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 كيف ستؤدي املعارف املتوارثة عن األجداد إىل حتسني النظم الغذائية:
 للشعوب األصليةاملركز العاملي بشأن الُنظم الغذائية 

 
 موجز

أكثر وجعلها  إرشاد حتويل النظم الغذائيةيف  امهمً  ااألدلة املستقاة من النظم الغذائية للشعوب األصلية دورً ميكن أن تؤدي 
تعميق فهمنا ألوجه التوازن بني توليد يرمي إىل  اعامليً  اتفكريً  19-للطبيعة. واستحثت جائحة كوفيد ااستدامة واحرتامً 

الشعوب األصلية، اليت يقدر عددها أبكثر إن وإنتاجها واحلفاظ على قاعدة املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي. و األغذية 
 احملكيةلغة من اللغات  4 000على يف املائة مما تبقى من التنوع البيولوجي و  80، هي القّيمة على نسمةمليون  476من 

مع الطبيعة  ابنسجاماألغذية  وأنتجتآلالف السنني، على بقائها األصلية للشعوب نظم الغذائية الوحافظت  املتبقية.
 الفريدة إلدارة األراضي. اوممارساهتاملتوارثة عن األجداد  هابفضل معارف

 يرفيعالخرباء للندوة  2018يف عام منظمة األغذية والزراعة  عقدت التغذية،من أجل وكجزء من عقد األمم املتحدة للعمل 
النظم  بشأنحاجة ملحة إىل إنشاء مركز عاملي للشعوب األصلية. وخلص اخلرباء إىل وجود الغذائية نظم الستوى بشأن امل

 والعلمية.املتوارثة عن األجداد دة من املعارف الغذائية للشعوب األصلية من أجل صون هذه النظم واالستفا

ومراكز البحوث ومنظمات الشعوب األصلية  للشعوب األصلية اجلامعات ةالنظم الغذائيشأن وسيجمع املركز العاملي ب
حول منصة مشرتكة تسهل تبادل املعارف من أجل توليد األدلة اليت سرتشد البحوث األغذية والزراعة وأعضاء منظمة 

 مؤسسة حول العامل عضويتها يف املركز العاملي. 14وحىت هذا التاريخ، أّكدت  والربامج السياساتية.

 النظم الغذائية بشأنيف مؤمتر قمة األمم املتحدة وسيساهم املركز العاملي يف العمليات العاملية واإلقليمية املختلفة، وخاصة 
 .للجنة األمن الغذائي العاملي واخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية، 2021املزمع عقده يف عام 
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 مقدمة -ًال أوّ 
يف إرشاد حتويل النظم الغذائية  امهمً  اميكن أن تؤدي األدلة املستقاة من النظم الغذائية للشعوب األصلية دورً  -1

 للطبيعة. اوجعلها أكثر استدامة واحرتامً 

 وندثحيت نسمةمليون  476أكثر من  هذه الشعوبمحاة التنوع الثقايف، إذ يبلغ تعداد  هيوالشعوب األصلية  -2
األصلية على وحافظت النظم الغذائية للشعوب  1أقاليم. ةسبع عربشعب خمتلف منتشر  5 000إىل  نمو تينلغة و  4 000

من غاابت  2البيئة يف الوقت ذاته، محايةمع احلرص على و  وأنتجت األغذية ابنسجام مع الطبيعة بقائها آلالف السنني
 80على  مةالقيّ  ياليوم هالشعوب األصلية األمازون إىل التندرة القطبية، ومن صحاري منطقة الساحل إىل قمم اهلماال�. و 

 .افضل املناطق حفظً أب اأراضيه تقرتن ما اوغالبً  3يف املائة مما تبقى من التنوع البيولوجي،

ما تعتمد على  االغذائي، وكثريً  اوأمنهالشعوب األصلية سبل عيش راضي األدارة إلالشعوب األصلية نظم  وحتفظ -3
العرفية  اوأنظمته االتقليدية وحوكمتها وأثبتت معارفه الطبيعية. اوموارده اأسالفه اجلماعية يف الوصول إىل أراضياحلقوق 

 .احمددً  اموقعً  وختصج ئوتركز على النتا كية�ا ديناميأب

على مر  سادتالنظم الغذائية للشعوب األصلية أن  عممعارف الشعوب األصلية آخذ يف التسارع. و  انداثروإن  -4
القائمة على الثروة احليوانية والتغريات  والزراعة الكثيفة والنزوح والصناعات االستخراجيةتتأثر اليوم بتغري املناخ فإ�ا ، عصورال

