العناصر العشرة
للزراعة اإليكولوجية
توجيه المرحلة االنتقالية نحو
استدامة النظم الغذائية والزراعية

مقدمة

متكّنت النظم الغذائية والزراعية الحالية من توفري كميات كبرية من األغذية لألسواق العاملية .ولكن النظم الزراعية
املتسمة باملدخالت الخارجية الكبرية واستخدام املوارد بكثافة قد تسببت بإزالة الغابات وندرة املياه وخسارة التنوع
البيولوجي واستنزاف الرتبة وارتفاع مستويات انبعاثات غازات الدفيئة عىل نطاق هائل .ورغم التقدم املحرز يف
اآلونة األخرية ،ال يزال الجوع والفقر املدقع يشكالن تحديني عامليني حاسمني .وحتى يف املناطق التي تم فيها الحد
من الفقر ،ال تزال أوجه انعدام املساواة املنترشة قامئة ،مام يعيق القضاء عىل الفقر.
وتشكِّل الزراعة اإليكولوجية جزءاً ال يتجزأ من رؤية منظمة األغذية والزراعة املشرتكة الستدامة األغذية والزراعة
وجزءاً رئيسياً من االستجابة العاملية لهذه التقلبات املناخية ولذلك فهي توفر نهجا فريدا من نوعه لتلبية الزيادات
الكبرية يف حاجاتنا الغذائية يف املستقبل مبوازاة ضامن عدم إهامل أحد.
1

وتشكل الزراعة اإليكولوجية نهجا متكامال يط ّبق املفاهيم واملبادئ اإليكولوجية واالجتامعية يف الوقت ذاته عند
تصميم النظم الغذائية والزراعية وإدارتها .وتسعى الزراعة اإليكولوجية إىل زيادة التفاعالت القامئة بني النباتات
والحيوانات والبرش والبيئة إىل أقىص حد مبوازاة مراعاة الجوانب االجتامعية التي تنبغي معالجتها من أجل الحصول
عىل نظام غذايئ يتسم باالستدامة واإلنصاف.
وال تعترب الزراعة اإليكولوجية اخرتاعا جديدا .وميكن إيجادها يف األدبيات العلمية منذ عرشينات القرن املايض وقد
تجلّت يف مامرسات املزارعني األرسيني والحركات االجتامعية الشعبية الداعية إىل االستدامة والسياسات العامة
ملختلف البلدان يف جميع أنحاء العامل .ويف اآلونة األخرية ،دخلت الزراعة اإليكولوجية إىل مداوالت املؤسسات
الدولية ومنظامت األمم املتحدة.2
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ما الذي يم ّيز الزراعة اإليكولوجية؟
تختلف الزراعة اإليكولوجية اختالفا أساسيا عن نُهج التنمية املستدامة األخرى .فهي قامئة عىل العمليات املتدرجة من
القاعدة إىل القمة والعمليات اإلقليمية وتساعد عىل توفري حلول للمشاكل املحلية وفقا لسياقها .وتستند ابتكارات
الزراعة اإليكولوجية إىل املشاركة يف توليد املعارف من خالل إدماج العلوم مع املعارف التقليدية والعملية واملحلية
لدى املنتجني .وتساهم الزراعة اإليكولوجية من خالل تعزيز استقاللية املنتجني واملجتمعات املحلية وقدرتهم عىل
التكيف يف متكينهم كونهم عوامل رئيسية للتغيري.
وتسعى الزراعة اإليكولوجية ،بدال من تعديل مامرسات النظم الزراعية غري املستدامة ،إىل تحويل النظم الغذائية
والزراعية من خالل معالجة األسباب الجذرية للمشاكل عىل نحو متكامل وتوفري حلول شاملة وطويلة األجل.
وينصب الرتكيز يف الزراعة
وتتضمن هذه العملية تركيزا رصيحا عىل األبعاد االجتامعية واالقتصادية للنظم الغذائية.
ّ
اإليكولوجية بشكل كبري عىل حقوق املرأة والشباب والشعوب األصلية.

ما هي العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية؟
انبثقت العنارص العرشة التالية خالل عملية توجيه البلدان لتحويل نظمها الغذائية والزراعية وتعميم الزراعة
املستدامة عىل نطاق واسع 3والقضاء عىل الجوع وتحقيق العديد من أهداف التنمية املستدامة األخرى عن ندوات
منظمة األغذية والزراعة اإلقليمية بشأن الزراعة اإليكولوجية:4
التنوع وأوجه التآزر والكفاءة والقدرة عىل الصمود وإعادة التدوير واملشاركة يف توليد املعارف وتشاطرها (وصف
الخصائص الرئيسية لنظم الزراعة اإليكولوجية واملامرسات األساسية والنهج االبتكارية).
القيم اإلنسانية واالجتامعية؛ والثقافة والتقاليد الغذائية (ميزات السياق).
االقتصاد الدائري والتضامني؛ والحوكمة املسؤولة (متكني البيئة).
وتعترب العنارص العرشة للزراعة اإليكولوجية مرتابطة ومتكافلة.

