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 للشعوب المتنقلة ۲۰بیان ضانا + 
 

 والتنمیة المستدامة وتغیر المناخ  ،والمحافظة على البیئة ،الشعوب المتنقلة ومنھا الشعوب األصلیة
 عاما على اعتماد بیان ضانا  ۲۰بعد مرور 

 
 ۲۰۲۲/سبتمبر  األردن، أیلول، ضاناوادي 

www.danadeclaration.org 
 

  والعاملون في ھذا المجال، اجتمعنا   ثةاوالبحّ   1والتقلیدیة والّرحل والقبلیة الشعوب األصلیة  اومنھ  ،نحن ممثلو الشعوب المتنقلة
اعتماد إعالن   عاما على  ۲۰بعد مرور  نستعرض ما آلت إلیھ أوضاعنا  لو  ،في األردن  ضاناھنا في وادي    لنخطط لمستقبلنا

أرجاء العالم، من منغولیا ومالیزیا والھند وإیران واألردن والسوید ونیجیریا  شتّى  . أتینا ممثلین لدول وشعوب مختلفة من  2ضانا
والبیرو.    وكینیا  امیرونكوال ونامیبیا  ومنظن وتنزانیا  المتحدة  األمم  وكاالت  المدنيشكر  المجتمع  األھلیة   مات  والمنظمات 

 . ھنا في األردن نا في مداوالتناوشاركت ھذا االجتماع تلموّ المساعدة وودعم ل التي قدمت لنا ا  وھیئات حمایة البیئةوالجامعات 
 

  ، نؤكد أن 3تقدمت بھا منغولیاالتي أقرتھا الجمعیة العامة بناء على مبادرة  المقبلة،    السنة الدولیة للمراعي والرعاة  بروح   التزاما
بتناغم مع بیئاتنا  ناعیش حیات ن  ،مئات المالیین من الناس ینتشرون في أنحاء شتى من العالم  ،نحن الشعوب المتنقلة والرعاة  ،امنّ 

القاتنا  ع  نعزز عبرھامختلفة من التنقل    أشكالوتعتمد على    أنماط معیشتناتتنوع    ھا عبر السنین.احسب ممارسات أتقنّ المحلیة  
والسھوب   والسافانا القاحلةالقاحلة وشبھ    الصحاريعبر    من أقصى الشمال  أوطانناتمتد    .4حیاتنا   منھا  نستمد ي  الت  نا یضاوبأر  ببیئتنا

 وحتى الغابات المداریة الرطبة.
 

  ، وھي ظواھر شدید الجفاف الومنھا تردي األراضي والفیضانات العارمة    ،تحدیات غیر مسبوقة  نا شعوبعلى  تغیر المناخ    یفرض 
ھذه    نجمتعلى األعالف.    ناحصولأمننا وسیادتنا غذائیا وتترافق مع التصحر وإزالة الغابات وفقدان التنوع الحیوي مما یھدد  

باعتبارنا مصدرا    نُستھدفما    اأننا غالب  مع  ،استخدام الوقود األحفوري  التي یسببھااستمرار االنبعاثات    عنبشكل أساسي  المشاكل  
سوى  لالنبعاثات   لسبب  حسب ألال  نعیش  بینما    ننا  التقلیدیة  معیشتنا  طرق  تملیھ  بھما  تتسبب  بما  أحد  یأبھ  الصناعات   ال 

 االستخراجیة.  
 

شعوب دى الوالمعارف التقلیدیة إلدارة األراضي ل  ستراتیجیاتاال  ترتكز إلى  البیئي  تكیفلل  خططٍ و  نطالب بإجراءات تخفیفٍ 
نتقص قدرتنا على الصمود التي ت   بحیث الفي أراضینا    حق آمنأن نكون أصحاب    یقتضي ذلك  5.مع التنوع  ةتكیفوالمالمتنقلة  

 ترحالنا.نستقیھا من 

لخدمات النظم البیئیة األساسیة. كما   اللتنوع الحیوي، ومصدر  مھمة  أراضینا ومراعینا محمیاتتعتبر  خالفا للتصورات السائدة،  
في االقتصادات الوطنیة  ألساسیةفضال عن إسھاماتھا ا ،حیاتنا دورا رئیسیا في المحافظة على ھذه المناطق وإدارتھا نماطأتلعب 

إدارة التربة والمیاه بفعالیة، مما یوجب وإجراءات تزید من القدرة على التعافي  حیاة الترحال تلك    أنماطتتضمن  واألمن الغذائي.  
بھذه القیم ونذكر على  لبعض الوكاالت الدولیة اعترافھا    رُ دِّ قَ ظة على البیئة وإعادتھا إلى سابق عھدھا. نُ محافلجھود ال  اأساسجعلھا  

