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الرئيسية الرسائل 

مل يتم تحقيق الهدف 18 من الخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي ألييش )Aichi( لألعوام 2011- 

  2020، والتي تتعلق باملعرفة التقليدية واالستخدام العريف املستدام.,  إن التجاهل املستمر  للمساهامت الحيوية

 للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية )IPLCs( يف حفظ التنوع البيولوجي واالستخدام املستدام -والذي يشمل

 االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي- يشكل فرصة كربى ضائعة لعقد األمم املتحدة  للتنوع

)Aichi( البيولوجي لألعوام 2011-2020. وأدى هذا اإلهامل للتأثري عىل تحقيق  جميع األهداف ال 02 ألييش 

 للتنوع البيولوجي، مع املحافظة عىل الدروس األساسية التي يتعني  تعلمها بخصوص ضامن  مستقبل الطبيعة

  والثقافات.

 ومن شأن وضع ثقافات وحقوق هذه البلدان كأساس السرتاتيجية التنوع البيولوجي لعام 0502  أن يوفر سبل

  العيش والرفاه املستدامة والنتائج  اإليجابية  للتنوع البيولوجي واملناخ.

 التغلب عىل االزدواجية والتمييز واالختالالت يف العالقات بني البرش والطبيعة أمر أسايس ملعالجة  األزمات املتعلقة

 بالتنوع البيولوجي  واالزمات الصحية، مبا يف ذلك ارتفاع األمراض واألوبئة الحيوانية املنشأ. إن التفاعالت والرشاكات

 املستدامة  بني العلوم  والشعوب األصلية ونظم املعرفة املحلية -مبا يف ذلك النساء والرجال  والشيوخ والشباب-

ترثي الطرق  املعارصة يف حل املشاكل بالشمولية واملعاملة  باملثل.

 إن طرق الشعوب األصلية يف املعرفة والوجود والعمل تؤدي إىل إثارة وإلهام روايات ورؤى جديدة للثقافة والطبيعة

تعمل سويًا ضمن  العيش واألرض املقدسة.
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الرئيسية02 الرسائل 

  إن قيم الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية وطرق الحياة واملعرفة وحوكمة املوارد وأنظمة اإلدارة 

 واالقتصادات والتكنولوجيات  لديها الكثري لتقدمه  يف إعادة تصور األنظمة العاملية املتنوعة التي ميكن أن تقدم رؤى

مشرتكة للتضامن دون إهامل أي أحد.

 وتقرتح هذه املجتمعات املحلية إجراء تغيريات نحو عالقات أكرث توازنا داخل املجتمعات ومع  الطبيعة من خالل ست

عمليات تحول رئيسية:

االنتقال الثقايف  نحو طرق متنوعة للمعرفة والعمل  •

تحول املجتمع نحو ضامن  ملكية األرض املعتادة للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية  •

تحول الحوكمة نحو صنع القرار الشامل  والتنمية التي تقررها بنفسها   •

الحوافز والتحوالت املالية نحو تشجيع الحلول الفعالة  القامئة عىل الثقافة  •

التحول االقتصادي إىل االستخدام املستدام واالقتصادات املحلية املتنوعة  •

التحوالت الغذائية نحو تفعيل الشعوب األصلية والنظم الغذائية املحلية.  •

وقد أصبحت هذه التحوالت اآلن رضورات   لبقاء  الـشعوب األصلية واملجتمعات املحلية  وصحة  الناس والكوكب. 

انها رؤى بني األجيال تكرميا للنضال التاريخي والحكمة لألجيال املاضية، واالستفادة من تجارب وابتكارات األجيال 

الحالية وتجسيد إرث وآمال األجيال املقبلة. وهي تسهم يف الجهد املشرتك للبرشية إلنقاذ وطننا املعهود. 

3





04

الجزء األول

.)Thao Qua( امرأة تقوم بأعامل شاقة يف قطف الهيل األسود 
 مبجرد تقطيع الثامر ، يتم جمعها يف سالل من الخيزران تحمل عىل

ظهور العامل ثم يتم نقلها الحًقا إىل موقع املخيم لتجفيفها.
.Ian Teh :االئتامن
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مقدمة ونظرة عامة

 1- تقدم التوقعات املحلية للتنوع البيولوجي وجهات نظر وتجارب الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية بشأن األزمة

 االجتامعية - اإليكولوجية الراهنة، ومساهامتها يف الخطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي التفاقية التنوع البيولوجي.

 لقد تم إصدار النسخة األوىل )LBO-1(  يف عام 2016 كمكمل للنسخة  الرابعة لتوقعات التنوع البيولوجي

 العاملية )GBO-4( وأصبحت مصدًرا رئيسيًا  لألدلة حول إجراءات ومساهامت الشعوب األصلية واملجتمعات

.)CBD( املحلية نحو تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي

 ويف عام 2016، يف االجتامع الثالث عرش ملؤمتر األطراف املشاركة يف اتفاقية التنوع البيولوجي )COP-13(، حيث

 رحبت  األطراف املشاركة بالنسخة األوىل وتم طلب إصدار نسخة ثانية بالتزامن مع الطبعة الخامسة من التوقعات

 العاملية للتنوع البيولوجي )GBO-5( يف عام 2020.

 توقعات التنوع البيولوجي املحلية 2: تم إعداد مساهامت الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف تنفيذ الخطة

 االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي لألعوام 2011-2020 وتجديد الطبيعة والثقافات )LBO-2(، وتم إعداد

 تكملة لل GBO-5  استجابة لهذا الطلب من خالل التعاون يف املنتدى الدويل للشعوب األصلية املعني بالتنوع

 البيولوجي، وشبكة التنوع البيولوجي لنساء الشعوب األصلية، ومراكز التميز يف املعارف األصلية واملحلية، وبرنامج

 سكان الغابات، واألمانة العامة التفاقية التنوع البيولوجي. حيث انه يجمع بني املعلومات ودراسات الحالة من

 الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية واملنظامت املجتمعية يف جميع أنحاء العامل باإلضافة ملعلومات من مصادر

أكادميية وغري أكادميية منشورة.

 يقدم الجزء األول مقدمة ونظرة  عامة عن محتوى التقرير والخلفية والتكوين..

 لجزء الثاين يتكون من  020 فصالً، كل منها يركز عىل واحد من أهداف أييش )Aichi( للتنوع البيولوجي العرشين.

 ويجمع  كل فصل بني املدخالت والبحوث والحكمة ملجموعة متنوعة من املؤلفني من الشعوب األصلية وغري األصلية.

 وتبني الفصول  ما تعنيه كل  غاية بالنسبة للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية، ومساهامتها وخرباتها فيام يتعلق

 بالهدف، والنقاط الرئيسية التي تستند إىل هذه املساهامت والخربات، والفرص واإلجراءات املوىص بها لفرتة ما بعد

عام 2020.

 ويسلط الجزء الثالث الضوء عىل الكيفية التي تتيح بها اآلراء والنهج الشاملة للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية

 تحقيق انجاز ثاليث من حيث معالجة األزمات املرتابطة بالتنوع البيولوجي وتغري املناخ والتنمية املستدامة، ويصف

 بعض مساهامت ومخاوف الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية فيام يتعلق بأهداف التنمية املستدامة استناداً بشكل

جزيئ عىل أداة مسح السكان األصليون، وهي أداة مبتكرة تقوم باملشاركة يف الرصد.

I
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عامة06 ونظرة  مقدمة 

 ويسلط الجزء الثالث الضوء عىل الكيفية التي تتيح بها اآلراء والنهج الشاملة للشعوب األصلية واملجتمعات

 املحلية تحقيق انجاز ثاليث من حيث معالجة األزمات املرتابطة بالتنوع البيولوجي وتغري املناخ والتنمية املستدامة،

 ويصف بعض مساهامت ومخاوف الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية فيام يتعلق بأهداف التنمية املستدامة

استناداً بشكل جزيئ عىل أداة مسح السكان األصليون، وهي أداة مبتكرة تقوم باملشاركة يف الرصد.

 الجزء الرابع يعتمد عىل الجزء الثاين والجزء الثالث، حيث يخصص سلسلة من ست تحوالت مرتابطة والتي تنبثق من

  توصيات واحتياجات الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية والتي تعترب رضورية للتقدم نحو الرؤية لعام  2050

وهي "العيش يف وئام مع الطبيعة".

وينتهي التقرير ببيانات عن مساهامت الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية لروية عام 2050.

مالحظة تحذيرية

 يوجد بني الشعوب االصلية بروتوكول شائع لالحرتام يسمح للناس برسد قصصهم بطرقهم الخاصة. حيث انه يف التقييم

 العاملي ال ميكن القيام مبثل ذلك. ومن ضمن املناطق االجتامعية والثقافية السبع األصلية التي اعرتف بها منتدى األمم

 املتحدة الدائم املعني بقضايا الشعوب األصلية )UNPFII( فإنه يوجد هناك تنوع كبري. وهذا بالتحديد هو التنوع

 الذي نود حاميته ورعايته، ولكن من الصعب رسده بشكل عادل يف مراجعة موجزة. لذلك، يف حني تعكس تحليالت

 LBO-2 تجربة كتابها ومصنفيها، واآلراء وتوصيات السياسة الواردة من الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف

 جميع أنحاء العامل، فإنه يجب عىل القراء استشارة األشخاص الذين تم تضمني قصصهم هنا لفهم مبادئهم وتفسرياتهم

واحتياجاتهم، وضامن مشاركتهم بشكل مبارش يف وضع وتنفيذ السياسات. 

