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أوال  -مقدمة
-1

للشـ ـ ـ ـ ــعو األصـ ـ ـ ـ ــلي نمط حياة يرتكز على عالق خاص ـ ـ ـ ـ ـ تربط ا ببيئت ا .ف ي تعتمد على النظم

اإليكولوجي التي تعيش في ا ،بل إن جميع جوان
ارتباطا مباش ار ببيئت ا.

-2

اقتص ـ ـ ـ ـ ــادها وعالقات ا االجتماعي والثقافي والروحي ترتبط

وتش ـ ــكل حماي النظم اإليكولوجي س ـ ــم أس ـ ــاس ـ ــي من س ـ ــمات نمط حياة الش ـ ــعو األص ـ ــلي  .ف ذه

الش ــعو تمثل نحو  5في المائ من س ــكان العالم  .وتمتلك الش ــعو األص ــلي في الوقت الراهن حوالي ُربع
()1

أ ارضــي المعمورة أو تديرها أو تســتغل ا أو تســتوطن ا .وتوجد هذه الشــعو األصــلي في جميع القارات والنظم

اإليكولوجي البري والبحري  ،من الس ـ ـ ـ ــافانا إلى الغابات المداري  ،ومن الص ـ ـ ـ ــحارى إلى األن ار الجليدي  ،ومن
الجزر.
الجبال إلى ُ
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ويمثل أيض ـ ـ ــا نمط الحياة الوثيق االرتباط بالطبيع اليوم عامالا من عوامل الض ـ ـ ــعف .فتغير المناخ

واندثار التنو البيولوجي يش ـ ـ ــكالن خط ار كبي ار ي دد النظم اإليكولوجي والش ـ ـ ــعو األص ـ ـ ــلي التي تعيش في ا،

مما يزيد من التحديات التي تعترض الفئات السكاني التي كثي ار ما تكون عرض للت ميش.
-4

وقد اكتسـ ــبت الشـ ــعو األصـ ــلي  ،بفضـ ــل نمط حيات ا المنسـ ــجم مع الطبيع  ،خبرة ومعارف موروث

عن األس ـ ــالف تمثل مص ـ ــدر ص ـ ــمودها ،مما يتيح ل ا وض ـ ــع االس ـ ــتراتيجيات الالزم للتحفيف من آثار تغير
المناخ والتكيُّف معه (انظر .)E/2008/43-E/C.19/2008/13

ثانيا  -آثار تغيُّر المناخ على الشعوب األصلية
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يؤثر تغير المناخ على جميع النظم اإليكولوجي في العالم اليوم .فاعتماد الش ــعو األص ــلي الش ــديد

على النظم اإليكولوجي التي تعيش في ا يعرض ـ ـ ـ ـ ا إلى حد كبير آلثار تغير المناخ على هذه النظم .فالحرائق
التي تصــي

الغابات المداري  ،وذوبان الكتل الجليدي  ،والتصــحر في المناطق القاحل وشــبه القاحل  ،أو تزايد

وتحمض المحيطات ،وابيضــاض الش ـعا
الظواهر المناخي الشــديدة،
ُّ

المرجاني  ،تؤدي إلى حرمان مجتمعات

الش ــعو األص ــلي من الموارد التي تس ــتمد من ا قس ــطا كبي ار من غذائ ا ،والتي كثي ار ما تش ــكل األس ــا
ترتكز عليه في أنشطت ا االقتصادي .
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وق ــد خلُص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال يئـ ـ الحكوميـ ـ ال ــدوليـ ـ المعنيـ ـ بتغير المن ــاخ ،في تقريره ــا الخ ــا

الذي

المعنون

”االحترار العالمي بمقدار  1,5درج مئوي “ إلى أن السـ ــكان المعرضـ ـ ين بشـ ــكل غير تناسـ ــبي لمخاطر عالي

جراء اآلثار المناوئ لالحترار العالمي بنسـ ــب  1,5درج مئوي وأكثر ،يشـ ــملون السـ ــكان المحرومين والسـ ــكان

الذين يعانون هشـاشـ األوضـا  ،وبعض الشـعو األصـلي  ،والمجتمعات المحلي التي تعتمد على سـبل العيش
الزراعي والساحلي (ثق عالي ) .وتضم المناطق المعرض للمخاطر بشكل غير تناسبي النظم اإليكولوجي في
المنطق القطبي الشـ ـ ــمالي  ،والمناطق الجاف  ،والدول الجزري الصـ ـ ــغيرة النامي  ،وأقل البلدان نموا (ثق عالي )

(البند .)B.5.1

__________
( )1األمم المتحدة.“Who are indigenous peoples?”, factsheet (s.d.) ،
2/11

21-00301

E/C.19/2021/5

ألف  -اآلثار على نمط حياة الشعوب األصلية
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يخلف تغير المناخ آثا ار مباشرة وغير مباشرة على حياة الشعو األصلي في جميع أنحاء المعمورة،

ويؤثر على كل منطق من المناطق االجتماعي  -الثقافي السبع للشعو األصلي (.)2

ففي المناطق السـ ــاحلي  ،يت دد الشـ ــعو األصـ ــلي خطر ارتفا مسـ ــتويات سـ ــطح البحر وابيضـ ــاض
-8
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ا المرجـانيـ  ،وهو مـا قـد يؤدي إلى تقلُّ طـاقـ النظم اإليكولوجيـ على إمـداد المجتمعـات المحليـ
بما تعتمد عليه من موارد غذائي وغير غذائي  ،إضاف ا إلى األعاصير والزوابع المتزايدة الوتيرة.

