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 المؤتمر
 الدورة الحادية واألربعون

 2019يونيو/حزيران  29-22روما،  

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

 

 موجز

ُعرضـــت العناصـــر العشـــرة اليت تســـرتشـــد هبا رؤية منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) بشـــأن الزراعة اإليكولوجية  
). وقد انبثقت هذه العناصــر من حوارات COAG/2018/15على الدورة الســادســة والعشــرين للجنة الزراعة (الوثيقة 

 العلمية. املنظمة العاملية واإلقليمية وأعّدت استناًدا إىل األدبيات 
 

تها العناصــر العشــرة للزراعة اإليكولوجية على حنو ما عرضــين يف دورهتا الســادســة والعشــر يّدت جلنة الزراعة أوقد  
املنظمة، باعتبارها دليالً ألحد ســـــــــبل تشـــــــــجيع النظم الزراعية والغذائية املســـــــــتدامة مبا يعود بالنفع على كل من البلدان 

الدورة (الفقرة  لكت اتلك العناصـــر يف ضـــوء مناقشـــحبســـب ســـياقاهتا القطرية، وطلبت من املنظمة التوســـع يف مراجعة ت
 ).C 2019/21 Rev.1 من الوثيقة 14

 
وطلب اجمللس خالل دورته الســــــتني بعد املائة أن تقوم املنظمة مبراجعة العناصــــــر العشــــــرة للزراعة اإليكولوجية  

بشكل أكرب يف ضوء مناقشات الدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعة وعرض النسخة املنّقحة على املؤمتر يف دورته 
 ].CL 160/REP(هـ) من الوثيقة 6احلادية واألربعني [الفقرة 

 
طلب جلنة الزراعة  ، بناء علىخط حتتهاويشار يف هذه الوثيقة إىل التنقيحات اليت أدخلت على النص بوضع  

 يف دورهتا السادسة والعشرين واجمللس يف دورته الستني بعد املائة. 
 

http://www.fao.org/
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 اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المؤتمر

النســــــــخة املنقحة من العناصــــــــر العشــــــــرة للزراعة اإليكولوجية وإقرارها لتوجيه  املوافقة على إّن املؤمتر مدعو إىل 
شــــــــــرة للزراعة العإحدى طرق الرتويج للنظم الزراعية والغذائية املســــــــــتدامة والطلب من جلنة الزراعة حتديث العناصــــــــــر 

 . 2022يف دورهتا الثامنة والعشرين يف عام اإليكولوجية 
 

 مضمون هذه الوثيقة إىل: ميكن توجيه أي استفسارات بشأن
Hans Dreyer 

 مدير 
 شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النباتات

 52040 06570 39+اهلاتف: 
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 العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية، توجيه المرحلة االنتقالية نحو استدامة النظم الغذائية والزراعية
 
تنظر الزراعة اإليكولوجية يف التفاعالت القائمة بني املواصــــــــــــــفات البيئية واالجتماعية واالقتصــــــــــــــادية الرئيســــــــــــــية  -1

ا بالطاقة الكامنة الكربى للعمل اجلماعي  والعمليات والبيئة املشــــــّجعة اليت تتمّيز هبا النظم الزراعية املتنوعة. وهي تقّر أيضــــــً
 ليتافهم معّمق مبا يســـــــاهم يف تغيري الســـــــلوكيات بالنســـــــبة إىل النظم الغذائية من أجل تشـــــــجيع تبادل املعرفة واكتســـــــاب 

 الزراعة املستدامة لكي تصبح حقيقة فعلية. اتستوجبه
 
وقد انبثقت العناصــــــــر العشــــــــرة التالية عن الندوات اإلقليمية اليت عقدهتا منظمة األغذية والزراعة يف جمال الزراعة  -2

