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 المجلس
 الدورة الثالثة والستون بعد المائة

 2019ديسمبر/كانون األول  6-2روما، 

 العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية
 

 معلومات أساسية
ُعرضتتتل العنااتتتر العشتتترة الا تستتتمنتتتد ألا رةية منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( بشتتتجي الزراعة ا يكولو ية  )أ(

(. وقد انبثقل هذه العنااتتتتتتتتر من COAG/2018/15الستتتتتتتتادستتتتتتتتة والعشتتتتتتتترين )الوثيقة هتا دور يف جلنة الزراعة على 
 ا إىل األدبيات العلمية. وأعّدت استناد  الا عقدهتا املنظمة وارات العاملية وا قليمية احل

 
العنااتتتر العشتتترة للزراعة ا يكولو ية على عو ما عرضتتتت  يف دورهتا الستتتادستتتة والعشتتترين يّدت جلنة الزراعة أوقد  )ب(

الستتتيا  عود بالنفع على ا إىل أهنا تنظر   ،النظم الزراعية والغذائيةاستتتتدامة املنظمة، باعتبارها دليال  ألحد ستتتبل تشتتتجيع 
من  14الدورة )الفقرة  تل  اتبلد، وطلبل من املنظمة التوستع يف مرا عة تل  العنااتر يف ضتون مناقشت كلالوطين ل
 (.C 2019/21 Rev.1 الوثيقة

 
دورت  الستني بعد املائة أي تقوم املنظمة مبرا عة العناار العشرة للزراعة ا يكولو ية بشكل  يفوطلب اجمللس  )ج(

أكرب يف ضتتتتتون مناقشتتتتتات الدورة الستتتتتادستتتتتة والعشتتتتترين للجنة الزراعة وعرر النستتتتتخة املنّق ة على امل  ر يف دورت  
 [.CL 160/REP)هت( من الوثيقة 6احلادية واألربعني ]الفقرة 

 
إرسان عملية تشاورية ناملة بقيادة رئيسي جلنة الربنامج وجلنة الزراعة مل  ر يف دورت  احلادية واألربعني اوطلب  )د(

للعمل على بلورة العنااتتتتتتر العشتتتتتترة للزراعة ا يكولو ية، على أي ُهاع الستتتتتتتعراضتتتتتتهتا على جلنة الربنامج يف دورهتا 
لدراستتتتتتهتا واملوا قة  2019الع نتتتتتهتر ديستتتتتمربلكانوي األوع املقبلة ومن مثّ على اجمللس يف الدورة الا ستتتتتيعقدها خ

 (.C 41/REP)ج( من الوثيقة  49)الفقرة  عليهتا
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غري رمسي مع املمثلني الدائمني  ا تماع تشتتاور بعقد واالنتتمايف يف رئاستتة الزراعة الربنامج و ا رئيستتا جلنقام و  )ه(
االستعرار من  ةعمليهنان إ ىاالستعرار والتعليقات الواردة. واتفق عل ةعرر عمليمن أ ل  أيلوعلبتمربس 19يف 

 ت. وعقدةإقليمي ةكل جمموععن  نني مع املمثلني املعيّ  ةغري رمسيمفتوحة العضتتتتتتتتتتتتوية عمل جملموعة  ةخالع مشتتتتتتتتتتتتاور 
( 2019تشرين األوع أكتوبرل 22و 7و 2قة )يف متعمّ  ةا تماعات استعراضي ةالعضوية ثالث ةاملفتوحجمموعة العمل 

 .العناار العشرة للزراعة ا يكولو يةبشجي الوثيقة املنق ة  ىعل لواتفق
 

(، إىل 2019 ثاينال تشتتتتتتتتتتتترينلنو مرب 8-4وباردت جلنة الربنامج، يف دورهتا الستتتتتتتتتتتتابعة والعشتتتتتتتتتتتترين بعد املائة ) )و(
س يف دورت  الثالثة والستتتني لوإقرار عرضتتهتا على اجمل لعنااتتر العشتترة للزراعة ا يكولو يةلالنستتخة املنق ة  استتتعرار

 بعد املائة للنظر  يهتا واملوا قة عليهتا.
 