وفي الغابات المداري  ،إض ــاف ا إلى االس ــتغالل الص ــناعي ل ذه الغابات التي تمثل رئتَي العالم ،ت دد
-9
الحرائق النظم اإليكولوجي الحرجي التي توفر لي الموارد الغذائي ومياه الشـر للشـعو األصـلي  ،بل أيضـا

المأوى والنباتات الطبي التي تندرج في صميم نمط حيات ا.
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وفي منطق الس ـ ـ ــاحل ،يؤدي التص ـ ـ ــحر وموجات الح اررة والفيض ـ ـ ــانات إلى تدمير النظم اإليكولوجي

التي تعتمد علي ا اقتص ــادات مجتمعات الرعاة الرحل وثقافات ا  .ويؤدي الض ــغط على الموارد الطبيعي الذي
()3

يزداد اس ــتفحاال من جراء تغير المناخ إلى نش ــو النزاعات الطائفي على س ــبل الوص ــول إلى الموارد المتبقي ،

مثل األراضي الخصب أو مراكز المياه ،وكذلك على تقاسم تلك الموارد.
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وفي منطق القط

الش ـ ـ ــمالي ،يؤدي تقلُّ

الغالف الجليدي وموجات الح اررة إلى خلل في أنش ـ ـ ــط

صـ ــيد األسـ ــماك والرعي التي تزاول ا مجتمعات الشـ ــعو األصـ ــلي  .ولذا تُذكر ال يئ الحكومي الدولي المعني
بتغير المنـاخ ،في تقريرهـا الخـا

عن المحيطـات والغالف الجليـدي ،ـبأن األمن الغـذائي والمـائي تـأثر سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبـا

بــالتغيرات في الغطــاء الثلجي ،وجليــد البحيرات واألن ــار ،والتربـ الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقيعيـ في كثير من المنــاطق القطبيـ

الش ـ ــمالي (ثق عالي ) .وقد أحدثت هذه التغييرات خلالا في الوص ـ ــول إلى الغذاء ونقص ـ ــا في توافره في مناطق

الرعي والصــيد وصــيد األســماك والجني ،مما ألحق ضــر ار بســبل العيش وال وي الثقافي لســكان منطق القط
الشمالي ،ومن بين م الشعو األصلي (ثق عالي ) (البند .)4()A7.1
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وفي الدول الجزري الصـ ــغيرة ،وال سـ ــيما في المحيط ال ادئ ،تواجه أقاليم بعض الشـ ــعو األصـ ــلي

- 13

وي دد تغير المناخ وجود عدة مجتمعات محلي في حد ذاته ،في األمد القص ـ ـ ـ ــير جدا والطويل على

بأكمل ا خطر االنقراض بسب

ارتفا مستويات سطح البحر.

الس ـ ـواء .فاالحترار العالمي يشـ ــكل عامالا من العوامل التي تعجل بوتيرة األخطار التي كانت سـ ــابقا ت دد بقاء

ويضــاف ذلك إلى األنشــط البش ـري األخرى التي ترهق أ ارضــي الشــعو األصــلي  ،س ـواء
الشــعو األصــلي ُ .
تعلق األمر بإزال الغابات ،أو التوس ـ ــع الحض ـ ــري ،أو تطور الزراع الص ـ ــناعي  ،والتي تفرض منذ عدة عقود

ضغوطا على األراضي والنظم اإليكولوجي التي تستوطن ا الشعو األصلي .

__________
( )2أفريقيا؛ آسـيا؛ أمريكا الوسـطى والجنوبي ومنطق البحر الكاريبي؛ منطق القط

ووسط أسيا وما وراء القوقاز؛ أمريكا الشمالي ؛ المحيط ال ادئ (انظر قرار مجل

الشـمالي؛ أوروبا الوسـطى والشـرقي  ،واالتحاد الروسـي
حقوق اإلنسان .)25/33

( )3المنظم العالمي لألرصاد الجوي  ،حال المناخ في أفريقيا (جنيف.)2020 ،
( )4انظر .www.ipcc.ch/srocc
21-00301
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وتشــكل الزراع الصــناعي والتلوث الكيميائي واســتخدام مواد اصــطناعي في الترب عوامل كبيرة في

- 15

ويؤدي تغير المناخ وفقدان التنو البيولوجي إلى نشـو النزاعات بشـأن سـبل الحصـول على الموارد

فقدان التنو البيولوجي ،تُضــاف أيضــا إلى األخطار التي تواج ا الشــعو األصــلي من جراء إضــعاف القدرة
الطبيعي للنظم اإليكولوجي على المقاوم .
الطبيعي وموارد األ ارضـي ،وكذلك المياه الموج
ولكن باألخ

لالسـت الك البشـري أو للزراع  .وفي كثير من أنحاء العالم،

في المناطق القاحل وش ـ ـ ـ ـ ـ ــبه القاحل  ،بدأ هذا التناف

على الموارد الطبيعي بالفعل وأص ـ ـ ـ ـ ـ ــبح

يؤدي إلى نشـو النزاعات بين مختلف المجتمعات المحلي الريفي  .فاالسـتيالء على أ ارضـي أسـالف الشـعو

األصلي الستغالل ا في الزراع هو ممارس شائع في أنحاء كثيرة من العالم.
- 16

وفي منطق الس ـ ــاحل ،يعتمد أكثر من  70في المائ من الس ـ ــكان على الزراع أو ص ـ ــيد األس ـ ــماك

أو الثروة الحيواني  .ويمثل هذا القطا األخير جزاءا من األنشـ ــط التقليدي التي تمارس ـ ـ ا الشـ ــعو األصـ ــلي .
وقـد زادت درجـ الح اررة بـأكثر من  1,5درجـ مئويـ منـذ عـام  1900حتى اآلن ،ممـا غير المواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم .كمـا أن
فترات مواسـ ـ ـ ـ ــم األمطار آخذة في التناق

وتتسـ ـ ـ ـ ــم بعدم انتظام تسـ ـ ـ ـ ــاقطات ا المطري الذي يؤدي إلى حاالت

جفاف أو فيضانات ،كما كان عليه الحال في عام  2020عندما ش دت معظم البلدان فيضانات.
- 17

وأصـ ـ ـ ــبح موسـ ـ ـ ــم الجفاف أطول مما كان عليه حيث تراوح درجات الح اررة ما بين أكثر من  48إلى

 50درج ـ مئوي ـ تحــت الظــل .وتخلف جميع هــذه التغيرات والظواهر الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديــدة آثــا ار على األمن الغــذائي
لمجتمعــات الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعو األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليـ التي ال تعتمــد إال على الطبيعـ لبقــائ ــا ،ألن ــا تحــد من إنتــاجيـ الز ارعـ
والثروة الحيواني .

