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A 

  

 المؤتمر

 الحادية واألربعونالدورة 

 2019يونيو/حزيران  29-22روما، 

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

 (مشروع قرار)
 
 

 )2019أبريل/نيسان  12-8للمجلس (بعد املائة مقتبس من تقرير الدورة احلادية والستني 
 

 :مبا يلي وصعلى وجه اخلصقام تقرير الدورة السادسة والعشرين بعد املائة للجنة الربنامج، و على اجمللس  صادق -18
 

[...] 
 

حنو  إدماج ُ�ج الزراعة املســــتدامة على"بأن يُرفع إىل مؤمتر املنظمة مشــــروع قرار جلنة الزراعة بشــــأن  وأوصــــى (و)
 ؛[...]، "يف أنشطة التخطيط املستقبلية ملنظمة األغذية والزراعة أكرب، مبا يف ذلك الزراعة اإليكولوجية
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 المؤتمر قبل من العتماده قرار مشروع
 اإليكولوجية الزراعة ذلك في بما أكبر، نحو على المستدامة الزراعة نُهج إدماج

 والزراعة األغذية لمنظمة المستقبلية التخطيط أنشطة في
 

 المؤتمر، إن
 

 االقتصـــــــــــادية -الثالثة بأبعادها املســـــــــــتدامة التنمية حتقيق أجل من 2030 لعام املســـــــــــتدامة التنمية خطة تنفيذ بأن يقرّ  إذ
 هائًال؛ عاملًيا حتديًا ميثل ومتكاملة متوازنة بطريقة -والبيئية واالجتماعية

 
 يف املتمثل املســتدامة التنمية أهداف مقصــد وبأن ،1ارتفاع يف انتشــارهم ونســبة العامل يف التغذية ناقصــي عدد بأن يقرّ  وإذ

  املبذولة؛ اجلهود تتعزز مل إذا يتحقق لن 2030 عام حبلول اجلوع على القضاء
 

 التنوع خسارة مثل( عيةالطبي املوارد على سلًبا التأثري يف تستمر املستدامة غري الزراعية املمارسات ألن قلقه عن يعرب وإذ
 2 لغذائية؛ا السلسلة امتداد على الكفاءة عدم أوجه وتربز ،)األراضي وتدهور الدفيئة غازات وانبعاثات البيولوجي

 
 خطة أهداف مع اشــــــًيامت الغذائية، لنظمنا وبيئًيا واجتماعًيا اقتصــــــاديًا املســــــتدام التحول حتقيق إىل امللحة باحلاجة يقرّ  وإذ
 ومقاصدها؛ 2030 عام

 
 أهداف حتقيق أجل من الزراعة تؤديه الذي الرئيســـــــــي الدور أقر قد األربعني، دورته يف ،3 املنظمة مؤمتر أن يســـــــتذكر وإذ

 التنمية وأهداف 2030 لعام املســـتدامة التنمية خطة مع للمنظمة االســـرتاتيجية األهداف مبواءمة ورّحب املســـتدامة، التنمية
 للزراعة خاص اهتمام إيالء مع واألدلة العلوم على والقائم املعياري عملها تعزيز مواصــــــــــــــلة إىل املنظمة ودعا املســــــــــــــتدامة؛
 األغذية وسالمة اإلحصاءاتو  وامليكنة البيولوجي والتنوع املناخ وتغري املستدام واإلنتاج البيولوجية والتكنولوجيا اإليكولوجية

 اجلنسانية؛ والقضايا والشباب والتغذية
 

 وأقرّته زراعةوال األغذية الســــتدامة املشــــرتكة للرؤية اخلمســــة املبادئ حّددته حســــبما املســــتدامة، الزراعة أن على يشـــّدد وإذ
 على القضـــاء وحتفيز الدخل وحتســـني الشـــامل النمو تعزيز إىل تؤدي أن ميكن ،4 والعشـــرين اخلامســـة دورهتا يف الزراعة جلنة

 األسريني؛ واملزارعني الصغرية احليازات ألصحاب سيما ال الصمود، على والقدرة املعيشة سبل وحتسني املدقع الفقر
 

 تعرتض ليتا للتحديات التصــــــدي يف تســــــاهم أن ميكن اليت املســــــتدامة الزراعية النهج من واســــــعة جمموعة بتواجد يقرّ  وإذ
 الغذائية؛ والنظم املزارعني سبيل

