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  ئم املعين بقضايا الشعوب األصليةاملنتدى الدا
  التاسعةالدورة 

  ٢٠١٠أبريل /نيسان ٣٠-١٩نيويورك 
  * من جدول األعمال املؤقت٧البند 

األعمال املقبلة للمنتدى الدائم، مبا يف ذلك املـسائل         
ــاعي      ــصادي واالجتمـ ــس االقتـ ــا اجمللـ ــىن هبـ ــيت يعـ الـ

        واملسائل املستجدة
  األرض واحترامهاأمنا دراسة عن ضرورة اإلقرار حبقوق     

      

  موجز  
تتضمن هذه الوثيقـة الدراسـة الـيت أعـّدها املقـرران اخلاصـان بنـاء علـى طلـب املنتـدى              

الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية يف دورته الثامنـة إعـداد دراسـة عـن تنفيـذ قـرار اجلمعيـة                     
ــة  ــة يف ،تراعـــي ٦٣/٢٧٨العامـ ــا النظـــر يف حقـــوق، أمـــورمجلـ ــا األرض واالعتـــراف أمنـ   هبـ

  ).٧٦، الفقرة E/2009/43 انظر(
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  *وإمكانية إصدار إعالن األرضأمنا مع االنسجام   -أوال   
، يف  الرابعـة والـستني     اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة يف دورهتـا         تناولت،  ٢٠٠٩يف عام     - ١

املـاء  البيئـة والتنميـة املـستدامة والتنـوع البيولـوجي وتغـري املنـاخ والتـصحر و                مسائل  ،  مجلة أمور 
. ‘‘االنــسجام مــع الطبيعــة’’املــنقح املعنــون قــرار المــشروع باعتبــاره مــوردا حيويــا، وكــذلك  

هــذا اخلــرب يف بيــان شــددت فيــه علــى الطــابع اجلديــد ملــشروع    إدارة شــؤون اإلعــالم نقلــت و
يف  القـرار كـان    ، ولكـن  ‘‘ مـع أمنـا األرض     االنـسجام ’’ قـرار بـشأن      إىلويشري البيان   . )١(القرار

وأُدخـل  قليلـة   الـيت ُعـدلت بعـد أيـام         نفس الوثيقـة    ، وهو   ‘‘مع الطبيعة االنسجام  ’’بشأن  واقع  ال
  .)٢( بعض التنقيح حلشد التأييدعليها
ــا  وكانــت   - ٢ ــة بوليفي ــددة املدول ــة   تع ــات هــي مقدم ــرار القومي ــشأن االالق ــع  ب ــسجام م ن

ألنــه يتــرجم مفهـــوم    قتــراح البــوليفي  بالنـــسبة لالمهــم  ‘‘ أمنــا األرض ’’ومــصطلح  . الطبيعــة 
ــ الــسائد يف مامااشتــبا  هــذه  جيعــلالــذي ، بــني البــشرية والطبيعــة ، ويقــصد بــه التكافــل ديزاألن

 إىل  تـشري ،‘‘ مـع أمنـا األرض  االنـسجام ’’الصيغة األصـلية،  وكانت  .  جديرة باالحترام  األخرية
الـصيغة   عـن    األحـوال وهـو هـدف مل يغـب جبميـع           ؛تحول يف مواقف األمم املتحـدة     نوع من ال  

خطـأ إدارة   و. والتنقـيح ال ميـس اجلـوهر      . أساسـية  ليست   تفالتعديال. اليت أُقّرت يف هناية األمر    
فتعـــبري .  اخـــتالفوجـــود نقطـــة، علـــى الـــرغم مـــن ميكـــن فهمـــه واســـتيعابهشـــؤون اإلعـــالم 

إعالن حمتمل يتضمن املبادئ والقـيم األخالقيـة    ’’ يشري ضمنا إىل  ‘‘  مع أمنا األرض   االنسجام’’
ــا األرض    ــع أُّمن ــسجام م ــة للعــيش بان ــا  ، ‘‘الالزم ــبري   وهــو م ــه تع ــشري إلي ــع  اال’’ال ي ــسجام م ن

  .هيستبعد، األمر الذي ال يعين أنه ‘‘الطبيعة
 بــإعالن ٢٠٠٩أبريــل /نيــسان ٢٢، قامــت اجلمعيــة العامــة يف   أيــضاةبوليفيــومببــادرة   - ٣

. بـصيغتها هـذه   مقبولـة متامـا     التـسمية ليـست   ، ولكـن    ‘‘ األرض ألمنااليوم الدويل   ’’ذلك اليوم   
. ديـسمرب /األول كـانون    ٢١النـسجام مـع الطبيعـة يف         املقتـرح بـشأن ا     واعتمد مـشروع القـرار    

مـن  انطالقـا  ألمم املتحدة يف الـدفاع عـن الطبيعـة       لسابقة ل عمال ا األبيانات و اليشري القرار إىل    و
إزاء التـدهور البيئـي   قلقها ’’ وتعرب فيه اجلمعية العامة عن ؛١٩٨٢عام  لامليثاق العاملي للطبيعة  

ه ميكـن   بأنـ ’’ ، وعـن اقتناعهـا    ‘‘ت الواسـعة النطـاق الناجتـة عـن األنـشطة البـشرية            املوثّق والتغريا 
__________ 

  .تتضمن هذه الوثيقة الدراسة اليت أعدها كارلوس ماماين وبارتولومي كالفريو  *  
ــايل      )١(   ــوان التــــــــــــ ــى العنــــــــــــ ــرار علــــــــــــ ــشروع القــــــــــــ ــى مــــــــــــ ــالع علــــــــــــ ــن االطــــــــــــ : ميكــــــــــــ

http://www.un.org/News/Press/docs/2009/ga10907.doc.htm.  
املوقـع  يف   ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ١١اللجنـة الثانيـة يف      القـرارات املقترحـة علـى       قائمة مـشاريع    انظر    )٢(  

 A/C.2/64/L.24ن  ــــــ ا الوثيقتي ــــــر أيـض  ـــــوانظ. http://www.un.org/ga/second/64/proposals.shtml :يـــــــالتال
  .A/C.2/64/L.24/Rev.1و 
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تدعو الـدول األعـضاء     ’’ألغراض عملية،   و؛  ‘‘ للبشرية أن تعيش يف انسجام مع الطبيعة       وينبغي
واملؤسسات املعنية التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة              

االحتفـال  وإىل  ‘‘ ظر، حسب االقتضاء، يف مسألة الترويج حلياة منسجمة مـع الطبيعـة           إىل أن تن  
  . على النحو املناسب‘‘اليوم الدويل ألمنا األرض’’ـ ب
 ونــص .اجلهــات الــيت ُوّجهــت إليهــا الــدعوة  وال يــشار إىل الــشعوب األصــلية ضــمن    - ٤

 ذا مـا ال يعــين وهـ . هـو اآلخـر  يـأيت علـى ذكرهـا     ال القـرار املتعلـق باالنـسجام مـع أمنـا األرض     
هذا أمر ال ميكن تصوره يف ضوء إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق             ف. ه يستبعدها أنبالضرورة  

فبشأن مسألة متس هذه الـشعوب يف الـصميم إىل هـذا احلـد،      :ومثة أمر آخر  . الشعوب األصلية 
األمــم آليــات مــشاركتها إمــا مباشــرة أو مــن خــالل  دون الحــق تخــذ أي قــرار ُيينبغــي أن ال 

وعلـى هـذه الـشاكلة جيـب أن تـسري        . ة األصـلي  الشعوببشأن قضايا   ذات االختصاص   املتحدة  
إعـالن حمتمـل يتـضمن املبـادئ والقـيم األخالقيـة الالزمـة             ’’األمور إذا أُخذ باالقتراح املتعلق بــ       
 هــذه  موضــوعواألخــذ هبــذا االقتــراح وإبــراز قيمتــه مهــا . ‘‘للعــيش بانــسجام مــع أُّمنــا األرض

  .الدراسة
  

  برونتالندمنوذج : البيئة والتنمية املستدامة  - ثانيا  
تـاريخ  ، ١٩٧٢منـذ عـام   هتتم بالطبيعـة اهتمامـا مـستمرا ومنظمـا      املتحدة   بدأت األمم   - ٥

تـوفري القيـادة والتـشجيع      ’’، الـذي أوكلـت إليـه مهمـة          )٣(برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة       تأسيس  
ة بالبيئــة عــن طريــق إرشــاد الــدول والــشعوب وإعالمهــا وإتاحــة  العنايــجمــال علــى الــشراكة يف 

ويـسهل   .‘‘ةاإلمكانيات هلا لتحـسني نوعيـة حياهتـا دون النيـل مـن نوعيـة حيـاة األجيـال املقبلـ                    
الـيت   ،التنميـة االقتـصادية البحتـة   أن داخـل األمـم املتحـدة بـ    ينتـشر   بدأ الوعي  فقد .السببتبني  

.  للخطـر لبـشري اجلـنس ا بقـاء  ض  يعـرّ انتـهازي ميكنـه أن      تنتج عـن طـابع      بلغت أوجها آنذاك،    
املـدمرة  لبيئـة و  باضرة   املـ  ةعمليـ من أثر ال   ختفف   تصحيحيةسياسات  بدأ رسم    ،ومنذ ذلك احلني  

 مل تـنجح يف مواجهـة  سياسـات  ها  ولكنـ ال إنسانية؛تنمية السعي إىل حتقيق     ، الناجتة عن  لطبيعةل
 يف املعادلـة هنـا أو      الشعوب األصلية وتدخل  . طافاملطروح مواجهة كاملة يف هناية امل     التحدي  

ســباب وأمــا األ. إال ألســباب تتعلــق بالكفــاءة ينبغــي أن تــدخل فيهــا، حــىت إن مل يكــن ذلــك   
ـــاملتعلق ــة، ة بــ ـــتلالعدال ــضيها  ـ ــة الــيت يقت ــشعوب األصــلية،   ك العدال ــق حبقــوق ال اإلعــالن املتعل

  .االحقفستناقش 

__________ 
  .http://www.unep.org :انظر برنامج األمم املتحدة للبيئة، على املوقع التايل  )٣(  
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خطـة العمـل ملـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين بالبيئـة        اعتماد  املذكور، منذ    ١٩٧٢يف عام   و  - ٦
املوجــودة يف أن تراعــى احملميــات دون حللــها سياسات الــ ورســماملــشاكل تبيــان البــشرية، بــدأ 

ومل تؤخـذ  . )٤( حبـد ذاهتـا   وجود هذه الشعوب  دون أن يراعى حىت     أراضي الشعوب األصلية، و   
الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة      اآلنف الذكر   ي للطبيعة    امليثاق العامل  هذه الشعوب يف احلسبان أيضا يف     

للـدفاع عـن     اجلوهريـة    نه جاء لتحديـد األسـس     أل،  ١٩٨٢ أكتوبر/ تشرين األول  ٢٨العامة يف   
اجلـنس البـشري هـو جـزء مـن      إدراكهـا أنّ    ’’عـن   اجلمعيـة   تعـرب   يف هذا امليثـاق،     و. )٥(الطبيعة
ــة ــدي ، ‘‘الطبيع ــد  شــكل مــن أشــكال احل أن كــل اقتناعهــا بــ ’’وتب ــاة فري ــهي ــستحق يف ذات ، وي

