُكلب

مجتمعات الرعاة المتاخمة للغابات ،السكان األصليون؛ القائمون بحصاد
منتجات الغابات غير الخشبية؛ منتجو الصمغ العربي .والرعاة

بالتوازي ماع منصاة التشااور االفتراضاية ،أجارى الفرياق االستشا اري لدراساة التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي ن مراجعاة عبار اإلنترنات
للمعلومات المتاحة (بما في ذلك المؤلفات الرمادية والعلمية) حاول الشاعوب األصالية  /المجتمعاات المحلياة التقليدياة فاي أفريقياا جناوب الصاحراء
المحرومة تاريخيًا .كان الهدف هو تحديد الخبراء والعلماء والمخبرين الرئيسيين (األفراد والمنظمات) الذين يمثلون الشعوب األصلية  /المجتمعات
المحلية التقليدية في جنوب الصحراء األفريقية المحرومة تاريخيًا .في السودان لشرحهم وتوجيههم نحو منصاة التشااور التقيايم االجتمااعي والبيئاي
االستراتيجي .كان هذا النهج لتعزيز المستوى المنخفض من االختراق المحدد لمجموعات أصحاب المصلحة هذا وجعل العملية شاملة قدر اإلمكان.
كانت المخاطر التي تم تحديدها في األساس مخاطر اجتماعية .المخاطر االجتماعية المتعلقة بخيارات االستراتيجية بشأن تنمية المازارع والتشاجير
الزراعي (التونجيا) والتأثيرات السلبية المحتملة على حقاوق ساكان الغاباات أو الرعااة أو مجموعاات الرحال .وفيماا يتعلاق بتطاوير المشااجر ،فاإن
المخاوف التي أثيرت تتعلق بالتقييد المحتمل للوصول التقليدي إلى الموارد وحقوق الرعاة الرحل .فيماا يتعلاق بالتشاجير الزراعاي (التونجياا) كاان
القلق حول المنافع غير العادلة و احتمال نشوب نزاع داخل المجتمع .وذكار أناه ال يمكان التغلاب علاى الظلام والظلام فاي توزياع المناافع فيماا يتعلاق
باستعادة الغابات المتدهورة ،أثيرت المخااوف المتعلقاة باحتماال تقيياد الوصاول التقليادي مان قبال المجتمعاات والرعااة .كماا أثيارت مخااوف بشاأن
استراتيجية تعزيز الطاقة النظ يفة وتقليل االعتماد على حطب الوقود وتأثير أي قيود على جمع حطب الوقود على الفقراء والتي تعتبر حاليًاا ماوردا ً
مجانيا ً مقارنة بغاز البترول المسال الباهظ الثمن وغير المتاح في المناطق الريفية .تمت التوصية بالدعم الحكومي لتقليل تكلفة غاز البترول المسال
كإجراء مخفف.
أشااار أصااحاب المصاالحة الااذين تماات استشااارتهم ماان المجتمعااات المحليااة والسااكان األصااليين إلااى مسااتويات منخفضااة أو ال تااذكر ماان المخاااطر
االجتماعية أو البيئية المرتبطاة بخياارات االساتراتيجية المقترحاة .تام تحدياد األناواع الغازياة علاى أنهاا مخااطر محتملاة مرتبطاة باساتعادة الغاباات
ال متدهورة .يتعلق القلق الذي تم اإلعراب عنه بالغزو المحتمل للمسكيت في الغابات المتدهورة في كسال والجزيرة والذي له آثار بيئياة واجتماعياة.
إزالة المساكيت وزراعاة األشاجار األصالية .المساكيت يمكان أن ينتشار خاارج نطااق السايطرة بسارعة كبيارة بسابب نثار الباذور بواساطة الماشاية،
و االستيالء على األنواع المحلية والتأثير على سبل كسب العي

التي تعتمد على الغطاء النباتي المحلي .قاام العدياد مان البااحثين بماا فاي ذلاك عباد

المجيد ( 2007و ) 2016الذين اقترحوا حلاول اإلدارة المتكاملاة المساتدامة التاي تعاالج التاأثيرات البيئياة السالبية وتاوفر احتياجاات الساكان بدراساة
المشكلة بشكل مكثف .هناك حاجة إلى مزيد من البحث واالختبار التجريبي لهذا المقترحات لمعالجة هذا التأثيرات البيئية واالجتماعية.
يمكن معالجة المخاوف التي أثارتها المجتمعات والسكان األصليون بشكل فعال من خالل المشاركة الفعالة للمجتمعات فاي تخطايط وإدارة الماوارد
كما يتضح من الدروس المستفادة من مشروع منظمة األغذية والزراعة  /الهيئة القومية للغابات في غابات الرواشدة المحمية في القضارف ،شارق
السودان .أنشأ المشروع نموذ ًجا إلثبات االستخدام المتكامل المتعدد لألراضي لمناطق الغابات الطبيعية ولتجميع الخبرات ونشر المعلومات المتعلقة
بدوافع وتعبئة المجتمعات المحلية (المزارعون المستقرون والرعاة الرحل) في اإلدارة العقالنية للغاباات الطبيعياة وحمايتهاا .تارتبط إدارة الغاباات
داخل محمية غابات رواشدة ارتبا ً
نظارا للغاباات الواقعاة علاى الطارق العاابرة .كانات الخبارة المكتسابة كبيارة،
طا وثيقًا بإدارة المراعي والمراعاي
ً
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خاصة فيما يتعلق بمشكلة الرعي وتجديد الغابات .استندت خطة اإلدارة إلى مسح تفصيلي لموارد الغابات ،ودراسات للرعاي داخال وحاول محمياة
الغابات وأنماط استخدام األراضي في المنطقة والمسوحات االجتماعية لسكان القرية المجاورة .يوضح المشاروع أن مشااركة المجتماع هاي مفتااح
اإلدارة المستدامة واستخدام الموارد .وهذا يتماشى مع النتائج التي توصل إليها عبد المجيد وبادي (.)Abdel Magid and Badi, 2008
.
الجدول رقم  :36الشواغل البيئية واالجتماعية التي أثارتها المجتمعات المحلية والشعوب األصلية وتدابير التخفيف المقترحة
االستراتيجية

المخاطر البيئية واالجتماعية

تدابير التخفيف

تطوير أساليب غرس األشجار

حقوق سكان الغابات أو الرعاة أو مجموعات الرحل

المشاركة المجدية والهادفة للمجتمعات في تخطيط
وإدارة الموارد

التشجير الزراعي (نظام التونجيا)

منااافع غيااار عادلاااة وإمكانيااة نشاااوب صاااراع داخااال المشار إليه أعالا.
المجتمع

استعادة الغابات المتدهورة لسايرتها تقيياد محتمال للوصاول التقليادي مان قبال المجتمعااات المشار إليه أعالا.
إزالااة المسااكيت وزراعااة األشااجار األصاالية ماان
والرعاة.
األولى
صميم حلول اإلدارة المتكاملة
األنواع الغازية (المسكيت)
التشااااجيع علااااى اسااااتخدام الطاقااااة
النظيفة وتقليل االعتماد على حطب
الوقود

القيود المفروضة على حقوق جمع حطب الوقود
ارتفاع تكلفة غاز الطهي وندرته في المناطق الريفية

زراعة األشجار لتلبية الطلب على حطب الوقود
دعم غاز الطهي
مواقد حطب الوقود الموفِرة للوقود

الماشية والرعاة
استشااير الرعاااة ومااديرو الثااروة الحيوانيااة فااي غابااات واليااات الجزياارة متمثلااة فااي غااابتي كااورديجيلي وأبوجلفااا .كااان هناااك اتفاااق ع اام علااى
االستراتيجيات المقترحة ولم تكن المخاطر البيئية واالجتماعية التي أثيرت بخيارات استراتيجية محددة ،ولكن أثيرت الشواغل التالية.


إن التوسع في الزراعة المطرية التقليدية واآللية في األراضي الرعوية له تأثير سلبي على موارد الرعي ويؤثر على سبل
كسب العي .



هناك ضغط على الرعاة لالنتقال إلى المناطق الهامشية التي تتعر



التغذية غير الكافية للماشية بسبب تد هور المراعي التي تكملها مخلفات المحاصيل منخفضة األلياف.



حقوق الرعاة في أراضي الرعي آخذة في التناقص.



تؤدي المنافسة الشديدة على الرعي بين الماشية في القرى (السكان) والمواشي البدوية (البدو) إلى نشوب النزاعات.



الوصول إلى الخدمات الصحية ضئيل أو معدوم.



عدم كفاية الدعم الفني للرعاة.



عدم كفاية األموال العامة المخصصة لبرامج تأهيل المراعي.

لموجات جفاف متكررة.

توصيات (من أصحاب المصلحة):


تحسين الحكم الرشيد وتعزيز حقوق الرعاة في األراضي الرعوية.



إعادة تأهيل المراعي بما في ذلك إنشاء المراعي البقولية في مناطق البور باستخدام أنواع مختلفة تتكيف مع البيئة المحلية.



إعادة فتح وتأهيل مسارات/مراحيل المواشي وتزويدها بالمياا والخدمات البيطرية.
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تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الكاملة والشاملة في معظم األماكن وخاصة خالل مواسم األمطار.



تقديم خدمات اإلرشاد والدعم الفني للرعاة.



التمويل العام لبرامج إعادة تأهيل المراعي.



وقف التوسع في الزراعة المطرية التقليدية واآللية في المناطق المصنفة على أنها مراعي.

تعتبر الزراعة اآللية على واسعة النطاق أحد الدوافع الرئيسية إلزالة الغابات وهذا مسألة هامة في الواليات التاي استشايرت فاي الثانياة مان التقيايم
االجتماعي البيئي واالستراتيجي ( ) SESA IIويقترح مشروع االستراتيجية عددا من الخيارات التي ستؤثر على المشاريع الزراعية اآللية بما فاي
ذلك تنقيح سجالت اإلنتاج الفعلي وإنشاء األحزمة الشجرية الواقية والتشجير الزراعي وعلف الماشية وإنشاء المشاجر والوقاف االختيااري لتمادد
األراضي الزراعية و إصدار الشهادات والتشجيع على استخدام الطاقة النظيفة وتنظيم زراعة نسبة مئوية من أراضي المشاريع الزراعية باألشجار.
وعُقدت مناقشتان لمجموعات االتصال واستُشير ستة من األشخاص الرئيسيين المطلعين على األمور .وقد قُبلت مشاريع االستراتيجيات في معظمها
(انظر الجدول .)38
الجدول رقم  :37الشركات الزراعية اآللية التي استشيرت
الشـــــــــــــــــــــــركة

الموقـــــــــع

األنشطة الرئيسة

شركة بحري كردفان التجارية

الخرطوم وكردفان ووالية أخرى

إنتااااج المحاصااايل الغذائياااة والنقدياااة مااان مشااااريع
الزراعة اآللية (جنوب كردفان)

مكتب مدينة مدني بوالية الجزيرة للخدمات الزراعية.

تجاااارة الصااامغ العرباااي وزراعاااة صااامغ الغاااوار
وتصدير المحاصيل النقدية

مجموعة محجوب أوالد فرع مدني

شهدت ود مدني انعقاد جلسة مناقشات جماعية مع
مجموعة االتصال

ألفا للزراعة والصـناعة

شارع صالح باشا الخرطوم

الزراعة والتسويق والتصدير على نطاق واسع

شركة دال قروب المحدودة
(لالستثمار الزراعي)

مكاتب متفرقة بالخرطوم (شارع مدني الخرطوم)

الزراعة وتجهيز األغذية على نطاق واسع
أعمال محلية ودولية

الشركة المركزية للتجارة
(شركة سي تي سي)

مكاتب متفرقة في جميع أنحاء السودان

الزراعة اآللية والمعدات والمدخالت الزراعية

كانت االستراتيجيات األكثر إثارة للقلق تلك المتعلقة باألحزمة الواقية وشرط زراعة نسبة من ملكية األر
اعتبار العرو

باألشجار .من المنظور التجااري ،تام

مرغوبة إذا كانت المنافع التجارية تفوق الت كاليف .تم اعتبار الخيارات االستراتيجية قابلة للتطبيق ومرغوبة في المشاريع المروية

(مثل كنانة والجزيرة) ولكن لي

في المشاريع المطرية األكثر جفافاً .فاي حالاة كناناة ،هنااك حاافز تجااري ألن األحزماة الواقياة تعاود باالنفع علاى

محصول السكر وألن كنانة تمتلك األر

 ،فهي تمتلك أيضًا األخشاب من المشاجر  .ونتيجة لذلك ،قامت شركة كنانة بالفعل بزراعة أكثر مان %6

من أراضيها وتعمل على تحقيق هدف  .% 10في حالة المشاريع المطرية ،هناك حافز تجاري ضئيل أو معدوم لزرع أحزمة شجرية واقية حيث أن
المنافع التي تعود على إنتاج المحاصيل ضئيلة .إنه يقل ل من مساحة األر

المتاحة إلنتاج المحاصايل وبالتاالي يقلال مان الربحياة وكاذلك لاه تاأثير

سلبي على األمن الغذائي .باإلضافة إلى ذلك ،فإن ملكية المشاجر الناتجة غير واضحة حيث يتم االحتفاظ بااألر
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علاى أسااس عقاد إيجاار قصاير

ويمكن لـ الهيئة القومية للغابات المطالبة بالوالية القضائية على المشاجر .في مثل هذا الحاالت ،تم اعتبار االقتراح غير قابل للتطبيق إال إذا قدمت
الحكومة التمويل لتغطية التكاليف.
فيما يتعلق باستراتيجية فر
األمن الغذائي .واعتر

حظر على تحويل زراعة أراضي الغابات ،اختلف أحد األشخاص المطلعين على األمور بسابب التاأثير السالبي علاى
آخر على استراتيجية الترويج ألعالف الماشية بسبب التكلفة العالية التاي ينطاوي عليهاا ذلاك .وقاال آخار إن االنتقاال مان

حطب الوقود إلى غاز البترول المسال غير ممكن بسبب التكاليف المترتبة على ذلك.
الجدول رقم  :38الشواغل البيئية واالجتماعية التي أثارتها الزراعة اآللية الواسعة النطاق وتدابير التخفيف المقترحة

االستراتيجية

المخاطر البيئية واالجتماعية

تدابير التخفيف

زراعة أحزمة شجرية واقية

ملكية األشجار غير واضحة

توضيح الملكية

تنفيذ الالئحة التي تقتضي استزراع
 %5أو  %10من مساحة
المشروع باألشجار

ملكية األشجار غير واضحة
تنفيذ الالئحة غير عملي في المناطق األكثر
جفافا ً (يحتاج إلى الري)

توفير األموال الحكومية لزراعة األشجار.
توضيح الملكية

وقف التوسع الزراعي على
حساب أراضي الغابات

القيود على إنتاج الغذاء
قضايا األمن الغذائي

حل المفاضالت بين استخدامات األراضي المتنافسة
من خالل التخطيط متعدد القطاعات

المشاركون في سلسلة القيمة المضاف للصمغ العربي
اارا واحادًا يركااز علااى الصامغ العربااي .خااالل المرحلاة األولااى ماان التقيايم االجتماااعي والبيئااي
تقتارح اسااتراتيجية برناامج الاارد )REDD+( +خيا ً
االسترات يجي ،تمت استشارة منتجي الصمغ العربي بشكل شامل ولكن الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة مثل الوسطاء والمعالجات والتجار الادوليين
لم يتم أخذ عينات منها بشكل كاف .وجهات نظر هذا الجهات الفاعلة في المصب حول طرق تعزيز المنافع االجتماعية والبيئية لخيار االستراتيجية
هذا مطلوبة .تم االتصال بـ  25شركة ودعوتها للرد وتم الرد على  5منها على األقل على االستبيان عبر اإلنترنت.

الجدول رقم  :39المشاركون في سلسلة القيمة المضافة للصمغ العربي الذين استشيروا
الشـــــــــــــــــــــــركة

الموقـــــــــع

األنشطة

شركة أفريكورب الدولية

المركز السوداني الكويتي

أنشطة تجارة وتصنيع الصمغ العربي

شركة قرين زون للتجارة واالستثمار

برج الساحل والصحراء الخرطوم

صادرات الصمغ العربي والتجارة المحلية

شركة حبيب

المكتب الرئيسي :سوق الخرطوم  ،2وفروعه
في األبيض

تجارة وتصدير الصمغ العربي

مجموعة محجوب أوالد :المقر

مركز الخرطوم :شارع الجمهورية

تجارة الصمغ العربي وزراعة صمغ
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الغوار وتصدير المحاصيل النقدية

الرئيسي بالخرطوم
شركة دار سافانا للصمغ العربي

المكتب الرئيسي :الخرطوم 2

تصنيع وتجارة الصمغ العربي

Elements Company

الخرطوم :برج النيلين

الصمغ العربي واألعمال الزراعية األخرى
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تضمنن مسودة االستراتيجية القومية لبرنامج برنامج الرد )REDD+( +خيارا ً استراتيجيا ً واحدا ً بشأن الصمغ العربي ”:صاقل وتحساين زراعاة الغاباات
وإدارة وإنتاج وتسويق أشجار الصمغ العربية المنتجة “ .شامل أصاحاب ال مصالحة الاذين تمات استشاارتهم سات مجموعاات اتصاال و 12مان األشاخاص
الرئيسيين المطلعين على األمور والذين يمثلون المنتجين والوسطاء والمجهزين في المراحل النهائية والمصدرين .واتفق جميع المبحوثين على أن القطاع
يحتاج إلى إعادة تنشيط وتحسينات على امتداد سلسالة القايم ولكان نظارا ً ألن االساتراتيجية تفتقار إلاى تفاصايل محاددة بشاأن التادابير التاي ساتتخذ لتحساين
القطاع ،فمن الصعب تحديد التأثيرات البيئية واالجتماعية المحتملة لالستراتيجية .لذلك ،ركزت المناقشات مع أصحاب المصلحة على وضع االستراتيجية
وتقديم توصيات حول طرق تنشيط زراعة الصمغ العربي وإدارته وإنتاجه وتسويقه وما يرتبط به من مخاطر بيئية واجتماعية.
توصيات بشأن وضع االستراتيجية:


المراقبة والتنبؤ والسيطرة على اآلفاات واألمارا

األكثار شايوعًا التاي تاؤثر علاى إنتااج الصامغ العرباي (علاى سابيل المثاال ،اساتراتيجية

البرنامج الوطني لمكافحة الجراد).


استزراع أشجار الهشاب والطلح.



رفع السعر على مستوى المنتج لتشجيع اإلنتاج وتحسين الدخل وسبل كسب العي

واألمن الغذائي للمنتجين وغيرهم من الجهات الفاعلة في

سلسلة القيمة األولية.


تحسين البنى التحتية والخدمات اإلرشادية والتعليم بين سكان الريف في حزام الصمغ العربي.



توفير إمدادات المياا في حزام الصمغ ألن ذلك يشكل عائقا ً على اإلنتاج.



إشراك النساء والشباب في التدريب على طرق محسنة لحصاد الصمغ العربي.



تقوية جمعيات منتجي الصمغ العربي وزيادة قدرتها على المشاركة في عمليات صنع القرار.



مراجعة الضرائب والرسوم المفروضة على طول سلسلة القيمة لتحقيق تقاسم أكثر إنصافًا للمنافع ولتشجيع اإلنتاج والتسويق المحلي.



تااوفير تسااهيالت االئتمااان والتموياال األصااغر الرساامية لاادعم إنتاااج الصاامغ للحااد ماان اسااتغالل المنتجااين ماان قباال مقرضااي األمااوال الااذين
يستخدمون نظام الشيل.



استحداث تدابير سياسية لتشجيع الصادرات.



تشج يع ترتيبات الشراكة التجارية العادلة بين المنتجين والمجهزين في القطاع الخاص.



إعادة تركيز أسواق الصمغ من جني اإليرادات إلى تقديم الخدمة.



تقليل تقلبات األسعار السنوية عن طريق التخزين المؤقت والشراء التدخلي.

من المتوقع أن يكون للتدابير الموصى بها آثار إيجابية من خالل توسيع وتحسين الغابات وإدارة الغابات وأن تعود بفوائد اجتماعية في شكل زياادة الادخل
وتحسين سبل المعيشة وتقاسم المنافع بشكل أكثار إنصاافًا وتحساين اإلدارة .لام تكان هنااك مخااطر بيئياة سالبية متوقعاة مان التادابير المقترحاة ولكان هنااك
مخاطر اجتماعية لبعض هذا المقترحات كما وصفها ( ) Elfadul et al, 2021التي تحتاج إلى التخفيف .المخااطر االجتماعياة السالبية المحتملاة وتادابير
التخفيف هي كما يلي:


تقاسم المنافع غير العادل وغيار المنصاف فاي ظال الممارساة الحالياة لنظاام الشايل الاذي يساتغل المنتجاين .إن مجارد اقتاراح الوصاول إلاى
مؤسسات التمويل األصغر كطريقة لمعالجاة هاذا المشاكلة قاد ال يكاون كافياا ً فاي حاد ذاتاه ،حياث تعتبار المؤسساات الزراعاة قطاعاا ً مرتفاع
المخاطر وبالتالي فإن منتجاتها وظروفها المالية غير جذابة بشكل عام ألصحاب الحيازات الصغيرة .تتمثل إحادى طارق التغلاب علاى هاذا
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المشكلة في ربط مؤسسات التمويل األ صغر بجمعيات منتجي الصمغ العربي (جابا) المسجلة التي يقدم أعضاؤها ضمانات (مدعومة بوثائق
موقعة) ،مما يوفر لمؤسسات التمويل األصغر األمان للتمويل المسبق لجمع الصمغ العربي.


هناك مستوى عال من عدم الثقة بين صغار المنتجاين ومشاتري الصامغ وعادم تاوازن القاوى باين فئتاي أصاحاب المصالحة مماا ياؤدي إلاى
ترتيبات غير عادلة .لي



من الواضح كيف يمكن معالجة ذلك.

فيما يتعلق بترتيبات الزراعة التعاقدية بين منتجي الصمغ والمشترين ،الذين يقدمون السالف النقدياة و  /أو المادخالت لمجموعاات أصاحاب
أسعارا أعلاى
الحيازات الصغيرة ،هناك مخاطر للمشتري حيث يمكن للمنتجين بعد ذلك" البيع الجانبي" للمشترين اآلخرين الذين يعرضون
ً
من سعر العقد .كان أحد التدابير المخففة المستخدمة هو دفع عالوة قدرها  %10من سعر سوق مزاد األبايض .لقاد نجاح هاذا علاى مساتوى
المشروع ولكن هناك حاجة إلى حلول أخرى لتطبيقات علاى نطااق أوساع .الحال هاو ت عزياز التعااون باين جمعياات منتجاي الصامغ العرباي
(جابا) المسجلة ومجموعات المنتجين وشركات الصامغ التاي تادخل فاي ترتيباات الزراعاة التعاقدياة .يمكان للحاوافز التاي تقادمها الشاركات
(التمويل المسبق ،توفير الجواالت/الخي  ،السعر العادل والتسليم في موقع اإلنتاج) جنبًا إلى جنب مع اإلشراف الدقيق من قبل الشركات أن
تقلل من مخاطر البيع الجانبي ألن المنافع الكبيرة طويلة األجل التي تتراكم للمنتجين كافية لتحفيز الوالء للترتيبات.

توجد حاليًا قضايا عدم اإلنصاف داخل جمعيات منتجي الصمغ العربي (جابا) حيث ال يجوز للقادة مشاركة التمويل المسبق بشكل عاادل باين المسااهمين.
الحل المقترح هو تطوير قدرة جمعيات منتجي الصمغ العربي (جابا) وزيادة الشفافية من خالل اعتماد أدوات اإلدارة والمحاسبة ،مثل اإليصاالت الموقعة
بشكل فردي من األعضاء لجميع التمويل المسبق المستلم.
ستؤدي استعادة غابات الصمغ العربي على نطاق واسع (أكثر من عشرات أو مئات اآلالف من الهكتارات) إلى تغيير استخدام األراضاي وقاد ياؤدي إلاى
تضارب كبير في استخدام األراضي بين المصاالح المتنافساة .يمكان التخفياف مان ذلاك مان خاالل تادابير مثال إعاادة تأهيال طارق الترحاال ونقااط الميااا،
وتشجيع المجتمعات الزراعية والرعاة ،بد عم من سلطات المراعي القومية ،للمشاركة بنشاط في اإلدارة المشتركة لهذا المناطق.
الجدول رقم  :40الشواغل البيئية واالجتماعية التي أعرب عنها المشاركون في سلسلة القيمة المضافة للصمغ العربي وتدابير التخفيف المقترحة

االستراتيجيات المقترحة
التمويل المسبق لإلنتاج

المخاطر البيئية واالجتماعية




زراعة الصمغ بالتعاقد

تدابير التخفيف

تقاسم المنافع غير العادل وغير المنصف في ظل 
الممارسة الحالية لنظام ِشيِل
عدم المساواة في توزيع التمويل المسبق (جمعياة 
منتجي الصمغ العربي "جابا")
اختالل توازن القوة بين المنتجين والمشترين

البيع الجانبي من قبل المزارعين المتعاقدين

إعااااااادة تأهياااااال/ترميم حاااااازام مااان شاااأن تغييااار اساااتخدامات األراضاااي ياااؤدي إلاااى
الصااامغ العرباااي علاااى نطااااق تضارب المصالح المتنافسة
واسع
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تااوفير الوصااول إلااى مؤسسااات التموياال
األصغر
بنااااء قاااادرات جمعيااااة منتجااااي الصاااامغ
العربي "جابا"

دفع قيمة القسط للمزارعين المتعاقدين
اإلدارة المشاااااتركة (مجتمعاااااات المااااازارعين
والرعاة ،بدعم من سلطات المراعي القومية)

قطاع الطاقة
خالل المرحلة األولى ،لم يكن هناك تشاور كاف ماع مساتخدمي الطاقاة المحلياين والتجااريين ،وأولئاك المشااركين فاي أعماال الطاقاة النظيفاة ،وواضاعي
سياسات الطاقة .في المرحلة الثانية من التقييم االجتمااعي البيئاي واالساتراتيجي ) (SESA IIتمات استشاارة المجتمعاات الريفياة والالجئاين بشاأن قضاايا
الطاقة المنزلية وكذلك الصناعات التي تستخدم كميات تجارية من حطب الوقود مثل صناعة الطوب (الحرق) .يشير الجدول رقم ( )42إلى عدد المقابالت
مع المخبرين الرئيسيين ومناقشات مجموعات التركيز التي أجريت مع التجار في مجاالت الطاقة النظيفة وحطب الوقود والفحم النباتي .كما تمت استشارة
الكادر الفني في وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية .وذكر أن مصادر الطاقة النظيفة جزء من استراتيجية الدولة .يمكن أن يأخذ هاذا شاكل
الطاقة الشمسية (قابلة للتطبيق في معظم واليات السودان ويمكن أن تخدم أغرا

الطهي)؛ طاقة الرياح (قابلة للتطبيق في الجزء الشمالي من البالد ولكن

ال يتوقع أن تقلل من التأثير على حطب الوقود والفحم النباتي .يعتبر غاز البترول المسال فعاالً للغاية في تقليل الضغط على الغابات كبديل .ومع ذلك ،فإن
هذا يعوقه بشدة محدودية العر

والقدرة على تحمل التكاليف وغياب الدعم والنقل وإمكانية الوصول إلى المناطق النائية.
الجدول رقم  :41تجار الطاقة من القطاع الخا

الوالية

تجار ومستخدمو الطاقة النظيفة

تجار الحطب والفحم

الخرطوم

مقابلتان مع األشخاص الرئيسيين المطلعين على األمور ))2 KIIs
أربع مناقشات مع مجموعة االتصال ))4 FGDs

)6 (4 KIIs, 2 FGDs

الجزيرة

مقابلة واحدة مع األشخاص الرئيسيين المطلعين على األمور )1 (KII

-

البحر األحمر

أربع مقابالت مع األشخاص الرئيسيين المطلعين على األمور ))4 KIIs

4 KIIs

غرب دارفور

مقابلتان مع األشخاص الرئيسيين المطلعين على األمور ))2 KIIs
جلسة مناقشة واحدة مع مجموعة االتصال ))1 FGD

-

نهر النيل

-

14 KIIs

كسال

-

)2 (1 KII, 1 FGD

قطاع الطاقة
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خالل المرحلة األولى ،لم يكن هناك تشاور كاف ماع مساتخدمي الطاقاة المحلياين والتجااريين ،وأولئاك المشااركين فاي أعماال الطاقاة النظيفاة ،وواضاعي
سياسات الطاقة .في المرحلة الثانية من التقييم االجتماعي البيئي واالستراتيجي ( ،)SESA IIتمات استشاارة المجتمعاات الريفياة والالجئاين بشاأن قضاايا
الطاقة المنزلية وكذلك الصناعات التي تستخدم كميات تجارية من حطب الوقود مثل صناعة الطوب (الحرق) .يشير الجدول رقم ( )43إلى عدد المقابالت
مع األشخاص الرئيسيين المطلعين على األمور ومناقشات مجموعات التركيز التي أجريت مع التج ار في مجاالت الطاقة النظيفاة وحطاب الوقاود والفحام
النباتي .كما تمت استشارة الكادر الفني في وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية .وذكر أن مصادر الطاقة النظيفة جزء من استراتيجية الدولة.
يمكن أن يأخذ هذا شكل الطاقة الشمسية (قابلة للتطبيق في معظم وال يات السودان ويمكن أن تخدم أغرا

الطهي)؛ طاقة الرياح (قابلة للتطبيق في الجزء

الشمالي من البالد ولكن ال يتوقع أن تقلل من التأثير على حطب الوقود والفحم النباتي .يعتبر غاز الطهي فعاال للغاية في تقليل الضغط على الغابات كبديل.
ومع ذلك ،فإن هذا يعوقه بشدة محدودية العر

والقدرة على تحمل التكاليف وغياب الدعم والنقل وإمكانية الوصول إلى المناطق النائية.

أشار العديد من أصحاب المصلحة في الواليات إلى أن توفير غاز الطهي والطاقة الشمسية غير قابل للتطبيق .يحتاج غاز الطهي إلى موارد تخزين وبنى
تحتية أخرى ال تستطيع الدول إدار تها .يجب أن يكون الشكل المناسب للطاقة للمتطلبات الريفية هو أشكال الطاقة المنخفضة التكلفة المنتشرة .يجاب زياادة
توافر الطاقة للفرد ،من خالل االستخدام األكثر كفاءة لموارد الطاقة المتاحة محليًا .إن القضية الملحة لتنمية سكان الريف هي زيادة الطاقة المتاحة للفرد.

الالجئون والنازحون
يهاادف الخيااار االسااتراتيجي لتلبيااة احتياجااات الالجئااين والنااازحين والمجتمعااات المضاايفة للطاقااة والمااأوى إلااى معالجااة تاادهور الغابااات حااول مخيمااات
ومستوطنات الالجئين والنازحين والتي تم تحديدها على أنها دافع اإلزالة وتدهور الغابات .تمت استشارة سبعة من األشاخاص الرئيسايين المطلعاين علاى
األمور .وافق جميع المستجيبين على االستراتيجية ولكن بما أن خيار االستراتيجية لم يحدد كيفية تلبية االحتياجات ،كان من الصعب تحديد التأثيرات البيئية
واالجتماعية المحتملة لخيار االستراتيجية .لذلك ،ركزت المناقشات مع أصحاب المصلحة على وضع االستراتيجية وتقديم توصيات بشأن طرق الحد مان
اعتماد الالجئين والنازحين على موارد الغابات للوقود والمأوى (وجني الدخل) والحد من تدهور الغابات.
وفيما يلي هذا التوصيات:


توفير غاز الطهي ودعم أسطوانات الغاز.

 تعزيز المواقد الموفرة للطاقة.
 سيتم إنشاء مشاجر حطب الوقود وأعمدة األخشاب بتمويل من المفوضية.


إعادة تشجير الغابات المتدهورة.



زيادة الوعي وبناء القدرات وإشراك المجتمع في المشاورات.

 تأمين العودة اآلمنة لجميع النازحين إلى مناطقهم األصلية.
تتعلق المخاطر التي تم تحديدها بالتدخل المحتمل فاي حقاوق الساكان األصاليين والرعااة والمجتمعاات فاي الوصاول إلاى ماوارد الغاباات وتادبير التخفياف
المقترح هو إشراك المجتمع ومشاركته في تخطيط وتنفيذ هذا التدخالت.

ردود القطاع الخاص بما في ذلك بائعي الفحم والحطب وتجار الطاقة النظيفة
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يتجاوز الطلب على حطب الوقود والفحم إلى حد كبير العر

المستدام وهو أهم سبب/دافع لتدهور الغابات .تمت مناقشة خيارات االساتراتيجية لمعالجاة

هذا المشكلة مع المجتمعات المحلية ومستخدمي حطب الوقود المحليين والتجار .كان اإلجمااع علاى أناه ال يوجاد باديل للفحام وأن أفضال خياار هاو زياادة
المستدام عن طريق غرس األشجار .إن مسودة خيارات استراتيجية برنامج الرد )REDD+( +بشأن االنتقال إلى غاز الطهي وأشكال أخرى من

العر

الطاقة النظيفة لها فوائد بيئية ولكن التكاليف االجتماعية في شكل تكاليف ال يمكن تحملها للفقراء وتأثيرات على سبل كسب العي

للتجار .يتطلب الترويج

لغاز الطهي إعانات للتغلب على التكاليف األولية لألسطوانات ،ويعتبر التوزيع على المناطق الريفية النائية غير ممكن .ومع ذلك ،تعتبر مقترحات تعزيز
المواقد التقليدية ذات الكفاءة في استهالك الوقود مرغوبة.
تتضمن االستراتيجية القومية لبرنامج الرد )REDD+( +العديد من الخيارات االستراتيجية التي تشمل زراعة األشجار التي لهاا فوائاد بيئياة واجتماعياة،
وتلقى ردود فعل إيجابية من أصحاب المصلحة الذين تمت استشارتهم بما في ذلك مزارع حطاب الوقاود واألحزماة الشاجرية الواقياة والتشاجير الزراعاي
وإعادة التشجير واستعادة الغابات المتدهورة باإلضافة إلى ذلك ،أوصى أصاحاب المصالحة علاى مساتوى المجتماع المحلاي بإنشااء غاباات شاعبية لتاوفير
خشب الكتلة الحيوية .قانون الغابات لسنة  1989الذي تم تعديله ليصبح قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة  2002يانص علاى أحكاام قانونياة
لحجز الغابات المحلية كمحميات غابات مجتمعية .وفقًا لقانون سنة  ،2002يتم تعيين إدارة الغابات الشعبية للجان المعينة من قبل المجتمعات لهذا الغر

.

هذا اللجنة هي الهيئة اإلدارية المسؤولة عن زراعة موارد الغابات وحمايتها واستثمارها .تدرك سياسة الغاباات ( )1986وتشاجع إنشااء الغاباات الشاعبية
والخاصة والمؤسسية وهي واحدة من أبرز سمات سياسة الغابات لسنة  ،1986وأكبر تحسن في سياسة الغابات لسنة  .1932سيسااعد تنفياذ هاذا السياساة
على تحقيق التوازن بين العر

والطلب على حطب الوقود.

 4.5تقييم الخيار رقم ( )1من االستراتيجية  :1اإلدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية للغابات
 1.4.5خلفية عن خيار اإلدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية للغابات
يتكااون خيااار االسااتراتيجية  1ماان  3سياسااات وإجااراءات عماال يحتااوي علااى  5إجااراءات مسااتهدفة كمااا ورد فااي الجاادول رقاام ( )44أدناااا .يقتاارح خيااار
االساتراتيجية هااذا إصااالحات وبارامج تنظيميااة ومؤسسااية فااي قطااع الغابااات لبناااء قادرات مؤسسااية وطنيااة ومجتمعيااة باإلضاافة إلااى الاازخم االقتصااادي
والمعرفة السياسية لتمكين اإلدارة المستدامة للغابات والتنمية عبر المستويات المؤسسية والتنظيمية والمجتمعية أثنااء التطاوير .القادرة التجارياة فاي إنتااج
األخشاب عالية القيمة وحطب الوقود  /الكتلاة الحيوياة واألعمادة والسالع الغابياة غيار الخشابية .كما ا تهادف إلاى تطاوير بارامج البحاث والتعلايم فاي قطااع
الغابات.
تحسين األنظمة والقوانين والسياسات المتعلقة بقطاع الغابات من أجل تعميم إجراءات برنامج الرد)REDD+( +
الجدول رقم  :42خالصة خيارات اإلدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية للغابات
أصحاب المصلحة المسؤولون

السياسات وتدابير العمل

اإلجراءات المستهدفة

تعزياااز السياساااات القطاعياااة
واإلطاااار المؤسساااي لاااإلدارة
المستدامة للموارد الطبيعية

تحسين األنظمة والقوانين والسياسات المتعلقة بقطاع الغابات من أجل تعميم
إجراءات برنامج الرد ) REDD+( +
دعم مراجعة وتعزيز بيان سياسة الغابات القومية في السودان لسانة 2006
المحدثة من سياسة الغابات لسنة 1986
تطوير نظم معلومات الغابات القومية لدعم إدارة الغابات والمناظر الطبيعية
في السودان (نظام الرصد القومي للغابات ،القياس واإلبالغ والتحقق ،وضع
المستويات المرجعية النبعاثات الغابات ،الضمانات ،سجل الكربون)
دعاام وتحسااين السياسااات الراميااة إلاااى الحااد ماان إزالااة الغابااات وتااادهور
األراضي جراء إنشاء مخيمات الالجئين.
إطاار تنفياذ برناامج الارد )+ (+REDDوخياارات التمويال علاى مساتوى
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الهيئااة القوميااة للغابااات ومجلا
ورئاسة الجمهورية.

الااوزراء

مجل

إدارة الهيئة القومية للغابات

مجل

إدارة الهيئة القومية للغابات

وزارة الداخلية ومفو الالجئين والهيئاة
القوميااااة للغابااااات ووحاااادة إدارة برنااااامج
الرد)+ (+REDD
الهيئة القومية للغابات ومجل الوزراء

السياسات وتدابير العمل

اإلدارة االساتراتيجية للمنااظر
الطبيعياااة واساااتعادتها والحاااد
من االنبعاثات

أصحاب المصلحة المسؤولون

اإلجراءات المستهدفة
الوالية :تطوير خطط عمل برنامج الرد )+ (+REDDالخاصة بالوالية
برناااامج الغاباااات ألصاااحاب الحياااازات الصاااغيرة فاااي الوالياااات المختاااارة
لألخشاااب عاليااة القيمااة وحطااب الوقااود  /الكتلااة الحيويااة ،وإنتاااج العمااود
ومنتجاااات الغاباااات غيااار الخشااابية (الهااادف األول :واليتاااي النيااال األزرق
وسنار).
نظم مشاتل الغابات على مستوى الوالية لدعم المجتمعات المحلية والتشجير
الجديد وإعادة التشجير واستعادة األراضي المتدهورة
بناء القدرات سلسالة القيماة المضاافة لإلنتااج المساتدام للصامغ العرباي مان
خالل التمويل المستدام ومشاركة القطاع الخاص.
تنمية القدرات والتعزيز المؤسسي إلدارة الحرائق.

دعااام البحاااث والتطاااوير فاااي
مجال علوم الغابات

الهيئااة القوميااة للغابااات ومنظمااة األغذيااة
والزراعة والبنك الدولي وشركاء التنمية
الهيئااة القوميااة للغابااات ومنظمااة األغذيااة
والزراعة والبنك الدولي وشركاء التنمية
الهيئااة القوميااة للغابااات ومنظمااة األغذيااة
والزراعة والبنك الدولي وشركاء التنمية
م عاهد البحوث والجامعات ،مرفق الشراك
للحد من انبعاثات كرباون الغاباات والبناك
الدولي منظمة األغذية والزراعة وبرنامج
األمم المتحدة للبيئة

دعم اإلدارة المستدامة للغابات من خاالل تطاوير القادرات واساتخدام خطاط
إدارة الغابااات (بمااا فااي ذلااك المناااطق الساااحلية المختااارة وحماي اة غابااات
المانجروف والغابات النيلية).

الهيئاااااة القومياااااة للغاباااااات والمجتمعاااااات
والقطاع الخاص وشركاء التنمية

مراجعة وإعادة تصميم برامج ومناهج أبحاث الغابات والمراعي

الجامعات والهيئة القومية للغابات ووزارة
التعليم العالي والبحث العلمي

إنشاء مراكز التمياز مان خاالل مؤسساات التعلايم العاالي (النظار فاي إنشااء
مؤسسة لتنمية البحوث الغابية).
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 2.4.5تقييم التأثيرات والمنافع البيئية واالجتماعية للخيار رقم ( )1من االستراتيجية
تنطوي سياسات استراتيجية قطاع الغابات وتدابير العمل واإلجراءات المستهدفة المقترحة على إمكانية تفعيل ضمانات البنك الدولي بشأن القضايا البيئية واالجتماعية وحيازة األراضي والقيود المفروضة
على استخدام األراضي وإعادة التوطين غير الطوعي وحفظ التنوع الحيوي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية وكفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث وإدارته والوسطاء الماليين وإشراك أصحاب
المصلحة واإلفصاح عن المعلومات وظروف العمل والعمل على النحو التالي:

الجدول رقم  :43الخيار رقم ( )1التأثيرات البيئية واالجتماعية وتقييم المنافع وتدابير التخفيف
االحتمالياااااااااااااااااااة تدابير التخفيف

المخاطر البيئية واالجتماعية

/الخطورة

•اضطرابات النظام اإليكولوجي.
• إدخال أنواع غير أصلية أو غازية لمنتجات غابية جديدة
قضايا اإلدارة
• قضايا إنتاجية التربة
• فقدان القيمة الجمالية
• برامج التدريب غير المالئمة  /أجندات البحث غير المالئمة
أو غير المالئمة
• قد ال تكون المناهج الدراسية مناسبة ومالئمة
• قد ال يتم اختيار األشخاص المناسبين للتدريب
• التعدي على حقوق األر
• إدخال األنواع غير المناسبة
• المنافسة على األر
• نزوح الناس
• قطع مسارات/مراحيل الرعاة
• انتهاك حقوق المهمشين
• عدم االمتثال للسياسات

عالية  /متوسطة

متوسطة/متوسطة

العرفية

متوسطة/متوسطة

• قد تتوسع في إزالة الغابات  /تدهور الغابات.
يجوز للمزارعين المطالبة بملكية األر

• االستخدام الرشيد للمدخالت الزراعياة (مثال متابعاة نتاائج البحاث وأفضال
الممارسات)
• استشارة أصحاب المصلحة
• تقديم الدعم الفني واإلرشاد
• إشراك المتخصصين في تغير المناخ في تصميم البرامج التدريبية
• تصميم البرامج التدريبية المناسبة
• الحرص على اختيار المشاركين في التدريب
• إشراك أصحاب المصلحة في تخطيط أجندة البحث
• تحديد فجوات المعلومات الرئيسية
مناهج مناسبة
• المشاركة المالئمة لجميع أصحاب المصلحة
• استخدام إطار تخطيط سياسة إعادة التوطين وإطار التخطيط للتخفيف مان
المخاطر المتعلقة باألراضي وتقييد الوصول إلى الموارد الطبيعية
• تحليل التكاليف والمنافع
• بناء حوافز في القطاع الخاص أو المجتمع لتبني السياسة
• الترويج للمشاجر الخاصة والشعبية
• اختيار األنواع المناسبة
• تطوير قدرات المجتمع من أجل إدارة الغابات الشعبية
• تأمين حقوق حيازة األراضي
• استخدام وتطبيق نتائج اإلطار الدولي لتنظيم األسرة للتخفيف من التأثيرات
المحتملة على الفئات المهمشة والشعوب األصلية
• عزيز القدرة اإلشرافية للهيئة القومية للغابات
• تمكين المجتمع وجمعيات الغابات الشعبية

عالية  /متوسطة
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المنافع البيئية واالجتماعية
•عزل الكربون

• تحسين التخطيط واتخاذ القرارات بشاأن
قضايا تغير المناخ
• المعلومااات التااي يااتم إنشاااؤها إلرشاااد
التخطيط والتنفيذ
• بنااااء القااادرات يحسااان إدارة الغاباااات
والمراعي
• زيادة المعرو من المنتجات الخشبية
• تمكين المجتمع،
خلق فرص العمل

• إعادة التشجير
• زيادة األمن الغذائي
• تمكين المجتمع،
• خلق فرص العمل
• تحسين إدارة الغابات

االحتمالياااااااااااااااااااة تدابير التخفيف

المخاطر البيئية واالجتماعية

المنافع البيئية واالجتماعية

/الخطورة

• الخطط والسياسات غير المالئمة التي تؤثر على المستخدمين
أو الحقوق أو سبل العي
• عدم االمتثال للسياسات الجديدة
• اإلدارة غير المالئمة التاي تاؤثر علاى الحقاوق وسابل كساب
العي  /التدخالت غير المالئمة
معتدلة/متوسطة

• فقدان التنوع البيولوجي (مثل المراعي واألنواع األصلية)
طفيفة/متوسطة

•قاد ياؤدي تغييار اساتخدامات األراضاي إلاى تقليال األراضاي
المخصصة للمجتمع
• التغييرات في آليات تقاسم المنافع
•قااد تُسااتبعد النساااء ألن حقااوق األر
الرجال
• تدني مساتوى ثقاة المجتماع فاي التفااو ماع الهيئاة القومياة
للغابات
• انخفا مستوى وصول المجتمع إلى المعلومات

متوسطة/متوسطة
متوسطة/منخفضة

عااادة مااا يحااتفظ بهااا

•التأثير على األمن الغذائي
• الصراع المحتمل على الموارد أو ما يتعلق بحيازة األراضي
واستخدام األراضي (المزارعون مقابل الرعاة)
•قد يؤدي تغييار اللاوائح الخاصاة بالوصاول إلاى الغاباات إلاى
تغيياارات فااي حقااوق الوصااول التقليديااة ،وقااد يااؤثر ذلااك علااى
نظارا لناادرة ماوارد المراعااي ،وقاد يتطلااب ذلاك ماان
حيوانااتهم
ً
الرعاة التحرك والمشي لمسافات طويلة وبعيدًا عن المنزل مم ا
يكون له تأثير كبير على النساء واألطفال
• استبعاد المستخدمين التقليديين
•التأثيرات على سبل كسب عي المجتمع

متوسطة/منخفضة

منخفضة/منخفضة

معتدلة/كبيرة

معتدلة/عالية

• إشراك جميع أصحاب المصلحة فاي تخطايط السياساات وتطويرهاا بماا فاي
ذلك برامج التوعية والدعوة
• بناء حوافز للقطاع الخاص لتبني السياسة
• استخدام المعايير الدولية وأفضل الممارسات
• التخطيط التشاركي
• توفير المعلومات والتدريب للمجتمع
• بناء قدرات المجتمع للتفاو مع الهيئة القومية للغابات
• إشراك المجتمع في التخطيط واإلدارة

•تمكين المجتمع
تحسين سبل العي
• تقاسم المنافع
• انخفااا الطلااب علااى حطااب الوقااود
وإنتاج الفحم النباتي من قبل الالجئين الذين
لديهم فرص قليلة للدخل البديل
• االستغالل المستدام للغابات
• زياادة المعارو مان السالع والخادمات
الغابية
• االسااتغالل المسااتدام للغابااات ،وتمكااين
المجتمع ،وخلق فرص العمل

•اعتماااد نهااج مسااتدامة لزراعااة الغابااات ومعااايير مقبولااة دوليًااا وأفضاال
ممارسات اإلدارة وبناء القدرات لتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات
بديلااة لألفااراد المتضااررين ماان إعااادة تخصاايص

•تااوفير ساابل كسااب عااي
األراضي
•تأمين مشاركة النساء والمزارعين األفقر والمهمشين في مشاريع التنمية
• ترتيبات التقاسم العادل للمنافع

• توفير التمويل الصغير لتمكين المرأة من االستثمار على مستوى المزرعة
• ضمان إشراك النساء والفئات المهمشة في بناء القدرات والتخطيط والتنفيذ
• تسريع عملية التسجيل للغابات الشعبية

•تااوفير ساابل كسااب عااي
األراضي
•تنفيذ آلية حل النزاعات
•إجراء تحليل سريع للنزاع حسب الحاجة
•ترتيبات التقاسم العادل للمنافع
• ضامان تحقياق التاوازن باين تنمياة الغاباات والقطاعاات األخارى .التخطايط
القطاعي المشترك

(مثال الادخل

•تحساين سابل كساب العاي
واألصول وما إلى ذلك)
• الحفاااااظ علااااى الممارسااااات الثقافيااااة
والتقليدية وأنواع األشجار
•زيادة األمن الغذائي
• إعادة التشجير

بديلااة لألفااراد المتضااررين ماان إعااادة تخصاايص

•بناء القدرات لنشر التكنولوجيا ذات الصلة بالمعرفة
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•تمكين المجتمع،
• خلق فرص العمل
• تحسين إدارة الغابات

المخاطر البيئية واالجتماعية
• تضارب األولويات على أساس االحتياجات داخل المجتمع
• نزوح الناس

االحتمالياااااااااااااااااااة تدابير التخفيف

/الخطورة

متوسطة/متوسطة
منخفضة/منخفضة

• ال يجوز ألصحاب المصلحة اعتماد البرامج
متوسطة/منخفضة

• نقص قدرة المجتمع على تنفيذ سياساات تتارجم إلاى مخااطر
على سبل كسب العي
• ا الفتقار إلاى هيكال الساوق ،والمعرفاة والمعلوماات المتعلقاة
بتلياات السااوق التااي تاؤدي إلااى اإلفقااار أو خلاق اخااتالالت بااين
أولئااك الااذين يمكاانهم الوصااول إلااى التموياال والفاارص الجدياادة
وأولئك الذين ال يستطيعون

متوسطة/متوسطة

المنافع البيئية واالجتماعية

• اعتماد ترتيبات فعالة لتقاسم المنافع من قصص النجاح المحلية واإلقليمية
• ا ستخدام إطار عمل سياسة إعادة التوطين في سياق عمليات النزوح بسابب
قيود الوصول
• تضمين حوافز العتماد البرامج
• تطوير مزارع حطب الوقود
• تطوير المعرفة والمهارات في اإلنتاج النظيف والفعال
• تبسيط عمليات تسجيل الغابات الشعبية

• تمكين المجتمع،
• خلق فرص العمل
• تحسين إدارة الغابات

• توفير معلومات السوق والتدريب وحمالت التوعية
متوسطة/متوسطة

تعليقات أصحاب المصلحة:
 oاالتفاق على تحسين إدارة موارد الغابات
 oدعم قوي إلدارة الغابات التشاركية (بما في ذلك استخدام نظام التونجيا
 oالغابات الشعبية
 oدعم الغابات الخاصة (الهشاب والطلح)
 oتحفيز استخدام األشجار المةمرة وأشجار الظل .
 oالغابات الحضرية
 oتحسين قدرة الهيئة القومية للغابات على إدارة الموارد
 oمراجعة السياسات والقوانين
 oإنشاء غابات للطاقة ومواد البناء
 oزيادة خيارات المعيشة الريفية
اال ستنتاج :دعم قوي آلليات تقاسم المنافع واإلدارة التشاركية للغابات مةل التونجيا النظام وزراعة األشجار اإلضافية إلنتاج حطب الوقود والصمغ العربي وكذلك األحزمة الشجرية الواقية.
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 3.4.5تقييم أصحاب المصلحة لتأثيرات ومنافع وخيارات التخفيف للمشاورات المتعلقة بخيار االستراتيجية رقم ()1
الجدول رقم  :44تقييم أصحاب المصلحة لتدابير االستراتيجية
المخاطر البيئية واالجتماعية
المخاطر البيئية
إنتاج الملوثات%18 :
الوظائف البيئية (وخدمات النظام البيئي)20% :
األنواع الغريبة الغازية %2
التنوع البيولوجي ()25
جوانب أخرى من البيئة%18 :
قضايا إدارة اآلفات%20 :
إنتاجية التربة%23 :
المخاطر االجتماعية
التمكين%14 :
الوصااول التقلياادي إلااى المااوارد (حطااب الوقااود،
المنتجات غير الزراعية)%12 :
سااابل كساااب العاااي  /الااادخل  /األمااان الغاااذائي:
%12
السعة (األفراد والمؤسسات)14% :
العدالة والعدالة االجتماعية%16 :
القيم الجمالية%15 :
الصراع والوئام االجتماعي%15 :
حقوق%12 :
القيم الثقافية%11 :

التدابير المقترحة للتخفيف من التأثيرات السلبية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

رفع الوعي
اعتماد مناهج اإلدارة المتكاملة.
تحسااين البنااى التحتيااة الريفيااة وخاصااة الطاارق لتعزيااز الوصااول إلااى األسااواق (الماادخالت
والمخرجات).
تعزيز سلسلة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
تجنب استخدام المبيدات واألسمدة بتركيزات ضارة.
يجب استعادة الغابات والحفاظ عليها.
تطوي ر نوع من تقاسم المنافع من أجل ضمان وصول المجتمعات المحلية إلى احتياجاتها.
إنشاااء باارامج معيشااية ،واعتماااد سياسااة تغياار المناااخ فااي السااودان ،والحفاااظ علااى الغطاااء
الشجري والحد من عمليات القطع والرعي داخل الغابة من خاالل تاوفير وتعياين عادد كااف
من حراس الغابات .توعية المواطنين بأهمية البيئة والغابات.
إيالء االهتمام للتشجير والزراعة.
تطوير العدالة في توزيع المشروع.
البحث عن طاقة بديلة وتوفير فرص عمل.
تنفيذ قانون الغابات في زراعة األشجار باألشجار.
تطبيق قوانين الزراعة والرعي.
تخصيص األراضي للمراعي لمنع التداخل وتحديد المسارات.
إعادة الزراعة للمشاريع الزراعية .وقف التوسع في المشاريع الزراعية.
توفير مواد البناء كبديل للخشب.
توعية المواطنين بأهمية الغابات.
توسيع الغابات العامة في المنطقة وإشراك النساء من خالل الجمعيات النسائية.
توفير بدائل للطاقة.
تكثيف الوعي المجتمعي واه تمام إدارة الغابات بزراعة األشجار وتكثيف الحماية من خالل
تعيين حراس مناسبين ومشاركة المجتمعات.
تاوفير األمان لعاودة الناازحين إلاى قااراهم ،باإلضاافة إلاى تكثياف الاوعي البيئاي للمجتمعااات
وزيادة الوعي بأهمية الغابات.
إزالة أشجار المسكيت وإعادة األشجار المنقرضة المحلية بمشاركة المجتمعات المحلية.
تمكين إدارة الغابات من القيام باإلدارة والحماية المطلوبة للغابات.
مخاطبة القوات المسلحة بوقف قطع األشجار بالمنطقة.
تطبيق عقوبات على القطع الجائر لألشجار
إدخال التربية البيئية في المدارس.
استحداث أنشطة بديلة للمواطنين لزيادة الدخل.

