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A 

 األسماك مصايد لجنة
 الثالثة والثالثونالدورة 

 2018 تموز/يوليو 13-9، روما

 لتحقيق أهداف التنمية المستدامةالنهوض بالزراعة اإليكولوجية 

 وآفاق المستقبل نتائج الندوة الدولية الثانية
 

 موجز
 
منظمة مشولية ألهداف التنمية املســـــتدامة، نظمت  كاســـــتجابةالهتمام املتنامي بالزراعة اإليكولوجية  رًدا على ا 

، 2014ندوة دولية حول الزراعة اإليكولوجية من أجل األمن الغذائي والتغذية يف روما عام  (املنظمة) األغذية والزراعة
وأظهرت . 20171إىل  2015تعددين خالل الفرتة املمتدة من امل املصـــــلحةوســـــلســـــلة من احللقات الدراســـــية ألصـــــحاب 

احللقات الدراســـــــــــــية أدلة على الطريقة اليت ميكن هبا للنهج واالبتكارات الزراعية اإليكولوجية أن تســـــــــــــهل بطريقة فعالة 
التحوالت حنو الزراعة املســــتدامة والنظم الغذائية، بالنظر إىل البيئات التمكينية املناســــبة. كما قدمت احللقات الدراســــية 

احلالية، مؤكدة على احلاجة إىل زيادة إدماج النهج الزراعية اإليكولوجية يف برنامج  إشــــــــــــــارات إىل الفجوات والتحديات
من أجــل النهوض بــالزراعــة اإليكولوجيــة على مجيع املســــــــــــــتويــات. ووفقــا للتوجيهــات الواردة من الــدول  املنظمــةعمــل 

حول الزراعة اإليكولوجية، اليت ُعقدت الندوة الدولية الثانية  املنظمةاألعضــــاء واســــتنادا إىل نتائج هذه العملية، نظمت 
. وقامت الندوة بتجميع نتائج الندوة األوىل واحللقات الدراســـــية 2018أبريل/نيســـــان  5إىل  3يف روما، خالل الفرتة من 

اإلقليمية واالســـتفادة منها، وبالتعاون مع الشـــركاء الرئيســـيني، أطلقت "مبادرة النهوض بالزراعة اإليكولوجية"، لالنتقال 
  .من احلوار إىل العمل من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة

 
ول الزراعة اإليكولوجية، وتقدم حالنتائج الرئيسية اليت أسفرت عنها الندوة الدولية الثانية  الوثيقةوتلخص هذه  

للدعم املســــــــــــــتمر هبدف  إىل احلاجة حملة عامة عن "مبادرة النهوض بالزراعة اإليكولوجية" (املبادرة). كما تلفت االنتباه
 بادرة على حنو فعال ومتماسك.وضمان تنفيذ امل املنظمةمواصلة تعزيز الُنهج الزراعية اإليكولوجية ضمن برنامج عمل 

  

                                                      
 نتائج: اإليكولوجية النهوض بالزراعة أجل من والتعاون احلوار حفز" بعنوان الوثيقة إىل الرجوع يرجى الدراسية احللقات هذه نتائج على لالطالع  1

 .http://www.fao.org/3/I9035EN/i9035en.pdf ملخص – اإليكولوجية الزراعة حول األغذية والزراعة ملنظمة اإلقليمية الدراسية احللقة

http://www.fao.org/3/I9035EN/i9035en.pdf
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 مقدمة -أوًال 
 
 تضــــــــــــــورون جوعا. مليون شــــــــــــــخص ي 815هناك من األغذية يف العامل أكثر مما يكفي إلطعام اجلميع، بيد أن  -1
ع �ج شــــامل جتاه مجيع أشــــكال كما هو مبني يف اهلدف الثاين من أهداف التنمية املســــتدامة، يتطلب األمن الغذائي اتبا و 

واالســـتخدام  على الصـــمود يةنظم إنتاج األغذ وقدرةســـوء التغذية، وضـــمان اإلنتاجية واملداخيل لصـــغار منتجي األغذية، 
 .الوراثيةاملستدام للتنوع البيولوجي واملوارد 

 
ة والزراعة املستدامة، وهي استجابة  املشرتكة لألغذي املنظمةوتعد رؤية الزراعة اإليكولوجية جزءاً ال يتجزأ من رؤية  -2

