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ربح تتكون من         ، التحالف الدولي للموئل ة لل ر هادف تقلة غي ة مس ة دولي ر حرآ ون في     450من   أآث عضو يعمل
رية توطنات البش ال المس ة    . مج ات بحثي ة، هيئ ات مجتمعي ة، منظم ر حكومي ات غي ن منظم ون األعضاء م يتك

دولة في الشمال والجنوب، يكرسون جميعا أنفسهم من    80وأآاديمية، منظمات المجتمع المدني، وأشخاص من 
  :وتتم إدارة أنشطة التحالف من خالل الهياآل التالية. اجل التعاون إلعمال الحق في السكن المالئم للجميع

  شبكة المرأة والمأوى، 
  شبكة حقوق األرض والسكن،  
  شبكة الموئل والبيئة المستدامة، 
 مجموعة العمل لإلنتاج االجتماعي، 
  .مجموعة العمل لتمويل السكن وتعبئة الموارد 

  
    أهداف شبكة حقوق األرض والسكن 

كل     داف تش ن األه ة م ي مجموع ل ف دولي للموئ الف ال ع التح وق األرض والسكن م بكة حق ارك أعضاء ش يتش
ه وتحسين     وتربط التزام شبكة حقوق األرض والسكن نحو المجتمعات التي تناضل من اجل توفير السكن وتأمين

ة والتطبيق      . ظروف السكن الخاصة بها راف، حماي دفاع عن، االعت وتسعى شبكة حقوق األرض والسكن إلى ال
  : الكامل لحق آل فرد في آل مكان في الحصول على مكان آمن يحيا فيه في سالم وآرامة وذلك من خالل

  لمي، تشجيع الوعي العام  بمشاآل المستوطنات البشرية واحتياجاتها على المستوى العا 
ايير الحق في السكن           ة مع م المتحدة لتطوير ومراقب التعاون مع آيانات حقوق اإلنسان في األم

  المالئم باإلضافة، إلى إيضاح التزامات الدول الخاصة باحترام وحماية وترويج وإعمال الحق،
  حماية حقوق عديمي المأوى والفقراء والذين يعانون من وجود سكن غير مالئم، 
دعم المجتمعات التي تسعى           التمسك بالح  ى ل م آخطوة أول ماية القانونية للحق في السكن المالئ

ة األخرى        ائل العملي اعي والوس اج االجتم ك اإلنت إلى إيجاد حلول، للمشكالت السكنية بما في ذل
  إلعمال هذا الحق،

ل      تراتيجيات ح ي اس تراك ف وين واالش بكة لتك ر الش ات عب ترآة للمجتمع دة مش وفير قاع ت
ك ال  المش ي مج ة ف ة العامل ر الحكومي ات غي ة والمنظم ات االجتماعي الل الحرآ ن خ الت م

  المستوطنات البشرية، 
 . الدفاع عنهم وتمثيلهم في المنتديات الدولية 

  
  : ومن اجل تحقيق تلك األهداف،تشمل خدمات عضوية شبكة حقوق واألرض والسكن ما يلي 

  تكوين حمالت فعالة ومؤثرة للحق في السكن،بناء تعاون محلي وإقليمي ودولي بين األعضاء ل 
  تطوير الموارد البشرية والتعليم والتدريب على حقوق اإلنسان، 
  تنمية مهارات وفرص  التمثيل الذاتي، 
  األبحاث والمنشورات،  
  الممارسات،  وأفضلتبادل وتوزيع خبرات األعضاء واالستراتيجيات  
  الدفاع عن الضحايا بالنيابة عنهم، 
  دوات والتقنيات للمراقبة الفعالة للحق في السكن، تطوير األ 
  .التحرآات العاجلة ضد اإلخالء القسري واالنتهاآات األخرى 

   
 :التحالف الدولي للموئل -للحصول على مزيد من المعلومات ولالنضمام لعضوية شبكة حقوق األرض والسكن

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



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مقدمة
ل تنظيم الحوار االستكشافي األول من توعه حول          -شبكة حقوق األرض والسكن تقترح دولي للموئ التحالف ال

ا  / في منطقة الشرق األوسط األبعاد الحقوقية لألرض  دى  . شمال إفريقي أتي منت دد     /وي ا لع راء تتويًج اع الخب اجتم
يم      وير الق دولي لتط ي، وال وطني، واإلقليم توى ال ى المس ا عل كن وغيره وق األرض والس بكة حق ود ش ن جه م

  . الحقوقية الماثلة في التيارات الحالية من استخدام وتوزيع وحيازة األرض
  

دعاو     ووضع برنامج المنتد اهيم وال ورة المف ى بل ـ    ىى في إطار حقوق اإلنسان سيساعد عل دة ل الحق في   "الجدي
ات واألدوات من أجل الرصد     " األرض ومن الناحية الفنية تدعيم هذه العملية عن طريق تحديد وتطوير المنهجي

ط     رق األوس ة الش ي منطق إدارة األرض، خاصة ف كالت الخاصة ب ل المش ق وح مال إفريقي/والتوثي ك ش ا، وذل
  . بتطبيق معايير حقوق اإلنسان وما يقابلها من التزامات الدولة

  
ؤتمر األول من نوعه في المن     ة،  وبصفته الم ات     سيكون  طق ود ومقارب ا لجه دى جامًع ى   متنوعة  المنت د عل للتأآي