Page 137 of 226

التدابير المقترحة لتعزيز التأثيرات اإليجابية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

بناء القدرات وتعبئة المجتمع
إنشاء شركة زراعية .تعاونيات.
تدريب المجتمع على تقنيات التشجير الزراعي.
إدخال أنواع المحاصيل واألعالف عالية اإلنتاجية
إشراك جميع القطاعات ذات العالقة في وضع الخطط
(الزراعة ،الحياة البرية ،المحليات ،السياحة)
بذر المراعي وخلق مسارات رعوية.
توعية المجتمع بأهمية المورد.
تدريب المجتمعات على جمع البذور والفواكه من أجل
تعزيز دخل المجتمع.
مساعدة أصحاب المصلحة من خاالل نصاحهم بتوحياد
الجهود على المستويين المحلي واالتحادي.
صياغة تشريعات جديدة.
هناك مساحات غير مزروعة باألشجار (فارغة) يمكن
زراعتهااااا باألشااااجار المحليااااة ومحجااااوزة لمشاااااركة
المجتمع من خالل اللجان وتسييجها (تسويرها) لضمان
الحماية الكاملة.
التأكد من التزام الدوائر الحكومية ذات الصلة

المخاطر البيئية واالجتماعية

التدابير المقترحة للتخفيف من التأثيرات السلبية
•
•
•
•
•
•
•

التدابير المقترحة لتعزيز التأثيرات اإليجابية

إنشاء مختبر رئيسي للغابات في المنطقة.
أعد زراعة الجداول باألشجار.
توفير مصادر المياا للمراعي.
دعم االتحادات الزراعية واتحادات الرعاة لتطبيق قوانين حماية قطع األشجار.
إشراك جمعيات الشباب في استعادة الغطاء النباتي.
المزيد من حراس الغابة.
جلب بدائل الطاقة.

استزراع األشجار
المخاطر البيئية
ال توجد
المخاطر االجتماعية
التمكين%2 :
الوصااول التقلياادي إلااى المااوارد (حطااب الوقااود،
المنتجات غير الزراعية)%1 :
سبل كسب العي  /الدخل  /األمن الغذائي%1 :
السعة (األفراد والمؤسسات)%2 :
الصراع والوئام االجتماعي%1 :
الحقوق%1 :
استعادة المناظر الطبيعية المتدهورة لحالتها األصلية
ال توجد تعليقات أو توصيات
المخاطر البيئية
األنواع الغريبة الغازية %2
قضايا إدارة اآلفات%1 :

إذا كان لدى المواطن الحاجات األساسية ،فإن الدراسة تأخذ بعين االعتبار هذا الحاجات

المخاطر االجتماعية
سبل كسب العي  /الدخل  /األمن الغذائي%2 :
السعة (األفراد والمؤسسات)%4 :
الصراع والوئام االجتماعي%1 :
الحقوق%2 :
مكافحة حرائق الغابات
المخاطر البيئية
إنتاج الملوثات%1 :
2األنواع الغريبة الغازية %2
المخاطر االجتماعية
الصراع والوئام االجتماعي%1 :

مشاركة المجتمع في إعادة زراعة األشجار بدعم من الحكومة المحلية.
تفعيل قانون الغابات ،وتمكين إدارة الغابات من تنفيذا وإنفاذا .
تكثيف الوعي وخاصة وسط الرعاة وتقديم التوجيه والخدمات المناسبة
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مشاركة المجتمع في وضع الخطط والدراسات

 5.5تقييم الخيار رقم ( )2من االستراتيجية :الزراعة الذكية مناخيا ً وإدارة المراعي
 1.5.5خلفية عن خيار الزراعة الذكية مناخيا ً وإدارة المراعي
يتكون الخيار رقم ( ) 2من االستراتيجية من سياستين لتدابير العمال :السياساات وتادابير العمال رقام  4تحتاوي علاى  4إجاراءات مساتهدفة والسياساات
وتدابير العمل رقم  5لديها  6إجراءات مستهدفة كما هو واضح في الجدول  .47ويهدف الخيار رقم ( )2من االستراتيجية إلى تحسين الكفاءة الزراعية
وزيادة اإلنتاجية من خالل الزراعة الذكية مناخيا ً ومن خالل إنشاء إطاار واضاح لحياازة األراضاي وبالتاالي زياادة ضامان حياازة األراضاي .ساتعزز
الزراعة الذكية للمناخ أنظمة الزراعة التي تحسن إنتاجياة كال وحادة وتزياد مان التنوياع لتاأمين دخاول بديلاة مان خاالل أنشاطة مثال تنوياع المحاصايل
والتشجير الزراعي والزراعة البينية وأنظمة الري المتقدمة والزراعة العضوية .ويهدف الخيار رقم ( )2من االستراتيجية أيضا إلى التمكين من توفير
أعالف عالية الجودة ومستدامة للماشية وزيادة توافرها دون المساس بالغابات وغيرها من النظم اإليكولوجية الحيوية وتنمية القدرات في مجال صحة
الحيوان ورعايته .ويهدف هذا الخيار أيضا إلى المساعدة على تطوير فهم وترسيم طرق هجرة الماشية التقليدية ،للحد من الصراع بين الرعاة الرحال
والمنتجااين الاازراعيين المسااتقرين .وأخيااراً ،يهاادف الخيااار رقاام ( ) 2ماان االسااتراتيجية لااى تحوياال الاانظم الزراعيااة ماان أجال معالجااة األماان الغااذائي،
والمحافظة على سبل كسب العي

وتشجيع الرخاء والتكيف وبناء القدرة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ وتشجيع التنسيق بين المؤسساات العاماة

والخاصة مع الحد من الضغط على الغابات وغيرها من النظم اإليكولوجية والحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
الجدول رقم  :45خالصة خيارات الزراعة الذكية مناخيا ً وإدارة المراعي
السياسات وتدابير العمل

تحساااين قااادرة قطااااع الزراعاااة
على التكيف والتخفيف من آثاار
تغير المناخ

تعزيز اإلدارة المستدامة للثاروة
الحيوانية والمراعي

اإلجراءات المستهدفة

أصحاب المصلحة المسؤولون

بناء القدرات لتحسين اإلنتاجية الزراعية من خالل نظاام
التشااجير الزراعااي لتحسااين اسااتخدام المياااا والحااد ماان
زحااف الغابااات (األحزماااة الشااجرية الواقيااة ،وزراعاااة
المحاصيل ،ومصدات الرياح في الغابات النهرية)

وزارة الزراعة والوزارات األخرى ذات الصلة ،الهيئة القومية
للغاباااات ،المجتمعاااات ،القطااااع الخااااص ،اتحاااادات األعماااال،
منتجي الصمغ والثروة الحيوانية

تحسين اإلنتاجياة الزراعياة مان خاالل تنوياع المحاصايل
والنظم الزراعية الرعوية
إ عااادة تأهياال خاادمات الااري لجعاال اسااتخدام المياااا أكثاار
كفاااءة ،بمااا فااي ذلااك إدخااال التقنيااات المناساابة لتحسااين
استخدام المياا وزيادة الوعي بالمياا؛
بناااء القاادرات وإجااراء نقاال المعرفااة للزراعااة المحافظااة
على الموارد مع حصاد الميااا ،وعادم الحارث ،والباذور
المحسنة.
تعزيز التدابير التنظيمية وغير التنظيمية إلدارة ممارات
حركة الثروة الحيوانية بما في ذلك أنظمة المراقبة.
اساااتعادة  /إعاااادة تأهيااال المراعاااي ،وحمايتهاااا ،وتاااوفير
المااواد األوليااة الموساامية الكافيااة (إنتاااج العلااف) :إقامااة
شرا كات تجارية باين ماالكي الماشاية والمازارعين علاى
طول طرق المواشي
تحسين فرص حصول ال مزارعين ومنتجي الماشية على
التمويل وخدمات الادعم (مثال صاحة الحياوان واإلرشااد
والتدريب والمدارس الميدانية للمزارعين والتسويق)
تعزيز التعااون والتنسايق باين مؤسساات القطااعين العاام
والخاص في تطوير وإدارة البنى التحتية للمراعي.
زيااااادة القاااادرة التكيفيااااة للماااازارعين ومنتجااااي الثااااروة
الحيوانية من أجل التأهب للتغيار الموسامي فاي إمادادات
األعااالف والمياااا ماان خااالل مشاااريع المجتمااع المحلااي
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وزارة الزراعة والوزارات األخرى ذات الصلة ،الهيئة القومية
للغاباااات ،المجتمعاااات ،القطااااع الخااااص ،اتحاااادات األعماااال،
منتجي الصمغ والثروة الحيوانية
وزارة الزراعة والوزارات األخرى ذات الصلة ،الهيئة القومية
للغاباااات ،المجتمعاااات ،القطااااع الخااااص ،اتحاااادات األعماااال،
منتجي الصمغ والثروة الحيوانية
وزارة الزراعة والوزارات األخرى ذات الصلة
اإلدارات االتحاديااة والوالئيااة للمراعااي  /المراعااي ،وزارات
الزراعة والثروة الحيوانية
اإلدارات والبحااوث ذات الصاالة فااي وزارة الثااروة الحيوانيااة
واإلدارة العامااااة للمراعااااي والعلااااف والمجتمعااااات القرويااااة
والمجتمعااات الزراعيااة الرعويااة ومنظمااات المجتمااع الماادني
والمنظمات غير الحكومية
الهيئاااة القومياااة لإلنتااااج الحياااواني واإلدارة العاماااة للمراعاااي
والعلااف علااى المسااتوين االتحااادي والااوالئي وإدارة اإلرشاااد
ونقل التكنلوجيا ونقل التكنولوجيا والمجتمعات القروية
الهيئاااة القومياااة لإلنتااااج الحياااواني واإلدارة العاماااة للمراعاااي
والعلااف علااى المسااتوين االتحااادي والااوالئي وإدارة اإلرشاااد
ونقل التكنلوجيا ونقل التكنولوجيا والمجتمعات القروية
إدارات المراعي والعلف وزارات الزراعة والثروة الحيوانياة
على المستوين االتحادي والوالئي

السياسات وتدابير العمل

أصحاب المصلحة المسؤولون

اإلجراءات المستهدفة
لحفظ المياا وحماية األنهار وإدارتها

 2.5.5تقييم التأثيرات والمنافع البيئية واالجتماعية للخيار رقم ( )1من االستراتيجية
تنطوي سياسات استراتيجية الزراعة الذكية مناخيا ً وتدابير العمل واإلجراءات المستهدفة المقترحاة علاى إمكانياة تفعيال ضامانات البناك الادولي بشاأن
القضايا البيئية واالجتماعية وحيازة األراضي والقيود المفروضاة علاى اساتخدام األراضاي وإعاادة التاوطين القساري وحفاظ التناوع الحياوي واإلدارة
المستدامة للموارد الطبيعية الحية وكفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث وإدارته وإشراك أصحاب المصلحة واإلفصاح عن المعلومات وظروف العمل
والعمل كما هو مبين في الجدول رقم (.)48
الجدول رقم ( :)48الخيار رقم ( ،)2تقييم مخاطر ومنافع التأثيرات البيئية واالجتماعية وتدابير التخفيف
االحتمالية
/الخطورة

تدابير التخفيف

• عاادم مراعاااة القضااايا البيئيااة (مثاال كفااااءة
المااوارد ،ومفهااوم اإلنتاااج النظيااف) بشاااأن
عمليات تعزيز القيمة

متوسطة/منخفضة

• تقاساام المنااافع غياار المتكاااف بااين الالعبااين
علاى طاول سلسالة القيمااة (مثال عادم تناسااق
المعلومات الذي يؤدي إلى مستوى منخفض
من المنافع للمجتمعات)

متوسطة/متوسطة

• اتباااااع أفضاااال الممارسااااات المتعلقااااة بكفاااااءة
المااااوارد وإدارتهااااا (مثاااال المياااااا والطاقااااة)
والمخرجات (مثل عدم وجود نفايات)
• بناء القدرات لتقاسم الدراية الفنية بشأن مفاهيم
البيئة وكفاءة الموارد
• تقياايم األثاار البيئااي واالجتماااعي للتخفيااف ماان
التأثيرات السلبية
• برامج اإلرشاد الزراعي
• ترقياااة السلسااالة (أي جلاااب األشاااخاص إلاااى
السوق من خالل التعاونيات أو الجمعيات)

• بوسع المنظمات  /األفراد الذين لديهم موارد
أكثاااار أن يسااااتحوذوا علااااى معظاااام القيمااااة
المضافة
• قااد يكااون الرجااال فااي وضااع أفضاال ثقافيًااا
لالستفادة من األنشاطة ذات القيماة المضاافة
(مثل السفر إلى األسواق المحتملة)

عالية/متوسطة

• التموياال الجماااعي والتموياال الصااغير لمعالجااة
االسااتثمار فااي المرافااق ماان قباال  /ماان أجاال
المجتمعات المحلية
• بناااء القاادرات بااين النساااء لتطااوير معاارفتهن
الفنياااة بشاااأن تعزياااز سلسااالة القيماااة وأنشاااطة
الممارسات الجيدة
• تعزيز قدرات ومهارات المجموعاات النساائية
في سالسل القيمة الغذائية المختاارة مان خاالل
أنشاطة تنمياة القادرات ،بماا فاي ذلاك الاادورات
التدريبيااة ،وجااوالت تبااادل المعرفااة ،والاادعم
المحدد الذي يهدف إلى تحسين اإلنتاج الموجاه
نحو السوق وإضافة القيمة ،وتطوير المشاريع،
والصالت بين األعمال التجارية والوصول إلى
التمويل.
• دعاااام المؤسسااااات (علااااى المسااااتوى القااااومي
والااوالئي ومسااتوى المحليااة) وتعزيااز سالساال
القيمة التي تراعي الفوارق بين الجنسين.
• االستثمار في منصة وأدوات تبادل المعلوماات
للنساء للوصول إلى المعلومات
• اسااتخدام الماادخالت الزراعيااة الصااديقة للبيئااة
( مثاااال المااااواد الكيميائيااااة األقاااال خطااااورة أو
المدخالت العضوية)
• تكامل إدارة اآلفات

المخاطر البيئية واالجتماعية

• التربة  /تدهور األراضي بسبب الميكنة غير
المالئمة.

منخفضة/منخفضة

متوسطة/عالية
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المنافع البيئية واالجتماعية
• تقليل الضغوط على الغابات
• تحسين األمن الغذائي وسبل كسب العي
• انخفا في الزراعة المتنقلة

• تحسين فرص العمل وسبل كسب العي

تمكين المجتمع المحلي
• نقل المعرفة والمهارات
• تحسين ترتيبات تقاسم المنافع

• انخفا احتالل األراضاي واالساتيالء عليهاا
(مثاال الحاااد ماان انبعاثاااات غااازات االحتبااااس
الحراري المتعلقة بتطهير األراضي)

االحتمالية
/الخطورة

المخاطر البيئية واالجتماعية

تدابير التخفيف

المنافع البيئية واالجتماعية

• ساايتم تطبياااق قاعاادة غااارس األشااجار بنسااابة
 %10و %.20
• تلوث التربة والمياا

متوسطة/عالية

• اضطرابات النظام اإليكولوجي

متوسطة/عالية

• ياااؤدي تااادهور جاااودة الهاااواء إلاااى زيااااادة
االنبعاثات والتلوث

متوسطة/منخفضة

• توليااد النفايااات الخطاارة ماان اآلالت (زياات
التشحيم المستخدم  /تلوث الشحوم)

عالية /منخفضة

• تلوث المياا السطحية

متوسطة/منخفضة

• قد يؤثر الترويج لتقنيات حصاد المياا غيار
المالئمااة علااى مجاااري األنهااار فااي اتجاااا
مجاارى النهاار (التنااوع البيولااوجي ،ونقااص
المياا ،وتتكل الترباة ،والماواد المتبقياة ،وماا
إلى ذلك) ويؤدي أيضًا إلاى الصاراع بسابب
الوصول إلى الموارد المائية واستخدامها
• انخفا تنوع المحاصيل المزروعة

متوسطة/منخفضة

• االستخدام الرشايد للمادخالت الزراعياة (مثال
متابعاااة نتاااائج البحاااوث وأفضااال الممارساااات)
وبناء القدرات
• تعزيز نهج المناظر الطبيعياة مان أجال التنمياة
المساااتدامة وإدا رة ماااوارد الميااااا واألراضاااي.
توفر مقاربات المناظر الطبيعية أو مستجمعات
إطااارا وتمكاان مااان إدارة
المياااا إلدارة المياااا
ً
موارد المياا للعديد من أصحاب المصلحة ذوي
االهتمامات والدوافع المختلفة.
•

متوسطة/منخفضة

• االلتزام بالحدود القومية المسموح بها للملوثات
)(SSMOوكذلك المعايير الدولية المقبولة
• توفير سبل كسب عي بديلة لألفراد المتأثرين
بالتكثيف (مثل فقدان وظائفهم) أو بناء قدراتهم
على أدوار جديدة

• االعتماااد علااى الماادخالت الماليااة والتقنيااة
الخارجية قد يزيد من حالة الهشاشة

متوسطة/منخفضة

• إنشاء خطاط تاأمين متنااهي الصاغر للحاد مان
تعر المزارعين للخطر

• تقييااد الوصاااول إلاااى التكنولوجياااا (ارتفااااع
تكلفة التكنولوجيا ونقص المعرفة)

منخفضة/منخفضة

• ضمان إمكانيات التمويل الصاغير التاي تمكان
الجميع من الوصول إلى التكنولوجيا

عادة ما

متوسطة/متوسطة

سان اللاوائح
• تأمين مشاركة المارأة مان خاالل ر
والعمليات على مستوى المجتماع التاي تعتارف
بحقوق المارأة فاي األر  .تطاوير المنظماات
المجتمعيااة التااي تقودهااا النساااء والتااي يمكنهااا
ا لتنساايق والمسااااعدة فااي ضااامان تطبيااق هاااذا
القواعد والعمليات من خالل تمثيال النسااء فاي
السلطات المحلية واإلقليمية والقومية.
• توفير سبل كسب عي بديلة لألفراد المتأثرين
بالميكنة التي تؤثر على قابلية النساء للتوظيف
• ضاامان تااوفير التمويااال الصااغير الااذي يتااايح
االساااتثمار علاااى مساااتوى المزرعاااة وتجناااب
تهمي المزارعين األفقر
• جاااب أن تأخاااذ اساااتراتيجية التكثياااف بعاااين
االعتبار قضية األمن الغذائي للوالية
• تنفيذ آليات حل النزاعات
• إجراء تقييم سريع للنزاع حسب الحاجة
• إشااااراك أصااااحاب المصاااالحة فااااي مراحاااال
التخطاااايط والتنفيااااذ ،وال ساااايما .الماااازارعين
والرعاة،

• فقاااادان أناااااواع المراعااااي التاااااي تساااااتخدم
المدخالت الزراعية
• االستخدام المتزايد للتكنولوجيا قد يؤدي إلى
انخفا فرص العمل أو تسريح العمال

• قد تُستبعد النساء ألن حقوق األر
يحتفظ بها الرجال
• زيادة الميكنة قد تقلل من فرص العمل للمرأة

متوسطة/متوسطة

متوسطة/متوسطة

• قد يؤثر التكثيف على األمن الغذائي

منخفضة/منخفضة

• النازاع المحتماال المتعلاق بحيااازة األراضااي
واساااتخدام األراضاااي (المزارعاااون مقابااال
الرعاة)
• من المرجح أن يستفيد المزارعون األغنياء
أكثار وسيخسار المزارعااون الفقاراء خاصااة

متوسطة/متوسطة

• االستخدام الرشايد للمادخالت الزراعياة (مثال
متابعاااة نتاااائج البحاااوث وأفضااال الممارساااات)
وبناء القدرات
• اعتمااد تقنياات الزراعاة المساتدامة والمعاايير
المقبولة دوليا وأفضل الممارسات اإلدارية
• االستخدام الرشايد للمادخالت الزراعياة (مثال
متابعاااة نتاااائج البحاااوث وأفضااال الممارساااات)
وبناء القدرات
• بناااء القاادرات لتقاساام المعرفااة حااول أفضاال
الممارسات
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• تنويااع الاادخل يقلاال ماان الضااغط علااى المااوارد
الطبيعية

• تحسااااين ساااابل كسااااب العااااي
واألصول وما إلى ذلك)

(مثاااال الاااادخل

• زيادة محتملة في اإلمدادات الغذائية

المخاطر البيئية واالجتماعية

االحتمالية
/الخطورة

في المناطق المتأثرة بالصراع

تدابير التخفيف
• تأهياال المنااااطق المتاادهورة بسااابب المالجااا
بالوالية .
• تشاجير الغابااات المحجااوزة تحاات إدارة الهيئااة
القومية للغابات .
• توفير فرص كسب العي للفقاراء والمهمشاين
بماااا فاااي ذلاااك النسااااء والشاااباب (الطاااق علاااى
الصمغ العربي ،والتشجير الزراعي ،والحدائق
المنزلية) .
• الوصاااول إلاااى التمويااال عااان طرياااق الرعاااي
الزراعااي لاادعم إعااادة تأهياال مناااطق أشااجار
الهشاب المنتجة للصمغ العربي
• تقديم المساعدة التقنية للمشاريع اآللية
• الفحص االجتماعي ومراقبة االمتثال
• تأمين حقوق حيازة األراضي للفقراء
• تساااااهيل الحصاااااول علاااااى االئتماااااان .رباااااط
المزارعين بالمؤسسات المالية.

• تقليص مساحة األراضي المتاحة للزراعة

متوسطة/متوسطة

• من شاأن ارتفااع تكلفاة المادخالت أن تفااقم
من مخاطر الخسائر.

متوسطة/منخفضة

• قد تؤدي زيادة كثافة الرعي إلى زيادة:
• انضااغاط التربااة وتتكلهااا وانخفااا معاادل
التسلل
• الرعي الجائر في المواقع البديلة
• االنبعاثات من الثروة الحيوانية
• قاااد تتاااأثر بعاااض أناااواع األشاااجار البديلاااة
بالرعي
• التأثيرات على سابل كساب العاي التقليدياة
من خالل التغييرات (تنظايم الرعاي والقياود
المفروضااة علااى الوصااول إلااى الغابااات قااد
تاااؤثر علاااى سااابل كساااب العاااي (العمالاااة
والدخل واألصول)
• قد يؤثر على الثقافة التقليدياة إذا كاان البادو
مااارتبطين بمجتمعاااات جديااادة ذات ثقافاااات
مختلفة • .قد تنشاأ مشااكل حياازة األراضاي
أو النزاعااات عنااد فااتح مماارات للماشااية أو
إنشاء نقاط للمياا .
• قد تخلق مخاطر الحوكمة.
• المبادرات قاد تفياد الرعااة األغناى وتهما
أفقرهم

متوسطة/منخفضة

• اتباااع أفضااال الممارساااات فاااي إدارة الثاااروة
الحيوانية
• بناااء القاادرات ونقلهااا لتمكااين المجتمعااات ماان
االستفادة الكاملة من الممارسات الجديدة
• فحص التأثيرات االجتماعية وإشاراك الرعااة
في اتخاذ القرار
• نشاء آلية حل النزاعات
• توفير معلومات السوق
• آليات حل النزاعات
• ضمان مشاركة أفقر الرعاة ،ال سيما من خالل
مخطط التمويل الصغير وبناء القدرات
• تنفياااذ أنشاااطة بنااااء القااادرات وآلياااات التمويااال
(وصااااول أفضاااال إلااااى المااااوارد ذات الصاااالة
بالتمويااال الصاااغير والتمويااال) علاااى مساااتوى
المجتماع لمساااعدة المجموعاات المعتماادة علااى
سابل كساب العاي التقليدياة علاى االنتقاال إلااى
عمليات وأنشطة جديدة إلدارة الثروة الحيوانية
المستدامة
• ضاااامان تطبيااااق قواعااااد وممارسااااات حيااااازة
األراضاااي مااان قبااال السااالطات القائماااة علاااى
المجتمااع المحلااي ماان خااالل تاادريب القاادرات
علااى المسااتويات المحليااة (القريااة  /التقليديااة)
واإلقليمية (الوالية) والقومية
• ضمان تطبيق إجراءات التقاسم العادل للمناافع
داخل كل تدبير بحيث يفيد بشكل إيجابي جمياع
مجموعات المستفيدين .
• اربط أيضًا برنامج التقاسم العادل للمنافع هاذا
باستراتيجية برنامج الرد (REDD+) +لتقاسم
المنافع.
• تنفيااذ تاادابير حاال النزاعااات .يجااب أن يشاامل
ترساايم مسااار الماشااية الرعاااة والسااكان علااى
طاااول نماااط التنقااال .يجاااب أن تكاااون العملياااة
المستخدمة في إطار العملية.
• إشراك أصحاب المصلحة في التخطيط والتنفيذ
• التخطيط المتكامل -الثروة الحيوانياة والغاباات
والزراعة
• توفير سبل كسب عي بديلة

متوسطة/منخفضة

• رفع مستوى الوعي حول أفضل الممارسات

متوسطة/منخفضة

• مشاركة أصحاب المصلحة

متوسطة/متوسطة
متوسطة/متوسطة

• النزاعااات بااين الماازارعين والرعاااة حااول
ممارساااااااات  /حقاااااااوق اساااااااتخدام الميااااااااا
واألراضاااااي ،وزياااااادة اساااااتخدام مخلفاااااات
المحاصيل وترسيم المراحيل

متوسطة/متوسطة

• قد يؤدي التكثيف إلى زياادة االعتمااد علاى
المدخالت الخارجية
• خط اورة عاادم تبنااي ساااللة حيوانيااة محساانة
بسبب اإلحجام الثقافي
• زيادة أعداد الماشية

عالية/منخفضة
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المنافع البيئية واالجتماعية

• زيادة المعرو من المنتجات الخشبية
• تحسين البيئة للرعاة
• تقليل إزالة الغابات

• تقليل الضغط على المراعي واألشجار (تنظيم
الرعااي فااي مناااطق الغابااات حيااث يااتم تجديااد
الغابات للسماح للغابات باالستعادة  /فر أو
تشااااجيع زراعااااة األشااااجار علااااى  %10ماااان
األراضي الزراعية)
• قد يؤدي استبعاد الثروة الحيوانية إلى معدالت
هائلة وسريعة من انتعااش النظاام اإليكولاوجي
على ضفاف النهر
• قااد تااؤدي بقيااة المراعااي كجاازء ماان اإلدارة
الفعالة إلى اإلصالح الفعال والسريع ألضارار
الرعي للتربة والموارد األخرى
• مشاااريع الغاااز الحيااوي ماان الثااروة الحيوانيااة
تؤدي إلى تخفيضات إضافية لالنبعاثات
• إنشاء األحزمة لاه فوائاد اجتماعياة وبيئياة لكال
من المزارعين والرعاة (مثال القضارف).
• تحساااين سااابل كساااب العاااي بسااابب الثااااروة
الحيوانية األكثر صحة

• قد تحتاج ا ألسرة إلى السفر بشاكل أقال مماا قاد
يفيد صحة وتعليم النساء واألطفال
• إدارة الموارد الطبيعية المستدامة

• ضغوط أقل على الغابات ،وإدارة أفضل لقطاع

المخاطر البيئية واالجتماعية

االحتمالية
/الخطورة

تدابير التخفيف
• قطاااع الثااروة الحيوانيااة  /الغابااات  /التخطاايط
الزراعي المتكامل
• التخطيط المناسب لموقع نقاط المياا

المنافع البيئية واالجتماعية
الثروة الحيوانية ،وتوليد الدخل

• مقاومة تغيير الثقافة،
• نقص المعرفة التقنية
• زيادة نشاط الثروة الحيوانية يمكن أن يؤدي متوسطة/منخفضة
إلى أضرار حول نقاط المياا
تعليقات إضافية:
• مناظر مختلطة حسب الموقع.
• يتفق معظم أصحاب المصلحة بشكل عام على زيادة اإلنت اجية الزراعية ولكن مع تحذيرات بشأن المخاطر البيئية وتكاليف وتوافر المدخالت والقدرة المنخفضاة للمازارعين
على اعتماد تقنيات جديدة
• يختلف بعض المزارعين مع االستراتيجية بسبب المخاطر البيئية واالجتماعية المحتملة ،وعدم القدرة على تحمل التكاليف ،ونقص المعرفة
• زيا دة اإلنتاج لن تقلل الضغط على الغابة ما لم يتم تطبيق السياسات والقوانين.
• دعم مبدأ عدم الحرث;
• في القضارف ،يقول أصحاب المصلحة أن هناك حدًا أدنى من التوسع في الزراعة في السنوات األخيرة وهذا لاي دافعًاا مه ًماا ،وبالتاالي فاإن هاذا االساتراتيجية ذات أهمياة

ثانوية لبرنامج الرد(REDD+) +
• وقف األنشطة الزراعية داخل الغابات المحجوزة
• • إن أفضل نهج هو تبني نظام زراعي -زراعي-رعوي تقليدي

• اعتماد الزراعة المتكاملة
• تطبيق الئحة زراعة األشجار على  %10من األراضي الزراعية
• فيما يتعلق بمتطلبات زراعة  %10باألشجار ،إذا تم تقديم المساعدة ،فإن النساء أكثر استعدادًا للمساعدة .المساعدة -المشورة الفنية من البذور
• اآلليات التقليدية لحل النزاعات تعمل بشكل عام .
• نظام الرعي المفتوح يؤدي إلى تدهور الموارد -يحتاج إلى تنظيم
• لي من الممكن استبعاد الماشية من الغابات -فالماشية ستدخل الغابة دائ ًما
• يؤكد الرعاة أنهم حراس جيدون للغابات ويحمون الغابة بشكل عام .
• يريد الرعاة االحتفاظ بتقليد البقاء مؤقتًا في الغابة بينما يوصي بعض المسؤولين باستبعادهم من الغابة
• يريد الرعاة ممرات واسعة ( 2كم) بينما يريد المزارعون (مثل القضارف) ممرات بعر  200متر
• إعادة تأهيل المراعي من خالل إعادة إنشاء أنواع النباتات الغذائية
• الرعي الجائر يكون أكثر كثافة في مناطق الغابات بسبب تعدي الزراعة على طرق الحيوانات .
• تغيير تصور المجتمع المحلي للثروة الحيوانية من كونها ثروة من أجل الهيبة القبلية إلى ثروة لألغرا االقتصادية
• اتفق المزارعون اآلليون على أن زراعة الغابات على األراضي الزراعية اآللية كانت استراتيجية جيدة ليتم تطبيقها في منطقة الجزيرة
• اختلف المزارع اآللي مع فوائد إيقاف التوسعات الكبيرة للمزارع اآللية في منطقة الغابات على أس اجتماعية من شأنها أن تؤثر على األمن الغاذائي وتاؤدي إلاى الفقار فاي
الدولة وانتهاك حقوق الملكية الخاصة التخاذ قرار بشأن أراضيهم
• عدم توفر خريطة استخدامات األراضي في الوالية مشكلة حقيقية تؤدي إلى تدهور الغابات
• االفتقار إلى السياسات االحترازية (الحوافز) لجذب القطاع الخاص للمشاركة في إعادة تأهيل الغابات
• تصر الجهات الفاعلة في المصب في قطاع الصمغ العربي على طرق تعزيز المنافع االجتماعية والبيئية لتدابير تسهيل تسويق الصمغ العربي

استنتاج :اتفاق عام على استراتيجية زيادة اإلنتاج الزراعي ولكن بعض المخاوف بشأن التأثيرات البيئية والصحية لزيادة استخدام المادخالت الزراعياة وزياادة
الميكنة على فرص العمل الريفية .يدعم المزارعون طلاب زراعاة األشاجار باأكثر مان  % 10مان األراضاي أو األحزماة الشاجرية الواقياة (و %5فاي المنااطق
المروية).
دعم ترشيد قطاع الثروة الحيوانية وتحسين سبل كسب العي بتدابير مثل تنظيم ا لرعي المفتوح ،وإعادة إنشاء ممرات الثروة الحيوانية ،وتوفير المياا والخدمات
سا جيدين لموارد الغابات ،األمار الاذي تناازع علياه أصاحاب المصالحة
البيطرية وتحسين السالالت .يؤكد الرعاة أن الغابات ضرورية للماشية وأنهم كانوا حرا ً
اآلخرون .كان اإلجماع على أن موارد النطاق قد استنفدت بشكل كبير من خالل التوسع الزراعي .يدعم الرعاة زراعة األحزمة الواقية ألنها ستفيد المازارعين
والرعاة على حد سواء .أعرب الرعاة عن مخاوفهم من أن يكون لعقلنة القطاع آثار سلبية على أسلوب حياتهم وعاداتهم التقليدية.
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 3.5.5تقييم أصحاب المصلحة للمخاطر وا لمناف وخيارات التخفيف للمشاورات المتعلقة بخيار االستراتيجية رقم ()2
الجدول رقم  :46تقييم أصحاب المصلحة للتدابير االستراتيجية
المخاطر البيئية واالجتماعية

التدابير المقترحة للتخفيف من التأثيرات السلبية

إنشاء أحزمة شجرية واقية ومصدات للرياح وغابات منتجة للحطب والعروق
المخاطر البيئية
 تعزيز الوعي وبناء القدرات واإلشاراف والسياساات الواضاحة وتمكاين
إنتاج الملوثات%13 :
اللوائح
الوظائف البيئية (وخدمات النظام البيئي)%11 :
 تطوير أحزمة شجرية واقية ومصدات للرياح
األنواع الغريبة الغازية %15
 بالنساابة للفااات واألماارا  :اسااتخدم المكافحااة البيولوجيااة أو اسااتخدم
التنوع البيولوجي%11 :
األنواع المناسبة.
%
11
جوانب أخرى من البيئة:
 للنزاعات ،الحقوق والحوارات المجتمعية
%
قضايا إدارة اآلفات13 :
 تقنين وتسجيل الحيازات لضمان استقرار األر وتمويلها وغرسها.
إنتاجية التربة %15
 الحفاظ على الغطاء الشجري وعدم القطع والرعي داخل الغابة> إشراك
المجتمع في عودة الغطاء النباتي.
المخاطر االجتماعية
 تطبيق العقوبات على قطع األشجار.
التمكين%13 :
الوصاااول التقليااادي إلاااى الماااوارد (حطاااب الوقاااود ،المنتجاااات غيااار  إدخال التربية البيئية في المدارس.
 نشر الوعي البيئي بين المجتمعات.
الزراعية)%11 :
سبل كسب العي  /الدخل  /األمن الغذائي%8 :
 ال توجد مخاطر بيئية .أما بالنسبة للمخااطر االجتماعياة ،فياتم حلهاا مان
السعة (األفراد والمؤسسات)%13 :
خالل الحوار المجتمعي للوصول إلى الصيغ التي تحمي حقوق األفاراد
العدالة والعدالة االجتماعية%14 :
المتضررين.
القيم الجمالية%9 :
 إدخال بدائل الطاقة المتجددة الحديثة
%
13
االجتماعي:
الصراع والوئام
 تشجيع الزراعة النسائية
القيم الثقافية%13 :
تعزيز اإلنتاجية الزراعية
المخاطر البيئية
 رفع الوعي والخدمات اإلرشادية .
إنتاج الملوثات%12 :
 ترشاايد اسااتخدام المبياادات واألساامدة وإجااراء البحااوث الالزمااة لتحديااد
الوظائف البيئية (وخدمات النظام البيئي)%14 :
وضبط التراكيز والكميات.
األنواع الغريبة الغازية %12
 تفعيل اإلرشاد والتوعياة والتركياز علاى تقنياات الزراعاة المتاحاة مثال
التنوع البيولوجي%14 :
البذور المحسنة والزراعة اآللية وطرق تحضير األر المناسبة.
جوانب أخرى من البيئة%15 :
 تكماان األشااكال فااي االسااتخدام غياار الحكاايم لألساامدة والمبياادات .يجااب
قضايا إدارة اآلفات%12 :
االلتزام بالنصائح والبحث العلمي.
إنتاجية التربة%15 :
 إنشاء برامج للمجتمعات الريفياة تعمال علاى مناع القطاع غيار القاانوني
للغابات.
المخاطر االجتماعية
 الحفااظ علااى الغطاااء الشااجري ،ولاي قطااع األشااجار ،والرعااي داخاال
التمكين%10 :
الغابة ،وإنشاء مصدات للرياح.
الوصاااول التقليااادي إلاااى الماااوارد (حطاااب الوقاااود ،المنتجاااات غيااار
الزراعية)%7 :
سبل كسب العي  /الدخل  /األمن الغذائي%8 :
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تشجير المناطق الصحراوية
تعزياااز الاااوعي وبنااااء القااادرات واإلشاااراف والسياساااات
الواضحة وتمكين اللوائح .
يجب أن تكون هذا االستراتيجية مصحوبة ببرنامج توعية
وبرنامج دعم وبرنامج بحث لتحديد األناواع المناسابة لكال
منطقة.
إدخاال أحزماة األشاجار وإنشاااء مصادات للريااح وتااوفير
كميات من البذور لزراعة األشجار المطرية.
إ ن أمكاان ،تلتااازم اإلدارات الحكومياااة ذات الصااالة بتنفياااذ
االستراتيجية.
تبلغ النسبة المذكورة أعالا  %5و %10وعلاى الحكوماة
أن تساااهم فااي ذلااك بالاادعم لتصاال إلااى  %25ماان مساااحة
المشاريع المزروعة بأشجار ذات مردود اقتصادي.
يجب عقد ورشة مناقشة.

• تمكين اللوائح والسياسات وتقديم التوجيه.
• ضمان المشاركة العامة

المخاطر البيئية واالجتماعية
السعة (األفراد والمؤسسات)%13 :
العدالة واإلنصاف االجتماعيين%11 :
القيم الجمالية%11 :
الصراع والوئام االجتماعي %9
الحقوق%11 :
القيم الثقافية%7 :
وقف تحويل الغابات إلى رقعة زراعية
المخاطر البيئية
إنتاج الملوثات %8
الوظائف البيئية (وخدمات النظام البيئي)8% :
األنواع الغريبة الغازية %8
التنوع البيولوجي%8 :
جوانب أخرى من البيئة%9 :
قضايا إدارة اآلفات%8 :
إنتاجية التربة %10
المخاطر االجتماعية
التمكين%8 :
الوصاااول التقليااادي إلاااى الماااوارد (حطاااب الوقاااود ،المنتجاااات غيااار
الخشبية)%10 :
سبل كسب العي  /الدخل  /األمن الغذائي%12 :
السعة (األفراد والمؤسسات)9% :
العدالة والعدالة االجتماعية %15
القيم الجمالية%8 :
الصراع والوئام االجتماعي%12 :
القيم الثقافية%8 :
استزراع الغابات
المخاطر البيئية
ال توجد

التدابير المقترحة للتخفيف من التأثيرات السلبية














سايتم إعاقاة تحساين المعيشااة ،وسايتم دفاع الناااس لقطع األخشااب ماان
أجل الدخل
المشاااركة فااي صااياغة السياسااات والااوعي ماان خااالل التشاااور مااع
أصحاب المصلحة في وقت مبكر بما فيه الكفاية وزياادة الاوعي حاول
المنافع.
اعتماد نظم التشجير الزراعي واألنظمة الزراعية الغابية الرعوية.
التركيز على نظم اإلدارة المتكاملة
يمكن تجنب النزاعات على األراضي من خالل إشراك جميع أصحاب
المصلحة في االستراتيجية.
مشاركة القطاع الخاص
تصحيح آلية رد المظالم وجبر الضرر
السياسات التفضيلية والحوافز.
معالجة مسائل األمن الغذائي
تقديم الحوافز والسياسات التفضيلية.
يجب تبني سياسة استبدال (تعويض) األشجار.
أما والياة نهار النيال فاال توجاد زراعاة آلياة علاى هاذا المساتوى .هاذا
االستراتيجية ليست مناسبة ألناه ال يمكان تجناب مخااطر انعادام األمان
الغذائي.

إذا كان للمواطن الحاجات األساسية والدراسة تراع هذه الحاجات

المخاطر االجتماعية
التمكين %2
الوصاااول التقلياااد ي إلاااى الماااوارد (حطاااب الوقاااود ،المنتجاااات غيااار
الزراعية) %1
سبل كسب العي  /الدخل  /األمن الغذائي %1
السعة (األفراد والمؤسسات) 2%
الصراع والوئام االجتماعي %1
حقوق  %1إذا كان للمواطن الحاجات األساسية والدراسة تراعي هذا
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يتعين على المزارعين التجاريين تعويض أشجار الغابات
التي قطعوها ف ي األراضي األخرى باإلضافة إلى زراعاة
الغابات بنسبة  10أو .%5
التعويض في أر أخرى مثل التي تكون مناسابة بشاكل
هامشي للزراعة.
تشجيع األشجار التجارية غير الخشبية" .
تمكين اللوائح .وعي متخذي القرار
إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين،
 لزيادة الوعي ملكية الناس االلتزام بالقوانين تقديم تعريف الغابةتوفير بيئة مواتية.
تاااوفير األمااان الغاااذائي أوالً مااان خاااالل الزراعاااة لجمياااع
األراضي والغابات من خالل نظام التشجير الزراعي

المخاطر البيئية واالجتماعية
الحاجات
ازرع  %5أو  %10مخططات زراعية باألشجار
استزراع  %5أو  % 10من مساحة المشاريع الزراعية باألشجار
المخاطر البيئية
األنواع الغريبة الغازية %1
قضايا إدارة اآلفات %2
المخاطر االجتماعية
الوصاااول التقليااادي إلاااى الماااوارد (حطاااب الوقاااود ،المنتجاااات غيااار
الزراعية) %1
السعة (األفراد والمؤسسات) 1%
العدالة والعدالة االجتماعية %1
الصراع والوئام االجتماعي %1
حقوق %1
القيم الثقافية %1
أعالف المواشي
المخاطر البيئية
إنتاج الملوثات%1 :
الوظائف البيئية (وخدمات النظام البيئي)2% :
األنواع الغريبة الغازية %2
التنوع البيولوجي%2 :
قضايا إدارة اآلفات%1 :
إنتاجية التربة%2 :

التدابير المقترحة للتخفيف من التأثيرات السلبية

ال توجد توصيات




التكلفة العالية ،زيادة المواد الكيميائية على التربة
التقليل من جودة منتجات اللحوم.

