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  جملس حقوق اإلنسان
   املعنية حبقوق الشعوب األصليةآلية اخلرباء

  الدورة السابعة
  ٢٠١٤يوليه / متوز١١-٧

    من جدول األعمال املؤقت٦البند 
 املبادرات  زيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية يف     املتعلقة بتع الدراسة  

  أخطار الكوارث الطبيعية ومنعها والتأهب هلا الرامية إىل احلد من 

 تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية يف املبادرات الرامية إىل احلد من              
  أخطار الكوارث الطبيعية ومنعها والتأهب هلا

  وق الشعوب األصليةاملعنية حبق دراسة أجرهتا آلية اخلرباء    

  موجز    
املعنيـة حبقـوق     إىل آلية اخلرباء     ٢٤/١٠ القرار   طلب جملس حقوق اإلنسان يف      

الشعوب األصلية أن تعد دراسة عن تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية يف املبـادرات              
ن أخطار الكوارث الطبيعية ومنعها والتأهب هلا، تشمل التشاور والتعاو  الرامية إىل احلد من   

. مع الشعوب األصلية املعنية يف وضع خطط وطنية للحد من أخطار الكوارث الطبيعيـة             
وتستكشف هذه الدراسة الصالت القائمة بني احلد من أخطـار الكـوارث وحقـوق              
اإلنسان، وتقدم حملة عامة عن اإلطار القانوين والسياسي الدويل يف هذا الـصدد، وحتلـل         

. صلية خلطر التضرر من الكوارث بوجـه خـاص        بعض العوامل اليت تعرض الشعوب األ     
صلية أن تسهم يف مبـادرات      وتبحث الدراسة بعد ذلك الكيفية اليت ميكن هبا للشعوب األ         

 أخطار الكوارث، وتقترح السبل الكفيلة بتعزيز مشاركة الشعوب األصـلية يف            احلد من 
  .رباء املقدمة من آلية اخل٧وُتختتم الدراسة باملشورة رقم . هذه املبادرات

  

 
 A/HRC/EMRIP/2014/2  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

28 April 2014 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/EMRIP/2014/2 

GE.14-13953 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ١٠-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣  ٦-٣  .....................................املخاطر وقابلية التأثر واألخطار  - ألف     
  ٤  ١٠-٧  ...............احلد من أخطار الكوارث كأداة إلعمال حقوق اإلنسان  -  باء     

  ٥  ٢٥-١١  ............................................ والسياسايت الدويلاإلطار القانوين    - ثانياً  
  ٥  ٢١-١١  ..............................................دويلاإلطار القانوين ال  - ألف     
  ٨  ٢٥-٢٢  ................استعراض عام لألطر العاملية للحد من أخطار الكوارث  -  باء     

  ٩  ٥٤-٢٦  ...........................ملاذا تتعرض الشعوب األصلية للخطر بشكل خاص؟  - ثالثاً  
  ١٠  ٤٤-٢٩  ......................................................عوامل اخلطر  - ألف     
عدم مشاركة الشعوب األصلية يف صنع القرارات وعـدم االعتـراف             -  باء     

  ١٧  ٤٩-٤٥  ................................ت احملليةاة من اجملتمعباملبادرات النابع
    لـى علوطنيـة   القـدرة   الذاتية و اقدرهتا   مسامهة الشعوب األصلية يف     - يمج     

  ١٨  ٥٤-٥٠  ..........................................................ملواجهةا
شاركتها يف مبادرات احلّد مـن      مو مشاورة الشعوب األصلية   يف ميكن حتسني  ك  - ابعاًر  

  ١٩  ٧٢-٥٥  ........................................التأهب هلا؟وومنعها  خطار الكوارثأ
  ٢٠  ٥٨-٥٦  .....................................وافقة احلرة واملسبقة واملستنريةملا  - لفأ     
  ٢١  ٦١-٥٩  ........................... واحلكوماتالشراكة بني الشعوب األصلية  -  اءب     
ستراتيجيات الرامية إىل حتسني مشاركة الشعوب األصلية يف احلد من          الا  - يمج     

  ٢٢  ٧٢-٦٢  ...................................................خطار الكوارثأ
  ملرفقا  

قوق الشعوب األصلية يف مبادرات احلد      حيز  تعز: املقدمة من آلية اخلرباء   ) ٢٠١٤(٧ملشورة رقم   ا     
 ٢٦  .............................................................محايتهاوخطار الكوارث أمن 



A/HRC/EMRIP/2014/2 

3 GE.14-13953 

  مقدمة  -أوالً  
املعنية حبقوق الشعوب   إىل آلية اخلرباء٢٤/١٠قراره   طلب جملس حقوق اإلنسان يف      -١

األصلية أن تعد دراسة عن تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصلية يف املبادرات الرامية إىل احلد 
 األصلية  ر الكوارث الطبيعية ومنعها والتأهب هلا، تشمل التشاور والتعاون مع الشعوب          أخطا من

أخطار الكوارث الطبيعية، وأن تقدم هذه الدراسة إىل         املعنية يف وضع خطط وطنية للحد من      
 أن  أيـضاً وقرر جملس حقوق اإلنـسان      . جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة والعشرين      

سها، حلقة نقاش مدهتا نصف يوم حول تعزيز ومحاية حقوق الـشعوب            يعقد، يف الدورة نف   
  .األصلية يف املبادرات الرامية إىل احلدِّ من خطر الكوارث الطبيعية ومنعها والتأهب هلا

ودعت آلية اخلرباء الدول والشعوب األصلية واجلهات الفاعلـة غـري احلكوميـة،               -٢
األخرى املعنية، إىل تقدمي بيانات ملساعدهتا يف       واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واجلهات      

وُتتاح البيانات اليت تلقتها اآللية لعامة اجلمهور على املوقع الـشبكي آلليـة             . إجناز الدراسة 
  . اخلرباء حيثما صدر إذن بذلك

  املخاطر وقابلية التأثر واألخطار  -لفأ  
 ظـاهرة طبيعيـة مثـل       حلدوث  أو بالضرورة النتيجة احلتمية    ليست الكارثة دوماً    -٣

 توجد  ففي املناطق اليت ال    .الزالزل، أو األعاصري، أو نوع آخر من الظواهر اجلوية أو اجليولوجية          
ولكنها، مـع   . وال تؤدي إىل كوارث    ال تشكل الظواهر الطبيعية خماطر،     فيها مصاحل بشرية،  
ما كان الـسكان   وكل.  خطرية عندما تقع بالقرب من اجملتمعات البشرية       ذلك، تصبح أحداثاً  

 ، من حيث املكان الذي يعيشون فيه، ومستوى معرفتهم ووعـيهم باملخـاطر            أضعف حاالً 
وتأهبهم هلا، وما لديهم من موارد للحد من تعرضهم للمخاطر، كلما ازداد األثر السليب يف               

   .حياهتم ويف سبل كسب عيشهم
 شـدهتا،   الطبيعية أو  ملنع وقوع معظم الظواهر     ورغم استحالة فعل أي شيء تقريباً       -٤

وميكـن أن تـضطلع   . املخاطر الطبيعية وحدهتا فإن األنشطة البشرية ميكن أن تزيد من تواتر   
عدم  الدول والفئات الضعيفة من السكان، مبا يشمل الشعوب األصلية، بدور هام يف ضمان            

ـ      .حاالت الكوارث  يف )أو عدمها (تسبب تصرفاهتم اخلاصة     نظم فعلى سبيل املثال، تؤدي ال
األخطار أو الكوارث أو احلد منهما،        يف التخفيف من حدة     هاماً اإليكولوجية السليمة دوراً  

بيد أن تدخالت اإلنسان، من قبيل تدمري الشعاب املرجانية وإزالة الغابات، ميكن أن تقلل من     
  . )١(املخاطر الطبيعية قدرة النظم اإليكولوجية على توفري احلماية من

__________ 
ــة،   )١( ــدول األمريكي ــة ال ــايل "?What are natural hazards"منظم ــوان الت ــى العن ــاح عل  :، مت

www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea54e/ch05.htm#1.%20how%20natural%20are%20natural%

20hazards)  ٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢اطُّلع عليه يف.( 
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ينطوي  حياة اجملتمع أو التجمعات    اضطراب خطري يف  "، فإن الكارثة    وبناء على ذلك    -٥
وبيئية واسعة النطاق تفوق قـدرة اجلماعـة أو          واقتصادية ومادية بشرية وآثار على خسائر 

 وُتعزى الكوارث يف الكثري من األحيان      .املتأثر على مواجهتها باستخدام املوارد الذاتية      اجملتمع
 التأثر املوجودة وعدم تـوافر     وظروف قابلية  التعرض لألخطار إىل اجتماع عدة عوامل هي      

  .")٢(ر السلبية احملتملة أو ملواجهتهاكافية للحد من اآلثا قدرات أو تدابري
ويعزز هذا التعريف ومصطلحات الكوارث األخرى اليت حددها مكتـب األمـم              -٦

حلـد مـن أخطـار      فهماً مشتركاً يف تنفيذ ممارسـات ا      للحد من خماطر الكوارث     املتحدة  
حنو  ومع ذلك، فمن الضروري ضمان إدماج وجهات نظر الشعوب األصلية على          . الكوارث
 يف تنفيذ مجيع املمارسات ويف مجيع مراحل تصميم وتنفيذ مشاريع وأنشطة احلد مـن              مالئم

  .األخطار

  أخطار الكوارث كأداة إلعمال حقوق اإلنسان احلد من  -باء  
 من خالل  احلد من أخطار الكوارث    و مفهوم وممارسة  احلد من أخطار الكوارث ه      -٧

للمخـاطر،   بوسائل منها احلد من التعرض     حتليل العوامل املسببة للكوارث وإدارهتا بانتظام،     
هبا، واإلدارة احلكيمة لألراضي والبيئة، وحتـسني        وتقليل قابلية تأثر األشخاص واملمتلكات    

  . )٣(التأهب ملواجهة األحداث السلبية
ذات طبيعة مباشـرة، مثـل       الكوارث على حقوق اإلنسان    آثار أن تكون  كنومي  -٨

 للحق يف احلياة، لكن كثرياً ما يكون       التهديد الذي ميكن أن تشكله الظروف اجلوية الشديدة       
، مثل زيادة الضغط على األنظمة الصحية وأوجـه الـضعف           هذا األثر غري مباشر وتدرجيي    

وينطبق الشيء نفـسه    ). ٩٢، الفقرة   A/HRC/10/61(املناخ  املتعلقة باهلجرة النامجة عن تغري      
أخطار الكوارث يف محاية حقوق      ويسهم احلد من  . املخاطر الطبيعية  تقريبا على مجيع أنواع   

سلباً يف السكن والصحة واحلقـوق       املخاطر الطبيعية  احتمال تأثري  اإلنسان، عن طريق تقليل   
 ويتيح احلد مـن . اء، على سبيل الذكر ال احلصراملتعلقة باألرض وإمكانية احلصول على الغذ     

سيما ما ينطبق منـها      ل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ال     أخطار الكوارث بيئة مواتية من أج     
قابلـة للتـأثر     اليت تربطها ببيئتها الطبيعية    الوثيقة على الشعوب األصلية، اليت جتعلها العالقة     

  .بأخطار الكوارث بشكل خاص

__________ 
مصطلحات االستراتيجية الدولية للحد مـن الكـوارث         الكوارث،    خماطر لحد من مكتب األمم املتحدة ل    )٢(

: متـاح علـى العنـوان التـايل       . ٩، الـصفحة    )٢٠٠٩جنيـف،   (،  املتعلقة باحلد من خماطر الكوارث    
www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf) ُّ٢٠١٤ أبريل/ نيسان٢٢لع عليه يف اط.( 

 .١١ و١٩املرجع نفسه، الصفحتان  )٣(
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أخطار الكوارث التعـاون واإلسـهام       اتيجيات الرامية إىل احلد من    وتتطلب االستر   -٩
من جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة لكي تكون فعالة، وجيب أن تـشمل منظـور                التقين

. اليت ُصمِّمت هذه االستراتيجيات من أجل محاية حقوقها اإلنسانية وحياهتا          الشعوب األصلية 
حتقيق تغيري ذي مغزى، وبالتايل، فإن عملية        ردهوحدها أو قطاع مبف    ميكن ألي مؤسسة   وال

مع  تعمل فيها  األخطار تتيح حبد ذاهتا، عن طريق الشراكات اليت        وضع استراتيجيات احلد من   
جمتمعـات الـشعوب     أخطار الكوارث، وممثلي   احلد من  وخرباء وكاالت حقوق اإلنسان،  

  .ات صنع القرارفرصة فريدة لتحسني مشاركة الشعوب األصلية يف عملي األصلية
واملخاطر الطبيعية ليست كـوارث يف       .ومجيع الدول ملزمة حبماية حقوق اإلنسان       -١٠

ويتوقف حتوهلا إىل كوارث على تعرض اجملتمع احمللي هلا وقابليته للتأثر هبا وقدرته              .حد ذاهتا 
 مبا فيـه  ( وهي مجيعها عوامل ميكن التصدي هلا عن طريق العمل البشري            - مواجهتها على

ووكاالت احلد من أخطار     من جانب احلكومات الوطنية واحمللية،    (والتقصري   .)٤()عمل الدولة 
معقولـة   وقائية إجراءات يف اختاذ ) الكوارث، والشعوب األصلية واجلهات الفاعلة األخرى     

يف اختاذ   التأثر هبا وتعزيز القدرة على مواجهتها، وكذلك       وقابلية للحد من التعرض للكوارث   
  .، يعترب بالتايل مسألة من مسائل حقوق اإلنسانفعالة ختفيف إجراءات

   والسياسايت الدويلاإلطار القانوين    -ثانياً  

  اإلطار القانوين الدويل  -ألف  
هو أمشل صك دويل    ) اإلعالن( إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية          -١١

