منتدى األرض
في إقليم الشرق األوسط/شمال إفريقيا
الدورة الخامسة

االنتقال إلى المستوى التالي:
ربط قضايا األرض بالفاعليات الدولية في منظومة التنمية وحقوق اإلنسان

برنامج الشرق األوسط//شمال إفريقيا

ش ب ك ة ح ق و ق ا أل ر ض و ا ل س ك ن
التحالف الدولي للموئل

ملخص المشروع
الهدف من المشروع
تعظيم دور المجتمع المدني في إقليم الشرق األوسط/شمال إفريقيا بغية تطبيق المعايير المتوافرة والتفاوض مع صناع
القرار على المستويين المحلي والدولي في العمليات الجارية من وضع السياسات والمعايير المرتبطة باألرض والموارد
الطبيعية وإدارتها.
أهداف محددة:








تطوير عملية منتدى األرض كآلية لتسيير بحوث وتقييمات حقوقية ومناصرة حل المشكالت؛
تمكين المجتمع المدني للربط بين األبعاد الحقوقية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألرض والموارد الطبيعية
وإدارتها ،خصو ً
صا ما يتعلق من هذه الحقوق بموضوعات الفقر واألوضاع في الريف؛
خلق فع اليات التآزر بين منظمات المجتمع المدني المتخصصة في حقوق السكن ،واألرض ،والمياه ،والغذاء المالئم
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؛
تحديد خريطة بأهم األدوار على المستوى الدولي التي تؤثر في عملية صنع القرار في المنطقة ،خصوصً ا المؤثرة في
قوانين األرض وأبعاد االقتصاد السياسي المؤثرة في أبعاد حقوق اإلنسان ،الحاضر والمستقبل؛
ربط المشاركين بما يجري من فعاليات على المستوى اإلقليمي من وضع معايير وسياسيات حتى عام .6102

األنشطة
 تنظيم وعقد الدورة الخامسة لمنتدى األرض اإلقليمي ()6102
 مراجعة االلتزامات المنبثقة عن الدورات السابقة للمنتدى وجدولة مزيد من فرص خلق المعلومات والمناصرة؛
 تنقيح المنهجية الخاصة بالتقييمات العميقة لألقطار في ثالث دول تمر بالمرحلة االنتقالية كوظيفة لرصد حقوق األرض
لحالة وطنية نموذجية ،وهو ما يشكل مجتم ًعا وإقليميًا المرصد االجتماعي لألرض؛
 التنسيق مع مختلف األطراف المعنية ،على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي لتيسير المشاركة الديمقراطية في
المشاورات حول معايير إدارة األراضي والموارد الطبيعية؛
 عقد مشاورات متابعة بين منظمات المجتمع المدني والهيئات المتخصصة في األمم المتحدة بغية تطوير طريق تفعيل
وتشغيل منهجية حقوق اإلنسان في عمليات التطوير الريفي والحضري؛
 نشر وتوزيع نتائج ومخرجات المنتدى وتقييمات البلدان على أوسع نطاق.
المنتجات






نشر وتوزيع أنشطة منتدى األرض في دورته الخامسة في تقرير منفصل؛
سلسلة أنشطة المنتدى ومحصالته في نشرة أحوال األرضLand Times/؛
خطة استراتيجية النخراط اإلقليم في العمليات الدولية الجارية من وضع سياسات ومعايير عالمية؛
مقترح منقح آللية عمل المنظمات المدنية في عملية الموئل الثالث؛
منهجية منقحة لتشخيصات ومخرجات التقييم القطري ضمن المرصد االجتماعي لألرض.

