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  :الخالصة التنفيذية

  :مقدمة 

من  أكثريعتمد االقتصاد اليمني بشكل كبير على الزراعة والزراعة المطرية في المرتفعات والتي تمثل 
من  أكثروتوظف  GDPفي % 15من  بأكثروتساھم الزراعة .نصف المساحة المزروعة في اليمن 

لتقليدية على التنوع الحيوي والمعرفة ا في المرتفعاتوتبقي  المجتمعات المحلية .من السكان % 55
وتشتھر اليمن بتنوعھا الحيوي . ذات الصلة باستخدام مصادر التنوع البيولوجي الزراعي التابع لھم 

الشعير والقمح والذرة الرفيعة والدخن والعدس واللوبيا بسبب الكم الھائل من السالالت المحلية من  
التي تساعد على تقليل  وعلى بناء وإدارة المدرجات ,والتي تطورت على مدى أكثر من ألفي سنة

، معظم ھذه السالالت تراكمت لديھا سمات التكيف . تدھور األراضي وتحسين كفاءة استخدام المياه
 .وايضا تكيفت على حاجة المجتمعات المحليةللتعامل مع الظروف البيئية والمناخية المعاكسة ،

كثير من أنواع النباتات اللمحاصيل ، وذه اذات الصلة بھباإلضافة إلى ذلك ، العديد من األنواع البرية 
ھذه السالالت المحلية . حواف الحقل والطبيعة العلفية األخرى التي لديھا قيم طبية ال تزال موجودة في 

تشكل المكونات الھامة للنظم الزراعة التقليدية السائدة  ,بھاالمرتبطة  والمعرفة المحلية وأقاربھا البرية 
 .تغير المناخ ھو مصدر قلق حقيقي بالنسبة لليمن. المطريةالمناطق الجبلية  في ظل البيئة القاسية في

ستكون  إفريقياسيناريوھات المناخ إلى أن األراضي الجافة في غرب آسيا وشمال  نماذج  تشير معظمو
في السنوات  وقد لوحظ .األكثر تضررا من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في السنوات المقبلة

 األكثروالمناطق المطرية الزراعة ھي . ادة تواتر حاالت الجفاف والفيضانات المفاجئةاألخيرة زي
قدر بثمن يال  الذي التنوع البيولوجي الزراعي في اليمنلذا يجب الحفاظ على .عرضة آلثار تغير المناخ

قاعدة دنا بسبب انه يقدم لنا ويزو) بنوك الجينات ( او الموقع السابق) المزرعة في(سواء في الموقع 
التحسين الوراثي للمحاصيل ، وتحديدا من أجل تطوير أصناف المحاصيل التي من لبرامج ھامة جينية 

لذا يستلزم التكيف مع التغير المناخي .المرجح أن تكون أكثر تكيفا لتحوالت وشيكة في األنماط المناخية
عن طريق زيادة قدرته وتطرفه  ناخالمعملية بناء قدرة التكيف للبالد لالستجابة والتكيف مع تقلبات 

، واالستفادة من الفرص الجديدة نتيجة لتغير المناخ والتكيف مع المحتملة   األضرارتخفيف  على 
يجب ان يتم تنفيذ  بيد أن التكيف مع تغير المناخ يمثل تحديا و. السلبية اآلثار الناجمة عن اآلثار 

ما فيه الكفاية لتنفيذ أھدافھا المرجوة في إطار مجموعة ب مرونةبشكل تكون فيه تدابير التكيف وتصميم 
وباإلضافة إلى ذلك ، فإن المعرفة العلمية القائمة تحتاج إلى . واسعة من الظروف المناخية في المستقبل

ھذه ھي و. الصعبة التقلباتالخيارات السياسية في مواجھة عن  للتطبيق المحلي إلعالم  , صقل
  . اليمن في سياق التكيفالتحديات التي تواجھھا 

  
وتطوير العالمية  التنبؤية فانه من المھم تقليص نماذج المناخ لتحقيق التكيف األمثل على أرض الواقع ، 

من  النماذج التنبؤية و المعلومات المحلية . الضعف ، على المستوى المناسب ، لھذه المجتمعاتمالمح 
 لمراكز اإلرشاد تسليم البة من خالل تحسين نظم آليات المعالجة المناسبحشد  كفل تأن  ا شأنھ

 إلىوالتي تحتاج  للمواقع من قبل وكاالت مختلفة بيانات  في اليمن ، يتم جمعو.للمجتمعات الزراعية
ھناك حاجة لتعزيز قدرة محطات الرصد في مجال و. والتشغيل وقياس معايير للتنبؤتنسيق ،  إعادة 

