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 المؤتمر
 حادية واألربعونالالدورة 

 2019 يونيو/حزيران 29-22روما، 

 تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعة
 )2018أكتوبر/تشرين األول  5-1(روما، 

 

 موجز
 

                                                                                                تلفت الدورة السادسة والعشرون للجنة الزراعة عناية اجمللس واملؤمتر إىل ما خلصت إليه من نتائج وتوصيات.  

 المسائل التي تستدعي عناية المجلس
 

ّ       إّن اجمللس                       بشكل خاص إىل ما يلي:              وتلفت عنايته   ،                                                       مدعو إىل إقرار ما خلصت إليه جلنة الزراعة من نتائج وتوصيات 
 

  7       الفقرة   ،     2030                                                                           سارات املستدامة لتسخري األغذية والزراعة من أجل حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام   امل •
     12       الفقرة                          النظم الغذائية املستدامة،  •
     17 و    14 و    13        الفقرات                                         الزراعة اإليكولوجية: من الدعوة إىل العمل،  •
     22       الفقرة                                     تنشيط املناطق الريفية من أجل الشباب،  •
     27       الفقرة                                      نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية،  •
         بـالثروة       معنيـة       فرعيـة     جلنـة       إنشـاء       اقـرتاح     ذلـك   يف    مبـا           احليوانيـة،        الثـروة     جمـال   يف          والزراعـة        األغذيـة       منظمـة       أنشـطة •

     30 و    29         الفقرتان           احليوانية، 
     35       الفقرة          العاملية،            واالستجابة        املمكنة           والتأثريات       احلالة  :        أفريقيا   يف         اخلريفية      احلشد      دودة •
     45 و    44         الفقرتان          الزراعة،    يف       املياه      ندرة      بشأن        العاملي       اإلطار •
      (د)  49 و    48 و    47        الفقرات                              منصة تعميم التنوع البيولوجي،  •
         العضــــوية         املفتوحــــة       العمــــل       جمموعــــة       نتــــائج     ذلــــك   يف    مبــــا       للجنــــة          والعشــــرين        اخلامســــة        الــــدورة        توصــــيات       تنفيــــذ •

     62       الفقرة         األغذية،       سالمة      بشأن         العلمية        املشورة        بربنامج        املعنية        الرمسية   غري
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     67       الفقرة         واخلضار،          للفاكهة       دولية     سنة       إقامة       اقرتاح •
     68       الفقرة         األغذية،     من        واملهدر         بالفاقد         للتوعية     دويل     يوم       إقامة       اقرتاح •
ُ     اقرتاح إقامة سنة دولية للُدخن،  •    69       الفقرة                         

 المسائل التي تستدعي عناية المؤتمر
 

ّ  إّن                                      وتلفت عنايته بشكل خاص إىل ما يلي:   ،                                                       مدعو إىل إقرار ما خلصت إليه جلنة الزراعة من نتائج وتوصيات       املؤمتر 
 

     47       الفقرة                              منصة تعميم التنوع البيولوجي،  •
       األمســدة         اســتخدام      بشــأن        الســلوك       مدونــة     ذلــك   يف    مبــا        الرتبــة،     أجــل    مــن         العامليــة         الشــراكة    عــن          املعلومــات     آخــر •

   54       الفقرة   ،  ا      وإدارهت
     67       الفقرة         واخلضار،          للفاكهة       دولية     سنة       إقامة       اقرتاح •
     68       الفقرة         األغذية،     من        واملهدر         بالفاقد         للتوعية     دويل     يوم       إقامة       اقرتاح •
ُ     اقرتاح إقامة سنة دولية للُدخن،  •    69       الفقرة                         

 اإلجراء المقترح اتخاذه من جانب المجلس والمؤتمر 
 
ّ                                                                                 إن  اجمللس واملؤمتر مدعوان إىل املصادقة على تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة الزراعة.     
 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Robert G. Gueiالسيد 

 الزراعة أمني جلنة 
 54920 06570 39+اهلاتف: 
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ّ  ً أو ال    مقدمة - 
 
                                                                                                عقـدت جلنـة الزراعـة دورهتـا السادسـة والعشـرين يف املقـر الرئيسـي ملنظمـة األغذيـة والزراعـة (املنظمـة) خـالل الفـرتة  - 1

          مـــن األعضـــاء   111   ً                       عضـــًوا يف اللجنـــة، حضـــر الـــدورة      125          . ومـــن أصـــل     2018                  أكتوبر/تشـــرين األول    5   إىل    1          املمتــدة مـــن 
   مـــن                  ومنظمتـــان اثنتـــان   ،      وفلســـطني   ،                                  مـــن األعضـــاء يف املنظمـــة، والكرســـي الرســـويل      ســـبعة    حضـــر   و   .             وزيـــران اثنـــان     فـــيهم    مبـــا

    علــى                                                                     مــن املنظمــات غــري احلكوميــة بصــفة مراقــب. وتــرد قائمــة املشــاركني وقائمــة الوثــائق     16                         املنظمــات احلكوميــة الدوليــة و
  .g/arhttp://www.fao.org/coa               العنوان التايل

 
                                                                                              وألقــــــى الســـــــيد جوزيــــــه غرازيـــــــانو دا ســـــــيلفا، املــــــدير العـــــــام للمنظمـــــــة، كلمــــــة أمـــــــام اللجنـــــــة. وألقــــــى معـــــــايل الســـــــيد  - 2

Johann Schneider-Ammannسويسـرا  يف                                                                         ، املستشار االحتادي ورئيس وزارة الشـؤون االقتصـادية والتعلـيم والبحـوث االحتاديـة        ،   
  .                             سبيل األغذية والزراعة املستدامة                                   كلمة رئيسية تناول فيها االبتكارات يف 

 
ّ                                               وُأحيطــــت اللجنــــة علمــــا بــــأّن االحتــــاد األورويب يشــــارك يف هــــذه الــــدورة مبوجــــب الفقــــرتني  - 3     2         مــــن املــــادة    9 و   8 ُ                    

  .               من دستور املنظمة
 
ّ     وقد عاونت جلنة الزراعة جلنة صياغة تتألف من كّل من  - 4        مجهوريـة   و         تايلنـد  و          الربازيـل  و         إيطاليـا   و          أسـرتاليا  و               االحتاد الروسي                                          

        املكســيك  و         الكويــت  و       كنــدا  و                    الكــامريون (الــرئيس)  و       الصــني  و       شــيلي  و               جنــوب الســودان  و                     مجهوريــة مصــر العربيــة  و                إيــران اإلســالمية
  .       اليابان  و         النمسا  و 
 
                                                                                          اعتمــدت اللجنــة جــدول األعمــال واجلــدول الــزمين للــدورة مــع إجــراء تعــديل واحــد بنــاء علــى اقــرتاح تقــدمت بــه   و  - 5

         ت املمكنـة                                             "دودة احلشد اخلريفية يف أفريقيا: احلالة والتـأثريا   7- 2      البند        إلضافة                                         زمبابوي نيابة عن اجملموعة اإلقليمية ألفريقيا 
  .                  واالستجابة العاملية"

 
  .   باء                         ويرد جدول األعمال يف املرفق  - 6

  

http://www.fao.org/coag/ar
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 األغذية والزراعة المستدامتان -    ً ثاني ا
 

 المسارات المستدامة لتسخير األغذية والزراعة من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة -ألف
 20301 لعام

 
ّ                                                                   رّحبت اللجنة بالوثيقة اليت أعدهتا األمانة وطلبت من املنظمة القيام مبا يلي: - 7     
 

  ،     2030                                                                 الـــدعم إىل البلـــدان يف جمـــال تعمـــيم األغذيـــة والزراعـــة املســـتدامتني يف خطـــة عـــام             مواصـــلة تقـــدمي    (أ)
                                                              مـــن خـــالل اخلطـــوط التوجيهيـــة ذات الصـــلة الصـــادرة عـــن املنظمـــة بشـــأن "حتويـــل      ً مـــثالً                 بطريقـــة متكاملـــة، 

                                                     األغذية والزراعة من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة"؛
                                                                         اليت تقدمها إىل البلدان من أجـل حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة مـن خـالل تـوفري دعـم                وتعزيز املساعدة     (ب)

                                                                                      متكامل يف جمال السياسات، وبناء القدرات، وتعزيز الشراكات التعاونية املتعددة أصحاب املصلحة؛
       نتاجيـــة            املمارســات اإل        اعتمــاد        مــن أجـــل                 واملـــزارعني األســريني                      ألصـــحاب احليــازات الصــغرية      دعمهــا        وتعزيــز     (ج)

                                                                     ، خاصــة عــرب تعزيــز وصــوهلم إىل املــوارد واالســتثمارات وصــنع القــرار والتكنولوجيــا            واالرتقــاء هبــا           واملســتدامة
                  واالبتكار الزراعي؛

ــــة والزراعــــة                                                                ووضــــع جمموعــــة مــــن املؤشــــرات ومــــا يتصــــل هبــــا مــــن إحصــــاءات وأدوات ذات صــــلة باأل    (د)               غذي
                                       قيــــاس التقــــدم احملــــرز يف تنفيــــذ أهــــداف التنميــــة                               يع اســــتخدامها مــــن جانــــب البلــــدان ل              املســــتدامتني وتشــــج

     عنه.          التقارير      ولرفع           املستدامة
 

 2المستدامةالنظم الغذائية  -باء
 
ّ    رّحبـــت  - 8 ّ                                ً أقـــّرت باحلاجـــة إىل اتبـــاع �ـــج أكثـــر تكـــامًال     . و         املســـتدامة                                  بعمـــل املنظمـــة يف جمـــال الـــنظم الغذائيـــة       اللجنـــة       

          مــع مراعــاة                                                          لتحــديات املعقــدة الــيت تطرحهــا تنميـة الــنظم الغذائيــة املســتدامة،         مواجهـة ا       مــن أجــل                     ومتعـدد أصــحاب املصــلحة 
  .      الثقايف      البعد

