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 والقانونية الدستورية الشؤون لجنة
 الدورة السابعة والتسعون 

  1122 أكتوبر/تشرين األول 12-12روما، 

 إطار في الشهادات إصدار وإجراءات العمل ترتيبات
 العالمية األهمية ذات الزراعي التراث نظم

 

 
 المقدمة -أولا 

 
 

 األهمية ذات الزراعي التراث نظم مبادرة والزراعة األغذية منظمة أطلقت ،2002 عام في -1
 وأهدافها المبادرة هذهل الكلي المفهوم دعمتو المبادرة في الرئاسية األجهزة نظرت وقد. العالمية
 ذات الزراعي التراث لنظم العمل وترتيبات المؤسسية البنية زالت ال حين في ذلك، مع. ومبادئها
ها لم الرئاسية األجهزة فإن ،عدة سنوات منذ الةفعّ  العالمية األهمية  .صراحة تقر 

 
 
والعدد المتزايد  العالمية األهمية ذاتنظم التراث الزراعي نظراً لألهمية المتزايدة لمبادرة  -2

موافقة على مناسب اآلن الحصول أن من ال، يبدو المعتمدةنظم المواقع ل في جميع أنحاء العالم
، العالمية األهمية ذات لنظم التراث الزراعيالعملياتي إلطار األجهزة الرئاسية على ارسمية من 

 .فيها وإجراءات إصدار الشهادات هاطرائق تعيينتها وكموبما في ذلك هياكل ح
 
 
الدستورية الشؤون لجنة صول على مصادقة هو السعي إلى الحالغرض من هذه الوثيقة  -3
بغية مواصلة ، العالمية األهمية ذات نظم التراث الزراعيالعملياتي لإلطار على االقانونية و

ذات الصلة. وتحقيقا لهذه الغاية، تقدم الوثيقة األجهزة الرئاسية موافقة الحصول على ومراجعتها 
. ثم تتناول العالمية األهمية ذاتراث الزراعي نظم التمبادرة عن عامة معلومات أساسية أوالً 

التي  ةسابقوالمباحثات ال ؛شهاداتالإجراءات إصدار و ؛عملالالتسلسل: ترتيبات باألقسام التالية 
وقيام األجهزة الرئاسية بالمزيد من المراجعة لإلطار العملياتي لهذه  ؛أجرتها األجهزة الرئاسية

 نظم.ال
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 العاملية األهمية معلومات أساسية لنظم الرتاث الزراعي ذات- ثانيًا

 

بارعة زراعية  ًانظمملزارعني والرعاة والويادين وسكان الغابات اجمتمعات ، طّورت آالف السننيعلى مّر  -4

توفري وإىل جانب . زراعياحلفاظ على تنوع طبيعي وآمنة، باإلضافة إىل عيش حمليًا أدت إىل أمن غذائي وسبل  فةمكّي

هام ونظم  زراعي-حفظ تنوع بيولوجيإىل ، أدت هذه النظم آمنةعيش وسبل وأمن غذائي  متعددة سلع وخدمات

من خال  عمليات التطور املشرتك لإلنسانية و. مثني تراث ثقايفمتميزة وطبيعية  مشاهدوإيكولوجية قابلة للتكيف 

 بيولوجيوتآزر زراعي و تفاعلأوجه على مدى قرون  يةالعامل األهمية ذاتنظم الرتاث الزراعي شّكلت والطبيعة، 

نظم الرتاث متّثل على هذا النحو، و. من اخلربات املرتاكمة للمجتمعات الريفية والشعوب األصلية عرب العامل تاستفاد

 .1أهمية أساسيةذا للجنس البشري  ًاإرثًا مجاعي العاملية األهمية ذاتالزراعي 

 

 العاملية األهمية تأصل نظم الرتاث الزراعي ذا

 

اإلدارة غري مثل مناذج من ، اليت تهددها عوامل عدة املتضائلة يف العامل الرتاث الزراعينظم لحفاظ على ل -5

منظمة أطلقت والنظم الزراعية التقليدية، األسرية الزراعة غري املستدامة اليت تضعف تكنولوجية التغريات الواملالئمة 

 األهمية ذات نظم الرتاث الزراعيعلى  احملافظة الديناميةمبادرة شراكة دولية بشأن  2002األغذية والزراعة يف عام 

، 2004عام ويف  .جنوب أفريقيا ،جوهانسربغ يف، الذي عقد املستدامة للتنمية العاملي القمة مؤمتريف ، وذلك العاملية

للجنة األمم املتحدة لتنمية املستدامة من أجل االشراكات "يف  العاملية األهمية ذات الرتاث الزراعينظم مبادرة  تلّجُس

 .2"للتنمية املستدامة

 

 الزراعة" بشأن 21من جدو  أعما  القرن  14 لفولا مهام مدير بوفتهاكانت منظمة األغذية والزراعة، - 6 

إطار مظلة انبثق من ، وهي "املستدامتني الريفية والتنمية الزراعةمبادرة "، تيّسر حينئذ "املستدامتني الريفية والتنمية

منظمة األغذية  لدى الزراعة جلنةويف  3ألراضي والزراعةلجلنة التنمية املستدامة يف  2000عام أجريت حوارات 

إىل حتسني الظروف ، اليت تهدف "نااملستدامت الريفية والتنمية الزراعةمبادرة "وقد نّقحت . 20014عاموالزراعة 

. املستدامة للتنمية العاملي القمة ؤمترمل، خال  العملية التحضريية ماملعيشية للفقراء يف املناطق الريفية واستدامة بيئاته

                                        
1

 P. Koohafkan and M.A. Altieri, Globally Important Agricultural Heritage Systems. A Legacy for the Future, 
FAO, Rome, 2011 .وقد . ينتشر يف األرض عدد ال حيوى من النظم الزراعية احمللية اليت تشكل تراثًا مشرتكًا للبشرية ":كما قا  املؤلفون
 ".بيئية ضرورية وأمنًا غذائيًا للماليني من أفراد اجملتمع احمللي والسكان األصليني، أبعد من حدودها بكثري وخدمات وّفرت هذه األنظمة سلعًا

2
  http://www.fao.org/giahs. 

3
 والوثيقة، E/2000/29 ، الوثيقة(أيار/مايو 5 -نيسان/ أبريل 24و 1111نيسان / أبريل 30)، تقرير الدورة الثامنة جلنة التنمية املستدامة  

E/CN.17/2000/20 ،الزراعة’’ 8/4القرار‘‘. 

4
/ مارس 30-26، روما، (عشرة السادسة الدورة) الزراعة جلنة، املستدامة الريفيةو الزراعية التنمية إىل الطريق: املستدامة التنمية يف الزراعة مكان 

، CL 120/9، الوثيقة، 2001آذار / مارس 30-26الزراعة، روما،  للجنة عشرة السادسة الدورة ، تقريرCOAG/01/7، الوثيقة 2001آذار 

 .56-48 الفقرات

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn3
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يف البداية كجزء من اجلهود اليت تهدف إىل حتقيق أهداف ذات األهمية العاملية نظم الرتاث الزراعي صممت مبادرة و

 ومالئم وعاد  اجتماعيًا سليم إيكولوجي وقابل للحياة اقتواديًا كلي نهجعرب ، "مبادرة التنمية الزراعية والريفية"

 .ثقافيا

 

 ظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العامليةمفهوم ن

 

نظم "هي ، 2002منظمة األغذية والزراعة يف عام  اكما حددتهذات األهمية العاملية،  نظم الرتاث الزراعي -7

استخدام لألراضي ومناظر طبيعية رائعة غنية بتنوع بيولوجي هام عامليًا تتطور بفعل التكيف املشرتك جملتمع حملي مع 

رفق التابع مل املشاريع إعدادلحق ميف إطار توور هذا التعريف وقد وضع . 5"واحتياجاته وتطلعاته للتنمية املستدامةبيئته 

 .7ةمرفق البيئة العامليمن  أيضًاشامل مدعوم نفيذ مشروع ت ه، أعقب6البيئة العاملية

 

ذات األهمية العاملية بالعبارات نظم الرتاث الزراعي ورسالة رؤية أيضًا بيانان موجزان ل يف هذا السياق، صيغ- 8

ألمن الغذائي من أجل اجلميع نظم الرتاث الزراعي وسلعها وخدماتها العديدة  الدينامي الوون": الرؤية (1): التالية

همية حتديد ودعم ومحاية نظم الرتاث الزراعي ذات األ": رسالةال (2)؛ "انآن ولألجيا  املقبلةانآمنة وسبل العيش 

تنوع بيولوجي زراعي ومناظر طبيعية ونظم معارف وثقافات يف أحناء من العاملية وما يتول بها من سبل العيش و

 .8"العامل

 

 /احملمية نطقةاملتقليدي أو الرتاث الموقع خمتلف عن مفهوم هذا املنظور، مفهوم نظم الرتاث الزراعي من - 1

تعيش  نظام متطور حي جملتمعات بشرية" رتاث الزراعيالفي جوهره، نظام ف. أكثر تعقيدًااحملمية و طبيعيةالناظر امل

 اضع هذيو. 9"الزراعي أو بيئتها البيوفيزيائية واالجتماعية األوسع نطاقاالثقايف أو  مشهدهاومعقدة مع أراضيها  عالقة

ذات األهمية العاملية تقع نظم الرتاث الزراعي ضح أن من الوا، وبهذا. املبتكر الزراعة على قدم املساواة مع الثقافة النهج

