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نُُظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية

مقدمة

تُعد مواقع نُظُم الرتاث الزراعي 
ذات األهمية العاملية مبثابة 

شهادة عىل العالقات املعقدة التي 
تربط بني البرش وما لديهم من 

أراٍض ومظاهر طبيعية ثقافية أو 
زراعية فريدة من نوعها وبيئتهم 

االجتامعية عىل نطاق أوسع.

عىل مدى عدة قرون قام املزارعون 
الغابات  وأخصائيو  والصيادون  والرعاة 
ومكيَّفة  متنوعة  زراعية  نُظُم  بتطوير 
ومامرسات  بأساليب  وأداروها  محليًا 

مجموعة  للبرشية  توفر  بة  ومجرَّ مبتكرة 
االجتامعية  الخدمات  من  األهمية  بالغة 

واالقتصادية.  واإليكولوجية  والثقافية 
الزراعي ذات األهمية  وتعّد "نُظُم الرتاث 

رائعة  طبيعية  مناظر  هذه  العاملية" 
البيولوجي  التنوع  بني  تجمع  الجامل 
املرنة  اإليكولوجية  والُنظُم  الزراعي 

وتوفر هذه  النفيس.  الثقايف  والرتاث 
الُنظُم، املوجودة يف مواقع محددة من 

العامل، عىل نحو مستدام سلًعا وخدمات 

الغذايئ وأمن سبل كسب  متعددة واألمن 
املزارعني. للماليني من صغار  العيش 

ومن خالل عملية تطور جلية لكل من 
املواقع  والطبيعة، ظهرت هذه  اإلنسان 

العاملية عرب قرون من  ذات األهمية 
والبيولوجي،  الثقايف  والتآذر  التفاعل 
لسكان  املرتاكمة  الخربات  متثل  والتي 

الُنظُم  الحظ، فإن هذه  الريف. ولسوء 
العوامل من  بالعديد من  الزراعية مهددة 

املتزايد عىل  والتنافس  املناخ  تغري  بينها 
التعامل  إىل  باإلضافة  الطبيعية.  املوارد 
الُنظُم وهجرتها بسبب  ترك هذه  مع 

ضعف الجدوى االقتصادية مام يؤدى إىل 

الفلبني
مصاطب األرز يف ايفوغايو.
©FAO/Lena Gubler

توفر نُُظم الرتاث 
الزراعي ذات 

األهمية العاملية 
األمن الغذائي 

 وأمن سبل 
كسب العيش 

لكثري من فقراء 
وصغار املزارعني 

يف العامل.
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التقليدية  الزراعية  املامرسات  عن  التخيل 
والسالالت  لألصناف  كبري  وفقدان 

واملحلية.  املتوطنة 

العاملية  التهديدات  بهذه  منها  واعرتافًا 
والُنظُم  األرُسية  الزراعة  لها  تتعرض  التي 
أطلقت  عاًما،   16 منذ  التقليدية  الزراعية 

نُظُم  برنامج  والزراعة  األغذية  منظمة 
العاملية.  األهمية  الزراعي ذات  الرتاث 
للصون  الربنامج عىل منهج  ويقوم هذا 
توازن بني  الدينامي يهدف إىل تحقيق 

والتنمية  املستدام  والتكيف  الصون 
ويساعد  واالقتصادية.  االجتامعية 

الزراعي ذات األهمية  الرتاث  برنامج 

من حدة  للتخفيف  تحديد طرق  العاملية 
يواجهها  التي  والتحديات  التهديدات 

املتأتية  املنافع  لتعزيز  وكذلك  املزارعون 
من هذه الُنظُم. ومن خالل دعم أصحاب 

النهج  هذا  فإن  املتعددين،  املصلحة 
الفنية،  املساعدة  تقديم  إىل:  يهدف 
الحفاظ عىل  بقيمة  الوعي  وتعزيز 

وتشجيع  املستدامة،  الزراعية  املعارف 
الزراعية  والسياحة  الزراعية  املنتجات 

السوق. التحفيز وفرص  آليات  وغريها من 

الرتاث  لُنظُم  52 موقعاً  ويوجد حاليا، 
الزراعي ذات األهمية العاملية يف 21 
بلد عرب العامل، يف حني توجد مواقع 

الرتاث  نُظُم  أكرث. ومُتثل مواقع  محتملة 
العاملية شهادة  األهمية  الزراعي ذات 
عىل إبداع والناس وبراعتهم يف إدارة 

وديناميات  البيولوجي  والتنوع  املوارد، 
املناظر  واستخدام  اإليكولوجية،  الُنظُم 

تقنينها  تم  التي  الشهادة  وهي  الطبيعية، 
والتكنولوجيات  واملامرسات  املعارف  يف 

تطوًرا  تشهد  التي  ولكن  التقليدية 
األساس  املواقع  تدريجيًا. وتشكل هذه 

الزراعية  والتكنولوجيات  لالبتكارات 
تنوعها  يزال  وال  واملستقبلية.  املعارصة 
واضًحا  والزراعي  واإليكولوجي  الثقايف 
يف العديد من أجزاء العامل، حيث يتم 

للزراعة. فريدة  كُنظُم  عليه  الحفاظ 
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نُُظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية

الرسائل المهمة

تعترب النظم الزراعية 
للغاية  التقليدية مهمة 

للحفاظ عىل سبل العيش، 
والحفاظ عىل املجتمعات 

الريفية، والحفاظ عىل 
املعرفة، وحامية املناظر 
والتنوع  الهشة  الطبيعية 

الزراعي. البيولوجي 

ttt وفرت الُنظُم الزراعية التقليدية، عىل
مدى قرون، الغذاء للعديد من املُزارعني 

األرُسيني الذين يعيشون يف املناطق 
الريفية يف مختلف أنحاء العامل. ويتزايد، 

اليوم، االعرتاف بهذه الُنظُم  يف سبيل 
الحفاظ عىل استدامة سبل كسب العيش 
واملحافظة عىل التنوع البيولوجي الزراعي 
املحيل واملناظر الطبيعية الهشة واملعارف 

التقليدية وهوية املزارعني وثقافتهم.

ttt بفضل ما لديهم من التجارب املوثوقة
املجّربة وتراكم املعارف، طوَّر املزارعون 

يف مواقع نُظُم الرتاث الزراعي ذات 
األهمية العاملية مامرسات زراعية 
مستدامة إلدارة املوارد الطبيعية 
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واستخدامها بفعالية. وتقدم هذه 
املعارف أمثلة عىل املرونة العالية 

والتقنيات الزراعية اإليكولوجية ذات 
القيمة الكبرية التي ميكن أن تساعد 

الزراعة عىل التكيف مع الظروف 
االجتامعية والبيئية واالقتصادية التي 

تشهد تغريات مستمرة.

ttt يتعني عىل املواقع الفريدة لُنظُم الرتاث
الزراعي ذات األهمية العاملية أن تقدم 

للبرشية مثاالً للتناغم بني البرش والزراعة 
يف سياق التنمية املستدامة.

ttt يتم الجمع بني معارف الشعوب
وثراء التنوع البيولوجي يف مواقع 

الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية 
من أجل تحقيق اإلدارة املستدامة 

الفعال للموارد الطبيعية  واالستخدام 
اإليكولوجية. والُنظُم 

ttt تجمع مواقع نُظُم الرتاث الزراعي ذات
األهمية العاملية بني األبعاد االقتصادية 
واالجتامعية والبيئية التي تقع يف قلب 
خطة التنمية املستدامة لعام 2030 يف 

مشهد واحد مًعا.

ttt يُعد صغار املزارعني واملزارعني األرُسيني
مبثابة العمود الفقري للعديد من مواقع 

نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية 
وميكنهم تقديم حلول حقيقية لتحقيق 

األمن الغذايئ والقضاء عىل الفقر من 
خالل الحفاظ عىل املجتمعات الريفية 

وصون املعرفة وحامية املناظر الطبيعية 
الهشة والتنوع البيولوجي الزراعي.

الصني

Zhejiang Huzhou 
Mulberry-dyke & fish-
pond system.

©Jianyi Dai

 من خالل
 مواقع نُُظم 

الرتاث الزراعي 
ذات األهمية 

العاملية، ميكن 
للمزارعني 

اأُلسريني القضاء 
على اجلوع 

واملساهمة يف 
العمل املناخي 

اإلجيايب من 
خالل اإلدارة 

املستدامة للموارد 
الطبيعية.
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نُُظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية

نبذة تاريخية عن نُُظم التراث 
الزراعي ذات األهمية العالمية

على مدى العقد 
املاضي، زاد عدد 

املواقع املعّينة 
لُنُظم الرتاث 
الزراعي ذات 

األهمية العاملية 
إىل 52 موقًعا.

منذ إنشائه يف عام 2002، 
حقق برنامج نُظُم الرتاث 

الزراعي ذات األهمية 
العاملية شهرة محلية ودولية 

كبرية يف مجاالت الرتاث 
الزراعية. الزراعي والتنمية 

أصول نُظُم الرتاث الزراعي ذات 
األهمية العاملية

يف استجابة منها لالتجاهات العاملية التي 
تقوض الزراعة األرُسية والُنظُم الزراعية 

التقليدية، أطلقت منظمة األغذية والزراعة، 
يف عام 2002، خالل مؤمتر القمة العاملي 

للتنمية املستدامة يف جوهانسربغ بجنوب 
أفريقيا، مبادرة رشاكة عاملية للتسيري 

واإلدارة التكييفية "لُنظُم الرتاث الزراعي 
العاملية الهامة".

توسع نُظُم الرتاث الزراعي ذات 
األهمية العاملية

منذ عام 2002، تم تنفيذ العديد من 
املشاريع العاملية أو الُقطرية بالتعاون 
مع الرشكاء واملستشارين واملجتمعات 

املحلية وأصحاب املصلحة ذوي الصلة 
ملساعدة البلدان األعضاء يف تحديد مواقع 
نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية 

وصونها. وأسفرت مرشوعات نُفذت يف 
الفرتة ما بني 2008 - 2014 عن تحديد 
أول مثانية مواقع لُنظُم الرتاث الزراعي 

ذات األهمية العاملية يف ستة بلدان 
تجريبية مختارة هي: الجزائر وشييل 

والصني وبريو والفلبني وتونس. كام تم 
تقديم عروض نُظُم الرتاث الزراعي ذات 
األهمية العاملية خالل نفس الفرتة وتم 

تحديدها بعد ذلك كمواقع.