ومن المھم . ا مع ھدف تحسين قدرات اليمن التنبؤية وصنع القرارجمع البيانات واسترجاعھا وتوزيعھ
وماذا يعني ھذا من حيث استراتيجيات   المطريةالمناطق أيضا لفھم التغيرات المناخية الدقيقة في 
  . التصدي األمثل للتكيف مع تغير المناخ

  
  :أھداف ومكونات المشروع 

سنوات من بداية المشروع  4 لمدة  تمويلالدولي على يقترح مرفق البيئة العالمي ، من خالل البنك ال
كان و)" ACAP(التنوع الحيوي الزراعي والتكيف مع تغير المناخ مشروع "باسم  2010عام  بدء من 

لتحسين استراتيجيات الزراعة المطرية للتكيف مع تغير المناخ " المشروع ھو من الھدف الرئيسي 
وأنھا مصممة لتوفير المنافع " يةزراعي في المرتفعات اليمنباستخدام موارد التنوع البيولوجي ال

االقتصادية واالجتماعية والبيئية للمزارعين وأصحاب المواشي ، وأسرھم والمجتمعات الريفية في 



ن إنتاج البذور ، وتعزيز يالزراعية والحيوانية نتيجة للتحس اإلنتاجيةمناطق المشروع من خالل زيادة 
  . نية والمياه وتوسيع نطاق المحافظة على التربة واإلدارةحماية الثروة الحيوا

  
  : ھي  االھداف التنموية للمشروع 

رئيسية على المستويات المحلية ، الوطنية الوكاالت الالتوعية في رفع مستوى تعزيز القدرات و) أ
  لالستجابة لتقلبات المناخ وتغيره 

  
ع تغير المناخ من خالل حفظ واستخدام التنوع تحسين قدرات المجتمعات المحلية على التكيف م) ب

  البيولوجي الزراعي 
  

  : مؤشرات نتائج المشروع ھي 
بشكل ناجح  تحسين قدرة الوكاالت الوطنية للنجاح في استخدام نماذج المناخية العالمية واإلقليمية• 
  سيناريوھات المناخ في المستقبل من أجل اليمن لمحاكاة أفضل ل

وزيادة المعرفة والوعي بشأن التغير والتنوع المناخي ، والوصول إلى استراتيجيات تحسين القدرات • 
  المواجھة 

التنوع البيولوجي الزراعي في  مصادر استخدام ب المصممة والمجربة تحسين استراتيجيات التصدي • 
  .المرتفعات المطرية 

لمزارعين ، دى اعرفة التقليدية لالم يقوم ببناءسوف  1 المكون :مكونات المشروع من أربعة  ويتكون 
 ساللة مختارةلتحديد واختبار واختيار ,المنتجات الزراعية المحلية والتنوع البيولوجي بقائمة  وتطوير
سيركز . السالالت المختارة جانب المرونة المناخية لدى ھذه  تجاه تغير المناخ ، وتطوير مقاومه
 ,الطقس على المدى الطويل لحالة بؤ األولي التنعلى قدرة المحلية  على تطوير  2 المكون

مرونة المناخ في الزراعة  دمجعلى  3 مكونركز اليسوف . الدوسيناريوھات تغير المناخ بالنسبة للب
 وزارة الزراعة والري على الصعيد الوطني ، وسوف يتم ذلك من خالل تنمية القدرات في . المطرية

مع  المواجھة باالشتراكاستراتيجيات قائمة   يبمن خالل تطوير وتجر ,على الصعيد المحلي
  . على إدارة وتنسيق ورصد وتقييم المشروع 4 المكونركز يسوف . المجتمعات المحلية

  

  :المشروع  أوصاف
  :نطاق والموقع الجغرافي ال

ن تكولفي المناطق المرتفعة ، وأيضا  الحرج  لتنوع البيولوجيالتمثيل  ,تم اختيار المواقع التجريبية 
 ھذه  بعد تنفيذ المشروع ، ينبغي أن تكونو. مناسبة لتطوير تدخالت بمشاركة نشطة من المزارعين

المستوى األول الختيار كان . في مواقع أخرىيمكن تكرارھا كأمثلة  العمل مواقع قادرة على ال
  :  ستكونالمحافظات على أساس المعايير التالية ، للتأكد من أن المواقع 

   .توسط النطاق الجغرافي على طول م. أ
   .المطريةتغطية أھم مناطق المرتفعات . ب
  . الجبلية تغطي مجموعة واسعة من المرتفعات. ج
  .ھطول األمطار معدل المتوسط السنوي ل مجموعهتغطي . د
  .الزراعية  البيئيةتغطي مجموعة واسعة من المكونات . ه
  .الزراعة المطرية مشروعالتي يغطيھا تتداخل جزئيا مع المحافظات . ز
  

وقد تم ذلك لضمان أن . سيتم تنفيذ المشروع التيالمناطق  لتحديد ,اختيار الموقع كان المستوى التالي 
  : جميع أو معظم المعايير التالية  سينفذكل موقع 

 الزراعية لنظم البيئية ممثال. 



