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 االختصارات واألسماء المختصرة

  
   

 تغير المناخ

 
Climate Change CC 

 آلية التنمية النظيفة
 

Clean Development Mechanism CDM 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

  (سيداو)
Convention on Elimination of all forms of 

Discrimination Against Women 

CEDAW 

  المعنية بتغير المناخ )كوب( ؤتمر األطراف م

 
Conference of the Parties COP 

 منظمات المجتمع المدني
 

Civil Society Organizations CSOs 

 أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات

 
Drivers of Deforestation & Forest Degradation DoD 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
 

Food and Agriculture Organization FAO 

 مرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات

 
Forest Carbon Partnership Facility FCPF 

 )غازات الدفيئة( غازات االحتباس الحراري

 
Green House Gases GHGs 

 المنظمات غير الحكومية الدولية/األجنبية
 

International Non-governmental Organizations INGOs 

 Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
 Liquefied Petroleum Gas LPG الغاز الُمسال )غاز الطهي(

 الرصد واإلبالغ والتحقق
 

 

Measuring, Reporting and Verification MRV 

 المنظمات غير الحكومية الوطنية
 

National Non-governmental Organizations NNGOs 

 منتجات الغابات غير الخشبية
 

Non-timber Forest Products NTFPs 

 National REDD+ Strategy NRS ( +REDD) +لبرنامج الرداالستراتيجية القومية 
 وحدة إدارة المشروع

 
Project Management Unit PMU 

+ " لبرنامج الرد الجاهزيةمقترح االستعداد والتأهب " 

(REDD+) 
Readiness Preparation Proposal RPP 

 جمهورية السودان
 

Republic of Sudan RoS 

 Sudan Environment Conservation Society SECS الجمعية السودانية لحماية البيئة
 Sustainable Natural Resources Management SNRM اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية

 Sustainable Forest Management SFM  اإلدارة المستدامة للغابات

نقاط القوة ونقااط ل ( (SWOT )ْسواتالرباعي  حليلتال

 ” الضعف والفرص والتهديدات
Strengths, Weaknesses, Opportunities and 

Threats 

SWOT 

 United Nations Framework Convention on بشأن تغير المناخ اإلطاريةاتفاقية األمم المتحدة 

Climate Change 

UNFCCC 

 United Nations Population Fund UNFPA صندوق األمم المتحدة للسكان

 World Bank WB البنك الدولي



 

7 
 

 تنفيذيالملخص ال

 

ئاة هيشاراكة ماع البالناوع االجتمااعي اساتراتيجية تعمايم مراعااة منظاور الهي الجهة التي أعدت البيئة  لحمايةالجمعية السودانية 

الممول مان  (+REDD+ ) برنامج الرد) الغابات وتدهور ة عن إزالةتجمن خالل برنامج خفض االنبعاثات النا القومية للغابات

 نُِفاذت اسعة النطااق.والنهج المتبع في إعداد هذه االستراتيجية المقترحة على عملية تشاور  اعتمدالبنك الدولي في السودان. قبل 

العاام  ينالتشااور أصاحاب المصالحة مان القطااع شامل. سبع والياات مختاارة فاي الساودان تمثال منطقاة الدراساة هذه العملية في

 رجاال الادينو هلياةمثل قادة اإلدارة األ زعماء المجتمعاستشارة  شملت عملية التشاورمباشرة. كما من خالل مقابالت  والخاص

متعلقااة القضاايا ال بشاأنوجهاات نظارهم    إباداءمان كاال الجنساين علااى مساتو  القار ، حيا  تمكان المبحوثاونواللجاان الشاعبية

 باالستراتيجية المقترحة.

 قريار تقيايمتالاريفيين فاي  بحاوثينات المحلياة والميمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن أصحاب المصلحة وقادة المجتمع

 من ضمن مرفقات هذه الدراسة.يعتبر هذان التقريران  حي  االحتياجات وتقرير تحليل أصحاب المصلحة

   أهداف االستراتيجية
 نوع االجتماعي في اآلتي:استراتيجية تعميم مراعاة منظور التتمثل أهداف 

  إدارة الغاباتتعزيز المساواة بين الجنسين في.   

   منح الرجال والنساء على حد  ً +  دبرناامج الاروتمويال متسااوية للوصاول إلاى مختلاف سياساات وبارامج  ساواء فرصاا

(REDD+) مة البيئيةالمساهمة في االستدا وبالتالي والمساهمة فيها واالستفادة منها من اآلن فصاعداً  والمشاركة. 

  برنااامج الااردالقوميااة ل سااتراتيجيةالوضااع وتنفيااذ ا عناادمراعاااة فروقااات النااوع االجتماااعي ضاامان ( +REDD+) 

  .معايير الضمانات الدوليةواستيفاء 

 بأطر السياسات واالتفاقات الوطنية والدولية.د دعم التزام البال 

جازء الاساتبعد  وقاد، الساودانتمثال هاذه الوالياات أجازاء مان شارق وغارب وجناوب  مختاارة الدراسة في سبع والياات  أجريت

 ارفااوردووسااط وجنااوب  األزرق،. وهااذه الواليااات الساابع هااي النياال الشاامالي ألنااه يمثاال المنطقااة اإليكولوجيااة شاابه القاحلااة

المنظماات  هاي  المصالحةمن أصاحاب  عريضةالتشاور ثماني فئات  شملت عمليةوالقضارف وسنار وجنوب وغرب كردفان. 

ت دة المجتمعااوقاا وزعمااء اإلدارات األهلياةووكااالت األمام المتحادة  دولياة(والوالمنظمات غيار الحكومياة )الوطنياة  الحكومية

 وتجار منتجات الغابات غير الخشبية. ويةواالتحادات النس يةالدين اماتوالزع المحلية

ناوع لاتقيايم  أُجاري باالستراتيجية المقترحة. المتعلقةالقضايا  هم بشأنئآرابعلى مستو  القر  ن من كال الجنسين بحوثوالم أبد 

لمعلوماات امزياد مان العلاى  طاالعاالجتماعي بنااًء علاى تحليال أصاحاب المصالحة وبياناات ونتاائج تقيايم االحتياجاات. يمكان اال

. وقاد المصالحة وتحليال أصاحابتقيايم االحتياجاات تقرياري الاريفيين فاي بحوثين المجتمع والم زعماءحول أصحاب المصلحة و

 نياة واللجناةاللجناة التساييرية الوطخاالل رساائل البرياد اإللكتروناي الاواردة مان بعاض أعضااء  ُجمعت الردود على التحليال مان

ألوليااة للدراسااة االبيئااة لمناقشااة النتااائج  السااودانية لحمايااةجمعيااة الد اجتماااع فااي مقاار ِقاا. عُ (+REDD+ ) برنااامج الااردل الفنيااة

 وفريق الدراسة وبعض األشخاص المهتمين. (+REDD+ ) برنامج الرد بحضور مستشار وحدة إدارة مشروع
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 النتائج الرئيسية

 
لاذكور اهايمن عليهاا ات يُ على أنها غابايُنظر إليها مختلفة في التعامل مع الغابات التي  إلى أن للرجل والمرأة أدواراً  ص التقييمخلُ 

 تصاادي بحاتذات بعاد اقالغاباات  إلاىرجاال ال تتسم نظارة. الغابات نشطةيشاركن مشاركة كبيرة في أ النساءعلى الرغم من أن 

 ً لمثاال لاى سابيل اع بينما تنظر النساء إلى الغابات من منظور األسرة. تعمل معظم النساء في الزراعة فاي جمياع الوالياات تقريباا

ماع  لايحقلغاباات التاي كشاف عنهاا العمال الا تتماشى نتائج إزالة وتادهور% في النيل األزرق(. 86و كردفان% في غرب 100

 .(+REDD+ ) برنامج الردلغابات " التي أُجريت بتكليف من وحدة إدارة ا إزالة وتدهور وأسباب نتائج دراسة "دوافع

فاي جمياع  الحصاول علاى األراضاي والماوارد االقتصاادية.الموارد محدود للغاية وغير متكااف  ال سايما حصول المرأة على إن 

مان  لة قليلةقوهناك  المطلقات باستثناء األرامل أو  أسرتهايمكن للمرأة أن تحصل على أرض زوجها أو أرض  السبع،الواليات 

ً فخاصة بهن.  النساء يمتلكن أراض   ً  النساء أقل انخراطا مكانياة يس لاديهن إولا في صنع القرار من الرجاال ألن النسااء أقال تعليماا

شااطاً فااي نلنساااء يلعاابن دوراً افاا ن  ذلااك،. ومااع يااة اقتصااادية وماليااة للرجاالفااي حالااة تبعالحصااول علااى األصااول التااي تجعلهاان 

ياة والمنتجاات مان الاوعي بالغاباات المحل مساتو  عاال  ب كماا ياتمعن بهاا دراياةوأكثار  الغاباات ماوارداستغالل واساتخدام وإدارة 

 المفيدة التي توفرها.

إن  تبحوثااء المالنساا غالبياةغير الخشبية ويكسبن دخالً، تقول  غاباتوعلى الرغم من أن النساء يعملن في الزراعة ومنتجات ال

امال مااع التع المتعلقاة بنجااح المارأة فااي تطاوير مهاارات. تام تحدياد عادد مان أفضاال الممارساات الرجاال هام مان ياديرون الاادخل

 المناخ.  الصمود إزاء تغيرغير الخشبية من أجل القدرة على  غاباتمنتجات ال

تقاليااد لثقافيااة والافااي المعااايير  نااوع االجتماااعيمنظااور التنفيااذ اسااتراتيجية تعماايم مراعاااة  يسااية التااي تواجااهتتمثال التحااديات الرئ

ات مان باين التحاديوفاي العمال.  ءذي يتحملناه النسااالاألكبر  والعبءواألدوار المختلفة للجنسين السودان  الذي يزخر بهوالتنوع 

عاض باألمياة فاي  معادالتنياة وارتفااع فوضاعف المعلوماات والمعرفاة ال ارمناصب صنع القر األخر  ضعف تمثيل المرأة في

. بياد أن ينباين الجنساعدم وجود ميزانياات وومحدودية فرص الوصول إلى الموارد وهيمنة الذكور )المجتمع األبوي( الواليات 

 ً ً  هناااك أيضااا  التزاماااتوالقانونيااة السياسااات الوطنيااة واألطاار ، مثاال وجااود حقااوق المساااواة بااين الجنسااين فااي العديااد ماان فرصااا

 .المشاركة في قطاع الغاباتالمؤسسات والمجتمعات الوطنية والدولية 

 التوصيات
 (+REDD+ ) برناامج الاردفاي  ناوع االجتمااعيمنظاور التوصي االستراتيجية بأخذ النقاط التالية في االعتباار لتعمايم مراعااة 

 في السودان:

  مكانياة إاك مراحل التخطايط للبارامج والمشااريع حيا  أن هنا منذالرجال والنساء على السواء  مشاركةمن المهم ضمان

وانين قاامثاال تحسااين إنفاااذ  (+REDD+ ) برنااامج الااردعلااى بااين الجنسااين  الناتجااة عاان الفروقااات للتااأثيرات المتباينااة

 .االعتبار بعينالغابات والمناطق المعلنة بوصفها "مناطق محمية"، وهذه مسائل ال تؤخذ 

 الاارد برنااامجع والسااعي إلااى إقامااة روابااط بااين وحاادة إدارة مشاار جاابي ( +REDD+)  وأمانااات حكومااات الواليااات

تجااوز عابء يمان المتوقاع أن  التنفياذ،في مرحلة ف. والتنمية االجتماعية الضمانوزارة وومجالس التخطيط االستراتيجي 

ً وعاالوة علاى ذلاك، ف ناه لان يكاون  (+REDD+ ) رناامج الاردبنقاط اتصال العمل قدرات  إلاى  فحساب، بال يحتاا  فنياا

 .على رأس العملليكون  مستو  عال  من اإلدارة
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 برناامج الاردممثلاة فاي إحاد  لجاان  ةاالتحادي وزارة الضمان والتنمية االجتماعيةأن تكون  جبي ( +REDD+)   حيا

ات االستحقاق أي مع نتائج ،العيش والمرأة والطفل واألسرة والحد من الفقر كسب أن والية هذه الوزارة تتماشى مع سبل

 .االجتماعية

 هازة جرها من األوغي علفالعامة للمراعي وال دارةللغابات واإل الهيئة القوميةأن تستمر عالقات التنسيق القوية مع  جبي

 تنفيذ.لفنية والتنفيذية خالل مرحلة البسبب قدراتها اذات الصلة في قطاع إدارة الموارد الطبيعية  الحكومية

  الحفاظ على نوع من التواصل معهمإبقاء أصحاب المصلحة اآلخرين في القطاع العام على علم و يجب. 

  دة المجتماع وقااهلياة اإلدارة األ زعمااءوتنسيق بين وحادة إدارة المشاروع والقاادة الادينيين و تأسيس قنوات تواصليجب

خارين ذوي الاداعمين اآل /وكاذلك المؤيادينمان أجال االساتفادة مان تاأثير هاذه المجموعاات فاي تعبئاة مجتمعااتهم الريفياة 

 .الصلة في القطاعات غير الحكومية
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 شكر وتقدير

 ُ فاي الص ة وتفان  وإخبكل مهنيلفريق الفني الذي أجر  هذه الدراسة لالعميق  االبيئة عن امتنانه لحمايةعرب الجمعية السودانية ت

اناات الاذين اضاطلعوا بجماع البي البااحثين المسااعدين الشابابخاصاة  الحقلايلفرياق العمال  .  نخاص بالشاكرظل ظاروف صاعبة

 (.REDD+ )+برنامج الردو وإشراك أصحاب المصلحة في مناقشات حيوية بشأن قطاع الغابات

وال لتمويال لتاوفير األما الكثير من الجهودبالجمعية السودانية لحماية البيئة حي  بذل المسؤول المالي  ا اإلشادة بدورفوتنكما ال ي

ألماناة العاماة نعارب عان تقاديرنا لكماا فرق من التحرك في وقت واحد لتغطياة الوالياات المساتهدفة.  3العمل الميداني مما مكن 

 الوالياات. وفاروع الجمعياة فاي نقااط االتصاالعية الذين شاركوا بنشاط في التواصل مع وموظفي اللوجستيات والفروع في الجم

شاادة نالات اإل ئلاةها تحات إشاراف اللجناة التنفيذياة جهاوداً  بالجمعياة الساودانية لحماياة البيئاةالمؤسساي  التطويروقد بذل برنامج 

 يداني.للعمل الم يالفنوتعيين الفريق وتدريب الباحثين وتقديم الدعم  النهائيةفي التفاوض على العقد ووضعه في صيغته  والثناء

قهاا المتمياز. وفريبالهيئة القومية للغابات  (+REDD+ ) منسق برنامج الردخليل، علي نعرب عن تقديرنا للدكتورة سيدة كما 

 ً  .حقليالعمل ال ستهدفة وللمشاركين فيالم بالواليات( +REDD+ ) نقاط اتصال برنامج الردلجهود التي تبذلها ا ونثمن عاليا

 ا.من قبلن إن القراءة النقدية للمسودة األولى للدراسة الحالية من قبل خبراء البنك الدولي تحظى بتقدير كبير

والسالطات  وجمياع أصاحاب المصالحة الرئيسايينبحاوثين كما تعترف الجمعية بروح التعاون العالياة للمجتمعاات المساتهدفة والم

 على مستو  الواليات والمحليات.الحكومية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، السودان(+REDD+ ) برنامج الرد

 االجتماعيةنوع استراتيجية تعميم مراعاة منظور ال

 

 خلفية ولمحة عامة .1

ً  بفسيولوجياترتبط النظم اإليكولوجية للغابات  ً  المناخ بطريقة معقدة وترتبط ارتباطا بسبل كسب العيش في المناطق الريفية.  وثيقا

للحضاارة وأحااد أهام التحاديات فاي عصاارنا. هنااك فاائض ماان األهاداف والسياساات واالتفاقااات  كبيارً  تغيار المنااخ تهدياادًا شاكلي

ل مان الدولية للتكيف مع آثار تغيار المنااخ والتخفياف مان حادتها. وفاي حاين أن قابلياة التاأثر بتغيار المنااخ تتشاكل وفقاا ألدوار كا
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. والمشاكلة هاي: ال اآلثاار وال السياساات محايادة مان الناوع االجتمااعيف ن سياسات تغير المنااخ ال تراعاي اعتباارات  الجنسين،

والفقار والضاعف  الناوع االجتمااعي. وال يزال يتعين االعتراف على النحاو الواجاب بالتفاعال المعقاد باين االجتماعينوع الحي  

وبدرجة أقل فاي التنفياذ. حتاى أناه يقاال إن "خباراء تغيار المنااخ قاد يواجهاون  العامةيانات السياسة في مواجهة تغير المناخ في ب

هناااك كاال  ثاام،. وماان النااوع االجتماااعيمسااتو  ماان اإلرهاااق فااي العمليااات عناادما يساامعون مصااطلح تعماايم مراعاااة منظااور 

يجاب ين وتكثياف تجرباة المارأة ماع الفقار والتهمايش. االحتماالت بأن تؤدي السياسات إلى تفااقم أوجاه عادم المسااواة باين الجنسا

تلبية استراتيجيات التخفيف والتكيف المتبعة في مختلاف البلادان لتحقياق اقتصااد مارن لتغيار المنااخ فاي مساار التنمياة المساتدامة 

ة لزياادة عاازل وتادهور الغاباات إلاى جاناب أنشاطة الحفاج والتجدياد المتزامنا ويجاب وقاف إزالاة باين الجنساين. منصافةبحوكماة 

جهاد  وها (+REDD+ ) برنامج الردف ن  ولذلك،كما يتعين على بلد في آلية التنمية النظيفة أن يجني أموال الكربون.  الكربون،

يرمي إلى إيجاد قيمة مالية للكربون المخزن في الغابات وتقديم حوافز للبلدان النامية لالساتثمار فاي مساارات منخفضاة الكرباون 

 لتحقيق التنمية المستدامة. وهو يجمع بين تغير المناخ واألهداف اإلنمائية. 

بط تارت عي للشاخصاالجتمااناوع الو ةمهناالدخل والارياة وفئاة أن الفئاة العم الهيئة الحكومياة الدولياة المعنياة بتغيار المنااختدرك 

غيار تلتاالي فا ن وبا مختلفاة بتأثيرات تغير المناخ. إن الرجال والنساء يواجهون واقعهم االجتمااعي واالقتصاادي والبيئاي بطارق 

ات الماارأة سااتكون مساااهمكمااا ن لااه تااأثير متفاااوت بااين الجنسااين. أل نظااراً المناااخ ال يااؤثر علااى الماارأة والرجاال باانفس الطريقااة 

 ينهاابومن  آثارهن . يجب أن تعترف الحلول المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف ممن األهمية بذات القدروالرجل مختلفة 

ومان  ن الجنساين.الغابات وتخفيف حدتها بهذه االحتياجاات والمسااهمات المتبايناة باي وتدهور ة عن إزالةتجخفض االنبعاثات النا

والتاي  ابااتالغ وتادهور ة عان إزالاةتجخفض االنبعاثات النال الرامي (+REDD+ ) برنامج الردثم ف ن هناك حاجة إلى اعتماد 

 الفوارق بين الجنسين في السودان. من شأنها مراعاة

ساااعدة فرصااة للمشاااركة واالسااتفادة ماان مبااادرات التخفيااف ماان آثااار تغياار المناااخ وم (+REDD+ ) دبرنااامج الااروفر ياابينمااا 

 دم المسااواةعاال تزال هناك تحاديات تتمثال فاي أوجاه الرجال والنساء على تحقيق حقوق الحيازة والوصول إلى موارد الغابات، 

لماوارد، ت محادودة االفئاا ال تساتفيد والمناافع.األراضاي   سيماالو بين الجنسين التي تحد أو تقيد الحصول على الموارد اإلنتاجية

غيرهاا مان ألنها تتمتع بحقوق ملكية محدودة أو معدومة. بسبب هاذه القضاايا و (+REDD+ ) برنامج الردمثل النساء بموجب 

ألنشااطة ماان الضااروري إشااراك الماارأة المحليااة وتمكينهااا وبناااء قاادراتها لضاامان مشاااركة النساااء فااي جميااع ا الحوكمااة،قضااايا 

 ل التنمية.من أج (+REDD+ ) الردقومية لبرنامج االستراتيجيات الإنجاح واإلسهام في  (+REDD+ ) الردالمتعلقة ببرنامج 

 

 ُ ب المصالحة مسألة معقدة ألنها تنطوي على مشااركة العدياد مان أصاحا (+REDD+ ) برنامج الردإدارة الغابات في سياق  عدُ ت

فوائاد العايش هاي ال كساب وسابل الرئيسايالكرباون هاي الهادف  مناافع هناا، مع المجتماع المحلاي الاذي يعمال عناد أدناى مساتو 

كاون ممكنًاا إال ينفياذ ال فا ن الت، (+REDD+ ) برنامج الردأمر بالغ األهمية لنجاح  رمتهاألساسية. في حين أن حوكمة النظام ب

الماارأة  ب عاان شاواغل، أُعارِ (16)كااوب  فااي كاانكون 2010ماؤتمر األماام المتحادة لتغياار المنااخ لعاام فااي  إذا شاارك المجتماع. 

كان األصليين مهمان على أن "المساواة بين الجنسين والمشاركة الفعالة للنساء والس 7ومطالبها وتنص اتفاقية كانكون في المادة 

 + رناامج الاردبأنشاطة تحليال إقليماي بشاأن مشااركة المارأة فاي  فيادإجراءات فعالة بشأن جميع إجراءات تغير المناخ". ي التخاذ

(REDD+) " برنامج الرد في آسيا أن ( +REDD+) ا فيماا القدرة علاى التاأثير بشاكل إيجاابي علاى دور المارأة ووضاعه لديه

 .يتعلق بملكية األراضي وإدارتها

في إطار عدد قليال  النوع االجتماعي قضايافي النظر في  (+REDD+ ) برنامج الردقد بدأت المداوالت العالمية بشأن تطوير ل

. النوع االجتماعيمنظور تعميم مراعاة رائدة فقط اتخذت إجراءات للبدء في إدما   ةتجريبيمن المواضيع ولكن بضعة مشاريع 
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الاذي يتضامن فاي أوغنادا أحاد األمثلاة التاي تتضامن  (+REDD+ ) جاهزياة" لبرناامج الاردمقتارح االساتعداد والتأهاب " اليُعد 

إن هذا االعتاراف باالمرأة باعتبارهاا صااحبة والذي ضم ممثالت عن النساء في مشاوراته.  متعلقة بالجنسينبعض االعتبارات ال

باين الجنساين وحقاوق المارأة فاي خطاة التنمياة مصلحة مهمة فاي مجاال الغاباات يشاكل الخطاوة األولاى إلدرا  قضاايا المسااواة 

 هنااك الكثيارإال أناه ال يازال ، (+، (+REDD+ ) مقترح االستعداد والتأهب " الجاهزية" لبرناامج الاردالمدرجة في  المستدامة

نظاور الناوع لمراعااة تعمايم م (+REDD+ ) لبرناامج الارد القوميةاالستراتيجية  استجابةن القيام به لضمان مما يتعي   من العمل

 االجتماعي.

 (+REDD+ ) برنامج الرد .2

تحفياز  لرامياة إلاىاأحد نُهج سياساات التخفياف المنبثقاة عان اتفاقياة األمام المتحادة اإلطارياة بشاأن تغيار المنااخ باألنشاطة  يرتبط

دارة لغاباات واإلوتدهور الغابات والحفااظ علاى مخزوناات الكرباون فاي ا البلدان النامية على خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة

 المستدامة للغابات وتعزيز مخزونات الكربون في الغابات. 

ي فاافااي خفااض أو تثبياات انبعاثااات الغابااات وتعزيااز مخزونااات الكربااون  (+REDD+ ) برنااامج الاارد ماان يتمثاال الهاادف العااام

لنامياة علاى اإلاى تحفياز البلادان  (+REDD+ ) برناامج الاردساعى ية. وبعباارة أخار ، الغابات مع المساهمة في التنمياة الوطنيا

 اإلبقاء على غاباتها وأشجارها قائمة.

