ورﻗـﺔ ﻋﻤـﻞ اﻟﺰراﻋـﺔ اﻟﺤﺮاﺟﻴـﺔ

رﻗﻢ 1

اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺤﺮﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺎم دﻳﻨﺎﻣﻴيك ﻹدارة اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻣﺞ اﻷﺷﺠﺎر ﰱ اﳌﺰارع واﳌﺸﻬﺪ
اﻟﺰراﻋﻲ ،ﻳُﻨ ّﻮع وﻳﺴﺘﺪﻳﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ أﻹﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻜﻞ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻰ
أﻷرض وﻋﲆ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت )إﻛﺮاف( .وﻣﻊ ﻫﺬا ،ﻻﻳﺰال ﻳُﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻨﺸﺎط ﻫﺎﻣﴚ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻛام إن اﻟﻜﺜريﻳﻦ
ﻣﻦ اﳌﺰارﻋني وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻷرض ﺟﺎﻫﻠﻮن ﻟﻔﻮاﺋﺪﻫﺎ،
ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ دﻟﻴﻞ ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ واﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاط اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰱ وﺿﻊ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺤﺮاﺟﻴﺔ
ﻋﲆ اﻷﺟﻨﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﺗﻬﺪف ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪان ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻇﺮوف ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺗ ُﺴ ّﻬﻞ ﺗﺒﻨﻲ
اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺤﺮاﺟﻴﺔ وﺗ ُﻘﺮ مبﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﰱ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
اﻟﺠﺰء اﻷول ﻳﻮﺿّ ﺢ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺤﺮاﺟﻴﺔ واﻟﻈﺮوف اﻟﴬورﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮرﻫﺎ واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻰ ﺣﺎﻟﺖ دون ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ
ﺣﺘﻰ اﻵن واﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻤﻜﻨﺔ.
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎىن ﻳﺘﻨﺎول ﻋﴩة ﺧﻄﻮط ﻋﺮﻳﻀﺔ وأﻃﺮ ﻣﺴﺎرات ﻷﻋامل ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ واﻟﺘﻰ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﻟﻮ إﺗﺒﻌﺖ
ُﻴﴪ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم وﻣامرﺳﺎت اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺤﺮاﺟﻴﺔ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ أن ﺗ ّ
اﳌﺮﺑﻮع واﻟﺤﻘﻞ واﳌﺸﻬﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻌﺎم .ﻫﺬه اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﳌﻮﺿّ ﺤﺔ ﺑﺤﺎﻻت دراﺳﻴﺔ وأﻣﺜﻠﺔ
ﻟﻠﻤامرﺳﺎت اﻟﺠﻴﺪة ﻣﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺎمل ﻫﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻸﺟﻨﺪة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﻟﺤﺮاﺟﻴﺔ.

© FAO 2013

ISBN 978-92-5-607470-6

0 7 4 7 0 6
I3182Ar/1/11.13

7 8 9 2 5 6

9

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺤﺮاﺟﻴﺔ ﻋﲆ
ﺟﺪول أﻋامل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
دﻟﻴـﻞ ﳌﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار

ورقة عمل الزراعة الحراجية رقم 1

تعزيز الزراعة الحراجية عىل جدول أعامل
السياسات
دليل ملتخذي القرار

كتبه :جريار بيطو
تأليف :فرانك بليس وميشال قوتيي
تصميم :كرستل قالوبني
إرشاف وتنسيق :ميشال قوتيي
تم تطويره بالتعاون مع  :مركز الزراعة اإلستوائية للبحوث والتعليم العايل ( قولريمو
ديتلفسني)
مركز التعاون الدويل يف البحوث الزراعية من أجل التنمية (إمانيويل توركويبو)
املركز الدوىل للبحوث يف الزراعة الحراجية (فرانك بليس و أوليودى أجاى)
ترجمه من اللغة أإلنجليزية للعربية :حسن عثامن عبدالنور
نقّح الرتجمة :سعيد هالل

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
روما2013 ،

الغرض من سلسلة أوراق عمل الزراعة الحراجية توفري معلومات مبكرة عن ما يجرى من أنشطة وبرامج
لتسهيل الحوار وحفز النقاش .أوراق العمل التعرب عن املوقف الرسمى ملنظمة أألغذية والزراعة لألمم املتحدة.
للحصول عىل املزيد من املعلومات ،الرجاء الرجوع ملوقع إدارة الغابات مبنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
عىل الشبكة العاملية ).(www.fao.org/forestry
ملزيد من املعلومات الرجاء أإلتصال عىل:
إدواردو منصور،
مدير قسم مسوحات وإدارة وصون الغابات
إدارة الغابات مبنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
فيال ديل تريمى كاراكاال
روما  ،إيطاليا 00153
E-mail: Eduardo.Mansur@fao.org
Website: www.fao.org/forestry
نرحب بالتعليقات والردود
املرجو أإلشارة إىل:
فاو .2013تعزيز الزراعة الحراجية عىل جدول أعامل السياسات .دليل ملتخذى القرار .ج .بطود بالتعاون مع
أ.أجاى ،ق .ديتلفسني ،ف .بليس و إ .توركويبو .ورقة عمل الزراعة الحراجية رقم  .1منظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة .فاو ،روما 73 ،صفحة.

األوصاف املستخدمة في هذه املواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعبر عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمم
املتحدة في ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو في ما يتعلق بسلطاتها أو
بتعيني حدودها وتخومها .وال تعبر اإلشارة إلى شركات محددة أو منتجات بعض املصنعني ،سواء كانت مرخصة
أم ال ،عن دعم أو توصية من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة أو تفضيلها على مثيالتها مما لم يرد ذكره.
متثل وجهات النظر الواردة في هذه املواد اإلعالمية الرؤية الشخصية للمؤلف (املؤلفني) ،وال تعكس بأي حال
وجهات نظر منظمة األغذية والزراعة أو سياساتها.
(ISBN 978-92-5-607470-6
)E-ISBN 978-92-5-608013-4 (PDF
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تشجع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة استخدام هذه املواد اإلعالمية واستنساخها ونشرها .وما لم يذكر خالف
ذلك ،ميكن نسخ هذه املواد وطبعها وحتميلها بغرض الدراسات اخلاصة واألبحاث واألهداف التعليمية ،أو االستخدام
في منتجات أو خدمات غير جتارية ،على أن يشار إلى أن املنظمة هي املصدر ،واحترام حقوق النشر ،وعدم افتراض
موافقة املنظمة على آراء املستخدمني وعلى املنتجات أو اخلدمات بأي شكل من األشكال.
ينبغي توجيه جميع طلبات احلصول على حقوق الترجمة والتصرف وإعادة البيع باإلضافة إلى حقوق االستخدامات
التجارية األخرى إلى العنوان التالي www.fao.org/contact-us/licence-request :أو إلى.copyright@fao.org :
تتاح املنتجات اإلعالمية للمنظمة على موقعها التالي ،www.fao.org/publications :وميكن شراؤها بإرسال الطلبات
إلى.publications-sales@fao.org :

إهداء

يُهدى هذا املطبوع مليشال قوتيي ،مسؤول غابات ىف إدارة الغابات مبنظمة أإلغذية والزراعة لألمم املتحدة  ،توفيت فجأة ىف
فربائر  .2013كانت ميشال رائدة وداعية إىل الغابات الحرضية و الزراعة الحراجية كوسيلة هامة لتحسني سبل عيش املاليني
من الشعوب  ،وقد كانت القوة الدافعة لنرش هذا الكتاب.
الجميع يفتقد ميشال بحرقة.
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تقديم
تشمل أنظمة الزراعة الحراجية أألنظمة التقليدية والحديثة ألنظمة
إستخدام أألراىض ،حيث تُدارأألشجار سوياً مع أنظمة إنتاج املحاصيل
و/او أألنتاج الحيواىن ىف أألوساط الزراعية .تُ ارس الزراعة الحراجية ىف
كالً من املناطق املدارية واملعتدلة حبث تُنتج الغذاء وأأللياف  ،تُسهم
ىف أألمن الغذاىئ والتغذوى ،تستديم سبل املعيشة ،ت ُخفف من حدة
الفقر وتُعزز البيئآت املحصولية والحشائشية املنتجة.
أنظمة الزراعة الحراجية أيضاً قد تُعزز املنظومات البيئية من خالل
خزن الكربون ،منع إزالة الغابات ،دعم التنوع البيولوجى ،الحفاظ عىل
املوارد املائية املياه والح ّد من اإلنجراف .كذلك عندما تُط ّبق بعناية
وعىل نطاق واسع ،فإن الزراعة الحراجية تُعني أألراىض الزراعية عىل
تح ّمل الظواهر املناخية مثل الفيضانات والجفاف وتغري املناخ.
رغامً عن أن تلك املزايا تُربر املزيد من اإلستثامر ىف تنمية انظمة
الزراعة الحراجية  ،إال أن القطاع اليزال مهمالً بسبب السياسات
املناوئة ،والقيود القانونية وعدم التنسيق مع القطاعات الحكومية التى
يُسهم فيها مثل الزراعة ،الغابات ،التنمية الريفية ،البيئة والتجارة ،ومل
يتم أخذه ىف أإلعتبار بشكل كاف ىف صياغة السياسات وال إدماجه ىف
خطط إستخدامات أألراىض وبرامج التنمية الريفية .لذا مل يتم
اإلستغالل أألمثل إلمكانيات الزراعة الحراجية إلغناء الفالحني أو
املجتمعات أو دعم أإلقتصاد الوطنى.
وسعياً إلعالء شأن الزراعة الحراجية ىف أُطر السياسات الوطنية قامت
مصلحة الغابات قى منظمة أألغذية والزراعة العاملية (الفاو) بإعداد
هذه الورقة بالتعاون مع املركز الدوىل للبحوث يف الزراعة الحراجية
(إكراف) ،مركز الزراعة اإلستوائية للبحوث والتعليم العاىل (كاىت) ومركز
التعاون الدوىل يف البحوث الزراعية من أجل التنمية (سرياد) ،بغرض
مساعدة البلدان ىف تهيئة الظروف التى تُعاضد مساهمة الزراعة
الحراجية ىف التنمية الوطنية.
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إدواردو منصور
مدير قسم مسوحات وإدارة وصون الغابات
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شكر وعرفان

شكر وعرفان

هذه الوثيقة هى نتاج تعاون بني عدة مؤسسات ،شاملة ملساهامت عدة تخصصات عىل نطاق العامل .جاءت املبادرة بها من
قبل برنامج الفاو -فنلندا “اإلدارة املستدامة للغابات ىف مناخ متغيري” ).(GCP/GLO/194/MULوقد نسقتها وأرشفت عليها
ميشال قوتيي من قسم مسوحات وإدارة وصون الغابات بإدارة الغابات بالفاو .كام إستفادت الورقة كثريا ً من مساهامت
مراكز البحوث كاىت وسرياد وإكراف.
ُعقدت ورشة عمل إستهاللية مفتوحة ىف روما  8-7يونية ،2010شارك فيها أكرث من  30خبريا ً وقد إستفادت كثريا ً من نُصح
خبريين مختصني :جني -مارك بوفا و جريار بيطو حيث تم إرساء عملية تشاركية بفريق عمل نسق أعامله جريار بيطو (جامعة
توسكيا -إيطاليا) ويتكون من فرانك بليس و أوليودى كلفورد أجاى (إكراف) ،إمانيويل توركيبو (سرياد – جنوب إفريقيا)،
قولريمو ديتلفسني (كاىت) وميشال قوتيي (الفاو) .وقد تم إرسال إستبيان إلختصاصيني ىف عدد من البلدان املستهدفة
وإستجاب منهم  66خبريا ً من اإلدارات الحكومية واملنظامت غري الحكومية.
تم إستعراض النتائج أألولية لإلستبيان ىف ورشة عمل لفريق العمل ُعقدت ىف روما  15-17مارس  2011وإتفق املشاركون عىل
عملية لتطوير الخطوط التوجيهية للسياسة وإختيار حاالت دراسية لبعض البلدان .مل تكن الخطوط التوجيهية بهذا الرثاء لوال
الحاالت الدراسية الخمس عرش التى أُعدت .والشكر الجزيل ملعدي الحاالت الدراسية  :لويز رودريقز كونشالفيز ،مارتن ميري،
أندرو ميكولس ،روبرتو بورو ،و جورق لويز فيفان ( الربازيل) ،ديفيان فونجم تيتا (الكمريون) ،فرانسسكو كاساالو كوتو،
قولريمو ديتلفسني ومحمد أبكر إبراهيم (كوستاريكا وغواتيامال) ،كارال قارديناز مرنوى (إكوادور)  ،كريوس ميلز هادقو
(إثيوبيا) ،إميانيويل توركيبو (فرنسا) ،ج .كرستني والندرى (إندونيسيا) ،بيرت قاىش ،سيمون ك .كاجى ،فرانك بليس وفيليب
وماهيو (كينيا) ،فريى إنوسنت باقابانقا و أوليودى أجاى (مالوى) ،جوليو أوقارت (بريو) ،روبرتو فسكو (الفلبني) ،لوثر
لوالنداال (تنزانيا) ،و جوليان كابوي (زامبيا)
إن التقارير النهائية غري املحررة لتلك الدراسات واملدرجة ىف قامئة املراجع متاحة عند الطلب من الفاو وسيتم نرشها ىف 2013
كجزء من سلسلة أوراق عمل الفاو.
قام جريار بيطو بتحليل مساهامت الحاالت الدراسية .وقد إستفادت عملية أإلستعراض املحكم من املساهامت القيمة للخرباء
واملؤسسات مبا ىف ذلك فرانك بوطلري ،جينفر كونجى ،هيوبرت دى فورستا ،أليس جوالن ،مايكل إدواردو ،جيليان كابوى ،لوثر
لوالنداال ،آندى ميسون ،آندرو ميكولس ،جورجس مونرتاكس ،كونستانس بيلىل ،لندا باركر ،روبرتو بورو ،سارة شورر ،مايكل
شوينربقر ،ريتا شارما ،رتشارد سرتيت ،بروس وايت ،كرستني واالندرى و جينشو شو .كام شارك ىف املراجعة املحكمة مسؤولون
من الفاو هم كل من كارولني أنثيس ،آن بوقودانسىك ،جوليان كستوت ،ثيودور فردريش ،جني قولت ،هرنى جورج ،باولو
قروبو ،فرد كافريو ،أرينا كوبلفانسيكا -بيطو ،الرس قونار ماركلند ،إيوالد رامستنري،سيزار سابوقال و ماريا ليزا تابيو بسرتوم.
الشكر موصول أيضاً ل :آندريان الفوى ،إلياريا دوميو و لورنس هوسوا ( املهنيني املبتدئني) الذين وظفوا بكفاءة فرتة إنتدابهم
القصرية لهذا املرشوع
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موجز تنفيذى

تشمل أنظمة الزراعة الحراجية كالً من أنظمة إستخدام أألراىض التقليدية والحديثة حيث تُدار أألشجار سوياً مع أنظمة
اإلنتاج املحصوىل و/أو الحيواىن ىف املجاالت الزراعية .فعندما تُصمم وتُنفذ بطريقة سليمة فإن الزراعة الحراجية تجمع بني
أحسن املامرسات ىف إمناء أألشجار واألنظمة الزراعية مام ينتج عنه إستخدام لألراىض أكرث إستدامة .تُ ارس الزراعة الحراجية ىف
كال املنطقتني ااإلستوائية واملعتدلة إلنتاج الغذاء وأأللياف من أجل أمن غذاىئ وتغذوى أفضل .وهى أيضاً تدعم سبل كسب
العيش وتخفف من وطأة الفقر وتعزز البيئة الزراعية املرنه املنتجة .وكذلك ،عندما تُطبق عىل نطاق واسع فبإمكان الزراعة
الحراجية أن تُعزز املنظومات أإليكولوجية من خالل خزن الكربون ،منع إزالة الغابات ،صون التنوع البيولوجى ،تنقية املياه
ومنع إنجراف الرتبة إضافة إىل متكني أألراىض الزراعية من تحمل الظواهر املناخية (الكوارث الطبيعية) مثل الفيضانات
والجفاف وتغري املناخ.
تم أإلعرتاف بإمكانات الزراعة الحراجية من املساهمة ىف تحقيق التنمية املستدامة ىف املحافل الدولية للسياسات مبا ىف ذلك
إتفاقية أألمم املتحدة أإلطارية لتغري املناخ وإتفاقية التنوع البيولوجى ،مام يربر اإلستثامر املتزايد ىف تطويرها.
رغامً عن ذلك ،تواجه الزراعة الحراجية تحديات مثل الحوافز السياساتية غري املواتية ،عدم النرش الكاىف ملعارفها ،القيود
القانونية والتنسيق الضعيف بني القطاعات التى تسهم فيها .كام وإنها ال تحظى بأإلعتبار الكاىف عند صياغة السياسات ورسم
خطط إستخدامات أألراىض وبرامج التنمية الريفية .ولذلك فإن مساهمتها املمكنة ىف تنمية اإلقتصاد وتحقيق أهداف التنمية
املستدامة مل يُعرتف بها بالكامل أو ت ُستغل اإلستغالل أألمثل .من التحديات السياساتية التى تواجه الزراعة الحراجية ىف كثري
من البلدان الرتكيز عىل إنتاج املحصول الغذاىئ الواحد واملحاصيل الزراعية الصناعية وامليكنة الزراعية (املدعومة غالباً) مام ال
يشجع عىل إدماج أألشجار ىف أألراىض الزراعية .عالوة عىل ذلك ،فإن اإلجراءآت البريوقراطية املتبعة ىف بعض البلدان للحصول
عىل األرض أو منتجات أألشجار ،مقرونة مع مشكالت ملكية أألراىض ،يخلق عدم اليقني يف مردودية الزراعة الحراجية عىل
املدى الطويل مام يحد من املزيد من مبادرات تطورها .أيضا،
قد ينظر املزارعون إىل أألشجار عىل أنها ال تتوافق مع أو تعيق العمليات الزراعية وقد ال يستفيدون من الربامج التى توفر
التدريب أو تتيح الحصول عىل املدخالت ذات الصلة بأألشجار مثل املصادر الوراثية بنفس القدر الذى يولونه للمبادرات ىف
املجاالت الزراعية األخرى .إن القصور ىف معرفة مزايا الزراعة الحراجية يؤدى ومن غري قصد أو عن طريق الخطأ إىل أإلعتقاد
بأن الزراعة الحراجية هامشية بالنسبة للزراعة أو أنها نظام كفاف ضعيف املردود.
مبا أن صناعة الحرجة الزراعية معاقة ىف أحيان كثرية باإلجراءآت القانونية والسياساتية واملؤسسية ،وغري مكافأة عىل فوائدها
البيئية وأإلستثامر فيها غري ُمش ّجع بسبب طول الزمن بني التبنى واملردود ،فإن الحاجة ماسة إىل سياسات تر ّوج لفوائد الزراعة
الحراجية .إن الهدف العام لهذا الدليل هو مساعدة البلدان عىل خلق وتطوير الظروف السياساتية والقانونية واملؤسساتية
تيس تبنى الزراعة الحراجية واإلعرتاف مبساهمتها ىف التنمية الوطنية .ويشمل هذا ،دعم الحوار والتواصل األفضل بني
التي ّ
القطاعات وإدماج الزراعة الحراجية ىف السياسات الوطنيه.
تم تطوير هذه الخطوط التوجيهية بإعتامد خليط من ورش العمل واملقابالت املنسقة مع الخرباء والتحليل املفصل لبعض
الحاالت الدراسية القطرية من العامل املتقدم والنامى.
بناءا ً عىل الدروس املستفادة ،ميكن إستخالص أربعة رشوط حاسمة لتشجيع الزراعة الحراجية:
أ .أن تكون مفيدة للمزارعني واملستخدمني أآلخرين لألرض،
ب .أن تكون هناك ضامنات لحقوق حيازة أألرض

