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 الزراعة لجنة
 الدورة السادسة والعشرون

 2018أكتوبر/تشرين األول  5-1روما، 

 الزراعة اإليكولوجية: من الدعوة إلى العمل
 

 موجز
الريفيتتة املستتتدامة متتن ختتالر االبتكتتار مستتةلة يقيتتق التنميتتة ناقشتتا التتدورة اةامستتة والعشتتروا للجنتتة الزراعتتة  
املعنية بالزراعة اإليكولوجية من أجتل  واالجتماعات اإلقليمية ( وأقرت بنتائج الندوة الدوليةCOAG/2016/6الزراعي )

(. وقدما املؤمترات اإلقليمية ملنظمة األغذيتة والزراعتة التُ عتقتدت   COAG/2016/INF/4األمن الغذائي والتغذية )
توجيهتتات دتتددة لتتدعا الزراعتتة اإليكولوجيتتة باعتبارهتتا متتن  تتج تعزيتتز التتنظا املستتتدامة للزراعتتة واألغذيتتة   2018عتتام 
املبتتادرات  أيًضتتاستتيما ألاتتااي اايتتاصات الصتتغرة واملتتزارعا األستتريا  استتتجابة للتاتتديات اإلقليميتتة التتُ تراعتتي  وال

  ومحايتة التنتوع البيولتوجي واافتاي عليت   2030ةطتة عتام  ملناخعناار من بينها عناار تغر اوهي تشمل  اإلقليمية.
 وحفظ واستعادة الغابات والرتبة املتدهورة.

 
  جمتتار الزراعتتة اإليكولوجيتتة لتعزيتتز التتنظا  منظمتتة األغذيتتة والزراعتتة )املنظمتتة(تقتتدم هتتذه الوثيقتتة ةتتة عامتتة عتتن عمتتل 

اجلتوع  متع الرتكيتز علتى نتتائج النتدوات اإلقليميتة ألاتااي املصتلاة الغذائية والزراعية املستدامة ويقيق القضاء علتى 
النهوض بالزراعة اإليكولوجية والعناار املعنية بالزراعة اإليكولوجية الُ أطلقا مبادرة  املتعددين والندوة الدولية الثانية

 العشرة الُ توج  رؤية املنظمة بشةا الزراعة اإليكولوجية.
 خاذها من قبل اللجنةاإلجراءات المقترح ات

 اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: إا  
متتتن منظمتتة األغذيتتة والزراعتتة ولتتع خطتتة عمتتل متتتع  والطلتت مببتتادرة النهتتوض بالزراعتتة اإليكولوجيتتة  الرتحيتت  )أ(

 ؛طلبات البلدااالشركاء    أعقاي 
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 ؛مستدامة للزراعة واألغذيةالعناار العشرة للزراعة اإليكولوجية كدليل على االنتقار إىل نظا  تةييدو  )ي(

ّ  املنظمتة علتى موااتلة تطبيتتق الزراعتة اإليكولوجيتة كو  )ج( نهج لتنفيتتذ املبتادخل اةمستة لةغذيتة والزراعتتة ةحتد التحت
عمليتات االنتقتار اليا على املشاركة بفعالية أكرب   ألهداف التنمية املستدامة وملساعدة البلداا واألق دعًمااملستدامة 

  إىل نظا مستدامة للزراعة واألغذية من خالر:

تعزيتتتتز العمتتتتل املعيتتتتارق والعلمتتتتي القتتتتائا علتتتتى األدلتتتتة بشتتتتةا الزراعتتتتة اإليكولوجيتتتتة  وولتتتتع مقتتتتايي  وأدوات و  (1)
 امة للزراعة واألغذية؛وبروتوكوالت لتقييا مسامهة الزراعة اإليكولوجية   يور النظا املستد

 ة وتيسر نشرها؛فيفيز األدلة العلمية واإلبداع املشرتك   جمار املعر و  (2)
تتتوفر السياستتات والتتدعا التقتتن للبلتتداا  بنتتاء علتتى طلبانتتا  مبتتا   حلتتا تنميتتة قتتدرات أاتتااي اايتتاصات و  (3)

 الصغرة واملزارعا األسريا.
 هذه الوثيقة إىل: مضمواميكن توجي  أق استفسارات بشةا 

 Caterina Batelloالسيدة 

 كبرة املوظفا

 شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النباتات

 3643 5705 06 39+اهلاتف: 
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 منظمة األغذية والزراعة والعملية التي تقودهاالزراعة اإليكولوجية  – أولا 
 نحو تحقيق نظم مستدامة للزراعة واألغذية –ف أل

 
  والتواتل إىل القضتاء علتى اجلتوع    ظتل دتو عتدد الزراعتة التصتدق لتاتديات اجلتوع وستوء التغذيتة جي  على -1

الستتكاا وصيتتادة الضتتغا علتتى املتتوارد الطبيعيتتة وفقتتدا ا  ال ستتيما الرتبتتة والتنتتوع البيولتتوجي وامليتتاه  واملختتاطر املرتبطتتة بتغتتر 
 بتتتذلا   املالتتتي انصتت  علتتتى يفيتتز الزراعتتتة إلنتتتاج املزيتتتد متتتن ر. و  حتتتا أا تركيتتز اجلهتتتود التتُاملنتتاخ والفقتتتر والتاض تت

التغذيتة متن ختالر التغيترات التاوليتة   األغذية  فتنا يتديات ااالتر تتمثتل   معاجلتة األستباي اجلذريتة للجتوع وستوء 
 األغذية املغذية الُ تسها   النظا الغذائية الصاية. طريقة إنتاج وتوصيع 

 
لشتتامل والتتدخل والقضتتاء علتتى الفقتتر املتتدقع  متتن الضتترورق أا يكتتوا هنتتاك يتتور يتماتتور حتتور ولتعزيتتز النمتتو ا -2

  مبتا   أاتااي اايتاصات الصتغرة واملتزارعا األسترياستبل عتي  سكاا الريف كعامل أساسي للتغيتر. وميكتن لتاستا 
األاتتلية والشتتباي  وقتتدرنا علتتى حلتتا ااتتراجيا والصتتيادين والرعتتاة  متتع الرتكيتتز بشتتكل ختتاش علتتى النستتاء والشتتعوي 

 الصمود  أا يعزص تنفيذ أهداف التنمية املستدامة   العديد من البلداا.
 
املتدخالت اةارجيتتة متن اإلنتاجيتة  ولكنهتتا تتؤدق إىل الكثتتر متن ا ثتتار  املرتفعتتة وقتد صادت نظتا اإلنتتتاج الزراعتي -3

ويتتتتاج بية  وهتتتو عتتت ء يتقاعتتت  جمتمتتتع اليتتتوم واألجيتتتار املقبلتتتة. وا ثتتتار االجتماعيتتتة الستتتلاجلانبيتتتة  مثتتتل التتتتدهور البيئتتتي 
  حلتا أولويتات الباتوحل اااليتة  إىل املراجعتة والتاستا  هتذه  مبتاوالغتذائي السياسات التُ تتروج لتنظا اإلنتتاج الزراعتي 

الزراعيتة املستتدامة األخترى التُ  هج القائمة على النظام اإليكولوجي مثل الزراعة اإليكولوجية والنهجلتهيئة بيئة متكافئة للنت 
 تةخذ   االعتبار العوامل اةارجية لنظا الزراعة واألغذية.

