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جلنة الزراعة
الدورة الرابعة والعشرون
روما 92 ،سبتمرب/أيلول –  3أكتوبر/تشرين األول 9102

نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية
موجز
أطلقت منظمة األغذية والزراعة ،من أجل محاية نظم الماا الزراعمي تات األهميمة العامليمة واملهمددة علمى
املستوى العاملي ،مبادرة الشراكة بشأن نظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية (نظ الاا الزراعي) ،خالل مممترر
القمة العماملي املعم بالتنميمة املسمتدامة (جوهانسمغ ،)2002 ،،كركيمزة أساسمية ملكمون التنميمة الزراعيمة والريفيمة
املستدامة من جدول أعمال القرن  .22وتشكل مبادرة نظ الاا الزراعي سياسة متكاملمة وإطمار عممل لمف الفخمر
والثقة بالنفس لدى األم واجملتمعات الريفية من خمالل االعمااا العماملي بمنظمه الااثيمة الزراعيمة وخمم العممل
املرافقة هلا من أجل صونها الديناميكي.
وعلى مدى السنوات العشر األخرية من التنفيذ ،قد ثبت يف  12موقع لنظ الاا الزراعمي مت تعيينهما يف
بلد ،أنه ميكن حتقيق صونها الدينامي من خالل التوعية بشأن القي اجلوهرية للنظ الزراعية التقليدية اليت رثل إرث ًا
تا أهمية عاملية وخم العمل املرافقة هلا .وهناك احتماالت لكثري من نظ الاا الزراعي تات األهمية العامليمة حمول
العامل ،اليت من شأنها أن تكون مبثابة خمتغات للتعل  ،وشبكة لتبادل املعرفمة ،وحفمل للتنموع البيولموجي يف املوقمع
تات أهمية عاملية .وقد اعتمدت بعض البلدان سياسات لالعااا بنظ الماا الزراعمي تات األهميمة الوطنيمة ،وقمد
أثرت الدعوة لسياسات نظ الاا الزراعي على جدول العمل العاملي للتنوع البيولموجي ،ممما أدى إىل اعتمماد القمرار
 X.31من قبل املمترر العاشر ألطمراا االتفاقيمة بشمأن املسمتنقعات؛ والقمرار  X/34ممن قبمل املممترر العاشمر ألطمراا
االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي؛ والقرار  A/C.2/67/L.48من قبل المدورة السمابعة والسمتل للجمعيمة العاممة ل مم
املتحدة.
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ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل
أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
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وقد نظرت أيضا األجهزة الرئاسية للمنظمة يف املبادرة يف عدة مناسبات ،وأيدت املفهموم الشمامل لمنظ الماا
الزراعي ،وأهدافها ومبادئها يف ضوء إجنازاتها الناجحة .وتوفر هذه الوثيقة املعلومات بشأن اإلطار املفماهيمي ،وتطميمة
مشروع نظ الاا الزراعي وطرائق تمبيقها ،وتسعى إىل املزيد من التوجيهات بشأن السياسات تات الصلة واجلوانف
الفنية لعملها الرمسي.

اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة:
إن اللجنة مدعوة إىل استعراض اجلوانف التقنية لنظ الاا الزراعي وتلك املتعلقمة بسياسماتها ،علمى النحمو
الوارد يف مشروع قرار املمترر بشأن وضع برنامج مع بنظ الاا الزراعي ،والوارد يف املرفق  ،2وإىل تقدي مثل همذه
التوجيهات والتعليقات حسف االقتضاء.

وميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
Moujahed Achouri

مدير شعبة األراضي واملياه
اهلاتف+39-06 570 53843 :
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أوالً -مقدمة
 -1لقد طورت أجيال من املزارعل والصيادين والرعاة على ممدى القمرون ،نظمماً زراعيمةً معقمدة ومتنوعمة ومكيفمة
حمليا ، 1تت إدارتها من خالل جمموعات من التقنيات واملمارسات البارعة اليت مت اختبارها مع مرور الوقت .وباالستناد
إىل أجيال من املعرفة واخلغة املااكمة ،فإن هذه النظ "الزراعية-الثقافية" البارعة ال تعكس تنوع الثقافات واحلضمارات
فحسف ،بل أيضا تمور اإلنسانية .ومل تسفر فق عن مشاهد طبيعية ريفية متميزة ،وصون التنوع البيولوجي الزراعمي تو
األهمية العاملية ،والنظ اإليكولوجية القادرة على الصمود ،واإلر الثقايف القي  ،ولكن قبل كل شيء ،فإنها أسفرت عمن
توفري مستمر للسلع واخلدمات املتعددة ،واألمن الطذائي وسبل املعيشة ملاليل من الفقراء واملزارعل الصطار.
وميكن العثور على مثل هذه النظ الزراعية احلرجية الرعوية ،بشكل خاص ،يف املناطق املكتظة بالسمكان أو يف
-2
املناطق اليت اضمرت فيها السكان ،ألسباب خمتلفة ،إىل أن يضعوا ممارسات معقدة ومبتكرة الستخدام األرض وإدارتها.
على سبيل املثال ،بسمبف العزلمة اجلطرافيمة ،والمنظ اإليكولوجيمة اهلشمة ،والتهمميس السياسمي ،واملموارد المبيعيمة
احملدودة ،و/أو الظروا املناخية القاسية .وتعكس هذه النظ يف كثري من األحيان غنمى التنموع البيولموجي الزراعمي ويف
بعض األحيان تنوع بيولوجي زراعي فريد ،ليس فق داخل مجاعات األنواع وبينها ،ولكمن أيضما علمى مسمتوى النظمام
اإليكولوجي واملشاهد المبيعية .ومبا أنه قد مت تأسيسها باالستناد إىل احلضارات الزراعية القدمية ،فإن بعض هذه المنظ
متصلة مبراكز هامة للمنشأ والتنوع ل نواع النباتية واحليوانية املستأنسة ،اليت يشكل صونها قيمة عاملية كبرية.
 -3وقد مت تموير قدرة نظامها اإليكولوجي على الصمود ومتانته وتكيفه للتأقل ممع التطميري ،وتلمك لضممان األممن
الطذائي وسبل املعيشة وللحد من املخاطر .وتتميز إدارة اإلنسان الديناميكية وتفاعله مع المبيعة الذين يسمحان باحلفما
على التنوع البيولوجي وخدمات النظ اإليكولوجية األساسية ،باالبتكمار التكنولموجي والثقمايف املسمتمر ،واالنتقمال بمل
األجيال ،والتبادل بل اجملتمعات والنظ البيئية األخمرى .وتشمكل ثمروة اخلمغة املااكممة يف إدارة واسمتخدام املموارد
واتساعها ،مكسبا عامليا هاما ال بد من احلفا عليه واتاحة الفرصة لنموه.

