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 ألفاظ مستحدثة 
، كلمات مركبة في اللغة، تم صیاغتھا حدیثاً، من واقع استخدام كلمات فعلیة، وغالباً ما تشتق من neologismsتعني كلمة 

لغاتھا الكالسیكة أو األجنبیة األصلیة، لمعالجة مواقف مستجدة. بعض تلك األلفاظ الجدیدة مرتبطة بشكل خاص بھذا العدد من 
و إھالك السكنى، ھي موضوع إقتراح مقدم حالیاً من المقرر أ domicideفعلى سبیل المثال، كلمة أحوال األرض، نشرة 

 األممي الخاص المعني بالحق في السكن المالئم العتراف القانون الدولي بجرائم استھداف ومھاجمة المساكن.

الثانیة، والتي  (إبادة جمعیة)، عقب حقبة ما بعد الحرب العالمیة genocideفقد جاء االستخدام القانوني للكلمة الجدیدة المركبة 
، والتي تعني شعب  γένος، والتي جمع فیھا بین الكلمة الیونانیة ۱۹٤٤في عام  Raphael Lemkinصاغھا الباحث القانوني 

 ، والتي تعني (فعل القتل). caedoأو عرق، مع إضافة الالحقة الالتینیة 

، أو إھالك سكني، فال یبدو فعل القتل، مرجعاً مالئماً لألجسام الجامدة أو لألشیاء غیر الحیة. domicideأما في حالة المصطلح 
ومع ذلك، عند النظر بشكل أعمق في أصل تلك الكلمة، نجد مشتقات بمعاني ذات صلة، مثل القطع، الشق، التمزق، القصف،  

 الضرب. بعبارة أخرى، إھالك السكني، ھو فعل قصف المنازل والبیوت. 

ا تقدم الشبكة تقریراً، حول التحالف الدولي للموئل، دعمھا لھذا المقترح الوارد ھنا، فیم -وتقدم شبكة حقوق األرض والسكن
(إبادة البیئة)، اإلبادة البیئیة، وأصلھ الذي ظھر أمام المؤتمر األممي األول بشأن موئل   ecocideالتاریخ الطویل لمصطلح 

. وتذكرنا الذكرى السنویة الخمسین، لتلك العملیة المحوریة لوضع القواعد في عام  ۱۹۷۲اإلنسان في ستوكھولم، في عام 
 المدة التي یتم استغراقھا في تطویر الخصوصیة الالزمة في القانون الدولي. ، ب۲۰۲۲

، في سیاق استخدام Arthur W. Gastonفقد تم صیاغة اإلبادة البیئیة كلمة جدیدة أثناء حرب فیتنام، من قبل البروفیسور 
، أمام مؤتمر  Olof Palmeلسویدي قوات الغزو األمریكیة، العامل البرتقالي، حینما أثار تلك القضیة رئیس الوزراء ا

، كتعدیل لنظام روما األساسي  بشكل رسميستوكھولم حول بیئة اإلنسان، منذ خمسون عاماً. واآلن، تم اقتراح تعریفھ القانوني 
 بشأن المحكمة الجنائیة الدولیة. 

 a·part·hāt، أو الفصل العنصري، والذي تم استعارتھ من اللغة اإلفریقانیة (والتي تنطق: apartheidأما مصطلح 
)، فلدیھ خصوصیة قانونیة متراكمة. وتوضح السمات في تلك القضیة كیف أصبح اآلن تطبیق ھذا المصطلح  ·َھْیتپاْرتأ· /

. ومن منظور التمییز المؤسسي في  األدبیات العملیةعاماً على األقل من استخدامھ في  ٦۰شائعاً، على حالة فلطسین، بعد 
شبكة حقوق األرض والسكن، في النقاش ھنا، فیما تقدم كذلك، تقریراً عن أخر   -األرض والسكن، یساھم التحالف الدولي للموئل

    ما أحرزتھ آلیات مجلس حقوق اإلنسان من تقدم بشأن فلسطین.

ة في إقلیم الشرق األوسط وشمال إفریقیا. في ھذا العام استضاف اإلقلیم قمة الدول األطراف  من جھة أخرى، ھناك أزمات متعدد
)، وشھدت القمة مفاوضات للعزم على إنشاء صندوق للخسائر واألضرار، ولكنھا فشلت في CoP27في اتفاقیة المناخ (

التحالف الدولي للموئل  -وتقدم شبكة حقوق األرض والسكنالتوصل إلى اتفاق حیوي بشان التعھد التدریجي للحد من الكربون. 
 في ھذا العدد من نشرة أحوال األرض، توصیات ألجل عدالة مناخیة ترتكز إلى اإلنسان، في أیة عملیة خسائر أو أضرار. 

العدالة  ان ، الصادر العام الماضي، بعنوAdriana Allenوھذا النھج، یُزید كذلك من صدى بیان رئیسة التحالف السیدة، 
للجھود التقنیة في خفض ، والذي یدعو رؤیاه الرئیسیة إلى إعادة تشكیل اإلجراءات المناخیة، من تناولھا المناخیة حق إنساني

 االنبعاثات، إلى نھج من شأنھ أیضاً أن یعالج حقوق اإلنسان، وعدم المساواة االجتماعیة.

https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.shtml
https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/60d7479cf8e7e5461534dd07/1624721314430/SE+Foundation+Commentary+and+core+text+revised+%281%29.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Apartheid_bibliography.pdf
https://www.hic-net.org/wp-content/uploads/2021/09/Ar-HIC-World-Habitat-Day-October-2021-Statement.pdf
https://www.hic-net.org/wp-content/uploads/2021/09/Ar-HIC-World-Habitat-Day-October-2021-Statement.pdf


كما كانت قضیة السیادة على الغذاء والنظم الغذائیة محور تركیز ممثلي التحالف الدولي للموئل أمام لجنة األمن الغذائي  
)CFSتمع المدني والشعوب األصلیة. ویسلط تقریر ممثلة التحالف د. ھالة بركات )، في دورتھا الخمسون، عبر آلیة المج

 الضوء على القضایا المطروحة والقیم المعرضة للخطر، إلشراك أصحاب المصلحة في ذلك المنتدى السیاسي.

كون بمثابة منصة ویمكن أیضاً، آللیة إشراك أصحاب المصلحة المقترحة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة، أن ت
التحالف الدولي للموئل، لبرنامج األمم المتحدة   -استشاریة سیاسیة منتجة، وھو المقترح الذي قدمتھ شبكة حقوق األرض والسكن

 للمستوطنات البشریة، كما ھو موجز ھنا.

ألمم المتحدة آللیات حقوق  فیما یرصد ھذا العدد من نشرة أحوال األرض، ویقدم تقریراً، عن المساھمات التي قدمت إلى نظم ا
اإلنسان وعملیة التنمیة المستدامة، التي كثیرا ما تكون شدیدة التباین. وتلك التقاریر الرائدة تغطي كذلك، أوضاع حقوق األرض 

 والسكن، في إقلیم الصحراء الغربیة المحتل من المغرب، إضافة إلى السیاق العالمي للتغیر المناخي.

التحالف الدولي للموئل، بمناسبة یوم   -یانات االنتھاكات، الصادر من شبكة حقوق األرض والسكنكما كشف تقریر قاعدة ب
، عن كیفیة تحدید االنتھاكات المتعلقة بالخسائر واألضرار لحقوق األرض والسكن، والمرتبطة ۲۰۲۲الموئل في أكتوبر 

ان، وسبل اإلنصاف القائمة على القواعد). وذلك التمرین  بالمخاطر البیئیة والتغیرات المناخیة (في ضوء التزامات حقوق اإلنس
 القضائي ینتج العدید من الدروس. 

(التناقص)،   ambivalenceوتترك تلك النتائج للمراقبین شعور مختلط، موصوف في كلمة جدیدة في اللغة، وھي اإلزدواجیة 
، (والتي تعني، كلیھما)، والفعل amboالتینیة والذي صاغ ذلك المصطلح العالم سیغموند فروید، والمشتقة من الكلمة ال

Valēre (والذي یعني أن تكون قویاً). ذلك الشعور المختلط، من التعرض للصد واالنجذاب، في ذات الوقت، إنما یعكس ذلك،
ً  –الشعور، بأنھ في خضم عملیة تقدم معین  المصالح  ، فإن الجھود الحالیة الرامیة إلى اإلنصاف ضد ھمینة -مھما كان بطیئا

 الضیقة، التكفي لمعالجة األزمات الحالیة والمستقبلبیة.

أما الجانب المتفائل، ھو وجود الكثیر من المفاھیم والقواعد الدولیة التي وضعتھا الدول في الوقت المناسب، في حین أن  
 یذ قاصراً. االنتھاكات نفسھا ال تزال قائمة. في النھایة تتطور الكلمات واللغة، بینما ال یزال التنف 



 أزمة الغذاء وإقلیم الشرق األوسط وشمال إفریقیا 
سیعقد مجلس الكنائس العالمي بالتعاون مع آلیة المجتمع  

)، التابعة للجنة  CSIPMالمدني والشعوب األصلیة (
األمن الغذائي العالمي، ندوة عبر اإلنترنت، خالل الشھر 

تحدیث شامل  الجاري دیسمبر/كانون األول، لتقدیم 
ونقاشات بشأن تطورات األزمة العالمیة للغذاء واالستجابة 

لھا. وتلك الندوة ستكون مبنیة على التشاورات العامة 
اإلقلیمیة التي نظمھا المیسرین اإلقلیمیین آللیة المجتمع  

المدني والشعوب األصلیة، في یولیو/تموز الماضي، مع  
بشأن  ممثلین آخرین تبادلوا المستجدات والرؤى

االستراتیجیات اإلقلیمیة للتغلب على أزمة الغذاء وبناء  
مستقبل مستدام. والھدف من تلك العلمیة ھو المساعدة في  

تعبئة المجتمع المدني، والشعوب األصلیة والمجتمعات  
المتدینة، للمناصرة من أجل العدالة، وتعزیز القدرة على  

ا العمل في مساعدة صناع القرار، من الحكومات الوطنیة إلى نظام األمم المتحدة، المجابھة والتعافي فیما بینھم. كما سیساھم ھذ
  عن التحدیات واالحتیاجات لكل إقلیم. 

) ھیذر العایدي، ومیسرة التحالف HLRNوفي ھذا السیاق، فقد ُطلب من مستشارة البرامج في شبكة حقوق األرض والسكن (
األمن الغذائي في المناطق الحضریة، التابعة آللیة المجتمع المدني والشعوب األصلیة، د. الدولي للموئل في مجموعة انعدام 

ھالة بركات، المساھمة بتقریر عن حالة إقلیم الشرق األوسط وشمال إفریقیا في تلك الندوة، نظراً ألن المیسرین في آلیة المجتمع 
، لم یعقدوا مشاوراتھم اإلقلیمیة. ویوجز التقریر الذي سیتم نشره المدني والشعوب األصلیة عن إقلیم غرب أسیا وشمال إفریقیا

بعد تلك الندوة، التحدیات الخاصة التي واجھتھا منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا خالل ھذه األزمة المتعددة األوجھ 
كوفید، ثم اآلن الحرب   والناجمة عن االرتفاع في أسعار الغذاء، والتضخم، واالضطراب في سالسل التورید بسبب جائحة

األوكرانیة. وقد ركز واضعو التقریر على إثنین من القضایا األكثر إلحاحاً، في إقلیم الشرق األوسط وشمال إفریقیا   -الروسیة
   وھما: قضیة الصراع، والحروب، واالحتالل، واألخرى، حقوق المرأة.

