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خلفية عن السودان

1,882,000km2: المساحة

(  23.8-8.45)وخطي عرض ( 21.4-38.24)يقع السودان ما بين خطي طول : الموقع
ساحةعالمياً والثاني افريقيا والثالث عربياً من حيث الم16ويصنف السودان رقم , 

(م2008تعداد )مليون نسمه 34مايقارب : عدد السكان

درجه في 40درجه مئوية وتزيد الى 36-26درجة الحرارة في السودان مابين :الطقس

المناطق الشمالية

مليون جنية 154.494يعد الناتج المحلي االجمالي بعد االنفصال : الوضع االقتصادي

%  26والصناعة غير البترولية % 31.6تمثل الزراعة , مليون دوالر66.6تعادل 
%42.1والخدمات 

حراء يتمتع السودان االن بخمس نظم ايكلوجية الصحراء وشبه الص: النظم االيكلوجية

والسافنا الفقيرة والسافنا الغنية والمناطق الجيلية



Location

Topography

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Sudan_sat.jpg


:وضع النظم االيكلوجية

معدل 

االمطار

(mm)

%
النظم 

االيكلوجية

< 50 30 الصحراء

50 – 300 20 شبة الصحراء

< 900 27 السافنا الفقيرة 

والغنية

0.3 المناطق الجبلية



وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية



وارد الرؤيا، الرسالة، الهدف االستراتيجي  لوزارة البيئة والم

الطبيعية والتنمية العمرانية

ا للتنمية حماية البيئة وتوازنها الطبيعى تحقيق: الهدف االستراتيجى ▪

.المستدامة والسلم

ية تحقيق تنمية مستدامة بمشاركة كافة القطاعات الرسم: الرؤيا ▪

..وقطاعات المجتمع

.تحقيق الرفاهية لشعبنا وضمان للسلم االجتماعي: الرسالة ▪



:مهام الوزارة

هدف إلي وضع السياسات والخطط والبرامج واقتراح التشريعات التي ت1.
المحافظة علي البيئة

التنسيق ترشيد استخدام األراضي بما يهدف إلي وقف التدهور البيئي ب2.
مع الجهات ذات الصلة

لموارد التنسيق بين األجهزة القومية والوالئية في مجاالت البيئة و اا3.
.الطبيعية وتنفيذ المشاريع القومية الكبرى

حة وضع السياسات والخطط والبرامج والتشريعات للمحافظة علي ص4.
ونقاء البيئة لمنع التلوث واإلضرار البيئية

تنمية التعاون الدولي واالقليمى في مجاالت الموارد الطبيعية5.

ذات توفير المعلومات والبيانات بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات6.
الصلة والقيام بعمليات الرصد واعداد ونشر المعلومات عن ذلك

وضع الضوابط والنظم لمنح التراخيص ومراجعة أداء الشركات 7.
والقطاع الخاص العاملة في مجال البيئة



:االدارة العامة لشئون البيئة

االدارة 
العامة 
لشئون 
البيئية

ادارة التوعية 
البيئية

ادارة الكوارث 
واالنذار المبكر

ادارة التقييم 
البيئي

حماية ادارة
كم الطبيعة والتح

البيئي

ادارة الرقابة 
والتفتيش 

البيئي

رئاسة الوزارة



:اختصاصات االدارة 

.المشاركة في وضع خطة عمل للبيئة في السودان▪

.منح التراخيص للمشروعات في مجال البيئة▪

.هااالشراف على تقييم دراسات االثر البيئي للمشروعات التنموية ومراجعت▪

حماية بيئة االنهار والوديان والمسطحات المائية▪

ق قانون وضع الضوابط ومراقبة االنشطة االقتصادية واالجتماعية بما يضمن تطبي▪

.البيئة وااللتزام بمنهج التنمية المستدامة

قريرسنوي الرقابة والرصد والتقييم المستمر ومراجعة الحالة العامة للبيئة وتقديم ت▪

.عن الوضع البيئي

.اجراء البحوث والدراسات والتقارير الدورية حول وضع البيئة في السودان▪

.نشر الوعي البيئي▪

.التنسيق بين اال جهزة والجهات المختصة لحماية البيئة▪

لدولية والمحلية تشجيع التعاون الدولي فيما يتعلق بالبيئة والمشاركة في المؤتمرات ا▪