ix

©FAO/Luca Tommasini

ج .رضورة التنسيق بني القطاعات ،
د .الرضورة القصوى للحوكمة الرشيدة للموارد الطبيعية.
أخريا ً ،فإن الخطوط التوجيهية تقدم عرشة مسارات للعمليات السياساتية:
 .1أنرش الكلمة :إرفع الوعى بفوائد ومزايا أنظمة الزراعة الحراجية،
 .2راجع السياق :ق ّوم وأصلح النظم غري املواتية والقيود القانونية،
 .3ضامنات أألرض :وضّ ح وأرشح أهداف سياسة ونظم إستخدامات أألراىض،
إرشح/فصل بإسهاب سياسات زراعية جديدة تأخذ ىف أإلعتبار دور أألشجار ىف التنمية
 .4إنشئ منهاجاً جديداً:
ّ
الريفية،
 .5نظّم وإعمل بإنسجام :إحكم التنسيق بني القطاعات للتجانس األفضل بني السياسات والتوافق والتفاعل بينها،
 .6وفر الحوافز :أبتكر إطارا ً واضحاً للمدفوعات مقابل الخدمات البيئية،
 .7طور األسواق :عزز إمكانيات وصول املزارعني إىل أسواق منتجات األشجار،
 .8أنقل املعرفة :عزز وادعم إعالم أصحاب الشأن ،
 .9أرشك أصحاب املصلحة :صغ أو عزز السياسات املبنية عىل إحتياجات السكان املحليني وحقوقهم،
 .10أحكم بحكمة ورشد :شارك ىف وأدعم الحوكمة الرشيدة ىف األنشطة الريفية.
من املتوقع أن تسهم أألنشطة املشار اليها آنفاً ىف صياغة سياسات عامة متجانسة ومتآزرة ومتفاعلة تدعم تطوير
أنظمة الزراعة الحراجية
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الخطوط التوجيهية
ماذا ،ملن وملاذا؟
هذه الخطوط التوجيهية موجهة ىف املقام أألول إىل كل املعنيني بأمر السياسات عى املستوى الوطنى واإلقليمى مثل
متخذى القرار ،موظفى الخدمة املدنية واملستشارين .الغرض منها دعم زيادة أإلعرتاف بفوائد الزراعة الحراجية،
تسهيل تطوير السياسات التى تعزز نظم الزراعة الحراجية وتعليم وزيادة الوعي لدى من يعيقون الزراعة الحراجية
عىل املستوى الوطنى.
تقدم الخطوط التوجيهية مجموعة من املبادئ بدالً عن وصف وسائل أو طرائق محددة .وهي تنصح بكيفية إدماج
الزراعة الحراجية ىف السياسات ،وخاصة مساعدة البلدان ىف صياغة سياسات تالئم ظروفها الخاصة .كام تعرض أمثلة
للمامرسات الجيدة وقصص النجاح إضافة إىل الدروس املستفادة من التحديات والفشل يف املجال.
صممت الخطوط التوجيهية كمدخل لبناء أو تعديل السياسات .ىف حالة الغياب التام لسياسة الزراعة الحراجية ،قد
تساعد الخطوط التوجيهية عىل بناء ونرش الوعى بأنظمة الزراعة الحراجية وعن كيفية معالجة قضايا السياسات عن
طريق التصميم املستحدث لسياسات تأخد ىف أإلعتبار أألشجار واإلنتاج املحصوىل والحيواىن .ىف الحاالت أألخرى،
حيث الزراعة الحراجية معرتف بها ىف أألطر السياساتية ،فإن الخطوط التوجيهية قد تساعد ىف تحسني السياق
اإلقتصادى وأإلجتامعى والسيايس بحيث يتم تعزيز الحوافز ملامرسة الزراعة الحراجية.

إندونيسيا ،بانادا أجيه -إمراة تشرتى فواكه
من بائع ىف سوق مفتوح .املحاصيل
الشجرية تلعب دورا ً مهامً ىف اإلقتصاديات
املنزلية ألرياف أجيه .نتيجة للتسنامى
والرصاع أألهىل ،دمرت الكثري من الحدائق
الشجرية مام ترتب عليه نقص ىف الخرض
والفاكهة .يهدف برنامج “إكراف” ومشاتل
اإلمتياز “ويرنوك” لدعم جهود إعادة بناء
مابعد التسنامى ىف أجيه عن طريق تحسني
الحدائق الشجرية باألشجار املثمرة واملنتجة
©FAO/Jim Holmes

ىف مشاتل أإلمتياز املجتمعية.
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الزراعة الحراجية
أإلسرتاتيجية والسياسة
ملاذا نطّور الزراعة الحراجية؟

أكرث من نصف أألراىض الزراعية ىف العامل بها غطاء شجرى بنسبة  %01عىل أألقل ،مام يوحى بأن الزراعة الحراجية
واسعة أإلنتشار  ،وهى نظام تكامىل لألشجار واملحاصيل الزراعية و/أو الحيوان ىف إدارة مزرعة أو مجال زراعى وهى
حاسمة لتحسني سبل كسب عيش املاليني من الناس.
حقيقة أن للزراعة الحراجية دور ملموس ىف إنتاج كالً من السلع املحلية (مثل حطب الوقود ،أألخشاب ،الثامر
والعلف) والعاملية (مثل جوز الهند ،النب ،الشاى ،املطاط والصمغ) .وبإمكانها أيضاً أن تلعب دورا ً إسرتاتيجياً ىف
مساعدة الكثري من البلدان ىف تحقيق أهدافها التنموية الرئيسة ،وبخاصة فيام يتعلق بالقضاء عىل الفقر ،أألمن
الغذاىئ وأإلستدامة البيئية .وميكن مشاهدة مردوداتها ىف املدن والقرى ىف شكل الغذاء ،حطب الوقود والفحم
النباىت ،حامية وصون مساقط املياه ،مساهمة بذلك ىف نظام غذايئ اكرث مرونة.
توجد الزراعة الحراجية ىف كافة املناطق املدارية ىف العامل وبقدر اليستهان به ىف املناطق املعتدلة .ففى أإلطار
العريض ألنظمة الزراعة الحراجية مثلام ىف املنتزهات العامة ىف غرب إفريقيا ،هنالك تنوع ىف األنواع واملامرسات
مثل تداخل إشجار الفاكهة مع مزارع الحبوب.

تحسني اإلنتاج الزراعي والفوائد البيئية من خالل الزراعة الحراجية

عندما تُصمم وت ُنفذ بطريقة سليمة ،تجمع الزراعة الحراجية بني أحسن املامرسات ىف إمناء أألشجار واألنظمة
الزراعية مام ينتج عنه إستخدام أكرث إستدامة لألراىض.
مثالً ،فإن الزراعة الحراجية :
 تساعد ىف حامية وإستدامة قدرة أإلنتاجية الزراعية، تأمني التنوع الغذاىئ وأألمن الغذاىئ املوسمى، تنوع املداخيل الريفية،التغيات املناخية،
 تدعم وتقوى املرونة والتكيف مع ّ -تساعد عىل إدامة وتداول املعرفة املحلية والقيم االجتامعية والثقافية
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الجزء أألول – الزراعة الحراجية  -أإلسرتاتيجية والسياسة

أنالدمج والجمع بني األشجار واملحاصيل واملاشية يخفف املخاطر البيئية ،يساعد عىل تأسيس غطاء دائم للرتبة ضد
أإلنجراف  ،يقلل أرضار الفيضانات ويعمل كمخزن للامء ،مام يفيد املحاصيل واملراعى .عالوة عىل ذلك فإن أألشجار
تجلب املغذيات من أعمق طبقات الرتبة ،أو ىف حالة أألشجار البقولية  ،عرب تثبيت النيرتوجني والذى يحول أوراق
أألشجار إىل سامد للمحاصيل.
لذلك فإن الزراعة الحراجية تعمل عىل تحسني قدرة املزارعني وزيادة دخل أرسهم من خالل حصاد أنواع متنوعة ىف
أوقات مختلفة من السنة .كذلك فإنها تجلب فرص العمل ىف تصنيع املنتجات الشجرية ،مام يوسع الفوائد
أإلقتصادية للمجتمعات الريفية واإلقتصاد الوطنى.
من املمكن تصور أنظمة للزراعة الحراجية لحيازات تتفاوت بني مرابيع إىل مزارع إىل املنظر الزراعى العام .فعىل
مستوى املربوع ميكن للمزارعني إدماج األشجار املثبتة للنيرتوجني مع محاصيل الحبوب .وعىل املستوى املزرعى
فيمكن للمزارعني غرس أألشجار ىف شكل غويبات أو ىف شكل صفوف عىل الحواف وأألطراف وكمصدات للرياح .أما
عىل مستوع املنظر العام فيمكن للمجتمعات إعادة تأهيل املناطق املتدهورة من خالل أألشجار والنباتات أألخرى.
إن أنظمة الزراعة الحراجية الف ّعالة تجمع بني أفضل مام ىف التفاعالت اإليجابية بني مختلف مكوناتها بحيث يكون
املخصبات الكياموية.
العائد النهاىئ أقيم من حالة غياب أألشجار بينام تقل مخاطر فشل الحصاد واإلعتامد عىل ّ
وحتى عىل مستوى املربوع حيث ميكن لألشجار أن تنافس املحاصيل مبارشة ،فقد أثبتت التجارب أن أألشجار ىف
مرابيع الزراعة الحراجية حسنة أإلدارة تأيت بقيمة مضافة أكرث مام قد يفتقد من أإلنتاج املحصوىل .مع كل  ،فإن تلك
املردودات ليست مبضمونة ،لذا يجب أإلنتباه لنوع الزراعة الحراجية املستخدم وأألنواع املختارة.
إطار  .1الكامريون  -دمج أشجار الفاكهة مع الكاكاو -الفوائد
إن الجمع بني أشجار الفاكهة والكاكاو أو مزارع النب ىف وسط
وجنوب الكامريون لطريقة تقليدية لتعزيز إستخدام أألرض
وإستغالل املوارد  .تم تطوير هذا النظام ىف منتصف مثانينات
وتسعينات القرن املاىض ،عندما إنهارت أسعار التصدير
للمحاصيل أألساسية مبا ىف ذلك الكاكاو والنب.
إن نظام الزراعة الحراجية هذا:
• -يحد من تدهور األراىض ويوفر الظل لشجريات
•الكاكاو ،بينام يلعب دورا ً مهامً ىف خزن الكربون
• ويدرء تغري املناخ،

إن أنظمة حراجة الكاكاو ،املد ّعمة بأألشجار املتوطنة
واملجلوبة ،قد تزيد الدخل السنوى لألرسة بشكل كبري.
هذا النظام مفيد جدأً للمزارعني أصحاب الحيازات الصغرية.
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 يوفر مصدرا ً بديالً مهامً للدخل ىف غري أوقات إنتاجاملحاصيل النقدية  ،مسهامً بذلك ىف عائدات ريفية
منتظمة ومستقرة.

مرشوع إكراف الجديد لتغيري
الرؤيا يهدف لزيادة إنتاجية
الكاكاو من خالل إعادة تأهيل
الحدائق املع ّمرة مستخدما
أصناف عالية أألنتاجية من
الكاكاو مع املامرسات الزراعية
الجيدة.
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فرص تنمية الزراعة الحراجية

تم أإلعرتاف بإمكانية مساهمة الزراعة الحراجية ىف التنمية املستدامة ىف املحافل الدولية للسياسات .فإتفاقية أألمم
املتحدة أإلطارية لتغري املناخ والفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ كثريا ً ما إستشهدا بها كمكون للزراعة
الذكية املتصالحة مع املناخ .ففى مؤمتر أألطراف السابع عرش الذى ُعقد ىف ديربان  ،2011أشري مرارا (بكثافة) إىل أن
الزراعة الحراجية لها إمكانيات كبرية للتك ّيف مع تغري املناخ ودرء أثاره .كام أن خطط عمل التكيف الوطنية و
إجراءات التخفيف املالمئة وطني ،تتحدثان عن الزراعة الحراجية كمكون مهم ىف أنشطة القطاع الزراعى.

كذلك فإن إتفاقية أألمم املتحدة ملكافحة التصحر تقر بإمكانات الزراعة الحراجية ىف وقف التصحر وإعادة التأهيل.
كام يُنظر إليها كمامرسة مهمة ىف نهج املنظومة اإليكولوجية الذى تروج له إتفاقية التنوع البيولوجى وتسهم ىف
إسرتاتيجيتها العاملية لصون النبات.
ىف كثري من البلدان جرت محاوالت لتسخري إمكانات الزراعة الحراجية عن طريق تحسني تنسيق أألنشطة الوطنية
عرب تطوير شبكات معلومات وطنية .هنالك فرص جديدة ناشئة للزراعة الحراجية  ،مثلام ىف أراىض امليامبو الحرجية
ىف وسط ورشق وجنوب إفريقيا .تُغطى هذه الرقعة ثالثة ماليني كيلومرت مربع عرب  11بلدا ً وتسهم بوضوح ىف سبل
معيشة مايقارب ال  100مليون من الناس ذوى الدخل املنخفض .ويشابه ذلك توسيع التكاثر الطبيعى ىف مايزيد
عن خمسة ماليني هكتار من أألراىض املتدهورة الجافة ىف السهل أإلفريقى (أغلبها ىف النيجر) ،مع إمكانية درء تغري
املناخ وزيادة املداخيل الريفية .ىف الواليات املتحدة أألمريكية  ،حيث التُ ارس الزراعة الحراجية عىل نطاق واسع،
هنالك تقدير متنام إلمكانياتها ىف مساعدة املزارعني وأصحاب املزارع الرعوية ومالك أألراىض الحرجية والسكان
أألصليني ىف إدماج اإلنتاجية والربحية مع املسؤولية البيئية والثقافية والتقاليد
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هاييتى -فورت ليربىت :مدير مشتل محىل
يروى شتالت وفرتها الفاو مع معدات
وأدوات لإلدارة الجيدة للمشتل .يهدف
املرشوع للمساهمة ىف منو وتنويع الزراعة
وتربية املاشية والزراعة الحراجية وتحسني
إدارة املوارد الطبيعية لبلديات فورت
ليربيت وغريها من البلديات
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إطار  - 2الزراعة الحراجية ىف تطوير أنظمة الغذاء-الطاقة املتكاملة
أنظمة الغذاء-الطاقة املتكاملة توفر العديد من املنافع ،وبخاصة للمجتمعات الريفية الفقرية .فمن خالل تعظيم أوجه التأزر
واملساندة بني إنتاج األخشاب واملحاصيل ،تساهم الزراعة الحراجية بقوة ىف إنجاح كليهام.
ىف تلك أألنظمة ،تتطلب إدارة مرابيع الزراعة الحراجية التقليم املنتظم حيث تستعمل أألفرع املقلمة كغطاء للرتبة (ملش) كام
تستعمل ىف املطبخ التقليدى للطبخ إضافة لكونها مصدر لإلنحالل الحرارى .ىف هذا أألخري ،تتحول أألفرع إىل فحم حيوى والذى
حينام يخلط ىف الرتبة يُحسن قوامها وخصوبتها وقدرتها عىل خزن املاء .بإستعامل أوراق األشجار املتساقطة إلنتاج املحاصيل
فإن املزارعني يوفرون ماالً مل يُستثمر ىف الطاقة أألحفورية ،وميكنهم إستغالل تلك املبالغ ىف رشاء املدخالت مثل البذور املحسنة
لزيادة أألنتاجية.
عالوة عىل ذلك ،فإن دمج إنتاج املحاصيل مع إنتاج حطب الوقود يحفظ األشجار من القطع ويحررالعاملة ،وبخاصة جهد
النساء الذى يوظّف تقليدياً ىف جمع حطب الوقود .مثالً ،إستعامل اللوبيا العدىس ىف نظام الغذاء-الطاقة املتكامل ىف مالوى
منط زراعى قائم عىل الزراعة البينية أو الصفوف البديلة .يقوم أصحاب الحيازات الصغرية من املزارعني بدمج إنتاج الحبوب
الغذائية (ىف الغالب الذرة الشامية ،الذرة الرفيعة والدخن) واللوبيا الحمراء/العديس  ،نبات مثبت للنيرتوجني ومتعدد أألغراض
وينتج خرضوات غنية بالربوتني لإلستهالك أآلدمى ،علف للحيوان ومواد خشبية للطبخ .وحسب الصنف وتقانة املوقد ونوع
الوجبة ،فإن نبات محىل واحد ميكن أن يوفر طاقة ألرسة من خمسة أفراد لطبخ وجبة أو وجبتني ىف اليوم.
أنظمة الغذاء-الطاقة املتكاملة أيضاً توفر فرصاً جديدة لدرء تغري املناخ ،وبخاصة عرب التغيري غري املبارش
إلستخدام أألرض ،مام يزيد من إنتاجية أألرض وتوفري املاء وبالتاىل دعم األمن الغذاىئ.
ثم هناك حاجة ماسة لبعض األطر لتطوير أنظمة الغذاء-الطاقة املتكاملة الناجحة .فبإإلضافة إىل الوسائل التقنية  ،هنالك
حاجة لتحسني السياسة والبيئة املؤسسية الداعمة ملثل هذه أألنظمة .تدعم الفاو بقوة أنظمة الغذاء-الطاقة املتكاملة
وعمليات اإلصالح السياساىت املصاحبة.

