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 الزراعة جلنة

 الدورة اخلامسة والعشرون

 2016سبتمرب/أيلول  30-26روما، 

 بالزراعة اإليكولوجية من أجل األمن الغذائي والتغذية  ةاملعني ةالدولي الندوةنتائج 

 الصلةواالجتماعات اإلقليمية ذات 

 

 موجز   -أواًل

 

بالزراعة اإليكولوجية من أجل األمن الغذائي والتغذية )روما، سبتمرب/أيلول  ةاملعني الندوة الدوليةالندوة  تأقّر -1

كا الالتينية يريف أم 2015عام يف  )املنظمة( ( واالجتماعات اإلقليمية الثالثة اليت نظمتها منظمة األغذية والزراعة2014

( حتسني األمن الغذائي 1فريقيا وآسيا بأن الزراعة اإليكولوجية تضطلع بأدوار هامة ومتنّوعة. وتشمل هذه األدوار: )أو

 والتغذية من خالل ضمان الوصول إىل أغذية مغذية وإيالء األولوية إىل إنتاج األغذية وتوزيعها واستهالكها حملًيا؛ 

 والتكّيف؛ الصمود قادرة على منّوعة وإنتاج السيما من خالل تعزيز نظم  ،قاعدة املوارد الطبيعية ضمان استدامة( 2)

رعاية االبتكارات التعاونية ( 4تنويع موارد الدخل وبالتالي التخفيف من املخاطر االجتماعية واالقتصادية؛ )( 3)

 الصمودالرتويج للعمليات اليت تعّزز اإلنصاف والقدرة االجتماعية على ( 5)واحمللية؛ املستندة إىل املعارف واحلاجات 

 بناًء على عالقات اجتماعية واقتصادية أقوى على املستوى احمللي.

 

نتائج االجتماعات اإلقليمية املعنية بالزراعة اإليكولوجية من أجل األمن الغذائي والتغذية إىل  وقد ُقدمت -2

نهج الزراعة اإليكولوجية يف الربامج إدراج واليت قدمت توجيهاتها حول كيفية لمنظمة لاملؤمترات اإلقليمية املعنية 

تطبيق  اليت تعرتض سبيلمبا يسمح مبعاجلة التحديات الراهنة  ،ملنظمةايت تنفذها الاالسرتاتيجية واملبادرات اإلقليمية 

 على املستويات العاملية واإلقليمية واحمللية. االرتقاء بهانهج الزراعة اإليكولوجية و
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 معلومات أساسية   -ثانيًا

 

تنص أهداف التنمية املستدامة علىى ضىرورة مسىاهمة الزراعىة يف القضىاء علىى اجلىوع وسىوء التغذيىة بطريقىة            -3

أنه مل يتم القضاء على اجلوع وسوء التغذية على الىرغم  إىل االجتماعية واالقتصادية والبيئية. ونظًرا  النواحيمستدامة من 

من أجل حتقيىق األمىن الغىذائي والتغذيىة.     إن اإلنتاج الغذائي ليس شرًطا كافًيا من كفاية كمية األغذية املنتجة عاملًيا، ف

  حاجىة إىل اعتمىاد نظىم غذائيىة أكثىر إنتاجيىة واسىتدامة وتوليىة لىتمكني البلىدان مىن تعزيىز األمىن             هناك بالتالي، و

 الغذائي والتغذية.

 

ىل تطبيق املفىاهيم واملبىادا اإليكولوجيىة علىى الىنظم الزراعيىة مىع الرتكيىز علىى          إمد الزراعة اإليكولوجية تعو -4

حلصىد منىافع   واألمىن الغىذائي والتغذيىة.    حتقيىق  بني النباتات واحليوانات والبشر والبيئة من أجىل  القائمة التفاعالت 

السياسىات واملؤسسىات    نيىة، مبىا يف كلى    متكيبيئىة   تهيئةال بد من  ،النامجة عن نهج الزراعة اإليكولوجيةاالستدامة 

 .واألولويات البحثية املالئمة

 

  1بالزراعة اإليكولوجية من أجل األمن الغذائي والتغذية ةاملعني الندوة الدوليةالندوة  نظمةاملنّظمت و -5

 لزراعة اإليكولوجية ا ؤديهكن أن تميالذي )روما، إيطاليا( من أجل التعّمق يف فهم الدور  2014يف سبتمرب/أيلول 