 
                             ج النظم الغذائية املسـتدامة مـن         اعتماد �        من أجل                                    املنظمة دعم احلكومات، بناء على طلبها،           اللجنة من       وطلبت  - 9

  .        وتطبيقها                                                        تصميم السياسات واللوائح واالبتكارات التكنولوجية املواتية       يف جمال                  خالل تعزيز القدرات 
 

      اإلطــار                                           تعزيــز الشــراكات والــربامج االســرتاتيجية، ال ســيما  ل    دعم                 أن تواصــل تقــدمي الــ       املنظمــة           اللجنــة مــن       وطلبــت  -  10
  .                       النظم الغذائية املستدامة             العشري لربامج 
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   مـن                                                                             املنظمة على زيادة تعاو�ا مع وكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى وجلنـة األمـن الغـذائي العـاملي        اللجنة       وشجعت  -  11
  .        املستدامة         الغذائية                 دعم تنمية النظم      أجل

 
                                                                                           من املنظمة، رهنا بتوافر املوارد، أن تأخذ بزمام القيادة بالتعاون مـع اجلهـات الفاعلـة املعنيـة لوضـع        اللجنة       وطلبت  -  12

ً          متهيـًدا لعرضـها                                  يـة بشـأن الفاقـد واملهـدر مـن األغذيــة،                مـدونات سـلوك طوع                 (الـدورة الســابعة          القادمـة                    علـى اللجنـة يف دورهتـا   
                 والعشرون للجنة).

 
 3الزراعة اإليكولوجية: من الدعوة إلى العمل -جيم

 
ّ           رّحبت اللجنـة  -  13                                         املنظمـة وضـع خطـة عمـل مـع الشـركاء مـع مراعـاة     مـن                                        بتعمـيم مبـادرة الزراعـة اإليكولوجيـة وطلبـت 

  .                          االحتياجات والقدرات القطرية
 

          باعتبارهـا                                                ، على النحو الذي عرضته منظمة األغذية والزراعـة،                                 العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية       اللجنة ّ    يّدت  أ  و  -  14
ً  ُ            دليًال ُيسرتشد به إىل      مـن       وطلبـت                  السـياقات القطريـة                                الغذائية املستدامة مبا يفيـد كـل مـن   و                          سبل تشجيع النظم الزراعية      أحد   
ُ                      تُعــرض علــى اجمللــس إىل جانــب                                                          يف مراجعتهــا ملراعــاة املناقشــات اجلاريــة خــالل هــذه الــدورة (علــى أن                     املنظمــة التعمــق أكثــر

  . )            تقرير اللجنة
 

      ُ                         حــدى الــُنهج املتاحــة لتطبيــق املبــادئ                                                   املنظمــة مواصــلة تطبيــق الزراعــة اإليكولوجيــة باعتبارهــا إ          اللجنــة مــن        وطلبــت -  15
ً                                                                     دعًمـــا لتحقيــق أهـــداف التنميــة املســتدامة وملســـاعدة البلــدان واألقـــاليم علــى تفعيـــل  ني                              اخلمســة لألغذيــة والزراعـــة املســتدامت    

                                                                          مشاركتها يف العملية االنتقالية حنو نظم زراعية وغذائية مستدامة من خالل ما يلي:
 

                                                                  املسـتند إىل القــرائن يف جمـال الزراعـة اإليكولوجيــة وبلـورة املقــاييس واألدوات                             تعزيـز العمـل املعيــاري والعلمـي   ) أ (
                                               ُ                                          والربوتوكـــوالت لتقيـــيم مســـامهة الزراعـــة اإليكولوجيـــة والـــُنهج األخـــرى يف حتويـــل الـــنظم الزراعيـــة والغذائيـــة 

          املستدامة؛
       نشرها؛                                                                 وتسخري القرائن العلمية واملشاركة يف خلق املعرفة واالبتكار من أجل تيسري   ) ب (
                                                                                       وتقـدمي الــدعم السياسـي والفــين للبلـدان، بنــاء علـى طلبهــا، مبـا يف ذلــك لتنميـة قــدرات أصـحاب احليــازات   ) ج (

                        الصغرية واملزارعني األسريني.
 

                                                                    ُ          املنظمــة مواصـلة استكشــاف أوجــه التـآزر والتكامــل بـني الزراعــة اإليكولوجيـة والــُنهج األخــرى           اللجنــة مـن       وطلبـت  -  16
  .         املستدامتني       زراعة          لألغذية وال
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ُ   األمانــة العمــل، بالتعــاون مــع املكتــب، علــى إعــداد مشــروع قــرار بشــأن تعميــق إدمــاج ُ�ــج           اللجنــة مــن       وطلبــت  -  17                                                                        
                                                          يف أنشطة التخطيط املستقبلية للمنظمة، على أن جتري مناقشته خالل    ،                           مبا يف ذلك الزراعة اإليكولوجية   ،                الزراعة املستدامة

                      الدورة املقبلة للمجلس.
 

 4تنشيط المناطق الريفية من أجل الشباب -دال
 

  .                                                   لى أمهية تنشيط املناطق الريفية من أجل الشباب والشابات             شددت اللجنة ع - 8 1
 

ّ    ورّحبــت  -  19                                                                              الوثيقــة مــع اإلشــارة إىل جمــاالت العمــل اخلمســة باعتبارهــا عناصــر اســرتاتيجية مــن أجــل تنشــيط         اللجنــة ب  
  .           للشباب كافة                املناطق الريفية

 
              مــن أجــل مســاعدة                                          تضــطلع بــه املنظمــات الــيت توجــد مقارهــا يف رومــا                         تعزيــز الــدور القيــادي الــذي        اللجنــة   ّ    وأيّــدت  -  20

           وتكنولوجيــا                      نظــم التثقيــف الزراعــي        مــن خــالل       للشــباب                                                  البلــدان يف خلــق فــرص عمــل الئــق يف الريــف وفــرص عمــل خضــراء 
  .        والتنمية               وتعميم البحوث         والتدريب                   املعلومات واالتصاالت 

 
ّ                     علــــى ضــــرورة تعزيــــز دور الشــــباب مــــن خــــالل التعلــــيم واملبــــادرة احلــــرّة والوصــــول إىل األســــواق    نــــة     اللج      وشــــددت  -  21                                                      

  .                                                                      واخلدمات والتمويل املشرتك وبناء القدرات ومنظمات الشباب القائمة على األرياف
 

        يف الريـف                                                                                          وطلبت من املنظمة، بالتعاون مع الوكاالت األخرى الـيت توجـد مقارهـا يف رومـا، إعـداد خطـة عمـل للشـباب -  22
       ً                        ً          ُ                                                                    استناًدا إىل الصكوك املوجودة حالًيا، على أن تُعرض على جلنة الزراعة يف دورهتا املقبلة (الدورة السابعة والعشرون للجنة).

 
 5نظم التراث الزراعي ذات األهمية العالمية -هاء

 
                        العامليــة مــن إجنــازات وأثنــت                                                          مــع التقــدير إىل مــا حققــه برنــامج نظــم الــرتاث الزراعــي ذات األمهيــة         اللجنــة       وأشــارت  - 3 2

                                                                                                         علــى عمــل املنظمــة والبلــدان هبــذا الصــدد مــع اإلقــرار بــدور اجملموعــة االستشــارية العلميــة التابعــة لــنظم الــرتاث الزراعــي ذات 
  .             األمهية العاملية

 
                                                                               املنظمـــة واجملموعـــة االستشـــارية العلميـــة مواصـــلة العمـــل علـــى بلـــورة وتنقـــيح املعـــايري واملؤشـــرات           اللجنـــة مـــن        وطلبـــت - 4 2

                      اجلغـرايف بصـورة متوازنـة                                                                                  املستخدمة لتحديد املواقع ورصد وتقييم خطـط حفظهـا الديناميكيـة، مـع احلـرص علـى ضـمان التوسـع 
  .             احلكومات احمللية                             النشطة من جانب القطاع اخلاص و           واملشاركة                     وتوفري املساعدة الفنية 
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          ً                                                                         املنظمــة، رهًنــا بتــوافر املــوارد مــن خــارج امليزانيــة، تعزيــز عملهــا مبــا يشــمل نظــم الــرتاث الزراعــي            اللجنــة مــن      وطلبــت  - 5 2
                                                                                       مبا يف ذلك أمانتها، من خالل تأثرياهتا على الزراعة املستدامة وصـون التنـوع البيولـوجي وحتقيـق األمـن                    ذات األمهية العاملية، 

                      ّ                                     بالتعاون مع منظمات معنّية أخرى للمسـامهة يف حتقيـق أهـداف التنميـة                    االستدامة البيئية و      حتقيق                  واستئصال الفقر و         الغذائي 
ً   أيًضا                املستدامة، وذلك    .                           يف إطار "عقد الزراعة األسرية"  

 
       عامليــة،                                                            البلــدان إىل االنضــمام إىل برنــامج نظــم الــرتاث الزراعــي ذات األمهيــة ال     دعــوة         املنظمــة           اللجنــة مــن      وطلبــت  - 6 2

    ســبل         متكامــل ل                                                                                   ودعــم وتعزيــز املواقــع املدرجــة يف النظــام علــى الصــعيدين االقتصــادي واالجتمــاعي وذلــك مــن خــالل دعــم 
  .                                                 عيش املزارعني يف نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية

 
          ً   منتظمــة، رهنًــا                                                                   املنظمــة علــى تنظــيم منتــدى لــنظم الــرتاث الزراعــي ذات األمهيــة العامليــة بصــورة        اللجنــة       وشــجعت  - 7 2

                                بتوافر املوارد من خارج امليزانية.
 