 
بيئة سياسات متكينية ودعا اقتصادق لتعزيز نظا الزراعة واألغذية املستدامة متن ال تزار هناك حاجة قوية لتوفر  -4

 خالر  ج ابتكارية ومتكاملة  مثل الزراعة اإليكولوجية.
 
يستتتتخدم العلمتتتاء والبتتتاحثوا منتتتذ عشتتترينات القتتترا املالتتتي مصتتتطلإل االزراعتتتة اإليكولوجيتتتةا ل شتتتارة إىل تطبيتتتق  -5

وقتتد ت تعريتتف الزراعتتة اإليكولوجيتتة بة تتا اتطبيتتق العلتتوم اإليكولوجيتتة لدراستتة وتصتتميا  املبتتادخل اإليكولوجيتتة علتتى الزراعتتة.
النظتتتام الغتتتذائيا  إيكولوجيتتتاستتتيع التعريتتتف منتتتذ حلتتتا ااتتتا ليشتتتمل ا( وت تو Altieri  1995وإدارة الزراعتتتة املستتتتدامةا )

(Francisممتتتا يعكتتت  التتتنهج النظتتتامي2003   وآختتتروا ) متتتع هتتتذا التفستتتر األوستتتع  أكتتتد  للزراعتتتة اإليكولوجيتتتة. ومتاشتتتًيا
ار علتتتتى البعتتتتد اإلقليميتتتتة ملنظمتتتتة األغذيتتتتة والزراعتتتتة حتتتتور الزراعتتتتة اإليكولوجيتتتتة باستتتتتمر  املشتتتتاركوا   االقتتتتات الدراستتتتية

االجتمتتاعي للزراعتتة اإليكولوجيتتة والتتدور املتزايتتد التتذق يضتتطلع بتت  ازتمتتع املتتد    تعزيتتز هتتذه التتنهج  التتذق يتضتتإل متتن 
(. وحتدد فريتق اةترباء 2009   وآخترواWezelا اعلتا وحركتة اجتماعيتة وممارستةا )ة تخالر واتف الزراعتة اإليكولوجيتة ب

ا اهتدفمهتا رفيع املستوى املعتن بتاألمن الغتذائي والتغذيتة التتابع للجنتة األمتن الغتذائي ألور مترة أا األمتن الغتذائي والتغذيتة 
منظتور علمتي وفتن  تعمتد الزراعتة اإليكولوجيتة إىل من (: ا2016ا للزراعة األيكولوجية )منظمة األغذية والزراعة  أساسيا
الكائنتتات اايتتة  متع الرتكيتتز علتتى التفتتاعالت القائمتة بتتااألغذيتتة والزراعتتة  فتتاهيا واملبتتادخل اإليكولوجيتتة علتى نظتتاتطبيتق امل
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النباتتتتات واايوانتتتات والبشتتتر والبيئتتتة متتتن أجتتتل تعزيتتتز التنميتتتة الزراعيتتتة املستتتتدامة لتاقيتتتق األمتتتن الغتتتذائي والتغذيتتتة و  الدقيقتتتة
األكثر يويلية للزراعة اإليكولوجية اليوم فتدمج با املعارف العتابرة لالختصااتات أما الرؤى  .للجميع حالًيا و  املستقبل

 وممارسات املزارعا وااركات االجتماعية فيما تعرتف بالرتابا املتبادر بينهاا.
 

 العملية التي تقودها منظمة األغذية والزراعة –باء 
 
مستتتةلة يقيتتتق التنميتتتة الريفيتتتة املستتتتدامة متتتن ختتتالر االبتكتتتار ناقشتتتا التتتدورة اةامستتتة والعشتتتروا للجنتتتة الزراعتتتة  -6

املنظمتتة إىل موااتتلة تعزيتتز عملهتتا املعيتتارق والقتتائا علتتى األدلتتة واألستت  العلميتتة متتع  ا( ودعتتCOAG/2016/6الزراعتتي )
  وامليكنتة البيولتوجي والتنتوع املنتاخ وتغتر   املستتدام واإلنتتاج البيولوجيتة والتكنولوجيتا اإليكولوجيتة للزراعتة خااتةإيتالء عنايتة 

وقتد أقتر ت التدورة األربعتوا ملتؤمتر املنظمتة هتذه  1ا.واإلحصاءات وسالمة األغذية والتغذية والشباي واملستاواة بتا اجلنستا
 (.C 2017/REPمن الوثيقة  (ح) 43)الفقرة  2التواية 

 
توجيهتتتتات دتتتتددة لتتتتدعا وتستتتتخر الزراعتتتتة  2018وقتتتتدما املتتتتؤمترات اإلقليميتتتتة للمنظمتتتتة التتتتُ عقتتتتدت   عتتتتام  -7

 اإليكولوجية   االستجابة للتاديات اإلقليمية  مبا   حلا لمن املبادرات اإلقليمية  على الناو املفصل أدناه.
 

الدورة الرابعة والثالثوا للمؤمتر اإلقليمي  سيا واةيا اهلادخل ابةمهية تشجيع اإلنتاج الزراعي  علًماأحاطا  أ()
ام متتن ختتالر األستتالي  الزراعيتتة اإليكولوجيتتة  وصيتتادة التنتتوع البيولتتوجي  ودعتتا نظتتا التترتاحل الزراعتتي املستتتد

املتعلقتة بتغتر املنتاخ  2030حات األمهية العاملية  والتكنولوجيات اايويتةا متن أجتل تنفيتذ عنااتر خطتة عتام 
الزراعتتة اإليكولوجيتتة باعتبارهتتا ستتلا املتتؤمتر الضتتوء علتتى .كمتتا 3(APRC/18/REP متتن الوثيقتتة 19)الفقتترة 

   التكثيتتف املستتتداملتاقيتتق  –متتن بتتا استترتاتيجيات أختترى  –واحتتدة متتن االستترتاتيجيات حات الصتتلة 
 (.APRC/18/REP الوثيقة من (4) 16املتزايدة )الفقرة الزراعة من أجل إطعام أعداد السكاا 

ألمريكا الالتينية والبار الكارييب منظمة األغذية والزراعتة أواا الدورة اةامسة والثالثوا للمؤمتر اإلقليمي  ي()
ابتتتدعا تبتتتتادر املعتتتتارف لالبتكتتتتار الزراعتتتتي  مبتتتا   حلتتتتا الزراعتتتتة اإليكولوجيتتتتة  والتكنولوجيتتتتات البيولوجيتتتتة 