 . احلادية واألربعنييف دورت  امل  ر   طلبحسبما هذه الوثيقة إىل التنقي ات الا أدخلل، تشري و  )ز(
 

 طلوبة من لجنة البرنامجالم التوجيهات
  املوا قة العنااتتتتتتتتتر العشتتتتتتتتترة للزراعة ا يكولو ية و من املنق ة نستتتتتتتتتخة اللنظر يف إىل ا ةالربنامج مدعو  ةجلنإّي

 .2022 عام يفاملزمع عقدها  دورهتا الثامنة والعشرين هتا يفالزراعة هديث ةطلب إىل جلنال، و عليهتا
 

 ميكن تو ي  أ  استفسارات بشجي مضموي هذه الوثيقة إىل:
 Hans Dreyerالسيد 

 مدير 
 النبايت ووقاية النباتاتنعبة ا نتاج 
 52040 06570 39+اهلاتف: 
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 العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية
 
 ا حاستتتتملزراعة ا يكولو ية، دور  هتا ات د  النهتج واملمارستتتتات والتكنولو يات الزراعية املبتكرة واملستتتتتدامة، مبا  ي -1

وع وستتتتتتتتون التغذية والفقر اجل ةالنجاح يف مكا  ألدف تعزيزها يف مستتتتتتتتتدامة و وزراعية يف االنتقاع عو نظم غذائية  األمهية
 .2030عام لخبطة التنمية املستدامة واملسامهة يف النهتور 

 
يتزايد عددهم ستتتتتتكاي تو ري األغذية بشتتتتتتكل مستتتتتتتدام لإلستتتتتتهتام يف مجلة هنج ل ن بنيمهنج هي الزراعة ا يكولو ية و  -2

البيئية صتتتتتتتتتتتتتائ  تنظر الزراعة ا يكولو ية يف التفاعالت القائمة بني اخل. و امةودعم البلداي يف هقيق أهداف التنمية املستتتتتتتتتتتتتتد
تبادع الا ينطو  عليهتا  ةري الكبمكانات واال تماعية واالقتصتتتتتتتتتتتتتادية الرئيستتتتتتتتتتتتتية الا تتمّيز ألا النظم الزراعية املتنوعة. وتقّر با 

 .واقع ا ملموس االزراعة املستدامة الالزمة لكي تصبح النظم الغذائية  يفغيري السلوكيات اللذاي يدعماي تعّمق املفهتم الو  فر ااملع
 
تو يهتات لت قيق الت وع، حستتتتتتتتتب االقتضتتتتتتتتتان، عو نظم غذائية للزراعة ا يكولو ية العنااتتتتتتتتتر العشتتتتتتتتترة تو ر و  -3

 .تنمية املستدامة األخرىلقضان التام على اجلوع والعديد من أهداف الل اهقيق   مستدامة بيئيا وا تماعيا واقتصادياوزراعية 
 
العناار العشرة الا تتميز ألا الزراعة ا يكولو ية من خالع عملية توليفية. وهي تستند إىل أدبيات  لقد وضعو  -4

وقد استتتتتتتتتتتتتتُتكمل هذا األستتتتتتتتتتتتتتا  . (Gliessman 2015؛ )(Altieri 1995) علمية رائدة يف جماع الزراعة ا يكولو ية
ناقشتتتتتتتتتات ُعقدت ضتتتتتتتتتمن حلقات عمل خالع اال تماعات ا قليمية وتابعني للمنظمة ومببإستتتتتتتتتهتامات من خربان دوليني 

 . 2017 عام إىل 2015عام للمنظمة مبشاركة العديد من اجلهتات الفاعلة من 
 
نظمة أتيح خالع الندوة الدولية الثانية عن الزراعة املعن  وترد العناار العشرة مبزيد من التفصيل يف مطبوع اادر -5

 ا يكولو ية: "العنااتتتتتتتتتتتتتتر العشتتتتتتتتتتتتتترة للزراعة ا يكولو ية، تو ي  املرحلة االنتقالية عو استتتتتتتتتتتتتتتدامة النظم الغذائية والزراعية"
 .(2018األغذية والزراعة  )منظمة

 
البلداي على تطبيق الزراعة ا يكولو ية.  من خالع  ةساعدإىل م العناار العشرة، بصفتهتا أداة هليلية،هتدف و  -6

للزراعة  كينية بيئة تهتيئة ا يكولو ية، با ضتتتتتتتتتتتتتا ة إىل االعتبارات األستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتية ل والنهتجالصتتتتتتتتتتتتتفات اهلامة للنظم هديد 
وأاتت اب املصتتل ة عند األخصتتائيني لتو ي  اتتانعي الستتياستتات و مبثابة دليل طوعي العنااتتر العشتترة عترب ا يكولو ية، ت

 التخطيط للمراحل االنتقالية عو الزراعة ا يكولو ية وإدارهتا وتقييمهتا. 
 