 استمرار ممارسة أساليب الزراعة التقليدية 
  موذجيةنالتوافر المحاصيل المحلية. 
  على نحو معقول( أنظمة للمدرجاتتوافر (. 
 خليط من زراعة المحاصيل وتربية الحيوانات ، بما في ذلك استخدام المراعي 
 رغبة السكان المحليين بمن فيھم النساء على المشاركة في المشروع 
  التربة والمياه والمناخ والتنوع البيولوجي والزراعة حولتوافر البيانات ذات الصلة. 
 المواقع  تلك توافر المعلومات عن المشاريع السابقة في 
 الزراعة مشروع بخاصية  عالجارية في المواق االخرى محتمل مع المشاريعالتعاون ال

 .المطريه
  المنحدرات البيئية مستجمعات بما في ذلك على مستوى الاألنشطة من الميدان  توليإمكانية

 0.الزراعية والمرتفعات 
  عضو في المجموعة على مستوى  أواألسر قبل أفراد من نشطة من أتولي إمكانية

 .المنطقة  أوالمجتمع 

   :والمديرياتالمحافظات  : E1الجدول 
  

  :مواقع مشروع التنوع الحيوي الزراعي والتكيف مع تغير المناخ  E1الجدول 

  مالحظات  المديرية  المحافظة

  الرجم  المحويت

  المحويت

  االمتداد الشمالي 

  لزراعة المطرية مشروع ا

  بالد الروس  صنعاء

  بني مطر

  وسط الجزء الشمالي 

  مشروع الزراعة المطرية 

  السده  إب

  بعدان

وسط الجزء الجنوبي 
  المرتفعات 

مشاريع التنوع البيولوجي 
  الزراعي السابقة

  صبر الموادم  تعز

  المواسط

  االمتداد الجنوبي 

مشاريع التنوع البيولوجي 
  الزراعي السابقة

     
  :ACAP عميزانية مشرو

مليون  4.8 ھيمشروع التنوع الحيوي الزراعي والتكيف مع تغير المناخ لمجموع الميزانية المقدرة 
ميزانية مشروع  تحليل. لمرفق البيئة العالمي االئتمانيھا الصندوق فروي، والتي س امريكيدوالر 

في  همبين ,مقدمة من مختلف الوكاالت التنوع الحيوي الزراعي والتكيف مع تغير المناخ والمساھمات ال
  .الجدول أدناه

  :أھداف تقييم األثر البيئي واالجتماعي 
يھدف تقييم األثر البيئي واالجتماعي إلى التعرف على اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة لمشروع 

اعية للتخفيف من بيئية واجتمإداريه التنوع الحيوي الزراعي والتكيف مع تغير المناخ ، وتطوير خطة 
  . المتعلقة بھالقوانين البيئية بما يتوافق مع ا والمراقبة والرصد ,اآلثار السلبية المحتملة

  : األھداف المحددة لھذه الدراسة ھي 
   .لتدخالت المحتملة للتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة للمشروع نتيجة ) أ(
   . والمتطلبات الوطنية,  متطلبات البنك الدولي والمبادئ التوجيھية معفيما يتعلق  التأثيراتمقارنة ل) ب(



للتخفيف من أي آثار ) المعايير االحترازيةبما في ذلك (إلدارة البيئية واالجتماعية اوضع خطة ل) ج(
  . المتعلقة بھالقوانين البيئية بما يتوافق مع ا والمراقبة والرصدسلبية محتملة من التدخالت المقترحة 

  .وضع خطة متكاملة لمكافحة لآلفات ) د(
  

   :سياسات البنك الدولي الوقائية
الفئة (كفئة بيئية نف مشروع التنوع الحيوي الزراعي ، والتكيف مع المناخ في اليمن يصُ ُيصنف 

 مع القليل منأن يكون له آثار بيئية واجتماعية ايجابية ، ُيتوقع من المشروع  في األساس . )ب
كل واحدة من . االجتماعية والبيئية  لآلثاروقد تم تضمين ھذا من قبل التقييم . ة نسبياسلبيالثار اآل

السياسات االمنية االحترازية العشر تم التاكد منھا والتحقق بما يتوافق مع مكونات المشروع 
لھا من تم تشغيالسياسات االحترازيه التي ي ESIAاالجتماعية والبيئية  اآلثاروقد حدد تقييم ,ونشاطته 

لمكافحة ل 4.09 وفي التقييم البيئي    OP 4.01البروتوكول االختياري والتي ھي   ACAPقبل 
، والھدف منھا ) (ESMPالبيئية واالجتماعية ولقد تم اعداد خطة االدارة و.  آلفاتضد االمتكاملة 