 متتتتتتن الوثيقتتتتتتة ؛((6)18قتتتتتترة املستتتتتتتدامةا )الفوالتكنولوجيتتتتتتات األختتتتتترى متتتتتتن أجتتتتتتل دعتتتتتتا التنميتتتتتتة الريفيتتتتتتة 
LARC/18/REP)4 ولتع االسترتاتيجيات والسياستات لصتوا واستتعادة . كما أواى املؤمتر املنظمتة ابتدعا

الغابات والرتبة املتدهورة  عن طريق تشجيع البلتداا علتى االستتثمار   مبتادرات وطنيتة بشتةا نظتا اإلنتتاج 
لتتُ يمتتي التنتتوع الزراعيتتة اارجيتتة  والزراعيتتة اإليكولوجيتتة والعضتتوية  فضتتاًل عتتن التكنولوجيتتات البيولوجيتتة ا

البيولوجي ويافظ علي   خااتة للمتزارعا األستريا  ودعتا مبتادرات تبتادر اةتربات علتى املستتويا العتاملي 
 (.LARC/18/REP من الوثيقة (7) 20)الفقرة ا واإلقليمي

  

                                                      
1  mr949a.pdf-http://www.fao.org/3/a 
2  mu208a.pdf-http://www.fao.org/3/a 
3  n/mw412en.pdfhttp://www.fao.org/3/mw412e  
4  http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/MW677_REP/MW677_LARC_18_REP_en.pdf 

http://www.fao.org/3/a-mr949e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mu208e.pdf
http://www.fao.org/3/mw412en/mw412en.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/MW677_REP/MW677_LARC_18_REP_en.pdf
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 وقاما الدورة ااادية والثالثوا للمؤمتر اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى مبا يلي:  ج()
 

ج الزراعة اإليكولوجية  وال سيما بالنستبة ألاتااي اايتاصات الصتغرة الضوء على إمكانات  ت  سلطاا -
إىل نظتتا مستتتدامة للزراعتتة واألغذيتتة  ودعتتا ااكومتتات إىل تشتتجيع واملتتزارعا األستتريا  لتستتريع االنتقتتار 

 18  سياقانا الوطنيةا )الفقترة كما يناس   ج الزراعة اإليكولوجية هذه وغرها من النهج الزراعية املستدامة
 ؛ERC/18/REP)5من الوثيقة  (ج)

 
اشتتددت علتتى اااجتتة إىل الباتتوحل والبيانتتات حات اجلتتودة بشتتةا  تتج الزراعتتة اإليكولوجيتتة وغرهتتا متتن  -

  (؛ERC/18/REP من الوثيقة (د) 18النهج الزراعية املستدامةا )الفقرة 
إدراج  تج الزراعتتة اإليكولوجيتتة والتنويتع   املبتتادرات اإلقليميتتة ( 2اطلبتا متتن منظمتة األغذيتتة والزراعتتة ) -

وتنمية عملها على حنو أكرب   جمار الزراعة اإليكولوجية  مثاًل   سياق عقد األما املتادة ( 3الثالثة؛ و)
األجهتزة ( ومبادرة النهوض بالزراعة اإليكولوجية  ومناقشتة هتذا املولتوع   2028-2019للزراعة األسرية )

 (؛ERC/18/REP من الوثيقة (ك) 18ا )الفقرة الفنية والرئاسية للمنظمة
 

اأعادت التةكيد على أمهية اجلمع با االبتكارات التكنولوجية الرقمية واالبتكارات األخرى  مبا   حلا  -
اإلدتائي   نظتا  الزراعة اإليكولوجية  فضاًل عن تعزيز قدرات مجيع اجلهات الفاعلة  من أجتل تعزيتز التغيتر

 (.ERC/18/REP من الوثيقة (ي) 20الزراعة واألغذيةا )الفقرة 
 
 وقاما الدورة الرابعة والثالثوا للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدىن مبا يلي: د()
 

اأقتتر ت مبستتامهة الزراعتتة اإليكولوجيتتة   دعتتا التكيتتف متتع تغتتر املنتتاخ   املنتتاطق شتتب  القاحلتتة متتن أجتتل  -
. 6(NERC/18/REP متن الوثيقتة (أ) 17يقيق التنمية الزراعية املستدامة واألمتن الغتذائي والتغذيتةا )الفقترة 

يديتتد حتتوافز وتقتتدميها للمنتجتتا التتزراعيا  ال ستتيما اتتغار د املتتؤمتر اااكومتتات إىل ناشتتو  هتتذا الصتتدد 
إىل املمارستتتتات الزراعيتتتتة  وغذائيتتتتة أكثتتتتر استتتتتدامة  باالستتتتتناداملتتتتزارعا  لتشتتتتجيع االنتقتتتتار إىل نظتتتتا صراعتتتتة 

 (؛NERC/18/REP من الوثيقة (ي) 17ا )الفقرة اإليكولوجية
 

لتبتتتتادر املعتتتتارف واةتتتتربات بشتتتتةا الزراعتتتتة  ة إىل إنشتتتتاء منتتتتابر وطنيتتتتة وإقليميتتتتةااودعتتتتا أاتتتتااي املصتتتتل -
 (؛NERC/18/REP من الوثيقة (ج) 17اإليكولوجيةا )الفقرة 

 
األعضاء على الرتويج العتماد الزراعة اإليكولوجية وتعميمها وهتو أمتر يتطل ت  تعبئتة املتوارد  البلدااوشجع ا -

 متتتتن الوثيقتتتتة ؛(د) 17 يتتتتةا )الفقتتتترةوالتعتتتاوا بتتتتا البلتتتتداا التتتتُ تتشتتتتاطر نفتتت  الشتتتتواغل الزراعيتتتتة واإليكولوج
NERC/18/REP.)  

املبادرات اإلقليمية ااالية وتعزيز عملها   جمتار اإليكولوجية   وطل  املؤمتر من املنظمة اإدراج الزراعة  -
( وعقد األما املتادة متن 2028–2019الزراعة اإليكولوجية   سياق عقد األما املتادة للزراعة األسرية )

  (؛NERC/18/REP من الوثيقة (أ) 18املستدامة )الفقرة  ( وأهداف التنمية2025-2016أجل التغذية )
                                                      

5  http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/ERC_31/MW908_ERC18_REP/MW908_ERC_18_REP_EN.pdf 
6  ERC_34/MW880_REP/MW880_NERC_18_REP_ar.pdfhttp://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/N 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/ERC_31/MW908_ERC18_REP/MW908_ERC_18_REP_EN.pdf
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اودعتتا البلتتتداا متتن أجتتتل االستتتفادة متتتن النجاحتتتات التتُ يققتتتا   إطتتار التعتتتاوا الثالثتتي وبتتتا بلتتتداا -
اجلنتتتوي واالستتتتفادة متتتن هتتتذه التجتتتاري لتوطيتتتد التعتتتاوا وتشتتتاطر التجتتتاري   جمتتتار الزراعتتتة اإليكولوجيتتتةا 

