پروتکل زیست-فرنگی مردمان بلوچ
(پیشنویس)
پروتکلی دربارۀ نژادهای دامی مردم بلوچ ،دانش بومی ،حقوق و
نقش آنها در مدیریت منابع طبیعی
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پروتکل زیست-فرهنگی مردمان بلوچ
ما بلوچ هستیم ،اقوامی که از چند هزار سال پیش در جنوب شرقی ایران ،جنوب پاکستان و افغانستان زیسته و اغلب به دامداری و
بعضاً به کشاورزی و صیادی پرداخته ایم .ما پرورش دهنده و نگهدارنده نژادهای دامی بومی و غیر بومی بوده ایم و حیات و
معیشت ما کامالً به آنها وابسته بوده است .زندگی کوچ نشینی و دامداری این فرصت را به ما داده است که در تماس نزدیک با
محیط زیست ،حیات وحش و نژادهای دامی باشیم و در حفاظت آنها بکوشیم .امروزه بسیاری از انواع دام بومی ما به علت اختالط
با نژاد های غیربومی در خطر انقراض قرار دارند .با این وجود نهادهای مسئول تاکنون اقدام مؤثری برای مقابله با این مسئله نکرده
اند.

این متن پروتکل قوم ما است .این متن بیانگر نقش اساسی نژادهای دامی ما و روش های بومی مدیریت منابع آب ما در فرهنگ و
حیات قوم بلوچ و اهمیت جهانی آنهاست .در آن سعی شده بر این اصل تأکید شود که روش زندگی ما ،نژادهای بومی ما و اینکه
ما بعنوان دارندگان نژادهای بومی دام حق داریم و مختاریم که به این روش زندگی ادامه دهیم .ما در این پروتکل روشن می
سازیم که چگونه و با چه شرایطی اجازه خواهیم داد که هر گونه فعالیت ذینفعان خارجی در رابطه با زمین ،نژادهای دامی یا دانش
بومی مان صورت گیرد.

در این پروتکل موارد زیر را تبیین می کنیم:


ما که هستیم؟



نژادهای دامی که نگهداری می کنیم کدامند؟



اهمیت فرهنگی نژادهای بومی ما



دانش بومی مدیریت آب در قلمرو ما



چگونه سبک زندگی ما به حفظ تنوع زیستی محلی کمک می کند



دانش بومی و قواناین عرفی ما



قوانین عرفی و روند گرفتن رضایت آگاهانه و آزادانه پیشین برای انجام هر گونه فعالیت در قلمرو های ما



چالش های پیش روی ما



ما چگونه این چالش ها را بر طرف می کنیم



پیامی برای دولت و پژوهشگران



فراخوانی برای نهادهای بین المللی
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ما بلوچ هستیم
پراکنش ما مردم بلوچ شامل استان سیستان و بلوچستان ،کرمان ،خراسان جنوبی ،هرمزگان و حتی کشورهای پاکستان و افغانستان می شود و
جمعیتمان بالغ بر ده ملیون نفر است .عمده جمعیت ما مردم بلوچ که در پاکستان زندگی می کنیم حدود  7000000ملیون نفر است .در ایران،
عمان و افغانستان نیز به ترتیب حدود  450000 ،1500000و  300000نفر بلوچ زندگی می کنیم .بلوچستان ایران به دو بخش اصلی مکران و
سرحد تقسیم می شود و ده ها طایفه مستقل بلوچ در آن پراکنده ایم  .مکران شامل سواحل دریای عمان و شهرهای ایرانشهر ،سراوان ،نیک
شهر ،کارواندار است .ما مردم بلوچ مکران عالوه بر دامداری از گذشته به صیادی و تجارت با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اشتغال
داشته ایم .صیادی را در مکران به روش های سنتی و با لنچ و قایق انجام می دهیم  .بخش شمالی سرزمین بلوچستان سرحد نامیده می شود که
شامل شهرهایی مانند خاش ،زاهدان و زابل می باشد .در سرحد و شهرهایی مانند زاهدان و زابل صدها سال با مردم و طوایف سیستان بطور
مسالمت آمیز زیسته ایم .عشایر بلوچ ما پرورش دهنده گونه های منحصر به فرد گوسفند بلوچی ،بز بلوچی ،گاو دشتیاری ،شتربلوچی و شتر
جمّاز هستند .ما همچنین دارای دانش و سازگاری های بومی در مدیریت و بهره برداری از آب و مرتع هستیم.

