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 موجز

   ةيةد الفرالتقليديةة   محاية نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية بهدفمنظمة األغذية والزراعة، قامت 

مبادرة الشراكة بشةنن نظةم الةرتاث الزراعةي ذات األهميةة العامليةة        بإطالقواملهددة على املستوى العاملي، 

(، كركيزة أساسية ملكةون التنميةة   2002خالل مؤمتر القمة العاملي املعين بالتنمية املستدامة )جوهانسربغ، 

ادرة نظم الرتاث الزراعي سياسة متكاملة . وتشكل مب22الزراعية والريفية املستدامة من جدول أعمال القرن 

وإطار عمل جيلب الفخر والثقة بالنفس لدى األمم واجملتمعات الريفية من خالل االعرتاف العاملي بةنظمهم  

 .الديناميكيالرتاثية الزراعية وخطط العمل املرافقة هلا من أجل صونها 

  ترتيبات العمل وإجةرااات إصةدار   جلنة الشؤون الدستورية والقانونية يف دورتها السابعة والتسعني ودرست

بنن تنخذ مبةادرة  القائلة التوصية  واتفقت معنظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية الشهادات مبوجب 

ن يقةدمم مشةروع قةرار املةؤمتر إىل     وأ )الفةاو(  رمسية يف إطار منظمة األغذية والزراعة صفةنظم الرتاث العاملي 

الستعراضةه وإقةراره، لتةتمم مناقشةته الحقةاو واملوافقةة عليةه مةن قبةل          جلنة الشؤون الدسةتورية والقانونيةة   

 .2022ودراسته يف نهاية املطاف واعتماده من قبل املؤمتر يف يونيو/حزيران اجمللس، 

 الشروع يف عمليةة   2022بعد املائة للمجلس املنعقدة يف ديسمرب/كانون األومل واألربعون الدورة الثامنة  وأقرمت

نةة الشةؤون الدسةتورية    جلللمسةنلة مةن قبةل    يتوّقع أنمه قبل االستعراض املقبةل  لوضع مشروع قرار للمؤمتر 

وانةب  الربنامج واملالية أن تنةاق  وتقةدمم املشةورة بشةنن اجل    وجلنيت الزراعة  جلنةوالقانونية، سُيطلب من 

 .جوانب امليزانية املتصلة بنظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العامليةالفنية والرباجمية و

  عةن دعمهةا ملفهةوم     2022للجنة الزراعة املنعقدة يف أكتوبر/تشةرين األومل  والعشرون وعبمرت الدورة الرابعة

واعرتفةت مبسةاهمة نظةم الةرتاث الزراعةي يف الةرتاث الثقةايف         ،العامليةة نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية 

املزيد من العمةل علةى مشةروع قةرار     إىل  األمانة والتنمية املستدامة. ودعت جلنة الزراعةالتنومع البيولوجي و

اجتماعات األجهزة الرئاسية املقبلة يف الفاو إىل استعراضه، ال سةيمما يف مةا يتعّلةق بتبعةات     كذلك و ،املؤمتر

 .ترتيبات احلوكمة إىل جانبلربنامج وامليزانية، ا

 التوجيهات امللتمسة من جلنيت الربنامج واملالية

 إىل استعراض املعلومات املقدممة يف الوثيقةة، مبةا يف ذلةك مشةروع قةرار       مدعوتانالربنامج واملالية جلنيت  إن

  التوجيهات اليت تراها مناسبة. املؤمتر، وتقديم 

 مسوّدة املشورة

  اللجنتنيإن: 

 ذات األهمية العاملية من منظور الربنامج وامليزانية؛   الزراعيمبادرة نظم الرتاث  درستا 

 تأخذ مبادرة نظم الرتاث الزراعي صفة رمسيةعلى التوصية بأن  اوافقت. 
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 املقّدمة -أواًل
 

معقةدة ومتنوعةة ومكيفةة     1زراعيةةو  لقد طورت أجيال من املزارعني والصيادين والرعاة على مدى القةرون، نظمةاو   - 2

وباالسةتناد  حمليا، تتم إدارتها من خالل جمموعات من التقنيات واملمارسات البارعة اليت مت اختبارها مع مرور الوقت. 

مشةاهد طبيعيةة ريفيةة    الثقافيةةا البارعةة ال تعكةس    -إىل أجيال من املعرفة واخلربة املرتاكمة، فإن هذه الةنظم االزراعيةة  

وصون التنوع البيولوجي الزراعي ذو األهمية العاملية، والنظم اإليكولوجية القادرة على الصةمود، واإلرث الثقةايف   ، متميمزة

القيم، ولكن قبل كل شيا، فإنها أسفرت عن توفري مستمر للسلع واخلدمات املتعددة، واألمةن الذةذائي وسةبل املعيشةة     

 . ملاليني من الفقراا واملزارعني الصذار

 

وميكن العثور على مثل هذه النظم الزراعية احلرجية الرعوية، بشكل خاص، يف املناطق املكتظة بالسةكان أو يف   - 2

، املناطق اليت اضطر فيها السكان، ألسباب خمتلفة، إىل أن يضعوا ممارسات معقدة ومبتكرة السةتخدام األرض وإدارتهةا  

يكولوجيةة اهلشةة، والتهمةي  السياسةي، واملةوارد الطبيعيةة       على سبيل املثال، بسةبب العزلةة اجلذرافيةة، والةنظم اإل    

احملدودة، و/أو الظروف املناخية القاسية. وتتمسم هذه النظم بقةدر كةبري مةن األهميةة، حتةى يف اجملتمعةات احلديثةة،        

إدارة  وممارسةات  التنومع البيولوجيبهدف توفري األغذية واألمن املعيشي، وقدرة اجملتمع على الصمود، من خالل صون 

  . تقليديةاملوارد األصلية، ومن أجل تعزيز رفاه السكان عن طريق احلفاظ على مناظر طبيعية وثقافة 

 

 لةنظم الةرتاث الزراعةي مت تعيينهةا يف     اوموقعة  22وعلى مدى السنوات العشةر األخةرية مةن التنفيةذ، ثبةت يف        - 2

نظم الةرتاث الزراعةي ذات   لة مةن خةالل التوعيةة بشةنن القةيم اجلوهريةة        ديناميكي، أنه ميكن حتقيق صونها الاوبلد 22

. وهناك احتماالت لكثري من نظم الرتاث الزراعةي ذات األهميةة العامليةة حةول     وخطط العمل املرافقة هلا األهمية العاملية

هميةة  األع البيولةوجي ذي  للتنةو صون والعامل، اليت من شننها أن تكون مبثابة خمتربات للتعلم، وشبكة لتبادل املعرفة، 

وقد اعتمدت بعض البلدان سياسات لالعرتاف بنظم الرتاث الزراعي ذات األهمية الوطنية، وقد أثةرت  . يف املوقع عامليةال

من قبةل    X-31 املقرر للتنوع البيولوجي، مما أدى إىل اعتماد  العاملي الربنامجالدعوة لسياسات نظم الرتاث الزراعي على 