اإلمارات العربية املتحدة
واحة نخيل العني وليوة التاريخية

©George Steinmetz
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ولتعزيز قدرة البلدان ونرش مفهوم نُظُم 
الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية حول 

العامل، تم تنظيم منتديات ودورات تدريبية 
عىل الصعيد الدويل واإلقليمي والوطني مبا يف 
ذلك منتدى دويل لُنظُم الرتاث الزراعي ذات 
األهمية العاملية  الذي عقد يف روما، إيطاليا 
)2006( وبوينس آيرس، األرجنتني )2009( 

وبكني، الصني )2011( ونوتو، اليابان )2013(. 

وكنتيجة لذلك، وزاد عدد مواقع نُظُم 
الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية 

املعيَّنة، ماّم جلب املزيد من االعرتاف 

باملواقع و وبرنامج نُظُم الرتاث الزراعي 
ذات األهمية العاملية.

وعىل املستوى الوطني، ساهم برنامج نظم 
الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية يف تبني 

سياسات تدمج الرتاث الزراعي يف برامج 
التنمية الزراعية. وبهذه الطريقة، كان لُنظُم 

الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية أيًضا تأثري 
يف تعزيز االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي 
واملوارد الوراثية لألغذية والزراعة، وحامية نُظُم 

املعارف التقليدية، والثقافة، واألهم من ذلك، 
إقامة جرس للعبور نحو مستقبل مستدام.

ويف السنوات األخرية، اكتسب برنامج نظم 
الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية زخام 
يف املرسح الدويل، ومتت اإلشارة له بصفة 
خاصة خالل ندوات رفيعة املستوى حيث 

كان األمن الغذايئ والزراعة يف قلب النقاش، 
من بينها اجتامع وزراء الزراعة ملجموعة 20 

واجتامع الجمعية العامة يف عام 2016.* 

 *[G20 Agriculture Ministers Meeting
 Communiqué 3 June 2016; Fourth APEC
 Ministerial Meeting on Food security,
 27 September 2016; G20 Ag Ministers
 Action Plan 2017; UNGA Resolution
72/238 20 December 2017]
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نُُظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية

السمات الرئيسية لُنُظم التراث 
الزراعي ذات األهمية العالمية

من األمن الغذايئ وأمن سبل كسب 
العيش إىل سامت املناظر الطبيعية 

الربية والبحرية، هناك خمسة 
معايري رئيسية يجب تناولها يف 

كل عرض من عروض نُظُم الرتاث 
الزراعي ذات األهمية العاملية.

لقد تم خالل تطوير برنامج نُظُم الرتاث 
الزراعي ذات األهمية العاملية، أخذ العديد 

من الجوانب يف االعتبار ملساعدة مواقع 
نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية 

مثل الظروف الطبيعية والطوبوغرافية 
واملناخية. وتتضمن هذه السامت الرئيسية 

"املالءمة التاريخية واملعارصة" وخمس 
معايري اختيار يتم تناولها بالتفصيل أدناه.

ltاملالءمة التاريخية
يكتيس كل موقع من مواقع نُظُم الرتاث 

الزراعي ذات األهمية العاملية قصته 
الفريدة يف التطور. وميكن أن توضح 

املالءمة التاريخية كيف تكيف املوقع 
مع البيئة املحيطة مبرور الوقت وكيف 

طوَّر املزارعون املعرفة الخاصة واألساليب 
لتشكيل املناظر الطبيعية واألنظمة الحالية.

ltاملالءمة املعارصة
للموقع  املعارصة  املالءمة  تحديد  يتم 
واملستقبلية  الحالية  قدرته  خالل  من 

سبل  وأمن  الغذايئ  األمن  توفري  عىل 
رفاه  يف  للمساهمة  العيش  كسب 

سلع  وتقديم  الحياة  ونوعية  اإلنسان 
محلية  اقتصادية  بيئية  أخرى  وخدمات 

املحيل  ملجتمعه  وعاملية  ووطنية 
بأهمية  ذلك  ويتعلق  ككل.  واملجتمع 

للسياسة  زراعي  نظام/موقع  وجود 
وتحديات  الوطنية  أو  العاملية  العامة 

تحقيق  وأبرزها  املستدامة،  التنمية 
واألهداف  اإلنسان  ورفاه  الغذايئ  األمن 

واحتجاز  املناخ  مع  التكيف  مثل  البيئية، 
واألرض  املاء  عىل  والحفاظ  الكربون 

البيولوجي. والتنوع 

يتمثل أحد املعايري 
الرئيسية ملعايري 

نُُظم الرتاث 
الزراعي ذات 

األهمية العاملية 
يف ضمان األمن 

الغذائي للسكان 
احملليني يف 

الُنُظم الزراعية 
التقليدية.

تشييل
 Chiloé
.Agriculture
©FAO/Liana John
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معايري االختيار
هناك خمس سامت فردية تحدد "األهمية 

العاملية" للموقع وتُعترب مبثابة "معايري الختيار 
نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية" 
عند تقييم مدى املالءمة لتحديد موقع من 

مواقع نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية 
العاملية. وهذه السامت تشمل ما ييل:

❶ الُنظُم الزراعية التي تُسهم يف توفري األمن 
الغذايئ وسبل كسب العيش

ر املزارعون املوجودون يف مواقع  لقد طوَّ
نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية 

منتجة  إنتاجية  نُظاًُم  تدريجي  بشكل 

وفعالة ومرنة ومستدامة من خالل اإلدارة 
املتنوعة  املحاصيل  وإنتاج  للموارد  املاهرة 

للوظائف  املتبادلة  املنافع  وتحسني 
والحيوانات،  للمحاصيل  اإليكولوجية 

وذلك للتغلب عىل ظروفها غري املواتية 
والطبوغرافية  الجغرافية  األصعدة  عىل 
الطويلة  لجهود  لهذه  ونتيجة  والبيئية. 

األجل التي يبذلها املزارعون، ال تزال 
الفريدة تحافظ عىل  الزراعة املحلية 

الريفي ألنها توفر  مكانتها يف املجتمع 
سبل كسب العيش وتسهم يف تحقيق 
األمن الغذايئ عن طريق ضامن توفري 

إمدادات مستقرة من األغذية.

❷ التنوع البيولوجي الزراعي الغني والفريد
غالبًا ما تعكس نُظُم الرتاث الزراعي ذات 

األهمية العاملية تنوًعا بيولوجيًا زراعيًا غنيًا 
وفريًدا من نوعه عىل مستوى العامل يظهر 

عىل مستوى الحقول واملناظر الطبيعية 
يف شكل دورات تناوب و/ أو زراعات 

متعددة و/ أو أمناط من الزراعة الحراجية. 
وبالفعل، فإن التنوع البيولوجي الزراعي 

يأيت نتيجة لعملية تدجني طويلة من األنواع 
املستوطنة والرّبية إىل جانب عملية اختيار 

ألصناف أكرث تكيًفا ومقاومة. ويأيت هذا 
نتيجة ملحاوالت املزارعني عىل مدار الوقت 

لتقليل مخاطر سوء املحاصيل من خالل 
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نُُظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية

الحفاظ عىل العديد من سالالت وأنواع 
املحاصيل وزراعتها لتحقيق االستقرار يف 
املحاصيل وتعزيز التنوع الغذايئ وزيادة 
املخرجات وخدمات النظام البيئي مبوارد 

محدودة. وتوفر هذه االسرتاتيجية لتعزيز 
التنوع الورايث األمن للمزارعني ضد األمراض 

واآلفات والجفاف وغريها من الضغوط.

❸ املعارف والتقنيات التقليدية
غالباً ما ميتلك السكان األصليون واملزارعون 

األرُسيون الذين يعيشون يف مواقع نُظُم 
الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية 

قاعدًة عريضة من املعارف التي تكمن 
وراء تعقيدات الُنظُم اإليكولوجية املحلية 

واملتقدمة. وتراكمت هذه املعارف املتعلقة 
بالنباتات والحيوانات والرتبة والبيئة العامة 

من خالل سلسلة طويلة من املالحظات التي 
تنتقل من جيل إىل جيل. ويدرك املزارعون 
أن التنوع البيولوجي يعد عامالً حاساًم يف 
توفري الخدمات اإليكولوجية ويف الحفاظ 

عىل قاعدة املوارد واألغذية التي يعتمدون 
عليها. وتُعد النساء، يف كثري من الحاالت، 

هن الحائزات الرئيسيات للمعارف التقليدية 
وبالتايل يلعنب دوراً حاسامً يف حفظ التنوع 

البيولوجي واستخدامه بشكل مستدام.

❹ القيم الثقافية الراسخة واألشكال 
الجامعية للمنظامت االجتامعية ونُظُم القيَّم 

إلدارة املوارد ونقل املعرفة
مع تطور أنواع بعينها من الُنظُم 

الزراعية مبرور الوقت، تكوَّنت املنظامت 

االجتامعية ونُظُم القيّم واملامرسات 
الثقافية معها وأصبحت متأصلة يف 

مامرسات إدارة املوارد وتكنولوجيات إنتاج 
األغذية املستخدمة يف الُنظُم الزراعية. 
وقد أدى ذلك إىل االرتباط الوثيق بني 

املنظامت االجتامعية والقيم الثقافية من 
جهة واإلدارة الكاملة للموارد الزراعية 

وتشغيل الُنظُم الزراعية من جهة أخرى. 
وقد ساهمت هذه املنظامت االجتامعية 
املندمجة يف املجتمعات الريفية أيًضا يف 
نقل املعارف التقليدية إىل الجيل التايل. 

وهكذا، يتم ترسيخ الهوية الثقافية 
واإلحساس باملكان يف املواقع الزراعية.

