
تحديات التحّول 
:أخضر في السودان

من يجب أن يمأل 
الفراغ وكيف؟

جوزيف شكال

–شبكة حقوق األرض والسكن 

التحالف الدولي للموئل

–شبكة حقوق األرض والسكن 
التحالف الدولي للموئل
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التزاماتأو تعهدات 

?



!التزامات و تعهدات 



ميثاق األمم المتحدة



خطة العرض التقديمي

تطور خطاب التحوّل األخضر•

(resilience)اقتصاد القدرة على المجابهة والتعافي •

رمن التمية المستدامة واالقتصاد األخضر إلى التحوّل األخض•

الجهات الفاعلة الرئيسية وآليات اإلبالغ والتقارير•

نيةأطر السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل الوط: المنهجية•

االستثمارات والمشاريع الداعمة للتحوّل األخضر•

تحليل الوضع واالستنتاج•

التوصيات•



تطور خطاب التحول األخضر

(1972)مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية •

(1976)مؤتمر األمم المتحدة لإلسكان والمستوطنات البشرية •

(1992)البيئة والتنمية •

(1996)الموئل الثاني -مؤتمر األمم المتحدة لإلسكان والمستوطنات البشرية •

(2000)إعالن األلفية واألهداف اإلنمائية لأللفية •

WSSD (2002)-التنمية المستدامة •

(2012)االقتصاد األخضر •

(2015)وأهداف التنمية المستدامة 2030جدول أعمال : تحويل عالمنا•

حضر خطة الت"الموئل الثالث و-مؤتمر األمم المتحدة لإلسكان والتنمية الحضرية •
(2016" )الجديدة

...االنتقال األخضر •



على المجابهة والتعافيالقدرة 

(  أي التحّمل والتعافي بسرعة)القدرة على االرتداد ( 1)•
غيرةالقدرة على التكيّف مع البيئة المت( 2)بعد الصدمة و 

"التنمية المستدامة"مقابل •

مضاد للهشاشة•

العبء على الضحايا•

التحقيق التدريجي/ التحسين المتواصل •

استعادة الوضع السابق•

مقابل جبر الضرر•

المساءلة ومقاومة االنتهاك•



رمن االقتصاد األخضر إلى التحول األخض

(GET)انتقال االقتصاد األخضر •

األزمات المتعددة والممتدة•

"النمو"استجواب •

دور القطاع الخاص ثابت•



األخضرالبتاء

األخرى؛والمواردوالمياهللطاقةالفعالاالستخدام•

الشمسية؛الطاقةمثلالمتجددة،الطاقةاستخدام•

وإعادةاالستخدامإعادةوتمكينوالنفايات،التلوثمنالحدتدابير•
التدوير؛

الجيد؛الداخليالهواءجودة•

ومستدامة؛وأخالقيةسامةغيرمواداستخدام•

والتشغيل؛والبناءالتصميمفيالبيئةمراعاة•

والتشغيل؛والبناءالتصميمفيالركابحياةجودةمراعاة•

.متغيرةبيئةمعالتكيفيتيحتصميم•



اعمةالجهات الفاعلة الرئيسية واآلليات الد

•Adaptation Fund

•African Development Bank

•Alternative Investment Fund

•Climate Investment Funds

•EBRD

•European Commission

•Global Environment Facility

•Green Climate Fund

•World Bank

صندوق التكيّف•

بنك التنمية األفريقي•

صندوق االستثمار البديل•

صناديق االستثمار في المناخ•

البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير•

المفوضية االوروبية•

مرفق بيئة عالمي•

صندوق المناخ األخضر•

البنك الدولي•



Africa Risk 
Capacity

Caribbean  
Catastrophe 
Risk 
Insurance  
Facility SPC

AREI

ACCF

GEEREF

GCCA NICFI GCCI

GCPF

GEM

NAMA
Facility

ICF IKI

Source: International Institute for Environment and Development (IIED)
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Adaptation Fund 1 2 1 4

