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  جملس حقوق اإلنسان
   السادسة عشرةالدورة
   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

  تقرير مقدم من املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، أوليفييه دي شوتري    

  موجز    
           أزمـة أسـعار الغـذاء      الـيت أثارهتـا      ،إعادة االستثمار يف الزراعة   مسألة  تعد    

يـه  ُتخـيم عل  ولكن يف سياق    .  أساسية إلعمال احلق يف الغذاء فعلياً      ، مسألة ٢٠٠٨عام  
األموال اليت ُيعـاد     هي مقدار    أزمات البيئة والغذاء والطاقة، ليست القضية األكثر إحلاحاً       

 ويستكشف هذا التقرير الطريقة اليت ميكـن هبـا          .االستثمار استثمارها وإمنا كيفية إعادة   
توجب عليها القيام بإعادة توجيه نظمها الزراعية حنو طرق إنتاج عالية اإلنتاجية            يللدول و 

  . تساهم يف اإلعمال التدرجيي حلق اإلنسان يف غذاء كافتدامة جداًومس
 إىل مراجعة مستفيضة للمؤلفات العلمية املنـشورة        وحيدد املقرر اخلاص، استناداً     

خالل السنوات اخلمس املاضية، اإليكولوجيا الزراعية كطريقة للتنمية الزراعية ليست هلـا      
، وإمنا أثبتت نتائجها يف التقدم السريع حنو        حسب ف صالت مفاهيمية قوية باحلق يف الغذاء     

. حتقيق هذا احلق من حقوق اإلنسان للعديد من الفئات املستضعفة يف بلدان وبيئات شىت             
     وعالوة على ذلك، توفر اإليكولوجيا الزراعية مزايا تتكامل مع النهج التقليدية املعروفـة            

             يف التنميـة مـسامهةً كـبرية    هم  وهـي تـسا   . من قبيل تربية األصناف عالية اإلنتـاج      
  .االقتصادية األوسع
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 بأن توسيع نطاق هذه التجارب هو التحدي األساسـي يف           ويدفع املقرر اخلاص    
وميكن للسياسات العامة املالئمة أن هتيئ بيئة مواتية ملثل طـرق اإلنتـاج             . الوقت احلاضر 
العامة ضمن اإلنفاق العام    للمنافع  ية  األولوإعطاء  وتشمل هذه السياسات    . املستدامة هذه 
بتقدمي اإلعانات؛ واالستثمار يف املعرفة عن طريق إعادة االستثمار يف البحث           بدل االكتفاء   

الزراعي وخدمات اإلرشاد؛ واالستثمار يف أشكال التنظيم االجتمـاعي الـيت تـشجع             
ركات البتكارية حل اشبكات  الوامليدانية  الشراكات، مبا يف ذلك مدارس تدريب املزارعني        

؛ واالستثمار يف البحث الزراعي ونظم اإلرشاد الزراعي؛ ومتكني املرأة؛ وإجيـاد            املزارعني
  .بيئة اقتصاد كلي مواتية، تشمل ربط املزارع املستدامة بأسواق التجارة العادلة
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  مقدمة  -أوالً   
يبني املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، يف هذا التقرير السنوي املقدم إىل جملـس                 -١

، دواعي إعادة توجيه الزراعة بشكل جذري حنـو         ١٣/٤ بقرار اجمللس    حقوق اإلنسان عمالً  
. ية اليت ميكن هبا حتقيـق ذلـك  ، والكيف واألعدل اجتماعياًطرق اإلنتاج األكثر استدامة بيئياً 

ويستند التقرير إىل جمموعة كبرية من العروض الواردة من خرباء من مجيع املناطق، وكـذلك             
إىل حلقة خرباء دراسية دولية بشأن اإليكولوجيا الزراعية نظمها املقرر اخلاص يف بروكسل،             

  .دوان، بدعم من مؤسسة امللك بو٢٠١٠يونيه / حزيران٢٢و ٢١ببلجيكا، يومي 
          فِلما يقارب ثالثني سنة، منذ بدايـة الثمانينـات،         . وتوجد الزراعة يف مفترق طرق      -٢

وهذا الوضع آخذ   . مل يكن ال ِللقطاع اخلاص وال للحكومات اهتمام باالستثمار يف الزراعة          
ادة يف  وعلى مر السنوات القليلة املاضية، عرفت شركات الزراعة الغذائية زي         .  يف التغري  حالياً

: )١(االستثمار املباشر كوسيلة لتخفيض الكلفة وضمان دوام اإلمدادات على املدى الطويـل           
 مليـون دوالر يف الـسنة       ٦٠٠يف الزراعة من    املباشر  االستثمار األجنيب   متوسط  ارتفع  فقد  

وأدت الصدمة الـيت    . )٢(٢٠٠٧-٢٠٠٥ دوالر يف الفترة     يارات مل ٣التسعينات إىل   خالل  
 إىل قيام أو تعزيـز املزيـد مـن          ٢٠٠٨-٢٠٠٧ة أسعار الغذاء العاملية للفترة      أحدثتها أزم 

املبادرات، من مثل مبادرة الكويال لألمن الغذائي، أو برنامج األمن الغذائي والزراعي العاملي،          
. أو برنامج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيا التابع للشراكة اجلديدة من أجل تنميـة أفريقيـا             

  .  أكرب للزراعة من املاضي اهتماماًكومات حالياًوتويل احل
. ولكن زيادة إنتاج الغذاء لتلبية احتياجات املستقبل غري كافية، وإن كانت ضرورية             -٣

فلن تتيح إحراز تقدم هام يف حماربة اجلوع وسوء التغذية إذا مل تقترن بارتفـاع املـداخيل                 
وسـتقابل  . ر الفالحني يف البلدان النامية     وال سيما صغا   - وحتسن األحوال املعيشية للفقراء   

إىل اسـتمرار   زيادة اإلنتـاج     يف األجل الطويل إذا أدت       خسائراملكاسب يف األجل القصري     
 القدرة على احلفاظ على مستويات اإلنتاج احلالية يف         لتهدد بذلك تدهور النظم اإليكولوجية،    

 يف األماكن اليت ظلت فيها متـأخرة،        اًبيد أنه ميكن حتسني اإلنتاجية الزراعية كثري      . املستقبل
أي يف البلدان الفقرية الـيت تعـاين        (ومن مث زيادة اإلنتاج حيث هناك حاجة ماسة إىل رفعه           

، ويف الوقت نفسه حتسني األحوال املعيشية للمزارعني من صـغار املـالك             ))٣(ياً غذائ عجزاً
البلدان ية احلضرنة اجلارية يف     عمل أن يبطئ    همن شأن هذا  و. واحلفاظ على النظم اإليكولوجية   

__________ 

 .A/HRC/13/33ة الوثيق )١(
الـشركات عـرب    . ٢٠٠٩ لعام   يف العامل تقرير االستثمار   ،  )اداألونكت(مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية       )٢(

 .٢٠٠٩جنيف، /وركوي، نيالوطنية واإلنتاج الزراعي والتنمية
بالرغم من أن هذا التقرير يركز على هذه البلدان، فإن املقرر اخلاص مقتنع بأن هناك حاجة إىل االنتقال حنـو      )٣(

 .مجيع املناطق، مبا فيها البلدان الصناعيةختفيض املدخالت اخلارجية والزراعة املستدامة يف 
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 يف  ومن شأنه أن يساهم أيضاً    . العامة يف هذه البلدان   متارس ضغطاً على اخلدمات     اليت  واملعنية  
كما من شأنه أن يساهم     . التنمية الريفية واحلفاظ على قدرة جيل اخللف على تلبية احتياجاته         

ى املنتجات غري الزراعية الذي     يف منو قطاعات أخرى من االقتصاد عن طريق حتفيز الطلب عل          
  . سينشأ عن ارتفاع املداخيل يف املناطق الريفية

؛ إذ األهم هـو  لن يكون كافياً لتحقيق هذه األهداف  ضخ النقود يف الزراعة      بيد أن   -٤
املـوارد  حيفـظ  اختاذ خطوات تيسر االنتقال حنو نوع من الزراعة خفيض انبعاثات الكربون     

فال ميكن أن حيدث إال بتخطـيط، عـن   . لن حيدث هذا بضربة حظ   و. يفيد أفقر املزارعني  و
يقوم علـى أسـاس   هنج وتستند إىل طريق استراتيجيات وبرامج تساندها إرادة سياسية قوية    

ويستكشف هذا التقرير الكيفية اليت ميكن هبا لإليكولوجيا الزراعية، وهـي           . احلق يف الغذاء  
، أن  )انظر اجلزء الثالث  ( خالل العقد األخري     وظاً ملح ضرب من التنمية الزراعية القى جناحاً     

  . يف حتقيق هذا اهلدف مركزياً دوراًتؤدي

   الغذائيةللنظمثالثة أهداف : تشخيص  -ثانياً   
األرض أو غريها من    هو أن يغتذي املرء مباشرة مبا تنتجه        احلق يف الغذاء    السبيل إىل     -٥

وهذا يعين ضمان توافر الغذاء وإمكانيـة       . ذاء ما حيتاجه من غ     يشتري  أن املوارد الطبيعية، أو  
.  التوافر وجود غذاء كاف يف الـسوق لتلبيـة االحتياجـات           ويعين. الوصول إليه وكفايته  

إذ تعين القدرة البدنية وجوب     : وتستلزم إمكانية الوصول القدرة البدنية واالقتصادية كلتيهما      
ألبدان مثل األطفال واملـسنني وذوي   جلميع الناس، مبن فيهم ضعاف اأن يكون الغذاء متاحاً   

يـضعف  أن  اإلعاقة؛ وتعين القدرة االقتصادية وجوب أن يكون الغذاء بسعر معقول ودون            
. احتياجات أساسية أخرى من قبيل رسوم الدراسة والرعاية الطبية والسكن         القدرة على تلبية    

 عوامل مـن مثـل سـن         إىل استناداً(وتتطلب الكفاية أن يليب الغذاء االحتياجات الغذائية        
 ، وأن يكـون مأمونـاً     )الشخص وأوضاعه املعيشية وصحته ومهنته وجنسه وما إىل ذلـك         

كما تعد مشاركة الفئـات     .  ثقافياً  من املواد غري املرغوبة ومقبوالً     لالستهالك البشري وخالياً  
  أساسياً داًبعهتمها بالدرجة األوىل    املفتقرة إىل األمن الغذائي يف وضع وتنفيذ السياسات اليت          

  . من أبعاد احلق يف الغذاء
 مع االلتزامات اليت تقع على الدول مبوجب املعاهـدات الدوليـة حلقـوق              ومتاشياً  -٦

 نظم غذائية من أجل     وضعاإلنسان باختاذ تدابري فعالة من أجل إعمال احلق يف الغذاء، ينبغي            
  . التاليةةالوفاء باألهداف الثالث

ظم الغذائية توافر الغذاء للجميع، أي أن اإلمدادات جيب أن          ، جيب أن تضمن الن    أوالً  -٧
أن الزيادة  إىل   على األلسنة     التقديرات األكثر توارداً   وتشري. تكون موافقة لالحتياجات العاملية   
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، مع مراعـاة النمـو      )٤(٢٠٥٠ يف املائة حبلول     ٧٠تصل إىل   ساإلمجالية يف اإلنتاج الزراعي     
 مكونات النظم الغذائية ومستويات االستهالك املرتبطة بزيـادة       الدميوغرايف وكذا التغريات يف   

يوضـع يف إطـاره     بيد أن هذا التقدير ينبغي أن       . احلضرنة وارتفاع مداخيل األسر املعيشية    
ففي الوقـت احلاضـر،     .  ُمسلّم به  ، مبا أنه يأخذ املنحنيات احلالية للطلب كمعطى       الصحيح

توقـع أن يرتفـع      من احلبوب إلنتاج األعالف، ويُ     ستخدم ما يقارب نصف اإلنتاج العاملي     ُي
 كلـغ   ٥٢ إىل أزيد مـن      ٢٠٠٠ كلغ للشخص يف السنة عام       ٣٧,٤استهالك اللحوم من    

 يف املائة من جمموع إنتـاج احلبـوب،   ٥٠ ُيسخَّر، حبيث قد   ٢٠٥٠للشخص يف السنة عام     
ب املـستخدمة يف    فإن إعادة ختصيص احلبو   ومن مث،   . )٥(زيادة إنتاج اللحوم  ل،  ٢٠٥٠حبلول  

 يف البلدان املتقدمة حيث يعتـرب       مستصوب جداً إنتاج األعالف لالستهالك البشري، كخيار      
إىل قـد تـساهم،      ملشاكل الصحة العامة،     اإلفراط يف استهالك الربوتينات احليوانية مصدراً     

 ،إىل التكنولوجيات اجلديدة والنفايـات واملرجتعـات      باالستناد  بديلة  أعالف  جانب تطوير   
 وتشري تقديرات برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل .مسامهة كبرية يف تلبية الزيادة يف االحتياجات   

، فإن مقدار ما يضيع من سعرات حرارية        نتج من حلم  ا يُ القيمة احلرارية مل  أنه، حىت باحتساب    
ميثـل  غذاًء للبـشر     للحيوانات بدل استخدامها بشكل مباشر       بسبب استخدام احلبوب علفاً   

وإضـافة إىل   . )٦( نسمة مليارات ٣,٥الحتياجات السنوية من السعرات احلرارية ألزيد من        ا
 يف  ٤٠ إىل   ٢٠حنـو   ) بني الزراعة واحلصاد  ( ما يضيع من األغذية يف احلقول        يبلغذلك، قد   
 يف البلدان النامية، بسبب اآلفات ومـسببات األمـراض، ويـصل    ةاحملتملاحملاصيل املائة من  
 يف املائة،   ١٢بعد احلصاد بسبب رداءة التخزين واحلفظ إىل ما ال يقل عن            ما يضيع    متوسط