ظروف تطوير الزراعة الحراجية

بينام تم التوثيق ج ّيدا ً للفوائد املحققة والكامنة للزراعة الحراجية ىف عدة أنحاء من العامل ،من املهم مالحظة أن
الزراعة الحراجية ليست باإلكسري أو البلسم الشاىف أو الحل السحرى ضد إنعدام أألمن الغذاىئ أو التدهور البيئى.
حتى حيث يكون للزراعة الحراجية مساهمة ق ّيمة ،هنالك عدة ظروف تحد من التبنى الواسع لها من قبل املزارعني.

فليك تكون ف ّعالة ومستدامة ،تحتاج الزراعة الحراجية إىل نوعني من التكامل :الزراعة مع أألشجار وأألشجار مع
الناس .لىك ينجح ،يحتاج هذا التكامل إىل الرشوط األساسية املناسبة ،والتى قد تكون فنية أو إقتصادية أو إجتامعية.
فمن الوجهة الفنية ،ليس كل خليط بني أألنواع الدامئة والحولية هو قابل للبقاء وذى فائدة ،فبعض املامرسات أو
أألنواع الشجرية قد تكون أكرث منافسة للمحاصيل عىل املاء وقد تؤوى أآلفات ،لذا البد من التدقيق ىف إختيار أألنواع
واملامرسات .ومن الوجهة أإلقتصادية فقد يرغب املزارعون ىف املنتجات الشجرية فقط حينام الت ُنقص أإلنتاج

5

املحصوىل أو حني ال تعيق الزراعة الحراجية إستخدامهم لألليات الكبرية .كذلك يحتاج املزارعون إلعالمهم بربحية أى
نظام جديد .ومن الوجهة اإلجتامعية فكل إبتكار جديد يحتاج للقبول من قبل املجموعات املعنية .إختالف
املجتمعات وتنوع الثقافات قد تتطلب ظروف مختلفة للنجاح .ففى وسط كل مجتمع يوجد متبنون مبكرون
ومبتكرون يبينون للمزارعني اآلخرين فوائد اإلنتقال لنظام إنتاج جديد مبا ىف ذلك الزراعة الحراجية .ومع ذلك ،هناك
حاجة ملزيد من البحوث لتحديد العوامل التى تدفع لتبنى مامرسات الزراعة الحراجية ىف أألوساط الريفية املختلفة.
ومبا أن أنظمة الزراعة الحراجية متنوعة ،وتختلف من مكان آلخر ،وقد تُشاهد عىل مختلف املقاييس ،فإن أى
قرارات تتعلق باإلدارة ،السياسة أو الحوكمة البد وأن تنبنى عىل تحليل دقيق ملزايا مختلف السيناريوهات .كام
يتوجب توجيه القرارات -عرب معايري ومؤرشات محددة من املعايري الدنيا املطلوبة – نحو تطوير الزراعة الحرجية
الناجحة التي تلبى أألولويات املحلية والوطنية .وهذا ال ميكن أن يتم دون املشاركة الواضحة واملستدامة ألصحاب
الشأن عالوة عىل من لهم مصالح ىف املوارد الطبيعية املوجودة

إطار  - 3حدود حصاد أألخشاب ىف أمريكا الوسطى
©ICRAF/Tito Marcos

حصاد أألخشاب ىف أألمازون .اليزال غالبية الخشب
املنتج ىف مناطق أألمازون ُيحصد بطريقة مد ّمرة
للغابات.
ميكن للحكومات دعم أنظمة الزراعة الحراجية بتيسري
حصاد الخشب املنتج ىف املزارع.
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دراسة حديثة ( )8تحلل القوانني والسياسات البيئية التى
تحكم قطاعات البيئة والغابات يف سبعة بلدان ىف أمريكا
الوسطى .بإمكان النظم والرقابة املفروضة من الحكومات
أن تيرس أو تعرقل تنمية الزراعة الحراجية.
ثالثة بلدان (هندوراس ونيكاراغوا وهندوراس) لها
إجراءآت معقدة ومضنية للتصديق بحصاد وترحيل
أألخشاب املنتجة ىف املزارع .بليز والسلفادور وغواتيامال
قامت بتصميم أجراء بروتوكول مبسط للترصيح لكن
عملياً فقط بليز وغواتيامال لديهام إجراء مبسط  .ويف
كوستاريكا ،من السهل الحصول عىل السامح فقط إذا كان
الحصاد محصورا ً ىف أقل من عرش أشجار يف السنة الواحدة
ىف املزرعة .توجد لوائح مامثلة إلنتاج منتجات أألشجار ىف
املزارع ىف جميع أنحاء املناطق املدارية.
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حواجز تطوير الزراعة الحراجية

عىل الرغم من أن هناك كم متزايد من املؤلفات العلمية التى توضح فوائد أنظمة الزراعة الحراجية ،هناك أيضاً
عقبات تحول دون تطويرها وتوسيع دائرتها .الحواجر التي تعوق الزراعة الحراجية والتى تتم مناقشتها ىف الفقرات
التالية هي ذات أهمية خاصة.

الرتكيز عىل الزراعة الصناعية

بينام يُتوقع أن يدر اإلنتاج التقليدى للمحاصيل الزراعية املوجهة لألسواق عائدا ً فورياً ،فإن أإلستثامر ىف الزراعة
الحراجية قد تعرتيه بعض املساوئ.
فالربغم من أن أألشجار قد تصري مربحة عندما ت ُدر عائدا ً خالصاً عرب الزمن ،فإن نقطة التعادل ىف بعض أنظمة
الزراعة الحراجية قد تحدث بعد عدد من السنوات .هذا يعنى وخالفاً ألنظمة الزراعة التقليدية فإن عىل املزارعني
تح ّمل خسائر أولية قبل اإلستفادة من إستثامراتهم مام يُقلل من حامسهم لإلستثامر ىف الزراعة الحراجية .أيضاً،
العديد من املرشوعات والربامج الزراعية تحتاج ألن تربهن عىل أثارها خالل زمن وجيز نسبياً ليك ميكن إعتبارها
“ناجحة”.
كذلك فإن أنظمة معلومات السوق التى أُعتمدت ىف بعض البلدان التشمل يف الغالب منتجات أألشجار .عىل هذا
أألساس فإن أسواق بعض منتجات أألشجار هي أقل كفآءة وتطورا ً من أسواق السلع الزراعية والحيوانية وأن سالسل
القيمة املتعلقة بأنظمة الزراعة الحراجية تتلقى دعامً أقل.
إن عدم وجود أسواق جيّدة التطور ملنتجات الزراعة الحراجية إضافة للرتكيز عىل العائدات الفورية لبعض املشاريع
الزراعية والصعوبات التى يواجهها املزارعون عند أإلستثامر ىف األنشطة ذات العائد البطيئ ،ت ُجرب العديد من
املزارعني عىل إستبعاد الزراعة الحراجية كخيار حيوى.

الرتكيز عىل الزراعة التجارية

إن السياسات الزراعية أيضاً قد ال تشجع املزارعني عىل مامرسة الزراعة الحراجية .فالحوافز الزراعية كثريا ً ما ت ُش ّجع
بعض األمناط الزراعية مثل النظم أآلحادية كام أن اإلعفاءآت الرضائبية غالباً ما ت ُوجه لإلنتاج الزراعى الصناعى .إن
حجم اإلئتامن الداعم لهذا قد يُؤثر سلباً عىل تنمية الزراعة الحراجية كام هو الحال ىف تنمية مزارع نخيل الزيت.
ففى الربازيل مثالً ت ُقدم ُخصومات رضائبية معتربة للمزارعني الذين يُنتجون الوقود الحيوى رشيطة الحصول عىل
بعض الخام من مزارعني صغار بغض النظر عن منط اإلنتاج املحصوىل املتبع .كذلك فإن حوافز مامثلة تش ّجع التوسع
املضطرد ىف مزارع نخيل الزيت عىل مساحات شاسعة ىف أألمازون الربازيىل.
كام أن دعومات أسعار املحاصيل الزراعية ورشوط اإلئتامن املش ّجعة التى تُوفّر لبعض أألنشطة الزراعية وقلام ت ُوفّر
لألشجار أيضا تُخذّل عن تبنى الزراعة الحراجية .لكن عدم تضمني الزراعة الحراجية ىف حزم املنافع يحد من تشجيع
النظام حتى ولو صار اإلنتاج الزراعى أكرث إعتامدا ً عىل أإلسترياد وأقل إستدامة بيئية .إن زامبيا وماالوى ملثالني لبلدان
حيث تقلل الدعومات املعتمدة لألسمدة من حامس املزارعني إلتّباع أنظمة الزراعة الحراجية.
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الجهل مبزايا الزراعة الحراجية

إن اإلعتامد الزائد عىل طرق الزراعة التقليدية واملعرفة غري الكافية لل ُنهج املستدامة تحد من رغبة صانعى
السياسات ىف تطوير الزراعة الحراجية .إن النرش املحدود ألفكار واملعلومات عن الزراعة الحراجية يحد من إنتشار
أنظمتها وىف كثري من البلدان قل أن توجد تلك أألنظمة ىف مناهج كليات الزراعة أو الغابات .إن الخربة املحدودة
وضعف القدرات ىف أوساط بعض خدمات اإلرشاد الوطنية حول كالً من نظم الزراعة الحراجية التقليدية والحديثة
يعكس عزوف املزارعني عن تبنيها .كمثال ،بعض أنظمة الزراعة الحراجية تتطلب طرقاً مبتكرة لإلدارة مقارنة مع
الطرق التى عهدها املزارعون وتدربوا عليها.
قلة املعرفة ،متطلبات القوى العاملة املختلفة وأألسواق أألقل تهيئة تقود املزارعني ملزيد من عدم اليقني بأنظمة
الزراعة الحراجية .باملقابل يؤدى هذا إىل الشكوك من قبل املهنيني واملستشارين والذين قد يحدون من الوصول
للمعلومات والتدريب عىل أنظمة الزراعة الحراجية وتطوير أمناط عملية منها.
معظم الجهود ىف البحوث والتطوير منصبة عىل زراعة املحصول الواحد ذى أألمد القصري يف حني ال يوجه إال القليل
من الجهد لإلمكانات الكامنة ىف األصناف املحسنة ىف أنظمة الزراعة الحراجية متعددة أألنواع .كام أن برامج تربية
الظروف الزراعة الحراجية ( مثل تحمل الظل ،مورفولوجيا الجذور وشكل النبات) مل تنل حظاً كافيا من اإلهتامم.
إن منو وإنتاجية أألشجار قد تكون أقل نسبياً
ومتغية ،غالباً بسبب عدم الحصول عىل مصادر وراثية أجود .كام أن
ّ
طرق أإلكثار عن طريق البذور أو أإلكثار الخرضى ىف البلدان النامية ليست معروفة وقد ال يكون للمزارعني خيار
سوى حامية أونقل البادرات التى تنمو تلقائياً .كذلك ونظرا لعدم نرش طرائق اإلكثار املتقدمة فإن هنالك الكثري من
الفرص الضائعة لتقليل الزمن املطلوب لإلنتاج التام .ال تزال هناك حاجة إلدخال أألنظمة الواعدة إلدارة أألشجار (
مثل أنظمة الزراعة البينية لصحة الرتبة أو إدخال أنظمة البور املحسنة) بالنسبة للغالب أألعم من الفالحني .كام ال
يوجد سوى القليل من املشاتل التى توفر شتالت ملجموعة من أألشجار املحلية متعددة أألغراض.

إطار  - 4خدمات البحوث واإلرشاد غري املالمئة
إذا أُغفلت إحتياجات املزارعني فإن البحوث وأإلرشاد ستُخطئ هدفها .فكثري من أمثلة أإلخفاقات ىف تطوير الزراعة الحراجية ت ُعزى
وبوضوح لهذا أإلغفال.
أإلرشاد بتقانات زراعية حراجية أقيمت عىل تجارب بأنواع أجنبية وتقانات مكثّفة وتم تقييمها تحت ظروف مختلفة ثم نُقلت إىل مكان
آخر يكون إرشادا ً غري ذى موضوع أو صلة.
البحوث الرامية إىل تطوير غراس جديد كثريا ً ما تغفل دراسة العالقة التكافلية بني أألنواع والتفاعالت بني أألنواع و الرتبة.
يجب أن ال ت ُركّز أنظمة البحوث واإلرشاد فقط عىل الكفاءة البيولوجية للتكنولوجيا ،بل يتحتّم أن تُحلل الجدوى أإلقتصادية والتكلفة
املتعلقة بالقوى العاملة للحلول املقرتحة ،عالوة عىل القبول أإلجتامعى.
ومن الرضورى لربامج البحوث وأإلرشاد إرشاك أصحاب املصلحة لضامن أن تكون الربامج ذات صلة ،عملية وممكنة التطبيق .ففى جنوب
الكامريون عىل سبيل املثال كان إدخال نظام البور غري ناجح ألن املزارعني مل يكونوا يواجهون مشاكل ملكية أراىض أو نقص ىف حطب
الوقود ،ولذا مل يجدوا مس ّوغاً للتحول لنظام جديد من إستخدامات األراىض .ولنفس أألسباب مل تنترش فكرة الزراعة البينية من املناطق
الرطبة للمناطق الجافة ىف غرب إفريقيا.
ومام يُفاقم هذا الوضع نقص الدعاية والرتويج لقصص نجاح الزراعة الحراجية ،نقص اإلستثامر ىف تحسني إنتاجية وربحية أنظمة الزراعة
الحراجية وعدم إرشاك أصحاب املصلحة مثل إتحادات املزارعني ىف التجارب .تضافر كل هذه العوامل يؤدي لضعف أو غياب التدريب ،
ضعف املقدرة اإلرشادية  ،فقر ىف املعلومات وقلّة املصادر الوراثية الجيدة للكثري من أنواع أشجار الزراعة الحراجية.
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ختاماً ،صناع السياسة تنقصهم املعرفة ،ليس فقط مبزايا الزراعة الحراجية وأهمها املقدرة الكامنة ىف أألشجار إلدرار
الدخل و خدمات تحسني الرتبة  ،لكن أيضاً اآلثار السالبة لنظم الزراعة والغابات التقليدية .من املعتقدات السائدة
أن إدخال أألشجار ىف الحقل يؤثر سلباً عىل إنتاج املحاصيل الزراعية بالرغم من أن إدماج صفوف من الحور وبكثافة
ىف حقول القمح والشعري ىف شامل غرب الهند بواسطة صغار الم ُّلك زاد من الدخل بشكل واضح دون إحداث
خرسان عىل مستوى أإلنتاج املحصوىل.
إن النظرة العامة للزراعة الحراجية ال تعدو كونها نشاط هامىش للزراعة ومن اإلستخدامات األخرى لألرض  ،كام
يُنظر للمزارعني املشتغلني بها نظرة دونية وهم بالتايل منط قديم مقارنة مبن ميارسون زراعة املحصول الواحد.