 الطريقة حول  مستمدة من العلوم واملمارساتأدلة مع جب قامت الندوةيف القضاء على اجلوع وسوء التغذية. وقد 

تسهيل االنتقال حنو نظم غذائية أكثر إنتاجية واستدامة وتولية من خالل  لزراعة اإليكولوجيةل بواسطتهااليت ميكن 

تغري ظّل يف  االجتماعي اإلدماجمحاية البيئة وضمان مع العمل يف الوقت كاته على  أغذيةمتكني البلدان من إنتاج 

القطاع اخلاص  ألغذية وصانعي سياسات وممثلياعلماء ومنتجي ال منمشارك  400جبمع  ت الندوةاملناخ. ومسح

 واجملتمع املدني.

 

 ثالثة اجتماعات إقليمية حول الزراعة اإليكولوجية  تمنظ ،الدوليةالندوة التوصيات الصادرة عن  وعقب -6

فريقيا وآسيا. وهدفت هذه االجتماعات إىل مواصلة احلوار وتعزيز فهم املنافع والتحديات والفرص أكا الالتينية ويريف أم

 اإلقليمي واحمللي.يني املقرتنة بالزراعة اإليكولوجية على املستو

 

حول دور مستمدة من العلوم واملمارسات شاملة  أدلة 2واالجتماعات اإلقليمية الندوة الدوليةوّفرت نتائج و -7

عرض القسم الثالث من هذه وقابلة لالسرتداد والتكييف. وي املةالزراعة اإليكولوجية يف االنتقال إىل مناكج زراعية ش

                                                      
 http://www.fao.org/3/a-i4327e.pdfميكن االطالع على التقرير النهائي على العنوان التالي:   1

من خالل  لمنظمةلنتائج االجتماعات اإلقليمية املعنية بالزراعة اإليكولوجية من أجل األمن الغذائي والتغذية إىل املؤمترات اإلقليمية املعنية  قدمت  2

 املذكرات اإلعالمية.

 http://www.fao.org/3/a-mp64e.pdfي إلفريقيا املذكرة اإلعالمية للمؤمتر اإلقليم

 http://www.fao.org/3/a-mp727e.pdfاملذكرة اإلعالمية للمؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادا 

 http://www.fao.org/3/a-mp641e.pdfكا الالتينية والكارييب يرر اإلقليمي ألماملذكرة اإلعالمية للمؤمت

http://www.fao.org/3/a-mp64e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mp727e.pdf
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كيفية ب تتعلق ،يف القسم الرابع أدناه ترد ،توصيات حمددة النتائجأتاحت بطريقة مفّصلة. كما  نتائجالوثيقة هذه ال

اليت التحديات الراهنة  مبا يعاجل ،نهج الزراعة اإليكولوجية يف الربامج االسرتاتيجية والربامج اإلقليمية للمنظمة راجدإ

 على املستويات العاملية واإلقليمية واحمللية. االرتقاء بهاتطبيق نهج الزراعة اإليكولوجية و تعرتض

 

 األمن الغذائي حتقيق األساسية حول دور الزراعة اإليكولوجية يف  النتائج  -ثالثًا

 والتغذية املستدامني

 

 حمايدا نتدىواإلقليمية املعنية بالزراعة اإليكولوجية من أجل األمن الغذائي والتغذية م الدولية الندواتوّفرت  -8

لتبادل املعارف واملعلومات العلمية والتجارب من خمتلف أحناء العامل حول كيفية مساهمة الزراعة اإليكولوجية يف األمن 

زراعية ممارسات االجتماعات القاعدة املعرفية املطلوبة من أجل تصميم هذه الغذائي والتغذية املستدامني. وحّددت 

 أدناه. ا هو واردقادرة على احلفاظ على األمن الغذائي والتغذية والتكّيف مع الظروف احمللية وفًقا ملومكثفة إيكولوجية 

 

الزراعة اإليكولوجية تؤدي إىل نظم هج تظهر أن ن أدلةقّدمت االجتماعات  ،باالستدامة البيئية ويف ما يتعلق -9

وحيول دون التدهور البيئي والتلّوث. ومن خالل احلفاظ اإليكولوجي والتآزر البيئي أوجه ما حيسن من  ،نّوعةتإنتاج م

البيئية للرتبة والوقاية من تلوث املياه السطحية واجلوفية واستعادة خدمات النظم اإليكولوجية والتنوع  سالمةعلى ال

تستطيع النظم الزراعية أن تصبح  بالتالي،والبيولوجي، تضمن الزراعة اإليكولوجية استدامة قاعدة املوارد الطبيعية. 