المخاطر االجتماعية
ا لوصاااول التقليااادي إلاااى الماااوارد (حطاااب الوقاااود ،المنتجاااات غيااار
الزراعية)%1 :
الصراع والوئام االجتماعي%1 :
الحقوق%1 :
القيم الثقافية%3 :
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تحديد األراضي الرعوية المراعي وتقييمها
المخاطر البيئية
ال توجد
المخاطر االجتماعية
النزاعات والوئام االجتماعي%1 :
دمج األراضي الصالحة للزراعة والةروة الحيوانية  /تحسين سالالت الماشية والخدمات البيطرية
ال توجد مخاطر بيئية أو اجتماعية
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 6.5تقييم خيار االستراتيجية رقم ( :)3التخطيط المتكامل الستخدام األراضي
 1.6.5خلفية عن التخطيط المتكامل الستخدام األراضي
يتكون خيار االستراتيجية رقم ( )3من سياستين وتدابير عمل كما هو موضح في الجدول  50أدناا :السياسات وتدابير العمل رقم  6بها 3
إجراءات وسياسات وتدابير عمل مستهدفة رقم  7تتضمن إجراءين مستهدفين كما هو واضح في الجدول رقم ( )47أدناا .يهدف الخيار
االستراتيجي رقم ( )3إلى مواءمة وإدماج التشريعات والسياسات القائمة المتعلقة بتخطيط استخدام األراضي وحيازتها بحيث تؤخذ في االعتبار
التأثيرات الكلية لمختلف المشاريع اإلنمائية من أجل الحد من تنازع السياسات القطاعية والتخطيط .كما تعمل على عملية تقييم التأثيرات البيئية
واالجتماعية .ومن المقرر استخدام النهج التشاركية في التخطيط واإلدارة ،بما في ذلك إشراك المرأة والفئات المهمشة في بناء القدرات
والتخطيط والتنفيذ .يجب استخدام المناهج التشاركية للتخطيط واإلدارة ،بما في ذلك إشراك النساء والفئات المهمشة في بناء القدرات والتخطيط
والتنفيذ .بشكل عام ،يهدف الخيار االستراتيجي رقم ( )3إلى المساعدة في تحقيق حماية أكبر للغابات ،بما في ذلك استعادة الموائل حيث ال يمكن
تجنب التأثيرات.
الجدول رقم  :47خالصة خيار التخطيط المتكامل الستخدام األراضي
سياسات وتدابير العمل

مواءماااة تخطااايط اساااتخدام
األراضاااااااااي وسياساااااااااات
االستثمار والتشريعات

اإلشاااااااراف علاااااااى اإلدارة
المساااتدامة لألراضاااي مااان
خالل أمن حيازة األراضي

اإلجراءات المستهدفة

أصحاب المصلحة المسؤولون

تعزيز القدرة المؤسسية لتقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية في
قطاعات الزراعة والغابات والتعدين لمناع تادهور األراضاي:
(احتياجات القادرات المؤسساية وتقيايم الثغارات وإعاداد خطاط
تنمية القدرات)
ترشيد وتنظيم ومواءمة استغالل الموارد فوق وتحات األر
واألنشااطة والسياسااات اإلنمائيااة االقتصااادية ذات الصاالة ،ماان
أجل الشواغل البيئية والمتعلقة بتغير المناخ
تحسين معاايير إنشااء وتطاوير البناى التحتياة للتعادين (تحاديث
المباده التوجيهية  /السياسات الحالية ووضع مباده توجيهياة
وسياسات جديدة
التاااادابير التنظيميااااة وغياااار التنظيميااااة لتحسااااين أماااان حيااااازة
األراضي للمجتمعاات المحلياة :تقيايم وتحدياد الفارص لتعزياز
أماان حيااازة األراضااي للمجتمعااات فااي البااؤر الساااخنة إلزالااة
الغابات (إعطاء األولوية للبؤر الساخنة إلزالة الغابات)
تقييم قدرة استخدام األراضي ورقمنتها لدعم خريطة االستثمار
القومية :تحسين استخدام األراضي من خالل التخطيط المكاني
والمعلومات المكانية وغير المكانية الموثوقة

وزارات الزراعاة والغاباات والثاروة الحيوانياة والتعاادين
والبتاارول والغاااز والبيئااة والمااوارد الطبيعيااة والتخطاايط
العمراناااي والعااادل والهيئاااة التشاااريعية القومياااة .الهيئاااة
القومية للغابات ،شركات التعدين والتنقيب عن النفط
وزارات الزراعاة والغاباات والثاروة الحيوانياة والتعاادين
والبتاارول والغاااز والبيئااة والمااوارد الطبيعيااة والتخطاايط
العمراني والعدل والهيئة التشريعية القومية
وزارات المعادن والنفط والغاز والبيئة
وزارات الزراعاة والغاباات والثاروة الحيوانياة والتعاادين
والبتاارول والغاااز والبيئااة والمااوارد الطبيعيااة والتخطاايط
العمراني والعدل والهيئة التشريعية القومية
وزارات الزراعاة والغاباات والثاروة الحيوانياة والتعاادين
والبتاارول والغاااز والبيئااة والمااوارد الطبيعيااة والتخطاايط
ا لعمراني والعدل والهيئة التشريعية القومية

 2.6.5تقييم التأثيرات والمنافع البيئية واالجتماعية لخيار االستراتيجية رقم ()3
إن الخطط المتكاملة المقترحة الستخدام األراضي واإلجراءات المستهدفة لها القدرة على تفعيل ضمانات البنك الدولي بشأن البيئة والقضايا
االجتم اعية والعمل وظروف العمل وكفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث وإدارته وحيازة األراضي والقيود على استخدام األراضي وإعادة
التوطين القسري والوسطاء الماليون إشراك أصحاب المصلحة اإلفصاح عن المعلومات وصحة المجتمع وسالمته والسكان األصليين كما
هو موضح في الجدول رقم (.)51
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الجدول رقم  :48الخيار رقم ( :)3تقييم التأثيرات والمنافع البيئية واالجتماعية وتدابير التخفيف








المخاطر البيئية واالجتماعية
قد تُستبعد النساء ألن حقوق األر
عادة ما يحتفظ بها الرجال
تااااأثيرات علااااى ساااابل كسااااب العااااي
التقليدية من خالل التغييرات
قااد تخلااق مخاااطر الحوكمااة (تضااارب
داخل اإلدارات والمؤسسات في تفسير /
فهااااام التشاااااريعات الجديااااادة أو أهاااااداف
التخطيط أو اللوائح)
الصاااااراع المحتمااااال المتعلاااااق بحياااااازة
األراضاااااااااي واساااااااااتخدام األراضاااااااااي
(المزارعاااااون مقابااااال الرعااااااة مقابااااال
ال ُمعاااااادنين) وكااااااذلك المياااااااا وترساااااايم
المراحيل
ماااااان الماااااارجح أن يسااااااتفيد أصااااااحاب
المصااااالحة األغنيااااااء أكثااااار وسيخسااااار
أصااحاب المصاالحة الفقااراء خاصااة فااي
المناطق المتأثرة بالصراع

االحتمالية/الخطورة
متوسطة/متوسطة



متوسطة/متوسطة




متوسطة/متوسطة










 إزالة األشجار ألغرا التعدين
 المعايير البيئية واالجتماعية الحالية غي ر
الكافية
 التااااأثيرات المعيشااااية والصااااحية علااااى
ال ُمعدنين التقليديين

منخفضة /منخفضة

 عدم اإلنفاذ

منخفضة /منخفضة













تدابير التخفيف
ضمان مشاركة المرأة من خالل المنظمات
المجتمعية التي تقودها النساء
بناء القدرات ونقلها لتمكين المجتمعاات مان
االسااتفادة الكاملااة ماان اللااوائح والسياساااات
الجديدة
فحص التأثيرات االجتماعية وإشراك جمياع
أصحاب المصلحة في صنع القرار
إنشاء آلية لتسوية المنازعات
تنفيذ آليات حل النزاعات
إشاااراك أصاااحاب المصاااالحة فاااي مراحاااال
التخطااايط والتنفياااذ ،وال سااايما .المااازارعين
وعمال المناجم والرعاة
يجااب أن يأخااذ ترساايم حاادود االسااتخدامات
المختلفة لألراضي من خالل رسم الخارائط
والرقمنااة فااي االعتبااار بوضااوح المراحياال
الرعوية وجهود إعادة التشجير
يجااااب أن يشاااامل التخطاااايط إعااااادة تأهياااال
المنااااطق المتااادهورة بسااابب الالجئاااين فاااي
الوالية.
تااااااوفير فاااااارص كسااااااب العااااااي للفقااااااراء
والمهمشين
الوصاول إلااى التموياال عاان طريااق الرعااي
الزراعي لدعم إعادة تأهيل مناطق الهشااب
المنتجة للصمغ العربي
التخطيط المتكامل
وضع معايير التكلفة القومية
تحسين مشاركة أصحاب المصلحة
التخطيط القطاعي المتكامل
تطوير معايير الصحة والسالمة
تطوير معايير التعدين
زراعااااة األشااااجار للتعااااويض عاااان إزالااااة
الغابات ألغرا التعدين
التعدين األهلي للذهب غير المنظم لاه تاأثير
سلبي كبير على الموارد الرعوية
مشاركة أصحاب المصلحة
بناااء القاادرات فااي مجااال تقياايم األثاار البيئااي
واالجتماعي
تطااااااوير قاااااادرات تقياااااايم األثاااااار البيئااااااي
واالجتماعي في السودان

المنافع البيئية واالجتماعية
 تحساااااين سااااابل كساااااب العاااااي
بموجب تشريعات واضحة

 اإلدارة المساااااااااتدامة للماااااااااوارد
الطبيعية

 توليد الدخل
 تقليااااااااال التاااااااااأثيرات البيئياااااااااة
واالجتماعية

 استعادة الغابات  /األراضي
 إدارة مساااتدامة وفعالاااة للماااوارد
الطبيعية
 اإلنتاج النظيف

الخالصة:






الحاجة إلى تنسيق القطاعات مع الهيئة القومية للغابات والتعدين إلخ
يجب أن يتم التعويض عن أي عمليات توسيع وتطوير بسبب التعدين بزراعة األشجار بمساعدة فنية من الهيئة القومية للغابات
التعدين األهلي للذهب غير المنظم من شأنه إحداث تأثير سلبي كبير على الموارد الرعوية
تأثير البنى التحتية على إزالة وتدهور الغابات ذي طابع محلي يستوجب التعويض عن األشج ار التي أزيلت باستزراع األشجار

يبدو أن التنقيب عن النفط يعتبر سببًا ثانويًا نسبيًا إلزالة وتدهور الغابات كما ذهبت اآلراء إلى أنه باإلمكان التخفيف من التأثيرات ذات الصلة مان
خالل اشتراط زراعة األشجار للتعويض عن أي إزالة للغابات ناتجة عن األنشاطة النفطياة .تام اعتباار تادمير الغاباات عان طرياق التعادين األهلاي
مشكلة في بعض المواقع وأنه يمكن استخدام نف اآللية التعويضية.
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 3.6.5تقييم أصحاب المصلحة للتأثيرات والمنافع وخيارات التخفيف التي أسفرت عنها مشاورات خيار االستراتيجية رقم ()3
الجدول رقم  :49تقييم تدابير االستراتيجية من قبل أصحاب المصلحة
المخاطر البيئية واالجتماعية
المخاطر البيئية
إنتاج الملوثات %17
الوظائف البيئية (وخدمات النظام البيئي)%22 :
األنواع الغريبة الغازية
التنوع البيولوجي%19 :
جوانب أخرى من البيئة%15 :
قضايا إدارة اآلفات %19
إنتاجية التربة %15
المخاطر االجتماعية
التمكين %21
الوصول التقليدي إلى الموارد (حطب الوقود،
المنتجات غير الزراعية) %22
سبل كسب العي  /الدخل  /األمن الغذائي:
%20
السعة (األفراد والمؤسسات) %21
اإلنصاف والعدالة االجتماعية %17
القيم الجمالية %23
الصراع والوئام االجتماعي %19
الحقوق %20
القيم الثقافية %24

اإلجراءات المقترحة للتخفيف من التأثيرات السلبية
 إيالء اهتمام خاص لإلرشاد لزيادة الوعي.
 توعية المواطنين بأهمية الغابات وزراعة األشجار داخل المنازل وخارجها وتشجير المالعب
الرياضية في األحياء بالمدارس وريا األطفال.
 تشاجيع األنشاطة الزراعياة فاي المادارس ،وتشااجيع الحادائق المنزلياة ،وتقاديم جاوائز ألجماال
حديقة  ...إلخ.
 التنوع البيولوجي :قد يتأثر إذا لم يتم النظر بعناياة فاي األناواع المهاددة والمهاددة بااالنقرا
المقترحة في أنشطة االستراتيجية
 نشر الوعي والتشريعات الصارمة والتأمين والحراسة المشددة ،من خالل سن قوانين رادعة
لكل من يهاجم غابات السودان،
 تخصيص أرا واسعة وخصبة للقطاع التقليدي وتخصيص مساحة لها.
 توفير بدائل الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي لألسر الفقيرة والغنية معًا.
 تشج يع مشاركة المجتمعات المحلية في الحفاظ على الغابات واالستفادة من المنتجات الغابياة
على نطاق أوسع بالتوازن مع المنتجات الزراعية األخرى.
 إنشاء برامج تتعلق بتحسين سبل كسب العي للمجتمعات المحلية ،مثل زراعاة الخضاروات
(نظام ال ُجبراكة) مع توفير الحماية الالزمة وتوفير المساعدات.
 تنظيم دخول أفراد المجتمع إلى الغابة وتسهيل تبادل المنافع
 تسهيل تنفيذ القوانين
 إشراك أصحاب المصلحة في الحفاظ على الموارد و
 إيجاد بدائل تخفف الضغط عن المورد لتحقيق التنمية المستدامة.
 التخفيف من خالل توفير تدابير سبل كسب العي البديلة.
 إن شاء غابات عامة ورفع الوعي من خالل المناهج التعليمية وفتح خطوط النار
 تنفيذ قانون الغابات وتفعيل قوانين حماية البيئة.
 توفير سبل أخرى لكسب لقمة العي .
 توعية المجتمعات المحلية.
 تحسين المواقد لترشيد استخدام الكتلة الحيوية.
 وضاع قااانون رادع للقااوات النظاميااة والجاي ألنهاام كاانوا فااوق القااانون فااي القااانون السااابق
وقاموا بإزالة وتدمير غابات نهر عطبرة.
 زيادة عدد النساء المتدربات على إنتاج الفحم المنزلي.
 إشراك الفتيات في غرس األشجار في المدارس والقرى
 تمكين إدارة الغابات بالميزانيات التي تساعدها على القيام بمهامها.
 زراعاة الغابااات المتادهورة وزيااادة مساااحات الغاباات بمحاصاايل جدياادة ،ماع تااوفير الحمايااة
الكاملة ووسائل التنقل.
 اقتراح عقوبات رادعة للقطع الجائر لألشجار
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التدابير المقترحة لتعزيز التأثيرات اإليجابية
 تسهيل المشاركة وبناء القدرات.
 إذا لم تتم معالجة أنشطة الحد من الفقر بشكل جيد،
فستأخذ المجتمعات احتياجاتها من أقرب غابات.
 الوصااول التقلياادي إلااى المااوارد (حطااب الوقااود،
المنتجات غير الزراعية) :يحتاج إلى طرق ،أسواق
 ...إلخ “;.
 تشجيع تدابير التخفيف من حدة الفقر.
 متابعة تنفيذ القوانين.
 تشاجيع مشااركة الجمهاور  /المجتماع المحلاي فاي
التخطيط والتنفيذ والمتابعة في إدارة موارد الغابات.
 - اإلدارة المتكاملة للموارد الطبيعية
 إطالق مبادرات التدريب والتوعية للمجتمعات.
 إدخال مشاريع مدرة للدخل.
 نثر البذور للمراعي وخلق مراحيل رعوية
 إيالء االهتمام لتنمية مهارات المرأة.
 اسااتحداث مواقااد محساانة لتصاانيع الخبااز المحلااي
(الكسرة).
 تشاااجيع توزياااع األشاااجار المثمااارة والخضاااروات
لتحقيق األمن الغذائي.
 إنشااااء الغاباااات المدرسااااية واألحزماااة الشااااجرية
الواقية.
 - تشجيع الزراعة المنزلية لتحقيق االكتفاء الاذاتي
وتحسين الدخل.
 تطوير منتجات الغاباات غيار الخشابية مثال خالياا
النحااال والجماااع والباااذور والفواكاااه لتحساااين دخااال
المجتمعات المحلية.
 تااادريب المجتمعاااات علاااى تقنياااات إنتااااج الشاااتول
وإنشاء مشاتل عائلية.
 ترشايد اسااتهالك الكتلااة الحيوياة باسااتخدام المواقااد
المحسنة.
 إنشاء غابات عمومية.
 إشراك الشاباب فاي اساتعادة الغطااء الشاجري فاي
عمليات التشجير المحلية.

المخاطر البيئية واالجتماعية

المخاطر البيئية
ال توجد

اإلجراءات المقترحة للتخفيف من التأثيرات السلبية
 اإلبقاء على الحيوانات في مناطق مسيًجة.
 إنشاء أحزمة شجرية واقية
معايير وأنظمة إصدار الشهادات  /إضفاء الطابع المؤسسي على استخدام األراضي
ال توجد تعليقات

التدابير المقترحة لتعزيز التأثيرات اإليجابية

ال توجد تعليقات

المخاطر االجتماعية
الصراع والوئام االجتماعي %1
الحقوق %1
القيم الثقافية %1
المخاطر البيئية
الوظائف البيئية (وخدمات النظام البيئي) 1%
األنواع الغريبة الغازية
التنوع البيولوجي %1
جوانب أخرى من البيئة%1 :
قضايا إدارة اآلفات %3
إنتاجية التربة %2








تحسين الممارسات الفالحية ألشجار الصمغ العربي وتسويق إنتاج الصمغ
تفعيل قانون الغابات.
تشديد حراسة الغابات وإشراك الشرطة والقوات المسلحة في حماية الغابات.
نشر الوعي لدى المجتمعات.
توفير األمن.
زيادة الحراس للغابة.
توفير البدائل ورفع مستوى الوعي البيئي لدى المجتمع.

المخاطر االجتماعية
التمكين %2
الوصول التقليدي إلى الموارد (حطب الوقود،
المنتجات غير الزراعية) %1
السعة (األفراد والمؤسسات)3% :
العدالة واإلنصاف االجتماعي %3
القيم الجمالية
الصراع والوئام االجتماعي %2
حقوق %2
القيم الثقافية %1
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 المشاركة العامة والمجتمعية في التخطيط وتطوير
المشاريع.

 7.5تقييم الخيار االستراتيجية رقم ( :)4إمدادات الطاقة المستدامة واستخدامها
 1.7.5معلومات أساسية (خلفية) عن إمدادات الطاقة المستدامة واستخدامها
يتكون خيار االستراتيجية رقم ( )4من سياستين وتدابير عمل :السياسات وتدابير العمل رقم  8لها  2من اإلجراءات والسياسات المستهدفة وتدابير
العمل رقم  9لها  2من اإلجراءات المستهدفة كما هو واضح في الجدول رقم ( 3)53أدناا .يهدف خيار االستراتيجية رقم ( )4إلى اعتماد سياسات
وتدخالت مراعية/صديقة للبيئة في قطاع الطاقة من أجل تقليل الضغط على موارد الغابات وتحسين استهالك الوقود .وهذا يشمل تعزيز مصادر
الطاقة المتجددة واألكثر استدامة ،مثل غاز الطهي والفحم المستدام والكتلة الحيوية وكذلك تشجيع استخدام مواقد الطهي الفعالة .ستسعى اإلجراءات
أيضًا إلى تحسين إنتاج الفحم .انظر الجدول رقم ( )50أدناا.
الجدول رقم  :50خالصة خيارات اإلمداد بالطاقة المستدامة واستخدامها
سياسات وتدابير العمل

اإلجراءات المستهدفة
تقييم وتنفيذ خيارات اإلنتاج المستدام للفحم

زياااادة الحصاااول إلاااى الطاقاااة
المنزلية الفعالة والمستدامة

تقييم وتنفيذ الخيارات والتدابير لتحفياز وزياادة اساتخدام غااز الطهاي
ومصادر الطاقة البديلة األخرى في المجتمعات الحضرية والريفية

استحداث فرص عمل في قطاع طاقة الكتلة الحيوياة للقطااع الخااص
من خالل تدابير تنظيمية وغير تنظيمية.

تعزيااز سلساالة القيمااة المضااافة
للطاقة المساتدامة القائماة علاى
الكتلة الحيوية
تقيايم الفارص والحاوافز والتارويج العتمااد مواقاد طهاي فعالاة -رباط
منتجي الكتلة الحيوية والمستهلكين

أصحاب المصلحة المسؤولون
الهيئة القومية للغابات ومركز أبحاث الطاقة
وشركاء التنمية
وزارات البتارول والغااز  -البيئاة والماوارد
الطبيعيااااة والتخطاااايط العمرانااااي؛ الزراعااااة
والغابااات  -الماليااة والتخطاايط االقتصااادي -
الضمان االجتماعي والشاركات التابعاة ذات
الصاااالة  -وزارة المااااوارد المائيااااة والااااري
والكهرباء والقطاع الخاص
وزارات البتارول والغااز  -البيئاة والماوارد
الطبيعيااااة والتخطاااايط العمرانااااي؛ الزراعااااة
والغابااات -الماليااة والتخطاايط االقتصااادي -
الرعاية االجتماعياة والشاركات التابعاة ذات
الصاااالة  -وزارة المااااوارد المائيااااة والااااري
والكهرباء والقطاع الخاص
وزارات البتارول والغااز  -البيئاة والماوارد
الطبيعيااااة والتخطاااايط العمرانااااي؛ الزراعااااة
والغابااات  -الماليااة والتخطاايط االقتصااادي -
الضمان االجتماعي والشاركات التابعاة ذات
الصاااالة  -وزارة المااااوارد المائيااااة والااااري
والكهرباء والقطاع الخاص

 2.7.5تقييم التأثيرات والمنافع البيئية واالجتماعية لخيار االستراتيجية رقم ()4
تنطوي سياسات استراتيجية اإلمداد بالطاقة المستدامة واستخدامها وتدابير العمل واإلجراءات المستهدفة المقترحة على إمكانية تفعيل ضمانات البنك
الدولي بشأن البيئة والقضايا االجتماعية والعمل وظروف العمل وكفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث وإدارته والوسطاء وإشراك أصحاب المصلحة
واإلفصاح عن المعلومات على النحو المبين في الجدول رقم (.)54

الجدول رقم  :51تقييم التأثيرات والمنافع البيئية واالجتماعية لخيار االستراتيجية رقم ( )4وتدابير التخفيف
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المخاطر البيئية واالجتماعية
التعدي على حقوق األر فاي تنمياة
المزارع
األنواع غير المالئمة
المنافسة على األر
نزوح الناس

•النزاعات حول حقوق استخدام األراضي












الصااااااراع علااااااى الكتلااااااة
الحيويااة بااين إنتاااج األعااالف وإنتاااج
الطاقة
زيااادة اسااتخدام غاااز الطهااي قااد يااؤدي
إلى مخاطر بيئية
القدرة على تحمل تكاليف مواقاد الغااز
والغاز قد تفرد األسر المعيشية
قااد يااؤدي تااوفر الغاااز إلااى عاادم قاادرة
األسر على الوصول إلى هذا الوقود
قاااد ياااؤدي نقاااص الاااوعي بالمخااااطر
والمناااافع الفعلياااة لغااااز الطهاااي إلاااى
انخفااااااا معاااااادل التبنااااااي وإساااااااءة
استخدام التكنولوجيا
غاز الطهي غير متجدد
تقاال فاارص العماال فااي جمااع الحطااب
للنساء إذا تم استبدالها بغاز الطهي
المخاااطر الصااحية المحتملااة المتعلقااة
باالنفجار

تدابير التخفيف

االحتمالية/الخطورة
متوسطة/متوسطة








منخفضة/منخفضة





إشراك جميع أصحاب المصلحة
الترويج للمزارع الخاصة والمجتمعية
اإلطار التخطيطي للشعوب األصلية
تحليل التكاليف والمنافع
اختيار األنواع المناسبة
تطاااوير قااادرات المجتماااع مااان أجااال إدارة
الغابات الشعبية
مشاركة أصحاب المصلحة
التخطيط القطاعي المتكامل
تطوير المعايير الوطنية

متوسطة/متوسطة

منخفضة/منخفضة

المنافع البيئية واالجتماعية






بالنسبة للكتلة الحيوية:







اإلفراط في استخدام موارد الغابات لتوليد
الكهرباء
الصااراع علااى المااوارد واألماان الغااذائي
للماشية
قد تكون تكلفة المواقد المحسانة ميساورة
التكلفة بالنسبة لبعض األسر
قاد ياؤدي تقليال كمياات الحطاب المباعااة
إلى فقدان الدخل وسبل كسب العي
حواجز التكلفة
حااااجز البناااى التحتياااة والتكلفاااة األولياااة
العالية.







مشاركة أصحاب المصلحة
تحليل التكلفة والمنافع وتقييم الجدوى



تقليل االعتماد على موارد الغابات المدرة
للدخل



اتبااع المباااده التوجيهيااة لهيئااة المواصاافات
والمقاايي القوميااة واتبااع الئحاة تقياايم األثاار
البيئي واالجتماعي
تحفياز تكلفااة مواقاد الغاااز أو األسااطوانة أو
غاز الطهي
تااأمين جانااب العاار ماان خااالل األسااواق
المفتوحة والشفافة وزيادة نقاط الوصول (أي
إعادة تعبئة المحالت)
توفير التدريب المتعلق باالستخدام المناساب
لغاز الطهي في الطهي
إنشاء مزارع حطب الوقود
خلق فرص جديدة لسبل كسب العي



تجنااااب إزالااااة الغابااااات وتعزيااااز عاااازل
الكربون
لحفاظ على التربة
لتنااوع البيولااوجي والحفاااظ علااى الحياااة
البرية
جنب التصحر
أثير صحي إيجابي كبيار (مثال انخفاا
معااادل الوفياااات واألمااارا ) مااان تقليااال
الجزيئات المستنشقة (طاقة أنظف)
لتخفااااايض المحتمااااال لميزانياااااة الطاقاااااة
المنزلية (عندما يتم توفير الوقود األساسي
تجاريًا)
فرص العمل المتعلقة بتوزيع غاز الطهي
(مثل إعادة تعبئة المحالت)
الناااوع االجتمااااعي مااان المناااافع وتااادبير
السالمة :تقليل العابء الملقاى علاى عااتق
النساء في جمع الحطب على أساس يومي
وإشراك الرجال في أنشطة الطهي
زياادة الوقاات المتااح لألطفااال واألنشااطة
االجتماعية واالقتصادية















عالية/منخفضة



إنشاء حمالت توعية وتحفيز الحصول علاى
وقود بديل

عالية/منخفضة



اساتخدم فقااط الماواد األوليااة المتجاددة واتبااع
أفضل الممارسات بما يتماشاى ماع المعاايير
السودانية ومنظمة القياس)(SSMO
توفير مواد أولية بديلة للماشية



متوسطة/كبيرة

زيادة المعرو
تمكين المجتمع
خلق فرص العمل

سياسات  /قوانين منسقة وتقليل النزاعات
تحسااين التخطاايط واإلدارة وكااذلك البيئااة
واالستدامة االجتماعية لعمليات التعدين


التعلااق التقلياادي بالحطااب والفحاام النباااتي
لذلك يتطلب الكثير لتغيير المواقف

من المنتجات الخشبية




تحليل التكاليف والمنافع
صاارف الحااوافز الماليااة نظياار اعتماااد غاااز
الطهي  /الطاقة الشمساية وممارساات كفااءة
الطاقاااة ومواقاااد الطهاااي النظيفاااة ومنتجاااات
الطاقة الحيوية األخرى
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إذا تم اعتباار الكتلاة الحيوياة فاي األسااس
نفايات فإنها تقلل من المخاطر البيئية

تقليل االعتماد على حطاب الوقاود وتقليال
الضغط على موارد الغابات
الطاقة النظيفة
وبالتالي الحد من انبعاثات غازات الدفيئة

المخاطر البيئية واالجتماعية



وجود سياسات غير مالئمة
عدم االمتثال للسياسات



عااادم المسااااواة فاااي تقاسااام المناااافع باااين
الجهات الفاعلة على طاول سلسالة القيماة
(مثال عادم تناسااق المعلوماات مماا يااؤدي
إلى انخفا مستوى المناافع للمجتمعاات
المحلية)
يمكااان للمنظماااات/األفراد الاااذين لاااديهم
المزيد من الموارد الحصول علاى معظام
القيمة المضافة
عدم إيالء االعتبار للمسائل البيئية (مثال
كفاااءة اسااتخدام المااوارد ومفهااوم اإلنتاااج
النظيف) المتعلقة بعمليات تعزيز القيمة



االعتماد علاى المادخالت المالياة والتقنياة
الخارجية قد يفاقم درجة الهشاشة




تدابير التخفيف

االحتمالية/الخطورة
متوسطة/كبيرة





مشاركة أصحاب المصلحة
تحليل تكاليف وفوائد خيارات السياسات
تعزيز حوافز القطاع الخاص العتماد سياسة
(بما في ذلك اإلعانات)

المنافع البيئية واالجتماعية

متوسطة/متوسطة



رفع مساتوى السلسالة (أي جلاب النااس إلاى
السوق من خالل التعاونيات أو الجمعيات)



تحسين فرص العمل وسبل كسب العي

عالية/كبيرة



متوسطة/متوسطة



االسااتثمار فااي منصااات التموياال الجماااعي
وتجهياااااز التمويااااال الباااااالغ الصاااااغر فاااااي
المجتمعات المحلية
اتبااااع أفضااال الممارساااات المتعلقاااة بكفااااءة
الماااوارد وإدارتهاااا (مثااال الميااااا والطاقاااة)
والمخرجات (مثل عدم وجود نفايات)
بناء القادرات لتقاسام الدراياة بشاأن المفااهيم
البيئية ومفاهيم كفاءة استخدام الموارد
تقييمات األثار البيئاي واالجتمااعي للتخفياف
من التأثيرات السلبية
برامج اإلرشاد الزراعي
إنشاء مشاريع التأمين متنااهي الصاغر للحاد
من تعر المزارعين للهشاشة



تمكين المجتمع





الحد من الضغوط على الغابات
تحسين األمن الغذائي وسبل كسب العي
الحد من الزراعة المتنقلة



متوسطة/متوسطة






زيادة محتملة في اإلمدادات الغذائية

تعليقات أصحاب المصلحة:
• االتفاق العام على االستراتيجيات ولكن الشواغل التي تم اإلعراب عنها بشأن توافر البدائل (غاز الطهي) والتكلفة
غاز الطهي قادر على المنافسة من حيث األسعار مقارنة بالفحم ولكن في المناطق الريفية غير متوفر وال يستطيع الناس شراءا (جمع الحطب مجاني)
• أكثر قابلية للتطبيق في المدن ولكنها غير قابلة للتطبيق في المناطق الريفية (وبالتالي تعزيز/تحفيز بدائل مثل غاز الطهي في المدن على سبيل المثال من خالل
السياسة الضريبية أو اإلعانات)
•عدم توفر غاز الطهي في المناطق الريفية خالل موسم األمطار
• يوصى بتشجيع المخابز على استخدام غاز الطهي
• تحسين الكتلة الحيوية من خالل استخدام مواقد الطهي الموفِرة للطاقة
• دعم مختلط الستخدام الغاز أو اإليثا نول أو الطاقة الشمسية (توصي شركة كنانة ببدائل الغاز والشم وجل اإليثانول).
• دعم واسع النطاق لزراعة المزيد من األشجار إلنتاج حطب الوقود .التركيز على مزارع حطب الوقود من األنواع سريعة النمو مثل الطلح بدالً من البدائل
• دعم تشجيع استخدام غاز الطهي من قبل المخابز وكمائن صناعة الطوب
• دعم إنفاذ مطلب  %10لزراعة األشجار على األراضي الزراعية
• مزارع خشب الوقود – زراعة المزيد من األشجار (األحزمة الشجرية الواقية)
• توفير فرص كسب العي للنازحين لتقليل إنتاج الفحم التجاري
• يجب أن يكون الشكل المناسب للطاقة لتلبية اال حتياجات الريفية هو نشر أشكال منخفضة التكلفة من الطاقة من أجل زيادة الطاقة المتاحة للفرد الواحد
التغذية الراجعة من المجتمعات الريفية والالجئين بشأن قضايا الطاقة المنزلية والصناعات التي تستخدم كميات تجارية من حطب الوقود مثل كمائن صناعة الطوب:
• كانت مصادر الطاقة النظيفة جزءا ً من استراتيجية البالد.
• يمكن أن يتخذ ذلك شكل الطاقة الشمسية (المطبقة في معظم واليات السودان والتي يمكن أن تخدم أغرا الطهي) طاقة الرياح (المطبقة في الجزء الشمالي من
البالد ولكن ال يمكن توقع الحد من التأثير على حطب الوقود والفحم.
• غاز الطهي فعال جداً في الحد من الضغط على الغابات كبديل .غير أن ذلك يعوقه بشدة محدودية العر والقدرة على تحمل التكاليف وانعدام اإلعانات والنقل
وإمكانية الوصول إلى المناطق النائية.
الخالصة :اتفاق عام على األنشطة الرامية إلى الحد من احتطاب حطب الوقود وتشجيع است خدام أنواع الوقود البديلاة وخاصاة غااز الطهاي فاي المنااطق الحضارية.
وأُعرب عن القلق إزاء القدرة المحتملة على تحمل تكاليف غاز الطهي وتوافرا وال سيما بالنسبة لألسر المعيشية الريفية .ومن شأن الحد من استهالك الحطب والفحم
أن تكون له أيضا آثار سلبية محتملة على سبل كسب العي الريفية المتصلة بالتجارة .وأوصي بتخفيف هذا التأثيرات السلبية عن طريق زيادة غرس األشجار من أجل
تأمين الوقود وإيجاد فرص بديلة لسبل كسب العي .
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 3.7.5ت قييم أصحاب المصلحة للتأثيرات والمنافع وخيارات التخفيف التي أسفرت عنها مشاورات خيار االستراتيجية رقم ()4
الجدول رقم  :52تقييم تدابير االستراتيجية من قبل أصحاب المصلحة
المخاطر البيئية واالجتماعية

اإلجراءات المقترحة للتخفيف من التأثيرات السلبية

التدابير المقترحة لتعزيز التأثيرات اإليجابية

خيار االستراتيجية :تلبية احتياجات الالجئين من الطاقة

المخاطر البيئية
إنتاج الملوثات %3
الوظائف البيئية (وخدمات النظام البيئي)%5 :
األنواع الغريبة الغازية %2
التنوع البيولوجي%3 :
جوانب أخرى من البيئة%3 :
قضايا إدارة اآلفات%2 :
إنتاجية التربة %2

 تشجيع القطع التجاري ثم مراقبة اللجنة المحلية وزيادة الوعي.
 إنقاذ الالجئين من مخاطر التنقل داخل الغابات.
 توفير األمن والعودة اآلمنة لجميع النازحين إلى مناطقهم.

المخاطر االجتماعية

 رفع الوعي وبناء القدرات .االنخراط والمشاركة.
 تشجيع سلوك قطع األخشاب من أجل الطاقة.
 دعم أسطوانة غاز الطهي الصغيرة.
 تعزيز سبل كسب العي من خالل زراعة الصمغ العربي وشجرة
الفاكهة.
 تطاااوير مواقاااد محساااانة ومواقاااد غااااز الطهااااي وصاااناعة الفحاااام
المضغوط واإليثاانول وزراعاة الغاباات المتادهورة وأناواع ساريعة
النمو لكسب العي وأشجار الصمغ العربي والفواكه.
 إشراك الالجئين في العملية.

التمكين%1 :
الوصااول التقليااد ي إلااى المااوارد (حطااب الوقااود ،المنتجااات غياار
الزراعية)%1 :
سبل كسب العي  /الدخل  /األمن الغذائي%1 :
السعة (األفراد والمؤسسات)%1 :
العدالة والعدالة االجتماعية%1 :
القيم الجمالية%3 :
الصراع والوئام االجتماعي%1 :
الحقوق%2 :
القيم الثقافية%3 :
تعزيز الطاقة المتجددة النظيفة

المخاطر البيئية
إنتاج الملوثات%12 :
الوظائف البيئية (وخدمات النظام البيئي)%8 :
األنواع الغريبة الغازية %12
التنوع البيولوجي%8 :
جوانب أخرى من البيئة%13 :
قضايا إدارة اآلفات%7 :
إنتاجية التربة%7 :
المخاطر االجتماعية
التمكين%10 :
الوصااول التقلياادي إلااى المااوارد (حطااب الوقااود ،المنتجااات غياار
الزراعية)%17 :

 السياسات المناسبة ،التنسيق ،المصادر األخرى .
 االستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج الطاقة وكذلك استخدام
غاز الميثان المستخرج من الصرف الصحي إلنتاج الغاز الحيوي.
 تقليل الضغط على الحطب باستخدام مواقد محسنة.
 تقلياال حجاام عبااوات أسااطوانات الغاااز وإيصااالها إلااى المنااااطق
النائية.
 تمويل مشاريع الطاقة البديلة.
 تكوين الجمعيات النسوية من خالل التنظيم المجتمعي.
 تحقيق المساواة في الحقوق والشفافية والعدالة.
 دعم بدائل الطاقة النظيفة (الشمسية)
 يجب على المؤسسة الحكومية إدارة الموارد بشكل صحيح.
 المزيااد ماان زراعااة األشااجار وانتشااار البااذور فااي المسااتنقعات
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 المش اركة وبناء القدرات في مجاال تعزياز المعرفاة والتكنولوجياا
والتمويل.
 غاز الطهي لي مصدر طاقة متجدد .مان األفضال عادم إدراجاه
في قائمة مصادر الطاقة أعالا .
 إلتاحة الفرصة لالستفادة من القطع اإلداري ال ُمدار .
 زراعااة أشااجار مثاال المهااوقني والناايم السااتخدامها فااي صااناعة
األثاث.
 توفير بدائل الطاقة.
 مشاااريع ماادرة للاادخل لتخفيااف حاادة الفقاار وتقلياال الضااغط علااى
موارد الغابات.
 تشجيع المزارعين ودعم المدخالت الزراعية وبناء القدرات.
 تشجيع إنتاج العسل وإنشاء المناحل.

المخاطر البيئية واالجتماعية
سبل كسب العي  /الدخل  /األمن الغذائي%20 :
السعة (األفراد والمؤسسات)%13 :
العدالة والعدالة االجتماعية%8 :
القيم الجمالية%9 :
الصراع والوئام االجتماعي%9 :
الحقوق%11 :
القيم الثقافية%8 :

اإلجراءات المقترحة للتخفيف من التأثيرات السلبية

التدابير المقترحة لتعزيز التأثيرات اإليجابية

واألراضي المنخفضة.
 إجباااار أصاااحاب المشااااريع الزراعياااة علاااى غااارس األحزماااة
الشجرية الواقية
متوفرا.
 يفضل استخدام الغاز إذا كان
ً
 ال بديل للفحم.
 تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص في مجال التشجير الجديد.
 تكثيااف عمليااات الحراسااة ماان خااالل زيااادة عاادد الحااراس فااي
الغابات وتزويدهم باحتياجاتهم.
 زيادة نسبة الزراعة في القطاع الخاص.
 إنشاء الغابات الخاصة والعمومية.
 تطوير الزراعة المنزلية.
 تحسين سياسات الري في الزراعة المنزلية.
 دعم المواطنين بالشتول والباذور لتشاجيع غارس األشاجار .جعال
الطاقة النظيفة متاحة بأسعار معقولة.
 توعية المواطنين.
 توجيه صانعي الفحم بعدم قطع األشجار المحلية لصنع الفحم.
 زراعة األحزمة الشجرية الواقية في المشاريع الزراعية.
 تااوفير فاارص عماال لتاادريب المجتمااع علااى اسااتخدام الغاااز فااي
صناعة الطوب.
 توفير بدائل للطاقة.

 االنتبا ا إلى منتجات الغابات غير المحاكاة مثل الفاكهة.
 االهتمااام باااالمكون النساااائي وبنااااء القاادرات فاااي مجاااال التمويااال
األصغر والمشاريع المدرة للدخل.
 توعية المجتمعات الريفية.
 ترشيد استهالك الكتلة الحيوية واستخدام المخلفات الزراعية .
 إدخال مواقد محسنة.
 حمالت الحماية وزيادة عدد الحراس.
 زيادة المساحة المتعاقد عليها لتغطية تكاليف الزراعة.
 زيادة وقت التعاقد يضمن المشاركة في الحماية.
 تفعيل المشاركة المجتمعية في إعادة إعمار الغابات.
 اهتمام الدولة بالزراعة وتساهيل مادخالت اإلنتااج خاصاة الوقاود
مع متابعة جيدة من المفتشين.
 توفير بدائل الطاقة المتجددة مع إمكانية الدعم الحكومي.
 المشاركة المجتمعية في حماية الغابات.

 تكلفة غاز الطهي وطريقة التزود بالوقود تمثل تحديًا وتجعال هاذا
الخيار غير ممكن
 إنها وظيفة حكومية فقط
 إعادة التشجير بواسطة صناعة النفط  /التعدين

 قد تكون الغابات من أجل الطاقة أكثر فاعلية في هذا الحالة.
 توفير بدائل الطاقة النظيفة مع التوافر المستمر.

غرس أشجار إنتاج حطب الوقود

المخاطر البيئية
إنتاج الملوثات%1 :
األنواع الغريبة الغازية %1
جوانب أخرى من البيئة%1 :
قضايا إدارة اآلفات%1 :
المخاطر االجتماعية
التمكين%2 :
الوصااول التقلياادي إلااى المااوارد (حطااب الوقااود ،المنتجااات غياار
الزراعية)%2 :
سبل كسب العي  /الدخل  /األمن الغذائي%3 :
القيم الجمالية%1 :
الصراع والوئام االجتماعي%2 :
الحقوق%1 :
القيم الثقافية%2 :
إعادة التشجير بواسطة شركات النفط  /التعدين
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المخاطر البيئية واالجتماعية
المخاطر البيئية
إنتاج الملوثات%12 :
الوظائف البيئية (وخدمات النظام البيئي)%9 :
األنواع الغريبة الغازية %9
التنوع البيولوجي%10 :
جوانب أخرى من البيئة%14 :
قضايا إدارة اآلفات%8 :
إنتاجية التربة%10 :

اإلجراءات المقترحة للتخفيف من التأثيرات السلبية
 المشاركة والتنسيق وسياسات واضحة المعالم.
 يجب أن يشمل التعدين األخضر زراعة الخضروات والفواكه.

المخاطر االجتماعية
التمكين%12 :
الوصااول التقلياادي إلااى المااوارد (حطااب الوقااود ،المنتجااات غياار
الزراعية)%9 :
سبل كسب العي  /الدخل  /األمن الغذائي%10 :
السعة (األفراد والمؤسسات)%7 :
العدالة واإلنصاف االجتماعيين%11 :
القيم الجمالية%16 :
الصراع والوئام االجتماعي%11 :
الحقوق%8 :
القيم الثقافية%11 :
ترشيد استغالل الموارد المعدنية

المخاطر البيئية
األنواع الغريبة الغازية
قضايا إدارة اآلفات %1
المخاطر االجتماعية
التمكين%3 :
الوصااول التقلياادي إلااى المااوارد (حطااب الوقااود ،المنتجااات غياار
الزراعية)%2 :
سبل كسب العي  /الدخل  /األمن الغذائي%2 :
اإلنصاف والعدالة االجتماعية%3 :
القيم الجمالية%4 :
الصراع والوئام االجتماعي%1 :
الحقوق%2 :
القيم الثقافية%3 :
تقييم التأثيرات البيئية الناتجة قطاع النفط والتعدين  /تعويض االنبعاثات الحتمية من قبل قطاع التعدين

ال توجد مخاطر بيئية اجتماعية
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التدابير المقترحة لتعزيز التأثيرات اإليجابية
 توعية صانعي السياسات وتبني السياسات
 تمكين اللوائح .المراقبة واإلشراف.

 8.5تقييم خيار االستراتيجية رقم ( :)5تعزيز المشاركة في االستجابة لتغير المناخ
1.8.5خلفية عن تعزيز المشاركة في االستجابة لتغير المناخ
يتكون خيار االستراتيجية رقم ( )5من السياسات وتدابير العمل رقم ( )1والسياسات وتدابير العمل رقم  10والتي لديها  6إجراءات مستهدفة
كما هو واضح في الجدول رقم ( )53أدناا .يهدف خيار االستراتيجية رقم ( )5إلى تعزيز مشاركة النساء والشباب في استراتيجيات االستجابة
لتغير المناخ .تعميم منظور النوع االجتماعي والشباب في السياسات واالستراتيجيات القومية المتعلقة بتغير المناخ/إدارة الغابات من خالل
الشراكات داخل الجهات الحكومية وفيما بينها ،منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات اإلنمائية.
الجدول رقم  :53ملخص خيارات سبل كسب عيش المجتمعات القادرة على الصمود
سياسات وتدابير العمل

اإلجراءات المستهدفة

أصحاب المصلحة المسؤولون

تشجيع وصول النساء والشباب إلى منتاديات صانع القارار والهيئاات علاى
المستويين الوطني والمحلي فيما يتعلق بتدابير االستجابة للمناخ.

جمعية حماية البيئة السودانية
منظمة المجتمع البيئي الساوداني ،منظماة
الشباب األخضر الزحف ،السودانية
برلمان الشباب للمياا
منتدى شباب الساودان المناصار لبرناامج
اإلنسان والمحيط الحيوي (ماب)

على المستوى القومي ،ينبغي تعميم منظور النوع االجتماعي والشباب ف ي
السياسات واالستراتيجيات القومية المتعلقة بتغير المناخ.
وضع برامج تعليمية وتوعوية من شأنها مساعدة الشباب على تطوير فهام
أعمق لتأثيرات تغيار المنااخ وتطاوير المهاارات والمعرفاة فاي االساتجابة
لهذا التأثيرات.
تعزيز مشاركة الشباب والنساء

عند تنفيذ سياسات وتدابير العمل الخاصاة باالساتراتيجية القومياة لبرناامج
الرد (REDD+) +ينبغي إيالء اعتبار خاص لمعالجة عدم المسااواة باين
الجنسين فيما يتعلق بالحصول على الموارد ،بما في ذلك خدمات االئتماان
واإلرشاد والتدريب والمعلومات والتكنولوجيا.
يجب أن تتضمن جميع االتصاالت التي يتم إجراؤها فيما يتعلاق بسياساات
وتدابير العمل الخاصة باالستراتيجية القومية لبرنامج الرد (REDD+) +
استراتيجية اتصال محددة جيدًا ومراعية للجن والشباب ومناسبة ثقافيًا.
تصميم وتنفيذ اآلليات التي تشرك المجتمعات (بما في ذلك النساء والشباب
وكبااار الساان) فااي مراقبااة التحسااينات االجتماعيااة والبيئيااة فااي المناااطق
المحلية.
تصااميم وتنفياااذ أنظماااة رصاااد اجتماعيااة وبيئياااة مراعياااة لمنظاااور الناااوع
االجتماعي.

Page 158 of 226

الوزارات ذات الصلة وسلطات الوالية
على المستوى المحلي ،والمنظمات
المجتمعية ،والمنظمات غير الحكومية
الوزارة االتحادية للشباب والرياضة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الااوزارات ذات الصاالة وساالطات الواليااة
علااااى المسااااتوى المحلااااي ،والمنظمااااات
المجتمعية ،والمنظمات غير الحكومية
منتدى شباب الساودان المناصار لبرناامج
اإلنسان والمحيط الحيوي (ماب)
الااوزارات ذات الصاالة وساالطات الواليااة
علااااى المسااااتوى المحلااااي ،والمنظمااااات
المجتمعية ،والمنظمات غير الحكومية

 2.8.5تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية ومنافع خيار االستراتيجية رقم ()5

ترمي التدابير المقترحة إلى تعزيز السياسات التي من شأنها ضمان مشاركة الشباب من الجنسين وأن تدابير العمل واإلجراءات المستهدفة لديها
القدرة على تفعيل/تدشين ضمانات البنك الدولي بشأن القضايا البيئية واالجتماعية والعمل وظروف العمل وكفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث
وإدارته والوسطاء الماليون وإشراك أصحاب المصلحة واإلفصاح عن المعلومات.
الجدول رقم  :53تقييم التأثيرات والمنافع البيئية واالجتماعية لخيار االستراتيجية رقم ( )5وتدابير التخفيف
المخاطر البيئية واالجتماعية
 سياسات غير مالئمة
 عدم االمتةال للسياسات

االحتمالية/الخطورة

متوسطة/متوسطة

 حواجز التكلفة
 حااااااجز البنياااااة التحتياااااة ،التكلفاااااة
األولية العالية

متوسطة/كبيرة

 مقاومة تغيير الةقافة
 عدم اإلنفاذ

متوسطة/متوسطة

 التأثيرات على سبل كساب العايش
التقليدية من خالل التغييرات
 قد تخلق مخاطر على الحوكمة

متوسطة/متوسطة

تدابير التخفيف
 مشاااااااااااااركة أصااااااااااااحاب
المصلحة
 تحلياااااال تكاااااااليف ومنااااااافع
خيارات السياسات
 تعزيااااااز حااااااوافز القطاااااااع
الخاص نظير اعتمااد إحادى
السياسااااات (بمااااا فااااي ذلااااك
اإلعانات)
 تحليل التكاليف والمنافع

 إشاااااراك جمياااااع أصاااااحاب
المصلحة
 مشاركة أصحاب المصلحة
 مشاركة أصحاب المصلحة
 تحلياااال التكاااااليف والمنااااافع
وتقييم الجدوى
 اتباع أفضل الممارسات
 تااااااااااااااااااااوفير فاااااااااااااااااااارص
التدريب/التوعياااااااة وتنفياااااااذ
حمالت التوعية
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المنافع البيئية واالجتماعية
 زيااااادة المشاااااركة فااااي مبااااادرات إدارة
الغابات
 التمكين المجتمعي
 تقاسم المنافع مع الفئات األضعف

 تقليل االعتماد على حطب الوقود وتقليل
الضاااغط علاااى ماااوارد الغاباااات بالنسااابة
للفئات الضعيفة
 تشااجيع اسااتخدام الطاقااة النظيفااة وتقلياال
انبعاثات غازات الدفيئة
 التمكين المجتمعي
 ترسيخ الوعي
 تقليااال االعتمااااد علاااى ماااوارد الغاباااات
المدرة للدخل
 خلااااق فاااارص عماااال جدياااادة فااااي إدارة
السياسات واإلدارة

 9.5تقييم قدرات أنظمة الحوكمة البيئية في السودان
تتمثل أهداف تقييم البيئة القانونية السياساتية والتنظيمية لتنفيذ استراتيجية برنامج الرد )REDD+( +في:
أوالً .تحديد القوانين واللوائح المتعلقة بالسياسات القومية وكذلك عن المؤسسات ذات الصلة بضمانات البيئة واألمن بشأن تنفيذ برنامج
الرد.)REDD+( +
ثانياً .تحديد أوجه التداخل أو التضارب أو الفجوات أو التناقضات بين سياسات وقوانين السودان وبين سياسات البنك الدولي واتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وسياسات الضمانات البيئية واالجتماعية.
ثالثاً .تحديد سياسات الضمانات بالبنك الدولي التي من المرجح أن يتم تفعيلها في إطار برنامج الرد.)REDD+( +
تم إجراء تقييم السياسة القومية واإلطار القانوني على أساس نهج منهجي من ثالث خطوات بما في ذلك:
( )1مراجعة مستفيضة للوثائق/الدراسات السابقة التي تغطي ما يقرب من  70وثيقة سياسية وقانونية باإلضافة إلى التقارير والدراسات
الموجودة.
( ) 2تقييم الخبراء من خالل مناقشات مجموعة االتصال والتنسيق التي تشمل المجل
للغابات واألكاديميين.

األعلى للبيئة والموارد الطبيعية والهيئة القومية

( )3مناقشات مجموعة االتصال والتنسيق والمقابالت التي أجريت مع سلسلة من أصحاب المصلحة الذين يمثلون الواليات السودانية.
أُخضعت نحو  70من السياسات والقوانين السابقة والحالية تغطي حوالي  16موضوعاً/قطاعا ً مختلفا ً ذات صلة ببرنامج الرد+
( ) REDD+للدراسة والتحليل على ضوء سبع من سياسات الضمانات البيئة واالجتماعية للبنك الدولي .يرد أدناا وصف موجز لهذا
السياسات .تم تحديد الثغرات جميع الضمانات والسياسات وقوانين ولوائح السودان مشفوعة بجملة من التوصيات الالزمة لمعالجة الثغرات
(الجدول رقم  58في الفقرات التالية).

 1.9.5الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية بجمهورية السودان لسنة 2019
توفر الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية بجمهورية السودان لسنة  2019أساسًا قويًا للبيئة والضمانات االجتماعية المطلوبة لبرنامج الرد+
( .)REDD+وفيما يلي المواد ذات الصلة بالحماية البيئية واالجتماعية:
تنص المادة  8على أن:
( )1جمهورية السودان دولة ال مركزية ،تكون مستويات الحكم فيها على النحو اآلتي:
(أ) المستوى االتحادي ،ويمارس صالحياته لحماية سيادة السودان وسالمة أراضيه وتعزيز رفاا شعبه عن طريق ممارسة
السلطات على المستوى القومي.
(ب) المستوى اإلقليمي أو الوالئي ويمارس سلطاته على مستوى األقاليم أو الواليات وفق ما يُقرر من تدابير الحقة.
(ج) المستوى المحلي ،ويعزز المشاركة الشعبية الواسعة ويُعبِر عن االحتياجات األساسية للمواطنين ،ويحدد القانون هياكله
وسلطاته.
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( )2تكون لمستويات الحكم المختلفة اختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وموارد لكل مستوى حكم يحددا القانون.
( ) 3إلى حين إعادة النظر في التقسيم الجغرافي وتوزيع السلطات واالختصاصات بين مستويات الحكم ،يستمر العمل بالنظام القائم
وتُشكرل حكومات تنفيذية بالواليات وفق ما يتم اتخاذا من تدابير الحقة.
وتنص المادة  ""٩على أن أجهزة الحكم االنتقالي تتكون على النحو اآلتي:
( )1مجل

السيادة ،وهو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها.

( )2مجل

الوزراء ،وهو السلطة التنفيذية العليا للدولة.

( ) 3المجل

التشريعي االنتقالي ،وهو سلطة التشريع والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.