 

                                                      
1  http://www.fao.org/3/I9553AR/i9553ar.pdf، )11 الصفحة ،2018 العامل يف والتغذية الغذائي األمن حالة.( 
2  i6583e.pdf-http://www.fao.org/3/a، )اإلنكليزية النسخة من 49 الصفحة والتحديات، االجتاهات -والزراعة األغذية مستقبل.( 
3  mu208a.pdf-http://www.fao.org/3/a 9، الصفحة. 
4  mr949a.pdf-http://www.fao.org/3/a، 8 الصفحة. 

http://www.fao.org/3/a-mu208a.pdf
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 تغيري إىل احلاجة على الضــــــوء ســــــّلط 5 2018عام  يف املنظمة عقدهتا اليت اإلقليمية املؤمترات من عدًدا أن إىل يشـــــير وإذ
 من عدد ددالصـــــــــــــ هذا يف عليها ينطوي اليت اإلمكانات وعلى مســـــــــــــتدامة، وزراعية غذائية نظم إىل االنتقال لدعم حتويل
 املستدامة؛ الزراعية النهج

 
 بشــــــــــكل لطعاما توفري يف للمســــــــــامهة أخرى، ُ�ج مجلة ضــــــــــمن املتاحة، الُنهج أحد تعدّ  اإليكولوجية الزراعة بأن يقرّ  وإذ

 املستدامة؛ التنمية أهداف حتقيق يف البلدان ولدعم عددهم يتزايد لسكان مستدام
 

                                                      
لزراعية اإليكولوجية، ل األســـــــاليب اأشـــــــار مؤمتر املنظمة اإلقليمي آلســـــــيا واحمليط اهلادئ، يف دورته الرابعة والثالثني، إىل "أمهية تشـــــــجيع اإلنتاج الزراعي املســـــــتدام من خال (ألف)  5

 2030أجــل تطبيق عنــاصــــــــــــــــر تغري املنــاخ الواردة يف خطــة عــام وزيــادة التنوع البيولوجي، ودعم نظم الرتاث الزراعي ذات األمهيــة العــامليــة، والتكنولوجيــات احليويــة" من 
ضمن مجلة  –وسّلط املؤمتر اإلقليمي الضوء أيًضا على الزراعة اإليكولوجية باعتبارها إحدى االسرتاتيجيات ذات الصلة )  .APRC/18/REP) من الوثيقة5(19 الفقرة(

 )..APRC/18/REP) من الوثيقة4(16الفقرة (عام أعداد السكان املتزايدة، لتحقيق التكثيف املستدام يف الزراعة من أجل إط –أمور أخرى 
ي، مبا يف ذلك الزراعة ار الزراعأوصــــــــــــــــى مؤمتر املنظمة اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب، يف دورته اخلامســــــــــــــــة والثالثني، املنظمة "بدعم تبادل املعارف لالبتك (باء)

وأوصـــى املؤمتر )  .LARC/18/REP) من الوثيقة6( 18الفقرة " (البيولوجية والتكنولوجيات األخرى من أجل دعم التنمية الريفية املســـتدامةاإليكولوجية، والتكنولوجيات 
يف مبادرات وطنية  تثمارســاإلقليمي أيضــا املنظمة "بدعم وضــع االســرتاتيجيات والســياســات لصــون واســتعادة الغابات والرتبة املتدهورة، عن طريق تشــجيع البلدان على اال

وحتافظ عليه، خاصــــــــة للمزارعني  يبشــــــــأن نظم اإلنتاج الزراعية احلرجية، والزراعية اإليكولوجية والعضــــــــوية، فضــــــــًال عن التكنولوجيات البيولوجية اليت حتمي التنوع البيولوج
 )..LARC/18/REP) من الوثيقة7( 20الفقرة ( "األسريني، ودعم مبادرات تبادل اخلربات على املستويني العاملي واإلقليمي

 :إن مؤمتر املنظمة ألوروبا وآسيا الوسطى، يف دورته احلادية والثالثني، قام مبا يلي (جيم)
تســـــريع عجلة  أجل ســـــّلط الضـــــوء على الطاقات الكامنة يف نظم الزراعة اإليكولوجية، ال ســـــيما بالنســـــبة إىل أصـــــحاب احليازات الصـــــغرية واملزارعني األســـــريني، من" −