الــيت جتــىن مــن الطبيعــة فوائــد دوام ال بــأنّ’’و  ،‘‘االحتــرام بــصرف النظــر عــن فائدتــه لإلنــسان
 احليـاة وتنـوع     لـدعم الـنظم األساسـية     علـى   يكولوجيـة و  العمليـات األ  احملافظـة علـى     عتمد على   ي
دون االلتزامــات  يقتــرحامليثــاق األهــداف وحيــدد ، احليثيــاتوبعــد هــذه . ‘‘العــضويةشــكال األ

ــد  ــة اآليــات حتدي ــدول علــى    ’’إلشــراف، وال الرقاب ــسيادة ال ــار الكامــل ل مــع األخــذ يف االعتب
وجــود الــسكان األصــليني مل يكــن ُيعقــل إبــراز غة، ي ومبوجــب هــذه الــص.‘‘مواردهــا الطبيعيــة

  . محاية الطبيعة نفسها املتمثلة يفضاغرلتحقيق األ
، وذلـك  ١٩٨٧يف عـام  ا إال صـحيح حتديدا طبيعة تعلق بالامل النموذج الدويل    ومل حيدَّد   - ٧

املـسمى أيـضا    (‘‘ مـستقبلنا املـشترك   ’’ املعنـون    لجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنميـة     بفضل تقرير ال  
هــي الــيت  الدراســة وهــذه. )٦()غــرو هــارمل برونتالنــد، رئيــسة اللجنــة  تكرميــا لتقريــر برونتالنــد

 ة االقتـصادي  جوانبهحتليل  ت يف   ، وتوسع  وطورته  يف بيئة حممية   ةاقترحت مفهوم التنمية املستدام   
ية والـسياسية   االقتـصاد أو األشكال   الثقافية  دون سائر اجلوانب    ،  الغالبة ة والسياسي ةواالجتماعي

سؤوليات املـ قوق واحلاالعتـراف بـ  ’’ويـشكل  . عامل اليـوم واجملتمعية اليت تشغل مكانة ثانوية يف   
 حقــــوق الــــشعوب األصــــليةيبحــــث املــــرء فيــــه عــــن عبثــــا و.  التقريــــرأحــــد فــــروع ذلــــك

  .)٧(“اومسؤولياهت

__________ 
-http://www.un : التــايل علــى املوقــعتقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالبيئــة البــشرية ميكــن االطــالع علــى   )٤(  

documents.net/aphe-b5.htm.  
  )٥(  http://www.pnuma.org/docamb/cn1982.php ــة املكتـــب اإلقليمـــ ــر  ، طبعـ ــة البحـ ــا الالتينيـــة ومنطقـ ي ألمريكـ

  .الكارييب التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة
 :مــستقبلنا املــشترك، علــى املوقــع التــايل  : اللجنــة العامليــة املعنيــة بالبيئــة والتنميــة تقريــر ميكــن االطــالع علــى    )٦(  

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm.  
الفقـرات   (http://www.un-documents.net/ocf-12.htm#II.5.1 :هذا التقرير على املوقع التايل    ميكن االطالع على      )٧(  

٨٤-٨١.(  
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برونتالنــد، مــع التركيــز بــالطبع علــى  احملــدِّد لنمــوذج شعار  هــي الــلتنميــة املــستدامةوا  - ٨
. ، اليت ليست، رغم أمهيتها، إال للتوضـيح والتعـديل         ‘‘املستدامة’’وعلى الصفة    ‘التنمية’االسم  

 وأوجه النفوذ اليت تقابلـها إمنـا هـي مـسؤوليات            سؤوليات ذات الصلة  امل أنّ    التقرير ويعترب ذلك 
املؤســسات الدوليــة ات، ملــسؤولييــة هلــذه ااألوليتعلــق بالنتــائج مــا تليهــا، يف  الــدول ونفوذهــا،

  .نتائجأي يف سياق خذ يف االعتبار ؤلشعوب األصلية، اليت ال تا الواملنظمات غري احلكومية، 
  

  بني العزل واإلقصاء: جي وتغري املناخالتنوع البيولو  - ثالثا  
مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنميـة،        انعقاد   ا بفضل كبري   حتوال ١٩٩٢ عام   شهد  - ٩

ه  ألنـ  إىل األمـام  خطوة هامـة  هذا املؤمتر   شكل  وقد  . “مؤمتر قمة األرض  ”املعروف أيضا باسم    
معاهــدات متعــددة إبــرام ل مــن خــالأوصــلنا إىل مرحلــة قطعــت فيهــا الــدول تعهــدات جديــة   

ة  األصـلي  وشهد ذلك العام أيضا ظهـور الـشعوب       . )٨(اتفاقية التنوع البيولوجي  بدءا ب األطراف،  
فـي ديباجـة    ف. يف جمال السياسات البيئية واحلفاظ علـى التنـوع البيولـوجي          على الساحة الدولية    

املـوارد  ’’احلفـاظ علـى    وُيعتـرف هلـم بالفـضل يف     ‘‘ ني األصلي سكانال’’هذه االتفاقية يشار إىل     
ولكـن ال ُينظـر   ). )ي (٨املـادة  (أيـضا  عملية ألسباب  يف االعتبار    ونؤخذي كما. ‘‘البيولوجية

ها، بــصفتها هــذه وحبــد ذاهتــا، التمتــع بــاحلقوق وحتّمــل  كنــإلــيهم باعتبــارهم شــعوبا، شــعوبا مي 
 ذلــك، ضــمنا، تابعــة للــدول مبــا يف‘‘ جمتمعــات ســكان أصــليني’’املــسؤوليات، بــل باعتبارهــا 

هـي األراضـي الـيت تكـون        ، و ةاألصليعلى أراضي الشعوب    لدولة  ا فيها   ال تسيطر احلاالت اليت   
إلدارة التنـوع البيولـوجي،     الدولـة ملزمـة،     ولكـن   . األكثر تنوعا علـى الـصعيد البيولـوجي       عادة  

شـراك هـؤالء الـسكان يف       وإني  األصـلي الـسكان   تمعـات   جم ‘‘موافقة ومشاركة ’’احلصول على   ب
اجملتمعـات  تلـك   أيـضا هـو واجـب       ا  ضـمن وما ُيفهـم    . فوائداالستفادة مما جتنيه تلك اإلدارة من       

  .لتنوع البيولوجي يف ما لديها من معارف على صعيد االدولةبأن تشرك 
أّي ، اجملـــال احمللـــي األضـــيقيف ني األصـــليالـــسكان دور جمتمعـــات وحتـــصر االتفاقيـــة   - ١٠

. االتفاقيـة عن  متاما  ة  األصليالشعوب   تغيبتويات األخرى،   على مجيع املس  و. موقعهم الطبيعي 
، الـيت ال تظهـر حـىت    الـشعوب األصـلية  و .لألطرافعلى عقد مؤمترات منتظمة فاالتفاقية تنّص   

. الـدول الـيت تـصدق عليهـا       فاألطراف فيهـا هـي      . هاليست أطرافا في  بصفتها هذه يف االتفاقية،     
أنـه، عمليـا ومببـادرة وضـغط مـن الـشعوب            م مـن    الـدول، علـى الـرغ      تعقـدها    مؤمترات القمـة  و

لـيس بـصفتها هـذه علـى        ولكـن   هلذه الـشعوب يف تلـك املـؤمترات          بات هناك حضور  ،  األصلية
كنـها اإلسـهام يف إجـراء تقيـيمٍ     وجه التحديد، بـل كهيئـات تـشارك بـني اجللـسات وقبلـها، ومي           

__________ 
  .، املوقع الرمسي لالتفاقية ولتنفيذهاhttp://www.cbd.int/convention/convention.shtmlانظر   )٨(  
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وتعقــد . )٩(جمهــا فيهــاوكــذلك مــن خــالل اختيــار وفــود الــدول هلــا ودقترحــات، وتقــدمي امل مــا
الـشعوب  ممثلني عـن  دون مشاركة بني الدول حصرا، التنوع البيولوجي املعنية ب  القمة   اتمؤمتر

  .حبد ذاهتا
مـد جـدول أعمــال   اعُت، ١٩٩٢عــام يف يف ريـو  نفــسه املعقـود   قمـة األرض  مـؤمتر يف و  - ١١

القــرن احلــادي الرقم حيــث يقــصد بــلتنميــة املــستدامة، برنــامج العمــل مــن أجــل ا : ٢١القــرن 
 م وجمتمعـاهت ني األصـلي  الـسكان دور  لإلقرار ب ’’،  ٢٦ن، مع تكريس فصل، هو الفصل       ووالعشر
ويقترب هذا الفصل، دون أن يشري إىل الـشعوب األصـلية بـصفتها هـذه،         . )١٠(‘‘ وتعزيزه احمللية

لقـانون  املـوازي ل  تطـور   ال مـع    مـن خـالل إقامـة صـلة صـرحية         احلقـوق   من اعتماد هنج قائم على      
الفتــا إىل أن بعــض  بيــد أنــه يقتــرب مــن اعتمــاد هــذا النــهج .الــشعوب األصــليةب املعــينلــدويل ا

االتفاقيـة   مـن قبيـل      يف صـكوك قانونيـة دوليـة      ’’األغراض اليت يسعى لتحقيقها سبق أن صيغت        
 جيــري إدراجهــا يف ،ملنظمـة العمــل الدوليـة  ) ١٦٩رقــم (املتعلقـة بالــسكان األصـليني والقبلــيني   

ألمم املتحدة العامل املعـين     افريق   الذي يعّده    قوق السكان األصليني  حلالن العاملي   مشروع اإلع 
  .‘‘بالسكان األصليني التابع للجنة حقوق اإلنسان

، اإلعــالن املتعلــق ٢٠٠٧يف هنايــة املطــاف، يف عــام سيــصبح  ذا املــشروع هــو مــاوهــ  - ١٢
ج لنـهُ يتبـع ا  ،  ١٩٩٢ عام    يف  وليس أكيدا أن مشروع اإلعالن كان،      .حبقوق الشعوب األصلية  

حـق  يؤكَّـد هنـا، رغـم أن         مثلمـا نظمة العمل الدولية،     مل ١٦٩رقم  تفاقية  اال يف   املنصوص عليها 
دول جبـ  متـصلة كأسـاس حلقـوق أخـرى       كـان مـدرجا فيـه        هالشعوب األصلية يف تقرير مـصري     ا

 وحـــق تلـــكاالســـتخدام التقليـــدي ذات املـــوارد يف احلق يف األرض وكـــ، ٢١ القـــرن أعمـــال
. أمـر سـنتناوله الحقـا   هـذا  و. ة اخلاصة هبا لتنظيم هـذه املـوارد وإدارهتـا   ثقافاتباع اليف  الشعوب  

 وجـود  املتبـع إزاء  النـهج  جـوهري مـن حيـث    فـارق  وما جيدر التأكيد عليه اآلن هو غيـاب أيّ    
جـدول  ، رغـم أن    ٢١بني اتفاقية التنـوع البيولـوجي وجـدول أعمـال القـرن              السكان األصليني 

