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 مقدمة -ًال أوّ 

 األمم املتحدةيف منظومة  شركاءالمنظمة األغذية والزراعة و من ِقبل  1اإليكولوجية النهوض ابلزراعةمبادرة أُطِلقت  -1
واتفاقية التنوع البيولوجي وبر�مج األمم املتحدة اإلمنائي وبر�مج  الصـــندوق الدويل للتنمية الزراعيةالعاملي و (بر�مج األغذية 

لتحقيق لزراعــة اإليكولوجيــة النهوض اب: الزراعــة اإليكولوجيــةبشــــــــــــــــأن خالل النــدوة الــدوليــة الثــانيــة  2)األمم املتحــدة للبيئــة
من اآللية االســـــتشـــــارية لشـــــركاء حوكمتها . ويتألف هيكل 2018 / نيســـــان أبريل يف يف روما، 3،أهداف التنمية املســـــتدامة

يف منظمة األغذية عب الشُــ منظمة األغذية والزراعة) وجمموعة العمل املشــرتكة بني اليت تســتضــيفها األمانة (و األمم املتحدة، 
 والزراعة.

 2020-2019للفرتة لزراعة اإليكولوجية اب لنهوضملبادرة اخطة العمل  -ااثنيً 

 منظمة لزراعة اإليكولوجية وطلبت منالنهوض ابمببادرة " دورهتا الســـــــــــادســـــــــــة والعشـــــــــــرينرحبت جلنة الزراعة يف  -2
عتو ". وقدراهتا وضــــــع خطة عمل مع الشــــــركاء، مع مراعاة احتياجات البلدان األغذية والزراعة خطة العمل ابلتعاون  وضــــــُ

 ؛ ات العامةعمليات الســـــــــــياســـــــــــو  )2() املعرفة واالبتكارات؛ 1( مع الشـــــــــــركاء، على أســـــــــــاس ثالثة جماالت عمل مرتابطة:
قد خالل اجتماع اآللية االستشارية لشركاء األمم املتحدة الذي عُ  اوإطالقه ات املوافقة عليهمتّ و . مّد جسور التواصلو  )3(

 أد�ه.يف القسم املفّصلة ، 2020-2019، مبا يف ذلك األنشطة للفرتة 2019كانون الثاين /يناير 30يف 

 املستدامة الزراعيةو  الغذائية النظممن أجل  ات: املعرفة واالبتكار 1 رقم جمال العمل -ألف

ة واملشاركة دعم املبادرة اجلهود احمللية والوطنية لتقدمي حلول لالحتياجات اخلاصة ابلسياق من خالل توليد املعرفت -3
الزراعية القدرة امليدانية على اإلدارة املســـــــــــــــتدامة للنظم  املبادرة عززوتُ شـــــــــــــــطة بناء القدرات والتدريب. أنتنفيذ يف تكوينها و 

ؤســـســـات ووكالء اإلرشـــاد البحرية أبكملها من خالل دعم منظمات منتجي األغذية واملو اإليكولوجية عرب املناظر الطبيعية 
املعرفة عرب البلدان واملناطق اليت  تبادل ااملبادرة أيضـــــــً  تيحوتُ البلدان على حتقيق األمن الغذائي. الذين يســـــــاعدون والباحثني 
أتثري الزراعة اإليكولوجية من خالل توســــيع إبراز هتدف املبادرة إىل و ناخات املتغرية. يف مواجهة املحلول جديدة حتتاج إىل 

 ودعم مجع البيا�ت على املستوى الوطين. البحوث القائمة يف جمال فجواتالقاعدة األدلة، واستكشاف 

، مبا يف ذلك تطوير األدوات واملنهجيات وطيدهاوت األدلة بشأن الزراعة اإليكولوجيةقاعدة تعزيز  :1 رقم النشاط أ)(
 .العامة السياسات رسمواملؤشرات لدعم مجع البيا�ت من أجل 

منظمة األغذية والزراعة والشــــركاء اخلارجيني عب شــــُ من قبل   الزراعة اإليكولوجيةأداة تقييم أداء  وضــــعمت  •
وُأجريت  4 :لزراعة اإليكولوجيةل العشــــرةالعناصــــر ، بناًء على 2019 كانون األول  /نشــــرها يف ديســــمرب ومتّ 