النطالق الرئيسية للنظر يف احلقوق     يتناول حقوق الشعوب األصلية، وينبغي أن يكون نقطة ا        
وعلى الرغم من أن اإلعالن ال يتناول صراحة احلـد مـن            . الفردية واجلماعية هلذه الشعوب   

تؤثر يف تعزيز ومحاية حقوق الشعوب األصـلية يف          من أحكامه  فإن عدداً  أخطار الكوارث، 
 خالت سليمة للحد منهذا اجملال، وميكن أن ُيسترشد هبا يف تصميم وتنفيذ استراتيجيات وتد       

  .أخطار الكوارث
 من اإلعالن، أمهية    ٤ و ٣ويكتسي احلق يف تقرير املصري، املنصوص عليه يف املادتني            -١٢

، فإن للشعوب األصلية، يف ممارسة حقها       ٤ ملا تنص عليه املادة      ووفقاً. قصوى يف هذا الصدد   
 يف املسائل املتـصلة بـشؤوهنا       احلق يف االستقالل الذايت أو احلكم الذايت      "يف تقرير املصري،    

__________ 
 من  فاألخطار الطبيعية ". وارث طبيعية ك"بعدم وجود شيء امسه     ن عمل تشينغدو الفرضية القائلة      حيدد إعال  )٤(

ريني قبيل الفيضانات والزالزل واالهنيارات األرضية والعواصف تصبح كوارث نتيجة الضعف والتعرض البش           
أصـحاب  راءات حامسة ومبشاركة فعالـة مـن        واجملتمعيني، اللذين ميكن أن يعاجلا باعتماد سياسات وإج       

 .املصلحة احملليني
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 ".الداخلية واحمللية، وكذلك يف سبل ووسائل متويل مهام احلكم الذايت الـيت تـضطلع هبـا               
التأهب هلا تندرج يف نطـاق      و للحد من أخطار الكوارث    شك فيه أن اخلطط احمللية     ال ومما
  .٤ املادة
 بشأن احلق يف    ١٨ادة   استرشاد امل   أيضاً ياق احلد من أخطار الكوارث، ميكن     ويف س   -١٣

 اللتني تتناوالن املوافقـة احلـرة واملـسبقة         ٣٢ و ١٩املشاركة يف اختاذ القرارات واملادتني      
وعند تطبيق هذه املواد، يصبح من الواضح أن للـشعوب األصـلية احلـق يف               . واملستنرية  

 الـسعي ملزمة بالتشاور معها وب    الدول وأن املشاركة يف عمليات احلد من أخطار الكوارث،      
األخطار اليت قد    على موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية فيما يتعلق بتدابري احلد من          للحصول

احُترِمت عمليات صنع   إذااألخطار جناحاً ويرجح أن يسجل احلد من . تؤثر يف هذه الشعوب   
  . واملعارف التقليدية للشعوب األصلية القرار
حفظ ومحاية معارفهـا التقليديـة        احلق يف   أن للشعوب األصلية   ٣١وتؤكد املادة     -١٤

وللمعـارف  .  عن إتاحة ضمانات حلماية هذا احلـق       ومظاهر علومها وتكنولوجياهتا، فضالً   
.  لـذلك  أخطار الكوارث، وينبغي االعتراف به ومحايته وفقاً       التقليدية دور قّيم يف احلد من     

لب األحيان معارف الـشعوب     الرئيسية املعنية بإدارة املخاطر يف أغ      املؤسسات وقد جتاهلت 
واختفى الكثري من املمارسات احمللية الناجحة نتيجة تأثري جهات من غري الـشعوب            األصلية،

  .األصلية، بينما تكيفت ممارسات الشعوب األصلية، يف مناسبات أخرى، مع البيئات املتغرية
ووضـع أولويـات      أن للشعوب األصـلية احلـق يف حتديـد         ٢٣وتؤكد املادة     -١٥
احلق يف أن تشارك مـشاركة      "ويشمل ذلك   . استراتيجيات تكفل ممارسة حقها يف التنمية     و

وضع وحتديد برامج الصحة واإلسكان وغريها من الربامج االقتصادية واالجتماعية           نشطة يف 
وضع وحتديد برامج الصحة واإلسكان      وكما حيق للشعوب األصلية املشاركة يف      ".اليت متسها 

 أن تضطلع بـدور فعـال يف        أيضاً االقتصادية واالجتماعية، جيب عليها   وغريها من الربامج    
أخطار هـذه    هتدف إىل احلد من    واستراتيجيات التأثر قابلية تصميم وإجراء دراسات بشأن   

الستخدام  أولويات ووضع  حق الشعوب األصلية يف حتديد     ٣٢وباملثل، تدعم املادة    . الربامج
  .أخطار الكوارث نية استخدامها يف مبادرات احلد منويشمل ذلك إمكا وأقاليمها، أراضيها

أخطـار الكـوارث، ويتـيح        باحلد من   وثيقاً ويرتبط حفظ البيئة ومحايتها ارتباطاً      -١٦
للشعوب األصلية احلق يف    " فإن   ٢٩ للمادة   ووفقاً.  يف هذا الصدد    قوياً  معيارياً اإلعالن إطاراً 

وبـالنظر إىل التـأثري     ". ها أو أقاليمها ومواردها   حفظ ومحاية البيئة والقدرة اإلنتاجية ألراضي     
احملتمل للكوارث يف أراضي الشعوب األصلية وقدرهتا اإلنتاجية، فإن من شأن االستراتيجيات            

، أن  مبشاركة فعلية من الشعوب األصـلية     السليمة للحد من أخطار الكوارث، اليت ُوضعت        
  .٢٩تسهم يف الوفاء بأحكام املادة 

أخطار الكوارث، يف احلاالت القصوى، على الترحيـل مـن           حلد من وقد ينطوي ا    -١٧
معرضة بشدة خلطـر     على سبيل املثال، من منطقة    (املناطق اليت تعترب غري آمنة من الكوارث        
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 من اإلعالن   ١٠وتؤكد املادة   ). اهنيارات أرضية أو تقع على ضفاف هنر معرض للفيضانات        
وحتظر أحكامها إعـادة     " من أراضيها أو أقاليمها    ال جيوز ترحيل الشعوب األصلية قسراً     "أنه  

واالتفاق  التوطني دون إعراب الشعوب األصلية املعنية عن موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية          
  .على تعويض منصف وعادل، واالتفاق، حيثما أمكن، على خيار العودة

الشعوب األصلية   بشأن   ١٦٩وعلى الرغم من أن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            -١٨
أخطار الكوارث بصورة خاصة، فإن بعـض        والقبلية يف البلدان املستقلة ال تتناول احلد من       

تتخذ تدابري خاصة، عند االقتضاء،     " مثالً، ،٤للمادة   ووفقاً .أحكامها ينطبق يف هذا السياق    
 ١فقرة  وتؤكد ال ". حلماية أفراد ومؤسسات وممتلكات وعمل وثقافات وبيئة الشعوب املعنية        

 أن الشعوب األصلية تتمتع باحلق يف تقرير أولوياهتا اخلاصة يف عملية التنمية وأن              ٧من املادة   
صياغة وتنفيذ وتقييم خطط وبرامج التنمية الوطنية واإلقليمية اليت ميكن أن           "هلا أن تشارك يف     

ا يـدخل يف إطـار هـذ    أخطار الكوارث  وال شك أن احلد من     ".تؤثر فيها بصورة مباشرة   
 حق الشعوب األصلية يف عدم ترحيلها من األراضي اليت تـشغلها            ١٦وتتناول املادة   . احلكم

  .وتنص على ضمانات للحاالت اليت يقتضي فيها األمر ترحيلها كتدبري استثنائي
أخطـار   احلـد مـن    وبينما ال تشري املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان حتديداً إىل          -١٩

 للحـد مـن    النتائج املتوقعة  وهو أحد ( يف بيئة سليمة وصحية      حق حمدد  وال إىل  الكوارث،
فإن مجيع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحـدة تقـر             ،)أخطار الكوارث 

 والصحة  بالصلة اجلوهرية بني البيئة وإعمال جمموعة من حقوق اإلنسان، مثل احلق يف احلياة            
إسهاماً  أخطار الكوارث  كن أن يسهم احلد من    ومي). A/HRC/10/61(والغذاء واملاء والسكن    

  .ملموساً يف تعزيز هذه احلقوق اإلنسانية ومحايتها
أخطـار   وأشارت بعض هيئات املعاهدات يف مالحظاهتا اخلتامية إىل احلـد مـن             -٢٠

فقد أكدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد         . الكوارث من منظور حقوق اإلنسان    
املثال، أمهية مراعاة املنظور اجلنساين وتعزيز مشاركة املرأة يف مبادرات احلد           املرأة، على سبيل    

وتناولت جلنة حقوق الطفل كذلك هذه املسألة يف بعض مالحظاهتا           .)٥(أخطار الكوارث  من
للكوارث يف املناهج الدراسـية علـى سـبيل          اخلتامية، ودعت إىل إدراج موضوع التأهب     

  .ضمنياً اليت أبدهتا اللجنتان إىل نساء الشعوب األصلية وأطفاهلاوتشري املالحظات  .)٦(املثال
ملسألة احلد    بعض االهتمام  أيضاً وأوىل املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة        -٢١

فقد أوصى املقرر اخلاص املعين بـاحلق يف        . من أخطار الكوارث وآثارها يف حقوق اإلنسان      
محاية الشعوب  " لإلنذار السريع من أجل      أن تنشئ نظاماً   ال،الغذاء نيكاراغوا، على سبيل املث    

ودعمها يف جعل نظمهـا     " األصلية من اآلثار النامجة عن األحداث املتعلقة باألحوال اجلوية        
__________ 

، وغرينادا  )٣٩، الفقرة   CEDAW/C/IDN/CO/5(،  اإلندونيسيانظر، على سبيل املثال، املالحظات اخلتامية        )٥(
)CEDAW/C/GRD/CO/1-5   ب(٣٦، الفقرة((   وجامايكا ،)CEDAW/C/JAM/CO/6-7 ٣٢ ، الفقـرة)ب(( ،

 ).٥٦، الفقرة CEDAW/C/TUV/CO/2( وتوفالو
 .))ح(٦٣، الفقرة CRC/C/DJI/CO/2(انظر، على سبيل املثال، املالحظات اخلتامية جليبويت،  )٦(
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كمـا  . ))ح(٨٣، الفقرة   A/HRC/13/33/Add.5(الغذائية أكثر مرونة يف مواجهة تغري املناخ        
ئق كعنصر من عناصر احلق يف مـستوى معيـشي          دعت املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الال     

مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق إىل اعتماد هنج قائم على حقـوق اإلنـسان                 
  ).٧١، الفقرة A/HRC/13/20/Add.3(للوقاية من الكوارث 

  أخطار الكوارث استعراض عام لألطر العاملية للحد من  -باء  
) ٢٠١٥-٢٠٠٥(عشرية   بتأييد األمم املتحدة خطة   الذي حيظى    )٧(إطار عمل هيوغو    -٢٢

 العامة لألمـم املتحـدة يف       واعتمدته اجلمعية . للحد من أخطار الكوارث     شامالً تضع هنجاً 
وفيما عدا االعتراف بدور املعارف التقليدية والتراث الثقايف،         ).٢الفقرة   (٦٠/١٩٥ قرارها

 من استراتيجياهتا ومبادئها    لكن عدداً  .يةالشعوب األصل  حتديداً إىل  ال يشري إطار عمل هيوغو    
وتـشمل هـذه االسـتراتيجيات      . تنطبق على الشعوب األصلية    األخطار املتعلقة باحلد من  

القيام على مجيع املستويات، وخباصة على مستوى اجملتمع احمللي، باستحداث وتعزيز "واملبادئ 
و منتظم يف بناء القدرة علـى       املؤسسات واآلليات والقدرات، اليت ميكنها أن تسهم على حن        

احلـد   يف جمال  "التنوع الثقايف والسن والفئات الضعيفة    "، وأمهية مراعاة    )٨("مواجهة األخطار 
 )٩(من إدارة أخطـار الكـوارث     "والسلطات احمللية    ومتكني اجملتمعات  من أخطار الكوارث،  

متكِّنها من تنفيذ إجراءات واحلد منها بتيسري وصوهلا إىل املعلومات واملوارد والصالحيات اليت        
  . )١٠("احلد من أخطار الكوارث

وعلى الرغم من أن عددا من العناصر ذات الصلة حبقوق اإلنسان تعاجل فعالً بشكل                -٢٣
من قبيل نوع اجلنس والـسن والفئـات        (يف إطار عمل هيوغو     ) بدرجات متفاوتة ( صريح

تزال  ، ال )االقتصادية - الجتماعيةالضعيفة والتنوع الثقايف، وسبل كسب العيش، واهلياكل ا       
مثل التمييز وعدم املساواة، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية بوجـه         (عناصر أخرى منعدمة    

وال يتناول إطار عمل هيوغو كذلك      ). عام، واحلاجة إىل مشاركة اجملتمعات احمللية املتضررة      
  .بشكل صريح أوضاع الشعوب األصلية

  الكوارث، الذي كان ُيسمَّى سـابقاً       خماطر تحدة للحد من  ووالية مكتب األمم امل     -٢٤
استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث، هي القيام بدور جهة الوصل يف منظومة    

أخطار الكوارث وضمان حتقيق أوجه التآزر فيما بني أنـشطة      األمم املتحدة لتنسيق احلد من    
عاملية، أداة للتعاون    شراكات كتب، عن طريق نظام   ويتيح نظام امل  . أخطار الكوارث  احلد من 

__________ 
بناء قدرة األمم واجملتمعات : ٢٠١٥-٢٠٠٥مكتب األمم املتحدة للحد من الكوارث، إطار عمل هيوغو للفترة  )٧(

 :متاح على العنوان التايل). ٢٠٠٥(جهة الكوارث على موا
www.unisdr.org/files/1037_hyogoframeworkforactionenglish.pdf)  ٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢اطُّلع عليه يف.( 