 لحااين،ا. ومنااذ ذلااك 1993السااودان وصاادقت علااى اتفاقيااة األماام المتحاادة اإلطاريااة بشااأن تغياار المناااخ فااي عااام  حكومااةوقعاات 

 لحصار القاومياإعاداد  مان بينهاا معاه،ياق التخفيف من آثار تغيار المنااخ والتكياف د في العديد من المبادرات في سالبال تشارك

ً وتدهور الغاباات. وقاد بادأ الساودان حا لغازات الدفيئة والمشاركة في عملية خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة  بشاأن واراً وطنياا

+  والتأهاااب " الجاهزياااة" لبرناااامج الاااردمقتااارح االساااتعداد ، وأكمااال إعاااداد 2012فاااي عاااام  (+REDD+ ) برناااامج الااارد

(REDD+)  برناامج الارد، وبدأ رسامياً فاي تنفياذ 2014في عام ( +REDD+ ً د فاي إعادا (. وتمضاي جمهورياة الساودان قادما

 .2018لسنة  (+REDD+ ) برنامج الردلقومية ال ةستراتيجيالوتنفيذ ا

لجمهوريااة  ةقوميااالعمال بالتااآزر مااع اسااتراتيجية التنميااة ال ( فااي+REDD+ ) برنااامج الااردلقوميااة ال ةسااتراتيجيالتتمثال رؤيااة ا

د الكربونياة والمسااهمة فيهاا بفعالياة ماع تعظايم الفوائا 2030خضاراء مزدهارة بحلاول عاام بالد السودان التي تهدف إلى تحقيق 

 لسانة (+REDD) + مج الاردبرناالقومية ال ةستراتيجيالوغير الكربونية من خالل تحسين اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية )ا

ماع تعزياز  وتادهور الغاباات ( هو الحد مان إزالاة+REDD+ ) برنامج الردلقومية ال ةستراتيجيلالالهدف الرئيسي إن (. 2018

تقار . شجيرادة التوإع شجير الجديدوتعزيز مخزونات الكربون في الغابات من خالل الت عليهاظ احفالو للغاباتاإلدارة المستدامة 

ً ي (+REDD+ ) برناامج الاردباأن  (+REDD+ ) برناامج الاردلقومياة ال ةستراتيجيالا ملياة لالضاطالع بع تايح للساودان فرصاا

لغاباات فاي ا دوافاع إزالاة وتادهورأساباب ووطنية تشاركية لتخطيط استخدام الغابات واألراضي يمكن أن تسهم في التخفيف من 

فضال التخطايط األو الطويال،لحيوانية والتعدين(. إن حماية الغابات على المد  جميع القطاعات )مثل الزراعة والطاقة والثروة ا

 كسااب لوالتحسااينات فااي سااب إلااى هيئتهااا األصااليةاألراضااي المتاادهورة  والحوكمااة واسااتعادةوالممارسااات  األراضاايالسااتخدام 

ي مجااالت فاودان األوساع نطاقااً هي عوامل قادرة علاى المسااهمة فاي تحقياق أهاداف السا الصمود،العيش المحلية والقدرة على 

 التنمية والبيئة وتغير المناخ.

  

 (+REDD+ ) تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي وبرنامج الرد .3
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ئق والساجالت والتقارير والوثاا الدراسات السابقةجمع البيانات من مصادر مختلفة: مراجعة  أسهمت في نظريةمراجعة  أُجريت

وإدارة  واالقتصاادية الكيفية التي يمكن بها للسياسات والبارامج السياساية الدراسات السابقةمراجعة  تناولتالرسمية واإلنترنت.  

 ات سابلاساتراتيجي فاي غابيةالمتعلقة ب دارة الموارد أن تحد من تدهور الغابات وأن تزيد من مساهمة السلع والخدمات الالموارد 

خال الغاباات ولكان أهمياة دجمياع أنحااء الابالد ن االعتمااد علاى الغاباات قاوي فاي العيش المستدامة. تشير الدراسات إلاى أ كسب

 تختلف باختالف المناطق اإليكولوجية وفئات الثروة. 

. يشعابل كسب الأمر أساسي لتعزيز قدرة الغابات على التكيف مع س غابيةتشير البحوث إلى أن تحسين إدارة أسواق المنتجات ال

غاباات فاي مجاال تفاويض السالطة فاي مجاال إدارة الغاباات نتاائج متبايناة مان حيا  تحساين ظاروف الأظهرت التجارب األخيرة 

 ً دارة فاي حاين أن مخططاات اإل ،كبياراً  وسبل كسب العايش. وقاد لقيات عملياة إصادار الشاهادات ألراضاي صاغار الماالك نجاحاا

المجياد  عباد توصال .العايشالتشاركية للغابات تحقق نتائج إيكولوجية إيجابية ولكنها تقصر عان تحقياق مكاساب فاي سابل كساب 

تحصال  خار ،أومان ناحياة  الحيواني أن العالقة الوثيقة بين الغابات واإلنتا  الزراعي للمحاصيل أو اإلنتا  ( 2016وعوض )

تي سايؤدي وتادهور الغطااء النباا وتساويقها ة عديدة في السودان على دخل من جمع منتجات الغاباات وتجهيزهاا مجتمعات محلي

قاار الكلااي إلااى خااط الف إلااى تاادهور التربااة ثاام إلااى التصااحر. وسيساااعد ذلااك فااي عمليااة الفقاار وفقاادان مصااادر الغااذاء. واسااتناداً 

ط خا. تام تقادير ى تكلفاة المعيشاة الساودانية فاي مختلاف منااطق اإلقاماةبالنظر إلا وحضرية،قدر لكل منطقة ريفية يُ  االستهالكي،

ق دوالر أمريكااي( فااي المناااط 299.7) 2698ودوالر أمريكااي( فااي المناااطق الحضاارية  329.5) 2966الفقاار الغااذائي عنااد 

 4044و ية،الحضاارق دوالر أمريكاي( للفارد سانويًا فاي المنااط 567.7) 5110بينماا تام تقادير خاط الفقار العاالمي عناد  الريفياة،

 اتليهاا واليتا الخرطوم،كان متوسط االستهالك هو األعلى في  الواليات،دوالر أمريكي( في المناطق الريفية. ومن بين  449.3)

لميزانيااة  . وسااجلت واليتااا دارفااور وكردفااان أدنااى مسااتو . يشااير تحلياال بيانااات المسااح الااوطني األساساايلالنياا نهاارو يةالشاامال

 .%36.1بلغ ( إلى أن انتشار الفقر العالمي في السودان 2015-2014األسرة )

ت اباات تتفااو. وتشاير تحلايالت األمان الغاذائي إلاى أن أهمياة دخال الغواحد من كل أربعة سودانيين يقع تحات خاط الفقار المادقع

ط ختحليل مسح لقاً ف. ووأنظمة إدارة الغابات ضعيفة في أجزاء كثيرة من البالدحسب المنطقة والفصل. واألسواق ضعيفة النمو 

ئياة القائماة ، فا ن التفااوت، قياسااً علاى معامال التبااين فاي اساتهالك الطاقاة الغذا(2010)أغساطس  2009 سنةاألساس الوطني ل

ألساار ا% علاى التااوالي(  غياار أنهااا كاناات أعلااى فااي 32.2و %31.2كااان مماااثالً تقريباااً لسااكان الحضاار والريااف ) علاى الاادخل

 على التوالي(. %29.6و %35.1)رأسها ذكور على المعيشية التي 

 

 ُ دولاة نامياة والتاي تام جمعهاا مان قبال شاركاء  24أسرة في  8000النتائج المستمدة من تحليل مقارن للدخل البيئي لحوالي ر ظهِ ت

مان إجماالي دخال %28( أن الادخل البيئاي يمثال PEN( شبكة الفقر والبيئة )CIFORالدولية ) غابيةالبح  في مركز البحوث ال

عاد حصااص الادخل البيئاي أعلاى بالنساابة لألسار ذات الادخل المانخفض ولكاان منهاا تاأتي ماان الغاباات الطبيعياة. تُ  %77 األسارة،

االختالفات بين الشرائح الخمسية للدخل أقال وضاوًحا مماا كاان يعتقاد 

حطااب سااابقًا. يعتمااد الفقااراء بشااكل أكباار علااى منتجااات الكفاااف مثاال 

الوقاااود واألغذياااة وعلاااى المنتجاااات التاااي ياااتم حصاااادها مااان منااااطق 

فاا ن الاادخل البيئااي  المطلقااة،ماان حياا  القيمااة  طبيعيااة غياار الغابااات.

مقارناةً باأدنى  دخاالً ماس األعلاى تقريبًاا فاي الخُ خمساة أضاعاف أعلى 

 شريحتين من الُخمس.

  ذاتعامة مستقلة  هيئة هي الهيئة القومية للغابات

 .ةـــــــــــشبه خدميذات طبيعة شخصية اعتبارية 

  ً  ذاتي التمويل، تتمتع بقدر أكبر وهي بوصفها كيانا

 راء المرن فيـــبكثير من الحرية الوظيفية واإلج 

  ررةـــــتغطية نفقاتها المتكاالحتفاظ باإليرادات ل 

 ور والرواتب والتشغيل والصيانة.ـــــــــاألج من

 .1989قانون الهيئة القومية للغابات لسنة 

 



 

14 
 

لاى نطااق العايش فاي الغاباات فاي الساودان: تغيار الظاروف المناخياة وتحركاات الساكان عكسب تشمل التهديدات الرئيسية لسبل 

اساتمرار الصاراعات العنيفاة وآثارهاا علاى سابل كساب وواساع وضاعف مؤسساات الحكام  األراضاي علاى نطااق واساع وحياازة

 بهدف هيكلة برامج المساعدات اإلنسانية بطرق تخفف من اآلثار السلبية.العيش القائمة على الغابات 

   

 الجنسين في استخدام الموارد والوصول إليها والتحكم فيها تباين 1.3
 الجنساينباين  تبااينالسودان دولة نامية تواجاه العدياد مان التحاديات فيماا يتعلاق بعادم المسااواة باين الجنساين. هنااك اساتخدامات 

عز  األثار السالبي والسيطرة على موارد الغابات. ويمكن أن يُ  صولحوال االستخدام

تام الحصاول الذي  الغابات الشعبيةتجاه  بحوثينلى موقف المإ جتماعينوع االلالهام ل

نشااطة ومااديرة  خدمةعليااه ماان نتااائج تحلياال البيانااات إلااى حقيقااة أن الماارأة هااي مساات

حكراً علاى تعتبر مجااًل  غابيةالاألنشطة ألن  اً ولكن نظر الشجرية،للغابات والموارد 

رجاال، فااا ن أدوار المااارأة هااي غالبًاااا ماااا تكاااون غياار مرئياااة لمصاااممي المشااااريع ال

هان ف الوقاود حطابوتشارك النساء فاي جمياع جواناب اساتخدام  ولصانعي السياسات

الحطااب. وهااي  كاسااتهالجامعااات رئيساايات. فاسااتخدامها لمااوارد الغابااات يتجاااوز 

. ويشمل ذلك مشاركتهم غابيةتشارك في العديد من األنشطة التي تستخدم المنتجات ال

. لنباتاات الخشابية لألغاراض الطبياة ومستحضارات التجمياافاي الزراعاة وتربياة الحيواناات وإنتاا  الحارف اليدوياة واساتخدام ال

ً  ومن الواضح أن المرأة تؤدي دوراً  ً  غابيةفي استخدام الموارد ال هاما ً  وأنها تتخذ موقفا  الغاباات الشاعبيةللغاية تجاه أنشطة  إيجابيا

 .توفرهامستو  عال من الوعي بالغابات المحلية والمنتجات المفيدة التي  نمن الرجل. لديه بدالً 

 بين الجنسين باينةاألدوار واألسباب المنطقية المت 1.1.3
 ً ً  تسالط هااذه الدراسااة الضااوء علااى أن النسااء يشااعرن بااأن لااديهن فهمااا ملااة امات المحتلااادارة المسااتدامة للغابااات واالسااتخد هاماا

عماال فنياة لمنتجات الغابات ربما أفضل من الرجال ولكنهن يشعرن بأنه ال توجد فرصة لحضور مناقشات رفيعاة المساتو  أو أ

 .دانسوالمستدامة في ال غاباتعن الغابات. لم يُنشر إال القليل عن مد  تعزيز هذه السياسة لمشاركة المرأة في ال

ل مثا الشاعبية الغابااتيمكن ألنشاطة معيشاة المارأة ومعرفتهاا بالغاباات أن تضايف قيماة إلاى أنشاطة  ،حيويالفيما يتعلق بالتنوع 

 ت أو تعزياازمهااام رصااد األنااواع وإدارة التربااة واسااتعادة الغابااات وماان ثاام تسااهم بشااكل إيجااابي فااي اإلدارة المسااتدامة للغابااا

لغااذائي الخشاابية واألماان ا منتجااات الغابااات غياار. ويكتسااي هااذا األماار أهميااة خاصااة فااي سااياق مخزوناات الكربااون فااي الغابااات

 (.2011لسنة وتدهور الغابات  ة عن إزالةتج)مبادرة األمم المتحدة لخفض االنبعاثات النا

ي أن يكاون للمارأة ينبغا ذلاك،وكثير منهن لهن مساهمة "غير معترف بهاا". وماع  الزراعية،وتشارك غالبية النساء في األنشطة 

دور أكثاار إنتاجيااة فااي عمليااة التنميااة لمواجهااة السياسااات الماادمرة للغااذاء وانتشااار الجااوع فااي المناااطق الريفيااة. وفقًااا لشااامي 

فاي  78كانات نسابة هاؤالء،٪ من القو  العاملة النسائية في السودان في الزراعاة. ومان باين  87تركز ما ال يقل عن  (،1994)

وفقًاا  ذلاك،فقط تعمل في القطاع الحادي . وماع %10في حين أن نسبة  التقليدي،المائة تعمل في قطاع الكفاف في  90المائة إلى 

ن فاي هاذه الدراساة أن وفاي حاين تباي  %. 59تبلاغ عمالاة اإلنااث فاي الزراعاة  (،2019لتقدير منظمة العمال الدولياة النماوذجي )

مقابالت معهن فاي الوالياات السابع( يعملان فاي الزراعاة داخال قطااع  أُجريتامرأة  458من أصل  322من النساء ) 70.03%

كاناات معظاام النساااء  الزراعااي،. فااي الموساام غياار منتجااات الغابااات غياار الخشاابيةماانهن ياابعن % 12.73فاا ن  التقلياادي،الكفااف 

 % 39.5و % 74.0و % 85.9بلغت نسابة النسااء المشااركات فاي الزراعاة  الدراسة،، وفقًا لهذه منتجات الغاباتيعتمدن على 

 إن دمج أدوار ومسؤوليات كل من 

 ة ـــــالرجل والمرأة وكذلك المعرف

 والمهارات والخبرة الفريدة للمرأة

 اح ـــــــنجيكفل وي ـــــــمر حيأل 

 .(+REDD+ ) ج الردــــــبرنام
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فااي النياال األزرق والقضااارف وساانار وجنااوب كردفااان وغاارب كردفااان ووسااط  % 86.2و % 98.2و % 100و % 91.1و

 دارفور وجنوب دارفور، على التوالي.

 ً  تمااعيجنوع االالد فيماا يتعلاق بادور المرأة في ملكية األراضي. وهناك تنوع في السياق المؤسسي والسياسي للابال يتفاوت أيضا

و أاء األرامال تحصل النساء على أرض زوجها أو أسرتها باستثن السبع،في المعامالت المتعلقة باألراضي. وفي جميع الواليات 

ً  المطلقات، ً تلمرأة أقال في صنع القرار من الرجل ألن ا وال يملك سو  عدد قليل جدا منهن أراضيهن. فالمرأة أقل انخراطا  عليماا

 .لى األصول مما يجعلها فقيرة مالياً عصول حوال تستطيع ال

اعاي لقطااع الزرال يزال معظم السودانيين يكسبون رزقهم الرئيسي من الزراعة التي ال تزال أهم قطاع في السودان. ويساتخدم ا

ا يسيطر عية بينممن الناتج المحلي اإلجمالي.  وتضطلع النساء بمعظم المهام الزرا % 31من القوة العاملة ويساهم بنسبة  80%

لااك ماان الرجااال عااادة علااى المحاصاايل النقديااة. تعاااني الماارأة ماان عاادم المساااواة فااي الحصااول علااى األرض واالئتمااان وغياار ذ

ياار مالكااة غ. وماان األرجاح أن تكااون الماارأة جااالالخادمات أو المااوارد الزراعيااة علااى الارغم ماان مشاااركتها المكثفااة فاي هااذا الم

لزراعاي. الألرض ولديها حقوق محدودة في األرض وغيرها مان الماوارد اإلنتاجياة علاى الارغم مان دورهاا الكبيار فاي اإلنتاا  

ً  مرده ذلكو ً  الذكور،إلى المجتمع الذي يهيمن عليه  أساسا نشاطتها ة المارأة وأالعامل الرئيسي المؤثر في مسؤولي والذي هو أيضا

 ذات الصلة بقطاعات الغابات وغيرها من الموارد الطبيعية في المجتمعات الريفية.

 

مواقف الرجال تجاه حقوق األرض والغابات هي أن معظمهم يعتقدون 

هااي  شااعبيةالغابااات الحياا  أن  اإلنساانأن الغاباة هااي حااق ماان حقااوق 

مان اإلدارات  بحوثينأحد الم كما أجاب كردفانللرجال فقط في جنوب 

. وهاااذا يااادل علاااى أن التقالياااد واألعاااراف هاااي أحاااد التحاااديات هلياااةاأل

الرئيساية فاي الحصاول علاى األراضااي للحصاول علاى الماوارد وغياار 

 اجي الكامل.ذلك من القضايا التي تعوق المرأة عن القيام بالدور اإلنت

قاااد تكاااون معرفاااة الرجاااال والنسااااء بالغاباااات واساااتراتيجيات إدارتهاااا 

ً متميزة   فاي جمياع الوالياات السابع التاي وترتبط ارتباًطاا مباشاًرا باساتخدامها واعتمادهاا علاى ماوارد الغاباات. كاان هاذا واضاحا

علاى الارغم مان . ناوع االجتمااعياة منظاور الشملتها الدراسة االستقصائية التي أجريت من أجل وضع استراتيجية لتعميم مراعا

فا ن المعلوماات الكافياة المتاحاة تظهار أن  للغاباات،عدم وجود بيانات أكثر شموالً حول االختالفات في استخدام الرجال والنساء 

لاديها  وص،الخصاعلاى وجاه  الفقيارة،حاسامة فاي قطااع الغاباات. ومان المعاروف أن األسار الريفياة  اً المرأة الريفية تلعب أدوار

بمااا فااي ذلااك االعتماااد علااى اسااتخرا  واسااتهالك وبيااع حطااب الوقااود وغيااره ماان  الغابااات مساتويات عاليااة ماان االعتماااد علااى 

ألن النسااء والفتياات غالبًاا ماا ياتم تكلايفهن بتلبياة  اً ضمانًا حيويًا لكسب العيش. نظار قد توفر الخشبية والتي منتجات الغابات غير

ف نهن يساهمن في استخرا  الموارد من الغابة من أجل الغاذاء واألعاالف وغيار  الزراعية،احتياجات األسرة من المنتجات غير 

 نفا نه االعتمااد،ذا الادخل. وماع ذلاك، وبسابب ها إدرارذلك من المنتجات غير الخشابية المساتخدمة لتلبياة االحتياجاات اليومياة و

ً أيض  في زراعة هذه الموارد والحفاظ عليها. هرةم ا

 

 الغاباتالدروس المستفادة من أفضل ممارسات 

 التــإلى إدخال تعدي أدت في السودان الشعبية 

 اونـــــــــــــعلى مستو  السياسات وإقامة تع 

 اتــــمتبادل بين المسؤولين الحكوميين والهيئ 

 اواة ــــــــة قضايا المســـغير الحكومية لمعالج 

 ال التكيف مع تغيرــــــــــــبين الجنسين في مج

 ره.ن آثااخ والتخفيف مـــــــــــــــــــــــــــــالمن 
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مان عملياات التخطايط  ىدناألما تشارك في الحد ا ولكنها كثيراً  منها،ة بالغابات بل وتستفيد قلعقد تشارك المرأة في المشاريع المت

ف ن مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار التي تحدد إمكانية حصولها على الحقوق والماوارد  بالرجل،رنة وصنع القرار. ومقا

بماا فااي ذلاك األرض وغيرهااا مان الممتلكااات، أقال أهميااة. وحتاى إذا كاناات المارأة تتمتااع بحقااوق  صااولوحقوقهااا فاي األ الغابياة

ف نهاااا ال تعااارف هااااذه  الااااورق،متسااااوية علاااى 

من األحيان.  تطالب العديد من الحقوق في كثير 

أو  والاذكور،المنظمات بحقوق متسااوية لانااث 

 ولديها خبير في النوع االجتماعي فاي عملهاا و/أ

لااديها بعااض البيانااات فااي وثااائق المنظمااة حااول 

كيفيااة اعتبااار النااوع االجتماااعي جاازًءا ال يتجاازأ 

ماااان تصاااااميم السياساااااات وتنفياااااذها ورصااااادها 

سااء والرجاال علاى قادم وتقييمها حتاى يساتفيد الن

ماااا تعقاااب هاااذه االلتزاماااات  المسااااواة. وناااادراً 

الموارد المالياة الالزماة لتحويال االلتزاماات إلاى 

وواقعيااة وعمليااة مااع نتااائج قابلااة  عليااةأنشااطة ف

للقياس تتعلق بتحويل الوضع الاراهن القاائم فيماا 

أدت  السااودان،وفااي  .جتماااعينوع االاليتعلااق باا

فاي الساودان إلاى إدخاال تعاديالت علاى مساتو  السياساات  الغاباات الشاعبيةالدروس المستفادة من أفضل الممارسات فاي مجاال 

وإقامة تعاون متبادل بين المسؤولين الحكوميين والهيئات غير الحكومياة لمعالجاة قضاايا المسااواة باين الجنساين فاي التكياف ماع 

 تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

 المشاركة السياسية 2.1.3
مؤشر رئيسي على وجود مجتمع مفتوح يقبل حق جميع النااس فاي اإلساهام فاي لا  المرأة ومشاركتها الفعالة في البرلمان مإن إد

فاي ضامان اساتيعاب احتياجاتهاا واهتماماتهاا اً باالغ األهمياة أيضا اً وجاود المارأة فاي صانع القارار أمار عادتقرير مساتقبلهم. كماا يُ 

وخبراتهااا الخاصااة فااي عمليااة صاانع القاارار. وعلااى الاارغم ماان القيااود الثقافيااة واالقتصااادية الهائلااة التااي تعاااني منهااا الماارأة فااي 

ماان  %24.1، كاناات الماارأة تمثاال 2012فقااد حاادثت تغياارات إيجابيااة فيمااا يتعلااق بالمساااواة بااين الجنسااين. وفااي عااام  السااودان،

الاوطني أكبار مان النسابة المئوياة للعدياد مان األمام  سالمجلامارأة الساودانية نسابة مئوياة مان الاوطني. وتمثال ال المجلاسأعضاء 

فا ن  ذلاك،د. علاى الارغم مان الغربية. غير أن هذه النسبة المئوية ال تمثل عدد النساء في مناصاب السالطة فاي جمياع أنحااء الابال

)تام اإلباالغ عان نسابة العمال ال سيما فيما يتعلاق بتفااوت النسااء عان الرجاال فاي ساوق  السودان،عدم المساواة بين الجنسين في 

باالهتمام فاي المجتماع  المرأة حظيت .وفقًا للبنك الدولي( ،2019في عام  %42.67مشاركة اإلناث إلى الذكور في العمل بنسبة 

وفاي بعاض  ةة من الناحية السياساية بسابب ارتفااع معادل األمياالدولي. ومع ذلك، ف ن النساء في المناطق الحضرية أكثر مشارك

المناطق، ف ن األمية بين النساء أعلى من معدل آخر لالمام بالقراءة والكتابة وقد تم اإلبالغ عن إجمالي البالغين )النسابة المئوياة 

وفقًاا للبناك الادولي، حيا  تام   2018في عاام  %60.7عاًما فما فوق( في السودان بنسبة  15من األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 

تلعاب دوراً التقالياد والعاادات واألعاراف ،  2018في عام  %56.52عاًما فما فوق بنسبة 15اإلبالغ عن نسبة األميات البالغات 

ً غالب ت مان ما تتمتع النساء بمعرفة عالية التخصص باألشجار والغابا ا

حياا  تناااوع األنااواع وإدارتهاااا وحفظهااا واساااتخدامها. بالمقارنااة ماااع 

ك تمياال معرفااة الماارأة إلااى أن تكااون أكثاار ارتباطاااً باسااتهال الرجااال،

 للطهاايبمااا فااي ذلااك جمااع حطااب الوقااود  لألغذيااة،األساار المعيشااية 

والصاحة وهاو أمار مهام بشاكل خااص أثنااء أزماات الغاذاء وعاادة مااا 

 امللسايا  والطعاتجمع النساء حطب الوقود لالستخدام المنزلي والقش 

اشااية. بينمااا تسااتهدف النسااااء المواألدويااة ماان أجاال األساارة وعلاااف 

إال أنهااان  ألسااارهن،تلبياااة االحتياجاااات الغذائياااة والمعيشاااية  اً عمومااا

ً يشاركن أيض سايما  في األنشطة المدرة للدخل القائمة على الغاباات ال ا

 ،المثاالجمع ومعالجة وبيع منتجات الغابات غير الخشبية. على سبيل 

 وتداولااه ماان قباال النساااءتم جمااع الصاامغ العربااي ومعالجتااه ياالطالمااا 

ن أومعالجتها والمتاجرة باه مان قبال النسااء مناذ فتارة طويلاة، ويمكان 

و أتااتم معالجااة منتجااات الغابااات لبيعهااا الحقًااا فااي األسااواق المحليااة 

ًمااا لالساتخدام المنزلااي باالقرب ماان مناازلهن وبالتااالي فهاي مناساابة تما

رة للااادخل للنسااااء اللاااواتي يجاااب علااايهن الجماااع باااين األنشاااطة الماااد

 يستخدمن بعض أنواع األخشاب ذلك،واألعمال المنزلية. عالوة على 

 الستهالكهم الخاص وللسوق زينةفي مستحضرات التجميل وال
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 أن النسااء فاي والياات الدراساةهاذه  كشافت. ذكورياةمنع النساء من ممارسة حقها في المواطنة حي  تعتبار السياساة قضاايا في 

 النيل األزرق ودارفور وجنوب كردفان أكثر أمية من الواليات األخر .

