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  فعالیت ھای 

  جمھوری اسالمی ایران دانم نمایندگی

  (اگرواکولوژی) کشاورزی بوم شناختی در زمینھ  

  )٢٠١٨-٢٠١٩( در دو سال گذشتھ

و نمایندگان کشورھای عضو فائو دو جانبھ با سفرا  در نشست ھای ی بوم شناخت یکشاورز تاکید بر نقش 

 ھا در این دیدار و ونزوئال  کھ کشور فرانسھ   دائم   نماینده  آشنایی و معارفھ  سفیر و  جلسھ در  از جملھ 

در فائو ، اھمیت نقش  کشاورزی بوم شناختیدومین سمپوزیوم بین المللی  با توجھ بھ نشست آتی 

دولت  گذاریاگرواکولوژی در ایجاد تنوع زیستی و لزوم حمایت از آن بھ عنوان نگرشی جدید در سیاست 

خشکسالی و   گسترش ھمکاری ھادر زمینھ اولویت ھای بخش کشاورزی خاصھ و   ھا در بخش کشاورزی

  توسط نماینده کشورمان مورد تاکید قرار گرفت  یبوم شناخت یکشاورز

 آن  عضویت درو   (Friends of Agroecology) یبوم شناخت یکشاورزگروه حامیان ایجاد  حمایت در  

و مجارستان ، برزیل ، مکزیک ، سوئیس، سنگال  بھ ھمراه سفرای کشورھای  چین ،  فرانسھ ، ایتالیا ، 

برگزار  یبوم شناخت یکشاورزدر زمینھ   مرتب  جھت بحت و تبادل نظر ی کھ بطورجلسات حضور درکلیھ 

م بین اللمللی ووزیدومین سمپتمھیدات  می گردد کھ در ابتدای کار این گروه  بحث و تبادل نظر برای  انجام 

  بود. آن  پیگیری مصوبات وبررسی نتایج سمپوزیوم و سپس   یبوم شناخت یکشاورز

(  سی و چھار مین کنفرانس منطقھ ای خاور نزدیکدر دستور کار  ی بوم شناخت یکشاورزلحاظ نمودن  

دستور کار   ٨آیتم  لبنان در مقر فائو برگزار گردید.  کھ در این راستا ریاست   با کھ   )٢٠١٨ماه مھ  ١١-٧

اگرواکولوژی سازگاری با تغییرات اقلیمی در مناطق نیمھ خشک برای توسعھ " تحت عنوان   نشست 

  برگزار شد."  کشاورزی

دومین سمپوزیوم  :  )٢٠١٨آوریل  ٥-٢( ی بوم شناخت یکشاورز دومین سمپوزیوم بین المللیفعال در  حضور 

برای دستیابی بھ اھداف توسعھ  کشاورزی بوم شناختی عنوان " ارتقاء تحتی بوم شناخت یکشاورز بین المللی

ھدف   .فائو در رم برگزار گردید  کشور جھان در مقر ١٧۴با حضور بیش از ھفتصد شرکت کننده از  "پایدار
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واشتراک گذاری و   جایگاه کشاورزی پایدار و اگرواکولوژی ءاصلی این سمپوزیوم مطرح نمودن اھمیت و ارتقإ

  تبادل تجارب کشورھای مختلف جھان در این زمینھ بود. 

از سیستم ھای نوین کشاورزی   ھای تقویت و چگونگی حمایت مالیارائھ روش  ف دیگر این سمپوزیوماھداز ا

زنجیره غذایی برای دسترسی بھ غذای سالم و بھبود   سازگار با محیط زیست و ھمچنین تقویت تنوع زیستی

ھای موفق حمایت از کشاورزان خرد کھ در این زمینھ فعالیت عالوه بر این ارائھ روش برای مردم جھان بود.

     بود.  دارند از دیگر محورھای این نشست

در  (Friends of Agroecology) اگرواکولوژیایران عضو تیم حامیان  جمھوری اسالمی ازآنجائیکھ

از جملھ موفق ترین   از تجارب مثبت زیادی در زمینھ اگرواکولوژی برخوردار است و و فائو می باشد

از نماینده دائم کشورمان دعوت بھ عمل آمد  در نشست مذکور این زمینھ می باشد  کشورھای منطقھ در

 یو آنگوال ، وزرا نافاسویبورک ستیز طیمح یرتبھ از جملھ  وزرا ینفر از  مقامات عال ٧با ھفت   ھمراه  تا

و    نیدائم کشور چ ندهیو نما ریسف، معاون وزیر کشاورزی مجارستان، کایفرانسھ و کاستار یکشاورز

مقرر و سخنرانی نمایند سمپوزیوم رتبھ   یدر نشست مقامات عال بھ عنوان سخنرانان اصلی  کانیوات  ندهینما

گردید در جلسھ آتی  تیم مذکور بھ ھمراه سایر سفرای عضو، ضمن بررسی نتایج سمپوزیوم مصوبات آن 

  مورد پیگیری قرار گیرد. 

