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المجلس
الدورة الثالثة والستون بعد المائة
روما 6-2 ،ديسمبر/كانون األول 2019

العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية
معلومات أساسية
(أ) ُعرضتتل العنااتتر العشتترة الا تستتمنتتد ألا رةية منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) بشتتجي الزراعة ا يكولو ية
على جلنة الزراعة يف دورهتا الس ت ت تتادس ت ت تتة والعشت ت ت ترين (الوثيقة  .)COAG/2018/15وقد انبثقل هذه العناا ت ت تتر من
احلوارات العاملية وا قليمية الا عقدهتا املنظمة وأع ّدت استنادا إىل األدبيات العلمية.
(ب) وقد أيّدت جلنة الزراعة يف دورهتا الستتادستتة والعش ترين العنااتتر العشتترة للزراعة ا يكولو ية على عو ما عرضتتت
املنظمة ،باعتبارها دليال ألحد ستتبل تشتتجيع استتتدامة النظم الزراعية والغذائية ،نظرا إىل أهنا تعود بالنفع على الستتيا
الوطين لكل بلد ،وطلبل من املنظمة التوستع يف مرا عة تل العنااتر يف ضتون مناقشتات تل الدورة (الفقرة  14من
الوثيقة .)C 2019/21 Rev.1
(ج) وطلب اجمللس يف دورت الستني بعد املائة أي تقوم املنظمة مبرا عة العناار العشرة للزراعة ا يكولو ية بشكل
أكرب يف ض ت تتون مناقش ت تتات الدورة الس ت تتادس ت تتة والعش ت ترين للجنة الزراعة وعرر النس ت تتخة املن ّق ة على امل ر يف دورت
احلادية واألربعني [الفقرة (6هت) من الوثيقة .]CL 160/REP
(د) وطلب امل ر يف دورت احلادية واألربعني إرسان عملية تشاورية ناملة بقيادة رئيسي جلنة الربنامج وجلنة الزراعة
للعمل على بلورة العناات ت تتر العشت ت تترة للزراعة ا يكولو ية ،على أي ُهاع الست ت تتتعراضت ت تتهتا على جلنة الربنامج يف دورهتا
املقبلة ومن مثّ على اجمللس يف الدورة الا س ت تتيعقدها خالع ن ت تتهتر ديس ت تتمربلكانوي األوع  2019لدراس ت تتتهتا واملوا قة
عليهتا (الفقرة ( 49ج) من الوثيقة .)C 41/REP

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى
على موقع املنظمة www.fao.org
NB182/Rev.1/A
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(ه) وقام رئيستتا جلنا الربنامج والزراعة بعقد واالنتمايف يف رئاستتة ا تماع تشتتاور غري رمسي مع املمثلني الدائمني
يف  19سبتمربلأيلوع من أ ل عرر عملية االستعرار والتعليقات الواردة .واتفق على إهنان عملية االستعرار من
خالع مش ت ت ت ت تتاورة جملموعة عمل مفتوحة العض ت ت ت ت تتوية غري رمسية مع املمثلني املعيّنني عن كل جمموعة إقليمية .وعقدت
متعمقة (يف  2و 7و 22أكتوبرلتشرين األوع )2019
جمموعة العمل املفتوحة العضوية ثالثة ا تماعات استعراضية ّ
واتفقل على الوثيقة املنق ة بشجي العناار العشرة للزراعة ا يكولو ية.
(و) وباردت جلنة الربنامج ،يف دورهتا الس ت ت ت ت تتابعة والعشت ت ت ت ت ترين بعد املائة ( 8-4نو مربلتشت ت ت ت ت ترين الثاين  ،)2019إىل
استتتعرار النستتخة املنق ة للعنااتتر العشتترة للزراعة ا يكولو ية وإقرار عرضتتهتا على اجمللس يف دورت الثالثة والستتتني
بعد املائة للنظر يهتا واملوا قة عليهتا.
(ز) وتشري هذه الوثيقة إىل التنقي ات الا أدخلل ،حسبما طلب امل ر يف دورت احلادية واألربعني.