أو خفضھا إلى  ، والتصدي لھا آلثار البيئية واالجتماعية السلبية ، لھو القضاء على أي احتمال 
 ACAP مشروع  التي يتم تشغيلھا من قبلاالحترازية سياسات البنك الدولي . مستويات مقبولة

. المكافحة المتكاملة لآلفات حول  4.09OP ,التقييم البيئي  حول op 4.01التشغيلي البروتوكول ,
للمشاريع االجتماعية السالمة البيئية و استدامة الھدف من تقييم التأثير ھو للمساعدة على ضمانو

تقييم اآلثار المحتملة للمشروع المقترح وسيتم ذلك من خالل . ACAP االستثمارية لمشروع 
تلبية االحتياجات بتقييم األثر البيئي سيقوم ،  4.01OPباإلضافة إلى  . اجتماعيا، و بيئيا , فيزيائيا 

 , 4.09ت الحشرية التابع للبنك الدولي في إطار السياسات التشغيلية إلدارة اآلفات واستخدام المبيدا
التي سيتم استخدامھا في انشطة لمعالجة اآلثار الضارة المحتملة لالستخدام المبيدات الحشرية 

ھذه التدابير  باتخاذ تطلب أيضا ت هالحالي هاليمني اتتجدر اإلشارة إلى أن التشريع .المشروع 
تقييم وتم اعداد . ESMP لبيئية واالجتماعيةالوقائية ، على النحو المبين في خطة اإلدارة ا

المنھجية المستخدمة ، وموجز للمشاورات .كاملة  تشاركيهبطريقة   ESIAالبيئي واالجتماعي التأثير
  . ھذا التقريرمع  هوقائمة أصحاب المصلحة مرفق

  :اآلثار البيئية المحتملة وتدابير التخفيف 
  

   :اآلثار االيجابية المتوقعة
  

المشروع فوائد اجتماعية واقتصادية ھامة من شأنھا أن تؤدي إلى تحقيق األھداف سوف يحقق 
  : من بين ھذه المزايا  و.التنموية في المناطق الريفية في اليمن

  بالرفاھيةالمناطق الريفية ، وتوفير وتعزيز اإلحساس  تحسين مستويات حياة السكان في.   
 لفئات الضعيفةلنساء وااخاصة  ,تمكين المجتمع المحلي .  
  تحسين الوعي حول الحفاظ على المياه ، والتعليم ، النظافة ،  تحقيق فوائد للمرأة من خالل

  . والمشاركة المجتمعية
 تحقيق التنمية االقتصادية من خالل توفير فرص توليد الدخل المباشر .  
 حصاد المياه  ماتزويد المجتمعات المحلية مع نظ.  
  ات المحلية وتشجيع مشاركة المجتمع المحلي المجتمع تحريك  
  إعادة تأھيل المدرجات  
  لوقاية من الفيضانات بناءات وھياكل لإنشاء  
  بناء مھارات المزارعين بأدوات مشاركة  
 المجتمعات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية  مساعدة  
 التي تحتمل الجفاف األصناف المحسنة تقديم.   
 راك المجتمعات المحلية في المشاركة المجتمعية إش  
  الدارة ھيئات اإلدارة السليمة تشكيل وتخفيف حدة التوتر عندما  االجتماعيتعزيز االستقرار



  . عادلوتوزيع حصص المياه بشكل  نظام  مستجمعات المياه
  

   :التخفيف وإجراءات التأثيرات البيئية واالجتماعية 
  

لھا تأثيرات ھامة على التنوع الحيوي  وليسالجتماعية ھي بسيطة جدا التأثيرات البيئية وا
، ولكن ھناك بعض التأثيرات نتيجة لبعض  اإلجراءاتال توجد مخاطر مرتبطة بتنفيذ . الزراعي
  : البيئية واالجتماعية  اإلدارةالتخفيف التي أدخلت في خطة  بإجراءاتمتعلقة األنشطة و

  
 االحتياجات لتوفير طرق البناء من خالل  مع مستجمعات المياهت لترتبط البناءات والتشييدا

التخفيف الحرص على عدم تشييد الطرق على  وستتطلب اجراءات. التنوع الحيوي الزراعي
من المفيد استخدام الحيوانات  وسيكون. التنوع البيولوجي الزراعي واألراضي الزراعيةمناطق 

ترتيب  حولاألراضي أو ملكية حولصراعات اجتماعية  تنشأ وربما. لنقل المواد إلى المواقع
مزيد من الوعي ومشاركة المجتمع في اتخاذ القرارات من شأنه تخفيف ھذا األثر وربما . مساھمةال

  . االجتماعي
  إلى  يؤديالبعوض مما  ان تجلبالتي من شأنھا وعادة ما تكون المسطحات المائية مفتوحة