من قبل املؤمتر العاشر ألطراف االتفاقيةة بشةنن التنةوع      X/34 املقررالعاشر ألطراف االتفاقية بشنن املستنقعات؛ واملؤمتر 

 من قبل الدورة السابعة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة.   A/C.2/67/L.48 القرارالبيولوجي؛ و

 

ذات  وامليزانيةة املسةتقبلية ملبةادرة نظةم الةرتاث الزراعةي      وتهدف هذه الوثيقة إىل توفري معلومات حول الربامج  - 2

  . األهمية العاملية

                                                      
يتم تطبيق مفهوم واسع للزراعة، مبا يف ذلك زراعة احملاصيل وتربيةة احليوانةات والذابةات وزراعةة األراضةي بعةد حرقهةا، ومصةايد األمسةاك،            1

 .والرتكيبوالصيد، واجلمع 
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 العاملية األهمية ذات الزراعي الرتاث نظم -ثانيًا

 

 مفهوم نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية

 

اسةتخدام لألراضةي   ، هةي انظةم   2002يف عةام   الفةاو نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية، كما حددتها  - 2

ف املشرتك جملتمع حملي مع بيئته واحتياجاتةه  ومناظر طبيعية رائعة غنية بتنوع بيولوجي هام عاملياو تتطور بفعل التكيم

، 3وقد وضع تصور هذا التعريف يف إطار ملحق إعداد املشاريع التابع ملرفةق البيئةة العامليةة   . 2وتطلعاته للتنمية املستدامةا

 . 4مشروع شامل مدعوم أيضاو من مرفق البيئة العامليةأعقبه تنفيذ 

 

 لرؤيةةة ورسةةالة نظةةم الةةرتاث الزراعةةي ذات األهميةةة العامليةةة:  نيبيةةانصةةياغة أيضةةاو متةةت يف هةةذا السةةياق،  - 6

جلميع نظم الرتاث الزراعي وسلعها وخدماتها العديدة مةن أجةل األمةن الذةذائي وسةبل       ديناميكي( الرؤية: الصون ال2)

وما ( الرسالة: احتديد ودعم ومحاية نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية 2)العي  اآلمنة اآلن ولألجيال املقبلةا؛ 

   .5رف وثقافات يف أحناا العاملايتصل بها من سبل العي  ومن تنوع بيولوجي زراعي ومناظر طبيعية ونظم معا

 

مةةن هةةذا املنظةةور، مفهةةوم نظةةم الةةرتاث الزراعةةي خمتلةةف عةةن مفهةةوم موقةةع الةةرتاث التقليةةدي أو املنطقةةة     - 7

نظةام متطةور    ا ذات األهمية العاملية ففي جوهره، نظام الرتاث الزراعي احملمية/املناظر الطبيعية احملمية وأكثر تعقيداو 

تعي  عالقة معقدة مع أراضيها ومشهدها الثقايف أو الزراعي أو بيئتها البيوفيزيائية واالجتماعيةة  حي جملتمعات بشرية 

وبهةذا، مةن الواضةن أنم نظةم الةرتاث      . ويضع هذا النهج املبتكر الزراعة على قةدم املسةاواة مةع الثقافةة.     6األوسع نطاقاو

   .ذية والزراعةالزراعي ذات األهمية العاملية تقع يف نطاق والية منظمة األغ

                                                      
 /http://www.fao.org/giahs/giahs/faq3/enتعريف منظمة األغذية والزراعة،  2
وثيقة مشروع برنامج األمم املتحدة اإلمنةائي: نظةم الةرتاث الزراعةي ذات األهميةة العامليةة،        -( مرحلة التحديد2ملرفق إعداد املشاريع مرحلتان: )  3

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/مرفق البيئة العاملية: صيانة ُنظةم الةرتاث الزراعةي     -( مرحلة متهيدية 2؛ )GLO/02/G41/A/1G/12  ،2002  الوثيقة

يف البدايةة كةان برنةامج األمةم     . UNTS/GLO/002/GEF  ،2002-2002 ، والوثيقةة  PIMS 2050 ذات األهمية العاملية للسكان األصليني، الوثيقةة  

 يف حني كانت منظمة األغذية والزراعة مبثابة الوكالة املشرفة. املتحدة اإلمنائي الوكالة املنّفذة،

 ملشةةروعمنظمةة األغذيةةة والزراعة/وثيقةةة مشةةروع مرفةةق البيئةةة العامليةةة: الصةةيانة واإلدارة التطويعيةةة لةةنظم الةةرتاث الزراعةةي ذات األهميةالعاملية:ا   4

GCP GLO/212/GFF  ،2002-2022 . 
(، اجتماع اللجنة التوجيهية والعلمية لنظم 2022أكتوبر/ تشرين األول 26إطار شراكات نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية وذلك اعتبارا من   5

 2022أكتوبر/ تشرين األول  20-22الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية، روما، 
6  http://www.fao.org/giahs/giahs/agricultural-heritage-concept/en/  
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 العاملية األهمية ذات الزراعي الرتاث نظم مبادرة -ثالثًا

 

خالل مؤمتر القمة العاملي املعين بالتنمية املستدامة  7أطلقت منظمة األغذية والزراعة مبادرة نظم الرتاث الزراعي - 2

. تعاونيةة ممولة من خارج امليزانية ومشةاريع  عدمة مشاريع ، وقد حققت غاياتها وأهدافها بنجاح من خالل 2002يف عام 

 وأكثةر مةن  بلةداو،   27وقد وضعت آلية مؤسسية قوية مبا يف ذلك شراكة عاملية ذات جهات ماحنة متعةددة تذطةي حنةو     

لنظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية تدعمها أمانة نظم الرتاث الزراعي اليت  8اوموقع 22، واوووطني اودولي اوشريك 22

يف حتديةد تراثهةا    رغبتهةا وأعرب الكةثري مةن البلةدان عةن     تستضيفها شعبة األراضي واملياه يف منظمة األغذية والزراعة. 

 أهمية عاملية. ذي الزراعي بوصفه نظام تراث زراعي 

 

 :الزراعي ذات األهمية العاملية على ثالثة مستوياتتعمل نظم الرتاث  - 2
 

على املستوى العاملي، من خالل حتديد نظم الرتاث الزراعةي ذات األهميةة العامليةة وتقييمهةا واختيارهةا       )أ(

 واالعرتاف بها؛

على املستوى الوطين، من خالل تشكيل جلنة وطنية مشرتكة بني القطاعات لةنظم الةرتاث الزراعةي ذات     ب()

األهمية العاملية، ومن خالل بنةاا القةدرات يف جمةال السياسةات، واآلليةات التنظيميةة واحلةوافز إلعةداد         

 وتنفيذ خطة عمل تشاركية حلماية هذه األنظمة املميزة واستخدامها كنظم قياسية لالستدامة؛

إلدارة املةوارد   على املستوى احمللةي، مةن خةالل متكةني اجملتمعةات احملليةة وتةوفري املسةاعدة التقنيةة          )ج(

 املسةةتدامة، مةةن خةةالل تعزيةةز املعرفةةة التقليديةةة وتعزيةةز اسةةتمرارية هةةذه الةةنظم مةةن خةةالل نهةةج سةةبل 

 املعيشة املستدامة.

