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 ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر

 الدورة التاسعة والعشرون

 2016أبريل/نيسان  8-4أبيدجان، كوت ديفوار، 

 يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى نتائج االجتماع اإلقليمي بشأن الزراعة اإليكولوجية

 

 موجز

 

األغذية يف وجه التددهور البيئدي، بكمكدال الزراعدة      يف ظّل التحديات املتزايدة من حيث تعزيز استدامة إنتاج 

صال اجلوع والفقر املدقع، وأل تشّكل وسيلة لتيسري عملية االنتقدال إىل  ئاإليكولوجية أل تساهم بصورة إجيابية يف است

 نظم غذائية أكثر إنتاجيًة واستدامًة ومشولية.

 

ة اإليكولوجية يف القضاء علدى اجلدوع وسدوء    الزراعوسعيًا إىل اكتساب فهم أفضل للدور الذي ميكن أل تؤديه  

الندوة الدولية املعنية بالزراعة اإليكولوجية من أجل األمن الغذائي  )املنظمة( ت منظمة األغذية والزراعةامالتغذية، أق

مشدار  مدن علمداء، وعدانعي      400يف رومدا، إيااليدا. وقدد  عدت هدذه النددوة        2014يف سبتمرب/أيلول  1والتغذية

 ظمات للمزارعني، وممثل للقااع اخلاص ومنظمات غري حكومية.سياسات، ومن
 

، يف 2015خالل عام  ، مّت تنظيم ثالثة اجتماعات إقليميةالدولية للزراعة اإليكولوجية وتبعًا لتوعيات الندوة 

وإقليم أمريكا الالتينية والبحدر الكداري ، مدن أجدل      اهلادئأفريقيا جنوب الصحراء الكربى ويف إقليم آسيا واحمليط 

وّفرها مدع الككيدز علدى    اليت تواجهها والفرص اليت توالتحديات  فوائدهاتيسري احلوار حول الزراعة اإليكولوجية، و

 املستويني اإلقليمي والوطين.

 

                                                      
-http://www.fao.org/3/aلندوة الدولية املعنية بالزراعة اإليكولوجية من أجل األمن الغذائي والتغذية متاح على املوقع لالتقرير الدولي   1
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 6و 5يف داكدار، السدنغال يف    لكدربى االجتماع اإلقليمي حول الزراعة اإليكولوجية يف أفريقيا جنوب الصحراء اُعقد  

منددوب مدن احلكومدات، واملندتجني      300 حلدوالي وقد تسّنت فرعة فريدة من نوعهدا   .2015نوفمرب/تشرين الثاني 

واحلركات االجتماعية، والقااعات اخلاعة، واألوساط األكادمييدة ومعاهدد البحدول الزراعيدة، وا تمدع املددني،       

إلقاء الضدوء علدى أفضدل ممارسدات     ، بهدف عليني وا تمعات احملليةثلني عن السكال األوممنظمة املوملسؤولني يف 

الزراعة اإليكولوجية يف اإلقليم، ومناقشة التحديات أمام اعتمداد هدذه املمارسدات واقدكاح اسدكاتيجيات مدن الددول        

 األفريقية وغري األفريقية. 

 

بتسليط الضدوء علدى الددور الرئيسدي الدذي ميكدن أل تلعبده        وقد قامت نتائج االجتماعات الدولية واإلقليمية  

 الزراعة اإليكولوجية يف تيسري عملية االنتقال إىل نظم غذائية أكثر إنتاجية، واستدامًة ومشولية.

 املسائل اليت يتعّين لفت عناية املؤمتر اإلقليمي إليها

 

اإليكولوجية تضالع بأدوار متنّوعة وهامدة مدن قبيدل    اناالقًا من اإلقرار بأل املبادرات واملمارسات يف الزراعة  

احلّد من الفقر، واستئصال اجلوع وسوء التغذية، وحتقيق الزراعة والتنمية املسدتدامتني، وتعزيدز قددرة الزراعدة علدى      

، الصمود يف وجه تغّير املناخ، ورفع مستوى االستفادة من املعارف التقليدية للمجتمعات احملليدة والسدكال األعدليني   

أل تواعدل العمدل مدع    نظمدة  املقّدم االجتماع عدة توعيات متصلة بقااعدات تتلفدة. ويف هدذا اخلصدوص، بكمكدال      

، ليس على الصدعيد العداملي فحسدمن إبدا بصدورة خاعدة علدى        يكولوجيةد الزراعة اإلالبلدال األعضاء الستغالل فوائ

 املستويات اإلقليمية والوطنية واحمللية.