III

IV

V
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الجزء الثاين

امرأة ترعى األغنام يف مرعى عىل سفح تل يف بريو.
.Tim Dirven :االئتامن  
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  التقدم املحرز خالل عقد األمم املتحدة
 للتنوع البيولوجي 2011-2020: نقاط

 رئيسية بشأن الخطة االسرتاتيجية للتنوع
 البيولوجي وأهداف أييش )Aichi( للتنوع

 البيولوجي من منظور السكان األصليون
املحلية واملجتمعات 

الهدف االسرتاتيجي أ

 معالجة األسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق تعميم التنوع

البيولوجي يف مرافق الحكومة واملجتمع

الرسالة الرئيسية

 إن وجهات النظر العاملية والتي تفصل الطبيعة والثقافة هي من األسباب الخفية وراء فقدان التنوع البيولوجي، حيث

 إن الثقافات تحكم السلوكيات وتعضد عالقة الناس مع اآلخرين ومع عامل الطبيعة. إن نظم القيم الشاملة واملتنوعة

 وطرق الحياة  للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف جميع أنحاء العامل تقدم رؤى مميزة ثقافيًا ملستقبل بديل

 مستدام وينبغي فهمها واحرتامها وحاميتها عرب الحكومة واالقتصاد واملجتمع بأكمله. ومع ذلك، فإن ثقافات السكان

 األصليون واملجتمعات املحلية وما يرتبط بها من تنوع بيولوجي غني عىل أراضيها ال تزال تتآكل وتُهجر بسبب نظم

اإلنتاج واالستهالك غري املستدامة السائدة التي تدمر التنوع البيولوجي لكوكب األرض.



البيولوجي 102020-2011 للتنوع  التقدم املحرز خالل عقد  األمم املتحدة  

التوصيات:

 حتى تتم معالجة  األسباب الخفية وراء فقدان التنوع البيولوجي، فينبغي عىل السكان األصليون واملجتمعات املحلية

والحكومات ومنظامت الحامية وغريها من الجهات الفاعلة أن تعمل عىل:

تشجيع الطرق الشاملة التي تربط بني الطبيعة والثقافة يف النظم االجتامعية-البيئية املتكاملة.  •

دعم تنشيط الثقافة والتبادل بني الثقافات.  •

إرشاك السكان األصليون واملجتمع املحيل يف عمليات صنع القرار املحلية والوطنية والعاملية ودعم ضامن    •
ملكية األرايض، واملعرفة املحلية والوطنية، واالحرتام الكامل للحقوق الفردية والجامعية.

وضع إطار جديد للسياسات من أجل اإلنتاج واالستهالك املستدامني، مام يتيح االرتقاء الفوري     •
باالقتصادات املحلية املستدامة.   

الهدف 1: زيادة الوعي بالتنوع البيولوجي

 رفع الوعي ودمج التنوع البيولوجي يتطلبان تحوالً من الرتكيز عىل القيم االقتصادية فقط إىل قيم متنوعة جوهرية

 ومادية واجتامعية وثقافية وروحية متنوعة يف جميع أنحاء املجتمع. العديد من الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية

 لديها قيم تؤكد عىل الروابط بني الناس والطبيعة و"العيش بشكل جيد"، وتعمل عىل تنشيط ورعاية هذه النظم ذات

 القيمة املتنوعة وزيادة الوعي بها بني عامة الناس. وتشمل املبادرات برامج التعلم بني األجيال، واملناسبات املجتمعية،

 واملواد التعليمية الستخدامها يف مدارس التعليم العام، وحمالت التواصل مع الجمهور.
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 شعار الهدف  2: قيم التنوع البيولوجي
املتكاملة

الهدف  3: إصالح الحوافز

 التنوع الثقايف والبيولوجي مرتابطان، كام أن تحسني إدماج الثقافات ووجهات النظر املتنوعة يف االسرتاتيجيات اإلمنائية

 الوطنية واملحلية ويف عمليات التخطيط واملحاسبة واإلبالغ يؤدي إىل تحسني التنوع البيولوجي والنتائج الحضارية.

 ويتطلب تعميم القيم الكلية اتخاذ إجراءات أقوى  لتمكني الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية -رجاال ونساء

وشيوخا وشبابا- بوصفهم أصحاب املعرفة وكعوامل رئيسية للتغيري واالبتكار والتحول.

 اإلعانات غري املستدامة سبب رئييس لفقدان التنوع البيولوجي. ان الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية تعمل يف

 جميع أنحاء العامل عىل زيادة الوعي باإلعانات غري املستدامة ملواجهتها وضامن أن الحوافز البيئية مثل الحد من

 االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها )REDD +(، واملدفوعات مقابل خدمات النظام البيئي كلها

 تفيد بالفعل السكان املحليني. وميكن للحوافز اإليجابية التي تدعم صغار املنتجني  –مع بعض الرشوط املسبقة، مثل

 حقوق امللكية اآلمنة– أن تحمي سبل العيش والهوية الثقافية للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية مع حامية التنوع

 البيولوجي يف أراضيها ومياهها.



الهدف  4: اإلنتاج واالستهالك املستدامني

   تواجه الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية اآلثار السلبية  لإلنتاج الصناعي واستخراج املوارد عىل نطاق واسع من

 خالل مواصلة تنظيم سالسل التوريد واستخدام آليات املسائلة يف إطار خطط إصدار الشهادات الطوعية مثل املائدة

 املستديرة املعنية بزيت النخيل املستدام ومجلس رعاية الغابات، ونتائج التحقق امليداين من خالل املراقبة واملنارصة

 املجتمعية. وتوفر نظم اإلنتاج املحلية القامئة عىل حقوق ملكية أرض آمنة فوائد اجتامعية واقتصادية محلية أكرب

 بكثري، ومتيل إىل أن تكون أكرث تفضيال للتنوع البيولوجي من خالل إنتاج السلع األساسية عىل نطاق واسع. وميكن أن

 يؤدي التحول املتضافر نحو دعم هذه األنواع من نظم اإلنتاج التقليدية املتنوعة واملحلية إىل إحداث تحول يف التقدم

املحرز يف معالجة فقدان التنوع البيولوجي.

الوطني للشعوب األصلية يف كولومبيا باليوم   االحتفال 
الربيطانية. االئتامن: مقاطعة كولومبيا  ، بريو.  الربيطانية 
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الهدف االسرتاتيجي ب

الحد من الضغوط املبارشة عىل التنوع البيولوجي وتعزيز االستخدام املستدام

الرسالة الرئيسية:

 تتناقص املواطن الطبيعية والنباتات والحيوانات والفوائد التي يحصل عليها الناس من الطبيعة مبعدل ينذر بالخطر،

 ويرجع ذلك إىل حد كبري كنتيجة مبارشة لتوسع األعامل التجارية-الزراعية والصناعات االستخراجية والتي يغذيها

 منوذج النمو االقتصادي الحايل. هذا الرتاجع ميكن أن يكون أبطأ يف أرايض ومياه وأقاليم الشعوب األصلية منه يف أي

 مكان آخر نتيجة لحكمها وقيمها ومامرساتها، لكنها ال تزال تحت ضغط كبري. تعد الشعوب األصلية واملجتمعات

 املحلية يف العديد من البلدان جهات فاعلة رئيسية يف الزراعة املستدامة ومصايد األسامك وتربية األحياء املائية

 واستغالل الغابات، وقامئني عىل رعاية املواطن الطبيعية. يجب ان يكون هناك تحول جذري يف الحوكمة يؤدي إىل

 إدراك كامل لدور الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف الحفاظ عىل التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام

ومساهمتها يف حامية النظم البيئية، وكالهام ال يتم اإلبالغ عنه حاليًا وال يتم تقديره.

 متتلك وتدير الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية ما ال يقل عن 05 يف املائة من مساحة اليابسة يف العامل، ويعمل

 الكثريون يف محافل السياسة وعىل األرض للدفاع عن أراضيهم وإدارة مواردهم عىل نحو مستدام، ومكافحة التلوث

 والسالالت الغريبة وتأثريات تغري املناخ. ومع ذلك فإن أراضيها ومياهها والتنوع البيولوجي الذي تحتويه تتعرض

 لتهديدات مبارشة من التنمية الصناعية وعمليات التوغل غري القانونية. إن الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية

 التي تعمل عىل مواجهة هذه التهديدات والحفاظ عىل أراضيها تدفع مثناً باهظاً للقيام بذلك. إنهم يواجهون زيادة

الرتهيب والتجريم والعنف مبا يف ذلك اغتيال قادة املجتمع.

التوصيات:

ينبغي للحكومات والجهات الفاعلة األخرى أن تدعم هذه البلدان لحامية أراضيها ومياهها وأقاليمها     •
والتنوع البيولوجي، وذلك بتطبيق نهج قائم عىل حقوق اإلنسان، ويشمل:

تدابري لضامن متليك األرايض واملياه التقليدية للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية ودعم حقوقها؛    °  

توفري ضامنات فعالة للمدافعني عن البيئة؛    °  

دعم زيادة مشاركة الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية  يف منتديات لها عالقة بوضع السياسات؛    °  
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 الهدف  5:  فقدان أو انخفاض املواطن
 الطبيعية إىل النصف

 تعمل العديد من الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية كأوصياء عىل البيئة، حيث تقوم بحامية مناطق شاسعة من

 قطع األشجار والتعدين غري املنضبط أو مشاريع التنمية املدمرة سيئة التخطيط. وهناك أدلة قوية عىل أنه عندما

 متكنهم الظروف االجتامعية والقانونية واالقتصادية من القيام بذلك، فإن الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية فعالة

 للغاية يف منع فقدان املواطن الطبيعية. ولكن، بدالً من تلقي الدعم لهذه اإلجراءات، فإن العديد من البلدان تواجه

 الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية مبزيد من الرتهيب والتجريم والعنف. إن الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية

التي تعمل يف الدفاع عن أراضيها ال ميكن مقارنتها بعدد االغتياالت التي يتعرض لها املدافعون عن حقوق اإلنسان.

مواءمة الجوانب ذات الصلة من القانون والسياسات الدولية والوطنية؛    °  

عدم التسامح مطلقاً مع انتهاكات حقوق اإلنسان.    °  

ينبغي تحسني اإلحصاءات الوطنية والعاملية بشأن مساهامت صغار املنتجني من الشعوب األصلية     •
واملجتمعات املحلية.

ينبغي اتخاذ تدابري مالية مبتكرة لدعم االقتصادات املحلية املستدامة.  •

ينبغي زيادة القدرة عىل محاسبة الصناعات املسؤولة عن التلوث واألرضار البيئية.  •

ينبغي زيادة الدعم واملوارد للمساهامت الهامة للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف معالجة     •
الدوافع املبارشة لفقدان التنوع البيولوجي استناداً إىل معارف ومامرسات الشعوب األصلية واملحلية.
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 الهدف  6:  اإلدارة املستدامة للموارد املائية
الحية

 الهدف  7:  الزراعة املستدامة، وتربية
الغابات املائية واستغالل  األحياء 

 عىل الصعيد العاملي تسهم مصايد األسامك الصغرية النطاق بنحو 50 يف املائة من إجاميل املصايد العاملية لألسامك.