 

، الذي يستند إىل إطار سبل العي  املستدامة والنهج اإليكولوجية الزراعيةة،  الديناميكي الصونيستكشف نهج  - 20

واالقتصادية اجلديدة ويطورها، مما يعزز نظم إدارة املزارع األسرية من أجل احلفاظ علةى  احلوافز السياسية واالجتماعية 

ف والتنميةة االقتصةادية   والتكيمة  الصةون وهو يشدد على التوازن بني . التنوع البيولوجي والقيم الثقافية للنظام اإليكولوجي

زراعي وحيافظون عليه ملواجهة حتديات عامل اليوم هم الرتاثي النظام أوجدواواالجتماعية من أجل مساعدة الناس الذين 

   ولالستفادة من الفرص اليت تتيحها احلياة العصرية، مع احلفاظ على وظائف النظام اإليكولوجي.

                                                      
 واسةةتؤنفت 2002يف عةةام  الشةةراكات مةةن أجةةل التنميةةة املسةةتدامةمت تسةةجيل مبةةادرة نظةةم الةةرتاث الزراعةةي ذات األهميةةة العامليةةة ضةةمن إطةةار   7

 . 2022يف عام 
 . 2022أغسطس/ آب  22اعتباراو من   8
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 االسرتاتيجي باإلطار العاملية األهمية ذات الزراعي الرتاث نظم صلة -رابعًا

 والزراعة األغذية ملنظمة

 

ملنظمةةة األغذيةةة  2نطةةاق اهلةةدف االسةةرتاتيجي  الزراعةةي ذات األهميةةة العامليةةة، ضةةمنتسةةاهم نظةةم الةةرتاث  - 22

وحتسني تةوفري املنةافع واخلةدمات مةن الزراعةة والذابةات ومصةايد        ، بالدرجة األوىل، يف زيادة 9 (2)والزراعة، النتيجة

الةذي يتصةل    10 2-2األمساك بطريقة مستدامة. وتساهم هذه املبادرة يف أحد النواتج املهمة ضمن هذه النتيجةة: النةاتج   

ة للعمل الذي جةرى  بإدارة النظام اإليكولوجي من خالل ُنُهج متكاملة متعددة القطاعات. وتتمثمل بعض املكومنات الرئيسي

يف إطار نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية واليت جتدر اإلشارة إليها، يف حتديد وصون التنومع البيولوجي الزراعي 

يف املوقع، وتعزيز سبل املعيشة الريفية، من خةالل املواقةع القائمةة     والصونذي األهمية على املستوى العاملي/ احمللي، 

ونشةر الةدروس املسةتفادة يف     ديناميكيتعزيز مفهوم الصةون الة  وبلداو ومواقع أخرى قيد اإلعداد؛  22يف  22البالغ عددها 

بةني البلةدان املتقدممةة والبلةدان      التوأمةة  بةرامج التنفيذ؛ وتوفري الدعم لتوسيع ورفع مستوى صون الةرتاث، مبةا يف ذلةك    

 ،النامية؛ وتعميم مفهوم نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية، مبا فيها توليد الدخل على مستوى األسر واجملتمةع 

 .ديناميكيانطالقاو من ُنُهج الصون ال

 

طةراف القائمةة مثةل املعاهةدة     تتصل نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية بعةدد مةن الصةكوك املتعةددة األ     - 22

وتةدعم  . 13، واتفاقيةة التنةوع البيولةوجي   12، واتفاقيةة رامسةار  11الدولية بشنن املوارد الوراثية النباتية لألغذيةة والزراعةة  

يف حتديةد   يت تشكل أساسةاو للةدول لالنضةمام معةاو    ، ال2022مبادرة نظم الرتاث الزراعي السنة الدولية للزراعة األسرية 

. كما أنم االحتياجات اخلاصة للمزارعني األسريني، ولوضع طرق ووسائل حلل التحديات املستمرة لسكان املناطق الريفية

دور املةرأة يف إدارة املةوارد الطبيعيةة     وحبة  مبادرة نظم الرتاث الزراعي تدعم تنمية القدرات واملساواة بةني اجلنسةني،   

عن متكةني الشةعوب    لمرأة، فضالواحملدمد لدور الول األنشطة على مجيع املستويات مسنلة واالعرتاف به، وبالتالي، تتنا

   األصلية واألسر الزراعية واجملتمعات احمللية، وبناا قدراتها.

                                                      
: املنتجون ومديرو املوارد الطبيعية يطبقون ممارسات تزيد وحتسن من توفري السلع واخلدمات يف نظم اإلنتةاج يف  2للهدف االسرتاتيجي  2النتيجة   9

 القطاع الزراعي بطريقة مستدامة. 
إليكولوجية وإدارتها وإصةالحها،  نهج متكاملة ومتعددة القطاعات حيال تقييم النظم ا: حتديد 2للهدف االسرتاتيجي  2من النتيجة  2-2الناتج   10

 وتقييمها، ونشرها، وتيسري اعتمادها من جانب أصحاب املصلحة
 . 2-2واملادة  2-6)ج( و)د(؛ املادة  2-2املعاهدة الدولية بشنن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، املادة   11
 . 2، املادة 22-20اتفاقية األراضي الرطية، القرار   12
 . 22و 22، 22، 7، 2ياا؛ أهداف آيتشي املتعّلقة بالتنومع البيولوجي  2جيم و 20اتفاقية التنومع البيولوجي، املادتان   13
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 الدروس واخلربات املستفادة من تنفيذ نظم الرتاث الزراعي -خامسًا

 ذات األهمية العاملية

 

اإلجنازات والتنثريات اليت مت حتقيقها على مدى العقد املاضي من خالل تنفيةذ مبةادرة   من اجلدير الثناا على  - 22

للةرتاث   املتكيفةة نظم الرتاث الزراعي، ومنوذجها املبتكر الذي يقضي بإشةراك احلكومةات احملليةة والوطنيةة يف اإلدارة     

وتةتلخ  بعةض الةدروس املسةتفادة      .14الزراعي، ولسلع وخدمات النظم اإليكولوجية اخلاصةة بهةا، واحملافظةة عليهةا    

 واخلربات كما يلي:
 

تتمتع نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية بالقدرة على الصمود، وقد مت بناؤها واحملافظة عليها من  )أ(

  ؛خالل املوارد احمللية واملعرفة واستثمار والتزام اجملتمعات واألفراد

الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية على املعرفة التقليدية وعلةى القةوى   اجملتمعات يف مواقع نظم حتافظ  )ب(