African 

Development 

Bank
1 1 3 8 1 8 4 4 4 34

Alternative 

Investment Fund
2 2

Climate 

Investment 

Funds
2 2 1 5

EBRD 7 6 7 18 6 44
European 

Commission
2 1 3

Global 

Environment 

Facility
4 1 1 3 2 1 4 3 3 2 1 4 4 1 34

Green Climate 

Fund
4 5 19 13 20 4 33 10 28 48 3 7 3 22 2 29 1

25

1
World Bank 16 10 2 2 2 6 2 3 8 51

Totals:
9 6 20 35 52 8 43 0 25 3 32 84 4 9 0 0 8 31 2 46 0 0 11 42

8



ال معلومةمسادر

تقارير إلى هيئات المعاهدات والمالحظات الختامية•

حول أهداف ( VNRs)المراجعات الوطنية الطوعية •
اإلنمائية المستدامة

((NDCsالمساهمات المحددة وطنياً في اتفاقية باريس •

((NUAتقارير تنفيذ خطة التحضّر الجديدة •



جمهورية السودان

ي •
VNR) )2018االسنعراض التطوعي الوطن 

• 
ً
(5/2021مستحدثة )المساهمات المحددة وطنيا

قيد –(+REDD)الحد من االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها •

تحقيق



جمهورية السودان

NPP) )2012السياسة السكانية الوطنية •

اتيجية رب  ع القرن • QCS) )2007–2031إستر

ي •
مؤتمر الحوار الوطن 

ي للتنمية المستدامة •
نامج الوطن  2030–2016التر

(CESCR 2015)1992قانون التعليم العام لسنة •

(UPR 2022)2024–2020استراتيجية المجلس القومي للسكان •



مراجع أخرى

2020ان لعام التقرير األول عن حالة البيئة والتوقعات المستقبلية في السود•

(2007)التقييم البيئي لما بعد الصراع في السودان •

•Green Policy Platform

https://www.unenvironment.org/resources/report/sudan-first-state-environment-outlook-report-2020?_ga=2.4275571.1191749944.1650639949-361533574.1642609218
https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Sudan.pdf
https://www.greengrowthknowledge.org/country/sudan


اتجاهات 
وسياسات 
ومشاريع 
متناقضة











توصيات لجميع األطراف

احتمال للفساد•

وق التزامات حق: التسلسل الهرمي للقوانين•
اإلنسان للدول ومؤسساتها

شفافية الديون•

التناقضات بين السلوك الداخلي مقابل •
السلوك الخارجي للدول



:توصيات للدول
:واإللتزاماتكوسيلة لفن الحكم والسياسات وااللتزامات 

اللوائح الزمة•

يجب إبالغ أصحاب المصلحة بشكل منهجي•

جماعية التمييز بين االلتزامات الطوعية والمؤقتة للدول واللتزاماتها الفردية وال-إزالة الغموض عن اللغة •
.والمحلية وخارج الوالية اإلقليمية لها

أي إشراك الجمهور في خطاب السياسة وفوائد ؛PPPsالمفقودة في الـ"   p"الـتطوير طرق الستعادة•
.مشروع التحوّل األخضر

نسان حًقا من حقوق اإل" بيئة نظيفة وصحية وآمنة ومستدامة باعتبارها"مجلس األممي لحقوق اإلنسان •
."

مقابل التقارير الحكوميةالوطنيةالتقارير •

"أصحاب المصلحة المتعددين"تنظيم أدوار القطاع الخاص و•

تقارير التحول األخضر لتشمل بيانات عن مستوى المديونية•

خصخصة السلع والخدمات العامة•

•BAU ،راج بما في ذلك مالحقة الحرب المستمرة واالحتالل والعسكرية، فضالً عن االستثمار في استخ
.الوقود األحفوري والصيد الجائر واالستخراج المفرط



:توصيات لمؤسسات التمويل

تطبيــق معــايير حقــوق اإلنســان والقــانون الــدولي األخــرى فــي •

.اختيارهم للمشاريع الممولة والشركاء

مسار إلى خوصصة السلع والخدمات العامة، ال ينبغـي أن تـؤدي•

هذه المشاريع إلى زيادات ال داعي لها في رسـوم المسـتخدم، 

.أو انخفاض في جودة المرافق والخدمات العامة

عيـة، تجنب بدقة تمويل الزراعة الصناعية، واألعمال التجارية الزرا•

.واستخراج الوقود األحفوري واالستكشاف عنها



:توصيات للجهات المنفذة

يجب على كل من اإلدارة والموظفين اآلخرين لجميع الوكاالت 
المنفذة ، سواء كانت شركات القطاع الخاص ومقدمي خدمات 

الشركات المقيمين في دولة ملتزمة بمعاهدة، أو المنظمات 
ق المتخصصة القائمة على ميثاق األمم المتحدة، فهم وتطبي