، نتيجة للسياسات اليت تشجع إنتـاج       وأخرياً. )٧( يف املائة بالنسبة للفواكه واخلضر     ٥٠وإىل  
واستخدام الوقود األحيائي، يساهم حتويل احملاصيل من تلبية االحتياجات الغذائية إىل تلبيـة             

وبالرغم من أن هذه كلـها      . ة يف زيادة الضغط على اإلمدادات الزراعية      االحتياجات الطاقي 
  . جماالت ميكن أن تتخذ فيها إجراءات، تبقى احلاجة إىل رفع حتدي جانب العرض قائمة

فتوافر الغـذاء   . ، جيب أن تتطور الزراعة بطرق تزيد من مداخيل صغار املالك          وثانياً  -٨
يعـزى  يف معظم احلاالت، ال      و .ألسرة املعيشية ة تطرح على صعيد ا     قضي كل شيء هو قبل   

عدم قـدرة اإلمـدادات     إىل  اجلوع يف الوقت احلاضر إىل االخنفاض الشديد للمخزونات أو          
إىل الفقر؛ وهو ما جيعل الرفع من مداخيل الفئـات          بقدر ما ُيعزى    العاملية على تلبية الطلب،     

__________ 

)٤( J.A. Burney, et al., “Greenhouse gas mitigation by agricultural intensification,” Proceedings of the 

National Academy of Sciences, 107:26, 2010, pp. 12052-12057. 
 .٢٠٠٦، روما،  تقرير مؤقت- ٢٠٣٠/٢٠٥٠حنو  :الزراعة العاملية: منظمة األغذية والزراعة )٥(
)٦( United Nations Environment Programme (UNEP), The environmental food crisis – The 

environment’s role in averting future food crises, 2009, p. 27. 
 .٣١-٣٠املرجع نفسه، الصفحتان  )٧(
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ني البلدان أن منو الناتج احمللي اإلمجـايل        وتظهر املقارنات فيما ب   . األفقر أفضل السبل حملاربته   
اآليت من الزراعة هو أقل فعالية مرتني على األقل يف احلد من الفقر من منـو النـاتج احمللـي              

ولكن بعض أنواع االستثمارات أكثر فعالية من أخـرى  . )٨(اإلمجايل اآليت من خارج الزراعة  
ارتفاع ناجتاً عن    عندما يكون النمو     جداًوتكون اآلثار املضاعفة عالية     . يف حتقيق هذا اهلدف   

مداخيل صغار املالك، وهو ما حيفز الطلب على السلع واخلدمات مـن الباعـة ومقـدمي                
 علـى عوامـل اإلنتـاج    االكربى، ينفق معظمهإيرادات املزارع زيد توعندما . اخلدمات احملليني 

وال ميكننا كـسر هـذه      . )٩(اليل منه القبإال  يظفر التجار احملليون     وال          واآلالت املستوردة، 
فيهـا  يتكاثر  احللقة اخلبيثة اليت تفضي بنا من فقر األرياف إىل توسع األحياء احلضرية الفقرية اليت               

  .الفقر إال بدعم صغار املنتجني
ففقـدان  . ، جيب أال تفرِّط الزراعة يف قدرهتا على تلبية احتياجات املـستقبل           وثالثاً  -٩

 ُتـضعف الستخدام غري املستدام للمياه وتلوث التربة وامليـاه قـضايا           التنوع البيولوجي وا  
وما فتئ تغري املناخ الذي يأيت يف       . باستمرار قدرة املوارد الطبيعية على الوفاء حباجات الزراعة       

شكل زيادة تواتر الظواهر املناخية الشديدة، من مثل اجلفاف والفيضانات وزيادة عدم انتظام             
وهـو  . على قدرة بعض املناطق واجملتمعات احمللية على تغذية نفـسها          يؤثر بشدة األمطار،  

ويهدد تغري متوسط درجات احلرارة قدرة منـاطق        . )١٠(يتسبب يف اضطراب األسواق أيضاً    
اليت تعيش من الزراعة البعلية، على احلفاظ على املستويات احلاليـة           املناطق  برمتها، وال سيما    

 املياه العذبة املتاحة لإلنتاج الزراعي، وما فتـئ ارتفـاع           وستقل كمية . )١١(لإلنتاج الزراعي 
مستوى البحر يتسبب يف متلح املياه يف بعض املناطق الساحلية، وهو ما جيعل مصادر املياه غري         

 مليـون   ٦٠٠ينضاف إىل املهددين باجلوع حنـو       ، ميكن أن    ٢٠٨٠وحبلول  . مالئمة للري 
يتوقع أن تزيد     أفريقيا جنوب الصحراء الكربى،    ويف. )١٢(، كنتيجة مباشرة لتغري املناخ    نسمة

أن تنخفض  ُيتوقَّع مليون هكتار، يف حني     ٩٠ إىل   ٦٠    بمساحة املناطق القاحلة وشبه القاحلة      

__________ 

     ،٢٠٠٧، واشـنطن العاصـمة،      ة من أجل التنمية   الزراع: ٢٠٠٨تقرير عن التنمية يف العامل      البنك الدويل،    )٨(
 ”,J. Alston et al., “A meta-analysis of rates of return to agricultural R&Dوانظـر أيـضاً   . ٦ص 

Research report 113, Washington D.C., International Food Policy Research Institute (IFPRI), 2002. 
)٩( Ulrich Hoffmann, “Assuring food security in developing countries under the challenges of climate 

change: Key trade and development issues of a profound transformation of agriculture,” Discussion 

Paper No. 201, UNCTAD, November 2010, p. 15. 
 .A/HRC/10/61على حقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف الغذاء، انظر لتكوين نظرة أوىف عن آثار تغري املناخ  )١٠(
)١١( Stern Review on the Economics of Climate Change,” Cambridge, UK, Cambridge Univ. Press, 

2007, p. 67. 
نساين يف  التضامن اإل : ، حماربة تغري املناخ   ٢٠٠٧/٢٠٠٨، تقرير التنمية البشرية     برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    )١٢(

 .٩٠، ص ٢٠٠٧ نيويورك، عامل منقسم،
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وميكن أن  . )١٣(٢٠٢٠ و ٢٠٠٠ يف املائة يف الفترة بني       ٥٠مردودات الزراعة البعلية مبا يناهز      
 دد من البلدان النامية ما حتققه مناطق أخـرى        عن خسائر اإلنتاج الزراعي يف ع      يعوض جزئياً 
 يف املائـة يف     ٣، بيد أن النتيجة اإلمجالية ستكون هي اخنفاض مبا ال يقل عـن              من مكاسب 

 يف املائة إذا مل تتحقق ١٦القدرة اإلنتاجية حبلول مثانينات القرن احلادي والعشرين، ومبا يناهز     
ين أكـسيد الكربـون يف عمليـة التمثيـل          إدخال ثا (اآلثار املنتظرة للتخصيب بالكربون     

  . )١٤()الضوئي
تزويـد  ضـمان   علـى   وقد ركزت أغلب اجلهود يف املاضي على حتسني البذور و           -١٠
جموعة من املدخالت اليت ميكن أن تزيد املردود، حبيث تكرر منوذج العمليـات             مبملزارعني  ا

 من وبدالً. ذج خطي لإلنتاجالصناعية اليت تؤدي فيها املدخالت اخلارجية إىل نواتج ضمن منو
ذلك، تسعى الزراعة اإليكولوجية إىل تعزيز استدامة النظم اإليكولوجية مبحاكـاة الطبيعـة             

ممارسات الزراعة اإليكولوجية ميكـن     توسيع نطاق   ويشري التقرير إىل أن     . )١٥(وليس الصناعة 
ينـهض  املداخيل و فع  ويرإنتاجية املزارع واألمن الغذائي،     إىل زيادة   يف اآلن نفسه    يؤدي  أن  
  . فقدان األنواع واالضمحالل اجليينويضع حداً لسبل العيش يف األرياف، ب

 معىن اإليكولوجيا الزراعية والكيفية اليت تساهم هبا يف إعمال          التاليةوتشرح األجزاء     -١١
التوافر، وإمكانية الوصول، والكفاية، واالسـتدامة،      : احلق يف غذاء كاف يف خمتلف جوانبه      

بيد أن الوقت هو أكرب عائق أمام التحول إىل نظم زراعة أكثـر             ). اجلزء الثالث (شاركة  وامل
وسيتوقف مدى جناحنا من عدمه على قدرتنا على التعلم بـصورة أسـرع مـن               . استدامة

 اجلزء الرابع   ُيخصَّصو. على نطاق أوسع  ما ُينجز من أعمال     نشر  على  االبتكارات اجلديدة و  
  .اإليكولوجيا الزراعيةللنهوض بينبغي للدول اعتمادها للسياسات العامة اليت 

  اعية يف إعمال احلق يف الغذاءرمسامهة اإليكولوجيا الز  - ثالثاً  
وقد نـشأت   . اإليكولوجيا الزراعية هي علم وجمموعة من املمارسات يف اآلن نفسه           -١٢

 عية بوصفها علمـاً واإليكولوجيا الزرا . علم الزراعة واإليكولوجيا  : عن تالقي حقلني علميني   
تطبيق العلوم اإليكولوجية يف دراسة وتصميم وإدارة الـنظم االيكولوجيـة الزراعيـة             "هي  

__________ 

)١٣( Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), “Climate Change 2007: Impacts, Adaptation 

and Vulnerability.” Working Group II contribution to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge, UK, Cambridge Univ. Press, chapter 9. 
)١٤( William R. Cline, Global Warming and Agriculture. Impact Estimates by Country, Washington 

D.C., Center for Global Development/Peterson Institute for International Economics, 2007, p. 96. 
)١٥( Miguel A. Altieri, Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture, 2nd ed., Boulder, 

Colorado, Westview Press, 1995; S. Gliessman, Agroecology: the ecology of sustainable food 

systems, Boca Raton, Florida, CRC Press, 2007. 
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وتبحث اإليكولوجيا الزراعية، بوصفها جمموعة من املمارسات الزراعية، عن         . )١٦("املستدامة
فـاعالت   تإحـداث ل تعزيز النظم الزراعية عن طريق حماكاة العمليات الطبيعية، وبالتايل    ُبُس

وهي تـوفر التربـة     . وأوجه تآزر بيولوجية مفيدة بني مكونات النظام اإليكولوجي الزراعي        
األكثر مواتاة لنمو النبات، وال سيما عن طريق إدارة املواد العضوية وعن طريق زيادة النشاط               

اقة يف  ومن املبادئ األساسية لإليكولوجيا الزراعية إعادة تدوير املغذيات والط        . احليوي للتربة 
املزارع، وليس دمج مدخالت خارجية؛ وإقامة التكامل بني احملاصيل والثـروة احليوانيـة؛             

األصناف واملوارد الوراثية يف النظم اإليكولوجية الزراعية على مر الزمن ووسع اجملال؛             وتنويع
ى والتركيز على التفاعالت واإلنتاجية على نطاق النظام الزراعي، وليس التركيز على فـراد            

، تعتمد بدرجة كبرية على االستخدام الكثيـف للمعرفـة        واإليكولوجيا الزراعية   . األصناف
صنع على أساس معـارف املـزارعني       وتقوم على التقنيات اليت ال تسلم بطريقة فوقية وإمنا تُ         

  . وخرباهتم
وحتظى اإليكولوجيا الزراعية، بوصفها وسيلة لتحـسني مرونـة الـنظم الغذائيـة               -١٣

 )١٧( من اخلـرباء داخـل األوسـاط العلميـة     بدعم جمموعة تزداد اتساعاً   ا، حالياً واستدامته
والوكاالت واملنظمات الدولية، مثل منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمـم            

 يف   أيـضاً  آخذة يف االنتـشار   وهي  . )١٩(ومنظمة التنوع البيولوجي الدولية    )١٨(املتحدة للبيئة 
  . )٢٠(اليات املتحدة والربازيل وأملانيا وفرنسابلدان شىت مثل الو

واإليكولوجيا الزراعية مفهوم متماسك لتصميم نظم زراعة املستقبل ألهنا متجـذرة             -١٤
اجلـزء  (بادئ احلق يف غذاء كـاف  مب ومرتبطة ارتباطاً وثيقاًبقوة يف العلم كما يف املمارسة،  

الزراعـة  " بنهج مثـل     -  وثيقاً ط ارتباطاً  أو ترتب  - وميكن النظر إليها بأهنا تشمل    ). الثالث
التكثيـف  "، يف حـني أن مفهـومي        )٢٢("الزراعة الدائمـة اخلـضرة    "و )٢١("اإليكولوجية
__________ 

)١٦( M.A. Altieri, Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture, cited above n. 15. 
التقييم الدويل للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية املوجهة ألغراض التنمية، املوجز العاملي للمسؤولني عن              ) ١٧(

         ، انظـر النتيجـة الرئيـسية   ٢٠٠٨أبريل / حكومة يف جوهانسربغ، نيسان ٥٨اختاذ القرارات، وافقت عليه     
 A. Wezel et al., “A quantitative and qualitative historical analysis of the scientific discipline؛ وانظـر ٧رقم 

of agroecology,” International Journal of Agricultural Sustainability, 7:1, 2009, pp. 3-18 )    تظهـر زيـادة
 .)لميةاالهتمام باإليكولوجيا الزراعية يف املؤلفات الع

