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 الدورة السابعة والعشرون
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 برانمج نُظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملّية

 
 ميكن توجيه االستفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Maria Helena Semedoالسيد 
 انئب املدير العام

 2060 5705 06 39+اهلاتف: 

  

 موجز
، اضاااااألعن أمانة نظم 2018يف أكتوبر/تشااااارين األول اليت انعقدت عقب الدورة الساااااااساااااة والعشااااارين لل نة الزراعة 

 نشااااواةألهداف املاالساااات ابة لبعدا من األنشااااأة من أج  )نظم الرتاث الزراعي(  الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملّية
العاملي ملواق  نظم التوعية، والتوساااااا  و  بناء القدراتل أحداثً املنفذة األنشااااااأة  نوتضاااااامنالرتاث الزراعي.  لربانمج نظم

رصااااااااااد رتثر نظم الرتاث الزراعي، وتعزيز التعاون والشااااااااااراكات ضاااااااااامن نأا  من أج  الرتاث الزراعي، ومج  البياانت 
نتائج إجيابية، مبا يف ذلك ازاايا  حتقيقها إىل ت هذه األنشااااااااااااااأة كلّ وأاّ وخارجها.  )املنظمة( منظمة األغذية والزراعة

. وقد ُسلط الضوء على الفوائد ربانمجلا على الضوء تسليط زاياةو عدا مواق  نظم الرتاث الزراعي، والتوس  اجلغرايف، 
جمموعة العشرين الذي  يف الزراعة وزراءمث  اجتماع  ،دوليةالجتماعات اال من العديد يفالربانمج  تيحهايوالفرص اليت 

حملة عامة عن األنشااااأة الرئيسااااية اليت اضااااأل   ا  إعأاءهذه الوثيقة إىل  . وهتدف2019يف مايو/أاير  يف الياابن عقد
 .الزراعةالدورة السااسة والعشرين لل نة انعقاا منذ  برانمج نظم الرتاث الزراعي
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 مقدمة -اًل أوّ 
نظم الرتاث  (، جنح برانمج2018)أكتوبر/تشااااااارين األول  الزراعةالدورة الساااااااااساااااااة والعشااااااارين لل نة انعقاا بعد  -1

املنظمة من أج  األخرى يف وحدات العم  يف مواءمة عمله م   (نظم الرتاث الزراعي برانمج) ذات األمهية العاملّية الزراعي
 ا"برانجمً  بوصاااااااااااااافهة الربانمج تعزيز طبيع دفوذلك  ل املنظمة، اعممجي  أيف نظم الرتاث الزراعي تعزيز التعميم الداخلي ل

وساااااااااااااا  فيها نأا  ساااااااااااااايُ  اليت الة. ويت لى ذلك يف خأة املرحلة التالية للربانمجأوجه آتزر فعّ  خلق من خالل" للمنظمة
ومج  املعلومات لبناء األالة  تنفيًذا فعااًل ما بعد التحديد من أج  تنفيذ خأة العم  يف مرحلة لدعم األنشاااااااااأة لتشااااااااام  ا

 .نظم الرتاث الزراعي برانمجبشأن رتثر 

 نظم الرتاث الزراعي برانمجحملة عامة عن التقدم الذي أحرزه  -ألف

 النحو التايل:على  نظم الرتاث الزراعي ربانمجلميكن تصنيف األنشأة الرئيسية  -2
 بتوازن جغرايف مناسبنظم الرتاث الزراعي مواق  زاياة اجلهوا الرامية إىل  )أ(

  الألب الرئيساااااي للدول األعضااااااء ظ  لمنظمة، ليف برانمج العم  وامليزانية نظم الرتاث الزراعي منذ إاراج
تنظيم األمااناة على  تركيز وانصااااااااااااااابمن التوازن اجلغرايف.  مبزيادنظم الرتاث الزراعي مواق   زاياةيتمثا  يف 
، مت االعرتاف بعشاااااااارة مواق  واألنشااااااااأة يةالتدريبالدورات هلذه وكنتي ة  .ةلتوعيلأنشااااااااأة و ة يتدريباورات 