تماداً على استیراد األغذیة في العالم، مما یضع اإلمدادات الغذائیة  ویعد إقلیم الشرق األوسط وشمال إفریقیا اإلقلیم األكثر اع
  ٪۲۰فقط من سكان العالم، إال أنھ موطن  ٪٦عرضة لتقلبات األسعار، واضطراب سلسة التورید. وبالرغم من أن اإلقلیم یمثل 

نزاعات التي طال أمدھا. في الیمن ،  من األشخاص الذین یعانون انعدام األمن الغائي، ویعود ذلك إلى حد كبیر، إلى تأثیر ال
وحتى قبل الحرب الدائرة، كانت تعاني الدولة من ارتفاع مستوى انعدام األمن الغذائي، بین سكانھا، وكانت تعتمد بشكل كبیر 

رب، ال تزال  عاماً من الح ۱۱على الواردات الغذائیة، حیث یعاني نظام انتاجھا للغذاء من إعاقة شدیدة، نتیجة ندرة المیاه. وبعد 
من إجمالي عدد السكان، یعانون من انعدام  ٪٦۰ملیون سوري، ویمثلون أكثر من  ۱۲سوریا بؤرة للصراع، حیث یعتبر اآلن 

األمن الغذائي، وھو أكثر من أي وقت آخر خالل الحرب. كما یتم بشكل متكرر، استھداف المزارعین والصیادین الفلسطینیین،  
ئیلیین غیر الشرعیین، والجیش اإلسرائیلي، یدمرون المحاصیل ویقتلعون األشجار ویطلقون النار من قبل المستوطنیین اإلسرا

على القوارب في البحر ویمنعون الوصول إلى األراضي الزراعیة ومیاه الصید، بینما تتعرض غزة في كثیر من األحیان  
ي في أسعار المواد الغذائیة. وفي إقلیم الصحراء الغربیة، لھجمات عسكریة واسعة النطاق، باإلضافة إلى تأثرھا باالرتفاع العالم

یكسب الصحراویون بعض المعارك لمنع المغرب من االستفادة من مواردھم الطبیعیة، لكن دوًال مثل إسبانیا تتجاھل األحكام  
ئر مؤخًرا من قبل برنامج  المتعلقة باحترام السیادة الصحراویة، فیما تم قطع الحصص الغذائیة للمخیمات الصحراویة في الجزا

 ).WFPاألغذیة العالمي (



وعبرأنحاء إقلیم الشرق األوسط وشمال إفریقیا، حیث تقع األدوار والمسئولیات بشكل كبیر، المرتبطة باألمن الغذائي والتغذیة، 
ة ، فإن األسر التي ترأسھا  على عاتق النساء والفتیات، وعلى الرغم من األدوار الرئیسیة التي تلعبھا النساء في النظم الغذائی

نساء تعاني من أعباء مالیة أشد، وھن أنفسھن األكثر عرضة النعدام األمن الغذائي، مع انتشار سوء التغذیة، بما في ذلك نقص 
فقط من األراضي الزراعیة،   ٪٥في المائة على التوالي). وتمتلك النساء في اإلقلیم  ۲۸في المائة و  ۱۳٫۲التغذیة والسمنة (

، بینما تبلغ في ٪٥% على األقل من العمالة الزراعیة. وال تتعدى ملكیة المرأة لألراضي في مصر نسبة  ٤۰لكنھن یمثلن و
٪ من النساء في منطقة الشرق األوسط وشمال   ۹۰٪ فقط. تشیر التقدیرات إلى أن  ۳٫٤٪ واألردن ٦٫٤٪ وتونس ٤٫٤المغرب 

ئم على النوع االجتماعي، ومن المعروف أن الجوع سبب رئیسي للعنف الجنسي أفریقیا قد تعرضن للعنف الجنسي والعنف القا
والقائم على النوع االجتماعي. بعض النساء األكثر انعدام األمن الغذائي في المنطقة ھن عامالت منازل مشردات ، وھن في  

 الغالب مھاجرات والجئات. 

معروف جیداً، وكما أقرت منظمة األغذیة والزراعة بدوره المحرك   وعلى الرغم من أن تأثیر النزاعات على األمن الغذائي أمر
األكبر الوحید للجوع، ال تتخذ الحكومات اإلجراءات الالزمة إلنھاء النزاعات، وال ترغب في تلبیة االحتیاجات اإلنسانیة 

لضروري، ن تمنح المجتمعات  للمجتمعات التي تواجھ حاالت الجوع والمجاعة من خالل التمویل. وفي ھذا السیاق، فإنھ من ا 
 المتضررة سلطة اتخاذ القرارات من أجل رفاھھا. 

. (وكالة  ۲۰۲۲مارس/ آذار ۲۲الصورة: لبائع خبز متجول، یحمل الخبز المصري التقلیدي، في حي مصر القدیمة، بالقاھرة، 
 أسوشیتد برس ، عمرونبیل) 

 

  



تقریر التحالف  - نظرة فلسطینیة في ظل الفصل العنصري (أپاْرتَْھْیت) 
 الفلسطیني التاریخي

 ۲۹في الیوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطیني ، 
، أطلقت مؤسسة الحق تقریرھا االئتالفي  ۲۰۲۲نوفمبر 

االفتتاحي بعنوان: الفصل العنصري اإلسرائیلي: أداة  
لالستعمار االستیطاني الصھیوني. وھو یعكس الجھود  

المدني والمؤلفین األكادیمیین، وھم  التعاونیة للمجتمع 
رانیا محارب ، وإلیزابیث رغیبي ، وبیرس كالنسي ،  

 وجوزیف شكال ، وندى عوض ، ومھا عبد هللا. 

وقد صادق على اإلصدار، ائتالف من منظمات المجتمع  
المدني الفلسطینیة الرائدة ، من بینھا، مؤسسة الضمیر  

مؤسسة الحق لدعم السجناء وحقوق اإلنسان (الضمیر)، 
في خدمة اإلنسان (الحق)، مركز القدس للمساعدة  

)، مركز المیزان JLAC( القانونیة وحقوق اإلنسان 
لحقوق اإلنسان (المیزان) ، مركز العمل المجتمعي بجامعة القدس، المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان ، واالئتالف المدني 

 الفلسطینیة لتعزیز الحوار العالمي والدیمقراطیة (مفتاح).  ) ، المبادرةCCPRJلحقوق الفلسطینیین في القدس (

والمھم في ذلك، أن التقریر یعد أول إصدار فلسطیني رئیسي یوسع الخطاب الدولي الحالي حول الفصل العنصري. واألھم من  
وضد الشعب  ذلك، أنھ یفحص الفصل العنصري كعنصر ھیكلي لالستعمار االستیطاني الصھیوني على جانبي الخط األخضر

الفلسطیني األصلي ككل. وعالوة على ذلك، یوضح التقریر الحاجة اإلضافیة إلى إنھاء االستعمار االستیطاني اإلسرائیلي، بما 
 یتفق مع متطلبات نظام القانون الدولي، ونحو إعمال حق الفلسطینیین غیر القابل للتصرف في تقریر المصیر.

الت فلسطینیة واضحة، إلى دعوات دولیة أوسع نطاقاً، للمطالبة بإنھاء نظام الفصل  ویضیف التقریر الجدید، أصوات وتحلی
العنصري اإلسرائیلي. كما یتناول بالتفصیل مطالبة المجتمع المدني الفلسطیني بإنھاء االستعمار وتفكیك االستعمار االستیطاني  

للشعب الفلسطیني في تقریر المصیر، والذي تم إنكاره  اإلسرائیلي ونظام الفصل العنصري، والوفاء بالحق غیر القابل للتصرف
بشكل منھجي منذ االنتداب البریطاني، وحق الالجئین والمنفیین في الشتات في الحصول على تعویضات كاملة ، بما في ذلك 

 العودة.

، من قبل تحالف منظمات  ) ھو نتاج أربع سنوات من البحث والمناصرةأپاْرتَْھْیتھذا التقریر الرائد عن الفصل العنصري، (
حقوق اإلنسان الفلسطینیة ، ویجیب على األسئلة التي تركتھا المنظمات األخرى التي توصلت إلى نفس النتیجة. في ھذا الوقت، 

وبفضل جھود ھذا التحالف من المؤلفین والمنظمات الداعمة ، یتزاید اإلجماع الدولي حول حقیقة نظام الفصل العنصري  
معي. في الوقت الذي تشجع فیھ مؤسسة الحق، والمجتمع الحقوقي األوسع، بھذا االعتراف العالمي الناشئ،  اإلسرائیلي الق

یشیرون إلى أن االستعمار االستیطاني الصھیوني، ومنطقھ اإلقصائي، ونقل السكان، ال یزال غائب عن التحلیالت والتقاریر 
، بتّسلیم  Yesh Dinان اإلسرائیلیة، والدولیة مثل یش دین األخیرة عن الفصل العنصري، من قبل منظمات حقوق اإلنس

B’Tselem ھیومن رایتس ووتش ،  Human Rights Watch منظمة العفو الدولیة، و. 

ب بنظریة  والجدیر بالذكر أن ھذا التقریر، یھدف إلى توسیع وكشف جذور نموذج الفصل العنصري الحالي، بما في ذلك التالع
العرق التي فقدت مصداقیتھا في أساسھا األیدیولوجي. ویدعو إلى االعتراف بالممارسات االستعماریة إلسرائیل، في الماضي  

https://www.yesh-din.org/en/the-occupation-of-the-west-bank-and-the-crime-of-apartheid-legal-opinion/
https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid
https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution
https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/5141/2022/en/


والحاضر، واستخدامھا المستمر لسیاسات االستعمار االستیطاني ضد الشعب الفلسطیني، مع االعتراف بالعالقة بین النضال  
یر، والحركة العالمیة األوسع نطاقًا لتحرر الشعوب األصلیة، ضد كل من االستعمار واألشكال  الفلسطیني من أجل تقریر المص

 األخرى المرتبطة بالعنصریة الھیكلیة والمؤسسیة.

وضمن ھذا اإلطار من االنتھاكات التاریخیة والمستمرة على حد سواء، تحلل ھذه الدراسة الجدیدة، الفصل العنصري  
لمشروع االستعماري االستیطاني الصھیوني األوسع، ولیس بمعزل عن العملیات والحقائق السیاقیة. وتركز  كأداة ل )أپاْرتَْھْیت(

محتویات التقریر على إضفاء الطابع المؤسسي على التمییز المادي، من خالل النظام العنصري اإلسرائیلي، بما في ذلك تاریخھ 
في القوانین   )أپاْرتَْھْیتساس القانوني للحفاظ على الفصل العنصري (؛ واأل۱۹٤۸في عام  النكبةالتكویني، قبل واثناء بدء 

األساسیة الدستوریة اإلسرائیلیة، وغیرھا من التشریعات واألوامر العسكریة؛ وأھمیة تحقیق تقریر المصیر الذي وعد بھ الشعب  
 الفلسطیني منذ أمد طویل.

تاج رئیسي، ھو كیف أن أي وصف للوضع في فلسطین، بأنھ مجرد ومن بین االستنتاجات العدیدة لھذا التقریر، ھناك استن
یتجاھل حقیقة الوضع. ودینامیكیة القوة غیر المتوازنة، وعدوان النظام االستعماري، واالحتالل المطول ألجل غیر    نزاع

ام للقانون الجنائي الدولي  مسمى ، والطبیعة االستغاللیة للنزاع المنھجي للملكیة، والنقل والطرد المستمر للسكان مع تجاھل ت
الراسخ، ویظھر أن سیاسات إسرائیل ھي أكثر من مجرد نظام فصل عنصري، وترقى إلى مستوى سیاسة االستعمار  

 االستیطاني في القرن الحادي والعشرین، بھدف مواصلة اقتالع ومحو الشعب الفلسطیني من وطنھ.

ما أن المجتمع الدولي یستمر في التغاضي عن انتھاكات إسرائیل  كما یؤكد المؤلفون أنھ ال یوجد حل لھذا الوضع، طال
االستیطاني االستعماري، ومن خاللھ، یحافظ على   )أپاْرتَْھْیت الصھیونیة، الممنھجة لحقوق اإلنسان ونظام الفصل العنصري (

المتحدة والدول والمجتمعات في  الوضع غیر القانوني على حساب التحریر الفلسطیني. یدعو ھذا التقریر المجتمع الدولي واألمم
جمیع أنحاء العالم، للعمل في معارضة مشروعة ضد نظام الفصل العنصري االستعماري اإلسرائیلي المستوطن، من خالل 

سلسلة من التوصیات العملیة للدول، للوفاء بالتزاماتھا الخارجیة، بموجب مبادئ حقوق اإلنسان والمعاییر القطعیة في القانون 
 ، بما في ذلك التعاون الدولي، إلنھاء الوضع غیر القانوني. الدولي

وتدعو االستنتاجات والتوصیات الجمعیة العامة لألمم المتحدة إلى إعادة تشكیل لجنة األمم المتحدة الخاصة لمناھضة الفصل  
المدعي العام للمحكمة الجنائیة )، ومكتب أپاْرتَْھْیت)و مركز األمم المتحدة لمكافحة الفصل العنصري (أپاْرتَْھْیت العنصري (

الدولیة لإلسراع بالتحقیق الجاري في الوضع في فلسطین ، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة ، والتي تشمل، 
من بین أمور أخرى، جرائم الفصل العنصري، ونقل السكان، واالستیالء على األراضي بالقوة، واالستیالء على الممتلكات  

 ھا، والنھب، واالضطھاد، والقتل العمد، والقتل، والتعذیب الذي یحدث في االراضي الفلسطینیةوتدمیر

 ) (باإلنجلیزیةاألبارتھید اإلسرائیلي: أداة لالستعمار االستیطاني الصھیوني للتحمیل: 

 مصادر إضافیة: 

 الصادرة عن مؤسسة الحق.  وثیقة المعلومات* أنظر 

 Divide and Dominate* أنظر الرسم البیاني لمعلومات فلطسین المرئیة 

  

)، الضفة الغربیة ، فلسطین، المصدر: حمزة  أپاْرتَْھْیتالصورة: لشباب فلسطینیون تحت المراقبة عند جدار الفصل العنصري (
 دادو 

  

https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2022/12/22/israeli-apartheid-web-final-1-page-view-1671712165.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2022/11/29/221129-arabic-information-sheet-1669752233.pdf
https://visualizingpalestine.org/visuals/divide-and-dominate


ول من العمل الخیري إلى العمل التنموي حوكمة األراضي، نحو حلول التح
 دائمة إلعادة توطین النازحین داخلیا في السودان

شبكة  -تضافرت جھود التحالف الدولي للموئل 
) و  HIC-HLRNحقوق األرض والسكن، (

مركز استدامة لحوكمة األراضي والبیئة، ومقره  
الخرطوم لدعم المنظمات المدنیة السودانیة في  
انتقالھم من العمل الخیري واإلغاثي إلى أدوار  

  IDPتنمویة نحو حلول دائمة للنازحین داخلیًا 
في البالد. غالبیة النازحین الذین یحتاجون إلى  

اقتالعھم  حیازة آمنة لألرض والسكن المالئم تم
من مواقعھم الریفیة األصلیة بسبب الصراع في  

 ظل الحكم العسكري العقدین الماضیین.