حيث تشديده على إمكانية إسهام الشعوب األصلية فيـه،         أمهية خاصة من    يتسم ب   هذا األعمال
 مـــن جـــدول أعمـــال ٢٦ الفـــصل  ويتـــضمن.ولـــيس بالـــضرورة علـــى املـــستوى احمللـــي فقـــط

فيقتـرح هلـذا   ،  على حالة الشعوب األصـلية  لنموذج برونتالنداتطبيقبشكل أساسي   ٢١ القرن
والتركيـز ال يـزال منـصبا       . نياألصليالسكان  تمعات  ستقلة جمل املاملستدامة  الغرض مفهوم التنمية    

ها تـصميم املتمثل يف حتقيق تنمية ال مكـان السـتقاللية الـشعوب األصـلية يف               دف  على بلوغ اهل  
__________ 

ــر   )٩(   ــع  : http://www.cbd.int/convention/cops.shtml انظـ ــراف الرابـ ــؤمتر األطـ ــررا)١٩٩٨(مـ ــرر . ت، املقـ املقـ
  .واألحكام ذات الصلة) ي (٨، تطبيق املادة ٩/رابعا

  )١٠(  http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish           طبعة موقع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة يف األمـم ،
  ).شعبة التنمية املستدامة(املتحدة 
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أن ينـتج عنـها أي أثـر علـى          ضاف دون   هـذه تـ   ‘‘ األصـلية ’’أنّ صفة   على الرغم من    ها،  وتنفيذ
  . ملصريهااجملتمعاتصعيد تقرير تلك 

 بنـاء  ،ريو إعالن بعد عموما، عليه يقوم الذي التصور أساس برونتالند تقرير زال وما  - ١٣
 دون والتنميـة  البيولـوجي  لتنـوع ا لتحقيـق  الدويل لنظاما يف الفنية السياسات ووضع املؤسسات

 علــى الطبيعــة مــع االنــسجام بــشأن املــذكور القــرار ويــنص .بينــهما تعــارض هنــاك يكــون أن
 املعنــون البنــد إطــار يف العامــة، اجلمعيــة أعمــال جــدول يف املوضــوع هــذا إدراج يف يــشرع أن
 عمـل  جماالت أحد أيضا هو الذي املناخ، تغري على نفسه الشيء وينطبق .“املستدامة التنمية”

 املنـاخ  تغـري  بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية اعتمدت وقد .انشغاهلا ودواعي املتحدة األمم
 املـسؤولة  ،الكربـون  انبعاثـات  مـن  للحـد  ١٩٩٧ عام كيوتو بروتوكول هبا وأحلق ١٩٩٢ عام
 ألطـراف ل مـؤمترات  عقـدت  اإلطاريـة،  تفاقيـة لال ووفقـا  .رضاأل مناخ تغري عن األول املقام يف

 مـؤمترات  حتديـدا،  أكثـر  أهنا، والواقع .حقيقية قمة مؤمترات مبثابة تكون قد لقاءات وهي فيها،
  .)١١(احلال بطبيعة املناخ ريتغ ملكافحة قمة اجتماعات أو
 بـشأن  املتحـدة  األمـم  سياساتلـ  والتنفيـذي  النظري اجلانبني بني كبريا فرقا هناك لكن  - ١٤
 املنـــاخ تغـــري بـــشأن اإلطاريـــة االتفاقيـــة فـــال .املنـــاخ تغـــري ومكافحـــة البيولـــوجي لتنـــوعا
ــول الو ــو بروتوكـ ــشري كيوتـ ــةإ إىل انيـ ــسامهة مكانيـ ــشعوب مـ ــلية الـ ــذه يف األصـ ــوداجل هـ  هـ
 وبالتـايل  الـدول  مـسؤولية  مبـدأ  علـى  بقـوة  الــتأكيد  االتفاقيـة  وتعيد .بوجودها حىت يعترفان أو

 وكــاالت مـشاركة  بفعـل  متناقـضة  لكنــها يبـدو،  مـا  علـى  فيهــا حـصرمها  تفيـد  بـصيغة  سـلطتها 
 يف الــدول ســيادة مبــدأ جديــد مــن تؤكــد وإذ” :)١٢(اجلهــود هــذه يف هــاوبراجم املتحــدة األمــم
 .األصـلية  الـشعوب  اسـتبعاد  علـى  إذن تقـوم  املبـادئ  هـذه  .“املنـاخ  تغـري  لتناول دويلال التعاون
 تعـبري  إال املنـاخ  تغـري  بـشأن  اإلطارية واالتفاقية البيولوجي التنوع اتفاقية بني احلاد التناقض وما
 مــع املــساواة قــدم علــى األصــلية الــشعوب بوجــود عمليــا يعتــرف ال حيــث الراهنــة احلالــة عــن

  .والعملي النظري اجلانبني بني تناقضا يشكل امم غريها،
 يف مـشاركتها  مـن  اكتسبتها دولية عمل خربة حاليا األصلية الشعوب منظمات ولدى  - ١٥

ــذ املتحــدة األمــم حمافــل خمتلــف ــا تــسعى وهــي .الثمانينــات من ــع يف حاضــرة لتكــون دوم  مجي
 بطبيعـة  احلـال  هـو  كمـا  ،سهامتـ  الـيت  القـرارات  فيهـا  وتتخـذ  القـضايا  فيها تدرس اليت املنتديات

__________ 
: انظـــــر البوابـــــة اإللكترونيـــــة املتعلقـــــة بأعمـــــال منظومـــــة األمـــــم املتحـــــدة يف جمـــــال تغـــــري املنـــــاخ            )١١(  

http://www0.un.org/spanish/climatechange/newsarchive/year2009/group4.shtml.  
ــشبكي     )١٢(   ــدة الــ ــم املتحــ ــة األمــ ــع منظومــ ــر موقــ  ؛http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf :انظــ

  .http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf: وبروتوكول كيوتو
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 ،اآلن حـىت  رمسية صفة بأدىن حتضرها أن تستطيع ال اليت املناخ، بتغري ةاملعني املؤمترات يف احلال
 بلـة  الطـني  يزيـد  وممـا  .)١٣(البيولـوجي  التنوعبـ  املعنيـة  القمـة  مـؤمترات  علـى  أيـضا  ذلـك  وينطبق

 ،فحـــسب اآلخـــرون فيـــه يتـــسبب الـــذي املنـــاخ بـــتغري ســـلبا تتـــأثر ال األصـــلية الـــشعوب أن
ــا املتخــذة الــسياسات بــبعض وإمنــا ــهملواجه دولي ــه دون ت  األمــور لكــن .مــشاركتها أو اموافقت
 بـشأن  املتحـدة  األمـم  إعـالن  تـاريخ  ،٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ١٣ منذ ما شيئا التحسن يف بدأت
   .األصلية الشعوب حقوق

  
  دويلال القانون يف األرض وأمنا األصلية الشعوب حقوق  - ارابع  

 منـاخ،  وتغـري  بيولـوجي  وتنـوع  مستدامة وتنمية بيئة من الساخنة لقضايابا يتعلق ما يف  - ١٦
 األمـم  إعـالن  مبوجـب  احلقوق من به بأس ال عدد من األصلية الشعوب تستفيد ،ذلك إىل ماو

ــشأن املتحــدة ــشعوب حقــوق ب ــدءا األصــلية، ال ــا ب ــر يف األساســي حبقه ــعو .املــصري تقري  الواق
 واالقتـصادي  الـسياسي  املـصري  تقريـر  يف احلـق  مبوجـب  )١٤(أيضا ستستفيد األصلية الشعوب أن

 اإلعـالن  تنفيـذ  يتطلبها اليت واملمارسات السياسات يف التغريات مجيع من والثقايف واالجتماعي
 طـرف  مـن  آخـرا،  ولـيس  أخريا وكذلك، األعضاء والدول املتحدة األمم هيئات مجيع قبل من
 مـن  األصـلية  الـشعوب  متكـني  مـن  شـيء  كـل  وقبـل  اآلن بـد  وال .الاحلـ  بطبيعـة  لشعوبا هذه

  .)١٥(موافقتها على واحلصول املشاركة
 املاديـة،  وغـري  املاديـة  مواردهـا  امـتالك  يف األصـلية  الـشعوب  حـق  علـى  عالناإل وينص  - ١٧

 لتنميــةا لتحقيــق اواســتراتيجياهت اأولوياهتــ علــى بنــاء واحتياجاهتــا، لتطلعاهتــا وفقــا واســتخدامها
 البيولـوجي  التنوعبـ  املتعلقـة  القمـة  واجتماعـات  املؤمترات على ويتعني .ثقافتها وعلى املستدامة
 للـدفاع  لـيس  دولية قناة هلا يتيح مبا فيها األصلية الشعوب لتمثيل إجراءاهتا تغري أن املناخ وتغري
 فــقو لبــشريةا ورخــاء رفــاه حتقيــق يف لمــسامهةل أيــضا وإمنــا ،فحــسب ومــصاحلها حقوقهــا عــن

ــا حقــوق مثــل اخلاصــة، هنجهــا  يف األميــارا شــعب يــسميها كمــا “باتــشاماما” أو ،األرض أمن

__________ 
املـؤمتر اخلـامس عـشر لألطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة        انظر املقترح املقدم مـن منتـدى الـشعوب األصـلية يف           )١٣(  

 علـى  “Madre Tierra: Armonía con la Naturaleza”اإلطارية بشأن تغري املناخ، كوبنهاغن، يف املوقـع الـشبكي   
-http://derechosmadretierra.org/2009/12/14/cumbre-de-copenhague-foro-de-pueblos: العنــــــــــوان التــــــــــايل

indigenas-presenta-propuesta-en-cop15/#more-535.  
  .http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es: انظر الوصلة التالية  )١٤(  
: لــــــشعوب األصــــــلية مــــــن إعــــــالن األمــــــم املتحــــــدة بــــــشأن حقــــــوق ا ٤٢انظــــــر املرفــــــق، املــــــادة   )١٥(  

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_C_19_2009_14_es.pdf.  
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 سـوماك  ”،األنـديز  جبـال  مـن  املنطقـة  نفـس  يف ،يسمى ما أو العيش طيب يف احلق أو ،بوليفيا
   .)١٦(“كاوساي سوماك” أو “كامانيا
 الــيت األرض أمنــا بوصــفها الطبيعــة فهــوممب تــؤمن الــيت األصــلية الــشعوب وحتــرص  - ١٨
 هـذه  وتـسعى  .الداخليـة  شـؤوهنا  إدارةبـ  يتعلـق  مـا  كـل  يف احلقـوق  هذه احترام على حقوق هلا

 الـصلة  ذات والدوليـة  احلكوميـة  احملافـل  يف احلقـوق  هـذه  إعمـال  إىل الـدعوة  إىل أيضا الشعوب
 جيـب  نقطـة  وهـذه  .والطبيعـة  اإلنـسان  بـني  العالقـة  أشـكال  مـن  كـشكل  هلـا  التـرويج  أجل من
 ذههبـ  التمتـع  دون حيـول  ممـا  اآلن، حىت سائدة زالت ما مسبقة أحكاما هناك ألن عليها يدالتأك

