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 (، QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

  أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل 

   www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
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A 

 الزراعة لجنة
 الدورة السادسة والعشرون

 2018أكتوبر/تشرين األول  5-1روما، 
 نظم التراث الزراعي ذات األهمية العالمية

 
 موجز

 
، اضرررررررررررررر لع برنام  نظ  ال ا  2016منذ انعقاد االجتماع األخري للجنة الزراعة يف أكتوبر/تشرررررررررررررررين األو   

نام ، القدرات يف اجملتمعات واملواقع املدرجة يف الب  بناءالزراعي ذات األمهية العاملية بالعديد من األنشرررررررر ة  ا يشررررررررمل 
ونشررررررررررررررر معارز نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية، ودديد مواقع جديدة وأع املعلومات بشرررررررررررررر   تن يذ خ   

ثارها وتعزيز التعاو  والشراكات ضمن ن اق منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( وخارجها. وقد أسهمت العمل ورصد آ
هذه األنشررررر ة كاحتة يف دقيق النوات  الناجاة،  ا يف ذلد  يادة عدد املواقع ا ديدة املنىلرررررمة إىل نظ  ال ا  الزراعي 

عها ا زرايف وتعزيز مكانتها ات . وقد مت تسررررررررررلي  الىلرررررررررروء على أمهية نظ  ال ا  الزراعي ذذات األمهية العاملية وتوسرررررررررريف
 عن ال وائد وال ر  النائرررررررئة عن هذا البنام  خال  املنتدى الدوظ بشررررررر   نظ  ال ا  الزراعي األمهية العاملية حتىلررررررراًل 

. وهتدز هذه يف املقر الرئيسرررررررررررري ملنظمة األغذية والزراعة 2018أبريل/نيسررررررررررررا   19ذات األمهية العاملية الذي عقد يف 
عن األنشررر ة الرئيسرررية الع اضررر لع  ا برنام  نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية منذ  إع اء حملة عامةالوثيقة إىل 

 وسرررررررريع ن اق تن يذتانعقاد الدورة األخرية للجنة الزراعة، واق اح اإلجراءات الرئيسررررررررية الع يتع  اااذها يف املسررررررررتقبل ل
 البنام .

 ءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنةاإلجرا
 

 إ  اللجنة مدعويفة إىل القيام  ا يلي: 
 

ها بشرررررررر   اإللا ات والدرود املسررررررررت ادة أثناء تن يذ البنام  واالع از بعمل املنظمة والبلدا  يف ئآرا إبداء (1)
 إطار نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية.

 .العلمية يف نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية االستشاريةبدور اجملموعة اإلقرار و  (2)
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 اهمن منظمة األغذية والزراعة واجملموعة االستشارية العلمية مواصلة وضع املعايري واملؤئرات وتنقيا ال لبو  (3)
 لتاديد املواقع ورصد وتقيي  خ   احل ظ الديناميكي.

ا بتواحتر املوارد من خارج امليزانية، تعزيز عملها يف جما  نظ  ال ا  هنً األغذية والزراعة، ر  منظمةمن  ال لبو  (4)
 خ ة أهداز التنمية املسررررتدامة وذلد من خال  ت ثريها يف دقيق الزراعي ذات األمهية العاملية للمسررررامهة يف

، ووضرررع برنام  ةالزراعة املسرررتدامة وح ظ التنوع البيولوجي واألمن الزذائي واحلد من ال قر واالسرررتدامة البيئي
 عمل يشمل مؤئرات األداء األساسية.

البلدا  إىل االنىلمام إىل برنام  نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية، ودع  وتعزيز املواقع املدرجة  دعوةو  (5)
 على الصررررررررررررررعيرردين االقتصرررررررررررررررادي واالجتمرراعي وذلررد من خال  دع  سرررررررررررررربررل عي  املزارع   البنررام يف 

 الزراعي ذات األمهية العاملية.يف نظ  ال ا  

 ميكن توجيه أي است سارات بش   مىلمو  هذه الوثيقة إىل:
 René Castroالسيد 

 املدير العام املساعد
 املناخ والتنوع البيولوجي إدارة

 56192 06570-39+ات:: اهل
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 مقدمة -أّوًل 
 
املزارع  والرعاة، وصيادي األمساك وسكا  الزابات باستادا  النظ  الزراعية  على غرارقام العاملو  يف الزراعة،  -1