ســـــتمرار الفقر واجلوع يف ســـــياق امبا يف ذلك  -كلية رئيســـــية للتحديات املتعددة واملتشـــــابكة اليت تواجهها النظم الغذائية 
مثل إعادة  -لوجية املبادئ اإليكولوجية التنوع البيولوجي وتغري املناخ. وتطبق الزراعة اإليكو  تدهور املوارد الطبيعية وفقدان

 -صــــــــــــــحة الرتبة وأوجه التآزر و التدوير، وكفاءة اســــــــــــــتخدام املوارد، واحلد من املدخالت اخلارجية، والتنويع، والتكامل، 
اعاة اجلوانب االجتماعية اليت ينبغي ات والبشـــــــر والبيئة مع مر لتصـــــــميم نظم الزراعة اليت تعزز التفاعل بني النباتات واحليوان

 أن تعاجل من أجل نظام غذائي مستدام وعادل.
 
ل إدماج العلوم مع املعارف ابتكارات الزراعة اإليكولوجية إىل املشـــــــاركة يف توليد املعارف من خال�ج و وتســـــــتند  -3

كو�م عوامل   احمللية نتجني واجملتمعاتالزراعة اإليكولوجية على متكني املالتقليدية والعملية واحمللية لدى املنتجني. وتعمل 
 رئيسية للتغيري.

 
 دارة املتـــدفقـــة للمغـــذيـــات ومثـــة أدلـــة تشــــــــــــــري إىل أن االبتكـــارات الزراعيـــة اإليكولوجيـــة متّكن من التحول من اإل -4

نيرتوجني احليوي والتفـاعالت ة مثـل تثبيـت الإىل منوذج إلعـادة تـدوير املغـذيـات، مع زيـادة يف حتســــــــــــــني العمليـات الطبيعيـ
 امليكوريزية، وتعزيز خدمات النظم اإليكولوجية عموماً.

 
مصــادر دخل  وتنوعري املناخ، تغ أماموميكن ألنظمة اإلنتاج األكثر تنوعاً أيضــاً أن تزيد من القدرة على الصــمود  -5

 على الفقر. والقضاءاملزارعني، وتسهم يف تقليل املخاطر االقتصادية 
 
ندوة دولية حول  املنظمةواســـــــــــــتجابة للتحديات املذكورة أعاله ولالهتمام املتنامي بالزراعة اإليكولوجية، نظمت  -6

 املصلحة، وسلسلة من احللقات الدراسية ألصحاب 2014الزراعة اإليكولوجية من أجل األمن الغذائي والتغذية يف روما عام 
وأظهرت احللقات الدراســـــــــية أدلة بشـــــــــأن الكيفية اليت ميكن هبا للنهج  20172.إىل  2015ة من املتعددين خالل الفرتة املمتد

واالبتكارات الزراعية اإليكولوجية أن تســـهل بشـــكل فعال التحوالت حنو نظم زراعية وغذائية أكثر اســـتدامة، شـــريطة أن هُتيأ 
 احلالية، مؤكدة على احلاجة البيئة التمكينية املناســـــــــبة. كما ســـــــــلطت احللقات الدراســـــــــية الضـــــــــوء على الفجوات والتحديات 

 للنهوض بالزراعة اإليكولوجية على مجيع املستويات. املنظمةإىل زيادة إدماج النهج الزراعية اإليكولوجية يف برنامج عمل 
                                                      

 نتائج: اإليكولوجيةالنهوض بالزراعة  أجل من والتعاون احلوار حفز" بعنوان الوثيقة إىل الرجوع يرجى الدراسية احللقات هذه نتائج على لالطالع  2
 العناصر. http://www.fao.org/3/I9035EN/i9035en.pdf ملخص – اإليكولوجية الزراعة حولاألغذية والزراعة  ملنظمة اإلقليمية الدراسية احللقة
 .http://www.fao.org/3/I9037EN/i9037en.pdf األغذية والزراعة منظمة اإليكولوجية، للزراعة العشرة

http://www.fao.org/3/I9035EN/i9035en.pdf
http://www.fao.org/3/I9037EN/i9037en.pdf
http://www.fao.org/3/I9037EN/i9037en.pdf
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وأكدت احللقات الدراســــــــــــــية كذلك على أن املبادئ واالبتكارات الزراعية اإليكولوجية مل ُتدمج بعد على نطاق  -7