 أنشطة منظمة األغذية والزراعة في مجال الثروة الحيوانية، بما في ذلك اقتراح إنشاء  -واو
 6فرعية معنية بالثروة الحيوانية لجنة

 
ّ  أقــّرت - 8 2                                                                                               اللجنــة باألمهيــة احلامســة لقطــاع الثــروة احليوانيــة بالنســبة إىل األمــن الغــذائي والتغذيــة وســبل العــيش والقضــاء     

  .         على الفقر
 

                                                                                     االقــرتاح املتعلــق بإنشــاء جلنــة فرعيــة معنيــة بــالثروة احليوانيــة وطلبــت مــن األمانــة إعــداد تقريــر عــن        اللجنــة        وناقشــت  - 9 2
ّ                                              وإعــداد اختصاصــات تشــمل املســوّغ املنطقــي والوظيفــة واهليكــل وأســاليب التنفيــذ لكــي                                التــداعيات اإلداريــة واملاليــة لــذلك                          

ً                                 ينظر فيها مكتب اللجنة متهيًدا إلحالتها إىل الدورة املقبلة للجنة                          .  
 

     2020                                                                أن يكـــــــون املوضـــــــوع الرئيســـــــي اخلـــــــاص للـــــــدورة الســـــــابعة والعشـــــــرين للجنـــــــة يف عـــــــام        اللجنـــــــة       وقـــــــررت  -  30
                                     من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة".                           "الثروة احليوانية املستدامة

 
 7واالستجابة العالميةالحالة والتأثيرات الممكنة دودة الحشد الخريفية في أفريقيا:  -زاي

 
             ّ                                               الــــدمار الــــذي ختّلفــــه دودة احلشــــد اخلريفيــــة بالنســــبة إىل ســــبل عــــيش املاليــــني       إزاء                اللجنــــة عــــن قلقهــــا        أعربــــت -  31
  .                        الصغرية يف أفريقيا وخارجها                         املزارعني من أصحاب احليازات    من
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ّ                   رّحبـت بإسـناد األولويـة   و                         املنظمة وشـركاؤها حـىت اآلن           اضطلعت به            بالعمل الذي        اللجنة        وأشادت  - 2 3        جـراءات      إىل اإل 
  .            اإلنذار املبكر  و     رصد   ال                                                    تثقيف املزارعني والتواصل واإلدارة املتكاملة لآلفات وكذلك        اخلاصة ب

 
                                                            املزيـد مـن املـوارد لوقايـة النباتـات، مبـا يف ذلـك مـن خـالل التعـاون بـني                مـن املنظمـة ختصـيص        اللجنة       وطلبت  - 3 3

  .           بلدان اجلنوب
 

                                                                                 من املنظمة توطيد التعاون مع الشركاء ونشر الدروس املستخلصة من جتارب البلـدان، خاصـة مـن        اللجنة       وطلبت  - 4 3
  .               أمريكا الالتينية                أفريقيا وآسيا و 

 
            الناشـئة عـن                                              على اللجنـة يف دورهتـا القادمـة بشـأن انتشـار املخـاطر   ُ    يُعرض                      من املنظمة إعداد تقرير        اللجنة       وطلبت  - 5 3

  .                      منها وتقييم تلك املخاطر                                               دودة احلشد اخلريفية بالنسبة إىل سبل عيش املتضررين
 

 المناخ والموارد الطبيعية (التنوع البيولوجي واألراضي والمياه) –    ً ثالث ا
 

 تطبيق استراتيجية منظمة األغذية والزراعة في مجال تغير المناخ: قيادة عملية  -ألف
 8تحول عالمية نحو الزراعة المستدامة

 
ً                                                 اللجنــة علًمــا مــع التقــدير بتقريــر املنظمــة عــن تنفيــذ اســرتاتيجيتها       أخــذت - 6 3                           تغــري املنــاخ، مبــا يف ذلــك تعبئــة        اخلاصــة ب         

  .             املوارد املالية
 

         السياســات     بــني             تعزيــز االتســاق        مــن أجــل                                            مــن املنظمــة االســتمرار يف مســاعدة البلــدان األعضــاء        اللجنــة       وطلبــت  - 7 3
                                                                           لتكيــــف مــــع تغــــري املنــــاخ والتخفيــــف مــــن حــــدة آثــــاره يف قطاعــــات الزراعــــة واألغذيــــة واســــتخدام  ل                   واالســــرتاتيجيات احملليــــة 

ّ      كّل منها                                        األراضي، حبسب احتياجات وأولويات وقدرات  .  
 

  .                                                                     نظمة مواصلة تشجيع صون أنواع احملاصيل غري املستغلة بالقدر الكايف واستخدامها     من امل       اللجنة       وطلبت  - 8 3
 

      زراعـــة   ال                              هج حتوليـــة ومتكاملـــة مـــن أجـــل حتقيـــق                                    ُ مـــن املنظمـــة مســـاعدة األعضـــاء يف النهـــوض بـــنُ        اللجنـــة      طلبـــت   و  - 9 3
                 ساعد املزارعني علـى  ي   أن                 وهو ما من شأنه   ا،                                                                        ً ستدامة بأبعادها االقتصادية والبيئية واالجتماعية، مثل الزراعة الذكية مناخيً   امل

  .                                      تغري والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة  امل     ناخ  امل                                                   ّ      زيادة اإلنتاجية واإليرادات الزراعية بشكل مستدام والتكّيف مع 
 

                                                                                   مــن املنظمــة املشــاركة بنشــاط يف النقاشــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة حــول كيفيــة تنفيــذ عمــل         اللجنــة       وطلبــت  -  40
                                       كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة يف امليدان.
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 9اإلطار العالمي بشأن ندرة المياه في الزراعة -باء
 

ّ  أقّرت -  41        احتـدام     إىل     ؤدي                             مـن مجيـع القطاعـات، األمـر الـذي سـي          علـى امليـاه                                       اللجنة بأنه من املتوقـع أن يتزايـد الطلـب     
  .          ندرة املياه                املنافسة وتزايد

 
                                                                                   عــن دعمهــا لإلطــار العــاملي بشــأن نــدرة امليــاه يف الزراعــة (اإلطــار العــاملي) باعتبــاره آليــة تنســيق        اللجنــة        وأعربــت  - 2 4

  .                                                        تغري املناخ على املستويني الوطين والعاملي، بطرق مستدامة وشاملة       نتيجة           ّ                           رئيسية للتكّيف مع ندرة املياه يف الزراعة 
 

                          ، مبـا يف ذلـك مـن خـالل التعـاون                ويف جمـال السياسـات    نيـة    الف   ة                               من املنظمة تزويد البلدان باملسـاعد        اللجنة       وطلبت - 3 4
  .      العاملي                                                                   بني بلدان اجلنوب والنهج املبتكرة، من أجل تعزيز مشاركتها يف أنشطة اإلطار 

 
ّ                    من املنظمة رفع تقارير دورية إىل اللجنة عن التقّدم الذي حترزه الشراكة       اللجنة       وطلبت  - 4 4                                             .  

 
                                         برنامج شامل، مبا يف ذلك اسرتاتيجية للتمويل.              من املنظمة وضع        اللجنة       وطلبت  - 5 4

 
 10منصة تعميم التنوع البيولوجي -جيم

 
ّ    رّحبت  - 6 4                                                                                            اللجنة بعقد احلوار املتعدد أصحاب املصلحة لتعميم التنـوع البيولـوجي يف مجيـع القطاعـات الزراعيـة الـذي  

  .                        اتفاقية التنوع البيولوجي            بالتعاون مع       2018          مايو/أيار     31   إىل     29ُ                        ُعقد خالل الفرتة املمتدة من 
 

                                                                                     من املنظمة إعداد اسرتاتيجية لتعميم التنوع البيولوجي يف القطاعات الزراعية مـع ضـمان االتسـاق         اللجنة       وطلبت - 7 4
ُ     تُعـرض                                                                                                   مع اسرتاتيجيات املنظمة األخرى مبا فيها االسرتاتيجية اخلاصة بتغري املناخ، لكي تنظر فيهـا جلنـة الربنـامج واجمللـس و 

ً                                                                      متهيًدا إلعداد اإلطار العـاملي للتنـوع البيولـوجي اخلـاص باتفاقيـة التنـوع البيولـوجي        ، وذلك     2019    عام            ر املنظمة يف    مؤمت    على     
  .    2020           ملا بعد عام 

 
                                                             إلكرتونيـة بشـأن مشـروع اسـرتاتيجية تعمـيم التنـوع البيولـوجي والعمـل،     ات                    من املنظمة عقد مشـاور        اللجنة       وطلبت  - 8 4

                                            بشــأن تعمــيم التنــوع البيولــوجي يف خمتلــف القطاعــات    ة      إقليميــ    ات  ً                                                  رهنًــا بتــوافر املــوارد مــن خــارج امليزانيــة، علــى إقامــة حــوار 
  .        الزراعية
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          ي، وكذلك:                                                   من املنظمة مواصلة العمل كمنصة لتعميم التنوع البيولوج       اللجنة       وطلبت  - 9 4
 

                                                                                               القيام، بالتعاون مع شركائها على غرار اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمات األمم املتحدة األخـرى، بتيسـري   ) أ (
ّ                                                                               عملية اإلدماج املنّظمة واملتسقة لإلجراءات الرامية إىل صون التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام وإدارتـه                  

                            الوطنية واإلقليمية والدولية؛                                     يف مجيع القطاعات الزراعية على املستويات 
                                                            وتيسري احلوار بني احلكومات ومجاعات املمارسني وأصحاب املصلحة اآلخرين؛  ) ب (
                                                                                                 وتيسري تبادل املعلومات والبيانات بشأن التنوع البيولوجي واملمارسات والسياسـات الزراعيـة املراعيـة للتنـوع   ) ج (

  ؛                         البيولوجي بني أصحاب املصلحة
  .                         ع اإلشارة إىل املوارد الالزمة                وإعداد خطة عمل م  ) د (

