
الصندوق إلدارة البيئة
واملوارد الطبيعية

توفير سبل العيش القادرة على التكيف  من 
خالل االستخدام املستدام لألصول الطبيعية

سياسة
دراسة حالة

غالل الطالب املزارعني وقد تضاعفت ثالث مرات مع استخدام 
اإلدارة املتكاملة لآلفات في رواندا )صورة الغالف(

تضم مدرسة املزارعني 
امليدانية في قرية نياجني 
في مقاطعة نغوروريرو، 

رواندا، 25 طالباً و5 مدربني أقران يقومون 
بزراعة قطع اختبارية في أعالي اجلبال. 

ويتعلم املزارعون قيمة استخدام اإلدارة 
املتكاملة لآلفات واختبار أنواع مختلفة 

من الذرة املعّدلة لتناسب مختلف ظروف 
الطقس والتربة. وفي خمس مجموعات 

تتكون كل منها من خمسة طالب، 
يزرع الطالب قطعتني اختباريتني ذرًة 

على مساحة 6 فدادين )الفدان الواحد 
= 100 متر مربع(. فيستخدم املزارعون 
في إحداهما سماداً وفقاً لالحتياجات 

الفعلية، إلى جانب مبيدات اآلفات مع 
مراعاة دورات حياة اآلفات وتفاعلها 

مع البيئة. ويستخدمون في القطعة 
التجريبية الضابطة، على اجلانب 

اآلخر، أساليب زراعية تقليدية قليلة 
املستلزمات/منخفضة الناجت.

وبلغت غلة القطعة املزروعة باألساليب 
التقليدية 12.4 كيلوغراماً/للفدان، في 

حني أنتجت القطعة املزروعة باستخدام 
اإلدارة املتكاملة لآلفات 39.5 كيلوغراماً/

للفدان. وأصبح املزارعون اآلن مستعدين 
لزيادة استخدامهم لإلدارة املتكاملة 

لآلفات في قطع أكبر ومن ثم زيادة 
دخولهم على أساس مستدام. 

ويشير سيلفستر رواماهينا، وهو أحد 
املدربني األقران، الذي يقوم بزراعة البطاطا 

واملوز والفول، قائالً »لقد هجرت أسلوب 
الزراعة التقليدي واستخدمت األسلوب 

األحدث القائم على اإلدارة املتكاملة لآلفات 
في زراعتي«. وأضاف أن اإلدارة املتكاملة 

الفعالة لآلفات ال توفر األموال التي ينفقها 
املزارعون على استخدام املبيدات وحسب، 

بل وتسهم أيضاً في احلد من وقوع آثار 
سلبية على البيئة وصحة اإلنسان.

وتأتي هذه األنشطة ضمن مشروع 
مساندة اخلطة االستراتيجية لتحويل 

القطاع الزراعي بتمويل مشترك من 
الصندوق. ومن خالل هذا املشروع، 

جرى حشد ما يزيد على 000 110 أسرة 
لالشتراك في حماية التربة وممارسات 
احلفظ، مع إقامة سياجات حول أكثر 

من 000 30 هكتار من األراضي املتدهورة 
وحمايتها من التآكل.
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تتضمن هذه السياسة في صميمها 10 مبادئ من شأنها أن توجه حافظة الصندوق. 
وتوضح دراسات حالة مثل الدراسات التالية كيفية تفاعل هذه املبادئ داخل 

اجملتمعات. وبإمكانكم االعتماد على الشكل البياني الوارد في ظهر هذه املطوية 
مرجعاً لكم أثناء القراءة.

اقلب الصفحة ملطالعة املبادئ األساسية لسياسية إدارة 
البيئة واملوارد الطبيعية في الصندوق

الصندوق الدولي 
الزراعية للتنمية 

Via Paolo di Dono, 44
00142 Rome, Italy

+39 06 رقم الهاتف: 54591
+39 06 رقم الفاكس: 5043463
ifad@ifad.org :البريد اإللكتروني

www.ifad.org
www.ruralpovertyportal.org
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زيادة حصول 
أصحاب احليازات 
الصغيرة على 

التمويل
األخضر

الترويج 
لدور النساء 

والشعوب 
األصلية

املشاركة 
في سالسل 
القيمة التي 
تدفع بالنمو 

األخضر

تقليص 
بصمة 

الصندوق 
البيئية

الترويج 
لتنويع سبل 

العيش
حتسني 
تسيير 
األصول 

الطبيعية

بناء صمود 
أصحاب احليازات 

الصغيرة في 
مواجهة ااطر

االعتراف 
بقيمة 
األصول 

الطبيعية

الترويج لتنمية 
ريفية تتصف 
بالذكاء املناخي

توسيع نطاق 
االستثمار 

في الزراعة 
املستدامة

توسيع نطاق االستثمار في النهج املتعددة املنافع ألغراض 
تكثيف الزراعة املستدامة

االعتراف بقيمة األصول الطبيعية من الناحية االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية وزيادة التوعية بها

إتباع نُهج إزاء التنمية الريفية
 تتصف "بذكائها مناخياً"

زيادة االهتمام باخملاطر والقدرة على التكيف بغية إدارة 
الصدمات املتعلقة بالبيئة واملوارد الطبيعية

املشاركة في سالسل القيمة 
لتحريك النمو األخضر

حتسني تسيير األصول الطبيعية للسكان الريفيني الفقراء 
بتعزيز حيازة األراضي والتمكني بقيادة اجملتمعات احمللية

تنويع سبل العيش للحد من الضعف وبناء القدرة على 
التكيف ألغراض اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية

املساواة للمرأة والشعوب األصلية ومتكينهما فيما يتعلق 
بإدارة املوارد الطبيعية

زيادة إمكانية حصول اجملتمعات الريفية الفقيرة على التمويل 
املتعلق بالبيئة واملناخ

االلتزام البيئي من خالل تغيير سلوكه

توصيف شامل للمبادئ األساسية، يبدأ من صفحة 28 

املبادئ األساسية لسياسة الصندوق 
إلدارة البيئة واملوارد الطبيعية

سبل العيش املنتجة والصامدة في وجه 
اخملاطر والنظم اإليكولوجية
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سياسة

الصندوق إلدارة البيئة
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توفير سبل العيش القادرة على التكيف
 من خالل االستخدام املستدام لألصول الطبيعية
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شكر وتقدير

 ،Elwyn Grainger-Jones توّلى إعداد هذه الوثيقة
مدير شعبة البيئة واملناخ، مبعاونة فريق رئيسي 

 ،Sheila Mwanundu :تابع للشعبة يضم كل من
مستشارة تقنية أولى؛ وKit Vaughan، استشارية 

أولى؛ وJeffrey A. Brez، مدير وحدة املعرفة 
واستقطاب التأييد؛ وIlaria Firmian، مستشارة 

تقنية؛ وWietse Michiels، استشارية مبتدئة 
 ،Aisha Nazarioلدعم تعزيز جودة البيئة؛ و

مساعدة إدارية؛ وRoland Sundstrôm، متدرب؛       
وWaltteri Katajamâki، متدرب. 

وجاءت أكبر املساهمات املقدمة من موظفي 
الصندوق من قبل أعضاء الفريق املعني 

مبراجع السياسة وآخرين، ومنهم: رامي أبو 
سلمان، األخصائي اإلقليمي املعني بشؤون 
البيئة واملناخ )شعبة البيئة واملناخ/شعبة 

الشرق األدنى وشمال أفريقيا(؛ ورميا القاضي، 
املستشارة املعنية بحافظة املنح )شعبة 

 ،Tom Anyongeالسياسات واملشورة التقنية(؛ و
مستشار تقني أول )شعبة السياسات 
واملشورة التقنية(؛ وTim Balint، موظف 

تخطيط استراتيجي مبتدئ )وحدة التخطيط 
االستراتيجي(؛ وMarian Bradley، مديرة برنامج 

قطري )شعبة أفريقيا الشرقية واجلنوبية(؛ 
وRudolph Cleveringa، مستشار تقني )شعبة 

 ،Roshan Cookeالسياسات واملشورة التقنية(؛ و
إخصائي إقليمي لشؤون البيئة واملناخ )شعبة 

البيئة واملناخ/شعبة آسيا واحمليط الهادي(؛
وAntonella Cordone، منسقة قضايا الشعوب 
األصلية والقبائل )شعبة السياسات واملشورة 

التقنية(؛ وConstanza Di Nucci، موظفة 
 Silviaإدارة احلافظة )شعبة البيئة واملناخ(؛ و
Donato، موظفة معنية بشؤون تغير املناخ 

)شعبة البيئة واملناخ(؛ وتوفيق الزبري، موظف 
وحدة اإلدارة املستندة إلى النتائج )شعبة آسيا 

 ،Elizabeth Farmosi-Magaواحمليط الهادي(؛ و
مستشارة عمليات )دائرة إدارة البرامج(؛ 

وCharles Forrest، مستشار، مكتب املستشار 
العام؛ وBernardino Fortuna، موظف قروض 

ومنح )شعبة املراقب واخلدمات املالية(؛ 
وVincenzo Galastro، مدير برنامج )شعبة 

 ،Shyam Khadkaأفريقيا الغربية والوسطى(؛ و
كبير مدراء احلافظة )دائرة إدارة البرامج(؛ 

وAnnina Lubbock، مستشارة تقنية )شعبة 
 Matthiasالسياسات واملشورة التقنية(؛ و

Meyerhan، مدير )شعبة اخلدمات اإلدارية(؛ 

وTamara Nicodeme، أخصائية تسويق وتنمية 
سالسل القيمة )شعبة السياسات واملشورة 

التقنية(؛ وSabine Pallas، موظفة مهنية 
مساعدة )االئتالف الدولي املعني باألراضي(؛ 
وJesus Quintana، أخصائي إقليمي لشؤون 
البيئة واملناخ )شعبة البيئة واملناخ/شعبة 

 Francescoأمريكا الالتينية والكاريبي(؛ و
Ranalletta، موظف قروض ومنح )جلنة األمن 

الغذائي العاملي(؛ وVineet Raswant، مستشار 
تقني أول )شعبة السياسات واملشورة التقنية(؛ 

وAntonio Rota، مستشار تقني أول )شعبة 
 Naoufelالسياسات واملشورة التقنية(؛ و

Telahigue، مدير برامج )شعبة البيئة واملناخ(؛    

وGanesh Thapa، اقتصادي إقليمي )شعبة 
 ،Gelsomina Vigliottiآسيا واحمليط الهادي(؛ و
رئيسة مكتب اإلدارة القطرية )وحدة تعبئة 

املوارد والشراكات(؛ وDouglas Wholey، مستشار 
تقني )شعبة السياسات واملشورة التقنية(؛ 

وفريق اإلدارة التابع لدائرة إدارة البرامج حتت 
قيادة Kevin Cleaver، نائب الرئيس املساعد 

)دائرة إدارة البرامج(.

Jean- ووردت مدخالت إضافية من كل من
Philippe Audinet، مدير شعبة السياسات 

واملشورة التقنية بالنيابة؛ وThierry Benoit، مدير 
احلافظة القطرية )شعبة أفريقيا الشرقية 

واجلنوبية(؛ وHubert Boirard، مدير برنامج قطري 
 Nigelشعبة أفريقيا الغربية والوسطى(؛ و(

Brett، مدير برنامج قطري )شعبة آسيا واحمليط 

الهادي(؛ وFrank Butcher، مستشار تقني أول 
)شعبة السياسات واملشورة التقنية(؛ 

وFederica Cerulli، موظفة موارد تكميلية 
 Jeanetteوحدة تعبئة املوارد والشراكات(؛ و(

Cooke، استشارية املياه واإلصحاح والسالمة 

الصحية )شعبة السياسات واملشورة التقنية(؛ 
وMichael Hamp، مستشار تقني أول، التمويل 
الريفي )شعبة السياسات واملشورة التقنية(؛ 

وMaria Hartl، مستشارة تقنية، التمايز 
بني اجلنسني والعدالة االجتماعية )شعبة 

 Edwardالسياسات واملشورة التقنية(؛ و
Heinemann، كبير منسقي البحوث )مكتب 

االستراتيجية وإدارة املعرفة(؛ وGary Howe، مدير 
)شعبة التخطيط االستراتيجي وامليزانية(؛ 

وSean Kennedy، مستشار تقني لألمن 
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الغذائي والصحة والتغذية؛ الرصد والتقييم 
)شعبة السياسات واملشورة التقنية(؛ 

وMatteo Marchisio، مدير برنامج قطري )شعبة 
آسيا واحمليط الهادي(؛ وSiv Oystese، موظفة 
االستراتيجية املالية والقطاع اخلاص )اآللية 

العاملية(؛ وBettina Prato، منسقة بحوث 
 Clausمكتب االستراتيجية وإدارة املعرفة(؛ و(

Reiner، مدير برنامج قطري )شعبة أفريقيا 

الشرقية واجلنوبية(؛ وTheresa Rice، مستشارة 
لألنظمة التشغيلية )دائرة إدارة البرامج(؛          

وLadislao Rubio، مدير برنامج قطري )شعبة 
 ،Rutsel Marthaأمريكا الالتينية والكاريبي(؛ و

املستشار العام )مكتب املستشار العام(؛          
وSteven Schonberger، اقتصادي إقليمي 

)شعبة أفريقيا الغربية والوسطى(؛ 
وCristiana Sparacino، مديرة برنامج التمايز بني 

اجلنسني )شعبة أفريقيا الغربية والوسطى(؛ 
وMichael John Taylor، مدير برامج )االئتالف 
 ،Teresa Tirabassiالدولي املعني باألراضي(؛ و

موظفة حسابات )جلنة األمن الغذائي العاملي(؛ 
وLaura Puletti، مساعدة برامج )شعبة آسيا 

 ،Aimable Ntukanyagweواحمليط الهادي(؛ و
موظفة قطرية )شعبة أفريقيا الشرقية 

والوسطى(؛ وSana Jatta، مدير برنامج قطري 
 ،Thomas Rathشعبة آسيا واحمليط الهادي(؛ و(

مدير برنامج قطري )شعبة آسيا واحمليط 
الهادي(؛ وAndrea Serpagli، مدير برنامج قطري 

)شعبة أفريقيا الغربية والوسطى(؛ وعبد 
احلميد عبدولي، مدير برنامج قطري )شعبة 

الشرق األدنى وشمال أفريقيا(. 

واستفاد الفريق أميا استفادة من اإلفادات 
املكتوبة التي أبديت على إحدى املسودات 

األولى: من البنك الدولي )إدارات البيئة والزراعة 
والتنمية الريفية(؛ ومرفق البيئة العاملية؛ 

واملعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية؛ 
ومؤسسة فيوريلو ه. الغوارديا؛ مؤسسة الزراعة 

البيئية؛ ومنظمة احلفظ الدولية؛ والرابطة 
الوطنية ألصحاب احليازات الصغيرة في مالوي؛ 

والصندوق العاملي للطبيعة - فرع اململكة 
املتحدة؛ والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية؛ 

ومؤسسة Ecosoluzioni؛ وبرنامج األغذية 
العاملي؛ واملعهد الدولي للبيئة والتنمية 

)اململكة املتحدة(؛ وبرنامج اجلماعة االستشارية 
الزراعية الدولية املعني بتغير املناخ والزراعة 

واألمن الغذائي.

وفضالً عن ذلك، أبديت تعليقات شفوية خالل 
املشاورات غير الرسمية مع طائفة من أصحاب 

املصلحة خالل حلقات العمل اإلقليمية في 
نيروبي في كينيا، ونانينغ في الصني؛ وخالل 

اجتماع الشراكة املعنية بالفقر والبيئة 
الذي عقد في فيينا، النمسا؛ وفي اجتماع 

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وبرنامج 
األغذية العاملي، في روما؛ وفي البنك الدولي 
وخالل اجتماع لفريق عمل املؤسسات املالية 

املتعددة األطراف املعني بالبيئة، في واشنطن 
العاصمة؛ وخالل حلقة عمل إلنشاء منتدى 

للشعوب األصلية في الصندوق. ويتقدم الفريق 
بالشكر جلميع من ساهم في حلقات العمل 

واالجتماعات هذه. 

 ،Susan Beccio والشكر موصول لكل من
 Markمنقحة الصور )شعبة االتصاالت(؛ و

Forrest، مدير تصميم الرسوم )شعبة 

االتصاالت(؛ وBirgit Plockinger، مصممة 
 ،Andrea Wôhrالرسوم )شعبة االتصاالت( و
)استشاري تصميم( على دعمهم العروض 
 Roxanna البيانية لوثيقة السياسات، وإلى

Samii، مديرة خدمات اإلنترنت واملعلومات 

والتوزيع )شعبة االتصاالت( لتيسيرها عملية 
االنتشار الداخلي في الصندوق.  

ويعرب الفريق أيضا عن خالص تقديره وامتنانه 
للوكالة الفرنسية للتنمية الدولية على 

إطالعه على ممارساتها الفضلى، وحلكومة 
فنلندا على ما قدمته من دعم مالي سخي، 

مما أسهم في إعداد الوثائق املرجعية ومنها 
استعراض خبرات الصندوق والشركاء. 
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تسعى النهج املتعددة  1
املنافع إزاء الزراعة املستدامة 

إلى احلد من اخملاطر وبناء القدرة 
على التكيف مع املناخ من 

خالل زيادة تنويع الزراعة، مع 
العمل في الوقت نفسه على 
احلد من الفقر، وتعزيز النظم 

اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، 
وزيادة املردود وتخفيض انبعاثات 

غازات الدفيئة.

موجز تنفيذي

تسارُع التدهور البيئي يتسبب في إضعاف 
قاعدة األصول الطبيعية للسكان الريفيني 

الفقراء. إذ يعيش نحو مليار شخص من سكان 
العالم الذين يعانون من الفقر املدقع، من أصل 

1.4 مليار نسمة، في املناطق الريفية ويعتمد 
نحو ثالثة أرباعهم على الزراعة واألنشطة 
املرتبطة بها في كسب الرزق. وإدارة البيئة 

واملوارد الطبيعية تقع في صميم اجلهود الرامية 
إلى حتقيق احلد من الفقر لدى هؤالء الناس. 
ويواجه السكان الريفيون الفقراء سلسلة 

من التحديات املترابطة التي تعترض سبيل 
إدارة املوارد الطبيعية. فهم على اخلط األول 

آلثار تغير املناخ؛ وما يعتمدون عليه من النظم 
اإليكولوجية والتنوع البيولوجي  قد تدهور 

بصورة متزايدة؛ وإمكانية وصولهم إلى األرض 
الصاحلة للزراعة آخذة في التراجع سواء كماً أو 

نوعاً؛ ومواردهم من الغابات تتناقص وتتدهور؛ 
وإنتاجهم يعتمد عادة على أراض بعلية 

هامشية تتزايد فيها خطورة شحة املياه؛ وتتخذ 
أسعار الطاقة واملدخالت الزراعية منحى صاعداً 

طويل األجل؛ ويهدد تراجع املوارد السمكية 
والبحرية مصادر الدخل والتغذية األساسية.

املمارسات الزراعية املضرة بالبيئة تشكل 
عامالً رئيسياً للدفع بعجلة هذه التحديات. 

حتققت مكاسب كبيرة في إنتاج األغذية من 
خالل اعتماد اجملموعات والسياسات التكنولوجية 

املرتبطة بالثورة اخلضراء. غير أن هناك قلقاً 
متنامياً إزاء النُهج غير املالئمة التي تدفع 

االستخدام املفرط لألسمدة واملبيدات، وتؤدي إلى 
تلوث اجملاري املائية وخزانات املياه، وتزايد امللوحة 
في التربة، وشحة املياه في األحواض النهرية 

الكبرى، وهبوط منسوب املياه اجلوفية، وفقدان 
التنوع البيولوجي في احملاصيل. وتواجه بقاع 

واسعة من أفريقيا مشكلة من نوع آخر تتمثل 
في االعتماد على الزراعة البعلية مع ضعف 

استخدام األسمدة العضوية وغير العضوية، 
إن وجد هذا االستخدام أصالً، وفي تعرية التربة، 

وقلة احلصول على أنواع البذور. ويكمن في 
صميم هذا التدهور البيئي ضعف التسيير، 

والسياسات املضرة، وأمناط االستهالك املتغيرة: 
فكثيراً ما يتعرض السكان الريفيون الفقراء، مبا 
في ذلك أصحاب احليازات الصغيرة، إلى جتريدهم 

عن مـُقدراتهم مما يجعلهم غير قادرين على 
إدارة املوارد الطبيعية بصورة مستدامة؛ ويؤدي 

عدم وجود حقوق واضحة في احلصول على 
األراضي وحيازتها إلى تغييب احلوافز للحفاظ 

على األصول الطبيعية؛ ومن احملركات الرئيسية 
انحراف السياسات التجارية واإلعانات الداعمة 

للوقود األحفوري وغير ذلك من إعانات؛ أضف 
إلى ذلك التزايد السريع في سكان العالم. عالوة 

على كل ذلك، هناك ضغط متزايد على األرض 
مع االنتقال إلى العادات الغذائية املستندة إلى 

اللحوم )وهي أقل كفاءة من حيث السعرات 
احلرارية( وزيادة استخدام األراضي ألغراض الوقود 

احليوي بدالً من إنتاج األغذية.

املعرفة والتكنولوجيا متوفرتان للتصدي 
لهذه التحديات. تتطلب االستجابة لتلك 

التحديات "ثورة دائمة االخضرار" تستند إلى 
زراعة مستدامة توازن بني نظم احملاصيل/اإلنتاج 

احليواني ومصائد األسماك والزراعة احلرجية، 
بحيث ميكن جتنب وجود مدخالت فائضة وعدم 

اإلضرار بخصوبة التربة وخدمات النظم 
اإليكولوجية ، مع التكفل في الوقت ذاته 

بزيادة اإلنتاج والدخل. واستناداً إلى كم متزايد 
من دالئل النجاح في االستثمار في الزراعة 

املستدامة، تتوفر فرصة كبرى ملواصلة توسيع 
نطاق نهج الزراعة "املتعددة املنافع"1 التي حتد 

من الفقر، وتعزز القدرة على التكيف، وتزيد 
من األمن الغذائي، وتخفف من انبعاثات غازات 

الدفيئة، وتروج لتكثيف الزراعة املستدامة. 
ويحتم واقع تغير املناخ العمل العاجل.

لدى الصندوق سنوات طويلة من اخلبرة في 
مساعدة اجملتمعات الريفية الفقيرة على إدارة 

مواردها الطبيعية، غير أن لديه اإلمكانية 
للقيام باملزيد. في حني أن بعض املشروعات 

تستهدف حتديداً إدارة البيئة واملوارد الطبيعية، 
فإن هذه اإلدارة أساسية في جميع مشروعات 
الصندوق. وحتتل إدارة البيئة واملوارد الطبيعية 

مكاناً محورياً في تنفيذ مهمة الصندوق 
من حيث احلد من الفقر والزراعة املستدامة، 
وذلك ألن اجملموعات التي يستهدفها تعتمد 

اعتماداً مباشراً وغير مباشر على البيئة 
واملوارد الطبيعية لكسب الرزق، كما أن طلب 

زبائن الصندوق على دعم إدارة البيئة واملوارد 
الطبيعية آخذ في التزايد. على أن هناك مجاالً 

كبيراً ملزيد من اإلدماج املنهجي إلدارة البيئة 
واملوارد الطبيعية وتغير املناخ في حافظة 
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الصندوق. كما أن هناك مجاالً ملزيد من 
التحسني في اإلجراءات ولزيادة االهتمام مبسائل 

إدارة البيئة واملوارد الطبيعية في السياسات 
القطرية وفي تصميم املشروعات. وقد حقق 

الصندوق قدراً محدوداً من استخدام التمويل 
البيئي املشترك اخملصص، وهناك إمكانية 

لتحقيق أثر أكبر على ضمان وصول التمويل 
اخلاص بالتكيف مع تغير املناخ واخلاص بالنظم 

اإليكولوجية/التنوع البيولوجي إلى السكان 
الريفيني الفقراء. ففي نحو نصف مشروعات 
القروض املعروضة على اجمللس التنفيذي عام 
2009، عوملت سالسل القيمة إما كمكون 

منفصل أو كمجال التركيز الرئيسي. وبذلك 
تتوفر للصندوق الفرصة لتعظيم األثر البيئي 

اإليجابي الناجت عن سالسل القيمة ولتقييم 
اخملاطر السلبية. وميكنه أن يستفيد من ميزته 
النسبية املتمثلة في العمل من خالل النُهج 
املستندة إلى اجملتمعات احمللية. على أن تنفيذ 

إدارة البيئة واملوارد الطبيعية يستخدم قدراً 
مكثفاً من املعرفة ويتطلب جهوداً إضافية من 

الصندوق فيما يتعلق بإدارة املعرفة وبالشراكات 
وباستقطاب التأييد.

يعرض القسم 2 الهدف والغاية واملبادئ 
األساسية العشرة:

وحتدد السياسة عشرة مبادئ أساسية 
يسترشد بها الدعم الذي يقدمه الصندوق 

لزبائنه في مجال إدارة البيئة واملوارد 
الطبيعية. وتشمل املبادئ املسائل األساسية 

التي يتعني تناولها والنُهج التي يُقترح أن يؤخذ 
بها في ذلك وعلى سبيل التلخيص، سيروج 

الصندوق للمبادئ التالية: 

توسيع نطاق االستثمار في النهج 
املتعددة املنافع ألغراض تكثيف 

الزراعة املستدامة؛

االعتراف بقيمة األصول الطبيعية 
من الناحية االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية وزيادة التوعية بها؛

إتباع نُهج إزاء التنمية الريفية تتصف 
"بذكائها مناخياً"؛

زيادة االهتمام باخملاطر والقدرة على 
التكيف بغية إدارة الصدمات املتعلقة 

بالبيئة واملوارد الطبيعية؛

املشاركة في سالسل القيمة 
لتحريك النمو األخضر؛

حتسني تسيير األصول الطبيعية 
للسكان الريفيني الفقراء بتعزيز 

حيازة األراضي والتمكني بقيادة 
اجملتمعات احمللية؛

تنويع سبل العيش للحد من الضعف 
وبناء القدرة على التكيف ألغراض 

اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية؛

املساواة للمرأة والشعوب األصلية 
ومتكينهما فيما يتعلق بإدارة 

املوارد الطبيعية؛

زيادة إمكانية حصول اجملتمعات 
الريفية الفقيرة على التمويل املتعلق 

بالبيئة واملناخ؛

االلتزام البيئي من خالل 
تغيير سلوكه.

يتمثل الهدف من سياسة إدارة البيئة واملوارد الطبيعية في:
متكني السكان الريفيني الفقراء من التخلص من الفقر 

ومن عدم العودة إليه، من خالل توفير سبل للرزق ونظم 
إيكولوجية أكثر إنتاجية وأقوى قدرة على التكيف.