                                                      
1  en.pdf9049EN/i9049I/3http://www.fao.org/. 
 إىل املبادرة. امنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل مؤخرً  كّل من  انضم  2
3  http://www.fao.org/3/ca3666en/ca3666en.pdf. 
4  /http://www.fao.org/Agroecology/tools/en. 

http://www.fao.org/3/I9049EN/i9049en.pdf
http://www.fao.org/3/ca3666en/ca3666en.pdf
http://www.fao.org/agroecology/tools/en/
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واســـُتخدمت  .يف بلدان ومناطق خمتلفة 2019يف عام تقييم أداء الزراعة اإليكولوجية أداة  حولالتدريبات 
 لعاملية.من املشاريع التجريبية مللء قاعدة البيا�ت ااملتأتية املدخالت األوىل 

 األمم املتحدةيف منظومة  شركاءالبر�مج عمل يف إطار زراعة اإليكولوجية النهوض ابل :2رقم  النشاط ب)(

بناًء على خطة العمل زراعة اإليكولوجية الاختتمت منظمة األغذية والزراعة عملية تقييم مشـــــــــــــــاركتها يف  •
الصـــــــــــندوق الدويل للتنمية املنهجية والنتائج بني الشـــــــــــركاء. وقد قام  اطرشـــــــــــت متّ و  2019.5-2018للفرتة 

منظمة يضـــــــــــــــع كّل من وبناًء على ذلك، . عاريشـــــــــــــــامل حلافظات ه اخلاصتقييم إلعداد ابتكييفهالزراعية 
من أجل األغذية والزراعة والصــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية مبادئ توجيهية للتحليل االقتصــــــــادي واملايل 

يف  شـــــركاءالابإلضـــــافة إىل ذلك، يتبادل و . هاوتصـــــميم طوير املشـــــاريع اليت تركز على الزراعة اإليكولوجيةت
التنســــــيق  تعزيز إىل اســــــعيً األنشــــــطة اإلقليمية والقطرية بشــــــأن األمم املتحدة ابســــــتمرار املعلومات منظومة 

 والتعاون والتآزر يف املشاريع املتعلقة ابلزراعة اإليكولوجية.

 يف شــــــــــــــركاءالتابعني لل املوظفني الفنيني لدى الوعي وبناء القدرات ذكاء: إالزراعة اإليكولوجية :3 رقم النشــــــــــــــاط ج)(
 األمم املتحدةمنظومة 

 الفنيـةالقـدرات تعزيز لز�دة الوعي و  عرب اإلنرتنـت رىخأو  يـةادعـ نـدواتمنظمـة األغـذيـة والزراعـة  تقـدع •
املتحــدة (بر�مج األمم املتحــدة اإلمنــائي وبر�مج األمم األمم  بشــــــــــــــــأن الزراعــة اإليكولوجيــة مع منظمــات

 منظمة األغذية والزراعة قدتعكما   6املتحدة للبيئة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية) والشركاء الدوليني.
 .فنية ندوات

فيديو  شــرطةأو  ؛الزراعة اإليكولوجيةبشــأن م التالية: دورة التعلم اإللكرتوين أدوات التعلّ إعداد  احاليً جيري و  •
 7.منصة املعارف عن الزراعة اإليكولوجيةوجتديد ة؛ تعليمي

 اخلاصة بتحويل النظم الغذائية والزراعية العامة عمليات السياسات :2رقم  جمال العمل -ابء

مبشاركة جهات فاعلة غري حكومية. لزراعة اإليكولوجية اب عامة متعلقة سياساتوضع  تساعد املبادرة البلدان يف -4
إىل تســـــــــخري الصـــــــــكوك الدولية احلالية وقرارات اهليئات احلكومية الدولية، مبا يف ذلك ، ســـــــــاعية وفر الدعم الفين للبلدانوتُ 

ككّل منظومة األمم املتحدة   على صـــــــــــــــعيدالتعاون  املبادرة زفّ حتُ اإليكولوجي. و ، لدعم التحول الزراعي 2030خطة عام 
 الزراعة اإليكولوجية. جمال لتعزيز قدرات الوكاالت على دعم عمليات التحول يف