ھذا المشروع التوأمة، حوكمة األرض نحو حلول دائمة إلعادة توطین النازحین داخلیا في السودان ، تدعمھ الشبكة العالمیة  
لھا الوزارة االتحادیة األلمانیة للتعاون اإلنمائي. وقد جمع  التي یستضیفھا موئل األمم المتحدة وتمو GLTNألدوات األراضي 

) ، التي تسعى إلى تشخیص وحل المشكالت في حوكمة األرض ALIھؤالء الشركاء الموارد لدعم مبادرة األراضي العربیة (
الحتیاجات  من جانبھم مشروع التوأمة من خالل إجراء تقییم سریع   Istidamaو   HIC-HLRNعلى نطاق إقلیمي. أطلق 

 التعلم والقدرات للنازحین والمنظمات المحلیة الرئیسیة العاملة في مجال المساعدة اإلنسانیة للنازحین في السودان. 

 -شجعت ھذه الخطوة المبكرة في المشروع المنظمات المحلیة على توسیع رؤیتھا وأنشطتھا البناءة الى ما وراء العمل الخیري 
لتحقیق إمكاناتھم لتولي أدوار في   -دنیة الوحیدة المسموح بھا في ظل الحكومات القمعیة والسلطةغالبا ما تكون المساحة الم

) استعراض أدبي لحالة الجھات الفاعلة  ۱صیاغة السیاسات وتنفیذھا في المرحلة االنتقالیة في السودان. وإذ یسترشد بما یلي: (
) رسم خرائط مؤسسیة للجھات  ۲لویة في دارفور وجنوب كردفان، (غیر الحكومیة المحلیة، بوجھ عام، في المناطق ذات األو

) إجراء استبیان إلكتروني للمدعوین للمشاركة في ورش عمل التدریب وبناء  ۳الفاعلة الرئیسیة وأصحاب المصلحة، و (
 القدرات المبرمجة خالل المشروع.

، التقریر الصادر عن موئل األمم المتحدة والشبكة العالمیة لوسائل استغالل األراضي لعام تقییم إدارة أراضي دارفور  یعد
رة، والشواغل المتوقعة من المنظمات المدنیة المستھدفة، بجانب  من المصادر الرئیسیة لتحلیل ثغرات المعرفة والخب ۲۰۲۰

 مصادر أخرى. 

ومن الجوانب اإلضافیة للتقییم السریع احتیاجات األطراف األخرى في عملیة إعادة توطین النازحین داخلیاً والحل الدائم. وأشار  
لمجتمعات المضیفة واألولویة الوطنیة لبناء  في االستطالع بصفة خاصة إلى احتیاجات وحقوق ومصالح ا ۹۲المشاركون الـ 

 السالم كجزء ال یتجزأ من الحلول الدائمة المنشودة.

امتد التقییم السریع ، قید التشغیل ، إلى ما وراء النطاق الجغرافي لوالیات دارفور الخمس وجنوب كردفان لیشمل أیًضا والیات  
من مشاركة أولئك الذین یعملون في حاالت مماثلة في جمیع أنحاء  النیل األزرق والخرطوم والقضارف. مّكن ھذا التعدیل 

 السودان ، بما في ذلك الجھات الفاعلة التي تمتد عملیاتھا المیدانیة ألكثر من والیة أو منطقة واحدة.

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/08/darfur_land_administration_report_final_30.07.2020.pdf


طن سوداني تم ملیون موا ۳٫٦في االعتبار إجمالي حوالي   ھذه الرؤیة األوسع نطاقا ألزمة النزوح المستمرة في السودان تأخذ 
طردھم من منازلھم وأراضیھم بسبب النزاع، فضالً عن االستثمار في األراضي على نطاق واسع بجانب العوامل البیئیة. نھج  
المشروع الذي یركز على اإلنسان ویركز على الضحایا شدد على الحلول الخاصة بالنازحین بصفتھم أصحاب حقوق ، بغض  

 ي النزوح.النظر عن سیاق أو سبب أو مرتكب

مشاركا)، ووالیة الخرطوم  ۲۳أنثى) ردودا من جنوب دارفور ( ۱۹ذكرا و  ۷۳مشاركا في االستبیان اإللكترونیة ( ۹۲قدم 
)، وشمال ۳)، والنیل األزرق (٥)، ووسط دارفور (۷)، وشرق دارفور (۸)، شمال دارفور (۱۲)، وجنوب كردفان (۱٦(

٪ فقط تدربوا في مجال حقوق اإلنسان ۳٦فان والقضارف. وظھر أن حوالي من كل من غرب كرد ۱)، ومشارك ۲كردفان (
 والمعاییر الدولیة بشأن األرض والسكن. 

وباإلضافة إلى احتیاجات النازحین داخلیاً وأصحاب المصلحة االخرین، بما في ذلك السلطات القانونیة والعرفیة، أعرب 
 المشاركون عن احتیاجاتھم إلى ما یلي:

 للسیاسة العامة للنزاع، یبني السالم ویحد من المزید من النزاع ؛  • إطار حساس

 • برامج واستراتیجیات لرصد السیاسات وتقییمھا ؛ 

 • معرفة النطاق الكامل لخیارات الحیازة المشروعة ؛ 

 • زیادة عدد المنظمات المدنیة وقدرتھا ؛

 حلول دائمة للنازحین داخلیاً ؛   • معرفة التزامات دولھم وواجباتھم ذات الصلة بالسعي إلى إیجاد

 • الشراكات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة لدعم بناء القدرات المعیاریة والتقنیة، والدعوة إلى إیجاد حلول دائمة ؛

• معلومات أساسیة في المعاییر الدولیة واإلقلیمیة المتعلقة بالسكن وحوكمة األرض، والمعاییر المتعلقة بحقوق الالجئین  
 ؛ IDPزحین داخلیاً والنا

 • الوصول الموثوق بھ إلى اإلنترنت للتواصل والتعلم والمشاركة في ورش العمل التدریبیة المخطط لھا.

التحالف الدولي للموئل، ومركز إستدامة، بتصمیم   -ثم قامت المنظمتان القائمتان على التوأمة، شبكة حقوق األرض والسكن
اإلنترنت للمنظمات السودانیة المحلیة تحت عنوان االنتقال من العمل الخیري واإلغاثة  وتقدیم سلسلة من أربع ورش عمل عبر 

والمعنون حوكمة األرض نحو   ALIإلى التنمیة. وأدى ھذا النشاط في إطار المشروع الذي تدعمھ مبادرة األراضي العربیة 
ة مشاركة على األطر المعیاریة واألدوات العملیة  منظم ٤۰حلول دائمة إلعادة توطین النازحین داخلیا في السودان إلى إطالع 
 الالزمة للقیام بدور إنمائي أكبر في المرحلة االنتقالیة في السودان. 

وقد صممت المنظمتان القائمتان على التوأمة، تلك الدورة لتلبیة االحتیاجات والتحدیات التي أعرب عنھا المشاركون وأعطوھا  
 األولویة في التقییم السابق:

 سیاسات حساسة للنزاعات تبني السالم وتحد من المزید من النزاع؛ •

 • برامج واستراتیجیات لمراقبة السیاسات وتقییمھا ؛ 

 • المزید والمزید من المنظمات المدنیة العاملة ذات القدرات العالیة في المجال ؛ 

 یة العالمیة ؛ • معرفة التزامات السودان ذات الصلة بمجال حقوق اإلنسان والتزامات التنم



 • الشراكات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة لبناء القدرات المعیاریة والتقنیة 

 • القدرة على الدعوة نحو حلول دائمة لمشكلة النازحین طویلة االمد.

الفاعلة  لذلك ، تم إجراء ورش العمل عبر اإلنترنت لتعریف المشاركین بمجموعة من المعاییر المتفق علیھا عالمیًا والجھات 
الملتزمة في السعي لتحقیق تسویة مستدامة وسبل عیش للنازحین داخلیا في السودان ، خاصة في والیتي دارفور وجنوب  

  Heba Fekry (ALI/GLTN)بواسطة  ALIكردفان. تال المقدمات، بما فیھا من خلفیة عن مبادرة األراضي العربیة 
استدامة)، تابعت ورش العمل باللغة العربیة دورة من العامة إلى الخاصة  وتشخیص الوضع المحلي بواسطة صالح أبو كاشاوا (

، ومن النظریة إلى العملیة من خالل تعریف المشاركین أوالً بالمفاھیم والمعاییر العالمیة عند تقاطع التزامات الدولة في مجال  
 حقوق اإلنسان والتزامات التنمیة. 

سان والتنمیة ، أدرج المشاركون مفاھیم ومصطلحات جدیدة في مناقشات نشطة حول  ومن خالل ھذا المنھج المختلط لحقوق اإلن
كیفیة دعم وتعزیز نتائج العدالة االجتماعیة المقصودة من تنمیة السودان بعد النزاع. وفي الجلسات التي قادھا جوزیف شیكال 

اإلنسان، وبصفة خاصة ، حق اإلنسان في  ) ، تعرف المشاركون على نظام حقوق HIC-HLRNوأحمد منصور إسماعیل (
السكن المالئم مع عناصره المحددة قانونًا والتزامات الدولة المقابلة. واكتشفوا إطار االنتصاف والجبر الذي اعتمدتھ الجمعیة 

 یتجزأ من العامة لألمم المتحدة لضحایا اإلخالء القسري وغیره من االنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان باعتبارھا جزءاً ال
 اإلطار المعیاري لكل من الحلول الدائمة وبناء السالم.

وضمن ھذا المعیار ، اكتشفوا مجموعة من الحلول التي تشمل ضمان أمن مجموعة واسعة من أنواع الحیازة المشروعة، بما في 
متعددة لألرض، بما في ذلك التزام  ذلك مزیج من الحیازة الرسمیة والعرفیة. وقد ساعد ھذا النھج في تقدیر القیم والوظائف ال

األجندة الحضریة الجدیدة للدول بضمان «الوظیفة االجتماعیة لألرض»، بخالف األرض كملكیة. ھذا الفھم لمجموعة الحلول  
ضمن المضمون المعیاري لـ «حق اإلنسان في األرض» یوسع تفسیر اإلشارات في اتفاق الدوحة للسالم إلى «األراضي  

 بارھا ملكیة حرة مسجلة فقط في دارفور المسجلة» باعت

كما ناقش المشاركون تعریفات ومناھج متعددة للعدالة ، مؤكدین على العدالة التصالحیة والعملیة الطویلة المتوقعة للعدالة  
إلى وسائل  االنتقالیة في السودان. وأعربوا عن قلقھم من دمج الحلول لمواجھة تحدیات التنمیة لجمیع السودانیین الذین یسعون 

 متنوعة لكسب العیش ، ال سیما المجتمعات المضیفة في حاالت عودة النازحین داخلیًا وإعادة توطینھم. 