 
                                                                 البلدان إىل تعميم التنوع البيولوجي يف مجيع القطاعات الزراعية لديها.       اللجنة      ودعت  -  50

 
استخدام  آخر المعلومات عن الشراكة العالمية من أجل التربة، بما في ذلك مدونة السلوك بشأن -دال

 11األسمدة وإدارتها
 

                                                                       إىل تقـارير االجتمـاعني اخلــامس والسـادس للجمعيـة العامـة للشــراكة العامليـة مـن أجــل                   اللجنـة مـع التقــدير       أشـارت  -  51
  .                                                                  الرتبة والتقدم احملرز ملكافحة تدهور الرتبة وتشجيع اإلدارة املستدامة للرتبة

 
ّ   رّحبــت  و  - 2 5                                                                                 مبشـــروع مدونــة الســـلوك الدوليــة الســـتخدام األمســدة وإدارهتـــا بوصــفها أداة مفيـــدة لــدعم الزراعـــة         اللجنــة   

  .                                                                              املستدامة وأثنت على املنظمة والشراكة العاملية من أجل الرتبة على إعدادمها هذا املشروع
 

            علــى حنــو أفضــل          ً                                                               وأبــدت عــدًدا مــن املالحظــات والتســاؤالت واالقرتاحــات لتحســني الوثيقــة، خاصــة لكــي تراعــي  - 3 5
  .                 اخلصوصيات اإلقليمية

 
ّ    وفّوضــت  - 4 5                                                    ّ                        مكتبهــا إجــراء عمليــة تشــاورية شــاملة مــن أجــل إعــداد نــص مــنّقح لعرضــه علــى جملــس املنظمــة        اللجنــة   
  .            دورته املقبلة  يف
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 أية مسائل أخرى –   ً  رابع ا
 

 برنامج عمل منظمة األغذية والزراعة في مجالي األغذية والزراعة  -ألف
 12االستراتيجي للمنظمةضمن اإلطار 

 
ّ                                     علًمـــا باإلجنـــازات واالجتاهـــات اجلديـــدة احملـــّددة يف مـــا يتعلـــق بقطـــاعي األغذيـــة والزراعـــة        اللجنـــة      أخــذت - 5 5                               ً ّ   أقـــّرت     . و      

                                                                                                      باألولويـات الرئيســية لعمــل املنظمــة يف جمــايل األغذيــة والزراعــة والـيت ينبغــي مراعاهتــا لــدى اســتعراض اخلطــة املتوســطة األجــل 
                  والشـــــراكات املتعـــــددة            االختصاصـــــات   بـــــني                                           ، مبـــــا يف ذلـــــك مشـــــاركة املنظمـــــة يف األنشـــــطة املشـــــرتكة    2021-    2018      للفـــــرتة 

  .      املصلحة      أصحاب
 

                                                                            مــن املنظمــة إدراج مجيــع توصــيات دورهتــا السادســة والعشــرين يف عمــل املنظمــة يف جمــايل األغذيــة        اللجنــة       وطلبــت  - 6 5
                                                            املســـتدامة، والتمويـــل املســـتدام للمشـــورة العلميـــة للدســـتور الغـــذائي،                                                  والزراعـــة، خاصـــة تلـــك املتعلقـــة بتعزيـــز الـــنظم الغذائيـــة 

                                     نظم الـرتاث الزراعـي ذات األمهيـة العامليـة،     ، و                                                                        وأنشطة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشأن وضع املعايري، واإلنتاج احليواين
                    والزراعــة اإليكولوجيــة                    دامة، ونــدرة امليــاه                                                                      وإعــادة تنشــيط املنــاطق الريفيــة بالنســبة إىل الشــباب، ورصــد أهــداف التنميــة املســت

  .                            والتنوع البيولوجي وتغري املناخ
 

ّ   أقّرت   و  - 7 5                                                                                       بأمهية تعميم املساواة بني اجلنسني واالبتكار، مبا يف ذلك التكنولوجيا البيولوجية واالستثمارات من        اللجنة   
  .                                  أجل حتقيق التنمية الزراعية املستدامة

 
                                                                     دراسة طرق للتخفيف من حدة التحدي الذي تطرحه العواصف الرملية والرتابية.          املنظمة إىل        اللجنة      ودعت  - 8 5

 
 تنفيذ توصيات الدورة الخامسة والعشرين للجنة بما في ذلك نتائج مجموعة العمل المفتوحة  -باء

 13العضوية غير الرسمية المعنية ببرنامج المشورة العلمية بشأن سالمة األغذية
 

                                                   بالتقرير وأشادت مبا قامت به املنظمة لتطبيق التوصيات.  ا                ً أخذت اللجنة علمً  - 9 5
 

                                                                             رفــع تقــارير منتظمــة عــن توصــيات جلنــة الزراعــة، طلبــت هــذه األخــرية مــن املنظمــة مواصــلة رفــع        بأمهيــة      ّ          وإذ أقــّرت اللجنــة  -  60
                          واإليكولوجيـــا الزراعيـــة ونظـــم                                              واالبتكـــار والزراعـــة األســـرية وطـــاعون اجملـــرتات الصـــغرية       2030                             التقـــارير مبـــا يف ذلـــك عـــن خطـــة عـــام 

                                 الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية.
 

                                                
 COAG/2018/2 الوثيقة  12
 COAG/2018/13/Rev.1 الوثيقة  13



12 C 2019/21 Rev.1 

ّ                                               وإذ أقـّرت اللجنـة بأمهيـة عمـل املنظمــة يف جمـال وضـع املواصـفات،  -  61                 التمويـل املســتدام       تـأمني       املنظمـة          طلبـت مــن      
       لكــل مــن                                                     املشــرتك بــني منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصــحة العامليــة                                ملشــورة العلميــة بشــأن ســالمة األغذيــة        ربنــامج ا ل

                   امليزانية العادية.                                                                الدستور الغذائي واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، مبا يف ذلك من 
 

         التقـارير     ً                                                                                       ونظرًا إىل أمهية عمل املنظمة وأنشطتها املتعلقة مبقاومة مضـادات امليكروبـات، طلبـت اللجنـة أن يصـبح رفـع  - 2 6
ً                             عن تطبيق خطة العمل اخلاصة مبقاومة مضادات امليكروبات بنًدا دائًما على جدول أعمال جلنة الزراعة      ً                                                    .  

 
                         طــاعون اجملــرتات الصــغرية واخلطــة                             الربنــامج العــاملي بشــأن استئصــال                                     وناشــدت اللجنــة األعضــاء فيهــا املشــاركة يف  - 3 6

    ما.                                             العاملية الستدامة الثروة احليوانية وتقدمي الدعم هل
 

 14برنامج العمل المتعدد السنوات للجنة -جيم
 

ً          اللجنة علًما بتقرير       أخذت - 4 6 ّ                         رّحبـت بالتعـاون والتنسـيق مـع   و       2019-    2016     لفـرتة                              برنـامج العمـل املتعـدد السـنوات ل           
  .              الغذائي العاملي                                  ينبغي توسيع نطاقه ليشمل جلنة األمن     أمر                   اللجان الفنية، وهو 

 
  .                     خالل فرتة ما بني الدورات            على حنو أفضل                      إمكانية إشراك األعضاء          البحث يف         املكتب إىل        اللجنة      ودعت  - 5 6

 
ـــة        ووافقـــت  - 6 6 ـــامج العمـــل املتعـــدد الســـنوات للفـــرتة        اللجن                           مـــع األخـــذ يف االعتبـــار تعليقـــات       2021-    2018                                      علـــى برن

  .       معاجلتها        اللجنة             اليت يتعني على                                            األعضاء وتوجيهاهتم بشأن أساليب العمل واملسائل 
 

 15اقتراح إقامة سنة دولية للفاكهة والخضار -دال
 

                                 ، والـــدور اهلـــام الـــذي تؤديـــه الفاكهـــة     2025-    2016                                               بـــالنظر إىل عقـــد األمـــم املتحـــدة للعمـــل مـــن أجـــل التغذيـــة  - 7 6
                                         باملنــافع التغذويــة والصــحية الــيت ينطــوي عليهــا          التوعيــة                              ّ       أمنــاط غذائيــة صــحية، ووجــود حاجــة مّلحــة إىل       ضــمان          واخلضــار يف

ّ         أقــّرت اللجنــة                املــزارعني األســريني،   و                                                                    اســتهالك الفاكهــة واخلضــار، واآلثــار اإلجيابيــة علــى دخــل أصــحاب احليــازات الصــغرية      
      دوليـــة      ســنة         إىل إقامـــة                    منظومـــة األمــم املتحــدة            الــذي يــدعو                                                       االقــرتاح املقــدم مـــن جمموعــة أمريكــا الالتينيـــة والبحــر الكـــارييب و 

                       اجمللــس يف دورتــه الســتني بعــد      علـى                             ومشـروع قــرار املــؤمتر الــذي ســيعرض       2021                                   للفاكهـة واخلضــار بشــكل اســتثنائي يف عــام 
  .         املرفق دال                  ويرد نص القرار يف                                            يعتمده مؤمتر املنظمة يف دورته احلادية واألربعني.            لدراسته لكي       املائة 
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 16والمهدر من األغذيةاقتراح إقامة يوم دولي للتوعية بالفاقد  -هاء
 

                                                                                                  بالنظر إىل احلاجة إىل التوعية وحشد االنتباه على املستويات كافة للحـد مـن الفاقـد واملهـدر مـن األغذيـة ولتعزيـز  - 8 6
ّ                      اجلهـــود العامليـــة واإلجـــراءات اجلماعيـــة املتخـــذة يف ســـبيل حتقيـــق أهـــداف التنميـــة املســـتدامة، أقـــّرت اللجنـــة االقـــرتاح الـــذي                                                                               