لبلدان لتحويل نظمها الغذائية والزراعية وتعميم الزراعة املســـــــتدامة على نطاق واســـــــع وحتقيق اإليكولوجية من أجل توجيه ا
القضاء التام على اجلوع والعديد من أهداف التنمية املستدامة األخرى. وقد ّمت وضع العناصر العشرة اليت تتميز هبا الزراعة 

ســــــــــــــيما  ال –علمية رائدة يف جمال الزراعة اإليكولوجية  اإليكولوجية من خالل عملية توليفية. وهي تســــــــــــــتند إىل أدبيات
اخلمســـة لعمليات التحول يف  )2015( Gliessman ومســـتويات 1) اخلمســـة للزراعة اإليكولوجيةAltieri )1995 مبادئ

. وقد اســــــــــــــُتكمل هذا األســــــــــــــاس العلمي مبناقشــــــــــــــات ُعقدت ضــــــــــــــمن حلقات عمل خالل 2جمال الزراعة اإليكولوجية
إىل  2015االجتماعات اإلقليمية للمنظمة مبشــــــــــــاركة العديد من اجلهات الفاعلة حول موضــــــــــــوع الزراعة اإليكولوجية من 

 واليت تناولت أيًضا جوانب طرحها اخلرباء الدوليون وخرباء املنظمة. 2017
 
ولية عن منظمة األغذية والزراعة أتيح خالل الندوة الد العشــرة مبزيد من التفصــيل يف مطبوع صــادروترد العناصــر  -3

الثانية عن الزراعة اإليكولوجية: "العناصـــر العشـــرة للزراعة اإليكولوجية، توجيه املرحلة االنتقالية حنو اســـتدامة النظم الغذائية 
 .3والزراعية"

 
وباســــــتطاعة العناصــــــر العشــــــرة، بصــــــفتها أداة حتليلية، أّن تســــــاعد البلدان على تطبيق الزراعة اإليكولوجية. فمن  -4

خالل حتديد الصـــــفات اهلامة للنظم واملقاربات اإليكولوجية، باإلضـــــافة إىل االعتبارات األســـــاســـــية إلرســـــاء بيئة مشـــــّجعة 
 انعي الســــياســــات ومطّبقيها وأصــــحاب املصــــلحة عند التخطيطللزراعة اإليكولوجية، تصــــلح العناصــــر العشــــرة لتوجيه صــــ

ة األبعاد وتشـــــكل العناصـــــر العشـــــرة إطار أداة التقييم املتعددللمراحل االنتقالية حنو الزراعة اإليكولوجية وإدارهتا وتقييمها. 
خمتلف  إليكولوجيــة يفاليت تعمــل حــاليــًا منظمــة األغــذيــة والزراعــة على تطويرهــا للحصــــــــــــــول على أدلـّـة على أداء الزراعــة ا

 جماالت االستدامة االجتماعية والبيئية واالقتصادية. وال تتناول العناصر العشرة املسائل املتصلة بالتجارة الدولية. 
 
 ترابط وتكافل بني العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية. ومثة  -5
  

                                                      
. Altieri, M.A. 1995. Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture. CRC Press 1 

Edition. Boca Raton, FL, USA, CRC  Gliessman, S.R. 2015. Agroecology: The Ecology of Sustainable Food Systems. 3rd2

Press, Taylor & Francis Group. 
  http://www.fao.org/3/I9037AR/i9037ar.pdf 3 
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التنويع أســــاســــي للمراحل التحولية إىل الزراعة اإليكولوجية لضــــمان ســــالمة األغذية والتغذية مع احلفاظ  التنوع. -أوًال 
على املوارد الطبيعية ومحايتها وتعزيزها. وإّن النظم الزراعية اإليكولوجية متنوعة للغاية. فمن منظار بيولوجي، تستخدم نظم 