( )4يعين مجل

السيادة رئي

وأعضاء المفوضيات اآلتية بالتشاور مع مجل

الوزراء:

(أ) مفوضية السالم.
(ب) مفوضية الحدود.
(ج) مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري.
(د) مفوضية االنتخابات.
( )5يُعين مجل

الوزراء رئي

وأعضاء المفوضيات اآلتية:

(أ) مفوضية اإلصالح القانوني.
(ب) مفوضية مكافحة الفساد واسترداد األموال العامة.
(ج) مفوضية حقوق اإلنسان.
(د) مفوضية إصالح الخدمة المدنية.
(ه) مفوضية األراضي.
(و) مفوضية العدالة االنتقالية.
(ز) مفوضية المرأة والمساواة النوعية.
(ح) أي مفوضيات أخرى يرى مجل

الوزراء ضرورة إلنشائها.

تشير المادة  65إلى ما يلي" :لكل المجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافتها الخاصة وتطورها بحرية .وللمنتمين لهذا
المجموعات الحق في ممارسة معتقداتهم واستخدام لغاتهم ومراعاة دياناتهم وأعرافهم وتنشئة أطفالهم في إطار هذا الثقافات
واألعراف".
تنص المادة " "67على ما يلي:
"خالل الفترة االنتقالية ،تعمل أجهزة الدولة على إنفاذ المهام اآلتية:
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(ح) تحقيق السالم العادل والشامل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في االعتبار التدابير
التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق األقل نموا ً ومعالجة قضايا التهمي

والمجموعات المستضعفة واألكثر تضرراً.

(ط) إعادة الممتلكات التي تخص التنظيمات واألفراد التي صودرت بسبب الحرب وفقا ً للقانون.
(ي) االلتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة بتعويض وإعادة الممتلكات للنازحين والالجئين كفالة ضمان حقوق اإلنسان النازح
والالج المنصوص عليها في االتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية خالل عملية العودة الطوعية وبعدها.
(ك) ضمان حق مشاركة النازحين والالجئين في االنتخابات العامة والمؤتمر الدستوري.
وأخيراً ،تنص المادة " "68على أن ” القضايا الجوهرية لمفاوضات السالم تشمل اآلتي:
العودة الطوعية والحلول المستدامة لقضايا النازحين والالجئين.
قضايا التهمي

والفئات الضعيفة.

نظام الحكم والعالقة بين المراكز والواليات/األقاليم.
قضايا األر

والحواكير.

إعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب.
العدالة االنتقالية والمصالحة وإنصاف الضحايا.
الوضع اإلداري للواليات/األقاليم المتأثرة بالحرب.

 2.9.5سياسات وتشريعات الغابات
تعود سياسة الغابات الحالية إلى عام  1986حيث أرست اإلطار والمباده الالزمة لحماية موارد الغابات والحفاظ على القيم البيئية وضمان كفالة
المش اركة العامة وتوفير االستخدامات المتعددة للغابات .هذا السياسة بحاجة إلى مراجعة وتنقيح لكونها غير مواكبة لالتجاهات الحديثة في إدارة
الغابات فضالً ما حدث من مستجدات أسفرت عن انفصال جنوب السودان .بدأت عملية مراجعة السياساة فاي عاام  2006بمسااعدة مان منظماة
األغذية والزراعة ولكنها لم تكتمل.
قانون الغابات الحالي هو قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لسنة  .2002وهو يشجع على اتباع نهج مشاترك باين القطاعاات فاي إدارة
الموارد الطبيعية يشمل الغابات والمراعي والزراعة .ويدعم القانون التشجير الزراعي ويتضامن مطلبًاا لزراعاة  %5مان األراضاي الزراعياة
المروية باألشجار و %10من األراضي الزراعية المطرية لزراعتها باألشجار.
يعترف القانون بثالث فئات من ملكية الغابات -الخاصة والشعبية والمملوكة للمؤسسات ولكنه يضع جميع أنواع الغابات المسجلة تحت اإلشراف
الفني للهيئة القومية للغابات .األر
ألغرا

الخاصة هي األر

المسجلة قبل عام  .1970األراضي األهلية هي األراضي المسجلة كغابات شعبية أو

أخرى (منصوص عليها بموجب قانون  .)1984تؤكد سياسة الغابات لسنة  1986وسياسة الغابات لسنة ( 2006قيد اإلعداد) وتشجع

إنشاء الغابات الشعبية والخاصة وغابات المؤسسات .منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي ،يمكان تساجيل الغاباات الشاعبية تحات عناوان
المجتمعااات وإدارتهااا ماان قباال المجتمعااات .كمااا يعتاارف القااانون باادور اإلدارة األهليااة والزعماااء التقليااديين والمجتمعااات المحليااة ويعتاارف
باالستخدامات المتعددة لألشجار والغابات وحقوق االنتفاع للمجتمعات التي تعي
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حول محميات الغابات.

هناك عدد من الثغرات في قانون  2002فيما يتعلق بضمانات البيئة واألمن .يحظر القانون المستوطنات في الغابات المحجوزة وال يتطرق إلى
مسألة السكان األصليين الذين يعيشون في الغابات المحجوزة (مثل مجموعة ميغانو العرقية التي تعي

في محمية الدندر القومية أو غيرهاا فاي

غابات إلغيري المحجوزة) .ال ينص القانون على اإلدارة المشتركة للغابات على الرغم مان وجاود تعااون ماع المجتمعاات المجااورة مان خاالل
نظام التونجيا .تتمثل إحدى نقاط الضعف في قانون  2002والتي أبرزها أصاحاب المصالحة أثنااء مشااورات دراساة التقيايم االجتمااعي البيئاي
واالستراتيجي (وال سيما في شمال كردفان وجنوب كردفان وشمال دارفور وشرق دارفور) في "آلية المصاالحة" التاي تسامح بالتفااو

بشاأن

الغرامات في حاالت جرائم الغابات كما هو الحال في كثير من األحيان .ألن ذلك كثيرا ً ما يشجع على الفساد والمزيد من االنتهاكات .وثمة نقطة
ضعف أخرى في القانون أبرزتها المشاورات وهي إنشاء شرطة الموارد الطبيعياة التاي كاان لهاا أثار سالبي علاى العالقاات باين الهيئاة القومياة
للغابات والمجتمعات المحلية.
تم إجراء عملية مراجعة القانون في الفترة من  2015- 2013وأصبح القانون المنقح اآلن في مرحلة متقدمة من عملية الموافقة .يانص القاانون
المعدل على اإلدارة المشتركة للغابات وتقاسم المنافع والغابات الشعبية واحترام الثقافة والشعوب األصلية وحماية الموارد الوراثياة .تام إساقاط
"آلية المصالحة" وشرطة الموارد الطبيعية في القانون الجدياد .كماا تام التخلاي عان الانهج المتعادد القطاعاات لقاانون سانة  2002وإلغااء جمياع
التدابير المتعلقة بالمراعي والمراعي في قانون  .2002المستوطنات في المناطق الحرة محظورة بموجب القانون المعدل.

 3.9.5السياسات والتشريعات التي تحمي الموائل الطبيعية
الحفاظ على موارد الغابات مكرس في القوانين القومية وق وانين الواليات بماا فاي ذلاك حفاظ التناوع الجيناي علاى مساتوى النظاام اإليكولاوجي
واألنواع .يتم حفظ معظم الموارد الوراثية للغابات في المحميات القومية والغابات المجوزة والغابات الطبيعية والمستزرعة.
يُعد قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة  1986من أهم التشريعات للحفاظ على التناوع الحياوي وإدارتاه حياث يرماي إلاى الحفااظ علاى
الحياة البرية والموائل الطبيعية وكذلك تعزيز االستخدام المستدام لموارد الحياة البرية .كما يحظر األنشطة داخل الحظائر القومياة بماا فاي ذلاك
قطع األشجار ورعي الماشية والمتجمعات السكنية.
صادق السودان على اتفاقية التنوع الحيوي في عام  1995وأعد االستراتيجية القومياة للتناوع الحياوي وخطاة العمال فاي عاام  .2000بموجاب
اتفاقية التنوع الحيوي ،وقع السودان على أهـداف أيشاـي للتناـوع الحياوي  2015وإدراجهاا فاي االساتراتيجية القومياة للتناوع الحياوي والخطاة
التنفيذية  .2020-2015من شأن أهداف أيشي تعزيز المنافع التي تعود على الجميع من التنوع الحيوي وخدمات النظام اإليكولاوجي ويتضامن
هادفًا (بحلااول عاام  ) 2020للاانظم اإليكولوجيااة التاي تساااهم فاي الصااحة وساابل كساب العااي

والرفاهياة ويااتم اسااتعادتها وصاونها ،ماع مراعاااة

احتياجات النساء والمجتمعات األصلية والمحلية والفقراء و الضعفاء .الهدف "ج" من أهداف أيشي يهدف إلى تعزياز التخطايط التشااركي بينماا
الهدف  18يدعو إلى احترام المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية لمجتمعات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية.
يتعامل بروتوكول ناغويا بموجب اتفاقية التنوع الحيوي مع التقاسم العا دل والمنصف للمنافع الناشئة عن الماوارد الجينياة وال يازال فاي مرحلاة
الصياغة .يتوقع السودان التوقيع على ذلك وتفعيله عند االنتهاء منه وإدراج األحكام في القوانين القومية.
ينظم القانون الوطني للسالمة الحيوية رقم  15لسنة  2015إنتاج الكائنات المعدلة وراثيًا أو المنتجات المعدلة وراثيًا ويحظر اإلطاالق المباشار
للكائنات المعدلة وراثيًا أو المنتجات في البيئة التي يمكن أن تشكل مخاطر على صحة اإلنسان والتنوع الحيوي والبيئة.
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 4.9.5اإلطار التنظيمي لحماية البيئة
إن قانون حماية البيئة لسنة  2001هو الصك القاانوني الرئيساي لحماياة البيئاة .يهادف القاانون إلاى مواءماة القاوانين البيئياة القطاعياة المختلفاة.
وينص على لوائح تحدد المعايير البيئية ،وينص على حماية التنوع الحيوي ومكافحة التلوث ،ويتطلب فحص البيئة قبل تنفيذ مشاريع التنمية .كما
ينص القانون على رفع الوعي البيئي والتخطيط التشاركي ووضع السياسات.
يوفر القانون إطار عمل لإلدارة البيئية ولكن تم تطوير عدد قليل جدًا من اللوائح والمباده التوجيهية الالزمة لتوحيد اإلجراءات وتنفيذ القانون.
نتيجة لذلك ،لم يكن شكل تقييم األثر البيئي واالجتماعي متسقًا ولم ياتم تحدياد المعاايير البيئياة واالجتماعياة .يكمان الضاعف الرئيساي فاي التنفياذ
ونقص المتابعة والرصد لضمان تنفيذ تدابير التخفيف في تقييمات األثر البيئي واالجتماعي.
كما تم تضمين إجراءات حماية البيئة في العديد من القوانين واللوائح األخرى التي قد تكون ذات صلة ببرنامج الارد )REDD+( +مثال قاانون
الثروة النفطية لسنة  ، 1998والذي ينص على أن شركات التنقيب عن النفط “;يجب أن تولي االعتبار الواجب لتدابير الصحة والسالمة البيئية”
;  .تدابير التعويض عن التلوث مطلوبة بموجب القانون .في الممارسة العملية ،تضمن هذا زراعة األشجار للتعويض عن تدمير الغاباات النااتج
عن التنقيب عن النفط والعمليات.
من خالل تقييم هذا الفجوة ،في عام  ، 2017طرحت الحكومة خطة لتقليل الضغط على الغاباات مان الزراعاة والصاناعة ،وإبطااء معادل إزالاة
الغابات ،وحماية النظم البيئية للغابات مع حماية سبل كسب العي

الريفية ،وتقليل خطر تغير المناخ (غابة) الحفظ الوطني  .)2017ويتحقق هذا

عن طريق ما يلي:


مراقبة حالة الغابات -والمخاطر التي تتعر



تسهيل إجراءات حفظ الغابات للتأكد من أن ما ال يقل عن  %20من مساحة الغابات في السودان محجوزة للغابات.



زيادة المساحة المزروعة بالتجديد الطبيعي واالصطناعي في الغابات المحجوزة.



تشجيع المجتمعات والقط اع الخاص على إنتاج منتجات الغابات غير الخشبية كالفواكاه والصامغ والعسال وتنظايم األساواق لمواجهاة
الطلب المتزايد على هذا المنتجات.



زيادة إنتاج الصمغ العربي إلى  500ألف طن سنويًا بحلول عام  2019وزيادة تصدير الصمغ العربي إلى  200ألف طن سنويًا على
األقل.



تعزيز البح ث العلمي والتقني في مجال الغابات لدعم الصناعات المتعلقة بالغابات مثل األثاث والبناء ولب الورق والاورق واألغذياة
واألعالف والغراء واألدوية والموارد العطرية.



تشجيع اإلنتاج المستدام لحطب الوقود واستهالكه واستخدامه.



استخدام مصادر الطاقة البديلة مثل غاز الطهي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

لها.

عزز السودان أيضًا جهود الحفاظ على الغابات في عام  2012من خالل تدشين برنامج الرد .)REDD+( +باإلضافة إلاى الحاد مان انبعاثاات
الكربون من الغابات ،يهدف البرنامج إلى تحسين الحفظ واإلدارة المستدامة للغابات.

 5.9.5اإلطار التنظيمي لحيازة األراضي
اإلطار القانوني لحيازة األراضي معقد مع وجود أنظمة تشريعية وعرفية موازية أدت إلى ارتباك حول أيهما له األسابقية .تعطال النظاام القبلاي
العرفي لحيازة األراضي وإدارتها الذي كان يعمل في الماضي عندما اساتولت الحكوماة علاى ملكياة جمياع األراضاي غيار المساجلة والسايطرة
عليها من خالل قانون األراضي غير المسجلة لسانة  .1970كاان دور النظاام القبلاي منحاازا ً لكناه اساتمر فاي العمال فاي الممارساة العملياة ألن
سيطرة الحكومة كانت غير فعالة وغير متسقة .لم يعترف القانون بالحقوق العرفية أو حقوق االنتفاع وأعطى الحكوماة سالطة تاأجير األراضاي
للمزارعين وشركات الزراعة التجارية وغيرها بما في ذلك مصالح النفط والتعدين .تمت استعادة النظام القبلي جزئيًا في عام  1984من خالل
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قانون المعاامالت المدنياة لسانة  1984الاذي ألغاى قاانون  . 1970وأكادت مان جدياد دور الحكوماة بصافتها مالكاة األر

غيار المساجلة لكنهاا

اعترفت بحقوق اال نتفاع ونقل الحقوق ووراثتها ومنح إيجارات األراضي للهيئات والمجتمعات التعاونية.
نتيجة لذلك ،يوجد في السودان نوعان من ترتيبات حيازة األراضي :قانوني وعرفي .بموجب الترتيباات القانونياة ،كاان للابالد مناذ فتارة طويلاة
نظاام قااانوني لتسااجيل األراضاي يمكاان ماان خاللاه لألفااراد أ و الشااركات أو الحكومااة إثباات ملكيااة قطعااة أر

 .ماع مالحظااة أن قااانون تسااوية

األراضي وتسجيلها لسنة  1925قد شمل ذلك .تغطي عمليات تسجيل األراضي من هاذا الناوع معظام المراكاز الحضارية الرئيساية واألراضاي
على طول نهر النيل ،في حين أن األراضي المطيرة ،التي تشكل معظم أراضي البال د ،غير مسجلة (المملكة المتحدة ،وزارة الخارجية .)1925
في عام  ، 1970أعلن قانون األراضي غير المسجلة أن جميع األراضي القاحلاة والغاباات واألراضاي غيار المساجلة مملوكاة للحكوماة (كاومي
 .) 2009قبل تمرير القانون ،تجنبت الحكومة التدخل في الحقوق العرفية الفردية لألراضي غير المسجلة في أراضي المطر .قاانون المعاامالت
المدنية لسنة  ،)1984الذي ألغى قانون األراضي غير المسجلة لسنة  ،1970أضفى الشرعية على عناصر الشريعة القانون من خالل االعتراف
بحقوق ملكياة األراضاي غيار المساجلة (العُارف ) ماع التأكياد علاى دور الدولاة كمالاك ومادير لاألر
األراضي غير المسجلة بضربة قلم إلى أر

 .يحاول قاانون المعاامالت المدنياة جمياع

حكومية مسجلة .ينص القانون على ما يلي" :ال توجد محكمة مختصة لتلقي شكوى تتعار

ماع

مصلحة الدولة" .يحافظ القانون على المباده األساسية لحقوق االنتفاع -الحق في التمتع بممتلكات شخص آخر دون اإلساءة إليها .تعتارف هاذا
الحقوق بالحقوق الفردية في األر

 ،ضمن ملكية األراضي القبلية ،والتي يمكن توريثها ،ولكن مع عدم وجود سلطة إلزالة األر

من ملكية

القبيلة (.)Shazali 2002
يأخذ قانون المعامالت المدنية أيضًا في االعتبار القضايا التالية التي تعتبر مهمة لتأمين حيازة األراضي:


نقل الحقوق وميراثها.



تعويضات األراضي التي استولت عليها الدولة.



منح إيجارات األراضي للهيئات والمجتمعات التعاونية.



شروط الحصول على حقوق االنتفاع.



إمكانية تسجيل حقوق االرتفاق (حقوق المرور).

تنبثق ترتيبات حيازة األراضي العرفية في السودان من ا لحقوق اإلقليمية القبلية التي تم تأسيسها خالل الممالك األصلية المتعاقبة في السودان ما
قبل االستعمار والتي تم تعزيزها من خالل التشريعات في ظل اإلدارة االستعمارية البريطانية .ضمنت الحقوق العرفياة األمان الجمااعي للقبيلاة
داخل الوطن القبلي .ضمن الترتيبات العرفية ل حيازة األراضي ،التي ال تزال سارية ،تم إضفاء الشرعية على أمن الوصول إلى األراضاي باين
المجتمعات المستقرة من خالل العضوية في مجتمع القرية .باإلضافة إلى األراضي القاحلة والغابات واألراضي غير المسجلة ،تمتلك الحكوماة
األراضي الحضرية والمتنزهات القومية واألراضي الخ اضعة للمشاريع الزراعية المروية ،والتي ياتم تأجيرهاا لألفاراد أو الشاركات الخاصاة.
األراضي المستخدمة في المراعي والزراعة التقليدية هي ملكية جماعية بموجب قوانين األراضي العرفية التاي قاد تختلاف باين المواقاع ولكنهاا
تتبع نم ً
طا مشاب ًها.
خلق التعاي

بين قوانين األراضي ال تشريعية والعرفياة بيئاة تشاريعية مشوشاة .للحاد مان التعقياد ومحاولاة تنسايق النظاامين ،دعاا اتفااق الساالم

الشامل السوداني في عام  2005إلى إنشاء مفوضيات لألراضي  ،واحدة لكل من جنوب كردفان والنيل األزرق ودارفور وشرق السودان .على
الرغم من أنه تم إنشاء مفوضية أراضاي دارفاور فقاط ،إال أن جمياع اتفاقياات الساالم والمؤسساات الناتجاة عنهاا تخضاع للمراجعاة بعاد التغييار
السياسي الذي أنهى النظام السابق في عام .2019

حيازة األراضي في دستور السودان االنتقالي لسنة 2005
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يتضمن الدستور الوطني االنتقالي للسودان لسنة  2005أحكا ًما تتعلق مباشرة بحيازة األراضي وإدارة الموارد الطبيعية:

المادة رقم  186من دستور السودان االنتقالي لسنة 2005
( )1تكون حيازة األر

واستغالها وممارسة الحقوق عليها صالحية مشتركة تمارس على مستوي الحكم المعني .

( )2يتولى ممارسة الحقوق على األراضي التي تملكها حكومة السودان مستوى الحكم المعني أو المكلف بذلك.
( )3علاى كاال مساتويات الحكاام باادء عملياة تدريجيااة لتطااوير وتعاديل القااوانين ذات الصالة باااألر

لتتضاامن الممارساات والقااوانين العرفيااة

والتراث المحلي والتوجهات والممارسات الدولية

المادة رقم  190من دستور السودان االنتقالي لسنة 2005
( )1التشاور مع أصحاب الحقوق في األراضي وأخذ آرائهم في االعتباار عناد اتخااذ القارارات المتعلقاة باساتثمار ماوارد بااطن األر
المناطق التي لهم فيها حقوق والتي يفتر

فاي

انتفاعهم من استثمارها.

( )2التعويض العادل للذين يستمتعون بحقوق الملكية في األراضي التي يتم االساتحواذ عليهاا أو اساتثمارها الساتخراج الماوارد الطبيعياة فاي
باطن األر

وذلك عن المنطقة التي لهم فيها حقوق.

( )3إشراك المجتمعات التي تباشر في أراضيها تنمية موارد طبيعية في باطن األر

 ،عبر والياتهم في مفاوضات التعاقد على استغالل تلك

الموارد.
في عام  ،2015تم تعديل الدستور الوطني االنتقالي ،واستعيض عن المادة  186بما يلي (حكومة السودان:)2015 ،

المادة رقم 186
) (1ي كون تنظيم حيازة األراضي واستخدامها وممارسة الحقوق عليها اختصاصات مشتركة ،تمارس على المساتوى الحكاومي المعناي وفاق
أحكام القانون.
) (2يجوز لرئي

الجمهورية ،مان وقات آلخار ،إصاد ار مراسايم رئاساية لتحدياد تلاك األراضاي التاي يمكان اساتخدامها ألغارا

االساتثمار؛

وطريقة التصرف في عائد استثمارها؛ وتحديد المستوى الحكومي المعني من أجل اإلدارة وممارسة الحقوق عليها.
) (3تصادق الهيئة التشريعية القومية على خريطة االستثمار القومية.
ينطوي هذا التعديل على منح الرئي

سلطات للتدخل وتحديد األراضي لالساتثمار .ونتيجاة لاذلك ،تخضاع معظام األراضاي لسايطرة الحكوماة.

ونتيجة لذلك ،تواجه كل فئة العديد من المشاكل بسبب تضارب حقوق االساتخدام والتشاريعات التاي تمانح الحكوماة سايطرة أكبار علاى اساتخدام
الموارد .والمزارعون مطالبون بزراعة األشجار على جزء من األر

أو في األحزمة الشجرية الواقية ،ولكن ملكية األشجار غير محددة.

وعلى مستوى فرادى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والرعاة ،فإن حقوقهم واستحقاقاتهم في األر
تتم من خالل النظام العرفي ولكنهم ال يتمتعون باساتح قاقات قانونياة فاي األر

والحصول على الموارد الطبيعية

والماوارد الطبيعياة .وهاذا ثغارة تشاريعية تحتااج إلاى معالجاة.

ويشكل االفتقار إلى الوضوح بشأن حياازة األراضاي والماوارد عائقاا فاي تصاميم آلياات تقاسام المناافع فاي إطاار برناامج الارد.)REDD+( +
سيكون لترتيبات الحيازة تأثير حاسم على أهلياة أصاحاب المصالحة ل الساتفادة مان أنشاطة برناامج الارد )REDD+( +واالساتفادة مان أرصادة
الكربون الناتجة عن أنشطة برنامج الرد .)REDD+( +وهذا ضروري أيضًا لتقليل احتمالياة اساتحواذ النخباة وتقليال احتمااالت الفسااد .يجاب
معالجة توضيح ترتيبات الحيازة وتحسين أمن الحيازة ألصحاب المصلحة المحليين ،وال سيما المستخدمين التقليديين ،إذا كان من المقرر تقاسم
منافع برنامج الرد )REDD+( +بشكل عادل.
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من شأن إطار مكافحة الفساد أن يلعب دورا ً هاما ً في تقاسم المنافع بعدة طرق ،بما في ذلك مشاركة أصحاب المصلحة من حياث الوصاول إلاى
المعلومات ،وعمليات صنع القرار المشروعة  /الشاملة؛ وخلق حوافز ألصحاب المصلحة للمشاركة في برنامج الرد ،)REDD+( +من حيث
قدرة برنامج الرد )REDD+( +على تقديم المنافع الموعودة وتوجيه التمويل بشكل فعال
سعى الدستور الوطني االنتقالي لسانة  2005إلاى معالجاة بعاض هاذا القضاايا .وبالفعال ،فقاد مانح دول الساودان بعاض المساؤوليات عان إدارة
األراضي وإدارة الموارد الطبيعية .ومع ذلك ،في حين أن هذا التفويض للسلطة واضح على الورق ،إال أن هناك ارتبا ًكا في الممارساة العملياة
حول تقسايم السالطة .التحادي اآلخار هاو أن اساتراتيجية الحكوماة رباع القرنياة ( )2007-2031ال تحتاوي علاى أي سياساات محاددة لألراضاي
والبيئة في إطار االستراتيجية االقتصادية ،مما يعك

فشالً أوسع في دمج قضايا األراضي في سياسات التنمية القومية.

ومع ذلك ،فإن االستراتيجية تدعو إلى اإلدارة المستدامة لألراضي وتحتوي على اقتراحات لتحقيق ذلك ،بما في ذلك (البنك الدولي/وزارة المالية
والتخطيط االقتصادي :)2016


االستخدام األمثل لألراضي حسب إنتاجيتها.



تنفيذ الخطة القومية الستخدامات األراضي والتي تتضامن تخصايص  % 25مان إجماالي األراضاي للرعاي والغاباات إلفاادة الثاروة
الحيوانية والحياة البرية.



تنمية الموارد المائية في السودان من خالل زيادة السعة التخزينية واستغالل المياا الجوفية وتوسايع مساتجمعات الميااا وتاوفير ميااا
الشرب للمجتمعات والثروة الحيوانية.



إعادة تأهيل خدمات الري لجعل استخدام المياا أكثر كفاءة ،بما في ذلك إدخال التقنيات المناسبة لتحسين استخدام المياا وزيادة الوعي
بالمياا.



زيادة مساحة الغابات.



التوسع في التنقيب عن الموارد المعدنية واستغاللها.



ا لتوسع في صناعة النفط من خالل استحداث سياسات وقوانين تحمي االستثمارات المحلية والدولية من مصادرة الدولة.

 6.9.5االتفاقيات والمعاهدات اإلقليمية والدولية التي صدق عليها السودان
االتفاقيات والمعاهدات اإلقليمية والدولية ذات الصلة ببرنامج الرد )REDD+( +والضمانات البيئية واالجتماعية التي صادق عليها السودان
هي كما يلي:


بيان مباده الغابات وجدول أعمال القرن  21لسنة  .1992إن بيان مباده الغابات وجدول أعمال القرن ( 21ريو دي جانيرو)1992 ،
هما اثنان من االتفاقات الرئيسية المعتمدة في مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية لسنة  .١٩٩٢وتعتبر هذا المباده عموما مباده
توجيهية لتسترشد بها الدول نحو نظام غابات أكثر استدامة.



معايير ومؤشرات اإلدارة المستدامة للغابات لسنة  .2001توفر أداة المعايير والمؤشرات لإلدارة المستدامة للغابات التي طورتها منظمة
إطارا لإلدارة المستدامة للغابات يتضمن الضمانات البيئية واالجتماعية .من شأن معايير ومؤشرات اإلدارة
األغذية والزراعة
ً
المستدامة للغابات تحديد العناصر أو المباده األساسية التي يتم على أساسها الحكم على االستدامة كما تساعد صانعي السياسات
ومديري ا لغابات على رصد آثار إدارة الغابات بمرور الوقت ،مع مراعاة األدوار اإلنتاجية والوقائية واالجتماعية للغابات.

Page 167 of 226



اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر لسنة  1994واتفاقية األمم المتحدة الجديدة لمكافحة التصحر ( .)2018-2030صادق السودان على
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام  . 1995تتناول االتفاقية على وجه التحديد المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه
الرطبة.



اتفاقية التنوع الحيوي  .تم اعتماد اتفاقية التنوع الحيوي في عام  1992ويحتوي على عدد من األحكام ذات الصلة بضمانات برنامج
الرد )REDD+( +بما في ذلك حفظ التن وع الحيوي واالستخدام المستدام لمكونات التنوع الحيوي والتقاسم العادل والمنصف للمنافع
المستمدة من استخدام الموارد الجينية وإدراج الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع الحيوي في صنع القرار.



معاهدة التجارة العالمية ألصناف الحيوان والنبات البري المهدد باالنقرا

أو سايت

أهدافها الرئيسية هي ) 1( :تعزيز الحماية الدولية لألنواع المهددة باالنقرا
األنواع المستغلة تجاريا ً والتي ليست مهددة حاليا ً لن تصبح مهددة باالنقرا


( .)CITESوقد وقع عليها السودان عام .1983

من خالل إدارة التجارة الدولية فيها )2( .التأكد من أن
.

بروتوكول السودان للسالمة الحيوية لسنة  .1999يتناول بروتوكول السالمة الحيوية لسنة  1999الكائنات المعدلة وراثيًا واستيرادها
وتصديرها واستخدامها من خالل تطوير إطار قانوني إلدارتها .أصبح السودان جز ًءا من بروتوكول السالمة الحيوية في عام 2004
وأصدر القانون الوطني للسالمة الحيوية رقم  15لسنة  2015لحظر اإلطالق المباشر للكائنات المعدلة وراثي ًا أو المنتجات في البيئة.



اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ لسنة  .1992تتعامل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ مع إدارة الموارد
الطبيعية والنظم اإليكولوجية ،بم ا في ذلك الغابات التي قد تسهم في معالجة تغير المناخ .السودان طرف في اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بشأن تغير المناخ منذ عام  .1993تضمنت اتفاقات كانكون لمؤتمر األطراف السادس عشر قرارا ً يورد قائمة بالبيئة
والضمانات االجتماعية لبرنامج الرد )REDD+( +وتتعلق الضمانات بالقضايا االجتماعية والبيئية ،بما في ذلك هياكل شفافة إلدارة
الغابات واحترام الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة المعنيين والحفاظ على الغابات
الطبيعية والتنوع الحيوي.



بروتوكول كيوتو لسنة  .1997يهدف بروتوكول كيوتو لسنة  1997إلى تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغالف الجوي .إن آلية
التنمية النظيفة هي إحدى اآلليات التي حددها بروتوكول كيوتو لوضع مشاريع تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون :فهي تسمح بتعبئة
االستثمارات لمشاريع التنمية المنخفضة الكربون بما في ذلك مشاريع الغابات (التشجير الجديد وإعادة التشجير) .انضم السودان إلى
بروتوكول كيوتو في عام  2005وأنشأ آلية لتعزيز آلية التنمية النظيفة وبرنامج الرد )REDD+( +وفرص االستثمار في الكربون
لدعم عمليات التنمية الوطنية منخفضة الكربون .أعد السودان استراتيجية آلية التنمية النظيفة في عام  2011لدعم استثمارات
الكربون.



اتفاقية باري  .وقع السودان االتفاقية في عام  2017ويخطط لبرامج تشمل زيادة جهود برنامج الرد )REDD+( +الرامية للحد من
االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات ،ودعم برامج التشجير الجديد وإعادة التشجير على النحو المبين في مساهمته المحددة
وطنيا ً .يخطط السودان لبرامج طموحة في مجاالت الطاقة الشمسية وطاقات الرياح والمياا بهدف تقليل االعتماد على حطب الوقود
والفحم النباتي.

ال بد من اإلشادة باستعداد السودان العتماد مباده التفكير العالمي من خالل اعتماد االتفاقيات الدولية .وقد كان لالتفاقيات الدولية تأثير إيجابي
على السياسات المحلية للسودان وال سيما تلك التي تركز على القضايا البيئية وفي حاالت قليلة تنزلت (تسربت) التأثيرات اإليجابية إلى مستوى
المجتمع.
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 7.9.5الةغرات السياساتية والتوصيات
من خالل الجدول رقم ( )54أدناا نورد مقارنة الحوكمة (اإلدارة) البيئية في السودان بمتطلبات المعايير البيئية واالجتماعية للبنك الدولي ويقدم سلسلة من التوصيات لتحسين دمج المعايير البيئية
واالجتماعية في عمليات الحوكمة الحالية.
الجدول رقم  :54خالصة تقييم ثغرات الحوكمة في السودان
المعايير
المعيار البيئي واالجتماعي  (ESS): 1تقييم
وإدارة المخاطر والتأثيرات البيئية
واالجتماعية
الهادف :ضامان تنفيااذ المشااريع الممولاة ماان
قبااال البناااك الااادولي ساااليمة بيئياااا ً واجتماعياااا ً
ومساااتدامة - .ستساااتخدم العملياااة المؤسساااات
واألنظماااة والقاااوانين واللاااوائح واإلجاااراءات
البيئية واالجتماعية الوطنية في تقييم وتطوير
وتنفيذ المشاريع ،كلما كان ذلك مناسبًا،
تشمل األحكام:
 الفحص األولي وتصنيف المخاطر اعتماد ًاعلى التأثيرات المحتملة.
 المزيد من تقييم األثر البيئي أو تقييم األثرالبيئي واالجتماعي) (ESIAعلى النحو
المحدد في عملية الفحص.
 وضع خطة لاللتزام البيئي واالجتمااعيعلى النحاو المحادد فاي عملياة تقيايم األثار
البيئي واالجتماعي .ستحدد خطاة االلتازام
البيئااي واالجتماااعي ) (ESCPالتاادابير
واإلجااراءات المطلوبااة للمشااروع لتحقيااق
االمتثااال للمعااايير البيئيااة واالجتماعيااة
)(ESSخالل إطار زمني محدد.

س ياسات وقوانين ولوائح السودان ذات الصلة بالمعايير البيئية واالجتماعية للبنك الدولي
إطارا لفحص وتقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية والتنمية المستدامة بيئيًا
يوفر قانون حماية البيئة لسنة 2001
ً
واجتماعيًا .بدأ العمل على وضع اللوائح والمباده التوجيهية والمعايير الالزمة لتوحيد اإلجراءات وتنفيذ القانون
إلى أن تم االنتهاء منها واعتمادها .ومع ذلك ،في أعقاب الثورة أنشأ المجل األعلى للبيئاة والماوارد الطبيعياة
لجنة لمراجعة هذا األدوات واالنتهاء منها .حتى اآلن ،شكل تقييم األثر البيئي واالجتماعي غير متسق والمعايي ر
البيئية واالجتماعية ليست واضحة.
المجل األعلاى للبيئاة والماوارد الطبيعياة فاي الوالياات لاي فرعًاا للمجلا األعلاى للبيئاة والماوارد الطبيعياة
االتحادي ولكنها هيئات مستقلة ياتم إنشااؤها وفقًاا لقاوانين الوالياة الخاصاة بهاا .وأشاارت اللجناة نفساها إلاى أن
وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمياة العمرانياة فاي عاام  ،1994والتاي تام حلهاا فاي عاام  .2019وأشاارت
اللجناة نفساها إلاى أن اللجنااة العلياا للماوارد الطبيعياة تركااز علاى القضاايا البيئياة وال تااولي نفا المساتوى مان
االهتمام للموارد الطبيعية.
في الوقت الحاضر ،توجاد خمساة مجاال فقاط مان مجاال الواليا ات التابعاة للمجلا األعلاى للبيئاة والماوارد
الطبيعياة فااي والياات القضااارف ونهار النياال وشامال دارفااور وسانار والخرطااوم .علاى الاارغم مان وجااود هااذا
المؤسسات ،إال أنه ال يوجد أي شبكة قوية بينها.
بدأت مراجعة القانون في عاام  2013وتام تحاديثها فاي عاام  ،2020لكنهاا لام تكان مبنياة علاى استشاارة شااملة
ألصحاب المصلحة .انتقدت العديد من الحكومات والمنظمات غير الحكومية مسودة مخطوطاة القاانون .لام تاتم
الموافقة على القانون المعدل.
أجرى الترابي في سنة  2007تقييما ً ( )Turabi 2007لممارسة تقييم التاأثير البيئاي فاي الساودان ،حادد علاى
إثرا نقاط الضعف الرئيسية اآلتية:
 نقص الموظفين المدربين مما أدى إلى رداءة جودة التقييمات البيئية والتحليالت والتقاارير والتوقيات غيارالمناسب لتقييم األثر البيئي
 خطط إدارة البيئة ذات الجودة الرديئة ،واالفتقار إلى تقييم الجدوى ،وتحليل التكلفة والمسؤوليات وجاداولالمراقبة
 عدم الكشف العلني عن تقارير تقييم التأثير البيئي عدم وجود مباده توجيهية سودانية لتقييم األثر البيئي واالعتماد على المباده التوجيهية الدولية االعتماد على آراء الخبراء وعدم استشارة أصحاب المصلحة في البيئة والتقييمات االجتماعية عدم كفاية الرصد والتنفيذ لخطط اإلدارة البيئيةنقاط الضعف المشار إليها في عام  2007ال تزال قائمة.

المعيااار البيئااي واالجتماااعي (ESS): 2
العمل وظروف العمل

تم حل دستور عام  2005واستبداله بالوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية لسنة  2019التي يؤيد حقوق المواطنين
في العي في بيئة نظيفة (المادة .)11
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االستنتاجات والتوصيات
االساااتنتاج :الساااودان لدياااه صاااكوك قانونياااة لتقيااايم
البيئاة ،ولكاان العملياات ليساات موحادة والتنفيااذ غياار
متسق وضاعيف .إطاار اإلدارة البيئياة واالجتماعياة
غير كاف لتلبية متطلبات معايير البنك الدولي.
تم تصور المجل األعلى للبيئة والموارد الطبيعية،
الذي تأس في عام  ،1991ليكون أبرز هيئة بيئياة
واستقرارا وتميزً ا في السودان ،ولكن لم يتم تمكيناه
ً
ماان قباال الحكومااة للعماال بشااكل صااحيح .فااي 30
أبرياااال  ،2020أنشااااأ المجلاااا األعلااااى االنتقااااالي
مفوضية جديدة لحقوق اإلنسان .في  21مايو ،عُايِن
أمين عام في المفوضية وهاو مساؤول مباشارة أماام
رئي وزراء الحكوماة االنتقالياة .ومان المتوقاع أن
تسااافر هاااذا التغييااارات عااان مؤسساااة أكثااار فعالياااة
وإنتاجية إلدارة البيئة.
التوصيات:
 بالنساااااابة لتخطاااااايط وتنفيااااااذ برنااااااامج الاااااارد+( ،)REDD+اساااااااتخدم الهياكااااااال والعملياااااااات
واألدوات ال مؤسسية على النحو المحدد في إطاار
اإلدارة البيئية واالجتماعية هذا.
 دعاااام تعزيااااز قاااادرة إطااااار السااااودان البيئاااايواالجتماعي على النحو التالي:
• استكمال مراجعة وتحاديث قاانون حماياة البيئاة
وتطااوير المباااده التوجيهيااة واللااوائح والعمليااات
واألدوات الداعمة له.
• دعاام التعزيااز المؤسسااي وبناااء قاادرات المجل ا
األعلاااى للبيئااااة والمااااوارد الطبيعياااة علااااى المسااااتوى

االتحادي ومستوى الواليات والصالت المؤسسية
والتعاون بين الواليات ومع المستوى االتحادي.
االساااتنتاج :ياااتم تغطياااة متطلباااات المعياااار البيئاااي
واالجتماعي  (ESS2) 2فاي تقاارير األداء والاتعلم

المعايير
الهاادف :تعزيااز الصااحة والسااالمة التشااغيلية
للعاملين في المشروع وحماية حقوق العمال.
تشمل األحكام:
 حمايااة الصااحة والسااالمة المهنيااة للعاااملينالمباشرين في المشروع  ،والعمال المتعاقدين
مع أطراف ثالثة  ،وعمال اإلمدادات األولياة
والعاملين في المجتمع
 معايير الصحة والسالمة عدم التمييز وتكافؤ الفرص عمالة األطفال والحد األدنى للسن و التنظيماااات العمالياااة وآلياااات رد المظاااالموجبر الضرر

س ياسات وقوانين ولوائح السودان ذات الصلة بالمعايير البيئية واالجتماعية للبنك الدولي
ال تتناول الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية السالمة والصحة المهنية على وجه التحديد ،ولكنها تضمنت العديد
من المواد التي تشير إلى الحقوق والحريات األساسية لجميع المواطنين ،وتناولت قيم التمسك بالعدالة والمساواة
والكرامة اإلنسانية بما في ذلك ما يلي.
تنص المادة رقم  65على الحق في الصحة" .تتعهد الدولة بتوفير الرعاية الصحية األولياة وخادمات الطاواره
مجانا ً لجميع المواطنين وتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وإعادة تأهيل المؤسسات الصحية والتشخيصية
األساسية".
وتنص المادة رقم  49على الرعاية الصحية المجانية لألمومة والطفولة والحوامل.
وتنص المادة  14 14/8على أنه "خاالل الفتارة االنتقالياة ،تلتازم أجهازة الدولاة بالقياام بادور نشاط فاي الرعاياة
االجتماعية وتحقيق التنمية االجتماعية من خالل السعي إلى توفير الرعاية الصحية والتعليم واإلسكان والضمان
االجتماعي والعمل على الحفاظ على بيئة طبيعية نظيفة وتنوع حيوي فاي الابالد ،وحمايتهاا وتطويرهاا بطريقاة
تضمن مستقبل األجيال".
وتنص المادة  1/40على أنه "عند حدوث أي خطار عاجال أو كارثاة طبيعياة أو بيئياة تهادد وحادة الابالد أو أي
جزء منها أو ساالمتها أو اقتصاادها يجاوز لمجلا السايادة بناا ًء علاى طلاب مان مجلا الاوزراء ،إعاالن حالاة
الطواره في البالد أو أي جزء منها وفقا ً لهذا لهذا الوثيقة الدستورية والقانون"
والتشريع الرئيسي المتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين هو قانون العمل لسنة  ،1997ومرسوم النظام الاداخلي
للمصانع لسنة  ،1981والنظام الداخلي للمصانع (الصحة المهنية) لسنة  ،1981وقانون التعويض عن إصابات
العمل لسنة .1981
القوانين واللوائح األخرى التي تغطي الجوانب المتعلقة بالساالمة والصاحة المهنياة ذات الصالة المعياار البيئاي
واالجتماعي  (ESS2) 2هي:
 قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات لسنة 2016 قانون الصحة المهنية (والية الخرطوم لسنة 2011 قانون الدفاع المدني لسنة .2005 قانون الحماية والسالمة لسنة ( 2017الدفاع المدني). تم تعديل قانون المؤسسة العامة لتعليم العمال لعام  1970في عام  1976وعام .1993 قانون الصحة البيئية لعام :1975 القانون الوطني للصحة العامة لسنة 2008 تم تعديل قانون مبيدات اآلفات لسنة  1974في عام .1990 قانون حماية البيئة لسنة 2001المعدل سنة 2020 قانون حماية الطفل لسنة  ،2004القضاء على عمل األطفال وحماية األطفال والشباب  ،الفصل الثامن قانون المواصفات والمقايي لسنة 2008 قانون اللجنة الطبية القومية لسنة 2008 الئحة القومسيون الطبي لسنة 2012 قانون األدوية والسموم لسنة 2009بموجاب قاانون الساالمة والصااحة المهنياة فاي واليااة الخرطاوم لسانة  ،2011وشااملت معاايير الهيئاة السااودانية
للمواصفات والمقاايي العدياد مان العناصار المتعلقاة بالساالمة والبيئاة فاي مكاان العمال ،ومساتوى الضوضااء
والحرارة والضوء وال غاليات ومعدات الوقاية الشخصية واإلشعاع وكاشفات الحريق .باإلضافة إلى ذلك ،لدى
منظمة إدارة السالمة معايير محددة بشأن جودة الهواء ومعايير النفايات السائلة.
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االستنتاجات والتوصيات
للسااااودان ولكاااان المؤسسااااات والتنفيااااذ ضااااعيفان.
مساااتويات الاااوعي منخفضاااة ،ومساااتويات التفتاااي
منخفضة ،ومستويات االمتثال منخفضة ،خاصة في
القطاع غير الرسمي.
التوصاااايات :يُوصااااى بضاااارورة بمراجعااااة تقياااايم
السالمة والصحة المهنية الذي أجرتها منظمة العمل
الدولياااة فاااي عاااام  2018بالتااادابير التالياااة لتحساااين
االمتثال لمعايير السالمة والصحة المهنية الدولية:
 تعزيز التنسيق المؤسسي والقطاعي تفعيل اإلطار التنظيمي آليات إضافية للتمويل والتمويل تحسين جمع اإلحصاءات وعرضها توعيااااة العاااااملين علااااى المسااااتوى المؤسساااايبحقوقهم

المعايير

المعيااار البيئااي واالجتماااعي (ESS): 3
كفاءة الموارد ومنع التلوث وإدارته
الهاادف :تعزيااز االسااتخدام المسااتدام للمااوارد
وتجنب أو تقليل التلوث من أنشطة المشروع،
بما في ذلاك تولياد النفاياات الخطارة والتلاوث
المرتبط باستخدام مبيدات اآلفات.
تشمل األحكام:
 االساااتخدام الفعاااال للماااوارد بماااا فاااي ذلاااكالطاقااااة والمياااااا والمااااواد الخااااام والمااااوارد
األخرى
 منع التلوث وإدارته تجنب التأثيرات السلبية على صحة اإلنسانوالبيئة
 إدارة النفايات الخطرة وغير الخطرة إدارة مبيدات اآلفاتالمعيااار البيئااي واالجتماااعي (ESS): 4
صحة المجتمع وسالمته
الهدف :تجنب التأثيرات السالبية علاى صاحة
وسالمة المجتمعات المتضررة من المشروع.

