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 مقدمة

تسعى شبكة حقوق األرض والسكن، التحالف الدولي للموئل عبر هذه  الذدورة ىلذى الب ذاى علذى مذا تذ  مذن 
تراك  وى جازات في الدورتين السابقتين من م تدى األرض في م طقة الشرق األوسط/شذمال ففريقيذا، فذي 

والغذرض األبعذاد الحقوقيذة لذ.رض   الوقذوف علذىواسذتكمال عمليذة ، 2000، 2002العامين السذابقين 
الرئيسي من هها الحوار هو تدعي  عملية تطوير الخبرة المطلوبة والتعاون وسط فذاعلي المجتمذا المذد ي 
حول العالقة الحيوية والمركبة لحقوق اإل سذان بذاألرض وىدارت ذا فذي زمذن تتعذدد فيذت األزمذات المذ  رة 

لم تذذدى األرض الذذهظ ت شمذذت شذذبكة  2000 ذذا فذذي عذذا  علذذى األرض فذذي م طقت ذذا  والمرحلذذة المخطذذط ل
حقوق األرض والسكن سيتضمن اللقاى ال الث لم تدى/ مجموعة الخبراى، فضالً عن ىعالن مشترك )بيان 
عن المشكلة والحلول المطروحة( حول حالة حقوق األرض في الم طقة، وىصدار يتضمن فوراق الخبراى 

تطوير في "موسوعة األرض" باللتين العربيذة واإل جليزيذة، والتذي المشاركين، وكهلك ما وصل ا ىليت من 
 تعد مرجًعا ومصدًرا للمعلومات على شبكة اإل تر ت للمشاركين وعامة ال اس 

 

تذتم  الج ذود المبهولذة مذن قبذل المشذاركين ال ذاعلين فذي  2000وهها المشروع واأل شطة المقترحة لعذا  
، كمذذا ف ذذت يم ذذل ق ذذاة لتسذذيير عديذذد مذذن ج ذذود شذذبكة حقذذوق نيم تذذدى األرض علذذى مذذدى العذذامين الماضذذي

 قليمذي والذدوليالذوط ي واإل ى المسذتوىاألرض والسكن وغيرها من التشكيالت والم سسذات المد يذة علذ
لتوضيح القذي  الحقوقيذة الخاصذة بالم طقذة والمرهو ذة بذالطرق والتيذارات الراه ذة فذي اسذتخدا  األرض، 

ووضا البر امج الخاص بالم تدى في ىطار حقوقي ى ما يسذاعد فذي بلذورة  ا وحيازت ا وىدارت وتوزيع ا، 
الم اهي  والمطالب المتصاعدة لحقوق اإل سان والمرتبطة باألرض، والتزامات الدولة والحلول القامة على 

 ةالمحليفي الم تديات المعايير والممارسات الدولية  وهو بدور  ما يساعد المجتما المد ي في رفا صوتت 
ة حول القضايا   س ا  كهلك، ومذن ال احيذة التك يكيذة، فذنن م تذدى األرض يشذجا علذى والعالمي ةواإلقليمي

تحقيق كل هذها عبذر تحديذد وتطذوير م ذاهج وفدوات الرصذد، وتو يذق وحذل مشذكالت ىدارة األرض التذي 
ة، سذيكون ىطذاًرا فضذالً عذن فن الم تذدى، فذي دورتذت ال ال ذ تس ر عن  تائج مجح ة وخطيرة فذي م طقت ذا 

خصوًصذذا مذذا يحذذدث فذذي تذذو س ومصذذر والذذيمن م  ًيذذا احترافًيذذا لم اقشذذة األوضذذاع الجديذذدة فذذي الم طقذذة، 
 وسوريا من تغيرات راديكالية في األ شمة السياسية على مستويات مركزية ومحلية 

 

بيذذة للذذدورتين ىهن، سذذيم ل م تذذدى األرض فذذي هذذه  الذذدورة، محاولذذة لت ذذاول التراكمذذات وال تذذائج اإليجا
رئيسذية فذي بلذدان بعي  ذا  غيذر ف  ذا السابقتين، وهو ما سيمكن األعضذاى مذن التركيذز علذى بضذا قضذايا 

 قترح في هه  الدورة وبم اسبة األحداث التاريخية التي تجذرظ فذي مذن فجذل التغييذر، فن  ت ذاول بال قذا  
 وب وتقرير مصيرها" والتحليل قضية مشتركة على مستوى الم طقة، فال وهي "سيادة الشع

ف ه  القضية تعكس ما يجرظ في الواقذا مذن سذعي ح يذث وطويذل للشذعوب فذي م طقت ذا ىلذى الحريذة مذن 
الطغيان وال ساد والتمييز في دول ذ ، وكذهلك االحذتالل و/فو السذيطرة األج بيذة  وفذي هذها الصذدد، يمك  ذا 

ا ع صذًرا ومحذددا ال غ ذى ع ذت فذي ما يتعلق بذاألرض، بوصذ  من خالل  ت اول الحق في تقرير المصير
التمتا بحزمة من الحقوق االقتصادية واالجتماعية وال قافية التي ت  تجاهل ا وىهمال ا فو ا ت اك ا على مر 
عقود  على سبيل الم ال، الحق في السكن فصبح ساحة لممارسات ترتبط بسذوى اإلدارة والحكذ ، ومذن  ذ  

ت جسيمة  لحق   في السكن بأبعاد  المختل ة، خاصة مذا يتعلذق عا ت شعوب الم طقة والزالت من ا ت اكا
م  ا بذاألرض والحيذازة، وتخصذيص األراضذي وتوزيع ذا، وهلذك علذى يذد الحكومذات   سذ ا فو فطذراف 

 خارجية  

 

كذذهلك تذذرتبط األرض ارتباًطذذا و يًقذذا بذذالحق فذذي الميذذا ، والذذهظ شذذ د حالذذة مذذن المذذد والتصذذاعد فذذي جملذذة 
التجاهذذات الرسذذمية لخصخصذذة الميذذا ، وشذذ د كذذهلك تحركذذات جماعيذذة جديذذدة ومذذ  رة اال ت اكذذات ب عذذل ا

تشمل تضمين "الحق في الميا " في دساتير بعض البلدان، وهو ما تدعو ىلى تحقيقت اآلن بعض الم شمات 
وبعذذض البلذذدان فذذي الم طقذذة تواجذذت فيًضذذا تحذذديات جديذذدة تتعلذذق غيذذر الحكوميذذة ال اشذذطة فذذي مصذذر  
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طويلة المذدى المرتبطذة بتيذارات الميذا  العذابرة للحذدود والتذدابير المرتبطذة ب ذه  المعاهذدات، بالمعاهدات 
والتي يتقاسم ا المواط ون والمجتما المد ي مًعا  ومن ه ا، فنن شبكة حقوق األرض والسكن، وقواعذدها 

يذر المصذير علذى الشعبية والم تمين ىلي ا يمك    فن يعذززوا  مًطذا مذن التحركذات لممارسذة  ذوع مذن تقر
المسذذتوى المحلذذي والذذوط ي مذذن خذذالل مطالذذب حقوقيذذة تتعلذذق بذذأك ر الحقذذوق االقتصذذادية واالجتماعيذذة 

(، تأسيًسذا علذى التوصذيات 2000وال قافية فهمية وضرورة  و حن  سعى لتحقيق هها في الدورة ال ال ة )
  2000التي طرح ا المشاركون في الدورة ال ا ية، فكتوبر/تشرين األول 

 
وال شذذك فن التحذذديات الدائمذذة فذذي م طقذذة الشذذرق األوسذذط والم روضذذة علذذى الشذذعوب بحكذذ  االحذذتالل 
األج بي، ومصادرة األراضي، والميا  كأسس للحياة، ستكون قاعدة ىرشادية لسبر فغوار الحاالت وتحديد 

ي والمحلذي  مطالب ومشاريا األطراف المع ية علذى فرض الواقذا وهلذك علذى المسذتوى الذدولي واإلقليمذ
 جد من التطورات الجوهرية التي تش دها الم طقة اآلن فن الميا  ال ادرة تشكل بعًدا من وعلى هه  الخل ية 

في الم طقة، وسيادة الشعوب عموًما تم ل تيمة محركة ل ه  الدورة للشعوب األصلية  فبعاد تقرير المصير
 من م تدى األرض  

 
ميذا  وكذهلك م ذاهج الت ميذة المعيبذة )م ذل جمعيذات مسذتخدمي الميذا  لقد تسببت خصخصة الب ية التحتية لل