وتتمثل الغاية منها في: 
إدماج اإلدارة املستدامة لألصول الطبيعية في مختلف 

أنشطة الصندوق وشركائه.
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يقدم القسم 3 من سياسة إدارة البيئة 
واملوارد الطبيعية استراتيجية تفصيلية 

للتنفيذ. ويتمثل الهدف في توسيع نطاق إدارة 
البيئة واملوارد الطبيعية وإدماجها منهجياً في 

حافظة الصندوق:

في العمليات، يتمثل الهدف االستراتيجي )أ( 
في توسيع نطاق إدارة البيئة واملوارد 

الطبيعية وإدماجها منهجياً في جملة دورة 
املشروع. وباالستفادة من التحسني األوسع 

في إدارة برامج الصندوق، سيتحقق ذلك 
من خالل احترام املبادئ األساسية العشرة 

إلدارة البيئة واملوارد الطبيعية، والعمل على 
تفعيل بيانات املمارسات الفضلى لإلدارة 

املستدامة واملوارد الطبيعية )امللحق األول(، 
ومشاركة خبراء املناخ والبيئة املعنيني 

في أفرقة إدارة البرامج القطرية، وتوفير 
احلوافز اإلضافية للمشاركة في التمويل، 

والتعزيز الكبير إلدارة املعرفة والتدريب،  
وحتديث إجراءات الصندوق للتقييم البيئي 

واالجتماعي، وتعزيز تدابير نظام إدارة 
النتائج واألثر فيما يتعلق بإدارة البيئة 
واملوارد الطبيعية، وإيجاد أدوات جديدة 

لتصميم املشروعات ولتنفيذها.

في الترويج للمعرفة واستقطاب التأييد )ب( 
والشراكات - نظراً للتنوع الكبير في 

الشروط البيئية واملناخية واالجتماعية 
في مختلف البلدان واجملتمعات، يتعني أن 
يستند تنفيذ السياسة إلى قدر مكثف 

من املعرفة. وتشمل النواجت الرئيسية 
ما يلي: زيادة الدعم العاملي ألساليب 

التكثيف املستدام، وزيادة التوعية املوجهة 
لفقراء الريف فيما يتعلق بتغير املناخ، 

وتوفير تدريب جديد وأدوات جديدة ملوظفي 
الصندوق فيما يتعلق بإدارة البيئة واملوارد 
الطبيعية، وزيادة مشاركة الصندوق في 

الشبكات املعنية بالبيئة، وحتسني تقاسم 
املعرفة وآليات التعلم في مجال التنمية 

املستدامة، وزيادة االهتمام بالقياس 
املنهجي لآلثار البيئية واالجتماعية. وال 

ميكن للصندوق أن يحقق هذه السياسة 
بالعمل مبفرده، ولذا فإن موضوع الشراكات 

موجود في مختلف جوانب هذه الوثيقة 
)كما هو احلال في استراتيجية الصندوق 

بشأن تغير املناخ والصادرة عام 2010(. 

وتهدف السياسة إلى الترويج لتعميم 
املعرفة على دوائر املمارسة، مبا في ذلك 

من خالل التبادالت فيما بني بلدان اجلنوب، 
والتعلم املتبادل بني املزارعني.

في تعبئة املوارد، يتمثل الهدف )ج( 
االستراتيجي في دعم تعميم املمارسات 

السليمة بيئياً و"الذكية مناخياً" على 
مختلف نواحي حافظة قروض الصندوق. 
وسيكون الستخدام التمويل التكميلي 
اإلضافي لتعزيز اإلدماج املنهجي لإلدارة 
املستدامة للبيئة واملوارد الطبيعية في 

البرامج التي يدعمها الصندوق دور أساسي 
في زيادة احلوافز إلدماجها في تصميم 

املشروعات وتنفيذها. وتكمن أمام الصندوق 
فرصة كبرى ملساعدة أصحاب احليازات 

الصغيرة على االستفادة من زيادة التمويل 
الدولي العام واخلاص لألهداف البيئية 
- والسيما في تكيف أصحاب احليازات 
الصغيرة مع تغير املناخ. وبهذا املعنى، 
سيستمر التماس املوارد من الصناديق 
الدولية، من قبيل مرفق البيئة العاملية 

وصندوق التكيف. إضافة لذلك، سيعمل 
الصندوق على زيادة التمويل اخلاص باملناخ، 
مبا فيه متويل املسار السريع اخلاص باملناخ. 

في التنظيم الداخلي، ال بد من أن تؤدي )د( 
مهارات املوظفني وقدراتهم واإلجراءات 
الداخلية اخلاصة بهم من خلق احلوافز 

إلدماج إدارة البيئة واملوارد الطبيعية في 
حافظة الصندوق. ويتوفر لدى الصندوق 

الهيكل الالزم ومعظم القدرات الضرورية 
لتمكينه من مضاعفة عمله حول املسائل 

اخلاصة بإدارة البيئة واملوارد الطبيعية. 
ويعتبر تنفيذ السياسة مسؤولية 

مشتركة للمنظمة كلها، مبا في ذلك 
التدليل على قيم الوعي البيئي داخلياً - إذ 

ستوضع في 2011 خطة عمل لتخضير 
الصندوق، وهي خطة تستند إلى ما حتقق 

بالفعل من إجنازات.



10

في قياس النجاح، يتضمن امللحق الثاني )ه( 
إطاراً محدد املدة لنتائج سياسة إدارة 

البيئة واملوارد الطبيعية وتنفيذها. وهو 
يدرج املسائل املتعلقة بالتنمية بإدارة البيئة 
واملوارد الطبيعية في مختلف جوانب نظام 

الصندوق للقياس املستند إلى النتائج. 
وكموضوع يشمل كل عملنا، سيجري 

تقييم جناح االستراتيجية من خالل عدد من 
القياسات الوسيطة التي تتصل أساساً 

بأداء احلافظة وتنفيذ األنشطة.

وتُعرض بيانات املمارسات الفضلى حول 
مجموعة من املسائل. وهي توضح تطبيق 

املبادئ األساسية العشرة إلدارة البيئة واملواد 
الطبيعية على مجاالت العمل املشترك 

ألغراض االستثمار في التنمية الريفية.
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دراسة حالة
اإلدارة التشاركية للمراعي في اجلمهورية العربية السورية

في بادية الشام، يعمل 
الصندوق على اإلدارة 

التشاركية للمراعي مع 
اجملتمعات احمللية للتخفيف من ضعف 

الرعاة أمام تغير املناخ والستعادة 
اإلنتاجية الطويلة األجل في املراعي. 
فقد عانت مراعي البادية من تدهور 

حاد أعقب سنوات طويلة من اجلفاف 
احلاد والرعي املكثف.  وقد استعيدت 

النظم اإليكولوجية ومت احلد من 
ضعف األهالي أمام آثار عدم استقرار 

املناخ، وذلك من خالل العودة إلى زراعة 
النباتات احمللية التي تساعد على تلبية 

االحتياجات من العلف وعلى تثبيت 
التربة ووقف امتداد الرمال. وبعد سنتني 

من إراحة األرض وإعادة بذرها وغرسها، 

عادت إلى املنطقة الطيور واحلشرات 
واحليوانات. وأتاحت النظم اإليكولوجية 

املستصلحة إمكانات جديدة إلدرار 
الدخل حيث عادت الكماء للنمو في 

بعض أنحاء البادية، وأصبح بوسع 
النساء أن يجمعنها ملساعدة دخل 

أسرهن. وفي 2010، متكن اجملتمع احمللي 
الذي يعيش على أرض رعوية مساحتها 
000 100 هكتار من حتصيل مليون دوالر 

أمريكي من بيع الكماء.

ووفر ارتفاع دخل األسر قاعدة متكن 
املشروع من تنويع فرص إدرار الدخل 

للنساء من خالل صفوف محي األمية 
والدورات التدريبية على مهارات جديدة 

من قبيل اإلسعاف األولي وجتهيز األغذية 

واخلياطة. ومع حتسن وضع األسر، تناقص 
الضغط على الفتيات للزواج املبكر، 

كما أن النساء وجدن أن العالقات بني 
اجلنسني آخذة في التحول مع متكنهن من 
اكتساب مزيد من االستقالل االقتصادي.
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تتوفر قائمة من وثائق  2
سياسات الصندوق على املوقع 

www.ifad.org/operations/
 .policy/policydocs.htm

كما تتوافر قائمة من وثائق 
استراتيجيات الصندوق على 

http://www.ifad.org/pub/ املوقع
 .strategy/index.htm

 معلومات أساسية

في عام 2008، وفي سياق هيئة املشاورات 
اخلاصة بالتجديد الثامن ملوارد الصندوق، طلب 

اجمللس التنفيذي تقدمي سياسة تعنى بإدارة 
البيئة واملوارد الطبيعية، للموافقة عليها.

إلى مشاورات  السياسة  وتستند هذه 
موجهة.  خارجية  ومشاورات  داخلية  مسهبة 

نتاج عمل فريق مرجعي داخلي  وهي 
البيئة  بإدارة  اخلاصة  الصندوق  لسياسة 

فيه جميع شعب  لعبت  الطبيعية،  واملوارد 
وتستفيد  قوياً.  دوراً  األساسية  الصندوق 

ورقات  السياسة من مجموعة واسعة من 
 - واستراتيجياته2  الصندوق  سياسات 

تغير  بشأن  الصندوق  استراتيجية  وخصوصاً 
2010 - ومن إجراءات الصندوق  املناخ لعام 

والعديد   ،)2009( واالجتماعي  البيئي  للتقييم 
التي وضعت مؤخراً في  التقييم  من ورقات 

أكثر  الصندوق، ومن مشاورات استغرقت 

أجراها موظفو شعبة  من تسعة أشهر 
الداخلي  الصعيدين  على  املناخ  وتغير  البيئة 

املواضيعية  الدراسات  واخلارجي، فضالً عن 
احلافظة. واستعراضات 

ويعرض امللحق األول بيانات املمارسات الفضلى 
التي توضح تطبيق املبادئ األساسية العشرة 

إلدارة البيئة واملوارد الطبيعية على مجاالت 
العمل املشترك ألغراض االستثمار في التنمية 

الريفية. أما امللحق الثاني فيقدم إطاراً لنتائج 
السياسة وتنفيذها.
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ألغراض هذه السياسة، يركز  3
مصطلح "إدارة البيئة واملوارد 

الطبيعية" على استخدام 
البيئة الطبيعية وإدارتها، مبا 

في ذلك املوارد الطبيعية احملددة 
كمواد خام تستخدم لألغراض 

االجتماعية االقتصادية 
والثقافية، والنظم اإليكولوجية 
والتنوع البيولوجي - إلى جانب 
السلع واخلدمات التي تقدمها.

املعهد الدولي لبحوث  4
سياسات األغذية، األمن 

الغذائي والزراعة وتغير املناخ 
حتى عام 2050: السيناريوهات 
والنتائج وخيارات السياسات. 
)واشنطن العاصمة، املعهد 

الدولي لبحوث سياسات 
األغذية، 2010(، الفصل 2، 

ص 42.
ألغراض هذه السياسة،  5

يستخدم تعبير "أصحاب 
احليازات الصغيرة" مبعنى واسع 

ال يقتصر على املزارع التي 
تقل مساحتها عن هكتارين 

والتي تعتمد أساساً على عمل 
األسرة واألمطار، بل يشمل 

كذلك الرعويني والعاملني 
في الزراعة احلرجية وصيادي 

األسماك احلرفيني.
6  William J. Cosgrove and

 Frank R. Rijsberman, World
 Water Vision: Making Water

 Everybody’s Business.
 (London: Earthscan

   Publications Ltd, 2000),
www.worldwatercouncil.org/

index.php?id=961

7  IPCC, "Impacts, Adaptation
 and Vulnerability" in Fourth

 Assessment Report: Climate
 Change 2007, eds. M. Parry

 et al. Intergovernmental
 Panel on Climate Change,

 Contribution of Working Group
 II. (Cambridge, UK: Cambridge

 University Press, 2007),
www.ipcc-wg2.gov/

publications/AR4/index.html

البيئي يتسبب   التدهور  1. السياق: تسارع 
في إضعاف قاعدة األصول الطبيعية 

الفقراء الريفيني  للسكان 

السكان الريفيون الفقراء واملوارد 
الطبيعية

نحو مليار شخص من سكان العالم الذين 
يعانون من الفقر املدقع والبالغ عددهم 1.4 
مليار نسمة يعيشون في املناطق الريفية 
ويعتمدون على الزراعة واألنشطة املرتبطة 

بها في كسب الرزق. وحتتل اجملموعة التي 
يستهدفها الصندوق - وهي سكان اجملتمعات 
الريفية األكثر ضعفاً واألشد هامشية والتي 
تشمل املزارعني من أصحاب احليازات الصغيرة 

وصيادي األسماك والرعويني والعاملني في 
احلراجة الزراعية والشعوب األصلية - مكانة 

محورية سواء في أسباب اإلدارة املستدامة 
للبيئة واملوارد الطبيعية وفي حلولها.3 وتشكل 

أنشطة الزراعة وغيرها من أوجه كسب الرزق، 
من حيث األساس، مجموعة من التفاعالت 

املعقدة مع البيئة الطبيعية وهي تعتمد 
بالضرورة على املوارد الطبيعية وحتدد مالمح 

االقتصاد الريفي، وترسم بالتالي معالم 
اجملال الذي يركز عليه الصندوق وهو التصدي 

للفقر الريفي. ويعتمد السكان الريفيون 
الفقراء بشكل مباشر وغير مباشر على 

املوارد الطبيعية لكسب الرزق باالستناد إلى 
جملة من األصول الطبيعية األساسية من 
سلع وخدمات النظام اإليكولوجي والتنوع 
البيولوجي لتوفير الغذاء والوقود واأللياف.

تبقى مشكلتا انعدام األمن الغذائي وسوء 
التغذية بني أشد املشاكل الصحية خطورة 

في العالم. في البلدان املنخفضة الدخل 
واملتوسطة الدخل، يعاني نحو ثلث األطفال من 

انخفاض الوزن وتباطؤ النمو. ويتزايد تأثير التدهور 
البيئي وخصوصاً تغير املناخ على التغذية 

من خالل أثرهما على األمن الغذائي، والصرف 
الصحي، واملياه وسالمة األغذية، والصحة، 

وممارسات الرعاية الصحية اخلاصة باألم والطفل، 

والعوامل االجتماعية - االقتصادية. ويظهر 
من دراسة أجراها مؤخراً املعهد الدولي لبحوث 
السياسات الغذائية أنه في البلدان املنخفضة 
الدخل وفي سياق سيناريو متفائل، ميكن لتغير 

املناخ أن يتسبب في زيادة قدرها 9.8 في املائة 
في عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية 

وذلك بحلول عام 4.2050

إن فقراء الريف في العالم، وخصوصاً 
مزارعي 500 مليون من احليازات الصغيرة،5 
هم ضحايا لتدهور البيئة غير أنهم في 

الوقت نفسه عوامل تدفع عجلة هذا 
التدهور، ويشكل هؤالء جانباً كبيراً من 

فقراء العالم. ومتثل هذه الفئة ثلث سكان 
العالم وهي تشكل اجلانب األكبر من الذين 

يعانون من نقص التغذية في العالم النامي. 
كما متثل هذه الفئة 60 في املائة6 من الزراعة 

في العالم وتسهم بزهاء 80 في املائة من 
استهالك الغذاء في جزء كبير من العالم 

النامي. ويدير املزارعون من أصحاب احليازات 
الصغيرة مساحات شاسعة من األراضي 

واملوارد الطبيعية - مما ميثل أكثر من 80 في 
املائة من مزارع أفريقيا وآسيا. ويعتبر فقراء 

الريف العمود الفقري لالقتصاد الريفي 
ويعملون على اخلط األول إلدارة املوارد الطبيعية 
والتعامل مع آثار املناخ، وهم يعتمدون مباشرة 

في كسب الرزق على املوارد الطبيعية اخلاضعة 
لتأثيرات املناخ ويعانون من الضعف خاصة أمام 

التحديات الصحية والتغذوية.

يواجه السكان الريفيون الفقراء - مبا في 
ذلك أصحاب احليازات الصغيرة - سلسلة من 

التحديات املترابطة في إدارة املوارد الطبيعية، مما 
يعرضهم للرجوع عن املكاسب املدهشة التي 
حتققت خالل القرن املاضي في احلد من الفقر:

يقع السكان الريفيون الفقراء على اخلط )أ( 
األول في مواجهة آثار تغير املناخ. وهم 

يعتمدون مباشرة في كسب الرزق على 
املوارد الطبيعية اخلاضعة لتأثيرات املناخ. 

والتأثيرات هذه جارية بالفعل،7 وتـُظهر 
التوقعات املستقبلية لتغير املناخ إمكانية 
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الصندوق الدولي للتنمية  8
الزراعية، تقرير الفقر الريفي 

2011 )روما: الصندوق الدولي 
للتنمية الزراعية، 2010(،

.www.ifad.org/rpr2011/index.htm

9  Richard A. Betts et al,
 "When could global warming
 reach 4°C?" in Four degrees

 and beyond: the potential
 for a global temperature

 increase of four degrees and
 its implications, eds. M. New

 et al. (London: The Royal
 Society A: Mathematical,

 Physical & Engineering
Sciences, 2011), http://rsta.
royalsocietypublishing.org/

content/369/1934/67.full

تعرف "إجهادات املياه" بتوفر  10
أقل من 700 1 متر مكعب من 
املياه للشخص الواحد سنوياً، 

أما "شحة املياه" فهي توفر أقل 
من 000 1 متر مكعب من املياه.

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  11
تقرير التنمية البشرية 2006: 

أبعد من شحة املياه - السلطة 
والفقر وأزمة املياه العاملية 

)نيويورك، برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي، 2006(.

12  Cosgrove, W.J. &
 Rijsberman, F.R., World

 Water Vision: Making Water
 Everybody’s Business

 (London, UK: Earthscan, 2000)
http://www.worldwatercouncil.

org/fileadmin/wwc/Library/
Publications_and_reports/

Visions/CommissionReport.pdf

املرجع نفسه. 13
14  United Nations Millennium

 Assessment Board,
 Millennium Ecosystem

 Assessment: Ecosystems and
 Human Well-being - current

 state and trends assessment.
 (Washington, D.C.: Island

 ,Press, 2005), vol. 1
www.maweb.org/en/

Condition.aspx

منظمة األغذية والزراعة،  15
حالة املوارد الوراثية النباتية في 

العالم لألغذية والزراعة، التقرير 
الثاني. )روما: منظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة، 2010(.

حدوث خراب هائل. وفي غياب تغيير عميق 
في التدابير احمللية والعاملية اخلاصة بتغير 

املناخ، يزداد ترجيح أن يتعرض السكان 
الريفيون الفقراء إلى احترار عاملي قدره

4 درجات في املتوسط فوق مستوى ما قبل 
الثورة الصناعية، وذلك بحلول عام 2100 

إن لم يكن قبله.9 ومن شأن هذا التغير 
املناخي الكبير أن يتسبب في زيادة أخرى في 

حاالت الغموض وفي تفاقم ما يتأتى عن 
املناخ من الكوارث، واجلفاف وفقدان التنوع 

البيولوجي، وقلة األراضي وشحة املياه. 
ولعل األمر األهم بالنسبة للمزارعني هو 

أنهم لن يعودوا قادرين على االعتماد على 
املتوسطات التاريخية مما يزيد من صعوبات 

تخطيط اإلنتاج وإدارته مع تقلب أمناط 
الفصول الزراعية وأمناط األحوال اجلوية.

يواجه السكان الريفيون الفقراء تفاقماً )ب( 
في شحة املياه إذ أنهم يعتمدون في 

اإلنتاج عادة على أراض بعلية هامشية. 
ويزداد موضوع شحة املياه تعقيداً نتيجة 

لنمو السكان مما يزيد الطلب على 
املنتجات الزراعية، ونتيجة لتغير املناخ. 

ويعيش نحو 40 في املائة من سكان العالم 
في بلدان تعاني من إجهادات معتدلة 
أو عالية تتعلق باملياه.10 ووفقاً لدراسة 

"توقعات البيئة العاملية - البيئة للتنمية" 
)التوقعات-4(، من املتوقع أن يزداد سحب 

املياه بحلول عام 2025 بنسبة 50 في املائة 
في البلدان النامية وبنسبة 18 في املائة 
في البلدان املتقدمة. ويعيش حالياً أكثر 

من 1.4 مليار نسمة في مناطق أحواض 
األنهار التي تزيد فيها معدالت استخدام 

املياه على معدالت جتددها الدنيا - مما 
يؤدي إلى تناقص األنهار وانخفاض املوارد 
اجلوفية.11 ومتثل الزراعة 70 في املائة من 

استخدامات املياه العذبة عاملياً،12 ويعتبر 
نحو 15 - 35 في املائة من االستخدامات 

الزراعية للمياه غير قابلة لالستدامة.13، 14 
ويواجه كثير من السكان الريفيني الفقراء 

صعوبات كبرى في احلصول على مياه 
الشرب بنوعية جيدة وبكمية كافية 

لالستخدامات املنزلية والزراعية.

تخضع النظم اإليكولوجية والتنوع )ج( 
البيولوجي وما يرتبط بها من سلع 

وخدمات يعتمد عليها السكان الريفيون 
الفقراء لضغوط متزايدة. يفيد "تقييم 

النظام البيئي لأللفية" أن نحو 60 في املائة 
)15 من 24( من خدمات النظم البيئية 

األساسية تواجه تدهوراً وهي تــُستخدم 
بصورة ال ميكن استدامتها، وأن التراجع 
يجري سريعاً في املوارد الطبيعية ذات 
األهمية الكبرى لإلنتاج الزراعي وألمن 

سبل العيش ألفقر الفقراء في العالم. 
والزراعة العاملية هي عامل الدفع األهم 
في فقد التنوع البيولوجي، مما يتم عبر 

حتويل األراضي والزراعات األحادية واإلفراط 
في استخدام املبيدات. و22 في املائة من 

جميع أنواع النبات معرضة لالنقراض، وقد 
فقد في الفترة بني عام 1900 وعام 2000 

حوالي 75 في املائة من تنوع احملاصيل.15 
واليوم، يوفر ما ال يزيد عن 15 نباتاً من 

نباتات احملاصيل 90 في املائة من استهالك 
الطاقة الغذائية، مما يجعل نظام األغذية 
العاملي شديد التعرض خملاطر الصدمات. 

ويؤدي فقد التنوع البيولوجي السريع، 
باقترانه باآلثار املترتبة على وظائف النظم 

اإليكولوجية وعلى السلع واخلدمات التي 
توفرها، إلى تقويض قدرة السكان الريفيني 

الفقراء على التكيف وعلى اخلالص من 
قبضة الفقر والبقاء خارجها.

يتراجع، كماً ونوعاً، توفر األراضي الزراعية )د( 
املالئمة التي ميكن للسكان الريفيني 

الفقراء احلصول عليها. خالل السنوات 
الـ 45 األخيرة تدهور نحو 1.2 مليار هكتار 
من األراضي )نحو 11 في املائة من سطح 

األرض املغطى بالنباتات( وذلك بفعل 
أنشطة اإلنسان. ويقدر أن مساحة تتراوح 

بني 5 ماليني و12 مليوناً من الهكتارات 

املشكلة اليوم هي أنك مهما جهدت في العمل فإن ذلك لن 
يكفي إلطعام األسرة... فاألمطار انقطعت منذ نحو سنة، 

بل ولعلها أكثر... وغادر الرجال للعمل خارج القرية. ولم يبق 
إال النساء ليعملن هنا، فهّن قوة العمل الرئيسية... وتتمثل 
املشكلة الكبرى في املياه... فنحن نعمل طوال النهار والليل 
لتأمني الري... واألفقر بيننا هم عدميو األرض... إننا ال نستفيد 

من الغابات بصورة مالئمة سليمة؛ فنحن نقطع الشجر 
ونحرق األخشاب كل يوم، إننا ندمر الطبيعة.

8
موجز أصوات فقراء الريف، تقرير الفقر الريفي 2011
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A Threat to Developing-

 Country Food Security by
 2020? Food, Agriculture, and
 the Environment Discussion

 Paper 27. (Washington, D.C.:
 International Food Policy
Research Institute, 1999).
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D.C., 2009), p. 51, http://
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منظمة األغذية والزراعة،  21
تقييم موارد الغابات في العالم 

2010، ورقة عن األحراج رقم 
163 )روما: منظمة األمم املتحدة 

لألغذية والزراعة،  2010(.
برنامج األمم املتحدة للبيئة  22

)نيروبي: برنامج األمم املتحدة 
للبيئة، 2011(، ص 163.

www.unep.org/greeneconomy/ 
Portals/88/documents/ger/

ger_final_dec_2011/Green%20
EconomyReport_Final_

  Dec2011.pdf

تنبؤات. مستقبل الغذاء  23
والزراعة، التقرير النهائي 

للمشروع )لندن: وزارة العلوم(. 
www.bis.gov.uk/assets/

foresight/docs/food-and-
546-future-of--farming/11

.food-and-farming-report.pdf

يفقدها اإلنسان نتيجة للتدهور احلاد 
في البلدان النامية.16 ويقدر برنامج األمم 

املتحدة اإلمنائي أن عوامل التعرية والضرر 
الكيميائي والفيزيائي تؤدي إلى تدهور 

نحو 65 في املائة من األراضي الزراعية في 
أفريقيا.17 ويتزايد بقوة الطلب على األراضي 
ألغراض الغذاء، والوقود، واأللياف، واملناجم، 

والعزل الكربوني، والسياحة. ويؤدي هذا 
إلى تزايد االستثمارات الكبرى في األراضي. 

ويفيد البنك الدولي18 أن 56.6 مليون 
هكتار من األراضي كانت قيد التفاوض 

عليها ألغراض االستثمارات الكبرى 
في الفترة 2008 - 2009، مما أثار القلق 

إزاء اخملاطر والفرص أمام زراعة أصحاب 
احليازات الصغيرة. ومن شأن هذه التغيرات 

السريعة، إن لم يتوفر التسيير املالئم، أن 
تؤثر سلباً على سبل رزق فقراء الريف من 
خالل تقليل أمن حيازة األراضي واحلصول 

على املوارد الطبيعية. 

