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  مقدمة  -أوالً  
أصبحت مسائل األراضي املتعلقة حبقوق اإلنسان مثار قلق متنامٍ يف كل من البلدان               -١

وأثّر التهافت العاملي على األراضي يف جمموعة من حقوق اإلنـسان           . املتقدمة والبلدان النامية  
ونتيجة . هلااألساسية، وأجرب احلكومات على وضع مسائل األراضي على رأس جداول أعما          

لزيادة الشواغل املتعلقة بانعدام األمن الغذائي وتغري املناخ واالستخدام غري املستدام للمـوارد             
الطبيعية والتوسع العمراين السريع، جتّدد االهتمام بكيفية توزيـع األراضـي واسـتخدامها             

يـل   على األراضي وتنشأ ضمن سياق تـارخيي طو        وتتنوع الضغوط . والتحكم هبا وإدارهتا  
  .مقرون بضغط متزايد على املوارد احملدودة

ويعتمد الناس حول العامل على الوصول إىل األراضي واملوارد الطبيعيـة يف بقـائهم           -٢
 تردي التربـة  وأدى النمو السكاين وفقدان األراضي الصاحلة للزارعة نتيجة         . وسبل عيشهم 

تـدم التنـافس علـى األراضـي        أو أنواع الوقود احليوي إىل اح     " احملاصيل النقدية "وإنتاج  
ورغم صعوبة احلصول على بيانات موثوقة وشاملة، تشري بعض املـصادر إىل أن         .)١(الزراعية

 ٢٠١٠ وعـام    ٢٠٠٠ عـام    بنيماليني اهلكتارات من األراضي بيعت أو أُجِّرت يف الفترة          
 واسعة  احتيازبشكل رئيسي يف بلدان نامية يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية نتيجة عمليات             

  .)٢(النطاق على األراضي الزراعية على يد مستثمرين حمليني وأجانب
فنظـراً  . وللوضع املبّين أعاله آثار ضارة بشكل خاص على حقوق اإلنسان للمرأة            -٣

للهياكل االجتماعية اليت تعزز التمييز بني اجلنسني والتفاوت الشديد االستحكام يف القـوة،             
 هبـا  حتكمهـن    ويقل األخرى اإلنتاجية واملوارد األراضي على اءالنس حصول إمكانية تقل

  .واستخدامهن هلا
 والشواغل البيئية إىل نزاع بني َمن يعتمدون علـى األرض          وكثرياً ما تؤدي الضغوط     -٤

لتأمني معيشة الكفاف وأصحاب املصلحة اآلخرين الذين يريدون استخدام املوارد الطبيعيـة            
كما أن التقصري يف منع التدهور البيئي والتخفيف منه يقّيـد           . ربحلغايات أخرى، مبا فيها ال    

، وال سيما لألشخاص الذين يعيشون يف املناطق        بشكل أكرب إمكانية احلصول على األراضي     
 نياهلامشية، مثل املناطق القاحلة وشبه القاحلة، أو املناطق املعرضة للفيضان أو للتحاّت الناجت            

  .عن ارتفاع منسوب البحر

__________ 

)١( Food and Agriculture Organization of the United Nations and Earthscan, “The State of the   
World’s Land and Water Resources for Food and Agricultures: Managing systems at risk” 2011،  

 ./www.fao.org/nr/solaw/solaw-home/en: متاح على العنوان التايل
  .Land Matrix Project": http://landmatrix.org"انظر مشروع  )٢(
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مليون شخص حول العامل عانوا  ٣٠٠ مليون و٢٨٠وتشري التقديرات إىل أن ما بني     -٥
 ١٥بعبارة أخرى، ُيجـرب     و ؛)٣(من التشريد املتعلق بالتطوير على مدار العشرين سنة املاضية        

مليون شخص سنوياً على ترك بيوهتم وأراضيهم إلفساح اجملال ملشاريع التطوير واألعمـال             
 السدود الكهرمائية أو املناجم أو منشآت البترول والغاز أو املنتجعات            مثل بناء  ،)٤(الضخمة
املـدن  " جتميـل "الء يف املناطق احلضرية باسم      وتواصلت عمليات اإلج  . حية الفاخرة السيا

  .والفعاليات الرياضية الكربى
ضغطاً على احلصول علـى األراضـي يف        أيضاً  وتضع اهلجرة من الريف إىل احلضر         -٦

ويؤدي سوء إدارة التخطيط العمراين، مبا يف ذلك عمليات ترقية املنـاطق            . ضريةاملناطق احل 
 اقتصادي يف   -إىل ارتفاع أسعار األراضي واستقطاب اجتماعي       بعض األحيان   احلضرية، يف   

ويف أحيان كثرية، ُيطرد قاطنو التجمعات السكنية العشوائية إىل األحياء الفقـرية            . واحدآن  
بىن التحتية وتتردى فيها األوضاع املعيشية، حيث تنعدم الكهرباء وميـاه  اليت تعوزها أبسط ال   

  .الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي
وتربز مسائل األراضي عواملَ يف حاالت الطوارئ، مبا فيها الرتاع املسلح والكوارث            -٧

 .)٥(لقسريلتشريد ال مليون شخص ٤٥,٢  ب، تعّرض ما ُيقدَّر ٢٠١٢في هناية عام    ف. الطبيعية
  .)٦(األراضي من تأثري الكوارث وخماطر نشوب الرتاعاتسوء إدارة كما ميكن أن يفاقم 

 مباشر أو غري مباشر يف طائفة مـن  تأثرياًوميكن أن تؤثر القرارات املتعلقة باألراضي         -٨
ـ          فقد ُيهدَّد . احلقوق املدنية والسياسية   ة  احلق يف احلياة عندما تصبح اجملتمعات احملليـة عرض

وكثرياً ما يواجه املدافعون    . العتالل الصحة وارتفاع معدالت الوفيات نتيجة تلوث األراضي       
عن حقوق اإلنسان الذين ينشطون يف مسائل األراضي هتديدات تستهدف حياهتم عن طريق             

  .العنف، كما يتعّرضون للمضايقة بشكل متواصل
ين وحرية الرأي والتعبري والتجمع     وُتعّد حقوق املشاركة يف احلياة الثقافية وحرية الد         -٩

لمشاركة احلرة والنشطة واهلادفة يف عمليـة صـنع         ذات أمهية جوهرية ل   وتكوين اجلمعيات   
القوة املفرطة ضد حركات    استخدام   االحتجاز التعسفي أو     وإن. القرارات املتعلقة باألراضي  

 التجمعات الـسكنية    ، أو ضد قاطين   دون استخدام العنف  غري املالّك الذين حيتلون األراضي      

__________ 

)٣( Food and Agriculture Organization of the United Nations and Earthscan, “The State of the World’s 

Land and Water Resources for Food and Agricultures: Managing systems at risk” 2011 ،) متاح على
  .www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=3187( ،p. 17: العنوان التايل

  .املرجع نفسه )٤(
)٥( Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Displacement: the new 

21st century challenge. UNHCR Global Trends 2012 (Geneva, 2013))   متاح على العنـوان التـايل :
www.unhcr.org/51bacb0f9.html( ،p. 1.  

)٦( UN Habitat, Land and Natural Disasters: Guidance for Practitioners (Nairobi, 2010). 
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الء، أو ضد الفالحني الذين يطـالبون بتوزيـع         اإلجالعشوائية الذين حيتّجون على عمليات      
وميكن أن ُترتكب   . توزيعاً أكثر إنصافاً، إن كل ذلك يشكل انتهاكاً لتلك احلقوق         األراضي  

فية والعبادة  انتهاكات أيضاً عندما ُيمنع الوصول إىل األماكن املستخدمة يف االحتفاالت الثقا          
وقد تتفاقم انتهاكات احلقوق أكثر نتيجة االفتقار إىل آليات مستقلة أو           . والطقوس الروحانية 

حسنة األداء لتسوية املنازعات أو التظلم ميكنها أن حتدد سبل االنتصاف الفعالة يف مطالبات              
  .اعلة خاصة الدولة أو أطراف فاليت تقوم هبااألراضي ويف مواجهة األفعال غري املشروعة 

 وامليـاه   والسكنوتتأثر احلقوق االقتصادية واالجتماعية، مبا فيها احلقوق يف الغذاء            -١٠
فـيمكن  .  بقرارات إدارة األراضي   اًمباشرتأثراً  ناسب،  املعيشي  املستوى  املوالصحة والعمل و  

تؤدي إىل إضعاف شـبكات الـضمان       أن  هلذه القرارات أن تضمن التمتع هبذه احلقوق أو         
وقد يكون احلصول علـى األراضـي واملـوارد         . جتماعي، ما يعيق إعمال هذه احلقوق     اال

وعلى النقيض من ذلك، قـد      . اإلنتاجية السبيل املالئم لضمان إعمال احلق يف الغذاء الكايف        
ُينتهك هذا احلق كلما فُرضت قيود أمام احلصول على األراضي اإلنتاجية أو استخدامها على              

 من األرض، مثل املزارعني من أصحاب       مون يف غذائهم على إنتاجه     يعتمد ناألشخاص الذي 
  .احليازات الصغرية وغري املالّك ومريب املاشية وصيادي األمساك والشعوب األصلية

 يف إعمال   حامساًامالً  الريفية وضواحي املناطق احلضرية ع    وتربز األراضي يف املناطق       -١١
م أمن حيازة األراضي    ك احلق للخطر نتيجة انعدا    ذلب فيتعرض التمتع . احلق يف السكن الالئق   

وقد تتعرض احلقوق واألوضاع املرتبطة بالـصحة       . ألراضيمن ا الء القسري   وعمليات اإلج 
من الوصول  إىل حرمان الناس    والتشريد والترحيل   تؤدي عمليات اإلجالء    لخطر أيضاً عندما    ل

