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  السريعة؛ االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع ميكن

 . للبيئة مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدىن إىل للتقليل والزراعة األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه

 www.fao.org املنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع وميكن
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A 

 البرنامج لجنة
 الدورة السادسة والعشرون بعد المائة

 2019مارس/آذار  22-18روما، 

 مشروع قرار لجنة الزراعة
 بشأن إدماج نُهج الزراعة المستدامة على نحو أكبر، بما في ذلك الزراعة اإليكولوجية

 في أنشطة التخطيط المستقبلية لمنظمة األغذية والزراعة
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 نحو أكبر، بما في ذلك الزراعة اإليكولوجية إدماج نُهج الزراعة المستدامة على
 في أنشطة التخطيط المستقبلية لمنظمة األغذية والزراعة

 
 إن المؤتمر،

 
االقتصتتتتتتتتتتتادية  -من أجل حتقيق التنمية املستتتتتتتتتتتتدامة بأبعادها الثالثة 2030بأن تنفيذ خطة التنمية املستتتتتتتتتتتتدامة لعام  إذ يقر

 كاملة ميثل حتديًا عاملًيا هائاًل؛بطريقة متوازنة ومت -واالجتماعية والبيئية
 

، وبأن مقصتتد أهداا التنمية املستتتدامة املتمثل ا iبأن عدد ناقصتتي التيذية ا العاو ونستتبة انتشتتارهت ا ارتفاع وإذ يقر
 لن يتحقق إذا و تتعزز اجلهود املبذولة؛  2030القضاء على اجلوع حبلول عام 

 
زراعية غري املستتتتدامة تستتتتمر ا التأثري ستتتلًبا على املوارد الطبيعية ةمثل خستتتارة عن بالغ قلقه ألن املمارستتتات ال وإذ يعرب

 iiالتنوع البيولوجي وانبعاثات غازات الدفيئة وتدهور األراضي(، وتربز أوجه عدم الكفاءة على امتداد السلسلة اليذائية؛
 

تستتتتتتاهت ا التصتتتتتتدل للتحديات ال  تع   بتواجد جمموعة واستتتتتتعة من النها الزراعية املستتتتتتتدامة ال  ميكن أن  وإذ يقر
ستتتتتتتبيل املزارعم والنظت اليذائية، وبالاجة امللحة إىل حتقيق التحول املستتتتتتتتدام اقتصتتتتتتتاديًا واجتماعًيا وبيئًيا لنظمنا اليذائية، 

 ومقاصدها؛ 2030متاشًيا مع أهداا خطة عام 
 

ر الرئيستتتتتتتتتتي الذل تؤديه الزراعة من أجل حتقيق أهداا ، ا دورته األربعم، قد أقر الدو iiiأن مؤمتر املنظمة وإذ يستتتتتتتتتذكر
وأهداا التنمية  2030التنمية املستتتدامة، ورح مب اواءمة األهداا االستت اتيجية للمنظمة مع خطة التنمية املستتتدامة لعام 

ام خاص للزراعة املستتتتتتتتتتتتتتتدامة؛ ودعا املنظمة إىل مواصتتتتتتتتتتتتتتلة تعزيز عملها املعيارل والقائت على العلوم واألدلة مع إيالء اهتم
اإليكولوجية والتكنولوجيا البيولوجية واإلنتاج املستدام وتيري املناخ والتنوع البيولوجي وامليكنة واإلحصاءات وسالمة األغذية 

 والتيذية والشباب والقضايا اجلنسانية؛
 

دامة األغذية والزراعة وأقر ته على أن الزراعة املستتتتتدامة، حستتتتبما حد دته املبادل اؤمستتتتة للرسية املشتتتت كة الستتتتت وإذ يشتتتد د
، ميكن أن تؤدل إىل تعزيز النمو الشتتتامل وحتستتتم الدخل وحتفيز القضتتتاء على ivجلنة الزراعة ا دورهتا اؤامستتتة والعشتتترين

 الفقر املدقع وحتسم سبل املعيشة والقدرة على الصمود، ال سيما ألصحاب اليازات الصيرية واملزارعم األسريم.
 