يف  طبيعيــة على النحو األمثــل بطرق خمتلفــة. وتســـــــــــــــاهم زيــادة التنوع البيولوجيالزراعــة اإليكولوجيــة تنوع األنواع واملوارد ال
حتقيق جمموعة وافرة من الفوائد اإلنتاجية واالجتماعية واالقتصادية والتغذوية والبيئية. وتعزز املقاربات الزراعية اإليكولوجية، 

ين يعتمد ا يف ذلك التلقيح وســــــــــــــالمة الرتبة اللذمن خالل التخطيط للتنوع وإدارته، توفري خدمات النظام اإليكولوجي مب
ويســـــــــــاهم التنويع الزراعي اإليكولوجي يف ضـــــــــــمان ســـــــــــالمة الرتبة من خالل تعزيز إدارة الرتبة للحد قدر عليهما اإلنتاج. 

على التنوع  ظاملســــتطاع من اجنراف الرتبة ومبا يعزز ختزين الكربون يف الرتبة ويشــــجع توازن املغذيات يف الرتبة ودوراهتا وحياف
ومن شـــــــــأن التنويع أن يزيد اإلنتاجية وكفاءة املوارد واســـــــــتخدامها من خالل االســـــــــتخدام األمثل البيولوجي للرتبة ويعززه. 

ا القدرة على الصــــــمود من النواحي اإليكولوجية واالجتماعية  للكتلة األحيائية ومجع املياه. وتعزز الزراعة اإليكولوجية أيضــــــً
ل مراعاة الفرص املتاحة يف األســواق وخلق فرص جديدة فيها. وحتد ســالمة الرتبة باإلضــافة إىل تنوع واالقتصــادية من خال

 احملاصيل واحليوانات من خطر الفشل يف مواجهة تغري املناخ.
 

احمللية  تتصـــــدى االبتكارات الزراعية على حنو أفضـــــل للتحديات وتبادلها. واالبتكارالمشــــاركة في توليد المعرفة  -ثانًيا
عند املشــاركة يف إنشــائها من خالل عمليات تشــاركية. وال تقدم الزراعة اإليكولوجية عالجات جاهزة بل ممارســات صــممت 

عرفة وتبادهلا دورًا حموريًا خصيًصا مبا يتناسب مع السياق البيئي واالجتماعي واالقتصادي والثقايف. وتؤدي املشاركة يف توليد امل
يف عملية بلورة االبتكارات الزراعية اإليكولوجية وتطبيقها ملواجهة التحديات يف خمتلف مراحل النظم الغذائية، مبا يف ذلك 

ا يف املعارف احمللية مب التكيف مع تغري املناخ. وجتمع الزراعة اإليكولوجية من خالل عملية املشـــــــــــــاركة يف توليد املعارف، بني

 التنوع

 أوجه التآزر

 البشريةالقيم 
 واالجتماعية

االقتصاد الدائري  الحوكمة الرشيدة
 والتضامني

 إعادة التدوير

 العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية
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ذلــك املعــارف العمليــة لــدى املنتجني والتجــار واملعــارف العلميــة العــامليــة. وتُعــد معــارف املنتجني يف جمــال التنوع البيولوجي 
الزراعي وخربهتم يف جمال إدارهتا يف سياقات حمددة، إضافة إىل معارفهم بالنسبة إىل األسواق واملؤسسات، عناصر أساسية يف 

ن يؤدي دورًا أســـــــــاســـــــــًيا يف تبادل االبتكارات الزراعية اإليكولوجية الناشـــــــــئة ع -الرمسي وغري الرمسي  -هذه العملية. التعليم 
 .يتيح حيّـزًا لبناء قدرات املزارعني مبا يف ذلك تعليم املرأةعمليات التوليد املشرتك للمعرفة مما 

 
 

تآزر. -ثالثًا يعزز بنــاء أوجــه التــآزر الوظــائف الرئيســــــــــــــيــة عرب النظم الغــذائيــة ويــدعم اإلنتــاج وخــدمــات النظــام  أوجه ال
اإليكولوجي املتعددة. وتويل الزراعة اإليكولوجية عناية خاصـــــــة لتصـــــــميم نظم منّوعة ومتآزرة مبا يف ذلك من خالل اجلمع 