ا، وتوارثوها من يً مكييف ة حمل لإلدارةممارسات  وباستخدامظروز طبيعية متنوعة  يف ظليف السمات  احملددةواملناظر ال بيعية 
ها من على صعيد توحتري األغذية وغري ليس  الالحتتةا هذه النظ  من إظهار خصائصها جيل إىل آخر. وقد متكيفنت أخريً 

ي الزراعي ا على صعيد التنوع البيولوجخدمات النظ  اإليكولوجية على حنو مستدام وقادر على الصمود حتاسب، بل أيىلً 
ت اعل  لالقييف  واملعارز التقليدية البارعة إلدارة املوارد والثقاحتات املرتب ة بالزراعة واملناظر ال بيعية ال ريدة الع تشكيفلت ب ىل

 املزارع  مع ال بيعة على مريف السن .
 
املنظمة مبادرة لالع از بنظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية وحلماية هذه النظ   أطلقت، 2002ويف عام  -2

 ذات األمهيررة العررامليررة الع ترردعمهررا موارد بيولوجيررة متنوعررة ومعررارز وممررارسرررررررررررررررات تقليررديررة وثقرراحتررات حمليررة  والالحتتررةال ريرردة 
والع تتميز  ناظرها ال بيعية اخلاصررررررررررررررة. ودويفلت مبادرة نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية إىل برنام  نظ  ال ا  

 .2015زراعة يف عام الزراعي ذات األمهية العاملية ملنظمة األغذية وال
 

 لمحة موجزة عن بلورة برنامج نظم التراث الزراعي ذات األهمية العالمية
 
إطار ُيشرك اجملتمعات  على وضع ،2002مبادرة نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية منذ إنشائها يف عام  تعمل -3

احمللية واحلكومات احمللية والوطنية لتاديد نظ  ال ا  الزراعي وسبل عيشها وتنوعها الزراعي والتنوع البيولوجي واملناظر 
 ال بيعية ونظ  املعرحتة والثقاحتات التقليدية املرتب ة  ا، واالع از  ا ودعمها ومحايتها.

 
ة ل ا  الزراعي وبرو ها يف العديد من البلدا  واملنتديات الدولية، واحتق جملس املنظمبنظ  ا االع از املتزايدومع  -4

يف دورته الثامنة واألربع  بعد املائة على أنه ينبزي إع اء نظ  ال ا  الزراعي صرررررررررررررر ة رمسية ضررررررررررررررمن إطار عمل املنظمة. 
، 2014 ة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة يف عامالدور  يف ذلديف عدة أجهزة رئاسية،  ا موضع نقاش هذه املبادرة كانت و 

والذي أدرج برنام   2015إىل القرار الذي صررردر عن مؤمتر املنظمة يف دورته التاسرررعة والثالث  يف عام  يف النهاية وأحتىلرررت
أيع  دقيق ا يف( على أ  يسررررررررره  أيىلرررررررررً 2نظ  ال ا  الزراعي يف اإلطار االسررررررررر اتيجي للمنظمة )اهلدز االسررررررررر اتيجي 

 ا من برام  املنظمة.األهداز االس اتيجية األخرى بوص ه برناجمً 
 
تبسي  ل ا من برام  املنظمة من أجوقد اسُتهليفت عملية جديدة من برنام  نظ  ال ا  الزراعي باعتبارها برناجمً  -5

لمنظمة. ومنذ االس اتيجي لأمانة تعمل بصورة كاملة  ا يتمائى مع اإلطار تشكيل وكمة و احلعمليات صنع القرار وهيكل 
، تقوم اجملموعة االستشارية العلمية بإسداء املشورة العلمية املستقلة والتوجيهات لعمليات برنام  نظ  ال ا  2016عام 

 الزراعي ذات األمهية العاملية.
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 ة منذ انعقاد الجتماع األخير للجنة الزراعةيأنشطة البرنامج الرئيس -ثانًيا
 

 القدرات لبناءحلقات عمل ودورات تدريبية 
 
 لبناء، مت عقد أربع حلقات عمل ودورات تدريبية 2016منذ انعقاد االجتماع األخري للجنة الزراعة يف عام  -6