- 18

والش ـ ـ ـ ــعو األص ـ ـ ـ ــلي من الرُّحل وش ـ ـ ـ ــبه الرُّحل في تش ـ ـ ـ ــاد ومالي وبوركينا فاس ـ ـ ـ ــو والنيجر ونيجيريا

والكاميرون وجم وري أفريقيا الوسـ ــطى وغيرها من البلدان التي تتبع نمط المواسـ ــم للحفاظ على اسـ ــتمرار نمط
حيات ا المتوارث عن األسـالف ،مما يتيح للنظم اإليكولوجي التجدد طبيعيا ،تتأثر ب ذه التغييرات أكثر من أي

وقت مضى.
- 19

وهذه الشـ ـ ــعو التي ال تتقاضـ ـ ــى مرتبات ش ـ ـ ـ ري بل تعتمد على التسـ ـ ــاقطات المطري ليتسـ ـ ــنى ل ا

االشـتغال بزراع الكفاف ولقطعان ماشـيت ا مصـادر الرعي وادرار الحلي

تجد نفس ـ ا م ددة بانعدام األمن الغذائي واالســتيالء على األ ارضــي ونق

وبالتالي ضـمان غذائ ا واقتصـادها،
الموارد مثل النباتات الطبي  ،ألن ا

تفتقر إلى سـ ـ ــبل الوصـ ـ ــول إلى المسـ ـ ــتشـ ـ ــفيات والمراكز الصـ ـ ــحي  ،والحصـ ـ ــول على النباتات الغذائي والموارد

المائي .

ثالثا  -دور الشعوب األصلية في الحوكمة العالمية لج ود التصدي لتغير المناخ
- 20

تعيش الش ـ ــعو األص ـ ــلي في اتص ـ ــال مباش ـ ــر مع الطبيع منذ آالف الس ـ ــنين .بل إن ا حتى اليوم،

تعتبر الحارسـ ـ ـ لما نس ـ ــبته  80في المائ من التنو البيولوجي في العالم ،وفقا لما جاء في د ارس ـ ــات مختلف .

وما فتئت تشارك بنشاط في المفاوضات الدولي المتعلق بحماي البيئ منذ عدة عقود.
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ألف  -على الصعيد العالمي
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تش ــارك الش ــعو األص ــلي منذ عدة س ــنوات في أعمال األمم المتحدة المتعلق بحماي البيئ والتنمي

المسـ ــتدام  .وعلى الرغم من أن عمليات تعبئ الشـ ــعو األصـ ــلي تعود في أوائل ا إلى العش ـ ـرينيات من القرن

العش ـ ـرين ،فقد تعبَّأت هذه الش ـ ــعو على نطاق واس ـ ــع في مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئ والتنمي  ،الذي

ُعقد في ريو دي جانيرو (الب ارزيل) في عام  ،1992وهي تشـ ـ ـ ـ ــارك منذ ذلك التاريخ في المفاوضـ ـ ـ ـ ــات الدولي
المتعلق باالتفاقيات الثالث التي تمخضـ ـ ــت عن ا هذه القم وهي :اتفاقي األمم المتحدة اإلطاري بشـ ـ ــأن تغير
المناخ ،واتفاقي التنو البيولوجي ،واتفاقي األمم المتحدة لمكافح التصـحر في البلدان التي تعاني من الجفاف
الشديد و/أو من التصحر ،وبخاص في أفريقيا.
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وتمثل الشــعو األصــلي إحدى مجموعات المراقبين الرئيســي التفاقيات ريو الثالث ،بما في ا اتفاقي

األمم المتحدة اإلطاري بشــأن تغير المناخ ،حيث ُيعترف ب ا باســم منظمات شــعو أصــلي  ،وهو ما يتيح ل ا
المش ـ ـ ـ ــارك في كل المفاوض ـ ـ ـ ــات المعني بالمناخ التي تجري في إطار االتفاقي منذ عام  .1992وقد أُنشـ ـ ـ ـ ـ
تجمع للشـ ــعو األصـ ــلي المشـ ــارك
المنتدى الدولي للشـ ــعو األصـ ــلي المعني بتغير المناخ في عام  2008ك ُّ

في العمليات المتعلق باالتفاقي اإلطاري  .ويمثل المنتدى أفر َاد الش ـ ــعو األص ـ ــلي الذين يش ـ ــاركون في دورات
مؤتمر األطراف وفي اجتماعات ال يئ الفرعي للمشـ ـ ـ ــورة العلمي والتكنولوجي وال يئ الفرعي للتنفيذ التي تُعقد
فيما بين دورات مؤتمر األطراف .ويتمثل دور المنتدى في التوص ـ ـ ـ ــل إلى اتفاق بش ـ ـ ـ ــأن المس ـ ـ ـ ــائل التي تجري

الشـعو األصـلي مفاوضـات بشـأن ا في إطار إجراءات محددة من االتفاقي اإلطاري  .وينتمي ممثلو الشـعو

األص ــلي الذين يش ــاركون في االجتماعات إلى منظمات دون وطني ووطني وعالمي محددة ،حيث تكون لكل

منظمـ من ــا برامج ــا وأولويــات ــا ومقترحــات ــا التي يمكن أن تقــدم ــا وتؤيــدهــا خالل اجتمــاعــات المنتــدى .وهم
يمثلون المناطق االجتماعي والثقافي السبع للشعو األصلي .

با  -اتفاق باريس
 - 23عأبـأت الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعو األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليـ طاقات ـا بقوة على مدى السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات التي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبقـت إبرام اتفـاق باري
( ،FCCC/CP/2015/10/Add.1المرفق) .وقـ ــد َّ
مكن االتفـ ــاق للمرة األولى وبعـ ــد مرور  20عـ ــامـ ــا من
المفاوضـ ـ ــات الدولي  ،من االعتراف بمسـ ـ ــاهم الشـ ـ ــعو األصـ ـ ــلي في مكافح تغير المناخ .ويتضـ ـ ــمن اتفاق

باري

خم

إشارات إلى الشعو األصلي  ،هي كما يلي:

(أ)

حقوق الشـ ـ ـ ـ ــعو األصـ ـ ـ ـ ــلي  ،في ديباج المقرر /1م أ 21-المتعلق باعتماد االتفاق وفي

( )

االعتراف بأهمي مشارك الشعو األصلي في التصدي لتغير المناخ؛

(ج)

المعارف التقليدي ومعارف الشعو األصلي  ،في الفقرة  5من المادة  7من االتفاق؛

(د)

إنشاء منبر لتبادل المعارف والمعارف التقليدي للشعو األصلي والمجتمعات المحلي .