 .خارجيـا  إليهـا  الـدعوة  أو داخليـا  بتطبيقها األمر تعلق سواء األصلية للشعوب الواجبة احلقوق
 حقــوق هلــا الــيت األرض أمنــا بــصفتها الطبيعــة مفهــوم رفــض هــو شــيوعا األفكــار هــذه وأكثــر
 حريـة  مثـل  حريـات  يقـوض  أن شـأنه  من مما ،الديين التبشري باب يف يدخل دق كمفهوم خاصة
 فــإن الــديين، التعــبري أشــكال مــن خاصــة حقوقــا األرض أمنــا ختويــل كــان لــو حــىتو .العقيــدة

 إليهــا تــدعو وأن خاصــة ثقافــة بوصــفها املعتقــدات هبــذه حتــتفظ أن يف احلــق األصــلية لــشعوبل
 علـى  أو الدولـة  مـستوى  علـى مـا   إ عـام  قـانون  إىل لـها حتوي أجـل  مـن  بـل  التبـشري  باب من ليس

  .اخلارجي املستوى
  
  األنديز مبنطقة األصلية الشعوب لدى األرض أمنا مفهوم  - خامسا 

 يتيحـه  الـذي  التـارخيي  العمقبـ  األنـديز  منطقـة  يف األرض أمنـا  مفهـوم  أساسـا  سـنتناول   - ١٩
 ،“أيلـو ” بـني  العالقـة و .قدسةم األرض إن .املستعمرون سجلها كما األحداث على االطالع

ــاة مــصدر وهــي معطــاء، فــاألرض .محيمــة انتمــاء عالقــة واألرض الــسياسي، اجملتمــع أي  احلي
 األكثـر  الكلمـة  أن مـن  الـرغم  علـى  ،“مامـا  لومباكـا ” األميـارا  لغـة ب وتـسمى  .واملـأوى  والغذاء
 .اإلسـبانية  يف حـىت  بـل  األميـارا،  لـدى  أيضا املستخدمة الكيشوا، بلغة “باتشاماما” هي شيوعا
   :املعىن بنفس الكلمة هذه “أوليفا دي أنيو” استعمل وقد

 األرض أمنــا أي ،“باتــشاماما ”ويــسموهنا اخلــصبة، األراضــي أيــضا يعبــدون كــانوا”
  .“)١٧(ثمرةامل صبةاخل
__________ 

 بوليفيـا دولـة   دسـتور   .  الـسابع  واجلـزء  ،الثاين والسابع   الثاين، الفصالن  اجلزء،  إكوادورهورية  مجدستور  انظر    )١٦(  
 وتـشجع علـى   تعـددي الللمجتمـع  ليـة  التااملبـادئ األخالقيـة   ب الدولـة    تؤمن”: ١-٨، املادة   املتعددة القوميات 

  .“واألرض اخلالية من الشراحلياة املتناغمة، اجتناب الكسل والكذب والسرقة، وطيب العيش، و: اتباعها
 Giovanni Anello de Oliva, Historia del Reino y Provincias del Perú, Lima, Pontificia Universidadانظـر   )١٧(  

Católica del Perú, 1998, p. 165. Referencias ulteriores: p. 151..  
  



E/C.19/2010/4  
 

10-21124 11 
 

 ليحــصلوا النـاس  يزرعـه  بـستانا  أو للعــيش مكانـا  األرض يعتـرب  “بةاخلـص  األم” وتعـبري   - ٢٠
 يعتـرب  ،الـسياق  هـذا  يفو .أخـرى  وخـريات  وهـواء  مـاء  مـن  الطبيعـة  هلـم  فرهتـو  ومـا  قوهتم على

 الـيت  املخلوقـات  مـن  غريهـم  مثـل  مثلـهم  البشر، إن حيث بالغة، أمهية ذا واخلليقة اخللق مفهوم
 قـدرة ال هـذه  تعكـس  اخلـصوبة  وصـفة  .احليـة  الكائنـات  جمتمـع  يف أعـضاء  ،األرض علـى  تعيش

 لغـة وب .ومتجـددة  مـستمرة  خبـصوبة  تتميـز  الـيت  ،مجيعهـا  يـة احل الكائنـات  احتضان على فريدةال
   .األرض أمنا/اخلالق على “أويري” وكلمة اخلليقة على “أويا” كلمة تطلق األميارا
 والرعـد  والنجـوم  لـشمس ل األصـلية  الـشعوب  عبـادة  عن أونديغرادو دي بولو وحتدث  -٢١

 كــان الــذي هــذا األرض منــاأ مفهــوم يكــن ومل .“باتــشاماما” يــدعوهنا كــانوا الــيت واألرض،
 هلـم  بـد  ال كان اإلسبان للمستعمرين بالنسبة وثين معتقد من أكثر القدمية بريو سكان به يؤمن
ــن ــضاء م ــه الق ــن علي ــق ع ــتعمار أشــكال أحــد طري ــة االس ــشري يف املتمثل ــشف .التب ــن ويست  م

ــه كــان مــا املوضــوع هــذا عــن “بولــو” مالحظــات ــرام مــن األنــديز ســكان يكن  وتقــدير احت
   :)١٨(املذكورة العبادة شكالأل

 دقيـق  فيـه  فريمـون  ،هلـم  ويـصفو  بالسمك عليهم جيود كي البحر السهول هنود يعبد”
 أيــضا اجلبــال ســكان ويعبــد .أخــرى أشــياء جانــب إىل احلمــراء واملغــرة البيــضاء الــذرة

 “كوتـا  مامـا ” و “ماماكوتـشا ” ويـسمونه  قـط،  يـروه  مل أهنـم  رغم والبحر البحريات
 البحـر  حاجـاهتم  لقـضاء  الـسهول  إىل يرتلـون  الـذين  اجلبـال  سـكان  ويعبد .رااألميا بلغة

   .“اجلبال أيضا ويعبدون .خاصة احتفاالت له ويقيمون
 أو “ماماكوتـشا ” مثـل  أخـرى  مفاهيم عدة يشمل النطاق واسع مفهوم األرض وأمنا  - ٢٢
 “كويـا ” فكلمـة  .املناجم على يطلق الذي االسم هوو )اإلنكا لدى ملكة أو زوجة( “كويا”

   :فقال ذلك عن “بولو” حتدث وقد .األرض أحشاء تعين
 ويعبـدون  يعبدوهنا وهم لديهم، “كويا” املسماة املناجم، على ينطبق نفسه والشيء”

 ويقبلوهنـا  ،“كوربـا ” يـسموهنا  الـيت  واألحجـار،  ،“مامـا ” يسموهنا اليت ،املعادن أيضا
   .“خاصة احتفاالت هلا ويقيمون

 مفهــوم وهــو .اإلدارة ســوء أو الــدمار مــن حيميهــا مقدســة األرض اعتبــار فــإن لــذلك  - ٢٣
 الطـرق  طـول  علـى  معابـد  أو والـتعلم،  للقـاء  وأماكن األضرحة هلا، تبجيال تقام، حيث مشويل،
   :الذهيب املعبد أي كوتسكو، مركز إىل املوصلة

__________ 
 Polo de Ondegardo, Informaciones acerca de la Religión y Gobierno de los incas, Lima, Imprenta yانظـر   )١٨(  

Librería Sanmarti y Ca, p. 3. Referencias ulteriores: p. 191.  
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 الطبيعيـة  املعابـد  فأمـا  .اصـطناعية  وأخـرى  طبيعيـة  معابـد  :املعابـد  مـن  نوعـان  هلـم  كان
 واألهنـــار والوديـــان والـــتالل واألرض والبحـــر الطبيعـــة وقـــوى الـــسماء هـــي فكانـــت
  .)١٩( ... اجلبال وسالسل والصخور والكهوف والبحريات واجلداول والينابيع

ــة واملعابــد  - ٢٤ ــاة يف الطريــق علــى عالمــات الطبيعي  هــذا ســلك ويف .البــشري الكــائن حي
 املقبلـة،  األجيـال  أجـل  مـن  للعبور مفتوح الطريق هذاو .دهوقواع اجملتمع لقانون امتثال الطريق
ــسان يهيــئ وهــو ــا العــيش لطيــب اإلن ــسلطاتل وينبغــي .“كاوســاي ســوماك” ملفهــوم طبق  ل
 احتــرام خــالل مــن هبــا حيتــذى للــسلوك أمثلــة إجيــاد طريــق عــن بــه لعنايــةل جاهــدة تــسعى أن

 جهـاز  يف مسؤوليته أداء من )ااألميار بلغة املالكو( الكوراكا أفراد أحد ينتهي أن فبعد .القانون
 للمجتمـع  أسوة يكون الذي ،اجلميل اإلنسان أي ،“رونا كاتشا”ــب يسمى ما يصبح ،السلطة
 إتاحــة علــى آثــار مــن لــه ملــا للقــانون االمتثــال اجملتمــع ويقــدر .)٢٠(الــشباب ســيما وال بأســره،
 يـتعني  و .الطبيعـة  مـع  متوازنة قةعالل نتيجة بدوره وهو واجملتمع، األسر اقتصاد وضمان املوارد
 الـذي  ياملفـاهيم  اإلطـار  هـذا  مـن  انطالقـا  علينـا  وحقوقهـا  األم األرض مفهـوم  نتناول أن علينا
   .منه واالستفادة احلياة يف سلكه ينبغي طريقا القانون يعترب
 كانـت  الـذي  العميـق  الحتـرام وا األنديز شعوب تقاليد على “فالريا بالس” اطّلع وقد  - ٢٥
 علـى  املاضـي  مـن  عـدة  شـهادات  وهنـاك  .طبيعيـة  معابد بأهنا هلا تصورها وتفهم رض،لأل هتكن

ــود ــذه وجـ ــاكن هـ ــيت األمـ ــذكر الـ ــها، نـ ــى منـ ــبيل علـ ــال سـ ــصر، ال املثـ ــا احلـ ــاجاما، تاتـ  سـ
 فيهـا  تتركـز  مقدسـة  أمـاكن  وكلـها  تيتيكاكـا،  قـرب  )كابانـا  كوبـا ( وكابيا تونغوراهوا، ماماو

 قيمـت وأ .اجلبـال  قمم مع التواصل العارفون   األشخاص ويستطيع .واملعارف والقوى الطاقات
 باســم يعــرف كــان مــا بقايــا مثــل فخمــة مبــاين شــكل يف معابــد األمــاكن مــن العديــد يف أيــضا

  .اهلادئ احمليط ساحل على “باتشاكاماك”
 علــى القائمــة هــذه األصــلية الــشعوب ثقافــة ليطيقــوا األجانــب املــستعمرون يكــن ومل  - ٢٦

 ورأى .عليهـا  للقـضاء  وسعهم يف ما وبذلوا أوثان عبادة اعتربوها بل وتبجيلها، رضاأل احترام

__________ 
 Relación de las costumbres antiguas de los naturales del Perú, en Ministerio de ,(Blas Varela)انظـر   )١٩(  

Fomento de España, Tres Relaciones de Antigüedades Peruanas, Madrid, 1879, p. 146.  
 ;Roger Rasnake, Autoridad y poder en Los Andes. Los Kuraqkuna de Yura. La Paz, Hisbol, 1989انظـر   )٢٠(  

Tom Zuidema, Reyes y Guerreros. Ensayos de cultura andina, Lima, Fomciencias, 1989; Nathan 

Wachtel, El regreso de los antepasados. Los indios urus de Bolivia, del siglo XX al XVI, México, Fondo 

de Cultura Económica, 2001.  