تيجة إلقاء النفايـات الـسامة أن        وميكن لتلوث األراضي ن    .)٧(إىل املرافق واخلدمات الصحية   
أن يقـوض    إدارة األراضـي     مثلما ميكن لسوء  يقّوض أيضاً متتع السكان باحلق يف الصحة،        

  . يف املياه وخدمات الصرف الصحيمتتعهم باحلق

   من منظور حقوق اإلنساناألراضي مسائل  -اًثاني  

  قوق اإلنساناملتعلقة حبتزامات اللعايري واامل  -ألف  
حق اإلنـسان يف    "د إىل اآلن نص يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان بشأن           ال يوج   -١٢

 من  ٢األراضي، مثل الفقرة    تشري إىل   صكوك حقوق اإلنسان    فبعض  . كحق عاملي " األرض
) ز(٢، والفقرة     والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد من ١١املادة  

، اللتني تشريان صـراحةً     املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على قضاءال اتفاقية من   ١٤من املادة   
 تنظيم  وُترك. إىل األراضي فيما يتعلق باحلق يف الغذاء وحقوق النساء الريفيات، على التوايل           

__________ 

)٧( Farha, Forced Evictions, p. 68)  ٣انظر احلاشية.( 
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 ففي بعض البلدان، يعترف القانون الوطين باحلق يف .)٨(لقانون الوطينلمعظم مسائل األراضي 
حقوق األراضي وامللكية،   مبختلف   يف الواليات القضائية الوطنية      وقد يتمتع الناس  . األراضي

وتعتمد . مبا فيها احلق يف احلصول على األراضي واملمتلكات واستخدامها والتحكم هبا ونقلها 
وعلى املستويني الـوطين واحمللـي،      . معظم البلدان شكالً من أشكال ُنظُم تسجيل األراضي       

قات عديدة من القواعد والقوانني والعـادات والتقاليـد         تتألف ُنظُم حيازة األراضي من طب     
 وقرارات احملاكم مع    الوطنيةولكن يف حاالت كثرية، تتعارض القوانني       . والتصّورات واللوائح 

ويف هذا السياق، يتيح النظر يف مسائل األراضـي مـن           . قوق اإلنسان املتعلقة حب لتزامات  الا
أيضاً حتقيق األهداف اإلمنائية واإلنـسانية      كن  لمنظور حقوق اإلنسان توضيح االلتزامات، و     

  .واجتثاث الفقر وإعمال حقوق اإلنسان
وتشري اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان أيضاً إىل الصالت بني حقـوق اإلنـسان               -١٣

 األفريقية اللجنةفقد تطّرقت إىل مسائل األراضي آلياٌت إقليميةٌ مثل         . واألراضي واملمتلكات 
 األوروبيـة  احملكمـة  و اإلنسان حلقوق األمريكية البلدان حمكمة و والشعوب اإلنسان حلقوق
  .)٩(االجتماعية للحقوق األوروبية اللجنة واإلنسان حلقوق
 إطـار  يف بواليـات  املكلفونكما حبثت هيئات رصد معاهدات حقوق اإلنسان و         -١٤

مييز واحلقـوق يف     الت األراضي يف سياق عدم    يف األمم املتحدة يف مسائل       اخلاصة اإلجراءات
السكن الالئق والغذاء واملياه والصحة وخدمات الصرف الصحي والعمل وحريـة الـرأي             
والتعبري، وحقوق الشعوب األصلية وحق تقرير املصري، فضالً عـن احلـق يف املـشاركة يف     

  .الشؤون العامة واحلياة الثقافية

  سائل األراضيمب فيما يتعلقالتزامات الدول   -باء  
 الواجب الرئيسية، التـزام بـاحترام حقـوق         صاحبةلى عاتق الدول، كوهنا     يقع ع   -١٥

  .اإلنسان لألشخاص اخلاضعني لواليتها القضائية ومحاية تلك احلقوق والوفاء هبا
وحتدد القوانني والسياسات والعادات الوطنية كيفية استخدام األراضي والتحكم هبا            -١٦

ولكن . بسندات امللكية الفردية لألراضي أمن حيازهتا     وعليه، يعزز االعتراف القانوين     . ونقلها

__________ 

)٨( Olivier De Schutter, “The emerging human right to land”, International Community Law Review, 

vol. 12, 2010, p. 305. 
، قضية مركز النهوض حبقوق األقليـات       اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب    انظر على سبيل املثال،      )٩(

 ٤ة اإلندرويس ضد كينيـا،      واجملموعة الدولية للدفاع عن حقوق األقليات باسم جملس رعاية مجاع         ) كينيا(
أواس تيـنغين   ) سومو(، قضية مجاعة املايانغا     حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان    ؛  ٢٠١٠فرباير  /شباط

، قضية كينيا وآخرون ضد     احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان   ؛ و ٢٠٠١أغسطس  / آب ٣١ضد نيكاراغوا،   
الفدراليـة الدوليـة    ، قضية   وروبية للحقوق االجتماعية  اللجنة األ ؛ و ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١٢بلغاريا،  

 .٢٠١٢مارس / آذار٢١ ضد بلجيكا، حلقوق اإلنسان
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عندما ال تعترف القوانني التشريعية حبقوق احليازة اليت ُتماَرس كحيازة عرفية أو فرعية، ميكن              
لسندات امللكية الفردية فعلياً أن تقّوض فرص األشخاص الذين يعتمدون يف معيشتهم علـى              

كما تقّوض قوانني املرياث التمييزية،     . حكم هبا األراضي والت هذه  األراضي يف احلصول على     
حصول النساء والفتيات على األراضـي      فرص  مبا فيها القواعد العرفية، يف كثري من األحيان         

  .)١٠(على حنو عادل
) الدولة اليت جتري فيها أنشطة شركة متعددة اجلنـسيات        (وتتحمل الدولة املضيفة      -١٧

 الوطنية من أجل محاية حقوق اإلنسان يف االتفاقـات          واجباً رئيسياً بتأمني فضاء السياسات    
ويف الوقت نفسه، تتحمل الدولة     . الدولية املتعلقة باالستثمارات واملعامالت يف جمال األراضي      

              أي الدولة اليت تتخذها شركة متعـددة اجلنـسيات مقـراً هلـا             (اليت تتبع هلا شركة جتارية      
ّينة أيضاً يف تنظيم سلوك مؤسـساهتا التجاريـة يف مجيـع            مسؤوليات مع ) أو تسّجلت فيها  
 من اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة ٢-٣ويذكر اخلط التوجيهي  . أنشطتها العاملية 

املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات اليت اعتمدهتا الدول األعضاء يف منظمـة            
ني تكون الشركات املعنية شركات عرب وطنية، يتعني        ح"األمم املتحدة لألغذية والزراعة أنه      

على الدول اليت تنتمي إليها أن تضطلع بدور يف مساعدة الشركات والدول املـضيفة علـى              
ومثة ". ضمان عدم ضلوع الشركات يف أي انتهاك حلقوق اإلنسان وحقوق احليازة املشروعة           

ق اإلنسان على أنه تترتـب      توجه متزايد لدى هيئات املعاهدات إىل أن تفسر صكوك حقو         
  .)١١(اجلنسياتعليها آثار بالنسبة إىل الدول اليت تتبع هلا الشركات املتعددة 

املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء جمموعة من املبادئ والتدابري الـدنيا            وقد اقترح     -١٨
 حيازة األراضي واستئجارها علـى    للتصدي للتحدي الذي تطرحه حقوق اإلنسان يف سياق         

 وقدم أيضاً عدداً من التوصيات املتعلقة باحلصول على األراضـي وأمـن             .)١٢(نطاق واسع 
  .)١٣(احليازة كعنصرين أساسيني يف التمتع باحلق يف الغذاء

 من ميثاق األمم املتحدة بأن تتخذ الـدول األعـضاء   ١ من املادة ٣وتقضي الفقرة    -١٩
ويل على حل املـسائل الدوليـة ذات        حتقيق التعاون الد  "تدابري مشتركة ومستقلة من أجل      

الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقـوق اإلنـسان            
واحلريات األساسية للناس مجيعاً والتشجيع على ذلك إطالقاً بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة              

البة أيضاً بأن تضمن جتنُّـب      والدول األعضاء مط  ". أو الدين وال تفريق بني الرجال والنساء      
 ،املنظمات املتعددة األطراف اليت هي أعضاء فيها، مبا فيها املنظمات املالية أو التجارية الدولية             

__________ 

)١٠( A/65/281 ٣٠، الفقرة.  
)١١( CCPR/C/DEU/CO/6 ١٦، الفقرة.  
 .A/HRC/13/33/Add.2انظر  )١٢(
  .A/65/281انظر  )١٣(
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األفعال اليت من شأهنا التسبب بأي آثار سلبية على حقوق اإلنـسان املتعلقـة باألراضـي،                
  .وباعتماد سياسات إلعمال هذه احلقوق

ون الدويل حلقوق اإلنسان على مسائل األراضي توجيهات للدول         ويوفر تطبيق القان    -٢٠
ويرد فيما يلـي شـرح      . واألطراف الفاعلة األخرى فيما يتعلق بااللتزامات يف هذا السياق        

  .لبعض العناصر الرئيسية يف ذلك

  تقرير املصري  -١  
شـخاص  حرية التنقل عندما ال ُيسمح لأل     احلق يف    يف تقرير املصري و     احلق ينتهكقد    -٢١

الذين يعيشون حتت احتالل أو للشعوب املهمشة بالتصرف حبرية مبواردها الطبيعية، مبا فيها             
وُتنتهك هذه احلقوق أيضاً عندما     . األراضي، وال سيما عندما تكون هذه املوارد سبل عيشها        

ُتفرض قيود على العودة الطوعية لألشخاص الذين ُشّردوا إىل مواطنهم األصلية دون تربيـر              
  . إجراءات مالئمةوأعي شر
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة           من   ١وتنص املادة     -٢٢
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أن جلميع الشعوب حق تقرير مصريها              و