اســتخدام يوانات املائية واألشــجار. وهي تُعىن بشــكل خاص ببني احملاصــيل الســنوية واملعمرة واخلضــراء والثروة احليوانية واحل
الرتبة واملياه ومكونات أخرى يقوم عليها املشــــــــــــهد الطبيعي للمزرعة والزراعة من أجل تعزيز القدرة على الصــــــــــــمود يف ظّل 

ة على أمهية وجيوتشــــــــــــــدد الزراعة اإليكول. مما يتيح إحداث زيادات مســــــــــــــتدامة يف اإلنتاجية مع الوقتتنامي تغري املناخ، 
 الشــراكات والتعاون احلوكمة املســؤولة مبشــاركة جهات فاعلة خمتلفة على مســتويات متعددة، وذلك من أجل تشــجيع أوجه

 . التآزر ضمن النظام الغذائي األوسع نطاقًا
 
 

املعرفة يف  ىزراعي إيكولوجي مبتكر من نظم قائمة على املدخالت إىل نظم قائمة عل عمليات حتول الفعالية. -رابًعا
جمال اإلنتاج الغذائي هبدف زيادة اإلنتاجية بشـــــــــكل أكرب مبوازاة اســـــــــتخدام قدر أقّل من املوارد اخلارجية (مبا يف ذلك غري 
املتجدد منها). ويعّد تفعيل استخدام املوارد صفة ناشئة للنظم الزراعية اإليكولوجية من خالل اإلدارة احلذرة للتنوع هبدف 

ن النظم الزراعية اإليكولوجية اســــــتخدام املوارد الطبيعية، خاصــــــة تلك خلق أوجه تآزر ب ني خمتلف مكونات النظام. وحتســــــّ
املتاحة بوفرة وجمانًا على غرار اإلشــــــعاعات الشــــــمســــــية والكربون واألزوت يف اجلو. وبإمكان املنتجني، من خالل حتســــــني 

كلفـة يـات وامليـاه، تفعيـل اســــــــــــــتخـدام املوارد املتـاحـة وخفض الالعمليـات البيولوجيـة وإعـادة تـدوير الكتلـة األحيـائيـة واملغـذ
 . واملسامهة يف زيادة إيراداهتا الصافية مع الوقتوالتأثريات املضرة بالبيئة 

 
 

يشــــــــــــــكل إعادة التدوير دعامة لإلنتاج الزراعي بقدر أقّل من النفايات واالنبعاثات وحيد من  إعادة التدوير. -خامًسا
والبيئية. وتســــــــاند ممارســــــــة الزراعة اإليكولوجية، من خالل العمل على شــــــــاكلة النظم اإليكولوجية  التكاليف االقتصــــــــادية

الطبيعية، العمليات البيولوجية الطبيعية اليت تقود عملية إعادة تدوير املغذيات والكتلة األحيائية واملياه ضــمن نظم اإلنتاج، 
التدوير أن يتم بصــورة موضــعية على مســتوى املزرعة وضــمن املشــاهد مما يؤدي إىل تفعيل اســتخدام املوارد. وميكن إلعادة 

ن خالل وإلعادة التدوير مزايا متعددة م الطبيعية من خالل التنويع وبناء أوجه التآزر بني خمتلف املكونات واألنشــــــــــــــطة.
صة للمدخالت ة املخصإغالق دورات املغذيات واحلد من النفايات. وتسمح إعادة التدوير أيًضا للمنتجني باقتصاد الكلف