 ات العمل واملقر الرئيسي للمنظمة يف روما. وهدحتت حلقتنزانيا والص  القدرات على املستوي  اإلقليمي والعاملي يف 
أحتريقيا وأوروبا حيث  يفإىل نشر م هوم نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية وهنجها يف إقليمي جنوب الصاراء الكبى 

مل يكن هناك أي من املواقع املدرجة يف إطار نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية أو عدد قليل منها حتق  يف ذاك 
عي ذات األمهية نظ  ال ا  الزرايف  الص  من أجل تعزيز قدرة أصااب املصلاة الوقت. حتُعقدت دورتا  تدريبيتا  يف

العاملية يف البلدا  الع حيتمل أ  توجد حتيها مواقع نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية. وباإلضاحتة إىل ال عاليات 
 1سبانيا وا زائرإة العاملية على املستوى الوطين يف اإلقليمية والعاملية، ُعقدت حلقات عمل لنظ  ال ا  الزراعي ذات األمهي

الزراعي ذات  يف تعميق حته  نظ  ال ا  املختل ةاخلل يات  من  وقد أسهمت هذه ال عاليات الع أعت مشارك. 2وتونس
األمهية العاملية وتعزيز قدرة عدد كبري من أصااب املصلاة على االض الع باألنش ة املرتب ة  ذه النظ  يف بلداهن . 

/أيلو  يف سبتمب 3بلًدا 21موقًعا يف  52ونتيجة لذلد، بلغ عدد املواقع املدرجة يف نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية 
 .جمموعة واسعة من نظ  اإلنتاج الزراعي واملناظر ال بيعية يف خمتل: أحناء العامل يف داللة على وجود، 2018

 
 المجموعة الستشارية العلمية

 
جمموعة اسرررررتشرررررارية علمية مؤل ة من سررررربعة أعىلررررراء مسرررررتقليف  مع ز    من خمتل:  ، مت إنشررررراء2016يف عام  -7

. وقامت اهل املدير العام للمنظمة ملديفة سررررررررنت . وقد عقدت اجملموعة االسررررررررتشررررررررارية العلمية سررررررررتيف دوراتاألقالي  يعييفنه  
عي  أعىلررررراء لتوالالئاة الداخلية  ا ديدةختصررررراصرررررات االاألمانة، بالتشررررراور مع اجملموعة االسرررررتشرررررارية العلمية، بصرررررياغة 

تقوم من خالهلا منظمة األغذية والزراعة باختيار أعىلررررررررررراء  . وسرررررررررررُتبقي اإلجراءات ا ديدة املمارسرررررررررررة احلالية العاجملموعة
بدأ ا إىل قدراهت  الشررخصررية من أجل احل اى على اسررتقاللية هيئة اخلباء. ويتيفبع هذا املاجملموعة االسررتشررارية العلمية اسررتنادً 

ألغذية والزراعة   منظمة اجمموعات اخلباء يف املنظمة مثل  نة اخلباء املشررررررررررررر كة ب من قبلإجراءات ال ئررررررررررررري  املعتمدة 
صاة واالجتماع املش ك ب  منظمة األغذية والزراعة ومنظمة ال األغذيةىل إومنظمة الصاة العاملية واملعنية باملواد املىلاحتة 

، 2018ا النتهاء والية أعىلرررراء اجملموعة االسررررتشررررارية العلمية احلالية ملو  هناية عام ونظرً  .العاملية بشرررر   خمل ات املبيدات
 .اريةا دد يف املوعد احملدد لىلما  االستمر  العلميةستستهليف املنظمة عملية ال ئي  خلباء اجملموعة االستشارية 

 
وضعت اجملموعة االستشارية العلمية جمموعة من اخل وط التوجيهية اخلاصة بإجراءات عملية دديد مواقع  كما -8

 ة ن أجل دس  تقيي  املواقع املق حة لنظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملينظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية م
تقدمي  ا تعديالت كبرية على معايري اختيار املواقع ومل:إىل احلد األقصى. وقد أجرت اجملموعة االستشارية العلمية أيىلً 

                                                 
 1 events/en/c/1103812/-http://www.fao.org/giahs/news/detail  

 2 99455/events/en/c/8-http://www.fao.org/giahs/news/detail 

  3sites/en/-http://www.fao.org/giahs/giahs  

http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/1103812/
http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/1103812/
http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/899455/
http://www.fao.org/giahs/giahs-sites/en/
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كثر أال لبات من أجل تبسي  اإلجراءات ومواءمتها وإظهار م اهي  نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية بصورة 
 .مالءمة

