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 الزراعة اإليكولوجية: التكّيف مع تغير المناخ في المناطق شبه القاحلة
 تحقيق تنمية زراعية مستدامةمن أجل 

 

 موجز
 
من أهداف  2ستتوقف قدرة إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا على حتقيق تقدم ملحوظ حنو بلوغ اهلدف  

التنمية املستدامة، إىل حد كبري على اإلدارة املستدامة للمياه الزراعية والتكّيف مع تغّري املناخ. وقد سلك التحول الزراعي 
ية، ويظهر ا أّدى إىل اختالل التوازن بني التنمية الزراعية الريفية واحلضر ا حمددً الشرق األدىن ومشال أفريقيا مسارً إقليم يف 

هذا االختالل بشكل خاص يف نظم إنتاج األغذية يف اإلقليم. وإن إحدى النهج اليت ميكن اتبعاها يف التنمية الزراعية 
مي مسامهة هامة يف التحول حنو نظم غذائية أكثر استدامة من خالل توجيه هي الزراعة اإليكولوجية القادرة على تقد

 .اسرتاتيجيات التكّيف
 
وليست الزراعة اإليكولوجية جديدة بالكامل يف اإلقليم. فهي متجّذرة يف نظم الرتاث الزراعي اإليكولوجي  

اه التقليدية، واألسرية، وزراعة الواحات، ونظم مجع امليالقدمية وتقوم على املمارسات التقليدية مثل الزراعة الصغرية النطاق 
والرعي املتنّقل، ومصايد األمساك احلرفية. وقد اكتسب إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا خربات مهمة يف جمال الزراعة 

خلربات وأن ا املستدامة ودعم سبل عيش أصحاب احليازات الصغرية. وميكن أن تبين �ج الزراعة اإليكولوجية على هذه
ة  إزاء األهداف املتعددة للتنمية البيئية واالجتماعية واالقتصادية. وسيعود النهوض بالزراعتدعم اتباع �ج أكثر تكامًال 

اإليكولوجية للتكيف مع تغّري املناخ من أجل حتقيق األمن الغذائي، بفوائد عديدة من حيث تعزيز قدرة النظم الزراعية 
دارة املوارد الطبيعية واملاشية واملراعي، وزيادة فعالية إدارة املوارد الوراثية والتنوع البيولوجي. على الصمود، وحتسني إ

 وسيتطلب ذلك اتباع �ج جديدة إزاء البحوث وتقاسم املعارف، ودفع املؤسسات إىل دعم الزراعة اإليكولوجية.
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 المؤتمر اإلقليميذها من جانب اتخااإلجراءات التي يُقترح 
 

 يرغب المؤتمر اإلقليمي بما يلي: قد
 

  اإلقرار مبسامهة الزراعة اإليكولوجية يف دعم التكّيف مع تغّري املناخ يف املناطق شبه القاحلة من أجل حتقيق
 التنمية الزراعية املستدامة، واألمن الغذائي، والتغذية؛

 مة؛ولوجية يف املبادرات اإلقليمية القائالطلب إىل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة إدماج الزراعة اإليك 

  الطلب إىل منظمة األغذية والزراعة تعزيز عملها املتعّلق بالزراعة اإليكولوجية يف سياق عقد األمم املتحدة
 )؛2019-2028للزراعة األسرية (

 لزراعة واألغذية ا دعوة احلكومات إىل حتديد وتوفري احلوافز للمنتجني الزراعيني من أجل تعزيز االنتقال إىل نظم
 األكثر استدامة، مع مراعاة العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية؛

  دعوة أصحاب املصلحة إىل إنشاء منصات وطنية وإقليمية لتبادل املعارف واخلربات يف جمال الزراعة
 اإليكولوجية.

 
 مقدمة -أوًال 

 
 اإلنتاج نظم لىع اإليكولوجية واملبادئ املفاهيم تطبيق إىل اإليكولوجية الزراعة تعمد وفين، علمي منظور من -1

 املستدامة الزراعية التنمية تعزيز أجل من والبيئة والبشر واحليوانات النباتات بني القائمة التفاعالت على الرتكيز مع الزراعي
 أشكال خمتلف بني تفاعلال اإليكولوجية الزراعة مفهوم ويقوي. املستقبل ويف حالًيا للجميع والتغذية الغذائي األمن لتحقيق
 ويستند سواء دح على وعلماء ممارسون فيه يشرتك العمل حنو وموّجه وتشاركي لالختصاصات عابر �ج خالل من املعرفة

 .واحمللية التقليدية املعارف إىل
 
 اإليكولوجية الزراعة وتساهم. 1املناخ تغري مع التكّيف إىل بالنسبة خاصة أمهية اإليكولوجية الزراعة ج�ُ  وتكتسي -2
 كما.  الطبيعية واملناظر الزراعي اإلنتاج نظم يف البيولوجي التنوع إدماج بتعزيز ابدءً  الصمود، على قادرة غذائية نظم بناء يف
 اإلقليمي التعاون تعززو  الطبيعية واملناظر املزرعة مستوى على للنظم واالقتصادية واالجتماعية البيولوجية األبعاد تشمل أ�ا

 .املناخ تغّري  مع التكّيف يف يسامهان أمران ومها والدويل،
 
 القدمية إليكولوجيا الزراعي الرتاث نظم يف متجّذرة أفريقيا ومشال األدىن الشرق إقليم يف اإليكولوجية الزراعة وإن -3

 ومصايد تنّقل،امل والرعي التقليدية، املياه مجع ونظم الواحات، زراعة مثل واألسرية، النطاق الصغرية الزراعة على وتقوم
 دليل هو وبقاؤها ية،املاض العقود يف شديدة واجتماعية واقتصادية بيئية لضغوط النظم هذه تعّرضت وقد. احلرفية األمساك

 القائمة الزراعي اجاإلنت نظم حنو العام الدعم بتوجيه يقضي الذي السائد االجتاه من الرغم وعلى. الصمود على قدرهتا على
                                                           

1  e.pdf4729i-/a3http://www.fao.org/    

http://www.fao.org/3/a-i4729e.pdf
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 اارتباطً  تبطتوار  األراضي على ارتكزت الزراعة يف مهمة حملية خربات اكتساب مت للمدخالت، املكّثف االستهالك على
 اإليكولوجية الزراعة ج�ُ  تبين أن وميكن. أفريقيا ومشال األدىن الشرق إقليم يف الصغرية احليازات أصحاب عيش بسبل اوثيقً 
 القدرة بدعم حملليةا املمارسات قامت حني ويف. واالقتصادية واالجتماعية البيئية التنمية إدماج تدعم وأن اخلربات هذه على
 هناك بالتايل،و  .اإلنتاجية زيادة أجل من ممارساهتا وأفضل اإليكولوجية الزراعة مببادئ تعزيزها يلزم أنه إال الصمود، على

 أكرب تصاديةواق اجتماعية منافع على وتنطوي أكثر غذيةمن األمزيًدأ  تنتج استدامة أكثر غذائية نظمإجياد  إىل حاجة
 ).اإليكولوجية للزراعة احملددة العناصر قائمة على لالطالع األول امللحق أنظر( أقل بيئية وانعكاسات

 
 الشرق إقليم يف داممست حنو على والزراعة الغذائي األمن حتقيق تعرتض اليت التحديات الوثيقة هذه وتستعرض -4