)١٨( Miguel A. Altieri and Clara I. Nicholis, Agroecology and the Search for a Truly Sustainable 

Agriculture, UNEP, Mexico, 2005. 
)١٩( Sustainable Agriculture and Rural Development (SARD) Policy Brief 11, 2007. 
)٢٠( For a review of the developments in these four countries, see: A. Wezel et al., “Agroecology as a 

science, a movement and a practice. A review,” Agronomy for Sustainable Development, 29, 2009, 

pp. 503-515. 
)٢١( Miguel A. Altieri and Clara I. Nicholis, Agroecology and the Search for a Truly Sustainable 

Agriculture, cited above n. 18. 
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 ما يتبعان بعض مبـادئ اإليكولوجيـا        غالباً" الزراعة احملافظة على املوارد   "و" اإليكولوجي
إليكولوجي يف تكثيـف    هنج النظام ا  "كما ترتبط اإليكولوجيا الزراعية بـاعتماد      . الزراعية

 بدعم جلنة الزراعة التابعـة ملنظمـة األغذيـة          الذي حظي مؤخراً  " إنتاج احملاصيل املستدامة  
  . نطاق هذا التقريريف  مناقشة الفروق التفصيلية بني هذه املفاهيم ال تدخلو. )٢٣(والزراعة

 يـوفر   فعلـى سـبيل املثـال،     . ويتكامل استنبات احملاصيل واإليكولوجيا الزراعية      -١٥
االستنبات سالالت جديدة هلا دورات منو أقصر، وهو ما ميكن املزارعني من مواصلة الزرع              

أن حيسن مقاومـة    أيضاً  ميكن لالستنبات   و. يف املناطق اليت تقلص فيها موسم إنتاج احملاصيل       
 اجلفاف يف السالالت النباتية، وهي ميزة مفيدة للبلدان اليت أصبحت فيها قلة امليـاه عـامالً             

ولذلك جيب أن تعين إعادة االستثمار يف البحـث الزراعـي مواصـلة اجلهـود يف                . مقيداً
بيد أن اإليكولوجيا الزراعية أمشل ألهنا تدعم بناء نظم زراعية مقاومة للجفـاف             . االستنبات

، وليس فقـط النباتـات      )تشمل التربة والنباتات والتنوع البيولوجي الزراعي وما إىل ذلك        (
  . افاملقاومة للجف

  اإليكولوجيا الزراعية تزيد اإلنتاجية على مستوى احلقل : التوافر  -ألف   
 إىل منظـور إيكولـوجي زراعـي     لقد طُورت جمموعة واسعة من التقنيات استناداً        -١٦

وتتعلق هذه النهج حبفظ التنـوع البيولـوجي        . )٢٤(واخُتربت بنجاح يف جمموعة من املناطق     
يل، واملواشي، واحلراجة الزراعية، واألمسـاك، وامللقِّحـات،   تنوع احملاص(الزراعي أو إدخاله    

واحلشرات، والكائنات احلية املوجودة يف التربة وغريها من املكونات اليت تـدخل يف نظـم               
اإلدارة وتوفِّق  .  اإلنتاج واالستدامة  من حيث من أجل حتقيق النتائج املرجوة      ) اإلنتاج وحوهلا 

ىل تثبيت النيتروجني داخل شبكات املزارع بإدخال مصادر         بني احلاجة إ   املتكاملة للمغذيات 
فقدان املغذيات عن طريق مكافحة حتات      وضرورة احلد من    املغذيات غري العضوية والعضوية     

 ترتانيـا،   ويف.  متعددة الوظائف يف النظم الزراعيـة       أشجاراً احلراجة الزراعية وتدمج  . الترتبة
ملقاطعتني الغربيتني لشينيانغا وتابورا باستخدام      من األراضي يف ا     هكتار ٣٥٠ ٠٠٠اسُتصلح  

؛ وهناك مشاريع كربى مشاهبة أقيمت يف بلدان أخرى منـها مـالوي             )٢٥(احلراجة الزراعية 
__________ 

)٢٢( D.P. Garrity et al., “Evergreen Agriculture: a robust approach to sustainable food security in 

Africa,” Food Security 2:3, 2010, pp. 197–214. 
ــا،   )٢٣( ــة، روم ــة الزراع ــشرين للجن ــة والع ــدورة الثاني ــر ال ــران١٩-١٦تقري ــه / حزي                           ٢٠١٠يوني

(CL 140/3 (C 2011/17)). 
  Jules Pretty, “Agricultural sustainability: concepts, principles and evidence,” Philosophicalانظـر   )٢٤(

Transactions of the Royal Society B, 363(1491), 2008, pp. 447-465. 
)٢٥( C. Pye-Smith “A Rural Revival in Tanzania: How agroforestry is helping farmers to restore the 

woodlands in Shinyanga Region,” Trees for Change No. 7, Nairobi, World Agroforestry Centre 

(ICRAF), 2010, p. 15. 
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نـت  ا يف املناطق اجلافة زراعة األراضـي الـيت ك         جتميع املياه ويتيح  . )٢٦(وموزامبيق وزامبيا 
ويف غرب أفريقيـا، تبطـئ      . حملاصيلمهجورة ومتدهورة من قبل وحتسني إنتاجية املياه من ا        

احلواجز احلجرية اليت أقيمت إىل جانب احلقول مياه اجلريان السطحي خالل موسم األمطار،             
. وهو ما يتيح حتسن رطوبة التربة، وتغذية منسوب املياه اجلوفية، واحلد من حتـات الرتبـة               

إنتـاج الكتلـة     مرات، ويتـضاعف     ١٠ إىل   ٥وتتضاعف القدرة على االحتفاظ باملاء من       
 مرة، وميكن للمواشي أن تتغذى على األعشاب اليت تنمـو علـى        ١٥ إىل   ١٠األحيائية من   

، مـن   دمج املواشي يف النظم الزراعية    ويوفر  . )٢٧(طول احلواجز احلجرية بعد هطول األمطار     
  للربوتني لألسرة، وكذا وسيلة لتسميد     واخلنازير والدواجن، مصدراً   مثل مواشي إنتاج األلبان   

التربة؛ وكذا األمر بالنسبة لدمج األمساك والقريدس وغريمها من املـوارد املائيـة يف الـنظم                
  . الزراعية، من مثل حقول األرز السقوية وبرك تربية األمساك

االعتماد علـى املـدخالت     والقليلة  وقد أثبتت هذه التقنيات احملافظة على املوارد          -١٧
وقد قارن جولس بـرييت وآخـرون       . د بصورة ملحوظة  اخلارجية إمكاناهتا يف حتسني املردو    

)Jules Pretty et al(   عـن  اآلن، فيما قد يكون أكثر الدراسات منهجية اليت أجنـزت حـىت 
            من مشاريع الزراعة املستدامة أجنـزت حـديثاً         مشروعاً ٢٨٦إمكانات هذه التقنيات، آثار     

 يف املائة من املساحة املزروعة يف البلدان        ٣( مليون هكتار    ٣٧ على مساحة     فقرياً  بلداً ٥٧يف  
 مليون مزرعة، حيـث     ١٢,٦وخلصوا إىل أن هذه التدخالت زادت اإلنتاجية يف         ). النامية

اإلمداد باخلدمات البيئية     يف املائة، ويف الوقت نفسه حسنت      ٧٩زادت احملاصيل مبا متوسطه     
 من هذه الدراسة أن متوسط إنتـاج    خلَصةاملُصنفة املُست وأظهرت البيانات   . )٢٨(البالغة األمهية 

            )  يف املائـة   ٧٣بنحـو   زيـادة   أي  ( طن يف الـسنة      ١,٧    بالغذاء لكل أسرة معيشية ارتفع      
             ماليني من صغار املزارعني الـذين يزرعـون احلبـوب واجلـذريات علـى              ٤,٤٢لفائدة  

أي زيادة  ( يف السنة    اً طن ١٧اء بلغت    ماليني هكتار، وأن الزيادة يف إنتاج الغذ       ٣,٦مساحة  
البطاطس، والبطاطس  ( مزارع يزرعون اجلذريات     ١٤٦ ٠٠٠لفائدة  )  يف املائة  ١٥٠بنسبة  

وبعد أن قام مـؤمتر األمـم املتحـدة         .  هكتار ٥٤٢ ٠٠٠على مساحة   ) احللوة، واملنيهوت 
__________ 

)٢٦( D.P. Garrity et al., “Evergreen Agriculture: a robust approach to sustainable food security in 

Africa,” Food Security 2:3, 2010, p. 200; K. Linyunga et al., “Accelerating agroforestry adoption: A 

case of Mozambique,” ICRAF Agroforestry Project, Paper presented at the IUFRO Congress, 

Rome, 12-15 July 2004. 
)٢٧( A.M. Diop, “Management of Organic Inputs to Increase Food Production in Senegal,” in  

Agroecological innovations. Increasing food production with participatory development, N. Uphoff 

(ed.), London, Earthscan Publications, 2001, p. 252. 
)٢٨( Jules Pretty et al., “Resource-conserving agriculture increases yields in developing countries,” 

Environmental Science and Technology, 40:4, 2006, pp. 1114−1119 .   يف املائـة ٧٩يـشري رقـم                
 يف املائـة    ٢٥وهناك انتشار واسع للنتائج، حيث تبلغ       .  مشروعاً ١٩٨ مقارنة موثوقة للمردود من      ٣٦٠إىل  

 .املائة أو أكثريف  ١٠٠من املشاريع عن زيادة بنسبة 
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يل قاعدة البيانات إلعداد    وبرنامج األمم املتحدة للبيئة بإعادة حتل     ) األونكتاد(للتجارة والتنمية   
أن زيادة متوسط مردود احملاصيل كانت أعلى بالنسبة هلذه         تبّين  آلثار يف أفريقيا،    عن ا موجز  

 يف  ١١٦ بنسبة   زاد مردود احملاصيل   يف املائة، إذ     ٧٩املشاريع حىت من املتوسط العاملي البالغ       
  .)٢٩( مشاريع شرق أفريقيا يف املائة يف١٢٨املائة يف مجيع املشاريع األفريقية وبنسبة 

وقد استعرض حبث أجـري     . وتشري أحدث دراسة كبرية إىل االستنتاجات نفسها        -١٨
                بطلب من مـشروع التبـصر بالـسيناريوهات املـستقبلية للغـذاء والزراعـة العامليـة               

)Foresight Global Food and Farming Futures ( مشروعا٤٠ًالتابع حلكومة اململكة املتحدة  
. ، حيث جرى تطوير التكثيف املستدام يف العقد األول من األلفية الثالثـة             أفريقياً  بلداً ٢٠يف  

وال سيما التحسني عن طريق اسـتنبات النباتـات يف          (وقد مشلت املشاريع حتسني احملاصيل      
لـى  ، واإلدارة املتكاملة لآلفات، واحلفـاظ ع      ))٣٠(احملاصيل اليتيمة املهملة حىت ذلك الوقت     

 ١٠,٣٩  لحقّقت فوائـد  هذه املشاريع أن  ٢٠١٠ بداية  وتبني يف . التربة، واحلراجة الزراعية  
.  مليون هكتار  ١٢,٧٥ ما يقارب    ت إىل حتسن املردود يف     من املزارعني وأفراد أسرهم وأفض     ماليني
)  مـرة  ٢,١٣مبا قدره   حيث زادت   (زادت مردودات احملاصيل بأكثر من الضعف يف املتوسط         فقد  
             اإلنتـاج الكلـي    سـنوات، وهـو مـا أدى إىل زيـادة يف             ١٠ و ٣الل فترة تراوحت بني     خ
   .)٣١( كلغ لكل أسرة معيشية مزارعة٥٥٧ما يعادل أي  ماليني طن يف السنة، ٥,٧٩  بلغذاء ل

ففـي  .  عائدات مرتفعـة   تبدو بسيطة يف الظاهر   قدم ابتكارات   ُت ميكن أن    ،وأحياناً  -١٩
للسيطرة علـى األعـشاب     "  واجلذب الدفع"باحثون واملزارعون استراتيجية    كينيا، وضع ال  

اآلفات عن  " دفع"وتقوم االستراتيجية على    . الضارة واحلشرات الطفيلية اليت خترب احملاصيل     
، ويف  ديزموديـوم حماصيل طاردة للحشرات بني قصبات الذرة من مثل بقلـة            الذرة بزراعة 

  لزجـاً  ة صغرية لعشب نابيي، وهي نبتة تفرز صـمغاً        حنو قطع أرضي  " جذهبا"الوقت نفسه   
 هذا النظـام بـالتحكم يف اآلفـات         يسمحوال  . جيذب احلشرات وحيبسها يف الوقت نفسه     

وتـضاعف  .  للمواشي  تصلح علفاً  ديزموديوم ألن بقلة    وإمنا له فوائد أخرى أيضاً    فحسب،  
وقد . التربةقت نفسه حتسن    مردود الذرة وإنتاج احلليب، ويف الو      واجلذب   استراتيجية الدفع 

 أسرة معيشية يف شرق أفريقيا عن طريـق         ١٠ ٠٠٠ يف أوساط أكثر من      فعالًانتشر النظام   

__________ 

)٢٩( UNEP-UNCTAD Capacity Building Task Force on Trade, Environment and Development (CBTF), 

Organic Agriculture and Food Security in Africa, New York/Geneva, United Nations, 2008, p. 16. 
وطين لبحوث احملاصيل سالالت مقاومة مطـورة       من مثل التحسينات املتعلقة باملينهوت اليت طور هلا املركز ال          )٣٠(

