
 
 

Rio +20تحضيیرااً لمؤتمر  10بيیانن االمشارركيین في ووررشة عمل إإعالنن ضانا +  
 

10نحن االمشارركونن في ووررشة عمل إإعالنن ضانا + أأعضاء منظماتت االمجتمعاتت االمتنقلة بما في ذذلك االتحالف االعالمي للشعوبب ااألصليیة  -
جتمع االمدني٬، إإضافة إإلى أأفراادد االخبرااء وواالمزااووليین )٬، وواالمؤسساتت ااألكادديیميیة وومؤسساتت حمايیة االطبيیعة٬، وومنظماتت االمWAMIPاالمتنقلة (

ً غنيیا٬ً، حيیث أأنن ططريیقة حيیاتهھم ووقيیمهھم ووااسترااتيیجيیة ااال ً ووثقافيیا ً ووااقتصادديیا ً ااجتماعيیا نتاجج االتكيیفّي ندرركك بأنن االشعوبب ااألصليیة االمتنقلة تمتلك ترااثا
. إإنن االضغوططاتت االناجمة عن االديیناميیاتت االسكانيیة االبشريیة ووااألنماطط االخاصة بهھم تساهھھھم في ااإلددااررةة االمستداامة للمواارردد االطبيیعيیة ووحمايیة االطبيیعة

يیة ااالستهھالكيیة غيیر االمستداامة وواالتغيیر االمناخي وواالصناعاتت ااالستخرااجيیة ووغيیرهھھھا من االقوىى ااالقتصادديیة االعالميیة وواالوططنيیة٬، كل ذذلك يیهھددد حما
نقلة.االمواارردد االبيیئيیة وومصاددرر االرززقق للشعوبب االتقليیديیة وواالشعوبب ااألصليیة االمت  

ما يیلي في أأيي قرااررااتت مستقبليیة: مرااعاةةووبالتالي٬، فإننا ندعو االحكوماتت وومنظماتت االمجتمع االمدني إإلى   
ضمن ااألمن االغذاائي ووااستعمالل االمواارردد االطبيیعيیة يیإإنهھ إإنن االتنقل يیقدمم إإسهھاماتٍت فريیدةة لالقتصادديیاتت االخضرااء االموجوددةة وواالناشئة.  -

لالنتاجج تتكيیف بطبيیعتهھا مع االتغيیر االمناخي ووتزيید من مساحة ااألررااضي االمنتجة ووتعمل االمتنوعة عبر تسخيیر ططرقق فعالة وومستداامة 
على حمايیتهھا.  

في حالل تم ضمانن االوصولل االكامل إإلى االمواارردد االطبيیعيیة االتقليیديیة٬، فإنن مصاددرر االرززقق االتي تتوفر للشعوبب االمتنقلة تخفف من االعبء  -
صاددااتت االوططنيیة ووتخفيیف ااحتماليیة ووقوعع االنزااعاتت على ااألررااضي وواالميیاهه.على مواارردد االدوولل ووتساهھھھم بشكل كبيیر في تعزيیز ااالقت  

إإنن االشعوبب االمتنقلة تعاني من نتائج ووآآثارر عمليیاتت فقداانن ااألررااضي في االماضي كما أأنن إإنكارر االحقوقق االعرفيیة االمتعلقة باألررااضي  -
مرةة للشعوبب االمتنقلة من أأجل إإنشاء مناططق محميیة يیحولل ددوونن ووصولل تلك تؤدديي إإلى االمزيید من االمعاناةة. كما أأنن عمليیاتت االطردد االمست

االمجتمعاتت إإلى االمواارردد االطبيیعيیة وويینتهھك حقوقهھم في ااألررضض.  

نتاجج االناجم عن أأنشطة إإنن االتنقل يیعززز االتنوعع االحيیويي ووإإددااررةة االمواارردد االطبيیعيیة االقائمة على ااألنظمة االبيیئيیة. إإنن االتنوعع االطبيیعي لإل -
لتقنيیاتت تصنيیع ااألغذيیة االصناعيیة االحديیثة. ووفعاالً ة يیمثل بديیالً مستدااماً االشعوبب االمتنقل  

إإنن تقيیيید حريیة حركة االشعوبب االمتنقلة عبر االحدوودد يیساهھھھم في إإساءةة ااستعمالل أأررااضيیهھم االتقليیديیة ووإإنحطاططهھا بشكل سريیع. ووإإنهھ يیمكن  -
قلة ووخلق محاوورر مرنة يیتم ااالتفاقق عليیهھا بيین االدوولل.االحد من ذذلك عبر ااالعتراافف بطرقق االهھجرةة االتقليیديیة للشعوبب ااألصليیة االمتن  

إإنن على االشركاتت بما في ذذلك شركاتت االصناعاتت ااالستخرااجيیة إإلتزااماً أأساسيیاً باحتراامم حقوقق ااالنسانن االمتصلة بالشعوبب االمتنقلة كما  -
إإنن ااالستيیالء على ااألررااضي على شكل تم االتعبيیر عن ذذلك في مباددئئ ااالمم االمتحدةة االتوجيیهھيیة حولل ااألعمالل االتجارريیة ووحقوقق ااإلنسانن. 

عمليیاتت االتناززلل ووبيیع أأوو تأجيیر ااألررضض للشركاتت االوططنيیة ووااألجنبيیة يیضعف ووصولل االشعوبب االمتنقلة إإلى االغذااء وواالمواارردد االطبيیعيیة 
وويیحد من مخرجاتت ااالقتصادد االوططني وواالتأثيیرااتت على االتنوعع االحيیويي.  

اانتقالهھ نحو مستقبل أأكثر  أأثناءى االتنوعع االحيیويي يیعد مصدررااً يیمكن أأنن يیساعد في توجيیهھ االعالم إإنن قدررةة االشعوبب االمتنقلة على ااإلبدااعع وواالحفاظظ عل
ااستداامة.  
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