الجزء أألول -الزراعة الحراجية :أإلسرتاتيجية والسياسة

حيازة أألرض غري املضمونة أو الغامضة ىف البلدان النامية تقود إىل حرية حول ترسيم حدود أألرض ومامرسة الحقوق
عليها .قد تكون الحقوق ىف أألشجار مختلفة عن الحقوق ىف األرض وعدم ضامن حيازة األرض وأألشجار قد ال ت ُش ّجع
الناس عىل إدخال أألشجار أو أإلستمرار ىف مامرسة الزراعة الحراجية.
ىف كثري من األماكن عدم وجود الحقوق طويلة أألمد ىف األرض تعوق اإلستثامر طويل أألمد مثل الزراعة الحراجية.
عندما ال تكون الحقوق ىف األرض مثبتة بالقانون فإن غياب أإلعرتاف القانوىن يجعل أى إجراء آخر غري ف ّعال .قد
يظهر هذا ىف شكل تضارب مصالح بني الدولة ومستخدمى أألرض السيام عندما تكون ملكية الدولة لألرض هى
العائق الرئيىس للنشاط.
هنالك العديد من عدم ضامنات الحيازة .ففى كثري من الحاالت ،ال يقدم املزارعون املستأجرون ،السيام املهاجرون،
تصور
عىل غراسة وإدارة األشجار ألن منتجات األشجار تتبع للاملك .فإذا كان الناس ال ميلكون حيازة أألرض ،هنالك ّ
سائد أن ال طائل من اإلستثامر ىف أألشجار والتى يتطلب جنى فوائدها زمناً طويالً .املنافسة عىل حيازة أألرض مثل
الحقوق املوسمية املشاعة عىل املرعى والحرائق الربية قد تُع ّرض األشجار للخطر .كام أن املحاوالت الحديثة لبعض
الحكومات لدعوة كبار املستثمرين األجانب زادت من عدم أمن املجتمعات املحلية .ىف الكامريون ،منح قانون
أألراىض لعام  1974املواطنني حق تسجيل وملكية أألرض لكن اإلجراءآت املتعلّقة بإستخراج شهادات امللكية معقّدة
لكثري من املواطنني ىف الريف.
نتيجة لذلك فإن معظم األراىض الزراعية يتم اإلستحواز عليها عن طريق القوانني العرفية بينام هى قانوناً مملوكة
للدولة مام يخلق نوعاً من عدم األمان .إضافة إىل ذلك فإن األشجار النامية عىل أألرض غري املس ّجلة مملوكة للدولة.
ىف مثل هذه الظروف ما الذى يدفع املزارعني لغرس أو إدارة األشجار ىف املزارع؟ .إذا كان باإلمكان تحقيق عائد
بقليل من اإلستثامر سيقدم املزارعون عىل غراسة أألشجار بغض النظر عن املسائل القانونية الحاكمة للملكية
والحيازة وما يهمهم هو موازنة أألرباح املتحققة .ىف بعض األحيان تحد قوانني الغابات من إمناء أألشجار ىف املزارع
بتقييدها لحصاد أو قطع أو بيع منتجات األشجار أو أنواع بعينها من أألشجار كام قد تتحكم إدارة الغابات ىف إدارة
أو حصاد أألشجار عن طريق تصاريح بحيث ال تكون للمزارعني حرية إدارة األشجار أو منتجاتها حسب رغباتهم.
هذا وقد يكون إستخراج التصاريح صعباً بسبب البريوقراطية أو ألن قطع األشجار ممنوع البتة .فالربغم من حسن
نية مثل هذه اإلجراءآت الوقائية فإن تطبيقها عىل أألراىض الزراعية يُخذّل املزارعني من غرس األشجار الحرجية أو
حامية البادرات التى تنمو.
كلام تعلق األمر بحيازة األرض ،هنالك معوقات ىف كثري من الدول النامية .ىف كل املامرسات القانونية أو العرفية
التقليدية ،فإن النساء واملجموعات املستضعفة األخرى والذين يحتاجون إلنتاج طعام أكرث (وبالتاىل تطوير الزراعة
الحراجية) لديهم فرص محدودة للحصول عىل األرض واملوارد.
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لذلك فإن تطوير امللكية الفردية عرب قوانني الحيازة قد يُنشئ عدم توازن نوعى ىف ملكية األرض مام يستدعى
البحث عن نُهج مبتكرة .عموماً ،إن حقوق حيازة األرض املزرعية تصري أكرث فردية مع تصاعد الضغوط السكانية أو
تزايد الفرص التجارية .ىف مثل هذه الحاالت ،قد يقود الوضع إىل تاثري إيجايب عىل اإلٌستثامرات طويلة أألمد ىف
الزراعة الحراجية.

اللوائح املناوئة

أيضا ،تحول العديد من القيود القانونية عىل أإلدارة متعددة األغراض لألرض وأألُطر الرضائبية املعقّدة دون
تطورالزراعة الحراجية .وىف الكثري من أألحيان ،تعيق السياسة الزراعية نفسها بعض املامرسات املطلوبة لتطوير
الزراعة الحراجية ،بينام تحفّز أإلتجاه نحو اإلنتاج الزراعى الغذاىئ والوقود عىل النطاق الواسع الكبري.
كام أن الرضائب املطبقة عىل اإلنتاج الزراعى قد تفرض عقوبات عىل مامرسات الزراعة الحراجية كام هو الحال ىف
السياسة الزراعية املشرتكة للمجموعة أألوربية قبل عام  ،2001حينام كانت دعومات املزارعني مبنية عىل املساحة
أألرضية للمحصول .بني  2001و ،2010وبعد البدء بأنظمة الزراعة البينية ،صارت كل أنظمة الزراعة الحراجية
مستحقة للدعم الذى حددته السياسة .واآلن صارت كل األراىض الزراعية مستحقة للدعم بغض النظر عن الغطاء
الشجرى عدا الغابات واألراىض املستخدمة لغري أإلنتاج الزراعى .وأيضاً ،ميكن أن يكون النظام الرضائبى أقل فائدة
للغابات مقارنة مع األراىض الزراعية كام هو الحال يف فرنسا (إطار رقم .)10
أحياناً ،وبالرغم من وجود نظام ملساعدة أنشطة التنمية الريفية ،فإن الدعم املبارش ملرشوع زراعة حراجية قد
يتطلب إتباع سالسل بريوقراطية معقّدة للحصول عىل الدعم عىل سبيل املثال التعاون بني وزارات الزراعة والغابات.
ففى معظم الحاالت ،يعمل أإلطار القانوىن كمث ّبط ،إن كان ذلك مقصودا ً أم ال .فالقانون ىف النهاية يفيد املزارع
الكبرية واملستثمرين تحديدا ً.
حتى ىف الحاالت التى يوجد فيها برنامج يستهدف تطوير الزراعة الحراجية فإن بعض البنود قد تُحد من إدخال
األشجار ىف املزارع كام ىف حالة الفلبني حيث يستهدف برنامج الزراعة الحراجية ىف أألرىض العلوية الدعم العام ملن
يفلحون  50هكتار فأكرث بينام معظم متبني نظم الزراعة الحراجية حالياً هم مزارعى حيازات صغرية.

عدم التنسيق بني القطاعات

بإعتبارها تدخل مؤثر ىف القطاعات املتعددة مبا ىف ذلك الزراعة ،الغابات ،الرثوة الحيوانية ،التنمية الريفية ،البيئة،
الطاقة ،الصحة ،املياه والتجارة ،كثريا ما تتع ّرض الزراعة الحراجية لتناقضات سياساتية وإهامل مام يخلق فجوات أو
حوافز مناوئة تعمل ضد تطورها .إضافة لذلك فإنه وعندما تنحرص السياسات ىف اللوائح البريوقراطية القطاعية
تكون النتيجة هى فقدان الثقة بني املزارعني ومتخذى القرار .ىف كثري من البلدان ،ومن حيث املبدأ ت ُعترب الزراعة
الحراجية تابعة “لكل القطاعات” ولكنها ىف الواقع التتبع ألى قطاع وقل أن تشكل خطاً خاصاً ىف جهار حكومى أو
لها حيزها الخاص من السياسات .فالزراعة الحراجية تتأرجح عادة بني إقسام وإدارات ومصالح الزراعة والغابات
والبيئة ،دون وجود مؤسسة خاصة يكون لها دور قيادي يف النهوض بربامج الزراعة الحراجية وإدماجها .فمصالح
الزراعة تُركّز عىل إنتاج املحاصيل عىل أألراىض الزراعية وتبعاً لذلك فإن
السياسات الزراعية ت ُسهم مبارشة ىف إستبعاد أألشجار من املزارع ومن املنظر العام .بعض إدارات الغابات التعتقد ىف
إمكان إنتاج أخشاب ذات نوعية عالية من أشجار متناثرة ىف الحقول وليست لديها رغبة ىف أشجار غري خشبية أو
إمناء أألشجار بني املحاصيل و/أو الحيوان ىف نفس املربوع .هذا بالرغم من أن معظم إدارات الغابات مكلفّة بأنتاج
وتوزيع كافة أنواع املصادر الوراثية الشجرية .كذلك فإن إدارات البيئة قد ال تحب الصفوف املنتظمة وإستعامل
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املبيدات الكياموية للحشائش .ففى ماالوي عىل سبيل املثال ومع أن الزراعة الحراجية موصوفة كحل تقنى/فنى ىف
كل من قانون الغابات  1997والسياسة البيئية الوطنية منذ عام  ،2004ما زالت السياسة الزراعية تدعم التوسع ىف
األراىض الزراعية بينام سياسة الغابات تدعو للمحافظة وإعادة التشجري بالكامل.
ويف الختام ،فإن املواءمة واملزامنة بني السياسات والربامج تتطلب قدرا ً من االهتامم من اإلدارات املسؤولة عن
التنمية الريفية ،واستخدام االرايض ،والزراعة ،والحراجة ،والبيئة واملالية والتجارة ،عىل الصعيدين الوطني واملحيل.

ملاذا تشجع وتنظم الزراعة الحراجية عرب السياسات؟

إن النواحى التقنية والبيولوجية للزراعة الحراجية مهمة لكنها التكفى لضامن تبنيها وصيانتها من قبل املزارعني:
فالنواحى أإلجتامعية واإلقتصادية مهمة أيضاً .هذا يعنى أن السياق السياساىت واملؤسىس يجب أن يلعب دورا ً
أساسياً ىف تطوير الزراعة الحراجية .كذلك وبسبب طبيعتها طويلة أألمد فإن التبنى قد ال يتم ىف فراغ سياساىت والبد
من تيسريه بسياسة مواتية وترتيبات مؤسسية محلية ووطنية .املسائل أآلتية تشري ألهمية السياسات السليمة ىف
تنمية الزراعة الحراجية:

القضاء عىل القيود القانونية واملؤسسية للزراعة الحراجية

السياسة الف ّعالة ت ُهيئ الظروف لألنشطة العامة والخاصة لتسهم ىف الرفاه العام للبلد .وعندما تُوجد أمناط تنموية
مبنية عىل العلم كام ىف حالة املامرسات والتقانات للزراعة الحراجية ،يجب أن ال تعرقل تلك الحلول من قبل القيود
التنظيمية أو املحظورات .ففى الكثري من الحاالت ،يطغى فشل السياسات عىل غريها مام يستوجب مراجعتها بغرض
التبنى أألوسع

دعم النتائج اإليجابية للزراعة الحراجية

توفر الزراعة الحراجية خدمات نُظُم إيكولوجية عديدة مثل حامية مستجمعات املياه ،حفظ الرتبة والتنوع
البيولوجى وإمتصاص الكربون ،كام تج ّنب اإلنبعاثات الغازية وتقلل من املخاطر املناخية واملالية .لكن بدون
مشاركة الدولة ىف توفري مزيد من الحوافز فإن مستوى اإلستثامر الخاص ىف مجال الزراعة الحراجية غالباً مايكون
دون أألمثل .فعندما تُصمم وتُنفذ بطريقة صحيحة فإن للزراعة الحراجية ،السيام عىل مستوى املنظر الطبيعى العام
 ،فوائد جمة ،إذ تُسهم ىف إستدامة املجتمعات املحلية وعىل نطاق أوسع عىل النظم اإليكولوجية التى يعتمد عليها
السكان .إال إنه قد ال تكون للخدمات البيئية واإلقتصادية قيمة لدى السوق مام يحتّم عىل الجهات الفاعلة ىف مجال
التنمية واملزارعني تح ّملهم لوحدهم تكاليف أإلنتاج ونظم إستخدام األراىض بالرغم من أنها تعود بالنفع عىل كامل
البالد.
الدعم املاىل للمزارعنب الذين يُدخلون أألشجار ىف حقولهم ُيكن أن يُعترب شكالً من أشكال الدفع مقابل الخدمات
البيئة .فمن غري الدعم السياساىت فإن بعض أمناط الزراعة الحراجية املوجودة قد ال تجد اإلستثامر الكاىف وقد ال
تكون مستدامة -فعىل سبيل املثال فإن زيادة ضغوط املرعى ىف بعض املحميات العامة ىف إفريقيا جنوب الصحراء
سوف يعرض تجدبد أألشجار للخطر ما مل تقم املؤسسات املحلية بتعديل إسرتاتيجيات إدارة املراعى.
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أإلطار  - 5الحبوب لإلخرضار :سياسة تعويض املزارعني ىف الصني
تم سنة  1999إستحداث برنامج الحبوب لإلخرضار ىف الصني
بهدف إعادة تشجري املرتفعات لتقليل اإلنجراف والفيضانات
والفقر ىف الريف .تشمل السياسة توفري حبوب ،شتالت و/
أو إعانات خالل فرتة خمس -مثاىن سنوات ىف املرحلة أألوىل
عىل أن متتد إىل خمس -مثاىن سنوات أخري لتشجيع مايصل
إىل  30مليون عائلة ريفية تقوم طواعية بتحويل جزء من
أراضيها الزراعية إىل غابات /أعشاب وبخاصة عىل املنحدرات
والسفوح  .ولدعم هذه اإلسرتاتيجية تم تنقيح قانون الغابات
ليعرتف بأهمية التعويض مقابل الخدمات البيئية .إستخدمت
الحكومة املركزية التحويالت املالية لتعويض اإلنخفاض ىف
اإليرادات العامة الناجمة عن سياسة الحبوب لإلخرضار بينام

يُتوقّع للحكومات املحلية املساهمة بنفقات النقل والتدريب.
فمن التجريب حتى التطبيق الكامل قام مرشوع الحبوب
لإلخرضار عىل إجراءآت مبنية من أعىل إىل أسفل وفقا
للتسلسل الهرمي العمودي اإلداري .لقد كانت رغبة املزارعني
وهم األساس ىف تنفيذ الربنامج عالية بشكل خاص وقد تجاوز
التعويض مستوى اإليرادات الزراعية السابقة .هذه الظروف
أدت إىل تط ّور الفت لتقانات الزراعة الحراجية بعد 2001
وبخاصة الزراعة بني صفوف أشجار الفاكهة .بحلول 2010
غطى برنامج الحبوب لإلخرضار أكرث من  15مليون هكتار ىف
 20محافظة.

©ICRAF/photo archive
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تعويض املزارعني عن تأخري العائدات

التغيري ىف نظام أإلنتاج غالباً ما يتطلب إستثامرا ً من قبل املنتجني حتى وإن إستغرق ذلك بعض الوقت قبل أن تصل
عائدات النظام الجديد ملستوى النظام السابق .هذا هو الوضع بصورة أوضح عند إدخال أألشجار عىل الحقول
الزراعية وأألراىض العشبية ألن دورة إنتاج أألشجار أطول .التسهيالت األئتامنية الخاصة ألصحاب الحيازات الصغرية
هي يف الغالب غري متوفّرة وبالتأكيد لإلستثامر طويل أألمد .يعزف معظم املزارعني عن اإلنخراط ىف غرس أألشجار أو
إدارة التجدد الطبيعى عندما يرون إنخفاض دخولهم ىف املدى القصري .ومبا أن الكثري من هذه اإلستثامرات تؤدى
خدمات بيئية تعود بالنفع عىل الجميع ينبغى تعويض الخسائر الناجمة .يتوقف مستوى التدخل من املجتمع عىل
قيمة خدمات ال ُنظُم اإليكولوجية املؤداة وعىل الخسائر ىف العائدات الناتجة عن اإلنخفاض ىف إنتاج املحاصيل خالل
الفرتة .لهذا الغرض البد من سياسات عامة قوية .بالنظر إىل العوامل املذكورة ،هنالك عدة مجاالت ذات أولوية
حيث الحاجة للسياسات الداعمة مبا ىف ذلك أإلصالحات املؤسساتية ،ضامن حيازة أألراىض ،الوصول إىل املوارد (
املعلومات ،املصادر الوراثية ،املالية) ،خلق أألسواق والحوافز .هناك أنواع مختلفة من التدخالت السياساتية التى
تشمل أألدوات التنظيمية مثل برامج الدولة للغابات ،وال ُنظُم القانونية ،أألدوات أإلقتصادية مثل ال ُنظُم الرضائبية،
الحوافز املالية والعينية ،مدفوعات الخدمات البيئية مباىف ذلك التعليم واملساعدات الفنية .ىف جميع الحاالت  ،فإن
الهدف الرئيىس لهذه السياسات هو تقليل املخاطر وزيادة العائدات عىل إستثامرات صغار املزارعني ىف أألشجار .كام
ينبغى للسياسات ضامن وجود أنشطة الرصد واملتابعة ،حيث كثريا ً ما يكون الحل ليس ىف وجود مؤسسة متخصصة
أوسياسة للزراعة الحراجية بل تعزيز الدعم لها بإستخدام آليات السياسة القامئة أو أُطر تنظيمية .ىف كثري من
الحاالت يكون أثر ظل السياسة أإلقتصادية أو الزراعية أهم بكثري من أثر التدابري التي تهدف خصيصا إىل تعزيز
نُظُم الزراعة الحراجية .قد ال يكون الحل مقترصا ً فقط عىل التدابري التنظيمية إذ أن الفرص ضئيلة بإمكانية تعزيز
الزراعة الحراجية عن طريق القوانني وحدها .ىف الواقع إن أى تق ّدم هو نتاج لرتتيب سليم ومتكامل ألنظمة حوافز
إقتصادية ومعلومات يتم تصميمها وتنفيذها من قبل جميع أصحاب املصلحة.