 يف مواجهة تغري املناخ. على الصمودأكثر استقراًرا وقدرة على التكيف و

 

 األمن الغذائي والتغذية، كّكرت االجتماعات بأنه على الرغم من إنتاج كميات مالئمة  ويف ما خيص -10

حتقيق  يعينوحده ال  يةغذإنتاج األأن ما يؤكد على  ،على املستوى العاملي، مل يتم القضاء على اجلوع غذيةمن األ

األمن الغذائي. وتظهر األدلة امليدانية أن الزراعة اإليكولوجية قادرة على حتسني األمن الغذائي والتغذية من خالل إيالء 

 ،االجتماعاتهذه خالل  ت،عرضعلى املستوى احمللي. ويف الواقع،  اواستهالكه اوتوزيعه األغذيةاألولوية إىل إنتاج 

 تمعات حملية تصل إىل أغذية مغذية ومتنّوعة ومالئمة ثقافًيا بأسعار معقولة يف األسواا احمللية.جمل عديدةحاالت 

 

نّوعة قادرة على زيادة تأن نظم اإلنتاج امل الندوات تإىل االستدامة االقتصادية والتنمية الريفية، أظهر وبالنسبة -11

الوقت. ومن خالل حتسني التنّوع البيولوجي يف املزارع ووظائف النظم اإليكولوجية مرور دخل املزارعني مع مصادر 

وخصوبة الرتبة املعززة، تقلل نهج الزراعة اإليكولوجية من نفقات املزارعني على املدخالت اخلارجية وتساهم يف احلد 

  عن كل ، تعزز الزراعة اإليكولوجية العمليات اليت تزيد فضالومن املخاطر االقتصادية والتخفيف من وطأة الفقر. 

 بفضل وجود عالقات اجتماعية واقتصادية أقوى على املستوى احمللي. الصمودمن املساواة والقدرة االجتماعية على 

 

أخرًيا، شّددت االجتماعات على أن الزراعة اإليكولوجية ترّكز على أهمية املعارف اخلاصة بكل سياا و -12

 تعزيزواخلاضعة للتكييف املستمر من أجل التوصل إىل حلول للنظم اإليكولوجية والبشرية الديناميكية. ومن خالل 
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 ،ية، جتمع نهج الزراعة اإليكولوجية بني معارف املزارعنياجات احمللتيحاالبتكارات احمللية املستندة إىل املعارف واال

 وبني املعارف العلمية من أجل تصميم نظم زراعية ابتكارية ميدانًيا. ،مبا فيها املمارسات املبتكرة والتقليدية

 

 التوصيات األساسية الصادرة عن االجتماعات املعنية بالزراعة اإليكولوجية  -رابعًا

 

االجتماعات اإلقليمية املعنية بالزراعة اإليكولوجية من أجل األمن الغذائي والتغذية توصيات  نتائجتقّدم  -13

نهج الزراعة اإليكولوجية يف الربامج االسرتاتيجية واملبادرات اإلقليمية للمنظمة من أجل  إدراجحول كيفية  توجيهاتو

 الغذائي والتغذية على املستويات العاملية واإلقليمية واحمللية.قطاع الزراعة واألمن حتقيق االستدامة يف 

 

عن التوصيات املشرتكة الصادرة عن االجتماعات اإلقليمية الثالثة املعنية بالزراعة  فيما يلي ملخصو -14

 اإليكولوجية من أجل األمن الغذائي والتغذية:

 

 السياسات العامةاالستثمار يف الزراعة اإليكولوجية من خالل 
 

  للزراعة اإليكولوجية من خالل اعتماد سياسات عامة وميزانيات وطنية وأطر ولوائح  متكينيةإجياد بيئة

 قانونية داعمة على املستويات شبه الوطنية والوطنية واإلقليمية.