❺ املناظر الطبيعية الربية والبحرية الرائعة 
الناجمة عن الُنظُم والتقنيات املبتكرة إلدارة 

األرايض واملياه
املزارعني  لقد عملت أجيال عديدة من 

إنتاج  أجل  الطبيعية من  البيئة  عىل 
الغرض،  ولهذا  الزراعية.  املنتجات 

والغابات  والجبال  التالل  بتحويل  قاموا 
املياه  الرطبة وتدفقات  واألرايض 

إنتاج غذايئ ممتازة  نُظُم  إىل  الطبيعية 
البساتني  األرز ومصاطب  مثل مصاطب 

العشبية  واألرايض  الري  وشبكات 
والنباتات  للغابات  املختلطة  والزراعة 

املختلطة. وقد أدت  الزراعة  ونُظُم 
األجل  البرشية طويلة  التفاعالت  هذه 

إىل حدوث تنوع ثقايف كبري ويف املناظر 
نُظُم إدارة  الطبيعية، وكذلك إىل وجود 

واملياه. لألرايض  مستدامة 

الُنظُم الوطنية لدعم نُظُم الرتاث 
الزراعي ذات األهمية العاملية
أنشأت بعض البلدان )الصني واليابان 

وجمهورية كوريا واإلكوادور وشييل( نُظُم 
وطنية لدعم أنشطة نُظُم الرتاث الزراعي ذات 

األهمية العاملية، مثل نُظُم الرتاث الزراعي ذات 
األهمية الوطنية )NIAHS( أو الُنظُم الوطنية 
املامثلة مثل سجل تقليدي للمناظر الطبيعية 
الزراعية )إيطاليا(. ويف بعض الحاالت، أنشأت 

البلدان أيضاً لجنة وطنية لُنظُم الرتاث الزراعي 
ذات األهمية العاملية تتألف من الوزارات 
املعنية لتعزيز التعاون بشأن أنشطة نُظُم 

الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية الوطنية.

الطبيعة املتعددة األوجه لُنظُم الرتاث 
الزراعي ذات األهمية العاملية والصلة 

بالربامج واألنشطة األخرى ملنظمة 
األغذية والزراعة

تم إقرار برنامج نُظم الرتاث الزراعي ذات 
األهمية العاملية كربنامج مؤسسايت ملنظمة 

األغذية والزراعة خالل املؤمتر التاسع والثالثني 
للمنظمة املنعقد يف عام 2015، ويسهم 

الربناج مبارشة يف اإلطار اإلسرتاتيجي لعمل 
املنظمة، خاصة يف جعل الزراعة والحراجة 

ومصايد األسامك أكرث إنتاجية وإستدامة ودعم 
العديد من برامج وأنشطة املنظمة. 

وبالنظر إىل طبيعتها املتعددة األوجه، 
فهناك العديد من برامج وأنشطة املنظمة 

التي لها صلة بُنظُم الرتاث الزراعي ذات 
األهمية العاملية.

السمات الرئيسية لُنُظم التراث 
الزراعي ذات األهمية العالمية
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ُتعد خطط العمل 
مهمة ألنها توضح 

الكيفية اليت 
ينوي بها أنصار 

موقع جديد لُنُظم 
الرتاث الزراعي 

ذات األهمية 
العاملية ضمان 
ُمضي الصون 
الدينامي ُقدًما.

الصون الدينامي

يعتمد الصون الدينامي عىل مشاركة جميع مجموعات 
أصحاب املصلحة األساسيني، ال سيام املجتمعات املحلية، 

مشاركة نشطة يف الُنظُم الزراعية التقليدية.

أهمية الصون الدينامي
إن الُنظُم الزراعية التقليدية مهددة 

مبجموعة من التحديات، مبا يف ذلك التحرض 
والتغريات االجتامعية واالقتصادية واإلهامل 

والسياسات غري املالمئة ونقص الحوافز. 
ومن خالل اإلعرتاف بالتحديد الرسمي 

ملوقع نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية 
العاملية ، يهدف الربنامج إىل تعزيز الوعي 

بالقيم واملزايا املرتبطة بالُنظُم الزراعية 
عىل سبيل املثال وتعزيز جميع اإلجراءات 

الالزمة لتحقيق الصون الدينامي.

وال يقترص الصون الدينامي عىل الصون 
فحسب، بل يشمل أيًضا اإلدارة التكيفية 

والتنمية املستدامة ملواقع نُظُم الرتاث 
الزراعي ذات األهمية العاملية مبشاركة 
جميع أصحاب املصلحة الرئيسيني، مع 

االستفادة من مجموعة كبرية من أدوات 
السياسات التي تنفذها الحكومة والقطاعني 

الخاص والطوعي واألوساط األكادميية.

خطة عمل الصون الدينامي
يجب تقديم خطة العمل للصون الدينامي 

مع وثيقة اإلقرتاح وذلك أثناء عملية التقييم 
ألحد مواقع نُظُم الرتاث الزراعي ذات 

األهمية العاملية.

العمل عىل  تنفيذ خطة  وتقع مسؤولية 
عاتق جميع أصحاب املصلحة مبا يف ذلك 

الزراعي  الرتاث  نُظُم  موقع  مجتمعات 
املحلية  والحكومة  العاملية  األهمية  ذات 

الحكومية  غري  واملنظامت  والوطنية 
والباحثون. املعنية 

ويجب أن تستند العنارص املوىص بها خطة 
العمل إىل تحليل التهديدات والتحديات 

وتتضمن وصًفا مفصالً للسياسات 
واالسرتاتيجيات واإلجراءات والنتائج التي 
هي قيد التنفيذ و/ أو سيتم تنفيذها من 

جديد مصحوبا باملعلومات التالية:

تحديد وتحليل التهديدات والتحديات،   �
مبا يف ذلك الضغوط االجتامعية 

واالقتصادية والتغريات البيئية التي 
تعرتض سبيل استمرار وجود النظام 

واستدامته وصالحيته

السياسات واالسرتاتيجيات واإلجراءات   �
املقرتحة والكيفية التي ستستجيب بها 

للتهديدات عىل النحو املبني

الكيفية التي ستسهم بها السياسات   �
واالسرتاتيجيات واإلجراءات يف الصون 
الدينامي للموقع املقرتح لُنظُم الرتاث 

الزراعي ذات األهمية العاملية
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نُُظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية

كيفية مشاركة أصحاب املصلحة   �
املتعددين )مبا يف ذلك املجتمعات 
املحلية( يف تنفيذ خطة العمل عىل 

املستويات املحلية والوطنية والدولية 
ودعمهم لعملية التنفيذ.

الكيفية التي ميكن بها استخدام   �
السياسات واالسرتاتيجيات واإلجراءات 

لزيادة التمويل و/ أو تعبئة املوارد 
عىل املستوى املحيل و/أو الوطني و/ 

أو الدويل

الكيفية التي سيجري بها رصد وتقييم   �
التقدم وأثر تنفيذ خطة العمل

الهند
Koraput Traditional Agriculture

©FAO/M.S. Swaminathan

املكونات الرئيسية خلطة عمل نُُظم الرتاث الزراعي 
ذات األهمية العاملية

نرش مفاهيم نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية وزيادة الوعي بقيمة مواقع نُظُم الرتاث   �
الزراعي ذات األهمية العاملية

وضع و/ أو تعزيز إطار تنفيذ خطة العمل  �
إدارة املوارد عىل نحو أفضل وتحسني املامرسات الزراعية  �
لوائح إلدارة التطوير يف املوقع وبالقرب منه  �
إدارة التنوع البيولوجي الزراعي وحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه عىل نحو مستدام  �
تسويق وترويج املنتجات الزراعية املنتجة يف املواقع  �
الرتويج للسياحة الزراعية والسياحة البيئية واألنشطة الثقافية واملأكوالت املحلية  �
إرشاك الفاعلني املحليني يف عملية صنع القرارات  �
متكني املرأة يف املجتمع الريفي  �

الصون الدينامي
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نُظم الرتاث 
الزراعي حول 

العامل

 اعتباًرا من بداية شهر يوليو/متوز 2018، يوجد 52 موقًعا لُنظُم 
الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية يف 21 دولة، ستة من هذه 

املواقع هي أيًضا مواقع للرتاث العاملي تابعة لليونسكو. ويأيت 
ذكر هذه املواقع أدناه مع تصنيفها الرسمي الصادر عن نُظُم 

الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية واليونسكو:

الصني – مصاطب هاين لزراعة األرز )2010( / املناظر الطبيعية الثقافية ملصاطب هونغ هاين لزراعة األرز )2013(  �

جمهورية إيران اإلسالمية – نُظم الزراعية املروية بالقنوات يف قاشان، محافظة أصفهان )2014( / القناة الفارسية )2016(  �

الفيلبني – مصاطب زراعة األرز يف إيفوغايو )2011( / مصاطب زراعة األرز عىل سلسلة جبال الفلبني )1995(  �

جمهورية كوريا – نظام جيجو باتدام الزراعي )2014( / جزيرة جيجو الربكانية وأنابيب الحمم )2007(  �

اإلمارات العربية املتحدة – واحات العني وليوا التاريخية لنخيل التمور )2015( / املواقع الثقافية يف العني )حفيت وهييل   �
وبدع بنت سعود ومناطق الواحات( )2011(

جمهورية تنزانيا املتحدة – منطقة إنغاريسريو ماساي للرتاث الرعوي )2011( / منطقة حفظ نغورونغورو )1979(  �



نُُظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية

كينيا

اليابان

جمهورية 
كوريا

الهندالفلبني بنغالديش

رسي النكا

مرص

ال تعرب األوصاف املستخدمة يف الخرائط وطريقة عرض املواد التي تحتويها عن أي 

رأي كان من جانب منظمة األغذية والزراعة بشأن الوضع القانوين أو الدستوري ألي 

بلد أو إقليم أو مجال بحري، أو بشأن تعيني حدود كل منها.