                                                  ىل إقامـة يـوم دويل للتوعيـة بالفاقـد واملهـدر مـن األغذيـة،  إ            األمـم املتحـدة                                        تقدمت به حكومة األرجنتني لكي تعمد منظومـة 
ّ                                                                    سـبتمرب/أيلول مـن كـّل عـام، ومشـروع قـرار املـؤمتر لعرضـه علـى الـدورة السـتني بعـد املائـة للمجلـس مـن     29       ُ       على أن يُقام يف                  

  .   هاء      املرفق                   ويرد نص القرار يف       ربعني.                                                                         أجل دراسته، واعتماده من قبل مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف دورته احلادية واأل
 

ُ   اقتراح إقامة سنة دولية للد خن -واو                          17 
 

ُ                                       نظرًا إىل احلاجة الراهنة للرتويج للمنافع التغذوية واإليكولوجية للُدخن بالنسبة إىل املستهلكني واملنتجني وصـانعي  - 9 6                                                          ً   
ُ                     القرار وسعًيا إىل زيادة إنتاج الـُدخن وإنتاجيتـه وجودتـه  ّ   وبـالنظر إىل عقـد األمـم املتحـدة للزراعـة األسـرية، أقـّرت          واسـتهالكه            ً                                                                 

ُ          اللجنــة االقــرتاح الــذي تقــدمت بــه حكومــة اهلنــد لكــي تعمــد منظومــة األمــم املتحــدة إىل إقامــة ســنة دوليــة للــُدخن بصــورة                                                                                          
            واعتماده من                                                                           ومشروع قرار املؤمتر لعرضه على الدورة الستني بعد املائة للمجلس من أجل دراسته،      2023      يف سنة            استثنائية

  .   واو      املرفق                   ويرد نص القرار يف                                                        قبل مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف دورته احلادية واألربعني.
 

 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة -زاي
 

ّ                                                                                 أّن الــدورة الســابعة والعشــرين للجنــة الزراعــة ســتعقد يف رومــا. وســيعلن املــدير العــام للمنظمــة    إىل        اللجنــة       شــارت أ -  70  
                          النهائي للدورة يف وقت الحق.       املوعد

 
 انتخاب أعضاء مكتب الدورة السابعة والعشرين للجنة -حاء

 
   ،                          ، ســـــــفري مجهوريـــــــة إيـــــــران اإلســـــــالمية                      Mohammad Hossein Emadi                     بالتزكيـــــــة ســـــــعادة الســـــــيد         اللجنـــــــة       انتخبـــــــت  -  71

ً  رئيًسا        للجنة.    
 

                       أســرتاليا (جنــوب غــرب احملــيط                                                            بالتزكيــة البلــدان الســتة التاليــة كأعضــاء يف مكتــب اللجنــة املقبــل:        اللجنــة         وانتخبــت  - 2 7
         الكــارييب)       البحـر                                   كوبـا (جمموعـة دول أمريكــا الالتينيـة و   و                        كنـدا (أمريكــا الشـمالية)   و                   رومانيــا (أوروبـا)  و                 وتايلنـد (آسـيا)       اهلـادئ) 

                 املغرب (أفريقيا).  و 
 

 أية مسائل أخرى -طاء
 

                                                                                       اللجنة إىل االقـرتاح الـذي تقـدمت بـه حكومـة منغوليـا مـن أجـل إقامـة سـنة دوليـة للرعـي واملراعـي ودعـت       أشارت  - 3 7
                                                                                      منغوليا إىل عرض الوثائق ذات الصلة على الدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة لدراستها.
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 لجنة الزراعة األعضاء في –ألف  المرفق
 

 االحتاد األورويب (منظمة عضو)
 االحتاد الروسي

 إثيوبيا
 أذربيجان
 األرجنتني

 األردن
 إريرتيا

 إسبانيا
 أسرتاليا
 إستونيا
 إسرائيل

 أفغانستان
 إكوادور

 أملانيا
 اإلمارات العربية املتحدة

 إندونيسيا
 أنغوال

 أوروغواي
 أوغندا
 أوكرانيا
 آيرلندا

 آيسلندا
 إيطاليا
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 قائمة الوثائق –المرفق جيم 
 

COAG/2018/1/Rev.2 جدول األعمال املؤقت                  
COAG/2018/1 Add.1  مجهورية اهلند        مقدم من       اقرتاح      على                                ضميمة إىل جدول األعمال املؤقت بناء            
COAG/2018/2 األغذيـــــة والزراعـــــة ضـــــمن اإلطـــــار                                         برنـــــامج عمـــــل منظمـــــة األغذيـــــة والزراعـــــة يف جمـــــايل                          

                  االسرتاتيجي للمنظمة
COAG/2018/3  املســتدامة لتســخري األغذيــة والزراعــة مــن أجــل حتقيــق خطــة التنميــة املســتدامة         املســارات                                                                

     2030     لعام
COAG/2018/4/Rev.1 النظم الغذائية املستدامة                        
COAG/2018/5 الزراعة اإليكولوجية: من الدعوة إىل العمل                                       
COAG/2018/6 تنشيط املناطق الريفية من أجل الشباب                                   
COAG/2018/7  الزراعي ذات األمهية العاملية          نظم الرتاث                          
COAG/2018/8  تطبيـــق اســـرتاتيجية منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة يف جمـــال تغـــري املنـــاخ: قيـــادة عمليـــة حتـــول                                                                       

                          عاملية حنو الزراعة املستدامة
COAG/2018/9 اإلطار العاملي بشأن ندرة املياه يف الزراعة                                       
COAG/2018/10 منصة تعميم التنوع البيولوجي                            
COAG/2018/11  أنشطة منظمة األغذية والزراعة يف جمال الثروة احليوانيـة، مبـا يف ذلـك اقـرتاح إنشـاء جلنـة                                                                            

                             فرعية معنية بالثروة احليوانية
COAG/2018/12  آخـــر املعلومـــات عـــن الشـــراكة العامليـــة مـــن أجـــل الرتبـــة، مبـــا يف مدونـــة الســـلوك الدوليـــة                                                                        

                           بشأن استخدام األمسدة وإدارهتا
COAG/2018/13/Rev.1  تنفيـــذ توصـــيات الـــدورة اخلامســـة والعشـــرين للجنـــة مبـــا يف ذلـــك نتـــائج جمموعـــة العمـــل                                                                     

                                                                        املفتوحة العضوية غري الرمسية املعنية بربنامج املشورة العلمية بشأن سالمة األغذية
COAG/2018/14 برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة                                  
COAG/2018/15/Rev.1 للفاكهة واخلضار                       اقرتاح إقامة سنة دولية               
COAG/2018/16/Rev.1 اقرتاح إقامة يوم دويل للتوعية بالفاقد واملهدر من األغذية                                                     
COAG/2018/17/Rev.1 اقرتاح إقامة سنة دولية للُدخن   ُ                          
COAG/2018/INF/1 Rev.2 املؤقت             اجلدول الزمين      
COAG/2018/INF/2 Rev.2 القائمة املؤقتة بالوثائق                        
COAG/2018/INF/3 بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب ودوله األعضاء                                                                
COAG/2018/INF/4  نتائج جمموعة العمل املفتوحة العضوية غري الرمسية املعنية بربنامج املشـورة العلميـة بشـأن                                                                              

            سالمة األغذية
COAG/2018/INF/5 احملتملة واالستجابة العاملية                                                  دودة احلشد اخلريفية يف أفريقيا: الوضع الراهن واآلثار                         
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COAG/2018/INF/6  الفـــرص املتاحـــة لكـــي    :    2025-    2016                                     عقـــد األمـــم املتحـــدة للعمـــل مـــن أجـــل التغذيـــة                 
                                                تساهم الزراعة يف أمناط غذائية صحية ويف حتسني التغذية

COAG/2018/INF/7 أنواع احملاصيل املهملة وغري املستغلة بالقدر الكايف                                             
COAG/2018/INF/8 النجاحات والتحديات اخلاصة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات                                                           
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 مشروع قرار مؤتمر منظمة األغذية والزراعة -دال المرفق 
 للفاكهة والخضار بشأن اقتراح إقامة سنة دولية

 
ّ                                                                              احلاجة امللّحة إىل التوعية باملنافع التغذوية والصحية الستهالك الفاكهة واخلضار والـدعوة إىل اتبـاع                     إذ يأخذ في الحسبان          

                                                                       أمناط غذائية صحية من خالل زيادة االنتاج واالستهالك املستدامني للفاكهة واخلضار؛

-    2016 (                    لعمــل مــن أجــل التغذيــة                                                                  بقــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة الــذي يعلــن إقامــة عقــد األمــم املتحــدة ل        ّ  وإذ يــذّكر
ّ              واحلاجة إىل تنفيـذ نظـم غذائيـة مسـتدامة تعـزز األمنـاط الغذائيـة الصـحية الـيت تتضـمن جمموعـة متنّوعـة مـن األغذيـة    )    2025                                                                                  

                            واستهالك وفري للفاكهة واخلضار؛

                        زيــز تنويــع احملاصــيل وزيــادة   تع     علــى   ،        مجلــة أمــور     ، يف                                        للمــؤمتر الــدويل الثــاين املعــين بالتغذيــة الــيت تـنص    10         بالتوصـية         ّ  وإذ يــذّكر
                      إنتاج الفاكهة واخلضار؛

                             ، ال ســيما أمــراض القلــب واألوعيــة       املعديــة                                                         مبســامهة الفاكهــة واخلضــار املهمــة يف الوقايــة مــن األمــراض املزمنــة غــري          ّ وإذ يقــرّ 
                                        الدموية والسرطان، والبدانة وداء السكري؛

                                                             تاج بالنسبة إىل السبل املعيشية للماليني من األسر الزراعية الريفية                                         إىل أمهية املمارسات املستدامة يف الزراعة واإلن          وإذ يشير
                                وصغار املزارعني األسريني حول العامل؛