ریشه های تاریخی و فرهنگی ما
در مورد ریشه های تاریخی ما مردم بلوچ دو دیدگاه کلی در بلوچستان وجود دارد .برخی ما بلوچ ها را از قبایل عربی می دانند که بعد اسالم
به جنوب شرق ایران کوج کرده و از اعقاب حضرت حمزه عموی پیامبر هستیم .با اینحال دیدگاه دیگر این است که از اقوام هند و اروپایی
هستیم که از حدود  2000سال پیش در این منطقه ساکن شده ایم .در گذشته ادیان زرتشتی ،مهر پرستی ،مانوی و مسیحیت در میان ما رایج
بوده است اما امروزه عمدتاً مسلمان سنی مذهب حنفی هستیم .ما به زبان بلوچی سخن می گوییم که شاخه ای از زبان فارسی است .گویش
بلوچی شمال ایران را سرحدی و گویش جنوبی را مکورانی می گویند .ما مردم بلوچ دارای خصلتها ،آداب و سنن منحصر به فردی هستیم که
مهمان نوازی و مهماندوستی ،میارجلی (پناهنده پذیری) ،قول و حشر و مدد (تعاون) از آن جمله هستند.

ما پرورش دهنده نژادهای با اهمیت دامی هستیم
بیشتر ما مردم بلوچ در منطقه ای گرم و خشک و نیمه بیابانی زندگی می کنیم و میانگین بارندگی در سرزمین ما بسیار پایین است.
یکی از عواملی که به ما در زندگی کردن در این منطقه کمک کرده است سازگاری نژادهای بومی ما در مقابل خشکی هوا و
شرایط محیطی است .دامهای ما مطابق با شیوه زندگی ما و با دانش بومی به نژادی ما تکامل یافته اند .عالوه بر این شیوه های سنتی
نگهداری و مدیریت آب به ما در مبارزه با کم آبی کمک کرده است .علیرغم همه اینها خشکسالی های طوالنی سالهای اخیر به
شدت ما را نسبت به تغییرات اقلیمی آسیب پذیر تر از قبل کرده است.
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نژادهای بومی ما
شتر بلوچی:
رنگ این شتر قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره و حنایی به ندرت به رنگ سفید دیده می شود .زیستگاه این شتر بخشی از قلمرو بلوچ می باشد
که کشورهای ایران ،پاکستان و افغانستان را در بر می گیرد .این گونه بومی با شرایط محیطی بلوچستان سازگاری و تکامل یافته و استعداد
زیادی در تولید گوشت دارد .جمعیت خالص این اکوتیپ در سالهای اخیر به دلیل آمیختگی با اکوتیپ های غیر بومی از جمله سندی ،افغانی
و چینی در حال کاهش است .بنابراین تأسیس یک مزرعه حفاظت ژنتیکی برای حفظ آن ضروری است.

شتر جمّاز:
این شتر به دلیل سرعت زیاد در مسابقات سرعت و کورس خواهان زیادی در استان های جنوبی و کشورهای عربی حاشیه خلیج دارد .این
اکوتیپ در مکران ،جنوب کرمان و هرمزگان پرورش داده می شود.