ثانياً -نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية
السياق والتعريف

 1يت تمبيق مفهوم واسع للزراعة ،مبا يف تلك زراعة احملاصميل وتربيمة احليوانمات و الطابمات وزراعمة األراضمي بعمد حرقهما ،ومصمائد األمسماك،
والصيد ،واجلمع والاكيف.
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 -4تشكل نظ الماا الزراعمي تات األهميمة العامليمة جمموعمة فرعيمة فريمدة ممن المنظ الزراعيمة الميت سمد
االستخدام املألوا للتنوع البيولوجي الكبري ،وتستحق أن يت االعااا بها كإر للبشرية .ويت تعريف النظ الزراعيمة
التقليدية اليت رثل إرثا تا أهمية عاملية كالتالي" :نظ مميزة الستخدام األراضي واملشاهد المبيعيمة الميت تتسم بطناهما

بالتنوع البيولوجي تي األهمية العاملية واآلخمذة بمالتمور ممن خمالل التكيمف املشماك للمجتممع واحتياجاتمه ومسماعيه
لتحقيق تنمية مستدامة مع بيئته."2

وبالنظر إىل التعريف السابق ،فإن رعاية هذه النظ وصونها واالعتزاز بها ليست األهداا الوحيمدة ،بمل أيضما
-5
وضع نهج متكامل ملعاجلة رفاه اجملتمع ،مع السعي لتحقيق التنمية املستدامة .وتقدم نظ الاا الزراعي معلومات عن
احلاجة إىل تعزيز الفه العام واالعمااا بماإلر الز راعمي  ،حيمت تكتسمي السملع واخلمدمات املتعمددة الميت يوفرهما
أصحاب احليازات الصطرية والزراعة األسرية واجملتمعات األصلية أهمية وريزا من نواح كثرية.

-6

وتصنف نظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية بناء على اإلبداع يف نظ اإلدارة ،واملستويات العاليمة للتنموع

البيولوجي الزراعي والتنوع البيولوجي تي الصلة ،واملوارد المبيعية احليوية واالقتصادية واالجتماعيمة والثقافيمة ،الميت
تمورت يف ل قيود وفرص بيئية واجتماعيمة وثقافيمة حممددة .وميكمن أن تشممل األمثلمة المنظ اإليكولوجيمة الزراعيمة
ملصاطف األرز اجلبلية ،ونظ الزراعة املتعددة احملاصميل /واسمتزراع األنمواع املتعمددة ،والمنظ الرعويمة البدويمة وشمبه
البدوية ،ونظ الري القدمية ،ونظ إدارة الابة واملياه ،واحلدائق املنزلية املعقدة واملتعددة المبقات ،ونظ الزراعة حتت
مستوى سمح البحر ،وغريها.

التهديدات والقوى الدافعة
وقد أدى الاكيز علمى املمدى القصمري لزيمادة اإلنتمار الزراعمي ،ممن خمالل الزراعمة املكثفمة غمري املسمتدامة،
-7
والتخصص ،والزراعة األحادية ،والزراعة الصناعية ،والتطريات التكنولوجية السريعة ،والسملع املسموقة دوليما ،وإهممال
العوامل اخلارجية املرتبمة بها ،إىل التخلي عن النظ الزراعية اليت غالبا ما تتكيف بشكل جيد ممع البيئمات القاسمية.
ويهدد كل من النقص يف تشجيع الزراعة املتنوعة والصديقة للبيئة وملمارسمات اإلدارة املتكاملمة ،وضمعف دممج البحمو
والتموير مع اخلدمات الريفية املرتبمة بها ل نظمة األصلية واملبتكرة ،أساس "الثقافة" الزراعية ،ونظ املعيشمة املرتبممة
بها .وعالوة على تلك ،فإن التحضر ،وسرعة ومدى التطريات التكنولوجية واالقتصادية يف يومنا هذا ،مبا يف تلمك تككمل
القي الريفية ،واالستطالل املفرط للموارد ،واخنفاض اإلنتاجية ،وأيضا الواردات من األنواع الطريبمة ،تممتدي مجيعهما إىل
تككل وراثي شديد .ويشكل تلك خمر فقدان التنوع البيولموجي الزراعمي الفريمد واهلمام واملعرفمة املرتبممة بمه ،وتمدهور
األراضي ،والفقر والتهديدات لسبل العيس واألمن الطذائي يف العديد من اجملتمعات احمللية.

2

تعريف منظمة األغذية والزراعة.www.fao.org/nr/giahs :
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وختتلف القوى الدافعة للممارسات غري املستدامة ،واالستطالل املفرط للموارد ،والتككل الوراثي ،وفقدان املعرفمة
-8
احمللية ،واملخاطر املرتبمة بها من إفقار ونظ معيشة غري قابلة للحياة وعدم اسمتقرار اجتمماعي واقتصمادي ،بمل نظمام
وآخر .وهي تشمل الضط السكاني والفقر والسياسات غري املالئمة والبيئة القانونية ،وبصورة خاصة حيازة األراضي غمري
اآلمنة ،وقوى السوق اخلارجية ،وعدم القدرة على التكيف مع نظ استخدام األراضمي لتمأمل سمبل العميس ممع البيئمة
املتطرية بسرعة.
 -9يتملف احلفل الديناميكي لنظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية االبتكار الزراعي اإليكولوجي واالجتمماعي
املستمر ،جنبا إىل جنف مع النقل الدقيق للمعرفة واخلغة املااكمتل عغ األجيال .ومن املمتكد أن حماولة احلفما علمى
نظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية من خالل " ميدها يف الزمن" ستمتدي إىل تدهورها وستحك على جمتمعاتهما
بالفقر .وياكز نهج نظ الاا الزراعي على نظ التنمية واملعرفة البشرية ،مبا يف تلك امليمزات االجتماعيمة والتنظيميمة
واالقتصادية والثقافية اليت ترتكز على عمليات احلفل والتكيف يف نظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية دون املساس
بقدرتها على الصمود واستدامتها وسالمتها.

ثالثاً -مبادرة نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية
 -11أطلقت منظمة األغذية والزراعة مبادرة 3نظ الاا الزراعي خالل ممترر القمة العاملي املع بالتنمية املستدامة
يف عام  ،2002وقد حققت غاياتها وأهدافها بنجاح من خالل خمتلف املشماريع املمولمة ممن خمارر امليزانيمة واملشماريع
التعاونية .وقد وضعت آلية ممتسسية قوية مبا يف تلك شراكة متعددة املاحنل عاملية تطمي حنو  21بلداً ،وأكثمر ممن 13
شريك دولي ووط  ،و 12موقع 4لنظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية تمدعمها أمانمة نظم الماا الزراعمي الميت
تستضيفها شعبة األراضي واملياه يف منظمة األغذية والزراعة.

-11

وتعمل نظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية على ثالثة مستويات:
(أ)

على املستوى العاملي ،من خالل حتديد نظ الاا الزراعي تات األهمية العامليمة وتقييمهما واختيارهما
واالعااا بها؛

(ب) على املستوى الوط  ،من خالل تشكيل جلنة وطنية مشاكة بل القماعات لنظ الاا الزراعي تات
األهمية العاملية ومن خالل بناء القمدرات يف جممال السياسمات ،واآلليمات التنظيميمة واحلموافز إلعمداد
وتنفيذ خمة عمل تشاركية حلماية هذه األنظمة املميزة واستخدامها كنظ قياسية لالستدامة؛

3
4

مت تسجيل مبادرة نظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية ضمن إطار الشراكات من أجل التنمية املستدامة يف عام  2002واستمتنفت يف عام .2022
اعتباراً من  22أبريل/نيسان .2022
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(ر) على املستوى احمللي ،من خمالل ركمل اجملتمعمات احملليمة وتموفري املسماعدة التقنيمة إلدارة املموارد
املستدامة ،من خالل تعزيز املعرفة التقليدية وتعزيز استمرارية هذه النظ من خالل نهمج سمبل املعيشمة
املستدامة.
-22