قدرة  . وتنطوي إعادة تدوير املواد العضــوية واملشــتقات علىواحلد من عرضــتهم للصــدمات املتصــلة باملناخ وتقلب األســعار
 . هائلة يف جمال االبتكار الزراعي اإليكولوجي
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يتســـم تعزيز قدرة األشـــخاص واجملتمعات احمللية والنظم اإليكولوجية على الصـــمود بأمهية  القدرة على الصـــمود. -سادًسا
ي أخاصة بالنسبة إىل النظم الزراعية والغذائية املستدامة. وإّن النظم الزراعية اإليكولوجية املتنوعة أكثر قدرة على الصمود 

حداث املناخية القصـــــوى كموجات اجلفاف والفيضـــــانات أّن لديها القدرة على النهوض بعد االضـــــطرابات مبا يف ذلك األ
، باإلضــــافة إىل مقاومة تفشــــي اآلفات واألمراض. وتعزز النظم الزراعية اإليكولوجية القدرة على الصــــمود يف وجه واألعاصــــري

التعقيد  عتفشــــــــي اآلفات واألمراض من خالل احملافظة على التوازن الوظيفي. وتتماشــــــــى املمارســــــــات الزراعية اإليكولوجية م
ولوجي من التكّيف متكني النظام اإليك البيولوجي للنظم الزراعية اليت تشـــــجع جمموعة منوعة من الكائنات احلية املتفاعلة على

يف مواجهة تفشــــي اآلفات. وعلى نطاق أوســــع، تكون لدى املشــــاهد الطبيعية الزراعية املتنوعة قدرة أكرب على املســــامهة  ذاتًيا
فــات واألمراض املســـــــــــــتنــدة إىل خــدمــات النظــام اإليكولوجي (مثًال األعــداء الطبيعيني للمكــافحــة يف وظــائف مكــافحــة اآل

ا القدرة االجتماعية واالقتصـادية على الصـمود. وبإمكان  البيولوجية). وباسـتطاعة املقاربات الزراعية اإليكولوجية أن تعزز أيضـً
حال  التكامل وبالتايل احلد من قدرهتا على التعرض للمخاطر يفاملنتجني إدارة املخاطر على حنو أفضـــــــــل من خالل التنويع و 

حدوث قصــور يف حمصــول معني أو أنواع من املاشــية أو ســلع أســاســية أخرى. ومن خالل احلد من االعتماد على املدخالت 
 اخلارجية، باستطاعة الزراعة اإليكولوجية أيًضا أن حتد من تعرض املنتجني للمخاطر االقتصادية. 

 
 

ية قصـــــوى يف الريف وحتســـــينها بأمه والدخل واملســـــاواةوتتســـــم محاية ســـــبل العيش  القيم البشــــرية واالجتماعية. -سابًعا
الســـــــــتدامة النظم الغذائية والزراعية. وتشـــــــــدد الزراعة اإليكولوجية على القيم البشـــــــــرية واالجتماعية وعلى إشـــــــــراك اجلميع 

اجلة أهداف التنمية املســـــتدامة. وتســـــعى الزراعة اإليكولوجية إىل مع للمســـــامهة يف البعد اخلاص بتحســـــني ســـــبل العيش يف
أوجه عدم املســــــاواة اجلنســــــانية من خالل خلق فرص عمل للنســــــاء. ومتّكن النهج الزراعية اإليكولوجية األفراد واجملتمعات 

ف إلدارة نظمهم لية والتكيّ احمللية من التغلب على الفقر واجلوع وســــــوء التغذية من خالل بناء القدرات يف جمال االســــــتقال
اإليكولوجية الزراعية اخلاصــــة. ومتّكن الزراعة اإليكولوجية األشــــخاص من أن يصــــبحوا عامل التغيري اخلاص هبم، باعتبارها 

 �ًجا تدرجيًيا للتنمية الريفية املستدامة من األسفل إىل األعلى.
 