يات في أطرهم المعيارية والتنظيمية، باإلضافة إلى التقنية عمل
.مجال التحول األخضر

وهذا يشمل دعم حقوق اإلنسان ومعايير التشاور الجاد 
ن ومشاركة المجتمعات والسكان المتضررين، بما في ذلك ضما

.روعالموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل تنفيذ المش



:توصيات للمجتمع المدني

معع مرصد مع تقسيم العمل، وكذلك الروابط والتبادالت/ جهد جماعي •
.المراقبين في مناطق أخرى

د، توسيع نطاق أبحاث التحول األخضر وتعميقهعا وإطالعة أمعدها كمرصع•
:يمكن للمجتمع المدني أن يشرع في

oيًضعا تقييم لعيس فقعط محتعوى وجعودة التقعارير الرسعمية ، ولكعن أ
ة أهميععة وتماسععك وفعاليععة وتععياير السياسععة واألطععر التشععريعي

.والمؤسسية التي توجه جهود التحول األخضر

oنهج االقتصاد السياسي.

ة خارجعاإلتزامعاتسيستفيد المرصد متععدد الجهعات معن تطبيعق نهعج •
الواليعععة اإلقليميعععة للدولعععة علعععى مراقبعععة التحعععول األخضعععر وتحليعععل

.السياسات



:توصيات للمجتمع المدني

وصععناديق األسععهم خاصععة فععي القطاعععات الحساسععة PDBsمراقبععة •

األعمععال التجاريععة الزراعيععة، المععواد )والممارسععات البيئيععة الضععارة 

(.الكيميائية

اععات رصد وتقيعيم نقعدل لتمويعل التحعول األخضعر بالمقارنعة معع القط•

اإلنفعععاق العسعععكرل، والمسعععاواة بعععين / تجعععارة األسعععلحة )األخعععرى 

،(الجنسين، وتحليل الميزانية للقطاعات مقابل العمل المناخي

لتنمية با"، ال سيما فيما يتعلق " المرونة"استجواب مفهوم واستخدام •

، مع إطارها المعيارل المعمول به،"المستدامة

" ويضاالنتصعاف والتعع"المساءلة والمسؤولية عن تغير المناخ، وكذلك •

.للضحايا



(2020تقرير برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام )احتياجات محددة للسودان 

هة نحو المناطق تحويل التركيز نحو التنمية الريفية واالستثمار واالبتعاد عن التنمية الموج•
.الحضرية، مما سيساعد على تقليل الهجرة من الريف إلى الحضر

ا ألفضل مواءمة أنظمة وقوانين األراضي ودمج الحقوق العرفية في القانون التشريعي وفق  •
.التجارب والممارسات الدولية

، وتعزيز التقنيات التي "resilience“تسريع وتكثيف إجراءات التكيف مع تغير المناخ و•
.أثبتت جدواها وتحسين خدمات اإلرشاد الزراعي

في البالد وضع إطار تنظيمي لقطاع التعدين لتشجيع االستخدام الحكيم للموارد المعدنية•
.وتعزيز تقنيات التعدين الصديقة للبيئة في الوقت نفسه



بشأن السياسات2020توصيات تقرير برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام 

ن خالل على السودان أن يستجيب بشكل فعال لتغير المناخ وتلوث الهواء م: تلوث الهواء•
.تبني سياسات سليمة، وتحديدا  في مجال الطاقة المتجددة

زامه بإنشاء يجب على السودان تنسيق أنظمة حيازة األراضي في البالد والوفاء بالت: األرض•
.لجان لألراضي على المستوى الفيدرالي ومستوى الواليات

حصاد يجب على السودان تطبيق اإلدارة المتكاملة لموارد المياه وتحسين تقنيات: المياه•
.المياه المستدامة

وجي في يجب أن يعطي السودان األولوية للحفاظ على التنوع البيول: التنوع البيولوجي•
الوطنية خطط التنمية، ويجب أن يفعل ذلك في توافق كامل مع االستراتيجية وخطة العمل

.للتنوع البيولوجي الحاليين

لجة المشاكل يجب على السودان إعادة ضبط سياساته الحالية لتحسين معا: القضايا المستمرة•
.البيئية الرئيسية المستمرة مثل التصحر ومبيدات اآلفات والنفايات



2022المنتدى السياسي رفيع مستوى 

مع (COVID-19)إعادة البناء بشكل أفضل من مرض فيروس كورونا 
2030دفع التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 



شكراً 