 
وقد بييفنت عمليات التقيي  العديدة للمواقع املق حة لنظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية الع أجرهتا اجملموعة  -9

ة تزا  هناك حاجة إىل مواصلة توحتري املساعدة ال نية للبلدا  األعىلاء من أجل دديد املواقع احملتملاالستشارية العلمية أنه ال 
لنظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية ودس  نوعية هذه االق احات وتن يذ خ   العمل ورصدها لتاقيق احل ظ 

 .4الديناميكي على حنو أكب
 

 الزراعي ذات األهمية العالميةتحديد مواقع نظم التراث 
 

 ا لنظ  ال ا  الزراعي ذات األمهيررة العررامليررة يف بررانيررة بلرردا  خال  حت ة السررررررررررررررنت . ا جررديرردً موقعررً  14مت دررديررد  -10
إىل نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية، كا  نظام ئرررينمبا الزراعي يف املكسررريد حديثًا ومن ب  املواقع الع انىلرررمت 

وكا  موقعا  يف إسبانيا ومها املالحات يف حتاظ . 5املوقع األو  لنظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية يف أمريكا الشمالية
 .6يف ال ئاركيا يف ماالغا من ب  أو  املواقع يف أوروبا الزبيبساالدو دي أنيانا ونظام إنتاج 

 
 الزراعي ذات األهمية الوطنيةتعزيز وإنشاء األطر الوطنية ونظم التراث 

 
ملتصلة بنظ  الوطنية اواألنش ة ا مؤسسية خاصة  ا من أجل تنسيق االس اتيجيات لقد وضعت بلدا  عديفة أطرً  -11

ةا  االلجنة الوطنية لنظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العامليال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية. وتشمل هذه األطر مثاًل 
من الو رات املعنية واألوساط األكادميية ومراكز الباو  وممثل  عن املزارع  وسائر أصااب املصلاة الرئيسي .  املؤل ة

ا خاصة من اخلباء من أجل دديد املواقع الوطنية املمكن ترئياها لالنىلمام إىل ا  انً وقد أنش  عدد من البلدا  أيىلً 
ياسات املية. وقد أثبتت هذه اللجا  حتعاليتها يف تيسري التنسيق ويف صياغة السمواقع نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية الع

 ذات الصلة الال مة لعمل نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية على املستوى الوطين.
 

ا نظ  تسجيل وطنية خاصة بالنظ  الزراعية التقليدية وال ريدة تستند إىل م اهي  وقد وضع عدد من البلدا  أيىلً  -12
مماثلة مل اهي  نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية وتعرز باس  انظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية الوطنيةا. وتعمل 

إكوادور  ذه النظ  الوطنية يف عدد من البلدا  مثلأمانة نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية على تشجيع إنشاء مثل ه
والدرود املست ادة من تشزيل هذه النظ  على حنو إجيايب يف اعتماد سياسات جديدة تدم   التجاربوئيلي. وتؤثر 

 اإلمنائية. خ  هاعناصر من ال ا  الزراعي يف 
 

                                                 
رة، وتنميتها صيهدز ااحل ظ الديناميكيا إىل ح ظ مواقع نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية وتكيي ها مع الظروز االجتماعية واالقتصادية املعا  4

 .تزيري العناصر األساسية ملواقع نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العامليةمن دو  
5 events/en/c/1013106/-http://www.fao.org/giahs/news/detail 
6  events/en/c/1069926/-http://www.fao.org/giahs/news/detail  

http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/1013106/
http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/1069926/
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 تومنح الشهادا التجاربتبادل المنتدى الدولي لنظم التراث الزراعي ذات األهمية العالمية من أجل 
 

يف املقريف الرئيسي ملنظمة  2018أبريل/نيسا   19قد املنتدى الدوظ لنظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية يف عُ  -13
وهدز هذا املنتدى إىل تشارك الدرود املستخلصة خال  عمليات دديد مواقع نظ  ال ا  الزراعي . 7األغذية والزراعة

 ذات األمهية العاملية وتن يذ خ   العمل ومن  ئهادات نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية للمواقع الع انىلمت 
ممثل من املواقع والبلدا   400قديفم املنتدى الذي ئارك حتيه . و 2016إىل نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية منذ عام 