مبيدات حشرية تركيب شبكات وتقديم بوتوصي خطة االدارة البيئية واالجتماعية . مشاكل صحية
  . للسيطرة على يرقات البعوض مثل األسماك والضفادع )مفترسات(طبيعية
المقاولون  مراقبة  وينبغي. ألرضلتدھور حالة  تترك على المواقع مخلفات البناء التي تسبب 

  .لشروط العقود  المخلفات الصلبة وفقا  وإلزامھم بإزالة ھذه
  تحسين فرص الوصول إلى أنظمة إمدادات المياه يمكن أن تسبب التخلص من الزيوت

وأوصت خطة . بالطبع تسبب التلوثوالتي مصادر المياه ،  منالمستعملة والوقود وقطع الغيار 
وإعادة تدوير  توصي أيضا بجمع و, تغيير النفط أنشطةاالدارة البيئية واالجتماعية السيطرة على 

  . لدخل للمجتمعمصادر لالزيوت المستعملة لتوليد 
  لذا . تدھور نوعية المياه والحد من كمية المياهالى  سبب االستغالل المفرط للمياه الجوفية يقد

الحد من استخراج .   ونسبه من الوعي للحفاظ على الماء  مناسبة ةتخفيفيلتدابير ھناك حاجة فان 
تطوير مصادر  أيضا. للتخفيف من حدة استھالك المياه آخر إجراءستكون  المراقبةومواصلة المياه 

  . المياه مستجمعات بديلة للمياه من خالل 
  جنة منتخبة للصيانة لحاجة ل لذا فان ھناك . سوء توزيع المياهحالة  سوف تعاني المرأة من

  . ت المياهوالتشغيل من قبل المجتمع إلدارة مخطط إمدادا
 من الفيضانات في التي تم بنائھا للوقاية صغيرة الھياكل بالاألضرار التي لحقت  لم يتم إصالح

يتطلب . لوقاية من الفيضاناتا ألعمالإلى إضعاف النظام الھيكلي   أدىوالذي الوقت المناسب ،
  . تشغيل والصيانةالتخفيف مشاركة المجتمع لعمليات الصيانة الدورية للھياكل من خالل لجنة ال

  قد تحمل حشرات ,إدخال محاصيل محسنة وأصناف األشجار التي تتحمل الجفاف قد يؤدي
. تأثير على التنوع البيولوجي الزراعي ، والصحة تؤدي الىالتي من شأنھا أن  و,ضارة وأمراض

عات المجتم إلىا وتقديمھا صناف قبل عرضھلألتفتيش دقيق واختيار يكون ھناك  أنلذا يجب 
  . المحلية

  االتصال  بسببمشكلة صحية للنساء واألطفال  الىتعزيز الممارسات التقليدية لألسمدة قد يؤدي
 إرشادات من خالل زيادة الوعي  فيجب,من ھذا لتخفيف ول. والقطفجمع عملية الالمباشر خالل 
  . سليمة للمجتمعالتوجيھية المبادئ الر يالسالمة وتوف

  
مختلفة من الناحيتين البيئية التدابير التخفيف ب قائمةالبيئية واالجتماعية  اإلدارةخطة  أدرجت

. ھذه التدابيرواالجتماعية بما في ذلك المسؤوليات واإلطار الزمني والتكاليف التي تكبدتھا في تنفيذ 
 ,لشبكات الشاشةدوالر أمريكي  50،000البيئية ھي  اإلدارةخطة  تكلفة  تشير التقديرات إلى أن

 اإلدارةمتعلقة بخطة تكاليف أخرى . مفتوحة لمنع انتشار البعوضنظام حصاد المياه ال غطيةلت
  . مدرجة في تكاليف المشروع SMP &البيئية



  
  :المتابعة والتقييمفي البيئية واالجتماعية  اإلدارةخطة  دور

  
ة بشكل كبير من مفيد ACAPمشروع من المتوقع أن تكون اآلثار البيئية واالجتماعية لل,وبشكل عام 

 عملية تنفيذ مشروع  رصد وتقييم ل تكون ھناك حاجة سوف و. حيث القضايا البيئية واالجتماعية
ESMP  ميزانية لتنفيذ يتم وضع  سوف . تنفيذ المشروعلكجزء من الترتيبات الشاملةESMP 

قييم كجزء من الرصد والتباالضافة الى عملية  ) تدابير التخفيف وكذلك بناء القدرات والتدريب(
عن طريق التعاقد مع الخبراء ( مسئوالسيكون  3 مكونالمنفذة لل جھة ال. الترتيبات لتنفيذ المشروع

). 11في الجدول رقم  إليه مشارھو كما ( ESMP  بما يتناسب مع  متابعة والتقييم لل) االستشاريين
بناء القدرات على النحو وريب أنشطة التد تنفيذعن التأكد من  مسئولة وحدة تنفيذ المشروع  ستكون

