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خرق القانون  .I
عجزت مسودة األهداف والتطلعات للتنوع الحيوي في كندا لعام 20۱2 عن معالجة  قضية تدمير التنوع 

البيولوجي على مستوى العالم تبعًا لما أوصت به لجنة التنوع البيولوجي 3، 20۱0 . وال تتماشى مع الخطة 
االستراتيجية التفاقية التنوع البيولوجي )CBD( 20۱۱─2020  وال مع خطة عمل أيشي بعيدة المدى أو 

الرؤية أو المهمة ، أو األهداف والنقاط المتبّناة في االجتماع العاشر لألطراف المعنية، و المنعقدة في عام 
.20۱0

إن تصرفات كندا في السنوات الست األخيرة وإصرارها على اطالق لفظ “ تطلعات” على أهداف األيشي 
يفرض تساؤالت حول نية كندا في تحقيق أهدافها السبعة عشر لعام20۱2 ، سبعة عشرعامًا مرت منذ اطالق 

استراتيجية كندا للتنوع البيولوجي  عام ۱۹۹٥ ،وبعدها بأحد عشر عامَا تم اصدار هيكل العمل لتوقعات التنوع 
.) CBD( البيولوجي،2006 ، استجابة من كندا لمؤتمر التنوع البيولوجي

كندا على دراية أن حماية شرف العرش على المحك دائما. ويجب األخذ بعين االعتبار استمرارية وجوده في 
اتخاذ القرارات أو الموافقة عليها، وأي قرار حاسم و سريع غير قابل للتطبيق.

كندا مدركة تماما لرغبة السكان األصليين في دعمهم من أجل المشاركة في المناقشات الحاصلة بخصوص 
القوانين واالستراتيجيات واألعمال المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وينبغي لكندا احترام االعالن العام لألمم المتحدة 

. )c(10 و )j(8 )CBD( لحقوق السكان األصليين عام200٧ ، وقانون اتفاقية التنوع البيولوجي

لم تقم كندا بدعوة السكان األصليين للمشاركة أو استشارتهم عام 20۱2  عند وضع خطة مقترحة للتنوع 
البيولوجي في كندا، األهداف و التطلعات لعام 2020 ، والتي صدرت في ۱٥أغسطس، 20۱2 .

دولة كندا على دراية تامة بأن قانونها يحتم عليها استشارة السكان األصليين الكنديين عند سن أي قانون،أو وضع 
استراتيجية،أو اتباع سياسة، أو خطة عمل قد يكون لها تأثيرًا عليهم-وحرّي بكندا أن تعلم متى يؤثركل ما سبق 

على السكان األصليين، فيما يخص حقوق االتفاقية أو أي حقوق أخرى.

وثيقة الحريات الخاصة بالسكان األصليين الكنديين تحت بند 2٥ من الدستور، ۱۹۸2 .

 ۲٥.   منظومة الحقوق و الحريات يف الوثيقة ال ترتجم أو تفرس بطريقة خاطئة أو محرفة ألي من حقوق أو 
معاهدات مربمة مع السكان األصليني سابقاَ يف كندا ومنها:

)a(  أي حقوق أو حريات متفق عليها من قبل  اإلعالن املليك يف ٧ أكتوبر، ۱٧٦٣ و

 )b(  أي حقوق أو حريات موجودة حالياَ مبا يخص اتفاقيات ملكية األرايض أو ما يتم اصداره 
      الحقا.

]قانون الدستور،۱۹۸2، ق.2٥ [

حقوق السكان األصليين في كندا مؤكدة تحت البند الثاني من المادة 3٥ في قانون الدستور،لعام ۱۹۸2 .

 ٣٥.  )۱( نعرتف ونؤكد عىل حريات السكان األصليني املمنوحة يف املعاهدات مع السكان األصليني يف 
      كندا.

كندا عىل دراية أن حامية 

رشف العرش عىل املحك 

دامئا. ويجب األخذ بعني 

االعتبار استمرارية وجوده 

يف اتخاذ القرارات أو 

املوافقة عليها، وأي قرار 

حاسم و رسيع غري قابل 

للتطبيق.

ن ساند دوالر
صورة: أوش

ال
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        )۲( يف هذا القانون “ السكان األصليون الكنديون”  يضم األطياف التالية من الشعب الكندي: 
    الهنود،واإلنوت، وامليتيس.

] قانون الدستور، ۱۹۸2،ق.3٥ [

مّما سبق يتضح أن كندا ملزمة باخبار السكان األصليين بشكل مباشر بأي نية في تطوير، أو تغيير، أواتخاذ 
خطوات من شأنها التأثير على السكان األصليين، حرصا على مشاركتهم التامة والفعالة في االستشارة والتطوير 

ألي مما سبق.

“هناك قواعد محددة يتم اتباعها عند تفسري أي معاهدة: أوالً: متثّل املعاهدة وعداً صادقاً من قبل كال الطرفني العرش 
والشعوب الهندية املتعددة. ثانياً: إن رشف العرش وكلمته عىل املحك هنا: علينا أن نثق متاماً برغبة العرش يف تنفيذ 

وعوده. لن يتم املوافقة عىل أي –اتفاقيات حذقة. ثالثاً: أي تعبريات غري واضحة أو مشكوك فيها يجب تفسريها لصالح 
السكان األصليني واإلشارة بشكل واضح ألي تحديد لحرّياتهم يف هذه املعاهدات. و أخرياً:  يقع  العبء عىل العرش يف 

ابراز أدلة تثبت بطالن هذه املعاهدات أو أي من الحقوق املعطاة للسكان األصليني”.
] S.C.R. 771 1 ،بادجر،۱۹۹٦ ، املحكمة العليا يف كندا[   

مجلس مارتيم للسكان األصليين وشريكه مجلس القبائل األصلية غير سعداء للموقع الذي حّددته كندا لهم  عام 
20۱2 في المسودة  المقترحة  ألهداف وغايات التنوع البيولوجي لعام 2020 . إذ يتم معاملة السكان األصليين 

كعامل ثانوي بالرغم من أن كندا تعترف بوضوح بما يلي:

“نظرا ملا تقدم من التحديات املستجدة، والتغريات املناخية التي تفاقم العديد من التهديدات املوجودة حاليا فيام يخص 
التنوع البيلوجي... من ضمنها التحول الحاصل يف األنظمة اإليكولوجية، التغريالحاصل يف أوقات الهجرة والتكاثر، التغيريات 
يف املؤثرات الطبيعية، و التحول البيئي و أثره يف توزع وتنوع األصناف، فإن املناطق الريفية ومجتمعات السكان األصليني 

ستتأثر بشكل رئييس بهذه التغيريات. ” ) تم إضافة التحديد( 
 ] الغايات واألهداف املقرتحة للتنوع البيولوجي لكندا لعام ۲۰۲۰ [

لماذا تتفرد كندا بطرح تطلعات معتمدة على استراتيجية لننتظر ما سيحدث في المستقبل البعيد فيما يخص تفعيل 
قرارات اتفاقية التنوع البيولوجي CBD وإعادة هيكلة الغايات واألهداف املقرتحة للتنوع البيولوجي لكندا لعام ۲۰۲۰؟

إن مجلس مارتيم للسكان األصليين وإكاناواتيكيت منظمة حماية البيئة للسكان األصليين ال تدعم طموحات كندا ، 
وال أي خطة للننتظر و نرى القومية ألهداف وغايات كندا المقترحة للتنوع البيولوجي. ال يوجد تعريف محدد أو تعليق 
يوضح هذه التطلعات و االستراتيجية. وال يوجد أي جهود متوقعة في المستقبل القريب من قبل األنظمة الفيدرالية 
و المناطق الحكومية لتتطبيق توصيات اتفاقية التنوع البيولوجي CBD في كندا،أو مجهود واضح للحرص على 

المشاركة الكاملة والفعالة للسكان األصليين في كندا.

تؤكد الحكومة الفيدرالية أن أهداف وغايات هذه املسودة تم تحضريها من قبل جهات فيدرالية وممثيل املقاطعات واملناطق يف الحكومة- 
نحن نعود ونؤكد- تم ذلك دون املشاركة الكاملة والفعالة للسكان األصليني يف كندا. مل يتم التقيص املبارش والواضع لرأي السكان األصليني 

فيام يخص التطورات أو مدى مناسبة أهداف وغايات التنوع البيولوجي الكندي املقرتحة للواقع. مل يكن السكان األصليون عىل دراية 
بصياغة هذه األهداف والغايات إىل أن صدر قانون مبوجبها يف أواخر أغسطس، ۲۰۱۲ .

تؤكد الحكومة الفيدرالية أن 

أهداف وغايات هذه املسودة 

تم تحضريها من قبل جهات 

فيدرالية وممثيل املقاطعات 

واملناطق يف الحكومة- نحن 

نعود ونؤكد- تم ذلك دون 

املشاركة الكاملة والفعالة 

للسكان األصليني يف كندا. مل 

يتم التقيص املبارش والواضع 

لرأي السكان األصليني فيام 

يخص التطورات أو مدى 

مناسبة أهداف وغايات 

التنوع البيولوجي الكندي 

املقرتحة للواقع.
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»كندا للبيئة« على دراية بأعمال  مجلس ماريتايم للسكان األصليين فيما يخص بروتوكول ناجويا، وقانون اتفاقية 
التنوع البيولوجي )j(8 )CBD( و 10)c(، 15.1، وغيرها، وورشة عمل CBD، باإلضافة إلى المبادرة 

للتوعية العامة باتفاقية التنوع البيولوجي CBD وأعمدته الثالثة:

· المحافظة على التنوع البيولوجي	
·  االستعمال المعتدل لمكوناته	
·  التوزيع العادل والمتساوي لعائدات الموارد الجينية المستغلة	

قام مجلس ماريتايم للسكان األصليين بلفت االنتباه أكثر من مرة للقضية التالية:

“يف كندا، وهي دولة فيدرالية، تعترب السلطات و االختصاص لشؤون املوارد الطبيعية مسؤولية مشرتكة ما بني الحكومة 
الفيدرالية، والحكومات املحلية، ومسؤويل املقاطعات، والسكان األصليني من خالل وثيقة الحقوق املربمة، وحقوق السكان 

األصليني، والحقوق املفصلة للعالقات يف قانون الدستورلعام ۱۹۸۲، وهو القانون املتعارف عليه يف كندا.”

]20۱۱، MAPC تطبيق بروتوكول ناجويا في كندا، مجلس ماريتايم للسكان األصليين[                     

طالبنا كندا أكثر من مرة باحترام العلوم المتوارثة والتقاليد والمحافظة على استمراريتها، و المشاركة العادلة و 
المتبادلة للفوائد العائدة من ممارسات واختراعات ناجمة عن توظيف هذه العلوم المتوارثة.

على الرغم من البيئة السائدة حاليًا في كندا من فصل وعزل وابعاد للسكان األصليين، فإن “العلوم البيئية” و 
“رابطة التوعية البيئية” وأغلب المهتمين بشؤون البيئة، ومجلس ماريتايم للسكان األصليين، والمنظمة القومية 

للسكان األصليين، وبرلمان السكان األصليين، عازمون وبشدة على المحافظة على البيئة واحياء كوكبنا األم.

“لقد حلّ وقت يف التاريخ املعارص علينا فيه الحرص عىل تشكيل قراراتنا وترصفاتنا بحرص للمحافظة عىل البيئة يف العامل 
أجمع. إن جهلنا وال مباالتنا له أثر مدمر وغري قابل لإلصالح عىل البيئة واألرض والتي يعتمد عليها بقاؤنا واستمراريتنا.    إن 
الوعي التام والترصفات الصديقة للبيئة يف املقابل، يحقق لنا مستقبالً واعداً يواكب آمال وطموحات البرشية. هناك العديد 
من الطرق ميكننا من خاللها املحافظة عىل البيئة و تحسينها لتحقيق حياة كرمية للجميع.و لهذا فإنه يلزمنا عقول متوقدة 

ومتأهبة وراغبة يف العمل املستمر الدؤوب. عىل املرء أن يعمل بالتعاون مع البيئة املحيطة للوصول إىل الحرية املطلقة 
فيها،و بالنهاية إىل بيئة أفضل. الدفاع عن البيئة واملحافظة عليها لنا ولألجيال الالحقة هدف ال ميكن التنازل عنه للبرشية 
جمعاء، وعلينا جمعياً االتحاد معاً من أجل تحقيق هذه األهداف البيئية بتناغم مع التطور اإلجتامعي واإلقتصادي عىل 

مستوى العامل بأرسه  .”
]مؤتمر األمم المتحدة،البيئة البشرية،۱۹٧2 [

يتعهد مجلس ماريتايم للسكان األصليين :

لن نستمر بالصمت - في وجه ممارسات كندا لفصل البحيرات الطبيعية من أجل تحويلها لمناجم تعدين للمعادن 
ومناطق لصرف المخّلفات البيئية الّساّمة.

لن نقف مكتوفي األيدي- فيما تستمر كندا في عزل قراراتها عن األغلبية العامة وتوفير الحماية القانونية للقليل 
من النوعيات المهددة باالنقراض مع تجاهل أنواع أخرى من الحيوانات باإلضافة إلى تدمير مساكنها.

إن الشعب الفيدرايل يجد 

صعوبة اآلن يف التوفيق ما 

بني املصداقية يف حامية 

البيئة مقابل االستغالل 

املفرط للموارد الطبيعية.
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لن نختبيء بعيدًا - فيما كندا تستمر في عزل حّصادي السكان األصليون عن أماكن عملهم في الغابات الطبيعية 
نتيجة ألعمال التحطيب فيها، والتعدين، وإنشاء السدود الكهرومائية، ومشاريع أخرى لها أثر كبيرعلى البيئة.

لن ندير ظهورنا- و نحن نعلم أن كندا تلوث المناطق المائية بالمخلفات الصناعية والصرف الصحي غير 
الواعي.

لن نتساهل – ونحن على علم أن ناتج انبعاث الكربون في كندا زاد في عام20۱2 بنسبة ٥,۱٧ ٪ عن عام 
۱۹۹0، مما يسهم في إذابة األسطح الثلجية في البحر القطبي المتجمد، والنطاقات الجليدية، والتندرا.

لن نخفي رفضنا التام – الستمرار كندا في اخفاء حقيقة التراجع السريع للنظام البيئي والتنوع البيولوجي نتيجًة 
للرغبة الملّحة في أن تصبح قوًة عالميًة لمصادر الطاقة.

لن نسمح - لتوجهات كندا وتجاهلها ألهداف وغايات المؤتمر ومنظمة البيئة العالمي في اسكات أهداف الشعب 
الكندي الملهمة الصادقة فيما يخص نوعية ومصداقية التعامل مع البيئة الطبيعية- إنها البيئة الطبيعية التي تحدد 

مالمح هويتنا الكندية وتعزز ميراثنا الثقافي.
إن الشعب الفيدرالي يجد صعوبة اآلن في التوفيق ما بين المصداقية في حماية البيئة مقابل االستغالل المفرط 

للموارد الطبيعية. الحكومة الفيدرالية مستمرة في التوّجه نحو رفع القوانين الُمسّنة مسبقًا والتي تكفل حماية 
البيئة، وذلك سعيًا لتسريع عملية استغالل وتعدين الموارد الطبيعية، وتخشيب الغابات، وصنع القطران، والسدود 

الكهرومائية، وتحويل مصادر المياه، وتحويل المسطحات المائية وردمها، وتعدين ونقل اليورانيوم، ومشاريع 
أخرى ضخمة دون الرجوع للرأي العام أو لدراسات مفّصلة شفافة عن أثر هذه المشاريع في البيئة المحيطة.
التوّجه لرفع القوانين يتزامن مع دعوة كندا لشركات أجنبية ذات رأس مال خاص لتطوير الموارد الطبيعية 

واستغالل مواردها  الطبيعية.