ـ (  تتعرض فرص حصول السكان الريفيني )ه
الفقراء على املوارد احلرجية للتقويض 

باستمرار تدهور الغابات. يعتمد نحو 1.6 
مليار من الناس، والسيما أفقر الفقراء 

والشعوب األصلية، اعتماداً مباشراً على 
منتجات الغابات لكسب الرزق.19 وتوفر املوارد 

احلرجية طائفة من األصول الطبيعية 
البالغة األهمية لكسب العيش، مثل 

الغذاء والوقود واألخشاب واخلدمات الطبية 
وخدمات التلقيح وغيرها من املنتجات 

احلرجية غير اخلشبية. وينبغي أن تدار هذه 
املوارد إدارة مستدامة، حيث ميكن أن يؤدي 
االستغالل املفرط لها إلى انقراض بعض 
املنتجات على املستوى احمللي.20 وفضالً عن 

ذلك، توفر الغابات خدمات مهمة فيما 
يتعلق بالنظم اإليكولوجية، مثل تنظيم 

جودة املياه وتدفقها، والعمل مبثابة بالوعات 
كربون. ومع أنه طرأت حتسينات مشجعة 

في اآلونة األخيرة في تخفيض وتيرة فقدان 
الغابات، فإن معدالت إزالة الغابات وتدهورها 

ال تزال عالية، إذ بلغ متوسط التراجع الفعلي 
السنوي في املساحات التي تغطيها الغابات 

5.2 مليون من الهكتارات بني عامي 2000 
و21.2010 وعلى مدار العقدين املاضيني،

 أضحى التوسع الزراعي إلى جانب استخالص 
األخشاب واتساع نطاق البنية األساسية 

السببني املباشرين الرئيسيني إلزالة األحراج 
في املناطق االستوائية.22 ويستمر تأثير 

الطرائق الزراعية غير املستدامة كتهديد 
أكبر للغابات، وسيستمر تغير املناخ في 

زيادة الضغوط على حتويل الغابات إلى 
أراض زراعية. كما أن التوزيع غير املنصف 

واحليازة غير اآلمنة لألراضي تشكل أسباباً 
تكمن خلف إزالة الغابات. لقد متكنت زراعة 

"القطع واحلرق" من تأمني احلياة البشرية 
في معظم مناطق غابات املطر آلالف 

السنني دون ظهور أثر سلبي على الغابات. 
على أنه في الفترات األخيرة، أدى اقتران منو 

السكان بتناقص املساحات احلرجية وبتوجه 
اإلنتاج نحو األسواق إلى دورات غير قابلة 

لالستدامة ال توفر الوقت الكافي إلعادة منو 
النباتات احمللية.

أسعار الطاقة واملدخالت الزراعية تنحو )و( 
منحى صاعداً طويل األجل. ويؤدي 

ذلك إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج الزراعي، 
وخصوصاً تكاليف األسمدة والنقل. وفي 

حني أن زيادة الطلب على الطاقة يولد فرص 
األسواق اجلديدة )ومخاطرها( - والسيما 

ألغراض إنتاج الوقود احليوي - فإن هذا 
االجتاه يؤدي عموماً إلى تزايد صعوبات 

اإلنتاج الزراعي وأمن سبل العيش. كما 
يؤدي ارتفاع أسعار املدخالت الزراعية 

األساسية، من قبيل األسمدة، والبذور، 
والطاقة، إلى زيادة الصعوبات التي يواجهها 

كثير من املزارعني في زيادة اإلنتاج. ويعتبر 
فقراء منتجي الكفاف األشد تأثراً بذلك، 

فهم يواجهون ارتفاع أسعار املدخالت دون 
أن يتوفر لديهم أمان الفوائض التي ميكن 

تسويقها لكسب مردود أعلى مع تزايد 
أسعار األغذية. 

كثيرٌ من نظم إنتاج األغذية ال ميكن أن 
ستدام. وإذا لم يتحقق التغيير، فإن نظام  ـُ ت
األغذية العاملي سيستمر في دفع الطبيعة 

إلى التدهور وسيضعف من قدرة العالم على 
إنتاج األغذية في املستقبل، كما سيسهم 

في تغير املناخ ودمار التنوع البيولوجي.
مستقبل الغذاء والزراعة23
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دراسة حالة
اإلدارة املستدامة للغابات في املكسيك

يبدأ الصندوق في تنفيذ 
مشروع لإلدارة املستدامة 

للغابات في املكسيك 
سيستفيد منه 000 18 أسرة ريفية 

تعتمد على موارد الغابات. وسيعزز 
املشروع، واسمه مشروع التنمية 

اجملتمعية للغابات في الواليات اجلنوبية 
)كامبيتشي وتشياباس وواخاكا(، من 

قدرات الشعوب األصلية، التي متثل 
76 في املائة من السكان املستهدفني، 

وقدرات املزارعني احلرجيني احملليني اآلخرين 
في هذه الواليات، على حتسني إدارتهم 

ملواردهم الطبيعية، من خالل تعزيز 
ممارسات صون البيئة وتوفير خيارات 

الدخل املستدامة ملعظم الفئات 
احملرومة. ويستند املشروع إلى "إخيدوس" 

و"كومونيداديس" وهما شكالن من 
أشكال امللكية املشاعية لألرض، 

وسيساعد على تدعيم قدرات التنظيم 
والتخطيط لدى السكان املستفيدين 

في سياق اإلدارة التشاركية ملواردهم 
الطبيعية املشاعية.

وبدعم من مرفق البيئة العاملية، سيقوم 
املشروع أيضاً بتجريب طرق متكن احلكومة 

واجملتمعات احمللية من املساهمة في 
تخفيف وطأة تغير املناخ، من خالل 

حتسني استخدام األراضي والغابات، ومن 
احلصول على التمويل اخلاص بالكربون 

كجزء من االستراتيجية املكسيكية 
اجلديدة لتخفيض االنبعاثات من إزالة 
الغابات وتدهورها في البلدان النامية 

)REDD+(. وسيؤدي املشروع إلى تخفيض 
انبعاثات غازات الدفيئة  وزيادة فرز الكربون 

من خالل حتسني إدارة الغابات وأساليب 
اإلنتاج، وستولد في الوقت نفسه بدائل 

للكفاف ومنافع أخرى. ومن املنتظر أن 
تولد هذه األنشطة التجريبية لإلدارة 
املستدامة للغابات نحو 18 طناً من 

ثاني أكسيد الكربون )مثالً عن طريق فرز 
كربون االنبعاثات التي سيتم جتنبها(. 
كما سيساعد املشروع احلكومة على 

اختبار القياسات املشاعية وعلى اإلبالغ 
وفي أنشطة التحقق، وسيسهم بذلك 

في تعزيز القدرات الوطنية على املستوى 
احمللي في مجال تغير املناخ.
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منظمة األغذية والزراعة،  24
تقرير حالة املوارد السمكية 

وتربية األحياء املائية في العالم 
2010 )روما: منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة، 2010(.

25  World Bank, Turning the
 Tide: Saving fish and fishers

 - building sustainable and
 equitable fisheries governance
 (Washington, DC: International

 Bank for Reconstruction and
 Development (IBRD)/World

Bank, 2005).

منظمة األغذية والزراعة،  26
تقرير حالة املوارد السمكية 

وتربية األحياء املائية في العالم 
.2010

27 http://www.iucn.org/
about/work/programmes/

pa/pa_what/?4646/Marine-
Protected-Areas--Why-have-

them

منظمة األغذية والزراعة،  28
تقرير حالة املوارد السمكية 

وتربية األحياء املائية في العالم 
2008 )روما: منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة، 2009(، 

ص 8.
منظمة األغذية والزارعة،  29

تقرير حالة املوارد السمكية 
وتربية األحياء املائية في العالم 

.2010

يؤدي التسمم غير املتعمد  30
باملبيدات إلى مقتل 000 355 

شخص سنوياً، ثلثاهم في 
البلدان النامية )تقرير التنمية 

في العالم، 2008(.

بتراجع املوارد السمكية والبحرية، يتهددُ )ز( 
مصدر أساسي للتغذية بالنسبة لنحو 

مليار من البشر. يعتمد أكثر من 500 مليون 
من الناس في البلدان النامية اعتماداً مباشراً 

على مصايد األسماك والزراعات املائية في 
املناطق البحرية وفي املياه العذبة لكسب 

الرزق؛ وتشكل النساء نحو 50 في املائة من 
العاملني في مصايد األسماك الصغيرة 

النطاق والداخلية.24 وتسهم البلدان النامية 
بنحو 80 في املائة من إنتاج األسماك العاملي 
ونحو نصف جتارة األسماك العاملية،25 وهو ما 

يجعل األسماك عنصرا أساسياً لتحقيق 
األمن الغذائي باعتبارها مصدرا للغذاء 

والدخل على حد سواء. غير أنه يجري حالياً 
استغالل ما يزيد على 80 في املائة من 

األرصدة السمكية استغالالً كامالً أو أسوأ 
من ذلك،26 ويتعرض معظمها خلطر التلوث، 

وانتشار األنواع الدخيلة، وفقدان التنوع 
البيولوجي، وارتفاع درجات احلرارة الناجمة عن 

االحترار العاملي. ومع ذلك، ال تتوفر احلماية 
سوى لواحد في املائة من احمليطات في 

العالم، مقابل ما يزيد على 12 في املائة من 
اليابسة.27 وتشكل مصايد أسماك املياه 

العذبة الداخلية زهاء 11 في املائة من جتارة 
األسماك ككل، وتساعد في احلفاظ على 

التنوع البيولوجي، مع توفيرها العناصر 
األساسية والتي ال ميكن االستعاضة عنها 

في الوجبات الغذائية لسكان احلضر والريف 
على السواء - السيما في البلدان النامية.28 
وتوفر تربية األحياء املائية حالياً أكثر من 50 

في املائة من استهالك األسماك كله، وتعد 
أسرع أشكال إنتاج الغذاء احليواني منواً في 
العالم. وستتزايد أهميتها لألمن الغذائي 

وباعتبارها مصدراً للدخل وفرص العمل في 
البلدان النامية، التي متثل بالفعل أكثر من 
90 في املائة من إنتاج املزارع السمكية من 

حيث احلجم.29 ومع ذلك، يتعني إدارة هذا النمو 
بطريقة مسؤولة لتجنب اآلثار االجتماعية 

والبيئية السلبية، ومنها التلوث واإلضرار 
بالتنوع البيولوجي املائي والنزاع على حقوق 

املوارد. وتقف اجملتمعات الساحلية على 
خط املواجهة األول مع تغير املناخ وهي 

مهددة بارتفاع منسوب البحار، وباألحوال 
اجلوية املتطرفة، وتغير أمناط توزع األنواع 

السمكية، وتراجع خطوط السواحل، وفقدان 
التنوع البيولوجي، واملرافق السياحية، 

وتأثير حموضة البحار على األمن الغذائي 
والدفاعات الساحلية. وتقدم محيطات 

العالم خدمات بيئية عاملية أساسية لكنها 
آخذة في التراجع، ومنها تدوير املغذيات، 

والتبادل الغازي، والتفتيت البيولوجي 
للملوثات، والدورة املائية وبالوعات الكربون.

املمارسات الزراعية املضرة بالبيئة تشكل 
عامالً رئيسياً في دفع عجلة هذه التحديات:

حتققت املكتسبات الكبرى في إنتاج )أ( 
األغذية خالل نصف القرن املاضي من 

خالل اعتماد اجملموعات والسياسات 
التكنولوجية املرتبطة بالثورة اخلضراء 

على نطاق واسع. ويشمل ذلك إدخال أنواع 
القمح واألرز شبه القزمة والعالية املردود، 
واملرتبطة بالري وارتفاع مستوى املدخالت 

من قبيل األسمدة غير العضوية واملبيدات. 
وتأخذ احلكومات بسياسات واستثمارات 

داعمة توفر لصغار املزارعني بيئة آمنة 
مجزية تنخفض اخملاطر فيها. وهي تستثمر 

في الهياكل األساسية وتتكفل بوصول 
القروض الزراعية إلى املزارعني، وتعمل على 

توفير مساعدات الدعم للمدخالت )من 
قبيل األسمدة واملياه( بل وتوزعها في بعض 

األحيان. كما تستثمر كثيراً في البحوث 
الزراعية وتقدم للمزارعني خدمات اإلرشاد 

وتتدخل في األسواق لتحقيق استقرار 
األسعار بالنسبة للمزارعني.

غير أن القلق يتزايد إزاء تكثيف الزراعة )ب( 
بصورة غير مالئمة باستخدام نُهج 

الثورة اخلضراء. أدى اإلفراط في استخدام 
األسمدة واملبيدات وبصورة غير مالئمة 
وتلوث مجاري املياه واخلزانات إلى هالك 

حشرات نافعة وغيرها من أشكال احلياة 
البرية التي تقتل إلى جانب اآلفات. وهناك 

آثار سلبية تعرضت لها صحة اإلنسان، من 
قبيل التسمم باملبيدات30 وارتفاع معدالت 

اإلصابة بالسرطان. وأدى سوء إدارة الري 
إلى تراكم األمالح في التربة )ملوحة 

التربة(. كما أدى اإلفراط في الري إلى شحة 
في املياه في أحواض األنهار الكبرى وإلى 
انخفاض مستويات املياه اجلوفية، بسبب 
ارتفاع كمية املياه املسحوبة باملقارنة مع 
معدالت التجدد الطبيعي. وقد زاد معدل 

تناقص أرصدة املياه اجلوفية في العالم 
بأكثر من الضعف في الفترة بني 1960 
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البنك الدولي، تقرير  36
التنمية في العالم 2008. 

)واشنطن العاصمة، 2007(، 
الفصل 4، 

http://siteresources.
worldbank.org/INTWDR2008/

Resources/ 2795087-
1192112387976/WDR08_08_
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 United Nations Environment

Programme, 2011), www.
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GreenEconomyReport/
 tabid/29846/Default.aspx,

p. 61

و2000، مما رفع حجم املياه املفقودة سنوياً 
من 126 إلى 283 من الكيلومترات املكعبة 

)30 إلى 68 ميالً مكعباً(.31 وأدى إحالل 
أنواع جديدة من احملاصيل محل احملاصيل 
التقليدية إلى فقدان التنوع البيولوجي 

احملصولي حيث ال يوجد نظام حلفظ املوارد 
الوراثية. وتصاعد التباين في الدخل الريفي 
في بعض البلدان ألن املنتجني األكبر حجماً 

أكثر قدرة على اعتماد التكنولوجيات 
اجلديدة في حني أن املزارعني األكثر فقراً 

تخلفوا عن الركب. وللتكنولوجيا اجلديدة 
أهميتها غير أن قيمة املعرفة التقليدية 

وأنواع البذور التي يحفظها املزارعون كثيراً 
ما تعرضت لإلهمال.

تواجه أنحاء كثيرة من أفريقيا حتدياً من )ج( 
نوع مختلف. إذ يؤثر التصحر أشد األثر 

على القارة األفريقية. فنحو ثلثي مساحة 
القارة أراض صحراوية أو جافة. وتنتشر 

األراضي اجلافة الزراعية على نطاق واسع، 
وقد تعرضت ثالثة أرباعها بالفعل إلى 

التدهور نوعاً ما.32 وتشير تقديرات املركز 
الدولي خلصوبة التربة والتنمية الزراعية 

إلى أن أفريقيا تفقد 8 ماليني طن من 
مغذيات التربة سنوياً، وقد تدهور ما يزيد 

على 95 مليون هكتار من األراضي حتى 
وصلت إلى نقطة االنخفاض الشديد 

في اإلنتاجية. وبلغت املعدالت السنوية 
الستنزاف عناصر التربة في نحو 85 في 

املائة من األراضي الزراعية في أفريقيا ما 
يزيد على 30 كيلوغراماً للهكتار الواحد 

خالل مواسم احملصول 2004/2002، وبلغت 
ما يزيد على 60 كيلوغراماً سنوياً في 

نحو 40 في املائة من األراضي الزراعية.33 
وتخلفت أنحاء كثيرة من أفريقيا عن الثورة 
اخلضراء وبقيت تعتمد على زراعة بعلية ال 
يتوفر لها، إن توفر، إال القليل من استخدام 

األسمدة العضوية أو غير العضوية وال 
حتظى إال بإمكانية ضعيفة للحصول 

على أنواع البذور. ومن شأن تغير املناخ أن 
يؤثر على األراضي اجلافة، ويتطلب حتقيق 

قدراتها الزراعية وضع حتسني الغطاء 
النباتي واحلفاظ على التربة في صلب 

أعمال التكيف مع تغير املناخ.34

يكمن في صميم هذه املمارسات املضرة 
بالبيئة ضعف التسيير، والسياسات املضرة، 

وأمناط االستهالك واإلنتاج املتغيرة:

الريفيون )أ(  السكان  يتعرض  ما  كثيراً 
قّدراتهم  ـُ م إلى جتريدهم عن  الفقراء 

إدارة  مما يجعلهم غير قادرين على 
مستدامة.  بصورة  الطبيعية  املوارد 
"تكمن جذور ضعف أصحاب احليازات 

والرعويني  املزارعني  تهميش  في  الصغيرة 
الريفية عن عمليات  الفئات  وغيرهم من 

املتصلة  القرارات  واتخاذ  السلطة 
وميثل  الطبيعية.  ومواردهم  بأراضيهم 

احليازات  ذلك مشكلة أساسية ألصحاب 
الصغيرة في كل مكان وهي نتاج كثرة 

وتكلفته  تنظيمهم  وضعف  عددهم، 
إلى قلة  بالتالي  يؤدي  الباهظة، مما 

بعض  ويعاني  السياسي."35  نفوذهم 
احلرمان  الفقراء من  الريفيني  السكان 

النساء بسبب دورهن في  بصورة خاصة: 
املياه  الغذائي األساسي وجمع  اإلنتاج 

اخلشبية؛  غير  احلرجية  واملنتجات  والوقود 
اعتمادها  بسبب شدة  األصلية  والشعوب 

والشباب  الطبيعية؛  املوارد  قاعدة  على 
واملسنون  العمل؛  لنقص فرص  نظراً 

اجتماعياً. تهميشهم  بسبب 

تدفع السياسات غير املالئمة بعجلة )ب( 
تدهور البيئة.36 يشكل االنحراف في 

السياسات التجارية واإلعانات الداعمة 
للوقود األحفوري وغيرها من اإلعانات، 

إلى جانب غياب سياسات اإلدارة الفعالة 
لألراضي قيوداً أساسية حتد من إمكانية 

وصول السكان الريفيني الفقراء إلى 
األسواق اآلمنة املتنوعة، وحتقيق التنوع 

في االقتصاد الريفي غير الزراعي. وغالباً 
ما يؤدي الدعم احمللي في البلدان املرتفعة 

الدخل إلى تضاؤل املزايا النسبية التي 
قد متتلكها البلدان النامية في التجارة 
الزراعية، مما يجعل إنتاج بعض املنتجات 
غير مجدٍ ألصحاب احليازات الصغيرة      

في العالم النامي، وهو ما يؤثر بالتالي 
تأثيراً سلبياً على ما يبذل من جهود للحد 
من الفقر.37 إضافة لذلك، هناك إخفاقات 

مستمرة في االعتراف بتنوع القيم 
االجتماعية والثقافية واالقتصادية واملالية 
املرتبطة بالبيئة الطبيعية. ومن األسباب 
اجلذرية لهذه اإلخفاقات تقسيم املسائل 
على املستويات احمللية والوطنية والدولية 

حيث تكلف وزارات معينة بزيادة اإلنتاج 
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تنتج الزراعة العاملية اليوم  38
نسبة من السعرات احلرارية 

للشخص الواحد تزيد بـ  17 في 
املائة عما كان عليه احلال منذ 

ثالثني عاماً؛ على الرغم من زيادة 
السكان بنسبة 70 في املائة. 

ويكفي هذا لتزويد جميع سكان 
هذا العالم مبا ال يقل عن 720 2 
من السعرات احلرارية للشخص 

الواحد في اليوم الواحد.
www.worldhunger.org/articles/
Learn/world%20hunger%20

facts%202002.htm
ومنظمة األغذية والزراعة، 
احلد من الفقر واجلوع: الدور 

الشديد اخلطورة الذي يؤديه 
متويل األغذية والزراعة والتنمية 

الريفية، 2002، ص. 9،
http://www.fao.org/ 

docrep/003/Y6265e/
y6265e00.htm

39 www.un.org/popin/

منظمة األغذية والزراعة،  40
زراعة العالم نحو 2030/2015. 

)روما: منظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة، 2002(. 

www.fao.org/docrep/004/
y3557e/y3557e03.htm

املرجع نفسه. 41
برنامج األمم املتحدة للبيئة،  42

أزمة األغذية البيئية: دور البيئة 
في تفادي األزمات الغذائية في 
املستقبل. )نيروبي: برنامج األمم 

املتحدة البيئي، 2009(،
www.unep.org/pdf/FoodCrisis_ 

lores.pdf

الزراعي ووزارات أخرى بحماية البيئة، وعلى 
الغالب دون خطة عامة متسقة توفق بني 

مختلف أهداف السياسات. ومن شأن هذه 
اإلخفاقات في التسيير أن تزيد من اخملاطر، 

وأن تروج لتدهور البيئة وتقوض من قدرة 
السكان الريفيني الفقراء على التكيف 
وعلى إدارة أصولهم الطبيعية بشكل 

مستدام بحيث تصمد في وجه مجموعة 
من الصدمات. 

يؤدي غياب حقوق واضحة في احلصول )ج( 
على األراضي وحيازتها إلى تقليص 

احلوافز للمحافظة على األصول 
الطبيعية. يقدر أن مليارا أو اثنني من 

الناس في مختلف أنحاء العالم يعيشون 
على أراض مشاع ال يتمتعون بسند 

للعيش عليها والستخدامها.  قانوني 
وهذه األراضي لها أهمية حاسمة 

بالنسبة لسبل عيش أفقر الفقراء وهي 
توفر خدمات للنظام اإليكولوجي، غير 

أنها تتعرض عادة خملاطر االستيالء عليها 
وتقسيمها بصورة غير سليمة. وفي 

أحوال كثيرة، ال يتوفر للسكان الريفيني 
الفقراء إال حقوٌق محددة بصورة رديئة 

ومداخيل محدودة وضعف في إمكانية 
الوصول إلى أسواق االئتمان والتأمني. 

ويعمل هؤالء في أطر مؤسسية 
وسياساتية ضعيفة متنعهم من 

االستثمار بقدر ما ينبغي لهم في حتسني 
استدامة البيئة وإدارة املوارد الطبيعية. 

وكثيراً ما تعتبر األراضي واملوارد الطبيعية 
الريفيون  التي يعتمد عليها السكان 

الفقراء موارد مملوكة على املشاع، وهي 
تشكل شبكة أمان هامة بالنسبة 

ألفقر الفقراء غير أنها تعاني من ضعف 
بامللكية املشاعية  القانوني  االعتراف 

ونظم اإلدارة التقليدية، مما يجعلها 
عرضة للتدهور. وتؤدي هذه اإلخفاقات 

في التسيير إلى استمرار نقص احلوافز 
املوجهة للحفاظ على األصول الطبيعية 

وكذلك عدم كفاية التسجيل احملاسبي 
احلقيقية  االقتصادية  القيم  يعكس  الذي 
أساسياً  يعتبر  ما  وهو  املوارد،  الستخدام 

وجعلها  القرار  اتخاذ  عملية  لتحسني 
إنصافاً. أكثر 

تتزايد أمناط االستهالك وتأخذ في التغير )د( 
مكثفة للضغوط على األرض املستخدمة 

فعالً. في حني أن العالم ينتج اليوم من 
األغذية ما يكفي إلطعام اجلميع،38 فإن 

تزايد املطالب على األراضي سيؤدي إلى آثار 
هامة على موارد املياه وإلى تبعات تتصل 
باألمراض والصحة وإلى اإلضرار بالنظم 

اإليكولوجية وزيادة التنافس على األراضي 
الزراعية. كما سيكون لنمو السكان 

تأثيراته هو أيضاً. فخالل الفترة من 1980 
إلى 2000، ارتفع عدد سكان العالم من 
4.4 مليار نسمة إلى 6 مليارات نسمة. 

وبحلول عام 2015 سيضاف إلى ذلك ما 
ال يقل عن مليار آخر ليصل عدد السكان 

إلى 7 مليارات، ثم ليرتفع، بحلول عام 
2050 ليصل إلى 9.2 مليار.39 ومن املتوقع أن 

يتضاعف الطلب اإلجمالي على املنتجات 
احليوانية خالل العشرين سنة املقبلة؛40 

وفي البلدان النامية، سيرتفع الطلب 
بوتائر أسرع من اإلنتاج. فأمناط الطعام في 

البلدان النامية آخذة في التغير وسيزداد 
تناول اللحوم مع ارتفاع الدخل. كما 

تتناقص حصة األغذية األساسية من قبيل 
احلبوب واجلذور والدرنيات في حني أن حصة 
منتجات اللحوم واأللبان واحملاصيل الزيتية 

تشهد ارتفاعاً. ومن املتوقع أن يزداد بقوة 
الطلب على منتجات اللحوم وذلك من 1.2 

مليون طن سنوياً في 1997 - 1999 إلى 
5.9 مليون طن في 2030. وفي تلك السنة 
نفسها، ميكن أن يصل استهالك املنتجات 
احليوانية للفرد الواحد بنسبة أخرى تعادل 

44 في املائة.41 وفي حني أن هناك فرصاً 

جديدة إلنتاج الطاقة، فإن هذه الفرص 
تقابل اخملاطر اجلديدة أيضاً - فزيادة الطلب 

على الوقود احليوي كثيراً ما تعتبر دافعاً 
الرتفاع األسعار إلى جانب استيالئها على 

األرض الزراعية. إلى جانب ذلك، يبقى معدل 
تلف األغذية مرتفعاً - فوفقاً لبرنامج 

األمم املتحدة اإلمنائي،42 ال يتوفر لالستهالك 
البشري إال ما يقدر بـ 43 في املائة من 

إنتاج احلبوب، وذلك نتيجة خلسارات ما بعد 
احلصاد والتوزيع، في جملة أمور أخرى.
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دراسة حالة
املكافآت اخلاصة باخلدمات البيئية في آسيا وأفريقيا

تعتبر املدفوعات اخلاصة 
باخلدمات البيئية، مبا في 

ذلك إصالح مستجمعات 
املياه وصيانتها، مصدراً ممكناً للكثير من 

التمويل لدعم إدارة اجملتمعات الريفية 
لألصول الطبيعية، ولتوفير منافع 

ملستخدمي املياه أو غيرهم من اجملتمعات 
احمللية األخرى. على أنه في حني أن من 
السهل حتديد الذين يقدمون اخلدمات 

إيجاد  فإن  واملستفيدين منها،  البيئية 
عالقات تعاقدية بني اجلهتني ليس 

الهني. باألمر 

وقد اختبرت في سياق أعمال أجريت 
مؤخراً في أفريقيا األساليب املبتكرة 

للترويج لهذه املدفوعات من خالل 
عقود تفاوضية على اخلدمات البيئية 
تبرم مع اجملتمعات الفقيرة باالستناد 

إلى مبدأ "االستعداد لتقدمي اخلدمات" 
و"االستعداد للدفع". وقد مولت هذه 

األعمال مبنحة قدمها الصندوق للمركز 
العاملي للزراعة احلرجية - مشروع 
املكافآت املناصرة للفقراء مقابل 

اخلدمات البيئية في أفريقيا - وهو 
مشروع مرتبط مبشروعات الصندوق 

االستثمارية في غينيا وكينيا وأوغندا 
وجمهورية تنزانيا املتحدة.