(، 2(، وإيران )1: الربازيااا  )2020ويونيو/حزيران  2018بني أواخر عاااام نظم الرتاث الزراعي جاااديااادة ل
جمموع مواق   أصاابحو ذا،  (.2(، وتونس )2(، وإساابانيا )1(، ومجهورية كوراي )1(، واملغرب )1وإيأاليا )

 .ابلدً  22يف  اموقعً  62 نظم الرتاث الزراعي

  ًمن ، تدعم األمانة األنشأة الوطنية يف العديد من البلدان )األرجنتني اوإضافة إىل املواق  املعرتف  ا حديث
من واتيلند  ،واملكسااااايك ،وإندونيسااااايا ،وإكوااور ،، وكوساااااتاريكانظم الرتاث الزراعيالل نة الوطنية لأج  
 تقدمي املقرتحات(. أج 

  يف بلدان املنفذة ، تدعم األمانة األنشاااأة الوساااأى رتساااياو لمنظمة ألورواب لوابلتعاون م  املكتب اإلقليمي
( ونادوات 2019جورجيااا، يوليو/زوز  ،حلقااات عماا  إقليميااة )ابتوميتنظيم أورواب الشاااااااااااااارقيااة من خالل 

 إلكرتونية.

 والتوعيةأنشأة بناء القدرات  )ب(

  خارج تساااااااااليط الضاااااااااوء عليه يف قّلة  نظم الرتاث الزراعيواجهها برانمج يتتمث  التحدايت الرئيساااااااااية اليت
املنظمة ويف احلاجة إىل تنمية قدرات أصااااااحاب املصاااااالحة. و اااااااركن األمانة يف العديد من االجتماعات 

لفوائد واخلربات ابوسااا  األمهور اجل وتوعية الربانمجيط الضاااوء على لتسااازاياة  الدولية من أج  واألحداث
تنمية القدرات واورات تدريبية لحلقات عم   اأيضااااااااااااااً نّظمن ، و نظم الرتاث الزراعيالنا اااااااااااااا ة عن  ج 

 ما يلي:هذه األحداث تشاااااااااااااام  و  األعضاااااااااااااااء واملكاتب اإلقليمية والقأرية التابعة للمنظمة. ابلتعاون م 
)تورينو،  "Slow Foodمجعيااة الوجبااات البأي ااة البي يااة للااذواقااة "الااذي نظمتااه  Terra Madre حاادث

واملشاااااااااااااااركة يف  نظم الرتاث الزراعيرانمج ب( عن طريق معرض ملنت ات 2018إيأاليا، ساااااااااااااابتمرب/أيلول 
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 (،2018)الياابن، نوفمرب/تشااارين الثا   نظم الرتاث الزراعيلربانمج عم ، ومشاااروع تدريب اتب   اتحلق
على وزراء  نظم الرتاث الزراعي(، وعرض برانمج 2019)مارس/رتذار الغاابت األثيوبية  بُن بشااااااااااااااأنندوة و 

ساااااااااااابانيا )مدريد، إل(، وحلقة عم  وطنية 2019جمموعة العشاااااااااااارين )نيغاات، الياابن، مايو/أاير يف الزراعة 
تدريب اخلرباء (، و 2018(، وحلقة عم  وطنية يف كولومبيا )ساااااااااااااابتمرب/أيلول 2019إساااااااااااااابانيا، مايو/أاير 
(، 2019ونوفمرب/تشااارين الثا   2019كوساااتاريكا )أكتوبر/تشااارين األول ة الوطنية يف  ناحملليني واعم الل 

املسااااااتوى يف الصااااااني )أكتوبر/تشاااااارين األول  تارفيعالاخلامسااااااة والسااااااااسااااااة  تانالدولي تانالتدريبي اتنوالدور 
نظم مواق  ل 4فيه  نليوم الدويل للشاااي الذي عرضاا(، واالحتفال األول اب2019وساابتمرب/أيلول ، 2018

(، والندوة اإللكرتونية بشااااااااأن السااااااااياحة الزراعية املسااااااااتدامة ابلتعاون م  2020)مايو/أاير  الرتاث الزراعي
 (.2020منظمة السياحة العاملية )يونيو/حزيران 