 ؛والشبكات االجتماعية واالقتصادية احمللية، وتبقى قابلة للتكيف واالستجابة للمؤثرات اخلارجية

 وأن بإمكان عملية حفظ مواقع نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية أن حتول القيمة االقتصادية فيهةا  )ج(

 . جتعلها مستدامة

 لنوع اجلنس والعمر وغريهةا مةن املعةايري.    اوومتيز الزراعة األسرية بني األدوار واملسؤوليات يف اجملتمع وفق )د(

لالقتصةادات الةيت    اووتوفر القدرة على الصمود اخلاصة بنظم الرتاث الزراعي ذات األهميةة العامليةة، فرصة   

تراعي الفوارق بني اجلنسني، لتتكيف مع تذري املناخ، وللحد من اهلجرة إىل اخلارج ومواجهة التحديات 

كبرية لتعزيز اإلنتاجية االقتصادية والوضع االجتماعي للمرأة، وكذلك جلذب الشباب مكانية إاألخرى مع 

 الريفية.إىل العمل يف األرض وبناا أسرهم وحياتهم يف املناطق 

والتوعيةة الةيت تطلقهةا نظةم الةرتاث      بلةداو   22احملددة يف  22ولقد زادت مواقع نظم الرتاث الزراعي الة  )هة(

، بةالنظر إىل مةزيج األصةناف    الزراعي احلالية واملرتقبة من مساحة العامل املكرسة حلفظ التنوع البيولةوجي 

رتبطةةة باألنظمةةة اإليكولوجيةةة الزراعيةةة واملشةةاهد املزروعةةة، والسةةالالت واألنةةواع النباتيةةة واحليوانيةةة امل

 ؛الطبيعية املختلفة

ويربز االعرتاف بالرتاث الزراعي الثقافات الزراعية ويعيد االحرتام للمجتمعات احمللية ويرفع من شةننها   )و(

ميةة  ومن شنن طرقهةا يف العةي  الةيت ميكنهةا أن تةوفر األمةن والسةالم والعمالةة يف املنةاطق الريفيةة والتن          

 املستدامة.

  

                                                      
 ، روما، إيطاليا. 2022أبريل/نيسان  22-22اجتماع اللجنة التوجيهية والعلمية التابعة لنظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية، الذي عقد يف   14
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 والزراعة األغذية منظمة يف الرئاسية األجهزة قبل من الدراسة -سادسًا

 

، كمفهةوم، الةدعم بشةكل عةام مةن أعضةاا املنظمةة يف عةدة         العامليةة تلقت نظم الرتاث الزراعةي ذات األهميةة    - 22

انبثقت نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية يف األصل من مبادرة الزارعةة والتنميةة الريفيةة املسةتدامة،     مناسبات. و

 22تيسةةريها مةةن قبةةل الفةةاو، بصةةفتها مةةدير مهةةام الفصةةل        16واجمللةةس 15كةةلم مةةن جلنةةة الزراعةةة   أقةةر الةةيت 

ويف وقةت الحةق، دعمةت األجهةزة الرئاسةية      . 22القةرن  جةدول أعمةال   )مبادرة الزراعة والتنمية الريفية املستدامة( من 

،مبادرة نظم 18، ثم اجمللس يف يونيو/حزيران17من حي  املبدأ، أوالو جلنة الزراعة يف أبريل/نيسان 2002نفسها يف عام 

 الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية وأهدافها األساسية.

 

أشةارت إىل أهميةة الصةون يف     ، الةيت 2022مؤخراو، نظرت هيئة املةوارد الوراثيةة لألغذيةة والزراعةة يف عةام      و - 22

 .19مةن خةالل اإلدارة املسةتدامة لةنظم الةرتاث الزراعةي البارعةة       يف نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العامليةة،   ،املوقع

تنخةذ منظمةة    أن ، علةى احلاجةة إىل  املراجةع السرتاتيجي ، خالل دراسة اإلطار ا2022وشدمدت جلنة الربنامج يف عام 

 .20، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بنظم الرتاث الزراعي املستدامةيف االعتبار الربامج املشرتكة األغذية والزراعة واألعضاا فيها

 

 2022والقانونية يف دورتها السابعة والتسعني املنعقدة يف أكتوبر/تشةرين األول   الدستوريةدرست جلنة الشؤون  - 26

نظةم الةرتاث الزراعةي ذات األهميةة     يف إطار الشهادات إصدار اترتيبات العمل وإجرااات بشنن  CCLM 97/10الوثيقة 

الرمسيةة علةى نظةم الةرتاث الزراعةي ذات      فيها للشروع يف عملية تؤدي إىل املوافقة العامليةا، مبا يف ذلك االقرتاح الوارد 

 .األهمية العاملية من خالل اعتماد قرار املؤمتر

 

إضةافية   اوفرصة  جهود الفاو واهتمامها بةنظم الةرتاث الزراعةي ذات األهميةة العامليةة يف برنةامج عملةها        وجتلب - 27

إلدراك أهمية أصحاب احليازات الصذرية، واألسر الزراعية، واجملتمعات األصلية من خالل نظم الرتاث الزراعةي ذات  

 .األهمية العاملية اليت تشكل أمثلة ملحوظة لنظم كسب العي  هذه

 

                                                      
 .2002مارس/ آذار  20-26تقريرالدورة السادسة عشرة للجنة الزراعة، روما،  ، CL120/9 الوثيقة من ، 26-22الفقرات   15
 22–2تقريةةر جملةةس منظمةةة األغذيةةة والزراعة،الةةدورة العشةةرون بعةةد املائةةة،روما         ، CL 120/9 الوثيقةةة مةةن  ، 22و 22و 22الفقةةرات   16

 .2002حزيران /يونيو
 .2002أبريل/ نيسان  26-22تقرير الدورة التاسعة عشرة للجنة الزراعة، روما،  ، CL 120/9 الوثيقة من ، 27–20الفقرات   17
 22-20تقريةةر جملةةس منظمةةة األغذيةةة والزراعةةة، الةةدورة الثامنةةة والعشةةرون بعةةد املائةةة، رومةةا       ، CL 128/REP الوثيقةةة مةةن  22الفقةةرة   18

 2002يونيو/حزيران 
 22-22تقريةر هيئةة املةوارد الوراثيةة لألغذيةة والزراعةة، الةدورة العاديةة التاسةعة، رومةا            ،CGRFA-9/02/REPمن الوثيقة  20-22الفقرتان   19

 .2002أكتوبر/تشرين األومل 
 (2022نوفمرب/تشرين الثاني  2–2تقرير الدورة الثانية عشرة بعد املائة للجنة الربنامج ) ، CL 145/6 الوثيقة من  جيم 2الفقرة   20
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الزراعي صفة رمسيةة يف   نن تنخذ مبادرة نظم الرتاثب التوصية ووافقت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية على - 22

 لتتمم مناقشةته الحقةاو واملوافقةة    املؤمتر إىل اللجنة الستعراضه وإقراره،قرار مشروع يقدم وأن إطار منظمة األغذية والزراعة 