 املناخ تغري مع فالتكيّ  أجل من اإليكولوجية الزراعة لتعزيز املؤيدة احلجج وتعرض ،)الثاين القسم( أفريقيا ومشال األدىن
 ).الرابع القسم( اقدمً  للمضي عملية اقرتاحات وتقدم ،)الثالث القسم( والتغذية الغذائي األمن لتحقيق

 
  والزراعة األغذية استدامة تحقيق تعترض التي التحديات -ثانًيا

 أفريقيا وشمال األدنى الشرق إقليم في
 
 تتصدى وأن لتغذيةا وسوء اجلوع على القضاء حتدي أفريقيا ومشال األدىن الشرق إقليم يف الزراعة تواجه أن ينبغي -5
 .املناخ وتغري الطبيعية، واملوارد الريف، يف العيش بسبل املرتبطة للتحديات نفسه الوقت يف
 
 اإلنسان، صنع من هي واليت الطبيعية الصدمات من واسعة جمموعة والتغذية األغذية تواجه اليت التحديات وتشمل -6

 مثل( للحدود لعابرةا والنباتية احليوانية واألمراض واآلفات املناخ، لتغري التعّرض إمكانية وارتفاع اجلفاف، حاالت وتواتر
 واألزمات قرار،االست وانعدام واالجتماعية، االقتصادية والصعوبات والنزاعات ،)اإلمراض الشديدة الطيور أنفلونزا أو اجلراد

 عدد أكرب أفريقيا مشالو  األدىن الشرق إقليم ويشهد). واليمن وفلسطني والسودان السورية العربية اجلمهورية يف مثًال ( املمتدة
 .العامل يف وأشدها النزاعات من
 
 الناتج من املتوسط يف املائة يف 14 يف سامهت حيث اإلقليم يف احيويً  اواجتماعيً  ااقتصاديً  اقطاعً  الزراعة وتشكل -7

 امهمً  ادورً  األسريةالزراعة و  النطاق الصغرية الزراعة وتؤدي 20162.يف عام ) بالنفط الغنية البلدان باستثناء( اإلمجايل احمللي
. اإلقليم يف مجّة دياتحت تواجهوهي  مستدام حنو على الطبيعية املوارد وإدارة الفقر حّدة وختفيف الغذائي األمن حتقيق يف

 من كبري  بنصيب نساءال وحتظى. الفردية احليازات حجم متوسط يتقّلص الصغرية، احليازات أصحاب عدد يتزايد حني ففي
 تقّدم سهموي. بشّدة امقّيدً  يزال ال واخلدمات واملعلومات األراضي إىل وصوهلن أن إال الزراعة، قطاع يف العاملة القوى

 اإلرشاد وخدمات واألسواق املالية واخلدمات واألصول االجتماعية احلماية إىل احملدود والنفاذ ؛السن يف الزراعيني املنتجني
) األخرى لزراعيا اإلنتاج أشكال أو الرعي( األسرية الزراعة تطّور أمام معّوقات وضع يف املنتجني، منظمات وضعف ؛الفّعالة
 .الزراعة يف الشباب لعمل املتاحة الفرص من واحلدّ 

                                                           
 . 2018قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية،  2 
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 الطبيعية الموارد تدهور -ألف

 
 التنوع ونضوب املفرط، والرعي الغابات، إزالة نتيجة الطبيعية املوارد قاعدة تدهور من األسريون املزارعون يعاين -8

 وتدين والتصّحر، ود،والسد األ�ار يف الطمي وتراكم الرتبة، وتعرية ،)الزراعي البيولوجي التنوع ذلك يف مبا( البيولوجي
 ممارسات بسبب طللضواب اخلاضع غري احلطب ومجع لألشجار القانوين غري والقطع املفرط الرعي ويشكل. الرتبة خصوبة
 األراضي لتدهور يسيةرئ اأسبابً  اجلبلية، املناطق يف الرّحل ومتّدن الرعي، عن النامجة املفرطة والضغوط املالئمة، غري اإلدارة

 اهليدرولوجي واالختالل الرتبة تعرية يف كبرية  مبشاكل املدّرجات، مثل التقليدية الزراعة نظم عن التخلي تسبب وقد. اإلقليم يف
 خشب استهالك زيادة إىل البديلة النظيفة الطاقة مصادر توافر عدم وأدى. واجلبال التالل يف احلرجية املناطق من العديد يف

 خصوبة وتشكل .اإلسالمية إيران ومجهورية ضول،ااألن ومشال أفريقيا، مشال يف املناطق من العديد يف ملحوظ بشكل الوقود
 بالقدرات الفقرية رتبةال ترتبط ما وغالًبا. اجلافة األراضي نظم يف اوخصوصً  املروية النظم يف لإلنتاج مقيًدا عامًال  الرتبة

 .أساسيتني اسرتاتيجيتني احمللي املناخ وإدارة الرتبة رطوبة احتباس ويشكل. املياه الحتواء الضعيفة
 
 يف أفريقيا مشالو  األدىن الشرق إقليم يف الطبيعية للموارد املستدامة اإلدارة حيث من الرئيسي التحدي ويتمّثل -9

 يف املطردة ادةالزي وتعزى. ومؤسساتية سياسية وعوامل) املناخ قحولة( مادية عوامل نتيجة وذلك املياه يف املزمن النقص
 هذه مثل شّجعت وقد. الري طريق عن التكثيف إىل كبري  حد إىل األخرية العقود يف اإلقليم بلدان معظم يف الزراعي اإلنتاج

 بشأن ساؤالتالت وطرحت اجلوفية، املياه موارد سيما ال املياه، استخدام يف اإلفراط األحيان من الكثري يف التدخالت
 .البعلية املناطق يف املياه ندرة تفاقم إىل اجلفاف موجات أّدت ذلك، إىل باإلضافةو . اإلقليم يف الغذائية النظم استدامة

 
 تغير المناخ -باء

 
 بل ال تعقيد، إىل يؤدي وقد الزراعي اإلنتاج إىل بالنســــــــــــــبة جديدة خماطر على املناخ تغّري  ينطوي أن املتوقع من -10

 ومشال األدىن رقالش إقليم ويف. السواء على مباشرة وغري مباشرة آثار من عنه يرتتب ما خالل من القائمة املخاطر تفاقم،
 وجودهتا، ملتوافرةا املياه كمية  ســــــتنخفض حبيث املياه، ندرة خالل من أســــــاســــــي بشــــــكل املناخ تغري آثار ســــــتظهر أفريقيا،
 إىل احلديثة الرباهني ريوتشـ. البيولوجي التنوع وسـيفقد القحولة، وسـتزيد للمحاصـيل، املخصـصـة املياه على الطلب وسـيزيد
 تســاقط باخنفاض وبةاملصــح والعليا الدنيا احلرارة درجات زيادة مع اإلقليم يف باالحرتار يتعّلق ما يف مّتســقة اجتاهات وجود

 عامة زيادة اأيضــــً  املناخية النماذج وتظهر. 3)متفاوتة بدرجات( يالتبخر  النتح وزيادة الســــطحي، اجلريان وتراجع األمطار،
 واختصـــار واملراعي، حملاصـــيلا غّلة تراجع إىل املناخ تغّري  وســـيؤدي. اإلقليم يف الطويلة اجلفاف وفرتات احلارة األيام تواتر يف

