)SECS(FCPF/GRANT

جمهورية الســـــــــودان

Khartoum, July 2020
الخرطوم يوليو
2020

جدول المحتويات
Contents

جدول المحتويات 1 .........................................................................................................................
قائمة الجداول 5 .............................................................................................................................
قائمة األشكال 5 .............................................................................................................................
االختصارات واألسماء المختصرة 6 ...................................................................................................
الملخص التنفيذي 7 .........................................................................................................................
أهداف االستراتيجية 7 .................................................................................................................................
النتائج الرئيسية 8 ......................................................................................................................................
التوصيات 8 .............................................................................................................................................

شكر وتقدير 10 .............................................................................................................................
برنامج الرد  ،)REDD+( +السودان10 ...............................................................................................
استراتيجية تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعية 10 ................................................................................
.1

خلفية ولمحة عامة 10.......................................................................................................

2.

برنامج الرد 12............................................................................................................ )REDD+( +

3.

تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي وبرنامج الرد 12............................................................ )REDD+( +
 1.3تباين الجنسين في استخدام الموارد والوصول إليها والتحكم فيها 14..................................................................
 1.1.3األدوار واألسباب المنطقية المتباينة بين الجنسين 14.................................................................................
 2.1.3المشاركة السياسية 16....................................................................................................................
 3.1.3الغابات في سياق السودان وحالة تدهورها 17........................................................................................
 4.1.3أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات 18...............................................................................................

 .4تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي :اإلطار المفاهيمي 20................................................................................
 1.4النوع االجتماعي20....................................................................................................................... :
 2.4المساواة بين الجنسين20.................................................................................................................. :
 3.4تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي 21...............................................................................................
 4.4النوع االجتماعي وبرنامج الرد 21..................................................................................... )REDD+( +
 1.4.4الروابط بين الغابات والنوع االجتماعي 23............................................................................................
 2.4.4إضفاء الطابع المؤسسي على الروابط بين الغابات والجنسين 24...................................................................
 5.4السياسات الوطنية واألطر القانونية 24.........................................................................................................
 1.5.4السياسات واالستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين 24............................................................
 2.5.4سياسات الغابات واإلطار القانوني 25..................................................................................................
1

5.

األساليب المنهجية 26.......................................................................................................................
 1.5اإلطار المفاهيمي 27........................................................................................................................

 .6نتائج تحليل أصحاب المصلحة وتقييم االحتياجات 29...........................................................................................
 1.6آراء أصحاب المصلحة بشأن االستراتيجية المقترحة 30...............................................................................
 1.1.6آراء القطاع العام (تمت مقابلة  38مشار ًكا يمثلون القطاعات العامة المختلفة) 30................................................
 2.1.6آراء القطاع غير الحكومي ( )161مبحوثا ً يمثلون  6قطاعات) 30.................................................................
 2.6تحليل سُوات الرباعي 31....................................................................................................... SWOT
 3.6موقف تأثير أصحاب المصلحة من القطاعين العام وغير الحكومي على برنامج الرد 33....................... )REDD+( +
 4.6القضايا العامة المحددة 36..................................................................................................................
 .7االستراتيجية 36...............................................................................................................................
 1.7المبادئ التوجيهية الستراتيجية تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي 37...........................................................
 2.7الهدف العام لالستراتيجية 37...............................................................................................................
 3.7الرؤية 38.....................................................................................................................................
 4.7الرسالة 38...................................................................................................................................
 5.7الهدف 38.....................................................................................................................................
 6.7المجاالت المواضيعية واألهداف االستراتيجية والنواتج 38............................................................................
الهدف االستراتيجي 38........................................................................................................................ 1
الناتج 38......................................................................................................................................... 1
الناتج 38......................................................................................................................................... 2
الناتج 38......................................................................................................................................... 3
الناتج 38......................................................................................................................................... 4
الهدف االستراتيجي 38........................................................................................................................ 2
الناتج 38......................................................................................................................................... 1
الهدف االستراتيجي 38........................................................................................................................ 3
الناتج 38......................................................................................................................................... 1
الناتج 39......................................................................................................................................... 2
الهدف االستراتيجي 39........................................................................................................................ 1
الناتج 39......................................................................................................................................... 1
الناتج 39......................................................................................................................................... 2
الهدف االستراتيجي 39........................................................................................................................ 2
الناتج 39......................................................................................................................................... 2
الهدف االستراتيجي 39........................................................................................................................ 3
الناتج 39......................................................................................................................................... 2
الهدف االستراتيجي 39........................................................................................................................ 1
2

الناتج 39......................................................................................................................................... 2
الهدف االستراتيجي 40........................................................................................................................ 1
الناتج 40......................................................................................................................................... 1
الناتج 40......................................................................................................................................... 2
الهدف االستراتيجي 40........................................................................................................................ 1
الناتج 40......................................................................................................................................... 1
الناتج 40......................................................................................................................................... 2
الناتج 40......................................................................................................................................... 3
الناتج 40......................................................................................................................................... 4
الناتج 41......................................................................................................................................... 5
الناتج 41......................................................................................................................................... 6
الناتج 41......................................................................................................................................... 7
الهدف االستراتيجي 41........................................................................................................................ 2
الناتج 41......................................................................................................................................... 1
الناتج 41......................................................................................................................................... 2
الناتج 41......................................................................................................................................... 3
الناتج 41......................................................................................................................................... 4
 .8نقاط الدخول إلى تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي 42...................................................................................
 1.8االتصال والتنسيق 42.......................................................................................................................
 2.8التنسيق القطاعي 43.........................................................................................................................
 3.8مشاركة أصحاب المصلحة 44.............................................................................................................
 .9التوصيــــــــــــــــات 44.............................................................................................................................
 .10خطة عمل تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي 44..................................................................................
الهدف االستراتيجي 47........................................................................................................................ 1
الناتج 47............................................................................................................................................
الناتج 47......................................................................................................................................... 2
الناتج 47............................................................................................................................................
الناتج 48......................................................................................................................................... 4
الهدف االستراتيجي 48........................................................................................................................ 2
الناتج 48......................................................................................................................................... 1
الناتج 48......................................................................................................................................... 2
الناتج 49............................................................................................................................................
الناتج 49......................................................................................................................................... 4
الناتج 49......................................................................................................................................... 1
3

الناتج 49......................................................................................................................................... 2
الهدف االستراتيجي 50........................................................................................................................ 1
الناتج 50......................................................................................................................................... 1
الهدف االستراتيجي 50........................................................................................................................ 2
الناتج 50......................................................................................................................................... 2
الهدف االستراتيجي 50........................................................................................................................ 3
الناتج 50......................................................................................................................................... 1
الهدف االستراتيجي 50........................................................................................................................ 1
الناتج 50......................................................................................................................................... 1
الهدف االستراتيجي 51........................................................................................................................ 2
الناتج 51......................................................................................................................................... 2
الهدف االستراتيجي 51........................................................................................................................ 1
الناتج 51......................................................................................................................................... 1
الناتج 51......................................................................................................................................... 2
الناتج 52......................................................................................................................................... 3
الناتج 52......................................................................................................................................... 4
الناتج 52......................................................................................................................................... 5
الهدف االستراتيجي 53........................................................................................................................ 1
الناتج 53......................................................................................................................................... 1
الناتج 53......................................................................................................................................... 2
الناتج 53......................................................................................................................................... 3
الناتج 53......................................................................................................................................... 4
الناتج 54......................................................................................................................................... 5
الهدف االستراتيجي 54........................................................................................................................ 2
الناتج 54......................................................................................................................................... 1
الناتج 54......................................................................................................................................... 2
الناتج 54......................................................................................................................................... 3

 .11المراجـــــــع 56 ......................................................................................................................
 .12المرفقات 58........................................................................................................................................
المرفق ( :)1فريق الدراسة 58..................................................................................................................
المرفق ( :)2مواقع المسح الميداني 58.........................................................................................................
المرفق ( )3مجموعات المسح الحقلي 59......................................................................................................
المرفق ( :)4استبيان تقدير االحتياجات 60.....................................................................................................

4

قائمة الجداول
الجدول رقم  1 -االستراتيجيات والتشريعات القومية الرئيسية للتنمية والبيئة والتشريعات الوالئية واالتفاقيات والمعاهدات
اإلقليمية والدولية التي صدقت عليها حكومة السودان 25 ..............................................................................
الجدول رقم  2 -استشارة القطاع العام والقطاع غير الحكومي في الواليات السبع 29 .............................................
الجدول رقم - 3عدد المبحوثين من القطاع غير الحكومي في مناطق الدراسة 29 .................................................
الجدول رقم  4 -عدد المبحوثين في مناطق الدراسة 29 ...............................................................................
الجدول رقم  5 -نقاط القوة والضعف في تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في برنامج الرد 31 ..... )+REDD( +
الجدول رقم - 6الفرص والتهديدات التي تواجه تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في برنامج الرد 33 )+REDD( +
الجدول رقم  7 -موقف تأثير أصحاب المصلحة من القطاعين العام وغير الحكومي على برنامج الرد 34 )+REDD( +
الجدول رقم  8 -تأثيرات ومصالح/اهتمامات أصحاب المصلحة من القطاع غير الحكومي على مشروع برنامج الرد +
( )+REDDواستراتيجية تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي 35 ..............................................................
الجدول رقم  9 -خطة عمل تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي 46 .............................................................

قائمة األشكال
الشكل رقم 1اإلطار المفاهيمي لتعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي 28 ......................................................
الشكل رقم  2استراتيجية تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي 37 ...............................................................
الشكل رقم  3الهيكل المقترح لتنفيذ االستراتيجية 42 ..................................................................................

5

االختصارات واألسماء المختصرة

CC

Climate Change

CDM

Clean Development Mechanism

CEDAW
COP

Convention on Elimination of all forms of
Discrimination Against Women
Conference of the Parties

CSOs

Civil Society Organizations

DoD

Drivers of Deforestation & Forest Degradation

FAO

Food and Agriculture Organization

FCPF

Forest Carbon Partnership Facility

GHGs

Green House Gases

INGOs

International Non-governmental Organizations

IPCC
LPG

Intergovernmental Panel on Climate Change
Liquefied Petroleum Gas

MRV

Measuring, Reporting and Verification

NNGOs

National Non-governmental Organizations

NTFPs

Non-timber Forest Products

NRS
PMU

National REDD+ Strategy
Project Management Unit

RPP

Readiness Preparation Proposal

RoS

Republic of Sudan

SECS
SNRM
SFM
SWOT

Sudan Environment Conservation Society
Sustainable Natural Resources Management
Sustainable Forest Management
Strengths, Weaknesses, Opportunities and
Threats
UNFCCC United Nations Framework Convention on
Climate Change
UNFPA
United Nations Population Fund
WB

World Bank

تغير المناخ
آلية التنمية النظيفة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
)(سيداو
مؤتمر األطراف (كوب) المعنية بتغير المناخ
منظمات المجتمع المدني
أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
مرفق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات
)غازات االحتباس الحراري (غازات الدفيئة
األجنبية/المنظمات غير الحكومية الدولية
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
)الغاز ال ُمسال (غاز الطهي
الرصد واإلبالغ والتحقق
المنظمات غير الحكومية الوطنية
منتجات الغابات غير الخشبية
)REDD+( +االستراتيجية القومية لبرنامج الرد
وحدة إدارة المشروع
+ مقترح االستعداد والتأهب " الجاهزية" لبرنامج الرد
)REDD+(
جمهورية السودان
الجمعية السودانية لحماية البيئة
اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية
اإلدارة المستدامة للغابات
) لنقاط القوة ونقااطSWOT) التحليل الرباعي (سْوات
”الضعف والفرص والتهديدات
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
صندوق األمم المتحدة للسكان

البنك الدولي
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الملخص التنفيذي
الجمعية السودانية لحماية البيئة هي الجهة التي أعدت اساتراتيجية تعمايم مراعااة منظاور الناوع االجتمااعي بالشاراكة ماع الهيئاة
القومية للغابات من خالل برنامج خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات (برنامج الرد  )REDD+( +الممول مان
قبل البنك الدولي في السودان .اعتمد النهج المتبع في إعداد هذه االستراتيجية المقترحة على عملية تشاور واسعة النطااق .نُفِاذت
هذه العملية في سبع والياات مختاارة فاي الساودان تمثال منطقاة الدراساة .شامل التشااور أصاحاب المصالحة مان القطااعين العاام
والخاص من خالل مقابالت مباشرة .كما شملت عملية التشاور استشارة زعماء المجتمع مثل قادة اإلدارة األهلياة ورجاال الادين
واللجاان الشاعبية ،حيا تمكان المبحوثاون مان كاال الجنساين علااى مساتو القار إباداء وجهاات نظارهم بشاأن القضاايا المتعلقااة
باالستراتيجية المقترحة.
يمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن أصحاب المصلحة وقادة المجتمعات المحلياة والمبحاوثين الاريفيين فاي تقريار تقيايم
االحتياجات وتقرير تحليل أصحاب المصلحة حي يعتبر هذان التقريران من ضمن مرفقات هذه الدراسة.

أهداف االستراتيجية
تتمثل أهداف استراتيجية تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في اآلتي:


تعزيز المساواة بين الجنسين في إدارة الغابات.



منح الرجال والنساء على حد ساواء فرصاا ً متسااوية للوصاول إلاى مختلاف سياساات وبارامج وتمويال برناامج الارد +
( )REDD+والمشاركة والمساهمة فيها واالستفادة منها من اآلن فصاعدا ً وبالتالي المساهمة في االستدامة البيئية.



ضاامان مراعاااة فروقااات النااوع االجتماااعي عنااد وضااع وتنفيااذ االسااتراتيجية القوميااة لبرنااامج الاارد )REDD+( +
واستيفاء معايير الضمانات الدولية.



دعم التزام البالد بأطر السياسات واالتفاقات الوطنية والدولية.

أجريت الدراسة في سبع والياات مختاارة تمثال هاذه الوالياات أجازاء مان شارق وغارب وجناوب الساودان ،وقاد اساتبعد الجازء
الشاامالي ألنااه يمثاال المنطقااة اإليكولوجيااة شاابه القاحلااة .وهااذه الواليااات الساابع هااي النياال األزرق ،ووسااط وجنااوب دارفااور
والقضارف وسنار وجنوب وغرب كردفان .شملت عملية التشاور ثماني فئات عريضة من أصاحاب المصالحة هاي المنظماات
الحكومية والمنظمات غيار الحكومياة (الوطنياة والدولياة) ووكااالت األمام المتحادة وزعمااء اإلدارات األهلياة وقاادة المجتمعاات
المحلية والزعامات الدينية واالتحادات النسوية وتجار منتجات الغابات غير الخشبية.
أبد المبحوثون من كال الجنسين على مستو القر بآرائهم بشأن القضايا المتعلقة باالستراتيجية المقترحة .أُجاري تقيايم الناوع
االجتماعي بناا ًء علاى تحليال أصاحاب المصالحة وبياناات ونتاائج تقيايم االحتياجاات .يمكان االطاالع علاى المزياد مان المعلوماات
حول أصحاب المصلحة وزعماء المجتمع والمبحوثين الاريفيين فاي تقرياري تقيايم االحتياجاات وتحليال أصاحاب المصالحة .وقاد
ُجمعت الردود على التحليال مان خاالل رساائل البرياد اإللكتروناي الاواردة مان بعاض أعضااء اللجناة التساييرية الوطنياة واللجناة
الفنيااة لبرنااامج الاارد  .)REDD+( +عُ ِق اد اجتماااع فااي مقاار الجمعيااة السااودانية لحمايااة البيئااة لمناقشااة النتااائج األوليااة للدراسااة
بحضور مستشار وحدة إدارة مشروع برنامج الرد  )REDD+( +وفريق الدراسة وبعض األشخاص المهتمين.
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النتائج الرئيسية
خلُص التقييم إلى أن للرجل والمرأة أدوارا ً مختلفة في التعامل مع الغابات التي يُنظر إليها على أنها غاباات يُهايمن عليهاا الاذكور
على الرغم من أن النساء يشاركن مشاركة كبيرة في أنشطة الغابات .تتسم نظارة الرجاال إلاى الغاباات ذات بعاد اقتصاادي بحات
بينما تنظر النساء إلى الغابات من منظور األسرة .تعمل معظم النساء في الزراعة فاي جمياع الوالياات تقريباا ً علاى سابيل المثاال
 %100في غرب كردفان و %86في النيل األزرق) .تتماشى نتائج إزالة وتادهور الغاباات التاي كشاف عنهاا العمال الحقلاي ماع
نتائج دراسة "دوافع وأسباب إزالة وتدهور الغابات " التي أُجريت بتكليف من وحدة إدارة برنامج الرد .)REDD+( +
إن حصول المرأة على الموارد محدود للغاية وغير متكااف ال سايما الحصاول علاى األراضاي والماوارد االقتصاادية .فاي جمياع
الواليات السبع ،يمكن للمرأة أن تحصل على أرض زوجها أو أرض أسرتها باستثناء األرامل أو المطلقات وهناك قلة قليلة مان
النساء يمتلكن أراض خاصة بهن .فالنساء أقل انخراطا ً في صنع القرار من الرجاال ألن النسااء أقال تعليماا ً ولايس لاديهن إمكانياة
الحصااول علااى األصااول التااي تجعلهاان فااي حالااة تبعيااة اقتصااادية وماليااة للرجاال .ومااع ذلااك ،فا ن النساااء يلعاابن دورا ً نشااطا ً فااي
استغالل واساتخدام وإدارة ماوارد الغاباات وأكثار دراياة بهاا كماا ياتمعن بمساتو عاال مان الاوعي بالغاباات المحلياة والمنتجاات
المفيدة التي توفرها.
وعلى الرغم من أن النساء يعملن في الزراعة ومنتجات الغابات غير الخشبية ويكسبن دخالً ،تقول غالبياة النسااء المبحوثاات إن
الرجاال هام مان ياديرون الاادخل .تام تحدياد عادد مان أفضاال الممارساات المتعلقاة بنجااح المارأة فااي تطاوير مهاارات التعامال مااع
منتجات الغابات غير الخشبية من أجل القدرة على الصمود إزاء تغير المناخ.
تتمثال التحااديات الرئيسااية التااي تواجااه تنفيااذ اسااتراتيجية تعماايم مراعاااة منظااور النااوع االجتماااعي فااي المعااايير الثقافيااة والتقاليااد
والتنوع الذي يزخر به السودان واألدوار المختلفة للجنسين والعبء األكبر الذي يتحملناه النسااء فاي العمال .ومان باين التحاديات
األخر ضعف تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار وضاعف المعلوماات والمعرفاة الفنياة وارتفااع معادالت األمياة فاي بعاض
الواليات ومحدودية فرص الوصول إلى الموارد وهيمنة الذكور (المجتمع األبوي) وعدم وجود ميزانياات باين الجنساين .بياد أن
هناااك أيضاا ً فرصاا ً ،مثاال وجااود حقااوق المساااواة بااين الجنسااين فااي العديااد ماان السياسااات الوطنيااة واألطاار القانونيااة والتزامااات
المؤسسات والمجتمعات الوطنية والدولية المشاركة في قطاع الغابات.

التوصيات
توصي االستراتيجية بأخذ النقاط التالية في االعتباار لتعمايم مراعااة منظاور الناوع االجتمااعي فاي برناامج الارد )REDD+( +
في السودان:


من المهم ضمان مشاركة الرجال والنساء على السواء منذ مراحل التخطايط للبارامج والمشااريع حيا أن هنااك إمكانياة
للتااأثيرات المتباينااة الناتجااة عاان الفروقااات بااين الجنسااين علااى برنااامج الاارد  )REDD+( +مثاال تحسااين إنفاااذ ق اوانين
الغابات والمناطق المعلنة بوصفها "مناطق محمية" ،وهذه مسائل ال تؤخذ بعين االعتبار.



يجااب السااعي إلااى إقامااة روابااط بااين وحاادة إدارة مشااروع برنااامج الاارد  )REDD+( +وأمانااات حكومااات الواليااات
ومجالس التخطيط االستراتيجي ووزارة الضمان والتنمية االجتماعية .ففي مرحلة التنفياذ ،مان المتوقاع أن يتجااوز عابء
العمل قدرات نقاط اتصال برناامج الارد  )REDD+( +وعاالوة علاى ذلاك ،ف ناه لان يكاون فنياا ً فحساب ،بال يحتاا إلاى
مستو عال من اإلدارة ليكون على رأس العمل.
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يجب أن تكون وزارة الضمان والتنمية االجتماعية االتحادية ممثلاة فاي إحاد لجاان برناامج الارد  )REDD+( +حيا
أن والية هذه الوزارة تتماشى مع سبل كسب العيش والمرأة والطفل واألسرة والحد من الفقر ،أي مع نتائج االستحقاقات
االجتماعية.



يجب أن تستمر عالقات التنسيق القوية مع الهيئة القومية للغابات واإلدارة العامة للمراعي والعلف وغيرها من األجهازة
الحكومية ذات الصلة في قطاع إدارة الموارد الطبيعية بسبب قدراتها الفنية والتنفيذية خالل مرحلة التنفيذ.




يجب إبقاء أصحاب المصلحة اآلخرين في القطاع العام على علم والحفاظ على نوع من التواصل معهم.
يجب تأسيس قنوات تواصل وتنسيق بين وحادة إدارة المشاروع والقاادة الادينيين وزعمااء اإلدارة األهلياة وقاادة المجتماع
مان أجال االساتفادة مان تاأثير هاذه المجموعاات فاي تعبئاة مجتمعااتهم الريفياة وكاذلك المؤيادين /الاداعمين اآلخارين ذوي
الصلة في القطاعات غير الحكومية.
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شكر وتقدير
ت ُعرب الجمعية السودانية لحماية البيئة عن امتنانها العميق للفريق الفني الذي أجر هذه الدراسة بكل مهنية وتفان وإخالص فاي
ظل ظاروف صاعبة .نخاص بالشاكر لفرياق العمال الحقلاي خاصاة البااحثين المسااعدين الشاباب الاذين اضاطلعوا بجماع البياناات
وإشراك أصحاب المصلحة في مناقشات حيوية بشأن قطاع الغابات وبرنامج الرد.)REDD+( +
كما ال يفوتنا اإلشادة بدور المسؤول المالي بالجمعية السودانية لحماية البيئة حي بذل الكثير من الجهود لتاوفير األماوال لتمويال
العمل الميداني مما مكن  3فرق من التحرك في وقت واحد لتغطياة الوالياات المساتهدفة .كماا نعارب عان تقاديرنا لألماناة العاماة
وموظفي اللوجستيات والفروع في الجمعية الذين شاركوا بنشاط في التواصل مع نقااط االتصاال وفاروع الجمعياة فاي الوالياات.
وقد بذل برنامج التطوير المؤسساي بالجمعياة الساودانية لحماياة البيئاة تحات إشاراف اللجناة التنفيذياة جهاودا ً هائلاة نالات اإلشاادة
والثناء في التفاوض على العقد ووضعه في صيغته النهائية وتعيين الفريق وتدريب الباحثين وتقديم الدعم الفني للعمل الميداني.
كما نعرب عن تقديرنا للدكتورة سيدة علي خليل ،منسق برنامج الرد  )REDD+( +بالهيئة القومية للغابات وفريقهاا المتمياز.
ونثمن عاليا ً الجهود التي تبذلها نقاط اتصال برنامج الرد  )REDD+( +بالواليات المستهدفة وللمشاركين في العمل الحقلي.
إن القراءة النقدية للمسودة األولى للدراسة الحالية من قبل خبراء البنك الدولي تحظى بتقدير كبير من قبلنا.
كما تعترف الجمعية بروح التعاون العالياة للمجتمعاات المساتهدفة والمبحاوثين وجمياع أصاحاب المصالحة الرئيسايين والسالطات
الحكومية على مستو الواليات والمحليات.

