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 قدمة:م

 اتحرك أوو/ لمنظمات ممثلين وباحث باحثة 22 بمشاركة تونس العاصمة في الخامسة تهدور أعمال األرض منتدى اختتم

 أهمها: سمات، بعدة الدورة تميزت أفريقيا. /شمالاألوسط الشرق منطقة في وإقليمية محلية اجتماعية

 األربع السنوات مدى على المنتدى حققه الذي التراكم إلى استناًدا االستراتيجي والتخطيط البناء النقاش تواصل 

 الماضية،

 المنتدى، يتناولها التي القضايا لكافة الدال التمثيل بقاء مع المشاركين، عدد تركيز 

 خبرتهن، نتيجة األرض بقضايا يتعلق فيما الدولية والمؤسسات المنتديات مع التعامل في الحضور خبرات تناغم 

 وإقليمية، دولية مدنية تحركات في وانخراطهم

 التنمية بأبعاد يتعلق فيما الدولية والمنظومة المؤسسات من المدني معالمجت بمطالب يتعلق فيما الرؤية وضوح 

 األرض، لقضايا اإلنسان وحقوق

 أخرى ناحية ومن الدولية، العمليات في المشاركين النخراط تواصال ناحية من تمثل واضحة، عمل بأجندة الخروج 

 العمليات ضمن المختلفة الوطنية كوماتوالح المؤسسات تلك بتعاون يتعلق فيما األولويات لطرح جماعية رؤية

 تلك،

 المحلي المستوى على القرار صنع في والمؤثرة الفاعلة الدولية المؤسسات مع جديدة فرص وتوفير آفاق فتح 

 من مزيد يزيد بما اإلقليم، في المدني المجتمع مشاركة أمام الخ( الدولي، البنك والزراعة/الفاو، األغذية مةظ)من

 المدني، المجتمع من ممثليها عبر القرار صنع في المشاركة عملية من األقل على الشعبية واعدالق تمكين فرض

 

تعظيم دور المجتمع المدني في إقليم  في متمثال الدورة لهذه محوري هدف تحديد إلى توصلوا قد المنتدى على القائمون وكان
التفاوض مع صناع القرار على المستويين المحلي والدولي الشرق األوسط/شمال أفريقيا بغية تطبيق المعايير المتوافرة و

وهو ما سعت في العمليات الجارية من وضع السياسات والمعايير المرتبطة باألرض والموارد الطبيعية وإدارتها. 
 المشاركون في هذه الدورة إلى تحقيقه عبر خطة عمل متماسكة وقابلة للتحقق أيما أمكن وأينما توافرت الفرصة على

 الصعيد المدني، وكذلك المشاركة في أعمال رسمية محلية، وطنية، دولية.

ومن الضرورة في هذا المقام، التركيز على ما أكد عليه المشاركين، وطرحته الشبكة من قبل على أهم األنشطة للتوصل 
 إلى هذا الهدف المحوري، وأهمها:

  حقوقية ومناصرة حل المشكالت؛تطوير عملية منتدى األرض كآلية لتسيير بحوث وتقييمات 

  تمكين المجتمع المدني للربط بين األبعاد الحقوقية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألرض والموارد الطبيعية
 وإدارتها، خصوًصا ما يتعلق من هذه الحقوق بموضوعات الفقر واألوضاع في الريف؛

 خصصة في حقوق السكن، واألرض، والمياه، والغذاء المالئم خلق فعاليات التآزر بين منظمات المجتمع المدني المت
 والتغذية؛

 تبادل الخبرات في النضال من أجل األرض والموارد الطبيعية عبر اإلقليم؛ 

  مزيد اإلسهام في تطوير تشخيص إقليمي لقضايا األرض والموارد الطبيعية كأساس لجدول أعمال إقليمي في البحوث
 والمناصرة؛

 أهم األدوار على المستوى الدولي التي تؤثر في عملية صنع القرار في المنطقة، خصوًصا المؤثرة في تحديد خريطة ب
 قوانين األرض وأبعاد االقتصاد السياسي المؤثرة في أبعاد حقوق اإلنسان، الحاضر والمستقبل؛

 2016تى عام ربط المشاركين بما يجري من فعاليات على المستوى اإلقليمي من وضع معايير وسياسيات ح . 
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 أعمال المنتدى

 2014الخامس من كانون األول/ديسمبر  :اليوم األول

 افتتاح وتذكرة:
منسق شبكة حقوق األرض والسكن، تقديم  جوزيف شكالتولى بإجراءات التسجيل والترحيب وبدأ اليوم األول كالمعتاد 

بعض التمارين الذهنية المتبادلة إلنعاش الذاكرة الحضور لحالة المنتدى، واستعراض أهم أهدافه هذه الدورة، وممارسة 
واهم ، مشدًدا على إنجازاته 2009وامه السابقة منذ تأسيسه في الحضور بعضهم البعض وأهم سمات المنتدى في أعحول 

 ، المطلوبة في هذه الدورة وما بعدها ومستقبل عمل المنتدى في السنوات القادمة التحركات
 
 

 :خطيطإنجاز وت
برنامج الشرق األوسط/شمال أفريقيا عن أهم مقومات  ذلك كان عنوان الجلسة األولى، التي تحدث فيها ربيع وهبه مسؤول

المنتدى، وما تم إنجازه في الدورات األربع السابقة وكيف أن تلك الدورات بكل معطياتها وما تضمنته منن تأسنيس للحنوار 
إصندار  وتبادل المعلومات واألفكار ووضع خارطة القضايا وأماكنها، مثلت المرحلنة التأسيسنية للمنتندى، وهنو تضنمنه منا

النذي يمثنل محصنلة شناملة وتحليلينة لكنل منا ورد فني الندورات األربنع السنابقة منن تشنخيص وتحلينل  األرض ومن عليهنا
وهبننه، لهننل حققنننا ثننورات فنني مننن األسننئلة المحوريننة التنني طرهننا  ورصنند وتخطننيط اسننتراتيجي لحلننول قضننايا األرض.

المنطقة؟ل كوسيلة إلعادة تقييم ما جرى من تحركات مدنية واإلخفاقات والنجاحات التي ساهم فيها المجتمع المدني، وكيف 
ثنم ركنز فني  يمكن لهذه المساهمات أن تكون عتبة جديدة لممارسة دور أوضح وأفضل أقرب إلى مطالب الناس وهمومهم.