 جودة أقل عادةً  تكون اليت 4C بأعشــــاب 4C3 أعشــــاب واســــتبدال والتمّلح، احملاصــــيل، كثافة  واخنفاض احلصــــاد، مواســــم
 احلراري اإلجهاد يجةنت واإلنتاجية التكاثر وتدينّ  األمراض، أمناط وتغّري  وجودته، العلف كمّية  تراجع ســــــــــــيؤثر كما.  للعلف

                                                           
3  United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) et al. 2017. Arab Climate Change 

Assessment Report – Main Report. Beirut, E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/Report. 
 4 Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) et al. 2017. Arab Climate Change Assessment  United

Report – Main Report. Beirut, E/ESCWA/SDPD/2017/RICCAR/Report 



5 NERC/18/4 

. اخلطر من ملزيد اليً حم املكّيفة السالالت يعّرض قد ما وسالالهتا، املاشية أنواع استبدال إىل وسيؤدي احليواين اإلنتاج على
 يدفع قد ما رابات،واالضـــط الطبيعية الكوارث أثناء حيواناهتم من كبرية  نســـبة املاشـــية مربو خيســـر قد ذلك، إىل باإلضـــافةو 

 قدرة يف الغابات مســامهة اأيضًــ  املناخ تغري ويهدد. املنتجة وأصــوهلم مّدخراهتم فقدا�م نتيجة الفقر براثن يف الوقوع إىل هبم
 مثــل ملهمــةا لألنواع املوئــل وتوفري احلرارة درجــات وضــــــــــــــبط امليــاه تنظيم خالل من مثًال  الصــــــــــــــمود، على الزراعيــة النظم

 .امللّقحات
 

  ائيالغذ األمن وتحقيق المناخ تغّير مع للتكّيف اإليكولوجية بالزراعة النهوض -ثالثًا
 المتوقعة والفوائد السياسية الخيارات: والتغذية

 
 التنمية أهداف من 2 اهلدف بلوغ حنو ملحوظ تقدم حتقيق على أفريقيا ومشال األدىن الشرق إقليم قدرة ستتوقف -11

 وتزايد السكاين، موالن ظلّ  ويف. املناخ تغّري  مع والتكّيف الزراعية للمياه املستدامة اإلدارة على كبري  حد إىل املستدامة،
 ميكن املناخ، بتغّري  املّتصلة قنيالي انعدام وأوجه البيولوجي، التنوع وفقدان واملياه، الرتبة فيها مبا الطبيعية املوارد على الضغوط

 أكثر أغذية تنتج اليت استدامة األكثر الغذائية النظم إىل الالزم لالنتقال االستجابة من اجزءً  اإليكولوجية الزراعة تشكل أن
 .أقل بيئية وانعكاسات أكرب واقتصادية اجتماعية منافع على وتنطوي

 
 جدول يف امهمً  ادورً  اإليكولوجية الزراعة تؤدي أن ميكن األبعاد، واملتعددة واملتكاملة الفريدة منافعها إىل اونظرً  -12

 اخليارات القسم ذاه ويستعرض. الغذائي األمن وحتقيق املناخ تغّري  مع للتكيف أفريقيا ومشال األدىن الشرق إقليم أعمال
 .اإليكولوجية بالزراعة النهوض من املتوقعة والفوائد السياسية

 
 الطبيعية، للموارد املستدامة واإلدارة ،5الصمود على الزراعية النظم قدرة يف اإليكولوجية الزراعة تساهم أن وميكن -13

 الزراعة مبادئ طبيقت ويتطّلب. البيولوجي والتنوع الوراثية للموارد الفعالة واإلدارة واملراعي، احليوانية الثروة وحتسني
 وتقاسم ثالبحو  جمال يف املزارعني حول ومتمحورة جديدة �ج اعتماد املناخ، تغّري  مع التكّيف على اإليكولوجية

 .اإليكولوجية للزراعة مراعية مؤسسات عن فضًال  املعارف،
 

 الصمود على الزراعية النظم قدرة -ألف
 

 الصـــمود على اعيةالزر  النظم قدرة لبناء باألمهية اجلّيدة وممارســـاهتا اإليكولوجية الزراعة مبادئ مراعاة تعميم يّتســـم -14
 اإلقليم يف

  

                                                           
 5 e.pdf6583i-/a3www.fao.org/ 



NERC/18/4 6 

 6الصمود على الزراعية النظم قدرة تبين اإليكولوجية الزراعة: 1اإلطار 
 
 املزرعة من ادءً ب الصمود، على الزراعية النظم قدرة بناء على جوهرها، يف اإليكولوجية، الزراعة تساعد أن ميكن 

 إىل بالنسبة خاصة مهيةأ اإليكولوجية الزراعة مبادئ وتكتسي. الطبيعية باملناظر املتعلقة انطاقً  األوسع هجالنُ  إىل ووصوًال 
 :يلي ما حتقيق إىل هتدف أ�ا إىل انظرً  املناخ تغري مع التكّيف

 
 املغذيات؛ وتدوير العضوية املواد حتلل حتسني هبدف األحيائية الكتلة تدوير إعادة يزتعز  )1(
 لألعداء موائل لقخ خالل من الوظيفي، البيولوجي التنوع حتسني عرب الزراعية للنظم" املناعي اجلهاز" تعزيز )2(

 املثال؛ سبيل على لآلفات الطبيعيني
 البيولوجي شاطالن وتعزيز العضوية املواد إدارة خالل من سيما ال النباتات، لنمو األنسب الرتبة ظروف توفري )3(

 للرتبة؛
 املائية واملوارد بةالرت  وجتديد صون تعزيز خالل من الوراثية واملوارد واملغذيات واملياه الطاقة من اخلسائر تقليل )4(

 الزراعي؛ البيولوجي والتنوع
 ومستوى امليداين ىاملستو  على واملكان، الزمان عرب الزراعي اإليكولوجي النظام يف الوراثية واملوارد األنواع تنويع )5(

 الطبيعية؛ املناظر
 النهوض بالتايلو  الزراعي، البيولوجي التنوع مكونات بني ما يف البيولوجية والتفاعالت التآزر أوجه تعزيز )6(

 .األساسية اإليكولوجية واخلدمات بالعمليات
 

 مثل لزراعي،ا باإلنتاج املّتصلة اإليكولوجية النظم خدمات استدامة لضمان اإليكولوجية الزراعة استخدام وميكن -15
 اإلدارة اعدتســــــــــــــ أن وميكن. التعرية وضــــــــــــــبط املياه، مســــــــــــــتجمعات ومحاية ا،طبيعيً  واألمراض اآلفات ومكافحة التلقيح،

 وضــــــــــــــمان املائية واردامل على احملافظة يف الطبيعية املناظر مســــــــــــــتوى على الطبيعية واملوارد اإليكولوجية للنظم املســــــــــــــتدامة
 لالســـــتهالك صـــــةاملخصـــــ املياه كمية  وتضـــــمن املياه، دورة يف رئيســـــًيا دورًا الغابات تؤدي املثال، ســـــبيل وعلى. اســـــتدامتها
القيود  ســــببب احلرائق ومكافحة البذور، ونشــــر الطبيعية، الســــماد املاشــــية تؤمن أن وميكن. واســــتقرارها وجودهتا البشــــري،
 من احلد خالل نم الصــمود على الزراعية العيش ســبل بقدرة ةمباشــرً  اخلدمات هذه وترتبط. العشــيب الغطاء على املفروضــة
 املــاديــة صـــــــــــــــائصاخل مراعــاة على الطبيعيــة املنــاظر �ج اعتمــاد وينطوي. التــأقلم على القــدرات وحتســــــــــــــني البيئيــة املخــاطر