                                                                                              أمهية مسامهة الفاكهة واخلضار، وال سيما احملاصيل األصلية، يف حتقيق األمن الغـذائي والتغذيـة والسـبل املعيشـية           وإذ يدرك
                املزارعني األسريني؛                                    ومداخيل املزارعني األسريني ال سيما صغار

                                                                                       حيال ارتفاع مستويات الفاقد واملهدر يف سالسل إمدادات/قيمة الفاكهـة واخلضـار، واآلثـار االقتصـادية                   وإذ يراوده القلق
                                               والبيئية واالجتماعية السلبية هلذا الفاقد واملهدر؛

                                                                       باحلاجة إىل متكني النساء عن طريق التعليم لضمان جودة األمناط الغذائية األسرية؛         ّ وإذ يقرّ 

                                                من جانب اجملتمع الـدويل سيسـاهم بصـورة كبـرية يف التوعيـة    1   202                                         بأن إقامة سنة دولية للفاكهة واخلضار يف عام          ّ وإذ يقرّ 
                                               العـاملي بضـرورة االرتقـاء باألمنـاط الغذائيـة واملعيشـية                                                               باملنافع التغذوية والصحية الستهالك الفاكهة واخلضار وتعزيز االهتمام 

                                           هتمــام يف جمــال السياســات إىل معاجلــة مســائل اإلنتــاج   اال                                                  الصــحية مــن خــالل اســتهالك الفاكهــة واخلضــار، مبــوازاة توجيــه 
                والفاقد واملهدر؛

ّ   على أن تكاليف تنفيذ السنة الدولية ومشاركة منظمـة األغذيـة والزراعـة سـُتغّطى           وإذ يشدد ّ   مبـوارد مـن خـارج امليزانيـة ُحتَـّدد                                                                  ُ   َ ُ                        
   ً   الحًقا؛

                                                                                                   إىل املـدير العـام إحالـة هـذا القـرار إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة لكـي تنظـر فيـه اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة يف       يطلـب
  .              للفاكهة واخلضار              السنة الدولية       2021                       دورهتا املقبلة وتعلن سنة 
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 بشأن اقتراح إقامة يوم دولي األغذية والزراعةمؤتمر منظمة مشروع قرار  -هاء المرفق 
 والمهدر من األغذية للتوعية بالفاقد

 
ّ                                                                                   احلاجـــة امللّحـــة إىل رفـــع مســـتوى الـــوعي باآلثـــار االقتصـــادية واالجتماعيـــة والبيئيـــة النامجـــة عـــن الفاقـــد واملهـــدر             بـــالنظر إلـــى           

                  واملهدر من األغذية؛                                                      من األغذية وباحلاجة إىل اختاذ إجراءات الحتواء مشكلة الفاقد 
 

                                             يـدعو إىل ختفـيض نصـيب الفـرد مـن النفايـات الغذائيـة     12                              من مقاصد هدف التنمية املستدامة    3         أن املقصد             وإذ يستذكر
                                                                                                 العامليـــة علـــى صـــعيد أمـــاكن البيـــع بالتجزئـــة واملســـتهلكني مبقـــدار النصـــف، واحلـــد مـــن خســـائر األغذيـــة يف مراحـــل اإلنتـــاج 

  ؛    2030                                ك خسائر ما بعد احلصاد)، حبلول عام                       وسالسل اإلمداد، (مبا يف ذل
 

                                                                                                 بأن ارتفاع مستويات الفاقد واملهدر من األغذية حيد من كفاءة سلسلة القيمة، وبالتايل استدامة نظم األغذية؛         ّ وإذ يقرّ 
 

                                             ً                                               بــأن ارتفــاع مســتويات الفاقــد مــن األغذيــة يــؤثر ســلباً علــى تــوافر األغذيــة واحلصــول عليهــا، وكــذلك دخــل فئــات          وإذ يقــر
                                                   اجملتمع األكثر فقرا يف البلدان املتوسطة واملنخفضة الدخل؛

 
  ؛                                 تكمن وراء تغري املناخ وتدهور البيئة     اليت       عوامل  ال           يعتربان من                               إىل أن الفاقد واملهدر من األغذية          وإذ يشير

 
                                                أيضـا بشـكل مباشـر يف عـدد مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة    ر                                         إىل أن احلـد مـن الفاقـد واملهـدر مـن األغذيـة سـيؤث          وإذ يشير
       األخرى؛

 
                                                                                            احلاجة امللحة إىل رفع مستوى الوعي وتثقيف اجلهات الفاعلة يف سلسلة اإلمدادات الغذائية واملستهلكني علـى           وإذ يدرك

                                                                يف السلوك من أجل احلد بطريقة مستدامة من الفاقد واملهدر من األغذية؛                           وجه اخلصوص، هبدف إحداث تغيري 
 

                                                                                                عن قلقه ألن اجلهود املبذولة يف الوقت الراهن ملعاجلة مسألة احلد من الفاقد واملهدر من األغذية تتسم بالتجزؤ           وإذ يعرب
           إىل حد كبري؛

 
                             من األغذية على املستوى العاملي؛                                               الدور اهلام للقطاع اخلاص يف احلد من الفاقد واملهدر          وإذ يدرك

 
                    ل ملحـوظ يف رفـع مسـتوى  ك                                                                        بأن االحتفال بيوم دويل للتوعية بالفاقد واملهدر من األغذية من شـأنه أن يسـهم بشـ         ّ وإذ يقرّ 

                                                                                                        الوعي على مجيع املستويات باحلاجة إىل احلد من الفاقد واملهدر من األغذية، وتعزيـز اجلهـود العامليـة واإلجـراءات اجلماعيـة 
  ؛  12                              من مقاصد هدف التنمية املستدامة    3             لتحقيق املقصد 

 
ّ  وإذ يشـــّدد          ســـتغطى مـــن                                                بـــاليوم الـــدويل للتوعيـــة بالفاقـــد واملهـــدر مـــن األغذيـــة                                   علـــى أن التكـــاليف النامجـــة عـــن االحتفـــال        

                                                املسامهات الطوعية، مبا يف ذلك من شركاء القطاع اخلاص؛
 

                                                                                                  إىل املــدير العــام إحالــة هــذا القــرار إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة لكــي تنظــر فيــه اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة       يطلــب
                                              اليوم الدويل للتوعية بالفاقد واملهدر من األغذية.          من كل عام             سبتمرب/أيلول     29                         يف دورهتا املقبلة وتعلن يوم 
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ُ   ة والزراعة بشأن اقتراح إقامة سنة دولية للد خنمشروع قرار مؤتمر منظمة األغذي -المرفق واو                                            
 

ُ                                           إىل احلاجــة امللحــة إىل رفــع مســتوى الــوعي بشــأن مزايــا الــُدخن مــن حيــث قدرتــه علــى الصــمود أمــام تغــري املنــاخ         إذ ينظــر                                                 
ُ                    ومنافعه التغذوية والدعوة إىل اتباع أمناط غذائية صحية من خالل زيادة إنتاج الُدخن واستهالكه على حنو          مستدام؛                                                                        

 
          واحلاجــة إىل       2025-    2016                            عــن عقــد العمــل مــن أجــل التغذيــة         بــاإلعالن                                قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ب        ّ  وإذ يــذّكر

                                                         شجع اتباع أمناط غذائية صحية تتضمن جمموعة متنوعة من األغذية؛                غذائية مستدامة ت            اعتماد نظم
 

                                   الـيت تشـجع مـن بـني مجلـة أمـور أخـرى تنويـع                    ثـاين املعـين بالتغذيـة              املؤمتر الـدويل ال           الصادرة عن     10              أيضا بالتوصية         ّ  وإذ يذّكر
                              احملاصيل لتنويع األمناط الغذائية؛

 
ّ  بأمهية مسامهة الُدخن يف زراعة أغذية مغذية يف ظّل          ّ وإذ يقرّ                             ُ   ؛                    ظروف مناخية غري مالئمة              

 
ـــة الريفيـــة وأســـر صـــغار           وإذ يشـــير                                                                                            إىل أمهيـــة املمارســـات الزراعيـــة واإلنتاجيـــة املســـتدامة لســـبل عـــيش ماليـــني األســـر الزراعي

                          املزارعني يف مجيع أحناء العامل؛
 

ُ                                                                    باملسامهة التارخيية للُدخن يف توفري األمن الغذائي والتغذية وسبل العيش ومداخيل للمزارعني األسريني؛           وإذ يعترف                     
 

ّ                          إزاء احلاجة الراهنة إىل حتفيز إقرار األسواق مبنافع الّدخن وتشجيع سالسل قيمة كفؤة؛               وإذ يبدي قلقه                                                  
 

ُ                                                     بالتنوع الوراثي الواسع للُدخن وقدرهتا على التكيف مع جمموعة واسعة من بيئات اإلنتاج؛           وإذ يعترف                           
 

      لألسر؛                                                              باحلاجة إىل متكني النساء من خالل التعليم لضمان جودة األمناط الغذائية            وإذ يعترف
 

ُ                                             بأن تنظيم اجملتمع الدويل للسـنة الدوليـة للـُدخن سيسـاهم بشـكل ملحـوظ يف رفـع مسـتوى الـوعي بشـأن                 وإذ يعترف أيضا                                       
                                                     زراعته يف ظل ظروف مناخية غـري مالئمـة ومتغـرية مبـوازاة توجيـه            مدى مالءمة                                       املنافع التغذوية والصحية الستهالك الدخن و 

           سل القيمة؛                               انتباه السياسات إىل حتسني كفاءة سال
 

ّ                    علـى أن تكـاليف إحيـاء السـنة الدوليـة للـُدخن ومشـاركة منظمـة األغذيـة والزراعـة سـتمّول مـن مـوارد مـن خـارج           وإذ يشدد                                      ُ                                     
                           امليزانية سيتم حتديدها الحقا؛

 
        دورهتا                                         لكي تنظر فيه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف            ألمم املتحدة ا                                           من املدير العام إحالة هذا القرار إىل أمني عام      طلب ي