 .١٢، الفقرة ٢٠١٥-٢٠٠٥إطار عمل هيوغو للفترة  )٨(
 .١٣املرجع نفسه، الفقرة  )٩(
 .١٣املرجع نفسه، الفقرة  )١٠(
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 عن الشعوب األصـلية     بني احلكومات واملنظمات واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين، فضالً        
  .ومنظماهتا، من أجل تنفيذ إطار عمل هيوغو

يف  أخطار الكـوارث    اآللية اليت ستخلف إطار عمل احلد من       وينسق املكتب حالياً    -٢٥
 بياناتـه   ٢ويستمد إطار عمل هيوغو      .)١١(٢، وهي إطار عمل هيوغو      ٢٠١٥  عام فترة بعد 

املنتـدى   املنتديات اإلقليمية، وعلى وجه اخلـصوص      من التوصيات املقدمة أثناء اجتماعات    
ويشري تقرير املنتدى العـاملي     . ٢٠١٣اليت ُعِقدت يف عام      العاملي للحد من خماطر الكوارث،    

توليها الدول والشعوب األصلية مـا ينبغـي مـن     ليت ينبغي أنالرابع إىل عدد من اجملاالت ا  
مشاركة املتضررين بـشكل غـري       ويشجع ٢أن ميكن إطار عمل هيوغو       جيب: "االهتمام

جيسد مبادئ اإلدماج االجتماعي وحقوق      متناسب من الكوارث مشاركة كاملة، وينبغي أن      
أخطـار   احلـد مـن    ختطيط  يف وينبغي إدراج وجهات نظر الفئات األكثر ضعفاً      . اإلنسان

 بدور رئيـسي،    أيضاً وينبغي أن يضطلع ممثلو هذه الفئات     . الكوارث ويف تنفيذه على السواء    
وبـاالقتران مـع    . أخطار الكوارث  دور قيادي، يف الترتيبات الوطنية للحد من       مبا يف ذلك  

يف جمـال   ذلك، ينبغي إنعام النظر يف العالقة بني احلد من أخطار الكوارث واالحتياجـات              
الشعوب مشاركة   وباإلضافة إىل ضمان  . )١٢("لتعزيزها واختاذ تدابري عملية   حقوق اإلنسان، 

، من األمهية مبكان التماس وإدماج وجهات نظر نـساء الـشعوب            األصلية الكاملة والفعالة  
  ما تعين أن   غالباً أشكال التمييز املتعددة   األصلية وأطفاهلا واألشخاص ذوي اإلعاقة منها، ألن      

  .ُتؤخذ يف احلسبان ال آراءهم

  ؟ب األصلية للخطر بشكل خاصملاذا تتعرض الشعو  -ثالثاً  
والفقر وجمموعة من    يسلم معظم واضعي السياسات واألكادمييني بأن سوء التخطيط         -٢٦

أو التدابري   مما يؤدي إىل عدم كفاية القدرات      تتسبب يف الضعف،   العوامل األساسية األخرى  
 ويرتبط هذا الـضعف ارتباطـاً  .  من اآلثار السلبية احملتملة ألخطار الكوارث   الرامية إىل احلد  

باملخـاطر الطبيعيـة    مثلما يرتبط وثيقاً بالتأثري غري املتناسب لكارثة ما يف جمتمع حملي معني،        
وبالتايل، فإن آثار الكوارث ميكن أن تكون أكثر خطـورة إذا مل ُيـراع الـسكان                . نفسها

  . للكوارث والتصدي هلا على حنو سليم يف التخطيطاملعرضون خلطر كبري 

__________ 
لحد من خماطر الكوارث، العناصر املقترح النظر فيها يف إطار عمل احلد من خماطر مكتب األمم املتحدة ل )١١(

متاح على العنوان التايل . ٢٠١٥الكوارث ملا بعد عام 
www.preventionweb.net/files/35888_srsgelements.pdff)  ٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢اطلع عليه يف.( 

ملا بعـد   ) ٢هيوغو  (طار عمل احلد من خماطر الكوارث       مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث، إ        ) ١٢(
: متاح على العنـوان التـايل     . ٣ ، الصفحة ٢٠١٣نتدى العاملي لعام    تقرير عن مشاورات امل   : ٢٠١٥عام  

www.unisdr.org/files/35070_hfa2consultationsgp2013report.pdf)  ٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢اطلع عليه يف.( 
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 مليـون نـسمة يف      ٣٧٠ها حبوايل   وتواجه الشعوب األصلية، اليت يقدر تعداد أفراد        -٢٧
 مـن الـسلطة الـسياسية        واسـتبعاداً   منهجياً ، متييزاً )١٣( يف مجيع أحناء العامل     بلداً ٩٠ حنو

 ما جترد   وكثرياً. وضعفاً اجملتمع فقراً   شرائح بني أشد  متثيالً زائداً  واالقتصادية، وال تزال ممثلة   
ماديـاً   الالزمة لبقائهـا،   األراضي واألقاليم املتوارثة وحترم من املوارد      الشعوب األصلية من  

املخاطر، سواء أكانت طبيعية أم مـن   مواجهة وثقافياً، وهو ما يزيد من إضعاف قدرهتا على    
  ).٢، الفقرة E/C.19/2013/14(صنع اإلنسان 

 وواجه العديد من جمتمعات الشعوب األصلية كوارث مثل الـزالزل والفيـضانات             -٢٨
واالهنيارات األرضية والتسونامي واألعاصري املدارية، والتحات الساحلي، واجلفاف؛ وتسببت        

وعلـى  . وقوع خسائر فادحة يف األرواح واملمتلكات ويف مصادر الرزق         هذه الكوارث يف  
 وأكثر ترابطاً   أصغر حجماً  حملية جمتمعات  ما تكون من    غالباً الرغم من أن الشعوب األصلية    

 للحـد مـن    عيشة لصيقة باألرض، وتفهم بيئتها ومتارس استراتيجيات وأسـاليب         وتعيش
منبثقة عن جمتمعاهتا احمللية، وجرى تعزيزها ونقلها عرب األجيال، فإن العوامل املبينـة         األخطار

  .كل خاص آلثار الكوارث الطبيعيةتعرضها بش أدناه من بني العوامل اليت

  عوامل اخلطر  -ألف  

  تغري املناخ  -١  
 نظام املناخ بأن )١٤(للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ   يفيد تقرير التقييم الرابع     -٢٩

الناجتة عن األنـشطة     أساساً بسبب انبعاثات غازات الدفيئة     وذلك العاملي آخذ يف االحترار،   
سـيؤثر تغـري     كيف اهليئة احلكومية الدولية، وغريها من الدراسات،      ق تقارير وتوث. البشرية
العـامل،  بل كيف يؤثر فعالً، يف العناصر األساسية حلياة املاليني من الناس يف مجيع أحناء                ،املناخ

سـطح البحـر،     اجلوية الشديدة من قبيل ارتفاع مـستويات       مما يؤدي إىل زيادة تواتر الظواهر     
   .ة بالنواقلنقص املتزايد يف املياه، وانتشار األمراض املدارية واألمراض احملمولواجلفاف، وال

ففـي   .سيؤثر يف التمتع حبقوق اإلنـسان      تغري املناخ  وبدأ يتضح بشكل متزايد أن      -٣٠
 بشأن حقوق اإلنسان    ٧/٢٣، أقر جملس حقوق اإلنسان بذلك يف ديباجة قراره          ٢٠٠٨ عام

يشكل هتديداً فورياً وبعيد املدى للشعوب      "ه من أن تغري املناخ      وتغري املناخ، وأعرب عن قلق    
، ويهدد احلق يف املياه واألغذية املأمونة والكافية، واحلـق يف          "واجملتمعات يف مجيع أحناء العامل    

__________ 
 .)VI.13.09 رات األمم املتحدة، رقم املبيعاتمنشو(،  العاملحالة الشعوب األصلية يف )١٣(
 :متاح علـى العنـوان التـايل       ).٢٠٠٧(اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، التقرير التقييمي الرابع           )١٤(

www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_synthesis_report.htm 
 ).٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢اطُّلع عليه يف (
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سيعـصف   وباملثل، يؤكد منظور حقوق اإلنسان، أن تغري املناخ       . الصحة واحلق يف السكن   
  .ألصليةالشعوب ا ات احمللية، مبا فيهاأكثر بأفقر البلدان واجملتمع

سبل "اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف تقريرها األخري، إىل أن             وأشارت  -٣١
 ما تعتمد على غالباً وصيادي األمساك كسب العيش وأساليب حياة الشعوب األصلية، والرعاة

هتمـش معـارفهم     خ، وال سيما تلك اليت    وتتأثر كثرياً بسياسات تغري املنا     ،املوارد الطبيعية 
وعند النظر يف هذه املسألة من خالل منظور حقوق اإلنسان، مـن            . )١٥("وقيمهم وأنشطتهم 

الواضح أن اآلثار املسقطة ذات الصلة بتغري املناخ هتدد التمتع على حنو فعال مبجموعة مـن                
ق يف الغـذاء، وحقـوق   حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف احلياة، واحلق يف الصحة، واحل      

   .ها الطبيعيةالشعوب األصلية يف أراضيها وأقاليمها وموارد
اجلماعات األوىل اليت تواجه اآلثار املباشرة لـتغري املنـاخ،           من والشعوب األصلية   -٣٢

ويزيد تغري املنـاخ مـن حـدة        . هبا بسبب اعتمادها على البيئة ومواردها وعالقتها الوثيقة      
ومنـها التـهميش     الشعوب األصلية احمللية الضعيفة،    جمتمعات ها فعالً الصعوبات اليت تواجه  

السياسي واالقتصادي وفقدان األراضي واملوارد، وانتهاكات حقوق اإلنـسان، والتمييـز           
   :)١٦( وفيما يلي بعض األمثلة على ذلك.والبطالة

ثر يف  يؤدي ذوبان اجلليد الذي يؤ     ، جبال اهلماليا العالية االرتفاع    مناطق يف  )أ(  
 زيـادة  املناطق الريفية اليت تعتمد على تدفق املياه املومسية إىل         سكان حياة مئات املاليني من   
ألهنار اجلليديـة   على املدى الطويل نظراً النكماش ا      ولكن إىل قلتها   املياه على املدى القصري   

  ؛والغطاء الثلجي
اخ إزالـة الغابـات     يف منطقة األمازون، تشمل اآلثار املترتبة على تغري املن          )ب(  

 وجتزئتها، وبالتايل، انبعاث املزيد من الكربون يف الغالف اجلوي، مما يؤدي إىل تفاقم احلالـة              
يف اندالع حرائق يف     ٢٠٠٥وتسببت حاالت اجلفاف يف عام       .ويسبب املزيد من التغيريات   

 بات املطـرية، بالغا ومن املرجح أن يتجدد ذلك مع استبدال السافانا. منطقة األمازون الغربية  
  ؛ية يف املنطقةسبل كسب عيش الشعوب األصل  يف كبرياًمما يؤثر تأثرياً

نص الدببة القطبية، تعتمد الشعوب األصلية يف منطقة القطب الشمايل على ق  )ج(  
، ورعي أيل الرنة، وصيد األمساك واجلين، ال بالنـسبة إىل           والفظ البحري، والفقمة والكاريبو   

 كأسـاس هلويتـها الثقافيـة       أيضاً زمة لدعم االقتصاد احمللي فحسب، بل     املواد الغذائية الال  
اليت تنص على أن للشعوب األصلية احلق         من اإلعالن،  ٢٠مبا يتسق مع املادة      - واالجتماعية

__________ 
 ,Climate Change 2014: Impacts؛٢٠١٤تغري املنـاخ لعـام   ناخ، اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري امل )١٥(

Adaptation and Vulnerability. Technical summary ٨، الصفحة. 
)١٦( Climate change and indigenous peoples (2008) .متاحـة   أساسية أعدهتا األمم املتحدة، توثيقة معلوما

 www.un.org/en/events/indigenousday/pdf/Backgrounder_ClimateChange_FINAL.pdf: على العنوان التايل  
 ).٢٠١٤ أبريل/ نيسان٢٢اطُّلع عليها يف (
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بأسباب رزقها، وأن متارس حبرية مجيع أنشطتها التقليدية وغريها مـن األنـشطة              يف التمتع 
 تواجه الشعوب األصلية هناك التغريات يف األنواع ويف تـوافر    الشواغل اليت  ومن. االقتصادية

ظـل   التنبؤات اجلوية ويف سالمة السفر يف      دقة واخنفاض ملحوظ يف   مصادر الغذاء التقليدية،  
 احلق يف الصحة واحلـق      واجلوية املتغرية، مما يطرح حتديات جدية فيما خيص        األحوال الثلجية 

  ؛يف الغذاء
 ما حتول األمطار واعتـدال األحـوال        دا والنرويج، كثرياً  يف السويد وفنلن    )د(  

 على األشنة، اليت تشكل مـصدراً      اجلوية خالل فصل الشتاء دون حصول رعي قطعان الرنة        
جمتمعات  قطعان الرنة، اليت تعد حيوية يف ثقافة فأّدى ذلك إىل خسارة هائلة يف  . غذائياً حيوياً 

يجة لذلك، يتعني على رعاة الرنة تغذيـة قطعـاهنم          ونت .وكفافهم واقتصادهم  الصامي احمللية 
  ؛ يف األجل الطويلاجملدي اقتصادياًبالعلف، الباهظ التكلفة، وغري 

يؤثر ارتفاع درجات احلرارة، وتوسع الكثبان الرملية، وزيادة سرعة الرياح،   )ه(  
ر واملـاعز لـدى      يف املمارسات الزراعية التقليدية لتربية األبقـا       سلباً وإتالف الغطاء النبايت  