 التحركات الواجبة في الفترة المقبلة، ومن أهمها:نهاية عرضه على أهم 
 تعضيد جهود المجتمع المدني ودعم الشباب في منظومة الحكم المحلي، -
تحديد خريطة تحركات محترفة ومؤثرة مع الهيئات والمؤسسات المؤثرة في صنع القنرار، البننك الندولي، الفناو،  -

 الموئل البشري، إلخ
 ة لجدول أعمال للبحوث والمناصرة، تطوير تشخيص إقليمي يكون انطالق -
وضع أولويات التحرك في المنتديات الدولية وتأكيد حضور ممثل وكفنؤ للمجتمنع المندني فيهنا بمنا يضنمن تمثينل  -

 م المختلفة في اإلقليم،الناس وقضاياه
فنني صنننع  وأهميننة ذلننك فنني توعيننة الننناس بالمشنناركةدور المجتمننع المنندني فيمننا يتعلننق بالموازنننة العامننة للدولننة،  -

 توزيع وإدارة الموارد،  عدالة فيلمطالبة بالالقرار، والتعبئة االجتماعية ل
واختننتم وهبننه عرضننه بننالتركيز علننى دور المرصنند االجتمنناعي لننألرض وضننرورة تقيننيم المشنناركين للخطننة  -

ة، وذلك العريضة الموضوعة له، وإضافة أو وضع التصورات المحلية لدوره وأداءه في كل بلد من بلدان المنطق
كوسيلة وآلية ضامنة لتنفيذ مهام المنتدى التي اتفق عيها مؤسسوه من أعضناء شنبكة حقنوق األرض والسنكن فني 

 اإلقليم.
 

تركيزه على أهم نقاط العمل بالتحليل والتشنخيص لسنمات العمنل الحقنوق والتنمنوي فني اإلقلنيم، ، في عرضه شكالواصل 
ات المعنية بتطبيق هنذه اآللينات فني أحنوال حقنوق اإلنسنان وتنمينة الشنعوب، ومؤثرات اآلليات الدولية، وتوجهات المؤسس

وكننذا أهننم التحركننات الواجبننة فنني سنند الفجننوة الكاذبننة بننين مسننارات التنميننة واحتننرام وإعمننال الحقننوق وحمايتهننا كمنظومننة 
 ومنتهكة حقوقها. متكاملة تتعارض فحسب مع توجهات اقتصادية سياسية جائرة من قلة متسلطة على أغلبية محرومة 

-  
 

حول العمليات الدولية ذات الصلة بقضايا األرض: وهو نوع من  إميلي ماثايسنوجاء العرض الثالث في تلك الجلسة من 
 الجرد لتلك العمليات المؤثرة على صنع القرار في المنطقة والعالم، وتلخص العرض في النقاط التالية:

 المسؤولة لألرض والمصايد والغابات،المبادئ التوجيهية الطوعية لإلدارة  -
 المبادئ التوجيهية لتأمين المصايد صغيرة الحجم، في سياق األمن الغذائي ومكافحة الفقر، -
 في األزمات الممتدة،، وأجندة التحركات لمجابهة انعدام األمن الغذائي (CFS)لجنة األمن الغذاء العالمي  -
 مة الغذائية،مبادئ االستثمار المسؤول في الزراعة واألنظ -
 ،2015األهداف اإلنمائية ما بعد  -
ومؤتمر الموئل الثالث، وما يطرحه المجتمع المدني من بدائل عن منظومة العمران الجائرة والمنحازة لقطاع  -

. وركزت ماثايسن في هذا السياق على الفرص المتاحة المال وتسليع السكن، وأهمية اإلنتاج االجتماعي للسكن
وطنية للتطوير العمراني، والمنتديات الحضرية الوطنية، ومجموعات العمل الناشطة في ربط ومنها: اللجان ال

 التطوير الريفي بالحضري، وقضايا الحيازة والحق في المدينة
المحلي وحقوق اإلنسان، فعاليات المجتمع المدني في المناصرة، والضغط على صانعي القرار عبر الحكم  -

من عينة: المدن والحكومات المحلية المتحدة  الفرص الدولية في هذا الشأنشبكات الحكم المحلي، وأهم 
(UCLG) الحكم المحلي من أجل االستدامة ،(ICLEI) المدينة، األنظمة الغذائية اإلقليمية  

http://hlrn.org/publication_det.php?id=o2lr#.U4NsNreKCh0
http://hlrn.org/publication_det.php?id=o2lr#.U4NsNreKCh0
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 وهي مسألة تترك للتفصيل في الجلسات التالية.  السياسات الحمائية للبتك الدولي، -
 في المناطق الريفية، إعالن حقوق الفالحين والعاملين -
 إعالن حقوق الشعوب األصلية. -

 
 

 نقاش:
أثنى الحاضرون على العروض المقدمة التي أعادتهم إلى أجواء المنتدى من ناحية وطرحت كثير من المهام الملحة التي 

ما أكده  مؤسسات على حد سواء، وهو راد أوفكأ بالمشاركينالخاصة  األجنداتلها أن تؤثر بال شك في إعادة تشكيل 
 خالت:امعظم الحضور، بل وأشاروا إلى ضرورة تنفيذ ذلك عبر تحركات جماعية، ومن أهم األسئلة والمد

ضرورة االلتفات إلى انحياز التركيز على المستوى الحضري والريفي رغم ما يعتري ذلك من مها عوض من اليمن: 
ب من جرائم ضج البحر، ووضع الفقراء واإلفقار في عدم توازن في كثبر من األحيان، وإنما الغائب دائًما ما يترك

المناطق الساحلية واعتبارها بعيدة ونائية ومن ثم تصبح في حقيقة األمر بعيدة عن الوصول إلى الحقوق ومقومات التمكين 
 بأنواعه. 

 
ة بدورها على : بعد سياسات الحكومات ومنظمات المجتمع المدني بعد متغير ال يثبت وليست قائمجمال طلب، فلسطين

ية الجذراألسباب مع تغير األوليات والضرورات. وأيًضا تناول  يتالءمنحو مستقل، ومن ثم البد من تغيير التحركات بما 
لالنتهاكات على المستوى االقتصادي واالجتماعي، والعمل على تلك األسباب دون األعراض، خصوصا في التعامل مع 

طلب أيًضا على المرصد االجتماعي لألرض، مشدًدا على أهمية العمل  ىمؤسسات مؤثرة مثل البنك الدولي وغيره. وأثن
ب والموارد المتاحة من ستنايابلية للتحقق على مستوى على مستوى مهني ومتخصص وتحديد المهام بصورة أكثر ق

. ثم اختتم مداخلته بالتركيز على دور الخبراء الدوليين في حل مشكلة التعامل مع المؤسسات أموال ووقت وكفاءات
ضي فيها أحياًنا ما يلعبون دوًرا سلبًيا يفوت الفرص على المجتمع المدني، وذلك ضمن منظومة متكاملة تم وإنهمالمالية، 

السياسات االقتصادية وفق مقومات ومعطيات ثابتة مستبعدة إلمكانية التغيير لصالح الناس بهمومهم وقضاياهم، وهم 
، ومن هنا البد من تحليل العالقة بين الحكومات وتلك بالطبع ما يتأثر بالتوجهات السياسية وغيرها في مختلف البلدان

 . المؤسسات ودور الخبراء في هذه العالقة
 

 ال يجب أن نختزل المجتمع المدني في منظمات أو تشكيالت بعينها، محمد سالم، وكالة األنباء الفلسطينية، تونس: 
هل منتدى األرض تابع للمنتدى االجتماعي العبي العالمي؟ ما التحركات المطلوبة تجاه ما يجري حاليا من تهميش 

شطة المجتمع المدني، منتدى مدني عربي، الخطاب القومي، والشعوب المجتمع المدني، ربط الديمقراطية بتعزيز قيم وأن
 العربية، واالستعمار بأشكاله المتواصلة. 