املغربتونس

الربتغال

الجزائر

جمهورية 
تنزانيا 

املتحدة

اإلمارات 
العربية 
املتحدة

جمهورية 
إيران 

اإلسالمية
الصني

إسبانيا إيطاليا

مواقع نُظم التراث 
الزراعي حول العالم
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بريو

تشييل

املكسيك

العامموقع نُظم التراث الزراعي ذات األهمية العالميةالدولة
2011نظام الغوط )واحات المغرب العربي(الجزائر

2015الممارسات الزراعية في الحدائق العائمةبنغالديش

2011الزراعة في شيلوويتشيلي

الصين

2005تربية األسماك في حقول األرز

2010زراعة األرز التقليدية في وان نيان

2010مصاطب   هاني   لزراعة   األرز

2011نظام   دونغ   لتربية   السمك   والبط   في   حقول   زراعة   األرز

2012نظام الزراعة التقليدية للشاي في بوير

2012نظام الزراعة في األراضي الجافة في أوهان

2013أشجار توريا الصينيية القديمة في كوجيشان

2013التراث الزراعي الحضري - حديقة شوانهوا إلنتاج العنب

2014حدائق التمور الصينية التقليدية في جياشيان

2014نظام دووشان للزراعة في شينغهوا

2014نظام زراعة الياسمين والشاي في فوتشو

2017النظام المركب للزراعة والغابات وتربية الحيوانات في ديبو زاغانا

2017نظام برك تربية األسماك المحاطة بحواجز من أشجار التوت في تشجيانغ هوتشو

2018النظام التقليدي لزراعة التوت في مجرى نهر شياجن األصفر القديم
2018مصاطب زراعة األرز في المناطق الجبلية والتالل

2016نظام إنتاج التمور بواحة سيوةمصر

الهند

2011تراث الزعفران في كشمير
2012الزراعة التقليدية في كورابوت

2013نظام كوتاند للزراعة تحت مستوى سطح البحر
جمهورية إيران 

اإلسالمية
2014تراث   نُظُم "  قنوات  " للري   الزراعي،   كاشان   

2018بساتين الزيتون على المنحدرات بين أسيزي وسبوليتوإيطاليا

اليابان

2011نظاما ساتوياما وساتومي للتراث الزراعي في شبه جزيرة نوتو
2011سادو ساتوياما في وئام مع طائر أبو منجل ذي العرف

2013إدارة مراعي أسو ألغراض الزراعة المستدامة

2013النظام التقليدي المتكامل لزراعة الشاي محاطا بالعشب في شيزوكا

2013نظام أوسا المتكامل للغابات والزراعة ومصايد األسماك في شبه جزيرة كونيسكاي

2015أسماك أيو لمنظومة نهر ناغارا

2015نظام   ميناب  -  تانابي   أوم

2015نظام تاكاهيجاموتو - شيبياما للزراعة والغابات في المناطق الجبلية

2017نظام أوساكي كودو التقليدي إلدارة المياه لألرز المستدام 

2018نظام نيشي أوا للزراعة على المنحدرات

2018زراعة   الوسابي   التقليدية   في   شيزوكا

كينيا وجمهورية 
تنزانيا المتحدة

2011منطقة   أولدونيونيوكي   وأولكيري   ومنطقة   إنغاريسرو   ماساي   للتراث   الرعوي   

2017زراعة   تشينامباسالمكسيك

2011نظام الواحات في جبال أطلس )واحات المغرب العربي(المغرب

2011الزراعة   على   جبال   األنديزبيرو

2011مصاطب إيفوغاو لزراعة األرزالفلبين

2018الزراعة المختلطة بالغابات والمراعي في باروسوالبرتغال

جمهورية   كوريا

2014مصاطب   غودويجانيون   التقليدية   المروية   لزراعة   األرز   
2014نظام جيجو باتدام الزراعي

2017نظام هادونج التقليدي لزراعة الشاي في هاوغي-ميون

2018نظام جيومسان التقليدي لزراعة الجينسنغ

إسبانيا
2017نظام ملقة إلنتاج الزبيب في أكساركيا
2017النظام الزراعي لوادي الملح في أنانانا

2017نظام   قرية   الخزانات   المتتالية   في   المنطقة   الجافة   في   سريالنكاسريالنكا

2011واحات قفصة )واحات المغرب العربي(تونس
اإلمارات العربية 

المتحدة
2015واحاتا العين وليوا التاريخيتان لنخيل التمور

جمهورية تنزانيا 
المتحدة

2011منطقة انغارسيرو ماساي للتراث الرعوي
2011موقع   تراث   الزراعة   الحراجية   شيمبوي   جو   كيامبا



©
G

eo
rg

e 
St

ei
nm

et
z

الجزائر

 نظام
الغوط

قام املزارعون يف منطقة "وادي سوف" بتطوير نظام للواحات 
غري املرويّة تم تكييفه ملواجهة الرياح العنيفة وموارد املياه 
الشحيحة يف منطقة تقع بعيدا عن الطرق العابرة للصحراء 

تسمى الغوط منذ القرن الخامس عرش.

والغوط هو عبارة عن منخفض سحيق يتم حفره بني الكثبان 
الرملية باستخدام رسعة الرياح وقوتها يف الصحراء. ومن خالل 
تركيب أسيجة مصنوعة من أعمدة من أوراق النخيل الجافة 
التي يتم تنظيمها يف خطوط دائرية عىل طول حافة الفوهة 

التي سيتم حفرها، وتثري الرياح القوية ظاهرة االضطراب 
لتشكيل الغوط بشكل طبيعي. ودامئا ما يقع قاع الغوط عىل 
سطح احتياطي املياه الجوفية. وهكذا، فإن الهدف من إنشاء 

فوهة عميقة هو زرع أشجار النخيل عىل قمة سطح املاء 
وتجنب أي نوع من الري والحد من التبخر بشكل كبري.

وتتمثل الوظيفة الرئيسية األخرى للغوط يف إيواء األشجار 
وحاميتها من الرياح الصحراوية العنيفة. وبالفعل، فإن من 
املشاكل الرئيسية يف الصحراء مشكلة إطامء الرمال، وميكن 

الحد من هذا بفضل املعرفة التقليدية للفالحني - "الرّمالة" - 
الذين يعرفون كيفية اكتشاف جداول املياه وحامية الغوط. 
إن وجود مثل هذه املالذات يف الصحراء ميثل موئالً بيئيًا ذا 

أهمية كبرية لألنواع الربية يف املنطقة.

وبوجه عام، يجمع نظام الغوط ما يصل إىل 26 نوًعا محليًا 
مختلًفا من النخيل، متكيًفا للغاية مع السياق الصحراوي 

مام يوفر الحفاظ عىل مثاره لفرتة طويلة. ويف الواقع، وعىل 
مدى أكرث من قرنني، تتمتع األصناف املحلية من التمور التي 

ينتجها هذا النظام بشهرة خاصة نظرًا لجودتها من حيث 
الطعم والشكل.

وبإيجاز، فإن هذا النظام املستدام وغري املروي هو يف الغالب 
نظام مستقل ومكتٍف ذاتيًا، ويعتمد فقط عىل املعارف 

التقليدية، وكذلك عىل التنوع البيولوجي الزراعي املحيل 
واملكيَّف عىل أساس ثقافة الحياة يف الواحات والعادات 

الغذائية. وميكن أن تكون املعارف والتقنيات املستخدمة هنا 
مورًدا مثيًنا يف إدارة إطامء الرمال الذي يحدث يف العديد من 

املناطق األخرى يف العامل. وقد أتاح هذا النظام للمزارعني تلبية 
احتياجات السكان املحليني وحفظ التنوع البيولوجي املحيل 

الغني للغاية املهّدد باالختفاء.
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الصني

مصاطب هاني 
لزراعة األرز 

تقع مصاطب هاين للزراعة األرز يف والية هونغيه هاين 
ويي أوتومونوس، يف الجزء الجنويب الرشقي من مقاطعة 

يونان الصينية. وهناك قام أشخاص من مختلف األقليات - 
هاين هم مجموعة األقلية الرئيسية - ببناء هذه العجائب 
الزراعية والطبيعية الرائعة، وعاشوا يف هذا املشهد الرائع 

ألكرث من 300 عام. ومن بني أفضل األمثلة عىل حكمة 
املزارعني يف الصني أن املصاطب موزعة بشكل رئييس عىل 

طول الجزء الجنويب لجبل هونغيه أيالو وتنترش يف أربع 
مقاطعات تغطي مساحة تبلغ حوايل 000 70 هكتار. وقد 
بُنيت قُرى هاين عىل سفوح الجبال فوق القرى املزروعة 

بالغابات ويف األسفل توجد املصاطب نفسها.

ومن املدهش أنه ال توجد يف مصاطب هاين لزراعة األرز أي 
خزانات مياه، ومع ذلك فإن إمدادات املياه وفرية. وتشكل 

الغابة والقرية واملصطبة والنهر املناظر الطبيعية النموذجية 
لسلسلة جبال مصاطب هاين لزراعة األرز. ويستخدم نظام 

هاين املوارد املائية املحلية ويديرها بطريقة فريدة وبسيطة 
واقتصادية وفعالة توفر ضامنًا للتشغيل املستدام لنظام 

مصاطب هاين زراعة األرز.

إن شعب هاين، وتقنياتهم الزراعية األصلية، واختيارهم ملوقع 
املستوطنة وعاداتهم التقليدية لحامية البيئة وصيانتها كلها 

تُظهر عالقة متناغمة بني البرش أنفسهم وبني البرش والطبيعة.

©FAO/Min Qingwen
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الصني

نظام دونغ لتربية 
السمك والبط 

في حقول زراعة 
األرز

تقع مقاطعة كونجيانج يف والية شياندونغنان ذاتية الحكم 
لقوميتي مياو ودونغ، قويتشو، الصني، يف املناطق الجبلية 

الشاسعة. ويوجد باملقاطعة العديد من األقليات العرقية مبا يف 
ذلك مياو ودونغ وياو وتشوانغ وشوي.

هناك تاريخ طويل يتمتع به نظام تربية السمك والبط يف 
حقول األرز مع خصائص محلية وشعبية راسخة يف مقاطعة 

كونجيانج. إنها طريقة فريدة من نوعها لإلنتاج واستخدام 
األرايض يستخدمها الناس يف دونغ عىل أساس االستكشاف 

طويل األجل يف ظل ظروف طبيعية محدودة. إن زراعة األرز 
وتربية األسامك والبط يف نفس الوقت يف حقول األرز تخلق 

نظاًما بيئيًا ممتازًا مفيًدا للتنمية املستدامة التي يديرها 
البرش. وكذلك فإنه نظام اقتصادي يجمع بني دائرة إيكولوجية 
حميدة يتم فيها إيواء العديد من األساليب التقليدية للزراعة 

والعادات الشعبية.

ويوفر هذا النهج بفعالية موارد األرض ويحقق زراعة طبيعية 
ثالثية األبعاد من خالل تخفيف التوتر بني البرشية والطبيعة، 

مام يوفر سلع وخدمات متعددة. وهكذا، وعىل الرغم من 
تأثري التغيري االقتصادي واملجتمعي الحديث، حيث ميكن أن 

تتالىش القيم التقليدية، فإن هذا النظام الزراعي التقليدي 
املمتاز ميكن أن يساعد يف مواجهة العديد من التهديدات 

والتحديات املعارصة.
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جمهورية إيران اإلسالمية

تراث نُُظم 
"قنوات" للري 

الزراعي، كاشان 
تم تصميم نُظُم "قنوات" للري الزراعي بشكل فريد، مام يدل 
عىل وجود عالقة وثيقة بني الطبيعة والثقافة والبيئة املحيطة، 

باإلضافة إىل املبادئ األساسية لالستدامة واإلنتاجية.