خلفية
تتميز الفترة الحالية بنزاعات هائلة وثورة على النماذج الحالية من التنمية واإلدارة والحكم— خصو ً
صا في منطقة الشرق
األوسط/شمال إفريقيا— فضالً عن عمليات دولية متعددة لصياغة السياسات والمعايير فيما يتعلق بإدارة األرض والموارد
الطبيعية .وهذه العمليات تطرح تحديثات كثيرة وفر ً
ضا أمام المجتمع المدني لتقديم الصالت المفقودة وسط تلط العمليات
ً
على المستويات المحلي واإلقليمي والدولي واالنخراط انخراطا مفي ًدا ومؤثرً ا في المنديات وآليات العمل المتاحة .ولقد ظل
المجتمع المدني في منطقتنا دون التمثيل المطلوب في كل من العمليات المحلية والدولية ،بالرغم من حقيقة أن المنطقة هي
األكثر تأثرً ا باإلدارة المتردية لألرض ،وندرة المياه ،وتقلص األرض القابلة للزراعة التي هي أصال نادرة ،فضالً عن
أزمات السكن ،واالعتماد على الغذاء من الخارج ،والمعاناة من البطالة األعلى نسبة على مستوى العالم وسط الشباب،
وبالطبع معاناة المرأة من نقص المشاركة االقتصادية وأمن الحيازة
لقد كان لألزمات ال حديثة المختلفة أن تلقي الضوء على مظاهر الخلل والعجز العميقة ،والسياسات الوطنية بينما يعيد الدعم
الدولي حاليًا تنظم تحركاته لمواجهة هذه التحديات وجهًا لوجه .ولقد بينت االنتفاضات الحديثة في المنطقة مستوى السخط
على النماذج االقتصادية والحكومية السائدة ،وعملية إعادة التقييم العالمية تجري حاليًا في كثير من مجاالت التنمية،
متضم ًنا ذلك العملية البطيئة من توليف وتآزر بين المناهج التنموية واإلنسانية والحقوقية .بالرغم من القيم الهائلة على
المحك ،فإن المجتمع المدني في المنطقة يظل غائبًا غيابًا واضحً ا وغير مسموع في هذه العمليات.
خدمت شبكة حقوق األرض والسكن-التحالف الولي للموئل كمنصة مدنية للمشاركة في قضايا الموئل في مثل تلك العمليات
منذ تأسيسها عام  0792في المؤتمر األول لألمم المتحدة عن المستوطنات البشرية (الموئل األول) في مدينة فانكوفر.
وفي إطار البرنامج اإلقليمي للشبكة ،الذي تديره شبكة حقوق األرض والسكن منذ عام  6111من القاهرة ،دشنت الشبكة
منتدى األرض اإلقليمي عام  6117لتوجيه وتطوير مبادرات المجتمع المدني حول قضايا السكن في المجال العام في
داخل اإلطار المعياري لحقوق اإلنسان الدولية .وعبر أربعة دورات من منتدى األرض اإلقليمي ((6102-6117
اختارت الشبكة المشاركين من جميع بلدان المنطقة لمناقشة القضايا الرئيسة المتعلقة باألرض ،ومن ضمنها حيازة السكن،
والوصول إلى الموارد الطبيعية ،واألمن الغذائي ،واالستثمار الزراعي ،وحقوق المياه ،واأللغام ،والصراعات ،واالحتالل
والحروب ،وبالطبع ما بين هذه القضايا بعضها البعض من صالت وتشعبات.
تشمل المنتديات والمراجعات الجارية للسياسات عملية صياغة ورصد تحقيق الهدف من التنمية المستدامة ما بعد ،6102
والمبادرة العالمية لحيازة األرض ،وتطوير وتطبيق المبادئ التوجيهية حول اإلدارة المسئولة لحيازة األراضي ،والغابات
والمصايد ) ،(VGGTومراجعة البنك الدولي للسياسات الحمائية ( ،)6102 -6102ودراسة اللجنة االستشارية لمجلس
األمم المتحدة لحقوق اإلنسان حول "حقوق اإلنسان والحكم المحلي" ( ،)6102-6102ولجنة منظمة األغذية والزراعة
(الفاو) حول األمن الغذائي ) ،(CFSوأجندتها للتحرك بصدد األمن الغذائي في األزمات الممتدة وغيرها من بنود جدول
أعمال اللجنة ،ومن بين عمليات أخرى كثيرة ،اإلعداد لمؤتمر الموئل الثالث (.)6102
تسعى شبكة حقوق األرض والسكن إلى تنظيم الدورة الخامسة من منتدى األرض ،متجاوزة الصيغة المعتادة في الدورات
السابقة ،على هيئة مؤتمر ،حيث تعمل على إعداد المشاركين لالنخراط بفاعلية في العمليات المذكورة عبر مجاالت البحث
والمناصرة فيما يتعلق بإدارة األرض والموارد الطبيعية ،وكذلك اإلسهامات في حل المشكالت الحالية كل في وطنه.
وأي كان مستوى اإلفادة من تلك المنتديات والعمليات ،فإنها تظل مهمة للغاية لمنظمات وكيانات المجتمع المدني المختلفة
في المنطقة ،وذلك ألنها:
.0
.6
.2
.2