أو التحسينات اليت جرت يف الطف بإثيوبيا حيث طور مركز البحث الزراعي ديربي زيـت                ندا،غحمليا يف أو  
 .ساللة جديدة تسمى قونشو

)٣١( J. Pretty et al., “Sustainable intensification in African agriculture,” International Journal of 

Agricultural Sustainability, 9:1, forthcoming in 2011. 
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ويف اليابـان،   . )٣٢(والربامج اإلذاعية الوطنية ومدارس تدريب املزارعني      البلديةجتماعات  الا
 يف مكافحـة    توصل املزارعون إىل أن البط واألمساك هلما نفس فعالية املبيـدات احلـشرية            

فالبط يأكل  . احلشرات يف حقول األرز، ويف الوقت نفسه يوفران بروتينات إضافية ألسرهم          
األعشاب الضارة وبذورها واحلشرات وغريها من اآلفات، حيث يقلص بذلك العمل اليدوي            
املطلوب إلزالة األعشاب الضارة الذي تقوم به النساء يف غيابه، بينما يوفر روثه مغـذيات               

ويف بنغالديش، يتحدث املعهد الدويل . وقد اعُتمد هذا النظام يف الصني والفلبني واهلند       . ةنباتي
 ، يف املائة يف مردود احملاصيل، كما أن املداخيل الـصافية          ٢٠لبحوث األرز عن زيادة بنسبة      

  . )٣٣( يف املائة٨٠ قد زادت بنسبة ،حمتسبة نقداً
           جديدة يف مالوي، وهو بلـد كـان         كما تكتسح اإليكولوجيا الزراعية مساحات      -٢٠

       لـسماد  دعـم ا  قد أطلقت مالوي بنجاح برنامج      ف. يف بؤرة االهتمام يف السنوات األخرية     
 البلد يف   النامجة عن اجلفاف الذي شهده    ، عقب أزمة الغذاء املأساوية      ٢٠٠٦-٢٠٠٥عامي  
لحراجة الزراعية تـستخدم     على إنشاء نظم ل    بيد أهنا تعكف حالياً   . ٢٠٠٥-٢٠٠٤الفترة  
لمرحلة املتوسطة  ل  مثبتة للنيتروجني من أجل ضمان استمرار منو إنتاج الذرة استعداداً          أشجاراً

، ٢٠٠٩وحبلول منتصف عـام     . )٣٤(األجل اليت قد يتعني فيها تقليص دعم السماد أو سحبه         
 الربنامج، طاريف إ ومواد تشجري  مزارع من مالوي قد تلقوا تدريبا١٢٠ً ٠٠٠كان أزيد من 

 يف املائـة مـن      ٤٠الربنامج ليشمل   نطاق   من توسيع    ن الدعم املقدم من آيرلندا حالياً     وميكّ
وتظهر البحوث  .  مليون شخص من أفقر الشرائح     ١,٣مقاطعات مالوي، حبيث يستفيد منه      
هكتار، حىت وإن مل يكـن      / طن ٣-٢هكتار إىل   / طن ١أن هذا يؤدي إىل زيادة املردود من        

من السماد املقدار املطلوب وباستخدام ربع . املزارعني شراء أمسدة نيتروجينية جتاريةمبقدور 
لكن هذا يثبت أنه بالرغم مـن ضـرورة   . هكتار/ طن ٤املعدين، قد يتجاوز مردود الذرة      

إعطاء أولوية لالستثمار يف تقنيات التسميد العضوي، فإنه ال ينبغي أن يستبعد اسـتخدام              
 من برامج دعم السماد هو ًأحد احللول املثلى اليت رمبا كانت خمرجاوسيكون . أمسدة أخرى

 باالستثمارات يف احلراجة الزراعية يف املزارع من أجـل          ً مباشرا ًربط إعانات السماد ربطا   
تأمني االستدامة طويلة األجل يف إمدادات املغذيات، وبناء سالمة التربة كأساس الستمرار            

__________ 

)٣٢( Z. Khan et al., “Push-pull technology: a conservation agriculture approach for integrated 

management of insect pests, weeds and soil health in Africa,” International Journal of Agricultural 

Sustainability, 9:1, forthcoming in 2011. 
)٣٣( “Integrated rice-duck: a new farming system for Bangladesh,” in Innovations in Rural Extension: 

Case Studies from Bangladesh, P. Van Mele et al. (eds.), Oxfordshire, UK/Cambridge, USA, CABI 

Publishing, 2005. 
)٣٤( D.P. Garrity et al., “Evergreen Agriculture: a robust approach to sustainable food security in 

Africa,” Food Security 2:3, 2010, p. 203. 
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دعـم  "ويذكر أن مالوي تستكشف هنج      . )٣٥(دام السماد املردودية وحتسني كفاءة استخ   
  .)٣٦(هذا" االستدامة

  اإليكولوجيا الزراعية حتدُّ من فقر األرياف : إمكانية الوصول  - باء  

   يف املزارعملادة التخصيباإلدارة املستدامة     
 يف املزارع، تقلل اإليكولوجيا الزراعية مـن اعتمـاد          مادة التخصيب بتعزيز إنتاج     -٢١
وهذا بدوره جيعل صـغار املـالك       . زارعني على املدخالت اخلارجية وعلى إعانات الدولة      امل

وأحد األسباب الرئيسية اليت جتعـل      .  على جتار التجزئة احملليني واملرابني     الضعاف أقل اعتماداً  
إنتـاج  اإليكولوجيا الزراعية تساعد يف دعم املداخيل يف املناطق الريفية هو أهنا تشجع على              

وبالفعل، ال يتطلب توفري املواد املغذية للتربة بالضرورة إضافة         . داخل املزارع  التخصيب   مادة
وميكن القيام بذلك باستخدام السماد احليواين أو من خالل زراعة األمسـدة            . األمسدة املعدنية 

بزراعة األشجار الـيت    " مصنع أمسدة يف احلقل   " أن ينشئوا    ويستطيع املزارعون أيضاً  . اخلضراء
وهذا، يف جوهره،   .  إىل التربة  يف أوراقها، لُيضاف الحقاً   " تثبته"أخذ النيتروجني من اهلواء و    ت

هو نتيجة غرس شجر احلراز، وهو نوع من أنواع السدر املثبتة للنيتـروجني ذات األصـول         
ومبا أن هذه الـشجرة تـدخل يف   . األفريقية واملنتشرة على نطاق واسع يف مجيع أحناء القارة        

مون وتلقي أوراقها يف بداية موسم األمطار عند زرع احلقول، فإهنـا ال تنافـسها               كمرحلة  
بشكل كبري على الضوء أو املغذيات أو املياه خالل موسم النمو؛ إال أهنا تتيح زيادة كبرية يف                 

ويف زامبيا، بلـغ  . مردود الذرة اليت تزرع معها، وال سيما يف حاالت اخنفاض خصوبة التربة          
   بهكتار مقارنة   / طن ٤,١الذرة اليت تزرع دون أمسدة يف جوار أشجار احلراز          متوسط مردود   

وقد لوحظت نتـائج مماثلـة يف       .  عن ظُلَّة الشجرة   هكتار يف اجلوار، ولكن بعيداً    / طن ١,٣
وجينِّب استخدام مثـل هـذه      . مالوي حيث تستخدم هذه الشجرة على نطاق واسع أيضاً        

اد على األمسدة االصطناعية اليت ما فتـئ سـعرها يرتفـع            األشجار املثبتة للنيتروجني االعتم   
 أسعار الـسلع األساسـية      ويتقلب على حنو متزايد خالل السنوات القليلة املاضية، متجاوزاً        

وهبذه الطريقة، ميكن   . ٢٠٠٨يوليو  /الغذائية، حىت عندما بلغت هذه األخرية ذروهتا يف متوز        

__________ 

-O.C. Ajayi et al., “Labour inputs and financial profitability of conventional and agroforestryانظـر   )٣٥(

based soil fertility management practices in Zambia,” Agrekon, 48, 2009, pp. 246–292: “[…] agro-

ecological methods of soil fertility management are compatible with mineral fertilisers, and their 

combined use has synergistic yield effects,” (p. 288). 
)٣٦( D.P. Garrity et al., “Evergreen Agriculture: a robust approach to sustainable food security in 

Africa,” Food Security 2:3, 2010, p. 204. For assessments of this experience, see Ann Quinion et al., 

“Do agroforestry technologies improve the livelihoods of the resource poor farmers? Evidence from 

Kasungu and Machinga districts of Malawi,” Agroforestry Systems, 80:3, 2010, pp. 457-465. 
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يشية على ضروريات أخـرى، مثـل التعلـيم أو    إنفاق أية أصول مالية يف حوزة األسرة املع  
  . العالج

   ١الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Global Challenges for Food and Agriculture: FAO’s Long-term Outlook  :املصدر

for Global Agriculture Rome, 2008, available at www.fao.org.  

 استخدام احملاصيل البقولية لتثبيت     للحراجة الزراعية أو ما يشبهها من التقنيات، مثل         -٢٢
ويكتسي هذا أمهية خاصة ألفقر املزارعني الذين ُيستبعد . )٣٧( إمكانات هائلةأيضاًالنيتروجني، 

ال تبلغهم نظم    ما أن يكونوا قادرين على حتمل نفقات شراء أمسدة غري عضوية والذين كثرياً           
 حيث  طاع اخلاص يف املناطق النائية جداً     الق توزيع األمسدة، سيما وأنه من املستبعد أن يستثمر       

 ذات أمهية وهي. طرق املواصالت رديئة وحيث ال ميكن حتقيق إال القليل من وفورات احلجم       
 للبلدان ذات الدخل املنخفض اليت تلجـأ إىل االسترياد لتلبية احتياجاهتـا مـن              كبرية أيضاً 

 يعود سـبب التـدين الـشديد        ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى،    . األمسدة غري العضوية  
__________ 

على الصعيد العاملي، ميكن للمحاصيل البقولية الواقية أن تثبت ما يكفي من النيتروجني لتعـويض الـسماد                  )٣٧(
 ”,C. Badgley et al., “Organic agriculture and the global food supplyانظر : االصطناعي املستخدم حالياً

Renewable Agriculture and Food Systems, 22, 2007 pp. 86-108. 

 

 مؤشر أسعار األغذية

  والنفط اخلاممؤشر أسعار األمسدة
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 )٣٨() كلغ من مغذيات التربة للهكتار الواحد      ١٣ما متوسطه   (الستخدام األمسدة يف جزء منه      
  .إىل التكاليف املالية الكبرية اليت ينطوي عليها استرياد األمسدة وتوزيعها

  توفري فرص العمل وزيادة الدخل: التنمية الريفيةيف  املضاعفة اآلثار    
زم الُنُهج اإليكولوجية الزراعية قوة عاملة كثيفة يف فترة إطالق هذه الـُنُهج             قد تستل   -٢٣

مـا ُينـتج مـن      بسبب تعقُّد مهام إدارة نباتات وحيوانات خمتلفة يف املزرعة وإعادة تدوير            
األيدي العاملة يف اإليكولوجيا    استخدام  ومع ذلك، تبني البحوث أن ارتفاع كثافة        . نفايات

بينما تعطي احلكومات   باإلضافة إىل ذلك،    . )٣٩(األجل القصري يف   ال سيما    الزراعية أمر واقع  
فرص العمـل يف أريـاف      إحداث  ولوية لسياسات توفري األيدي العاملة عموماً، فقد ميثل         األ

معـدَّل منـو    يف   اًارتفاعوتشهد  البلدان النامية، اليت تعاين حالياً من نقص شديد يف العمالة           
عالوة على ذلك، . ة، وقد ُيبطئ حركة اهلجرة من الريف إىل املدينة        السكان، ميزة ال مسؤولي   

وظائف يف قطاع الزراعة تقل كثرياً عن مثيلتها يف القطاعـات           إحداث ال ُيالحظ أن تكاليف    
أظهرت بيانات املعهد الوطين لالستيطان واإلصالح الزراعي، وهـو         : ففي الربازيل : األخرى

كلِّف ُتيف أي مستوطنة    ُتحدث  اعي، أن كل فرصة عمل      الوكالة املسؤولة عن اإلصالح الزر    
فرصة عمل يف الصناعة تزيـد      إحداث   دوالراً أمريكياً، يف حني أن تكلفة        ٣ ٦٤٠احلكومة  

 يف املائة، ويف قطاع اخلدمات      ١٩٠ يف املائة، وتزيد يف التجارة بنسبة        ١٢٨على ذلك بنسبة    
 إن اإليكولوجيا الزراعية أكثـر جـذباً        وتقول منظمات املزارعني  . )٤٠( يف املائة  ٢٤٠بنسبة  

مزايا مثل ظالل األشـجار   للمزارعني ألهنا توفر ملن يقضون ساعات طويلة يف زراعة األرض   
  . )٤١(أو غياب روائح الكيماويات ومسيتها

ويف بوركينا فاسو، تنتقل مجاعات من الشباب املتخصصني يف تقنيـات إصـالح               -٢٤
صيل املسماة تاسا وزاي، من قرية إىل قريـة لتلبيـة رغبـة             األراضي، مثل ُحفر زراعة احملا    

ويقوم املزارعـون حاليـاً     . ، بدالً من اهلجرة إىل املدن     أراضيهمإصالح  املزارعني املتزايدة يف    

__________ 

)٣٨( Nicholas Minot and Todd Benson, Fertilizer subsidies in Africa: Are vouchers the answer? IFPRI 