وجتري أعمال مماثلة مع املركز العاملي 
للزراعة احلرجية في آسيا حيث ينفذ 
حالياً برنامج مكافأة فقراء األراضي 
املرتفعة في آسيا على ما يقدمونه 

من خدمات بيئية، وذلك في 12 موقعاً 
في الصني وإندونيسيا وجمهورية الو 

الدميقراطية الشعبية ونيبال والفلبني 
وفييت نام. وفي إندونيسيا وحدها، 
تلقى أكثر من 000 6 مزارع في 18 

مجتمعاً محلياً تراخيص لزراعة النب 
في سياق حماية الغابات. وقد أدى 

إعطاء اجملتمعات احمللية حقوق واضحة 
في امللكية إلى حفزهم على صيانة أو 

إصالح اخلدمات البيئية، من قبيل إعادة 
غرس املناطق احلرجية وإدارتها. وأجرى 

أحد اجملتمعات احمللية مفاوضات مع 
مشغل أحد السدود من القطاع اخلاص 

للحد من الطمي في النهر بتطبيق 

تقنيات حماية التربة في أراضيهم 
وذلك مقابل محرك لتوليد الكهرباء 

يعمل على مياه النهر. بعد ذلك شرعت 
الشركة في مفاوضات مع اجملتمعات 

احمللية التي تقطن مناطق السدود 
األخرى على مجرى النهر. كما استفادت 

من هذه األنشطة اجملتمعات احمللية 
في األراضي املنخفضة نتيجة حلماية 

مستجمعات املياه ومتكنت من توسيع 
بالوعات الكربون. وتقدم هذه األنشطة 

دليالً جديداً على أن حوافز املدفوعات 
ميكن أال تكون بالضرورة مالية بل أن تأتي 

على شكل تأمني حقوق امللكية.

من أجل ذلك، يفضل املركز العاملي للزراعة 
احلرجية استخدام مصطلح "مكافآت 

اخلدمات البيئية" عوضاً عن "سداد 
اخلدمات البيئية". وميكن أن تتضمن 

املكافآت طائفة من احلوافز تتراوح ما 
بني تقدمي املبالغ النقدية، واملعلومات 

منخفضة التكلفة، والتسويق، 
واملستلزمات، وخدمات االئتمان، وحقوق 

امللكية املشروطة.
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44  J. Pretty et al., "The top
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الصندوق الدولي للتنمية  45
الزراعية، تقرير الفقر الريفي 

2011، الفصل 5، ص 156.

نفس املرجع، الفصل 5،  46
ص 145.

ما الذي يتعني تغييره؟
لطاملا هيمنت فكرة املقايضة العاملية 
بني إنتاج األغذية والبيئة على التفكير 

السياساتي. إن املقابلة بني خيارات احلد من 
الفقر والتصدي لتغير املناخ وإطعام العالم 

وحماية البيئة باعتبار كل منها خياراً وحيداً ال 
تشكل إال حالً زائفاً. فبعض املقايضات موجودة 

فعالً على املدى القريب وهي مقايضات يتعني 
حساب تكلفتها واحلد منها بصورة سليمة. 

على أنه، على األمد البعيد، كثيراً ما ينظر إلى 
هذه املقايضات باعتبارها مقايضات زائفة ألن 
اإلنتاج الزراعي ال ميكن أن يستمر إذا كان على 

حساب املساس باألصول الطبيعية. 

املطلوب هو "ثورة دائمة االخضرار" في 
الزراعة43 تؤدي إلى احلد من الفقر ومضاعفة 

اإلنتاجية مع تكفلها في الوقت نفسه 
باالستدامة البيئية. وال بّد لهذه الثورة 

الدائمة االخضرار أن تعيد حتديد العالقة 
بني الزراعة والبيئة وأن تقلب مسار ما 

شهدته العقود املاضية من تناقص في 
االستثمار في الزراعة. وال بّد لها من أن 

تسلم باالعتماد الكبير للثورة اخلضراء على 
املدخالت اخلارجية غير العضوية، وهو اعتماد 
كثيراً ما ال يكون قابالً لالستدامة، وأن تقبل 

بالتخطيط الستخدام األراضي باالستناد 
إلى النظم اإليكولوجية كأداة لتحسني 
إدارة األرض، وأن تشرك أصحاب احليازات 

الصغيرة كحراس لهم أهميتهم في حماية 
للمشروعات  الطبيعية وكمؤسسني  املوارد 

قادرين على االستثمار في األصول الطبيعية 
الوطنية  اإلنتاج  نظم  في  املساهمة  وعلى 

والعاملية. وميثل تغير املناخ اليوم حتمية قيامنا 
بذلك لتحقيق ثورة خضراء زراعية - بيئية. من 

أدناه، هناك  الطالع، وكما هو مبني  حسن 
جاهزة  املستدامة  الزراعية  النُهج  من  عدد 

واألمن  املردود  تزيد من  لتوسيع نطاقها وهي 
املناخ  مع  التكيف  على  والقدرة  الغذائي 

والصدمات، كما  اخملاطرة  وغيره من عوامل 
تؤدي  وال  الدفيئة  غازات  انبعاثات  تقلل من 

البيئة. تدهور  إلى 

هناك فرصة كبرى ملواصلة توسيع نطاق 
للتكثيف  تروج  التي  املتعددة"  "املنافع  نُهج 

الريفي  الفقر  تقرير  يبرز  املستدام.45  الزراعي 
تتضمن  أدوات  مجموعة  للصندوق46   2011

)وهي  األمثلة  وتشمل  املتعددة.  املنافع  نُهج 
املتوازنة  الزراعة  يلي:  ما  غالباً(  متداخلة 

املدخالت، وإدارة األراضي بصورة مستدامة، 
وزراعة الصون، والزراعة احلرجية، وإدارة 

واملكافحة  األراضي،  تنظيم  ونهج  الغابات، 
ملغذيات  املتكاملة  واإلدارة  لآلفات،  املتكاملة 

املراعي،  وإدارة  العضوية،  والزراعة  النباتات، 
الغذائية  الطاقة  أعم نظم  وبصورة 

متعددة  بأنها  وتوصف هذه كلها  املتكاملة. 
آثار إيجابية من حيث  املنافع ألن لها عادة 

والتنوع  املناخ،  تغير  التكيف مع  القدرة على 
غازات  انبعاثات  وتخفيض  واملردود،  البيولوجي، 
العامة  السلع  الدفيئة - مما يشكل جملة من 

والعاملية. احمللية 

هذه النُهج تروج لكفاءة استخدام البذور، 
واألسمدة، واألراضي، واملياه، والطاقة، واليد 
العاملة، وهي تستند إلى تعزيز التسيير 

اجليد من خالل متكني اجملتمعات احمللية، 
مبا في ذلك إعطاء حقوق واضحة تتعلق 

باحلصول على األراضي. وفي العادة، تشمل 
هذه النُهج العريضة العناصر التالية:

الطبيعية )أ(  للعمليات  األقصى  االستخدام 
النتروجني،  من قبيل دورة املغذيات، وتثبيت 

واملكافحة املتكاملة لآلفات - إلى جانب 
اإلنتاجي لإلمكانات  زيادة االستخدام 

الدقيقة  للعضويات  والوراثية  البيولوجية 
النبات واحليوان؛  وأنواع 

تخفيض استخدام املدخالت اخلارجية ذات )ب( 
القدرة األعظم على اإلضرار بالبيئة أو 

بصحة املزارعني واملستهلكني؛

يقتصر  يعد  لم  الزراعي  القطاع  هدف 
بل  اإلنتاجية،  مضاعفة  على  ببساطة 

األمثل على  الوضع  يتمثل في حتقيق  بات 
اإلنتاج  يشمل  التعقيد  واسع شديد  نطاق 
ونواجت  البيئية  واحلصيالت  الريفية  والتنمية 

االجتماعية. العدالة 
األستاذ جول بريتي، جامعة إسكس، اململكة املتحدة 44
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منظمة األغذية والزراعة،  47
التعامل مع تغير املناخ: 

االعتبارات اخلاصة بالتكيف 
وتخفيف الوطأة في الزراعة. 

سلسلة إدارة البيئة واملوارد 
الطبيعية 15. )روما: منظمة 

األغذية والزراعة لألمم املتحدة، 
www.fao.org/docrep/012/ .)2009

i1315e/i1315e00.htm

الصندوق الدولي للتنمية  48
الزراعية، تقرير الفقر الريفي 

2011، ص 83 )انظر احلاشية 37(.

يعني جانب "بال أسف"  49
في التكيف اتخاذ القرارات أو 

التدابير املتعلقة باملناخ بحيث 
تكون مقبولة باملعنى اإلمنائي، 

سواء حتقق أو لم يتحقق 
التهديد املناخي احملدد مستقبالً.

حتسني املواءمة بني أمناط احملاصيل )ج( 
واإلمكانات اإلنتاجية لضمان استدامة 

مستويات اإلنتاج احلالية على األمد البعيد؛

كفاءة اإلنتاج - مع التركيز على حتسني )د( 
إدارة األراضي وحفظ التربة، واملياه، والطاقة، 

والتنوع البيولوجي من خالل نُهج منسقة 
تستند إلى تنظيم األراضي؛

ـ (  التركيز على ما هو أبعد من مجرد زيادة )ه
اإلنتاج، من ذلك مثالً من خالل احلد من تلف 
األغذية نتيجة خلسارات ما بعد احلصاد وما 

بعد التسويق.

تتصف هذه النُهج عادة بتكثيف استخدام 
املعرفة وبتنوعها ويتعني أن تنظم مع 

مراعاة الظروف احمللية. يتعني ربط املعرفة 
احمللية )مبا في ذلك املعارف النسائية( بالعلم 

املعاصر واملؤسسات األساسية التي تؤثر 
على إدارة املوارد الطبيعية. وقد أصبح من 

املعروف متاماً اآلن أن املعرفة احمللية إلدارة 
األصول الطبيعية قوية متاماً في الغالب. 

كما أن من املوثق جيداً أن جتريد َحَملة املعرفة 
احمللية من ُمقّدراتهم ميكن أن يؤدي إلى تدهور 

األصول الطبيعية مما ميس بسبل العيش 
احمللية. إضافة لذلك، كثيراً ما تكون النساء 

هن حامالت وناقالت املعرفة األساسية 
باألنواع والبذور والنباتات الطبية احمللية 

ولديهن مصلحة أكبر في إدارة املياه واألرض 
الهامشية التابعة لألسرة. ونظراً ملا يوجد 

من حتديات مناخية وبيئية طويلة األجل، فإننا 
ندرك أن معارف وتكنولوجيات اليوم لن تبقى 

موثوقة ومالئمة. وهناك قائمة مطولة من 
التكنولوجيات الواعدة، وبعضها جديد على 
السوق، والتي تتطلب الترويج لها وجتريبها 

وتوسيع نطاقها - مبا في ذلك استخدام 
نظم املعلومات العاملية ألغراض رسم خرائط 

األراضي، وتكنولوجيات التنبؤ باملناخ محلياً، 
واالستخدام املبتكر لتكنولوجيات االتصاالت 

في مجتمعات أصحاب احليازات الصغيرة، 
وأنواع البذور اجلديدة واحملسنة، والتكنولوجيات 

احملسنة إلدارة املياه.

يقدم تغير املناخ احلتمية الضرورية لتوسيع 
نطاق هذه النُهج املتعددة املنافع. حتتاج 

الزراعة، في وقت واحد، إلى زيادة املردود 
والتكيف مع تغير املناخ واحلد من االنبعاثات. 

تعتبر تغيرات الثقافة واستخدام األراضي 
مصدراً رئيسياً النبعاثات غازات الدفيئة 

)امليثان وأكسيد النتريت وثاني أكسيد 
الكربون(، إذ تعطي 14 و17 في املائة من 

االنبعاثات العاملية على التوالي.47 ويسلط 
الفصل الثالث من تقرير الفقر الريفي 482011 

الضوء على تغير املناخ وظواهر الطقس 
املتطرف باعتبارها مصادر "ملضاعفة اخملاطر"، 
حيث تؤدي إلى تفاقم هشاشة قاعدة املوارد 
الطبيعية، ال سيما في البيئات الضعيفة. 

ويؤدي ذلك إلى زيادة حجم التقلبات واخملاطر، مما 
يتطلب فهماً أفضل لالجتاهات الطويلة األجل 

ولألنواع اجلديدة من اخملاطر.

يجب أال يشكل الغموض احمليط باملناخ 
سبباً لالمتناع عن العمل. هناك أوالً فرص 
جديدة للتخفيف من الغموض )باستخدام 

مناذج مناخية مصغرة( تستند إلى االتفاق بني 
النماذج املناخية العاملية مقترنة بتحسني 
ما يوجد من املمارسات الفضلى لتخفيف 
الضعف وتعزيز القدرة على التكيف. ثانياً، 

للتعامل مع ما يتبقى من غموض، هناك كثير 
من التدابير لها فوائد إمنائية كبيرة تدخل 

في سياق جملة من السيناريوهات املناخية 
والبيئية. وكثيراً ما يطلق على هذه التدابير 
اسم خيارات "بال أسف".49 وهي تساعد هذه 

اجملتمعات احمللية على بناء القدرة على التكيف 
للصمود في وجه مجموعة الصدمات احملتملة 

مع التكيف مع االجتاهات البيئية واملناخية 
الطويلة األجل، حيثما تكون هذه االجتاهات 
واضحة. إن أمثلة املنافع املتعددة املتكاملة 

الواردة أعاله تؤدي عادة إلى نظم زراعية 
واقتصادات محلية أكثر قدرة على التكيف 
وذلك لألسباب التالية: حتسن تنوع احملاصيل 
والتنوع البيولوجي، زيادة املغذيات في التربة 
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الصندوق الدولي للتنمية  50
الزراعية، الثروة احليوانية وتغير 

املناخ، ورقة مواضيعية عن 
الثروة احليوانية أعدت حللقة 

العمل املعنية بجماعات 
املمارسة لتنمية الثروة احليوانية 

ومصايد األسماك  بصورة 
مناصرة للفقراء، 12 - 13 يناير/

كانون الثاني 2009، روما.
www.ifad.org/lrkm/events/ 

cops/papers/climate.pdf

يرد موجز إلطار الصندوق  51
االستراتيجي 2007 - 2010 

www.ifad.org/ على املوقع
governance/sf/

ترد قائمة كاملة لوثائق  52
سياسات الصندوق على املوقع: 

www.ifad.org/operations/
policy/policydocs.htm

53 www.ifad.org/climate/
strategy/e.pdf

مع ارتفاع معدالت احتفاظها باملياه، وزيادة 
القدرة على التصدي لألحوال اجلوية املتطرفة 
وتقلب املناخ. كما ميكن لنظام اإلنتاج املتنوع 
والنظام الغذائي الذي يركز على التغذية أن 
يساعدا على بناء القدرة على التكيف لدى 

األسر ولدى اجملتمعات الريفية.

املنفعة العامة العاملية املتمثلة في تخفيف 
وطأة املناخ هي إحدى الفوائد الرئيسية 

لهذه النُهج املتعددة املنافع. تسهم 
هذه النُهج عادة فيما يلي: حتسني خصوبة 

التربة وحتسني احتفاظ التربة بالكربون؛ 
زيادة االخضرار، وخصوصاً من خالل توسيع 

نطاق التغطية الشجرية؛ تخفيض انبعاثات 
أكسيد النتريت )N2O( وامليثان )CH4(، وذلك 
على التوالي من خالل حتسني إدارة املغذيات 

والثروة احليوانية واألسمدة احليوانية؛ وتخفيض 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )CO2( من خالل 

بدائل االستخدام غير املستدام ملمارسات 
القطع واحلرق واستبعاد حرق مخلفات 

احملاصيل. ونظراً لعدم وجود أسواق للكربون 
يشارك فيها أصحاب احليازات الصغيرة، يعتبر 

هذا النهج املستند إلى الفقر واملردود، وما 
يوفره من منافع جانبية قوية تتصل بتخفيف 

الوطأة، هو األسلوب األشد فعالية في 
تخفيض االنبعاثات من زراعة أصحاب احليازات 

الصغيرة. وإذا أخذنا بالزراعة احلرجية كمثال 
فإننا جند ما يلي: كثيراً ما يؤدي غرس أشجار 

األكاسيا في حقول الذرة في أفريقيا إلى 
مضاعفة املردود، وكذلك في الوقت نفسه إلى 

زيادة قدرة التربة على مقاومة تدهور األراضي 
وذلك من خالل حتسن محتواها من العضويات 

والنتروجني وقدرتها على االحتفاظ باملاء 
واعتدال املناخات املصغرة. وفي الوقت نفسه، 

فإنها تقلل من انبعاثات كربون التربة من 
خالل احلفاظ على االخضرار ومن خالل النمو 

الشجري، وتزيد من التنوع البيولوجي عن 
طريق توفير موئل متنوع وتقدمي مصدر للغذاء 
للحيوانات البرية واملنزلية. ومن األمثلة األخرى 

مساعدة الرعويني على حتسني إدارة األراضي، 
مما ميكن أن يؤثر على سبل العيش لديهم وأن 

يحقق في الوقت نفسه تخفيضاً في انبعاثات 
غازات الدفيئة. ونظراً ملا للمراعي من أهمية 
في استخدام األراضي )نحو 40 في املائة من 

مجموع سطح اليابسة(، ميكن للمربني والرعاة 
أن يلعبوا دوراً حاسماً في عزل كربون التربة. 

ويوجد في العالم ككل نحو 100 إلى 200 
مليون من األسر الرعوية تغطي 000 5 مليون 

هكتار من املراعي - وهي تخزن 30 في املائة من 
اخملزون الكربوني العاملي.50 

تقييم جتربة الصندوق
اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية 

أساسية لتنفيذ مهمة الصندوق في 
احلد من الفقر والزراعة املستدامة. يسلم 
اإلطار االستراتيجي للصندوق بهذا الترابط 

ويشدد على أنه إذا كان للصندوق أن يحد من 
الفقر وأن يعزز من األمن الغذائي، فإن عليه 

أن "يضمن حتسني فرصة حصول السكان 
الريفيني الفقراء على املوارد الطبيعية، وتوفير 

ما يحتاجون إليه من املهارات والتنظيم 
لالستفادة منها، وخصوصاً حصولهم 

اآلمن على األراضي واملياه، وحتسني إدارة 
املوارد الطبيعية وممارسات الصون."51 وقد 

اعترف الصندوق، تاريخياً، بإدارة البيئة واملوارد 
الطبيعية في مجموعة واسعة من الوثائق 

وتستفيد السياسة احلالية  السياساتية.52 
إلدارة البيئة واملوارد الطبيعية من اخلبرة 

امليدانية والدروس املستفادة وجتربة تنفيذ 
السياسات ومن التاريخ الطويل إلدارة البيئة 

واملوارد الطبيعية - من ذلك مثالً سياسات 
الصندوق اخلاصة باألراضي وبالشعوب األصلية 

- واستراتيجية الصندوق بشأن تغير املناخ 
2010 )ويشار إليها أدناه باسم استراتيجية 

تغير املناخ(.53 

في حني أن بعض املشروعات تستهدف حتديداً 
إدارة البيئة واملوارد الطبيعية، فإن هذه اإلدارة 
لها أهميتها بالنسبة جلميع املشروعات. يقع 
نحو 70 في املائة من املشروعات التي يدعمها 

الصندوق في بيئات هامشية هشة من الناحية 
اإليكولوجية. فأفقر الفقراء هم في أغلب 

األحيان األشد اعتماداً على البيئة الطبيعية 
لتحقيق رفاههم ولتنويع سبل العيش لديهم. 

كما يعيش هؤالء في املناطق األشد ضعفاً 
وهشاشة من الناحية اإليكولوجية، من قبيل 

سهول الفيضانات واألراضي املرتفعة ومناطق 
هطول املطر الهامشي.
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54  World Economic Forum,
 Realizing a New Vision for

 Agriculture: A roadmap for
 stakeholders. Prepared in

 collaboration with McKinsey
 and Company (Geneva,
2010), www3.weforum.
org/docs/IP/AM11/CO/

WEF_AgricultureNewVision_
Roadmap_2011.pdf

مكتب التقييم في  55
الصندوق، التقرير السنوي عن 

نتائج وأثر عمليات الصندوق 
التي جرى تقييمها في 2008 

)روما، 2009(. 
www.ifad.org/evaluation/

arri/2009/arri.pdf

56 www.ifad.org/gbdocs/
 eb/96/e/EB-2009-96-R-7.pdf.

يقدر املعهد الدولي لبحوث  57
السياسات الغذائية أن تكلفة 

التكيف مع تغير املناخ في 
زراعة العالم النامي مببلغ 

7 - 8 مليارات من الدوالرات 
األمريكية سنوياً، وتقدر 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
بشأن تغير املناخ التكلفة 

ستبلغ 11.3 - 12.6 مليار دوالر 
أمريكي عام 2030. ومع أن 

التقديرات تتباين، فإن معظم 
الناس يعتبرون أن سيناريو 

االستقرار على درجتني سيناريو 
شديد الطموح وهو غالباً ال 

يأخذ في اعتباره التكاليف 
املرنة من قبيل تدهور النظم 

االيكولوجية وفقدان ما يرتبط 
بها من سلع وخدمات لها 

أهمية كبرى بالنسبة للزراعة.

يتمتع الصندوق بسنني طويلة من اخلبرة 
في مساعدة اجملتمعات الريفية الفقيرة 

على إدارة مواردها الطبيعية. وتكمن امليزة 
النسبية للصندوق في التمكني وفي إنشاء 
أو تعزيز نظم إلدارة املوارد الطبيعية تستند 

إلى اجملتمعات احمللية. وقد دأبت استثمارات 
الصندوق الواسعة النطاق في مجال إدارة 

البيئة واملوارد الطبيعية حتديداً على استخدام 
هذه النُهج املستندة إلى اجملتمعات احمللية 
في تكثيف الزراعة بصورة مستدامة - مما 
يشكل أحد جوانب التركيز األساسية في 
تقرير الفقر الريفي 2011. وتشمل اجملاالت 

األساسية ملشاركة الصندوق ما يلي: حتسني 
إدارة املراعي، والزراعة املستندة إلى الصون، 

الرملية، والزراعة احلرجية  وتثبيت الكثبان 
وزرع الغابات، واإلدارة املستدامة للغابات 

)مبا في ذلك منتجات الغابات غير اخلشبية(، 
وإدارة املستجمعات املائية وإصالحها، وإدارة 
املوارد البحرية، وممارسات الزراعة العضوية، 
واملكافحة املتكاملة لآلفات، وحفظ التربة 
واملياه، واستصالح األراضي، وتنمية مصادر 

البديلة. الطاقة 

من حيث اإلمكان، يستطيع الصندوق أن 
يقدم املزيد - من خالل زيادة التحول من 

التفكير في البيئة باعتبارها مسألة وقاية 
إلى اعتبارها مجاالً ميكن للصندوق فيه 
تعظيم الفرص املتاحة لتحسني النتائج 

واألثر. من الناحية التاريخية، وحتى في األحوال 
التي توفرت فيها إجراءات متينة، كانت إدارة 

البيئة واملوارد الطبيعية تعتبر باستمرار 
مجال التأثير األضعف في املشروعات التي 

يدعمها الصندوق منذ عام 2002، وذلك 

في سياق التقييمات في التقارير السنوية 
لنتائج وأثر عمليات الصندوق.55 وفي بعض 

احلاالت، تعرضت اخملاطر والفرص املتصلة 
بإدارة البيئة واملوارد الطبيعية إلى اإلهمال 
أو لعدم تناولها بصورة كافية؛ كما نسب 

سوء األداء إلى ضعف التنفيذ. وفي بعض 
األحيان، ينظر إلى املسائل البيئية بوصفها 
منفصلة عن أنشطة املشروع األساسية أو 

ترد كمكونات منفصلة من مكونات املشروع 
ال تؤثر فيه عموماً ونظراً لتعقد إدارة البيئة 

واملوارد الطبيعية وطبيعتها الشاملة، تتصف 
بالضعف القاعدة اإلحصائية لقياس دعم 

الصندوق املوجه إليها، من حيث حجمه أو أثره.

هناك مجال واسع إلدماج تغير املناخ في 
حافظة الصندوق بصورة أكثر منهجية. 

تتزايد طلبات حكومات البلدان النامية 
للحصول على دعم من الصندوق للتصدي 

لتحديات البيئة واملناخ. وتسعى استراتيجية 
تغير املناخ للتصدي لهذا التحدي: فهدفها 

األساسي يتمثل في دعم النُهج املبتكرة إزاء 
مساعدة فقراء الريف - نساًء ورجاالً - على 

بناء قدرتهم على التكيف مع تغير املناخ. 
وتعترف االستراتيجية بفوائد إدراج التكيف 
وتخفيف الوطأة. وهي ترمي إلى زيادة صفة 

الصندوق كمنظمة "ذكية مناخياً" يُدمج 
فيها تغير املناخ بصورة منهجية في البرامج 

والسياسات واألنشطة األساسية. وهناك 
مجال إلى مواصلة حتسني اإلجراءات وتوجيه 

مزيد من االهتمام في إدخال مسائل إدارة البيئة 
واملوارد الطبيعية في إدارة البرامج القطرية. 

وميكن إلجراءات الصندوق للتقييم البيئي 
واالجتماعي56 واستخدامها في عمليات تعزيز 
اجلودة وضمان اجلودة أن تصبح أدوات استباقية 
في إدماج إدارة البيئة واملوارد الطبيعية بصورة 

أكثر منهجية في حافظة الصندوق.

استخدم الصندوق بشكل محدود التمويل 
املشترك البيئي اخملصص، ولديه إمكانية 

للتأكد من توجيه كميات أكبر من التمويل 
اخلاص بالتكيف مع تغير املناخ وبالتنوع 

البيولوجي إلفادة السكان الريفيني الفقراء. 
يأتي ما يوجد لدى الصندوق من متويل مشترك 

ألغراض البيئة بصورة رئيسية من خالل 
شراكته العالية القيمة مع مرفق البيئة 

العاملية الذي ساعد على تخصيص نحو 20 
مليون دوالر أمريكي سنوياً للتمويل املشترك 

للمنح. إن تغير املناخ يزيد من تكاليف 
التنمية57 وال يتوفر حالياً للسكان الريفيني 

الفقراء إال إمكانات محدودة للحصول على 

إن حتقيق إمكانات الزراعة الكاملة في األمن الغذائي 
واالستدامة البيئية والفرص االقتصادية إمنا يتطلب 

تغييراً أساسياً في أسلوب عمل النظم.
املنتدى االقتصادي العاملي 54
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58 www.teebweb.
 org/LinkClick.aspx?

 fileticket=bYhDohL_TuM
%3d&tabid=924&mid=1813.

زادت نسبة املشروعات التي  59
تشكل سالسل القيمة مكوناً 
منفصالً أو محل تركيز رئيسي 

فيها من 3.3 في املائة في 1999 
إلى 45.5 في املائة من املشروعات 

التي وافق عليها اجمللس 
التنفيذي في ديسمبر/كانون 

األول 2009. وبلغ عدد مشروعات 
سالسل القيمة املقدمة إلى 

اجمللس 17 مشروعاً، وهو عددها 
األعلى، في عام 2007، وميثل 

ذلك 48.6 في املائة من مجموع 
املشروعات املقدمة ذلك العام. 
ومن أصل اإلجمالي البالغ 2.6 

مليار دوالر أمريكي املستثمر في 
املشروعات الـ 78، خصص مبلغ 
925 مليون دوالر أمريكي )أو 35 

في املائة من اجملموع( ملشروعات 
سالسل القيمة أو املشروعات 
التي تشكل سالسل القيمة 

مكوناً فيها.