 .يف نطاق والية منظمة األغذية والزراعة

 

                                        
5
 .http://www.fao.org/giahs: موقع نظم الرتاث العاملي ذات األهمية العاملية 

6
، الزراعي ذات األهمية العاملية الرتاث نظم: وثيقة مشروع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي -مرحلة التحديد( 1) :املشاريع مرحلتان إعداد ملرفق 

الزراعي  الرتاث ُنظم صيانة: ةالعاملي مرفق البيئة/برنامج األمم املتحدة اإلمنائي -مرحلة متهيدية ( 2)؛ GLO/02/G41/A/1G/12 ،2002 الوثيقة
يف البداية كان برنامج األمم . UNTS/GLO/002/GEF، 2004-2008، والوثيقة PIMS 2050 ، الوثيقةاألصليني ذات األهمية العاملية للسكان

 .يف حني كانت منظمة األغذية والزراعة مبثابة الوكالة املشرفة ،املتحدة اإلمنائي الوكالة املنّفذة
 املشروع :العاملية األهمية ذات الزراعي الرتاث لنظم التطويعية واإلدارة الويانة: ةوثيقة مشروع مرفق البيئة العاملي/منظمة األغذية والزراعة 7

GCP/GLO/212/GFF ،2008-2013. 
8

اجتماع اللجنة التوجيهية والعلمية  ،(2012 تشرين األو / أكتوبر 26 من اعتبارا وذلك) الزراعي ذات األهمية العاملية الرتاث إطار شراكات نظم 

 . 2012تشرين األو  / أكتوبر 30-21الزراعي ذات األهمية العاملية، روما،  لنظم الرتاث

9
  .http://www.fao.org/giahs :العامليةالزراعي ذات األهمية  موقع نظم الرتاث 
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 مسات نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية

 

. عاملية وحملية مرموقة ذات أهميةالسائدة يف مواقع نظم الرتاث الزراعي مسات الفريدة النظم التقليدية تبدي - 10

 :وقد وصفت مساتها البارزة على النحو التالي

 

النظام اإليكولوجي ويف توفري عمل يف  مستويات عالية من التنوع البيولوجي، تلعب دورًا رئيسيًا (أ)

 اخلدمات البيئية احمللية واإلقليمية والعاملية؛

 ؛املزارعني اتوابتكارات وتكنولوجيمعارف  تتعهدهانظم إيكولوجية زراعية  (ب)

ميكن على املوارد ظ ااملوارد املائية واحلفوبيولوجي وإدارة األراضي التنوع للنظم وتكنولوجيات بارعة  (ج)

 استخدامها لتحسني إدارة النظم اإليكولوجية الزراعية احلديثة؛

 والوطين؛احمللي انآمنة على الوعيدين ي وسبل العيش ائالغذاألمن هم يف انظم زراعية تس (د)

 ةالبشري) اتتغريالالضطرابات وودي لالتيف ومتانة مرونة وقدرة على التكّيف تبدي زراعة نظم  (هـ)

 ؛(ةالبيئي -ةواملناخي

لإلدارة  عرفية مؤسسات، مبا يف ذلك مجاعية قوية قيم ثقافية وأشكا  تنظيم اجتماعي تضبطهانظم  (و)

طقوس وما إىل و قيمها ونظم املوارد وتقاسم منافعحوو  على اإليكولوجية الزراعية وترتيبات معيارية لل

  .10ذلك

 

 لزراعي ذات األهمية العامليةأمثلة على نظم الرتاث ا

 

أمثلة نظم الرتاث الزراعي ف ،ذات األهمية العاملية هناك جمموعة كبرية ومتنوعة من أنواع نظم الرتاث الزراعي -11

التباد  أو يف كثري من األحيان ب انستخدمي "وقعامل"و  "النظام"تعبريا  من املهم أن نؤكد على أنو. تعّد باملئات اإلبداعية

إىل تعترب اإلشارة ينبغي يف هذه الوثيقة أن و(. 25-22نظر الفقرات أ)وخاصة ألغراض التحديد والتعيني بالرتادف 

ستويات املوتهما براعة أمناط إدار على أساساملواقع /ف النظموتوّن .كليهما املفهومنيعلى أنها تشمل نظم الواقع أو امل

مواردها وكذلك على أساس وأمن غذائي حملي، من تنوع بيولوجي  بهاوما يرتبط عالية من التنوع البيولوجي ال

حددت وقد . ظروف بيئية وبشرية حمددةضمن البيولوجية الفيزيائية واالقتوادية واالجتماعية والثقافية اليت تطورت 

 :الفئات التالية من نظم الرتاث الزراعي

 

 ؛ألرز اجلبا  اإليكولوجية - الزراعيةالنظم - 1

 ؛ ةختلطاملزراعة ال/احملاصيلتعددة الزراعة املنظم - 2

 ؛نظم الزراعة على أراضي الغابات- 3

                                        
10

 P. Koohafkan and M.A. Altieri, Globally Important Agricultural Heritage Systems. A Legacy for the Future. 

 منظمة األغذية والزراعة، روما،
2011
.. 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn10
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 ؛الرتحا  شبه أو الرتحا  على قائمةال رعويةالنظم ال- 4

 ؛املوغلة يف القدم والرتبة واملياه الرينظم إدارة - 5

 عقدة؛املتعددة الطبقات احلدائق املنزلية امل- 6

 سطح البحر؛نظم الزراعة حتت مستوى - 7

 قبلية؛الزراعي الرتاث النظم - 8

 عالية؛القيمة التوابل ذات الاصيل واحملنظم - 1

 .11لويد ومجع النبات الربيانظم العيش ب- 10

 

 مبادئ نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية

 

متثل هذه املبادئ و .12جمموعة من املبادئ االسرتاتيجية اإلطار املفاهيمي لنظم الرتاث الزراعيوضعت ضمن  -12

 مفهوم نظم الرتاث الزراعيوميكن إذ تدعم  ،بيانات موجزة توف ما هو معروف عن نظم الرتاث الزراعي وكيفية عملها

وميكن إجياز املبادئ . واجملتمعات احمللية ،ووكاالت التنمية ات،لوانعي السياسأن تكون مبثابة خطوط توجيهية 

 :على النحو التالي" يسيةأستئ مباد"املعتربة الثالثة األوىل 

 

لذين أولئك اهم  - القائمون األساسيون عليها –نظم الرتاث الزراعي يف العامل ون على الرئيسيون مقّيال (أ)

 لكسب الرزق؛يها عليعتمدون  ونزالينظم الرتاث الزراعي وال حافظوا على و وارطّو

منتجات وخدمات حامسة توفري ية على فالتكّيهو حفظ قدرتها لنظم الرتاث الزراعي األمشل اهلدف  (ب)

 واإلقليمية والعاملية؛ والوطنية على املستويات احملليةاألهمية 

اختاذ بنظم الرتاث الزراعي على البقاء  ةتآكل قدرتتسبب بامة اليت اهلّد ىلقوينبغي التودي ل (ج)

 .على التكّيف النظمقابلية هذه السلبية ودعم عاجلة العوامل احملركة إجراءات متضافرة مل

 

 العاملية األهمية ذات الزراعي الرتاث لنظم عملال ترتيبات- ثالثًا

 

، من هذه النظممبا يف ذلك اختيار وتعيني مواقع ، نظم الرتاث الزراعيلعمل الترتيبات ، وضعت يف األصل -13

 PCG/PLG/212/PGGويغطي املشروع  .13(7الفقرة )أعاله  ةخال  املشاريع اليت دعمها مرفق البيئة العاملي املذكور

                                        
11 

http://www.fao.org/giahs. 
12 

 P. Howard, R. Puri, L. Smith, M. Altieri, Globally Important Agricultural Heritage Systems: A Scientific 

Conceptual Framework and Strategic Principles, FAO, Rome, 2008. 
 منظمة ،UNTS/GLO/001/GEF النهائي، التقرير .نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية( 1: )وثقتها التقارير النهائية اخلاصة بها كما 13

نظام الذاكرة التنظيمية ذات األهمية العاملية وإدارتها املستدامة، و الزراعي الرتاث حفظ نظم( 2) ؛2003 أيلو /سبتمرب روما، والزراعة، األغذية
 .2008 باطش/ ربايرف روما، والزراعة، األغذية منظمة ،UNTS/GLO/002/GEF النهائي والتقرير ،2050للمشروعات 

http://www.fao.org/giahs
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ثل مخسة نظم تراث مت ًاجتريبي ًاموقع 12، هنطاقمن حيث عاملي هو و ،(2013-2008) مخس سنوات استمرذي ال

املشروع وقد وضع (. الفلبنيوالوني وشيلي واجلزائر و تونسو بريوال)زراعي يف ستة بلدان من مناطق خمتلفة من العامل 

طّورت الزمن، ومبرور  .14املشاريع األخرى الداعمة لنظم الرتاث الزراعيوُصقلت يف  تسخُن، لةترتيبات تنفيذ مفّو

، مبادرة نظم الرتاث الزراعي ذات للمبادرة املظلةمع بعض التعديالت، اإلطار املؤسسي وأصبحت،  هذه الرتتيبات

 .األهمية العاملية

 

نظم الرتاث  "إطار شراكة"يف  حاليًاكما هو مبني هيكل إدارة نظم الرتاث الزراعي، يتألف نتيجة لذلك، - 14

؛ وطنية جلان توجيهية (3)؛ جلنة استشارية علمية (2)جلنة توجيهية دولية؛  (1): من املكونات التالية الزراعي