برنامج الرد  ،)REDD+( +السودان
استراتيجية تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعية
 .1خلفية ولمحة عامة
ترتبط النظم اإليكولوجية للغابات بفسيولوجيا المناخ بطريقة معقدة وترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بسبل كسب العيش في المناطق الريفية.
كبيار للحضاارة وأحااد أهام التحاديات فاي عصاارنا .هنااك فاائض ماان األهاداف والسياساات واالتفاقااات
يشاكل تغيار المنااخ تهديادًا
ً
الدولية للتكيف مع آثار تغيار المنااخ والتخفياف مان حادتها .وفاي حاين أن قابلياة التاأثر بتغيار المنااخ تتشاكل وفقاا ألدوار كال مان
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الجنسين ،ف ن سياسات تغير المنااخ ال تراعاي اعتباارات الناوع االجتمااعي  .والمشاكلة هاي :ال اآلثاار وال السياساات محايادة مان
حي النوع االجتماعي  .وال يزال يتعين االعتراف على النحاو الواجاب بالتفاعال المعقاد باين الناوع االجتمااعي والفقار والضاعف
في مواجهة تغير المناخ في بيانات السياسة العامة وبدرجة أقل فاي التنفياذ .حتاى أناه يقاال إن "خباراء تغيار المنااخ قاد يواجهاون
مسااتو ماان اإلرهاااق فااي العمليااات عناادما يساامعون مصااطلح تعماايم مراعاااة منظااور النااوع االجتماااعي .وماان ثاام ،هناااك كاال
االحتماالت بأن تؤدي السياسات إلى تفااقم أوجاه عادم المسااواة باين الجنساين وتكثياف تجرباة المارأة ماع الفقار والتهمايش .يجاب
تلبية استراتيجيات التخفيف والتكيف المتبعة في مختلاف البلادان لتحقياق اقتصااد مارن لتغيار المنااخ فاي مساار التنمياة المساتدامة
بحوكماة منصافة باين الجنساين .ويجاب وقاف إزالاة وتادهور الغاباات إلاى جاناب أنشاطة الحفاج والتجدياد المتزامناة لزياادة عاازل
الكربون ،كما يتعين على بلد في آلية التنمية النظيفة أن يجني أموال الكربون .ولذلك ،ف ن برنامج الرد  )REDD+( +هاو جهاد
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.
تدرك الهيئة الحكومياة الدولياة المعنياة بتغيار المنااخ أن الفئاة العمرياة وفئاة الادخل والمهناة والناوع االجتمااعي للشاخص تارتبط
بتأثيرات تغير المناخ .إن الرجال والنساء يواجهون واقعهم االجتمااعي واالقتصاادي والبيئاي بطارق مختلفاة وبالتاالي فا ن تغيار
المناااخ ال يااؤثر علااى الماارأة والرجاال باانفس الطريقااة نظاارا ً ألن لااه تااأثير متفاااوت بااين الجنسااين .كمااا سااتكون مساااهمات الماارأة
والرجل مختلفة بذات القدر من األهمية  .يجب أن تعترف الحلول المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره ومن بينهاا
خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات وتخفيف حدتها بهذه االحتياجاات والمسااهمات المتبايناة باين الجنساين .ومان
ثم ف ن هناك حاجة إلى اعتماد برنامج الرد  )REDD+( +الرامي لخفض االنبعاثات الناتجة عان إزالاة وتادهور الغاباات والتاي
من شأنها مراعاة الفوارق بين الجنسين في السودان.
بينمااا ي اوفر برنااامج الاارد  )REDD+( +فرصااة للمشاااركة واالسااتفادة ماان مبااادرات التخفيااف ماان آثااار تغياار المناااخ ومساااعدة
الرجال والنساء على تحقيق حقوق الحيازة والوصول إلى موارد الغابات ،ال تزال هناك تحاديات تتمثال فاي أوجاه عادم المسااواة
بين الجنسين التي تحد أو تقيد الحصول على الموارد اإلنتاجية وال سيما األراضاي والمناافع .ال تساتفيد الفئاات محادودة الماوارد،
مثل النساء بموجب برنامج الرد  )REDD+( +ألنها تتمتع بحقوق ملكية محدودة أو معدومة .بسبب هاذه القضاايا وغيرهاا مان
قضااايا الحوكمااة ،ماان الضااروري إشااراك الماارأة المحليااة وتمكينهااا وبناااء قاادراتها لضاامان مشاااركة النساااء فااي جميااع األنشااطة
المتعلقة ببرنامج الرد  )REDD+( +واإلسهام في إنجاح االستراتيجيات القومية لبرنامج الرد  )REDD+( +من أجل التنمية.
ت ُعد ُ إدارة الغابات في سياق برنامج الرد  )REDD+( +مسألة معقدة ألنها تنطوي على مشااركة العدياد مان أصاحاب المصالحة
مع المجتماع المحلاي الاذي يعمال عناد أدناى مساتو هناا ،مناافع الكرباون هاي الهادف الرئيساي وسابل كساب العايش هاي الفوائاد
األساسية .في حين أن حوكمة النظام برمته أمر بالغ األهمية لنجاح برنامج الرد  ،)REDD+( +فا ن التنفياذ ال يكاون ممكنًاا إال
عارب عاان شاواغل الماارأة
إذا شاارك المجتماع .فااي ماؤتمر األماام المتحادة لتغياار المنااخ لعاام  2010فااي كاانكون (كااوب  ،)16أ ُ ِ
ومطالبها وتنص اتفاقية كانكون في المادة  7على أن "المساواة بين الجنسين والمشاركة الفعالة للنساء والسكان األصليين مهمان
التخاذ إجراءات فعالة بشأن جميع إجراءات تغير المناخ" .يفياد تحليال إقليماي بشاأن مشااركة المارأة فاي أنشاطة برناامج الارد +
( )REDD+في آسيا أن " برنامج الرد  )REDD+( +لديه القدرة علاى التاأثير بشاكل إيجاابي علاى دور المارأة ووضاعها فيماا
يتعلق بملكية األراضي وإدارتها.
لقد بدأت المداوالت العالمية بشأن تطوير برنامج الرد  )REDD+( +في النظر في قضايا النوع االجتماعي في إطار عدد قليال
من المواضيع ولكن بضعة مشاريع تجريبية رائدة فقط اتخذت إجراءات للبدء في إدما تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي.
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يُعد مقتارح االساتعداد والتأهاب " الجاهزياة" لبرناامج الارد  )REDD+( +فاي أوغنادا أحاد األمثلاة التاي تتضامن الاذي يتضامن
بعض االعتبارات المتعلقة بالجنسين والذي ضم ممثالت عن النساء في مشاوراته .إن هذا االعتاراف باالمرأة باعتبارهاا صااحبة
مصلحة مهمة فاي مجاال الغاباات يشاكل الخطاوة األولاى إلدرا قضاايا المسااواة باين الجنساين وحقاوق المارأة فاي خطاة التنمياة
المستدامة المدرجة في مقترح االستعداد والتأهب " الجاهزية" لبرناامج الارد  ،)+ ،)REDD+( +إال أناه ال يازال هنااك الكثيار
من العمل مما يتعين القيام به لضمان استجابة االستراتيجية القومية لبرناامج الارد  )REDD+( +لمراعااة تعمايم منظاور الناوع
االجتماعي.

 .2برنامج الرد )REDD+( +
يرتبط أحد نُهج سياساات التخفياف المنبثقاة عان اتفاقياة األمام المتحادة اإلطارياة بشاأن تغيار المنااخ باألنشاطة الرامياة إلاى تحفياز
البلدان النامية على خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات والحفااظ علاى مخزوناات الكرباون فاي الغاباات واإلدارة
المستدامة للغابات وتعزيز مخزونات الكربون في الغابات.
يتمثاال الهاادف العااام ماان برنااامج الاارد  )REDD+( +فااي خفااض أو تثبياات انبعاثااات الغابااات وتعزيااز مخزونااات الكربااون ف اي
الغابات مع المساهمة في التنمياة الوطنياة .وبعباارة أخار  ،يساعى برناامج الارد  )REDD+( +إلاى تحفياز البلادان النامياة علاى
اإلبقاء على غاباتها وأشجارها قائمة.
وقعاات حكومااة السااودان وصاادقت علااى اتفاقيااة األماام المتحاادة اإلطاريااة بشااأن تغياار المناااخ فااي عااام  .1993ومنااذ ذلااك الحااين،
شاركت البالد في العديد من المبادرات في سياق التخفيف من آثار تغيار المنااخ والتكياف معاه ،مان بينهاا إعاداد الحصار القاومي
لغازات الدفيئة والمشاركة في عملية خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغاباات .وقاد بادأ الساودان حاوارا ً وطنياا ً بشاأن
برناااامج الااارد  )REDD+( +فاااي عاااام  ،2012وأكمااال إعاااداد مقتااارح االساااتعداد والتأهاااب " الجاهزياااة" لبرناااامج الااارد +
( )REDD+في عام  ،2014وبدأ رساميا ً فاي تنفياذ برناامج الارد  .)REDD+( +وتمضاي جمهورياة الساودان قادما ً فاي إعاداد
وتنفيذ االستراتيجية القومية لبرنامج الرد  )REDD+( +لسنة .2018
تتمثال رؤيااة االسااتراتيجية القوميااة لبرنااامج الاارد  )REDD+( +فااي العمال بالتااآزر مااع اسااتراتيجية التنميااة القومياة لجمهوريااة
السودان التي تهدف إلى تحقيق بالد خضاراء مزدهارة بحلاول عاام  2030والمسااهمة فيهاا بفعالياة ماع تعظايم الفوائاد الكربونياة
وغير الكربونية من خالل تحسين اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية (االستراتيجية القومية لبرناامج الارد  )REDD+( +لسانة
 .)2018إن الهدف الرئيسي لالستراتيجية القومية لبرنامج الرد  )REDD+( +هو الحد مان إزالاة وتادهور الغاباات ماع تعزياز
اإلدارة المستدامة للغابات والحفاظ عليها وتعزيز مخزونات الكربون في الغابات من خالل التشجير الجديد وإعادة التشجير .تقار
االستراتيجية القومياة لبرناامج الارد  )REDD+( +باأن برناامج الارد  )REDD+( +يتايح للساودان فرصاا ً لالضاطالع بعملياة
وطنية تشاركية لتخطيط استخدام الغابات واألراضي يمكن أن تسهم في التخفيف من أساباب ودوافاع إزالاة وتادهور الغاباات فاي
جميع القطاعات (مثل الزراعة والطاقة والثروة الحيوانية والتعدين) .إن حماية الغابات على المد الطويال ،والتخطايط األفضال
السااتخدام األراضااي والممارسااات والحوكمااة واسااتعادة األراضااي المتاادهورة إلااى هيئتهااا األصاالية والتحسااينات فااي ساابل كسااب
العيش المحلية والقدرة على الصمود ،هي عوامل قادرة علاى المسااهمة فاي تحقياق أهاداف الساودان األوساع نطاقاا ً فاي مجااالت
التنمية والبيئة وتغير المناخ.

 .3تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي وبرنامج الرد )REDD+( +
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أُجريت مراجعة نظرية أسهمت في جمع البيانات من مصادر مختلفة :مراجعة الدراسات السابقة والتقارير والوثاائق والساجالت
الرسمية واإلنترنت .تناولت مراجعة الدراسات السابقة الكيفية التي يمكن بها للسياسات والبارامج السياساية واالقتصاادية وإدارة
الموارد المتعلقة ب دارة الموارد أن تحد من تدهور الغابات وأن تزيد من مساهمة السلع والخدمات الغابية فاي اساتراتيجيات سابل
كسب العيش المستدامة .تشير الدراسات إلاى أن االعتمااد علاى الغاباات قاوي فاي جمياع أنحااء الابالد ولكان أهمياة دخال الغاباات
تختلف باختالف المناطق اإليكولوجية وفئات الثروة.
تشير البحوث إلى أن تحسين إدارة أسواق المنتجات الغابية أمر أساسي لتعزيز قدرة الغابات على التكيف مع سبل كسب العايش.
أظهرت التجارب األخيرة فاي مجاال تفاويض السالطة فاي مجاال إدارة الغاباات نتاائج متبايناة مان حيا تحساين ظاروف الغاباات
وسبل كسب العايش .وقاد لقيات عملياة إصادار الشاهادات ألراضاي صاغار الماالك نجاحاا ً كبيارا ً ،فاي حاين أن مخططاات اإلدارة
التشاركية للغابات تحقق نتائج إيكولوجية إيجابية ولكنها تقصر عان تحقياق مكاساب فاي سابل كساب العايش .توصال عباد المجياد
وعوض ( )2016أن العالقة الوثيقة بين الغابات واإلنتا الزراعي للمحاصيل أو اإلنتا الحيواني ومان ناحياة أخار  ،تحصال
مجتمعات محلي ة عديدة في السودان على دخل من جمع منتجات الغاباات وتجهيزهاا وتساويقها وتادهور الغطااء النبااتي سايؤدي
إلااى تاادهور التربااة ثاام إلااى التصااحر .وسيساااعد ذلااك فااي عمليااة الفقاار وفقاادان مصااادر الغااذاء .واسااتنادا ً إلااى خااط الفقاار الكلااي
االستهالكي ،يُقدر لكل منطقة ريفية وحضرية ،بالنظر إلاى تكلفاة المعيشاة الساودانية فاي مختلاف منااطق اإلقاماة .تام تقادير خاط
الفقاار الغااذائي عنااد  329.5( 2966دوالر أمريكااي) فااي المناااطق الحضاارية و 299.7( 2698دوالر أمريكااي) فااي المناااطق
الريفياة ،بينماا تام تقادير خاط الفقار العاالمي عناد  567.7( 5110دوالر أمريكاي) للفارد سانويًا فاي المنااطق الحضاارية ،و4044
( 449.3دوالر أمريكي) في المناطق الريفية .ومن بين الواليات ،كان متوسط االستهالك هو األعلى في الخرطوم ،تليهاا واليتاا
الشاامالية ونهاار النيال  .وسااجلت واليتااا دارفااور وكردفااان أدنااى مسااتو  .يشااير تحلياال بيانااات المسااح الااوطني األساسااي لميزانيااة
األسرة ( )2014-2015إلى أن انتشار الفقر العالمي في السودان بلغ .%36.1
واحد من كل أربعة سودانيين يقع تحات خاط الفقار المادقع  .وتشاير تحلايالت األمان الغاذائي إلاى أن أهمياة دخال الغاباات تتفااوت
حسب المنطقة والفصل .واألسواق ضعيفة النمو وأنظمة إدارة الغابات ضعيفة في أجزاء كثيرة من البالد .وفقا ً لتحليل مسح خط
األساس الوطني لسنة ( 2009أغساطس  ،)2010فا ن التفااوت ،قياساا ً علاى معامال التبااين فاي اساتهالك الطاقاة الغذائياة القائماة
علاى الاادخل كااان مماااثالً تقريباا ً لسااكان الحضاار والريااف ( 31.2%و %32.2علاى التااوالي) غياار أنهااا كاناات أعلااى فااي األساار
المعيشية التي على رأسها ذكور ( 35.1%و %29.6على التوالي).
ت ُظ ِهر النتائج المستمدة من تحليل مقارن للدخل البيئي لحوالي  8000أسرة في  24دولاة نامياة والتاي تام جمعهاا مان قبال شاركاء
البح في مركز البحوث الغابية الدولية ( )CIFORشبكة الفقر والبيئة ( )PENأن الادخل البيئاي يمثال %28مان إجماالي دخال
األسارة %77 ،منهاا تاأتي ماان الغاباات الطبيعياة .ت ُعاد حصااص الادخل البيئاي أعلاى بالنساابة لألسار ذات الادخل المانخفض ولكاان
االختالفات بين الشرائح الخمسية للدخل أقال وضاو ًحا مماا كاان يعتقاد
سااابقًا .يعتمااد الفقااراء بشااكل أكباار علااى منتجااات الكفاااف مثاال حطااب
الوقاااود واألغذياااة وعلاااى المنتجاااات التاااي ياااتم حصاااادها مااان منااااطق
طبيعيااة غياار الغابااات .ماان حي ا القيمااة المطلقااة ،ف ا ن الاادخل البيئااي
أعلى خمساة أضاعاف تقريبًاا فاي ال ُخماس األعلاى دخاالً مقارناةً باأدنى
شريحتين من ال ُخمس.

الهيئة القومية للغابات هي هيئة عامة مستقلة ذات
شخصية اعتبارية ذات طبيعة شبه خدميـــــــــــة.
وهي بوصفها كيانا ً ذاتي التمويل ،تتمتع بقدر أكبر
بكثير من الحرية الوظيفية واإلجـــراء المرن في
االحتفاظ باإليرادات لتغطية نفقاتها المتكـــــررة
من األجـــــــــور والرواتب والتشغيل والصيانة.
قانون الهيئة القومية للغابات لسنة .1989
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تشمل التهديدات الرئيسية لسبل كسب العايش فاي الغاباات فاي الساودان :تغيار الظاروف المناخياة وتحركاات الساكان علاى نطااق
واساع وحياازة األراضاي علاى نطااق واساع وضاعف مؤسساات الحكام واساتمرار الصاراعات العنيفاة وآثارهاا علاى سابل كساب
العيش القائمة على الغابات بهدف هيكلة برامج المساعدات اإلنسانية بطرق تخفف من اآلثار السلبية.

 1.3تباين الجنسين في استخدام الموارد والوصول إليها والتحكم فيها
السودان دولة نامية تواجاه العدياد مان التحاديات فيماا يتعلاق بعادم المسااواة باين الجنساين .هنااك اساتخدامات تبااين باين الجنساين
االستخدام والحصول والسيطرة على موارد الغابات .ويمكن أن يُعز األثار السالبي
الهام للنوع االجتماعي إلى موقف المبحوثين تجاه الغابات الشعبية الذي تام الحصاول

إن دمج أدوار ومسؤوليات كل من

عليااه ماان نتااائج تحلياال البيانااات إلااى حقيقااة أن الماارأة هااي مسااتخدمة نشااطة ومااديرة

الرجل والمرأة وكذلك المعرفـــــة

ً
مجاال حكرا ً علاى
للغابات والموارد الشجرية ،ولكن نظرا ً ألن األنشطة الغابية تعتبر

والمهارات والخبرة الفريدة للمرأة

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

ألمر حيـــــــوي يكفل نجـــــــاح

ولصانعي السياسات وتشارك النساء فاي جمياع جواناب اساتخدام حطاب الوقاود فهان

برنامــــــج الرد .)REDD+( +

جامعااات رئيساايات .فاسااتخدامها لمااوارد الغابااات يتجاااوز اسااتهالك الحطااب .وهااي
تشارك في العديد من األنشطة التي تستخدم المنتجات الغابية .ويشمل ذلك مشاركتهم
فاي الزراعاة وتربياة الحيواناات وإنتاا الحارف اليدوياة واساتخدام النباتاات الخشابية لألغاراض الطبياة ومستحضارات التجميال.
ومن الواضح أن المرأة تؤدي دورا ً هاما ً في استخدام الموارد الغابية وأنها تتخذ موقفا ً إيجابيا ً للغاية تجاه أنشطة الغاباات الشاعبية
بدالً من الرجل .لديهن مستو عال من الوعي بالغابات المحلية والمنتجات المفيدة التي توفرها.

 1.1.3األدوار واألسباب المنطقية المتباينة بين الجنسين
تسالط هااذه الدراسااة الضااوء علااى أن النسااء يشااعرن بااأن لااديهن فهماا ً هاماا ً لااادارة المسااتدامة للغابااات واالسااتخدامات المحتملااة
لمنتجات الغابات ربما أفضل من الرجال ولكنهن يشعرن بأنه ال توجد فرصة لحضور مناقشات رفيعاة المساتو أو أعماال فنياة
عن الغابات .لم يُنشر إال القليل عن مد تعزيز هذه السياسة لمشاركة المرأة في الغابات المستدامة في السودان.
فيما يتعلق بالتنوع الحيوي ،يمكن ألنشاطة معيشاة المارأة ومعرفتهاا بالغاباات أن تضايف قيماة إلاى أنشاطة الغاباات الشاعبية مثال
مهااام رصااد األنااواع وإدارة التربااة واسااتعادة الغابااات وماان ثاام تسااهم بشااكل إيجااابي فااي اإلدارة المسااتدامة للغابااات أو تعزيااز
مخزوناات الكربااون فااي الغابااات  .ويكتسااي هااذا األماار أهميااة خاصااة فااي سااياق منتجااات الغابااات غياار الخشاابية واألماان الغااذائي
(مبادرة األمم المتحدة لخفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات لسنة .)2011
وتشارك غالبية النساء في األنشطة الزراعية ،وكثير منهن لهن مساهمة "غير معترف بهاا" .وماع ذلاك ،ينبغاي أن يكاون للمارأة
دور أكثاار إنتاجيااة فااي عمليااة التنميااة لمواجهااة السياسااات الماادمرة للغااذاء وانتشااار الجااوع فااي المناااطق الريفيااة .وفقًااا لشااامي
( ،)1994تركز ما ال يقل عن  ٪ 87من القو العاملة النسائية في السودان في الزراعاة .ومان باين هاؤالء ،كانات نسابة 78فاي
المائة إلى  90في المائة تعمل في قطاع الكفاف التقليدي ،في حين أن نسبة %10فقط تعمل في القطاع الحادي  .وماع ذلاك ،وفقًاا
لتقدير منظمة العمال الدولياة النماوذجي ( ،)2019تبلاغ عمالاة اإلنااث فاي الزراعاة  .%59وفاي حاين تباين فاي هاذه الدراساة أن
 %70.03من النساء ( 322من أصل  458امرأة أُجريت مقابالت معهن فاي الوالياات السابع) يعملان فاي الزراعاة داخال قطااع
الكفااف التقلياادي ،فا ن  %12.73ماانهن ياابعن منتجااات الغابااات غياار الخشاابية .فااي الموساام غياار الزراعااي ،كاناات معظاام النساااء
يعتمدن على منتجات الغابات ،وفقًا لهذه الدراسة ،بلغت نسابة النسااء المشااركات فاي الزراعاة  % 85.9و % 74.0و% 39.5
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و % 91.1و % 100و % 98.2و % 86.2فااي النياال األزرق والقضااارف وساانار وجنااوب كردفااان وغاارب كردفااان ووسااط
دارفور وجنوب دارفور ،على التوالي.
يتفاوت أيضا ً دور المرأة في ملكية األراضي .وهناك تنوع في السياق المؤسسي والسياسي للابالد فيماا يتعلاق باالنوع االجتمااعي
في المعامالت المتعلقة باألراضي .وفي جميع الواليات السبع ،تحصل النساء على أرض زوجها أو أسرتها باستثناء األرامال أو
المطلقات ،وال يملك سو عدد قليل جدا منهن أراضيهن .فالمرأة أقل انخراطا ً في صنع القرار من الرجل ألن المرأة أقال تعليماا ً
وال تستطيع الحصول على األصول مما يجعلها فقيرة ماليا ً.
ال يزال معظم السودانيين يكسبون رزقهم الرئيسي من الزراعة التي ال تزال أهم قطاع في السودان .ويساتخدم القطااع الزراعاي
 %80من القوة العاملة ويساهم بنسبة  % 31من الناتج المحلي اإلجمالي .وتضطلع النساء بمعظم المهام الزراعية بينما يسيطر
الرجااال عااادة علااى المحاصاايل النقديااة .تعاااني الماارأة ماان عاادم المساااواة فااي الحصااول علااى األرض واالئتمااان وغياار ذلااك ماان
الخادمات أو المااوارد الزراعيااة علااى الارغم ماان مشاااركتها المكثفااة فاي هااذا المجااال .وماان األرجاح أن تكااون الماارأة غياار مالكااة
لألرض ولديها حقوق محدودة في األرض وغيرها مان الماوارد اإلنتاجياة علاى الارغم مان دورهاا الكبيار فاي اإلنتاا الزراعاي.
وذلك مرده أساسا ً إلى المجتمع الذي يهيمن عليه الذكور ،والذي هو أيضا ً العامل الرئيسي المؤثر في مسؤولية المارأة وأنشاطتها
ذات الصلة بقطاعات الغابات وغيرها من الموارد الطبيعية في المجتمعات الريفية.
مواقف الرجال تجاه حقوق األرض والغابات هي أن معظمهم يعتقدون
أن الغاباة هااي حااق ماان حقااوق اإلنساان حيا أن الغابااات الشااعبية هااي
للرجال فقط في جنوب كردفان كما أجاب أحد المبحوثين مان اإلدارات
األهلياااة  .وهاااذا يااادل علاااى أن التقالياااد واألعاااراف هاااي أحاااد التحاااديات
الرئيساية فاي الحصاول علاى األراضااي للحصاول علاى الماوارد وغياار
ذلك من القضايا التي تعوق المرأة عن القيام بالدور اإلنتاجي الكامل.
قاااد تكاااون معرفاااة الرجاااال والنسااااء بالغاباااات واساااتراتيجيات إدارتهاااا

الدروس المستفادة من أفضل ممارسات الغابات
الشعبية في السودان أدت إلى إدخال تعديــالت
على مستو السياسات وإقامة تعـــــــــــــاون
متبادل بين المسؤولين الحكوميين والهيئــــات
غير الحكومية لمعالجـــة قضايا المســــــــاواة
بين الجنسين في مجــــــــــــال التكيف مع تغير
المنـــــــــــــــــــــــــــــاخ والتخفيف من آثاره.