س ياسات وقوانين ولوائح السودان ذات الصلة بالمعايير البيئية واالجتماعية للبنك الدولي
ووضعت مباده توجيهية ومدونات للممارسات في مجال التعدين وصناعات النفط والغاز.
صادق السودان على  16اتفاقية دولية لمعايير العمل سارية المفعول حاليًا في السودان بما في ذلك:
 اتفاقية العمل الجبري لسنة ( 1930السخرة) اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة 1949 اتفاقية المساواة في األجور لسنة 1952 اتفاقية إلغاء العمل القسري اتفاقية التمييز (في االستخدام والمهنة) لسنة 1958 االتفاقية المتعلقة بالحد األدنى لسن االستخدام لسنة 1973 اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال  1999 ،لسنة 1999 اتفاقية تفتي العمل لسنة 1947 اتفاقية سياسة العمالة لسنة 1964 اتفاقية البطالة لسنة 1919 اتفاقية المساواة في المعاملة (التعويض عن الحوادث) لسنة 1925 اتفاقية آليات تحديد الحد األدنى لألجور لسنة 1928اتفاقية حماية األجور لسنة 1949 اتفاقية السياسة االجتماعية (األهداف والمعايير األساسية) لسنة 1962 اتفاقية العمل لبعض الوقت لسنة 1994يكمل قانون حماية البيئة لسنة  2001مختلف القاوانين البيئياة بماا فاي ذلاك القاوانين التاي تغطاي حماياة التناوع
الحيوي ومكافحة التلوث والوعي البيئي العام وتقييمات األثر البيئي واالجتماعي.
يغطي قانون حماية البيئة لسنة  2001تلوث الهواء والذي يطالب الصناعات ذات االنبعاثات الملوثة إجراء تقييم
األثر البيئي واالجتماعي وااللتازام بقاوانين الصاحة والصارف الصاحي .وماع ذلاك ،ال توجاد آلياة فاي المجلا
األعلى للبيئة والموارد الطبيعية لرصد التلوث وتنظيمه.
ينص قانون حماية البيئة لسنة  2001المعدل لسنة  2020على فحص البيئة الساتخدام مبيادات اآلفاات ويتطلاب
تدابير التخفيف ،ولكن لم يتم تحديث لوائح تقييم األثر البيئي.
يتطلب القانون أيضًا استخدا ًما ً
فعاال ومستدا ًما للموارد الطبيعية.
يوفر قانون مبيدات اآلفات لسنة ( ،)1974المحدرث بقانون مبيدات اآلفات ومنتجات مكافحة اآلفات لسنة 1994
ً
ضئيال على
تأثيرا
إجراءات الختيار مبيدات اآلفات واستخدامها ومكافحتها .ال يتطلب األمر على وجه التحديد
ً
األنواع غير المستهدفة ،أو منع تطوير المقاومة التي هي متطلبات بموجب ضمانات البنك الدولي.
تم وضع عدد من المعاايير الفنياة بموجاب قاانون الصاحة والساالمة المهنياة بوالياة الخرطاوم  ،2011ومعاايير
الهيئة السودانية للمواصفات والمقايي ذات الصلة بالتلوث بما في ذلك ،مستوى الضوضاء والحارارة وجاودة
الهواء في مكان العمل ومعايير الصرف الصحي.
فااي عااام  ،2006صااادق السااودان علااى اتفاقيااة سااتوكهولم بشااأن الملوثااات العضااوية الثابتااة ( )POPsوأعااد
استراتيجية وافق عليها مجل الوزراء في عام .2017
قاوانين ولاوائح الصاحة والساالمة المهنياة المدرجاة ضامن المعياار البيئاي واالجتمااعي  (ESS2) 2موجهاة
للعاملين ولكنها ال تغطي التأثيرات النهائية على المجتمعات.
خدمات النظام اإليكولوجي محمية بموجب قانون حماية البيئاة لسانة  2001المعادل سانة  ،2020ولكان اللاوائح
المتعلقة بتفعيل القانون لم توضع بعد.
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االستنتاجات والتوصيات

االستنتاج :
 هناك حاجة إلى مباده توجيهية ومعاايير ولاوائحبموجاب قاانون جمعياة حماياة البيئاة لساانة 2001
المعدل سنة  2020لوضع أحكام القانون المتعلقة
بمكافحة التلوث موضع التنفيذ .
 وال توجد قدرة مؤسسية لرصد التلوث وإدارته.إطارا إلدارة اآلفات.
 توفر القوانين الحاليةً
التوصيات :
 و ضع اللوائح بموجب جمعية حماية البيئة الحاليةلتشمل أحكام المعاايير البيئياة واالجتماعياة للبناك
الدولي بما فاي ذلاك مناع تطاور المقاوماة ،والحاد
األدنى من التأثير على األنواع غير المستهدفة
 بناء قدرات الموظفين والمؤسسات -تنفيذ استراتيجية الملوثات العضوية الثابتة

االستنتاج :
تحارص جمعياة حماياة البيئاة ) (EPAعلاى صاحة
وساالمة المجتماع ولكان التنفيااذ غيار موجاود بساابب
عاادم وجااود لااوائح لتفعياال القااانون وكااذلك اللااوائح

المعايير
تشمل األحكام:
 سالمة الخدمات المرور والسالمة على الطرق تاااأثيرات المشاااروع علاااى خااادمات النظااااماإليكولوجي التي تؤثر على المجتمعات
 التأهب للطواره واالستجابة لها -إدارة المواد الخطر

المعيااار البيئااي واالجتماااعي (ESS): 5
حياااازة األراضاااي والقياااود المفروضاااة علاااى
اساااتخدام األراضاااي وإعاااادة التاااوطين غيااار
الطوعي
الهدف :تجنب أو التخفيف من إعادة التوطين
غير الطوعي.
األحكام تشمل:
 تعويض المتضررين -إشراك المجتمع في تخطيط المشاريع

االستنتاجات والتوصيات
س ياسات وقوانين ولوائح السودان ذات الصلة بالمعايير البيئية واالجتماعية للبنك الدولي
والمعااايير والمباااده التوجيهيااة لتقياايم األثاار البيئااي
إدارة وسالمة المواد الخطرة.
يغطي قانون السالمة والصحة المهنية الخرطوم لسنة  2011على مساتوى الوالياة وساالمة الطارق وتصاريف الاذي لاام يعمال بعااد .االفتقاار إلااى القادرة المؤسسااية
والفردية على تنفيذ القانون
النفايات السائلة ولكنه ينطبق فقط على والية الخرطوم.
اور
ا
وط
)(POPs
الثابتاة
العضاوية
اات
ا
الملوث
بشاأن
ساتوكهولم
فاي عاام  ،2006صاادق الساودان علااى اتفاقياة
التوصيات :
.
2017
عام
استراتيجية وافق عليها مجل الوزراء في
 تعزيز قدرات جمعية حماية البيئة حتى يتسنى لهاتنفيذ مهامها على النحو التالي:
 وضع لوائح جمعية حماية البيئة إكمال عملياة التحاديث وإقارار الئحاة تقيايم األثارالبيئي والمباده التوجيهية والمعايير.
 تطوير قدرات الموظفين والقدرات المؤسسية. تطاااوير المعاااايير واللاااوائح والمبااااده التوجيهياااةوالعمليات.
 تحسين آلية التنسيق بين المؤسساتيفتقر السودان إلى أطر واضحة وشاملة إلدارة األراضي وتنظيمها .وسياسات استخدام األراضي غير محددة االستنتاج :
بوضااوح ولكنهااا تفساار ماان خااالل سلساالة ماان الخطااط واالسااتراتيجيات اإلنمائيااة الوطنيااة الطويلااة األجاال مثاال تعد حيازة األراضي واحدة من أكثر القضايا الحالية
االسااتراتيجية القوميااة ربااع القرنياااة  ،2031-2007وخطااة العماال الوطنياااة لمكافحااة التصااحر لسااانة  ،2006تعقيااادًا ا لتاااي يجاااب معالجتهاااا .فاإلطاااار السياساااي
والقااانوني والمؤسسااي للتعاماال مااع األراضااي غياار
واالستراتيجية المؤقتة للحد من الفقر ،وورقة استراتيجية الحد من الفقر األولى لعام .2010
ومما يزيد من تعقيد اإلطار القانوني الستخدام األراضي وجود قوانين عرفية وقانونية على حد سواء ،غيار أن كاف ويؤدي إلى الصراع.
غياار أن النظااام العرفااي يااوفر حمايااة جياادة لحقااوق
العالقة بين القانونين مربكة.
وتمنح المادة  ) 2( 43من الدستور االنتقالي الحكوماة القومياة الحاق فاي مصاادرة األراضاي ألغارا التنمياة المجتمعات المحلية ولحل المنازعات والنزاعات.
وتعويض الماالك .وهنااك عادد مان الماواد المتصالة باإدارة الماوارد الطبيعياة ومكافحاة التلاوث وحماياة مواقاع يحظر قانون الغابات لعام ( 2002والقاانون المانقح
التراث الثقافي واحترام األنظمة التقليدية والعرفية المتصلة بملكياة األراضاي .ويحادد الدساتور االنتقاالي أيضاا ً لعااااام  )2015التجمعااااات السااااكانية فااااي الغابااااات
األراضاي الخاضاعة للساالطات القومياة (المساتوى االتحااادي) واألراضاي الخاضاعة لساايطرة الوالياات وكااذلك المحجاااوزة علاااى الااارغم ماااان وجاااود العدياااد ماااان
التجمعات السكانية في الغابات من الناحية العملياة.
السلطات المشتركة (السلطات المشتركة) التي تتقاسمها المؤسسات االتحادية ومؤسسات الواليات.
ويمكن أن يؤدي تنفيذ القانون إلى إعادة توطين غير
القوانين التشريعية ذات الصلة هي:
طوعية.
 الدستور االنتقاليإعادة التوطين القسري غير مشمولة بشكل جيد فاي
 قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لعام 2002مراجعة السياسات والقوانين واللوائح.
 قانون تنظيم المحافظة على المراعي والعلف لسنة 2015والتعااويض عاان إعااادة التااوطين غياار الطوعيااة فااي
 قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة 1986 قانون االستثمار لسنة 2013حالة سد مروي ال يرقى إلى معايير ضمانات البنك
لم تُذكر السياسة القومية بشأن الرعي بوضاوح ،ولكان نُفاذ عادد مان التادابير السياسااتية التاي تاؤثر علاى إعاادة الدولي من حيث نطاق ومستويات التعويض.
التوطين غير الطوعية مثل محاوالت توطين البدو الرحل (فشل كال ذلاك) ،وترسايم مساارات/مراحيل الماشاية وأشااااااارت المشاااااااورات التااااااي أجراهااااااا الفريااااااق
لحماية مصالح الرعاة الرحل.
االستشاااااري لدراسااااة التقياااايم البيئااااي االجتماااااعي
األراضي المستخدمة في المراعي والزراعة التقليدية مملوكة ملكية مشتركة بموجب قوانين األراضي العرفية .واالسااتراتيجي ( )SESAفااي واليااة النياال األزرق
ويحمي القانون العرفي الحصول على األراضي والحقوق في الموارد .السمة الرئيسية للقانون العرفي هي أنه إلااى أن توساايع سااد علااى النياال األزرق فااي اآلونااة
يضمن لكل مجموعة قبلية وقرية مقيمة الوصول إلى الموارد على أساس مبدأ "ال ضرر وال ضرار" (  Esenاألخيرة أدى إلى إعادة توطين قسري دون تعويض.
 .)2017وبعبارة أخرى ،لاديك الحاق فاي الوصاول إلاى األراضاي والمراعاي والميااا واساتخدامها شاريطة أال التوصيات :
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المعايير

المعيار البيئي واالجتماعي  (ESS): 6حفظ
التنوع الحياوي واإلدارة المساتدامة للماوارد
الطبيعية الحية
الهااادف :حماياااة التناااوع الحياااوي والموائااال
والحفااااظ عليهماااا ودماااج احتياجاااات الحفاااظ
والتنمية.
األحكام تشمل:
 الحفاظ على التنوع الحيوي والموائل اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية -إدارة األنواع الغازية الغريبة

س ياسات وقوانين ولوائح السودان ذات الصلة بالمعايير البيئية واالجتماعية للبنك الدولي
اررا لااألرواح والممتلكااات .وهااذا الحقااوق مقبولااة ألنهااا طريقااة ديمقراطيااة تساامح للناااس
تساابب خسااارة أو ضا ً
بالحصول على األر سواء كانوا من سكان القبائال أو مان الماارة أو مان أفاراد جماعاة مهااجرة .وهاذا مفياد
بشكل خاص للفئات األفقر ،الذين يجدون التمثيل من خالل شيوخهم أو الناظر (أو األمير) القبيلة .ترتبط إدارات
الحكومة المحلية ارتبا ً
طا وثيقًا بهذا الهياكل التقليدية ،على عك إدارات حكومة الوالية التي ال يمكن الوصول
إليها إال للفئات الغنية أو الحضرية.
ويتضمن القانون العرفي أيضا آليات لتسوية المنازعات وورد المظالم وجبر الضرر.
تمتلاك الحكومااة أرا حضاارية؛ وأرا فاي إطااار الغابااات المسااجلة والحظاائر القوميااة؛ وأرا فااي إطاار
مشاريع زراعية حديثة مروية تؤجر للمستأجرين أو ألصحاب المشاريع الخاصة.
ال يوجد في التشريع السوداني في الوقت الحاضر حكام يتنااول إعاادة التاوطين غيار الطوعياة للساكان باساتثناء
"قانون إعادة التوطين والتعويض للمجتمعات المحلية المتأثرة بسد مروي (.")2002
ويغطي قانون تسوية األراضي وتساجيلها لعاام  ،1925وقاانون األراضاي غيار المساجلة لعاام  ،1970وقاانون
المعاامالت المدنياة لعاام  )Sullivan and Nasallah 2010( 1984اساتخدام األراضاي ألغارا اإلقاماة
وغيرها من األغرا .
سمحت قوانين األراضي هذا باالعتراف بحقوق االنتفاع القبلية والفردية – الحق في التمتاع بممتلكاات شاخص
آخر دون إساءة استخدامها – وحقوق الميراث ،وكذلك فتح الطريق أمام التعويض عن األراضي التي اساتولت
عليها الدولة (World Food Program 2018برنامج األغذية العالمي .)2018
تنص المادة  1( 11و 2و ) 3من الدستور على أن "لشاعب الساودان الحاق فاي بيئاة نظيفاة ومتنوعاة .يجاب أال
تنتهج الدولة أي سياسة أو تتخذ أو تسمح بأي إجراء قد يؤثر سلبًا على وجود أي ناوع مان أناواع الحيواناات أو
الحياة النباتية أو موطنها الطبيعي أو المعتمد ".
يانص قااانون حمايااة الصاايد والحظااائر القوميااة لسانة  1986علااى جميااع متطلبااات المعيااار البيئااي واالجتمااعي
( .) ESS6يخضع هذا القانون للمراجعة في الوقت الحاضر .تتضمن المسودة المنقحة جميع التدابير الواردة في
قااانون  1986لحمايااة التنااوع الحيااوي والموائاال الطبيعيااة والخاادمات البيئيااة المرتبطااة بهااا ،وينصااب تركيااز
التنقيحااات علااى الترتيبااات القضااائية والالمركزيااة إلدارة القطاااع .تشاامل التنقيحااات المقترحااة فحااص تادخالت
المشروع للتأثيرات المحتملة على الموائل الطبيعية.
يتعامل القانون الوطني للساالمة الحيوياة رقام  15لسانة  2015ماع حماياة الماوارد الوراثياة ولاه بعاض الصالة
بمتطلبات حماية البنك الدولي.
اتفاقية سنة  1992بشأن التنوع الحياوي وأهاداف مبااده أيشاي المرتبطاة بهاا ومشاروع بروتوكاول ناغوياا .تام
إعداد االستراتيجية القومية للتنوع الحيوي ذات الصلة بمشاركة شاملة من أصاحاب المصالحة فاي عاام 2015
وتهدف إلى حماية الموائل الطبيعية.

االستنتاجات والتوصيات
 تم وضع آلية رد المظاالم وجبار الضارر وإطاارسياساااة إعااااادة التااااوطين وإطاااار سياسااااة إعااااادة
التااااااوطين ماااااان أجاااااال تنفيااااااذ برنااااااامج الاااااارد+
( .)REDD+وهاي مصاممة للتغلاب علاى أوجااه
القصور في السودان في مجال مراجعة السياسات
والقوانين واللوائح بالمعيار البيئي واالجتماعي 5
(.)ESS5
 وضااع أو تنفياااذ السياساااة القومياااة بشاااأن إعاااادةالتوطين غير الطوعي
 اسااتكمال مراجعااة قااانون الغابااات للاانص علااى:( )1معاملااة عادلااة لسااكان الغابااات؛ ( )2اإلدارة
المشاتركة للغاباات ماع المجتمعاات المحلياة؛ ()3
التخطاايط التشاااركي والكشااف عاان الخطااط؛ ()4
معايير ومؤشرات اإلدارة المستدامة للغابات.
االستنتاج :يغطاي دساتور الساودان الحاالي وقاانون
حماية الصيد والحظائر القومية لسنة 1986والقانون
المنقح المقتارح لسانة  2015متطلباات الحفااظ علاى
الموائاال وح مايتهااا .وقضااية األنااواع الغازيااة لاام يااتم
تناولها بشكل كاف.
تكماان نقاااط الضااعف فااي التنفيااذ جزئي اا ً فااي قضااايا
االختصاص القضائي المتعلقة بالرقاباة الالمركزياة
للاادول التااي ال تسااهل اإلدارة الفعالااة للحياااة البري اة
العابرة للحدود بين الوالياات وباين الساودان والادول
المجاااااورة .تاااانص ترتيبااااات اإلدارة المنقحااااة فااااي
مشااروع قاااانون  2015علاااى تعزياااز الرقاباااة علاااى
المستوى االتحادي وتهدف إلى تحسين اإلدارة.
قااد بلااغ القااانون الماانقح حاليااا فااي مراحلااه النهائيااة
للموافقة عليه.
التوصيات:
وضع اللمسات األخيرة على الموافقة وسان القاانون
المقترح لألحياء البرية واألصناف غير النباتية لعام
.2015

المعياااااار البيئاااااي واالجتمااااااعي :)ESS( 7
الشااااعوب األصاااالية  /المجتمعااااات المحليااااة
التقليديااااة فااااي أفريقيااااا جنااااوب الصاااااحراء

ينص الدستور على المساواة في الحقوق بين الجميع .وتنص المادة  25على ما يلي ”:االعتراف بالحاجة إلاى
إشراك ومشاركة الشعب السوداني بأسرا ،على جميع مساتويات الحكام ،كتعبيار عان الوحادة الوطنياة للابالد “.
وتنص المادة  ) 2( 32على أن "تعزز الدولة حقوق المرأة من خالل العمل اإليجابي ".
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االستنتاج :ينص الدستور على المساواة في الحقوق
والحماياااة لجمياااع الساااودانيين ،بمااان فااايهم الشاااعوب

المعايير
المحرومة تاريخ ًيا
الهااادف :احتااارام حقاااوق الشاااعوب األصااالية
وكرامتها وتطلعاتها وهويتهاا وثقافتهاا وسابل
كسب عيشها القائمة على الموارد الطبيعياة /
أفريقياااا جناااوب الصاااحراء الكبااارى تاريخياااا
المجتمعات المحلية التقليدية المحرومة
األحكام تشمل:
 تجنب التأثيرات السلبية منافع التخفيف والتنمية الموافقااااة الحاااارة والمساااابقة والمسااااتنيرة()FPIC
 -آلية رد المظالم وجبر الضرر

المعيااار البيئااي واالجتماااعي (ESS): 8
التراث الةقافي
الهدف .حماية التراث الثقافي من التأثيرات
السلبية ألنشطة المشاريع وتعزيز التقاسم
العادل للمنافع.
األحكام تشمل:
 التشاور مع أصحاب المصلحة وتحديدالتراث الثقافي
 -التراث الثقافي الثابت والمنقول

س ياسات وقوانين ولوائح السودان ذات الصلة بالمعايير البيئية واالجتماعية للبنك الدولي
ينص قانون الغابات المعدل لسنة ( 2015لم يُسن بعد) على معظم الضامانات البيئياة واالجتماعياة فاي المعياار
البيئي واالجتماعي  ) ESS7( 7ألنه يشمل أفضل الممارسات الدولية على النحو الوارد في معايير ومؤشارات
اإلدارة المستدامة للغابات.
وتنص معايير ومؤشرات اإلدارة المستدامة للغابات التي أقرها السودان واعتمدها على حماية حقوق الشاعوب
األصلية .بيد أن هذا األحكام لم تنفذ عملياً.
اتفاقية التنوع الحيوي لسنة  1992ومباده آيتشي المرتبطة بها ومشروع بروتوكول ناغويا
يحظر قانون حماية الصيد والحظاائر القومياة لسانة  1986إقاماة التجمعاات الساكانية فاي الحظاائر القومياة وال
يعترف بحقوق الشعوب األصلية مثل الميغانو الذين يعيشون في حظيرة الندر القومية.
يغطي قانون الغابات لسنة  2002واللوائح الداعمة العديد اللاوائح الداعماة العدياد مان متطلباات المعياار البيئاي
واالجتماعي  .)ESS7( 7تم وضع القانون المعدل في عام  2015وهو يخضع حاليًا لعملية الموافقة (حاليًا في
وزارة العدل).
أقرت وزارة الزراعة السودانية معايير ومؤشرات اإلدارة المستدامة للغابات في السودان في عام  .2003وهي
تشمل العديد من متطلبات ضمانات البنك الدولي خاصة فيما يتعلق بالموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة عن علم
ومشاركة أصحاب المص لحة .بيد أنه لم يحرز أي تقدم في تنفيذ اإلدارة المستدامة للغابات .وحتاى اآلن ،لام ياتم
اعتماد أي غابات في السودان على أنها ذات إدارة مستدامة.

تنص المادة  186من دستور السودان االنتقالي لسنة  2005على ما يلي" :على كل مستويات الحكم بدء عملية
تدريجية لتطوير وتعديل القوانين ذات الصلة باألر لتتضمن الممارسات والقوانين العرفية والتاراث المحلاي
والتوجهات والممارسات الدولية".

االستنتاجات والتوصيات
األصاااالية ،وعلااااى احتاااارام القااااوانين والممارسااااات
العرفية والتراث المحلي.
وفيما يلي الثغرات الموجودة في التشريعات الحالية
المتعلقة بالغابات (قانون الغابات لسانة  )2002ذات
الصلة بالمعيار البيئي واالجتماعي  )ESS7( 7هي:
 التوطين في الغابات المحجوزة يعتبر غير قانونيولكاان هناااك سااكان تقليااديون يعيشااون فااي الغابااات
المحجااوزة فااي عاادة أجاازاء ماان الاابالد (كمااا تماات
مناقشته في المعيار البيئي واالجتماعي )ESS5( 5
 ال يوجااد حكاام يتعلااق باااإلدارة المشااتركة للغابااات(ولكنها تحدث من خالل نظام التونجيا)
 اإلفصاااح عااان الخطااط لاااي مطلوبًااا علاااى وجاااهالتحديد ولكنه يحدث في الممارسة العملية.
 لم ينص القانون على مشاركة أصحاب المصلحةعلى وجه التحديد ،ولكن هذا ما بادأ يحادث اآلن فاي
الممارسة العملية.
التوصيات:
سن أحكام قانون الغاباات المعادل لسانة  2015التاي
تاانص علااى معظاام الضاامانات فااي المعيااار البيئاااي
واالجتمااااعي  .)ESS7( 7وإعاااادة التاااوطين غيااار
الطوعي.
توضااايح السياساااات المتعلقاااة باإلقاماااة الدائماااة فاااي
الغابات المحجوزة وإعادة التوطين غير الطوعي.
إعااداد إطااار يكفاال مشاااركة الشااعوب األصاالية فااي
التخطاااايط ( )IPPFبشاااااأن تنفياااااذ برناااااامج الااااارد+
( )REDD+فاااي الساااودان ليشااامل المعياااار البيئاااي
واالجتماااااااعي  .)ESS7( 7يجااااااب تطبيااااااق هااااااذا
السياسات أثناء يجب تطبيق هذا السياسة أثنااء تنفياذ
المشروع والبرامج الفرعية.
االستنتاج :متطلبات المعياار البيئاي واالجتمااعي 8
( )ESS8والمتمثلة في "المساواة النوعية
أي المساااواة بااين الجنسااين “موجااودة فااي التشااريع
الحالي ولكن لم يتم تنفياذها عمليًاا نظاراً لعادم وضاع

هناك عدد من المواد في الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية لسنة  2019تتعلق بإدارة الموارد الطبيعية ومكافحة
التلوث وحماية مواقع التراث الثقافي.

اللوائح والمباده التوجيهية والمعايير وذلك يعزى لضعف
الموظفين والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ التشريع.
التوصيات:

تنص المادة  65من الوثيقاة الدساتورية للفتارة االنتقالياة لسانة  ،2019إلاى ماا يلاي" :لكال المجموعاات العرقياة
والثقافية الحق في أن تنعم بثقافتهاا الخاصاة وتطورهاا بحرياة .وللمنتماين لهاذا المجموعاات الحاق فاي ممارساة

 سن قانون حماية البيئة المعدل. -وضااع المباااده التوجيهيااة واللااوائح لتنفيااذ قااانون
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المعايير

المعيااار البيئااي واالجتماااعي :)ESS 9( 9
الوسطاء الماليون.
الهااادف .هاااو تحدياااد كيفياااة قياااام مؤسساااات
الوساااااطة المالياااااة بتقياااايم وإدارة المخااااااطر
والتاااأثيرات البيئياااة واالجتماعياااة المرتبطاااة
بالمشاريع الفرعية التي تمولها.
وتشمل األحكام ما يلي:
 اشااتراط أن يكااون لاادى الوساااطة الماليااةسياسات وإجراءات إدارية بيئية واجتماعية
 متطلبااات الوساايط المااالي لتطااوير قاادراتوكفاءة الموظفين والحفاظ عليهاا (فاي إدارة
البيئة)

س ياسات وقوانين ولوائح السودان ذات الصلة بالمعايير البيئية واالجتماعية للبنك الدولي
معتقداتهم واستخدام لغاتهم ومراعاة دياناتهم وأعرافهم وتنشئة أطفالهم في إطار هذا الثقافات واألعراف".
ينص قانون حماية البيئة لسنة  2001على حماية الموارد الثقافية المادية ويتطلب تدابير الفحاص والتخفياف .لام
يتم وضع لوائح محددة .كما ينص القانون المعدل على حماية هذا الموارد.
مراجعة السياسات واألنظمة واللوائح السودانية تنطبق على جمياع مشااريع التنمياة فاي الابالد ساواء مان خاالل
وكاالت التنمية أو الوسطاء المحليين أو الدوليين.
يهدف هذا المعيار البيئي واالجتماعي ( ) ESSبشكل خاص إلى ضمان التزام الوسطاء الذين يستخدمون التمويل
المقدم من البنك الدولي بالمعايير البيئية واالجتماعية.

االستنتاجات والتوصيات
حماية البيئة المعدل.
 بناء قدرات الموظفين والمؤسسات لتنفيذ القانون.االستنتاج :يخضع الوسطاء الماليون لنف معايير
الضمانات التي تخضع لها وكاالت التمويل والتنمية.
التوصيات:
ال توجد

 -إشراك أصحاب المصلحة

المعيار البيئي واالجتماعي :)ESS 10( 10
إشاااراك أصاااحاب المصااالحة واإلفصااااح عااان
المعلومات
الهااادف .هاااو وضاااع نهاااج منهجاااي إلشاااراك
أصاااااحاب المصااااالحة مااااان شاااااأنه مسااااااعدة
المقترضااين علااى تحديااد أصااحاب المصاالحة
وبنااااء عالقاااة بنااااءة ماااع األطاااراف المتاااأثرة
بالمشروع والحفاظ عليها.
تشمل األحكام:

مسودة لوائح تقييم األثر البيئي بموجب جمعية حماية البيئة بحاجة إلى اإلفصاح عن المعلومات
يتضاامن مشااروع قااانون الغابااات المعاادل لساانة  2015معااايير ومؤشاارات منظمااة األغذيااة والزراعااة لااإلدارة
المستدامة للغابات التي تتطلب الموافقة الحارة والمسابقة والمساتنيرة ( )FPICوإشاراك أصاحاب المصالحة فاي
تخطيط وتنفيذ المشاريع والتقاسم ا لعادل والمنصف للمنافع وآليات رد المظالم وجبر الضرر.

 المشاركة أثناء إعداد المشروع وأثناء التنفيذ اإلفصاح عن المعلومات التشاور الهادف -آلية رد المظالم وجبر الضرر
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االساااتنتاج :ال تفاااي التشاااريعات الحالياااة بمتطلباااات
المعيار البيئاي واالجتمااعي  )ESS10( 10المعناي
بإشراك أصحاب المصلحة واإلفصاح عن المعلومات
ولكان قااانون الغابااات المعاادل لساانة  2015ومسااودة
القانون المعادل لجمعياة حماياة البيئاة يتضامنان هاذا
الضمانات.
التوصيات:
 سن قانوني جمعية حماية البيئة والغابات. وضاااع اللاااوائح والمعاااايير والمبااااده التوجيهياااةلتفعيل القوانين.
 تطااوير القاادرة علااى إشااراك أصااحاب المصاالحةواإلفصاح عن المعلومات.
 تعزيز قدرات الموظفين والمؤسساات حتاى يتسانإدارة القوانين

يمكن التغلب على الفجوات الحالية في سياسات وتشريعات السودان فيما يتعلق بسياسات الضمانات الوقائية للبنك الدولي على المدى القصير من
خالل إدراج أحكام سياسات الحماية في عملية الفحص البيئي واالجتماعي في إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية .سيمكن ذلك من تنفيذ أنشطة
برنامج الرد )REDD+( +بما يتوافق مع متطلبات اإلجراءات الوقائية.
إن التوصيات الالزمة لتعزيز حوكمة البيئة في السودان للوفاء بالمعايير البيئية واالجتماعية للبنك الدولي على المدى المتوسط هي كما يلي:


المصادقة على الئحة تقييم األثر البيئي وتطبيق قانون حماية البيئة المعدل لسنة .2020



المصادقة على مشروع قانون الغابات المعدل لسنة .2015



المصادقة على مسودة سياسة الغابات لسنة .2015



تحديث قانون مبيدات اآلفات (أو وضع اللوائح بموجب القانون الحالي).



االنتهاء من الموافقة على قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة  2015وإصدارا.



وضع سياسة واستراتيجية للسكان األصليين الذين يعيشون داخل الغابات المحجوزة.



وضع سياسة واستراتيجية وطنية للنازحين والالجئين لتلبية متطلبات الطاقة المنزلية وخيارات سبل كسب العي



تطوير سياسة واستراتيجية إلعادة التوطين القسري.



تطوير إجراءات موحدة للفحص وتقييم األثر البيئي واالجتماعي.



وضع اللوائح لتنفيذ أحكام اتفاقية حماية البيئة المعدلة.



تعزيز المجل األعلى للبيئة والموارد الطبيعية الذي أعيد تشكيله وتحسين الروابط بين المجل األعلى للبيئة والموارد الطبيعية
والواليات والتعاون بين مؤسسات المجل األعلى للبيئة والموارد الطبيعية على مستوى الواليات والمستوى االتحادي.



دعم إنشاء المفوضية العليا للبيئة والموارد الطبيعية على مستوى الواليات في جميع الواليات.



تعزيز قدرة الموظفين في المجل
على جميع المستويات.

المستدامة.

األعلى للبيئة والموارد الطبيعية على إدارة الشواغل البيئية ومراقبة االمتثال البيئي واالجتماعي

 10.5التعليقات التي أدلى بها أصحاب المصلحة بشأن خيارات االستراتيجية
تم إنتاج الخريطة أدناا لتمثيل المدى الجغرافي للمخاطر البيئية الحالية والتي يمكن االستفادة منها في مناطق تنفيذ خيارات االستراتيجية
المختلفة .تتمثل كل منطقة ملونة مزي ًجا مختلفًا من المخاطر البيئية.
على سبيل المثال:
●

المنطقة الصفراء (شمال كردفان) .تم تحديد ثالثة مخاطر بيئية رئيسية في شمال كردفان :التصحر وندرة المياا واألثر

المحتمل للثروة الحيوانية على التربة الهشة (أي الضغط).
●

المنطقة البرتقالية (والية القضارف) .قد تكون المخاطر البيئية ناتجة عن الزراعة المكثفة مثل جودة أنواع المراعي

وتدهور األراضي بسبب كمية نقاط المياا المتاحة على طول مسارات/مراحيل المواشي.
●

المنطقة الحمراء (جبل مرة) .قد يتأثر النظام البيئي اله

الرحل.
باستراتيجية الثروة الحيوانية إلنشاء مراحيل الرعاة ُ
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الخارطة رقم  :10المخاطر البيئة

ترد أدناا توصيات من تقرير التقييم الحالي ومن مختلف أصحاب المصلحة الذين استشيروا كجزء من هذا التقييم ،لكل خيار من خيارات
االستراتيجية .يأتي تقديم هذا االقتراحات بقص د السماح ألصحاب المصلحة المحليين بالمشاركة في تصميم خيارات استراتيجية برنامج الرد+
(.)REDD+

 1.10.5خيار االستراتيجية رقم ( :)1المناظر الطبيعية المتكاملة للغابات
التوصيات الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار عند تصميم وتنفيذ هذا الخيار ،المستمدة من مشاورات أصحاب المصلحة المحليين هي كما
يلي:
●

زرع المزيد من األشجار :تشجيع التشجير الزراعي (يقوم المزارع بزراعة  %20من الغابات كل عام ويزرع الباقي

لمصلحته الخاصة).
●

إقامة شراكات ذكية مع شركات القطاع الخاص لتطوير التشجير الزراعي.

●

إقامة مشاريع حصاد المياا للغابات المستزرعة والثروة الحيوانية.

●

تطوير اإلدارة التشاركية للغابات وتحفيز أنشطة الغابات الشعبية (وتبسيط وتسريع عملية تسجيل الغابات الشعبية)

وإشراك الناس في الغابة من خالل نظام التونجيا.
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حماية الغابات.

●

تخويل المجتمعات األصلية لفر

●

يجب أن يعطي التشجير الجد يد وإعادة التشجير األولوية لحطب الهشاب والطلح حيث توفر هذا استراتيجية واعدة إلعادة

الغطاء الشجري إلى المستويات السابقة.
●
●

إعادة توطين النازحين خارج الغابة وإنشاء مناطق عازلة حول الغابات المحجوزة.
تطوير فرص أخرى لكسب العي

(مثل الطق والتشجير الزراعي والجنائن المنزلية) للفقراء والالجئين أيضًا.

 2.10.5خيار االستراتيجية رقم ( :)2الزراعة الذكية مناخيا ً وإدارة المراعي
التوصيات الرئيسية المستمدة من مشاورات أصحاب المصلحة المحليين التي يجب أخذها في االعتبار عند تصميم وتنفيذ هذا الخيار هي كما
يلي:
● تطوير إمكاني ات كسب العي وفرص إدرار الدخل للمزارعين .إعطاء أولوية عالية لمشاريع التنمية الريفية التي تمكن من
تنويع وتحسين سبل عي

المجتمع.

●

إنشاء أحزمة شجرية واقية بمقدار  %10من مساحة المشاريع الزراعية.

●

تحديد نوع المحاصيل الصديقة لألشجار مشفوعة بخريطة مالءمة المحاصيل.

●

توفير البذور للبدو لزراعة األعشاب واألشجار الرعوية.

●

وضع وتنفيذ حلول لحيازة األراضي وتعزيز أمن حيازة األراضي.

●

تشجيع استخدام المخلفات بعد حصاد المحاصيل.

●

إعادة توطين النازحين في المناطق الزراعية الناشئة عن توسعة السدود
بالمرخ والهشاب ولفت االنتباا إلى أشجار الغابات األخرى بدال ً من الهشاب.
عن المسكيت
ِ

●

يُستعا

●

تنمية الوعي والتثقيف من خالل دعم المدارس والمؤسسات التعليمية األخرى.

●

تقديم الدعم الفني والمالي لمنتجي الصمغ العربي.

●

تحسين المراعي من حيث الجودة وحجم المساحة /تجديد المراعي المتدهورة مع األنواع المناسبة.

●

تطبيق نموذج أم ِرمتة خاصة في شمال وشمال غرب الوالية.

●

تحسين سالالت الماشية.

●

ترشيد إدارة المراعي – المراحيل والخدمات والتنسيق بين أصحاب المصلحة وفتح مسارات جديدة للحيوانات/تخطيط

أفضل لمواقع نقاط المياا.
●

مراقبة التعدين والتوسع الزراعي في المراعي

●

دعم وتطوير البحوث في مجال التربية والبذور.

●

يختلف الرعاة مع التصور بأن البدو الرحل والرعي الجائر من مسببات إزالة وتدهور الغابات حيث يصرون على أنهم

حراس جيدون للغابة ويحتاجون إلى أشجار لمأوى الحيوانات والبحث عن الطعام .وبوجه عام ،فإنهم تؤيد بقوة فتح مسارات
للمواشي وزرع األشجار كأحزمة واقية أو كمزارع لحطب الوقود وأنواع وقود بديلة ،على الرغم من وجود شواغل بشأن
توافرها وتكلفتها.
●

تحسين القدرة على إنتاج األعالف لتقليل الضغط على الغابات.
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 3.10.5خيار االستراتيجية رقم ( :)3التخطيط المتكامل الستخدام األراضي
التوصيات الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار عند تصميم وتنفيذ هذا الخيار ،المستمدة من مشاورات أصحاب المصلحة المحليين هي كما
يلي:
●

التنسيق بين مؤسسات االستراتيجية القومية لبرنامج الرد :)REDD+( +وتطبيق قوانين وسياسات تلك المؤسسات.

مراقبة أفضل للتأثيرات البيئية واالجتماعية لمشاريع التنمية القومية.
●

تقييم وتحسين وإنفاذ نظام حيازة األراضي  /ضمان أمن حيازة األراضي.

●

توفير أفضل لمواد وخيارات الدعم الخشن والناعم (التدريب واألدوات ،إلخ).

●

إنشاء مراحيل البدو وأنشطة التشجير الجديد داخل المسارات.

●

وضع استر اتيجيات تخطيط متكاملة تشمل قطاعات الغابات والزراعة والمراعي.

●

تطبيق القوانين والسياسات ،وخاصة قانون زراعة األشجار بنسبة  %10و ،%5ومنع االستغالل غير القانوني للغابات

المحجوزة.
●

تعزيز الدعم المؤسسي ،ال سيما من إدارات الحكومة االتحادية والوالئية ،بما في ذلك الهيئة القومية للغابات وتسهيل

االعتراف بحقوق الوصول والملكية لضمان وصول عائدات أرصدة الكربون إلى المجتمعات المحلية.

 4.10.5خيار االستراتيجية رقم ( : )4إمدادات الطاقة المستدامة واستخدامها
التوصيات الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار عند تصميم وتنفيذ هذا الخيار ،المستمدة من مشاورات أصحاب المصلحة المحليين هي كما
يلي:
●

زيادة كفاءة مواقد الطهي والتشجيع  /الترويج الستخدام أنواع وقود أكثر كفاءة وطاقات مستدامة مثل اإليثانول وغاز

الطهي والطاقة الشمسية.
●

الترويج لبدائل حطب الوقود األكثر كفاءة واستدامة.

●

تطبيق دعم أسعار غاز الطهي.

●

تشجيع غرس األشجار من أجل حصاد حطب الوقود.

●

تمكين الهيئة القومية للغابات وتمويلها من عائدات ضرائب الفحم.

●

استخدام روث الحيوانات في صناعة الطوب لتقليل استهالك الحطب  /تعزيز مواد البناء البديلة.

●

تنفيذ برامج تخفيف حدة الفقر.

 5.10.5خيار االستراتيجية رقم ( :)5تعزيز المشاركة في االستجابة لتغير المناخ
التوصيات الرئيسية التي يجب أخذها في االعتبار عند تصميم وتنفيذ هذا الخيار ،المستمدة من مشاورات أصحاب المصلحة المحليين هي كما
يلي:
●

تعزيز آليات المشاركة.

●

تشجيع إدماج مجموعات السكان األصليين.

●

إشراك منظمات النساء والشباب في خطط إدارة الغابات التشاركية.

●

إشراك المجموعات الضعيفة (النساء والشباب) في أنشطة التشجير الجديد وإعادة التشجير.

●

تشجيع بناء القدرات وتبادل المعرفة والتدريب على القيادة بين النساء والشباب.
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●

توفير فرص عمل مناسبة للشباب والنساء.
النساء والشباب على المشاركة في مبادرات غرس األشجار و

●

عر

●

المساعدة في تأمين حقوق األر

للنساء والشباب.

 11.5توصيات بشأن خيارات االستراتيجية
كجزء من التقييم الحالي ،يوصي فريق خبراء دراسة التقييم البيئي االجتماعي واالستراتيجي ( )SESAبتعزيز االقتراحات التالية في تصميم و
 /أو تنفيذ خيارات استراتيجية برنامج الرد:)REDD+( +
o

تنفيذ مبادرات إعادة التشجير بواسطة:

o

تطبيق الئحة زراعة األشجار على  %10من األراضي الزراعية المطرية و %5من األراضي المروية.

o

جعل االمتثال لمتطلبات غرس األشجار شر ً
طا لتجديد عقود إيجار األراضي الزراعية ،أو

o

فر

ضريبة على إيجار المزارعين واستخدام هذا األموال لزرع أحزمة شجرية واقية وبالتالي تحقيق النسبة المئوية

المطلوبة للغطاء الشجري نيابة عنهم.
o

تعزيز التشجير الزراعي ونظام التونجيا

o

من شأن األحزمة الشجرية الواقية أن تفيد كال ً من المزارعين والرعاة ويمكن زراعتها لتعويض إزالة األشجار أو
التعويض عنها من أجل التوسع الزراعي.

o

يسهم النازحون والالجئون في تدهور الغابات من خالل زراعة واحتطاب حطب الوقود في غياب تنفيذ أي تدابير
إلعادتهم أو إعادة توطينهم .يوصي فريق خبراء دراسة التقييم البيئي االجتماعي واالستراتيجي ( )SESAبزراعة
األشجار خارج الغابات الشعبية وتخصيصها الحتياجاتهم من حطب الوقود

o

تعزيز قواعد حيازة األراضي والدعم المؤسسي إلنفاذ هذا اللوائح.

o

الحد من ممارسة تخصيص مساحات كبيرة جدًا من األراضي لألفراد لصالح العدالة االجتماعية واالقتصادية والفعالية
في استخدام األراضي.

o

تسهيل تسجيل وإنشاء مشاريع الغابات الشعبية.

o

تشجيع مشاجر حطب الوقود باستخدام األنواع المناسبة للمناخ والتربة الطينية والرملية في السودان لتحل محل
المستويات غير المستدامة للحصاد الجاري في الوقت الحاضر.

o

تعزيز الكفاءة المتزايدة في استخدام حطب الوقود والفحم من خالل تشجيع مواقد الفحم المحلية ذات الكفاءة في
استهالك الوقود ،وتحسين كمائن صناعة الفحم والغاليات المحسنة المستخدمة في الصناعات الصغيرة مثل صناعات
الصابون.
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 .6خالصة االستنتاجات والتوصيات
 1.6خيارات استراتيجية برنامج الرد)REDD+( +
وكما هو موضح في المقدمة ،يمكن تقديم التوصيات التالية فيما يتعلق بخيارات االستراتيجية:
بالنسبة لخيار االستراتيجية رقم ( :)1يُقترح ما يلي:
 )1تنفيذ إجراءات لتحسين تنظيم وإدارة تجارة الصمغ العربي.
 )2اتخاذ مبادرات إلعادة التشجير ألنها يمكن أن تؤدي إلى مجموعة واسعة من المنافع البيئية واالجتماعية .ويمكن أن تشمل ما يلي:
أ .تنفيذ الئحة غرس األشجار على  %10من األراضي الزراعية المطرية و %5من األراضي المروية.
ب .جعل االمتثال لمتطلبات زراعة األشجار شر ً
طا لتجديد عقود إيجار األراضي الزراعية.
ج .تعزيز وتيسير مبادرات الغابات الشعبية.
د .زراعة المزيد من األحزمة الشجرية الواقية.
هـ .ضمان مشاركة النازحين والالجئين في مشاريع غرس األشجار.
بالنسبة لخيار االستراتيجية رقم ( :)2يُقترح:
 )1تعزيز لوائح حيازة األراضي والدعم المؤسسي إلنفاذها.
 )2تقليل ممارسة تخصيص مساحات كبيرة جدًا من األراضي لألفراد من أجل العدالة االجتماعية واالقتصادية والكفاءة في استخدام
األراضي.
 )3تطبيق الئحة زراعة األشجار في  %10من األراضي الزراعية المطرية و  %5من األراضي المروية.
 )4تشجيع التشجير الزراعي  /نظام التونجيا
 )5تعزيز المبادرات الستخدام  /تحسين البذور األصلية.
بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية ،يُوصي بـ:
 )1تعزيز لوائح حيازة األراضي أيضًا
 )2اتخاذ مبادرات لزراعة المزيد من األحزمة الشجرية الواقية.
 )3تعزيز مؤسسات وممارسات ولوائح حل النزاعات على المستويين المحلي (العرفي) واالتحادي/على مستوى الواليات لمنع النزاعات
بين الرعاة والمزارعين حول الرعي واستخدام المياا
 )4اتخاذ مبادرة لتعزيز تربية الماشية الصحية والمستدامة وتنفيذها لتشمل تطوير البنى التحتية البيطرية وتحسين ممارسات التربية.
بالنسبة لخيار االستراتيجية رقم ( :)3يُقترح ما يلي:
 )1تعزيز/توضيح التشريعات المتعلقة باستخدام األراضي وحقوق الحصول عليها ونظم حيازة األراضي لمنع نشوب النزاعات.
 )2زراعة األشجار للتعويض عن أي إزالة للغابات ناتجة عن أنشطة التعدين.
 )3تعزيز المبادرات المحلية والقومية في مجاالت التعليم والتدريب وبناء القدرات لتيسير تنفيذ اللوائح والقوانين.
بالنسبة لخيار االستراتيجية رقم ( :)4يُقترح اآلتي:
 )1تعزيز زيادة الكفاءة في استخدام خشب الوقود والفحم من خالل تعزيز مواقد الفحم المحلية ذات الكفاءة في استهالك الوقود وتحسين
كمائن صنع الفحم وتحسين الغاليات المستخدمة في الصناعات الصغيرة مثل صناعات الصابون.
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 )2تعزيز مشاجر إنتاج حطب الو قود باستخدام األنواع المناسبة للمناخ والتربة الطينية والرملية في السودان لتحل محل مستويات
الحصاد غير المستدامة التي يتم إجراؤها في الوقت الحاضر.
 )3اتباع المباده التوجيهية للهيئة السودانية للمواصفات والمقايي
بالنسبة لخيار االستراتيجية رقم (ُ :)5يقترح ما يلي:

ولوائح تقييم األثر البيئي واالجتماعي.

 )1تشجيع مبادرات بناء القدرات والتوعية وإذكاء الوعي
 )2تشجيع مبادرات بناء القدرات القيادية بين الشباب والمنظمات النسائية.
 )3تشجيع الهياكل التشاركية في جميع عمليات صنع القرار.

 2.6إجراءات استراتيجية برنامج الرد)REDD+( +
بال نسبة لكل من التأثيرات االجتماعية أو البيئية السلبية المحتملة ،تم تقديم تدبير التخفيف الالزمة التي أوصى بها الفريق االستشاري لدراسة
التقييم البيئي االجتماعي واالستراتيجي ( )SESAوهي:
بالنسبة لألنشطة المقابلة للخيار رقم ( )1من االستراتيجية ،يجب تطاوير قادرات نشار المعرفاة التقنياة واالساتخدام الرشايد للمادخالت الزراعياة
وتبسيط عمليات تسجيل الغابات للمجتمعات وتوفير معلومات عن األسواق.
فيما يتعلق باألنشطة المقابلة للخيار رقم ( )2من االستراتيجية  ،استخدام المدخالت الزراعية المراعية/الصديقة للبيئة واعتماد تقاناات الزراعاة
ال مستدامة وبناء القدرات باستخدام المعايير الدولية ووضع مشاريع للتمويل البالغ الصغر وتأمين مشاركة المرأة وتنفيذ آليات حل النزاعاات أو
تعزيز اآلليات التي تعمل بالفعل عبر القنوات العرفية  /التقليدية أو القروية  /الحكومية ؛ ترقية سالسل القيمة ؛ ضمان استخدام المزارعين لمواد
واقية عند استخدام الماواد الكيميائياة ؛ والمشااركة اآلمناة للمارأة مان خاالل المنظماات المجتمعياة التاي تقودهاا المارأة .وفيماا يتعلاق بالخياارات
المتصلة بالثروة الحيوانية والمراعي ،يُوصى ببناء القدرات وتنفيذ خطط اإلدارة التشاركية (التي تكفل مشاركة أفقر الرعاة) ،وإنشاء آليات لحل
الصراعات أو تعزيز اآلليات القائمة بالفعل ووضع مبادرات متكاملة لتخطيط الثروة الحيوانية والغابات والزراعة.
بالنسبة لألنشطة المقابلة للخيار رقم ( )3من االستراتيجية ،يُوصى بتحسين مشاركة جميع أصحاب المصلحة في تصميم السياسات وإدارتها
وتطوير م عايير الصحة والسالمة وتطوير لوائح تقييم األثر البيئي واالجتماعي وضمان تنفيذها.
بالنسبة لألنشطة المقابلة للخيار رقم ( )4من االستراتيجية ،يُوصى بتنفيذ تحليل التكلفة والعائد لتصميم السياسات وتنفيذها وخلق حوافز لألفراد
والقطاع الخاص وتعزيز مشاركة جميع أصحاب المصلحة؛ واتباع المباده التوجيهية للهيئة السودانية للمواصفات والمقايي

وإرشادات البيئة

والسالمة وإقامة حمالت توعية.
وأخيراً ،فيما يتعلق بالخيار رقم ( )5من االستراتيجية ،يُوصى باتباع نهج تشاركي واتباع المعايير الدولية بشأن إدماج الكل (إشراك الجميع
بدون إقصاء).

 3.6توصيات سياسة البنك الدولي القائمة على المعايير البيئية واالجتماعية
تم تقديم التوصيات التالية باستخدام تقييم الثغرات بنا ًء على المعايير البيئية واالجتماعية األساسية العشرة ذات الصلة بالبنك الدولي:
المعيار البيئي واالجتماعي  :)ESS 1( 1تقييم وإدارة المخاطر والتأثيرات البيئية واالجتماعية
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بالنسبة لتخطيط وتنفيذ برنامج الرد ،)REDD+( +استخدم الهياكل والعمليات واألدوات المؤسسية على النحو المحدد في إطار اإلدارة
البيئية واالجتماعية هذا.



دعم وتعزيز قدرات إطار السودان البيئي واالجتماعي على النحو التالي:
 oا النتهاء من مراجعة وتحديث قانون حماية البيئة وتطوير المباده التوجيهية واللوائح والعمليات واألدوات الداعمة.
األعلى للبيئة والموارد الطبيعية على المستوى االتحادي ومستوى الوالية والروابط

 oدعم التعزيز المؤسسي وبناء قدرات المجل

المؤسسية والتعاون بين الواليات ومع المستوى االتحادي.
المعيار البيئي واالجتماعي  :)ESS( 2العمل وظروف العمل
خلصت مراجعة للسالمة والصحة المهنية أجرتها منظمة العمل الدولية في  2018بالتوصية باتخاذ التدابير التالية لتحسين االمتثال للمعايير
الدولية للسالمة والصحة المهنيتين:



تعزيز التنسيق المؤسسي والقطاعي.



تفعيل اإلطار التنظيمي.



آليات التمويل والتمويل اإلضافية.



تحسين جمع اإلحصائيات وعرضها.



توعية على المستوى المؤسسي للعمال لمعرفة حقوقهم.

المعيار البيئي واالجتماعي  :)ESS( 3كفاءة الموارد ومنع التلوث وإدارته



وضع اللوائح في ظل وكالة حماية ا لبيئة الحالية لتشمل أحكام المعايير البيئية واالجتماعية للبنك الدولي بما في ذلك منع تطور
المقاومة ،والحد األدنى من التأثير على األنواع غير المستهدفة.



بناء قدرات الموظفين والمؤسسات.



تعزيز تنفيذ استراتيجية الملوثات العضوية الثابتة.

المعيار البيئي واالجتماعي  :)ESS( 4صحة المجتمع وسالمته
تعزيز القدرة على تنفيذ اتفاقية حماية البيئة على النحو التالي:



تطوير اللوائح الخاصة بوكالة حماية البيئة.



إكمال عملية التحديث واعتماد الئحة وإرشادات ومعايير تقييم التأثير البيئي.



تطوير الموظفين والقدرة المؤسسية.



تطوير المعايير واللوائح والمباده التوجيهية والعمليات.



تحسين آليات التنسيق في المؤسسات.

المعيار البيئي واالجتماعي  :)ESS( 5حيازة األراضي والقيود المفروضة على استخدام األراضي وإعادة التوطين غير الطوعي



استخدام وتنفيذ آلية رد المظالم وجبر الضرر في إطار سياسة إعادة التوطين التي تم تطويرها كجزء من مقترح االستعداد والتأهب
"الجاهزية" لبرنامج الرد ) REDD+( +فيما لي إدارة حيازة األراضي والقيود المفروضة على استخدام األراضي وإعادة التوطين
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غير الطوعي .وهي مصممة للتغلب على أوجه القصور في تقارير األداء والتعلم في السودان فيما يتعلق بالمعيار البيئي واالجتماعي
( )ESSوالمعيار البيئي واالجتماعي (.)ESS5



تطوير أو تنفيذ السياسة الوطنية بشأن إعادة التوطين غير الطوعي.



إتمام مراجعة قانون الغابات للنص على )1( :معاملة عادلة لسكان الغابات )2( .اإلدارة المشتركة للغابات مع المجتمعات المحلية؛
( )3التخطيط التشاركي والكشف عن الخطط؛ ( )4معايير ومؤشرات اإلدارة المستدامة للغابات.

المعيار البيئي واالجتماعي  :)ESS( 6حفظ التنوع البيولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية
االنتهاء من الموافقة على قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة  2015وإصدارا.
المعيار البيئي واالجتماعي  :)ESS( 7الشعوب األصلية  /المجتمعات المحلية التقليدية في أفريقيا جنوب الصحراء المحرومة تاريخيًا



سن أحكام قانون الغابات المعدل لسنة  2015والذي ينص على معظم الضمانات في المعيار البيئي واالجتماعي .)ESS7( 7



توضيح سياسات مناطق اإلقامة الدائمة وإعادة التوطين غير الطوعي.

المعيار البيئي واالجتماعي  :)ESS( 8التراث الةقافي



سن قانون جمعية حماية البيئة المعدل.



تطوير المباده التوجيهية واللوائح لتنفيذ قانون جمعية حماية البيئة المعدل.



بناء الموظفين والقدرة المؤسسية لتنفيذ القانون.

المعيار البيئي واالجتماعي  :)ESS 9( 9الوسطاء الماليون



يخضع الوسطاء الماليون لنف

معايير الضمانات التي تخضع لها وكاالت التمويل والتنمية .لم تقدم توصيات خاصة.