 الشراكات وحشد املوارا )ج(

  وس  فيها األنشأة والرؤية، تُ ، بشك  فعال الرتاث الزراعينظم  مرحلة جديدة لربانمجوتنفيذ تصميم بغية
، وهلذاامليزانية. املوارا يف فر ام  الشاااااركاء احملتملني وزاياة تو  تنسااااايقالضااااامان مساااااتوى جيد من ال بد من 

أوجه آتزر ؤاي إقامة يما ميكن أن ، وهو األنشاااااااأة التعاونية م  الشاااااااركاء نظم الرتاث الزراعيزاات أمانة 
حفظ التنوع البيولوجي والتساااويق وسااالسااالة لذكر ال احلصااار انها على سااابي  م ،جماالت فنية عدةفعالة يف 

 ،الدولية "سلوفوا" املنظمة م  رمسي تعاون أوجه نوأُقيم. القيمة والسياحة الزراعية ومج  البياانت العلمية
 ومنظمة السياحة العاملية. ،وجامعة فلورنسا ،واملواق  لآلثرواجمللس الدويل 

  شااااااااروع املمث   ،حشااااااااد املوارا املالية عن طريق املسااااااااامهات الأوعيةإىل أمانة نظم الرتاث الزراعي  ابارتو
د يوزارة الزراعة والغاابت ومصاااا تقومأن ثالث سااانوات من أج  ن املمتد على اليااباجلديد حلسااااب أمانة 

 وزارة اخلارجيةقدمتها  مسااااااااااااااامهة ماليةو ، 2020من صاااااااااااااايف عام  ابدءً  ربانمجالدعم ب يف الياابناألمساك 
 ربانمج.الألنشأة العااية اليت يضأل   ا ل ااعمً اإلسبانية وزارة الزراعة قدمتها  ، ومسامهة ماليةاإليأالية

 االتصال والتواص  )ا(

  الذي حيرزه لعرض التقدم  أساااساايةواالتصااال والتواصاا   ى الربانمجلع ضااوءالتسااليط باخلاصااة نشااأة األإن
نظم الرتاث واق  املعنية مبالشااااااااااااابكات اإلقليمية والعاملية  أويربرانمج. ومت حتساااااااااااااني االتصاااااااااااااال من أج  ت

سااااااتتدام كتلة الشااااااعار الرمسي اجلديد ملنظمة األغذية املتعلقة اباخلأوط التوجيهية  ن. وقد وضااااااعالزراعي
إعااة إنشااااء ن ساااّهل. و نظم الرتاث الزراعيق  اإللكرتو  لديد املو والزراعة ونظم الرتاث الزراعي، وجرى جت

يف املكاااتااب اإلقليميااة للمنظمااة تنظيم ناادوات إلكرتونيااة لنشااااااااااااار  نظم الرتاث الزراعيلجهااات اتصاااااااااااااااال 
اإللكرتو  وق  امل علىنشاااار عدا من املقاالت والقصاااا  مت . و نظم الرتاث الزراعياملعلومات بشااااأن عم  

 لمنظمة.ل
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 القواعد واإلجراءات اخلاصة بتحديد املواق  ورصدهاحتسني  )ه(

  ًن، وضاااعن اجملموعة االساااتشاااارية يالساااااساااة والعشااار  جلنة الزراعة يف اورهتاالصااااارة عن لتوصااايات ل ااتباع
الوثيقة  عدااإل"اخلأوط التوجيهية النسااااااااااااااتة اجلديدة من نظم الرتاث الزراعي، بدعم من أمانة  1العلمية،
تنقيح القواعد واإلجراءات زاياة  دف املتبعة نظم الرتاث الزراعي"، وزن مناقشة املعايري باملتعلقة املقرتحة 

بعض مواق  نظم الرتاث بشاااااااأن موجزة أجرين اراساااااااات اساااااااتقصاااااااائية ، 2019يف أواخر عام وتعزيزها. و 
من أج  رصد  2020وكذلك يف مايو/أاير حتديد نظم الرتاث الزراعي،  ورتثر الزراعي من أج  رصد حالة

 حالة السياحة الزراعية.