لماذا تعتبر العناصر العشرة مفيدة وكيف سيتم استخدامها؟
ميكن للعنارص العرشة ،كونها أداة تحليلية ،أن تساعد البلدان عىل تطبيق الزراعة اإليكولوجية .وتعترب هذه العنارص
العرشة من خالل تحديد الخصائص الهامة لنظم الزراعة اإليكولوجية ونهجها فضال عن االعتبارات الرئيسية يف بلورة
بيئة متكينية للزراعة اإليكولوجية ،دليال لصانعي السياسات واملامرسني وأصحاب املصلحة يف تخطيط املراحل االنتقالية
نحو الزراعة اإليكولوجية وإدارتها وتقييمها.
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التنوع
يعتبر التنوع أساسيا في المراحل االنتقالية نحو الزراعة اإليكولوجية من أجل تحقيق
األمن الغذائي والتغذية بموازاة الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها وتعزيزها.

DIVERSITY

تختلف النظم الزراعية اإليكولوجية بشكل كبري عن بعضها البعض .وتسعى
نظم الزراعة اإليكولوجية من منظور بيولوجي إىل زيادة تنوع األنواع
واملوارد الوراثية بواسطة أساليب مختلفة إىل أقىص حد .وتنظّم نظم
الحراجة الزراعية عىل سبيل املثال املحاصيل والشجريات والرثوة الحيوانية
واألشجار من مختلف األحجام واألشكال عىل مختلف املستويات أو الفئات
مام يزيد من التنوع العمودي.

ويخفف الرعي املختلط من قبل أنواع مختلفة من املجرتات من املخاطر
الصحية الناتجة عن الطفيليات مبوازاة متتع األنواع والسالالت املحلية
املتنوعة بقدرة أكرب عىل البقاء واإلنتاج والحفاظ عىل مستويات التكاثر
يف البيئات الصعبة .وبدوره يساهم الحصول عىل مصادر متنوعة للدخل
من أسواق مختلفة وجديدة مبا فيها املنتجات املتنوعة وتجهيز األغذية
املحلية والسياحة الزراعية يف توفري استقرار مداخيل األرس املعيشية.

وتجمع زراعة املقحامت أنوا ًعا تكميلية من أجل زيادة التنوع املكاين .5أما
تناوب املحاصيل الذي يتضمن يف غالب األحيان الخضار فيزيد من التنوع
لفرتات زمنية محددة .6وتعتمد النظم املختلطة بني املحاصيل والرثوة
الحيوانية عىل تنوع السالالت املحلية التي تتكيف مع بيئات معينة .7ويف
العامل املايئ ،يَتَّبِع كل من االستزراع التقليدي املختلط يف تربية األسامك
وتربية املائيات املدمجة واملتعدّدة املستويات الغذائية ونظم تربية
األسامك القامئة عىل التناوب عىل حد سواء املبادئ ذاتها من أجل زيادة
التنوع إىل أقىص حد.8

ويساهم استهالك مجموعة متنوعة من الحبوب والبقول والفاكهة
والخضار واملنتجات الحيوانية املصدر يف تحسني النواتج التغذوية.
وباإلضافة إىل ذلك ،يعترب التنوع الورايث لألصناف والسالالت وأنواع
مختلفة هاما يف توفري املغذيات الكبرية والدقيقة وغريها من املرك ّبات
الناشطة حيوياً للنظم الغذائية البرشية .فعىل سبيل املثال يف ميكرونيزيا
أدت عملية إعادة إدخال صنف متنوعة تقليدي وغري مستغلة استغالالً
كافيا من املوز ذي اللب الربتقايل اللون الذي يحتوي عىل بيتاكاروتني
خمسني مرة أكرث من املوز التجاري ذي اللب األبيض املتاح عىل نطاق
واسع دورا حاسامً يف تحسني الصحة والتغذية.9