ديباج االتفاق نفسه؛

- 24

وتعترف االتفاقات الدولي الرئيس ــي لحماي البيئ بحقوق الش ــعو األص ــلي  ،على وجه الخص ــو

فاتفاق باري

ين

.

في ديباجته على أن تغير المناخ يشـ ــكل شـ ــاغالا مشـ ــترك ا للبشـ ـري  ،وأنه ينبغي لألطراف،

عنـد اتخـاذ اإلجراءات للتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي لتغير المنـاخ ،أن تحترم وتعزز وتراعي مـا يقع على كـل من ـا من الت ازمـات
متعلق بحقوق اإلنسـ ـ ـ ــان ،والحق في الصـ ـ ـ ــح  ،وحقوق الشـ ـ ـ ــعو األصـ ـ ـ ــلي والمجتمعات المحلي والم اجرين
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واألطفال واألشــخا

ذوي اإلعاق واألشــخا

الذين يعيشــون أوضــاع ا هش ـ  ،والحق في التنمي  ،فض ـالا عن

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة واإلنصاف بين األجيال.
- 25

ولمواكب تنفيذ اتفاق باري

هذا اإلقرار في النصــو

ومضـ ـ ــاعف آثاره في ج ود التصـ ـ ــدي لتغير المناخ ،ال بد من اسـ ـ ــتكمال

باعتراف بحقوق األشــخا

المكفول ل م واحترام ا ،بما في ذلك الحق في األرض
،

والموارد الطبيعي  ،وحماي حقوق ُحماة البيئ  .وحتى إن لم تكن هذه العناصــر مدمج مباش ـرة في النصــو
فإن هذه األولوي تظل دائما أم ار هاما .وتواصل الشعو األصلي مشاركت ا في المفاوضات المتعلق بالمناخ،
وال سـ ــيما من خالل المنتدى ،ولكن أيضـ ــا عبر منبر المجتمعات المحلي والشـ ــعو األصـ ــلي لتبادل المعارف

والمعارف التقليدي الذي كان تفعيله أولويات السنوات األخيرة.

جيم  -منبر المجتمعات المحلية والشعوب األصلية لتبادل الخبرات والمعارف التقليدية
- 26

وفقـا لمـا جـاء في الفقرة  135من المقرر /1م أ 21-من اتفـاق بـاري

فـإن مؤتمر األطراف يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم

بضـرورة تعزيز معارف المجتمعات المحلي والشـعو األصـلي وتكنولوجيات ا وممارسـات ا وج ودها فيما يتعلق
بالتصـ ـ ــدي لتغير المناخ والتعامل معه ،وينشـ ـ ـ منب ار لتبادل التجار والممارسـ ـ ــات الفضـ ـ ــلى بشـ ـ ــأن التخفيف

والتكيف على نحو شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـل ومتكـامـل .ف ـذا المقرر ينظم منبر تبـادل الخبرات والمعـارف التقليـديـ للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعو

األصلي والمجتمعات المحلي  ،الذي يستد إلى ثالث ركائز هي كما يلي:
(أ)

المعرفة  -يمكن أن يتيح المنبر مساح لتوثيق الخبرات وأفضل الممارسات وتبادل ا؛

( )

تعزيز القدرات  -يمكن أن يعزز المنبر قدرات الشـ ـ ـ ـ ــعو األصـ ـ ـ ـ ــلي والمجتمعات المحلي

لتيسـ ــير مشـ ــاركت ا في اتفاقي األمم المتحدة اإلطاري بشـ ــأن تغير المناخ وفي العمليات األخرى ذات الصـ ــل ،
بطرق من ا دعم تنفيذ اتفاق باري ؛
(ج)

الستتياستتات واإلج ار ات المتعلقة بتغير المناخ  -يمكن أن يس ـ م المنبر في تيســير إدماج

مختلف نظم المعارف والممارســات واالبتكارات ،عالوةا على مشــارك الشــعو األصــلي والمجتمعات المحلي ،
في اإلجراءات والبرامج والسياسات ذات الصل بتغير المناخ.
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وبدأت المفاوض ـ ـ ــات بش ـ ـ ــأن تنفيذ المنبر خالل الدورة الثاني والعش ـ ـ ـرين لمؤتمر األطراف في اتفاقي

األمم المتحدة اإلطاري بش ـ ــأن تغير المناخ ،أي بعد عام من إنش ـ ــائه خالل الدورة الحادي والعشـ ـ ـرين .وقد بدأ
إجراء المفاوضـ ـ ـ ــات بين الدول األطراف في االتفاقي وممثلي الشـ ـ ـ ــعو األصـ ـ ـ ــلي  ،الممثَّلين بالمنتدى الدولي

للشـ ـ ــعو األصـ ـ ــلي المعني بتغير المناخ ،مما أتاح التوصـ ـ ــل إلى اتخاذ عدة ق اررات في كل دورة من الدورات

الالحق  .وتس ـ َّـنى إحراز هذا التقدم بتنظيم حوارات بش ــأن المنبر ،اش ــترك في رئاس ــت ا ممثل للش ــعو األص ــلي
ورئي

ال يئ الفرعي للمشورة العلمي والتكنولوجي  .ويقوم مبدأ هذه المفاوضات إلى إسناد موقع عادل لممثلي

الشعو األصلي في المفاوضات المتعلق بخبرات م ومعارف م التقليدي  ،وفق ا لمبدأ الحق في حيازة المعارف.
- 28

ولتحقيق هذه الغاي  ،أُنشئت هيئ تأسيسي في الدورة الرابع والعشرين لمؤتمر األطراف في االتفاقي

اإلطاري  ،في كاتوفيتشـي (بولونيا) في كانون األول/ديسـمبر  ،2018تحت اسـم الفريق العامل التيسـيري التابع

لمنبر المجتمعات المحلي والش ـ ــعو األص ـ ــلي ( ،)5بمش ـ ــارك متس ـ ــاوي بين ممثلي الش ـ ــعو األص ـ ــلي والدول

