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«جیاس» یا نظامهاي میراث كشاورزي مهم جهاني*) ( GIAHSدر سال  2002در جریان اجالس جهاني
توسعه پایدار در ژوهانسبورگ آفریقاي جنوبي ،از سوي فائو به عنوان یك ابتكار مشاركتي جهاني براي
حفاظت و مدیریت تطبیقي ارائه و از سال  2002یك ردیف اعتباري ویژه براي آن اختصاص داده شد.
سازمانهاي  ISESCO ،GEF ، IFADو دانشگاههاي  UNسایر اسپانسرهاي «جیاس» هستند .كمیته ملي
«جیاس» در ایران تحت عنوان  NIAHSدر سال 0131بر اساس حكم مقام عالي وزارت در سطح وزارت
جهاد كشاورزي به ریاست آقاي دكتر بخشنده ،معاون برنامه ریزي و امور اقتصادي وزارت تشكیل شد و
دبیرخانه دائمي این كمیته در موسسه پژوهشهاي برنامه ریزي ،اقتصاد كشاورزي و توسعه روستایي مستقر
گردید و آقاي دكتر كاظمي ،رئیس موسسه ،به عنوان دبیر كمیته ملي منصوب شد .اولین جلسه مشترک
كمیته ملي و كمیته كارشناسي میراث كشاورزي مهم جهاني ایران( جیاس )GIAHS-در خرداد سال جاري
با حضور آقاي دكتر ناكوزي نماینده سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد ) (FAOو نمایندگان مختلف
درون و برون سازماني از جمله نماینده دفتر امور زنان روستایي و عشایري برگزار شد« .جیاس» نه به عنوان
یك محصول خاص و یا جفرافیا بلكه به عنوان یك نظام و سیستم مطرح است .مناطقي كه با این سیستم در
فائو ثبت جهاني ميشوند از امتیازات زیادي براي رونق گردشگري در سطح جهاني برخوردار شده و
محصوالتي كه در این سیستم تولید و بیرون مي آیند داراي گواهي و برند  GIAHSشده و قابلیت عرضه به
بازارهاي جهاني و صادراتي پیدا ميكنند و در نتیجه از افزایش قیمت تقریبي  20الي  00درصدي برخوردار
مي شوند.

1Globally Important Agricultural Heritage Systems

 02كشور دنیا شامل :الجزایر ،جمهوري آذربایجان ،بنگالدش ،شیلي ،چین ،اتیوپي ،هند ،اندونزي ،جمهوري
اسالمي ایران ،ژاپن ،كنیا ،مكزیك ،مراكش ،پرو ،فیلیپین ،سریالنكا ،تانزانیا ،تونس و تركیه موفق به ثبت
میراث كشاورزي مهم جهاني خود در فائو شده اند و تعداد زیاد دیگري نیز در حال بررسي براي ثبت در این
نظام هستند .كشورهاي چین و ژاپن كشورهاي پیشرویي هستند كه نظام GIAHSرا در دو سطح ملي و
جهاني دنبال ميكنند .ایران در حال حاضر توانسته است تنها یك نظام میراث مهم كشاورزي جهاني
 GIAHSتحت عنوان « نظام كشاورزي مبتني بر قنات كاشان» را به عنوان اولین نظام میراث مهم كشاورزي
در  FAOثبت نماید و هشت پروپوزال را براي ارسال به فائو در دست بررسي و مطالعه دارد كه عبارتند از :
 .0سیستم انجیر استهبانات
 .2سیستم كشمش مالیر
 .1سیستم انار نیریز
 .4سیستم آلوي(خرو) نیشابور
 .2سیستم گل محمدي كاشان
 .0سیستم زعفران گناباد
 .7سیستم كشاورزي خانوادگي زعفران تربت جام
 .8سیستم باغات سنتي اطراف قزوین ارائه شده توسط دانشگاه بین المللي امام خمیني قزوین

معرفی نظامهاي میراث كشاورزي مهم جهانی -فائو

براي هزاران سال ،جوامع كشاورزان ،دامداران ،آبزي پروران و بهره برداران از جنگل؛ نظامهاي كشاورزي
پيچيده ،متنوع و (از نظر محلی) سازگار شدهاي را بسط و گسترش دادهاند .اين نظامها در طول زمان از
طريق آزمون ،تركيب دانش و فناوري بومی و تجربه مديريت شدهاند كه اغلب منجر به امنيت غذايی جامعه
و حفظ منابع طبيعی و تنوع زيستی شده است .نظامهاي ميراث مهم كشاورزي( (GIAHSيك تركيب حياتی
از خدمات اجتماعی ،فرهنگی ،اكولوژيكی و اقتصادي براي نوع بشر فراهم مینمايند .اين «نظامها از منظر
زيبايی شناسی نه تنها منجر به ايجاد مناظر ،كه باعث حفظ تنوع زيستی قابل توجه كشاورزي جهانی،
اكوسيستمهاي پايدار و ميراث فرهنگی باارزشی نيز شده است .عالوه براين ،اين نظامها به طور پايدار كاالها
و خدمات متنوع ،امنيت غذايی و معيشتی را نيز براي ميليونها نفر از جمعيت كشاورزان فقير و خرد فراهم
میكند .وجود تعداد زيادي از اين ميراث كشاورزي مهم جهانی در دنيا ،گواهی است بر قوه نوآوري و نبوغ
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مردم محلی در مديريت و استفاده از منابع محدود ،تنوع زيستی ،پويايیهاي اكوسيستم و استفاده هوشمندانه
از ويژگیهاي فيزيكی مناظر كه به طور سنتی اما با دانش ،تجربيات و فناوريهاي در حال تكامل و رشد،
عجين شده است .اين نظامهاي كشاورزي باستانی ،پايه و اساس نوآوري و فناوريهاي حال و آينده
كشاورزي را شكل میدهند .تنوع فرهنگی ،بومشناختی و كشاورزي اين نظامها هنوز در مناطق مختلف دنيا
به عنوان يك نظام منحصر به فرد كشاورزي قابل مشاهده است .نظامهاي ميراث كشاورزي مهم جهانی از
طريق فرآيند چشمگير مشاركتی در تكامل نوع بشر و طبيعت و براساس تعامل و تشريك مساعی فرهنگی
و زيستی طی قرون متمادي پديدار شدهاند كه نشان دهنده تجربه انباشته مردم روستايی در سراسر جهان
است.