أطار  - 6اإلراحة /البور املحسن ىف زامبيا -محدودية اللوائح
حسن بأألشجار املزروعة ىف رشق زامبيا .عىل ضوء
كانت حرائق أألحراش ورعى املاشية هى التحدّيات الرئيسية لتبنى نظام إراحة/بور ُم ّ
هذا أصدر ال ُزعامء التقليديون لوائح العام  1995ت ُطالب مرب ّيى املاشية رعى قطعانهم وعدم حرق الحقول ىف الصيف .أظهرت دراسة
أثر عام  2003ضعف مردود تلك املبادرة لعدة أسباب :صعوبة الوصول للناس الذين يحرقون حقولهم ،التأويالت املختلفة للمزارعني
للحقوق والواجبات ملختلف مكونات املجتمع ىف ظل هذه اللوائح ،قلة الفهم للفكرة ىف أن الهدف من تلك اللوائح هو تخفيف اآلثار
السالبة (وانها ليست موجهة ضد مجموعة أصحاب مصلحة بعينهم) ،محدودية أثر أإلقناع أألخالقى بسبب تناقص نفوذ السلطات
املحلية وعدم وضوح مسئوؤلية التطبيق والخلط ىف فهم ملكية أألفراد واملجتمع ملناطق أإلراحة /البور  .إال أن تلك القيود توفر إطارا ً
حسن يكون الجميع فيه رابحون .عىل أى حال ،إن أى سياسة لتعزيز الزراعة الحراجية هي بحاجة ملعالجة
لتطوير حل مؤسساىت ُم ّ
قضايا الفالحني وسائر أصحاب املصلحة ورفع وعيهم باآلثارالبيئية طويلة أألمد والفوائد أإلقتصادية لتنوع الخيارات الزراعية .إن اآلليات
أإلقتصادية والوسائل أإلعالمية حاسمة ىف هذا أألمر.
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القوى الدافعة لتطوير الزراعة الحراجية
القوى السياقية

القوى أإليكولوجية من ناحية والعوامل أإلجتامعية -أإلقتصادية والثقافية من جهة إخرى .عندما تكون الكثافة
السكانية عالية ىف منطقة محدودة من أألراىض البعلية الصالحة للزراعة ،فإن الضغوط عىل زيادة إستخدام األراىض
تؤدى إىل زيادة ىف املامرسات الزراعة والحاجة لصيانة الرتبة .ىف مثل هذه الظروف فإن بإمكان أمناط الزراعة
الحراجية معالجة هذه املعضلة بتوفري منتجات مختلفة وىف نفس الوقت صون مقومات أإلنتاج املستقبلية لألرض.
أحد القوى الدافعة للحراجة الزراعية قد تكون أنه ،ىف املناطق ذات الكثافة السكانية العالية ،مل يعد هناك مناطق
أدغال أو غابات متاحة ملامرسة نظام أإلنتاج املتنقّل أو لتوفري حطب الوقود واملنتجات األخرى لألشجار .التم ّدن
(التحض) والتصنيع يعززان أسواق مجموعة واسعة من السلع .وحيثام متت إزالة الغابات يكون هنالك طلب عال
ّ
ملنتجات أنظمة الزراعة الحراجية ،وخصوصاً عندما تُفتح الفرص ىف أألسواق الخرضاء عالية القيمة لسلع عليها
ديباجات تشهد بأنها عضوية أوصديقة للبيئة .كذلك ىف بعض أألماكن ال ميكن لصغار املزارعني الحصول عىل أألسمدة
املعدنية بسبب غالء أسعارها وعدم وجود دعم لها .وهو الوضع السائد ىف كثري من البلدان أإلفريقية حيث يُشكّل
دافعاً قوياً للزراعة الحراجية .ىف أماكن أخرى حيث ال توجد حدود فاصلة للحيازات قد يكون حافزا ً للمزارع غرس
أشجار كسياج حى (أخرض) وهو نوع من أنواع الزراعة الحراجية لتحديد الحيازة وتفادى النزاعات.
األهمية الخاصة للعوامل السياقية الخارجية أنها توضّ ح ملاذا ال يتحتّم عىل السياسات التى تدعم الزراعة الحراجية
أن تستهدف عنارص أنظمة الزراعة الحراجية نفسها ،إمنا الخصائص السياقية ملامرسات الزراعة الحراجية.

املقدرات الداخلية

من الدوافع للحراجة الزراعية القياديون واملتبنون املبكرون الذين يدعون ألنظمة الزراعة الحراجية .عندما تتوفر
للمنتجني املتوسطني والصغار ،ضامنات بالحصول عىل أألراىض وأألسواق ملنتجات أألشجار ،اليلبثوا وأن ينخرطوا ىف
الزراعة الحراجية .تحت هذه الظروف ميكن للمزارعني تبادل الخربات واملدخالت مام يؤدى إلنسياب املعلومات
والتوسع ىف الزراعة الحراجية.

©FAO/Giulio Napolitano
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كذلك ميكن للقطاع الخاص مبا ىف ذلك الرشكات والجمعيات التجارية لعب دور بارز ىف نرش الوعى مبامرسات
الزراعة الحراجية التى تنتج سلعاً ذات قيمة عالية نسبياً مثل الفاكهة .بالنسبة لألنظمة الجديدة للحراجة الزراعية
ُحسنة والشجريات العلفية البد وأن تكون أألسواق موجودة أو ت ُنشأ قبل توقّع
مثل أنظمة اإلراحة/البور الشجرية امل ّ
دعم القطاع الخاص .ىف سياقات أخرى قد تلعب دينميكية املجتمعات املحلية دور الدافع للامرسات النابعة من
املوقع مبا ىف ذلك الزراعة الحراجية .قد يكون هذا هو املوقف ىف حالة أدارة الغابات القامئة عىل مشاركة املجتمع
والتى قد تدعم إدماج عدة نُظُم وإستخدام أمثل لألرض.

السياسة كدافع

إن دور السياسات كدوافع هو إنشاء بيئة إقتصادية ومؤسسية مالمئة تجرى فيها أألنشطة الخاصة واملحلية من غري
حظر .ميكن للحوافز الدامئة أو املوقّتة مبا ىف ذلك الدعومات الرامية إلنشاء أألسواق وتقليل املخاطر عىل املدى
الطويل أن تُ كّن املزارعني من اإلنخراط ىف الزراعة الحراجية .ىف السياقات التى يكون التحكّم فيها محدودا ً مثل أن
يتحتّم تسجيل غارىس أألشجارُ ،يكن للمنظامت املحلية لعب دور نشط ىف التنمية .ومع كلٍ فإن تطوير الزراعة
الحراجية بتوظيف سياسات محددة ليس بحل ٍ
كاف لوحده.

©FAO/Ami Vitale
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الزراعة الحراجية:
أى سياسات؟
الدروس من قصص النجاح
ميكن إستخالص دروس من تحليل التطور ىف السياسات الوطنية الداعمة للزراعة الحراجية.

توجد الزراعة الحراجية فقط حني تكون مفيدة للمزارعني

ت ُربهن أنظمة الزراعة الحراجية عىل نجاحها وإستدامتها فقط حينام تكون ذات فائدة مبارشة للمزارعني .ليس
هنالك قصة نجاح زراعة حراجية إذا كانت املداخيل تتناقص مبعدل كبري ولو لفرتة وجيزة مؤقته .ىف معظم الحاالت
قد ال يرغب املزارعون ىف إنتظار فرتة إستثامر ُمط ّولة قبل الحصول عىل عائدات .أإلسرتاتيجيات الرامية إىل ردم
(تقليص) الهوة هي ىف أغلب األحيان الزمة لتبنى أنظمة الزراعة الحراجية .عىل سبيل املثال ىف ريو قرند دوصول
الربازيل ،صغار ال ُمالّك الذين يزرعون املوز بصحبة أشجار النخيل يبيعون الفاكهة بقيمة أعىل عن طريق قنوات
التسويق الج ّيدة مام يعادل اإلنتاجية املنخفضة بسبب عدم إستخدام أألسمدة .عموماً إن تقرر إدخال األشجار ىف
حقول قامئة أو مراعى ُيكن الحفاظ عىل عائد املدى القصري بإستخدام كثافة شجرية خفيفة وتكثيف املامرسات
الزراعية .مبرور بعض الوقت فإن خدمات و ُمنتجات أألشجار ستدعم العائد بهدف رفع أإلنتاجية الكلية للنظام.
إن كانت هنالك مخاطر بيّنة بإنخفاض عائد املدى القصري مع توقع منافع إجتامعية وبيئية مهمة عىل املدى
الطويل ،فعىل السياسات أن تهدف لتأسيس سياق مفيد للمزارعني الذين يُدخلون أألشجار .عىل سبيل املثال من
املمكن تصميم أنظمة للحراجة الزراعية بحيث ُيكن لتعاقب مختلف املحاصيل أن يضمن حصاد سلع حولية طوال
فرتة منو أألشجار (مثال املحاصيل التى تتطلب الضوء أثناء املراحل األوىل لنمو أألشجار واملحاصيل التى تتحمل الظل
ُفس جزئياً كيف أن ُمعظم قصص نجاح الزراعية الحراجية مل
ىف املراحل الالحقة) .أهمية أإلعتبارات األقتصادية ت ّ
تتطلب مدخالت كبرية من األجهزة الحكومية .حقيقة ،لقد لعب القطاع الخاص دورا ً محورياً ىف بث الوعى بالزراعية
الحراجية وتوفري الشتالت(إطار  )7بالرغم من أن ذلك قد يُؤسس لشيئ من أإلتكّالية.
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الحرأإلس
اجية -
الجزء– الزر
الجزء أألول
سياسات؟
اجية:رت أى
الحرراعة
اعة الز
الثاىن –

أإلطار  - 7تطوير الصمغ العريب ىف النيجر
القيمة التجارية العالية للصمغ العرىب أدت إىل زراعة 002
هكتار بأشجار الهشاب والطلح ىف املنطقة املحيطة بنيامى،
مببادرة من الرشكات امل ُص ّنعة للصمغ .حواىل  04ألف شتلة
تم توزيعها مجاناً للمزارعني الراغبني ،ويتفاوت اإلنتاج بني
 8إىل  02طن حسب ظروف السنة .بلغت صادرات الصمغ
 0002 - 0051طن ىف العام.
©FAO/Seyllou Diallo

السنغال -تكني إنداى -عملية أكاشيا لدعم األمن الغذاىئ/
تخفيف حدة الفقر ،ووقف تدهور الرتبة ىف البلدان
املنتجة لألصامغ والراتنجات ( بوركينا فاسو ،تشاد ،كينيا،
نيجر ،السنغال ،السودان) .قروى يفلح أشجار األكاشيا
وهو يعرض ُحبيبات الصمغ العرىب التى جناها بغرض
البيع لرشكة ُمص ّنعة (مرشوع الفاو).

هذه التنمية التى تتبنى إعادة تأهيل كل مناطق أألشجار
وأألعشاب تعتمد مبارشة عىل املصالح التجارية القامئة عىل
توزيع املنتوج .إنه من أألمور املشكوك ىف صحتها أن كان
التوزيع املجاىن للشتالت هو الحل األمثل إذ أنه يُؤسس
إلتكالية إقتصادية وفنية بدالً عن حفز السلوك أإلبتكارى.
مع كل فإن هذه الحالة تُوفر مثاالً لوضع تنشأ فيه غراسة
أألشجار وصيانتها ىف املناطق الريفية إستجابة مبارشة لطلب
السوق.

ضامن حقوق الحيازة مهم

األشجار املزروعة ىف الحقول تتطلب أإلستقرار وضامن حقوق الحيازة أكرث من أنظمة الزراعة األخرىى .هذه مسألة
مهمة ىف كثري من البلدان النامية .فنظرا لطول فرتة العوائد نسبياً مقارنة باملحاصيل الحولية -والتى من خاللها يقوم
املزارع بإختبار وتكييف/أقلمة ومن ثم تبنى تقانات الزراعة الحراجية -فإن أهمية حقوق امللكية هي أكرب باملقارنة
مع أى نظام أو عمل زراعى .أى ضامن رصيح بحقوق الحيازة من شأنه أن يدعم إسرتاتيجية املزارع لإلستثامر ىف
أألشجار ىف الحقول مبا ىف ذلك أراىض املحاصيل .هنالك فقط ميكن للمزارعني – كمستثمرين -وضع خطط وهم عىل
ثقة أن املعطيات التى شكلت قناعاتهم ورؤآهم عىل املدى الطويل لن تتغري .هنالك القليل من قصص نجاح الزراعة
الحراجية حيث سياقٍ ملكية أألرض فيها غري مؤكدة.
يتم تشجيع الزراعة الحراجية ىف املواضع التى تدعم فيها السلطات الحكومية جمعيات صغار املالك ومنظامت
اإلدارة املجتمعية للغابات .ىف حاالت أنظمة الزراعة الحراجية العرفية (مثلام ىف أألراىض الغفار وزراعات النب
والكاكاو مبعية أشجار الفاكهة) ،فإن صك أو وثيقة أو شهادة ملكية ليست برضورية ألن أنظمة الحيازة امللكية
العرفية رمبا تطورت نحو توفري حقوق ملكية فردية كافية (مثالً ىف حالة زيادة الكثافة السكانية) .عالوة عىل ذلك،
فإن إدارة املوارد املشاعة ميكن أن تتحقق لو ُسمح للسكان املحليني بتنظيم أنفسهم .يف الواقع ،توفر الزراعة
الحراجية إداة لفض نزاعات حيازة/ملكية أألرىض :عندما تكون هنالك منافسة عىل أألرض أو تعدد يف إستخداماتها،
تُساعد الزراعة الحراجية الفالحني عىل أإلستقرار ىف ح ّيز محدود والسامح مبامرسات التكثيف وتبادل أألدوار واملنافع
بيىن الرعاة واملزارعني .ت ُغرس أألشجار أيضاً عىل حواف الحيازات كعالمات حدود بني الحقول.
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الزراعة الحراجية وترابط القطاعات

تتطلب الزراعة الحراجية التنسيق والتعاون فيام بني ُمتّخدى القرار عىل أعىل املستويات ىف قطاعات متعد ّدة
وبخاصة أألجهزة الزراعية والبيئية والغابات .هذا أإلتصال بني أألجهزة الخدمية الحكومية قد يُساعد عند الحاجة
مفصلة لدعم العملية .فبينام يسعى وزراء الزراعة لتحسني إنتاج الغذاء يسعى وزراء الغابات للزيادة
إلجراءآت ّ
الكلية للغطاء الشجرى مبا ىف ذلك الحقول الزراعية -لذا قد ينشأ تضارب ىف الرؤى .عىل مستوى التنفيذ الحقىل،
فبينام يف ّوض إلدارات الغابات توفري مصادر وراثية شجرية ج ّيدة ،فهي تحتاج للعمل مع إدارات الزراعة والبيئة
لتعيني أألصناف املناسبة للحقول وضفاف ومجارى أألنهار.

إطار  - 8الجنة الوطنية لتسيري الزراعة الحراجية ىف مالوى
اللجنة الوطنية والتى ترتأسها أإلدارات املعنية بالبحوث
الزراعية وصون موارد أألرض ،أنشئت سنة  3991وت ُرشف
عىل املسائل املتعلقة بالزراعة الحراجية .من أهم مصادر
قوة اللجنة ضمها إلجهزة حكومية من عدة إدارات
ومنظامت غري حكومية ومانحني نشطني ىف الزراعة
الحراجية.
ت ُساعد اللجنة ىف نرش قصص النجاح وربط العلم بالتطبيق
عىل مستوى الحقل .تدعو وتُر ّوج لألسبقيات ىف البحوث،
تستعرض التقانات الجذّابة وتحديد أألولويات للنرش
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والتعميم .بإمكان مثل هذه اللجنة تشجيع اإلستخدام
أألمثل ملوارد البحوث ،منع إإلزدواج والتقانات الفاشلة او
محدودة النفعُ .يكن أن يكون لها دور أقوى ىف املسائل
أإلسرتاتيجية ،عىل سبيل املثال إعداد خارطة طريق لتعزيز
إسرتاتيجيات الزراعة الحراجية ىف السياسة الوطنية للغابات.
هذا النوع من الرتكيب املرن املفتوح قد يلعب دورا ً
كببريا ً ىف دعم السياسات من غري حاجة لتغيري كل محتوى
اإلجراءآت املؤسساتية.

والسياسة
اتيجية
الحرأإلس
اجية -
الجزء– الزر
الجزء أألول
سياسات؟
اجية:رت أى
الحرراعة
اعة الز
الثاىن –

التطبيق الصارم لقواعد أإلدارة الفنية للغابات يُسهم ىف ُرقى ومنو الزراعة الحراجية

الحظت الفاو ىف “حالة الغابات ىف العامل  ”5002أن منع قطع األشجار ىف كثري من البلدان قد يكون عائقاً لغرس
أألشجار ىف الحقول .فعرب كل املناطق املدارية هنالك بلدان كثرية حظرت قطع أو إدارة طائفة من أألنواع املفضّ لة
لدى املزراعني إال بعد الحصول عىل تصاريح مضنية ومكلفة .وهو ما يؤكد ان الحاجة ماسة آلليات إلستثناء/إعفاء
أألشجار املغروسة ىف املشهد الزراعى من مثل هذه اللوائح .باملقابل ،فإن التنظيم املالئم للحصاد والعقوبات الرادعة
لألنشطة غري القانونية داخل الغابات الطبيعية قد تكون دافعاً/حافزا ً قوياً لدمج أألشجار ىف املزارع .تحت ظروف
كهذه ،ت ُش ّجع الصناعات لتطوير مصادر جديدة إلمدادات أألخشاب .كام أن الزيادة الناتجة ىف أسعار املنتجات
الخشبية تجعل غرس أألشجار اكرث إغراءا ً للمزراعني .حصلت مثل هذه الديناميكية والقوى الدافعة ىف كينيا والهند
عقب منع قطع األخشاب ىف الغابات .عندما ال تكون املحاصيل الزراعية ومنتجات الغابات تحت مامرسات إدارية
مستدامة ليس هنالك من حافز ل ُحسن إستخدام املوارد .إن إنتاجية العامل ىف الزراعة املتنقلة غري املخططة
واإلحتطاب غري القانوىن أعىل من اإلنتاجية ىف نظام مقنن مثل الزراعة الحراجية .لذلك ،فطاملا بقيت موارد الغابات
ملكاً مشاعاً و ُمتاحاً للجميع (منتجات الغابات وأألرض) وطاملا أن املتابعة واللوائح ضعيفة ،قد اليرغب املزارعون
الذين ُيارسون الزراعة املتنقلة ىف تكثيف أإلنتاج.
ىف حالة غياب السيطرة والسلطة – وأإلرادة لبسط السلطة -ىف بعض البلدان أإلفريقية ،فإن حرائق األدغال التى
ت ُرضم ىف املوسم لصيد الجرزان وبتق الحشائش متنع إدخال أألشجار ىف الحقول .الجهود الجامعية لإلدارة أألفضل
والسيطرة عىل تلك الحرائق تدعم تطّور الزراعة الحراجية.
التنظيم والسيطرة الضعيفة ىف الغابات واألراىض الحرجية اململوكة للدولة أدى إىل خفض رسوم أإلمتيازات وبخس
تقديرات أألخشاب مام نتج عنه زيادة ىف العرض من تلك املصادر ونقص ىف املعروض من املزارع والحقول .الحوكمة
الضعيفة تؤدى إىل عدم اإلستقرار ومن ثم إىل عدم إستدامة النظام أإلقتصادى املحىل .الحوكمة الضعيفة التر ّوج
ألنظمة مركبة متكاملة مثل الزراعة الحراجية.