  (؛NERC/18/REP من الوثيقة (ي) 18)الفقرة 
 

اودعتتا البلتتداا للعمتتل علتتى حنتتو أفضتتل يتتداً بيتتد متتع املنظمتتات الشتتريكة الناشتتطة األختترى ومتتع منظمتتات -
 ( متتتتتن الوثيقتتتتتةج) 18الباتتتتتوحل اإلقليميتتتتتة متتتتتن أجتتتتتل تشتتتتتجيع الزراعتتتتتة اإليكولوجيتتتتتة وتعميمهتتتتتاا )الفقتتتتترة 

NERC/18/REP؛)  
 

لوجيتتة متتن أجتتل التكيتتف متتع تغتتر قتتدرات بلتتداا اإلقلتتيا   ازتتاالت حات الصتتلة بالزراعتتة اإليكو اوبنتتاء -
املنتتاخ   ستتبيل يقيتتق األمتتن الغتتذائي والتغذيتتة  مبتتا   حلتتا دعتتا إعتتادة تةهيتتل األرالتتي املتتتدهورة وراتتد 

 (د) 18ا )الفقرة تدهور األرالي وتقييم  وتةدية دور استباقي   جمار إدارة املراعي واوا التنوع البيولوجي
 (.NERC/18/REP من الوثيقة

 
التتدعا لتتنهج الزراعتتة اإليكولوجيتتة  وحتتددت التتدورة اةامستتة للمتتؤمتر اإلقليمتتي غتتر الرعتتي ألمريكتتا الشتتمالية  ه()

كةداة تكميلية مع غرها من االبتكارات الزراعية  وحثا منظمة األغذية والزراعة علتى العمتل بشتكل أوثتق 
   املستقبل مع الدور األعضاء بشةا الزراعة اإليكولوجية.

 
بشتتةا توستتيع نطتتاق الزراعتتة  الزراعتتة اإليكولوجيتتةب املعنيتتةنظمتتا منظمتتة األغذيتتة والزراعتتة النتتدوة الدوليتتة الثانيتتة  -8

متن  واستتندت النتدوة إىل النتدوة الدوليتة األوىل املعنيتة بالزراعتة اإليكولوجيتةاإليكولوجية لتاقيق أهداف التنمية املستدامة. 
  وحلقتتات العمتتل الستتبع التاليتتة ألاتتااي املصتتلاة 2014قتتدت   رومتتا   عتتام   التتُ عت أجتتل األمتتن الغتتذائي والتغذيتتة
علتتى جمموعتتة واستتعة متتن اةتتربات واملمارستتات واستتتاوحت حلقتتات العمتتل . 20177 – 2015املتعتتددين املعقتتودة   فتترتة 

علتتى أ تتا  تتج مبتكتتر  واملبتتادرات والسياستتات متتن مجيتتع أاتتااي املصتتلاة واألقتتاليا. وت االعتترتاف بالزراعتتة اإليكولوجيتتة 
 من با أمور أخرى  لدعا البلداا   يقيق أهداف التنمية املستدامة واالستجابة لتاديات تغر املناخ.

 
ئتة متن اويظهر منشور حديّ حيلل خطة عمتل منظمتة األغذيتة والزراعتة أا الزراعتة اإليكولوجيتة متثتل  انيتة   امل -9

 أيًضتاالُ تدعا االنتقار إىل نظا مستدامة للزراعتة واألغذيتة. ويبتا التاليتل  2019-2018نتائج املنظمة املخططة للفرتة 
أا طلبتات البلتداا للاصتور علتى دعتتا املنظمتة تتضتمن إمكانتات توستيع نطتتاق الزراعتة اإليكولوجيتة إلدراجهتا متع التتنهج 
األختترى لالستتتدامة متتن أجتتل تستتريع االنتقتتار إىل نظتتا مستتتدامة لةغذيتتة والزراعتتة  ممتتا يتتدعا    ايتتة املطتتاف البلتتداا   

 .8يقيق أهداف التنمية املستدامة
  

                                                      
7  http://www.fao.org/3/I9035EN/i9035en.pdf 
8  http://www.fao.org/3/I9007EN/i9007en.pdf 

http://www.fao.org/3/I9035EN/i9035en.pdf
http://www.fao.org/3/I9007EN/i9007en.pdf
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 نتائج الندوة الدولية الثانية المعنية بالزراعة اإليكولوجية ومبادرة التوسع –ا ثانيا 
 

 5إىل  3  الفتتتترتة متتتتن نظمتتتتة األغذيتتتتة والزراعتتتتة مل الرئيستتتتي قتتتتر  املالنتتتتدوة الدوليتتتتة الثانيتتتتة التتتتُ عتقتتتتدت    مشلتتتتا -10
جلهتتتات فاعلتتتة غتتتر منظمتتتة  350حكومتتتة  و 72ا )مبتتتا   حلتتتا ممثلتتتا متتتن مشتتتاركً  760  أكثتتتر متتتن 2018أبريل/نيستتتاا 

منظمتتتات تابعتتتة لةمتتتا املتاتتتدة( قتتتاموا بتاليتتتل اةتتتربات واألدلتتتة والبيانتتتات والسياستتتات العامتتتة  6  وممثلتتتا عتتتن حكوميتتتة
 .9لالستجابة للتاديات الُ تواجهها نظا الزراعة واألغذية ااالية

 
إىل نتتتتتتائج سلستتتتتلة متتتتتن االقتتتتتات الدراستتتتتية اإلقليميتتتتتة ألاتتتتتااي املصتتتتتلاة املتعتتتتتددين بشتتتتتةا الزراعتتتتتة  استتتتتتناًداو  -11

    أمريكتتتا الالتينيتتتة والباتتتر 2017و 2015اإليكولوجيتتتة التتتُ نظمتهتتتا منظمتتتة األغذيتتتة والزراعتتتة   الفتتترتة متتتا بتتتا عتتتامي 
الصا  وأوروبا وآسيا الوسطى  والشترق األدىن ومشتار الكارييب  وأفريقيا جنوي الصاراء الكربى  وآسيا واةيا اهلادخل  و 

هبتتدف تستتخر الزراعتتة اإليكولوجيتتة   دعتتا عمليتتة االنتقتتار حنتتو نظتتا  10أفريقيتتا  ت ولتتع التواتتيات   ملختت  التترئي 
ستتخدامها ( تعزيتز التدور املركتزق للمتزارعا األستريا ومنظمتانا   اتوا املتوارد الطبيعيتة وا1) مستدامة لةغذية والزراعة:

تعزيتز أستواق املنتجتات القائمتة و ( 3) تبادر اةربات وتقاسا املعرفة والباوحل التعاونية واالبتكتارات؛و  (2)والواور إليها؛ 
استتتعراض األطتتر املؤسستتية والسياستتاتية والقانونيتتة و ( 4) علتتى الزراعتتة اإليكولوجيتتة متتن أجتتل الصتتاة والتغذيتتة واالستتتدامة؛

التوستتع   الزراعتتة اإليكولوجيتتة متتن و ( 5)يتتوالت الزراعتتة اإليكولوجيتتة متتن أجتتل نظتتا غذائيتتة مستتتدامة؛ واملاليتتة لتشتتجيع 
 خالر العمليات اإلقليمية املتكاملة والتشاركية.