لل صتتتتوع على وضتتتتعهتا حالي ا على املنظمة أداة التقييم املتعددة األبعاد الا تعمل يف لعنااتتتتر العشتتتترة وتستتتتاهم ا -7

  الثالثة.االستدامة أبعاد تلف عرب خمأدان الزراعة ا يكولو ية ن دلّة عاملزيد من األ
 
الرامية إىل النهتور تدابري الذ يينبغي للدوع تنفو  املتصتتتتتتتلة بالتجارة الدولية. القضتتتتتتتاياالعنااتتتتتتتر العشتتتتتتترة عاجل ال تو  -8
ذات الصتتتتتتلة التزاماهتا الوطنية والدولية، مبا  يهتا تل   انتتتتتتيا مع الزراعية وغريها من النهتج املستتتتتتتدامة  الزراعة ا يكولو يةب

 .املطبقةوالدولية  ةقليميو ب الصكويف ا مبالطوعية لتزامات لالبقضايا التجارة، وكذل  مع إيالن االعتبار الوا ب 
 
  .ممابطة ومتداخلة يف ما بينهتا لعناار العشرة للزراعة ا يكولو يةإي او  -9
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وميكن ل  املسامهة يف ي والتغذية ائالغذنهتور باألمن لللزراعة ا يكولو ية ل اأساسي  مكونا التنويع يشكل  التنوع. -أواًل 
مبستتتتتتتتتتتتوى النظم الزراعية ا يكولو ية تتستتتتتتتتتتتم ومحايتهتا وتعزيزها. و  على املوارد الطبيعيةيف الوقل ذات  مع احلفاظ هقيقهتما 
على الن و األمثل  الوراثيةبيولو ي، تستتتتتتتتتتخدم نظم الزراعة ا يكولو ية تنوع األنواع واملوارد ور تنوع.  من منظكبري من ال

 ية واال تماعية واالقتصتتتتتتتتتتتتتتادية بطر  خمتلفة. وتستتتتتتتتتتتتتتاهم زيادة التنوع البيولو ي يف هقيق جمموعة وا رة من الفوائد ا نتا
 النظم ا يكولو يةالزراعية ا يكولو ية، من خالع التخطيط للتنوع وإدارت ، تو ري خدمات  النهتجوالتغذوية والبيئية. وتعزز 

 ،(Gurr 2000وWratten و Landis) مبتتتتتتا يف ذلتتتتتت  التلقيح وستتتتتتتتتتتتتتالمتتتتتتة المبتتتتتتة اللتتتتتتذين يعتمتتتتتتد عليهتمتتتتتتا ا نتتتتتتتاج
(Kremen وMiles 2012) ،(Bommarco و KleijnوPotts 2013) ،(Midega  2018وآخروي) ،(El Mujtar 

ويستتتتتتتتاهم التنويع الزراعي ا يكولو ي يف ضتتتتتتتتماي ستتتتتتتتالمة المبة من خالع تعزيز إدارة المبة لل د قدر . (2019وآخروي 
المبة ودوراهتا وحيا ظ على التنوع املستتتتتطاع من ا راف المبة ومبا يعزز  زين الكربوي يف المبة ويشتتتتجع توازي املغذيات يف 

نتتجي التنويع أي يزيد ا نتا ية وكفانة املوارد واستتتخدامهتا من  ويعززه. ومن ،التنوع البيولو ي للمبة، مبا يف ذل  البيولو ي
القدرة  يكولو ي التنويع الزراعي اويعزز مجع املياه. ائية، خاا ة املوارد املوإدارة خالع االستخدام األمثل للكتلة األحيائية 

 ،(2011، وآخروي Tomich)، (2005وآخروي  Tscharntke) على الصتتتتتتتتتتتتتتمود وأبعتتتتتتتاد االستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتتتتتة الثالثتتتتتتتة
(Lin 2011) ،(Tittonell 2014) ،(Altieri وNicholls  2015وآخروي .) وميكن للتنويع الزراعي ا يكولو ي خلق

 احملاايل واحليوانات من خطر الفشل يف موا هتة تغري املناخ.وهد سالمة المبة با ضا ة إىل تنوع أسوا  و رص  ديدة. 
 