ومن املتوقع أن تسه نظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل:
(أ)

تعزيز تعمي النظ الااثية من خالل اإلصالحات السياسية والتنظيمية والدع لبنماء القمدرات املمتسسمية
واملنهجية على املستوى الوط ؛

(ب) احلفا المديناميكي و اإلدارة املسمتدامة للمنظ الزراعيمة التقليديمة املميمزة ممن خمالل تعزيمز السياسمات
واألنظمة الزراعية املواتية ومن خالل دع نهمج متكاممل ،وبنماء قمدرات املمتسسمات احملليمة ،وركمل
اجملتمعات احمللية؛
(ر) حتسل الوعي والتعلي بل الوكاالت احلكومية ،والسلمات واجملتمعات احمللية ،وأصمحاب املصملحة
اآلخرين،
(د)

أثبات الرواب بن فوائد سبل املعيشة احمللية واملنافع البيئية العاملية من خالل نهج المنظ اإليكولوجيمة
الزراعية عغ الوكاالت احلكومية ،واجملتمعات احمللية ،والشعوب األصلية ،والقماع اخلاص؛

(هم) نشر أفضل املمارسمات والمدروس األساسمية بمل الوكماالت املنفمذة ،واجملتمعمات احملليمة املسمتفيدة،
والبلدان ،من أجل تعزيز وإدامة األثر العام :على املستويات احمللية واإلقليمية والعاملية.
 -21يستكشف نهج احلفا الديناميكي ،الذي يستند إىل إطار سبل العيس املستدامة والنهج اإليكولوجية الزراعيمة،
احلوافز السياسية واالجتماعية واالقتصادية اجلديدة ويمورها ،مما يعزز نظ إدارة املزارع األسرية من أجل احلفا علمى
التنوع البيولوجي والقي الثقافية للنظام اإليكولوجي .وهو يشدد على التوازن بل الصمون والتكيمف والتنميمة االقتصمادية
واالجتماعية من أجل مساعدة الناس الذين خلقوا نظامه الااثي الزراعي وحيافظون عليه ملواجهة حتديات عمامل اليموم
ولالستفادة من الفرص اليت تتيحها احلياة العصرية ،مع احلفا على و ائف النظام اإليكولوجي.

رابعاً -صلة نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية بالربامج اجلارية
 -22أبرز التقرير عن حالة املوارد من األراضي واملياه يف العمامل ل غذيمة والزراعمة ،5المذي تصمدره منظممة األغذيمة
والزراعة ،أن هناك سلسلة من نظ األراضي واملياه اليت تواجه اآلن خممر االنهيمار وفقمدان قمدرتها اإلنتاجيمة ،يف مل
مزيج من الضطوط الدميوغرافية املفرطة والسياسات واملمارسات الزراعية غري املستدامة .وقد تتفاق احلمدود املاديمة لتموفر
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حالة املوارد من األراضي واملياه يف العامل ل غذية والزراعة.
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األراضي واملياه هلذه األنظمة يف بعض األماكن بسمبف قموى دافعمة خارجيمة ،مبما يف تلمك تطمري املنماف ،واملنافسمة ممع
القماعات األخرى ،والتطريات االجتماعية واالقتصمادية .وينبطمي أن تكمون هنماك سياسمات وممارسمات حممددة حلفمل
وإدامة قواعد موارد حمدودة ،وهذا ما تشجع نظ الاا الزراعي على حتقيقه.
 -23تندرر نظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية ضمن نماق اهلدا االسااتيجي  2ملنظمة األغذيمة والزراعمة،
النتيجة  ،62وهي تات صلة بعدد من الصكوك املتعددة األطراا مثمل املعاهمدة الدوليمة بشمأن املموارد الوراثيمة النباتيمة
ل غذية والزراعة ،7واتفاقية رامسار ،8واتفاقية التنوع البيولوجي .9وتدع مبادرة نظم الماا الزراعمي السمنة الدوليمة
للزراعة األسرية  ،2022اليت تشكل أساسا للدول لالنضمام معا يف حتديد االحتياجمات اخلاصمة للممزارعل األسمريل،
ولوضع طرق ووسائل حلل التحديات املستمرة لسكان املناطق الريفية .كما أن مبادرة نظ الماا الزراعمي تمدع تنميمة
القدرات واملساواة بل اجلنسل ،والنظر يف دور املرأة يف إدارة املوارد المبيعية واالعااا به ،وبالتالي ،تتناول األنشممة
على مجيع املستويات مسألة دور املمرأة احملمدد ،فضم ال عمن ركمل الشمعوب األصملية واألسمر الزراعيمة واجملتمعمات
احمللية ،وبناء قدراتها .وتعاجل نظ الاا الزراعي العديد من اجملاالت تات األولوية االسااتيجية العاملية واإلقليمية
والوطنية ،وتتمتع برواب ودع و/أو مساهمة يف الغامج تات الصلة.

خامساً -الدروس واخلربات املستفادة من تنفيذ نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية
 -21من اجلدير الثناء باإلجنازات والتأثريات 10اليت مت حتقيقها على مدى العقد املاضمي ممن خمالل تنفيمذ مبمادرة
نظ الاا الزراعي ،ومنوتجها املبتكر الذي يقضي بإشمراك احلكوممات احملليمة والوطنيمة يف اإلدارة املتكيفمة للماا
الزراعي ،ولسلع وخدمات المنظ اإليكولوجيمة اخلاصمة بهما ،واحملافظمة عليهما .وتمتلخص بعمض المدروس املسمتفادة
واخلغات كما يلي:
(أ)

تتمتع نظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية بالقدرة على الصمود ،وقد مت بناؤهما واحملافظمة عليهما
من خالل املوارد احمللية واملعرفة واستثمار والتزام اجملتمعات واألفراد .وقد جنحت هذه النظ الزراعية
االسرية ،والزراعية الرعوية ،ونظ الطابات ومصائد األمساك ،يف اختبار الزمن ،وهمي تسمتمر يف كونهما
أساسا لسبل كسف عيس العديد من املزارعل يف مجيع أحناء العامل.

(ب) حتافل اجملتمعات يف مواقع نظ الاا الزراعمي تات األهميمة العامليمة علمى املعرفمة التقليديمة وعلمى
القمموى والشممبكات االجتماعيممة واالقتصممادية احملليممة ،وتبقممى قابلممة للتكيممف واالسممتجابة للممممتثرات
 6اعتماد املنتجل والقائمل على إدارة املوارد المبيعية ملمارسات تزيد وحتسن توفري السلع واخلدمات يف نظ إنتار القماع الزراعي بمريقة مستدامة.
 7املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية ل غذية والزراعة ،املادة ( 2-3ر) و (د)؛ املادة  2-1واملادة .2-2
 8اتفاقية األراضي الرطبة القرار  X.31البند .8
 9االتفاقية املعنية بالتنوع البيولوجي ،املادة -20ر و 8ي؛ أهداا أيشي للتنوع البيولوجي  2و 1و22و 23و.28
 10اجتماع اللجنة التوجيهية والعلمية التابعة لنظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية ،الذي عقد يف  22-28أبريل/نيسان  ،2022روما ،إيماليا.
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اخلارجية .ويتمتع الاا بقيمة اقتصادية جوهرية ميكنها أن تساه يف استمرارية مسمتدامة للمدخل يف
املناطق الريفية وللبيئة احمللية.

