
Rio +20لمؤتمر  تحضيیرااً االتي أأقيیمت  10+إإعالنن ضانا  عملمشارركيین في ووررشة االبيیانن   
حولل ووضع االمجتمعاتت االرعويیة في االضفة االغربيیة  

 
-10+إإعالنن ضانا  ووررشة عمل نحن االمشارركونن في ٬، وواالمؤسساتت ااألكادديیميیة رحلمنظماتت االمجتمعاتت االأأعضاء  

:وواالمزااووليین افة إإلى أأفراادد من االخبرااء٬، وومنظماتت االمجتمع االمدني٬، إإضاالطبيیعةووحمايیة   
وومحدوودديیة ووصولهھم إإلى االمواارردد االطبيیعيیة وونظرااً إإلى معاناةة االعديید من االمجتمعاتت االرعويیة من فقداانن أأررااضيیهھم 

االضروورريیة القتصادديیاتهھم ووثقافاتهھم؛  
ً كبيیرااً ووفقراالعمليیاتت االتي يینجم عنهھا فقداانن ااألررااضي تخلق فإننا قلقونن من أأنن مثل تلك  ااً في تلك االمجتمعاتت ضعفا

؛اهھھھءووتهھددد بقا  
نتيیجة االتقليیديیة  أأررززااقهھمفي مصاددرر يیعانونن من إإنحطاطط سريیع من االرعاةة في االضفة االغربيیة  28.000وونحن ندرركك بأنن 

إإلى االمواارردد االطبيیعيیة؛للوصولل االمحدوودد   
اءااتت ااإلسراائيیليیة بما نتيیجة ووجودد ااإلنشلفلسطنيینيین مخصصة لمن أأررااضي االضفة االغربيیة فقط % 44كما أأننا نعي بأنن 

٬، ووبأنن في ذذلك االمستوططناتت وواالمناططق االعسكريیة وواالجداارر وومنطقتهھ االعاززلة وواالمتنزهھھھاتت االوططنيیة وواالمحميیاتت االطبيیعيیة
؛في االسالسل االجبليیة االقليیلة االمتبقيیة يیعيیشونن الجئيیناالمجتمعاتت االرعويیة أأفراادد غالبيیة   

لمتمثلة في بناء محميیاتت ططبيیعيیة وومتنزهھھھاتت ووططنيیة ددااخل ووااوونحن على ووعي بأنن االسيیاسة االحاليیة لدوولة إإسراائيیل 
الحتاللل ااألررضض ووططردد االمجتمعاتت  يیعطي االمبرررااتتووإإنما  االطبيیعةااألررااضي االمحتلة ال يینطويي على أأهھھھداافف حمايیة 

أهھھھداافف ترتبط بااألخرىى االتي  للمستوططناتت ااإلسراائيیليیة ووعددد من ااالستعماالتت يضااااألرراالمزيید من االرعويیة ووتخصيیص 
؛لطبيیعةااحمايیة   

االهھدمم ااإلدداارريي ووتوسع االمستوططناتت االسلطاتت االمحتلة بما في ذذلك سيیاساتت وومماررساتت  نتائجتؤدديي بأنن كما أأننا قلقونن 
؛لمصاددرر ررززقهھماالرعويیة ووخساررتهھم االنزووحح االقسريي للمجتمعاتت االقيیودد على االحركة إإلى وو  

2012،٬لعامم  10شة عمل إإعالنن ضانا +ررنحن٬، االمشارركونن في وو  
ووووضع االسيیاساتت ندعو حكوماتت االعالم إإلى تجنب ااإلجرااءااتت االتي تزيید من فقداانن االمجتمعاتت االرعويیة  .1

االتي تدعمهھم ووتقلل من معاناتهھم؛وواالمماررساتت   
يیعيیشونن في ظظرووفف سيیئة جدااً؛ حيیثة في االضفة االغربيیة وونعبر عن تكافلنا مع االمجتمعاتت االرعويی .2  
جرااءااتت االتي من شأنهھا:تنفيیذ ااإلإإلى تعزيیز ووندعو االمجتمع االدوولي  .3  

• للمجتمعاتت االرعويیة في االضفة االغربيیة ووددعمهھا إإددررااكك االحقوقق ااالجتماعيیة ووااالقتصادديیة وواالثقافيیة  
ووحمايیتهھا.  

• في االضفة االغربيیة.توفيیر ووصولل مجاني وودداائم للمجتمعاتت االرعويیة إإلى االمواارردد االطبيیعيیة    
• يیة االطبيیعة ووتعزيیزهھھھا.ااالعتراافف بشرااكة االمجتمع االرعويي في االمباددررااتت ااألصيیلة لحما   

بالمجتمعاتت االمتنقلة االمنظماتت االدووليیة ووااإلقليیميیة إإلى االعمل على ددعم مصاددرر االرززقق االخاصة ووندعو  .4
ووخصوصاً االمجتمعاتت االرعويیة من أأجل:  

• بالتحديیاتت االتي توااجهھ االمجتمعاتت االرعويیة في االعالم االمجتمع االدوولي  تعريیفاالمساعدةة في  
ووخصوصاً في االضفة االغربيیة؛  

• من إإنحطاطط مصاددرر االرززقق ووخصوصاً فيیر االدعم وواالمساعدةة للمجتمعاتت االرعويیة االتي تعاني تو 
االمجتمعاتت االرعويیة في االضفة االغربيیة؛  

• ددعوةة ممثليین عن مجتمعاتت االضفة االغربيیة إإلى ااالنضمامم إإلى االعمليیاتت االدووليیة االتي يیتم فيیهھا معالجة  
تي تركز اتت تباددلل االمعلوماتت ووااآلليیاتت االقضايیا ذذااتت عالقة بالمجتمعاتت االمتنقلة ووددمجهھم في شبك

على االعمل.  
 

-ضانا٬، ااألررددنن   2012االثالث عشر من نيیسانن/ أأبريیل٬،  
 

لمشارركونن:اا  