متفق على أن تكون قائمة على قواعد في معايير حقوق اإلنسان والمعايير التقدميةة المتسةقة مةع األهةداف ثالثيةة األبعةاد
لألمم المتحدة كما وردت في ميثاق األمم المتحدة؛
مؤثرة في توجيه السياسات والمشاريع والبرامج على المستوى الوطني ،باالتساق مع المعايير المذكورة؛
تعكس أفضل الممارسات المتراكمة؛
تتضمن آليات متنوعة لمشاركة كيانات المجتمع المدني في المشاورات ومحصالت الرصد التي ال تتوفر على المستوى
الوطني.

من هنا تعد مشاركة المجتمع المدني بمنطقة الشرق األوسط/شمال إفريقيا فةي هةذه العمليةات العالميةة أمةرً ا حيويًةا نظةرً ا لمةا
تقدمه من مدخالت فريدة ومنظور في الرؤية والفعالية ال يمكن أن تتوافر بغيابهم فةي عمليةات تشةاور تسةتبعدهم .والجةدير
بالذكر هنا ،أن المجتمع المدني في المنطقة هو من أدخل السةياق الخةاص بالصةراعات والحةروب واالحةتالل كموضةوعات
في وضع معايير عالمية حول األمن الغذائي والمحددات االجتماعية للصحة.
0