لقد سهلت هذه األنفاق الواقعة أسفل خزانات املياه الجوفية 
يف املناطق الجبلية املحيطة عملية جمع املياه من طبقات 

مختلفة من األرض لزراعة األغذية والنباتات واألشجار. وكان 
السكان املحليون يعتمدون اجتامعياً وثقافياً عىل استخدامات 
القنوات منذ أوائل عام 800 قبل امليالد، بحيث أصبحت القناة 

عضًوا فاعالً يف املجتمع.

وقد ساهم هذا النظام يف إثراء املشهد يف منطقة كاشان، 
مام أدى إىل إنقاذها من أن تصبح صحراء. وبالفعل، فقد 

أنشأ نظام الري بالقنوات املزارع والحدائق األكرث جامالً وقام 
بصيانتها، األمر الذي ميكن أن يهدده اإلفراط يف الضخ يف 

طبقات املياه الجوفية العميقة.

©George Steinmetz
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اليابان

نظام ميناب - 
تانابي أوم 

لقد كان األوم )برقوق موم(، كغذاء ودواء، محصوالً يحظى 
بأهمية كبرية يف اليابان منذ حوايل 300 عام. ويبقى األوم 

املخلل املسمى "أومبويش"، محفوظًا بشكل جيد وله آثار طبية 
ممتازة، مبا يف ذلك الوقاية من التسمم الغذايئ والتعايف من 

التعب، حيث يتم تناوله يومياً كطبق جانبي ياباين.

يُعد نظام ميناب - تانايب أوم نظاًما فريًدا من نوعه أنتج عىل 
نحو مستدام جودة عالية من خالل االستفادة من املنحدرات 
التي تحتوي عىل تربة رديئة تفتقر إىل املغذيات. ويُعد هذا 
النظام مسؤوالً عن أكرث من نصف إجاميل إنتاج اليابان من 

األوم، ويبلغ إنتاجه يف كل وحدة مساحة حوايل ضعف إنتاجه 
يف املناطق األخرى املنتجة لألوم يف اليابان. وعالوة عىل ذلك، 
يحتوي النظام أيًضا عىل أصناف األوم مشهورة نتيجة للجهود 
املتواصلة التي يبذلها السكان املحليون لتحسني األصناف عىل 

مر القرون.

ويف محاولة لكسب العيش من خالل تربة غري مالمئة ألنواع 
الزراعة العادية، منذ 400 عام تقريباً، بدأ السكان املحليون 

يف زراعة األوم، الذي ميكن إنتاجه حتى يف ظل هذه الظروف. 
كام حافظوا عىل وجود غابات مختلطة مثل غابات الكارب 
بالقرب من بساتني األوم وعىل طول املنحدرات الشديدة. 

وبهذه الطريقة، منح الناس يف املنطقة النظام وظائًفا تشمل 
الحفاظ عىل مستجمعات األمطار وتغذية املغذيات ومنع 

انهيار املنحدرات، وبالتايل الحفاظ عىل إنتاج األوم.

ويف الغابات الخليطة، يساعد نحل العسل عىل تلقيح أشجار 
األوم، ويساعد األوم عىل تكاثر نحل العسل يف أوائل الربيع - 
عندما تزهر بعض األزهار - عن طريق تزويدهم برحيق رائع. 
وتوفر الغابات املختلطة ليس فقط موطًنا لنحل العسل ولكن 

أيضا الخشب للحصول عىل درجة أولية من الفحم التي يتم 
إنتاجها يف املنطقة وتحظى بتقدير كبري يف اليابان. وتتم إدارة 

الغابات املختلطة بطريقة قطع انتقايئ ليست موجودة يف 
أماكن أخرى وميكنها تجديد األشجار برسعة.

تحظى الزراعة املستدامة وسبل كسب العيش بأهمية يف 
مختلف أنحاء العامل، ويُعد هذا املوقع الخاص بُنظُم الرتاث 

الزراعي ذات األهمية العاملية منوذًجا يجسدها.
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اليابان

زراعة الوسابي 
التقليدية في 

شيزوكا
الوسايب هو نبات ياباين محيل األصل من الفصيلة الخردلية 

ويحظى بتقدير كبري يف اليابان منذ العصور القدمية نظرًا 
للنكهة الحادة التي تنتج منه عندما تكون سيقانه مبشورة. 

وتُعترب منطقة شيزوكا هي أصل زراعة الوسايب يف العامل، والتي 
يُعتقد أنها بدأت منذ 400 عام تقريبًا، خالل حقبة كيشو 

)1596-1615( يف منطقة أوي يف مدينة شيزوكا.

تؤدي طريقة الزراعة التقليدية إىل إنتاج سيقان كبرية وحدوث 
تلف بسيط يف املحصول بسبب املرض ووجود خطر ضئيل 
باستنفاد املغذيات من الزراعة املتكررة التي كثرياً ما تظهر 
يف طرق الزراعة. وبالتايل، فهي نظام زراعي ذو درجة عالية 
من املالءمة إلنتاج الوسايب. وعالوة عىل ذلك، تتمتع حقول 

الوسايب يف املناطق الجبلية شديدة االنحدار بهيكل قادر عىل 
الصمود أمام الكوارث الطبيعية ألن هذه الحقول لديها قدرة 

عالية عىل االحتفاظ باملياه، كام أنها تعمل عىل حامية مناطق 
مجرى النهر من كوارث الفيضانات.

©Shizuoka WASABI Association for Important Agricultural 
Heritage Systems Promotion
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كينيا وجمهورية تنزانيا املتحدة

منطقة 
أولدونيونيوكي 

وأولكيري ومنطقة 
إنغاريسرو ماساي 

للتراث الرعوي 
يف جنوب كينيا وشامل جمهورية تنزانيا املتحدة، طور شعب 

املاساي نظاًما للزراعة املختلطة باملراعي عىل مر القرون 
للتكيّف مع إمدادات املياه الشحيحة ونقص املراعي. ولقد 

نجح املاساي يف تكييف النظام مع البيئة املحيطة والحياة الربية 
لتلبية احتياجاتهم واحتياجات املدن املتطورة املجاورة، بدالً من 

التنافس عىل املوارد التي تتضافر جهودهم يف استغاللها.

ويف نفس الوقت يتضمن نظامهم للزراعة املختلطة بالرعي 
الحيوانات مثل الجاموس واملاعز واألغنام مع األنواع 

املتوطنة واملحاصيل الغذائية مثل الذرة والفول. وعالوة عىل 
ذلك، مبا أن مجتمع املاساي منظم بدرجة عالية، فقد قاموا 

بتقسيم املهام األساسية مثل أبحاث األرايض وإدارة املياه 
وحركات الرثوة الحيوانية، وما إىل ذلك. وإلدارة احتياجات 

الحيوانات يحتاج املجتمع إىل معرفة وفهم مهمني للطبيعة 
واملناخ يف املنطقة.

ويف هذه البيئة الهشة، قام مجتمع املاساي بتشكيل وصيانة 
املناظر الطبيعية عىل نحو بارع عرب العصور بطريقة مستدامة 

وتحرتم الحياة الربية. وبالتايل، يجب الحفاظ عىل نظامهم 
للزراعة املختلطة بالرعي للحفاظ عىل روعة املناظر الطبيعية 

املرتبطة بهويتهم الفريدة واملحافظة عىل معرفتهم املذهلة 
عن الطبيعة.

©FAO/David Boerma
30



31



32



©
FA

O
/X

ia
ox

ia
o 

W
an

g
املكسيك

زراعة تشينامباس
يتكون النظام الزراعي تشينامباس من مجموعة مفصلية من 
الجزر االصطناعية العامئة املبنية بطريقة تقليدية عىل أساس 

االنتقال الشفوي لثقافة تشينامبريا السائدة منذ عصور األزتك. 
وشهد النظام قيام املزارعني بتحويل األرايض غري القابلة 

للزراعة إىل أراض زراعية عالية اإلنتاجية لزراعة النباتات 
وتربية املاشية.

إن املعرفة والخربة التي طورها املزارعون عرب القرون هي 
جوهر اإلنتاجية الزراعية والتوازن البيئي للنظام. وتحاط 

تشينامباس بقنوات وخنادق وصفوف من "األويغوتس 
)صفصاف بونبالندينا(" – من أنواع الصفصاف املحلية - 

التي تؤدي وظائف عديدة، مثل استخدامها كأسياج لصدر 
الرياح ومنع الحرشات ويف توفري موائل للطيور والحفاظ 

عىل متاسك الرتبة. كام تحمي جذور الصفصاف حواف 
التآكل. تشينامباس من 

ويف إطار مواجهة الظروف املناخية الطارئة مثل الصقيع أو 
التغري يف هطول األمطار، تقدم زراعة تشينامبريا مثاالً ميكن 

أن يتعايش فيه التكثيف البيئي الزراعي مع التنمية الحرضية 
وتنشيط الرتاث من خالل ربط الشبكات االجتامعية بتطوير 
االسرتاتيجيات التكنولوجية وتعزيز التضامن وروح املجتمع. 

ويشّكل تشينامباس رمزا للهوية املكسيكية ومصدر فخر 
للمزارعني الذين يستفيدون من النظام إلمداد وتزويد املدينة.

©GIAHS Secretariat, FAO 33
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بريو

الزراعة على 
جبال األنديز 

تعد الزراعة عىل جبال األنديز واحدة من أفضل األمثلة عىل 
تكيف املزارعني مع ببيئتهم ومعرفتهم الجيدة بها خالل 

الخمسة آالف سنة املاضية أو ما يزيد. ويشمل الوجود الفعيل 
للمعارف الزراعية األصلية املصاطب وحقول التالل ونُظُم ري 

محلية وأدوات زراعية تقليدية وانتشار املحاصيل واملاشية 
عىل ارتفاعات مختلفة.

وأدت التجارب واالختيارات عىل مدى أكرث من ألفية إىل توطني 
الكثري من األنواع املتوطنة مثل البطاطس والكينوا. وإضافة إىل 
ذلك، أدت املعرفة املحلية إىل تطوير ثالثة نُظُم زراعية رئيسية، 

كل منها مرتبط باالرتفاع: منطقة الذرة )800 2 - 300 3 مرت(، 
ومنطقة البطاطا )300 3 - 800 3 مرت( ومنطقة املاشية مع 

املحاصيل عالية االرتفاع مثل الكينوا )800 3 - 500 4 مرت(. ويف 
كل مجموعة ارتفاعات، تُزرع املحاصيل املحلية املختارة.