التمويل اخلاص باملناخ. وال يستفيد فقراء 
الريف من اآلليات الرسمية املوجودة لتمويل 

الكربون كما ال يصلون إال بصورة محدودة إلى 
أسواق الكربون الطوعية وغيرها من أسواق 

النظم اإليكولوجية القائمة. ومن حيث 
التمويل العام، أنشئت صناديق عاملية مختلفة 

لتعبئة التمويل العام ألغراض التكيف مع 
تغير املناخ وتخفيف وطأته، مع أن الزراعة ال 

حتتل مكانة عالية بالنسبة للسكان الريفيني 
الفقراء. وفي العادة، ال توجه إال حصة صغيرة 

جداً من املساعدة اإلمنائية الرسمية وامليزانيات 
الوطنية في البلدان النامية إلى النُهج 

املستدامة بيئياً. على أن هناك إمكانات كبرى 
لذلك. ويقدر التقرير الصادر مؤخراً عن اقتصاد 

النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي57 أن 
حجم األسواق السنوية للمنتجات الزراعية 
املوثقة سيصل عام 2020 إلى 210 مليارات 
دوالر أمريكي، وأن مدفوعات خدمات النظم 

اإليكولوجية املتعلقة باملياه ستبلغ 6 مليارات 
دوالر أمريكي، في حني أن تعويضات التنوع 

البيولوجي الطوعية ستقارب 100 مليون دوالر 
أمريكي سنوياً.

مع تزايد عدد مشروعات سالسل القيمة في 
حافظة الصندوق )45.5 في املائة في 2009(،58 
تتوفر فرصة لزيادة األثر البيئي اإليجابي الناجت 
عن سالسل القيمة ولتفادي اخملاطر السلبية. 

هناك مجال متزايد الستحداث عملية توثيق 
تتكفل بأن متتثل سالسل التوريد باملعايير 
البيئية وتروج عمليات الشراء واملشتريات 
اخلضراء. وتعمل الشركات الكبرى بصورة 

متزايدة على وضع معايير بيئية تفصيلية 
ملتطلبات الشراء لتأمني املواد األولية. وهناك 

مخاطر سلبية كبيرة يتعني النظر فيها عندما 
يأتي دخول األسواق على حساب حتويل األراضي 

على نطاق واسع إلى إنتاج محاصيل أحادية، 
األمر الذي يقلل من القدرة على التكيف نظراً 

لشدة االعتماد على صنف واحد. إضافة لذلك، 
مع تزايد مشاركة اجملتمعات الريفية الفقيرة 
في جتهيز املنتجات الزراعية، يتعني عليها أن 

تستعد للتخلص بصورة سليمة من الفضالت.

ينبغي أن يستفيد الصندوق من ميزته 
النسبية املتمثلة في النُهج التشاركية 

واملستندة إلى اجملتمعات احمللية. تعتبر النُهج 
املستدامة املستندة إلى اجملتمعات احمللية 

أساسية إلدارة املوارد الطبيعية بصورة فعالة. 
كما يتصف بأهمية أساسية الترويج املستمر 

للنُهج التشاركية وعمليات البرمجية احمللية 
التي تستجيب لالحتياجات واألولويات والفرص 

والصعوبات التي يحددها السكان الريفيون 
الفقراء أنفسهم، والتي تستند إلى معرفتهم 

وعاداتهم وأولوياتهم احمللية. وسيشكل 
التكيف املستند إلى اجملتمعات احمللية وإلى 

النظم اإليكولوجية، وبصورة متزايدة، عنصراً 
أساسياً في تصميم املشروعات. وستهدف 

املشروعات التي يدعمها الصندوق إلى 
زيادة فهم الشركاء لألسباب الكامنة خلف 

الضعف، مبا في ذلك إدخال معلومات النظم 
اإليكولوجية والتنوع البيولوجي وتغير املناخ 

في تقديرات الضعف.

املعرفة  هناك مجال واسع لتعزيز قاعدة 
البيئة واملوارد  إدارة  التي تقوم عليها 

لم تشهد  الصندوق.  عمليات  في  الطبيعية 
"مبا  يتعلق  فيما  اإليجابية  الصندوق  جتارب 

وتقاسماً  توثيقاً  النجاح"  يحقق  أن  ميكن 
يرمي  إلى عمل  منهجياً. وهناك حاجة 

التجارب واألخذ بأحدث  إلى استيعاب هذه 
والتبادل59  احلوار  ودعم  واملعلومات  املعارف 

وتستند  استخدامها  يسهل  أدوات  وتوفير 
السليمة  املمارسات  إدماج  لدعم  الطلب  إلى 

جوانب  في مختلف  مناخياً  والذكية  بيئياً 
بالتدليل على  االهتمام  املشروعات، مع  دورة 
ذلك  من  واالجتماعية.  االقتصادية  فائدتها 

مثالً أن نُهج استخدام األراضي والزراعة 
أكثر  بصورة  املعارف  تستخدم  املستدامة 

للثورة  الشائعة  التقليدية  النُهج  من  كثافة 
واملعلومات  والبيانات  املناخ  آثار  إن  اخلضراء. 

اخلاصة به أميل ألن تكون محددة محلياً، 
واالجتماعية  االقتصادية  القيم  شأن  وكذلك 

أسهم  وقد  الطبيعية.  لألصول  والثقافية 
توفر خطوط أساس ومعايير لقياس  عدم 

الترابط بني  البيئية إلى ضعف في فهم  اآلثار 
والبيئة، مبا يشمل ما يتصل بذلك من  الفقر 

بالصعوبة  أن يتصف  مخاطر وفرص. وميكن 
التكلفة قياس صحة األصول  بارتفاع  أو 

أو  البيولوجي  التنوع  قبيل  من  الطبيعية 
أن استخدام دراسات  التربة. غير  خصوبة 

املوارد  األساس واملؤشرات ودراسات محاسبة 
إلى جانب  الطبيعية،  آثار األصول  وقياس 
البيانات  مقدمي  مع  املبتكرة  الشراكات 

السواتل(،  قبيل شركات  )من  واملعلومات 
أن يساعد حوار السياسات على  ميكن 
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على  احمللية  واجملتمعات  احلكومات  مساندة 
البيئة واملوارد  إدارة  حد سواء لالستثمار في 

التكيف مع  على  القدرة  وبناء  الطبيعية 
والصدمات. اخملاطر 

احمللية  للمعرفة  املباشر  التقاسم  يشكل 
بني املزارعني وصناع سياسات البلدان 

لتوسيع النطاق. تبني  فعاالً  النامية مساراً 
جتربة الصندوق أن التعلم فيما بني اجملتمعات 

الطريق  ما يكون  الفقيرة كثيراً  الريفية 
املمارسات  اعتماد  األكثر صعوبة لتشجيع 

احملسنة التي ميكنها أن تؤدي إلى االبتكار وأن 
النطاق، ولتشجيع  الالزم لتوسيع  الزخم  توفر 

التكييف مع تلك املمارسات. وستكون مدارس 
التي  املشابهة  واألنشطة  امليدانية  املزارعني 

تدعم التعلم فيما بني بلدان اجلنوب وبني 
النامية هدفاً ألنشطة  البلدان  الشركاء من 

إدارة  نشر املعرفة والتعلم بغية حتسني 
الطبيعية. األصول 

يتزايد طلب شركاء الصندوق احلكوميني 
على تقدمي الدعم ألنشطة إدارة البيئة 
واملوارد الطبيعية، غير أنه ال يزال هناك 

كثير من القيود السياساتية واملؤسسية 
املستمرة. يؤدي تغير املناخ والتدهور السريع 
في بعض البيئات املادية إلى زيادة في طلب 
البلدان على املساعدة ألغراض إدارة البيئة 

واملوارد الطبيعية. على أن الطلب ال يزال 
على درجة عالية من التنوع. وقد يعود ذلك 
إلى عوامل كثيرة منها األطر السياساتية 

القائمة التي تضر بالبيئة من قبيل اإلعانات 
الداعمة الستخدام املياه والسياسات التي ال 

تساند حيازة األرض وعدم وجود دعم تاريخي 

وسياسي ومؤسسي إلدارة البيئة واملوارد 
للطابع املكثف الستخدام  الطبيعية. ونظراً 

املعارف في تدخالت إدارة البيئة واملوارد 
الطبيعية واحلاجة إلى دراسات جدوى تعّد 

في البداية، فإن قلة توفر املنح لتغطية هذه 
التكلفة يشكل في بعض األحيان صعوبة 

أمام إعطاء األولوية للطلب على دعم اإلدارة 
املستدامة وعائقاً في وجه تقبلها في حافظة 

اإلقراض األساسية.

تتوفر للصندوق قاعدة سليمة ميكن منها 
تعزيز ومضاعفة ما يقوم به من مشاركة 

وتوعية في العمليات واحملافل الدولية 
املتعلقة بالبيئة واملناخ. ويشارك الصندوق 

بنشاط في عمليات اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغير املناخ كما يعمل على 

املشاركة بقدر أقوى في اتفاقية التنوع 
البيولوجي. وسعياً للمضي قدماً في هذا 

اجملال، وعلى ضوء مؤمتر قمة ريو+20 في عام 
2012 وما بعده، سيسعى الصندوق إلى 

إرشاد هذه العمليات ودعمها على املستويات 
والقطرية بحيث  واإلقليمية  العاملية 

تستجيب بصورة وافية الحتياجات السكان 
الريفيني الفقراء. كما يستضيف الصندوق 

اآللية العاملية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
التصحر وهو، تقليدياً، شريك قوي في 

مكافحة التصحر في مختلف أنحاء العالم.
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دراسة حالة
النمو األخضر من خالل سالسل القيمة في غرب أفريقيا

ساعد الصندوق في 
سان تومي وبرينسيبي 
على بعث قطاع زراعة 

أصحاب احليازات الصغيرة 
للكاكاو الذي كان يعاني نتيجة انهيار 

أسعار األسواق العاملية. وبدالً من 
التركيز على الكاكاو التقليدية، التي 

تبقى من الناحية االقتصادية غير جذابة 
لصغار املنتجني، أقام برنامج التنمية 
التشاركية للقطاع الزراعي ألصحاب 

احليازات الصغيرة ومصايد األسماك 
احلرفية شراكات بني القطاعني العام 

واخلاص مع مشترين في اخلارج للكاكاو 
العضوية العالية اجلودة على أساس 
التجارة املنصفة. وخالل فترة قصيرة 

من الوقت، ساعدت هذه الترتيبات 
املزارعني على إنشاء تعاونيات للتصدير 
وحتقيق مداخيل ثابتة ومحسنة كثيراً. 
ويحتاج املزارعون املشاركون إلى سنتني 

للتمكن من إعالن خلو أرضهم من 
مخلفات األسمدة الكيميائية مما 

يؤهلهم للحصول على شهادة البيئة 

العضوية )Ecocert©(. ويقدم تقنيون 
يعملون لدى أحد املشترين، وهو املعهد 

الوطني للبحوث الزراعية، وموظفو 
املشروع التدريب للمزارعني على الزراعة 

العضوية وزراعة احلفظ، وعلى التجفيف 
الشمسي واإلدارة املتكاملة لآلفات  وغير 

ذلك من املمارسات املستدامة بيئياً، 
وعلى اإلدارة التعاونية واإلرشاد التعاوني 

واخلدمات األخرى، باإلضافة إلى مبادئ 
التجارة املنصفة.

وفي سيراليون، تهدف مبادرة جديدة، هي 
مشروع اإلعمار واحلد من الفقر القائم 

على اجملتمعات احمللية باإلضافة إلى أمور 
أخرى، إلى االستفادة من جتربة سان 

تومي وبرينسيبي واستغالل إمكانات 
األسواق املتنامية في مجال الكاكاو 
العضوية العالية اجلودة على أساس 

التجارة املنصفة. وسيعمل املشروع على 
استصالح مزرعة للكاكاو مساحتها 000 

5 هكتار كانت قد هـُجرت خالل احلرب، 
وقد حدد بالفعل كشركاء منفذين 

تعاونية األلفية لزراع الكاكاو ومنظمة 
بيو املتحدة، وهما مؤسستان حاصلتان 
على شهادة الزراعة العضوية وتصدير 
الكاكاو مبوجب صفة التجارة املنصفة. 

وتشمل األنشطة تدريب املوظفني 
واملزارعني وتقدمي الدعم لعملية 

استصالح املزرعة وحتسني إدارتها. وأسعار 
الكاكاو العالية اجلودة املوثقة أقل عرضة 
لتقلبات السوق، مما يشجع االستثمارات 
اجلديدة ويتكفل باالستدامة. وإلى جانب 

الدخل اإلضافي الذي تأتي به الزراعات 
املتداخلة احملاصيل، تساند نظم الزراعة 

احلرجية للكاكاو مزيداً من التنوع 
البيولوجي ومتنع تدهور األراضي والتعرية 
الناجتة عن زراعة القطع واحلرق. وستوفر 
منحة لصندوق أقل البلدان منواً قدمها 
مرفق البيئة العاملية الدعم للمشروع 
من خالل التخطيط للتكيف مع تغير 
املناخ باالستناد إلى اجملتمعات احمللية - 

وذلك على شكل استثمارات مباشرة في 
حفظ التربة واملياه واإلدارة املستدامة 

لألراضي ومراقبة التعرية.
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ترد قائمة كاملة لسياسات  60
www. :الصندوق على املوقع
ifad.org/operations/policy/

policydocs.htm

إدارة البيئة واملوارد الطبيعية:  2. سياسة 
العشرة األساسية  املبادئ 

إن سياسة إدارة البيئة واملوارد الطبيعية هذه 
ال تبدأ من نقطة الصفر. فهي تبني على 

االلتزامات املقطوعة في سياسات الصندوق 
األخرى،60 وخصوصاً استراتيجية تغير املناخ 

)2010( وإجراءات التقييم البيئي واالجتماعي 
)2009( وسياسة حتسني احلصول على األمن 

اخلاص باألراضي وحيازتها )2008( وسياسة 
العمل مع الشعوب األصلية )2009( وتقرير 

الفقر الريفي 2011، وهي جميعاً تعترف بالدور 
األساسي الذي تلعبه األصول الطبيعية في 

تأمني سبل العيش للسكان الريفيني الفقراء. 
كما أن السياسة احلالية مدينة بالكثير 

للتعلم من جتارب املمارسات الفضلى اخلاصة 
بإدارة البيئة واملوارد الطبيعية في املؤسسات 

واملنظمات اإلمنائية األخرى )أنظر امللحق األول(. 
وقد استكمل هذا كله باستعراضات لألدبيات 

حول األمن الغذائي والتنمية املستدامة 
ومبشاورات إقليمية وتعليقات وردت من داخل 

الصندوق ومن الشركاء.

مبادئ الصندوق التوجيهية 
األساسية إلدارة البيئة 

واملوارد الطبيعية
يعرض هذا القسم عشرة مبادئ أساسية 

إلدارة البيئة واملوارد الطبيعية. وتوفر هذه املبادئ 
األساس لتشكيل برامج الصندوق واستثماراته 

ولتعزيز أنشطة إدارة البيئة واملوارد الطبيعية 
في مختلف أنحاء الصندوق. وقد أوردنا أمثلة 
عن دراسات حالة توضح التطبيقات العملية 

لهذه املبادئ وتفاعالتها انطالقاً من واقع خبرة 
الصندوق في إدارة البيئة واملوارد الطبيعية.

توسيع نطاق االستثمار في النهج 
املتعددة املنافع ألغراض تكثيف 

الزراعة املستدامة؛

االعتراف بقيمة األصول الطبيعية 
من الناحية االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية وزيادة التوعية بها؛

إتباع نُهج إزاء التنمية الريفية تتصف 
"بذكائها مناخياً"؛

زيادة االهتمام باخملاطر والقدرة على 
التكيف بغية إدارة الصدمات املتعلقة 

بالبيئة واملوارد الطبيعية؛

املشاركة في سالسل القيمة 
لتحريك النمو األخضر؛

حتسني تسيير األصول الطبيعية 
للسكان الريفيني الفقراء بتعزيز 

حيازة األراضي والتمكني بقيادة 
اجملتمعات احمللية؛

تنويع سبل العيش للحد من الضعف 
وبناء القدرة على التكيف ألغراض 

اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية؛

املساواة للمرأة والشعوب األصلية 
ومتكينهما فيما يتعلق بإدارة 

املوارد الطبيعية؛

زيادة إمكانية حصول اجملتمعات 
الريفية الفقيرة على التمويل املتعلق 

بالبيئة واملناخ؛

االلتزام البيئي من خالل 
تغيير سلوكه.

يتمثل الهدف من سياسة إدارة البيئة واملوارد الطبيعية في:
متكني السكان الريفيني الفقراء من التخلص من الفقر 

ومن عدم العودة إليه، من خالل توفير سبل للرزق ونظم 
إيكولوجية أكثر إنتاجية وأقوى قدرة على التكيف.

وتتمثل الغاية منها في: 
إدماج اإلدارة املستدامة لألصول الطبيعية في مختلف 

أنشطة الصندوق وشركائه.

سياسة الصندوق إلدارة البيئة واملوارد 
الطبيعية: ملخص للمبادئ األساسية التي 

سيروج لها الصندوق: 
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61  TEEB, Climate Issues
 Update. (Bonn: TEEB/UNEP,

 2009); IBRD/World Bank,
 Where is the Wealth of

 Nations? (Washington, DC:
 IBRD, 2006); United Nations

 Millennium Assessment
 Board, Millennium

 Ecosystems Assessment.
 (Washington, DC: Island

Press, 2005).

املبدأ 1. سيروج الصندوق 
لتوسيع نطاق االستثمار في 

النهج املتعددة املنافع ألغراض 
املستدامة.  الزراعة  تكثيف 
املبدأ األخذ بأساليب لتكثيف  ويعني هذا 

ومناصرة  املستدامة مكيفة محلياً  الزراعة 
الناس مع  بتعقيدات تفاعل  للفقراء تعترف 

األراضي. ومن املعالم الهامة لهذه النُهج 
أنها تقدم منافع متعددة في اإلنتاج واحلد 

من الفقر ورعاية البيئة، مبا في ذلك احلفاظ 
والتنوع  اإليكولوجية  النظم  على خدمات 

القدرة  وبناء  االنبعاثات  وتخفيض  البيولوجي، 
على التكيف مع تغير املناخ. وميكن لنُهج 

بالتحليالت  املدعومة  األراضي  استخدام 
املكانية أن حتدد كيف ميكن لالستثمارات أو 

للممارسات اإلدارية في مختلف أجزاء قطع 
األراضي أو املستجمعات املائية أن حتقق 

املنافع أو أن تقلل من اآلثار السلبية على 
األجزاء األخرى بحيث حتقق التواصل بني 

النظم املائية أو موائل احلياة البرية، وما شابه 
ذلك. كما ميكن أن توجد عالقات تتصل بحجم 

املزارعني )وفورات  األراضي تقيمها منظمات 
احلجم في التسويق أو تبادل توفير املدخالت 

أو العمل املشترك، مبا في ذلك العمل 
السياسي(؛ أو ألغراض تخضير سالسل 
ارتفاع  القيمة عبر منطقة كاملة. ومع 

النُهج بدائل  تكاليف الطاقة، تقدم هذه 
إلى استخدام  إنتاجية مستدامة ال تستند 

بصورة مكثفة. الطاقة 

املبدأ 2. سيروج الصندوق 
لالعتراف بقيمة األصول 
الناحية  من  الطبيعية 

واالجتماعية  االقتصادية 
بها. االعتراف  التوعية  وزيادة  والثقافية 
العاملي يزيد من احلاجة إلى فهم جملة 

البيئية  اآلثار  وتكاليف  البيئية،  القيم 
اإليكولوجية  النظم  وقيمة  ومنافعها، 

التي  واخلدمات  والسلع  البيولوجي،61  والتنوع 
التكاليف  القيم  توفرها. وميكن أن تشمل 

املباشرة وغير املباشرة، على أنها تضم بشكل 
التي  والثقافية  االجتماعية  القيم  خاص 

والشعوب األصلية.  احمللية  اجملتمعات  تهم 
اإلنتاج،  لزيادة  وللتقييم األعلى أهمية كبرى 

والتكفل  البيئة،  التغير في صحة  وقياس 
والتغذية  الصحة  وتوفير  باالستدامة 

الريفيني الفقراء. وميكن أن  األفضل للسكان 

يتحقق ذلك ضمناً في تصميم املشروعات 
والسياسات من خالل االعتراف بأهمية صيانة 

صحة األصول الطبيعية - أو حيثما ميكن 
القياس صراحة، بحيث ميكن حساب تكاليف 

املوارد الطبيعية وصحتها بصورة مالئمة  إدارة 
مع الوقت.

املبدأ 3. سيروج الصندوق 
التباع نُهج إزاء التنمية 

الريفية تتصف "بذكائها 
مناخياً. كما ورد في استراتيجية 
تغير املناخ، يتعلق هذا املبدأ باإلدماج املنهجي 
ملسائل تغير املناخ - إلى جانب اخملاطر والفرص 
واملوضوعات األخرى - في البرامج والسياسات 

واألنشطة اإلمنائية. وهو يقضي باألخذ 
بنُهج مبتكرة إزاء متكني املنتجني الريفيني 

الفقراء من التكيف - والسيما النساء 
والشعوب األصلية - من خالل تخفيف اخملاطر 

وبناء القدرات على التكيف مع تغير املناخ؛ 
ومساعدة  املزارعني الريفيني الفقراء على 

االستفادة من احلوافز املتوفرة والتمويل اخلاص 
بالتكيف وتخفيف الوطأة؛ وإرشاد حوار أكثر 

متاسكاً حول تغير املناخ، والتنمية الريفية، 
والزراعة، واألمن الغذائي.

املبدأ 4. سيروج الصندوق 
باخملاطر  االهتمام  لزيادة 

التكيف بغية  والقدرة على 
املتعلقة  الصدمات  إدارة 

عمالً على تعزيز  الطبيعية.  واملوارد  بالبيئة 
التكيف،  الفقراء على  الريفيني  قدرة السكان 

سيعجل الصندوق بجهوده إلدارة ما يلي: 
والضعف؛  اخملاطر  وحتليل  للمخاطر؛  التعرض 
واملعارف وخدمات معلومات األحوال اجلوية؛ 

النظم اإليكولوجية  والترابط بني صحة 
من  للكوارث/التخفيف  االستعداد  وأنشطة 
واملكيفة محلياً  املتينة  اإلنتاج  اخملاطر؛ ونظم 

- والترويج لتنويع سبل العيش واملداخيل 
وتتصف  االجتماعي.  األمان  ولشبكات 

املداخيل  وتنويع  اإليكولوجية  النظم  صحة 
بأهمية كبرى للتمكن من  التشاركية  واإلدارة 
الصمود في وجه الصدمات املتزايدة وتناقص 



30

التدخل اخلاص بسالسل  62
القيمة هو الذي ميول األنشطة 

الالزمة ملعاجلة الصعوبات 
اإلمنائية التي تواجه منتجاً 

زراعياً محدداً )من قبيل 
توريد املدخالت، وتطوير ونقل 

التكنولوجيا ذات الوجهة 
السوقية، وتنمية الهياكل 
األساسية، واالئتمان، وبناء 

القدرات(، عمالً على تيسير 
الدخول إلى األسواق للبيع في 
النقطة املناسبة، إما بشكل 
خام أو نصف مجهز أو مجهز 

بالكامل. والتدخل اخلاص 
بسالسل القيمة واملناصر 
للفقراء يضع النُهج التي 

تدرج الفقراء في السالسل 
بغية زيادة مداخيلهم، أساساً 

من خالل حتسني األسعار 
الزراعية املباشرة والتصدي 

للصعوبات بصورة منسقة. 
تقرير تنمية سالسل القيمة 

الريفية املناصرة للفقراء. )روما: 
الصندوق الدولي للتنمية 

الزراعية، سيصدر في 2011(.
  وثيقة سياسة الصندوق  63

لتحسني الوصول إلى األراضي 
وأمن حيازتها متاحة على املوقع: 

www.ifad.org/pub/policy/
land/e.pdf

الصندوق الدولي للتنمية  64
الزراعية، تقرير الفقر الريفي 

.2011

أنظر احلاشية 63. 65
66 http://www.ifad.org/pub/

land/land_grab.pdf

التغذية. وسيعزز الصندوق من الروابط مع 
الوكاالت وأصحاب املصلحة ممن يقوم بجهود 

احلد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على 
ببناء قدرة السكان  التكيف، كما سيقوم 

الريفيني الفقراء على التكيف من خالل 
إقامة شراكات متأصلة ميدانياً مع وكاالت 

األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية وغير 
ذلك من الشركاء.

املبدأ 5. سيروج الصندوق 
للمشاركة في سالسل 

القيمة للدفع بالنمو األخضر. 
ميثل التكامل املتزايد بني 

سالسل القيمة احمللية والدولية62 عامالً له 
أهمية محتملة كبيرة في دفع عجلة توسيع 

نطاق املمارسات السليمة بيئياً والترويج للنمو 
األخضر الشامل، غير أن لذلك آثار سلبية 

كبيرة إذا جاء دخول األسواق على حساب حتويل 
األراضي على نطاق واسع إلى إنتاج محاصيل 

أحادية. وقد أعلن عدد من كبار مشتري األغذية 
العامليني معايير ملشتريات الزراعة املستدامة، 

وهي معايير متثل فرصة أمام فقراء الريف 
الذين ميارسون بالفعل وفي كثير من احلاالت 

أساليب اإلنتاج املنخفضة املدخالت )انظر بيان 
املمارسة الفضلى )3( في امللحق األول(.

6. سيروج الصندوق  املبدأ 
األصول  تسيير  لتحسني 
الريف  لفقراء  الطبيعية 

األراضي  بتعزيز حيازة 
احمللية.63 في  اجملتمعات  بقيادة  والتمكني 

البيئة أساساً  كثير من األحيان، يعود تدهور 
إخفاقات  وهي  التسيير.64  في  إلخفاقات 

ودولياً  وقطرياً  محلياً  تصحيحها  تتطلب 
يلي:  املثال ما  بأمور منها على سبيل 

السياسات  ووضع  القانون  لسيادة  الترويج 
تقييم  ووضع  املالئمة  البيئية  والتشريعات 

دولي لالنبعاثات؛ وحتسني أمن حيازة األراضي؛ 

املضرة  الدعم  إعانات  وتفادي استخدام 
احمللية  اجملتمعات  متكني  ويعتبر  بالبيئة. 