أي تتصدى البتكارات الزراعية ميكن ل وتبادلها.والممارسات والعلوم واالبتكارات رف االمع خلقالمشاركة في  -ثانًيا
من خالع عمليات تشتتتتتتتتتتتتتاركية. وال تقدم الزراعة ا يكولو ية  خلقهتاعلى عو أ ضتتتتتتتتتتتتتل للت ديات احمللية عند املشتتتتتتتتتتتتتاركة يف 

ا مبا يتناستتب مع الستتيا  البيئي واال تماعي واالقتصتتاد  والثقايف. وت د   عال ات  اهزة بل ممارستتات اتتممل خصتتيصتت 
هتا ملوا هتة الت ديات يف رف وتبادهلا دور ا حموري ا يف عملية بلورة االبتكارات الزراعية ا يكولو ية وتطبيقااملع خلقاملشتتتاركة يف 

من خالع عملية املشتتتتتتاركة يف  ،خمتلف مراحل النظم الغذائية، مبا يف ذل  التكيف مع تغري املناخ. وجتمع الزراعة ا يكولو ية
العلمية. وتُعد معارف املنتجني واملمارسات واملعارف ومعارف السكاي األاليني احمللية التقليدية و املعارف  املعارف، بني خلق

يف جماع التنوع البيولو ي الزراعي وخربهتم يف جماع إدارهتا يف ستتتتتتتتياقات حمددة، إضتتتتتتتتا ة إىل معار هتم بالنستتتتتتتتبة إىل األستتتتتتتتوا  
ور ا أستتاستتي ا يف تبادع االبتكارات د -نظاميوغري ال النظامي -التعليم وي د  وامل ستتستتات، عنااتتر أستتاستتية يف هذه العملية. 

مشتتاركة عزز الشتتاملة وي لبنان قدرات املزارعني راتتا ا يتيح ممّ  ،املشتتميف للمعر ة اخللقزراعية ا يكولو ية النانتتئة عن عمليات ال
 بينهتا.املعارف يف ما ، وتبادع ا النسان والشبابخمتلف اجلهتات الفاعلة احمللية، ال سيم

 
ودعم ا نتاج وخدمات  ،النظم الغذائيةخمتلف الوظائف الرئيسية عرب تعزيز بنان أو   التآزر ميكن ل أوجه التآزر. -ثالثًا

املتعددة. وتويل الزراعة ا يكولو ية عناية خااتتتتتتتتة لتصتتتتتتتتميم نظم منّوعة ومتآزرة مبا يف ذل  من خالع  النظم ا يكولو ية
 اااتتتتتتتتتت  خ اويل اهتمام  األنتتتتتتتتتتجار. وتاجلمع بني احملااتتتتتتتتتتيل الستتتتتتتتتتنوية واملعمرة واخلضتتتتتتتتتتران والثروة احليوانية واحليوانات املائية و 

والزراعة من أ ل تعزيز القدرة على الصمود  للمزرعة ةالطبيعيناظر كونات املغريمها من ملمبة واملياه و املستدام لستخدام لال
وإدارة املقايضتتات على عو أ ضتتل،  من أ ل تشتتجيع أو   التآزر ضتتمن النظام الغذائي األوستتع نطاق ا. املناخيف ظّل تغري 

فاعلة على الهتات خمتلف اجلمبشتتتتتتتتتتاركة  ،احلوكمة املستتتتتتتتتت ولةو تشتتتتتتتتتتدد الزراعة ا يكولو ية على أمهية الشتتتتتتتتتتراكات والتعاوي 
  الشراكات املتعددة أا اب املصل ة. ل مبا يف ذمستويات متعددة، 
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املدخالت إىل تستتتتتتتتتتتتخدم بشتتتتتتتتتتتكل مكثف بتكر من نظم امليكولو ي ا زراعي ال تنتقل عمليات الت وع .الكفاءة -رابًعا
مع التقليل يف الوقل نفستتتتتتتتتتتتت  من زيادة ا نتا ية موااتتتتتتتتتتتتتلة الغذائي ألدف الزراعي و نظم قائمة على املعر ة يف جماع ا نتاج 