.في مجال البيئة وتطبيق االتفاقيات الدولية

.  تنفيذ المشروعات الرائدة في مجال البيئة▪



:اختصاصات ادارة التقييم البيئي حسب الوحدات

وحدة التقييم
البيئي

االستراتيجي

والبرامج القومية والخططاعداد وعمل التقييم البيئي االستراتيجي للسياسات •

والبرامج اشراف واجازة عمليات التقييم البيئي االستراتيجي لمختلف السياسات والخطط•
القطاعية

وحدة تقييم 
االثرالبيئي 

.د البيئياالشراف علي تطبيق اجراءات تقييم االثر البيئي وفق الدليل الوطني الجراء دراسات المردو•

جات واالليات اصدار الموافقات البيئية المتعلقة بدراسات تقييم االثر البيئي لمدخالت االنتاج والمنت•
واالجهزة الحديثة المراد استخدامها في السودان

.وضع واصدار ضوابط للمكاتب االستشارية العاملة في مجال دراسات المردود البيئي•

وحدة تقييم الحالة 
البيئية

ئية      جمع المعلومات وبناء قاعدة المعلومات البي-رصد وتقييم الوضع البيئي في السودان         •

اعداد وصياغة المؤشرات البيئية•

.تقييم الوضع البيئي للقطاعات المنتجة والخدمات بغرض الوقوف علي الحالة البيئية•

وحدة المراجعة 
البيئية

اتالمراجعة والتقييم الدوري الموثق للنظر على مدى كفاءة األداء و نظام اإلدارة البيئية للمؤسس•

توافق مع المراجعة التقيمية لفحص األداء البيئي للمؤسسات االقتصادية بغرض التحقق من فاعلية و•
الترتيبات البيئية المخططة وتحيد أثاره على القوائم المالية للمؤسسة االقتصادية



:الجهاز المركزي لالحصاء

م وحدث لسنة 1970يتع الجهاز لوزارة مجلس الوزراء وله قانون احصائي لسنة •
:م ومهامه كاالتي2004

الخ..الفقر والهجرة , تشمل السكان: انتاج ونشر االحصاءات االجتماعية1.

ة تشمل الحسابات القومية والتجارة الداخلي: انتاج ونشر االحصاءات االقتصادية2.
والخارجية

الخ.. تشمل البنية التحتية والسياحة : انتاج ونشر االحصاءات االخرى3.

تشمل الخدمات واالستشارات وطرق وسائل : انتاج ونشر االحصاءات الفنية4.
المسوحات



نظام رصد المعلومات البيئية



 Environmental–نظام رصد المعلومات البيئية 

Information                              Monitoring System 

(EIMS)                                                                    
:  الهدف العام

لدعم علي الحالة البيئية  في السودان  بتوفير معلومات دقيقةالوقوف ▪
.القرار متخذي 

:االهداف الخاصة
ورصد الوضع البيئي في السودانتقييم 1.

عيل اللوائح إلى تفتحديد أولويات المشاريع او التدخالت المناسبة باإلضافة 2.
.والتشريعات البيئية

يئي االقتصادي والب, استدامة الوضع االجتماعيمؤشرات عن مدى توفير 3.
الدراجها في الخطط واالستراتيجيات الوطنية

هات المحتملةالتنبوء المستقبلي لحالة البيئة والموارد الطبيعية والسناريو4.

توفير المعلومات لالستفاده منها في التخطيط والبحوث5.



:EIMS Components–مكوانت النظام 

ية شبكة المعلومات البيئ

+ ية المعلومات البيئاتهيل مركز 
تابلوالايانشاء مراكز فرعية 

بناء القدرات في مجال جمع
يةوتحليل المؤشرات البيئ

المسوحات الدورية
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المؤشرات البيئية الوطنية