متعددة القطاعات( في تآكل االستقالل المحلي ومن    فج زت على قدرة المجتمعذات ال قيذرة علذى تحمذل 
 1التكل ة في المجتمعات الري ية والزراعية، خصوًصا ال ساى الم مشات 

 
ومذا يكمل ذا مذن اسذتقاللية وحكذ  هاتذي علذى المسذتوى  —وتقرير مصير الشعوب، على المستوى الوط ي

يعد من فه  المبذاد  األساسذية والالزمذة لتطبيذق حقذوق اإل سذان، تلذك الم بتذة والمق  ذة فذي  —المجتمعي 
فاألرض تم ل ع صًرا جوهرًيا لتقرير المصير، وكهلك للتمتا بحزمذة  2االت اقات الدولية لحقوق اإل سان 

الحذذق فذذي الغذذهاى، والسذذكن، وال قافذذة، ووسذذائل العذذي ، الذذ   ف ذذي ك يذذر مذذن  مذذن حقذذوق اإل سذذان، تشذذمل
الحذذاالت، تعذذد حقذذوق تقريذذر المصذذير واألرض حقذذوق ال تتجذذزف عذذن بعضذذ ا الذذبعض، سذذواى مذذن  احيذذة 
الم  و  فو من ال احية الم  جية، وهي حقوق مركزية وعضوية لم  ج يمكن فن يساعد وي ش  التحركات، 

 التي تشمل:
 اة،المقاض

 الم اصرة،
 الرصد،

 التحرك اإلعالمي،
 تقصي الحقائق،
 جبر الضرر،

 التو يق،
 العدالة اال تقالية،

 التحديد الكمي للخسائر،
 حقوق التربية والتعلي ،

 وضا وتحليل وىصالح السياسات 
 

 وهها ال  ج التحليلي سيطبق في فوضاع مت وعة، سواى في شروف:
 الحرب،

 اإلصالح،
 الصراع،

                                                 
1
 Center for Development Services, “ دراسة تحليلية عن مشاركة المرفة وفعالية دورها في ىدارة روابط مستخدمي الميا  في ال يو”[Analytical 

Study on Women's Participation and Effective Role in the Water User Associations in al-Fayūm] (in Arabic), 
October 2010.

 
2
 Common Article 1 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the International 

Covenant on Civil and Political Rights (1966). 
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 ر،االستقرا
 ال ترات اال تقالية،

 ال ورة،
 التغيرات الم اخية،
 التحك  الديمغرافي،

 فو فظ ع اصر مجتمعة مما سبق 
 

 وعلى اتساع الم طقة فنن كل هه  األوضاع متحققة في م طقة الشرق األوسط/شمال ففريقيا 
 
 

 خلفية
ة  شاطات ما فعضائ ا على مدار الس وات العشر الماضية، قامت شبكة حقوق األرض والسكن بت  يه عد

من الم شمات وقاعدت ا من الم يدين في الم طقة دون االقتصار على ت اول "الحق في األرض" الهظ يقو  
( الحق في المذاى  3( الحق في الغهاى، )2( الحق في السكن المالئ ، )0على حقوق فخرى راسخة وهي )

بعاد حقوق اإل سان ل.رض فذي الوقذت ويواجت بر امج شبكة حقوق األرض والسكن والخطاب الخاص بأ
الحذذالي م تذذرق طذذرق اسذذتراتيجي ي ذذرض علي ذذا ضذذرورة توجيذذت الج ذذود واأل شذذطة فذذي الم طقذذة وتحديذذد 

 األولويات والتخطيط االستراتيجي وفق الحاجات الجديدة والقضايا الطارئة  
 

ترعاهطا أططراف متعطددة أنشططة  وتتصادف المبادرة الحالية فيًضا ما تطورات فخرى فذي الم طقذة تشذمل
 ، م  ا:مهمة

 
  المبادرة التي فطلقت ا عدة م شمات غير حكومية وفعضاى شذبكة حقذوق األرض والسذكن، بذدع  مذن

شركاى دوليين، إلصدار ما ي ستو )باللغتين العربية واإل جليزية( حول حقذوق السذكن وسياسذات حذل 
 ؛2000المشكالت في مصر والم طقة بعد األحداث ال ورية 

 وير و شر م شذرات تطبيذق معاهذدة حقذوق اإل سذان لمتابعذة ورصذد ال ذدف السذابا مذن األهذداف تط
 (؛2002اإل مائية، في م تصف الطريق من حملة األل ية )

  لج ة التمكين القا و ي لل قراى، بما تقو  بت من مشاورات، ودراسات قطاعيذة ومذ تمرات وط يذة فذي
 ريتا يا، والمغرب، واليمن؛مراحل تقد  مختل ة في مصر، واألردن، ومو

  الم تدى الحضرظ تعبئة وت سيق مشاركة المجتما المد ي في م طقة الشرق األوسط/شمال ففريقيا في
يذذة والتعليميذذة والتشذذبيكية حذذول فذذي دورتيذذت ال ال ذذة والخامسذذة،وكهلك ت شذذي  األحذذداث المعرف العذذالمي

 حقوق األرض بالتركيز على فمريكا الالتي ية والشرق األوسط/شمال ففريقيا؛

  التدريب والتعلي  حول حقوق السكن، سذواى فذي السذياق األكذاديمي )الجامعذة األمريكيذة بالقذاهرة( فو
 المد ي عموًما؛في التدريبات المستمرة ضمن بر امج الشبكة ل.عضاى والشركاى من المجتما 

  ،)المراجعذات األخيذذرة والقادمذة لتطبيذذق االت اقذات؛ ىسذذرائيل )لج ذة القضذذاى علذى التمييذذز الع صذذرظ
مصذر، وسذوريا )اللج ذة  2002تركيا )اللج ة الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية وال قافية(؛ 

حقذوق الط ذل( لب ذان وتركيذا الخاصة بذالحقوق االقتصذادية واالجتماعيذة وال قافيذة(، البحذرين )لج ذة 
البحرين ومصر وىيران والمغرب والسودان وسذوريا  2112)لج ة القضاى على التمييز الع صرظ؛ 

 )لج ة القضاى على جميا فشكال التمييز الع صرظ(؛

   ترجمة  ضاالت المجتما المد ي من فجل الحذق فذي الميذا ، و شذر قصذص هذها ال ضذال فذي الخذار
 Transnational، بالتعاون ما م سسة الملكية العامة للميا ر ملف استعادة وفي الم طقة، عبر ىصدا

Institute ال ول دية؛ 

 ؛، القاهرةفي الشرق األوسط/شمال ففريقيا ت شي  الدورة األولى وال ا ية من م تدى األرض 

http://www.hic-mena.org/documents/WUF%20Short%20Report%20Ar.pdf
http://www.hic-mena.org/documents/WUF%20Short%20Report%20Ar.pdf
http://www.hic-mena.org/documents/WUF%20Short%20Report%20Ar.pdf
http://www.hic-mena.org/publication_det.asp?catid=7&id=39
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  وفيًضذذا تعبئذذة المجتمذذا المذذد ي حذذول األبعذذاد م تذذدى الحذذق فذذي الميذذا  فذذي الم طقذذة العربيذذةتدشذذين ،
 الحقوقية للموارد العامة؛

  ،وتطوير معايير وبر امج حقوق األرض والسكن من فجذل فعضذاى التدريب والتخطيط االستراتيجي
سودان( والمجتما ال وبي في مصر، حيث يطرح كل طذرف حلذول جدد من جبال ال وبة ودارفور )ال

 من م شور حقوق اإل سان لقضايا الصراع على األرض؛

 فذذي ين ت سذذيق العمذذل علذذى حذذاالت اإلخذذالى القسذذرظ فذذي مصذذر وتقذذدي  المشذذورة المتخصصذذة لل ذذاعل
بالتعذاون مذا م سسذة الب ذاى ، كيف يواجت ال اس اإلخالى القسذرظالمجتما المد ي من خالل مشروع 

، ووحدة التخطيط اإل مائي في Building and Social Housing Foundationوالسكن االجتماعي 
 ؛جامعة ل دن

 ر الحكوميذة/ تعبئة المجتما المد ي وفاعليت للمشاركة في م تدى الحركات االجتماعية/ الم شمات غيذ
 02-03، ، رومذذذاقمذذذة الغذذذهاى واألمذذذن الغذذذهائي العالميذذذةـ م شمذذذات المجتمذذذا المذذذد ي، المذذذوازظ لذذذ