جيب أن تعيش حالياً حول آبار مثقوبة  الشعوب األصلية يف حوض كاالهاري يف أفريقيا، اليت   
  ؛لى دعم احلكومة الذي يكفل بقاءهموتعتمد ع حفرهتا احلكومة من أجل احلصول على املياه

يف منطقة احمليط اهلادئ، يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحـر، وحتمـض              )و(  
ريض دة األحداث املناخية البالغة الشدة مثل اجلفاف واألعاصري املدارية إىل تع          احمليطات، وزيا 

  ؛)١٧(الشعوب األصلية خلطر إضايف
تغّيرات  سبب تغري املناخ   يف الكثري من جمتمعات الشعوب األصلية يف آسيا،         )ز(  

الرئيـسية يف   يف اجلدول الزمين الزراعي، مما أثر يف املمارسات الثقافية اليت هلا صلة باألنشطة              
  .اجلدول الزمين الزراعي

  العوامل البيئية واجلغرافية  -٢  
 بنـاء القـدرة علـى        يف  أساسياً تعد محاية البيئة وتعزيز النظم اإليكولوجية عنصراً        -٣٣

 وأراضيها وأقاليمهـا جتعلـها     فالعالقة الوثيقة بني الشعوب األصلية    . )١٨(مواجهة الكوارث 
 يف  ما تعيش الشعوب األصلية    وكثرياً. ضرار اليت تلحق بالبيئة   التغريات واأل  ضعيفة جداً أمام  

مثل املناطق الساحلية املنخفضة أو املناطق اجلبلية الشديدة        (تكون فيها معرضة للخطر      أراضٍ
تنمية اهلياكل األساسية واستخراج املوارد الطبيعيـة        ضعفاً هو أن   ومما جيعلها أكثر  ). االحندار

__________ 
 .ورقة مقدمة من املؤسسة الدولية لشعوب منطقة جنوب احمليط اهلادئ )١٧(
 How to Make Cities More Resilient: A Handbook for من خماطر الكوارث، مكتب األمم املتحدة للحد )١٨(

Local Government Leaders .متاح على العنوان التايل :
www.unisdr.org/files/26462_handbookfinalonlineversion.pdf ) ٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢اطلع عليه يف.( 
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ضيها وأقاليمها أو بالقرب منها، وذلك على الرغم من أن اجملتمعـات             ما جيريان يف أرا    كثرياً
  .يف إجياد اخلطر اإلضايف  ما ال تشاركاحمللية نفسها كثرياً

ويعود تدهور النظم اإليكولوجية إىل األنشطة البشرية مـن قبيـل بنـاء الطـرق،        -٣٤
ميكن يف   تدامة، اليت والتلوث، واستصالح األراضي الرطبة، واستخراج املوارد بصورة غري مس        

وتسهم أنشطة مثل قطـع األشـجار       . كثري من األحيان أن يزيد أثرها من أخطار الكوارث        
بصورة غري مشروعة، وإزالة الغابات ألغراض الزراعة، وتدمري أشجار املنغروف، والتعدين،           

صـحة  يهـدد    مما قد  أمناط املناخ،  وكذلك املزارع الكبرية احلجم ومشاريع الطاقة يف تغيري       
 وهو بلد(ففي بريو مثالً  .وتزيد من تعرضها للكوارث كسب عيشها الشعوب األصلية وسبل

، أّدى فتح طـرق     )١٩()ة متثل نسبة كبرية من سكان البلد       من الشعوب األصلي    شعباً ٥٢ يضم
الوسطى من أجل توسـيع      جديدة تؤدي إىل املنحدرات الشرقية جلبال األنديز وإىل األدغال        

 االهنيارات املبلغ عنه يف تلك املنطقة منـذ        لزراعية إىل زيادة ملحوظة يف عدد     نطاق املناطق ا  
مطرية من أجل إنـشاء      غابة ويف جنوب شرق آسيا، أدى تدمري     . )٢٠(القرن املاضي  مثانينيات

  . نخيل إىل ازدياد خطر الفيضاناتمزارع زيت ال

  سبل كسب العيش الضعيفة  -٣  
 مهمـشة  إيكولوجيـة  نظـم   الشعوب األصلية يف ما تعيشكما ذكر أعاله، كثرياً   -٣٥

وهشة، مثل مناطق الغابات املدارية واملعتدلة، واملناطق الساحلية املنخفضة، واملناطق اجلبليـة            
 املعرضة ملخـاطر   وهذه من بني أكثر املناطق     .العالية، وسهول الفيضانات، وضفاف األهنار    

الغة الشدة اليت ال ميكن التنبؤ هبا واليت ميكن         حاالت عدم اليقني املناخية واألحداث املناخية الب      
  على  مباشراً تعتمد اعتماداً  أن تؤثر بشدة يف حياة الشعوب األصلية ألن نظم كسب عيشها          

كسب عيشها على الزراعـة      تعتمد الشعوب األصلية يف سبل     وحيث. نظمها اإليكولوجية 
حلساسية لتغري املناخ، فإهنا قـد      ا ومها عنصران شديدا   والتنوع البيولوجي للموارد الطبيعية،   

ويف إمكانية احلصول على الغذاء وغريه من املواد الـيت            يف اإلنتاجية الزراعية   اخنفاضاً تواجه
 اقتـصادها وتنظيمهـا االجتمـاعي،       وباملثل، ميكن أن يتأثر سلباً    . من البيئة الطبيعية   ُتجمع
  .)٢١(ويتها، وقيمها الثقافية والروحيةوه

__________ 
: متاح على العنوان التـايل  .Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios. وزارة الثقافة يف بريو )١٩(

bdpi.cultura.gob.pe/alcance-de-la-base-de-datos)  ٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢اطُّلع عليه يف.( 
. ٢٠٠٩  تقرير التقييم العاملي بشأن احلد من خماطر الكوارث لعـام          ،م املتحدة للحد من خماطر الكوارث     مكتب األم  ) ٢٠(

-www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/press/documents/UNISDR_insert_2: نوان التايل متاح على الع  

DR-drivers_prFINALl-r.pdf)  ٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢اطُّلع عليه يف.( 
 Indigenous Peoples and Climate Change Adaptation in Asiaحلف الشعوب األصـلية يف آسـيا،    )٢١(

 .٢، الصفحة (2012)
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ويواجه سكان املنـاطق    . بشدة أكرب  لشعوب األصلية يف املناطق الريفية    وقد تتأثر ا    -٣٦
املؤسسات احلكومية واملالية،    الريفية صعوبات يف جمال االتصال، وعدم إمكانية الوصول إىل        

الـذي   اجلفـاف  تاراهومارا أثناء  والتجربة اليت مّرت هبا مجاعة    . وقلة فرص كسب العيش   
للـشعوب   احمللـي  فقد عاىن هذا اجملتمـع   . على ذلك   دليل ٢٠١٢عاشته املكسيك يف عام     

من اخنفـاض شـديد يف       األصلية، الذي يعتمد على الزراعة بصفتها املصدر الوحيد للدخل،        
 ذلك كثرياً علـى سـبل كـسب         وأثر الري، مياه نقص حماصيل الذرة والفاصوليا بسبب   

  .)٢٢(العيش
 على الصيد ومجع الثمـار يف    تعتمد حملية جمتمعات وتعيش شعوب بونان األصلية يف      -٣٧

 لتخطيط شرق كاليمانتان، إندونيسيا، حيث اتبعت على مدى أجيال اجلدول الزمين القمري          
ومع التغريات اليت حـدثت يف توقيـت        . أنشطة الزراعة واحلراجة والزراعة املتنقلة والصيد     

  .)٢٣(أقل موثوقيةاهلجرة وجين الثمار، أصبح اعتمادها على املعارف التقليدية من أجل البقاء 

  استخراج املوارد الطبيعية  -٤  
ما انفكت الشعوب األصلية تعيش يف أراضيها وأقاليمها على مدى قرون حىت اآلن،               -٣٨

وبينما ُتسرَّب اإليرادات   . ملكيتها الشرعية وحقها يف تقرير املصري       ما حترم من   بيد أهنا كثرياً  
فـإن    املناطق اليت تعيش فيها الشعوب األصـلية،       إىل خارج  املتأتية من تنمية املوارد الطبيعية    

   .)٢٤( الكوارث، تبقى يف هذه املناطقاآلثار السلبية، مبا يف ذلك زيادة أخطار
بشأن الشعوب األصلية واحلق يف املـشاركة يف صـنع    تقرير املتابعة"وكما ورد يف      -٣٩

لقـد  ): "١٥لفقرة  ، ا A/HRC/21/55" (القرارات، مع التركيز على الصناعات االستخراجية     
كان أحد الشواغل األساسية للشعوب األصلية، فيما يتعلق بتطوير الصناعة االسـتخراجية،            
إضافة إىل نزع ملكية أراضيها وأقاليمها ومواردها، هو بشكل عام ما يترتب على ذلك من                

تقليديـة  فأمناط التنمية هذه تتعارض مع مناذج التنميـة ال . عدم استدامة التنمية وتدهور البيئة    
للشعوب األصلية وترجع جذورها إىل عدم االعتراف مبا للشعوب األصلية من حقوق إنسان             

  ".على الصعيد الدويل

__________ 
 Indigenous people threatened by Mexico’s worst"املتحدة للحد من خماطر الكـوارث،   األمم مكتب )٢٢(

drought in 70 years" ،14ــسطس / آب ــايل  . ٢٠١٢أغـ ــوان التـ ــى العنـ ــاح علـ : متـ
www.unisdr.org/archive/28019)  ٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢اطُّلع عليه يف.( 

، Indigenous Peoples and Climate Change Adaptation in Asia (2012)حتالف الشعوب األصلية يف آسيا،  ) ٢٣(
 .٥الصفحة 

)٢٤( Corinne Lennox, Natural resource development and the rights of minorities and indigenous 
peoples. State of the World’s Minorities and Indigenous Peoples 2012. Minority Rights Group 

International. 
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 ةواضح وتبدو الصلة بني ممارسات التنمية غري املستدامة واحلد من أخطار الكوارث            -٤٠
دوليـة للحـد مـن    تنفيذ االسـتراتيجية ال "إىل اجلمعية العامة املعنون  يف تقرير األمني العام  

التنمية ال ميكن أن تكون مستدامة إذا مل يكن هنج احلد مـن       "الذي ينص على أن     " الكوارث
االستثمار يف جمـال    "وأن   " بصورة كاملة يف التخطيط واالستثمارات     خماطر الكوارث مندجماً  

  ). ٦٩، الفقرة A/68/320" (التنمية الذي ال يراعي خماطر الكوارث سيؤدي إىل تفاقم املخاطر

  األخطار الصحية  -٥  
الصحة حق من حقوق اإلنسان، وكل بلد من بلدان العامل اآلن طرف يف ما ال يقل                  -٤١
 من  ١٢فاملادة  . واحدة من معاهدات حقوق اإلنسان اليت تتناول احلقوق املتصلة بالصحة          عن

ثال، تؤكد احلق  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، على سبيل امل         
مـن  ) ٢(٢٤ وتقضي املادة". يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه    "

إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية بأن ألفراد الشعوب األصلية حقاً متكافئاً             
 الـدول إىل  يف التمتع بأعلى مستوى ميكن بلوغه من معايري الصحة اجلسدية والعقلية، ويدعو  

بيـد أن   .  كامالً  إىل إعمال هذا احلق إعماالً     أن تتخذ اخلطوات الالزمة بغية التوصل تدرجيياً      
 ما تعاين من االستبعاد والتمييز وعدم االستفادة من اخلدمات الصحية، الشعوب األصلية كثرياً  

اسية فيها نائية حيث ال تستقطب اخلدمات االجتماعية األس مناطق خاصة إذا كانت تعيش يف
وعلى سبيل املثال، فإن أعلى معدالت التفـاوت يف جمـال الـصحة             . استثمارات احلكومة 

ُتالَحظ يف أوساط الـشعوب      والوفيات يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ميكن أن        
حـق يف    ولبعض الشعوب والقبائل واألمم األصلية    . )٢٥(صلية واجملموعات اإلثنية األخرى   األ

 ما ُينتهك، وال بد من مراعاة هذا احلق يف أي ختطيط للحـد              وجب معاهدة، كثرياً  الصحة مب 
  .أخطار الكوارث من
 ،"العادية"األوقات   معرضة للخطر يف   وإذا كانت احلقوق الصحية للشعوب األصلية       -٤٢

لألخطار األساسـية    فيها التصدي  فإن ضعفها سيزداد شدة يف حاالت الكوارث اليت مل يتم         
 فاحلصول على اخلدمات الصحية، الذي يشكل صعوبة بالفعل يف العديـد مـن              .للكوارث

 كارثـة، إذ   اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية، ميكن أن يصبح أكثر صعوبة بعـد وقـوع            
تلحق هبياكل النقل األساسية     تتضاعف الصعوبات آنذاك بسبب تزايد الطلب واألضرار اليت       

األخطار الصحية األخـرى ذات      وتشمل. كن الوقاية منها  واملرافق الصحية واليت غالباً ما مي     
الشعوب األصلية تفشي األمراض املعدية،   غري متناسب يف  الصلة بالكوارث اليت قد تؤثر تأثرياً     

احملمولة بالنواقل، واالفتقار إىل مياه الشرب املأمونـة وإىل إمكانيـة            والزيادات يف األمراض  
__________ 

. Strategic Plan 2013–2018: Disaster Risk Reduction and Responseمنظمة الصحة للبلدان األمريكية،  )٢٥(
: متاح على العنوان التايل

http://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2161 
 )٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢اطلع عليه يف (
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األمـن    إىل أن نظـم    أيضاً وجتدر اإلشارة . ئمةاحلصول على خدمات الصرف الصحي املال     
واخنفاض عدد . ونظمها اإليكولوجية غاباهتا بصحة جملتمعات الشعوب األصلية تتصل الصحي