:Environmental Indicators (EI)–المؤشرات البيئية الوطنية-3

م مع برنامج الحزم المتازرة لدعم القرار2010تم اعدادها عام -

م وكانت اغلب البيانات غير 2011مجلس الوزراء ونفذت -

متوفره

م 2012مطلوبات مؤشرات جامعة الدول العربية نفذت عام -

ةوتم جمع البيانات بصوره افضل من برامج الحزم المتازر



:نموذج الحزم المتازرة



:نموذج الحزم المتازرة



:نموذج جامعة الدول العربية



:نموذج جامعة الدول العربية



:EI List–القائمة 

المؤشرات الرئيسية المحور 

وع التن, الترية, الماء,الهواء

الحيوي والسواحل

النظم البيئية

,  الطاقة, التعليم,الصحة
االمن والمستوطنات, النقل

البشرية

الخدمات

ادارة ,االدارة البيئية

القطاع , NGOs, الكوارث

الخاص

القدرات

المؤسسية

وليالداالتفاقيات والتعاون التعاون الدولي

تم اعداد القائمة في -

م من مؤشرات2010

وجامعة Davosمنتدى 

.الدول العربية 

م 2015اضيفة لها في -

م مؤشرات البيئية من قس

مم االحصائيات التابع لال

المتحدة 

م اضيفة لها 2016في -

مؤشرات اهداف التنمية 

(SDGs)المستدامة 



:SDGsاهداف البعد البيئي في 

البعد 
البيئي

G6 :

توفير المياه 
والصرف 

الصحي G7  :

توفير الطاقات
المتجددة

G11:

المدن 
والمستوطانات

البشرية

G12  :

انماط استهالك 
ةوانتاج مستدام

G13  :

ير التصدي للتغ
المناخي

G14:

حفظ الموارد 
البحرية

G15  :

حماية النظم
اإليكولوجية 

حة ومكافالبّرية
التصحر



:ما جيري الان

:مخرجات الورشة
توزيع المؤشرات على الجهات ✓

المعنية

اضافة مؤشرات من الجهات الوطنية✓

التاكد من قياس المؤشرات ✓

تكوين نقاط اتصال ✓

راتاالتفاق على فورم لتجميع المؤش✓



االدارة العامة  لشئون البيئة 

(ادارة التقييم البيئي)

نقطة االتصال 
للجهة المعنية

نقطة االتصال 
للجهة المعنية

نقطة االتصال 
للجهة المعنية

فريق عمل الوزارة 
للمؤشرات

:يتكون من

ممثلي ادارات االدارة -1

العامة لشئون البيئة

المجلس االعلى للبيئة-2

ة المجلس القومي للتنمي-3

العمرانية

المجلس القومي للسالمة -5

االحيائية

االدارة العامة لالرصاد -5

الجوية

الهيئة القومية للغابات-6

الجهاز المركزي -7

لالحصاء

:هيكلة عمل المؤشرات



المؤشر

~
وصف 

المؤشر

وحدة 

القياس

معدل 

تحديث

المؤشر

مصادر 

المعلومات

مبررات

اختيار 

المؤشر

الهدف المحدد 

عاتطبقاً للتشري

ية الفعلالقيمة 

للمؤشر

ملحوظات

مسمي 

المؤشر 

يتم 

تحديده 

بطريقة

متخص

صة 

تعريف 

المؤشر 

فياوصتعريفا

إضافة الي

المعادالت 

ة التفصيلي

المستخدمة 

ه لقياس حساب

الي جانب 

توضيح 

المتغيرات 

.المختلفة

وهــــــ

ي 

الوحدة 

م التي يت

بها 

قياس 

المؤشر 

عــــدد )

، كم، 

كجم، 

طن

(الخ،

الفترة 

الزمنية 

م التي يت

خاللها 

تحديث 

المؤشر

تحديد

مصدر 

المعلومات 

:أما أن 
تم المؤشر 

حسابه

بواسطة 

ة وزارة البيئ

أو تم حسابه

باستخـدام 

ــم تـــبيانات 

الحصول 

عليها من 

آخرمصدر 

أو المؤشر

تم الحصول

عليه من 

مصدر آخر

الغرض من  

اختيار 

المؤشر

المسموح الحدود -

ون للقانبه اطبقاً 

الوطني

الحدود او -

المعايير المتفق

.عليها عالمياً 

ة القيم الحقيقي

عن للمؤشر 

فترة محل 

.القياس

ت تشمل التعليقا

علي النتائج 

مقارنة بالحدود 

المستهدفة أو 

.ةالسنوات السابق

:  EI Form-جمع المؤشرات فورم



:قيمة المؤشرات

محور النظم االيكلوجية

التنوع الحيوي: المؤشر الرئيسي-

:المؤشرات الفرعية-
:مساحة الغابات1.