©ICRAF/Charlie Pye-Smith

تنزانيا -مرشوع شنيانقا لصيانة
الرتبة -الغويبات ت ُدر عائدا ً
ُمعتربا ً للمزارعني ( مرشوع
إكراف)
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ثم ماذا؟
عرشة محاور لإلجراءآت السياساتية
من الدروس املستفادة عرب سنوات من الفعل والالفعل ُيكن إستخالص بعض املبادئ العامة إلسرتاتيجية فاعلة
للزراعة الحراجية .فقبل إيجاد/صياغة سياسة للزراعة الحراجية ،عىل صانعى السياسة أن يكونوا ُمدركني لآلىت:
عدم أو نُدرة اإلئتامن أو أإلعتامد املاىل قلام ُيثّل عائقاً كبريا ً لتبنى مامرسات الزراعة الحراجية وذلك
نظرا لصغر حجم املزارع ونطاق العمليات وال ُجهد اإلضاىف املتّبع من املزارعني لغرس أألشجار أو إدارة
التكاثر الطبيعى ،والرغبة لدى معظم املزارعني لتفادى الخسارة .ىف كثري من الحاالت ،تقديم الشتالت
وامل ُدخالت مجاناً أو الدفع نقدا ً للمزارعني يُضعف الحامس لإلستثامر ىف تحسني املصادر الوراثية
واملقدرة عىل أإلكثار كام يخنق املشاتل الخاصة ويُش ّجع اإلتكالية/التبعية .وكل هذا ُمثبّط لغرس
أألشجار بعد نهاية املرشوع .عىل التدخالت الحكومية أن تكون حافزة للفوائد قصرية وبعيدة املدى
وإيجاد ظروف مواتية للتنمية.
يجب توجيه السياسات نحو تشجيع أنظمة الزراعة الحراجية التى تُلبى أألهداف الريئسية لخفض
حدة الفقر وأألمن الغذاىئ وتحقيق عدالة/إنصاف النوع (الجنسني) وأإلدارة املستدامة للموارد
الطبيعية .إن تم هذا ستتحول الزراعة الحراجية من إستثناء لتصبح أولوية من أجل التنمية
املستدامة.
يجب أن ال يُنظر ببساطة للسياسة العامة الداعمة ألنظمة الزراعة الحراجية عىل أنها مجرد محاولة
لتأسيس القواعد .بل العكس ،يجب أن يُنظر إليها عىل أنها مجموعة أفعال وأدوات إليجاد ظروف
مواتية لتطوير مثل هذه أألنظمة .ىف تلك السياسات،تكون مشاركة أصحاب املصلحة والحصول عىل
املعلومات والتقانات املالمئة والجزاء مقابل الخدمات البيئية والحوكمة الرشيدة،أهم من اللوائح
نفسها.

•

•
•

إطار  - 9سياسة الزراعة الحراجية ىف كينيا

©ICRAF/Sammy Carsan

كيسومو – كينيا مبادرة إكراف لفحص إمكانيات الفوائد التى
توفرها الزراعة الحراجية الحرضية .الهدف هو تكامل تقانات
الزراعة الحراجية ىف املامرسات الحالية للزراعة الحرضية وشبه
الحرضية ىف كيسومو.
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ىف  ،2009إستجابة إلزالة الغابات ولزيادة أإلدارة املستدامة
لألراىض الزراعية وتحفيز املزارعني لغرس أألشجار ،أصدرت
الحكومة ترشيعاً يُحتّم وضع ما ال يقل عن  10%من كل املزارع
تحت أألشجار .تم تخصيص متويل خاص ملساعدة املزارعني ىف
املناطق التى مل تتحقق فيها تلك املعدالت.
ت ُفكّر الحكومة اآلن ىف عدة خيارات لزيادة إمداد بذور وشتالت
الزراعة الحراجية ملقابلة الطلب الناشئ عن هذا لترشيع .
كيسومو – كينيا مبادرة إكراف لفحص إمكانيات الفوائد التى
توفرها الزراعة الحراجية الحرضية .الهدف هو تكامل تقانات
الزراعة الحراجية ىف املامرسات الحالية للزراعة الحرضية وشبه
الحرضية ىف كيسومو.

والسياسة
اتيجية
الحرأإلس
اجية -
الجزء– الزر
الجزء أألول
سياسات؟
اجية:رت أى
الحرراعة
اعة الز
الثاىن –

1

أنرش الكلمة

أرفع الوعى بفوائد أنظمة الزراعة الحراجية وسط املزارعني واملجتمع
يجب عىل ُمتّخذى القرار ىف رسم السياسات أإلعتقاد
بأن تطوير الزراعة الحراجية هو حل ج ّيد .ليك يح ُدث
هذا يجب تبيان أهمية الزراعة الحراجية ضمن وخارج
مجاالت الزراعة والغابات بإستخدام أدلة دقيقة جدا ً
وحجج دامغةُ .يكن إحداث هذا من خالل إرشاك
أصحاب املصلحة الراغبني من القطاعات ذات الصلة
وتحديد/قياس فوائد الزراعة الحراجية عىل املستويني

الوطنى واملحىل .لهذه البيانات أهمية خاصة عند
تقدير الحوافز املالية للمزارعني ىف إطار املرشوعات
الحقلية .تكون الحجة أقوى عندما تبنى عىل معايري
ومؤرشات خصوصية تحدد أفضل املامرسات املحلية
للزراعة الحراجية وت ُوفّر الظروف للفعل السياساىت

©ICRAF/Charlie Pye-Smith
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2

راجع القرائن والسياق

ق ّوم واصلح النظم غري املواتية والقيود القانونية

تغي الوضع جذرياً عندما تم تضمني نُظم
إن األوضاع التي تتميّز بوجود بنود من القانون تقيّد
ىف كوستاريكا ّ
تط ّور الزراعة الحراجية – ويف الغالب األعم لوائح بعينها الزراعة الحراجية رصاحة ىف الحوافز التى كانت تُ نح
سابقاً للزراعة التجارية للغويبات .يوجد مثال آخر ىف
خاصة بالزراعة أو الغابات أو التنمية الريفية -هي
ّ
النيجر حيث قاد الرتاخي والحد من الرصامة يف ملكية
شائعة ج ّدا .البد من إلغاء أو تعديل سياسات حامية
الدولة لألشجار إىل تشجيع إدارة املزارعني لتجديد
أألشجار التى تعود للحقبة أإلستعامرية ىف كثري من
البلدان النامية وسياسات حيازة/ملكية األراىض وأألعراف وإكثار أألشجار الطبيعية مام أدى إىل نشؤء أكرث من
خمسة ماليني هكتار من أراىض الغفار/الحدائق حديثة
التى متنع قطع ونقل أألشجار ومشتقاتها .فهي متنع
وبشكل واضح تطوير أسواق منتجات أألشجار وإهتامم التعمري .من الرضورى مراجعة أألعراف الزراعية والغابية
والبيئية عندما تكون عائقاً لتطور الزراعة الحراجية وإن
املزارعني بغرس أألشجار .فأينام ُوجدت لوائح غابات
ت ُؤثر عىل إدارة أألشجار بغض النظر عن موقعها ،يتحتّم كان بإإلمكان إستهداف تعديل اللوائح فذلك أيرس من
بسطة لتسجيل وحرص مزارعي أألشجار تعديل القوانني.
صياغة أنظمة ُم ّ
والذين ُيكن إعفاؤهم من التصاريح املكلفة املضنية
والعوائق التى تُحد من إستغاللهم ألشجارهم.

©FAO/Ami Vitale
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والسياسة
اتيجية
الحرأإلس
اجية -
الجزء– الزر
الجزء أألول
سياسات؟
اجية:رت أى
الحرراعة
اعة الز
الثاىن –

3

ضامنات أألرض

وضّ ح وأرشح أهداف سياسة ونظم إستخدامات أألراىض،
من الرشوط األساسية لتطور الزراعة الحراجية وجود
إطار آمن لحقوق امللكية .هذا ال يعنى بالرضورة
الخصخصة التامة لألرض مللك حر( والذى غالباً ما
يُنشئ موانع لتخفيف حدة الفقر واملساواة بني
الجنسني ،وال يكون دامئاً مهام لضامن الحصول عىل
أألرض) ،بل توضيح وتقوية/ترسيخ القوانني النابعة من
املجتمع .تأمني ملكية/حيازة أألرض رضورى للعدالة
أإلجتامعية ويجب أن يكون من أولويات الحكومات.
هذا قد يعنى إصالح حقوق املزارعني للحصول ليس
عىل األرض فقط ولكن عىل املوارد القامئة عىل أألرض.
هذا قد يعنى ربط ملكية أألرض مبلكية أألشجار،
وتطوير مقاييس قانونية لحامية املزارعني وتعويض
الحقوق عىل وأإللتزامات نحو أألشجار .مع ذلك ،فإن
التسجيل التام للملكية قد ال يكون الخيار أألفضل.
أثبتت البحوث أن بعض ال ُنظم العرفية للملكية توفر
الضامن الكاىف لغرس األشجار يف حني تخترص اإلجراءآت
والتكلفة وأألمور أإلدارية .بدأت تظهر بعض الوسائل
غري املكلفة ألستصدار شهادات ملكية أألرض حيث

يسود الشعور بغياب أألمان .ىف بعض الحاالت ،قد
يتطلّب القانون أن متكن إعادة تأطري لوائح ملكية
أألرض املزارعني من متلّك أألرض مقابل مد ّونة سلوك
تُن ّمى أإلستدامة ( مبا ىف ذلك الزراعة الحراجية) .ىف
حاالت أخرى ،فإن عقود اإليجار وعقود املزارعني
املستأجرين قد ت ُح ّور ملصلحة مامرسات الزراعة
الحراجية مثلام ىف حاالت العقود البيئية املرشوطة مع
الظروف املستوجبة للموارد طبيعية عند نهاية العقد.
كام أن اإلجراءآت اإلضافية قد تساعد يف ربط تنمية
الزراعة الحراجية بتخطيط املنظر الطبيعى العام
واإلستخدامات القروية لألرىض .وحسب الظروف
اإلجتامعية واإليكولوجية ُيكن تحسني إستخدامات
أألرىض القامئة عىل مشاركة املجتمع تحت قوانني
فصلة يقبل بها كل أصحاب املصلحة .أياً كان نظام
ُم ّ
ملكية أألرض املتّبع ،يجب التنصيص فيه بوضوح عىل
ضامن امللكية وأنه ُي ّهد الطريق نحواملامرسات الريفية
املستدامة.

©FAO/Giulio Napolitano

©FAO/Luca Tommasini
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4

إنشئ منهاجاً جديداً
إرشح بإسهاب سياسات زراعية جديدة تأخذ ىف اإلعتبار دور أألشجار ىف التنمية الريفية

يف كثري من البلدان ،تكون املجاالت/الدوائر الزراعية
والغابات مفصولة متاماً ومسنودة بإجراءآت مؤسساتية
وآليات واضحة .النمط الفنى واإلقتصادى الطاغى ينبنى
عىل الفالحة اآلحادية ملحصول ُمع ّمر أو حويل وغابات
مغروسة تتبع طرائق الشجارة .إمعان النظر ىف أألدوار
املجتمعية والبيئية للزراعة إنتهى إىل منتقدين للنمطني
مبا م ّهد لربوز إتجاه جديد لإلنتاج الريفى .يجب إعتبار
الزراعة الحراجية كجزء من نهج التكثيف الزراعي
املستدام مثلام ىف منط الزراعة املحافظة الذى تُر ّوج له
الفاو كموفّر لخدمات متعد ّدة وليس فقط أإلنتاج
الصناعي .لذلك فإن السياسات الزراعية التى تُر ّوج
لصون البيئة والنجاعة أإلقتصادية والعدل اإلجتامعي

هي رضورية للغاية .وقد تتضمن هذه السياسات:
اإلصالح الرضيبى ،تكامل/إدماج أألراىض العشبية
وإعادة تأهيل املشهد الطبيعي .ىف بعض الحاالت مثلام
تغي كبري يف إعتبار دور
ىف فرنسا (إطار  )10حدث ّ
أإلشجار ىف أنظمة الفالحة جراء جهود وضغوط علامء
ومنتجني ،منضوين تحت الجمعية الفرنسية للزراعة
الحراجية ،ت ّم توجيهها ملتخذى القرار عىل املستوى
الوطنى.

إطار  – 10فرنسا :سياسة زراعية جديدة تعرتف بدور أألشجار ىف الحقول
ىف فرنسا كان أألعرتاف بطيئاً بأن أنظمة الزراعة الحراجية يجب
أن يتم تشجيعها عرب إجراءآت حكومية ،لكن تغيريا ً تاماً ىف
املفهوم وأإلسرتاتيجية حدث خالل الفرتة .2010-2000
ىف عام  2010وعىل املستوى أإلدارى تم قبول أنظمة الزراعة
البينية القامئة عىل أألشجار للحصول عىل دعم التمويل من
السياسة الزراعية املشرتكة لإلتحاد أألورىب .ىف  2004دشّ نت
املفوضية أألوربية البند  44لدعم الزراعة الحراجيةُ .عرف كإجراء
 ،222كان البد من إعتامده ىف خطط التنمية الريفية الوطنية أو
أإلقليمية قبل أن يدخل مرحلة التنفيذ .ىف  2006تم أإلعالن عن
أن مرابيع الزراعة الحراجية اقل من  50شجرة للهكتار قابلة أو
مؤهلة لإلعانات أألوربية.
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ىف فرنسا كانت هنالك صعوبات ىف تكييف اإلجراء  222للنظام
الرضيبى الوطنى لكن بعد مراوضة وضغوط قوية من الجمعية
الوطنية للزراعة الحراجية (أفاف) ،تم تبنى اإلجراء عىل املستوى
الوطنى ىف  2010متيحاً وسيلة للوصول للمعونات ملرابيع الزراعة
الحراجية من  200-30شجرة للهكتار .ىف اللوائح الجديدة ت ُعترب
أألشجار ىف الحقول عوامل إنتاج وال تُقلل من املساحة السطحية
املؤهلة لإلعانات .منذ ذلك الوقت صارت مرابيع الزراعة
الحراجية معرتف بها متاماً كمناطق زراعية مام فتح الباب
إلحتامالت امليزات الرضائبية والتمويلية بالرغم من أن السياجات
قد أُستثنيت من اللوائح .ت ُخ ّول الدولة مهمة التمويل للمناطق
مام قاد إىل إختالف/تغاير ىف تطبيق النظام.

والسياسة
اتيجية
الحرأإلس
اجية -
الجزء– الزر
الجزء أألول
سياسات؟
اجية:رت أى
الحرراعة
اعة الز
الثاىن –

5

نظّم واعمل بإنسجام

التنسيق بني القطاعات للتجانس األفضل بني السياسات والتوافق والتفاعل بينها

ىف معظم الحاالت ،البد لإلصالحات املؤسساتية
والرتتيبات ذات الصلة من اإلقرار باملسئوليات املصلحية
وأن ت ُحكم التنسيق بني القطاعاتُ .يكن أن يتأىت ذلك
بإيجاد أجهزة إستشارية وإسرتاتيجية لدعم التعاون بني
العاملني ىف مختلف املصالح الحكومية والوزارات .يجب
توظيف إعادة التأطري فقط بعد املوافقة عىل البيانات
الرسمية للسياسات الواضحة ( وليس قبلها كام حدث
ىف كثري من البلدان) .مثل تلك املؤسسات ليست بالجزء
املهم من السياسة لكنها أدوات مفتاحية لتنفيذ
إسرتاتيجية واضحة .منتديات ومنابر أصحاب الشأن
وإجتامعات ما بني املصالح قد تنسق التخطيط
والتنفيذ لعدة وزارات وميكن لوكاالت حكومية ورشكاء
آخرين العمل معاً لتحديد أألولويات واإلسرتاتيجيات.
من خالل الالمركزية ُيكن للحكومات املحلية لعب
دور مهم ىف تنسيق أإلتجاه لتطوير الزراعة الحراجية
وتأسيس التفاعل والتوافق بني القطاعات املتعددة.