وتوج الجزء التعلیمي المكثف من سلسلة ورش العمل التي استمرت أربعة أیام في الیوم الثالث حیث قدم السید أبوكشاوا قائمة 
ین واألنظمة المطبقة في السعي إلیجاد حلول دائمة للنازحین داخلیا في السودان. ثم  بأسماء أصحاب المصلحة المحلیین والقانونی

قام فریق التدریب بتیسیر عقد عملیة تخطیط استراتیجي في الیوم الرابع الذي یسبق المرحلة التالیة من المشروع حیث ُطلب من 
للتعبیر عن مقترحاتھم بشأن اإلسھامات المستقبلیھ  كل مشارك إعداد مذكرة/مالحظة مفاھیمیة موجزة، أو تصور لدمج التعلم

للمنظمات المدنیة المحلیة في االنتقال اإلنمائي في السودان مع إیجاد حلول دائمة للنازحین داخلیاً. وستكون ھذه موضوع  
 . ۲۰۲۲المشاورات المستقبلیة مع السلطات وصناع القرار في الخرطوم في األسبوع األخیر من نوفمبر 

 

  



 للدول  نعقاد المؤتمر العالمي لإلئتالف الدولي لاللتزامات الخارجیةا
نظم ائتالف مجموعة االلتزامات خارج الوالیة اإلقلیمیة 
للدول، وھو یتألف من مجموعة األكادیمیین، ومنظمات  

المجتمع المدني، والتي تروج اللتزامات الدول في مجال  
ة للدول، مؤتمره  حقوق اإلنسان التي تتجاوز الحدود اإلقلیمی

، والذي استضافتھ جامعة  ۲۰۲۲العالمي في یونیو/حزیران 
بمدینة نورمبرغ األلمانیة.  -إرالنجن -ألكسندر -فریدریش

وعلى مدى أربعة أیام، غطى المؤتمر العالمي، مجموعة 
واسعة من القضایا، من خالل عشر حلقات عمل 

فة،  مواضیعیة، تتألف من التعلم المتبادل وتبادل المعر
وتحدید األنشطة والحاالت المستقبلیة التي یمكن أن تؤدي 

 إلى تعاون وتآزر متنوع. 

وتناولت الخبرات المتنوعة ألعضاء االئتالف حول  
االلتزامات الخارجیة للدول، وغیرھم من المشاركین في المؤتمر، أبعاد حقوق اإلنسان لألزمات المتعددة خارج الحدود، ومن  

مي، وآثار المناخ والتدمیر البیئي، والنزاعات المسلحة الجاریة والجدیدة. وفي ظل تلك الخلفیة، ناقش المؤتمر، بینھا، الوباء العال
الدور األساسي للمدافعین عن حقوق اإلنسان في عالمنا المتصل، والمترابط والتي تسوده العولمة بشكل متزاید. وقد أشاد 

، والصحفي البریطاني  Bruno Pereiraبرونو بیریرا  األصلیة، ویدعى  المشاركون بشكل خاص، بأحد النشطاء من الشعوب
 ، الذین قُتال مؤخرا في البرازیل. Dom Phillipsدوم فیلیبس 

وقد افتتح جوزیف شكال، منسق شبكة حقوق األرض والسكن، المؤتمر باستعراض، عن تطور االلتزامات خارج الوالیة  
ات اإلئتالف. وتضمن المؤتمر العالمي تحدیثات من خمس مجموعات إقلیمیة، قدمت  )، على مدار سنوETOsاإلقلیمیة للدول (

تأمالت حول مناطقھا ومنظماتھا (منظمات المجتمع المدني، والحركات االجتماعیة، والمراكز األكادیمیة، إلخ). واستعرض كل  
لتي یمكن أن تشمل أنشطة االئتالف، واالتفاق على منھا العملیات والسیاسات والحاالت، والجھات الفاعلة اإلقلیمیة ذات الصلة، ا

 األولویات اإلقلیمیة.

وكان أحد األھداف الرئیسیة للمؤتمر العالمي، ھو الجمع بین األوساط األكادیمیة ومنظمات المجتمع المدني معاً، بطریقة 
 اإلنسان التي تتجاوز الحدود اإلقلیمیة.  تكمیلیة، للعمل على مسار التقاضي والمساءلة القانونیة، فیما یتعلق بانتھاكات حقوق

وفي إطار ورشة العمل المواضیعیة حول المناخ والتدمیر البیئي، قدم المشاركون دراسات الحالة األكثر مأساة، لتحلیل العقبات  
الممیت لسد  التي یواجھھا الضحایا، وسط انتھاكات حقوق اإلنسان المرتبطة باألضرار البیئیة. ومن األمثلة على ذلك التسرب

 Ali، البرازیل؛ والحریق الكارثي في مصنع علي انتربرایز Brumadinhoأحد مناجم الحدید الخام في منطقة برومادینیو 
Enterprise للنسیج في باكستان؛ والعدید من الحاالت األخرى المرتبطة بانتھاكات لحقوق اإلنسان في سالسل التورید ،

 العالمیة.

النتھاكات لحقوق اإلنسان، بما فیھا تلك الناجمة عن األضرار البیئیة، والتي ارتكبتھا الشركات عبر   كما شملت حاالت كثیرة
الوطنیة. وكان من أبرز ھذه القضایا حالة، شركة االستثمار البلجیكي من أجل الوراعة االستوائیة، والمتخذة من بروكسل مقرا  

 كل من غانا و كوت دیفوار. في  االستیالء على األراضيلھا، حیث تورطت في 

https://www.academia.edu/43236541/DIRECTORATE_GENERAL_FOR_EXTERNAL_POLICIES_POLICY_DEPARTMENT_STUDY_Land_grabbing_and_human_rights_The_involvement_of_European_corporate_and_financial_entities_in_land_grabbing_outside_the_European_Union


وقدم أعضاء اإلئتالف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، تحلیالً لتحدیث القضایا الجاریة منذ تأسیس اإلئتالف في عام 
اإلنسان خارج الحدود ، وحددوا قضایا جدیدة سعیا وراء المساءلة، بما في ذلك التقاضي، والمتعلقة بانتھاكات لحقوق ۲۰۰۷

اإلقلیمیة، وقدمت شبكة حقوق األرض والسكن، التحالف الدولي للموئل، ومؤسسة الحق (فلسطین)، ثالث دراسات حالة 
،  قضیة شركة الفارج الفرنسیة لألسمنتالتحالف الدولي للموئل، جلسة حول  -رئیسیة. حیث قدمت شبكة حقوق األرض والسكن

السودان،   في عملیات استخراج الذھبالتي یزعم أنھا تدعم اإلرھاب والجرائم ضد اإلنسانیة في سوریا، كما عرضت قضیة 
المتخصصة في برامج   NSOوالتدفقات المالیة غیر المشروعة ذات الصلة، فیما خصصت مؤسسة الحق جلستھا عن مجموعة،  

التجسس، وكذلك، الصناعات اإلسرائیلیة، بما في ذلك شركات تصنیع األسلحة، واستغالل الفلسطینیین المحتلین، كموضوعات  
وبشكل عام، حول ھیاكل الحوافز االقتصادیة التي تدیم الصراع واالحتالل واالستعمار   للبحث والتطویر لتصدیر التكنولوجیا،

 . ۲۱في القرن  

وتُوج المؤتمر الذي استمر أربعة أیام، بمناقشة أعضاء االئتالف المعني بااللتزامات خارج الوالیة اإلقلیمیة للدول، للمدخالت  
حول الاللتزامات  مبادئ ماستریختوعة من المبادئ القائمة على في عملیة ماستریخت الرابعة، وھي محاولة لوضع مجم

 الخارجیة للدول، للتركیز على حقوق اإلنسان لألجیال القادمة.

رج المؤتمر العالمي بمبادرة للتبادل والتعاون بین منظمات المجتمع المدني واألوساط األكادیمیة، لتحدید وخلق وفي النھایة، خ
 سبل استراتیجیة لمتابعة قضیة المساءلة وحتى التقاضي. 

صك ملزم قانونا بشأن الشركات عبر الوطنیة، وأصدر اإلئتالف أیضا، بیاناً حث فیھ الدول على التفاوض بشكل فعال، واعتماد 
، بما في ذلك وضع لوائح واضحة، بشأن مساءلة الشركات ومؤسسات األعمال، فیما یتعلق بإحترام وحمایة حقوق اإلنسان

 المعتمد بشكل دیمقراطي.  ۲٦/۹مجلس حقوق اإلنسان  خارج الحدود، واحترام قرار

  

http://www.hlrn.org/img/documents/Lafarge_outline.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Case%20Outline%20-%20Sudan%20Gold.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/maastricht%20eto%20principles_ar_final.pdf
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/wg-trans-corp/igwg-on-tnc
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/wg-trans-corp/igwg-on-tnc


حقوق األرض والسكن الصحراویة في االستعراض الدوري الشامل  
 للمغرب 

كما ھو الحال بالنسبة لالحتالل واالستعمار غیر القانونیین  
والسیطره الفعلیة   ۱۹۷٥اآلخرین، فان غزو المغرب عام 

المستمرة على الصحراء الغربیة، قد رافقھ انتھاكات جسیمة  
لحقوق اإلنسان ، وال سیما حق اإلنسان في السكن الالئق وسط 

، واإلخالء ممارسة المحتل المتمثلة في مصادرة األراضي
 جلسةالقسري، وھدم المنازل، ونھب الموارد الطبیعیة. خالل 

  ۸) في المغرب في UPRاالستعراض الدوري الشامل (
اإلنسان  ، أمام مجلس حقوق ۲۰۲۲نوفمبر/ تشرین الثاني 

التابع لألمم المتحدة، فقد أصبحت ھذه الحقوق وانتھاكھا مسألة  
ُمسجلة، فضالً عن كونھا موضوًعا لعدة توصیات من وفود  

عة.  الدول الُمجمَّ

التقریر المشترك ألصحاب المصلحة، آللیة االستعراض 
شبكة   -والتحالف الدولي للموئل ) SAUSAالدوري الشامل، من قبل الرابطة الصحراویة في الوالیات المتحدة األمریكیة،(

حقوق اإلنسان المتعلقة بالموئل (األرض، السكن، نقل السكان، الموارد الطبیعیة) في )، HLRN-HICحقوق االرض والسكن (
، استعرض ھذا النمط االستعماري النموذجي في سیاق الجریمة الخطیرة إقلیم الصحراء الغربیة المحتلة من قبل المغرب

غم من أن محكمتي نورمبرغ وطوكیو العسكریتین، قد حاكمتا بالفعل على ھذه األفعال،  المرتبطة بنقل السكان. وعلى الر 
باعتبارھا جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانیة، في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، وتظل ھذه الممارسة في ظل حالتي االحتالل 

لمغرب. كما قدم التقریر تفاصیل موثقة عن ھذا النمط في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، الذي تقوم بھ كل من إسرائیل وا
في حالة الصحراء الغربیة المحتلة من قبل المغرب، واختتم بتوصیات، من بینھا التعویض الكامل للضحایا الصحراویین سواء  

 األفراد أو الجماعات، النھ یمثل حقھم واستحقاقاتھم.

من لوائح الھاي التي تحظر التناوب في النظام القانوني   ٤۳لمغربیة، المادة ومن بین الوسائل التي تستخدمھا سلطات االحتالل ا
لألراضي المحتلة. فھم یطبقون القانون المغربي لتجرید الصحراویین من أراضیھم ومنازلھم، من خالل رفض الحیازة العرفیة  

لصحراویة مثل األكاسیا، والتي تعمل أیًضا القبلیة. تلك األراضي القبلیة مع بساتین النخیل أو األشجار ا الجراراتألراضي 
 كخزان طبیعي للمیاه النادرة للزراعة والشرب.

شبكة حقوق االرض والسكن، والرابطة الصحراویة في الوالیات   -للتحالف الدولي للموئل ویؤرخ أیضاً، التقریر المشترك 
الل، والذي یوضح كذلك، استمرار الخسائر والتكالیف المتحدة األمریكیة، حاالت المنازل الصحراویة التي ھدمتھا قوات االحت

واألضرار التي یتكبدھا الشعب الصحراوي، بموجب سیاسات المغرب المتمثلة في انتھاك حقوق الشعب الصحراوي، فرادى أو  
لفترة من جماعة في السكن الالئق. كما یروي التقریر بالتفصیل عملیات ھدم وتجرید المنازل واألراضي الصحراویة، طوال ا 

 وحتى الوقت الحاضر. ۱۹۷٦عام 

وتأتي تلك الممارسات بالتوازي مع سیاسات المغرب القسریة والجبریة والمحفَّزة لنقل السكان، وغرضھا وتأثیرھا في التغیر  
لصحراوي  الدیموغرافي لإلقلیم، قبل أیة عملیة استفتاء ستتم في نھایة المطاف، بتكلیف من األمم المتحدة، فیما بین الشعب ا

األصلي، لتحدید الوضع السیاسي المستقبلي للبالد. وفي الوقت نفسھ، یواصل المغرب سیاسات استنزاف الموارد الطبیعیة، بدء  

https://media.un.org/en/asset/k12/k12bmpg2i0
http://www.hlrn.org/activitydetails.php?title=Human-Rights-Related-to-Habitat-(Land,-Housing,-Population-Transfer,-Natural-Resources)-in-Moroccan-occupied-Western-Sahara&id=p2xkYw==
http://www.hlrn.org/activitydetails.php?title=Human-Rights-Related-to-Habitat-(Land,-Housing,-Population-Transfer,-Natural-Resources)-in-Moroccan-occupied-Western-Sahara&id=p2xkYw==


من المیاه والزراعة، إلى الثروة السمكیة، والمعدنیة للشعب الصحراوي، فضالً عن االستغالل غیر المشروع، إلمكانیات الطاقة  
 صحراء الغربیة لصالح المغرب.المتجددة في إقلیم ال