“نحن نحب كندا، والسبب يعود إىل ترحيبها باإلستثامر األجنبي”

]املدير العام يل فانروج،CNOOC املحدودة،يعلق عىل استمالك أكرب رشكة طاقة يف كندا، يوليو ۲۰۱۲[                     

“سوف أضمن التوصل لحل رسيع لهذه املفاوضات فور عوديت ألملانيا”

                                 ] رئيسة وزراء أملانيا السيدة أنجيال مريكل حول توقيع اتفاقية التبادل  التجاري االقتصادي  املثرية للجدل بني 
كندا واالتحاد األورويب ، أغسطس۲۰۱۲[

العديد من المنظمات واالتحادات البارزة، مثل مجلس الكنديين األعلى، واالتحاد الكندي لموظفي الدولة،أبرزت 
العديد من التنازالت التي قدمتها كندا وأخطاء في االتفاقيات االقتصادية المبرمة مما يعرض  للخطرعماًل حثيثًا 

استمرعشرات السنين من أجل  حماية البيئة مع توفير تنمية اقتصادية مستدامة في المستقبل. األخبار الكندية 
ووسائل اإلعالم االجتماعية مليئة بمحاوالت الحكومة لدفع هذه االتفاقيات والترويج لها دون النظر للمخاطر 

البيئية، على الرغم من األدلة القاطعة المقّدمة في هذا المجال فإن الحكومة الفيدرالية مستمرة في أعمال 
الخصخصة ورفع القوانين بشكل مستمر مما يزيد من قوة الشركات دون النظر إلى الخيار الديمقراطي للشعب 

الكندي بخصوص المستقبل.
ترحب  دولة كندا باالهتمام األجنبي في الموارد الطبيعية والتي تذهب أرباحها للخارج، وبعض هذه الموارد 

موجود على أراٍض متوارثة بين السكان األصليين أبًا عن جّد. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذه الشركات ممنوعة 
من استغالل موارد أراٍض  تعود ملكيتها لشعوب المنطقة األصليين في بالدها.

 ترغب كندا بأن تصبح 

قوة عظمى للطاقة من 

خالل استغالل سهل ورسيع 

للموارد الطبيعية دون النظر 

ألثر ذلك.
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تبنت الحكومة مصطلح “تطلعات وآمال” لوصف مؤتمرات وقرارات ال تنوي التقيد بها. برأينا، حكومة كندا 
باستعمالها مصطلحًا مطاطيًا مثل: “آمال وتطلعات” تقلل من التزامها الجاد بقوانين اتفاقية التنوع البيولوجي 

CBD، وتقلل من أهمية الجهود المبذولة لهذا المؤتمر وأهداف وغايات األيشي ألعوام 20۱۱ ‾2020 .

إن هذه الكلمة المطاطة “تطلعات” تفتح األبواب على مصراعيها للتحايل والتنصل من المسؤولية من قبل 
الحكومة. كندا تحّط من قدر أهداف األيشي وغاياتها مع استمرارها في تبّنيها أمام العالم للحفاظ على صورتها. 

وتستعمل كندا المصطلح ذاته لوصف منظومة حقوق الشعوب األصلية لألمم المتحدة.

عندما تم فضح كندا كواحدة من أربع دول ذات شعوب أصلية معارضة للقوانين، استمر السكان األصليون 
بالمطالبة بتفسير موقفها تجاه تلك القوانين، وافقت كندا بعد سنتين على التوقيع عليها “كتطلعات” دون الكشف 

عن أي مخططات أو سياسات استراتيجية لتطبيق تلك القوانين.

إن توجه كندا ذا طابع “التطلعات” وقّلة العمل الهادف لتحقيق أي غايات؛ هو دليل دامغ على توجهها المنحاز 
على مّر السنوات الست األخيرة. ترغب كندا بأن تصبح قوة عظمى للطاقة من خالل استغالل سهل وسريع 

للموارد الطبيعية دون النظر ألثر ذلك على كندا في المستقبل.

“نحن قوة عظمى صاعدة للطاقة ، بكل بساطة نرغب ببيع الطاقة التي منلكها ملن يرغب برشائها.”
                     ]رئيس الوزراء ستيفان هاربر يف مهمة تجارية يف الصني، فرباير۲۰۱۲ [

قامت كندا بوقف جهودها في ثالثة محاور رئيسية الستراتيجية كندا للتنوع البيولوجي لعام ۱۹۹٥ ، لتطبيق 
قوانين اتفاقية التنوع البيولوجي بمشاركة فاعلة وكاملة للسكان األصليين.

كندا ال تّتبع أهداف لتحقيق ما يلي:

“ وضع منهج لتطبيق اتفاقية التنوع البيولوجي بطريقة تربز القيم األصيلة املوروثة، والروابط االجتامعية،و التقاليد 
الثقافية واالقتصادية” ، نور

                                ] اسرتاتيجية التنوع البيولوجي ۱۹۹٥ ، الهدف االسرتاتيجي 7.1[

“تقديم تحليل التفاقيات التنوع البيولوجي خاص مبجتمعات السكان األصليني مع اإلشارة إىل املعارف،و االبتكارات،و 
املامرسات الخاصة بتلك املجتمعات، آخذين بعني االعتبار األمور املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية،واستغالل املوارد 

الجينية ”. نور
                                 ] اسرتاتيجية التنوع البيولوجي ۱۹۹٥ ، الهدف االسرتاتيجي7.2[

“دراسة طرق مشاركة علوم ومعارف السكان الصليني باالضافة لخرباتهم املكتسبة، وتطوير برامج مشرتكة مع السكان 
األصليني داخل وخارج كندا ”. نور 

                                 ] اسرتاتيجية التنوع البيولوجي ۱۹۹٥ ، الهدف االسرتاتيجي7.3[

بالنظر للمسوّدة المقترحة عام 20۱2 لتحقيق أهداف وغايات التنوع البيولوجي لكندا، فإنها تقّدم استراتيجية 
جديدة للتنوع البيولوجي دون األخذ بعين االعتبار اشراك السكان األصليين في كندا.

كندا ال تتّبع أهداف لتحقيق 

ما ييل وضع منهج لتطبيق 

اتفاقية التنوع البيولوجي 

بطريقة تربز القيم 

األصيلة املوروثة، والروابط 

االجتامعية،و التقاليد 

الثقافية واالقتصادية.
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كندا مدركة لدعوات السكان األصليين الكنديين في السنوات األخيرة على المستوى المحلي، واالقليمي، 
والوطني، والدولي، للتنسيق مع الحكومة الكندية في مساعيها للعمل على تطبيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي 

CBD  . لقد دعونا للتعاون بحسن نية، بمشاركة كاملة وفّعالة للسكان األصليين في كندا، من ضمنها أطياف 
سكان ماريتايم األصليين وأجدادهم وتقاليدهم ، ممثلة بمجلس ماريتايم للسكان األصليين ومنظمة اكاناوتيكيت 

لحماية البيئة، دون أي استجابة من الحكومة.

إن التوزيع المتأخر للمسوّدة المقترحة عام 20۱2 الستراتيجية تحقيق أهداف التنوع البيولوجي وغاياته  لكندا 
عبر البريد اإللكتروني دون أي دعوة جادة و فعالة للمشاركة فيها، أو تقديم أي دعم ماّدي لتطوير هذه األهداف 

والغايات مثير للقلق، كما أّن ارسال بريد الكتروني عدة اسابيع قبل البدء ب:

تقديم الخطة املنقحة السرتاتيجية التنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل املقرتحة، مبا يوافق الخطة االسرتاتيجية التفاقية 
التنوع البيولوجي CBD   ألعوام ۲۰۱۱-۲۰۲۰ للقاء الحادي عرش يف مؤمتر األطراف املعنية؛

]X/2 القرار ، CBD مؤمتر األطراف املعنية باتفاقية التنوع البيولوجي [                                    

أمرغير مقبول لدى السكان األصليين الكنديين، وال يليق باألطراف المتعاقدة من ممثلي الحكومة ، في دولة 
مثل كندا. إن افتراض كندا وصول هذه األهداف و الغايات لجميع أطياف السكان األصليين هو دليل آخر على 

تراجع األمل بحوار متبادل بين الحكومة الكندية والسكان األصليين بخصوص اتفاقية التنوع البيولوجي، وأهداف  
األيشي وغاياته ، والخطة االستراتيجية ألعوام 2020-20۱۱.

ال يعتبر اللقاء اإللكتروني المعّد على عجل استشارة، وال نرى أن هذا اللقاء اإللكتروني يليق بمقام التاج ويحقق 
شرف التزامه نحو السكان األصليين المؤتمن عليه في الحكومة الفيدرالية الكندية.

إن المسوّدة المقترحة عام 20۱2 لتحقيق أهداف وغايات التنوع البيولوجي لكندا مقدمة من قبل “كندا للبيئة ” دون 
اخطار مسبق أو مشاركة في الطرح للسكان األصليين. ال نملك أي دليل يدعم مزاعم حكومة كندا:

“ تكاثفت جهود الحكومات الفيدرالية ،واإلقليمية،واملحلية يف األشهر املاضية معاً من أجل صياغة املسوّدة املقرتحة عام 
۲۰۱۲ لتحقيق أهداف وغايات التنوع البيولوجي لكندا”.        

] ترصيح كندا للبيئة ، ۱٥ أغسطس،۲۰۱۲ [

سيظهر في المقاطع التالية قصور واضح وكبير في المقترحات السبعة عشر الكندية ألهداف التنوع البيولوجي 
وغاياته ، مما يشكك في مدى تفاني الحكومات الفيدرالية و اإلقليمية والمحلية في تقديم المسوّدة المقترحة عام 

20۱2 لتحقيق أهداف التنوع البيولوجي وغاياته الخاص بكندا.

إن املسوّدة املقرتحة عام 

۲۰۱۲ لتحقيق أهداف 

وغايات التنوع البيولوجي 

لكندا مقدمة من قبل 

»كندا للبيئة« دون اخطار 

مسبق أو مشاركة يف الطرح 

للسكان األصليني.
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II.  خطأ كندا
كندا تقترف خطأ فادحًا بتفردها بالتطلعات السبعة عشر المؤجلة-خطة لننتظر و نرى- في حين أنها تعترف بما 

يلي:

“...الضغط املتزايد عىل النظم البيئية األرضية واملائية نتيجة للتطور االقتصادي املتسارع والذي زاد يف حّدته 
التغرّياملناخي الحاصل، سيصعب الحفاظ عىل تفوق كندا  مبواردها الطبيعية. حامية التنوع البيولوجي من 

خالل حامية املوارد النباتية والحيوانية وخدمات األنظمة البيئية، يتطلب منهجاً يتبنى سياسات متجددة 
ومبتكرة، ومشاركًة فعالًة لرشائح املجتمع أجمع.”

]املسودة املقرتحة للتنوع البيولوجي لكندا- املقدمة، أغسطس ۱٥ ،۲۰۱۲ [

ال نملك إال التساؤل، أين ذهب االلتزام السياسي بتبني منهج متجدد ومبتكر؟ أين أدلة كندا للمشاركة 
الفعالة لشرائح المجتمع جمعاء؟  

تم إثارة هذه القضايا ٍواإلجابة عليها قبل سبعة عشر عامًا بأسلوب كندا في صياغة استراتيجيتها للتنوع 
البيولوجي،۱۹۹٥، و تم توضيحها أكثر قبل ستة أعوام بتبنيها نتائج العمل على التنوع البيولوجي في 

كندا،2006 .

إن توجه كندا ألن تصبح قوة عظمى للطاقة و التعدين في 20۱2 على حساب البيئة فيها وحقوق 
الشعب الكندي في التمتع ببيئة ذات مواصفات عالية ال يبشر بخير. إن سياسات الحكومة الكندية في 

اآلونة األخيرة تدفع الشعب الكندي بعيدًا عن المشاركة كما يتضح من االجراءات األخيرة ، والبيانات، 
والمسيرات، والتعليقات. حيث قامت كندا بحل المحافل واآلليات المؤسسية التي يتم يمكن من خاللها 

التعبير عن قلق الشارع الكندي العام  مباشرة لممثلي الحكومة أو التفاعل من خالل استراتيجيات 
مستجدة. إن المسودة المقترحة20۱2 ألهداف وغايات التنوع البيولوجي لكندا  لعام 2022 رنين 
كلمات جوفاء ال تتصل بأي عمل واقعي يخص التنوع البيولوجي في جميع القطاعات، وال يقوم 

باشراك فئات المجتمع الكندي كافة، وإجراء دراسات شفافة حقيقية مرفقة بخطة عمل؛للتعامل مع 
األسباب الكامنة وراء تدمير التنوع البيولوجي داخل كندا.

 CBD إن مجلس ماريتايم للسكان األصليين مستمر في الدعوة إلى التطبيق الكامل لقرارات التنوع البيولوجي
،والرؤية العامة،و مهمة، ومقاصد  استراتيجية التنوع البيولوجي الكندي،۱۹۹٥ . ويستمر المجلس في دفع 

اإلطار الشامل لخطة عمل أيشي والرؤية، والرسالة، والغايات، واألهداف ألعوام 20۱۱ -2020. بالتعاون 
الكامل والفّعال للسكان األصليين على أراضيهم األصلية التي توارثوها أبًا عن جّد في كندا.

نحن نمقت استراتيجية كندا لتصدير النفط لعموم أوروبا في مارس،20۱۱ .  نمقت تعليمات كندا لبعثاتها 
الرسمية إلى أوروبا أن ينظر للفئات التالية على أنهم خصوم:

على المستوى المحلي:
· المنظمات غير الحكومية	
· اإلعالم، و	
· الصناعات المنافسة، مثل صناعات وقود الديزل الحيوي	
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على المستوى القومي:
·  المنظمات البيئية و غير حكومية	
· جماعات السكان األصليين	

                  ]اسرتاتيجية  رشكة ساند  الكندية لتصدير النفط لعموم أوروبا يف مارس،۲۰۱۱[

 نحن نمقت الوثيقة المنشورة للمخابرات الكندية واألمن العام التي صّرحت بما يلي:

“الحظت أجهزة األمن العام و االستخبارات  يف اآلونة األخرية تنامي حركة بيئية راديكالية يف املجتمع الكندي تناهض 
سياسات كندا يف قطاع الطاقة”.

] كانيديان بريس، ٣۰ يوليو،۲۰۱۲ [

من ناحية أخرى علينا اإلشادة بالسكان األصليين وأنصارهم لتفهمهم و مشاركتهم وجهة نظر السكان األصليين 
التي تتمحور حول البيئة وعالقة اإلنسان باألرض األم.

“وفقاً لوجهة نظر السكان األصليني الصديقة للبيئة، فإن البرش ليسو محور االهتامم و ال ميكن فصلهم متاماً عن البيئة 
املحيطة، و إمنا ينظر لالنسان كجزء ال يتجزأ من الطبيعة املحيطة به.”

] د. بوبيهويش، قسم العلوم السياسية، جامعة نيو برانسويك-  وجهة نظر الشعوب الهندية يف كندا، ٤ ۱۹۸ [

أنه من الطبيعي أن يدعو السكان األصليين لما يلي:
· حماية التنوع البيولوجي	
· ترشيد استهالك مكوناته، و	
· المشاركة العادلة لعائدات الناتجة عن استخدام الموارد الجينية	

“تستند جميع معارف شعوبنا عىل العالقة الدامئة مع البيئة التي نسكن فيها. حدود املناطق الهندية متواجدة عىل أرض 
الواقع و ثقافياً أيضاً. الشعوب التي تسكن الوديان ينظرون للجبال واألنهار بطريقة مختلفة عن الجيولوجني و علامء 

األحياء. إن للجبل عندنا اسم، وتاريخ، وأطفال، وأحباء”.
] ۱۹ ۹٤، ,ILO أليتون كرينايك، أعيد انتاجه يف السكان األصليون و القبليون يف منظمة العمل الدولية [                                     

صّرح الرئيس إيفو موراليس أيما، أول رئيس ديمقراطي منتخب من السكان األصليون في دولة بوليفيا متعددة 
القوميات، في إشارة إلى عالقة اإلنسان باألرض واالعتقاد المغلوط بتملك األرض. “ األرض ال تنتمي إلينا، بل 

نحن ننتمي لألرض”.

