
COAG/2016/11 August 2016 

 

 ،(QR) ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 للبيئة.وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة  للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة

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

A 

 جلنة الزراعة

 الدورة اخلامسة والعشرون

 2016سبتمرب/أيلول  30-26روما، 

 نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية

 

 موجز
 

، 2002)نظم الرتاث الزراعيي(، منيذ إطالق يا ا عيام      ذات األهمية العامليةظلت مبادرة نظم الرتاث الزراعي  

ُتجّرب منوذجا مبتكرا يشرك اجملتمعات احمللية واحلكومات احمللية والوطنية ا حتديد نظم الرتاث الزراعيي وسيبل   

ا  عيش ا وتنوع ا الزراعي والتنوع البيولوجي املرتبط ب ا واملنياظر الببيعيية ونظيم املعروية والثقاويات ا أتلي  أ ي       

 العامل، وا االعرتاف ب ا ودعم ا وصون ا. 
 

 وسعيا إىل مواصلة حتسني نظم الرتاث الزراعي وتعزيز صيو  الينظم الزراعيية التقليديية، أقير مينظر املنظمية،        

 . ، مبادرة نظم الرتاث الزراعي باعتبارها أحد برامج املنظمة2015ا دورته التاسعة والثالثني املعقودة ا يونيو/حزيرا  
 

وتبعا لذلك، ُأدرج برنامج نظم الرتاث الزراعي ا اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة، وال سيما اهلدف االسيرتاتيجي   

وباتت األمانة تعمل بشكل كاميل. وأنشيئت وموعية     ،بعمليات لصنع القرار وهيكل حوكمة أكثر تبسيبا ، مشفوعًا2

إسدا  املشورة العلمية املستقلة والتوجي يات لعملييات برنيامج     ملدة سنتني لضما  2016استشارية علمية جديدة ا عام 

 نظم الرتاث الزراعي ولغرض تبويره.
 

وباالستفادة من التجارب والدروس املستخلصة على مدى األربع عشرة سنة املاضية، ميكن لربنامج نظم اليرتاث   

لدعم البلدا  ومساعدت ا على توسييع نبيا    للمنظمة، أداة وعالة  2الزراعي أ  يصبح، من خالل اهلدف االسرتاتيجي 

 .اخلاصة ب ا السياسات القائمة واعتماد سياسات جديدة تدرج الرتاث الزراعي ا خبط التنمية
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 اإلجراءات املقرتح اختاذها من قبل اللجنة
 

 يبلب من اللجنة:   
 
تيراه مناسيبا، بشيم  مواصيلة موا مية       األخذ علما باملعلومات الواردة ا هذه الوثيقة وتقديم توجي ات ا حسيبما  (1)

برنامج نظم الرتاث الزراعي وأنشبت ا مع برنامج املنظمة، من خيالل للييات التنفييذ عليى املسيتويني القبير        

  واإلقليمي.

 ميكن توجيه أ  استفسارات بشم  حمتوى هذه الوثيقة إىل:
 

 oeeme  rnrle  riraM السيدة

 الببيعية نائبة املدير العام/ منسقة املوارد

 +39-0657052060اهلات : 

 http://www.fao.org/giahsللمزيد من املعلومات عن نظم الرتاث الزراعي، يرجى زيارة املوقع التالي: 
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 مقدمة -اًلأّو

 

أنشمت أجيال من املزارعني والرعاة ا أتل  أرجا  العيامل نظميا ومنياظر زراعيية حميددة، و يكالت معامل يا         -1

وحاوظت علي ا باالستناد إىل موارد طبيعية متنوعة وباالستعانة مبمارسات إدارة مكّيفة حمليا. وباالستفادة مين املعيارف   

بشرية، وتنوع معارو ا، وصلت ا بالببيعة. وقد ظخضت هذه الينظم  واخلربات احمللية، تربز هذه النظم الزراعية تبور ال

والينظم اإليكولوجيية القيادرة     األصيلية ليس وقط عن صيانة وتكيي  التنوع البيولوجي الزراعي امل م عامليا ونظم املعارف 

عيي  لمنية   على الصمود، ولكن أيضا، وقبل كل  ي ، عن التووري املسيتمر لسيلع وخيدمات متعيددة، وأغذيية وسيبل       

 ملاليني الفقرا  واملزارعني األسريني.