E/C.19/2010/4  
 

10-21124 13 
 

 عبـادة  إىل إشـارة  يف “وقعـا  اللـذين  واخلـراب  الـدمار  تـصور  يـصعب  ”أنه أكوستا دي خوسيه
   .)٢١( خلإ واجلبال، والصخور واجلداول والينابيع ألهنارل األصلية الشعوب

 عـن  خمتلفـة  رؤيـة  األصلية الشعوب لدى كان أنه وايتصور أن املستعمرون يستطع ومل  - ٢٧
ــداهتم ــة معتقـ ــسيحية، الدينيـ ــة أي املـ ــا رؤيـ ــة حمورهـ ــية آهلـ ــة أرضـ ــود كليـ ــع .الوجـ  ذلـــك ومـ

 .األصـلية  الـشعوب  ثقافـات  مـع  لالهتمـام  املثري التفهم من بشيء تعاملوا القدماء املؤرخني فإن
 تلـك  بألوهيـة  تعتقـد  ال الـشعوب  تلـك  أن رأى الـذي  “فـالريا  بـالس ” ذلـك  علـى  األمثلة ومن

 حتديـد،  عالمـات  إىل طبيعيـة ال املعابـد  حتتـاج  وال .لديها أمهية من هلا ملا تقدسها وإمنا األماكن،
  . األرضمع والتواصل املقدسات حلراسة األرض يف جتويف جمرد فهي
 الـــشمس كـــانوا يتخـــذون ‘‘اهلنـــود ’’ أن إىلن كـــذلكا ســـانتي دي فرنانـــدووخلُـــص  - ٢٨

 وخيربنـا . ‘‘ويعتربوهنـا أمـا هلـم      وكانوا يعبدون األرض كذلك   ”: آهلة يعبدوهنا رض   واأل والقمر
  باتـشاماما  ويـسموهنا أيـضا   كـانوا يعبـدون األرض      ”: بـنفس الـشيء قـائال     خوسيه دي أكوستا    

)Pachamama(‘‘ . ــل ــون وباملثــ ــانوا يقدســ ــر كــ ــسمونه   البحــ ــانوا يــ ــذي كــ ــشا الــ ماماكوتــ
)Mamacocha(.    ،شف هذا الكاهن املتضلع بـأهنم كـانوا ميارسـون عبـاداهتم       فقد اكت  ومع ذلك

ون املؤرخـون األوروبيـ   أمجـع   و. على منوال قدامى األوروبيني الذين كانوا يعبدون اإلهلة تلوس        
معظمهــم ووصــف . األرضو الــشعوب األصــلية علــى وجــود عالقــة خاصــة كانــت تــربط بــني

ــة بال  الــيت ظهــرت الحقــا املمارســات وقــد أدىل . م مهمــة استئــصاهلاوأخــذوا علــى عــاتقه وثني
  :بريتونيو أيضا بدلوه يف هذا الصددلودوفيكو 

كانت بالنـسبة للقـدماء   ، واحلبوبأرض : )Pachamama, Suyrumama(ماما، سويروماما باتشا
امسا مقدسا اعترافـا منـهم بـاألرض كمـصدر للقـوت، فتـراهم يقولـون، باتـشاماما هواهواماهـا                 

)Pachamama huahuamaha(بنا لكإىن يا أيتها األرض، سأكون ، مبع)٢٢(.  
، وهي املنـاجم، هـو االسـم الـذي يطلـق علـى          )Qhuya(وسويروماما، وكذلك كهويا      - ٢٩

ــاطن األرض ــاأمــا . ب ــا كهوي ــاملرأة )Coya(، أو كوي ــرن ب كــانوا يعتــربون  ”: ، فهــو مفهــوم يقت
لــوالدة، كــّن األرض مــدافعا خاصــا عــن النــساء املقــبالت علــى الــوالدة، وعنــد حلــول موعــد ا 

__________ 
 José de Acosta, Historia Natural y Moral de las Indias, Dastin, Madrid, 2002, p. 308. Referenciasانظـر    )٢١(  

ulteriores: p. 304.  
 .Ludovico Bertonio, Vocabulario de la lengva Aymara (1612), (La Paz, Musef, 1984), p. 242(انظـر    )٢٢(  

Referencias ulteriores: pp. 208 y 242(.  
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وهـو مـا يفـسر      .  بـشكل خـاص     خـصبة ومنتجـة    امليـاه جيعلـها    فتـوفري  .)٢٣(“يقدمن هلـا القـرابني    
‘‘ باتــشاماما هواهواماهــا’’والتــضرع بــالقول . ‘‘أرض احلبــوب’’ترمجــة هــذه املمارســة بعبــارة 

م ومع ذلـك، فهـ     . يف املقام األول   سويروماماموجه إىل   ‘‘ باتشاماما، سأكون ابنا لك   ’’ومعناه  
 املزرعـــــة ، وهـــــيســـــويروماماو. ، إمنـــــا يتـــــضرعون إىل الكـــــونباتـــــشامامابتـــــضّرعهم إىل 

ــستان أو( ــبري عــن األرض األم اخلــصبة وامل  )الب ــة مكــان مقــدس  ، هــو ثمــرة،كتع ته قدســيعالم
)chimpu(   بوكـارا مرتفع، يـسمى     حجر pukara) () ويقـول بولـو دي أونـديغاردو يف        ).القلعـة 

  :هذا الصدد
بـه   يستحـضرون    ا مرتفع ا بعض املناطق يضعون وسط املزارع حجر      كذلك تراهم يف  ”  

  .“األرض ولكي حيرس املزرعةفضائل 
فحـىت اليـوم،    . ‘‘احلجـر املرتفـع   ’’ امسـان يطلقـان علـى        )Tacagua(تاكـاغوا    و بوكاراو  - ٣٠

 ويتـيح لنـا مفهـوم       . صـغري  بـرج جتري العادة يف املـزارع، وخباصـة اجلماعيـة منـها، علـى تـشييد                
موسـم  ف. اجملـسدة يف اإلمثـار  احليـاة  الكـربى الـيت حتظـى هبـا     مهيـة  األإدراك ، املزرعة،  ماسويروما
حيـث كانـت شـعوب       املـؤرخني؛ كـثري مـن     ال، كما الحظ    ُيحتفل به كعيد من األعياد    احلصاد  

وكــان جيــري انتقــاء  . األيلــو تــشارك يف االحتفــاالت بارتــداء أفــضل األزيــاء والغنــاء والــرقص  
ت وكانـ ). illa(ذات قيمـة رمزيـة      من أجل االحتفـاء بالبـذور الـيت كانـت           وعزل أفضل الثمار    

وشـاال صـوفيا   ُتقدَّم يف زي امـرأة ترتـدي التنـورة التقليديـة القـصرية      ) Zara Mama(الذرة األم 
احلبـوب،  عنـد اصـفرار    ،)٢٤(احلـصاد وكان ُيحتفى بالذرة املقدسة بعد انتهاء موسـم    . ودبابيس
وكانــت االحتفــاالت تقــام يف مــستودعات احلبــوب  . لبــذورايف مطلــع موســم زرع  وكــذلك

)colca(              وهو املكان الذي تودع فيه حماصيل األسر املعيشية اخلاصة بشعوب األيلـو والدولـة ، .
. ويف أعقــاب فــرض الديانــة املــسيحية، أُدجمــت هــذه االحتفــاالت مــع أعيــاد القــرابني املــسيحية 

وقـد كانـت عمليـة تكـديس املـواد الغذائيـة            . نـديز تزال هذه االحتفاالت تقام يف منطقة األ       وال
 واأللبسة وغريها من األشياء األخرى اليت يـستخدمها اجملتمـع تكتـسي قـدرا كـبريا مـن األمهيـة                   

، )Tawantinsuyu (تاوانتينـسويو اإلسـبان علـى   سـم الـذي أطلقـه    بأن اإلحيث أكد بالس فالريا     

__________ 
 Fernando de Santillán, Relación del origen, descendencia, política y gobierno de los incas, en(انظـر    )٢٣(  

Ministerio de Fomento, España, Tres Relaciones de Antigüedades Peruanas (Madrid, 1879), p. 31. 

Referencias ulteriores: pp. 30-35.(.  
 Denuncia que hace don Juan Tocas principal y fiscal mayor de la doctrina de San Pedro de(انظـر    )٢٤(  

Ticllos contra Alonso Ricari principal y camachico del Pueblos de Otuco anexo de la doctrina de San 

Pedro de Hacas, en Peirre Duviols, Procesos y visitas de idolatrías. Cajatambo (siglo XVII) (Lima, 

PUCE, 2003).(  
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سـم  ا، وهـو    )colca(دف كلمـة املـستودع      الذي يرا ،  )Pirwa(بريوا   بريو، كان يف الواقع      وهي
  .نديزجنوب جبال األاحملاصيل يف على خمازن كان يطلق 

ــه علــى غلتــهم وكنــوزهم وخمزونــاهتم   ”   ولــذلك فقــد كــانوا  ، كــانوا يــأمتنون هــذا اإلل
يطلقون على أبرز العرانيس أو البواكري األوىل واملستودعات اليت توجد داخل منـازهلم        

  .“)Pirua(اسم بريوا وأسلحتهم وأوانيهم حلفظ كنوزهم ومالبسهم 
وما يثري االهتمام يف كل ذلك هو تسلسل املفـاهيم والوحـدة املنهجيـة الـيت تتجلـى يف                     - ٣١

ومن شأن هذا املقطع املقتـبس عـن املبـّشر اإليطـايل أنييـو دي أوليفـا أن                  . تأمل الطبيعة والكون  
، الـذي اختـذ، علـى غـرار مفهـوم األرض            باتـشاكاما يفسح لنا اجملال األوسع املتمثل يف مفهـوم         

   : خمتلفة على مر التاريخاألم، أمساء
كتلـك الـيت تقـدم إىل       ،  من البحر إهلا هلم يقدمون له القرابني      هنود الساحل   لقد اختذ   ”  

ــال والــشمس  ــشأت  . اجلب ــد ن ــشيطان     وق ــأمر مــن ال ــات والطقــوس ب كــل هــذه اخلراف
ــشاكاماك     ــادة بات ــن عب ــصرفهم ع ــم     و، )Pachacamac(ل ــة أهن ــوه إىل درج ــا فعل ــو م ه

  .“هجروا معبده الباذخ والعظيم، وظلوا على هجراهنم له سنوات عديدة
 هــو روح )Pachaqama (باتــشاكامايتــبني لنــا أن ، وبــصرف النظــر عــن التحيــز الــديين  - ٣٢