واألخطار  آخر لتزايد مواطن الضعف    مصدراً أنواع األعشاب الطبية وتدمري املوائل يشكالن     
  .الصحية

  اهلجرة  -٦  
وتشري . مثيل مبعدل مل يسبق له    عامل إىل املناطق احلضرية   يهاجر البشر يف مجيع أحناء ال       -٤٣

 ،٢٠٣٠حبلـول عـام      ستة من كل عشرة أشخاص سيعيشون يف مدينة        التقديرات إىل أن  
ويشمل ذلك الشعوب  .)٢٦(كل عشرة ، سترتفع هذه النسبة إىل سبعة من٢٠٥٠وحبلول عام 

ملثال، كان يعيش يف املدن يف      سبيل ا ففي الواليات املتحدة على     . األصلية يف مجيع أحناء العامل    
أمريكـا  على أهنم من سـكان       يعرفون أنفسهم   يف املائة ممن   ٦٧ ما يقرب من     ٢٠٠٠ عام

وقـد  . )٢٧(أو مع أفراد ذوي انتماء عرقي آخـر       سكان أالسكا األصليني، إما مبفردهم       األصليني أو 
ومنـذ  ،  ١٩٧٠يف عام   لوحظ هذا االجتاه حنو التحضر بني هذه الفئة من السكان ألول مرة             

  . باطرادذلك التاريخ والنسبة املئوية من سكان الشعوب األصلية اليت تعيش يف املدن تنمو
بانتـهاكات    وثيقـاً  املناطق احلضرية ارتباطاً   وترتبط األسباب اجلذرية للهجرة إىل      -٤٤

مل هذه وتش. حقوق اإلنسان، اليت حتمل الشعوب األصلية على اهلجرة من أراضيها وأقاليمها    
ية، وانعـدام األمـن بـسبب       االنتهاكات التجريد من األراضي واألقاليم، واالعتبارات البيئ      

وتواجه الشعوب األصلية اليت تعيش يف املناطق احلضرية صعوبات مجة يف سـبيل              .)٢٨(الرتاع
. إعمال حقوقها، مبا يف ذلك حصوهلا على السكن واملياه املأمونة وخدمات الصرف الصحي            

 مستوطنات غـري   لوصول إىل املناطق احلضرية، يقيم أفراد الشعوب األصلية عادة يف         ومبجرد ا 
ـ  ).E/C.19/2013/14(رمسية تتعرض خلطر متزايد من الظواهر اجلوية الـشديدة           صال والنف

حياهتـا   ، تأثري وخيم علـى     أيضاً عن أراضيها وأقاليمها ومواردها،   الشعوب األصلية اخلطري    
  .ة باألرضروحية وعالقتها الروحيال

__________ 
ــص  )٢٦( ــة ال ــة، منظم ــايل  . Urban population growthحة العاملي ــوان الت ــى العن ــاح عل : مت

www.who.int/gho/urban_health/situation_trends/urban_population_growth_text/en)   ٢٢ اطلع عليه يف 
 ).باالنكليزية فقط) (٢٠١٤أبريل /نيسان

 :The American Indian and Alaska Native Populationمكتب تعداد السكان يف الواليـات املتحـدة،    )٢٧(

 ٢٢ اطلع عليـه يف    (www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-10.pdf:  العنوان التايل   على متاح: 2010
 )٢٠١٤أبريل /نيسان

 Securing Land Rights for Indigenous Peoples in Cities: Policy Guide to Secureموئل األمم املتحدة،  )٢٨(

Land Rights for Indigenous Peoples in Cities ) ،١٤، الصفحة )٢٠٠٩نريويب. 
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عدم مشاركة الشعوب األصلية يف صنع القرارات وعدم االعتراف باملبادرات            -باء  
  ت احملليةاالنابعة من اجملتمع

أن تشارك يف اختاذ القرارات املتعلقة       لشعوب األصلية لق  حيستناداً ملا نوِقَش سابقاً،     ا  -٤٥
بادرات الرامية إىل   ملاطة يف   شنشارك مشاركةً   تولذلك ينبغي أن    . باملسائل اليت متس حقوقها   

ان من املرّجح أن ُتَنفَّذ هـذه       كلتأهب هلا، وال سيما إذا      واومنعها   خطار الكوارث أاحلّد من   
كن أن تساهم الشعوب    ومي.  أو تؤثر فيها بطريقة ما     امواردهوأقاليمها  و االتدابري على أراضيه  

التأهب هلا، وينبغي للدول    ونعها  وم خطار الكوارث أيضاً يف احلّد من     أاألصلية مسامهة كبرية    
 تجت مـن  ونلّم ممارسات الشعوب األصلية اليت اجتازت اختبار الزمن         تعأن تغتنم الفرصة لت   

  . خططهايفالدروس  لبيئة ودمج هذهاب ثيقةو القةع
جملتمعات اىل مّد جسور التعاون بني      إروف مثالية   ظ يف لعملية الشاملة اذه  هؤدي  وت  -٤٦
ـ خطار الكوارث   أ عن احلّد من     ةاحلكومية املسؤول لية والوكاالت   صاأل ن أجـل حتـسني     م

جملتمع انبغي احترام ثقافة يساليب تنازلية، أوضاً عن فرض عو. ألخطاراحلّد من   ااستراتيجيات  
إشـراك   خطار الكوارث مـن دون    أ فال ميكن وضع خطط فعالة للحد من         ؛املعّرض للخطر 

  .اصة هبمخ تزال الاتيجيات املّتفق عليها التأكّد من أن االسترويها فلناس أنفسهم ا
ن أجل  موجيب أن تشارك الشعوب األصلية بالكامل، ابتداًء من مراحل التخطيط،             -٤٧

ـ  واجهةركزية ملمومن شأن ممارسة فرض حلول   .لتأثر هبا اوقابلية   ألخطارااحلّد من     شاكلم
درة اجملتمع احمللي علـى     ق نمأن يقلل    )لية ناجحة للكثري منها   حمتوجد بالفعل حلول    (لية  حم

اخلاصـة   افرص وضـع اسـتراتيجياهت     اتاح هل ُت وجيب أن    .ألرواحانقاذ  وإاملخاطر   احلّد من 
  .نية والدولية، كما يدعو اإلعالنلسياسات الوطاوضع  يف املشاركة يف اوممارسة حقّه

 أيـضاً   قوق مجاعية حبتمّتع  تشعوب األصلية اليت    لابياب االعتراف القانوين    غ يؤديو  -٤٨
دم وعهبذه الشعوب    عتراف الدول اعدم   يف ظلّ و. اتقييد مشاركته و أثرهاتقابلية   ىل ازدياد إ
 شاريعمبمهددة دائماً  ا ومواردهاراضيهأل هات وملكياممتلكاهتو فرادهاأ تبقى سالمة   ،اايتها هل مح

  . التقليدية أيضاًاعارفهملتهديد يف اؤثر هذا يو. افروضة عليهم إمنائية
لشعوب األصلية يف اسـتراتيجيات     اإشراك   عمل على ينبغي للمجتمع الدويل أن     يو  -٤٩

عـن   ذه املبادرات هلضمان متخض    ة إضافي ودهج بذل وُيطلَب. خطار الكوارث أاحلّد من   
خطـار  أى حقوق اإلنسان للحّد من      لائم ع قرامج ملموسة ومستدامة تشّجع على تبّني هنج        ب

ن األمريكية، وهي مكتب إقليمي للبلدان األمريكية       نظمة الصحة للبلدا  معكف  تو. الكوارث
ع قادة اجملتمعـات احملليـة      ملتعاون  لعلى إعداد مبادرة منوذجية      تابع ملنظمة الصحة العاملية،   

ستبيان اوُعمِّم   .خطار الكوارث أحسني إدارة   تل نيتألمريكيا للشعوب األصلية يف مجيع أحناء    
إشـراك   شأنبات على مستوى نصف الكوكب      شاورم وُيزَمع عقد    ،جلمع بيانات أساسية  

نتج ُيومن املتوقع أن    . ٢٠١٤خطار الكوارث يف منتصف عام      ألشعوب األصلية يف احلّد من      ا
ملتعلقـة بالـصحة    الكوارث وغريها من األحداث     اخطار  أ فعالة للحّد من     ُهجاًهذا احلوار نُ  
  .املياًعطبيقها ت بيلس عترضتلتحديات اليت اإلزالة  ولية واستراتيجياتدلامهية ألاالعامة ذات 
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  ملواجهةالى علوطنية القدرة الذاتية واقدرهتا  مسامهة الشعوب األصلية يف  -يمج  
عتراف باملعارف التقليديـة    الل اً من اإلعالن إطار   ٣١قّدم املادة   تكما نوِقَش أعاله،      -٥٠

من االتفاقيـة بـشأن     ) ي(٨رض املادة   تفاإلضافة إىل ذلك،    بو. للشعوب األصلية ومحايتها  
احترام املعارف واالبتكارات وممارسات اجملتمعات     "لى األطراف املتعاقدة    عالتنوع البيولوجي   

حلياة التقليدية ذات الصلة بـصيانة التنـّوع البيولـوجي    ااألصلية واحمللية اليت جتّسد أساليب  
 .)٢٩(..." واستخدامه على حنو قابل لالستمرار

كّيـف  تت احمللية األصلية معارف اجتازت اختبار الزمن وممارسات         لك اجملتمعا ومت  -٥١
 مواجهة علها قادرة على  جت اليت حيطها الطبيعي، مب قةلة هذه اجملتمعات الوثي   صفضل  بتطّورت  
ادرة علـى   قتشكّل هذه املعارف ممارسة حّية      و. الكوارث الطبيعية املتعلقة باملناخ   واملخاطر  

 للعالقات القائمة بني    تشمل معارف الشعوب األصلية فهماً    و ".التكّيف مع الظروف املتغّيرة   
جمتمعات هذه الشعوب والطبيعة، وهي عالقات اختربها الزمان فثبت أهنا مستدامة وناجعـة             

  ).٣٩ الفقرة ،E/C.19/2013/14" (يف احلد من آثار خماطر الكوارث
ل بتغّير املناخ   بتأثر  لل ابلةق اًعوبش لذلك ال ينبغي أن ُتعَتَبر الشعوب األصلية ببساطة         -٥٢

بالبيئات اليت تعـيش     تمّتع مبعرفة جيدة  وتلنظام اإليكولوجي   باهي أيضاً شعوب وثيقة الصلة      
ووضعت اجملتمعات احمللية للشعوب األصلية استراتيجيات حمـددة        . بعالقة وطيدة معها  وفيها  

أمناط االستيطان وتنويع   وصوى، مثل تغيري استخدام األراضي      قجلوية ال االتقلبات   لتكيف مع ل
مل استراتيجيات التكيف األخرى    شوت. حلصاداّح  شخماطر   لتخفيف من ا من أجل    ،احملاصيل

اعتماد وإلمثار،  ا مع تغري فترات هجرة احليوانات و      ءما يتال مبلثمار  اع  مج فترات الصيد و   يريتغ
ات احملليـة وحفـظ     نظام بنوك األغذية والبذور، إضافةً إىل إنشاء شبكات تبادل بني اجملتمع          

  .)٣٠( مبا يف ذلك إعادة األنظمة اإليكولوجية إىل ما كانت عليه،الغابات ومستجمعات املياه
ولكن متّ بشكل غري مالئم جتاهل هذه املعارف يف سياسات إدارة الكـوارث الـيت      -٥٣

يـاب  غسبب  بلتكنوقراطي فحسب، بل أيضاً     اوضعتها الدول، ليس بسبب سيطرة التفكري       
. ة األصلي وب واملسؤولني الذين ال ينتمون يف غالبيتهم إىل الشع        نيألصلياالسكان    بني التواصل

للجوء إىل  الى  ع عشّجتني احلجج الكثرية اليت     بن  محلجج األربع األكثر إقناعاً     ا يما يلي فرد  تو
  :ارثوخطار الكأحّد من للدية لياملعارف التق

خطار الكـوارث  أن م للحّد كييف ممارسات الشعوب األصلية  تميكن غالباً     )أ(  
 ؛عيش يف أوضاع أو بيئات مشاهبةتوختفيف آثارها لكي تستخدمها جمتمعات حملية أخرى 

__________ 
 /www.cbd.int/traditionalعلى  متاحة  . املعارف واالبتكارات وممارسات اجملتمعات األصلية    ): ي(٨املادة   )٢٩(

 ).٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢اطُِّلع عليها يف (
)٣٠( Asia Indigenous Peoples Pact, Indigenous Peoples and Climate Change Adaptation in Asia (2012), 

p. 2. 
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لـى  عشجع استخدام املمارسات التقليدية جملتمع حملي معـّين         يكن أن   مي  )ب(  
خذ أن ميكنه من    أار الكوارث و  خطملبادرات الرامية إىل احلّد من أ     ا  يفمشاركة اجملتمع نفسه    

 ؛اام األمور املتعلقة هبزم

قّدم املعارف واملمارسات التقليدية معلومات قّيمة عن الـسياق         تكن أن   مي  )ج(  
الوكاالت احلكومية اليت تعمل يف جمال احلد من         منهومركاء يف تنفيذ املشاريع،     شاحمللي إىل ال  

 ؛خطار الكوارثأ

عية والتثقيف بـشأن    لنشر غري الرمسي للمعارف التقليدية منوذجاً للتو      ايتيح    )د(  
  .)٣١(خطار الكوارثأاحلّد من 

بعد أن كان التبخيس والتجاهل هو نصيب معارف الشعوب األصلية وممارسـاهتا            و  -٥٤
خطار أالتقليدية، فإهنا تعترب اليوم مسامهات هامة وضرورية حلفظ التنوع البيولوجي واحلّد من    