Issue Brief 60, July 2009. 
)٣٩( See O.C. Ajayi et al., “Labour inputs and financial profitability of conventional and agroforestry-

based soil fertility management practices in Zambia,” Agrekon, 48, 2009, pp. 246–292: research on 

agroforestry in Zambia does not support “the popular notion that agroforestry practices are more 

labour intensive.” (p. 279). 
)٤٠( Miguel Carter (org.), Combatendo a desigualdade social: O MST e a reforma agrária no Brasil, 

São Paulo, Editora Unesp, Centre for Brazilian Studies, Universidade de Oxford, NEAD, MDA, 

2010, p. 69. 
)٤١( P. Rosset et al. Revolución agroecológica: El Movimiento de Campesino a Campesino de la ANAP 

en Cuba, Havana, La Via Campesina and ANAP, 2010. 
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بشراء أراض متدهورة لتحسينها ويستأجرون هؤالء العمال إلقامة ُحفر تاسـا وزاي وبنـاء     
وميثـل ذلـك أحـد    . )٤٢(ُتمكن من حتسني املردود احلواجز الصخرية واهلياكل املقوسة اليت 

 ماليني هكتار من األراضي يف بوركينا فاسو وحتويلها إىل          ٣األسباب وراء إصالح أكثر من      
  .أراضٍ منتجة

ومع أن الُنُهج اإليكولوجية الزراعية ميكنها أن توفِّر فرص عمل، فإهنـا يف الوقـت                 -٢٥
 احلاجة إىل إنتاج معدات زراعية وتعين. ة ألعمال الزراعة  نفسه تتوافق متاماً مع امليكنة التدرجيي     
ملزيد من فـرص    ا  احلراثة والبذر املباشر، توفريَ    التخلي عن تستخدم تقنيات حفظ التربة، مثل      

ويصدق ذلك بشكل خاص يف أفريقيا اليت ال تزال تستورد معظـم          . العمل يف قطاع التصنيع   
وقد يؤدي أيضاً توسيع نطاق     . )٤٣(لى حنو متزايد  معداهتا، وإن كانت ُتصنِّع معدات بسيطة ع      

ويف منطقة اجلنوب اإلفريقي، ُينـتج املزارعـون        .  فرص عمل  إحداثاحلراجة الزراعية إىل    
جتاري، ويدَعم هذا النشاط مرفق متويل أنشأه املركز العـاملي للحراجـة            كنشاط   األشجار
 مالوي، خالل عامـه األول، يف       وجنح برنامج األمن الغذائي للحراجة الزراعية يف      . الزراعية

 ٣٤٥ شـتلة، وتكـوين   ٢ ١٨٠ ٠٠٠ مشتالً أنتجـت  ١٧توزيع بذور األشجار، وإقامة  
  .)٤٤(مجعية

   الزراعية ُتسهم يف حتسني التغذيةااإليكولوجي: الكفاية  -جيم   
كانت ُنُهج الثورة اخلضراء يف املاضي تركِّز يف املقام األول على زيـادة حماصـيل                 -٢٦

 ومع أن األرز والقمح والذرة هي أساساً مصادر للكربوهيدرات، فإهنا حتتوي على             .احلبوب
األساسـية للـُنظُم الغذائيـة      األخرى   املغذيات   قلة من نسبة قليلة نسبياً من الربوتني وعلى       

اصيل إىل الُنظُم املبسَّطة املرتكزة على      احمل تنوعومن مث، فقد أسهم التحول من ُنظُم        . السليمة
والواقع أنه من   . )٤٥(يف معاناة العديد من البلدان النامية من نقص يف املغذيات الدقيقة          احلبوب  

تاحة للبشر، يوفِّر األرز والقمح والـذرة       من األنواع النباتية امل    نوع   ٨٠ ٠٠٠بني أكثر من    
__________ 

)٤٢( J. Pretty et al., “Sustainable intensification in African agriculture,” International Journal of 

Agricultural Sustainability, 9:1, forthcoming in 2011. 
)٤٣( In East Africa, this development was facilitated by the exchange of technology from Brazilian 

manufacturers to their counterparts in East Africa: see Brian Sims et al., “Agroforestry and 

Conservation Agriculture: Complementary practices for sustainable development,” 2nd World 

Congress of Agroforestry, Nairobi, Kenya, 23-28 August 2009. 
)٤٤( C. Pye-Smith, Farming Trees, Banishing Hunger: How an agroforestry programme is helping 

smallholders in Malawi to grow more food and improve their livelihoods, Nairobi, World 

Agroforestry Centre, 2008, p. 10. 
)٤٥( M.W. Demment et al., “Providing micronutrients through food based solutions: a key to human and 

national development,” Journal of Nutrition, 133, 2003, pp. 3879-3885. 



A/HRC/16/49 

GE.10-17847 18 

وُيصّر أخصائيو التغذية حالياً على ضرورة تنويـع        . )٤٦(معظم احتياجاتنا من الربوتني والطاقة    
              غـذائي   إنتـاج ظُم اإليكولوجية الزراعية من أجل ضمان احلصول من نظم الزراعة على            الُن

  .)٤٧(أكثر تنوعاً
ويعترب تنوع احملاصيل الزراعية املُنَتجة يف املزارع اليت تتبـع مبـادئ اإليكولوجيـا                -٢٧

ن، رصيداً مهماً يف هذا     الزراعية، وكذلك يف املزارع املُقامة يف املناطق احلضرية ويف ختوم املد          
 يف املائة من سلة األغذيـة       ٤٢فمثالً، تبني التقديرات أن الفاكهة األصلية متثل حنو         . الصدد

وال ُتعـزى  . )٤٨(الطبيعية اليت تعتمد عليها األسر املعيشية الريفية يف بلدان اجلنوب األفريقـي      
 ملغـذيات الدقيقـة األخـرى     أمهية الفاكهة األصلية إىل كوهنا مصدراً مهماً للفيتامينات وا        

التنـوع  ويتـسم  . بتكون ضرورية للبقاء يف مواسـم اجلـد  ، وإمنا أيضاً ألهنا قد     فحسب
لألطفـال  بأمهية بالغة بالنـسبة     ،  الزراعيةاصيل  احملالتغذوي، الذي هو مثرة زيادة التنوع يف        

  .والنساء

  ر املناخاإليكولوجيا الزراعية ُتسهم يف التكيُّف مع تغيُّ: االستدامة  -دال   
ويعـين  .  القدرة على مواجهة آثار تغيُّر املناخ      تعزيزُتسهم اإليكولوجيا الزراعية يف       -٢٨

ومن شـأن اسـتخدام التقنيـات       . تغيُّر املناخ مزيداً من الظواهر الشديدة املرتبطة بالطقس       
قدرة علـى   اإليكولوجية الزراعية أن خيفف كثرياً من اآلثار السلبية هلذه الظواهر، إذ تزداد ال            

النظام على مستوى كل من      وتشجيع التنوع البيولوجي الزراعي      باستخدامحتمل هذه اآلثار    
، وهو ما يتحقق بفعل العديد من الُنُهج اإليكولوجيـة          واحلقولاإليكولوجي والنظام املزرعي    

وبينت دراسة أُجريت على نطاق واسع يف أعقاب إعصار ميتش الذي وقع يف             . )٤٩(الزراعية
 جمتمعاً من صغار املالك من جنوب نيكاراغوا إىل مشاهلـا، أن            ١٨٠، وتناولت   ١٩٩٨عام  

مبا يف ذلك نظام احلواجز الصخرية      (األراضي املرترعة بالطرق اإليكولوجية الزراعية البسيطة       
أو السدود، والسماد األخضر، والدورة الزراعية واستخدام املخلفات واألخاديد واملصاطب          

ل والبقوليات واألشجار واحلراثة مبحاذاة املنحدرات، وعدم حرق املخلفات،         واحلواجز والُدبا 
__________ 

)٤٦( E. Frison et al., “Agricultural biodiversity, nutrition and health: making a difference to hunger and 

nutrition in the developing world,” Food and Nutrition Bulletin, 27:2, 2006, pp. 167-179. 
)٤٧( See B.J. Alloway (ed.), Micronutrient deficiencies in global crop production, Springer Verlag, 

2008, 354 pp.; and F.A.J. DeClerck et al., “Ecological Approaches to Human Nutrition,” Food and 

Nutrition Bulletin, forthcoming in 2011. 
)٤٨( B. Campbell et al., “Local level valuation of Savannah resources: A case study from Zimbabwe,” 

Economic Botany, 51, 1997, pp. 57–77. 
)٤٩( “The use of agrobiodiversity by indigenous and traditional agricultural communities in adapting to 

climate change,” Synthesis paper, Platform for Agrobiodiversity Research – Climate Change 

project, Bioversity International and The Christensen Fund, 2010. 
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 يف املائة يف املتوسـط،      ٤٠متيزت بتربة سطحية أعلى بنسبة      ) واألسوار احلية، وعدم احلراثة   
ورطوبة حقلية أكرب، وحتات أقل، وخسائر اقتصادية أقل، وذلك باملقارنـة مـع األراضـي       

األراضي القابلة للزراعة اليت فُقدت     ومن أجل جمموع    .  التقليدية  اليت ُزرعت بالطرق   املرجعية
الطرق اإليكولوجية الزراعية أقـل     كانت األراضي اليت تستخدم     بفعل االهنياالت األرضية،    

الطرق التقليدية، وكان التحـات     اليت تستخدم   من األراضي   يف املتوسط    يف املائة    ١٨بنسبة  
 يف املائـة مـن   ٦٩طرق اإليكولوجية الزراعية أقل بنسبة األخدودي يف األراضي املرترعة بال 

  . )٥٠(مثيله يف األراضي املرترعة بالطرق التقليدية
وُيتوقع أن يشهد املستقبل مزيداً من موجات اجلفاف والفيضانات الشديدة؛ وتتسم             -٢٩

وقد جنـح برنـامج     . الطرق اإليكولوجية الزراعية بقدرة أكرب على التصدي هلذه الصدمات        
حلراجة الزراعية يف مالوي يف محاية املزارعني من نقص احملاصيل من جراء اجلفاف، وذلـك               ا

وأظهرت بالفعل التجارب احلقلية يف إثيوبيا واهلند . )٥١( حتسُّن قدرة التربة على الترشيح  بفضل
 مـن قـدرة   زادتوهولندا أن اخلصائص الفيزيائية للتربة يف مزارع املنتجات العضوية قـد            

  .)٥٢( على مقاومة اجلفافاحملاصيل
كما أن األنواع واألنشطة الزراعية املتنوعة اليت تتيحها الُنُهج اإليكولوجية الزراعيـة      -٣٠

متثّل وسائل لتخفيف خماطر الظواهر اجلوية الشديدة، وخماطر غـزو اآلفـات واحلـشائش              
ات اإليكولوجية   املمارس وُتراهن. واألمراض اجلديدة اليت ستنجم عن ظاهرة االحترار العاملي       

احملاصيل لتعزيز قدرة  على التنوع الوراثي يف احلقولالزراعية املتبعة يف زراعة خماليط األصناف   
ويف إقليم يونان الصيين، وبعد زراعة أنواع األرز احلساسة لألمراض          . ألمراضعلى مقاومة ا  

مرض لفحة األرز    وتراجع يف املائة    ٨٩بنسبة  املردود   إىل جانب أنواع أخرى مقاوِمة، حتسن     
احملـصول  علـى نظـام   زراعة األرز مع احلقول اليت تعتمد فيها  يف املائة باملقارنة ٩٤بنسبة  

  .)٥٣( استخدام مبيدات الفطرياتالتخلّي عنالواحد، مما حدا باملزارعني إىل 

__________ 

)٥٠( Eric Holt-Giménez, “Measuring Farmers’ Agroecological Resistance After Hurricane Mitch in 

Nicaragua: A Case Study in Participatory, Sustainable Land Management Impact Monitoring,” 

Agriculture, Ecosystems and the Environment, 93:1-2, 2002, pp. 87-105. 
)٥١( F.K. Akinnifesi et al., “Fertiliser trees for sustainable food security in the maize-based production 

systems of East and Southern Africa. A review,” Agrononomy for Sustainable Development, 30:3, 

2010, pp. 615-629. 
)٥٢( F. Eyhord et al., “The viability of cotton-based organic agriculture systems in India,” International 

Journal of Agricultural Sustainability, 5, 2007, pp. 25-38; S. Edwards, “The impact of compost use 

on crop yields in Tigray, Ethiopia,” FAO International Conference on Organic Agriculture and Food 

Security, Rome, 2-4 May 2007. 
)٥٣( Y.Y. Zhu, et al., “Genetic diversity and disease control in rice,” Nature, 406, 2000, pp. 718–722. 
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كما أن اإليكولوجيا الزراعية تدفع الزراعة يف مسار االستدامة، وذلك بوقف اعتماد              -٣١
وُتسهم اإليكولوجيـا الزراعيـة يف      ). النفط والغاز (اج الزراعي على الطاقة األحفورية      اإلنت

التخفيف من آثار تغري املناخ بزيادة بالوعات الكربون يف املادة العضوية املوجودة يف التربـة               
 أكسيد الكربون وغريه من غـازات       ية السطحية، وبتجنب انبعاثات ثاين    ويف الكتلة األحيائ  

وتشري تقديرات  . ن املزارع عن طريق احلد من االستخدام املباشر وغري املباشر للطاقة          الدفيئة م 
لتخفيـف  يف جمال ا  اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ إىل أن اإلمكانات التقنية العاملية            

 أكـسيد   ثاين جيغا طن من مكافئ      ٦ إىل   ٥,٥من آثار تغري املناخ على الزراعة تتراوح من         
 يف  ٨٩(وميكن أن تأيت معظم هذه الكمية اإلمجاليـة         . )٥٤(٢٠٣٠كربون سنوياً حىت عام     ال