“عىل الرغم من ذلك، أرغب بإعالمكم أن بوليفيا، وحركة السكان األصليني يف القارات األمريكية املعروفة لدي أيضاً، 
نعترباألرض األم شيئاً مقدساً مدى الحياة. ألجل ذلك لنا طقوس وعادات نقدس فيها أنهارنا، وجبالنا، وبحرياتنا، و 

حيواناتنا، مبوسيقى تعرب عن احرتامنا ألرضنا األم”.
                                     ]الرئيس إيفو موراليس أميا، دولة بوليفيا متعددة القوميات يف خطاب رسمي موّجه  إىل الجمعية 
العامة لألمم املتحدة، ۲۲ أبريل، ۲۰۰۹ [
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“أود أن أغتنم الفرصة ملناشدة جميع األطياف واملجتمعات والشعوب لرتك الرفاهية واالستهالك املفرط. ال تفكر يف املال 
فقط، بل فّكر يف الحياة. ال تحرص تفكريك يف جمع املال لجامعة أو منطقة بعينها، دعنا نفكر بالبرشية جمعاء. بهذه 

الطريقة، ميكننا البدء يف حّل مشاكلنا الكامنة يف أعامقننا وتعنينا جميعاً كبرش.”
                                     ]الرئيس إيفو موراليس أميا، دولة بوليفيا متعددة القوميات يف خطاب رسمي موّجه إىل الجمعية العامة 
لألمم املتحدة، ۲٤سيبتمرب، ۲۰۰٧ [

إصرار الحكومة الكندية على لفظ  التطلعات في معالجة موضوع الموارد الطبيعية لخلق الثروة وحماية نواٍح 
محددة من البيئة  تتضمن بعض أنواع الكائنات دون أخرى ال يتماشى مع الحركة العالمية اإلنسانية للتقدم 

االجتماعي، والتنمية االقتصادية المستدامة، والسالمة البيئية.

“ سبعون باملئة] ٧۰ ٪ [ من الفقراء يف العامل يعيشون يف املناطق الريفية، يعتمدون بنسبة تصل إىل ۹۰ ٪ عىل املوارد 
البيولوجية املحيطة لتوفري احتياجاتهم من الغذاء،والدواء، واملسكن، والتنقل. أكرث من ثالثة باليني إنسان يعتمدون بشكل 

مبارش عىل التنوع البيولوجي الربّي و البحري، فيام يعتمد ما يقدر ب ٦,۱ بليون إنسان عىل الغابات و منتجاتها غري 
الخشب يف معيشتهم. تدهور البيئة وخسارة التنوع البيولوجي تهدد املصدر املعييش ألكرث من بليون إنسان يعيشون يف 

املناطق الجافة و املناطق شبه الرطبة باألخص يف أفريقيا، أكرث القارات تأثراً بالجفاف و التصّحر.

يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ، تعهد رؤساء و قادة العامل بالحّد من معدالت الخسارة يف التنوع البيولوجي 
بحلول عام۲۰۱۰ للمساهمة يف القضاء عىل الفقر. وبالرغم من ذلك، يستمر التنوع البيولوجي بالرتاجع مبعدالت غري 

مسبوقة، مام يهدد قدرة الكوكب عىل توفري السلع و الخدمات املطلوبة. معدالت االنقراض الحالية أعىل بألف مرة من 
املعدالت الطبيعية. مام يعزز أهمية الوقف التام وعكس الفاقد الحايل من التنوع البيولوجي”.

       ] عيل عبد السالم تريك، رئيس الدورة ٦٤  للجمعية العامة لألمم املتحدة، ۲۰۱۰ [ 

قصور المسودة المقترحة20۱2 ألهداف وغايات التنوع البيولوجي لكندا  لعام 2022 وصياغتها الخادعة. . ۱
نؤمن أن هذه األهداف و الغايات  مصممة لتنصل كندا من أي مسؤولية و أن تنأى بنفسها عن قوانين اتفاقية 
التنوع البيولوجي CBD ، واإلطار الشامل لخطة عمل أيشي والرؤية والرسالة والغايات واألهداف ألعوام 
20۱۱ -2020 . كندا ترى قوانين اتفاقية التنوع البيولوجي CBD  على أنها تطلعات فقط . وليست اتفاقية 

دولية ملهمة بين دول األمم المتحدة استجابة ل:

القلق املتنامي لدى املجتمع الدويل للرتاجع املتسارع الغري مسبوق للتنوع البيولوجي يتزامن مع جهود ملهمة لصياغة 
قانونية ملزمة تهدف لعكس هذا التوجه املقلق لرتاجع التنوع البيولوجي ، واإلدراك املتزايد عىل مستوى العامل لرضورة 

املشاركة العادلة و املتساوية لعائدات استغالل املوارد الجينية.
                               ] موجزمؤمتر الحياة عىل كوكب األرض،  مقدمة كتيب CBD اتفاقية التنوع  البيولوجي ،  ٤ ۱۹۹  [  

“...علينا مجابهة الفكر السائد القائم عىل فصل االنسان عن البيئة الطبيعية.وينبغي علينا زيادة الوعي ملخاطر 
تراجع التنوع البيولوجي. من منربي هذا يف العام ۲۰۱۰ أناشد كل دولة و كل مواطن عىل كوكبنا األرض لملشاركة يف 
التحالف العاملي لحامية الحياة عىل األرض. يجب علينا خلق شعور عام بالحاجة امللّحةلذلك، ووضع أهداف واضحة 

وملموسة لحامية الحياة عىل األرض، التنوع البيولوجي يعني الحياة، التنوع البيولوجي هو حياتنا.”
                                                ]  األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون ، ۲۰۱۰[

إرصار الحكومة الكندية عىل 

لفظ  التطلعات يف معالجة 

موضوع املوارد الطبيعية 

لخلق الرثوة وحامية نواٍح 

محددة من البيئة  تتضمن 

بعض أنواع الكائنات 

دون أخرى ال يتامىش مع 

الحركة العاملية اإلنسانية 

للتقدم االجتامعي، والتنمية 

االقتصادية املستدامة، 

والسالمة البيئية.
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 إطالق لفظ  تطلعات على المسودة المقترحة20۱2 ألهداف التنوع البيولوجي وغاياته الخاص 2. 
بكندا  لعام 2022  و اإلطار الشامل لخطة عمل أيشي ما هو إال مقدمة لتنصل كندا ومن ثم 
تخليها عن قرارات اتفاقية التنوع البيولوجي CBD  ؛ باتباعها النمط عينه على مدى أربع 

سنوات متتالية، قامت خاللها الحكومة الفيدرالية بنقض فعالية بروتوكول كيوتو،  ثم أعلنت أنه 
مكلف جّدا لالقتصاد الكندي، واقترحت بعد ذلك   أن تقوم كندا بتشكيل خّطتها الخاصة بها، و 
بعدها قامت بتشجيع آخرين على نبذ البروتوكول، و بالنهاية في ۱2 ديسمبر، 20۱۱ أعلنت 

انسحابها الرسمي من البروتوكول.

إن المسودة المقترحة20۱2 ألهداف التنوع البيولوجي وغاياته الخاص بكندا  لعام 2022 ال تتناغم مع نية 
CBD  في إلزام األطراف المتعاقدة لمعالجة المشاكل الكامنة وراء الفوضى العالمية المتزايدة للبيئة بأهداف 

ملموسة، ومجدية، وقابلة للقياس لحل مشكلة التراجع في التنوع البيولوجي، وذلك من أجل:
· حماية التنوع البيولوجي	
· ترشيد استهالك مكوناته، و  	
· التوزيع العادل والمتساوي لعائدات الناتجة عن استخدام الموارد الجينية	

هذه المسوّدة ال تشير إلى أي نية في تأجيل المحاور الرئيسية من قبل كندا لتفعيل قرارات اتفاقية التنوع 
البيولوجي CBD  فيها، كما هو موضح في استراتيجية كندا للتنوع البيولوجي،2006، وكالهما تمت المصادقة 

عليهما من قبل الحكومات الفيدرالية، و اإلقليمية، والمحلية.
نحن قلقون بشدة من أن هذه تطلعات المبنية على سياسة –لننتظر ونرى- في المسودة تقلل من أهمية استراتيجية 
كندا للتنوع البيولوجي،۱۹۹٥ . هل سيتضمن فيهاالرؤية، والمقاصد، والمبادئ التوجيهية، ومنها التعاون الكامل 

والفّعال للسكان األصليين في كندا في التصميم و التطبيق؟
ماذا سيحدث إللتزام كندا عام ۱۹۹٥باألمور التالية:

· “مجتمع يتعايش وينمو كجزء ال يتجزأ من الطبيعة، يقدر تنوع الحياة، وال يأخذ أكرث مام يستطيع تعويضه، ويرتك 	
لألجيال القادمة عاملاً ديناميكياً معطاء،غنياً بالتنوع البيولوجي.”

                                               ]اسرتاتيجية التنوع البيولوجي۱۹۹٥- الرؤية[

· للتنوع البيولوجي قيم بيئي، واقتصادية،واجتامعية، وثقافية جوهرية.	

· كل أشكال الحياة،مبا يف ذلك البرش، بالنهاية مرتبطة مع أشكال الحياة األخرى.	

· كل الكنديني يعتمدون عىل التنوع البيولوجي ولديهم مسؤولية املساهمة يف الحفاظ عىل التنوع البيولوجي واستغالل 	
املوارد البيولوجية دون استنزافها.

· تشجيع جميع أطياف الكنديني عىل فهم وتقدير التنوع البيولوجي، واملشاركة يف القرارت التي تعنى باستغالل الهواء، 	
واملاء، واألرض، واملوارد األخرى.

· إن التوجه البيئي يف إدارة استغالل املوارد الطبيعية  رضوري للحفاظ عليها ومنع استنزافها.	

· إن النظم البيئية الصحيحة، واملحافظة عىل املوارد الطبيعية متطلبات ال غنى عنها يف حامية التنوع البيولوجي وترشيد 	
استهالك املوارد البيولوجية.

 إطالق لفظ  تطلعات عىل 

املسودة املقرتحة۲۰۱۲ 

ألهداف التنوع البيولوجي 

وغاياته الخاص بكندا  لعام 

۲۰۲۲  و اإلطار الشامل 

لخطة عمل أييش ما هو إال 

مقدمة لتنصل كندا ومن ثم 

تخليها عن قرارات اتفاقية 

. CBD التنوع البيولوجي
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· بعض التدابري خارج نطاق األرايض املعنية قد تكون الزمة لحامية بعض األنواع والتجمعات الحيوية، ورضورية لضامن 	
ترشيد استهالك املوارد الزراعية والغابات واملسطحات املائية املتعددة.

· يجب احرتام معارف واخرتاعات ومامرسات السكان األصليني واملحليني، ويجب دعمها وتطبيقها مبشاركة هذه 	
املجتمعات.

· حامية التنوع البيئي وترشيد استهالك املوارد البيولوجية يجب أن تتم من خالل تطبيق أحدث وأفضل ما توصل إليه 	
العلم، وتطوير هذه األساليب بشكل مواكب ملستجّدات هذه العلوم باستمرار.

· تتطلب  حامية التنوع البيئي وترشيد استهالك املوارد البيولوجية تعاوناً عىل املستوى املحيل، واإلقليمي، والوطني، 	
والدويل، وتقاسم املنافع،  والتّكاليف، والخربات.

                                   ]اسرتاتيجية التنوع البيولوجي۱۹۹٥- املبادئ العامة[

· “اعتمد الهنود-السكان األصليون- عىل مدى آالف السنني عىل األرض ومواردها يف تحقيق حاجاتهم الجسدية، 	
واالجتامعية، والثقافية، والروحية، قبل وصول األوروبيني. العديد من التجمعات الهندية حافظت إىل اآلن عىل العالقة 

الحميمة باألرض ومواردها الطبيعية. العديد من أفراد هذه املجتنعات ميلكون خربات متعددة ميكنها املساهمة بشكل 
كبري يف املحافظة عىل التنوع البيولوجي ، وترشيد استخدام مواردها.

·  املعاهدات املوجودة حالياً مع السكان األصليني وحقوقهم معرتف فيها ومقرّة يف الدستور واملحكمة العليا، االتفاقيات 	
املربمة ما بني السكان األصليني و الحكومات املتعاقبة خلقت تعاوناً إلدارة الحياة الربّية يف املنطقة. ميلك  السكان 

األصليني بعض السلطات اإلدارية املتعلقة باستخدام املستوطنات وأرايض املحميات وإدارة املوارد الطبيعية املوجودة 
عىل أراضيها.

· يجب أن تعتمد استجابة السكان األصليني لقرارات التنوع البيولوجي عىل املجتمعات املحلية وطبيعة أراضيها، مام 	
يتطلب صياغة أنظمة محلية لحامية واستعامل وتجديد املعارف التقليدية للسكان األصليني.”

       ]اسرتاتيجية التنوع البيولوجي۱۹۹٥-الهدف االسرتاتيجي  ٧[

لنفرض أن المسودة المقترحة قادرة على تحقيق بعض األهداف، والتي دعا إليها اجتماع األطراف المعنية 
العاشر والحادي عشر. كيف ستظهر نتائج قائمة على الحاجات األساسية الملّحة في الوقت الحالي، بالنظر إلى  

ما أنجزته الحكومة الفيدرالية في 20۱۱ و 20۱2 ، بعد عامين من أهداف األيشي؟
بالنسبة لثاني أكبر دولة في العالم تملك 6 ٪ من مجموع األراضي في العالم: . 1

كيف ستتمكن كندا ، من خالل أهدافها وغاياتها، وقف أعلى معدالت االنقراض في العالم، حيث 
يوجد أكثر من 600 نوع مهدد باالنقراض أو معّرض لذلك، في حال عدم تحسين أوضاعهم 

المعيشية في الطبيعة إلى هذا التاريخ، حتى هذه اللحظة أقّرت كندا خطط عمل قليلة معنّية بحفنة 
قليلة من هذه األنواع المهددة باإلنقراض؟

بالنسبة لثاني أكبر دولة في العالم وتملك أطول ساحل في العالم يبلغ 000,2٤3 كيلومتر، مطل . 2
على المحيط األطلنطي، والمحيط الهادئ، والمحيط المتجمد:

كيف ستتمكن كندا، من خالل أهدافها وغاياتها، إدارة السواحل المطّلة على المحيطات، و 
باألخص ذات األهمية للتنوع البيولوجي والخدمات البيئية، في حين قامت الحكومة الفيدرالية 

يجب أن تعتمد استجابة 

السكان األصليني لقرارات 

التنوع البيولوجي عىل 

املجتمعات املحلية وطبيعة 

أراضيها، مام يتطلب صياغة 

أنظمة محلية لحامية 

واستعامل وتجديد املعارف 

التقليدية للسكان األصليني.
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بإلغاء مخطط سكوشا المتكامل والمتجدد ذاتيًا- والذي يعتبرخطة نموذجّية فّعالة إلدارة المواقع 
البيئية المحمية، ويحوي تدابير محددة إلدارة وحماية المناطق ذات األهمية لتحسين التنوع 

البيولوجي والبيئي الالزم لحماية األنواع المهددة باالنقراض، ويربط هذا النموذج ما بين الخطط 
المتعددة في المناطق المختلفة ويوحدها إلدارة كافة السواحل.