 قدرة لتحســـني ةاملناســـب القانونية واألطر والســـياســـات واملؤســـســـات عليها، يؤثرون الذين واألشـــخاص للمنطقة، والبيولوجية
 .التأقلم على احمللية اجملتمعات

 
 تكون ما اغالبً و  ميلكو�ا اليت العديدة الدخل مصادر من امصدرً  الزراعة تشكل الزراعية، األسر معظم إىل وبالنسبة -16

 صفوف يف الصمود لىع القدرة لزيادة مهمة اسرتاتيجية وتتمثل. احلجم الصغرية األسر يف أكرب الزراعية غري املداخيل حصة
 تنويع إليكولوجيةا الزراعة وتدعم. الزراعية وغري منها الزراعية بني الدخل مصادر تنويع يف الزراعة، على املعتمدين السكان

 جمال يف لعملا ذلك ويوّلد. احمللية األسواق مع قوية روابط بناء خالل من ذلك يف مبا وخارجها، املزرعة داخل العيش سبل
                                                           

 . حالة األغذية والزراعة: تغّري املناخ والزراعة واألمن الغذائي. روما.2016منظمة األغذية والزراعة.  6 
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 األخرى القتصاديةا األنشطة وتشمل. عيشهم سبل حتسني أجل من والشباب للنساء افرصً  يتيح ما والتسويق، التجهيز
 البيولوجي التنوع وتشمل اإليكولوجية، للزراعة الطبيعية املناظر يف اشيوعً  تزداد اسرتاتيجية وهي الزراعية، السياحة الصلة ذات

 .احمللّية الثقافات وتقّدر والربّي، الزراعي
 

 الطبيعية للموارد المستدامة اإلدارة -باء
 

 ومشال األدىن الشرق إقليم يف مربّع كلم  مليون 14.1 تبلغ اليت األراضي مساحة من املائة يف 90 حوايل يتعّرض -17
 الزراعة وتشدد. واملائية ةالرحيي والتعرية والتمّلح الرتبة يف املغذيات نضوب قبيل من التدهور من خمتلفة ألشكال أفريقيا،

 الزراعة نظم أجل من املياه جلمع األولوية إعطاء) 1: (على املياه، يف شديدة ندرة من يعاين الذي اإلقليم يف اإليكولوجية
 الرعي دعم) 3(و طويل؛ زمن منذ املهملة البعلية الزراعة نظم تقوية) 2( الطبيعية؛ املوارد قاعدة على واحملافظة اإليكولوجية

 توافر 3و 2و 1 النقاط تستلزم كما  الرتبة، جودة حتسني) 4( إىل 2و 1 النقطتان وحتتاج. للمراعي املستدامة واإلدارة املتنّقل
 .املعارف وتقاسم للبحوث املناسبة النظم) 6( إىل كذلك  النقاط مجيع وحتتاج. املكّيفة الوراثية املوارد) 5(
 

 التقّلبات ظل يف التالغ استقرار يف يساهم الذي األمر الرتبة، صحة بتحسني اإليكولوجية الزراعة إنتاج نظم وتقوم -18
 املدخالت على عتماداال من وحيد الدخل، توليد فرص من جمموعة اجيدً  املتكامل واحليواين احملصويل اإلنتاج ويوفّر. املناخية

 العلف خالل من ويةالثان واملنتجات احملاصيل خمّلفات استخدام وحيّسن الروث، بفضل الرتبة خصوبة وحيّسن اخلارجية،
 وتتكبد الغالت تقراراس من أكرب درجة احملاصيل املختلطة الزراعة وتسجل. الصمود على األكرب والبيئية االقتصادية والقدرة
  التقليدية الزراعية النظم وتبّني . احملصول األحادية الزراعة إىل اقياسً  جفاف فرتة أثناء اإلنتاجية اخنفاض من أقل مستوى

 املختلطة والنظم اصيلاحمل املختلطة الزراعة أن العاملية، األمهية ذات الزراعي الرتاث نظم من بعضها يعترب واليت اإلقليم، يف
 املثمرة، واألشجار ون،الزيت أشجار أرضها على تُزرع اليت التمر خنيل مزارع تشمل وهي. اجلافة األراضي يف مهمة فوائد توفّر

 يف ويوفّر الفاكهة،و  واحلبوب اخلضار من كل  بيةاملغر  األطلس جبال يف الواحات نظام ينتج املثال، سبيل وعلى. واخلضار
 املياه على حتافظو  املاشية، وتربية األغذية زراعة خالل من العيش سبل النظم هذه وتدعم. للحيوانات املراعي نفسه الوقت
 ).لثاينا امللحق( للمياه فعالة إدارة ظل يف الزراعية واحلراجة احملاصيل تعاقب وتتيح البيولوجي، والتنوع

 
 من الكثري يف ريقيا،أف ومشال األدىن الشرقإقليم  يف التقليدية النظم فيها مبا اإليكولوجية، الزراعة نظم وتنطوي -19

 ،)لرعويةا احلراجة( واملراعي والغابات ،)الزراعية احلراجة( والغابات الزراعية األراضي يف األشجار إدماج على األحيان
 احلراجة نظم تقّدمو ). والرعي بالغابات املختلطة الزراعة( واملراعي والغابات الزراعية واألراضي واملراعي، الزراعية واألراضي

. ترعى اليت يواناتواحل والبيئة احمللية للمجتمعات املنافع من واسعة جمموعة األشجار، على القائمة الزراعية والنظم الزراعية
 اليت الزراعية احملاصيل إىل سبةبالن أمهية من به يتمّتع ملا الزراعية الطبيعية واملناظر املروج يف الظل توفري املنافع هذه وتشمل
 حمّسنة خصوبة ايضً أ الزراعية احلراجة توفّر أن وميكن. اخلضروات حملاصيل اوخصوصً  ترعى، اليت واحليوانات الظل، تتحمل

 على القدرةو  ؛للمساكن واألخشاب ؛الوقود وخشب ؛للماشية والسياج والعلف ؛احملاصيل غالت زيادة إىل تؤدي للرتبة
 والغابات ألشجارا وتعترب. املنزيل االستهالك أو للبيع) الفاكهة مثل( إضافية منتجات تقدمي خالل من لألسر الصمود
 .هذه اإليكولوجية الزراعة نظم يف أساسية
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 نظام وحيافظ .املرويّة اجلافة األراضي يف سيما ال اإليكولوجية، الزراعة نظم من أخرى مهمة مسة املياه إدارة وتعدّ  -20
 خنيل نم مزيج دعم خالل من العيش سبل من العديد استدامة على عشر، اخلامس القرن منذ اجلزائر يف املعتمد غوت
 البيولوجي التنوع لىع نفسه الوقت يف وحيافظ اجلوفية، املياه من تتغذى اليت املثمرة واألشجار واحلبوب واخلضار التمر

 توّجه األرض تحت اأنفاقً  اإلسالمية إيران مجهورية يف الري قنوات نظام ويشمل. الدقيقة والكائنات واحليوانات للنباتات
. )امليالد قبل( معا 800 منذ ايً وثقاف ااجتماعيً  احمللية اجملتمعات عليها تعتمد اليت واألشجار النباتات لريّ  اجلوفية املياه فيها
 أشكال تطوير ويتم. اإلقليم يف سنة 5 000 عمرها يبلغ اليت الري نظم من امستدامً  انوعً  ُعمان يف األفالج ري نظم ومتّثل