، )الُدبال(من عزل الكربون املوجود يف التربة وختزينه يف صورة مادة عضوية يف التربة              ) املائة
  .)٥٥(وهو ما ميكن القيام به عن طريق اإليكولوجيا الزراعية

   لنشر أفضل املمارسات عنصر أساسي: مشاركة املزارعني  -هاء   
وقد . تعترب مشاركة املزارعني عامالً حيوياً لنجاح املمارسات اإليكولوجية الزراعية          -٣٢

طورت حىت اآلن منظمات شعبية ومنظمات غري حكومية اإليكولوجيا الزراعية اليت انتشرت            
 "إىل مزارع من مزارع   "عن طريق املدارس الزراعية امليدانية وحركات املزارعني، مثل حركة          

 وتتزايد اخلربة املكتسبة يف جمال تقنيات اإليكولوجيا الزراعية يومـاً           .)٥٦(يف أمريكا الوسطى  
والـشبكة  ) حياة الريـف   ("ال فيا كامبيسينا  "بعد يوم داخل شبكات املزارعني، مثل حركة        

ملنتجني  على الصعيد العاملي؛ وشبكة منظمات املزارعني وا       ،) سابقاً LEISA(الثقافية الزراعية   
، (ESAFF)الزراعيني يف غرب أفريقيا، وحمفل صغار املزارعني يف شرق وجنـوب أفريقيـا              

، وشـبكة   )PELUM(وشبكة إدارة االستخدام التشاركي واإليكولوجي لألراضي يف أفريقيا         
، أو شـبكة اخلـدمات      )MASIPAG(الشراكة بني املزارعني والعلماء من أجـل التنميـة          

__________ 

)٥٤( IPCC, Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change, Contribution of Working Group III to 

Fourth assessment Report, 2007: section 8.4.3. 
)٥٥( Ulrich Hoffmann, “Assuring food security in developing countries under the challenges of climate 

change: Key trade and development issues of a profound transformation of agriculture,” Discussion 

Paper No. 201, UNCTAD, November 2010, p. 11. On the mitigation potential of agriculture, see 

also FAO, Food security and agricultural mitigation in developing countries: options for capturing 

synergies, Rome, 2009. 
)٥٦( A. Degrande, et al., Mechanisms for scaling-up tree domestication: how grassroots organisations 

become agents of change, ICRAF, 2006, p. 6; E. Holt-Giménez, Campesino a campesino: voices 

from Latin America’s farmer to farmer movement for sustainable agriculture, Oakland, Food First 

Books, 2006; P. Rosset et al. Revolución agroecológica: El Movimiento de Campesino a Campesino 

de la ANAP en Cuba, Havana, La Via Campesina and ANAP, 2010. 
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 وحركة العمال غري احلائزين لألراضـي،      ) AS-PTA(لزراعية البديلة   االستشارية للمشاريع ا  
  .)٥٧(يف الربازيل

وقد ثبت أن للمدارس الزراعية امليدانية دوراً يف التقليل بشدة من كميات مبيـدات                -٣٣
وسجلت . اآلفات املستخدمة، وذلك بفضل املعارف اليت تقدمها هذه املدارس يف هذا الصدد           

نطاق اليت أجريت يف إندونيسيا وفييت نام وبنغالديش اخنفاضاً يتـراوح        الدراسات الواسعة ال  
 يف املائة يف    ٦٦ إىل   ٣٤ يف املائة يف استخدام مبيدات حشرات األرز، ومن          ٩٢ إىل   ٣٥من  

زيـادة  وقد اقترن هذا االخنفاض بمبيدات آفات القطن يف الصني واهلند وباكستان،       استخدام  
 وتبّين أيضاً أن للمـدارس الزراعيـة        .)٥٨( يف املائة  ١٤ىل   إ ٤يف حمصول القطن تتراوح من      

 تنظيم أنفسهم علـى حنـو أفـضل،         يفامليدانية دوراً يف متكني املزارعني، حيث تساعدهم        
وإن النجاح يف نشر استراتيجية الـدفع واجلـذب يف شـرق            . وحتفزهم على مواصلة التعلم   

يل لفيزيولوجيا وإيكولوجيـا احلـشرات،      أفريقيا، وهي االستراتيجية اليت أطلقها املركز الدو      
ُيعزى إىل حد بعيد إىل احلقول اإلرشادية اليت يديرها مزارعون منوذجيون وجتتذب مـزارعني           

ُيعزى إىل الشراكات مع ُنظم البحث الوطنية يف ترتانيا         كما  ميدانية،  يف إطار زيارات    آخرين  
حث والتطوير من أجل حتقيق أوجه      وأوغندا وإثيوبيا وبلدان أخرى بذلت جهوداً يف جمال الب        

 "من مزارع إىل مزارع  " واعتمد توسع حركة     .)٥٩(التكيف الالزمة، مثل اختيار أصناف الذرة     
. يف كوبا على املستشارين واملنسقني التقنيني الذين تدعمهم اجلمعية الوطنية لـصغار املـزارعني             

 ١١ ٩٣٥ إىل ١١٤ مـن  "املروِّجني"، ازداد عدد    ٢٠٠٩ إىل عام    ٢٠٠١وخالل الفترة من عام     
 حلقة عن املمارسـات اإليكولوجيـة       ١٢١ ٠٠٠مروِّجاً، وُنظمت حلقات عمل بلغ جمموعها       

  .)٦٠(الزراعية
ففي الربازيل، مثالً، يويل قانون     . لى هذه اجلهود  الدعم احلكومي ع  وميكن أن يرتكز      -٣٤
تقنيـة إىل املـزارع األسـرية        املتعلق بتقدمي اخلدمات اإلرشادية واملـساعدة ال       ٢٠١٠عام  

د الريفـي يف جمـال    أولوية لدعم أنشطة اإلرشا)٦١()Lei 12.188/2010(واإلصالح الزراعي 
__________ 

)٥٧(  E. Holt Giemenez, “Linking farmers’ movements for advocacy and practice,” Journal of Peasant 

Studies, 37:1, 2010, pp. 203-236. 
)٥٨( Henk Van den Berg and Janice Jiggins, “Investing in Farmers. The Impacts of Farmer Field Schools 

in Relation to Integrated Pest Management,” World Development, 35:4, 2007, pp. 663-686. 
)٥٩( David M. Amudavi, et al., “Evaluation of farmers’ field days as a dissemination tool for push-pull 

technology in Western Kenya,” Crop Protection, 28, 2009, p. 226. 
)٦٠( P. Rosset, et al., “The Campesino-to-Campesino agroecology movement of ANAP in Cuba: social 

process methodology in the construction of sustainable peasant agriculture and food sovereignty,”  

Journal of Peasant Studies, 38:1, forthcoming in 2011, pp. 29-30 
)٦١( Brazil, Lei 12.188/2010, Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e 

Reforma Agrária. 
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 هذا القانون التحول النوعي يف اخلدمات اإلرشادية الربازيليـة         وسُييّسر. الزراعة اإليكولوجية 
ن اخلدمات اإلرشادية الـيت     والواقع أ . العقد األخري املسّجلة يف   مع التغريات الكمية    بالتوازي  

نشاط  ٢ ٠٠٠قد ازدادت من    ) ٢٠٠٣(تنظمها سياسة اإلرشاد الريفي الوطنية يف الربازيل        
 نشاط سنوياً يف املتوسط يف      ٣٠ ٠٠٠ إىل حنو    ٢٠٠٥-٢٠٠٤سنوياً يف املتوسط يف الفترة      

 ذلك   وتتيح هذه اجلهود النشر السريع ألفضل املمارسات، مبا يف         .)٦٢(٢٠٠٩-٢٠٠٧الفترة  
سيما عندما يشارك املزارعون يف النظام دون أن ينحصر          املمارسات اإليكولوجية الزراعية، ال   

  .دورهم يف تلقي التدريب

  السياسات العامة لتوسيع اإليكولوجيا الزراعية  -رابعاً   
اإليكولوجيا الزراعية من أجل تعظيم آثارها اإلجيابية على دخـل          نطاق  ن توسيع   إ  -٣٥

زيادة املـساحات املرترعـة بالتقنيـات       ) أفقياً(إنتاجيتهم وعلى البيئة ُيقصد به      املزارعني و 
وتشمل الطرق  . إجياد إطار عمل موات للمزارعني    ) رأسياً(اإليكولوجية الزراعية، ويقصد به     

مثل اسـتراتيجية تـدجني     " التوسع اإلرشادي "املبتكرة لضمان التوسع األفقي استراتيجيات      
 بنجاح املركز الدويل لإليكولوجيا الزراعية يف بلدان مثلـث شـينياجنا            األشجار اليت ينفذها  

وتعتمد هذه االستراتيجية على حتديد     . ويف غرب ووسط أفريقيا   ) موزامبيق ومالوي وزامبيا  (
وحتديد الشركاء  " أفرقة للتغيري "، وتشكيل   "مناهج للتوسع "مناطق التوسع اإلرشادي وإنشاء     

 وميكن لنظم املعلومات اجلغرافية أن تيـّسر        .)٦٣(شركات اخلاصة من املنظمات الشعبية إىل ال    
مكانات لتبين اإليكولوجيا الزراعية اسـتناداً إىل       اإلعملية استهداف املناطق اليت تتمتع بأكرب       

املعايري البيوفيزيائية، مثل املعايري اليت استخدمت يف أوروبا واجلنوب األفريقي من أجل حتديد             
 وكما ذُكر آنفاً، ارتكزت عمليـة نـشر         .)٦٤(سيع نظم احلراجة الزراعية   املناطق املالئمة لتو  

استراتيجية الدفع واجلذب يف شرق أفريقيا من جانب املركز الدويل لفيزيولوجيا وإيكولوجيا            
احلشرات على احلقول اإلرشادية اليت يديرها مزارعون منوذجيون وجتتذب مزارعني آخـرين            

الشراكات مع نظم البحث الوطنية يف البلدان اجملاورة        على  ، وكذلك   يف إطار زيارات ميدانية   
وميكن لالبتكارات احمللية أن تنتشر سريعاً من خالل هذه النهج . ذا النهجهب األخذاليت يّسرت  

  ).  أدناه٢انظر الشكل (

__________ 

)٦٢ ( Personal communication from Fransisco Roberto Caporal, General Coordinator, Department of Technical 

Assistance and Rural Extension, Ministry of Agrarian Development, Brazil, 20 July 2010. 
)٦٣( K. Linyunga et al., “Accelerating agroforestry adoption: A case of Mozambique,” ICRAF 

Agroforestry Project, Paper presented at the IUFRO Congress, Rome, 12-15 July 2004. 
)٦٤( E.A. Ellis et al., “Computer-based tools for decision support in agroforestry: Current state and future 

needs,” Agroforestry Systems, 61-62, 2004, pp. 401-421. 
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  ٢الشكل 
  
  
  
  
  
  
  

  
  )٦٥()٢٠٠٩-١٩٩٧(يف غريب كينيا عدد املزارعني الذين يستخدمون نظام الدفع واجلذب 

يركز هذا التقرير على البعد الرأسي لتوسيع نطاق اإليكولوجيا الزراعية، وهو إنشاء              -٣٦
للحكومـات  و.  رغم أنه شرط للتوسع األفقي ودافع له يف الوقت نفسه          -إطار عمل موات    

األراضي لى  يف احلصول ع  صغار املزارعني   مساعدة  يف هذا الصدد يتجاوز     دور أساسي توديه    
 وحيدد هذا اجلزء من التقرير عدداً من املبادئ اليت ميكن أن تدعم توسيع              .)٦٦(واملياه والبذور 

وقد يكون تشجيع التحول إىل الزراعة املستدامة عمليـة         . املمارسات اإليكولوجية الزراعية  
م بعيداً عن   تستلزم تكاليف انتقالية، إذ جيب على املزارعني تعلّم تقنيات جديدة تأخذه          دقيقة  

 لـذلك   .)٦٧(النظم احلالية األكثر ختصصاً واألقل قابلية للتكيف واألقل قدرة على االبتكـار           
ترمسها هذه السياسات لتشجيع    وإن اهلياكل التحفيزية اليت     . ينبغي تطبيق املبادئ التالية مبرونة    

كة املـستفيدين،   التحول حنو الزراعة املستدامة ينبغي دراستها وإعادة تقييمها بانتظام مبشار         
 إىل طريقـة للـتعلم      جمـرد ممارسـة للـسلطة الـسياسية       من  السياسة  وهو ما يعين حتّول     

 وينبغي أن ترتكز عملية االنتقال إىل اإليكولوجيا الزراعية على املـزارعني            .)٦٨("االجتماعي
__________ 

)٦٥( Taken from Z. Khan et al., “Push-pull technology: a conservation agriculture approach for integrated 

management of insect pests, weeds and soil health in Africa,” Foresight Food and Farming Futures 

project of the UK government, 2010, p. 6. 
)٦٦( The Special Rapporteur explored these dimensions in previous reports (A/64/170 and A/65/281). 
)٦٧( J. Pretty et al., “Sustainable intensification in African agriculture,” International Journal of 

Agricultural Sustainability, 9:1, forthcoming in 2011. 
)٦٨( A.M. Diop, “Management of Organic Inputs to Increase Food Production in Senegal,” in  

Agroecological innovations. Increasing food production with participatory development, N. Uphoff 