بالنسبة لثاني أكبر دولة في العالم و تملك 2٤ ٪ من الغابات الشمالية:. 3
كيف ستتمكن كندا، من خالل أهدافها وغاياتها، بحلول عام20۱٥  ضمان تمكن بروتوكول 

ناجويا من خالل » بحوث الموارد الجينية« و »المشاركة العادلة للناتج من هذه البحوث« تطبيق 
هذه البرامج وتفعيلها، وضمان تناغمها مع التشريع القومي؟

بالنسبة لثاني أكبر دولة في العالم و تملك ۱٥ ٪ من غابات المناطق المعتدلة:. 4
كيف ستتمكن كندا، من خالل أهدافها وغاياتها، ضمان تقليل معدل فقدان الموطن الطبيعي 

لألنواع المهددة باإلنقراض، بما في ذلك الغابات بحلول عام 2020 بما يقارب النصف أو قريب 
من الصفر. وتقّلل بدرجة كبيرة من التدهور والتفكك،في حين نعرف القليل في كندا عن القيمة 

االقتصادية واالجتماعية للخدمات البيئية ، وأهمية تلك الخدمات للبشرية. يندر رصد التفكك 
والتدهور البيئي والرأس مال الطبيعي في الحسابات القومية االقتصادية، وال يتم رصدها اطالقًا 

في معايير التطور االقتصادي، مثل “الناتج المحلي اإلجمالي”؟
بالنسبة لثاني أكبر دولة في العالم و تملك 23 ٪ من األراضي الرطبة، كيف ستتمكن كندا . 5

من المحافظة على استمرارية انتاج 2,۱ مليون كيلومتر مربع من األراضي الرطبة منتشرة 
عبر الواليات الفيدرالية، واإلتحادية، والمحلية، و اإلقليمية، إضافًة إلى موطن وأقاليم السكان 

األصليين؟
بالنسبة لثاني أكبر دولة في العالم و تملك 20 ٪ من مصادر المياه العذبة، منها نصف معّدل العالم . 6

من البحيرات تزيد على الكيلومتر في الحجم، وأيضًا يوجد فيها أكبر بحيرة غير ملوثة وأكبر 
خمس أنهار في العالم:

كيف ستتمكن كندا، من خالل أهدافها وغاياتها، استعادة عدد من البحيرات واألنهار الملّوثة، في 
حين أن مفهومها للحق في شرب المياه الصالحة للشرب و مرافق الصرف الّصحي األساسية 

ينحصر في الحق في الحصول على كمية وافية من المياه اآلمنة بأسعار معقولة، وسهولة 
الوصول إليها لالستخدام الشخصي والمنزلي؟

بالنسبة لثاني أكبر دولة في العالم و تملك ثالث أكبر األنهار الجليدية في العالم:. 7
كيف ستتمكن كندا، من خالل أهدافها وغاياتها، تنفيذ التدابير الالزمة للحّد من االنبعاث الكربوني 

الذي يغير المناخ، حيث زادت هذه النسبة ٥,۱٧ ٪ عما كانت عليه في۱۹۹0 لوقف أو تقليل 
نسب ذوبان الجليد البحري في كندا، واألنهار الجليدية، والتندرا، في الوقت الذي انسحبت فيه 

كندا من بروتوكول كيوتو؟

كيف ستتمكن كندا، من 

خالل أهدافها وغاياتها، 

تنفيذ التدابري الالزمة للحّد 

من االنبعاث الكربوين الذي 

يغري املناخ، حيث زادت 

هذه النسبة ٥,۱٧ ٪ عام 

كانت عليه يف۱۹۹۰ لوقف 

أو تقليل نسب ذوبان 

الجليد البحري يف كندا، 

واألنهار الجليدية، والتندرا، 

يف الوقت الذي انسحبت 

فيه كندا من بروتوكول 

كيوتو؟
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إن مسودة كندا المقترحة ال تتوافق مع المناقشات، والمعاني المستقاة، والمحتوى، الالزم لها للقيام  في الواليات 
بما يلي:

“مراجعة، وتحديث، وتنقيح اسرتاتيجية التنوع البيولوجي وخطة العمل متاشياً مع الخطة االسرتاتيجية والتوجيهات 
املعتمدة من قبل االجتامع  التاسع ملؤمتر األطراف املعنية.”

]2/X القرار ،CBD مؤمتر األطراف املعنية بقرارات التنوع البيولوجي[                         

“إن هذا اإلطار الدويل الشامل للتنوع البيولوجي نتاج عمل عامني متتالني من الجهد الشامل والجامع. و يتطلب تطبيق 
أهداف محددة قبل ريو +۲۰، وتكاثف جهود جميع األطراف املعنية، وإدراج اعتبارات املحافظة عىل التنوع البيولوجي 

يف جميع قطاعات املجتمع.”

                                                   ]األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون،۲۰۱۰ [ 

“بحلول عام۲۰٥۰ ، سيتم تقدير التنوع البيولوجي وإعادتها إىل سابق عهدها، واستعامها بحرص، مبا يضمن املحافظة عىل 
النظام البيئي، وكوكب سليم، وتقديم منافع أساسية للشعوب كافّة”.

                                      ]اسرتاتيجية التنوع البيولوجي۱۹۹٥- الرؤية[

“ علينا أخذ التدابري الالزمة والناجعة لوقف تدهور التنوع البيولوجي لضامن تعايف النظم البيئية بحلول ۲۰۲۰ وقدرتها 
عىل تقديم خدماتها، وبالتايل تأمني تنوع الحياة عىل الكوكب، مام يساهم يف تحسني معيشة البرش، والحّد من الفقر. 

من أجل ما سبق علينا الحّد من الضغط عىل التنوع البيولوجي، وإعادة النظم البيئية إىل سابق عهدها، وترشيد 
استهالك املوارد البيولوجية، والتوزيع العادل لناتج استغالل املوارد الجينية؛توفري الدعم املاّدي الالزم،تعميم قضايا التنوع 

البيولوجي وقيمها، تطبيق السياسات املالمئة بشكل فّعال،وإصدار القرارت انطالقاً من مبادئ علمية صحيحة وأسلوب 
حذر.”

                                         ]الخطة االسرتاتيجية CBD، ۲۰۱۱ -۲۰۲۰ ، املهمة[

كيف ستتمكن كندا من دعم مزاعمها في اجتماع األطراف المعنية الحادي عشر في حيدر أباد- الهند في . 1
أن تطلعاتها فيما يخص أهداف التنوع البيولوجي وغاياته يمكن قياسها؟

كيف ستفسر غياب المشاركة الكاملة والفاعلة لشعوب السكان األصليين في صياغة المسودة ألهداف كندا . 2
وغاياتها، وصلتهم بالموضوع؟

كيف ستثبت كندا أن تطلعاتها الخاصة بأهداف التنوع البيولوجي وغاياته سيتم تنفيذها بشكل فعال . 3
وسريع، في حين ال يوجد أي تنسيق على صعيد الحكومات الفيدرالية، واإلقليمية، والمحلية والسكان 

األصليين للقيام بذلك؟

كيف ستثبت كندا أن أهدافها وغاياتها تعالج المشاكل الكامنة وراء خسارة التنوع البيولوجي في ظل . 4
غياب الميزانيى الالزمة لتعميم مشاركة الكنديين والسكان األصليين؟

كيف ستثبت كندا أن تطلعاتها فيما يخص أهداف التنوع البيولوجي وغاياته ستخرج إلى حيز التطبيق مع . 5
افتقارها للمقاييس الكمية والنوعية؟

كيف ستثبت كندا أن 

أهدافها وغاياتها تعالج 

املشاكل الكامنة وراء خسارة 

التنوع البيولوجي يف ظل 

غياب امليزانيى الالزمة 

لتعميم مشاركة الكنديني 

والسكان األصليني؟
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كيف ستتمكن كندا من استخدام تطلعاتها فيما يخص أهداف التنوع البيولوجي وغاياته إلثبات التزام . 6
الحكومات للمبادرة في مشاركة وتعريف السكان األصليين بCBD  و األهداف الوطنية الجديدة 

وغاياتها؟

كيف ستتمكن كندا من اثبات أن تطلعاتها فيما يخص أهداف التنوع البيولوجي وغاياته تقوم بتعميق أهمية . 7
التنوع البيولوجي ودور النظام الطبيعي في المحافظة على سالمة وصحة مجتمعاتنا، وتوفير فرص 

العمل، واإلبقاء على أساليب الحياة التقليدية، وخلق فرص وخيارات في المستقبل؟

كيف ستتمكن كندا من اثبات أن تطلعاتها فيما يخص أهداف التنوع البيولوجي وغاياته توفر فرصة تمكن . 8
الكنديين من الوصول إلى معلومات عن وضع النظم البيئية في الغابات، والمحيطات، والمناطق الرطبة، 

والمتجمدة، في الوقت الذي تقوم فيه بتحديد وتقليص دورهم ودور السكان األصليين في المشاركة في 
الهيئات العلمية واالستشارية المستقلة؟

كيف ستتمكن كندا من اثبات أن تطلعاتها فيما يخص أهداف التنوع البيولوجي وغاياته توفر آليات تدعم . 9
مشاركة الكنديين في تطوير وإنجاز أهداف المجتمعات الطبيعية وغاياته البعيدة المدى ، والتي تحافظ 

على صحة هذا البلد وازدهاره، في حين أنها لم تشرك الشعب الكندي والسكان األصليين في وضع هذه 
األهداف والغايات؟

كيف ستتمكن كندا من اثبات التزامها في إشراك شعبها  في تحقيق النتائج المطلوبة تحت إطار نتاج عمل . 10
التنوع البيولوجي الكندي  2006، في حين أن تطلعاتها فيما يخص أهداف التنوع البيولوجي وغاياته ال 

تحتوي الغاية االستراتيجي أ )A( من أهداف األيشي وغاياته:

“الغاية االسرتاتيجية ألف:  التصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق تعميم التنوع 

البيولوجي يف جميع قطاعات الحكومة واملجتمع.

الهدف   ۱ : بحلول عام ۲۰۲۰ كحد أقىص، يكون الناس عىل علم بقيم التنوع البيولوجي، وبالخطوات التي ميكن 

اتخاذها لحفظه واستخدامه عىل نحو مستدام.

الهدف ۲ : بحلول عام۲۰۲۰  كحد أقىص، تُدمج قيم التنوع البيولوجي يف االسرتاتيجيات الوطنية واملحلية للتنمية 

والحد من الفقر وعمليات التخطيط ويجري وإدماجها، حسب اإلقتضاء، يف نظم الحسابات القومية ونظم اإلبالغ.

الهدف  ٣: بحلول عام  ۲۰۲۰ كحد أقىص، تُلغى الحوافز، مبا فيها اإلعانات، الضارة بالتنوع البيولوجي، أو تزال 

تدريجيا أو تعدل من أجل تقليل أو تجنب التأثريات السلبية، وتوضع وتُطبق حوافز إيجابية لحفظ التنوع البيولوجي 

واستخدامه املستدام، مبا يتمىش وينسجم مع االتفاقية وااللتزامات الدولية األخرى ذات الصلة، مع مراعاة الظروف 

االجتامعية-االقتصادية الوطنية.

الهدف ٤ : بحلول عام ۲۰۲۰ كحد أقىص، تكون الحكومات وقطاع األعامل وأصحاب املصلحة عىل جميع

املستويات قد اتخذت خطوات لتنفيذ خطط أو تكون قد نفذت خططاً من أجل تحقيق اإلنتاج واالستهالك املستدامني 

وتكون قد سيطرت عىل تأثريات استخدام املوارد الطبيعية يف نطاق الحدود اإليكولوجية املأمونة”.
                  ] أهداف األييش وغاياته العاملية ألعوام۲۰۱۱ -۲۰۲۰ [
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 إن أهداف األييش وغاياته  

متثل االهتامم البرشي 

املشرتك لبدء العمل 

الحقيقي لتحقيق نتائج 

قياسية ذات قيمة، تضمن 

حامية وإعادة وترشيد 

استهالك التنوع البيئي مبا 

يخدم املصلحة العامة للعام 

أجمع بالتعايش يف تناغم 

مع الطبيعة.

من المؤكد أن أهداف األيشي وغاياته العشرين المقدمة من قبل ۱۹2 دولة ليست تطلعات، وممارسات تعتمد 
سياسة انتظر لترى. بل إن أهداف األيشي وغاياته  تمثل االهتمام البشري المشترك لبدء العمل الحقيقي لتحقيق 

نتائج قياسية ذات قيمة، تضمن حماية وإعادة وترشيد استهالك التنوع البيئي بما يخدم المصلحة العامة للعام أجمع 
بالتعايش في تناغم مع الطبيعة.

كيف لكندا أن تؤكد لشعبها و لعائلة األمم المتحدة أن أهدافها وغاياتها السبعة عشرتهدف لبدء العمل الحقيقي 
لتحقيق نتائج قياسية ذات قيم، وتحقيق رؤيا تعايش الشعب الكندي و العالم في تناغم مع الطبيعة على كوكبنا األم؟
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ما بين التطلعات والغايات  .III
نطالب الحكومة الكندية باإلجابة على تساؤالتنا، وإن لم تشأ ذلك، فإجابة الدول األعضاء المشاركة في االجتماع 

الحادي عشر لمؤتمر األطراف، كيف ستؤدي أهداف كندا وغاياتها إلى نتائج قابلة للقياس بينما نشاطات كندا 
حتى االن ال تتوافق مع الرؤية العالمية للعيش بتناغم مع الطبيعة.

أهداف كندا وغاياتها المقترحة

الهدف أ: تخطيط وإدارة أرايض ومياة كندا بطريقة تندمج وتدعم الحفاظ عىل التنوع البيولوجي عىل نطاق محيل وإقليمي 
لتحقيق التوازن بني اإلستخدامات املتعددة. 

الغاية ۱ : حامية ما ال يقل عن ۱٧% من املناطق اليابسة واملياة الداخلية وعىل ۱۰% من املناطق الساحلية والبحرية من 
خالل شبكات ممثلة للبيئة و متصلة بشكل جيد للمناطق املحمية مع مقاييس اخرى للمحافظة عىل منطقة معينة تندمج 

عىل النطاق األوسع للمناظر الطبيعية والبحرية. 

كيف لذلك أن يطبق بينما؟
· قامت كندا بتغيرالقوانين في عام 200۸ لتقوم من خالل هذا التنظيم بتخصيص عدة بحيرات 	

طبيعية لتستخدم كبرك محصورة لكب النفايات السامة الناتجة عن تصنيع المعادن والتعدين؟
· قامت كندا بتخفيض تمويل العاملين في “حدائق كندا العامة” في المتنزهات البرية والبحرية؟	
· قيام كندا في 20۱2 بإلغاء خطة اإلدارة المدمجة لسكوتيان شيلف الشرقية بعد عشر سنوات 	

في مجال التنمية؟
· إبالغ الكنديين أن الحكومة ستقوم بإيقاف برنامج البحيرات التجريبية في عام 20۱3؟	
· قامت كندا بتسريح 0٤٧,۱ موظف يعملون في كندا للموارد الطبيعية،  وكندا للبيئة، و 	

هيئة الصيد البحري والمحيطات، منذ أبريل 20۱2 والتي تعتبر أعلى نسبة تسريح مقارنة 
بالسنوات السابقة ، ومثال على ذلك ٧00 من المناصب في كندا للبيئة عام 20۱۱؟

الغاية ۲: األنواع املدرجة محلياً عىل أنها  مهددة باالنقراض والتي ميكان انقاذها أو اسرتدادها أثناء فرتة إعادة التقييم 

الوطني،  اتجهات التوزيع والسكان تتوافق مع تحقيق أهداف اسرتاتيجيات االنقاذ الحالية. 