ا إىل نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية واخلباء والشركاء، املنىلمة حديثً 
   وتعزيزه.للمشارك  معلومات ئاملة عن األنش ة الراهنة واآلحتاق املستقبلية لتوسيع ن اق البنام

 
و ناسبة انعقاد هذا املنتدى، جرى تنظي  معرض لنظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية يف املقر الرئيسي  -14

ة، ا يف نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية حترصة عرض منتجاهتا الزراعيا أتاح للمواقع الع أدرجت حديثً ممللمنظمة، 
 البلدا  معرحتة املزيد عن مواقع نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية.ممثلي املنظمة و ملوظ ي كذلد ومس   

 
ا مناسبة إلطالق اس اتيجية جديدة لالتصاالت  دز تعزيز صورة نظ  ال ا  الزراعي وئكيفل هذا املنتدى أيىلً  -15

لعاملية يدة لنظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية اذات األمهية العاملية ودسررررررررر  التواصرررررررررل. حت طلقت املنظمة هوية بصررررررررررية جد
ى املسرررتوى العاملي عل أوسرررعتعزيز مكانته بشررركل ا هلا. وسرررتخويف  اسررر اتيجية االتصررراالت ا ديدة للبنام  ا جديدً وئرررعارً 

ية ر وسرررررررررتتي  التعريفز على البلدا  األعىلررررررررراء والشرررررررررركاء يف نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية من خال  هوية بصررررررررر
 عن ئررررري  حتيديو عن نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية حتىلرررراًل  8مشرررر كة. وللزرض ن سرررره، مت إصرررردار كتييفب جديد

 .اخلا  بنظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية 10لك وينوكذلد مت جتديد املوقع اإل 9مؤسسي
 

 تنفيذ خطة العمل ورصدها على نحو فّعال
 

ا ألمهية خ   العمل، أجرت أمانة نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية دراسة استقصائية عاملية عن حالة نظرً  -16
اذ إجراءات هذه الدراسة احلاجة إىل اا نتائ مواقع نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية وت ثري خ   العمل. وأظهرت 

 .ري صياغة خ   العمل وتن يذها على حنو حتعيفا القدرات من أجل تيس بناءاستباقية يف جما  
 

 مل ورصدها بش   تن يذ خ ة الع التجاربويف حماولة أولييفة لتعزيز هذا النشاط، مت تنظي  حلقة عمل لتباد   -17
لعاملية اندوب  من الواحات املدرجة ضمن مواقع نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية املمن خال  دعوة  2017يف يونيو/حزيرا  
ولات حلقة العمل يف تعميق ال ه  املتباد  ملختل: اإلجراءات املتيفخذة يف كليف موقع من مواقع نظ  . 11يف مشا  أحتريقيا

ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية ملعا ة القىلايا الع تواجهها كل من الواحات املدرجة يف نظ  ال ا  الزراعي ذات 
                                                 

7  http://www.fao.org/giahs/forum/en/  
8  http://www.fao.org/3/BU482en/bu482en.pdf 

 9 dK7AaJGsX75JHKUBnZt0Afow-https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2 

 10 http://www.fao.org/giahs/ar/ 
 11 nts/en/c/899686eve-http://www.fao.org/giahs/news/detail/ 

http://www.fao.org/giahs/forum/en/
http://www.fao.org/3/BU482en/bu482en.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK7AaJGsX75JHKUBnZt0Afow
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK7AaJGsX75JHKUBnZt0Afow
http://www.fao.org/giahs/ar/
http://www.fao.org/giahs/ar/
%20
http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/899686/
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زراعية من ئ   ا مع ب  املواقع احملددة يف نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية والنظ  ال ها أنأيىلً  األمهية العاملية. وتب يف 
 .حتعيفالة نتائ املماثلة أ  يؤدي إىل 

 
 توطيد الشراكات

 
 ا مع مركز اليونسرررررررررررررركو لل ا  العاملي ا مشرررررررررررررر كً عقدت أمانة نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية اجتماعً  -18