                                                      
5  en.pdf9007EN/i9007I/3http://www.fao.org/. 
املعهد الوطين و  بر�مج الزراعة العاملية واألمن الغذائي،و ، Biovision ومؤســــــــــســــــــــة ،)IFOAM(مبا يف ذلك االحتاد الدويل حلركات الزراعة العضــــــــــوية   6

التـــاليـــة  واجلـــامعـــات ،الزراعـــة البيئيـــة يف أوروابو ، )CIRAD( مركز التعـــاون الـــدويل يف البحوث الزراعيـــة من أجـــل التنميـــةو  ،)INRA( للبحوث الزراعيـــة
)Wageningen، وCoventryو ،ECOSUR، وNacional de Nicaragua، وPolitécnica de Madrid، وInternacional de Andalucía من ،

 أخرى).مجلة جامعات 
7  /http://www.fao.org/agroecology/home/ar. 

http://www.fao.org/3/I9007EN/i9007en.pdf
http://www.fao.org/agroecology/home/ar/
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ما بني  التعاون يفبطرق منها ، العامةواملبادرات  للبلدان يف وضــع الســياســات فينتقدمي الدعم ال :1رقم  النشــاط د)(
 بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي.

 احاليً  جعلوالذي  ،)ZBNF( الطبيعية ذات امليزانية الصـــــــــــــفرية بر�مج الزراعةإىل تقدمي الدعم  اهلند: يتمّ  •
هتدف حكومة والية أندرا و ممارســـــــــــــــات الزراعة اإليكولوجية. يعتمدون قرية)  3 000مزارع ( 580 000

مركز التعاون و تقوم منظمة األغذية والزراعة و . 2024ماليني مزارع حبلول عام  6براديش إىل الوصــــــول إىل 
الزراعة  يف جمال جتاهاتبشــــــأن االإبجراء دراســــــة اســــــتشــــــرافية  الدويل يف البحوث الزراعية من أجل التنمية

نشـــــــــــــــر بر�مج األمم املتحدة للبيئة و إىل الزراعة اإليكولوجية.  دولةلل الكامل لتحوّ لالتأثري احملتمل ل برازإل
7Fهذه التطورات.مقطع فيديو يعرض 

8 

تحول من أجل ال ديناميكيةلدعم للجنة الوطنية "مت املبادرة ا، قدّ على طلب من احلكومة لســــــنغال: بناءً ا •
مشاورات إجراء ، من خالل ات العامةمتت صياغة توصيات السياس. و يف السنغال" اإليكولوجي الزراعي

" الزراعة اإليكولوجيةم تســــــــــــليمها إىل احلكومة خالل "أ�ّ  إيكولوجية خمتلفة، ومتّ  زراعية مناطق يف ســــــــــــتّ 
 ، داكار).2020 شباط/فرباير 1 - كانون الثاين/يناير 30(

الزراعي اإليكولوجي، والذي  لبر�مج التحوّ وضــع املكســيك: طلبت احلكومة من املبادرة تقدمي الدعم يف  •
 يف مخس مناطق.عمليات تشاورية من خالل  نّفذسيُ 

لعدد متزايد من البلدان (والوال�ت/البلد�ت) اليت  ااتيً وســـياســـ فنًيا ادعمً  ا: توفر املبادرة أيضًـــ بلدان أخرى •
8Fالزراعة اإليكولوجية. من خاللتطلب املساعدة لتوجيه عمليات االنتقال 

9 

فريقيا اســــتجابة لتغري املناخ أيف غرب  لزراعة اإليكولوجيةخاص ابســــنوات  10إقليمي ملدة بر�مج وضــــع و  •
 .فريقياأن اجملموعة االقتصادية لدول غرب والتغذية، بناًء على طلب م

إقليمية بشــــــــأن الزراعة اإليكولوجية بناًء على طلب اجلبهة الربملانية ألمريكا  عامة إطار ســــــــياســــــــةوضــــــــع و  •
 .الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 صــــــياغةري جت، دول جنوب شــــــرق آســــــياورابطة منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ابلتعاون مع و  •
 .ؤسسات التعليم العايلمتعلق مباقرتاح ملشروع إقليمي 