(ج) من 18الفقرة ( "لتحول إىل نظم زراعيــة وغــذائيــة مســــــــــــــــتــدامــة ودعــا احلكومــات إىل تشــــــــــــــــجيع هــذا النوع من النظم مبــا يتمــاشــــــــــــــــى مع ســــــــــــــــيــاقــاهتــا الوطنيــةا
 )؛ ERC/18/REPالوثيقة

 (د) من الوثيقـــة18الفقرة ( "تـــدامـــةوشــــــــــــــــــّدد على احلـــاجـــة إىل البحوث والبيـــانـــات عـــاليـــة اجلودة بشــــــــــــــــــأن الزراعـــة اإليكولوجيـــة وغريهـــا من النهج الزراعيـــة املســــــــــــــــ" −
ERC/18/REP؛( 

) وتنمية عملها على حنو أكرب يف جمال الزراعة اإليكولوجية، مثًال 3) إدراج ُ�ج الزراعة اإليكولوجية والتنويع يف املبادرات اإلقليمية الثالث؛ (2وطلب من املنظمة (" −
 "ومبادرة النهوض بالزراعة اإليكولوجية، ومناقشــة هذا املوضــوع يف األجهزة الفنية والرئاســية للمنظمة) 2028-2019يف ســياق عقد األمم املتحدة للزراعة األســرية (

 ؛)ERC/18/REP (ك) من الوثيقة 18 الفقرة(
 قدرات مجيع باإلضــــــــــــــــافة إىل حتســــــــــــــــنيوأكد جمدًدا على أمهية اجلمع بني ابتكارات التكنولوجيا الرقمية وغريها من االبتكارات، مبا يف ذلك الزراعة اإليكولوجية، " −

 )..ERC/18/REP(ب) من الوثيقة 20الفقرة ( "األطراف الفاعلة من أجل تشجيع التغيري اإلمنائي يف النظم الغذائية والزراعية
 :إن مؤمتر املنظمة اإلقليمي للشرق األدىن يف دورته الرابعة والثالثني، قام مبا يلي (دال)

  "كولوجية يف دعم التكيف مع تغري املناخ يف املناطق شــــــــــــــبه القاحلة من أجل حتقيق التنمية الزراعية املســــــــــــــتدامة واألمن الغذائي والتغذيةأقّر مبســــــــــــــامهة الزراعة اإلي" −
 ســــــــــيما ، الويف هذا الصــــــــــدد، فإن املؤمتر اإلقليمي "ناشــــــــــد احلكومات حتديد حوافز وتقدميها للمنتجني الزراعيني) NERC/18/REP5 (أ) من الوثيقة 17 الفقرة(

 (ب) من الوثيقة 17الفقرة (  "صــــــــــــــغار املزارعني، لتشــــــــــــــجيع االنتقال إىل نظم زراعية وغذائية أكثر اســــــــــــــتدامة، باالســــــــــــــتناد إىل املمارســــــــــــــات الزراعية اإليكولوجية
NERC/18/REP؛( 

 )؛NERC/18/REP (ج) من الوثيقة 17الفقرة (  "اإليكولوجيةودعا أصحاب املصلحة إىل إنشاء منابر وطنية وإقليمية لتبادل املعارف واخلربات بشأن الزراعة " −
فس الشـــــــــــواغل الزراعية نوشـــــــــــّجع األعضـــــــــــاء على الرتويج العتماد الزراعة اإليكولوجية وتعميمها وهو أمر يتطّلب تعبئة املوارد والتعاون بني البلدان اليت تتشـــــــــــاطر " −

 )؛NERC/18/REP (د) من الوثيقة 17الفقرة (  "واإليكولوجية
زراعة األســـرية لإدراج الزراعة اإليكولوجية يف املبادرات اإلقليمية احلالية وتعزيز عملها يف جمال الزراعة اإليكولوجية يف ســـياق عقد األمم املتحدة ل"وطلب من املنظمة  −