منتدى األرض ،الدورة الخامسة
على خلفية الةدورات السةابقة ،أنجةز منتةدى األرض والمشةاركون فيةه وظيفتةه األوليةة مةن تقةديم وتشةخيص قضةايا األرض
والموارد الطبيعية في المنطقة .وهو ما تضمنه إصدار األرض ومن عليها الذي يمثل محصلة شاملة وتحليليةة لكةل مةا ورد
في الدورات األربع السابقة من تشخيص وتحليل ورصد وتخطيط استراتيجي لحلول قضايا األرض.
وقد مكنت هذه العملية المتواصلة لمنتدى األرض ومشةاركيه مةن تحديةد األولويةات وتنقةيح المنهجيةة فيمةا يتعلةق بالتقييمةات
القطرية فةي إطةار حقةوق اإلنسةان وغيرهةا مةن المعةايير القانونيةة المنطبقةة .وقةد مكةن هةذا المشةاركين والشةبكة كاملةة مةن
مواجهة وتحديد وتوضيح عديد من المصطلحات والمفاهيم التي كانةت فيمةا سةبق غائبةة عةن لهجةة خطةاب المجتمةع المةدني
1
حول القضايا الحقوقية أو التنموية.
بناء على ما تقدم ،تقترح شةبكة حقةوق األرض والسةكن ،أن تكةون الةدورة الخامسةة مةن المنتةدى تطبي ًقةا للمفةاهيم والمعةايير
التي كانت موضوع الدورات السابقة وكافة األنشطة التدريبية وإنتاج المعرفة كإسهام في العمليات العالمية الجارية ،بتركيز
خاص علةى كيفيةة الوصةول المةؤثر إلةى هةذه العمليةات .ومةن خةالل الةدعوة إلةى تقةديم األوراق البحثيةة المسةاهمة ،سةتنتقي
الشةةبكة األعضةةاء المسةةتجيبين وغيةةرهم مةةن خةةارج المنظمةةات األعضةةاء لتقةةديم الحةةاالت والقضةةايا المحليةةة بحكةةم ارتباطهةةا
بواحدة أو أكثر من هذه العمليات:
 لجنة األمن الغذائي العالمي
 oجدول أعمال التحركات لمواجهة انعدام األمين الغذائي في األزمات الممتدة
 oاالستثمار الزراعي المسئول
 حقوق اإلنسان والحكم المحلي
 مؤتمر األمم المتحدة الثالث حول السكن والتطوير الحضري المستدام (الموئل الثالث)
 األهداف اإلنمائية ما بعد 6102
 الخطوط التوجيهية الطوعية حول اإلدارة المسئولة لحيازة األرض والغابات ،والمصايد
 الخطوط التوجيهية الطوعية لتأمين المصايد صغير الحجم المستدامة
 تطةةوير تعليةةق عةةام  General Commentللةةدول األعضةةاء فةةي العهةةد الةةدولي الخةةاص بةةالحقوق االقتصةةادية
واالجتماعية والثقافية حول األرض/األبعاد الحقوقية لألرض
 أخرى
تنظم الشبكة تنظيم المنتدى في صورة ورشة عمل مصممة لربط دراسات الحالة القطرية مةع واحةدة أو أكثةر مةن العمليةات
العالمية المذكورة .وفي الدعوة إلى تلقي األوراق البحثية والمداخالت ،تطلب الشبكة من األعضاء وغير األعضاء المحتمل
مشاركتهم أن يقدموا إسهاماتهم عبر أربعة خطوط توضيحية بسيطة ،مجيبين على األسئلة التالية:
 .0وصف القضية/الحالة،
 .6تحديد المعايير والقيم الحقوقية على المحك،
 .2تحديد االستراتيجيات المحلية لتقديم حلول،
 .2ربط الحالة أو القضية بواحدة أو أكثر من العمليات الدولية الجارية في وضع السياسات وصياغة المعايير.
يتبع تقديم الورقة مناقشة متعمقة ودقيقة تتبع البنية نفسها ،تكون ذروتها في بيان إعالمي لتقديم القضةية ومةا يةرتبط بهةا مةن
قةةيم متأصةةلة فةةي واحةةدة أو أكثةةر مةةن العمليةةات العالميةةة .سيسةةعى هةةذا التمةةرين أي ً
ضةةا إلةةى بنةةاء التضةةامن اإلقليمةةي وسةةط
المشاركين والمرتكز على المبادئ الحقوقية.
يتقدم الشبكة النصيحة واإلرشاد المطلوب للمتحدثين في المنتدى لتوضيح المسائل المنهجية والتأكيد على أن كل مساهم مةن
الباحثين لدية من المعلومات الضرورية والوثائق والمراجع المرتبكة بالعمليات العالميةة( .وضةعنا قائمةة تفسةيرية بةالمراجع
لكل عملية من العمليات العالمية في الملحق المرفق مع هذه الورقة التوضيحية).
يبلغ منتدى األرض هدفه المحوري بتقييم لكل من القضايا المقدمة في اإلطار المعياري ذا الصلة .وسوف ندمج التوصةيات
المقدمة في المنتدى ضمن تقرير يشكل جزء من مخرجات المجتمع المدني في كل من العمليات المةذكورة ،وتوزيعهةا علةى

1

من األمثلة على ذلك ،وضع اليد ،والتخطيط البديل ،وااللتزامات الدولية خارج اإلقليم ،واألمن الغةذائي ،والسةيادة الغذائيةة ،واإلخةالء القسةري ،والموافقةة المسةبقة
والمعلنة الحرة ) ،Free Prior and Informed Consent (FPICواالقتصاد األخضر ،والشعوب األصلية ،ونهب األراضي ،واألزمات الممتدة ،وجبةر
األضرار ،واستعادة األوضاع في األزمات ،والحق في المدينة ،وأمن الحيازة ،واألحياء العشوائية ،والوظيفة االجتماعيةة للملكيةة ،والوظيفةة االجتماعيةة للموئةل،
والعدالة االنتقالية.
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شةةبكة حقةةوق األرض والسةةكن فةةي اإلقلةةيم وخارجةةه .كمةةا سةةيكون المشةةاركون فةةي المنتةةدى مةةدعون للمشةةاركة فةةي منتةةديات
المجتمع المدني المرتبطة بهذه العمليات ضمن األنشطة المرتقبة شبكة حقوق األرض والسكن والتحالف الدولي للموئل.
معلومات لوجسيتية
يعقةةد المنتةةدى علةةى مةةدار ثالثةةة أيةةام بحضةةور مةةن  06إلةةى  02مشةةاركة ومشةةارك ،فةةي تةةونس التةةي اختيةةرت لهةةذه الةةدورة
بوصفها أفضل موقةع فةي المنطقةة مةن حيةث التأشةيرات ،واألمةن والتكلفةة وأي ً
ضةا وجةود أعضةاء متميةزين للشةبكة داعمةين
للتخطةيط والتنظةيم .وتةةأتي هةذه الةةدورة مةن المنتةةدى بالتعةاون مةع منظمةةة األغذيةة والزراعةةة (الفةاو) خصوصً ةةا فيمةا يتعلةةق
بأنشةطتها المسةاعدة فةةي بنةاء قاعةةدتها الشةعبية وسةةط كيانةات المجتمةةع المةدني ،بنةةاء علةى اإلنجةةازات المحققةة مةةن الفةاو فةةي
تونس.
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الملحق األول
جدول أعمال الدورة الخامسة من منتدى االرض

