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  2013آذار /منتدى األرض في دورته الرابعة مارس

  إلى إنجازات واقعية النضالأحالم نحو تحويل 

مئنان من جميع المشاركين على يقيا أعمال الدورة الرابعة وسط اطشمال إفر/الشرق األوسطلمنطقة اختتم منتدى األرض 
وفاعلة على وقدرتھم على ترجمة المرحلة التأسيسية النظرية إلى آليات عمل متخصصة ومساره الحقوقي مستقبل المنتدى 

  . المستويات الحقوقية والعمرانية والتعبوية

 :بمالمح عدة أھمھاتميز يبأداء جديد في تونس العاصمة  2013آذار /ماس 28إلى  26في الفترة من جرت أعمال المنتدى 
النظري والحقوقي تمام مرحلة التأسيس إبعد خروجه من القاھرة ، بالتزامن مع المنتدى االجتماعي العالمي، انعقاده في تونس

المرصد والعمل الفعال وسط الناس وعلى رأسھا آليات التحرك تأسيس المرحلة الثانية المتمثلة في ومن ثم انطالقه إلى تدشين 
  . االجتماعي لألرض

وشعوب أصلية في عن بلدان والنشطاء خمسون شخصية من الباحثات والباحثين والمناضلين شارك في المنتدى ھذه الدورة 
ردن، وفلسطين، واألكراد، واألمازيغ، الصحراء الغربية، واألوتونس، ومصر، والمغرب، والنوبة، والعراق، : نطقة ھيالم

عية عالمية وبلدان خارج امن منظمات وحركات اجتمنشطاء فضالً عن مشاركة . ولبنان، وسوريا، واألحواز، والجزائر
ساحل العاج، وغانا، ومالي، والواليات المتحدة األمريكية، لدان ب، وLa Via Campesinaالمنطقة، مثل حركة عبر الريف 

  .، وإيطاليا، وبنين، وكندا، واندونيسيا، وكولومبيا، والمكسيكاألرجنتينوفرنسا، وشيلي، والبرازيل، وألمانيا، و

لة التغيير والمد الثوري روًحا جديدة إلى المنتدى مفعمة بحا واضافشھد المنتدى وجود عناصر جديدة من المعماريين والفنيين أ
المؤسسين للمنتدى منذ الدورة األولى والممثلين لكافة بلدان المنطقة  األساسيينالذي تشھده المنطقة، فضال عن المشاركين 

  .وشعوبھا األصلية

المشاركات ونعدكم بإرسال تقرير واف بكل التفاصيل واالتفاقات والنتائج التي خرجنا نتوجه بجزيل الشكر إلى المشاركين و
  .بھا على مدى األيام الثالث في الدورة الرابعة للمنتدى

أن المجتمع المدني على  أشارواحيث ." من وعود كاذبة إلى حلول الناس"لقد أكد المشاركون على أھمية شعار ھذه الدورة 
ھد تحدًيا مصيرًيا وسط التغيرات والتناقضات التي تفرض علينا دائًما وضع حلول وبدائل تنطلق من مستوى المنطقة يش

مصالح وحقوق وحريات الناس، وبالتالي السعي إلى إلزام الحكومات بتبني واحترام ھذه البدائل خاصة بعدما شھدت المنطقة 
فقارھم على كل المستويات االقتصادية إعوب وقمعا وفسادا على مدى نصف قرن أسفر عن ضياع حقوق أغلبية الش

من ضمن األولويات التي أدت إليھا نقاشات كثيرة في خضم " المواطنة السلمية الكاملة"وكان الحق في . واالجتماعية والثقافية
ولة الد"الصراعات بين الحكومات المستبدة والشعوب األصلية التي ترزح تحت نير الظلم والحرمان من الحقوق في ظل 

  ". القومية

نكرر شكرنا لجميع المشاركين، على روح المشاركة والديمقراطية وتقبل الرأي اآلخر واالحترام المتبادل الذي ساد فعاليات 
التي أعطت مزيد من  المنتدى على مدى األيام الثالث وما تبعھا من حضور الجمعية العمومية للتحالف الدولي للموئل

، ونأمل أن نلتقي دائًما على خير لصالح جميع مشاركة األعمق لكل األعضاء الجدد من منطقتناالمعلومات وأتاحت فرصة لل
  . أصحاب الحقوق في األرض والسكن وكافة حقوق اإلنسان