(ر) بإمكان عملية حفل مواقع نظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية أن حتمول القيممة االقتصمادية فيهما
وأن تدميها :على سبيل املثال ،حتويل أنشمة احلفل إىل دخل ميكن تسويقه ،كأمماكن جلمذب السمياح
وللافيه .وبالتمالي فمإن "احلفمل" حيظمى بالتقمدير علمى املسمتوى احمللمي وآثماره تعمود بمالنفع علمى
اجملتمعات والبيئة والوطن.
(د)

وريز الزراعة األسرية بل األدوار واملسمتوليات يف اجملتمع وفقا لنوع اجلنس والعمر وغريها من املعايري.
وتوفر القدرة على الصمود اخلاصة بنظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية ،فرصا لالقتصمادات الميت
تراعي الفوارق بمل اجلنسمل ،لتتكيمف ممع تطمري املنماف ،وللحمد ممن اهلجمرة إىل اخلمارر ومواجهمة
التحديات األخرى مع أمكانية كبرية لتعزيز اإلنتاجية االقتصادية والوضمع االجتمماعي للممرأة ،وكمذلك
جلذب الشباب إىل العمل يف األرض وبناء أسره وحياته يف املناطق الريفية.

(هم) ولقد زادت مواقع نظ الاا الزراعي الم  12احملمددة يف  21بلمدا (وهنماك الكمثري ممن البلمدان الميت

(و)

أعربت عن رغبتها يف حتديد تراثها الزراعمي) ممن مسماحة العمامل املكرسمة حلفمل التنموع البيولموجي،
بممالنظر إىل مممزيج األصممناا املزروعممة ،والسممالالت واألنممواع النباتيممة واحليوانيممة املرتبمممة باألنظمممة
اإليكولوجية الزراعية واملشاهد المبيعية املختلفة.
ويغز االعااا بالاا الزراعي الثقافات الزراعيمة ويعيمد االحماام للمجتمعمات احملليمة ويرفمع ممن
شأنها ومن شأن طرقها يف العيس اليت ميكنها أن توفر األمن والسالم والعمالة يف املناطق الريفية والتنمية
املستدامة.

 -21ويت دع نظ الاا الزراعي أيضا من خالل بيانات وتصمرحيات خمتلفمة ،11مبما يف تلمك إعمالن بميجل
وبيان نوتو .13ويوصي األخري  )2( :بأن يت رصد املواقع احملددة لمنظ الماا الزراعمي تات األهميمة العامليمة بصمفة
دورية وأن يت احلفا على قدرتها على االستمرار؛ ( )2التعيل التدر ي ملزيد من املواقع لمنظ الماا الزراعمي تات
األهمية العاملية لتعزيز احملافظة على الاا الزراعي؛ ( )1تعزيمز املشماريع واألنشممة علمى أرض الواقمع ،ال سميما يف
البلدان النامية؛ ( )2أن تدع نظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية القائمة االعااا باشيحات مناطق أخرى بنظ
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 11املمترر الدولي للتنموع البيولموجي فيمما يتعلمق بماألمن الطمذائي والبشمري يف مل ارتفماع درجمة حمرارة األرض ،المذي عقمد يف شميناي ،اهلنمد،
من  23إىل  21فغاير/شباط  ،2020والذي سل الضوء على أهمية نظم الماا الزراعمي تات األهميمة العامليمة يف حفمل وإثمراء مواقمع فريمدة للتنموع
البيولوجي.
 12إعالن بكل :ميثاق ممتلف من عشر نقاط لتشجيع احملافظة الدينامية لنظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية والذي اعتمده أعضاء وشركاء نظ
الاا الزراعي تات األهمية العاملية خالل املنتدى الدولي لنظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية الذي عقد من  2إىل  22من يونيو/حزيران 2022
يف بكل ،الصل.
 13اعتمد خالل املنتدى الدولي لنظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية الذي عقد ممن  22إىل  12مايو/أيمار  ،2021شمبه جزيمرة نوتمو ،حمافظمة
إيشيكاوا ،اليابان.
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الاا الزراعي تات األهمية العاملية يف البلدان األقل منوا؛ ( )3تعزيز توأمة نظ الاا الزراعمي تات األهميمة العامليمة
بل البلدان املتقدمة والبلدان النامية.
الفقرة  ،9بيان نوتو

(م) اإلقرار بضرورة تعمي نظ الاا الزراعي على مجيع املستويات ،ودمج اجلوانف االقتصادية واالجتماعية
والبيئية واالعااا بروابمها املشاكة ،وتلك لتحقيق التنمية املستدامة يف مجيع أبعادها؛ إن نظ الاا الزراعي
تات األهمية العاملية هي نتيجة عنصر رئيسي متميز يدع رفاهية األنسان األساسية للمزارعل األسريل،
والشعوب األصلية ،واجملتمعات احمللية ،وكذلك الفرص للتنمية يف املستقبل.
(ن) يوصي ممترر منظمة األغذية والزراعة ،واملنظمات الدولية ،والقماع اخلاص ،اجلهات الفاعلة األخرى ،بدع
الاا الزراعي ومبادرة نظ الاا الزراعي ،من أجل تنشي املناطق الريفية وحتقيق أهداا التنمية املستدامة.
(س) االلتزام بتعبئة املوارد البشرية والسياسية لتحديد املزيد من مواقع نظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية،
وزيادة حفظها الديناميكي كنماتر حية لالستدامة.
(ع) الملف من مجيع احلكومات والدوائر بأن تدع وحتمي نظ الاا الزراعي اخلاصة به .

سادساً -دور منظمة األغذية والزراعة العاملي
 -18لقد نظرت األجهزة الرئاسية للمنظمة يف نظ الاا الزراعي يف عمدة مناسمبات ،وأيمدت املفهموم الشمامل هلما
وأهدافها ومبادئها ،يف ضوء إجنازاتها الناجحة .14ووافقمت المدورة  228للمجلمس علمى أن تأخمذ مبمادرة نظم الماا
الزراعي صفة رمسية يف إطار منظمة األغذية والزراعة وأيدت الشروع يف عملية لوضع مشمروع قمرار لاسمي نظم الماا
الزراعي داخل املنظمة ولضمان مكانتها الدولية .ومت مناقشة مشروع القرار ،الوارد يف امللحق  ،2وإقراره خالل الدورة 22
للجنة الشممتون الدسمتورية والقانونيمة يف أكتوبر/تشمرين األول  ، 2022ليمت استعراضمه واملوافقمة عليمه الحقما ممن قبمل
اجمللس ،واعتماده النهائي من قبل املمترر يف يونيو/حزيران .2023
 -19و لف التوقعات الناشئة عن الدول األعضماء يف املنظممة بشمأن مواصملة تقمدي المدع نظم الماا الزراعمي،
وإشراك إدارة املنظمة يف تعمي نظ الاا الزراعي يف برنامج العمل وامليزانية ،فضال عن عملية جلنة الشمتون الدسمتورية
والقانونية يف تأييد اعتماد قرار املمترر بشأن نظ الاا الزراعي ،15الفرص اإلضافية إلدراك أهميمة أصمحاب احليمازات
 14ممممتخرا ،قامممت الممدورة  223للجنممة الغنممامج بالتأكيممد علممى قيمممة تبممادل اخلممغات بممل املنمماطق ،علممى سممبيل املثممال العمممل يف جيمماس
(الوثيقة  ،CL 149/5الفقرة -2ط).
 15الوثيقة  ،CL 148/REPالفقرة  -20ح.
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الصطرية ،واألسر الزراعية ،واجملتمعات األصلية من خالل نظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية اليت تشمكل أمثلمة
ملحو ة لنظ كسمف العميس همذه .وقمد أيمدت المدورة  12للمممترر اإلقليممي آلسميا واحملمي اهلمادذ ،المذي عقمد يف
مارس/آتار  ،2022هذا األمر ،وطلبت من منظمة األغذية والزراعة أن تعزز التنفيذ اإلقليمي لنظ الاا الزراعي.16
 -21وتقع مسمتولية محاية نظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية وتنمية جمتمعاتها بمريقمة مسمتدامة ،يف ضممن
املهام اليت هي من اختصاص منظمة األغذية والزراعة .وإن حتديد نظ الماا الزراعمي تات األهميمة العامليمة وحتقيمق
أهدافها وخم عملها تعتمد على الدول األعضاء بدع املنظمة ،يف حمل أن واليمة دوليمة قويمة ممن خمالل قمرار املممترر
ستعزز رؤية وإجراءات املنظمة والبلدان األعضاء.