بشكل الزراعية الا تدير  ةيكولو يللنظم ا  ةنانئ ةاستخدام املوارد خااي ةزيادة كفانوتعترب اخلار ية. املدخالت استخدام 
استخدام املوارد الطبيعية، كفانة النظم الزراعية ا يكولو ية  وهسن  زر بني خمتلف مكونات النظام.آأو   تلق التنوع خلحذر 
املتاحة بو رة وجمان ا على غرار ا نتتتتتتعاعات الشتتتتتتمستتتتتتية والكربوي واألزوت يف غري املتجددة، والت وع إىل تل  ة تل  خااتتتتتت  
لمنتجني، من خالع هستتتتتتتتتني العمليات البيولو ية وإعادة تدوير الكتلة األحيائية واملغذيات واملياه، استتتتتتتتتتخدام ميكن لاجلو. و 

 الوقلمرور مع  اتتتتتتتتتايف دخلهتمواملستتتتتتتتتامهة يف زيادة البيئية الستتتتتتتتتلبية والتجثريات تكاليف وخفض البكفانة أكرب املوارد املتاحة 
(Altieri و Funes-MonzoteوPetersen 2012) ،(Gliessman 2015)، (van der Ploeg  2019وآختتتتتروي) ،

 .(2009وآخروي  Ajayi) احتماع عدم زيادة عائدات العمل على املدى القصري رغم
 

د من هتتاالنبعتتاثتتات و النفتتايتتات و  نتتتاج الزراعي بقتتدر أقتتّل من تتتدعم اعتتادة التتتدوير إي زيتتادة إ إعااادة التاادوير. -خامًسا
النظم ا يكولو ية الطبيعية، حماكاة التكاليف االقتصتتتتتتتتتتتتتتادية والبيئية. وتستتتتتتتتتتتتتتاند ممارستتتتتتتتتتتتتتة الزراعة ا يكولو ية، من خالع 

العمليات البيولو ية الطبيعية الا تقود عملية إعادة تدوير املغذيات والكتلة األحيائية واملياه ضتتتمن نظم ا نتاج، مما ي د  
الطبيعية من ناظر تم بصتتورة موضتتعية على مستتتوى املزرعة وضتتمن املتد. وميكن  عادة التدوير أي إىل تفعيل استتتخدام املوار 

تلف املكونات واألنشتتتتتتتتتتتتتطة. و عادة التدوير مزايا متعددة من خالع إغال  دورات خالع التنويع وبنان أو   التآزر بني خم
ملدخالت استتتتتتتتتتتخدام تتستتتتتتتتتتم با فار ابتطوير نظم تستتتتتتتتتتمح إعادة التدوير للمنتجني كما .  النفاياتاملغذيات واحلد من 

الزراعيتتتة[ مع تغري املنتتتاخ وتقلتتتب  ةيكولو يتتت]النظم ا  فيتكيوهو متتتا يتتتدعم فيض تكتتتاليف املتتتدخالت،  اخلتتتار يتتتة، و 
لمواد العضوية والنفايات العضوية إمكانات املنتجات الثانوية لتدوير  ةعادإ. وتتيح وقدرهتا على الصمود أمامهتما األسعار

 الزراعية. ةيكولو يلالبتكارات ا  ةكبري 
 

يتستتتم تعزيز قدرة األنتتتخاص واجملتمعات احمللية والنظم ا يكولو ية على الصتتتمود بجمهية  القدرة على الصااامود. -سادًسا
ا يف مب ،االضتتتطراباتعلى الصتتتمود أمام قدرة ميكن للتنويع تعزيز الخااتتتة بالنستتتبة إىل النظم الزراعية والغذائية املستتتتدامة. و 

، با ضتتتتتتتتتتا ة إىل مقاومة تفشتتتتتتتتتتي ا  ات واألعااتتتتتتتتتتريذل  األحداث املناخية القصتتتتتتتتتتوى كمو ات اجلفاف والفيضتتتتتتتتتتانات 
لنظم الزراعية ا يكولو ية القدرة على الصتتتتتتتمود يف و   تفشتتتتتتتي ل تعزز ،من خالع احملا ظة على التوازي الوظيفيو واألمرار. 