منتدى األرض في الشرق األوسط/شمال إفريقيا
شبكة حقوق األرض والسكن -التحالف الدولي للموئل
من  5إلى  7كانون األول/ديسمبر 4102
اليوم األول :الجمعة ،الخامس من ديسمبر 4102
8:30–9:30
التسجيل
افتتاح وترحيب بالحضور :جوزيف شكال (شبكة حقوق األرض والسكن/التحالف الدولي للموئل)؛ وممثل منظمة األغذية
9:30–10:30
والزراعة.
منتدى األرض ،ما تم وما نتطلع إليه مستقبلا
الميسر :ربيع وهبه (مصر)
األرض ومن عليها :نظرة سريعة على تاريخ المنتدى والقضايا
 10:30–10:45ربيع وهبه
المحورية
نحو إدارة المستقبل :األطراف المعنية في المنطقة بقضايا
11:45–11:00
وإدارة األرض ،من المستوى المحلي إلى الدولي
 11:00–11:15جوزيف شكل
تالقي معايير حقوق اإلنسان والتنمية
11:15–11:45
نقاش
11:45–12:00
استراحة
منظمة األغذية والزراعة البرامج اإلقليمية
 12:00–13:30هذه المساحة مخصصة للفاو لتقديم موجز ألهم المبادرات اإلقليمية/واألولويات ،الخ
13:30–14:30
استراحة غذاء
العمليات الدولية الملحة ذات باألرض
الميسر :إميلي ماثايسن
 14:30–14:45إميلي ماثايسن
فعاليات منظمة األغذية والزراعة :آلية المجتمع المدني
انعدام األمن الغذائي واألزمات الممتدة
 14:45–15:00ممثل عن عوامل مضادات التغذية
البنك الدولي واألرض
 15:00–15:15يحدد الح ًقا
أهداف التنمية المستدامة ما بعد 5102
 15:15–15:30يحدد الح ًقا
:30–15:4505
نقاش
15:45–16:00
استراحة
أحوال تنظيم التحركات القاعدية في إقليم الشرق األوسط وشمال إفريقيا
الميسر:
بشير صقر ،مصر
تنظيم صغار الفالحين
محسن أبو رمضان ،فلسطين
االئتالف العربي للفالحين ،فلسطين
16:00–17:30
يحدد الح اقا
النوع االجتماعي :تنظيم الجهود حول قضايا المرأة

نقاش
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اليوم الثاني :السبت ،السادس من ديسمبر 4102
األبعاد الدولية :دروس من الحركات االجتماعية
منتدى مفتوح للمشاركين لتبادل دراسات الحالة في منطقتهم ،وما يرتبط بها من معايير دولية قائمة ،وما يجري من علميات
وفعاليات ،مع التركيز على :القضايا المتضمنة ،وقيم على المحك ،والحلول البديلة واستراتيجيات المناصرة

استراحة
منتدى مفتوح للمشاركين لتبادل دراسات الحالة في منطقتهم ،وما يرتبط بها من معايير دولية قائمة ،وما يجري من علميات
وفعاليات ،مع التركيز على :القضايا المتضمنة ،وقيم على المحك ،والحلول البديلة واستراتيجيات المناصرة

استراحة غذاء

09:00–11:00
11:00–11:15
– 11:15
13:00
13:00–14:00

عصف ذهني :أجندة وفعاليات المشاركة والعمل في إقليم الشرق األوسط/شمال إفريقيا -يديرها ربيع وهبه