 

املفيد جدًا فهم الاريقة اليت تتبعها البلدال املختلفة للعمل وفقًا هلدذا الدنهج، وكيدن أل  لد      وقد يكول من  

يساهم يف القضاء على اجلوع وسوء التغذية، والتأقلم مع تغّير املناخ، وحتسني الصدحة البيئيدة ورفدع مسدتوى الرفداه      

وخباعة من خالل التعاول اإلقليمي، ويف  - ألقاليمبني البلدال وا ا الصدد، ميكن للتعاول والتبادلاالجتماعي. ويف هذ

 دورًا حموريًا. يؤدياأل  - ما بني بلدال اجلنوب والتعاول املثلث

 

كما أل املؤمتر اإلقليمي مدعو إىل األخذ يف االعتبار نتائج االجتمداع اإلقليمدي بشدأل الزراعدة اإليكولوجيدة يف       

 . 1امللحق أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وخباعة التوعيات اليت رفعها املشاركول، كما وردت بالتفصيل يف 
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 معلومات أساسية -أواًل

 

يتواجد نظام األغذية العاملي عند مفكق طرق. فأهداف التنمية املستدامة اجلديدة تنّص على أنه ينبغي للزراعة  - 1

اعيًا، واقتصاديًا وبيئيًا. ويف هذا السياق الدذي يادرح   وسوء التغذية بصورة مستدامة اجتم أل تساهم يف القضاء على اجلوع

يكولوجية قادرة على تدوفري فوائدد متعدددة مدن خدالل تعزيدز       على الزراعة اإللقائمة التحديات، تكول األنظمة الغذائية ا

األمن الغذائي والتغذية، وتدرميم عدحة الدنظم اإليكولوجيدة واحلفداظ عليهدا، وتدوفري سدبل عدي  مسدتدامة ألعدحاب            

ر الزراعدة اإليكولوجيدة   احليازات الصغرية واملزارعني األسريني، وبناء قدرتهم على الصمود للتأقلم مع تغري املنداخ. وتدوفّ  

مبدادىء وعمليدات جيدمن تكييفهدا علدى الصدعيد احمللدي. وأّمدا دور الزراعدة اإليكولوجيدة يف االسدتدامة االجتماعيدة،             

 .2امللحق واالقتصادية والبيئية فريد وعفه يف 

 

لدى اجلدوع وسدوء    ة اإليكولوجيدة يف القضداء ع  وسعيًا إىل اكتساب فهم أفضل للدور الذي ميكن أل تؤديه الزراعد  - 2

يف  الندوة الدولية املعنية بالزراعة اإليكولوجية من أجل األمن الغدذائي والتغذيدة  ت منظمة األغذية والزراعة امالتغذية، أق

مشار  من علمداء، وعدانعي سياسدات، ومنظمدات      400يف روما، إيااليا. وقد  عت هذه الندوة  2014سبتمرب/أيلول 

 ص ومنظمات غري حكومية.للمزارعني، وممثل للقااع اخلا

 

ثالثدة اجتماعدات إقليميدة خدالل عدام       نظمدة امل نّظمدت الدوليدة للزراعدة اإليكولوجيدة،     وتبعًا لتوعيات الندوة - 3

وإقليم أمريكا الالتينية والبحر الكاري ، من  اهلادئ، يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ويف إقليم آسيا واحمليط 2015

وّفرها مع الككيز على لوجية، وفوائدها والتحديات اليت تواجهها والفرص اليت تأجل تيسري احلوار حول الزراعة اإليكو

وقدائع  ال يف الزراعدة اإليكولوجيدة علدى ال   جوب أل يستند العمدل الفّعد  مي والوطين. وهذا يعكس املبدأ بواملستويني اإلقلي

 اإلقليمية واحمللية، وعلى الظروف االقتصادية، واالجتماعية والبيئية. 