 .15أمانة (6) ؛شركاء (5) ؛بلدان مشاركة (4)

 

ذات  لنظم الرتاث الزراعيات السياس هيئة صنعي هاللجنة التوجيهية الدولية . اللجنة التوجيهية الدولية- 15

فة بتقديم التوجه االسرتاتيجي العام ألهداف وأولويات وأنشطة الربنامج، مبا يف مكّلفإنها ، وعلى هذا. األهمية العاملية

منظمة األغذية  (1) :من اوتتكون عضويته. نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العامليةذلك معايري اختيار مواقع 

التمويل مؤسسات ممثلني من  (3)مؤسسات التنسيق الوطنية من البلدان املشاركة؛  (2)املنفذة؛ ة والزراعة، الوكال

عقد يف ان، الذي للجنة التوجيه الدوليةقد حضر االجتماع األخري و. واملنظمات الدولية وأصحاب املولحة انآخرين

 .16منظمات، باإلضافة إىل ممثلي منظمة األغذية والزراعة 8بلدا و 11ميثلون  ًاعضو 27، 2012 تشرين األو /أكتوبر

 2001و 2004و 2002يف فقد عقدت على فرتات متفاوتة، تعقد  ةالدوليات اللجنة التوجيهية وقد كانت اجتماع

كرّسة ملاالدولية  كاملنتديات، يف فرص أخرى بشكل غري رمسيأعضاء اللجنة كانوا يلتقون  غري أن .201217و 2011و

 .18ذات األهمية العاملية لنظم الرتاث الزراعي

                                        
لنظم  من خال  احلفظ الدينامي املتحدة تنزانيا ومجهورية كينيا يف الفقر من واحلد الغذائي األمن دعم ،GCP/GLO/198/GERالوثيقة  مثل 14

 مشروعني يدعم مماثل وهناك نهج. الزراعي ذات األهمية العاملية الرتاث لنظم العاملية إىل املبادرة اليت ترتكز الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية،

الوثيقة ( 2) ؛وتركيا أذربيجان يف عليها الزراعي ذات األهمية العاملية واإلشرافنظم الرتاث  وتقييم حتديد GCP/RER/028الوثيقة ( 1: )آخرين

GCP/GLO/469/IFA، دعم) األصليني السكان وجمتمعات احلجم الوغرية الزراعة يف املستدامة العيش كسب سبل نطاق لتوسيع تقوية الشراكة 

 .(وإندونيسيا وإثيوبيا ومور الديشغبن ذات األهمية العاملية يف الزراعي الرتاث نظم
 .(2012تشرين األو  /توبركأ 26اعتبارًا من )إطار شراكة نظم الرتاث ذات األهمية العاملية  15
تشرين األو  /أكتوبر 24 من اعتبارا) الشراكة لنظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية الدولية ملبادرة التوجيهية اللجنة واختواصات والية 16

 .http://www.fao.org/giahs :متاح على  الزراعي الرتاث نظم موقع ،(2012
 ؛2002 أغسطس /آب  7–5 روما، التوجيهية، اللجنة ودورة األوىل املولحة حلقة عمل أصحاب( 1: )هي التالية اخلمسة االجتماعات كانت 17

 املنتدى املنعقد أثناء التوجيهية اللجنة اجتماع( 3) ؛2004 حزيران/يونيو 1–7 روما، التوجيهية، اللجنة الثانية واجتماع الدولية العمل حلقة (2)

 اللجنة اجتماع( 4) ؛2001 تشرين األو /أكتوبر 23–21 األرجنتني، آيرس، بوينس الزراعي ذات األهمية العاملية، الرتاث بنظم املعين الدولي

 ؛2011 حزيران/يونيو 12–1 الوني، بيجني، ذات األهمية العاملية، الزراعي الرتاث بنظم املعين الدولي املنتدى املنعقد أثناء التوجيهية

أن  GCP/GLO/212/GFFويتوقع يف إطار املشروع  .2012 تشرين األو /أكتوبر 30–21 روما، التوجيهية، واللجنة اجتماع اللجنة العلمية (5)

 .جتتمع اللجنة التوجيهية الدولية سنويا
 ؛2006 تشرين األو /أكتوبر 26–24 من روما الزراعي ذات األهمية العاملية، الرتاث بنظم املعين لدوليا املنتدى: مشلت األمثلة على ذلك 18

 أيار/ مايو 25 ،2007 االقتوادي التعاون منظمة قمة يف البيولوجي التنوع على الزراعي ذات األهمية العاملية واحملافظة الرتاث بنظم املعنية والندوة

 .2013 حزيران/يونيو 1–أيار/مايو 31 اليابان، إيشيكاوا، نوتو، الزراعي ذات األهمية العاملية، الرتاث بنظم املعين الدولي واملنتدى ؛2007

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn16
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn16
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn16
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، PCG/PLG/212/PGGيف إطار املشروع " الفنيةجنة الل"كانت يف األصل تدعى . اللجنة االستشارية العلمية -16

واصلة تطوير احلفظ ملواألمانة اللجنة التوجيهية الدولية تقين ومشورة علمية وآراء مستقلة إىل إرشاد بتوفري  ةمكلفوهي 

علماء  –تألف من خرباء وهي ت. اهلفية لنظم الرتاث الزراعي وكذلك الختيار مواقع جديدة يواإلدارة التكيالدينامي 

 املسائل املتولة بنظم الرتاث الزراعيبعلى أساس الكفاءة واخلربة يارهم ختجيري ا – ني وممارسنيوباحثأكادمييني و

اللجنة  مع اجتماعات ًاأحيان تتزامناليت  ،العلمية االستشارية اللجنة اجتماعاتوتعقد . ذات األهمية العاملية

اإللكرتونية وعقد املؤمترات عن  طالوسائمن خال  املوارد، مبا يف ذلك حسبما تسمح ، عند احلاجة ويةالتوجيهية الدول

من  ًاخبري 17، 2012 تشرين األو /أكتوبريف للجنة االستشارية العلمية، الذي انعقد جتماع آخر اقد حضر و. بعد

  .19مؤسسات 1و بلدان  8

 

  اب املولحة املتعددينُتنشأ اللجان التوجيهية الوطنية القطرية املؤلفة من أصح .اللجان التوجيهية الوطنية - 17

وتشمل وظائفها التوجيه يف جما  . لتنفيذ مشاريع نظم الرتاث الزراعي على املستوى الوطينإشراف عام توفري ل

وتتألف اللجان التوجيهية الوطنية،  .اريعبأنشطة املشذات الولة السياسات وتنسيق اجلهود املشرتكة بني الوكاالت 

ؤسسات املعنية، مبا يف ذلك كيانات عن املممثلني من الوكاالت احلكومية ذات الولة،  رأسها كبار املسؤولني يفاليت ي

  .20يف املشاريعمولحة هلا  ةغري حكومية وخاص

 

بادرة ترويج امل ذات األهمية العاملية علىنظم الرتاث الزراعي يف تتعاون البلدان األعضاء . البلدان املشاركة- 18

من خال  مشاريع فيها جيري تنفيذ هذه املبادرة فاعلة هي تلك اليت البلدان األعضاء الو. ودعم أنشطتها األساسية

اليابان واهلند وكينيا و الفلبنيوالوني وشيلي واجلزائر وتونس وتنزانيا و وهي تشمل بريو. معينةواقع هلا مجارية 

 مثل أذربيجان قيد اإلعداد،نظم الرتاث الزراعي أو مشاريع أنشطة داعمة لوتشارك بلدان أخرى يف . تونس واملغربو

وهناك جمموعة . مورووتركيا ومجهورية كوريا  بنغالديشو اإلسالمية إيرانهورية مجوإندونيسيا وإكوادور وإثيوبيا و

باراغواي و إيطالياوإسبانيا وتشمل االحتاد الروسي و ،أخرى من البلدان مت فيها حتديد مواقع نظم تراث زراعي حمتملة

مالي و وفنزويال فرنساو فانواتووغينيا والعراق و سلوفاكياوسري النكا و رومانياو جنوب أفريقياوتايلند و الربازيلو

البلدان املنخرطة يف جهود بقائمة  3و  2 امللحقنيوترد يف  21.والواليات املتحدة األمريكية هولنداو املكسيكو مدغشقرو

 .مواقع حمتملةمعينة وتلك اليت لديها مواقع تلك اليت لديها  ،على التوالي ،نظم الرتاث الزراعي

 

ني حكومي وغريون حكوميون ووطنيون ودوليذات األهمية العاملية شركاء  الزراعي الرتاث نظمشركاء  .الشركاء -11

 مجاهري متنوعةو خمتلفة والياتهلا  مؤسساتمن  ومرنة مفتوحة جمموعةوهم يشكلون . واخلاص عاممن القطاعني الو

                                        
 موقع ،(2012 تشرين األو /أكتوبر 24 من اعتبارا) الزراعي ذات األهمية العاملية الرتاث لنظم الشراكة ملبادرة العلمية اللجنة واختواصات والية 19

 .http://www.fao.org/giahs: متاح على املوقع الزراعي ذات األهمية العاملية ذات األهمية العاملية، الرتاث نظم
 (.2012تشرين األو  /أكتوبر 26اعتبارًا من ) الزراعي ذات األهمية العاملية  الرتاث إطار شراكة نظم 20
 .http://www.fao.org/giahs: متاح على املوقع الزراعي ذات األهمية العاملية الرتاث نظم موقع 21