ُ    السنة الدولية للُدخن.      2023                 املقبلة وتعلن سنة                   
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 ه المرحلة االنتقالية نحو استدامة النظم يتوجناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية لالع -المرفق زاي 
 الغذائية والزراعية

 
                             واالقتصادية الرئيسية، والبيئة                                                                         تدرس الزراعة اإليكولوجية التفاعالت بني اخلصائص والعمليات البيئية واالجتماعية  

ً                                                                                   التمكينية اليت تعترب منوذًجا لألنظمة الزراعية املتنوعة. وهي تعرتف باإلمكانيات الكبرية لعمليات العمل اجلماعي من أجـل                        
     اعة.                                                                                                        تعزيز املعرفة والفهم املتعمق، والذي حيبذ التغيريات السلوكية يف النظم الغذائية املطلوبة لتحقيق االستدامة يف الزر 

 
                                                                                                         وقد انبثقت العناصر العشرة التالية خـالل عمليـة توجيـه البلـدان لتحويـل نظمهـا الغذائيـة والزراعيـة وتعمـيم الزراعـة  

          وقــد مت وضــع                                                                                         املســتدامة علــى نطــاق واســع، والقضــاء علــى اجلــوع وحتقيــق العديــد مــن أهــداف التنميــة املســتدامة األخــرى.
                                                                                                           العناصـر العشـرة الـيت متيـز الزراعـة اإليكولوجيـة مـن خـالل عمليـة توليفيـة. وهـي تسـتند إىل املنشـورات العلميـة بشـأن الزراعـة 

  )     2015 (  Gliessman          ومســـــتويات   1                        اخلمســـــة للزراعـــــة اإليكولوجيـــــة   )   Altieri  ) 5 199       مبـــــادئ        وال ســـــيما   –           اإليكولوجيـــــة 
             يف إطــار حلقــات           ُ                                           . وقــد اســُتكملت هــذه القاعــدة العلميــة باملناقشــات الــيت جــرت 2    يــة                             اخلمســة لتحــوالت الزراعــة اإليكولوج

                                                                                                     العمل خالل االجتماعات اإلقليمية متعددة أصحاب املصلحة بشأن الزراعة اإليكولوجية اليت عقدهتا املنظمة يف الفـرتة مـا 
ً                                   ، اليت ضمت أيًضا اجلوانب اليت طرحها اخلرباء الدوليون     2017 و      2015        بني عامي                                   واخلرباء من منظمة األغذية والزراعة.            

 
ــــة املعنيــــة بالزراعــــة   ــــاح للنــــدوة الدوليــــة الثاني ــــد مــــن التفصــــيل يف منشــــور املنظمــــة املت                                                                                                     ويــــتم وصــــف العناصــــر العشــــرة مبزي

  . 3      راعية"                                                                                         العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية لتوجيه املرحلة االنتقالية حنو استدامة النظم الغذائية والز                    اإليكولوجية املعنون "
 
                                                                                                وميكـن أن تسـاعد العناصـر العشـرة، بوصـفها أداة حتليليــة، علـى تفعيـل الزراعـة اإليكولوجيـة يف إجـراءات ملموســة  

                                                                                                    على أرض الواقع. ومن خالل حتديد اخلصائص اهلامة لـنظم الزراعـة اإليكولوجيـة و�جهـا، وكـذلك االعتبـارات الرئيسـية يف 
ً                                         ، تشـكل العناصـر العشـرة دلـيًال لواضـعي السياسـات واملمارسـني وأصـحاب املصـلحة                                     تطوير بيئـة مواتيـة للزراعـة اإليكولوجيـة                          

                                                        عند التخطيط لتحوالت الزراعة اإليكولوجية وإدارهتا وتقييمها.
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                                                        تعترب العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية مرتابطة ومتكافلة.
 

                                                                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1     1995    Altieri, M.A.               م الزراعة املستدامة.                        . الزراعة اإليكولوجية: عل                   Press       CRC   .  
2     2015        Gliessman, S.R               .   .الزراعة اإليكولوجية: إيكولوجيا النظم الغذائية املستدامة. الطبعة الثالثة. بوكا راتون، فلوريدا، الواليات املتحدة األمريكية                                                                                                                     

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

                 ً                                                                                    يعتـرب التنـوع أساسـًيا يف املراحـل االنتقاليـة حنـو الزراعــة اإليكولوجيـة مـن أجـل حتقيـق األمـن الغـذائي والتغذيـة مبــوازاة          التنـوع.
                                                                                                     احلفـــاظ علـــى املـــوارد الطبيعيـــة ومحايتهـــا وتعزيزهـــا. وختتلـــف الـــنظم الزراعيـــة اإليكولوجيـــة بشـــكل كبـــري عـــن بعضـــها الـــبعض. 

                                                                     بيولــوجي إىل زيــادة تنــوع األنــواع واملــوارد الوراثيــة بواســطة أســاليب خمتلفــة إىل                                        وتســعى نظــم الزراعــة اإليكولوجيــة مــن منظــور
                                                                                        وتســـاهم زيـــادة التنـــوع البيولـــوجي يف احلصـــول علـــى جمموعـــة مـــن املنـــافع اإلنتاجيـــة واالجتماعيـــة االقتصـــادية          أقصـــى حـــد. 

                           تــــه، عمليــــة تــــوفري خــــدمات الــــنظم                                                       وتعــــزز �ــــج الزراعــــة اإليكولوجيــــة، مــــن خــــالل ختطــــيط التنــــوع وإدار                      والغذائيــــة والبيئيــــة.
                                                                                        فيهـــا التلقـــيح وصـــحة الرتبـــة الـــيت يعتمـــد اإلنتـــاج الزراعـــي عليهـــا. وميكـــن للتنـــوع أن يزيـــد مـــن اإلنتاجيـــة               اإليكولوجيـــة مبـــا

                                                                                                        واستخدام املوارد على حنـو كفـؤ مـن خـالل زيـادة الكتلـة األحيائيـة ومجـع امليـاه إىل أقصـى حـد. كمـا يعـزز التنـوع يف الزراعـة 
ً                                                     وجية أيًضا القدرة اإليكولوجية واالجتماعية االقتصادية على الصمود.      اإليكول         

 
                                                              تســتجيب االبتكــارات الزراعيــة علــى حنــو أفضــل إىل التحــديات احملليــة عنــدما                                      المشــاركة فــي توليــد المعــارف وتشــاطرها.

       بـل يـتم   –          صـفات حمـددة                                                           ّ                        يكون قد مت توليدها بصورة مشرتكة من خالل عمليات تشاركية. وال توفّر الزراعة اإليكولوجيـة و 
                                                                                                 فيهـــا تصـــميم ممارســـات لتناســـب الســـياق البيئـــي واالجتمـــاعي واالقتصـــادي والثقـــايف. وتـــؤدي املشـــاركة يف توليـــد املعـــارف 
           ً     ً                                                                                              وتبادهلــا دورًا حموريًــا يف عمليــة بلــورة ابتكــارات الزراعــة اإليكولوجيــة وتنفيــذها ملعاجلــة التحــديات يف الــنظم الغذائيــة مبــا فيهــا 

 العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية

 التنوع

القدرة على  التآزر
 الصمود

 الحوكمة المسؤولة التدوير الكفاءة

 الثقافة والتقاليد الغذائية

المشاركة في توليد 
القيم اإلنسانية  المعارف وتبادلها

 واالجتماعية

االقتصاد الدائري 
 والتضامني

http://www.fao.org/3/i9037en/I9037EN.pdf
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                                                                                            مع تغـري املنـاخ. ومتـزج الزراعـة اإليكولوجيـة مـن خـالل عمليـة املشـاركة يف توليـد املعـارف، املعـارف التقليديـة            حتدي التكيف 
                                                                                                         واحملليــة، مبــا يف ذلــك املعــارف العمليــة للمنتجــني والتجــار، واملعــارف العلميــة العامليــة. وتعتــرب معــارف املنتجــني بشــأن التنــوع 

                                                                     سياقات حمددة فضال عن معارفهم املتعلقة باألسواق واملؤسسات حمورية للغاية يف                                    البيولوجي الزراعي وجتارهبم يف إدارهتا يف
   ً       ً                                      دورًا أساسًيا يف تبادل ابتكارات الزراعة اإليكولوجيـة   –                            الرمسي وغري الرمسي على حد سواء   –                           هذه العملية. ويؤدي التعليم 

                                          الناشئة عن عمليات املشاركة يف توليد املعارف.
 

                                                                                        اء أوجــه التــآزر الوظــائف الرئيســية يف الــنظم الغذائيــة ممــا يــدعم اإلنتــاج وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة        يعــزز بنــ             أوجــه التــآزر. 
                                     ً      ً                                                                 املتعددة. تويل الزراعة اإليكولوجية اهتماًما كبريًا لتصميم الـنظم املتنوعـة واملتـآزرة، مبـا يف ذلـك اجلمـع بـني احملاصـيل السـنوية 

ً                              واحليوانـات املائيـة واألشــجار. وتـويل اهتماًمـا خاًصـا السـتخدام الرتبـة وامليـاه وغريهــا                                         واملعمـرة واملغطيـة للرتبـة والثـروة احليوانيـة      ً                                    
                                                                                                       من املكونات يف املناظر الطبيعية للمزارع والزراعة من أجل تعزيز القدرة على الصمود يف سياق تغري املناخ املتزايد.

 
                                               م القائمـة علـى املـدخالت إىل نظـم إنتـاج غذائيـة قائمـة                                                    تنتقل املمارسات االبتكارية للزراعة اإليكولوجية من النظ          الكفاءة.