ضد زعماء الشعوب األصلية.  العنفمن انعدام األمن الغذائي وفاقم  19-كوفيدانتشار   وقد زاد يف استخدام األراضي.
 إجراءات عاجلة من أجل صون معارف الشعوب األصلية والتعلم منها وعكس هذا التوجه. اختاذ وتدعو احلاجة إىل

 (املنظمة) ، طلب ممثلو الشعوب األصلية الذين اجتمعوا يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة2015ويف عام  -5
ونّظمت جمموعة العمل هذه، اليت  .لنظم الغذائية للشعوب األصليةاب معنيةعمل جمموعة أن تسهل إدارة املنظمة إنشاء 

ندوة خرباء رفيعة املستوى وشركاء خارجيني،  3والرب�مج االسرتاتيجي  شعبة التغذية، بدعم من شعبة الشراكاتتقودها 
 4.يف املنظمة 2018للشعوب األصلية يف عام النظم الغذائية بشأن 

 من الشعوب األصلية 22من  احماورً  70مشارك، مبا يف ذلك  200وكانت النتيجة الرئيسية للندوة اليت مجعت  -6
املعارف بشأن النظم الغذائية  تبادلاالتفاق على احلاجة إىل إنشاء مركز عاملي لتحسني هي مركز حبوث/جامعة،  20و

 للشعوب األصلية.

. النظم الغذائية للشعوب األصلية بشأناملركز العاملي ويف هذه الدورة السابعة والعشرين للجنة الزراعة، تطلق املنظمة  -7
محاية  ما خيص يف املعارف املتوارثة عن األجدادو  للشعوب األصليةالنظم الغذائية  إمكانيةتظهر أدلة  العاملي وسيوفر املركز

 مع إرشاد حتويل النظم الغذائية كي تكون أكثر استدامة. ، وذلكالتنوع البيولوجي

                                                      
 حالة الشعوب األصلية يف العامل، نيويورك. .2009األمم املتحدة،   1
 تقرير األمني العام. – االنسجام مع الطبيعة. 2017مقتبس من األمم املتحدة،   2
3  Garnett 2018، وآخرون :"A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation". 

Nature Sustainability (1) [ابللغة اإلنكليزية]. 374-369، الصفحات 
4  .pdf01_2018http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/partnerships/docs/LAST_FINAL_REPORT_HLESIFS_ ] ابللغة

 .]اإلنكليزية

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/partnerships/docs/LAST_FINAL_REPORT_HLESIFS_2018_01.pdf
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 والعضويةاملركز العاملي: األهداف  -اثنًيا

النظم الغذائية للشعوب األصلية اجلامعات ومراكز البحوث واملنظمات وأعضاء منظمة  بشأنسيجمع املركز العاملي  -8
 للمسامهة يف جعل النظم الغذائية أكثر استدامة يف سياق عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية.األغذية والزراعة 

واملعارف املتوارثة عن الثغرة بني املعارف العلمية  ادل األدلة اليت تسدّ ويكمن هدف املركز العاملي يف تسهيل تب -9
 البحوث اليت ميكن أن ترشد النقاش املتعلق ابلنظم الغذائية. برامجبني  مؤ التوابذلك  اللشعوب األصلية، حمققً األجداد 

املركز  – ومركز البحوث احلرجية الدولية 5،للتنوع البيولوجي ةلمركز العاملي هم املنظمة الدوليل املؤسسونواألعضاء  -10
التنمية املستدامة، واملنتدى الدائم لألمم املتحدة بشأن الفرنسي الوطين البحوث ، ومعهد الدويل لبحوث احلراجة الزراعية

 وحلف الشعوب األصلية يف آسيا، ومنظمة األغذية والزراعة.املعين بقضا� الشعوب األصلية، 

مع املنظمة من أجل  الذين يعملون يف جمال النظم الغذائية والشعوب األصلية التايل ذكرهم الشركاء وقد تواصل -11
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة مثل االنضمام إىل املركز العاملي، 

الشبكة ، و Gaia Amazonasومؤسسة ، والسيادة الغذائيةبيولوجي الزراعي الاألصلية للتنوع شراكة الشعوب و ، (اليونسكو)
، صندوق تنمية الشعوب األصلية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، و الدولية لنظم البيا�ت اخلاصة ابألغذية

 .التابع جلامعة ماكجيل مركز التغذية والبيئة للشعوب األصليةوجامعة ماسي، و 

وستتوىل وحدة الشعوب األصلية يف املنظمة أمانة املركز العاملي الذي سيجتمع أعضاؤه مرة كل سنة ويتفاعلون  -12
وُتدعى الشعب الفنية يف املنظمة إىل االنضمام إىل املركز العاملي واملسامهة فيه خبربهتا . بشكل فصلي عن بُعدكذلك 

 ومواردها.