 )؛NERC/18/REP من الوثيقة (أ) 18الفقرة ( " ) وأهداف التنمية املستدامة2015-2016) وعقد األمم املتحدة من أجل التغذية (2028–2019(
االســــــــــــــــتفادة من النجاحات اليت حتققت يف إطار التعاون الثالثي وبني بلدان اجلنوب واالســــــــــــــــتفادة من هذه التجارب لتوطيد التعاون ودعم دول اإلقليم من أجل " −

 )؛NERC/18/REP (ب) من الوثيقة 18الفقرة ( ) "وتشاطر التجارب يف جمال الزراعة اإليكولوجية
ع الزراعة شــــــــجيودعم دول اإلقليم للعمل على حنو أفضــــــــل يًدا بيد مع املنظمات الشــــــــريكة الناشــــــــطة األخرى ومع منظمات البحوث الدولية واإلقليمية من أجل ت" −

 )؛NERC/18/REP (ج) من الوثيقة 18الفقرة (  "اإليكولوجية وتعميمها
لة بالزراعة اإليكولوجية من أجل التكيف مع تغري املناخ يف ســــــــــــــــبيل حتقيق األمن الغذائي والتغذية، وبناء القدرات الوطنية لدول اإلقليم يف اجملاالت ذات الصــــــــــــــــ" −

(د)  18الفقرة ( "يجذلك دعم إعادة تأهيل األراضـي املتدهورة ورصـد تدهور األراضـي وتقييمه وتأدية دور اسـتباقي يف جمال إدارة املراعي وصـون التنوع البيولو  يف مبا
 )..NERC/18/REPمن الوثيقة

كارات زراعية لة إىل جانب ابتحّدد مؤمتر املنظمة اإلقليمي غري الرمسي ألمريكا الشــــــــــمالية، يف دورته اخلامســــــــــة، دعم �ج الزراعة اإليكولوجية على أنه يشــــــــــكل أداة مكمّ  (هاء)
 .أخرى وحث املنظمة على العمل بشكل أوثق مع الدول األعضاء للمضي قدماً بالزراعة اإليكولوجية
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 وإىل الزراعية، مالنظ ملختلف التحويل التغيري لدعم إمكانات من الزراعي االبتكار عليه ينطوي ما إىل كذلك  يشـــــــــــير وإذ
 لنظم ملســـــــتداما واالســـــــتخدام التكّيف، خالل من ذلك يف مبا االبتكار، على األســـــــريني املزارعني قدرات تعزيز إىل احلاجة

 والتعّلم؛ املعارف خلق يف واالشرتاك العلمية، واحللول األصلية، واملوارد املعارف،
 

 األول رينتش/أكتوبر يف انعقدت اليت والعشرين السادسة دورهتا تقرير من 14 الفقرة يف رّحبت، الزراعة جلنة أن يستذكر وإذ
 دليالً  اعتبارهاب العشـــــــــــــرة اإليكولوجية الزراعة لعناصـــــــــــــر تأييدها عن وأعربت اإليكولوجية؛ بالزراعة النهوض مببادرة 20186،

 .البلدان من لكل لوطينا السياق على بالنفع يعود مبا املستدامة والغذائية الزراعية النظم تشجيع سبل أحد إىل به ُيسرتشد
 

 :يلي مبا القيام املنظمة إىل يطلب
 

 بطريقة وعملها هاختطيط يف وابتكارًا استدامة أكثر وغذائية زراعية نظم إىل املؤدية النهج ومجيع السياسات إدراج )أ(
 املستدامة؛ ةالتنمي ألهداف دعًما كامًال   تنفيذً  والزراعة األغذية الستدامة اخلمسة املبادئ تنفيذ أجل من شاملة،

 
 والتكامل؛ التآزر أوجه تعظيم بغية املستدامة الزراعية النهج خمتلف دراسة ومواصلة )ب(

 
 يف اســـتباقية ورةبصـــ واملشـــاركة اســـتدامة، أكثر وغذائية زراعية نظم إىل الشـــامل التحّول تعزيز يف القيادة وإبراز )ج(

 واالجتماعية؛ والبيئية االقتصادية املقايضات معاجلة إىل اهلادفة اجلهود
 

 عقد إطار نضم ذلك يف مبا األسريني، واملزارعني والشباب للنساء احملددة لالحتياجات خاص اهتمام وإيالء )د(
 األسرية؛ للزراعة املتحدة األمم