  التطبيقية والبيانات واإلحصاءات ( البحوث 1الزراعة اإليكولوجية على مستوى: ) تنميةزيادة االستثمار يف

الزراعة العاملني يف جمال الربامج واملشاريع اليت تستهدف املنتجني ( 2املتصلة بالزراعة واإليكولوجية؛ )

 لى وتبادهلا.نشر املعارف واملمارسات الفض( 3)و؛ كات الصلة واألسواا األغذيةنظم واإليكولوجية 

  ما بني القطاعات والتعاون بني بلدان اجلنوب يف جمال الزراعة اإليكولوجية من خالل يف تعزيز الشراكات

رعاية التبادل التشاركي للتجارب واملعارف بني املناطق والبلدان واألقاليم مع إشراك منظمات اجملتمع املدني 

 ية والبحثية.ومنظمات املزارعني واحلكومات واألوساط األكادمي

 

 تغّير املناخ
 

  يف مواجهة تغري املناخ من القدرة على الصمود التكيف و ضمانلالزراعة اإليكولوجية إمكانات االعرتاف بقدرة

؛ الصمودعلى ( زيادة البحوث التطبيقية والبيانات حول دور الزراعة اإليكولوجية يف تعزيز القدرة 1خالل: )

املركزي يني ضمان اختيار أنواع احملاصيل املكيفة والسالالت احليوانية وأنواع األشجار على املستو( 2)

مبا يف كل  احلراجة الزراعية دعم تصميم النظم الزراعية بناًء على مبادا التنويع والتكامل، ( 3واحمللي؛ )

نظم الزراعة اإليكولوجية من أجل اسرتداد األراضي اجلافة واستصالحها تعزيز ( 4)وونظم الزراعة الرعوية؛ 

 واحلفاظ على النظم اإليكولوجية الوظيفية يف اجلبال واملناطق املهّمشة.
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 ابتكارات الزراعة اإليكولوجية
 

  الزراعىىة  بشىىأنوالتثقيىىف  واملعىىارف املنطلقىىة مىىن القاعىىدةتعزيىىز االبتكىىار االجتمىىاعي والبحىىوث التشىىاركية

( رعايىة منصىات االبتكىار    1اإليكولوجية ضمن البحىوث الزراعيىة والتنميىة وخىدمات اإلرشىاد مىن خىالل: )       

 تقويىة نظىم االبتكىار لالنتقىال     ( 2الزراعىة اإليكولوجيىة؛ )  ب املتعلقة اإلقليمية والوطنيةاملشرتكة بني القطاعات 

اإلقرار بدور املزارعني كشركاء ( 3مستدامة بناًء على مبادا الكفاءة وإعادة التدوير والتنويع والتآزر؛ )زراعة إىل 

 .رمسيةوغري ال الرمسيةالربط بني عمليات االبتكار ( 4)ويف البحث واالبتكار؛ 

 

 الوصول إىل املوارد الطبيعية
 

 ال سيما النساء الريفيات  - وأصحاب احليازات الصغرية وتعزيز هذا الدور اإلقرار بدور املزارعني األسريني

 سالالتوال التقليدية مبا يف كل  األصناف ،يف احلفاظ على التنّوع البيولوجي - واإلنصافوحقوا الشباب 

 األصلية واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية من خالل الزراعة اإليكولوجية.

  ضمان وصول أصحاب احليازات الصغرية واملزارعني األسريني إىل املوارد الطبيعية من خالل الزراعة

والتنوع البيولوجي  واملشاعاتاإليكولوجية )مبا يف كل  األراضي واملياه واملوارد الوراثية واحمليطات والغابات 

 .(واألقاليم

 

 الرتابط مع السوق
 

 نّوعىة الداعمىة إلنتىاج الزراعىة     تاب احليازات الصغرية واملىزارعني األسىريني إىل األسىواا امل   ضمان وصول أصح

تعزيز سياسات املشرتيات العامىة املوجهىة حنىو تعزيىز الىنظم الغذائيىة للزراعىة         (1اإليكولوجية من خالل: )

 ملنتجىىات الزراعىىة اإليكولوجيىىة؛   الىىدعوة إىل تعزيىىز القيمىىة التغذويىىة    ( 2؛ )االرتقىىاء بهىىا اإليكولوجيىىة و

 النسىاء متكىني  ( 4استحداث أسواا اجتماعية وتعاونيات حملية يف األقاليم وتدعيم تل  املوجىودة منهىا؛ )  ( 3)

إصىىدار دعىىم تطىوير االبتكىارات املؤسسىىية وخطىط    ( 5)و؛ الىدخل مىن خىىالل زيىادة فىرص العمىىل و    والشىباب 

 ية ألغراض التوزيع واالستهالك احملليني.التشارك الشهادات