                                                                                                            على املعرفة هبدف زيادة اإلنتاجية باستخدام قدر أقل من املوارد اخلارجية (مبا يف ذلك املوارد غري املتجـددة). وتعتـرب زيـادة  
                       اية من أجل خلق تآزر بـني                                                                                     كفاءة استخدام املوارد من اخلصائص الناشئة عن نظم الزراعة اإليكولوجية اليت تدير التنوع بعن

                                                                                                          مكونات النظام املختلفة. وحتسن نظم الزراعة اإليكولوجية استخدام املوارد الطبيعية وعلى وجه اخلصوص املوارد الـيت تعتـرب 
ّ                                وفرية وجمانية كأشعة الشمس وانبعاثات الكربون يف الغالف اجلوي والنيرتوجني. ومتّكن املنتجني من خالل تعزيز العمليـات                                                                      

                                                                                                 وجيــة وإعــادة تــدوير الكتــل األحيائيــة واملغــذيات وامليــاه مــن اســتخدام املــوارد املتاحــة بكفــاءة أفضــل، ممــا خيفــض مــن       البيول
                                           تكاليفها وآثار استخدامها السليب على البيئة.

 
                                                   ّ                              تــــدعم زيــــادة إعــــادة التــــدوير اإلنتــــاج الزراعــــي مــــع ختفيــــف املخّلفــــات والتلــــوث واحلــــد مــــن التكــــاليف                 إعــــادة التــــدوير.

                                                                                                    االقتصــادية والبيئيــة. وتــدعم ممارســات الزراعـــة اإليكولوجيــة مــن خــالل العمــل علـــى غــرار الــنظم اإليكولوجيــة الطبيعيـــة 
                                                                                                      العمليـــات البيولوجيـــة الـــيت تـــدفع إعـــادة تـــدوير املغـــذيات والكتـــل األحيائيـــة وامليـــاه يف نظـــم اإلنتـــاج ممـــا يزيـــد مـــن كفـــاءة 

                                                               علـى نطـاق املـزارع ويف املنـاظر الطبيعيـة مـن خـالل تنويـع أوجـه التـآزر بـني                                           استخدام املوارد. وميكـن إجـراء إعـادة التـدوير
                                 املكونات واألنشطة املختلفة وحتقيقها.

 
                                                                                    إن تعزيز قدرة األفراد واجملتمعـات احملليـة والـنظم اإليكولوجيـة علـى الصـمود عامـل رئيسـي السـتدامة                     القدرة على الصمود.

                        فهـي تتمتـع بقـدرة أكـرب علـى   –                                                الزراعة اإليكولوجية املتنوعة أكثر قـدرة علـى الصـمود          تعترب نظم   و                            النظم الغذائية والزراعية.
                                                                        فيهـــا األحـــداث املناخيـــة القصـــوى مثـــل اجلفـــاف أو الفيضـــانات أو األعاصـــري وعلـــى مقاومـــة                        التعـــايف مـــن االضـــطرابات مبـــا

                          ة القــدرة علــى مقاومــة اآلفــات                                                                        اآلفــات واألمــراض. ومــن خــالل احلفــاظ علــى تــوازن وظيفــي تعــزز نظــم الزراعــة اإليكولوجيــ
                                                                                                      واألمــراض. وتعمــل ممارســات الزراعــة اإليكولوجيــة مــع التعقيــدات البيولوجيــة للــنظم الزراعيــة وتشــجع جمموعــة متنوعــة مــن 
                                                                                                           الكائنات املتفاعلة لزيادة القدرات العازلة عند مواجهة حاالت تفشي اآلفات. وعلى نطاق أوسـع، تتمتـع املنـاظر الطبيعيـة 

                                                                                              تنوعة بقدرة أكرب على املسامهة يف وظائف الوقاية من اآلفات واألمراض اليت تعتمـد علـى خـدمات النظـام البيئـي            الزراعية امل
                                                                                                           (مثــل األعــداء الطبيعيــني للســيطرة البيولوجيــة). وميكــن لــنهج الزراعــة اإليكولوجيــة أن تعــزز القــدرة االجتماعيــة واالقتصــادية 
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                                                            واإلدماج بإدارة املخاطر بشكل أفضل وبالتايل احلد من تعرضهم يف حال                                           على الصمود. ويقوم املنتجون من خالل التنويع
                                                                                                  خسـارة نـوع واحـد مـن احملاصـيل أو مـن أنـواع مـن املاشـية أو مـن أي سـلعة أخـرى. وميكـن للزراعـة اإليكولوجيـة مـن خــالل 

                                                                         ختفيف االعتماد على املدخالت اخلارجية أن ختفف من تعرض املنتجني للمخاطر االقتصادية.
 

                                                                       تعتـــرب محايـــة وحتســـني ســـبل املعيشـــة الريفيـــة عنصـــرين أساســـيني الســـتدامة الـــنظم الغذائيـــة                          يم اإلنســـانية واالجتماعيـــة.   القـــ
                                                                                                              والزراعية. وتشدد الزراعة اإليكولوجية على القيم اإلنسانية واالجتماعية وإدمـاج مجيـع أبعـاد أهـداف التنميـة املسـتدامة الـيت 

                                                                  زراعة اإليكولوجية إىل معاجلة أوجه انعدام املساواة بني اجلنسني من خالل خلـق                                 تساهم يف حتسني سبل املعيشة. وتسعى ال
ّ                                                                                         فرص للنساء. وُمتّكن �ج الزراعة اإليكولوجية األفراد واجملتمعـات احملليـة، مـن خـالل تعزيـز اسـتقالليتهم وبنـاء قـدراهتم علـى   ُ             

                            ً                فقـر واجلـوع وسـوء التغذيـة. ونظـرًا إىل أن الزراعـة                                                               التكيف إلدارة نظـم الزراعـة اإليكولوجيـة اخلاصـة هبـم، مـن التغلـب علـى ال
ً       ً                                                                                   اإليكولوجية متثل منوذًجا شعبًيا ينطلـق مـن القاعـدة إىل القمـة لتحقيـق التنميـة الريفيـة املسـتدامة، فإ�ـا متكـن األفـراد مـن أن                    

                          يصبحوا عوامل تغيري أنفسهم.
 

                                              عم األمنـاط الغذائيـة الصـحية واملتنوعـة يف حتقيـق األمـن                                  تساهم الزراعة اإليكولوجية من خالل د                             الثقافة والتقاليد الغذائية.
                                                                                                    الغــذائي والتغذيــة مبــوازاة احلفـــاظ علــى صــحة الــنظم اإليكولوجيـــة. وتعتــرب الزراعــة واألغذيــة مكـــونني أساســيني مــن الـــرتاث 

              يف أغلــب األحيــان                                      اجملتمــع ويف تشــكيل الســلوك البشــري. وتــرتبط                                              ً    ً    البشــري. وتــؤدي الثقافــة والتقاليــد الغذائيــة دورًا هاًمــا يف
                 أن األشــخاص والــنظم                                                                                            اهلويـة الثقافيــة والشــعور باالنتمــاء للمكــان بشــكل وثيــق بــنظم املنــاظر الطبيعيــة والــنظم الغذائيــة. ومبــا

                    ً                                                                                     اإليكولوجيــة يتطــورون مًعــا، تــوفر املمارســات الثقافيــة واملعــارف األصــلية والتقليديــة ثــروة مــن التجــارب الــيت ميكــن أن تلهــم 
  .             احللول املبتكرة

 
                                                                                   تتطلــب اســتدامة األغذيــة والزراعــة وجــود آليــات حوكمــة مســؤولة وفعالــة علــى نطاقــات خمتلفــة حمليــة                    الحوكمــة المســؤولة.

                                                                                                            ووطنية وعاملية. وتدعو الزراعة اإليكولوجية إىل حوكمة مسؤولة وفعالة من أجل دعـم املرحلـة االنتقاليـة حنـو اسـتدامة الـنظم 
                                                                            وكمـة املتسـمة بالشـفافية واملسـاءلة والشـمولية ضـرورية خللـق بيئـة متكينيـة تـدعم املنتجـني                                   الغذائية والزراعية. وتعتـرب آليـات احل

ً                                                                                   لتحويــل نظمهــم بــالنظر أيًضــا إىل مفــاهيم الزراعــة اإليكولوجيــة وممارســاهتا. وتعتــرب حوكمــة املــوارد األرضــية والطبيعيــة مثــاال                        
ـــريفيني األشـــد فقـــرًا واأل                                      كثـــر عرضـــة للمخـــاطر بشـــكل كبـــري علـــى التنـــوع                                                    ً     أساســـيا علـــى ذلـــك. ويعتمـــد معظـــم الســـكان ال

                                                                                                   البيولوجي األرضي واملائي وخدمات النظم اإليكولوجية لكسب سبل عيشهم وهم يفتقرون مع ذلـك إىل إمكانيـة الوصـول 
                      املأمون إىل هذه املوارد.

 
                       املسـتهلكني حلـوال ابتكاريـة                                                          توفر االقتصادات الدائرية والتضامنية الـيت تعيـد ربـط املنتجـني و                             االقتصاد الدائري والتضامني.

                                                                                                          للعيش داخل حدود كوكبنا مبوازاة توفري األسس االجتماعية للتنمية الشاملة واملسـتدامة. وتسـاعد �ـج الزراعـة اإليكولوجيـة 
                                                                                       ً            ً  يف التشـــجيع علـــى إجيـــاد احللـــول العادلـــة بنـــاء علـــى االحتياجـــات واملـــوارد والقـــدرات احملليـــة ممـــا خيلـــق أســـواقًا أكثـــر إنصـــافًا 

                                                                                          امة. ويتضـــمن ذلـــك وجـــود أســـواق ابتكاريـــة إىل جانـــب األســـواق اإلقليميـــة التقليديـــة حيـــث يبيـــع معظـــم أصـــحاب      واســـتد
                                                              ً       ً                               احليــازات الصــغرية منتجــاهتم. وتــؤدي االبتكــارات االجتماعيــة واملؤسســية دورًا رئيســًيا يف تشــجيع اإلنتــاج واالســتهالك بنــاء 

                             على �ج الزراعة اإليكولوجية.