 
 زراعية نظم حنو قالاالنت عملية يف فعالية أكثر بصورة واملشاركة التزامها تعزيز على واألقاليم البلدان ومساعدة )ه(

 :خالل من استدامة أكثر وغذائية
 

 وضــــــــــــــع طريق عن املســــــــــــــتدامة، الزراعية بالنهج املتعلق واألدلة العلوم على والقائم املعياري العمل تعزيز (1)
 هذه امهةمســــــــ لتقييم وبروتوكوالت وأدوات امتثاهلا، قياس على البلدان قدرات ودعم مناســــــــبة مؤشــــــــرات
 والغذائية؛ الزراعية النظم استدامة يف املمارسات

 النســـــــاء مع اخصـــــــوصـــــــً  توزيعها، وتيســـــــري واالبتكار، املعارف خلق يف واالشـــــــرتاك العلمية األدلة وحتفيز (2)
 رباتاخل وتبادل الوعي مســــــــــــــتوى ورفع االتصــــــــــــــاالت تعزيز على ذاته الوقت يف العمل مع والشــــــــــــــباب
 اجليدة؛ واملمارسات

دوات واأل التكنولوجيات من االســـــــــتفادة منها، أمور مجلة خالل من الزراعة جمال يف االبتكار وتشـــــــــجيع (3)
 جياتوالتكنولو  واالتصــــــــــــاالت املعلومات تكنولوجيا ذلك يف مبا - الســــــــــــياق مع واملكّيفة الصــــــــــــلة ذات

 القضايا؛ من واسعة لطائفة حالً  يتيح أن ميكن أنه إىل نظرا البيولوجية،
 تنمية شـــــــملي مبا طلبها، على بناءً  البلدان، إىل الفين الدعم وتقدمي الســـــــياســـــــات بشـــــــأن احلوار وتيســـــــري (4)

 بني ام يف التعاون منها، أمور مجلة خالل من األســــــــريني واملزارعني الصــــــــغرية احليازات أصــــــــحاب قدرات
 اخلاص القطاع مع والشـــــــــــــراكات الثالثي والتعاون واجلنوب الشـــــــــــــمال بلدان بني والتعاون اجلنوب بلدان
 األعضاء؛ البلدان بني ما يف الشبكات وإقامة

 

                                                      
6  http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Conference_2019/MY349_21/MY349_C_2019_21_REV1_ar.pdf 
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 وبرنامج زراعيةال للتنمية الدويل الصـــندوق ســـيما ال األخرى، وبراجمها املتحدة األمم وكاالت مع تعاو�ا وتعزيز )و(
 ملســـؤولةا واالســـتثمارات الســـياســـات خالل من املســـتدامة، الزراعية بالنهج النهوض أجل من العاملي، األغذية

 املستدامة؛ التنمية أهداف حتقيق أجل من وتبادهلا املعارف وخلق التشاركية والبحوث
 

 احلصر ال الذكر يلسب على ذلك يف مبا املستدامة، الزراعية املمارسات إدراج يف احملرز التقدم عن التقارير ورفع )ز(
 .وعملها املنظمة ختطيط يف اإليكولوجية، الزراعة

 
 :إىل األعضاء الدول مجيع يدعو

 
 ةالزراعي املمارســــــــــــــات من واســــــــــــــعة طائفة بشــــــــــــــأن خربات من الدول هذه به تتمتع ما وتبادل املنظمة دعم )أ(

 األمن تعّزز ليتا االبتكارات وتشجيع اإليكولوجية، الزراعة احلصر ال الذكر سبيل على ذلك يف مبا املستدامة،
 من وتبادهلا املعارف وخلق التشاركية والبحوث املسؤولة واالستثمارات السياسات خالل من والتغذية الغذائي

 .املستدامة التنمية أهداف حتقيق أجل
 

 األخرى ليميةواإلق الدولية املنظمات مع ذلك يف مبا وتعزيزها، املصلحة أصحاب املتعددة الشراكات وتشجيع )ب(
 ألكادمييةا واألوســـــاط احلكومية غري املنظمات يشـــــمل مبا املدين، واجملتمع اخلاص والقطاع املزارعني ومنظمات

 .املستدامة الزراعية للممارسات دعًما اآلخرين، املعنيني املصلحة وأصحاب واألفراد
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