متميزة وترتبط ارتبا ً
مباشارا باساتخدامها واعتمادهاا علاى ماوارد الغاباات .كاان هاذا واضاحا ً فاي جمياع الوالياات السابع التاي
طاا
ً
شملتها الدراسة االستقصائية التي أجريت من أجل وضع استراتيجية لتعميم مراعااة منظاور الناوع االجتمااعي .علاى الارغم مان
عدم وجود بيانات أكثر شموالً حول االختالفات في استخدام الرجال والنساء للغاباات ،فا ن المعلوماات الكافياة المتاحاة تظهار أن
المرأة الريفية تلعب أدوارا ً حاسامة فاي قطااع الغاباات .ومان المعاروف أن األسار الريفياة الفقيارة ،علاى وجاه الخصاوص ،لاديها
مساتويات عاليااة ماان االعتماااد علااى الغابااات بمااا فااي ذلااك االعتماااد علااى اسااتخرا واسااتهالك وبيااع حطااب الوقااود وغيااره ماان
منتجات الغابات غير الخشبية والتي قد توفر ضمانًا حيويًا لكسب العيش .نظارا ً ألن النسااء والفتياات غالبًاا ماا ياتم تكلايفهن بتلبياة
احتياجات األسرة من المنتجات غير الزراعية ،ف نهن يساهمن في استخرا الموارد من الغابة من أجل الغاذاء واألعاالف وغيار
ذلك من المنتجات غير الخشابية المساتخدمة لتلبياة االحتياجاات اليومياة وإدرار الادخل .وماع ذلاك ،وبسابب هاذا االعتمااد ،فا نهن
أيضا ً مهرة في زراعة هذه الموارد والحفاظ عليها.
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قد تشارك المرأة في المشاريع المتعلقة بالغابات بل وتستفيد منها ،ولكنها كثيرا ً ما تشارك في الحد األدناى مان عملياات التخطايط
وصنع القرار .ومقارنة بالرجل ،ف ن مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار التي تحدد إمكانية حصولها على الحقوق والماوارد
الغابياة وحقوقهااا فاي األصااول بماا فااي ذلاك األرض وغيرهااا مان الممتلكااات ،أقال أهميااة .وحتاى إذا كاناات المارأة تتمتااع بحقااوق
متسااااوية علاااى الااااورق ،ف نهاااا ال تعااارف هااااذه
الحقوق في كثير من األحيان .تطالب العديد من
المنظمات بحقوق متسااوية لانااث والاذكور ،أو
لديها خبير في النوع االجتماعي فاي عملهاا و/أو
لااديها بعااض البيانااات فااي وثااائق المنظمااة حااول
كيفيااة اعتبااار النااوع االجتماااعي جااز ًءا ال يتجاازأ
ماااان تصاااااميم السياساااااات وتنفياااااذها ورصااااادها
وتقييمها حتاى يساتفيد النسااء والرجاال علاى قادم
المسااااواة .وناااادرا ً ماااا تعقاااب هاااذه االلتزاماااات
الموارد المالياة الالزماة لتحويال االلتزاماات إلاى
أنشااطة فعليااة وواقعيااة وعمليااة مااع نتااائج قابلااة
للقياس تتعلق بتحويل الوضع الاراهن القاائم فيماا

غالبا ً ما تتمتع النساء بمعرفة عالية التخصص باألشجار والغابات مان
حياا تناااوع األنااواع وإدارتهاااا وحفظهااا واساااتخدامها .بالمقارنااة ماااع
الرجااال ،تمياال معرفااة الماارأة إلااى أن تكااون أكثاار ارتباط اا ً باسااتهالك
األساار المعيشااية لألغذيااة ،بمااا فااي ذلااك جمااع حطااب الوقااود للطهااي
والصاحة وهاو أمار مهام بشاكل خااص أثنااء أزماات الغاذاء وعاادة مااا
تجمع النساء حطب الوقود لالستخدام المنزلي والقش للسايا والطعاام
واألدويااة ماان أجاال األساارة وعلاااف الماشااية .بينمااا تسااتهدف النسااااء
عموماااا ً تلبياااة االحتياجاااات الغذائياااة والمعيشاااية ألسااارهن ،إال أنهااان
يشاركن أيضا ً في األنشطة المدرة للدخل القائمة على الغاباات ال سايما
جمع ومعالجة وبيع منتجات الغابات غير الخشبية .على سبيل المثاال،
لطالمااا ي اتم جمااع الصاامغ العربااي ومعالجتااه وتداولااه ماان قباال النساااء
ومعالجتها والمتاجرة باه مان قبال النسااء مناذ فتارة طويلاة ،ويمكان أن
تااتم معالجااة منتجااات الغابااات لبيعهااا الحقًااا فااي األسااواق المحليااة أو
لالساتخدام المنزلااي باالقرب ماان مناازلهن وبالتااالي فهاي مناساابة تما ًمااا
للنسااااء اللاااواتي يجاااب علااايهن الجماااع باااين األنشاااطة المااادرة للااادخل
واألعمال المنزلية .عالوة على ذلك ،يستخدمن بعض أنواع األخشاب
في مستحضرات التجميل والزينة الستهالكهم الخاص وللسوق

يتعلااق ب االنوع االجتماااعي .وفااي السااودان ،أدت
الدروس المستفادة من أفضل الممارسات فاي مجاال الغاباات الشاعبية فاي الساودان إلاى إدخاال تعاديالت علاى مساتو السياساات
وإقامة تعاون متبادل بين المسؤولين الحكوميين والهيئات غير الحكومياة لمعالجاة قضاايا المسااواة باين الجنساين فاي التكياف ماع
تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

 2.1.3المشاركة السياسية
إن إدما المرأة ومشاركتها الفعالة في البرلمان ل مؤشر رئيسي على وجود مجتمع مفتوح يقبل حق جميع النااس فاي اإلساهام فاي
تقرير مساتقبلهم .كماا يُعاد وجاود المارأة فاي صانع القارار أمارا ً باالغ األهمياة أيضاا ً فاي ضامان اساتيعاب احتياجاتهاا واهتماماتهاا
وخبراتهااا الخاصااة فااي عمليااة صاانع القاارار .وعلااى الاارغم ماان القيااود الثقافيااة واالقتصااادية الهائلااة التااي تعاااني منهااا الماارأة فااي
السااودان ،فقااد حاادثت تغياارات إيجابيااة فيمااا يتعلااق بالمساااواة بااين الجنسااين .وفااي عااام  ،2012كاناات الماارأة تمثاال  %24.1ماان
أعضاء المجلاس الاوطني .وتمثال المارأة الساودانية نسابة مئوياة مان المجلاس الاوطني أكبار مان النسابة المئوياة للعدياد مان األمام
الغربية .غير أن هذه النسبة المئوية ال تمثل عدد النساء في مناصاب السالطة فاي جمياع أنحااء الابالد .علاى الارغم مان ذلاك ،فا ن
عدم المساواة بين الجنسين في السودان ،ال سيما فيما يتعلاق بتفااوت النسااء عان الرجاال فاي ساوق العمال (تام اإلباالغ عان نسابة
مشاركة اإلناث إلى الذكور في العمل بنسبة  %42.67في عام  ،2019وفقًا للبنك الدولي) .حظيت المرأة باالهتمام فاي المجتماع
الدولي .ومع ذلك ،ف ن النساء في المناطق الحضرية أكثر مشاركة من الناحية السياساية بسابب ارتفااع معادل األمياة وفاي بعاض
المناطق ،ف ن األمية بين النساء أعلى من معدل آخر لالمام بالقراءة والكتابة وقد تم اإلبالغ عن إجمالي البالغين (النسابة المئوياة
من األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  15عا ًما فما فوق) في السودان بنسبة  %60.7في عاام  2018وفقًاا للبناك الادولي ،حيا تام
اإلبالغ عن نسبة األميات البالغات 15عا ًما فما فوق بنسبة  %56.52في عام  ، 2018التقالياد والعاادات واألعاراف تلعاب دورا ً
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في منع النساء من ممارسة حقها في المواطنة حي تعتبار السياساة قضاايا ذكورياة .كشافت هاذه الدراساة أن النسااء فاي والياات
النيل األزرق ودارفور وجنوب كردفان أكثر أمية من الواليات األخر .
تشدد وثيقة االستراتيجية هذه على تعمايم منظاور مراعااة الناوع االجتمااعي لتعزياز المشااركة المجدياة للمارأة بماا فاي ذلاك بنااء
قدرات المجتمعات المحلية وال سيما النساء والفئات الضعيفة األخر لتمكينهاا مان فهام المعلوماات المتاحاة وتمكاين المجتمعاات
المحليااة وال ساايما النساااء ماان المشاااركة فااي عمليااات صاانع القاارار وبناااء قاادرات النساااء الموهوبااات وتوعيااة صااانعي القاارار
والتصدي للقوالب النمطية المترسخة على أساس النوع االجتماعي وتعزيز التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنساين فاي
الحياة العملية وتشجيع وضع إحصاءات مصنفة حسب النوع االجتماعي في قطاع الغابات والقطاعات ذات الصالة لفهام األنمااط
واالتجاهات وتتبعها ودعم المؤسسات الحكومية المعنية بالميزانية المراعية لمنظور الناوع االجتمااعي مان أجال تعزياز التركياز
على التنفيذ.

 3.1.3الغابات في سياق السودان وحالة تدهورها

وفقاا ً ِل ( ،)Sunderlin et al. 2005أُع ِلان عاان أهميااة الغابااات لرفاااه الفقااراء بساابب أنااواع الساالع والخاادمات التااي توفرهااا.
والغابات مهمة للفقراء ليس فقط بسبب أنواع السلع والخادمات التاي يقادمونها ولكان أيضاا ً ألنهاا تميال إلاى أن تكاون حيا يوجاد
الفقراء .ووجدوا في دراستهم وجود ارتباط إيجابي كبير بين ارتفاع الغطاء الغابي الطبيعي وارتفاع معدل الفقار (النسابة المئوياة
للسااكان الفقااراء) وبااين ارتفاااع الغطاااء الغااابي وانخفاااض كثافااة الفقاار (عاادد الفقااراء لكاال وحاادة) .وتشاامل هااذه السالع والخاادمات
مجموعة واسعة التنوع من المنتجات لالستهالك والبيع في المنازل واألراضاي الزراعياة الجديادة واساتعادة خصاوبة الترباة فاي
األراضي البور المستخدمة في دورات الزراعة السويدية والحصول علاى الميااه العذباة مان خاالل وظيفاة الغاباات كمساتجمعات

للمياه.
يمكن للغابات أن تؤدي أدوارا ً مختلفاة فاي سابل كساب معيشاة فقاراء الرياف .وهاي تاوفر مصادر رزق مناتظم لألشاخاص الاذين
يعيشون في الغابات وبالقرب منها في شكل أغذية ووقاود وعلاف وماواد بنااء وأدوياة مان باين منتجاات أخار  .وتنوياع مصاادر
الاادخل مهاام لفقااراء الريااف كوساايلة للتقلياال إلااى أدنااى حااد ماان التعاارض للمخاااطر ( .)Ellis, 2000ويضاامن الطااابع المفتااوح
لمساحات واسعة من الغابات العامة في البلدان النامية أن الفقاراء كثيارا ً ماا ال يواجهاون عراقيال نسابية فاي االساتفادة مان ماوارد
الغابات ( .) Sunderlin et al. 2005وتشاترك جمياع الفوائاد الموثقاة فاي سامة مشاتركة :فجميعهاا تتعلاق بماهياة الغاباات التاي
تعتبر فقيرة جدا ً.
السااودان هااو ثالا 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
ما يقرب من  % 50من مساحة البالد .منطقة السافانا ( 40%من المساحة) هي األغنى بالموارد الغابية والجزء األكثار مأهولاة
بالسااكان فااي السااودان .يشااكل التوسااع الزراعااي فااي السااافانا العاماال الرئيسااي الااذي يتساابب فااي إزالااة وتاادهور الغابااات بمعاادل
 %0.74سنويًا .ومع ذلك ،ف ن الغابات التي يُعتقد أنها تغطي  %29.4من مساحة الابالد (قبال انفصاال الجناوب) ،تسااهم بشاكل
كبير في القطاع التقليدي السائد الذي يدور حول االستخدام التقليدي لألراضي ( .)Nori, 2013بعد انفصال جنوب السودان فاي
يوليو  ،2011أصبحت جمهورية السودان وفقًا لتصنيف منظمة األغذية والزراعاة دولاة ذات غطااء غاابي مانخفض ماع حاوالي
 %11من إجمالي مساحة سطحها تحت غطاء غابي .ومع ذلك ،فا ن االعتمااد الكبيار علاى المنتجاات والخادمات الغابياة ال يازال
كمااا كااان قباال اال نفصااال .يااتم احتااواء مجااال الغابااات فااي السااودان بشااكل أساسااي فااي الغابااات المحجااوزة (الحيااازات الحكومي اة
والشاااعبية ) والغاباااات الطبيعياااة غيااار المحجاااوزة .تبلاااغ مسااااحة المااازارع حاااوالي %13مااان مسااااحة الغاباااات المحجاااوزة .وفقاااا ً
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لالسااتراتيجية القوميااة لبرنااامج خفااض االنبعاثااات الناتج اة عاان إزالااة وتاادهور الغابااات ،ف ا ن إزالااة الغابااات وتاادهور الغابااات /
المراعي الناتجة عن األنشطة المختلفة مناذ عاام  1900إلاى جاناب األساباب والادوافع األخيارة إلزالاة وتادهور الغاباات ،قلصات
الغطاء الغابي للسودان من  %34في عام  1900إلى  %19بحلاول عاام  .2010انفصاال جناوب الساودان عاام  2011أد إلاى
مزيد من االنكماش في الغابات والغطاء الشاجري فاي جهورياة الساودان إلاى حاوالي  ،%10مماا جعلهاا دولاة ذات غطااء غاابي
منخفض مع معدل إزالة الغابات السنوي بنسبة .%2.2
أنشئت أنواع أخر من حقوق وامتيازات الزراعاة التعاقدياة للمجتمعاات المحلياة التاي تعايش داخال الغاباات المحجاوزة وحولهاا
لتمكينهاا وتشااجيعها علااى المشاااركة فااي إنشاااء الغابااات وفااي جماع وبيااع المنتجااات الغابيااة غياار الخشاابية .واالتفاقاات بشااأن هااذه
الحقوق في شكل شراكات بين الهيئة القومية للغابات والمجتمعات المحلية محددة في الوثيقاة المكتوباة وقات حجاز الغاباات .أد
هذا النوع من الشراكة إلى مزيد من التعاون بين المجتمعات المحلية والهيئة القومية للغابات مما أد إلى منافع وخدمات متبادلة
مستدامة.
تعتباار مسااألة حيااازة الغابااات جاازءا ً ماان مشاااكل تنميااة الغابااات فااي السااودان .تتخااذ الترتيبااات القائمااة لحيااازة األراضااي شااكلين:
الترتيبات القانونياة والعرفياة .هنااك ثالثاة أناواع مان أنظماة الحياازة محاددة هاي الحكومياة والشاعبية والملكياة الخاصاة .يخضاع
الجزء األكبر لسيطرة الحكومة في حين أن المجتمعات المحلياة والقطااع الخااص يملكاان أراضاي غابياة محادودة .علاى مساتو
المجتمعات المحلية ،ف ن معظم حقاوق حياازة الغاباات والشاجر وماوارد المراعاي تاأتي عاادة مان القاوانين والتقالياد العرفياة التاي
تستند عادة إلى الهياكل القبلية التي تعترف بها الحكوماة .وتساتند الممارساات الزراعياة واألشاجار والمراعاي المرتبطاة بهاا إلاى
الحيازات الصغيرة المخصصة لألسر المعيشية بينما تدار المراعي والمراعي في مساحات شاسعة كموارد مشاتركة للرعاي فاي
إطار الحماية الحكومية .وغالبا ً ما تشكل هذه العالقات القائمة على اإلدارة التعاونية عائقا أماام تنمياة الغاباات واألشاجار ألنهاا ال
تنص بوضوح على حقوق الحيازة للمجتمع المحلي .وعليه ،يجب إيجاد الحلول في السياسات والتشريعات التي تيسر المزيد مان
المجاال لملكيااة قطاعاات أخاار لألشاجار (يمكاان تساجيل الغابااات الشاعبية لضاامان حاق الملكيااة مان جانااب المجتمعاات المحليااة)
لتعزيز تحسين اإلدارة والحماية.

 4.1.3أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات
إن إزالة الغابات وتدهورها هما في الواقع التهديدان الرئيسيان لتنمياة الغاباات فاي الساودان .وياتم الحصاول علاى معلوماات عان
التغياارات فااي الغطاااء الغااابي والكتلااة الحيويااة والمناااطق التااي أزيلاات منهااا الغابااات ماان نتااائج الحصاار القااومي المتتاليااة للغابااات
وصور االستشعار عن بعد المأخوذة في مواقع مختلفة وكذلك مان خاالل دراساات استقصاائية الساتهالك المنتجاات الغابياة علاى
المساتو القاومي .يشاير التقياايم العلماي لحالاة مااوارد الغاباات لسانة  2010إلااى أن الغطااء الغاابي قااد انخفاض مان  76.4مليااون
هكتار في عام  1990إلى  70.0مليون هكتار بحلول نهاية عام  . 2009وتتبع الغابات مالماح التصانيف اإليكولاوجي واتجاهاات
هطاول األمطاار ماان الشامال إلاى الجنااوب حيا تأخاذ الغابااات شاكل الغاباات واألشااجار المتنااثرة والشاجيرات فااي الشامال وفااي
الغابااات األكثاار كثافااة والغابااات ذات األشااجار األكباار فااي خلاايط ماان األكاساايا واألشااجار ذات األوراق العريضااة ف اي الطاارف
الجنوبي للسافانا والمنطقة الجبلية .وتحادث أكبار معادالت إزالاة للغاباات فاي الساافانا حيا يكاون االساتخدام الرئيساي لألراضاي
للزراعة.
مصدرا للدخل للدولة اليوم سيكون مشكلة حقيقية للغد إذا لم يتم التحقق من دوافع التدهور هذه.
من الواضح تما ًما أن ما يعتبر
ً
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وتبين أن ثالثة أنشطة رئيسية تمثل ضغطا حقيقياا علاى الماوارد الطبيعياة :فقاد تام تحدياد الزراعاة والتعادين كمحاركين رئيسايين
للتاادهور .وفقًااا لعبااد النااور وتااا (التحلياال الشااامل لاادوافع وأسااباب إزالااة وتاادهور الغابااات والمراعااي  )2018شااملت الاادوافع
الرئيسية إزالة وتدهور الغابات والمراعي ما يلي:


الدوافع الديموغرافية :النزوح واللجوء والتجمعات السكانية والتوسع العمراني (التمدين) مما يعناي زياادة الطلاب علاى
الزراعة وزيادة الضغط على األراضي والغابات.



الدوافع االقتصادية :تنمية البنى التحتية والتعدين والتنقيب عن النفط واستخراجه .استخرا غير مساتدام لألخشااب بماا
في ذلك قطع األخشاب القانوني وغير القانوني واالنتقائي لحطب الوقود وإنتا األخشااب وإنتاا الفحام النبااتي والبنااء
واالستخدامات األخر والرعي الجائر والحرائاق والقضاايا القانونياة والمؤسساية ،فضاالً عان االضاطرابات الطبيعياة
الناتجة عن العوامل الالأحيائية.



األسااباب المؤسسااية والسياساااتية  :التااي تشااوبها أوجااه قصااور فااي السياسااات المتعلقااة بالقطاااع الخاااص والمجتمعااات
المحلية فيما يتعلق بحيازة األراضي وحقوق ومسؤوليات الحصول على إدارة الماوارد الناازحين والالجئاين والكياناات
األخر واالفتقار إلى الحيازة المستقرة والمنصفة للغابات وعدم مشااركة أصاحاب المصالحة فاي خطاط إدارة الغاباات
وتقاسم منافعها أو عدم كفاية هذه المشاركة وضعف إنفااذ القاوانين .عاالوة علاى ذلاك ،األساباب والادوافع الثقافياة التاي
تؤدي إلى إزالة وتدهور الغابات.

سلط عبد النور وتا (التحليل الشامل لدوافع وأسباب إزالة وتدهور الغابات والمراعاي  )2018الضاوء علاى األساباب والادوافع
الكامنة وراء إزالة وتدهور الغابات والمراعي التي حددتها الدراسة ولخصتها في مجموعتين رئيسيتين:


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



األسباب االجتماعية واالقتصادية مثل الفقر وعدم امتالك األراضي.

الدوافع واألسباب وراء إزالة وتدهور الغابات والمراعي التي حددها المبحوثون فاي هاذه الدراساة تتماشاى تماماا ً ماع ماا توصال
إليه عبد النور وتا (التحليل الشامل لدوافع وأسباب إزالة وتدهور الغابات والمراعي  )2018مان بينهاا دوافاع وأساباب رئيساية
تتمثل في التوسع الزراعي واستخرا الحطب للطاقة والجفاف والرعي الجائر وصناعة الفحام (النيال األزرق) والحارب (والياة
جنوب كردفان وجنوب دارفور).
أد تصنيف أسباب ودوافع إزالة وتدهور الغابات مان حيا أهميتهاا النسابية إلاى ماا يلاي :يُعاد التوساع الزراعاي أهام دافاع يلياه
تطاوير البناى التحتيااة لألراضاي المتراميااة األطاراف الحضاارية بتاأثير إجمااالي قادره  %40و %15و %15علااى التاوالي .يقاادر
التأثير اإلجمالي للتعدين بنسبة  %10والتنقياب عان الانفط  %10والالجئاين والناازحين بنسابة ( %10عباد الناور وتاا  :التحليال
الشامل لدوافع وأسباب إزالة وتدهور الغابات والمراعي .)2018
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 .4تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي :اإلطار المفاهيمي
 1.4النوع االجتماعي:
يشاير إلاى السامات والفارص االجتماعياة المرتبطاة بالاذكور واإلنااث والعالقاات باين النسااء والرجاال والفتياات والفتياان وكااذلك
العالقات بين النساء بعضهم البعض والعالقات بين الرجاال .هاذه السامات والفارص والعالقاات مبنياة اجتماعيًاا وياتم تعلمهاا مان
خالل عمليات التنشئة االجتماعية .وهي محددة السياق/الوقت وقابلة للتغيير.

 2.4المساواة بين الجنسين:
تعني المساواة بين الجنسين خلق فرص متساوية للنساء والرجال من خاالل الساماح لهام بالمسااهمة علاى قادم المسااواة اقتصااديًا
وسياسيا ً واجتماعيا ً وثقافيا ً .ويعني ذلك أنه لن يُمنع أحد من بلاوغ كامال إمكاناتاه بسابب الناوع االجتمااعي ويُاولى قيماة متسااوية
لألدوار المتباينة التي تؤديها المرأة والرجل في المجتمع .وقد تم تكريس مفهوم المساواة بين الجنساين كحاق مان حقاوق اإلنساان
في عدد مان اإلعالناات واالتفاقياات ،بماا فاي ذلاك الوثيقاة الختامياة لماؤتمر رياو +20المعنوناة ”،المساتقبل الاذي نصابو إلياه“
وإعالن ومنها عمل بيجين واتفاقية القضاء علاى جمياع أشاكال التميياز ضاد المارأة (سايداو )CEDAWالتاي تقادم وصافا ً شاامال
لهذا الحق.
تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات أمر أساسي للتنمية االقتصادية والقضاء على الفقر والجوع ،وكذلك للساالم
واألمن .وقاد أُحارز تقادم فاي السانوات األخيارة لرفاع مساتو المسااواة باين الجنساين،
غير أن احتمال حصول المرأة على الموارد اإلنتاجية والطبيعية أو سايطرتها عليهاا ال
يزال أقل .وهن أقل قدرة على الوصول إلى التكنولوجيات الحديثاة أو الخادمات المالياة
ويتلقون تعليما ً وتدريبا ً ومشورة تقنية أقل .وهم يعانون أيضاا ً مان العناف واالساتغالل
ويتلقون أجارا ً أقال علاى عملهام .وإلاى أن ياتم القضااء علاى أوجاه عادم المسااواة هاذه،
سااتظل النساااء ،اللااواتي يشااكلن الجاازء األكباار ماان فقااراء العااالم ،يعااانين بشااكل غياار
متناسب من الفقر ومن األرجح أن يتحملن فرصا اقتصادية واجتماعية محدودة.

المساواة بين الجنسين
المسااااواة فااااي الحقاااوق والمسااااؤوليات
والفرص بين النساء والرجاال والفتياات
والفتيان .
ال تعنااي المساااواة أن النساااء والرجااال
سيصاابحون متشااابهين ولكاان لاان تعتمااد
حقاااوق النسااااء والرجاااال ومساااؤولياتهم
وفرصااهم ع لااى مااا إذا كااانوا قااد ولاادوا
ذكورا ً أو إناثا ً.