ي لتحقيـق   وهى مبقتضى هذا احلق حرة يف تقرير مركزها السياسي وحرة يف السع           . بنفسها
وجلميع الشعوب، سـعياً وراء أهـدافها اخلاصـة،         . منائها االقتصادي واالجتماعي والثقايف   

التصرف احلر بأراضيها ومواردها، وال جيوز يف أي حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه               
  .)١٤(األرضاخلاصة، مبا فيها تلك املستمدة من 

  عدم التمييز واملساواة  -٢  
ز واملساواة أمهية أساسية يف ممارسة حقوق اإلنسان والتمتع هبا، مبا           ملبدأي عدم التميي    -٢٣

  .يف ذلك احلقوق املتعلقة باحلصول على األراضي واستخدامها والتحكم هبا
       أي تفرقـة أو اسـتثناء       على أنه    ، يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان     ،وُيفهم التمييز   -٢٤

ـه املعاملة التفاضليـة املبنية بشكل مباشر أو غري        أو تقييد أو تفضيل، أو غري ذلك من أوج        
         مباشر على أسباب متييز حمظورة، بقصد إبطـال أو إضعاف اإلقـرار حبقـوق اإلنـسان              

 وال جيوز إخـضاع  .)١٥(أو التمتع هبا أو ممارستها على قـدم املساواة، أو مبا يؤدي إىل ذلك       
عتراف حبقوق اإلنسان أو التمتع هبا أو ممارسـتها         أحد حبكم القانون أو الواقع لتمييز يف اال       

  العرق، أو اللون، أو النسب، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي الـسياسي              على أساس   

__________ 

  .جنة القضاء على التمييز العنصري لل٢١رقم التوصية العامة انظر أيضاً  )١٤(
 للجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             ٢٠ من التعليق العام رقـم       ٧الفقرة   )١٥(

)E/C.12/GC/20.( 
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أو غري السياسي، أو األصل القومي أو اإلثين أو االجتماعي، أو امللكية، أو اإلعاقة، أو املولد،           
  .)١٦( األراضيوينطبق هذا على مسائل. أو أي وضع آخر

 حبمايـة  التمتع حق يف يتساوون وهم القانون، أمام سواءوفضالً عن ذلك، اجلميع       -٢٥
  .)١٧(، مبا يف ذلك يف املسائل املتعلقة باألراضيمتييز دومنا القانون
استمرار التمييز، وال سيما التمييز الذي له جذور اجتماعية عميقـة، مبـا يف   إال أن     -٢٦

 اجلنسي، أدى إىل حرمان خطري من احلصول علـى األراضـي            والتحيزالطبقية  ذلك التفرقة   
ـ وحتظر صكوك معّينة حلقوق اإلنسان بشكل حمدد التمييز         . والتحكم هبا   بامللكيـة   رتبطامل

  .والسكن
 العام تعليقها يف والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق املعنية اللجنةوقد اعترفت     -٢٧
الشكلي لن يغري بالضرورة حالة األشخاص واجلماعات املتـضررة،          بأن منع التمييز     ٢٠ رقم

وعليه بّينت أن منع التمييز املوضوعي يتطلب إيالء اهتمام كاٍف جبماعات األفـراد الـذين               
يعانون من حتامل تارخيي ومستمر، عوضاً عن جمرد مقارنة املعاملة الشكلية اليت يتلقاها أفراد              

هذا من الدول اختاذ اخلطوات الالزمة للحد من الظـروف          ويتطلب  . ميرون حباالت متشاهبة  
واملواقف اليت تسبب التمييز املوضوعي أو الفعلي أو تدميه، والتخفيف من تلـك الظـروف               

  . والتخلص منهاواملواقف

  احلق يف احلياة  -٣  
 اخلاص الدويل العهد  من   ٦ واملادة   اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن من   ٣تكفل املادة     -٢٨
 احلرمـان  مـن  واحلماية ،إنسان لكل مالزماً حقاً ،احلياة يف احلق   والسياسية املدنية احلقوقب

ويف هذا السياق، ومن أجل ضمان التمتع الكامل هبذا احلق، ال ينبغي أن             . احلياة من التعسفي

__________ 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية       من ٢ املادة  ، و اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    من   ٢انظر املادة    )١٦(
                 ،  خلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية       العهد الـدويل ا     من   ٣و) ١(٢، واملادتني   واالجتماعية والثقافية 

اتفاقيـة  مـن   ) ٢(٥، واملادة   االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       من  ) ١(١واملادة  
 ٢٥، والفقرة   للجنة املعنية حبقوق اإلنسان    ٢٨انظر أيضاً التعليق العام رقم      . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   

للجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية       ١٥من التعليق العام رقم     ) ج(١٦ والفقرة   ٢٠العام رقم   التعليق  من  
املبادئ التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال التدرجيي للحق يف         من   ٨، واملبدأ التوجيهي      واالجتماعية والثقافية 

  .الغذاء الكايف يف إطار األمن الغذائي الوطين
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة        من ٢٦ املادة  ، و العاملي حلقوق اإلنسان  اإلعالن   من   ٧انظر املادة    )١٧(

وفيمـا يتعلـق حبقـوق      . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة         من   ١٥، واملادة   والسياسية
قوق املرأة،  وفيما يتعلق حب  .  للجنة املعنية حبقوق اإلنسان    ٢٣ من التعليق العام رقم      ٧األقليات، انظر الفقرة    

  .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة من ١٥ من املادة ٤ و٢انظر الفقرتني 
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 املعنية اللجنةوذكرت   .)١٨(ُيحرم شخص من سبل عيشه، مبا فيها تلك املستمدة من األرض          
 تتخذ الدول األطراف كـل      أنمن املستصوب    أن   ٦ رقم   العام هاتعليق يف   اإلنسان حبقوق

، وال سيما باختاذ تدابري للقضاء على سـوء          املتوقع زيادة املتوسط العمري  لالتدابري املمكنة   
  .)١٩( من العهد٦ من أجل تنفيذ املادة ، وذلكذية واألوبئةغالت

  احلق يف مستوى معيشي مناسب  -٤  
 الغـذاء مبا يف ذلـك      وألسرته، لهمناسب   معيشي مستوى يف احلق صشخ كلل  - ٢٩
ويف أوضاع معّينة، قد تكـون      . املعيشية لظروفه متواصل حتسني يفق  احلو ،سكن واملياه وال

  .)٢٠(األرض عنصراً أساسياً يف حتسني الظروف املعيشية

  التحرر من اجلوع  -٥  
اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية       من العهد الدويل     ١١ من املادة    ٢تكفل الفقرة     - ٣٠

ومن أجـل   ". لكل إنسان من حق أساسي يف التحرر من اجلوع        "واالجتماعية والثقافية ما    
متكني اجلميع من التمتع الكامل هبذا احلق، تقوم الدول، مبجهودها الفردي وعـن طريـق               

ها، عـن   التعاون الدويل، باختاذ تدابري لتحسني طرق إنتاج املواد الغذائية وحفظها وتوزيع          
طريق استحداث أو إصالح نظم توزيع األراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إمناء للموارد          

  .الطبيعية وانتفاع هبا

  احلق يف سبل انتصاف قضائي فعالة  -٦  
 أي  مـن  الفعلي إلنصافه املختصة الوطنية احملاكم إىل اللجوءيف   قاحل شخص لكل  - ٣١

 الوطين أو الدويل،    القانونيعترف هبا    اليتنسان  وحقوق اإل  األساسية احلقوق تنتهك أعمال
تـضارب   ويكتسب هذا أمهية خاصـة يف حالـة          .)٢١(مبا فيها احلقوق املتعلقة باألراضي    

  .الء والتشريدويف قضايا اإلجمطالبات األراضي 

__________ 

، قضية جمتمع الشعوب األصلية ياكييه أكسا ضد باراغواي، احلكم          حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان     )١٨(
                  من التعليـق العـام     ٤ظر الفقرة   الء القسري، ان  وفيما يتعلق باإلج  . ٢٠٠٥يونيه  /ان حزير ١٧الصادر يف   

 . للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية٧رقم 
)١٩( HRI/GEN/1/Rev.9) ٥، الفقرة ١٨١، الصفحة )اجمللد األول.  
العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق        من   ١-١١، واملادة   اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    من   ٢٥انظر املادة    )٢٠(

 من التعليق العام    ١٢ والفقرة   ٤ من التعليق العام رقم      ٨انظر أيضاً الفقرة    . قتصادية واالجتماعية والثقافية  اال
للجنـة املعنيـة     ١٥من التعليق العام رقم     ) د(١٦ والفقرة   ١٤التعليق العام رقم     من   ٢٧ والفقرة   ١٢رقم  

  .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق     من ا  ٢ من املادة    ٣، والفقرة   إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   ا من   ٨انظر املادة    )٢١(

 . االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري   من ٦، واملادة املدنية والسياسية
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  حرية الرأي والتعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات  -٧  
. عبري والتجمع وتكـوين اجلمعيـات     لكل شخص احلق يف التمتع حبرية الرأي والت         - ٣٢

  .)٢٢(األراضيويشمل ذلك مسائل 

  احلق يف املشاركة يف الشؤون العامة  -٨  
تتاح له الفرصـة يف   يف أن    العامة ونؤ الش إدارة يف ملشاركةيف ا  قاحل شخص كلل  - ٣٣

ملـشاركة يف صـياغة      مبا يف ذلـك ا     رية،حب ختارونُي ممثلني بواسطة أو مباشرة إماذلك،  
وقراراهتا وتنفيذها، ويشمل ذلـك الـسياسات والقـرارات املتعلقـة            احلكومة اتسياس

  .)٢٣(باألراضي
ـ اخل وضـع  يف املـشاركة يف   الرجل،مع   املساواة أساس علىوللمرأة احلق،     - ٣٤  طط