وتُشكل املجتمعات األصلية أيضا منظمة اجتامعية قوية 
لها قواعدها الخاصة وطقوسها الثقافية، مثل تقديس اإللهة 

باتشاماما )األرض األم(، مام يؤدي إىل وجود مامرسات جامعية 
وتضامن مستدامني. ويف الواقع، قد يكون اإلحساس القوي 

بالهوية أحد األهداف الرئيسية التي يجب تحقيقها من خالل 
الزراعة هنا.

ومبا أن هذه املناطق تحافظ عىل معظم التقنيات الزراعية 
التقليدية القدمية، فال ينبغي أخذها كأمر مسلم به، ال سيام 

يف السياق الحايل حيث قد تؤدي هجرة الشباب إىل الغابة أو 
البلدات إىل خسارة كبرية يف املعرفة والتنوع البيولوجي.
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جمهورية كوريا

مصاطب 
غودويجانيون 

التقليدية المروية 
لزراعة األرز 

يف الفرتة بني القرنني السادس عرش ومنتصف القرن العرشين، 
تم بناء حقول األرز الفريدة يف جزيرة تشونغ ساندو بالجمع 

بني إدارة الرتبة واملياه عن طريق إعادة هندسة البيئة 
الطبيعية يف املناطق ذات الظروف غري املؤاتية. ومل يكتف 

سكان الجزيرة بأن يبنوا غوديوجانيون ونُظُم الري بل قاموا 
أيًضا بصيانتها وإدارتها كوسيلة لكسب العيش.

غودويجانيون هو بربخ مبني بالحجارة املرتاصة تُستخدم 
كقنوات مائية ضمن شبكات الري والرصف تحت األرض. وهذا 

يزيد من املساحة الصالحة لالستعامل يف األرض عن طريق 
بناء الحقول فوق الصخور املرتاصة ذات األحجام املختلفة 

والطني األحمر والرتبة الصالحة للزراعة. ومن خالل توظيف 
هذه التقنية، ميكن للمزارعني تكييف إدارة املياه الخاصة بهم 

ملواجهة الجفاف، وتحويل الحقول إىل األرايض الجافة.

ويف نهاية املطاف، تُعد طريقة الحياة الفريدة هذه جزًءا من 
ثقافة غنية للغاية مبا يف ذلك األكالت واألديان واألغاين ذات 

الصلة بالزراعة. وعىل الرغم من أن عدًدا أقل من الشباب 
يشتغلون بالزراعة وميارسون التحرض يف الجزيرة، يجب الحفاظ 
عىل نظام غودويجانيون للحفاظ عىل شبكة املياه الفريدة هذه.
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إسبانيا

الزراعي  النظام 
الملح  لوادي 

أنانانا  في 
يقع وادي امللح  يف بلدة ساليناس دي أنانا )أالفا، إقليم 

الباسك( ، عىل بعد حوايل 30 كم من العاصمة، يف شامل 
إسبانيا. ومير عربه نهران صغريان ينضام يف وسط الوادي 

ويستقران عىل فقاعة ضخمة من امللح تنبع من بحر اختفى 
منذ ماليني السنني.

وبفضل وجود ظاهرة جيولوجية تسمى "دايبري" وضخ املياه 
العذبة يف محمية من مخزون من امللح القديم املحبوس يف 
الرتبة، يظهر عدد من ينابيع املياه املالحة يف أعىل جزء من 

الوادي. ويتم توجيه هذه املياه املالحة عن طريق نظام قوي 
من القنوات مدفوع بالجاذبية إىل اآلبار واملالحات، حيث 

يتبخر ليتكون امللح.

لقد تم الحفاظ عىل أساليب الزراعة القدمية بعناية جنبًا إىل 
جنب مع اإلدخال التدريجي للتغيريات املطلوبة للحفاظ عىل 

سبل كسب عيش املجتمع املحيل، والتي رغم ذلك تحرتم 
الظروف األساسية التي أثبتت التجربة أنها هي مفتاح النظام.

©The Añana Salt Valley Foundation
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رسيالنكا

نظام قرية 
الخزانات 

المتتالية في 
المنطقة الجافة 

في سريالنكا 
يوصف نظام قرية الخزانات املتتالية بأنه سلسلة متصلة 

من الخزانات يتم تنظيمها داخل تجميعات صغرية باملناظر 
الطبيعية للمناطق الجافة، وتخزينها ونقلها واستخدامها من 
نهري مؤقت. وهو نظام زراعي تقليدي قديم يستخدم عىل 

نطاق واسع وفريد من نوعه، ويوجد أساًسا يف املنطقة الجافة 
يف رسي النكا. ولقد تطور النظام عىل مدى ما يقرب من ألفي 

عام لتوفري املياه ألغراض الري واألغراض املنزلية وللحيوانات 
والنظم اإليكولوجية.

ويهيمن نظام قرية الخزانات املتتالية عىل جميع الُنظُم 
األخرى بسبب تغطيته املوسعة وتقنيته الفريدة واستدامته 
وقدرته عىل الصمود أمام الكوارث الطبيعية )مثل الجفاف 

واألوبئة والفيضانات واألعاصري واالجتياحات الخارجية(، وما 
يتمتع به من التنوع البيولوجي العايل والعديد من الخصائص 
املفيدة األخرى. وبالفعل، ساعد هذا النظام سكان الريف يف 

املنطقة الجافة لرسي النكا عىل البقاء عىل قيد الحياة يف عزلة 
لعدة قرون من اإلهامل بسبب األوضاع االجتامعية والسياسية 

غري املستقرة.

41



©
FA

O
/D

av
id

 B
oe

rm
a

42



جمهورية تنزانيا املتحدة

موقع تراث 
الزراعة الحراجية 
شيمبوي جو كيامبا 

يتميز نظام الزراعة الحراجية يف شامل املرتفعات بالتنوع 
الهيكيل، وذلك بفضل اسرتاتيجية اعتمدها املزارعون 

لتحسني كفاءة استخدام املوارد من خالل استغالل الطاقة 
الشمسية واالستفادة من مغذيات الرتبة والرطوبة. ويساعد 

النظام عىل استغالل املساحة والوقت لتلبية االحتياجات 
الكثرية لألغذية واألعالف والوقود واألخشاب والسامد 

الطبية. العضوي والنباتات 

ومن خالل ما يسمح به نظام الزراعة الحراجية من زراعة 
مجموعة متنوعة كبرية من املحاصيل واألشجار وكذلك تربية 

الحيوانات، فإنه يتم دمج النظام بدرجة كبرية يف بيئته. وكذلك 
يساعد النظام يف الحفاظ عىل خصوبة الرتبة، واألهم من ذلك، 

تنظيم تدفق املياه من جبل كليمنجارو، الذي يعمل كربج 
للمياه يف املنطقة.

وباإلضافة إىل دور النظام يف التغذية، فإنه يُعد مثاالً عىل 
التآزر بني البرش والنباتات والحيوانات مام يسهم يف الحفاظ 

عىل بيئة مستدامة. ومع ذلك، رغم أنه يلبي احتياجات 
املجتمعات املحلية حاليًا من شامل تنزانيا، فإن النظام يشهد 
تهديدا متزايدا بسبب ندرة األرايض وزيادة السكان وهجرة 

األجيال الشابة.
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نُُظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية

نُُظم التراث الزراعي 
العالمية والقضايا 

تُعترب نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية معرتًفا بها 
عاملياً عىل أنها مساهم هام يف أهداف التنمية املستدامة 

لألمم املتحدة واتفاقية التنوع البيولوجي.

نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية 
العاملية وأهداف التنمية املستدامة

تم اعتامد خطة التنمية املستدامة لعام 2030 
ـ 17 يف سبتمرب/ وأهداف التنمية املستدامةال
أيلول 2015 من ِقبل الدول األعضاء يف األمم 

املتحدة. وتُعترب األغذية والزراعة أمران أساسان 
لتحقيق مجموعة أهداف التنمية املستدامة 

بأكملها - الرتكيز عىل التنمية الريفية واالستثامر 
يف الزراعة - املحاصيل والرثوة الحيوانية والغابات 

ومصايد األسامك وتربية األحياء املائية. 

وتجدر اإلشارة إىل أن مواقع نُظُم الرتاث 
الزراعي ذات األهمية العاملية بنهجها املتكامل 
واعرتافها الرصيح بالعديد من القضايا واألدوار 
املرتبطة بالزراعة، تساهم يف تحقيق مجموعة 

كبرية من أهداف التنمية املستدامة.

بعد 10 سنوات من تعيني نظام زراعة األرز   �
والسمك يف الصني يف عام 2005، تضاعف 

سعر األرز املنتج يف تلك املنطقة وزاد أيضا 
دخل السياحة يف مقاطعة تشينغتيان، مام 

ساهم يف تحقيق الهدف 2 من أهداف 
التنمية املستدامة وهو القضاء عىل الجوع  

والهدف 1 من أهداف التنمية املستدامة 
وهو القضاء عىل الفقر.

تبنت العديد من مواقع نُظُم الرتاث الزراعي ذات   �
األهمية العاملية يف الصني تكنولوجيات جديدة 
ورشعت يف العمل مع القطاع الخاص للرتويج 

لرتاثها من املنتجات الزراعية وخلق فرص عمل 
وتحقيق الهدف 8 من أهداف التنمية املستدامة. 

وقد اندمجت االبتكارات والتقاليد مام سمح 
للشباب بالعودة إىل املناطق الريفية للعمل مع 

املزارعني املحليني وفتح متاجر الحاسوبية تخصهم 
ملنتجاتهم من الرتاث الزراعي.

لعبت نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية   �
العاملية يف جمهورية تنزانيا املتحدة دوراً 
أساسياً يف إعطاء النساء صوتا للتعبري عن 

أنفسهن ويف إرشاكهن يف عمليات صنع القرار 
يف القرية لتحقيق املساواة بني الجنسني، وهو 

الهدف 5 من أهداف التنمية املستدامة. 
وهناك مجموعة خاصة يف جمهورية 

تنزانيا املتحدة تسمى "مابندو" )الحب( 
مرتبطة مبوقع نُظُم الرتاث الزراعي ذات 

األهمية العاملية والتي تدعم وصول النساء 
إىل الخدمات املالية والقروض الصغرية 
املستخدمة لدعم أرسهم واالستثامر يف 

األنشطة الزراعية األخرى التي متكنهم من 
تنويع سبل كسب عيشهن. 