نقاش مفتوح حول موضوع العصف الذهني
استراحة

14:00–16:30
16:30–16:45

أدوات ومناهج :النهج الحقوقي للتنمية (شامالً مقدمة حول الخطوط التوجيهية الطوعية إلدارة الحيازة
يحدد الح اقا ،:عوامل مضادات التغذية (األردن)؛ جوزيف شكل
عرض حول عملية الخطوط التوجيهية إلدارة الحيازة
اليوم الثالث :األحد ،السابع من ديسمبر 4102
الخطوط التوجيهية الطوعية إلدارة الحيازة
"تدريب" على الخطوط التوجيهية إلدارة الحيازة في سياقات مختلفة باستخدام كتيب المجتمع المدني كدليل .سنوضح أيضًا
9:00–10:45
دور الخطوط التوجيهية واستخداماتها في عمليات أخرى ،خصوصًا مراجعة السياسات الحمائية للبنك الدولي ،والموئل الثالث.
10:45–11:00
استراحة
11:00–13:00
الخطوط التوجيهية  +متابعة ،مع ممثلة عن مركز معلومات البنك )(BIC
13:00–14:30
استراحة
بلورة الرؤية حول األبحاث اإلقليمية/بناء القدرات/أجندة المناصرة :يديرها أحد مديري البرامج في شبكة حقوق األرض
والسكن وممثلة عن إحدى الحركات االجتماعية.
14:30–16:00

16:45–18:30

مالحظات ختامية :جوزيف شكل ،ربيع وهبه ،ممثل عن الفاو يحدد الح ًقا.

16:00–16:30

الملحق الثاني
قائمة توضيحية بالمراجع للمساعدة في وضع القضايا القطرية ضمن العمليات العالمية لمعايير حقوق اإلنسان
،)دراسة اللجنة االستشارية حول حقوق اإلنسان والحكم المحلي (بيان قدمه التحالف الدولي للموئل
A/HRC/23/NGO/85, 24 May 2013; Preliminary report of the Advisory Committee,
A/HRC/AC/13/L.4, 14 August 2014 [Arabic:
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
Global Charter-Agenda on Human Rights in the City (2011).
)مؤتمر األمم المتحدة الثالث للسكن والتطوير الحضري المستدام (الموئل الثالث
Istanbul Declaration and Programme of Action (1996) [;]عربي
Millennium Declaration for the Cities (2001) [Arabic];
“Coordinated implementation of the Habitat II Agenda: Report of the Secretary General,”
E/2012/65, 4 May 2012 [;]عربي
UN-Habitat, “Guidelines and Format for the Preparation of National Reports: On Six Key
Topics, Thirty Issues and Twelve Indicators”[ ]عربيand subsequent corrected versions.
Post-2015 Sustainable Development Goals 5102 األهداف اإلنمائية ما بعد
The Millennium Development Goals Report, 2013;
Report Outcomes Experts’ Workshop on Sustainable Cities Experts’ Workshop on
Sustainable Cities, 5–6 December 2013.
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);
Draft Framework for Action for Addressing Food Security and Nutrition in Protracted Crises
(1 August 2014);
E-discussion outcome reports.

 والمصايد،الخطوط التوجيهية الطوعية حول اإلدارة المسئولة لحيازة األرض والغابات
CFSVoluntary Guidelines on Responsible Governance of Tenure of Land, Forests and
Fisheries
Voluntary Guidelines to support the progressive realizationof the right to adequate food in
the context of national food security (2004)
FAO Voluntary Guidelines on Responsible Governance of Tenure of Land, Forests and
Fisheries (2011) [;]عربي
Civil Society Submission + Annex.
أخرى

Global Land Tools Network (GLTN) processes; e.g., Global Land Indicators Initiative,
Social Tenure Domain Model, etc.;
UN Special RapporteurRaquel Rolnik, Guiding Principles on Security of Tenure for
the Urban Poor, A/HRC/25/54, 30 December 2013 [}عربي.