 
هتو أكثتر متن جمترد اخترتاع تكنولوجيتات أو منتجتات جديتدة  االبتكار   الزراعة اإليكولوجية  اةوت االعرتاف ب -12

متتن  اا وبيئيًتتوممارستتات جديتتدة مستتتدامة اجتماعيًتتى عمليتتات تنشتتة فيهتتا أفكتتار وتكنولوجيتتات ومنتجتتات وأنتت  ينطتتوق علتت
خالر تفاعل أاااي املصلاة. وقد شدد املشاركوا   الندوة على أنت  جيت  أا تتماتور ابتكتارات الزراعتة اإليكولوجيتة 
حور الناس  وأا تليب احتياجات أاااي ااياصات الصغرة واحتياجات املتزارعا واألستر املعيشتية  وأا تنشتة متن ختالر 

  وأا تستتتند إىل بيانتات وتقنيتتات مفتوحتتة املصتتدر  وأا تعتتزص القتتدرة علتتى اية  وأا تكتتوا قابلتتة للتكيتتف دليًتتعمليتة تشتتارك
 العمل اجلماعي واالستثمارات املسؤولة.

 
لبلتتتداا   عمليتتتة يويتتتل نظمهتتتا الزراعيتتتة والغذائيتتتة  متتتن أجتتتل تعمتتتيا الزراعتتتة دعا اولتتتتوفر التوجيتتت  واملشتتتورة لتتت -13

دد الستمات البتارصة للزراعتة اإليكولوجيتة. وقتد نشتةت هتذه العنااتر عنااتر يت 10املستدامة  ت تقتد  جمموعتة مؤلفتة متن 
 ( من ااوارات العاملية واإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة وت ولعها على أساس املؤلفات العلمية.امللاقنظر ا)
 

                                                      
9  symposium/en/-agroecology-international-http://www.fao.org/about/meetings/second  

دوة متن قبتل لتلتف أاتااي املصتلاة واةترباء  ليتتا تستجيلها ميثل هذا امللخ  داولة من الرئي  لالستفادة من غىن املسامهات املقدمتة ختالر النت  10
شتتاركا بشتتكل كامتتل   التقريتتر الكامتتل للنتتدوة التتذق ستتتعده املنظمتتة  وال يعكتت  بالضتترورة وجهتتات النظتتر الفرديتتة للمشتتاركا أو التتدور األعضتتاء التتُ 

 الندوة.  

http://www.fao.org/about/meetings/second-international-agroecology-symposium/en/
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ختتالر النتتدوة بالتعتتاوا متتع شتتركاء األمتتا املتاتتدة  11وت إطتتالق مبتتادرة النهتتوض بالزراعتتة اإليكولوجيتتة )املبتتادرة( -41
ا وتتقتتترتح املبتتتادرة كطريقتتتة للمضتتتي قتتتدمً  .التتتدوائر املعنيتتتةالرئيستتتيا واملشتتتاركا التتتذين ميثلتتتوا املؤسستتتات الوطنيتتتة والدوليتتتة و 

 .2ويقيقها  وال سيما هدف التنمية املستدامة  2030وكةسلوي اسرتاتيجي لتعزيز خطة عام 
 
ادرة إىل مرافقتتة ودعتتا عمليتتات االنتقتتار   جمتتار الزراعتتة اإليكولوجيتتة متتن ختتالر بنتتاء القتتدرات التقنيتتة  ونتتدف املبتت -15

وبنتتاء القتتتدرات علتتى املستتتتوى العتتتاملي واإلقليمتتي والتتتوطن  ومتتتن ختتالر تبتتتادر اةتتربات بتتتا البلتتتداا. وستتيتناور هتتتذا التوجيتتت  
 ستتتتتات الزراعتتتتتة اإليكولوجيتتتتتة  وإعتتتتتادة تصتتتتتميا التتتتتنظا الزراعيتتتتتةمستتتتتتويات يتتتتتوالت الزراعتتتتتة اإليكولوجيتتتتتة مبتتتتتا   حلتتتتتا: ممار 

تسرتشتتد املبتتادرة بالتواتتيات وف . وستت12  والتتنظا الغذائيتتة الزراعيتتة اإليكولوجيتتة املختلفتتة  وتعزيتتز البيئتتة التمكينيتتةاإليكولوجيتتة
املعرفة واالبتكار للتنظا الزراعيتة  (1الرئيسية الُ ت يديدها خالر الندوة الثانية وسرتكز جهودها على ثالثة جماالت للعمل: )

 بناء روابا للتغير التاويل.و ( 3عمليات السياسات اةااة بتاويل نظا الزراعة واألغذية؛ )و ( 2والغذائية املستدامة؛ )
 
ومتثتتل املبتتادرة فراتتة لشتتركاء األمتتا املتاتتدة واهليئتتات حات الصتتلة )منظمتتة األغذيتتة والزراعتتة  والصتتندوق التتدويل  -16
يتتة الزراعيتتة  وبرنتتامج األغذيتتة العتتاملي  وبرنتتامج األمتتا املتاتتدة للبيئتتة  وبرنتتامج األمتتا املتاتتدة اإلدتتائي  واتفاقيتتة التنتتوع للتنم

ار والتتدعا البيولتتوجي( للعمتتل بطريقتتة منستتقة لتوستتيع نطتتاق الزراعتتة اإليكولوجيتتة متتن ختتالر السياستتات والعلتتوم واالستتتثم
 لواليتها وخربانا  وتوسيع نطاق املعرفة جلميع اجلهات الفاعلة. التقن والتوعية  وفًقا

 
  وعقتتتتد األمتتتتا املتاتتتتدة للزراعتتتتة األستتتترية 2025-2016ويتتتتتيإل عقتتتتد األمتتتتا املتاتتتتدة للعمتتتتل متتتتن أجتتتتل التغذيتتتتة  -17

اإليكولوجيتتة لتاقيتتق فراتتة للمنظمتتة وشتتركائها لتوعيتتة ازتمتتع التتدويل بشتتةا أمهيتتة الزراعتتة األستترية والزراعتتة  2019-2028
 التنمية املستدامة ويسا الصاة والتغذية   كل مكاا  دوا إمهار أحد.