 وغالبًا ما يدير الصيادون املحليون مناطق التجمعات السمكية من خالل تدابري عملية، مبا يف ذلك الدوريات واملراقبة

 املجتمعية، وإنشاء مناطق بحرية مدارة محليًا، ومناطق صيد بحرية مسئولة ومناطق ال تسمح فيها بالصيد أو فقط

 يف أوقات محددة. ولدى العديد من مؤسسات مصايد األسامك املجتمعية قواعد وأنظمة داخلية لضامن االستدامة. قد

 تستند هذه التدابري إىل املامرسات التقليدية وأنظمة الحقوق العرفية أو يتم تطويرها بالتعاون مع العلامء مبا يف ذلك

 حساب الغلة املستدامة أو مزيج من هذه الطرق. ويلزم استكامل هذه التدابري املحلية بتدابري واسعة النطاق عىل

مستوى النظام البيئي.

 وباملثل، تشكل أنظمة اإلنتاج املحيل املستدام جزًءا كبريًا من االقتصادات الريفية وهي مهمة للمعيشة واألسواق

 عىل حد سواء. وللتكيف معها وتلبية احتياجاتها املتغرية، تقوم الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية باخرتاع أشكال

 جديدة من اإلنتاج املحيل، مبا يف ذلك من خالل املؤسسات االجتامعية وتنشيط املامرسات التقليدية مثل النظم

 التقليدية لرتبية األحياء املائية. كام أنهم يشكلون شبكات جديدة من صغار املنتجني يجسدون رسالة "تناول الطعام

 محليًا وتناول ما يف املوسم" - وهو درس مهم للمجتمع األوسع بينام يرشع يف التحول يف الغذاء ويف أنظمة اإلنتاج

 واالستهالك. يعد تأمني االعرتاف القانوين بامللكية العرفية أمرًا بالغ األهمية للتقدم يف الزراعة املحلية املستدامة وتربية

األحياء املائية واستغالل الغابات.



 شعار الهدف  8: خفض التلوث

 تعمل الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية عىل مواجهة تلوث أراضيها وأقاليمها التقليدية بالتلوث والنفايات، األمر

 الذي ميكن أن يكون له آثار كبرية عىل حياتهم االجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية. ارتبطت بعض الشعوب

 األصلية واملجتمعات املحلية بالحمالت الدولية وقدمت مطالبات آلليات الشكاوى الدولية أو قامت برفع مسائل

 قانونية تتعلق بالتلوث. وقد تم نقل العديد من قضايا املحاكم التي أثارتها الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية إىل

 الوالية القضائية ضد الرشكات املسؤولة عن التلوث. كام أنشأت الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية أنظمة رصد

عىل أراضيها ملنع وتقليل وتخفيف التلوث والنفايات من قبل الجهات الخارجية وللتقليل من آثارها.

، تُعرف  طفل يلعب بالسمك يف منطقة محمية نهرية مجتمعية 
باسم نظام تاجال ، يف صباح ، ماليزيا. االئتامن: النو الن.



 أطفال من السكان األصليني يسبحون قبالة ساحل جزيرة مو كو
سورين يف تايالند. االئتامن: أندرو تيستا.
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 الهدف 01: النظم البيئية املعرضة لتغري
 املناخ

 يعيش العديد من الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف نظم بيئية معرضة لتغري املناخ، وبالتايل فإنها تتأثر بشكل

 غري متناسب بآثار تغري املناخ. واستناًدا إىل املعرفة التقليدية واملراقبة الدقيقة لبيئتها متتلك بعض الشعوب األصلية

 واملجتمعات املحلية أنظمة إنذار مبكر للتنبؤ بأحداث الطقس الشديدة وتقوم بتعديل أنشطتها وفًقا لذلك. وأنشأ

 آخرون أقاليم ومناطق تحفظها الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية )ICCAs(، أو أقاليم معيشية، أو شكلوا

رشاكات تعاونية لرصد االتجاهات يف صحة النظام البيئي، حتى يكونوا أكرث قدرة عىل معالجة التهديدات والضغوط.

 الهدف  9: منع السالالت الغريبة الغازية
عليها والسيطرة 

 أن العديد من السالالت التي يصنفها العلامء عىل أنها غازية وغريبة هي أيضاً مصدر قلق عاجل للشعوب األصلية

 واملجتمعات املحلية ألنها تعطل النظم البيئية وترض باملوارد املحلية التي تعترب حاسمة لسبل عيش وثقافات تلك

 البلدان. وباإلضافة إىل املشاركة يف عمليات السياسات العاملية ذات الصلة، عملت هذه البلدان عىل أرض الواقع عىل

 إنشاء نظم لإلنذار املبكر ونظم للرصد واالستئصال بصورة مستقلة أو بالتعاون مع العلامء. ويف بعض الحاالت وجدت

أيضاً استخدامات جديدة للسالالت الغريبة الغازية وأدمجتها يف سبل عيشها.
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الهدف االسرتاتيجي ج

تحسني حالة التنوع البيولوجي من خالل حامية النظم البيئية والسالالت والتنوع الجيني

الرسالة الرئيسية:

 تتواجد الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية عىل الخطوط األمامية  لحامية التنوع الجيني وتنوع السالالت وتنوع

 النظم البيئية. وتحكم النظم العرفية أو املجتمعية نسبة عالية من النظم البيئية الغنية بالتنوع البيولوجي، مبا يف ذلك

 العديد من السالالت املهددة باالنقراض. وعالوة عىل ذلك، فإن هذه الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية  تدير

وتعزز التنوع الجيني وال سيام يف نظمها الزراعية البيئية شديدة التنوع.

 ومن الرضوري إجراء تغيري مفاهيمي ملصطلح "الحامية كهدف" للتدخالت الخارجية يف املناطق الطبيعية بشكل

 ظاهري دون تأثري برشي نحو فهم أن نتائج الحفظ العالية تنشأ عن العالقات املتجذرة ثقافيا بني البرش والطبيعة كام

 يظهر من أرايض وأقاليم وموارد الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية. وهناك حاجة إىل إجراء تحول جذري يف طرق

 الحفظ الحالية التي  تستبعد وتنفر الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية إىل طرق تعاونية قامئة عىل الحقوق بحيث

 تدعم وتعزز الحفظ الذي يقوده املجتمع املحيل واالستخدام املستدام العريف وتهتم بالعالقات املتبادلة بني الطبيعة

والثقافة.

التوصيات:

10 - ينبغي عىل الحكومات ووكاالت الحامية والجهات الفاعلة ذات الصلة أن تشجع وتدعم تحويل الحامية  • 
 نحو ما ييل:

االعرتاف بالنسيج البيئي املعقد واملرُثي والذي توفره أرايض وأقاليم الشعوب األصلية واملجتمعات     °  
املحلية=، مع تحقيق نتائج عالية يف مجال الحامية والتي تثمر كنتيجة للطرق املتجذرة ثقافياً؛  

وضع طرق تعاونية قامئة عىل الحقوق تدعم وتعزز أساليب حياة املجتمع والتي ترثي العالقات بني البرش      °  
والطبيعة؛  

تركيز نوعي عىل الحكم العادل والجيد والعدالة واإلنصاف بدال من الرتكيز عىل التوسع الكمي للمناطق     °  
املحمية واملحّفزة.    

ينبغي لجميع الجهات الفاعلة أن تعرتف وتحرتم الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية كأصحاب حقوق، وأن    •
تحرتم وتدعم عالقاتها املتميزة والخاصة باألرض واملياه واألقاليم واملوارد.

ينبغي سن تدابري قانونية مناسبة لالعرتاف بأرايض الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية وإدارة الحكم الذايت.  •
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يجب زيادة الدعم املرتبط بالحامية والذي يقوده املجتمع املحيل.  •

ينبغي التمسك بحقوق اإلنسان واإلنصاف يف جميع أشكال الحامية.  •

ينبغي لجميع الجهات الفاعلة أن تعمم حامية السالالت وتشمل املناطق الطبيعية لإلنتاج واملواطن البيولوجية    •
الثقافية، وأن تعمل مع الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية لحامية وتعزيز التنوع الجيني، مبا يف ذلك النظم  

الغذائية املحلية.

ينبغي لجميع الجهات الفاعلة أن تلتزم بزيادة التنسيق والتعاون عرب النطاقات والصالحيات من أجل حامية    •
التنوع الجيني وتنوع السالالت وتنوع النظم البيئية.

 الهدف 11: زيادة وتحسني املناطق املحمية
واملحفوظة

 تساهم الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية بشكل كبري يف زيادة املناطق املحمية واملصونة العادلة والفعالة من

 خالل الحفظ الذي يقوده املجتمع  املحيل )مبا يف ذلك اتفاقات املركز الدويل للتجارة الدولية/مناطق الحياة واملناطق

 املحمية األصلية( وترتيبات اإلدارة التعاونية االبتكارية، وأيضا من خالل التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان يف مامرسات

 الحامية عىل مدى أوسع وتعزيز العدالة واإلنصاف. ومع ذلك، يتم تضييع فرص كبرية لرفع مستوى هذه الطرق.

 التحويل مطلوب لطرق حامية تأصل بشكل إيجايب   للحقوق، وتتجاوز التوعية والتعاون نحو االعرتاف الكامل بحقوق

 الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية وزيادة الدعم للمساهمة الضخمة لألرايض واألقاليم التي تدار بشكل مستدام

وتحمي الطبيعة يف كثري من األحيان بأكرث فعالية من املناطق املحمية التي تديرها الدولة.
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nالهدف 12: الحد من خطر االنقراض

yالهدف 13: حامية التنوع الجيني

 العديد من السالالت املهددة هي جزء ال يتجزأ من هويات وسبل العيش للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية

 والذين ينظرون إىل السالالت عىل أنها لها قرابة ومكانة أخالقية، وكونها  مشبعة بروح تتطلب واجب من التزامات

 الرعاية. وتسهم الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف حفظ السالالت املهددة باالنقراض بطرق عديدة، مبا يف ذلك

 من خالل حامية البيئة، واإلدارة والحوكمة العرفية، ونظم الرصد املجتمعية، وتوفري املعلومات البيئية القامئة عىل

 املعرفة التقليدية. الرشاكات التي تنطوي عىل االصالح واملعرفة والتعلم املتبادل لديها إمكانات كبرية للمساهمة يف

حامية األنواع طاملا أنها تقوم عىل االحرتام املتبادل، واملعاملة باملثل، وتقاسم املنافع، واملساءلة.