المعيار البيئي واالجتماعي  :)ESS 10( 10إشراك أصحاب المصلحة واإلفصاح عن المعلومات



سن مشروع ق انون حماية البيئة والغابات المعدل .وضع اللوائح والمعايير والمباده التوجيهية لتفعيل القوانين وتطوير القدرة على
إشراك أصحاب المصلحة واإلفصاح عن المعلومات والنهو

بكفاءة الموظفين والقدرة المؤسسية إلدارة القوانين.
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المرافق
المرفااق رقاام ( :)1تقياايم مااا قباال التشاااور للتااأثيرات البيئيااة واالجتماعيااة المحتملااة لخيااارات االسااتراتيجية
(ديسمبر )2020
تصنيف المخاطر البيئية واالجتماعية
مستوى المخاطر
مخاطر منخفضة
مخاطر متوسطة أو غير معلومة
مخاطر كبيرة
مخاطر عالية

الوصف
مخاااطر ضااائيلة أو تكاااد ال تاااذكر يمكاان تخفيفهاااا بساااهولة وال تتطلااب إجاااراء تقياايم للتاااأثيرات البيئياااة
واالجتماعية
ضيق ومحدود جغرافيا ويمكن تحديدا بسهولة ويمكن تخفيفه .مطلوب تقييم األثر البيئي واالجتماعي
إمكانية التسبب في تضارب بين مستخدمي الموارد .مطلوب تقييم األثر البيئي واالجتماعي
تأثيرات واسعة ومتنوعاة وال يمكان عكساها مثال إعاادة التاوطين الرئيساية؛ وتحويال الموائال الطبيعياة؛
والمواد الخطرة .إعادة التصميم المطلوبة للمشروع.
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جدول رقم ( :)7االستراتيجية :خالصة اإلجراءات الرئيسية في قطاع الغابات
الخيااااااارات  /اإلجااااااراءات المقترحااااااة فااااااي
استراتيجية برنامج الرد(REDD+) +

أصحاب المصلحة

 1.1تحسين اللوائح والقوانين والسياساات
في قطاع الغابات لتعميم إجراءات برنامج
الاارد  (+REDD):مراجعااة القطااااع
وتقييم اإلجراءات ذات األولوية

1و  .2مجل إدارة الهيئة القومية
للغابات ومجل الوزراء ورئاسة
الجمهورية.

 2.1دعاام مراجعااة وتعزيااز بيااان سياسااة
الغابات القومية في الساودان لسانة 2006
المستمد (ال ُمحدَّث) من سياسة الغابات في
السودان لسنة 1986

جميع أصحاب المصلحة ،ال سيما
1.مجلاااس إدارة الهيئاااة القومياااة
للغابات

 3.1دعم وتحسين السياسات الرامية للحد
من إزالة الغابات وتادهور األراضاي مان
قبل الالجئين.

 1.2وزارة الداخلياااااااااة ومفاااااااااو
الالجئاااين والهيئاااة القومياااة للغاباااات
ووحاااادة إدارة برنااااامج الاااارد +
)(+REDD

 4.1تطوير نظم معلومات الغابات القومية
لدعم إدارة الغابات والمناظر الطبيعية في
الساودان (نظااام الرصااد القااومي للغابااات،
القيااااس واإلباااالغ والتحقاااق ،المساااتويات
المرجعية النبعاثات الغابات ،الضامانات،
سجل الكربون)
 5.1علاااى مساااتوى الوالياااة إطاااار تنفياااذ
برنااامج الاارد )+ (+REDDوخيااارات
التمويل :تطوير خطط عمل برنامج الرد +
) (+REDDفي الواليات
 6.1برناااااامج الغابااااااات علاااااى مسااااااتوى
أصحاب الحيازات الصغيرة في الواليات
المختاارة لألخشاااب عاليااة القيمااة وحطااب
الوقاااود  /الكتلاااة الحيوياااة وإنتااااج القطاااب
ومنتجااات الغابااات غياار الخشاابية (الهاادف

تدابير التخفيف من حدة
المخاطر وتعزيز المنافع
المخاااطر :السياسااات والقااوانين واللااوائح غياار
المالئمة
عدم االمتثال للسياسات الجديدة
المنافع :تمكين المجتمع
تحسين سبل كسب العي
تقاسم المنافع
المخاطر :برامج تدريبية غير مالئمة
قد ال يتم اختيار األشخاص المناسبين للتدريب.
المنافع :تحسين التخطايط واتخااذ القارار بشاأن
قضايا تغير المناخ

المخاطر :سياسات غير مالئمة
عدم االمتثال للسياسة

تدابير التخفيف من حدة المخاطر
وتعزيز المنافع
إشاراك جمياع أصااحاب المصالحة فااي
تطوير السياساات بماا فاي ذلاك بارامج
التوعية والدعوة
تحفيااااااز القطااااااااع الخااااااااص ليتبناااااااى
السياسات
إشراك المتخصصين في تغيار المنااخ
في تصميم البرامج التدريبية.
تصميم البرامج التدريبية المناسبة
الحرص علاى اختياار المشااركين فاي
التدريب

نشرك أصحاب المصلحة؟
ل رِم ِ
اسااااتخدام المعااااايير الدوليااااة وأفضاااال
الممارسات.
تحفيااااااز القطااااااااع الخااااااااص ليتبناااااااى
السياسات

تفعياال المعااايير البيئيااة
واالجتماعياااااااة للبناااااااك
الدولي

ماانخفض Lمتوسااط
 ،Mكبير SعاليH

1
10
S

1
3
10
L

1
10

1.2المجاااااااال التشاااااااريعية علاااااااى
المسااااااتويين االتحاااااااادي الاااااااوالئي:
سلطات تخطيط األراضي والغابات.
السلطات ،السلطات القضائية ،الهيئة
القوميااة للغاباااات ،هيئااة االستشاااعار
عن بعد وعلوم الزالزل
1.2المجاااااااال التشاااااااريعية علاااااااى
المساااااااتويين االتحاااااااادي الاااااااوالئي
والوزارات واألجهزة الحكومية

المنااافع :انخفااا الطلااب علااى حطااب الوقااود
وإنتاج الفحام التجااري مان قبال الالجئاين الاذين
لديهم القليل من فرص الدخل البديلة
االستغالل المستدام للغابات
المخاطر :النزاع على األر
المنافع :يقلل النزاعات على األر
اإلدارة المستدامة لألراضي

إشراك أصحاب المصلحة في مراحل
التخطاايط والتنفيااذ خاصااة الماازارعين
والرعاة،

1
5
6
10

المخاطر :سياسات غير مالئمة
عدم االمتثال للسياسة
المنافع :تحسين التخطيط واإلدارة

نشرك أصحاب المصلحة؟
ل رِم ِ
اسااااتخدام المعااااايير الدوليااااة وأفضاااال
الممارسات.

جميع أصحاب المصلحة ،خاصة
.1الهيئاااااة التشاااااريعية والاااااوزارات
واألجهاازة الحكوميااة األخاارى علااى
المسااتوى االتحااادي ،الهيئااة القوميااة
للغابات

المخاطر :خطط غير مناسبة
الخطط التاي تاؤثر علاى حقاوق المساتخدمين أو
سبل كسب عيشهم.
المنااااافع :اإلدارة المسااااتدامة للغابااااات وتمكااااين
المجتمع وخلق فرص العمل وتوليد الدخل

نشرك أصحاب المصلحة؟
ل رِم ِ
تبني أفضل الممارسات الدولية.
مشاركة المجتمع في التنفيذ

1
3
9
10
1
10
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مستويات المخاطر

L

S

L

L

الخيااااااارات  /اإلجااااااراءات المقترحااااااة فااااااي
استراتيجية برنامج الرد(REDD+) +

أصحاب المصلحة

األولي -واليتي النيل األزرق وسنار)

2.المجال التشريعية على مستوى
الواليااااااات والااااااوزارات واإلدارات
والكوادر اإلدارياة ومنظماة األغذياة
والزراعااة والبنااك الاادولي وشااركاء
التنمية
 3.صغار المزارعين علاى مساتوى
القريااااااة والمجتمعااااااات المجاااااااورة
للغابات
10.المجموعات النسوية والممثلين
8.المشااااركون فاااي سلسااالة قيماااة
الصمغ العربي

تدابير التخفيف من حدة
المخاطر وتعزيز المنافع

تدابير التخفيف من حدة المخاطر
وتعزيز المنافع

تفعياال المعااايير البيئيااة
واالجتماعياااااااة للبناااااااك
الدولي

 7.1نظاام مشاااتل الغابااات علااى المسااتوى
الاااوالئي لااادعم التشاااجير الجدياااد وإعاااادة
التشاااااجير واستعادة/إصاااااالح األراضاااااي
المتدهورة صعيد المجتمعات المحلية.

1&2المجال التشريعية على
المستويين االتحادي والوالئي والهيئة
القومية للغابات.
.3صغار المزارعين على مستوى
القرى والمجتمعات المتاخمة للغابات.
 .13القطاع الخاص

المخاطر :انتهاك حقوق األراضي في تنمية المزارع
التناف على األراضي
النزوح
المنافع :زيادة المعرو من المنتجات الخشبية
تمكين المجتمع
خلق فرص العمل

 8.1بنااااء القااادرات مااان أجااال سلسااالة القيماااة
المسااتدامة إلنتاااج الصاامغ ماان خااالل التموياال
المستدام وإشراك القطاع الخاص

 .1المجلااااا التشاااااريعي والاااااوزارات
واألجهااازة الحكومياااة والهيئاااة القومياااة
للغابات على المستوى االتحادي،
 .2السلطات على المستوى الوالئي.
 .8المشاركون فاي سلسالة قيماة الصامغ
العربي (جمعية منتجاي الصامغ العرباي
"جاب")
.13جهاااات أخااارى :القطااااع الخااااص،
البحااااث والتطااااوير ،منظمااااة األغذياااااة
والزراعة ،البنك الدولي ،شركاء التنمية
جميع أصحاب المصلحة

المخاطر :تدخالت غير مناسبة

إشراك جميع أصحاب المصلحة
تعزيز المشاجر الخاصة والشعبية.
إطار تخطيط الشعوب األصلية وخطة
إعادة التوطين
تحليل التكاليف والمنافع
اختيار األنواع المناسبة
تطوير قدرات المجتمع من أجل إدارة
الغابات الشعبية
تنفياااذ الااادروس المساااتفادة مااان الباااارامج
السابقة الداعمة لقطاع الصمغ العربي

 10.1تنميااااة القاااادرات والتعزيااااز المؤسسااااي
إلدارة الحرائق

 .1المجلااااا التشاااااريعي والاااااوزارات
واألجهااازة الحكومياااة والهيئاااة القومياااة
للغابات على المستوى االتحادي
. 3صااااغار الماااازارعين علااااى مسااااتوى
القرى والمجتمعات المتاخمة للغابات.
 .5قطاع المواشي والرعاة

المخاطر :السياسات والقوانين واللوائح غير المالئمة
عدم االمتثال للسياسات الجديدة
المنافع :تمكين المجتمع
تحسين سبل كسب العي
تقاسم المنافع
المخاطر :النزاع بين المزارعين والرعاة .قاد ياؤدي
منااع الحرائااق إلااى تااراكم المااواد العضااوية وحرائااق
الغابات المدمرة.
المنافع :حماية الغابات

إشاااراك جمياااع أصاااحاب المصااالحة فاااي
وضاااع السياساااات بماااا فاااي ذلاااك بااارامج
التوعية والدعوة
تحفيز القطاع الخاص ليتبني السياسات

1
10

مشاركة أصحاب المصلحة خاصة الرعاة
والمزارعين

1
3
10

 9.1دعم اإلدارة المستدامة للغابات من خاالل
تطوير القدرات واستخدام خطط إدارة الغابات
(بماااا فاااي ذلاااك المنااااطق السااااحلية المختاااارة
وحماية غابات المانجروف والضفاف)

المنافع :زيادة اإلنتاج وتحسين سبل العي

1
3
9
10

مستويات المخاطر
ماانخفض Lمتوسااط
 ،Mكبير SعاليH

L

1
6
10
L
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الخيااااااارات  /اإلجااااااراءات المقترحااااااة فااااااي
استراتيجية برنامج الرد(REDD+) +

أصحاب المصلحة

 11.1مراجعة وإعادة تصميم بارامج ومنااهج
أبحاث الغابات والمراعي

All stakeholders esp.
13- Others: R&D (Universities,
)FNC,

 12.1إنشاااااء مراكااااز االمتياااااز ماااان خااااالل
مؤسسااات التعلاايم العااالي ( -النظاار فااي إنشاااء
مؤسسة لتطوير البحوث الغابية)

 2.1وزارة التعلااااايم العاااااالي والبحاااااث
العلمي
جميع أصحاب المصلحة ال سيما
 .13آخرون :البحث والتطوير ،األوساط
األكاديمية والمنظمات غير الحكومية

تدابير التخفيف من حدة
المخاطر وتعزيز المنافع

تدابير التخفيف من حدة المخاطر
وتعزيز المنافع

تفعياال المعااايير البيئيااة
واالجتماعياااااااة للبناااااااك
الدولي

المخاطر :أجندة بحثية غير مناسبة أو غير ذات صلة
قد ال تكون المناهج الدراسية مالئمة
المناااافع :المعلوماااات الناتجاااة لالسترشااااد بهاااا فاااي
عمليتي التخطيط والتنفيذ
أدى بناااااء القااااادرات إلاااااى تحساااااين إدارة الغاباااااات
والمراعي
المخاطر :أجندة بحثية غير مناسبة أو غير ذات صلة
قد ال تكون المناهج الدراسية مالئمة
المناااافع :المعلوماااات الناتجاااة لالسترشااااد بهاااا فاااي
عمليتي التخطيط والتنفيذ
أدى بناااااء القااااادرات إلاااااى تحساااااين إدارة الغاباااااات
والمراعي

إشااراك أصاااحاب المصاالحة فاااي تخطااايط
األجندة البحثية
تحديد الثغرات الرئيسية في المعلومات.
المناهج المناسبة

1
10

إشااراك أصاااحاب المصاالحة فاااي تخطااايط
األجندة البحثية
تحديد الثغرات الرئيسية في المعلومات.
المناهج المناسبة

1
10

مستويات المخاطر
ماانخفض Lمتوسااط
 ،Mكبير SعاليH

L

L

جدول رقم ( :)9االستراتيجية :خالصة اإلجراءات الرئيسية في قطاعات الزراعة والةروة الحيوانية والمراعي
اإلجراءات الواجب النظر فيها

أصحاب المصلحة

منافع ومخاطر التأثيرات البيئية
واالجتماعية
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تدابير التخفيف من حدة المخاطر
وتعزيز المنافع

تفعياااال المعااااايير
البيئياااااااااااااااااااااااااااااة
واالجتماعياااااااااااااة
للبنك الدولي

مستويات المخاطر
منخفض Lمتوسط، M
كبير SعاليH

منافع ومخاطر التأثيرات البيئية
واالجتماعية

تدابير التخفيف من حدة المخاطر
وتعزيز المنافع

المخاطر :قاد تنطاوي علاى مادخالت ضاارة
بالبيئة
المنافع :الحد من الضغوط على الغابات
تحسين األمن الغذائي وسبل كسب العي
الحد من الزراعة المتنقلة

تقييم التاأثيرات البيئياة واالجتماعياة)
للتخفيف من التأثيرات السلبي.

1
2
9
10

M

تقييم التاأثيرات البيئياة واالجتماعياة)
السااتبعاد المااادخالت الزراعياااة غيااار
المناسبة

1
6
5
10

M

التاادابير المناساابة للحااد ماان البعااو
وضمان جودة مقبولة للمياا.
اإلرشاد الزراعي

التاادابير المناساابة للحااد ماان البعااو
وضمان جودة مقبولة للمياا.
اإلرشاد الزراعي

1
3
6
9
10
1
3
6
9
10
1
3
6
9
10

اإلجراءات الواجب النظر فيها

أصحاب المصلحة

 1.2بناء القدرات لتحسين اإلنتاجية الزراعية من
خالل نظام التشجير الزراعاي (الزراعاة الغابياة)
لتحسااين اسااتخدام المياااا والحااد ماان التعاادي علااى
الغاباااات (األحزماااة الشاااجرية الواقياااة ،زراعاااة
الممرات ،ومصدات الرياح في الغابات النيلية)

 2.1المجااال التشاااريعية علاااى المساااتويين
االتحااادي والااوالئي (معماال ضاابط الجااودة )
(وزارة الزراعااة والااوزارات األخاارى ذات
الصلة ،الهيئة القومية للغابات)
 .4الزراعااة التجاريااة والشااركات الزراعيااة
الكبيرة وموردي البذور،
المجتمعااااات ،القطاااااع الخاااااص ،اتحااااادات
األعمال ،منتجو الصمغ العربي والمواشي
 2.1المجااال التشاااريعية علاااى المساااتويين
االتحااادي والااوالئي (معماال ضاابط الجااودة )
(وزارة الزراعااة والااوزارات األخاارى ذات
الصلة ،الهيئة القومية للغابات)
 .4الزراعااة التجاري اة والشااركات الزراعيااة
الكبيرة وموردي البذور،
المجتمعااااات ،القطاااااع الخاااااص ،اتحااااادات
األعمال ،منتجو الصمغ الربي والمواشي
 2.1المجااال التشاااريعية علاااى المساااتويين
االتحااادي والااوالئي (معماال ضاابط الجااودة ،
الهيئة القومية للمياا) ،
 .4الزراعااة التجاريااة والشااركات الزراعيااة
الكبيرة وموردي البذور،

المخاطر :قاد ياؤدي تجمياع الميااا وتخزينهاا
إلى زيادة انتشار المالريا.
النزاع على المياا
المنافع :تقليل الضغوط على الغابات
تحسين األمن الغذائي وسبل كسب العي

 4.2بنااااء القااادرات وإجاااراء نقااال المعرفاااة ذات
الصلة بالحفاظ على الزراعة مع من خالل حصاد
المياا وعدم الحرث والبذور المحسنة.

 2.1المجااال التشاااريعية علاااى المساااتويين
االتحااادي والااوالئي (معماال ضاابط الجااودة ،
الهيئة القومية للمياا) ،
 .4الزراعااة التجاريااة والشااركات الزراعيااة
الكبيرة وموردي البذور،

المخاطر :قاد ياؤدي تجمياع الميااا وتخزينهاا
إلى زيادة انتشار المالريا.
النزاع على المياا
المنافع :تقليل الضغوط على الغابات
تحسين األمن الغذائي وسبل كسب العي

 5.2تعزيااز التاادابير التنظيميااة وغياار التنظيمياااة
إلدارة مراحيل حركة المواشي بما في ذلك أنظمة
المراقبة.

 2.1المجاااال التشاااريعية علاااى المساااتويين
االتحااااااااادي والااااااااوالئي (إدارة المراعااااااااي
واألعاااااالف االتحادياااااة والوالئياااااة وزارات
الزراعة والثروة الحيوانية)
 .4الزراعااة التجاريااة والمشاااريع الزراعيااة
الكبيرة
 .5قطاع الثروة الحيوانية والرعي
 .13البحث والتطوير
 2.1المجااال التشاااريعية علاااى المساااتويين
االتحااااااااادي والااااااااوالئي (إدارة المراعااااااااي
واألعاااااالف االتحادياااااة والوالئياااااة وزارات
الزراعة والثروة الحيوانية)
 .4الزراعااة التجاريااة والمشاااريع الزراعيااة
الكبيرة

المزيااد

التخطاايط المتكاماال -الثااروة الحيوانيااة
والزراعة والغابات والمراعي

المخاطر :زيادة أعداد الماشية
مقاومة تغيير الثقافة
نقص الدراية الفنية
مشكلة تغيير الثقافة
الوصول غير المتكاف إلى الفرص  /تقاسام
المنافع

مشاركة أصحاب المصلحة
التخطاااايط المتكاماااال لقطاااااع الثااااروة
الحيوانية /للغابات/الزراعة
برنامج اإلرشاد
التخطيط المتكامل – الثروة الحيوانياة
والغابات والزراعة

 2.2تحسين اإلنتاجياة الزراعياة مان خاالل تنوياع
المحاصيل والنظم الزراعية  -الرعوية

 3.2إصالح خدمات الاري لجعال اساتخدام الميااا
أكثاار كفاااءة ،بمااا فااي ذلااك إدخااال التكنولوجيااات
المناسابة لتحقياق االسااتخدام األمثال للميااا وزيااادة
الوعي بها

 6.2اسااااتعادة/إعادة إعمااااار المراعااااي وحمايااااة
وتااوفير المااواد العلفيااة الموساامية الكافيااة (إنتاااج
األعاااالف) :إقاماااة شاااراكات تجارياااة باااين ُماااالك
الماشية والمزارعين على طول مراحيل الماشية

تفعياااال المعااااايير
البيئياااااااااااااااااااااااااااااة
واالجتماعياااااااااااااة
للبنك الدولي

مستويات المخاطر

المخااااطر :المخااااطر البيئياااة الناتجاااة عاااان
المدخالت الزراعية غير المالئمة
المنافع :زيادة منتجات الغابات.
تحسين سبل كسب العي
انحسار رقعة الزراعة المتنقلة
الزراعة المستدامة

المخااطر :يمكاان للماشاية أن تفاار
من الضغط على موارد الغابات
سياسات غير مالئمة أو غير قابلة للتطبيق
المنافع :تحسين سبل كسب العي
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برامج اإلرشاد الزراعي

برامج اإلرشاد الزراعي

1
5
6
9
10

منخفض Lمتوسط، M
كبير SعاليH

L

L

L

M

اإلجراءات الواجب النظر فيها

 7.2تحسين فارص حصاول المازارعين ومنتجاي
الماشية على التمويل وخدمات الدعم (مثل الصحة
الحيوانية واإلرشاد والتدريب والمدارس الميدانياة
للمزارعين والتسويق)

 8.2تعزياااز التعااااون والتنسااايق باااين مؤسساااات
القطاعين العام والخاص في تطاوير وإدارة البناى
التحتية للراعي.

 9.2زيادة قدرة المزارعين ومنتجي الماشية على
التكيااف ماان أجاال التأهااب للتغياار الموساامي فااي
إمدادات األعالف والميااا مان خاالل خطاط حفاظ
الميااااا وحماياااة األنهاااار وإدارتهاااا القائماااة علاااى
المجتمعات المحلية

أصحاب المصلحة

منافع ومخاطر التأثيرات البيئية
واالجتماعية

 .5قطاع الثروة الحيوانية والرعي
 .13البحث والتطوير
منظمااات المجتمااع الماادني والمنظمااات غياار
الحكومية

المنافع :تقليل الضغط على الغابات وتحسين
إدارة قطاع الثروة الحيوانية ،وتوليد الدخل

 2.1المجااال التشاااريعية علاااى المساااتويين
االتحادي والوالئي (وزارة الزراعة والهيئاة
القومية للغابات والمؤسساات المالياة) وإدارة
المراعاااااي واألعااااااالف علااااااى المسااااااتويين
االتحاااادي والاااوالئي وإدارة اإلرشااااد ونقااال
التكنلوجيا
 .4الزراعااة التجاريااة والشااركات الزراعيااة
الكبياارة ومااوردي البااذور( ،مؤسسااة اإلنتاااج
الحيواني والمجتمعات القروية)
 2.1المجااال التشاااريعية علاااى المساااتويين
االتحادي والوالئي (وزارة الزراعة والهيئاة
القومية للغابات والمؤسساات المالياة) وإدارة
المراعاااااي واألعااااااالف علااااااى المسااااااتويين
االتحاااادي والاااوالئي وإدارة اإلرشااااد ونقااال
التكنلوجيا
 .4الزراعااة التجاريااة والشااركات الزراعيااة
الكبياارة ومااوردي البااذور( ،مؤسسااة اإلنتاااج
الحيواني والمجتمعات القروية)
 2.1المجااال التشاااريعية علاااى المساااتويين
االتحااادي والااوالئي (معماال ضاابط الجااودة ،
الهيئااااة القوميااااة للمياااااا) إدارات المراعااااي
واألعااااالف االتحاديااااة والوالئيااااة ووزارات
الزراعة والثروة الحيوانية
 .4الزراعااة التجاريااة والشااركات الزراعيااة
الكبيرة وموردي البذور

تدابير التخفيف من حدة المخاطر
وتعزيز المنافع

تفعياااال المعااااايير
البيئياااااااااااااااااااااااااااااة
واالجتماعياااااااااااااة
للبنك الدولي

المخاطر :قد ياؤدي عادم المسااواة إلاى عادم
تكافؤ فرص الوصول إليها
زيادة الضغط على الغابات
المنافع :تطوير فرص كسب العي

التخطيط المتكامل
إشراك أصحاب المصلحة

1
5
6
10

المخاطر :السلطات غيار المناسابة المختاارة
للتعاون
المناااااااافع :تحساااااااين التاااااااأثيرات البيئياااااااة
واالجتماعية للزراعة

التخطيط المتكامل
إشراك أصحاب المصلحة

1
3
9
10

المخاطر :القيود البيروقراطية على اإلنتاج
الفساد (الرشوة للحصول على الشهادات)
المنافع :تحسين المعايير
الوصااااول إلااااى أسااااواق أوسااااع ،الزراعااااة
المستدامة

تعزيز االمتثال الطوعي.
تطوير معايير معترف بها دوليًا
تدابير تيسير
التجارة/السوق

1
3
4
10
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مستويات المخاطر
منخفض Lمتوسط، M
كبير SعاليH

M

L

M

جدول رقم ( :)11االستراتيجية :خالصة اإلجراءات الرئيسية في قطاع التخطيط المتكامل الستخدامات األراضي
اإلجراءات الواجب النظر فيها

أصحاب المصلحة

منافع ومخاطر التأثيرات البيئية واالجتماعية

تدابير التخفيف من حدة المخاطر
وتعزيز المنافع

تفعياااال المعااااايير
البيئياااااااااااااااااااااااااااااة
واالجتماعياااااااااااااة
للبنك الدولي

 1.3تعزياااز القااادرة المؤسساااية علاااى تقيااايم
التااأثيرات البيئيااة واالجتماعيااة فااي قطاعااات
الزراعاااة والغاباااات والتعااادين لمناااع تااادهور
األراضاااااي( :االحتياجاااااات مااااان القااااادرات
المؤسسية وتقييم الثغرات وإعداد خطط تنمية
القدرات)

 2.1المجاااال التشاااريعية علاااى المساااتويين االتحاااادي
والاوالئي ووزارات البتارول والغااز ؛ البيئاة والماوارد
الطبيعياااة والتخطااايط العمراناااي؛ الزراعاااة والغاباااات؛
المالياااة والتخطااايط االقتصاااادي؛ الرعاياااة والضااامان
االجتمااااعي والشاااركات التابعاااة ذات الصااالة ؛ وزارة
الموارد المائية والري والكهرباء  ،القطاع الخاص
 .3صغار المزارعين على مستوى القرية والمجتمعات
المجاورة للغابات ،القطاع الخاص
 2.1المجاااال التشاااريعية علاااى المساااتويين االتحاااادي
والاوالئي (وزارات الزراعاة والغاباات ،وزارة الثاروة
الحيوانية ،وزارة التعدين ،وزارة النفط والغاز ،وزارة
البيئاة والماوارد الطبيعياة والتخطايط العمرانااي ،وزارة
العدل والمجل التشريعي القومي)
 .11قطاع التعدين

المخاااااطر :حااااواجز التكلفااااة ،السياسااااات غياااار
المناسبة
عدم االمتةال أو عدم تنفيذ السياسات
المنااافع :الحااد ماان تاادهور األراضااي؛ تحسااين
التخطيط واإلدارة

إشراك أصحاب المصلحة
تحليااال التكلفاااة وعائااادات خياااارات
السياسات
تحفيااااز القطاااااع الخاااااص ليتبنااااي
السياسات

1
3
9
10

L

 3.3تحسااين معاااايير إنشاااء وتطاااوير البناااى
التحتيااااااااة للتعاااااااادين (تحااااااااديث المباااااااااده
التوجيهية/السياسااات القائمااة ووضااع مباااده
توجيهية وسياسات جديدة)

 2.1المجاااال التشاااريعية علاااى المساااتويين االتحاااادي
والوالئي (وزارات المعادن والنفط والغاز والبيئة)
 .11قطاع التعدين

المخاطر :إزالة األشجار ألغرا التعدين
تااأثيرات تغياار المناااخ الناجمااة عاان زيااادة إنتاااج
الوقود األحفوري
عدم كفاية المعايير القومية البيئية واالجتماعية
تااأثيرات ساابل العااي والصااحة علااى ال ُمعاادنين
الحرفيين
المنافع :توليد الدخل
تقليل التأثيرات البيئية واالجتماعية.
المخاطر :ال شيء
المنافع :تقليل التأثير على الغابات
تحسين سيل كسب عي للعمال

مشاركة أصحاب المصلحة.
التخطيط القطاعي المتكامل
تطوير معايير الصحة والسالمة
تطوير معايير التعدين.
غااارس األشاااجار لتعاااويض إزالاااة
الغابات من أجل التعدين

1
2
3
4
10

L

مشاركة أصحاب المصلحة

 4.3التاااادابير التنظيميااااة وغياااار التنظيميااااة
الراميااة إلااى تحسااين أماان حيااازة األراضااي
للمجتمعاااات المحلياااة :تقيااايم وتحدياااد فااارص
تعزياااز أمااان حياااازة األراضاااي للمجتمعاااات
المحليااة فااي البااؤر الساااخنة إلزالااة الغابااات
(إعطااااء األولوياااة للباااؤر السااااخنة إلزالااااة
الغابات)
 5.3تقياايم القاادرة علااى اسااتخدام األراضااي
والرقمنااة لاادعم خريطااة االسااتثمار القوميااة:
االسااااتخدام األمثاااال لألراضااااي ماااان خااااالل
التخطيط المكاني والمعلومات المكانية وغير
المكانية الموثوقة

 2.1المجاااال التشاااريعية علاااى المساااتويين االتحاااادي
والوالئي (الوزارات واإلدارات العامة)
 .11قطاع التعدين
 .3صغار المزارعين على مستوى القرية والمجتمعات
المجاورة للغابات

المخاااااطر :النزاعااااات حااااول حقااااوق اسااااتخدام
األراضي
المنااااافع :مواءمااااة السياسااااات/القوانين وتقلياااال
النزاعات

1
3
9
10
1
3
10

L

 2.1المجاااال التشاااريعية علاااى المساااتويين االتحاااادي
والوالئي (الوزارات واإلدارات العامة)
 .3صغار المزارعين على مستوى القرية والمجتمعات
المجاورة للغابات
 . 4الزراعة التجارية والمشاريع الزراعية الكبيرة
 . 5قطاع الثروة الحيوانية والرعي
 .13أخرى :البحث والتطوير

بااين أصاااحاب

 2.3ترشااااايد وتنظااااايم ومواءماااااة اساااااتغالل
المااوارد فااوق األر وباااطن األر ومااا
يتصاال بااذلك ماان أنشااطة وسياسااات إنمائيااة
اقتصااادية ماان أجاال إدراج الشااواغل البيئيااة
والشواغل المتعلقة بتغير المناخ

المخاااطر :الناازاع علااى األر
المصلحة المعنيين
المناااافع :تقلياااال الضاااغط علااااى الغاباااة بإبعاااااد
الحيوانات القاضمة لألوراق واألغصان
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مشاركة أصحاب المصلحة
التخطيط القطاعي المتكامل

التخطيط المتكامل -الثروة الحيوانية
والغابات والزراعة

1
5
6
10

مستويات المخاطر
منخفض Lمتوسط، M

كبير SعاليH

S

M

جدول رقم ( :)12االستراتيجية :خالصة اإلجراءات الرئيسية في قطاع إمداد واستخدام الطاقة المستدامة
اإلجراءات الواجب النظر فيها

أصحاب المصلحة

 1.4تقيااايم وتنفياااذ خياااارات اإلنتااااج
المستدام للفحم

 2.1المجاااال التشاااريعية علاااى المساااتويين االتحاااادي والاااوالئي
(وزارات الطاقة والتعدين؛ البيئة والهيئة القومية للغابات) مركاز
أبحاااث الطاقااة ،شااركاء التنميااة ،القطاااع الخاااص والمؤسسااات
المالية.
 .3صغار المزارعين على مستوى القرية والمجتمعات المجاورة
للغابات
 2.1المجاااال التشاااريعية علاااى المساااتويين االتحاااادي والاااوالئي
ووزارات البترول والغااز ؛ البيئاة والماوارد الطبيعياة والتخطايط
العمرانااي؛ الزراعااة والغابااات؛ الماليااة والتخطاايط االقتصااادي؛
الرعايااة والضاامان االجتماااعي والشااركات التابعااة ذات الصاالة ؛
وزارة الموارد المائية والري والكهرباء  ،القطاع الخاص
 .3صغار المزارعين على مستوى القرية والمجتمعات المجاورة
للغابات ،القطاع الخاص
 2.1المجاااال التشاااريعية علاااى المساااتويين االتحاااادي والاااوالئي
ووزارات البترول والغااز ؛ البيئاة والماوارد الطبيعياة والتخطايط
العمرانااي؛ الزراعااة والغابااات؛ الماليااة والتخطاايط االقتصااادي؛
الرعايااة والضاامان االجتماااعي والشااركات التابعااة ذات الصاالة ؛
وزارة الموارد المائية والري والكهرباء  ،القطاع الخاص
 .3صغار المزارعين على مستوى القرية والمجتمعات المجاورة
للغابات ،القطاع الخاص
 2.1المجاااال التشاااريعية علاااى المساااتويين االتحاااادي والاااوالئي
(وزارات الطاقة والتعدين؛ البيئة والهيئة القومية للغابات) مركاز
أبحاااث الطاقااة ،شااركاء التنميااة ،القطاااع الخاااص والمؤسسااات
المالية.
 .3صغار المزارعين على مستوى القرية والمجتمعات المجاورة
للغابات

 2.4تقيايم وتنفيااذ الخياارات والتاادابير
لتحفياز وزياادة اسااتخدام غااز الطهااي
ومصاادر الطاقاة البديلاة األخارى فاي
المجتمعات الحضرية والريفية

 3.4إيجاااد فاارص تجاريااة فااي قطاااع
طاقاة الكتلاة الحيويااة للقطااع الخاااص
مااان خااااالل تااادابير تنظيميااااة وغياااار
تنظيمية.

 4.4تقييم الفرص والحوافز والتشجيع
علاااى اعتمااااد مواقاااد طهاااي فعالاااة –
الااربط بااين منتجااي ومسااتهلكي الكتلااة
الحيوية

تفعياااااال المعااااااايير
البيئيااااااااااااااااااااااااااااااااااة
واالجتماعيااة للبنااك
الدولي

منافع ومخاطر
التأثيرات البيئية واالجتماعية

تدابير التخفيف من حدة
المخاطر وتعزيز المنافع

المخاااااطر :قااااد ال يتبنااااى أصااااحاب المصاااالحة
البرنامج

تضاااااااامين حااااااااوافز لتبنااااااااي
السياسات
تنمية مشاجر حطب الوقود.
تطوير المعرفة والمهارات في
اإلنتاج النظيف والفعال

المخاطر :حواجز التكلفة ،صعوبة التغيير

تحليل التكاليف والمنافع

المنافع :الحد من االعتماد على حطب الوقود
الطاقة النظيفة (خفض انبعاثات غازات الدفيئة)

الحوافز المالية

1
3
10

المخاطر :النزاع على الحقوق التجارية
الوصول غير المتكاف
المنافع :الحد من االعتماد على توليد الدخل من
موارد الغابات

تحليل التكاليف والمنافع

1
3
10

إشراك أصحاب المصلحة
تحلياااااال التكلفااااااة وعائاااااادات
خيارات السياسات
تحفياز القطااع الخااص ليتبناي
السياسات

1
3
10

المنافع :انخفا الطلب على حطب الوقود
حماية الغابات ،اإلدارة المستدامة للغابات ،خلق
فرص العمل

المخاطر :معايير غير مناسبة
عدم االمتثال أو عدم تنفيذ السياسات
عدم تبني السياسات.
المنافع :تقليل االعتماد علاى الطاقاة مان حطاب
الوقود
الطاقة النظيفة
انبعاثات غازات دفيئة أقل

الحوافز المالية

جدول رقم ( :)13االستراتيجية :خالصة اإلجراءات الرئيسية في تعزيز المشاركة في االستجابات لتغير المناخ
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مستويات المخاطر
منخفض Lمتوسط
 ،Mكبير SعاليH

1
10
L

M

M

L

اإلجراءات الواجب النظر فيها

أصحاب المصلحة

 1.5تشااجيع وصااول النساااء والشااباب إلااى
منتااااديات صاااانع القاااارار والهيئااااات علااااى
المساااتويين القاااومي والاااوالئي فيماااا يتعلاااق
بتدابير االستجابة للمناخ.

جمعية حماية البيئة السودانية
منظمات المجتمع البيئي السوداني
منظمة شباب الزحف األخضر
برلمان الشباب للمياا
منتااادى الشاااباب الساااوداني لإلنساااان والمحااايط
الحيوي (ماب)
 2.1المجااااال التشااااريعية علااااى المسااااتويين
االتحادي والوالئي (الوزارات التنفيذية ،البيئة،
الهيئة القومية للغابات)
القطاع الخاص والمؤسسات المالية
 .3صاااغار المااازارعين علاااى مساااتوى القرياااة
والمجتمعاااات المجااااورة للغاباااات والمنظماااات
غير الحكومية
المنظمات على مستوى الوالئي والمجتمعي
منظمات المجتمع المدني
 2.1وزارة الشباب والرياضة على المساتويين
االتحادي والوالئي (الوزارات التنفيذية ،البيئة،
الهيئة القومية للغابات)
القطاع الخاص والمؤسسات المالية
 .3صاااغار المااازارعين علاااى مساااتوى القرياااة
والمجتمعاااات المجااااورة للغاباااات والمنظماااات
غير الحكومية
المنظمات على مستوى الوالئي والمجتمعي
منظمات المجتمع المدني
 2.1المجااااال التشااااريعية علااااى المسااااتويين
االتحادي والوالئي (الوزارات التنفيذية ،البيئة،
الهيئة القومية للغابات)
القطاع الخاص والمؤسسات المالية
 .3صاااغار المااازارعين علاااى مساااتوى القرياااة
والمجتمعاااات المجااااورة للغاباااات والمنظماااات
غير الحكومية
المنظمات على مستوى الوالئي والمجتمعي
منظمات المجتمع المدني
 2.1المجااااال التشااااريعية علااااى المسااااتويين
االتحادي والوالئي (الوزارات التنفيذية ،البيئة،
الهيئة القومية للغابات)
القطاع الخاص والمؤسسات المالية
 .3صاااغار المااازارعين علاااى مساااتوى القرياااة
والمجتمعاااات المجااااورة للغاباااات والمنظماااات
غير الحكومية
المنظمات على مستوى الوالئي والمجتمعي

 2.5على المستويات القومية ،ينبغاي تعمايم
منظاااور الناااوع االجتمااااعي والشاااباب فاااي
السياسات واالستراتيجيات القومية المتعلقاة
بتغير المناخ.

 3.5وضع برامج التعليم والتوعية لمساعدة
الشااباب علااى تطااوير فهاام أعمااق لتااأثيرات
تغياار المناااخ وتطااوير المهااارات والمعرفااة
في االستجابة لهذا التأثيرات.

 4.5عنااد تنفياااذ جمياااع السياساااات وتااادابير
العمااال فاااي إطااااار االساااتراتيجية القوميااااة
لبرنامج الارد ،(REDD+) +ينبغاي إياالء
اعتباار خاااص لمعالجااة عاادم المساااواة بااين
الجنسين فيما يتعلق بالوصول إلى الموارد،
بمااا فااي ذلااك االئتمااان واإلرشاااد وخاادمات
التدريب والمعلومات ونقل التكنولوجيا.
 5.5يجااب أن تتضااامن جمياااع االتصااااالت
التي يتم إجراؤها في إطار تادابير سياساات
وإجراءات االستراتيجية القومياة لبرناامج
الرد (REDD+) +اتصاالت محاددة جيادًا
ومراعياااااة للناااااوع االجتمااااااعي والشاااااباب
ومناسبة ثقافيًا.

منافع ومخاطر
التأثيرات البيئية واالجتماعية

تدابير التخفيف من
حدة المخاطر وتعزيز المنافع

تفعياااال المعااااايير
البيئياااااااااااااااااااااااااااااة
واالجتماعياااااااااااااة
للبنك الدولي

المخاااااطر :حااااواجز التكلفااااة ،السياسااااات غياااار
المناسبة
عدم االمتثال أو عدم تنفيذ السياسات
المنااافع :الحاااد مااان تاادهور األراضاااي؛ تحساااين
التخطاااايط واإلدارة؛ تحسااااين مشاااااركة الفئااااات
الضعيفة
المخاااااطر :حااااواجز التكلفااااة ،السياسااااات غياااار
المناسبة
عدم االمتثال أو عدم تنفيذ السياسات
المنااافع :الحاااد مااان تاادهور األراضاااي؛ تحساااين
التخطاااايط واإلدارة؛ تحسااااين مشاااااركة الفئااااات
الضعيفة

مشاركة أصحاب المصلحة
تحليااااال تكااااااليف ومناااااافع خياااااارات
السياسات
تشااااجيع وتحفيااااز القطاااااع الخاااااص
للمساهمة في السياسة

1
3
9
10

مشاركة أصحاب المصلحة
تحليااااال تكااااااليف ومناااااافع خياااااارات
السياسات
تشااااجيع وتحفيااااز القطاااااع الخاااااص
للمساهمة في السياسة

1
3
9
10

المخاااااطر :حااااواجز التكلفااااة ،السياسااااات غياااار
المناسبة
عدم االمتثال أو عدم تنفيذ السياسات
المنااافع :الحاااد مااان تاادهور األراضاااي؛ تحساااين
التخطاااايط واإلدارة؛ تحسااااين مشاااااركة الفئااااات
الضعيفة

مشاركة أصحاب المصلحة
تحليااااال تكااااااليف ومناااااافع خياااااارات
السياسات
تشااااجيع وتحفيااااز القطاااااع الخاااااص
للمساهمة في السياسة

1
3
9
10

المخاااااطر :مقاومااااة التغيياااار ،السياسااااات غياااار
المالئمة ،عجم االمتثال للسياسات
المنافع :تحسين التخطيط واإلدارة
تحسين مشاركة الفئات الضعيفة

مشاركة أصحاب المصلحة
تحليااااال تكااااااليف ومناااااافع خياااااارات
السياسات
تشااااجيع وتحفيااااز القطاااااع الخاااااص
للمساهمة في السياسة

1
3
9
10

المخاااااطر :مقاومااااة التغيياااار ،السياسااااات غياااار
المالئمة ،عجم االمتثال للسياسات
المنافع :تحسين التخطيط واإلدارة
تحسين مشاركة الفئات الضعيفة

مشاركة أصحاب المصلحة

1
3
9
10
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مستويات المخاطر
منخفض Lمتوسط
 ،Mكبير SعاليH

L

S

S

L

L

اإلجراءات الواجب النظر فيها

 6.5تصاااميم وتنفياااذ اآللياااات التاااي تشااارك
المجتمعاات (بمااا فاي ذلااك النسااء والشااباب
وكباااااار السااااان) فاااااي رصاااااد التحساااااينات
االجتماعية والبيئية في المناطق المحلية.

أصحاب المصلحة
منظماااات المجتماااع المااادني ومنتااادى الشاااباب
السوداني لإلنسان والمحيط الحيوي (ماب)
 2.1المجااااال التشااااريعية علااااى المسااااتويين
االتحادي والوالئي (الوزارات التنفيذية ،البيئة،
الهيئة القومية للغابات)
القطاع الخاص والمؤسسات المالية
 .3صاااغار المااازارعين علاااى مساااتوى القرياااة
والمجتمعاااات المجااااورة للغاباااات والمنظماااات
غير الحكومية
المنظمات على مستوى الوالئي والمجتمعي

منافع ومخاطر
التأثيرات البيئية واالجتماعية

المخاااااطر :مقاومااااة التغيياااار ،السياسااااات غياااار
المالئمة ،عجم االمتثال للسياسات
المنافع :تحسين التخطيط واإلدارة
تحسين مشاركة الفئات الضعيفة

تفعياااال المعااااايير
البيئياااااااااااااااااااااااااااااة
واالجتماعياااااااااااااة
للبنك الدولي

تدابير التخفيف من
حدة المخاطر وتعزيز المنافع

مشاركة أصحاب المصلحة
وضع المعايير القومية

1
2
3
4
9
10

مستويات المخاطر
منخفض Lمتوسط
 ،Mكبير SعاليH

L

فيما يلي موجز لمستويات المخاطر على النحو المحدد في الجداول أعالا
مستوى المخاطر البيئية واالجتماعية
مخاطر منخفضة
مخاطر متوسطة (أو غير معلومة)
مخاطر كبيرة
مخاطر عالية
خيارات استراتيجية برنامج الرد ) (REDD+واألنشطة المقترحة في مسودة االستراتيجية للفترة من أغسطس  2018ولغاية ديسمبر 2020

مستوى المخاطر البيئية واالجتماعية
منخفض

1
1.
1.1
2.1
3.1
4.1
5.1

1.
8.1
9.1
10.1
11.1
12.1
2

الخيار رقم ( )1من االستراتيجية :اإلدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية للغابات
تعزيز السياسات القطاعية والتمويل والقدرة المؤسسية لإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية
تحسين اللوائح والقوانين والسياسات المتعلقة بقطاع الغابات من أجل تعميم اإلجراءات المتخذة فاي إطاار برناامج الارد :)REDD)+( +مراجعاة القطااع
وتقييم اإلجراءات ذات األولوية
دعم مراجعة وتعزيز بيان السياسة القومية لغابات السودان لسنة  2006وال ُمحدَّثة من سياسة الغابات لسنة 1986
دعم وتحسين السياسات الرامية إلى الحد من إزالة الغابات وتدهور األراضي بسبب إقامة معسكرات الالجئين.
تطوير نظم معلومات الغابات القومية لدعم إدارة الغابات والمناظر الطبيعية في السودان من خالل (نظام الرصد القومي للغابات ،القياس واإلبالغ والتحقق،
وضع المستويات المرجعية النبعاثات الغابات ،الضمانات ،سجل الكربون)
خيارات تمويل وإطار تنفيذ برنامج الرد )REDD+( +ووضع خطط العمل على المستوى الوالئي
اإلدارة االستراتيجية للمناظر الطبيعية واستعادتها والحد من االنبعاثات
برنامج الغابات ألصحاب الحيازات الصغيرة في الواليات المختارة لألخشاب عالية القيمة وحطب الوقود  /الكتلة الحيوية وإنتاج األعمدة ومنتجات الغابات
غير الخشبية (الهدف األولي -واليتي النيل األزرق وسنار)
أنظمة مشاتل الغابات على المستوى الوالئي لدعم المجتمعات المحلية والتشجير الجديد وإعادة التشجير وإصالح األراضي المتدهورة
بناء القدرات لسلسلة القيمة المستدامة المضافة إلن تاج الصمغ العربي من خالل التمويل المستدام وإشراك القطاع الخاص
دعم اإلدارة المستدامة للغابات من خالل تطوير القدرات واستخدام خطط إدارة الغابات (بما في ذلك المناطق الساحلية المختارة وحماية غابات المانجروف
والغابات النيلية)
تطوير قدرات إدار ة الحرائق وتعزيزها بإضفاء الطابع المؤسسي عليها
الخيار رقم ( )2من االستراتيجية :الزراعة الذكية مناخيا ً وإدارة المراعي
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متوسط

كبير

عالي

2.
1.2
2.2
3.2
4.2
2.
5.2
6.2
7.2
8.2
9.2
3
1.3
2.3
3.3
4.3
5.3
6.3
7.3
4
1.4
2.4
3.4
4.4
5.4
6.4
5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5

تحسين قدرة قطاع الزراعة على التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ
بناء القدرات لتحسين اإلنتاجية الزراعية من خاالل نظاام ا لتشاجير الزراعاي (الزراعاة الغابياة) لتحساين اساتخدام الميااا والحاد مان التعادي علاى الغاباات
(األحزمة الشجرية الواقية وزراعة الممرات ومصدات الرياح في الغابات النيلية)
تحسين اإلنتاجية الزراعية من خالل تنويع المحاصيل والنظم الزراعية الرعوية
إعادة تأه يل خدمات الري لجعل استخدام المياا أكثر كفاءة ،بما في ذلاك إدخاال التقاناات المناسابة لتحقياق االساتخدام األمثال للميااا وزياادة الاوعي بأهمياة
ترشيدها
بناء القدرات وإجراء نقل المعرفة للزراعة المحافظة على الموارد مع حصاد المياا وعدم الحرث وتوفير والبذور المحسنة
تعزيز اإلدارة المستدامة للثروة الحيوانية والمراعي
تعزيز التدابير التنظيمية وغير التنظيمية إلدارة مراحيل حركة الثروة الحيوانية بما في ذلك أنظمة المراقبة.
استعادة/إعادة تأهيل المراعي والحماية وتوفير المواد العلفية الموسمية الكافية (إنتاج األعالف) :إقامة شراكات تجارية بين ُمالك الماشية والمزارعين على
طول مراحيل الماشية.
تحسين فرص حصول المزارعين ومنتجي الماشية على التمويل وخدمات الدعم (مثل الخدمات البيطرية واإلرشاد والتدريب والمدارس الميدانية للمزارعين
والتسويق)
تع زيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في تطوير وإدارة البنى التحتية للمراعي.
زيادة القدرة على التكيف لدى المزارعين ومنتجي الماشية للتأهب للتقلبات الموسمية في إمدادات العلف والمياا من خالل خطط الحفاظ على المياا وحماية
األنهار وإدارتها القائمة على المجتمعات المحلية.
الخيار رقم ( )3من االستراتيجية :التخطيط المتكامل الستخدام األراضي
مواءمة تخطيط استخدام األراضي وسياسات االستثمار والتشريعات
عزيز القدرة المؤسسية على تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية في قطاعات ال زراعة والغابات والتعدين لمنع تدهور األراضي( :االحتياجات من القدرات
المؤسسية وتقييم الثغرات وإعداد خطط تطوير القدرات)
ترشيد وتنظيم ومواءمة أنشطة وسياسات استغالل الموارد فوق األر وباطن األر وما يتصل بها من أنشطة وسياسات التنمياة االقتصاادية مان أجال
إدراج الشواغل البيئية وتلك المتعلقة بتغير المناج
تحسين معايير إنشاء وتطوير البنى التحتية للتعدين وتطويرها (تحديث المباده التوجيهية/السياسات القائمة ووضع مباده توجيهية وسياسات جديدة)
اإلشراف على اإلدارة المستدامة لألراضي من خالل أمن حيازة األراضي
التدابير التنظيمية وغير التنظيمية لتحسين أمن حيازة األراضي للمجتمعات المحلية :تقييم وتحديد فرص تعزيز أمن حيازة األراضي للمجتمعات المحلية في
البؤر الساخنة إلزالة الغابات (إعطاء األولوية للبؤر الساخنة إلزالة الغابات)
تقييم القدرة على استخدام األراضي والرقمنة لدعم خريطة االستثمار القومية :االستخدام األمثل لألراضي من خالل التخطيط المكاني والمعلومات المكانية
وغير المكانية الموثوقة.
الخيار رقم ( ) 4من االستراتيجية :إمدادات الطاقة المستدامة واستخدامها
زيادة فرص الحصول على الطاقة المنزلية الفعالة والمستدامة
تقييم وتنفيذ خيارات اإلنتاج المستدام للفحم
تقييم وتنفيذ الخيارات والتدابير الرامية إلى تحفيز وزيادة استخدام غاز الطهي وغيرا من مصادر الطاقة البديلة في المجتمعات الحضرية والريفية
تعزيز سلسلة قيمة الطاقة المستدامة القائمة على الكتلة الحيوية
خلق فرص عمل في قطاع طاقة الكتلة الحيوية للقطاع الخاص من خالل تدابير تنظيمية وغير تنظيمية.
تقييم الفرص والحوافز وتعزيز اعتماد مواقد الطهي الفعالة – الربط بين منتجي ومستهلكي الكتلة الحيوية
الخيار رقم ( ) 5من االستراتيجية :تعزيز المشاركة في التصدي لتغير المناخ
النهو بمشاركة الشباب والنساء
تشجيع النساء والشباب على الوصول إلى منتديات وهيئات صنع القرار على الصعيدين االتحادي والوالئي فيما يتعلق بتدابير االستجابة للمناخ.
وعلى الصعيد القومي ،ينبغي تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي ومنظور الشباب في السياسات واالستراتيجيات القومية المتعلقة بتغير المناخ.
تطوير برامج التثقيف والتوعية لمساعدة الشباب على تطوير فهم أعمق لتأثيرات تغير المناخ وتطوير المهارات والمعرفة في االستجابة لهذا التأثيرات.
عند تنفيذ جميع السياسات وتدابير العمل الواردة في هذا االستراتيجية القومية لبرنامج الرد) ،+ (+REDDينبغي إيالء اعتبار خاص لمعالجة أوجه عادم
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6.5
7.5

المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالحصول على الموارد ،بما في ذلك االئتمان وخدمات اإلرشاد والتدريب والمعلومات ونقل التكنولوجيا.
يجب أن تتضمن جميع االتصاالت التي يتم إجراؤهاا فيماا يتعلاق بالسياساات وتادابير العمال فاي هاذا االساتراتيجية القومياة لبرناامج الارد )+ (+REDD
استراتيجية اتصال محددة جيدًا ومراعية للنوع االجتماعي والشباب من كال الجنسين ومناسبة ثقافيًا.
تصميم وتنفيذ آليات تشارك فيها المجتمعات (بما في ذلك النساء والشباب وكبار السن) لرصد التحسينات االجتماعية والبيئية في المناطق المحلية.
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المرفق رقم ( :)2خطة التشاور والمشاركة
خلفية
تحاادد عمليااة التشاااور والمشاااركة الخاصااة بالسااودان المبينااة فااي الفقاارة .1ب 1.ماان مقتاارح االسااتعداد والتأهااب "الجاهزيااة" لبرنااامج الاارد+
( ) REDD+عددًا من هياكال وعملياات المشااركة علاى المساتويين االتحاادي والاوالئي ماع اإلمكاناات التاي يمكان اساتخدامها لتعزياز مشااركة
أصااحاب المصاالحة .ساايتم اسااتخدام المناااهج التشاااركية بمااا فااي ذلااك االجت ماعااات والااورش والوسااائط التفاعليااة والباارامج والرسااائل الدعائيااة
والمقابالت المباشرة للتشاور حول القضايا.
تصف خطة التشاور والمشاركة في عملية التقييم االستراتيجي البيئي واالجتمااعي ( )SESAالعملياات التاي سايتم اساتخدامها فاي تنفيذ التقيايم
االستراتيجي البيئي واالجتماعي ( )SESAوقد تم تصميمها في إطار مشروع خطة التشاور والمشاركة لبرنامج الرد .)REDD+( +على وجه
التحديد ،ستسهم هذا الخطة في ضمان استنارة فريق دراسة التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي باتراء أصاحاب المصالحة ال سايما الفئاات
الضعيفة .من خالل االعتماد على معرفة أصحاب المصلحة وخبراتهم ،ستساعد العملية في معالجة الطبيعة المعقادة للتقيايم االساتراتيجي البيئاي
واالجتماعي مع تمكين جميع أصحاب المصلحة المعنيين من المساهمة في الحلول والتخطيط .وقد استمدت الخطة من عدة مصادر أهمها :خطة
العمل في السودان واستراتيجية االتصال ودراسة أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات ومسودة االستراتيجية وتقرير تحديد أصحاب المصالحة
الذي تم إعدادا كجزء من عملية التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( .)SESAسيتم استخدام الخطة خالل عملية التقييم البيئي واالجتماعي
االستراتيجي للمساعدة في تحديد من يجب أن يشارك في العمل وكيف وأين ومتى.
الخطوات في عملية التشاور والمشاركة ،باتباع المباده التوجيهية لمرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات إلشراك أصحاب المصلحة
والمبينة في الدراسات القطاعية ( )Slocum, 2003هي كما يلي:
● تحديد النتائج المنشودة من عملية التشاور والمشاركة.
● تحديد أصحاب المصلحة.
● تحديد القضايا للتشاور بشأنها.
● تحديد شروط االستشارة واختيار طرق االستشارة والتواصل.
● التأكد من أن أصحاب المصلحة لديهم القدرة الكافية للمشاركة بشكل كامل وفعال في المشاورات.
● تحديد الخطة واإلطار الزمني.
● دعوة المشاركين والترويج للحدث.
● إجراء المشاورات.
● تحليل العملية ونشر النتائج.