ء ماا فاي ذلاك بنااالمشااركة المجدياة للمارأة ب الناوع االجتمااعي لتعزياز مراعااةمنظاور تعمايم تشدد وثيقة االستراتيجية هذه على 

معاات مكاين المجتم المعلوماات المتاحاة وتقدرات المجتمعات المحلية وال سيما النساء والفئات الضعيفة األخر  لتمكينهاا مان فها

لقاارار االمحليااة وال ساايما النساااء ماان المشاااركة فااي عمليااات صاانع القاارار وبناااء قاادرات النساااء الموهوبااات وتوعيااة صااانعي 

فاي ن ة بين الجنسايوتعزيز التدابير الرامية إلى تحقيق المساواالنمطية المترسخة على أساس النوع االجتماعي والتصدي للقوالب 

م األنمااط والقطاعات ذات الصالة لفها غاباتفي قطاع ال جتماعينوع االالوضع إحصاءات مصنفة حسب  عالعملية وتشجيالحياة 

كياز تعزياز التر الناوع االجتمااعي مان أجال واالتجاهات وتتبعها ودعم المؤسسات الحكومية المعنية بالميزانية المراعية لمنظور

 على التنفيذ.

 سياق السودان وحالة تدهورهاالغابات في  3.1.3

 ً لتااي توفرهااا. ن عاان أهميااة الغابااات لرفاااه الفقااراء بساابب أنااواع الساالع والخاادمات ا، أُعِلاا(Sunderlin et al. 2005) لِ  وفقااا

 ً جاد كاون حيا  يوتألنهاا تميال إلاى أن  والغابات مهمة للفقراء ليس فقط بسبب أنواع السلع والخادمات التاي يقادمونها ولكان أيضاا

ة المئوياة فقار )النسابالطبيعي وارتفاع معدل ال غابيالفقراء. ووجدوا في دراستهم وجود ارتباط إيجابي كبير بين ارتفاع الغطاء ال

ت لخاادمالع واوانخفاااض كثافااة الفقاار )عاادد الفقااراء لكاال وحاادة(. وتشاامل هااذه الساا غااابيللسااكان الفقااراء( وبااين ارتفاااع الغطاااء ال

ي ة الترباة فامجموعة واسعة التنوع من المنتجات لالستهالك والبيع في المنازل واألراضاي الزراعياة الجديادة واساتعادة خصاوب

مساتجمعات األراضي البور المستخدمة في دورات الزراعة السويدية والحصول علاى الميااه العذباة مان خاالل وظيفاة الغاباات ك

 للمياه.

لاذين معيشاة فقاراء الرياف. وهاي تاوفر مصادر رزق مناتظم لألشاخاص اكساب مختلفاة فاي سابل  دواراً يمكن للغابات أن تؤدي أ

مصاادر  يعيشون في الغابات وبالقرب منها في شكل أغذية ووقاود وعلاف وماواد بنااء وأدوياة مان باين منتجاات أخار . وتنوياع

فتااوح (. ويضاامن الطااابع المEllis, 2000)الاادخل مهاام لفقااراء الريااف كوساايلة للتقلياال إلااى أدنااى حااد ماان التعاارض للمخاااطر 

ن ماوارد الساتفادة مااماا ال يواجهاون عراقيال نسابية فاي  لمساحات واسعة من الغابات العامة في البلدان النامية أن الفقاراء كثياراً 

ات التاي غابا(. وتشاترك جمياع الفوائاد الموثقاة فاي سامة مشاتركة: فجميعهاا تتعلاق بماهياة الSunderlin et al. 2005الغابات )

 . تعتبر فقيرة جداً 

السااودان هااو ثالاا  أكباار دولااة فااي أفريقيااا وهااو غنااي بتنااوع مااوارد الغابااات التااي تشااكل قاعاادة للمساااهمات الكبياارة فااي التنميااة 

االقتصادية. تتميز بالتنوع في المناطق الترابية والمناخية من الشمال إلى الجنوب حي  تشكل المناطق الصحراوية وشبه القاحلاة 

والجزء األكثار مأهولاة  غابيةمن المساحة( هي األغنى بالموارد ال %40من مساحة البالد. منطقة السافانا ) % 50يقرب من  ما

الغابااات بمعاادل  بالسااكان فااي السااودان. يشااكل التوسااع الزراعااي فااي السااافانا العاماال الرئيسااي الااذي يتساابب فااي إزالااة وتاادهور

قبال انفصاال الجناوب(، تسااهم بشاكل الابالد )من مساحة  %29.4تي يُعتقد أنها تغطي ف ن الغابات ال ذلك،سنويًا. ومع  0.74%

(. بعد انفصال جنوب السودان فاي Nori, 2013كبير في القطاع التقليدي السائد الذي يدور حول االستخدام التقليدي لألراضي )

مانخفض ماع حاوالي  غاابي، أصبحت جمهورية السودان وفقًا لتصنيف منظمة األغذية والزراعاة دولاة ذات غطااء 2011يوليو 

ال يازال  غابياةفا ن االعتمااد الكبيار علاى المنتجاات والخادمات ال ذلك،. ومع غابيمن إجمالي مساحة سطحها تحت غطاء  11%

ة يااالحكوم اتحيااازالنفصااال. يااتم احتااواء مجااال الغابااات فااي السااودان بشااكل أساسااي فااي الغابااات المحجااوزة )كمااا كااان قباال اال

ً مااان مسااااحة الغاباااات المحجاااوزة. وفقااا%13( والغاباااات الطبيعياااة غيااار المحجاااوزة. تبلاااغ مسااااحة المااازارع حاااوالي شاااعبيةوال  ا
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فاا ن إزالااة الغابااات وتاادهور الغابااات / ، وتاادهور الغابااات ة عاان إزالااةتجااخفااض االنبعاثااات النالبرنااامج  القوميااة السااتراتيجيةل

 قلصات، الغابااتوتادهور  زالاةإلالادوافع األخيارة األساباب وإلاى جاناب  1900المراعي الناتجة عن األنشطة المختلفة مناذ عاام 

إلاى أد   2011جناوب الساودان عاام  انفصاال. 2010بحلاول عاام  %19إلى  1900في عام  %34للسودان من  غابيالغطاء ال

 غاابي، مماا جعلهاا دولاة ذات غطااء %10إلاى حاوالي  جهورياة الساودانمزيد من االنكماش في الغابات والغطاء الشاجري فاي 

 .%2.2منخفض مع معدل إزالة الغابات السنوي بنسبة 

وحولهاا  زةالمحجاو للمجتمعاات المحلياة التاي تعايش داخال الغاباات الزراعاة التعاقدياةأنشئت أنواع أخر  من حقوق وامتيازات 

ه ات بشااأن هااذغياار الخشاابية. واالتفاقاا غابيااةلتمكينهاا وتشااجيعها علااى المشاااركة فااي إنشاااء الغابااات وفااي جماع وبيااع المنتجااات ال

د  أالغاباات.  جازوالمجتمعات المحلية محددة في الوثيقاة المكتوباة وقات ح الهيئة القومية للغاباتالحقوق في شكل شراكات بين 

تبادلة موخدمات  نافعممما أد  إلى  القومية للغاباتالهيئة ولشراكة إلى مزيد من التعاون بين المجتمعات المحلية هذا النوع من ا

 مستدامة.

ن: راضااي شااكليماان مشاااكل تنميااة الغابااات فااي السااودان. تتخااذ الترتيبااات القائمااة لحيااازة األ تعتباار مسااألة حيااازة الغابااات جاازءاً 

 لخاصاة. يخضاعاوالملكياة  شاعبيةة والياالحكومهاي هنااك ثالثاة أناواع مان أنظماة الحياازة محاددة  الترتيبات القانونياة والعرفياة.

مساتو   محادودة. علاى غابياةالجزء األكبر لسيطرة الحكومة في حين أن المجتمعات المحلياة والقطااع الخااص يملكاان أراضاي 

لتاي د العرفياة ااعاي تاأتي عاادة مان القاوانين والتقالياف ن معظم حقاوق حياازة الغاباات والشاجر وماوارد المر المحلية،المجتمعات 

ا إلاى لمرتبطاة بهااتستند عادة إلى الهياكل القبلية التي تعترف بها الحكوماة. وتساتند الممارساات الزراعياة واألشاجار والمراعاي 

رعاي فاي مشاتركة للالحيازات الصغيرة المخصصة لألسر المعيشية بينما تدار المراعي والمراعي في مساحات شاسعة كموارد 

شاجار ألنهاا ال لغاباات واألاما تشكل هذه العالقات القائمة على اإلدارة التعاونية عائقا أماام تنمياة  إطار الحماية الحكومية. وغالباً 

المزيد مان  إيجاد الحلول في السياسات والتشريعات التي تيسر وعليه، يجبتنص بوضوح على حقوق الحيازة للمجتمع المحلي. 

محليااة( لضاامان حاق الملكيااة مان جانااب المجتمعاات ال شاعبيةل لملكيااة قطاعاات أخاار  لألشاجار )يمكاان تساجيل الغابااات الالمجاا

 لتعزيز تحسين اإلدارة والحماية.

 إزالة وتدهور الغابات أسباب ودوافع  4.1.3
ن عالاى معلوماات عالساودان. وياتم الحصاول إن إزالة الغابات وتدهورها هما في الواقع التهديدان الرئيسيان لتنمياة الغاباات فاي 

 باااتللغا تتاليااةالم نتااائج الحصاار القااوميوالمناااطق التااي أزيلاات منهااا الغابااات ماان  الحيويااةوالكتلااة  غااابيالتغياارات فااي الغطاااء ال

لاى ع بياةغاوصور االستشعار عن بعد المأخوذة في مواقع مختلفة وكذلك مان خاالل دراساات استقصاائية الساتهالك المنتجاات ال

مليااون  76.4انخفاض مان قااد  غاابيإلااى أن الغطااء ال 2010 الغاباات لسانةمااوارد العلماي لحالاة تقياايم ال. يشاير القاومي مساتو ال

واتجاهاات  . وتتبع الغابات مالماح التصانيف اإليكولاوجي2009مليون هكتار بحلول نهاية عام  70.0إلى  1990هكتار في عام 

ال وفااي حيا  تأخاذ الغابااات شاكل الغاباات واألشااجار المتنااثرة والشاجيرات فااي الشامهطاول األمطاار ماان الشامال إلاى الجنااوب 

ي الطاارف الغابااات األكثاار كثافااة والغابااات ذات األشااجار األكباار فااي خلاايط ماان األكاساايا واألشااجار ذات األوراق العريضااة فاا

اضاي لرئيساي لألرا حيا  يكاون االساتخدام الغاباات فاي الساافانلالجنوبي للسافانا والمنطقة الجبلية. وتحادث أكبار معادالت إزالاة 

 للزراعة.

 دهور هذه.دوافع الت من الواضح تماًما أن ما يعتبر مصدًرا للدخل للدولة اليوم سيكون مشكلة حقيقية للغد إذا لم يتم التحقق من
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يين ركين رئيساتعادين كمحاوتبين أن ثالثة أنشطة رئيسية تمثل ضغطا حقيقياا علاى الماوارد الطبيعياة: فقاد تام تحدياد الزراعاة وال

الاادوافع  تشاامل( 2018 الغابااات والمراعااي وتاادهور التحلياال الشااامل لاادوافع وأسااباب إزالااة) وتااا للتاادهور. وفقًااا لعبااد النااور 

 ما يلي:  الغابات والمراعي وتدهور إزالةالرئيسية 

 لاى ادة الطلاب عمما يعناي زياعمراني )التمدين( والتوسع ال والتجمعات السكانية لجوءالديموغرافية: النزوح وال دوافعال

 الزراعة وزيادة الضغط على األراضي والغابات.

 بماا  دام لألخشاابوالتعدين والتنقيب عن النفط واستخراجه. استخرا  غير مسات البنى التحتيةاالقتصادية: تنمية  دوافعال

 بنااءوال لنبااتيافي ذلك قطع األخشاب القانوني وغير القانوني واالنتقائي لحطب الوقود وإنتا  األخشااب وإنتاا  الفحام 

لطبيعياة اعان االضاطرابات  فضاالً  والمؤسساية،والحرائاق والقضاايا القانونياة  الجائرواالستخدامات األخر  والرعي 

 ة عن العوامل الالأحيائية.تجالنا

 معااات : التااي تشااوبها أوجااه قصااور فااي السياسااات المتعلقااة بالقطاااع الخاااص والمجتيةالمؤسسااية والسياسااات األسااباب

ات الكياناوالجئاين والالماوارد الناازحين وحقوق ومسؤوليات الحصول على إدارة  األراضيالمحلية فيما يتعلق بحيازة 

الغاباات  مشااركة أصاحاب المصالحة فاي خطاط إدارة وعدمزة المستقرة والمنصفة للغابات إلى الحيا االفتقارواألخر  

ي التاالثقافياة  األساباب والادوافع ذلاك،وضعف إنفااذ القاوانين. عاالوة علاى  المشاركةوتقاسم منافعها أو عدم كفاية هذه 

 الغابات.وتدهور إزالة  تؤدي إلى

 والادوافع بابالضاوء علاى األسا (2018 الغابات والمراعاي وتدهور التحليل الشامل لدوافع وأسباب إزالةتا  )و رسلط عبد النو

 التي حددتها الدراسة ولخصتها في مجموعتين رئيسيتين: الغابات والمراعي وتدهور إزالةراء والكامنة 

  البيئية الطبيعية )االضطرابات الطبيعية( مثل تغير المناخ والفيضانات والرياح والتصحر سباباأل. 

  االجتماعية واالقتصادية مثل الفقر وعدم امتالك األراضي سباباأل. 

ً فاي هاذه الدراساة  بحوثونالتي حددها الم الغابات والمراعي وتدهور إزالة وراء سباباألدوافع وال وصال  ماع ماا تتتماشاى تماماا

ة رئيساي ع وأساباب( مان بينهاا دوافا2018 الغابات والمراعي وتدهور التحليل الشامل لدوافع وأسباب إزالة) تا و عبد النور إليه

رب )والياة والحاصناعة الفحام )النيال األزرق( و جائرالرعي الو الجفافوللطاقة  حطباستخرا  الو لتوسع الزراعيا تتمثل في

 جنوب كردفان وجنوب دارفور(.

ه هام دافاع يلياأعاد التوساع الزراعاي الغابات مان حيا  أهميتهاا النسابية إلاى ماا يلاي: يُ  وتدهور دوافع إزالةأسباب وأد  تصنيف 

يقاادر  علااى التاوالي. %15و %15و %40التحتيااة لألراضاي المتراميااة األطاراف الحضاارية بتاأثير إجمااالي قادره  ىتطاوير البنا

التحليال  :ا تاو )عباد الناور %10والالجئاين والناازحين بنسابة  %10 الانفطتنقياب عان وال% 10التأثير اإلجمالي للتعدين بنسبة 

 (.2018 الغابات والمراعي وتدهور الشامل لدوافع وأسباب إزالة
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  مفاهيميالطار اإل: النوع االجتماعيتعميم مراعاة منظور  .4

 :النوع االجتماعي 1.4
 لفتياان وكااذلكوالعالقاات باين النسااء والرجاال والفتياات وابالاذكور واإلنااث يشاير إلاى السامات والفارص االجتماعياة المرتبطاة 

ن ياتم تعلمهاا ماالرجاال. هاذه السامات والفارص والعالقاات مبنياة اجتماعيًاا وبين  والعالقات بعضهم البعض العالقات بين النساء

 وهي محددة السياق/الوقت وقابلة للتغيير. خالل عمليات التنشئة االجتماعية.

 :المساواة بين الجنسين 2.4

ا اة اقتصااديً قادم المسااو من خاالل الساماح لهام بالمسااهمة علاى والرجالتعني المساواة بين الجنسين خلق فرص متساوية للنساء 

ً وسياسي ً واجتماعي ا ً وثقافي ا تسااوية مقيماة  ىوليُاو االجتمااعيناوع ال. ويعني ذلك أنه لن يُمنع أحد من بلاوغ كامال إمكاناتاه بسابب ا

إلنساان مان حقاوق ا لألدوار المتباينة التي تؤديها المرأة والرجل في المجتمع. وقد تم تكريس مفهوم المساواة بين الجنساين كحاق

  “نصابو إلياه الاذي المساتقبل” ،المعنوناة 20+ يقاة الختامياة لماؤتمر رياوالوثبماا فاي ذلاك  واالتفاقياات،في عدد مان اإلعالناات 

ً ( الCEDAWسايداو)علاى جمياع أشاكال التميياز ضاد المارأة  القضاءاتفاقية و بيجينوإعالن ومنها  عمل  شاامال  تاي تقادم وصافا

 لهذا الحق.

وكذلك للساالم  والجوع،تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات أمر أساسي للتنمية االقتصادية والقضاء على الفقر 

 الجنساين،واألمن. وقاد أُحارز تقادم فاي السانوات األخيارة لرفاع مساتو  المسااواة باين 

طرتها عليهاا ال غير أن احتمال حصول المرأة على الموارد اإلنتاجية والطبيعية أو ساي

أقل قدرة على الوصول إلى التكنولوجيات الحديثاة أو الخادمات المالياة  نوه يزال أقل.

 ً مان العناف واالساتغالل  ويتلقون تعليماً وتدريباً ومشورة تقنية أقل.  وهم يعانون أيضاا

 هاذه،أقال علاى عملهام. وإلاى أن ياتم القضااء علاى أوجاه عادم المسااواة  ويتلقون أجاراً 

يعااانين بشااكل غياار  العااالم،اللااواتي يشااكلن الجاازء األكباار ماان فقااراء  نساااء،السااتظل 

 متناسب من الفقر ومن األرجح أن يتحملن فرصا اقتصادية واجتماعية محدودة.

ود مؤسساات تتطلب المساواة باين الجنساين وإعماال حقاوق اإلنساان للنسااء والفتياات، بماا فاي ذلاك فاي مجاال إدارة الغاباات وجا

ة طوعياة للمارأعان المشااركة الكاملاة والمتسااوية وال وحوكمة قوية ونظام قوياة للمسااءلة، فضاالً  رق بين الجنسينللفواتستجيب 

 لتحاوالت فاياالتاي تعازز  الناوع االجتمااعيعلى جميع مستويات صنع القرار. كما أن السياسات والتدابير المراعية العتباارات 

ً العالقااات بااين الجنسااين ماان خااالل معالجااة األسااباب  وماان المهاام  .الكامنااة والجذريااة لعاادم المساااواة بااين الجنسااين أساسااية أيضااا

 ً فعلوه وكياف بشأن ما يفترض أن يالنمطية المترسخة على أساس النوع االجتماعي للقوالب  مالحظة أن الرجال يتعرضون أيضا

لناااس أن يجااب علااى جميااع ا الحقيقيااة،يفتاارض أن يتصاارفوا ممااا قااد يحااد ماان خياااراتهم الشخصااية والمهنيااة. ولتحقيااق المساااواة 

يازهم علاى عن المشااركة الهاماة وإشاراك الرجاال وتحف فضالً  والرجال،يدعموا تكافؤ الفرص في الحصول على الحقوق للنساء 

 من الحل. أن يكونوا جزءاً 

ً  السياق،وفي هذا  ألن الرجال والنسااء  ظراً ن (+REDD+ ) برنامج الردل ف ن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مهمان أيضا

بشااكل مختلااف. وللنساااء والرجااال أدوار ومسااؤوليات  (+REDD+ ) برنااامج الااردقااد يواجهااون آثااار تغياار المناااخ وسياسااات 

 عان إزالااة تجاةوبالتاالي يمكان أن يشااعروا بآثاار اساتراتيجيات خفاض االنبعاثاات النا المحلياة،وأولوياات مختلفاة فاي المجتمعاات 

ً  الطبيعياة،ل مختلاف. وباالنظر إلاى اعتمااد المارأة علاى الماوارد الغابات بشك وتدهور بسياساات تغيار المنااخ  ف نهاا قاد تتاأثر سالبا

 المساواة بين الجنسين

المسااااواة فااااي الحقاااوق والمسااااؤوليات 

والرجاال والفتياات  والفرص بين النساء
  .والفتيان

ال تعنااي المساااواة أن النساااء والرجااال 

سيصاابحون متشااابهين ولكاان لاان تعتمااد 

حقاااوق النسااااء والرجاااال ومساااؤولياتهم 
لااى مااا إذا كااانوا قااد ولاادوا وفرصااهم ع

ً أو إنااً ذكور  .ثا
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 Gerung and Quesada) غابياةالتي قد تحد من إمكانية حصول المرأة على الموارد ال (+REDD+ ) برنامج الردالمتعلقة ب

2009, Terry 2009.) 

ة وإدار لكيااةوحقااوق الم المناااخفااي قضااايا تغيار  (أبعاااد الناوع االجتماااعيدريااة )ضاامان معالجاة األبعاااد الجن مان األهميااة بمكااان

ات سام علاى سياسالهاا تاأثير حابين الجنسين الغابات وتوزيع فوائد الكربون ألن االحتياجات واالستخدامات والمعارف المتمايزة 

 على أرض الواقع. (+REDD+ ) برنامج الرد امجوبر

 تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي 3.4
اهتماماات ينطوي على دراسة وإعادة تصاور تجاارب و بل على إضافة النساء النوع االجتماعيتعميم مراعاة منظور ال يقتصر 

ناه لايس لمساواة. إاوتضع المرأة والرجل على قدم  موجودةالمرأة والرجل في عملية التنمية بطريقة تتحد  الهياكل االجتماعية ال

مراعااة  تعمايمنااول مثل التوازن بين الجنسين أو المساواة بين الجنسين. إنه يتجاوز إحصاء عدد النساء والرجال في الغرفاة. ويت

ماا ياؤدي إلاى م عملياة،الأوجه عدم المساواة بين الجنسين التي تقع في صاميم المشاروع أو السياساة أو  النوع االجتماعيمنظور 

لى اهتماام غير أنه ال يقتصر على إضاافة مصاطلحات عاماة "سايو .النوع االجتماعيتعميم مراعاة منظور اتخاذ إجراءات أكثر 

ً سياسا لايالً بال يتطلاب تح المشااريع،خاص للمرأة" أو "النظر في أنشطة المسااواة باين الجنساين" فاي السياساات أو البارامج أو   يا

 عادم مسااواة عان إدماا  إجاراءات محاددة لمعالجاة أي أوجاه فضالً  وتجاربهم،ساء والرجال وأولوياتهم وأدوارهم الحتياجات الن

 بين الجنسين قد تنشأ عن هذا التحليل. 

لتوقعااات تأخااذ فااي االعتبااار االحتياجااات واألدوار وا (+REDD+ ) برنااامج الاارد مبااادراتماان األهميااة بمكااان التأكااد ماان أن 

ً المختلفة لكل  ً  من النساء والرجال بطريقاة مساتدامة. والمشااريع التاي ال تتضامن تقييماا ً  جنادريا لتميياز ا أن تعازز امان شاأنه قوياا

 القتصادية. الذي له آثار سلبية واضحة على البيئة وكذلك على التنمية االجتماعية وا جتماعينوع االالالقائم على أساس 

 (+REDD+ ) جتماعي وبرنامج الردنوع االال 4.4

ً  فحسب،الغابات ليست بالوعة أساسية للكربون  مان فقاراء  بلياون 1.6العايش والادخل ألكثار مان كساب سابل  بل إنها توفر أيضاا

 ً علاى نحاو  مان النسااء ما يكونون من النااس الاذين يعتمادون علاى الغاباات، وهاؤالء هام العالم. والواقع أن أفقر فقراء العالم غالبا

 غير متناسب.