سابعاً -املسار الواجب اتباعه
حنو منصة إرث دائم – إضفاء الطابع الرمسي على عملية نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية
 -22لقد اكتسبت نظ الاا الزراعي ،على مدى العقد املاضي ،اعاافا كمبريا علمى الصمعيدين العامليمة واحمللمي.
وعلى الساحة الدولية ،أُعرب عن التقمدير لمنظ الماا الزراعمي يف حمافمل حكوميمة دوليمة خمتلفمة ،مثمل مممتررات
األطراا يف اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة يف عمام  ،172008واتفاقيمة التنموع البيولموجي يف عمام  .182020وقمد
اعافت أيضا اجلمعية العامة ل م املتحدة بنظ الاا الزراعمي يف قرارهما  228/11بشمأن "التنميمة الزراعيمة واألممن
الطذائي" الذي مت اعتماده يف  22ديسمغ/كانون األول  .192022وحاليا ،هناك  12موقع حممدد لمنظ الماا الزراعمي
تات األهمية العاملية و ري النظر يف العديد من املواقع املرشحة 20لالعااا بها يف املستقبل .وأيضا ،من أجل مواصملة
االرتقاء بوضع مواقعها ،اعتمدت عدة بلمدان سياسمة وطنيمة و/أو أطمرا تنظيميمة خاصمة 21بمنظ الماا الزراعمي تات
األهمية العاملية.

 16تقرير املمترر اإلقليمي آلسيا واحملي اهلادي ،الوثيقة  ،C 2015/15الفقرة  -22ز.
 17دعا القرار  X.31األطراا إىل النظر يف محاية حقول األرز املطمورة ومحايتها " من خالل آليات مثل برنمامج نظم الماا الزراعمي تات األهميمة
العاملية التابع ملنظمة األغذية والزراعة".
 18دعا القرار  X/34إىل تعزيز النهج اليت تعزز استدامة النظ الزراعية واملشاهد المبيعية مثل نظ الماا الزراعمي تات األهميمة العامليمة (جيماس)
ملنظمة األغذية والزراعة ل م املتحدة.
 19أخذ القرار "علما بتقرير جملس منظمة األغذية والزراعة ل م املتحدة يف دورته  ،222الذي شدد على أهمية دعم املنظممة لمنظ الماا الزراعمي
تات األهمية العاملية ".
 20املوقع /http://www.fao.org/giahs//ar
 21على سبيل املثال ،صدر مرسوم بشأن محاية واحة غوط يف موقع العقلة يف اجلزائر؛ اعتمدت لوائح على الصعيد الوط بشأن نظ الاا الزراعي
تات األهمية يف الصل؛ مت توقيع مذكرة اتفاق بل عدة وزارات يف الفلمبل لتعممي مفهموم جيماس؛ رمت املوافقمة علمى سياسمة الماا الزراعمي يف
مجهورية كوريا؛ وصدر ميثاق بشأن الواحات يف تونس.

11

COAG/2014/12

 -22وانمالقا من تدخالت املشاريع املمتيدة من قبل نظ الاا الزراعي ،واخلغات اجملمعة على مدى  20سنوات
واحملددة عامليا وحمليا ،ينبطي أن تستمر عملية حتديمد وإداممة نظم الماا الزراعمي تات األهميمة العامليمة .وإن دور
املنظمة مه يف إشراك شركائها العامليل واإلقليميل والقمريل ،لتحديد ودع ومحاية هذا الاا الزراعي واالعااا به
على أنه هام عامليا "إلعادة الفخر واهلوية" ل سر الزراعية والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية.
 -21وستضمن منظمة األغذية والزراعمة أن يعتممد تعممي نظم الماا الزراعمي علمى اآلليمات القائممة واملمتسسمات
احلكومية اليت سيت استخدامها لمدع العمليمة علمى املسمتوى الموط  .وسمتدع منظممة األغذيمة والزراعمة احلكوممات
واملمتسسات ومنظمات اجملتمع املمدني الميت سمتملف املسماعدة التقنيمة يف جممال إدارة املعرفمة ،وتقامسهما والمتعل و/أو
االرتقاء مبواقع نظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية .ويف همذا السمياق ،سميت البمدء يف توأممة مواقمع نظم الماا
الزراعي والتعاون فيما بل بلدان اجلنوب ،و ري حاليا عملية صياغة املشاريع يف العديد من البلدان لدع عملية احلفل
الديناميكية لنظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية اخلاصة بها.