 

وُعقد املؤمتر اإلقليمدي األول حدول الزراعدة اإليكولوجيدة بنجداح يف إقلديم أمريكدا الالتينيدة والبحدر الكداري             - 4

مدن احلكومدات، وا تمدع     مشداركاً 130، يف برازيليا، الربازيدل، ومدّم أكثدر مدن     2015يونيو/حزيرال  27إىل  24 يف

 بلدًا. 14املدني، واملنظمات اإلقليمية واألوساط األكادميية واملؤسسات البحثية يف 

 

يف  يف بدانكو ، تايلندد   2 اهلدادئ يكولوجيدة سسديا واحملديط    رة متعددة األطراف حول الزراعة اإلوُعقدت مشاو - 5

ل عدن  ول، وممثلد ول حكوميد ومشاركًا مبا يف  ل  مسؤول 150، حضرها أكثر من 2015نوفمرب/تشرين الثاني  26إىل  24

حكوميدة، ومنظمدات دوليدة غدري حكوميدة، وأوسداط       وكاالت األمم املتحدة، ومنظمات ا تمع املدني، ومنظمات غدري  

 أكادميية، ومعاهد حبول وتنمية، وجامعات، وعن القااع اخلاص ومنظمات املزارعني.

 

                                                      
 /www.fao.org/asiapacific/events/detail-events/en/c/1262مزيد من املعلومات، يرجي النظر على العنوال   2
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 6و 5وأّما االجتماع اإلقليمي حدول الزراعدة اإليكولوجيدة يف أفريقيدا جندوب الصدحراء الكدربى فقدد انعقدد يف           - 6

ممثل عن احلكومات واملندتجني واحلركدات    300يف داكار، السنغال. وقد شار  فيه حواىل  2015نوفمرب/تشرين الثاني 

البحدول الزراعيدة، وا تمدع املددني، ومسدؤولني يف       االجتماعية، والقااعات اخلاعة، واألوسداط األكادمييدة ومعاهدد   

وممثلني عن السكال األعليني وا تمعات احمللية. وقد استضدافت هدذا االجتمداع حكومدة  هوريدة السدنغال        نظمةامل

 فتتاح الوزير السنغالي للزراعة واملنشآت الريفية. الحيث ترأس جلسة ا

 

بدور امليّسر للسماح بكجراء نقاشدات مثمدرة وتعزيدز التعداول بدني       نظمةامل يف إطار هذه اجلهود كّلها، امالعت - 7

جمموعة من األطراف يف سدبيل االرتقداء بدالعلم، واملعرفدة والسياسدات العامدة، والدربامج والتجدارب يف جمدال الزراعدة           

عمليدة توطيدد املعرفدة     نظمدة امل اإليكولوجية، وتعزيز األمن الغذائي والتغذية على املسدتويني اإلقليمدي والدوطين. وتددعم    

الزراعة. وقد وّفرت فعاليات النددوة الدوليدة    قااعنهج الزراعة اإليكولوجية يف اسعة القائمة أعاًل على األدّلة العتماد الو

سدتمرار يف  خاوة أوىل وهامة يف هذا االجتاه. وسيكول من األهمية مبكدال اال  3بشأل األمن الغذائي والتغذية لمنظمةلاألوىل 

تعزيز نشر املعارف واخلربات القائمة على األدّلة دعمًا للزراعة اإليكولوجية لتحقيق األمن الغدذائي والتغذيدة، وخباعدة    

 جلة املسائل الرئيسية احملددة خالل الندوة الدولية واالجتماعات اإلقليمية.املع

 

 االجتماع اإلقليمي بشأن الزراعة اإليكولوجية نتائج الزراعة اإليكولوجية يف أفريقيا: -ثانيًا

 الصحراء الكربى يف أفريقيا جنوب
 

 الزراعة اإليكولوجية يف أفريقيا

 

دول علدى تكييدن   ميارس املزارعول والرعويول األفريقيدول الزراعدة اإليكولوجيدة مندذ آالف السدنوات، حيدث يشددّ        - 8

والدورات الابيعية، ومع احلاجات احمللية. لذا، فيما غالبًا ال ُتسدّمى عدراحة لالزراعدة اإليكولوجيدةل،      الزراعة مع الظروف

 زراعية إيكولوجية. ستند إىل مبادىء أفريقيا جنوب الصحراء الكربى اليت تد العديد من األطراف واملبادرات يفيوج

 

جمتمعدات   تدوفرة لددى  املعارف واملهدارات التقليديدة امل  الذي يدمج  - وإل النهج الشمولي للزراعة اإليكولوجية - 9

املزارعني يف العامل مع حبول إيكولوجية، وزراعية، واقتصادية واجتماعية متاّورة، قادر على دعم النظم الغذائية القوية 

يني، والقائمة علدى الدميوقراطيدة الديت تدوّفر الصدحة وسدبل العدي  ألعدحاب احليدازات الصدغرية، واملدزارعني األسدر            

 وا تمعات الريفية، إمافًة إىل الفوائد البيئية.