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn19
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn20
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn21
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 يف مبا الكيانات، من واسعة جمموعة ونشملي موه .22اأهدافه حتقيق يف واملساهمة الزراعي الرتاث نظم رؤيةشرتك يف ت

 األمم برنامجو ،اإلمنائي املتحدة األمم برنامج مثلمن  واإلقليمية، العاملية املؤسسات من وغريها املتحدة األمم (1): ذلك

املنظمة و ،الوندوق الدولي للتنمية الزراعيةو ة،العاملي البيئة مرفقو ،املتحدة األمم جامعةو ،اليونسكوو ،للبيئة املتحدة

 ،التوحر ملكافحة املتحدة األمم تفاقيةوا ،البيولوجي التنوع اتفاقيةو ،الدولية فاغيننغنو ،الدولية للتنوع البيولوجي

 املمتلكات وجتديد حفظ لدراسة الدولي املركزو ،والزراعة لألغذية النباتية الوراثية املوارد بشأن الدولية عاهدةوامل

 للهندسة املتوسط البحر معهدمن مثل  ،أكادمييةمؤسسات  (2) ؛والثقافة والعلوم للرتبية اإلسالمية نظمةوامل ،الثقافية

 جامعةو ،كينت وجامعة ،بريكلي-كاليفورنيا امعةالزراعي جببرنامج حبوث التنوع البيولوجي و ،مونبلييه  يف الزراعية

 املنظمات (4) ؛(aiV CVisepiaV) الريفيني للمزارعني الدولية حلركةا مثل، املزارعني منظمات (3) ؛(إيطاليا) توسكيا

 ذلك يف مبا املشاركة، البلدان من واحمللية الوطنية املؤسسات من كبري عدد (5) ؛روما منتدى مثل ،احلكومية غري

 ومراكز الزراعية احمللية اجملتمعاتو املنتجني جمموعاتو التعاونياتو الشباب ومنظمات ،النسائية املنظمات

نظم الرتاث الزراعي  مبادرة ،والوطنية الدولية املؤسسات من املقدمة العينية املساعدات جانب إىلو .وغريها األحباث،

 أملانياو ةالعاملي البيئة مرفق: من أساسًا، وهم يتكونون املوارديف  الشركاء خمتلف من ماليًاذات األهمية العاملية مدعومة 

املنظمة اإلسالمية للرتبية و لوندوق الدولي للتنمية الزراعيةوا( االحتادية املستهلك ومحاية والزراعة األغذية وزارة)

 .23واليونسكو املتحدة األمم وجامعة وتركيا الثقافةوالعلوم و

 

تنفيذ املشاريع العاملية اليت أنشأت وحدة ذات األهمية العاملية من تتكون أمانة نظم الرتاث الزراعي . األمانة  -20

منسق عاملي من وتتألف األمانة  .منظمة األغذية والزراعة يف روما هامقرو ،PCG/PLG/212/PGGخال  املشروع من 

من املكاتب  ونن تقنيوموظفويساهم  .24وموظف تقين وموظف دعم( التقنيني املستشارين كبرييف األصل باسم معروف )

من اإلدارة اليومية ترتاوح األمانة جمموعة متنوعة من املهام، وتؤدي . يف تقديم دعم إضايف على املستوى القطرييدانية امل

عن رفع تقارير الرصد والتقييم وو، مبا يف ذلك تطوير التدخالت ت األهمية العامليةنظم الرتاث الزراعي ذاملبادرة 

االتوا  بني واملساعدة إىل البلدان املشاركة وأصحاب املولحة املهتمني وتقديم اإلشراف على التنفيذ الفين إىل األنشطة، 

  .25مة االجتماعات، وما إىل ذلكاألعضاء والشركاء وتعزيز التنسيق والتعاون وإعداد الوثائق وتنظيم وخد

 

                                        
  (2012 تشرين األو /أكتوبر 26اعتبارًا من ) الزراعي ذات األهمية العاملية  الرتاث إطار شراكة نظم 22
لتقديم مشورة بشأن يف البداية  "فريق استشاري" مت إنشاء. http://www.fao.org/giahs :شركاء على املوقعاللة عن معلومات مفّوتتوفر  23

برنامج األمم والبنك الدولي ي ولتنوع البيولوجالدولية لنظمة واملاليونسكو من  عضويتهتتألف ، GCP/GLO/212/GFF شروعاملالسياسات يف إطار 

من الشركاء  موغريه الطبيعية واملوارد الطبيعة حلفظ الدولي واالحتاداتفاقية التنوع البيولوجي و للبيئة برنامج األمم املتحدةواملتحدة اإلمنائي 

الوقت احلاضر وتقوم مبهام تنفيذ املشروع يف ". موارد املشروعحسبما تسمح "االجتماع و الفريق االستشاري التواصل إلكرتونيًاعلى  وكان. الرئيسيني

 .اللجنة التوجيهية الدولية واللجنة العلمية االستشارية
 .متاْل على أساس دوام جزئي" ومشاركةموظف اتواالت "هناك أيضًا وظيفة  24
  .(2012تشرين األو  / أكتوبر 26اعتبارًا من ) إطار شراكة نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية 25

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn25
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 األهمية العامليةإجراءات إصدار شهادات نظم الرتاث الزراعي ذات    - رابعا

 

بإعداد مقرتح تبدأ عملية تدرجيية يف طوة األخرية اخلنظم الرتاث الزراعي هو من مواقع وقع ملشهادة إصدار - 21

االقرتاح من خال  منظمة األغذية يقّيم بعد ذلك و. عيني املوقع واحدًا من مواقع نظم الرتاث الزراعيتقديم طلب لتيتبعه 

ثم . ُيقبل الطلبالضرورية يستويف املتطلبات  وقع املرشحُوجد أن املإذا و. جنة التوجيهية إلقرارهقدم إىل اللُيوالزراعة و

ضعت ملساعدة مقدمي الطلبات يف هذا الودد، ُوو. حددحدد موعد ملنح شهادة للموقع امُلُيلذلك، و وفقًاالطلب بلغ مقدم ُي

 .ميكن تلخيوها على النحو التالي ،26عملية التعينيتوجيهية للمراحل املختلفة ل خطوط

 

 صف من حيث خوائص النظام اإليكولوجي واإلدارة الشاملةيوالنظام احملتمل و/املوقعُيحدد . املقرتح صياغة -22

خطة تعّد ثم (. 26الفقرة )املعايري اخلمسة املذكورة أدناه إىل النظام /اختيار املوقعويستند . واألساس املنطقي للتدخل

احلرة املوافقة مع مبادئ  متشيًااشتماهلم، ضمان لأصحاب املولحة من الة فّعمبشاركة النظام املقرتح، /عمل للموقع

 .املسبقة واملستنرية

 

نموذج وهو يقدم وفقا ل. إىل منظمة األغذية والزراعة من خال  الوزارة املناسبةقرتح امليقّدم . تقديم الطلب  -23

؛ (قعوالبلد، امل)املتقدمة بالطلب ؤسسة امل( 2) الرتاث الزراعي؛لقب نظام  /اسم (1): التاليةيتضمن البنود ص وخمو

املناطق اإليكولوجية  (5) ؛ةالتقريبي املساحة السطحية (4)مدن كربى؛ من عاصمة أو من الإمكانية الوصو  إىل املوقع  (3)

موادر كسب الرزق؛  (1)لسكان؛ ل العدد التقرييب (8) نوع املناخ؛ (7) ؛السمات الطبوغرافية (6)الزراعية؛ 

نظام /القيم األساسية واخلوائص األساسية ملوقعبشأن معلومات موجزة  (11)ن؛ والسكان األصلي/األثنيةماعة اجل (10)

 .الرتاث الزراعي

 

، مكّلفة بذلك منظمةمن منظمة األغذية والزراعة أو من فريق تقييم من ما إ، يراجع املقرتحثم . املقرتحمراجعة   -24

، من ترسل منظمة األغذية والزراعة الردوبعد ذلك  .27حرّشوقع امُلاملإىل ميدانية حسب احلاجة زيارة يتطلب ذلك قد و

للجنة ة تقديم املقرتح يف اجتماع ااألخريُيطلب من هذه ثم . طلبتقدمة بالاملؤسسة خال  القنوات املناسبة، إىل امل

 .عيينه نظام تراث زراعي ذا أهمية عامليةلت ًافرز النهائي واملوافقة على املوقع إذا كان مناسبلالتوجيهية ل

 

تقدمة لمؤسسة املل ًارمسيإشعارًا منظمة األغذية والزراعة ترسل ، املراجعةمرحلة يجة نتبعد . ني الرمسيالتعي- 25

وحتمل  .املعرتف به يف موعد يتفق عليها الطرفانالنظام /للموقعرمسية شهادة تعيني منح وقرتح قبو  املبالطلب ب

ومذيلة بتوقيع كل ة مؤرختكون و. ذات األهمية العاملية نظم الرتاث الزراعيومنظمة األغذية والزراعة ي شعارالشهادة 

                                        
 وتتوفر(. http://www.fao.org/giahs) 2012 تشرين األو /أكتوبر نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية ، وتعيني لتطبيق إجراءات 26

 .(http://www.fao.org/giahs) 2011 ،الزراعي الرتاث للحفظ الدينامي لنظم منهجي إطار: بعنوان كتيب يف تفوياًل أكثر إرشادات
27
 .املرشحة كافة املواقع إىل ميدانية االستعراض زيارات مرحلة انآن، جرت خال  حتى الواقع، يف 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn27
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ذات األهمية  ورئيس اللجنة التوجيهية لنظم الرتاث الزراعي( أو من ميثله)من املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة 