اذج التنمية الزراعية احلالية. ويف هذا السياق، يشري منشور صدر مؤخرًا يعرض حتليًال خلطة عمل املنظمة واسع وكاف يف من
  2019-2018املخطط هلــا للفرتة  املنظمــة، إىل أن الزراعــة اإليكولوجيــة متثــل مثــانيــة بــاملــائــة من نتــائج 2019-2018للفرتة 

الذي ســـــيتم تنفيذه  املنظمةيف املائة) من عمل  47امة. وإن جزءا كبريا (واليت تدعم التحوالت إىل األغذية والزراعة املســـــتد
، ميكن تكييفه مع النهوض بالزراعة اإليكولوجية وتســـــريع عمليات االنتقال حنو أغذية وزراعة 2019 - 2018خالل الفرتة 

  3أكثر استدامة، ودعم البلدان يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
 
البلدان لتحويل نظمها الغذائية والزراعية، ولتعميم الزراعة املســــــتدامة على نطاق واســــــع، وحتقيق  ويف إطار توجيه -8

القضـــــاء على اجلوع وأهداف التنمية املســـــتدامة األخرى، انبثقت العناصـــــر العشـــــرة التالية من احللقات الدراســـــية اإلقليمية 
فاءة؛ والقدرة على الصمود؛ وإعادة التدوير؛ واملشاركة يف توليد التنوع؛ والتآزر؛ والك: 4للمنظمة بشأن الزراعة اإليكولوجية

(وصــــف اخلصــــائص املشــــرتكة للنظم الزراعية اإليكولوجية واملمارســــات والنهج املبتكرة)؛ والقيم اإلنســــانية املعارف وتبادهلا 
 ، واحلوكمة املســــــــــــؤولة ؛ واالقتصــــــــــــاد الدائري والتضــــــــــــامينغذائية (خصــــــــــــائص الســــــــــــياق)واالجتماعية، والثقافة والتقاليد ال

 (البيئة التمكينية).
 

 
 
املنظمة يف دورته األربعني " املنظمة. ودعا مؤمتر لمنظمةلرضت نتائج احللقات الدراسية على األجهزة الرئاسية وعُ  -9

ــــــــــاص  ـــــــــــ ــــــــــام خـ ـــــــــــ ــــــــــالء اهتمـ ـــــــــــ   "للزراعة اإليكولوجيةإىل مواصلة تعزيز أعماهلا املعيارية والعلمية والقائمة على األدلة مع إيـ
 ).C 2017/REP(الوثيقة 

                                                      
 2018 ،املنظمة. 2019-2018 الفرتة، خالل املنظمة عمل خطة حتليل استدامة، أكثر وزراعة أغذية حنو االنتقال عمليات  3

http://www.fao.org/3/I9007EN/i9007en.pdf. 
 .http://www.fao.org/3/I9037EN/i9037en.pdf. 2018، املنظمة العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية،  4

 العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية - 1الجدول 

 االقتصاد الدائري والتضامين
 القدرة على الصمود

 الثقافة والتقاليد الغذائية
 دهلااملشاركة يف توليد املعارف وتبا

 القيم اإلنسانية واالجتماعية

 احلوكمة املسؤولة التدوير الكفاءة

 التنوع

 التآزر

http://www.fao.org/3/I9007EN/i9007en.pdf
http://www.fao.org/3/I9037EN/i9037en.pdf
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لثــانيــة حول الزراعــة النــدوة الــدوليــة ا املنظمــةويف أعقــاب التوجيهــات اليت قــدمتهــا الــدول األعضـــــــــــــــاء، نظمــت  -10

زراعة اإليكولوجية من أجل : "النهوض بال2018أبريل/نيســــــــــــــان  5إىل  3اإليكولوجية، اليت عقدت يف روما، يف الفرتة من 
الندوة "مبادرة النهوض بالزراعة  املســــامهة يف حتقيق أهداف التنمية املســــتدامة". وبالتعاون مع الشــــركاء الرئيســــيني، أطلقت