في استخدام الرّحل للموارد سواء كان ذلك    إنم البحوث األكادیمیة قولنا  تدع  6.سبیل المثال اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصّحر
مواشي وتشاطر الّرحل للورعي    أو التناوب في استخدام األراضي الحرجیة البور أو الترحال طلبا للكألأو جمع الثمار  لصید  ا

 
1 IFAD 2009. Engagement with Indigenous Peoples Policy, IFAD, Rome. 
2 The Dana Declaration, Dana + 10 and Dana + 20 fully endorse the implementation of the UN Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples. See the Dana Declaration website: https://www.danadeclaration.org/. 
3 https://iyrp.info/ 
4 https://www.biodiversitya-z.org/content/indigenous-peoples-and-community-conserved-territories-and-areas-icca 
5 See CELEP video: https://www.youtube.com/watch?v=DeqITzac9Ac 
6 See for example: https://www.unccd.int/news-stories/statements/indigenous-peoples-dialog-climate-change-biodiversity- and-
desertification 

http://www.danadeclaration.org/
https://www.danadeclaration.org/dana-declaration
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لكننا نالحظ أن بیئاتنا   وال تنتقص منھما.با  غالوقدرة النظم البیئیة على الصمود    التنوع البیولوجي  تعززھي عوامل    -  األراضي
واالنخراط في   أخرى  مصالح  غلبةبسبب    وفقدان األراضي والمیاه تزاید أعداد السكان  مردّھاوأنماط حیاتنا تتعرض لضغوط  

سبل  غالبا ما تحدث ضمن شروط غیر موائمة. نطالب بتحالفات على مختلف المستویات لدعم    أموروھي   أنشطة االقتصاد النقدي
 وضمان استمرارھا. عیشنا

القسري   د یواجھ بعضنا العنف والتشرمنا من التمتع بحقوق اإلنسان.  رِ القیمة التي تستحقھا بل وحُ أنماط حیاتنا    عطَ لم تُ   تاریخیا، 
على حیاة    واإلكراه  إلى  للمزارعین  االالتحول  ُمنحت  التي  الحقوق  بنفس  التمتع  من  یحرمنا  بشكل  القوانین  صیغت  ستقرار. 

وأقالیمنا والموارد الطبیعیة التي نعتمد علیھا وفي حكم أنفسنا بأنفسنا وممارسة أعرافنا نا في أرضنا  وقحقولم تحَظ  المستقرین.  
سات التمییزیة المتحیزة ساریة حتى یومنا ھذا على الرغم من استقالل والممار  والقوانین  تلك السیاساتوقوانیننا بالحمایة. وال تزال  

ننوه بالدور الذي یلعبھ المدافعون عن األراضي   7بلداننا ومصادقتھا على المعاھدات واالتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق اإلنسان.
 8لدولیة على حمایة الشعوب المتنقلة وبیئاتھم. ومجتمعاتنا. ونحث الحكومات واألسرة اجمعاتنا المحلیة توعن حقوق اإلنسان في 

  البیئیة المحمیات فرض من تھدیدات متزایدة من الصناعات االستخراجیة وتجارة المنتجات الزراعیة، و تواجھ أنماط حیاتنا حالیا
وعدم توفر فرص الوصول إلى العدالة   ترك حیاة الترحالوبرامج  والمخیمات السیاحیة    الغنائم التذكاریةجمع  ألغراض  والصید  

رة التي تعود ملكیتھا  وّ سَ المُ   األراضيتعترض    .وشیوع التحیز ضد أنماط حیاتنا وتراجع االحترام لنظم حوكمتنا التقلیدیة ومعارفنا 
أقالیمنا  مناطق متفرقةفي    المنتشرةو  ألفراد  الجدیدة  ، من  الوطنیة  السیر    خطوطَ   والحدود  اعتدنا  التي  تقلیدیا  الھجرة  مما  علیھا 

[على   ظافجبر على االنصیاع ألنماط إقصائیة من التنمیة والحأننا نُ نجدد التأكید على  .  یحرمنا من الوصول إلى المراعي والغابات
باتت  و.  تناثقافضیاع  إلى  إعادة التوطین قسرا ویفقرنا ویؤدي    یناعل  فرضالوصول إلى أراضینا وأقالیمنا ویمن  مما یحرمنا    ]البیئة

والطاقة الشمسیة والتعدین   الطاقة من الریاحأجھزة تولید  " الجدیدة ومنھا  الخضراء  تُفرض على أراضینا، "المشاریع االنتقالیة
 جتنا إلیھا واستخدامھا.  ي نفس ھذه المناطق وحاالستخراج المعادن النادرة دون موافقتنا أو حتى مراعاة حقوقنا ف 