إدارة عملياتهم اإلمنائية ودفع  واألفراد من 
القانوني  االعتراف  وتوفير  بأنفسهم،  عجلتها 

احلصول  في  حلقوقهم  القانونية  واحلماية 
عليها  والسيطرة  الطبيعية  املوارد  على 

للتسيير  األساسية  األمور  من  واستخدامها، 
ويتطلب  للبرامج.  الفعال  والتصميم  اجليد 
لدى مستخدمي  التكيف  القدرة على  بناء 

لنظم  واضحاً  دعماً  الكبيرة  املشاعية  املوارد 
بها.  واعترافاً صريحاً  احمللية  واحليازة  اإلدارة 
احلصول  بأهمية حتسني  الصندوق  ويسلم 

على أمن األراضي واحليازة65  وهو يساند 
تروج حلسن  التي  الدولية اجلارية  املبادرات 

املنصف  املسؤول  ولالستثمار  األراضي  تسيير 
الزراعة. وهي تشمل ما يلي: )1( العملية  في 

والزراعة  بادرت بها منظمة األغذية  التي 
املسؤول  للتسيير  توجيهية  خطوط  لوضع 

الطبيعية؛  املوارد  األراضي وغيرها من  حليازة 
املسؤول  )2( عملية لوضع مبادئ االستثمار 
ومنظمة  الدولي  البنك  ييسرها  الزراعة  في 

األغذية والزراعة والصندوق ومؤمتر األمم 
والتنمية.66 للتجارة  املتحدة 

املبدأ 7. سيروج الصندوق 
العيش للحد  لتنويع سبل 
من الضعف وبناء القدرة 

على التكيف ألغراض اإلدارة 
يعتبر  الطبيعية.  للموارد  املستدامة 

أساسياً  العيش شرطاً مسبقاً  تنويع سبل 
التكيف  القدرة على  وبناء  لتخفيف اخملاطر 

وحتقيق األمن الغذائي. وميكن ملصادر الدخل 
خارج املزرعة والتمكن من احلصول على 

واآلمنة وعلى  املتنوعة  الطبيعية  األصول 
فرص الدخل ومن دخول األسواق أن يقلل 

من الضغط على النظم اإليكولوجية وأن 
الناجت عن  الطبيعية  يتجنب استنزاف األصول 
الفقر. وسيعزز الصندوق دعمه اجلاري ويكّمله 

الطبيعية،  املوارد  املقترحة إلدارة  بالنُهج 
ترويجاً لفرص تنويع سبل العيش وحتسني 
فرص الوصول إلى األسواق واحلصول على 

فرص الدخل.
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سياسات الصندوق اخلاصة  67
بالشعوب األصلية والتمايز بني 

اجلنسني متاحة على املوقع: 
www.ifad.org/operations/

policy/policydocs.htm

حدد إطار الصندوق  68
االستراتيجي 2007 - 2010 

الشعوب األصلية كفئة 
مستهدفة هامة نظراً ملا 

تواجهه هذه الشعوب من 
تهميش اقتصادي واجتماعي 

وسياسي وثقافي في اجملتمعات 
التي تعيش فيها، مما يؤدي بعدد 

غير متناسب منها إلى التعرض 
للفقر املدقع والضعف الشديد.

8. سيروج الصندوق  املبدأ 
والشعوب  املرأة  ملساواة 

ومتكينهما  األصلية 
املوارد  بإدارة  يتعلق  فيما 

طويل  زمن  منذ  الصندوق  يسلم  الطبيعية.67 
اخملاطر  وتضاعف  املرأة.  االستثمار في  بأهمية 

املساواة  انعدام  أوجه  املناخ من  بتغير  املتصلة 
بني النساء والرجال وتضخم من الفوارق في 
الصندوق  وسيستمر  التحمل.  على  قدرتهما 
في إعمال املساواة بني اجلنسني وعلى متكني 

لالستجابة  القيمة  عالية  كاستراتيجية  املرأة 
أقل  املناخ. والشعوب األصلية هي من  لتغير 

املناخ،  بتغير  التسبب  عن  الناس مسؤولية 
ومع ذلك فإن هذه الشعوب كثيراً ما تكون 

املناخ، وخصوصاً  أمام تغير  األشد ضعفاً 
على  دائماً  العيش لديها تعتمد  ألن سبل 

الصحية  الطبيعية  املوارد  على  احلصول 
ملبدأ  واحتراماً  البيولوجي.68  التنوع  وعلى 

الصندوق  املطلع، سيقدم  املسبق  احلر  القبول 
النظم  قدرة  لتعزيز  األصلية  للشعوب  الدعم 
التكيف  على  فيها  تعيش  التي  اإليكولوجية 

وللفرص  للتكيف  مبتكرة  تدابير  ولوضع 
األصلية في عزل  الشعوب  الناشئة ملشاركة 

األخرى.  البيئية  اخلدمات  ولتوفير  الكربون 
مع  للعمل  بسياسته  الصندوق  وسيسترشد 

مبا في ذلك مساهمته  الشعوب األصلية، 
في تنفيذ إعالن األمم املتحدة اخلاص بحقوق 

األصلية. الشعوب 

املبدأ 9. سيروج الصندوق 
لزيادة إمكانية حصول 

اجملتمعات الريفية الفقيرة على 
التمويل املتعلق بالبيئة واملناخ. 

وسيسعى إليجاد فرص جديدة للسكان 
الريفيني الفقراء وأصحاب احليازات الصغيرة 
لالستفادة من التمويل اجلديد واملوجود فعالً 

فيما يتعلق باملناخ من املصادر العامة واخلاصة. 
كما سيروج لألخذ بتدابير تتكفل بأن يتضمن 

التمويل اخلاص من خالل الشركاء التجاريني 

إقراضاً يراعي البيئة لنقل تدفقات رأس املال 
الدولي إلى مشروعات القروض، وبأن تروج هذه 
املؤسسات التجارية68 للمعايير البيئية املعترف 
بها دولياً، مبا فيها فرز االستثمارات باستخدام 

إجراءات التقييم البيئي املالئمة.

الصندوق  10. سيروج  املبدأ 
من خالل  البيئي  لاللتزام 

على  يتعني  سلوكه.  تغيير 
إدماجه  الصندوق، في سياق 

مختلف  في  الطبيعية  واملوارد  البيئة  إلدارة 
ملمارسات  الشركاء  لتبني  ودعوته  عملياته 
أعلى كذلك  أن يقدم مثالً  أكثر استدامة، 

واستدامتها.  به  اخلاصة  عملياته  كفاءة  في 
تخضير  في  مستمراً  استثماراً  هذا  ويتطلب 

السفر  على  خصوصاً  بالتركيز  عملياته 
واملباني. والتوريد 
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دراسة حالة
التنمية الريفية الذكية مناخياً في الصني

يسبب امليثان املنبعث 
عن السماد احليواني ضرراً 
أكبر بـ 22 مرة من الضرر 
الناجت عن ثاني أكسيد الكربون. ويعمل 

برنامج ميوله الصندوق في مقاطعة 
غانكسي في الصني، من خالل حتويل 

الفضالت البشرية واحليوانية إلى ميثان 
يستخدم لإلنارة والطهي، على احلد 

من الفقر واملساعدة في الوقت نفسه 
على التقليل من آثار امليثان الشديدة 

الضرر واخلاصة باالحترار العاملي. ويقول 
ليو تشون شيان، وهو مزارع يشارك في 

املشروع: "كنا نطهو الطعام باستخدام 
احلطب، وكانت العيون تدمع وحتترق 

بسبب الدخان وكنت أعاني دائماً من 
السعال. كما كان األطفال يتعرضون 

كثيراً للمرض... أما اآلن فإننا نطهو 

الطعام باستخدام الغاز احليوي... لقد 
حتسنت األحوال."

وقد قامت كل أسرة مشاركة في املشروع 
ببناء منشأتها اخلاصة بها لتحويل 

الفضالت من املراحيض املنزلية وحظائر 
احليوانات اجملاورة، حظائر اخلنازير عادة، إلى 

خزانات مغلقة. وتتخمر الفضالت وتتحول 
بصورة طبيعية إلى غاز وسماد عضوي. 

ونتيجة للمشروع، حتسنت أحوال املعيشة 
كما حتسنت البيئة. وتلقى الغابات 

احلماية وتتضاءل انبعاثات غازات الدفيئة 
الناجتة عن إزالة الغابات. كما يقلل 

ذلك من تلوث الهواء بالدخان ويساعد 
على إنتاج أسمدة عضوية عالية اجلودة. 
وإضافة لذلك، أدى املشروع إلى حتسني 

أوضاع النظافة الصحية في املنزل.

وتوفر األسر، وخصوصاً النساء، 60 يوم 
عمل من خالل عدم القيام بأعمال جمع 

احلطب ومراقبة مواقد الطهي. ويستثمر 
الوقت اإلضافي في تربية اخلنازير وإنتاج 

احملاصيل. ومع توفر مزيد من الوقت الذي 
ينفق على حتسني احملاصيل، متكن مزارعو 
قرية فادا في منطقة املشروع من زيادة 

إنتاج الشاي من 400 كغ إلى 500 2 
كغ يومياً خالل فترة 5 سنوات. وارتفع 

متوسط الدخل في القرية أربعة أضعاف 
ليزيد قليالً عن الدوالر الواحد يومياً. وهذا 

أمر له أهميته في بلد يحدد خط الفقر 
فيها بـ 26 سنتاً في اليوم الواحد. ونتيجة 
للمشروع، ميكن إنقاذ ما قدره 600 56 طن 
من احلطب في منطقة املشروع سنوياً، مما 
يعادل استعادة مساحة من الغابات قدرها 

470 7 هكتاراً.
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3. تنفيذ سياسة الصندوق اخلاصة بإدارة 
النطاق من  الطبيعية: توسيع  واملوارد  البيئة 

خالل اإلدماج املنهجي

سيسترشد تنفيذ السياسة احلالية إلدارة 
البيئة واملوارد الطبيعية باستراتيجية اخلمس 

سنوات املعروضة أدناه. يتضمن إطار النتائج 
والتنفيذ الوارد في امللحق الثاني تلخيصاً 

لالستراتيجية. وتستفيد االستراتيجية من 
التدابير ذات الصلة التي اتخذت تنفيذاً 

الستراتيجية تغير املناخ ولإلطار االستراتيجي 
للصندوق للفترة 2011 - 2015، الذي سيصدر 
قريباً، واخلطة املتوسطة األجل للفترة 2010 - 

2012، وتتضمن هذه العناصر جميعها، وهي 

عناصر تركز على االستخدام املستدام للموارد 
الطبيعية وعلى اخملاطر وتغير املناخ.

العمليات
الهدف االستراتيجي: توسيع نطاق إدارة البيئة 

واملوارد الطبيعية وإدماجها بصورة منهجية 
في االستراتيجيات والبرامج القطرية

سيقوم الصندوق ببناء قدرة البرامج القطرية 
على االستجابة بصورة أكثر منهجية 

لطلبات الزبائن املتزايدة للمساعدة واالبتكار 
في مجال تغير املناخ واإلدارة املستدامة 

للموارد الطبيعية. سيعمل الصندوق على 
ضمان أن التمويل سيرعى إقامة بيئات وطنية 

وإقليمية داعمة تخلق الشروط التمكينية 
لتنفيذ سياسات إدارة البيئة واملوارد الطبيعية. 

وينسجم ذلك مع نهج الصندوق إزاء تغير 
املناخ، وهو يعني توفير مجموعة األدوات 

السليمة للمراحل األولى من تصميم البرامج 
واملشروعات القطرية، بدالً من اتباع نهج 

يستند كلياً إلى االمتثال في املراحل األخيرة 
للموافقة على برامج الفرص االستراتيجية 

القطرية املستندة إلى النتائج، وعلى البرامج 
واملشروعات. وفي بعض احلاالت، يعني ذلك 

أيضاً مزيداً من االنخراط - إلى جانب جهات 
أخرى - في جهود احلكومات الشريكة لتحسني 

سياساتها احمللية والوطنية.

االستراتيجيات القطرية. تعتبر برامج الفرص 
االستراتيجية القطرية املستندة إلى النتائج 
نقطة دخول أساسية لتحليل وتقييم كيف 

ميكن للصندوق أن يساعد الشركاء على إدارة 
املوارد الطبيعية بصورة مستدامة وعلى 

االستجابة لتغير املناخ. ويتزايد في هذه البرامج 
انعكاس التفكير اجلديد حول هذه املسائل، غير 
أن بوسع الصندوق أن يفعل أكثر بضمان توفر 

الدراية للقيام بذلك بصورة منهجية. وستتمثل 
إحدى أولويات برامج الفرص االستراتيجية 

القطرية املستندة إلى النتائج في دعم 
األولويات الوطنية اخلاصة بإدارة البيئة واملوارد 

الطبيعية )من قبيل النُهج املستندة إلى 
النظم اإليكولوجية( على النحو احملدد في وثائق 
استراتيجية احلد من الفقر، واملبادئ التوجيهية 
الدولية ذات الصلة، ومدونات السلوك، واألطر 

االستراتيجية الوطنية املعنية )مثالً، برامج 
العمل اخلاص بالتكيف، وخطط/برامج العمل 

الوطني، وغير ذلك(. وتتضمن هذه األخيرة 
استراتيجيات التنمية الوطنية املستدامة 
واستراتيجيات تغير املناخ وأنشطة اجملتمع 
املدني وتشجيع حوار السياسات بني جميع 

أصحاب املصلحة. وستبذل اجلهود لزيادة عدد 
التقييمات البيئية االستراتيجية التي تسترشد 

بها السياسات واالستراتيجيات القطرية.

تصميم املشروعات وتنفيذها. تتوفر في هذا 
اجملال فرصة لزيادة الدعم اخلاص بتوسيع نطاق 

إدارة البيئة واملوارد الطبيعية وإدماجها. وال 
يعني اإلدماج املنهجي أن كالً من املشروعات 

سيركز على إدارة املوارد الطبيعية، بل أن تفهم 
املشروعات اآلثار املترتبة على األصول الطبيعية 

وأن تديرها. وتتمثل األولوية لدى الصندوق 
في ضمان االستناد في حتديد املشروعات 

وتصميمها )مبا في ذلك ضمان اجلودة( 
وتنفيذها إلى فهم اإلدارة املستدامة للموارد 
الطبيعية في سياقها احمللي وكيفية تأثيرها 

على الفئات اخملتلفة من السكان الريفيني 
الفقراء، وعلى النساء باملقارنة مع الرجال. كما 

أن من األهمية مبكان فهم كيفية استخدام 
النهج املستند إلى النظم اإليكولوجية لبناء 
القدرة على التكيف وتعزيز عمليات تخطيط 
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التكيف في اجملتمعات الريفية والزراعة والنظم 
اإليكولوجية، وتدفقات خدمات هذه النظم. 

وتتيح اإلصالحات الرامية إلى تعزيز إدارة برامج 
الصندوق فرصاً جديدة لتحسني اإلدماج 

املنهجي إلدارة البيئة واملوارد الطبيعية في 
احلافظة. ويوفر نظام تعزيز اجلودة واإلشراف 
املباشر مجاالً أوسع لالنخراط التكنولوجي 

كما سيمكن تزايد احلضور امليداني مزيداً 
من املشاركة في شبكات إدارة البيئة واملوارد 

الطبيعية داخل البلدان.

كيف سيحقق الصندوق ذلك؟ سيحقق 
الصندوق ذلك من خالل ما يلي:

تطبيق املبادئ العشرة لسياسة إدارة )أ( 
البيئة واملوارد الطبيعية وبيانات املمارسات 

الفضلى املتصلة بها؛ 

املشاركة املنهجية املعززة من جانب )ب( 
خبراء مختصني بالبيئة واملناخ في فرق 

وبعثات إدارة البرامج القطرية طوال دورة 
املشروعات؛

توفير دعم إضافي باملنح اخلاصة بالتوعية )ج( 
بإدارة البيئة واملوارد الطبيعية والتشجيع 

عليها وإدماجها في عمليات الصندوق؛

حتقيق تعزيز كبير إلدارة املعرفة وجهود )د( 
التدريب املوجهة ملديري البرامج القطرية 

وللمديرين عموماً - مبا في ذلك تقاسم 
املعرفة اجلديدة اخلاصة بتغير املناخ ووضع 

أدوات جديدة إلدارة البيئة واملوارد الطبيعية 
ولتغير املناخ؛

ـ (  حتديث إجراءات التقييم البيئي )ه
واالجتماعي بحيث تتضمن اإلجراءات 

التشغيلية املنقحة وبيانات املمارسات 
الفضلى اخلاصة بإدارة البيئة واملوارد 

الطبيعية )انظر امللحق األول(. وسيدعم 
وسيساند ذلك تقييم املشروعات 

العالية اخملاطر واملتوسطة اخملاطر في 
إطار مشروعات الفئة باء، والتي تشكل 

معظم املشروعات املصنفة، باإلضافة إلى 
مضاعفة الفرص لتعزيز أثر إدارة البيئة 

واملوارد الطبيعية؛

زيادة االنخراط في عملية تعزيز اجلودة )و( 
بحيث يتم ما يلي: )1( تقيم املشروعات في 

سياق عدد من العوامل الرئيسية لنجاح 
إدارة البيئة واملوارد الطبيعية، مما يشمل 

سؤاالً عن الضعف أمام الصدمات املناخية 
لدى السكان الريفيني الفقراء الذين تعتمد 

سبل عيشهم على الزراعة وإدارة املوارد 
الطبيعية؛ )2( سيجري بصورة منتظمة 

تتبع حساسية التصميم ملسائل إدارة 
البيئة واملوارد الطبيعية، وذلك في عمليات 

تعزيز اجلودة وضمان اجلودة؛ )3( سيجري 
حتديث مذكرات توجيهية مختارة تتعلق 

بتعزيز اجلودة واخلطوط التوجيهية لتقرير 
تصميم املشروعات، بحيث تعكس بيانات 

أفضل املمارسات اخلاصة بإدارة البيئة 
واملوارد الطبيعية وإلدراج مسائل استدامة 

إدارة البيئة واملوارد الطبيعية ونطاق 
التعامل معها في مختلف مراحل دورة 

املشروع. كما أن جهود املعرفة والتدريب 
تسترشد بعملية تعزيز اجلودة؛

جتريب إطار ملموس ومنهجي بصورة )ز( 
أفضل لرصد وتقييم البيئة واملناخ، مبا في 

ذلك وضع مؤشرات إضافية من املستوى 
الثاني لنظام إدارة النتائج واألثر؛

اإلدماج املالئم للمسائل املتصلة بإدارة )ح( 
البيئة واملوارد الطبيعية في تقارير 

استعراض منتصف املدة لبرامج الفرص 
االستراتيجية القطرية املستندة إلى 

النتائج، وتقارير اإلشراف على املشروعات، 
وتقارير حالة املشروعات، وفي نظم 

إدارة املعرفة. وسيجري تيسير ذلك بإدراج 
هذه العناصر في األماكن املناسبة في 

التصميم األصلي للمشروعات؛

إدراج املسائل املتعلقة بإدارة البيئة واملوارد )ط( 
الطبيعية، وتنقيحها، في التحديثات 

القادمة لقسم تقييم أداء القطاع الريفي 
في نظام الصندوق لتخصيص املوارد 

استناداً إلى األداء.
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69  Olivier de Schutter,
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الترويج للمعرفة والتوعية 
والشراكات

الهدف االستراتيجي: املعرفة والتعلم فيما 
يتعلق بإدارة البيئة واملوارد الطبيعية تؤدي إلى 
زيادة في ما يلي: )1( الدعم اخلاص بتصميم 

املشروعات وتنفيذها؛ )2( االبتكار الذي 
تسترشد به أنشطة استقطاب التأييد املعززة 

على املستويني العاملي والوطني

تتصف األحوال البيئية ومعارف الشعوب 
األصلية والترتيبات املؤسسية واالجتماعية 

والثقافية بالترابط فيما بينها وبكونها 
مرهونة بواقعها احمللي إلى حد بعيد. 

ونتيجة لذلك فإن أثر هذه السياسة على أرض 
الواقع سيستند إلى درجة متكن الصندوق 

من حتسني قدرته على توليد املمارسات 
الفضلى واالبتكارات، املتعلقة بإدارة البيئة 
واملوارد الطبيعية، وحتديدها وتقاسمها في 
إطار حوافظ منحه وقروضه العاملية ومنح 

مرفق البيئة العاملية واملنح اخلاصة بالبحوث. 
واستناداً إلى هذه املعلومات، سيضع الصندوق 
األدوات وسيحسنها خلدمة موظفيه وشركائه 

في تكرار تلك املمارسات الفضلى وتكييفها 
وفي قياس التكاليف والفوائد ونقلها إلى 

اجملتمعات الريفية الفقيرة وحكوماتها بصورة 
مفهومة ومقنعة.

ستستند املوضوعات األساسية لتوليد 
املعرفة إلى الطلب الناشئ. ستعزز املنح 
البحوث وتوليد املعارف استناداً إلى الطلب 
األخضر املتزايد من جانب شركاء الصندوق 

وموظفيه. وعموماً، ستركز أنشطة املعرفة 
على اجملاالت التي توفر الطلب والتنفيذ بالفعل 
وبقوة أو التي يتزايد فيها ذلك الطلب والتنفيذ 

بسرعة. ويشمل هذا نُهج استخدام األراضي 
وإدارة املوارد الطبيعية والتكيف باالستناد 
إلى النظم اإليكولوجية، وتكنولوجيا بناء 

قدرة احملاصيل واحليوان على التكيف، وتخضير 
سالسل القيمة، ومعلومات البيئة واملوارد 
الطبيعية واملناخ، وتزويد اجملتمعات احمللية 

املستهدفة بالبيانات، وتوفير الفرص لفقراء 
الريف لالستفادة من الشراكات بني القطاعني 
العام واخلاص، مبا في ذلك مدفوعات/مكافآت 

اخلدمات البيئية وأسواق الكربون.

ستقدم الشراكات اجلديدة والقائمة 
الدعم ألنشطة معرفة إدارة البيئة واملوارد 
الطبيعية. سينخرط الصندوق في شراكات 

جديدة أو معززة مع الكيانات والشبكات 
املتخصصة. كما سيعمل من خالل الشبكات 
اإلقليمية واحمللية القائمة على إدخال معارفه 

في البرمجة األساسية في مختلف القطاعات. 
وتشمل األمثلة عن الكيانات التي ميكن 

االستفادة منها "سبل التعلم" اإلقليمية 
التابعة للصندوق ومنظمة أرض أفريقيا 

)TerrAfrica( وشراكة الفقر والبيئة وفريق 
العمل املعني بالبيئة والتابع للمؤسسات 

املالية املتعددة األطراف. 

سيعمق الصندوق مشاركته في احلوار العاملي 
حول البيئة والتنمية وتغير املناخ. باإلضافة 

إلى حتسني أداء حافظة الصندوق، ستعزز 
أنشطة املعرفة جهودها اجلارية في ميدان 

استقطاب التأييد.

ويعمل الصندوق بالفعل، في سياق تنفيذه 
الستراتيجية تغير املناخ، على إبراز زراعة 
أصحاب احليازات الصغيرة في املناقشات 

العاملية الدولية حول تغير املناخ، وعلى تسليط 
األضواء على أهمية فهم تأثيرات املناخ على 

السكان الريفيني الفقراء في إطار املناقشات 
اخلاصة بالزراعة. ويشمل ذلك النجاح في 

املساعدة على حتويل املناقشة حول الزراعة 
وتغير املناخ من التركيز الضيق على أسواق 

الكربون إلى تركيز أوسع يستند إلى النقاشات 
الزراعية األساسية حول نطاق التغير في 

النهج - أي من خالل الثورة الدائمة االخضرار. 
ويتصف هذا التواصل واملشاركة بدرجة عالية 

من التركيز، نظراً لقدرات املوظفني الالزمة 
إلدارة مهمة الصندوق التشغيلية على األرض. 

وسيواصل الصندوق العمل بصورة وثيقة مع 

أنها  امليدانية  املزارعني  مدارس  أثبتت 
املبيدات  كميات  في  كبيراً  تخفيضاً  حتقق 

يستعاض املدخالت  أن  ذلك  املستخدمة، 
باملعرفة. عنها 

أوليفر دي شوتر، مقرر األمم املتحدة اخلاص املعني  
باحلق في الغذاء 69
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الزراعية، اجتاهات التعاون بني 

املنظمات التي تتخذ من 
روما مقراً لها. وثيقة أعدت 
لالستعراض من جانب دورة 
اجمللس التنفيذي السابعة 

والتسعني، 14 - 15 سبتمبر/
أيلول 2009.

منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األغذية 
العاملي، ومراكز اجلماعة االستشارية للبحوث 

الزراعية الدولية، واحملفل العاملي للمانحني 
للتنمية الريفية، ومنظمات املزارعني، وحتالف 

األرض الدولي، واملنظمات غير احلكومية، 
وغيرها لتحقيق هذه املهمة، وسيضم قواه 
إلى قوى الشركاء املتخصصني اجلدد تعزيزاً 

لهذه اجلهود وتوسيعاً لنطاقها. 

ستشمل النواجت الرئيسية ما يلي: 

زيادة الدعم املقدم ألساليب التكثيف )أ( 
املستدام ومضاعفة االهتمام بها، وذلك 

كجزء من الثورة الدائمة االخضرار في 
الزراعة، مبا في ذلك زيادة املشاركة في 

الشبكات البيئية، من قبيل اتفاقية 
التنوع البيولوجي ومؤمتر األمم املتحدة 

للتنمية املستدامة، ومتثيل مصالح فقراء 
الريف فيها؛

زيادة الدعوة والتعلم مع التركيز على )ب( 
املسائل املتعلقة بالبيئة واملناخ من خالل 

وسائل اإلعالم التقليدية واالجتماعية، 
ومنشورات الصندوق؛

تدريب املوظفني اجلدد ووضع برنامج )ج( 
للموارد واألدوات لتناول إدارة البيئة واملوارد 
الطبيعية وتغير املناخ - أداة خاصة مبخاطر 

املناخ لفرز برامج ومشروعات الفرص 
االستراتيجية القطرية املستندة إلى النتائج، 

والتقييمات البيئية االستراتيجية لبرامج 
الفرص املنفذة، باإلضافة إلى دعم جملة من 
األدوات تشمل رسم اخلرائط والتنبؤ ألغراض 

نظام املعلومات اجلغرافية والتشاركية 
للمساعدة على إشراك اجملتمعات احمللية 

وصنعها للقرارات اخلاصة باألصول الطبيعية؛

البيئة )د(  إدارة  بيانات  قاعدة  تفعيل 
التتبع  ونظام  الطبيعية  واملوارد 

بها، مبا في ذلك قياس حجم  اخلاص 
واملوارد  البيئة  إدارة  تعالج  التي  احلافظة 

االهتمام  زيادة  جانب  إلى  الطبيعية، 
 - واالجتماعي  البيئي  األثر  بقياس 

الدراسات  زيادة استخدام  من خالل 
لدعم  القياس  معايير  وبيانات  األساسية 
األثر  وقياس  والتعلم  والتنفيذ  التصميم 

نطاق  توسيع  ألغراض  املعرفة  وتقاسم 
املنافع. املتعددة  النُهج 

املعارف األساسية واالبتكار وشراكات 
استقطاب التأييد

منظمات املزارعني، والشعوب األصلية، 
واجملتمع املدني الدولي، والقطاع اخلاص. تعتبر 

منظمات املنتجني الريفيني واجملتمع املدني 
شركاء لهم أهميتهم، والسيما في جتريب 

النُهج اجلديدة على مستوى اجملتمعات احمللية 
وتقاسم األفكار والترويج للممارسات احملسنة. 
واستناداً إلى العالقات املستمرة مع منظمات 
من قبيل محفل األمم املتحدة الدائم للشعوب 

األصلية واملنظمات العاملة في احملفل لدى 
الصندوق ومنظمات املنتجني املشاركة في 

منتدى املزارعني، سيضاعف الصندوق تعاونه 
مع اجملموعات املعنية، مبا في ذلك املنظمات 

غير احلكومية التي لديها خبرات محددة، 
مبواجهة التحديات التي يواجهها فقراء الريف 

في إدارة األصول الطبيعية. وسينشد إرساء 
شراكات مع القطاع اخلاص باعتباره طرفاً 

فاعالً أساسياً في إطالق قدرات أصحاب 
احليازات الصغيرة في املشاركة في األسواق 

الوطنية والدولية. وميكن أن يتضمن ذلك أيضاً 
تقدمي الدعم لنقل التكنولوجيات التي تتميز 
بالتكيف مع تغير املناخ واملنخفضة الكربون 

وتوسيع نطاقها.

