
    
 شمال إفريقيا/في منطقة الشرق األوسط

 حقوق الشعوب في تقرير المصير 
 2012كانون الثاني /يناير 17-15القاهرة،  

 
 التحالف الدولي للموئل

 شبكة حقوق األرض والسكن





،العالقة بين أنظمة الحكم واألرض والموارد الطبيعية 

،ظواهر نهب األراضي والخصخصة والتخصيص 

،مشاريع التطوير واالستثمار على حساب المحرومين والفقراء 

،إفقار الشعوب 

 (األرض والمياه)حرمان الشعوب األصلية من الموارد الطبيعية، 

المجتمع المدني، ودوره في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

،حقوق األرض، والسكن، والمياه 

هل حققنا ثورات في المنطقة؟ 

 

 

 



 :جتارب من أحناء املنطقة 
،حقوق الفالحني 
،حقوق الشعوب األصلية 
 حقوق الشعوب املنهوبة يف ظل حكومات قمعية ال حترتم وال

 حتمي وال تعمل حقوق اإلنسان،
 

  

 



 إنجازات

ُاألبؼاد اىذق٘قٞت : ٍْخذٙ األسض فٜ دٗسحٔ األٗىٚ، حذج ػْ٘ا

 ؛شَاه أفشٝقٞا/ىألسض فٜ اىششق األٗسظ

ُدق٘ق اإلّساُ، : ٍْخذٙ األسض فٜ دٗسحٔ اىثاّٞت، حذج ػْ٘ا

 ؛ٗاىْاس، ٗاألسض

 األسض، ٗدق٘ق اىشؼ٘ب ٗحقشٝش اىَصٞش: اىذٗسة اىثاىثت 

 

 

http://www.hic-mena.org/documents/Land Forum in MENA Follow up Report Ar.pdf
http://www.hic-mena.org/documents/Land Forum in MENA Follow up Report Ar.pdf
http://www.hic-mena.org/documents/Land Forum in MENA Follow up Report Ar.pdf
http://www.hic-mena.org/documents/Land Forum in MENA Follow up Report Ar.pdf
http://www.hic-mena.org/documents/Land Forum in MENA Report Ar.pdf
http://www.hic-mena.org/documents/Land Forum in MENA Report Ar.pdf
http://www.hic-mena.org/documents/H R 2 land MENA forum 2011 Ar.pdf


 موسوعة األرض

LandPedia 

  يىسىعت األرض فًيرحبا بكى 

 ػبش مٞأّ اىَخخصص فٜ ٍجاه اىخذاىف اىذٗىٜ ىيَ٘ئو ٍشدبًا بنٌ فٜ ٍ٘س٘ػت األسض، ٗاىخٜ أسسٖا
 .  شبنت دق٘ق األسض ٗاىسنِاألسض، ٕٜٗ 

 ىقذ حٌ حصٌَٞ ٍ٘س٘ػت األسض مخذٍت ألػضاء اىخذاىف اىذٗىٜ ىيَ٘ئو، ٗغٞشٌٕ ٍِ ٍْظَاث اىَجخَغ
ٗحؼذ ٍ٘س٘ػت األسض ٍذصيت . اىَذّٜ ٗاىجَٖ٘س اىؼاً ٍِ اىَؼِْٞٞ باألبؼاد اىذق٘قٞت ىألسض ٗإداسحٖا

شَاه أفشٝقٞا ٗاىزٛ /فٜ ٍْطقت اىششق األٗسظ" ٍْخذٙ األسض"ىيخ٘صٞاث اىخٜ حقذً بٖا اىَشاسمُ٘ فٜ 
ّزع اىَينٞت، "حذج ػْ٘اُ  2009ٍاٝ٘ /ّظَٔ اىخذاىف اىذٗىٜ ىيَ٘ئو ٗماّج دٗسحٔ األٗىٚ قذ ػقذث فٜ أٝاس

ٍِٗ ثٌ فئُ ٍ٘س٘ػت األسض اىخٜ حقً٘ أساًسا ػيٚ حغطٞت ٕزٓ اىَْطقت اىجغشافٞت، . ٗاىخٖجٞش ٗبذائو اىخَْٞت
ٍٗغ رىل فئُ ٍجاه . حصذس باىيغخِٞ اىؼشبٞت ٗاإلّجيٞزٝت دٞث اىْسخخِٞ حضَْاُ اىَالٍخ ٗاىَذخ٘ٝاث ّفسٖا