 

 ، رغبة من ا ا صو  نظم الرتاث الزراعي ا العامل ودعم ا، بزمام مبادرة لصو 2002وأخذت املنظمة ا عام  -2

الرتاث الزراعي الف م العام لنظم الرتاث الزراعيي ومسيتوى    . وتعزز مبادرة نظمذات األهمية العامليةنظم الرتاث الزراعي 

الوعي ب ا واإلقرار الوطين والدولي ب ا. وتشجع هذه املبادرة، بتبلع ا إىل صو  السلع واخلدمات االجتماعية والثقاويية  

صيلية واجملتمعيات   واالقتصادية والبيئية اليت تقدم ا إىل املزارعني األسريني وأصحاب احليازات الصيغرية والشيعوب األ  

 احمللية، اعتماد ن ج متكامل جيمع بني الزراعة املستدامة والتنمية الريفية.

 

وقد تعلام هنال  األوراد، مع مرور الوقت، إدارة البيئات اليت يعيشو  وي ا إلنتاج ما يكفي من األغذية اجلييدة   -3

كولوجية الببيعية ا الوقيت ذاتيه. وتتصيل نظيم اليرتاث      ملواصلة حيات م مع صو  قاعدة املوارد الببيعية والعمليات اإلي

الزراعي بكم هائل من املوارد البيولوجية ونظم املعروة وتقنيات اإلدارة املتنوعة اليت يتمثل هدو ا املشرتك ا ضما  األمن 

ة حتيديات  الغذائي وحياة من نوعية جيدة للبشرية. وتتيح نظم اليرتاث الزراعيي هيذه للييات ميكين بواسيبت ا مواج ي       

 احلاضر واملستقبل، مثل تغري املناخ والتغريات السكانية.

 

 2002حملة عامة عن إجنازات نظم الرتاث الزراعي منذ عام  -ثانيًا

 

، تبييور وُتجييّرب منوذجييا مبتكييرا يشييرك 2002ظلييت مبييادرة نظييم الييرتاث الزراعييي، منييذ إطالق ييا ا عييام  -4

وطنية ا حتديد نظم الرتاث الزراعي وسبل عيش ا وتنوع ا الزراعي والتنوع اجملتمعات احمللية واحلكومات احمللية وال

 البيولوجي املرتبط ب ا واملناظر الببيعية ونظم املعروة والثقاوات، وا االعرتاف ب ا ودعم ا وصون ا. 

 

 وأسفر الربنامج عن قدر كبري من اخلربات والدروس املستخلصة على النحو التالي: -5
 
بنظم اليرتاث الزراعيي باعتبارهيا حياوزا اجتماعييا م ميا يينثر ا امليزارعني واملسيت لكني ويقير باليدور             اإلقرار أ()

اإلجيابي وامل م جملتمعات الزراعية األسيرية ومعارو يا وسارسيات ا ذات الصيلة بصيو  احملاصييل التقليديية         

 والتنوع البيولوجي ألجيال احلاضر واملستقبل واستخدام ا بشكل مستدام.

http://www.fao.org/giahs/ar/
http://www.fao.org/giahs/ar/
http://www.fao.org/giahs/ar/
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 حتديييد نظييم سييبل العييي  الريفييية القييادرة علييى الصييمود واليينظم الزراعييية األسييرية التقليدييية ومييا يتصييل    ()ب

ب ا من خدمات النظم اإليكولوجية العالية القّيمة من خالل إعادة تشكيل املعارف وامل ارات التقليدية وحتدييد  

 لنقل.العناصر املناسبة لتعزيز أوضل املمارسات، وبالتالي جعل ا قابلة ل

اإلقرار مبا أسفر عنه املزارعو  األسريو  واألقليات العرقية واجملتمعات احمللية وقّيم الرتاث الزراعي اخلاصية   )ج(