كيف لذلك أن يطبق بينما؟

·  قامت كندا بخفض دعم التمويل المخصص للمشاركة الكندية العامة في انقاذ االنواع والموائل 	
الطبيعية، بما في ذلك ممانعة في إنشاء فرق انقاذ او مجموعات لتطبيق االنقاذ مكونة من 

السكان األصليين والمنظمات البيئية غير الحكومية والمواطنين المهتمين؟

·  أغلقت كندا في عامي20۱۱-20۱2  كافة المختبرات والمرافق والبرامج المكّرسة لعلم البيئة 	
وحمايته واإلحياء البيئي بما في ذلك مؤسسة مشهورة عالميًا تدّرس تغييرات المناخ ومختبر 

كثير االستخدام يدّرس تكنولوجيا وتقنيات تنظيف اندالق النفط في المسطحات المائية؟ 

·  أغلقت كندا مرفق ميرسي لخدمات للتنوع البيولوجي في عام 20۱2 ، األمر الذي أدى إلى 	
تهديد عملية إنقاذ بعض أصناف األسماك المهددة باإلنقراض ؟

· قامت كندا بانهاء هيئة العلماء في الحكومة الفيدرالية،  في ۱0 أيلول،20۱2 قام أكثر من 	

قامت كندا بترسيح ۱,۰٤٧ 

موظف يعملون يف كندا 

للموارد الطبيعية،  وكندا 

للبيئة، و هيئة الصيد 

البحري واملحيطات، منذ 

أبريل ۲۰۱۲ والتي تعترب 

أعىل نسبة ترسيح مقارنة 

بالسنوات السابقة ، ومثال 

عىل ذلك ٧۰۰ من املناصب 

يف كندا للبيئة عام ۲۰۱۱.
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۹00,2 عالم بالتجمع أمام البرلمان من أجل التظاهر ضّد الهجوم المنظم  من قبل الحكومة 
الفيدرالية على العلم فيما سمي حشد موت الدالئل و البراهين، ورفع الشعار، » ال يوجد علم، 

ال يوجد دليل، ال يوجد حقيقة، ال يوجد ديمقراطية!«؟

الغاية ٣ : املحافظة عىل أرايض كندا الرطبة أو تعزيزها لضامن استمرارية منافعها للنظام اإليكولوجي .

كيف لذلك أن يطبق بينما؟
·  قامت كندا بنقض قانون حماية المسكن الطبيعي المائي وبند حماية مجرى الماء لقانون أماكن 	

صيد االسماك وقانون حماية المياة الصالحة للمالحة من خالل موافقة ملكية على التعديالت 
في عام 20۱2 للقوانين الموجودة في مشروع قانون   C-38 ؟ 

· وّضحت كندا في 20۱2 أن الحصول على مياة صالحة للشرب ال يعتبر حق إنساني أساسي 	
وإنما الحق في كمية كافية ونوعية آمنة من المياه بأسعار معقولة ومتاحة هو نطاق هذا الحق 

االنساني. 

الغاية ٤ :تطوير وتطبيق اسرتاتيجيات الحفاظ عىل التنوع البيولوجي يف بلديات كندا الحرضية.

كيف لذلك أن يطبق بينما؟
·  في كندا، بدأت البنية التحتية لبلديات حضرية رئيسية باإلنهيار وبما أن هناك تعارض في 	

نطاقات الحكم مع الفيدرالية الحكومية ، فإنها –أي الحكومة-   ال تستطيع فرض أو إجبار 
البلديات الحضرية على تبّني استراتيجيات التنوع البيولوجي؟

·  في كندا أكثر من ٤0 بلدية من ضمنها أوتاوا، ومونتريال، ووندسور، وهاملتون، وفيكتوريا 	
باإلضافة إلى االتحاد الفيدرالي للبلديات الكندية، يسعون جميعًا للحصول على اإلعفاءات 

من اتفاقية التجارة و االقتصاد الشامل بين كندا واالتحاد االوروبي )CETA( المقترحة ألنها 
ستتجاوز العديد من قوانين البلديات المعمول فيها ومن ضمنها تلك التي تعنى بالبيئة المحلية 

والتنمية المستدامة المحلية؟ 
· أنهت كندا  املسح الخاص مبياه البلدية والرصف الصحي في عام 20۱2؟	

الهدف ب:تقليل الضغوطات املبارشة وغري املبارشة و اآلثار املرتاكمة عىل التنوع البيولوجي وتعزيز االستعامل املستدام. 

الغاية ٥ : يقوم التقّدم املستمر عىل اإلدارة املستدامة لغابات كندا.  

كيف لذلك أن يطبق بينما؟

·  قامت كندا بإعفاء أو تسريع اجراءات من مراجعات بيئية كاملة وشاملة مطلوبة إلنشاء  	
مشاريع ضخمة على أراض لم تستكشف بعد حدودية من ؟ 

·  قامت كندا في عام 20۱2 بإلغاء أحكام أساسية متعلقة بقانون حامية البيئة الكندية والعديد من  	
األحكام المتعلقة بقانون تقييم البيئة الكندية؟

· قامت كندا في عام 20۱2 بتصفية المائدة املستديرة الوطنية املتعلقة بالبيئة واالقتصاد؟ 	

· قامت كندا بتقليص ضرورة اتخاذ الشركات لبرامج المراقبة كشرط قبول الحكومة 	
لمشروعها؟  

 قامت كندا بنقض قانون 

حامية املسكن الطبيعي 

املايئ وبند حامية مجرى 

املاء لقانون أماكن صيد 

االسامك وقانون حامية 

املياة الصالحة للمالحة 

من خالل موافقة ملكية 

عىل التعديالت يف عام 

2۰۱2 للقوانني املوجودة يف 

 . C-38   مرشوع قانون
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الغاية ٦ : توفر الطبيعة الزراعية املشغولة مستوى مستقر ومتطور من السعة للموائل الطبيعية للتنوع البيولوجي:

كيف لذلك أن يطبق بينما؟
·  قانون األنواع املهددة باالنقراض أو املعرضة للخطر، يخدم المصالح الزراعية التي تدمر الموائل 	

الطبيعية لألصناف المهددة على مساحات زراعية واسعة، أو الجهات التي تبحث عن تعويض 
عن الموائل الطبيعية المهددة والتي تقع على أراضيهم الزراعية؟

الغاية ٧: تدعم إدارة تربية األحياء املائية املحافظة عىل التنوع البيولوجي واالستخدام املستدام  لها.

كيف لذلك أن يطبق بينما؟

·  قامت كندا باستمرار وبشكل كبير بخفض عدد العلماء وضباط الحفاظ على المساكن الطبيعية في 	
دائرة أماكن الصيد والمحيطات على مدار الستة أعوام السابقة؟

· قامت كندا بفرض مسؤوليات إضافية على وكالة فحص ومراقبة التغذية الكندية من أجل 	
فحص أمراض الحيوانات المائية،  دون توفير مختبرات وموارد مناسبة الجراء تلك 

الفحوصات في كافة أنحاء كندا؟

الغاية ۸: تدار جميع االسامك واملجموعات الالفقارية والنباتات املائية وتحصد بطريقة مستدامة، مبنية عىل أسس 

اإليكولوجي.

كيف لذلك أن يطبق بينما؟
·  قامت كندا بإنهاء قانون أماكن الصيد وفشلت أيضًا في تقديم مبادىء وممارسات حديثة لقانون 	

أماكن الصيد القديم، غير المحدث.

· تقوم كندا بتطوير خطط تنمية إدارة األسماك المتكاملة دون وجود كادر من العلماء يستفاد 	
من خبراتهم في هذه العملية، كما أنها ال توفر موارد لتقديم دراسات علمية سنوية عن الوضع 

تمكنهم من اتخاذ قرارات صائبة.
· لم تطور كندا أي نظام عقوبات لردع صيد األسماك غير القانوني وغير المعلن عنه والمخالف 	

للتنظيم.

الغاية ۹: تثبيت أو تقليل مستويات املغذيات يف البحريات املوجودة عىل مجاري الرصف الرئيسية يف كندا

كيف لذلك أن يطبق بينما؟

·  قامت كندا باالنسحاب من بروتوكول كيوتو، بالرغم من علمها بأن انبعثات الكربون من 	
التركز الصناعي في كندا والواليات المتحدة األمريكية يؤدي إلى نزول المطر الحمضي على 

بحيرة أونتاريو وبحيرة إيري وزاد من نسبة الحموضة في البحيرات واألنهار في كيوبيك، 
ونيو برونزويك، ونوفا سكوتيا، وجزيرة األمير إدوارد؟
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الغاية ۱۰:  تحديد طرق األنواع الغريبة الغازية و وضع خطط تدخل مدروسةملدى خطورتها،  وحساب طرق األولوية 

وماهية تلك األنواع.

كيف لذلك أن يطبق بينما؟
·   قامت كندا بإلغاء برنامج الرشاكة  األنواع الغريبة الغازية في عام  20۱۱،  مما أدى إلى ترك 	

التنسيق لمعظم الدراسات الخاصة باألنواع الغريبة الغازية من قبل المنظمات غير الحكومية،  
والجامعات، والسكان األصليين، والحدائق النباتية؟

· التنسيق بين الحكومات الفيدرالية، والريفية، واالقليمية يكاد يكون نادرًا في كندا من أجل 	
إجراء مسح وعزل باليين األطنان من حموالت الشحن التي تدخل كندا؟

· في كندا، لم يتم إلى اآلن التعامل مع قضية بسيطة، أال وهي منح ضابط وكالة خدمات الحدود 	
الكندية الفيدرالية السلطة لعدم إجازة دخول األصناف الغريبة الغازية لمناطق محظورة ؟ 

الغاية ۱۱: فهم أفضل لقابلية األنظمة البيئية الكندية عىل التكّيف مع تغرّي املناخ وال تزال معايري التكيف ذات االولوية 

قيد الدراسة.  

كيف لذلك أن يطبق بينما؟

·  تقوم كندا بالترويج بحماسة لمشروع رمال النفط / القطران في ألبرتا وساسكاتشوان في 	
بحيرات عمالقة للترسيب والتي يقال أنها ترى من الفضاء بالعين المجردة وعلى مقربة من 

األنهار الرئيسية المستخدمة من قبل السكان االصليين؟ 

·  وقد وصفت كندا علنيًا جماعات مناهضة البيئة، ومنظمات السكان األصليين، واإلعالم 	
باإلرهابيين البيئيين، والخصوم؟ 

·  قامت كندا بتحضير خطة استراتيجية لتقوم بإسكات من يجرؤ على التعبير عن رأيه في تغير 	
المناخ ومشروع رمال النفط/القطران، ومد أنابيب البيتومين، وأمور أخرى متعلقة بالتعدين 
على نطاق واسع، واستخراج النفط على نطاق واسع، وتخشيب الغابات على نطاق واسع، 

ومشاريع اليورانيوم.

· تقوم كندا حاليا بتطبيق استراتيجية على مستوى رفيع إلغراء الدول األوروبية بتقبل مشروع 	
رمل النفط/القطران الكندي، بالرغم من المعارضة الشديدة من طرف أوروبا وكندا لمشروع 

رمل النفط/القطران كونها توصف بالوقود القذر.

· كانت انتقادات العلماء لكندا قاسية،  كما هو مبين في أحد المقاالت  في المجلة المرموقة 	
“نايتشر” “إنه من الصعب التصديق أن التمويل هو السبب الحقيقي لهذه النهايات ... يقول 
النقاد أن الحكومة تستهدف األبحاث المتعلقة في البيئة ألن النتائج التي تم الوصول لها لم 

تعجبها... إن كان لدى حكومة هاربر أسباب وجيهة لتقويض ما توصل إليه جملة من قطاعات 
مهمة لعلماء كنديون، فعليها التصريح بها، وعلى الحكومة أن تدرك أن هناك فرق بين حركة 
البيئة، وعلوم البيئة- ويعتبر األخيرعنصر مهم في برنامج العلوم الوطنية، بغض النظر عن 

السياسة.” )مقال منشور في “الطبيعة”، نسخة ٤۸٧، ۱۸ يوليو20۱2 (

قامت كندا بإلغاء برنامج 

الرشاكة  األنواع الغريبة 

الغازية يف عام  2۰۱۱،  مام 

أدى إىل ترك التنسيق ملعظم 

الدراسات الخاصة باألنواع 

الغريبة الغازية من قبل 

املنظامت غري الحكومية،  

والجامعات، والسكان 

األصليني، والحدائق النباتية.
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الغاية ۱٢:  تطوير وتطبيق آليات مبتكرة لتعزيز املحافظة عىل التنوع البيولوجي واالستخدام املستدام له.
كيف لذلك أن يطبق بينما؟

·  تبّنت كندا في عام 20۱2 سياستها الجديدة التي لن تدعم أي بحث علمي بحت؟ وعلى العلماء 	
الذين يتقدموا بطلب الّدعم من الحكومة أن يقوموا بربط أبحاثهم بإحتياجات قطاع الصناعة.

الهدف “ج” أن يكون لدى الكنديني وصول سهل للمعلومات املتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي لدعم 

التخطيط الوقايئ؟ وصنع القرار.

الغاية۱٣: تعزيز األساس العلمي للتنوع البيولوجي،  وجعل املعرفة املتعلقة بالتنوع البيولوجي مبا يف ذلك املعرفة التقليدية 

واملجتمعية مدمجة بطريقة أفضل وأسهل للوصول إليها.  

كيف لذلك أن يطبق بينما؟

·  تستمر كندا بتجاهل القوانين في ميثاق األمم المتحدة لحقوق السكان األصليين وتصف الميثاق 	
بأنه ذا تطلعات، وإعاقة القوانين الرئيسية )CBD(، وبروتوكوالته واستراتيجياته؟

· تعرقل كندا النداءات المتكررة للمشاركة الكاملة والفعالة للسكان االصليين في المفاوضات 	
والتطبيقات لبروتوكول ناجويا

·  خرج كبير الدبلوماسيين الكنديين في ملف الدخول ومشاركة المنفعة من الجلسة االولى 	
والوحيدة لالسستشارة الوطنية بين منظمات السكان االصليين والحكومة الفيدرالية في “ ملف 

الدخول ومشاركة المنفعة ” في يوليو20۱0. 

· بالرغم من وجود القانون الوطني الدستوري األعلى وسلطات دستورية للمحاكم، تستمر 	
كندا بالتصرف بحّدة مع السكان األصليين، وتصّر على معارضة االعتراف بالحاجة لحماية 

المصادر الطبيعة الضرورية لدعم نمط الحياة التقليدي والثقافي للسكان االصليين؟

الغاية ۱٤:لدى كندا جرد شامل لألماكن املحمية والتي تتضمن مناطق خاصة لحاميةاألنواع املهددة باإلنقراض.

كيف لذلك أن يطبق بينما؟
·  أقالت كندا العديد من اللجان االستشارية المؤلفة من جماعات عامة وخاصة لمالكي األراضي 	

والمجموعات المستخدمة لها،  ولم تبق هيئة عامة لتقود هذة الغاية؟
· تفضل كندا أن تحمي مناطق كبيرة وذات موقع استراتيجي دون وجود مصادر تمويل وقوى 	

بشرية للحفاظ عليهم، أضف إلى ذلك تطوير والحفاظ على جرد آالف مؤلفة لمالكي األراضي 
الصغار و مناطق حماية ممتدة في جميع أنحاء كندا؟

الغاية ۱٥: التقدم مبني عىل تطوير مقاييس لقياس الرثوة الطبيعية املتعلقة بالتنوع البيولوجي و خدمات النظام 

البيئي مع تطلع  لدمجهم يف نظام كندا للحسابات الوطنية.