أصدرت المحاكم   وقد حصل أحیاناً أن  ونشید بھا.    تصدي لبعض المشاكل التي تعترضنالل أُطلقت  التيالمبادرات النموذجیة  ننوه ب
كما وافقت بعض الحكومات الوطنیة على االعتراف بملكیتنا    شعوبنا.ألصحابھا من  األراضي    عادةإلأحكاما لصالحنا في قضایا  

. وُردّت لمجتمعاتنا المحلیة بعض المناطق المحمیة بما في ذلك بالحكم الذاتيوسمحت لنا  ھا  فی  حكملیمنا التقلیدیة وحقنا في التألقا
لوصول إلى المحافظة على البیئة مع بدء االعتراف بأراضي بعض اإلجراءات الفعالة لفیھا باإلضافة إلى  حق إدارتھا والتحكم  

إعادة تأھیل الموائل بالتعاون مع شعوبنا.   والمناطق المحمیة التي تسكنھا المجتمعات المحلیة. وبدأ تنفیذ مشاریعالسكان األصلیین  
 تظل تلك األمثلة االستثناء ال القاعدة. الصحیح،خطوة في االتجاه تشكل اإلجراءات   مع أن ھذه ،لسوء الحظ، لكن 

كومات إلى تعدیل السیاسات التي تنتھجھا تجاه شعوبنا وذلك أوال باالعتراف ندعو الحا، نواجھتالتي  لمستمرةللتصدي للتحدیات ا
واالعتراف بسلطاتنا التقلیدیة وتشاطر استخدام الموارد    في أراضینا وضمان ھذه الحقوق   المكتسبة بموجب أعرافنا  وقنابحقرسمیا  

بأصالة أنماط حیاتنا ویشجع الشباب على احترام   ویعترفلجوانب الثقافیة الحساسة  ا   الذي یراعيوقوانیننا العرفیة وتشجیع التعلیم  
 بتمثیل منصف وأن یكون لھا صوت في صنع القرار.المعارف والھویات التقلیدیة. ینبغي أن تحظى الشعوب المتنقلة 

والتنوع الثقافي والحیوي والنظم   أراضي أجدادناعمل معنا بتعاون وثیق لحمایة  ال حترم حقوقنا وا   إلى  ندعو أنصار حفظ الطبیعة
بالوعود التي  الوفاء    بضرورة . نذّكرھمفي إدارتھا  المعھودةممارساتنا  ومعارفنا التقلیدیة    مستخدمینرعاھا  نو  نعتز بھاالتي    البیئیة

لرسائل الرئیسیة وا  10البیولوجيالتنوع  وخطة عمل دیربان عمال بقرارات مؤتمر األطراف في اتفاقیة    9ربانیقطعوھا في اتفاق د 
  لتوفیر ما یلزم من موارد ندعوھم     11وخدمات النظم البیئیة.التي خلص إلیھا الفریق الحكومي الدولي المعني بالتنوع البیولوجي  

المحمیة، بھدف إیجاد التعبیر عن مشاغلھا بشأن المناطق  من  المتضررة    بالشعو  تمكن  مرنة   وتطویر آلیاتوتفعیلھا    وكاتانلیة  آل
 حلول نزیھة وعادلة لھا عبر رد الحق إلى نِصابِھ والتعویض والوساطة.

 
7 And other global instruments that address Indigenous Peoples’ collective rights such as UN Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples, ILO 169, and VGGT. 
8 UN Declaration on Human Rights Defenders, 
9 Endorsement Dana Declaration in 5.2.7 and in the 4th World Conservation Congress in Barcelona 
10 CBD COP 7 Decision 28, COP 10 Decision 2, COP 12 Decision 12, COP 14 Decision 8, all with their respective annexes 
11 IPBES ‘Key messages’ A6, B6 and D5 of Global Assessment. 

https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-human-rights-defenders/declaration-human-rights-defenders
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واالقتصادیة   بتقییم قائم على المشاركة الكاملة معنا لآلثار االجتماعیة  االضطالعوالشركات إلى احترام حقوق شعوبنا    دعوكما ن
بعد  عرفیةھذه المشاریع في أراضینا ال  تنفیذ و  التوجیھیة  12مترتبة على أنشطتھا والمنسجمة مع مبادئ آغویغووالثقافیة والبیئیة ال

ھا   المستنیرة باستخدام إجراءاتوالمسبقة ولموافقة الحرة  ا  المعلومات عن المشاریع المقترحة والحصول على  كامل  مشاركتنا  نُقِرّ
 علینا.  اتقدم تعویضات منصفة عن أي خسارة أو ضرر یقعلى ھذه الشركات أن كما یتوجب ع 13وعبر ممثلین نختارھم نحن. 