 ب ا من مصادر متنوعة لسبل العي  واليدخل مين خيالل حتوييل أنشيبة الصيو  إىل ميداخيل قابلية للتسيويق         

يت يا بعالمية راريية وإقامية روابيط بالسيياحة       ا املزرعة وخارج ا؛ كتسويق منتجات وخدمات الرتاث ومحا

 الزراعية مبا ا ذلك الرتويج "للتنوع الثقاا الغين"، على سبيل املثال.

احتوا  النظم الزراعية احمللية الذكية مناخيا على مجيع العناصر القوية الالزمة لعملية التكي  مع تغري املنياخ   )د(

يكولوجيية الزراعيية، والتنيوع الثقياا، وصيو  التنيوع البيوليوجي        اإل والتخفي  من لثاره اليت هلا صلة بالنظم

 وظكني اجملتمعات األصلية والنسا . وإ  التنوع الزراعي واالقتصاد  وامُلراعيي لليرتاث اليذ  غالبيا ميا يكمين      

 ا صلب نظم اليرتاث الزراعيي املسيتدامة يتييح إمكانيات لتعزييز اإلنتاجيية االقتصيادية للميزارعني األسيريني          

 وأصحاب احليازات الصغرية والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية.

 

 وباالستفادة من الدعم املقدم من أعضا  املنظمة، والنتائج واآلثيار اإلجيابيية، والتجيارب واليدروس املستخلصية      -6

عضا  على توسيع نبا  من األربع عشرة سنة املاضية، أصبح برنامج نظم الرتاث الزراعي أداة ودية ملساعدة البلدا  األ

 . اخلاصة ب ا السياسات القائمة واعتماد سياسات جديدة تدرج الرتاث الزراعي ا خبط التنمية

 

وباإلضاوة إىل ذلك، يتصل مف وم نظيم اليرتاث الزراعيي بشيكل وثييق بعيدد مين الصيكوك املتعيددة األطيراف            -7

 ثيية النباتيية لذغذيية والزراعية واتفاقيية التنيوع البيوليوجي       القائمة، مبيا ا ذليك املعاهيدة الدوليية بشيم  امليوارد الورا      

. وتدعم نظم الرتاث الزراعي األنشبة املضبلع ب ا ضمن إطار السنوات الدولية، مثل الزراعية األسيرية   "رامسار"واتفاقية 

للميزارعني  ، اليت تشكل أساسا بالنسبة إىل البليدا  للعميل معيا مين أجيل حتدييد االحتياجيات اخلاصية         2014ا عام 

 األسريني ولبلورة طر  ووسائل ملعاجلة التحديات اجلارية اليت يواج  ا سكا  املناطق الريفية. 

 

وينببق مف وم نظم الرتاث الزراعي بشكل خاص على النظم الغذائية للشيعوب األصيلية والقبليية الييت حتيتف        -8

م اإليكولوجية احمللية، مسرت دة بقيم صو  قوية مع العميل  بارتباط بالثقاوات املورثة عن األجداد وأمناط احلياة ا النظ

ا الوقت ذاته على تعزيز املناوع اليت تستمدها الشعوب األصلية من إدارة التنوع البيولوجي الزراعي وامليوارد الببيعيية،   

 وصون ا واستخدام ا بشكل مستدام.  