 ثغراتلوســــــــطى لتقييم االحتياجات واليف غرب البلقان وآســــــــيا ا شــــــــبه إقليميتنيتنظيم ندوتني مت ، امؤخرً و  •
 تحديد أولو�ت جماالت العمل.لو 

 .إليكولوجيةللنهوض ابلزراعة ا تسهيل احلصول على التمويل :2 رقم النشاط هـ)(

                                                      
8  -results-reaping-finally-were-india-pradesh-andra-valley-stories/video/araku-and-https://www.unenvironment.org/news

labour-our. 
، وكواب ،وســـــــــــــــاو تومي وبرينســــــــــــــييب، وزميبـابوي، فريقيـاأوجنوب ، وجزر البـاهاما، وتنزانيـا، أنتيغوا وبربودا، و أمثلـة: األرجنتني (مقـاطعـة بوينس آيرس)  9
 ميكن تقدمي مزيد من املعلومات إذا لزم األمر.و نيكاراغوا. ، و كولومبياو 

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/video/araku-valley-andra-pradesh-india-were-finally-reaping-results-our-labour
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/video/araku-valley-andra-pradesh-india-were-finally-reaping-results-our-labour
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/video/araku-valley-andra-pradesh-india-were-finally-reaping-results-our-labour
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املتعلقة ابلتكيف مع تغري املناخ، ومدارس  ةالبيئة العامليمرفق  اريعالزراعة اإليكولوجية يف مشـــــــــــــــ ُ�جدمج  •
9Fمن خالل احلماية االجتماعية. العالية تغذويةالكثافة ال ذات املزارعني احلقلية واألغذية

10 

توجيهيــة للموظفني لفهم الزراعــة  خطوطوضـــــــــــــــع  )1( على:الصـــــــــــــــنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة يعمــل و  •
عمليات اقرتاحات للحصـــول على املنح تشـــمل إعداد و  )2( يف عمليات الصـــندوق؛ ودعمها اإليكولوجية

 الزراعة اإليكولوجية.استثمارية لتعزيز 

والتوعية مع جمموعة من املاحنني مبا يف ذلك صـــــــــــندوق الزراعة اإليكولوجية،  الدعوةأنشـــــــــــطة  صـــــــــــممتو  •
ووكاالت التعاون اإلمنائي من فرنســــا وأملانيا  McKnight، ومؤســــســــة األغذيةوالتحالف العاملي ملســــتقبل 

 وسويسرا.

 بشأن الزراعة اإليكولوجية لدعم الصكوك الدولية.فنية توجيهية  خطوطوضع  :3 رقم النشاط و)(

 صــدارإل اجلارية داخل جلنة األمن الغذائي العاملي العامة الســياســات بني تقاربالاملســامهة الفنية يف عملية  •
بشـــأن "الزراعة اإليكولوجية والُنهج املبتكرة األخرى للزراعة املســـتدامة والنظم الغذائية ســـياســـاتية توصـــيات 

 اليت تعزز األمن الغذائي والتغذية".

القادمة للمســـامهات  ةويف املراجعالزراعة  بشـــأن عمل كورونيفيا املشـــرتكالزراعة اإليكولوجية يف ُ�ج دمج و  •
 ).2020( ااحملددة وطنيً 

 حتقيق تغّري جذري أجل من التواصل مّد جسور :3 رقم جمال العمل -جيم

جمال اجملتمع املدين و احلكومات ومنظمات املنتجني واملســـــتهلكني و  -تعمل املبادرة مع مجيع أصـــــحاب املصـــــلحة  -5
الوطنية واإلقليمية تبادل املعرفة واحلوار على املستو�ت املخصصة لنصات املشبكات و الدعم تو  -والقطاع اخلاص  األحباث

 .ضمن التعاون والتنسيق بني وكاالت األمم املتحدةتوالدولية. وس

 بناء روابط مع مبادرات األمم املتحدة ذات الصلة :1 رقم النشاط ز)(

ن ) العديد م2028 - 2019عقد األمم املتحدة للزراعة األســــــرية (اخلاصــــــة بية تتضــــــمن خطة العمل العامل •
ترتبط هذه األنشــطة و لدعم املزارعني األســريني يف مجيع أحناء العامل. ة اإليكولوجيلزراعة األنشــطة املتعلقة اب
زارعني املولوجي والنظم املتكاملة وتنمية قدرات السياسات العامة لدعم التنوع البي وضعو بتمكني الشباب؛ 