تتطلب المساواة باين الجنساين وإعماال حقاوق اإلنساان للنسااء والفتياات ،بماا فاي ذلاك فاي مجاال إدارة الغاباات وجاود مؤسساات
تستجيب للفوارق بين الجنسين وحوكمة قوية ونظام قوياة للمسااءلة ،فضاالً عان المشااركة الكاملاة والمتسااوية والطوعياة للمارأة
على جميع مستويات صنع القرار .كما أن السياسات والتدابير المراعية العتباارات الناوع االجتمااعي التاي تعازز التحاوالت فاي
العالقااات بااين الجنسااين ماان خااالل معالجااة األسااباب الكامنااة والجذريااة لعاادم المساااواة بااين الجنسااين أساسااية أيض اا ً .وماان المهاام
مالحظة أن الرجال يتعرضون أيضا ً للقوالب النمطية المترسخة على أساس النوع االجتماعي بشأن ما يفترض أن يفعلوه وكياف
يفتاارض أن يتصاارفوا ممااا قااد يحااد ماان خياااراتهم الشخصااية والمهنيااة .ولتحقيااق المساااواة الحقيقيااة ،يجااب علااى جميااع الناااس أن
يدعموا تكافؤ الفرص في الحصول على الحقوق للنساء والرجال ،فضالً عن المشااركة الهاماة وإشاراك الرجاال وتحفيازهم علاى
أن يكونوا جزءا ً من الحل.
وفي هذا السياق ،ف ن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مهمان أيضا ً لبرنامج الرد  )REDD+( +نظرا ً ألن الرجال والنسااء
قااد يواجهااون آثااار تغياار المناااخ وسياسااات برنااامج الاارد  )REDD+( +بشااكل مختلااف .وللنساااء والرجااال أدوار ومسااؤوليات
وأولوياات مختلفاة فاي المجتمعاات المحلياة ،وبالتاالي يمكان أن يشااعروا بآثاار اساتراتيجيات خفاض االنبعاثاات الناتجاة عان إزالااة
وتدهور الغابات بشكل مختلاف .وباالنظر إلاى اعتمااد المارأة علاى الماوارد الطبيعياة ،ف نهاا قاد تتاأثر سالبا ً بسياساات تغيار المنااخ
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المتعلقة ببرنامج الرد  )REDD+( +التي قد تحد من إمكانية حصول المرأة على الموارد الغابياة ( Gerung and Quesada
.)2009, Terry 2009
مان األهميااة بمكااان ضاامان معالجاة األبعاااد الجندريااة (أبعاااد الناوع االجتماااعي) فااي قضااايا تغيار المناااخ وحقااوق الملكيااة وإدارة
الغابات وتوزيع فوائد الكربون ألن االحتياجات واالستخدامات والمعارف المتمايزة بين الجنسين لهاا تاأثير حاسام علاى سياساات
وبرامج برنامج الرد  )REDD+( +على أرض الواقع.

 3.4تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي
ال يقتصر تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي على إضافة النساء بل ينطوي على دراسة وإعادة تصاور تجاارب واهتماماات
المرأة والرجل في عملية التنمية بطريقة تتحد الهياكل االجتماعية الموجودة وتضع المرأة والرجل على قدم المساواة .إناه لايس
مثل التوازن بين الجنسين أو المساواة بين الجنسين .إنه يتجاوز إحصاء عدد النساء والرجال في الغرفاة .ويتنااول تعمايم مراعااة
منظور النوع االجتماعي أوجه عدم المساواة بين الجنسين التي تقع في صاميم المشاروع أو السياساة أو العملياة ،مماا ياؤدي إلاى
اتخاذ إجراءات أكثر تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي .غير أنه ال يقتصر على إضاافة مصاطلحات عاماة "سايولى اهتماام
خاص للمرأة" أو "النظر في أنشطة المسااواة باين الجنساين" فاي السياساات أو البارامج أو المشااريع ،بال يتطلاب تحلايالً سياسايا ً
الحتياجات النساء والرجال وأولوياتهم وأدوارهم وتجاربهم ،فضالً عان إدماا إجاراءات محاددة لمعالجاة أي أوجاه عادم مسااواة
بين الجنسين قد تنشأ عن هذا التحليل.
ماان األهميااة بمكااان التأكااد ماان أن مبااادرات برنااامج الاارد  )REDD+( +تأخااذ فااي االعتبااار االحتياجااات واألدوار والتوقعااات
المختلفة لكل من النساء والرجال بطريقاة مساتدامة .والمشااريع التاي ال تتضامن تقييماا ً جنادريا ً قوياا ً مان شاأنها أن تعازز التميياز
القائم على أساس النوع االجتماعي الذي له آثار سلبية واضحة على البيئة وكذلك على التنمية االجتماعية واالقتصادية.

 4.4النوع االجتماعي وبرنامج الرد )REDD+( +
الغابات ليست بالوعة أساسية للكربون فحسب ،بل إنها توفر أيضاا ً سابل كساب العايش والادخل ألكثار مان  1.6بلياون مان فقاراء
العالم .والواقع أن أفقر فقراء العالم غالبا ً ما يكونون من النااس الاذين يعتمادون علاى الغاباات ،وهاؤالء هام مان النسااء علاى نحاو
غير متناسب.
إن طبيعااة النااوع االجتماااعي (الطبيعااة الجندريااة) السااتخدام المااوارد والوصااول إليهااا والساايطرة عليهااا والمسااؤولية فيمااا يتعل اق
باألشااجار والغابااات معقاادة للغايااة ( .)Rocheleau and Edmunds; 1997وكثياارا ً مااا تسااتند حقااوق الماارأة إلااى قااوانين
وممارسات عرفية قابلة للتفاوض .وعلى الرغم من وجود العديد من الخطابات بشأن قضايا النوع االجتماعي وحقوق المرأة فاي
السياسات الوطنية والدولية ،ف نها ال تترجم إلى حقائق علاى أرض الواقاع .وتكمان المشاكلة فاي صاياغة السياساات وتنفياذها بعاد
ذلك .ويشكل االفتقار إلى البيانات والمعلومات والمنهجيات المفصلة التي تراعي الفوارق بين الجنساين العوائاق الرئيساية (البناك
الدولي .)2002
قد تحد القواعد واألعراف االجتماعياة مان قادرة المارأة علاى التعبيار الحار فاي االجتماعاات العاماة مماا قاد يعاوق مشااركتها فاي
المشاورات المجتمعية أو في صنع القارار .إن معالجاة االحتياجاات واألولوياات المتبايناة للرجاال والنسااء والفتياان والفتياات فاي
وضع سياسات وخطط وبارامج برناامج الارد  )REDD+( +هاي الانهج المناساب مان منظاور حقاوق اإلنساان ،وهاو ماا يبارره
أيضا ً من وجهة النظر االقتصادية ،ألنه ياؤدي إلاى تادخالت أكثار كفااءة وفعالياة مان حيا تكلفاة خفاض االنبعاثاات الناتجاة عان
إزالة
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وتدهور الغابات .ومن خالل الحد من عدم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،تضمن برناامج الارد  )REDD+( +المراعياة
لمنظااااور مراعاااااة النااااوع االجتماااااعي تلبيااااة احتياجااااات الرجااااال
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
والدراسة االستقصائية ألصحاب المصلحة ،تبين أن المارأة تجلاب
خبرات فريدة ومهاارات قيماة للتخفياف مان مخااطر تغيار المنااخ.
ومن خاالل االعتاراف بالقادرات الفريادة للمارأة وتعزيزهاا ،يمكان
للماارء أن يعاازز فااي الوقاات نفسااه قاادرة المجتمعااات المحليااة علااى
الصمود وأن يعزز المساواة بين الجنسين.

تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي هو استراتيجيـــة أُدرجت
رسميـــــا ً في منها عمل بيجين في عــام  ،1995ويحـــــــددها
في أغلب األحيان تفسير المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع
لألمم المتحدة لمصطلح " تعميم مراعاة منظور النـــــــــــــوع
االجتماعي" لسنة :1997
” تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي هو عمليــــــــــة تقييـم
اآلثار المترتبة بالنسبة للمرأة والرجل على أي إجراء مقـــــرر،
بما في ذلك التشريعات أو السياسات أو البرامج ،في أي مجـــــال
وعلاااى جمياااع المساااتويات .وهاااي اساااتراتيجية لجعااال اهتماماااات
وتجارب النســـــاء والرجـــــال على حــــــ ِد سواء بُعدا ً أساسيا ً فاي
تصميم
السياسات والبرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها في جميــــــــــــع
المجاالت السياسية واالقتصاديــــــة واالجتماعيــة بحي يستفيد
منها النساء والرجال على قدم المساواة وال يستمر عـــــــــــــدم
المساواة .والهدف النهائي هو تحقيق المســــاواة بين الجنسين".

كثيرا ً ما يكون للنساء والرجال أدوار وتجارب مختلفة في المجتمعات الغابية ،ويقدمون مدخالت حاسمة فاي تادخالت السياساات
والمجال الاذي سايمكن مان تحقياق نجااح طويال األجال فاي برناامج الارد  )REDD+( +فاي الحقال .وماع ذلاك ،فا ن أوجاه عادم
المساواة االجتماعية واالقتصادية والثقافية والحواجز القانونية غالبا ً ما تعني أن المرأة (والفئات المهمشة األخر  ،مثل الشاعوب
األصالية والفقاراء والشاباب واألشاخاص ذوي اإلعاقاة) مساتبعدة مان المشااركة الكاملاة فاي برناامج الارد  .)REDD+( +ومان
المهم بذل جهاود مدروساة ومحاددة الهادف لضامان أن تكاون إجاراءات برناامج الارد  )REDD+( +شااملة ومنصافة ومراعياة
لمنظور النوع االجتماعي -سواء في السياسة العامة أو في الممارسة العملية.
في حين أن المساواة بين الجنسين وتمكاين المارأة معتارف بهماا علاى نطااق واساع كعااملين حاافزين للتنمياة المساتدامة ،ال تازال
جهود كثيرة تركز على الدعوة واألنشطة المنعزلة .ويتمثال التحادي فاي إقاماة تحالفاات باين المسااواة باين الجنساين وكال سياساة
وبرناااامج للتنمياااة المساااتدامة .وهاااذا يشااامل الغاباااات ،باعتبارهاااا نظاماااا ً إيكولوجياااا ً رئيسااايا ً يااادعم سااابل كساااب العااايش المحلياااة
واالقتصااادات الوطنيااة والتصاادي لتغياار المناااخ علااى الصااعيد العااالمي .وباعتبارهااا اسااتراتيجية ناشاائة للتخفيااف ماان آثااار تغياار
المناخ ،ف ن برنامج الرد  )REDD+( +لديه القدرة على تعزياز وتحساين حالاة النسااء المنتقادات لبرناامج الارد )REDD+( +
ويجاادلون بااأن المباادرة المعااززة يجاب أن تتجاااوز األهاداف التااي تركاز علاى المنااخ لتشاامل تاوفير ساابل كساب العاايش والفوائااد
االجتماعية والبيئية لألشخاص الذين يعتمدون على الغابات ،ويجب أن تكفل حماية حقوقهم .وهي تدعو إلاى ضارورة النظار فاي
اإلنصاف ،بما في ذلك التوزيع العادل للفوائد بين البلدان والمجموعات وداخلها.
بعض تجارب تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي
غــانا :سعى مناصرو نهج الدعوة إلى المساواة باين الجنساين عموماا ً إلاى تبدياد الفكارة القائلاة باأن المسااواة باين الجنساين تتعلاق
باالمرأة فقاط وأن الغابااات ال تهام إال الرجااال .وباالنظر إلااى الساياق الثقااافي واالجتمااعي وكيفيااة النظار إلااى أدوار الجنساين ،فا ن
إشراك الرجال في اتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالنوع االجتمااعي ودعمهاا ألمار باالغ األهمياة ،ألناه مان شاأن ذلاك أن يزياد بشاكل
كبير من نجاح وفعالية التدخالت .حي كانت المشاركة مع األجهزة الحكومية الرئيسية وال سيما هيئاة الغاباات عنصارا ً حاساما ً
في استراتيجية خارطة الطريق المتعلقة الخاصة بالنوع االجتماعي وبرنامج الرد  )REDD+( +في غانا.
أوغنــدا :حي إن تحديد المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الرئيسية وإشراك أصحاب المصلحة في العملياات التشااركية فاي
أوغندا كان عنصرا ً هاما ً فاي اساتراتيجية خارطاة الطرياق المتعلقاة الخاصاة باالنوع االجتمااعي وبرناامج الارد ،)REDD+( +
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ومحورياااا ً إلدماااا مفهاااوم تعمااايم منظاااور مراعااااة الناااوع االجتمااااعي كضااامان فاااي االساااتراتيجية الوطنياااة لبرناااامج الااارد +
( . )REDD+كان القصد من عملية خارطة الطريق هو تعزيز فهم االعتبارات المراعياة للناوع االجتمااعي فاي برناامج الارد +
( ،)REDD+وإعااداد االسااتراتيجية الوطنيااة لبرنااامج الاارد  )REDD+( +حتااى يتساان االسااتجابة للمنظااور المراعااي للنااوع
االجتماعي فضالً عن االعتراف بالقوالب النمطية المترساخة علاى أسااس الناوع االجتمااعي فاي قطااع الغاباات فاي أوغنادا وفاي
إدارة الموارد الطبيعية على نطاق أوسع.
حوض الكنغو (أفريقيا الوسطى والكونغو والكاميرون) :لم تتوصل الدراسات المتعلقة بالسياسات سو القليل من المشاركة من
جانب المرأة بطرق ذات مغز وقلاة الفهام أو القادرة علاى وضاع اساتراتيجيات مراعياة للناوع االجتمااعي .فاي دراساة للسياساة
الوطنية المتعلقة ببرنامج الرد  )REDD+( +وتخفيف وطأة تغير المناخ في ثالثة بلادان فاي حاوض الكونغاو (أفريقياا الوساطى
والكونغو والكاميرون) ،توصل بيتش براون ( )Peach Brown, 2011إلى أن النساء لم يكن لديهن سو القليل من المشاركة
في المناقشات المتعلقة بتغير المناخ أو برنامج الرد  ،)REDD+( +بما في ذلك مشاركتها في إعاداد وثاائق السياساات المبكارة.
ومع ذلك ففي خطة االستعداد والتأهب لبرنامج الرد  )REDD+( +التاي وضاعتها جمهورياة الكونغاو الديمقراطياة ،كاان هنااك
تأكيد بأن األبعاد الجندرية ستعالج في القرارات المقبلة المتعلقة ب دارة الغابات الشعبية وتوزيع المنافع.

 1.4.4الروابط بين الغابات والنوع االجتماعي
يرتبط مصير الغابات ارتباطا ً وثيقا ً بقضايا النوع االجتماعي .في المناطق الريفية ،تضطلع المرأة باأدوار حاسامة داخال الغاباات
بوصفها كمستخدمة ووصية :فمعرفة المارأة وممارسااتها فاي مجاال الغاباات تادعم كاالً مان اقتصاادات األسارة المعيشاية والانُظُم
اإليكولوجياة الساليمة .وماع ذلاك ،فا ن الغاباات قطااع يهايمن علياه الاذكور ،حيا يقاود الرجاال القارارات االقتصاادية والسياساية
الرئيسية المتعلقة بالغابات .ومما يزيد من تفاقم هذه المفارقة استمرار الحواجز االجتماعية واالقتصادية والثقافية والقانونياة التاي
تحول دون مشاركة المرأة مشاركة كاملة في سياسات الغابات وجهود إدارتها واإلسهام فيها واالستفادة منها.
السبيل الوحيد للمضي قادما ً هاو ،أوالً ،االعتاراف بالمعاارف والمهاارات واألدوار المختلفاة للنسااء والرجاال فاي ماوارد الغاباات
وإدارتهااا وإدمااا هااذه المنظااورات المراعيااة للنااوع االجتماااعي فااي السياسااات والباارامج .ماان شااأن هااذه العالقااة بااين الغابااات
والمساواة بين الجنسين تحقيق أهداف التنمية المستدامة على وجه التحديد.
الهدف  5مان أهاداف التنمياة المساتدامة (تحقياق المسااواة باين الجنساين وتمكاين كال النسااء والفتياات) ،بماا فاي ذلاك الغاياة 5.5
( كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وفرصها المتساوية ماع الرجال فاي شاغل المناصاب القيادياة علاى جمياع مساتويات صانع
القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة) ،الغاياة  .5أ (الغاياة .5أ :القياام ب صاالحات لتخويال المارأة حقوقاا متسااوية فاي
الموارد االقتصادية ،وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرف في األراضي وغيرها من الممتلكات ،وعلى الخادمات
المالية ،والمياراث والماوارد الطبيعياة ،وفقًاا للقاوانين الوطنياة) ،والغاياة .5

(اعتمااد سياساات ساليمة وتشاريعات قابلاة لانفااذ

وتعزيز هذه السياسات والتشريعا ت للنهوض المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات).
الهدف  13من أهداف التنمية المستدامة (اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره) ،بما في ذلك الغاية  .13ب (تعزيز
آليات تحسين مستو قدرات التخطيط واإلدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ في أقال البلادان نماوا ،والادول الجزرياة الصاغيرة
النامية ،بما في ذلك التركياز علاى النسااء والشاباب والمجتمعاات المحلياة والمهمشاة) وهادف التنمياة المساتدامة ( 15الحيااة فاي
الباار :حمايااة الاانظم اإليكولوجيااة البريااة وترميمهااا وتعزيااز اسااتخدامها علااى نحااو مسااتدام ،وإدارة الغابااات علااى نحااو مسااتدام،
ومكافحة التصحر ،ووقف تدهور األراضي وعكاس مسااره ،ووقاف فقادان التناوع الحياوي) ،بماا فاي ذلاك الغاياة ( 15.2تعزياز
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تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات ،ووقاف إزالاة الغاباات ،وتارميم الغاباات المتادهورة وتحقياق زياادة كبيارة فاي نسابة
زرع الغابات وإعادة التشجير على الصعيد العالمي بحلول عام .)2020
بما أن الفجوات والحواجز بين الجنسين تستند إلى العديد من القضاايا ،فا ن تعمايم مراعااة منظاور الناوع االجتمااعي ال يمكان أن
يكون نشاطا ً لمرة واحدة .إنها باألحر مشكلة شاملة ،مع اتباع نقاط دخول متعددة.
حماية النظم اإليكولوجية البرياة وترميمهاا وتعزياز اساتخدامها علاى نحاو مساتدام ،وإدارة الغاباات علاى نحاو مساتدام ،ومكافحاة
التصحر ،ووقف تدهور األراضي وعكس مساره ،ووقف فقدان التنوع الحيوي.

 2.4.4إضفاء الطابع المؤسسي على الروابط بين الغابات والجنسين
بالمثل ،يتعي ن على الحكومات إنشااء آلياات مؤسساية لضامان مراعااة هاذه المنظاورات المراعياة للناوع االجتمااعي فاي السياساة
الوطنية واإلطار االستراتيجي .وفي هذا الصدد ،أنشأت كمبودياا فاي عاام  2014مجموعاة عمال مشاتركة باين الاوزارات معنياة
بشؤون النوع االجتماعي لتوجيه عملية وضع سياساتها الحالية المتعلقة بالغابات والمناخ .وبالمثل ،أنشأت حكوماة غاناا مجوعاة
عمل فرعية معنية بشؤون النوع االجتماعي لتعزياز عملياة سياسااتها المتعلقاة ببرناامج الارد  ،)REDD+( +التاي أسافرت عان
خطة العمل المتعلقة بشؤون النوع االجتماعي برنامج الرد  )REDD+( +لسنة  2015التي تعاالج الحاواجز باين الجنساين التاي
تعتاارض المسااائل المتصاالة بالغابااات .واقترحاات الحكومااة أن تكااون مقاطعااة الم دونااغ رائاادة فااي تعماايم مراعاااة منظااور النااوع
االجتماعي في خطة عمل إقليمية بشأن برنامج الرد  ،)REDD+( +مما أد إلى وضع نموذ تتبعه المقاطعات األخر  .كاان
لهااذه اآلليااات المؤسسااية عاادد كبياار ماان التااأثيرات ،فهااي تعماال علااى زيااادة وعااي الحكومااة بقضااايا النااوع االجتماااعي ،وإجااراء
دراسات استقصائية لتغذية المداوالت المتعلقة بالسياسات وتنظم دورات تدريبياة لماوظفي الخدماة المدنياة وإدرا معاايير الناوع
االجتماعي في السياسة العامة .وهي بشكل أساسي منظور النوع االجتماعي في الحوكماة الوطنياة بينماا يسااعد فاي نفاس الوقات
على رصد استجابة النوع االجتماعي للسياسات والبرامج التي ساهمت في ذلك.

 5.4السياسات الوطنية واألطر القانونية
 1.5.4السياسات واالستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين
من شأن وجود السياسات واألطر القانونية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على المستويين القومي والوالئي المساعدة على تهيئاة
بيئة تمكينية داعمة للنوع االجتماعي.
بدأت حقوق المارأة والمسااواة فاي عاام  1907ماع افتتااح أول مدرساة للبناات فاي الساودان لتعزياز المسااواة فاي الحصاول علاى
التعليم للبنين والبنات .توفر االستراتيجية ربع القرنياة القومياة ( )2007-2031نقطاة مرجعياة للخطاط الخمساية المتعاقباة خاالل
هاذه الفتارة .تساتهدف االسااتراتيجية جمياع الساودانيين فااي جمياع أنحااء الابالد وتبحا عان حيااة كريمااة وعدالاة لهام (المااادة .)5
"الشرف والكرامة والوحدة والمشاركة الكاملة" من ضمن القيم الرائدة.
وتعزز االستراتيجية االقتصادية” العدالة” والمساواة “في توزياع الثاروة وفارص العمال علاى أسااس” المزاياا الشخصاية “ دون
عزل أو إقصاء.
تتعهد استراتيجية بناء القدرات وتحسين المجتمع المحلي بتكافؤ الفرص في الحصول على تعليم ممتاز في بيئة صحية للجميع.
تدرك الجمعية السودانية لحماية البيئة التحدي المتمثل في تنشيط القطاع النساوي وتطاوير قادرة المارأة علاى لعاب نشاط فاي بنااء
األسرة والمجتمع.
تستهدف أهداف استراتيجية الرعاية االجتماعية والتنمية المرأة وتبرز أهمياة "تعزياز دور المارأة كشاريك فاي بنااء المجتماع" و
"حشد المرأة للمشاركة في التنمية المستدامة".
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كما تهدف االستراتيجية السكانية إلى دعم عملية تمكين المرأة وضمان الحقوق المدنية والسياسية للمرأة وتعزيز دورها في نشار
ثقافة السالم.
وفي ضوء االستراتيجية ربع القرنية القومية ( )2007-2031واألطر القانونية الدولية والوطنيةُ ،وضعت العدياد مان السياساات
واإلجراءات القطاعية.
ركزت السياسة الوطنية لتمكين وريادة المرأة ( )2018/ 2007على ركاائز تمكاين المارأة :التعلايم والصاحة والبيئاة والمشااركة
السياسية والسالم وحل النزاعات والتمكين االقتصادي وحقوق اإلنسان .التغيير الديموغرافي والتعبئة االجتماعياة باإلضاافة إلاى
التغيير االجتماعي واالقتصادي والسياسي ،وغيرها من التحديات مثل البعد البيئي وانفجار المعرفة والتكنولوجيا ،تمت مراجعاة
استراتيجية تمكين المرأة لسانة  2007فاي عاام  2018ماع اإلشاارة إلاى وثيقاة حقاوق ومساؤوليات الماواطن الاواردة فاي دساتور
السااودان االنتقااالي واالسااتراتيجية ربااع القرنيااة القوميااة ( )2007-2031وأهااداف التنميااة المسااتدامة ( )2015-2030وأجناادة
أفريقيااا (ألفااان وثالثااة وسااتون) االسااتراتيجية القوميااة للسااكان ( )2012وجميااع االتفاقيااات واالتفاقيااات الدولي اة واإلقليميااة التااي
صادقت عليها حكومة السودان.

 2.5.4سياسات الغابات واإلطار القانوني
أدرك السودان الحاجة إلاى الاتحكم فاي اساتخدام ماوارد الغاباات مناذ بداياة القارن العشارين .تام تلخايص الخطاط واالساتراتيجيات
التنموية والبيئياة الوطنياة ال ُمحدثاة والتشاريعات جنبًاا إلاى جناب ماع التشاريعات دون الوطنياة واالتفاقياات والمعاهادات اإلقليمياة
والدولياة ذات الصالة بالبيئاة وبرناامج الاارد  )REDD+( +والضامانات التاي صاادقت عليهااا حكوماة الساودان فاي الجاادول ()1
(االستراتيجية القومية السودانية لبرنامج الرد  )REDD+( +لسنة .)2018
الجدول رقم  1 -االستراتيجيات والتشريعات القومية الرئيسية للتنمية والبيئة والتشريعات الوالئية واالتفاقيات والمعاهدات اإلقليمية
والدولية التي صدقت عليها حكومة السودان
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االستراتيجيات والتشريعات القومية
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قانون السالمة الحيوية القومي رقم ()15
االستراتيجية المؤقتة للحد من الفقر
الئحة تنظيم استغالل المعادن
قانون تنمية الثروة المعدنية
دليل شروط وأحكام السالمة البيئية والصحة المهنية في قطاع المعادن
دليل شروط وأحكام السالمة والصحة المهنية في قطاع التعدين التقليدي
المسؤولية المجتمعية للشركات في قطاع المعادن
الدستور القومي الدائم للسودان قيد الصياغة
قوانين وسياسات حيازة األراضي

السنة
2001
2005
2006
2031 - 2007
2013
2020 - 2015
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2018

التشريعات الوالئية

1
2
25

قانون حماية وترقية البيئة بوالية القضارف
قانون حماية وترقية البيئة بوالية الخرطوم

2007
2010 - 2008

م
3
4
5
6
7
8

الموضوع
قانون حماية البيئة بوالية شمال دارفور
قانون استخدام أراضي بوالية شمال دارفور
قانون مكافحة التصحر بوالية شمال دارفور
قانون األحزمة الشجرية الواقية ومصدات الرياح بوالية شمال دارفور
قانون حماية وترقية البيئة الحضرية رقم ( )17بوالية شمال كردفان
قانون والية النيل األزرق الذي يلزم المزارعين بزراعة األشجار في  %10من
األراضي الزراعية المطرية و %5من األراضي المروية تماشيا ً مع أحكام القانون
االتحادي.