2018 أن عدًدا من املؤمترات اإلقليمية ال  عقدهتا املنظمة ا عام إىل وإذ يشتتتتتير
 v  ستتتتتتتل   الضتتتتتتتوء على الاجة إىل تييري

حتويل لدعت االنتقال إىل نظت غذائية وزراعية مستتتتتتتتتتتتتتدامة، وعلى اإلمكانات ال  ينطول عليها ا هذا الصتتتتتتتتتتتتتدد عدد من 
 النها الزراعية املستدامة؛

 
بأن الندوة الدولية الثانية ال  نظمتها املنظمة عن النهو  بالزراعة اإليكولوجية لتحقيق أهداا التنمية املستتتتدامة  وإذ يقر

قد ستتتل طل الضتتتوء على الزراعة اإليكولوجية كنها، ضتتتمن ألة أمور أخرى، للمستتتاطة ا توفري الطعام بشتتتكل مستتتتدام 
 قيق أهداا التنمية املستدامة.لسكان يتزايد عددهت ولدعت البلدان ا حت
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كذلك إىل ما ينطول عليه االبتكار الزراعي من إمكانات لدعت التييري التحويل ملختلف النظت الزراعية، وإىل   وإذ يشتتتتتتتتتتتير
خلصل إليه الندوة الدولية ال  عقدهتا املنظمة حول االبتكار الزراعي لصاحل املزارعم األسريم من نتائا بشأن الاجة  ما
 تعزيز قدرات املزارعم األستتتتريم على االبتكار، اا ا ذلك من خالل التكي ف، واالستتتتتخدام املستتتتتدام لنظت املعارا، إىل

 viواملوارد األصلية، واللول العلمية، واالش اك ا خلق املعارا والتعل ت؛ 
 

 vii ،2018أكتوبر/تشتتتتتترين األول أن جلنة الزراعة رح بل، ا دورهتا الستتتتتتادستتتتتتة والعشتتتتتترين ال  انعقدت ا  وإذ يستتتتتتذكر
ابادرة النهو  بالزراعة اإليكولوجية؛ وأعربل عن تأييدها لعناصتتر الزراعة اإليكولوجية العشتترة باعتبارها دلياًل يدستت شتتد به 

 إىل أحد سبل تشجيع النظت الزراعية واليذائية املستدامة.
 

 إىل املنظمة القيام اا يلي: يطلب
 

املؤدية إىل نظت زراعية وغذائية أكثر استتتتتتتتتدامة وابتكارًا ا عطيطها وعملها بطريقة إدراج الستتتتتتتتياستتتتتتتتات والنها  ةأ(
 شاملة، من أجل تنفيذ املبادل اؤمسة الستدامة األغذية والزراعة تنفيًذ كاماًل دعًما ألهداا التنمية املستدامة؛

 
 ر والتكامل؛ومواصلة دراسة خمتلف النها الزراعية املستدامة بيية تعظيت أوجه التآز  ةب(

 
وإبراز القيادة ا تعزيز التحو ل الشتتتامل إىل نظت زراعية وغذائية أكثر استتتتدامة، واملشتتتاركة بصتتتورة استتتتباقية ا  ةج(

 اجلهود اهلادفة إىل معاجلة املقايضات االقتصادية والبيئية واالجتماعية؛
 

األسريم، اا ا ذلك ضمن إطار عقد وإيالء اهتمام خاص لالحتياجات احملددة للنساء والشباب واملزارعم  ةد(
 األمت املتحدة للزراعة األسرية؛

 
ومساعدة البلدان واألقاليت على تعزيز التزامها واملشاركة بصورة أكثر فعالية ا عملية االنتقال حنو نظت زراعية  ةه(

 وغذائية أكثر استدامة من خالل:
 

ة املتعلق بالنها الزراعية املستتتتتتتتتتتتتتتدامة، عن طريق وضتتتتتتتتتتتتتتع تعزيز العمل املعيارل والقائت على العلوم واألدل (1ة
مؤشتتتتتتتترات مناستتتتتتتتبة ودعت قدرات البلدان على قيات امتثاهلا، وأدوات وبروتوكوالت لتقييت مستتتتتتتتاطة هذه 

 املمارسات ا استدامة النظت الزراعية واليذائية؛
ا مع النستتتتتتتاء وحتفيز األدلة العلمية واالشتتتتتتت اك ا خلق املعارا واالبتكار، وتيستتتتتتتري تو  (2ة زيعها، خصتتتتتتتوصتتتتتتتً

والشتتتتتتتتتتتتتتباب مع العمل ا الوقل ذاته على تعزيز االتصتتتتتتتتتتتتتتاالت ورفع مستتتتتتتتتتتتتتتوى الوعي وتبادل اؤربات 
 واملمارسات اجليدة؛