 

 اويا كيبريا عليى املسيتويني اليدولي والييوطين     وقيد اكتسيب برنيامج نظيم اليرتاث الزراعيي، منييذ بدايتيه، اعرت        -9

على السوا . وعلى املستوى العاملي، حظيت نظم الرتاث الزراعي بقدر كبري من التقدير ا أتلي  املنتيديات احلكوميية    
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. وعلى املستوى الوطين، اضبلعت نظم الرتاث الزراعيي بيدور م يم ا اعتمياد السياسيات الييت تيدرج اليرتاث         1الدولية

ا برامج التنمية الزراعية. كما كانت مبثابة أداة تعلم لتحديد سبل جديدة للحفاظ على املوارد الببيعية وسالمة  الزراعي

النظم اإليكولوجية وصون ا. وكا  هلا أيضا تيمثري ا تشيجيع االسيتخدام املسيتدام للتنيوع البيوليوجي وامليوارد الوراثيية         

 ستقبل مستدام. وليدى القييام بيذلك،   ليدية، والثقاوة، واألهم، إقامة جسر مللذغذية والزراعة، ومحاية نظم املعارف التق

للمنظمية، وذليك مين خيالل تشيجيع السياسيات        2ساهم برنامج نظم الرتاث الزراعي ا حتقيق اهليدف االسيرتاتيجي   

 اعية والثقاوية للزراعة. الزراعية اليت تعاجل األبعاد املتعددة للتنمية، وهي: اإلنتاجية والصو ، وكذلك األبعاد االجتم

 

اليوعي.   مسيتوى  ، إىل تعزييز أنشيبة بنيا  القيدرات ورويع     2015وبادر برنامج نظم الرتاث الزراعي، منذ عام  -10

وساهم عدد من االجتماعات ا هذه اجل ود، مبا ا ذلك املنتيديات الدوليية األربعية لينظم اليرتاث الزراعيي ا إيبالييا        

 ؛ الدورة التدريبية الثانية الرويعة املستوى لنظم الرتاث الزراعي اليت عقدت ا سبتمرب/أيلول واألرجنتني والصني واليابا

. وقيد انعقيدت حلقية عميل نظيم      2016ا الصني، واليت من املقرر عقد دورت يا الثالثية ا أكتوبر/تشيرين األول     2015

. كميا نظميت حلقية عميل نظيم اليرتاث       2016نيسا  الرتاث الزراعي إلقليم أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ا أبريل/

 .2016املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقاوة ا يونيو/حزيرا   زراعي لغرب أوريقيا باال رتاك معال

 

، وهو ما يربز وموعة واسيعة  2بلدًا 15موقعا لنظم الرتاث الزراعي ا  36، مت حتديد 2016واعتبارا من عام  -11

من املناظر الزراعية ا أ ا  أتلفة من العامل ويكش  عن احلكمة البشرية ا تبويع الببيعية والتغلايب عليى الصيعاب     

 ببريقة مستدامة من خالل النقل احلذر للمعارف املرتاكمة عرب األجيال. 

 

 إدراج نظم الرتاث الزراعي يف برنامج املنظمة -ثالثًا

 

مع تزايد اإلقرار بنظم الرتاث الزراعي وبروزها ا العديد من البلدا  واملنتديات الدولية، واويق وليس املنظمية     -12

ا دورته الثامنة واألربعني بعد املائة على أنه ينبغي إعبا  نظم الرتاث الزراعي صفة رمسيية ضيمن إطيار عميل املنظمية      

 ظر لرتسيخ نظم الرتاث الزراعيي ا عميل املنظمية. ونوقشيت هيذه املبيادرة      وأّيد الشروع ا عملية لوضع مشروع قرار للمن

، وأوضت إىل القرار الذ  صيدر  2014ا عدة أج زة رئاسية، مبا ا ذلك الدورة الرابعة والعشرو  للجنة الزراعة ا عام 

ج نظم اليرتاث الزراعيي ا اإلطيار    والذ  أدرج برنام 2015عن منظر املنظمة ا دورته التاسعة والثالثني املعقودة ا عام 

 االسرتاتيجي للمنظمة. 