 
جرد اإلمكانات والفرص المتاحة الستخدامها في المنتديات الدولية، وكذلك المشاركة في األحداث خالد الخوالده، األردن: 

 مع التأكيد على دور المرصد االجتماعي لألرض. أو حتى حكومية، المحلية على مستوى صنع القرار، سواء أكاديمية 
 

المشكلة ليست في القوانين والمواثيق الدولية المتوافرة بغزارة وتنوع، وإنما المشكلة دائًما في  جرادات، فلسطين:شادي 
آليات تطبيق مضمونها، ووعي األفراد بحقوقهم والمطالبة بها. ومن ثم البد من إشراك الناس في مثل هذه المنتديات، دون 

بد من التركيز على قضايا حيوية محددة مثل الحيازة أن قصر المشاركة على التمثيل عبر باحثين ومنظمات، من ثم ال
 والمياه، التي تهم قطاعات كثير من الناس في ظروف مختلفة في البلدات المستقلة والمحتلة سواء بسواء. 

 
، مرة أخرى مشدًدا على المقومات الثقافية إلدارة الوارد ومنها المياه وشيوعها والخالف الذي دار حول خالد الخوالد

( إلى باهر شوقيولة: لالناس شركاء في ثالث الماء والكأل والنار،ل وهل هو حديث نبوي أم مقولة أسندها البعض )مق
عين بتجارب مختلفة في هذا الموارد وكيف نست رةإداتناول كانت في  -المرجعمسالة بعيدا عن  -النقطةو .سليمان الفارسي

مباشرة بأن الشبكة سعت إلى تبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية باألخص،  ربيع وهبهوهو ما رد عليه  ،السياق
العامة  استعادة الملكيةضمن عملها على الحق في المياه، وأشار إلى المرجع المهم الذي ساهم فيه معظم المشاركين وهو 

وتناول أيًضا في عجالة أهمية االلتفات إلى دعم منتدى الحق في المياه في المنطقة العربية الذي يمثل هيئة إقليمية ، للمياه
واعدة للنضال من أجل حقوق المياه، وأشار إلى الفرص المتاحة والمشروع اإلقليمي الذي تعده شبكة حقوق األرض 

 اهمت في تأسيسه. والسكن، لدعم هذا المنتدى الذي س
 

ي قثمة خلل في األحكام، وعند تناول منظومة األمن الغذائي البد من االلتفات إلى البعد الحقوحسن شري، لبنان: 
قات بعينها وتطبيقها يكون اختياري وانتقائي حسب اية الفكرية واالحتكار، وأن هذه الملكية ملزمة التفكوالتالعب بالمل

 مصالح الحكومات.
 

http://www.hlrn.org/publication_det.php?id=pXE=#.VK0mB8l8o3s
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علينا تقريب الفجوة بين الحقوق وما يقال ويدرس في العلوم السياسية، فكرة الدولة مثال وتطبيقها باهر شوقي، مصر: 
وتناول دورها، والملكية العامة وهل يعني ذلك ملكية الحكومة للموارد، وماذا نعني بالدولة البد من ضبط مفاهيم مثل 

مها من قبل الحكومات المتسلطة والمستغلة والمحابية لرجال األعمال الحق في الملكية، خصوصا في ظل إساءة استخدا
واالستثمار دون احترام الوظيفة العامة للملكية. وأشار إلى مراجع دستورية وقانونية في إطار شرح ما يعنه الملك 

 الخاص. 
 

 العمليات الدولية والمناصرة على المستوى اإلقليمي أمثلة وحاالت: الجلسة الثانية
 والموضوعات التالية: المتحدثين الجلسة تلك  تضم

 فعاليات منظمة األغذية والزراعة: آلية المجتمع المدني،، (Mauro Conti)إميلي ماثايسين وماورو كونتي 
الهيئات القائمة في روما من هيئات األمم المتحدة: منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج الغذاء العالمة، والصندوق  تتشكل

 الدولي للتنمية الزراعية، وكذلك الهيئة السياسية لألمم المتحدة، ولجنة األمن الغذائي العالمي.
هيئة عالمية مستقلة قائمة بذاتها قوامها منظمات  (IPC)وتعتبر اللجنة الدولية للتخطيط من أجل السيادة الغذائية 

وتشكيالت صغار منتجي الغذاء والعمال الزراعيين، فضال عن الحركات االجتماعية القاعدية لتحقيق التقدم ألجندة السيادة 
؛ ويمثل التحالف الغذائية على المستويين العالمي واإلقليمي. تتمتع اللجنة بتمثيل دال في كافة المناطق والقواعد الشعبية

اللجنة. وقد تم توقيع اتفاقية  الدولية في هذه الدولي للموئل بكل شبكاته وقواعده الشعبية على مستوى العالم أحد المنظمات
للمجتمع المدني في عمليات الفاو في   العام الماضي بين الفاو ولجنة السيادة الغذائية، لتسهيل مزيد من المشاركة جديدة

ستوى اإلقليمي. والتركيز اآلن على المستوى اإلقليمي لتطبيق ما يلزم من بناء القدرات لتنفيذ المبادئ روما وعلى الم
 التوجيهية لإلدارة المسؤولة لحيازة األرض والمصايد، والغابات، أو ما يشار إليها في الغالب بالمبادئ التوجيهية للحيازة.

أخرى قوية ذات تنسيق جيد مهمة لمشاركة المجتمع المدني عبر آلية  فهي هيئة(CFS) أما لجنة األمن الغذائي العالمي 
، ويسهل التحالف الدولي للموئل ما يتعلق بجوانب القاعدة Civil Society Mechanism (CSM)المجتمع المدني 

 الشعبية العالمية من أجل األمن الغذائي والتغذية الحضرية. 
 

ركز وهبه على أهم معطيات الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بآلية  األرض،الموازنة العامة وقضايا  :ربيع وهبه
حرص الدولة وتوجهاتها االقتصادية تخصيص الموارد، وكيفية استخدام تحليل الموازنة للدولة في توعية المواطن بمدى 

لدولة لتنفيذ حقوق الناس وتنمية كيفية التخطيط االستراتيجي الحقوقي والتنموي لهيئات ااحية، وكذلك نعلى مصالحه، من 
 قدراتهم وتمكينهم اقتصادًيا.