 ؛2002 وفمبر/تشرين ال ا ي 

 " على شبكة اإل تر ت كأحد م تجات م تدى األرض؛موسوعة األرضتطوير ومتابعة واستضافة " 

  حذول التوجي ذات  فذي االجتمذاع التشذاورظ اإلقليمذيتعبئة وىعداد  شطاى المجتمذا المذد ي للمشذاركة
الطوعية لم شمة األغهية والزراعة )ال او( بخصوص اإلدارة الرشذيدة لحيذازة األرض وغيرهذا مذن 

 ، عمان، األردن 2000مايو/فيار  4-2الموارد الطبيعية" 

 قذذوق األرض والسذذكن حذذول بع ذذة تقصذذي الحقذذائق رفيعذذة المسذذتوى ىصذذدار وتوزيذذا تقريذذر شذذبكة ح
)حلذول مطروحذة  جولدبير  فرصة سا حة: فرصذة فذن الحكذ  بحقذوق اإل سذان فذي ىسذرائيلبع وان 

 في ال قب( عملية استيطان البدو  لترتيبلتطبيق توصيات اللج ة 
 

وفي تذدعي  األ شذطة الخاصذة بذالحق فذي المذاى والسذكن المالئذ ، وتخ يذف حذدة ال قذر فذي اإلطذار الذدولي 
ل.هداف اإل مائية ل.ل ية وغيرها من المعايير هات الصذلة، وجذدت شذبكة حقذوق األرض والسذكن عالقذة 

سوًخا )فظ المق  ة( والتعذاي  مذا حتمية بين هه  القضايا واألرض  وال شك فن بتطبيق المعايير األك ر ر
ذا  كمذا  األرض يطرح الس ال المحورظ حول مصداقية وك اىة األدوات واأل شمة الحقوقية الموجذودة فعليًًّ
فن التحديات الراه ة وال اشئة عن الحرمان من األرض، والحاجة ىلذى حلذول تسذت د ىلذى الحقذوق تقتضذي 

ة وقا و يذة لمواج ذة اال ت اكذات المتزايذدة التذي ترتكذب ضذد مزيد من االرتقاى بما لدي ا مذن لليذات فخالقيذ
 الحق في األرض وغير  من الحقوق االقتصادية واالجتماعية وال قافية 

 
ىن هها الم تدى المقترح يقد  فرصة  ادرة لتحقيق ف   ىقليمي مشترك لم ذاحي اسذتخدا  األرض، ومذن  ذ  

لي لتدعي  ال ئات األك ذر تعرضذاً لال ت ذاك والت مذي ، يضا فج دة مشتركة على المستويين اإلقليمي والدو
وكهلك األك ر تعرًضا لال ت اك في شل السياسات ال يوليبرالية، وم اطق الصراع/االحتالل، فذي دارفذور، 

 والصحراى الغربية، واألراضي الكردية، واألهواز، وفلسطين  والعراق  
 
 

  

http://www.rwfar.org/
http://www.hic-mena.org/documents/HPFE%20report%20Ar.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Final%20Declaration-EN.pdf
http://173.193.108.160/~hlrn/arabicland/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.un-ngls.org/IMG/pdf_Call_Voluntary_Guidelines_EN.pdf
http://www.hic-mena.org/publication_det.asp?catid=1&id=52
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المعتذذاد مذذا بعذذض الم شمذذات ومذذا تقدمذذت مذذن دعذذ  ىن شذذبكة حقذذوق األرض والسذذكن، وفذذي ىطذذار عمل ذذا 
لتطذذوير ، وجذذدت فجذذوة حقيقيذذة بذذين فبذذرز المشذذكالت المتعلقذذة بذذاألرض )حتذذى تلذذك المو قذذة جيذذًدا( وبذذين 
االهتما  العا  والرسمي الموجت لتلك المشكالت  فالمجتما المد ي في م طقة الشرق األوسط/شمال ىفريقيا 

 في اإللما  والتحليل لكي يلعب دوًرا ب اًىا في ىيجاد حلول بديلة  مازال في حاجة ىلى تطوير فدواتت
 

 السياق:

في م طقة الشرق األوسط، تعد األرض وما يرتبط ب ا من  قافة، سواى من ال احية التاريخية فو الالشعور 
كرامذة، الجمعي للشعوب، مصذدًرا ألقذد  فشذكال اإل تذا  اإل سذا ي والقذي  االجتماعيذة: الزراعذة، الذدين، ال

التضامن االجتماعي، ال وية ال قافيذة وال  ذون، ىلذ   فذي الوقذت   سذت، كا ذت األرض موضذوًعا للصذراع 
والحروب، وحديً ا فصبحت محل صراعات و زاعات بسبب قيمت ا التبادلية وما تحتويذت مذن مذوارد م ذل 

ياسذذات فذذي هذذها الذذ  ط، وكذذأرض زراعيذذة، وكميذذزة سياسذذية جغرافيذذة  وال شذذك فذذي فن ه ذذاك تيذذارات وس
اإلطار تقلل من المعاي  وفسباب الرزق للشعوب المعتمدة على األرض، فضف ىلذى هلذك مذا تسذببت فيذت 
الخصخصة من  زع ملكية ال الحين ل.راضي وتركيزها في فيدظ عدد قليل من ال ذاس، وقذد بذاىت حجذة 

لتعذويض الذ قص فذي األمذن  تعشي  اإل تا  في هه  الصدد ب شل كبير، وزاد من االعتمذاد علذى االسذتيراد
 الغهائي   

 
فذذذي هذذذها الصذذذدد،  مذذذة عوامذذذل مذذذ  رة جديذذذدة علذذذى هويذذذات الشذذذعوب فذذذي الم طقذذذة و سذذذق   األخالقذذذي 
واقتصاديات   وهه  المرة بسبب العالقة التي تغيرت على  حذو خطيذر مذا فراضذي    علذى سذبيل الم ذال، 

مية ال يوليبرالية، واإلخالىات واإلزاحات، وحركة سوى االستخدا  للسلطة المحلية والدولية، وسياسات الت 
التص يا والخصخصة المتشعبة والمتزايدة للسلا والخدمات العامة التي تقامر بمستقبل الشعوب  وهذها مذا 
ا عكس بشكل رئيس في الصراعات العرقية والحروب المد ية التي تشكل فعراض مرض الت افس العميق 

 على األرض  
 

جة والوشي ة االجتماعية ل.رض، فنن "الحذق فذي األرض" مذازال مجذاالً بكذًرا ىلذى حذد وبالرغ  من الحا
بعيد في فدبيات حقذوق اإل سذان، مقتصذًرا فذي المقابذل علذى مطالذب شذعبية للشذعوب األصذلية والحركذات 

 ، فو ربما مبتسر/متقلص ىلى بعد قا و ي واحد يتعلق بالحق في الملكية  3االجتماعية ال الحية
 

لم طقة في حاجة ىلى خطاب فك ر مسئولية على المسذتويين المحلذي والذدولي حذول الجوا ذب المتعلقذة ىن ا
باألرض والميا  فيما يجرظ من صراعات في هها الشأن  والشائا في هها هو اإلخ ذاق فذي ت ذاول األبعذاد 

 -األغلبيذذة )الم ذذيمن-يذذةوالتوابذذا الماديذذة، واسذذتبعاد حذذاالت اال تقذذا  المتراكمذذة والتذذي تميذذز دي اميذذات األقل
الخاضا( وبالتالي ت دظ ىلى ا دالع صراعات حادة  وهه  العملية الطاح ة والتراكمية  راهذا فذي دارفذور 
)السذودان(، واألهذذواز )ىيذران(، وعبذذر العذراق وغيرهذذا فذي الم طقذذة  والتذأخر فذذي مالحشذة هذذه  األمذذور 

طذذويالً ي ضذذي ال محالذذة ىلذذى تحلذذيالت  واالقتصذذار فذذي التعامذذل مذذا فعذذراض هذذه  الصذذراعات المختمذذرة
تت ت/تقلل من شأ  ا وف رها ومن ع اصر الصراع وتعزوها ىلى الع صرية، بذدون ت ذاول األسذباب الماديذة 
ال عليذذة  والت ذذاول األفضذذل والتقذذدير األدق ل ذذه  األبعذذاد الماديذذة للصذذراع يمكذذن فن ي ضذذي ال محالذذة ىلذذى 

ذا للقضذية ىجراىات وقائية وعالجية؛ حيث يصبح الح ق في األرض والموارد العامذة وقتذهاك شذأً ا محوريًًّ
 وحل هه  الصراعات  