التوجيهات المطلوبة من لجنة البرنامج


إ ّي جلنة الربنامج مدعوة إىل النظر يف النس ت ت ت تتخة املنق ة من العناا ت ت ت تتر العش ت ت ت تترة للزراعة ا يكولو ية واملوا قة
عليهتا ،والطلب إىل جلنة الزراعة هديثهتا يف دورهتا الثامنة والعشرين املزمع عقدها يف عام .2022

ميكن تو ي أ استفسارات بشجي مضموي هذه الوثيقة إىل:
السيد

Hans Dreyer

مدير
نعبة ا نتاج النبايت ووقاية النباتات
اهلاتف+39 06570 52040 :
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العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية
ت د النهتج واملمارست تتات والتكنولو يات الزراعية املبتكرة واملست تتتدامة ،مبا يهتا الزراعة ا يكولو ية ،دورا حاست تتم
-1
األمهية يف االنتقاع عو نظم غذائية وزراعية مس ت ت تتتدامة ويف تعزيزها ألدف النجاح يف مكا ة اجلوع وس ت ت تتون التغذية والفقر
واملسامهة يف النهتور خبطة التنمية املستدامة لعام .2030
والزراعة ا يكولو ية هي هنج من بني مجلة هنج لإلس ت تتهتام يف تو ري األغذية بش ت تتكل مس ت تتتدام لس ت تتكاي يتزايد عددهم
-2
ودعم البلداي يف هقيق أهداف التنمية املست ت ت ت ت تتتدامة .وتنظر الزراعة ا يكولو ية يف التفاعالت القائمة بني اخلص ت ت ت ت ت تتائ البيئية
تقر با مكانات الكبرية الا ينطو عليهتا تبادع
واال تماعية واالقتص ت ت ت ت ت تتادية الرئيست ت ت ت ت تتية الا تتميّز ألا النظم الزراعية املتنوعة .و ّ
عمق اللذاي يدعماي تغيري السلوكيات يف النظم الغذائية الالزمة لكي تصبح الزراعة املستدامة واقعا ملموسا.
املعارف والفهتم امل ّ
وتو ر العناات ت ت تتر العشت ت ت تترة للزراعة ا يكولو ية تو يهتات لت قيق الت وع ،حست ت ت تتب االقتضت ت ت تتان ،عو نظم غذائية
-3
وزراعية مستدامة بيئيا وا تماعيا واقتصاديا هقيقا للقضان التام على اجلوع والعديد من أهداف التنمية املستدامة األخرى.
وقد وضعل العناار العشرة الا تتميز ألا الزراعة ا يكولو ية من خالع عملية توليفية .وهي تستند إىل أدبيات
-4
علمية رائدة يف جماع الزراعة ا يكولو ية ()1995 Altieri؛ ( .)2015 Gliessmanوقد اس ت ت ت ت ت تتتُكمل هذا األست ت ت ت ت ت تتا
بإست ت ت تتهتامات من خربان دوليني وتابعني للمنظمة ومبناقشت ت ت تتات ُعقدت ضت ت ت تتمن حلقات عمل خالع اال تماعات ا قليمية
للمنظمة مبشاركة العديد من اجلهتات الفاعلة من عام  2015إىل عام .2017
وترد العناار العشرة مبزيد من التفصيل يف مطبوع اادر عن املنظمة أتيح خالع الندوة الدولية الثانية عن الزراعة
-5
ا يكولو ية" :العناا ت ت ت ت ت تتر العش ت ت ت ت ت تترة للزراعة ا يكولو ية ،تو ي املرحلة االنتقالية عو اس ت ت ت ت ت تتتدامة النظم الغذائية والزراعية"
(منظمة األغذية والزراعة .)2018
وهتدف العناار العشرة ،بصفتهتا أداة هليلية ،إىل م ساعدة البلداي على تطبيق الزراعة ا يكولو ية .من خالع
-6
هديد الص ت ت ت ت ت تتفات اهلامة للنظم والنهتج ا يكولو ية ،با ض ت ت ت ت ت تتا ة إىل االعتبارات األس ت ت ت ت ت تتاس ت ت ت ت ت تتية لتهتيئة بيئة كينية للزراعة
ا يكولو ية ،تعترب العنااتتر العشتترة مبثابة دليل طوعي لتو ي اتتانعي الستتياستتات واألخصتتائيني وأا ت اب املصتتل ة عند
التخطيط للمراحل االنتقالية عو الزراعة ا يكولو ية وإدارهتا وتقييمهتا.
وتس تتاهم العناا تتر العش تترة يف أداة التقييم املتعددة األبعاد الا تعمل املنظمة حاليا على وض تتعهتا لل ص تتوع على
-7
املزيد من األدلّة عن أدان الزراعة ا يكولو ية عرب خمتلف أبعاد االستدامة الثالثة.
وال تعاجل العناا ت ت تتر العش ت ت تترة القض ت ت تتايا املتص ت ت تتلة بالتجارة الدولية .وينبغي للدوع تنفيذ التدابري الرامية إىل النهتور
-8
بالزراعة ا يكولو ية الزراعية وغريها من النهتج املس ت تتتدامة ان ت تتيا مع التزاماهتا الوطنية والدولية ،مبا يهتا تل ذات الص ت تتلة
بقضايا التجارة ،وكذل مع إيالن االعتبار الوا ب لاللتزامات الطوعية مبو ب الصكويف ا قليمية والدولية املطبقة.
-9