وفي ھذا االستعراض الدوري الشامل، أوصت كل من الرابطة الصحراویة، وشبكة حقوق األرض والسكن، الدول بدعوة 
 المغرب إلى: 

 تنفیذ التزاماتھا بموجب القانون اإلنساني الدولي في الصحراء الغربیة؛  •

حتالل، في حمایة حیاة الشعب الصحراوي وسبل عیشھ وأراضیھ ووسائل االضطالع بواجبھا، بصفتھا السلطة القائمة باال  •
 عیشھ؛ 

 لتشمل مراقبة حقوق اإلنسان؛  MINURSOالتوقف عن معارضتھ لمجلس األمن لتوسیع تكلیف البعثة األممیة   •

ظل االحتالل   حمایة واستعادة جمیع الممتلكات الفردیة والجماعیة، للشعب الصحراوي المأخوذة و/أو المتضررة في  •
 المغربي؛

تقدیم تعویضات كاملة للصحراویین عن جمیع الخسائر والتكالیف واألضرار الفردیة والجماعیة التي لحقت بھم على ید    •
 . ۱۹۷٥المغرب منذ عام 

 كما دعت المنظمات جمیع الدول المشاركة في االستعراض الدوري الشامل للمغرب إلى: 

الرابعة، وغیرھا من قواعد القانون اإلنساني الدولي المنطبقة على احتالل المغرب للصحراء  ”ضمان احترام اتفاقیة جنیف    •
 الغربیة؛

الوفاء بالتزامھا تجاه الكافة بعدم االعتراف أو التعاون أو التعامل مع الوضع غیر القانوني في الصحراء الغربیة المحتلة    •
 من قبل المغرب؛

قوق اإلنسان التي تتجاوز الحدود اإلقلیمیة، والتزاماتھا تجاه الكافة فیما یتعلق بالشعب تنفیذ التزاماتھا المتعلقة بح  •
الصحراوي، وذلك من خالل إدارتھا للسیاسة الخارجیة، والتجارة غیر المشروعة ومن خالل تنظیم جمیع األشخاص 

ة للسیطرة الفعالة وفقًا اللتزامات معاھدة  الطبیعیین واالعتباریین، الذین یعملون في والیتھم القضائیة وأقالیمھم الخاضع
 حقوق اإلنسان والقواعد اآلمرة. 

وخالل جلسة االستعراض الدوري الشامل، دعت وفود دول عدیدة المغرب، إلى إصالح نظام العدالة الجنائیة، وال سیما،  
واة بین الجنسین. ومن بین المالحظات  التجریم الحالي للرأي والتعبیر، وإلغاء عقوبة اإلعدام، ومواصلة السعي لتحقیق المسا

اإلیجابیة، جھود المغرب في مجال الحمایة االجتماعیة للمھاجرین. حیث اشادت كابوفیردي (الرأس األخضر)، ومالي، 
 بالمغرب على برامجھ السكنیة الطموحة.

أوغندا المغرب إلى إنشاء آلیة  غیر أن احتالل إقلیم الصحراء الغربیة كان موضوعا مدویا خالل الحوار البناء. حیث دعت 
للمساءلة، لسد فجوة الرصد ومعالجة حقوق شعب الصحراء الغربیة. كما شكرت جمھوریة فانواتو، المغرب على مشاركتھ في 

، وفي الجمعیة العامة لھذا العام، فضال عن تشكیل جزء من ۲۰۲۱رعایة قرار الحق في البیئة في مجلس حقوق اإلنسان لعام 
ألساسیة تجاه قرار الجمعیة العامة، الذي یدعو إلى رأي استشاري. كما أوصت فانواتو المغرب، بالسماح لمجموعة المجموعة ا

 العمل المعنیة باألعمال التجاریة وحقوق اإلنسان، بزیارة منطقة الصحراء الغربیة. 

وحرمان إقلیم الصحراء الغربیة من حق كما أشارت فنزویال إلى القیود المفروضة على حریة التعبیر، وممارسات قوات األمن، 
تقریر المصیر. ودعا الوفد الفنزویلي، المغرب إلى السماح بإجراء استفتاء من أجل حریة التعبیر عن حق الشعب في تقریر 

 المصیر.



ربي للصحراء  فیما أعربت الجزائر عن قلقھا الشدید إزاء االنتھاكات الجسیمة والمنھجیة لحقوق اإلنسان، في ظل االحتالل المغ
الغربیة، ودعت المغرب إلى السماح لجمیع المنظمات ذات الصلة والمراقبین المعنیین بزیارة اإلقلیم، وتجنب األنشطة التجاریة 

 في اإلقلیم دون موافقة الشعب الصحراوي، وإنھاء االحتالل.

)، ومواصلة مواجھة العنف، بما في HRDsوركزت أیرلندا على الحاجة إلى حمایة الصحفیین والمدافعین عن حقوق اإلنسان، (
ذلك االنتھاكات الجنسیة، واحترام حقوق اإلنسان في الصحراء الغربیة، وتعزیز التعاون مع المفوضیة السامیة لحقوق 

 في اإلقلیم المحتل.  اإلنسان 

لمصیر والتعاون مع المفوضیة كما دع وفد لوكسمبرغ، إلى احترام حقوق اإلنسان للصحراویین، بما في ذلك تمكینھم من تقریر ا
السامیة لحقوق اإلنسان، للسماح ببعثتھا بزیارة المنطقة. أما المكسیك، فقد أوصت المغرب باحترام الحقوق األمازیغیة 

 والصحراویة بوجھ عام. 

حتالل  ومع ذلك، كانت نامیبیا األكثر صراحة، حیث ذكرت أن حق تقریر المصیر راسخ في القانون، ودعت إلى إنھاء اال
والسماح باالستفتاء الموعود، لتحدید وضع الصحراء الغربیة، والسماح للصحراویین بالتمتع بجمیع حقوقھم، في سیاق ممارسة  

الدول اللتزاماتھا بحقوق اإلنسان، والقانون الدولي خارج الحدود اإلقلیمیة، في سیاق االستعراض الدوري الشامل، كما دعت  
إلى عدم االعتراف بالوضع غیر القانوني في الصحراء الغربیة، بدالً من اختیار المنفعة على حساب نامیبیا أیًضا جمیع الدول 

 القانون الدولي. 

فیما حددت النرویج ضرورة احترام المغرب لحریات التجمع وتكوین الجمعیات والتعبیر، خاصة للمدافعین عن حقوق اإلنسان 
 السامیة لحقوق اإلنسان بالوصول الكامل إلى الصحراء الغربیة.والصحفیین، والسماح للمفوضیة 

ودعت بنما المغرب إلى التعاون مع األمم المتحدة لمكافحة األلغام، إلزالة ألغامھا من الصحراء الغربیة. وأوصت جنوب  
ا إلى الصحراء الغربیة، أفریقیا، المغرب، بتعزیز التعاون مع المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان، بما في ذلك تیسیر وصولھ 

واطالق سراح السجناء السیاسیین؛ وتطبیق القانون اإلنساني الدولي، بشكل عام ، واتفاقیة جنیف الرابعة، بشكل خاص، على  
الشعب الصحراوي، مما یسمح أیًضا لمجموعة العمل المعنیة باألعمال التجاریة وحقوق اإلنسان، بزیارة الصحراء الغربیة، 

مستقل لحقوق اإلنسان ھناك. كما دعى وفد تیمور الشرقیة، المغرب، إلى تیسیر وصول المفوضیة إلى الصحراء   وإجراء تقییم
 الغربیة، واحترام وحمایة حقوق اإلنسان للجمیع في الصحراء الغربیة؛ وتمكین ممارسة حق تقریر المصیر.

ادة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا، الصمت  في غضون ذلك، التزمت دولة فلسطین، الدولة األخرى المحتلة ذات السی
 حیال مسألة معاملة الصحراویین، أو إنكار حقھم في تقریر المصیر.

وأكد الرد المغربي أن األقالیم الجنوبیة، ھي مسألة تتعلق بالسالمة اإلقلیمیة المغربیة، وأبلغ الھیئة (بشكل مغایر للحقیقة) بأن 
لحقوق اإلنسان، قد زارت المنطقة بالفعل، وأن المغرب قد استقبل بالفعل ستة مقررین خاصین ھناك، وأن  المفوضیة السامیة 

المغرب تواصل دعوة المزید، وبرر الوفد برئاسة السفیر عمر زنیبر وعبد اللطیف وھبي، وزیر العدل المغربي، موقفھ بالقول 
 ، على أنھا معتمدة لدى المغرب.بعثة دبلوماسیة تعمل ھناك بالفعل ۳۰إن ھناك أكثر من 

كما أكد الوفد أیضا أن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، یعتبر اقتراح المملكة المغربیة للحكم الذاتي لإلقلیم، ذا مصداقیة  
ة  وجدیة. وأضاف الوفد أن المغرب استثمر بشكل كبیر في ھذه المناطق المغربیة، لكن آخرین موالین لدولة أخرى خلقوا أزم

تؤثر على السالم واألمن. وانتقد الوفد المغربي الدول األخرى التي تحدثت عن ھذا الموضوع قائال «إنكم تعطلون ھذا 
 االجتماع»، ودعا الجمیع إلى اتباع نھج أكثر بناءة. 

 حقوق اإلنسان المتعلقة بالموئل (األرض، السكن، نقل السكان، الموارد الطبیعیة) في الصحراء الغربیة المحتلة من قبل المغربللتحمیل التقریر المشترك عن 

  .جمیع الوثائق من الدورة الرابعة لالستعراض الدوري الشامل للمغربلمشاھدة 

 DG ECHO :المصدر في الصحراء الجزائریة.  الجئ صحراوي ۲۰۰٫۰۰۰الصورة في ھذه الصفحة: توضح أنھ یعیش ما یقرب من 

http://www.hlrn.org/activitydetails.php?title=Human-Rights-Related-to-Habitat-(Land,-Housing,-Population-Transfer,-Natural-Resources)-in-Moroccan-occupied-Western-Sahara&id=p2xkYw==
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/ma-index


 

 العام األول  -بشأن إسرائیل / فلسطین  التحقیقلجنة 
الصادر مؤخراً، عن مجلس حقوق اإلنسان   القرارأنشأ 

، نوًعا جدیدًا  ۲۰۲۱)، في مایو/ أیارHRCلألمم المتحدة (
الحالیة   ۱۳أحدث الوالیات الـ من آلیات التحقیق. فقد أتمت 

، للجنة التحقیق الدولیة المستقلة التابعة لألمم المتحدة في 
)، بما فیھا القدس CoIاألرض الفلسطینیة المحتلة (

الشرقیة، وفي إسرائیل والتابعة لمجلس حقوق اإلنسان،  
عاماً واحداً من العمل، وقدمت تقریرھا مرتین: مرة إلى 

، ومؤخراً إلى  ۲۰۲۲یونیو   مجلس حقوق اإلنسان في
 الجمعیة العامة لألمم المتحدة.

 Landأحوال األرض/ من نشرة  عدد سابقوكما ورد في 
Timesق المستقلة (، فإن والیة لجنة التحقیCoI  فریدة ،(

من نوعھا في خمسة جوانب: أوالً، بصفتھا لجنة دائمة،  
، ومنذ ذلك الحین، دون تاریخ بدایة أو  ۲۰۲۱نیسان/أبریل  ۱۳تحقق في جمیع االنتھاكات المزعومة، التي أدت إلى أحداث 

نطاق التحقیق فیالتمییز والقمع الممنھجیین القائمین   نھایة؛ ثانیاً، تكلیفھا بتحدید األسباب الجذریة الكامنة؛ ثالثاً، تغطي كذلك،
على أساس الھویة القومیة أو اإلثنیة أو العرقیة أو الدینیة؛ رابعاً، تغطي نطاقا جغرافیا واسعاً یشمل األراضي الفلسطینیة 

ذلك األدلة والشھادات والمواد المحتلة، بما فیھا القدس الشرقیة، وكذلك إسرائیل؛ خامساً، النتائج التي توصلت إلیھا، بما في 
الطبیة الجنائیة التي تم جمعھا، ینبغي أن تُزید من إمكانیة قبولھا في اإلجراءات القانونیة، وأن تقدم توصیات إلى الكیانات  

القضائیة وغیرھا وتتعاون معھا، بحسب االقتضاء، لتحدید المسؤولین عن تلك االنتھاكات، حیثما أمكن، بھدف ضمان محاسبة 
 مرتكبیھا. 

ویتوج الجانب الخامس من ھذه الجوانب الدعوات المتسلسلة، التي قدمتھا اللجان السابقة، وبعثات تقصي الحقائق والمقررین 
الخاصین، لوضع حد لإلفالت من العقاب على انتھاكات وجرائم حقوق اإلنسان، ولضمان المساءلة. وباإلضافة إلى ھذا البعد 

مني غیر المحدود، والنطاق الجغرافي، یمّكنان آلیة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة من النظر، اإلجرائي، فإن اإلطار الز
 ألول مرة، في أن األحداث السابقة، من شأنھا أن تؤثر على أوضاع حقوق اإلنسان الیوم، ومعاملة الشعب الفلسطیني ككل. 