  اقها على مجيع املســــــــــــــتويات،اإليكولوجية"، لالنتقال من احلوار إىل العمل والنهوض بالزراعة اإليكولوجية وتوســــــــــــــيع نط
 ملستدامة بطريقة مشولية.اوأهداف التنمية  2030من أجل حتقيق روح التحول الواردة يف خطة التنمية املستدامة لعام 

 
 لوجيةالنتائج الرئيسية للندوة الدولية الثانية حول الزراعة اإليكو  -ثانًيا

 
 ة اإليكولوجيـة،الزراعـ حيتوي هذا القســــــــــــــم على موجز خمتصــــــــــــــر عن ملخص رئيس النـدوة الدوليـة الثـانيـة حول -11

 خمتلف أصحاب املصلحة واخلرباء. والذي ميثل حماولة من الرئيس لالستفادة من ثراء املسامهات املقدمة خالل الندوة من قبل
 

أبريل/نيســـــــان  5إىل  3لفرتة من ومجعت الندوة الدولية الثانية حول الزراعة اإليكولوجية، اليت عقدت يف روما يف ا -12
وميــة الفــاعلــة، منظمــة من املنظمــات غري احلك 350حكومــة، وحوايل  72مشـــــــــــــــارك مع ممثلني من  700، أكثر من 2018

ات مع إمكانات جيدة لتوســيع منظمات تابعة لألمم املتحدة. وناقش املشــاركون احللول والتجارب واملمارســ 6وممثلني عن 
 هوض بالزراعة اإليكولوجية.نطاقها. كما قدمت الندوة الدعم لفكرة أن الوقت قد حان للن

 
 يا، وبالتايل غري مستدام. وينظر بشكل تدرجيي إىل الرتكيز الوحيد على زيادة الغلة على أنه حمدود ومكلف بيئ -13

حاجة ملحة لتشجيع  ، هناك2030ومن املعرتف به على نطاق واسع أنه من أجل حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 
لكثريون أن الزراعة اإليكولوجية تقدم اكيفية إنتاج الغذاء ومعاجلته ونقله وتوزيعه واستهالكه. ويرى التغيريات التحويلية يف  

واالقتصادات احمللية، وتنويع إنتاج  فوائد متعددة، مبا يف ذلك زيادة األمن الغذائي والقدرة على الصمود، وتعزيز سبل العيش
البيولوجي، ووظائف النظم اإليكولوجية،  ية، ومحاية املوارد الطبيعية، والتنوعاألغذية والُنظم الغذائية، وتعزيز الصحة والتغذ

 ملعرفة التقليدية.وحتسني خصوبة الرتبة وصحة الرتبة ومتكني املرأة واحلفاظ على الثقافات احمللية ونظم ا
 

 املســــــــــــــتدامة والنظم الغذائية معرتف هبا وإن أمهية األطر القانونية والتنظيمية املواتية للتغري التحويلي حنو الزراعة  -14
على نطاق واســع. ويتزايد االعرتاف بالزراعة اإليكولوجية كنهج واعد يف تيســري هذا التحول وتوطيده. ويركز على املشــاركة 

، وال ســيما صــغار منتجي األغذية والنســاء والشــباب لتمكينهم يف جماالت احلوار للســياســات 5النشــطة للمزارعني األســريني
عامة. وســيســاعد هذا على توفري الدافع لتغيريات ســياســاتية ومؤســســية واســتثمارات تدعم اســتخدام الزراعة اإليكولوجية ال

 لتحويل النظم الغذائية والزراعية حنو االستدامة.
 

                                                      
املتوسطة احلجم، وتشمل  احليازات أصحاب من املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية إىل املزارعني تبدأ فئة ضمنيتم النظر إىل املزارعني األسريني   5

اليت متثل كل منطقة الفالحني، والشـــــــعوب األصـــــــلية واجملتمعات التقليدية، وصـــــــيادي األمساك، ومزارعي اجلبال، والرعاة، والعديد من اجملموعات األخرى 
محاية يف العامل. فهم يديرون أنظمة زراعية متنوعة وحيافظون على املنتجات الغذائية التقليدية، ويســـــــــــــــامهون يف نظام غذائي متوازن و  ومنطقة أحيائية يف

  2018). ، منصة املعارف اخلاصة بالزراعة األسرية ،منظمة األغذية والزراعة (التنوع البيولوجي الزراعي يف العامل
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ن العدالة ويُفهم تعزيز التنوع يف املزارع، وتعزيز النظم الغذائية احمللية، وتقدير أمهية املعارف التقليدية، وضــــــــــــــما -15
والوصــــــــــول إىل األراضــــــــــي واملوارد االقتصــــــــــادية، واحرتام الثقافات الغذائية املتعددة يف مجيع أحناء العامل على أ�ا مكونات 

 أساسية يف الزراعة اإليكولوجية.
 