 أجزاء يف كولوجيةاإلي الزراعة طريق عن عليها، احلصول يسهل واليت النطاق الصغرية املياه مجع تكنولوجيات من حديثة
 يف املثال بيلس وعلى. أفريقيا ومشال األدىن الشرق إلقليم مفيدة التكنولوجيات هذه تكون أن وميكن العامل من أخرى

 األمطار مياه معجل التكنولوجيات من عدد بتنفيذ القاحلة شبه املنطقة يف اإليكولوجية للزراعة برنامج قضى الربازيل،
 واخلزانات األرض، تحت واخلزانات املياه، ختزين وخنادق الرصيف، على الصهاريج: التكنولوجيات هذه وتشمل. واستغالهلا
 يف 62 وتدعم األغذية إنتاج على البعلية النظم وتسيطر 7.العامة املياه ومضخات األمطار، مياه مجع وحبريات احلجرية،

 جتعل اجلفاف جاتومو  األمطار تساقط يف التقّلبات ولكن. أفريقيا ومشال األدىن الشرق إقليم يف الزراعية األسر من املائة
 وإىل املروية الزراعة توسيع لىع املفروضة القيود إىل اونظرً . باملخاطر حمفوفة املائية األحياء وتربية املراعي وإدارة البعلية الزراعة
 من البعلية لزراعةا تعزيز يف الرئيسية األولويات من واحدة تتمثل للمياه، الشديدة الندرة حاالت يف منها احلد إىل احلاجة
. صغري نطاق على املياه ختزين املمكن من يكون حيث التكميلي الري وتأمني الرتبة، رطوبة على احملافظة حتسني خالل
 احمللية والتخزين لتجهيزا مبرافق البعلية الزراعة يف االستثمارات دعم وينبغي. املكّيفة الوراثية املوارد إىل اأيضً  حاجة وهناك

 .األسواق إىل الوصول على وبالقدرة املالئمة
 

 واإلدارة ةاحلراث وعدم الزراعة على احلفاظ عرب املياه استخدام اإليكولوجية الزراعة ممارسات حتّسن أن وميكن -21
 طريق عن الرتبة يف العضوية ةاملاد وتكوين الرتبة، بتغطية التبخر من واحلد املياه، تسرب تدعم اليت الرتبة خلصوبة املتكاملة
).  اجيدً  املدار عيالر  بفضل مثًال ( الرتبة رطوبة امتصاص على القدرة وزيادة واسع، نطاق على اجلذور ومنو الروث استخدام

 بشكل املتاحة ائيةامل املوارد باستخدام للمزارعني واملاشية احملاصيل تنوع صون على اإليكولوجية الزراعة تركيز يسمحكما 
 الظروف مع مكّيفة ونتك واليت الصّحية للرتبة األحيائية الكتلة يف تساهم اليت والسالالت األنواع اختيار خالل من فعال
 .املياه بندرة املّتسمة احملّلية

 
 التكنولوجيا تستخدم اليت واألراضي املياه إدارة ممارسات فإن أكرب، بصورة ومهّمشة باجلفاف أكثر متأثرة بيئات ويف -22

 واليت واألشجار شجرياتال مبوازاة متدرجة تالل وبناء والتغطية صغري نطاق على والري املياه مجع قبيل من وتقنيات احمللية
 املنحدرات يف املبنية جاتاملدرّ  أّدت اليمن، ويف. العالية فعاليتها أثبتت قد وختزينها، املياه احتواء على الرتبة قدرة تعزز

 ممارسات زيزتع من بد وال. التحات من األراضي ومحاية املياه مجع على وساعدت السطحي، اجلريان من احلد إىل الشديدة
 املدّرجات وتعدّ . ولوجيةاإليك للزراعة واالقتصادية االجتماعية بالعناصر وإقرا�ا هبا والنهوض هذه، احمللية اإليكولوجية الزراعة
لعربية السورية األردن واجلمهورية ا مثل البلدان، من العديد يف العالية القيمة ذات واألشجار احملاصيل لزرع اجدً  قدمية ممارسة

 احمللية املمارسات تقوية غيوينب. واملياه الرتبة على للمحافظة تونس يف اجليسورات ُتستخدم حني يف وغريها، والعراق ولبنان
                                                           

 7 arid regions: Practices and lessons for food and nutrition security, in -. Agroecology in semi2015Souza, M. and Lima, V. 
FAO. 2015. Agroecology for Food Security and Nutrition: Proceedings of the FAO International Symposium  . 
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 وإنتاجية دامةاست أكثر وإنتاج زراعة نظم إلتاحة ممارساهتا وأفضل اإليكولوجية الزراعة مبادئ إدماج خالل من هنا املعروضة
 .اإلقليم يف
 

 عالية بدرجة مكّيفة مساكاأل أنواع من العديد وإن ،وزواًال  اتقّلبً  اإليكولوجية النظم أكثر من العذبة املياه بيئة وتعترب -23
 للقيمة املتزايد اإلدراك ىلإ وبالنظر. الرتبة وتثري األمساك مصيد من الفيضانات مياه وتزيد. واملتغّرية املتقّلبة الظروف مع

  سبل تنويع سرتاتيجيةا يف األمساك أمهية على التأكيد ينبغي الصحية، الغذائية واألمناط الغذائي األمن يف لألمساك التغذوية
 .األخرى األغذية إنتاج أنشطة مع بالتناغم وتطويرها، وتشجيعها اجلافة األراضي يف العيش كسب

 
 والمراعي الماشية إدارة تحسين -جيم

 
 الريفية واجملتمعات اةوالرع املزارعون فيها يعتمد أقاليم اأيضً  هي املناخ لتغري عرضة أكثر تعترب اليت األقاليم إن -24

. التغذية حتسنيو  الغذائي األمن تعزيز يف يساهم أن يُتوقع الذي األمر العيش، سبل لكسب املاشية على رئيسي بشكل
 الظروف ومع العيش لسب هتدد اليت األخطار مع التكّيف على أكرب بقدرة املاشية ومربو الرعوية اجملتمعات تتمتع ،وعادةً 

 .الشديدة املناخية
 

 املتخصصة، لنظمبا مقارنة الصمود على القدرة حتسني يف احليوانية والثروة للمحاصيل املختلطة النظم وتساهم -25
 عرب واملياه املغذيات استخدام كفاءة  زيادة خالل ومن املزرعة، يف النقدية التدفقات وزيادة الدخل تنويع خالل من وذلك
 .للحيوانات علف إىل الثانوية واملنتجات احملاصيل وبقايا مساد إىل الروث تدوير

 
 السلبية اآلثار من واحلد املاشية إنتاجية زيادة أجل من إليها الوصول ويسهل متاحة العلفية املوارد تكون أن وينبغي -26

 احليوانات تنقل جمال يف تدخالت إىل وحيتاج املراعي على املناخ تغري آلثار أفضل تقييمات ذلك ويتطلب. املناخ لتقّلب
 اإلنتاج وتوزيع ،)والنقل والتجهيز التخزين مثًال ( العلف وإدارة ،)احلدود على التنظيمية واللوائح املمرات خالل من مثًال (

 اجناحً  قليديالت هيما نظام إلحياء الرائدة املبادرة حققت األردن، ويف. القاحلة املناطق يف الرعي ضغوط من احلد أجل من
 الطبيعية، واردوامل األراضي حوكمة وحتسني إليها، والوصول األراضي حيازة حقوق ضمان طريق عن املراعي إدارة يف املحوظً 
 .النشطة املرأة مبشاركة والنهوض الدخل، توليد فرص وتعزيز