معالجة اإلسرتاتيجيات عىل هذا املستوى يُق ّرب
الحكومة املحلية ملستويات إتخاذ القرارات اإلدارية .مبا
أن الزراعة الحراجية تُ ارس غالباً ىف الحقول ،من
أألفضل أن يُرتك أمر التنسيق بني القطاعات للوكاالت
الزراعية .التخطيط التكامىل إلستخدامات األراىض عرب
النهج التشارىك ألصحاب املصلحة قد يُوفّر املنصات
الرضورية للتنسيق والتفاوض بني القطاعات ( رسمياً أو
عرفياً ،عىل مستويات إدارية مختلفة ىف البلد) .فمن
خالل مثل هذا النهج ميكن ألصحاب املصلحة تقدير
املقايضة عند التفكري ىف التغيريات ىف إدارة وإستخدام
أألراىض (مبا يف ذلك الزراعة الحراجية) وبذلك يتم إعالم
الحوار السياساىت.
يجب عىل الزراعة الحراجية مقاربة املناطق الحرضية
والريفية (النهج اإلقليمى/املحىل) واملساهمة ىف نظام
أإلنتاج متعدد أألغراض (نهج املشهد الطبيعى العام).

©ICRAF/Wendy Stone
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6

و ّفر الحوافز

إبتكر إطاراً واضحاً للدفع مقابل الخدمات البيئية
تكون الزراعة الحراجية أكرث فعالية ونجاحاً وأقرب ما
تكون لإلستدامة عندما تؤخذ القيمة الكلية لألشجار ىف
أإلعتبار .يجب مكافأة املزارعني الذين يُدخلون أألشجار
ىف حقولهم عىل الخدمات البيئية التى يقدمونها
للمجتمع .الكثري من مامرسات الزراعة الحراجية تُوفّر
مثل هذه الخدمات والتى ُيكن دعمها من خالل
الحوافز املالية وغريها ىف شكل منح (دفعة واحدة من
النقود عىل أساس وحدة املساحة كعالوة سعرية
للتعبري عن املامرسات املستدامة بيئياً) ،إعفاءآت
تقاسم التكلفة ،القروض الصغرية أو الدعم
رضائبية ُ ،
العينى ( وبخاصة الخدمات اإلرشادية وتطوير البنية
التحتية).
يجب حرص مثل تلك الحوافز عىل تأسيس الظروف
األساسية لحفز املزارعني ومستخدمى أألرض اآلخرين
لتبنى مامرسات الزراعة الحراجية واإلستمرار فيها.
الحوافز أألخري تشمل الشهادات البيئية ملنتجات
األخشاب والسلع أألخري من أإلنتاج املستدام والدمج
الكامل ىف سوق الكربون .الشهادات ملجمل نظام
إستخدام أألرض عىل مستوى املشهد العام هو خيار
آخر .ىف هذه الحالة فإن كل املنتجات ( من أألشجار،
الحيوان ،املحاصيل واملشتقات الثانوية) والخدمات (
مثل السياحة البيئية) من املناطق املشهود لها أو ذات
الديباجةُ ،يكن أن تستفيد من القيمة املضافة الناتجة
عن توفري الخدمات البيئيةُ .يكن إستخدام هذه القيمة
املضافة جزئياً لدفع مصاريف التدقيق ىف فعالية
املامرسات التي أدت للشهادة.
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التميل طويل أألمد قد يكون مفيدا ً ،إذ أن الفوائد
للمزارعني الذين يغرسون أألشجار قد تتحقق بعد بضع
سنني ،فمن املهم وجود برامج توفّر التمويل طويل
أألجل ملثل هذه أألغراض .قيمة الكربون املمتص
والخدمات البيئية أألخرى التي توفرها أألشجار ُيكن أن
ت ُستخدم لسداد الفوائد .أى آلية دعم يجب أن تُص ّمم
بحيث ُيكن توقّع نتائجها ،طويلة أألجل ومتناسقة مع
بسطة ،شفافة،
إلتزام حكومى رصيح .يجب أن تكون ُم ّ
ويكن إنفاذها .ىف الربازيل كان برنامج التنمية
مرنة ُ
أإلقتصادية البيئية لألرس الريفية املنتجة محاولة
طموحة من الحكومة الفدرالية إلنشاء الربنامج لدعم
املزارعني الذين يُحافظون عىل الغطاء النباىت ىف حقولهم
عن طريق التقيُّد مبفاهيم محددة لإليكولوجيا-
الزراعية .فشل املرشوع ألنه كانت تنقُصه اليات الدفع
مقابل الخدمات البيئية للمزارعني ورصد ومتابعة
اإللتزام .التدخل الحكومى حاسم ىف تطوير مؤسسات
تُساعد ىف تنسيق أنشطة أصحاب املصلحة وتيسري
املعامالت بالحد أألدىن من التكلفة .إن اإلستقرار
املؤسساىت آلليات برامج الدفع مقابل الخدمات البيئية
يتوقّف عىل حزمة من الظروف أألساسية تشمل :الثقة
واإلطمئنان ىف عملية الرصد واملتابعة ،الشفافية ىف إدارة
الصندوق ،إطار قانوىن سليم ،أإلستقرار السياىس،
التحديث املستمر للوائح واإلبتكارات املبنية عىل
الدروس املستفادة من التجربة.

والسياسة
اتيجية
الحرأإلس
اجية -
الجزء– الزر
الجزء أألول
سياسات؟
اجية:رت أى
الحرراعة
اعة الز
الثاىن –

إطار  - 11تجربة الدفع مقابل الخدمات البيئية بكوستاريكا
تتمتع كوستاريكا بواحد من أكرث أألنظمة الوطنية تقدماُ للدفع
مقابل الخدمات البيئية .تم تأسيس صندوق وطنى لتمويل
الغابات العام  1996من خالل رضيبة إنتقائية عىل إستهالك
الهيدروكاربون يتم تخصيص جزء منها بالقانون لدعم أنشطة
الغابات .تم توسيعه رسمياً ىف  2002و 2005ليشمل أنظمة
الزراعة الحراجية والزراعة الرعوية الحراجية وفقاً لعدد أألشجار
ىف الهكتار وتحت ظروف رصد محددة ،مدعوم مبنح وطنية
ودولية  .يهدف مرشوع الصندوق الوطنى لتمويل الغابات
لتمويل صغار ومتوسطى املنتجني من خالل قروض وآليات
أُخرى تستخدم إجراءا ً المركزياً .هذه اآللية والتي تهدف لتطوير

وزيادة إدخال األشجار ىف الحقول ساهمت وبقوة ىف التشجري
وإعادة التشجري ىف كوستاريكا عىل أألراىض الخاصة واملجتمعية
وبخاصة عرب أنظمة الزراعة الحراجية  .خالل السنوات الثامىن
الفائتة تم توقيع أكرث من  10000عقد تحت مرشوع الدفع
مقابل الخدمات البيئية للزراعة الحراجية مبا يُقابل 3500000
شجرة ىف الحقول.
من ضمن العقبات التى يُواجهها املنتجون ىف الربنامج ،تكلفة
املعامالت املالية (  27%من املبالغ املدفوعة) والحواجز
البريوقراطية وبطء إجراءآت التعامل مع الطلبات.

©ICRAF/Tito Marcos
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ط ّور أألسواق

عزز إمكانيات وصول املزارعني إىل أسواق منتجات الغابات

إدخال أو أألبقاء عىل أألشجار ىف أألنظمة الفالحية
يكون ُمربحاً عندما يكون للمزارعني فرصة الوصول
لألسواق التى يبيعون فيها منتجات أألشجار .أى سياسة
لدعم أو تطوير الزراعة الحراجية ال بد أن تنبنى عىل
تطوير الوصول لألسواق مبا ىف ذلك املعلومات الدقيقة
عن منتجات أألشجار .أألسواق مهمة ملقابلة الطلب
عىل منتجات أألشجار والذى ينمو بإضطراد .أألسواق
أيضاً ترفع من قيمة منتجات أألشجار والتى من خالل
ُحسنة لألشجاروتتفادى
اللوائح املناسبة تتبنى أإلدارة امل ّ
تدمري الغابات الطبيعية وإستبدال ال ُنظُم غري املستدامة
ألنظمة إستخدام أألراىض بأنظمة أنسب .إن الطلب
عىل منتجات وخدمات أألشجار عىل مستوى أألرسة
والسوق له إعتبار هام ىف جهود ترقية زراعة أألشجار.
أيضا ،إن املساعدة عىل تطوير أألسواق قد تكون حافزا ً
ف ّعاالً لغرس أألشجار ىف الحقول .توفّر أألسواق املحلية

فرصاً إقتصادية كبرية لصغار منتجى الزراعة الحراجية
ىف أسواق منتجات معينة حيث تتمتع مبيزات تنافسية
مثل السعر أألرخص واملتابعة والحامية .وعليه فمن
الرضوري إزالة الحواجز السياساتية ملشاركة صغار
املزارعني ىف أألسواق من خالل خلق بيئة سوق مفتوح،
منافس و ُمنصف لتنمية أألعامل ،ت ُوفري أإلستقرار
أإلقتصادى الشامل ،وضع أإلسرتاتيجيات الصديقة
لإلستثامر وتنمية البنية التحتية وإرشاك املزارعني ىف
مناقشات السياسات.

©FAO/Giuseppe Bizzarri
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أنقل املعرفة

عزز وإدعم إعالم أصحاب املصلحة

تحتاج الزراعة الحراجية إىل خدمة إرشاد ُمتخصصة ودعم
للمزارعني عالوة عىل املساندة من إتّحادات املزارعني حتى
يتيقّن املزارعون أن مامرسات الزراعة الحراجية امل ُدارة
ج ّيدا ً متوافقة متاماً وليست ضد زيادة أإلنتاج الزراعي عىل
املدى القصري والطويل .لذلك فإن املصادر الوراثية ألشجار
الزراعة الحراجية أمر أساىس إذ أن معظم البلدان تفتقر
للمصادر الوراثية الكافية للتوسع ىف غرس الكثري من أشجار
الزراعة الحراجية املفيدة .أيضاً اليوجد اإل القليل من
البحث لتحسني نوعية املصادر الوراثية لألشجار مقارنة مع
املحاصيل الزراعية .ىف كثري من أألحيان يكون إقبال املزارع
عىل الزراعة الحراجية هو نتاج إسرتاتيجية نرش/إذاعة
معلومات قامئة عىل مشاركة املنتجني املحليني .ىف السهول
السهلية ىف جنوب النيجر تأىت تجويد إدارة التكاثر الطبيعى
من هذه اإلسرتاتيجية .تحتاج عملية النرش ألن ت ُربمج مع
حمالت الدعاية للزراعة الحراجية مبا ىف ذلك حقول
اإليضاح والحزم الفنية املحلية وأألشكال أألخرى من
التعليم .يجب توسيع التدريب من مزارع ملزارع وند لند
عرب املنظامت املحلية .ىف بعض الحاالت قد يكون تشكيل
إطار مفاهيمي لرتتيب املعلومات وتوجيه وتحليل العوامل
املصاحبة لتطوير الزراعة الحراجية إجراء عميل مفيد
لتحديد املوارد الالزمة وتطويع اإلمكانات الوطنية أو دون
الوطنية للزراعة الحراجية .قد يكون أإلطار وطنياً كام ىف

مثال قسم الزراعة ىف الواليات املتحدة األمريكية (إطار
 )21أو إقليمى .يهدف مرشوع الزراعة الحراجية والغابات
ىف الفلبني والذى إنطلق عام  5002بواسطة إدارة البيئة
واملوارد الطبيعية إىل تقليل حدة الفقر من خالل إنشاء
مزارع زراعة حراجية وغابات مغروسة من  05هكتار فام
فوق عىل اربعة ماليني هكتار من األراىض املتدهورة
والغابات غري املنتجة.
ىف إندونيسسيا بعض برامج تنمية الغابات املجتمعية توفر
ضامنات أكرب ىف امللكية للمجتمعات املحلية واملزارعني ىف
أراىض الغابات والتى تتبع رسمياً للدولة وهو ما أدى إىل
تق ّدم ملحوظ ىف تطوير نُظُم الزراعة الحراجية.
ىف كثري من الحاالت فإن اإلسرتاتيجيات التى أُختطّت
للنهوض بأإلدارة التشاركية التعاونية للغابات قد تُساهم
مبارشة ىف تعزيز أنظمة الزراعة الحراجية ألنها تُخاطب
مسألة إشباع أإلحتياجات املحلية عىل املستوى الصحيح.
نظرا ً لإلمكانات املحدودة ملوظفى أإلرشاد الحكومى فإن
نرش/تعميم التقانات الزراعية مبا ىف ذلك الزراعة الحراجية
أظهر الحاجة ألمناط أقل تكلفة تعتمد عىل املزارعني
وتج ّمعاتهم للمساعدة ىف نرش املعلومة لعدد أكرب من
املزارعني اآلخرين.

©FAO/Luca Tommasini
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إطار  – 12التخطيط العام أداة للدعاية وأإلعالن؟ إدارة الزراعة أألمريكية :أإلطار أإلسرتاتيجى للزراعة الحراجية 2016-2011
وملك أألراىض للزراعة
ىف الواليات املتحدة كان قبول املزارعني ّ
الحراجية ضعيف إال حيث وفّر برنامج الحكومة للصون املساعدة،
لكن ىف العام  2010إعرتف قسم الزراعة ىف الواليات املتحدة وبدعم
من مجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة والخرباء إعرتف بالحاجة
والفرصة لتوسيع إستخدامات الزراعة الحراجية لزيادة الربحية
والفوائد عىل املستوى املزرعي عالوة عىل مجابهة املسائل أألكرب
عىل مستوى املنظر الطبيعى العام وهو يشمل توفري املياه النظيفة
للمجتمعات ،التنوع البيولوجى للمنظومات الكبرية (مثل خليج
املكسيك) وزيادة مرونة األراىض الزراعية لعاديات الطقس (مثل
وتغي املناخ .تم تبنى هذا النهج رسمياً ىف
الفيضانات والجفاف) ّ
 2011من خالل اإلطار اإلسرتاتيجى للزراعة الحراجية 2016-2011
والهادفة لرفع الوعي وإصدار خارطة طريق لدعم بحوث الزراعة
الحراجية ونقل التقانة وتطبيقاتها.
يحتوي أإلطار اإلسرتاتيجى للزراعة الحراجية لقسم الزراعة ىف
الواليات املتحدة أألمريكية عىل ثالثة أهداف إسرتاتيجية:

•

التبنى :إبني رشاكة مع أصحاب املصلحة املحليني ،علّم
املهنيني وأدعم تبادل الخربات عىل مستوى العامل،

•
•التكامل :إدمج الزراعة الحراجية ىف السياسات الزراعية
العلم :خطط لإلحتياجات وأجري البحوث،

والربامج ،قّدّر أألداء وانرش نتائج الخربات.

تم تكوين لجنة تسيري تنفيذية للزراعة الحراجية ( ممثلة ىف
تنفيذيني من سبع وكاالت) لتوجيه تنفيذ أإلطار أإلسرتاتيجى للزراعة
الحراجية للواليات املتّحدة والذى يتض ّمن  40إسرتاتيجية عمل.
يهدف أإلطار أإلسرتاتيجى للزراعة الحراجية للواليات املتّحدة لصياغة
سياسة للزراعة الحراجية .كام يهدف ضمن القانون الزراعي املقبل
رش ع تطبيقاتها
لوضع إطار قانوين يحدد مفهوم الزراعة الحراجية و ّ
يف برامج الصون وبرامج املوارد الطبيعية.

إطار  – 13برنامج حوافز للغابات ملالك املرابيع الصغرية لألراىض املستغلة للغابات والزراعة الحراجية ىف غواتيامال
تم إنشاء برنامج حوافز للغابات ملالك أملرابيع الصغرية لألراىض
املستغلّة للغابات والزراعة الحراجية ىف غواتيامال عام  2010للرتويج
إلدخال أألشجار ىف املزراع الصغرية ( أقل من  51هكتار) بقصد توفري
دعم لصغار املنتجني الذين يستخدمون أنظمة الزراعة الحراجية.
يتلقّى أؤلئك املزارعون حوافز لسنة تأسيس الغابة املغروسة ولعامني
من أإلمناء والرعاية .ولحرص اآللية ىف صغار املزارعني يتحتّم عىل
ُمقدّمى الطلب الربهان بأنهم ال يتمتّعون بدعم من أى برنامج آخر.
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تم تبنى الربنامج عىل املستوى الوطنى بالرغم من أنه كان يستهدف
منطقة ذات أولوية تتكون من بلديات تعاىن من الفقر .ت ُدير الربنامج
لجنة إدارية مسنودة بلجنة فنية للرصد واملتابعة .إستفاد من
الربنامج أكرث من  45000شخصاً ( 23%منهم نساء) ،موزعني ىف 79
بلدية فقرية .ومع أنه مدعوم من مانحني دوليني ىف املرحلة أألولية إال
أن الربنامج ُمم ّول بالكامل من حكومة غواتيامال منذ ينائر .2012
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أشمل أصحاب املصلحة

صغ أو عزز السياسات املبنية عىل إحتياجات السكان املحليني

يجب أن يُشارك كل أصحاب املصلحة املشتغلني ىف
الزراعة الحراجية ،مبا ىف ذلك املزارعني والرعاة وبخاصة
النساء والفئآت املستضعفة أألخرى ،ىف تحديد املوارد
الرضورية لتبنى تقانات جديدة .ىف بعض الحاالت
تكون الزراعة الحراجية ُمستجيبة إلحتياجات املزارعني
والسكان املحليني ىف حني أنها ليست ُمض ّمنة ىف
سياسات وبرامج الحكومة .بإمكان النهج التشاريك الذى
يشمل مشاورة قطاع عريض من أصحاب املصلحة أن
يُحدد متى وأين ُيكن للزراعة الحراجية تعزيز التنمية
املستدامة .يجب أن تُبنى اإلعتبارات السياساتية عىل
بنود حقوق أإلنسان واإلتجاهات الهادفة لتمكني الناس
املحليني بطريقة ُمستدامة .يجب توفري دعم خاص
للبحوث قى إدارة وتنمية أألشجار عالوة عىل تشكيالت
متعددة من أألشجار واملحاصيل و/أو تربية املواىش
إلنتاج املنتجات املرغوبة من أألرسة والسوق .إن
اآلليات املؤسسية النابعة من املجتمع تكون مالمئة

بشكل خاص إلكساب املزارعني املعارف والتى قد
تشمل املهارات التجارية/املعامالت ،واملواصفات
القياسية وجودة املنتجات السوقية .يجب أن تنبنى
السياسات عىل إحتياجات واملطالب املرشوعة للناس
املحليني وعىل توثيق املعارف املحلية وإبتداع حلول
عرب الحوار املرتب الشفاف .من املهم مساعدة وتشجيع
الناس املحليني لينخرطوا ىف العمليات التى تعرتف
بإحتياجاتهم .ىف بعض البلدان ،اليزال تطبيق سياسات
وقوانني أألراىض تواجهها صعوبات .لذا ،يتحتّم الرتكيز
عىل مفهوم اإلصالح الذى يقوده املجتمع .ىف أألماكن
ذات الكثاقة السكانية العالية وحيث تم تأسيس
الزراعة الحراجية (مثالً ىف أألراىض الغفار ىف إفريقيا)
يجب أن تنبني أي ترتيبات محلية للحقوق والواجبات
عىل العادات املحلية ومن ثم تكييف حل املسائل
القامئة.