السنة
2009
2009
2012
2013
2016
2018

االتفاقيات والمعاهدات اإلقليمية والدولية التي صادق عليها السودان

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

بيان مبادئ الغابات من جدول أعمال القرن 21
معايير ومؤشرات اإلدارة المستدامة للغابات SFM
الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد)
البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا )(CAADP
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر)(UNCCD
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )(UNFCCC
اتفاقية جديدة لمكافحة التصحرNew UNCCD
اتفاقية األمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي )(CBD
بروتوكول كيوتو
اتفاقية باريس لسنة 2015

االستراتيجية القومية لبرنامج الرد )REDD+( +وخطة العمل لسنة 2018

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

Source: Sudan National REDD+ Strategy 2018

أقرت االستراتيجية القومية السودانية لبرنامج الرد  )REDD+( +لسنة  2018بأهمية تعميم مراعاة منظور النوع االجتمااعي
وذلك ضمانا ً للوفااء بمعاايير الضامانات الدولياة ومراعااة اعتباارات الفاروق باين الجنساين بالقادر الاذي يكفال أيضاا ً باأن البياناات
المنتجة لتسليط الضوء على أفضل الممارسات ووضع مبادئ توجيهية إلدما منظور النوع االجتماعي منذ البداية.

 .5األساليب المنهجية
أسفرت هذه التجارب المتعددة األوجه لتعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في مبادرات السياسة العامة والمشاريع وصاكوك
التمويل المتعلقة بالغابات وتغير المنااخ ،وال سايما فيماا يتعلاق ببرناامج الارد  ،)REDD+( +عان ثاروة مان الادروس المساتفادة
التي يجري تجميعها وبثها .وفي عام  ،2015نظمت مبادرة األمم المتحدة لخفض االنبعاثات الناتجاة عان إزالاة وتادهور الغاباات
( )UN-REDDبالتعاون مع البنك الدولي حدثًا مشتر ًكا ألصاحاب المصالحة المتعاددين لدراساة اإلجاراءات الملموساة لادماا
االجتماعي والمساواة باين الجنساين فاي برناامج الارد  .)REDD+( +وفاي اآلوناة األخيارة ،نشار برناامج الارد )REDD+( +
التااابع لألماام المتحاادة ورقااة عاان الاادروس المسااتفادة بشااأن قضااايا النااوع االجتماااعي برنااامج الاارد  )REDD+( +فااي أمريكااا
الالتينية ،حيا تام جماع وتحليال التجاارب المساتمدة مان شايلي وإكاوادور وبنماا وبيارو .مان شاأن هاذا الرصايد المعرفاي توجياه
الممارسين في مجال التنمية إلى كسر الحواجز بين الجنسين حاول إدارة الماوارد الطبيعياة بطريقاة عملياة .كماا يوضاح الدينامياة
التحويليااة التااي تضاافيها المساااواة بااين الجنسااين علااى أي عمليااة ألداة التنميااة المسااتدامة لتوجيااه تعماايم مراعاااة منظااور النااوع
االجتماعي على امتداد دورة السياسات المتعلقاة ببرناامج الارد  )REDD+( +التاي تاوفر” قائماة “باألنشاطة المراعياة لمنظاور
النوع االجتماعي وأمثلة ملموسة ومؤشرات جندرية محتملة لرصد التقدم المحرز وتقييم النجاح.
استنادا إلى جميع هذه التجارب والدروس المستفادة ،أصدر برنامج الرد  )REDD+( +التابع لألمم المتحدة أداة عملياة المنحاى
لتوجيه تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي على امتداد دورة السياسات المتعلقة ببرنامج الرد  .)REDD+( +تام تنظايم هاذا
المااوجز المنهجااي حااول النااوع االجتماااعي عباار خمسااة مسااارات رئيسااية )1( :تحلاايالت النااوع االجتماااعي ( )2التوعيااة وبناااء
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القاادرات ( )3المشاااركة المراعيااة لمنظااور النااوع االجتماااعي ( )4التخطاايط والرصااد المراعااي لمنظااور النااوع االجتماااعي ()5
إدارة المعرفااة حااول النااوع االجتماااعي .بالنساابة لكاال مسااار ،ف نااه يااوفر "قائمااة" باألنشااطة المسااتجيبة للنااوع االجتماااعي وأمثلااة
ملموسة ومؤشرات جندرياة محتملاة لرصاد التقادم وتقيايم النجااح .وتهادف هاذه األداة المنهجياة إلاى نقال العمال الاوطني المتعلاق
بشأن الناوع االجتمااعي مان المناصارة /الادعوة – التاي ساادت حتاى اآلن – إلاى التاأثير علاى كيفياة تصاميم السياساات والبارامج
وتنقيحها واعتمادها وتنفيذها ورصدها .وهو يتجاوز العمل الذي يراعي الفوارق بين الجنساين (مثال التوعياة األساساية و” عادم
إلحاق الضرر “) إلى تحقيق سياسات تراعي الفاوارق باين الجنساين بادال مان ذلاك – ومان خاالل هاذه السياساات ،تعزياز حماياة
الغابات ،ومكافحة تغير المناخ ،وتعزيز سبل كسب العيش المحلية.
" بوسع استراتيجية النوع االجتماعي في قطاع الغابات المساعدة في معالجة اآلثار غير العادلة وعدم تكافؤ الفرص والفقر"
فااي السااودان ،غالباا ً مااا تحاادد التقاليااد والثقافااة مساابقا ً ساالوك الااذكور أو اإلناااث وعالقااات القااوة وتحاادد ماان س ايلعب األدوار فااي
المجتمع نتيجة لذلك ،يختبر الرجال والنساء بيئتهم بشكل مختلف تما ًما .يتمثال أحاد األساباب المنطقياة المهماة لالساتراتيجية فاي
الحاجة إلى ضمان أن يتجنب قطاع الغابات وصناع القرار بوعي اآلثار غير العادلة ،ويعززون بوعي الفارص المتكافئاة لجمياع
المواطنين ،دون تمييز على أساس النوع االجتماعي أو القدرة أو العمر أو العرق أو اإلثنية أو غير ذلك من عوامال الالوعاي أو
العوامل المحددة ثقافياا ً .تتوقاف القادرة علاى القياام باذلك علاى مساتو الاوعي بقضاايا وشاواغل الناوع االجتمااعي والنظار بعاين
فاحصة للظروف الجديدة التي تنشأ في العملية المعقدة لتخطيط خدمات الغابات في هاذا القطااع وتوفيرهاا واساتدامتها .سيسااعد
ذلك على معالجة أهداف الفقر األوسع نطاقا ً وتوجيه األنشطة القطاعية على نحو أفضل.
ومن األمثلة على ذلك الغابات المخصصة لانتا  ،التاي تتنااول تكاوين الثاروة والوصاول إلاى وساائل اإلنتاا والسايطرة عليهاا،
والتي تهيمن عليها فئات معينة .تكفل االستراتيجية المراعية لمنظور النوع االجتماعي استفادة النساء والفئاات المهمشاة األخار
مان هااذا البعااد الهااام لخاادمات الغابااات عاان طريااق اساتحداث باارامج محااددة األهااداف وخطااوط ائتمااان خاصااة ،ودعاام المشاااركة
الجماعية للفقراء بوصفهم مستثمرين وفي صنع القرار.
"“ من شأن استراتيجية تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي توفير فرصة لتوليف أفضل الممارسات”"
على مستو السياسات واالستراتيجيات والتنفيذ ،هناك أمثلاة علاى أفضال الممارساات لتعمايم مراعااة منظاور الناوع االجتمااعي
فاي التاادخالت المتعلقااة بالغابااات .تبنااى الساودان الممارسااات الجياادة علااى المسااتو التنفياذي ،مااع أفضاال الممارسااات فااي مجااال
الغابات في بعض الواليات .من شأن اساتراتيجية تعمايم مراعااة منظاور الناوع االجتمااعي فاي برناامج الارد  )REDD+( +أن
تتيح فرصة لتجميع الدروس ووضع مؤشرات لتكرار الممارسات الجيدة على جميع المستويات في السودان.

 1.5اإلطار المفاهيمي
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تحليل
أصحاب ألمصلحـ ـ ـ ـ ـ ــة

تقييم أالحتياجات

المراجعة النظرية

التشااااااور ،المناقشاااااات

الجماعيااااة المركاااازة،
المقاااااااااااااااااااااااااااااااااابالت
المنظمـــــــــــــــــــة

استراتيجية تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي

الشكل رقم1

اإلطار المفاهيمي لتعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي

يتااألف اإلطااار المنهجااي ماان عاادد ماان الخطااوات لتقياايم احتياجااات المجتمعااات المحليااة (النساااء والرجااال) وثغراتهااا وأولوياتهااا.
وعالوة على ذلك ،يهدف إلى استكشاف مكونات االستراتيجية والتأكد من أن أي إجراءات أو تدخالت مساتقبلية ياتم اتخاذهاا فاي
نهاية المطاف بما يتماشى مع االحتياجات التاي أعارب عنهاا المجتماع .عاالوة علاى ذلاك ،ساعت االستشاارات أيضاا ً إلاى إشاراك
مختلف أصحاب المصلحة والمجموعات وأفراد المجتمع لضمان دعمهم لتنفيذ االستراتيجية وإجراءاتها الالحقة.
وقد أجري التحليل لفهم الكيفية التي يمكن بها تلبية األولويات واالحتياجات والقيود المحلية في صياغة استراتيجية تعميم مراعااة
منظور النوع االجتماعي وتنفيذها.
أُجااري تحلياال النااوع االجتماااعي (كجاازء ماان تقياايم االحتياجااات وتحلياال أصااحاب المصاالحة) أثناااء تصااميم االسااتراتيجية لتحديااد
السياسات/االستراتيجيات الوطنية والسياق المحلي الذي يعمل فيه أصحاب المصلحة حاول مختلاف الماوارد الحرجياة والطبيعياة
بما في ذلاك أنشاطة برناامج الارد  .)REDD+( +وسايحلل هاذا التقيايم أيضاا ً أدوار أصاحاب المصالحة واحتياجااتهم وأولويااتهم
وفرصهم في سياقهم االجتماعي واالقتصاادي والسياساي .وسااعدت فاي تحدياد الفاروق باين الجنساين فاي الوصاول إلاى الماوارد
والتحكم فيها ديناميات السلطة بين النساء والرجال ومختلف أوجه عدم المساواة االجتماعياة واالقتصاادية والسياساية والفارص
التي يواجهها الرجال والنساء في المناطق التي يحتمل أن تتأثر و  /أو تتأثر بأي استراتيجية أو تادخل معاين .كماا ساتوفر بياناات
خط أساس مفصلة للرصد.
تم تقسيم تحليل البيانات إلى جزأين الجزء األول هو البيانات التاي تام جمعهاا مان عواصام الوالياات والمحلياات المختاارة ،بينماا
تناول الجزء الثاني الر دود التي تم جمعها مان اساتبيان المجتماع .وشاملت العناصار الرئيساية لتحليال عواصام الوالياات األنشاطة
االقتصادية الرئيسية والفوائد المستمدة من الغابات ،في حين أشارت أنشطة المحليات إلى األنشطة االقتصادية والفوائد المساتمدة
من الغابات وقضايا حيازة األراضي وتوفير الخدمات االجتماعية ومستو تغطية الخدمات ،انظر المرفق (.)1
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 .6نتائج تحليل أصحاب المصلحة وتقييم االحتياجات
أجااري تحلياال أصااحاب المصاالحة ومسااح تقياايم االحتياجااات فااي الواليااات الساابع المختااارة التااي تمثاال منطقااة الدراسااة (مااارس
 .) 2019غطاات الدراسااة محليتااين ماان كاال واليااة ماان الواليااات الساابع التااي تشااكل منطقااة دراسااة تعماايم مراعاااة منظااور النااوع
االجتماعي (وهي النيل األزرق ،وجنوب وغرب كردفان ،ووسط وجنوب دارفور ،والقضارف ،وسنار) .وقاد اتباع فاي اختياار
المحليات األربعة عشر نفس المعايير المطبقاة فاي اختياار الاوالياات السابع ،وبعباارة أخار  ،تعتبار هاذه المحلياات نسابيا ً منااطق
غنية بالغابات .وقد تم اختيار وحدتين إداريتين من كل منطقة إلجراء المسح .ويتوقف الانهج المتباع فاي إعاداد هاذه االساتراتيجية
المقترحة على عملية تشاور واسعة النطاق.
تم استشارة أصحاب المصلحة مان القطااعين العاام والخااص ،الجادول  ،2مان خاالل المقاابالت المباشارة .كماا تام استشاارة قاادة
المجتمع مثل زعماء اإلدارة األهلية والزعمااء الادينيين واللجاان الشاعبية .وقاد أباد المبحوثاون مان كاال الجنساين علاى مساتو
القاار وجهااات نظاارهم حااول القضااايا التااي تتعلااق باالسااتراتيجية المقترحااة .يمكاان االطااالع علااى مزيااد ماان المعلومااات حااول
أصحاب المصلحة وقادة المجتماع والمبحاوثين الاريفيين فاي تقريار تقيايم االحتياجاات وتقريار تحليال أصاحاب المصالحة .ويعتبار
هذان التقريران مرفقات قائمة بذاتها لهذا التقرير.
الجدول رقم  2 -استشارة القطاع العام والقطاع غير الحكومي في الواليات السبع

القطاع غير الحكومي
القطاع العام
حكوماات الوالياات ومجااالس التخطايط االسااتراتيجي والهيئاة القوميااة أعضاااااء المجتمااااع واإلدارة األهليااااة واللجااااان الشااااعبية
للغاباااااات واإلدارة العاماااااة للمراعاااااي والعلاااااف ووزارات المالياااااة ،ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية
واالتحادات النسوية
الزراعة ،الثروة الحيوانية ،الضمان االجتماعي والعمل

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

المنظمات غير
الحكومية

وكاالت األمم
المتحدة

رجال الدين

اإلدارة
األهلية

اللجان
الشعبية

االتحادات
النسائية

القطاع
الخاص

6
7
3
1
6
7
5

2
2
1
0
5
2
0

3
3
7
5
5
2
6

3
2
4
4
5
7
5

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

9
4
4
3
2
3

جنوب كردفان
غرب كردفان
وسط دارفور
جنوب دارفور
النيل األزرق
سنــــــــــــــــار
القضــــــــارف

الجدول رقم  4 -عدد المبحوثين في مناطق الدراسة

المجتمع الريفي
نمرة

الوالية
إناث

29

ذكور

القطاع العام

القطاع غير الحكومي

1.

جنوب كردفان

61

40

5
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2.
3.

غرب كردفان
وسط دارفور

60
60

40
40

6
7

22
23

60
60
60
61
421

40
40
43
40
283

5
7
7
8
45

14
28
23
24
161

4.
جنوب دارفور
5.
النيل األزرق
6.
سنــــــــــــــــار
7
القضــــــــارف
المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 1.6آراء أصحاب المصلحة بشأن االستراتيجية المقترحة
طُلب من مؤسسات القطاع العام السبع ( )% 21.1من جميع أصحاب المصلحة (المبحاوثين الرئيسايين) الاذين أجريات مقاابالت
شخصية معهم باستثناء المجتمع الريفي في الواليات السبع الرد على النقاط التالية:


العقبات التي تعترض المساواة بين الجنسين.



المقترحات الرامية إلى حل هذه العقبات.



ما الذي ينبغي أن تتناوله االستراتيجية المقترحة لتعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي من أجل تحقياق المسااواة باين
الجنسين؟

 1.1.6آراء القطاع العام (تمت مقابلة  38مشاركًا يمثلون القطاعات العامة المختلفة)
فيما يتعلق بالعقبات ،أفاد  %33.08من المبحوثين مان القطااع العاام الباالغ عاددهم  38فاي جمياع الوالياات إن التقالياد والعاادات
والثقافااة هااي إحااد العقبااات الرئيسااية ،فااي حااين أجاااب  %75ماان المبحااوثين ماان منسااوبي الهيئااة القوميااة للغابااات إن الرجااال
يهيمنون وهم صناع القرار الرئيسيون .وقال  % 23.95من المبحوثين إن السياسات الحالية وإنفاذ القاوانين واألنظماة جازء مان
التحديات .يبدو أن االلتزام األسري واالجتمااعي سابب فاي إعاقاة مشااركة المارأة يمثال آراء  %14.3مان المبحاوثين .تام تحدياد
الغابات كمصدر للدخل والطاقة من قبل جميع المبحاوثين تقريبًاا .يُعاد األمان والعناف ضاد المارأة مان العوامال المؤدياة إلاى عادم
المساواة بين النساء وخاصة في جبل مرة  /والية وسط دارفور.
كاناات اقتراحااات المبحااوثين للحلااول علااى النحااو التااالي :إجااراء باارامج التاادريب والتوعيااة حااول النااوع االجتماااعي واإلنتااا
واالسااتثمار ،شااراكة المجتمااع مااع اإلدارة األهليااة ومنظمااات المجتمااع الماادني ماان أجاال االسااتخدام المسااتدام للمااوارد الطبيعيااة
وتخطيط استخدام األراضي وتعزيز خدمات اإلرشاد بالهيئة القومية للغابات.
يمكان أن يااتم تعزيااز االسااتراتيجية المقترحاة ماان خااالل االعتااراف باالختالفااات الثقافياة واالجتماعيااة وقضااايا الناوع االجتماااعي
وشواغل الغابات واإلنصاف واتخاذ القرارات بشأن الحقوق والحصول على األراضي وتمكين المرأة.

 2.1.6آراء القطاع غير الحكومي ( )161مبحوثا ً يمثلون  6قطاعات)
كان من بين أصحاب المصلحة من القطاع غيار الحكاومي تجاار المنتجاات الغابياة غيار الخشابية .ويمثال هاؤالء التجاار األعماال
التجارية الصغيرة التي تعمل علاى مساتو القار  .الابعض يشاتري الفواكاه والصامغ العرباي .أفااد  % 83.3مان المبحاوثين أن
الرجال والنساء يجمعون المنتجات ،في حين أجاب  %16.7أن الرجال فقط يجمعون المنتجاات ويساتفيدون مان أشاجار الهشااب
للحصول على الصمغ العربي .اتفق جميع المبحوثين على أن المنتجات يتم جمعها بالطرق.
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 1.3.1.6آراء اإلناث (أجريت مقابالت مع  421امرأة من المجتمع الريفي في الواليات السبع)
وأبرزت النساء أربع أولويات رئيسية لم تدمج بعد فاي تصاميم أنشاطة برناامج الارد  :)REDD+( +الحصاول علاى المادخالت
الزراعية التي تبين مد أهمية الزراعة بالنسبة لسبل كسب عيش هؤالء الناس ،وأصبحت المرأة تدرك أهمياة المانح الصاغيرة،
وهذا يكفل أن تصبح هذه المجتمعات المحلية جزءا ً من االقتصاد النقدي لبلدانها ،ويبدو أن طلب أنشطة األعمال التجارياة للمارأة
أقرب إلى المنح الصغيرة ولكنه يتفاوت في تحديد مجال النشاط ،مما يشير إلى أن بعض النساء على اساتعداد للعمال فاي التجاارة
إذا توفر الدعم المالي .وعلى الرغم من عدم ذكر نوع معين من الحرف اليدوية ،من الجيد اساتخدام ناوع مان المهاارات لتحساين
معيشة األسرة ،وتوفير وسائل النقل ومطاحن الحبوب وساهولة الوصاول إلاى أساطوانات غااز الطهاي ،مماا يسااعد النسااء علاى
إكمال مهامهن بأقل قدر من المعاناة .الطلب على سالالت األلبان من الماعز هاو اقتاراح موضاوعي ويظهار أن السااللة المحلياة
الحالية من الماعز لم تعد تلبي احتياجاات هاذه العاائالت مان الحلياب .ويشاير التمثيال فاي اللجاان المحلياة وملكياة اإلذاعاة إلاى أن
بعض النساء يشاركن في الشؤون المجتمعية ويمكنهن أيضا ً التواصل مع اآلخرين عن طريق اإلذاعة.

 2.3.1.6آراء الذكور (أجريت مقابالت مع  238رجالً من المجتمع الريفي في الواليات السبع)
ساالط الرجااال الضااوء علااى أولوياااتهم الرئيسااية فااي مجااال التوعيااة والخاادمات اإلرشااادية ماان أجاال إظهااار أهميااة إدارة المااوارد
الطبيعية ،وسن القوانين وتنفيذ المؤيدين بقوة من أجل الحفاظ على سالمة الغاباات وتحساين الحوكماة وإشاراك الساكان المحلياين
في إدارة الموارد الطبيعية واإلدارة المستدامة للموارد الغابية باعتبارها إحد الطرق لتحقيق تنويع سبل كسب العيش.
إلى جانب المطلوب ضمان وحراسة ومنع قطاع األشاجار وتنفياذ بارامج التشاجير وطلاب تاوفير الخادمات األمنياة .وهاي تظهار
مد السماح للزوجة واالبنة واألخوات باالنضمام إلى اللجان ( )% 88- 63%يبدو مشجعا للغاياة .نطااق العضاوية فاي اللجاان
المحلية منخفض للغاية (.)% 43- 14%
سوات الرباعي SWOT
 2.6تحليل ُ
سوات الرباعي) (SWOTهومن أشهر األدوات التحليلياة الرباعياة التاي تُعارف المساتخدم علاى نقااط القاوة والضاعف
تحليل ُ
والفرص المناسبة والتهديدات التي قد تعيق تحقيق الطموحات .يستخدم تحليل سُوات الرباعي) (SWOTلتعميم مراعااة منظاور
النوع االجتماعي في قطاع الغابات .نقاط القوة والضاعف والفارص والتهديادات الماذكورة تسالط الضاوء علاى مجموعاة محتملاة
من الخيارات لتعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في قطاع الغابات السوداني.

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

نقاط الضعف
 التركيز على قطاع الغابات وإهمال المكونـــــــــــات
األخر للموارد الطبيعية.
 عدم االهتمام بقضايا حيازة األراضي.
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نقاط القوة
 يأخذ برنامج الرد  )REDD+( +في االعتبـــــــــــــار
جميع أصحاب المصلحة.
 القدرة على مكافأة المجتمعات المحليــــــــــــــــــــــــة.

 عدم القدرة على التأثير في السياسات والتشريعات.
 قلة ملكية المرأة للموارد
 ضعف قدرة الموظفين.
 ضعف االتصال والتنسيق داخل القطاعات وفيما بينها.
 العالقة بين نقاط اتصال برنامج الرد )REDD+( +
وموظفي الهيئة القومية للغابات ليست على وئام.

32

 تغطية المصالح البيئية واالجتماعية واالقتصاديــــــــة
للمجتمعات الريفية على ح ِد سواء.
 توفر الدراسات عن الموارد واالستراتيجيات الوطنيــة
للتنمية المستدامة والحوكمة المؤسسية.
 دور التقارير الفنية إدارة برنامج الرد )REDD+( +
على دراية بالمشاكل وحلولها.

)SECS(FCPF/GRANT
الجدول رقم - 6الفرص والتهديدات التي تواجه تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في برنامج الرد )+REDD( +

التهديدات

الفرص

 محدودية إدما تعميم مراعاة منظور النوع االجتمـــــــــاعي في
أطر التنمية االقتصادية الوطنية في قطاع الغابـــــــــــــــــــــــــات.
 اإلقرار بأن الدورات الخارجية لتعميم مراعاة منظور النـــــــوع
االجتماعي ال يتم إعادة إنتاجها بشكل أساسي داخل الرابطة وتم إيالء
اهتمام أقل لتلك المعايير ويتم تقليد التعميم داخل الرابطة .يبدو أنه تم
إحراز تقدم أكبر في البرنامج مقارنة بالمستو الهرمي.
 بالرغم من وجود عدد من المؤسسات الراغبة في تقديم الدعم الفني،
إال أن آليات الدعم المؤسسي المحدودة لتعميم مراعاة منظــــــــــــــور
النوع االجتماعي في شكل سياسات ورصد وتخصيص الميزانية في
الدولة والمنظمات الشريكة (السياسات الحالية).
 التنوع الثقافي واالجتماعي في السودان.
 محدودية الموارد المالية المخصصة لتعميم مراعاة منظور
النوع االجتماعي.
 القضايا األمنية والعنف ضد المرأة في بعض الواليات.
 االعتماد على الغابات للحصول على الطاقة ،حي ال توجـــد
مصادر أخر أو محدودة ،مثل غاز الطهي أو مصادر أخر
لممارسات الطاقة البديلة.
 ال تزال ترجمة مقاصد السياسة إلى ممارسة تمثل تحديًا للحكومات.
 ال يزال تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي ورصد التقدم يمثل
تحديا ً بين أصحاب المصلحة في قطاع الغابات.