توبة من خالل نظام تقدیم الوثائق السري، وأجرت زیارات إلى  وعلى مدار العام، تلقت لجنة التحقیق المستقلة، مدخالت مك
)، وسلسلة من المشاورات الشخصیة وعبر شبكة االنترنت،  ۲۰۲۲المنطقة، وعقدت اجتماًعا لمجموعة الخبراء (یونیو/حزیران 

نوفمبر/تشرین الثاني)، داخل منظومة األمم المتحدة،   ۷-۱۱في الفترة من ( وع كامل من جلسات االستماع العلنیةأسبفضالً عن  
،  ۲۰۲۲في حوار تفاعلیاً، مع مجلس حقوق اإلنسان في دورتھا الخمسین في یونیو/حزیران  وانخرطت لجنة التحقیق المستقلة، 

. حیث ركزت تقاریرھا حتى اآلن، على أسلوب النھج المتبع فى التحقیق، في ۲۰۲۲مع الجمعیة العامة في أكتوبر  واجتماع
 .تقریر الجمعیة العامة، وعلى شرعیة االحتالل اإلسرائیلي، في تقریر مجلس حقوق اإلنسان

مدعواً وھم: مواطن فلسطیني واحد من قطاع غزة   ۱۸كما شارك في اجتماع الخبراء في جنیف في یونیو/حزیران الماضي، 
شبكة   -رى، بما في ذلك منسق التحالف الدولي للموئلمواطناً إسرائیلیاً، وخمسة مستشارین من جنسیات أخ ۱۳المحتل، و 

حقوق االرض والسكن. وتضمنت المشورة التي قدمھا الخبراء دعماً واسعاً، لوالیة لجنة التحقیق المستقلة، وشجعت المفوضین  
تالیة، المسؤولیة الدائمة  على تطبیق والیتھا الفریدة، في تقریر الجمعیة العامة القادم، والتأكید على كل من النقاط الجوھریة ال

الخاصة لألمم المتحدة تجاه فلسطین؛ والدور التاریخي للجمعیة العامة من بین األسباب الجذریة الكامنة؛ والنظریة العنصریة من 
 بین األسس األیدیولوجیة للتمییز المؤسسي والمادي ضد الشعب الفلسطیني األصلي؛ واالنتھاكات الممنھجة لحقوق اإلنسان التي

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/114/94/PDF/G2111494.pdf?OpenElement
https://landtimes.landpedia.org/newsdesa.php?id=qG9m&catid=ow==&edition=pGw=
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/co-israel/public-hearings
https://undocs.org/ar/A/HRC/50/21
https://undocs.org/en/A/77/328


ترتكبھا المؤسسات العامة، وشبھ الحكومیة في إسرائیل. وقد جادل البعض بأن ھذه األساسیات ستمّكن لجنة التحقیق من االرتقاء  
 إلى مستوى والیتھا الفریدة، دون تكرار أو تداخل عمل اآللیات األخرى في ھذه المرحلة المبكرة.

، وحث الجمعیة  ۱۹٦۷لجمعیة العامة، على عدم شرعیة االحتالل منذ عام وبدالً من ذلك، ركز تقریر لجنة التحقیق المقدم إلى ا
) بشأن ھذه المسألة. وھذا یتماشى مع محاولة دولة فلسطین  ICJالعامة على متابعة الفتوى االستشاریة لمحكمة العدل الدولیة (

نة الرابعة للجمعیة العامة في قرارھا  للحصول على الشيء نفسھ داخل الجمعیة العامة. وفي نوفمبر/تشرین الثاني، صوتت اللج
لألراضي الفلسطینیة، على أساس أنھ یمكن ، لطلب رأي محكمة العدل الدولیة بشأن عدم شرعیة االحتالل اإلسرائیلي ۹۸-۱۷

 اعتبارھا ضماً بحكم الواقع. (القرار اآلن مطروح للتصویت من قبل الجمعیة العامة بأكملھا). 

)، المقررة الخاصة الجدیدة بشأن حقوق اإلنسان  Francesca  Albaneseومع ذلك، فإن التقریر المتزامن لفرانشیسكا ألبانیز ( 
، حول تقریر المصیر، فقد استكملت الجمعیة العامة للجنة التحقیق بتقریرھا الخاص ۱۹٦۷نذ عام في األراضي المحتلة م

 أكتوبر. ۲۷ات الدول األعضاء في األمم المتحدة في الجمعیة العامة یوم وانتقاد

 دیسمبر/كانون األول، بشأن القضایا التي تركز علیھا حالیاً وھي: ۳۱ودعت لجنة التحقیق إلى تقدیم مدخالت حتى 

ن حقوق اإلنسان، والناشطین والسیاسیین واألكادیمیین والصحفیین، واألشخاص المشاركین في  استھداف المدافعین ع •
 التظاھرات السلمیة. 

 حوادث بعینھا تستھدف المدافعات عن حقوق اإلنسان والمتظاھرات والناشطات.  •
 حوادث بعینھا تتعلق باألطفال.  •

ھذا دیم المعلومات واألدلة ذات الصلة إلى لجنة التحقیق، ملء كما یُطلب من األفراد والمجموعات والمنظمات الراغبین في تق
 . ۲۰۲۲دیسمبر/كانون األول   ۳۱وإرسالھ بحلول  النموذج

وأحد مخاطر العمل في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان في سیاق االنتھاكات المستمرة والمنھجیة، كما في فلسطین التاریخیة، 
التأسیسیة، التي تدیم الوضع الذي طال  ھو اإللھاء الذي تشكلھ الفظائع األخیرة. وال تزال مھمة توثیق وكشف ومعالجة األخطاء 

أمده، مھمة ال غنى عنھا، ولكنھا في ذات الوقت بعیدة المنال. كما نصح أعضاء اجتماع مجموعة الخبراء في یونیو/حزیران 
لجنة التحقیق والمتمثلة في التحقیق في  الماضي المفوضین، لتطویر ھیكل العمل، من أجل التحدیات التي ال تزال تواجھ 

 ألسباب الجذریة.ا

ومنذ تشكیلھا ، واجھت لجنة التحقیق إدانات شرسة من إسرائیل، وحلفائھا في األمم المتحدة، وكذلك من وسائل اإلعالم 
، ال یزال العالم  ناتًجا عن نفسھالمفوضین بمعاداة السامیة. في حین أن بعض الضرر قد یكون  اتھمتالصھیونیة، حتى أنھا 

بحاجة إلى لجنة التحقیق الدؤوبة، والحیادیة، للوفاء بوالیتھا الطموحة. ولم یصل أي طرف إلى المرحلة في عملیة لجنة التحقیق  
یة التي ال غنى عنھا، والتي تنفرد بھا والیة لجنة التحقیق لم یتم استكشافھا  لالنتقال إلى االستنتاجات، خاصة وأن األسئلة األساس

 بعد. 

األسباب الجذریة للوضع الخطیر في فلسطین، والتشرذم التاریخي للشعب الفلسطیني في منظومة األمم المتحدة، وغیرھا من  
الفصل العنصري اإلسرائیلي: أداة لالستعمار  القضایا األساسیة، ھي مواضیع نوقشت في الدراسة المشتركة الرائدة بعنوان،

مؤخرا مؤسسة الحق. ویمكن أن یوفر ھذا المنشور الجدید، خارطة طریق محتملة لـلجنة ، والتي نشرتھ االستیطاني الصھیوني
 ) للمضي قدًما.CoIالتحقیق المستقلة (

بمفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق  موقع الرسمي الخاص لمزید من المعلومات عن لجنة التحقیق المستقلة، رجاء مراجعة ال
 .اإلنسان

الصورة على الصفحة األولى: إحاطة صحفیة بشأن لجنة التحقیق الدولیة المستقلة لألمم المتحدة بشأن األقالیم الفلسطینیة 
 ، في جنیف، سویسرا.۲۰۲۲حزیران/یونیھ  ۱٤المحتلة، 

 Navanethem Pillay ،(وسط) 
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 جمعیة كولومبیا البریطانیة لإلسكان -الفائز بجائزة الخدمة الدولیة
 Rooftopdأعلنت منظمة روف تُبس كندا/أبري الدولیة،  

CandaL Abri International  وھي منظمة عضو في ،
التحالف الدولي للموئل، عن امتنانھا، بأن جمعیة كولومبیا  

الھادفة للربح  وھي غیر  -البریطانیة لإلسكان 
)BCNPHA  قد فازت بجائزة الخدمات الدولیة لعام ،(

، والتي تُمنح كل سنتین ألحد أعضاء الجمعیة الكندیة ۲۰۲۲
لإلسكان والتجدید، لمساھماتھم في التنمیة الدولیة، من خالل  

 . Rooftops Candaمنظمة 

وقد لعبت رابطة كولومبیا البریطانیة لإلسكان، دوراً 
، في Rooftops Candaعزیز أنشطة منظمة رئیسیاً، في ت

قطاع االسكان االجتماعي، في جنوب إفریقیا. حیث  
اسضافت العدید من قادة االسكان االجتماعي من جنوب  

مؤتمرات الجمعیة في مقاطعة كولومبیا البریطانیة، والمشاركة في فرص التدریب.  إفریقیا، وقدمت لھم منح دراسیة، لحضور 
. Rooftops Candaمات مع الشركاء من جنوب إفریقیا، ونشرت مقاالت عن العمل المشترك مع منظمة كما شاركت المعلو

وقد ساعد ذلك التعاون على تعزیز برامج المنظمة، فیما بین أعضائھا. مما ساعد في النھایة على تعزیز عمل المنظمة في 
 مختلف األماكن. 

 .BCNPHA -سكانشكراً وتھانینا لجمعیة كولومبیا البریطانیة لإل

 عن تلك الشراكة الرائعة. فیدیولمشاھدة 

الصورة: قادة اإلسكان االجتماعي من جنوب إفریقیا، مع كاتي میلیشیب (في المنتصف)، أثناء مؤتمر إسكان كولومبیا  
 .Rooftops Canada/Abri International طانیة. المصدر: البری

  

https://www.youtube.com/watch?v=-1-YfyT9YaU


 

 مساحات المرأة فى إفریقیا جنوب الصحراء
٪ من سكان الحضر في أفریقیا جنوب  ٦۰یعیش أكثر من 

)، في أحیاء فقیرة سریعة التوسع  SSAالصحراء الكبرى (
وتتسم بأوضاع حیازة غیر آمنة، واكتظاظھا بالمساكن ذات  

یئة، ونقص في الخدمات األساسیة، وبیئة النوعیة الرد
متدھورة، والفقر، وعدم استقرار األمن، وارتفاع معدالت  
العنف. وفي ھذا السیاق، تقع قضایا األرض والسكن، في  
صمیم الفقر واالقصاء وانعدام االمن، بالنسبة للمرأة في 

المناطق الحضریة. فعندما تتم حمایة حقوق المرأة 
ام األرض والسكن والموارد ذات  المتساویة في استخد

الصلة والتحكم فیھا، یمكنھا تلبیة احتیاجات أسرتھا بشكل  
أفضل، واالستجابة للتحدیات مثل العنف القائم على النوع  

االجتماعي؛ واالمراض المتعددة، مثل فیروس نقص 
، وغیرھا من ۱۹المناعة البشریة/االیدز، وجائحة كوفید

كوارث البیئیة، واالضطرابات السیاسیة. كما أنھم سیتمتعون بحریة أكبر في استخدام منازلھم، حاالت الطواريء الصحیة، وال
 والمساحة المحیطة بھا ألنشطة مدرة للدخل، بما في ذلك إنتاج األغذیة وتجھیزھا وتسویقھا. 

یش، انضمت المنظمة الكندیة  ومن أجل تعزیز تمتع المرأة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، والموائل، وسبل الع
، في مبادرة جدیدة إلى منظمات أخرى أعضاء  Rooftops Canada/Abri International (RC-AI)الیواء المشردین 

)  ۲۷-۲۰۲۱، في أنغوال، وكینیا، وجنوب إفریقیا، وأوغندا. حیث یساھم مشروع الست سنوات(HICبالتحالف الدولي للموئل 
في الحد من   وق متساویة في األرض والسكن وسبل العیش في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، عنمساحات المرأة: تنفیذ حق

الفقر وإحداث تغییر ذو مغزى للنساء والفتیات الفقیرات والضعیفات، الالئي یعشن في المستوطنات العشوائیة الحضریة وشبھ  
واالجتماعیة والثقافیة، وعملیة حقوق اإلنسان، للوصول   الحضریة. وتھدف المشاریع إلى تعزیز تنفیذ حقوق المرأة االقتصادیة

إلى األرض والسكن، وسبل العیش، واستخدامھا والتحكم بھا، في بیئتھن الحضریة. ویتماشى ھذا بشكل مباشر مع كل من 
، وكذلك  ۲۰۳۰لعام  سیاسات كندا للمساعدة الدولیة النسویة، والبعد الخاص بالتزامات كندا خارج والیتھ اإلقلیمیة، في أجندتھا

 تلك الخاصة بالدول المستھدفة. 