ثامناً -التوجيه املطلوب من جلنة الزراعة
 -22يف ضوء إجنازات مبادرة نظ الاا الزراعي ،ولضمان استمرار أنشمتها على املمدى المويمل ،ينبطمي املوافقمة
رمسيا على إطارها التشطيلي من قبل األجهزة الرئاسية .ولتحقيق تلك ،سيوفر قرار ممترر املنظمة أساسا مناسبا لاسمي
نظ الاا الزراعي داخل املنظمة وضمان مكانتها الدولية .وكقرار موثوق من أعلى جهاز لصمنع السياسمات يف املنظممة،
فإن قرار املمترر سيدع مبادرة نظ الماا الزراعمي  ،بتنماول مساتهما األساسمية بشمكل رمسمي ،وهيكلمها التنظيممي،
وترتيبات العمل ،وطرائق التحديد ،واإلجراءات اخلاصة بها .و در اإلشمارة إىل أن قمرارات املممترر قمد اسمتخدمت يف
املاضي ألغراض مماثلة .22وباملثل ،فإن برنامج اإلنسان واحملي احليوي ،املشمابه لمنظ الماا الزراعمي تات األهميمة
العاملية ،قد مت إطالقه من قبل منظمة اليونيسكو من خالل قرار املمترر العام اخلاص بها.23
 -23ومن حيت حمتوياته ،يتمحور مشروع قرار املمترر علمى النحمو التمالي )2( :ديباجمة تشمري إىل أصمل ومفهموم
وفوائد نظ الاا الزراعي ،وتمتكد على االعااا بها على نماق واسع وتزايد أهميتها على املستويات العاملية والوطنيمة
واحمللية ،وتعاا باحلاجة إىل توفري إطار تشطيلي هلا؛ ( )2فقرات إجرائية تنص علمى تعزيمز نظم الماا الزراعمي
تات األهمية العاملية واالعااا الرمسي بها من خالل إنشاء برنامج للنظ الزراعية التقليدية الميت رثمل إرثما تا أهميمة
عاملية؛
 22تشمممل األمثلممة )2( :القممرار  ،2002/1اعتممماد معاهممدة دوليممة بشممأن املمموارد الوراثيممة النباتيممة ل غذيممة والزراعممة والاتيبممات املمتقتممة لتنفيممذه؛
(ب) القرار  ،23/1توسيع نماق والية جلنة منظمة األغذية والزراعة املعنية باملوارد الوراثيمة النباتيمة لتطميمة املموارد اجلينيمة تات الصملة باألغذيمة
والزراعة؛ ( )1القرار  ،81/8التعهد الدولي بشأن املوارد الوراثية النباتية.
 23القرار  ،121-2برنامج حكومي دولي مع باإلنسان واحملي احليوي ،الدورة السادسة عشرة للممترر العام ،باريس 22 ،أكتوبر/تشرين األول –
 22نوفمغ/تشرين الثاني .2210
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( )1مرفق ينص على ترتيبات عمل برنامج نظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية.
 -21ومع األخذ بعل االعتبار لالعتبارات املذكورة أعاله ،يرد مشروع قمرار املممترر يف املرفمق  2هلمذه الوثيقمة .وإن
اللجنة مدعوة إىل النظر يف مشروع القرار وتقدي التوجيهات والتعليقات بشأن اجلوانف التقنية وتلك املتعلقمة بالسياسمات
على النحو الذي تراه مناسبا.
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املرف  : 0مش روا رار امل اءر بش من إنش اء برن امج مع
اليت ءثل إرثاً ذا أهمية عاملية

13

ب النظم الزراعي ة التقليدي ة

إن املمترر،
وإت يسل بأن جمتمعات من املزارعل والرعاة والصيادين وسكان الطابات قمد وضمعت منمذ آالا ممن السمنل،
نظما زراعية بارعة مت تكييفها حمليا ،وأدت إىل حتقيق األمن الطذائي وأمن سبل كسف العيس وكذلك إىل احلفما علمى
التنوع المبيعي والثقايف ،وأنه باإلضافة إىل توفري سلع وخدمات متعددة قد أسمفرت همذه المنظ عمن احلفما علمى تنموع
بيولوجي زراعي كبري ،ونظ إيكولوجية قادرة على الصمود ،ومشاهد طبيعية متميزة ،ونظ معرفة قيمة ،وترا ثقايف؛
وإت يقر بأن العديد من نظم اسمتخدام األراضمي امللحو مة همذه واملشماهد المبيعيمة ،الميت همي ثريمة بمالتنوع
البيولوجي اهلام عامليا ينشأ عن تكيف اجملتمع واحتياجاته مع تملعاته لتحقيق التنمية املستدامة يف بيئته ،تشكل نظما
للاا الزراعي تات األهمية العاملية؛
وإت يقر أيضاً بقدرة هذه النظ على الصمود وقدرتها اليت اجتازت اختبار المزمن علمى التكيمف ممع الصمدمات
والكوار والتطريات البيئية ومساهمتها احملتملة يف حفل التنوع البيولوجي يف املوقع لصاحل أجيال احلاضر واملستقبل؛
وإت يعرب عن تقديره ألهمية نظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية ،كأمثلة بمارزة للزراعمة األسمرية ولمنظ
سبل عيس أصحاب احليازات الصطرية والشعوب األصلية من أجمل حتقيمق األممن الطمذائي واالعمااا بالسمنة الدوليمة
للزراعة األسرية يف عام  2022واالحتفال بها؛
وإت يالحل بقلق أن نظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية مهددة ممن قبمل العديمد ممن العواممل مثمل عمدم
كفاية السياسات ومناتر اإلدارة والتطريات التكنولوجية غمري املسمتدامة الميت تقموض الزراعمة األسمرية والمنظ الزراعيمة
التقليدية؛
وإت يمتكد على احلاجة إىل حتديد نظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية وإىل محايتها ،مبا يف تلك الطابمات
تات الصلة ،ونظ مصايد األمساك والنظ الرعويمة ومصمادر رزقهما ،والتنموع الزراعمي والتنموع البيولموجي املمرتب بمه،
واملشاهد المبيعية ،ونظ املعرفة والثقافات يف مجيع أحناء العامل؛
وإت يدرك أن نظ الاا الزراعي تدعو إىل صون الاا الزراعي والطذائي املهدد على الصعيد الوط واحمللي
من خالل حشد االعااا بها والدع هلا يف مجيع أحناء العامل ،وتعزيز املنافع احمللية والوطنية والعامليمة املسمتمدة ممن
حفظها الديناميكي وجدواها االقتصادية؛
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وإت يذكر بالفقرة ( 20ص) من خمة تنفيذ ممترر القمة العاملي للتنمية املستدامة الذي دعا إىل اختمات إجمراءات
لتعزيز احلفل واالستخدام املستدام وإدارة النظ الزراعية التقليدية واألصلية وتعزيز النماتر األصلية لإلنتار الزراعي24؛
وإت يذكر أيضاً بأنه قد مت االعااا بنظ الاا الزراعمي تات األهميمة العامليمة علمى وجمه التحديمد يف قمرار
اجلمعية العامة ل م املتحدة  228/11بشأن "التنمية الزراعية واألمن الطمذائي" ،25ويف القمرار  X.31لالجتمماع العاشمر
ملمترر األطراا يف اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة ،26ويف القرار  X/34لالجتماع العاشر ملممترر األطمراا يف اتفاقيمة
التنوع البيولوجي27؛
وإت يذكر أيضاً مببادرة الشراكة الدولية بشأن احلفل الديناميكي للمنظ الزراعيمة التقليديمة الميت رثمل إرثماً تا
أهمية عاملية اليت أطلقتها منظمة األغذية والزراعة ،بصفتها مدير املهام للفصل  22ممن جمدول أعممال القمرن  22بشمأن
"التنمية الزراعية والريفية املستدامة" خالل ممترر القمة العاملي للتنمية املستدامة ،والتنفيذ الناجح لنظ الماا الزراعمي
كجزء من اجلهود الرامية إىل حتقيق أهداا التنمية الزراعية والريفية املستدامة؛
وإت يذكر كذلك بأن اجمللس قد وافق خالل دورته  228على أنه ينبطمي إعمماء مبمادرة نظم الماا الزراعمي
صفة رمسية ضمن إطار عمل منظمة األغذية والزراعمة ،يف ضموء إجنازاتهما وأهميتهما املتناميمة علمى املسمتويات العامليمة
والوطنية واحمللية ،من أجل ضمان وضعها الدولي وتوفري إطارها التشطيلي؛
وإت يرغف مبنح نظ الاا الزراعي االعااا الرمسي؛
يملف إىل املدير العام:
( )2مواصلة استعراض ومتابعة كيف ميكن لإلمكانيات اليت تقدمها نظ الاا الزراعي تات األهمية العامليمة
أن تسه يف األهداا االسااتيجية للمنظمة وجدول أعمال التنمية يف مرحلة ما بعد عمام  ،2023مبما يف
تلك األهداا اإلمنائية املستدامة؛
( )2إنشاء برنامج بشأن نظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية ("برنامج نظ الاا الزراعي") ،يعمل وفقا
لاتيبات العمل 28املنصوص عليها يف امللحق 2؛
( )1إبراز برنامج نظ الاا الزراعي وإعماءه األولوية واملوارد الالزمة لتشطيله الفعال.