وأوصةت   .2022ودراسته يف نهاية املطاف واعتماده من قبل املةؤمتر يف يونيةو/حزيران   عليه من قبل اجمللس،  احملتملة

ُيطلب من جلنة الربنةامج وجلنةة املاليةة وجلنةة الزراعةة أن تنةاق  وتقةدمم        أيضاو جلنة الشؤون الدستورية والقانونية بنن 

قبةل   املشورة بشنن اجلوانب الفنية والرباجمية وجوانب امليزانية املتصلة بةنظم الةرتاث الزراعةي ذات األهميةة العامليةة،     

 الشؤون الدستورية والقانونية والتحضري له. ل اجلنةاالستعراض املقبل للمسنلة من قب

 

الشةروع يف عمليةة    2022وأيمد اجمللس يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائةة املنعقةدة يف ديسةمرب/كانون األومل     - 22

 . جلنة الشؤون الدستورية والقانوينة على النحو املوصى به من قبل

 

الوثيقةةة   2022وحبثةةت جلنةةة الزراعةةة يف دورتهةةا الرابعةةة والعشةةرين املنعقةةدة يف أكتوبر/تشةةرين األومل         - 20

COAG/2014/12  مبساهمة نظةم الةرتاث   وأعربت عن دعمها ملفهوم نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية واعرتفت

ة. ودعت جلنة الزراعة األمانة إىل املزيةد مةن العمةل علةى     الزراعي يف الرتاث الثقايف والتنومع البيولوجي والتنمية املستدام

مشروع قرار املؤمتر، وكذلك اجتماعات األجهزة الرئاسية املقبلة يف الفةاو إىل استعراضةه، ال سةيمما يف مةا يتعّلةق بتبعةات       

 الربنامج وامليزانية، إىل جانب ترتيبات احلوكمة. 

 

 الزراعيتوفري املوارد ملبادرة نظم الرتاث  -سابعًا

 ذات األهمية العاملية

 

من أموال من خةارج امليزانيةة، يوّفرهةا بالدرجةة      كانت مبادرة نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية ُتمومل - 22

كومتا أملانيا واليابان، الةيت دعمةت مجيعهةا أنشةطة     والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وح ،األوىل مرفق البيئة العاملية

أمانة نظم الرتاث الزراعي املتواجدة يف املقر الرئيسي، إضافة إىل األنشطة اليت جتري على خمتلف املستويات )األنشةطة  

 على املستوى العاملي والوطين واحمللي(. 

 

مةن قبةل الفةاو وأعضةائها وشةركائها      الرتاث الزراعةي ذات األهميةة العامليةة    وستواصل األهمية املمنوحة لنظم  - 22

 .هذه املوارد بشكل مستدام اآلخرين يف جمال املوارد توفري إطار موات لتوفري

 

  ستدار أموال برنامج نظم الرتاث الزراعي وفقا للنظام املالي والقواعد املالية للمنظمة.   - 22
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 الرتاث الزراعينظم ب معينلربنامج  مبادئ -ثامنًا

 ذات األهمية العاملية

 

على النحو احملدمد  ،نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العامليةمعين بلربنامج  مبادئيقرتح مشروع القرار أيضاو  - 22

تحويل نظم الةرتاث الزراعةي مةن    بموافقة املؤمتر على القرار  ستمنحهااليت الرمسية الصفة  تسمنسوللقرار.  2امللحق يف 

يف املبةادرة القائمةة   بعةض طةرق العمةل    قد يعدل املدير العام ووفقاو لذلك، مبادرة قائمة على مشاريع إىل برنامج للمنظمة. 

االتسةاق مةع سياسةات املنظمةة وأنظمتهةا       وتضةمن لةتعكس صةفتها اجلديةدة    لنظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية 

 الدروس املستفادة خالل سنوات التشذيل املاضية. االعتماد على بتثال هلا، وقواعدها واالم

 

 آفاق املستقبل -تاسعًا

 

 حنو إضفاء الطابع الرمسي على عملية نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية

 

فعلى على مدى العقد املاضي، حظيت نظم الرتاث الزراعي بقدر كبري من التقدير عاملياو وحملياو على حد سواا.  - 22

حكومية دولية خمتلفة، مثةل   منتدياتالساحة الدولية، أعرب عن التقدير لنظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية يف 

 .2020التنةوع البيولةوجي يف عةام    واتفاقيةة   ،2002 عةام  الرطبة يف مؤمترات األطراف يف اتفاقية رامسار بشنن األراضي

بشةنن   67/222 قرارهةا نظم الةرتاث الزراعةي ذات األهميةة العامليةة يف     بة اجلمعية العامة لألمةم املتحةدة    اعرتفتكذلك 

نظةم الةرتاث    مواقةع  . وإضةافة إىل 2022ديسةمرب/كانون األول   22يف  االتنمية الزراعيةة واألمةن الذةذائيا الةذي اعتمةد     

 .املرشةحة لالعةرتاف بهةا يف املسةتقبل    اإلضةافية  مةن املواقةع    الكةثري يف  حاليةاو  جيةري النظةر  احملةددة،   22الزراعي الة

وعالوة على ذلك، اعتمدت بلدان عدة، بذية زيادة مكانة مواقعها، سياسات وطنية حمددة لنظم الةرتاث الزراعةي ذات   

 و/أو أطراو تنظيمية. العامليةاألهمية 

 

وكةذلك   ،م الرتاث الزراعي ذات األهمية العامليةإلجيابية للمشاريع املدعومة من نظواستناداو إىل النتائج واآلثار ا - 26

عمليةة حتديةد نظةم الةرتاث الزراعةي ذات       تبقةى ينبذةي أن  عاملياو وحملياو، إىل اخلربة املكتسبة على مدى عشر سنوات 

وتضطلع منظمة األغذية والزراعة بدور رئيسي يف إشراك شركائها العامليني واإلقليمةيني  مة ومستدامة. معمم األهمية العاملية

والقطريني، يف حتديد ودعم ومحاية هذا الرتاث الزراعي واالعرتاف به علةى أنةه هةام عامليةا لةةاإعادة الفخةر واهلويةةا        

  لألسر الزراعية والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية. 
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وستضمن منظمة األغذية والزراعة أن يعتمد تعميم نظم الرتاث الزراعي على اآلليات القائمة أساسةاو واملؤسسةات    - 27

وسةتدعم منظمةة األغذيةة والزراعةة احلكومةات      احلكومية اليت سيتم استخدامها لةدعم العمليةة علةى املسةتوى الةوطين.      