 
 املزرعة مستوى على مباشرة تأقلم آليات ذلك، أمكن حيث العلف، وشراء واملراعي العلفية احملاصيل ري ويعترب -27
 أو املراعي رميمت ،أجًال  واألطول النظامية التكّيف خيارات وتشمل. القصري املدى على املناخ تغري مع التكيف أجل من

 ؛كعلف)  لسكرا دبس أو النخالة أو القش مثل( الثانوية واملنتجات غذيةاأل من املهدر استخدام وحتسني ؛مكوناهتا تنويع
 املياه، واحتجاز والظل لألعالف بديلة مصادر توفري أجل من البقول وشجريات األعالف أشجار مع الزراعية واحلراجة

 .التنقل على احليوانات وقدرة
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 البيولوجي والتنوع الوراثية للموارد الفعالة اإلدارة -دال
 

 تواجه أل�ا نتاجاإل نظم يف التكيف على والقدرة الصــــــمود على والقدرة االســــــتدامة من املزيد الوراثي التنوع يتيح -28
 بالتايل،و . يةاجلغراف الناحية من واملاشــــــــية للمحاصــــــــيل األنســــــــب الظروف ســــــــتتغري األخري، هذا ظل ويف. املناخ تغري آثار

 واألنواع واألشــــجار واملاشــــية احملاصــــيل وســــالالت وأصــــناف أنواع يف تغريات إحداث إىل الظروف هذه حتســــني ســــيحتاج
 املوقع يف تتم اليت اإلدارة اتوممارســ الوراثية واملوارد البيئة بني التفاعل ويســاهم. وإدارهتا الوراثية صــفاهتا حتســني وإىل املائية،
 .الزراعي البيولوجي للتنوع دينامية حافظة إجياد يف الزراعية األيكولوجية النظم داخل

 
 نصف حبوايل غلةال حّسن ولكنه صعب املياه احملدودة البيئات يف االستنبات أن واسع نطاق على به املسلم ومن -29

 متجانسة اصيلحم اجلافة املناطق يف ويوجد. ارتفاًعا األكثر األمطار هطول مناطق يف املزروعة للمحاصيل احملقق املعدل
 هام جانب ويتمثل .هبا وموثوق مرتفعة أمطار كميات  ذات املناطق مع باملقارنة املستهدفة البيئات من بكثري أقل بدرجة

 الواسع التعقيد قرتحوي. التجانس عدم تنظيم على القدرة يف اجلفاف مواجهة على والقدرة الوراثية املادة نوع بني العالقة من
 رمبا شرحي أن األمر هذا شأن ومن. األصناف يف أوسع تنوّع وجود ضرورة املنخفضة األمطار كمية  ذات املناطق يف جًدا
 املناطق يف جينًيا دةاملوح احلديثةاملادة الوراثية  مع مّتسق بشكل األصلية األنواع إنتاج زيادة تقليديًا الصعب من كان  ملاذا
 .حمدودة املياه كميات  فيها تكون ظروف ظل يف شائًعا منًوا البعلية احملاصيل فيها تنمو اليت

 
 ومت. للرتبية لتشاركيةا اجلهود طريق عن واملاشية النباتات تربية يف واستخدامه الوراثي التنوع صون حتقيق وميكن -30
 حالة يف جيًدا توثيًقا فاف،اجل تتحمل مصادر باعتبارها ا،وراثيً  متجانسة غري تكون ما غالًبا اليت األصلية األنواع قيمة قيتوث

 املزارعون فيها يعمل واليت باتاتالن لرتبية تشاركية برامج يف األصلية األنواع إدماج مت وقد السورية، العربية اجلمهورية يف الشعري
 املستوى ذات اصيلاحمل تتعرض التطورية، النباتات تربية جمال ويف. منهم لكل القوة مواطن استكمال هبدف مًعا والعلماء

 املتوقع من عام، عدب اعامً  زرعها وإعادة النباتات بذور زرع دورة ويف. الطبيعي االختيار قوى إىل الوراثي التنوع من العايل
 تكون أخرى نباتاتب مقارنة اجلديد اجليل يف املزيد زرع يف السائدة النمو ظروف ظل يف املفضلة النباتات تلك تساهم أن

 على القدرة هذه تعتربو . ظلها يف تنمو اليت الظروف مع التكيف على القدرة املتطورة احملاصيل متلك وعليه،. أسوأ حالتها
 منذ التطورية النباتات لرتبية وطين برنامج تطبيق وجيري. العاملي املناخ تغري من املتوقعة التهديدات ظل يف كبريةً   ميزةً  الصمود

 غري املنظماتو  واملزارعني، والدولية، الوطنية البحوث مراكز بني التعاون إطار يف اإلسالمية إيرانمجهورية  يف 2008 عام
 8.احلكومية

 
 وتتسم). بالنباتات اخلاصة املبادرات من أصغر نطاق على رمبا ولو( اأيضً  للماشية التشاركية للرتبية مبادرات هناكو  -31

 اإلنتاج نظم أجل من لرتبيةا توّجه اليت األهداف من بكثري أكثر اجلوانب بتعدد التقليدية باجملتمعات اخلاصة الرتبية أهداف
 من مهمة جمموعة عّلقوتت). واحلليب اللحوم مثل( النقدية للمنتجات العالية اإلنتاجية كبرية  بدرجة تقّدر اليت الكثيف
 احملافظة على والقدرة ربد،وال احلرارة وحتّمل والطفيليات، األمراض مقاومة: صعبة بيئات يف البقاء على املاشية بقدرة الصفات

 جلماليةا التفضيالت األخرى، الصفات تشمل أن وميكن. العلف يف والنقص اجلفاف فرتات خالل اجلسم وزن على

                                                           
 ملزيد من املعلومات /1025758http://www.fao.org/agroecology/detail/en/c/ انظر 8 
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 اإليكولوجية، الزراعة نتاجإ نظم أجل من املاشية تربية يف املهم من فإنه بالتايل،و . السلوكية واخلصائص الدينية واملتطلبات
 السالالت ستبدالا فيها أّدى عديدة حاالت وهناك. هتمهم اليت الصفات بشأن ،ورجاًال  نساءً  املاشية، مريب استشارة تتم أن

 احمللية اجملتمعات تماداع إىل التهجني، طريق عن تذويبها أو املدخالت على اكبريً   ااعتمادً  تعتمد غريبة بسالالت األصلية
 السيناريو يتغّري  أو املدخالت تتوقف أن وما. البيئية للكوارث عرضة جعلها وإىل واإلعانات اخلارجية اإلمدادات على

 .االقتصادية الناحية من اصاحلً  أو الفنية الناحية من اممكنً " احملّسنة" احليوانات إبقاء يعود ال االقتصادي،
 

 المعارف وتقاسم البحوث في المزارعين على التركيز -هاء
 

 بالقدرة التحلي جلأ من ضرورية هي وبالتايل متوقّعة، غري وتغريات لصدمات استجابة التكّيف على القدرة تعدّ  -32
 الشبكات عزيزت خالل من التكّيف على املزارعني قدرة حتسني على اإليكولوجية الزراعة تساعد أن وميكن. الصمود على