__________
( )5انظر .https://unfccc.int/LCIPP-FWG
6/11
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األطراف في االتفــاقي ـ  .وهكــذا يتــألف هــذا الفريق من ممثــل واحــد من كــل منطق ـ من المنــاطق االجتمــاعي ـ

الثقافي السـ ــبع للشـ ــعو األصـ ــلي (أفريقيا؛ آسـ ــيا؛ أمريكا الوسـ ــطى والجنوبي ومنطق البحر الكاريبي؛ منطق

القط

الشــمالي؛ أوروبا الوســطى والش ـرقي  ،واالتحاد الروســي ووســط أســيا وما وراء القوقاز؛ أمريكا الشــمالي ؛

المحيط ال ــادئ) ،وممثــل واحــد من أحــد األطراف من كــل مجموعـ من المجموعــات اإلقليميـ الخم

للــدول

األعض ــاء في األمم المتحدة (مجموع الدول األفريقي  ،ومجموع دول آس ــيا والمحيط ال ادئ ،ومجموع دول
أوروبا الشـ ـرقي  ،ومجموع دول أمريكا الالتيني ومنطق البحر الكاريبي ،ومجموع دول أوروبا الغربي والدول

األخرى) ،وممثـل واحـد من أقـل البلـدان نموا ،وممثـل واحـد من الـدول الجزريـ الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيرة النـاميـ  .وتكون فترة

عمل هؤالء األعض ـ ـ ــاء األربع عش ـ ـ ــر ثالث س ـ ـ ــنوات غير قابل للتجديد ،على أن تتوافر في م معايير األهلي

المراعي للن ج الذي تتبعه الشــعو األصــلي فيما يتعلق بتعيين ممثلي ا بنفس ـ ا ،وكذلك مراعاة تحقيق التوازن
بين الجنسين .وقد وضعت خط عمل مدت ا سنتان.
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والمنبر لي

ب يئ تفاوض ـ ـ ــي  ،مما قد يعوق مش ـ ـ ــارك الدول في أنش ـ ـ ــط الفريق العامل التيس ـ ـ ــيري.

وتخشـ ــى الشـ ــعو األصـ ــلي من أن تجد نفس ـ ـ ا ن اي األمر في وضـ ــع ال يتيح ل ا التفاعل بنشـ ــاط مع الدول

والقطا الخا وغيرهما من الج ات الفاعل ال ام  .ويمكن أن يش ـ ــجع تغيير هذا الن ج الش ـ ــعو َ األص ـ ــلي
على التعجيل باتخاذ إجراءات عاجل لمكافح تغير المناخ وتعزيز مسـ ــاهمت ا الفعال في تحقيق أهداف اتفاق
باري

بفضل خبرات ا الغني والمتنوع والعريق التي أثبتت بالفعل جدواها في مجتمعات ا المحلي .

رابعا  -دور الخبرات والمعارف التقليدية
ألف  -الخبرات والمعارف التقليدية للشعوب األصلية
- 30

أص ـ ــبحت الخبرات والمعارف التقليدي للش ـ ــعو األص ـ ــلي تحظى باالعتراف على الص ـ ــعيد الدولي،

وال س ـ ـ ـ ــيما بفض ـ ـ ـ ــل اتفاق باري

الذي ين

في الفقرة  5من مادته  7على أن األطراف تس ـ ـ ـ ــلم بأن إجراءات

التكيف ينبغي أن تتبع ن ج ا قطري التوجيه يراعي القضـ ــايا الجنسـ ــاني ويقوم على المشـ ــارك ويتسـ ــم بالشـ ــفافي

النظُم اإليكولوجي القابل للتأثر ،وينبغي أن يسـ ـ ــتند إلى أفضـ ـ ــل
الكامل  ،ويراعي الفئات والمجتمعات المحلي و ُ

النظُم المعرفي
النتائج العلمي المتاح وعند االقتضـ ـ ـ ــاء إلى المعارف التقليدي ومعارف الشـ ـ ـ ــعو األصـ ـ ـ ــلي و ُ
المحلي وأن يسـ ــترشـ ــد ب ا بغي إدماج التكيف في السـ ــياسـ ــات واإلجراءات االجتماعي  -االقتصـ ــادي والبيئي ،
حس

- 31

االقتضاء.

وتشـير عبارة ”معارف الشـعو األصـلي “ إلى الخبرات والدراي التي تراكمت لدى مجتمعات الشـعو

األص ـ ــلي من جيل آلخر ،واختُبرت واعتُمدت على مر آالف الس ـ ــنين ،وتس ـ ــترش ـ ــد ب ا في تفاعالت ا مع البيئ
المحيط ب ا( .)6وهذه الخبرات والمعارف يتوارث ا األجيال بطرق شـ ـ ــتى ،معظم ا شـ ـ ــف ي .وتشـ ـ ــكل موسـ ـ ــوع
حقيقي تحتوي على كمي قيم للغاي من المعلومات عن كيفي عمل ُّ
النظم اإليكولوجي .

__________
( )6الص ــندوق الدولي للتنمي الزراعي L’avantage des savoirs traditionnels: les savoirs des peuples autochtones ،

).dans les stratégies d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets (Rome, 2016
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با  -الخبرات والمعارف التقليدية والتكيُّف مع تغيُّر المناخ
 - 32تُسـتخدم الخبرات والمعارف التقليدي للشـعو األصـلي في تقييم آثار تغير المناخ .فقد أشـارت ال يئ
الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ ،في تقريره األخير عن تغير المناخ واأل ارضـ ـ ـ ــي ،إلى أنه اسـ ـ ـ ــتنادا إلى

معارف الش ـ ــعو األص ـ ــلي والمجتمعات المحلي  ،يؤثر تغير المناخ على األمن الغذائي في المناطق القاحل ،
وال سيما في أفريقيا ،وفي المناطق الجبلي المرتفع في آسيا وأمريكا الجنوبي (الفر .)A.2.8
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ويمكن اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام عـدة أنوا من الخبرات والمعـارف التقليـديـ للتكيف مع تغير المنـاخ .ويمكن أن

ندرج في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،العناصر التالي :