وبالتايل، كان املؤرخـون القـدامى      .  هو النفَس والنار اخلالقة    )qamaq( كاماك ذلك أن    ،الكون
، ويــسمى حاليــا باتــشاكاماك )Pachaqama(وكــان معبــد باتــشاكاما . آهلــةنــه علــى أنــه يقدمو

)Pachacamac(          باعتبـاره مـرتل الكـون       ويوجد يف ساحل احمليط اهلادئ، يكتسي أمهيـة كـربى .
  :ما يلي شهادة فرناندو دي سانتيان ويف

ه املقـربة   وقامت شعوب اإلنغا بتشييد ذلك املبىن الشامخ والفخـم الـذي يـسمون            ... ”  
الكربى لباتشاكاما، يف قمـة جبـل كـبري يهـيمن علـى كـل شـي؛ وهنـاك قالـت املقـربة                       

  .“لشعب اإلنغا بأن امسه باتشاكاماك، ومعناه واهب احلياة لألرض
‘‘ ســـويروماما اخلـــصبة واملثمـــرة’’تجـــاوز مفهـــوم تاألرض فكـــرة أمنـــا وال شـــك أن   - ٣٣
مهيـة الـيت ختتزهنـا بعـض املواقـع املقدسـة       ومـن مث كانـت األ   . شمل حىت منـشأ هـذه الـشعوب       تو

وتعتــرب أمــاكن . )Tambo Toco(وأشــهرها تــامبو توكــو  ) paqariña(ة بأمــاكن اخللــق فــاملعرو
اخللق املقدسة شاهدا على العالقـة الفريـدة الـيت تـربط بـني الـشعوب األصـلية واألرض، حبيـث                     

  .)Qhuya( وكهويا )Chinkanas(إىل أحشاء األرض اليت تسمى تشينكاناس منشؤها يعود 
، التعــبري الــيت كانــت تعطــى هلــذا القيمــة مــنأمهيتــه كــل األرض األم ويــستمد مفهــوم   - ٣٤
، العالقــات الــسياسيةال ســيما ويف املعــامالت، و. مــا هــو مقــدس أكثــر منــهاكــن هنــاك ي مل إذ
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املواثيــق وغريهــا مــن الــصكوك، كــان الــيمني الــذي ُيــؤدى  يف و. كانــت األرض ُتتخــذ شــاهدا
يتمثل يف القََسم باألرض من خالل تقبيلها أو حبفنة مـن تـراب األرض إذا      لكلمة الشرف   ثباتا  إ

  .)٢٥(كانت األطراف يف أماكن متباعدة
ــا   - ٣٥ ــديز العلي ــا،   أو، )pakajaki (باكاخــاكي، يف ويف هــضبة األن حمافظــة باكــاخيس حالي

قـد سـقط اسـتعمال كلمـة     و. )Llumpaka Mama(يومباكـا مامـا   يـشار إىل األرض األم بعبـارة   
ــة  يومباكــا ــوم علــى املناســبات االحتفالي ــالعودة إىل مراجــع القــرن  .  ويقتــصر اســتخدامها الي وب

  :السابع عشر، جند أن بريتونيو هو من يسعفنا من جديد
  .يئ نظيف وأملس ومض.)Llumpaka, Koma(يومباكا، كوما 

  .ينظف، يصقل :)Llumpacachatha, Komachatha(يومباكاتشاثا، كوماتشاثا 
 العــيش بتقــشف أو دون لفــت االنتبــاه .)Llumpacaqui Sarnacatha( يومباكــاكي ســارناكاثا

  .كإنسان عادل
ما يتعلق خاصـة بالنظافـة، واملقـصود هبـا يف         عن أمهية األرض يف    يومباكاويعّبر مفهوم     - ٣٦

 ومـا شـامال يف     ميثـل مفه   يومباكـا وال شـك أن     . هذه احلالـة النظافـة والـسالمة يف جمـال الـصحة           
وكل ما خيالف ذلـك يـشكل خروجـا      . يتعلق باحلالة اليت ينبغي أن تكون عليها األرض األم         ما

عن القاعدة، وانتهاكا للقانون، وزيغا عـن الطريـق الـذي يبغـي أن يـسلكه األشـخاص واألسـر            
  .واجملتمع كافة

ة طيـب العـيش     ُتـرجم بعبـار   ، و  على االمتثال للقـانون    )Qamiri (كامرييويدل مفهوم     - ٣٧
)suma qamaña ( ــا ــادة توخي ومعــىن . فهمــه وتقــديره يف أوســاط اجملتمعــات غــري األصــلية  لزي

  :أما نقيضه فهو.  هو املسافر الذي يعرف الطريق وأحوال احلياة معرفة كاملةكامريي
  .إنسان بائس ال حيلة له): Pacha ccuya haquee(باتشا كويا هاكي 

.  البـائس  ، هـو  )q’uya(احلاليـة   األميـارا   ، وهتجئتـها يف لغـة       )Ccuya (كويـا ومعىن كلمة     - ٣٨
، يعطيهـا معـىن الـشخص البـائس         )Pacha(فـإن اسـتخدامها مـسبوقة بالبادئـة باتـشا           ومع ذلك،   

الــشخص الــذي ال يعــرف ’’، مبعــىن معنــويفــاألمر يتعلــق بفقــر . إزاء األرض والعــامل والــزمن
  :وهو ما يؤكده برتونيو يف قوله‘‘ كيف يعيش

__________ 
 زعماء القبائل وقادة شعب سان فرانسيـسكو دي أوتوكـو يف القـرن الـسابع عـشر                  يف الدعوى املرفوعة على     )٢٥(  

  .، املرجع أعاله)Procesos y visitas de idolatrías(يف كتاب 
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ــا أوســوهوانيا ســارناكاتا   با ): Pachaccuya maynina ysuhuaaña sarnaqata(تــشاكويا ماينين
   .العيش حمروما ومهانا من اجلميع

االنتـهاك  هـذا   نـه مل يعـد يـشكل بـسبب          إولدينا هنا صورة اجلانح أمام اجملتمع، حيـث           - ٣٩
ز فكـــر ومـــضى برتونيـــو يف قاموســـه يفيـــدنا يف فـــك رمـــو. جـــزءا مـــن هـــذا الكـــل اجلمـــاعي

  ):qulla( الكويا
ــشاتعــين كلمــة ”   ــع  )Pacha (بات وتعــين . ، عنــد اســتخدامها كالحقــة، الكــل أو اجلمي

ــشا  ــة ماركاباتــ ــره) Marcapacha(كلمــ ــشعب بأســ ــاك  . الــ ــشا هــ ــارة تاكويباتــ وعبــ
)Taqquepacha haq( األشخاص أو مجيع البشرعين ت“ .  

) taqijaqipacha(يـع األشـخاص     مجو) markapacha(مجيع أفراد اجملتمـع     وهكذا يعمل     - ٤٠
أما اجلانح فهو بائس ومهـان مـن قبـل أولئـك الـذين يعرفـون قيمـة احليـاة                 . على احترام القانون  

)qamri .(      ويوضـح لنـا فرنانـدو دي سـانتيان         . وخمالفة القانون تصرف يثري غضب األرض األم
  :مرة أخرى قائال

 أن األرض غاضـبة، فيـسكبون   تتدهور أحـواهلم، كـانوا يقولـون يف تلـك البقعـة          عندما    
  .النبيذ وحيرقون الثياب السترضائها

ــشاماما( واألرض األم  - ٤١ ــا   ) بات ــها وحقوقه ــا قوانين ــال جيعــل  . اخلــصبة واملثمــرة هل واالمتث
، )qama (كامــا مــشتقة مــن فعــل كــامرييوكلمــة ). qamiri(الــشخص مــدركا لقيمــة احليــاة  

االمتثـال  تكتـسب ب  كامريي صفة فردية ومجاعية     وكلمة  . الذي ميثل بدوره مفهوما يفيد البيت     
ــة مــع الطبيعــة ومــع خمتلــف جوانــب         ــة مــن حيــث العالق ــاة كامل ــدل علــى حي ــانون، ممــا ي للق

  .األم األرض
ــة و    الــشخص هــو مــن  كــامرييو  - ٤٢ ــوارد املادي ــا يكفــي مــن امل ــه م ــةلدي ــابع . الروحي ويت
لعناصر تنطوي علـى معرفـة   وكل هذه ا. ويتحدث مع اجلبال  ؛)٢٦(‘‘دوران الشمس والنجوم  ’’

إذ ينبغــي مراقبــة الــشمس والنجــوم والقيــام يف الوقــت نفــسه بدراســة  . عميقــة يطبقهــا احلــاكم
الطبيعــة وســلوك احليوانــات علــى حنــو يــسمح بــالتنبؤ بــالظواهر الطبيعيــة مــن قبيــل اجلفــاف أو   

ا حمترمـا   شخـص  كـامريي الطريـق املعرفـة هـذا، يـصبح         ويف هنايـة    . العواصف املمطرة  الصقيع أو 
أيـام عمـره   مـا تبقـى مـن    ، ويقـضي  )alli yachachic macho yaya(يعرف كل شيء عن احليـاة  
ــشباب  ــة للـ ــني املعرفـ ــخاص    . يف تلقـ ــؤالء األشـ ــسائد أن هـ ــاد الـ ــان االعتقـ ــد كـ ‘‘ yaya’’وقـ

  :وذلك ما يفيدنا به فرناندو دي سانتيان. يتجسدون يف اجلبال
__________ 

  ). Felipe Guaman Poma de Ayala, Nueva Corónica y Buenhttp://www.kb.dk/permalink/2006/poma/info/es/frontpage.htmGobierno (1615) :(انظر   )٢٦(  
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 املكـان الطيـبني سـيعودون بعـد مـوهتم إىل       كان اجلميع يعتقد ويؤمن بأن األشـخاص        ”  
  .“أهنم يعيشون هناك وينعمون بالراحة األبديةالذي أتوا منه، أي باطن األرض، و

لقد تبلور مفهوم األرض األم يف منطقة األنديز من أجـل إتاحـة إطـار مرجعـي يـسمح                     - ٤٣
. عوب األصــليةبتوحيــد وتطــوير رؤيــة عامليــة تتــشاطرها خمتلــف الثقافــات، وخباصــة ثقافــة الــش  

الذي يوجد إقليمـه األصـلي يف املنـاطق اجلنوبيـة مـن األرجنـتني         ) Mapuche(وشعب املابوتشي   
ــسه   ــرب نفــ ــيلي، يعتــ ــل األرض’’وشــ ــابودنوغون   )mapu-che(‘‘أهــ ــه املــ ــإن لغتــ ــذلك فــ ؛ ولــ

)mapudungun ( فــاجلزء مــابو . ‘‘لغــة األرض’’هــي)Mapu (  يعــين األرض يف حــني أن اجلــزء
) Ñuke Mapu (نيـوكي مـابو  ومـن هـذا املنطلـق، فـإن األرض هـي       .)٢٧( أهـل يعـين ) che(تـشي  

، ومعنـاه  )Wall Mapu (وال مـابو مبعىن األرض األم اليت تتحول يف الفكر الـسياسي إىل مفهـوم   
ويكــرس مجيــع جهــوده . ويعتــرب شــعب املابوتــشي نفــسه عمومــا أبنــاء األرض وبناهتــا . اإلقلــيم