 العامة. ويقوم مثانية وعشــــــــــــــرون بلداً يف مجيع أحناء العامل بتعزيز الزراعة اإليكولوجية من خالل الســــــــــــــياســــــــــــــات  -16
 ومع ذلك، غالباً ال يتم تنفيذ هذه الســــــياســــــات بشــــــكل فعال بســــــبب نقص الصــــــكوك أو عدم ختصــــــيص املوارد الالزمة 
أو التناقضـــات وعدم االتســـاق مع األطر القانونية األخرى اليت تعيق عمليات االنتقال إىل االســـتدامة. وعالوة على ذلك، 

ية غري مرئي تقريبا يف اإلحصـــاءات الرمسية، مما جيعل من الصـــعب رصـــد تقدمه ال يزال تأثري املمارســـات الزراعية اإليكولوج
 ومواصلة تطوير صكوك مناسبة.

 
وكــان من بني النتــائج املهمــة للنــدوة إطالق "مبــادرة النهوض بــالزراعــة اإليكولوجيــة " (املبــادرة، انظر الفصـــــــــــــــل  -17

املبادرة كطريقة للمضــي قدًما وكنهج اســرتاتيجي لتعزيز وحتقيق  الثالث) إىل جانب شــركاء األمم املتحدة الرئيســيني. وتُقرتح
 من أهداف التنمية املســــــــــتدامة. ومع ذلك، تظهر املبادرة كيف  2، وخاصــــــــــة اهلدف 2030خطة التنمية املســــــــــتدامة لعام 

توفري �ج متكامل أن الزراعة اإليكولوجية لديها القدرة على املســـــــــامهة يف مجيع أهداف التنمية املســـــــــتدامة تقريبا من أجل 
 وشامل ومشويل.

 
واســـــــــــتناداً إىل نتائج العمليات اإلقليمية، والندوة الدولية الثانية حول الزراعة اإليكولوجية وجماالت عمل املبادرة،  -18

 املســــــــــــــتمر بالزراعة اإليكولوجية، مبا يف ذلك االعرتاف الواســــــــــــــع بضــــــــــــــرورة دعم البلدان والتعامل  املنظمةمت إبراز التزام 
 ع أصحاب املصلحة اآلخرين يف هذه العملية مع مراعاة السياق احمللي.م
 

 مبادرة النهوض بالزراعة اإليكولوجية -الثً ثا
 

، اليت تســــــــــــــهم مباشــــــــــــــرة يف العديد من أهداف التنمية 2030تتبىن الزراعة اإليكولوجية روح خطة التنمية لعام  -19
)؛ 5)؛ وحتقيق املساواة بني اجلنسني (4)؛ وضمان جودة التعليم (2واجلوع ( ؛)1املستدامة، من بينها: القضاء على الفقر (

 )؛ 12)؛ وضــــــــمان االســــــــتهالك واإلنتاج املســــــــتدامني (8)؛ وتشــــــــجيع الوظائف الالئقة (6وزيادة كفاءة اســــــــتخدام املياه (
 ).15)؛ ووقف فقدان التنوع البيولوجي (13وبناء القدرة على الصمود يف وجه تغّري املناخ (

 
وهتــدف املبــادرة إىل مرافقــة ودعم عمليــات االنتقــال الوطنيــة حنو الزراعــة اإليكولوجيــة من خالل بنــاء القــدرات  -20

الســــياســــية والتقنية بشــــأن التآزر بني البلدان. وســــتقيم حتالفات بني خمتلف أصــــحاب املصــــلحة، وتعزز الشــــبكات وتدعم 
التوجيهية لدعم  والوثائقادرة بتطوير وتنفيذ وحتســـــــني األدوات والصـــــــكوك املشـــــــاركة يف توليد املعرفة وتبادهلا. وســـــــتقوم املب