ة الت         بدًء حقوق األرض،  ة والبيئي ى خصخصة السلع والخدمات العام ة إل ة والقانوني ؤثر  من التحديات العام ي ت
اء ى األرض، وخاصة، الم تعرض  .عل ا سوف يس ن هن دى وم ة المنت ا األدوات ذات الخصوصية اإلقليمي أيًض

ة         ) والماء(بالنسبة إلدارة األرض  يم أخالقي ادئ وق ا ورد من مب الطبع م ا يشمل ب ا في   آسلعة عامة، وهو م منه
ا   /وتعد منطقة الشرق األوسط . القانون اإلسالمي ا       ذات خصوشمال إفريقي اش بم ذا النق ؤرة له تثنائية آب صية اس

ذلك بُ         ضمه ت اء آأسس لسبل العيش، وآ د األرض  من مالمح االستعمار الواضحة، ومصادرة األراضي والم ع
  . تقرير المصير للشعوب األصلية في المنطقةحق والماء نفسه في 

  
دة  نشاطات مع أعضائها من      على مدار السنوات الخمس الماضية، قامت شبكة حقوق األرض والسكن بتنفيذ ع

اول         ى تن ة دون االقتصار عل دين في المنطق ى    " الحق في األرض  "المنظمات وقاعدتها من المفي وم عل ذي يق ال
م،    ) 1(حقوق أخرى راسخة وهي  ذاء،    ) 2(الحق في السكن المالئ اء   ) 3(الحق في الغ ويواجه  . الحق في الم

رق    برنامج شبكة حقوق األرض والسكن والخطاب الخاص بأب عاد حقوق اإلنسان لألرض في الوقت الحالي مفت
تراتيجي ي ا ضرورة طرق اس يط  فرض علين ات والتخط د األولوي ة وتحدي ي المنطق ود واألنشطة ف ه الجه توجي

  . االستراتيجي وفق الحاجات الجديدة والقضايا الطارئة
  

ددة مهمة    أنشطة ت  تشمل وتتصادف المبادرة الحالية أيًضا مع تطورات أخرى في المنطقة  ا أطراف متع ، رعاه
  :منها



 
 

ان    • وق اإلنس ة لحق ل القومي ط العم وير خط ت (تط ال تم بيل المث ى س ط  : عل رب، ومخط ان، والمغ ي لبن ف
  ؛األردن واليمنوأيًضا في مصر تمامها إل

ا اإل  • ي ترعاه الت الت كواالحم ة ل/ س دة  جن م المتح يا  االقتاألم ي آس ة لغرب ادية االجتماعي امج /ص م برن األم
دان اإلسكوا   في  " (والحكم الرشيد" الحيازة اآلمنة للسكن واألرض"لموئل البشري حول لالمتحدة  ع بل ، جمي

اريخ آذار مارس      د       2006باإلضافة إلى السودان والمغرب حتى ت دالن وقي دأت بالفعل في بعض الب ، وب
 ؛)العمل في بلدان أخرى

ة   وصول رحلة العمل  • ة لأللفي ى منتص   في عملية األهداف اإلنمائي ق بالهدف     ف الطريق إل ا يتعل ، خاصة م
 السابع؛

ات، ودراسات قطاعية ومؤتمرات وطنية في مراحل   ، بما تقوم به من مشاورلجنة التمكين القانوني للفقراء •
 تقدم مختلفة في مصر، واألردن، وموريتانيا، والمغرب، واليمن؛

رائيل  • ات؛ إس ق االتفاق ة لتطبي رة والقادم ات األخي ة القضاء(المراجع ز العنصري لجن ى التميي ا )عل ، ترآي
ة  ( ة والثقافي ادية واالجتماعي الحقوق االقتص ة الخاصة ب وريا  2008؛ )اللجن ة الخاصة (مصر، وس اللجن

ى  (لبنان وترآيا ) لجنة حقوق الطفل(، البحرين )بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لجنة القضاء عل
ع   (ران والمغرب والسودان وسوريا البحرين ومصر وإي 2009التمييز العنصري؛  ى جمي لجنة القضاء عل

 ).أشكال التمييز العنصري
  

دولي لألهداف          ر في اإلطار ال دة الفق م، وتخفيف ح وفي تدعيم األنشطة الخاصة بالحق في الماء والسكن المالئ
ة ح       وق األرض والسكن عالق ذه    اإلنمائية لأللفية وغيرها من المعايير ذات الصلة، وجدت شبكة حق ين ه ة ب تمي

  . واألرضالقضايا 
  

ة أ(لمعايير األآثر رسوًخا  ابتطبيق وال شك أن  ايش مع األرض ي  ) ي المقنن حول  محوري  السؤال  ال طرح والتع
ا    ة الموجودة فعلي ا أن  . مصداقية وآفاءة األدوات واألنظمة الحقوقي ة   آم ان    والتحديات الراهن الناشئة عن الحرم

ن األرض ول  ،م ى حل ة إل ة    والحاج ات أخالقي ن آلي دينا م ا ل اء بم ن االرتق د م وق تقتضي مزي ى الحق تند إل تس
ادية       وق االقتص ن الحق ره م ي األرض وغي ق ف د الح ب ض ي ترتك دة الت ات المتزاي ة االنتهاآ ة لمواجه وقانوني