گوسفند بلوچی:
نژاد گوسفند بلوچی بیشترین تعداد گوسفند بومی را در سطح کشور تشکیل می دهد و در قسمت وسیعی از شمال ،شرق و جنوب شرقی کشور
پرانش دارد .پشم این نژاد جزو پشم های مرغوب دسته بندی می شوند و بیشترین پشم مورد مصرف در قالی را تأمین می کند .این گوسفند در
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دسته گوسفندان دنبه دار و سبک وزن کشور دسته بندی می شود که وزن قوچ آن  47تا  49کیلوگرم و میش آن  42تا  44کیلوگرم است.
رنگ این نژاد سفید یکدست می باشد.

بز بلوچی:
این نژاد در مناطق نهبندان ،سر بیشه وبیرجند فراوان است .متوسط وزن دام بالغ نر  33کیلوگرم و ماده  27کیلوگرم می باشد .رنگ بدن این نژاد
عمدتا سیاه ،قهوه ای تیره و تعداد بسیار کمی هم به رنگ حنایی هستند.

بز سیستانی:
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این بز دارای اندامی بزرگ و تنومند و تولید شیری مناسب است.بزهای ماده بدون شاخ و بیشتر بزهای نر دارای شاخ هستند.رنگ
بدن سیاه،قهوه ای و سفید می باشد.بینی مستقیم و دست و پا پوشیده از مو هستند.

بز سراوان:
پرورش این نژاد معوالً در شهرهای سراوان ،خاش،دشتیاری و چابهار صورت می گیرد.این بز با شرایط متغیر محیطی بسیار سازگار
است .اندام کوچک و رنگ بدن آن معموالً قهوه ای و سیاه است.

بز بیتال:
خاستگاه این بز بلوچستان پاکستان است .دارای بدن و دست و پای کشیده هستند .گوش های دراز و پهن دارند و رنگ بدنشان
قهوه ای تیره تا روشن و سفید است.

گاو دشتیاری:

این گاو از خانوادۀ گاو زبوی هندی است و مانند آنها کوهان و غبغب دارد .رنگ قهوهای سوخته و اغلب توسط کشاورزان بلوچ
پرورش داده می شود و در برابر گرما ،رطوبت و بیماریهای انگلی بسیار مقاوم است .پراکنش گاو دشتیاری در شهرستانهای
ایرانشهر ،سرباز و چابهار است .این نژاد در تولید شیر مورد نیاز مردم منطقه نقش مهمی دارد و روزانه بطور میانگین  4تا 6
کیلوگرم شیر تولید میکند .از گاو دشتیاری همچنین برای شخم زدن زمینهای کشاورزی استفاده می کنیم.
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گاو سیستانی:
این گاو نیز مانند گاو دشتیاری از خانوادۀ گاو زبوی هندی است که از  3000سال قبل از میالد مسیح در این منطقه می زیسته
برعکس نژاد دشتیاری که از نژاد گاوهای شیری هستند ،نژاد این گاو گوشتی است .تا دهۀ  60حدود  250000رأس از این گاو در
سیستان و بلوچستان و خصوصاً در اطراف دریاچۀ هامون توسط طوایف عمدتاً سیستانی و بعضاً بلوچ نگهداری می شده است اما
اکنون جمعیت آن تنها به چند هزار رأس رسیده و در معرض انقراض قرار دارند .از ویژگی های بارز این نژاد تولید گوشت باال،
مقاومت به بیماری ها ،قابلیت سازگاری باال ،مقاومت به سرما ،نیاز غذایی کم ،قابلیت شنا و تعلیف در دریاچۀ هامون است.
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نژادهای غیر بومی

اهمیت فرهنگی نژادهای دام بومی ما
عالوه بر اهمیت دام در معیشت ما ،آنها همچنین برایمان اهمیت فرهنگی دارند .برای مثال:


از سالیان بسیار دور شتر نقش بسیار پررنگی در زندگی ما مردمان بلوچ داشته است بطوری که عالوه بر اهمیت آن در
حمل ونقل ،به گوشت ،شیر ،موی آن وابسته هستیم



عشایری از ما که به پرورش شتر اشتغال داشته اند "جَت" نامیده می شوند و خود طایفه ای مستقل بوده اند که امروزه
تنها عده انگشت شماری از آنها در شهرستان چابهار از جمله در مناطق دشتیاری ،زرآباد ،کنارک به شتر داری اشتغال
دارند .در نقاط دیگر بلوچستان این شغل تقریباً منسوخ شده است.