 
 2015هداف التنمية المستدامة ما بعد أ جوزيف شكال:

 
 وكان أهم النقاط التي تناولها:البنك الدولي وقضايا الحيازة، الذي تناول باهر شوقي، 

 مركز معلومات البنك، BICالمشاركة في فعاليات مختلفة للبنط الدولي بالتعاون مع منظمات دولية مثل  -
إطار المشاركة القطرية، وما توفره من فرصة لنقل مطالب وآمال ومستقبل فئات عريضة من المجتمع في  -

للحكومات التي ثبت  مصر وغيرها كعنصر مهم البد من وضعه ضمن آليات اتخاذ القرار بالمنح والتمويل
 في تحقيق تنمية عادلة لمواطنيها، إخفاق معظم خططها ومشاريعها

السياسات الحمائية ودور المجتمع المدني في نقل أولويات التنمية ال النمو االقتصادي لعملية اتخاذ القرار في  -
تؤثر في مسار التنمية وإعمال  ية الدولية والتي من المسلم أنها ستمنح موارد للحكومات وبالتاليالالمؤسسات الم

 سها السكن، والطاقة، والمياه، والصحة والتعليم، أعلى رمحورية مرتبطة بأوجه الصرف والموازنة، حقوق 
 تعبئة الجهود االحترافية  -

 
 أحوال تنظيم التحركات القاعدية في إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقياالجلسة الرابعة واألخيرة: 

 ضمت هذه الجلسة:

ورقة حول مشروع ربط البحر األحمر بالبحر الميت دراسة حديثة لمرصد السياسات االجتماعية  شادي جرادات:

موقف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والخبراء المحليين والدوليين حول المخاطر الورقة  تستعرض واالقتصادية: 

  أنابيب أو نفق لنقل واقتران ذلك من خاللبالبحر الميت  -)ربط البحر األحمر الناجمة عن تنفيذ مشروع قناة البحرين

بمحطات لتحلية المياه على حافة حوض البحر الميت و خطوط أنابيب للمياه عذبة للمراكز السكانية في الجهات المستفيدة 

والسياسة المحتملة على البحر الميت ويناقش التقرير األضرار البيئة  التي يسعى البنك الدولي للترويج لهذا المشروع(

حاليا من العديد من  هوتحديدا أضراره السياسية على الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية في هذه المنطقة، وهذا ما يتم تجاهل

الـ فإن في مشاريع التنمية التي يدخل الفلسطينيين كطرف تحت شعار تعزيز السالم .أما من ناحية بيئية   المانحين الدوليين

% 10تشكل حوالي  2017مليون متر مكعب من المحلول الملحي المقرر أن يتم ضخها إلى البحر الميت بحلول  200

لوتظهر التجارب التي قام بها عالم األحياء المجهرية أن نقل المياه من   فقط من المياه المطلوبة لوقف تراجع البحيرة.
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لى البحر الميت. من ناحية نمو غير منتظم لطحالب خضراء أو حمراء, البحر األحمر قد يكون له عواقب بيئية وخيمة ع

انتشار البكتيريا, تحول البحيرة إلى لون احمر بلون الصدأ, و تشكيل بلورات جبس بيضاء على سطح المياه. ومستقبال 

 لستصبح البحيرة غائمة كليال

 "تسجيل األراضي وإدارة الحيازات في فلسطين"جمال طلب: 

مشكالت إدارة األراضي، مستعرًضا أسباب جذرية وتأثير أنظمة الحكم المتعاقبة سواء االستعمارية أو الوطنية  تناول أهم
بأشكاله في المنطقة، ثم االحتالل  األوربيستعمار في عملية إدارة ألراضي، وهو ما تنوع بين الحكم العثماني، واال

 حات التالية:، وأوجز طلب عرضه في االقترافلسطين ألرضاإلسرائيلي 

إجنننراء دراسنننة مقارننننة تشنننريحية وتحليلينننة ألنظمنننة األراضننني وقوانينهنننا وتطورهنننا التننناريخي وأثرهنننا االقتصنننادي  -
 واالجتماعي على مستوى منطقتنا )شرق آسيا وشمال إفريقيا( بمنهجية علمية موحدة.

سنواء كاننت بناإلكراه أو  –ستخدام إدانة إجراءات أي احتالل كان على أي أرض محتلة والمتعلقة بحقوق الملكية واال -
 الشنعب األصنليمصادرة األراضي أو اسنتغاللها، ترحينل وطنرد  –من حيث نزع الحقوق أو إعطاءها  –بالتراضي 

أو استبدالهم بمهاجرين غرباء، هدم المساكن والحرمان من حق السكن .. أو البناء لمهاجرين جدد، وإغنالق وحصنار 
 األسماك من الصيد والتحرك ضمنها ومطاردتهم.المياه اإلقليمية ومنع صائدي 

اعتبار جميع اإلجراءات التي قام أو يقوم بها االحتالل ألي أرض الواردة في البنند أعناله، و/أو إعنادة تملينك األرض  -
المحتلة ألشخاص أو شركات أو جمعيات سنواء تملينك أو تنأجير أو بينع أو شنراء ... هني إجنراءات باطلنة قانونناً وال 

 بموجبها حقوق أصحاب األرض األصليين بالتقادم.تسقط 
تقع على عاتق المجتمع الدولي ومؤسساته إجبنار دولنة االحنتالل ومنن يندعمها فني ذلنك بنالتعويض عنن كنل الخسنائر  -

الناجمة عن إجراءات التالعب بنالحقوق فني األرض والنزرع والغابنات ومصنائد األسنماك والميناه والحنق فني السنكن 
 ين من ذلك استناداً لمنهجيات ومعايير الشرعية الدولية.وجبر ضرر المتضرر

 
  وأوصى طلب في األخير:

 تعزيز مفهوم الحفاظ على السيادة الوطنية على األرض. -
 تطوير وتحسين مفهوم الحق الفردي في االنتماء الوطني لألرض كحق في الحيازة واالستخدام. -
والمملوكة والموقوفة والمتروكة والموات والمشناع ومنا عليهنا منن تثبيت مفهوم أن األرض تعني األراضي الحكومية  -

أبنية وأشجار وعقارات وإنشاءات ثابتة، وتشمل الغابات والمراعي، وتعني أيضاً الحقوق في المياه اإلقليمية واألنهنار 
 ومصائد األسماك.

رض سنلعة سنوقية قابلنة ع األرض لخصخصة وملكينة الشنركات متعنددة الجنسنيات، وال يجنوز اعتبنار األوخضعدم  -
 للبيع والشراء في السوق الدولية وأسواق المضاربات العالمية.

السعي لزينادة أعنداد صنغار المنالك والمنزارعين واألسنر الزراعينة بمنا يحقنق مضناعفة نسنبتهم منن المجمنوع الكلني  -
 لألراضي المستغلة للزراعة وبنسبة عادلة.

 الحيازة خاصة النساء الريفيات واللواتي يقدن األسر. العمل على إعطاء المرأة حقوقها الكاملة في -
السعي لمضاعفة مساحة األراضي المستغلة للزراعة النباتية على ظهر هذه اليابسة وذلنك بندعم استصنالح األراضني  -

، وبمنا يحقنق مضناعفة هنذه القنائمسنيما فني ظنل خطنر التغيينر المنناخي  –وتطويرها وحفظها من التصحر والتدهور 
 لضعف على األقل.النسبة ل

حماية الغابات وتطوير وترشيد إدارتها وزيادة رقعتها الجغرافية لما في ذلك من تصدي لالنحبناس الحنراري والتغينر  -
 المناخي.

حماية وحفظ مصائد األسماك في البحار واألنهار والتي تأثرت بصنورة خطينرة بسنبب التلنوث النناجم عنن االسنتخدام  -
 الخاطئ من قبل اإلنسان.