  .واالجتماعية والثقافية
  

احي اس     م يضع    إن هذا المنتدى المقترح يقدم فرصة نادرة لتحقيق فهم إقليمي مشترك لمن تخدام األرض، ومن ث
ات ا    دعيم الفئ دولي لت ي وال تويين اإلقليم ى المس ترآة عل دة مش ذلك   أجن يش، وآ اك والتهم ًا لالنته ر تعرض ألآث

اطق الصراع      ة، ومن ور، والصحراء     /األآثر تعرًضا لالنتهاك في ظل السياسات النيوليبرالي االحتالل، في دارف
  . فلسطين  والعراقالكردية، واألهواز، و يضاالغربية، واألر

  
ه من دعم لتطويره،            ا تقدم ع بعض المنظمات وم اد م ا المعت إن شبكة حقوق األرض والسكن، وفي إطار عمله

األرض      ة ب كالت المتعلق رز المش ين أب ة ب وة حقيقي دت فج ًدا  (وج ة جي ك الموثق ى تل ام  ) حت ام الع ين االهتم وب
دني في م  . والرسمي الموجه لتلك المشكالت ة الشرق األوسط   فالمجتمع الم ازال في حاجة      /نطق ا م شمال إفريقي

ي اإل  ه ف وير أدوات ى تط امإل ة   لم ول بديل اد حل ي إيج اًءا ف ي يلعب دوًرا بن ل لك ات  ،والتحلي خاصة وأن المنظم
ة      ردات سياسات التنمي ر من مف ة  -الدولية في هذا المجال ال تتناول عموًما هذه الحاجات، وآثي ة   -الدولي والوطني

  . في مقابل الريف قة األمر من األزمة مع ما يشهده العالم من تحيز طاغ للحضرتعمق في حقي
  

ة      م المنظمات المدني وآشبكة عالمية، تسعى شبكة حقوق األرض والسكن إلى استثمار عالقاتها مع بعض من أه
ر الريف     FIANوالحرآات االجتماعية مثل شبكة الغذاء أوًال  أدوات وشبكة   La Via Campasinaوحرآة عب

ة   األمم المتحدة     ( Global Land Tools Networkاألرض العالمي ل ب امج الموئ ة لبرن ا من أجل    ) التابع وغيره
ي للحق في األرض    تطوير موق ين الفعل ذا   . ف جماعي على طريق إرساء المعايير، بما في ذلك التقن حيث إن ه

ة      مما هو حادث اآل من شأنه تمكين الشعوب باالستناد إلى األرض بدًال ن من إضعافهم من خالل انسحاب الدول
  .دورها، ومن خالل الخصخصة وعسكرة العولمةالقيام بن ع
  



 
 

  خلفية
ة الشرق األوسط ي منطق دف ة ، تع ن ثقاف ا م رتبط به ا ي عور  ،األرض وم ة أو الالش ة التاريخي ن الناحي واء م س

ة،    : ةألقدم أشكال اإلنتاج اإلنساني والقيم االجتماعيمصدًرا  ،الجمعي للشعوب دين، الكرام التضامن  الزراعة، ال
ديًثا   ،آانت األرض موضوًعا للصراع والحروب  في الوقت نفسه،  .، إلخالهوية الثقافية والفنوناالجتماعي،  وح
ة،       صراعات ونزاعات بسبب قيمتها التبادلية وما تحتحل أصبحت م نفط، وآأرض زراعي ل ال وارد مث ويه من م

ة  اك  أن في   وال شك . وآميزة سياسية جغرافي ارات وسياسات   هن ذا اإلطار    تي ايش وأسباب     في ه ل من المع تقل
ى األرض دة عل رزق للشعوب المعتم ة الفالحين  ،ال زع ملكي ه الخصخصة من ن ا تسببت في ك م ى ذل أضف إل

ر،         لألراضي وترآيزها في أيدي عدد قليل من الناس، وقد باءت حجة  ذه الصدد بفشل آبي اج في ه تعظيم اإلنت
  .  العتماد على االستيراد لتعويض النقص في األمن الغذائيوزاد من ا

 
قهم األخالقي واقتصادياتهم                ة ونس ات الشعوب في المنطق ى هوي دة عل ؤثرة جدي ة عوامل م ذا الصدد، ثم في ه

على سبيل المثال، سوء االستخدام للسلطة  . حو خطير مع أراضيهمنوهذه المرة بسبب العالقة التي تغيرت على 
ة و نيع       المحلي ة التص ات، وحرآ الءات واإلزاح ة، واإلخ ة النيوليبرالي ات التنمي ة، وسياس ة  الدولي والخصخص

تقبل الشعوب امر بمس ي تق ة الت دة للسلع والخدمات العام ي . المتشعبة والمتزاي يس ف ا انعكس بشكل رئ ذا م وه
  . رضالتنافس العميق على األمرض الصراعات العرقية والحروب المدنية التي تشكل أعراض 

  
ى حد   " الحق في األرض"وبالرغم من الحاجة والوظيفة االجتماعية لألرض، فإن  د  مازال مجاًال بكًرا إل في  بعي