شتر نقش بسیار مهمی برایمان در آیین فرهنگی مان از جمله مسابقات شترسواری دارد که معموالً هر سال از اوایل پاییز
شروع و تا بهار که زمان مستی شتر هاست ادامه می یابد.
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در فرهنگ ما شتر نقش مهمی در مراسم عروسی دارد و از آن بعنوان وسیله ای برای بردن داماد به خانۀ عروس استفاده
می شود .داماد را سوار بر شتر تزئین شده می شود و پس از استحمام در نزدیک ترین نهر یا رودخانه راهی منزل عروس
می شود.



ما مردم بلوچ به مراسم و آیین های مذهبی خود پایبند هستیم .در ماه رمضان و عید قربان گوسفند ذبح می کنیم و از
گوشت آنها "تباهَگ" که خوراک مرسوم این ماه است درست می کنیم .تباهگ ورقه های گوشت گوسفند است که
در پودر انار یا لیمو خوابانده و در آفتاب خشک شده است.

به این ترتیب فرهنگ و نژادهای دامی ما (بخصوص نژادهای بومی ما) به یکدیگر وابسته اند و بقای یکی در گرو بقای دیگری
است.

نحوه زندگی و معیشت ما به حفظ منابع طبیعی و محیط زیست کمک می کند
ما مردم بلوچ در اقلیمی منحصر به فرد و قلمروی سرشار از گونه های با اهمیت حیات وحش ،گیاهان و سایر منابع زیستی زندگی
می کنیم .امروزه بسیاری از نقاط در جهان به خاطر اقدامات نسنجیده بشر از این گونه ها محروم شده اند .با اینحال ما در بلوچستان
سالیان سال در کنار گونه های با اهمیت حیات وحش زیسته ایم .مثالً گاندو که در رودخانه سرباز و منطقه پیشین زیست می کند و
کوچکترین تمساح جهان محسوب می شود برای ما مردم بلوچستان نوعی تقدس دارد و با یافتن گاندو در برکه آب نزدیک محل
زندگی یا روستایمان نه تنها به آن آسیب نمی رسانیم بلکه دیدن آن برای ما نشان برکت محسوب می شود .خرس سیاه از دیگر
گونه های با اهمیتی است که در بلوچستان زیست می کند .چشم اندازهای طبیعی و حیات وحش منحصر به فرد بلوچستان می
تواند جاذبه فوق العاده ای برای افراد عالقه مند به اکوتوریسم در این منطقه باشد .ما همچنین عرف و ارزشهایی قومی داریم که
مانع از تخریب مرتع و منابع طبیعی در قلمرومان است .برای مث ال نظام خاصی برای چرای مرتع و کوچ داریم داریم که اقتضایی،
هدفمند و بستگی به مکان و زمان بارندگی دارد .درخت های میوه مانند کنار در بلوچستان حرمت دارند و ما مردم بلوچ قطع آنها
را پسندیده نمی دانیم .سازوکارها و دانش بومی ما در مدیریت و استفاده از آب از جمله در هوتک و دگار نه تنها به کشاورزی و دامپروری
ما کمک می کند بلکه برای حیات وحش نیز منبع آب و غذا محسوب می شود.
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رودخانۀ سرباز در منطقۀ باهوکالت زیستگاه اصلی گاندو در بلوچستان است.
منبع :کوشا داب

گاندو که گونه ای در معرض تهدید و کوچکترین تمساح جهان است برای مردم بلوچستان نوعی تقدس داشته و نشان برکت است.
منبع :سلمان رسولی
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ما دارندگان دانش بومی هستیم که بر اساس قوانین عرفی ما تنظیم می شود
دانش بومی ما در طول زمان و مواجهه با چالش های محیطی تکامل پیدا کرده است .دانش بومی ما را می توان به سه دستۀ اصلی
دسته بندی کرد :دانش استفاده از گیاهان (دارویی یا غیر دارویی) ،دانش بومی به نژادی دام ،دانش بومی مدیریت آب و مرتع .هر
سه دستۀ این دانش ها به نحوی به یکدیگر مرتبط هستند.