التحوالت الزراعية اإليكولوجية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية املســـــتدامة. وســـــيتم التعامل مع التحوالت على مســـــتويات 
 خمتلفة ترتاوح من أفضل املمارسات إىل تعزيز بيئة مواتية.
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نتاج األغذية املغذية ات يف الســـياســـات واملؤســـســـات الريفية والشـــراكات، وكذلك يف إوتتطلب التحوالت ابتكار  -21
اء النظام الغذائي والزراعي بأكمله. وجتهيزها وتسويقها وتوزيعها واستهالكها، مما يؤدي إىل االستدامة والعدالة يف مجيع أحن

 لفرص الناشـــــــــئة. مع األخذ مع االســـــــــتفادة من اويتطلب النهوض بالزراعة اإليكولوجية التغلب على التحديات الرئيســـــــــية 
 لتأخري.ايف االعتبار أن مثل هذه التحوالت هي عمليات طويلة األجل وينبغي أن تبدأ دون مزيد من 

 
 :وسرتكز املبادرة جهودها على ثالثة جماالت عمل -22
 

عم املبادرة اجلهود احمللية ســــــــــــــتد المعرفة واالبتكار لألنظمة الغذائية والزراعية المســـــــــــتدامة. - 1 مجال العمل
 صــــنعها وتنفيذ أنشــــطة بناء والوطنية إلجياد حلول لالحتياجات يف ســــياق حمدد من خالل توليد املعرفة واملشــــاركة يف

جية الزراعية عرب املناظر الطبيعية القدرات والتدريب. وســــــــــتعزز القدرة امليدانية على اإلدارة املســــــــــتدامة للنظم اإليكولو 
إلرشــاد، والباحثني متعددي البحرية بأكملها من خالل دعم منظمات منتجي األغذية، والعاملني يف جمال ااألرضــية و 

 فة عرب البلدان واملناطق االختصـــــاصـــــات الذين يســـــاعدون البلدان يف حتقيق األمن الغذائي. كما ســـــيتيح تقاســـــم املعر 
ية من خالل توســــــــيع قاعدة األدلة، الزراعة اإليكولوج اليت تتطلب حلوًال جديدة لتغيري املناخ. وســــــــتظهر املبادرة تأثري

 .واستكشاف الفجوات البحثية ودعم مجع البيانات على املستوى الوطين

املبادرة البلدان يف تطوير  ســــــتســــــاعد النظم الغذائية والزراعية. لتحويل اتيةالســـــياســـــعمليات ال - 2 مجال العمل
لبلدان وتسعى إىل تسخري للة غري حكومية. وستقدم الدعم التقين سياسات الزراعة اإليكولوجية مبشاركة جهات فاع
لك خطة التنمية املســـــتدامة لعام احلكومية الدولية، مبا يف ذ األجهزةالصـــــكوك الدولية القائمة والقرارات الصـــــادرة عن 

لتعزيز قدرات م املتحدة ، لدعم التحول الزراعي واإليكولوجي. وســــــــــــــتحفز التعاون يف مجيع أحناء منظومة األم2030
 .الوكاالت لدعم التحوالت الزراعية اإليكولوجية

 -صــــــــــــــحاب املصــــــــــــــلحة أســــــــــــــتعمل املبادرة مع مجيع  .التحوليالتغيير إقامة روابط من أجل  - 3 مجال العمل
شــــبكات الدعم ومنصــــات و  -احلكومات ومنظمات املنتجني واملســــتهلكني واجملتمع املدين والبحوث والقطاع اخلاص 

 ن والتنســــــــــــيق بني وكاالت تبادل املعارف واحلوار على املســــــــــــتويات الوطنية واإلقليمية والدولية. وســــــــــــتضــــــــــــمن التعاو 
 األمم املتحدة.

 
موعة من اجلهات الفاعلة. ويتطلب تســــــــخري إمكانات الزراعة اإليكولوجية إطاراً للعمل املنســــــــق والتعاون بني جم -23

 وتستجيب املبادرة هلذه احلاجة.
 