) 3 المكون( ESMP بما يتوافق مع عن تجميع معلومات  مسئولةستكون  و. 12المبين في الجدول 
ھذه المعلومات في قسم منفصل   بإدراجرصد وتقييم  أخصائيسيقوم . وبناء القدرات تدريبومع 

  ك الدوليإلى البن ھا وحدة تنفيذ المشروع في التقارير الدورية التي تقدم

  

   
  

   :التدريب وبناء القدرات حولالبيئية واالجتماعية  اإلدارةخطة 
  

البيئية  اإلدارة طخط فيللتدريب على النحو الموجز تم وضع قائمة بالمھام والمواضيع الرئيسية 
 17حوالي و. دوالر أمريكي 274000 ھي وتشير التقديرات إلى أن تكاليف التدريب. واالجتماعية

،  ومشاركة المجتمعتمكين المرأة ،  عملية  على تركزجدول الالمواضيع المدرجة في موضوع من 
 سيتلقونمعظم الذين . وعملية التشغيل والصيانة ، والتدريبات الخاصة التي اقترحھا المشروع

النساء والرجال من المزارعين ، وقادة المجتمعات المحلية ، وموظفي اإلرشاد التدريب ھم من 
وزارة ,الھيئة العامة لألرصاد والطيران المدني مستھدفة مثل الفنيين أخرى فئات ھناك و. الزراعي

كما يشمل التدريب  0لبحوث واإلرشاد الزراعي الھيئة العامة ل,الموارد المائية ,الزراعة والري 
  0 اإلدارة المتكاملة للمبيدات

  

  :لمشاريع الفرعية عملية الغربلة والفرز ل
  

, فرعية ال مراجعة واستعراض للمشاريع الفرديةلضمان ھو  الفرز  وإجراءات  الھدف من معايير
اآلثار البيئية ) أو القضاء علي الحد (من أجل تحديد ومعالجة  ACAPالتي سيتم تمويلھا في إطار و

 ACAP المشاريع الفرعية التي في اطارجميع يتم االضطالع بوسوف . واالجتماعية السلبية المحتملة

يتم تنفيذه من جانب المجتمعات المحلية سأساس الطلب ، وعلى على أساس طوعي بحت و) 3 المكون (

عادة تأھيل إلطفيفة التعديالت البعض  3.2.4مكون ال تحت وقد يتضمن). سكان أنفسھمالالمزارعين و(
،  لحماية من الفيضاناتلمستوى المدرجات ، وبناء ھياكل صغيرة من رفع ال: البنية التحتية ، مثل 

، تشييد ھياكل ) الموجودهحظائر التوفير رفوف في (حماية ھياكل التربة ، ومنشأة لتخزين البذور و
تعزز التنوع سھذا المشروع ل 3.2.5 هثانويال ات مكونالتخزين المياه ، وإنشاء المزرعة النموذجية ، ل

الحدائق المنزلية / صغيرة إنشاء مشاتل : التي تشمل ما يلي و,توليد الدخل انشطة الحيوي الزراعي في 
النتاج النباتات ، الخضار والفاكھة وذلك (للتي تستخدم مناھج وطرق للحفاظ على المياه تفضيل المع 

العطرية (عشاب الطبية األتعبئة وتغليف التي تغرس وتعد وتقوم ب وأيضا؛ ) والنباتات العطرية والطبية
المطاعم التجارية المتخصصة في الوصفات  ة لتلبية التي تزرع في المنازل الصغير وأيضا؛ ) والتوابل

تجھيز المنتجات الزراعية ، تربية النحل ؛ زراعة أشجار اللوز ، وإنتاج السيراميك التقليدية والتقليدية ؛ 



  ). لبذور المنزل ، إلخ(ألغراض الحفظ 
  

من الفئة , ACAPمشروع من غير المتوقع أن تكون المشاريع الفرعية التي سيتم تمويلھا في إطار 
باإلضافة إلى ذلك ، . طوعيةغير الإعادة التوطين في لبنك اسياسة  تٌشغل في الطبيعة أو  )أ(البيئية 
العادية التي من التنمية للمشروع الثانوي البيئية في دورة  يتم دمج عملية الغرز االجتماعية وسوف 

يتم استبعادھا من الخطط والتنوع الحيوي من ھذا القبيل ، والتي سوف التي مشاريع الشأنھا أن تحدد 
  . الزراعي في المجتمع

  
  :معايير الفرز االجتماعية والبيئية للمشاريع الثانوية

  _______________________:عنوان المشروع الثانوي 

  _____________________________:المحافظة

  ________________________________:المديرية

  _______________________________________:القرية

 أوتوقيع الممثل 
  __________________:التاريخ_______________________:المندوب

  ______نعم ______ حيازة األرض؟ ال ھل يتطلب المشروع 

  ______ نعم ______ الدخل؟ ال / إعادة التوطين أو فقدان األصول                                 
  ______ نعم ______ ؟ ال البيئة الطبيعية أو  المناطقتحول وتدھور                                 