ة           ات االجتماعي لية والحرآ عوب األص عبية للش ب ش ى مطال ل عل ي المقاب ًرا ف ان، مقتص وق اإلنس ات حق أدبي
  . حق في الملكيةإلى بعد قانوني واحد يتعلق بالمتقلص /، أو ربما مبتسر1الفالحية

  
ة            ب المتعلق ول الجوان دولي ح ي وال تويين المحل ى المس ئولية عل ر مس اب أآث ى خط ة إل ي حاج ة ف إن المنطق

أن   ذا الش ي ه ن صراعات ف ا يجري م اه فيم األرض والمي اد   . ب اول األبع ي تن اق ف و اإلخف ذا ه ي ه ائع ف والش
ة والت   ة   والتوابع المادية، واستبعاد حاالت االنتقام المتراآم ات األقلي ز دينامي ة  -ي تمي يمن (األغلبي ) الخاضع  -المه

الي  ؤدي وبالت دالع صراعت ى ان اد اتإل ور . ةح ي دارف ا ف ة نراه ة والتراآمي ة الطاحن ذه العملي ودان(وه ، )الس
والتأخر في مالحظة هذه األمور واالقتصار في التعامل    . عبر العراق وغيرها في المنطقة، و)إيران(واألهواز 

يالت تت     مع أعراض  ى تحل ة إل ا    /هف هذه الصراعات المختمرة طويًال يفضي ال محال أنها وأثره ل من ش من  و تقل
دير األدق  وال. عناصر الصراع وتعزوها إلى العنصرية، بدون تناول األسباب المادية الفعلية تناول األفضل والتق

ة  فضي  يلهذه األبعاد المادية للصراع يمكن أن   ة   ال محال ى إجراءات وقائي ة؛   إل الحق في   صبح  حيث ي وعالجي
  . محوريا للقضية وحل هذه الصراعاتوقتذاك شأًنا والموارد العامة األرض 

  
ا      الحق     إن حقوق األرض، وخاصة في سياق البلدان النامية في الشرق األوسط وشمال إفريقي ة ب رتبط ال محال ت

في حاالت آثيرة نجد الحق في األرض    و. وعدد من حقوق اإلنسان األخرى المقننةفي الغذاء والحق في العمل 
  2.في بقاء هذا المجتمع على قيد الحياة امرتبًطا بهوية المجتمع، ومصدر رزقه، ومن ثم يكون سبًبا رئيًس

  
   اآلن؟حول حقوق األرض  منتدىأهمية ما 

ة الصول  األنمط من الخصخصة وحرمان الناس والمجتمعات في الريف من  ثمة  اه واألر  خاصة  ،حيوي ض المي
د من      على اإلطالق والحال ال يختلف . ينتشر عبر العالم ك بمزي وق ذل في منطقة الشرق األوسط التي أصيبت ف

م " المواطنة"ومفاهيم متخلفة عن  ،واالتكال، والتمييز ،مالمح االستعمار، واالحتالل ة   . والحك ذه المنطق إال أن له
ة       أيًضا خصوصيتها الثقافية التي يمكن أن تأتلف ومعايير حق ة للدول ا من التزامات تعاقدي ا يقابله وق اإلنسان وم

ه الصحافة        . التي إذا تطورت يمكن أن تقود نحو بدائل أآثر إنسانية وأآثر إنتاجيةو ذي نجد في ذا في الوقت ال ه
روا       مكونات والقيادة السياسية وآثير من  م يظه ذا ل ا ه دني حتى وقتن اول       المجتمع الم ة في تن ا ينبغي من جدي م

                                                 
1 For example, La Via Campesina’s draft “Peasant Rights Charter.” 
2 Module 18, Land Rights, Circle of Rights, Economic, Social and Cultural Rights, at: 
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module18.htm  



 
 

ة سّ   ،األزم ي أم ة ف ي المنطق ات ف ة    فالمجتمع اعدة ومؤمن ادرات مس ى مب ة إل اع   الحاج ل األوض ل ح ن أج م
  .المتردية

  :األهداف العامة
ة توضح اإلسه اط التالي دى أن النق ذا المنت ي يمكن له ا وايامات الت ود استحضشكل فرصة لبلورته ى ر الجه عل

اًقا مع   ف. ام إمكانية الحصول على األرض والمياهالمستوى الدولي لطرح حلول للمشكالت التي تقف عائًقا أم اتس
  :البرنامج العالمي لشبكة حقوق اإلنسان، سيعمل المنتدى على

ائرة و  .1 ة الخصخصة الج ى مواجه دة إل ة المتزاي ة الحاج كالية تلبي ا،  إش ة دوره ن تأدي ة م انسحاب الدول
  القانونية؛خاصة فيما يتعلق بالخدمات والسلع العامة بفعل السلطة األخالقية و

ي  .2 ة الجشعة الت ة ضد السياسات الدولي ى حجج حقوقي د طرح الحاجة إل تقبل مخيف من تقيي ذر بمس تن
 النظم البيئية والمناخية؛التدهور في الحصول على األرض والمياه ومزيد من 

ا    اعلى دور الدولة والمجتمع المدني في طرح بدائل لتدهور األرإلقاء الضوء  .3 ة، خاصة م  ضي الزراعي
 . من ذلك في ظل خصخصة المياه وغياب الضمانات القانونية للحيازة ىجر