دانش استفاده از گیاهان (دارویی یا غیر دارویی)
ما مردم بلوچ در طول سالیان و در تعامل با طبیعت دانش بومی خود را درباره درمان انسان از یک سو و درمان دام از سوی دیگر
ارتقاء بخشیده ایم .عالوه بر این از گیاهی مانند داز بیش از  70نوع کاربرد گوناگون یافته ایم :از بافتن کفش ،حصیر و طناب گرفته
تا ساختن مسواک ،تخت ،کپر ،خانه و غیره.

داز نقش مهمی در معیشت عشایر بلوچستان دارد
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کپر بلوچی که تقریباً همۀ اجزاء آن از درخت داز ساخته شده است

دانش بومی به نژادی دام
دانش و نو آوری های بومی ما در مدیریت آب
علیرغم میانگین پایین بارندگی در بلوچستان ،ما مردم بلوچ از صدها سال پیش نو آوری های منحصر به فردی برای جلوگیری از
هدر رفت آب و مدیریت بهینه آن داشته ایم .حفر قنات ،احداث هوتک و دگار از جمله این راهکارهای بومی بوده اند .امروزه
بسیاری از این سازه های بومی نیاز به الیروبی و یا باز سازی دارند و بهبود آنها می تواند در ارتقاء معیشت بسیاری از کشاورزان و
دامداران بلوچ مؤثر باشد.

هوتک:
هوتک ها چاله هایی به ارتفاع  2تا 3متر هستند که برای آبیاری قطعه زمینهای کشاورزی و یا برای سیراب کردن دام حفر می
شوند .هوتک ها همچنین برای افزایش نفوذ آب به دگارها در مجاورت آنها کنده می شوند.
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دگار:
استخرهای پهناوری به عمق  1تا  5متر هستند که می توانند از  1تا  25هکتار مساحت داشته باشند .این استخرها برای به دام انداختن
آب و رسوبات سیالب ها احداث می شوند .این سازه شامل دو قسمت اصلی است .یک کانال که آب را به سمت استخر هدایت
می کند و یک دریچه به نام سیالبگیر که ب عد از ورود آب و رسوبات مانع از خروج آب می شود .هر دگار می تواند  2یا  3بار در
سال آبگیری شود .وقتی که آب به دام افتاده جذب شود یک قطعه زمین حاصلخیز بوجود می آید که برای کشاورزی بسیار
مناسب است و می توان از حبوبات گرفته تا نخلستان در آن کشت کرد .دگارها مخصوصاً در مناطق دشتیاری ،پالن ،نوبندیان،
کهیر و زرآباد دیده می شوند.

قنات:
مجموعه ای از چاههای هم سطح هستند که از طریق تونلی افقی به هم وصل شده اند .این تونل آب را از سفره آب زیر زمینی
گرفته و آن را به چاه های پایین دستی تر هدایت می کند .قنات ها که خاستگاهشان ایران است در بلوچستان فراوان است و ما مردم
بلوچ برای گذران زندگی و سیرا ب کردن زمینهای کشاورزی و دامهایمان به آنها وابسته هستیم.