 

                                        
عن دعمه  2014أعرب إعال  االجتماع الوزار  الثالث ملنتدى التعاو  االقتصاد  آلسيا واحمليط اهلادئ بشم  األمن الغذائي ا سبتمرب/أيلول   1

 عشرينلعمل املنظمة ا وال نظم الرتاث الزراعي وأ ار إىل أهميته بالنسبة إىل التنمية الريفية. كما رحب اجتماع وزرا  الزراعة جملموعة ال

 بنظم الرتاث الزراعي ا سيا  صو  التنوع البيولوجي ا األغذية والزراعة واستخدامه املستدام.   2016ا يونيو/حزيرا  
2  /http://www.fao.org/giahs//ar 
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وتسنى بفضل هذا القرار تنفيذ وظائ  أمانة نظم الرتاث الزراعي بشكل سلس، مبا ا ذليك اإل يراف واإلدارة    -13

خيارج  والتنسيق والتنفيذ للمف وم وأنشبته، علما أ  العمل بشم  نظم الرتاث الزراعي سيعتمد أساسا عليى التموييل مين    

، وتعزيز العمليات لزيادة الوعي 2015امليزانية. ومت تزويد أمانة نظم الرتاث الزراعي باملوظفني الالزمني منذ يوليو/ظوز 

 والتنفيذ وأنشبة بنا  القدرات بشم  برنامج نظم الرتاث الزراعي. 

 

 املواءمة مع اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة -رابعًا

 

بنا  على القرارات الصادرة عن منظر املنظمة ا دورته التاسعة والثالثني، ُأدرج برنامج نظيم اليرتاث الزراعيي     -14

أيضا من الناحية املفاهيمية ا اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة. ونظم الرتاث الزراعي تس م بصيورة أساسيية، حتيت نبيا      

وري السيلع واخليدمات املتمتيية مين الزراعية والغابيات ومصيايد        للمنظمة، ا زيادة وحتسيني تيو   2اهلدف االسرتاتيجي 

، ال سييما النتيجية   2لل دف االسيرتاتيجي   1-2األمساك ببريقة مستدامة. كما تساهم املبادرة بشكل مبا ر ا النتيجة 

نظرا إىل أن ا  2-2بشم  املمارسات املبتكرة، مبا ا ذلك املمارسات التقليدية اليت حتسن االستدامة؛ والنتيجة  2-1-1

 تشري إىل الن وض بالن ج واحلوارات السياساتية املتكاملة واملتعددة القباعات. 

 

وحتاو  نظم الرتاث الزراعي، باعتبارها برناوا، على الرتكييز العلميي مبيا يتيوا م بشيكل كاميل ميع اإلطيار          -15

تبسيبا وأمانة تعمل بصيورة كاملية. وأنشيئت     االسرتاتيجي للمنظمة، وباعتماد عمليات لصنع القرار وهيكل حوكمة أكثر

 وموعة استشارية علمية جديدة تتمل  مين سيبعة أعضيا  مسيتقلني معيرتف ب يم مين أتلي  األقياليم          2016ا عام 

( ملدة سنتني لضما  إسدا  املشيورة العلميية املسيتقلة والتوجي يات لعميل برنيامج نظيم اليرتاث الزراعيي          1)انظر امللحق 

ملناقشية مشيروع    2016وعقدت اجملموعية االستشيارية العلميية اجتماع يا االوتتياحي ا ورباير/ يباط       ولغرض تبويره. 

 اخلبوط التوجي ية لنظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية وكذلك مشروع ترتيبات العمل للمجموعة االستشارية.  

 

 التوقعات واإلجراءات املقرتح اختاذها من قبل اللجنة -خامسًا

 

معيامل سياسيات التنميية ا ويالي األغذيية والزراعية للسينوات         2030ستشكل خبة التنمية املسيتدامة لعيام    -16

اخلمس عشرة املقبلة. لذلك، سيكتسي تنفيذ الزراعة املستدامة أهميية حموريية بالنسيبة إىل حتقييق العدييد مين أهيداف        

دة تعاجل أهداف وقضايا التنميية املتعيددة ببريقية أكثير     التنمية املستدامة السبعة عشر. وهناك حاجة إىل وضع ُن ج جدي

، رؤية مشرتكة الستدامة األغذية والزراعةتكامال وتراببا. وتشمل اجل ود اليت بذلت ا املنظمة منخرا ا هذا الصدد بلورة 

ة أكثير تكيامال   ووضع إطار ون ج باالستناد إىل وموعة من مبيادئ االسيتدامة ملعاجلية التنميية ا قبياع الزراعية ببريقي       

 ووعالية.  