 هناك إرادة سياسية لمواصلة العمل بشأن قضايا النـــــــوع
االجتماعي.
 تم التعهد بالتزامات في مجال السياسات على الصعيد الدولي.
 عمليات بناء كتلة حرجة للعمل على قضــــــايا النــــــــــوع
االجتماعي ونقلها إلى ما هو أبعد من عدد قليل من الخــــــــبراء.
 توفر المؤسسات الراغبة في تقديم الدعم الفني في عمليـــات
تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي مثل المجــــلس األعلى
للبيئة ووزارة التنمية االجتماعية والعمل ووزارة الزراعـــــــة
والموارد الطبيعية.
 التزام بعض المؤسسات مثل وزارة التنمية االجتماعيــــــة
والعمل بتطوير سياسة النوع االجتماعي وتشكيل مجموعات
عمل النوع االجتماعي والقيام بالتزامات مؤسسية وبرامجية.
 بدأت بعض البلدان بالفعل عمليات تعميم مراعاة منظــــــور
النوع االجتماعي ولديها بالفعل أفضل الممارسات والموظفين
الذين يمكن استخدامهم في جميع أنحاء المنطقة على سبيــــــل
المثال أوغندا.

 3.6موقف تأثير أصحاب المصلحة من القطاعين العام وغير الحكومي على برنامج الرد )REDD+( +
يبين الجدول ( ) 4وضع نفوذ أصحاب المصلحة فاي القطااع العاام مان والياات هاذه المؤسساات ونتاائج نفوذهاا المتوقاع .ويتحادد مساتو
االهتمام بالمد الذي يعتبر فيه القطاع العام والقطاع غير العام برنامج الرد  )REDD+( +تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي
أمرا ً هاما ً.
يشير مستو التأثير إلى قدراتهم على التأثير في السياسات والممارسات ،انظر الجدول ( )7في هذا التقريار .ومان المهام أيضاا ً مالحظاة
ص لة عان أصاحاب المصالحة لتحدياد المساتويات التاي يمكان أن يشااركوا فيهاا واألنشاطة المحاددة
أنه من الضروري كذلك تقديم لمحة مف ً
التااي يمكااانهم االضاااطالع بهاااا لتنفياااذ اساااتراتيجية تعمااايم مراعاااة منظاااور الناااوع االجتمااااعي فاااي إطاااار برناااامج الااارد .)REDD+( +
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)SECS(FCPF/GRANT
الجدول رقم  7 -موقف تأثير أصحاب المصلحة من القطاعين العام وغير الحكومي على برنامج الرد )+REDD( +

مستوى
النفوذ /السلطات

مستوى
االهتمام

1

نقاط اتصال الواليات

عالي

عالي

2

وزارة المالية والتخطيط االقتصادي

عالي

منخفض

3

وزارة التنمية االجتماعية والعمل

منخفض

عالي

4

مجلس التخطيط االستراتيجي

منخفض

عالي

5

الهيئة القومية للغابات

منخفض

عالي

6

اإلدارة العامة للمراعي والعلف /وزارة
الثروة الحيوانية

منخفض

عالي

منخفض

متوسط

أصحاب المصلحة

م

مصدر االهتمام

مصدر النفوذ/السلطات
 تفويض الصالحيات من الوالة هناك مسئولون عن الخدمات المدنية في والياتهم.هي المسؤولة عن تخصيص الميزانيات

لن يدر مشروع برنامج الرد )REDD+( +
إيرادات مباشرة للخزانة.

تعتبر بمثابة وزارة فنية

7

إدارة الثقافة واإلعالم

المصدر :تحليل أصحاب المصلحة (الجمعية السودانية لحماية البيئة)2019 ،
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استجاباتهم لتدهور الموارد الطبيعية.
التزامهم السياسي.

واليتهم (تفويضهم) تقربهم من أهداف مشروع
برنامج الرد )REDD+( +

يعتبرون بمثابة مجلس استشاري /هيئة استشارية

طبيعة عملهم كمخططين وردودهم على االستبيان.

تعتبر بمثابة مكتب فني

واليتهم (تفويضهم)

تعتبر بمثابة مكتب فني

واليتهم (تفويضهم) والتزامهم بدعم وحدة
إدارة مشاريع برنامج الرد )REDD+( +

تعتبر بمثابة مكتب فني

فرص المشاركة في بعض أنشطة المشروع.
)Source: SECS, Stakeholders Analysis (2019

)SECS(FCPF/GRANT
يوضح الجدول رقم ( )8بصورة تفصيلية موقف تأثيرات ومصالح/اهتمامات أصحاب المصلحة من القطاع غيار الحكاومي علاى مشاروع برناامج الارد  )REDD+( +واساتراتيجية تعمايم مراعااة منظاور
النوع االجتماعي.
الجدول رقم  8 -تأثيرات ومصالح/اهتمامات أصحاب المصلحة من القطاع غير الحكومي على مشروع برنامج الرد  )+REDD( +واستراتيجية تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي

م

أصحاب المصلحة

مستوى
النفوذ/السلطات

مستوى االهتمام

مصدر النفوذ/السلطات

رجال الدين
1
2

زعماء اإلدارة األهلية

روحي طبيعة عملهم ليس لها عالقة باالستراتيجية القومية لبرنامج
عالي

منخفض

عالي

عالي

منخفض

عالي

منخفض

متوسط

قادة المجتمعات المحلية
3
4
5

االتحاد النسائي
المنظمات غير الحكومية
الوطنية والمنظمات غير
الحكومية الدولية
وكاالت األمم المتحدة

6

7

تجار منتجات الغابات غير
الخشبية

غير موجودة

عالي

غير موجودة

عالي

الرد )REDD+( +
الخلفية التاريخية وتراث آبائهم
وأجدادهم كحكام لقبائلهم.
يعتبرون مؤيدين سياسيين للحكومة

غير موجودين

عالي

المساءلة األخالقية.
زيادة فرصهم في إعادة انتخابهم كأعضاء في اللجان
الشعبية في قراهم.

يعتبرون مؤيدين سياسيين للحكومة

البواع /الدافعية السياسية

يعتبرون منفذين لألنشطة

توافق معظم واليتهم (تفويضهم) مع تلك الخاصة
بمشروع برنامج الرد .)REDD+( +

يعتبرون منفذين لألنشطة
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مصدر االهتمام

توافق معظم واليتهم (تفويضهم) مع تلك الخاصة
بمشروع برنامج الرد .)REDD+( +

يعتبااارون كاااأفراد لااايس لاااديهم جسااام اإلنتا المستدام لمنتجات الغابات غير الخشبية يعني اساتدامة
أعمالهم.
موحااااد يمكاااان أن يعكااااس مسااااتو
سلطاتهم
)Source: SECS, Stakeholders Analysis (2019

)SECS(FCPF/GRANT

 4.6القضايا العامة المحددة
في الختام ،تتعلق التحديات الرئيسية بقضايا عالقات القوة بين الرجل والمرأة وكذلك الموقف العام للمجتمع تجاه المارأة والقياادة .ال يازال
تصور القيادة من حي القوة الذكورية ،ماع تصاوير النسااء علاى أنهان يقمان فقاط باأدوار داعماة .تشامل الفجاوات األخار فاي الوصاول
المتساوي للمرأة ما يلي:


الحاجة إلى برامج تنمياة القادرات لايس فقاط الكتسااب المعرفاة بشاأن قضاايا الناوع االجتمااعي وتعمايم مراعااة منظاور الناوع
االجتماعي ولكن أيضا ً لضمان الممارسات الفعالة.



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



محدودية المهارات الجندرية فيما يتعلق بالتواصل بين الجنسين مما يجعلهم يشعرون بعادم الكفاياة .باإلضاافة إلاى ذلاك ،يوجاد
بشكل عام تمثيل محدود للمرأة في صنع القرار الفني.



الشعور باستبعاد بعض الجهات الفاعلة بسبب تناول النوع االجتماعي أياديولوجيا ً وأكاديمياا ً بطارق ال يمكان ترجمتهاا بساهولة
إلى إجراءات عملية (يعتقد معظم الناس أن كلمة النوع االجتماعي هي مسألة أيديولوجية وأكاديمية وال يمكن قبولها بسهولة أو
ترجمتها إلى أفعال).

من المسلم به أن برنامج الرد  )REDD+( +يبدو لي شيئا ً جديدا ً يستحدث توقعاات جديادة باين المجتمعاات المحلياة .وماع ذلاك ،أبارزت
النساء أربع أولويات رئيسية لم تدمج بعد فاي تصاميم أنشاطة برناامج الارد  :)REDD+( +الحصاول علاى المادخالت الزراعياة والمانح
الصغيرة والتدريب على الحرف اليدوية وسهولة الحصول علاى غااز الطهاي .ومان ناحياة أخار  ،سالط الرجاال الضاوء علاى أولويااتهم
الرئيسية في مجال التوعياة والخادمات اإلرشاادية مان أجال إظهاار أهمياة إدارة الماوارد الطبيعياة ،وسان القاوانين وتنفياذ الجازاءات بقاوة
كبيرة من أجل الحفاظ على الغابات سليمة ،وتحسين الحوكماة باإلضاافة إلاى ذلاك ،تام تحدياد إشاراك الساكان المحلياين فاي إدارة الماوارد
الطبيعية واإلدارة المستدامة لموارد الغابات كأحد السبل لتحقيق تنويع سبل كسب العيش.

 .7االستراتيجية
قبلت الجهات الفاعلة في قطاع الحراجة علاى نطااق واساع أن وتعمايم مراعااة منظاور الناوع االجتمااعي أمار باالغ األهمياة ألداء القطااع
واستدامته .يكمن التحدي الرئيسي أساسا ً في ترجمة االلتزامات إلى ممارسة .وقد تام تحدياد عادد مان األساباب باعتبارهاا ساببا ً للممارساة
المحدودة التي تشمل اخاتالف المشااعر والفهام بشاأن ماا ينبغاي النظار فياه وماا إذا كاان ينبغاي النظار فياه وعادم وجاود التزاماات رسامية
والتركيز الداخلي المؤسسي المحادود علاى قضاايا الناوع االجتمااعي وعادم وجاود ماوظفين ملتازمين بهاا والتوجياه المحادود بشاأن كيفياة
المضي قدما ً والوصول المحدود إلى المعلومات .بينما تولي الحكومات اهتماما ً متجددًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالغاباات
وتغير المناخ ،ف ن زيادة الموارد واإلجراءات توفر فرصة لمراجعة أفضل الممارسات فاي وقات واحاد ،وبنااء الاوعي والقادرات ،ودعام
إجراءات أصحاب المصلحة لمعالجة أهداف جندرية محددة على المستو القطري.
ستكون استراتيجية تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي لبرنامج الرد  )REDD+( +فاي قطااع الغاباات فاي الساودان للفتارة -2019
 2024بمثابااة إطااار لتوجيااه الواليااات والجهااات الفاعلااة األخاار فااي السااودان لوضااع إجااراءات ملموسااة فااي معالجااة شااواغل النااوع
االجتماعي في تنفيذ مشروع برنامج الرد  )REDD+( +وغيره من برامج الغابات.
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Vision
الرؤية

To increase well-being
الناحية for
both men
and women
and
to create
أكثر عدالً
االجتماعية
واستدامة من
مجتمع
 moreوإقامة
sociallyوالنساء
justمن الرجال
andلكل
زيادة الرفاه
sustainable society

الرسالة

ضمان تبسيط النُهج المراعية لفروق النوع والقائمة على الحقوق في جميع برامج الرد  )REDD+( +وتدخالت
الحكومة والمنظمات

الهدف

تعزيز فعالية برنامج الرد  )REDD+( +من خالل تحسين إدما المرأة والنوع االجتماعي في جميع السياسات والممارسات
ذات الصلة .تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في عملية برنامج الرد  )REDD+( +كوسيلة لالعتراف بكل من الرجال
والنساء كأصحاب مصلحة مهمين في الغابات ،مما يعزز المساواة بين الجنسين.
.

القيم والمبادئ التوجيهية
االستدامة

الكفاءة

الفعالية

الشفافية

المساءلة

المساواة

الشكل رقم  2استراتيجية تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي

 1.7المبادئ التوجيهية الستراتيجية تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي
تسترشد االستراتيجية بالمبادئ الهادية التالية في كل من النُهج والمنهجيات المعتمدة:


المساواة بين الجنسين  :تعزيز المساواة من حي ما يمكن أن يفعله النساء والرجاال والفئاات الضاعيفة ،أو االساتفادة مان الجهاود
والبرامج اإلنمائية لبرامج الرد .)REDD+( +



الشافافية :يااتم االضاطالع بأنشااطة بارامج الاارد  )REDD+( +بشافافية لضاامان عملياة تنفيااذ واضاحة وسااهلة لجمياع أصااحاب
المصلحة



المسااءلة  :المساااءلة عاان اإلجااراءات المتعلقاة بالقضااايا الجنسااانية فااي عمليااة بارامج الاارد  )REDD+( +وبرنامجهااا ماان قباال
صانعي القرار أمام جميع أصحاب المصلحة على مختلف المستويات.



الفعالية  :مشاركة الرجال والنساء والفئات الضعيفة في اإلدارة وصنع القرار على جمياع المساتويات فاي عملياة بارامج الارد +
( )REDD+وبرنامجها.



الكفاااءة :يشااكل باارامج الاارد  )REDD+( +فااي السااودان أنشااطة طويلااة األجاال تااؤدي إلااى تحقيااق الفوائااد الماليااة والبيئيااة
واالجتماعية المثلى للرجال والنساء والفئات الضعيفة.



االستدامة :تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في جميع عمليات وبرامج الغابات وبرامج الرد .)REDD+( +

 2.7الهدف العام لالستراتيجية
الهدف العام لالستراتيجية هو :ضمان إدرا اعتبارات فروق النوع االجتماعي بشكل روتيني في تقييم قضاايا السياساة والخياارات واآلثاار
إلى جانب األبعاد االجتماعية واالقتصادية أيضًا بحي يكون هدف االستراتيجية هو تعزيز المساواة بين الجنسين.
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 3.7الرؤية
زيادة الرفاه لكل من الرجال والنساء وإقامة مجتمع أكثر عدالً واستدامة من الناحية االجتماعية

 4.7الرسالة
ضمان تبسيط النُهج المراعية لفروق النوع والقائمة على الحقوق في جميع برامج الرد  )REDD+( +وتدخالت الحكومة والمنظمات

 5.7الهدف
تعزيز فعالياة برناامج الارد  )REDD+( +مان خاالل تحساين إدماا المارأة والناوع االجتمااعي فاي جمياع السياساات والممارساات ذات
الصالة .تعمايم مراعاااة منظاور النااوع االجتمااعي فااي عملياة برناامج الاارد  )REDD+( +كوسايلة لالعتااراف بكال ماان الرجاال والنساااء
كأصحاب مصلحة مهمين في الغابات ،مما يعزز المساواة بين الجنسين.

 6.7المجاالت المواضيعية واألهداف االستراتيجية والنواتج
المجال الموضوعي األول :تحسين وصول النساء والرجال إلى المعلومات وتنمية القدرات .توفير المهارات للنساء والرجال فاي تخطايط
استخدام الغابات واألراضي وتجهيز منتجات الغابات غير الخشبية وتطوير المشاريع وفنون القيادة والتمويل األصغر واإلبالغ والتحقاق
واألعمال الفنية األخر لبرنامج الرد .)REDD+( +
الهدف االستراتيجي 1
.
تطاوير وترتياب األولوياات وإظهاار مجموعاة مان الممارساات  /المنااهج التاي تعازز المعرفاة بالخياارات وتساتجيب للطلاب علاى تمكاين
المرأة والمساواة بين الجنسين.
الناتج 1
جلسات توعية حول النوع االجتماعي وبرنامج الرد  )REDD+( +بمعدل جلسة واحدة على األقل في كل والية من الواليات الاـ  18لاـ
 %100من اإلناث والذكور من قادة المجتمعات بحلول نهاية الفترة 2030-2020
الناتج 2
تنسيب مجموعة مختارة من قادة المجتمع المحلي في دورة تدريب المدربين (في جميع الواليات الـ  )18عن النوع االجتمااعي وبرناامج
الرد  )REDD+( +بحلول عام 2021
الناتج 3
تدريب منسقي شؤون النوع االجتماعي على المستويين القومي والوالئي وتعزيز قدراتهم علاى تعمايم مراعااة منظاور الناوع االجتمااعي
ومهارات االتصال بحلول عام .2020
الناتج 4
لد أصحاب المصلحة معرفة مناسبة بالمساواة بين الجنسين والمرأة في جميع الواليات.
الهدف االستراتيجي 2
تحسين المعارف المتعلقة بالنوع االجتماعي وتغير المناخ.
الناتج 1
دورات تدريبية في مجال االتصال والتنسيق وإدارة الموارد الطبيعية للمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة
الهدف االستراتيجي 3
وضع استراتيجية اتصال تراعي الفوارق بين الجنسين لجميع عمليات برنامج الرد )REDD+( +
الناتج 1
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تطوير استراتيجية االتصال والتنسيق
الناتج 2
جعل جميع وثائق برنامج الرد  )REDD+( +مراعية للفوارق بين الجنسين
المجال المواضيعي الثاني :مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار .فبدون وجود صوت في عمليات صانع القارار ،ال يارجح االعتاراف
باحتياجات المرأة .والبدائل التي يمكن أن تسااعدهم علاى تلبياة احتياجااتهم فاي حالاة تقيياد الوصاول إلاى المنتجاات الغابياة وهاي ممارساة
شائعة في برامج الحفج  -غير مدعومة.
الهدف االستراتيجي 1
زيادة الفرص المتاحة للمرأة لالضطالع بأدوار قيادية في المؤسسات العامة وفي مجتمعاتها المحلية.
الناتج 1
زيادة عدد النساء كنقاط اتصال بنسبة .%50
الناتج 2
دعم مشاركة المرأة في الجهاود التعاونياة لرصاد ومراقباة األنشاطة غيار المصارح بهاا فاي مجاال الغاباات ،وإشاراكها فاي بارامج إعاادة
تأهيل واستعادة الغابات لهيئتها األصالية وغيرهاا مان األنشاطة التقنياة المتعلقاة بالغاباات مان خاالل المعلوماات االساتثمارية للمجموعاات
النسائية.
الهدف االستراتيجي 2
تأمين ضمانات اجتماعية وبيئية فعالة وشاملة.
الناتج 2
ضمان مراعاة المخاطر والفوائد الخاصة بالنوع االجتماعي في أنشطة برنامج الرد  )REDD+( +والتنفيذ.
الهدف االستراتيجي 3
تطوير مجموعات عمل تُعنى بشؤون النوع االجتماعي.
لوحج ضعف مستو تنفيذ السياسات المراعية للفوارق بين الجنسين على الصعيد الميداني بسبب االفتقار إلى االلتزام السياساي والقياود
المفروضة على القدرات وعدم القدرة على االتصال بالمنظمات النسائية والتأثير على قادة المجتمعات المحلية ،إلخ.
الناتج 2
تحديااد ممثلااين ماان المنظمااات غياار الحكوميااة والشااباب والمنظمااات النسااائية ،وممثلااين ماان الااوزارات التنفيذيااة ذات الصاالة مثاال التنميااة
االجتماعية والعمل ،وأي مؤسسات أو شركات أخر قد تساعد في تحقيق تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في قطاع الغابات.
المجال المواضيعي الثال  :سيطرة المرأة على موارد الغابات وإدارتها .إدما مراعاة الفوارق بين الجنساين والادعوة لحقاوق المارأة فاي
المنتجات الغابية والكربون في استراتيجيات برنامج الرد  )REDD+( +وغيرهاا مان األنشاطة التاي يمكان أن تاؤثر تاأثيرا ً إيجابياا ً علاى
حياة المرأة.
الهدف االستراتيجي 1
زيادة فرص وصول المرأة إلى الغابات العامة والمحجوزة لتنمية القدرات الضرورية ورأس المال االجتماعي وتحسين سبل عيشها.
الناتج 2
توسيع فرص كساب العايش للنسااء والفئاات المهمشاة عان طرياق تاوفير ماوارد وميزانياات مساتهدفة (التمويال الباالغ الصاغر للمشااريع
الصغيرة ،وتعزيز ودعم تكنولوجيات الطاقة البديلة) .دعم النساء والرجال مان المجتمعاات الغابياة علاى نحاو منصاف الساتخدام الغاباات
على نحو مستدام لزيادة دخولهم وفوائدهم من الغابات.
المجال المواضايعي الراباع :حقاوق المارأة فاي حياازة األراضاي والتقاسام المنصاف للمناافع مان أجال اإلدارة المساتدامة للغاباات .ينطاوي
برنامج الرد  )REDD+( +على إمكانية التأثير بشكل إيجابي على أدوار المارأة ووضاعها فيماا يتعلاق بملكياة األراضاي وإدارتهاا .دعام
الحكومات في تطوير أطر الحيازة التي تعترف رسميًا بحقوق المرأة في المنتجات الغابية والكربون من الغابات.
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الهدف االستراتيجي 1
دعم تعميم اعتباارات الناوع االجتمااعي فاي سياساات الغاباات والبيئاة والماوارد الطبيعياة ،ماع التركياز بشاكل خااص علاى خطاط تقاسام
المنافع في السودان.
الناتج 1
للمرأة الحق في الحصول على األرض

فرص لمناقشة واستكشاف قضايا النوع االجتماعي المتعلقة باألرض فاي منتاد محاياد .تعزياز الحاوار ماع السالطات التقليدية/مؤسساات
الحكم المحلي بشأن قضايا حقوق المرأة ذات الصلة بحيازة األراضي
مجموعة النوع االجتماعي والغابات لتوجيه السياسات وقرارات التنفيذ لبعض قضايا النوع االجتماعي األكثر أهمية التاي تهادد الوصاول
إلى األراضي وفوائدها ،ودعم السلطات التقليدية/مؤسسات الحكم المحلي في تطوير آليات محددة مان شاأنها أن تساهل حقاوق المارأة فاي
األرض.
تدريب النساء المحليات على الحقوق المتعلقة باألراضي.

العمل بالتعاون مع البرلمانيات لتعزيز إصالحات التشريعات المتعلقة باألراضي ومراجعة قانون الميراث.
الناتج 2
دعم المرأة في االستفادة من منافع منتجات الغابات غير الخشبية
المجال المواضيعي الخامس :المؤسسات والحوكمة

وفقًا لاللتزام السياسي للسودان وإنشاء األطر المؤسسية لبرنامج الرد  ،)REDD+( +ف ن هيكل الحوكمة والترتيبات المؤسساية الحالياة
 /واالستراتيجية القومية لبرنامج الرد  )REDD+( +تقع على مستويات الحكم الثالثة وهي:


على المستوى االتحادي استنادا إلى النظام االتحادي للحكم في البالد.



على مستو الوالئي مع نقاط اتصال برنامج الرد  )REDD+( +في كل والية.



مستو المحليات ويتألف من ممثلين محليين ومنظمات المجتمع المدني.

كما ستتأثر فعالياة هيكال الحوكماة بااألدوار الفردياة لكال جهاة فاعلاة ،واألداء الفعاال لوحادة إدارة مشااريع برناامج الارد )REDD+( +
وآليات االتصال الجيد ومنع نشوب النزاعات وحلها.
ويتمثل التفاوت بين الجنسين في الهيئة القومية للغابات في انخفاض عدد النساء المهنيات في مجاالس إدارة برناامج الارد )REDD+( +
وشركائها المنفذين على صعيدي الواليات والمحليات.
الهدف االستراتيجي 1
مراجعة السياسات والتشريعات واألطر المؤسسية المتعلقة بالنوع االجتماعي في مجال الغاباات وبرناامج الارد  )REDD+( +وتعاديلها
وتطويرها وتعزيزها ومواءمتها.
الناتج 1
وضع/تعديل ومواءمة السياسات التي تدعم تعميم مراعاة منظر النوع االجتماعي في قطاع الغابات بحلول عام .2022
الناتج 2
وضع المبادئ التوجيهية والمعايير الدنيا
الناتج 3
تم وضع معايير ومؤشرات نوع اجتماعي على مستو المشاريع لقياس النتائج.
الناتج 4
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توسيع المشاركة االستراتيجية والتنسيق األقو مع الوزارات التنفيذية للمؤسسات ذات الصلة.
الناتج 5
إدما المنظورات المراعية للنوع االجتماعي في القياس واإلبالغ والتحقق واألعمال الفنية لبرنامج الرد )REDD+( +
الناتج 6
إدما البيانات المصنفة حسب النوع االجتماعي في تخطيط الغابات وبرنامج الرد .)REDD+( +
الناتج 7
إجراء مراجعة جندرية لسياسات غابات مختارة.
الهدف االستراتيجي 2
تقييم قدرات وحدة إدارة برنامج الرد )REDD+( +
الناتج 1
تعزيز قدرات الموارد البشرية
الناتج 2
تأمين الموارد المالية المحلية
الناتج 3
تنفيذ الموازنة المراعية لمنظور النوع االجتماعي.