الطبيعـة   - األرض - وهو يعترب أن سلسة اإلنسان    . بل شيلي الستعادة األراضي املصادرة من ق    
تنطــوي كلمــة  ’’:بــراعم األرضإمنــا هــي كــلّ واحــد، ومــن مث كــان اقتنــاع املابوتــشي بــأهنم    

  مـن بـراعم    امابوتشي علـى معـىن أعمـق بكـثري مـن جمـرد أهـل األرض، وتفيـد بـاألحرى برعمـ                     
شون فيهــا ويعربوهنــا ليعــودوا عنــد ، ُيخلقــون منــها، أي أنــاس يولــدون يف األرض ويعيــاألرض

أمهية مـن حيـث أنـه يـنظم         ) Admapu (أدمابو ويف هذا الصدد، يكتسي مفهوم       .)٢٨(مماهتم إليها 
مجيع دورات حياة الفرد املنتمي لشعب املابوتشي، ويـشمل جمموعـة مـن األنظمـة الـيت حيـرص                   

.  يؤدي إىل نـشوب الرتاعـات  على االمتثال هلا وتلقينها، حبيث أن انتهاكها) lof(أفراد اجلماعة  
  ).lof( وال تعزى املسؤولية املترتبة على االنتهاك إىل الفرد فحسب وإمنا إىل اجلماعة ككل

ـــفو  - ٤٤ ـــي الفكــ ـــر الغوارانــ ــشكــ ــسفـــي، يـ ـــر حنــــل الـ ـــو أرض خاليــ ـــة مــــ ــشــ ر ـــن الـ
)Yaguata ivi maraevae koti (،ومــن مث أمهيــة االمتثــال إطــارا للوجــود واالســتمرارية الثقافيــة 

ــانون؛  ــن اال    وإالللق ــة حــاالت م ــيخــتالل واجهــت اجلماع ــصادي  البيئ ــاعي واالقت . واالجتم
فإن آثاره ميكـن أن تـصل إىل حـد انـدثار اجلماعـة ممـا يقتـضي                  ،  عميقا االختاللكان هذا    إذاو

ــها  ــادة تكوينـ ــش    . إعـ ــن الـ ــة مـ ــاه األرض اخلاليـ ــسفر باجتـ ــاه األرض يتطلـــب الـ ــسفر باجتـ ر والـ
)ñomboete, yoparareko, mboyopoepi ( علـى صـون هويتـه   غـواراين الشعب وهو ما ساعد الـ  .
اليت ميكن ترمجتـها بأسـلوبنا يف احليـاة،    ) Ñande Reko (نياندي ريكو منوذجنبثق التصور من وي

__________ 
 http://siteresources.worldbank.org/intlacinspanish/Resources/5_2_conflictos_Radovich_ppt_es.pdf(انظــــــر   )٢٧(  

Juan Carlos Radovich et al. La Etnicidad Mapuche en un contextos de relocalización: el caso de 

Pilquiniyeu del Limay.(.  
 Centro de Mediación, http://www.cejamericas.org/doc/documentos/4_med_polsocial_4_pkrause_rparada.pdf: (انظــر  )٢٨(  

Temuco, Mediación entre Machis: Experiencia para validar una propuesta de diseño en mediación mapuche.(.  
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ــهم      ــا مــن اإلســبان واملنحــدرين من ــاة   .الــذي خيتلــف عــن أســلوب غرين ــرجم أســلوب احلي ويت
احليـاة الطيبـة   ’’أي ) Teko Katu (تيكـو كـاتو  وأصـلها  ) tekoa (‘‘تيكوا’’لمة الغواراين هذا بك

. ‘‘الوجود، العيش، احلالة، الكيان، العـرف، القـانون، العـادة         ’’تعين  ‘‘ تيكو’’فكلمة  . ‘‘احلرة
  .)٢٩(أيضا إىل طابع املسافر‘‘ تيكو’’ويف رؤية األرض اخلالية من الشر، تشري كلمة 

فالتحــادث وتقــدمي بعــض أوراق الكوكــا واحتــساء  . د روحــاينوللطريــق أيــضا وجــو   - ٤٥
والصحة يف حد ذاهتا، سـواء كانـت جـسدية أو روحيـة، تتوقـف               . مشروب تعبري عن االحترام   

واألطبـاء ملزمـون   .أيضا على سالمة عالقاتنا مع األرض األم اليت تقدم لنا مجيـع أنـواع األدويـة    
 كل هذا ال ينـدرج يف اإلطـار الـديين، وإمنـا فقـط      .مبراجعتها من أجل انتقاء العناصر الضرورية   

فاألمر يتعلـق مبعرفـة كيفيـة تقاسـم الثـروات          . يف إطار احترام الطبيعة، وباقي الكائنات الطبيعية      
 ميكـن أن  باتـشاماما وحقوق . والطبيعة اليت تشكل اإلنسانية جزءا منها تسمى باتشاماما      . معها

  .نية، ومن مث حقوق اإلنساناإلنساتشمل، كجزء ال يتجزأ منها، حقوق 
  

  *األصلية غري الشعوب لدى األرض أمنا حقوق  -سادسا  
 مــن كــثريف .بــاحلقوق يتعلــقحــدوث نقلــة نوعيــة يف مــا  األخــرية الــسنوات يف يالحــظ - ٤٦

 يتمتعـون  اآلن أصـبحوا  ومكفولـة  هبـا  معتـرف  حقـوق  الـسابق  يف هلم تكن مل الذين األشخاص
 مـن  ُيهـدف  حقوقـا  احليـة  غـري  الكائنـات  بعـض  اكتـسبت  لطريقـة ا وبنفس .قوقاحل بتلك فعليا

 .نفـسه  لإلنـسان  قيمـة  مـن  عليـه  تنطـوي  ما بقدر اتكائنال تلك محاية بأمهية التنويه إىل ورائها
 بعــض ومتــر .املفــاهيمفيهــا  تغــريت مرحلــة بلــغ نفــسه )٣٠(اإلنــسان حقــوق تــاريخ يكــون وقــد

 الثابتـة  املقولـة  ترسـخ  علميـة،  أدلـة  منها أدلة، ورلظه نتيجة التحوالت من مبرحلة اآلن املفاهيم
  .املتبادل واالعتماد الترابط من وثيقة عالقة هي واإلنسان الطبيعة بني العالقة بأن

 الوقـت  يف ،١٩٤٩ عـام  ففـي  .منـذ وقـت لـيس بالقـصري        ظـاهرة ال هـذه قد لوحظت   و - ٤٧
مفهـــوم  ليوبولـــد دوألـــ اقتـــرح اإلنـــسان، حلقـــوق الـــدويل القـــانون مـــسرية فيـــه بـــدأت الـــذي

 .للتجزئــة قابــل غــري اجملتمــع ذلــك وأن جمتمــع مــن جــزء الفــرد أن حبجــة “األرض أخالقيــات”
 مواطنيهــا، مــن مــواطن إىل وحتويلــه األرض غــزو عــن اإلنــسان لــصرف حماولــة اقتراحــه وكــان

__________ 
 Ñande reko, nuestro modo de ser y bibliografía general comentada ((La Paz, CIPCA 1988) انظـر    )٢٩(  

Bartomeu Meliá,.(  
ــر هــذا امعــدَّ يعــرب  *   ــابرييال امتناهنمــا عــن التقري ــا علــى ريــيس لغ ــه م  اجلــزء هــذا إعــداد يف مــساعدة مــن قدمت

  .التقرير من
 Christopher D. Stone, Should Trees Have Standing? Law, Morality and the Environment (Newانظـر    )٣٠(  

York, Oxford University Press, 2010).  
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 ١٩٦٩ عـام  ويف .)٣١(الطبيعـي  اجملتمع هذا من جزء هي اليت األخرى الكائنات احترام يعين مما
ــوك لوف جــيمس طــرح ــا رضــيةف”ل ــربا “غاي ــا األرض كوكــب معت ــرابط واحــدا كائن ــع تت  مجي

ــه، ــا أجزائ ــا مب ــسان، فيه ــها تكــاد لدرجــة اإلن ــى معتمــدة جتعل ــل بعــضها عل ــا مث  اجلــسم خالي
 أرين هلـا  يـروج  الـيت  ،“املتعمقـة  اإليكولوجيـة  احلركـة ” تؤكد املنوال نفس وعلى. )٣٢(البشري
 الوقـت  نفـس  يف وهـم  متكامل، طبيعي نظام يف عناصر البشر عمجي أن ،١٩٧٣  عام منذ نايس
 الطبيعيـة  األشـياء  فلجميـع  ولـذلك  .النظـام  لـذلك  األخـرى  العناصـر  مع متبادل اعتماد حالة يف

ــر علــى قــدرهتا عــن النظــر بغــض الوجــود يف احلــق  اإليكولوجيــة” طــرحوت .)٣٣(مــصريها تقري
املـسماة   ركـة احل فإن وكذلك .)٣٤(العالقات من شبكة باعتباره للكون تكاملية رؤية “املتعمقة

 والكـــائن الطبيعـــة بـــني أوثـــق عالقـــات علـــى قائمـــا هنجـــا تنتـــهج “الروحيـــة اإليكولوجيـــا”
  .)٣٥(البشري

 واضـح  اخـتالل  مبثابـة  ،لإلنـسان  ملـك  الطبيعـة  أن وهـو  ،املخالف الرأي اعتبار وميكن - ٤٨
 مـر  وقـد  .اليـوم  الـسائد  هو الرأي ذلك كان وإن ،األصلية غري الشعوب قوانني ويف التفكري يف

 اليـوم  اجلنـسني  بني العالقة أن فيه شك ال ومما املرأة، ميلك أن بوسعه أن الرجل فيه اعتقد زمن
 متييـز  دون األشـخاص  لـه  أُخـضع  الـذي  الـرق  علـى  الشيء نفس وينطبق .ملكية عالقة ُتعترب ال

 فكـرة  نفـس  وهـي  .مـصطنعة  ةعرقيـ  اعتبـارات  أسـاس  علـى  وإمنـا  الـسن،  أو اجلنس أساس على
 التـصدي  وميكـن  .البـشر  غـري  مـن  الطبيعيـة  لكائنـات ا مع العالقة يف قائمة تزال ال اليت السيطرة

 الثقافــات يف تطــورا حاليــا ونــشهد .)٣٦(وساهلنــد ثقافــة مثــل ثقافــات مــن انطالقــا املوقــف هلــذا
 إىل للتوصـل  كيـدة األ للـضرورة  نظـرا  األصـلية،  غـري  الـشعوب  ثقافـات  فيهـا  مبـا  كافـة،  البشرية
  .الطبيعة مع للعالقة خمتلفة رؤية

__________ 
 :http://132.248.62.51/sv/sv/2007/agosto/aldoleopold.pdf Víctor Manuel Casas Pérez, Aldo Leopold انظـر   )٣١(  

La Ética de la Tierra. Aldo Leopold Nature Center: http://www.naturenet.com/alnc/aldo.html.  
 James Lovelock, The Revenge of Gaia: Earth’s Climate Crisis and the Fate of Humanity (Newانظـر   )٣٢(  