ق ة فيمااا يتعلااالسااتخدام المااوارد والوصااول إليهااا والساايطرة عليهااا والمسااؤولي دريااة(الطبيعااة الجن) يلنااوع االجتماااعطبيعااة اإن 

ين مااا تسااتند حقااوق الماارأة إلااى قااوان (. وكثيااراً Rocheleau and Edmunds; 1997باألشااجار والغابااات معقاادة للغايااة )

 المرأة فاي وحقوقنوع االجتماعي ديد من الخطابات بشأن قضايا الوممارسات عرفية قابلة للتفاوض. وعلى الرغم من وجود الع

عاد وتنفياذها ب ف نها ال تترجم إلى حقائق علاى أرض الواقاع. وتكمان المشاكلة فاي صاياغة السياساات والدولية،السياسات الوطنية 

ة )البناك ئاق الرئيسايذلك. ويشكل االفتقار إلى البيانات والمعلومات والمنهجيات المفصلة التي تراعي الفوارق بين الجنساين العوا

 (.2002 الدولي 

ي فامشااركتها  ن قادرة المارأة علاى التعبيار الحار فاي االجتماعاات العاماة مماا قاد يعاوققد تحد القواعد واألعراف االجتماعياة ما

ياات فاي تياان والفتالمشاورات المجتمعية أو في صنع القارار. إن معالجاة االحتياجاات واألولوياات المتبايناة للرجاال والنسااء والف

وهاو ماا يبارره  اإلنساان،منظاور حقاوق  هاي الانهج المناساب مان (+REDD+ ) برناامج الاردوضع سياسات وخطط وبارامج 

 ً ة عان تجاالنا خفاض االنبعاثااتتكلفاة من وجهة النظر االقتصادية، ألنه ياؤدي إلاى تادخالت أكثار كفااءة وفعالياة مان حيا   أيضا

 إزالة 
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المراعياة  (+REDD+ ) برناامج الاردتضمن  المرأة،الغابات. ومن خالل الحد من عدم المساواة بين الجنسين وتمكين وتدهور 

تلبيااااة احتياجااااات الرجااااال  مراعاااااة النااااوع االجتماااااعيلمنظااااور 

 والنساء.

وقاااد أظهااارت الدراساااات باساااتمرار أن المسااااواة باااين الجنساااين 

وتمكاااين المااارأة أماااران حيوياااان لالساااتدامة البيئياااة، فضاااالً عااان 

العناصار الالزماة لالساتثمارات لتحقيااق أهاداف التنمياة المسااتدامة 

والتكيااف بنجاااح مااع آثااار تغياار المناااخ. وفااي تقياايم االحتياجااات 

ن أن المارأة تجلاب تبي   ة،المصلحوالدراسة االستقصائية ألصحاب 

خبرات فريدة ومهاارات قيماة للتخفياف مان مخااطر تغيار المنااخ. 

يمكان  وتعزيزهاا،ومن خاالل االعتاراف بالقادرات الفريادة للمارأة 

للماارء أن يعاازز فااي الوقاات نفسااه قاادرة المجتمعااات المحليااة علااى 

 الصمود وأن يعزز المساواة بين الجنسين.

ات الت السياسا، ويقدمون مدخالت حاسمة فاي تادخغابيةال أدوار وتجارب مختلفة في المجتمعات الما يكون للنساء والرج كثيراً 

م فا ن أوجاه عاد ذلاك،. وماع حقالفاي ال (+REDD+ ) برناامج الاردوالمجال الاذي سايمك ن مان تحقياق نجااح طويال األجال فاي 

مثل الشاعوب  ،األخر مشة ا تعني أن المرأة )والفئات المهالمساواة االجتماعية واالقتصادية والثقافية والحواجز القانونية غالباً م

ومان  .(+REDD+ ) برناامج الارداألصالية والفقاراء والشاباب واألشاخاص ذوي اإلعاقاة( مساتبعدة مان المشااركة الكاملاة فاي 

ة شااملة ومنصافة ومراعيا (+REDD+ ) برناامج الاردالمهم بذل جهاود مدروساة ومحاددة الهادف لضامان أن تكاون إجاراءات 

 في السياسة العامة أو في الممارسة العملية. سواء- النوع االجتماعيلمنظور 

 ال تازال مة،المساتداللتنمياة  حاافزينفي حين أن المساواة بين الجنسين وتمكاين المارأة معتارف بهماا علاى نطااق واساع كعااملين 

ساة ين وكال سياجهود كثيرة تركز على الدعوة واألنشطة المنعزلة. ويتمثال التحادي فاي إقاماة تحالفاات باين المسااواة باين الجنسا

ً  الغاباااات،وبرناااامج للتنمياااة المساااتدامة. وهاااذا يشااامل  ً  باعتبارهاااا نظاماااا ً  إيكولوجياااا المحلياااة  العااايشكساااب يااادعم سااابل  رئيسااايا

آثااار تغياار  تغياار المناااخ علااى الصااعيد العااالمي. وباعتبارهااا اسااتراتيجية ناشاائة للتخفيااف ماانل يالتصاادواالقتصااادات الوطنيااة و

 (+REDD)+  برناامج الاردللديه القدرة على تعزياز وتحساين حالاة النسااء المنتقادات  (+REDD+ ) برنامج الردف ن  المناخ،

الفوائااد العاايش و كساب ى المنااخ لتشاامل تاوفير ساابلويجاادلون بااأن المباادرة المعااززة يجاب أن تتجاااوز األهاداف التااي تركاز علاا

ة النظار فاي ويجب أن تكفل حماية حقوقهم. وهي تدعو إلاى ضارور الغابات،االجتماعية والبيئية لألشخاص الذين يعتمدون على 

 بما في ذلك التوزيع العادل للفوائد بين البلدان والمجموعات وداخلها. اإلنصاف،

 ر النوع االجتماعيبعض تجارب تعميم مراعاة منظو

ً  مناصرو نهجسعى : غــانا تتعلاق  باين الجنساين إلاى تبدياد الفكارة القائلاة باأن المسااواة الدعوة إلى المساواة باين الجنساين عموماا

ن، فاا ن دوار الجنساياالجتمااعي وكيفيااة النظار إلااى أالثقااافي وباالمرأة فقاط وأن الغابااات ال تهام إال الرجااال. وباالنظر إلااى الساياق 

 يزياد بشاكلن أذلاك ه مان شاأن ، ألناةمار باالغ األهمياألإشراك الرجال في اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالنوع االجتمااعي ودعمهاا 

ً حاسام عنصاراً  بااتالغا هيئاةالحكومية الرئيسية وال سيما  جهزةكانت المشاركة مع األحي   كبير من نجاح وفعالية التدخالت.   ا

 في غانا. (+REDD+ ) برنامج الردو في استراتيجية خارطة الطريق المتعلقة الخاصة بالنوع االجتماعي

حي  إن تحديد المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الرئيسية وإشراك أصحاب المصلحة في العملياات التشااركية فاي  :داــأوغن

ً  أوغندا كان عنصراً  ، (+REDD+ ) برناامج الاردو فاي اساتراتيجية خارطاة الطرياق المتعلقاة الخاصاة باالنوع االجتمااعي هاما

 ة أُدرجت ـــاستراتيجيهو  النوع االجتماعيتعميم مراعاة منظور 

ً ـــــرسمي  اددهـــــــ، ويح1995ام ــفي منها  عمل بيجين في ع ا

 في أغلب األحيان تفسير المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع 

 وعـــــــــــــالنلألمم المتحدة لمصطلح " تعميم مراعاة منظور  

 :1997 سنة" لاالجتماعي 

 مـيية تقــــــــــهو عملي النوع االجتماعيتعميم مراعاة منظور ”  

  رر،ـــــمقرأة والرجل على أي إجراء اآلثار المترتبة بالنسبة للم 

 لاـــــفي أي مج البرامج،بما في ذلك التشريعات أو السياسات أو 

وعلاااى جمياااع المساااتويات. وهاااي اساااتراتيجية لجعااال اهتماماااات  

ً أ سواء بُعداً  دِ ــــــال على حـــــاء والرجـــــوتجارب النس فاي  ساسيا

 تصميم 

 عــــــــــــورصدها وتقييمها في جميالسياسات والبرامج وتنفيذها 

 فيدة بحي  يستــة واالجتماعيــــــالمجاالت السياسية واالقتصادي 

 دمـــــــــــــمنها النساء والرجال على قدم المساواة وال يستمر ع 

 ن".اواة بين الجنسيــــالمساواة. والهدف النهائي هو تحقيق المس 
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 ً +  برناااامج الاااردلالناااوع االجتمااااعي كضااامان فاااي االساااتراتيجية الوطنياااة مراعااااة منظاااور مفهاااوم تعمااايم إلدماااا   ومحورياااا

(REDD+) برناامج الاردفاي  اعياة للناوع االجتمااعيالمر. كان القصد من عملية خارطة الطريق هو تعزيز فهم االعتبارات  +

(REDD+) برنااامج الااردل، وإعااداد االسااتراتيجية الوطنيااة ( +REDD+)  حتااى يتساان  االسااتجابة للمنظااور المراعااي للنااوع

فاي قطااع الغاباات فاي أوغنادا وفاي النمطية المترساخة علاى أسااس الناوع االجتمااعي عن االعتراف بالقوالب  فضالً  االجتماعي

 الموارد الطبيعية على نطاق أوسع.إدارة 

 المشاركة من الدراسات المتعلقة بالسياسات سو  القليل من توصللم ت: والكاميرون(أفريقيا الوسطى والكونغو حوض الكنغو )

للسياساة  لناوع االجتمااعي. فاي دراساةمراعياة لجانب المرأة بطرق ذات مغز  وقلاة الفهام أو القادرة علاى وضاع اساتراتيجيات 

قياا الوساطى تخفيف وطأة تغير المناخ في ثالثة بلادان فاي حاوض الكونغاو )أفريو (+REDD+ ) برنامج الردنية المتعلقة بالوط

لمشاركة ا( إلى أن النساء لم يكن لديهن سو  القليل من Peach Brown, 2011توصل بيتش براون ) والكاميرون(،والكونغو 

ياساات المبكارة. ، بما في ذلك مشاركتها في إعاداد وثاائق الس(+REDD+ ) برنامج الردفي المناقشات المتعلقة بتغير المناخ أو 

ان هنااك التاي وضاعتها جمهورياة الكونغاو الديمقراطياة، كا (+REDD+ ) برنامج الردوالتأهب لففي خطة االستعداد  ذلكومع 

 .عوتوزيع المناف شعبيةابات الستعالج في القرارات المقبلة المتعلقة ب دارة الغ دريةتأكيد بأن األبعاد الجن
 

 جتماعينوع االالالروابط بين الغابات و 1.4.4
 ً ً وثيق يرتبط مصير الغابات ارتباطا غاباات اسامة داخال الحتضطلع المرأة باأدوار  الريفية،. في المناطق النوع االجتماعيبقضايا  ا

م ظُ ية والانُ مان اقتصاادات األسارة المعيشا تادعم كاالً ووصية: فمعرفة المارأة وممارسااتها فاي مجاال الغاباات خدمة مستكبوصفها 

 ية والسياسايةحيا  يقاود الرجاال القارارات االقتصااد الاذكور،فا ن الغاباات قطااع يهايمن علياه  ذلاك،اإليكولوجياة الساليمة. وماع 

القانونياة التاي والثقافية ة والرئيسية المتعلقة بالغابات. ومما يزيد من تفاقم هذه المفارقة استمرار الحواجز االجتماعية واالقتصادي

 تحول دون مشاركة المرأة مشاركة كاملة في سياسات الغابات وجهود إدارتها واإلسهام فيها واالستفادة منها.

باات ي ماوارد الغااالعتاراف بالمعاارف والمهاارات واألدوار المختلفاة للنسااء والرجاال فا هاو، أوالً،اً السبيل الوحيد للمضي قادم

الغابااات  هااذه العالقااة بااين ماان شااأنفااي السياسااات والباارامج.  لنااوع االجتماااعيل المراعيااةهااذه المنظااورات   وإدارتهااا وإدمااا

  .والمساواة بين الجنسين تحقيق أهداف التنمية المستدامة على وجه التحديد

 5.5ك الغاياة بماا فاي ذلا، (تحقياق المسااواة باين الجنساين وتمكاين كال النسااء والفتيااتمان أهاداف التنمياة المساتدامة ) 5الهدف 

 ساتويات صانعمكفالة المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وفرصها المتساوية ماع الرجال فاي شاغل المناصاب القيادياة علاى جمياع )

مارأة حقوقاا متسااوية فاي القياام ب صاالحات لتخويال ال  :.أ5 الغاياة) . أ5(، الغاياة القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة

ف في األراضي وغيرها من الممتلكات، وعال  لى الخادماتموارد االقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصر 

ريعات قابلاة لانفااذ اعتمااد سياساات ساليمة وتشا.   )5(، والغاياة ياةالطبيعياة، وفقًاا للقاوانين الوطنالمالية، والمياراث والماوارد 

 (.وياتت للنهوض المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستوتعزيز هذه السياسات والتشريعا

تعزيز . ب )13(، بما في ذلك الغاية اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثارهمن أهداف التنمية المستدامة ) 13الهدف 

بتغير المناخ في أقال البلادان نماوا، والادول الجزرياة الصاغيرة آليات تحسين مستو  قدرات التخطيط واإلدارة الفعالين المتعلقين 

فاي )الحيااة  15(  وهادف التنمياة المساتدامة النامية، بما في ذلك التركياز علاى النسااء والشاباب والمجتمعاات المحلياة والمهمشاة

الغابااات علااى نحااو مسااتدام،  حمايااة الاانظم اإليكولوجيااة البريااة وترميمهااا وتعزيااز اسااتخدامها علااى نحااو مسااتدام، وإدارةالباار: 

تعزياز ) 15.2(، بماا فاي ذلاك الغاياة حياويومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكاس مسااره، ووقاف فقادان التناوع ال
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تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات، ووقاف إزالاة الغاباات، وتارميم الغاباات المتادهورة وتحقياق زياادة كبيارة فاي نسابة 

 (.2020على الصعيد العالمي بحلول عام  التشجيرت وإعادة زرع الغابا

أن  ال يمكان اعيالناوع االجتماتعمايم مراعااة منظاور بما أن الفجوات والحواجز بين الجنسين تستند إلى العديد من القضاايا، فا ن 

 ً  مع اتباع نقاط دخول متعددة. شاملة،لمرة واحدة. إنها باألحر  مشكلة  يكون نشاطا

حاة دام، ومكافاإليكولوجية البرياة وترميمهاا وتعزياز اساتخدامها علاى نحاو مساتدام، وإدارة الغاباات علاى نحاو مسات حماية النظم

 .حيويالتصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع ال

  إضفاء الطابع المؤسسي على الروابط بين الغابات والجنسين 2.4.4   

ي السياساة فا المراعياة للناوع االجتمااعين على الحكومات إنشااء آلياات مؤسساية لضامان مراعااة هاذه المنظاورات يتعي   بالمثل،

ت معنياة عمال مشاتركة باين الاوزارامجموعاة  2014أنشأت كمبودياا فاي عاام  الصدد،الوطنية واإلطار االستراتيجي. وفي هذا 

وعاة مجوماة غاناا أنشأت حك وبالمثل،لية المتعلقة بالغابات والمناخ. لتوجيه عملية وضع سياساتها الحا النوع االجتماعيبشؤون 

فرت عان ، التاي أسا(+REDD+ ) برناامج الاردبلتعزياز عملياة سياسااتها المتعلقاة  النوع االجتماعيبشؤون  ةمعني عمل فرعية

التاي  ساينباين الجنالتي تعاالج الحاواجز  2015لسنة  (+REDD+ ) برنامج الرد النوع االجتماعيخطة العمل المتعلقة بشؤون 

نااوع لامنظااور الم دونااغ رائاادة فااي تعماايم مراعاااة تعتاارض المسااائل المتصاالة بالغابااات. واقترحاات الحكومااة أن تكااون مقاطعااة 

ر . كاان ، مما أد  إلى وضع نموذ  تتبعه المقاطعات األخ(+REDD+ ) برنامج الردفي خطة عمل إقليمية بشأن  ياالجتماع

إجااراء و االجتماااعي،فهااي تعماال علااى زيااادة وعااي الحكومااة بقضااايا النااوع  التااأثيرات،آلليااات المؤسسااية عاادد كبياار ماان لهااذه ا

لناوع معاايير ا  راوتنظم دورات تدريبياة لماوظفي الخدماة المدنياة وإد بالسياساتدراسات استقصائية لتغذية المداوالت المتعلقة 

 نفاس الوقات اسي منظور النوع االجتماعي في الحوكماة الوطنياة بينماا يسااعد فاياالجتماعي في السياسة العامة. وهي بشكل أس

 على رصد استجابة النوع االجتماعي للسياسات والبرامج التي ساهمت في ذلك.

  السياسات الوطنية واألطر القانونية 5.4

  السياسات واالستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين 1.5.4

هيئاة تعلى  لمساعدةئي االوالو المستويين القوميالسياسات واألطر القانونية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على  وجودمن شأن 

 . نوع االجتماعيبيئة تمكينية داعمة لل

صاول علاى ماع افتتااح أول مدرساة للبناات فاي الساودان لتعزياز المسااواة فاي الح 1907بدأت حقوق المارأة والمسااواة فاي عاام 

المتعاقباة خاالل  ( نقطاة مرجعياة للخطاط الخمساية2031-2007) قومياةال ربع القرنياة توفر االستراتيجية. لتعليم للبنين والبناتا

(. 5)المااادة  هاذه الفتارة. تساتهدف االسااتراتيجية جمياع الساودانيين فااي جمياع أنحااء الابالد وتبحاا  عان حيااة كريمااة وعدالاة لهام

 ركة الكاملة" من ضمن القيم الرائدة. "الشرف والكرامة والوحدة والمشا

 دون “ صايةالشخ المزاياا” أسااستوزياع الثاروة وفارص العمال علاى  يف“المساواة و” العدالة” االقتصاديةوتعزز االستراتيجية 

 . إقصاءعزل أو 

 .حية للجميعبيئة صتتعهد استراتيجية بناء القدرات وتحسين المجتمع المحلي بتكافؤ الفرص في الحصول على تعليم ممتاز في 

ء عاب نشاط فاي بنااوتطاوير قادرة المارأة علاى لوي البيئة التحدي المتمثل في تنشيط القطاع النسا لحمايةالسودانية  جمعيةالتدرك 

 األسرة والمجتمع. 

تماع" و والتنمية المرأة وتبرز أهمياة "تعزياز دور المارأة كشاريك فاي بنااء المج جتماعيةالتستهدف أهداف استراتيجية الرعاية ا

 المرأة للمشاركة في التنمية المستدامة." حشد "
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ي نشار زيز دورها فالسكانية إلى دعم عملية تمكين المرأة وضمان الحقوق المدنية والسياسية للمرأة وتع االستراتيجيةكما تهدف 

 ثقافة السالم.

د مان السياساات لية والوطنية، ُوضعت العديا( واألطر القانونية الدو2031-2007) قوميةال ربع القرنية ضوء االستراتيجية وفي

 واإلجراءات القطاعية.

ئاة والمشااركة ( على ركاائز تمكاين المارأة: التعلايم والصاحة والبي2018/ 2007المرأة ) وريادة السياسة الوطنية لتمكين ركزت

فة إلاى اعياة باإلضااوالتعبئة االجتمالسياسية والسالم وحل النزاعات والتمكين االقتصادي وحقوق اإلنسان. التغيير الديموغرافي 

راجعاة م، تمت وجيائي وانفجار المعرفة والتكنول، وغيرها من التحديات مثل البعد البياسيالتغيير االجتماعي واالقتصادي والسي

 دساتور الاواردة فاي حقاوق ومساؤوليات الماواطنوثيقاة  إلاى رةشاااإلماع  2018فاي عاام  2007 لسانة ةالمرأاستراتيجية تمكين 

أجناادة و (2030-2015أهااداف التنميااة المسااتدامة )و( 2031-2007) ربااع القرنيااة القوميااةواالسااتراتيجية  االنتقااالي السااودان

ة واإلقليميااة التااي ( وجميااع االتفاقيااات واالتفاقيااات الدولياا2012للسااكان ) قوميااةأفريقيااا )ألفااان وثالثااة وسااتون( االسااتراتيجية ال

 دقت عليها حكومة السودان. اص

  سياسات الغابات واإلطار القانوني 2.5.4
ت ساتراتيجياالسودان الحاجة إلاى الاتحكم فاي اساتخدام ماوارد الغاباات مناذ بداياة القارن العشارين. تام تلخايص الخطاط واال أدرك

إلقليمياة اات المعاهادثاة والتشاريعات جنبًاا إلاى جناب ماع التشاريعات دون الوطنياة واالتفاقياات وحد  التنموية والبيئياة الوطنياة المُ 

( 1ل )والضامانات التاي صاادقت عليهااا حكوماة الساودان فاي الجاادو (+REDD+ ) برناامج الااردوالدولياة ذات الصالة بالبيئاة و

 (.2018لسنة  (+REDD+ ) برنامج الردلالسودانية  القومية)االستراتيجية 

 
والتشريعات القومية الرئيسية للتنمية والبيئة والتشريعات الوالئية واالتفاقيات والمعاهدات اإلقليمية االستراتيجيات  1 -الجدول رقم  

 والدولية التي صدقت عليها حكومة السودان

 السنة الموضوع م

 االستراتيجيات والتشريعات القومية

 2001 قانون حماية البيئة 1

 2005 دستور السودان القومي االنتقالي 2

 2006   سياسة الغابات   3

2031 - 2007 االستراتيجية القومية الربع قرنية 4  

 2013 قانون االستثمار 5

2015 - 2020 (NAIP) برنامج السودان القومي لالستثمار الزراعي 6  

 2015  قانون تنظيم المحافظة على المراعي وتنمية الموارد العلفية 7

 2015 (15) رقم الحيوية القوميقانون السالمة   8

 2016 المؤقتة للحد من الفقر االستراتيجية 9

 2016  الئحة تنظيم استغالل المعادن 10

 2017 قانون تنمية الثروة المعدنية 11

 2017 دليل شروط وأحكام السالمة البيئية والصحة المهنية في قطاع المعادن 12

 2017 قطاع التعدين التقليديدليل شروط وأحكام السالمة والصحة المهنية في  13

 2017 المسؤولية المجتمعية للشركات في قطاع المعادن 14

 2018 الدستور القومي الدائم للسودان قيد الصياغة 15

  قوانين وسياسات حيازة األراضي 16

 التشريعات الوالئية

 2007 قانون حماية وترقية البيئة بوالية القضارف 1

2010 - 2008 البيئة بوالية الخرطومقانون حماية وترقية  2  
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 السنة الموضوع م

3 

4 

5 

6 

 قانون حماية البيئة بوالية شمال دارفور

 قانون استخدام أراضي بوالية شمال دارفور

 قانون مكافحة التصحر بوالية شمال دارفور

 الشجرية الواقية ومصدات الرياح بوالية شمال دارفور قانون األحزمة

2009 

2009 

2012 

2013 
 2016 ( بوالية شمال كردفان17وترقية البيئة الحضرية رقم ) قانون حماية 7

 % من10قانون والية النيل األزرق الذي يلزم المزارعين بزراعة األشجار في  8

ً مع أحكام القا ياألراض% من 5واألراضي الزراعية المطرية  نون المروية تماشيا

 .االتحادي

2018 

والدولية التي صادق عليها السوداناالتفاقيات والمعاهدات اإلقليمية   
 1992 21بيان مبادئ الغابات من جدول أعمال القرن  1

 SFM   2001للغابات معايير ومؤشرات اإلدارة المستدامة  2

 2001 الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا )نيباد( 3

 2003 (CAADP)إفريقيا البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في  4

 1992 (UNCCD) اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 5
 1993 (UNFCCC)المناخ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير  6

New UNCCD 2018 - 2030 اتفاقية جديدة لمكافحة التصحر 7  

 1992 (CBD)البيولوجي اتفاقية األمم المتحدة بشأن التنوع  8

 1997 بروتوكول كيوتو 9
 2017 2015اتفاقية باريس لسنة  10

 Source: Sudan National REDD+ Strategy 2018           2018( وخطة العمل لسنة +REDD) +لبرنامج الرداالستراتيجية القومية    

 

 االجتمااعيع النوبأهمية تعميم مراعاة منظور  2018لسنة  (+REDD+ ) برنامج الردلالسودانية  القوميةاالستراتيجية أقرت  

ً يكفال أيضافاروق باين الجنساين بالقادر الاذي عتباارات الا ومراعااة معاايير الضامانات الدولياةللوفااء ب اً ضمانوذلك   اتالبياناباأن  ا

 .منظور النوع االجتماعي منذ البداية إلدما لتسليط الضوء على أفضل الممارسات ووضع مبادئ توجيهية  المنتجة

 األساليب المنهجية  .5

 كصاكومشاريع وفي مبادرات السياسة العامة وال النوع االجتماعيأسفرت هذه التجارب المتعددة األوجه لتعميم مراعاة منظور 

 المساتفادة وس، عان ثاروة مان الادر(+REDD+ ) رناامج الاردببوال سايما فيماا يتعلاق  المنااخ،بالغابات وتغير  علقةالتمويل المت

دهور الغاباات وتا عان إزالاةتجاة خفض االنبعاثات النالاألمم المتحدة مبادرة  ت، نظم2015 التي يجري تجميعها وبثها. وفي عام

(UN-REDD) لادماا   حدثًا مشترًكا ألصاحاب المصالحة المتعاددين لدراساة اإلجاراءات الملموساةالبنك الدولي مع  بالتعاون

 (+REDD+ ) رناامج الاردبنشار  األخيارة،. وفاي اآلوناة (+REDD+ ) رناامج الاردباالجتماعي والمساواة باين الجنساين فاي 

ريكااا فااي أم (+REDD+ ) رنااامج الااردب قضااايا النااوع االجتماااعيورقااة عاان الاادروس المسااتفادة بشااأن التااابع لألماام المتحاادة 