 وتقوم. الصمود على لقدرةل االجتماعي البعد يبين الذي األمر وتبادهلا، املعرفة توليد يف والتشارك التعاون ومناذج االجتماعية
 املعارف لتقاسم روريالض االجتماعي النسيج بتقوية املزارعني، بني املعرفة تبادل تعزيزها خالل من اإليكولوجية، الزراعة

 أو وتقاسم ،متبادًال  عمًال  ّلبتتط اليت واملياه الرتبة على احملافظة ذلك على األمثلة وتشمل. احمللية املستويات على وتوليدها
 الصمود على القدرة ةاإليكولوجي الزراعة تقوي أن وميكن. اجلفاف أوقات يف احمللية اجملتمعات بني البذور أو املاشية" إقراض"

 .املعرفة وإدارة واإلجراءات، املعرفة يف اجلماعية البحوث خالل من
 

 هذه تتناوهلا اليت املواضيع ويف البحوث إلجراء القائمة الطرق يف نظرال إعادة إىل اإليكولوجية الزراعة وحتتاج -33
 للنظم حلول إىل لالتوص أجل من املستمر للتكييف واخلاضعة سياق بكل اخلاصة املعارف أمهية على ترّكز أ�ا كما.  األخرية

 معارف تشكل أن هي اإليكولوجية للزراعة األساسية الركائز إحدى فإن بالتايل،و . واملعّقدة الديناميكية والبشرية اإليكولوجية
 وجبمع. اإليكولوجية الزراعة سأس احمللية، واالجتماعية الثقافية للنظم ومعرفتهم احمللية الطبيعية املوارد إلدارة وفهمهم املزارعني

 والتغذية الغذائي األمن قيقحت تتناول اليت والتكّيفية املعّقدة الزراعي اإلنتاج نظم تصميم ميكن العلمي، الفهم مع املعرفة هذه
 الزراعية اجملتمعات بني ةاملعرف توليد يف التشارك يف املهم الدور تعزيز يتم اإليكولوجية، الزراعة دعم خالل ومن. فعال بشكل

 احلكومية، إلرشادا ووكاالت احلكومية، غري واملنظمات املنتجني، منظمات ومنها بينهم، الوسيطة املنظمات وخمتلف والعلماء
 االبتكار، منصات وأ املزارعني، بني التعّلم وعمليات التبادالت خالل من هذه املعرفة تقاسم وميكن. اجملتمعية واملنظمات

 املنتجني وبني ملزارعنيا بني والتعّلم للتبادل األخرى األفقية النظم خالل من أو وغريهم، والرعاة للمزارعني امليدانية املدارس أو
 .املعارف أصحاب من وغريهم الزراعيني

 
 اإليكولوجية الزراعة ممارسات تطبيق إلى المؤسسات دفع -واو

 
 واستقرارها، لوجيةاإليكو  الزراعة ممارسات من اإليرادات زيادة تدعم اليت والسياسات املؤسساتية الرتتيبات تعترب -34

 والروابط البيولوجي نوعالت تعزيز أجل من واإلقليمية احمللية األسواق تقوية على اإليكولوجية الزراعة جناح ويتوّقف. ضرورية
 وإن. املناخ تغّري  ظل يف أهم ادورً  األسواق هذه وتؤدي. العادلة واألسعار املساءلة لضمان واملنتجني املستهلكني بني الوثيقة

 من واألسعار واقاألس يف أكرب لتقّلب التعّرض خماطر يزيد قد الغذائية احلاجات إىل لالستجابة الواردات على االعتماد
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 الصغرية الغذائية املواد عمصان يف االستثمار األسواق مع الروابط هذه تطوير ويتطلب. املناخ تغّري  ظلّ  يف حيصل أن املتوقع
 التغذية مثل( العامة املشرتيات برامج وتضمن. وباجلملة بالتجزئة التجارة مستويي على التجار وصغار احلجم، واملتوسطة

 احليازات حابألص عادلة وأسعار حملية اسوقً  املؤسسية، باألسواق اإليكولوجية الزراعة منتجي تربط اليت) املدارس يف
 املزارعني دعم يف اجدً  امهمً  ادورً  واملياه األراضي حيازة وترتيبات االجتماعية، واحلماية الريفي، االئتمان ويؤدي. الصغرية
 .الصمود على أكرب بقدرة وتتمّتع استدامة أكثر زراعية نظم إىل انتقاهلم عرقلة أو والصيادين الغابات وسكان والرعاة

 
 ويواجه. وياتاملست متعدد ادعمً  اإليكولوجية، الزراعة طريق عن املستدامة الغذائية النظم إىل االنتقال ويتطلب -35

 متكينية بيئة نم الدعم إىل حباجة وهم. القيود واملخاطر استدامة، أكثر مسار إىل باالنتقال يرغبون الذين األغذية منتجو
 املنافع لتحقيق اوقتً  تغرقيس الذي األمر نظمهم، حيّولون بينما الزراعيني املنتجني محاية على وتساعد اإلجيابية احلوافز توفّر

 آخرين، منتجني مع املمارسات وأفضل املعارف لتبادل الفرص وتوافر والتدريب، التعليم إىل الوصول ويعترب. الكاملة
 التحول حيتاج والرعاة، األسريني للمزارعني املباشر وغري املباشر الدعم تقدمي إىل وباإلضافة. األمهية بالغة جوانب والتوعية،

.  اإلقليمي والنطاق يةالطبيع املناظر نطاق على اإلجراءات لتنسيق سيما ال الريفية، واملؤسسات السياسات يف ابتكارات إىل
 واإلنصاف االستدامة حتقيق إىل يؤدي امم واستهالكها، وتسويقها، وجتهيزها، ،األغذية إنتاج يف ابتكارات يتطّلب أنه كما

 .والزراعي الغذائي النظام كامل  يف
 

 واملنظمات جنياملنت مجعيات تؤديه الذي بالدور أكرب ااعرتافً  اإليكولوجية الزراعة مبمارســـــــــات النهوض ويســـــــــتلزم -36
. املناخ تغّري  مع الزراعة وتكّيف الغذائي األمن وســــياســــات أعمال جدول حتديد يف املدين اجملتمع منظمات/ احلكومية غري

 والتبادالت املزارعني مودع ،)مركز معارف الرعويني مثل( واملعارف اخلربات لتبادل املنصات وبناء التوعية، يف ذلك ويتجّلى
 اجلنوب بلدان بني والتعاون املزارعني بني

 
 ملنتجني،ا بني السياسات بشأن للحوار مالئمة منصات املتعددين املصلحة أصحاب بني الشراكات وتعترب -37

 حتسني ييؤد أن وميكن. احلكومية غري واملنظمات اخلاص، والقطاع األكادميية، واألوساط املدين، واجملتمع واحلكومات،
 حليوانيةا الثروة بشأن العاملي األعمال جدول مثل( املنصات هذه مثل يف مراعاهتا وتعميم اإليكولوجية الزراعة إدماج

 .املمارسات يف تغيري حتقيق أجل من اإلمدادات سالسل يف ملحوظ بشكل والزخم الوعي زيادة إىل) املستدامة
 

 اقدمً  المضي سبل -رابًعا
 

 إقليم يف ومبادئها اإليكولوجية الزراعة مبمارســــــــــــــات للنهوض مؤيدة احججً  أعاله املذكورة التطورات شــــــــــــــكلت -38
 يف اقدمً  املضـــي اجوســـيحت. املناخ تغري مع والتكّيف والزراعة األغذية اســـتدامة حتقيق أجل من أفريقيا ومشال األدىن الشـــرق