. 12عا  أكثرحت. وات ق ال رحتا  على إجراءات مشررر كة ملواصرررلة ح ظ ال ا  والتنمية على حنو 2018يف يناير/كانو  الثاين 
ة دوتعمل أمانة نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية على حنو وثيق مع األكادميية الصررررررررررررينية للعلوم وجامعة األم  املتا

( Slow Food) ا معية الدولية للوجبات املت نيةوجامعة حتلورنسررررررررررررررا، وبدأت بالتعاو  مع املنظمات غري احلكومية مثل 
واملنتدى الري ي العاملي من أجل تعزيز أنشرررر ة نظ  ال ا  الزراعي  13(AIAPP) والراب ة اإلي الية هلندسررررة املناظر ال بيعية

 جملاالت ذات الصلة.ذات األمهية العاملية يف البلدا  وا
 
 دعم من البلدان األعضاء والتعاون معهاال
 

نظرًا إىل أ  امليزانية العادية ملنظمة األغذية والزراعة ال متويف  برنام  نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية سوى  -19
كانت املسامهات ال وعية   ،(4-ع-من حتئة اخلدمات العامة خ و وموظ  5-نية ز من ال ئة الواحد ا )موظ: جزئيً 

شارية العلمية دورات اجملموعة االستعقد ا لدع  عمليات البنام   ا يشمل  أساسيً للبلدا  األعىلاء )الص  واليابا ( عاماًل 
 القدرات واالتصاالت وتنظي  املنتدى الدوظ لنظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية. ويف هذا الصدد، وبناءً  بناءوأنش ة 

ي  إىل أ  . وخلص التقيحساب األمانةا ملشروع احنة )الص (، أجرى مقييف  مستقل تقييمً إحدى احلكومات املعلى طلب 
لى املستوى ع أنش ة املشروع قد سامهت إىل حيفد كبري يف نشر قيمة وم هوم نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية

من أهداز املنظمة االس اتيجية. ومت التوقيع على مذكرات ت اه   2اهلدز  ، وأ  املشروع ميثل أداة م يدة لتاقيقالعاملي
مع اثن  من البلدا  األعىلاء )إي اليا وإسبانيا على التواظ( من أجل تشجيع اااذ إجراءات  2017و 2016يف عامي 

 .14تعاونية لل وي  لنظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية يف هذين البلدين
 

ل لبات املتزايدة الع يشهدها البنام ، سيكو  تدعي  األمانة  وارد من خارج امليزانية عاماًل أساسًيا إىل اونظرًا  -20
لتلبية التوقعات وتوسيع ن اق تز ية نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية وت ثريها وضما  االتساق يف قيادة البنام . 

من ال ئة ال نية واحد وموظ:  1-من ال ئة مدواحد من موظ   من ال ئات التالية: مدير ومن امل  ض أ  تت ل: األمانة 
. ويعتمد تسديد ال رق ب  التكل ة احلالية والتكل ة املق حة للهيكل 4-ع-  من حتئة اخلدمات العامة خو وموظ  4-ز

اق أ  يسهيفل وضع خ ة عمل أمشل لتوسيع ن ا ا ديد على تواحتر موارد من خارج امليزانية. ومن ئ   تدعي  األمانة أيىلً 
 برنام  نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية وتعزيزه ب ىلل جمموعة من مؤئرات األداء الرئيسية.

 
                                                 

12  http://www.fao.org/3/BU482en/bu482en.pdf  

 13 Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio 
14  http://www.fao.org/news/story/en/item/447206/icode/ 

http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/1013105/ 

http://www.fao.org/3/BU482en/bu482en.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/447206/icode/
http://www.fao.org/giahs/news/detail-events/en/c/1013105/
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 برنامج نظم التراث الزراعي ذات األهمية العالمية من منظور عالمي
 

 يةاآلثار النوعية لبرنامج نظم التراث الزراعي ذات األهمية العالم
 

عزيف  برنام  نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية ال ه  العام ومستوى الوعي واإلقرار الوطين والدوظ ب مهية  -21
اعتماد هن  متكامل وهو هن  يت لب عديفة عناصر أساسية مش كة للزراعة املستدامة واألدوار الع يىل لع  ا املزارعو  

 واجملتمعات احمللية.األسرييفو  والشعوب األصلية 
 

ة ت كري العديد ا لتشررررررجيع التزيري يف طريق حم زً وقد أصررررررب  برنام  نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية عاماًل  -22
إع اء قي  أكثر و عادة تقيي  إلاملزارع  والباحث  وواضرررعي السرررياسرررات واملسرررتهلك   يف ذلدمن أصرررااب املصرررلاة  ا 

ت واملعارز  املمارسررررراسررررراسرررررية لنظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية، وتشرررررمل هذه العناصرررررر مثاًل لعناصرررررر األإجيابية ل
 الزراعية التقليدية واالستدامة وتوحتري سبل عي  أحتىلل والتنوع البيولوجي الزراعي.