 وجياهفاي تمان شاأن هاذا الرصايد المعرل التجاارب المساتمدة مان شايلي وإكاوادور وبنماا وبيارو. ياجماع وتحلحيا  تام الالتينية، 

ياة وضاح الديناميكماا بطريقاة عملياة.  الممارسين في مجال التنمية إلى كسر الحواجز بين الجنسين حاول إدارة الماوارد الطبيعياة

وع الناامنظااور  التحويليااة التااي تضاافيها المساااواة بااين الجنسااين علااى أي عمليااة ألداة التنميااة المسااتدامة لتوجيااه تعماايم مراعاااة

ياة لمنظاور المراع باألنشاطة“ قائماة” تاوفرالتاي  (+REDD+ ) رناامج الاردبالسياسات المتعلقاة ب على امتداد دورة ياالجتماع

 محتملة لرصد التقدم المحرز وتقييم النجاح. دريةوأمثلة ملموسة ومؤشرات جن النوع االجتماعي

ألمم المتحدة أداة عملياة المنحاى ل التابع (+REDD+ ) رنامج الردباستنادا إلى جميع هذه التجارب والدروس المستفادة، أصدر 

تام تنظايم هاذا . (+REDD+ ) رنامج الردببعلى امتداد دورة السياسات المتعلقة  النوع االجتماعي لتوجيه تعميم مراعاة منظور

وبناااء  توعيااة( ال2) نااوع االجتماااعي( تحلاايالت ال1المااوجز المنهجااي حااول النااوع االجتماااعي عباار خمسااة مسااارات رئيسااية: )
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( 5) يالنااوع االجتماااع( التخطاايط والرصااد المراعااي لمنظااور 4) النااوع االجتماااعيلمنظااور ( المشاااركة المراعيااة 3) القاادرات

األنشااطة المسااتجيبة للنااوع االجتماااعي وأمثلااة ب"قائمااة" ف نااه يااوفر  مسااار،إدارة المعرفااة حااول النااوع االجتماااعي. بالنساابة لكاال 

محتملاة لرصاد التقادم وتقيايم النجااح. وتهادف هاذه األداة المنهجياة إلاى نقال العمال الاوطني المتعلاق  جندرياةملموسة ومؤشرات 

إلاى التاأثير علاى كيفياة تصاميم السياساات والبارامج  –التاي ساادت حتاى اآلن  –الادعوة /بشأن الناوع االجتمااعي مان المناصارة 

 عادم” وي يراعي الفوارق بين الجنساين )مثال التوعياة األساساية وتنقيحها واعتمادها وتنفيذها ورصدها. وهو يتجاوز العمل الذ

تعزياز حماياة  السياساات،ومان خاالل هاذه  –إلى تحقيق سياسات تراعي الفاوارق باين الجنساين بادال مان ذلاك “( إلحاق الضرر 

 العيش المحلية.كسب وتعزيز سبل  المناخ،ومكافحة تغير  الغابات،

 "رص والفقركافؤ الفتفي معالجة اآلثار غير العادلة وعدم  المساعدة الغابات طاعقي في بوسع استراتيجية النوع االجتماع" 

ً فااي السااودان، غالباا  ً مااا تحاادد التقاليااد والثقافااة مساابق ا فااي  يلعب األدوارساالوك الااذكور أو اإلناااث وعالقااات القااوة وتحاادد ماان ساا ا

يجية فاي ماة لالساتراتيختبر الرجال والنساء بيئتهم بشكل مختلف تماًما. يتمثال أحاد األساباب المنطقياة المه لذلك،نتيجة  المجتمع 

 كافئاة لجمياعويعززون بوعي الفارص المت العادلة،الحاجة إلى ضمان أن يتجنب قطاع الغابات وصناع القرار بوعي اآلثار غير 

ي أو وامال الالوعاع من أو غير ذلك ثنيةأو العرق أو اإل و القدرة أو العمرأ النوع االجتماعيدون تمييز على أساس  المواطنين،

 ً ين والنظار بعا . تتوقاف القادرة علاى القياام باذلك علاى مساتو  الاوعي بقضاايا وشاواغل الناوع االجتمااعيالعوامل المحددة ثقافياا

عد متها.  سيسااواساتدا وفيرهااوت ذا القطااعفي العملية المعقدة لتخطيط خدمات الغابات في ها نشألظروف الجديدة التي تل فاحصة

 ذلك على معالجة أهداف الفقر األوسع نطاقاً وتوجيه األنشطة القطاعية على نحو أفضل.

 ،عليهااسايطرة الثاروة والوصاول إلاى وساائل اإلنتاا  وال كاوينالتاي تتنااول ت لانتا ،ومن األمثلة على ذلك الغابات المخصصة 

ألخار  ائاات المهمشاة استفادة النساء والف النوع االجتماعينة. تكفل االستراتيجية المراعية لمنظور معي فئاتوالتي تهيمن عليها 

كة ودعاام المشااار خاصااة،عاان طريااق اساتحداث باارامج محااددة األهااداف وخطااوط ائتمااان  غاباااتخاادمات اللمان هااذا البعااد الهااام 

 الجماعية للفقراء بوصفهم مستثمرين وفي صنع القرار.

 ”"فرصة لتوليف أفضل الممارساتوفير نوع االجتماعي تنظور الماستراتيجية تعميم مراعاة  من شأن "“

ناوع االجتمااعي منظاور الى أفضال الممارساات لتعمايم مراعااة التنفيذ، هناك أمثلاة علاوالسياسات واالستراتيجيات  مستو على 

، مااع أفضاال الممارسااات فااي مجااال نفياذيالمسااتو  الت فاي التاادخالت المتعلقااة بالغابااات. تبنااى الساودان الممارسااات الجياادة علااى

أن  (+REDD+ ) برناامج الاردفاي  الناوع االجتمااعياساتراتيجية تعمايم مراعااة منظاور من شأن في بعض الواليات.  غاباتال

 فرصة لتجميع الدروس ووضع مؤشرات لتكرار الممارسات الجيدة على جميع المستويات في السودان.تتيح 

 

 

 

 المفاهيمياإلطار  1.5
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 اإلطار المفاهيمي لتعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي  1  الشكل رقم

  

 أولوياتهااا.ويتااألف اإلطااار المنهجااي ماان عاادد ماان الخطااوات لتقياايم احتياجااات المجتمعااات المحليااة )النساااء والرجااال( وثغراتهااا 

ي م اتخاذهاا فايهدف إلى استكشاف مكونات االستراتيجية والتأكد من أن أي إجراءات أو تدخالت مساتقبلية يات ذلك،وعالوة على 

ً ساعت االستشاارات أيضا ذلاك،نهاية المطاف بما يتماشى مع االحتياجات التاي أعارب عنهاا المجتماع. عاالوة علاى  ى إشاراك إلا ا

 دعمهم لتنفيذ االستراتيجية وإجراءاتها الالحقة. مختلف أصحاب المصلحة والمجموعات وأفراد المجتمع لضمان

عميم مراعااة تراتيجية توقد أجري التحليل لفهم الكيفية التي يمكن بها تلبية األولويات واالحتياجات والقيود المحلية في صياغة اس

 وتنفيذها. نوع االجتماعيمنظور ال

ة لتحديااد حلياال أصااحاب المصاالحة( أثناااء تصااميم االسااتراتيجي)كجاازء ماان تقياايم االحتياجااات وت النااوع االجتماااعيأُجااري تحلياال 

 والطبيعياة السياسات/االستراتيجيات الوطنية والسياق المحلي الذي يعمل فيه أصحاب المصلحة حاول مختلاف الماوارد الحرجياة

لويااتهم هم وأوأدوار أصاحاب المصالحة واحتياجااتاً . وسايحلل هاذا التقيايم أيضا(+REDD+ ) برناامج الاردبما في ذلاك أنشاطة 

ماوارد وسااعدت فاي تحدياد الفاروق باين الجنساين فاي الوصاول إلاى الوفرصهم في سياقهم االجتماعي واالقتصاادي والسياساي. 

فارص السياساية والومختلف أوجه عدم المساواة االجتماعياة واالقتصاادية و والرجال ديناميات السلطة بين النساء  فيها والتحكم 

ر بياناات . كماا ساتوفلنساء في المناطق التي يحتمل أن تتأثر و / أو تتأثر بأي استراتيجية أو تادخل معاينالتي يواجهها الرجال وا

 خط أساس مفصلة للرصد.

بينماا  ،المختاارةت تم تقسيم تحليل البيانات إلى جزأين  الجزء األول هو البيانات التاي تام جمعهاا مان عواصام الوالياات والمحلياا

شاطة الياات األندود التي تم جمعها مان اساتبيان المجتماع. وشاملت العناصار الرئيساية لتحليال عواصام الوتناول الجزء الثاني الر

لمساتمدة والفوائد ا االقتصاديةفي حين أشارت أنشطة المحليات إلى األنشطة  الغابات،االقتصادية الرئيسية والفوائد المستمدة من 

 (.1، انظر المرفق )تالخدمااالجتماعية ومستو  تغطية  الخدمات وتوفيراألراضي من الغابات وقضايا حيازة 

تحليل
صحاب ألمصلحــــــــــــة تقييم أالحتياجاتأ 

 المناقشاااااات ،التشااااااور
، الجماعيااااة المركاااازة

 تمقاااااااااااااااااااااااااااااااااابالال
 ةـــــــــــــــــــمنظمال

 المراجعة النظرية

 استراتيجية تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي
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  نتائج تحليل أصحاب المصلحة وتقييم االحتياجات. 6

مااارس أجااري تحلياال أصااحاب المصاالحة ومسااح تقياايم االحتياجااات فااي الواليااات الساابع المختااارة التااي تمثاال منطقااة الدراسااة )

نااوع لالساابع التااي تشااكل منطقااة دراسااة تعماايم مراعاااة منظااور ا(. غطاات الدراسااة محليتااين ماان كاال واليااة ماان الواليااات 2019

ختياار .  وقاد اتباع فاي اوسنار( والقضارف، دارفور،ووسط وجنوب  كردفان،وجنوب وغرب  األزرق،)وهي النيل  االجتماعي

ً ن حليااتتعتبار هاذه الم أخار ،وبعباارة  السابع، يااتالعشر نفس المعايير المطبقاة فاي اختياار الاو ةربعألا المحليات  منااطق سابيا

راتيجية هاذه االسات إداريتين من كل منطقة إلجراء المسح. ويتوقف الانهج المتباع فاي إعاداد ينغنية بالغابات. وقد تم اختيار وحدت

 المقترحة على عملية تشاور واسعة النطاق.

شاارة قاادة ة. كماا تام است، مان خاالل المقاابالت المباشار2، الجادول والخااصاستشارة أصحاب المصلحة مان القطااعين العاام  تم

  ساين علاى مساتومان كاال الجن بحوثاونالم أباد والزعمااء الادينيين واللجاان الشاعبية. وقاد  هليةاإلدارة األ زعماءالمجتمع مثل 

حااول  علااى مزيااد ماان المعلومااات طااالعوجهااات نظاارهم حااول القضااايا التااي تتعلااق باالسااتراتيجية المقترحااة. يمكاان اال  القاار

ة. ويعتبار الاريفيين فاي تقريار تقيايم االحتياجاات وتقريار تحليال أصاحاب المصالح بحاوثينادة المجتماع والمأصحاب المصلحة وق

 هذان التقريران مرفقات قائمة بذاتها لهذا التقرير.

 
 استشارة القطاع العام والقطاع غير الحكومي في الواليات السبع 2 -الجدول رقم 

 

العامالقطاع  غير الحكوميالقطاع    

 الهيئاة القوميااةومجااالس التخطايط االسااتراتيجي و اتالواليا اتحكوما

المالياااااة،  ات ووزار والعلااااافلمراعاااااي ل العاماااااة دارةاإلو للغاباااااات

 الثروة الحيوانية، الضمان االجتماعي والعمل الزراعة،

واللجااااان الشااااعبية هليااااة أعضاااااء المجتمااااع واإلدارة األ

  المتحدة والمنظمات غير الحكوميةووكاالت األمم 

 ويةواالتحادات النس
 

 

  
 عدد المبحوثين من القطاع غير الحكومي في مناطق الدراسة 3 - الجدول رقم

  ةــــــــــالوالي
 

المنظمات غير 
 الحكومية

وكاالت األمم 
 المتحدة

اإلدارة  رجال الدين
 األهلية

اللجان 
 الشعبية

االتحادات 
 النسائية

 عالقطا
 الخاص

 9 2 2 3 3 2 6 جنوب كردفان

 4 2 2 2 3 2 7 غرب كردفان

 4 2 2 4 7 1 3 وسط دارفور

 - 2 2 4 5 0 1 جنوب دارفور

 3 2 2 5 5 5 6 النيل األزرق

 2 2 2 7 2 2 7 ارــــــــــــــــسن

 3 2 2 5 6 0 5 ارفــــــــالقض

 

 

 

 
 عدد المبحوثين في مناطق الدراسة 4 -الجدول رقم 

 الوالية نمرة

 القطاع غير الحكومي القطاع العام المجتمع الريفي

   ذكور إناث
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  آراء أصحاب المصلحة بشأن االستراتيجية المقترحة 1.6
ت قاابالم أجرياتالرئيسايين( الاذين  بحاوثينجميع أصحاب المصلحة )الم( من % 21.1طُلب من مؤسسات القطاع العام السبع )

 باستثناء المجتمع الريفي في الواليات السبع الرد على النقاط التالية:شخصية معهم 

 العقبات التي تعترض المساواة بين الجنسين. 

 المقترحات الرامية إلى حل هذه العقبات. 

  ين ق المسااواة بامن أجل تحقيا النوع االجتماعيمراعاة منظور المقترحة لتعميم ما الذي ينبغي أن تتناوله االستراتيجية

 الجنسين؟

 مشارًكا يمثلون القطاعات العامة المختلفة(  38آراء القطاع العام )تمت مقابلة  1.1.6
تقالياد والعاادات إن الفاي جمياع الوالياات  38مان القطااع العاام الباالغ عاددهم بحوثين من الم %33.08 أفاد بالعقبات،فيما يتعلق 

لرجااال اللغابااات إن  الهيئااة القوميااة منسااوبي ماان بحااوثينماان الم %75 أجاااب والثقافااة هااي إحااد  العقبااات الرئيسااية، فااي حااين

ألنظماة جازء مان إن السياسات الحالية وإنفاذ القاوانين وا بحوثينمن الم%  23.95يهيمنون وهم صناع القرار الرئيسيون. وقال 

تام تحدياد . مان المبحاوثين% 14.3آراء  يمثاليبدو أن االلتزام األسري واالجتمااعي سابب فاي إعاقاة مشااركة المارأة التحديات. 

عادم  لمؤدياة إلاىعاد األمان والعناف ضاد المارأة مان العوامال اتقريبًاا. يُ  بحاوثينالغابات كمصدر للدخل والطاقة من قبل جميع الم

 ية وسط دارفور.المساواة بين النساء وخاصة في جبل مرة / وال

اإلنتااا  للحلااول علااى النحااو التااالي: إجااراء باارامج التاادريب والتوعيااة حااول النااوع االجتماااعي و بحااوثينكاناات اقتراحااات الم

 الطبيعيااةرد ومنظمااات المجتمااع الماادني ماان أجاال االسااتخدام المسااتدام للمااوا األهليااةشااراكة المجتمااع مااع اإلدارة  واالسااتثمار،

 .بالهيئة القومية للغاباتوتعزيز خدمات اإلرشاد  وتخطيط استخدام األراضي

 عيوع االجتماااالناايمكان أن يااتم تعزيااز االسااتراتيجية المقترحاة ماان خااالل االعتااراف باالختالفااات الثقافياة واالجتماعيااة وقضااايا 

 واإلنصاف واتخاذ القرارات بشأن الحقوق والحصول على األراضي وتمكين المرأة. شواغل الغاباتو

  قطاعات( 6( مبحوثاً يمثلون 161ء القطاع غير الحكومي )آرا 2.1.6
ر األعماال غيار الخشابية. ويمثال هاؤالء التجاا غابياةتجاار المنتجاات ال الحكاوميكان من بين أصحاب المصلحة من القطاع غيار 

أن  ثينبحاومان الم % 83.3 أفااد. والصامغ العربايالتجارية الصغيرة التي تعمل علاى مساتو  القار . الابعض يشاتري الفواكاه 

 لهشاابأشاجار اأن الرجال فقط يجمعون المنتجاات ويساتفيدون مان  %16.7 أجابفي حين  المنتجات،الرجال والنساء يجمعون 

 .على أن المنتجات يتم جمعها بالطرق بحوثينللحصول على الصمغ العربي. اتفق جميع الم

 27 5 40 61 جنوب كردفان .1

 22 6 40 60 غرب كردفان .2

 23 7 40 60 وسط دارفور .3

 14 5 40 60 جنوب دارفور .4

 28 7 40 60 النيل األزرق .5

 23 7 43 60 ارــــــــــــــــسن .6

 24 8 40 61 ارفــــــــالقض 7

 161 45 283 421 وعـــــــــــــــــــــــــــــــــالمجم
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  مجتمع الريفي في الواليات السبع(امرأة من ال 421آراء اإلناث )أجريت مقابالت مع  1.3.1.6 

خالت : الحصاول علاى الماد(+REDD+ ) برناامج الاردوأبرزت النساء أربع أولويات رئيسية لم تدمج بعد فاي تصاميم أنشاطة 

 الصاغيرة،نح وأصبحت المرأة تدرك أهمياة الما الناس،عيش هؤالء  كسب الزراعية التي تبين مد  أهمية الزراعة بالنسبة لسبل

ة للمارأة ال التجاريامن االقتصاد النقدي لبلدانها، ويبدو أن طلب أنشطة األعم وهذا يكفل أن تصبح هذه المجتمعات المحلية جزءاً 

جاارة عمال فاي التأقرب إلى المنح الصغيرة ولكنه يتفاوت في تحديد مجال النشاط، مما يشير إلى أن بعض النساء على اساتعداد لل

 هاارات لتحساينمن الجيد اساتخدام ناوع مان الم اليدوية،وعلى الرغم من عدم ذكر نوع معين من الحرف إذا توفر الدعم المالي. 

اء علاى ، مماا يسااعد النساالطهاي وتوفير وسائل النقل ومطاحن الحبوب وساهولة الوصاول إلاى أساطوانات غااز األسرة،معيشة 

ياة اللة المحلن الماعز هاو اقتاراح موضاوعي ويظهار أن الساإكمال مهامهن بأقل قدر من المعاناة. الطلب على سالالت األلبان م

إلاى أن  ياة اإلذاعاةالحالية من الماعز لم تعد تلبي احتياجاات هاذه العاائالت مان الحلياب. ويشاير التمثيال فاي اللجاان المحلياة وملك

 ً  التواصل مع اآلخرين عن طريق اإلذاعة. بعض النساء يشاركن في الشؤون المجتمعية ويمكنهن أيضا
  

  من المجتمع الريفي في الواليات السبع( رجالً  238الذكور )أجريت مقابالت مع  آراء2.3.1.6  

المااوارد  ساالط الرجااال الضااوء علااى أولوياااتهم الرئيسااية فااي مجااال التوعيااة والخاادمات اإلرشااادية ماان أجاال إظهااار أهميااة إدارة

ياين لساكان المحلوتحساين الحوكماة وإشاراك ا الغابااتالطبيعية، وسن القوانين وتنفيذ المؤيدين بقوة من أجل الحفاظ على سالمة 

 سب العيش.كباعتبارها إحد  الطرق لتحقيق تنويع سبل  الغابيةالمستدامة للموارد  في إدارة الموارد الطبيعية واإلدارة

تظهار  إلى جانب المطلوب ضمان وحراسة ومنع قطاع األشاجار وتنفياذ بارامج التشاجير وطلاب تاوفير الخادمات األمنياة.  وهاي

فاي اللجاان  جعا للغاياة. نطااق العضاوية( يبدو مش% 88- %63واألخوات باالنضمام إلى اللجان ) بنةواالمد  السماح للزوجة 

 (. % 43- %14المحلية منخفض للغاية )

 SWOT الرباعي تحليل ُسوات 2.6

ة والضاعف علاى نقااط القاو المساتخدمأشهر األدوات التحليلياة الرباعياة التاي تُعارف  هومن(SWOT) ت الرباعيواحليل سُ ت

اة منظاور مراعا لتعميم(SWOT) ت الرباعيواحليل سُ . يستخدم تالطموحاتوالفرص المناسبة والتهديدات التي قد تعيق تحقيق 

محتملاة  في قطاع الغابات. نقاط القوة والضاعف والفارص والتهديادات الماذكورة تسالط الضاوء علاى مجموعاة النوع االجتماعي

 .يفي قطاع الغابات السودان النوع االجتماعيمن الخيارات لتعميم مراعاة منظور 

 

 

 

 

 
 +(REDDنقاط القوة والضعف في تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في برنامج الرد + )   5 -الجدول رقم 

 ضعفال نقاط القوة نقاط

  برنامج الرديأخذ ( +REDD+) ارـــــــــــــفي االعتب 

 .جميع أصحاب المصلحة 

  ة.ــــــــــــــــــــــــالمحليالقدرة على مكافأة المجتمعات 

 اتـــــــــــالتركيز على قطاع الغابات وإهمال المكون 

 .األخر  للموارد الطبيعية 

 عدم االهتمام بقضايا حيازة األراضي. 
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  ة ــــــــالمصالح البيئية واالجتماعية واالقتصاديتغطية 

  .سواء للمجتمعات الريفية على حدِ 

 ةــتوفر الدراسات عن الموارد واالستراتيجيات الوطني 

 .للتنمية المستدامة والحوكمة المؤسسية 

 برنامج الردالتقارير الفنية إدارة  دور ( +REDD+) 

 .على دراية بالمشاكل وحلولها 

 

 عدم القدرة على التأثير في السياسات والتشريعات. 

 قلة ملكية المرأة للموارد 

 ضعف قدرة الموظفين. 

  داخل القطاعات وفيما بينها.ضعف االتصال والتنسيق 

 الرد العالقة بين نقاط اتصال برنامج ( +REDD+)  

 .وئام على تليس الهيئة القومية للغاباتوموظفي 
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 +(REDDمراعاة منظور النوع االجتماعي في برنامج الرد + )الفرص والتهديدات التي تواجه تعميم  6 - الجدول رقم

 

 (+REDD+ ) على برنامج الردموقف تأثير أصحاب المصلحة من القطاعين العام وغير الحكومي  3.6 

حادد مساتو  ( وضع نفوذ أصحاب المصلحة فاي القطااع العاام مان والياات هاذه المؤسساات ونتاائج نفوذهاا المتوقاع. ويت4ن الجدول )يبي  

 االجتماعيوع النمراعاة منظور  تعميم (+REDD+ ) برنامج الرداالهتمام بالمد  الذي يعتبر فيه القطاع العام والقطاع غير العام 

ً  أمراً   . هاما

ً 7انظر الجدول ) والممارسات،يشير مستو  التأثير إلى قدراتهم على التأثير في السياسات  مالحظاة  ( في هذا التقريار. ومان المهام أيضاا

لة عان أصاحاب المصالحة لتحدياد المساتويات التاي يمكان أن يشااركوا فيهاا واألنشاطة المحاددة من الضروري كذلك تقديم لمحة مفصً  هأن

.(+REDD+ ) برناااامج الاااردفاااي إطاااار  الناااوع االجتمااااعيمنظاااور لتنفياااذ اساااتراتيجية تعمااايم مراعاااة التااي يمكااانهم االضاااطالع بهاااا 

 التهديدات الفرص

 النـــــــوع هناك إرادة سياسية لمواصلة العمل بشأن قضايا 

 .االجتماعي

 تم التعهد بالتزامات في مجال السياسات على الصعيد الدولي. 

 ع وــــــــــايا النــــــعمليات بناء كتلة حرجة للعمل على قض 

 ء.براــــــــاالجتماعي ونقلها إلى ما هو أبعد من عدد قليل من الخ

 ات ـــتوفر المؤسسات الراغبة في تقديم الدعم الفني في عملي 

 لس األعلىــــمثل المج النوع االجتماعيتعميم مراعاة منظور 

 ةـــــــللبيئة ووزارة التنمية االجتماعية والعمل ووزارة الزراع 

 والموارد الطبيعية. 

 ةــــــالتزام بعض المؤسسات مثل وزارة التنمية االجتماعي 

 والعمل بتطوير سياسة النوع االجتماعي وتشكيل مجموعات 

 مؤسسية وبرامجية. عمل النوع االجتماعي والقيام بالتزامات 

  ورــــــتعميم مراعاة منظبدأت بعض البلدان بالفعل عمليات 

 ولديها بالفعل أفضل الممارسات والموظفين النوع االجتماعي 

 ل ــــــالذين يمكن استخدامهم في جميع أنحاء المنطقة على سبي 

 .المثال أوغندا

 

  فياعي ـــــــــالنوع االجتممحدودية إدما  تعميم مراعاة منظور 

 ت.اـــــــــــــــــــــــــأطر التنمية االقتصادية الوطنية في قطاع الغاب 

  وعـــــــالناإلقرار بأن الدورات الخارجية لتعميم مراعاة منظور 

 وتم إيالء الرابطةال يتم إعادة إنتاجها بشكل أساسي داخل االجتماعي  

 نه تم. يبدو أرابطةاهتمام أقل لتلك المعايير ويتم تقليد التعميم داخل ال 

 إحراز تقدم أكبر في البرنامج مقارنة بالمستو  الهرمي. 