 يتراث زراعي ذ معتمد كنظام": بالتالياإلقرار لشهادة، مع وسط ا عّينالنظام الذي /اسم ومكان املوقعويوضع . العاملية

ويوفر هذا النظام إسهاما بارزًا يف تعزيز األمن الغذائي والتنوع البيولوجي . أهمية عاملية لألجيا  احلاضرة واملقبلة

 ."لتنمية املستدامة واملنوفةمن أجل اواملعارف احمللية األصلية والتنوع الثقايف 

 

نظم الرتاث الزراعي لتنوعة املكبرية والموعة اجملالرائعة وامليزات األخذ باالعتبار مع . معايري االختيار  -26

ذات األهمية  لتحديد مواقع نظم الرتاث الزراعياستعملت مخسة معايري ووضعت ، (11 و 10الفقرتان ) املوضحة أعاله

ارف عنظم م (3)و نظام إيكولوجي؛ وتنوع بيولوجي وظائف  (2)و ؛ آمنة أمن غذائي وسبل عيش (1): ، وهيالعاملية

راضي األموارد ورائعة الطبيعية الناظر املإدارة و( 5) م ومنظمات اجتماعية؛ وثقافة ونظم قّي (4)و ؛ مكّيفة وتكنولوجيات

ذات  ، من خال  املشاريع الداعمة لنظم الرتاث الزراعي1 امللحقهذه املعايري، اليت ترد يف وصقلت صيغت وقد . ياهاملو

. والعلميةاللجنتني التوجيهية ، مع مدخالت من PCG/PLG/212/PGGوخووصًا يف إطار املشروع ، األهمية العاملية

 .28وفرها نظم الرتاث الزراعيتل جمموع الوظائف والسلع واخلدمات اليت متّثأنها عترب وي

 

 لنظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية املباحثات السابقة   -خامسًا

 الرئاسيةاليت أجرتها األجهزة 

 

ترتيبات العمل وإجراءات ذات األهمية العاملية، تعكس  من املشاريع الداعمة لنظم الرتاث الزراعي انطالقًا -27

تنفيذ إدارة املبادرة وعامليًا وحمليًا، من خال   لخربة املكتسبةلإصدار الشهادات اليت وصفت أعاله املمارسة املوحدة 

قة إىل حد وموّثمتوفرة للجمهور ، بانتظامتعمل اليت عدة سنوات واملوجودة منذ  ،اتهذه الرتتيبات واإلجراءو. شروعامل

، ميكن االطالع عليها على موقع منظمة األغذية والزراعةخمتلفة من خال  اتفاقات مشاريع ووثائق وخووصًا كبري، 

 .انآنحتى مل تراجعها وتوافق عليها  نظمة األغذية والزراعةغري أن األجهزة الرئاسية مل

 

من عضوية  ًاعام ًاكمفهوم دعمنظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية تلقت  ،مع ذلك، يف مناسبات خمتلفة -28

تني املستدام الريفية والتنمية لزراعةاعن مبادرة نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية يف األصل  انبثقتوقد . املنظمة

بتيسريها  ،21دو  أعما  القرن جل 14بوفتها مدير مهام الفول اليت تقوم منظمة األغذية والزراعة، ، األوسع نطاقًا

دعمت األجهزة الرئاسية نفسها يف عام ويف وقت الحق،  .30واجمللس 29واليت حولت على تأييد من جلنة الزراعة

                                        
 .2012 تشرين األو /أكتوبرإجراءات لتطبيق وتعيني نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية،  28
29
 .56-48 الفقرات، CL 120/9 ، الوثيقة2001آذار /مارس 30-26، روماالزراعة،  للجنة عشرة السادسة الدورة تقرير 
 32و 21 الفقرات، CL 120/9 الوثيقة، 2001 حزيران/يونيو 23–8 ،روما املائة، العشرون بعد الدورة والزراعة، األغذية منظمة جملس تقرير 30

 . 35و
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نظم الرتاث مبادرة  ،32حزيران/يف يونيو، ثم اجمللس 31نيسان/ من حيث املبدأ، أواًل جلنة الزراعة يف أبريل  2005

 .وأهدافها األساسيةالزراعي ذات األهمية العاملية 

 

قع وون يف املوالإىل أهمية  أشارت اليت، 2013يف عام والزراعة  لألغذية الوراثية املواردرت هيئة ، نظمؤخرًا -21

نظم الرتاث الزراعي يف العام امج نكما فحوت جلنة الرب .33من خال  اإلدارة املستدامة لنظم الرتاث الزراعي البارعة

نظم بتعلق تبرامج مشرتكة ؤها يف احلسبان إقامة ن تأخذ منظمة األغذية والزراعة وأعضاعلى ضرورة أمؤكدة  نفسه،

واجمللس والزراعة  لألغذية الوراثية املواردواصلت هيئة باإلضافة إىل ذلك، و .34ذات األهمية العاملية الرتاث الزراعي

حددت جلنة الزراعة محاية ودعم نظم الرتاث و. 2013يف عام ذات األهمية العاملية  نظم الرتاث الزراعيمناقشة 

نظم الرتاث الزراعي يف تستمر وطلب اجمللس أن  35؛املنظمة يف املستقبل أولوية لعمل يتقين ذجا  الزراعي كم

على أهمية  2013عام حزيران  /يف دورته األخرية يف يونيوشّدد املؤمتر ، النهاية ويف 36.احلوو  على متويل كاٍف

 .37ذات األهمية العاملية صياغة تدابري حلماية نظم الرتاث الزراعي

 

على هامش إىل نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية سة للدعوة كّراملاجلانبية املناسبات ب عدد من رّت -30

االعتزاز " (1): املناسبات خووصًامثل هذه على وتشمل األمثلة . اجللسات الرمسية على مدى السنوات القليلة املاضية

ذات موضوع منتدى دولي بشأن نظم الرتاث الزراعي  ،"آثاره من والتخفيف املناخ تغري مع للتكيفالزراعي  نانظم تراثب

تشرين /  الذي عقد يف بوينس آيرس يف أكتوبرللغابات  العاملي املؤمتريف  ةخاص ةجانبيمناسبة كاألهمية العاملية املنعقد 

بقيادة منظمة  ةجانبي، مناسبة "الذي نريدهواملستقبل ذات األهمية العاملية  نظم الرتاث الزراعي" (2)؛ 2001األو  

يف ضمان األمن الغذائي والتغذية : نظم الرتاث الزراعي" (3)؛ 2012حزيران  /ويف يوني 20+ األغذية والزراعة يف ريو 

لجنة األمن الغذائي العاملي يف روما يف الدورة الـتاسعة والثالثني ليف نّظمت  ةجانبي، مناسبة "املناخ تغّير ظل

، "وجياألغذية وخدمات النظام اإليكولإنتاج النظر إىل أبعد من : الرتاث الزراعي" (4)؛ 2012 تشرين األو /أكتوبر

لألغذية والزراعة يف روما يف لنظم الرتاث الزراعي أقيمت يف الدورة الرابعة عشرة هليئة املوارد الوراثية  ةجانبيمناسبة 

  .201338نيسان /أبريل

 

                                        
 .27–20 الفقرات ،CL 120/9 الوثيقة، 2005 نيسان/ أبريل 16-13، الزراعة، روما للجنة عشرة التاسعة الدورة تقرير 31
، CL 128/REP الوثيقة، 2005 حزيران/يونيو 24-20 ، روما،والزراعة، الدورة الثامنة والعشرون بعد املائة األغذية منظمة جملس تقرير 32

 .32 الفقرة
33

 GRFA-9/02/REP الوثيقة .2002 األو  تشرين /أكتوبر 18–14 ،روما التاسعة، العادية الدورة والزراعة، لألغذية الوراثية املوارد هيئة تقرير 

 .40–31 الفقرتان
34
 .8 الفقرة ،CL 145/6 الوثيقة، (2012 الثاني تشرين/نوفمرب 1–5) الربنامج للجنة املائة بعد عشرة الثانية الدورة تقرير 
35
 .8 الفقرة، C 2013/22،  الوثيقة، 2012 أيار/مايو 25–21 روما، ،الزراعة للجنة والعشرين الثالثة الدورة تقرير 
36

، C 2013/REP الوثيقة، 2013 نيسان/أبريل 26-22 ،روما املائة، السادسة واألربعون بعد الدورة ،والزراعة األغذية منظمة جملس تقرير 

 .1 الفقرة
 .43الفقرة ، C 2013/REP الوثيقة، 2013حزيران /يونيو 22-15 ،روما الثامنة والثالثون، الدورة ،والزراعة األغذية منظمة مؤمتر تقرير 37
38

 عام اليت عقدت يف البيولوجي اتفاقية التنوع بالعالقة مع اجتماعات الزراعي الرتاث رتبت منظمة األغذية والزراعة أيضًا مناسبات جانبية لنظم 

 . (اهلند أباد، حيدر) 2012 عام ويف ،(اليابان ناغويا،) 2010

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn33
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn34
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn36
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn38
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ذات األهمية نظم الرتاث الزراعي إىل  الرمسيةدورات أعدت لل ةيف وثائق خمتلفأشري باإلضافة إىل ذلك، -  31