24

القرار  2الذي اعتمده ممترر القمة يف عام  ،2002الوثيقة .A/CONF.199/20

.http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/615/90/PDF/N1261590.pdf?OpenElement 25
.http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_31_e.pdf 26
.http://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=12300 27
 28مت تقدميه ومناقشته يف الدورة السابعة والتسعل للجنة الشمتون الدستورية والقانونية (الوثيقة ،)CCLM 97/10
 2021وأقره اجمللس يف دورته  1-2 ،228ديسمغ/كانون األول ( 2021الوثيقة  ،CL 148/REPالفقرة  -20ح).

21-22

أكتوبر/تشرين األول

COAG/2014/12

15

امللح  :0ترتيبات العمل لربنامج نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية ("برنامج نظم الرتاث الزراعي")
-0

برنامج نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية
2-2

سيقوم برنامج نظ الاا الزراعي بتحديد نظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية ،وسمبل عيشمها،
وتنوعها الزراعي والتنوع البيولوجي املرتب بها ،واملشاهد المبيعية ،ونظ املعرفمة والثقافمات يف مجيمع
أحناء العامل ،وباالعااا بها ودعمها ومحايتها.

2-2

وتوجه املبادذ العامة التالية عمل برنامج نظ الاا الزراعي:
 2-2-2إن األوصياء الرئيسيل لنظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية – املشرفل األساسيل – ه
الناس المذين طموروا وحمافظوا علمى المنظ الزراعيمة الااثيمة ،وال يزالموا يعتممدون عليهما يف
معيشته ؛
 2-2-2وإن اهلدا األه لنظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية هو تعزيز قدرتها على التكيف من
أجل توفري منتجات وخدمات حيوية على املستويات احمللية والقمرية واإلقليمية والعاملية؛
 1-2-2ف التصدي للقوى التخريبية اليت تمتدي إىل تككل جدوى نظ الاا الزراعي تات األهمية
العاملية من خالل االعااا بها من قبمل اجملتممع المدولي واحلكوممات الوطنيمة ،ممن خمالل
السياسات املناسبة والقوانل واملمارسات ،وخم العمل التشاركي حلفظها الديناميكي والعممل
املتضافر ملعاجلة القوى الدافعة السلبية ودع قدرة هذه النظ على الصمود.

-9

البنية
2-2

سيتألف برنامج نظ الاا الزراعي من التالي:



جلنة توجيهية دولية؛
جلنة استشارية علمية؛
جلان توجيهية وطنية؛
الشركاء؛
األمانة.






-3

اللجنة التوجيهية الدولية
2-1

الوظائف :اللجنمة التوجيهيمة الدوليمة همي اجلهماز المذي يصمنع السياسمات يف برنمامج نظم الماا
الزراعي .وستقوم بتقدي التوجه االسااتيجي العام ألهداا الغنامج وأولوياتمه وأنشممته ،مبما يف تلمك
معايري االختيار ملواقع نظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية املبينة يف امللحق  2لقمرار املممترر المذي
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أنشأ برنامج نظ الاا الزراعي .وميكن للجنة التوجيهية الدوليمة أن تعتممد خمموط توجيهيمة بشمأن
عمليات تعيل املواقع ومنح الشهادات هلا وتعديلمها .وتكمون اللجنمة التوجيهيمة الدوليمة مسممتولة عمن

فحص الملبات واملوافقة عليها بشأن حتديمد مواقمع نظم الماا الزراعمي تات األهميمة العامليمة وفقما
إلجراءات التحديد ومنح الشهادات املبينة أدنماه .وميكمن للجنمة التوجيهيمة الدوليمة أن تعمدل معمايري
اختيال مواقع نظ الاا الزراعي تات األهمية العامليمة .وبإمكمان اللجنمة التوجيهيمة الدوليمة اعتمماد
وتعديل اإلجراءات واخلموط التوجيهية التشطيلية األخرى ،حسف االقتضاء ،من أجل التشطيل الفعمال
لغنامج نظ الاا الزراعي.
2-1

الرتكيبة :ستتألف اللجنة التوجيهية الدولية من  23عضوًا ممع األخمذ يف االعتبمار احلاجمة إىل ضممان
التوزيع اجلطرايف العادل والتمثيل املناسف للدول األعضاء ( 1أعضاء من كل منمقة جطرافية) .يت تعيل
أعضاء اللجنة التوجيهية الدولية من قبل املدير العام.

1-1

االجتماعات :ستجتمع اللجنة التوجيهية الدوية عادة مرة كل سنتل .وميكن للجنة التوجيهية الدولية
أن تلتقي من خالل الوسائل اإللكاونية مبا يف تلك ممتررات الفيديو .وميكن للجنة التوجيهيمة الدوليمة
أن تضع وتعتمد اخلموط التوجيهية لالجتماعات اليت ستعقد من خالل هذه الوسائل اإللكاونية.

2-1

النظام الداخلي :ستعتمد اللجنة التوجيهي الدولية نظامها الداخلي اخلاص وبإمكانها تعديله ،وسيكون
هذا النظام الداخلي متسقا مع الدستور والالئحة العامة للمنظمة.

3-1

املرا بون :ستكون اجتماعات اللجنة التوجيهية الدولية مفتوحة للممراقبل ممن المدول األعضماء والمدول
األعضاء املنتسبة غري األعضاء يف اللجنة التوجيهية الدولية ،من الدول اليت ليسمت أعضماء يف املنظممة،
واملنظمات الدولية تات الصلة ،واجملتمع املدني ،واملنظمات غري احلكومية ،وهيئات القمماع اخلماص،
وأصحاب املصلحة اآلخرين ،وفقا للنظام الداخلي للجنة التوجيهية الدولية.

1-1

النفق ات :سممتتحمل النفقممات المميت يتكبممدها ممثلممي أعضمماء اللجنممة التوجيهيممة الدوليممة عنممد حضممور
اجتماعات اللجنة ،فضمال عمن نفقمات املمراقبل يف اجللسمات ،حكومماته ومنظمماته  ،أو أنمه سميت
تطميتها عن طريق التغعات الموعية.

1-1

تقديم التقارير  :ستقوم اللجنة التوجيهية الدولية بتقدي التقارير إىل املدير العام ،الذي سميقوم للمف
انتباه املمترر من خالل اجمللس ألي توصية تعتمدها اللجنة التوجيهيمة الدوليمة يكمون هلما انعكاسمات
على السياسات أو توثر على برنامج املنظمة و/أو شمتونها املالية.
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اللجنة االستشارية العلمية
2-2

الوظائف :ستقوم اللجنة االستشارية العلمية بتوفري التوجيه التق  ،واملشورة العلمية ،وآراء مستقلة إىل
اللجنة التوجيهية الدولية وإىل األمانة ،بشأن مواصلة تمموير احلفمل المديناميكي واإلدارة املتكيفمة لمنظ
الاا الزراعي تات األهمية العاملية ،فضال عن اختيار مواقع هذه النظ .