وتشتتتجيع االبتكار ا جمال الزراعة من خالل ألة أمور منها، االستتتتفادة من التكنولوجيات ذات الصتتتلة  (3ة
تكنولوجيا املعلومات واالتصتتتتتتتتاالت والتكنولوجيات البيولوجية، نظرا اا ا ذلك  -واملكي فة مع الستتتتتتتتيا  

 إىل أنه ميكن أن يتيح حاًل لطائفة واسعة من القضايا؛
وتيستتتتتتتري الوار بشتتتتتتتأن الستتتتتتتياستتتتتتتات وتقدء الدعت الفا إىل البلدان، بناًء على طلبها، اا يشتتتتتتتمل تنمية  (4ة

 من خالل ألة أمور منها، التعاون ا ما بم قدرات أصتتتتتتتتحاب اليازات الصتتتتتتتتيرية واملزارعم األستتتتتتتتريم
بلدان اجلنوب والتعاون بم بلدان الشتتتتتتتتتتتتتمال واجلنوب والتعاون الثالثي والشتتتتتتتتتتتتتراكات مع القطاع اؤاص 

 وإقامة الشبكات ا ما بم البلدان األعضاء؛
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يل للتنمية الزراعية وبرناما وتعزيز تعاوهنا مع وكاالت األمت املتحدة وبراجمها األخرى، ال ستتتيما الصتتتندو  الدو  ةو(
األغذية العاملي، من أجل النهو  بالنها الزراعية املستتتتدامة، من خالل الستتتياستتتات واالستتتتثمارات املستتتؤولة 

 والبحوث التشاركية وخلق املعارا وتبادهلا من أجل حتقيق أهداا التنمية املستدامة؛
 

ت الزراعية املستدامة، اا ا ذلك على سبيل الذكر ال الصر ورفع التقارير عن التقدم احملرز ا إدراج املمارسا ةز(
 الزراعة اإليكولوجية، ا عطي  املنظمة وعملها.

 
 أيع الدول األعضاء إىل: يدعو
 

دعت املنظمة وتبادل ما تتمتع به هذه الدول من خربات بشتتتتتتتتتتتتتتأن طائفة واستتتتتتتتتتتتتتعة من املمارستتتتتتتتتتتتتتات الزراعية  ةأ(
الذكر ال الصر الزراعة اإليكولوجية، وتشجيع االبتكارات ال  تعز ز األمن  املستدامة، اا ا ذلك على سبيل

اليذائي والتيذية من خالل السياسات واالستثمارات املسؤولة والبحوث التشاركية وخلق املعارا وتبادهلا من 
 أجل حتقيق أهداا التنمية املستدامة.

 
ها، اا ا ذلك مع املنظمات الدولية واإلقليمية األخرى وتشجيع الشراكات املتعددة أصحاب املصلحة وتعزيز  ةب(

ومنظمات املزارعم والقطاع اؤاص واجملتمع املدين، اا يشتتتتتمل املنظمات غري الكومية واألوستتتتتا  األكادميية 
 واألفراد وأصحاب املصلحة املعنيم اآلخرين، دعًما للممارسات الزراعية املستدامة.

 
 ةاعتمد ا ...(

 

i  ar.pdf9553AR/i9553I/3http://www.fao.org/ ،11، الصفحة 2018 ةحالة األمن اليذائي والتيذية ا العاو.) 
ii  i6583e.pdf-http://www.fao.org/3/a،  النسخة اإلنكليزيةمن  49االجتاهات والتحديات، الصفحة  -اعةر ةمستقبل األغذية والز). 

iii  a.pdf208mu-a/3http://www.fao.org/ 9، الصفحة. 
iv  a.pdf949mr-a/3http://www.fao.org/ ، 8الصفحة. 

v  )ل األساليمب أشار مؤمتر املنظمة اإلقليمي آلسيا واحملي  اهلادل، ا دورته الرابعة والثالثم، إىل "أطية تشجيع اإلنتاج الزراعي املستدام من خال ةألف
ة" من أجتتتل تطبيق الزراعيتتتة اإليكولوجيتتتة، وزيتتتادة التنوع البيولوجي، ودعت نظت ال اث الزراعي ذات األطيتتتة العتتتامليتتتة، والتكنولوجيتتتات اليويتتت