 

 مالبساتالاستعرضت فيها اإلطار القانوني للعدالة االنتقالية و "األرض والعدالة االنتقالية وآلياتها،"اليمن:  -عوض مها
العدالة االنتقالية والنوع االجتماعي، لخاصة وأنها أكثر عرضة وركزت من ثم على السياسية في تطبيقها في اليمن، 

وغالبا ما يتم انتقاد العديد من آليات العدالة االنتقالية ألنها لم تأخذ بالنوع للتجاهل واالستهانة بها في األطر السائدة. 
االجتماعي من بداياتها، السيما مع مساهمة بعض العادات والتقاليد والُبنى االجتماعية والتشريعات في مزيد من عرقلة 

لوضعية النساء في أن يتم تصميم استراتيجيات العدالة لذلك البد من إعطاء المزيد من االنتباه  مبادرات العدالة االنتقالية.
وقدما مها  االنتقالية بحيث تتعامل مع المشكالت االجتماعية المختلفة ومنها عدم المساواة بين الرجل والمرأة بشكل ناجح.

 االقتراحات:في نهاية العرض الطويل بعض 

ر منظومة متكاملة وليست إجراءات منفصلة ال يمكن الضغط والتأثير لتطوير إجراءات العدالة االنتقالية في إطا •
 بها االنتقال قدما. 



6 

 

خلق مزيد من التعاون الدائم مع منظمات المجتمع المدني واالرتقاء بمستوى ادائها في سبيل تحقيق العدالة  •
 االنتقالية

النظر الى تنوع الجهات التطبيق األفضل للعدالة االنتقالية في نهج متكامل لمعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان. وب •
 الفاعلة في االنتهاكات.

 المرأة والضحايا في إجراءات تطبيق العدالة االنتقالية. إشراك •
 زيادة الوعي لدى المجتمع في العدالة االنتقالية وآلياتها لتحقيق تضامن مجتمعي. •
ل كافة الفئات بالتركيز على تبني مستويات واضحة للتعاون الدولي في تدخالت تطبيق العدالة االنتقالية وأن تشم •

 الضحايا. 
 

 نقاش:

 

 2014اليوم الثاني، السادس من كانون األول/ديسمبر 

 أحوال تنظيم التحركات القاعدية في إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقياالجلسة األولى: استكمال حاالت عن 

 

 بشير صقر، مصر: 

قدم صقر ورقتين، األولى حول لالتنظيمات الفالحية فى زمن الثورة، بين تجاوزات التأسيس.. وأوهام الحصادلموزًعا 
نسخة منها على المشاركين والثانية لتدهور الزراعة المصرية وتجاهل تنظيم الفالحين، والصلة بسياسات البنك الدولي.. 

 مركًزا على النقاط التالية:  شفهيا في الجلسة، امً وتوجهات منظمة الفاول التي قدمها ملخصة تقدي
 إشراف البنك الدولي على إرساء سياسة تحرير الزراعة وإعادة هيكلتها، وذلك فى المؤتمر الدولي الخاص بــ

بالمركز الدولي للزراعة  1992شباط/ فبراير  18إلى  16لاستراتيجية الزراعة المصرية فى التسعيناتل  الذي عقد فى 
بالقاهرة بالمشاركة مع كل من صندوق النقد ومنظمة الفاو ووكالة التنمية الدولية األمريكية، والسوق األوربية المشتركة، 

ؤسسة فورد، ومجلس القمح األمريكي، والوكالة الكندية للتنمية الدولية، ومشروع والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، وم
لسيماربل الكندي، وبرنامج المعونة األلماني وكثير من الهيئات السياسية والزراعية المصرية وأسفر عن عدة قرارات 

 منها:
وتخليها عن توفير مستلزمات ، تخطيطواقتصاره على ال يفى اإلنتاج الزراع يتخلى الدولة تماما عن دورها التنفيذ
 وإلغاء الدعم بكل، وإطالق حرية القطاع الخاص فى تجارة مستلزمات اإلنتاج، اإلنتاج وتوزيعها وتسعيرها ودعمها
 وترك تداول الحاصالت الزراعية لقوى السوق.أنواعه حتى عن القروض الزراعية، 

 
السوق، بال أي حماية من الدولة، مما أسفر عن  ة لالحتكار وقوىتطرد صقر في مظاهر إفقار الفالحين وتركهم فريسسوا

بيع أراضيهم؛ عالوة على تدهور اإلنتاج واإلنتاجية واتساع فجوة الغذاء .. الزراعة وكثير من صغار المالك هجر 
وشدد صقر في النهاية على أن واألوقاف والمستأجرين من األرض.  يخصوصا بعد طرد فالحى اإلصالح الزراع

مع الدولة وبنوك اإلقراض وتجار القطاع الخاص وكبار الزراع ومشاكل  يفى صراع يوماستنفاذ واستهالك الفالحين 
من محرومون للتفكير أبعد من أنوفهم، وفالحون بال نقابات وال تعاونيات مستقلة يجعلهم يتلفتون الزراعة والمعيشة ال 

الورق وليس فى الحقول. وحيث نقرأ كثيرا ودائما أخبار خرق  مستلزمات الزراعة ونزع هويتهم .. هم فالحون على
كثير من حكام الدول النامية لمواثيق وعهود حقوق اإلنسان فكيف يمكن أن نصدق أن كثيرا من تلك المؤسسات 

 ؟يوالتعاون ياألخطبوطية غافلة عما يجرى من خرق لها فى الزراعة المصرية فى المجال النقاب
وصندوق النقد وغيرها  يالفاو والبنك الدول؛ هذه الهيئات الدوليةتذكر ولو اقتراًحا ايجابًيا واحًدا قدمته فهل يمكن أن ن 

للفالحين فى مصر؟ أو بمعنى أدق هل يمكن أن تكون هناك كارثة تداهم الزراعة والفالحين المصريين ال تقف خلفها 
 لواحدة من تلك الهيئات؟

 

 غيثي النح، الصحراء الغربية:

 قدم النح ورقة حول أوضاع الصحراويين واالنتهاكات التي تلم بهم منذ زمن ومازالت مستمرة حتى اآلن، مشدًدا على:

 آثار بناء الجدار المغربي،  -
 االستيالء على الموارد الطبيعية، -
 نهب الموارد المائية،  -
  مشكلة األلغام وعدم إمكانية تمتع الصحراويين بالوصول إلى األرض ومواردها، -
 استعراض ديمغرافي اجتماعي اقتصادي آلثار االنتهاكات،  -
 المساعدات المقدمة، ومدى فائتها االستراتيجية،  -
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 دور المجتمع المدني، وخصوصا تعاونيات األلغام. -

 

  للتنميةغير الحكومية لبية رالعالمنظمات من الغذائي، تجربة شبكة تجارة العالمية واألالل: حسن شري

 

 الثانية، كيان جاف منظمة األغذية والزراعة/الفاو، والعمليات اإلقليمية:الجلسة 

قدم جاف عرًضا مثيًرا أفاد كل المشاركين، خصوصا من لم يكن على عهد مسبق بنظام عمل الفاو وأنشطته اإلقليمية، 
 مي:يمستعرًضا أهم البرامج والمبادرات، أهمها خصوصا في سياق أهداف لمنتدى األرض اإلقل

 مبادرة حول الندرة المائية في الشرق األدنى وشمال إفريقيا، -
 الزراعات الصغيرة نحو تنمية شاملة،  -
 زيادة صمود سبل المعيشة من أجل األمن الغذائي،  -

 :، ذاكًرا ست مجاالتثم ركز جاف على أشكال التعاون مع المجتمع المدني ومنظماته

درات، والحوار حول السياسات، االستخدام المشترك للموارد في أوضاع البرامج الميدانية، وبناء المعرفة وتنمية الق
وتناول كيف تعمل المنظمة على تأكيد احترام استقاللية المجتمع  الطوارئ، وأنشطة معيارية، والمناصرة واالتصال.