 
 آفاق المستقبل –ا ثالثا 

 اإلجراءات المقترح أن تتخذها اللجنة
 اللجنة مدعوة إىل القيام مبا يلي: إا   

 
منظمتة األغذيتة والزراعتة ولتع خطتة عمتل متع  إىلالرتحي  مببادرة النهوض بالزراعة اإليكولوجية والطل   )أ(

 الشركاء    أعقاي طلبات البلداا؛
 تةييد العناار العشرة للزراعة اإليكولوجية كدليل على االنتقار إىل نظا مستدامة للزراعة واألغذية؛و  )ي(
ّ  املنظمتتتة علتتتى موااتتتلة تطبيتتتق الزراعتتتة اإليكولوجيتتتة كو  )ج( نهج لتنفيتتتذ املبتتتادخل اةمستتتة لةغذيتتتة ةحتتتد التتتحتتت

ألهداف التنمية املستدامة وملساعدة البلداا واألقتاليا علتى املشتاركة بفعاليتة أكترب  دعًماوالزراعة املستدامة 
   عمليات االنتقار إىل نظا مستدامة للزراعة واألغذية من خالر: 

                                                      
11  http://www.fao.org/3/I9049EN/i9049en.pdf 
12  .Gliessman, S .2016  .  40)3 :(187–189يويل النظا الغذائية بواسطة الزراعة اإليكولوجية. الزراعة اإليكولوجية ونظا األغذية املستدامة . 

http://www.fao.org/3/I9049EN/i9049en.pdf
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الزراعتتة اإليكولوجيتتة  وولتتع مقتتايي  وأدوات تعزيتتز العمتتل املعيتتارق والعلمتتي القتتائا علتتى األدلتتة بشتتةا و  (1)
 وبروتوكوالت لتقييا مسامهة الزراعة اإليكولوجية   يور النظا املستدامة للزراعة واألغذية؛

 ة وتيسر نشرها؛فيفيز األدلة العلمية واإلبداع املشرتك   جمار املعر و  (2)
طلبانتتتا  مبتتتا   حلتتتا تنميتتتة قتتتدرات أاتتتااي تتتتوفر السياستتتات والتتتدعا التقتتتن للبلتتتداا  بنتتتاء علتتتى و  (3)

  ااياصات الصغرة واملزارعا األسريا.
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 الملحق
 ه المرحلة النتقالية نحو استدامة النظم الغذائية والزراعيةيتوجناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية لالع

 
دية الرئيسية  والبيئة واالجتماعية واالقتصاتدرس الزراعة اإليكولوجية التفاعالت با اةصائ  والعمليات البيئية  

ا لةنظمة الزراعية املتنوعة. وهي تعرتف باإلمكانيات الكبرة لعمليات العمل اجلماعي من أجتل التمكينية الُ تعترب دوحجً 
 دامة   الزراعة.تعزيز املعرفة والفها املتعمق  والذق حيبذ التغيرات السلوكية   النظا الغذائية املطلوبة لتاقيق االست

 
وقد انبثقا العناار العشرة التالية ختالر عمليتة توجيت  البلتداا لتاويتل نظمهتا الغذائيتة والزراعيتة وتعمتيا الزراعتة  

وقتتد ت ولتتع  املستتتدامة علتتى نطتتاق واستتع  والقضتتاء علتتى اجلتتوع ويقيتتق العديتتد متتن أهتتداف التنميتتة املستتتدامة األختترى.
راعتة اإليكولوجيتة متن ختالر عمليتة توليفيتة. وهتي تستتند إىل املنشتورات العلميتة بشتةا الزراعتة العنااتر العشترة التُ متيتز الز 

Gliessman (2015 )ومستتتتويات  13( اةمستتتة للزراعتتتة اإليكولوجيتتتة1995) Altieri وال ستتتيما مبتتتادخل –اإليكولوجيتتتة 
باملناقشتات التتُ جتترت   إطتتار حلقتتات كملا هتتذه القاعتتدة العلميتتة . وقتد استتتت 14اةمستة لتاتتوالت الزراعتتة اإليكولوجيتتة
متعددة أاااي املصلاة بشةا الزراعة اإليكولوجية الُ عقدنا املنظمة   الفترتة متا  العمل خالر االجتماعات اإلقليمية

 اجلوان  الُ طرحها اةرباء الدوليوا واةرباء من منظمة األغذية والزراعة.   الُ لما أيًضا2017و 2015با عامي 
 

الدوليتتتتة الثانيتتتتة املعنيتتتتة بالزراعتتتتة املتتتتتاح للنتتتتدوة  ويتتتتتا واتتتتف العنااتتتتر العشتتتترة مبزيتتتتد متتتتن التفصتتتتيل   منشتتتتور املنظمتتتتة 
 .15العناار العشرة للزراعة اإليكولوجية لتوجي  املرحلة االنتقالية حنو استدامة النظا الغذائية والزراعيةااإليكولوجية املعنوا ا

 
رة  بواتفها أداة يليليتتة  علتى تفعيتل الزراعتة اإليكولوجيتة   إجتراءات ملموستتة وميكتن أا تستاعد العنااتر العشت 

على أرض الواقع. ومن خالر يديد اةصائ  اهلامة لتنظا الزراعتة اإليكولوجيتة و جهتا  وكتذلا االعتبتارات الرئيستية   
سياستات واملمارستا وأاتااي املصتلاة تطوير بيئتة مواتيتة للزراعتة اإليكولوجيتة  تشتكل العنااتر العشترة دلتياًل لوالتعي ال

 رنا وتقييمها.اعند التخطيا لتاوالت الزراعة اإليكولوجية وإد
 

                                                      
13  Altieri, M.A.1995 .الزراعة اإليكولوجية: علا الزراعة املستدامة .Press CRC . 
14  Gliessman, S.R  2015 .الزراعة اإليكولوجية: إيكولوجيا النظا الغذائية املستدامة. الطبعة الثالثة. بوكا راتوا  فلوريدا  الواليات املتادة األمريكية .CRC 

Press، Taylor & Francis Group.  
15  http://www.fao.org/3/i9037en/I9037EN.pdf 

http://www.fao.org/3/i9037en/I9037EN.pdf
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 .تعترب العناار العشرة للزراعة اإليكولوجية مرتابطة ومتكافلة
 

والتغذيتة مبتتواصاة ا   املراحتل االنتقاليتة حنتو الزراعتتة اإليكولوجيتة متن أجتل يقيتق األمتن الغتذائي يعتترب التنتوع أساستيً . التنوو 
ختتلتتتف التتتنظا الزراعيتتتة اإليكولوجيتتتة بشتتتكل كبتتتر عتتتن بعضتتتها التتتبع . و  اافتتتاي علتتتى املتتتوارد الطبيعيتتتة ومحايتهتتتا وتعزيزهتتتا.