أسرة األمم املتحدة واملنظمات التي تتخذ من 
روما مقراً لها. سيواصل الصندوق مشاركته 

في اجلهود املنسقة مع الوكاالت األخرى في 
منظومة األمم املتحدة:

من خالل التعاون مع الوكاالت الثالث )أ( 
التي تتخذ من روما مقراً لها، وهو 

تعاون سيستمر كأولوية على نحو ما 
حدده اجتماع رؤساء هذه الوكاالت في 
تتمتع  ملا  ونظراً   70.2009 سبتمبر/أيلول 
به منظمة األغذية والزراعة من تاريخ 

طويل من العمل التقني في مجال 
للزراعة، فإن هذه  التكثيف املستدام 

تقنية أساسية  الشراكة ستكون شراكة 
في االستراتيجية. وإضافة لذلك، تعمل 

الوكاالت التي تتخذ من روما مقراً 
لها على تدعيم شراكة تعاونية في 
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منظومة األمم املتحدة في عدد 
من املبادرات واألدوات املشتركة، 
من قبيل الورقة املشتركة عن 

التكيف املقدمة إلى برنامج 
ًـّم" املشترك بني مؤمتر  "تعل

األطراف اخلامس عشر واتفاقية 
مكافحة التصحر، وقد أسهم 

الصندوق فيها من خالل تدريبه 
الداخلي اخلاص بتغير املناخ )أي 

.)CLIMTRAIN مشروع
انضم الصندوق في  72

أكتوبر/تشرين األول 2007 
لبرنامج عمل نيروبي التابع 
لالتفاقية اإلطارية واملعني 

بآثار تغير املناخ والضعف 
أمامه والتكيف معه. ويهدف 

هذا البرنامج إلى مساعدة 
البلدان على حتسني فهمها 

آلثار تغير املناخ وتقديرها لها 
وعلى اتخاذ قرارات مستنيرة 

بخصوص تدابير وإجراءات 
العملية. التكيف 

مجال إدارة مخاطر الكوارث. وسيواصل 
التعاونية  اجلهود  لهذه  تعميقه  الصندوق 

التحليلية  للقدرات  استخدامه  بزيادة 
املتوفرة لدى منظمة األغذية والزراعة، 

كما سيعمل - على ضوء أثر تغير املناخ 
على الكوارث والضعف - مع برنامج 

العاملي على االستعداد للكوارث  األغذية 
وبناء القدرات على التكيف بعد اإلغاثة 

املبكر، وعلى توفير احلماية  واإلنعاش 
مضيفاً  الصندوق  وبصفة  االجتماعية. 
املعني  الدولي  والتحالف  العاملية  لآللية 

الفرص  باألراضي، تستمر اجلهود الغتنام 
لتدهور  التصدي  إمكانات  لتطويع 

والترويج للحصول املنصف على  األراضي 
األرض. وتشمل هذه اجلهود بناء قدرات 

التصحر واإلصالح  الصندوق على معاجلة 
الزراعي واألخذ بالنُهج املبتكرة إزاء إدارة 

التشاركية  وبالنُهج  اإليكولوجية  النظم 
- من قبيل مدفوعات اخلدمات البيئية 

التشاركي  واستخدام رسم اخلرائط 
لألصول  اجملتمعية  امللكية  لتعزيز 

71 الطبيعية؛

من خالل فريق العمل املعني بتغير )ب( 
الرفيعة املستوى  اللجنة  املناخ في 

الرؤساء  جمللس  التابعة  بالبرامج،  املعنية 
األمم  اتفاقية  لعملية  دعماً  التنفيذيني، 

املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ وكذلك 
املشتركة؛  النواجت  لتنفيذ 

األمم )ج(  اتفاقية  أمانة  من خالل عملنا مع 
املناخ،  تغير  بشأن  اإلطارية  املتحدة 

املتعلقة  التقنية  الشؤون  في  وخصوصاً 
الزراعة،  في  الوطأة  وتخفيف  بالتكيف 

برنامج عمل  قبيل  مبادرات من  وفي 
والضعف  املناخ  تغير  بآثار  املعني  نيروبي 

وطأته.72  وتخفيف  معه  والتكيف  إزاءه 
الصندوق  لدى  الرئيسي  الهدف  ويتمثل 
وشواغل  باحتياجات  االهتمام  زيادة  في 
احليازات  واملزارعني أصحاب  الريف  فقراء 

العاملي حول  االتفاق  الصغيرة في سياق 
بعد كيوتو،  ما  املناخ في مرحلة  تغير 

اخلاص  التمويل  منافع  تتدفق  أن  لضمان 
الصغيرة  احليازات  أصحاب  إلى  باملناخ 

وفي  الفقراء،  الريفيني  والسكان 
اإلطارية  االتفاقية  تنفيذ  دعم  مواصلة 

العمل  برامج  في  احملددة  البرامج  بتنفيذ 
للتكيف؛ الوطنية 

من خالل عمل الصندوق مع مجموعة )د( 
األمم املتحدة لإلدارة البيئية، وخصوصاً 

حول نهج األمم املتحدة احملتمل لعموم 
املنظومة إزاء التنوع البيولوجي واألراضي 

واالستدامة البيئية واالجتماعية. 
وسيستكشف الصندوق الفرص للعمل 

مع فريق األمم املتحدة املشكل حديثاً 
واملعني باالستدامة العاملية.

وتعتبر اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية 
الدولية أحد شركاء الصندوق الرئيسيني في 

ميدان البحوث. ويوفر برنامج اجلماعة الذي 
أطلق مؤخراً حول تغير املناخ والزراعة واألمن 

الغذائي، ومدته 10 سنوات، فرصاً جديدة 
للعمل مع اجلماعة في بحوث تغير املناخ 

واستقطاب التأييد اخلاص بذلك. وهناك فرص 
أخرى متاحة من خالل التعاون اجلاري واملقبل 

مع املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي واملركز 
العاملي للزراعة احلرجية واملركز الدولي لبحوث 

السياسات الغذائية ومركز البحوث احلرجية 
الدولية واملراكز األخرى التابعة للجماعة.

الدولية. سيقوم  املالية  املؤسسات 
الصندوق، بصفته مؤسسة مالية دولية وفي 

الوقت نفسه وكالة متخصصة من وكاالت 
األمم املتحدة، بزيادة املشاركة وتقاسم املعرفة 

مع املؤسسات املالية الدولية األخرى. وهو 
بالبيئة  عضو فاعل في فريق العمل املعني 

املتعددة األطراف،  املالية  للمؤسسات  والتابع 
وهو فريق حقق تقدماً كبيراً نحو مواءمة 
النهج الذي تأخذ به هذه املؤسسات إزاء 

يتعلق  فيما  والبيئة، وخصوصاً  املناخ  مسائل 
البيئي.  األثر  بتقدير 

توفر عضوية احملفل العاملي  املانحني.  مجتمع 
للعمل  حيزاً  الريفية  للتنمية  للمانحني 

البيئة  وإدارة  املناخ  بتغير  املتعلق  املنسق 
املانحني.  واملوارد الطبيعية في إطار مجتمع 

املستمرة  احلالية  إلى مشاركته  واستناداً 
في احملفل والدعم املادي الذي يقدمه له، 
سيواصل الصندوق مشاركته في وضع 

نهج متسق يأخذ به املانحون إزاء التكيف 
الزراعة. وتخفيف الوطأة في 



38

الصندوق الدولي للتنمية  73
الزراعية، تقرير هيئة مشاورات 

التجديد الثامن ملوارد الصندوق، 
21 يناير/كانون الثاني 2009. 

)روما، 2009(.
مصرف التنمية األفريقي  74

ومصرف التنمية اآلسيوي 
واملصرف األوروبي لإلنشاء 

والتعمير ومنظمة األغذية 
والزراعة ومصرف التنمية 
للبلدان األمريكية والبنك 

الدولي وبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة 

للبيئة ومنظمة األمم املتحدة 
للتنمية الصناعية.

تعبئة املوارد
الهدف االستراتيجي: اإلدماج املنهجي إلدارة 

البيئة واملوارد الطبيعية وخملاطر املناخ والفرص 
اخلاصة به في حافظة االستثمارات العامة من 
خالل االستخدام االستراتيجي للمنح وتعبئة 

التمويل التكميلي اإلضافي

تكمن ميزة الصندوق النسبية في احلد من 
الفقر الريفي في قدرته على إرشاد القرارات 

االستثمارية في البلدان النامية من خالل 
حافظته لإلقراض. تعطي إدارة البيئة واملوارد 

الطبيعية معدل مردود اقتصادي عال، ولذا 
ميكن أن تعتبر استثماراً ممكناً صاحلاً ألغراض 

العمليات املستندة إلى القروض وحدها. على 
أنه في بعض احلاالت، ميكن للمنح اإلضافية 

أن تقلب امليزان لصالح مزيد من االستثمارات 
املستدامة. كما ميكن استخدام منح 

استقطاب التأييد والبحوث في توفير املعرفة 
واألدوات التي تعطي حافظة الصندوق شكلها 

وتؤثر على السياسات على املستويني الدولي 
والوطني من خالل التدليل على ارتفاع مردود 

النُهج السليمة بيئياً والذكية مناخياً.

باإلضافة إلى ما لديه من مصادر أساسية، 
سيواصل الصندوق تعزيز مصادر التمويل 

التكميلي التقليدي لديه وسيسعى 
للحصول على اجلديد منها لتدعيم اإلدماج 

املنهجي إلدارة البيئة واملوارد الطبيعية. 
يشهد الصندوق فرصة كبرى ملساعدة 

السكان الريفيني الفقراء على االستفادة 
من زيادة التمويل الدولي العام واخلاص 

اخملصص لألهداف البيئية - خصوصاً فيما 
يتصل بتغير املناخ. وعلى األجل األطول، يتيح 
تيسير احلصول على التمويل اخلاص بالكربون 
الفرصة لتعزيز إدارة املوارد الطبيعية لصالح 

الفقراء وميكن أن يدفع بعجلة حتسني إدارة 

استخدام األراضي، بحيث يتحقق الدخل 
للمزارعني انطالقاً من مستوى املزارع احمللية 
إلى املستوى الوطني. وسيواصل الصندوق 
مضاعفة املوارد من الصناديق الدولية من 

قبيل مرفق البيئة العاملية وصندوق التكيف. 
إضافة لذلك، ووفقاً ملا طلبه مجلس املدراء في 

التجديد الثامن ملوارد الصندوق، ومع استمرار 
التركيز على مهمته وميزته النسبية، سيعمل 

الصندوق على تكميل موارده األساسية 
باالنفتاح على التمويل اجلديد الذي سيمكنه 
من توسيع نطاق مشاركته في مسائل تغير 

املناخ وتغطية التكاليف اإلضافية التي 
تفرضها حتديات تغير املناخ على االستثمار 

في التنمية.73 من ذلك مثالً أن التمويل 
املشترك ميكن أن يـُستخدم للترويج حلفظ 
النظم اإليكولوجية من خالل وضع اآلليات 
ملدفوعات اخلدمات البيئية، كما ميكن له أن 
يوجه نحو جهود التكيف من قبيل احلصول 

على التكنولوجيا واملمارسات الزراعية احملسنة 
ومتطلبات استعادة النظم اإليكولوجية.

وتشمل املصادر األساسية ما يلي:

مرفق )أ(  ميثل  العاملية.  البيئة  مرفق 
هاماً  استراتيجياً  شريكاً  العاملية  البيئة 

ويشمل  املوارد  تعبئة  مسألة  يتجاوز 
املعرفة. وقد عمق الصندوق، من  إدارة 

العاملية،  البيئة  مرفق  مع  الشراكة  خالل 
التابعة  الوكاالت  مع  وتعاونه  مشاركته 

املرفق  أن  الصندوق  يهم  ومما  للمرفق.74 
له وصندوق  التابع  األمانة  يدير حساب 

لتغير  اخلاص  والصندوق  منواً  البلدان  أقل 
الصندوق  حافظة  قيمة  وتبلغ  املناخ. 

100 مليون دوالر أمريكي،  املرفق نحو  لدى 
نحو  إلى  املشترك  بالتمويل  ترتفع  وهي 

أمريكي من املشروعات  370 مليون دوالر 

وسيواصل  الصندوق.  يدعمها  التي 
للتمويل  ترتيباته  على  البناء  الصندوق 
املرفق، مبا في ذلك حساب  املشترك مع 

البلدان  أقل  "املرفق-5" وصندوق  األمانة 
والذي  اإلطارية  لالتفاقية  التابع  منواً 

التابعة  األمانة  وحسابات  املرفق  يديره 
املناخ. لتغير  اخلاص  للصندوق 

القطاع اخلاص واملؤسسات اخليرية. )ب( 
ميكن أن تكون هناك فرص أخرى لتمويل 

أنشطة إدارة البيئة واملوارد الطبيعية 
لفائدة السكان الريفيني الفقراء من 

خالل قطاع الشركات اخلاصة واملؤسسات 
اخليرية اخلاصة والصناديق اخلاصة من 
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برنامج األمم املتحدة للبيئة،  75
نحو اقتصاد أخضر.

أنشأت صندوق التكيف  76
األطراف في بروتوكول كيوتو 

امللحق باالتفاقية اإلطارية 
ويستضيفه مرفق البيئة 

العاملية.
"لقد سلمت البلدان بالدور  77

الشديد األهمية الذي تؤديه 
الغابات في تخفيف وطأة 

تغير املناخ. وللسير قدماً بهذه 
املسألة، تقوم مجموعة من 

البلدان النامية واملتقدمة 
امللتزمة بالتعاون الدولي ببذل 

اجلهود للتمكني من اتخاذ 
تدابير سريعة فعالة وشفافة 

ومنسقة للحد من انبعاثات 
غازات الدفيئة الناجتة عن 

إزالة الغابات وتدهور الغابات 
(REDD+) في البلدان النامية. 

ويسمى هذا التعاون اجلديد 
شراكة REDD+." االتفاقية 
http://unfccc.int/  ،اإلطارية

methods_science/redd/
items/5607.php

قبيل صناديق الثروة السيادية. وخالل 
السنة األولى من التنفيذ، ستوضع 

دراسة بتكليف من الصندوق لتحديد 
معالم مصادر التمويل املمكنة ألغراض 

تغير املناخ وإدارة البيئة واملوارد الطبيعية 
والتي ميكن للصندوق االستفادة منها 
بفعل ما لديه من ميزة مقارنة مالية 

وإدارية ومؤسسية. إضافة لذلك، سيكون 
القطاع اخلاص واملرافق العامة شركاء 
أساسيني لتكرار مخططات مدفوعات 

اخلدمات البيئية. وقد أبرز تقرير صدر مؤخراً 
عن برنامج األمم املتحدة للبيئة أن "الزراعة 
اخلضراء ميكن أن تسهم في تخفيف حدة 

الفقر من خالل اإلدارة الرشيدة للموارد 
الطبيعية والنظم اإليكولوجية، حيث 
يتلقى الفقراء مباشرة تدفقات املنافع 

املتأتية عن رأس املال الطبيعي."75 

2010، )ج(  صندوق التكيف.76 في عام 
منفذ  للعمل ككيان  الصندوق  اعتـُـمد 
متعدد األطراف لصندوق التكيف الذي 

وبرامج ملموسة  سيمول مشروعات 
النامية األطراف في  البلدان  للتكيف في 

كيوتو. بروتوكول 

صندوق املناخ األخضر. سيواصل )د( 
الصندوق مشاركته في تصميم صناديق 

دولية للبيئة واملناخ تشجيعاً على إدراجها 
لزراعة فقراء الريف والسيما زراعة أصحاب 

احليازات الصغيرة. وعلى وجه اخلصوص، 
سيقوم الصندوق برصد وثيق لعملية 

تشكيل صندوق املناخ األخضر عمالً على 
ضمان ما يلي: )1( حتديد الصندوق الدولي 

للتنمية الزراعية كمنظمة منفذة؛       
)2( تصميم صندوق املناخ األخضر بصورة 

تشجع، وال تعاقب، القطاعات املتعددة 
املنافع من قبيل الزراعة. 

ـ (  ربط زراعة فقراء الريف وأصحاب )ه
بالتمويل اخلاص  الصغيرة  احليازات 

إزالة الغابات  بالغابات )مبادرات 
))+REDD( وتدهورها في البلدان النامية

الربط  سيستكشف الصندوق فرص   77

مببادرات إزالة الغابات وتدهورها في 
ملا يلي:  البلدان النامية )REDD+( ضماناً 
)1( إدراج الروابط بزراعة أصحاب احليازات 
واملسائل  املناخ  الصغيرة ومبسائل تكيف 

البيئية األعم؛ )2( االعتراف بالصندوق 
والتعامل معه كشريك استراتيجي في 

والتعاون. التنفيذ 

التنظيم الداخلي
إجراءات  وضع  االستراتيجي:  الهدف 

السليمة  الداخلية  واإلجراءات  القدرات 
البيئة واملوارد  إدارة  خللق احلوافز إلدماج 

احلافظة في  الطبيعية 

الهيكل التنظيمي
يتوفر لدى الصندوق الهيكل التنظيمي 

املناسب لتنفيذ عمله اخلاص مبسائل 
إدارة البيئة واملوارد الطبيعية، مبا في ذلك 

ما يتصل بتغير املناخ. في أثناء تنفيذ 
استراتيجية تغير املناخ، أُنشئت شعبة جديدة 

للبيئة واملناخ في دائرة إدارة البرامج. والشعبة 
مجهزة حالياً بكامل مالكها الوظيفي وهي 

قيد التشغيل الكامل. كما مت تعيني مختصني 
إقليميني في املناخ والبيئة وهم يعملون في 
ثالث من الشعب اإلقليمية. وستجري زيادة 
أخرى في القدرات من خالل إضافة طفيفة 

في عدد املوظفني وزيادة في التدريب، إلى 
جانب إقامة شراكات أقوى تؤمن اخلبراء 

اخلارجيني املعنيني بتغير املناخ. وسيكون تنفيذ 
هذه السياسة مسؤولية مشتركة لعموم 

املنظمة - فاإلطار االستراتيجي املقبل 
للصندوق سيشهد إدراج املناخ والبيئة واإلدارة 

املستدامة للموارد الطبيعية بصورة كاملة 
في التحليل واألهداف. وسيقوم الصندوق مبا 

يلي: زيادة استخدام ما يوجد داخلياً من مهارات 
وموظفني من خالل حتديد قدرات داخلية يتم 

تفريغها لتنفيذ برامج عالية اجلودة، ومن خالل 
مواصلة تدريب املوظفني. 
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القيادة في تصميم الطاقة  78
والتصميم البيئي.

تخضير الصندوق
يعمل الصندوق باالشتراك مع الوكاالت 

األخرى في منظومة األمم املتحدة لتخضير 
أنشطته وليصبح محايداً من حيث إضراره 

باملناخ عن طريق وضع نظم وإجراءات لقياس 
أثره البيئي واحلد منه، وهو ما كان األمني 

2007. وقد  العام لألمم املتحدة قد طلبه عام 
2010 مبادرة "تخضير األزرق"  انطلقت عام 
للتواصل مع جميع موظفي األمم املتحدة 
اخلارجيني. ويجري حالياً  وأصحاب املصلحة 

تنسيق املبادرة الرامية إلى جعل األمم املتحدة، 
مبشاركة من الصندوق، أكثر استدامة، وذلك 

من خالل الفريق املواضيعي املعني بإدارة 
والتابع للصندوق، وهو فريق  االستدامة 

يخدمه مرفق األمم املتحدة املستدامة ويعتبر 
البيئة. إدارة  مجموعة  أمام  مسؤوالً 

كما يسلم الصندوق بأنه، للتمكن من تنفيذ 
مهمته األساسية، فإن عليه أن يشفع أقواله 
باألفعال من خالل احلد من أثره البيئي - األمر 

الذي يرسل إلى موظفيه وإلى شركائه 
اخلارجيني رسالة تؤكد أهمية املسائل البيئية 
لديه. ويركز الصندوق على اعتماد املمارسات 

الفضلى واألخذ بتدابير تخفف من األثر البيئي 
وعلى الترويج لهذه املمارسات والتدابير والعمل 
على إقامة مرافق مستدامة محايدة من حيث 
ضررها البيئي. وتشمل اإلجنازات املتحققة في 

اآلونة األخيرة ما يلي:

احلصول على شهادة "القيادة في تصميم )أ( 
الطاقة والتصميم البيئي" )LEED(78 من 

مجلس البناء األخضر في الواليات املتحدة 
عام 2009. وقد حاز الصندوق على الدرجة 

الذهبية من شهادة البناء األخضر املعترف 
بها دولياً، اعترافاً بالتصميم األحدث ملقره 

ومبمارساته اخلاصة باإلدارة البيئية؛

حتقيق تخفيض بنسبة 12 في املائة في )ب( 
استهالك الكهرباء بني عامي 2008 و2009 

باإلضافة إلى تخفيض جديد نسبته 3.2 
في املائة في 2010؛

احلصول على شهادة بأن كل ما اشتراه )ج( 
الصندوق من كهرباء خالل عامي 2009 

و2010 يعتبر من الطاقة اخلضراء لدى نظام 
شهادات الطاقة املتجددة؛

لم يتغير استهالك الطاقة في مركز بيانات )د( 
الصندوق منذ عام 2008 على الرغم من 

الطلب على موارد املعاجلة احلاسوبية. أضف 
إلى ذلك أن تكنولوجيا "الشفرة احلادة" 

اجلديدة بدأت في دخول مركز البيانات للحد 
من استهالك الطاقة في املستقبل؛

ـ (  تركيب صنابير ملياه الشرب للحد من )ه
استخدام عبوات املياه البالستيكية 

في 2010؛

مت اختيار املتعاقد اخلارجي خلدمات التنظيف )و( 
في الصندوق على أساس ضمانات تتكفل 

بأن يستخدم منتجات للتنظيف تتفتت 
بيولوجياً وخالية من الفوسفات والنشادر 

وغير سامة؛

توفير حافلة لنقل املوظفني إلى محطة )ز( 
املترو للتقليل من استخدامهم للسيارات؛

اتخاذ التدابير لقياس ورصد عدد ومجموع )ح( 
االنبعاثات من رحالت الطيران؛

تنفيذ نظام رسوم رصف السيارات )ط( 
للتشجيع على استخدام املواصالت العامة.

وستواصل املنظمة سيرها قدماً 
واستكشافها لطرق جديدة متكنها من حتقيق 
بيئة عمل تزداد اخضراراً ومن مواصلة احلد من 
أثرها الكربوني. وسيضع الصندوق في عام 

2011 خطة عمل لتخضيره. وسيجري إطالع 

اجلهات اخلارجية على هذه اخلطة وستتضمن 
خطوطاً زمنية لتحقيق مزيد من اإلجنازات في 

اجملاالت التالية:

حتسني قياس ورصد االنبعاثات واألثر البيئي )أ( 
- مع حتديد أهداف لهذا التحسني واضحة 

وقابلة للرصد؛

حتقيق تخفيضات جديدة في االنبعاثات )ب( 
من السفر، مبا في ذلك اتخاذ تدابير ترمي 

ملواصلة تخفيض األثر الكربوني الناجت 
عن السفر في مهام رسمية - وسيبدأ 

العمل بهذه التدابير في سياق اخلطوط 
التوجيهية للسفر في 2011 - وهي من 
قبيل التكنولوجيات البديلة املتاحة، مبا 

في ذلك التداول الفيديوي واستخدامات 
مخططات التعويض. وبصورة أعم، 

سيستكشف الصندوق طرق مواصلة 
الوسائل اخلضراء للذهاب إلى العمل. 
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ويعمل الصندوق مع برنامج األمم املتحدة 
للبيئة على وضع درجات خضراء يـُسترشد 

بها في اختياره للفنادق.

سياسات جديدة مستدامة للشراء )ج( 
املؤسسي. في تعاون وثيق مع منظمة 

األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي، 
سيأخذ الصندوق خالل عام 2011 

بسياسة للشراء املستدام يتم من خاللها 
اختيار املنتجات واخلدمات ال على أساس 

مواصفاتها التقنية واالقتصادية وحدها بل 
كذلك على أساس أثرها الكبير أو الطفيف 

على البيئة طوال دورة حياتها )املواد 
اخلام وعملية اإلنتاج واالستخدام وإعادة 
االستخدام/التدوير وتصريف النفايات(.

مرافق أكثر اخضراراً. سيستكشف )د( 
الصندوق إمكانية احلصول على شهادة 

"القيادة في تصميم الطاقة والتصميم 
البيئي" )LEED( من الدرجة البالتينية ملقره 
عمالً على مواصلة تخفيض أثره الكربوني 

وتعزيز استدامة املقر. وسيتطلب ذلك 
حتليالً واستثمارات إضافية، في أداء الطاقة 

مثالً، واختيار املواد واملوارد، وإدارة النفايات 
وكفاءة املياه. وسيجري استكشاف 

تدابير أخرى، من قبيل استخدام األلواح 
الشمسية، وكذلك احللول التكنولوجية 
اجلديدة عمالً على تخفيض االستهالك 

العام للطاقة في مكاتب احلواسيب. 
وسيستكشف الصندوق مع متعهد 

خدمات املطاعم لديه وسائل توفير 
خدمات إطعام مستدامة متكن من تقدمي 
وجبات صحية متنوعة ومستدامة تأثيرها 

خفيف أو معدوم على البيئة. وفي عمليات 
تقدمي العروض اجلديدة خلدمات املطاعم 
في املستقبل، سيشدد الصندوق على 

متطلبات االستدامة في طلب العروض 
وفي معايير التقييم.

قياس النجاح
يرد في امللحق الثاني إطار محدد الزمن 

لنتائج وتنفيذ سياسة إدارة البيئة واملوارد 
الطبيعية. ومتشياً مع النهج العام في 

استراتيجية تغير املناخ، يسعى إطار السياسة 
إلى إدراج مسائل اإلدارة املستدامة بصورة 

مالئمة في نظام الصندوق للقياس على أساس 
النتائج. وكموضوع يتخلل كل جوانب عملنا، 

سيجري تقييم االستراتيجية من خالل عدد من 
القياسات الوسيطة التي تتصل أساساً بأداء 

احلافظة وتنفيذ األنشطة. ويشمل إطار النتائج 
والتنفيذ بنود التنفيذ املتبقية من استراتيجية 

تغير املناخ.
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املالحق

امللحق األول: بيانات املمارسات الفضلى املتعلقة بإدارة البيئة 
واملوارد الطبيعية

مت وضع بيانات املمارسات الفضلى التالية كجزء من سياسة إدارة البيئة واملوارد الطبيعية. 
وسيجري حتسني هذه البيانات في سياق عملية تنفيذ السياسة وستصب في إجراءات الصندوق 

للتقييم البيئي واالجتماعي. وتطبق البيانات املبادئ األساسية العشرة لسياسة إدارة البيئة واملوارد 
الطبيعية على مجاالت العمل املشترك في استثمارات التنمية الريفية. وهي جتسد نهجاً متكامالً 

ال تتحقق فيه مكاسب أحد األهداف )مثالً، إلنتاج احملاصيل( على حساب هدف آخر )مثالً التنوع 
البيولوجي(. وعلى هذا األساس، ميكن للمبادئ أن توجه التدخالت بحيث تتجاوز األهداف احملددة ألي 

"قطاع" أو "قطاع فرعي" وحتقق أقصى ما ميكن من التآزر بني مجمل األنشطة.