الناتج 4
وضع مجموعة تدابير لتنمية القدرات من أجل تعزيز التكامل بين الجنسين (متكاملة مع عنصر بناء القدرات التقنية المتعلاق ببرناامج
الاارد  .)REDD+( +يجااب أن يشاامل التاادريب علااى القاادرات التحليليااة واألساااليب واألدوات المتعلقااة بشااؤون النااوع االجتماااعي
واإلدما االجتماعي.
يوضح الهيكل التالي الجهات الفاعلة الرئيسية في تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة منظور الناوع االجتمااعي فاي إطاار برناامج الارد +
(.)REDD+
يمكن وصف دور كل جهة فاعلة في هذه العملية على النحو التالي:







سيكون رئيس وحدة إدارة البرامج مسؤوالا عن تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي.
سيييكون منسييت مكتييع النييوع االجتميياعي ( )GDCجييز ااا ميين مييوظفي وحييدة إدارة برنييامج الييرد  .)REDD+( +وسيييكون الييدور
الرئيسي للهيئة العامة للتنمية هو اإلشراف على تنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة منظور النوع االجتمياعي .يجيع عليى منسيت مكتيع
النوع االجتماعي ( )GDCإقامة عالقات جيدة مع أصحاع المصلحة على مستويات الدولة المختلفة .يجع على منست مكتع النوع
االجتماعي ( )GDCتصميم برامج التوعية واإلرشاد ،واإلشراف على تنفيذها.
ستكون نقاط اتصال وحيدة إدارة برنيامج اليرد  )REDD+( +هيي الجهيات المنفيذة الحقيقيية لالسيتراتيجية عليى الصيعيد المييداني.
وعليها أن تقيم صيالت قويية ميع أصيحاع المصيلحة عليى مختليف مسيتويات المجتميع المحليي ،وكيذل ميع ميوظفي الهيئية القوميية
للغابات في الواليات المعنية .سيكونون مسؤولين أمام منست مكتع النوع االجتماعي (.)GDC
ستشار المنظمات غير الحكوميية الدوليية والمنظميات غيير الحكوميية الوطنيية فيي تنفييذ اسيتراتيجية تعمييم مراعياة منظيور النيوع
االجتماعي .وينبغي أن يعملوا بالتعاون الوثيت مع منست مكتع النوع االجتماعي ( )GDCونقاط االتصال عليى الصيعيد المييداني.
يجع أن يكونوا مسؤولين أمام رئيس وحدة إدارة البرامج على المستوى االتحادي.

البنك الدولي
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وحدة إدارة برنامج الرد )REDD+( +

المنظمااااااااات غياااااااار
الحكوميااااااة الدوليااااااة
والوطنية
NNGOs
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الشكل رقم  3الهيكل المقترح لتنفيذ االستراتيجية

 .8نقاط الدخول إلى تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي
تم تحديد ثالث نقاط دخول :االتصال والتنسيق ومشاركة أصحاب المصلحة والمشاركة عبر القطاعات.

 1.8االتصال والتنسيق
 .1آليات االتصال حاسمة لتعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في برنامج الرد  )REDD+( +وهي تشمل مجموعات العمل وماواد
التوعية اإلعالمية واالتصال المعلوماتي والمبادئ التوجيهية للتنفيذ القطااعي .هنااك حاجاة إلاى تحدياد وساائل وطارق االتصاال بوضاوح
لألشخاص الذين يحتاجون إلى المعلومات لضمان حقوق النساء في الغابات واألراضي.
 . 2آليات التنسيق بين أصحاب المصلحة في قطاع الغابات والقطاعات ذات الصلة بالغابات.
تم تحديد الجوانب التالية على أنها أساسية في تحقيق االلتزامات بتعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي مان قبال أصاحاب المصالحة فاي
القطاع:
 )1استراتيجية لتعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي تعمل كنقطة مرجعية.
 )2التشبيك والشراكات مع الحكومة وداخل الوزارات ومع المانحين.
 )3الحاجة إلى وزارة مركزية (في حالة أوغندا ،وزارة النوع االجتماعي والعمل والتنمية االجتماعية) التي توجه العملية ووظيفاة
الدعم المحددة داخل الهيئة القومية للغابات.
 )4المتابعة والتقييم مع الحكومات المحلية وعلى مستو القطاع.
 )5بناء الدعم اإلداري ألنشطة النوع االجتماعي.
 )6العمل اإليجابي لسد الفجوات * :في حين أن القصد هو تصحيح االخاتالالت باين الجنساين فاي إدارة الغاباات ،فمان الضاروري
أن يكون هناك عمل إيجابي لسد الفجوات.
 )7المساءلة عن اإلجراءات المتعلقة بقضايا المساواة بين الجنسين في قضايا إدارة الغابات مان قبال صاانعي القارار أماام أصاحاب
المصلحة على مختلف المستويات.
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 )8الااتعلم المشااترك وتنميااة المعرفااة :ساايتم تبنااي الااتعلم االسااتباقي وتعزيااز الااتعلم المشااترك بشااأن الممارسااات المراعيااة للنااوع
االجتماااعي واسااتخدام مراجعااات األقااران فااي جميااع مجاااالت تنفيااذ االسااتراتيجية .باإلضااافة إلااى ذلااك ،وعلاى نفااس القادر ماان
األهمية ،ستكون تنمية المعرفة لتمكين أصحاب المصلحة في القطاع من البقاء علاى دراياة باالتطورات باإلضاافة إلاى التطاوير
المستمر لقدراتهم لمواجهة التحديات في مشروع برنامج الرد  )REDD+( +والقطاع.
 )9تجااوز التمثياال باألرقاام لضاامان جااودة الخادمات فااي قطاااع الغاباات .حيا تكاون أبعاااد الجااودة للمسااواة واإلنصاااف والتمكااين
أساسية.
 )10إن بناء توافق اآلراء في صنع القرار مبدأ يتم اعتماده .على الرغم من االعتراف بأشكال أخار مان صانع القارار ولهاا مكانهاا
في إدارة القطاع ،ف ن بناء توافق اآلراء سيكون العملية المفضلة التي يتم من خاللها اتخاذ القرارات واعتمادها.
 )11توفير المهارات للمرأة في تخطيط استخدامات الغابات واألراضي.

 2.8التنسيق القطاعي
من المسلم به على نطاق واسع أن إزالة وتدهور الغابات ال يمكن تأطيرهما علاى أنهماا
مجاارد مشااكالت غابيااة .باإلضااافة إلااى االسااتغالل التجاااري ألخشاااب الغابااات ،تلعااب
التنميااة الزراعيااة الصااناعية ،والزراعااة المتنقلااة وتوساايع البن اى التحتيااة دورا ً مهماا ً فااي
المستويات الحالية إلزالة وتدهور الغابات .وعالوة على ذلك ،ال يمكان مناقشاة تحساين
اساتخدام الغابااات واألراضاي دون معالجااة الجوانااب االجتماعياة والبيئيااة واالقتصااادية،
مثاال الفقاار الريفااي وحيااازة األراضااي والخاادمات البيئيااة والمسااائل الماليااة والسااوقية.

من شأن التنسيق الفعال إتاحة الشفافية
وتبادل المعلومات بشكل منهجي بشأن
األنشطة التي تدعمها مختلف الجهات
الفاعلة في برنامج الرد )REDD+( +
والحد من ازدواجية الجهود.

وبالتااالي ،ف ا ن برنااامج الاارد  )REDD+( +ي تطلااب اسااتجابة شاااملة لعاادة قطاعااات ومراعاااة جميااع العواماال ذات الصاالة داخاال الغابااات
وخارجها .ومن وجهة النظر هذه ،ف ن تمثيل الجهات الفاعلة وتفاعلها عبر حدود القطاعات وتنوع المعارف والقيم هي سمات ضارورية
للترتيبات المؤسسية لبرنامج الرد  )REDD+( +من أجل االستجابة للنطاق األوسع للمشاكل التي يتعين حلها.
يمكن التنسيق الشامل لعدة قطاعات مان خاالل تعااون مختلاف الجهاات الفاعلاة فاي مجاال السياساات ،وال سايما مان خاالل مشااركتها فاي
عمليات صنع القرار .وينبغي أن تمثل المصالح القطاعية ليس فقط من قبل الهيئات الحكومية الوالئية ،ولكن أيضا ً من قبال مجموعاة مان
المنظمات غير الحكومية والشبكات والقطاع الخاص .ومع ذلاك ،تقاع علاى عااتق الوالياات ومؤسسااتها مساؤولية إعاداد وتنفياذ سياساات
قطاعية على الصعيد الوطني من خالل ممارسة السلطة وممارسة التنفيذ الفعلي .وضمن هاذا المنظاور ،يُنظار إلاى حكوماة الوالياة علاى
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
القرارات خاضعة للمساءلة ،خصائص ضرورية لتعزيز التكامل عبر قطاعات السياسات .وينبغي إياالء اهتماام خااص لضامان مشااركة
الجهات الفاعلة الحكومية من مختلف قطاعات السياسات فاي الترتيباات المؤسساية لبرناامج الارد  .)REDD+( +وباالساتناد إلاى نوعياة
تنسيق السياسات الذي اقترحته شركة (( ))Metcalfe,1994يمكن فهم التفاعل بين الوزارات واألجهزة الوالئية من خاالل تحدياد كيفياة
وأماكن مشاركتها وأدوارها ومسؤولياتها فاي عملياات صانع القارار .اتبااع التصانيفات بناا ًء علاى درجاات مختلفاة مان المشااركة .وتانظم
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مشاركة قطاعات السياسات على النحو التالي :الدور القيادي (أي قيادة عملية صنع القرار والتنسيق) والمشاركة التفاعلية (أي المشااركة
فاي تحلياال ووضاع االسااتراتيجيات والخطاط) والمشاااركة الوظيفيااة المشااركة الوظيفيااة (أي تاوفير المعرفااة الفنياة والتوجيااه) والوظيفااة
االستشارية (أي توفير المعلومات والتعليقات عند الطلب).

 3.8مشاركة أصحاب المصلحة
يتزايد االعتراف بأهمية أدوار أصحاب المصلحة ومشااركتهم فاي الماداوالت المتعلقاة ببرناامج الارد  .)REDD+( +بموجاب المؤلفاات
المتعلقة باإلدارة البيئية المعاصرة ،هناك أساسا ً رأيان بشأن الغرض من مشاركة أصحاب المصالحة ودورهاا .أوالً ،باالنظر إلاى المساألة
من منظور العدالة واإلنصاف ،تُفهم المشاركة على أنها عدالاة إجرائياة .وبماا أن الشاعوب األصالية والمجتمعاات المعتمادة علاى الغاباات
كثيرا ً ما تكاون عرضاة للمصاالح السياساية واالقتصاادية الخارجياة وتعتبار األكثار تضاررا ً مان تنفياذ برناامج الارد  ،)REDD+( +فا ن
مشاركتها تحتا إلى اهتمام خاص .وباإلضافة إلى ذلك ،جر التشديد أيضا ً على القيمة العملية لمشاركة أصحاب المصلحة .ومن خالل
بناء توافق في اآلراء بين المجموعات المختلفة والحصول على مدخالت معلومات أكثر شاموالً مان خاالل مشااركة أصاحاب المصالحة،
من المرجح أن تكون جودة القرارات وتنفيذها أكبر .وبالتالي ،ف ن التحقيق في الجهات الفاعلة التي تشارك/ال تشارك في برناامج الارد +
( ،)REDD+واألدوار التي تُمنح/ال تُمنح في العمليات ذات الصلة ،يمكن أن يسااعد فاي تحدياد طبيعاة مشااركة أصاحاب المصالحة فاي
األطر المؤسسية.

 .9التوصيــــــــــــــــات
تؤخذ النقاط التالية في االعتبار عند تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في أنشطة برنامج الرد .)REDD+( +


من المهم ضمان مشاركة النسياا والرجيال عليى حيد سيواا منيذ البدايية فيي عمليية تعمييم منظاور النيوع االجتمياعي مين خيالل أنشيطة
برنامج الرد .)REDD+( +



ينبغي البحث عن نيوع مين اليروابط بيين وحيدة إدارة أنشيطة برناامج الارد  )REDD+( +وحكوميات الوالييات مين خيالل مجيالس
التخطيط االستراتيجي وإدارات التنمية االجتماعية والعمل من أجل دعم وتيسير تنفيذ برنامج الرد .)REDD+( +



يجع أن تكون وزارة التنمية االجتماعية والعمل ممثلة على المستوى االتحادي في إحدى لجنتي برنامج الرد  .)REDD+( +وذل
ألن والية هذه الوزارة تتناول مسيائل سيبل كسيع العيي

والميرأة والطفيل واألسيرة ،فضيالا عين الحيد مين الفقير .وباختصيار ،سيتمثل

الجوانع االجتماعية لعملية خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات.


يجع أن تستمر عالقات التنسيت القوية مع الهيئة القوميية للغابيات واإلدارة العامية للمراعيي والعليف بسيبع قيدراتها التقنيية والتنفيذيية
خالل مرحلة التنفيذ.



يجع إبقاا أصحاع المصلحة اآلخرين من القطاع العام على علم ،مع ضرورة الحفاظ على هذا النوع من االتصال.



يجع إنشاا اتصال بين وحدة إدارة أنشطة برنامج الرد  )REDD+( +ورجيال اليدين وزعمياا اإلدارة األهليية وقيادة المجتميع مين
أجل االستفادة القصوى من تأثير أصحاع المصلحة هؤالا في تعبئة مجتمعاتهم الريفية.



يجع إبالغ أصحاع المصلحة اآلخرين الداعمين من أصحاع المصلحة من القطاع غير العام والتشاور معهم ،بسبع اتصالهم الوثيت
ببعض أعضاا المجتمع.

 .10خطة عمل تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي
من شأن خطة عمل تعميم مراعاة منظاور الناوع االجتمااعي تاوفير خطاة نقااط دخاول مقترحاة لاجاراءات المساتجيبة للناوع االجتمااعي
التي يجب اتخاذها في إطار كل مجال من مجااالت نشااط المشاروع .وباإلضاافة إلاى ذلاك ،تُقتارح أيضاا ً مؤشارات محاددة لقيااس وتتباع
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التقدم المحرز في هذه اإلجراءات على مستو األنشطة .يمكن إدرا ذلك في الخطة التفصيلية للرصاد والتقيايم التاي ستوضاع فاي بداياة
التنفيذ وتقدم توصيات محددة بشأن كيفية ضمان استمرار جمع بيانات النوع االجتماعي (بما في ذلاك البياناات المصانفة) وقياساها طاوال
فترة التنفيذ .فقاد عاززت النتاائج الرئيساية المتوخااة القادرة المؤسساية والفنياة علاى إدماا شاواغل الناوع االجتمااعي فاي برناامج الارد +
( )REDD+من أجل تحقيق القدرة على التكيف مع تغير المناخ .سيستخدم هذا المشروع الموازناة المراعياة لمنظاور الناوع االجتمااعي
كاستراتيجية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل من خالل التركيز على الكيفية التي ستكون عليهاا ماوارد المشاروع للنهاوض بالمسااواة
بين الجنسين وحقوق المرأة وتحسين القدرة على تحديد القيمة الحقيقية للموارد تجاه فئات النوع االجتماعي .عالوة على ذلك ،يتعين تتباع
المخصصات المالية لتعزيز حقاوق المارأة والمسااواة باين الجنساين مان خاالل الجماع باين الموازناة المراعياة لمنظاور الناوع االجتمااعي
وتقييمات األثر.

يجب تحديد وتخصيص التكاليف المحددة المخصصة ألنشطة الناوع االجتمااعي أو التوظياف ،وتنفياذ نشااط الناوع االجتمااعي
وبناء القدرات .من شأن ذلك أن يضمن أن النوع االجتماعي ليس نشاطا ً إضافيا ً ال تخصص له ميزانية .ومع ذلاك ،ينبغاي تخصايص
ما ال يقل عن  %5من ميزانية المشروع لخطة عمل تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي (الجدول .)8
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الجدول رقم  9 -خطة عمل تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي
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المجاالت المواضيعية
المجال الموضوعي 1
تحسين وصــــــول النســاء
والرجــــال إلى المعلومــات
وتنميــــــــــــــة القـــــدرات.

األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي 1

تطـــــــــــوير وترتيب األولويــــات
وإظهار مجموعة من الممارسات
 /المناهج التي تعزز المعرفـــــــــــة
بالخيارات وتستجيب للطلب على
تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

النواتج (المخرجات)

مؤشرات النواتج (المؤشرات)

تم رفع مستو الوعي لد  %100عدد الذكور واإلناث
الناتج 1
من اإلناث والذكـــــــــــور من قادة الذين حضروا جلسات
جلسات توعية حول النوع
التوعية.
االجتمااااااااااعي وبرناااااااااامج الااااااااارد +المجتمعات في الواليات السبع.
نشر المعلومات عن قضايا المساواة تقارير األنشطة التي تم
( )REDD+بمعدل جلسة واحدة
إنتاجها.
على األقل في كل والية من
بين الجنسين فيما يتعلق ببرنامج
نتائج االختبار القبلي
الواليات السبع لـ  %100من
الرد  )REDD+( +وسبل كسب
والبعدي للمشاركين
اإلناث والذكور من قادة المجتمعات
بحلول نهاية الفترة  2030-2020العيش على نطاق واسع.

يجب وضع األنشطة الرئيسية من2030- 2021

تم إنتا تقارير النشاط

بنهاية 2021

عدد نقاط االتصال
الذين تم تدريبهم.
تم إنتا تقارير النشاط

تدريب مستمر

سيتم تحديد النسبة المئـــــوية الحقًا
الناتج 2
من
ارة
ـــــــــ
مخت
مجموعة
تنسيب
ً
وفقا لمجتمعات قادة المجتمـــــــع
قادة المجتمع المحــــــلي في دورة الذين تم تدريبهـــــــــم على قضايا
تدريب المدربين (في جميــــــــــــع النوع االجتماعي ببرنامــــــــــــج
الواليات الـ  )18عن النــــــــــــوع
الـــــــــــــــــرد .)REDD+( +
االجتماعي وبرنــــــامج الرد +
تم تعزيز قدرات قادة مختارين من
( )REDD+بحلـول عام 2021
المجتمع
الناتج 3
تدريب منسقي شـــــــــــــؤون
النــــــــــــوع االجتماعي على
المستويين القــــومي والوالئي
وتعزيز قدراتـــهم على تعميم
مراعاة منظـــــــــــور النوع
االجتماعي ومهــــــــــــارات
االتصال بحلول عام .2020
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وسائل التحقق

األنشطة الرئيسة

اإلطار الزمني

تم تعزيز قدرات نقاط االتصال
بنسبة  %100على المستويين
القومي والوالئي.

قبل وحدة إدارة البرامج.
ويجب تنفيذ هذه المهمة
تحت إشراف اللجنة الفنية
لبرنامج الرد .)REDD+( +

)SECS (FCPF/GRANT
الناتج 4
سيتم تعزيز الوعي بقضايا
النوع االجتماعي في برنامج
الرد )REDD+( +
ألصحاب المصلحة
الرئيسيين بحلول عام 2021

عُقدت  10جلسات على األقل
لتوعية أصحاب المصلحة
الرئيسيين المعنيين ،فضالً عن
تعزيز الوعي والمعرفة بقضايا
النوع االجتماعي وبرنامج
الرد .)REDD+( +

عدد أصحاب
المصلحة المشاركين
(بيانات منفصلة)
إنتا تقارير عن النشاط

بنهاية 2021

.
الناتج 1
الهدف االستراتيجي 2
تحسااااين المعااااارف المتعلقااااة بااااالنوع تنظم دورات لزيادة الوعي،
االجتماعي وتغير المناخ.
دورة واحدة على األقل في كل
والية لكل  %50من جميع
أصحاب المصلحة على
النحو الوارد في التقرير.
إجراء بناء القدرات لتعميم
مراعاة منظور النوع
االجتماعي على صعيدي
المشاريع والمؤسسات،
فضالً عن وضع مواد
تدريبية للمؤسسات الرئيسية.
الناتج 2
دورات تدريبية في
االتصال والتنسيق وإدارة
الموارد الطبيعية
للمؤسسات الحكومية
والمنظمات غير الحكومية
ذات الصلة
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جلسة توعية بشأن المعارف
المتعلقة بتغير المناخ وتعميم
مراعاة منظور النوع
االجتماعي مراعاة منظور
النوع االجتماعي أجريت
لـ  %50من جميع أصحاب
المصلحة في الواليات.

عدد أصحاب المصلحة
المشاركين (بيانات
منفصلة) إنتا تقارير
عن النشاط

خمس دورات تدريبية المزمع
عقدها .لم يشارك أي شخص
من المؤسسات المختلفة.
تم تطوير وتعزيز مهارات
االتصال والتنسيق
للموظفين والمؤسسات ذات الصلة

إنتااااااا تقااااااارير عاااااان
التدريب

بنهاية 2021

مستمر

)SECS (FCPF/GRANT

الهدف االستراتيجي 3
وضع استراتيجية اتصال تراعي
الفوارق بين الجنسين لجميع عمليات
برنامج الرد )REDD+( +
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الناتج 3
تعزيز قدرات نقاط االتصال
بشأن قضايا النوع االجتماعي
على المستويين القومي
والوالئي بحلول عام .20201

تعزيز وتحسين قدرات نقاط
االتصال بشأن قضايا النوع
االجتماعي بنسبة %100

الناتج 4
سيتم تعزيز الوعي بشأن
قضايا النوع االجتماعي في
برنــــــــــــــــــــــــامج
الرد )REDD+( +
ألصحاب المصلحة
الرئيسيين بحلول عام 2020

تعزيز معرفة أصحاب
المصلحة الرئيسيين بشأن قضايا
النوع االجتماعي وبرنامج
الرد .)REDD+( +

الناتج 1
إعداد استراتيجية االتصال
والتنسيق

تم إعداد االستراتيجية

الناتج 2
 .ضمان مراعاة جميع وثائق
برنامج الرد )REDD+( +
لفروق النوع االجتماعي

الفراغ من مراجعة جميع وثائق
برنامج الرد )REDD+( +

تدريب عدد من
نقاط االتصال بشأن
قضايا النوع
االجتماعي.
إنتا تقارير عن
التدريب
عدد المشاركين.
تقرير عن النشاط المنتج

إنتا الوثيقة

تجهيز جميع
الوثائق للمراجعة

2021

بنهاية 2021

جااااهز لمرحلاااة
التنفيذ
جااااهز لمرحلاااة
التنفيذ

)SECS (FCPF/GRANT
تم تعيين نقاط اتصاال مان العنصار عدد النساء اللواتي تم
الهدف االستراتيجي 1
الناتج 1
المجال المواضيعي :2
فاي
اتصاال
كنقاط
النساء
عدد
زيادة
ااااارأة
ا
للم
اااااة
ا
المتاح
ااااارص
ا
الف
اااااادة
ا
زي
مشااااركة المااارأة فاااي عملياااات
تعيينهم
النسائي
صنع القرار.
لالضااااااطالع بااااااأدوار قياديااااااة فااااااي برنامج الرد )REDD+( +
ت ُع ُد المشاركة عملية أساسية
للغاية في تحقيق خطة عمل
حقيقية لتعميم مراعاة منظور
النوع االجتماعي

.

المؤسساااات العاماااة وفاااي مجتمعاتهاااا
المحلية.

الناتج 2
الهدف االستراتيجي 2
تااأمين ضاامانات اجتماعيااة وبيئيااة فعالااة ضمان مراعاة المخاطر
وشاملة.
والفوائد الخاصة بالنوع
االجتماعي في أنشطة
برنـــــــــــــامـــــــــــــج
الرد  )REDD+( +والتنفيذ.

الهدف االستراتيجي 3
ُ
تطوير مجموعات عمل تعنى بشؤون
النوع االجتماعي.