و تجارب کسب   اقدامات انجام شده  ضمن ارائھ دالیل اھمیت اگرواکولوژی،نماینده کشورمان در این فرصت  

را بھ   اگرواکوژی درآینده  نحوه بھره گیری از این تجاربھمچنین   توسط جمھوری اسالمی ایران و  شده

را بھ   نشست ارائھ نمود. وی برای حمایت از رشد و ارتقاء اگرواکولوژی کلیھ دست اندرکاران از جملھ فائو

  توجھ بر چھار محور اصلی ذیل دعوت نمود:

 ،عزم و اراده سیاسی در جھت حمایت از کشاورزی بوم شناختی  

 از اگرواکولوژی  بازار و حمایت مالی تحول در نظام  

 تخصصی برای ارتقای اگرواکولوژی،  ارائھ حمایت ھای فنی  

 اطالعات و تجارب  بھبود ساختار سازمانی و ایجاد شبکھ ھای جھانی جھت اشتراک گذاری 

  جھاد کشاورزی " در وزارتی بوم شناخت یکشاورزپیشنھاد ساختارسازی در زمینھ تقویت " 

ارتقاء کشاورزی بوم شناختی  (اگرواکولوژی) و بھره گیری از سیستم ھای نوین کشاورزی با تو جھ بھ  اھمیت 

سازگار با محیط زیست و ھمچنین تقویت تنوع زیستی  و بھبود زنجیره غذایی برای دسترسی بھ غذای سالم  

پوزیوم بین المللی اگرواکولوژی  و در نتایج سمفائو یکی از اولویت ھای  بر این موضوع بھ عنوانو تمرکز 

ھمچنین  در مصوبات  این سازمان در سی و چھارمین  کنفرانس منطقھ ای برای خاورنزدیک کھ با حضور 
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برگزار گردید،  کلیھ کشور ھای عضو منطقھ  ایجاد ساختار و زیر بخشی جدید با تمرکز  آقای دکتر عمادی

  و اجرای آن در کشورھای عضو مورد تاکید قرار دادند.  پیگیری بر اگرواکولوژی را جھت

بھ ایران و مالقات با معاونین مربوطھ  آقای دکتر عمادی  در آخرین سفر نیزحضوری  یمذاکراتمتعاقبا 

سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی و معاونین تخصصی وزارت و ھمچنین جناب  یاستر  منجملھ

جھت تحول در ، و دفتر محیط زیست و سالمت غذا    برنامھ ریزی و اقتصادیپژوھش ھای  موسسھریاست  

با  ی راھبردی در سطح ملیایجاد یک شورا  تدوین سیاست ھای ھماھنگ و کالن وزارت  جھاد کشاورزی

مسئولیت  معاونت امور برنامھ ریزی و اقتصادی  و یا  دفتر محیط زیست و سالمت غذا با عضویت کلیھ 

تا  ضمن اطالع رسانی ، بستر مناسبی برای  پیشنھاد گردید. بخش ھای ذیربط و متخصصین موضوعی 

در سطح وزارت  ھدایت کالن ، تدوین سیاست ھای الزمھ و شیوه ھای اجرای آن در برنامھ ھای  توسعھ

  متبوع فراھم گردد.

 فائو یست و ششمین نشست کمیتھ کشاورزی بدر  "یبوم شناخت یکشاورزده عنصر " درخواست حمایت از 

(COAG26) :  در بیست وششمین   فائو کمیتھ کشاورزی  جمھوری اسالمی ایران بھ عنوان رئیس جدید

تا  ١از تاریخ  سازمان غیردولتی  ١٦عضو ناظر و  ٧کشور عضو فائو ،  ١١١ور با حض  نشست کمیتھ کھ

موضوعات مھم و محوری  از.  و سخنرانی نمودحضور   برگزار گردید  در مقر فائو در رم  ٢٠١٨اکتبر   ٥

مھم کشاورزی   ھای میراث  ،سیستم   اگرواکولوژی،، سیستم ھای پایدار غذا و کشاورزی این نشست کمیتھ از 

) ، اجرای استراتژی ھای تغییرات  تنوع زیستی، زمین و آب آب و ھوا و منابع طبیعی ( ) ،GIAHSجھانی (

تحت   غذا و کشاورزی در زمینھ  فائوبرنامھ کار  چارچوب جھانی کمبود آب در بخش کشاورزی ، فائو،  اقلیمی

  بود.  چارچوب راھبردی این سازمان

کشاورزی بوم ده عنصر  سند ازبھ عنوان رئیس جدید کمیتھ ضمن پشتیبانی     نماینده کشورمان   در این نشست

حمایت از آن را از  داریپا ییغذا یھا ستمیو س یکشاورز جیترو یراه ھا  یبرا ییراھنمابھ عنوان   شناختی

مباحث انجام شده در طی ضمن بررسی  مجدد آن  سوی کشورھای عضو خواستار گردیدند.  و مقرر گردید  تا

  نشست در سند مربوطھ منعکس گردد.