fao.org/giahs/en

ابتكار نظامهاي میراث كشاورزي مهم جهانی

در پاسخ به گرايشهاي جهانی به كشاورزي خانوادگی و نظامهاي سنتی كشاورزي ،در سال  2002در
جريان اجالس جهانی توسعه پايدار در ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبی ،سازمان فائو يك ابتكار با رويكرد
مشاركتی در سطح جهانی را براي حفاظت و مديريت تطبيقی با عنوان « نظامهاي ميراث كشاورزي مهم
جهانی » ارايه نمود .جياس به عنوان « نظامهاي مهم استفاده از زمين و چشم اندازهايی كه در تكامل
تنوع زيستی معنادار جهانی ،غنی هستند و از سازگاري مشاركتی يك جامعه با محيط زيست و نيازهاي
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و خواستههايش براي توسعه پايدار برخوردار است » تعريف شده ا ست .اين مفهوم و ابتكار ،براساس
تسهيالت توسعه پروژه تحت تسهيالت محيط زيست جهانی (GEF-Global Environment
) )Facilityتعريف شده است كه از طريق يك پروژه اجرايی با مقياس كامل ،پيگيري و توسط GEF
نيز حمايت مالی میشود .ساختار جياس كه اكنون به عنوان « چارچوب مشاركتی جياس » شناخته
میشود ،شامل بخشهاي زير است :
 .1كميته اجرايی بين المللی
 .2كميته مشورتی علمی
 .3كميتههاي اجرايی ملی
 .4كشورهاي مشاركت كننده
 .5مشاركت كنندگان مالی
 .6دبيرخانه مستقر در فائو
فرآیند تهیه پروپوزال و ثبت جیاس

براساس دستور العمل فائو پروپوزالهاي تهيه شده بايد از ساختار زير برخوردار باشند و توسط وزارت
كشاورزي كشورها به فائو تقديم شوند .
الف) اهمیت جهانی و ملی

پنج معيار براي انتخاب يك ميراث جهانی كشاورزي در نظر گرفته میشود كه شامل موارد زير است:
)1

نقش اين ميراث در امنيت غذايی و معيشتی جوامع محلی و بومی

)2

تنوع زيستی و اكوسيستمی ايجاد شده

 )3نظامهاي دانشی و فناوريهاي سازگار شده
 )4فرهنگها ،نظامهاي ارزشی و سازمانهاي اجتماعی
 )5چشم اندازهاي طبيعی بوجود آمده و جذابيتهاي گردشگري
ب) سایر ویژگیهاي اجتماعی و فرهنگی مربوط به مدیریت نظام كشاورزي
ج) ارتباط تاریخی
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د) ارتباط با عصر حاضر
ه)تهدیدها و چالشها
و) برنامه عمل )(Action Planبراي حفاظت ،صیانت و توسعه گردشگري جیاس

نظامهاي ثبت شده به عنوان میراث كشاورزي مهم جهانی

تا پايان سال  ،2015تعداد  36نظام در  15كشور شامل :الجزاير ،جمهوري آذربايجان ،بنگالدش ،شيلی،
چين ،اتيوپی ،هند ،اندونزي ،جمهوري اسالمی ايران ،ژاپن ،كنيا ،مكزيك ،مراكش ،پرو ،فيليپين ،سريالنكا،
تانزانيا ،تونس و تركيه به عنوان ميراث كشاورزي مهم جهانی ثبت شده اند و تعداد زياد ديگري نيز در حال
بررسی براي ثبت در اين نظام هستند .در اين كشورها روشهاي مديريت تطبيقی براي كمك به ذينفعان
ملی و محلی در راستاي حفاظت فعاالنه و موثر از سيستمهاي ميراث كشاورزي خود ،توسعه و به كار گرفته
خواهد شد.
جهت اطالعات بيشتر به اين سايت مراجعه فرماييدhttp://www.fao.org/giahs/en/ :

برگرفته از جزوه «معرفی نظامهای میراث کشاورزی مهم جهانی(-)GHAHSفائو» دکتر علی کیانی راد4931 -
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