 تحافظ الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية عىل التنوع الورايث يف محاصيلها ومواشيها املحلية والحياة الربية

 وهي ترعى هذا التنوع، وهذا ميثل جزءاً هاماً من التنوع البيولوجي العاملي، فضالً عن دعم األمن الغذايئ والصحة

 والرفاهية عىل الصعيد املحيل. ومع ذلك، فال تزال النظم الغذائية الزراعية الصناعية العاملية تحل محل أنظمة اإلنتاج

 الغذايئ املحلية، مع ما يرتتب عىل ذلك من عواقب فورية مدمرة بالنسبة للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية،

واآلثار األوسع نطاقاً عىل مرونة النظم الغذائية العاملية.



 تعمل النساء يف مصاطب األرز التي تتسلق تالل جزيرة
  لوزون. االئتامن: مجموعة الصور الجغرافية الوطنية /

.Alamy Stock Photo
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الهدف االسرتاتيجي د

تعزيز الفوائد التي تعود عىل الجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية

الرسالة الرئيسية:

 بالنسبة للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية، فإن  النظم البيئية واملواطن الطبيعية التي تقدم "الخدمات األساسية"

 هي أراضيها وأقاليمها ومياهها ومواردها العرفية التي تدعم سبل العيش وتلبي االحتياجات الروحية والثقافية.

 وتسرتشد الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية باألخالقيات الثقافية للحفاظ عىل عالقات متناغمة بني البرش والطبيعة

 حيث تلعب األرايض الجامعية واألقاليم أيضا دورا حيويا من أجل الصالح العام من خالل تخزين الكربون وبناء مرونة

 النظام البيئي ويف التكيف مع تغري املناخ. ومع ذلك، يف ظل النظام االقتصادي والقيمي الحايل فإن هذه األرايض التزال

 تُنتهك ويتم االستيالء عليها من خالل التدخالت  لخصخصة وتحويل هذه املوارد اىل سلعة. وتكتيس املعارف األصلية

 واملحلية أهمية خاصة يف استعادة البيئة وبناء القدرة عىل التكيف، ولكن هذه املعارف ال تزال تُبَخس من قيمتها،

)ayogaN( وال تزال تُهمل يف كثري من األحيان يف برامج االستعادة البيئية. وينبغي أن يعزز التنفيذ الوطني لربوتوكول 

 بشأن الحصول عىل املوارد الجينية و"املنفعة العادلة واملنصفة" الناتجة بسبب استخدامها تدفقات أوسع لتقاسم

 املنافع بالنسبة للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية استنادا إىل عالقاتها العرفية ومواردها وإداراتها مع أراضيها

وأقاليمها ومواردها، مبا يف ذلك من البذور واملوارد الوراثية والبيولوجية والتجارة البيولوجية.

لتوصيات:

ينبغي للحكومات أن تفي بالتزاماتها فيام ييل: احرتام وحامية حقوق الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية    •
يف أراضيها ومياهها ومواردها؛ واحرتام قيمهم الثقافية وترتيب أولوياتهم مبا يف ذلك ما يتعلق بأماكنهم املقدسة  

والسالالت ذات األهمية الثقافية وتعزيز الصحة وسبل العيش والرفاهية، ال سيام بالنسبة للنساء والفقراء   

والضعفاء.

وينبغي للحكومات أن تعمل عىل تعزيز االعرتاف بتمويل أعامل الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية املوجهة    •
ملكافحة االنبعاثات الكربونية يف مجال حامية النظم البيئية، وعزل الكربون، واالستعادة وبناء القدرة عىل التكيف  

مع االعرتاف الكامل بدور املعارف األصلية واملحلية وتوفري التمويل املتاح لها.

ينبغي وضع أطر لتقاسم املنافع عىل نحو منصف ملكافأة الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية عىل حفظها    •
وإدارتها العرفية واستخدامها املستدام للتنوع البيولوجي من خالل الرشاكات والتعاون.



الهدف 14: خدمات النظم البيئية

 تشمل مساهامت الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف حامية خدمات النظم البيئية إجراءات  لحامية أراضيها

 وأقاليمها من العوامل الخارجية املسببة للتدمري البيئي، وتدابري داخلية  لحفظ البيئة واستخدامها املستدام واستعادة

 البيئة والتي تلعب فيها املرأة دوراً هاماً بشكل خاص. وقد نجحت الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف رفع

 الدعاوى القضائية دفاعا عن  أراضيها ونظمها البيئية ضد األرضار الناجمة عن التنقيب عن النفط والتعدين وبناء

 الطرق وقطع األشجار العشوايئ ومزارع السلع األساسية وتربية األحياء املائية املكثفة. انهم  يحمون أماكن مصارف

 املياه ويستعيدون السالالت ويعيدون الغابات ويقومون بدوريات الرصد واملتابعة. وتتخذ النساء يف العديد من

املجتمعات إجراءات لحامية خدمات النظم البيئية و تتضمن برامج إعادة الزراعة.

Community Froxán Common ترميم الغابة يف 
.Verdegaia :إسبانيا. االئتامن ،Lands
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 الهدف 16: إتاحة وتقاسم املنافع من املوارد
الوراثية

 فيام يتعلق بتقاسم املنافع  األوسع  للتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية، تستخدم الشعوب األصلية واملجتمعات

 املحلية بروتوكوالت مجتمعية للتوفيق بني النظم القانونية واملؤسسية الحديثة وبني القانون العريف والنظم واإلجراءات

 العرفية. وعادة ما تكون الربوتوكوالت املجتمعية شاملة وتركز عىل أولويات واحتياجات الشعوب األصلية واملجتمعات

 املحلية يف مناطق وأوساط محددة. إن تطبيق طرق مبتكرة قامئة عىل الحقوق لتقاسم املنافع، مع االعرتاف القانوين

 بالربوتوكوالت املجتمعية املتنوعة والقانون العريف، يفتح الباب أمام إمكانية زيادة الرشاكات بني الحكومات والقطاع

الخاص والشعوب األصلية واملجتمعات املحلية.

الهدف 15: استعادة وثبات النظام البيئي

 عادة ما تكون معدالت إزالة الغابات وانبعاثات الكربون يف األرايض العمومية أقل من املناطق األخرى، وتحافظ عىل

 مستويات أعىل من التنوع البيولوجي، مام يؤدي إىل وجود مناطق طبيعية أكرث مرونة. ويرجع ذلك جزئيا إىل زيادة

 استدامة النظم العرفية إلدارة املوارد الطبيعية القامئة عىل املعارف التقليدية مثل النظم الخاصة بإثراء الرتبة وإدارة

 الحرائق مقارنة بأشكال االستخدام األكرث كثافة.  وتساهم الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف مختلف مناطق

 العامل يف استعادة النظم البيئية واملرونة من خالل زراعة األشجار وتنظيف مصادر املياه وتحسني إدارة النفايات

واستعادة شبكات املياه املهملة والبيئات املتدهورة.



 طيور النحام عىل بحرية بوجوريا ، وهي جزء من أرايض شعب
األندورويس ، كينيا. االئتامن: جودكوف أندري.
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الهدف االسرتاتيجي ه

تعزيز التنفيذ من خالل التخطيط التشاريك وإدارة املعارف وبناء القدرات

الرسالة الرئيسية:

 تقدم الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية مساهامت كبرية نحو األهداف الثالثة لالتفاقية عن طريق معارفها

 التقليدية واالستخدام املستدام العريف واإلجراءات الجامعية. يف حني بدأ االعرتاف بدورها يف العمليات العاملية فإنه ال

 يزال االعرتاف به ضعيفاً يف االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي )NBSAPs( ويف معظم البلدان

 مل يتم بعد تطوير آليات للمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية عىل املستويني الوطني

 واملحيل. وتُعد نظم الرصد واملعلومات املجتمعية )CBMIS( أدوات فعالة إلبراز االحتياجات واألولويات املحلية،

 مام يجعل مساهامت الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية مرئية وتوفر بيانات ومعلومات ملموسة حول تنفيذ

االلتزامات العاملية والوطنية يف مجال السياسة العامة عىل أرض الواقع.

التوصيات:

ينبغي عىل الحكومات أن تنشئ آليات وطنية واقليمية لتمكني املشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية    •
واملجتمعات يف االسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية وتعميم املعارف التقليدية واالستخدام العريف املستدام  

والتقاسم املنصف للمنافع.

ينبغي زيادة الدعم املؤسيس والتمويل املبارش الطويل األجل مبا يتامىش مع االحتياجات التي تحددها املراكز    •
املتكاملة لألفراد.

ينبغي تعزيز الروابط بني نظم املعارف املتنوعة يف جميع املحافل العاملية والوطنية واملحلية للرصد واإلبالغ، مع    •
إدراج مؤرشات ذات صلة بشأن االتجاهات يف املعارف التقليدية ورفاهية الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية.

ينبغي أن تُنتج البيانات الوطنية والعاملية ونظم اإلبالغ بيانات مفصلة عن وضع الشعوب األصلية واملجتمعات    •
املحلية والنساء والشباب والفئات املهمشة، مبا يف ذلك من خالل دعم ومتويل نظم رصد ومعلومات مجتمعية  

)CBMIS( متكاملة عن طريق الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية.

ينبغي إدماج الضامنات والتدابري البيئية واالجتامعية والثقافية القوية يف جميع عمليات حشد املوارد.    •
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 الهدف 17: اسرتاتيجيات وخطط عمل التنوع
البيولوجي

 الهدف 18: املعارف التقليدية واالستخدام
العريف املستدام

)NBSAP) تشارك الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية بنشاط يف خطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

 حيثام أمكن، ويقوم العديد منها بإنتاج وتنفيذ خططها الخاصة بالتنوع البيولوجي املحيل يف شكل خطط حياة

 )planes de vida(، وخطط إدارة املناطق، وخطط إدارة املوارد الطبيعية املجتمعية. ومع ذلك، ففي حني

 حدث بعض التحسن يف تغطية الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف التقارير الوطنية خالل السنوات األربع

 املاضية، فإنه ال يوجد دليل عىل زيادة مشاركة الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف خطط العمل الوطنية

 للتنوع البيولوجي. وعالوة عىل ذلك، فإن حوايل فقط النصف من خطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي تشري إىل

 نوع الجنس أو املرأة، عىل الرغم من الدور املركزي للمرأة يف اإلدارة البيئية املحلية. وال يزال هناك الكثري مام يجب

القيام به لجعل خطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي تشاركية حقا وشاملة.