تقنية يف جمال إدارة املعرفة، وتقامسها والتعلم و/أو االرتقةاا  واملؤسسات ومنظمات اجملتمع املدني اليت تطلب املساعدة ال

مواقةع نظةم الةرتاث الزراعةي      توأمةة مبواقع نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية. ويف هذا السياق، سةيتم البةدا يف   

 الصةون لةدعم عمليةة   ما بني بلدان اجلنوب، وجتري حاليا عمليةة صةياغة املشةاريع يف العديةد مةن البلةدان        والتعاون يف

  لنظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية اخلاصة بها. الديناميكية

 

 استدامة نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية والتنفيذ الفين والتشغيلي

 

على مدى السنوات العشرة األخةرية مةن الربنةامج التجةريظ لةنظم الةرتاث       أعمال التجميع متم إجياز الدروس و - 22

الزراعي والتجارب القطرية املبتكرة خالل املنتةدى الةدولي لةنظم الةرتاث الزراعةي ذات األهميةة العامليةة الةذي عقةد يف          

عمةل، تّكمةل وتةدعم     ويوصي بيان نوتةو ممسةة جمةاالت   . 21بيان نوتوجتّلى يف يف نوتو يف اليابان، و 2022مايو/أيار 

 عملية نظم الرتاث الزراعي املتعّلقة بالسياسات وتستجيب للدعوة اليت أطلقتها بلدان عديدة: 
 

أن يتم رصد املواقع احملددة لنظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية بصفة دورية وأن يتم احلفاظ علةى   )أ(

 االستمرار؛ علىقدرتها 

لتعزيز احملافظة علةى الةرتاث    ارجييتدملزيد من املواقع لنظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية ا تعيني )ب(

 والتنمية االقتصادية؛  العامليالزراعي ومساهمته يف األمن الذذائي 

الصون الديناميكي لنظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية من خةالل تعزيةز املشةاريع واألنشةطة علةى       )ج(

 ألرض، ال سيمما يف البلدان النامية؛ ا

نظم ة االعةرتاف برتشةيحات منةاطق أخةرى لة     أن تدعم نظم الرتاث الزراعي ذات األهميةة العامليةة القائمة    )د(

  ؛العاملية يف البلدان األقل منواو ةاألهميالرتاث الزراعي ذات 

 الزراعي ذات األهمية العاملية بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية.   الرتاثنظم  مواقع وتعزيز توأمة )هة(

 

 األهميةة ذات  الزراعي الرتاث نظم أمانةوتعزيز  ويقتضي تنفيذ جماالت العمل اخلمسة الرئيسية إدارة استباقية - 22

  .ى ذلكعل ويعتمد ،والزراعة األغذية منظمة إطار ضمن الزراعي الرتاث نظممعين ب برنامج العاملية إلدارة وتشذيل

  

                                                      
21  -test.fao.org/fileadmin/templates/giahs_assets/Information_Resources_Annexes/Japan_Forum/Noto_Communique_-http://www

_GIAHS_30Mayv2.pdf  

http://www-test.fao.org/fileadmin/templates/giahs_assets/Information_Resources_Annexes/Japan_Forum/Noto_Communique_-_GIAHS_30Mayv2.pdf
http://www-test.fao.org/fileadmin/templates/giahs_assets/Information_Resources_Annexes/Japan_Forum/Noto_Communique_-_GIAHS_30Mayv2.pdf
http://www-test.fao.org/fileadmin/templates/giahs_assets/Information_Resources_Annexes/Japan_Forum/Noto_Communique_-_GIAHS_30Mayv2.pdf
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 الشركاء

 

شركاا نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية جهات دولية ووطنية وحكومية وغري حكومية وعامة وخاصة.  - 20

وهي تشّكل جمموعة مفتوحة ومرنة من املؤسسات ذات واليات ومكومنات خمتلفة، تتقاسةم رؤيةة نظةم الةرتاث الزراعةي      

( وكةاالت األمةم املتحةدة    2، مبةا فيهةا: )  يئةات . وهي تتنّلف من جمموعةة واسةعة مةن اهل   22أهدافها وتساهم يف حتقيق

برنامج األمةم املتحةدة للبيئةة، واليونسةكو،     ومؤسسات أخرى عاملية وإقليمية، من قبيل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، و

 للتنمية الزراعية، واملنظمةة الدوليةة للتنةوع البيولةوجي،    والصندوق الدولي وجامعة األمم املتحدة، ومرفق البيئة العاملية، 

األمم املتحدة ملكافحةة التصةحر، واملعاهةدة الدوليةة      واالحتاد العاملي لصون الطبيعة،واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية

 املمتلكةةات الثقافيةةة، بشةةنن املةةوارد الوراثيةةة النباتيةةة لألغذيةةة والزراعةةة، واملركةةز الةةدولي لدراسةةة حفةةظ وجتديةةد      

 املتوسةط  البحةر  معهةد قبيةل  من  ،ومؤسسات حبوث مؤسسات أكادميية (2والثقافة؛) واملنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم

 بريكلةةةي-كاليفورنيةةةا وبرنةةةامج حبةةةوث التنةةةوع البيولةةةوجي الزراعةةةي  امعةةةة  مونبلييةةةه، يف  الزراعيةةةة للهندسةةةة

 ؛وفةةاغيننذن الدوليةةة )هولنةةدا(  )إيطاليةةا( توشةةا وجامعةةة ،لكةةة املتحةةدة()املم كينةةت وجامعةةة ،)الواليةةات املتحةةدة(

وإىل ، إخل. الزراعيةة تمعةات  اجملاملنةتجني، و  ومنظمةات الشةباب، والتعاونيةات، وجمموعةات    املزارعني،  منظمات (2)

جانب املساعدة العينية اليت تقدممها مؤسسات دولية ووطنية، حتظى مبادرة نظم الرتاث الزراعةي ذات األهميةة العامليةة    

أملانيا )الوزارة الفدراليةة لألغذيةة والزراعةة    شركاا متنومعني معنيني بتقديم املوارد، يشملون: مرفق البيئة العاملية، وبدعم 

 . 23ق الدولي للتنمية الزراعية، وتركيا )وزارة الزراعة والشؤون الريفية(ومحاية املستهلك(، والصندو

                                                      
 (2022إطار شراكات نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية )اعتباراو من أكتوبر/ تشرين األومل   22
 /http://www.fao.org/giahs/giahs-partners/enتتوفر معلومات مفصملة عن الشركاا على املوقع:   23

ه من اليونسةكو واملنظمةة   ، تتنلف عضويت GCP/GLO/212/GFF  مت إنشاا افريق استشاريا يف البداية لتقديم مشورة بشنن السياسات يف إطار املشروع

واالحتاد الةدولي حلفةظ   الدولية للتنوع البيولوجي والبنك الدولي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واتفاقية التنوع البيولوجي 

اصل إلكرتونياو واالجتماع احسةبما تسةمن مةوارد املشةروعا.     وغريهم من الشركاا الرئيسيني. وكان على الفريق االستشاري التو   الطبيعة واملوارد الطبيعية

 وتقوم مبهام تنفيذ املشروع يف الوقت احلاضر اللجنة التوجيهية الدولية واللجنة العلمية االستشارية. 

http://www.fao.org/giahs/giahs-partners/en/
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 بنظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية: مشروع قرار املؤمتر بشأن إنشاء برنامج معين 0ملرفق ا 