إجراء لمكافحة             .4 ازة األرض آ ى حي ؤثر عل ادة ومحاوالت تحسين السياسات التي ت تعزيز األنشطة الج
 ؛ )آنًفا ةروذآالممثل (الفقر 

ة   .5 ية والتنفيذي ه السياس ك هيئات ي ذل ا ف دولي، بم ان ال وق اإلنس ام حق وفير الفرص لنظ ع  ت دعوة المجتم ل
ر             وق الشعوب في تقري ال حق ة وإعم احترام وحماي دول ب ع التزامات ال اًقا م الدولي آي يكون أآثر اتس

 اجتماعية؛يفة وظما تتضمنه من العامة والمصير، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الموارد 
ي األرض  .6 الحق ف ق ب ايير تتعل وير مع ة لتط ة والحقوقي ود القانوني ز الجه ة  أو(تعزي اد الحقوقي األبع

 وتطبيقها بصورة عامة؛) لألرض
ا جاء     (المساعدة في إنجاز مزيد من تطوير وتطبيق منهجيات رصد حقوق األرض والماء  .7 اًقا مع م اتس

ع المتجدد        ات الواق ى األفضل وفق معطي ا يشمل    )في األهداف اإلنمائية لأللفية بل وتجاوزه إل ، وهو م
د ا  ر المتعمق والناتجة     تطوير مؤشرات اقتصادية للتحدي ع الفق وق األرض     لكمي لتواب عن انتهاآات حق

 والماء؛
دول، خاصة مع           المعنية بهيئات التدعيم  .8 وق اإلنسان في رصد تطبيق التزامات ال تطبيق معاهدات حق

الحقوق االقتصادية        دولي الخاص ب د ال البلدان التي يحين دورها في تقديم التقارير الخاصة بتطبيق العه
 . ية والثقافيةواالجتماع

 
  :شمال إفريقيا/أهداف خاصة بمنطقة الشرق األوسط

دى     يم المنت يتم تنظ كن، س وق األرض والس بكة حق ا ضمن ش مال إفريقي امج الشرق األوسط وش ع برن اًقا م اتس
الي استعراضها  ود الت رح بالقضايا والجه ول للمشكالت والمقت ة لطرح حل ى خصوصية المنطق ز عل ي ترآ الت

ة والم اء الجاري ى األرض والم ة الحصول عل ام إمكاني ورة أم وق  . شكالت المنظ بكة حق امج ش ع برن اًقا م واتس
ى              األرض والسكن  ك سيسعى إل ى ذل دى إضافة إل إن المنت ه، ف ا عالي ة للنشاط والتي أشرنا إليه واألهداف العام

  :اإلنجازات التالية والخاصة بالمنطقة
ياقات و الحوار حول دور الدولة والمجتمع المد تطوير .1 دهور       طني، في س دائل لت ة محددة، في طرح ب ني

  األراضي الزراعية، وخاصة في ظل خصخصة المياه وغياب ضمانات حيازة األرض؛
ي  .2 هام ف ي بعض     اإلس ة ف وارد الطبيعي األرض والم ة ب ة للصراعات المتعلق باب الجذري تشخيص األس

ة ال    ل طبيع وق     سياسات  البلدان مثل دارفور، وآردستان، وترآستان، مع تحلي ة من منظور حق التنازعي
 .اإلنسان

د إجراءات   .3 ازة األرض آأح ى حي ؤثر عل ي ت ية ومساعي تحسين السياسات الت ز األنشطة التنافس تعزي
دان      مكافحة الفقر مع الترآيز بشكل خاص على  ة في بل ود الجاري ين الجه الصالت الفعلية أو المحتملة ب

 الشرق األوسط؛
د  .4 ي مزي اعدة ف ويرالمس ن تط اء   م وق األرض والم ات رصد حق ق منهجي داف (وتطبي ع األه اًقا م اتس

وقي  ن منظور حق ع م ى أرض الواق ن تطورات عل ا م ا يتجاوزه ة، وم ة لأللفي ك، ) اإلنمائي متضمًنا ذل



 
 

وق األرض       ات حق راء انتهاآ ن ج ر م تفحال الفق ع اس ي لتواب اس الكم ادية للقي رات اقتص وير مؤش تط
 والماء؛

ود القانون  .5 ز الجه ي األرض      تعزي ق ف ايير الح وير مع اعية لتط ة الس ة والحقوقي ة  (ي اد الحقوقي أو األبع
ألرض ن    ) ل ق م ذا الح ق به ا يتعل ى م الترآيز عل طين  ب اعي آفلس ان الجم ن الحرم ة م االت إقليمي  ،ح

 الصحراء الغربية، واألهواز، ودارفور؛ووالعراق، 
وير   .6 اف وتط اءة واألدوات   استكش المية البن اهيم اإلس مانالمف اوي  ال لض ع المتس اء  توزي ألرض والم ل

 ؛والسلع العامة
ة متخصصة   .7 بكة عالمي ر وآش امج العب ي لبرن ي  اإلقليم ا اإلقليم مال إفريقي ط وش رق األوس عى ، لش تس

وق االقتصادية   مع األعضاء، وخاصة ما يتعلق بمتابعة نقيح أنشطتها لتالشبكة  تقارير موازية حول الحق
المغرب          المواالجتماعية والثقافية وتطبيق  ق ب ا يتعل ة فيم ات التعاقدي ق بالهيئ ا يتعل ة فيم الحظات الختامي