وإي العناار العشرة للزراعة ا يكولو ية ممابطة ومتداخلة يف ما بينهتا.
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العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية

التنوع

الحوكمة الرشيدة

إعادة التدوير

القيم البشرية
واالجتماعية

أوجه التآزر

االقتصاد الدائري
والتضامني
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أوال -التنوع .يشكل التنويع مكونا أساسيا للزراعة ا يكولو ية للنهتور باألمن الغذائي والتغذية وميكن ل املسامهة يف
ً
هقيقهتما مع احلفاظ يف الوقل ذات على املوارد الطبيعية ومحايتهتا وتعزيزها .وتتست ت ت ت تتم النظم الزراعية ا يكولو ية مبست ت ت ت تتتوى
كبري من التنوع .من منظور بيولو ي ،تس ت ت ت تتتخدم نظم الزراعة ا يكولو ية تنوع األنواع واملوارد الوراثية على الن و األمثل
بطر خمتلفة .وتس ت ت ت ت ت تتاهم زيادة التنوع البيولو ي يف هقيق جمموعة وا رة من الفوائد ا نتا ية واال تماعية واالقتص ت ت ت ت ت تتادية
والتغذوية والبيئية .وتعزز النهتج الزراعية ا يكولو ية ،من خالع التخطيط للتنوع وإدارت  ،تو ري خدمات النظم ا يكولو ية
مب ت تتا يف ذلت ت ت التلقيح وس ت ت ت ت ت تتالم ت تتة المب ت تتة الل ت تتذين يعتم ت تتد عليهتم ت تتا ا نت ت تتاج ( Landisو Wrattenو،)2000 Gurr
( Kremenو Bommarco( ،)2012 Milesو Kleijnو Midega( ،)2013 Pottsوآخروي El Mujtar( ،)2018
وآخروي  .)2019ويس ت ت تتاهم التنويع الزراعي ا يكولو ي يف ض ت ت تتماي س ت ت تتالمة المبة من خالع تعزيز إدارة المبة لل د قدر
املس تتتطاع من ا راف المبة ومبا يعزز زين الكربوي يف المبة ويش تتجع توازي املغذيات يف المبة ودوراهتا وحيا ظ على التنوع
البيولو ي ،مبا يف ذل التنوع البيولو ي للمبة ،ويعززه .ومن نتتجي التنويع أي يزيد ا نتا ية وكفانة املوارد واستتتخدامهتا من
خالع االستخدام األمثل للكتلة األحيائية وإدارة املوارد املائية ،خااة مجع املياه .ويعزز التنويع الزراعي ا يكولو ي القدرة
على الص ت ت ت ت ت تتمود وأبع ت ت تتاد االس ت ت ت ت ت ت تت ت ت تتدام ت ت تتة الثالث ت ت تتة ( Tscharntkeوآخروي  Tomich( ،)2005وآخروي،)2011 ،
( Altieri( ،)Tittonell 2014( ،)Lin 2011و Nichollsوآخروي  .)2015وميكن للتنويع الزراعي ا يكولو ي خلق
أسوا و رص ديدة .وهد سالمة المبة با ضا ة إىل تنوع احملاايل واحليوانات من خطر الفشل يف موا هتة تغري املناخ.
ثانيًا -المشاركة في خلق المعارف والممارسات والعلوم واالبتكارات وتبادلها .ميكن لالبتكارات الزراعية أي تتصدى
على عو أ ض ت ت ت ت ت تتل للت ديات احمللية عند املش ت ت ت ت ت تتاركة يف خلقهتا من خالع عمليات تش ت ت ت ت ت تتاركية .وال تقدم الزراعة ا يكولو ية