ير طرق خوتناول في األ. تنظيمه، ومعرفة احتياجات تلك المنظمات من مساحة كافية لتنفيذ المشاورات الداخليةالمدني و
فاو الواختتم باستعراض خطة تنفيذ البرامج، عبر: رفع الوعي، وتنمية القدرات، وتقديم الدعم للبلدان، الشراكة، والرصد. 

 من أجل المبادئ التوجيهية الطوعية إلدارة الحيازة، والتي أثارت الحًقا كثير من التساؤالت والمداخالت. 

 

 نقاش:

 

 العمل:  وعاتممج

 انقسم المشاركين إلى مجموعتي عمل:

 ، األولى، حول البنك الدولي

ناقشت المجموعة أهم العمليات الدائرة مع البنك الدولي ومشاركة المحتمع المدني فيهأن مثلما ذكرنا عبر مداخلة باهر 
 شوقي، وربيع وهبه، وأم مالمحها: 

 في مصر: 

 (SCDالسياسة الحمائية والدراسات للتشخيص المنهجي القطري )سلسلة من المشاورات بشأن استعراض 
 المشاورات المحلية المقررة في القاهرة واإلسكندرية وأسوان )جارية(

 توصيات 10قدمت منظمات المجتمع المدني 
 وحتىاآلن،وأولويات البنك على نموذج التنمية الليبرالي الجديد ومكافحة الفساد

 
 فلسطين:

 ٪9للدولة منذ رئيس الوزراء سالم فياض )مسؤول البنك سابقاً(،بفائدة  $ديون 2500000000
 المشاريع المشتركة )فلسطين/إسرائيل( تؤّيد التصنيع )استبدال االقتصاد القائم على األرض(

 يجّنب دور وقائي
 

 اليمن:

 صالح القطاع الخاص
 الجنوبية مشاورات البنك حذفت مشاركة –مشاركة منظمات المجتمع المدني محدودة 

 قليل من الدراسات مسبقة للمشاريع
 الحماية االجتماعية = اإلغاثة )إدارة الفقر، وليس مكافحة الفقر( / عالجية وليس وقائية

 حذف التركيز على الشفافية والضرائب والجمارك
 إزالة اإلعانات، رفع األسعار

 



8 

 

 المغرب:

 2015مشاورات مع المجتمع المدني في كانون الثاني/يناير 
 

 :تونس

 2013شاركت منظمات المجتمع المدني في االجتماعات السنوية في 
 2015في منتصف عام  WBمع الـتبدأ المشاورات 

 
 لبنان:

 إلغاثة الالجئين السوريين—كقروض—تكريس دعم الميزانية
 الشراكات بين القطاعين العام والخاص

 دعم لالقتصادات قائمة على خدمات )أي للقطاع المالي(
 لاالقتصاد األخضرل: إهمال اإلنتاجية، ودعم االستثمار في القطاع المالي في األنشطة الملوثة وغير مستدامة بيئيا. دعم

 
 

 وأهداف إقليمية / عالمية: مطالب

 :ةعام

 وقائية برامج لتشمل سياسات/ أساليب ضبط
 الجسيمة االنتهاكات لضحايا جبر األضرار تنفيذ يجب المشاريع وتنفيذ العالجية الجهود
 (FAOمقاربة  المثال سبيلعلى  الممتّدة )اعتماد لألزمات المستنير لنهج اعتمادا
 توزيع الثروة معايير لصالح المجردة للنمو ألداء االقتصاديا مؤشرات إسقاط

 
 محددة:

 االعتبار: بعين ( يأخذSCDالتشخيص ) البلد منهجية

 الدخل توزيع• 
 االجتماعية المؤشرات• 
 البلد( في )أنظمة البلد وإجراءات القوانين• 
 الرشيد الحكم• 
 ولنقاط الدخولل المواطنين إشراك البيئة• 
 الحكومة مستويات مختلف وبين الحكومية الوزارات بين التنسيق• 
 والمياه األراضي واستخدام الغذائي األمن• 
 العمل )العمل الالئق( ونوعية العمل ظروف• 
 والبيئة الطاقة• 

 
 والسياسات لطبيعيةا مصادرها صميم فيلمنظمة الفاو،  التابعة للحيازة التوجيهية المبادئ الحمائية تطبيق اتيجب للسياس

 كيم( لرئيسا وعد باألرض )كما المتعلقة
 (PPPPsشعبي )الوالخاص،و العام، القطاعات بين الشراكة

 لالمالي  قليصالتاالجتماعية: ل والحماية الدعم تخفيض السياسات يجبر إصالح
 الضريبية العدالة تعزيز
 األموال رؤوس تسرب معالجة الدولي النقد وصندوق الدولي البنكعلى 
 استهالك زيادةل الترويجوقف 

 اعتماد دور وصاية الدولة خاضعا لمعايير القانون الدولي
 أدنى كحد الدولية العمل منظمة معايير تطبيق
 اإلنسان حقوق بين من والثقافية، واالجتماعية االقتصادية الحقوق مجال يفلوالية اإلقليمية الدولة خارج ا التزامات تفعيل
 أخرى

 تنمية الحوكمة المحلية
 الشراكة استراتيجية من كجزء المدني المجتمع لمنظمات إقليمية مشاورات عقد

 

 حول منظمة األغذية والزراعة: المجموعة الثانية
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تناول المشاركون النضاالت المحورية التي يمارسونها فيما يتعلق باألرض وكذلك الصراعات في بلدانهم وكيف يمكن 
للمبادئ التوجيهية للحيازة ودور الفاو عموما في تنمية القدرات والتعاون مع المجتمع المدني أن تدعم أنشطتهم في هذا 

 المجال. 
 

المبادئ التوجيهية الدولية ، متضمًنا ذلك القدرات على أدوات ومناهج التحليل يةوقد عزز المشاركون جميًعا مطلب تنم
ومنهجيات حقوق اإلنسان المرتبطة باألرض، خصوصا حول الحيازة. وشدد المشاركون أيًضا على قضايا محددة على 

 مستوى الخبرة المحلية، مع تأكيد ضرورة دعمها دولًيا وعلى مستوى إقليمي.
 