ا على الزراعة وسل   املؤمتر اإلقليمي الضوء أيضً (. APRC/18/REP( من الوثيقة 5ة19ةالفقرة  2030عناصر تيري املناخ الواردة ا خطة عام 
ن أجل إطعام لتحقيق التكثيف املستتتدام ا الزراعة م –ضتتمن ألة أمور أخرى  –إحدى االستت اتيجيات ذات الصتتلة  ااإليكولوجية باعتباره

 .(APRC/18/REP( من الوثيقة 4ة16 أعداد السكان املتزايدة، ةالفقرة
ار الزراعي، أوصتى مؤمتر املنظمة اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاري،، ا دورته اؤامستة والثالثم، املنظمة "بدعت تبادل املعارا لالبتك ةباء(

( 6ة 18الفقرة ة ".ولوجيات البيولوجية والتكنولوجيات األخرى من أجل دعت التنمية الريفية املستتتتتتتدامةاا ا ذلك الزراعة اإليكولوجية، والتكن
وأوصتتتتى املؤمتر اإلقليمي أيضتتتتا املنظمة "بدعت وضتتتتع االستتتت اتيجيات والستتتتياستتتتات لصتتتتون واستتتتتعادة اليابات  .(LARC/18/REPمن الوثيقة 

جية وال بة املتدهورة، عن طريق تشتتتتتتتتتتجيع البلدان على االستتتتتتتتتتتثمار ا مبادرات وطنية بشتتتتتتتتتتأن نظت اإلنتاج الزراعية الرجية، والزراعية اإليكولو 
يولوجية ال  حتمي التنوع البيولوجي وحتافظ عليه، خاصتتتتة للمزارعم األستتتتريم، ودعت مبادرات تبادل والعضتتتتوية، فضتتتتاًل عن التكنولوجيات الب

 .(LARC/18/REP( من الوثيقة 7ة 20اؤربات على املستويم العاملي واإلقليمي" ةالفقرة 
 يلي:إن مؤمتر املنظمة ألوروبا وآسيا الوسطى، ا دورته الادية والثالثم، قام اا  ةجيت(

 
 أجل تستريع عجلة التحول إىل  ستل   الضتوء على الطاقات الكامنة ا نظت الزراعة اإليكولوجية، ال ستيما بالنستبة إىل أصتحاب اليازات الصتيرية واملزارعم األستريم، من

  ؛REP/18ERC/)v ةج( من الوثيقة18ة" ةالفقرة نظت زراعية وغذائية مستدامة ودعا الكومات إىل تشجيع هذا النوع من النظت اا يتماشى مع سياقاهتا الوطني

                                        

http://www.fao.org/3/I9553AR/i9553ar.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mu208a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mr949a.pdf
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 ةد( من الوثيقتتتة 18 "وشتتتتتتتتتتتتتتتتتتد د على التتتاجتتتة إىل البحوث والبيتتتانتتتات عتتتاليتتتة اجلودة بشتتتتتتتتتتتتتتتتتتأن الزراعتتتة اإليكولوجيتتتة وغريهتتتا من النها الزراعيتتتة املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتة" ةالفقرة

ERC/18/REP)؛ 
 ا الزراعة اإليكولوجية والتنو 2"وطلمب من املنظمة ة ( وتنمية عملها على حنو أكرب ا جمال الزراعة اإليكولوجية، مثاًل 3يع ا املبادرات اإلقليمية الثالث؛ ة( إدراج هند

( ومبادرة النهو  بالزراعة اإليكولوجية، ومناقشتتتة هذا املوضتتتوع ا األجهزة الفنية والرئاستتتية للمنظمة" 2028-2019ا ستتتيا  عقد األمت املتحدة للزراعة األستتترية ة
 ؛(ERC/18/REPةك( من الوثيقة  18ةالفقرة 

  إىل حتستتتتتتتتتتتتتتتتم قدرات أيع "وأكد جمدًدا على أطية اجلمع بم ابتكارات التكنولوجيا الرقمية وغريها من االبتكارات، اا ا ذلك الزراعة اإليكولوجية، باإلضتتتتتتتتتتتتتتتتافة
 (.ERC/18/REPةب( من الوثيقة  20قرة األطراا الفاعلة من أجل تشجيع التييري اإلمنائي ا النظت اليذائية والزراعية" ةالف

 إن مؤمتر املنظمة اإلقليمي للشر  األدىن ا دورته الرابعة والثالثم، قام اا يلي: ةدال(
 