 
ىن حقوق األرض، وخاصة في سياق البلدان ال امية فذي الشذرق األوسذط وشذمال ىفريقيذا تذرتبط ال محالذة 

حق بالحق في الغهاى والحق في العمل وعدد من حقوق اإل سان األخرى المق  ة  وفي حاالت ك يرة  جد ال
في األرض مرتبًطا ب وية المجتما، ومصدر رزقت، ومن    يكون سبًبا رئيًسا في بقاى هها المجتمذا علذى 

 4قيد الحياة 

                                                 
3
 For example, La Via Campesina’s draft “Peasant Rights Charter.” 

4
 Module 18, Land Rights, Circle of Rights, Economic, Social and Cultural Rights, at: 

http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module18.htm  

http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module18.htm
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فالصيغ الجماعيذة لحيذازة األرض علذى مسذتوى الم طقذة تأخذه فذي البذروز كمسذألة  زاعيذة، فذي حذين فن 

توافق والمشاريا العالميذة م ذل التمكذين ال ردية الحرة سواى للبيت فو األرض تعد سياسة م ضلة تالحيازة 
التي فصاب ا اإلخ اق في المشذاركة فذي بلذدان ، وLegal Empowerment of the Poorالقا و ي لل قراى 

    الشرق األوسط وشمال ففريقيا 
 

وكما هكر ا، فنن الم شمات والسياسات الدولية في المجال عموًما ال تت ذاول الحاجذة ىلذى تطذوير مشذاركة 
جتمذذا المذذد ي فذذي صذذياغة وتطبيذذق ىدارة األرض ومذذا يذذرتبط ب ذذا مذذن سياسذذات  فالسياسذذات اإل مائيذذة الم

السائدة سواى الدولية م  ا فو الوط ية وكهلك البرامج توسا في حقيقة األمر من ال جوة هه  وتتعامل مع ذا 
ود فمر حتمي ساكتين وفق ا حياز فيديولوجي، م ترضين وبدون فية  شرة  قدية فن ال مو الحضرظ بال حد

 بهلك على الجوا ب السلبية ل ها ال مط كم شر ألزمة وفشل في سياسات الت مية الري ية 
 

االست  اى الوحيذد هذو عمليذة تطذوير الخطذوط التوجي يذة للم شمذة األغهيذة والزراعذة )ال ذاو( حذول الحكذ  
لتاري  المقرر للدورة ال ال ة مذن   وا2002عا  الرشيد في ىدارة األرض والموارد الطبيعية، والتي بدفت 

المرحلة الختامية من هه  العملية، والتي تتم  ج ود الت سيق التي م تدى األرض يأتي متزامً ا  وًعا ما ما 
قامت ب ا شبكة حقوق األرض والسكن وتسيير معطيات وىس امات المجتما المد ي من م طقت ذا وم ذاطق 

للمجتما المد ي على مستوى العال  ـ في عملية الم اوضذة التذي  فخرى ـ وكهلك القاعدة الشعبية الحضرية
   وهه  الخطوط التوجي ية تشكل جزًى م ًما في هه  الجولة من م تدى األرض 2000تت  في 

 
وكشبكة عالمية، تسعى شبكة حقوق األرض والسكن الست مار عالقات ا مذا بعذض الم شمذات والحركذات 

 Viaوحركذذذة عبذذذر الريذذذف  FIANكة معلومذذذات الغذذذهاى فوالً االجتماعيذذذة الم مذذذة م ذذذل م سسذذذة شذذذب

Campesina وبذذرامج ال يئذذة الدوليذذة مصذذل الشذذبكة العالميذذة ألدوات األرض )بر ذذامج األمذذ  المتحذذدة ،
للموئل البشرظ(، وبر امج المذوارد الوط يذة لم شمذة األغهيذة والزراعذة وغيرهذا مذن فجذل تطذوير موقً ذا 

توضذذح األبعذذاد الحقوقيذذة لذذ.رض  وهذذها مذذن شذذأ ت فن يمكذذن ال ذذاس جماعًيذذا علذذى طريذذق وضذذا معذذايير 
المعتمدة حيذات   علذى األرض بذدال مذن ىضذعاف   عبذر ا سذحاب الدولذة مذن فداى دورهذا والتزامات ذا، مذن 

 خصخصة وعسكرة للعولمة 
 
 

 ما أهمية منتدى حول حقوق األرض اآلن؟ 

يذف مذن األصذول الحيويذة، خاصذة الميذا   مة  مط مذن الخصخصذة وحرمذان ال ذاس والمجتمعذات فذي الر
واألرض ي تشر عبر العال   والحال ال يختلف على اإلطالق في م طقة الشرق األوسط التي فصيبت فذوق 
هلذذك بمزيذذد مذذن مالمذذح االسذذتعمار، واالحذذتالل، واالتكذذال، والتمييذذز، وم ذذاهي  متخل ذذة عذذن "المواط ذذة" 

ال قافية التي يمكن فن تأتلف ومعذايير حقذوق اإل سذان ومذا  والحك   ىال فن ل ه  الم طقة فيًضا خصوصيت ا
يقابل ذذا مذذن التزامذذات تعاقديذذة للدولذذة والتذذي ىها تطذذورت يمكذذن فن تقذذود  حذذو بذذدائل فك ذذر ى سذذا ية وفك ذذر 
ى تاجية  هها في الوقت الهظ  جد فيت الصحافة والقيادة السياسية وك ير من مكو ات المجتما المذد ي حتذى 

يش روا ما ي بغي من جدية في ت اول األزمة، فالمجتمعات في الم طقة فذي فمذسًّ الحاجذة ىلذى وقت ا هها ل  
 مبادرات مساعدة وم م ة من فجل حل األوضاع المتردية 

 
 األهداف العامة:

إلس امات التذي يمكذن ل ذها الم تذدى فن يشذكل فرصذة لبلورت ذا واستحضذار الج ذود ال قاط التالية توضح ا
على المستوى الدولي لطرح حلول للمشكالت التي تقف عائًقا فما  ىمكا ية الحصول على األرض والميا   

 فاتساًقا ما البر امج العالمي لشبكة حقوق اإل سان، سيعمل الم تدى على:
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ىلى مواج ذة الخصخصذة الجذائرة وىشذكالية ا سذحاب الدولذة مذن تأديذة دورهذا، تلبية الحاجة المتزايدة   0
 خاصة فيما يتعلق بالخدمات والسلا العامة ب عل السلطة األخالقية والقا و ية؛

طرح الحاجة ىلى حجج حقوقية ضد السياسذات الدوليذة الجشذعة التذي ت ذهر بمسذتقبل مخيذف مذن تقييذد   2
 ن التدهور في ال ش  البيئية والم اخية؛الحصول على األرض والميا  ومزيد م

ىلقاى الضوى على دور الدولة والمجتما المد ي في طرح بذدائل لتذدهور األراضذي الزراعيذة، خاصذة   3
 ما جرى من هلك في شل خصخصة الميا  وغياب الضما ات القا و ية للحيازة  

األرض كذنجراى لمكافحذة  تعزيز األ شطة الجادة ومحاوالت تحسين السياسات التي ت  ر علذى حيذازة  4
 ال قر )م ل المهكورة ل ً ا(؛ 

توفير ال رص ل شا  حقوق اإل سان الذدولي، بمذا فذي هلذك هيئاتذت السياسذية والت  يهيذة لذدعوة المجتمذا   5
الدولي كي يكون فك ر اتساًقا ما التزامات الدول باحترا  وحماية وىعمال حقذوق الشذعوب فذي تقريذر 

 الحصول على الموارد العامة وما تتضم ت من وشي ة اجتماعية؛المصير، خاصة فيما يتعلق ب
تعزيذذز الج ذذود القا و يذذة والحقوقيذذة لتطذذوير معذذايير تتعلذذق بذذالحق فذذي األرض )فو األبعذذاد الحقوقيذذة   6

 ل.رض( وتطبيق ا بصورة عامة؛
 المساعدة في ى جاز مزيد من تطذوير وتطبيذق م  جيذات رصذد حقذوق األرض والمذاى )اتسذاًقا مذا مذا  2

جاى في األهداف اإل مائية ل.ل ية بل وتجاوز  ىلى األفضذل وفذق معطيذات الواقذا المتجذدد(، وهذو مذا 
يشمل تطوير م شرات اقتصادية للتحديد الكمي لتوابذا ال قذر المتعمذق وال اتجذة عذن ا ت اكذات حقذوق 

 األرض والماى؛
التزامات الذدول، خاصذة مذا تدعي  ال يئات المع ية بتطبيق معاهدات حقوق اإل سان في رصد تطبيق   2