التصحر.  التي يهددها في المناطق أو، األراضي القاحلة الغذاء في إنتاج عديد من البلدان، تواجه ء المنطقةفي جميع أنحا
 المياه التدريب على إدارة الحاجة إلى تحسين عنا عربً م. خاصال قلقهالزميل عمرون الجزائري عن وهو ما أعرب عنه 
 الشاغل الرئيسي لكن، أيضا هذه القضايايواجه الناس  مصري . وفالتقطير بما في ذلك تقنيات، للمزارعين المحليين

فرص الحصول على  ال يوفر في البالدالوضع الحالي كما أن الحصول على األراضي، ضمان الحيازة و هو للمزارعين
تقنيات  تعزيزإلى  حاجةال. فضالً عن على نطاق صغيرمنتجي األغذية و للفالحين مدخالت خدمات كفي أوبما ي األراضي

 .التقليدية والمنهجية خالية من المواد الكيميائيةال اإلنتاج
 

الحاجة عن  الصحراء الغربية منيل زمال أعرببصورة بالغة. و القضايايزداد أهمية وأثر  الصراع واالحتالل في حاالت
، منتجي المواد الغذائية منوقد أعرب المشاركون عن وجود عديد  . هذاالتقنية إلى سياسية من مختلفة من الدعم أنواع إلى

المناطق ، وخاصة في سبل العيش الريفية نيتحسل تدريب ودعم تقني أفضليطالبون ب، صيادي األسماكبما في ذلك 
طلب معرفة تتجدا و القاحلة هيزراعة الوحيدة المتاحة لل األراضي. وركز المشاركون على أن الجدار العازل القريبة من

 . األراضي والمياه االستخدام المستدام للمواردفضل الممارسات، تشمل متخصصة أل
 

 الحاجة إلى وقبل كل شيء، أوال C منطقةعلى وجه الخصوص و، غزة الغربية وقطاع في كل من الضفة، في فلسطين
جدار ب مهيضاأرين ممن تأثرت مزارعلل الوصولمسارات  ويشمل ذلك توفير. الغذاء إلنتاج الحصول على األراضي

استخدامات والصرف الصحي و لالستهالك كميات كافية من المياه وصول استمرار الفلسطينيوننفى والعنصري.  الفصل
مياه  استخدام، والسيما حصاد المياه في نظمتنمية القدرات التقني و زيادة الدعم مناإلفادة  صغار المنتجين. يمكن لإنتاجية

موارد  /الغابات حمايةسياسة الدعم التقني و، واستخدام اعمومً  والمنطقة لفلسطينيينفضالً عن إمكانية الفائدة ل. األمطار
 .الغابات

 
 الختامية: الجلسة

 من المطلوبة المستقبلية التحركات ثم ومن العمل مجموعتا طرحته ما أهم على األخيرة الجلسة في المنتدى منظمو ركز

 هذه بنتئاج الثاني الملحق في روزنامة أرفقنا وقد ،المتوقعة واألحداث الجارية الدولية العمليات ضوء في المدني المجتمع

 الجلسة.
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  ملحق
 اإلنسان حقوق لمعايير العالمية العمليات ضمن القطرية القضايا وضع في للمساعدة بالمراجع توضيحية قائمة

 
  للموئل(، الدولي التحالف قدمه )بيان المحلي والحكم اإلنسان حقوق حول االستشارية اللجنة دراسة

A/HRC/23/NGO/85Preliminary report of the Advisory Committee,  , 24 May 2013;
 ], 14 August 2014 [ArabicA/HRC/AC/13/L.4 

Bringing Human Rights Home:How State and Local Governments Can UseHuman  
Rights to Advance Local Policy,Columbia Law School, Human Rights Institute, 

December 2012; 
African Charter onValues and Principles of PublicServiceand Administration, African 

Union, 31 January 2011 [عربي]; 
Local Governmentand Human Rights:Doing Good Service, International Council on 

Human Rights Policy, 2005; 
Global Charter on the Right to the City[ (2006) عربي;] 

Agenda on Human Rights in the City-Global Charter.(2011)  
 

 مؤتمر األمم المتحدة الثالث للسكن والتطوير الحضري المستدام )الموئل الثالث( 

Istanbul Declaration and Programme of Action[ (1996) عربي;] 
Millennium Declaration for the Cities;]Arabic[ (2001)  

“Coordinated implementation of the Habitat II Agenda: Report of the Secretary 
[ , 4 May 2012E/2012/65General,” عربي]; 

Guidelines and Format for the Preparation of National Reports: On Six Habitat, “-UN
[”ve IndicatorsKey Topics, Thirty Issues and Twelعربيcorrected and subsequent ] 

versions. 
  

 Post-2015 Sustainable Development Goals 2015األهداف اإلنمائية ما بعد 

The Millennium Development Goals Report, 2013; 
Report Outcomes Experts’ Workshop on Sustainable Cities Experts’ Workshop on 

Sustainable Cities.6 December 2013–, 5 
 

 جدول أعمال لجنة األمن الغذائي لمواجهة انعدام األمن الغذائي في األزمات الممتدة

CFS Agenda for Action for addressing Food Insecurity in Protracted Crises 

Voluntary Guidelines to support the progressive realizationof the right to adequate 
food in the context of national food security;(2004)  

Framework for Action for Addressing Food Security and Nutrition in Protracted Draft 
;(1 August 2014) Crises 

E-discussion outcome reports. 
 

 ولة لحيازة األرض والغابات، والمصايدالخطوط التوجيهية الطوعية حول اإلدارة المسئ
CFSVoluntary Guidelines on Responsible Governance of Tenure of Land, 

Forests and Fisheries 

the right to adequate  Voluntary Guidelines to support the progressive realizationof
food in the context of national food security(2004)  

Voluntary Guidelines on Responsible Governance of Tenure of Land, Forests FAO 
(2011) [ and Fisheriesعربي;] 

Civil Society Submission + Annex. 
 