 

املناسبة و يكولوجية من خالل دعم األمناط الغذائية الصحية واملنوعة تساهم الزراعة اإل الثقافة والتقاليد الغذائية. -ثامًنا
يف ضـــــــمان األمن الغذائي والتغذية مبوازاة احلفاظ على نظم إيكولوجية ســـــــليمة. وتعّد الزراعة واألغذية  من الناحية الثقافية

عامل السلوك البشري. اجملتمع ويف حتديد معناصر رئيسية من اإلرث البشري. وتؤدي الثقافة والتقاليد الغذائية دورًا هاًما يف 
ويتســــــــم التنوع الوراثي للمحاصــــــــيل والســــــــالالت واألنواع على اختالفها بأمهية خاصــــــــة من حيث تأمني املغذيات الكبرية 

كاين ماء املوغالًبا ما ترتبط اهلوية الثقافية واالنت. لإلنســــــــــــــاناألمناط الغذائية والدقيقة وغريها من املكونات األحيائية يف 
ارتباطًا وثيقاً باملشــــــــاهد الطبيعية والنظم الغذائية. ومبوازاة تطور األشــــــــخاص والنظم اإليكولوجية مًعا، أتاحت املمارســــــــات 

 ستنباط احللول. هبا ال االسرتشادالثقافية ومعارف السكان األصليني واملعارف التقليدية وفرة من التجارب اليت ميكن 
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تتطلب استدامة األغذية والزراعة وجود آليات رشيدة وفعالة للحوكمة على مستويات خمتلفة  الحوكمة الرشيدة. -تاسًعا
والعاملي منها. وتدعو الزراعة اإليكولوجية إىل اعتماد احلوكمة الرشــــــــــــــيدة والفعالة لدعم عملية واإلقليمي احمللي والوطين  -

يات للحوكمة شـــفافة وخاضـــعة للمســـاءلة وشـــاملة من التحول إىل نظم غذائية وزراعية مســـتدامة. ومن الضـــروري وجود آل
أجل خلق بيئة مشــــّجعة مســــاندة للمنتجني من أجل حتويل نظمهم مع مراعاة املفاهيم واملمارســــات الزراعية اإليكولوجية. 
ولعل حوكمة األراضـــــــــــــي واملوارد الطبيعية خري مثال بســـــــــــــيط على ذلك. ويعتمد معظم فقراء الريف يف العامل والســـــــــــــكان 

عرضـــــون للخطر بشـــــكل كبري على التنوع البيولوجي الربي واملائي وعلى خدمات النظام اإليكولوجي ذات الصـــــلة لتأمني امل
 سبل عيشهم، غري أ�م عاجزون عن احلصول على تلك املوارد.

 
 

ستهلكني حلوًال ملتتيح االقتصادات الدائرية والتضامنية اليت تعيد ربط املنتجني وا االقتصاد الدائري والتضامني. -عاشرًا
مبتكرة للعيش ضـــــمن حدودنا القارية مبوازاة ضـــــمان وجود أســـــس اجتماعية للتنمية الشـــــاملة واملســـــتدامة. وتســـــاعد النهج 
الزراعية اإليكولوجية على اعتماد حلول عادلة قائمة على االحتياجات واملوارد والقدرات احمللية مع خلق أســــــــــــــواق أكثر 

عزيز الدوائر الغذائية القصــــرية أن يزيد مداخيل منتجي األغذية مبوازاة احملافظة على أســــعار ومن شــــأن تإنصــــافًا واســــتدامة. 
ســــــواق مبتكرة جديدة إىل جانب األســــــواق التقليدية الطابع، لكي يبيع فيها أويشــــــمل هذا إجياد منصــــــفة للمســــــتهلكني. 

تاج ية دورًا رئيســـــــــًيا يف تشـــــــــجيع اإلنأصـــــــــحاب احليازات الصـــــــــغرية منتجاهتم. وتؤدي االبتكارات االجتماعية واملؤســـــــــســـــــــ
 . تثّمن القيمة املسترتة للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجيواالستهالك استناًدا إىل �ج زراعية إيكولوجية 