 وللفرتة( C 2005/8) 2003-2002 للفرتة "تقارير تنفيذ الربامج" (1) :إجناز، مبا يف ذلك ما يليالعاملية على أنها 

2010-2011 (C 2013/8) التقرير التوليفي و ،، مبا يف ذلك اجمللس واملؤمترةخمتلف أجهزة رئاسية، اليت قدمت إىل

التقرير و ،(PC 106/7 – FC 138/6) 2011-2010لربنامج العمل وامليزانية للفرتة  2010لعام منتوف املدة ملراجعة 

، (PC 113/7 – FC 148/9) 2013-2012ربنامج العمل وامليزانية للفرتة ل 2012لعام منتوف املدة التوليفي ملراجعة 

، على 2013 آذار/مارسو 2011آذار /مارسبني جلنة الربنامج وجلنة املالية يف  نياملشرتك نيإىل االجتماع اقدملذان ال

 .التوالي

 

مؤخرًا، يف الرتاث الزراعي دجمت نظم لس، توجيه اجملمشورة جلنة الزراعة وشيًا مع امتعالوة على ذلك، - 32

: 2االسرتاتيجي ، من خال  اهلدف 2015-2014وبرنامج العمل وامليزانية  2017-2014املتوسطة األجل اخلطة 

 مع املشروع هذا أيضًايتفق و 39".والغابات الزراعة من واخلدمات السلع توفري وحتسني زيادة"

PCG/PLG/212/PGGدمج يف سُتومؤقتة أثناء تنفيذ املشروع، نة نشأ أماسُت"وجه التحديد على أنه  ، الذي نص على

 ."نظمة األغذية والزراعةمل العمل وامليزانيةبرنامج 

 

 استعراض األطر العملياتية الرئاسي اجلهاز مواصلة   -سادسا

 لنظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية

 

فعلى . عامليًا وحمليًا على حد سواءالتقدير قدر كبري من بنظم الرتاث الزراعي حظيت على مدى العقد املاضي،  -33

، مثل ةخمتلف يف منظمات حكومية دوليةذات األهمية العاملية  تقدير لنظم الرتاث الزراعيالعن أعرب الساحة الدولية 

 لتنوع البيولوجي يف عامباواالتفاقية املتعلقة  200840مؤمترات األطراف يف اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة يف 

قرار اليف ذات األهمية العاملية  نظم الرتاث الزراعيبتقدير إىل  اجلمعية العامة لألمم املتحدةكذلك أشارت  .201041

 نآنهي ماثلة او ،201242كانون األو  /ديسمرب 21اعتمد يف الذي " التنمية الزراعية واألمن الغذائي"بشأن  67/228

                                        
39

 السلع توفري وُتحّسن تزيد ملمارسات الطبيعية املوارد إدارة على والقائمني املنتجني اعتماد" ،1 النتيجة التنظيمية من كجزء حتديدًا أكثر وامليزانية 
 ارتقت أو/ و نفذت اليت املستهدفة نسبة مئوية للبلدان 2-1 وبوضع املؤشر املؤقت ؛"مستدامة بطريقة الزراعي القطاع إنتاج نظم يف واخلدمات

 اخلطة إطار يف( C 2013/3) الزراعي ذات األهمية العاملية الرتاث نظم ذلك يف مبا مستدامة، ممارسات اعتماد الُنهج لتشجيع أو النظم مبستوى

ذات األهمية العاملية  الزراعي الرتاث نظم أدرجت ،(C 2009/15) 2001 ولعام (C 2011/13) 2011 السابق لعام العمل برنامج/األجل املتوسطة

 .السنتني فرتة خال  اليت كانت نشطة االستئماني الوندوق مشاريع بني فقط
40

من خال  آليات من مثل برنامج منظمة األغذية والزراعة لنظم "األطراف أن تنظر يف شأن االعرتاف أو محاية حقو  األرز  10/31 دعا القرار 

 ".الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية 

41
 ذات األهمية العاملية ملنظمة الزراعي الرتاث من مثل نظم الطبيعية، واملناظر الزراعية النظم الستدامة تروج اليت الُنهج إىل تعزيز 10/34 دعا القرار 

 .الولة ذات األخرى الدولية وااللتزامات البيولوجي التنوع اتفاقية مع يتسق مبا والزراعة، األغذية

42
 دعم أهمية على تشدد اليت دورتها األربعة واألربعني بعد املائة، يف املتحدة األمم ومنظمة والزراعة منظمة األغذية جملس بتقرير" وأخذ القرار علمًا 

 ".ذات األهمية العاملية لنظم الرتاث الزراعي املنظمة
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لنظم  ًاموقع 25ى الوطين، تلقستوى على املو 20.43+ ريو  -ملا بعد التنمية املستدامة على منرب األمم املتحدة ملعارف 

عدد أكرب بكثري بالفعل شهادة تعيني رمسية، وجيري النظر يف ( 2لحق يف املترد )عاملية الهمية األ اتزراعي ذالرتاث ال

 ،وعالوة على ذلك، اعتمدت بلدان عدة. قبلاملستيف  لالعرتاف بها( 3لحق كما هو موضح يف امل)من املواقع املرشحة 

 .44تنظيمية ًاأو أطر/وذات األهمية العاملية  نظم الرتاث الزراعيحمددة ل، سياسات وطنية مكانة مواقعهازيادة بغية 

 

نظم إجنازات مبادرة  مشاريع الداعمة لنظم الرتاث الزراعي املشار إليها أعالهللتقييمات منتوف املدة أكدت  -34

أهمية ( PCG/PLG/212/PGG)للمشروع العاملي منتوف املدة م تقييفقد أّكد . الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية

. "ذات األهمية العاملية فهوم نظم الرتاث الزراعيمبعاملي اعرتاف وخاصة فيما يتعلق باحلوو  على " هذا املشروع

منظمة األغذية ضمن  "ىل مستوى برنامجإ" "ةالرمسي ةكموطوات احلمن خال  خ"ى بأن ترفع نظم الرتاث الزراعي وصوأ

أن نظم الرتاث الزراعي ذات  (PCG/PLG/118/PEG)تنزانيا -ملشروع كينياووجد تقييم منتوف املدة . والزراعة

وبالنظر إىل أن املشروع قد زرع بذور  45".منظمة األغذية والزراعة يهاتنخرط فلجدًا  ةبادرة مناسبم"األهمية العاملية 

فعالية بنظم الرتاث الزراعي ى تقرير منتوف املدة أن تدرج أهداف ومبادئ مفهوم نظم الرتاث الزراعي يف البلدين، أوص

ليسهل  ربوضوح أكبقدر من الحمددة "عايري االختيار أن تكون ه ينبغي ملأنب نوح أيضًاو. ا الوطنيةميف صلب سياساته

 .46"أكثر شفافية"عملية التعيني تكون وأن " لظروف اخلاصة بكل بلدمع ا هايفيتك

 

يوافق ضمان استمرار أنشطتها على املدى الطويل، ينبغي أن لو نظم الرتاث االجتماعيوء إجنازات مبادرة يف ض -35

صياغة  ذلك مبا يفخمتلفة،  خياراتُطرحت اهلدف، ذلك لتحقيق و. على إطارها العملياتي رمسيًااجلهاز الرئاسي 

وضوح بالرغم من أنها تدعم ب ،اللجنة التوجيهيةوقد حّذرت  .47ذات األهمية العاملية رتاث الزراعيالنظم لاتفاقية 

شاقة طويلة مفاوضات  شمل حتمًايس الشروع يف مسار إبرام معاهداتمن  اعي،ألسس التنظيمية لنظم الرتاث الزرا

 .48كلفةوُم

 

                                        
43

 .http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=1006&menu=1348&nr=1544: على املوقع 

44
 الرتاث بنظم تنظيمية متعلقة الوني لوائحيف  واعتمدت اجلزائر؛ يف موقع األوجال يف غوت واحة محاية بشأن مرسوم رُمر املثا ، سبيل على 

 .تونس يف ميثاق بشأن الواحات وصدر ؛ الزراعي للرتاث كوريا على سياسة ووافقت مجهورية ذات األهمية العاملية ؛ الزراعي
45

 نيسان/، روما، أبريلالتقييمتقرير . GCP/GLO/212/GFF -العاملية األهمية ذات الزراعي الرتاث لنظم التطويعية واإلدارة مشروع الويانة 

2013. 
46

 -الديناميكي لنظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية خال  احلفظدعم األمن الغذائي واحلد من الفقر يف كينيا ومجهورية تنزانيا املتحدة من  

GCP/GLO/198/GER،  2012 آذار/، روما، مارستقييمالتقرير . 

47
 بروتوكو : أخرى وتشمل خيارات(. 1172) والطبيعي الثقايف العاملي الرتاث حلماية اتفاقية اليونسكو غرار على مثل هذه االتفاقية كونت أن ميكن 

 وما إىل ذلك، إلجراء مراجعة متعمقة للخيارات  سياسة وإعالن قانوني غري ملزم مثل التعهد الطوعي؛ صك البيولوجي؛ التنوع التفاقية إضايف

 S.R. Harrop, Globally Important Ingenious Agricultural :أنظر ،الزراعي الرتاث لنظمظر فيها ُن اليت والسياساتية التنظيمية

Heritage Systems - An examination of their context in existing multilateral instruments, August 2005 
http://www.fao.org/giahs).) 