 

 املؤمتر،إنم 

 

بنن جمتمعات من املزارعني والرعاة والصيادين وسكان الذابات قد وضعت منذ آالف من السنني، نظماو زراعيةة   يسلموإذ  

بارعة مت تكييفها حملياو، وأدت إىل حتقيق األمن الذةذائي وأمةن سةبل كسةب العةي  وكةذلك إىل احلفةاظ علةى التنةوع          

ددة قد أسفرت هذه النظم عن احلفاظ علةى تنةوع بيولةوجي    الطبيعي والثقايف، وأنه باإلضافة إىل توفري سلع وخدمات متع

 زراعي كبري، ونظم إيكولوجية قادرة على الصمود، ومشاهد طبيعية متميزة، ونظم معرفة قيمة، وتراث ثقايف؛  
 
بننم العديد من نظم استخدام األراضي امللحوظة هذه واملشاهد الطبيعية، اليت هي ثرية بالتنوع البيولةوجي اهلةام    يقروإذ  

للرتاث الزراعي  عامليا ينشن عن تكيف اجملتمع واحتياجاته مع تطلعاته لتحقيق التنمية املستدامة يف بيئته، تشكل نظما

 ذات األهمية العاملية؛
 
رة هذه النظم على الصمود وقدرتها اليت اجتازت اختبار الزمن على التكيةف مةع الصةدمات والكةوارث     أيضاو بقد يقروإذ  

 والتذريات البيئية ومساهمتها احملتملة يف حفظ التنوع البيولوجي يف املوقع لصاحل أجيال احلاضر واملستقبل؛
 
، كنمثلة بارزة للزراعة األسرية ولنظم سبل عةي   ألهمية نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية يعرب عن تقديرهوإذ  

أصحاب احليازات الصذرية والشعوب األصلية من أجل حتقيق األمن الذذائي واالعرتاف بالسنة الدولية للزراعة األسةرية  

 واالحتفال بها؛ 2022يف عام 
 
يةد مةن العوامةل مثةل عةدم كفايةة       بقلق أن نظم الرتاث الزراعي ذات األهميةة العامليةة مهةددة مةن قبةل العد      يالحظوإذ  

 السياسات ومناذج اإلدارة والتذريات التكنولوجية غري املستدامة اليت تقوض الزراعة األسرية والنظم الزراعية التقليدية؛
 
على احلاجة إىل حتديد نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العامليةة وإىل محايتهةا، مبةا يف ذلةك الذابةات ذات       يؤكدوإذ  

ونظم مصايد األمساك والنظم الرعوية ومصادر رزقها، والتنوع الزراعي والتنوع البيولةوجي املةرتبط بةه، واملشةاهد      الصلة،

 الطبيعية، ونظم املعرفة والثقافات يف مجيع أحناا العامل؛
 
أن نظم الرتاث الزراعي تدعو إىل صون الرتاث الزراعي والذذائي املهةدد علةى الصةعيد الةوطين واحمللةي مةن        يدركوإذ  

خالل حشد االعرتاف بها والدعم هلا يف مجيع أحناا العامل، وتعزيةز املنةافع احملليةة والوطنيةة والعامليةة املسةتمدة مةن        

 الديناميكي وجدواها االقتصادية؛ صونها
 
)ص( من خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة الةذي دعةا إىل اذةاذ إجةرااات لتعزيةز       20فقرة بال يذكروإذ  

 ؛24احلفظ واالستخدام املستدام وإدارة النظم الزراعية التقليدية واألصلية وتعزيز النماذج األصلية لإلنتاج الزراعي
 

                                                      
  A/CONF.199/20  ، الوثيقة 2002الذي اعتمده مؤمتر القمة يف عام  2القرار   24
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أيضاو بننه قد مت االعرتاف بنظم الرتاث الزراعي ذات األهميةة العامليةة علةى وجةه التحديةد يف قةرار اجلمعيةة         يذكروإذ  

لالجتمةاع العاشةر ملةؤمتر      X.31 ، ويف القةرار 25بشنن االتنمية الزراعيةة واألمةن الذةذائيا    67/222العامة لألمم املتحدة 

لالجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقيةة التنةوع     X/34 ويف القرار ،26األطراف يف اتفاقية رامسار بشنن األراضي الرطبة

 ؛27البيولوجي
 
أيضاو مببادرة الشراكة الدولية بشنن احلفظ الديناميكي لنظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية اليت أطلقتهةا   يذكروإذ  

بشةنن االتنميةة الزراعيةة والريفيةة      22من جدول أعمال القةرن   22منظمة األغذية والزراعة، بصفتها مدير املهام للفصل 

املستدامةا خالل مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، والتنفيذ الناجن لنظم الرتاث الزراعي كجزا من اجلهةود الراميةة   

 إىل حتقيق أهداف التنمية الزراعية والريفية املستدامة؛
 
على أنه ينبذي إعطاا مبادرة نظم الةرتاث   الثامنة واألربعني بعد املائةق خالل دورته كذلك بنن اجمللس قد واف يذكروإذ  

الزراعي صفة رمسية ضمن إطار عمل منظمة األغذية والزراعةة، يف ضةوا إجنازاتهةا وأهميتهةا املتناميةة علةى املسةتويات        

 ذيلي؛العاملية والوطنية واحمللية، من أجل ضمان وضعها الدولي وتوفري إطارها التش
 
 مبنن نظم الرتاث الزراعي االعرتاف الرمسي؛ يرغبوإذ  

 
 إىل املدير العام: يطلب 

 
مواصلة استعراض ومتابعة كيف ميكن لإلمكانيات اليت تقدمها نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العامليةة   (2)

، مبةا يف  2022عةد عةام   أن تسهم يف األهداف االسرتاتيجية للمنظمة وجدول أعمال التنمية يف مرحلة ما ب

 ذلك األهداف اإلمنائية املستدامة؛

يعمل وفقا إنشاا برنامج بشنن نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية )ابرنامج نظم الرتاث الزراعيا(،  (2)

املنصةوص عليهةا يف    28ملبادئ برنامج نظم الرتاث الزراعي ومعايري االختيار ملواقةع نظةم الةرتاث الزراعةي    

 ؛2امللحق 

االتساق مع سياسات املنظمة وأنظمتها وقواعدها  وضع ترتيبات العمل لربنامج نظم الرتاث الزراعي لضمان (2)

 واالمتثال هلا

 إبراز برنامج نظم الرتاث الزراعي وإعطاؤه األولوية الالزمة لتشذيله الفعال. (2)

  

                                                      
25  http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/615/90/PDF/N1261590.pdf?OpenElemen 
26  http://www.ramsar.org/pdf/res/key_res_x_31_e.pdf 
27  http://www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=12300 
أكتوبر/تشةرين األول   22-22(،  CCLM 97/10 مت تقدميه ومناقشته يف الدورة السابعة والتسعني للجنةة الشةؤون الدسةتورية والقانونيةة )الوثيقةة        28