 املســــــــــــتدام لغذائيا األمن لتحقيق وســــــــــــيلة باعتبارها األخرية هذه لصــــــــــــاحل الدعوة تعزيز إىل اإليكولوجية بالزراعة النهوض
 .الصلة ذات والوطنية اإلقليمية الربامج يف اإليكولوجية الزراعة مراعاة تعميم وإىل املناخ، تغّري  مع والتكّيف
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 عمل إىل بالنسبة رئيسية أولويات تعترب إقليمية مبادرات ثالث أفريقيا ومشال األدىن الشرق بلدان اعتمدت وقد -39
 الصمود لىع القدرة وبناء شامل؛ منو أجل من النطاق الصغرية األسرية الزراعة: وهي اإلقليم، يف والزراعة األغذية منظمة

 الزراعة مراعاة عميملت مهمة افرصً  الثالث املبادرات وتوفّر. املياه بندرة اخلاصة واملبادرة والتغذية؛ الغذائي األمن أجل من
 :اإليكولوجية

 
 املبادرة تركيز ويتماشى .اإليكولوجية للزراعة امثاليً  اإطارً  النطاق الصغرية األسرية الزراعة بشأن اإلقليمية املبادرة توفّر -1

 لصمود،ا على والقدرة املستدام، واإلنتاج األراضي، على واحلصول الصغرية، احليازات أصحاب إنتاجية على
 وسيتطلب. وممارساهتا اإليكولوجية الزراعة مبادئ مع املنتجني، منظمات قدرات وتقوية املعرفة، على واحلصول

 وترية لتسريع وافزح النطاق، الصغرية األسرية الزراعة بشأن اإلقليمية املبادرة يف اإليكولوجية الزراعة مراعاة تعميم
 عن تعويضلل االجتماعية احلماية وتدابري املناسبة، االستثمارات خالل من اإليكولوجية الزراعة معارف اعتماد

 .مكّثف بشكل املعرفة ونقل واإلرشاد والتعليم القصري، املدى على اإليرادات خسارة احتمال

 من كبرية  ستفادةً ا والتغذية، الغذائي األمن أجل من الصمود على القدرة لبناء اإلقليمية املبادرة تستفيد أن وميكن  -2
 يف املقابل يف يساهم قد ما اخلارجية، املدخالت استخدام من احلد ومن اإلنتاج نظام يف البيولوجي التنوع إدماج
 املناخ تغّري  عن النامجة الصدمات وجه يف الصمود على القدرة تعزيز ميكن كذلك،.  وصّحتها الغذائية األمناط تنوّع

 .اإليكولوجية الزراعة اعتماد عرب مناسب بشكل

 اخليارات من موعةجم تشمل أ�ا مبا اإليكولوجية الزراعة من املياه بندرة اخلاصة اإلقليمية املبادرة تستفيد أن وميكن -3
 املمارسات تقاسم وميكن .الرتبة إدارة حتسني خالل من ذلك يف مبا البعلية، املناطق يف سيما ال املياه، إنتاجية لتعزيز

 الزراعة ارساتمم بتعزيز املياه، بندرة اخلاصة اإلقليمية التعاون منصة تقوم أن وينبغي. هبا والنهوض الناجحة
 .اانتظامً  أكثر حنو على املياه بإنتاجية تعىن اليت اإليكولوجية

 
 الديناميكيات من تتعّلم اخلربات وتبادل للدعوة املصلحة أصحاب متعددة إقليمية منصة إنشاء يساعد أن وميكن -40

. اإلقليم يف يكولوجيةاإل الزراعة اعتماد عملية وتسريع السياسات تغيري تعزيز على اإليكولوجية، الزراعة جمال يف العاملية
 بشكل فيها مبا جلديدة،ا املشاريع يف اإليكولوجية الزراعة مراعاة لتعميم املنهجية الدعوة مع املنصة إنشاء يرتافق أن وينبغي
 .والصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية الصندوق األخضر للمناخ خاص
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 الملحق األول
 

 الزراعيةو  الغذائية النظم تعزيز أجل من فيها النظر ينبغي اليت 9)2017 والزراعة، األغذية منظمة( اإليكولوجية الزراعة عناصر
 اإليكولوجية الزراعة على القائمة

 
  : حتسني استخدام املواردالفعالية

 : ضمان ظروف الرتبة األنسب والتنظيم الذايتالتوازن

 : زيادة األنواع واملوارد الوراثية إىل أقصى حد عرب املكان والزمانالتنوع

 : اجلمع بني املعارف احمللية والتقليدية واالبتكاراالبتكار والمعرفةالمشاركة في 

 والطاقة واملياه، األحيائية، والكتلة املغذيات، استخدام إعادة: التدوير

 احليوانية والثروة احملاصيل من مثايل مزيج استخدام: التآزر أوجه

 على والرتكيز معارفها،و  وابتكاراهتا، وتقاليدها، وهويتها، احمللية، اجملتمعات ثقافة إىل االستناد: واالجتماعية اإلنسانية القيمة
 والشباب املرأة دور

 مثمرة حلقاتلتكون مبثابة   حملية وأسواق حلول استحداث: الدائري االقتصاد

 اثقافيً  ومناسبة ومتنوعة، صحّية، غذائية أمناط إنتاج: الغذائية والتقاليد الثقافة

 مستدام حنو على ومحايتها الوراثية، فيها مبا الطبيعية، املوارد إدارة: الطبيعية والموارد األراضي حوكمة
 

  

                                                           
 9 elements/en-10www.fao.org/agroecology/knowledge/ 
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 الملحق الثاني
 

 جودة سنيحت خالل من املناخي اإلجهاد وجه يف الصمود على القدرة تعزيز على وقدرهتا اإليكولوجية الزراعة ممارسات
 10الزراعة نظم يف املياه على للمحافظة الرتبة

 

                                                           
 .Agroecology: Designing Climate Change Resilient Small Farming 2015Nicholls, C.I., and Altieri, M. A . من مقتبس 10 

Systems in the Developing World, in FAO. 2015. Agroecology for Food Security and Nutrition: Proceedings of the FAO 
International Symposium. 
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 التنويع
          

 
   

الزراعة املختلطة أو 
 البينية

  
√ √ √ 

  
√ √ √  

 
√ 

 

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ الزراعة احلراجية
 

√ 
 

النظم احلرجية الرعوية 
 املكثّفة

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ 

 √ √ √ تعاقب احملاصيل
 

√ 
 

√ 
 

√ √  
 

√ 
 

 مزائج األصناف احمللية
  

√ 
       

 
 

√ 
 

 إدارة الرتبة
          

 
   

 √ √ √ √ √ √ √ شجر التغطية
 

√ √  √ 
  

 √ √ √ √ √ √ √ السماد األخضر
 

√ √  
 

√ √ 
 √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ التغطية

استعمال السماد 
 العضوي

√ 
    

√ 
    

 
  

√ 

          √   √ √ استعمال الروث
الزراعة احملافظة على 

املوارد (العضوية بدون 
 حراثة)

  
√ √ √ 

 
√ 

 
√ √  

 
√ 

 

 صيانة الرتبة
          

 
   

الزِراعة يف خطوط  
 كنتوريّة
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√ 

 
√ √  √ 

  

املدّرجات العشبية/ 
 احلواجز احلّية
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√ 
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√  √ 

  

 املدرجات
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√ 
  

√  √ 
  

أحواض الصرف على 
 طول اجملاري

    
√ 
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√  √ 

  