 اخلرباء رفيعة اتجمموعبشأن النظم الغذائية للشعوب األصلية إىل  أحدث املعلوماتوستقدم أمانة املركز العاملي  -13
 املستوى، واللجان الفنية، وبلدان جمموعة روما ألصدقاء الشعوب األصلية.

  

                                                      
احلاجة إىل إنشاء املركز العاملي، مل يكن بعد اسم املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي قد أصبح "حتالف املنظمة الدولية للتنوع ، عند مناقشة 2018يف عام   5

 البيولوجي واملركز الدويل للزراعة االستوائية".
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 الركائز األربع للمركز العاملي -اثلثًا

 :هيإن الركائز األربع للمركز العاملي  -14

األفكار واملعارف بشأن النظم الغذائية للشعوب األصلية،  لتبادلز إنشاء حيّ  اليت تتيحمنصة أصحاب املعارف،  )أ(
وستتضمن هذه املعارف املعرفة العلمية والتقليدية  واستدامة هذه النظم وقدرهتا على الصمود أمام تغري املناخ.

 اهيً شفقل يف كثري من األحيان ناليت تُ  اجمموعات مهاراهتالعملية و  تهاودراي اوجتارهب وابتكارات الشعوب األصلية
 من جيل إىل آخر.

اجلامعات ومراكز البحوث ومنظمات الشعوب البحوث يف  برامجوتنظيم  ستقوم املنصة بتنسيق املتوقعة: النتيجة
النظم الغذائية للشعوب األصلية من  جمالاألصلية واألمم املتحدة وأصحاب املصلحة اآلخرين الذي يعملون يف 

 أكثر استدامة.لتصبح غذائية النظم الل يحتو يف تأثري الأجل 

البحوث اليت يشاركها أعضاء منصة أصحاب املعارف، وذلك ابحرتام مبدأ  وواثئق بوعاتطقاعدة بيا�ت للم )ب(
قاعدة البيا�ت هذه، املصممة  وستكون احلرة واملسبقة واملستنرية وحقوق امللكية الفكرية للشعوب األصلية. ةاملوافق

وصانعي السياسات واملمارسني والعلماء عن طريق صفحة  ملنظمات الشعوب األصليةمتاحة كمستودع للمعارف، 
النظم الغذائية للشعوب األصلية، ستساهم قاعدة البيا�ت  علىوعن طريق توفري آراء وأدلة  إلكرتونية خمصصة.

 يف احلفاظ على املعارف التقليدية املهددة ابالنداثر.

بشأن النظم الغذائية للشعوب األصلية واستدامة  امجاعيً نشأة مُ نرتنت إنشاء قاعدة بيا�ت على اإل املتوقعة: النتيجة
 .هذه النظم وقدرهتا على الصمود أمام تغري املناخ

ما خيص  ويتمثل ذلك يف إجراء حوارات على املستويني الدويل والوطين يف إسداء املشورة يف جمال السياسات. )ج(
املركز العاملي أدلة بشأن النظم الغذائية للشعوب  وسيتيح النظم الغذائية واملعارف التقليدية للشعوب األصلية.

، والسياساتيةاملناقشات الفنية يف تأثري الاألصلية واستدامة هذه النظم وقدرهتا على الصمود أمام تغري املناخ من أجل 
وسيحلل املركز العاملي البيا�ت واملعارف اليت  وأمنها الغذائي. الشعوب األصلية سبل عيشعلى اليت قد تؤثر 

يولدها األعضاء، ويقدم بذلك مدخالت إىل املناقشات السياساتية اجلارية بشأن االستدامة والقدرة على الصمود 
 أمام تغري املناخ والتغذية والنظم الغذائية.

غذائية للشعوب األصلية، وذلك بغية من النظم ال مستقاة دلةاألقائمة على مدخالت إصدار املتوقعة:  النتيجة
 إرشاد حتويل النظم الغذائية.