(ed.), London, Earthscan Publications, 2001, p. 252. 
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 واألسلوب األمثل النتشار التقنيات اإليكولوجيـة     . نين الرئيسي ياملستفيدبصفتهم   -أنفسهم  
منطقـة  يف معظم األحيان الزراعية هو انتقاهلا من مزارع إىل آخر، إذ إن هذه التقنيات ختص          

  .إيكولوجية زراعية حمددة

  إيالء أولوية للمنافع العامة  - ألف  
تتطلب املمارسات اإليكولوجية الزراعية توفري منافع عامة مثل اخلدمات اإلرشادية،            -٣٧

وتشمل الطرق والكهرباء وتكنولوجيا املعلومـات      ( الريفية   ومرافق التخزين، والبنية التحتية   
من أجل إتاحة الوصول إىل األسواق اإلقليمية واحمللية، وتتطلب كذلك تـوفري            ) واالتصاالت

 والتأمني ضد املخاطر املرتبطة بالطقس، والبحث والتطوير يف         االئتماناتفرص احلصول على    
ونظراً إىل أن ذلـك يـستلزم       . مجعيات املزارعني اجملال الزراعي، والتعليم، ودعم منظمات و     

متويالً، ميكن أن يكون االستثمار طريقة أكثر استدامة من التزويد بالسلع اخلاصة كاألمسـدة              
ورغم بذل العديد من . واملبيدات اليت ال ميكن للمزارعني حتّمل تكاليفها إال إذا كانت مدّعمة   

الزراعة، مل يول إال القليل من االهتمام للفروق         إلعادة االستثمار يف     ٢٠٠٨اجلهود منذ عام    
وهذا . بني األنواع املختلفة لالستثمار املطلوب ولفهم تأثرياهتا على احلد من الفقر يف الريف            

[...]  االسـتثمار يف الزراعـة       نقص"ما حدا باالقتصاديني يف البنك الدويل إىل مالحظة أن          
 إىل تقدمي السلع اخلاصـة      وجود حتّيز  مع   )٦٩("عيقترن باالستثمار غري الرشيد على نطاق واس      

 بلداً يف أمريكـا     ١٥ وبّين حبث استند إىل دراسة تناولت        .)٧٠(بدافع اعتبارات سياسية أحياناً   
الدعم احلكومي للسلع اخلاصة    وتضمنت مقارنة بني    ،  ٢٠٠١-١٩٨٥الالتينية خالل الفترة    

 يف املائة من اإلنفاق إىل املنـافع        ١٠يه  على املنافع العامة، أن إعادة توج     احلكومي  اإلنفاق  و
الزراعي يف القطاع    أن يزيد دخل الفرد      ، يف إطار ميزانية زراعية وطنية ثابتة، من شأنه        العامة
بقـاء   مع   ، يف املائة  ١٠ يف املائة، يف حني أن زيادة اإلنفاق العام على الزراعة بنسبة             ٥بنسبة  

 وبعبارة  .)٧١( يف املائة فقط   ٢الزراعي بنسبة   لقطاع  يف ا ، يزيد دخل الفرد      ثابتة عناصر اإلنفاق 
حىت دون تغيري إمجايل النفقات، ميكـن للحكومـات أن حتـّسن مـستوى األداء       "أخرى،  

االقتصادي لقطاعاهتا الزراعية عن طريق توجيه حصة أكرب من هذه النفقات حنو اخلـدمات              
             ومـن مث،   .)٧٢(ت غري اجتماعيـة   االجتماعية واملنافع العامة بدالً من تقدميها يف شكل إعانا        

__________ 

)٦٩( D. Byerlee et al., “Agriculture for development: Toward a new paradigm,” Annual Review of 

Resource Economics, 1, 2009, pp. 15-31. 
)٧٠( World Bank, World Development Report 2008: Agriculture for Development, Washington D.C., 

2007, p. 41. 
)٧١( Ramón López and Gregmar I. Galinato, “Should governments stop subsidies to private goods? 

Evidence from rural Latin America,” Journal of Public Economics, 91, 2007, p. 1085. 
)٧٢( Allcott Hunt et al., “Political Institutions, Inequality, and Agricultural Growth: The Public 

Expenditure Connection,” World Bank Policy Research Working Paper 3902, April 2006, p. 24. 
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النظـر بعنايـة إىل   مع ذلك إذا كان تقدمي أو دعم السلع اخلاصة ضرورياً إىل حد ما، ينبغي         
  .تكاليف الفرصة البديلة

  االستثمار يف املعرفة  -باء   
وهـي تـستلزم    . لمعـارف االستخدام الكثيف ل   اإليكولوجيا الزراعية على     تعتمد  -٣٨

وُتعتـرب  . مهارات اختاذ القرار يف جمتمعات املزارعني     قيف اإليكولوجي وتطوير    النهوض بالتث 
فإذا . االستثمارات يف جمال اإلرشاد الزراعي والبحوث الزراعية عامالً أساسياً يف هذا الصدد           

 الرئيسية اليت ُتسهِم يف تعزيز الرعاية الريفية،        ةكان اإلنفاق الزراعي واحداً من العوامل األربع      
، فإن للبحوث الزراعية أكرب تـأثري       )٧٣(ة إىل اإلنفاق العام على التعليم والصحة والطرق       إضاف

أكرب تأثري  "فقد كان للبحوث الزراعية     . عام على الفقر واإلنتاجية الزراعية يف البلدان النامية       
 يف الـصني،  ) التعليم الريفي بعد  (على اإلنتاج الزراعي وثاين أكرب تأثري على احلد من الفقر           

. )٧٤()"بعد االستثمار يف إقامة الطـرق     (وثاين أكرب تأثري على احلد من الفقر يف أرياف اهلند           
وينبغي إيالء أولوية للبحث يف جمال املمارسات اإليكولوجية الزراعية بوجه خاص، ألن هذه             

وتلتقي العلوم احلديثة مـع     . املمارسات تنطوي على قدرات كبرية غري مستغلَّة إىل حد بعيد         
ففي أمريكا الوسطى مثالً، حتـَسنت      .  احمللية يف إطار البحوث اإليكولوجية الزراعية      عارفامل

حقول النب املرترع حتت أشجار الظل العالية بعد أن مت حتديد أوضاع الظل املثلى، ممـا أدى                 
 حد ممكن وزيادة النباتات اجملهرية واحليوانـات املفيـدة          أدىنإىل تقليل جمموعة اآلفات إىل      

نوعيته حتسني  ودة يف التربة إىل أقصى حد ممكن، ويف الوقت نفسه زيادة حمصول النب و             املوج
ومع ذلك، ورمبا ألن هذه املمارسات ال ميكن أن ُتمنح براءات           . )٧٥(إىل أقصى مستوى ممكن   

  . )٧٦(البحثياختراع، فقد غاب القطاع اخلاص إىل حد بعيد عن هذا اجملال 

__________ 

)٧٣( S. Fan et al., “Setting priorities for public spending for agricultural and rural development in 

Africa,” IFPRI Policy Brief 12, April 2009, p. 2. 
)٧٤( S. Fan, “Public expenditures, growth, and poverty. Lessons from developing countries,” IFPRI Issue 

Brief 51, August 2008. 
)٧٥( C. Staver et al., “Designing pest suppressive multistrata perennial crop systems: shade-grown coffee 

in Central America,” Agroforestry Systems, 53, 2001, pp. 151–170. 
)٧٦( G. Vanloqueren and P.V. Baret, “How agricultural research systems shape a technological regime 

that develops genetic engineering but locks out agroecological innovations,” Research Policy, 38, 

2009, pp. 971–983. 
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   عن طريق املشاركة يف بناء املعارفتعزيز التنظيم االجتماعي  -جيم   
ميكن تبّني املمارسات اإليكولوجية الزراعية على حنو أفضل بتبادهلا من مـزارع إىل               -٣٩

 حتقيـق وتؤدي اخلدمات اإلرشادية دوراً رئيسياً يف       . مزارع، ال بفرضها من أعلى إىل أسفل      
رق األفقية أن ُيغيِّر مـن      ومن شأن حتسني نشر املعلومات بالط     . التوسع اإليكولوجي الزراعي  

للخـدمات  وينبغـي   . )٧٧(متكاملةشبكة  نتاج  طبيعة املعارف نفسها، حبيث تكون املعارف       
أن ُتشجِّع املزارعني، ال سيما صغار املزارعني، الذين يعيشون يف أبعد املناطق، على            اإلرشادية  

يف املعارف مبا يكفـل     حتديد احللول املبتكَرة، وذلك بالتعاون مع اخلرباء من أجل املشاركة           
. )٧٨(فحسباألفضل حاالً استفادة صغار املزارعني من اإلجنازات املتحققة ال استفادة املنتجني 

فهي، أوالً، متكِّن السلطات العامة من      . ومتثل املشاركة عامالً رئيسياً إلعمال احلق يف الغذاء       
صغار املزارعني علـى أهنـم      وبدالً من التعامل مع     . االستفادة من جتارب املزارعني وآرائهم    

مستفيدون من املعونة، ينبغي النظر إليهم بوصفهم خرباء لديهم معارف تكمِّل اخلـربة ذات              
عملية املشاركة يف تربيـة     ل شرحهوثانياً، وكما سبق أن بّين املقرر اخلاص يف         . الطابع الرمسي 

سات والـربامج   ، من شأن املشاركة يف هذه العملية أن تكفـل تلبيـة الـسيا             )٧٩(النباتات
وثالثاً، . الحتياجات الفئات الضعيفة اليت ستشكِّك يف املشاريع اليت تفشل يف حتسني وضعها           

وُيعترب االفتقار إىل .  وهي خطوة مهمة حنو ختفيف الفقر-من شأن املشاركة أن متكِّن الفقراء  
دعم أقل مـن    السلطة مصدراً من مصادر الفقر، إذ عادةً ما حتصل اجملتمعات اهلامشية على             

ويؤدي الفقر إىل تفاقم حالة االفتقار      . حلكومةاليت تكون على صلة با    الدعم املقدم إىل الفئات     
ورابعاً، تتسم السياسات . إىل السلطة، مما يوجِد حلقة مفرغة تؤدي إىل مزيد من االستضعاف

عد علـى   اليت ختطَّط باالشتراك مع املزارعني بدرجة عالية من الشرعية، ومن مث فهي تـسا             
وينبغي . )٨٠(ختطيط االستثمار واإلنتاج على حنو أفضل وتعزِّز استفادة املزارعني اآلخرين منها          

أن تكون مشاركة الفئات املفتقرة لألمن الغذائي يف وضع السياسات اليت تـؤثر يف حياهتـا                
ائجها عنصراً أساسياً يف مجيع سياسات األمن الغذائي، بداية من ختطيط السياسة إىل تقييم نت             

__________ 

)٧٧( K.D. Warner and F. Kirschenmann, Agroecology in Action: Extending Alternative Agriculture 

through Social Networks, Cambridge, USA, MIT Press, 2007. 
)٧٨( N. Uphoff, “Institutional change and policy reforms,” in Agroecological innovations. Increasing 

food production with participatory development, N. Uphoff (ed.), London, Earthscan Publications, 

2001, p. 255. 
)٧٩( A/64/170, paras. 54-55. 
)٨٠( A well-known example is the process that led to the adoption of the Loi d’orientation agricole in 

Mali, the 2008 national agricultural policy: see FAO-IIED, “The Right to Food and Access to 

Natural Resources - Using Human Rights Arguments and Mechanisms to Improve Resource Access 

for the Rural Poor,” Right to Food Study, Rome, FAO, 2008. 



A/HRC/16/49 

27 GE.10-17847 

والواقع أن حتسني وضع ماليني املزارعني املفتقرين إىل        . اختاذ القرار بشأن أولويات البحوث    و
  .األمن الغذائي ال ميكن حتقيقه دون مشاركتهم

صغار القيمة اليت حّصلها    اخلربة  ووينبغي اجلمع بني أفضل ما ميكن أن يقدمه العلماء            -٤٠
وتتجاوز املشاركة حدود جمال التكنولوجيا     . لتعلُّماملزارعني من أجل ابتكار طرق تشاركية ل      

ففي غرب أفريقيا، مثالً، شكّل املعهد الدويل للبيئة والتنمية، باالشتراك مـع اهليئـة              . نفسه
الوطنية لتنسيق منظمات املزارعني ومع شركاء آخرين، هيئات حملّفني من املـواطنني معنيـة          

 توصية بعد مساعهم آراء   ١٠٠عن وضع املزارعني    بإدارة البحوث الغذائية والزراعية، أسفرت      
اخلرباء بشأن مناذج الزراعة، وحيازة األراضي وحقوق التملُّك، ومسائل االقتصاد الكلـي،            

وال ينبغي للبحوث واخلدمات اإلرشادية فقط أن تتحـول إىل          . )٨١(وإدارة البحوث الزراعية  
وقـد  . )٨٢(ؤسسات التعليمية واملاليـة   منظمات للتعلُّم، وإمنا ينبغي ذلك أيضاً للوزارات وامل       

اكتسبت منظمات وشبكات املزارعني خالل العقد املاضي خربة يف جمال نشر املمارسـات             
وتقوم هذه احلركات حالياً بـدور منظمـات        . اإليكولوجية الزراعية، وحققت نتائج مثبتة    

  .التعلُّم؛ وهو دور ينبغي دعمه

  متكني املرأة  -دال   
اصة احملددة اهلدف أن تضمن متكني النـساء وتـشجيعهن علـى    ينبغي للخطط اخل    -٤١

وينبغي للمبادرات املراعية لالعتبارات الثقافية، اليت تـشارك        . املشاركة يف أنشطة بناء املعرفة    
فيها موظفات املشاريع والفئات النسائية العاملة، وزيـادة التوظيـف احمللـي للمرشـدات              