البلدان التي يحين دورها في تقدي  التقارير الخاصة بتطبيق الع د الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 
 واالجتماعية وال قافية 

تطوير م اهي  وم اهج لت اول اال ت اكذات الجسذيمة لحقذوق السذكن واألرض كجذرائ  الحذرب وجذرائ    2
 ضد اإل سا ية في سياقات محددة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

إن حقووواأل ض، وخ صة فوووي قوووب دووو  أل ض   ووو ضن 

  ض ن م ي قب ض شرأل ض،صدط صشم ل إقريق  

ترت ط ال مح  ي ب  حق قب ض غذضء صض حق قب ض عمل 

صعوو م مووو حقوواأل ضاألخوو ن ض،ةوور  ض مقننووي  صقووب 

حووو الث رة ووورا ألقووو  ض حوووق قوووب ض، و مرت   ووو  

صمووو  ووو ي ووان بهايووي ض مقعموومخ صمروو      وو خ 

 د      ئ س قب بق ء هذض ض مقعمم ع ى     ض ح  ا 

 
Module 18, Land Rights, Circle of 
Rights, Economic, Social and Cultural 
Rights, at: 
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/I
HRIP/circle/modules/module18.htm  

 
 
 

اة والرزق مورد الز  للبقاى على قيد الحياألرض 

 والسكن المالئ   

يجب على الحكومات القيا  بنصذالحات لذ.رض في مذا 
يكون ضرورًيا لضذمان توزيع ذا العذادل كسذلعة عامذة 
وحمايذة حقذذوق ملكيذذة األراضذذي للذذهين يعيشذذون علي ذذا 
كمصذذدر للذذرزق وكذذهلك الشذذعوب األصذذلية مذذن جذذور 

 اآلخرين  

يجب فن توفر الدولة فرص التوزيا المتساوظ ما 
 ير الموارد الالزمة ل.سر ال قيرةالتأكيد على توف

 

http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module18.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module18.htm
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 أهداف خاصة بمنطقة الشرق األوسط/شمال إفريقيا:

اتساًقا ما بر امج الشرق األوسط وشمال ىفريقيا ضمن شبكة حقوق األرض والسكن، سيت  ت شي  الم تدى 
المقتذذرح بالقضذذايا والج ذذود التذذالي استعراضذذ ا والتذذي تركذذز علذذى خصوصذذية الم طقذذة لطذذرح حلذذول 

ية والمشكالت الم شورة فما  ىمكا ية الحصول على األرض والماى  واتسذاًقا مذا بر ذامج للمشكالت الجار
شبكة حقوق األرض والسكن واألهداف العامة لل شاط والتي فشر ا ىلي ذا عاليذت، فذنن الم تذدى ىضذافة ىلذى 

 هلك سيسعى ىلى اإل جازات التالية والخاصة بالم طقة:
ما المد ي، في سياقات وط ية محددة، في طرح بدائل لتدهور تطوير الحوار حول دور الدولة والمجت  0

 األراضي الزراعية، وخاصة في شل خصخصة الميا  وغياب ضما ات حيازة األرض؛
اإلس ا  في تشخيص األسذباب الجهريذة للصذراعات المتعلقذة بذاألرض والمذوارد الطبيعيذة فذي بعذض   2

بيعة السياسات الت ازعية من م شور حقذوق البلدان م ل دارفور، وكردستان، وتركستان، ما تحليل ط
 اإل سان 

تعزيز األ شطة الت افسية ومساعي تحسين السياسات التذي تذ  ر علذى حيذازة األرض كأحذد ىجذراىات   3
مكافحة ال قر مذا التركيذز بشذكل خذاص علذى الصذالت ال عليذة فو المحتملذة بذين الج ذود الجاريذة فذي 

 بلدان الشرق األوسط؛
ن تطذوير وتطبيذق م  جيذات رصذد حقذوق األرض والمذاى )اتسذاًقا مذا األهذداف المساعدة في مزيد م  4

اإل مائية ل.ل ية، وما يتجاوزها من تطورات علذى فرض الواقذا مذن م شذور حقذوقي( متضذمً ا هلذك، 
تطوير م شرات اقتصذادية للقيذاس الكمذي لتوابذا اسذت حال ال قذر مذن جذراى ا ت اكذات حقذوق األرض 

 والماى؛
ائق المجتما المد ي هات األهمية والتي ت كد على حقوق األرض والموارد الطبيعية، ترجمة و شر و   5

 والرجال وال ساى، ال   -حول حقوق ال الحين Lvcوىعالن شبكة عبر الريف  ICARRDم ل ىعالن 
تعزيذذز الج ذذود القا و يذذة والحقوقيذذة السذذاعية لتطذذوير معذذايير الحذذق فذذي األرض )فو األبعذذاد الحقوقيذذة   6

بذالتركيز علذى مذا يتعلذق ب ذها الحذق مذن حذاالت ىقليميذة مذن الحرمذان الجمذاعي ك لسذطين،  ل.رض(
 والعراق، والصحراى الغربية، واألهواز، ودارفور؛

استكشذاف وتطذذوير الم ذاهي  اإلسذذالمية الب ذذاىة واألدوات لضذمان التوزيذذا المتسذاوظ لذذ.رض والمذذاى   2
 والسلا العامة؛

رض واإلرث بطذرق وم ذاهج متعذددة تسذت د ىلذى الحقذوق )المعذايير ت اول حقوق المرفة في حيذازة األ  2
 التقليدية، الم اهي  اإلسالمية، القا ون الدولي(؛

كشبكة عالمية متخصصة وعبذر البر ذامج اإلقليمذي للشذرق األوسذط وشذمال ىفريقيذا اإلقليمذي، تسذعى   2
زيذذة حذذول الحقذذوق الشذذبكة لت قذذيح ف شذذطت ا مذذا األعضذذاى، وخاصذذة مذذا يتعلذذق بمتابعذذة تقذذارير موا

االقتصذذادية واالجتماعيذذة وال قافيذذة وتطبيذذق المالحشذذات الختاميذذة فيمذذا يتعلذذق بال يئذذات التعاقديذذة فيمذذا 
 يتعلق بالمغرب وىسرائيل وغيرها من دول الشرق األوسط وشمال ىفريقيا 

 
 المنتدى

هذو مذا فسذ ر عذن رس  م تدى األرض وم ه دورتت األولى لممارسة وصيغة فساسية للذدورات الالحقذة  و
تشكيل لج ة توجي ية، يذت  الرجذوع ىلي ذا فذي التخطذيط للبر ذامج وغيذر  مذن الترتيبذات والتذدابير المتعلقذة 

 بسير الم تدى وف شطتت على مدار العا   وهه  المجموعة الرئيسية تشمل:
 ، مصرىسماعيلعبد المولى   0
 السودانعادل بخيت،   2
 احمد عبد الصمد، مصر  3
 بشير صقر، مصر  4
 ف شكال، مصرجوزي  5
 ربيا وهبت، مصر  6
 رجاى الكساب، المغرب  2
 سعيدة القرا ، تو س  2
 يحيى الخوالد ، األردن  2
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يت  ت شي  فعاليات الم تدى باللغذة العربيذة مذا تذوفير ترجمذة باللغذة اإل جليزيذة للضذيوف األجا ذب  ويتبذا 

ال رصذذة فمذذا  التصذذمي  مسذذاًرا متذذدر  مذذن ال شذذرظ العذذا  ىلذذى العملذذي الخذذاص، وهلذذك بغذذرض تذذوفير 
المشاركين لمراجعة األوراق التي ستطرح في الم تدى قبل الوصول ىلذى مكذان اال عقذاد، اقتصذاًدا للوقذت 

 وتس يل التوصل ىلى  تائج عملية  
 
 

 التوقيت

فواخذذر فكتوبر/تشذذرين األول ال ال ذذة مذذن م تذذدى األرض  تسذذعى شذذبكة حقذذوق األرض ىلذذى عقذذد الذذدورة
م ذل المرحلذة األخيذرة مذن ، ا عذدة فحذداث محوريذة وم مذة لقضذايا األرضبما يتوافق زم ًيذا مذ، 2000

، خصوًصذذا بعذذد تب ذذي العمليذذة التشذذاورية لم شمذذة األغهيذذة والزراعذذة )ال ذذاو( حذذول التوجي ذذات الطوعيذذة
الصذذيغة ال  ائيذذة مذذن التوجي ذذات  وهذذو مذذا سذذيجعل الم تذذدى بم ابذذة اإلطذذار المحذذورظ آلخذذر مذذدخالت 