عال ات اهزة بل ممارستتات اتتممل خصتتيص تا مبا يتناستتب مع الستتيا البيئي واال تماعي واالقتصتتاد والثقايف .وت د
املش تتاركة يف خلق املعارف وتبادهلا دورا حموريا يف عملية بلورة االبتكارات الزراعية ا يكولو ية وتطبيقهتا ملوا هتة الت ديات يف
خمتلف مراحل النظم الغذائية ،مبا يف ذل التكيف مع تغري املناخ .وجتمع الزراعة ا يكولو ية ،من خالع عملية املش ت تتاركة يف
خلق املعارف ،بني املعارف التقليدية واحمللية ومعارف السكاي األاليني واملعارف واملمارسات العلمية .وتُعد معارف املنتجني
يف جماع التنوع البيولو ي الزراعي وخربهتم يف جماع إدارهتا يف ست ت ت تتياقات حمددة ،إضت ت ت تتا ة إىل معار هتم بالنست ت ت تتبة إىل األس ت ت ت توا
وامل ستستتات ،عنااتتر أستتاستتية يف هذه العملية .وي د التعليم  -النظامي وغري النظامي -دورا أستتاستتيا يف تبادع االبتكارات
الزراعية ا يكولو ية النانتتئة عن عمليات اخللق املشتتميف للمعر ة ،ممّا يتيح راتتا لبنان قدرات املزارعني الشتتاملة ويعزز مشتتاركة
خمتلف اجلهتات الفاعلة احمللية ،ال سيما النسان والشباب ،وتبادع املعارف يف ما بينهتا.
ثالثًا -أوجه التآزر .ميكن لبنان أو التآزر تعزيز الوظائف الرئيسية عرب خمتلف النظم الغذائية ،ودعم ا نتاج وخدمات
منوعة ومتآزرة مبا يف ذل من خالع
النظم ا يكولو ية املتعددة .وتويل الزراعة ا يكولو ية عناية خاا ت ت تتة لتص ت ت تتميم نظم ّ
اجلمع بني احملاا ت ت ت تتيل الس ت ت ت تتنوية واملعمرة واخلضت ت ت ت تران والثروة احليوانية واحليوانات املائية واألن ت ت ت تتجار .وتويل اهتماما خاات ت ت ت تا
لالستخدام املستدام للمبة واملياه وغريمها من مكونات املناظر الطبيعية للمزرعة والزراعة من أ ل تعزيز القدرة على الصمود
ظل تغري املناخ .من أ ل تشتتجيع أو التآزر ضتتمن النظام الغذائي األوستتع نطاقا وإدارة املقايضتتات على عو أ ضتتل،
يف ّ
تشت ت ت ت تتدد الزراعة ا يكولو ية على أمهية الش ت ت ت ت تراكات والتعاوي واحلوكمة املس ت ت ت ت ت ولة ،مبشت ت ت ت تتاركة خمتلف اجلهتات الفاعلة على
مستويات متعددة ،مبا يف ذل الشراكات املتعددة أا اب املصل ة.
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ابعا -الكفاءة .تنتقل عمليات الت وع الزراعي ا يكولو ي املبتكر من نظم تست ت ت ت تتتخدم بشت ت ت ت تتكل مكثف املدخالت إىل
رً
نظم قائمة على املعر ة يف جماع ا نتاج الزراعي والغذائي ألدف مواا ت ت ت ت ت تتلة زيادة ا نتا ية مع التقليل يف الوقل نفست ت ت ت ت ت ت من
استخدام املدخالت اخلار ية .وتعترب زيادة كفانة استخدام املوارد خااية نانئة للنظم ا يكولو ية الزراعية الا تدير بشكل