 

كما أل التزام احلكومات األفريقية بتحقيق التنمية الريفيدة املسدتدامة، وزيدادة اسدتثماراتها يف الزراعدة لتعزيدز        - 10

 ميكن للزراعة اإليكولوجية أل تؤدي دورًا فيه. زمخًاسبل عي  السكال الريفيني ورفاههم، يعكس 

                                                      
3  http://www.fao.org/3/a-i4729e.pdf 
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يف مركدز نيداالني للتددريمن يف     2015يف فرباير/شدباط   التقى ممثلو منظمدات املندتجني واحلركدات االجتماعيدة     - 11

أشداروا فيده إىل وجهدة نظدر ا تمدع املددني إىل       سلينغي، مالي، وأعدروا إعالل نياالني بشدأل الزراعدة اإليكولوجيدة    

 الزراعة اإليكولوجية.

 

 يكولوجية يف أفريقيااالجتماع اإلقليمي بشأل الزراعة اإل

 

تمدع املددني والقاداع    ممثل من احلكومدات، وا   300ثر من ، شار  أك2015نوفمرب/تشرين الثاني  6و 5يف  - 12

اخلاص يف االجتماع اإلقليمي بشأل الزراعة اإليكولوجية يف أفريقيا جنوب الصدحراء الكدربى، الدذي استضدافته حكومدة      

يف داكار، وترأس جلسة االفتتداح الدوزير السدنغالي    نظمة املتنظيمه حكومة السنغال و هورية السنغال. وقد شاركت يف 

املعنية بالزراعة اإليكولوجية من أجدل األمدن   منظمة للاالجتماع على الندوة الدولية  هذا للزراعة واملنشآت الزراعية. وبنى

حول الزراعدة اإليكولوجيدة يف   لمنظمة لالجتماع اإلقليمي ، وعلى ا2014الغذائي والتغذية اليت انعقدت يف سبتمرب/أيلول 

 إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكاري .

 

إىل تقييم الومدع احلدالي ملمارسدات الزراعدة اإليكولوجيدة يف أفريقيدا، وحتديدد القيدود          يهدف االجتماع كالو - 13

والفرص وتوقعات أعحاب الشأل؛ واملساهمة يف ديناميكية التنمية الزراعية اإليكولوجية من خالل تبادل اخلربات وعدن  

 املوجودة وتعزيزها. دعاماتطريق تسليط الضوء على ال

 

مت اإلقرار بأل املبادرات واملمارسات يف جمال الزراعة اإليكولوجية قادرة على حتقيق التنمية وخالل االجتماع،  - 14

وتزيد قدرة قااع الزراعة على الصدمود يف وجده تغّيدر     الزراعية املستدامة فيما حتّد من الفقر الريفي واجلوع وسوء التغذية

لوجية أل توّفر تصّورات مستقبلية للشباب يف األرياف وتساعد يف املناخ. كذل ، أقّر املشاركول بأنه بكمكال الزراعة اإليكو

 جنوب الصحراء الكربى. أفريقياإبااء وترية النزوح من األرياف الذي تشهده حاليًا 

 

وقد تسّنت ألعحاب الشأل الرئيسيني فرعدة فريددة مدن نوعهدا يف اجتمداع واحدد إللقداء الضدوء علدى أفضدل            - 15

كولوجية يف اإلقليم، ومناقشة التحدديات الديت تعدكع اعتمداد ممارسدات الزراعدة اإليكولوجيدة        املمارسات الزراعية اإلي

 واقكاح اسكاتيجيات من دول أفريقية وغري أفريقية.