 .دول الشرق األوسط وشمال إفريقياوإسرائيل وغيرها من 
  المنتدى

ة    يتم تنظيم فعاليات المنتدى  ة اإلنجليزي ة باللغ ع التصميم   . للضيوف األجانب  باللغة العربية مع توفير ترجم ويتب
ام من النظري  متدرج مساًرا  ي   الع ى العمل ك   الخاص،  إل وفير الفرصة   بغرض  وذل ام ا ت ة  للمشارآين  أم مراجع

ائج    تسهيل  ى قبل الوصول إلى مكان االنعقاد، اقتصاًدا للوقت و  وراق التي ستطرح في المنتداأل ى نت التوصل إل
  . عملية

  
  الموضوعات/التيمات

ة هي        ة عام راء في إطار تيم ة  الحق في األر  "يجمع المنتدى بين مشارآين خب وارد الطبيعي وسوف  ". ض والم
ة بإعدادها  تتناول النقاشات سلسلة من األوراق التحليلية التي سيقو ة مشارآة    . (م المشارآون من آل دول في حال

املي        ى نحو تك ة عل يتم تقاسم المهم دة س د        .) أآثر من فرد من دولة واح ة، سيقوم آل بل ة العام وفي إطار التيم
ى   مشارك بإعداد عرض للوضع في ذلك  البلد، يغطي أهم التطورات السائدة والمؤثرة على إمكانية الحصول عل

ل      . األرض والوظائف االجتماعية لها ة، ستضطلع بتحلي ا للظروف الوطني ومن هنا، فإن آل ورقة مقدمة، ووفًق
  :مرآب من العناصر التالية

  أو الحرب؛/الصراع واالحتالل و •
 التمييز والتحكم الديمغرافي؛ •
 ؛)والنزوح من الريف/متضمًنا ذلك الهجرة الحضرية(حة واإلخالء اإلزا/التهجير •
 التدهور البيئي والمناخي؛/التغير •
 اإلرث؛/الجندر والحيازة •
 إصالح األراضي؛ •
 خصخصة األرض والسلع العامة؛ •
 األدوات والوسائل الفنية اإلسالمية ذات الصلة؛ •
 .عناصر أخرى متروآة للطرح •

  
  المنهجية

ل     ن آ ا م يكون مطلوًب رى           س ي ي الت الت ات والمحص ات والعملي رض للبيان ديم ع دى تق ي المنت ل ف د ممث بل
د    ك البل رتبط         . المشارآون أن لها صلة بالقضايا السائدة في ذل ة ت ة ومادي ائق نظري ات لحق ا سيتطلب بيان وهو م

  :بحقوق األرض
  االلتزامات التعاقدية وفق معاهدات حقوق اإلنسان الموقع عليها، •
 والقانونية،األطر الدستورية  •
 الفقر ونزع الملكية، •
 الفقر والتهجير، •
 مسارات وتوابع خصخصة األرض والماء في السياق الريفي، •
 حقوق األرض آعامل في أسباب وحل الصراعات، •



 
 

 ،÷مكانة نظم الحيازة التقليدية •
 أشكال التمييز، •
ا   • اهيم اإلسال  االهتمام بإيجابيات الخصوصية الثقافية في المنطقة ومن بينه ة   المف مية للوظائف االجتماعي

 لألرض والماء،
ازة   • خ  (المساواة بين الجنسين في الحي ة، واإلرث، إل وارد     )الملكي اه والم ى األرض والمي ، والحصول عل

 .العامة وإدارتها
  

ر حول وضع الحمالت   يبدأ بتقري ا س و م ي، وه ى التحرك العمل تند إل تراتيجًيا يس ا اس ة مكوًن ل ورق تتضمن آ
  :رية على مستويات مختلفة، تشملوالمبادرات الجا

 :أوًال على المستوى متعدد األطراف •
o حمالت الحيازة اآلمنة للسكن واألرض والحكم الحضري الرشيد 
o حملة مدن بال مناطق فقيرة 
o التقدم المتحقق على مستوى األهداف اإلنمائية لأللفية 
o مشاورات لجنة التمكين القانوني التمكين القانوني للفقراء/حملة 
o شبكة العالمية ألدوات األرضال 
o برامج ومشاريع أخرى متعددة األطراف وبين الحكومات وبعضها البعض. 
 

 :ثانًيا على المستوى الوطني •
o ،خطط وطنية للتحرك من أجل حقوق اإلنسان 
o ،مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان 
o لجنة لألرض 
o آليات العدالة االنتقالية 
o حمالت أخرى على المستوى الوطني. 
 

 :دنيا على مستوى المجتمع المثالًث •
o "لحرآة عبر الريف " ميثاق حقوق الفالحينLa Via Campesina، 
o  الحق في المدينة"ميثاق وحلة"، 
o المنتدى االجتماعي بالترآيز على حقوق األرض والماء. 