 وفيام يتعلق باملعارف التقليدية واالستخدام العريف املستدام، تعمل الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية عىل إحياء

 ثقافاتها ولغاتها ورصد تغري استخدام األرايض والحصول عىل ملكية مأمونة لألرايض، وتوثيق  االستخدام املعتاد للموارد

 وحامية املهن التقليدية. وقد اعرتفت بعض  الحكومات الوطنية بدور املعارف التقليدية واالستخدام املألوف املستدام،

 ولكن الغالبية العظمى من التقارير الوطنية السادسة التي تقدم إىل اتفاقية التنوع البيولوجي ال تقدم تقارير عن

  مؤرشات املعارف التقليدية املتفق عليها عاملياً. نظراً إىل النقص الكبري يف البيانات املتعلقة بالتقدم املحرز عموماً من

الواضح أن هذا الهدف مل يتحقق.
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الهدف 19: تبادل املعلومات واملعرفة

الهدف 20: حشد املوارد

 وعىل نحو أكرث إيجابية، أصبحت نظم الرصد واملعلومات املجتمعية التي تستخدم املؤرشات ذات الصلة بالشعوب

 األصلية أكرث انتشارا يف السنوات األخرية. وهي تولد بيانات مفيدة للرصد عىل أرض الواقع ويف تغذية التقييامت

 الوطنية والعاملية عىل السواء. وقد أنشأت الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية العديد من املنصات العاملية  لتبادل

 معارفها والتي تعترب التوقعات املحلية للتنوع البيولوجي أحدها. وعىل الرغم من هذه التطورات، فال يزال االعرتاف

 باملعارف األصلية واملحلية غري فّعال بشكل كاف يف العديد من البلدان، وهذا يحد من وصول صوت الشعوب األصلية

واملجتمعات املحلية يف العامل.

)Aichi( وعىل وجه اإلجامل تسهم الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية مبوارد كبرية يف جميع أهداف أييش 

 للتنوع البيولوجي البالغ عددها 20 هدفاً من خالل إجراءاتها الجامعية. وقد ازداد االعرتاف العاملي بقيمة اإلجراءات

 الجامعية بشكل ملحوظ يف السنوات األخرية، وبرغم أن هناك بعض مخططات التمويل القيّمة فإنه ال توجد أدلة

 كافية لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة عامة يف التمويل والدعم. ومع ذلك، يتضح من األدلة أن الدعم املايل املتاح

 للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية ال يتناسب مع مساهامتها وزيادة هذا النوع من الدعم أمر رضوري. ويف

 الوقت نفسه، هناك حاجة ملحة لتعزيز تدابري الحامية ملعالجة اآلثار السلبية املستمرة لتمويل التنوع البيولوجي عىل

الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية وضامن حقوقها بصورة استباقية.



 امرأة من الووراين تحفر األرض بساطور من أجل زرع شتالت
 لسان الحمل يف رقعة من األرض تم تطهريها يف الغابات املطرية

اإلكوادورية. االئتامن: كارال جاشيه.
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امرأة من الباكا تنسج السالل يف الكامريون.
.Adrienne Surprenant :االئتامن 
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التنوع البيولوجي واملناخ والتنمية املستدامة

 "تحّول عاملنا: جدول أعامل التنمية املستدامة لـعام 2030 يجمع بني حفظ التنوع البيولوجي وتغري املناخ والتنمية

 املستدامة يف إطار جدول أعامل عاملي مشرتك، ولكن يف العديد من البلدان ال يزال يتم تنفيذها والنظر فيها يف

 مستودعات.   وسوف يستمر تأثر الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية بشكل غري متناسب إذا مل يتم تحقيق أهداف

 أييش )Aichi( للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية املستدامة )SDGs(. ومع ذلك، فإن هذه األهداف ميكن أن

 متّكن الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية من التغلب عىل الضعف واالستبعاد من خالل قوة أعاملها الجامعية

 وتنميتها التي حددتها بنفسها ودعم الحكومة. تقدم الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية إسهامات متميزة يف

 تحقيق األهداف العاملية بطريقة متكاملة وشاملة. إن وضعها يف قلب التنفيذ يحقق فوزا ثالثيا يجمع بني أعامل

 حقوق اإلنسان والرفاهية وحامية التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام، والحفاظ عىل النظم البيئية الطبيعية إلدارة

 تغري املناخ. وتشكل املؤرشات املتعلقة بحقوق ورفاهية هذه البلدان مقاييس هامة للتقدم املحرز يف تنفيذ جدول

األعامل العاملي  للتغيري.

 التنوع الثقايف مصدر إبداعي ومتكني للتنمية املستدامة. توفر الثقافة للناس واملجتمعات املحلية إحساساً قوياً بالهوية

 والتامسك االجتامعي. وميكن للسياسات التي تستجيب للسياق الثقايف أن تسفر عن نتائج إمنائية أفضل ومستدامة

 وشاملة ومنصفة. ويتطلب التقدم املحرز يف الوفاء بالتعهد "بعدم ترك أحد خلف الركب" وجود أطر رصد قوية يشارك

فيها من يعانون بشكل مبارش من االستبعاد االجتامعي والتمييز الهيكيل.

 "أداة الرصد للشعوب األصلية" هي أداة رصد تشاركية متكن الشعوب األصلية من توليد بيانات عن االتجاهات السائدة

 يف مجال االعرتاف بحقوق الشعوب األصلية يف التنمية وتحليل وضعها ووضع اسرتاتيجيات ملعالجة مخاوفها. كام

 أنه  يسمح لهم بتتبع تنفيذ آليات السياسة الدولية، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة )SDGs(، ويجهزهم

 ملحاسبة الدول واملشاركة بثقة مع أصحاب املصلحة الرئيسيني واملطالبة بتغيري السياسات. وحتى اآلن، تم جمع

 تجارب مجتمعات الشعوب األصلية من 11 بلداً من خالل برنامج "أداة الرصد للشعوب األصلية". تربز الحياة عىل

 األرض )هدف التنمية املستدامة 15( كأولوية بالنسبة للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية، إىل جانب معالجة

 الفقر )هدف التنمية املستدامة 1(، والحد من عدم املساواة، مبا يف ذلك ما يتعلق بنوع الجنس )األهداف 10
 و5(، والتعليم الجيد )الهدف 4(، والصحة  الجيدة والرفاهية )الهدف 3(.  وقد تم تسليط الضوء عىل أن عدم

 وجود مواطنة، واعرتاف قانوين، وتدابري الحامية االجتامعية للشعوب األصلية هي حواجز  تحد من املشاركة املجدية

للشعوب األصلية يف أهداف التنمية املستدامة.



املستدامة34 والتنمية  واملناخ  البيولوجي  التنوع 

التوصيات

ينبغي عىل الحكومات والجهات الفاعلة ذات الصلة أن تتعاون من أجل القيام معاً بوضع خطط عمل وطنية    •
للتنوع البيولوجي وتربعات محددة وطنياً ذات صلة باملناخ وإدماجها يف خطط التنمية الوطنية لضامن التآزر عرب  

التنوع البيولوجي واملناخ والتنمية املستدامة. 

ينبغي عىل الحكومات والجهات الفاعلة األخرى أن تعرتف بالحقوق وتطبق املبادئ الدميقراطية عىل جميع    •
املستويات لضامن املنافع يف جميع أنحاء املجتمع يف سياق عملها للتصدي للتحديات املتعلقة بالتنمية والتنوع  

البيولوجي وتغري املناخ.

ينبغي أن تواصل الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية تحسني نظم الرصد واملعلومات املجتمعية، وبناء قاعدة    •
من األدلة، والسعي إىل زيادة الشفافية واملساءلة عىل جميع املستويات.

وينبغي أيضاً أن تقوم الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية بزيادة اإلجراءات الفردية والجامعية، باالستفادة من    •
املعارف املشرتكة بني األجيال يف حل املشاكل بطريقة خالقة ومبتكرة. وينبغي أيضا تعزيز فهم الروابط   

بني الطبيعة والثقافة وبني املحيل والعاملي.

وينبغي لجميع الجهات الفاعلة أن تقيم رشاكات من أجل توليد املعارف وتحقيق نتائج مستدامة ومنصفة،   • 
من خالل:

زيادة االعرتاف بقيمة املعارف للشعوب األصلية واملحلية إىل جانب املعارف العلمية؛  °  

البحث التشاريك؛  °  

التعليم من أجل التنمية املستدامة؛  °  

استخدام التقنيات املناسبة واملبتكرة؛  °  

إنشاء منصات معرفية متعددة الجهات الفاعلة.  °  
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الجزء الرابع

 امرأة من إيفوغاو تعرب جرًسا معلًقا يف طريقها لجمع نباتات األرز
 الصغرية من أجل زرعها يف أحد حقيل األرز لعائلتها يف الفلبني.

.Chris Stowers :االئتامن
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التحوالت نحو العيش يف وئام مع الطبيعة

 "إن الطبيعة بحاجة إىل تدابري عاجلة، ونحن بحاجة إىل العمل اآلن لحامية التنوع

 البيولوجي لدينا. وال يوجد املزيد من الوقت لتضييعه. إن االعرتاف بحقوقنا يف إدارة

 أقاليمنا ومامرسة معرفتنا يساهم يف مرونة املجتمع والنظام البيئي. وبصفتنا األوصياء

 واملدافعني عن أّمنا األرض، فإننا نحث جميع الحكومات عىل العمل مبا يخدم التنوع

 البيولوجي. انظروا إلينا باعتبارنا الجزء األهم فيام يتعلق بالحل ولنعمل معنا من أجل

 عالقة جديدة مع الطبيعة - عالقة تضمن اصالح ما هو مترضر وتساعد عىل  االستدامة

 ملصلحة جميع أجيالنا املستقبلية."