 

 ومتحورت املناقشات يف االجتماع حول أربعة مواميع رئيسية: - 16
 

 االنتقال الزراعي يف أفريقيا الزراعة اإليكولوجية، حّل لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف إطار 

 الزراعة اإليكولوجية وتعزيز املوارد الابيعية يف سياق تغّير املناخ 

  يكولوجية، واالبتكار االجتماعي، وسبل العي  والتكنولوجيااإلالزراعة 

  مبا يف  ل  األطر القانونية واملؤسسية( للكويج للزراعة اإليكولوجية.)السياسات العامة 
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 : توصيات املشاركني يف االجتماع اإلقليمي بشأن الزراعة اإليكولوجية1امللحق  -ألف

 يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

 

 التوصيات من املداوالت يف أربع طاوالت مستديرة حول املواضيع التالية:
 

  يف أفريقيا؛الزراعة اإليكولوجية كمسار لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف عملية االنتقال الزراعي 

 ؛السياسات العامة )مبا يف  ل  األطر القانونية واملؤسسية( للكويج للزراعة اإليكولوجية 

 الزراعة اإليكولوجية: واالبتكار االجتماعي، وسبل العي  والتكنولوجيا. 

 

بتحديدد التوعديات   وقام املتحدثول واملشاركول من احلكومات، وا تمع املدني، واألوسداط البحثيدة والقاداع اخلداص     

 التالية بشأل الزراعة اإليكولوجية يف أفريقيا جنوب الصحراء:
 

يتعّين على احلكومات وصانعي السياسات، واجلهات املاحنة والشركاء الفنيني، بدعم منن منظمنات حكومينة     -ألف

 ، أن تفعل ما يلي:نظمةاملدولية، وخباصة 
 

النسداء والشدباب والسدكال األعدليني، مدن احلصدول علدى مدوارد         ممال أل يتمكن املنتجول، وخباعدة   (1)

طبيعية، وخباعة األرامي واملياه والتنوع البيولوجي عن طريق ومع إجدراءات بسدياة لشدراء األرامدي     

وتسجيلها وتأمني حيازتها. ويف هذا السياق، ينبغي تنفيذ لاخلاوط التوجيهية الاوعية بشأل احلوكمدة  

 د األمسا  والغاباتل.يي ومصااملسؤولة حليازة األرام

دمج الزراعة اإليكولوجية يف السياسات والربامج الزراعية اإلقليمية والوطنية، مبا يف  لد  يف جمموعدات    (2)

 الشدامل  لتنمية الزراعيدة ابرنامج د األمسا  والغابات والثروة احليوانية يف ياقتصادية إقليمية وإدراج مصا

 يوجد منصة ابتكارية معنية بالزراعة اإليكولوجية؛امج أل . ومن شأل هذا الربنيف أفريقيا

 إنشدداء منّصددات جلمددع وتبددادل اخلددربات واالبتكددارات يف الزراعددة اإليكولوجيددة عددرب القددارة األفريقيددة  (3)

 وعلى املستويات الوطنية؛

سياسدات  استعراع وحتويل نظم اإلعانة الزراعيدة احلاليدة و  أدوات تسمح، من بني أمور أخرى،  توفري (4)

الديت   والقدوانني التجارة واالستثمارات يف سياق الزراعة اإليكولوجية، وتوفري التمويل املالئدم للسياسدات   

 ترّوج للزراعة اإليكولوجية، وخباعة لتمويل البحول يف جمال الزراعة اإليكولوجية؛

 صصددةإطددالق مشدداريع جتريبيددة علددى مسددتوى ا تمعددات احملليددة مددن قبيددل إنشدداء أقدداليم ت       (5)

 للزراعة اإليكولوجية؛

توريدد حتّبدذ الزراعدة اإليكولوجيدة وإنتداج األغذيدة احملليدة، وتكثيدن         لل عامدة  ومع وتنفيذ سياسات (6)

 التعاول بني بلدال اجلنوب يف جمال الزراعة اإليكولوجية؛ 
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التعليم العدالي، علدى   ويف الربامج التعليمية ملؤسسات  لوطنيةادمج الزراعة اإليكولوجية يف نظم البحول  (7)

امج الكبوية يف مراكز التدريمن الرمسية وغري الرمسية على السدواء للمندتجني، مبدا يف  لد      ربمستوى ال

 ، وتدريبات املزارعني واحلدائق املدرسية؛مدارس املزارعني احلقلية، واملزارع التعليمية

 إنشاء ومتويل عندوق أفريقي لتنمية الزراعة اإليكولوجية؛ (8)