 
من أجل واحتز احلري ة لتوحتوسيلة حتعيفال ب نهاالع از يف برنام  نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية  ل وقد  -23

االقتصاد الري ي والتنمية، وتعزيز قدرة اإلنتاج الزراعي على الصمود وتسلي  الىلوء على املعارز واملمارسات املتعلقة  ت عيل
مهية ا  الزراعي ذات األلنه  برنام  نظ  ال   األوجهباالستخدام املستدام للموارد الزراعية التقليدية. وتتي  ال بيعة املتعددة 

مية املستدامة مثل ز التناهدأالعاملية هلذا البنام  املسامهة يف الدع  الشامل الذي توحتيفره منظمة األغذية والزراعة لتن يذ 
 .15و 14و 6و 2و 1األهداز 

 
 الّتجاهات األساسية لعمليات البرنامج في المستقبل -اثالثً 

 
 ذات األهمية العالمية التوّسع الجغرافي لمواقع وبلدان نظم التراث الزراعي

 
 مواصلة التوسع ا زرايف ملواقع نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية من خال   يادة عدد البلدا   ميكن -24

 ري احملددةغالع تنىل  إىل نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية، ألنه ميكن احت اض أ  هناك العديد من النظ  الزراعية 
خبصائص قييفمة وتستاق االنىلمام إىل نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية وميكن أ  يكو  لالع از  ا  والع تتس 

القدرات من خال  خ   تركيفز على حنو أكب على املساعدة ال نية  بناءحتوائد عديدة. وقد يت ليفب ذلد تنسيق أنش ة 
اصل ل ا  الزراعي ذات األمهية العاملية. ويف الوقت ن سه، ستو من مواقع نظ  ا والتجاربوتستند إىل الدرود املست ادة 
ضما  أعلى ع ماملعايري واملؤئرات ذات الصلة من أجل تعزيز عملية دديد املواقع  ت ويراجملموعة االستشارية العلمية 

 مستويات ا ودة يف طلبات ال ئي .
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 وتنفيذها ورصدهاإيالء المزيد من الهتمام لصياغة خطط العمل الفّعالة 
 

ا إىل أ يف اهلدز النهائي لتاديد نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية يتمثل يف دقيق احل ظ الديناميكي نظرً  -25
للمواقع وأ يف املسؤولية الرئيسية تقع على عاتق البلدا  األعىلاء، سوز تشجع األمانة أصااب املصلاة يف بلدا  ومواقع 

ذات األمهية العاملية على ال وي  لصررررررررررررررياغة خ   عمل حتعيفالة، وتن يذها ورصررررررررررررررد آثارها من خال  نظ  ال ا  الزراعي 
 ا. وقد يكو  من امل يد لبلدا  نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية وضعجمموعة من املؤئرات البسي ة واحملددة مسبقً 

إجراء   عيفالة خل   العمل وكي يةالتدابري شررررررررررررررة الملناقتوجيهات ونشرررررررررررررررها من خال  عقد حلقات عمل ودورات تدريبية 
 قدرهتا على دقيق هذا اهلدز. لزيادةعمليات الرصد 

 
 تحفيز البلدان على دعم سبل عيش المزارعين والمنتجين العاملين في مواقع نظم التراث الزراعي 

 ذات األهمية العالمية
 

األمهية  نتج  العامل  يف مواقع نظ  ال ا  الزراعي ذاتميكن د يز البلدا  على دع  سبل عي  املزارع  وامل -26
العاملية عن طريق وضع اخلرائ  وتلخيص األمثلة أو أحتىلل املمارسات لكي ية استخدام نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية 