د ي فذي هذذه  العمليذذة التذي تم ذذل فهميذذة كبيذرة لقضذذايا الحيذذازة فذي م طقذذة الشذذرق وىسذ امات المجتمذذا المذذ
  كما يأتي الم تدى هها العذا  الحًقذا إلصذدار شذبكة حقذوق األرض والسذك ت حذول فريقيافاألوسط وشمال 

الحيذازة وقضذذايا األرض فذذي القذذرى غيذذر المعتذذرف ب ذا فذذي ال قذذب )ىسذذرائيل( واسذذتمرار دورات تذذدريب 
التذذي تواصذذل الشذذبكة توفيرهذذا ألعضذذائ ا فذذي غذذرب ففريقيذذا حذذول الحذذق فذذي الميذذا  والصذذرف  المذذدربين
 الصحي  

 
 
 محوريةموضوعات الالتيمات/ال

يجما الم تذدى بذين مشذاركين خبذراى فذي ىطذار تيمذة عامذة هذي "الحذق فذي األرض والمذوارد الطبيعيذة"  
الم طقة وخارج ا، بما في هلذك قضذايا التعيذر وسوف تأتي ال يمات مرتبطة بالعمليات ال علية التي تت  في 

)اسذتعادة الملكيذة العامذة  األرض والحذق فذي الميذا الم اخي، والحك  الرشيد لحيازة األرض، والصلة بين 
وفي ىطار تطوير الم شور اإلقليمي حول المشذكالت والحلذول المرجذوة، فذنن ال قذا  والتحليذل للموارد(  
 جدول فعمال البحث والم اصرة على مستوى الم طقة   المطروحة سيس   فيات يمحول ال 

 
في وسوف تت اول ال قاشات سلسلة من األوراق التحليلية التي سيقو  المشاركون من كل دولة بنعدادها  )و

حالة مشاركة فك ذر مذن فذرد مذن دولذة واحذدة سذيت  تقاسذ  الم مذة علذى  حذو تكذاملي ( وفذي ىطذار التيمذة 
ارك بنعداد عرض للوضا في هلك البلد، يغطي فه  التطورات السائدة والم  رة العامة، سيقو  كل بلد مش

على ىمكا ية الحصول على األرض والوشائف االجتماعيذة ل ذا  ومذن ه ذا، فذنن كذل ورقذة مقدمذة، ووفًقذا 
 للشروف الوط ية، ستضطلا بتحليل مركب من الع اصر التالية:

 رة الحضرية/وال زوح من الريف(؛الت جير/اإلزاحة واإلخالى )متضمً ا هلك ال ج 
 التمييز والتحك  الديمغرافي؛ 
 خصخصة األرض والسلا العامة؛ 
 التغير/التدهور البيئي والم اخي؛ 
 الج در والحيازة/اإلرث؛ 
 الصراع واالحتالل و/فو الحرب؛ 
 األدوات والوسائل ال  ية اإلسالمية هات الصلة؛ 
 فخرى  

 
مذذاعي وحقذذوق المذذرفة فذذي األرض، والسياسذذات التقليديذذة مقابذذل سذذيكون المعيذذار القذذائ  هذذو ال ذذوع االجت

السياسات ال يوليبرالية، وفيًضذا حذاالت الصذراع واالحذتالل  وستشذمل الذدورة ال ال ذة مذن م تذدى األرض 
ملمًحا عملًيذا، متمذ الً فذي ت شذي  مائذدة مسذتديرة بتوجيذت الخبذراى حذول اإلصذالح القذا و ي والسياسذي فذي 

 وير فج دة م اصرة متعلقة بأه  القضايا التي سوف   اقش ا في هه  المائدة المستديرة الم طقة، بغية تط
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 المنهجية

سيكون مطلوًبا من كل بلذد مم ذل فذي الم تذدى تقذدي  عذرض للبيا ذات والعمليذات والمحصذالت التذي يذرى 
ق  شريذة وماديذة المشاركون فن ل ا صلة بالقضايا السائدة فذي هلذك البلذد  وهذو مذا سذيتطلب بيا ذات لحقذائ

 ترتبط بحقوق األرض، واضعين في عين االعتبار:
 المالمح الجغرافية، والسياسية واالقتصادية للبلد وخصوًصا في ارتباط ا باألرض؛ 

 االلتزامات التعاقدية وفق معاهدات وات اقات حقوق اإل سان الموقا علي ا البلد؛ 

 ،األطر الدستورية والقا و ية 
 ،5ال قر و زع الملكية 
 ،ال قر والت جير 
 ،مسارات وتوابا خصخصة األرض والماى في السياق الري ي 
 ،حقوق األرض كعامل في فسباب وحل الصراعات 
 ،مكا ة  ش  الحيازة التقليدية 
 ،فشكال وف ماط التمييز 
  االهتمذذا  بنيجابيذذات الخصوصذذية ال قافيذذة فذذي الم طقذذة ومذذن بي  ذذا الم ذذاهي  اإلسذذالمية للوشذذائف

 .رض والماى،االجتماعية ل
   المسذذاواة بذذين الج سذذين فذذي الحيذذازة )الملكيذذة، واإلرث، ىلذذ (، والحصذذول علذذى األرض والميذذا

 والموارد العامة وىدارت ا  

تتضمن كل ورقة مكوً ا استراتيجًيا يست د ىلى التحرك العملي، وهو ما سيبدف بتقرير حول وضا الحمالت 
 شمل:والمبادرات الجارية على مستويات مختل ة، ت

 :فوالً على المستوى متعدد األطراف 
o  ،)حمالت الحضر العالمية )بر امج األم  المتحدة للمستوط ات البشرية 
o حملة مدن بال م اطق فقيرة 
o التقد  المتحقق على مستوى األهداف اإل مائية ل.ل ية 
o  المذوارد الخطوط التوجي ية الطوعية حول اإلدارة المسئولة في ىدارة حيازة األرض وغيرها من

 الطبيعية، 
o الشبكة العالمية ألدوات األرض 
o  برامج ومشاريا فخرى متعددة األطراف وبين الحكومات وبعض ا البعض 
 

 :ا ًيا على المستوى الوط ي  
o ،اإلصالحات الدستورية والقا و ية والم سسية التي ت ب ق عن عمليات وتحركات  ورية 
o ،خطط وط ية للتحرك من فجل حقوق اإل سان 
o ن األرض،لجا 
o ،اتحادات ال الحين الجديدة 
o ،لليات العدالة اال تقالية، متضم ة جبر الضرر 
o  حمالت فخرى على المستوى الوط ي 
 
 

 :الً ا على مستوى المجتما المد ي  
o  مي اق حقوق ال الحين" لحركة عبر الريف"La Via Campesina، 
o ،"مي اق وحملة "الحق في المدي ة 

                                                 
5
 The forum would be less concerned with circumstances or policies leading to dispossession of the wealthy. 
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o مد ي في الخطوط التوجي ية لم شمة ال او حول ىدارة حيازة األرض مشاركة م شمات المجتما ال
 ،والموارد الطبيعية

o الم تدى االجتماعي بالتركيز على حقوق األرض والماى، 
o ،عمليات اإلصالح الوط ي القا و ي والزراعي والدستورظ 
o  لليات جديد للمشاركة من واقا السياق ال ورظ في الم طقة وعلميات اإلصالح 

 
ا، يقو  الخبير/ة الم لف/ة بعرض توصيات من فجل مزيذد مذن التحركذات التصذحيحية التذي ي بغذي وفخيرً 

الشروع في تطبيق ذا )وتطذوير( اإلطذار الحقذوقي لضذمان المسذاواة فذي اسذتخدا  األرض  حذو فقصذى مذا 
اف يمكن من وشائ  ا االجتماعية  وي بغي توجيت هه  التوصذيات ىلذى فصذحاب الواجذب )الدولذة( واألطذر

 المع ية، بما في هلك المجتما المد ي المشارك في الم تدى:
 الحكومة )الج ات الت  يهية، والتشريعية، والقضائية(؛ 
 ال يئات متعددة األطراف؛ 
 شا  حقوق اإل سان، متضمً ا ال يئات السياسية والقا و ية والتطبيقية )لرصد تطبيق المعاهدات(؛  
 العمليات وال يئات القضائية؛ 
 ت الما حة والت موية؛الج ا 
  المجتما المد ي 
 