الحترار العاملي معاجلةً فعالة، مـن      اة و من أجل معاجلة الكوارث البيئية أو الغذائي      و. الكوارث
حفـاظ  لليالء األولوية   إ ،ّدد املنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية      ش كما   ي،الضرور

 عارفم لىوعالقائمة على التنمية املستدامة  شعوب األصلية لل لثقافية والروحية اعلى العالقات   
د واملمارسات الزراعية وإدارة األراضي     لى الصي عنذ أجيال   متعتمد  وعود إىل آالف السنني     ت

 ما يؤدي إىل حفظ     ،وعمران ا يتعلق بالزراعة من هندسة    م و ةستداممبطريقة   واستخدام املياه 
 تقريـر املـصري     يفالعتراف حبق الشعوب األصلية     ادي  ؤسيو. )٣٢(حيوي للتنوع البيولوجي  

محاية املعارف التقليديـة إىل      و ،ملوارد واحترام هذه احلقوق   األقاليم و ا يف األراضي و   اوحقوقه
  . التأّهب هلاوومنعها  خطار الكوارثأ ويف مبادرات احلّد من )٣٣(لتأثري إجياباً يف البيئةا

شاركتها يف مبادرات   مو مشاورة الشعوب األصلية   يف ميكن حتسني  ك  -ابعاًر  
  التأهب هلا؟ وومنعها  خطار الكوارثأاحلّد من 

سألة يف غاية   م وهي، إىل جانب ذلك،      ؛األصليةشاركة حق من حقوق الشعوب      امل  -٥٥
 .التأهب هلاوومنعها  خطار الكوارثأاألمهية لنجاح مبادرات احلّد من 

__________ 
 Indigenous Knowledge for Disasterمقتبس من استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكـوارث،   )٣١(

Risk Reduction: Good Practices and Lessons Learned from Experiences in the Asia-Pacific Region 
 / نيـسان  ٢٢اطِّلـع عليـه يف       (www.unisdr.org/we/inform/publications/3646متاح على   ). ٢٠٠٨(

 ).٢٠١٤ أبريل
)٣٢ ( State of the World’s Indigenous Peoples (United Nations publication, Sales No. 09.VI.13), pp. 42–43. 
 :Securing Land Rights for Indigenous Peoples in Cities برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، )٣٣(

Policy Guide to Secure Land Rights for Indigenous Peoples in Cities p. 21.)  ،٢٠٠٩نريويب(. 
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  ملوافقة احلرة واملسبقة واملستنريةا  -لفأ  
موافقة احلرة واملسبقة واملـستنرية     لورية ل حملمهية ا ألالّطت آلية اخلرباء الضوء على      س  -٥٦

الشعوب األصلية احلق يف املوافقة احلرة واملسبقة واملـستنرية باعتبارهـا           تعيِّن  "نه  أمشريةً إىل   
مطلباً وشرطاً مسبقاً ومظهراً ملمارسة حقها يف تقرير املصري على النحو احملـدد يف القـانون                

حيدد اإلعالن جمموعـة    و). ٣٤ الفقرة   ،A/HRC/EMRIP/2010/2." (الدويل حلقوق اإلنسان  
لـى  ع ّت مواّد من هذا اإلعـالن     سنص  ترة واملسبقة واملستنرية و   أحكام متعلقة باملوافقة احل   

). ٣٢و) ٢(٢٩و) ١(٢٨ و ١٩ و ١١ و ١٠املـواّد   (قتضيات واضحة يف هذا اخلـصوص       م
 طارإلاشاركة الشعوب األصلية يف صنع القرارات ويضع        ملأمهية أساسية    ذا املبدأ هكتسي  وي

لك املندرجة  ت مبا فيها    ،ر يف الشعوب األصلية   ملتعلقة باملشاريع اليت تؤث   اكل املشاورات   لالالزم  
اجب حصول الدولة على املوافقـة احلـرة        وّول  خيو. من نطاق احلّد من أخطار الكوارث     ض

حلق يف حتديد نتـائج عمليـات صـنع         ااألخرية   ذهه واملسبقة واملستنرية للشعوب األصلية   
وينبغي احلصول عليها   . تالقرارات اليت تؤثر فيها، وليس فقط حق إشراكها يف هذه العمليا          

  . صورة فعليةبمن خالل التشاور واملشاركة 
 على سبيل A/HRC/18/42انظر الوثيقة (راراً وتكراراً مالت آلية اخلرباء قوكما سبق و    -٥٧
  : يستتبع ما يليبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنريةم، إن )املثال

 ى النشاط موضوع القرار املعـين،      تعين موافقة الشعوب األصلية عل     املوافقة  )أ(  
 ؛وهي موافقة قد ختضع أيضاً لشروط

 ؛)٣٤( تعين عدم وجود إكراه أو ختويف أو تالعباحلرة  )ب(  

ين نيل املوافقة قبل االضطالع بالنشاط املرتبط بـالقرار، وهـو           عت ملسبقةا  )ج(  
 ؛ اخلاصة هباع بعمليات صنع القراريشمل الوقت الالزم للسماح للشعوب األصلية بأن تضطل

دَّم إىل الشعوب األصلية مجيع املعلومات املتعلقة بالنشاط قين أن تُ ع ت ملستنريةا  )د(  
و ويف شكل تفهمه الشعوب     وأن تكون هذه املعلومات موضوعية ودقيقة وأن تعرض على حن         

 .األصلية

ثات رنامج األمم املتحدة للتعاون يف جمال خفض االنبعا       بوتظهر مناقشة جارية بشأن       -٥٨
مفهـوم   النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية بعض التحـديات يف تطبيـق    

ذا الربنـامج   هوُصمِّم   .خطار الكوارث أملوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية يف سياق احلّد من         ا
 وحتقق سكاهنا،و صّب يف صاحل الغابات املداريةتلية إلحراز نتائج يف جمال التنمية املستدامة كآ

بـادئ  مبنـامج   ربلاويتقّيد  . )٣٥(يف نفس الوقت منافع يف جمال التخفيف من آثار تغري املناخ          
__________ 

 . E/C.19/2005/3لتفسري املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية، انظر الوثيقة  )٣٤(
 .www.un-redd.orgانظر  )٣٥(
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. هدافـه أحتقـق    لتأكّد من لشاورات  م نذ إنشائه مِقَدت  ُعاملوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية و    
يف   يف مدينة باغيو بـالفلبني     ٢٠٠٨نوفمرب  /ُعِقَدت إحدى هذه املشاورات يف تشرين الثاين      و

ملركـز الـدويل    اامعة األمم املتحـدة، و    وج ،اإلمنائي راكة مع برنامج األمم املتحدة    شإطار  
أمانة اتفاقية التنـوع    و ،)بايبتتؤسسة  م(للسكان األصليني لبحوث السياسات العامة والتربية       

ليت متت صياغتها خالل تلك املـشاورة، ومنـها         ا شكلت املبادئ والتوصيات  و. البيولوجي
عـداد   إل  أساسـاً  ،املسبقة واملستنرية واالعتماد عليهـا    وملوافقة احلرة   باااللتزام   ىلالدعوة إ 

بشأن مشاركة الشعوب األصلية وغريها من اجملتمعات احمللية اليت تعتمد           توجيهات التنفيذية لا
رنامج األمم املتحدة للتعـاون     بُوزَِّعت هذه املواّد التوجيهية على موظفي       و. )٣٦(على الغابات 

ال خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية ومـوظفي             يف جم 
 اجملتمع املدين املشاركني يف أي      يفو حلكومة الوطنية اظرائهم يف   نو األمم املتحدة القطري   يقرف

و اجملتمعات  أ من أنشطة الربنامج اليت ميكن أن تؤثر يف حقوق وسبل عيش الشعوب األصلية            
 يف  ،ويظهر هذا االلتزام باملوافقة احلرة واملسبقة واملـستنرية       . اليت تعتمد على الغابات   األخرى  

 إطار مبـادرات    يف ملستنريةوابادئ املوافقة احلرة واملسبقة     مالوقت نفسه، قيمة احملافظة على      
  .التأهب هلا والتحديات املتعلقة هبذه احملافظةوومنعها  خطار الكوارثأاحلّد من 

  اكة بني الشعوب األصلية واحلكومات الشر  -اءب  
 لكي تكون ناجحة، تضافر جهود مجيع       ،خطار الكوارث أقتضي مبادرات احلّد من     ت  -٥٩

لشراكات الوطيدة بـني الـشعوب األصـلية        اتكتسي   ويف هذا الصدد،  . أصحاب املصلحة 
ن جناح ولك. خطار الكوارث أمهية أساسية  أوالوكاالت احلكومية اليت تعمل يف جمال احلد من         

، ب احترام حق الشعوب األصلية يف املشاركة يف صـنع القـرارات           جتوسهذه الشراكات ي  
  .اطر الكوارث يف كلّ املراحلخمإشراكها يف مبادرات احلد من و اهجب التشاور معيف

 للحّد  اً فريد اًوذجمن الية واشنطن يف مشال غرب الواليات املتحدة األمريكية       ووتطبق    -٦٠
 اهلندية يف الوالية املعترف هبـا       ٢٦  ال عترف بالقبائل يذ  إ ، والتصدي هلا  خطار الكوارث أمن  

القبائـل  ب ربطهـا تذات سيادة عالقة مستقلة  ل قبيلةلكأن بعلى املستوى االحتادي ويعترف  
األمم القبلية    بني ١٩٨٩ يف عام    )٣٧(ةائتفاق الذكرى السنوية امل   ابرِم  أوقد  . األخرى وبالدولة 

 حلكوماتافيز حتقيق األهداف املشتركة من خالل حتسني العالقات بني          حلتالية واشنطن   وو
تعترف جلنـة   و .اتلعالقات بني احلكوم  ل اً إطار هنذ إبرام مذا االتفاق   هووفّر   .ذات السيادة 
__________ 

 %www.un-redd.org/Portals/15/documents/events/20090309Panama/Documents/UN: متاح علـى   )٣٦(
20REDD%20IP%20Guidelines%2023Mar09.pdf)  ٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢اطُِّلع عليه يف(. 

)٣٧( State of Washington, Governor’s Office of Indian Affairs, Centennial Accord Between the 

Federally Recognized Indian Tribes in Washington State and the State of Washington.  متاح علـى 
www.goia.wa.gov/Government-to-Government/Data/CentennialAccord.htm.)  ٢٢اطُِّلــع عليــه يف 

 .)٢٠١٤أبريل /نيسان
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لذكرى الـسنوية   اتفاق  ا  اليت أنِشئَت يف إطار    ،التصدي حلاالت الطوارئ يف والية واشنطن     
التصدي حلـاالت   بوجلاهنا القبلية املعنية     ألمم القبلية الشراكات مع   اقامة  إ أيضاً بأمهية    ،ةائامل

حمللية لوضـع خطـط حـاالت       اجان  للاوهي تعمل على تشجيع الشراكات بني       . الطوارئ
وجب مبملسؤوليات نفسها اليت تتحملها الدول     ااألمم القبلية    وتتحّمل. واألمم القبلية  الطوارئ

املعتمد يف والية واشنطن يف     (املعرفة   اجملتمع احمللي يف  انون التخطيط حلاالت الطوارئ وحق      ق
االت الطـوارئ يف  حلللتصدي  وقد شكّلت بعض القبائل جلاهنا القبلية اخلاصة ). ١٩٨٧ عام

  .برام اتفاقات مع جلاهنا احمللية لوضع خطط حاالت الطوارئإ  أخرىتحني اختار
ة متّ تطبيقه يف اتفاق مشترك حـديث  نداً متعلقاً باجملاع  بويف كندا، تشمل املعاهدات       -٦١

وأعلنت احلكومـة   . وتاسكوينواسكواتشيس كري   مالعهد خلدمات اإلطفاء والطوارئ بني      
ـ االت الطوارئ يف حمميات اهلنود      حعتماد هنج جديد إلدارة     ان  عالكندية مؤخراً أيضاً     ن م

وعندما . حاالت الطوارئ مم األوىل يف إدارة     أللية ل احملتمعات  اجمل املقدم إىل  عمدلاأجل متتني   
اكات ر، أّدى هذا النهج إىل زيادة الـش       ٢٠١٣شهدت مدينة كالغاري فيضاناً كبرياً يف عام        

األمم األوىل، ّمما سّرع جهود التعـايف        تابني احلكومة الفدرالية وحكومة املقاطعة وحكوم     
  .ارئوطتمعية للجمن جانب األمم األوىل بواسطة التدريب ووضع خطط م وزاد القدرات

خطار أستراتيجيات الرامية إىل حتسني مشاركة الشعوب األصلية يف احلد من           الا  -يمج  
  الكوارث

خطار الكوارث وتعزيز حقـوق الـشعوب األصـلية         أتشكّل العالقة بني احلد من        -٦٢
لّ احلاالت لتعزيز   لكاحد مناسب   ووال يوجد هنج    . ومحايتها جماالً جديداً نسبياً لالستكشاف    

التقرير النهائي عن الدراسة املتعلقة بالشعوب األصـلية        "قترح  يو. عوب األصلية مشاركة الش 
دداً مـن   علذي أعدته آلية اخلرباء     ا) A/HRC/18/42" (واحلق يف املشاركة يف صنع القرارات     

ـ لية من خالهلا يف صنع القرارات، و      صاملمارسات اجليدة اليت قد تشارك الشعوب األ       شّدد ي
. ذه املمارسات من أجل ضمان النجاح     هحتديد   ركة هذه الشعوب يف   التقرير على أمهية مشا   

ن خالل عمليات التقييم مف .خطار الكوارثأيف جمال احلّد من   وينبغي تطبيق هذه املمارسات   
وعمليات رسم السياسات العامة اليت هتدف      ) لضعفاومواطن   كل من القدرات  ل(التشاركية  