أقامت العديد من البلدان يف نُظُم الرتاث   �
الزراعي ذات األهمية العاملية تعاونيات 

وجمعيات محلية لتعزيز الصون الدينامي 
املجتمعي ملواقع نُظُم الرتاث الزراعي ذات 

األهمية العاملية. وعىل سبيل املثال، تم إنشاء 
أربع جمعيات محلية يف الجزائر بهدف الحفاظ 

عىل املعرفة والثقافة املحلية املرتبطة بنظام 
"الغوط" وذلك من خالل التوثيق والتوعية 

عىل مختلف املستويات.
أنشأ موقع "انجرسريو ماساي باسرتولست"   �

يف جمهورية تنزانيا املتحدة منظمة قامئة عىل 
املجتمع املحيل وذلك إلدارة املوارد الطبيعية 
وتنمية الرثوة الحيوانية عىل نحو مستدام يف 

القرية، وتشجيع األنشطة السياحية وصون 
وتنمية املعارف األصلية والقانون العريف 

ملجتمع املاساي يف املنطقة.

ويتم حتى اآلن تبني مفهوم مواقع الرتاث 
الزراعي ويف بعض األحيان تعميمه عىل مستوى 

السياسات يف العديد من البلدان حول العامل. 
وأنشأت ست دول لجانًا وطنية يف نُظُم الرتاث 

الزراعي ذات األهمية العاملية لتشجيع دمج 
مفهوم الرتاث الزراعي يف جداول أعامل سياسات 

التنمية الزراعية املستدامة الوطنية يف الصني 
واليابان وجمهورية كوريا وتونس ومدغشقر 

وموريتانيا. ويف تونس، تم إصدار قانون للحفاظ 
عىل الرتاث الورايث لنخيل التمر ونُظُم الواحات 

البيئية التي أصبحت أحد مواقع نُظُم الرتاث 
الزراعي ذات األهمية العاملية يف عام 2010. كام 

تم وضع ميثاق للواحات لالعرتاف بالزراعة يف 
الواحة كرتاث ثقايف واجتامعي واقتصادي.

وهناك أيًضا يف كينيا وجمهورية تنزانيا 
املتحدة إقرار بالكنوز الثقافية الثمينة 

التي تحملها هذه املواقع، حيث تم إنشاء 
املتاحف الرتاثية الرعوية من أجل عرض 

ونقل املعارف التقليدية.

وميكن أن يكون لكل السامت الرئيسية التي 
تُوَّظف كمعايري اختيار نُظُم الرتاث الزراعي 
ذات األهمية العاملية إمكانية املساهمة يف 
أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة عىل 

النحو التايل:
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املعيار األول لُنظُم الرتاث الزراعي: 
األمن الغذايئ وأمن سبل كسب العيش

الُنظُم الزراعية املستدامة إلنتاج الغذاء   �
واألنشطة االقتصادية ذات الصلة لكسب 

العيش يف الريف وما يرتبط بذلك من عمل 
الئق ]األهداف ❶ و❷ و❽ من أهداف 

التنمية املستدامة[
وتقليل   � الحية  الكتلة  طاقة  استخدام 

وبالتايل  الكياموية،  األسمدة  استخدام 
❼ من أهداف  تقليل أثر الطاقة ]الهدف 

املستدامة[ التنمية 
تشجيع االستهالك واإلنتاج املستدامني   �

لألغذية يف نُظُم الرتاث الزراعي ذات 
األهمية العاملية ]الهدف ⓬ من أهداف 

املستدامة[ التنمية 

املعيار الثاين لُنظُم الرتاث الزراعي: 
التنوع البيولوجي الزراعي

ميكن أن يؤدي التنوع البيولوجي الزراعي   �
الغني إىل: التخفيف من حدة الجوع، والقدرة 

عىل التصدي لتغري املناخ ، وحفظ التنوع 
البيولوجي للُنظُم البيئية األرضية واملائية 

املحيطة به ]األهداف ❷ و❸ و⓭ و⓮ 
و⓯ من أهداف التنمية املستدامة[.

املعيار الثالث لُنظُم الرتاث الزراعي: 
نُظُم املعرفة املحلية والتقليدية

إن االستخدام املستدام للموارد الطبيعية من   �
خالل املعارف واملامرسات التقليدية يعزز 

أيًضا الحفاظ عىل البيئات الربية واملائية 
ومكافحة تغري املناخ ]األهداف ⓭ و⓮ 

و⓯ من أهداف التنمية املستدامة[.

املعيار الرابع لُنظُم الرتاث الزراعي: 
الثقافة ونُظُم القيمة واملنظامت االجتامعية

ميكن أن يؤدي دور املرأة املعرتف به يف   �
الحفاظ عىل الثقافة والقيم االجتامعية إىل 

تعزيز املساواة يف استخدام املوارد الطبيعية 
والوصول إليها ]الهدفان ❺ و❿ من 

التنمية املستدامة[. أهداف 
نهج متكامل للصون الدينامي من خالل   �

االبتكار يشجع عىل تنفيذ خطة العمل من 
خالل الرشاكات بني املجتمعات الريفية 
واملحلية. ]األهداف ❾ و❿ و⓱ من 

التنمية املستدامة[. أهداف 

املعيار الخامس لُنظُم الرتاث الزراعي: 
سامت املناظر الطبيعية الربية والبحرية

تضمن البيئة القوية من الناحية اإليكولوجية   �
لُنظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية 
توفري املياه النظيفة وتحمي املوائل للحياة 
الربية واملائية. ]األهداف ❻ و⓭ و⓮ 

و⓯ من أهداف التنمية املستدامة[.

العنارص املشرتكة يف نُظُم الرتاث 
الزراعي ذات األهمية العاملية 

والزراعة اإليكولوجية
هناك العديد من مواقع نُظُم الرتاث الزراعي 

ذات األهمية العاملية التي تدعم عنارصها 
األساسية مبادئ الزراعة اإليكولوجية. بالفعل، 

تستند نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية 
إىل املامرسات الزراعية املكيفة التي تحافظ 
عىل التنوع البيولوجي الزراعي ذي األهمية 

الكبرية وما يرتبط به من الثقافة الغذائية 
واملناظر الطبيعية وتهدف إىل تحقيق االستدامة 

االقتصادية واالجتامعية والبيئية.

يتمثل أحد األركان الرئيسية ألي من نُظُم 
الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية يف تنوعه 
البيولوجي الزراعي الغني باألصناف املتوطنة 
واملحلية املقاومة )للجفاف واآلفات، وما إىل 
ذلك(، واألنواع والسالالت التي ال تزال تُزرع 

من خالل الحفظ يف املوقع. وتتم إدارة التنوع 
البيولوجي الزراعي ونُظُم اإلنتاج املهمة يف 

العديد من مواقع نُظُم الرتاث الزراعي ذات 
األهمية العاملية من خالل املعارف واملامرسات 
التقليدية املرتاكمة عرب قرون من صيانة املوارد 
الطبيعية يف البيئات القاسية. وبالنسبة إىل كل 
من نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية 

ونُظُم الزراعة اإليكولوجية، تعترب ثقافات 

مرص
 Dates Production System 

.in Siwa Oasis
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نُُظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية

املزارعني ومشاركاتهم االجتامعية عوامل مهمة 
الستمرارية التقاليد املتضمنة يف الُنظُم.

وبالتايل تسعى كٌل من نُظُم الرتاث الزراعي ذات 
األهمية العاملية ونُظُم الزراعة اإليكولوجية إىل 

تحديد الُنظُم الزراعية التي يديرها املزارعون 
األرُسيون املحليون والحفاظ عليها من خالل 

االستخدام األمثل للموارد الطبيعية مبا يف ذلك 
املغذيات والكتلة الحية داخل النظام، واستخدام 

أساليب مبتكرة لتنويع األنواع واملوارد الوراثية 
مبعرفة محلية وتقليدية بارعة. وقد استفادت 

نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية 
والزراعة اإليكولوجية من الوظائف واملبادئ 
اإليكولوجية لتعزيز التفاعالت بني النباتات 

والحيوانات والبرش والبيئة مع مراعاة الجوانب 
االجتامعية الالزمة لنظام غذايئ مستدام وعادل. 

أمثلة للزراعة اإليكولوجية يف نُظُم الرتاث 
الزراعي ذات األهمية العاملية:

التنوع البيولوجي الزراعي الغني واملتوِطن   �
املدعوم بالزراعة يف البحر والغابات يف جزيرة 

شيلوي، يف شييل.

االستزراع املاىئ املتكامل مع ديدان الحرير   �
ونظام إنتاج التوت، يف الصني.

الزراعة الحراجية التقليدية، يف تنزانيا.  �

النظام املتكامل الستزراع األرز والسمك معا،   �
يف الصني؛ و

نظام "تشاينامباس" الزراعي يف مكسيكو سيتي.  �

نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية 
العاملية وتغري املناخ

لقد صمدت العديد من مواقع نُظُم الرتاث 
الزراعي ذات األهمية العاملية يف وجه تقلب 

املناخ لعدة قرون وأظهرت قدرة كبرية عىل 
التعامل مع اآلثار السلبية لتغري املناخ. وقد 

متكنت من التقليل من فساد املحاصيل وزيادة 
املرونة والقدرة عىل الصمود من خالل تنويع 

األصناف وزيادة استخدام األصناف التي 
تتحمل الجفاف وتحسني تقنيات إدارة املياه 

واعتامد الزراعة املختلطة، والزراعة الحراجية، 
وغري ذلك من أساليب االعتامد التقليدية 

الفعالة. وباإلضافة إىل ذلك، فإن العديد من 
مامرسات اإلدارة املحلية التي تحد من آثار 

تغري املناخ تشمل أيًضا األصناف الربية واملحلية 
يف النظام الزراعي وتزيد من التنوع الزمني 

واملكاين للمحاصيل عىل مستوى الحقول 
واملناظر الطبيعية عىل السواء. ويف بعض 

املناطق التي تغطي فيها مياه الفياضانات 
األرايض الزراعية لعدة أشهر، صنع املزارعون 
رسير للزراعة االصطناعية العامئة من املواد 

العضوية التي تُزرع وتُحصد فيها الخرضوات. 
ولقد أدرك املزارعون أن نُظُم الزراعة الحراجية 

لها وظائف لخلق مناخ صغري لحامية 
املحاصيل داخل النظام من الحرارة الخارجية 
والشمس القوية. كام اعتمدت بعض مواقع 

نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية 
مامرسات جيدة إلدارة الرتبة، باإلضافة إىل 

أنواع مختلفة من التقنيات الزراعية التي ميكن 
أن تؤدي إىل زيادة احتجاز الكربون ، مام 
يسهم يف خفض غازات االحتباس الحراري.