كيف لذلك أن يطبق بينما؟
·  بقيت كندا ممانعة إلقامة عملية لحساب الثروة الطبيعية،  والقيم االجتماعية، والقيم االقتصادية 	

المحلية، في القرارات التي تتخذ حتى اآلن أو الموافقات التي تمنح لمشاريع استغالل المصادر 

تعرقل كندا النداءات 

املتكررة للمشاركة الكاملة 

والفعالة للسكان االصليني 

يف املفاوضات والتطبيقات 

لربوتوكول ناجويا.



اإلجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف ) COP 11 ( – األهداف الوطنية   -   21  ●●●

أو على قيمة حماية التنوع البيولوجي واألصناف المعرضة للخطر؟
· ال يوجد حاليا لكندا في دوائر الحكومة الفيدرالية او االحصاءات الكندية التخصصات الالزمة 	

للمحترفين المتخصصين لتطوير “كندا وايلد” لتقييم الثروة الطبيعية لخدمات التنوع البيولوجي 
و النظام اإليكولوجي.

الهدف د : إعالم الكنديين بأهمية وقيمة الطبيعة والسماح لهم بأن يكونوا أكثر تفاعاًل في اإلشراف عليها؟

الغاية ۱٦: ادخال التنوع البيولوجي يف مناهج املدارس االبتدائية واملتوسطة.

كيف لذلك أن يطبق بينما؟

·  ألغت كندا وأنهت الدعم المالي لشبكة البيئة الكندية بعد سنة من توقيع مذكرة تفاهم مع مجمع 	
التنوع البيولوجي لزيادة الوعي باتفاقية التنوع البيولوجي وتعزيزه وتطويره، وتثقيف الكنديين 

وحشد الكنديين لتطبيق االتفاقية بما في ذلك إقامة “أصدقاء  اتفاقية التنوع البيئي)CBD(”؟

· في كندا بإستثناء األراضي المحمية .تعتبر مناطق التعليم مناطق تابعة تنظيميًا لإلقليم؟ ليس 	
لدينا أي دليل على أن المعلمين، واألهالي، والمتخصصين بالتعليم، وأعضاء المدارس،  

ومدرائها، وأي شخص آخر يفهمون نظم التعليم وأساليب التعّلم له صلة بصياغة هذه الغايات. 
كيف ستطور كندا آلية لتطبيق هذة الغاية؟  

الغاية ۱٧: إرشاك املزيد من الكنديني يف نشاطات املحافظة عىل التنوع البيولوجي

كيف لذلك أن يطبق بينما؟
·  نّوه جهاز المخابرات األمني الكندي إلى إمكانية وجود جماعات بيئية متعصبة في كندا؟ 	

واتخذ مسؤولو الحكومة الكندية هذه الرسالة كتحذير ضّد أي جهات بيئية أو راديكاليين 
مصّرين على عرقلة مشاريع النفط الكبيرة، وتخشيب الغابات، وأعمال التعدين. ولكن 

المواطنون الواعون بأمور البيئة يعرفون أن هناك فرق شاسع بين التعبير عن االعتراض 
وبين العمل اإلجرامي.

 نّوه جهاز املخابرات األمني 

الكندي إىل إمكانية وجود 

جامعات بيئية متعصبة 

يف كندا. واتخذ مسؤولو 

الحكومة الكندية هذه 

الرسالة كتحذير ضّد أي 

جهات بيئية أو راديكاليني 

مرّصين عىل عرقلة مشاريع 

النفط الكبرية، وتخشيب 

الغابات، وأعامل التعدين. 
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التطلعات ودورها في محو غايات األيشي وأهدافها  .IV
إن التفسير الصادر عن الحكومة الكندية لشرح مسودة 2012 المتعلقة بمشروع أهداف التنوع البيولوجي  لكندا 

وغاياته لعام 2020 يتخطى األمر األعلى في المستوى والمواصفات والرؤية والمتصل بأن تكون كندا المدافع 
عن:

· المحافظة على التنوع البيولوجي.	

·  االستعمال المعتدل لمكوناته	

·  المشاركة المنصفة والمتوازنة للعائدات الناجمة عن استغالل الموارد الجينية	

ألولئك القّراء غير المطلعين على الحملة العظيمة والملهمة التي كانت تقوم بها كندا في الماضي في شأن 
المحافظة على البيئة، بالمقارنة بموقفها الحالي وتطلعاتها ذات السبعة عشرهدفًا على غرار أنظر وانتظر ، من 

غير أي نتائج مستهدفة قابلة للقياس، و فيما يلي توضيح طريقة محو ثالثة عقود من القيادة البيئية المميزة لكندا.

لقد كانت جزءًا من الهوية الكندية؛ رغبة الكنديين في النضال من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي، 
واالستعمال المعتدل لمكوناته، والمشاركة المنصفة والمتوازنة للعائدات الناجمة عن استغالل الموارد الجينية؛ 

في داخل الوطن وخارجه.

بإلهام من الوفرة الطبيعية لبلدنا، وتراثنا الطبيعي؛ تبنى الكنديون تغيير التوجهات نحو األخذ باالعتبار جعل كل 
من الكرامة البيئية، والتقدم االجتماعي المسؤول، والتطوير االقتصادي المستمر أولوية، والتخطيط لتحقيقها.

كانت كندا مشاركًا فاعاًل في إعداد خطة اتفاقية التنوع البيولوجي CBD، وما دار حولها من مناقشات، 
 Rio de Janeiro( والترويج لقبولها، وقد استمرت رعايتها لها مدة ثالثة عقود، وتمَّ تبنيها في قمة األرض

Earth( عام ۱۹۹2، والتي حظيت الحقًا بمصادقة ۱۹2 دولة، وبفترة زمنية قصيرة ملحوظة.

لقد نظم رئيس وكالة التطوير الدولي الكندية مورس سترونج مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة البشرية 
عام1972. وقد نسب إليه العديد من الناس الفضل؛ كشخٍص ذي مثابرة طموحة، ودبلوماسية عالية، في التغلب 

على المعوقات والمخاوف التي كانت تقف أمام إنتاج اإلعالن حول البيئة البشرية، لعام1972 .

لقد نظم الوزير الكندي السابق للشؤون البلدية جون ماك نيل هيئة برنتالند )Brundtland(، وكان السكرتير 
األول لهذه الهيئة أيضًا. وقد كان أيضًا المؤلف الرئيسي، هو ومنصور خالد للنشرة الحيوية للهيئة  مستقبلنا 

املشرتك، والتي مهدت الطريق لقمة األرض )Rio de Janeiro Earth(، والتي انعقدت في عام ۱۹۹2.

كانــت كنــدا الدولــة الوحيــدة مــن 22 دولــة مــن الــدول األعضــاء فــي هيئــة برنتالنــد )Brundtland( )المتعلقــة 
بـــِ مــاك نيــل، وســترونج(. وباإلضافــة إلــى ذلــك كان العديــد مــن مشــرفي الهيئــة ومحاميهــا كندييــن. كمــا أن كنــدا 

قامــت بتقديــم مســاعدة تقنيــة كريمــة للهيئــة المذكــورة لتتمكــن بالقيــام بعملهــا.

لعبــت كنــدا دورًا مهمــًا فــي قمــة األرض )Rio de Janeiro Earth( فــي عام ۱۹۹2، ســواًء فــي تنظيم المؤتمر، 
ــة  ــدأ للبيئ ــى وضــع 2٧مب ــًا عل ــدي المنظــم إجماعــًا دولي ــد شــكَّلت المســاعدة والدعــم الكن ــه.  لق أو خــالل فعاليات

لعبت كندا دوراً مهامً 

 Rio de( يف قمة األرض

Janeiro Earth( يف عام 

۱۹۹۲، سواًء يف تنظيم 

املؤمتر، أو خالل فعالياته.



اإلجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف ) COP 11 ( – األهداف الوطنية   -   23  ●●●

والتطويــر المســتمر )مبــادئ ريــو(، باإلضافــة إلــى خطــة تنفيــذ؛ مــن أجــل تحقيــق هــذه المبــادئ )األجنــدة2۱(.

لقــد عــززت كنــدا موقــف اتفاقيــة )CBD( فــي قمــة األرض )Rio de Janeiro Earth(، بأنَّهــا كانــت أول دولــة 
صناعيــة توقــع علــى هــذه االتفاقيــة.

وعــالوة علــى ذلــك، فقــد أظهــرت كنــدا التزامهــا بهــذه االتفاقيــة عــن طريــق عرضهــا اســتضافة األمانــة العامــة 
لهــا، وبدعــم مالــي يبلــغ ۱۱ مليــون دوالر، وعلــى مــدار ۱0 ســنوات.

وكذلــك ســاهمت كنــدا فــي تمويــل االجتمــاع األول المنعقــد بيــن الــدول األعضــاء بعــد قمــة األرض المذكــورة؛ 
.)CBD( بغيــة مناقشــة مــا يجــب علــى األمــم عملــه مــن أجــل البــدء فــي تنفيــذ هــذه االتفاقيــة

لقــد  اشــتملت البعثــة الكنديــة إلــى االجتمــاع األول للــدول المشــاركة فــي االتفاقيــة، حــول تطبيــق المــادة ۸ فقــرة 
)j(8 منهــا، والمنعقــد فــي العاصمــة اإلســبانية مدريــد عــام ۱۹۹٧، عــددًا كبيــرًا مــن ممثلــي الســكان األصلييــن، 
كان منهــم ۱٤ ممثــاًل فــي البعثــة الكنديــة الرســمية، فــي حيــن ســجل ۱6 ممثــاًل منهــم كمشــارك مــن كنــدا فــي هــذا 

االجتمــاع بشــكل مســتقل.

لقد جاءت رعاية اتفاقية التنوع البيولوجي)CBD( في مقابلة خلفية أملتها جملة من العبارات مثل:

“ إن املحافظة عىل التنوع البيولوجي، واالستعامل املعتدل ملكوناته ليس بنداً جديداً يف األجندة الدبلوماسية، فقد ألقي 
الضوء عليها يف حزيران من سنة ۱۹٧٢، يف مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة البرشية، والذي عقد يف )ستوكهومل(. ويف عام 
۱۹٧٣ انعقدت الجلسة األوىل من مجلس إدارة برنامج البيئة الجديد املنبثق عن األمم املتحدة )UNEP( ، والذي أوىل 

؛ املحافظة عىل البيئة، والحياة الربية، واملوارد الجينية؛ كمجال رئييس”. اهتامماً ملموساً بعدِّ

.]199٤،CBD موجز معاهدة الحياة عىل كوكب األرض،  مقدمة كتيب اتفاقية[                         

ــز العنصــري،  ــة التميي ــاة، وإزال ــية للحي ــوز الضــرورات األساس ــن ع ــرية م ــر البش ــر، وتحري ــة الفق إن مكافح
وحمايــة حقــوق اإلنســان األساســية وكرامتــه، وتحقيــق ذلــك لــكل فــرد؛ هــو الواقــي الحقيقــي مــن عــدم االعتبــار 
لآلخــر، والكراهيــة، واألعمــال الفوضويــة، والظلــم، والوحشــية، وخيبــة األمــل، وكذلــك والحــروب المســتمرة، 

وســفك الدمــاء.

“ إن منظمة العمل الدولية )ILO( بنت ذاتها مرتكزة عىل الدعائم األساسية للكرامة اإلنسانية، وحرية املشاركة، والعدالة 
االجتامعية، وصممت عدداً من األدوات للتعامل خصوصاً مع حالة الشعوب القبيلية األصلية، مبا يف ذلك حقوقهم، 

ودورهم يف مجمل التطوير االجتامعي واالقتصادي. لقد كان اعتامد هذه الحاجة مبكراً منذ عام ۱۹۲٦ من قبل لجنة من 
الخرباء املسؤوليني عن وضع معايري دولية للمحافظة عىل السكان املحليني، والعامل القبليني، حيث وجد أنهم يشكلون 
عدداً هائالً ضمن وسط العامل. لقد أصبح من الواضح للعيان، أنه لن يوجد حل دائم قابل للتحقيق يف هذا الصدد، إالَّ 
ل، وكذلك  إذا لبيت حاجات العاملة الذاتية غري املنتظمة، واملزارعني البسطاء، وسكان الغابات، واملواطنني األصليني الّرحَّ

القبليني أيضاً .

لقد قاد هذا كله يف العام۱۹٥٧ لتبني االتفاقية رقم ۱۰٧ حول املواطنني األصليني والقبائل السكانية، والتي كانت اإلتفاقية 
الدولية الوحيدة ملدة ٣۲ عاماً، والتي تّم املصادقة عليها من ۲٧دولة. ويف عام۱۹۸۹، وتحت ضغط املنظامت املختصة 
بأمور السكان األصليني والقبائل، وعدد من الحكومات التي قاومت التوجه التكاميل لإلتفاقية رقم ۱۰٧، تبنى املؤمتر 
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الدويل للعمل اإلتفاقية رقم ۱٦۹ حول الشعوب القبلية والسكان األصليني”.

“بالرغم من وجود العديد من برامج التطوير الجوهري، والتي ظهرت يف العقود الثالثة األخرية، فإنه مل تحصل للسكان 
األصليني والشعوب القبلية فائدة ملموسة من وسائل التقدم والحداثة. وبشكل عام؛ فإن مستوى عيشهم مل يتطور. فلام 
كانت حياتهم االقتصادية معتمدة عىل النشاطات املساندة والتقليدية؛ فإنها أصبحت محدودة املدى. وباإلضافة إىل ذلك 

فإن متثيلهم يف املسرية الوطنية السياسية، يأيت بشكل ضعيف. ويف كثري من الحاالت، فإن منظوماتهم االجتامعية التقليدية 
وأمناطهم املعيشية تفشل محبطًة قناعتهم النفسية، ومؤدية إىل فقدان ثقتهم بأنفسهم.

إن هذه املشكلة بالطبع غري محصورة بالعامل النامي، بل إنها متتد إىل الواليات املتحدة، وكندا، واسرتاليا، والدول 
االسكندونافية، والفدرالية الروسية، حيث يعاين السكان األصليني ضمن إطار املجتمعات املحلية. إذا كانت التجربة األكرث 

سوءاً لهؤالء الناس يظهر أنها قد وقعت يف املايض؛ فإنهم يف العامل املتقدم بالرضورة اليزالون يواجهون اآلثار املستمرة 
لذلك، مبا يشمل النسب العالية من اإلدمان عىل رشب  الكحول، والبطالة، واملشاكل االجتامعية، وفقدان التقاليد .”

                                ]مدير منظمة العمل الدولية )ILO( ميشيل هانسيني،۱۹۹٤[

صّرح مؤتمراألمم المتحدة لبيئة اإلنسان في عام ۱۹٧2 أنه:

“عىل املرء أن يستمر يف جمع الخربات، وتحصيل العلوم، و اإلخرتاع، وخلق آفاق جديدة للتقّدم. إننا نعيش قي وقت 

يستطيع فيه البرش تحويل البيئة املحيطة بشكل هائل، وإذا استخدمت هذه املقدرة بشكل حكيم، ميكننا من إفادة 

جميع البرش بهذه التطورات واالخرتاعات لتحسشن مستوى معيشتهم ونوعيتها. أما إذا استخدمت بشكل جائر ودون 

تفكري، فإن املقدرة ذاتها ميكنها إحداث أرضار جسيمة بالبرش والبيئة املحيطة. نرى من حولنا أمثلة مرتاكمة ألرضار من 

صنع اإلنسان يف بقاع األرض كافّة: مستويات خطرية للتلّوث املاء، والهواء، و األرض، والكائنات الحّية؛ اختالل كبري وغري 

مرغوب فيه لتوازن النظام اإليكولوجي يف النطاق الحيوي، دمار انقراض واستنفاذ املوارد غري القابلة للتجديد، واختالالت 

متعددة ضارة بالصحة الجسدية والعقلية واالجتامعية البرشية، ويف املجتمع البرشي أيضاً باألخص محيط العمل 

واملعيشة.”
                                                                     ]مؤمتر األمم املتحدة للبيئة البرشية، ۱۹٧۲ [

 خّمن المدير العام لمنظمة التغذية والزراعة )FAO(، أديك هيندريك بويرما في المؤتمر قائاًل:

“ كل املعتقدات واملبادئ املعارصة- من ضمنها النظريات التي رفضت مبدأ الربح الخاص- تعتقد أن هدف االنسان هو 

التملك يف التعامالت الفردية والجامعية. دافع الربح، فردّي أم جامعي، يطغى عىل كل األشياء األخرى. ال شك أن هذه 

األنانية املفرطة هي السبب يف كل ما نعانيه اآلن من أزمة إيكولوجية.”