وتساهم زيادة التنوع البيولوجي يف الحصول عىل مجموعة من
املنافع اإلنتاجية واالجتامعية االقتصادية والغذائية والبيئية .وتعزز
نهج الزراعة اإليكولوجية ،من خالل تخطيط التنوع وإدارته ،عملية
توفري خدمات النظم اإليكولوجية مبا فيها التلقيح وصحة الرتبة التي
يعتمد اإلنتاج الزراعي عليها .وميكن للتنوع أن يزيد من اإلنتاجية
واستخدام املوارد عىل نحو كفؤ من خالل زيادة الكتلة األحيائية
وجمع املياه إىل أقىص حد.
ويعزز التنوع يف الزراعة اإليكولوجية أيضا القدرة اإليكولوجية
واالجتامعية االقتصادية عىل الصمود مبا يف ذلك من خالل إنشاء فرص
جديدة يف األسواق .ويحد تنوع املحاصيل والتنوع الحيواين عىل سبيل
املثال من مخاطر الفشل أمام تغري املناخ.
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وتوفر ثالثة محاصيل من الحبوب ما يقارب  50يف املائة من جميع
السعرات الحرارية املستهلكة عىل املستوى العاملي 10يف وقت يتم فيه
خسارة تنوع املوارد الوراثية للمحاصيل والرثوة الحيوانية والحيوانات
املائية واألشجار بشكل مستمر ورسيع.
وميكن للزارعة اإليكولوجية أن تساعد عىل عكس هذه االتجاهات من
خالل إدارة التنوع البيولوجي الزراعي والحفاظ عليه وتلبية الطلبات
املتزايدة عىل مجموعة متنوعة من املنتجات الصديقة للبيئة .وتعترب
زراعة األر ّز «الصديقة لألسامك» التي يتم فيها اتباع النظم اإليكولوجية
املروية والبعلية ويف املياه العميقة مثاال عىل ذلك مام يربز قيمة تنوع
األنواع املائية وأهميتها بالنسبة إىل سبل معيشة السكان الريفيني.11
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المشاركة في توليد
المعارف وتشاطرها
تستجيب االبتكارات الزراعية على نحو أفضل إلى التحديات المحلية عندما
يكون قد تم توليدها بصورة مشتركة من خالل عمليات تشاركية.
تعتمد الزراعة اإليكولوجية عىل املعارف املحددة بحسب السياق .وال
توفّر الزراعة اإليكولوجية وصفات محددة – بل يتم فيها تصميم
مامرسات الزراعة اإليكولوجية لتناسب السياق البيئي واالجتامعي
واالقتصادي والثقايف والسيايس .وتؤدي املشاركة يف توليد املعارف
وتبادلها دورا محوريا يف عملية بلورة ابتكارات الزراعة اإليكولوجية
وتنفيذها ملعالجة التحديات يف النظم الغذائية مبا فيها تحدي التكيف
مع تغري املناخ.

CO-CREATION AND
SHARING OF KNOWLEDGE

ويؤدي التعليم – الرسمي وغري الرسمي عىل حد سواء – دورا أساسيا
يف تبادل ابتكارات الزراعة اإليكولوجية الناشئة عن عمليات املشاركة
يف توليد املعارف .ولعبت عىل سبيل املثال حركة برنامج التبادل
األفقي بني املزارعني  campesino a campesinoألكرث من ثالثني عاما
دورا محوريا يف تبادل املعارف بشأن الزراعة اإليكولوجية التي تربط
مئات آالف املنتجني يف أمريكا الالتينية .12ويف املقابل ،مل تحقق
النامذج التي تنطلق من القمة إىل القاعدة الخاصة بنقل التكنولوجيا
سوى نجاحات محدودة يف هذا الصدد.

ومتزج الزراعة اإليكولوجية من خالل عملية املشاركة يف توليد املعارف،
املعارف التقليدية واألصلية ومعارف املنتجني والتجار العملية واملعارف
العلمية العاملية .وتعترب معارف املنتجني بشأن التنوع البيولوجي الزراعي
وتجاربهم يف إدارتها يف سياقات محددة فضال عن معارفهم املتعلقة
باألسواق واملؤسسات محورية للغاية يف هذه العملية.

وميكّن تشجيع العمليات التشاركية واالبتكارات املؤسسية التي تبني
الثقة املتبادلة من خالل املشاركة يف توليد املعارف وتبادلها مام يساهم
يف العمليات االنتقالية نحو الزراعة اإليكولوجية الشاملة ذات الصلة.

التنوع

DIVERSITY

CO-CREATION
AND
توليد
المشاركة في
SHARING OF KNOWLEDGE
المعارف وتبادلها
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أوجه الـتآزر
يعزز بناء أوجه التآزر الوظائف الرئيسية في النظم الغذائية مما يدعم
اإلنتاج وخدمات النظم اإليكولوجية المتعددة.
تويل الزراعة اإليكولوجية اهتامما كبريا لتصميم النظم املتنوعة التي تجمع بني
املحاصيل السنوية واملعمرة والرثوة الحيوانية والحيوانات املائية واألشجار
والرتبة واملياه وغريها من املكونات بشكل انتقايئ يف املناظر الطبيعية للمزارع
والزراعة من أجل تعزيز أوجه التآزر يف سياق تغري املناخ املتزايد.