وفي أفریقیا جنوب الصحراء، تحسنت المساواة الرسمیة بین الجنسین في األرض والسكن وسبل العیش ذات الصلة، مع اعتماد 
وق اإلنسان  دساتیر وقوانین إیجابیة تراعي النوع االجتماعي، وتنفیذ كل من االلتزامات القانونیة الملزمة في معاھدة حق

واألجندة الحضریة الجدیدة. یتبادل جمیع شركاء المشروع    SDGsوااللتزامات الدولیة الطوعیة مثل أھداف التنمیة المستدامة 
التجربة التي تفید بأنھ، من الناحیة العملیة، ال تزال ھناك فجوة واسعة في المساواة بین الجنسین، فتنفیذ حقوق اإلنسان للمرأة 

 .غالبا ما یواجھ مواقف وممارسات تقلیدیة راسخةمحلیًا 

األراضي والسكن، التي ترتبط بالقوانین واألعراف ذات وھذا یستدعي اتخاذ إجراءات في جمیع المجاالت المتصلة بحیازة 
الصلة التي تؤثر على الزواج، والممتلكات الزوجیة، ومختلف أشكال المیراث ؛ واإلشراف البیئي والتسلسل الھرمي للسلطة  

ركون المدافعون عن  وصنع القرار الذي یھیمن علیھ الذكور. من خالل ھذه المبادرة المشتركة الجدیدة ، سیطور الشركاء والمشا
حقوق اإلنسان استجابات مستدامة لھذه التحدیات المشتركة بین القطاعات ضمن مجاالت اختصاصھم المثبتة. سیساھم اختبار 

الممارسات الخاصة بكل بلد وتكییفھا من خالل إطار المشروع متعدد البلدان في تحقیق فھم شامل وعابر للحدود ، وإنشاء 
 ستجیبة للنوع االجتماعي یتم مشاركتھا على الصعیدین اإلقلیمي والعالمي.سیاسات وحلول جدیدة م

http://www.hlrn.org/img/publications/FINAL%20REPORT%20Customary%20practices%20August%202020.pdf


وتعد خبرة ومصداقیة الشركاء المنفذین للمشروع عامال أساسیا في ھذه المبادرة. وستعتمد على عالقاتھا اإلیجابیة مع الحكومات  
 المجتمعات المحلیة، وال سیما مشاركة المرأة.الوطنیة والسلطات المحلیة، وستوسع نطاق ھذه العالقات لتشمل مشاركة 

في أنغوال ، یعد تنفیذ ورشة عمل تنمیة الشریك العبا رئیسیا في برنامج الالمركزیة الحكومي. سیركز المشروع على بناء  
ة حیازة قدرات السلطات المحلیة والمنظمات المجتمعیة والنسائیة للمشاركة في إنتاج خرائط وبیانات حیازة األرض ، وادار

األرض العرفیة واالجتماعیة وغیر الرسمیة، باستخدام أدوات إدارة األراضي التشاركیة، التي سیتم تخصیصھا ومشاركتھا مع  
أصحاب المصلحة اآلخرین في المشروع. حیث سیقوم المشروع على دمج حمایة المساواة بین الجنسین في حقوق األرض في 

ل برنامج حیازة األرض التابع للحكومة الوطنیة ، مع مساعدة الوزارة المسؤولة عن  ھذه األدوات، وتوسیع نطاقھا من خال
 المرأة، على تحقیق أھدافھا المتعلقة بالمساواة بین الجنسین. 

، بعالقة عمل قویة مع السلطات المحلیة في نیروبي، بناء على خبرتھ الواسعة في دعم   Mazingiraوفي كینیا، یتمتع معھد
یة واألمن الغذائي. سیساعد المشروع السلطات على تفعیل التشریعات التي تلزمھا، بتوفیر األرض والمیاه  الزراعة الحضر

والموارد األخرى، لسكان األحیاء الفقیرة، إلنتاج وتجھیز وتسویق الغذاء. وسیتم تطویر آلیات مبتكرة لتوفیر فرص متساویة 
رض العامة والخاصة. وستعزز وحدة البیان العملي الممارسات بین الجنسین للحصول على واستخدام والسیطرة على األ

الزراعیة الحضریة اإلیجابیة بیئیا. وسیساعد بناء القدرات للسلطات، على ضمان المشاركة المتساویة للمرأة، من خالل تحسین 
ألخرى في كینیا، لتأمین المساواة ، القویة على السلطات المحلیة اMazingiraالتوعیة والتعلیم العام. كما ستؤثر تشبیكات معھد 

 في وصول المرأة إلى األرض والموارد اإلنتاجیة األخرى، واستخدامھا والسیطرة علیھا. 

ومنظمتین أخریین من منظمات المجتمع المدني   ) SERIاالقتصادیة ( -في جنوب إفریقیا، سیتم دعم معھد الحقوق االجتماعیة 
CSOs رة األراضي التابعة لمنظمات المجتمع المدني، من أجل تطویر ملخصات السیاسات  القانونیة الراسخة، ومنصة مناص

والتقدیمات القانوني، وبرامج التثقیف في مجال حقوق الحیازة، وحمالت المناصرة لمعالجة العقبات المنھجیة والتمییز ضد 
حال في البلدان الثالثة األخرى، وسیؤدي المرأة في المستوطنات غیر الرسمیة، وسیاقات الحیازة األكثر رسمیة. كما ھو ال

التحلیل الجنساني المتعمق إلى استراتیجیة للمساواة بین الجنسین، التركیز على السكن وحیازة األرض. وسیتعرض أصحاب  
في المصلحة الرئیسیون فى السیاسة وفي الحكومة والوكاالت والنظام القانوني لسیاسات وممارسات جدیدة، من شأنھا أن تساعد 
التنفیذ الكامل للمساواة بین الجنسین في األرض والسكن. ایضا المساعدة التقنیة من النظراء الكندیین واإلقلیمیین، والتبادالت،  

 ستعزز الدعوة والقدرة شبھ القانونیة، لدعم النساء واألطفال المستضعفین.

)، ومجموعة  SSA: UHR-Netستوطنات البشریة األوغندیة (وفي أوغندا، سیشارك المشروع مع بدائل المأوى والمستوطنات: شبكة الم
من منظمات المجتمع المدني، ومنظمات المجتمع المحلي، والمؤسسات األكادیمیة والمھنیین، من أجل زیادة قدرة السلطات المحلیة وقادة  

في األرض والسكن وسبل العیش. وسیتم الرأي المجتمعي، في أربع مناطق شبھ حضریة، على تعزیز العمل اإلیجابي، بشأن حقوق المرأة  
تعزیز ذلك من خالل بناء قدرات المساعدین القانونیین في المجتمع لدعم األفراد، وخاصة النساء، الذین یعانون من انتھاكات حقوق األرض  

توفیر المزید من األراضي  والسكن. كما ستدعم المجموعات والمجتمعات النسائیة للتفاوض، بشأن مطالبات حیازة األراضي، والدعوة إلى 
والموارد والخدمات. كما سیشجع ھذا أیًضا على المشاركة المجتمعیة األكثر شموًال، واستقرار اجتماعي طویل المدى. فتوثیق حیازة  

صرة األراضي وقضایا المساواة بین الجنسین، والتدریب على مراقبة التزامات أوغندا الدولیة، في مجال حقوق اإلنسان، سیعزز منا
 منظمات المجتمع المدني للسیاسة الوطنیة، المستجیبة للنوع االجتماعي واإلصالح القانوني. 

وسیتم تضخیم األنشطة اإلقلیمیة لتبادل المعرفة والتعلیم المتبادل للمشروع من خالل مشاركة الشركاء الدولیین الرائدین ، بما في ذلك  
-۲۰۱٤ن، المدن والحكومات المحلیة المتحدة ، المقرر الخاص السابق لألمم المتحدة (شبكة حقوق االرض والسك-التحالف الدولي للموئل

 ) المعني بالسكن الالئق وشبكة أدوات األراضي العالمیة ، ومقرھا في مقر موئل األمم المتحدة (نیروبي).۲۰

ان االجتماعي، في توجیھ تنفیذ المشروع من خالل  ، وھو برنامج التنمیة الدولي للمنظمات الكندیة التعاونیة واإلسكRC-AIسیساعد برنامج 
لجنة توجیھ المشروع. كما ستدیر مساعدة فنیة قصیرة األجل من قطاع اإلسكان الكندي غیر الربحي، ومنظمات الحقوق القانونیة ذات  

الصحراء الكبرى؛ وبرنامج  الصلة، وبعض المتخصصین في القطاع اإلقلیمي؛ والتبادل التعلیمي من كندا وإلیھا وداخل افریقیا جنوب
 اتصاالت مع القطاع التعاوني الكندي وقطاع اإلسكان االجتماعي.

٪) من الشؤون  ۸۱دوالر ( ٥،۸۰۰،۰۰۰دوالر أمریكي بما في ذلك  ۷،۲۰۲،۸۸۸سنوات  ٥وتبلغ المیزانیة اإلجمالیة للمشروع لمدة 
 . برنامج التنمیة الدولي للمنظمات الكندیة. RC-AI ٪) نقدًا وعینیًا من خالل۱۹دوالر ( ۱،٤۰۲،۸۸۸الدولیة كندا، و 



 

 في الیوم العالمي لألرض، االحتالل اإلسرائیلي یدمر أشجار الزیتون 
تشرین الثاني من كل عام بالیوم  ۲٦یحتفل العالم في 

العالمي لشجرة الزیتون، بعد أن قرر المؤتمر العام لمنظمة  
الیونسكو في دورتھ الـ   األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة

، اعتبار ھذا الیوم یوماً عالمیاً ۲۰۱۹المنعقدة في عام  ٤۰
 لشجرة الزیتون.

وتعتبر شجرة الزیتون في فلسطین ھي األشھر على  
االطالق، فالفلسطینیین القدماء ھم أول من طور زراعة  

 الزیتون واستخراج زیتھ واستثماره بصورة صحیحة.

تمتلك أقدم شجرة زیتون في الكون كیف ال وفلسطین 
جنوبي القدس) والتي قدر خبراء الیونسكو   –(شجرة الولجة 

) عام. وجبال فلسطین الصخریة  ٥٥۰۰عمرھا بحوالي (
ملیئة بالحفر الصخریة التي كانوا یعصرون الزیتون فیھا، ثم طوروھا لزراعة العنب، وزیت الزیتون والزعتر یعتبر الغذاء 

طیني حتى أصبحت جزًء من التراث الغذائي والھویة الثقافیة، وغدت شجرة الزیتون التي ذكرھا الخالق في  الرئیسي لكل فلس
قرآنھ ھي البرھان على فلسطینیة وعروبة ھذه األرض، فھي تنفي الروایة الصھیونیة االحتاللیة بمجرد وجودھا على أرض  

 فلسطین تعزف أغصانھا لحن المحبة والحریة. 

إلسرائیلي سعى وما زال بكل السبل المتاحة من أجل فصل اإلنسان الفلسطیني عن التمسك بقدسیة أشجار لكن االحتالل ا
 الزیتون حتى یفصلھ عن أرضھ لیسھل استیالئھ علیھا.

ون إننا في فلسطین في ھذه المناسبة ال بد أن نعلي الصوت لنقول للعالم: كفاكم صمتاً على جرائم االحتالل اإلسرائیلي بحق الزیت
حرقاً وتقطیعاً وتسمیماً وتلویثاً وتجریفاً واقتالعاً ... فشجرة الزیتون التي یقتلعھا االحتالل ھي بمثابة االبن   –الفلسطیني 

 الفلسطیني الذي یسقط شھیداً. 

منذ بدء  شجرة زیتون واقتلع   ۱۳٬۱۳۰فھذا االحتالل الذي اقتلع وحرق وأغرق بالمیاه العادة منذ مطلع ھذا العام فقط حوالي 
 ملیون شجرة زیتون، ھو احتالل مجرم بحق االنسانیة وبحق البیئة والعدالة المناخیة. ۲االحتالل حوالي 

إننا في فلسطین ونحن نزرع ونقلم ونحرث ونناجي أشجار الزیتون لندعو العالم للتدخل لحمایة ھذه الشجرة المباركة التي 
 یسعى االحتالل القتالعھا من وطنھا ومھدھا. 