48
 اللجنة اجتماعات وذكر مرة أخرى يف الزراعي ذات األهمية العاملية، الرتاث عن نظم 2006لعام  الدولي املنتدى يف الرأي أعرب عن هذا 

 .2012 وعام 2001 لعام التوجيهية

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn45
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn47
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مناسبًا لرتسيخ مبادرة  أساسًاسيوفر قرار من مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يبدو أن صدور يف هذه الظروف،  -36

جهاز رئاسي من أعلى  ًارمسي ًاقراروبوصفه . املنظمة وتأمني مركزها الدولينظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية يف 

عاجل كما ستبشكل صحيح، ويضبطها  نظم الرتاث الزراعي، سيدعم صدوره سياساتيف منظمة األغذية والزراعة لونع ال

جتدر و. شهاداتإجراءات إصدار الواملواقع طرائق تعيني ووترتيبات العمل وكمتها هياكل حوألساسية ميزاتها ا رمسيًا

فقد أنشأت اليونسكو بطريقة مماثلة من خال   .49شابهةيف املاضي ألغراض معملت إىل أن قرارات املؤمتر استاإلشارة 

الذي يشبه يف طبيعته نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية  احليوي واحمليط اإلنسانقرار صادر عن مؤمترها العام برنامج 

   .50العاملية

 

أصل ومفهوم وفوائد نظم متهيد يستذكر  (1): على النحو التاليمن حيث حمتوياته قرار املؤمتر املقرتح سينّظم - 37

تزايد أهميتها على بها على نطاق واسع وويؤكد اإلقرار  الرئيسية ومبادئها وخوائوها هادد أهدافوحيالرتاث الزراعي 

تغطي نووص عملياتية  (2) ؛عملياتي هلاطار إاحلاجة إىل توفري ينوه بو ،العاملي والوطين واحملليستويات على امل

إجراءات ة وكموبني أعاله، مبا يف ذلك هياكل احلنظم الرتاث الزراعي كما هو معملياتي لاجلوانب األساسية لإلطار ال

وما إىل الشهادات، إصدار وإجراءات املواقع تعيني ومعايري اختيار ومهام األمانة وترتيبات العمل ولجان التعيني أعضاء 

 .ذات األهمية العاملية حيتوي جمموعة كاملة من معايري اختيار مواقع نظم الرتاث الزراعيلحق م (3)ذلك؛ 

 

تعديالت  ةأيسيدخل ، ونص قرار املؤمتر املقرتح الرتتيبات واإلجراءات املعمو  بها حاليًاسيعكس  ،أساسًا -38

صي بها من أوتلك اليت مطلوبة وإضافات نامجة عن اخلربة املكتسبة من خال  تنفيذ مشاريع نظم الرتاث الزراعي أو 

نظم الرتاث الزراعي ذات مبادرة مراجعة واصلة ملمناسبًا األجهزة الرئاسية  راهتما وكذلك ، املشاريع تقييماتخال  

نظم /فيه مجيع مواقعتسجل والزراعة وبه منظمة األغذية حتتفظ ل سّجالنص على توفري  ميكن أيضًاو. األهمية العاملية

عينة املواقع امللحفاظ على ي ذلك لوسُينظر يف التزامات الدو  املعنية اليت تل. ذات األهمية العامليةالرتاث الزراعي 

أو /وعملياتية اعتماد إجراءات يف القرار أن ينظر وباإلضافة إىل ذلك، ميكن . يف املستقبل حسب االقتضاءلتطويرها 

ذات األهمية  للجنة التوجيهية لنظم الرتاث الزراعيطار صالحيات اإيف توجيهية عملية، حسب احلاجة، خطوط 

 .العاملية

 

 جلنةرتاجعه سو. لخطوط املشار إليها أعالهوفقًا لمشروع قرار  عّدُيمسار العمل املقرتح هذا مناسبًا، سعترب اإذا - 31

نهاية املؤمتر يف ال هفيلينظر و 52ليناقشه اجمللس الحقًا ويوافق عليه 201451عام يف والقانونية  الدستورية الشؤون

                                        
49
 ،3/15 القرار( 2)؛ لتنفيذها املرحلية والرتتيبات والزراعة لألغذية الوراثية للموارد الدولية االتفاقية اعتماد ،3/2001 القرار( 1: )األمثلة وتشمل 

 ؛لولة باألغذية والزراعةا الوراثية ذات املواردحبيث تشمل مجيع النباتية  الوراثية للموارد والزراعة األغذية صالحيات هيئة منظمة نطاق توسيع

 .النباتية الوراثية املوارد بشأن الدولي التعهد ،8/83 القرار (3)
50

 تشرين /أكتوبر 12 باريس، العام، للمؤمتر عشرة السادسة الدورة ، إلنسان وحميطه احليويبشأن ا الدولي احلكومي الربنامج، 2/313 القرار 

 عــكمواق ويـــاحلي طــاحملي تنشئ البلدان حمميات وي،ــاحلي هـوحميط انــاإلنس جــبرنام ارــإط يف. 1170تشرين الثاني  /نوفمرب 14 -األو 

-www.unesco.org/new/en/natural ) املستدامة لتحقيق التنمية والطبيعة ناغم للناستامل التكامل تعزيز إىل تهدف متيز

sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme.) 
51
 .2014 األو  تشرين/ أكتوبر دورتها التاسعة والتسعني يف يف رمبا 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn50
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اجلوانب ذلك بإتاحة نقاش مرّكز يتعلق بللتحضري لو. 2015حزيران / يونيو يف دورته التاسعة والثالثني يف ويعتمده 

يقوم نقاش ويص خت 54وجلنة الزراعة 53امجنجلنة الربمن طلب من املفيد الالربناجمية والتقنية لنظم الرتاث الزراعي، 

باملراجعة والقانونية  الدستورية الشؤون جلنةقيام قبل ذات األهمية العاملية  نظم الرتاث الزراعيا بشأن مبه أعضاؤه

 .هلذه املسألةالتالية 

 

 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة تتخذها أن يقرتح اليت اإلجراءات  - سابعًا

 

للحوو  املقرتح مسار العمل على وادقة هذه الوثيقة واملمراجعة ىل مدعوة إجلنة الشؤون الدستورية والقانونية  -40

قرار مؤمتر منظمة األغذية ذات األهمية العاملية من خال  نظم الرتاث الزراعي على موافقة رمسية على اإلطار العملياتي ل

 .ات حسب االقتضاءعديالت وتوفري توجيهوإجراء توالزراعة 

 

 الذي حيدددد أعاله، احملنهج يف املوادقة على ال الشؤون الدستورية والقانونيةجلنة بوفة خاصة، قد ترغب  -41

 :أن
 

نظم الرتاث الزراعي ذات مناسبًا لرتسيخ مبادرة  قرار مؤمتر منظمة األغذية والزراعة سيوفر أساسًا (أ)

 ؛ةالدوليكانتها تأمني من اضماملنظمة ويف األهمية العاملية 

الرتتيبات واإلجراءات املعمو  بها حاليًا، وسيدخل أية تعديالت مطلوبة  أساسًاسيعكس القرار  (ب)

وإضافات نامجة عن اخلربة املكتسبة من تنفيذ مشاريع نظم الرتاث الزراعي أو تلك اليت أوصي بها من 

خال  تقييمات املشاريع، وكذلك ما تراه األجهزة الرئاسية مناسبًا ملواصلة مراجعة مبادرة نظم الرتاث 

 ؛زراعي ذات األهمية العامليةال

والقانونية سرتاجع القرار املواغ وفقًا هلذه اخلطوط وتوافق عليه يف عام  الدستورية الشؤون جلنة (ج)

حزيران /نهاية ويعتمده يف يونيوال، ليناقشه اجمللس الحقًا ويوافق عليه ولينظر فيه املؤمتر يف 2014

وجلنة الزراعة اجلوانب الربناجمية والتقنية لنظم الرتاث الزراعي  وستناقش جلنة الربنامج. 2015

والقانونية هلذه  الدستورية الشؤون جلنةمن ة قبل املراجعة التالية ذات األهمية العاملية وتسديا املشور

 .هلا ًااملسألة وحتضري

 

  

                                                                                                                           
52
 .2014 األو  كانون/ ديسمرب دورته اخلمسني بعد املائة يف يف رمبا 

 .2014 أيار/ مايو دورتها اخلامسة عشر بعد املائة يف يف 53

54
 .2014  أيلو / سبتمرب دورتها الرابعة والعشرين يف يف 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn54
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 1 امللحق

 55معايري اختيار مواقع نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية

 

وسبل األمن الغذائي  -1

  اآلمنة  العيش

 انآمنـة األمن الغذائي وسـبل العـيش   حتقيق املقرتح يف  ينظام الزراعالهم اسيينبغي أن 

ممثاًل أغلبية احتياجاتها من سبل ، (األصلية يف كثري من األحيان)للمجتمعات احمللية 

نظـام  إلنشـاء  والتبـاد  فيمـا بـني اجملتمعـات احملليـة       خـزين الت ذلكويشمل  .العيش

 .قادرين على التكّيفنسبيا وئي وسبل معيشة مستقرين غذا

وظيفة التنوع البيولوجي  -2

 والنظام اإليكولوجي 

ومـا عـدا   ، (األنواع واألصناف والسالالت)تنوع بيولوجي زراعي وموارد وراثية حتقيق 

وامللقحات واحلياة الربية من سالالت قريبة الربية األحياء تنوع بيولوجي مثل ذلك من 

تنـوع  حمبوًا باملوقع /النظامون أن يكينبغي و. الطبيعيملشهد املرتبطة بالنظام الزراعي وا