 أخرى

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/139/46/PDF/G1313946.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/139/46/PDF/G1313946.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/Session13/A-HRC-13-CRP-4.doc
https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-rights-institute/files/Bringing%20Human%20Rights%20Home.pdf
https://web.law.columbia.edu/sites/default/files/microsites/human-rights-institute/files/Bringing%20Human%20Rights%20Home.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/African_Charter_on_Values_Principles_of_Public_Service_EN.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/African_Charter_on_Values_Principles_of_Public_Service_EN.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/African_Charter_on_Values_Principles_of_Public_Service_AR.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/African_Charter_on_Values_Principles_of_Public_Service_AR.pdf
http://www.ichrp.org/files/summaries/18/124_summary_en.pdf
http://www.ichrp.org/files/summaries/18/124_summary_en.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/World+Charter+Right+to+City+May+05.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/World+Charter+Right+to+City+May+05.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/WSFCharter%20for%20the%20right%20to%20the%20city%20version%202%20(2003)%20%20Ar.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/WSFCharter%20for%20the%20right%20to%20the%20city%20version%202%20(2003)%20%20Ar.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/UCLG_Global_Charter_Agenda_HR_City_0.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/UCLG_Global_Charter_Agenda_HR_City_0.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Habitat%20II%20&%20Ist%20Decl%20EN.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Habitat%20II%20&%20Ist%20Decl%20EN.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Habitat%20II%20&%20Ist%20Decl%20ar.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Habitat%20II%20&%20Ist%20Decl%20ar.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/2071_246_A_RES_S25_2.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/2071_246_A_RES_S25_2.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/2071_12593_A_RES_S25_2(A).pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2012/65
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2012/65&referer=http://www.un.org/en/ecosoc/docs/report2012.asp&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2012/65&referer=http://www.un.org/en/ecosoc/docs/report2012.asp&Lang=A
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/Guidelines%20for%20Habitat%20III%20National%20Reports.pdf
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/Guidelines%20for%20Habitat%20III%20National%20Reports.pdf
http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/07/Arabic.pdf
http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/07/Arabic.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/report-2013/mdg-report-2013-english.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/report-2013/mdg-report-2013-english.pdf
http://www.nrg4sd.org/es/news/1st-experts%E2%80%99-workshop-communitas-coalition-sustainable-cities-regions
http://www.nrg4sd.org/es/news/1st-experts%E2%80%99-workshop-communitas-coalition-sustainable-cities-regions
http://www.fao.org/docrep/009/y7937e/y7937e00.htm
http://www.fao.org/docrep/009/y7937e/y7937e00.htm
http://www.hlrn.org/img/documents/MK586_FrameworkForAction_EN_1_08_2014_Plenary_FINAL.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/MK586_FrameworkForAction_EN_1_08_2014_Plenary_FINAL.pdf
http://www.fao.org/docrep/009/y7937e/y7937e00.htm
http://www.fao.org/docrep/009/y7937e/y7937e00.htm
http://www.hlrn.org/img/documents/vg_en_final_march_2012.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/vg_en_final_march_2012.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/VG_AR_Final_March_2012.PDF
http://www.hlrn.org/img/documents/VG_AR_Final_March_2012.PDF
http://www.hlrn.org/img/documents/CSO%20consolidated%20comments%20zero%20FINAL&Annex.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/CSO%20consolidated%20comments%20zero%20FINAL&Annex.pdf
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Global Land Tools Network, Global Land Indicators Initiativee.g.,  (GLTN) processes; 
, etc.;Tenure Domain Model Social 

UN Special RapporteurRaquel Rolnik, Guiding Principles on Security of Tenure for 
, 30 December 2013 [A/HRC/25/54, the Urban Poorعربي  

http://www.gltn.net/
http://www.gltn.net/
http://www.gltn.net/index.php/projects/global-land-indicator-initiative
http://www.stdm.gltn.net/
http://www.hlrn.org/img/documents/A_HRC_25_54_EN.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/A-HRC-25-54_ar.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/A-HRC-25-54_ar.pdf


12 

 

 الملحق الثالث
 برنامج الشرق األوسط/شمال إفريقيا

 شبكة حقوق األرض والسكن -التحالف الدولي للموئل
 
 

يسعى برنامج الشرق األوسط/شمال إفريقيا ضمن أهداف وآليات عمل شبكة حقوق األرض والسكن إلى تلبينة الحاجنة إلنى 

المجتمع المدني في الشئون العامة ومحدداتها، وذلك بتطبيق معايير حقوق اإلنسان والتأكيد علنى التزامنات الدولنة مشاركة 
المقابلة، كتعريف إلطار الخطاب أو الحوار المدني. ومن ثنم فنإن الهندف األساسني منن وراء هنذا السنعي هنو بنناء قندرات 

وعات السياسنة المعقندة والمتعلقنة بنالموارد العامنة األكثنر حيوينة، ومعرفة فاعلين ونشطاء المجتمع المندني لمعالجنة موضن
 على مستوى من الكفاءة يمكنها من المشاركة المباشرة مع صناع القرار على مختلف المستويات.

 
وفي هذا السياق، فإن البرنامج اإلقليمي، يجمع بين عدة جهود ومقاربات متنوعة للتأكيد على حقوق األرض والسنكن، تبندأ 
بمبننادرات عامننة وقانونيننة وتتنندرج إلننى طننرح حلننول وبنندائل لقضننايا وأمننور كثيننرة تهننم الصننالح العننام، ومننن بينهننا عمليننة 
خصخصننة السننلع والخنندمات العامننة والبيئيننة التنني تننؤثر علننى السننكن األرض. وفنني هننذا يعمننل البرنننامج اإلقليمنني علننى 

السلع العامة والبيئية وعلى رأسها األرض والمناء، خصوًصنا استكشاف األدوات ذات الخصوصية اإلقليمية بالنسبة إلدارة 
من حيث عالقة هذين الموردين بالسيادة الغذائية؛ وهو ما يشنمل بنالطبع كنل األسناليب التقليدينة ذات الصنلة، ومنا ورد فني 

االسترشنناد بننإدارة  األوعينة والمبننادئ والقننوانين األخالقينة بكافننة أشننكالها، وغيرهننا منن الوسننائل الثقافيننة المحننددة منن أجننل
منصنفة لنألرض والمنوارد الطبيعيننة. وتعند منطقنة الشننرق األوسنط/ شنمال إفريقينا ذات خصوصننية اسنتثنائية، كبنؤرة لهننذا 
النقاش بما تضمه من مالمح واضحة  لالحتالل األجنبي، ومصنادرة األراضني والمناء، كأسنس لسنبل العنيش، وكنذلك ُبعند 

 صير للشعوب األصلية في المنطقة، وسيادة الشعوب بوجه عام. األرض وندرة المياه في حق تقرير الم
 

هذا ويعمل برنامج الشرق األوسنط وشنمال إفريقينا علنى تنمينة ثقافنة الحقنوق االقتصنادية واالجتماعينة والثقافينة بالمنطقنة، 
أفريقيننا وتحقننق شننبكة حقننوق األرض والسننكن هننذا المطلننب مننن خننالل تهيئننة المننناس لمجتمعننات الشننرق األوسننط وشننمال 

والمدافعين عن حقنوق السنكن لتطنوير مهناراتهم العملينة وذلنك سنعياً إلنى مزيند منن التكامنل والتضنامن اإلقليمني وكنذا منع 
الحركات الشعبية بمختلف المناطق األخرى. كما تتضمن جهود الشبكة، برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقينا، المسناهمة 

وقد تم تصميم موقع اإللكتروني على شبكة اإلنترنت خناص ية والثقافية بالمنطقة. في تطبيق الحقوق االقتصادية واالجتماع
بالتحالف الندولي للموئنل فني منطقنة الشنرق األوسنط وشنمال إفريقينا لينوفر قاعندة بياننات سنهلة االسنتخدام ألعضناء شنبكة 

يدة باللغة العربينة حنول حقنوق حقوق األرض والسكن في المنطقة وغيرهم من المهتمين، حيث تتميز باحتوائها مصادر فر
 األرض والسكن، والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

 
شبكة حقوق األرض   -لمزيد من المعلومات حول برنامج الشرق األوسط/شمال إفريقيا، وأعضاء التحالف الدولي للموئل
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