SYNERGIES

ويعترب تنسيق تزامن ومكان إجراء األنشطة اإلنتاجية عىل مستوى املناظر
الطبيعية رضوريا من أجل تعزيز أوجه التآزر .وتنترش مكافحة تعرية الرتبة
باستخدام شجريات كالياندرا يف النظم املتكاملة للزراعة اإليكولوجية يف
مرتفعات رشق أفريقيا .16ويف هذا املثال ،تخفف إحدى مامرسات اإلدارة
القامئة عىل التشذيب الدوري من حدة منافسة األشجار مع املحاصيل التي
تنمو بني الشجريات وتوفر يف الوقت ذاته العلف للحيوانات مام يولّد تآزر بني
املكونات املختلفة .وتدير نظم الرعي والرعي املستفيض للامشية التفاعالت
املعقدة بني األفراد والقطعان املتعددة األنواع والظروف البيئية املتغرية مام
يعزز القدرة عىل الصمود ويساهم يف توفري خدمات النظم اإليكولوجية كنرش
البذور والحفاظ عىل املوائل وخصوبة الرتبة .18،17

ويوفر تحقيق أوجه التآزر يف النظم الغذائية منافع متعددة .وتعزز
مامرسات الزراعة اإليكولوجية من خالل زيادة أوجه التآزر البيولوجي إىل
أقىص حد الوظائف اإليكولوجية مام يؤدي إىل استخدام املوارد بكفاءة
وقدرة أكرب عىل الصمود .ويساهم تثبيت النيرتوجني عىل نحو بيولوجي
بواسطة البقول يف نظم زراعة املقحامت أو نظم املحاصيل املتناوبة عىل
سبيل املثال يف توفري ما يقارب  10ماليني دوالر أمرييك من أسمدة
النيرتوجني سنوياً عىل املستوى العاملي ،13مبوازاة الحفاظ عىل صحة الرتبة
والتخفيف من حدة تغري املناخ والتكيف معه .وباإلضافة إىل ذلك ،يأيت
حوايل  15يف املائة من النيرتوجني املستخدم بالنسبة إىل املحاصيل من روث
الحيوانات ،مام يسلط الضوء عىل التآزر الناتج عن إدماج املحاصيل والرثوة
الحيوانية .14وتجمع النظم املتكاملة لزراعة األر ّز املتبعة يف آسيا بني زراعة
األر ّز وإنتاج منتجات أخرى كاألسامك والبط واألشجار .وتحسن النظم
املتكاملة لزراعة األر ّز من خالل زيادة التآزر إىل أقىص حد من جودة
الغالل والتنوع الغذايئ ومكافحة األعشاب الضارة وبنية الرتبة وخصوبتها
بشكل ملحوظ فضال عن توفري موائل للتنوع البيولوجي ومكافحة اآلفات.15

ويف حني تسعى نهج الزراعة اإليكولوجية إىل زيادة أوجه التآزر إىل أقىص
حد ،تحدث مقايضات أيضاً يف النظم الطبيعية والبرشية .ويف أغلب
األحيان ،تتضمن عملية تخصيص استخدام املوارد أو حقوق الوصول
مقايضات عىل سبيل املثال .وتشدد الزراعة اإليكولوجية من أجل
تشجيع أوجه التآزر يف نظام األغذية األوسع نطاقًا وإدارة املقايضات عىل
أفضل شكل عىل أهمية الرشاكات والتعاون والحوكمة املسؤولة التي
تجمع جهات فاعلة مختلفة عىل نطاقات متعددة.
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الكفاءة
تساعد الممارسات االبتكارية للزراعة اإليكولوجية على إنتاج المزيد
أقل من الموارد الخارجية.
باستخدام قدر ّ
تعترب زيادة كفاءة استخدام املوارد من الخصائص الناشئة عن نظم
الزراعة اإليكولوجية التي تخطط للتنوع وتديره بعناية من أجل
خلق تآزر بني مكونات النظام املختلفة .ويتمثل أحد تحديات
الكفاءة الرئيسية عىل سبيل املثال يف كون أقل من  50يف املائة من
أسمدة النيرتوجني املضافة إىل األرايض الزراعية عامليا تتحول إىل
منتجات محصودة يف حني تتم خسارة ما تبقى منها يف البيئة مام
يؤدي إىل مشاكل بيئية كبرية .19

EFFICIENCY

ويف نهاية املطاف ،يعزز التخفيف من االعتامد عىل املوارد الخارجية
قدرة املنتجني من خالل زيادة استقالليتهم وقدرتهم عىل الصمود أمام
الصدمات الطبيعية واالقتصادية.

وتحسن نظم الزراعة اإليكولوجية استخدام املوارد الطبيعية وعىل وجه
الخصوص املوارد التي تعترب وفرية ومجانية كأشعة الشمس وانبعاثات
الكربون يف الغالف الجوي والنيرتوجني.