  .)٢٤(األراضي مبا فيها اخلطط املتعلقة باملستويات، مجيع على هاوتنفيذ ةاإلمنائي

  ددةااللتزامات جتاه فئات حم  -جيم  

  املرأة  -١  
 ضـد  التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية من ١٤ من املادة    ٢ الفقرةتقتضي    - ٣٥
 يف املـرأة  ضـد  التمييز على للقضاء املناسبة التدابري مجيع األطراف الدول تتخذ أن   املرأة

 تنميةال يف تشارك أن واملرأة، الرجل بني املساواة أساس على هلا، تكفل لكي الريفية املناطق
 الزراعيـة،  والقـروض  االئتمانـات  على احلصولمبا يف ذلك حق     ،  منها وتستفيد الريفية

 إصـالح  مـشاريع  يف املعاملـة  يف واملساواة املناسبة، والتكنولوجيا التسويق، وتسهيالت
  .الريفي التوطني مشاريع يف وكذلك الزراعي واإلصالح األراضي

دة مراراً وتكراراً احلقوق املتساوية للمـرأة       وقد أكدت هيئات معاهدات األمم املتح       -٣٦
ـ جلوذكرت  . فيما يتعلق حبصوهلا على األراضي واالستفادة منها والتحكم هبا          احلقـوق  ةن

مساواةً بالرجل، احلق    أن للمرأة،    ١٦ها العام رقم    تعليق يف   والثقافية واالجتماعية االقتصادية
 أخرى، واحلـق   التحكم هبا بطريقة   أو   يف امتالك السكن واألرض واملمتلكات أو استخدامها      

__________ 

يل اخلـاص   لعهد الـدو   من ا  ٢١-١٩، واملواد   اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    من   ٢٠ و ١٩انظر املادتني    )٢٢(
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز          من  ‘ ٩‘و‘ ٨‘)د(٥، واملادة   باحلقوق املدنية والسياسية  

  . للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية٤ من التعليق العام رقم ٩، والفقرة  العنصري
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     من ا ) أ(٢٥، واملادة   اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    من   ٢١انظر املادة    )٢٣(

 مـن   ٧، واملادة    االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري         من  ) ج(٥، واملادة   والسياسية
  .اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من ٢٩، واملادة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

اتفاقية القـضاء علـى   ، من ١٤من املادة ) ز(٢، مقروءة بالترافق مع الفقرة ١٤من املادة   ) أ(٢الفقرة  انظر   )٢٤(
 .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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   وشددت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة. يف الوصول إىل املوارد الضرورية لذلك
 كذلك على ضرورة أن تراعي البلدان اليت تنفّذ برناجماً لإلصالح           ٢١يف توصيتها العامة رقم     

األصول العرقية املختلفة، املراعاة الواجبة، الزراعي أو إلعادة توزيع األراضي بني الفئات ذات         
فيما يتعلق باملساواة يف الزواج والعالقات األسرية املتعلقة باألرض، يف أن متتلك حصة مـن               

  .لالرجاألرض املعاد توزيعها مساوية حلصة 
. وكثرياً ما يكون احلرمان من االستقالل القانوين عائقاً أمام حتكم النساء بـاألرض              -٣٧

 أن املرأة   ٢١ يف توصيتها العامة رقم        دت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       فقد أك 
عندما تكون غري قادرة على إبرام عقد على اإلطالق أو ال تستطيع احلصول علـى ائتمـان                 
مايل، أو ال تستطيع ذلك إالّ مبوافقة أو ضمان من زوجها أو من ذكر من أقربائها، تكـون                  

وبناًء على هذه املالحظة، طلبت اللجنة من مجيـع الـدول           . ستقالل القانوين حمرومة من اال  
األطراف أن تسعى إىل الوصول تدرجيياً إىل مرحلة يقوم فيها كل بلد، مـن خـالل النبـذ              
الصارم لألفكار القائلة بعدم مساواة املرأة بالرجل يف املرتل، بسحب حتفظاته على املواد ذات              

وأكّدت اللجنـة   . بسن التشريعات الالزمة لالمتثال لالتفاقية وإنفاذها     الصلة من االتفاقية، و   
 عدم جواز تقييد قدرة املرأة علـى حيـازة          ٢٨املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم        

أو على ممارسة حقوق مدنية أخرى بسبب وضـعها يف إطـار            العقود  امللكية أو على إبرام     
 .الزواج أو أي سبب متييزي آخر

وسلّطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة              -٣٨
ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة مجيعها الضوء على ضرورة أن تتخذ الدول خطوات             

 ولـدى  الـزواج  وخـالل  )٢٥(حيال الـزواج  لكفالة تساوي حقوق الزوجني وواجباهتما      
 مبلكيـة  يتعلق فيما الزوجني لكال هافسن احلقوق، تكفل الدول    لصدداويف هذا   . )٢٦(احنالله
  .)٢٧(فيها والتصرف هبا والتمتع وإدارهتا عليها واإلشراف املمتلكات وحيازة
ويف األعوام األخرية، ألغت بلدان كثرية قوانني جتعل الزوج رب األسـرة املعيـشية      -٣٩

 ،"رب األسرة املعيشية  "ويوازي مصطلح   . وحتد من قدرة النساء على إدارة ممتلكات األسرة       
بدرجة أكـرب    فكرة السلطة الزوجية بشكل كبري، لكنه يستتر خلف لغة حمايدة            ،يف املمارسة 
ورغم أن النساء ُيعتربن أحياناً رّبات أسرهن املعيشية، فإن هذا يكـون يف أغلـب         . جنسانياً

إىل حتيـز ضـد     "  املعيشية رب األسرة "وعليه، أدى مفهوم    . األحيان نظراً لعدم وجود رجل    

__________ 

الـسلطة  ‘ال تكون التشريعات املتعلقة بنظام امللكية الزوجية فعالة إالّ إذا أزيلت أيضاً أي أحكام بـشأن                 " )٢٥(
 FAO, “Gender and law: women’s". القائم على املساواة يف الزواجالنساء  وضع اليت قد تقّوض‘ الزوجية

rights in agriculture”, FAO Legislative Study No. 76, revised edition, Rome, 2007, p. 21. 
  .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من ٢٣ من املادة ٤الفقرة  )٢٦(
  اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز        من   ١٦من املادة   ) ح(و) ج(١ والفقرة   ١٥ من املادة    ٢الفقرة   )٢٧(

  .ضد املرأة
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مع أن برامج   : "وذكرت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ما يلي يف هذا الصدد          . املرأة
تصدر سـندات   اليت  إصالح األراضي اليت تعتمد األسرة املعيشية بوصفها الوحدة املستفيدة و         

سر املعيشية من اإلناث    تتيح ألفراد األ  ) من الذكور  (ملكية األراضي إىل أرباب األسر املعيشية     
   .)٢٨("ةضية، وبالتايل مكانتهن االجتماعياحلصول على األراضي، فإهنا قد تقّوض قوهتن التفاو

ولذلك، مثة أمهية حامسة حلماية احلق املتساوي بني الرجال والنساء يف التمتع جبميع               -٤٠
ومثة أمهية خاصة ألن     .)٢٩(حقوق اإلنسان، مبا فيها تلك املتعلقة باألراضي، وتعزيز ذلك احلق         

تتخذ الدول مجيع التدابري املالئمة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف مجيع األمـور املتعلقـة                
             ويف هذا السياق، جيب أن تكفـل الـدول احلقـوق نفـسها            . بالزواج والعالقات األسرية  

اضي، واإلشـراف عليهـا     لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات، مبا فيها األر         
  .)٣٠(فيها وإدارهتا والتمتع هبا والتصرف

  األطفال  -٢  
يعتمد األطفال يف العادة على مقدمي الرعاية هلم يف تلبية احتياجاهتم األساسية، مثل               -٤١

اخلدمات الصحية والتعليم والغذاء الكايف واملياه املأمونة وخدمات الصرف الصحي، وهـم            
لة فقََد مقدمو الرعاية هلم سبلَ معيشتهم نظراً إىل انعـدام أمانـة             بالتايل مستضعفون يف حا   

وعالوة على ذلك، يتعرض األطفـال، وال سـيما         . احليازة أو تعذّر احلصول على األراضي     
الفتيات أو أطفال التبين أو األطفال املولودون خارج إطار الزواج، إىل التمييـز يف وراثـة                

 عندما ال تكون احلقوق يف األراضي نفسها متيز ضـد   وحىت. أراضي األسرة واحلصول عليها   
اإلناث أو أطفال التبين أو األطفال املولودين خارج إطار الزواج، يشكّل عدم قدرهتم علـى               
الوصول إىل العدالة عائقاً أساسياً أمام مطالبتهم باملرياث، أو قد ُيلجأ يف تـسوية مطالبـات                

 حقـوق  جلنةوناقشت  . )٣١(حتمي بالضرورة حقوقهم  األراضي إىل ُنظُم قانونية غري رمسية ال        

__________ 

)٢٨( FAO, Gender and Law, p. 21)  ٢٥انظر احلاشية.( 
لعهد الدويل   من ا  ٣، واملادة   العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       من   ٣انظر املادة    )٢٩(

، اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة         من  ) أ(٢واملادة  ،  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   
، ٢٠٠٥/٢٥ و ٢٠٠٤/٢١ و ٢٠٠٣/٢٢ و ٢٠٠١/٣٤ و ٢٠٠٠/١٣وقرارات جلنة حقـوق اإلنـسان       

 الـصادر   ٤٢/١، والقرار   ١٩٩٨/١٥ و ١٩٩٧/١٩وقراَري اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        
 مـن التعليـق العـام       ٢٦ والفقرة   ١٦ من التعليق العام رقم      ٢٨ الفقرة   وانظر أيضاً .   جلنة وضع املرأة  عن  
  .  للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية١٢ رقم

ة، والتعلـيقني   اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأ        من   ١٦من املادة   ) ح(و) ج(١انظر الفقرة    )٣٠(
 من توصـيتها    ٢٧-٢٥ والفقرات     ملعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     للجنة ا  ٢٧ ورقم   ٢١العامني رقم   
  .٢١العامة رقم 