على  شعوب األصلية لمساعدة ا   ميكن ، مثالً ،يب العلمية إىل اجلمع بني املعارف احمللية واألسال     
لطابع املؤسـسي   ا ُيضفى عليها  االستفادة من معارفها التقليدية لوضع استراتيجيات متكاملة      

 . ىل سياقات مماثلة يف أماكن أخرىإ لقَنُتورمبا 

ملية عيف  ينبغي أن تبدأ االستراتيجيات الرامية إىل حتسني مشاركة الشعوب األصلية    و  -٦٣
بـادئ  مشراك اجملتمع احمللي يف نقاش حول كيفية فهم وتعريف          بإخطار الكوارث   أاحلّد من   
وقد تكون هذه التعاريف مّتسقة أو      ). لتأثراوقابلية   املخاطر مثل(خطار الكوارث   أاحلّد من   

ـ يف جمال الكوارث، لكن      نيالشائع استخدامها بني العامل    غري مّتسقة مع تلك    يكون مـن   س
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ّم التوّصـل إىل    يـت   ملطبيق الربامج وستفشل احملاوالت الرامية إىل قياس النجاح ما          الصعب ت 
  . ألساسيةااملفاهيم  تفاهم مشترك بشأن

ـ وينبغي االستفادة من املبادرات واملنصات اإلقليمية والدولية اليت تعتـرف ب            -٦٤ ضايا ق
ضـمان وصـول     الضوء عليها وتعززها، من أجل املساعدة على         طالشعوب األصلية وتسل  

ملستخلصة واعتـراف   اوالدروس   األمم األصلية إىل أفضل املمارسات    وواجملتمعات   الشعوب
خطار أجملتمعات األصلية ومعارفها على أهنا مسامهة قّيمة يف احلّد من           اخبربات   اجملتمع الدويل 

 .الكوارث

 احلد من  يف مبادراتاقوقهحتعزيز وومشاركة الشعوب األصلية أساسية لضمان محاية   -٦٥
وتدعو احلاجة حالياً إىل إشراك الشعوب األصلية ونظرائها . التأهب هلاوخطار الكوارث ومنعها أ

ويشمل ذلك  . خطار الكوارث واحلّد منها   أهم  فمن الشعوب غري األصلية يف حوار يهدف إىل         
  .ا مع جمموعات أخرىهشعوب األصلية وتلك اليت تتشاركلخاطر اليت ال تصيب إال اامل

  لتعليم والتوعية ا  -١  
ضمن الوسائل األساسية لتعزيز مشاركة الشعوب األصلية يف         لتعليم والتوعية اندرج  ي  -٦٦

حلـد  ادف هبحلّق يف احلصول على املعلومات     ا شعوب األصلية لول .خطار الكوارث أاحلّد من   
 .وسبل كسب عيشها ممتلكاهتاونفسها  أثرها هبا ومحايةتابلية قألخطار ولمن تعرضها 

خطار الكـوارث،   أترف إطار عمل هيوغو بأمهية التعليم بصفته أداة للحّد من           عوي  -٦٧
تـسخري املعـارف    ٢٠١٥ و٢٠٠٥أدرج ضمن أولوياته األساسية للفترة املمتـدة بـني       و

لـى مجيـع    ع والقدرة على مواجهـة الكـوارث        ةسالملل التعليم لبناء ثقافة  وواالبتكارات  
حسن إعالم  أُحلد من الكوارث بشكل كبري إذا       اكن  مي" أنه   شار إطار العمل إىل   أو. املستويات
ـ  . )٣٨("مواجهتـها ولكوارث  األخذ بثقافة اتقاء    الى  عوا  فزالناس وحُ   الـشعوب   ةويف حال

لتعليمية اخلاصة  اظمها ومؤسساهتا   نخطار الكوارث من خالل     أاحلد من    األصلية، ميكن تعليم  
  .  من اإلعالن١٤ا الدراسية، وفقاً للمادة هناهجممن ض لتعليماهذا  هبا، إضافةً إىل إدراج

  خطار الكوارثأ من تعزيز مشاركة الشعوب األصلية يف وضع خطط للحّد  -٢  
 يف ختامها الضوء على أمهية تعزيز       )٣٩( لالحتاد الربملاين الدويل   ١٣٠سلّطت اجلمعية     -٦٨

اذ تـدابري فوريـة     اخت" على   ١٦٤   ال مشاركة الشعوب األصلية، ّمما حثّ الربملانات األعضاء      
 واختذت اجلمعيـة  ". خطار الكوارث أالستعراض القوانني املعمول هبا حالياً املتعلقة باحلّد من         

__________ 
 .١٨إطار عمل هيوغو، الفقرة  )٣٨(
)٣٩( Inter-Parliamentary Union. Towards risk-resilient development: taking into consideration 

demographic trends and natural constraints (2014). متاح على www.ipu.org/conf-e/130/Res-2.htm 
 ).٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢اطّلع عليه يف (
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ـ خطار الكوارث ومحاية حياة الناس      أاحلد من   "يضاً قراراً يشّدد على أن      أ ن ضـمن   ادرجين
ركـز   يلوين الد يف حدث سابق لالحتاد الربملا    و". املسؤوليات القانونية لكلّ املمثلني الرمسيني    

 للربملانات واألقليات والشعوب األصلية يف الـسياسة، أفـادت          ةسألة املشاركة الفعال  معلى  
ئـات  ف ميكن أن نقبل بأن تكون األقليات والشعوب األصلية أضـعف            ال: "ا يلي مباجلمعية  

تمعاتنا وأن تظل مستبعدة من عملية صنع القرارات اليت تؤثر على حياهتا وعلى مـستقبل               جم
تحملـون  يادة احلكومـات الوطنيـة      قينصان على أن     وهذان القراران، اللذان  . )٤٠("لدانناب
 ستثناء الشعوب األصلية من صنع القرارات،     اأهنم ال ميكنهم     لىعو خاطرسؤولية احلد من امل   م
لن يتحقق احلّد الـدائم واملـستدام مـن    و. لعملليانان قويان وينبغي اعتبارمها مبثابة دعوة       ب
  .ؤثر يف القوانني والسياسات الوطنيةتاليت  داوالتذا النوع من املهال من خالل ألخطار إا

لـى  عألخطـار  احّد من  لخلطط الوطنية ل  ا تعزيز   يفلشعوب األصلية   اإشراك   جيبو  -٦٩
  :هذا اإلشراك مثلة عنأ وفيما يلي. مجيع املستويات

ـ ملتوارثة  اعم االعتراف القانوين حبقوق الشعوب األصلية اجلماعية و       د  )أ(   رب ع
وهويتـها   يعيـش ملاا  همنأ ساسأ األجيال يف أراضيها وأقاليمها ومواردها الطبيعية، على أنه       

 ؛فوذها السياسينالثقافية و

لشعوب اأقاليم   ألساسية يف اتعزيز الوصول إىل املوارد املالية لتنمية اخلدمات          )ب(  
 ؛األصلية

عالم املناسبة تتنـاول أسـباب      إعداد مواد تعليمية وإعالمية يف وسائط األ        )ج(  
 ؛التدابري الرامية إىل احلّد منهااطر الكوارث وتغري املناخ وخم

تمعات الشعوب األصلية وفيما بينها     جم منضالتشجيع على عقد منتديات       )د(  
لطبيعية وحتليل فعاليتها   اواملخاطر   املناخ قلبت لتكّيف مع لآلليات التقليدية   اتشارك  ولتحديد  
  ؛ناخ يف املستقبل سيناريوهات تغري املاحملتملة يف
الـيت تنتجهـا     ملعارف التكنولوجية والعلميـة   ا إمكانية الوصول إىل   تعزيز  ) ه(  

 ؛لشعوب غري األصليةا

  .)٤١(إدماج مشاركة كل الشعوب األصلية يف النظم اإلقليمية لإلنذار املبكر  )و(  
ع ميف سانت لوسيا    ) يلوكونوبيتيش(لشعب األصلي   اتعاون   دادزيعلى سبيل املثال،    و  -٧٠

ـ دارة  إلالوطنية   هتطخل املنظمة الوطنية إلدارة حاالت الطوارئ يف ظلّ مراجعة البلد         االت ح
جملتمع احمللي واألخطار   اعن   ع البيانات املفّصلة  مجىل  إيدعو شعب بيتيشيلوكونو    و. لطوارئا

__________ 
). ٢٠١٠(املشاركة الفعالـة يف الـسياسة   : الربملانات واألقليات والشعوب األصلية. االحتاد الربملاين الدويل   )٤٠(

 ).٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢اطُِّلع عليه يف  (www.ipu.org/splz-e/chiapas10.htmمتاح على 
)٤١( Marilise Turnbull, Charlotte L. Sterrett and Amy Hilleboe, Toward Resilience: A Guide to 

Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation (Rugby, United Kingdom, Practical 

Action Publishing, 2013). 
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لك اخلطة  تيف   وب األصلية ماية حقوق الشع  حباللتزامات الدولية   امراعاة   ليت يواجهها، وإىل  ا
وهلـذه  . )٤٢(ثار الكوارث الطبيعية  آ فيفخت ند إعداد وتنفيذ برامج إعادة التأهيل الرامية إىل       ع

ىل مجيـع اللجـان     إاحمللي   ّم ممثلني خيتارهم اجملتمع   ضيتيشيلوكونو إىل   بعب  شالغاية، يدعو   
 تأخطار الكوارث وإدارة حـاال    واهليئات االستشارية احمللية والوطنية املعنية بإدارة احلّد من         

دارة حـاالت   إلوسامهت الشعوب األصلية يف أستراليا يف إعـداد اسـتراتيجية           . الطوارئ
درة تلك اجملتمعـات    قدف إىل حتسني    هتتمعات الشعوب األصلية النائية     جمل الطوارئ الوطنية 

  .)٤٣(على التكّيف

   تطبيقهاظم اإلنذار املبكر ونإنشاء  مشاركة الشعوب األصلية يف  -٣  
اهلدف النهائي لنظام اإلنذار املبكر هو تقدمي معلومات تتيح لألفراد اختاذ قـرارات               -٧١

فادي األخطار اليت هتّدد حياهتم وصحتهم وممتلكاهتم أو احلد منـها علـى     تل تدابريومستنرية  
ـ (حتديد اخلطر أو احلـدث     ) أ: (لكوارث ما يلي  اب وتشمل عملية اإلنذار الفعالة   . األقلّ ل مث
لتلـك   ملعّرضـني احتديد األشـخاص    ) ب(؛  )عصار والثوران الربكاين وحرائق الغابات    اإل
نتيجـة   إلنذار لألفراد لكي يفهموه ويتأثروا به بشكل كاٍف ويّتخذوا        اإبالغ  ) ج (؛ألخطارا

ويف حالـة    .بل احلدث املرتقب وخالله   قألخطار اليت هتددهم    ا ناسبة للحّد من  م ابريتد لذلك
ن الضروري أن تراعي نظم اإلنذار املبكر حاجات هذه الشعوب اللغوية           مية،  لشعوب األصل ا

ـ  ويف أقاليم ما وراء البحار التابعة لفرنسا الـيت تعـيش فيهـا            . والثقافية صـلية  أ عوبش
شر نُت ،)ايوتم و ،فوتوناواليس  و، و ةالفرنسية، وكاليدونيا اجلديدة، و بولينيزيا الفرنسي      ياناغ(

  .)٤٤(االت اجلوية القصوى بلغات الشعوب األصليةرسائل اإلنذار يف احل
ظم اإلنذار املبكر وتطبيقها أساسية لنجاح هذه نشاركة الشعوب األصلية يف إنشاء مو  -٧٢

الظـروف  وألخطار  لقافياً ولغوياً ومالءمتها    ثمان وجاهتها   ضالنظم، وميكن أن تساعد على      
لى املسامهة يف إنشاء    عفها التقليدية،    بفضل معار  ،ذه الشعوب قادرة  هو. احملددة اليت تواجهها  

ي أوغندا، على سبيل املثال، تشارك جمتمعات كـارامنجونغ         فف. ظم اإلنذار املبكر وتطبيقها   ن
سـتراتيجيات نـشر   اتـشمل  و. ظم اإلنذار املبكر باجلفاف وتستفيد منهاناحمللية بفعالية يف   

ويشمل عنصر  . رسائل نصية واعية  ذإسائل  رستخدام  ااإلنذارات والتوصيات يف اجملتمع احمللي      
وتقوم فرق مسرحية كلّ شـهر   . األغاين أيضاً وألعمال املسرحية   اوعية اجملتمع   تأوسع نطاقاً ل  

مهية االستماع لرسائل اإلنذار يف الراديو واألخذ بالتوصيات الـيت          أبتوعية اجملتمعات احمللية ب   
  . )٤٥(ملمتلكات واحلّد منهاتقّدمها السلطات احمللية من أجل تفادي خسارة األرواح وا

__________ 
 ).٢٠١٤( سانت لوسيا ،ات مقدمة من مركز ألديتمعلوم )٤٢(
 .معلومات مقدمة من أستراليا )٤٣(
 .معلومات مقدمة من فرنسا )٤٤(
 :Africa Informs: Disaster Reduction in Africa استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكـوارث،  )٤٥(

Special Issue on Drought 2012.متاح على  www.unisdr.org/we/inform/publications/26438 )  اطلـع
 ). ٢٠١٤أبريل / نيسان٢٢عليه يف 
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  ملرفقا

قـوق  حتعزيـز   : املقدمة من آلية اخلـرباء    ) ٢٠١٤(٧ملشورة رقم   ا    
 محايتهاوخطار الكوارث أالشعوب األصلية يف مبادرات احلد من 

  حملة عامة  -لفأ  
لقـانوين لتعزيـز    ا طارإلالشعوب األصلية   اعالن األمم املتحدة بشأن حقوق      إيوفر    -١