وتتمثل إحدى طرق قياس كفاءة النظم املتكاملة يف استخدام معامالت
التكافؤ باملساحات الزراعية .20وتقارن هذه العملية الغالل من خالل
زراعة أو تربية مكونني أو أكرث (كاملحاصيل أو األشجار أو الحيوانات
عىل سبيل املثال) مبوازاة الغالل الناشئة عن زراعة أو تربية املكونات
ذاتها يف الزراعة األحادية املحصول .ويف غالب األحيان تظهر نسبة
معادلة األرايض أن معامل التكافؤ الخاص بالنظم املتكاملة للزراعة
اإليكولوجية أعىل يف أغلب األحيان.

ومتكّن املنتجون من خالل تعزيز العمليات البيولوجية وإعادة تدوير
الكتل األحيائية واملغذيات واملياه من استخدام املوارد الخارجية بشكل
أقل مام يخفض من تكاليفها وآثار استخدامها السلبي عىل البيئة.

وتشجع الزراعة اإليكولوجية بالتايل النظم الزراعية مع التنوع البيولوجي
واالجتامعي االقتصادي واملؤسيس وتنسيق الزمان واملكان الرضوريني من
أجل دعم العملية بكفاءة أكرب.
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العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية

إعادة التدوير
تعني زيادة إعادة التدوير اإلنتاج الزراعي بتكاليف
اقتصادية وبيئية منخفضة أكثر.

RECYCLING

إن مفهوم املخلّفات هو مفهوم برشي – غري موجود يف النظم
اإليكولوجية الطبيعية .وتدعم مامرسات الزراعة اإليكولوجية من
خالل العمل عىل غرار النظم اإليكولوجية الطبيعية العمليات
البيولوجية التي تدفع إعادة تدوير املغذيات والكتل األحيائية واملياه
يف نظم اإلنتاج مام يزيد من كفاءة استخدام املوارد ويخفف من
املخلّفات والتلوث.

وتشكل إعادة تدوير املغذيات حوايل  51يف املائة من القيمة
االقتصادية لجميع خدمات النظام اإليكولوجي التي ال تتعلق بتوفري
املنتجات وتؤدي عملية إدراج املوايش دورا هاما يف ذلك .22واألمر
مامثل يف نظم األر ّز واألسامك ،إذ تساعد الحيوانات املائية عىل
تخصيب محاصيل األر ّز والتخفيف من اآلفات من خالل تقليص
الحاجة إىل أسمدة خارجية أو مبيدات لآلفات.

وميكن إجراء إعادة التدوير عىل نطاق املزارع ويف املناظر الطبيعية
عىل حد سواء من خالل تنويع أوجه التآزر بني املكونات واألنشطة
املختلفة وتحقيقها .وميكن لنظم الزراعة الحرجية التي تتضمن
األشجار العميقة الجذور عىل سبيل املثال أن تستفيد من املغذيات
التي متت خسارتها بعدما تجاوزت جذور املحاصيل السنوية .21وتشجع
نظم املحاصيل والرثوة الحيوانية إعادة تدوير املواد العضوية من
خالل تحويل روث الحيوانات إىل سامد أو استخدامه مبارشة كسامد
وبقايا املحاصيل واملنتجات الثانوية كعلف للامشية.

وتوفّر إعادة التدوير منافع متعددة من خالل إمتام الدورات
والتخفيف من املخلفات التي ترتجم بدورها يف تخفيف االعتامد عىل
املوارد الخارجية مام يزيد من استقاللية املنتجني ويخفف من تعرضهم
للمخاطر الناشئة عن الصدمات الناتجة عن األسواق واملناخ .وتتيح
إعادة تدوير املواد العضوية واملنتجات الثانوية إمكانيات كبرية أمام
ابتكارات الزراعة اإليكولوجية.
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القدرة على الصمود
يعتبر تعزيز قدرة األفراد والمجتمعات المحلية والنظم اإليكولوجية على
الصمود عام ًال رئيسيا الستدامة النظم الغذائية والزراعية.
تعترب نظم الزراعة اإليكولوجية املتنوعة أكرث قدرة عىل الصمود
– فهي تتمتع بقدرة أكرب عىل التعايف من االضطرابات مبا فيها
األحداث املناخية املتطرفة مثل الجفاف أو الفيضانات أو األعاصري
ومقاومة اآلفات واألمراض.
وبعد إعصار ميتش يف أمريكا الوسطى يف عام  1998حافظت
املزارع التي تتمتع بتنوع بيولوجي مبا فيها الحراجة الزراعية
والزراعة وفق منحنيات األرض وشجر التغطية عىل ما يرتاوح بني
التبَة وعانت من
 20و 40يف املائة أكرث من الجزء العلوي من ُّ
تآكل الرتبة وخسائر اقتصادية أقل من غريها من املزارع املجاورة
التي متارس الزراعة األحادية املحصول .23
وتتمتع نظم الزراعة اإليكولوجية من خالل الحفاظ عىل توازن
وظيفي بقدرة أكرب عىل مقاومة اآلفات واألمراض .وتستعيد
مامرسات الزراعة اإليكولوجية التعقيدات البيولوجية للنظم
الزراعية وتشجع املجموعة الرضورية من الكائنات املتفاعلة لتعالج
بنفسها الوضع يف حاالت تفيش اآلفات.