إطار  - 14املشاريع املرتبطة باملناطق قد تعزز أنطمة الزراعة الحراجية -امليثاق الريفى ىف كويبك
األساليب الجديدة لصناعة السياسة القامئة عىل دعم املشاريع
املحلية قد ت ُسهم ىف تنمية الزراعة الحراجية .هذه هى حالة
محافظة كويبك (كندا) ،حيث تُ ثّل “املواثيق املحلية” أألداة
الريئسية ىف التنمية الريفية .تتكون من إتفاقيات رسمية بني
وزارة شئوون املحليات واملناطق والوكاالت اإلقليمية التى تتلقى
متويالً لتنفيذ برنامج عمل محدد .ففى منطقة هوت قاسبييس

أدّى هذا اإلجراء الحكومى لتسجيل زيادة ملحوظة ىف تبنى
أنظمة الزراعة الحراجية  .ىف هذا املثال ،يبدو جليا أن طبيعة
إتّخاذ القرار النابع من القاعدة والذي يضمن أألخذ ىف اإلعتبار
ُعب عنها ،تُسهم ىف تحقيق املستوى العاىل
اإلحتياجات املحلية امل ّ
من القبول ألنظمة الزراعة الحراجية وسط املزارعني
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احكم بحكمة ورشد

شارك ىف وادعم الحوكمة الرشيدة ىف أألنشطة الريفية
ال تنجح السياسة إذا مل تُطبّق القرارات بطريقة سليمة.
كام ىف أإلسرتاتيجيات أألخرى – ورمبا أكرث ىف حالة
الزراعة الحراجية ونظرا لحاجتها الخاصة لإلستدامة
والدوام -مطلوب إنفاذ القرارات واللوائح.
ىف كل األماكن اإلطار القانوين ضعيف ،يكون أإلستمرار
ىف املامرسات غري القانونية ىف أألراىض الحرجية املجاورة
أكرث إغراءأً من تكثيف أإلنتاج الزراعى ىف رقعة محددة
من خالل دمج أألشجار ىف الحقول واملشهد الطبيعى
العام .كثريا ً ما تُطرح الالمركزية كإطار مالئم لتنمية
أنظمة الزراعة الحراجية .عندما تتم المركزية إتّخاذ
القرار ميكن للمؤسسات املحلية لعب دورها ىف إختيار
التدخالت املالمئة نظرا ملعرفتها املبارشة بالظروف
املحلية والقدرات واملشاكل .وهذه قد تشمل تقوية
شبكات املنتجني عىل املستوى املحىل وحامية الحقوق

املحلية عىل املستوى اإلقليمى وإصالح أألنظمة املالية
وأنظمة امللكية عىل املستوى الوطنى.
كام ىف إنفاذ السياسات أألخرى ُيكن لإلصالح السياساىت
الذى تنبنى عليه الحلول أن يكون خليطاً من أألدوات
النابعة من السوق عىل غرار مبدأ “املنتج يأخذ/املل ّوث
يدفع” .يجب أخذ هذا ىف اإلعتبار عند مراجعة لوائح
الغابات والزراعة معا مع إسرتاتيجية واضحة لتعزيز
فوائد الزراعة الحراجية :هذا الحل الجامع قد يكون
أكرث فعالية عندما يقوم عىل تعاون املؤسسات وإلتزام
صارم من الحكومة لرتقية أنظمة الزراعة الحراجية (
وأألمناط أألخرى التى تُعظّم وتستديم الفوائد
اإلقتصادية والبيئية وأإلجتامعية والخدمات من
املوارد الريفية).

إطار  - 15الزراعة الحراجية :أنت الحل
وفود من أكرث من  001بلد شاركوا ىف املؤمتر العاملى للزراعة
الحراجية الذى نظّمته إكراف ( أألول ىف فلوردا-الواليات
املتّحدة -ىف  ،2004والثاىن ىف نريوىب -كينيا ىف  . )2009الحظ
املشاركون التقدم الواضح خالل الثالثني عاماً املاضية ىف بناء
أألساس/القواعد العلمية للزراعة الحراجية .آخذين ىف إعتبارهم
أهداف أأللفية لألمم املتحدة ،دعى الوفود البلدان واملنظامت
الدولية والقطاع الخاص وممثىل املجتمع املدىن لتوحيد
جهودهم لتعزيز كل الفوائد الكامنة ىف الزراعة الحراجية
وتطبيقها الفعىل عىل مستوى الحقل.
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ففى املثال الفرنىس (إطار  )10كانت السياسات العامة
ُيس إنتشار
وأإلبتكارات املؤسساتية وإسرتاتيجيات أإلرشاد التى ت ّ
الزراعة الحراجية وتزيد الفوائد اإلقتصادية وأإليكولوجية نتاج
التوافق والتعاضد بني متخذى القرار والعلامء و املرشدين
ووكاالت التنمية واملزارعني
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والسياسة
اتيجيةاملتخصصة
أإلسرتاكيب
والكلامت/ال
املصطلحاتراجية -
الجزء أألول – الزراعة الح

املصطلحات والكلامت/الرتاكيب املتخصصة

املسئوولية :مسئوولية السياسيني والخرباء نحو كل أفراد
املجتمع عن أفعالهم وقراراتهم،
أإلدارة املالمئة/القابلة للتكيف :عملية منظمة للتحسني
املستمر لسياسات ومامرسات أإلدارة بإإلستفادة من
مرتتبات/مخرجات السياسات واملامرسات السابقة،
أإلدارة :إدارة الشئوون بناءا ً عىل تفويض أو تعيني
رسمى،
التشجري :تأسيس رسمي/إنشاء الغابات من خالل
الغرس و/أو البذر املتع ّمد ىف أر ٍ
اض مل تكن وقتها
عب بطريقة غري
ُمص ّنفة كغابة .التشجري يدل و/أو يُ ّ
مبارشة عن التح ّول من الغابة إىل غابة،
الزراعة الحراجية :كل أنظمة أو أشكال التقانة حيث
تُستخدم الخشبيات امل ُع ّمرة ىف نفس الوحدة أإلدارية
لألرض كمحاصيل زراعية و/أو حيوانات ىف شكل من
الرتتيب الحيّزى أو التتابع الزماىن ُمعلياً قيمة كل من
التفاعل اإليكولوجى واإلقتصادى بني ُمختلف املكونات،
الوقود (الديزل) الحيوى :وقود بديل مصنوع من
الزيوت النباتية أو الشحوم الحيوانية ىف حالة رصفة أو
مخلوط ىف أى تركيب مع وقود الديزل امل ُستخرج من
النفط،
حبس الكربون :الكربون املعزول أو امل ُن ّحى .العملية
التى من خاللها متتص أألشجار ،أألعشاب والنباتات
أألخرى ثاىن أُكسيد الكربون من الجو عرب عملية
التمثيل الضوىئ وحبسه/خزنه ككربون ىف الكتلة الح ّية
( الجذوع ،الفروع ،أألوراق والجذور) والرتبة .إن
بالوعات عزل الكربون ىف الغابات وأألراىض ال ُحرجية
تُساعد ىف ُمعادلة مصادر ثاىن أُكسيد الكربون للجو
مثل إزالة الغابات ،حرائق الغابات وإنبعاثات القود
أألحفورى،
الشهادات :شهادة ،إشهاد ،إقرار ،إثبات :إجراء رسمي
من خالله يقوم شخص أو وكالة ،مأذونُ ،م ّصح له،
ُمجاز بتقدير وإثبات ثم يشهد أن ميزات/صفات
وخصائص ،نوعية ،مؤهالت أو حالة السلع والخدمات،
أإلجراءآت أو العمليات ،أألفراد أو املنظامت ،أألحداث
أو أألوضاع هى وفقاً للمواصفات القياسية،

املجتمع املدىن :مجموعات تترصف طوعاً بصفتهم
مواطنني لتحقيق أألهداف العامة وأألجندة ،تشمل
املجموعات املسجلة رسمياً وغري املسجلة واملجموعات
ضعيفة الرباط املعنية بقضية ما،
تغي املناخ :تغيري ىف املناخ يُعزى مبارشة أو بطريقة غري
ّ
مبارشة ألفعال أإلنسان التى تُب ّدل تركيب الجو الكوين
والتى هى إضافة لتغريات املناخ الطبيعية والتى تم
رصدها عرب حقب زمنية مقارنة،
التعويض :شئ يُعطى مكفأة أو ترضية/كفارة مقابل
خدمة أو خسارة او جرب رضر،
اإلدارة املجتمعية للغابات :إدارة أراىض الغابات وموارد
الغابات بواسطة أو مع الناس املحليني ألغراض تجارية
أو غريها،
املُزارعة بعقد :أإلنتاج الزراعى الذى يتم وفقاً إلتفاق
بني ُمشرتٍ ومزارع والذى يُحدد رشوط أإلنتاج وتسويق
منتجُ /منتحجات مزرعة،
إزالة الغابات :تحويل/تبديل غابة إىل إستخدام أرض
آخر أو تناقُص التظليلة (تاج ،فروع ،إغصان ،أورا ٌق)
أألشجار عرب فرتة من الزمن إىل أقل من ،%01
السياحة أأليكولوجية :السفرأو التجوال بغرض
ُمشاهدة الحالة الطبيعية أو النوعية أإليكولوجية
معي أو مناطق مبا ىف ذلك تقديم
الفريدة ملوقع ّ
الخدمات ملثل هذا السفر،
صديق للبيئةُ :مصطلح يُستخدم لإلشارة إىل سلع أو
خدمات ،ترشيعات ،مو ّجهات وسياسات يُ ّدعى أنها
تلحق أقل أألرضار بالبيئة أو ال تُلحق بها أى رضر،
الغابات املزرعية :نظام إلمناء أألشجار للخشب ،حطب
الوقود أو أألعمدة ىف أألرض الزراعية ىف غويبات أو عىل
الحدود/أألطراف،
املصادر الوراثية :مجموعة مصادر جينية لكائن ،قد
تكون أى جزء من أى نبات يُستخدم لإلكثار ،البذور،
قطعةُ ،عصني ،حبوب لقاح و كائن متعائش رضورى
لبقاء الشجرة،
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السوق األخرض :سوق للمنتجات و/أو الخدمات مبنى
عىل فوائدها البيئية .مثل هذه السلع قد تكون صديقة
للبيئة ىف نفسها أو أُنتجت أو متت تعبئتها بطريقة
صديقة للبيئة،
املؤسسات :عادات ،أمناط سلوكية ولوائح ت ُحدد املنفذ
للغابة ،الحقوق والواجبات ،تقاسم املنافع وإتخاذ
القرار،
أنظمة الغذاء-الطاقة املتكاملة :أنظمة فالحية ُمصممة
للدمج وبكثافة ومن ثم بالتزامن زيادة الغذاء والطاقة
سعياً لتعظيم التوافق بني محاصيل الغذاء ،تربية
املاشية ،إنتاج أألسامك ومصادر الطاقة املتجددة مبا ىف
ذلك الحطب،
الزراعة البيئية :إنتاج محصولني أو أكرث ىف نفس الحقل
ب أو بال تنظيم صفوف ( الزراعة بني الصفوف
واملختلطة) ،قد ت ُشري أيضاً إىل إمناء محصولني أو أكرث
عىل رقعة أألرض نفسها بزراعة الثاين بعد نُضج أألول
( أإلنتاج التباديل)،
املشهد الطبيعى العام :بُقعة/رقعة أرض ُمركّبة من
كتلة من منظومات متداخلة تتكرر عىل نفس النسق،
الغابات متعددة أألغراض :أى مامرسات غابات تفي
بغرضني لإلدارة الفنية للغابات أو أكرث سواءأً كانت
منتجات ،خدمات أو فوائد إُخرى،
أألراىض الغفار/البور :مناطق مفتوحة تتناثر عليها
مجموعات أشجار ت ُستعمل مؤقتاً أو بصفة مستدمية
للزراعة و/أو الرعى،
املشاركة :إرتباط ومشاركة املواطنني وأصحاب املصلحة
ىف إت ّخاذ القرار مبارشة و عرب وسطاء رشعيني ُيثّلون
مصالحهم،
الدفع مقابل الخدمات البيئية :إتفاق/صفقةُ /معاملة
إقتصادية طوعية يتم رشاء خدمة بيئية أو إستخدام
ألرض يُنتظر ان يوفر الخدمة ،رشاؤها مبشرتٍ من موفّر
رشيطة أن يضمن املوفّر توفري الخدمة،
القطاع الخاص :يشمل كيانات أإلعامل من أجل الربح
التى المتلكها أو تُديرها الحكومة،
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الزراعة املتنقّلة :نظام للفالحة يتم فيها تنظيف قطعة
أرض وفالحتها لفرتة قصرية ثم تُهجر وتُرتك لتعود
وتُخرج نباتها املعهود ريثام يتح ّول الفالح ملربوع آخر،
رعوى غايب :نظام زراعة غابوية/حراجية يتض ّمن رعي
الحيوانات،
أصحاب الشأن :أى أفراد أو جامعات يتأثرون مبارشة
أو بطريقة غري مبارشة أو لهم مصلحة/شأن ىف مورد
بعينه ولهم حصة/سهم فيه،
امللكية/الحيازة :إتفاق (إتفاقيات) ىف حوزة أفرد أو
جامعات ُمعرتف بها بوضع قانوين أو مامرسة عرفية
فيام يتعلّق بحقوق وواجبات ملكية ،إيجارة ،منفذ و/
أو إستعامل قطعة أرض معينة أو ما عليها من موارد،
الشفافية :وضوح وإنسياب املعلومات بحرية مام ُيكن
كل أفراد املجتمع من أن ينفذ إىل ،يفهم ويُتابع
العمليات ،املؤسسات واملعلومات.
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ورﻗـﺔ ﻋﻤـﻞ اﻟﺰراﻋـﺔ اﻟﺤﺮاﺟﻴـﺔ

رﻗﻢ 1

اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺤﺮﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺎم دﻳﻨﺎﻣﻴيك ﻹدارة اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻣﺞ اﻷﺷﺠﺎر ﰱ اﳌﺰارع واﳌﺸﻬﺪ
اﻟﺰراﻋﻲ ،ﻳُﻨ ّﻮع وﻳﺴﺘﺪﻳﻢ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ أﻹﺟﺘامﻋﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻜﻞ ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻰ
أﻷرض وﻋﲆ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت )إﻛﺮاف( .وﻣﻊ ﻫﺬا ،ﻻﻳﺰال ﻳُﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻨﺸﺎط ﻫﺎﻣﴚ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻛام إن اﻟﻜﺜريﻳﻦ
ﻣﻦ اﳌﺰارﻋني وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻷرض ﺟﺎﻫﻠﻮن ﻟﻔﻮاﺋﺪﻫﺎ،
ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ دﻟﻴﻞ ﻟﺼﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ واﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاط اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰱ وﺿﻊ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺤﺮاﺟﻴﺔ
ﻋﲆ اﻷﺟﻨﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﺗﻬﺪف ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪان ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻇﺮوف ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺗ ُﺴ ّﻬﻞ ﺗﺒﻨﻲ
اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺤﺮاﺟﻴﺔ وﺗ ُﻘﺮ مبﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﰱ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
اﻟﺠﺰء اﻷول ﻳﻮﺿّ ﺢ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺤﺮاﺟﻴﺔ واﻟﻈﺮوف اﻟﴬورﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮرﻫﺎ واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﻰ ﺣﺎﻟﺖ دون ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ
ﺣﺘﻰ اﻵن واﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻤﻜﻨﺔ.
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎىن ﻳﺘﻨﺎول ﻋﴩة ﺧﻄﻮط ﻋﺮﻳﻀﺔ وأﻃﺮ ﻣﺴﺎرات ﻷﻋامل ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ واﻟﺘﻰ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﻟﻮ إﺗﺒﻌﺖ
ُﻴﴪ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم وﻣامرﺳﺎت اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺤﺮاﺟﻴﺔ ﻋﲆ ﻧﻄﺎق
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ أن ﺗ ّ
اﳌﺮﺑﻮع واﻟﺤﻘﻞ واﳌﺸﻬﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻌﺎم .ﻫﺬه اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﳌﻮﺿّ ﺤﺔ ﺑﺤﺎﻻت دراﺳﻴﺔ وأﻣﺜﻠﺔ
ﻟﻠﻤامرﺳﺎت اﻟﺠﻴﺪة ﻣﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺎمل ﻫﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻸﺟﻨﺪة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﻟﺤﺮاﺟﻴﺔ.
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