 ح(. -20(، الفقرة  2022ول ديسمرب/كانون األ 6-2وأقره اجمللس )تقرير اجمللس يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائة، ) 2022

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/615/90/PDF/N1261590.pdf?OpenElemen
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 األهمية العامليةنظم الرتاث الزراعي ذات معين بلربنامج  مبادئ: 0امللحق  

 ذات األهمية نظم الرتاث الزراعي معايري االختيار ملواقعو

 

 نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العامليةمعين ب ربنامجلمبادئ  -0

 

سيقوم برنامج نظم الرتاث الزراعةي بتحديةد نظةم الةرتاث الزراعةي ذات األهميةة العامليةة، وسةبل عيشةها،           2-2

البيولوجي املرتبط بها، واملشاهد الطبيعية، ونظم املعرفة والثقافات يف مجيةع أحنةاا    وتنوعها الزراعي والتنوع

 .  العامل، وباالعرتاف بها ودعمها ومحايتها

 

 وتوجه املبادئ العامة التالية عمل برنامج نظم الرتاث الزراعي: 2-2

 

الةذين   أولئةك  –األساسيني القائمني  –الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية على نظم الرئيسيني القيمميني إن  2-2-2

 ، وال يزالوا يعتمدون عليها يف معيشتهم؛الرتاث الزراعيطوروا وحافظوا على نظم 

 

لنظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية هو تعزيز قدرتها على التكيف من أجةل تةوفري   األمشل وإن اهلدف  2-2-2

 منتجات وخدمات حيوية على املستويات احمللية والقطرية واإلقليمية والعاملية؛

 

جيب التصدي للقوى التخريبية اليت تؤدي إىل تآكل جدوى نظم الةرتاث الزراعةي ذات األهميةة العامليةة مةن       2-2-2

بة والقةوانني  خالل االعرتاف بها من قبل اجملتمع الدولي واحلكومات الوطنية، من خةالل السياسةات املناسة   

السةلبية ودعةم    احملركةات واملمارسات، وخطط العمل التشاركي حلفظها الديناميكي والعمل املتضافر ملعاجلةة  

 قدرة هذه النظم على الصمود.  

 

 معايري اختيار مواقع نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية -4

 

 األمن الذذائي وسبل العي  اآلمنة 2-2
 

النظام الزراعي املقرتح يف حتقيق األمن الذذائي وسبل العي  اآلمنةة للمجتمعةات احملليةة )األصةلية يف     ينبذي أن يساهم 

ويشةمل ذلةك التخةزين والتبةادل فيمةا بةني اجملتمعةات         .كثري من األحيان(، ممثالو أغلبية احتياجاتها من سبل العي 

   على التكيمف.احمللية إلنشاا نظام غذائي وسبل معيشة مستقرين نسبيا وقادرين 
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 وظيفة التنوع البيولوجي والنظام اإليكولوجي 2-2
 

حتقيق تنوع بيولوجي زراعي وموارد وراثية )األنواع واألصناف والسةالالت(، ومةا عةدا ذلةك مةن تنةوع بيولةوجي مثةل         

الطبيعي. وينبذةي أن يكةون   األحياا الربية من سالالت قريبة وامللقحات واحلياة الربية املرتبطة بالنظام الزراعي واملشهد 

النظام/املوقع حمبواو بتنوع بيولوجي وموارد وراثية لألغذية والزراعة هامة على الصعيد العاملي )أو على الصةعيد الةوطين(   

 )على سبيل املثال، أنواع حماصيل وحيوانات متوطنة ونادرة ومهددة باالنقراض(.

 

 نظم معارف وتكنولوجيات مكيمفة 2-2
 

احلفاظ على معارف ال تقدر بثمن وتكنولوجيا بارعة ونظم إدارة موارد طبيعية، من نباتةات وحيوانةات وأراضةي وميةاه؛     

اإليكولوجيةة، والرتتيبةات املعياريةة     –ومنظمات اجتماعية ومؤسسات، مبا يف ذلك املؤسسات العرفية لإلدارة الزراعيةة  

 لك. للحصول على املوارد وتقاسم منافعها، وما إىل ذ

 

 ثقافات ونظم قيم ومنظمات اجتماعية )الثقافة الزراعية( 2-2
 

رؤية شاملة ونظم قيم وممارسات مرتبطة بتقويم بيئي وزراعةي؛ واحتفةاالت وطقةوس تقةوم بةدور نقةل املعةارف. تةؤدي         

ويف حتقيةق التكيمةف   االقتصةادية   -املؤسسات احمللية دوراو حامساو يف حتقيق التوازن بني األهداف البيئية واالجتماعيةة  

وإعادة إنتاج كافة العناصر والعمليات احليوية الضرورية ألداا النظام الزراعي. وقةد يكفةل بعةض هةذه املؤسسةات حفةظ       

املوارد الطبيعية وتعزيز املساواة يف استخدامها واحلصول عليها؛ وقد ينقل البعض نظم املعةارف التقليديةة والقةيم اهلامةة     

التنوع البيولوجي واألراضي واملياه؛ وقد ييسر البعض التخطيط والتعاون واالبتكار/التكيف. وقد  اليت تعزز اإلشراف على

تتخذ هذه املؤسسات شكل معتقدات دينية وشعائرية وممارسات، مبا يف ذلك احملرمات واملراسم واالحتفةاالت؛ وشةكل   

قد تتخذ شكل نظم قرابة وزواج ومرياث؛ وأشةكاالو  قانون عريف وحل للنزاعات، مبا يف ذلك فيما يتعلق حبيازة املوارد؛ و

من القيادة واذاذ القرارات والتعاون؛ وأشكاالو من التقاليد الشفوية واملكتوبة؛ وأشكاالو من األلعاب ومةن صةنوف التعلةيم    

املتخصصةة؛  والتدريس األخرى؛ وأشكاالو من تقسيم األدوار وتوزيع العمل، مبا يف ذلك األدوار بني اجلنسةني والوظةائف   

 وما إىل ذلك )من أمور غري ملموسة حسياو(.

 

 موارد األراضي واملياه وطبيعية الناظر امل إلدارة الفتة مسات 2-2
 

مسات مشهد طبيعي نامجة عن إدارة بشرية تقدم خصوصاو حلوالو بارعة أو عملية للمعوقات البيئية أو االجتماعيةة، مةن   

إدارة الةري/ امليةاه ومةدرمجات الزراعةة اجلبليةة والعمةارة اإليكولوجيةة اخلاصةة         مثيل فسيفساا استخدام األراضي ونظم 

القادرة على التكيمف، اليت قد توفر حفظ املوارد أو كفااة استخدامها أو توفر موائل للتنوع البيولوجي القيمم وقيماو ترفيهية 

 .حية و/ أو علمية مرتبطة بالنظم اإليكولوجية(مجاعية أو استخدامات قيممة غري جتارية )قيم مجالية وفنية وتربوية ورو

 