إن قدرة بعض مواقع نُظُم الرتاث الزراعي ذات 
األهمية العاملية عىل التكيف مع التقلبات 

املناخية وحتى التخفيف من تغري املناخ تؤكد 
الحاجة إىل إعادة تقييم التكنولوجيا املحلية 

كمصدر رئييس للمعلومات بشأن القدرة عىل 
التكيف مع تغري املناخ.

وهناك عدد من األمثلة الواقعية عن كيفية 
تكيف مواقع نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية 
العاملية مع تغري املناخ والتي متثل مستودعات 

ملوارد قيِّمة للتكيف مع تغري املناخ.

تعد الحدائق العامئة يف بنغالديش مثاالً جيًدا . 1

للمزارعني الذين يطورون حلواًل ملواجهة 

الفيضانات املتكررة، باستخدام النباتات املائية 

الغازية التي يتم قطعها واستخدامها يف بناء 

الحقول العامئة.

يعتمد نظام كيامبا للزراعة الحراجية الذي يتم . 2

استخدامه عىل جبل كليمنجارو  يف جمهورية 

تنزانيا املتحدة عىل املحاصيل متعددة الطبقات 

)النب واملوز والقلقاس والذرة وما إىل ذلك( 

املزروعة يف أخشاب الغابات املتوطنة التي 

تحمي املحاصيل من الحرارة وأشعة الشمس 

القوية يف الخارج. ويعتمد هذا النظام أيضا 

مامرسات التغطية التقليدية للحفاظ عىل 

ظروف جيدة للرتبة.

إن نظام "تشاينامباس" )Chinampas( يف . 3

 Xinghua( "املكسيك ونظام " شينغهوا دووتيان

Duotian( يف الصني هام أراض صالحة للزراعة 

مبنية بفضل املعارف التقليدية يف األرايض الرطبة 

واملناطق التي تغمرها املياه. ويُعد كال النظامني 

مثالني مهمني للغاية لتحويل األرايض غري القابلة 

للزراعة إىل أراض صالحة للزراعة أو مراعي. 

وينتقل الناس من حقل إىل آخر يف القوارب 

وميارسون أنشطة الصيد فيام بينهام.

يتم استخدام نُظُم الواحة يف شامل أفريقيا . 4

والرشق األوسط كأداة ملكافحة التصحر وندرة 

املوارد املائية يف املناطق القاحلة. وتستند 

مرونة الُنظُم الثالثية الطبقات واملتعددة 

نُُظم التراث الزراعي 
والقضايا العالمية
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املحاصيل إىل زراعة نخيل التمر. ويعمل غطاء 

نخيل التمر عىل التخفيف من العوامل املناخية 

مثل درجة الحرارة يف الواحات، والتبخر 

النتحي، واملحافظة عىل احتياطي املياه، وتقليل 

ملوحة الرتبة، وما إىل ذلك.

تربز مصاطب هاين لألرز يف الصني مرونة . 5

مواقع نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية 

العاملية يف امليدان. فقد حدث، بني عامي 2011 

و2013، جفاف شديد يف هذه املنطقة ودمر 

جميع املحاصيل األحادية املحيطة واإلنتاج 

الزراعي الحديث. ومن ناحية أخرى، خرج 

نظام مصاطب هاين لألرز من الجفاف بالقليل 

من الرضر بفضل الطريقة التقليدية للزراعة. 

ومن خالل االعتامد عىل غابات التالل واإلدارة 

التقليدية للمياه، نجت حقول األرز.

عىل نحو ما ذُكر من خالل املعايري، ميكن . 6

اعتبار جميع مواقعنا مبثابة احتياطيات وراثية 

مفتوحة لألصناف واألنواع والسالالت املتوطنة 

واملحلية واملكيفة. وسيكون لهذا التنوع 

البيولوجي الزراعي أهمية حاسمة عندما ال 

ميكن لألقلمة الوراثية أن تالحق التغري بنفس 

رسعة التغريات املناخية، والتي غالباً ما تكون 

مصحوبة باآلفات واألمراض.

نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية 
العاملية والتنوع البيولوجي الزراعي

يعترب التنوع البيولوجي الزراعي والحفاظ عىل 
املوارد الوراثية أحد الركائز األساسية لربنامج 
نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية. 

ويشهد اعرتافًا متزايًدا عىل أنه ذو أهمية بالغة 
لتطوير نُظُم الزراعة التي تتسم بالقدرة عىل 

الصمود ضد تغري املناخ وبالقدرة عىل مقاومة 
اآلفات، مع ضامن مجموعة كبرية ومتنوعة 

من الُنظُم الغذائية. ومن أجل التحديد 

الرسمي للموقع، يتوقع برنامج نُظُم الرتاث 
الزراعي ذات األهمية العاملية بالتايل أن تُنظُم 
املواقع املرشحة خطط صون دينامي ألصحاب 

املصلحة املتعددين للحفاظ عىل التطور 
املستمر للموارد الوراثية يف وجه الضغوط 

البيئية املختلفة وتجديده ذلك التطور وضامنه.

وتشمل األمثلة عىل الصون الدينامي يف العمل ما 
ييل: يقوم املزارعون يف جزيرة شيلوي يف تشييل 
ويف بريو حاليًا بأنشطة لحفظ األنواع املتوطنة 
من البطاطس؛ ويتم استخدام التقاليد املحلية 

للحفاظ عىل أصناف مهمة من التمور يف مواقع 
واحات نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية 

يف تونس واملغرب والجزائر واإلمارات العربية 
املتحدة؛ ويحافظ املزارعون املحليون عىل أصناف 
أرز متوطنة قادرة عىل مقاومة الجفاف يف مواقع 

مصاطب هاين لألرز يف الصني.

ومع تزايد تغلغل اقتصاد السوق يف املجتمعات 
الزراعية التقليدية التي كانت تعتمد يف السابق عىل 
زراعة الكفاف، فإن هناك تهديد بعدم زراعة سوى 
املنتجات الزراعية العالية الطلب فقط، مع التخيل 

عن األصناف األقل طلباً. وبهذا املعنى، فإن لدى 
نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية القدرة 
عىل أن تصبح منوذًجا لحامية واستدامة األصناف 

واألنواع املتوطنة من خالل أنشطة الصون الدينامي.

طريق املضي قدًما - إدارة املعرفة
بالنظر صوب املستقبل، ينبغي أن يستمر برنامج نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية يف نرش 

املنافع العظيمة الناشئة عن مواقع نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية وأن يواصل تعزيز إدارة 
املعرفة بالطرق التالية:

تقديم الدعم للبلدان األعضاء حول كيفية صياغة خطة عمل ذات تنسيق جيد ووضع إرشادات . 1
فنية لتنفيذ تلك الخطة. وينبغي أن يشمل ذلك تقديم املشورة بشأن اإلجراءات والسياسات 

املطلوبة لتحقيق الفعالية يف إدارة املوارد وإدارة املعارف التقليدية والحفاظ عىل التنوع 
البيولوجي الزراعي ذي القيمة الكبرية وتطوير أسواق املنتجات الزراعية املحلية. وسيكون األساس 

لتحقيق هذا هو تبادل الخربات وتقاسم املعرفة بني مواقع نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية 
العاملية والخرباء يف هذا املجال.

تيسري مراقبة تنفيذ خطط عمل نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية، مبا يف ذلك تقييم . 2
النتائج واملقرتحات التخاذ إجراءات تصحيحية إذا لزم األمر.

جمع األدلة العلمية والبيانات املوضوعية التي تدعم املعرفة التقليدية واملامرسات الزراعية . 3
الجيدة يف مواقع نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية. ومن شأن ذلك أن يساعد يف تقييم 

الحالة الراهنة للمواقع ونرش الوعي بالتكنولوجيات املفيدة ملناطق اإلنتاج الزراعي األخرى.
تطوير نظام رسم خرائط ملواقع نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية ملراقبة التغريات يف . 4

استخدام األرايض.
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قامت منظمة األغذية والزراعة بوضع "نُظُم الرتاث الزراعي 
ذات األهمية العاملية" للمساعدة يف صون نُظُم الزراعة 

التقليدية البارزة وإدارتها إدارة متكيفة. وتعتمد هذه الُنظُم 
عىل املامرسات الزراعية التي تعود إىل قرون واملعارف املرتاكمة 
عىل مدى قرون للتكيف مع السامت الفريدة للمناظر الطبيعية 

املحلية وإنشاء نُظُم بيئية غنية بالتنوع البيولوجي واملرونة 
وذات طابع مميز.

ويف األصل، تم تحديد مثانية مواقع لُنظُم الرتاث الزراعي ذات 
األهمية العاملية يف ستة بلدان تجريبية )الجزائر وتشييل والصني 

وبريو والفلبني وتونس(، ولكن عىل مدى العقد املايض، ارتفع 
العدد برسعة مثرية لإلعجاب إىل 52 موقعاً من مواقع نُظُم الرتاث 

الزراعي ذات األهمية العاملية تغطي 21 دولة حول العامل. ويتم 
اختيار املواقع لتكون مواقع لُنظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية 

العاملية ليس فقط ألهميتها التاريخية وتراثها الرائع بل يجب 

أن تثبت قدرتها بشكل مستدام عىل توفري الغذاء وحامية سبل 
العيش واملحافظة عىل املناظر الطبيعية ذات القيمة العالية 

وإدارتها يف املستقبل.

من خالل مقدمة عامة وتاريخ موجز لربنامج مواقع نُظُم الرتاث 
الزراعي ذات األهمية العاملية، يوضح هذا املنشور السمتني 

األساسيتني ملواقع نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية، 
باإلضافة إىل معايري االختيار الرئيسية الخمسة املستخدمة عند 

تقييم مدى مالءمة تحديد مواقع نُظُم الرتاث الزراعي ذات 
األهمية العاملية. كام يعرض مفهوم "الصون الديناميي" ويقدم 

أمثلة عىل بعض مواقع نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية 
الرائعة يف جميع أنحاء العامل. وأخريًا ، فإنه يوضح كيفية توافق 
برنامج مواقع نُظُم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية نفسه 

مع القضايا العاملية مثل أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة 
والزراعة اإليكولوجية والتنوع البيولوجي الزراعي.

نُُظم الرتاث 
الزراعي ذات 
األهمية العاملية

الجمع بني التنوع البيولوجي الزراعي 
والُنظُم اإليكولوجية املرنة واملامرسات 
الزراعية التقليدية
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