وســــــــــــتعتمد املبادرة على اخلربات ومواطن القوة القائمة. وســــــــــــرتتكز على نتائج الندوات الدولية واإلقليمية املعنية  -24
، وكذلك األنشــــــــطة املنفذة على املســــــــتويات الوطنية واإلقليمية والدولية. كما ســــــــتســــــــتجيب املبادرة 6ولوجيةبالزراعة اإليك

وستستفيد من العمل واجلهود اليت يبذهلا  7".ملواصلة تعزيز ... العمل يف جمال الزراعة اإليكولوجيةلطلب الدول األعضاء "
 شاط يف الزراعة اإليكولوجية، وبناء إطار عمل استشرايف جديد.العديد من الشركاء وأصحاب املصلحة الذين شاركوا بن

 
                                                      

6  /dialogue/en-http://www.fao.org/agroecology/overview/global 
 .mu208e.pdf-http://www.fao.org/3/a األربعني دورهتا يف املنظمة مؤمتر تقرير  7

http://www.fao.org/agroecology/overview/global-dialogue/en/
http://www.fao.org/3/a-mu208e.pdf
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وســـــــــــــتعمل املبادرة على املســـــــــــــتويات الوطنية واإلقليمية والعاملية. وســـــــــــــيتم تقاســـــــــــــم اخلربات الوطنية مع الزراعة  -25
والبلديات) اليت تبدي اهتماما  الوالياتاإلقليمي والعاملي. ومع تزايد عدد البلدان (وكذلك  ينياإليكولوجية على املســــــــــــــتو 

احلكومية الدولية لتوجيه هذه التحوالت، ســرتكز املبادرة على البلدان  األجهزةكبريا بالزراعة اإليكولوجية وطلب الدعم من 
 اليت تطلب هذا الدعم.

 
ا فرصــــــــة لشــــــــركاء األمم املتحدة  -26 ، والصــــــــندوق الدويل للتنمية املنظمةذات الصــــــــلة ( واألجهزةومتثل املبادرة أيضــــــــً

بالتنوع البيولوجي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة  بشــأنالزراعية، وبرنامج األغذية العاملي، واالتفاقية 
اإلمنائي، ومنظمة الصــــــــحة العاملية) للعمل بطريقة منســــــــقة للنهوض بالزراعة اإليكولوجية من خالل الســــــــياســــــــات والعلوم 

 ستثمار والدعم التقين والتوعية، وفقا لواليتها وخربهتا، وتوسيع نطاق املعرفة لدى مجيع اجلهات الفاعلة.واال
 

والصـــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية أن ينضـــــــــــما إىل اجلهود املبذولة يف إطار عقد األمم املتحدة  لمنظمةوميكن ل -27
دويل بأمهية الزراعة األســـــرية وربطها بالزراعة اإليكولوجية يف حتقيق كفرصـــــة لتوعية اجملتمع ال  2028-2019للزراعة األســـــرية 
 التنمية املستدامة.

 
فرصــــــــــة لزيادة الوعي لدى اجملتمع الدويل بأمهية  2025-2016ويعترب عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية  -28

 ومنظمة الصــــــحة العاملية التعاون  لمنظمةوميكن لالزراعة األســــــرية والزراعة اإليكولوجية لتحقيق الصــــــحة والتغذية للجميع. 
 يف هذا الصدد.

 
 الرسائل الرئيسية وآفاق المستقبل -ارابعً 

 
 إىل جانب البيانات العلمية والتجارب  املنظمةقدمت احللقات الدراســــــــــــية ألصــــــــــــحاب املصــــــــــــلحة املتعددين يف  -29

ة اإليكولوجية ميكن أن تســــهم دليًال ملموســــاً على أن �ج الزراعاألخرية على املســــتوى امليداين اليت مت مجعها يف الســــنوات 
مبا يف ذلك إنتاج احملاصيل والثروة احليوانية ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية  -إسهاما كبريا يف حتسني استدامة الزراعة 

 نهوض بالزراعة اإليكولوجية.والنظم الغذائية. وأبرزت الثغرات والتحديات الرئيسية ذات الصلة بال -واحلراجة 
 