RESILIENCE

وعىل مستوى املناظر الطبيعية ،تتمتع املناظر الطبيعية الزراعية املتنوعة
بقدرة أكرب عىل املساهمة يف وظائف الوقاية من اآلفات واألمراض.24
وميكن لنهج الزراعة اإليكولوجية أن تعزز القدرة االجتامعية
واالقتصادية عىل الصمود بطريقة متساوية .ويخفف املنتجون من
خالل التنويع واإلدماج من تعرضهم للمخاطر يف حال خسارة نوع
واحد من املحاصيل أو من أنواع من املاشية أو من أي سلعة أخرى.
وميكن للزراعة اإليكولوجية من خالل تخفيف االعتامد عىل
املساهامت الخارجية أن تخفف من تعرض املنتجني للمخاطر
االقتصادية .ويعترب تعزيز كل من القدرة اإليكولوجية والقدرة
االجتامعية االقتصادية عىل الصمود مرتابط بشكل وثيق – ففي
نهاية املطاف ،يشكل البرش جزءا ال يتجزأ من النظم اإليكولوجية.
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القيم اإلنسانية واالجتماعية
تعتبر حماية وتحسين سبل المعيشة الريفية والمساواة والرفاه االجتماعي
في الريف عناصر أساسية الستدامة النظم الغذائية والزراعية.
تشدد الزراعة اإليكولوجية بشكل ملحوظ عىل القيم اإلنسانية واالجتامعية
كالكرامة واملساواة واإلدماج والعدالة التي تساهم جميعها يف أحد أبعاد
أهداف التنمية املستدامة أال وهو تحسني سبل املعيشة .وتضع الزراعة
اإليكولوجية طموحات واحتياجات األفراد الذين ينتجون األغذية ويوزعونها
ويستهلكونها يف صلب النظم الغذائية .وتُ كّن نهج الزراعة اإليكولوجية
األفراد واملجتمعات املحلية من خالل تعزيز استقالليتهم وبناء قدراتهم
عىل التكيف إلدارة نظم الزراعة اإليكولوجية الخاصة بهم من التغلب عىل
الفقر والجوع وسوء التغذية مبوازاة تشجيع حقوق اإلنسان كالحق يف
الغذاء وحسن رعاية البيئة لتتمكن األجيال القادمة من العيش يف ازدهار.

HUMAN AND
SOCIAL VALUES

املعارف بواسطة العمل الجامعي وخلق فرص للتسويق .وميكن للزراعة
اإليكولوجية أيضا أن تفتح مجاالت للمرأة لتصبح مستقلة أكرث ولتمكينها
عىل مستوى األرس املعيشية ومجتمعها وما هو أبعد من ذلك – من
خالل مشاركتها يف مجموعات املنتجني عىل سبيل املثال .وتع ّد مشاركة
املرأة أساسية للزراعة اإليكولوجية وتؤدي املرأة يف أغلب األحيان دو ًرا
قياديًا يف مشاريع الزراعة اإليكولوجية.
ويواجه الشباب الريفيون يف الكثري من األماكن يف العامل أزمة يف البحث عن
فرص عمل .وتوفر الزراعة اإليكولوجية حال واعدا كونها مصد ًرا لفرص العمل
الالئقة .وتعتمد الزراعة اإليكولوجية عىل طريقة مختلفة لإلنتاج الزراعي
تتسم بكثافة املعارف ومراعاة االعتبارات البيئية ومسؤولة اجتامعيا وابتكارية
وتعتمد عىل العاملة املاهرة .ويف الوقت ذاته ،يتمتع الشباب الريفيون يف
جميع أنحاء العامل بالطاقة واإلبداع وبالرغبة يف تغيري عاملهم بشكل إيجايب.
ويحتاج هؤالء الشباب إىل الدعم والفرص لتحقيق ذلك.