  الفني،بالرغم من وجود عدد من المؤسسات الراغبة في تقديم الدعم 

 ور ــــــــــــــإال أن آليات الدعم المؤسسي المحدودة لتعميم مراعاة منظ

 في شكل سياسات ورصد وتخصيص الميزانية في النوع االجتماعي

 .الدولة والمنظمات الشريكة )السياسات الحالية( 

 عي في السودان.التنوع الثقافي واالجتما 

 محدودية الموارد المالية المخصصة لتعميم مراعاة منظور 

 .النوع االجتماعي

 والياتالقضايا األمنية والعنف ضد المرأة في بعض ال. 

  د ـــحي  ال توج الطاقة،االعتماد على الغابات للحصول على 

 أو مصادر أخر  الطهيمثل غاز  محدودة،مصادر أخر  أو 

 لممارسات الطاقة البديلة. 

 .ال تزال ترجمة مقاصد السياسة إلى ممارسة تمثل تحديًا للحكومات 

  ورصد التقدم يمثل النوع االجتماعي ال يزال تعميم مراعاة منظور 

 ً  .بين أصحاب المصلحة في قطاع الغابات تحديا
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 +(REDDموقف تأثير أصحاب المصلحة من القطاعين العام وغير الحكومي على برنامج الرد + )   7 -الجدول رقم 

 

 أصحاب المصلحة م
 مستوى

 سلطاتال النفوذ/ 

مستوى 

 االهتمام
 مصدر االهتمام سلطاتالمصدر النفوذ/

 عالي عالي  نقاط اتصال الواليات 1

 تفويض الصالحيات من الوالة  -

 هناك مسئولون عن الخدمات المدنية في والياتهم. -

 

 .استجاباتهم لتدهور الموارد الطبيعية

 .التزامهم السياسي

 منخفض عالي وزارة المالية والتخطيط االقتصادي 2

 عن تخصيص الميزانيات ةالمسؤول يه

 

  (+REDD+ ) برنامج الردلن يدر مشروع 

 مباشرة للخزانة.إيرادات 

 

 عالي منخفض وزارة التنمية االجتماعية والعمل 3

 عتبر بمثابة وزارة فنيةت

 

 مشروع تقربهم من أهداف  (تفويضهم) واليتهم

 (+REDD+ ) برنامج الرد

 

 عالي منخفض مجلس التخطيط االستراتيجي 4
 يعتبرون بمثابة مجلس استشاري /هيئة استشارية

 

 وردودهم على االستبيان.طبيعة عملهم كمخططين 

 عالي منخفض  للغابات ةالهيئة القومي 5
 بمثابة مكتب فني تعتبر

 

 (تفويضهم) واليتهم

6 
والعلف/ وزارة  يالعامة للمراعاإلدارة 

 الثروة الحيوانية
 عالي منخفض

 بمثابة مكتب فني تعتبر

 

 والتزامهم بدعم وحدة  (تفويضهم) واليتهم

 (+REDD+ ) برنامج الردإدارة مشاريع 

 

7 
 إدارة الثقافة واإلعالم

 متوسط منخفض
 بمثابة مكتب فني تعتبر

 

 .فرص المشاركة في بعض أنشطة المشروع

Source: SECS, Stakeholders Analysis (2019)                         (                                                        2019المصلحة )الجمعية السودانية لحماية البيئة، المصدر: تحليل أصحاب  
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منظاور عااة تعمايم مراواساتراتيجية  (+REDD+ ) برناامج الاردعلاى مشاروع  حكاوميأصحاب المصلحة من القطاع غيار ال اهتمامات/تأثيرات ومصالح فموقبصورة تفصيلية ( 8الجدول رقم )يوضح 

  .النوع االجتماعي

 +( واستراتيجية تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعيREDDتأثيرات ومصالح/اهتمامات أصحاب المصلحة من القطاع غير الحكومي على مشروع برنامج الرد + ) 8 -الجدول رقم 

 

 م
 المصلحةأصحاب 

مستوى 

 سلطاتالالنفوذ/
 مصدر االهتمام سلطاتالالنفوذ/مصدر  مستوى االهتمام

1 

 رجال الدين

 منخفض عالي

 باالستراتيجية القومية لبرنامجطبيعة عملهم ليس لها عالقة  روحي

 (+REDD+ ) الرد 

2 
 زعماء اإلدارة األهلية

 عالي عالي
الخلفية التاريخية وتراث آبائهم 

 .كحكام لقبائلهموأجدادهم 

 .المساءلة األخالقية

3 

  قادة المجتمعات المحلية

 عالي منخفض

 لجان الزيادة فرصهم في إعادة انتخابهم كأعضاء في  يعتبرون مؤيدين سياسيين للحكومة

 .في قراهم ةالشعبي

 السياسيةالبواع /الدافعية  يعتبرون مؤيدين سياسيين للحكومة متوسط منخفض االتحاد النسائي 4

5 

المنظمات غير الحكومية 

الوطنية والمنظمات غير 

 الحكومية الدولية

 عالي غير موجودة

 مع تلك الخاصة )تفويضهم( وافق معظم واليتهم ت يعتبرون منفذين لألنشطة

 . (+REDD+ ) برنامج الردبمشروع 

6 

  وكاالت األمم المتحدة

 عالي غير موجودة

 مع تلك الخاصة )تفويضهم( وافق معظم واليتهم ت يعتبرون منفذين لألنشطة

 . (+REDD+ ) برنامج الردبمشروع 

7 

تجار منتجات الغابات غير 

 الخشبية
 عالي غير موجودين

يعتبااارون كاااأفراد لااايس لاااديهم جسااام 

موحااااد يمكاااان أن يعكااااس مسااااتو  

 سلطاتهم

امة اساتديعني غير الخشبية ات غاباإلنتا  المستدام لمنتجات ال

 .أعمالهم

Source: SECS, Stakeholders Analysis (2019) (                                                                               2019المصلحة )الجمعية السودانية لحماية البيئة، المصدر: تحليل أصحاب    
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  القضايا العامة المحددة 4.6 

دة. ال يازال لمارأة والقياااتتعلق التحديات الرئيسية بقضايا عالقات القوة بين الرجل والمرأة وكذلك الموقف العام للمجتمع تجاه في الختام، 

ي الوصاول ماع تصاوير النسااء علاى أنهان يقمان فقاط باأدوار داعماة. تشامل الفجاوات األخار  فا الذكورية،تصور القيادة من حي  القوة 

 المتساوي للمرأة ما يلي:

  الناوع ظاور وتعمايم مراعااة منناوع االجتمااعي الحاجة إلى برامج تنمياة القادرات لايس فقاط الكتسااب المعرفاة بشاأن قضاايا ال

ً  االجتماعي  .لضمان الممارسات الفعالة ولكن أيضا

  .الحاجة إلى زيادة وتحسين والعمل بشكل أكبر على التوثيق وتبادل أفضل الممارسات 

  يوجاد  ذلاك،لاى إباإلضاافة مما يجعلهم يشعرون بعادم الكفاياة.  الجنسين نبالتواصل بيفيما يتعلق  دريةمحدودية المهارات الجن

 .بشكل عام تمثيل محدود للمرأة في صنع القرار الفني

   ة رجمتهاا بساهولتالنوع االجتماعي أياديولوجياً وأكاديميااً بطارق ال يمكان  تناولالشعور باستبعاد بعض الجهات الفاعلة بسبب

ة أو بولها بسهولقإلى إجراءات عملية )يعتقد معظم الناس أن كلمة النوع االجتماعي هي مسألة أيديولوجية وأكاديمية وال يمكن 

 ترجمتها إلى أفعال(.

ً ي (+REDD+ ) برنامج الردلم به أن من المس أبارزت  ذلاك، توقعاات جديادة باين المجتمعاات المحلياة. وماع يستحدث جديداً  بدو لي شيئا

والمانح  الحصاول علاى المادخالت الزراعياة :(+REDD+ ) برناامج الاردالنساء أربع أولويات رئيسية لم تدمج بعد فاي تصاميم أنشاطة 

يااتهم سالط الرجاال الضاوء علاى أولو أخار ،. ومان ناحياة الطهايالصغيرة والتدريب على الحرف اليدوية وسهولة الحصول علاى غااز 

قاوة ذ الجازاءات بوسان القاوانين وتنفيا الطبيعياة،الرئيسية في مجال التوعياة والخادمات اإلرشاادية مان أجال إظهاار أهمياة إدارة الماوارد 

د إدارة الماوار تام تحدياد إشاراك الساكان المحلياين فاي ذلاك،باإلضاافة إلاى  الحوكماةوتحسين  سليمة،فاظ على الغابات كبيرة من أجل الح

 العيش. كسب كأحد السبل لتحقيق تنويع سبل الطبيعية واإلدارة المستدامة لموارد الغابات

  االستراتيجية .7

 ألداء القطااع أمار باالغ األهمياة الناوع االجتمااعيوتعمايم مراعااة منظاور قبلت الجهات الفاعلة في قطاع الحراجة علاى نطااق واساع أن 

 ً ً في ترجمة االلتزامات إلى ممارسة. وقد تام تحدياد عادد مان األساباب باعتبار واستدامته. يكمن التحدي الرئيسي أساسا ممارساة لل هاا ساببا

ة تزاماات رساميا إذا كاان ينبغاي النظار فياه وعادم وجاود الالمحدودة التي تشمل اخاتالف المشااعر والفهام بشاأن ماا ينبغاي النظار فياه وما

شاأن كيفياة بوالتوجياه المحادود  بهااوعادم وجاود ماوظفين ملتازمين  الناوع االجتمااعيوالتركيز الداخلي المؤسسي المحادود علاى قضاايا 

 ً ً ات. بينما تولي الحكومات اهتماموالوصول المحدود إلى المعلوم المضي قدما لقة بالغاباات تدامة المتعداف التنمية المسمتجددًا لتحقيق أه ا

ودعام  رات،والقادوبنااء الاوعي  واحاد،ف ن زيادة الموارد واإلجراءات توفر فرصة لمراجعة أفضل الممارسات فاي وقات  المناخ،وتغير 

 محددة على المستو  القطري.درية إجراءات أصحاب المصلحة لمعالجة أهداف جن

-2019تارة فاي قطااع الغاباات فاي الساودان للف (+REDD+ ) برنامج الردالنوع االجتماعي لتعميم مراعاة منظور ستكون استراتيجية 

وع النااشااواغل لوضااع إجااراءات ملموسااة فااي معالجااة  والجهااات الفاعلااة األخاار  فااي السااودان والياااتبمثابااة إطااار لتوجيااه ال 2024

 .ره من برامج الغاباتوغي (+REDD+ ) برنامج الردفي تنفيذ مشروع  االجتماعي
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Vision    
To  increase well-being for both men and women and to create more socially just and 

sustainable society   

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 استراتيجية تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي 2الشكل رقم  

 

  مراعاة منظور النوع االجتماعيالمبادئ التوجيهية الستراتيجية تعميم  1.7

 هج والمنهجيات المعتمدة:التالية في كل من النُ الهادية بالمبادئ تسترشد االستراتيجية 

  هاود تفادة مان الجأو االسا الضاعيفة،: تعزيز المساواة من حي  ما يمكن أن يفعله النساء والرجاال والفئاات المساواة بين الجنسين

 .(+REDD+ ) الردبرامج لوالبرامج اإلنمائية 

  الااردبارامج : يااتم االضاطالع بأنشااطة الشافافية ( +REDD+) اب لضاامان عملياة تنفيااذ واضاحة وسااهلة لجمياع أصااح بشافافية

 المصلحة 

  الااردبارامج : المساااءلة عاان اإلجااراءات المتعلقاة بالقضااايا الجنسااانية فااي عمليااة المسااءلة ( +REDD+) ماان قباال  وبرنامجهااا

 صانعي القرار أمام جميع أصحاب المصلحة على مختلف المستويات.

  الاردبارامج  : مشاركة الرجال والنساء والفئات الضعيفة في اإلدارة وصنع القرار على جمياع المساتويات فاي عملياةةيفعالال + 

(REDD+) وبرنامجها.  

 الااردباارامج : يشااكل الكفاااءة ( +REDD+) يئيااة األجاال تااؤدي إلااى تحقيااق الفوائااد الماليااة والب فااي السااودان أنشااطة طويلااة

 واالجتماعية المثلى للرجال والنساء والفئات الضعيفة.

 الردبرامج وفي جميع عمليات وبرامج الغابات  النوع االجتماعي : تعميم مراعاة منظورالستدامةا ( +REDD+). 

  الهدف العام لالستراتيجية 2.7

بشكل روتيني في تقييم قضاايا السياساة والخياارات واآلثاار  فروق النوع االجتماعي: ضمان إدرا  اعتبارات الهدف العام لالستراتيجية هو

 .إلى جانب األبعاد االجتماعية واالقتصادية أيًضا بحي  يكون هدف االستراتيجية هو تعزيز المساواة بين الجنسين

 القيم والمبادئ التوجيهية

 الرسالة
 وتدخالت( +REDD+ ) الردوالقائمة على الحقوق في جميع برامج  لفروق النوعهج المراعية ضمان تبسيط النُ   
 الحكومة والمنظمات 

 

 الهدف
 في جميع السياسات والممارسات والنوع االجتماعيمن خالل تحسين إدما  المرأة  (+REDD+ ) برنامج الردتعزيز فعالية  

 كوسيلة لالعتراف بكل من الرجال (+REDD+ ) برنامج الردفي عملية  النوع االجتماعيذات الصلة. تعميم مراعاة منظور  

 .مما يعزز المساواة بين الجنسين الغابات،والنساء كأصحاب مصلحة مهمين في  

 
. 

 المساواة الفعالية الكفاءة االستدامة المساءلة الشفافية

 الرؤية
 واستدامة من الناحية االجتماعية زيادة الرفاه لكل من الرجال والنساء وإقامة مجتمع أكثر عدالً 
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 الرؤية 3.7

 واستدامة من الناحية االجتماعية مجتمع أكثر عدالً زيادة الرفاه لكل من الرجال والنساء وإقامة 

 الرسالة 4.7

 المنظماتوالحكومة  وتدخالت( +REDD+ ) الردوالقائمة على الحقوق في جميع برامج  لفروق النوعهج المراعية ضمان تبسيط النُ   

 الهدف 5.7

 ذات والممارسااتفاي جمياع السياساات  االجتمااعيوالناوع مان خاالل تحساين إدماا  المارأة  (+REDD+ ) برناامج الاردتعزيز فعالياة 

 نساااءوال الرجاالكوسايلة لالعتااراف بكال ماان ( +REDD+ ) برناامج الااردفااي عملياة  النااوع االجتمااعيالصالة. تعمايم مراعاااة منظاور 

 .مما يعزز المساواة بين الجنسين الغابات،كأصحاب مصلحة مهمين في 
 

 االستراتيجية والنواتجالمجاالت المواضيعية واألهداف  6.7

 جال فاي تخطايطتوفير المهارات للنساء والر. تحسين وصول النساء والرجال إلى المعلومات وتنمية القدرات المجال الموضوعي األول:

قاق اإلبالغ والتحوالقيادة والتمويل األصغر فنون وتطوير المشاريع و الخشبيةغير  الغابات وتجهيز منتجات واألراضياستخدام الغابات 

 (.+REDD+ ) الردواألعمال الفنية األخر  لبرنامج 

 1 الهدف االستراتيجي
. 

مكاين تللطلاب علاى  بالخياارات وتساتجيبتطاوير وترتياب األولوياات وإظهاار مجموعاة مان الممارساات / المنااهج التاي تعازز المعرفاة 

 المرأة والمساواة بين الجنسين.

 1 الناتج

لاـ  18الاـ  جلسة واحدة على األقل في كل والية من الوالياتبمعدل  (+REDD+ ) الردبرنامج وجلسات توعية حول النوع االجتماعي 

 2030-2020 الفترة قادة المجتمعات بحلول نهاية منمن اإلناث والذكور  100%

 2 الناتج

برناامج ومااعي النوع االجتعن ( 18في جميع الواليات الـ ) المدربيندورة تدريب تنسيب مجموعة مختارة من قادة المجتمع المحلي في 

 2021بحلول عام  (+REDD+ ) الرد

 3 الناتج

االجتمااعي  الناوعقدراتهم علاى تعمايم مراعااة منظاور  والوالئي وتعزيز قوميعلى المستويين الالنوع االجتماعي تدريب منسقي شؤون 

 .2020ومهارات االتصال بحلول عام 

 4 الناتج

 .لد  أصحاب المصلحة معرفة مناسبة بالمساواة بين الجنسين والمرأة في جميع الواليات

 2 الهدف االستراتيجي
 .وتغير المناخ جتماعينوع االالتحسين المعارف المتعلقة ب

 1 الناتج

 ة ذات الصلةالحكومية والمنظمات غير الحكوميدورات تدريبية في مجال االتصال والتنسيق وإدارة الموارد الطبيعية للمؤسسات 

 3 الهدف االستراتيجي
 

 (+REDD+ ) الردبرنامج وضع استراتيجية اتصال تراعي الفوارق بين الجنسين لجميع عمليات  

 1 الناتج
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 تطوير استراتيجية االتصال والتنسيق

   2ج النات

 الجنسينفوارق بين راعية للم (+REDD+ ) الردبرنامج جعل جميع وثائق 

العتاراف اال يارجح  القارار،فبدون وجود صوت في عمليات صانع . المجال المواضيعي الثاني: مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار

مارساة م وهاي غابياةباحتياجات المرأة. والبدائل التي يمكن أن تسااعدهم علاى تلبياة احتياجااتهم فاي حالاة تقيياد الوصاول إلاى المنتجاات ال

 .غير مدعومة -شائعة في برامج الحفج 

 1 الهدف االستراتيجي 
 زيادة الفرص المتاحة للمرأة لالضطالع بأدوار قيادية في المؤسسات العامة وفي مجتمعاتها المحلية. 

 1 الناتج

 %.50بنسبة  كنقاط اتصالزيادة عدد النساء 

 2 الناتج

 إعاادةامج بار وإشاراكها فاي الغاباات، جااللرصاد ومراقباة األنشاطة غيار المصارح بهاا فاي مدعم مشاركة المرأة في الجهاود التعاونياة  

جموعاات تثمارية للموغيرهاا مان األنشاطة التقنياة المتعلقاة بالغاباات مان خاالل المعلوماات االسا لهيئتها األصالية الغابات تأهيل واستعادة

 النسائية.

 2 الهدف االستراتيجي
 وبيئية فعالة وشاملة.تأمين ضمانات اجتماعية  

 2 الناتج

 والتنفيذ. (+REDD+ ) الردبرنامج ضمان مراعاة المخاطر والفوائد الخاصة بالنوع االجتماعي في أنشطة  

 3 الهدف االستراتيجي
 النوع االجتماعي.بشؤون  تُعنىعمل  مجموعاتتطوير  

ود م السياساي والقياعلى الصعيد الميداني بسبب االفتقار إلى االلتزا فوارق بين الجنسينللتنفيذ السياسات المراعية مستو  ضعف لوحج  

 خ.إل ،ثير على قادة المجتمعات المحليةالمفروضة على القدرات وعدم القدرة على االتصال بالمنظمات النسائية والتأ

 2 الناتج

 مثاال التنميااة الااوزارات التنفيذيااة ذات الصاالةوممثلااين ماان  النسااائية،تحديااد ممثلااين ماان المنظمااات غياار الحكوميااة والشااباب والمنظمااات 

 لغابات.في قطاع ا نوع االجتماعيوأي مؤسسات أو شركات أخر  قد تساعد في تحقيق تعميم مراعاة منظور ال والعمل،االجتماعية 

ة فاي لحقاوق المارأ والادعوةإدما  مراعاة الفوارق بين الجنساين  وإدارتها.المجال المواضيعي الثال : سيطرة المرأة على موارد الغابات 

ً  وغيرهاا مان األنشاطة التاي يمكان أن تاؤثر تاأثيراً  (+REDD+ ) الردبرنامج والكربون في استراتيجيات  غابيةالمنتجات ال علاى  إيجابياا

 .حياة المرأة

 1 الهدف االستراتيجي 
 سبل عيشها. ورأس المال االجتماعي وتحسينزيادة فرص وصول المرأة إلى الغابات العامة والمحجوزة لتنمية القدرات الضرورية 

 2 الناتج

لمشااريع توسيع فرص كساب العايش للنسااء والفئاات المهمشاة عان طرياق تاوفير ماوارد وميزانياات مساتهدفة )التمويال الباالغ الصاغر ل 

ت خدام الغابااو منصاف الساتعلاى نحا غابياةدعم النساء والرجال مان المجتمعاات ال. وتعزيز ودعم تكنولوجيات الطاقة البديلة( الصغيرة،

 .على نحو مستدام لزيادة دخولهم وفوائدهم من الغابات

 نطاويي .غابااتحقاوق المارأة فاي حياازة األراضاي والتقاسام المنصاف للمناافع مان أجال اإلدارة المساتدامة لل: المجال المواضايعي الراباع

إدارتهاا. دعام المارأة ووضاعها فيماا يتعلاق بملكياة األراضاي وعلى إمكانية التأثير بشكل إيجابي على أدوار  (+REDD+ ) الردبرنامج 

 والكربون من الغابات. غابيةالحكومات في تطوير أطر الحيازة التي تعترف رسميًا بحقوق المرأة في المنتجات ال
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 1 الهدف االستراتيجي  
طاط تقاسام خماع التركياز بشاكل خااص علاى  الطبيعياة،والبيئاة والماوارد  غابااتفاي سياساات ال ناوع االجتمااعيدعم تعميم اعتباارات ال 

 المنافع في السودان.

 1 الناتج
 

 للمرأة الحق في الحصول على األرض 

دية/مؤسساات المتعلقة باألرض فاي منتاد  محاياد. تعزياز الحاوار ماع السالطات التقلي نوع االجتماعيفرص لمناقشة واستكشاف قضايا ال

 الحكم المحلي بشأن قضايا حقوق المرأة ذات الصلة بحيازة األراضي

صاول لتاي تهادد الواألكثر أهمية ا نوع االجتماعيقضايا المجموعة النوع االجتماعي والغابات لتوجيه السياسات وقرارات التنفيذ لبعض 

 وق المارأة فايودعم السلطات التقليدية/مؤسسات الحكم المحلي في تطوير آليات محددة مان شاأنها أن تساهل حقا وفوائدها،إلى األراضي 

 األرض. 

 تدريب النساء المحليات على الحقوق المتعلقة باألراضي. 

 .ميراثتشريعات المتعلقة باألراضي ومراجعة قانون الالعمل بالتعاون مع البرلمانيات لتعزيز إصالحات ال

 2 الناتج

 غير الخشبية غاباتمنتجات الاالستفادة من منافع  فيم المرأة دع

  المجال المواضيعي الخامس: المؤسسات والحوكمة 

لمؤسساية الحالياة ا، ف ن هيكل الحوكمة والترتيبات (+REDD+ ) الردبرنامج وفقًا لاللتزام السياسي للسودان وإنشاء األطر المؤسسية ل

 الثالثة وهي: الحكمتقع على مستويات  (+REDD+ ) الردبرنامج واالستراتيجية القومية ل /

  البالد.على المستوى االتحادي استنادا إلى النظام االتحادي للحكم في  

 الردبرنامج  نقاط اتصالمع  والئيعلى مستو  ال ( +REDD+)  واليةكل في.  

 من ممثلين محليين ومنظمات المجتمع المدني. يات ويتألفستو  المحلم 

 (+REDD+ ) ردالابرناامج واألداء الفعاال لوحادة إدارة مشااريع  فاعلاة،كما ستتأثر فعالياة هيكال الحوكماة بااألدوار الفردياة لكال جهاة 

 وآليات االتصال الجيد ومنع نشوب النزاعات وحلها.

 (+REDD+ ) لاردابرناامج في انخفاض عدد النساء المهنيات في مجاالس إدارة  الهيئة القومية للغاباتويتمثل التفاوت بين الجنسين في 

 وشركائها المنفذين على صعيدي الواليات والمحليات.