  ______ نعم ______ شراء المبيدات؟ ال                                 
المشاريع الفرعية ليست مؤھلة للحصول على فان  إذنإذا كانت اإلجابة بنعم على أي من البنود أعاله ، 

  . يلالتمو
  
نعم ______ ، ادارة أو إعادة تأھيل األراضي؟ ال على استخدام نطوي المشروع الفرعي ھل ي. 2

 _____  
  
  _____ Yes____ ، وإدارة أو استغالل المياه؟ ال نطوي المشروع الفرعي على استخدام ھل ي. 3
  
  ___  Yes___ال الفرعي إشراك اإلدارة أو التخلص من النفايات السائلة أو الصلبة؟ ال . 4
  
  ____ ال ____ نعم التخلص من الفضالت السائلة والصلبة  أو إدارةھل يتطلب المشروع . 5

التربة المحلية ، والغطاء ھل سينتج المشروع فضالت سائلة او صلبة قد يمكن ان تؤثر سلبا على 
  ____ ال ____ نعم النباتي ، واألنھار ، والجداول ، أو المياه الجوفية؟ 

  
  
مثل الحصى ، الحجارة والماء واألخشاب (كميات كبيرة من مواد البناء  ل سيخلف المشروع ھ. 6

  ____ ال ____ ؟ نعم )والحطب



  
  ____ ال ____ إلى تدھور التربة أو تآكل في المنطقة؟ نعم  ھل سيؤدي . 7
  
 في البيئة  الموجودة الخصائص تأثيرات على ھل سيؤدي في المناطق الحساسة بيئيا أو  ھل سيقع . 8

  ____ ال ____ نعم الطبيعية؟ 
  ____ ال ____ صحة البشر وسالمتھم ؟ نعم ھل سيسبب مخاطر على . 9
  
بيئية واجتماعية أقل ؟   بتأثيراتھل من الممكن تحقيق األھداف المذكورة أعاله بطريقة مختلفة . 10

  ____ ال ____ مع نعم 
 حاليا المتواجدة الحشريةسيزيد من استخدم المبيدات  مأمبيدات حشري  بإنتاجھل سيقوم المشروع . 11
  ____ال ____ نعم 
  ____ال ____ نعم  لمحاصيل قليلة؟ إنتاجفي المحاصيل مع  بأمراضھل سيسبب المشروع . 12
  

  . ھناك حاجة لمزيد من العمل فليس، السابقة  األسئلةب ال في أي من  اإلجابةاذا كانت 
  
تدابير ب تقديم طلب  فعلى المشروع الثانوي   ،السابقة بنعم  األسئلةن في أي م اإلجابةكانت  إذا

  ) 10و  9الجدوالن ( ESMPفي  الموصى بھا  التخفيف

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  :آلفاتلمكافحة  اخطة اإلدارة المتكاملة 
الدولي  التابعة للبنك اآلفات ضد إدارة واستخدام المبيدات الحشرية حول التنفيذية حثت السياسة 

معالجة اآلثار الضارة المحتملة الستخدام المبيدات في أنشطة على ) 4.09التنفيذية السياسة (
ومع ذلك ، يتوقع من الزراعة لتحسين وتغيير األنماط . مشروع التكيف مع التغير المناخي 

تغييرات من ال ھذه  في المقابل ليس من المتوقع أن تزيدو. الزراعية للتكيف مع التغيرات المناخية
على  التي تحثومبيدات اآلفات ، نتيجة ألنشطة المشروع  استخدام الكيماويات الزراعية واألسمدة

ومع ذلك ، بسبب بعض . تشجيع الممارسات التقليدية والمحلية في استخدام السماد العضوي
جات بعض العال ذلك سيتطلب ,محاصيل جديدة مصابة تخزين أو استيراد بذور الوسوء  اإلھمال

خطوات تنفيذ اإلدارة . واالحتياطات الالزمة لتجنب اإلفراط في استخدام المبيدات الحشرية
تظھر أھمية التعامل مع مبيدات اآلفات بعناية ، وعدم استخدام والتي ,المتكاملة لآلفات ملخصة 

مة قائ. المبيدات الزراعية المحظورة بسبب اآلثار الخطرة على الصحة ، والمحاصيل والبيئة
  . في الملحق السابع موجودةلمبيدات المحظورة في اليمن ل تفصيلية

  
مع وحدة تنسيق  لمواجھةأخصائي آفات  توظيف اآلفات ، ينبغي  مكافحة إدارةبفيما يتعلق 
لمختلف المحاصيل واآلفات  , اآلفاتمكافحة  إدارةوممارسات ،  العالقةالمواد ذات  ,المشروع 