دمج املعرفة بشأل املمارسات الزراعيدة يف الظدروف الابيعيدة يف التعلديم مدن أجدل حتفيدز دور الزراعدة          (9)

 اإليكولوجية يف العملية االقتصادية؛

الكويج لتنمية نظم البذور اليت تعاجل املسائل املتصلة بتوفرها، واحلصول عليها وملكّيتها، مبدا يف  لد     (10)

 حمللية، ومعرفة السكال األعليني وخدمات اإلرشاد؛نظم البذور يف ا تمعات ا

 رفع مستوى الوعي إزاء القيمة التغذوية ملنتجات الزراعة اإليكولوجية؛ (11)

 محاية تنوع البذور لدى الفاّلحني احملليني من أي تأثري خارجي سل ؛ (12)

 يكولوجية؛حتفيز األطراف يف القااع اخلاص احمللي العتماد مبادىء الزراعة اإل (13)

 عياغة خاط وطنية تعّزز نظم استخدام األرامي اليت تشّجع الزراعة اإليكولوجية وتضمن استدامتها؛ (14)

عن الزراعة الذكية مناخيًا، واالقكاح على األطراف يف مؤمتر األطدراف   بعيدًاتنمية الزراعة اإليكولوجية  (15)

 للزراعة اإليكولوجية. وليد بروتوكول بومع واعتماد احلكومات قوماحلادي والعشرين أل ت

 

 يتعّين على األوساط األكادميية والبحثية أن تفعل ما يلي: -باء
 

زارعني وشبكات حبول املزارعني مع الككيز ملوجودة، والبحول املوّجهة من املتعزيز املعارف احمللية ا (1)

 ف والبحول التشاركية؛ارعلى املشاركة يف ومع املع

وتعزيز قاعدة األدّلة للزراعة اإليكولوجية، و ع البيانات عن الزارعة اإليكولوجية ونشرها بصدورة  بناء  (2)

 أفضل مبا يتيح اختا  قرارات قائمة على األدّلة؛

زيادة االستثمارات يف البحول التابيقية يف جمال الزراعة اإليكولوجيدة مدع الككيدز علدى اختيدار األعدناف        (3)

  املزرعة، وعلى العلوم االجتماعية والبشرية اليت تنابق على الزراعة اإليكولوجية؛والسالالت مباشرة يف

 حتديد األنواع، مبا يف  ل  احليوانات واألشجار، املتكيفة مع تغّير املناخ. (4)

 

 يتعّين على منظمات اجملتمع املدني أن تفعل ما يلي: -جيم
 

 تعددززيس اقتصدداديات قائمددة علددى التعدداول  إنشدداء الشددبكات وتعبئددة أعددحاب الشددأل بهدددف تأسدد   (1)

 الزراعة اإليكولوجية؛

تشجيع منظمات املنتجني وا تمع املدني على مواعلة تشجيع ممارسدات الزراعدة اإليكولوجيدة علدى      (2)

   ععيد ا تمعات احمللية يف املناطق الريفية وشبه احلضرية.
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 مجيع اجملتمعات احمللية والقطاعات أن تفعل ما يلي:، ويف ن على املؤسسة على املستويات كافةّيعيت -دال
 

تشجيع نظم االبتكار احمللية واملمارسات املوجهة من املزارعني واملتجهة من األسفل إىل األعلدى لتعزيدز    (1)

 الدور اجلوهري للزراعة اإليكولوجية يف عول التنّوع البيولوجي، وتعزيز عملية نشر االبتكارات؛

تبددار سالسددل القيمددة وتنميددة األسددواق يف االبتكددارات مددن أجددل تعزيددز جا بيددة الزراعددة األخددذ يف االع (2)

 اإليكولوجية، وخباعة للشباب.