المخرجات المنشودة من عملية التشاور
أسفرت عملية التشاور والمشاركة عن المخرجات اآلتية:
● تحديد التأثيرات االجتماعية والبيئية اإليجابية والسلبية لخيارات االستراتيجية المقترحة لتنفيذ برنامج الرد.)REDD+( +
● تحديد البدائل أو تدابير التخفيف الرامية للحد من التأثيرات السلبية لخيارات االستراتيجية المقترحة لتنفيذ برنامج الرد)REDD+( +
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● تحديد البدائل أو تدابير التخفيف لتعزيز اآلثار اإليجابية لخيارات االستراتيجية المقترحة لتنفيذ برنامج الرد.)REDD+( +
● التحق ق من الثغرات والتداخالت وعدم االتساق في السياسة القومية واإلطار القانوني والمؤسسي فيما يتعلق بمتطلبات برنامج الرد+
( )REDD+من عملية التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAوالحصول على تصور لها.
● تحديد إطار عمل للفحص البيئي واالجتماعي لمشاريع برنامج الرد )REDD+( +المستقبلية التي سيتم تنفيذها في إطار كل خيار من
خيارات االستراتيجية.

منهجية التشاور مع أصحاب المصلحة ومشاركتهم
مقدمة
أوصت الورشة العمل الخاصة بإشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المدنية في برنامج الرد )REDD+( +في السودان التاي عقادت
في  19نوفمبر  2015بتوسيع خطة برنامج الرد )REDD+( +للتشاور والمشاركة لضمان عملية شاملة اجتماعيًا طوال مرحلة االستعداد التي
تشمل جميع السودانيين بغض النظر عن العرق أو النوع االجتماعي.
على المستوى القومي ،عقدت مشاورات لمناقشة قضايا ومكونات برناامج الارد )REDD+( +بماا فاي ذلاك قضاايا التقيايم البيئاي واالجتمااعي
االستراتيجي ( ) SESAوالحقوق والحيازة وأسباب ودوافع إزالة وتهاور الغاباات وتقاسام المناافع وهياكال برناامج الارد )REDD+( +وأدوار
الجنسين.
في المرحلة الثانية من عملية التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAبسابب القياود الناجماة عان تفشاي جائحاة كوروناا (كوفياد،)19-
فرضت حكومة السودان مجموعة من القيود على السفر والتجمعات العامة والتفاعالت االجتماعية .تعني هذا القيود أنه لم يعد من الممكن إجراء
مشاورات مع أصحاب المصلحة كما هو مقترح في البداية في االقتراح الفني للتقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي .وبنا ًء على ذلك ،تم تصميم
عملية من مرحلتين حيث سيتم استشارة أصاحاب المصالحة ذوي المساتويات المتوساطة أو العالياة مان حياث اإللماام بتكنولوجياا االتصاال عبار
اإلنترنت عن بعد ،على أن يتم التشاور مع أولئك الذين لديهم مستويات متدنية في هذا الشأن بالتواصل المباشار وجهاا ً لوجاه عنادما ياتم تخفياف
القيود بشكل كااف للساماح أعضااء فرياق دراساة التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي ( )SESAأو مان يناوب عانهم إلجاراء االستشاارات
المباشرة .من أجل ذلك ،تام تصانيف أصاحاب المصالحة وفقًاا لمساتوى اإللماام بتقنياة االتصاال عبار اإلنترنات .تام تصانيف كال فئاة فرعياة مان
أصحاب المصلحة على مقياس من  1إلى ( 5حيث يشير  1إلى مستوى عال من اإللمام بتقنية االتصال عبر اإلنترنت ،ويشير  3-2إلى مستوى
متوسط و 5-4يشير إلى مستوى منخفض).
بالنسبة ألصحاب المصلحة الذين لديهم مستويات عالية أو متوسطة مان اإللماام بتقنياة االتصااالت عبار اإلنترنات (المساتويات مان  1إلاى ،) 3
ستعتمد األساليب على مستوى الوصول إلى التكنولوجيا على النحو التالي:
● المستوى  :1البريد اإللكتروني ،االجتماعات عبر اإلنترنت/مناقشات مجموعات االتصال واالستبيانات والواتساب
● المستوى  :3-2الواتساب
● المستوى  :5-4بع ض اإلمكانيات لالتصال الهاتفي خالل المرحلة األولى ولكن في الغالب يجب القيام به في المرحلة الثانية
وقد استمدت قائمة الفئات والفئات الفرعية ألصحاب المصلحة الاذين يتعاين استشاارتهم (انظار المرفاق  )1مان مشااورات المرحلاة األولاى مان
عملية التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( .)SESAومن المعلومات اإلضافية المقدمة في دراسات برنامج الرد )REDD+( +منذ اكتمال
المرحلة األولى.
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فيما يلي الفئات الرئيسية ألصحاب المصلحة الذين تمت استشارتهم في المرحلة الثانية:
● مؤسسات القطاع الحكومي على المستويين االتحادي والوالئي.
● قطاع الثروة الحيوانية والرعاة
● الالجئون والنازحون
● الجهات الفاعلة في سلسلة قيمة الصمغ العربي
● القطاع الخاص
● منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
● الجهات المانحة وشركاء التنمية
● األكاديميون والباحثون
● آخرون
تم استشارة جميع الفئات والفئات الفرعية ذات ال صلة من أصحاب المصالحة .تام إياالء اهتماام خااص لضامان أخاذ عيناات كافياة مان أصاحاب
المصلحة الذين كانوا ممثلين تمثيالً ناقصا ً في نظام أخذ العينات في المرحلة األولى بما في ذلك:
● مشاريع الزراعة اآللية الكبيرة
● المشاركون في سلسلة قيمة الصمغ العربي من المنتجين والموزعين والمجهزين
● أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة
● المجتمعات المهمشة والضعيفة والشعوب األصلية.

إطار أخذ العينات
من شان إطار أخذ العينات للمشاورات البيئية واالجتماعية مخاطبة أصحاب المصلحة المتضررين جراء تنفيذ خيارات وإجراءات االستراتيجية
والتي تشمل جميع مستخدمي ا لموارد بما في ذلك المجتمع الشعبي والشعوب األصالية والمجتمعاات األخارى المعتمادة علاى الغاباات والزعمااء
القبليين والمدنيين والمنظمات المجتمعياة ومنظماات المجتماع المادني وكياناات القطااع الخااص واألشاخاص الرئيسايين المطلعاين علاى األماور
والخبراء الفنيين واألكاديميين والسياسيين من الحكومة على ثالثة مستويات محلية ووالئية واتحادية .وتتباين الكيفية التي تؤثر بها تدخالت إدارة
الغابات وعمليات برنامج الرد )REDD+( +على أصحاب المصلحة هؤالء بطرق مختلفة – بشكل إيجابي وسلبي.

تجري حاليا عملية تحديد ألصحاب المصلحة وهي تساتخدم المعلوماات ال متعلقاة بأساباب ودوافاع إزالاة وتادهور الغاباات والباؤر السااخنة لتلاك
الدوافع لتحدياد أصاحاب المصالحة والمساائل ذات الصالة التاي ينبغاي التشااور بشاأنها .يحادد مشاروع التقريار أصاحاب المصالحة الاذين يجاب
استشارتهم ويقدم إرشادات حول الطرق المناسبة للتشاور مع أصحاب المصلحة ألنه يشير إلى مستويات عالقات القوة.
ستعتمد خطة التشاور تقنية أخذ عينات من كرة الثلج لتصنيف أصحاب المصلحة المستهدفين والتحقيق معهم بنا ًء على األساس المنطقي التالي:
● حجم السكان غير المحدود.
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● وجود درجة عالية من التجان

بين أصحاب المصلحة فيما يتعلق باستخدام الموارد وإدارتها.

● محدودية إمكانية الوصول بسبب االضطرابات األمنية والعوامل البيئية (مثل موسم األمطار).
● تنقل بعض الفئات المستهدفة (مثل الرعاة الرحل).
● معلومات محدودة مقدمة من دراسات أخرى أجريت في إطار برنامج الرد.)REDD+( +
● اللوجستيات والقيود الزمنية.
وفي الم رحلة الثانية ،أخذت كثافة أخذ العينات في االعتبار مساحة الغابات واألراضي الشجرية في كل والية وعدد السكان (انظر الجدول .)59
وأجريت مشاورات في جميع الواليات وعواصم المحليات المزمع زيارتها .وأخذت عينات من عينة تمثيلياة مان المحلياات والوحادات اإلدارياة
مرجحة حسب كمية الغابات ومساحة الغابات وحسب مستوى السكان.

حجم العينة
في المرحلة األولى ،ركز تمرين التشاور على حجم عيناة صاغير يتاألف مان  25-20مبحوثاا ً لكال مناقشاة مجموعاة اتصاال بناا ًء علاى األسااس
المنطقي المذكور أعالا .وهاذا ماا يجاادل باه ( )Hinton,1995الاذي أكاد أن حجام العيناة هاذا يمثال بنجااح الحاد األدناى مان الساكان فاي حالاة
المجتمعات المحلية شديدة التجان  .قد يتم استخدام بعاض التقنياات األخارى مثال تقنياات أخاذ العيناات الهادفاة ومقاابالت األشاخاص الرئيسايين
المطلعين على األمور وما إلى ذلك ،حسبما يراا الفريق مناسبًا .عاالوة علاى ذلاك ،يمكان أيضًاا اساتخدام تقادير الخباراء والمالحظاة الشخصاية
المدعومة باألجهزة الرقمية مثل الكاميرات ونظام تحديد المواقع العالمي ( )GPSوما إلى ذلك.
نظرا لعدم وجاود معلوماات ملموساة عان أصاحاب المصالحة الرئيسايين علاى المساتوى المحلاي ،سايقوم االستشااري باإجراء تمارين ألصاحاب
ً
المصلحة من خالل طرح األسئلة التالية:
● من يستخدم موارد الغابات في المنطقة المحددة؟
● من يستفيد من استخدام موارد الغابات ومن يرغب في ذلك ولكنه غير قادر على ذلك؟
● من له تأثيرات على موارد الغابات ،سواء كانت إيجابية أو سلبية؟
● من له حقوق ومسؤوليات فيما يتعلق باستخدام موارد الغابات؟
● من سيتأثر بالتغيرات المحتملة في الحالة الراهنة لموارد الغابات أو نظامها أو إدارتها؟
● من يتخذ القرارات التي تؤثر على استخدام موارد الغابات وحالتها ومن ال يؤثر عليها؟
تماات اإلجابااة علااى األساائلة المااذكورة أعااالا بشااتى الوسااائل منهااا حضااوريا ً علااى الطبيعااة (الب اؤر الساااخنة) مااع نقاااط اتصااال برن اامج الاارد+
( )REDD+أو األشخاص الرئيسيين المطلعين على األمور على المستوى المحلي أو التواصل عن بُعاد عنادما ال يكاون ذلاك ممكنًاا ومراجعاة
الدراسات السابقة والتجارب الشخصية .وعندما يتم تحديد نف

مجموعات أصحاب المصلحة لعدد من المعتمدين على الغاباات أو المساتخدمين

لها ،فإن ذلك سيسهل مراقبة أصحاب المصلحة المترابطين الذين لهم مصلحة هامة في الغابات أو في المنطقة.
تقع مسؤولية تحديد أصحاب المصلحة على الصعيد المحلي في المقام األول على عاتق الشخص أو المنظمة التي تتولى القيادة األولية في إجراء
استرا تيجي معين موصى به للحد من إزالة وتدهور الغابات وهي الهيئة القومية للغابات .وعند نقطة البداية ،ال يمكن أن يكاون تحدياد أصاحاب
المصلحة على المستوى المحلي عملية تشاركية بالكامل ألن الغر

منها هو على وجاه التحدياد تحدياد مان ينبغاي أن يتاأثر فاي نهاياة المطااف
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ببرنامج الرد )REDD+( +أو أن يصبح جزءا ً منها .عناد إشاراك بعاض أصاحاب المصالحة فاي توسايع نطااق المشااركة مان خاالل مطاالبتهم
بتحديد أصحاب المصلحة اآلخرين ،من خالل دعاوة األشاخاص والمجموعاات للتعبيار عان مخااوفهم بشاأن الخياارات االساتراتيجية المقترحاة،
يمكن أن يصبح تحديد أصحاب المصلحة آلية لدمج أصحاب المصلحة الجدد تدريجيا ً وتوسيع دائرة التشاور بهادف جعلهاا عملياة حصارية حقًاا
وتجنب إهمال أصحاب المصلحة الرئيسيين .وستتمثل نتائج هذا العملية في ملء الجدول.
وفي المرحلة الثانية ،استند اختيار المواقع التي ساتؤخذ منهاا عيناات إلاى التشااور ماع نقااط اتصاال برناامج الارد )REDD+( +الوالئياة وماع
موظفي الهيئة القومية للغابات القائمين على أمر ببرنامج الرد )REDD+( +وباستخدام مصادر أخرى ،بما في ذلاك المعلوماات المساتمدة مان
الدراساات األخيارة المتعلقااة ببرناامج الاارد .) REDD+( +وشامل ذلااك جماع رسااائل البرياد اإللكترونااي واالتصااالت الهاتفيااة المتاحاة وتحديااد
مجموعات الواتساب التي يمكن استخدامها لنشر المعلومات والتماس الردود.
يتم تحديد المواقع المحددة التي تم أخذ عينات منها وعدد مناقشات مجموعة االتصال ( )FGDsوالمقابالت مع األشخاص الرئيسيين المطلعاين
على األمور ( )KIIsفي الجدول رقم  59أدناا.
الجدول رقم ( :)59قائمة المحليات التي تم التشاور معها أثناء المرحلة الةانية
الوالية

والشجري %

عدد محليات
الوالية

936,300

0.05

7

دنقال ،مروي

نهر النيل

2,493,900

1.6

6

الشمالية

عدد السكان

الغطاء الغابي

المحليات المراد
استشارته ا

حجم العينة

عدد مناقشات
مجموعة
االتصال

عدد المشاركين في
مناقشات مجموعة
االتصال

عدد األشخا
المطلعين على
األمور

مجموع
حجم العينة

%

2

12

14

109

14%

الااااااادامر ،شاااااااندي،
المتماااااة ،عطبااااارة،
غابااااااااة الحسااااااااانية
المحجااااااوزة وأبااااااو
حمد

5

10

14

91

12%

البحر األحمر

1,482,100

1.5

10

القناااااب ،األولياااااب،
سنكات ،طوكر

3

18

15

101

13%

كسال

2,519,100

17.3

11

ود الحليو

3

18

16

124

16%

الجزيرة

5,096,900

0.2

6

شااااااارق الجزيااااااارة
جناااااوب الجزيااااارة،
الحصاحيصا
ود مدني الكُبرى

4

24

12
109

14%

غرب دارفور

1,024,500

26.9

12

الجنينة ،جبل ماون،
كلب

3

18

22

150

16%

الخرطوم

7,687,547

1.8

7

أمبااااادة ،أمااااادرمان،
شااارق النيااال ،جبااال
أولياء

3

18

19

73

10%

23

118

112

757

100%

المجموع

الخارطة رقم  :11مواقع المشاورات التي أجريت خالل المرحلة الةانية
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أصحاب المصلحة على المستوى القومي ودون القومي
الجدول رقم ( :)60أصحاب المصلحة الذين استشيروا خالل المرحلة األولى من التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي)(SESA
المستوى

المؤسساااااااااااااااااااااااات
الحكومية االتحادية

المؤسساااااااااااااااااااااااات

لماااذا هاام أصااحاب المصاالحة
المعنيين؟
التنسيق ودعام التكامال وتنفياذ
السياسات ذات الصلة

التنسيق ودعام التكامال وتنفياذ
السياسات ذات الصلة

المتأثرون بشكل أساسي (مباشر)

المتأثرون بشكل ثانوي (غير مباشر)

وزارة الزراعة والغابات
وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية
العمرانية
الهيئة القومية للغابات ،مجموعاة العمال
الفنياااااة لبرناااااامج الااااارد)REDD+( +
واللجنااااة التسااااييرية القوميااااة لبرنااااامج
الااارد ، )REDD+( +مكتاااب التنسااايق
القاااومي لبرنااااامج الاااارد)REDD+( +
وزارة الثااااااروة الحيوانيااااااة والساااااامكية
والمراعي
وزارة الموارد المائية والري والكهرباء

وزارة السياحة والحياة البرية
مفوضية العون اإلنساني
وزارة الحكم المحلي واإلدارة
وزارة المالية على المستويين االتحادي والوالئي
هيئة البحوث البيطرية
وزارة ديوان الحكم االتحادي
وزارة المالية والتخطيط االقتصادي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة الصناعة
وزارة االستثمار
وزارة المعادن
وزارة النفط والغاز
الوزارات ذات الصلة وإداراتها

المجال التشريعية والوزارات الوالئية
والجامعات والبحوث واإلدارات المحلية
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المستوى

لماااذا هاام أصااحاب المصاالحة
المعنيين؟

الحكومية الوالئية
المجال

االتحادية

التنسيق ودعام التكامال وتنفياذ
السياسات ذات الصلة

المجتمع المدني

التعبئااااة والاااادعوة ماااان أجاااال
الممارسااااااااااات المسااااااااااتدامة
لبرنااامج الاارد)REDD+( +
وتجريب أفضل الممارسات

الشركاء الخارجيون

دعاام أنشااطة وعمليااة برنااامج
الرد)REDD+( +

خاص

قااد تتساابب أفعااالهم فااي إزالااة
الغابااات أو دعاام تنفيااذ أنشااطة
برنامج الرد)REDD+( +

مستخدمو الموارد

الحاجااااة إلااااى فهاااام التكاااااليف
والفوائاااااد وأدوارهاااااا (ألنهاااااا
تتفاعااااال بشاااااكل وثياااااق ماااااع
المااااوارد) ،ومعالجااااة دوافااااع
إزالة الغابات وتدهورها
التعبئااااة والاااادعوة ماااان أجاااال
الممارسااااااااااات المسااااااااااتدامة
لبرنااامج الاارد)REDD+( +
وتجريب أفضل الممارسات
قااد تتساابب أفعااالهم فااي إزالااة
الغابااات أو دعاام تنفيااذ أنشااطة
برنامج الرد)REDD+( +

المتأثرون بشكل أساسي (مباشر)
واتحاااد أصااحاب األعمااال والمفوضااين
ومفوضيات األراضي
الهيئة التشريعية القومية
المجل الوطني
مجل الواليات
المجل األعلى للبيئة والموارد الطبيعية
المجل القومي لمكافحة التصحر
مجل الصمغ العربي
جمعية الهالل األحمر السوداني

المتأثرون بشكل ثانوي (غير مباشر)

الجمعية السودانية لحماية البيئة
الجمعيااة السااودانية للتشااجير الشااعبي ،جمعيااة دعاااة حمايااة
البيئاااة الساااودانية ،الجمعياااة الساااودانية لمكافحاااة التصاااحر،
الجمعيااة الساااودانية للحيااااة البريااة ،جمعياااة فالحاااة البسااااتين
السودانية،
جمعيااة بااابكر باادري العلميااة للدراسااات النسااوية ،المساايرة
الخضاااراء  /زراعاااة األشاااجار لحماياااة البيئاااة ،جمعياااة نقااال
التكنولوجيا في مجال الزراعة ،اتحاد رعااة الساودان ،اتحااد
مزارعي السودان ،جمعيات منتجي الصمغ العرباي ،منظماة
المسار الخيرية لتنمية الرحل
براكتكااال اكشاااان -الساااودان والعديااااد مااان المنظمااااات غياااار
الحكومية األخرى

المجتمع المدني

خاص

مرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون
الغابات ،منظماة األمام المتحادة لألغذياة
والزراعة (الفاو)

مجموعاة دال ،مااأمون البريار ،البتاارول
ومشتقاته :أبرسي ،أمان ،أجياب ،النيال،
توتال
وجدي ميرغني
اتحاااد جمعيااات منتجااي الصاامغ العربااي
(علااى المسااتويين االتحااادي والااوالئي)،
واتحاااادات المااازارعين والرعااااة (علاااى
المستويين االتحادي والاوالئي) ،وتجاار
الفحم (على المستوى الوالئي)
المنظماااااات غيااااار الحكومياااااة المحلياااااة
ومنظماات المجتمااع المحلااي والوكاااالت
الدولية
منتجااو الطاقااة والصااناعات ومزارعاااو
األخشاب وتجار األخشاب
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األمم المتحدة للبيئة ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،السافارة
البريطانية ،البنك الدولي ،الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

الجدول رقم ( :) 61أصحاب المصلحة الذين استشيروا خالل المرحلة الةانية من التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي)(SESA
المستوى

مؤسسات القطاع الحكومي االتحادية

 اإلدارات والاااااوزارات واألجهاااااازة والمجااااااال
االتحادية إلخ.
 الهيئة القومية للغابات

اإلدارات الوالئية

 اإلدارة الوالئياااة (المجلااا
العامون للوزارات إلخ).
 اإلدارة األهلية
 إدارة المحلية
 دارة الغابات
 ممثلو الغابات على المستوى الوالئي

التشاااريعي ،المااادراء

المجتمعات والشعوب األصلية






أفراد المجتمع الزراعي على مستوى القرية
زعماء المجتمع :نُظار ،عُمد ،شيوخ القرى
مديرو وأعضاء الغابات الشعبية
سكان الغابات من السكان األصليين

لماذا هم أصحاب المصلحة المعنيين؟
التنسيق ودعم التكامال وتنفياذ السياساات ذات
الصلة

التنسيق ودعم التكامال وتنفياذ السياساات ذات
الصلة

التعبئاااااة والااااادعوة مااااان أجااااال الممارساااااات
المسااااااتدامة لبرنااااااامج الاااااارد)REDD+( +
وتجريب أفضل الممارسات

قطاع الةروة الحيوانية والرعاة

التعبئاااااة والااااادعوة مااااان أجااااال الممارساااااات
المسااااااتدامة لبرنااااااامج الاااااارد)REDD+( +
وتجريب أفضل الممارسات.
ضاااااامان مشاااااااركة المجتمعااااااات الضااااااعيفة
والمهمشة

الالجئون والنازحون

الممارساااااات المساااااتدامة لبرناااااامج الااااارد+
( )REDD+وتجريب أفضل الممارسات.
ضاااااامان مشاااااااركة المجتمعااااااات الضااااااعيفة
والمهمشة
قد تتسبب أفعالهم فاي إزالاة الغاباات أو دعام
تنفيذ أنشطة برنامج الرد)REDD+( +

 اتحادات الرعاة
 الرعاة الرحل
 رعاة اإلبل (األبالة)
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المتأثرون بشكل أساسي (مباشر)
 الهيئة القومية للغابات
 المجل األعلى للبيئة والموارد الطبيعية
 الهيئة السودانية للمواصفات والمقايي
 مجل الصمغ العربي
 الوزارات الوالئية للتعدين والزراعاة والثاروة
الحيوانياة والغاباات (تسامى اآلن وزارة اإلنتاااج
والموارد االقتصادية) والطاقة والحياة البرية.
 اإلدارات العاماااااااااة (الزراعاااااااااة ،المراعاااااااااي
واألعااالف ،الثااروة الحيوانيااة ،الغابااات ،فالحااة
البساتين)
 اإلدارة األهلية
 حراس الغابات
 ممثلو الغابات الشعبية على المستوى الوالئي
 مجل الوزراء الوالئي
 تحااالف قااوى الحريااة والتغيياار علااى المسااتوى
الوالئي
 لجان المقاومة على المستوى الوالئي
 المدير التنفيذي للمحلية
 المجل األعلى للبيئة والترقية الحضرية
• اإلدارة األهلية
• أعضاء الجمعية الزراعية
• حراس الغابات
• إدارة المحليات
 • السكان األصليون الذين يعيشون في الغاباات
المحجااااوزة أو الحظااااائر القوميااااة أو المناااااطق
المحمية األخرى
 المجتمعات المهمشة والضعيفة األخرى
 أفراد المجتمع الزراعي على مستوى القرية
 ممثلو المجتمع الذين يعيشون بالقرب من الغابة
والشيوخ الذين يمثلون المجتمعات.
 المزارعون الذين يديرون الغابات الشعبية مع
الهيئاااة القومياااة للغاباااات (يمثلاااه نظاااام التونجياااا
للزراعة الغابية)
 جامعات الحطب من النساء
 شيوخ القرى وزعماء القبائل
 مستخدمو الغاباات والمجتمعاات المعتمادة علاى
الغابات
 أعضاء الغابات الشعبية
 اتحادات الرعاة
 الرعاة الرحل
 مربو الماشية في القرى
 رعاة اإلبل (األبالة)
 الرعاااة الرحاال الااذين يعيشااون داخاال الغابااات
المحجوزة.
 أعضاء الجمعية الزراعية
 ممثلو النازحين
 النازحون

المستوى

المشاركون في سلسلة قيمة الصمغ العربي

 جمعيات منتجي الصمغ العربي
 منتجو الصمغ العربي
 تجار ووسطاء الصمغ العربي
 مجهزو ومصدرو الصمغ العربي

القطاع الخا

 المشاريع الزراعية التجارية
 شركات النفط
 شركات التعدين
 جمعيات ال ُمعدنين الحرفيين
 المناشر وتجار األخشاب
 تجار حطب الوقود والفحم
 تجار ومستخدمو الطاقة النظيفة (الطاقة الشمسية
وغاز الطهي)

لماذا هم أصحاب المصلحة المعنيين؟
قد تتسابب أفعاالهم فاي إزالاة الغاباات أو دعام
تنفيذ أنشطة برنامج الرد)REDD+( +

قد تتسابب أفعاالهم فاي إزالاة الغاباات أو دعام
تنفيذ أنشطة برنامج الرد)REDD+( +

منظماااااات المجتماااااع المااااادني والمنظماااااات غيااااار
الحكومية
 المنظمات البيئية
 المنظمات النسوية
 آخرون

التعبئاااااة والااااادعوة مااااان أجااااال الممارساااااات
المسااااااتدامة لبرنااااااامج الاااااارد)REDD+( +
وتجريب أفضل الممارسات

المانحون وشركاء التنمية

التعبئاااااة والااااادعوة مااااان أجااااال الممارساااااات
المسااااااتدامة لبرنااااااامج الاااااارد)REDD+( +
وتجريب أفضل الممارسات

 الجهات المانحة الدولية.
 المنظمات الدولية.
 مشاريع إدارة الموارد الطبيعية.

األكاديميون والباحةون
آخرون

التعبئاااااة والااااادعوة مااااان أجااااال الممارساااااات
المسااااااتدامة لبرنااااااامج الاااااارد)REDD+( +
وتجريب أفضل الممارسات
التعبئاااااة والااااادعوة مااااان أجااااال الممارساااااات
المسااااااتدامة لبرنااااااامج الاااااارد)REDD+( +
وتجريب أفضل الممارسات

المتأثرون بشكل أساسي (مباشر)
 اتحادات الصمغ العربي
 منتجو الصمغ العربي
 جمعيات منتجي الصمغ العربي "جابا"
 تجااار الصاامغ العربااي (تجااار الريااف وتجااار
المدن وتجار المزاد المركزي)
 مجهزو ومصدرو الصمغ العربي
 اتحاد أصحاب األعمال
 شركات النفط
 شركات الزراعة اآللية الكبيرة
 ال ُمعدنون الحرفيون
 مزارعاااو مشااااريع الزراعاااة اآللياااة متوساااطة
الحجم
 الوسااااطاء والسماساااارة والااااوكالء التجاااااريون
(األسواق الريفية والحضرية والمركزية)
 تجار حطب الوقود والفحم
 أصحاب المناشر
 عمال المناشر
 النساء العامالت في تجار منتجات الغابات غير
الخشبية
 تجااار الطاقااة النظيفااة (الطاقااة الشمسااية وغاااز
الطهي)
 الحطابون وتجار األخشاب
 االتحادات النسوية
 مجموعات نسوية لحماية البيئة
 الجمعيات النسوية
 جمعيات حماية البيئة السودانية

 معلمو المدارس
 األكاديميون
 مستخدمو الطاقة المحليون
 مساااتخدمو الطاقاااة النظيفاااة (الطاقاااة الشمساااية
وغاز الطهي)

قضايا للتشاور بشأنها
تجري حاليًا صياغة استراتيجية برنامج الرد )REDD+( +تمت صياغة مسودة أولية بنا ًء على دراسة أسباب ودوافاع إزالاة وتادهور الغاباات
والمعلومات التي تم الحصاول عليهاا مان مشااورات أصاحاب المصالحة .كجازء مان عملياة التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي ،خضاعت
المسودة (المقدمة إلى فرياق دراساة التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي فاي  24فبرايار  )2018لتقيايم فناي للتاأثيرات البيئياة واالجتماعياة
المحتملة وتم إعادة النتائج إلى فريق صياغة االستراتيجية .تم تقديم مسودتين معدلتين لالستراتيجية فاي  31ماارس  2018و 28سابتمبر 2020
وخضعتا لعملية تشاور مفصلة مع أصحاب المصالحة خاالل شاهري أبريال  2018وأكتاوبر  2020علاى التاوالي .قيمات هاذا التاأثيرات البيئياة
واالجتماعية المحتملة لخيارات االستراتيجية المقترحة ،وتدابير التخفيف المقترحة للتأثيرات السلبية المحتملة والتدابير المقترحة لتعزيز المنافع
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البيئية واالجتماعية واالقتصادية .كانت القضايا المحددة التي يجب التشاور بشأنها هي تلك المحددة في إصدارات مختلفة من استراتيجية برنامج
الرد.)REDD+( +

شروط االستشارة والمنهجية
توجد منتديات وهياكل تشاركية على المستويين االتحاادي والاوالئي ،وقاد تام اساتخدامها بالفعال إلجاراء مشااورات حاول أساباب ودوافاع إزالاة
وتدهور الغابات ووضع االستراتيجيات .كما أُعيد النظر في مختلف المشاورات التي أجراها مستشار الضمانات مع أصحاب المصلحة (سلسلة
حلقات العمل بشأن بنااء القادرات فاي مجاال ضامانات برناامج الارد ) REDD+( +فاي المنااطق الخما

للهيئاة القومياة للغاباات ،بماا فاي ذلاك

الواليات الـ  .)18تسمح هذا التجاارب الساابقة أيضًاا بتحدياد المواقاع المناسابة الساتيعاب جمياع المشااركين والجمهاور ،ويمكان الوصاول إليهاا
بسهولة ومع األثاث واألدوات المطلوبة (الطاوالت والكراسي والكهرباء وما إلى ذلك) .واستُخلصت عدة دروس وخبرات أثناء إعاداد مختلاف
عمليات برنامج الرد )REDD+( +بما في ذلك مقترح االستعداد والتأهاب "الجاهزياة" والاورش .اساتفادت دراساة التقيايم البيئاي واالجتمااعي
االستراتيجي من دروس هذا المشاورات وعمليات المشاركة .ويتضمن ذلك من جملة أمور:
استخدام نهج التوعية وبناء القدرات التي تعزز المشاركة وملكياة القارارات .اساتخدمت عملياة التشااور المنااهج واألدوات التاي أشاركت جمياع
أصحاب المصلحة في فهم القضايا واألدوار والمسؤوليات .ساعدت المناهج في التأكد من أن المشاورات كانت شاملة وتشاركية ،وساعدت في
خلق الثقة من خالل تبادل رؤى ومخاوف بعضنا البعض وفي بناء توافق في اآلراء نحو رؤية مستقبلية مشتركة.
استخدام الهياكل الموجودة على ا لمستويين المحلي والقومي على حد سواء في تمكين وتعزيز المشاركة وملكية العمليات.
يوفر التوثيق الواضح للوقائع والمعلومات الناشئة عان العملياات التشااورية ونشارها أسساا قوياة يقاوم أصاحاب المصالحة علاى أساساها برصاد
المشاورات المقبلة واالستفادة منها .و ُجمعت محاضر دقيقة وم الحظاات ووثاائق عان التحضاير للمشااورات وتنفياذها ،ساواء ورقياة أو سامعية.
وكان شخص واحد على األقل مسؤوالً عن توثيق األحداث بأكبر قدر ممكن من التفصيل .تم التقاط الصور واستخدام نماذج اإلصدار للحصول
على إذن الستخدام الصور .وأُبلغت النتائج إلى أصحاب المصلحة.
من شأن مناهج الوسائط المتعددة تعزيز الوصول والمشاركة وتلقي تغذية راجعة من جمهور أوسع .عقدت ورشاة علاى المساتوى القاومي لبادء
تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية لالستراتيجيات وتقييم السياسات والقوانين والمؤسسات ،والتحقاق مان نتاائج تحدياد أصاحاب المصالحة ومان
صحة خطة التشاور والمشاورة والتي قد تألفت من العرو

التقديمية والتمارين وجلسات مجموعات العمل والمناقشات العامة .كما تام إجاراء

مناقشات مجموعات االتصال

قدرات أصحاب المصلحة -مباده مشاركة أصحاب المصلحة
حاولت العملية دمج والتأكيد على المباده التالية:
الشمول (إشراك الجميع) :استهدا ف جمهور عريض من أصحاب المصلحة على المستويين القومي والوالئي بما في ذلك المتأثرين بشكل مباشر
وغير مباشر بأنشطة برنامج الرد.)REDD+( +
الطابع التدرجي  :تأخذ في االعتبار المنصات التشاركية الحالية والتدخالت الجارية ومبادرات التشاور السابقة التي أجريت أثناء صياغة مقترح
االستعداد والتأهب "الجاهزية".
االحترام المتبادل :مراعاة سالمة األشخاص وهياكلهم المؤسسية وتنوعهم الثقافي.
الشفافية  :التحقق من نتائج جميع المشاورات واإلبالغ عنها ،وكشفها على نطاق واسع في جدول زمني مناسب،
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توافق اآلراء :ستمكن العملية من المناقشات وتبا دل المعلومات ،بهدف نهائي هو بناء توافق في اآلراء ودعم مجتمعي واسع.
وفقًا لميثاق الشعوب األصلية في آسيا لسنة  ،2014تهدف العملية أيضًا إلى ضمان الموافقاة الحارة والمسابقة والمساتنيرة ( )FPICوهاو المبادأ
الذي بموجبه يحق للمجتمع أن يعطي أو يمتنع عن موافقته على المش اريع المقترحة التي قد تؤثر على األراضي التي يمتلكونهاا أو يشاغلونها أو
يستخدمونها عادة .تتطلب عملية الموافقة المسابقة عان علام ( ) FPICتزوياد المجتمعاات بمعلوماات دقيقاة وكاملاة بشاأن المشاكلة التاي قاد تاؤثر
عليهم؛ أن يتم استشارتهم وفقًا لعمليات صنع القرار المعتادة لديهم؛ أن يتم منحهم الحرية والوقت والمكان إلجراء عملياة اتخااذ القارار الاداخلي
دون تدخل؛ وأن قرارهم الجماعي بإعطاء أو حجب الموافقة بما في ذلك وضع شروط للموافقة يتم االعتراف باه واحتراماه مان خاالل التوثياق
الصحيح والدقيق للقرار.

الخطة واإلطار الزمني
كانت الخطوات التي اتبعت في الخطة التشاركية واالستشارية هي:
أ .دعوة المشاركين وعملية التدشين.
ب .الورش التشاورية دون القومية :في المرحلة األولى ،أقيمت ورش في ثالث واليات تمثل مناطق مختلفة من السودان.
ج .سيتم تنظيم مشاورات قومية وإقليمية من خالل مقابالت مع األشخاص الرئيسيين المطلعاين علاى األماور ومناقشاات جماعياة حاول
القوانين  /السياسات  /المؤسسات وبشأن فحص التأثيرات البيئية واالجتماعية لالستراتيجيات.
د .استخدام نقاط االتصال والمشاورات عن بعد يعني في المرحلة الثانية.
هـ .تم إجراء ورشة عمل وطنية إلجراء الفحص والتقييم البيئي واالجتماعي.
و .تم تنظيم ورشة عمل وطنية لعر

نتائج دراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية.

دعوة المشاركين والترويج للحدث
تاام إبااالغ أصااحاب المصاالحة ماان خااالل شاابكة برنااامج الاارد )REDD+( +الموجااودة مساابقًا وماان خااالل وسااائل اإلعااالم وماان خااالل الموقااع
اإللكتروني لبرنامج الرد ) www.REDDsudan.orgوأيضًا من خالل وسائل اإلعالم األخرى (الصحف والتلفزيون واإلذاعة والملصقات).
من خالل االجتماعات التشاورية في الخرطوم (وربما في الواليات) ،تم إبالغ المشاركين بنطاق المشاورات .تضمنت العملية زياارات ماوجزة
إلى الوزارات في الخرطوم ،وزيارات للمنظمات غير الحكومية ،ورسائل بريد إلكتروني إلى أصحاب المصلحة ومنظمات أصحاب المصلحة،

باإلضافة إلى خطة اتصال عامة ،تم تقديمها في قسم المنهجية في مسودة تقرير دراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي الحالي.
إجراء المشاورات
تكونت المشاورات من مجموعة من األحداث (اجتماعات ،مقابالت مع األشخاص الرئيسيين المطلعين على األمور ومناقشات جماعية) عقادت
على المستوى القومي (الخرطوم) والوالية ،على النحو التالي:
أ .مشاركة أعضاء فرياق دراساة التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي فاي مشااورات عملياة صاياغة االساتراتيجية (باالشاتراك ماع
استشاري صياغة االستراتيجية) من خالل حضور ورش عمل صياغة االستراتيجية.
ب .اجتماعات استشارية إقليمية ومجموعات اتصال في الدول المستهدفة كما نصحت الخيارات االستراتيجية.
ج .المشاورات القومية واإلقليمية من خالل مقابالت األشخ اص الرئيسيين المطلعين على األمور والمناقشات الجماعية.
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د .إقامااة ورشااة قوميااة إلجااراء الفحااص والتقياايم البيئااي واالجتماااعي .علااى المسااتوى القااومي ،تاام عقااد ورشااة إلجااراء الفحااص البيئااي
واالجتماعي ومناقشة القضايا الناشئة عن المنتديات القومية الفرعية.

تحليل العملية ونشر النتائج
اساتنادا ً إلاى نتاائج وتوصايات العملياة التشااورية وتحلايالت الخباراء ،قااام فرياق دراساة التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي بإعاداد تقرياار
وعرضه على ورشة ألصحاب المصلحة على الصعيد القومي لمناقشته وإقرارا .وقد أتاح ذلك منتدى ألصاحاب المصالحة الساتعرا
والتوصيات واإلعراب عن شواغلهم وإبداء رأيهم في النتائج .وعُر

النتاائج

في الورشة هذا تم تقديم مسودة تقرير دراسة التقييم البيئي واالجتمااعي

االستراتيجي ومسودة إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية في هذا الورشة .وعقب الورشة ُوضعت التقارير في صيغتها النهائية ونُشرت.
األساااس المنطقااي وراء تحديااد البااؤر الساااخنة التااي حااددت نهااج تنفيااذ االسااتراتيجية :تاام تنفيااذ الخيااار/اإلجراءات االسااتراتيجية وفقًااا لتحدي اد
االختصاصات المتفق عليها فاي االجتمااع بتااريخ  8ماارس  2018فاي وحادة إدارة برناامج الارد )REDD+( +بحضاور ( )H&Tاستشااري
البنك الدولي ومنسق برنامج الرد ) REDD+( +والمسؤول الفني بوحدة إدارة البرنامج واستشاري الضمانات باإلضافة إلى ممثلي فريق دراسة
التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي .اتفق المجتمعون على أن إمكانات خفض االنبعاثات ينبغي أن تكون النهج التوجيهي لتنفيذ المشاريع في
المجاالت المدرجة التالية:
 .1اإل دارة المستدامة للغابات النيلية والنظام اإليكولوجي في واليتي النيل األزرق وسنار
 . 2تطوير النظم الزراعية الفالحية الغابية لحزام الصمغ العربي
 1.2السهول الطينية :القضارف وسنار والنيل األزرق وجنوب النيل األبيض وجنوب كردفان
 2.2السهول الرملية :كردفان الكبرى،
 . 3إدارة مستجمعات المياا في شرق وسط وجنوب دارفور
الجدول رقم ( :)62الجدول الزمني للمشاورات

الموقـــــــــــــــع

القضايا الرئيسية المطروحة للنقاش

أصحاب المصلحة المستهدفين

المرحلة األولى من دراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي

18 – 15
أبريل

 .1االستشاااااارات اإلقليمياااااة
والية سنار
الغابات النيلية المحجوزة
غابااة جلقنااي الواقعااة غاارب
النيل األزرق
وغاباااة ود بهيجاااة بمحمياااة
الندر القومية

21-19
أبريل

والية النيل األزرق
غابة العزازة

23-22
أبريل

والية القضارف

االسااتراتيجيات التااي تعااالج التوسااع فااي الزراعااة
اآللية.
االستراتيجيات التي تعالج الزراعة شبه اآللية

االسااتراتيجيات التااي تعااالج التوسااع فااي الزراعااة
اآللية.
االستراتيجيات التي تعالج الزراعة شبه اآللية
غابة الرواشدة المحجوزة
غابة ود البشير المحجوزة
معسكرات الالجئين
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مدير عام وزارة الزراعة
إدارة اإلرشاد ونقل التكنلوجيا
وزارة الزراعة ،اإلرشاد الزراعي
إدارة المراعي والمعلف
جامعة سنار  /كلية الموارد الطبيعية.
اإلدارة األهلياااة (نااااظر كناناااة ورئاااي جمعياااة منتجاااي
الصمغ العربي)،
الهيئة القومية للغابات
اتحاد المنتجين والمزارعين ونقطة اتصال برنامج الرد+
()REDD+
مساتخدمو الغابااات ماان الشاعوب األصاالية ،والمجتمعااات
المحلية المحيطة بمحمية الدندر القومية وغاباتAzara

 28أبرياااال
–  2مايو

12-7
مايو

الموقـــــــــــــــع

القضايا الرئيسية المطروحة للنقاش

كردفان الكبرى
حزام الصمغ العربي

االستراتيجيات التي تعالج التوسع الزراعي

شمال كردفان:
أم روابة وشيكان

االسااتراتيجيات التااي تعااالج أسااباب ودوافااع إزالااة
وتااادهور الغاباااات بسااابب حطاااب الوقاااود وإنتااااج
الفحم.

جنوب كردفان:
غابااة النبااق وإدارة مشاااريع
هبيلااااة للزراعااااة المطرياااااة
اآللية
غرب كردفان:
النهود
دارفور الكبرى
الغابات القريبة من جبل مرة
غاااااارب دار فااااااور ووسااااااط
دارفور
كاجاااا شااارق ،غاباااة النااايم –
الجنيناااااة وامتاااااداد أزيرناااااي
(الجنينة)

االستراتيجيات التي تعالج التوسع الزراعي
االسااتراتيجيات التااي تعااالج أسااباب ودوافااع إزالااة
وتااادهور الغاباااات بسااابب حطاااب الوقاااود وإنتااااج
الفحم.