)٣١( United Nations Children’s Fund, UN-Women and United Nations Development Programme, 

Informal Justice Systems: Charting a Course for Human Rights-based Engagement, New York, 

September 2012. 
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 حقوق أطفال الشعوب األصلية، مشددةً على األمهية الثقافية         ١١ رقم   العام هاتعليق يف   الطفل
  :لألرض

وبالنسبة ألطفال الشعوب األصلية الذين حتافظ جمتمعاهتم علـى أسـلوب             
ة من أجل منـائهم     عيش تقليدي، فإن استعمال األراضي التقليدية حيظى بأمهية كبري        

ويتعني على الدول الـتمعن يف األمهيـة الثقافيـة لألراضـي            . وممارستهم ثقافتهم 
التقليديـة وجودة احمليط الطبيعي، مع ضمان حق الطفل، إىل أقصى حد ممكن، يف             

  .)٣٢(احلياة والبقاء والنمو

  الشعوب األصلية  -٣  
للشعوب األصلية وعالقتها   ينص القانون الدويل حلقوق اإلنسان على حقوق حمددة           -٤٢

 من االتفاقيـة    ١٩-١٣ واملواد   ٧ من املادة    ١وتنص الفقرة   . بأراضي أجدادها أو أقاليمهم   
 الصادرة عـن    ١٩٨٩ لعام   ١٦٩املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة رقم         

تحدة علـى    من إعالن األمم امل    ٣٢ و ٣٠ و ٢٥ و ١٩و) ب(٨منظمة العمل الدولية، واملواد     
. احلقوق املتعلقة باألرض للشعوب األصلية، وال سيما اجلوانب اجلماعيـة هلـذه احلقـوق             

 من اإلعالن حبق الشعوب األصلية يف األراضـي واألقـاليم           ٢٦ من املادة    ١وتعترف الفقرة   
وتـشري  . واملوارد اليت امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية، أو اليت استخدمتها خبالف ذلـك            

             إىل األراضي واألقاليم واملوارد اليت حتوزها حبكم امللكيـة التقليديـة           ٢٦ من املادة    ٢الفقرة  
 مـن  ٢٦ من املـادة  ٣وتقتضي الفقرة . أو غريها من أشكال الشغل أو االستخدام التقليدية  

لـك،  وعالوة على ذ  . الدول أن متنح اعترافاً ومحاية قانونيني هلذه األراضي واألقاليم واملوارد         
 الدول بأن تقوم بوضع وتنفيذ إجراءات تعترف مبوجبها حبقوق الـشعوب            ٢٧تطالب املادة   

  . األصلية املتعلقة بأراضيها وأقاليمها ومواردها، وتقضي مبنحها هذه احلقوق
 أيـضاً يف  وارداملوقاليم األوراضي األب املتعلقةوقد أُدرِجت حقوق الشعوب األصلية      -٤٣

مـن  ) ي(٨ومن هذه الصكوك األحكام الواردة يف املادة        . ة الدولية عدد من الصكوك البيئي   
  . معارفها التقليديةيف األصلية الشعوب حق تؤكد اليتاالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيئي 

وتتمتع الشعوب األصلية باحلق يف أراضي أجدادها وأقاليمهم ومواردهم، وباحلق يف             -٤٤
وقد اعترفت احملاكم اإلقليمية    . )٣٣(يت متس هذه األراضي   املشاركة يف عملية صنع القرارات ال     

أخرى مثل اجملتمعات القبلية، اليت هلا عالقة       حلقوق اإلنسان تارخيياً باحلق يف األراضي لفئات        
  .خاصة مع األرض مشاهبة لعالقة الشعوب األصلية باألرض

قوق اإلنـسان  وعلى مر التاريخ، عانت الشعوب األصلية يف العادة من انتهاكات ح     -٤٥
 يف احلياة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعالقات       فطريقة هذه الشعوب  . يف املنازعات املتعلقة باألراضي   

__________ 

)٣٢( CRC/C/GC/11 ٣٥، القفرة.  
  .حقوق الشعوب األصليةبشأن إعالن األمم املتحدة  و١٦٩منظمة العمل الدولية رقم اتفاقية انظر  )٣٣(
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وهي تعتمد على أراضي أجدادها     . اردهم الطبيعية تقليدية مع أراضي أجدادها وأقاليمهم ومو     
ت الثقافيـة   لبقائها الثقايف، فضالً عن أنشطة صيد األمساك والقنص ومجع الثمار واالحتفاال          

وقد يعين حرمان الشعوب األصلية من احلصول على أراضيها إنكـار           . الطقوس الروحانية  أو
  .)٣٤(هويتها ذاهتا ووجودها كشعوب

          وللشعوب األصلية حق يف األراضي واألقاليم واملوارد اليت امتلكتـها أو شـغلتها                -٤٦
لدول واجبات متالزمة مع ذلك احلـق       وتتحمل ا . أو استخدمتها أو اكتسبتها بصفة تقليدية     

بعدم ترحيل الشعوب األصلية من أراضيها، ومبنح اعتراف ومحاية قانونيني هلـذه األراضـي              
واألقاليم واملوارد، وحبمايتها من التدخل واإلجراءات الضارة على يد أطراف ثالثة، مبا فيهـا              

املوافقـة احلـرة    "مفهـوم   وينبغي أن يتضمن هذا االعتراف أيضاً        .)٣٥(التجارية املؤسسات
، وهو مبدأ يقضي حبق مجاعة ما بعدم املوافقة على مشاريع مقترحة قـد              "واملسبقة واملستنرية 

  .تؤثر يف األراضي اليت متلكها تلك اجلماعة أو تشغلها عرفياً أو تستخدمها خبالف ذلك

  املدافعون عن حقوق اإلنسان  -٤  
نسان الذين ينشطون يف مسائل األراضـي       كثرياً ما يتعرض املدافعون عن حقوق اإل        -٤٧

 ويـدافعون عـن   مشاريع التطوير الضخمة ويناصرون عمليات إصالح األراضي ويعارضون      
          حقوق الضحايا، مبن فيهم أعضاء حركات الفالحني وحمامي حقـوق اإلنـسان، للوصـم              

فعملهم جيعلهم هـدفاً  . أو التجرمي أو التهديدات اخلطرية لسالمتهم البدنية هم وأفراد أسرهم   
ملناهضي احلصول على األراضي باإلنصاف، وللمؤسسات التجارية ذات املصاحل اخلاصـة،           

  .)٣٦(وللجماعات املسلحة واملوظفني احلكوميني الفاسدين
ويشكّل جترمي االحتجاجات االجتماعية املرتبطة مبسائل األراضي مصدر قلق ألنه قد             -٤٨

 احلقوق يف حرية الرأي والتعبري والتجمع السلمي، وهذه         ُيستخدم بشكل غري مشروع لتقييد    
ليست حريات عامة رئيسية فحسب، وإمنا أداوت أساسية لتمكني املدافعني مـن املطالبـة              

  . حبقوق أخرى أيضاً
اإلنسان الاليت يناصـرن    وباإلضافة إىل ذلك، كثرياً ما تواجه املدافعات عن حقوق            -٤٩

 والنبذ  لوصميتعرضن ل  و ،ي للنساء مزاعم بالشعوذة والسحر    املساواة يف احلصول على األراض    
وقد تواجه النساء هذه االنتهاكات داخل أسرهن وجمتمعاهتن احمللية إذ هن يتصّدين  . واملضايقة

وُيذكر أن العازبات واألرامـل واملطلقـات       . )٣٧(للعادات والتصورات واملمارسات التمييزية   
__________ 

)٣٤( A/HRC/4/32   للجنـة املعنيـة بـاحلقوق    ٢١ من التعليق العام رقـم  ٣٦وانظر أيضاً الفقرة   . ٤٩، الفقرة 
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  .إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية من ٣٢ و٣٠-٢٦ و١٠واد انظر امل )٣٥(
  .A/68/262انظر  )٣٦(
)٣٧( A/HRC/19/55 وانظر أيضاً . ١٢٦-١٢٣، الفقراتA/HRC/4/37 ٤٥، الفقرة.  
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           نسية والاليت يعـشن يف ترتيبـات غـري تقليديـة           وكبريات السن والنساء من األقليات اجل     
عرضة بشكل خاص للعنف واإليذاء بوصفهن مدافعات عن حقوق اإلنـسان يف مـسائل              

         وعليـه، جيـب أن    . األراضي وكذلك مطاِلبات باحلقوق املتعلقة مبسائل األراضي وامللكية       
ى أنه يشمل أي شخص يعمل، بـشكل   علاإلنسان حقوق عن املدافعنيبشأن  عالنُيفهم اإل 

فردي أو مع آخرين، من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، مبا يف ذلك احلقوق املتعلقـة                
  .مبسائل األراضي

  املشردون داخلياً والالجئون والعائدون والشاغلون الثانويون  -٥  
املشردون داخلياً والالجئون والعائدون والشاغلون الثانويون، فـضالً عـن          يواجه    -٥٠

اجملتمعات املضيفة للمشردين داخلياً أو خميمات الالجئني، العديد من التحـديات يف جمـال              
فقد ُيحرم املشردون داخلياً والالجئون العائدون مـن اسـترداد          . احلقوق املتعلقة باألراضي  

ني قد يتعرض الشاغلون الثانويون لإلجالء أو الترحيل إىل مكـان           أراضيهم وممتلكاهتم، يف ح   
  .)٣٨(آخر لدى عودة املالّك األصليني

 الالجـئني  إىل واملمتلكـات  املساكن برد املتعلقة بادئ من امل  ٢-١٤ املبدأ   وحسب  -٥١
، ينبغي على وجه اخلصوص للدول واجلهات الدولية والوطنية املعنية األخرى، أن            واملشردين