. التأهب هلا وومنعها   خطار الكوارث أحلد من   ابادرات  موب األصلية يف    ومحاية حقوق الشع  
أقاليمهـا   إلنتاجية ألراضيها أو  افظ ومحاية البيئة والقدرة     ح"ىل  إالتحديد  ب ٢٩ وتدعو املادة 
 لطبيعية يف أراضي الشعوب األصلية وأقاليمها     ااملخاطر    من حلّدان  أعتبار  ا ميكنو". ومواردها

حلق يف وا يف احلياة حلقانها وم الوفاء بسائر حقوق الشعوب األصلية، ساهم يفيوسبل عيشها 
كـون  يصورة كاملة وفعالة أساسية لكي بشاركة تلك الشعوب   مو. لغذاءاحلق يف   الصحة و ا

 عالوة علـى    ،وينبغي.  الشعوب األصلية إجيابياً   يفخطار الكوارث   أحلّد من   ابادرات  متأثري  
خطار الكوارث حّق الشعوب األصلية يف تقرير املـصري         أ ذلك، أن حتترم مبادرات احلّد من     

   .وحقوقها يف األراضي واألقاليم واملوارد وحقّها يف املشاركة يف صنع القرارات
مبدى تعرض   وحتوهلا إىل كوارث مرتبط    .ليست كوارث حبّد ذاهتا    لطبيعيةاواملخاطر    -٢

 وامـل ع وهي مجيعهـا  ،ه على مواجهتهاوقدرت هبا أثرهتوقابلية  ألخطارلاجملتمع احمللي املعين    
وفـشل احلكومـات   ). مل الدولةعيف ذلك  مبا(عمل البشري لصدي هلا عن طريق ا    التكن  مي

 لتأثر هبا ولتعزيـز اابلية قخطار وألتخفيف التعّرض للعقولة موقائية   وغريها يف اختاذ إجراءات   
مصدر قلق يف جمـال     يشكل   فيف آثارها بشكل فعال،   خت  فضالً عن  ،واجهتهامالقدرة على   

   .حقوق اإلنسان
عزيز حقوق الشعوب األصلية ومحايتها يف سياق مبـادرات         لتملشورة التالية   ادَّم  قَوُت  -٣

  .التأهب هلاوومنعها  خطار الكوارثأاحلد من 

  املشورة املقدمة للدول  -اءب  
د سامهة الشعوب األصلية يف إعـدا ممان لضتاحة ملدول كل فرصة اتغتنم   ينبغي أن   -٤

 هـذه   ةدف التأكّد من مـشارك    هبخطار الكوارث وتنفيذها    أ من   املبادرات الرامية إىل احلدّ   
. و ظروفها اخلاصـة   أاحتياجاهتا   دماج معارفها حتديداً ومراعاة   إن  مالشعوب التامة والفعالة و   

وينبغي للدول، وال سيما الوكاالت املعنية بالتنمية الوطنية، أن تلتـزم بـضمان مـشاركة               
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معها يف االستراتيجيات الوطنية للحّد      تاراكش قامةإلة و اّعفة و اّمتشاركةً  ماألصلية  الشعوب  
  .خطار الكوارثأمن 
جهات نظر الشعوب األصلية بشأن تغري املناخ       و سياسات الوطنية لا ن تراعي أوينبغي    -٥

كّـن الـشعوب    مي أمني إطار عمل استراتيجي   تن أجل   ميف إطار احلّد من أخطار الكوارث       
فيما يتعلق  بناء القدرة على املواجهة ويف الوقت نفسه محاية حقها يف تقرير املصري لية من األص

 محايـة  يفقها وحاألراضي واألقاليم واملوارد الطبيعية وحقها يف املشاركة يف صنع القرارات      ب
  .معارفها الثقافية

ب األصـلية  تصل إىل الـشعو لخطار الكوارث أدارة إملتعلقة باهود جلاينبغي زيادة  و  -٦
وينبغي للدول أن تتخذ التدابري     . )٤٦(القابلة للتأثر  خطار وسائر اجملموعات  الكثرية املعرضة لأل  

ـ  تخداماًساملطلوبة بالتعاون مع الشعوب األصلية من أجل تعزيز استخدام األراضي ا       اًستدامم
  .وضمان أمن املوارد املائية

كر مبشاركة الشعوب األصلية مـن أجـل        م وُتَنفذ نظم اإلنذار املب    َصمَُّتينبغي أن   و  -٧
  .للغوية والثقافية للنظماالوجاهة  ضمان

اهلياكل األساسـية    تنمية وينبغي للدول أن تدرس التأثري احملتمل لسياسات وأنشطة         -٨
  .خصوصاً أثرها بالكوارثتابلية ق حقوق الشعوب األصلية عموماً ويف يف واستخراج املوارد

 لتعزيز مشاركة الـشعوب األصـلية يف املنتـديات          دابريوينبغي للدول أن تتخذ ت      -٩
حّد مـن خمـاطر     لعاملي ل لمل ا علانها إطار   ومخطار الكوارث،   أاإلقليمية والدولية للحد من     

  ).٢إطار عمل هيوغو  (٢٠١٥عد عام بيف فترة ما  الكوارث
ات والشراكات التعاهدية القائمـة بـني الـشعوب األصـلية      قتابعة العال موينبغي    -١٠
 كلّ مناطق العامل    يفلوكاالت احلكومية املعنية اليت تعمل يف جمال احلّد من أخطار الكوارث            وا

ستراتيجيات تعكس أصوات الشعوب األصلية للحد من خماطر الكوارث علـى   اوضع   هبدف
  .املستويني الوطين واحمللي

 لكـوارث خطـار ا  ألبيانات املتعلقة باحلّد من     اتفصيل  وع  مجملية  عوينبغي حتسني     -١١
  . وضح عن قابلية تأثر الشعوب األصلية بالكوارثأللحصول على صورة 

يل موافقتـها احلـرة     لنوينبغي للدول أن تتشاور مع الشعوب األصلية وأن تسعى            -١٢
اطر الكوارث اليت قـد تـؤثر يف أراضـيها          خمواملسبقة واملستنرية عند تطبيق تدابري احلد من        

  .وأقاليمها ومواردها الطبيعية

__________ 
 Global Assessment Report on Disaster Risk 2011استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث،  )٤٦(

Reduction.    متاح على www.unisdr.org/we/inform/publications/19846)      نيـسان  ٢٢اطّلع عليـه يف / 
 ).٢٠١٤ أبريل
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ـ  ستخراج املوارد اللدول وتطّبق سياسات    ا ومن املهّم أن تضع     -١٣ دف إىل قيـاس    هت
إىل ذلك  يؤدي  قد  عندما   ستخراج املوارد اتنمية   حظر وقد يشمل ذلك  . ألخطار واحلّد منها  ا

  .خطار الكوارثأزيادة 
علومات سهلة الفهـم    م"ن توفّر   أ إطار عمل هيوغو،     يفاقُترِح   وينبغي للدول، كما    -١٤
ديدة شلالمواطنني يف املناطق    لوجه خاص   ب وإتاحتها   ،احلماية لكوارث وخيارات اأخطار  عن  

حد من املخاطر وبناء القدرة     لل ومساعدهتم على اختاذ إجراءات    لناساشجيع  تاخلطورة، بغية   
ويدعو إطـار عمـل     . وهذه التوصية مهمة بالتحديد للشعوب األصلية     . )٤٧("على مواجهتها 

صميمها خصيـصاً   ت معارف الشعوب األصلية ضمن هذه املعلومات و       هيوغو أيضاً إىل دمج   
  .للجمهور املستهدف مع مراعاة العوامل الثقافية واالجتماعية

  املشورة املقّدمة للشعوب األصلية   -يمج  
خطـار  أينبغي أن تضمن الشعوب األصلية مشاركة أكرب يف مبادرات احلـّد مـن               -١٥

ستند الشعوب األصلية، لـدى     ت وينبغي أن    .والدويل والوطين احمللي ىالكوارث على املستو  
 إىل األحكام ذات الصلة يف إعالن األمم املتحدة بـشأن           ،شاركتهامفع مستوى   رالدعوة إىل   

حقوق الشعوب األصلية، مبا فيها احلق يف تقرير املصري، واحلقوق املتعلقة باألراضي واألقاليم             
  .رات، واحترام املعارف التقليدية ومحايتهاواملوارد، واحلق يف املشاركة يف صنع القرا

  على مستوى اجملتمع احمللي، خططاً واستراتيجيات، أن تضع الشعوب األصلية    يوينبغ  -١٦
يشارك فيها اجملتمع احمللي بكامله وتشمل خطط طوارئ عمليـة           ألخطاراأهب واحلد من    لتل

  . واهلياكل األساسية وسبل العيش األرواح حلماية
للشعوب األصلية أن تنشر وتعزز العناصر الواردة يف اخلطط واالستراتيجيات          وينبغي    -١٧

  .العامليويادة التوعية على املستويني الوطين زاليت متثّل وجهة نظر الشعوب األصلية من أجل 
الستثمار يف تـدريب الـشباب علـى        اسألة  مدرس الشعوب األصلية    توينبغي أن     -١٨

ظام اإلنذار املبكـر    ن  يف جزءاً من تطبيقات وضع اخلرائط       التكنولوجيات اجلديدة اليت تشكل   
دريباً جيريه شيوخ الـشعوب األصـلية       تلك  ذمل  شقد ي و ،ونظام املعلومات اجلغرافية احلالية   

  .لتكنولوجيا املعاصرةاياق سيف  كييف املعارف التقليديةتريقة طشأن ب
ية حبد ذاهتا أدوات مهمة     لتقليدا اقافاهتثو اهيمقو عارف الشعوب األصلية  م تشكّلو  -١٩

خطـار  أ مـن    حـدّ لل ألخطار وينبغي دجمها يف االستراتيجيات الوطنية والدولية      اللحد من   
قدير توينبغي  . الكوارث مبا يتماشى مع إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية          

ية ني جمتمعات الشعوب األصـل    بيما  فمعارف الشعوب األصلية وتشاركها على نطاق واسع        
  .ومع الدول واملؤسسات الدولية

__________ 
 .١٨إطار عمل هيوغو، الفقرة  )٤٧(
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  خطار الكوارث أحلّد من املعنية باتمعات العاملية واإلقليمية جملاملشورة املقّدمة إىل ا  -الد  
خطار الكـوارث أن    أنبغي للوكاالت واملنظمات الدولية اليت تعمل على احلّد من          ي  -٢٠

ع الـشعوب األصـلية علـى       مالعمل   الجم  يف تتبادل املمارسات اجليدة واخلربات املكتسبة    
  .املستويني اإلقليمي والدويل

خطـار الكـوارث    أوستطلب الشعوب األصلية، اليت تواصل اختاذ خطوات إلدارة           -٢١
غة يـسهل فهمهـا     بلواحلد منها، احلصول على معلومات بشأن املبادئ واملفاهيم املشتركة          

  .ناسبة من الناحية الثقافيةوم
خطار الكوارث، ينبغي اختاذ تدابري من أجـل ضـمان          أويف كل مبادرات احلد من        -٢٢

 مبا فيهـا احلـق يف       ،اهعتراف حبقوقها وتعزيز  الالفعالة للشعوب األصلية و   ااملشاركة التامة و  
تقرير املصري واحلقوق املتعلقة باألراضي واألقاليم واملوارد، واحلـق يف املـشاركة يف صـنع         

عالن األمم املتحـدة بـشأن      إها مبا يتماشى مع     القرارات، واحترام املعارف التقليدية ومحايت    
أن مشاركة الشعوب األصـلية     ب ذه املبادرات ه وينبغي أن تعترف  . حقوق الشعوب األصلية  

  .ن مشاركة منظمات اجملتمع املدينعخمتلفة 
مـج وجهـات نظـر      دسليط الضوء على    ت ٢طار عمل هيوغو    إينبغي أن يواصل    و  -٢٣

لك املتعلقة بـتغري    ت وال سيما    ،ألخطاراد من   حلاة املتعلقة ب  ديا التقلي هعارفمالشعوب األصلية و  
خطار أمن سياسات وبرامج احلّد من      ض والدعوة إىل دمج هنج قائم على حقوق اإلنسان          ،املناخ

  .وصيات الواردة يف تقرير املنتدى العاملي الرابع للحّد من أخطار الكوارثتلامالً بعالكوارث، 
ناصر إطار عمل هيوغـو ذات الـصلة حبقـوق          ع قائمة يف ينبغي سّد الثغرات ال   و  -٢٤

دم املساواة، واحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة عمومـاً،        عوجه  أ مبا فيها التمييز و    ،اإلنسان
 حلاجة إىل مـشاركة الـشعوب األصـلية       ا والصحة وامللكية، و   نواحلقوق يف الغذاء والسك   

  .ةاملة وفعالكمشاركة 
الفرص املناسـبة   واألماكن   الدولية واإلقليمية إىل حتديد   ملنظمات  اأن تسعى    وينبغي  -٢٥

للمضي قدماً يف حوار مثمر يعكس إمكانيات التآزر بني احلّد من أخطار الكوارث وحقوق              
  . يستند إليهاواإلنسان وقضايا الشعوب األصلية 

ج وينبغي أن تضع املنظمات الدولية واإلقليمية، بالتعاون مع الشعوب األصلية، برام            -٢٦
تدريب بشأن احلّد من أخطار الكوارث هتدف إىل تعزيز مشاركة الشعوب األصلية يف احلّد              

  . خطار الكوارثأعلى مواجهة  لشعوب األصليةاقدرة  طار الكوارث وحتسنيأخمن 
حلوار بـني الـشعوب     ا شجيعت يفحامساً   وميكن أن تؤدي املنظمات الدولية دوراً       -٢٧

تعزيز حقوق الشعوب األصلية ومحايتها يف سياق اسـتراتيجيات     األصلية والدول فيما يتعلّق ب    
  .احلّد من أخطار الكوارث

        