 نظم الرتاث الزراعي ربانمجلخأة املرحلة التالية  )و(

  ما بعد التحديد يف مرحلة اليت تعزز الدعم  ربانمجلللمرحلة التالية )املرحلة الثانية( لوضااااااااعن األمانة خأة
من أج  تلبية احتياجات مواق  نظم الرتاث الزراعي  2ألنشاااااااأة اخلاصاااااااة ابلصاااااااون الديناميابلنسااااااابة إىل ا

مانة نظم الرتاث الزراعي مساااتقر ألهيك   إنشااااء وميث ر الربانمج. ثرتوتوساااي  نأا   ،بشاااك  أكثر فعالية
يف الوقن الربانمج م  االسااااااااااااااتمرار هذا  لتأوير عوام  مهمة املعلوماتحتلي  /القاعدة املالية ومج تعزيز و 

زراعي. وميكن تلتي  الركائز األساااااااااااسااااااااااية الرتاث النظم ل جديدة التقليدي لتحديد مواق يف العم  ذاته 
 ألنشأة املرحلة التالية على النحو التايل:

حتقيق من أج   وتنسيقها وإاارهتا التحديدمرحلة وض  إطار تنظيمي لتسهي  مجي  أنشأة ما بعد  -1
 زراعي؛الرتاث النظم من مواق  صون الدينامي ملوق  ال

 سني اإلنتاج الزراعي من خالل إاماج عناصر جديدة ومبتكرة يف املعارف واملمارسات التقليدية؛حت -2

 تتصصة وسالس  اإلمداا القصرية والتوسيم؛امل  مث  األسوا  اسو خاصة ابأل اتوض  اسرتاتي ي -3

 ؛تثقيفيةالنشأة األتعزيز السياحة الزراعية وتباال املعلومات م  سكان املناطق احلضرية و  -4

 تعزيز التنوع البيولوجي من خالل اجلم  بني وسائ  خمتلفة؛ -5

 زكني الشباب والنساء يف الريف؛ -6

 .احمليً  املنت ةأبخ التقليدي ابستتدام املنت ات الثقافية وامل ألحداثل الرتويج -7

  اث نظم الرت ل ااااااابكة  إلنشااااااااءالدعم الفين يف إطار األنشاااااااأة املنفذة لبدء املرحلة التالية،  ،من األمانةقدّ و
 ذات األمهّية الوطنّيةنظم الرتاث الزراعي يف  اااااااااااااايلي، وحتديد مواق  جديدة ل الزراعي ذات األمهّية الوطنّية

 العاملية يف بريو. ذات األمهّيةنظم الرتاث الزراعي و 

                                        
نهم املدير العام للمنظمة من أج  تقييم مقرتحات الربانمج وحتديد مواق  نظم الرتاث الزراعي وتقدمي خرباء عيّ  7تتكون اجملموعة االستشارية العلمية من   1

 لعمليات الربانمج. املدخالت الفنية الالزمة
 هينظم الرتاث الزراعي والتكيف م  األوضاع االقتصااية واالجتماعية املعاصرة وتأور لبصون موق   ،يهدف الصون الدينامي إىل القيام بصورة متزامنة  2

 .على حنو جيد التوازن
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 املوضوعةأثر األنشأة  -ابء

 الرتويجزاا االهتمااام ابلزراعااة املسااااااااااااااتاادامااة والتنوع البيولوجي الزراعي واملعااارف التقليااديااة واملناااظر الأبيعيااة، ومت  -3
نظم الرتاث الزراعي يف بلدان نظم الرتاث الزراعي )مث  األطر املؤسسية ملواءمة نظم الرتاث الزراعي ألنشأة الوطنية بشأن ل

 الل ان الوطنية لنظم الرتاث الزراعي وجمموعات العم  الفنية(. قبي  منم  األولوايت الوطنية واحمللية، 

)الشعوب األصلية والزراعة اإليكولوجية والتنوع األخرى املعنية فنية الفر  البفض  االتصال والتعاون الفعالني م   -4
  ااااماًل للمنظمة امج اآلن برانجمً أصااابح الربانونظم األغذية وزكني الشاااباب والنسااااء والتغذية(، األسااارية الزراعة و البيولوجي 

 ألولوايت اإلقليمية واإلقليمية الفرعية.ا م  اوائمً تمو 

 ربانمج.الر يتأو لزاياة ا أساسً  خرىاألاملعنية ؤسسات املنظمات و املوأرسى التعاون م   -5