املمتتارستتتتتتتتتتتتتتتات الزراعيتتة دف وهتتت(. 2015وآخروي Nicholls و Altieri)، (Holt-Giménez 2002) ا  تتات واألمرار
 للنظم الزراعية الا تشتتتتتتتتتجع جمموعة منوعة من الكائنات احلية املتفاعلة على ةالبيولو ي اتمع التعقيدإىل العمل ا يكولو ية 

 املناظر. وعلى نطا  أوستتتتتتتتع، تكوي لدى واألمرار موا هتة تفشتتتتتتتتي ا  اتعند  اتي االتنظيم ذمن  النظم ا يكولو ية كني 
النظم الطبيعية الزراعية املتنوعة قدرة أكرب على املستتتتتتتتتتتتتتامهة يف وظائف مكا  ة ا  ات واألمرار املستتتتتتتتتتتتتتندة إىل خدمات 

، (Gurr 2000وWratten و Landis) (على ستتتتتتتتتتتتتبيتتتل املثتتتاع األعتتتدان الطبيعيني للمكتتتا  تتتة البيولو يتتتةكتتت) ا يكولو يتتتة
(Tscharntke  2005وآخروي) (Kremen وMiles 2012.)  وهتتتدف النهتج الزراعيتتة ا يكولو يتتة إىل تعزيز القتتدرة على

لمنتجني إدارة املخاطر على عو أ ضتتتتتل من خالع التنويع والتكامل وبالتايل احلد من ميكن لو الصتتتتتمود ا تماعيا واقتصتتتتتاديا. 
معني أو أنواع من املانتتتتتتية أو ستتتتتتلع أستتتتتتاستتتتتتية أخرى. ا على التعرر للمخاطر يف حاع حدوث قصتتتتتتور يف حمصتتتتتتوع مقدرهت
ا أي هد من تع ومن رر املنتجني خالع احلد من االعتماد على املدخالت اخلار ية، باستتتتتتتتتتتطاعة الزراعة ا يكولو ية أيضتتتتتتتتتت 
  .االقتصاديةصدمات لل
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ضتتتتتترور   ماد نظم إي هستتتتتتني ستتتتتتبل العيا، مبا يف ذل  الدخل وا نصتتتتتتاف،  القيم البشااااارية واالجتماعية. -سابًعا
د الزراعة ا يكولو ية على القيم البشتتتتترية واال تماعية وعلى إنتتتتترايف اجلميع للمستتتتتامهة يف البعد . وتشتتتتتدّ غذائية مستتتتتتدامة

بني اخلاص بت سني سبل العيا يف أهداف التنمية املستدامة. وتسعى الزراعة ا يكولو ية إىل معاجلة أو   عدم املساواة 
 كني لنهتج الزراعية ا يكولو ية لميكن . و والشتتتتتتتتتباب من خالع خلق  رص عمل للنستتتتتتتتتانأل ياع ويف ما بني ا اجلنستتتتتتتتتني

األ راد واجملتمعات احمللية من التغلب على الفقر واجلوع وستتتتتتتتتتتتتتون التغذية من خالع بنان القدرات يف جماع االستتتتتتتتتتتتتتتقاللية 
 ،لزراعتتة ا يكولو يتتةلميكن كمتتا .  (Toledo 2011و Altieri) والتكّيف  دارة نظمهتم ا يكولو يتتة الزراعيتتة اخلتتااتتتتتتتتتتتتتتتة

امل التغيري و من أي يصب وا ع راد األ،  كني من األسفل إىل األعلىينطلق باعتبارها هنج ا تدرمي ا للتنمية الريفية املستدامة 
 اخلاص ألم.