حذر التنوع خللق أو تآزر بني خمتلف مكونات النظام .وهسن النظم الزراعية ا يكولو ية كفانة استخدام املوارد الطبيعية،
خاا ت ت تة تل غري املتجددة ،والت وع إىل تل املتاحة بو رة وجمانا على غرار ا نت ت تتعاعات الشت ت تتمست ت تتية والكربوي واألزوت يف
اجلو .وميكن للمنتجني ،من خالع هست ت ت تتني العمليات البيولو ية وإعادة تدوير الكتلة األحيائية واملغذيات واملياه ،است ت ت تتتخدام
املوارد املتاحة بكفانة أكرب وخفض التكاليف والتجثريات البيئية الس ت ت ت تتلبية واملس ت ت ت تتامهة يف زيادة ا ت ت ت تتايف دخلهتم مع مرور الوقل
( Altieriو Funes-Monzoteو van der Ploeg( ،)2015 Gliessman( ،)2012 Petersenوآخ ت تتروي ،)2019
رغم احتماع عدم زيادة عائدات العمل على املدى القصري ( Ajayiوآخروي .)2009
خامسا -إعااادة التاادوير .إي زيتتادة إعتتادة التتتدوير تتتدعم ا نتتتاج الزراعي بقتتدر أقت ّتل من النفتتايتتات واالنبعتتاثتتات وهتد من
ً
التكاليف االقتص ت ت ت ت ت تتادية والبيئية .وتس ت ت ت ت ت تتاند ممارس ت ت ت ت ت تتة الزراعة ا يكولو ية ،من خالع حماكاة النظم ا يكولو ية الطبيعية،
العمليات البيولو ية الطبيعية الا تقود عملية إعادة تدوير املغذيات والكتلة األحيائية واملياه ضتتمن نظم ا نتاج ،مما ي د
إىل تفعيل استتتخدام املوارد .وميكن عادة التدوير أي تتم بصتتورة موضتتعية على مستتتوى املزرعة وضتتمن املناظر الطبيعية من
خالع التنويع وبنان أو التآزر بني خمتلف املكونات واألنشت ت ت ت ت تتطة .و عادة التدوير مزايا متعددة من خالع إغال دورات
املغذيات واحلد من النفايات .كما تست ت ت ت تتمح إعادة التدوير للمنتجني بتطوير نظم تتست ت ت ت تتم با فار است ت ت ت تتتخدام املدخالت
اخلتتار يتتة ،و فيض تكتتاليف املتتدخالت ،وهو متتا يتتدعم تكييف [النظم ا يكولو ي تة الزراعيتتة] مع تغري املنتتاخ وتقلتتب
األسعار وقدرهتا على الصمود أمامهتما .وتتيح إعادة تدوير املنتجات الثانوية للمواد العضوية والنفايات العضوية إمكانات
كبرية لالبتكارات ا يكولو ية الزراعية.
سادسا -القدرة على الصاامود .يتس تتم تعزيز قدرة األن تتخاص واجملتمعات احمللية والنظم ا يكولو ية على الص تتمود بجمهية
ً
خااتتة بالنستتبة إىل النظم الزراعية والغذائية املستتتدامة .وميكن للتنويع تعزيز القدرة على الصتتمود أمام االضتتطرابات ،مبا يف
ذل األحداث املناخية القص ت ت ت تتوى كمو ات اجلفاف والفيض ت ت ت تتانات واألعاا ت ت ت تتري ،با ض ت ت ت تتا ة إىل مقاومة تفش ت ت ت تتي ا ات
واألمرار .ومن خالع احملا ظة على التوازي الوظيفي ،تعزز للنظم الزراعية ا يكولو ية القدرة على الصت ت تتمود يف و تفشت ت تتي
ا تتات واألمرار ( Altieri( ،)2002 Holt-Giménezو Nichollsوآخروي  .)2015وهت تدف املمتتارس ت ت ت ت ت ت تتات الزراعيتتة