2-2

الرتكيب ة :سممتتألف اللجنممة االستشممارية العلميممة مممن  22خممبريا ،مبمما يف تلممك العلممماء واألكممادمييل
والباحثل واملمارسل ،املعينل من قبل اللجنة التوجيهية الدولية على أساس الكفاءة واخلغة يف املسائل
املتعلقة بنظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية.

1-2

االجتماعات  :ستجتمع اللجنة االستشارية العلمية بالتوازي مع اجتماعات اللجنة التوجيهية الدوليمة.
وقد تمع أيضا عند احلاجة ،مبا يف تلك من خالل الوسائل اإللكاونية مثل ممتررات الفيديو.

اللجان التوجيهية الوطنية
2-3

الوظائف :سيت إنشاء اللجان التوجيهية الوطنية املمتلفة من أصمحاب املصملحة املتعمددين علمى أسماس
قمري ،من قبل السلمات الوطنية لتوفري الرقابة العامة لتنفيذ أنشمة نظ الاا الزراعي على املسمتوى
القمري .وستشمل مهامها ا اه السياسة العامة وتنسيق األنشمة.

2-3

الرتكيبة :ستتألف اللجان التوجيهية الوطنية من ممثلي املمتسسات املعنية ،مبا يف تلمك اهليئمات غمري
احلكومية واخلاصة اليت هلا مصملحة يف أنشممة نظم الماا الزراعمي .وسمياأس اللجمان التوجيهيمة
الوطنية كبار املسمتولل يف الوزارات/الوكاالت احلكومية تات الصلة.

الشركاء
2-1
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األمانة

سيتألف الشركاء الذين يدعمون برنامج نظ الاا الزراعي من أصحاب املصلحة الذين يتشاطرون رؤيمة
نظ الاا الزراعي والذين يقومون بعممل تا صملة بالزراعمة املسمتدامة والتنميمة الريفيمة وإدارة املموارد
المبيعية والتنموع البيولموجي والتنموع الثقمايف .وقمد يكمون الشمركاء ممن املمتسسمات واملنظممات العامليمة
واإلقليمية والقمرية ،احلكومية وغري احلكومية ،مبا يف تلك وكاالت منظومة األم املتحدة ،واملمتسسمات
املالية واجلهم ات املاحنمة ،واجلامعمات ومراكمز البحمو وهيئمات القمماع اخلماص والشمعوب األصملية
وجمموعات اجملتمع احمللي ومجعيات املزارعل.
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سيوفر املدير العام األمانة العامة لغنامج نظ الاا الزراعي ،وسيقوم بوضع املو فل واملموارد األخمرى
الالزمة لعملها حتت تصرا الغنامج .وستقوم املنظمة بتحديد ودفع نفقات األمانة يف حدود االعتمادات
تات الصلة يف امليزانية العادية املعتمدة للمنظمة.

2-1

ستقوم األمانة بتوفري اخلمدمات الالزممة الجتماعمات اللجنمة التوجيهيمة الدوليمة واللجنمة االستشمارية
العلمية .وستتخذ مجيع اخلموات الالزمة لعقد مثل هذه االجتماعات ،مبا يف تلك إعداد الوثائق وتنظي
وخدمة االجتماعات.

1-1

ستقوم األمانة باإلدارة اليومية لغنامج نظ الاا الزراعي ،مبما يف تلمك املهمام املوكلمة إليهما مبوجمف

اخلموط التوجيهية بشمأن عمليمات حتديمد مواقمع نظم الماا الزراعمي تات األهميمة العامليمة وممنح
الشهادات هلا ،فضال عن عمليات الرصد والتقيي واإلبال ،عن األنشمة ،واملساعدة التقنية ،والتنسميق،
ودع التعاون لتنفيذ أنشمة الغنامج.

2-1

-8

-2

ستقوم األمانة باحلفا على سجل نظ الاا الزراعمي حيمت سميت تسمجيل مجيمع املواقمع الميت مت
حتديدها كنظ الاا الزراعي تات األهمية العاملية.

النفقات
2-8

سيت تطمية نفقات برنامج نظ الاا الزراعي كما هو موضح يف هذا القس  ،باستثناء ما مت النص عليمه
خالفا لذلك يف ترتيبات العمل هذه.

2-8

سيت تطمية نفقات برنامج نظ الاا الزراعي اليت ال يت تطميتها من امليزانيمة العاديمة ،مثمل تقيمي
االقااحات وأنشمة الرصد أو املساعدة التقنية ،ممن التغعمات الموعيمة ،مبما يف تلمك املسماهمات ممن
األعضاء الذين يقدمون طلبات حتديد مواقع نظ الاا الزراعمي ،والشمركاء المذين هم علمى اسمتعداد
للاويج لغنامج نظ الاا الزراعي ،وكذلك من خالل املوارد الميت تقمدمها وكماالت التمويمل ،مبما يف
تلك املمتسسات املالية املتعددة األطراا.

1-8

ستدار أموال برنامج نظ الاا الزراعي وفقا للنظام املالي والقواعد املالية للمنظمة.

معايري االختيار ،وعملية التحديد وإجراءات منح الشهادات
2-2

سيستند اختيار مواقع نظ الاا الزراعي تات األهميمة العامليمة علمى معمايري االختيمار للمواقمع علمى
النحو املنصوص علي يف الفقرة .2-1

2-2

ف تقدي املقاحات لتحديد وممنح الشمهادات وفقما للخمموط التوجيهيمة املعتممدة ممن قبمل اللجنمة
التوجيهية الدولية على النحو املنصوص عليه يف الفقرة .2-1
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1-2

ستقوم اللجنة التوجيهية الدولية بالفرز النهائي واملوافقة على حتديد مواقع نظم الماا الزراعمي تات
األهمية العاملية ،عند االنتهاء من عملية االستعراض املنصوص عليها يف اخلموط التوجيهية املشار إليهما
يف الفقرة .2-2

2-2

بعد موافقة اللجنة التوجيهية الدولية ،سيت تسجيل التحديد الرمسي ملوقع ما من نظ الاا الزراعمي
تات األهمية العاملية مبنح شهادة التعيل الصادرة عن املدير العام ورئميس اللجنمة التوجيهيمة الدوليمة،
واليت تثبّت أن املوقع يشكل نظام ًا للاا الزراعي تات األهمية العاملية ل جيال احلاضرة واملسمتقبلية،
يوفر مساهمة بارزة يف تعزيز األمن الطذائي والتنوع البيولوجي واملعرفة األصلية والتنوع الثقمايف ممن أجمل
التنمية املستدامة واملنصفة .و ف تسجيل التحديد أيضا يف سجل نظ الماا الزراعمي المذي حتفظمه
األمانة وفقا للفقرة .2-1

البنود اخلتامية
2-20

ف أن ختضع التعديالت على ترتيبات العمل هذه ملوافقة اجمللس.

 2-20بإمكان اللجنة التوجيهية الدولية أن تقاح تعديالت لاتيبات العمل هذه ،تكمون متسمقة ممع الدسمتور
والالئحة العامة للمنظممة .و ينبطمي إحالمة أي اقمااح ملثمل همذه التعمديالت إىل املمدير العمام يف الوقمت
املناسف إلدراجها يف جدول أعمال الدورة القادمة للمجلس.