ا ٍثو اىَجاه اىزٛ حَثئ سساىت اىخذاىف اىذٗىٜ ىيَ٘ئو ًٍ شبنت دق٘ق األسض  -ٍ٘س٘ػت األسض ٍثئ حَا
 .  أٛ إّٔ ٍجاه ػاىَٜ ٍٗشحبظ اسحباطًا ٗثٞقًا بجَٞغ اىَسخخذٍِٞ فٜ مو أّذاء اىؼاىٌ—ٗاىسنِ

 ٚٗىي٘ص٘ه إىٚ ٍذخ٘ٝاث ٍ٘س٘ػت األسض، َٝنْل اىضغظ ػيٚ ٗصالث اىخصفخ اىَ٘ج٘دة فٜ اىقائَت ػي
ٗبٖزٓ اىطشٝقت، حسخطٞغ مَسخخذً . ٝساس ٕزٓ اىصفذت، مَا َٝنْل حذَٞو إسٖاٍاحل اىخاصت ػيٚ ٕزٓ األقساً

اىنثٞش ٍِ األبؼاد اىذق٘قٞت اىَشحبطت باألسض فٜ إطاس ٍجخَغ  —ٗحساػذ فٜ حط٘ٝش  —ٍٗشاسك أُ حؼيٌ
.  ٗٗسظ ٍخْاٍٜ ٍِ اىَؼِْٞٞ باىصاىخ اىؼاً ٗاىشفإٞت اإلّساّٞت فٜ اسحباطٖا باىَ٘ئو اىَشخشك بْْٞا جًَٞؼا

اىخذاىف اىذٗىٜ ىيَ٘ئو ٍغ غٞشّا ٍِ اىق٘اػذ اىشؼبٞت  -دٞث إّْا، ٗمأػضاء فٜ شبنت دق٘ق األسض ٗاىسنِ
ٗاألصذقاء ّسؼٚ إىٚ حط٘ٝش ٗاقخشاح بذائو ػِ اىسٞاساث ٗاىََاسساث اىقائَت فٜ إداسة األسض ٗاىخٜ حؤثش 

حأثًٞشا ػَٞقًا ػيٚ دق٘ق اإلّساُ فٜ اىسنِ اىَالئٌ، ٗاىغزاء، ٗاىصذت، ٗاىثقافت ٗحقشٝش اىَصٞش، ٗمزىل 
 .  شَاه أفشٝقٞا، بو ٗفٜ مو سب٘ع اىؼاىٌ/دسِ اىؼٞش ٗسفإٞت اىْاس جًَٞؼا فٜ ٍْطقت اىششق األٗسظ

 

http://173.193.108.160/~hlrn/arabicland/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.hic-mena.org/
http://www.hlrn.org/


 نشرة أحوال األرض

 اىَقاه االفخخادٜ

 حط٘ساث اقيَٞٞت

 حط٘ساث ػاىَٞت

 :ٍصطيذاث اىؼذد

  Indigenous people(s)شؼ٘ب أصيٞت 

 جبش اىضشس 

 حقشٝش اىَصٞش 

 اىؼذاىت االّخقاىٞت 

http://landtimes.landpedia.org/index_a.php
http://landtimes.landpedia.org/newscata.php?catid=pA==
http://landtimes.landpedia.org/newscata.php?catid=ow==
http://landtimes.landpedia.org/newscata.php?catid=pQ==
http://landtimes.landpedia.org/termpage_a.php?id=ow==&counter=1
http://landtimes.landpedia.org/termpage_a.php?id=ow==&counter=1
http://landtimes.landpedia.org/termpage_a.php?id=ow==&counter=2
http://landtimes.landpedia.org/termpage_a.php?id=ow==&counter=3
http://landtimes.landpedia.org/termpage_a.php?id=ow==&counter=4


 قاعدة بيانات االنتهاكات

رخيرة انعًم يٍ خالل انىلائع وتفعيم أدواث انرصذ وانتىثيك 

يشاريع يهًت في انسُتاألخيرة 

 ،انًُاصرة باستخذاو انفيذيىWitness ، 

ٍانًُتجيٍ/األعضاء انًتذربي 

 يستمبم انتعاوٌ يع األعضاء في انًُطمت اَطاللًا يٍ فاعهياث

 انتىثيك وانرصذ

 

 

http://www.hlrn.org/english/welcome_violation.asp


 النضاالت

 عبر انريف، فياٌ، انفاو، : عهً انًستىي انذوني

 فاعهياث يهًت عهً يذار انعاييٍ

انذساتير انعربيت فرصت تضًيٍ انحمىق : اإللهيًي

 االلتصاديت واالجتًاعيت وانثمافيت

 استعادة األراضي انًُهىبت: انًحهي

 :يىسىعت األرض

 َظاالث وحمىق

http://173.193.108.160/~hlrn/arabicland/index.php?title=%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6


 األرض وحقوق الشعوب في تقرير المصير