 

 إن االجتماع: -هاء
 

 لمنظمدة لألفريقيدا إطدالع املدؤمتر اإلقليمدي التدالي       لمنظمدة لطلمن إىل حكومة السنغال واملكتمن اإلقليمدي   (1)

 ؛ألفريقيا على هذه التوعيات

 دعا املنظمات إىل االلتزام بتنفيذ توعية واحدة أو أكثر من هذه التوعيات؛ (2)

  دعا املشاركني إىل االلتزام بدمج هذه التوعيات يف منظماتهم. (3)
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 دور الزراعة اإليكولوجية يف العامل ويف أفريقيا :2امللحق  -اءب

 

 نتداج ، يادرح هددف اإل  2050نسمة حبلول عام  اتمليار 9ناريو تغري املناخ وتوقع ازدياد عدد سكال العامل إىل يوفقًا لس

النتقال إىل نظم غذائية أكثر استدامة، وإنتاج كميدات  ات. ومثة حاجة لغذية عحية ومغذية مزيدًا من التحدياملستدام أل

 اهلدف.ين اجتماعية واقتصادية وبيئية أقل. وتشكل الزراعة اإليكولوجية أحد املسارات املتاحة لتحقيق هذا لأكرب بتكا
 

بتيسدريها، وإىل املعدارف الديت مّت تبادهلدا وتوليددها مدن       نظمة املواستنادًا إىل االجتماعات الدولية واإلقليمية اليت قامت 

خالل هذه االجتماعات، اتفق املشاركول على الفوائد الرئيسية للزراعة اإليكولوجية، والتحديات اليت تارحها والفدرص  

 عفها أدناه.اليت توفرها، كما جيري و
 

جيدة، واالقتصدادية   إليكولوجيا نظام األغذية بكامله، وتشدمل األبعداد اإليكولو  ة اإليكولوجية هي دراسة تكاملية لالزراع

شدهدت ممارسداتها والبحدول بشدأنها      تشكل نهجًا هامًا للتوّجه إىل نظم غذائية أكثدر اسدتدامةً  واالجتماعيةل. كما أنها 

 لعامل يف العقد األخري.وسياساتها بوًا هائاًل يف ا
 

لتحقينق اسنتدامة    لمنظمنة لمعنية بالتنمية املسنتدامة وبالريينة املشن كة     ركائز 3تستند الزراعة اإليكولوجية إىل 

. ومن خالل الككيز علدى االسدتدامة االقتصدادية، واالجتماعيدة والبيئيدة، بكمكدال البلددال أل تزيدد         األغذية والزراعة

 ة فيما تصول البيئة وتشّجع الشمول االجتماعي.إنتاجها من األغذي
 

ويشدري  تؤدي الزراعنة اإليكولوجينة دورًا هامنًا يف تعزينز األمنن ال نذائي وضنمان حنق اإلنسنان يف أغذينة مناسنبة             

بكمكال الزراعة اإليكولوجيدة أل   همقارنة بني ممارسات الزراعة اإليكولوجية واملمارسات التقليدية إىل أن 154استعراع لد

حتّسن رحبية املزرعة وعائداتها. وبالتالي، فكل الزراعة اإليكولوجية قادرة على االمداالع بددور رئيسدي لضدمال األمدن      

 الغذائي، وحتسني العدالة والقضاء على الفقر.
 

الغذائيدة القائمدة علدى الزراعدة     . تظهدر الدنظم   وتضمن الزراعة اإليكولوجية األمن الت نذوي وتنوينع الننظم ال ذائينة    

ثقافيدًا، مبدا يشدجع     غذيدة وعدحية علدى مدو مالئدم     اإليكولوجية  من بني املزّودين الرئيسيني ألغذية رفيعة اجلدودة م 

 العادات الغذائية احمللية واملعارف التقليدية.
 

مدن خدالل تعزيدز طاقدات الدنظم      ميكن للزراعة اإليكولوجية أن تساعد يف التخفيف من اآلثار السلبية لنت   املننا     

الغذائية على ختزين الكربول املرّكز واحلّد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري، تيّسر الزراعدة اإليكولوجيدة تكّيدن    

 احكار املناخ وتبين يف الوقت  اته نظمًا زراعية أكثر قدرة على الصمود.اإلنسال مع 
 

حتقيق استدامة األمن ال ذائي والت ذوي يف امليدان  من أجل  زراعة األسريةتوّفر الزراعة اإليكولوجية فرصًا هامة لل

ية سدر مليدول مزرعدة أ   500بالفعل، إل الزراعة األسرية، وهي املمارسة اليت تستند إليها الزراعدة اإليكولوجيدة، تعدين    

األساسيول للمعرفة سيما  واملزارعول األسريول هم املالكول على األقل يف العامل. فالسكال احملليول، وا تمعات احمللية
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أنهم يف قلمن النظم الغذائية القائمة على الزراعة اإليكولوجيدة. وبكمكدال الزراعدة اإليكولوجيدة أل تقدّدم حلدواًل ملموسدة        

 للحكومات لتشجيع التحًول إىل نظم غذائية مستدامة حاملا تتوفر البيئة املؤاتية لذل . 
 