، تقترح شبكة حقوق األرض والسكن فن يت  ىتما  2000وبغرض عقد الم تدى في ديسمبر/كا ون األول 
  وسذذوف يقذذو  المحذذرر بتجميذذا األوراق ويذذت  م تصذذف  وفمبر/تشذذرين ال ذا يوىرسذال الورقذذة المشذذاركة 

 توزيا األوراق جميع ا على المشاركين 
 

 الم تدى بر امج

ب ذذاى علذذى مضذذمون فوراق المشذذاركين، سذذيت  ت شذذي  م تذذدى األرض وفًقذذا لمجموعذذات ىقليميذذة فو حسذذب 
 موضوعات بعي  ا، وهلك على ال حو التالي:

 
 
 
 

 المجموعات اإلقليمية:

يستما المشاركون في الم تدى وي اقشون ملخصات فوراق تقوي  الموقف التي يقدم ا الخبراى عن كذل بلذد 
ي الم تدى، تقد  بصيغة العرض من الم صة قبل فتح ال قا   وسوف يت  ت شي  ال يئات المحاضرة مم ل ف

وتص ي  ا ىلى م اطق فرعية للبلدان المم لة، وفًقا للمالمح الجغرافية  علذى سذبيل الم ذال، ال يئذة التحليليذة 
 سوف تتضمن الم صات التالية:

 المجموعة ال يلية )مصر، السودان(؛ 
  المغاربية )الجزائر، موريتا يا، المغرب، تو س، الصحراى الغربية(؛المجموعة 
 الشرق األوسط )األردن، لب ان، فلسطين، سوريا، العراق(؛ 
 المجموعة الخليجية )البحرين، الكويت، ُعمان، قطر، السعودية، اإلمارات، اليمن(؛ 
 راق، والسذودان ددارفذور مجموعة الصراع واالحذتالل والحذروب )األهذواز، والم ذاطق الكرديذة، والعذ

  والم طقة الج وبية[، والصحراى الغربية، وقبرص، وفلسطين، وغيرها
 

باست  اى المجموعة األخيرة، ستركز العروض المقدمة والم اقشات على التيمات/الموضذوعات والتيذارات 
لصذذراع المشذذتركة المع ذذودة فذذي البلذذدان التذذي تشذذترك فذذي الم ذذاطق الجغرافيذذة  حيذذث تركذذز مجموعذذة ا

واالحذذتالل والحذذروب، بطبيعذذة الحالذذة، علذذى الخبذذرات المشذذتركة بذذين البلذذدان المع يذذة فيمذذا يتعلذذق بجذذهور 
 الصراع والحلول المقترحة، خاصة فيما يتعلق باألرض 
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والغرض من هه  الم اقشذات المعذدة والم توحذة هذو تقذدي  ال رصذة ألسذئلة عمليذة وعائذد حيذوظ لذ.وراق 

الدولة والتذي سذتكون قذد تذ  مراجعت ذا مقذدًما قبذل ا عقذاد الم تذدى  وهذها مذا يذوفر  المقدمة عن الوضا في
ذاى لذ.وراق  فيًضا ىطاًرا لت شي  قضايا معقدة بطريقة يمكن ب ا ىدارة تلك القضايا، وكهلك فرصة لل قذد الب ًّ

اى ما هو مطلوب من فجل ىعدادها ك س    ائية قابلة لل شر  هها عالوة على ما تتيحت هه  العملية من ىجر
من تحليل مقارن عبر الحدود وعبر الم اطق الجغرافية بغرض التقذد  بالم اقشذة صذوب مزيذد مذن الت  يذد 

 االستراتيجي في ورض العمل المقسمة فيًضا حسب الموضوعات والتي تلي مرحلة تقدي  األوراق 
 

 ور  العمل حسب الموضوعات
راتيجي الذذهظ يذذربط المشذذاركين باهتمذذام   وف شذذطت   تتذذيح هذذه  الذذور  فرصذذة ال قذذا  والتبذذادل االسذذت

الم شذذورة عبذذر الم ذذاطق الجغرافيذذة، ولكذذن علذذى فسذذاس التخصصذذات والمصذذالح المشذذتركة التذذي تتجذذاوز 
الحذدود الجغرافيذة للدولذذة  وسذوف تذذرتبط الموضذوعات المطروحذذة فذي ور  العمذذل بتلذك الموضذذوعات 

 العامة الرئيسة التي هكر اها ل ً ا:
  التوجي ية الطوعية لم شمة األغهيذة والزراعذة )ال ذاو( حذول اإلدارة المسذئولة فذي ىدارة الخطوط

 حيازة األرض وغيرها من الموارد الطبيعية، 
 الت جير/اإلزاحة واإلخالى )متضمً ا هلك ال جرة الحضرية/وال زوح من الريف(؛ 
 التمييز والتحك  الديمغرافي؛ 
 التغير/التدهور البيئي والم اخي؛ 
 صة األرض والسلا العامة؛خصخ 
 الصراع واالحتالل و/فو الحرب؛ 
 الج در والحيازة/اإلرث؛ 
  األدوات والوسائل ال  ية اإلسالمية هات الصلة؛ 
 ىصالح األراضي؛ 

 
وسوف يت  تيسير ورشة العمل وفق معايير التخطيط االستراتيجي وما يتعلذق بذت مذن وسذائل ف يذة، وهلذك 

 امات األك ر عملية في سبيل تحرك مشترك على مستوى الم طقة بغرض استخالص المحصلة وااللتز
 ورشة التخطيط االستراتيجي

تتضذذمن الذذدورة ال ال ذذة لم تذذدى األرض ملمًحذذا اسذذتراتيجًيا خاًصذذا فذذي شذذكل دائذذرة مسذذتديرة موج ذذة مذذن 
الخبذذراى فذذي اإلصذذالح القذذا و ي والسياسذذي  وسذذوف يسذذتلز  هلذذك تحديذذد الخبذذراى المتخصصذذين فذذي هذذها 

لمجذذال ممذذن يسذذتطيعون التحذذدث حذذول التركيبذذة العمليذذة للتحذذرك المذذد ي، واإلصذذالح القذذا و ي وتحليذذل ا
السياسات في م طقة الشرق األوسط/شمال ففريقيا  وال دف األساسي مذن هذه  الجلسذة هذو تطذوير المزيذد 

 من فعمال البحث والم اصرة  
 
 

 الجلسة األخيرة

عات ور  العمل باالجتماع  ا ية للتشارك في ال تائج وىعالن في عودة مرة فخرى للجلسات، تقوك مجمو
 االلتزامات الخاصة بالعمل/التحرك الهظ سيقومون بت  ول ها التمرين هدفين:

 ىعال  المشاركين بالتطورات في المجاالت األخرى حول ى جازات زمالئ   في الم تدى؛  0
 دلية ال تخلو من التدعي  والتآزر ربط القضايا هات الصلة والقاطعة للحدود بطرق عملية وتبا  2

 
 

 الجوانب اإلعالمية/ المؤتمر الصحفي

يخر  الم تمر ببيذان مشذترك حذول األبعذاد الحقوقيذة للمذاى واألرض فذي م طقذة الشذرق األوسذط وشذمال 
ىفريقيا  ويكون هها البيان الوسيلة الرئيسة لم تمر صذح ي ب ذدف  شذر وىعذالن القضذايا وتدشذين مرحلذة 
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التحاور اإلقليمي والعمل المشترك  حو حل المشكلة في القضايا األساسذية والم ملذة التذي تذ  ر جديدة من 
 في األرض، والموارد الطبيعية، وبالتالي على جميا المجتمعات في الم طقة 

 
 

 المشاركون

يركز الم تدى علذى حقذوق األرض والقضذايا األك ذر فهميذة المتعلقذة بذاألرض  ومذا هلذك يسذعى الم تذدى 
دعوة مم لذذين عذذن الحركذذات االجتماعيذذة والم شمذذات غيذذر الحكوميذذة والم شمذذات المجتمعيذذة القاعديذذة لذذ

والم سسات الدولية كمصادر م مة لتوفير مقومان  قا  م توح مت وع وم مر في م طقة الشذرق األوسذط 
 ليات الم تدى  وشمال ىفريقيا  وسوف تكون مشاركة هه  الت شيمات وىس امات ا م مة قبل وف  اى وبعد فعا

 
 

 المخرجات

صم  هها المشروع كي يكون من العوامل المساعدة على ى تا  مخرجات مستقبلية، فالم تدى في حد هاتذت 
ديذة شذكل التو يذق والتحليذل يقد  محصالت ملموسة وفخرى غيذر ملموسذة  وسذوف تأخذه المخرجذات الما