ونظرا للثغرات والتحديات املطروحة، هناك حاجة إىل التزامات ســـــــــــــياســـــــــــــية، إىل جانب التعزيزات يف صـــــــــــــياغة  -30
الســـــــياســـــــات ووضـــــــع صـــــــكوك فعالة على املســـــــتويات الوطنية، للتعجيل بتحويل متكامل لنماذج إنتاج األغذية املتســـــــقة 

 ق الزراعة املستدامة والنظم الغذائية وأهداف التنمية املستدامة.واملتماسكة فيما بينها، بغية حتقي
 

كحافز إلجياد األدلة وتقاســــــــــم املعرفة، ولتقدمي الدعم   املنظمةويف هذا الصــــــــــدد، مت تســــــــــليط الضــــــــــوء على دور  -31
ت على مجيع الســـــياســـــي والتقين إىل جانب األطر املعيارية، وللتوصـــــل إىل اتفاقات بشـــــأن �ج متســـــق بني خمتلف القطاعا

 املستويات، وهي كلها عناصر حامسة للمضي قدما يف التحوالت الزراعية اإليكولوجية املستدامة.
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أن تواصــــــــــــل واليتها لتعزيز عملها يف جمال الزراعة اإليكولوجية من خالل  املنظمةوطلبت الدول األعضــــــــــــاء من  -32
املعياري والعلمي والقائم على األدلة مع إيالء اهتمام خاص للزراعة تواصــل تعزيز عملها خمتلف الربامج االســرتاتيجية وأن "

 ).C 2017/REP(الوثيقة " اإليكولوجية
 

 املنظمةويعد التنفيذ على املســـتوى احمللي مسة رئيســـية للتحوالت الزراعية اإليكولوجية الناجحة. ويشـــجع أعضـــاء  -33
قانونية لتعزيز ودعم الزراعة اإليكولوجية لتحقيق نظم غذائية يف وضــــــع أطر الســــــياســــــات واألطر ال املنظمةعلى العمل مع 

) زيادة التدريب والبحوث يف جمال 1واحلكومات العمل معاً من أجل: ( لمنظمةمســــتدامة. وعلى وجه اخلصــــوص، ميكن ل
ركة املنتجني الزراعة اإليكولوجية، وتوحيد قاعدة األدلة والبيانات اإلحصــــــــــــــائية عن تأثريات الزراعة اإليكولوجية مبشــــــــــــــا

توسيع و ) 3تطوير منصات تعاونية للربط بني اجلهات الفاعلة ذات الصلة ومتكني إنشاء املعرفة املشرتكة؛ (و ) 2الزراعيني؛ (
نطاق جدول أعمال البحوث ليشمل نقل التكلفة الفعالة والواسعة النطاق للماليني من املزارعني األسريني يف جمال الزراعة 

دعم الربط الشــــــــــــــبكي بني املزارع الزراعيــة اإليكولوجيــة املبتكرة اليت تنطوي على التعــاون بني املزارعني و ) 4اإليكولوجيــة؛ (
 والباحثني.

 
إن "مبادرة النهوض بالزراعة اإليكولوجية " اليت أطلقت خالل الندوة الدولية الثانية حول الزراعة اإليكولوجية و  -34

وعلى املســــــــــــــتويات الدولية واإلقليمية  املنظمةعة اإليكولوجية يف برنامج عمل هي أداة هامة ميكن من خالهلا تعميم الزرا
 والوطنية بالتعاون مع شركاء األمم املتحدة الرئيسيني وأصحاب املصلحة اآلخرين.

 
للنظر فيها. وستستند  السادسة والعشرين للجنة الزراعة سنوات للمبادرة إىل الدورة 10وستقدم خطة عمل مدهتا  -35

 خطة العمل إىل التوصيات واالتفاقات الناشئة عن االجتماعات الدولية واإلقليمية.
 

على اإلحاطة علما بنتائج الندوة الدولية الثانية بشــأن الزراعة اإليكولوجية ودعم املوافقة  املنظمةوُيشــجع أعضــاء  -36
اإلداريــــة للمنظمــــة، من أجــــل إدمــــاج النهج الزراعيــــة  األجهزةعلى مبــــادرة النهوض بــــالزراعــــة اإليكولوجيــــة من جــــانــــب 

 اإليكولوجية يف برنامج عمل املنظمة وضمان التنفيذ الفعال واملتسق للمبادرة من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.