 —   بيان المنتدى الدولي للشعوب األصلية بشأن التنوع البيولوجي، فبراير 2020، روما

الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية والتنوع البيولوجي يف دائرة التهديد

 تعاين الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية بشدة من فقدان التنوع البيولوجي والثقايف. تنبع هذه الخسائر من النظم

 العاملية غري املستدامة للقيم واملعرفة والحوكمة واإلنتاج واالستهالك والتكنولوجيا واالقتصاد والحوافز والتجارة، وكلها

 تعتمد عليها قوة صنع القرار غري املتكافئة فيام يتعلق مبستقبل الطبيعة والشعوب. تكمن جذور هذه املشاكل يف

 النظرة السائدة للبرش عىل أنهم منفصلون عن الطبيعة ويف أنظمة القيم التي تفضل املصالح الفردية وتحقيق الربح.

 يُنظر إىل الطبيعة عىل أنها مورد اقتصادي يجب استغالله ويتم التعامل مع تدهورها عىل أنه من العوامل الخارجية

لالقتصاد السائد.

 تعد اإلصالحات يف الحوكمة جزًءا مهاًم من الحل. غالبًا ما ترتبط عملية صنع القرار التي تهيمن عليها النخب واملصالح

 الخاصة القوية بالفساد املنهجي و اختالالت الحكم الدميقراطي، مع إهامل أجزاء كبرية من املجتمع. وتوجه الحوافز

 واإلعانات يف املقام األول نحو منو أمناط اإلنتاج واالستهالك غري املستدامة، مبا يف ذلك من خالل نظم األغذية الزراعية

 الصناعية التي تؤدي يف كثري من األحيان إىل األطعمة واألغذية غري الصحية. إن أزمة التنوع البيولوجي وتغري املناخ

والتنمية يف جزء منها هي نتيجة مبارشة لهذه العوامل.

 وقد أدى التعدي عىل النظم البيئية الطبيعية واملامرسات الزراعية الصناعية الحالية وتعطيلها إىل ظهور فرص غري

 مسبوقة لزيادة انتشار األمراض الحيوانية املنشأ، مبا يف ذلك الفريوسات التاجية والتي تسببت مؤخرا يف انتشار

 كوفيد-91. وقد كشفت جائحة كوفيد-91 يف جميع أنحاء العامل نقاط الضعف ونقص املرونة يف األنظمة الصحية،

 مام أثر يف الوقت نفسه عىل األنظمة االقتصادية والتجارية، وكذلك األنظمة املالية، واألنظمة الغذائية، واألنظمة

 االجتامعية والسياسية. تحتم هذه املشاكل النظامية واملرتابطة حلوال مشرتكة تختلف عن طريقة العمل املعتادة،

وتتحدى البرشية إلعادة التفكري وتجديد عالقاتنا االجتامعية والثقافية مع بعضنا البعض ومع الطبيعة بشكل عاجل.



الطبيعة38 العيش يف وئام مع  التحوالت نحو 

تحول الطبيعة والحضارة نحو رؤية 2050

 إن قيم وطرق الحياة واملعرفة ونظم إدارة املوارد واقتصاديات وتقنيات الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية لديها

 الكثري لتقدمه ملعالجة هذه األزمات نحو إعادة تصور النظم العاملية املتنوعة التي ميكن أن تقدم رؤى مشرتكة

 للتضامن و "ال أحد يتخلف عن الركب". تقرتح الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية تغيريات نحو عالقات أكرث توازنا

داخل املجتمعات ومع الطبيعة من خالل ست تحوالت رئيسية:

•  التحوالت الثقافية نحو طرق متنوعة من املعرفة والعمل

•  التحول املتعلق باألرايض مبا يضمن امللكية املعتادة لألرايض من قبل الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية

•  التحول املتعلق بالحوكمة نحو صنع القرار الشامل والتنمية الذاتية

•  الحوافز والتحوالت املتعلقة بالجوانب املالية نحو مكافأة الحلول الفعالة القامئة عىل الثقافة

•  التحوالت االقتصادية نحو االستخدام املستدام واالقتصادات املحلية املتنوعة

•  التحوالت الغذائية نحو تنشيط النظم الغذائية األصلية واملحلية.

 كل من هذه التحوالت تعالج قضايا ملحة محددة وتحتوي عىل ديناميكيات خاصة بها ولكنها مرتبطة بشكل منتظم

 ببعضها البعض؛ ويف الواقع، ال ميكن ألي تحول فردي أن ينجح مبعزل عن باقي التحوالت، ويجب أن تتم يف وقت

 متزامن، وأن يتم نرش تلك التحوالت بطرق تعزز بعضها البعض لتحقيق أقىص استفادة من إمكانات التحول.

 أصبحت هذه التحوالت اآلن رضورات لبقاء الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية وضامن صحة الغالف الحيوي

لألرض، والذي تم التعدي عىل حدوده.

التحوالت الحضارية نحو طرق متنوعة من املعرفة والبقاء

 يتم نرش أساليب إنسانية متنوعة يف الحياة واملعرفة والبقاء يف الطبيعة وتعزيز القيم التعددية ووجهات النظر

 العاملية عرب أنظمتنا االقتصادية والسياسية واالجتامعية، وبالتايل تأمني املرونة املتبادلة للطبيعة واملجتمع. إن الثقافات

 املتنوعة للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية تعزز وتُلهم ازدهار رؤى ثقافية جديدة تضع البرشية يف عامل مفعم

بالحياة، ذيك ومقدس.

 التعليم من أجل التنمية املستدامة هو مطلب عاملي، حيث إن أهمية التنوع البيولوجي والقيم الثقافية مفهومة عىل

 نطاق واسع. وميتلك الناس يف كل مكان املعلومات ذات الصلة والوعي والقدرة عىل التنمية املستدامة وأمناط الحياة

التي تنسجم مع الطبيعة.

 كانت الحياة عىل األرض وال تزال عملية تطور مشرتك - التنوع البيولوجي جنبًا إىل جنب مع التنوع البرشي، وخلق

 التنوع الجيني والسالالت والتنوع البيئي. واليوم، تتدهور أنظمة دعم الحياة عىل األرض بشكل رسيع وازدادت

 الحاجة ملختلف األفكار اإلبداعية للبرشية ملعالجة أزمة الكوكب. إن الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية املعارصة،

 التي تجسد ثقافاتها وقيمها املعرفية والعالقات التاريخية مع أرض ومياه األجداد، لها أهمية خاصة يف استعادة

 النظم البيئية الحيوية والحفاظ عليها مام تعرضت له من تهديد. وميكن للمجتمعات الحديثة أن تتعلم من الشعوب

 األصلية واملجتمعات املحلية حول كيفية أن نكون جزًءا من النظم البيئية الحية وعن مشاركة البرش يف عامل ذيك

 ومقدس. وميكن للرؤى الجديدة املتعلقة بالثقافة والطبيعة أن تعمل مًعا ملا من شأنه تغيري االختالل الحايل يف

العالقات بني البرش والطبيعة.

 ومن بني التطورات الرائدة يف السنوات األخرية هو إدراج املعارف األصلية واملحلية جنبًا إىل جنب مع العلوم، كنظم

 تكميلية للمعرفة لتحقيق فهم أكمل وأكرث ثراء للتنوع البيولوجي - قيمه، ووظيفته، وحالته، واتجاهاته، وعواقب

خسارته مبقاييس متعددة.
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املكونات الرئيسية للتحول:

  •  تعزيز التنوع البيولوجي والثقايف واالستدامة واللغات وحقوق اإلنسان والرتاث يف املناهج الدراسية والتعليم

غري الرسمي.

 • نقل املعارف للشعوب األصلية واملحلية يف املدارس وبرامج الشباب والحمالت اإلعالمية والتثقيفية واملهرجانات

واالحتفاالت الثقافية ووسائل التواصل االجتامعي والتواصل العام.

•  وجود تفاعالت مستدامة بني أنظمة املعارف العلمية ونظم املعارف للشعوب األصلية واملحلية.

•  تجديد وتبادل الثقافات من خالل الفنون ووسائل اإلعالم.

انتقال األرايض نحو ضامن امللكية العرفية لألرايض من قبل الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية

 يتم تأمني مناطق حياة الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية مبا يف ذلك عالقاتهم الثقافية والروحية والعرفية املتميزة

 مع أراضيهم ومياههم وإسهاماتهم الجوهرية والحيوية يف رفاهية اإلنسان وحفظ التنوع البيولوجي والتخفيف من

 حدة تغري املناخ والتكيف معه. إن األرايض واألقاليم واملوارد الجامعية للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية معرتف

 بها قانونياً ومحمية وفقاً للقانون الدويل؛ ان إصالح تصنيفات استخدام وتسجيل األرايض لدعم امللكية العرفية لألرايض؛

كام أن التغطية العاملية للمناطق التي تم حفظها واستخدامها وترميمها عىل نحو مستدام تزداد تدريجياً وبشكل كبري.

 تعد األرايض واألقاليم املشرتكة ذات أهمية وجودية من أجل استمرار بقاء الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية

 والتنوع البيولوجي، وتأمني منافع عاملية أوسع. ويف أجزاء كثرية من العامل أصبحت أرايض الشعوب األصلية جزًرا ذات

 تنوع بيولوجي وثقايف محاطة مبناطق تدهورت فيها الطبيعة بشكل متزايد؛ ويف كثري من الحاالت يتم زيادة التنوع

 البيولوجي وتعزيزه من خالل قيم ومامرسات الشعوب األصلية. إن الفشل يف االعرتاف بذلك وعدم تأمني األرايض

 واألقاليم واملياه واملوارد الخاصة بالشعوب األصلية واملجتمعات املحلية، وكذا الفشل يف حفظ القيم املتوارثة، كل ذلك

 يعترب من أكرب الفرص الضائعة لحفظ التنوع البيولوجي واالستدامة خالل العقد املايض. إن االنتقال نحو تأمني أنظمة

 امللكية العرفية لألرايض ميكن أن يكون له فوائد هائلة فيام يتعلق بالتنوع البيولوجي.

ملكونات الرئيسية للتحول:

 •  التمسك بحقوق اإلنسان للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية والنساء والشباب ، مبا يتفق مع إعالن األمم

 املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق

الريفية.