تمكن قدرة التنبؤات الجوي اليومي والموس ـ ـ ــمي والس ـ ـ ــنوي التي تُجرى اس ـ ـ ــتنادا إلى رص ـ ـ ــد
(أ)
الطبيع (رصـد هجرات الطيور والحشـرات والرياح والسـح  ،وما إلى ذلك) الشـعو َ األصـلي من تحديد بعض

المخاطر المناخي مثل الجفاف والفيضانات ،وكذلك الوقاي من بعض الظواهر المناخي الشديدة ،وانشاء نظم
في المنــاطق الريفيـ  ،ألن ــا

لإلنـذار المبكر .وتنطوي هـذه المعلومـات على أهميـ أقيمـ للمزارعين ،وبـاألخ
ُيحتمل أن تمكن م من تكييف محاصــيل م مع تغير المناخ .وتكمل هذه التنبؤات التقليدي التنبؤات الكالســيكي ،
وتتيح للسكان الذين ال يحصلون في كثير من األحيان على خدمات الطق
( )

االستفادة من معلومات نافع ؛

تسـ ــاعد المعارف المتعلق باألصـ ــناف النباتي  ،التي تنتج عن العيش لسـ ــنوات في اتصـ ــال

مع البيئ  ،في تحديد النباتات المقاوم للجفاف والفيضانات ،وتساعد كذلك ،استنادا إلى التنو البيولوجي ،في
استحداث أنشط زراعي وثروة حيواني يمكن أن تتكيف مع عواق
(ج)

تغير المناخ؛

تتضـ ــمن المعارف التقليدي للشـ ــعو األصـ ــلي أيضـ ــا معلومات تتيح المشـ ــارك في مجال

الوقاي من األخطار الطبيعي  ،بطرق ش ـ ــتى من ا مثالا تحديد المناطق األكثر عرضـ ـ ـ لمخاطر الغمر بس ـ ــب

ارتفا مس ـ ـ ـ ـ ــتويات ا عن س ـ ـ ـ ـ ــطح البحر أو مراكز المياه التي تظل عامل حتى في أوقات الجفاف ،وكذلك في
مجال المرون واعادة البناء بعد الظواهر المناخي الشـ ـ ــديدة ،وذلك على سـ ـ ــبيل المثال من خالل تحديد بعض

الموارد الغذائي الصالح لألكل بعد تلف المحاصيل؛
(د)

تساعد صح الحيوان التي ل ا أولوي في الممارسات التقليدي للشعو األصلي في مجال

(ه)

يمكن الجمع بين هذه المعارف التقليدي للشـ ـ ـ ــعو األصـ ـ ـ ــلي والمعارف العلمي  .فقد أبينت

الثروة الحيواني  ،والوقاي من بعض الجوائح الحيواني  ،الشعو َ األصلي من الرعاة في توجيه قطعان ا بطريق
تحد من خطر انتقال أمراض حيواني معين إلى الماشي ثم إلى البشر؛

عـدة تجـار  ،من ـا مثال المعـارف التقليـديـ المتعلقـ بـالتنبؤات الجويـ الموسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميـ  ،أوجـه التـززر الممكنـ بين
النظامين المعر َفيين ،بما في ذلك مثالا التكيف مع تغير المناخ(.)7
َ
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ويمكن إدماج كل هذه المعارف في الســياســات المحلي والوطني واإلقليمي والدولي المتعلق بالتكيف

مع آثار تغير المناخ.

__________
(Douglas Nakashima and others, Weathering Uncertainty: Traditional Knowledge for Climate Change )7
Assessment and Adaptation (Paris, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
).and United Nations University, 2012
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جيم  -الخبرات والمعارف التقليدية والتخفيف من آثار تغير المناخ
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إن الشـ ــعو األصـ ــلي  ،المسـ ــؤول عن  80في المائ من التنو البيولوجي في العالم ،يمكن أن تعبأ

خبرات ا ومعارف ا التقليدي للمس ـ ـ ـ ـ ــاهم في الج ود العالمي المبذول للحد من انبعاثات غازات الدفيئ واحتجاز

الكربون من قبـل النظم اإليكولوجيـ في إطـار تنفيـذ أهـداف اتفـاق بـاري  .وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير ال يئـ الحكوميـ الـدوليـ

المعنيـ ـ بتغير المن ــاخ ،في تقريره ــا المعنون ”االحترار الع ــالمي بمق ــدار  1,5درجـ ـ مئويـ ـ “ إلى أن التثقيف
والمعلومات و ُّ
الن ج المجتمعي التوجه ،بما في ذلك المسـ ــتند من ا إلى معارف الشـ ــعو األصـ ــلي والمجتمعات

المحلي  ،يمكن أن تعجل بوتيرة تطوير أنماط الس ـ ـ ــلوك على نطاق واس ـ ـ ــع من أجل الحد من االحترار العالمي
في مستوى  1,5درج مئوي والتكيف مع هذا االحترار (الفر .)D.5.6
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وفي الســياق نفســه ،تشــدد ال يئ الحكومي الدولي  ،في تقريرها الخا

عن تغير المناخ واأل ارضــي،

على أن اإلدارة المس ـ ــتدام لأل ارض ـ ــي يمكن أن تسـ ـ ـ م بنس ـ ــب تص ـ ــل إلى  30في المائ في الج ود الش ـ ــامل
الالزم لتحقيق األهداف المنصـ ـ ــو

علي ا في اتفاق باري  .ويندرج هذا األمر في نطاق الحلول المسـ ـ ــتمدة

من الطبيع ـ  ،التي تعتمــد على النظم اإليكولوجي ـ للتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي للتحــديــات العــالمي ـ مثــل تغير المنــاخ ،وادارة
المخاطر الطبيعي  ،وحفظ الصح  ،وامكاني الحصول على المياه ،واألمن الغذائي.
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ويمكن اس ـ ـ ـ ــتخدام عدة أنوا من الخبرات والمعارف التقليدي للتخفيف من آثار تغير المناخ .ويمكن

اإلشارة ،على سبيل المثال ال الحصر ،إلى ما يلي:
(أ)

حمتايتة التنوع البيولوجي ،التذي يستتتتتتت ت م إلى حتد كبير في قتدرة النظم اإليكولوجيتة على

الصتمود وقدرت ا على امتصتا الكربون .وهذا هو حال الغابات المداري  ،بل أيضــا حال النظُم اإليكولوجي
للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـا المرجـانيـ  ،التي تمثـل بـالوعـات هـامـ للكربون .وتتيح ُنظم اإلدارة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـ للنظم اإليكولوجيـ

للشــعو األصــلي (الزراع وتربي المواشــي ومصــائد األســماك بالطرق التقليدي ) للنظم اإليكولوجي قدرة على
تخزين الكربون بمستويات عالي .