حقوق ما در قوانین داخلی و بین المللی

تا پیش از دولتی شدن قلمروهای آبا و اجدادی عشایر ،ما با استفاده از دانش بومی و سنتی خودمان در زمینه منابع طبیعی و با اعمال
قوانین و مقررات عرفیِ خود ،نظام مدیریتی پایداری بر مراتع و منابع طبیعی ایجاد کرده بودیم که در نتیجه منابع طبیعی از پایداری
و معیشت ما نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار بود.
اما پس از سال  1341و مصوبه ملی شدن منابع طبیعی ،جنگلها و مراتع کشور ،مالکیت مشاع عشایر بر مراتع از میان رفت و در
نتیجه آن ،نظام عرفی حاکم بر آنها تضعیف و بهرهبرداری ما از منابع طبیعی مختل شد .این وضعیت هزینههای معیشتی ،محیط
زیستی  ،اقتصادی و اجتماعی سهمگینی بر زندگی و دامداری مبتنی بر کوچ ما عشایر تحمیل کرد .از طرف دیگر ،این مصوبه
اسباب تخریب روز افزون منابع طبیعی را فراهم کرد ،که نتیجه این روند ،کاهش تنوع زیستی و تخریب مراتع و چراگاهها است.
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در میان قوانین و مقررات داخلی ،قوانینی وجود دارد که به ما عشایر پرداخته است؛ قانون اساسنامه دامداران متحرک ،قانون راجع
به تشکیل شورای عالی عشایر ایران و آیین نامه ساماندهی عشایر .با این حال ،در این اسناد الزامات و تعهدات مشخصی در مورد
احترام و رعایت حقوق ما وجود نداشته و تأکید اصلی بر اسکان و خارج کردن مالکیت و مدیریت مراتع از دست عشایر است.
با این همه در برخی قوان ین و مقررات ،دولت تعهداتی در مورد عشایر متقبل شده است .در بند «و» ماده  2آئین نامه اجرائی الیحه
قانونی اصالح الیحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران مصوب  ،59/1/31به صراحت هر گونه
واگذاری راههای مسیر کوچ ایلنشینها و حریم مربوط به آنها «مطلقاً» ممنوع شده است.
ماده  70قانون برنامه چهارم نیز دولت را مکلف کرده بود که تا از سال اول برنامه چهارم  ،به منظور پایداری منابع طبیعی و تنظیم
مدیریت چرای مراتع و حفظ ذخایر ژنتیکی دام ها ( دام عشایر ) ترتیبی اتخاذ نماید که اجرای طرح های مرتعداری و مدیریت از
طریق عشایر ذیحق انجام گیرد .برای رخداد این مسئله پیش بینی شده بود که موارد زیر در نظر گرفته شود« :واگذاری اراضی تحت
اختیار به عشایر ذیحق و در سایت های اسکان ،تحویل مرتعی واقع در قطب مخالف اسکان ظرف یک سال و تاکید بر ممیزی مراتع
و شناسایی دامداران ذیحق عشایر ،تهیهﻯ طرح مرتعداری ،تنظیم تقویم کوچ ساالنهﻯ عشایر ،کنترل نظارت بر پروانهﻯ چرا به لحاظ
تعداد دام مجاز ،مدت و زمان استفاده از مرتع ،به کارگیری قرق بان و محافظان عشایری به منظور حفظ مراتع عشایری».
در ماده « 7دستورالعمل اجرایی تبصره  4ماده  5قانون نظام جامع دامپروری کشور (ساماندهی دامداریهای روستایی ،عشایری و
غیرصنعتی)» که هدف از آن « برنامه ریزی ،شناسائی و ساماندهی دامداریهای روستایی ،عشایری و غیرصنعتی در جهت ارتقاء کمی
و کیفی واحدهای تولیدی و محصوالت آن ها» است ،انجام اقدامات زیر برای بهب ود وضعیت دام در میان عشایر الزم دانسته شده
است « :ساماندهی شامل اقداماتی به شرح زیر در واحدهای دامداری خواهد بود .1 :شناسائی و راستی آزمایی واحدهای دامداری.2 ،
بهسازی و نوسازی اماکن دامی .3 ،توسعه پوشش بیمه .4 ،توسعه خدمات بهداشتی و درمانی دامپزشکی .5،ارتقاء کمی و کیفی
فرآوردههای دامی .6 ،توسعه کمی و کیفی برنامههای آموزشی – ترویجی .7 ،بهبود تغذیه و اصالح نژاد .8 ،توسعه مدیریت و
خدمات حمایتی .9 ،مهندسی مجدد و ترمیم سازه ها و تغییر شیوه های تولید»
دولت ایران ،به کنوانسیونها و اسناد حقوقی بینالمللی مانند کنوانسیون تنوع زیستی و معاهده ذخایر ژتیک گیاهی برای غذا و
کشاورزی پیوسته و اخیراً هم تصمیم به عضویت در پروتکل ناگویا راجع به دسترسی و تسهیم سود حاصل از دسترسی به ذخایر
ژنتیکی گرفته است .بر اساس ماده  9قانون مدنی ایران ،عهود و قراردادهای بینالمللی که به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد
در حکم قانون داخلی ایران است .در این اسناد حقوق مردمان بومی و جوامع محلی نسبت تنوع زیستی و ذخایر ژنتیک و دانش سنتی
مرتبط با حفاظت ،احیاء و بهره برداری پایدار از آنها به رسمیت شناخته شده است.