 •  اعتامد وتوسيع نطاق األطر واآلليات الدستورية والقانونية والسياسية واملؤسسية الفعالة والتدابري امللموسة

 لالعرتاف بحقوق الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف املناطق واألرايض واملوارد والبت يف ذلك بشكل مناسب

وقانوين واحرتام أنظمة امللكية العرفية الخاصة بهم.

•  إصالح حوكمة األرايض وتعزيز التدابري لضامن امتثال الرشكات لحقوق اإلنسان واملعايري البيئية.

 •  تعزيز مؤسسات الحوكمة للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية عىل األرايض واألقاليم واملوارد ، مبا يف ذلك رسم

الخرائط التشاركية وترسيم الحدود والرصد.

 •  تحويل سياسة ومامرسات الحفظ إىل نهج قائم عىل الحقوق التعاونية التي تدعم وتعزز الحفظ القائم عىل

املجتمع واالستخدام املألوف املستدام، كام تقدر العالقات املتبادلة بني الطبيعة والثقافة.

 •  الدعم واالهتامم بتأمني الحقوق الجامعية لألرايض، مبا يف ذلك الوصول إىل العدالة وتحسني املساءلة، وتدابري
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 اإلصالح والتعويض للتصدي النتهاكات حقوق الشعوب األصلية واملجتمعية يف األرايض وحامية املدافعني عن حقوق

اإلنسان البيئية.

تحوالت الحوكمة نحو صنع القرار الشامل والتنمية الذاتية

 متارس مؤسسات الحوكمة املتداخلة، مبا يف ذلك سلطات الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية، عملية صنع القرار

 عىل نطاقات مناسبة، مبا يضمن اتباع نهج كامل للحكومة واملجتمع بأكمله يؤدي إىل احرتام حقوق اإلنسان والتنوع

 البيولوجي والقيم الثقافية املتنوعة. وتقوم مؤسسات الحوكمة هذه بتحديث السياسات والشفافية القانونية

واملؤسسية واملساءلة من أجل تحقيق قدر أكرب من اإلنصاف والرفاهية واالستدامة واملرونة للجميع.

 تسري أوجه عدم املساواة يف القوة يف أنظمة الحوكمة جنبًا إىل جنب مع االختالالت يف النتائج االقتصادية واالجتامعية

 والبيئية، وقد أدى تجزئة عملية صنع القرارات الحكومية يف قطاعات متخصصة إىل تفضيل النمو االقتصادي عىل

 الصحة البيئية والرفاهية االجتامعية. إن مؤسسات الحوكمة املتكاملة والشاملة والشفافة والخاضعة للمساءلة

 والتمسك باحرتام حقوق اإلنسان والتقاسم العادل ملنافع الطبيعة متثل عنارص حاسمة يف االنتقال نحو  نتائج عادلة

 ومستدامة للناس والكوكب. وضعت خطة التنمية املستدامة لعام 0302 جدول أعامل عاملي للحكومات والرشكات

 وجميع الشعوب واملجتمع املدين وجميع املواطنني يجسد القيم العاملية لحقوق اإلنسان ويتعهد بعدم ترك أي أحد

 متخلفا عن الركب. ويتغلغل هذا األساس املبديئ يف جدول األعامل التحوييل بأكمله، ويشمل أوجه عدم املساواة

العاملية والتنوع البيولوجي وتغري املناخ والتحديات املرتبطة به.

املكونات الرئيسية لالنتقال:

 •  دمج اسرتاتيجيات التنفيذ وخطط العمل الوطنية بشأن التنمية املستدامة والتنوع البيولوجي وتغري املناخ عىل

 أساس املناهج التشاركية الشاملة والقرارات التي يتم التوصل اليها.

•  إصالح القوانني والسياسات لتشمل الطرق التعددية وزيادة اإلنصاف والتنوع واملرونة.

•  تعزيز آليات اإلبالغ واملساءلة من أجل التقييم الدوري ملساهامت البلدان والتقدم العام.

 •  متكني الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية والفئات املهمشة األخرى، مبا يف ذلك ما يتعلق باملساواة بني الجنسني

واإلنصاف بني األجيال.

 •  تعزيز الضامنات الصارمة التي تضمن عدم انتهاك حقوق اإلنسان يف تنفيذ التنمية املستدامة والتنوع البيولوجي

واإلجراءات املتعلقة بتغري املناخ.

 الحوافز والتحوالت املالية نحو تشجيع حلول فعالة مستندة اىل الحضارة

 يتم إعطاء األولوية للحوافز مبا يف ذلك الدعم املايل لإلجراءات الجامعية املتعلقة بالشعوب األصلية واملجتمعات

 املحلية والحلول املبتكرة القامئة عىل الثقافة؛ وتطبيق الضامنات البيئية واالجتامعية وحقوق اإلنسان الخاصة بتمويل

التنوع البيولوجي؛ ويتم إنهاء أو إعادة توجيه الحوافز واالستثامرات الضارة.

 إن حشد وتخصيص املوارد النقدية وغري النقدية ميثل عنارص رئيسية يف التنفيذ الفعال لإلطار العاملي للتنوع

 البيولوجي ملا بعد عام 0202. ويف الوقت الحايل تعترب املوارد املتوفرة لدعم األنشطة التي تعمل عىل الحد من فقدان

 التنوع البيولوجي والثقايف أكرب بكثري مقارنة باملوارد الخاصة باألنشطة التي تحافظ وتعزز وتنشط التنوع البيولوجي

 والثقايف. تشمل هذه األنشطة الرتكيز عىل الحلول املستندة إىل السوق واإلصالحات التكنولوجية التي يتوقع أن تؤدي

 إىل مزيد من الرضر بدالً من معالجة األسباب الخفية والتغيري النظامي. تشمل األمثلة عىل هذه "الحلول" املثرية

 للجدل املتعلقة بتجارة الكربون والهندسة الجيولوجية والبيولوجيا االصطناعية ومحفزات الجينات. هناك حاجة إىل
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 تحول كبري يف االستثامرات والحوافز والتمويل، مبا يف ذلك تقييامت التكنولوجيا لدعم األنشطة، ال سيام من خالل

اإلجراءات الجامعية للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية والتكنولوجيات املناسبة التي تفيد كال من الطبيعة والناس.

املكونات الرئيسية للتحول:

 •  االعرتاف الكامل وإبراز مساهامت الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية بأشكال نقدية وغري نقدية لتعبئة املوارد ،

من خالل أدوات املراقبة واملحاسبة املناسبة وإعداد التقارير.

 •  زيادة التمويل املبارش للشعوب األصلية واملجتمعات املحلية لدعم أنشطتها القامئة عىل الثقافة من أجل الحفظ

 واالستعامل املستدام ، وإدراج الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف اللجان الوطنية املتعلقة بتمويل التنوع

البيولوجي املحيل.

 •  رصد وإعداد التقارير بشأن تعبئة املوارد لتضمني بيانات مصنفة بشأن الدعم العاملي واإلقليمي واملحيل لألعامل

الجامعية التي تقوم بها الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية.

 •  تطبيق ضامنات متويل التنوع البيولوجي بطرق عملية وملموسة وضامن االندماج االجتامعي وااللتزام مبعايري

حقوق اإلنسان يف جميع عمليات تعبئة املوارد.

 •  العمل عىل جعل اجراءات الحد من االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها أكرث فعالية من خالل التخطيط

املبكر واالستثامرات األولية وجمع البيانات األساسية واملراقبة الدقيقة والواسعة النطاق للتأثريات.

•  تضمني تقييامت التكنولوجيا عىل جميع مستويات سياسة التنوع البيولوجي والتخطيط والتنفيذ.

 أسطول يوم السكان األصليني ، جزء من احتجاجات "التحرر"
.John Duffy :العاملية ضد الوقود األحفوري. االئتامن
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 •  ازالة الحوافز الضارة وتطبيق الحوافز اإليجابية مبا يف ذلك توجيه االستجابات الخاصة بكوفيد-91 إىل فرص إلعادة

تشكيل االقتصاد نحو االستدامة للناس والكوكب.

•  إصالح القطاع املايل ملوامئة التدفقات املالية مع املامرسات املستدامة.

املتنوعة املحلية  املستدام واالقتصادات  االستخدام  االقتصادية نحو  التحوالت 

 تزدهر النظم االقتصادية املتنوعة للناس حيث يساهم االستخدام املألوف املستدام للشعوب األصلية واملجتمعات

 املحلية واملنتجني الصغار اآلخرين يف اقتصادات مستدامة ومرنة، وأمناط االستهالك املتدنية تضمن مجتمعاً مستداماً

وعادالً.

 إن فقدان التنوع البيولوجي وانهيار املناخ وتكثيف التفاوتات االجتامعية هي عواقب نظام اقتصادي يسعى إىل منو ال

 نهايئ، ومع ذلك فهو يعتمد عىل املوارد املحدودة. كام يربز البحث األخري أن أنظمة اإلنتاج الزراعي والغذايئ الحالية

 واسعة النطاق واستمرار فقدان البيئة الطبيعية يزيد من خطر تفيش األوبئة مثل كوفيد-19.

 هناك حاجة إىل تحول جذري يف النظم االقتصادية الحالية كثيفة الكربون ويف أنظمة اإلنتاج واالستهالك العاملية

والتحول نحو مجموعة من األنظمة التي تجسد االستخدام واملامرسات والتكنولوجيات املحلية املستدامة.

 ال يوجد مخطط واحد لتغيري املامرسات الحالية غري املستدامة، ولكن هناك العديد من الحلول واالبتكارات والتقنيات

 والبدائل املتنوعة الناشئة، من بينها وبرشط االعرتاف والدعم املناسبني ما توفره أنظمة الشعوب األصلية واملجتمعات

 املحلية من فوائد متعددة عىل جميع املستويات للتنوع البيولوجي والتخفيف من تغري املناخ والتكيف معه، والتنمية

املستدامة.

املكونات الرئيسية لالنتقال:

•  الالمركزية وتنويع وابتكار االقتصادات.

•  التحول من االقتصادات القامئة عىل الوقود األحفوري إىل الطاقة النظيفة.

•  االعرتاف بأدوار ومامرسات وتقنيات الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية ودعمها عىل املستويني الوطني واألدىن.

•  املشاركة يف تنفيذ خطة عمل اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن االستخدام املألوف املستدام للتنوع البيولوجي.