التخصصات بشأن النظم الغذائية للشعوب األصلية.  ةتعدداملو التشاركية ث و بحالتصميم  لدفعأوجه آتزر خلق  )د(
واملضطلع به واملنشور واململوك له واملخطط ، املستنريةو املسبقة و هذا البحث الذي يتبع املوافقة احلرة سيدعم و 

 .املتوارثة عن األجدادبشكل مشرتك مع الشعوب األصلية، حتقيق فهم أفضل للنظم الغذائية واملعارف 

هذه  ةواستدام ،لشعوب األصليةلوالنظم الغذائية املتوارثة عن األجداد فهم املعارف  حتسنياملتوقعة:  النتيجة
وتعزيزها بفضل واملعارف وقدرهتا على الصمود أمام تغري املناخ، وإرشاد احلفاظ على هذه النظم  املعارف والنظم

 الدعوة إىل املزيد من البحوث والتمويل.
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 املسامهات -رابًعا

يولد املركز العاملي املعارف يف الوقت املناسب يف سياق عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية للمسامهة يف  -15
 .أكثر استدامةلتصبح غذائية النظم الل يحتو  أهداف التنمية املستدامة، والقضاء التام على اجلوع، وجهود املنظمة يفحتقيق 

يضمن  مبتكريف توليد املعارف مع الشعوب األصلية، مبدأ  التشارك وهوري للمركز العاملي، هاملبدأ اجلو وإن  -16
التفاهم واالحرتام بني أصحاب املصلحة الذين يعملون على مستو�ت خمتلفة، سيخلقان ن يالتواصل وتبادل املعلومات اللذ

 ية بشأن تغري املناخ.اتاحلوارات السياس ابلتايلمما يُثري 

اخلطوط و  2021النظم الغذائية املزمع عقده يف عام  بشأنمؤمتر قمة األمم املتحدة مدخالت املركز العاملي وستدعم  -17
ة للجنة األمن الغذائي العاملي، وكذلك مبادرات من قبيل عقد لغات الشعوب النظم الغذائية والتغذيالتوجيهية الطوعية بشأن 

 األصلية، وعقد الزراعة األسرية، وعقد إصالح النظم اإليكولوجية.

 والنظم الغذائية للشعوب األصليةاألغذية والزراعة منظمة  -اخامسً 

سس عمل املنظمة أُ  ماكجيلامعة التابع جلشعبة التغذية يف املنظمة ومركز التغذية والبيئة للشعوب األصلية أرست  -18
النظم الغذائية للشعوب األصلية: األبعاد  عنوانب طبوعامل 2009يف عام  اونشر بشأن النظم الغذائية للشعوب األصلية، 

النظم الغذائية للشعوب األصلية ورفاهها.  عنوانب ملطبوعا، 2013ويف  والصحة،لتغذية لة يوالبيئ يةة والتنوعيلثقافا العديدة
 .التدخالت والسياسات من أجل جمتمعات صحية

وجمموعة العمل املعنية ابلنظم الغذائية للشعوب األصلية  2014يف عام  6الفريق املعين ابلشعوب األصلية إنشاءومع  -19
 تنسيق عمل املنظمة بشأن النظم الغذائية للشعوب األصلية.املنظمة يف ، تولت وحدة الشعوب األصلية 2015يف عام 

ملنظمة واملنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ومعهد البحوث ا يف، وضعت وحدة الشعوب األصلية 2017عام ويف  -20
التقييم الذايت  إىل تستند، منهجية والسيادة الغذائيةاألصلية للتنوّع البيولوجي الزراعي الشعوب شراكة ألغراض التنمية و 

نظم المن أجل حتديد مسات  ،املنظمة ماأصدرهت للذينا ،والتقييم الشمويل لقدرة املزارعني والرعاة على الصمود أمام املناخ
 .ةبيئالراضي و لأل هتاالغذائية للشعوب األصلية وإدار 

يف تقريرها املتعلق ابلدورة السابعة األمم املتحدة يف  واالجتماعيةلشؤون االقتصادية اإدارة ، طلبت 2018عام ويف  -21
مشاركة الشعوب منظمة األغذية والزراعة تعزز أن  7،نتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضا� الشعوب األصليةوالعشرين مل

 األصلية يف اللجان الفنية، وخاصة يف جلنة الزراعة.

املقبل  طبوعامليف  الواردة للبحوثلمركز العاملي، تتضمن هذه الوثيقة النتائج األولية املتوقعة لسامهات املعلى  ومثاًال  -22
النظم ، حتالف املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي واملركز الدويل للزراعة االستوائية -األغذية والزراعة الذي أعدته منظمة 

                                                      
 .2020يف عام  أصبح الفريق املعين ابلشعوب األصلية وحدةً   6
 ]ابللغة اإلنكليزية[ html2-2017/2-sessions-www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii. من التقرير، 112الفقرة   7

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/unpfii-sessions-2/2017-2.html
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 وتعرض هذه .اخلطوط األمامية لتغري املناخ يفة على الصمود الغذائية للشعوب األصلية: حملة عن التغذية واالستدامة والقدر 
 8جلنة الزراعة إلبراز األمهية اليت متنحها الشعوب األصلية هلذه اللجنة الفنية ومداوالهتا.أمام النتائج 