  
شروع  ة بعرض توصيات من أجل مزيد من التحرآات التصحيحية التي ينبغي ال /ة المؤلف/يقوم الخبيروأخيًرا، 

ا      ) وتطوير(في تطبيقها  ا يمكن من وظائفه اإلطار الحقوقي لضمان المساواة في استخدام األرض نحو أقصى م
ة ى أصحاب الواجب   . االجتماعي ذه التوصيات إل ه ه ي توجي ة(وينبغ ك  ) الدول ي ذل ا ف ة، بم راف المعني واألط

  :المجتمع المدني المشارك في المنتدى
  ؛)التشريعية، والقضائيةالجهات التنفيذية، و(الحكومة  •
 الهيئات متعددة األطراف؛ •
 ؛)لرصد تطبيق المعاهدات(نظام حقوق اإلنسان، متضمًنا الهيئات السياسية والقانونية والتطبيقية  •
 جهات الدعم؛ •
 .المجتمع المدني •
  

ام وإرسال الور      2009أيار /وبغرض عقد المنتدى في مايو تم إتم وق األرض والسكن أن ي ة  ، تقترح شبكة حق ق
ى       . 2009آذار /المشارآة بنهاية مارس ا عل ع األوراق جميعه تم توزي ع األوراق وي وسوف يقوم المحرر بتجمي

  . المشارآين
  

  برنامج المنتدى



 
 

ل     في المنتدى المشارآون يستمع  د ممث ويناقشون ملخصات أوراق تقويم الموقف التي يقدمها الخبراء عن آل بل
ات المحاضرة وتصنيفها      . منصة قبل فتح النقاشالمن في المنتدى، تقدم بصيغة العرض  تم تنظيم الهيئ وسوف ي

ة      ا للمالمح الجغرافي ة، وفًق دان الممثل ة سوف تتضمن        . إلى مناطق فرعية للبل ة التحليلي ال، الهيئ ى سبيل المث عل
  :المنصات التالية

  ؛)مصر، السودان(المجموعة النيلية  •
 ؛)مغرب، تونس، الصحراء الغربيةالجزائر، موريتانيا، ال(المجموعة المغاربية  •
 ؛)األردن، لبنان، فلسطين، سوريا، العراق(الشرق األوسط  •
 ؛)البحرين، الكويت، ُعمان، قطر، السعودية، اإلمارات، اليمن(المجموعة الخليجية  •
ة  [األهواز، والمناطق الكردية، والعراق، والسودان (مجموعة الصراع واالحتالل والحروب  • دارفور والمنطق

 .3، والصحراء الغربية، وغيرها]جنوبيةال
  

ات        ى التيم ات عل ة والمناقش روض المقدم ترآز الع رة، س ة األخي تثناء المجموع ارات  /باس وعات والتي الموض
ة       اطق الجغرافي ي تشترك في المن دان الت حيث ترآز مجموعة الصراع واالحتالل      . المشترآة المعهودة في البل

ر     ى الخب ة، عل ة الحال ول          والحروب، بطبيع ق بجذور الصراع والحل ا يتعل ة فيم دان المعني ين البل ات المشترآة ب
  .المقترحة، خاصة فيما يتعلق باألرض

  
ة          ألوراق المقدم وي ل د حي ة وعائ ئلة عملي ديم الفرصة ألس والغرض من هذه المناقشات المعدة والمفتوحة هو تق

وهذا ما يوفر أيًضا إطاًرا لتنظيم   . قاد المنتدىعن الوضع في الدولة والتي ستكون قد تم مراجعتها مقدًما قبل انع
دادها آنسخ            ألوراق من أجل إع اء ل د البّن ذلك فرصة للنق قضايا معقدة بطريقة يمكن بها إدارة تلك القضايا، وآ

هذا عالوة على ما تتيحه هذه العملية من إجراء ما هو مطلوب من تحليل مقارن عبر الحدود  . نهائية قابلة للنشر
ر الم ل        وعب ي ورض العم تراتيجي ف د االس ن التفني د م ة صوب مزي دم بالمناقش رض التق ة بغ اطق الجغرافي ن

  .المقسمة أيًضا حسب الموضوعات والتي تلي مرحلة تقديم األوراق
  

  ورش العمل حسب الموضوعات
امهم وأنشطتهم الم            ربط المشارآين باهتم ذي ي ادل االستراتيجي ال اش والتب ورش فرصة النق ذه ال نظورة  تتيح ه

ة             ي تتجاوز الحدود الجغرافي ى أساس التخصصات والمصالح المشترآة الت ة، ولكن عل عبر المناطق الجغرافي
ا   . للدولة وسوف ترتبط الموضوعات المطروحة في ورش العمل بتلك الموضوعات العامة الرئيسة التي ذآرناه
  :آنًفا

  أو الحرب؛/الصراع واالحتالل و •
 التمييز والتحكم الديمغرافي؛ •
 ؛)والنزوح من الريف/متضمًنا ذلك الهجرة الحضرية(اإلزاحة واإلخالء /التهجير •
 التدهور البيئي والمناخي؛/التغير •
 اإلرث؛/الجندر والحيازة •
 إصالح األراضي؛ •
 خصخصة األرض والسلع العامة؛ •
 األدوات والوسائل الفنية اإلسالمية ذات الصلة؛ •

  
ايير الت      ك بغرض استخالص        وسوف يتم تيسير ورشة العمل وفق مع ة، وذل ائله الفني خطيط االستراتيجي ووس

  .األآثر علمية في سبيل تحرك مشترك على مستوى المنطقةلتزامات المحصلة واال
  

  الجلسة األخيرة
ائج وإعالن    ي النت ارك ف ة للتش اع ثاني ل باالجتم وك مجموعات ورش العم ات، تق رة أخرى للجلس ودة م ي ع ف

  :ولهذا التمرين هدفين. تحرك الذي سيقومون بهال/االلتزامات الخاصة بالعمل
                                                 

3 This discussion would allow for related issues of other minority and occupation-related land issues, likely including 
Tukomen and/or Akhdam communities, as well as foreign occupation of lands of Gulf States. 