 متثيل النساء والسكان األصليني واألقليات العنصرية والعرقية واملسنني وذوي اإلعاقـة            تكفل
واألطفال متثيالً مناسباً وإشراكهم يف عمليات اختاذ القرارات املتعلقة باالسـترداد، وإتاحـة             

وينبغي إيالء اهتمـام خـاص   . السبل واملعلومات املناسبة هلم لتمكينهم من املشاركة بفعالية     
ياجات األشخاص الضعفاء، مبن فيهم املسنون، والنساء الوحيدات الاليت يتولني رعايـة            الحت

  .)٣٩(األسرة، واألطفال املنفصلون عن ذويهم واألطفال غري املصحوبني، وذوو اإلعاقة
وتعترف املعايري املتعلقة بالالجئني والنازحني حبقوقهم يف السكن وامللكية، مؤكـدةً             -٥٢

والعدالـة  قوق من أجل حتقيق السالم واالستقرار والتنمية االقتـصادية          أمهية ضمان هذه احل   
 أحكاماً بشأن حقوق الالجـئني يف        الالجئني بوضع اخلاصة االتفاقية وتتضمن. طويلة األجل 

وفضالً عن ذلـك، تـشتمل      . وحرية التنقل تنطبق على األراضي    اإلقامة وامللكية والسكن    
 إىل واملمتلكـات  املساكن برد املتعلقة بادئ وامل )٤٠(داخلياملبادئ التوجيهية بشأن التشريد ال    

، على توجيهاٍت بشأن التدابري اليت جيب اختاذها من أجل االمتثال حلقوق            واملشردين الالجئني
  .املشردين والالجئني يف استرداد مساكنهم وممتلكاهتم وأراضيهم

__________ 

)٣٨( Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Humanitarian Update, Volume VI, Issue V, 

May 2004, p. 4 . ًوانظر أيضاA/67/931و UN Habitat, Land and Property in Disaster and Conflict, 

Nairobi, 2009. 
)٣٩( E/CN.4/Sub.2/2005/17املرفق ،.  
)٤٠( E/CN.4/1998/53/Add.2املرفق ،.  
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 األمساك التقليديون، مبـن يف      أصحاب احليازات الصغرية من املزارعني، والرعاةُ، وصيادو        -٦  
  ذلك غري املالّك

 والرعاة وصيادو األمساك التقليديون، مبن    ةن أصحاب احليازات الصغري   املزارعويعتمد    -٥٣
 وأراضـي الرعـي     فيهم غري املالّك، على احلصول على األراضي، مبا فيها األراضي الزراعية          

ه أعداد متزايدة منـهم هتديـدات       ولكن تواج . ومناطق صيد األمساك، يف بقائهم ومعيشتهم     
         ففي العادة، ال ُيلقي كبار أصحاب األراضـي       . وعوائق حتول دون حصوهلم على األراضي     

أو الفرعيـة   /أو املؤقتـة و   /أو الصناعات الكبرية باالَّ ملمارسة هذه الفئات احليازة العرفية و         
  .)٤١(ملكيتهاأو نزع لألراضي عند متلُّكهم لألراضي أو حتويلها إىل سلع 

  مسؤوليات املؤسسات التجارية  -دال  
تكون املؤسسات التجارية يف أحيان كثرية أطرافاً فاعلة متنفذة يف إدارة األراضـي               -٥٤

مسؤوليات متعلقة وعليه، فإهنا تتحمل آليات السوق، وغريها من املوارد الطبيعية، بطرق منها 
 وعرب الوطنية اليت تشارك يف صـفقات      قع على عاتق الشركات الوطنية      تو. حبقوق اإلنسان 

األراضي واالستثمارات واألنشطة املختلفة، ومنها االستخراجية، اليت تنطوي علـى متلّـك            
لألراضي أو استخدام هلا أو تغيري فيها، مسؤولية ضمان عدم تعّدي أنشطتها على حقـوق               

  .املستخدمني واملالّك اآلخرين، ومعاجلة أي آثار ضارة تنتج عن أعماهلا
 اليت أقّرها ،  اإلنسان وحقوق التجارية األعمالب املتعلقة توجيهيةال بادئاملوقد حبثت     -٥٥

وعلى . ، يف مسؤوليات املؤسسات التجارية    ١٧/٤جملس حقوق اإلنسان باإلمجاع يف قراره       
املؤسسات التجارية، بوصفها هيئات متخصصة من اجملتمع، أن متتثـل يف مجيـع األوقـات             

ل هبا، إال أهنا تتحمل أيضاً مسؤولية مستقلة تتمثل يف احترام مجيـع حقـوق               للقوانني املعمو 
ومـن أجـل    . اإلنسان املعترف هبا دولياً، مبا يتعدى االمتثال للقوانني الوطنية، عند االقتضاء          

الوفاء هبذه املسؤولية، ينبغي للمؤسسات التجارية أن تصوغ بيانات سياسات عامة وأطـراً             
بصورة منهجية يف أبكـر  " ببذل العناية الواجبة حبقوق اإلنسان   " تتعهد   الحترام احلقوق، وأن  

  .)٤٢(مرحلة ممكنة
املشاريع متكّن   مستوى على فعالة تظلم آليات التجارية املؤسسات تضع أنوينبغي    -٥٦

 شواغل بشأن آثار املشاريع على حقوقهم     من إثارة   املتضررين احملتملني من أصحاب املصلحة      
، منها  إضافية عايرييف هذه املشاريع مل   أن متتثل    التجارية ؤسساتوُيتوقع من امل  . )٤٣(طيلة مدهتا 

__________ 

  .٢١-١١، الفقرات A/HRC/19/75 و٢٦-٢٤ و١٤، الفقرات A/65/281انظر  )٤١(
  .، املرفقA/HRC/17/31انظر  )٤٢(
  .٣١ و٢٩املبدآن املرجع نفسه،  )٤٣(
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 الـشعوب  حقـوق  األمم املتحدة بـشأن      إعالن و الدولية العمل ملنظمة ١٦٩ رقم االتفاقية
  .)٤٤(، وأن تتحقق من احلصول على املوافقة احلرة املسبقة واملستنرية، عند الضرورةاألصلية
 يؤدي استغالل املوارد الطبيعية صـناعياً إىل تـدهور األراضـي           ويف أحيان كثرية،    -٥٧

ومنذ بداية أزمـة    . واملوارد املائية وتلوثها، ما يؤثر يف سبل عيش اجملتمعات احمللية وصحتها          
، أخذت الشركات الزراعية تتسابق يف متلّك األراضـي علـى           ٢٠٠٨الغذاء العاملية يف عام     

ان املستوردة للغذاء باملنتجات الزراعية، مساِهمةً بذلك نطاق واسع من أجل تزويد أثرى البلد   
ومن . يف تعميق أزمة الغذاء يف البلدان املضيفة، مبا يف ذلك استشراء الفقر يف اجملتمعات احمللية              

اآلثار السلبية األخرى إلقاء النفايات السامة، اليت تلّوث التربة واملياه وتشكّل خماطر صـحية              
  .اورينشديدة على السكان اجمل

القانون الدويل اإلنساين والقانون اجلنائي الدويل والقانون الـدويل لالجـئني             -هاء  
  الواجبة التطبيق

ينطبق يف حاالت الرتاع املسلح كل من القانون الدويل اإلنساين والقانون اجلنـائي               -٥٨
ـ ،  )٤٥(الدويل، باإلضافة إىل القانون الدويل حلقوق اإلنسان       اة للـسعي  وهذه القوانني توفر قن

لتحقيق املساءلة اجلنائية الفردية عن جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية وجـرائم اإلبـادة              
وتؤدي الرتاعات املسلحة يف العادة إىل تشريد الناس وتدمري األراضـي واملـوارد             . اجلماعية

وعالوة . صيلواملرافق األخرى املتعلقة باألراضي، مثل املصادر املائية واملساكن واملواشي واحملا 
على ذلك، ميكن أن تؤثر السلطات القائمة باالحتالل يف حيازة سـكان املنـاطق احملتلـة                

وهذه األفعال تقّوض سبل معيشة الناس، وقد يشكّل بعـضها جـرائم            . لألراضي أو تقّيدها  
من ) ٢(٨حرب، فعلى سبيل املثال، تتضمن األفعال اليت ُتشكّل جرائم حرب مبوجب املادة             

ا األساسي إحلاق تدمري واسع النطاق باملمتلكات واالستيالء عليها دون أن تكـون      نظام روم 
هناك ضرورة عسكرية تربر ذلك وباملخالفة للقانون وبطريقة عابثة، واإلبعاد أو النقل غـري              
            املشروعني، وتعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا اهلجوم سيسفر عن إحلاق أضـرار مدنيـة               

 واسع النطاق وطويل األجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضـحاً            أو إحداث ضرر  
         بالقياس إىل جممل املكاسب العسكرية املتوقعة امللموسة املباشرة، ومهامجة أو قصف املـدن            

  .أو القرى أو املساكن أو املباين العزالء اليت ال تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت
ذلك، حيظر القانون الدويل اإلنساين مجيع األفعال الـيت هتـدف إىل            وعالوة على     -٥٩

 ى عنها لبقاء السكان املدنيني عل     مهامجة أو تدمري أو نقل أو تعطيل األعيان واملواد اليت ال غىن           
       املواد الغذائية واملناطق الزراعية اليت تنتجها واحملاصـيل واملاشـية ومرافـق            ، مثل   قيد احلياة 

__________ 

  .١٩، الفقرة A/68/279انظر  )٤٤(
احلماية القانونية الدولية حلقوق اإلنـسان يف الـرتاع         ،  مفّوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     انظر   )٤٥(

  ).٢٠١١األمم املتحدة، نيويورك وجنيف، (املسلح 
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         قصد منعهـا عـن الـسكان املـدنيني أو اخلـصم             ب ب وشبكاهتا وأشغال الري   مياه الشر 
  .)٤٦(لقيمتها احليوية