الملحق الثالث

برنامج الشرق األوسط/شمال إفريقيا
التحالف الدولي للموئل -شبكة حقوق األرض والسكن

يسعى برنامج الشرق األوسط/شمال إفريقيا ضمن أهداف وآليات عمل شبكة ققب ق األ و والسبةن إلبى ة كيب الإاىب إلبى
مشا ك المجتمع المدني في الشئ ن العام ومإدداةها ،وذلك بتطكيق معبايير ققب ق اسنسبان والتأكيبد ع بى التزامبات الدولب
المقاب  ،كتعريف سطا الخطبا أو الإب ا المبدني ومبن مبف فب ن الهبدف األساسبي مبن و اء هب ا السبعي هب باباء ربد ات
ومعرف فاع ين ونشطاء المجتمع المدني لمعالج م ض عات السياس المعقدة والمتع ق بالم ا د العام األكثر قي ي  ،ع بى
مست ى من الةفاءة يمةاها من المشا ك المكاشرة مع صااع القرا ع ى مخت ف المست يات
وفي ه ا السياق ،ف ن الكرنامج اسر يمي ،يجمع بين عدة ىه د ومقا بات متا ع ل تأكيبد ع بى ققب ق األ و والسبةن ،ةكبدأ
بمكبباد ات عام ب وران ني ب وةتببد إلببى طببرو ق ب ل وبببدا ل لقضببايا وأم ب كثيببرة ةهببف الاببالم العببا  ،ومببن بياهببا عم ي ب
خاخا الس ع والخدمات العام والكيئي التي ةؤمر ع ى السةن األ و وفي ه ا يعمل الكرنامج اسر يمي ع بى استةشباف
األدوات ذات الخا صي اسر يمي بالاسك سدا ة الس ع العام والكيئيب وع بى أسبها األ و والمباء ،خا صبا مبن قيب
عالر ه ين المب دين بالسبيادة الذ ا يب وهب مبا يشبمل ببالطكع كبل األسباليا التق يديب ذات الاب  ،ومبا و د فبي األوعيب
والمكادئ والق انين األخالري بةاف أشةالها ،وغيرها من ال سا ل الثقافي المإددة من أىل االسترشاد ب دا ة مااف لأل و
والم ا د الطكيعي وةعد ماطق الشرق األوسط /شمال إفريقيا ذات خا صي استثاا ي  ،ككؤ ة لهب ا الاقباب بمبا ةضبم مبن
مالمم واضإ لالقتالل األىاكي ،ومااد ة األ اضي والماء ،كأسس لسكل العيش ،وكب لك بععبد األ و ونبد ة الميباه فبي
قق ةقرير الماير ل شع األص ي في الماطق  ،وسيادة الشع ب ى عا
ه ا ويعمبل برنبامج الشبرق األوسبط وشبمال إفريقيبا ع بى ةاميب مقافب الإقب ق االرتابادي واالىتماعيب والثقافيب بالماطقب ،
وةإقببق شببكة قق ب ق األ و والسببةن ه ب ا المط ببا مببن خببالل ةهيئ ب المابباس لمجتمعببات الشببرق األوسببط وشببمال أفريقيببا
والمببدافعين عببن ققب ق السببةن لتطب ير مهببا اةهف العم يب وذلببك سببعيا إلببى مزيببد مببن التةامببل والتضببامن اسر يمببي وكب ا مببع
الإركات الشعكي بمخت ف المااطق األخرى كما ةتضمن ىه د الشكة  ،برنبامج الشبرق األوسبط وشبمال إفريقيبا ،المسباهم
في ةطكيق الإق ق االرتاادي واالىتماعي والثقافي بالماطق ورد ةف ةاميف م رع اسلةترونبي ع بى شبكة اسنترنب خبا
بالتإالف الدولي ل م ل في ماطق الشرق األوسط وشمال إفريقيا لي فر راعدة بيانات سه االستخدا ألعضاء شبكة ققب ق
األ و والسةن في الماطق وغيرهف من المهتمين ،قي ةتميز باقت ا ها مااد فريدة بال ذ العربي قب ل ققب ق األ و
والسةن ،والإق ق االرتاادي واالىتماعي والثقافي
لمزيد من المع مات ق ل برنامج الشرق األوسط/شمال إفريقيا ،وأعضاء التإالف الدولي ل م ل -شكة قق ق األ و
والسةن ،نرى زيا ة الم رع عكر ه ه ال ص www.hic-mena.org :
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