York, Basic Books, 2006).  
  .The Selected Works of Arne Naess (New York, Springer, 2005)انظر   )٣٣(  
 ,Fritjof Capra, La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos (Barcelonaانظـر   )٣٤(  

Anagrama, 1998).  
 Thomas Berry, The Sacred Universe: Earth, Spirituality and Religion in the Twenty-First Centuryانظـر   )٣٥(  

(New York, Columbia University Press, 2009).  
  .Satish Kumar, Spiritual Compass: The Three Qualities of Life (Totnes, Green Books, 2007)انظر   )٣٦(  
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ــامو - ٤٩ ــايل النظـ ــيم احلـ ــة لتنظـ ــول ال البيئـ ــدهور دون حيـ ــات تـ ــة اجملتمعـ ــنظم الطبيعيـ  والـ
 بالبيئـة  املـضرة  لآلثـار  تتـصدى  ألهنـا  واحلفـظ  احلمايـة  تـدابري  وتفـشل  .تدمريها أو اإليكولوجية

 خاصــة كــأمالك اإليكولوجيــة والــنظم يعيــةالطب اجملتمعــات لوتعاَمــ .األســباب معاجلــة دون
 ويعتـرب  .عليهـا  وصـاية  ُمنحـت  أو البـشرية  إىل هبا ُعهد أمانة اجملتمعات هذه ُتعترب وال .عامة أو

 البـــشرية، تـــستغلها “ طبيعيـــةمـــوارد” تقريبـــا لـــألرض البـــشرية غـــري العناصـــر مجيـــع القـــانون
ــاألحرى أو ــستغلها ب ــة إعطــاء إىل مــضطرة شــركات ت ــقتل األولوي ــدر أكــرب حقي  مــن ممكــن ق

 نفـسها  البـشرية  وجتاه الطبيعة جتاه املسؤول االجتماعي السلوك وحيتل أسهمها، حلملة األرباح
  .لديها ثانوية مرتبة

 كتجليـات  إليهـا  ُينظر ال املناخ تغري مثل الطبيعة لتدهور الَبيِّنة اآلثار فإن لذلك ونتيجة - ٥٠
 كـل  ومعاجلتـها  حتديـدها  يـتعني  كظـواهر  بـل  األسـاس،  هذا على هلا التصدي ويتم فاشل لنظام
 معاجلتـها  ميكـن  ال شاملة مشاكل أعراض من عرضان مها والطبيعة البيئة تدهور إن .حدة على

 الـيت  الثقافـات  يف وكـذلك  بـل  املؤسـسات  يف فقـط  لـيس  عميقـة  تغيريات إحداث دون بنجاح
 املـسؤوليات  إىل خاصـة  صفةبـ  االلتفـات  وجيـب  .وخصائـصها  قـدراهتا  املؤسـسات  منها تستمد
 الطبيعـة  اسـتغالل  طريـق  عـن  هـوادة  دون التنميـة  بتحقيق ملزمة نفسها ترى اليت للدول الثقافية
 العمليـة  الناحيـة  مـن  يـربر  مـا  وذلـك  .املتاحـة  املـوارد  مـن  جمموعـة  جمـرد  نظرها يف تعدو ال اليت

 الدولـة تصدر عن     ال تتشريعا سن طريق عن حقوقا الطبيعة منح أو الطبيعة حبقوق االعتراف
  .اجملتمع ثقافة صميم من وكذلك بلفحسب 

 الـسوابق  تطور رُيظهِ املثال سبيل فعلى .احلقوق ميدان يف جديد اجتاه وقد برز بالفعل     - ٥١
 كيانـات  لـصاحل  قـضائية  أو إداريـة  إجـراءات  قبـول  إىل كبريا ميال املتحدة الواليات يف القانونية
 مـسؤولة  ؤسـسات مب االسـتعانة  طريق عن القضاء لدى الكيانات تلك انتصاف حىت أو طبيعية،
 االعتـراف  ينبغـي  ال أنه مفادها اليت املعتادة احلجة مواجهة يف باألمهية يتسم أمر وهو ،)٣٧(عنها

 .نفـسها  عـن  للـدفاع  بامسهـا  إجـراء  اختـاذ  أو بـذاهتا  مـصريها  تقريـر  تستطيع ال لكياناتحبقوق  
 مكلفـة  مؤسـسات  علـى  االعتمـاد  احليوانات، فقط وليس ة،احلي غري الكائنات بوسع وسيكون
  .)٣٨(حقوقها عن بالدفاع

__________ 
 http://supreme.justia.com/us/405/727/case.html: Sierra Club v. Morton, 1972, voto particular deانظـر   )٣٧(  

William O. Douglas; http://www.supremecourtus.gov/opinions/06pdf/05-1120.pdf: Massachusetts et al. 

v. Environment Protection Agency et al.  
 وهــو املوقــع الــشبكي ملركــز الــشؤون http://www.animallaw.info/cases/topiccases/catoesa.htmانظــر املوقــع   )٣٨(  

ــات    ــة للحيوانـ ــة والتارخييـ ــة    ) Animal Legal and Historical Center(القانونيـ ــة واليـ ــوق جبامعـ ــة احلقـ يف كليـ
  .معربة عن هذا الواقعميتشغن، ويتضمن املوقع حاالت أخرى 
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 العـاملي  امليثـاق  مـن  انطالقـا  النمـاذج  يف تغـيري  لتحقيـق  الفرصـة  املتحـدة  لألمم وُستتاح - ٥٢
 األمــم وتعتــرف .مل يتبلــور حــىت اآلن بالــشكل املناســب  األمــر أن غــري .١٩٨٢ لعــام للطبيعــة
 أنفـسهم  البشر بقاء وأن ،الطبيعة منها تتكون اليت األنواع من نوع نسانإلا بأن منذئذ املتحدة
 لـذلك،  تـستحق  وأهنـا  أصـيلة  قيمـة  احلياة أشكال جلميع وأن الطبيعة، مع تكافلهم على يتوقف

 األخـري  القـرار  كـون  ولـيس  . احترام من هبا يليق مبا البشرية تعاملها أن ،“ فائدهتا تكن مهما”
ــه للطبيعــة، العــاملي امليثــاق األول املقــام يف بالــذكر خيــص لطبيعــةا مــع االنــسجام بــشأن  وكون

 األمـم  قـرار  يف بالفعـل  ينـدس  النفعـي  املنهج أن غري .، وليد الصدفة  مباشرة امليثاق مع منسجما
 انفـرادي  مبعـىن  “الطبيعـة  من جنيها ميكن اليت املستدامة الفوائد” إىل يشري الذي ذلك، املتحدة
املتــوخى مــن  فــإن ولــذلك .الطبيعــة عــن منفــصلة وبــصورة تكافــل دون ةالبــشري مــصاحل حيقــق

 ،“مفرطـة  اسـتغالل  عمليـة  اإلنسان ميارس عندما” التجاوزات تفادي كان ١٩٨٢ عامميثاق  
  .وأنواعها لعناصرها األصيلة والقيمة الطبيعة مع التكافل ثوابت إىل يستند سلوك على ال

 الـيت  النتـائج  بتحقيـق  مـن شـأنه الـسماح      رضاأل أمنـا  حقـوق  بـشأن  إعـالن  صدور إن - ٥٣
 ســيما وال األصــلية، الــشعوب نظــر وجهــة مــن االقتــراح طُــرح وقــد .١٩٨٢ عــام يف فُوِّتــت
 تقـبال  األكثـر  األصـلية  غري الفئات عن غريبا ليس املفهوم هذا أن ثبت أنه غري األنديز، شعوب

 وعلـى  الـدويل  الـصعيد  علـى  األخـرية  الـسنوات  خـالل  احلاصـلة  التطـورات  مـع  يتـسق  وأنـه  له،
  .الدول صعيد
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 األرض أمنا حقوق بشأن عاملي إعالن عناصر :املرفق    
  

 اجلمعيـة  أمـام  القوميـات،  املتعـددة  بوليفيـا  دولـة  رئـيس  أميا، مورالس إيفو قدمه اقتراح  
 .األرض ألمنا األول الدويل اليوم وهو ،٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢٢ يف املتحدة لألمم العامة

 
 احلياة يف قاحل  -  ١  

 احليـوان  أنـواع  مـن  نـوع  وكـل  إيكولـوجي،  نظـام  كـل  حـق و الوجـود،  يف احلق معناه  
 للمواقـف  نتيجة عليه ُيقضى أو دمرُي أال يف حبرية، أو هنر وكل جليدية، كتلة وكل النبات، أو
 والكائنـات  األرض أمنـا  بـأن  نعتـرف  أن البـشر  حنـن  وعلينـا  .البـشر  يتخـذها  الـيت  املـسؤولة  غري
 انقـراض  يف التـسبب  يبـدأ  حيـث  تنتهي حقوقنا وأن الوجود، يف احلق أيضا متلك األخرى يةاحل

  .عليها القضاء أو الطبيعة
  

 اإلحيائية قدراهتا جتديد يف األرض حق  -  ٢  

 أنـشطة  ممارسـة  جيـوز  وال البيولـوجي؛  تنوعهـا  جتديـد  مـن  األرض أمنا تتمكن أن جيب  
 بـل  الهنائيـة،  التنميـة  تكـون  أن ميكـن  وال .واردهومـ  األرض كوكـب  متـس  النطـاق  حمدودة غري

 مـن  نفـسه  اجلـوي  والغـالف  امليـاه  ومنـابع  والغابـات  والنباتيـة  احليوانيـة  لألنـواع  ما مدى حيدها
ــدرة ــى ق ــر        التجــدد؛ عل ــدرنا أكث ــك، إذا أه ــن ذل ــل واألســوأ م ــشر، ب وإذا اســتهلكنا حنــن الب
لك نـدمر بيتنـا بـبطء وخننـق شـيئا فـشيئا             ، فإننـا بـذ    جتديـده تستطيع أمنـا األرض تعويـضه أو         مما

  .كوكبنا والكائنات احلية األخرى وأنفسنا
  

 نظيفة حياة يف احلق  -  ٣  

 يقتـصر  ال الكرميـة  احليـاة  يف احلـق  ألن تلـوث،  دون حتيـا  أن يف األرض أمنـا  حق معناه  
 يف شتعـي  أنيف   نفـسها  واألرض واألشـجار  واحليوانـات  واألمسـاك  لألهنار حيق بل البشر، على
  .السموم من وخالية صحية بيئة
  

 اجلميع وبني اجلميع مع والتوازن الوئام يف احلق  -  ٤  

 مـن  حالـة  يف مجيعـا  فيـه  نعـيش  نظـام  مـن  كجزء هبا ُيعترف أن يف األرض أمنا حق هو  
 مباليـني  مأهولـة  األرض إن .متوازنـة  بـصورة  البشر مع التعايش يف احلق وهو .املتبادل االعتماد
 تطورنـا  يف الـتحكم  علـى  والقـدرة  الـوعي  منلـك  الـذين  فقـط  البـشر  حنن أننا غري حلية،ا األنواع

  .الطبيعة مع الوئام يكفل مبا
  