ويف حاالت االحتالل، ينص القانون الدويل اإلنساين على مجلة أحكام منها حظـر               -٦٠
تدمري األراضي اليت ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني على قيد احلياة، مبا يف ذلك املنـاطق                 

وال جيوز فرض تغيريات دائمة على األراضي واحليازة ضـمن          . لزراعية ومرافق مياه الشرب   ا
هذا اإلطار مبا يتعدى احلدود الضيقة للضرورة العسكرية أو إذا كان ذلك لفائدة الـسكان               

وال جيوز نقل جزء من السكان املـدنيني قـسراً إىل   . املدنيني، وجيب محاية سجالت احليازة    
و منعهم من العودة عند توقف األعمال العدائية، وال جيوز نقل جزء مـن              خارج األراضي أ  

باإلضافة إىل ذلك، ُيحظر إحداث ضرر  . سكان السلطة القائمة باالحتالل إىل األراضي احملتلة      
واسع النطاق وطويل األجل وشديد للبيئة الطبيعية، وميكن أن يشكّل إحلاق تـدمري واسـع               

  .)٤٧("خمالفات جسيمة"الء االستي وأالنطاق باملمتلكات 
كما قدمت هيئات حقوق اإلنسان توجيهات بشأن انطباق معايري حقوق اإلنـسان     -٦١

احلقوق ة  نجل ترفقد أشا . الطوارئ والكوارث الطبيعية  املتعلقة باألراضي يف حاالت الرتاع و     
ء يشمل، أثنـاء    إىل أن احلق يف املا     ١٥االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف تعليقها العام رقم        

النـزاعات املسلحة وحاالت الطوارئ والكوارث الطبيعية، االلتزامات اليت تعهـدت هبـا            
غـىن  اليت ال   األعيان  ويتضمن ذلك محاية    . الدول األطراف مبوجب القانون الدويل اإلنساين     

ية ، ومحا يف ذلك مرافق مياه الشرب وشبكاهتا وأشغال الري       عنها لبقاء السكان املدنيني، مبا      
، وضمان حصول املـدنيني     شديدالطويل األجل و  الواسع النطاق و  الضرر  الالبيئة الطبيعية من    

  .)٤٨(واملعتقلني والسجناء على املاء الكايف

__________ 

تعلق وامل ١٩٤٩أغسطس  /آب ١٢لحق باتفاقيات جنيف املعقودة يف      املضايف  اإلربوتوكول   من ال  ٥٤املادة   )٤٦(
 جنيف باتفاقيات امللحق الثاين اإلضايف الربتوكول من   ١٤، واملادة   عات املسلحة الدولية  زناضحايا امل حبماية  

  . غري الدوليةضحايا املنازعات املسلحةواملتعلق حبماية  ١٩٤٩أغسطس / آب١٢املعقودة يف 
 ؛اية األشـخاص املـدنيني يف وقـت احلـرب         اتفاقية جنيف الرابعة بشأن مح     من   ١٤٧ و ٤٩ و ٤٥ املواد )٤٧(

 ١٩٤٩ أغـسطس / آب ١٢لحق باتفاقيات جنيف املعقودة يف      املضايف  اإلربوتوكول   من ال  ٥٤و) ٣(٣ واملادتان
 باتفاقيات امللحق الثاين اإلضايف الربتوكول من   ٥٤ واملادة   ؛املسلحة الدولية عات  زناتعلق حبماية ضحايا امل   وامل

 ؛واملتعلق حبماية ضحايا املنازعات املـسلحة غـري الدوليـة          ١٩٤٩غسطس  أ/ آب ١٢املعقودة يف    جنيف
  . من القانون الدويل اإلنساين٥١ والقاعدة ؛األنظمة املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب الربية من ٥٥ واملادة

)٤٨( E/C.12/2002/11 ٢٢، الفقرة.  
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  األراضي مسائلاملضي قُدماً يف معاجلة   -اًثالث  

  مسائل األراضي تطبيق هنج قائم على حقوق اإلنسان على  -ألف  
ستند إىل املعايري الدولية حلقوق اإلنـسان وموّجـه         يشكّل وضع إطار مفاهيمي م      -٦٢

 يف  حنو تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها األساس خليـارات مدروسـة واسـتراتيجية           تشغيلياً  
ويشكّل هذا النهج القائم على حقوق اإلنسان األساس لتحليل أوجه عدم . )٤٩(السياسة العامة

ويضمن ذلك حداً أدىن    . لنواتج والعمليات املساواة واملمارسات التمييزية وعالقات القوة يف ا      
من النتائج املقبولة على صعيد األراضي وحمدِّداهتا األساسية، مبا يف ذلك احلصول على ميـاه               

      وتساعد حقوق اإلنـسان املتمثلـة     . الشرب املأمونة والكافية أو القضاء على الفقر والتشّرد       
  الظروف لعملية مـشروعة هتـدف إىل حتقيـق        يف املشاركة وعدم التمييز واملساءلة يف هتيئة        

  .النتائج املرجوة
وعند تطبيق هنج قائم على حقوق اإلنسان يف مسائل األراضي، يتمكّن أصـحاب               -٦٣

 وهـي   -احلقوق من املطالبة حبقوقهم، ويف الوقت ذاته، يطالبون اجلهات صاحبة الواجبات            
 التجارية  كومية مبا فيها املؤسسات   الفاعلة غري احل  بشكل أساسي الدول ولكن أيضاً األطراف       

  . بالوفاء بالتزاماهتا ومسؤولياهتا-واملنظمات الدولية 
ويتيح النهج القائم على حقوق اإلنسان حتليل احتياجات أشد الفئات ضعفاً وتقييم              -٦٤

ويكون واضعو السياسات أقدر على وضع أهداف للتدخالت وحتقيق         . أثر التدخالت املنفَّذة  
ومن أجل ضـمان التمتـع      .  عدالً يف مسائل األراضي وسياسات إدارة األراضي       نتائج أكثر 

الكامل باحلقوق املرتبطة باألراضي، يتعني على اجلهات صاحبة الواجبات وضع آليات للرصد    
التشاركي لتنفيذ القوانني والسياسات ذات الصلة، فضالً عن آليات للوصـول إىل العدالـة              

مؤشرات مراعية حلقوق اإلنسان ُيسترشد هبا يف عمليـات         وميكن تطبيق   . وسبل االنتصاف 
  .)٥٠(التحليل والتقييم والرصد هذه

__________ 

وكاالت األمـم    بني مشترك همف أجل من: اإلنسان حقوق على القائم اإلمنائي التعاون هنج"حبسب وثيقة    )٤٩(
-http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation" (املتحـــدة

towards-a-common-understanding-among-un-agencies(  ،)التعـاون اإلمنـائي    برامج جلميع ينبغي) ١ 
حلقـوق   العـاملي  يف اإلعالن  وردت ما حسب اإلنسان حقوق إعمال تعزز أن التقنية واملساعدة وسياساته
 جمال يف والتخطيط التعاون ةمجيع أنشط  تديته) ٢(و ؛اإلنسان حلقوق الدولية الصكوك من وغريه اإلنسان
 حل ذات الصلة بعمليـة وضـع الـربامج؛        اإلنسان يف مجيع القطاعات واملرا     ومبادئ حقوق  مبعايري التنمية

أصـحاب  "أو /يساهم التعاون اإلمنائي يف بناء قدرات محلة الواجبات ليتمكنوا من الوفاء بالتزاماهتم و     )٣(و
  .ليتمكنوا من املطالبة حبقوقهم" احلقوق

  .www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspxانظر  )٥٠(
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وبإشراك أصحاب احلقوق يف هذه العملية، يتعزز شعورهم مبلكيتها، ما يـساهم يف               -٦٥
كما حيقق هذا النهج نتائج أفـضل جلهـود         . استدامة الربامج والسياسات واالستراتيجيات   

ه يف بناء قدرات األطراف الفاعلة األساسية يف مـسائل األراضـي، ويف             التنمية، وُيستفاد من  
         توافـق آراء اجتمـاعي وسياسـي       الوقت ذاته تقوية التماسك االجتماعي عن طريق حتقيق         

  .طويل األجل
ولتطبيق النهج القائم على حقوق اإلنسان فوائد اقتصادية طويلة األجل أيضاً عـن               -٦٦

راضي واملوارد الطبيعية األخرى وإدارهتا واستخدامها على حنو أكثـر          طريق تعزيز توزيع األ   
  .كما ميكن ألمن حيازة األراضي أن حيفّز االستثمارات يف األراضي. عدالً

  تأمني حيازة األراضي  -باء  
 يف احلاجة إىل تأمني حيازة األراضي       حبث عدد من منظمات األمم املتحدة وخربائها        -٦٧

فيمكن أن حتفـز احليـازة اآلمنـة        . جلماعات اليت تسكن األراضي   من أجل محاية حقوق ا    
وقد ثبت أن منح املزارِعات فرصاً عادلة للحصول        . لألراضي االستثمارات يف هذه األراضي    

على األراضي واالئتمان وغري ذلك من املوجودات يرفع مستويات اإلنتاج، ويعد بالتايل من             
 ودعم األمن الغذائي والنمو االقتـصادي والرفـاه         أكثر الطرق فعالية لتسريع عجلة التنمية     

  .)٥١(االجتماعي
 مـن   ٢-٤ة يف اخلـط التـوجيهي       والزراع لألغذية املتحدة األمم منظمةوتذكر    -٦٨

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضـي ومـصايد األمسـاك             "
ـ       "أنه  " والغابات ل اإلجـراءات املتعلقـة باحليـازة       يتعّين على الدول أن تضمن اّتساق ك

وحوكمتها مع التزاماهتا القائمة مبوجب القانون الوطين والدويل، ومع إيالء االعتبار الواجب            
  ".لاللتزامات الطوعية الناشئة عن الصكوك اإلقليمية والدولية السارية