الزراعنة اإليكولوجينة ديناميكينة إقليمينة واجتماعينة توّلند فرصنًا لشنباب األرينا ، وتنثّمن قينادة املنرأة             تشّجع 

للمعدارف،   ل مسؤولية إعادة التجدّدد الددائم  ات اليت تسمح للشباب حتّمالزراعة اإليكولوجية املمارسترّوج و. الزراعة يف

نظم غذائية أكثر استدامة. كذل ، تقدّر الزراعدة   ومع ًا باجتاه حامسة للمضي قدم عناعر والقيم، والرؤية والقيادة، وهي

اإليكولوجية بالدور املركزي للمرأة يف توفري قواعد اجتماعية ومعرفية لتاوير نظم غذائية مستدامة، من خالل تعزيز أمدن  

 لنوع االجتماعي.ذين يراعيال االدخل والتمكني ال
 

. من خالل خفض استخدام املواد السدامة أو الضدارة إىل احلدّد    ة وتلوثهاحتول الزراعة اإليكولوجية دون تدهور البيئ

ثدار السدلبية للزراعدة علدى الدنظم البيئيدة مبدا يضدمن اإلنتداج املسدتدام           اساألدنى يف البيئة، تقّلص الزراعة اإليكولوجية 

 وتتضمن الفوائد البيئية ما يلي:لألغذية. 
 

      خدالل احلدؤول دول تآكلدها، ويف الوقدت  اتده عدول       احلفاظ على الصدحة اإليكولوجيدة للكبدة مدن

 خصوبتها وإعادة بنائها؛

    احلؤول دول تلّول املياه الساحية واجلوفية، مبا يتيح جتّدد طبقات املياه اجلوفية وتلبيدة حاجدات

 املياه؛ إىلالبيئة وا تمعات احمللية 

        ؤول دول خسددارتهتددرميم خدددمات النظددام البيئددي وتعزيددز التنددّوع البيولددوجي مددن خددالل احلدد 

 يف املزارع وبينها.
 

من خدالل االعتمداد بصدورة رئيسدية علدى املدوارد يف النظدام اإليكولدوجي         يف األغذية   لفاقد واملهدراتقّلص الزراعة اإليكولوجية 

ة إىل عدول  الزراعي، واستبدال املدخالت اخلارجية بدورة املغذيات، تشدّجع الزراعدة اإليكولوجيدة نظمدًا زراعيدة متكاملدة وراميد       

 املوارد. عالوًة على  ل ، توّفر الزراعة اإليكولوجية فرعًة لتقصري سلسلة القيمة وممال احلّد من هدر األغذية.
 

. مدن خدالل إقامدة روابدط قويدة بدني منتجدي        توّفر الزراعة اإليكولوجية حلواًل حملية قائمة على احلاجات احمللينة 

تكدافىء الزراعدة اإليكولوجيدة املدزارعني الدذين      ديات احملليدة واألسدواق،   األغذية احملليني على نااق عغري واالقتصدا 

يتكيفول ويابقونها يف حقوهلم لتحسني سبل عيشدهم. كمدا أل الزراعدة اإليكولوجيدة جتمدع بدني املمارسدات التقليديدة         

 وظهدور حلدول خاعدة    احمللية واملعرفة العلمية والتكنولوجيات االبتكارية مبدا يتديح قيدام نظدم زراعيدة حمليدة متكّيفدة       

 بسياق حمّدد.
 

بكمكدال السدكال األعدليني،    . يف عملينة االنتقنال إىل نظنم غذائينة أكثنر اسنتدامة       أساسنية  البيئة السياساتية املمّكنة

وا تمعات احمللية واملزارعني األسريني أل يتجاوزوا اجلوع وسوء التغذية فيما يبنول قدرتهم على الصمود للتكّين مدع  

اتيدة، وتشدريعات مالئمدة،    من خالل نظم غذائية زراعية إيكولوجية تددعمها سياسدات مؤ   اخ على مو مستدامتغّير املن

 ستثمارات، وتبادل املعارف، والبحول واالبتكار. وا