وكميات المبيدات الحشرية المستخدمة ، وقدرات المزارعين في ما  المقررة في نھج اإلدارة ،
لمبيدات الحشرية وتقييمھا واقتراح التدابير الالزمة للحد من المخاطر ل باالستخدام السليميتعلق 

في االعتبار السياسات ،  األخذدت مع مبيدات ، والمبادئ التوجيھية التي أعُ الستخدام الالمرتبطة 
في نھاية . دورات التدريبيةللوينبغي أيضا إعداد أخصائي . مي والقدرات المؤسسيةاإلطار التنظيو

لمكافحة اإلدارة المتكاملة   إجراءاتتوضح  على إنشاء آليةين قادر المتدربين سيصبح  ,التدريب
يؤكد على الممارسات الجيدة واآلمنة للتخزين سلمزارعين والذي ل يلوضع برنامج تثقيفو،  اآلفات 
  . عمال المبيداتواست

  
  التشاور مع أصحاب المصلحة 

  
  :المشاورات العامة 

  
البيئية واالجتماعية لتحقيق  اإلدارةالتشاور مع أصحاب المصلحة خالل فترة التحضير لخطة تم 

  : األھداف التالية 
  
تدابير التكيف التي اقترحھا بلمعرفة ما إذا كانت المجتمعات المحلية من المرجح أن تقبل . 1

  ). ACAP(التنوع البيولوجي الزراعي والمشروع التكيف مع المناخ 
 علىتأثيرات بيئية واجتماعية   أيتؤثر او ال تحميل لمعرفة ما إذا كانت ھذه التدابير قد . 2

  المجتمعات المحلية 
  . الناس مع التغيرات المناخية المناطق حول كيفية تعامل لتقييم الوضع الحالي في ھذه . 3



  :ةالخالص
. مع االختالف في المستويات في جميع المجاالت   موجودةات والصعوبات من الواضح أن المشق

بعض لذا تھاجر االنھيار ،  على حافة ضع األسر المنخفض ي ھطول األمطارومستوى انخفاض 
ومن أجل الحفاظ على  ,ومنازلھم مزارعھم  تاركة بذلك العائالت إلى البلدات والمدن القريبة 

فرعية في المحويت ، ا إلى المدن المناطق القرى والالعديد من وقد ھاجرت . ھم وحياة أطفالھمحيات
بسبب المحصول النھائي حيث المزارعين  على  وضحا  اإلحباطوقد كان . األخرىن والبلدا

في  سيكون  مستمر وفي حالة جيده ولكن التوقف المفاجئ لألمطار  اإلنتاجافترض المزارعين بان 
  . سبب في خسائر كبيرة في المحاصيل,ف الموسم منتص

  
في  ,ھطول األمطار والتغير في درجات الحرارة في اآلونة األخيرة في نخفاض ولقد اثر  اال

لذا فان تقديم ھذا المشروع . حيوانات والبشرللالمياه  ونسبة توفر مواسم الحصاد ، والمحاصيل ، 
األتي في مختلف المكونات لزيادة الفوائد بالنسبة  يجب تضمين, ولكن , لھذه المناطق شئ حيوي 

  : للمزارعين وھي 

 رفع مستوى الوعي بشأن المياه  والقضايا الزراعية  

  وطاقم الموظفين بناء المھارات في المجتمعات المحلية :  
 تعبئة المجتمعات المحلية    *               

  إدارة المجتمع المحلي  *                    

   جويةمعلومات   *                    

   واألراضيالمياه  إلدارةتقنيات   *                     

  
ستقرار االعدم الزراعة كمصدر دخل ثانوي بسبب  معظم المزارعين  يعتبر في اآلونة األخيرة ، 

ير مشاريع توفلذا فان . في ھطول األمطار ، وارتفاع تكاليف العمالة وانخفاض إنتاج المحاصيل
تستھلك كميات أقل من  وأشجار، وتوفير اآلالت الزراعية ، وإدخال محاصيل  وحصادھاالمياه 
  .يمكن أن تشجع المزارعين على االستيطان في أراضيھم ,ما يكفي من الدخل  وإنتاجالمياه 

  

   :الخالصة

  
ئي وأثرت التقييم األثر البيأصحاب المصلحة كانت مفيدة جدا  التي تمت مع  مشاوراتال

الكثير من  يحقق مشروع التكيف مع التغير المناخي ومن المتوقع أن . واالجتماعي بالمعلومات 
 الحد من تأثيرھا من اآلثار البيئية واالجتماعية التي يمكن فوائدھا اكبر بكثير من الفوائد الھامة التي 

  .االجتماعية والبيئة  اإلدارةخطة خالل 

  