در بلزیک و  ) ٢٠١٨نوامبر  ٣٠-٢٨(     G-STIC کنفرانس جھانی فناوری و نوآوری پایدارحضور در 

  سخنرانی پیرامون ابعاد نوآورانھ کشاورزی بوم شناختی

کشور جھان با ھدف کمک  ٨٠شرکت کننده از  ١٠٢٧با حضور  کھ کنفرانس جھانی فناوری و نوآوری پایدار

 ٢٨و سرعت بخشیدن بھ توسعھ و انتشار نوآوری ھای تکنولوژیکی برای نیل بھ اھداف توسعھ پایدار از تاریخ 

مذکور گفتمان  ھفت مبحث مطروحھ در کنفرانس  یکی از  .نوامبر آغاز در بروکسل برگزار گردید ٣٠الی 
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نیل بھ اھداف  جھتبرای سیستم ھای پایدار غذا  کشاورزی بوم شناختیدر زمینھ     ام سیاسیاقد" سطح باالی 

، علم   چگونگی کمک  دیدگاه ھای مربوط بھ  مذکور با ھدف بھ اشتراک گذاری  گفتمان . " بو  توسعھ پایدار

پایان دادن بھ گرسنگی  خاصھ ھدف شماره دو  ٢٠٣٠  توسعھ پایدار سال اھداف فناوری و نوآوری برای نیل بھ 

زار گردید و ضمن شناسایی و دستیابی بھ امنیت غذایی و بھبود تغذیھ و ارتقای کشاورزی پایدار برگ

آقای  را تشریح نمود. یبوم شناخت یکشاورزو اجرای  تسریع و ارتقاء  شیوه ھای ھا،   سیاست   ،اقدامات

اھمیت و   کشاورزی بوم شناختیوی ضمن تشریح   .بود مذکور عمادی از سخنرانان اصلی این گفتمان  دکتر

   انتقال بھ سمت سیستم ھای کشاورزی و غذایی پایدار را تشریح نمود.  برای   آنتقویت در جھت   نوآوری  نقش

روشی  ) بھ SDGsبھ طور قابل توجھی می تواند در دستیابی بھ اھداف توسعھ پایدار ( یبوم شناخت یکشاورز

"پایان  توسعھ پایدار   ٢  و از پتانسیلی قوی برای کمک بھ دستیابی بھ ھدف شماره و جامع کمک نماید  یکپارچھ 

برخوردار می باشد. افزایش بھره وری کشاورزی و معیشت کشاورزان   دادن بھ گرسنگی و سوء تغذیھ"

جملھ کمک ھای شایان  از  حفظ تنوع زیستی  کوچک مقیاس و تضمین سیستم ھای تولید پایدار مواد غذایی و

  برای دستیابی بھ اھداف توسعھ پایدار می باشد.  کشاورزی بوم شناختیتوجھ 

یکصد و در  و بازنگری و بررسی آنھا "کشاورزی بوم شناختیعنصر اساسی ده تھیھ سند تخصصی " 

ارگان اجرایی کنفرانس    عنوانبھ  بھ شورای فائو :  )٢٠١٨(دسامبر  مین نشست شورای فائوا شصت

مسائل مربوطھ بھ وضعیت غذا و کشاورزی، فعالیت ھای فعلی و آتی فائو ، از جملھ برنامھ   سازمان فائو

در این قرار می دھد  کاری و بودجھ، مسائل اداری و مدیریت مالی سازمان و مسائل حقوقی را مورد بررسی 

 ، ضمن سخنرانی (COAG)کمیتھ راھبردی کشاورزی    دیدج بھ عنوان رئیس   آقای دکتر عمادی  نشست 

جھت بحث و تبادل نظر و تصویب بھ نشست    را   راھبردی کشاورزی   گزارش بیست و ششمین نشست کمیتھ

    نمود.   ارائھ

و در راستای نیل بھ اھداف توسعھ پایدار از  کشاورزیوی بھ عنوان رئیس جدید کمیتھ  نشستدر این 

بازنگری و بررسی ین نھمچ و  یبوم شناخت یکشاورزاز ده عنصر اساسی  تار حمایت کشورھای عضو خواس

کشاورزی رویکردھای توسعھ پایدار کشاورزی، از جملھ  نمودن بیشترلحاظ و دبیرخانھ کمیتھ ھمکاری با  آنھا

ایجاد یک استراتژی در زمینھ تنوع زیستی در بخش  ،فائو    در برنامھ ریزی فعالیت ھای آتی ، بوم شناختی