يتيح اإلصتتتتتال البيئي للنظم اإليكولوجية ،كالذي يجري مثالا بعد تدمير الغابات المداري
( )
المدمرة.
بالحرائق ،والخبرات والمعارف التقليدي للشعو األصلي  ،إصالح النظم اإليكولوجي
َّ
تحقيق المستتتتتتتتوى األمثل من استتتتتتتتخدام نُظم اإلنتاج الزراعي للحد من انبعاثات غازات
(ج)
التدفيئتة التي هي من صتتتتتتتتتنع اإلنستتتتتتتتتان وتعزيز قتدرة النظم اإليكولوجيتة على تخزين الكربون .ف نـاك عـدة
د ارســات تشــير إلى أن الخبرات والمعارف التقليدي للشــعو األصــلي من الرعاة ُّ
الرحل لدي ا ســجل حافل عن

غـازات الـدفيئـ يقتر من تحييـد أثر انبعـاث الكربون ،حتى من ”االنبعـاثـات السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبيـ “ ،ممـا يجعل ـا تتجـاوز
األسالي

المعاصرة لتربي المواشي.
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تمثل الشــعو األصــلي ج ات فاعل أســاســي رئيســي في إيجاد الحلول المســتمدة من الطبيع التي

تشــكل عنص ـ ار أســاســيا من عناصــر التصــدي لتغير المناخ وحماي التنو البيولوجي .ويمكن أن تقوم الج ات

الفــاعلـ في القطــاعين العــام والخــا

بــدمج جميع هــذه الممــارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات في مجــال اإلدارة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامـ للنظم

اإليكولوجيـ من أجـل الحـد من انبعـاثـات غـازات الـدفيئـ النـاجمـ عن قطـا الز ارعـ وتربيـ المـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ وادارة
األ ارضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي .وتؤكــد ال يئ ـ الحكومي ـ الــدولي ـ المعني ـ بتغير المنــاخ ،في تقريرهــا الخــا

عن تغير المنــاخ

واأل ارضـي أن الممارسـات الزراعي التي تدمج معارف الشـعو األصـلي والمجتمعات المحلي يمكن أن تسـاعد
في التغلـ

على التحـديـات المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركـ التي يطرح ـا تغير المنـاخ ،واألمن الغـذائي ،وحمـايـ التنو البيولوجي،

ومكافح التصحر وتدهور األراضي (الفر .)C.4.3
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خامسا  -التوصيات
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يمكن أن تسـ ـ م الشـ ــعو األصـ ــلي بنشـ ــاط في مكافح تغير المناخ ،سـ ـواء فيما يتعلق بالسـ ــياسـ ــات

والتدابير الرامي إلى التكيف معه أو إلى التخفيف من آثاره .ولتمكين الش ــعو األص ــلي من المش ــارك بنش ــاط

في جميع هـذه اإلجراءات ،ال بـد من االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنـاد إلى شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اركـ جـديـدة بين جميع الج ـات الفـاعلـ ومجتمعـات

الشــعو األصــلي من أجل إش ـراك ا في ذلك على جميع المســتويات من المحلي إلى الدولي ،وافســاح المجال

أمام اتخاذ الق اررات على نحو جماعي.
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وينبغي أن تراعي جميع الج ات الفاعل في ج ود مكافح االضــط ار المناخي الطريق التي يمكن

ب ا ألعمال ا ،سـ ـ ـواء في مجال التخفيف أو التكيف ،أن تؤثر في حقوق الشـ ـ ــعو األصـ ـ ــلي وأن تتيح فرصـ ـ ـا

للمشارك وفق ا لذلك .ويج

أن يكون الحوار مع الشعو األصلي قائما على االعتراف بأن الشعو األصلي

النظم المعرفيـ والمؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات العرفيـ
والمنـاطق االجتمـاعيـ  -الثقـافيـ لكـل من ـا مـا يميزه ومـا ينفرد بـه من ُ
والبروتوكوالت الخاص ب ذه المشارك  ،على أسا الحق في تقرير المصير.
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وينبغي أن تـدعم جميع الج ـات الفـاعلـ في مكـافحـ تغير المنـاخ العمـل الـذي يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجع الحوار بين

أصـ ـ ــحا

الخبرة العلمي والتكنولوجي  ،والخبرات والمعارف التقليدي للشـ ـ ــعو األصـ ـ ــلي  ،وادماج هذه الخبرات

- 42

وينبغي أن يعترف التفاعل مع الشـعو األصـلي فيما يتعلق بتبادل المعارف وتقاسـم ا بأن المعارف

والمعارف في الخبرات التي تتناول األسبا
وأس ـ ــالي

اكتس ـ ــا

واالنعكاسات والسياسات العام المتصل بمكافح تغير المناخ.

الخبرات لدى الش ـ ــعو األص ـ ــلي هي ذات طابع جماعي وقائم على التجري

وخضـ ــعت

لالختبــار على مر الزمن وتنــاقلت ــا األجيــال ،وهي تربط بين مــا يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمى أحيــان ـا بــالتراث الثقــافي ”المــادي“
و ”غير المادي“ ،وبالتالي ف ي تتميز من عدة جوان
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عن سائر النظم المعرفي .