ا يكولو ية إىل العمل مع التعقيدات البيولو ية للنظم الزراعية الا تش ت ت ت تتجع جمموعة منوعة من الكائنات احلية املتفاعلة على
كني النظم ا يكولو ية من التنظيم ذاتيا عند موا هتة تفشت ت ت تتي ا ات واألمرار .وعلى نطا أوست ت ت تتع ،تكوي لدى املناظر
الطبيعية الزراعية املتنوعة قدرة أكرب على املس ت ت ت ت ت تتامهة يف وظائف مكا ة ا ات واألمرار املس ت ت ت ت ت تتتندة إىل خدمات النظم
ا يكولو يتتة (ك تاألعتتدان الطبيعيني للمكتتا تتة البيولو يتتة على س ت ت ت ت ت تتبيتتل املثتتاع) ( Landisو Wrattenو،)2000 Gurr
( Tscharntkeوآخروي  Kremen( )2005و .)2012 Milesوهتتتدف النهتج الزراعيتتة ا يكولو يتتة إىل تعزيز القتتدرة على
الصت تتمود ا تماعيا واقتصت تتاديا .وميكن للمنتجني إدارة املخاطر على عو أ ضت تتل من خالع التنويع والتكامل وبالتايل احلد من
قدرهتما على التعرر للمخاطر يف حاع حدوث قص ت تتور يف حمص ت تتوع معني أو أنواع من املان ت تتية أو س ت تتلع أس ت تتاس ت تتية أخرى.
ومن خالع احلد من االعتماد على املدخالت اخلار ية ،باست ت ت ت تتتطاعة الزراعة ا يكولو ية أيض ت ت ت ت تا أي هد من تعرر املنتجني
للصدمات االقتصادية.
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سابعا -القيم البشا ا ارية واالجتماعية .إي هس ت تتني س ت تتبل العيا ،مبا يف ذل الدخل وا نص ت تتاف ،ض ت تترور ماد نظم
ً
غذائية مس ت تتتدامة .وتشت ت ت ّدد الزراعة ا يكولو ية على القيم البشت ت ترية واال تماعية وعلى إنت ت ترايف اجلميع للمس ت تتامهة يف البعد
اخلاص بت سني سبل العيا يف أهداف التنمية املستدامة .وتسعى الزراعة ا يكولو ية إىل معاجلة أو عدم املساواة بني
اجلنس ت ت ت تتني ويف ما بني األ ياع من خالع خلق رص عمل للنس ت ت ت تتان والش ت ت ت تتباب .وميكن للنهتج الزراعية ا يكولو ية كني
األ راد واجملتمعات احمللية من التغلب على الفقر واجلوع وس ت ت ت ت ت تتون التغذية من خالع بنان القدرات يف جماع االس ت ت ت ت ت تتتقاللية
والتكيّف دارة نظمهتم ا يكولو يتتة الزراعيتتة اخلتتاات ت ت ت ت ت تتة ( Altieriو .)2011 Toledoكمتتا ميكن للزراعتتة ا يكولو يتتة،
باعتبارها هنجا تدرميا للتنمية الريفية املستدامة ينطلق من األسفل إىل األعلى ،كني األ راد من أي يصب وا عوامل التغيري
اخلاص ألم.
ثامنًا -الثقافة والتقاليد الغذائية .تع ّد الزراعة واألغذية مكونات رئيس تتية لإلرث البش تتر  .تس تتاهم الزراعة ا يكولو ية،
من خالع دعم أمناط غذائية ا ية ،تذ ّكر بالقيم الثقا ية للعادات الغذائية وعادات األكل يف ثقا ات خمتلفة ،يف استدامة