أو علـى الوـعيد   )على الوـعيد العـاملي    ةبيولوجي وموارد وراثية لألغذية والزراعة هام

نــادرة ومهــددة حماصــيل وحيوانــات متوطنــة وأنــواع علــى ســبيل املثــا ، ( )الــوطين

 (.باالنقراض

نظم معارف  -3

  وتكنولوجيات مكّيفة

مـن  بارعـة ونظـم إدارة مـوارد طبيعيـة،     تكنولوجيا رف ال تقدر بثمن وااحلفاظ على مع

ــك     ــة ومؤسســات، مبــا يف ذل ــاه ومنظمــات اجتماعي ــات وأراضــي ومي ــات وحيوان نبات

للحوو  على عيارية املتيبات والرتاإليكولوجية،  - املؤسسات العرفية لإلدارة الزراعية

 .املوارد وتقاسم منافعها، وما إىل ذلك

ثقافات ونظم قيم   -4

الثقافة )اجتماعية  ومنظمات

 (الزراعية

حتفـاالت وطقـوس   وازراعـي؛  و يبيئـ تقـويم  مرتبطة بممارسات ونظم قيم وشاملة  رؤية

يف حتقيـق التـوازن بـني     ؤسسات احمللية دورًا حامسًاتلعب امل. املعارفنقل تقوم بدور 

 كافـة إعـادة إنتـاج   وحتقيـق التكّيـف   االقتوـادية ويف   - األهداف البيئية واالجتماعيـة 

هـذه  بعـض  وقـد يكفـل    .ألداء النظـام الزراعـي  الضـرورية  العناصر والعمليات احليويـة  

وقـد  ؛ وـو  عليهـا  واحلها وتعزيز املساواة يف استخداماملوارد الطبيعية حفظ املؤسسات 

لتنـوع  اإلشـراف علـى ا  بعض نظم املعارف التقليديـة والقـيم اهلامـة الـيت تعـزز      ينقل ال

. فيـ التك/واالبتكـار  بعض التخطـيط والتعـاون  وقد ييسر ال واملياه؛ واألراضي البيولوجي

هذه املؤسسات شكل معتقـدات دينيـة وشـعائرية وممارسـات، مبـا يف ذلـك       وقد تتخذ 

 مـا نزاعات، مبا يف ذلك فيللقانون عريف وحل ؛ وشكل حتفاالتاالراسم واملرمات واحمل

قيـادة  مـن ال  وأشـكاالً  نظم قرابة وزواج ومرياث؛وقد تتخذ شكل  يازة املوارد؛يتعلق حب

لعاب وأشكااًل من األكتوبة؛ املشفوية والتقاليد وأشكااًل من التعاون؛ القرارات والواختاذ 
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لعمـل، مبـا   اتقسيم األدوار وتوزيع وأشكااًل من ؛ األخرى التعليم والتدريسومن صنوف 

ملموسة من أمور غري )وما إىل ذلك  والوظائف املتخووة؛بني اجلنسني يف ذلك األدوار 

 (.حسيًا

مناظر طبيعية ومسات   –5

إدارة موارد األراضي واملياه 

 مرموقة

حلـواًل بارعـة أو عمليـة    خووصـًا  ة عـن إدارة بشـرية تقـدم    طبيعي نامجمسات مشهد 

 /ريالنظم إدارة ومثل فسيفساء استخدام األراضي من البيئية أو االجتماعية، للمعيقات 

، عمارة اإليكولوجية اخلاصة القـادرة علـى التكّيـف   وال الزراعة اجلبلية جاتياه ومدّرامل

م قـيّ ال أو توفر موائـل للتنـوع البيولـوجي   استخدامها كفاءة أو  ملواردا قد توفر حفظاليت 

يـة  وتربوفنيـة  ومجاليـة  قـيم  )غري جتارية استخدامات قّيمة ترفيهية مجاعية أو  ًاقيمو

 .(نظم اإليكولوجيةأو علمية مرتبطة بال/ روحية وو
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 2 مللحقا

 56البلدان اليت لديها مواقع نظم تراث زراعي ذات أهمية عاملية معرتف بها

 

 سنة التعيني املواقع املعّينة البلد

 2011 نظام غوتواحات   -1 اجلزائر

 2011 نظام الزراعة شيلوي  -2 شيلي

 الصني

 2005 قرية لونغشيان يف األرّز حقو  يف األمساك استزراع  -3

 2010 ينياناوالتقليدي الاألرز زراعة   -4

 2010 مدّرجات هاني لألرز  -5

 2011 زاألر حقو  يفوالبط  األمساك ستزراعدونغ النظام   -6

 2012 شاي نظام بواير الزراعي التقليدي لل  -7

 2012 األراضي اجلافة لزراعة أوهان نظام   -8

 2013 كوجييشانيف قدمية الوينية ال "رياوتال"  -1

 2013 إكسوانهوايف  حدائق العنب -تراث زراعي حضري  -10

 اهلند

 2011 كشمرييف تراث الزعفران   -11

 2012 نظم زراعة تقليدية، كورابوت  -12

 2013 حتت مستوى سطح البحر  للزراعة كوتانادنظام   -13

 اليابان

 2011  يف نوتو ساتوياما و ساتومي لزراعة بطريقيتا  -14

" أبو منجل املتوج"بتناغم مع طائر ساتوياما  ةالزراعة بطريق  -15

Ciep ee seip  سادو يف 

2011 

 2013 ، حمافظة كوماموتوأسو مراعي  -16

حمافظة ، (تشاجوسابا) التقليدي املتكاملالعشب -الشاينظام   - 17

 شيزوكا

2013 

جزيرة كونيساكي أوسا، ونظم زراعة شبه غابات متكاملة يف   -18

 حمافظة أويتايف وموائد أمساك 

2013 

 2011 ماساي أولكريي /موقع الرتاث الرعوي أولدونيونوكي  -11 كينيا
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 2011 نظم الواحات يف جبا  األطلس  -20 املغرب

 2011 نظام الزراعة يف منطقة األنديز  -21 بريو

 2011 ايفوقاويف  مدرجات األرز  -22 الفلبني

 تنزانيا
 2011 اجناريسريو ماساي منطقة الرتاث الرعوية   -23

 2011 مبايهاكجو شيمبو موقع تراث الزراعة احلرجية   -24

 2011 واحات قفوة  -25 تونس
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 3 امللحق

 57البلدان اليت لديها مواقع حمتملة لنظم الرتاث الزراعي

 

 املواقع احملتملة البلد

 نظم زراعية قدمية  -1 أذربيجان

 حدائق عائمة  -2 بنغالديش

 (املظلمة األمازون يضاأر)تريا بريتا   -3 الربازيل

 نظام الكاكاو  -4 كوادورإ

 سيوة واحة  -5 مصر

 نظام إنتاج النب  -6 إثيوبيا

 يانا الفرنسيةغويانا، يف النظام الزراعي   -7 فرنسا

 يف تباديه زراعة النظام   -8 غينيا

 إندونيسيا

 الزراعيسوجانا تراث   -1

  يف بالي سوباكظام ن  -10

 اجاويف األرز درّجات م  -11

 األمساك نظام صيد  -12

 نظام الغابات  -13

 األهواروزراعة  عرب األهوار  -14 العراق

 إيرانمجهورية 

 اإلسالمية

 الرعوي القائم على الرتحا  نظام كشكي   -15

 استاهباناتيف  لتني البعلينظام ا  -16

 وحدائق املناز لري لقنات نظام   -17

 حدائق الليمون يف املناطق اجلنوبية  -18 إيطاليا

 ماناناراية يف احلرجالزراعة مواطب األرز و  -11 مدغشقر

 مالي
 يف أفريقيا يةنطقة الساحلامل الفيضاناتاحنسار  وقتالسهو  الفيضية زراعة   -20

 الغربية
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 املكسيك
 شينمبايف  النظام الزراعي  -21

 ميلبايف  نظام الشمسيال  -22

 نظم بولدر  -23 هولندا

 مجهورية كوريا
 باتدام جيجويف  النظام الزراعي  -24

 جوديوجلاجننون يف  حقو  األرزات درجملنظام إدارة الري التقليدي   -25

 النظم الرعوية املتنقلة  -26 رومانيا

 االحتاد الروسي
 (كامتشاتكا)ودجي يف أإدارة الغابات   -27

 الرنة التقليدي يف منطقة القطب الشمالي، سيبرييارعي   -28

 ثيانسنظم اإليكولوجية الزراعية التقليدية يف منطقة الكارباال  -21 سلوفاكيا

 ليمبوبويف  الدخن -الذرةنظم زراعة   -30 جنوب أفريقيا

 يانافدي اساالدو  فالييف املالحات   -31 إسبانيا

 سري النكا
 زانات نظام اخل  -32

 يف ويوي نظام الري   -33

 ماي هونغ سونيف خشب الساج حراجة نظام   -34 ند لتاي

 تركيا

 نظم إنتاج األرز  -35

 ةالطبيعينظم الوبغ والنسيج   -36

 التقليدية نظم إنتاج اجلنب  -37

  نظم إنتاج التني  -38

 نظم إنتاج العنب  -31

 نظم إنتاج الزيتون  -40

الواليات املتحدة 

 األمريكية

 ، أريزوناالوغري نهر كولورادومستجمعات   -41

 جزر احمليط اهلادئ حدائق املناز  القائمة على القلقاس يف   -42 فانواتو

 