دارة األراضي: شعب إل ا املتوارثةاملقبل ابلتفصيل مثانية نظم غذائية للشعوب األصلية وممارساهت ملطبوعاويصف  -23
 بوثياو  خاسيوشعوب  ؛غواتيمااليف  ما� تشوريتوشعب  ؛كولومبيايف   �غوراو  كوكاماو  تيكو�وشعوب  ؛الكامريونيف  الباكا

 يف جزر سليمان. امليالنيزيوالشعب فنلندا، يف  إيناري ساميوشعب  ؛مايليف  كلتاماشكوشعب   ؛اهلنديف  أنوالو 

                                                      
بني الشعوب  لتقىم: واخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احليازة يكولوجيةاإلالزراعة  ،ليةللشعوب األص. النظم الغذائية 2015منظمة األغذية والزراعة،   8

 ]ابللغة اإلنكليزية[ i4549e.pdf-http://www.fao.org/3/aاألصلية ومنظمة األغذية والزراعة. 

 املقبل: املطبوعمن  املستقاة النتائج األولية
 اخلطوط األمامية لتغري املناخ. يفالنظم الغذائية للشعوب األصلية. حملة عن التغذية واالستدامة والقدرة على الصمود 

 الغذائية: احتافظ الشعوب األصلية على النظم اإليكولوجية وتستعيدها من خالل نظمه -1

د ق. و املتوارثة عن األجدادو لشعوب األصلية عن طريق نظم املعارف التقليدية لنظم الغذائية الاستدامة  فظحتُ  -
 .ملسننيامعارف  عن�بع  سؤولاملصيد وًال تقوميًيا للجد �غوراو كوكاما و  تيكو� شعوب أجرت

 النمطلية. ويعتمد تعتمد على املوارد احملتقليدية و  إيناري سامي يف املائة من أغذية شعب 70ال تزال نسبة  -
يف املائة من  80. وُتستمد نسبة ومشتقاتهوحليب حلم  ما ينتجه من على كلتاماشك  لشعبالرئيسي الغذائي 

 من الصيد التقليدي. �غوراو كوكاما و  تيكو� لشعوب اتمتحصل الربوتين

 :على الصمود قدرة النظم الغذائية للشعوب األصلية -2

 شعوبوتطلق عليها إىل التنظيم االجتماعي واحلوكمة العرفية.  ااألصلية شبكات أمان استنادً  وضعت الشعوب -
يف الفرتات اليت تندر فيها األغذية، و للعمل اجملتمعي.  يةينغا، وهي آلية تضامناسم امل �غوراو كوكاما و  تيكو�

 بينهما ومع اجملتمعات اجملاورة. ما وميارسان املقايضة يف ،األغذيةأنوال و  بوثيايتقاسم شعبا 

يف بنك بذور  أنوالو بوثيا البذور التقليدية. وقد أنشأ شعبا القّيمات على  هنّ الشعوب األصلية يف نساء ال -
 تستفيد منه الشعوب األصلية واجملتمعات يف منطقة اهليماال�.املوقع 

 أغذية مغذية:واسطة الغذائية املوجودة بميكن للنظم الغدائية للشعوب األصلية أن توسع نطاق القاعدة  -3

�تج غذائي  عنصر 200لشعوب األصلية ل النظم الغذائيةالغذائية املوجودة يف  العناصرعدد تجاوز يميكن أن  -
بيولوجي وعدد التنوع مستوى عاٍل من المع احلفاظ على  تُنتجأو ُجتمع أو  العناصرهذه  صدحتُ و ، عن نظمها

 نواع يف أراضيها.األ

من النبااتت الغذائية.  نبتةً  188 وينتجألغذية، إنتاج امن أجل  يضالألر استخدامات  ةمخس خاسييدير شعب  -
من األنواع  انوعً  51من احملاصيل وأنواع احليوا�ت، منها  انوعً  253لشعب امليالنيزي لويوفر النظام الغذائي 

 املائية.

 لشعوب األصلية وتراثها الثقايف:لالنظم الغدائية  -4

http://www.fao.org/3/a-i4549e.pdf
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 تدمج الثقافات الفريدة للشعوب األصلية رؤيتها للطبيعة والتقاليد واألعراف والرمزية ونشأة الكون. -

 الباكار صيادو شعب ر سلوك األمساك البيضاء. وطوّ مفردات حمددة تصوّ  فنلندايف  إيناري سامي شعب ووضع -

 والتواصل معها يف أحالمهم.الغابة يف  رواحاألعبادة عن طريق معارفهم بشأن إدارة املوارد الطبيعية 


