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والعاملون في ھذا  المھتمون بقضایاھم والقبلیة والبّحاثة 1والتقلیدیة والّرحل نحن ممثلو الشعوب المتنقلة ومنھا الشعوب األصلیة
 2بیان ضانا عاما على اعتماد    ۲۰بعد مرور    نا، األردن الستعراض ما استجد من أوضاعاجتمعنا ھنا في وادي ضانا  ،المجال

 . ولنخطط لمستقبلنا
 
تتعرض بیئاتنا وأنماط حیاتنا لضغوط بسبب  . في شتى أنحاء العالم ینالمنتشر نا شعوبأبناء من   مئات المالیینأتینا ممثلین عن  

 في أنشطة االقتصاد النقدي  مصالح أخرى واالنخراط  غلبة وفقدان األراضي والمیاه بسبب تغیر المناخ وزیادة أعداد السكان
 والقوانین  السیاسات  ومنالثقافي والتمییز    من التحیز  وتستمر معاناتنا شروط غیر موائمة.   وھي أمور غالبا ما تحدث ضمن  

    3رغم المصادقة على االتفاقیات والمعاھدات الدولیة الخاصة بحقوق اإلنسان.حتى یومنا ھذا 
  

بموجب أعرافنا للوصول إلى أراضینا  االعتراف رسمیا بحقوقنا المكتسبة  ندعوھا إلى  أوال،    ا. ندعو الحكومات إلى تعدیل سیاساتھ
الموارد. استخدام  وتشاطر  الحقوق  ھذه  تُ   وضمان  لكي  العرفیة  وقوانیننا  التقلیدیة  بسلطاتنا  االعتراف  إلى  ندعوھا  ثل  مَ ثانیا، 

لجوانب الثقافیة الحساسة اراعي  ذي یالشعوب المتنقلة بشكل منصف في عملیة صنع القرار. ثالثا، ندعوھا إلى تشجیع التعلیم الُ 
 .یشجع الشباب على احترام المعارف والھویات التقلیدیةو

حقوقنا احترم  إلى  البیئة  على  والمحافظة  الطبیعة  حفظ  أنصار  التقلیدیة  ندعو  حسب    ومعارفنا  تملیھوممارساتنا  أعرافنا    ما 
ذكر جمیع األطراف باالتفاقات  ن   4. ن في مجتمعاتناواالعتراف بالدور الھام الذي یلعبھ المدافعون عن األرض وعن حقوق اإلنسا

وتطویر آلیات    وكاتانندعوھم لتفعیل آلیة    5التي أبرمتھا وبضرورة االلتزام بالتعھدات التي قطعتھا بموجب االتفاقات الدولیة.
ى نِصابِھ والتعویض عبر رد الحق إلة لھا  وعادل  ةنزیھ  بھدف إیجاد حلولالمتضررة من التعبیر عن مشاغلھا،    بتمكن الشعو
 والوساطة. 

واالقتصادیة والثقافیة    لآلثار االجتماعیة  قائم على المشاركة الكاملة معنا وندعو الشركات إلى احترام حقوق شعوبنا والقیام بتقییم
 حصول على موافقتناوال ینبغي القیام بأیة مشاریع قبل ال  6آغویغو التوجیھیة.   والبیئیة المترتبة على أنشطتھا والمنسجمة مع مبادئ

 أي خسارة وضرر قد یلحقا بنا.  تعویضا عنیجب أن تقدم الشركات  7الحرة والمسبقة والمستنیرة مع ممثلین نختارھم نحن. 

 التنقل وأھمیتھا لمستقبل العالم. بیاننا ھذا ھو دعوة مفتوحة للتعاون وتعزیز الفھم المشترك لمكانة أنماط حیاة
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