 
 ،تستتتاهم الزراعة ا يكولو ية . إلرث البشتتتر لرئيستتتية مكونات تعّد الزراعة واألغذية  الثقافة والتقاليد الغذائية. -ثامًنا

، تذّكر بالقيم الثقا ية للعادات الغذائية وعادات األكل يف ثقا ات خمتلفة، يف استدامة من خالع دعم أمناط غذائية ا ية
وت د  الثقا ة والتقاليد  على نظم إيكولو ية ستتتتتتتتتتتتتتليمة.يف الوقل ذات  احلفاظ مع األمن الغذائي والتغذية الزراعة لت قيق 

األمناط يف  ت مهتم من حيث مستتتتتتتتامهالتنوع الوراثي إي ية دور ا هام ا يف اجملتمع ويف هديد معامل الستتتتتتتتلويف البشتتتتتتتتر . و الغذائ
املغذيات الكبرية والدقيقة وغريها من املكونات األحيائية. وغالب ا ما ترتبط اهلوية الثقا ية واالنتمان املكاين ب الغذائية البشتتترية
املمارسات تتيح ، ا إىل  نب نب   تطور األنخاص والنظم ا يكولو يةمع الطبيعية والنظم الغذائية. و ناظر ارتباط ا وثيقا  بامل

 . مبتكرة حللوعمصدر إهلام أي تشكل الثقا ية ومعارف السكاي األاليني واملعارف التقليدية و رة من التجارب الا ميكن 
 

 ةتكفل  عاليحوكمة رنتتتتتتتيدة ليات آ، خمتلف املستتتتتتتتويات ىعل، الزراعة ا يكولو يةتطلب ت الحوكمة الرشااااايدة. -تاسًعا
 ا معمستتتتتتتتتتتتتدامة،  انتتتتتتتتتتتتي  وغذائية ة يزراعنظم دعم عمليات االنتقاع إىل العمل يف الوقل ذات  على ، مع يف امليدايالعمل 

خلق بيئة  ومن الضرور  و ود آليات حوكمة نفا ة وخاضعة للمسانلة وناملة من أ لاألطر التشريعية الوطنية القائمة. 
مع مراعاة املفاهيم واملمارستتتات الزراعية ا يكولو ية. ، حستتتب االقتضتتتان، ملنتجني من أ ل هويل نظمهتماستتتاند  كينية ت

يف العامل املستضعفة  يةسكانموعات ال قران الريف واجمل غالبية حوكمة األراضي واملوارد الطبيعية خري مثاع على ذل . إي و 
، اذات الصلة لتجمني سبل عيشهت ةالتنوع البيولو ي الرب  واملائي وعلى خدمات النظم ا يكولو يعلى تعتمد بشكل كبري 

 عن احلصوع على تل  املوارد.ة ا ز ا عغري أهن
 

تتيح االقتصادات الدائرية والتضامنية الا تعيد ربط املنتجني واملستهتلكني حلوال   االقتصاد الدائري والتضامني. -عاشًرا
وتستتتخدم املوارد الطبيعية استتتخداما أكثر  عالية واستتتدامة مع العمل لعوامل اخلار ية الستتلبية وهد من ا دامةومستتتمبتكرة 

تستتتاعد أي نهتج الزراعية ا يكولو ية ميكن لل تماعي للتنمية الشتتتاملة واملستتتتدامة. و اال  استتتيف الوقل ذات  على تعزيز األ
خلق أستتتتوا  أكثر إنصتتتتا  ا ، وهو ما يستتتتاهم يف واملوارد والقدرات احملليةعلى اعتماد حلوع عادلة قائمة على االحتيا ات 

 زيادة مداخيل منتجي األغذية.، مبا يف ذل  ستتتتالستتتتل القيمة القصتتتترية، ميكن لتعزيز ستتتتالستتتتل القيمة الغذائيةو واستتتتتدامة. 
يبيع أاتتتتتتتتت اب احليازات الصتتتتتتتتتغرية حيث إىل  انب األستتتتتتتتتوا  التقليدية،  ،ستتتتتتتتتوا  مبتكرة  ديدةأإماد ذل  يشتتتتتتتتتمل و 

منتجاهتم. وت د  االبتكارات امل ستتتتستتتتية دور ا رئيستتتتي ا يف تشتتتتجيع ا نتاج واالستتتتتهتاليف استتتتتناد ا إىل هنج زراعية إيكولو ية 
  لتنوع البيولو ي وخدمات النظم ا يكولو ية.أمهية اتثّمن 
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