وتسعى الزراعة اإليكولوجية إىل معالجة أوجه انعدام املساواة بني
الجنسني من خالل خلق فرص للنساء .وتشكّل النساء عامليا حوايل نصف
اليد العاملة يف الزراعة .وتؤدي املرأة أيضا دورا حيويا يف تحقيق األمن
الغذايئ لألرس املعيشية وضامن تنوع نظمها وصحتها الغذائية فضال عن
الحفاظ عىل التنوع البيولوجي واستخدامه عىل نحو مستدام .وبالرغم
من كل ما ذكر ،ال تزال املرأة تعاين من التهميش االقتصادي وتتعرض
النتهاك حقوقها وال يتم يف أغلب األحيان االعرتاف مبساهامتها.25

ونظرا ً إىل أن الزراعة اإليكولوجية متثل منوذ ًجا شعب ًيا ينطلق من القاعدة
إىل القمة لتحقيق التنمية الريفية املستدامة ،فإنها متكن األفراد من أن
يصبحوا بأنفسهم عوامل تغيري.

وميكن للزراعة اإليكولوجية أن تساعد املرأة الريفية العاملة يف الزراعة
األرسية عىل الحصول عىل مستويات أعىل من االستقاللية من خالل بناء
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الثقافة والتقاليد الغذائية
تساهم الزراعة اإليكولوجية من خالل دعم األنماط الغذائية الصحية والمتنوعة والمناسبة ثقافيًا في
تحقيق األمن الغذائي والتغذية بموازاة الحفاظ على صحة النظم اإليكولوجية.
تعترب الزراعة واألغذية مكونني أساسيني من الرتاث البرشي .وبالتايل
تؤدي الثقافة والتقاليد الغذائية دورا محوريا يف املجتمع ويف تشكيل
السلوك البرشي .إال أنه يف العديد من الحاالت ،خلقت نظمنا الغذائية
الحالية انفصاال بني العادات الغذائية والثقافة .وساهم هذا االنفصال
يف خلق حالة يتواجد فيها الجوع والسمنة جنبا إىل جنب يف عامل ينتج
أغذية تكفي إلطعام جميع سكانه.
ويعاين حوايل  800مليون شخص يف جميع أنحاء العامل من الجوع املزمن
وحوايل ملياري شخص من نقص يف املغذيات الدقيقة .26ويف الوقت
نفسه ،تم تسجيل ارتفاع يف معدالت السمنة واألمراض املرتبطة باألمناط
الغذائية؛ ويعاين  1.9مليار شخص من الوزن الزائد والسمنة وتعترب
األمراض غري املعدية (الرسطان وأمراض القلب واألوعية الدموية وداء
السكري) املسبب األسايس للوفيات عامليا.27
ولذلك ال تكفي زيادة اإلنتاج فحسب ملعالجة انعدام التوازن املوجود يف
نظمنا الغذائية والتوجه نحو عا ٍمل خا ٍل من الجوع.

األغذية الصحية واستهالكها مام يدعم الحق يف الغذاء الكايف .وتسعى بهذه
الطريقة الزراعة اإليكولوجية إىل إنشاء عالقة سليمة بني األفراد واألغذية.
وترتبط يف أغلب األحيان الهوية الثقافية والشعور باالنتامء للمكان
بشكل وثيق بنظم املناظر الطبيعية والنظم الغذائية .ومبا أن األشخاص
والنظم اإليكولوجية قد تطورت معا ،توفر املامرسات الثقافية واملعارف
األصلية والتقليدية ثروة من التجارب التي ميكن االستلهام بها إليجاد
حلول زراعية إيكولوجية .وتعترب الهند عىل سبيل املثال موطنا ملا يقارب
 000 50نوع من أنواع األر ّز املحلية – 28التي زرعت عىل مدى قرون
بسبب مذاقها الخاص وخصائصها التغذوية واملقاومة لآلفات وقدرتها
عىل التكيف يف ظل مجموعة من الظروف .وبنيت التقاليد املتعلقة
بالطهي حول هذه املجموعات املتنوعة واملختلفة مع االستفادة من
خصائصها املختلفة .وميكن للزراعة اإليكولوجية من خالل اتخاذ هذه
املجموعة املرتاكمة من املعارف التقليدية كدليل أن تساعد يف تحقيق
إمكانيات األرايض لدعم استدامة سكانها.

وتؤدي الزراعة اإليكولوجية دورا أساسيا يف إعادة التوازن بني التقاليد
والعادات الغذائية الحديثة ويف جمعهام معا بطريقة متناغمة تشجع إنتاج
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الحوكمة المسؤولة
تتطلب استدامة األغذية والزراعة وجود آليات حوكمة مسؤولة وفعالة على نطاقات
مختلفة – انطالقا من النطاق المحلي إلى الوطني والعالمي.
تدعو الزراعة اإليكولوجية إىل حوكمة مسؤولة وفعالة من أجل دعم
املرحلة االنتقالية نحو استدامة النظم الغذائية والزراعية .وتعترب آليات
الحوكمة املتسمة بالشفافية واملساءلة والشمولية رضورية لخلق بيئة
متكينية تدعم املنتجني لتحويل نظمهم باالستناد إىل مفاهيم الزراعة
اإليكولوجية ومامرساتها .وتتضمن األمثلة الناجحة برامج التغذية
املدرسية واملشرتيات العامة وأنظمة السوق التي تسمح بوضع عالمة
تجارية عىل املنتجات الزراعة اإليكولوجية املختلفة واإلعانات
والتحفيزات لخدمات النظام اإليكولوجي.
وتعترب حوكمة املوارد األرضية والطبيعية مثاال أساسيا عىل ذلك .ويعتمد
معظم السكان الريفيني األشد فقرا واألكرث عرضة للمخاطر بشكل كبري
عىل التنوع البيولوجي األريض واملايئ وخدمات النظم اإليكولوجية
لكسب سبل عيشهم وهم يفتقرون مع ذلك إىل إمكانية الوصول املأمون
إىل هذه املوارد.