 والتي ستش ر في ال  اية في شكل م قح باالعتماد على جلسات الم تدى  وسوف تشمل هه  المخرجات:

 تقارير مبدئية ل.وضاع في البلدان المشاركة،  0

الم قحة والمتابعذة دائًمذا ألحذدث المعلومذات والتحركذات  موسوعة األرضال سخة اإللكترو ية من   2
 واألخبار المتعلقة بقضايا األرض المتضم ة في الم تدى،

 بحث ىقليمي استراتيجي وخطة جماعية،  3

 ،ض وحقوق اإل سان في م طقة الشرق األوسط/شمال ففريقيابيان جماعي حول فوضاع األر  4

 ترجمات عربية للو ائق الدولية الجوهرية للمجتما المد ي،  5

تقريذذر م شذذور حذذول المذذ تمر يشذذمل تقذذارير الوضذذا فذذي البلذذدان، وفعاليذذات الم تذذدى، والخطذذط   6
 ،االستراتيجية واإلعالن

 طة جديدة،خطة استراتيجية بااللتزامات بمزيد من التعاون وف ش  2

قاعدة مزيد من المدخالت ل.دوات البح ية الموجودة بال عل في شبكة حقوق األرض والسكن، م ل   2
 اإللكترو ية  فحوال األرض ، و شرة بيا ات اال ت اكات

 
 

 ةقيم مضافة، مخرجات غير مباشرة وأنشطة متابع

من المتصور فن تمتد ل ار الم تدى ىلى ما بعد ا قضاى فعالياتت، حيث يعمل كنطار ت شيمي، ويكون بم ابة 
الخطوة األولى في عملية طويلذة مذن ال قذا  العذا  وتصذحيح السياسذات  واأل شذطة غيذر المباشذرة )غيذر 

 مست دف تمويل ا ه ا( ستتخه شكلين:

بذذاللغتين العربيذذة واإل جليزيذذة لتكذذون مجذذاالً رض"فحذذوال األتطذذوير ومتابعذذة وتحذذديث  شذذرة "  0
لم شمات و شطاى المجتما المد ي الهين يعملون من فجل حقوق األرض لخلق و/فو تعبئذة الذرفظ 

 العا  والحركات االجتماعية في تدعي  حقوق األرض؛

ربط م تدى األرض باأل شطة هات الصلة على المستوى اإلقليمي، وخصوًصا مشروح فضذاىات   2
ق اإل سذذان فذذي ففريقيذذا والذذهظ تدعمذذت م سسذذة فذذورد، والذذهظ يشذذارك الم سذذق الذذدولي لشذذبكة حقذذو

 حقوق األرض والسكن في اللج ة التوجي ية الخاصة بالمشروع  

http://173.193.108.160/~hlrn/arabicland/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.hlrn.org/Arabic/welcome_violation.asp
http://www.hlrn.org/Arabic/welcome_violation.asp
http://www.hlrn.org/Arabic/welcome_violation.asp
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طرح فهمية بهل مزيد من الج ود، سيوفر الم تدى وبطريقة مق عة األرضية ال طذالق مزيذد عبر   0
ين وغيره ، متضمً ا هلك البحث والحمالت المطلوبة من األ شطة األك ر تحديًدا من قبل المشارك

على المستوى المحلي والوط ي من فجل التشارك وىض اى الصبغة االجتماعية على القي  والحلول 
فو فحذذوال األرض الم شذذورة للقضذذايا المطروحذذة فذذي الم تذذدى ومذذا يليذذت مذذن  قذذا  )فذذي  شذذرة 

 م تديات فخرى(  وسوف تت اول ف شطة المتابعة:

 ور األراضي الزراعية،تده 

 ،دور الدولة في ىدارة وتوزيا األراضي وفق  شا  قا و ي عادل 

  تقذذوي  األدوات الموجذذودة وألظ مذذدى  حتذذا  ىلذذى فدوات جديذذدة لتقذذدير وضذذا الضذذحايا
 وال ئات األك ر تعرًضا لال ت اك وىمكا ية تمكي   ،

  تساوظ علذى األرض، مذا األدوات والمباد  اإلسالمية التي تضمن ىمكا ية الحصول الم
 التشديد على األشخاص والجماعات الم مشة واألك ر تعرضا لال ت اك  
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لالتحالف الدولي للموئ شبكة حقوق األرض والسكن   ●      

 
لذون عضذو يعم 450، حركة دولية مستقلة غير هادفة للربح تتكون مذن فك ذر مذن لالتحالف الدولي للموئ

في مجال المستوط ات البشرية  يتكون األعضاى من م شمات غيذر حكوميذة، م شمذات مجتمعيذة، هيئذات 
دولذذة فذذي الشذذمال والج ذذوب، يكرسذذون  20 ، م شمذذات المجتمذذا المذذد ي، وفشذذخاص مذذنفكاديميذذةبح يذذة و

التحذالف مذن جميعا ف  س   من اجل التعاون إلعمال الحق فذي السذكن المالئذ  للجميذا  وتذت  ىدارة ف شذطة 
 خالل ال ياكل التالية:

 ،شبكة المرفة والمأوى 
  ،شبكة حقوق األرض والسكن 
 ،شبكة الموئل والبيئة المستدامة 
 العمل لإل تا  االجتماعي، ةمجموع 
  مجموعة العمل لتمويل السكن وتعبئة الموارد 

 
  أهداف شبكة حقوق األرض والسكن 

لتحالف الدولي للموئل في مجموعة من األهداف تشكل يتشارك فعضاى شبكة حقوق األرض والسكن ما ا
وتربط التزا  شبكة حقوق األرض والسكن  حو المجتمعات التذي ت اضذل مذن اجذل تذوفير السذكن وتأمي ذت 
وتحسين شروف السكن الخاصة ب ا  وتسعى شبكة حقذوق األرض والسذكن ىلذى الذدفاع عذن، االعتذراف، 

ل مكان في الحصول على مكان لمن يحيا فيت في سال  وكرامة حماية والتطبيق الكامل لحق كل فرد في ك
 وهلك من خالل: 

  ،تشجيا الوعي العا   بمشاكل المستوط ات البشرية واحتياجات ا على المستوى العالمي 
  التعاون ما كيا ات حقوق اإل سان فذي األمذ  المتحذدة لتطذوير ومراقبذة معذايير الحذق فذي

ضاح التزامات الذدول الخاصذة بذاحترا  وحمايذة وتذرويج السكن المالئ  باإلضافة، ىلى ىي
 وىعمال الحق،

 ، حماية حقوق عديمي المأوى وال قراى والهين يعا ون من وجود سكن غير مالئ 
  التمسك بالحماية القا و ية للحذق فذي السذكن المالئذ  كخطذوة فولذى لذدع  المجتمعذات التذي

لذذك اإل تذا  االجتمذذاعي والوسذذائل تسذعى ىلذذى ىيجذذاد حلذول، للمشذذكالت السذذك ية بمذا فذذي ه
 العملية األخرى إلعمال هها الحق،

  توفير قاعدة مشتركة للمجتمعات عبذر الشذبكة لتكذوين واالشذتراك فذي اسذتراتيجيات حذل
المشكالت من خالل الحركات االجتماعية والم شمات غيذر الحكوميذة العاملذة فذي مجذال 

 المستوط ات البشرية، 
 الم تديات الدولية   الدفاع ع    وتم يل   في 
 

 ومن اجل تحقيق تلك األهداف،تشمل خدمات عضوية شبكة حقوق واألرض والسكن ما يلي:  
 ،ب اى تعاون محلي وىقليمي ودولي بين األعضاى لتكوين حمالت فعالة وم  رة للحق في السكن 
 ،تطوير الموارد البشرية والتعلي  والتدريب على حقوق اإل سان 
 ص  التم يل الهاتي،ت مية م ارات وفر 
  ،األبحاث والم شورات 
  ،تبادل وتوزيا خبرات األعضاى واالستراتيجيات وففضل الممارسات 
 ،   الدفاع عن الضحايا بال يابة ع 
  ،تطوير األدوات والتق يات للمراقبة ال عالة للحق في السكن 
  التحركات العاجلة ضد اإلخالى القسرظ واال ت اكات األخرى 

  
التحذالف الذدولي  -ى مزيد من المعلومات ولال ضما  لعضذوية شذبكة حقذوق األرض والسذكنللحصول عل

   www.hlrn.org  net.org-www.hic•    mena.org-www.hic للموئل:

http://www.hlrn.org/
http://www.hic-net.org/
http://www.hic-mena.org/