                                                                             ]  أ.ھ.بويرما،۱۹٧2  [

بالنسبة لألمين العام الرابع لألمم المتحدة،كيرت والهايم، فإن الطريق كانت واضحة المعالم في عام ۱۹٧2:

“فيام نحن اآلن ندرس الخيارات املوجودة أمامنا، علينا أن نعي حقيقة أننا ال نواجه مشاكل عّدة، وإمنا نواٍح عّدة ملشكلة 
واحدة: بقاء وازدهار كل النساء و الرجال يف بيئة متناغمة،عىل الصعيد الجسمي والّروحي، بسالم مع بعضهم البعض يف 

أحضان الطبيعة، ويقيناً إن كان هذا دربنا فلن نجد إالّ طريقاً واحداً يقودنا إليه.”
                                                                                     ]كريت والهايم، ۱۹٧2[
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كندا ال ترغب باعطاء 

األجيال القادمة بيئة مفككة 

غري قادر.

من املؤكد أن نداءات الوزراء الكنديني املتعاقبني قّد تّم سامعها من قبل، وعلينا التذكري بها ثانية هنا عند الحديث عن وضع 
غايات التنوع البيولوجي الكندي وأهدافه ألعوام ٢۰۱۱ -٢۰٢۰ :

“ نحن نؤمن أن ]املادة ٦ من اتفاقية التنوع البيئي CBD [، والذي ينادي بتطوير اسرتاتيجيات وطنية لدمج التنوع 
البيولوجي يف القطاعات املختلفة وادراجها ضمن القرارات املتعددة أيضاً، أنه من الرضوري.... بالنظر إىل أن اإلتفاقية 

تطالب الدول ليس فقط باستحداث طرق جديدة بل أسلوب جديد يف حّل هذا املعضالت، إننا ندرك أن أحد أكرب 
التحديات التي تواجهنا هو تغيري التفكري املؤسيس التقليدي وما يرتتب عليها من ترصّفات.”

                                                                     ]وزيرة البيئة، كريستني ستيوارت،۱۹۹۸[

“إن املوضوع الذي نتداوله ليس أكادميي بحت، بل هو للحفاظ عىل التنوع البيولوجي يف بالدنا والحياة الربّية فيه مبا يف 
ذلك ، الطيور، والنباتات، واألسامك، باإلضافة إىل املحافظة عىل البيئة الالزمة لبقائها. علينا أن ال ننىس أن أهم مبادئ علم 

اإليكولوجي اعتامد كل عنارص الحياة عىل بعضها للبقاء. ال نستطيع فصل الكائنات الربية عن موائلها، بنفس الطريقة 
التي ال ميكننا فيها فصل البرش الذين يعيشون يف هذه الدولة عن هوائها، ومائها، وأرضها حيث تعيش تلك الكائنات.”

                                                                           ]وزير البيئة،ديفيد أندرسون،2۰۰۰[

“علينا التكاتف معاً للعمل من أجل املحافظة عىل موروثنا الطبيعي وحاميته- ليس من أجل األنواع املهددة باإلنقراض 
فقط- بل من أجل أن تعّم فائدة إحياء التنوع البيولوجي يف جميع أنحاء كندا.”

                                                 ]وزير املحيطات والصيد البحري، روبرت ثيبالت،2۰۰۱ [

“باعتبار كندا البلد املضيف ملؤمتر اتفاقية التنوع البيولوجي، وأول بلد صناعي يوقع اإلتفاقية يف قمة األرض يف ريو دي 
جينريو عام ۱۹۹٢، ندرك أن املسؤولية تقع عىل كاهلنا لدعم اتفاقية التنوع البيولوجي وعملها الهام.”

                                                                ]وزير  الشؤون الداخلية، بيل جراهام، 2۰۰٤ [ 

كندا ال ترغب باعطاء األجيال القادمة بيئة مفككة غير قادرة على االنتاج، نعترف بأن عدد من الدبلوماسيين 
الكنديين المبعوثين لألمم المتحدة وأعضاء في البرلمان ممن كانت لهم الفرصة في التعامل مع ملف القضية، قد 
لونوا صورة حقيقية للبيئة وإدارتها، والقرارات المباشرة من قبل كندا المسؤولة عن الوضع الحالي، بالرغم من 

الضغط الهائل من قبل الشركات لترك الوضع على ما هو عليه في األراضي الشاسعة غير المكتشفة في كندا.
كيف يمكن لفيدرالية شعب كندا العظيمة تحقيق رؤية، ومهمة، وخطة العمل االستراتيجي التفاقية التنوع 

البيولوجي)CBD( ألعوام 20۱۱-2020 ، باستخدام غايات األيشي وأهدافه كخطوات قابلة للقياس من أجل 
التطبيق المتكامل والمتناسق لألعمدة الثالثة التفاقية التنوع البيولوجي)CBD(، من أجل أن تعيش البشرية بتناغم 

مع الطبيعة؟
بالنظر إلى المسودة المقترحة عام 20۱2 لغايات التنوع البيولوجي الكندي وأهدافه ألعوام 2020-20۱۱، 

فإن كندا تقترح استراتيجية جديدة للتنوع البيولوجي؛ ومجموعة جديدة من الغايات واألهداف، بقطع النظر عن 
إشراك السكان األصليين في كندا.

حاول مجلس ماريتايم لموطن وجدود السكان األصليون العمل مع كندا على تطبيق استراتيجيتها للتنوع 
البيولوجي، ۱۹۹٥.  والعمل معها لتنفيذ تشريعاتها الرئيسية الخاصة باالستراتيجية، على سبيل المثال قانون 

األنواع المهددة باإلنقراض،2002 . ومراجعة التقييم البيئي الرئيسي. كما قمنا بمحاولة لتحديث سياسات نأمل 
أن تتحول في المستقبل القريب لقوانين وطنية تواجه األزمة المتفاقمة لغزو األنواع الغريبة عن المنطقة. كما قمنا 

بالعمل مع كندا على زيادة الوعي العام بتطبيق اتفاقية التنوع البيولوجي ودعائمه الثالثة.
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تم محو كل هذه المحاوالت وغيرها الكثير من خالل محاوالت كندا لزيادة ثروتها المالية على حساب البيئة. أما 
في الوقت الحالي فإن الدولة غير مهتمة في العمل مع السكان األصليين في كندا في المسائل البيئية. إنها تقوم بما 
يخصها-في محاولة منها ألن تصبح قوة عظمى للطاقة، واستضافة أنواع شتى من شركات التنمية، و وقف من 

التوعية ببنود اتفاقية التنوع البيئي، للحّد من اهتمام شعب فيدرالية كندا.

“إن حامية البيئة والحفاظ عليها قضية هامة وكبرية تؤثر عىل الوضع املعييش للبرش، والتطور اإلقتصادي يف العامل أجمع؛ 
إنها رغبة ملّحة لدى شعوب العامل، وواجب الحكومات كلها.”

                                                                 ] مؤمتر البيئة البرشية لألمم املتحدة، ۱۹٧2 [

 من جهتنا، قام مجلس ماريتايم للسكان األصليين و منظمة السكان األصليون الحترام البيئة 
)IKANAWTIKET( بتنظيم مايلي:

· تنشئة كادر من شبيبة السكان األصليين )أريسيس 20۱0(؛	
· احتفلنا باختيار الشبيبة كشريك مميز من قبل االتحاد الدولي للحماية البيئة )IUCN( لعملية زيادة الوعي 	

في عام 20۱0 بمناسبة عام التنوع البيولوجي الدولي 20۱0 ؛
· تبني أهداف األيشي، وباألخص 6، و ۱6، و ۱۸، من خالل االستعانة بمصادر سكرتارية الموارد 	

المائية في مجلس ماريتايم للسكان األصليين
· بالتعاون مع نظائرها من مجالس السكان األصليين، ومجلسنا البرلماني، تم نشر المعلومات ذات الصلة 	

من منظورنا الخاص بما أنجزه السكان األصليون في مشاركتهم الكاملة لرفع الوعي لدى الناس، وبناء 
القدرات، و خلق ميكانكيات مؤسسية، وتطويرمقاصات في محاولة منها ل) تطبيق بروتوكول ناجويا في 

كندا، 20۱۱(؛
· انتاج منشور يتعلق بسبل تحسين تطبيق قانون األنواع المهددة باإلنقراض. ) نقد السياسة المتبعة في 	

تطبيق إطار العمل الخاص بقانون األنواع المهددة باإلنقراض، 20۱۱(
· تقديم مرشحين لمجلس السكان األصليين لحماية األنواع المهددة باإلنقراض؛	
· تقديم مرشحين للجنة الفرعية للمعارف التقليدية للسكان األصليين المتصلة بلجنة أحوال الحياة البرية 	

المهددة باإلنقراض في كندا ؛
· المشــاركة بورشــات عمــل األمــم المتحــدة الخاصــة بالبنــود )j(8 و  )c (10 ، وغيرهــا، ممــا تــم طرحــه 	

تحــت بنــد ۸ فــي تقريــر اجتمــاع أد هــوك المفتــوح  الســابع -  UNEP/CBD/COP/11/7 والــذي ســيتم 
تقديمــه فــي مؤتمــر األطــراف الحــادي عشــر المزمــع عقــده فــي حيــدر آباد-الهنــد، أكتوبــر 20۱2 ؛

· تنظيــم منظمــات أخــرى للســكان األصلييــن فــي المحميــات وتحضيرهــم للمشــاركة فــي اجتمــاع الطاولــة 	
الموحــدة للجنــة الســكان األصلييــن لحمايــة األنــواع المهــددة باالنقــراض؛

· ــة، 	 ــي، والمعاهــد األكاديمي ــة، ومركــز العمــل البيئ ــة للبيئ ــل الشــبكة الكندي ــة ، مث مشــاركة منظمــات بيئي
ــدا  ــة، وكن ــري الفيدرالي ــد البح ــمية للصي ــب الرس ــدارس، والمكات ــة، والم ــة التنظيمي ــات المدني والجمعي
للبيئــة، وخدمــات الحيــاة البريــة الكنديــة، ووكالــة الحدائــق العامــة الكنديــة،  المكاتــب اإلقليميــة الحكوميــة 
للمــوارد الطبيعيــة، والثقافــة البحريــة، ومجتمعــات الســكان األصلييــن، للمشــاركة فــي رفــع الوعــي العــام 

باتفاقيــة التنــوع البيولوجــي )CBD(، وومــدى خطــورة الوضــع الراهــن فــي المنطقــة.
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· ــة – مارشــال أوارد 	 ــا ســكوتا البيئي ــزة نوف ــال: جائ ــي؛ مث ــل البيئ ــى العم ــة عل ــز مكافئ ــدة جوائ ــوز بع الف
ــي. ــي العمــل البيئ ــادة ف للري

· انتــاج كتــب تتعلــق باألنــواع المهــددة باإلنقــراض، مثــال: “كيسبياتوكســيتيو وســيتكاموي: مــوك نكامتــوه 	
ويتابــت تيــب”- األنــواع المهــددة باإلنقــراض: ال تتــرك أي أثــر لألقــدام، 20۱0؛

· الدعايــة للســنة القوميــة للتنــوع البيولوجــي 20۱0 ضمــن إطــار العقــد المخصــص للتنــوع البيولوجــي فــي 	
األمــم المتحــدة- مثــال: مــن خــالل الجورنــال المحلــي )ماوكاتموتي-كــو( والــذي يصــل ألكثــر مــن ٧00,۱ 

شــخص، ومكاتــب إقليميــة وفيدراليــة، و شــركات، و منظمــات بيئيــة غيــر حكوميــة؛
· عقــد العديــد مــن النــدوات تعنــى بحمايــة التنــوع البيولوجــي، واســتدامة اســتعمال مكوناتــه، و المشــاركة 	

العادلــة والمتســاوية لعائــدات اســتغالل المــوارد الجينيــة- مثــال:
• ورشة عمل طريقة الوصول للمعارف التقليدية والفائدة من استخدامها، 200۹.	
• ورشة عمل المحميات المائية، 20۱0.	
• ورشــة عمــل طريقــة الوصــول للمــوارد الجينيــة، واالســتخدام العــادل والمتســاوي لعائــدات 	

اســتغالل المــوارد الجينيــة ومقــف الســكان األصلييــن منهــا، 20۱۱، و
• ندوة قانون األنواع المهددة باإلنقراض، 20۱2؛	

• تنظيــم عــدد مــن الجلســات اإلقليميــة للتشــاور مــا بيــن الحكومــة الفيدراليــة ومجالــس الســكان األصلييــن 	
حــول قانــون األنــواع المهــددة باإلنقــراض وأســاليب اســتعادة األنــواع التاليــة:

سمك السكيت الشتوي سمك الحفش 
األشنة اللبادية الشمالية  نبتة أفينز في الجبال الشرقية 
الخرشنة الوردية السالحف البحرية ذات الظهر الجلدي 
ثعبان البحر األمريكي سالمون  األطلسي 
سمك القرش األزرق حصان البحر األطلسي 
سمك القرش األبيض سمك ماكو قصير الزعانف 
حوت الشبيه بمنقار طائر السوبيري حوت رايت في شمال األطلسي 
السمك األبيض األطلسي الحوت األزرق 
المحار المضئ األصفر حوت المنقار الشمالي 
سلحفاة بالندينج األفعى الشريطية الشرقية 
صائد الذباب ذو األطراف الزيتونية طائر الدخلة الكندي 
البوم قصير األذن سلحفاة الغابات 
ذئب البحر المقلم العشبة اإلبرية الساحلية 
سمكة كلب البحر الشوكي سمكة الكسك 
فراشة ماريتايم رينجليت قرش الباسك 
سلحفاة لوجيرهيد البحرية نبتة وردة الشعيرات الثلجية 
قشقوش بحيرة قوس قزح يوتوبيا حوت الزعانف 
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ردة فعــل الجهــات الرســمية العليــا لهــذا الجهــد المبــذول كانــت شــبع معدومــة، إن التمويــل الكنــدي للبيئــة يتبخــر 
بســرعة وال يوفــر حاجــات المختّصيــن، والعلمــاء، الكندييــن والســكان األصلييــن العامليــن علــى حمايــة التنــوع 

البيولوجــي ويحاولــون انقــاذ أكثــر مــن 600 نــوع مهــدد باالنقــراض وموائلهــم فــي كنــدا.

ــاة مــن قبــل المؤتمــر العاشــر لألطــراف  ــة والتنــوع البيولوجــي المتبن ــة  للنظــم اإليكولوجي إن الخطــة اإلقتصادي
ــة  ــدر القيمــة الحقيقي ــي. إن الحكومــة والصناعــات ال تق ــا اإلقتصــادي الحال ــوب نموذجن ، أظهــرت بوضــوح عي
لخدمــات النظــم اإليكولوجيــة، باإلضافــة إلــى الفائــدة المباشــر فــي زيــادة األربــاح الفرديــة أو تقليــل المصروفــات؛ 
مثــال علــى ذلــك: حيــن تقــوم الحكومــة فــي الواقــع بتقليــل مصاريــف الشــركات لمعالجــة تســرب المــواد الّســامة، 

بعــدم مطالبتهــا بتنظيــف تلــك الســموم، أو مراقبــة نتائــج عمليــة معالجــة تلــك المــواّد الســامة.