غابااة زالنجااي ،غابااة فاطمااة
محلية زالنجي
نيرتتااي غابااة نيرتتااي غابااة
سارابويا وغابة وادي صالح
غابة القالبات

 5يوليو

7و9
أغسط

الخرطوم

ورشة قومية – استراتيجيات الفحص والتقييم

الخرطوم

ورشاااة قومياااة – عااار تقاااديمي عااان مساااودتي
التقياايم البيئااي واالجتماااعي االسااتراتيجي وإطااار
اإلدارة البيئية واالجتماعية

أصحاب المصلحة المستهدفين
مدير عام وزارة الزراعة
إدارة اإلرشاد ونقل التكنلوجيا
وزارة الزراعة ،اإلرشاد الزراعي
إدارة المراعي والمعلف
جامعة سنار  /كلية الموارد الطبيعية.
اإلدارة األهلياااة (نااااظر كناناااة ورئاااي جمعياااة منتجاااي
الصمغ العربي)،
الهيئة القومية للغابات
اتحاد المنتجين والمزارعين ونقطة اتصال برنامج الرد+
()REDD+
غرب دارفور
الجمعية السودانية لحماية البيئة
وزارة الثروة الحيوانية والغابات
منتجو الصمغ العربي
قوات حماية الحياة البرية
منسق الصمغ العربي
منسق اإلرشاد الزراعي
الخدمات الزراعية
وزارة الزراعة
اإلدارة األهلية
نقطة اتصال برنامج الرد)REDD+( +
وسط دارفور
وزارة الزراعة
إدارة المراعي والعلف
اإلدارة القانونية
اإلدارة األهلية
مدير عام وزارة الزراعة
الخدمات الزراعية
جمعيات منتجي الصمغ العربي
منظمات المجتمع المدني
المنظمات األهلية
نقطة اتصال برنامج الرد)REDD+( +
السياسيون واإلداريون فاي القطاعاات الحكومياة بماا فاي
ذلاااك الغاباااات والمراعاااي والميااااا والزراعاااة وغيرهاااا؛
منظمااااات المجتمااااع الماااادني علااااى المسااااتوى القااااومي
واألوسااط األكاديمياة والقطاااع الخااص وشاركاء التنميااة
وممثلون عن المنصات المحلية.
كما ورد أعالا

المرحلة الةانية من دراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي
المواعيد
الحدث

البداية 21 :يوليو
النهاية 3 :أغسط

الموافقة على الخطة الحالياة
من قبل وحدة إدارة مشروع
برنامج الرد)REDD+( +
المرحلة التشاورية 1

البداية 4 :آب/أغسط

الخطوة التشاورية 2

نهاية 15 :نوفمبر أو بعد ذلك هي الخطة التي تستغرق أكثر من أسبوعين للموافقة عليها

(أو عند الموافقة على الخطة الحالية)
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المرفق رقم ( :)3مواد إعالمية بشأن التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي )(SESA

Page 213 of 226

المرفااق رقاام ( :)4الشااروط المرجعيااة (االختصاصااات) :دراسااة التقياايم البيئااي واالجتماااعي االسااتراتيجي
)(SESA
المرحلة األولى
تعتبر جمهورية السودان برنامج الرد )REDD+( +مجاالً ذا أولوية للتنمية في إدارة موارد الغابات والمراعاي فاي الابالد .واحتلات انبعاثاات
غازات االحتباس الحراري الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات صدارة المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ منذ عام  .2005إن برنامج الارد+
( ) REDD+هو آلية عالمية مقترحة للتخفيف من تغير المناخ الناجم عن إزالاة وتادهور الغاباات ماع تعبئاة الماوارد المالياة للتنمياة االجتماعياة
واالقتصادية في البلدان التي تنعم بالغابات .يدعم مرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات البلدان المختارة إلعداد االستراتيجية القومية
لبرنامج الرد )REDD+( +وتنفيذها الحقاً.
تلقت جمهورية السودان منحة من خال ل برنامج مرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات التابع للبنك الدولي لدعم السودان في التحضير
لتنفيذ برنامج الرد.)REDD+( +
يجب أن تكفل عملية االستعداد والتأهب لبرنامج الارد ) REDD+( +عادم تسابب تنفياذ البارامج واألنشاطة المقترحاة فاي آثاار اجتماعياة وبيئياة
ضارة م ع السعي في الوقت نفساه إلاى تعظايم المناافع التاي تعاود علاى المجتمعاات المحلياة والبيئاة .ويتعاين علاى البلادان المشااركة فاي أنشاطة
االستعداد والتأهب ،بدعم من الصندوق ،إجراء تقييم بيئي واجتماعي استراتيجي لتقييم اآلثار المحتملة الناجمة عن البرامج والسياسات القومياة
لبرنامج الرد ) REDD+( +وصياغة البدائل ووضع اساتراتيجيات التخفياف .تاوفر دراساة التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي ()SESA
منصة للتشاور من أجل إدماج الشواغل االجتماعية والبيئية في عملية صنع السياسات المتعلقة ببرنامج الرد.)REDD+( +
يااتم اسااتكمال دراسااة التقياايم البيئااي واالجتماااعي االسااتراتيجي ( )SESAبإطااار اإلدارة البيئيااة واالجتماعيااة ( ،)ESMFالااذي يحاادد المباااده
والمباده التوجيهية واإلجراءات للحاد مان اآلثاار البيئياة واالجتماعياة الضاارة المحتملاة و/أو تخفيفهاا و/أو تعويضاها وتعزياز اآلثاار اإليجابياة
والفرص وغيرها من توجيه االستثمارات ا لمحتملة نحو االمتثال للضمانات ذات الصلة.

السياق
 .1العمل والمنجزات المستهدفة المطلوبة في هذا العقد تشمل مجموعة من األنشطة المرتبطة:
(أ)

' '1إعداد دراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAعلى الصعيد القومي

(ب) ' '2إعداد إطار لإلدارة البيئية واالجتماعية على الصعيد القومي
(ج) ' ' 3تحليل المسائل المتعلقة باألراضي وإعادة التوطين غير الطوعي وإعداد إطار لسياسة وعملية إعادة التوطين (إذا لزم األمر).
من شأن هذا األنشطة دمج الضامانات االجتماعياة والبيئياة فاي اساتراتيجية برناامج الارد .)REDD+( +ساتتم مناقشاة كال مان هاذا المباادرات
بالتفصيل أدناا .ويتمثل أحد المباده الرئيساية الشااملة لهاذا االستشاارة فاي ضارورة اساتنباط المخرجاات بطريقاة متكاملاة باالتوازي ماع عملياة
االستعداد التأهب األخرى لبرنامج الرد .) REDD+( +ويلزم أن يكون هناك تنسيق وثيق مع الفريق العامل المعني بالضمانات التابع لبرناامج
الرد ) REDD+( +واللجنة االستشارية الفنية وأن يكون هناك تعاون وثيق حسب األنشطة المحددة في تخطيط النتائج واالضطالع بها وتحليلها
مع أصحاب المصلحة المعينين واالستشاريين اآلخرين حسب االقتضاء.
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 . 2سيجري تنفيذ دراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAجنبا ً إلى جنب مع تقييم خيارات االستراتيجية القومية لبرنامج الرد+
( .) REDD+سيعكف الفريق االستشاري لدراساة التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي ( )SESAعلاى تقيايم خياارات اساتراتيجية برناامج
الرد )REDD+( +المختلفة بطريقة متكررة وتشاركية .وسيتحقق ذلاك مان خاالل حاوار بشاأن السياساات علاى الصاعيدين االتحاادي والاوالئي
ليشمل مجتمعات الغابات التي تمثل االحتياجات اليومية لمستخدمي أراضي الزراعة المعيشية على المستوى المحلي .ياثمن الفرياق االستشااري
لدراسة التقييم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي ( )SESAعالياا ً المبااده والسالطات التق ليدياة الساودانية ويساعى لضارورة االسترشااد بهاا فاي
تصميم المباده التوجيهية .ستقوم مجموعة عمل التقييم البيئي واالجتمااعي االساتراتيجي (( )SESAالتاي سايتم إنشااؤها) لتكاون ذراعاا ً لوحادة
إدارة مشروع برنامج الرد )REDD+( +تتولى اإلشراف على عملية التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي ( )SESAوتقاارير الضامانات
األخاارى الموضااحة أدناااا وتنساايقها .عااالوة علااى ذلااك ،ستسترشااد عمليااة التقياايم البيئااي واالجتماااعي االسااتراتيجي ( )SESAبخطااة التشاااور
والمشاركة وستشمل أيضًا مشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ومجموعات المصاالح بماا فاي ذلاك المجموعاات المعتمادة علاى الغاباات
(األقليات العرقية) وسكان الغابات والمجتمعات المحلية التي تعي
العي

وحقوق األر

بجوار الغابات) .ستكون عملية شاملة ماع إياالء اعتباار خااص لسابل كساب

(بما في ذلك الحقوق غير الرسمية لألشخاص المعتمدين على الغابات) والتنوع الحيوي والتراث الثقافي والتوزيع العادل

للمنافع ومراعية للنوع االجتماعي والضمانات الخاصة للفئات الضعيفة وتطوير القدرات وجوانب الحوكمة في مرفق الشراكة للحد من انبعاثات
كربون الغابات التابع للبنك الدولي الخاصة بالسودان.

األهـــــداف
تهدف عملية التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAإلى ضمان معالجة القضايا والمخااطر البيئياة واالجتماعياة فاي مرحلاة مبكارة
من عملية صياغة سياسات وبرامج برنامج الرد.)REDD+( +
الغر

المحدد من عملية التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAفي السودان هو تحديد الفرص التي من شأنها:
⮚ تيسير فهم البيئة التشغيلية لبرامج برنامج الرد ،) REDD+( +بماا فاي ذلاك تحليال أصاحاب المصالحة واألبعااد االجتماعياة والبيئياة
لقطاع الغابات.
⮚ تحديد اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة المتعلقة ببرامج برنامج الرد )REDD+( +في السودان.
⮚ اقتراح طرق وتدابير للتخفيف من المخاطر البيئية واالجتماعية واالقتصادية أثناء تنفيذ استراتيجية برنامج الرد.)REDD+( +

الروابط بين التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAواستراتيجية برنامج الرد)REDD+( +
ستساهم عملية التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( ) SESAفي عملياة االساتعداد والتأهاب لبرناامج الارد )REDD+( +فاي الساودان مان
خاالل تقيايم كيفيااة معالجاة خياارات االسااتراتيجية مان حيااث األولوياات البيئياة واالجتماعيااة .وباإلضاافة إلااى ذلاك ،ساتقوم عمليااة التقيايم البيئااي
واالجتماعي االستراتيجي ( ) SESAبتقييم الروابط بين القطاعات في إطار عملية تخطيط استخدام األراضاي ،وتكااليف المفاضاالت والفارص
البديلة التي تنطوي عليها االستخدامات المختلفة لألراضي.
وستؤدي الثغرات التي تم تحديدها من خالل هذا التقييمات إلى تعزيز خيارات استراتيجية برنامج الرد )REDD+( +قبل التحقق مان صاحتها
وتأكيدها .وبالنسبة ألية قضايا اجتماعية وبيئية محتملة معلقة ،ستضع عملية التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي ( )SESAإطاارا ً لاإلدارة
البيئية واالجتماعية ( ) ESMFيحدد اإلجراءات الواجب اتباعها إلدارة اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملاة لخياارات محاددة فاي إطاار برناامج
الرد )REDD+( +خالل تنفيذ االستراتيجية في السودان.
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إذا حددت عملية التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAأي آثار محتملة تتعلق بإعادة التوطين القسري أو تقييد الوصول (بما يتماشى
مع أحكام السياسة التشغيلية للبنك الدولي بشأن إعادة التوطين القسري ( ،)OP 4.12يجب إعداد إطار سياسة إعادة التوطين و/أو إطار العملية
أيضًا .وإ ذا حددت عملية التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAأي آثار اجتماعية محتملة على الشعوب األصلية ،فيمكن أيضًا إعداد
إطار تخطيط للشعوب األصلية.

نطاق العمل
سيشمل التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAتحليل أصحاب المصلحة ،ووصفًا للوضع االجتماعي والبيئي األولي لقطاع الغابات
في السودان وتحليالً للتأثيرات المحتملة لمختلف سيناريوهات خيارات استراتيجية برنامج الرد )REDD+( +وتحليالً للتأثيرات المختلفة
لبرنامج الرد )REDD+( +والتحقق من االمتثال لسياسات البنك الدولي.

المهام
المهمة رقم ( :)1تحديد القضايا الرئيسية وتقييم أصحاب المصلحة الرئيسيين
● مراجعة وتحديث القائمة الشاملة ألصحاب المصلحة الذين تم تحديدهم أثناء إعداد مقترح االستعداد والتأهب “الجاهزية” التي ترتبط
ارتبا ً
مباشرا بالتأثيرات االجتماعية والبيئية الستعداد برنامج الرد.)REDD+( +
طا
ً
● إعداد خريطة للمجتمعات المعتمدة على الغابات.
● تحليل ارتباطاتها والوصول إلى موارد الغابات واستخدامها بما في ذلك المؤسسات الرسمية  /غير الرسمية واآلليات الداخلية فيما
يتعلق باستخدام الغابات والتوزيع العادل للمنافع من هذا االستخدام.
● تقييم القضايا والخيارات المتعلقة بحي ازة األراضي وحقوقها ،وآليات حل النزاعات ،وإدارة الموارد الطبيعية وآليات تقاسم المنافع
● ملخص آلرائهم واهتماماتهم وتوصياتهم لبرنامج الرد.)REDD+( +

المهمة رقم ( :)2تحديد الخطوط العريضة للنظام التشريعي والتنظيمي والسياساتي
وصف النظام التشريعي والتنظيمي وا لسياساتي (فيما يتعلق بإدارة موارد الغابات ،واستخدام األراضي ،والمؤسسات القائمة على الغابات ،وما
إلى ذلك) .يجب أن يتضمن التحليل ،من بين أمور أخرى ،مراجعة للمباده التوجيهية ذات الصلة بتقييم األثر البيئي واللوائح والسياسات
الحكومية فيما يتعلق بالفجوات في معالجة التأثيرات البيئية واالجتماعية بما في ذلك آليات معالجة النزاعات وأورد المظالم وحبر الضرر.

المهمة رقم ( :)3وضع ترتيبات التنفيذ
وصف الترتيبات المطلوبة للتنفيذ أشكال مع التركيز على إجراءات:
● فحص وتقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية الخاصة بالموقع.
● إعداد خطط عمل محددة زمنيا ً لتقليل و  /أو تخفيف و  /أو تعويض أي آثار ضارة
● التنسيق والتيسير ومراقبة تنفيذ خطط العمل ،بما في ذلك الترتيبات لمشاركة أصحاب المصلحة المعنيين.

المهمة رقم ( :)4تقييم قدرة المؤسسات على تنفيذ التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAوإطار اإلدارة البيئية
واالجتماعية
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تقييم قدرة المؤسسات على المستوى القومي ومستوى الواليات والمستوى المحلي في تنفيذ  SESAوإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية .يجب أن
يقترح التقييم اإلجراءات الالزمة لتحسين القدرات مثل احتياجات التوظيف ،والترتيبات المشتركة بين القطاعات ،وإجراءات اإلدارة ،وترتيبات
مراقبة العمليات والصيانة ،وإعداد الميزانية والدعم المالي.

المهمة رقم ( :)5تحليل التأثيرات المحتملة لسيناريوهات خيارات استراتيجية برنامج الرد )REDD+( +المختلفة
تحليل التأثيرات االجتماعية والبيئية لكل خيار من خيارات استراتيجية برنامج الرد .)REDD+( +وسيساعد ذلك الوكاالت المنفذة على تحريك
البرنامج في االتجاا الصحيح للحد من الفقر وحماية البيئة والتنمية االجتماعية واالقتصادية وحماية الحقوق التقليدية والتنوع الحيوي.

المهمة رقم ( :)6عر

النتائج األولية حول المخاطر والفجوات البيئية واالجتماعية

تقديم النتائج األولية حول المخاطر البيئية واالجتماعية والفجوات من عمل التقييم والعمل التحليلي الذي تم إجراؤا .سيتم تقديم النتائج األولية إلى
أصحاب المصلحة لتحفيز المناقشة وإثراء الوثيقة بشكل أكبر.

المهمة رقم ( :)7تشاور معزز وهادف مع أصحاب المصلحة
قم بإجراء مشاورات هادفة حول خيارات استراتيجية برنامج الرد )REDD+( +للسودان ،مع إيالء اهتمام خاص لسكان الغابات والسكان
األصليين .يجب أن تكون هذا المشاورات مناسبة ثقافيًا ،مع مراعاة تنوع المجموعات العرقية في السودان.

المهمة رقم ( :)8إعداد وثائق التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAالنهائية
القيام بإعداد تقرير التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( ) SESAالذي يقدم النتائج والتوصيات التي ظهرت من عملية التقييم البيئي
واالجتماعي االستراتيجي ( .)SESAسيحتوي هذا التقرير ،كحد أدنى ،على ما يلي:
● لتحديد التأثيرات االجتماعية والبيئية الرئيسية لبرنامج الرد )REDD+( +الناشئة عن تحليالت ومشاورات التقييم البيئي واالجتماعي
االستراتيجي (.)SESA
● بنا ًء على التحليالت والمشاورات ،تم وصف الثغرات السياساتية والقانونية والتنظيمية والمؤسسية والقدرات الالزمة لتنفيذ برنامج
الرد ) REDD+( +وإدارة القضايا البيئية واالجتماعية الرئيسية ذات الصلة ببرنامج الرد)REDD+( +
●

تحديد وتحليل وتقييم وتخفيف  /تعزيز تأثيرات خيارات السياسات من أجل تعظيم التأثيرات اإليجابية وتجنب التأثيرات السلبية أو

تقليلها.
● تقديم توصيات بشأن تصميم سياسة برنامج الرد )REDD+( +وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها (بما في ذلك اإلصالحات القانونية
والسياساتية) بنا ًء على نتائج عملية التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي (.)SESA
●

صياغة توصيات السياسة العامة إلطار السياسة لمعالجة التأثيرات البيئية واالجتماعية الرئيسية ،ومعالجة نقاط الضعف المؤسسية

والحوكمة.
● تحديد أي فجوات معرفية حيث قد تكون هناك حاجة إلى جمع بيانات إضافية وتحليلها.

المهمة رقم ( :)9إعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية
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سيتم تطوير إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ( )ESMFمن نتائج علية التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( .)SESAيُعد إطار اإلدارة
البيئية واالجتماعية أداة إلدارة مخاطر وتأثيرات اإلجراءات الوقائية .سيساعد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية على التقليل والتخفيف من أي
مخاطر وقائية سلبية محتملة وتأثيرات برنامج الرد )REDD+( +باإلضافة إلى ضمان سالمته االجتماعية والبيئية .سيحدد إطار اإلدارة البيئية
واالجتماعية العمليات و  /أو اإلجراءات و  /أو المتطلبات التي ستخضع من خاللها األنشطة والمشاريع المستقبلية في إطار برنامج الرد+
( )REDD+لضمان االمتثال إلجراءات الضمانات.
فيما يتعلق بمشاركة جميع أصحاب المصلحة ،سيأخ ذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية نتائج تمارين تحديد أصحاب المصلحة من أنشطة عملية
صا لحماية المجموعات الخاصة و  /أو الضعيفة من
التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAالسابقة في االعتبار ويولي اهتما ًما خا ً
أصحاب المصلحة .سيتم إجراء تقييم للقدرة المطلوبة لتطوير وتنفيذ وإدارة إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وسيتم معالجة أوجه القصور
المحتملة من خالل برنامج تطوير القدرات.
يتضمن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية إجراءات من أجل:
● وصف المشروع المقترح وتحليل البدائل
● تقييم شامل للتأثيرات البيئية واالجتماعية اإليجابية والسلبية المحتملة للمشاريع المحتملة
● تحديد احتياجات بناء القدرات للمشروع والتوصية باإلجراءات
● مشاورات طوعية متعمقة مع مجموعات أصحاب المصلحة المعنيين للحصول على دعمهم الواسع
● تدابير بناء القدرات المالئمة ثقافيا ً
● فحص األثر البيئي واالجتماعي وتقييمه ورصدا
● رد المظالم وجبر الضرر.
يحدد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية أيضًا الترتيبات المشتركة بين المؤسسات إلعداد خطط عمل محددة زمنيًا إلدارة وتخفيف التأثيرات
السلبية المتعلقة بالمشروع (المشاريع) أو النشاط (األنشطة) أو السياسات (األنظمة)  /اللوائح (األنظمة).
إطارا لإلدارة البيئية واالجتماعية متوافقًا مع سياسات الضمانات المعمول بها في وقت تقييم حزمة
من خالل القيام بما ورد أعالا ،يكون الناتج
ً
مقترح االستعداد والتأهب “الجاهزية” مع توفير إطار العمل العام لمعالجة قضايا إدارة المخاطر االجتماعية والبيئية في أنشطة برنامج الرد+
( )REDD+التي يتم تنفيذها بعد االستعداد للعمل التحضيري.
ستشرف وحدة برنامج الرد )REDD+( +على تطوير إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وسيعمل فريق عملية التقييم البيئي واالجتماعي
االستراتيجي ( )SESAعن كثب مع مستشاري  SESAلتقديم الدعم االستشاري .ستقوم الهيئة القومية للغابات بتنسيق تنفيذ الخطة التنفيذية
لعملية التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي (.)SESA

محتويات إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية:
سيقوم االستشاري بإعداد مسودة إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية المناسبة للمشاورات العامة والتي تتضمن ما يلي:
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●

مراجعة اإلطار القانوني والمؤسسي الحالي للبالد والممارسات الحالية لألجهزة الحكومية ذات الصلة ،فيما يتعلق بسياسات ضمانات

البنك الدولي ذات الصلة كما هو موضح في مذكرة تقييم مقترح االستعداد والتأهب “الجاهزية” ،والمجموعة األولية من خيارات
استراتيجية برنامج الرد( )REDD+( +التي تم جمعها كجزء من أنشطة عملية التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ) )(SESA؛
● وصف أنواع المشاريع  /األنشطة المتوقعة في إطار برنامج الرد ،)REDD+( +أي تصنيف مشاريع برنامج الرد)REDD+( +
المحتملة التي سيتم تنفيذها
● قائمة ووصف للمخاطر والتأثيرات البيئية واالجتماعية المحتملة لكل أنشطة المشروع المتوقعة
● متطلبات الفحص الوقائي لبرنامج الرد )REDD+( +الشامل في كل مرحلة من مراحل دورة المشروع ،بما في ذلك العمليات
واألساليب المطلوبة (مثل الوعي والتشاور والمراجعة االجتماعية والبيئية وبناء توافق اآلراء ومشاركة أصحاب المصلحة وما إلى ذلك)،
والمتطلبات الوثائقية (مثل التقييم البيئي واالجتماعي) التقرير ،وخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ،ودليل االستشارة الحرة والمسبقة
والمستنيرة ،وموافقة المجتمع ،ووثائق حيازة األر

مثل موافقة مالك األر

 ،وعقد اإليجار ،وما إلى ذلك) ووحدة المشروع

المسؤولة؛
● الطرق التي تم من خاللها دمج االحتياجات الخاصة لألقليات العرقية في التصميم العام للمشروع؛
● الترتيبات المؤسسية لتنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ووحدات البرامج ذات الصلة وترتيبات التوظيف؛
● إرشادات محددة (على سبيل المث ال كيفية إجراء مراجعة بيئية واجتماعية للمشروع المقترح واالستشارة وما إلى ذلك) ونماذج /
نماذج من أجل )1( :الفحص البيئي واالجتماعي؛ ( )2خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ()ESMP؛ ( )3قوائم مراجعة محددة ألنواع
قدرا أكبر من العناية البيئية واالجتماعية الواجبة؛ ( )4الموافقة؛ و ( )5متطلبات المراجعة  /المراقبة
المشاريع التي تتطلب ً
● خطة بناء القدرات للوكاالت المختلفة ووحدات برنامج الرد )REDD+( +المشاركة في تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية التي
تتضمن مراجعة لسلطة وقدرة المؤسسات على مختلف المستويات اإلدارية (المستويين القومي والمحلي).

المهمة رقم ( :)10إعداد إطار سياسة إعادة التوطين ( )RPFوإطار العملية (( )PFإن أمكن)
تحليل متطلبات األر

وإعداد وثائق الضمانات

يجب استكمال األنشطة في هذا المهمة باألعمال التحضيرية من خالل تحليل حيازة األراضي  /إدارة الغابات (بموجب عقد منفصل) وعملية
التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( .)SESAبالنظر إلى الطبيعة المحلية الستراتيجيات برنامج الرد ،)REDD+( +فمن المرجح أن
يكون الستراتيجيات برنامج الرد )REDD+( +تأثيرات على األر

والوصول إلى مصادر سبل كسب العي  .وفقًا لذلك ،سيكون من

الضروري إ جراء تحليل مفصل لمتطلبات األراضي لتحديد هذا المشكالت  /المخاطر في وقت مبكر من العملية .لمعالجة هذا القضايا /
المخاطر ،سيتم إعداد إطار سياسة إعادة التوطين ( )RPFوإطار العملية ( )PFلتحديد األهداف والمباده والترتيبات التنظيمية وأنشطة بناء
القدرات وآليات التمو يل ألي متطلبات لألراضي بما في ذلك التعويض عن إعادة التوطين أو القيود للوصول كما هو مطلوب من قبل البنك
نظرا ألن نطاق وموقع إعادة التوطين  /التعويض غير معروفين في الوقت الحالي وسيتم
الدولي ( ،)OP4.12إعادة التوطين غير الطوعي.
ً
تحديدهما مع بدء عملية التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAوتفصيل استراتيجيات  /أنشطة برنامج الرد ،)REDD+( +يوفر
اإلطار فرصة لتوثيق كيفية تحقيق االمتثال لسياسة العمليات ( ،)OP4.12إما من خالل أنظمة الدولة الحالية ،أو من خالل استخدام أحكام
خاصة موثقة في اإلطار .إذا تم تحديد أي إعادة توطين  /تعويض ألي نشاط برنامج الرد )REDD+( +مستقبلي ،فسيتم إعداد خطة عمل إعادة
التوطين أو إطار العملية الحقًا ً.
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يضمن إطار سياسة إعادة التوطين أن أي خطة عمل إلعادة التوطين تحمي األطراف المتضررة والهياكل المادية ،ويتم استعادة سبل كسب
العي

إلى معاييرها الس ابقة ويفضل أن تتجاوز وضعها الحالي .سيشمل إطار سياسة إعادة التوطين عملية تقييم جميع التأثيرات ذات الصلة

على ممتلكات الناس وسبل عيشهم ومعالجة التخفيف من آثار إعادة التوطين على أساس المعايير الدولية.
سيتناول إطار العملية القيود المفروضة على الوصول إلى الحظائر والمناطق المحمية المعينة قانونًا والتي تؤدي إلى آثار سلبية على سبل عي
األشخاص المتضررين .سيحدد إطار العملية المعايير واإلجراءات كما هو موضح في سياسة العمليات ( ،)OP4.12والتي سيتم اتباعها ألنشطة
برنامج الرد )REDD+( +في الحاالت التي يؤدي فيها التقييد غير الطوعي للوصول إلى الموارد الطبيعية الناجم عن المشروع إلى آثار
عكسية على سبل كسب العي  ،لضمان مساعدة األشخاص المؤهلين والمتضررين في جهودهم الستعادة أو تحسين سبل عيشهم بطريقة تحافظ
على االستدامة البيئية للمحمية الطبيعية المعنية .وبشكل أكثر تحديدًا  ،فهو يصف العملية التشاركية التي من خاللها )1( :تم إعداد وتنفيذ
مكونات محددة من المشروع ؛ ( )2سيتم تحديد معايير أهلية األشخاص المتضررين ؛ ( )3تدابير لمساعدة األشخاص المتضررين في جهودهم
لتحسين أو استعادة بالقيمة الحقيقية مستويات ما قبل النزوح وسبل كسب عيشهم (على سبيل المثال ،حسب االقتضاء مناطق الرعي البديلة
وزراعة منتجات فريدة من الغابات غير الخشبية مثل الفطر أو المحاصيل األخرى أو االستثمارات في البنى التحتية المجتمعية) مع الحفاظ على
استدامة الحظائر أو المنطقة المحمية و ( )4سيتم حل النزاعات المحتملة التي تشمل األشخاص المتضررين .كما يقدم وصفا ً للترتيبات الخاصة
بتنفيذ ورصد العملية.

المهمة رقم ( :)11التشاور واإلفصاح عن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وسياسة إعادة التوطين وإطار السياسات
ستتم مراجعة ومناقشة مسودة إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وإطار سياسة إعادة التوطين و  /إطار السياسات في ورشة أصحاب المصلحة
المعينين .سيتفق المستشارون ومجموعة عمل عملية التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAعلى الطريقة األكثر فعالية لضمان
الحصول على تغذية راجعة مستفيضة من أصحاب المصلحة والتشاور .بصرف النظر عن المشاورات الواسعة مع أصحاب المصلحة ،ينبغي
عقد ورش عمل هادفة مع حكومات الواليات ،وعمال اإلرشاد الزراعي والغابات ومنصات منظمات المجتمع المدني وجمعيات الغابات الشعبية
والمؤسسات المخصصة والجمعيات النسوية والشبابية واتحادات المزارعين .يجب أن تتبع جميع االستشارات مباده التشاور والمشاركة.
وستكون هذا المشاورات أيضًا بمثابة ورش للتحقق على المستوى القومي والتي ستنتهي بإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وإطار سياسة إعادة
التوطين وتقارير إطار العمل النهائي.

المنهجية
لتطوير المهمة وفقًا لألهداف المذكورة أعالا ،يجب على االستشاري  /الشركة اقتراح منهجية لتنفيذ األنشطة المقترحة والكيفية التي ستؤدي إلى
تسليم المخرجات على النحو المفصل أعالا .من المتوقع أن تتضمن المنهجية المقترحة عمالً مكثفًا يشمل جميع أقسام الدراسة.

المنجزات المستهدفة
 .1التقرير االستهاللي ،يقدم تفاصيل كاملة عن النهج وسير العمل لكل من عملية التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ()SESA
وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ( .)ESMFستقوم وحدة إدارة برنامج الرد )REDD+( +بمراجعة التقرير بواسطة مجموعة العمل
المعنية بالضمانات ولن يتم الشروع في األنشطة إال بعد الموافقة على مضمون التقرير.
 .2تقرير التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAالذي يقدم النتائج والتوصيات التي تمخضت عن عملية التقييم البيئي
واالجتماعي االستراتيجي ( .)SESAسيحتوي هذا التقرير ،كحد أدنى ،على األنشطة المذكورة أعالا.
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 .3تقرير عن إطار سياسة إعادة التوطين ،إن وجد.
 .4تقرير عن إطار عمل سياسة إعادة التوطين ( )RPFوإطار السياسات ( )PFإن وجد.
 .5إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ( )ESMFبالتفصيل الكامل ،ويتناول جميع األنشطة المذكورة أعالا.
 .6تقرير يصف عمليات وهياكل إدارة إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية بحيث يمكن استخدامه بشكل مستمر من قبل جميع أصحاب
المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين المعنيين .يجب أن يحدد التقرير كيفية تفاعل إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية مع أنظمة المعلومات
األخرى الخاصة بالبرنامج القومي لبرنامج الرد ،)REDD+( +وال سيما سجل أنشطة برنامج الرد )REDD+( +مثل القياس واإلبالغ
والتحقق وآلية تقاسم المنافع وآلية رد المظالم وجبر الضرر
 .7التقرير النهائي ،مع التفاصيل الكاملة لألنشطة المنجزة ،بما في ذلك تفاصيل أحداث بناء القدرات.
بما أن التقارير ستستخدم كوثائق مرجعية لحزم العمل األخرى لبرنامج الرد ،)REDD+( +فإنه يجب إنتاج التقارير مع وضع هذا االستخدام
في االعتبار ،بما في ذلك على األقل فهرس مفصل حسب الموضوع باإلضافة إلى جدول محتويات منتظم .سيتم إصدار التقارير باللغة
اإلنجليزية .يجب تقديم التقارير إلكترونيًا بتنسيق  Microsoft Word DOCأو  .Open Document ODTيجب تقديم نسخة ورقية واحدة
من كل تقرير ،بما في ذلك ورقة التوقيع حيث يوقع االستشاري على التقرير.
صغيرا من العرو
سيقدم االستشاري عددًا
ً

التقديمية (حوالي  )3لمدة ساعة تقريبًا لتقديم النتيجة (الوسيطة) إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية

إلى اجتماع برنامج الرد )REDD+( +القومي .وستقوم وحدة إدارة برنامج الرد )REDD+( +بتسهيل االجتماعات .باإلضافة إلى ذلك ،من
المتوقع أن يشارك نائب رئي

الفريق في اجتماعات البرنامج القومي بنا ًء على طلب وحدة إدارة برنامج الرد( )REDD+( +بحد أقصى

اجتماع واحد شهريًا).

الخبرة الرئيسية المطلوبة
سيقترح االستشاري فريقًا للقيام بالمهمة ،يتألف على األقل من األعضاء التالية أسماؤهم (تخصيص الوقت لكل عضو في الفريق هو إرشادي
فقط ويمكن تعديله من قبل االستشاري):
قائد الفريق (أجنبي 4 ،أشهر)
● المؤهالت األكاديمية في التخصص المطلوب :ماجستير أو دكتوراا في علم الغابات أو تخصص وثيق الصلة.
● ما ال يقل عن  10سنوات من الخبرة المهنية في إدارة الغابات والغابات في المنطقة شبه القاحلة.
● معرفاة يمكاان إثباتهااا باإجراءات البنااك الاادولي الخاصاة بااـالتقييم البيئااي واالجتمااعي االسااتراتيجي ( )SESAوإطااار اإلدارة البيئيااة
واالجتماعية ،على سبيل المثال من خالل المش اركة السابقة في مشروعات الغابات (البيئية) التابعة للبنك الدولي.
● معرفة واسعة في قيادة فريق من المهنيين من خلفيات مختلفة لتحقيق هدف مشترك.
● الخبرة في العمل في المنطقة شبه القاحلة في شمال شرق إفريقيا أمر ضروري؛ خبرة العمل في السودان ميزة واضحة.
● مهارات ممتازة في اللغة اإلنجليزية لكتابة وتقديم العرو

.

أخصائي إدارة الغابات (نائب رئيس الفريق  -سوداني 6 ،أشهر)
● المؤهالت األكاديمية في التخصص المطلوب :ماجستير أو دكتوراا في علم الغابات أو تخصص وثيق الصلة.
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● ما ال يقل عن  10سنوات من الخبرة المهنية في سياسات الحراجة والغابات والحوكمة على المستويين االتحادي والوالئي.
● معرفة يمكن إثباتها لقوانين ولوائح الغابات ،على سبيل المثال من خاالل مناصاب مهنياة محاددة و  /أو منشاورات لتقاارير مهنياة أو
أوراق علمية.
● القدرة على العمل في فريق من األقران ،ودمج المعرفة والمنتجات من التخصصات األخرى في منتج نهائي متماسك.
● مهارات ممتازة في اللغة اإلنجليزية لكتابة وتقديم العرو

.

خبير قانوني (محلي ،لمد شهرين)
● المؤهالت األكاديمية في التخصص المطلوب :ماجستير في القانون أو تخصص وثيق الصلة.
● ما ال يقل عن  5سنوات من الخبرة المهنية في قانون الغابات وسياس ات الغابات والحوكمة على المستوى االتحادي ومستوى الوالية.
● معرفة يمكن إثباتها لقوانين ولوائح الغابات ،على سبيل المثال من خاالل مناصاب مهنياة محاددة و  /أو منشاورات لتقاارير مهنياة أو
أوراق علمية.
● القدرة على العمل في فريق من األقران ،ودمج المعرفة والمنتجات من التخصصات األخرى في منتج نهائي متماسك.
● مهارات ممتازة في اللغة اإلنجليزية لكتابة وتقديم العرو

.

أخصائي تنمية اجتماعية (سوداني 4 ،أشهر)
● الماؤهالت األكاديمياة فاي التخصاص المطلاوب :ماجساتير فاي إدارة الماوارد الطبيعياة أو العلاوم االجتماعياة أو دراساات التنمياة أو
تخصص وثيق الصلة.
● ما ال يقل عن  5سنوات من الخبرة المهنية في التنمية الريفية وتنمية الموارد الطبيعية على المستوى االتحادي ومستوى الوالية.
● خبرة يمكن إثباتها في تقديم التدريب للموظفين الحكوميين وغير الحكوميين.
● القدرة على العمل في فريق من األقران ،ودمج المعرفة والمنتج ات من التخصصات األخرى في منتج نهائي متماسك.
● مهارات ممتازة في اللغة اإلنجليزية لكتابة وتقديم العرو

.

أخصائي بيئة (سوداني 4 ،أشهر):
● المؤهالت األكاديمية في التخصص المطلوب :ماجستير في البيئاة أو العلاوم االجتماعياة أو االتصاال أو تخصاص وثياق الصالة؛ أو
خبرة مهنية إضافية كبيرة بدالً من الحصول على درجة أكاديمية.
● ما ال يقل عن  5سنوات من الخبرة المهنية في البيئة والمشاركة المجتمعية واالستشارات في المناطق الريفية في السودان.
● تجربااة يمكاان إثباتهااا مااع أدوات وأساااليب للمشاااكل البيئيااة المتعلقااة بالتنميااة المجتمعيااة لمااواد االتصااال للمجتمعااات الريفيااة ،سااواء
المتعلمين أو األميين.
● القدرة على العمل في فريق من األقران ،ودمج المعرفة والمنتجات من التخصصات األخرى في منتج نهائي متماسك.
● مهارات ممتازة في اللغة اإلنجليزية لكتابة وتقديم العرو

 .تعتبر معرفة اللغات أو اللهجات المحلية ميزة واضحة.

أخصائي الخرائط وتكنولوجيا المعلومات (سوداني أو أجنبي ،شهرين)
● المؤهالت األكاديمية في التخصص المطلوب :بكالوريوس أو ماجستير في تقنية المعلومات أو تخصص وثيق الصلة.
●  3سنوات على األقل من الخبرة المهنية في تحليل وتصميم نماذج البيانات إلدارة المعلومات في قواعد البيانات.
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● معرفة إدارة معلومات الغابات أو الموارد الطبيعية ميزة.
● إثبات القدرة على ترجمة مشاكل العالم الحقيقي إلى نماذج بيانات مجردة مع التوثيق الكامل.
● مهارات ممتازة في اللغة اإلنجليزية لكتابة وتقديم العرو

.

المباده التوجيهية لتقديم الطلبات
يتم التقديم لشغل الوظائف بحلول التاريخ المحدد في قسم “البيانات الرئيسية” علما ً لن يُنظر في الطلبات المتأخرة.
قد يكون االستشاري شركة واحدة أو مجموعة شركات .في حالة كونسورتيوم ،يجب اإلشارة إلى شركة واحدة على أنها الشركة االستشارية
الرئيسية ،والتي ستكون المحاور الرسمي الوحيد لالئتالف مع وحدة إدارة برنامج الرد .)REDD+( +يستخدم مصطلح "استشاري" لكل من
فرادى الشركات أو كونسورتيوم شركات متحدة.
يُطلب من االستشاريين الراغبين إعداد وثيقة اإلعراب عن االهتمام ( )EoIعلى أن تشتمل على األقسام التالية:
 .1عر

المستشار (جميع الشركات في حالة كونسورتيوم) بحجم صفحتين كحد أقصى.

 .2النهج الفني المقترح للقيام بالمهمة بحجم  4صفحات كحد أقصى.
 .3تقديم إحاطة بشأن الخبراء الرئيسيين المقترحين لالضطالع بالمهمة بحجم صفحة واحدة كحد أقصى لكل خبير.
 .4قائمة الخبرات ذات الصلة (العشر سنوات الماضية فقط) بحجم  4صفحات كحد أقصى.
يجب تقديم الطلبات عبر البريد اإللكتروني مشفوعة بالمرفقات بتنسيق  Adobe Acrobat PDFأو  Microsoft Word DOCأو تنسيق
 . Open Document ODTيجب أن يحتوي سطر موضوع البريد اإللكتروني على رقم الشراء واسم االستشاري .قم بتضمين رقم
المشتريات واسم االستشاري في اسم جميع المستندات المقدمة.
سيتلقى جميع المتقدمين إفادة باستالم بيان اإلعراب عن االهتمام ( ) EoIالخاص بهم .ستتم دعوة ستة متقدمين كحد أقصى ،ليتم اختيارهم على
أساس مضمون بيان اإلعراب عن االهتمام لتقديم عرضين فني ومالي بصورة كاملة في غضون شهر واحد بعد الموعد النهائي لتقديم بيان
اإلعراب عن االهتمام.

المرحلة الةانية من عملية االستعداد والتأهب "الجاهزية" لبرنامج الرد)REDD+( +
.1

خلفية

من شأن التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( ،)SESAكجزء مان عملياة اساتعداد برناامج الارد ،)REDD+( +أن يادمج الشاواغل البيئياة
واالجتماعيااة ( )E&Sفااي صااياغة اسااتراتيجية برنااامج الاارد )REDD+( +والتنفيااذ الالحااق لالسااتراتيجية .إنهااا عمليااة تقاايِم المخ ااطر البيئيااة
واالجتماعية المحتملة والمنافع من تنفياذ االساتراتيجية القومياة لبرناامج الارد )REDD+( +وصاياغة البادائل وتطاوير اساتراتيجيات التخفياف.
ويهدف إلى ضمان أال تؤدي األنشطة المنفذة في إطار آلية برنامج الرد )REDD+( +إلى تأثيرات اجتماعياة وبيئياة ضاارة وأن تسافر ،حيثماا
أمكن ،عن منافع اجتماعية وبيئية.
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خاالل المرحلاة األولااى مان عملياة االسااتعداد لبرناامج الاارد ،)REDD+( +كلفات وحادة إدارة المشااروع ائتالفاا ً مكونًاا ماان مستشاارين دوليااين
ووطنيين من شركة  Carbon Clearو Etiforو Lavolaللقيام بما يلي:
( )1إعداد دراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAعلى المستوى القومي.
( )2وضع إطار عمل لإلدارة البيئية واالجتماعية ) ).(ESMFعلى المستوى القومي.
( )3تحليل قضايا األراضي وإعادة التوطين غير الطوعي وإعداد إطار سياسة إعادة التوطين وإطار السياسات.
تم تنفيذ دراسة التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي (في الفترة من أكتوبر  2017إلى أغسط

 ،2018وتم تقديم تقرير بذلك .تألفات المهماة

مما يلي :تحديد التأثيرات البيئية واالجتماعية المحتم لة لخيارات استراتيجية برنامج الرد )REDD+( +المقترحة؛ التشاور المكثف مع أصحاب
المصلحة في المواقع التي يحتمل أن تتأثر بتنفيذ البدائل المختلفة الستراتيجية برنامج الرد)REDD+( +؛ تحليل مدى مالءمة اإلطار التنظيمي
لتنفيذ أنشطة برنامج الرد)REDD+( +؛ واقتراح إطار إ داري للتعامل مع التأثيرات البيئية واالجتماعية المحتملاة .كجازء مان المرحلاة الثانياة
من عملية االستعداد والتأهب "الجاهزياة" لبرناامج الارد ،)REDD+( +يجاب تحاديث التقيايم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي ( )SESAماع
مراعاة:

● نطاق مشاورات أصحاب المصلحة في مناطق جديدة تغطي ال واليات الست المتبقية من أصل ثمااني عشارة والياة (الوالياة
الشامالية والياة نهار النياال والياة البحار األحماار والياة كساال والياة الجزياارة والياة غارب دارفااور)؛ تحدياد أصاحاب المصاالحة
باستخدام البيانات المحدثة التاي يمكان أن تاتمخض عان األنشاطة الجارياة لجاهزياة برناامج الارد )REDD+( +وتوسايع نطااق
مشاركة أصحاب المصلحة من خالل الوصول إلى مستويات إدارية مختلفة (اتحادية والئية محلية) ومؤسسات (حكومية ،غير
حكومية ،مؤسسات غير رسمية ،قطاع خاص ،إلخ).
●

اإلطار البيئي واالجتماعي الجديد للبنك الدولي.

●

نتيجااة أحاادث الدراسااات التااي أجرياات فااي إطااار الماارحلتين األولااى والثانيااة ماان عمليااة االسااتعداد والتأهااب "الجاهزيااة"

لبرنامج الرد )REDD+( +و ( ) 3محاولة قدر المستطاع تقييم الخيارات المحدثة لالستراتيجية؛
●

الحاجة إلى اقتراح قضايا بيئية واجتماعية وتدابير تخفيف محددة ويمكن ترجمتها إلى أنشطة في برامج تجريبية.

●

تحااديث إطااار اإلدارة البيئيااة واالجتماعيااة )1( :دمااج صااكوك الضاامانات التكميليااة التااي تاام إعاادادها كجاازء ماان عمليااة

االساتعداد والتأهااب (علاى ساابيل المثاال ،آليااة رد المظاالم وجباار الضارر وآليااة تقاسام المنااافع) ألخاذها فااي االعتباار أثناااء تنفيااذ
المشاااريع االسااتثمارية لضاامان مراعاااة الشااواغل البيئيااة واالجتماعيااة ؛ ( )2تحديااد أولويااات الفجااوات والفاارص المحااددة فااي
اإلعداد المؤسسي الحالي للمؤسسات المختلفة التي يمكان أن تشاارك فاي تنفياذ خياارات االساتراتيجية المقترحاة لبرناامج الارد+
()REDD+؛ ( ) 3تحدياد االحتياجاات والاادعم الاذي تحتاجاه هااذا المؤسساات لتنفياذ إطااار اإلدارة البيئياة واالجتماعياة لمشاااريع
االستثمار ببرنامج الرد)REDD+( +؛ و
● إعااداد صااكوك ضاامانات إلطااار سياسااة إعااادة التااوطين ( )RPFوإطااار السياسااات ( )PFالتااي لاام يااتم إعاادادها بالكاماال
وإدراجها في تقارير التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAوإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية (.)ESMF

.2

الهـــدف
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الهدف الرئيسي من هذا االستشارات هو تحديث وسد ثغرات التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAالتي تم تنفيذها خالل المرحلة
األولى من عملية االستعداد والتأهب لبرنامج الرد .)REDD+( +ويتمثل الهدف المحدد من التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ()SESA

في:
●

دمج االعتبارات االجتماعياة والبيئياة فاي إعاداد إطاار اإلدارة البيئياة واالجتماعياة واالساتراتيجية القومياة لبرناامج الارد+

(.)REDD+
●

تعزيااز عمليااة االسااتعداد ماان خااالل المشاااركة فااي تحديااد القضااايا الرئيسااية وترتيبهااا حسااب األولويااة وتقياايم السياسااات

والمؤسسات وثغرات القدرات واإلفصاح عن النتائج في التقرير المرحلي الخاص لبرنامج الرد )REDD+( +بشاأن االساتعداد
والتأهب.
●

وضاااع الصااايغة النهائياااة إلطاااار اإلدارة البيئياااة واالجتماعياااة ( )ESMFإلدارة المخااااطر البيئياااة واالجتماعياااة وتخفياااف

التأثيرات السلبية المحتملة أثناء تنفيذ المشاريع.

.3

نطاق العمل

بالنسبة لعملية التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( ،)SESAيحتاج االستشاري إلى:
● تحاااديث التقريااار النهاااائي لعملياااة التقيااايم البيئاااي واالجتمااااعي االساااتراتيجي ()SESA؛ تحدياااد وترتياااب أولوياااات القضاااايا
االجتماعياة والبيئيااة الرئيساية المرتبطااة بادواف ع إزالااة وتادهور الغابااات ،بمااا فاي ذلااك تلاك المرتبطااة بالسياساات الوقائيااة للبنااك
الدولي على النحو المنصوص عليه في اإلطار البيئي واالجتماعي الجديد للبنك الدولي .يجب أن تشامل عملياة التحاديث توسايع
نطاق مشاورات أصحاب المصلحة إلى مناطق جغرافية جديدة تغطي الواليات الست المتبقية (اإلقليم الشمالي واإلقلايم الشارقي
واإلقليم األوسط وإلى حد ما في أجزاء مختارة من إقليم دارفور)
● مسودة التوصيات التي تسترشد بخيارات استراتيجية برنامج الرد)REDD+( +
● إنشاء آليات للتواصل والتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين.

بالنسبة إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ،يحتاج االستشاري إلى:
تحديث تقرير إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية النهائي بطريقة مناسابة للتضامين فاي حزماة  Rوتتوافاق ماع سياساات الضامانات الجديادة للبناك
الدولي .يجب على االستشاري أيضًا تحديث  /مراجعة تقارير إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية المرتبطة التالية:

● إطار اإلدارة البيئية واالجتماعياة ( ) ESMFلمعالجاة أي آثاار بيئياة محتملاة ،بماا فاي ذلاك التاأثيرات التراكمياة و  /أو غيار
المباشرة لألنشطة المتعددة؛
● إطار سياسة إعادة التوطين ( ) RPFلمعالجة أي حيازة محتملة لألراضي و  /أو نقل مادي ،علاى النحاو المطلاوب بموجاب
سياسة إعادة التوطين غير الطوعية للبنك الدولي؛
● إطار العملية ( ) PFلحاالت تقييد الوصول إلى الموارد الطبيعية داخل المتنزهات والمناطق المحمية المعينة قانونًا ،كما هو
مطلوب بموجب سياسة إعادة التوطين غير الطوعية للبنك الدولي؛ و
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● إطار تخطيط الشعوب األصلية ( )IPPFعلى النحو المطلوب في سياسة البنك الدولي بشأن الشعوب األصلية.

.4

المنهجية

إلجراء المهمة وفقًا للسياق واألهداف والنطاق أعالا ،يجب على االستشاري تطوير منهجية مفصلة لتنفيذ األنشطة المقترحة بطريقة تؤدي إلاى
تسليم المخرجات المتوقعة .من المتوقع أن تتضمن المنهجية المقترحة عمالً مكثفًا يغطي جميع أقسام الدراسة وستأخذ في االعتباار بشاكل كامال
جميع المخرجات التي تم تسليمها في إطار المرحلة األولى من مشروع االساتعداد لبرناامج الارد )REDD+( +فاي الساودان  /مشاروع التقيايم
البيئي واالجتماعي االستراتيجي ( )SESAومشروع إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية (.)ESMF

.5

المنجزات المستهدفة

 1.5التقرير االستهاللي ،يقدم تفاصيل كاملة عن النهج وسير العمل لتحديث التقييم البيئاي واالجتمااعي االساتراتيجي ( )SESAوإطاار اإلدارة
البيئي واالجتماعية .ستتم مراجعة التقرير األولي من قبل وحدة إدارة برنامج الرد )REDD+( +وفقط بعد الموافقة عليه ستستمر األنشطة؛
 2.5خطة وطريقة التشاور مع أصحاب المصلحة  /المجتمع والمشاركة في الواليات الجديدة؛
 3.5تقرياار محاادرث للتقياايم البيئااي واالجتماااعي االسااتراتيجي ( ،) SESAيقاادم النتااائج والتوصاايات التااي انبثقاات عاان عمليااة التقياايم البيئااي
واالجتماعي االستراتيجي ( ،) SESAبما في ذلك التشاور والمشاركة مع أصحاب المصلحة .يجب تضمين األقسام التالية في التقرير:

● إطالق سياسات البنك الدولي المطبقة ،وإجراء الدراسات أو التقييمات البيئية واالجتماعية؛
● نتاائج تقياايم المخاااطر البيئيااة واالجتماعيااة والتااأثيرات المحتملاة لخيااارات اسااتراتيجية برنااامج الاارد )REDD+( +لالمتثااال
لسياسااات ضاامانات البنااك الاادولي ،وكيااف أن نتااائج هااذا التقيااايم توجااه اختيااار وإعااداد مشاااريع اسااتراتيجية برنااامج الااارد+
()REDD+؛
 4.5تقرير محدث إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ،بما في ذلك إطار سياسة إعادة التوطين وخطة العمل القومية وإطار السياسات والتخطيط.
يجااب أن يحاادد التقرياار كيااف يتفاعاال إطااار اإلدارة البيئيااة واالجتماعيااة مااع أنظمااة المعلومااات األخاارى الخاصااة بالبرنااامج الق اومي للاارد+
( ،)REDD+وال سيما سجل أنشطة برنامج الرد )REDD+( +نظام رصد األر

والقياس واإلبالغ والتحقق وآلياة تقاسام المناافع وآلياة رد

المظالم وجبر الضرر.

 .6مراجع المشروع
جميع الماواد المرجعياة للمشاروع بماا فاي ذلاك قاوائم األنشاطة وأوصاافها والتنظايم والمنهجياة والجدولاة وخبارة الخباراء وااللتزاماات وجمياع
التكاليف المرتبطة بها موضحة في العر

الفني والمالي في مرفق مستقل .تم تأكيد جميع خطابات التزام الخبراء بالمشروع والمصادقة عليها

مرة أخرى مع كل خبير.
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