وعيـة  ة يف خطوطها التوجيهية الط    والزراع لألغذية املتحدة األمم منظمةكما تسلط     -٦٩
على ضرورة أن تتحلى الدول بروح املسؤولية يف عملية حوكمة احليـازة وإدارهتـا عـن                

الناس  محاية) ب(ويد األمساك والغابات أكثر عدالً؛      جعل احلصول على األراضي ومصا    ) أ( طريق
 القـسري؛  اإلجـالء  بطرق منها عمليـات    تعسفية، يف احليازة بصورة   حقوقهم أن يفقدوا  من
 والـسياسات  القـانون  مبوجـب  للتمييـز  شخص تعّرض أي   يف ضمان عدم   املساعدة )ج(و

املساعدة يف ضمان ) ه(ضمان عملية صنع قرار أكثر شفافية وتشاركية؛ و) د(ت؛ وواملمارسا
تسوية املنازعـات قبـل     املساعدة يف   ) و(معاملة مجيع الناس بالتساوي عند إنفاذ القوانني؛ و       

__________ 

املـرأة يف قطـاع     : ٢٠١١-٢٠١٠حالة األغذية والزراعة    ية،  انظر منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراع      )٥١(
  .٢٠١١، روما، سد الفجوة بني اجلنسني من أجل التنمية: الزراعة
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 إليهـا   تبسيط إدارة احليازة وتعزيز سـهولة الوصـول       ) ز( و ؛تدهورها لتتحّول إىل نزاعات   
  .وفعاليتها للجميع

 بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلـق يف         ة املعني ة اخلاص ةاملقرروباملثل، أصدرت     -٧٠
 مبادئ توجيهية متعلقة بـأمن   مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق         

ملبادئ باألساس على السياقات احلضرية، غري أن اهلـدف         وتنطبق ا  .)٥٢(احليازة لفقراء احلضر  
منها أيضاً أن تشمل األراضي احلضرية وضواحيها، ومىت تطلب األمر، أن تنطبق كذلك على              

وأوضحت املقررة اخلاصة أن ما ُيقصد بأمن احليازة هـو جمموعـة مـن              . األراضي الريفية 
 تشريعية أو عرفية أو ترتيبات غري      العالقات ذات الصلة بالسكن واألرض تنشأ مبوجب قوانني       

ويشكل أمن احليازة   . رمسية أو خمتلطة ومتكّن الفرد من العيش يف مرتله بأمان وسالم وكرامة           
جزءاً ال يتجزأ من احلق يف السكن الالئق ومكوِّناً ضرورياً يف عملية التمتع بكثري من احلقوق                

وينبغي للجميـع أن يتمتعـوا      . عية األخرى املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتما    
بدرجة من أمن احليازة تضمن هلم احلماية القانونية من اإلجالء القسري واملضايقة وغري ذلك              

وتشدد املبادئ على مجلة أمور منها احلاجة إىل االعتـراف باألشـكال            . )٥٣(التهديدات من
يازة، وتوصي مبنح األولوية لتوفري     املتنوعة للحيازة وتعزيزها، وتقترح تدابري لتحسني أمن احل       

حلول يف املوقع بدالً من التشريد، وتعزز النظر يف الوظيفة االجتماعية للملكية، وحتدد سبالً              
  .ملساءلة الدول عن قراراهتا املتعلقة بأمن احليازة

وُيستخدم عدم االعتراف حبقوق احليازة يف بعض األحيان أساساً للتمييـز، حيـث               -٧١
وُيحرم قاطنو التجمعات السكنية    . ملالّك من اخلدمات واالستحقاقات االجتماعية    ُيقصى غري ا  

العشوائية يف أحيان كثرية من احلصول على الضمان االجتماعي والرعاية الصحية والتعلـيم             
للجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية     اوأشارت  . على تسجيل أنفسهم كمواطنني   لعدم قدرهتم   
وضع امللكية، مـثالً ملكيـة أو حيـازة         إىل   ٢٠يف تعليقها العام رقم       والثقافية واالجتماعية

والحظت اللجنة يف تعليقهـا     . )٥٤(األراضي أو عدمها، بوصفه أحد أسباب التمييز احملظورة       
احلـصول علـى    ، مثـل    االقتصادية واالجتماعية والثقافية   أن التمتع باحلقوق     ١٥العام رقم   

لقسري، ال ينبغي أن يكون مشروطاً بوضـع حيـازة          الء ا جخدمات املياه واحلماية من اإل    
  .)٥٥(األراضي، كالعيش يف جتمعات سكنية عشوائية

__________ 

  .A/HRC/25/54انظر  )٥٢(
  .٥املرجع نفسه، الفقرة  )٥٣(
)٥٤( E/C.12/GC/20 وانظر أيضاً . ٢٥، الفقرةA/HRC/25/54 ٥، الفقرة.  
)٥٥( E/C.12/2002/11 ١٦، الفقرة)ج.(  
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  االستنتاجات والتوصيات  -اًرابع  
تثري املسائل املتعلقة باألراضي عدداً من التحديات امللّحة حلقوق اإلنسان، نظـراً      -٧٢

  .ألن األراضي عنصر أساسي يف إعمال الكثري من تلك احلقوق
وإن الشواغل العاملية املتنامية املتعلقة باألمن الغذائي وتغـري املنـاخ والتوسـع               -٧٣

العمراين السريع وعدم استدامة استخدام املوارد الطبيعية قد سامهت مجيعهـا يف جتديـد              
واحلـصول علـى األراضـي      . االهتمام بكيفية استخدام األراضي والتحكم هبا وإدارهتا      

ويف . ثر مباشرة يف التمتع بنطاق واسع من حقوق اإلنـسان         واستخدامها والتحكم هبا يؤ   
الوقت نفسه، تسبب املنازعات املتعلقة باألراضي يف أحيان كـثرية انتـهاكات حلقـوق          

وترتبط أبعاد حقوق اإلنسان يف املسائل املتعلقـة باألراضـي          . اإلنسان ونزاعات وعنفاً  
إلنسانية، فضالً عن الوقاية من الكوارث      ارتباطاً مباشراً بالتنمية وبناء السالم واملساعدة ا      

  .والتعايف منها
وتؤدي القرارات املتعلقة باألراضي واليت تتجاهل معايري حقـوق اإلنـسان يف              -٧٤

ويف بلدان كثرية، يؤدي التحول إىل      . أحيان كثرية، إىل إجالء الناس قسرياً أو تشريدهم       
يد مجاعي وانعدام لألمن الغذائي     الزراعة الواسعة النطاق إىل عمليات إجالء قسري وتشر       

احمللي، وهي أمور سامهت بدورها يف زيادة اهلجرة من الريف إىل احلضر وزادت الضغط              
وكثرياً مـا ُتنفَّـذ عمليـات       . على احلصول على األراضي والسكن يف املناطق احلضرية       

هلـشة  التشريد بطريقة تنتهك حقوق اإلنسان للجماعات املعنية، ما يفاقم من حالتـها ا            
وميكن لبعض التدابري اليت ُيتوخى منها محاية البيئة أن تتعارض أيضاً مع مـصاحل              . أساساً

  .السكان الذين يعتمدون على األرض يف سبل عيشهم وبقائهم، ومع حقوقهم اإلنسانية
واالسترشاد باإلطار املعياري حلقوق اإلنسان ومعايري حقوق اإلنسان يف مـسائل           -٧٥

لك مبادئ عدم التمييز واملساواة واملشاركة والشفافية واملساءلة، ميكن         األراضي، مبا يف ذ   
أن يساعد الدول األعضاء على وضع االستراتيجيات والسياسات والربامج اليت تـضمن            

  .استدامة عملية التنمية ومصاحل أصحاب احلقوق
وبشكل أكثر حتديداً، على الدول ووكاالت األمم املتحدة ومجيـع األطـراف              -٧٦
فاعلة املعنية مبسائل األراضي أن تنظر بعناية يف التوجيهات اليت تقدمها آليات حقـوق              ال

وبشكل خاص، ُتشجَّع الدول على   . اإلنسان، مبا فيها هيئات املعاهدات يف تعليقاهتا العامة       
إدماج املبادئ التوجيهية املتعلقة بأمن احليازة لفقراء احلضر، واملبادئ األساسية واملبـادئ   

 املبـادئ التوجيهيـة    ، و )٥٦(يهية املتعلقة بعمليات اإلجالء والترحيل بدافع التنميـة       التوج

__________ 

)٥٦( A/HRC/4/18رفق األول، امل.  
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 يف قوانينـها    )٥٧(املتعلقة بتقييمات أثر اتفاقات التجارة واالستثمار على حقوق اإلنـسان         
  . وسياساهتا وبراجمها

وباملثل، ُتشّجع الدول على أن جتسد اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة             -٧٧
ملسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف قوانينها وسياساهتا علـى النحـو             ا

  .الواجب وباالقتران مع التزاماهتا حبقوق اإلنسان
وينبغي إيالء اهتمام خاص لضمان أمن احليازة جلميع شرائح السكان بغض النظر              -٧٨

 األمور املتعلقـة بوراثـة      عن نوع احليازة، وضمان املساواة يف احلقوق وعدم التمييز يف         
  .األراضي

وينبغي للدول أن تضمن التزام احملاكم باألصول املرعيـة يف األمـور املتعلقـة                -٧٩
. بالرتاعات على األراضي والتشريد واإلجالء وغريها من املسائل املتعلقـة باألراضـي           

 األخرى اليت   وينطبق هذا املتطلب أيضاً على املؤسسات املالية الدولية واألطراف الفاعلة         
  .تتعامل مع األراضي يف أنشطتها

وينبغي أن تويل الدول اهتماماً خاصاً باملدافعني عن حقوق اإلنسان، مبن فـيهم               -٨٠
احملامون وممثلو اجملتمعات احمللية، الذين ينشطون يف قضايا األراضي واإلجالء، وأن حتميهم            

  .من مجيع أشكال التهديد واملضايقة

        

__________ 

  .، املرفقA/HRC/19/59/Add.5انظر  )٥٧(