معنا تضامن  الدعم جھودنا و   إلىندعو وكاالت األمم المتحدة والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المجتمعیة األھلیة  
الدائم المعني بقضایا السكان    األمم المتحدة خاصة لمنتدىم التمویل الذي یساعدنا على المحافظة على مبادراتنا. ونوجھ دعوة  یوتقد 

حالة الشعوب المتنقلة من السكان األصلیین    لىعیرّكز    إلى القیام بتحقیقة  األصلی  شعوببحقوق ال  المعنیةاألصلیین أو آلیة الخبراء  
 .حقوقنا إعمالعن كیفیة  وتقدیم توصیات محددة

بما ینسجم مع حقنا في الموافقة الحرة والمسبقة  مشاغلنا  عن أولویات  ث  وبح  ینھم إلجراءفیما ب   نطلب من الباحثین تطویر مبادرات
بناء قدرات الباحثین والشباب المحلیین. ینبغي أن یكون ھذا البحث مستقال عن وكاالت التنمیة وحفظ الطبیعة وأن  و  والمستنیرة

نطاق أوسع لزیادة تیسیر اضطالع    على  ھذه المعلومات  نشرللتحقق منھ قبل توزیعھ. كما یجب  عرض على مجتمعاتنا المحلیة  یُ 
 . علیھا الجمھور

وأن ننتصر لقضایانا عالمیا ونعمل معا  مع ضمان دور للنساء والشباب فیھا    عالقاتنا  نتعھد أیضا أن نعبئ جھودنا ونعزز شبكات 
ومنظماتنا   نتعھد بمواصلة دعم اتحاداتناو  متحدین لدعم بعضنا البعض وقت األزمات وننشئ منابر إعالم مستقل خدمة لقضایانا.

 المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة.   وشبكاتنا

دعوة مفتوحة ھدفھا تعمیق التفاھم المتبادل عن المكان الذي یحتضن أنماط حیاة التنقل في مستقبل عالمنا   نقدمھ لیكونھذا بیاننا،  
 مسارات تعاون جدیدة بین جمیع األطراف المعنیة بھذا الشأن.ولنفتح 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
12 https://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf 
13 https://www.fao.org/3/i3496e/i3496e.pdf 

https://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf
https://www.fao.org/3/i3496e/i3496e.pdf
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 الموقعون على البیان: 

 
 آرییل آھیرن، أستاذ محاضر، جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة.

 .عبد الرزاق الخوالدة، نائب مدیر مضافة ضانا، األردن
 أحمد الخوالدة، تعاونیة حدائق ضانا المدرجة 

 ألیخاندرو آرجومیدو، الشبكة الدولیة للسكان األصلیین في الجبال 
 رائد حسن الخوالدة، مدیر السیاحة، محمیة ضانا، األردن.

 المواشي، األردن، الجمعیة التعاونیة لمربي النعناع محمد 
 سالم مطلق الزالبیة، وادي رم، األردن

 الحسن جاوي أتاھیرو، اتحاد منظمات مربي المواشي، نیجیریا. 
 محمد البدول، قبیلة البدول، البتراء، األردن. محمود عبد هللا

 عامر شحادة الخوالدة، رئیس تعاونیة ضانا والقادسیة، األردن. 
 ة النواطف التعاونیة، األردن. المھندس باسم عید الخوالدة، جمعی

 خالد الخوالدة، المنسق العالمي، التحالف العالمي للشعوب األصلیة المتنقلة.
 سارة إلفیرا كوھمیونن، رئیسة رابطة شباب السامي، السوید. 

 نور الضحى الشطي، أستاذة فخریة، جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة. 
 ة، برنامج شعوب الغابات، المملكة المتحدة. ماركوس كولشیستر، كبیر استشاریي السیاس

 آالن فریشیت، مبادرة الحقوق والموارد.  
 جیریمي جیلبیرت، أستاذ حقوق اإلنسان، جامعة روھامبتون، المملكة المتحدة.

 إلیزابیت ھیمبستید، مساعدة البحث، جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة. 
 ، المملكة المتحدة. عوب الّرحلصحیفة الشسافیریو كراتلي، باحث مستقل ومحرر 

 محمد بن بوكوك، زعیم قریة كواال كو، مالیزیا. 
 الرحل في إیران، إیران.  ل جانالي قاسم، عضو مجلس إدارة، اتحاد قبائ

 ج. تیراس ماكابي، جامعة كولورادو، الوالیات المتحدة األمریكیة. 
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