•  زيادة محاسبة الرشكات وتحولها نحو املامرسات املستدامة مبا يف ذلك ما يتعلق بأنشطة سلسلة التوريد.

•  دعم النساء والشباب والذين هم فاعلون رئيسيون يف تنشيط وابتكار االقتصادات الريفية واملحلية املستدامة.

 •  الحد من اإلفراط يف االستهالك والنفايات وتعزيز وتنفيذ مبادئ االقتصادات الدائرية التي تفصل النشاط االقتصادي

عن استخدام املوارد املحدودة وتعزز إعادة التدوير وتجديد البيئة.
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التحوالت الغذائية نحو تنشيط النظم الغذائية األصلية واملحلية

 تضمن النظم والثقافات النابضة بالحياة التنوع الورايث واألنظمة الغذائية املتنوعة مام يحسن الصحة واملرونة وسبل

 العيش. تساهم النظم الغذائية األصلية واملحلية التي أعيد تنشيطها يف األمن الغذايئ املحيل والسيادة الغذائية

واإليكولوجيا الزراعية وتدعم االنتقال الزراعي العادل.

 لقد عملت الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية عىل رعاية التنوع البيولوجي الزراعي آلالف السنني، سواء بالنسبة

 لألغذية واألدوية والقيم الروحية والثقافية واملجتمعية األعمق، حيث تلعب النساء أدواًرا حيوية. وال يزال صغار

 املنتجني واملزارعني األرسيني يطعمون غالبية سكان العامل، بينام يستخدمون أقل من 52 يف املائة من األرايض واملياه

 والطاقة األحفورية يف العامل. سيكون الحفاظ عىل التنوع وتوسيعه يف الزراعة واملناظر الطبيعية والنظم الغذائية أمرًا

 بالغ األهمية يف التحول نحو أنظمة غذائية عادلة وصحية ومرنة. يتطلب ذلك تغيري الصناعة الزراعية غري املستدامة

 ووقف العمليات الحديثة التي يتم تطبيقها يف األرايض الزراعية واملياه الواقعة يف املساحات الخاصة بالشعوب األصلية

 واملجتمعات املحلية، ويتم تحقيق ذلك الهدف عن طريق إجراء تغيريات منهجية تشمل أنظمة الغذاء بشكل كامل،

 مبا يف ذلك من خالل التخطيط االسرتاتيجي الستخدام األرايض وتعزيز التنوع البيولوجي وقيم النظام البيئي عن طريق

 األرايض الطبيعية؛ واستعادة التقاليد الغذائية وقيم الرتاث الثقايف؛ واتخاذ تدابري للحد من استهالك األغذية املعالجة

 يف أوساط الشعوب األصلية وكذا عامة املستهلكني الريفيني والحرضيني اآلخرين. ومع امتداد النظم الغذائية يف جميع

 أنحاء العامل إىل حافة االنهيار  وتهديد املجاعات الوشيكة املرتبطة باألوبئة الحالية واملستقبلية ستكون النظم الغذائية

جبهة للتغيري نحو أنظمة غذائية واقتصادات محلية متنوعة ومرنة.

 املكونات الرئيسية للتحول:

•  تكامل السياسات الغذائية التي تتناول بشكل كيل جميع جوانب النظم الغذائية.

•  تأمني السيادة الغذائية واألمن الغذايئ املحيل وإصالح الحكم.

•  احتضان البيئة الزراعية.

•  اتخاذ طرق منهجية بدالً من تطبيق إصالحات فنية ضيقة.

•  تأمني الحصول عىل األرايض ومتليكها.

 •  دعم السياسات ومتويل املبادرات الغذائية الشعبية مثل بنوك التمويل املجتمعية والتعاونيات واالبتكارات

التكنولوجية ومامرسات اإلدارة املحلية.
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 امرأة وابن عمها الصغري يجدفان يف زورق يف منطقة محمية
.Vlad Sokhin :املانغروف يف قرية ماتافا ، ساموا. االئتامن
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امليش إىل املستقبل عىل خطى أسالفنا

 تدعم الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية العالقات الثقافية املؤكدة للحياة مع الطبيعة باعتبارها أساسية ملستقبل

 الطبيعة. ويسري التنوع الثقايف جنبًا إىل جنب مع التنوع البيولوجي حيث نعيش نحن البرش حياتنا اليومية يف أنظمة

 بيئية متنوعة. تم رعاية الكثري من التنوع البيولوجي املتبقي يف العامل عىل أرايض ومياه الشعوب األصلية واملجتمعات

 املحلية من خالل عالقات الشعوب األصلية املتميزة مع الطبيعة. ويتطلب تأمني الوصاية املستمرة للشعوب األصلية

 واملجتمعات املحلية عىل أراضيها ومواردها أن تعرتف الدول قانونيا وتضمن أمن حيازة األرايض للشعوب األصلية

واملجتمعات املحلية وأن تحرتم مؤسسات ومامرسات الحوكمة املستمرة

 تم التخطيط لعام 2020 باعتباره "عاًما مميزا" من أجل الطبيعة والتنوع البيولوجي، مبا يف ذلك اعتامد اسرتاتيجية

 عاملية جديدة للتنوع البيولوجي حتى عام 2050 إىل اتفاقية التنوع البيولوجي يف الصني وذلك خالل االجتامع

 الخامس عرش ملؤمتر األطراف )COP-15(. تم تجاوز الجدول الزمني امليلء بعمليات وأحداث التنوع البيولوجي

 بسبب جائحة كوفيد-19، وهو حدث كشف عن تفاعالت متعددة وعن هشاشة عميقة يف كل من األنظمة البرشية

 والطبيعية. إن تزايد الجوائح واألشكال الجديدة من األمراض الحيوانية املنشأ )تلك التي ميكن أن تنتقل من الحيوانات

 إىل البرش( والتي تسببها الفريوسات التاجية وغريها من النواقل يسلط الضوء عىل االختالالت يف عالقاتنا مع الطبيعة،

 والتي تحتاج إىل معالجة تتجاوز اإلطار الزمني الفوري للطوارئ الصحية الحالية. إن العودة الرسيعة إىل الوضع

 الطبيعي والتغايض عن اختالالته املتعدده ونقاط ضعفه يف أنظمة صحة اإلنسان وأنظمة الغذاء واألنظمة االقتصادية

 والتجارية واألنظمة املالية واألنظمة االجتامعية والسياسية، ميكن أن يعمق املشاكل املتعلقة بصحتنا وكذلك األزمة

التي تجتاح العامل اليوم.

 تواجه اإلنسانية اليوم تحديات تتعلق مبشاكل نظامية ومرتابطة تتطلب البحث عن مسارات جديدة نحو رؤية العيش

 يف وئام مع الطبيعة بحلول عام 2050 وما بعده. ويجب أن تضع اسرتاتيجية التنوع البيولوجي لعام 0502 حلوال

شاملة طويلة املدى وتصورا جديدا ال يرتبط أبدا مبفهوم "املدى القصري" للعائدات الرسيعة.

 وقد أصبحت اآلن التحوالت الست التي حددتها الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية بوصفها مسارات حاسمة نحو

 التحول - بطرق متنوعة يف املعرفة وامللكية اآلمنة لألرايض، ويف الحوكمة الشاملة، ويف التمويل والحوافز املسؤولة،

 ويف االقتصادات املستدامة ويف النظم الغذائية املحلية - رضورات تحول للنظم االجتامعية والثقافية واالقتصادية

والسياسية والتكنولوجية الفاشلة.

 هذه التحوالت هي رؤى تتشاركها األجيال وهي مبثابة تكريم للنضاالت والحكمة التاريخية لألجيال السابقة، تربزها

خربة وابتكارات أجيال اليوم، وستجسد اإلرث واآلمال التي سترتكها لألجيال القادمة.

 مساهامت الشعوب األصلية واملجتمعات
املحلية يف رؤية عام 2050:



الحكم وتقرير مص� الشعوب 

ا�صلية وا�جتمعات ا�حلية 

ع�قة الشعوب ا�صلية وا�جتمعات 

ا�حلية با�را� وا�قاليم وا�وارد 

الطبيعة والثقافة التطور 

ا�ش�ك وا�بداع ا�ش�ك 

دعم ا�جراءات الج�عية للشعوب 

ا�صلية وا�جتمعات ا�حلية 

ا�هرجانات وا�حتفا�ت والفنون والحرف اليدوية استعادة ا�را� وا�ياه

ا�شخاص ا�صحاء تجديد الغابات 

ا�ستخدام ا�ألوف ا�ستدام

وا�قتصادات ا�حلية ا�تنوعة 

أنظمة الغذاء للشعوب ا التنوع الجيني 

�صلية وا�جتمعات ا�حلية

طعام مغذي ا�نواع ا�حمية 

IPLC solution tree for the renewal of nature 
and cultures. Credit: Agnès Stienne



49  

 القصص والتجارب التي متت مشاركتها يف هذا املنشور ليست سوى عينة من اإلجراءات العديدة التي تتخذها

 الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية يف أنحاء مختلفة من العامل. وميكن للدعم الذي تقدمه الحكومات والجهات

 الفاعلة األخرى لإلجراءات الجامعية التي تقوم بها الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية أن يحفز الرشاكات

 االسرتاتيجية من أجل التغيري وأن ميّكن الشعوب األصلية واملجتمعات املحلية من مضاعفة مساهامتها يف حفظ

التنوع البيولوجي واالستخدام املستدام وتخفيف آثار التغري املناخي والتكيف معه للوصول اىل تنمية مستدامة.

 سنكون جميًعا أجداداً يف املستقبل، وواجبنا هو التغلب عىل التحديات وتجديد األرض لألجيال القادمة. هذا هو

مسعى البرشية املشرتك إلنقاذ وطننا املشرتك.

 للمزارع وإزالة الغابات تأثري خطري عىل أساليب حياة املجتمعات
 املجاورة ، الذين ، عىل الرغم من هذه التعديات ، غالبًا ما

 يلعبون دوًرا حيويًا يف الحفاظ عىل التنوع البيولوجي. يصور هذا
باملزارع. الكفاف محاطة  التوضيحي زراعة  الرسم 

Agnès Stienne, :االئتامن   
Dépaysages de palmiers à huile,  

.Visionscarto.net



Karen proverb

“Live with the water, care for the river, live 
with trees, care for the forest. Live with the 
fish, care for the spawning grounds, live 
with the frog, care for the cliff.”
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