الناتج 1
تواجد مجموعة العمل

الناتج 1
المجال المواضايعي  3سايطرة الهدف االستراتيجي 1
الماااارأة علااااى مااااوارد الغابااااات زيااااادة فاااارص وصااااول الماااارأة إلااااى توسيع فرص كسب العيش
وإدارتها.
الغاباااات العاماااة والمحجاااوزة لتنمياااة بنسبة  %50من النساء
إدماج مراعاة الفوارق بين
القااااادرات الضااااارورية ورأس الماااااال والفئات المهمشة عن طريق
المرأة
الجنسين والدعوة لحقوق
االجتماعي وتحسين سبل عيشها.
توفير موارد وميزانيات
في المنتجات الغابية والكربون
مستهدفة (التمويل البالغ
في استراتيجيات برنـــــــامج
الصغر للمشاريع
وغيرها
الرد )REDD+( +
الصغيرة ،وتعزيز
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طااااااااوال ماااااااادة
المشروع.

الوثائق التي تتناول
الضمانات االجتماعية والبيئية
تراعي الفوارق بين الجنسين

تعيين أعضاء مجموعة العمل

الوثائق

تواجد مجموعة العمل

تم تدريب  %50من النساء في المناطقتقرياااااار التاااااادريب وعاااااادد
المساااتهدفة تااادريبا فنياااا ً وذلاااك إدراكاااا ًالمشااااااااااااركين (اإلنااااااااااااث
لحقوقهن وتمتعن ب مكانية الوصول إلىوالذكور)
األنشااطة العامااة واالحتياطيااة للغابااات
واألنشطة المدرة للدخل.

جاهز لمرحلة
التنفيذ

الربااع األول ماان
2021

طااااااااوال ماااااااادة
المشروع.

)SECS (FCPF/GRANT
ودعم تكنولوجيات الطاقة
البديلة) .دعم النساء والرجال
من المجتمعات الغابية على
نحو منصف الستخدام
الغابات على نحو مستدام
لزيادة دخولهم وفوائدهم
من الغابات.

من األنشطة التي يمكن أن
تؤثر تأثيرا ً إيجابيا ً على حياة
المرأة.

الهدف االستراتيجي 2
ضمان اإلدارة المالية الفعالة
والمنصفة لصندوق برنامج
الرد  )REDD+( +في الواليات.

المجال المواضيعي 4
حقااااااوق الماااااارأة فااااااي حيااااااازة
األراضااااي والتقاساااام المنصااااف
للمنااااااااافع ماااااااان أجاااااااال اإلدارة
المستدامة للغابات.
ينطــــــوي برنامــــــــــــــــــــج
الرد  )REDD+( +على
إمكانية التأثير بشكل إيجابي
على أدوار المرأة ووضعها
فيما يتعلق بملكية
األراضي وإدارتها.
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الهدف االستراتيجي 1
دعم تعميم اعتبارات النوع
االجتماعي في سياسات الغابات
والبيئة والموارد الطبيعية ،مع
التركيز بشكل خاص على خطط
تقاسم المنافع في السودان.

الناتج 2
إجراء تقييم لقدرات
المشاريع الوالئية لبرنامج
الرد  )REDD+( +للتأكد
من مراعاتها لفروق
النوع االجتماعي
الناتج 1

للمرأة الحق في الحصول
على األرض
فرص لمناقشة واستكشاف
قضايا النوع االجتماعي
المتعلقة باألرض في
منتد محايد .تعزيز الحوار
مع السلطات التقليدية/
مؤسسات الحكم المحلي
بشأن قضايا حقوق المرأة
ذات الصلة بحيازة األراضي
الناتج 2

وضع آليات لتوزيع المنافع
تعترف بمساهمات الرجال
والنساء في أنشطة
برنامج الرد )REDD+( +
وتكافئهم بشكل منصف،
مثل حماية الغابات ورصد
الكربون.
عدد المشاركين واستمارات
(نماذ ) التقارير.
تم تطوير المواد واستخدامها
لزيادة الوعي إلرشاد
السياسات وقرارات
التنفيذ لبعض قضايا النوع
االجتماعي األكثر أهمية التي
تهدد الوصول إلى األراضي
ومنافعها.

بحلول 2021

طوال مدة
المشروع

)SECS (FCPF/GRANT
دعم الحكومات في تطوير
أطر الحيازة التي تعترف
رسميًا بحقوق المرأة في
المنتجات الغابية والكربون
من الغابات.
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دعم المرأة في االستفادة من
منافع منتجات الغابات
غير الخشبية
الناتج 3
مجموعة النوع االجتماعي
والغابات لتوجيه
السياسات وقرارات التنفيذ
لبعض قضايا النوع
االجتماعي األكثر أهمية التي
تهدد الوصول إلى
األراضي وفوائدها،
ودعم السلطات التقليدية/
مؤسسات الحكم المحلي في
تطوير آليات محددة من
شأنها أن تسهل حقوق المرأة
في األرض.
الناتج 4
تدريب النساء المحليات
على الحقوق المتعلقة باألراضي.
الناتج 5
العمل بالتعاون مع
البرلمانيات لتعزيز
إصالحات التشريعات
المتعلقة باألراضي ومراجعة
قانون الميراث.

)SECS (FCPF/GRANT
المجال المواضيعي 5
اإلطار المؤسسي والحوكمة
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الهدف االستراتيجي 1
مراجعة السياسات والتشريعات
واألطر المؤسسية المتعلقة
بالنوع االجتماعي في مجال
الغابات وبرنامج
الرد  )REDD+( +وتعديلها
وتطويرها وتعزيزها ومواءمتها.

الناتج 1
وضااااااااااع/تعديل ومواءمااااااااااة
السياساااات التاااي تااادعم تعمااايم
مراعاة منظر النوع االجتماعي
في قطاع الغابات

مساااااااااتو تعاااااااااديل السياساااااااااات مراعاااة منظااور الناااوع
االجتمااااعي فاااي جمياااع
وتطويرها ومواءمتها.
السياسات المشتركة بين
القطاعات

بحلااااااااول 2022

الناتج 2
وضع مبادئ توجيهية محددة
إلدما المساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة في
تخطيط وتنفيذ برنامج
الرد )REDD+( +

المبادئ التوجيهية والمعايير
الدنيا الموضوعة

إعادة تطوير
المبادئ التوجيهية
والمعايير الدنيا
واستخدامها

الناتج 3
تم تطوير معايير ومؤشرات
النوع االجتماعي على
مستو المشروع لقياس النتائج

وضع المؤشرات واستخدامها

يتم إصدار وثيقة
المؤشرات

الربع األول من 2021

الناتج 4
إدرا المنظورات المراعية
للنوع االجتماعي في
القياس واإلبالغ والتحقق وغير
ذلك من األعمال الفنية
لبرنامج الرد )REDD+( +
إدما البيانات المصنفة
حسب النوع االجتماعي في

بيانات مفصلة حسب النوع
االجتماعي

يتم إجراء
المسوحات وإعداد
التقارير وتقارير
التدقيق بشأن مد
مراعاة فروق
النوع االجتماعي
وإعداد التقارير
نصف السنوية عن

طوال مدة المشروع
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تخطيط الغابات مع مراعاة
إجراء مراجعة لسياسات
مختارة في مجال الغابات
للتأكد من مراعاتها لقضايا
النوع االجتماعي
الناتج 5
توسيع المشاركة
االستراتيجية والتنسيق األقو
مع الوزارات التنفيذية
للمؤسسات ذات الصلة

الهدف االستراتيجي 2
الناتج 1
تعزيز قدرات الموارد
تقييم قدرات وحادة إدارة برناامج الارد  +البشرية

()REDD+

البيانات المصنفة
حسب النوع االجتماعي

قد زادت المؤسسات
الرئيسية (الوزارات التنفيذية
ذات الصلة ،ومجموعات
الرعاية االجتماعية
والضمان االجتماعي
والمجموعات النسائية)
من قدرتها على معالجة قضايا
النوع االجتماعي في السياسات.

تعزيز الحوكمة
وقدرات المجموعات

بحلول 2021

النسائية واالستفادة من
برناااااااااااااااامج الااااااااااااااارد +
()REDD+

عدد الموظفين الذين
زيادة وتوسيع معرفة

تلقوا التدريب

الموظفين وأدوارهم كمدراء للغابات والتقارير المؤيدة

الناتج 2

تأمين الموارد المالية المحلية

الناتج 3
تنفيذ الموازنة المراعية
لمنظور النوع االجتماعي.
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وضع أنظمة من شانها تتبع

نظام التتبع والرصد

ورصد توزيع المنافع التي

الموجود.

تعترف بمساهمات الرجال والنساء فيعملية إعداد تقارير

الجداول الزمنية
لجميع المشاريع
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أنشطة برنامج

الموازنة المراعية

الرد  )REDD+( +مثل حماية

العتبارات النوع

الغابات ورصد الكربون

االجتماعي

وتكاف هذه المساهمات ب نصاف.

55

SECS (FCPF/GRANT)

 المراجـــــــع.11
1. A/Magide T. & Awad A. 2016.Forestry, Poverty Food Security Linkages, 2016.
2. Abdallah G., Forest Plantations and Woodlots In Sudan, African Forest Forum Working
Paper Series Volume 1, Issue 15, 2011
3. Abdallah G, (2013). Report to Sudan LGA-Land Governance Report.
4. Abdalnour, H. , And Taj, 2018 . REDD+ Report on: In- Depth Analysis of Drivers of
Deforestation and Forest/Range Degradation (DOD) In Republic of Sudan. Sudan REDD +
Programme.
5. Gender Dimension of Poverty and Climate Change Adaptation
6. Ahlbo and Nightingale 2012 .Cited in OVenter2012 Ann NY ACAD SCI: 1249:137-50.
7. Angelsen, Et Al. 2012. Assessment of Forest Deforestation and Forest Degradation
8. Baseline Household Budget Survey (2014-20150 ), Bureau of Statistic , Sudan Republic
9. Comprehensive Peace Agreement, Chapter 1: Machakos Protocol, July 2002, Article 2(1)
(F).
10. Demetriades and Esplen, 2008.Gender Dimension of Poverty and Climate Change
Adaptation. IDS Bulletin, 39(4).
11. Egaime, O., 2018. FNC Study Report on Land, NFC, Sudan.
12. Ellis, 2000. Sustainable Livelihood Framework, Cited In Arun S. , Et Al. 2004, Women In
Developing Countries: A Livelihood Perspective.
13. FAO, 2007. Gender Mainstreaming Policy And Strategy for the Forest Sector, 2009
14. FRA (2010) Global Forest Assessment 2010, FAO
15. Gender and REDD Action Plan (2015).
16. Gender Mainstreaming In Forestry In Africa Regional Report the World Bank, FAO And
IFAD, 2009. „Gender in Forestry‟ in Gender in Agriculture Sourcebook. Washington, DC.
17. ILO, 2019. Flagship Report: World Employment And Social Outlook Trends 2019 - ILO
18. Gurung, J., K. Lama, and M. Khadka, 2005. “Empowered Women: A Study of Change
Within the Forest Department Of Nepal”, Gender Mainstreaming In Action: Successful
Innovations From Asia and the Pacific.
19. IPCC, 2001.Impact and Adaptation
20. Aguilar Et Al., 2007.KISSINGER G. Et Al, Drivers of Deforestation and Forest
Degradation REDD+ Policy Makers, 2014
21. Les Metcalfe (1994. “International Policy Co-Ordination And Public Management
Reform.”.
22. National REDD+ Strategy (NRS), 2018. Nation Forestry Corporation (NFC).
23. Nori 2013, Cited In Noureddine Benkeblla 2014, Agro -Ecology, Ecosystem and
Sustainability.
24. Otzelberger, 2011. Adaptation to Climate Change in the Arab Countries Edited By
Dorteverner.
25. Policy Brief , 2011.The Sudan Institutional Capacity Program: Food Security Information
for Action
26. REDD+ Programme- Sudan (2015-2017). REDD+ Documents
27. Revised Sudan REDD+ Strategy, 2018.NFC.
28. Rocheleau and Edmunds; 1997 (Cited In World Bank Report; 2002) Women, Men And
Trees,
29. Shami, Seteney (1990). Women in Arab Society: Work Patterns and Gender Relations
Egypt, Jordan and Sudan. Providence: Berg Publishers Limited.
30. SECS Strategic Plan (2004-2013), PP. (27 – 28), Khartoum, Sudan.
56

SECS (FCPF/GRANT)
31. Sunderlin Et Al. 2005. Livelihood, Forests and Conservation in Developing Countries,
World Development, Vol.33 .No 9.
32. Suzuki 2014, Gender Equality Challenges to REDD+ Initiative Nepal. Mountain Research
And Development 34(3) 197-207.
33. Terry, 2009. Cited Gender in Climate Change and REDD+ In the Congo Basin Forest of
Central Africa, H.C. Brown.
34. The SUDAN National Interim Constitution (NIC) Of 2005.
35. UN-REDD Program and the World Bank, 2015.Joint FCPF and UN –REED Program
Guidance Notes For REDD+ Countries World Bank Documents.
36. WEDO And UNFPA, 2009.UNFPA Toolkit Focus On Women, Population And Climate
Change.
37. WEDO And UNFPA, 2009, Women At The Front, Climate Change Connection.
38. World Bank Development Indicators Data Base,2018
39. World Bank, Sudan Development Indicator, 2019.
40. UNDP, Gender and Stakeholder Analysis 2019.

57

)SECS (FCPF/GRANT

 .12المرفقات
المرفق ( :)1فريق الدراسة
م

االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـم

المسمى الوظيــــــــــــــــــــفي

1

األستاذ هاشم محمد الحسن محمد عثمان

رئيس الفريق

2

د .سمية محمد السيد

اختصاصي النوع االجتماعي

3

د .محمد عبد القادر محمد ادم (جامعة الدلنج)

عضو الفريق

4

د .سماعيل الصافي إسماعيل (جامعة القضارف)

عضو الفريق

5

د .عبد الرحمن الطاهر (مؤسسة غرب السودان للبحوث) عضو الفريق

6

األستاذ طارق الخير سليمان احمد

أخصائي اتصاالت وتقنية معلومات

7

األستاذة آمنة فيصل محمد مكاوي

منسق

مالحظــــــــــــــــات

اإلشاراف علاى العمال الحقلاي
فاااي والياااات جناااوب وغااارب
كردفان
اإلشاراف علاى العمال الحقلاي
فاااااي والياااااات النيااااال األزرق
والقضارف وسنار
اإلشاراف علاى العمال الحقلاي
فاااي واليتاااي وساااط وجناااوب
دارفور

المرفق ( :)2مواقع المسح الميداني
الوالية
 .1النيل األزرق

المحلية
(أ) الروصيرص
(ب) ود الماحي

الوحدة اإلدارية
(أ) الروصيرص
(ب) بدوس
( ) ود الماحي
(د) الكدالو

 .2وسط دارفور

(أ) غرب جبل مرة
(ب) وادي صالح

(أ) نرتتي
(ب) قارسيال

 .3القضارف

(أ) القالبات الشرقية
(ب) قلع النحل

 .4جنوب كردفان

(أ) الريف الشرقي
(ب) الدلنج

(أ) دوكة
(ب) العطبراوي
( ) قلع النحل
(د) المفازة
(أ) البارداب
(ب) الكويك
( ) الدلنج
(د) الفرشاية

القرية
(أ) حلة الحجر
(ب) بدوس
( ) الجرف
(د) القرية 5
(هـ) أبوجداف
(أ) بلدوم
(ب) مارتقالو
( ) ميندو
(د) نايسا
(أ) سنون
(ب) توارت
( ) حفير الجر
(د) بلة
(أ) البارداب
(ب) الكويك
( ) الدلنج
(د) الفرشاية

 .5جنوب دارفور

(أ) بليل
(ب) كاس
( ) السالم

(أ) بليل
(ب) كاس
( ) مرشينج

(أ) بليل
(ب) بابا
( ) كاس
(د) مرشينج
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الوالية
 .6سنار

المحلية
(أ) سنجة
(ب) السوكي

الوحدة اإلدارية
(أ) أم شوكة
(ب) أم بنبن

 .7غرب كردفان

صنُط
(أ) ال ُ
(ب) األضية

صنُط
(أ) ال ُ
(ب) كدام
( ) األضية
(د) دونكي الحر

مالحظـــــــات

القرية
(أ) الخليل الكبر
(ب) أم شوكة
( ) حريرة
(د) العباسية
(هـ) تريرة الكوفة
(و) رونقا
صنُط
(أ) ال ُ
(ب) كدام
( ) األضية
(د) دونكي الحر
Source: Field Survey (March 2019).

المرفق ( )3مجموعات المسح الحقلي
المجموعة

قائد المجموعة
أ .الواثق محمد صالح.

(أ) واليات النيل
األزرق والقضارف
وسنار.

الموظفين المعينين
أ .عبدهللا عبد الرحمن عثمان
أ .أحمد إبراهيم الفضل
د .يحيى هارون* .
أ .إبراهيم أبكر* .
أ .مجاهد براهيم.
أ .سمر عبد الرحمن عطية هللا.

أ .عبد الحفيج محمد.
أ .ريم وقيع هللا الحسين.
أ .خالد إبراهيم سعد.
أ .إيمان عبد المنعم * (الغابات).
أ .إرشاد محمد (الغابات).
أ .نور محمد (الغابات).
أ .عثمان عبد هللا آدم (الغابات).
أ .بهاء الدين عيسى آدم (الغابات).

(ب) واليتي وسط
وجنوب دارفور.

أ .بابكر محمد بدوي.
( ) واليتي جنوب
وغرب كردفان.

أ .آدم يوسف بكر.
أ .أحمد عبد الرحمن *
أ .منال جمعة
أ .وفاء محمد الشيخ
أ .زاهر محمد أحمد

مالحظـــــــات
* قائد المجموعة ينتمي
إلى الجمعية السودانية
لحماية البيئة.
*ينتمي الدكتور يحيى
وإبراهيم إلى الجمعية
السودانية لحماية البيئة
فرع القضارف
* قائد المجموعة خبير
محترف.
*  5أشخاص من
إدارة غابات والية
جنوب دارفور.

* قائد المجموعة ينتمي
إلى الجمعية السودانية
لحماية البيئة.
* ينتمي أحمد
الجمعية السودانية

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

(أ) عــــام
رقم االستبيان
اسم جامع البيانات................................................................................................................................. :
 .1المنطقة الجغرافية......................................................................................................................... :
عدد السكان
ذكر

أنثى

خطوط العرض

خطوط الطول

القرية

المحلية

الوالية

 .2األنشطة االقتصادية في الوالية (مرتبة حسب مساهمتها في إيرادات الوالية).

مالحظات

الترتياااب حساااب مسااااهمتها
في إيرادات الوالية

نوع النشاط االقتصادي

 .3الغابات المحجوزة من قبل الوالية:
2

مساحة الغابة كلم
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المحلية

اسم الغابة

اسم المحلية
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 .4ما هي طبيعة استفادة القرى المجاورة من منتجات هذه الغابات؟
أ.

األخشاب................................................................................................................................. :

ب .منتجات أخرى.......................................................................................................................... :
.......................................................................................................................................
 .5هل هناك أي منظمات أو قطاع خاص يعمل في الوالية؟ نعم  ....................ال..............................................
إذا كانت اإلجابة بنعم ،فما هي طبيعة مشاريعها ومواقع نشاطها في المحليات؟
...................................................................................................................................................
أي معلومات أخر

القرية أو موقع عمل المنظمة

اسم المنظمة

نوع األنشطة

 .6القرية أو موقع عمل وكاالت األمم المتحدة في الوالية :طبيعة مشاريعها ومواقع نشاطها في المحليات

أي معلومات أخر

القرية أو موقع عمل المنظمة

وكاالت األمم المتحدة

نوع األنشطة

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
برنامج األمم المتحدة للبيئة
صندوق األمم المتحدة للسكان
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
مفوضية شؤون الالجئين
أخر

 .1المحليات
عدد السكان
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خطوط العرض

خطوط الطول

القرية

المحلية

الوالية
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ذكر

.2

أنثى

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

الترتيب حسب مساهمتها في إيرادات المحلية

نوع األنشطة

 .3الغابات الشعبية
اسم الغابة

المساحة

أنواع األشجار الشائعة

طبيعة االستفادة من الغابات

عدد المستفيدين
ذكر

أنثى

 .4من يدير الغابة؟
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

 .5هل هناك أي امرأة تشارك في إدارة الغابات؟

نعم  /...........................ال. .........................

إذا كانت اإلجابة بنعم ،فكم عددهن؟ ........................................................................................................
 .6من يملك هذه الغابات؟............................................................. .................................................. ......
 .7ما نوع حيازة األراضي في هذه المحلية؟
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.8
62

ما هو تكوين اإلدارة األهلية في هذه المنطقة؟ هل هناك أي امرأة تشارك في تكوين اإلدارة المدنية؟
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.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 .9ما هي الخدمات االجتماعية التي توفرها المحلية؟
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. .................................................................

 .10ما مدى تغطيتها الحتياجات سكان المحلية؟
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

(ب) المسح األسري
المنطقة الجغرافية:
الوالية ................................المحلية  ...............................الوحدة اإلدارية...............................
 .1الديموغرافيا
النوع االجتماعي
ذكر
أنثى

العمر
عازب/ة

الحالة االجتماعية
متزو /ة

مطلق/ة

 .2ما هي أدوار ومسؤوليات الرجل والمرأة ،وخاصة األسر التي تعيلها نساء؟
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 .3كيف يتم توزيع الموارد ومن المسؤول؟
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 .4هل يغطي دخلك احتياجات األسرة؟
....................................................................................................................................................
................................................................................................................ ....................................
 .5إذا لم يكن كذلك ،كيف يمكنك تغطية العجز؟
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 .6ماذا تعني الغابة بالنسبة لك؟
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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 .7في منطقتك كيف كانت الغابة قبل  10سنوات؟
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
 .8هل تربي أي حيوانات؟ نعم  ...........ال  .....................إذا كانت اإلجابة بنعم
 .9ما نوع الحيوانات التي تربيها؟
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
 .10من أين لها بالعلف ومصادر التغذية على مدار العام؟
.................................................................................................................................. ..................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 .11هل توجد مراعي بالمنطقة؟ نعم  .......................ال ...............................
 .12أوصف لنا حالة المراعي الطبيعية في محليتك؟
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 .13كيف كان وضعها قبل  10سنوات؟
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
الصحة  ..............................التعليم ...............................
 .14ما هي الخدمات االجتماعية الموجودة في القرية؟
األحداث الثقافية  .............................خدمات اإلرشاد  ..................................أخرى ..................................
 .15هل أنت عضو في أي منظمة/تنظيم داخل القرية أو خارجها؟ نعم..............................ال...................................
 .16في حالة كانت اإلجابة (نعم) اذكر اسم المنظمة/التنظيم............................................................................. :
 .17هل لدى األسرة مذياع (جهاز راديو)؟ نعم.......................................ال......................................................
 .18إذا كانت اإلجابة بنعم ،فما هي البرامج التي تفضلها كثيرا ً؟
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 .19هل يشارك أي فرد من أفراد أسرتك في أي منظمة/تنظيم داخل القرية أو خارجها؟
نعم .......................................ال......................................................
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 .20إذا كانت اإلجابة ب ال ،فضالً وضح األسباب؟
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 .21ما هي الخدمات التي تحتاجها القرية؟
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. .......
....................................................................................................................................................
 .22ما هي االحتياجات الالزمة والتي من شأنها تحسين دخل األسر المعيشية في هذه القرية؟
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 .23ما الذي تقترحه لتحسين إدارة مواردك الطبيعية على مستوى الوالية  /المحلية والقرية؟
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 .24م ا ه د ردا مرم اال دمراي ل ص

مرد دل إر ا مشطة لم مرم رال رو رصل اد تص

( دل ع رة ا فمل ل ا ا م مشل ال اد غ اه ا م

مرمسؤدر اع مرمطزر م)؟
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. .........
......................................................................................................................................................
 .25ما ه طسبم مساهمم مرزديم ص رصل مشسال؟
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

 .26ما هو دور كل من الازوج و الزوجاة فاي إدارة الماوارد الطبيعياة المملوكاة لأسارة أو الماوارد مان أجال الحاق االنتفااع بهاا
(منتجات الغابات  /المراعي  /مصادر المياه)؟
............................................................................................................................ ..........................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

 .27ما هي األنشطة التي يمكنك القيام بها ولكن الرجال ال يسمحون لكم للقيام بذلك؟ (هذا السؤال للنساء)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 .28لماذا ال يسمح لكم الرجال بذلك؟
........................................................................................................................................ ............
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)SECS (FCPF/GRANT
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
 .29هل سمعت عن برنامج الرد )REDD+( +؟ نعم ..................................ال..................................................
إذا كانت اإلجابة بنعم ،فمن أين؟
أنشطة برنامج الرد  )REDD+( +في المنطقة ............................. :مان صاديق................................................ :
ماااااااااااااااااااااااااااااااان اإلذاعااااااااااااااااااااااااااااااااة أو التلفزيااااااااااااااااااااااااااااااااون ....................................................... :أخاااااااااااااااااااااااااااااااارى:
...............................................................

المرفق رقم ( :)4دراسة تقييم االحتياجات
المرفق رقم ( :)5مسح تحليل أصحاب المصلحة
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