ما چگونه بر این چالش ها فائق می آییم؟
ما بدین وسیله دبیرخانۀ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای تنوع زیستی را مخصوصاً دربارۀ بند ) 8(jاین کنوانسیون به مساعدت می طلبیم تا نقش ما را
در حفاظت و استفادۀ پایدار از تنوع زیستی به رسمیت بشناسد .ما همچنین از یازمان خوار و بار سازمان ملل متحد می خواهیم که بر اهمیت جمعیت
های دامی ما تائید کرده و حقوق دامداران ما را به رسمیت بشناسد.
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تعهدات ما در قبال حفاظت تنوع زیست فرهنگی و دانش بومی مرتبط با آن
ما مردمان بلوچ متعهد هستیم که از روشهای زیر از قلمروی عرفی خود و تنوع زیستی ،ذخایر ژنتیکی و دانش بومی مرتبط با آن حفاظت
کرده و در مدیریت پایدار آنها کوشا باشیم:


مبارزه با ترویج و ازدیاد گونه های مهاجم غیر بومی گیاهی و جانوری مانند کهور پاکستانی و ؟



کشت محصوالت کشاورزی سازگار با اقلیم بلوچستان و اجتناب از ارقامی که نیاز به آب فراوان دارند مانند هندوانه



حفاظت و به کارگیری دانش ،مهارتها و نو آوری های بومی در مدیریت و استفاده از منابع آب



حفاظت از تنوع زیستی منحصر به فرد قلمرومان مانند گاندو ،درخت چش ،داز و غیره



حفاظت و به کارگیری دانش ،مهارتها و نو آوری های سنتی در به نژادی دام و دامپزشکی



حفظ و تقویت نژادهای بومی دام مانند گوسفند ،بز و شتر بلوچی و گاو دشتیاری در منطقه

حق بر رضایت آگاهانه و آزادانه پیشین بر اساس قانون عرفی ما
ما مردم بلوچ مردمانی مهمان نواز و مهمان دوست هستیم .ما در گذشته با پژوهشگران و یا تاجرانی کار کرده ایم و دانش بومی و ذخایر
ژنتیکی خود را بی منت در اختیارشان قرار داده ایم اما در بیشتر موارد دیگر خبری از آنها نشنیده ایم .در این پروتکل تأکید می کنیم که از
این پس هر گونه فعالیت از این قبیل در قلمرو ما باید رضایت آگاهانه و آزادانه پیشین ما انجام شود.
ریش سفیدان و بزرگان قوم ما حافظ منافع جمعی طوایف و روستاهای ما و در تصمیم گیری های محلی و منطقه ای در خصوص منابع
مشترک قوم بلوچ مؤثر هستند .بنابراین در مواردی مانند دخل و تصرف افراد بیرونی در زمین ها و مراتع ،فعالیتهایی مانند توسعۀ صنعت
نفت و یا فعالیتهای به نژادی دام در بلوچستان باید ریش سفیدان و بزرگان طوایف ،روستاها و مناطق در تصمیم گیری و اجرای طرح ها
مشارکت فعال داشته باشند .بر اساس این قانون عرفی ،ما باید قبل از هر گونه فعالیت پژوهشی درباره نژادهای دامی مان  ،مدیریت عرفی
آب و مرتع در قلمرومان و کالً دانش بومی مان مورد مشورت قرار بگیریم .هر تازه واردی قبل از هر گونه فعالیت باید مالقاتی با ریش
سفیدان و بزرگان محلی ترتیب داده ،اهدف خود را تشریح کند و به سئواالت و نگرانی های جامعه بومی پاسخ دهد .جامعه بومی تصمیم
خواهد گرفت که اجازه الزم را بدهد یا در مورد منابع مشاع آن را موکول به مشورت در جمعی بزرگتر کند.