وتستتعى نظتتا الزراعتتة اإليكولوجيتتة متتن منظتتور بيولتتوجي إىل صيتتادة تنتتوع األنتتواع واملتتوارد الوراثيتتة بواستتطة أستتالي  لتلفتتة إىل 
دة التنتتتوع البيولتتتوجي   ااصتتتور علتتتى جمموعتتتة متتتن املنتتتافع اإلنتاجيتتتة واالجتماعيتتتة االقتصتتتادية وتستتتاها صيتتتاد. أقصتتتى حتتت

وتعتتتتزص  تتتتج الزراعتتتتة اإليكولوجيتتتتة  متتتتن ختتتتالر ختطتتتتيا التنتتتتوع وإدارتتتتت   عمليتتتتة تتتتتوفر ختتتتدمات التتتتنظا  والغذائيتتتتة والبيئيتتتتة.
ي عليهتتتا. وميكتتتن للتنتتتوع أا يزيتتتد متتتن اإلنتاجيتتتة فيهتتتا التلقتتتيإل واتتتاة الرتبتتتة التتتُ يعتمتتتد اإلنتتتتاج الزراعتتت اإليكولوجيتتتة مبتتتا

يعتزص التنتوع   الزراعتة كمتا   واستخدام املوارد على حنتو كفتؤ متن ختالر صيتادة الكتلتة األحيائيتة ومجتع امليتاه إىل أقصتى حتد.
 .ا القدرة اإليكولوجية واالجتماعية االقتصادية على الصموداإليكولوجية أيضً 

 
تستتتجي  االبتكتتارات الزراعيتتة علتتى حنتتو أفضتتل إىل التاتتديات اةليتتة عنتتدما  .وتشوواهرهاالمشوواركة فووي توليوود المعووار  

بتل يتتا  –وال توف ر الزراعة اإليكولوجيتة واتفات دتددة يكوا قد ت توليدها بصورة مشرتكة من خالر عمليات تشاركية. 
وتتتتؤدق املشتتتاركة   توليتتتد املعتتتارف فيهتتتا تصتتتميا ممارستتتات لتناستتت  الستتتياق البيئتتتي واالجتمتتتاعي واالقتصتتتادق والثقتتتا . 

ا   عمليتتة بلتتورة ابتكتتارات الزراعتتة اإليكولوجيتتة وتنفيتتذها ملعاجلتتة التاتتديات   التتنظا الغذائيتتة مبتتا فيهتتا ا دوريًتتوتبادهلتتا دورً 
لتقليديتة يدق التكيف مع تغتر املنتاخ. ومتتزج الزراعتة اإليكولوجيتة متن ختالر عمليتة املشتاركة   توليتد املعتارف  املعتارف ا

واملعتتارف العلميتتة العامليتتة. وتعتتترب معتتارف املنتجتتا بشتتةا التنتتوع   لمنتجتتا والتجتتارلالعمليتتة عتتارف املواةليتتة  مبتتا   حلتتا 
البيولوجي الزراعي وجتارهبا   إدارنا   سياقات دددة فضال عن معارفها املتعلقة باألسواق واملؤسسات دورية للغاية   

ا   تبادر ابتكارات الزراعة اإليكولوجيتة ا أساسيً دورً  –الرعي وغر الرعي على حد سواء  –دق التعليا ويؤ  .هذه العملية
 .الناشئة عن عمليات املشاركة   توليد املعارف

 

 العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية

 التنو 

القدرة على  التآزر
 الصمود

 الحوكمة المسؤولة التدوير الكفاءة

 الثقافة والتقاليد الغذائية

المشاركة في توليد 
القيم اإلنسانية  المعار  وتبادلها

 والجتماعية

القتصاد الدائري 
 والتضامني
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يعتتزص بنتتاء أوجتت  التتتاصر الوظتتائف الرئيستتية   التتنظا الغذائيتتة ممتتا يتتدعا اإلنتتتاج وختتدمات التتنظا اإليكولوجيتتة  أوجووه التووآزر.
متع بتا اةااتيل الستنوية واملتتاصرة  مبتا   حلتا اجلا لتصميا التنظا املتنوعتة ا كبرً تويل الزراعة اإليكولوجية اهتمامً  املتعددة.
الرتبتة وامليتاه وغرهتتا ا الستتخدام ا خاًاتوتتويل اهتماًمت .والثتروة اايوانيتة واايوانتات املائيتة واألشتتجار واملغطيتة للرتبتة واملعمترة

   سياق تغر املناخ املتزايد.القدرة على الصمود ت   املناظر الطبيعية للمزارع والزراعة من أجل تعزيز من املكونا
 

تنتقل املمارسات االبتكارية للزراعة اإليكولوجية من النظا القائمتة علتى املتدخالت إىل نظتا إنتتاج غذائيتة قائمتة  الكفاءة.
تعتترب صيتادة  و  قدر أقل من املوارد اةارجية )مبا   حلا املوارد غر املتجتددة(.على املعرفة هبدف صيادة اإلنتاجية باستخدام 

لتنوع بعناية من أجل خلق تاصر بتا تدير اكفاءة استخدام املوارد من اةصائ  الناشئة عن نظا الزراعة اإليكولوجية الُ 
د الطبيعية وعلى وج  اةصوش املوارد التُ تعتترب ويسن نظا الزراعة اإليكولوجية استخدام املوار  .مكونات النظام املختلفة

 من خالر تعزيز العمليتات اوفرة وجمانية كةشعة الشم  وانبعاثات الكربوا   الغالف اجلوق والنيرتوجا. ومتك ن املنتج
خيفتت  متتن  ممتتااملتاحتتة بكفتتاءة أفضتتل  البيولوجيتتة وإعتتادة تتتدوير الكتتتل األحيائيتتة واملغتتذيات وامليتتاه متتن استتتخدام املتتوارد 

 تكاليفها وآثار استخدامها السليب على البيئة.
 

تتتتتدعا صيتتتتادة إعتتتتادة التتتتتدوير اإلنتتتتتاج الزراعتتتتي متتتتع ختفيتتتتف املخل فتتتتات والتلتتتتوحل وااتتتتد متتتتن التكتتتتاليف  إعووووادة التوووودوير.
طبيعيتتتة االقتصتتادية والبيئيتتة. وتتتدعا ممارستتات الزراعتتتة اإليكولوجيتتة متتن ختتالر العمتتل علتتتى غتترار التتنظا اإليكولوجيتتة ال

العمليتتتات البيولوجيتتتة التتتُ تتتتدفع إعتتتادة تتتتدوير املغتتتذيات والكتتتتل األحيائيتتتة وامليتتتاه   نظتتتا اإلنتتتتاج ممتتتا يزيتتتد متتتن كفتتتاءة 
استخدام املوارد. وميكتن إجتراء إعتادة التتدوير علتى نطتاق املتزارع و  املنتاظر الطبيعيتة متن ختالر تنويتع أوجت  التتاصر بتا 

 .قيقهااملكونات واألنشطة املختلفة وي
 

الستتدامة  ظا اإليكولوجيتة علتى الصتمود عامتل رئيستيتعزيز قدرة األفراد وازتمعتات اةليتة والتن إا القدرة على الصمود.
فهتي تتمتتع بقتدرة أكترب علتى  –تعترب نظا الزراعة اإليكولوجية املتنوعة أكثر قتدرة علتى الصتمود و  .النظا الغذائية والزراعية

مقاومتتتة علتتتى مثتتتل اجلفتتتاف أو الفيضتتتانات أو األعااتتتر و  القصتتتوىفيهتتتا األحتتتداحل املناخيتتتة  التعتتتا  متتتن االلتتتطرابات مبتتتا
مقاومتتة ا فتتات علتتى  تعتتزص نظتتا الزراعتتة اإليكولوجيتتة القتتدرة متتن ختتالر اافتتاي علتتى تتتواصا وظيفتتيو  ا فتتات واألمتتراض.