إن المقــررات المعتمــدة فــي االجتمــاع العاشــر لمؤتمــر األطــراف فــي اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي، أظهــر ضــرورة 
تعميــم قــرارات التنــوع البيولوجــي علــى جميــع القطاعــات لتصحيــح النمــوذج اإلقتصــادي الحالــي، وحينهــا فقــط 

ســنتمكن مــن الحــد مــن اســتمرارتناقص التنــوع البيولوجــي.

“ يدعو األطراف إىل مواصلة وزيادة تحسني أنشطة االتصال والتثقيف والتوعية العامة لتعزيز االتصال والتثقيف 
باستخدام األهداف املدرجة يف الخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي ۲۰۱۱-۲۰۲۲، مع املشاركة الكاملة والفعالة من 

جميع أصحاب املصلحة، مبا فيهم املجتمعات األصلية واملحلية؛  كام يدعو األطراف، والحكومات واملنظامت ذات الصلة 
إىل إنشاء نقاط اتصال وهيئات تنفيذ ألنشطة االتصال والتثقيف والتوعية العامة عىل املستويات الوطنية واإلقليمية 

والعاملية.

 وإذ يسلم أيضا بأهمية االتصال والتثقيف والتوعية العامة يف توفري االستنارة ألصحاب املصلحة بشأن أهمية 
تنفيذ الهدف الثالث من اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا التابع لها بشأن الحصول عىل املوارد الجينية 

والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ولضامن مشاركتهم الفعالة؛ إذ يدرك أنه ميكن إدارة النظم 
اإليكولوجية للحد من آثار تغري املناخ عىل التنوع البيولوجي،ومساعدة السكان عىل التكيف مع اآلثار الضارة لتغري 

املناخ؛ تنفيذ، عند اإلقتضاء، نُهج التكيف القامئة عىل النظام اإليكولوجي، والتي قد تشتمل عىل اإلدارة املستدامة 
للنظم اإليكولوجية وحفظها واستعادتها؛ كجزء من اسرتاتيجية تكيف شاملة تأخذ يف الحسبان املنافع املشرتكة 

االجتامعية واالقتصادية والثقافية املتعددة للمجتمعات املحلية؛ وفقا للقدرات والظروف الوطنية،و إدماج نُهج 
التكيف القامئة عىل النظام اإليكولوجي يف االسرتاتيجيات ذات الصلة، مبا يف ذلك اسرتاتيجيات وخطط التكيف، وخطط 

العمل الوطنية ملكافحة التصحر،واالسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، واسرتاتيجيات الحد من 
الفقر واسرتاتيجيات خفض مخاطر الكوارث واسرتاتيجيات اإلدارة املستدامة لألرايض.

 ينبغي، لدى تخطيط وتنفيذ نُهج التكيف القامئة عىل النظام اإليكولوجي، النظر بعناية يف مختلف خيارات وأهداف 
إدارة النظم اإليكولوجية لتقييم شتى الخدمات التي تقدمها واملقايضات املحتملة التي قد تنتج عنها؛نُهج التخفيف 

القامئة عىل النظام اإليكولوجي،ومعالجة العقبات وإيجاد حلول لحامية وتشجيع االستخدام املستدام املألوف 
للتنوع البيولوجي من جانب املجتمعات األصلية واملحلية، مثال من خالل إدماج االستخدام املستدام املألوف للتنوع 

البيولوجي من جانب املجتمعات األصلية واملحلية يف االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، مع 
املشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية واملحلية يف صنع القرار وإدارة املوارد البيولوجية.

يدعو األطراف إىل مواصلة 
وزيادة تحسني أنشطة 

االتصال والتثقيف والتوعية 
العامة لتعزيز االتصال
والتثقيف باستخدام 

األهداف املدرجة يف الخطة 
االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 

، لعام ٢010 ، مع املشاركة
الكاملة واالعالة من جميع 

أصحاب املصلحة، مبا 
فيهم املجتمعات األصلية 
واملحلية؛كام يدعو األطراف،
والحكومات واملنظامت 

ذات الصلة إىل إنشاء نقاط 
اتصال وهيئات تنايذ ألنشطة 

االتصال والتثقيف والتوعية
العامة عىل املستويات 

الوطنية واإلقليمية والعاملية.
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 مواصلة دمج قيمة التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية يف السياسات والخطط واالسرتاتيجيات الوطنية 
للقطاعات االقتصادية ذات الصلة؛لتعزيز االستخدام املستدام ملكونات التنوع البيولوجي،....ووضع آليات وعمليات 

واضحة لتحقيق التقاسم املنصف للمنافع ولتحقيق املشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية واملحلية وفقا 
للقوانني الوطنية وااللتزامات الدولية السارية ذات الصلة.

 الرتويج إلدراج أحكام الحصول وتقاسم املنافع فيام يتعلق بالهدف الثالث لالتفاقية للحد من الفقر، فضال عن دورها 
يف توفريسبل العيش للمجتمعات األصلية واملحلية؛....ضمن إطار مشاريع التنوع البيولوجي، املبادرات األخرى املحددة 

لتقاسم املنافع، مثل دعم تطويرالقدرات عىل القيام مبشاريع األعامل لدى املجتمعات املحلية واألصلية، وتسهيل 

االستدامة املالية للمشاريع تعزز االستخدام املستدام للموارد الجينية، ومكونات البحوث املالمئة املستهدفة.”
                     ]املقررات املعتمدة يف االجتامع العارش ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي٣ ، 2010[



●●● 30  -  اإلجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف ) COP 11 ( – األهداف الوطنية

الخاتمة 	
إن المقررات المعتمدة في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، يقترح أحد عشر 

عنصرًا  استراتيجيًا يتم إضافتهم لالستراتيجيات لتصبح أكثر عمقُا وفائدًة.
الرشوع يف إجراءات للتصدي لألسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي، مبا يف ذلك أمناط اإلنتاج واالستهالك.. 1

 ضــامن تعميــم شــواغل التنــوع البيولوجــي يف جميــع قطاعــات الحكومــة واملجتمــع، مــن خــالل االتصــال والتثقيــف والتوعيــة، . 2

وتدابــري حافــزة مالمئــة، وتغيــري مؤســيس؛

اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لخفــض الضغــوط املبــارشة عــىل التنــوع البيولوجــي. وســتكون مشــاركة قطاعــات الزراعــة والحراجــة . 3

ومصايــد األســامك والســياحة والطاقــة والقطاعــات األخــرى مهمــة لتحقيــق النجــاح.

يف الحــاالت التــي توجــد فيهــا مبــادالت بــني حاميــة التنــوع البيولوجــي واألهــداف االجتامعيــة األخــرى، ميكــن خفــض اآلثــارإىل . 4

الحــد األدىن عــن طريــق اســتخدام نُهــج مثــل التخطيــط املــكاين وبعــض التدابــري التــي تحقيــق الفعاليــة.

يف حالــة وجــود ضغــوط متعــددة تهــدد النظــم اإليكولوجيــة الحيويــة وخدماتهــا، ســتكون هنــاك حاجــة إىل اتخــاذ إجــراءات . 5

عاجلــة لخفــض هــذه الضغــوط التــي ميكــن تغيريهــا برسعــة، مثــل االســتغالل املفــرط أو التلــوث، بحيــث ميكــن منــع الضغــوط 

املســتعصيةاألخرى، وال ســيام تغــري املنــاخ،  وتحّمضاملحيــط مــن دفــع النظــام إىل “تجــاوز الحــدود القصــوي” إىل حالــة متدهــورة؛

ــد الــرضورة. يف حــني . 6 ــة واســتعادتها، عن ــوع البيولوجــي وخدمــات النظــم اإليكولوجي ــارشة لصــون التن ــة اإلجــراءات املب  مواصل

بــدأت اإلجــراءات الطويلــة األجــل لخفــض األســباب الكامنــة وراء فقــدان التنــوع البيولوجــي تــؤيت مثارهــا.

إن اإلجــراءات الفوريــة ميكــن أن تســاعد يف حفــظ التنــوع البيولوجــي مبــا يف ذلــك النظــم اإليكولوجيــة الحرجــة، عــن طريــق . 7

املناطــق املحميــة، واســتعادة املوائــل، والربامــج املتعلقــة باســتعادة األنــواع والتدخــالت األخــرى التــي تســتهدف الحفــظ؛

ــة وضــامن الحصــول عــىل هــذه الخدمات،وخصوصــا . 8 ــي تضمــن اســتمرار توفــري خدمــات النظــم اإليكولوجي ــذل الجهــود الت ب

ــا. ــارشة عليه ــن يعتمــدون بصــورة مب للفقــراء الذي

ــاخ. . 9 ــة مــن حيــث التكاليــف للتصــدي لتغــري املن ــة واســتعادتها وســائل فعال عــادة مــا يوفــر الحفــاظ عــىل النظــم اإليكولوجي

ولذلــك، وعــىل الرغــم مــن أن تغــري املنــاخ  يعــد مــن التهديــدات الرئيســية اإلضافيــة التــي يتعــرض لهــا التنــوع البيولوجــي، فــإن 

التصــدي لهــذا التهديــد يفتــح عــددا مــن اإلمكانيــات لحفــظ التنــوع البيولوجــي واســتخدامه املســتدام؛

ــة . 10 ــوارد املالي ــارف واســتخدامها وتقاســمها؛ والحصــول عــىل امل ــدرات؛ وتوســيع املع ــاء الق ــن أجــل: بن ــم م ــات الدع ــز آلي تعزي

ــرى ــوارد األخ ــة وامل الرضوري

ويجــب أن تصبــح عمليــات التخطيــط الوطنيــة أكــرث فعاليــة مــن حيــث تعميــم التنــوع البيولوجــي وإبــراز أهميتــه يف جــداول . 11

ــذ وتوفــري  ــة يف اســتعراض التنفي ــة أكــرث فعالي ــات االتفاقي ــح هيئ ــاك حاجــة إىل أن تصب ــة. وهن ــة واالقتصادي األعــامل االجتامعي

الدعــم واإلرشــاد إىل األطــراف.

                  ]املقررات املعتمدة يف االجتامع العارش ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي٣ ، ۲۰۱۲[
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إن الوقــوف جانبــًا والتظاهــر بعــدم وجــود أي شــئ مثيــر للقلــق، أو األســوا مــن ذلــك، عرقلــة التبنــي التــام لغايــات 
األيشــي وأهدافــه وتطبيــق قــرارات )CBD(، يقــود كنــدا إلــى منعطــف خطــر فــي الطريــق الخطــأ. عالمــة بدايــة 
ــًا،  ــا بســبعة عشــر عام ــي عــام ۱۹۹٥، بعده ــوع البيولوجــي ف ــدا للتن ــي اســتراتيجية كن ــا ف ــم تحديده ــق ت الطري
ــة الطريــق ونتخطــاه، ال أن نــدور فــي حلقــات مفرغــة فــي درب  التطلعــات فــي عــام  ــا أن نقطــع بداي حــري بن

20۱2. كمــا الحــظ الســكريتير العــام جينــرال والهايــم، “حقيقــة هنــاك طريــق واحــد فقــط لبلــوغ غايتنــا”.

ــدا مهــددة  ــواع كن ــد أندرســون فــي أن ــة  المبجــل ديفي ــا، حيــث أشــاروزير البيئ ــق باألمــل فــي دربن ــزال نتعل ال ن
ــي 200۱ ، ــراض ف باإلنق

ــد تطبيقــه عــىل أرض  ــورق، وســيكون أفضــل عن ــداً عــىل ال “مجــدداً، فــإن الفصــل الجديــد ســيكمل القصــة، يبــدو جي

ــدا.” ــاه املفتوحــة يف كن ــة، واملي ــات، واملناطــق الرطب ــواع يف الحقــول، والغاب ــة األن ــع- حامي الواق
                                                       ] املبجل ديفيد أندرسون، وزير البيئة، ۲۰۰۱[

على كندا تطوير خطة وطنية لغايات التنوع البيولوجي وأهدافه، والتي  تنص على:

“دعــم ومتكــني كل األطــراف مــن املشــاركة ورعايتهم،من:النســاء، والســكان األصليــني، واملجتمعــات املحليــة، واملنظــامت 

ــل  ــق الكام ــل التطبي ــن أج ــرى م ــات األخ ــع القطاع ــوذ يف جمي ــاب النف ــاص، وأصح ــاع الخ ــة، والقط ــة اإلجتامعي املدني

ــا االســرتاتيجية.” ــة وخطته لقــرارات اإلتفاقي
]X/2 القرار ،)CBD(مؤمتر األطراف التفاقية التنوع البيولوجي[                                                   

ليــس هنــاك طريــق آخــر مــن أجــل التعايــش بتناغــم مــع الطبيعــة غيــر الــذي تــم رصفــه مــن قبــل إتفاقيــة التنــوع 
البيولوجــي )CBD( وغايــات أيشــي وأهدافهــا ألعــوام 2020-20۱۱ .

جزيل الشكر العتباراتكم الكريمة، باقون على العهد.

مجلس ماريتايم للسكان األصليين

و

 شركة إكاناوتيكيت للبيئة 
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ن ساند دوالر
صورة: أوش

ال

أكــد ممثــل عــن الســكان األصليــني عــىل أهميــة توحيــد األلفــاظ املطلقــة عــىل الســكان األصليني 

و املجتمعــات املحلية.

وأضــاف مالحظــاً أن بيــان األمــم املتحدة لحقوق الســكان األصليــني )UNDRIP( قام باســتخدام 

لفــظ “الســكان األصليــني” ليتمكــن مــن االلتــزام بحقــوق االنســان واحــرتام الســكان األصليــني 

وصــون كرامتهــم. , وعليــه فإنــه يطالــب مكتــب )COP-11( باقــرتاح اســتخدام لفظ“الســكان 

األصليــون” يف االجتــامع الحــادي عــرش لألطــراف .  كــام أنــه يــوّد اســتخدام العبــارة “املوافقــة 

الحــرّة املســبقة للســكان األصليــني الناجمــة عــن معرفــة”.

ــني  ــة للســكان األصلي ــد املشــاركة الكامل ــري ارشــادات لتأكي ــر األعضــاء أيضــاً بتوف ــب مؤمت طال

واملجتمعــات املحليــة يف ورشــات عمــل ال)CBD(، وباألخــص عنــد اجتامعــات فــرق االتصــال.

إن قيمــة ســامع صــوت آخــر، أو تعلّــم وجهــة نظــر أخــرى،و 

ــل  ــّم التقلي ــد ت ــري ق ــددة للتعب ــات متع ــتعامل لغ ــة اس قيم

ــرشط  ــة ك ــة الدول ــىل موافق ــول ع ــوا الحص ــني طالب ــا ح منه

للمشــاركة يف ورشــات العمــل، أو اجتامعــات فــرق االتصــال. 

ــاركة  ــامح مبش ــة للس ــة الدول ــىل موافق ــول ع ــرتاط الحص اش

الســكان األصليــني  واملجتمعــات املحليــة يذكرهــم مبعاناتهــم 

ــه مــن اضطهــاد يف  الســابقة، وشــديدة الشــبه ملــا تعرضــوا ل

املــايض.

ــىل  ــل ع ــات ورق العم ــابع - جلس ــوح  الس ــوك املفت ــامع أد ه ــر اجت ــد ۸ يف تقري بن

UNEP/CBD/ ،ومــا يتصــل بهــا مــن أحــكام يف اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي )j(8 بنــد

COP/11/7، ۲٤ نوفيمــرب ۲۰۱۱ .