حتقق التـوازن   ، أن   قليلةيت يواجهن عقبات ثقافية ولغوية      الزراعيات واحملفِّزات القرويات الال   
ومما يثري قلـق    . )٨٣(املصادر الرمسية للمعارف الزراعية   والنساء يف االستفادة من     الرجال  بني  

ضعف فرص احلـصول    (املقرر اخلاص أنه رغم أن النساء يواجهن عدداً من العقبات احملددة            
، داخـل األسـرة وخارجهـا     زدوج يف حياهتن    على رأس املال واألراضي، وعبء العمل امل      

 يف املائة   ١٠، ال ُتدرج املسائل اجلنسانية إال يف أقل من          )وضعف مشاركتهن يف اختاذ القرار    
 يف املائة   ٥من برامج املساعدة اإلمنائية املقدمة لقطاع الزراعة، وال حتصل املزارعات إال على             

__________ 

)٨١( Michel Pimbert et al., Democratising Agricultural Research for Food Sovereignty in West Africa, 

Bamako/London, IIED and others, 2010. 
)٨٢( Jules Pretty and Norman Uphoff, “Human dimensions of agroecological development,” in  

Agroecological innovations. Increasing food production with participatory development, N. Uphoff 

(ed.), London, Earthscan Publications, 2001, p. 245. 
)٨٣( Sarah Jewitt, “Unequal Knowledges in Jharkhand, India: De-Romanticizing Women’s 

Agroecological Expertise,” Development and Change, 31:5, 2000, pp. 961–985. 
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ومن حيث املبدأ، ميكـن     . )٨٤( أحناء العامل  فقط من خدمات اإلرشاد الزراعي املقدمة يف مجيع       
لإليكولوجيا الزراعية أن تفيد النساء أكثر من غريهن، ألهنن يواجهن معظم الـصعوبات يف              

استفادهتن لن حتمل بشكل تلقائي، بل      ولكن  . احلصول على املدخالت اخلارجية أو املعونات     
  . إىل النساء خاصةتستلزم اختاذ إجراءات إجيابية موّجهة 

  تنظيم األسواق  -هاء   
شّدد املقرر اخلاص يف تقاريره السابقة على أمهية تعزيز قدرة صغار املزارعني علـى                -٤٢

سلسلة القيمة  ب االرتقاءوينبغي أيضاً تشجيع املزارعني على      . )٨٥(اإلمداداالنضمام إىل سالسل    
ـ  بتعزيز دورهم   ملواد اخلام، وذلك    عن طريق إضفاء قيمة مضافة على ا       ات تغليـف   يف عملي

وميكن للجمعيات أن تساعدهم على حتقيق وفورات       . وتصنيعها وتسويقها منتجاهتم وتعبئتها   
ومن شأن األنـواع اجلديـدة مـن        . )٨٦(منتجاهتممضافة على   قيمة  إضفاء  ، مما ييسر    احلجم

غري أن تعزيـز سـبل الوصـول إىل         . الشراكات مع القطاع اخلاص أن تدعم ذلك الغرض       
ويتطلب تعزيز سبل الوصول إىل األسواق تطوير       . لتحقيق ذلك املسعى  األسواق أمر أساسي    

وتشري التقديرات إىل أن اإلنفاق العام علـى        . طرق االتصال، ال سيما الطرق الريفية الفرعية      
ثالثة "الزراعي واحلد من الفقر بلغت      حّدية بالنسبة إىل اإلنتاج     الطرق الريفية حقق عائدات     

. )٨٧("فاق العام على الطرق الرملية احلمـراء والطـرق املعّبـدة          أو أربعة أضعاف عائد اإلن    
               باإلضافة إىل ذلك، لن حيقق دعم املمارسات اإليكولوجيـة الزراعيـة النتـائج املنـشودة              

ما مل تنظَّم األسواق بطريقة حتمي املزارعني من تقلبات األسعار ومن إغراق أسواقهم احملليـة               
وباملثل، جيب تنسيق ُنظم    . )٨٨(األمر الذي ميكن أن يعرقل اإلنتاج احمللي      باملنتجات املدعومة،   

 وهي اجملـاالت    -، وسياسات حيازة األراضي      واالئتمانات املشتريات العامة، واحلوافز املالية   
 حبيث تليب احلاجة إىل التحوُّل حنو أساليب اإلنتاج         -اليت أسهم فيها املقرر اخلاص يف املاضي        

ن والقليلة املدخالت اخلارجية، وهي األساليب اليت تنطوي على مـشاركة           اخلفيضة الكربو 
وقد اسُتخِدم برنامج التغذيـة املدرسـية يف        . فيهم املزارعني يف ختطيط السياسات اليت تؤثر     

__________ 

)٨٤( “Women Organising for Change in Agriculture and NRM,” Women Leaders’ Dialogue, 36th 

session of the Committee on World Food Security, 13 October 2010. 
 .٥٠-٢٨، الفقرات A/HRC/13/33انظر الوثيقة  )٨٥(
 .٣١املرجع نفسه، الفقرة  )٨٦(
)٨٧( Samuel Benin et al., “Agricultural Growth and Investment Options for Poverty Reduction in 

Malawi,” IFPRI Discussion Paper 00794, September 2008, p. 41. 
)٨٨( See A/HRC/10/5/Add.2, paras. 22-23. 
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الربازيل، مثالً، لدعم املزارع األسرية يف إطار نظام املشتريات العامة؛ وينبغي لُنظم املشتريات             
  .)٨٩(ز املمارسات اإليكولوجية الزراعيةالعامة أن ُتعزِّ

  التوصيات  -خامساً 
ُيعّد التحول حنو االستدامة أمراً حيوياً لألمن الغذائي يف املستقبل ومكوناً أساسياً              -٤٣

غري أن جناح هذا التحول يعتمد على حتقيق االتساق بني جمموعة متنوعة            . للحق يف الغذاء  
جهودها على مدى سـنوات جديـدة لوضـع         ثمر  وينبغي للدول أن تست   . من اجملاالت 

  . استراتيجيات حتدد التدابري اليت ينبغي اختاذها لتحقيق هذا التحول
ويف إطار التزام الدول بتكريس أقصى قدر ممكن من مواردها املتاحة من أجـل                -٤٤

اإلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء، ينبغي للدول أن تنفِّذ السياسات العامة الـيت تـدعم             
  : باختاذ اخلطوات التاليةاللتزام باملمارسات اإليكولوجية الزراعية،ا

إدراج اإليكولوجيا الزراعية والزراعة املستدامة يف االستراتيجيات الوطنية اليت          •
تستهدف إعمال احلق يف الغذاء، وإدراج التدابري املعتمدة يف القطاع الزراعـي            

اءات التخفيف املالئمة وطنيـاً     يف برامج العمل الوطنية للتكيف ويف قائمة إجر       
  البلدان يف إطار جهودها الرامية إىل ختفيف آثار تغري املناخ؛تعتمدهااليت 

 العامـة،   املنافعإعادة توجيه اإلنفاق العام يف جمال الزراعة بإيالء أولوية لتوفري            •
 مثل اخلدمات اإلرشادية والبنية التحتية الريفية والبحوث الزراعية، وبالبناء على

أسلوب حتـسني البـذور والـسالالت وأسـلوب         أوجه التكامل اإلجيايب بني     
اإليكولوجيا الزراعية، مع ختصيص املوارد الالزمة لكال األسلوبني، واستطالع         
أوجه التآزر بينهما، مثل الربط املباشر بني إعانات األمسدة وبني االستثمارات يف       

 ؛")تحقيق االستدامةالدعم ل("جمال اإليكولوجيا الزراعية يف احلقل 

دعم البحوث التشاركية الالمركزية ونشر معلومات عن أفـضل املمارسـات            •
الزراعية املستدامة باالعتماد على منظمات وشبكات املزارعني القائمة، وبإدراج 

 اخلطط اليت تستهدف النساء خاصة؛ 

__________ 

)٨٩( See A/HRC/13/33/Add.6, para. 38. In 2009, procurements by the Brazilian Food Acquisition 

Programme (PAA) totalled 590.55 million R$ (145.78 million R$  in 2003); food was purchased 

from 137,169 family farms (from 42,329 farms  in 2003), information from Federal Government of 

Brazil, Execução Global do Programa de Aquisição de Alimentos 2003-2009, Orçamentos MDA e 

MDS, 16 June 2010. 
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 إىل  حتسني قدرة املنتجني الذين يطبقون أساليب الزراعة املستدامة على الوصول          •
وأسواق املزارعني،   ،واالئتماناتاألسواق، بوسائل منها املشتريات احلكومية،      
 . وإنشاء إطار داعم للتجارة واالقتصاد الكلي

  :  القيام مبا يليوينبغي للجهات املاحنة  -٤٥
إقامة عالقات طويلة األجل مع البلدان الشريكة، ودعم الربامج والـسياسات            •

نهج اإليكولوجية الزراعية الراميـة إىل حتقيـق        الطموحة من أجل النهوض بال    
التغيري الدائم، مبا يف ذلك املشاركة احلقيقية املتعددة األقطاب مع الـسلطات            
احلكومية واخلرباء احلكوميني واملنظمات احمللية القائمة اليت جتمع مقدمي األغذية       

شـبكة  والشبكات اليت يقيموهنا، مثـل      )  الغابات وسكاناملزارعون والرعاة   (
، وحمفـل   ROPPA)(منظمات املزارعني واملنتجني الزراعيني يف غرب أفريقيـا         

 "ال فيا كامبيسينا  "، وحركة   )ESAFF(صغار املزارعني يف شرق وجنوب أفريقيا       
، وشبكة إدارة االستخدام التشاركي واإليكولوجي لألراضي يف        )حياة الريف (

كن أن ترتكـز عليهـا   ، وهي جهات لديها خربة تراكمية مي     )PELUM(أفريقيا  
 عملية التوسع السريع ألفضل املمارسات؛ 

تشجيع التعاون بني اجلنوب واجلنوب وبني الشمال واجلنـوب بـشأن نـشر              •
 واعتماد املمارسات اإليكولوجية الزراعية؛

دعم التنمية الزراعية باالستثمار يف املنافع العامة ال يف السلع اخلاصة، وتشجيع             •
لبحث واإلرشاد والـسياسات    شاركة يف وضع سياسات ا    النهج التشاركية وامل  

 العامة؛

متويل املنابر املعرفية اإلقليمية والوطنية من أجل مجع ونشر أفضل املمارسات يف             •
 .جمال اإليكولوجيا الزراعية بداية من احلقل إىل مستويات املناظر الطبيعية

ري للبحوث الزراعيـة   وينبغي جملتمع البحث، مبا يف ذلك مراكز الفريق االستشا          -٤٦
  :الدولية واملنتدى العاملي للبحوث الزراعية، القيام مبا يلي

ختطيط نظـم   (زيادة ميزانية حبوث اإليكولوجيا الزراعية على املستوى امليداين          •
، وعلى مستوى املزرعة ومستوى اجملتمـع       )إيكولوجية زراعية مستدامة وقوية   

، وعلـى   )صادر كسب الـرزق   تأثريات املمارسات املختلفة على الدخل وم     (
التأثري على التنمية االجتماعيـة االقتـصادية،       (املستويني الوطين ودون الوطين     

، وإجراء حبوث   )واستراتيجيات التوسع التشاركية، وتأثريات السياسات العامة     
  املشاركة والتآزر؛ملبدأيمع املستفيدين املستهدفني وفقاً 
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ولوجية الزراعية، وأسـاليب البحـث      تدريب العلماء على ختطيط النهج اإليك      •
 املشورة، مع ضمان أن تـدعم       التشاركية، وعمليات إشراك املزارعني يف تقدمي     

 االبتكارات اإليكولوجية الزراعية والبحوث التشاركية؛ التنظيمية  ثقافتهم

التـأثريات علـى    (تقييم املشاريع على أساس جمموعة شاملة من معايري األداء           •
ارد، والتأثريات على اجلـوع وسـوء التغذيـة، ومتكـني           الدخل وكفاءة املو  

           على أن تكون املؤشرات مصّنفة حبـسب الـسكان        ) املستفيدين، وما إىل ذلك   
مراعاة مبا يسمح برصد ما حتقق من حتسن يف وضع السكان املستضعفني، ومع             

 . ، إضافة إىل التدابري الزراعية التقليديةمتطلبات احلق يف الغذاء

 اخلرباءوطلبت جلنة األمن الغذائي العاملي، يف دورهتا السادسة والثالثني، إىل فريق   -٤٧
دراسة أدوار كل من املزارع الكبرية احلجم واملزارع الـصغرية          التابع هلا   الرفيع املستوى   

احلجم، ومراجعة التقييمات واملبادرات املتعلقة بتأثريات تغري املناخ على األمن الغـذائي            
، بغية تقدمي معلومات تسترشد هبا جلنة األمن الغذائي العاملي يف دورهتا الـسابعة              والتغذية
التابع  الرفيع املستوى    اخلرباءوينبغي لكل من جلنة األمن الغذائي العاملي وفريق         . والثالثني

تقييم قدرة اإليكولوجيا الزراعية على التصدي للتحديات احلاليـة يف جمـايل األمـن             هلا  
غذية، بغية توجيه عملية إعداد اإلطار االستراتيجي العاملي لألمـن الغـذائي            الغذائي والت 

، وتعزيز االتساق بني جداول األعمال الدولية يف جمايل تغري املناخ ٢٠١٢والتغذية يف عام  
  . والتنمية الزراعية على التوايل

        