متتن  جمموعتتة متنوعتتةالتعقيتتدات البيولوجيتتة للتتنظا الزراعيتتة وتشتتجع متتع ممارستتات الزراعتتة اإليكولوجيتتة  وتعمتتلواألمتتراض. 
ملنتاظر الطبيعيتة   تتمتتع اأوستع نطاقحاالت تفشي ا فات. وعلى لزيادة القدرات العاصلة عند مواجهة الكائنات املتفاعلة 

الُ تعتمتد علتى ختدمات النظتام البيئتي  الزراعية املتنوعة بقدرة أكرب على املسامهة   وظائف الوقاية من ا فات واألمراض
وميكتتن لتتنهج الزراعتتة اإليكولوجيتتة أا تعتتزص القتتدرة االجتماعيتتة واالقتصتتادية  )مثتتل األعتتداء الطبيعيتتا للستتيطرة البيولوجيتتة(.

  حار  بشكل أفضل وبالتايل ااد من تعرلها ملخاطرا بندارةاملنتجوا من خالر التنويع واإلدماج  قومويعلى الصمود. 
خستارة نتوع واحتد متن اةااتيل أو متن أنتواع متن املاشتية أو متن أق ستلعة أخترى. وميكتن للزراعتة اإليكولوجيتة متن ختتالر 

 .جا للمخاطر االقتصاديةاةارجية أا ختفف من تعرض املنت املدخالتختفيف االعتماد على 
 

الستتتتدامة التتتنظا الغذائيتتتة  اأساستتتي ينعنصتتتر  تعتتتترب محايتتتة ويستتتا ستتتبل املعيشتتتة الريفيتتتة القووويم اإلنسوووانية والجتماعيوووة.
والزراعية. وتشدد الزراعة اإليكولوجية على القيا اإلنسانية واالجتماعية وإدمتاج مجيتع أبعتاد أهتداف التنميتة املستتدامة التُ 
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خلتق خالر تساها   يسا سبل املعيشة. وتسعى الزراعة اإليكولوجية إىل معاجلة أوج  انعدام املساواة با اجلنسا من 
متن ختالر تعزيتز استتقالليتها وبنتاء قتدرانا علتى   ومتتك ن  ج الزراعة اإليكولوجية األفراد وازتمعتات اةليتة فرش للنساء.

ا إىل أا الزراعتة ونظترً  ة.متن التغلت  علتى الفقتر واجلتوع وستوء التغذيت  كولوجيتة اةااتة هبتاالتكيف إلدارة نظتا الزراعتة اإلي
ن تا متكتن األفتراد متن أا اإليكولوجية متثل دوحًجا شعبًيا ينطلتق متن القاعتدة إىل القمتة لتاقيتق التنميتة الريفيتة املستتدامة  ف

 .أنفسها عوامل تغيريصباوا 
 

تساها الزراعة اإليكولوجية من خالر دعا األدتا  الغذائيتة الصتاية واملتنوعتة   يقيتق األمتن  الثقافة والتقاليد الغذائية.
تعتتترب الزراعتتة واألغذيتتة مكتتتونا أساستتيا متتن التتترتاحل و  الغتتذائي والتغذيتتة مبتتواصاة اافتتتاي علتتى اتتاة التتنظا اإليكولوجيتتتة.

وتتترتبا   أغلتت  األحيتتاا  .تمتتع و  تشتتكيل الستتلوك البشتترقاز   هاًمتتاا تتتؤدق الثقافتتة والتقاليتتد الغذائيتتة دورً و  البشتترق.
أا األشتتخاش والتتنظا  اهلويتة الثقافيتتة والشتتعور باالنتمتتاء للمكتتاا بشتتكل وثيتتق بتتنظا املنتتاظر الطبيعيتتة والتتنظا الغذائيتتة. ومبتتا

أا تلهتتا ري التتُ ميكتتن ا  تتتوفر املمارستتات الثقافيتتة واملعتتارف األاتتلية والتقليديتتة ثتتروة متتن التجتتامًعتت ايتطتتورو اإليكولوجيتتة 
 .املبتكرةاالور 

 
تتطلتت  استتتدامة األغذيتتة والزراعتتة وجتتود آليتتات حوكمتتة مستتؤولة وفعالتتة علتتى نطاقتتات لتلفتتة دليتتة  الحوكمووة المسووؤولة.

تدعو الزراعة اإليكولوجية إىل حوكمة مسؤولة وفعالة من أجل دعتا املرحلتة االنتقاليتة حنتو استتدامة التنظا و  ووطنية وعاملية.
الغذائية والزراعية. وتعتترب آليتات ااوكمتة املتستمة بالشتفافية واملستاءلة والشتمولية لترورية ةلتق بيئتة متكينيتة تتدعا املنتجتا 

وتعتتترب حوكمتتة املتتوارد األرلتتية والطبيعيتتة مثتتاال  .اعتتة اإليكولوجيتتة وممارستتاناإىل مفتتاهيا الزر  ابتتالنظر أيًضتتلتاويتتل نظمهتتا 
ا واألكثتتتر عرلتتتة للمختتتاطر بشتتتكل كبتتتر علتتتى التنتتتوع أساستتتيا علتتتى حلتتتا. ويعتمتتتد معظتتتا الستتتكاا التتتريفيا األشتتتد فقتتترً 

ىل إمكانيتة الواتور البيولوجي األرلي واملائي وخدمات النظا اإليكولوجية لكس  سبل عيشها وها يفتقروا مع حلتا إ
 املةموا إىل هذه املوارد.

 
توفر االقتصادات الدائرية والتضامنية التُ تعيتد ربتا املنتجتا واملستتهلكا حلتوال ابتكاريتة  القتصاد الدائري والتضامني.

 تج الزراعتة اإليكولوجيتة للعي  داخل حدود كوكبنا مبواصاة توفر األس  االجتماعية للتنمية الشاملة واملستتدامة. وتستاعد 
 افً انصتتتأكثتتتر إا االتتتور العادلتتتة بنتتتاء علتتتى االحتياجتتتات واملتتتوارد والقتتتدرات اةليتتتة ممتتتا خيلتتتق أستتتواقً   التشتتتجيع علتتتى إجيتتتاد 

معظتتتا أاتتتااي  يبيتتتعويتضتتتمن حلتتتا وجتتتود أستتتواق ابتكاريتتتة إىل جانتتت  األستتتواق اإلقليميتتتة التقليديتتتة حيتتتّ  ستتتتدامة.او 
واالستتتهالك بنتتاء ا   تشتتجيع اإلنتتتاج ا رئيستتيً وتتتؤدق االبتكتتارات االجتماعيتتة واملؤسستتية دورً  نا.اايتتاصات الصتتغرة منتجتتا

 على  ج الزراعة اإليكولوجية.
 