  ال ا  الزراعي ذات اقع نظالعاملية ك داة حتعيفالة للاد من ال قر وانعدام املساواة؛ وتشجيع تباد  املعارز ب  النظراء يف مو 
األمهية العاملية من أجل تعزيز أحتىلل املمارسات؛ وتشجيع معارز املزارع  وأدواهت  املتصلة باملمارسات املستدامة من أجل 
 يادة اإلنتاج واإلنتاجية؛ ودليل سالسل إضاحتة القيمة اخلاصة بسالسل القيمة ملواقع نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية 

 ملية؛ وإجراء دليل لسبل العي  يف ما يتعلق بنقاط قويفة مواقع نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية والتاديات العا
إدارة  القدرات وإجراء دليل مؤسسي لدع  منظمات املنتج  يف بناءالع تواجهها كآلية للاديف من ال قر وانعدام املساواة؛ و 

األعما  وإدارة املوارد ال بيعية والن اذ إىل األسواق، والسياسات االجتماعية والتمويل الري ي؛ واالرتقاء  ستوى الوعي لدى 
ذات األمهية    ال ا  الزراعيالناجتة عن استهالك منتجات نظ واملزايااملستهلك /القيام ممالت توعية حو  ال وائد 

 العاملية.
 

 تعزيز النهج العلمي واستيعاب المعرفة
 

ينبزي تعزيز عملية أع األدلة العلمية واملوضوعية )يف اجملاالت ال بيعية واالقتصادية واالجتماعية( ل ه  أساد  -27
مواقع والنظر يف لالراهنة لالة احلمن أجل استعراض  السمات البار ة وال ريدة ملواقع نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية

 تشاطريف  ااًل حتعيف  اهن  علمي دورً ؤدي التشجيع على اعتماد جيد. وسي بشكلاإلجراءات الال مة إلدارة كل من هذه املواقع 
اإلنتاج الزراعي من  سائر جماالت وتكرارها يفامل يدة املكتسبة يف مواقع نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية  التجارب

 أجل معا ة خمتل: التاديات الع يواجهها املزارعو  يف مناطق عديدة من العامل.
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 تعزيز أنشطة التصال والتواصل
 

ينبزي تعزيز أنش ة التواصل من أجل نشر امل هوم العام لنظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية واملعلومات  -28
 إليكولوجياخصائصها ال ريدة من ناحية املعارز التقليدية والنه   يف ذلدنظ   ا تلد الاخلاصة باملواقع املدرجة يف 

لنظ  لرئيسية االزراعي والثقاحتة واملناظر ال بيعية واآلثار النائئة عن دديد هذه املواقع وذلد من خال  الص اة اإللك ونية 
 والكتيبات والنشرات والصور املرئية.ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية 

 
 اإلجراء المقترح اتخاذه من جانب اللجنة -رابًعا

 
 ىل القيام  ا يلي:إ  اللجنة مدعوة إ 

 
 بش   اإللا ات والدرود املست ادة أثناء تن يذ البنام  واالع از بعمل املنظمة والبلدا  ها ئآرا إبداء (1)

 يف إطار نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية.
 .العلمية يف نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية االستشاريةبدور اجملموعة  اإلقرارو  (2)
 اهمن منظمة األغذية والزراعة واجملموعة االستشارية العلمية مواصلة وضع املعايري واملؤئرات وتنقيا ال لبو  (3)

 لتاديد املواقع ورصد وتقيي  خ   احل ظ الديناميكي.
بتواحتر املوارد من خررارج امليزانيررة، تعزيز عملهررا يف جمررا  نظ  ال ا  ا األغررذيررة والزراعررة، رهنررً  منظمررةمن  ال لرربو  (4)

خ ة أهداز التنمية املسرررررررررررتدامة وذلد من خال  ت ثريها يف  دقيق الزراعي ذات األمهية العاملية للمسرررررررررررامهة يف
ع برنام  ضررررررررالزراعة املسررررررررتدامة وح ظ التنوع البيولوجي واألمن الزذائي واحلد من ال قر واالسررررررررتدامة البيئية، وو 

 عمل يشمل مؤئرات األداء األساسية.
البلدا  إىل االنىلمام إىل برنام  نظ  ال ا  الزراعي ذات األمهية العاملية، ودع  وتعزيز املواقع املدرجة يف  دعوةو  (5)

على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي وذلد من خال  دع  سبل عي  املزارع  يف نظ  ال ا   البنام 
 ذات األمهية العاملية. الزراعي