الزراعة لت قيق األمن الغذائي والتغذية مع احلفاظ يف الوقل ذات على نظم إيكولو ية س ت ت ت ت ت تتليمة .وت د الثقا ة والتقاليد
الغذائية دورا هاما يف اجملتمع ويف هديد معامل الس ت ت تتلويف البش ت ت تتر  .وإي التنوع الوراثي مهتم من حيث مس ت ت تتامهت يف األمناط
الغذائية البش ترية باملغذيات الكبرية والدقيقة وغريها من املكونات األحيائية .وغالبا ما ترتبط اهلوية الثقا ية واالنتمان املكاين
ارتباطا وثيقا باملناظر الطبيعية والنظم الغذائية .ومع تطور األنخاص والنظم ا يكولو ية نبا إىل نب ،تتيح املمارسات
الثقا ية ومعارف السكاي األاليني واملعارف التقليدية و رة من التجارب الا ميكن أي تشكل مصدر إهلام حللوع مبتكرة.
تاسعا -الحوكمة الرش ا اايدة .تتطلب الزراعة ا يكولو ية ،على خمتلف املست ت تتتويات ،آليات حوكمة رنت ت تتيدة تكفل عالية
ً
العمل يف امليداي ،مع العمل يف الوقل ذات على دعم عمليات االنتقاع إىل نظم زراعية وغذائية مس ت ت ت ت تتتدامة ،ان ت ت ت ت تتيا مع
األطر التشريعية الوطنية القائمة .ومن الضرور و ود آليات حوكمة نفا ة وخاضعة للمسانلة وناملة من أ ل خلق بيئة
كينية تستتاند املنتجني من أ ل هويل نظمهتم ،حستتب االقتضتتان ،مع مراعاة املفاهيم واملمارستتات الزراعية ا يكولو ية.
وإي حوكمة األراضي واملوارد الطبيعية خري مثاع على ذل  .غالبية قران الريف واجملموعات السكانية املستضعفة يف العامل
تعتمد بشكل كبري على التنوع البيولو ي الرب واملائي وعلى خدمات النظم ا يكولو ية ذات الصلة لتجمني سبل عيشهتا،
غري أهنا عا زة عن احلصوع على تل املوارد.
عاشرا -االقتصاد الدائري والتضامني .تتيح االقتصادات الدائرية والتضامنية الا تعيد ربط املنتجني واملستهتلكني حلوال
ً
مبتكرة ومستتتدامة وهد من العوامل اخلار ية الستتلبية وتستتتخدم املوارد الطبيعية استتتخداما أكثر عالية واستتتدامة مع العمل
يف الوقل ذات على تعزيز األس تا اال تماعي للتنمية الش تتاملة واملس تتتدامة .وميكن للنهتج الزراعية ا يكولو ية أي تس تتاعد
على اعتماد حلوع عادلة قائمة على االحتيا ات واملوارد والقدرات احمللية ،وهو ما يس تتاهم يف خلق أست توا أكثر إنص تتا ا
واس تتتدامة .وميكن لتعزيز س تتالس تتل القيمة الغذائية ،مبا يف ذل س تتالس تتل القيمة القص تترية ،زيادة مداخيل منتجي األغذية.
ويش ت ت ت تتمل ذل إماد أس ت ت ت توا مبتكرة ديدة ،إىل انب األس ت ت ت توا التقليدية ،حيث يبيع أا ت ت ت ت اب احليازات الص ت ت ت تتغرية
منتجاهتم .وت د االبتكارات امل س ت تست تتية دورا رئيست تتيا يف تشت تتجيع ا نتاج واالست تتتهتاليف است تتتنادا إىل هنج زراعية إيكولو ية
تثمن أمهية التنوع البيولو ي وخدمات النظم ا يكولو ية.
ّ
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