وقد وضـ ــعت الشـ ــعو األصـ ــلي بروتوكوالت ا واتفاقات الموافق الخاص ـ ـ ب ا إلدارة سـ ــبل الحصـ ــول

على معارف ا التقليدي وتقاس ـ ــم المنافع .وينبغي أن تكون األنش ـ ــط التي تجري في إطار اتفاقي األمم المتحدة

اإلطاري بش ـ ـ ـ ــأن تغير المناخ وس ـ ـ ـ ــائر ال يئات ،التي تندرج في نطاق هذه االتفاقي  ،مس ـ ـ ـ ــتندا لحق الش ـ ـ ـ ــعو

األصلي في الموافق المسبق والحرة والمستنيرة واحترام بروتوكوالت ا واتفاقات ا.
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ويمكن أن تسـ م عدة أسـالي

المناخ وذلك كما يلي:
(أ)

في إشـراك الشـعو األصـلي على نحو أفضـل في ج ود مكافح تغير

على الص ـ ــعيد المحلي ،ينبغي أن تش ـ ــجع الدول والس ـ ــلطات المحلي والمؤسـ ـ ـس ـ ــات المالي

اإلنمـائيـ وجميع الج ـات الفـاعلـ اإلنمـائيـ على تنفيـذ عمليـ رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم خرائط طريق تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركيـ المنحى ثنـائيـ

أو ثالثي األبعاد وأن تشرك الشعو األصلي في حوكم اإلدارة المستدام للموارد الطبيعي  .ويتيح ذلك إقام
حوار بين المجتمعات المحلي لألقاليم من أجل تحديد مالمح الموارد الطبيعي وانش ـ ــاء نظم اإلدارة المس ـ ــتدام

للموارد الطبيعي وتقاس ما؛
( )

على الص ـ ـ ــعيد الوطني ،ينبغي أن تش ـ ـ ــجع الدول إش ـ ـ ـراك الش ـ ـ ــعو األص ـ ـ ــلي في وض ـ ـ ــع

السياسات والتدابير والخطط والبرامج المتصل بتغير المناخ ،وفي مكافح التصحر ،وحماي التنو البيولوجي،

وكذلك في تحقيق أهداف التنمي المسـتدام  .وفيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ،يمكن

أن تعمــل الــدول األطراف في اتفــاق بــاري
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فيما تقدمه تلك الدول من مساهمات محددة على الصعيد الوطني وفي خطط ا الوطني للتكيف .ويمكن أيضا

أن تضــع الدول ســياســات بشــأن األ ارضــي تُراعى في ا حقوق الشــعو األصــلي المنصــو
األمم المتحدة بشأن حقوق الشعو األصلي ؛
(ج)

علي ا في إعالن

على الص ـ ـ ـ ــعيدين اإلقليمي والدولي ،يمكن للمؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات المالي اإلنمائي وجميع وكاالت

التعاون الثنائي والمتعددة األطراف أن تشـ ــرك الشـ ــعو األصـ ــلي في سـ ــياسـ ــات ا الرامي إلى التخفيف من آثار
تغير المناخ والتكيف معه ،مع إدراج مبادئ توجي ي وس ــياس ــات حمائي تن

على االعتراف ب ذه الش ــعو ،

وما ل ا من حقوق ،وال سـ ــيما فيما يتعلق بحقوق األ ارضـ ــي .فعلى سـ ــبيل المثال ،وضـ ــع الصـ ــندوق األخضـ ــر

للمناخ سـياسـ للشـعو األصـلي تسـاعد هذه المؤسـسـ في إدماج االعتبارات المتصـل ب ذه الشـعو في عملي

اتخـاذه للق اررات ،مع العمـل في الوقـت ذاتـه على تحقيق األهـداف المتعلقـ بـالتخفيف والتكيف .ويمكن أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

ل ذه الج ات الفاعل في مجال تمويل التنمي أن تستحدث أدوات تيسير الحصول المباشر على التمويل تكون

مكيَّف وفق احتياجات الش ـ ــعو األص ـ ــلي ومنظمات ا لتيس ـ ــير إنجاز المش ـ ــاريع الص ـ ــغيرة الحجم التي توفر ل ا
وتعزز وتحمي خبرات ا ومعارف ا التقليدي  ،مما يتيح التخفيف من آثار تغير المناخ
حلوال مس ــتمدة من الطبيع
أ

والتكيف معه.
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منافع الموارد الجيني واحترام الملكي الفكري فيما يتص ـ ـ ـ ــل بالخبرات والمعارف التقليدي للش ـ ـ ـ ــعو األص ـ ـ ـ ــلي .
وبالمثل ،تن

المادة  15من اتفاقي التنو البيولوجي على قواعد الحص ـ ـ ـ ـ ـ ــول على الموارد الجيني وتقاس ـ ـ ـ ـ ـ ــم

المنافع المسـ ــتمدة من اسـ ــتغالل ا .فبموج

هذه القواعد ،تتحمل الدول مسـ ــؤوليتين أسـ ــاسـ ــيتين هما( :أ) إنشـ ــاء

نظم تُيس ـر الحصــول على الموارد الجيني لألغراض المســتدام بيئيا؛ و ( ) ضــمان تقاســم منافع اســتخدام ا
بشكل عادل ومنصف بين المستخدمين والموردين.
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وينبغي أيضـ ـ ـ ــا أن تضـ ـ ـ ــطلع الج ات الفاعل في القطا الخا

بدور كبير في إشـ ـ ـ ـراك الشـ ـ ـ ــعو

األصـلي في اإلدارة المسـتدام للنظم اإليكولوجي مسـاهم ا في ج ود المجتمع الدولي الرامي إلى مكافح تغير
ات الفاعل الشـعو َ األصـلي في إدارة المشـاريع
المناخ وآثاره .ولتحقيق هذه الغاي  ،ينبغي أن تُشـرك هذه الج ُ
تقر
التي تؤثر على األ ارض ـ ـ ــي واألقاليم والموارد الطبيعي التي تعتمد علي ا هذه الش ـ ـ ــعو  ،وعلي ا أيض ـ ـ ــا أن أ
مبادئ توجي ي وس ـ ــياس ـ ــات حمائي تُراعى في ا حقوق الش ـ ــعو األص ـ ــلي  ،وال س ـ ــيما تلك المنص ـ ــو علي ا

في إعالن األمم المتحدة بشـأن حقوق الشـعو األصـلي  .وتشـكل مراعاة الموافق المسـبق والحرة والمسـتنيرة في

الممارســات المتعلق باأل ارضــي ،واحترام حقوق الملكي الفكري المتصــل بالخبرات والمعارف التقليدي للشــعو

األصـلي  ،ممارسـتَين أسـاسـيتَين في ربط الشـعو األصـلي باألنشـط التي يسـتحدث ا القطا الخا
في مجاالت الحراج والزراع ومصائد األسماك ،وكذلك في الصناعات االستخراجي .
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