 

ويتمتع برنامج نظم الرتاث الزراعي، بفضل ن جه املتكامل وإقراره الصريح بالقضايا واألدوار املتعيددة املرتببية    -17

بالزراعة، بالقدرة على تقديم مساهمة م مة ا حتقيق أهداف التنمية املسيتدامة، كجيز  مين دعيم املنظمية العيام لتنفييذ        
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 . ومن خالل التكامل الراسخ لنظيام اليرتاث الزراعيي ميع اإلطيار االسيرتاتيجي للمنظمية، مين املتوقيع         2030خبة عام 

 أ  تصبح أنشبته أكثر اسرتاتيجية وأ  حتقق تمثريا أكرب على املستويات كاوة.   

 

وال يزال اهلدف األساسي ا املستقبل القريب يتمثل ا حتقيق التوسع اجلغراا وكذلك وضيع ن يج سياسياتي     -18

 واسييرتاتيجي طويييل األجييل باالسييتناد إىل الييدروس املستخلصيية والتحييديات والتوقعييات والتجييارب العاملييية املسييتمدة  

 من املفاهيم األخرى املوجودة. 

 

رتاث الزراعي مع عمل املنظمة على املستويني اإلقليمي والقبير  عيامال أساسييا    وسيكو  حتسني موا مة نظم ال -19

 ا جناح ا، وذلك من خالل لليات التنفيذ القائمة، وهي: املبادرات اإلقليمية وأطر الربوة القبرية.  

 

التحيديثات الدوريية   ويكمن دور جلنة الزراعة ا تقديم التوجيه السياساتي واالسرتاتيجي العام، باالسيتناد إىل   -20

 اليت ُتعدِّها األمانة عن حالة تنفيذ الربنامج. 

 

وا هذا الصدد، ُيبلب من اللجنة أ  تمخذ علما باملعلومات الواردة ا هذه الوثيقة وأ  تقدم توجي ات ا حسبما  -21

امج املنظمية، مين خيالل    تراه مناسبا، بشم  مواصلة موا مة برنامج نظم الرتاث الزراعي واألنشيبة ذات الصيلة ميع برني    

 لليات التنفيذ القبرية واإلقليمية.
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 أعضاء اجملموعة االستشارية العلمية لنظم الرتاث الزراعي - 1امللحق 
 

 

 

 العنوان واملعهد/املكتب/اجلامعة/الوزارة االسم البلد اإلقليم

 إيباليا أوروبا

 

 أستاذ مشارك ا جامعة ولورنسا oeteM nglMnraamالسيد 

أمريكا الالتينية 

 والبحر الكارييب

 الربازيل

 

 teaemome iMtneeaالسيدة 
etnaeielar 

باحثة ا منسسة البحوث الزراعية الربازيلية 

(AoeRntn) 

أستاذة ا كلية الدراسات البيئية جبامعة  nllr ooMMlenaالسيدة  كندا أمريكا الشمالية

 (اليابا صوويا )

لسيا واحمليط 

 اهلادئ

 الصني

 

أستاذ مركز الرتاث الببيعي والثقاا ا مع د  nmlgnrl omlالسيد 

العلوم اجلغراوية وحبوث املوارد الببيعية، 

 األكادميية الصينية للعلوم

 كبري علما  األحباث ا املتاح  الوطنية rnmae admrer السيدة  كينيا أوريقيا

 ا كينيا

لسيا واحمليط 

 اهلادئ

 اليابا 

 

النائب األول لعميد جامعة األمم املتحدة  oeitumeM ieertoumالسيد 

 )طوكيو(

 السيد سليم زكر  تونس الشر  األدنى

 

أستاذ مشارك، رئيس قسم اقتصاد املوارد 

الببيعية، كلية العلوم الزراعية والبحرية؛ 

 جامعة السلبا  قابوس