ة معنيّ  جمموعةإنشــــــــــاء  ابإلضــــــــــافة إىل ذلك، يتمّ و تشــــــــــاركية. أفقية و ج �ُ األســــــــــريني ومنظماهتم من خالل 
 .فريقياأ قليمإضمن منصة معارف الزراعة األسرية، تركز على ة اإليكولوجيالزراعة ابلتطوير يف جمال 

األمم املتحدة مسامهة مشرتكة يف اسرتاتيجية عقد األمم املتحدة يف منظومة  شركاءالم قدّ املبادرة،  يف إطارو  •
  ).2021-2030( ةيم اإليكولوجالنظ صالحإل

                                                      
مع التخفيف من تغري املناخ واســــــتعادة  ،ضــــــمان األمن الغذائي وســــــبل العيش املســــــتدامةو ، ةاإليكولوجي ع الزراعةأحد األمثلة على ذلك هو مشــــــرو   10

البيئي، ابلشــــراكة مع مركز اإلجراءات الرصــــد ومؤســــســــة  ةالبيئة العاملي مرفق، املمول من 2022-2019) للفرتة AVACLIM( ناطق اجلافةاملاألراضــــي يف 
 .دواهلن ،املغربو السنغال، و  ،جنوب أفريقياو  بوركينا فاسو،، و والربازيل، إثيوبيا) يف CARI(واإلجنازات الدولية 
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 أنشطة التواصل والتوعية وبناء الشبكات :2 رقم النشاط ح)(

، Biovisionمؤســــســــة و معهد حبوث الزراعة البيولوجية و  وكالة الســــويســــرية للتنمية والتعاونللتعاون مع ااب •
 تغري املناخ   مواجهةيفط على التحوّ اإليكولوجية قدرة الزراعة بشــــأن دعمت املبادرة إعداد دراســــات حالة 

ج الزراعة اإليكولوجية تبين �ُ  أظهرت النتائج أنّ و دراســــــــــــــات قطرية يف كينيا والســــــــــــــنغال). و (حتليل عاملي 
 ابليــــة التــــأثر يف النظم الزراعيــــةالقــــدرة على الصـــــــــــــــمود من خالل ز�دة القــــدرة على التكيف وتقليــــل قــــ

الرتبة والتنوع البيولوجي والتنوع العام، أي دمج  المةســـــــــــــــحتقيق ذلك من خالل تعزيز  يتمّ و . اإليكولوجية
 ا أيضــــــً يتمّ و مع احلفاظ على اإلنتاجية واســــــتقرار الغلة. النظم الســــــالالت واألصــــــناف واألنواع املختلفة يف 

الكربون احتجاز بشـــكل أســـاســـي بز�دة املواد العضـــوية يف الرتبة ( رتبطةاملاملشـــرتكة،  التخفيف حتقيق فوائد
 الزراعة دور الت الدراســـــــــــــة أيضـــــــــــــً حلّ و تقليل اســـــــــــــتخدام األمسدة االصـــــــــــــطناعية. بوالكتلة احليوية احلية) و 

 امن املسامهات احملددة وطنيً  مسامهة 136ه من أصل أنّ وأظهرت  ايف املسامهات احملددة وطنيً  ةاإليكولوجي
كاسرتاتيجية. ة  اإليكولوجياعتمادها الزراعة ئة) صراحة اامليف  12.5( دولةً  17ذكرت  ،متت مراجعتها ليتا

النتائج خالل العديد من األحداث اجلانبية اليت نظمتها منظمة األغذية والزراعة والشـــركاء خالل وُنشـــرت 
 .)2019 كانون األول/ديسمرب 4-6قد يف مدريد (مؤمتر األطراف اخلامس والعشرين الذي عُ 

أحــداث جــانبيــة أخرى خالل اجتمــاعــات جلنــة األمن الغــذائي العــاملي، واجتمــاع جلنــة الزراعــة  نُّظمــتو  •
 .رفيعة املستوىالوغريها من املنتد�ت 