 1 الهدف االستراتيجي
وتعاديلها  (+REDD+ ) الاردبرناامج في مجال الغاباات و جتماعينوع االالالسياسات والتشريعات واألطر المؤسسية المتعلقة ب مراجعة

 .وتطويرها وتعزيزها ومواءمتها

 1 الناتج

 .2022في قطاع الغابات بحلول عام  منظر النوع االجتماعيوضع/تعديل ومواءمة السياسات التي تدعم تعميم مراعاة  

 2 الناتج

 
 وضع المبادئ التوجيهية والمعايير الدنيا

 3 الناتج

 .على مستو  المشاريع لقياس النتائج نوع اجتماعيتم وضع معايير ومؤشرات 

 4 الناتج
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 .توسيع المشاركة االستراتيجية والتنسيق األقو  مع الوزارات التنفيذية للمؤسسات ذات الصلة 

 

 5 الناتج

 (+REDD+ ) الردبرنامج لفي القياس واإلبالغ والتحقق واألعمال الفنية  مراعية للنوع االجتماعيمنظورات الال إدما 

 6 الناتج

 .(+REDD+ ) الردبرنامج و الغاباتفي تخطيط  جتماعينوع االالإدما  البيانات المصنفة حسب 

 7 الناتج

 مختارة. غاباتلسياسات  دريةإجراء مراجعة جن 

 

 2 الهدف االستراتيجي
 

 (+REDD+ ) الردبرنامج تقييم قدرات وحدة إدارة 

 1 الناتج

 تعزيز قدرات الموارد البشرية

 2 الناتج

  محلية تأمين الموارد المالية ال 

 3 الناتج

 نوع االجتماعي.المراعية لمنظور ال وازنةتنفيذ الم 

 

 

 

 

 4 الناتج
رناامج بعلاق بة المتالجنسين )متكاملة مع عنصر بناء القدرات التقنيوضع مجموعة تدابير لتنمية القدرات من أجل تعزيز التكامل بين 

 ماااعينااوع االجتأن يشاامل التاادريب علااى القاادرات التحليليااة واألساااليب واألدوات المتعلقااة بشااؤون ال جااب. ي(+REDD+ ) الاارد

 .واإلدما  االجتماعي

 
+  لاردابرناامج ار فاي إطا ناوع االجتمااعيميم مراعاة منظور الالهيكل التالي الجهات الفاعلة الرئيسية في تنفيذ استراتيجية تع يوضح

(REDD+). 

 
 في هذه العملية على النحو التالي: فاعلة جهةيمكن وصف دور كل 

  نوع االجتماعيال منظور عن تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة سيكون رئيس وحدة إدارة البرامج مسؤوالا. 

 ( سيييكون منسييت مكتييع النييوع االجتميياعيGDC ا ميين مييوظفي . وسيييكون الييدور (+REDD+ ) الييردوحييدة إدارة برنييامج ( جييزاا

منسيت مكتيع  . يجيع عليىنوع االجتمياعيال منظورالرئيسي للهيئة العامة للتنمية هو اإلشراف على تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة 

لنوع منست مكتع اإقامة عالقات جيدة مع أصحاع المصلحة على مستويات الدولة المختلفة. يجع على ( GDCالنوع االجتماعي )

 واإلشراف على تنفيذها. واإلرشاد،برامج التوعية  ( تصميمGDCاالجتماعي )

  اليردوحيدة إدارة برنيامج  نقاط اتصالستكون ( +REDD+ )ييداني. هيي الجهيات المنفيذة الحقيقيية لالسيتراتيجية عليى الصيعيد الم

ة الهيئية القومييوكيذل  ميع ميوظفي  المحليي،وعليها أن تقيم صيالت قويية ميع أصيحاع المصيلحة عليى مختليف مسيتويات المجتميع 

 .(GDCمنست مكتع النوع االجتماعي )في الواليات المعنية. سيكونون مسؤولين أمام  للغابات

  نيوع ال رمنظيوالمنظمات غير الحكوميية الدوليية والمنظميات غيير الحكوميية الوطنيية فيي تنفييذ اسيتراتيجية تعمييم مراعياة  ستشار

لمييداني. اعليى الصيعيد  ونقاط االتصال( GDCمنست مكتع النوع االجتماعي ). وينبغي أن يعملوا بالتعاون الوثيت مع االجتماعي

 االتحادي.ة إدارة البرامج على المستوى يجع أن يكونوا مسؤولين أمام رئيس وحد

-   

 

 مدير 

 (+REDD+ ) الردبرنامج وحدة إدارة 

المنظمااااااااات غياااااااار 

 الحكوميااااااة الدوليااااااة

 والوطنية

NNGOs  

  البنك الدولي



 
SECS (FCPF/GRANT) 
 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الهيكل المقترح لتنفيذ االستراتيجية 3الشكل رقم  

 

 نقاط الدخول إلى تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي. 8

 والمشاركة عبر القطاعات. تم تحديد ثالث نقاط دخول: االتصال والتنسيق ومشاركة أصحاب المصلحة

  االتصال والتنسيق 1.8

 وماواد العملوهي تشمل مجموعات  (+REDD+ ) برنامج الردفي  لنوع االجتماعيانظور م. آليات االتصال حاسمة لتعميم مراعاة 1

ح التصاال بوضاواالتوعية اإلعالمية واالتصال المعلوماتي والمبادئ التوجيهية للتنفيذ القطااعي. هنااك حاجاة إلاى تحدياد وساائل وطارق 

 لألشخاص الذين يحتاجون إلى المعلومات لضمان حقوق النساء في الغابات واألراضي.

 ذات الصلة بالغابات. آليات التنسيق بين أصحاب المصلحة في قطاع الغابات والقطاعات . 2

ي فاحاب المصالحة مان قبال أصا لنوع االجتماعيانظور متم تحديد الجوانب التالية على أنها أساسية في تحقيق االلتزامات بتعميم مراعاة 

 القطاع:

 تعمل كنقطة مرجعية. النوع االجتماعينظور ماستراتيجية لتعميم مراعاة  (1

 رات ومع المانحين.التشبيك والشراكات مع الحكومة وداخل الوزا (2

ظيفاة ه العملية وووزارة النوع االجتماعي والعمل والتنمية االجتماعية( التي توج أوغندا،الحاجة إلى وزارة مركزية )في حالة  (3

 .الهيئة القومية للغاباتالدعم المحددة داخل 

 المتابعة والتقييم مع الحكومات المحلية وعلى مستو  القطاع. (4

 ألنشطة النوع االجتماعي.بناء الدعم اإلداري  (5

لضاروري افمان  الغاباات،العمل اإليجابي لسد الفجوات *: في حين أن القصد هو تصحيح االخاتالالت باين الجنساين فاي إدارة  (6

 أن يكون هناك عمل إيجابي لسد الفجوات.

اب ار أماام أصاحل صاانعي القارالمساءلة عن اإلجراءات المتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين في قضايا إدارة الغابات مان قبا (7

 المصلحة على مختلف المستويات.
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اعيااة للنااوع الااتعلم المشااترك وتنميااة المعرفااة: ساايتم تبنااي الااتعلم االسااتباقي وتعزيااز الااتعلم المشااترك بشااأن الممارسااات المر (8

در ماان ى نفااس القااوعلاا ذلااك،االجتماااعي واسااتخدام مراجعااات األقااران فااي جميااع مجاااالت تنفيااذ االسااتراتيجية. باإلضااافة إلااى 

لاى التطاوير إستكون تنمية المعرفة لتمكين أصحاب المصلحة في القطاع من البقاء علاى دراياة باالتطورات باإلضاافة  األهمية،

 والقطاع. (+REDD+ ) برنامج الردالمستمر لقدراتهم لمواجهة التحديات في مشروع 

التمكااين والغاباات. حياا  تكاون أبعاااد الجااودة للمسااواة واإلنصاااف تجااوز التمثياال باألرقاام لضاامان جااودة الخادمات فااي قطاااع  (9

 أساسية.

هاا ر ولهاا مكانإن بناء توافق اآلراء في صنع القرار مبدأ يتم اعتماده. على الرغم من االعتراف بأشكال أخار  مان صانع القارا (10

 مادها.ها اتخاذ القرارات واعتف ن بناء توافق اآلراء سيكون العملية المفضلة التي يتم من خالل القطاع،في إدارة 

 توفير المهارات للمرأة في تخطيط استخدامات الغابات واألراضي. (11

 

 

 

  التنسيق القطاعي 2.8

ال يمكن تأطيرهما علاى أنهماا  توتدهور الغابا من المسلم به على نطاق واسع أن إزالة

تلعااب  الغابااات،باإلضااافة إلااى االسااتغالل التجاااري ألخشاااب . غابيااةمجاارد مشااكالت 

ً مهماا اً التحتيااة دور ىوتوساايع البناا والزراعااة المتنقلااة الصااناعية،التنميااة الزراعيااة  فااي  ا

ال يمكان مناقشاة تحساين  ذلك،. وعالوة على توتدهور الغاباالمستويات الحالية إلزالة 

 واالقتصااادية،اساتخدام الغابااات واألراضاي دون معالجااة الجوانااب االجتماعياة والبيئيااة 

األراضااي والخاادمات البيئيااة والمسااائل الماليااة والسااوقية.  الريفااي وحيااازةمثاال الفقاار 

تطلااب اسااتجابة شاااملة لعاادة قطاعااات ومراعاااة جميااع العواماال ذات الصاالة داخاال الغابااات ي (+REDD+ ) الااردبرنااامج فاا ن  وبالتااالي،

ف ن تمثيل الجهات الفاعلة وتفاعلها عبر حدود القطاعات وتنوع المعارف والقيم هي سمات ضارورية  هذه،وخارجها. ومن وجهة النظر 

 ن حلها. من أجل االستجابة للنطاق األوسع للمشاكل التي يتعي   (+REDD+ ) برنامج الردلللترتيبات المؤسسية 

، وال سايما مان خاالل مشااركتها فاي تيمكن التنسيق الشامل لعدة قطاعات مان خاالل تعااون مختلاف الجهاات الفاعلاة فاي مجاال السياساا

ً  ية،ئالوالعمليات صنع القرار. وينبغي أن تمثل المصالح القطاعية ليس فقط من قبل الهيئات الحكومية  من قبال مجموعاة مان  ولكن أيضا

ومؤسسااتها مساؤولية إعاداد وتنفياذ سياساات  واليااتتقاع علاى عااتق ال ذلاك،المنظمات غير الحكومية والشبكات والقطاع الخاص. ومع 

علاى الوالياة ة يُنظار إلاى حكوما المنظاور،قطاعية على الصعيد الوطني من خالل ممارسة السلطة وممارسة التنفيذ الفعلي. وضمن هاذا 

أنهااا شاابكة ماان الااوزارات والمؤسسااات المختلفااة التااي لهااا أهااداف وأدوار مختلفااة مااع مجاااالت مختلفااة ماان المعرفااة والمااوارد والاادوائر 

االنتخابيااة. وتعااد العمليااات التشاااركية الميساارة بشااكل جيااد التااي تتجاااوز حاادود قطاااع السياسااات وتاادعم االتصاااالت وتضاامن أن تكااون 

خصائص ضرورية لتعزيز التكامل عبر قطاعات السياسات. وينبغي إياالء اهتماام خااص لضامان مشااركة  للمساءلة،عة القرارات خاض

. وباالساتناد إلاى نوعياة (+REDD+ ) برناامج الاردلالجهات الفاعلة الحكومية من مختلف قطاعات السياسات فاي الترتيباات المؤسساية 

من خاالل تحدياد كيفياة  واألجهزة الوالئيةيمكن فهم التفاعل بين الوزارات ( (Metcalfe,1994))تنسيق السياسات الذي اقترحته شركة 

ومسؤولياتها فاي عملياات صانع القارار. اتبااع التصانيفات بنااًء علاى درجاات مختلفاة مان المشااركة. وتانظم  مشاركتها وأدوارهاوأماكن 

 الشفافية إتاحة التنسيق الفعال  من شأن

 وتبادل المعلومات بشكل منهجي بشأن

 األنشطة التي تدعمها مختلف الجهات 

 (+REDD+ ) برنامج الردالفاعلة في  

 والحد من ازدواجية الجهود. 
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والمشاركة التفاعلية )أي المشااركة  والتنسيق(مشاركة قطاعات السياسات على النحو التالي: الدور القيادي )أي قيادة عملية صنع القرار 

والوظيفااة  ( المشااركة الوظيفيااة )أي تاوفير المعرفااة الفنياة والتوجيااهلمشاااركة الوظيفيااة وا والخطاط(فاي تحلياال ووضاع االسااتراتيجيات 

 االستشارية )أي توفير المعلومات والتعليقات عند الطلب(.

  مشاركة أصحاب المصلحة 3.8

المؤلفاات  ببموجا .(+REDD+ ) برناامج الارديتزايد االعتراف بأهمية أدوار أصحاب المصلحة ومشااركتهم فاي الماداوالت المتعلقاة ب

ً  المعاصرة،المتعلقة باإلدارة البيئية  رأيان بشأن الغرض من مشاركة أصحاب المصالحة ودورهاا. أوالً، باالنظر إلاى المساألة  هناك أساسا

غاباات تُفهم المشاركة على أنها عدالاة إجرائياة. وبماا أن الشاعوب األصالية والمجتمعاات المعتمادة علاى ال واإلنصاف،من منظور العدالة 

، فا ن (+REDD+ ) برناامج الاردمان تنفياذ  ما تكاون عرضاة للمصاالح السياساية واالقتصاادية الخارجياة وتعتبار األكثار تضارراً  كثيراً 

ً  ذلك،مشاركتها تحتا  إلى اهتمام خاص. وباإلضافة إلى  على القيمة العملية لمشاركة أصحاب المصلحة. ومن خالل  جر  التشديد أيضا

 المصالحة،راء بين المجموعات المختلفة والحصول على مدخالت معلومات أكثر شاموالً مان خاالل مشااركة أصاحاب بناء توافق في اآل

+  برناامج الاردف ن التحقيق في الجهات الفاعلة التي تشارك/ال تشارك في  وبالتالي،من المرجح أن تكون جودة القرارات وتنفيذها أكبر. 

(REDD+) يمكن أن يسااعد فاي تحدياد طبيعاة مشااركة أصاحاب المصالحة فاي  الصلة،، واألدوار التي تُمنح/ال تُمنح في العمليات ذات

  .األطر المؤسسية

   اتــــــــــــــــالتوصي. 9

 .(+REDD+ ) برنامج الردأنشطة في  النوع االجتماعيتؤخذ النقاط التالية في االعتبار عند تعميم مراعاة منظور 

   نشيطة أمين خيالل  النيوع االجتمياعيمنظاور سيواا منيذ البدايية فيي عمليية تعمييم  من المهم ضمان مشاركة النسياا والرجيال عليى حيد

 .(+REDD+ ) برنامج الرد

  برناامج الاردأنشيطة ينبغي البحث عن نيوع مين اليروابط بيين وحيدة إدارة ( +REDD+) وحكوميات الوالييات مين خيالل مجيالس 

 .(+REDD+ ) برنامج الردالتخطيط االستراتيجي وإدارات التنمية االجتماعية والعمل من أجل دعم وتيسير تنفيذ 

 برنامج الردأن تكون وزارة التنمية االجتماعية والعمل ممثلة على المستوى االتحادي في إحدى لجنتي  جعي ( +REDD+) .  وذل

سيتمثل  وباختصيار،عين الحيد مين الفقير.  فضيالا  واألسيرة،العيي  والميرأة والطفيل  كسيع هذه الوزارة تتناول مسيائل سيبل ةألن والي

 .الغاباتوتدهور ة عن إزالة تجالجوانع االجتماعية لعملية خفض االنبعاثات النا

 يذيية لتقنيية والتنفابسيبع قيدراتها  والعليف العامية للمراعيي دارةواإل الهيئة القوميية للغابياتأن تستمر عالقات التنسيت القوية مع  يجع

 .خالل مرحلة التنفيذ

 نوع من االتصالال هذاعلى الحفاظ  مع ضرورة علم،إبقاا أصحاع المصلحة اآلخرين من القطاع العام على  يجع. 

  برنامج الردأنشطة وحدة إدارة يجع إنشاا اتصال بين ( +REDD+) جتميع مين اإلدارة األهليية وقيادة الم زعميااو ورجيال اليدين

 .أجل االستفادة القصوى من تأثير أصحاع المصلحة هؤالا في تعبئة مجتمعاتهم الريفية

 الوثيت  بسبع اتصالهم معهم،إبالغ أصحاع المصلحة اآلخرين الداعمين من أصحاع المصلحة من القطاع غير العام والتشاور  جعي

 ببعض أعضاا المجتمع.

 منظور النوع االجتماعيتعميم مراعاة  خطة عمل .10

نقااط دخاول مقترحاة لاجاراءات المساتجيبة للناوع االجتمااعي ر خطاة يتاوف الناوع االجتمااعيتعميم مراعاة منظاور  من شأن خطة عمل

تُقتارح أيضااً مؤشارات محاددة لقيااس وتتباع  ذلاك،التي يجب اتخاذها في إطار كل مجال من مجااالت نشااط المشاروع.  وباإلضاافة إلاى 
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التقدم المحرز في هذه اإلجراءات على مستو  األنشطة. يمكن إدرا  ذلك في الخطة التفصيلية للرصاد والتقيايم التاي ستوضاع فاي بداياة 

المصانفة( وقياساها طاوال  )بما في ذلاك البياناات نوع االجتماعيبيانات الالتنفيذ وتقدم توصيات محددة بشأن كيفية ضمان استمرار جمع 

+  برناامج الاردفاي  الناوع االجتمااعينياة علاى إدماا  شاواغل فة المتوخااة القادرة المؤسساية والعاززت النتاائج الرئيسايفقاد فترة التنفيذ. 

(REDD+ ) .مااعيناوع االجتلمنظاور الالمراعياة  وازناةسيستخدم هذا المشروع الممن أجل تحقيق القدرة على التكيف مع تغير المناخ 

كاستراتيجية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل من خالل التركيز على الكيفية التي ستكون عليهاا ماوارد المشاروع للنهاوض بالمسااواة 

ن تتباع ، يتعي  ك. عالوة على ذلنوع االجتماعيفئات البين الجنسين وحقوق المرأة وتحسين القدرة على تحديد القيمة الحقيقية للموارد تجاه 

 ناوع االجتمااعيلمنظاور الالمراعياة  وازناةالجماع باين الم مان خااللالمارأة والمسااواة باين الجنساين  مخصصات المالية لتعزيز حقاوقال

 وتقييمات األثر.

جتمااعي وتنفياذ نشااط الناوع اال التوظياف،يجب تحديد وتخصيص التكاليف المحددة المخصصة ألنشطة الناوع االجتمااعي أو 

ً ليس  النوع االجتماعيأن  يضمنمن شأن ذلك أن . وبناء القدرات ً  نشاطا نبغاي تخصايص يال تخصص له ميزانية. ومع ذلاك،  إضافيا

  (. 8)الجدول  النوع االجتماعيتعميم مراعاة منظور  عملمن ميزانية المشروع لخطة % 5ما ال يقل عن 
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 اإلطار الزمني األنشطة الرئيسة وسائل التحقق مؤشرات النواتج )المؤشرات( النواتج )المخرجات( األهداف االستراتيجية المجاالت المواضيعية

  1المجال الموضوعي 

 اء ــول النســــــتحسين وص

 ات ــال إلى المعلومــــوالرج

  .دراتـــــة القــــــــــــــوتنمي

 1 الهدف االستراتيجي
 اتــــوير وترتيب األولويـــــــــــتط

 وإظهار مجموعة من الممارسات 

 ةـــــــــــ/ المناهج التي تعزز المعرف 

 للطلب على بالخيارات وتستجيب 

 تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين. 

 

 

 1 الناتج

 جلسات توعية حول النوع

+  الاااااااااردبرناااااااااامج واالجتمااااااااااعي  

(REDD+ بمعدل ) جلسة واحدة 

 على األقل في كل والية من

 من  %100لـ  الواليات السبع 

قادة المجتمعات  مناإلناث والذكور 

 2030-2020 الفترة بحلول نهاية

% 100  لد تم رفع مستو  الوعي 

قادة   ور منـــــــــــمن اإلناث والذك

 المجتمعات في الواليات السبع. 

نشر المعلومات عن قضايا المساواة 

 ببرنامجبين الجنسين فيما يتعلق 

وسبل كسب ( +REDD+ ) الرد 

 .على نطاق واسع العيش

 عدد الذكور واإلناث 

الذين حضروا جلسات 

 .التوعية

تم تقارير األنشطة التي  

 .إنتاجها

 نتائج االختبار القبلي 

 والبعدي للمشاركين

يجب وضع األنشطة الرئيسية من 

 .قبل وحدة إدارة البرامج

 ويجب تنفيذ هذه المهمة 

 الفنيةتحت إشراف اللجنة 

 .(+REDD+ ) الرد لبرنامج 

2021 -2030 

 2 الناتج
 ارة منـــــــــتنسيب مجموعة مخت

 دورة لي في ــــــقادة المجتمع المح 

 ع ــــــــــــفي جميالمدربين )تدريب 

وع ــــــــــــالنعن ( 18الواليات الـ 

+  الردامج ــــــبرنو االجتماعي

(REDD+ )2021ول عام ـبحل 

 وية الحقًاـــــسيتم تحديد النسبة المئ

 ع ـــــــوفقًا لمجتمعات قادة المجتم 

 قضايا علىم ـــــــــالذين تم تدريبه

 النوع االجتماعي ببرنامــــــــــــج

 (. +REDD+ ) ردـــــــــــــــــال

 من مختارينتم تعزيز قدرات قادة 

  المجتمع

 

 تم إنتا  تقارير النشاط

 

2021بنهاية   

 3 الناتج

 ؤون ـــــــــــــتدريب منسقي ش

 على وع االجتماعي ــــــــــــالن

 والوالئي  وميــــقالمستويين ال

 هم على تعميم ـــقدرات وتعزيز

 النوع ور ـــــــــــمراعاة منظ

 ارات ــــــــــــومهاالجتماعي 

 .2020االتصال بحلول عام 

 

 نقاط االتصال اتتم تعزيز قدر

 يينعلى المستو %100بنسبة 

 .والوالئي قوميال 

 

 نقاط االتصالعدد 

 الذين تم تدريبهم. 

 تم إنتا  تقارير النشاط 

 

مستمرتدريب   
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 4 الناتج

 سيتم تعزيز الوعي بقضايا 

 برنامجفي  النوع االجتماعي

 ( +REDD+ ) الرد 

 ألصحاب المصلحة 

 2021الرئيسيين بحلول عام 

. 

 

 جلسات على األقل 10ُعقدت 

 لتوعية أصحاب المصلحة  

 عن  فضالً  المعنيين،الرئيسيين 

 قضايابتعزيز الوعي والمعرفة 

 وبرنامج النوع االجتماعي  

 .(+REDD+ ) الرد

 

 عدد أصحاب 

 المصلحة المشاركين 

 )بيانات منفصلة( 

 إنتا  تقارير عن النشاط

2021بنهاية   

 2 الهدف االستراتيجي 
نوع التحسااااين المعااااارف المتعلقااااة باااا

 .وتغير المناخ جتماعياال

 

 1 الناتج

 تنظم دورات لزيادة الوعي، 

 دورة واحدة على األقل في كل 

 من جميع  %50لكل  والية

 أصحاب المصلحة على

  النحو الوارد في التقرير. 

 إجراء بناء القدرات لتعميم 

 نوع مراعاة منظور ال

 على صعيدي االجتماعي

 المشاريع والمؤسسات،  

 عن وضع مواد  فضالً 

 .تدريبية للمؤسسات الرئيسية

 جلسة توعية بشأن المعارف

 المتعلقة بتغير المناخ وتعميم  

 نوعمراعاة منظور ال

 مراعاة منظور االجتماعي 

 أجريتنوع االجتماعي ال 

 من جميع أصحاب %50لـ  

 المصلحة في الواليات. 

 

عدد أصحاب المصلحة 

المشاركين )بيانات 

منفصلة( إنتا  تقارير 
 عن النشاط

2021بنهاية   

 2 الناتج

 دورات تدريبية في 

 االتصال والتنسيق وإدارة

 الموارد الطبيعية 

 للمؤسسات الحكومية 

 والمنظمات غير الحكومية 

 ذات الصلة 

 

 دورات تدريبية المزمع  خمس

 عقدها. لم يشارك أي شخص

 .من المؤسسات المختلفة 

 تم تطوير وتعزيز مهارات

 االتصال والتنسيق  

 للموظفين والمؤسسات ذات الصلة

 إنتااااااا  تقااااااارير عاااااان
 التدريب

  مستمر
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 3 الناتج

 نقاط االتصالتعزيز قدرات 

 بشأن قضايا النوع االجتماعي 

 قوميال يينعلى المستو 

 .20201عام  لوالوالئي بحلو 

 

 نقاطتعزيز وتحسين قدرات 

 بشأن قضايا النوع االتصال 

 %100بنسبة االجتماعي  

 

 تدريب عدد من 

 بشأن نقاط االتصال

 قضايا النوع 

  .االجتماعي 

 إنتا  تقارير عن 

 التدريب 

2021 

 4 الناتج  

 بشأنسيتم تعزيز الوعي 

 فيقضايا النوع االجتماعي  

 امج ــــــــــــــــــــــــبرن 

 (+REDD+ ) الرد

 ألصحاب المصلحة  

 2020الرئيسيين بحلول عام 

 

 تعزيز معرفة أصحاب

 بشأن قضايا المصلحة الرئيسيين  

 النوع االجتماعي وبرنامج 

 .(+REDD+ ) الرد

 

 .عدد المشاركين

 تقرير عن النشاط المنتج

 2021بنهاية 

 3 الهدف االستراتيجي

 

 وضع استراتيجية اتصال تراعي 

 الفوارق بين الجنسين لجميع عمليات 

 (+REDD+ ) الردبرنامج 

.  