 
 

  إعالم المشارآين بالتطورات في المجاالت األخرى حول إنجازات زمالئهم في المنتدى؛ .1
 .ربط القضايا ذات الصلة والقاطعة للحدود بطرق عملية وتبادلية ال تخلو من التدعيم والتآزر .2

  
  

  المؤتمر الصحفي
ا        يخرج المؤتمر ببيان مشترك حول األب ة الشرق األوسط وشمال إفريقي اء واألرض في منطق ة للم . عاد الحقوقي

ن      دة م ة جدي ين مرحل ايا وتدش الن القض ر وإع دف نش ؤتمر صحفي به ة لم يلة الرئيس ان الوس ذا البي ون ه ويك
ي األرض،   ؤثر ف ي ت ة الت ية والمهمل ي القضايا األساس كلة ف اور اإلقليمي والعمل المشترك نحو حل المش التح

  .رد الطبيعية، وبالتالي على جميع المجتمعات في المنطقةوالموا
  

  المخرجات
دم         ه يق دى في حد ذات تقبلية، فالمنت صمم هذا المشروع آي يكون من العوامل المساعدة على إنتاج مخرجات مس

والتي ستظهر   التحليل ووسوف تأخذ المخرجات المادية شكل التوثيق . محصالت ملموسة وأخرى غير ملموسة
  :وسوف تشمل هذه المخرجات. نهاية في شكل منقح باالعتماد على جلسات المنتدىفي ال
  تقارير مبدئية لألوضاع في البلدان المشارآة، .1
اون    .2 خطط استراتيجية خاصة بالموضوعات التي آانت قيد النقاش مع التزام مفند وواضح بمزيد من التع

 واألنشطة الجديدة،
 شمال إفريقيا،/منطقة الشرق األوسطإعالن حول الحق في األرض والماء في  .3
دى، والخطط االستراتيجية      تقرير منشور حول المؤتمر يشمل تقارير الوضع .4 ات المنت في البلدان، وفعالي

 .واإلعالن
  

  وأنشطة متابعةمباشرة مخرجات غير 
د ه من المتصور أن تمت د انقضاء فعاليات ا بع ى م دى إل ار المنت ونآث ي، ويك ل آإطار تنظيم ث يعم ة  ، حي بمثاب

ر المباشرة   . الخطوة األولى في عملية طويلة من النقاش العام وتصحيح السياسات ر مستهدف   (واألنشطة غي غي
  :ستتخذ شكلين) تمويلها هنا

رة  .1 وال األرض"إطالق نش اللغتين "أح ة ب ة واإلنجليزي ات العربي اًال لمنظم ون مج ع ونشطاء لتك المجتم
وق األرض المدني  ق و  الذين يعملون من أجل حق ة في       /لخل ام والحرآات االجتماعي رأي الع ة ال أو تعبئ

  تدعيم حقوق األرض؛
الق        .2 ية النط ة األرض ة مقنع دى وبطريق يوفر المنت ود، س ن الجه د م ذل مزي ة ب رح أهمي ن  بط د م مزي

ى   ة عل ك البحث والحمالت المطلوب رهم، متضمًنا ذل ارآين وغي ل المش ن قب ًدا م ر تحدي األنشطة األآث
ول المنظورة    المستوى المحلي  يم والحل والوطني من أجل التشارك وإضفاء الصبغة االجتماعية على الق

اش     ن نق ه م ا يلي دى وم ي المنت ة ف ايا المطروح رة (للقض ي نش وال األرض ف رىأح ديات أخ ). أو منت
 :وسوف تتناول أنشطة المتابعة

  تدهور األراضي الزراعية، •
 انوني عادل،في إدارة وتوزيع األراضي وفق نظام قدور الدولة  •
ات   • دير وضع الضحايا والفئ دة لتق ى أدوات جدي اج إل دى نحت ودة وألي م ويم األدوات الموج تق

 األآثر تعرًضا لالنتهاك وإمكانية تمكينهم،
ع    • ى األرض، م اوي عل ول المتس ة الحص من إمكاني ي تض المية الت ادئ اإلس األدوات والمب

  . تعرضا لالنتهاكالتشديد على األشخاص والجماعات المهمشة واألآثر 



 
 

 
  المشارآون

األرض        ة ب ة المتعلق ر أهمي وق األرض والقضايا األآث ى حق دعوة      . يرآز المنتدى عل دى ل ك يسعى المنت ومع ذل
ة     ة والمؤسسات الدولي ممثلين عن الحرآات االجتماعية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية القاعدي

و  ا        آمصادر مهمة لتوفير مقومان نقاش مفت ة الشرق األوسط وشمال إفريقي وع ومثمر في منطق وسوف  . ح متن
  . تكون مشارآة هذه التنظيمات وإسهاماتها مهمة قبل وأثناء وبعد فعاليات المنتدى

  