 اليذائي والتيذية"  واألمن "أقر  استتتتتتتتتتتتتتتتاطة الزراعة اإليكولوجية ا دعت التكيف مع تيري املناخ ا املناطق شتتتتتتتتتتتتتتتتبه القاحلة من أجل حتقيق التنمية الزراعية املستتتتتتتتتتتتتتتتتدامة
وا هذا الصتتتتتتتتدد، ف ن املؤمتر اإلقليمي "ناشتتتتتتتتد الكومات حتديد حوافز وتقدميها للمنتجم الزراعيم، ال ستتتتتتتتيما .  REP/18NERC/)v ةأ( من الوثيقة 17 ةالفقرة

من الوثيقة  ةب( 17 الزراعية اإليكولوجية" ةالفقرةإىل املمارستتتتتتتتتتتتتتتات  ة وغذائية أكثر استتتتتتتتتتتتتتتتدامة، باالستتتتتتتتتتتتتتتتناديصتتتتتتتتتتتتتتتيار املزارعم، لتشتتتتتتتتتتتتتتتجيع االنتقال إىل نظت زراع
NERC/18/REP)؛ 

 ةج( من الوثيقة  17ة اإليكولوجية" ةالفقرة "ودعا أصحاب املصلحة إىل إنشاء منابر وطنية وإقليمية لتبادل املعارا واؤربات بشأن الزراعNERC/18/REP)؛ 
 يكولوجية وتعميمها وهو أمر يتطل مب تعبئة املوارد والتعاون بم البلدان ال  تتشتتتتتتتتتتتاطر نفل الشتتتتتتتتتتتواغل الزراعية "وشتتتتتتتتتتتج ع األعضتتتتتتتتتتتاء على ال ويا العتماد الزراعة اإل

 ؛(NERC/18/REPةد( من الوثيقة  17واإليكولوجية" ةالفقرة 
 الزراعة اإليكولوجية ا ستتتيا  عقد األمت املتحدة للزراعة األستتترية  "إدراج الزراعة اإليكولوجية ا املبادرات اإلقليمية الالية وتعزيز عملها ا جمالمن املنظمة  وطلمب

 ؛(NERC/18/REPةأ( من الوثيقة  18( وأهداا التنمية املستدامة" ةالفقرة 2015-2016( وعقد األمت املتحدة من أجل التيذية ة2028–2019ة
  التعاون الثالثي وبم بلدان اجلنوب واالستتتتتتتتتتتتتتتتتفادة من هذه التجارب لتوطيد التعاون "ودعت دول اإلقليت من أجل االستتتتتتتتتتتتتتتتتفادة من النجاحات ال  حتققل ا إطار

 ؛(NERC/18/REPةب( من الوثيقة  18وتشاطر التجارب ا جمال الزراعة اإليكولوجية" ةالفقرة 
 بحوث الدولية واإلقليمية من أجل تشتتتتتتتتجيع الزراعة "ودعت دول اإلقليت للعمل على حنو أفضتتتتتتتتل يًدا بيد مع املنظمات الشتتتتتتتتريكة الناشتتتتتتتتطة األخرى ومع منظمات ال

 ؛(NERC/18/REPةج( من الوثيقة  18اإليكولوجية وتعميمها" ةالفقرة 
 اا ا ذلك من اليذائي والتيذية، "وبناء القدرات الوطنية لدول اإلقليت ا اجملاالت ذات الصتتتتتتلة بالزراعة اإليكولوجية من أجل التكيف مع تيري املناخ ا ستتتتتتبيل حتقيق األ

ةد( من الوثيقة  18ةالفقرة دعت إعادة تأهيل األراضتتتتتتتتي املتدهورة ورصتتتتتتتتد تدهور األراضتتتتتتتتي وتقييمه وتأدية دور استتتتتتتتتباقي ا جمال إدارة املراعي وصتتتتتتتتون التنوع البيولوجي" 
NERC/18/REP.) 

دعت هنا الزراعة اإليكولوجية على أنه يشتتتكل أداة مكم لة إىل  د مؤمتر املنظمة اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشتتتمالية، ا دورته اؤامستتتة،حد   ةهاء(
 جانمب ابتكارات زراعية أخرى وحث املنظمة على العمل بشكل أوثق مع الدول األعضاء للمضي قدماً بالزراعة اإليكولوجية.
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