 

 1الناتج 
 استراتيجية االتصال إعداد

 والتنسيق 

 

جااااهز لمرحلاااة   الوثيقةإنتا   االستراتيجية إعدادتم 

 التنفيذ

 2 الناتج

 جميع وثائق ةمراعاضمان 

  (+REDD+ ) الرد برنامج 

 لفروق النوع االجتماعي

 

 جميع وثائق الفراغ من مراجعة 

 (+REDD+ ) الرد برنامج

  

 تجهيز جميع 

 الوثائق للمراجعة

حلاااة جااااهز لمر

 لتنفيذا
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 :2المجال المواضيعي 
عملياااات مشااااركة المااارأة فاااي  

 .صنع القرار

 
 المشاركة عملية أساسية عدُ تُ 

 للغاية في تحقيق خطة عمل 

 حقيقية لتعميم مراعاة منظور 

 النوع االجتماعي 

 

 

 1 الهدف االستراتيجي
زيااااااادة الفاااااارص المتاحااااااة للماااااارأة  

لالضااااااطالع بااااااأدوار قياديااااااة فااااااي 

المؤسساااات العاماااة وفاااي مجتمعاتهاااا 

 المحلية.

 

 1 الناتج

فاي  كنقاط اتصاالزيادة عدد النساء 

 (+REDD+ ) الرد برنامج

 

مان العنصار  تم تعيين نقاط اتصاال

 النسائي

عدد النساء اللواتي تم 

  تعيينهم

 ماااااااادةطااااااااوال 

 .المشروع

. 

 

 2 الهدف االستراتيجي
تااأمين ضاامانات اجتماعيااة وبيئيااة فعالااة  

 وشاملة.

 

 2 الناتج

 ضمان مراعاة المخاطر  

 الخاصة بالنوعوالفوائد 

 االجتماعي في أنشطة  

 ج ـــــــــــــامـــــــــــــبرن

 .والتنفيذ( +REDD+ ) الرد

 

 الوثائق التي تتناول

 الضمانات االجتماعية والبيئية  

 تراعي الفوارق بين الجنسين

جاهز لمرحلة   الوثائق

 التنفيذ

 3 الهدف االستراتيجي 
 بشؤون  تُعنىعمل  مجموعاتتطوير  

 النوع االجتماعي.

 

 1 الناتج

  تواجد مجموعة العمل 
 تعيين أعضاء مجموعة العمل

 

الربااع األول ماان  تواجد مجموعة العمل

2021 

سايطرة  3المجال المواضايعي 

الماااارأة علااااى مااااوارد الغابااااات 

 .وإدارتها
 إدماج مراعاة الفوارق بين 

 الجنسين والدعوة لحقوق المرأة 

 والكربون غابيةفي المنتجات ال

 امجـــــــفي استراتيجيات برن 

 وغيرها( +REDD+ ) الرد 

 1 الهدف االستراتيجي
زيااااادة فاااارص وصااااول الماااارأة إلااااى 

الغاباااات العاماااة والمحجاااوزة لتنمياااة 

القااااادرات الضااااارورية ورأس الماااااال 

 عيشها.االجتماعي وتحسين سبل 

 

 

 

 1 الناتج
 توسيع فرص كسب العيش 

 لنساء % من ا50بنسبة  

 والفئات المهمشة عن طريق

 توفير موارد وميزانيات 

 مستهدفة )التمويل البالغ 

 الصغر للمشاريع  

 وتعزيز الصغيرة،

من النساء في المناطق % 50تم تدريب 

ً المساااتهدفة تااادريبا  ً ذلاااك و فنياااا  إدراكاااا

لحقوقهن وتمتعن ب مكانية الوصول إلى 

األنشااطة العامااة واالحتياطيااة للغابااات 

 واألنشطة المدرة للدخل.

 

التاااااادريب وعاااااادد تقرياااااار 

المشااااااااااااركين )اإلنااااااااااااث 

 والذكور(

 ماااااااادةطااااااااوال 

 .المشروع
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 من األنشطة التي يمكن أن 

ً  تؤثر تأثيراً    على حياة إيجابيا

 .المرأة 

 

 

 

 ودعم تكنولوجيات الطاقة  

 دعم النساء والرجال. البديلة(

 على غابيةمن المجتمعات ال 

 نحو منصف الستخدام  

 الغابات على نحو مستدام 

 لزيادة دخولهم وفوائدهم

 .من الغابات 

 

 2 الهدف االستراتيجي 
 ضمان اإلدارة المالية الفعالة  

 برنامج والمنصفة لصندوق 

 الواليات.في  (+REDD+ ) الرد

 

 

 

 2 الناتج

 
 إجراء تقييم لقدرات

 لبرنامج والئيةال اريعالمش 

 ( للتأكد+REDD+ ) الرد 

 من مراعاتها لفروق 

 لنوع االجتماعيا 

 

 لتوزيع المنافع آليات وضع

 تعترف بمساهمات الرجال 

 والنساء في أنشطة  

 (+REDD+ ) برنامج الرد

 منصف،بشكل  موتكافئه 

 رصدمثل حماية الغابات و 

 الكربون. 

 

2021بحلول    

 

 4المجال المواضيعي 
حقااااااوق الماااااارأة فااااااي حيااااااازة 

المنصااااف األراضااااي والتقاساااام 

للمنااااااااافع ماااااااان أجاااااااال اإلدارة 

 المستدامة للغابات.
 ج ــــــــــــــــــــوي برنامــــــنطي

 على( +REDD+ ) الرد

 إيجابي إمكانية التأثير بشكل 

 ووضعها المرأةعلى أدوار  

  فيما يتعلق بملكية 

 األراضي وإدارتها. 

 1 الهدف االستراتيجي
 نوعدعم تعميم اعتبارات ال 

 غاباتفي سياسات ال االجتماعي 

 مع  الطبيعية،والبيئة والموارد  

 التركيز بشكل خاص على خطط 

 تقاسم المنافع في السودان.

 

 

 

 1 الناتج

 للمرأة الحق في الحصول 

 على األرض 

 فرص لمناقشة واستكشاف

 نوع االجتماعيقضايا ال 

 المتعلقة باألرض في 

 منتد  محايد. تعزيز الحوار  

 مع السلطات التقليدية/

 مؤسسات الحكم المحلي 

 بشأن قضايا حقوق المرأة

 ذات الصلة بحيازة األراضي 

 2 الناتج

 واستماراتعدد المشاركين 

 التقارير. )نماذ ( 

 تم تطوير المواد واستخدامها

 لزيادة الوعي إلرشاد 

 السياسات وقرارات 

 قضايا النوع التنفيذ لبعض  

 األكثر أهمية التياالجتماعي 

 تهدد الوصول إلى األراضي  

 ومنافعها.

 

 ةطوال مد 

 المشروع
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 دعم الحكومات في تطوير

 أطر الحيازة التي تعترف  

 رسميًا بحقوق المرأة في 

 والكربون غابيةالمنتجات ال

 من الغابات. 

 

 

 

 

 

 دعم المرأة في االستفادة من 

  غاباتمنافع منتجات ال

 غير الخشبية

 3 الناتج

 مجموعة النوع االجتماعي 

 والغابات لتوجيه

 السياسات وقرارات التنفيذ 

 نوع لبعض قضايا ال 

 األكثر أهمية التي االجتماعي

 تهدد الوصول إلى 

  وفوائدها،األراضي  

 ودعم السلطات التقليدية/

 مؤسسات الحكم المحلي في

 تطوير آليات محددة من 

 شأنها أن تسهل حقوق المرأة 

 في األرض. 

 4 الناتج

 تدريب النساء المحليات  

  على الحقوق المتعلقة باألراضي. 

 5 الناتج

 العمل بالتعاون مع 

 البرلمانيات لتعزيز

 إصالحات التشريعات  

 المتعلقة باألراضي ومراجعة 

 .ميراثقانون ال
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  5المجال المواضيعي 
 والحوكمةاإلطار المؤسسي 

 1 الهدف االستراتيجي
 السياسات والتشريعات مراجعة

 واألطر المؤسسية المتعلقة 

  في مجال جتماعينوع االالب 

 وبرنامج  الغابات 

 وتعديلها ( +REDD+ ) الرد

 .وتطويرها وتعزيزها ومواءمتها

 

 1 الناتج

وضااااااااااع/تعديل ومواءمااااااااااة  

السياساااات التاااي تااادعم تعمااايم 

 االجتماعيمنظر النوع مراعاة 
 في قطاع الغابات

مساااااااااتو  تعاااااااااديل السياساااااااااات 
 .وتطويرها ومواءمتها

الناااوع مراعاااة منظااور 
فاااي جمياااع  االجتمااااعي

السياسات المشتركة بين 

 القطاعات

2022بحلااااااااول 
  

 2 الناتج

 وضع مبادئ توجيهية محددة 

 إلدما  المساواة بين 

 الجنسين وتمكين المرأة في 

 برنامجتخطيط وتنفيذ 

 ( +REDD+ ) الرد 

 

 المبادئ التوجيهية والمعايير

 الدنيا الموضوعة 

 إعادة تطوير 

 المبادئ التوجيهية

 والمعايير الدنيا  

 واستخدامها

  

 3 الناتج

 تم تطوير معايير ومؤشرات  

 النوع االجتماعي على

 مستو  المشروع لقياس النتائج 

 يتم إصدار وثيقة  وضع المؤشرات واستخدامها

 المؤشرات

 2021الربع األول من 

 4 الناتج

 المراعيةإدرا  المنظورات 

 في  للنوع االجتماعي 

 القياس واإلبالغ والتحقق وغير

 ةالفنيذلك من األعمال  

 (+REDD+ ) برنامج الردل 

 إدما  البيانات المصنفة 

 في االجتماعينوع الحسب 

 نوعالبيانات مفصلة حسب 

 جتماعياال 

 يتم إجراء

 المسوحات وإعداد  

 التقارير وتقارير 

 بشأن مد  التدقيق 

 مراعاة فروق

  النوع االجتماعي 

 وإعداد التقارير 

 نصف السنوية عن

 لمشروعا ةطوال مد
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 مع مراعاة  تالغاباتخطيط  

 لسياساتإجراء مراجعة 

 مختارة في مجال الغابات 

 للتأكد من مراعاتها لقضايا 

 النوع االجتماعي 

 

 البيانات المصنفة  

 نوع االجتماعيحسب ال

 

 5 الناتج

 توسيع المشاركة

 االستراتيجية والتنسيق األقو  

 مع الوزارات التنفيذية  

 للمؤسسات ذات الصلة

 قد زادت المؤسسات

 الرئيسية )الوزارات التنفيذية 

 ومجموعات  الصلة،ذات  

 الرعاية االجتماعية

 والضمان االجتماعي 

 والمجموعات النسائية( 

 من قدرتها على معالجة قضايا  

 في السياسات. النوع االجتماعي

 

 تعزيز الحوكمة 

 المجموعات وقدرات

 واالستفادة من النسائية 

+  برناااااااااااااااامج الااااااااااااااارد 

(REDD+) 

 

2021بحلول    

 2 الهدف االستراتيجي 

 
+  الاردبرناامج تقييم قدرات وحادة إدارة 

(REDD+) 

 

 1 الناتج

قدرات الموارد  تعزيز

 البشرية

 

 

 زيادة وتوسيع معرفة

 للغابات  راءالموظفين وأدوارهم كمد

 

 عدد الموظفين الذين

 التدريب  اتلقو 

 والتقارير المؤيدة

 

 2 الناتج
  تأمين الموارد المالية المحلية  

 

   

 3 الناتج
المراعية  وازنةتنفيذ الم 

 نوع االجتماعي.لمنظور ال

 

 تتبع من شانها وضع أنظمة 

 توزيع المنافع التي ورصد

تعترف بمساهمات الرجال والنساء في  

 والرصد التتبعنظام 

 . موجودال 

 عملية إعداد تقارير

الجداول الزمنية 

  لجميع المشاريع
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 برنامج أنشطة 

 مثل حماية ( +REDD+ ) الرد

 الغابات ورصد الكربون

 وتكاف  هذه المساهمات ب نصاف.

 

 الموازنة المراعية  

  النوع العتبارات

 االجتماعي
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 المرفقات .12

 فريق الدراسة(: 1) رفقمال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالســـــــ م

 ـم

 مالحظــــــــــــــــات يفــــــــــــــــــــالوظيالمسمى 

  رئيس الفريق هاشم محمد الحسن محمد عثمان األستاذ 1

  اختصاصي النوع االجتماعي د. سمية محمد السيد 2

 عضو الفريق عبد القادر محمد ادم )جامعة الدلنج( دد. محم 3
 الحقلاياإلشاراف علاى العمال 

والياااات جناااوب وغااارب فاااي 

 كردفان

 عضو الفريق )جامعة القضارف( إسماعيلسماعيل الصافي د.  4
 الحقلاياإلشاراف علاى العمال 

النيااااال األزرق والياااااات فاااااي 

 والقضارف وسنار

 عضو الفريق الرحمن الطاهر )مؤسسة غرب السودان للبحوث( دد. عب 5
 الحقلاياإلشاراف علاى العمال 

فاااي واليتاااي وساااط وجناااوب 

 دارفور

  اتصاالت وتقنية معلومات أخصائي طارق الخير سليمان احمد األستاذ 6

  منسق ة آمنة فيصل محمد مكاوياألستاذ 7

 

 مواقع المسح الميداني (:2) رفقالم

 

 مالحظـــــــات القرية الوحدة اإلدارية المحلية الوالية

 )أ( الروصيرص النيل األزرق .1

 )ب( ود الماحي 

 )أ( الروصيرص

 )ب( بدوس

 ) ( ود الماحي 

 )د( الكدالو

 )أ( حلة الحجر

 )ب( بدوس

   ( الجرف)

 5)د( القرية  

 )هـ( أبوجداف

 

 رب جبل مرة)أ( غ وسط دارفور .2

 )ب( وادي صالح

 )أ( نرتتي

 قارسيال)ب( 

 )أ( بلدوم

 )ب( مارتقالو

 ) ( ميندو

 )د( نايسا

 

 )أ( القالبات الشرقية القضارف .3

 )ب( قلع النحل

 )أ( دوكة

 )ب( العطبراوي

 ) ( قلع النحل

 )د( المفازة

 )أ( سنون

 )ب( توارت

 ) ( حفير الجر

 )د( بلة

 

 الريف الشرقي ()أ جنوب كردفان .4

 )ب( الدلنج

 )أ( البارداب

 )ب( الكويك

 الدلنج) ( 

 )د( الفرشاية

 )أ( البارداب 

 )ب( الكويك

 ) ( الدلنج

 )د( الفرشاية

 

 

 ليل)أ( ب جنوب دارفور .5

 )ب( كاس

 ) ( السالم

 )أ( بليل

 )ب( كاس

 مرشينج) ( 

 )أ( بليل

 )ب( بابا

 ) ( كاس

 مرشينج)د( 
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 مالحظـــــــات القرية الوحدة اإلدارية المحلية الوالية

 )أ( سنجة سنار .6

 )ب( السوكي

 )أ( أم شوكة

 )ب( أم بنبن

 )أ( الخليل الكبر 

 شوكة)ب( أم 

 ) ( حريرة

 )د( العباسية

 تريرة الكوفة ()هـ

 )و( رونقا

 

 )أ( الُصنُط غرب كردفان .7

 )ب( األضية

 )أ( الُصنُط

 )ب( كدام

 ) ( األضية

 )د( دونكي الحر

 )أ( الُصنُط

 )ب( كدام

 ) ( األضية

 )د( دونكي الحر

 

Source: Field Survey (March 2019). 

 
 

 حقلي( مجموعات المسح ال3) رفقالم

 

 مالحظـــــــات الموظفين المعينين قائد المجموعة المجموعة

)أ( واليات النيل 

األزرق والقضارف 

 .وسنار

 عبدهللا عبد الرحمن عثمان أ. .محمد صالح اثقالو أ.

 الفضل إبراهيمحمد أ أ.

 يحيى هارون. * د.

 بكر. *أ إبراهيم أ.

 .مجاهد براهيم أ.

 هللا. ةسمر عبد الرحمن عطي أ.
 

 المجموعة ينتمي قائد *

 الجمعية السودانيةإلى  

 .لحماية البيئة 
ينتمي الدكتور يحيى  *

الجمعية وإبراهيم إلى 

  السودانية لحماية البيئة

 فرع القضارف

 وسط واليتي( ب)

 .دارفور وجنوب

   .عبد الحفيج محمد أ.

 هللا الحسين. قيعريم و أ.

 سعد. إبراهيمخالد  أ.

 (.الغاباتإيمان عبد المنعم * ) أ.

 (.الغاباتإرشاد محمد ) أ.

 (.الغاباتنور محمد ) أ.

 (.الغاباتعثمان عبد هللا آدم ) أ.

  (.الغاباتبهاء الدين عيسى آدم ) أ.

  
 

* قائد المجموعة خبير 
 محترف.

 من شخاصأ 5* 

 إدارة غابات والية 

 .جنوب دارفور 

 

 جنوب واليتي(  )

 .كردفان وغرب

 آدم يوسف بكر. أ. .بابكر محمد بدوي أ.

 أحمد عبد الرحمن * أ.

 جمعة منال أ. 

 وفاء محمد الشيخ أ.

 حمدأزاهر محمد  أ.

 المجموعة ينتمي قائد *

 الجمعية السودانيةإلى  

 .لحماية البيئة 
 * ينتمي أحمد 

 الجمعية السودانية 

 

Source: SECS documents (March 2019)
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 استبيان تقدير االحتياجات (:4)رفق الم

 عــــام (أ)
 

  رقم االستبيان

 .................................................................................................................................: اسم جامع البيانات

 ......................................................................................................................... :المنطقة الجغرافية .1

 

 عدد السكان
 المحلية القرية خطوط الطول خطوط العرض

 
 الوالية

  أنثى ذكر

        

        

        

        

 .(الوالية)مرتبة حسب مساهمتها في إيرادات والية الاألنشطة االقتصادية في  .2

 مالحظات
الترتياااب حساااب مسااااهمتها 

 الواليةفي إيرادات 
 اسم المحلية نوع النشاط االقتصادي

    

    

    

    

    

    

    

 :الواليةالغابات المحجوزة من قبل  .3

    اسم الغابة المحلية 2مساحة الغابة كلم
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 هي طبيعة استفادة القرى المجاورة من منتجات هذه الغابات؟ ما .4

 ................................................................................................................................. :األخشاب .أ

 ..........................................................................................................................: منتجات أخرى .ب

....................................................................................................................................... 

 ..............................................ال....................  نعم؟  أي منظمات أو قطاع خاص يعمل في الوالية هناكهل  .5

 إذا كانت اإلجابة بنعم، فما هي طبيعة مشاريعها ومواقع نشاطها في المحليات؟

................................................................................................................................................... 

 
 اسم المنظمة  نوع األنشطة القرية أو موقع عمل المنظمة أي معلومات أخر 

     

     

     

     

     

     

     

 : طبيعة مشاريعها ومواقع نشاطها في المحلياتالواليةالقرية أو موقع عمل وكاالت األمم المتحدة في   .6

 

 وكاالت األمم المتحدة نوع األنشطة القرية أو موقع عمل المنظمة أي معلومات أخر 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   

 برنامج األمم المتحدة للبيئة   

 المتحدة للسكان صندوق األمم   

  المتحدة للمستوطنات البشرية األممبرنامج    

 مفوضية شؤون الالجئين   

  أخر    

 

 

 

 

 

 

 المحليات .1

 الوالية  المحلية القرية خطوط الطول خطوط العرض عدد السكان



 
SECS (FCPF/GRANT) 

 

62 
 

  أنثى ذكر

        

        

        

        

 

   (تفويضها "المانديت"األنشطة االقتصادية المحلية )أ( )كما هو مذكور في   .2
 

 نوع األنشطة المحلية إيرادات في مساهمتها حسب الترتيب مالحظـــــــــــات

   

   

   

   

   

   

 

 الغابات الشعبية .3

  

 اسم الغابة

 
 طبيعة االستفادة من الغابات أنواع األشجار الشائعة المساحة

 عدد المستفيدين

 أنثى ذكر

      

      

      

      

      

      

      

 
 ؟من يدير الغابة .4

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 . .........................ال /........................... نعم    . هل هناك أي امرأة تشارك في إدارة الغابات؟5 

 ........................................................................................................  ؟نفكم عدده بنعم،إذا كانت اإلجابة          

 ................................................................... .................................................. من يملك هذه الغابات؟ .6

 المحلية؟ما نوع حيازة األراضي في هذه   .7

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 ة؟في هذه المنطقة؟ هل هناك أي امرأة تشارك في تكوين اإلدارة المدني األهليةما هو تكوين اإلدارة   .8
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.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

 التي توفرها المحلية؟هي الخدمات االجتماعية  ما .9
...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 المحلية؟تغطيتها الحتياجات سكان  مدىما    .10

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 

 )ب( المسح األسري
 المنطقة الجغرافية:

 ...............................ةالوحدة اإلداري ............................... المحلية................................ الوالية

 

  الديموغرافيا .1
 الحالة االجتماعية العمر النوع االجتماعي

 مطلق/ة متزو /ة عازب/ة  ذكر أنثى

      

      

      

 

 ؟وخاصة األسر التي تعيلها نساء والمرأة،ما هي أدوار ومسؤوليات الرجل  .2

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 كيف يتم توزيع الموارد ومن المسؤول؟ .3

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

 األسرة؟هل يغطي دخلك احتياجات  .4
....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

 ؟كيف يمكنك تغطية العجز كذلك،إذا لم يكن  .5
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 

 ماذا تعني الغابة بالنسبة لك؟ .6

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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 سنوات؟ 10في منطقتك كيف كانت الغابة قبل  .7

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
 

 إذا كانت اإلجابة بنعم ..................... ال ........... نعم هل تربي أي حيوانات؟ .8
 

 تربيها؟الحيوانات التي  نوعما  .9

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 العام؟على مدار من أين لها بالعلف ومصادر التغذية  .10

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

 ...............................ال  .......................هل توجد مراعي بالمنطقة؟ نعم  .11

 

 ؟حليتكحالة المراعي الطبيعية في م أوصف لنا .12
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 

 سنوات؟ 10كيف كان وضعها قبل  .13

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 

 ............................... يمالتعل ..............................الصحة       ما هي الخدمات االجتماعية الموجودة في القرية؟ .14

 .................................. أخرى .................................. خدمات اإلرشاد ............................. األحداث الثقافية
 

 ...................................ال..............................نعم داخل القرية أو خارجها؟ تنظيم/هل أنت عضو في أي منظمة .15

 

 ............................................................................. :التنظيم/)نعم( اذكر اسم المنظمة كانت اإلجابة في حالة .16

 

 ......................................................ال.......................................نعم ؟(جهاز راديومذياع )األسرة  لدىهل  .17
 

 ؟اً ها كثيرإذا كانت اإلجابة بنعم، فما هي البرامج التي تفضل .18

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

  

 داخل القرية أو خارجها؟ تنظيم/هل يشارك أي فرد من أفراد أسرتك في أي منظمة .19
 ......................................................ال.......................................نعم
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 وضح األسباب؟  ال، فضالً إذا كانت اإلجابة ب    .20

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 القرية؟ما هي الخدمات التي تحتاجها  .21

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

  

 القرية؟في هذه  تحسين دخل األسر المعيشيةوالتي من شأنها ما هي االحتياجات الالزمة  .22
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

 

 مستوى الوالية / المحلية والقرية؟ما الذي تقترحه لتحسين إدارة مواردك الطبيعية على  .23
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....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 
غ اه  ا م     إر  ا مشطة  لم مرم  رال رو  رصل اد تص    ) دل  ع رة  ا فمل  ل ا ا   م مشل   ال اد ا ه  د ردا مرم  اال دمراي  ل ص    مرد   دلم   .24

  ؟مرمسؤدر اع مرمطزر م(

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

  مشسال؟ما ه  طسبم مساهمم مرزديم ص  رصل  .25
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...................................................................................................................................................................... 

نتفااع بهاا الزوجاة فاي إدارة الماوارد الطبيعياة المملوكاة لأسارة أو الماوارد مان أجال الحاق االوالازوج دور كل من ما هو  .26

  )منتجات الغابات / المراعي / مصادر المياه(؟

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 اء()هذا السؤال للنس بذلك؟ما هي األنشطة التي يمكنك القيام بها ولكن الرجال ال يسمحون لكم للقيام  .27
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بذلك؟ لماذا ال يسمح لكم الرجال  .28
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 ..................................................ال ..................................نعم (؟+REDD+ ) برنامج الردهل سمعت عن  .29
      

 إذا كانت اإلجابة بنعم، فمن أين؟     

  ................................................: مان صاديق ............................. :المنطقةفي ( +REDD+ ) برنامج الردأنشطة      

: أخاااااااااااااااااااااااااااااااارى.......................................................  :أو التلفزيااااااااااااااااااااااااااااااااون اإلذاعااااااااااااااااااااااااااااااااةماااااااااااااااااااااااااااااااان 

............................................................... 
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