إنتاج احملاصيل. دعم ما يلي والترويج له: )1( حتسني خصوبة التربة باستخدام نظم الزراعة ) 1(
املتكاملة وأساليب زراعة الصون والتناوب مع البقليات والزراعة احلرجية مع أشجار التسميد 

وتصنيع السماد الطبيعي وتخطيط املساحات وبناء املدرجات للحد من تعرية التربة؛ واالستخدام 
الرشيد لألسمدة املعدنية والكيميائيات الزراعية؛ )2( املكافحة املتكاملة ملبيدات اآلفات 

واألعشاب الضارة لتفادي اإلفراط في استخدام مبيدات اآلفات واألعشاب الضارة أو استخدامها 
دون ضرورة؛ )3( نظم الري التي تستخدم املياه بكفاءة مع إشراك مستخدميها في إدارتها؛        
)4( تعزيز تنوع احملاصيل وصيانته وحفظه؛ )5( البحوث اخلاصة بالتكنولوجيات احليوية باالقتران 

باستثمارات السالمة البيولوجية؛ )6( البحوث اخلاصة بأنواع البذور  واحملاصيل التي حتد من 
مدخالت الطاقة واملياه واألسمدة الالزمة، واستخدام هذه األنواع؛ )7( أنواع البذور احملددة مبالءمتها 

ألماكن معينة.

الثروة احليوانية. دعم ما يلي والترويج له: )1( النظم املتكاملة للمحاصيل /والثروة احليوانية؛    ) 2(
)2( األخذ باملورثات احملسنة للثروة احليوانية وجتنب تراجع املوارد الوراثية احليوانية؛ )3( دور املؤسسات 

الرعوية واالعتراف بحقوق احليازة وحقوق الرعي التقليدية؛ )4( تعزيز القدرة احمللية على التسيير 
وسياسات التسيير الوطنية والتماسك املؤسسي؛ )5( زيادة التنوع في الثروة احليوانية؛ )6( تدوير 

األسمدة احليوانية لتصبح مغذيات عضوية للتربة.

سالسل القيمة. دعم ما يلي والترويج له: )1( أوجه الكفاءة البيئية في سالسل القيمة الزراعية، ) 3(
مبا في ذلك الكفاءة في استخدام املياه والطاقة؛ )2( املواءمة مع املعايير الوطنية والدولية 

للزراعة املستدامة واالستهالك؛ )3( مواصلة اإلنتاج املتنوع في األراضي املعنية؛ )4( حيثما ميكن، 
التمكني من دخول األسواق على أساس األولوية ملشتري املنتجات العضوية والبيئية املتخصصة 

املستدامة؛ )5( خلق فرص خضراء للعمل في عموم سالسل القيمة، مبا في ذلك نظم الغذاء 
احمللية واإلنتاج العضوي؛ )6( تيسير دخول األسواق احمللية واإلقليمية أمام نظم اإلنتاج املستدام 
عن طريق شراكات بني القطاعني العام واخلاص تربط فقراء الريف مبدفوعات اخلدمات البيئية؛   

)7( العمليات الوطنية إلصدار الشهادات؛ )8( تعزيز القدرات العتماد أفضل املمارسات، مبا في ذلك 
إنفاذ إدارة النفايات.

التنوع البيولوجي. دعم ما يلي والترويج له: )1( تخفيض حتويل األراضي الزراعية واألحوال البيئية ) 4(
السلبية املتطرفة املرتبطة باإلنتاج الزراعي؛ )2( أوجه التكامل مع املبادرات الوطنية والدولية 

اخلاصة بحفظ التنوع البيولوجي؛ )3( األخذ بنهج النظم اإليكولوجية؛ )4( ترميم احملميات 
وتنميتها؛ )5( احلوافز اخلاصة بحفظ واستخدام التنوع البيولوجي الزراعي احمللي من خالل سالسل 

القيمة؛ )6( زيادة قدرة الزراعة على التكيف مع املظاهر املناخية املتطرفة واملتغيرة؛ )7( جتنب 
استنزاف املوارد العضوية الدقيقة واحليوانية والنباتية الوراثية.
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األراضي. دعم ما يلي والترويج له: )1( مواصلة تعزيز نظم احليازة والوصول املتنوعة واملتداخلة؛ ) 5(
)2( تدابير تخفيض آثار استخدام األراضي، مبا في ذلك إزالة الغابات وضياع التنوع البيولوجي؛ 
)3( األخذ بنهج النظم اإليكولوجية؛ )4( خطط الستخدام األراضي في اجملتمعات احمللية مع 

ربطها باخلطط الرفيعة املستوى لتطوير األراضي؛ )5( االستثمارات املستدامة املناصرة للفقراء 
واملستندة إلى األراضي؛ )6( اإلدارة املتكاملة لألراضي على نطاق كبير ميكن من إدارة املقايضات 

وحتسني أو صيانة تدفقات خدمات النظم اإليكولوجية.

املياه. دعم ما يلي والترويج له: )1( نُهج اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه على مستويات مختلفة ضمن ) 6(
مستجمعات املياه؛ )2( كفاءة استخدام املياه واستدامتها في اإلنتاج، واملمارسات الفاضلة في 

الصرف الصحي وإدارة املستجمعات؛ )3( تعزيز مؤسسات املياه الريفية والتسيير املتكامل املناصر 
للفقراء فيما يتعلق باألراضي واملياه.

مصايد األسماك وتربية األحياء املائية. دعم ما يلي والترويج له: )1( تعزيز إدارة مصايد األسماك ) 7(
وحقوق احليازة جملتمعات صيادي األسماك على أساس جتميع املوارد املشاعية؛ )2( األخذ بنهج 

النظم اإليكولوجية؛ )3( ترميم احملميات وتنميتها؛ )4( اإلدارة املتكاملة للموارد البحرية والساحلية 
ألغراض ممارسات الصيد املستدامة؛ )5( االستثمار في إعادة تدريب صيادي األسماك وتعليمهم 

إليجاد فرص عمالة بديلة؛ )6( تشجيع األشكال املستدامة لتربية األحياء املائية.

احلراجة. دعم ما يلي والترويج له: )1( الوصول اآلمن للغابات وإدارتها املستدامة، مع التركيز ) 8(
بصورة خاصة على احلوافز واإلدارة التشاركية للغابات؛ )2( األخذ بنهج النظم اإليكولوجية؛ 

)3( ترميم احملميات وتنميتها؛ )4( تطوير سالسل القيمة للمنتجات الطبيعية املستدامة 
واملتجددة ووضع مخططات إلصدار الشهادات لإلدارة املستدامة للغابات؛ )5( تعزيز حقوق حيازة 

املوارد احلرجية ونظم تسيير اجملتمعات احمللية؛ )6( مواصلة االستثمار في نظم الزراعة احلرجية 
املتنوعة؛ )7( تطوير القدرة على إنتاج األغذية البرية واملنتجات احلرجية غير اخلشبية؛ )8( بناء قدرة 

املؤسسات احمللية على املشاركة في األسواق القائمة والناشئة للكربون والنظم اإليكولوجية، 
وعلى االستفادة منها.

الطاقة. دعم ما يلي والترويج له: )1( املمارسات املستدامة في تنمية موارد الطاقة الريفية ) 9(
لتوسيع األسواق وضمان التوريد الثابت؛ )2( استحداث وتعميم تكنولوجيات للطاقة احليوية 

والطاقة املتجددة تتسم بالكفاءة وال تتنافس مع إنتاج احملاصيل الغذائية؛ )3( تطوير نُهج 
مؤسسية إلدارة اإلنتاج احمللي للطاقة وما يتصل بذلك من نظم التوزيع؛ )4( توسيع نطاق 

استخدام الطاقة النظيفة واملتجددة؛ )5( استهداف حصول فقراء الريف على الطاقة 
املستدامة، مع املراعاة املالئمة ألدوار اجلنسني في تأمني الطاقة.

الهياكل األساسية. دعم ما يلي والترويج له: )1( أوجه التآزر بني إنشاءات الهياكل األساسية ) 10(
الريفية واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية؛ )2( إدخال تدابير تخفيف الوطأة البيئية 

واالجتماعية؛ )3( الُنهج املستندة إلى اجملتمعات احمللية والعمالة احمللية، وخصوصاً إيجاد فرص 
العمل اخلضراء؛ )4( اعتماد تكنولوجيات محددة بالسياق ومتكن من التكيف مع املناخ؛ )5( ضمان 

أن تكون جميع االستثمارات في الهياكل اجلديدة ذكية مناخياً.

التمويل الريفي. دعم ما يلي والترويج له: )1( زيادة حصول فقراء الريف على مصادر التمويل ) 11(
األخضر القائمة واجلديدة؛ )2( إدماج مبادئ االستدامة البيئية في جميع سياسات اإلقراض 

وبرامج التمويل الريفي واملؤسسات املالية الريفية التي تخدم األسر الريفية الفقيرة؛ )3( التوعية 
من خالل مشروعات التمويل املشترك مع الصندوق ومؤسسات التمويل الريفي واملؤسسات 

املالية املشاركة في املشروعات وشبكات التمويل، فيما يتعلق بالربط بني التمويل املالي 
واالستدامة البيئية.
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امللحق الثاني: نتائج سياسة إدارة البيئة واملوارد الطبيعية وإطار 
تنفيذها )2011 - 2016(

الهدف: متكني فقراء الريف من اخلالص من الفقر وعدم الرجوع إليه، من خالل سبل للعيش ونظم 
إيكولوجية أكثر قدرة على اإلنتاج والتكيف

الغاية: إدماج إدارة البيئة واملوارد الطبيعية في جميع أنشطة الصندوق وشركائه

الناجت: توسيع نطاق إدارة البيئة واملوارد الطبيعية وإدماجها في حافظة الصندوق

املوضوعات 
االستراتيجية

معايير التنفيذمؤشرات النواجتأهداف االستراتيجية 

1. عمليات 
الصندوق

توسيع نطاق إدارة البيئة واملوارد 
الطبيعية وإدماجها بصورة 
منهجية في برامج الفرص 

االستراتيجية القطرية املستندة 
إلى النتائج وفي البرامج األخرى

y  جميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية املستندة
إلى النتائج واملقدمة إلى اجمللس التنفيذي، ووثائق البرامج 

األخرى، تعكس بصورة منهجية ومالئمة مخاطر وفرص 
املناخ والبيئة

y  تقارير إجناز املشروعات: زيادة نسبة املشروعات التي حتصل
على درجة 4 أو أعلى في مجال البيئة فوق خط األساس   

بـ 77 في املائة )متوسط فترة السنتني من 2008 إلى 
2009( جملموعة مشروعات الفترة من 2015 إلى 2016

y  نظام إدارة النتائج واألثر: بحلول عام 2016، زيادة الدرجة
املتوسطة إلى 4.25 في مؤشرات املستوى الثاني 

)الفعالية/االستدامة( في تدخالت املوارد الطبيعية فوق 
خط األساس البالغ 3.75 في 2009

y  زيادة الدرجات املُرضية في ميدان املوارد الطبيعية والبيئة
في املشروعات التي تقـّيم في التقرير السنوي عن نتائج 

وأثر عمليات الصندوق

y  تقرير مجموعة تعزيز اجلودة يبرز شواغل إدارة البيئة واملوارد
الطبيعية وتغير املناخ ويسجل درجات عوامل النجاح 

األساسية في املسائل املتعلقة باإلدارة املستدامة

y  زيادة استخدام الدراسات األساسية اخلاصة بإدارة البيئة
واملوارد الطبيعية في مشروعات الصندوق

y  وضع إطار متسق لألدوات والطرائق إلدراج إدارة البيئة
واملوارد الطبيعية وتغير املناخ في عمليات الصندوق

سيشهد اإلطار االستراتيجي القادم للصندوق اإلدماج الكامل للمناخ 
والبيئة والتنمية املستدامة للموارد الطبيعية في حتليله وأهدافه

بحلول منتصف عام 2011

تعزيز مشاركة خبراء البيئة وتغير املناخ في أفرقة إدارة البرامج القطرية 
واستعراضات جلنة توجيه االستراتيجيات والسياسات التشغيلية 

وتصميم بعثات التصميم ودعم التنفيذ

التنفيذ جار

بحلول منتصف عام 2012حتديث إجراءات الصندوق للتقييم البيئي واالجتماعي

حتديث اخلطوط التوجيهية لتقارير تعزيز اجلودة وتصميم املشروعات 
وقوالب دورة املشروعات، بحيث تعكس بيانات املمارسات الفضلى 

واإلدارة املستدامة ومسائل االستدامة، ونطاق معاجلتها في مختلف 
مراحل دورة املشروعات

بنهاية عام 2012

تتبع حساسية اإلدارة املستدامة وتصميمها بصورة منتظمة في 
مختلف مراحل دورة املشروعات

التنفيذ جار

تصميم وتنفيذ إطار رصد وتقييم البيئة واملناخ، مبا في ذلك تعزيز 
املؤشرات أو زيادتها في نظام إدارة النتائج واألثر

بنهاية عام 2016

جتريب األدوات اخلاصة بالبيئة واملناخ )من قبيل نظام املعلومات 
اجلغرافية، معلومات األحوال اجلوية أو أدوات رسم اخلرائط في مبادرة 

تعميم االبتكار(

التنفيذ جار

إدماج/تنقيح األسئلة املتعلقة باإلدارة املستدامة في حتديثات تقييم أداء 
القطاع الزراعي في نظام الصندوق لتخصيص املوارد على أساس األداء

بنهاية عام 2016
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املوضوعات 
االستراتيجية

معايير التنفيذمؤشرات النواجتأهداف االستراتيجية 

1. عمليات 
الصندوق

توسيع نطاق إدارة البيئة واملوارد 
الطبيعية وإدماجها بصورة 
منهجية في برامج الفرص 

االستراتيجية القطرية املستندة 
إلى النتائج وفي البرامج األخرى

y  جميع برامج الفرص االستراتيجية القطرية املستندة
إلى النتائج واملقدمة إلى اجمللس التنفيذي، ووثائق البرامج 

األخرى، تعكس بصورة منهجية ومالئمة مخاطر وفرص 
املناخ والبيئة

y  تقارير إجناز املشروعات: زيادة نسبة املشروعات التي حتصل
على درجة 4 أو أعلى في مجال البيئة فوق خط األساس   

بـ 77 في املائة )متوسط فترة السنتني من 2008 إلى 
2009( جملموعة مشروعات الفترة من 2015 إلى 2016

y  نظام إدارة النتائج واألثر: بحلول عام 2016، زيادة الدرجة
املتوسطة إلى 4.25 في مؤشرات املستوى الثاني 

)الفعالية/االستدامة( في تدخالت املوارد الطبيعية فوق 
خط األساس البالغ 3.75 في 2009

y  زيادة الدرجات املُرضية في ميدان املوارد الطبيعية والبيئة
في املشروعات التي تقـّيم في التقرير السنوي عن نتائج 

وأثر عمليات الصندوق

y  تقرير مجموعة تعزيز اجلودة يبرز شواغل إدارة البيئة واملوارد
الطبيعية وتغير املناخ ويسجل درجات عوامل النجاح 

األساسية في املسائل املتعلقة باإلدارة املستدامة

y  زيادة استخدام الدراسات األساسية اخلاصة بإدارة البيئة
واملوارد الطبيعية في مشروعات الصندوق

y  وضع إطار متسق لألدوات والطرائق إلدراج إدارة البيئة
واملوارد الطبيعية وتغير املناخ في عمليات الصندوق

سيشهد اإلطار االستراتيجي القادم للصندوق اإلدماج الكامل للمناخ 
والبيئة والتنمية املستدامة للموارد الطبيعية في حتليله وأهدافه

بحلول منتصف عام 2011

تعزيز مشاركة خبراء البيئة وتغير املناخ في أفرقة إدارة البرامج القطرية 
واستعراضات جلنة توجيه االستراتيجيات والسياسات التشغيلية 

وتصميم بعثات التصميم ودعم التنفيذ

التنفيذ جار

بحلول منتصف عام 2012حتديث إجراءات الصندوق للتقييم البيئي واالجتماعي

حتديث اخلطوط التوجيهية لتقارير تعزيز اجلودة وتصميم املشروعات 
وقوالب دورة املشروعات، بحيث تعكس بيانات املمارسات الفضلى 

واإلدارة املستدامة ومسائل االستدامة، ونطاق معاجلتها في مختلف 
مراحل دورة املشروعات

بنهاية عام 2012

تتبع حساسية اإلدارة املستدامة وتصميمها بصورة منتظمة في 
مختلف مراحل دورة املشروعات

التنفيذ جار

تصميم وتنفيذ إطار رصد وتقييم البيئة واملناخ، مبا في ذلك تعزيز 
املؤشرات أو زيادتها في نظام إدارة النتائج واألثر

بنهاية عام 2016

جتريب األدوات اخلاصة بالبيئة واملناخ )من قبيل نظام املعلومات 
اجلغرافية، معلومات األحوال اجلوية أو أدوات رسم اخلرائط في مبادرة 

تعميم االبتكار(

التنفيذ جار

إدماج/تنقيح األسئلة املتعلقة باإلدارة املستدامة في حتديثات تقييم أداء 
القطاع الزراعي في نظام الصندوق لتخصيص املوارد على أساس األداء

بنهاية عام 2016

)يتبع(
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املوضوعات 
االستراتيجية

معايير التنفيذمؤشرات النواجتأهداف االستراتيجية 

2. املعرفة واالبتكار 
واستقطاب التأييد

أنشطة املعرفة والتعلم فيما 
يتعلق بإدارة البيئة واملوارد 

الطبيعية تؤدي إلى زيادة ما يلي: 
)1(  دعم تصميم املشروعات 

وتنفيذها؛ )2( االبتكار الذي 
تسترشد به أعمال استقطاب 
التأييد املعززة العاملية والوطنية

y  زيادة تقاسم خيارات التكثيف املستدام كجزء من الثورة
الدائمة االخضرار في الزراعة

y  زيادة االهتمام بحالة فقراء الريف ومنظوراتهم
واحتياجاتهم في العمليات والسياسات العاملية املتعلقة 

باملناخ والزراعة واألغذية

y  زيادة الوعي بني املوظفني والشركاء بإدماج أحدث أدوات
ونُهج اإلدارة املستدامة وتغير املناخ، وزيادة قدرتهم على 

هذا اإلدماج

y تشغيل نظام أكثر دقة لتتبع اإلدارة املستدامة

زيادة االنخراط في االتفاقات البيئية املتعددة األطراف من قبيل اتفاقية 
التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر، واالتفاقية اإلطارية، وفي 
شبكات من قبيل مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة ومؤمتر ريو+20 

وفريق العمل املعني بالبيئة والتابع للمؤسسات املالية املتعددة األطراف، 
ومجموعات األمم املتحدة املعنية بإدارة البيئة وشراكات الفقر والبيئة

التنفيذ جار

عدد ونطاق ما يوضع وينفذ من برامج التوعية والتدريب التي تنفذ 
داخلياً وإقليمياً فيما يتعلق باإلدارة املستدامة 

بحلول ديسمبر/كانون األول 2012

بنهاية عام 2011منابر معارف وأفكار البيئة/املناخ املنشأة للموظفني والشركاء

تعزيز التعاون حول مسائل اإلدارة املستدامة مع أسرة األمم املتحدة 
والوكاالت التي تتخذ من روما مقراً لها

التنفيذ جار

بنهاية عام 2012استحداث جائزة خضراء سنوية للموظفني

بنهاية عام 2012إنشاء نظام لرصد حافظة اإلدارة املستدامة 

تأمني متويل تكميلي إضافي 3. تعبئة املوارد
للمساعدة في اإلدماج املنهجي 
خملاطر وفرص إدارة البيئة واملوارد 

الطبيعية في احلافظة كلها

y  مواصلة استخدام التمويل املشترك الذي يقدمه مرفق
البيئة العاملية والذي ميكن أن يقدمه صندوق التكيف

y  التأثير على صناديق املناخ الدولية اجلديدة )من قبيل
الصندوق األخضر( لكي تدرج الزراعة كمجال ضروري 

لالستثمار

y  االستكشاف الكامل لإلمكانات غير املستغلة ملضاعفة
التمويل اخلاص باملناخ والتعجيل بالتزامات التمويل 

اخلاصة باإلدارة املستدامة لصالح فقراء الريف

إنهاء دراسة عن فرص التمويل

إنهاء خطة تعبئة املوارد وتقدميها لإلدارة العليا

تأمني متويل منح املرفق - 5  لتوسيع نطاق املمارسات املبتكرة اخلاصة 
باإلدارة املستدامة

من يونيو/حزيران 2011 
إلى يونيو/حزيران 2014

تأمني متويل منح صندوق أقل البلدان منواً التابع لالتفاقية اإلطارية 
والصندوق اخلاص لتغير املناخ لدعم عمليات الصندوق، وذلك في 

التجديد املقبل للصندوقني

من يونيو/حزيران 2011 
إلى يونيو/حزيران 2014

اعتباراً من منتصف 2011متكني وصول الصندوق إلى صندوق التكيف، مع بدء املشروع التجريبي 

4. التنظيم 
الداخلي

الداخلية  واإلجراءات  القدرات 
املالئمة خللق احلوافز إلدماج 

الطبيعية  واملوارد  البيئة  إدارة 
الصندوق في 

y  توفير كامل مالك املوظفني لشعبة البيئة واملناخ
وتفعيلها كلياً، مع توظيف خبراء املناخ والبيئة في 

الصندوق وتشغيلهم

y  مواصلة حتسني ممارسات اإلدارة البيئية ملقر الصندوق - واحلد
من األثر البيئي املتعلق بالسفر واملياه والكربون واملشتريات، 

وغير ذلك

y  تخفيض انبعاثات السفر اجلوي اخلاص بالصندوق بحلول
عام 2016

زيادة قدرات شعبة البيئة واملناخ وتقاسم املوظفني مع 
الشعب اإلقليمية

التنفيذ جار

تلقي الصندوق شهادة "القيادة في تصميم الطاقة والتصميم البيئي" 
)LEED( من الدرجة البالتينية ملبنى املقر

بنهاية عام 2012

رسم معالم سياسات الصندوق واستراتيجياته لتحديد القيود والفرص 
أمام تنشيط إدماج إدارة البيئة واملوارد الطبيعية

بنهاية عام 2012

بحلول منتصف عام 2012تنقيح دليل الصندوق للسفر ومعاجلة مسألة تقييم تعويض الكربون

بنهاية عام 2011وضع خطة عمل لتخضير الصندوق
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الصندوق إلدارة البيئة
واملوارد الطبيعية

توفير سبل العيش القادرة على التكيف  من 
خالل االستخدام املستدام لألصول الطبيعية

سياسة
دراسة حالة

غالل الطالب املزارعني وقد تضاعفت ثالث مرات مع استخدام 
اإلدارة املتكاملة لآلفات في رواندا )صورة الغالف(

تضم مدرسة املزارعني 
امليدانية في قرية نياجني 
في مقاطعة نغوروريرو، 

رواندا، 25 طالباً و5 مدربني أقران يقومون 
بزراعة قطع اختبارية في أعالي اجلبال. 

ويتعلم املزارعون قيمة استخدام اإلدارة 
املتكاملة لآلفات واختبار أنواع مختلفة 

من الذرة املعّدلة لتناسب مختلف ظروف 
الطقس والتربة. وفي خمس مجموعات 

تتكون كل منها من خمسة طالب، 
يزرع الطالب قطعتني اختباريتني ذرًة 

على مساحة 6 فدادين )الفدان الواحد 
= 100 متر مربع(. فيستخدم املزارعون 
في إحداهما سماداً وفقاً لالحتياجات 

الفعلية، إلى جانب مبيدات اآلفات مع 
مراعاة دورات حياة اآلفات وتفاعلها 

مع البيئة. ويستخدمون في القطعة 
التجريبية الضابطة، على اجلانب 

اآلخر، أساليب زراعية تقليدية قليلة 
املستلزمات/منخفضة الناجت.

وبلغت غلة القطعة املزروعة باألساليب 
التقليدية 12.4 كيلوغراماً/للفدان، في 

حني أنتجت القطعة املزروعة باستخدام 
اإلدارة املتكاملة لآلفات 39.5 كيلوغراماً/

للفدان. وأصبح املزارعون اآلن مستعدين 
لزيادة استخدامهم لإلدارة املتكاملة 

لآلفات في قطع أكبر ومن ثم زيادة 
دخولهم على أساس مستدام. 

ويشير سيلفستر رواماهينا، وهو أحد 
املدربني األقران، الذي يقوم بزراعة البطاطا 

واملوز والفول، قائالً »لقد هجرت أسلوب 
الزراعة التقليدي واستخدمت األسلوب 

األحدث القائم على اإلدارة املتكاملة لآلفات 
في زراعتي«. وأضاف أن اإلدارة املتكاملة 

الفعالة لآلفات ال توفر األموال التي ينفقها 
املزارعون على استخدام املبيدات وحسب، 

بل وتسهم أيضاً في احلد من وقوع آثار 
سلبية على البيئة وصحة اإلنسان.

وتأتي هذه األنشطة ضمن مشروع 
مساندة اخلطة االستراتيجية لتحويل 

القطاع الزراعي بتمويل مشترك من 
الصندوق. ومن خالل هذا املشروع، 

جرى حشد ما يزيد على 000 110 أسرة 
لالشتراك في حماية التربة وممارسات 
احلفظ، مع إقامة سياجات حول أكثر 

من 000 30 هكتار من األراضي املتدهورة 
وحمايتها من التآكل.
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تتضمن هذه السياسة في صميمها 10 مبادئ من شأنها أن توجه حافظة الصندوق. 
وتوضح دراسات حالة مثل الدراسات التالية كيفية تفاعل هذه املبادئ داخل 

اجملتمعات. وبإمكانكم االعتماد على الشكل البياني الوارد في ظهر هذه املطوية 
مرجعاً لكم أثناء القراءة.

اقلب الصفحة ملطالعة املبادئ األساسية لسياسية إدارة 
البيئة واملوارد الطبيعية في الصندوق

الصندوق الدولي 
الزراعية للتنمية 

Via Paolo di Dono, 44
00142 Rome, Italy

+39 06 رقم الهاتف: 54591
+39 06 رقم الفاكس: 5043463
ifad@ifad.org :البريد اإللكتروني

www.ifad.org
www.ruralpovertyportal.org