  را  خواستار گردید. ٢٠٢٠ب تنوع زیستی جھانی پس از آماده سازی چارچو ھای مختلف کشاورزی و
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 چھل و یکمین کنفرانس فائو

 میالدی )  ٢٠١٩ژوئن  ٢٩الی  ٢٢تیرماه سال جاری (   ٨لغایت  ١چھل و یکمین کنفرانس فائو از تاریخ  

آقای دکتر   این کنفرانس  دو ساالنھ کھ ارگان  اساسی تصمیم گیری در فائو می باشد ، در  برگزار گردید

را بھ )  COAGگزارش بیست و ششمین  کمیتھ کشاورزی( ،بھ عنوان رئیس کمیتھ کشاورزی فائوعمادی 

  :قرار داد و مقرر گردید تایید  نفرانس گزارش مذکور را مورد ک نمود و  نشست ارائھ 

با   بھ عنوان راھنمای ارتقاء سیستم پایدار کشاورزی و مواد غذایی  "یبوم شناخت یکشاورزده عنصر " 

و از طریق یک پروسھ فراگیر مشاوره ای بین گروه  فائو و کمیتھ کشاورزی ریزی کمیتھ برنامھھماھنگی 

کنفرانس پیش نویس قطعنامھ مربوط بھ یکپارچگی ضمنا  قرار گیرد.  ھای منطقھ ای مورد بررسی و بازنگری 

در فعالیت ھا و برنامھ ریزی آتی   یبوم شناخت یکشاورزبیشتر در رویکردھای کشاورزی پایدار، از جملھ 

 فائورا مورد تصویب قرار داد. 

   : کشاورزی بوم شناختیده عنصر  سند تخصصی و بازنگری بررسی  

 و نمایندگان کمیتھ کشاورزی و کمیتھ برنامھ ریزی  عضو کشورھاینمایندگان  با حضور  ٢٠١٩در سپتامبر 

طی  پنج جلسھ فشرده  با حضور  مجدد  یبوم شناخت یکشاورزده عنصر  سندسھ گروه منطقھ ای  فائو 

ی فائو کھ سند بازنگری شده جھت تصویب بھ نشست آتی شورا مورد بررسی قرار گرفت   کشورھای ذینفع

  ارائھ خواھد  گردید. ٢٠١٩ در دسامبر

انتخاب  جمھوری اسالمی ایران بھ عنوان گزارشگر    :(CFS) چھل و ششمین نشست کمیتھ جھانی امنیت غذا

   :  یبوم شناخت یکشاورزسند 

محوری ترین مسائل مرتبط با امنیت غذا تاکید کرده و کمیتھ جھانی امنیت غذا  ھرسالھ بر روی یکی از  

شگر ری ھر موضوع فردی را بھ عنوان گزاررا ارائھ می کند و جھت مدیریت و راھبگزارش جھانی خود 

  ،در چھل و ششمین نشست کمیتھ مذکور نماینده کشورمان از سوی کشورھای اروپایی عضو  .انتخاب می نماید

در نشست ساالنھ رسما ایشان  رای اکثریت  و با  پیشنھاد گردید   یبوم شناخت یکشاورزجھت راھبری سند 

  انتخاب و معرفی گردیدند.   یبوم شناخت یکشاورزبھ عنوان گزارشکر 

کشاورزی بوم شناختی  و " در خصوص امنیت غذاجھانی کمیتھ   )HLPE( گزارش علمی پانل متخصصین 

نیز در این   "جھت بھبود امنیت  غذایی و تغذیھ سایر رویکرد ھای نوآورانھ  برای سیستم ھای غذایی پایدار

و    داریپا ییغذا یھا ستمیس جھت نیل بھ یکشاورز در بخش داریپا یکردھایلزوم توسعھ روارائھ گردید و 
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 شیپ یغلبھ بر چالش ھا جھت جامع  یه حل ھادر  ارائھ را  کشاورزی بوم شناختینقش و ظرفیت ھا ی 

حامیان اگراکولوژی در  .توسط گروه حامیان اگرواکولوژی مورد تاکید قرار گرفت  کپارچھی یبھ روش یرو

 کیت جھانی غذا  بھ عنوان کمیتھ امنیاز HLPEتوسط  شده استقبال از  گزارش علمی ارائھ  این نشست ضمن

از طریق مشاوره در زمینھ  کشاورزی بوم شناختی ھمگرائی سیاست ھا   ندیفرا  خواستار آغاز ،  رینھاد فراگ

 کمیتھ  نشست آتی در  و ارائھ آن  ھمربوط یھا ھیتوص برای تھیھ با کلیھ دست اندرکاران و دینفعان ذیربط 

  .  گردید ٢٠٢٠در اکتبر 

 