وتعتمد الزراعة اإليكولوجية عىل الوصول بشكل منصف إىل املوارد
األرضية والطبيعية – التي تعترب رئيسية لتحقيق العدالة االجتامعية
وأيضً ا عىل توفري حوافز لالستثامرات الطويلة األمد الرضورية لحامية
الرتبة والتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي.
وتتمثل أفضل طريقة لدعم الزراعة اإليكولوجية يف آليات الحوكمة
املسؤولة عىل نطاقات مختلفة .وقد وضعت عدة بلدان ترشيعات
وسياسات وبرامج عىل املستوى الوطني تكافئ اإلدارة الزراعية التي
تعزز التنوع البيولوجي وتوفر خدمات النظام اإليكولوجي .وتُعترب
الحوكمة عىل مستوى األرايض واملناظر الطبيعية واملجتمعات كنامذج
الحوكمة التقليدية والعرفية عىل سبيل املثال بالغة األهمية من أجل
النهوض بالتعاون بني أصحاب املصلحة مام يزيد من أوجه التآزر إىل
أقىص حد مبوازاة الحد من املقايضات أو إدارتها.
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االقتصاد الدائري والتضامني
توفر االقتصادات الدائرية والتضامنية التي تعيد ربط المنتجين
والمستهلكين حلوال ابتكارية للعيش داخل حدود كوكبنا بموازاة توفير
األسس االجتماعية للتنمية الشاملة والمستدامة.
تسعى الزراعة اإليكولوجية إىل إعادة ربط املنتجني واملستهلكني من
خالل اقتصاد دائري وتضامني يعطي األولية لألسواق املحلية ويدعم
التنمية االقتصادية املحلية من خالل خلق دورات حميدة.

DNA RA LUCRIC
YMONOCE Y TIRADILOS

وميكن إلعادة تصميم النظم الغذائية املستندة إىل مبادئ االقتصاد
الدائري أن تساعد عىل مواجهة تحدي الكميات العاملية املهدرة من
األغذية من خالل جعل سالسل القيمة الغذائية أقرص وأكرث كفاءة يف
استخدام املوارد .ويتم حاليا فقدان حوايل ثلث األغذية املنتجة أو يتم
هدرها مام يؤدي إىل التخلف عن املساهمة يف األمن الغذايئ والتغذية
مبوازاة تفاقم الضغوطات عىل املوارد الطبيعية.31

وتشجع نهج الزراعة اإليكولوجية الحلول العادلة بناء عىل االحتياجات
واملوارد والقدرات املحلية مام يخلق أسواقا منصفة ومستدامة أكرث.
وميكن لتعزيز الدوائر الغذائية القصرية أن يزيد من مداخيل منتجي
األغذية مبوازاة الحفاظ عىل أسعار عادلة للمستهلكني .ويتضمن ذلك
وجود أسواق ابتكارية جديدة 30،29إىل جانب األسواق اإلقليمية التقليدية
حيث يس ّوق معظم أصحاب الحيازات الصغرية منتجاتهم.

وتشكل الطاقة املستخدمة إلنتاج األغذية التي يتم فقدانها أو هدرها
حوايل  10يف املائة من إجاميل استهالك الطاقة يف العامل32يف حني وصلت
بصمة النفايات الغذائية إىل ما يعادل  3.5أطنان سنويا من ثاين أكسيد
الكربون الناتج عن انبعاثات غازات الدفيئة.33

وتؤدي االبتكارات االجتامعية واملؤسسية دورا رئيسيا يف تشجيع اإلنتاج
الزراعي اإليكولوجي واستهالكه .وتتضمن األمثلة عن االبتكارات التي
تساعد يف ربط املنتجني واملستهلكني خططا تشاركية للضامنات وأسواق
املنتجني املحليني وتوسيم تسمية املنشأ والزراعة املدعومة من املجتمع
املحيل وخطط التجارة اإللكرتونية .وتستجيب هذه األسواق االبتكارية
إىل طلب املستهلكني املتنامي للحصول عىل أمناط غذائية صحية أكرث.
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