تهدیدات و چالش ها


در خیلی از موارد مشارکت پایین زنان و اقشاری از جامعه بلوچ مانند نوکر ،درزاده ،داوودی و غیره در تصمیم گیری
ها ی مربوط به مدیریت منابع طبیعی جامعه بلوچ را از تنوع افکار و نیز عدالت اجتماعی محروم ساخته است.

310



جاذبه های زندگی شهری و کم توسعه یافتگی روستاها و قلمروهای عشایری ما در بلوچستان باعث مهاجرت جوانان به
شهرهای بزرگی مانند چابهار ،سرباز ،سراوان و غیره و خالی شدن قلمرو هایمان از نیروی کار جوان و کارمد شده است.



قلمروهای عرفی و قرق های بومی ما هنوز از سوی دولت بطور رسمی به رسمیت شناخته نشده است .با اینحال از زمستان
سال  1393فعالیتهایی را در جهت متشکل شدن برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیستمان و همچنین ارتقاء معیشت
در قلمرومان آغاز کرده ایم که می تواند در به رسمیت شناخته شدنمان کمک کند.



با وجود داشتن پروانه های چرا در مورد مرتع هایی که تا صدها سال تحت مالکیت و مدیریت عرفی و مشاع مان قرار
داشته ،دولت می تواند هر زمان که بخواهد ما را از حقوق چرا محروم کند و امنیتی در مالکیت زمین نداریم.



در توسعه های صنعتی و عمرانی سریع اخیر در منطقه عدم توجه کافی به حقوق و خواسته زیست محیطی و اجتماعی مان
باعث نگرانی جامعه بلوچستان شده است .جامعه بلوچ خواستار این است که در برنامه ریزی و اجرا و پایش این طرح ها
مشارکت فعال داشته باشد.



در مکران صید سنتی ما به دلیل فعالیت قانونی و غیر قانونی کشتی های صید صنعتی به شدت کاهش یافته است .عالوه بر
این طرح های توسعه ای جدید در غالب تو سعه صنعت نفت و مناطق آزاد تهدیدات تازه ای برای صیادی در منطقه
است.



خشکسالی های طوالنی که از سال  1377تاکنون ادامه داشته است باعث از بین رفتن دامها و دامداری در منطقه و
مهاج رت های گسترده به شهر ها شده است بطوریکه دامدارانی که قبل از این دوره تا  1000رأس دام داشته امروزه تنها
چند رأس بیشتر ندارند.



افزایش گونه های مهاجم غیر بومی مانند کهور پاکستانی می تواند باعث از بین رفتن گونه های بومی مانند کهور ایرانی،
چش و حتی نخلستان ها در قلمرویمان گردد.



از دست دادن تنوع زیستی در قلمرو از دیگر نگرانیهای ما است .تخمین زده می شود که امروزه در رودخانه سرباز و
منطقه پیشین تنها  400عدد گونه بومی و در معرض تهدید گاندو ( )Crocodylus palustrisزیست می کنند.

http://www.yataahoo.com/?p=1903
http://anthropology.ir/node/11136
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