8

8.5

9

9.5

10

10.5

2016سنة  2015سنة  2014سنة  2013سنة 

مساحة الغابات

مساحة الغابات

نسبة المناطق المحمية من المساحة -2

اإلجمالية 

2016 2015 2014 2013

6.975% 6.968%



:تابع محور النظم االيكلوجية

لتربةا: المؤشر الرئيسي -

:المؤشرات الفرعية-

مساحة االراضي الصالحة للزراعة-1

0
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10

15

20
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30

35

عام 
2016

عام 
2015

عام 
2014

عام 
2013

مساحة االراضي المزروعة من االراضي للصالحة
للزراعة 

مساحة االراضي 
المزروعة من 

االراضي للصالحة
للزراعة 

2016 2015 2014 2013

مليون فدان 175

نسبة االراضي المزروعه منها. 2



Blue Nile 
71.3

River Nile  
88.3

Red Sea  
33.2

Kassala 
57.2

Gedarif 
27.7

Khartoum 
86.9

Gezira 
88.9

Northern 93.8

Sinnar 
88.7

North Kordofan 
69.8

West 
Kordofan  

86.0

South
Kordofan 

60.1

North Darfur  
50.6

West 
Darfur 
67.9

South
Darfur 

46.6

East 
Darfur  
45.1

White 
Nile 
32.7

Sudan 68% ه الشرب نسبة السكان الذين يستخدمون مصدراً  مطوراً  للميا-1

(MICS 2014  )

:تابع محور النظم االيكلوجية

المياه: المؤشر الرئيسي-

:المؤشرات الفرعية-



:تابع محور النظم االيكلوجية

ستخدام السنوي للمياه حسب نوع اال-3
(:م2016)االستخدام 

ن نسبة المياه المستخرجة سنوياً  م-2

(.م2016)المياه الجوفية و السطحية 

المياه 
الجوفيه

70.8 
% المياه 

السطية

52.1 
%

89%

1%
10%

نسبة االستخدام

زراعي

صناعي

منزلي



:محور الخدمات

الطاقة: المؤشر الرئيسي-

:  المؤشرات الفرعية-

(كيلو واط)حصة الفرد من اإلستهالك التجاري السنوي للطاقة 1.
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400

2016 2015 2014 2013



:تابع محور الخدمات

النقل: المؤشر الرئيسي-

:المؤشرات الفرعية-
:عدد مركبات وسائل النقل لكل نوع من انواع الوقود المستخدم -1

54176 41426

278407

299467

331191

عدد عربات البنزين

م2012

م2013

م2014

م2015

م2016

2562
16777

165061

154765

116365

عدد عربات الجازولين

م2012

م2013

م2014

م2015

م2016



:تابع محور الخدمات

االمن: المؤشر الرئيسي-

:المؤشرات الفرعية-

:الجرائم البيئية-1
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عدد الجرائم المبلغ عنها



:محور االدارة البيئية

ادارة الكوارث: لمؤشر الرئيسيا

المؤشرات الفرعية

الخسائر البشرية-1
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17339200 2015

90051971 2016



:المؤشرات االحصائية

(:مMICS2014)سنوات 5سوء التغذية لالطفال تحت -1



:سنوات5الوفيات في االطفال تحت -2



:تابع المؤشرات االحصائية
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:معدل التضخم-5
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:ربط المؤشرات بنظام المعلومات

http://www.snbc.gov.sd/i/



Way Forward:

استكمال بناء مركز المعلومات البيئية✓

انشاء مراكز فرعية  بالواليات لمركز المعلومات البيئية✓

رفع القدرات البشرية والمؤسسية✓

عمل مسوحات لسد الفجوة في المعلومات✓

تعزيز العمل مع الشركاء وتقوية التنسيق معها✓



التشاور وجامعية العمل

:س تقودان اىل حتقيق

تقوية التنس يق والتعاون-

بناء قاعدة املعلومات -



خالص الشكر والتقدير