 القدس/ فلسطین-كز أبحاث األراضيمر

 ۲۰۲۲السادس وعشرین تشرین ثاني  

  



 : العدالة المناخیة وسط الخسائر واألضرار۲۷مؤتمر الدول االطراف 
)، CoP27یعد قرار األخیر لمؤتمر الدول االطراف (

بإنشاء صندوق للخسائر واألضرار، مكسبًا ھائالً نحو بقاء  
ت المناخیة وآثاره. ومع  المجتمعات األكثر عرضة لتغیرا

ذلك، یأتي ھذا البیان المفعم باألمل مع العدید من المحاذیر:  
ربما أھمھا شرط تمویل الصندوق بشكل صحیح. باإلضافة 
إلى ذلك ، یجب أن تفي بمعاییر التقییم القیاسیة المتمثلة في 

) الفعالیة (بما في ذلك ۳) التماسك، (۲) المالءمة، (۱(
)  ٥)الكفاءة في استخدام الموارد، و (٤حسن التوقیت)، (

استدامة اآلثار (أي ضمان جودتھا المالئمة، ودون تكرار 
أو تراجع، أو خلق المزید من أوجھ الضعف). عالوة على  

 ذلك، یجب تعزیز العدالة المناخیة.

ویعتبر ھدف العدالة المناخیة موضع للكثیر من النقاش 
لمؤسسة ماري روبنسون، والتي توفر الظروف لتحقیق   اطار مبادئ العدالة المناخیةك  والتطور المعیاري. ومن األمثلة على ذل

 العدالة المناخیة من خالل: 

 إحترام وحمایة [وإعمال] حقوق اإلنسان •
 التنمیة دعم الحق في  •
 تقاسم المنافع واألعباء بشكل عادل  •
 ضمان أن تكون القرارات المتعلقة بتغیر المناخ تشاركیة وشفافة وخاضعة للمساءلة  •
 دعم المساواة واإلنصاف بین الجنسین •
 تسخیر القوة التحویلیة للتعلیم من أجل اإلشراف على المناخ •
 استخدام الشراكات الفعالة  •

الیوم العالمي للموئل  بیانلمعاییر، ھي تلك المعاییر األكثر توجھاً نحو النتائج، المنصوص علیھا في المقارنة اإلیجابیة لھذه ا
 ، الصادر عن رئیسة التحالف الدولي للموئل، السیدة/أدریانا ألین بعنوانالعدالة المناخیة ھي حق من حقوق اإلنسان: ۲۰۲۱لعام 

اخ، ودعم اإلنتاج االجتماعي إعادة التوزیع االقتصادي العمیق (بما في ذلك السیطرة الدیمقراطیة على برامج تمویل المن  •
 للموئل، وإنھاء عملیات اإلخالء القسري ومعالجة النزوح) 

 االعتراف باالختالفات والتخفي (تحقیق تقارب الجھود والعولمة وعدم التمییز)  •
 التكافؤ بین الجنسین في المشاركة السیاسیة  •
 إنشاء موئل لحقوق اإلنسان ولیس الحرب  •
 والمسؤولیة االجتماعیةالرعایة المتبادلة والتضامن  •

ركز الخطاب والعمل المناخي حتى اآلن على التشخیص، وماھیة تغیر المناخ وآثاره المتوقعة، وتدابیر الوقایة والتكیف 
والتخفیف. وركزت التدابیر العالجیة التي تم تداولھا حتى اآلن على الجھود العالمیة، ومقاییس النجاح في الحد من انبعاثات  

) ، من أجل المساعدة في تبرید كوكب األرض. غیر أن مناقشة معالجة الخسائر واألضرار الناجمة عن  GGEئة(غازات الدفی
 ، نفسھ. ۲۷ذلك، ظلت قائمة منذ ما ال یقل عن ثالثة عقود، وعلى األقل لسنوات عدیدة مثل مؤتمر الدول األطراف 

https://www.mrfcj.org/principles-of-climate-justice/
https://www.hic-net.org/urban-october-2021/#Statement-


إنشاء آلیة وارسو الدولیة بشأن الخسائر واألضرار   ومع ذلك، أدت المفاوضات في نھایة المطاف، إلى اختراق أدى إلى
.  ۲۰۱۳في عام    ، الذي ُعقد في العاصمة البولندیة، وارسو،۱۹)، خالل مؤتمر الدول األطراف WIMالمرتبطة بتغیر المناخ (

، لجنة تنفیذیة موجھة تتألف من ممثلي الحكومات األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن CP.19/۲فقد أنشأ القرار 
واألعضاء العشرة من  المرفق األول)، من بینھم، األعضاء العشرة من الدول األطراف المدرجة في  UNFCCتغیر المناخ (

؛ وعضوان من كل من مناطق أفریقیا، وآسیا، والمحیط الھادى، وأمریكا  مرفق األولغیر المدرجة في الالدول األطراف  
)، وعضو واحد من أقل البلدان  SIDSالالتینیة، ومنطقة البحر الكاریبي؛ وعضو واحد من الدول الجزریة الصغیرة النامیة (

 )CP.20/۲ طراف غیر المدرجة في المرفق األول (القرار )، وعضوین إضافیین من األLDCنمواً (

 ) ثالث وظائف رئیسیة:WIMوتفترض آلیة وارسو الدولیة (

 إدارة المخاطر الشاملة ؛ تعزیز المعرفة والفھم لنھج  .۱
 تعزیز الحوار والتنسیق واالتساق والتآزر بین أصحاب المصلحة المعنیین ؛ و  .۲
 تعزیز العمل والدعم لمعالجة الخسائر واألضرار.  .۳

)، سیتم الحفاظ علیھا في النظام المناخي لما بعد WIM)، تضمن أن آلیة وارسو الدولیة (۲۰۱٥( اتفاقیة باریس) من ۸المادة (
 مع التركیز على التالي:  ۲۰۲۰

 )؛ SOEالوتیرة (األحداث بطیئة  •
 )؛ NELالخسائر غیر االقتصادیة ( •
 )؛CRMنھج شاملة إلدارة المخاطر (  •
 )؛ و HMالتنقل البشري ( •
 ). FASتمویل آلیة وارسو الدولیة بجانب العمل والدعم ( •

 الجوانب. أضعفعلى مر السنین ، كان تمویل آلیة وارسو الدولیة ، والعمل والدعم من 

ویظل ھناك تحٍد یتمثل في جعل كل من اتفاقیة باریس، والقرارات الالحقة علیھ، ترتكز إلى اإلنسان، بشكل أساسي من خالل 
مناخیة. كما ینطبق ھذا الشرط أیًضا على أي آلیة للخسائر التطبیق العملي لحقوق اإلنسان، في جمیع جوانب االستجابة ال

 واألضرار، بما في ذلك آلیة التمویل الخاصة بھا. 

، فقد أكدت المداوالت على تعویض فیما ۲۷بقدر ایجابیة القرار بإنشاء صندوق للخسارة واألضرار في مؤتمر الدول األطراف  
یة، لدعم العالجات الالزمة في الدول األكثر فقرا واألكثر تضرراً، على  بین الدول، وفرض ضرائب على الدول الصناعیة الغن

نحو غیر متناسب. وینطوي ھذا الخطاب على عاملین خطیرین:أولھما، یركز على التحویالت النقدیة ویؤكد علیھا، بشكل  
وھو األكثر شموالً و األكثر صلة، ال سیما عندما یتعلق األمر  إطار جبر األضراررئیسي من الشمال إلى الجنوب، بدالً من 

حقوق  یبدو أن نھج الدولة إلى الدولة، یتجاھل االحتیاجات المحلیة، و باالنتھاك الجسیم لإلخالء القسري / النزوح ، و اآلخر، 
ترتیبات الجبر السابقة بین  اإلنسان للمجتمعات المتضررة، التي قد یجلبھا النھج المرتكز حول اإلنسان. وتجدر اإلشارة إلى أن  

 ، أثبتت أنھا تخضع للموائمات السیاسیة وال تصل إلى الضحایا من البشر بفعالیة أو كفاءة، وتواجھ خطر الفساد.دولة وأخرى

ة في البدیل الذي یرتكز على اإلنسان، لتقییم شبكة حقوق االرض والسكن، إلى المساھم -ویسعى التحالف الدولي للموئل
ومعالجة الخسائر واألضرار، والتى تقوم على أساس مشترك من االلتزامات المستندة إلى معاھدات حقوق اإلنسان، والحقوق  

 المتعلقة بتعھدات التنمیة، والمساءلة، والشفافیة، وحقوق الضحایا في االنتصاف وجبر الضرر.

شبكة حقوق االرض والسكن، إلى نھج محوره اإلنسان، ومماثل لتطبیق أداة تقییم أثر   -الدولي للموئل لذلك، یدعو التحالف
دة إلى المعاییر، لتحدید التكالیف والخسائر ). مما یطبق منھجیة ومجموعة من أدوات المسح، المستنVIATاالنتھاك (

واألضرار، وجمیع القیم المعرضة للخطر، في حاالت اإلخالء القسري/النزوح، والتدمیر، ونزع الملكیة، واآلثار السلبیة 
في حاالت متنوعة ، بدًءا من ھدم المنازل الفردیة ، وإزالة األحیاء الفقیرة،   تطبیقا ۳۰للخصخصة. خضعت ھذه األداة لنحو 

والكوارث البیئیة، والنزوح بسبب أعمال العنف، التي أعقبت االنتخابات، وحتى توسیع نطاقھا لمعالجة إعادة السكن واألرض  
 النتقالیة.والممتلكات، في سیاق العدالة ا
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https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%84%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D9%86-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC-%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%84%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D9%86-pdf
http://www.hlrn.org/img/HLRN_Loss_Matrix_Draft5.xls
http://hlrn.org/img/documents/Applications_cases.pdf


وقد كان ھذا االقتراح موضوع تعاون التحالف الدولي للموئل شبكة حقوق االرض والسكن، مع شبكة المنظمات العربیة غیر 
خالل االجتماع السابع والعشرین لمؤتمر   اإلنترنت))، في ندوة عبر TWN) وشبكة العالم الثالث ANNDالحكومیة للتنمیة ،(

. وتكشف الدروس المستفادة من ھذه التجربة كیف یمكن للبیانات المأخوذة من المجتمع  ۲۰۲۲نوفمبر  ۱٤الدول األطراف في 
حقیق لیس فقط األھمیة، والكفاءة  باستخدام منھجیة، یمكن التحقق منھا أن توفر الدقة والشمولیة، المطلوبین في صنع القرار، لت

والفعالیة، ولكن أیضاً تعزیز التوزیع العادل، للفوائد المستندة إلى المعاییر الواجبة التطبیق، بما في ذلك حقوق اإلنسان. وھذا 
 )، مع العدالة المناخیة.WIMالنھج ال غنى عنھا لتوافق آلیة وارسو (

  

على الھروب من الفیضانات في السبیال، في مقاطعة بلوشستان جنوب غرب باكستان  الصورة: عمال اإلنقاذ یساعدون القرویین 
 . ۲۰۲۲خالل فیضانات أغسطس 

 Hamdan Khan/APالمصدر: 

  

http://www.hlrn.org/arabic/activitydetails.php?title=%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA:-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-CoP27&id=p25kaA==#.Y3pEbnZBy70


 

 تقریر جدید: سعیاً إلى تحقیق العدالة المناخیة

الذي صدر مؤخراً   (VDB) تقریر قاعدة بیانات االنتھاكات
بعنوان سعیاً إلى  لشبكة حقوق األرض والسكن، والذي جاء

تحقیق العدالة المناخیة،  نظرة فاحصة حول انتھاكات  
السكن المالئم، وغیرھا من حقوق اإلنسان المتعلقة بالموئل 

في سیاق المخاطر البیئیة وتغیر المناخ. واستناداً إلى  
مدخالت قاعدة بیانات االنتھاكات التي تمتد إلى أكثر من 

الجذریة وعواقب  قرن، فكل حالة تستكشف األسباب 
 .الخسارة والتكلفة واألضرار الناجمة عن النشاط البشري

وباتباع نھج حقوق اإلنسان، یسعى ذلك التقریر، إلى تحدید  
نطاق اآلثار والمسؤولیة العامة والخاصة و/أو مسؤولیة 
الشركات عن سبل االنتصاف والجبر التي یحق للضحایا 

دي جمع  واألشخاص المتضررین الحصول علیھا. وتؤ
سببا / سیاقا یمكن للمراقبین والمسؤولین والمدافعین عن حقوق اإلنسان النظر فیھا وھي   ۱۳القضایا إلى ظھور نمط من 

 :كالتالي

 حاالت النزاع .۱
 األضرار العابرة للحدود  .۲
 التشرید الناجم عن التنمیة .۳
 العنصریة/التمییز البیئي  .٤
 االستخراج .٥
 الحوكمة .٦
 البیئيالتلوث الصناعي أو  .۷
 الزراعة/تربیة الماشیة واسعة النطاق .۸
 المشاریع الضخمة  .۹

 التدھور .۱۰
 السیاحة  .۱۱
 التحضر  .۱۲
 عوامل بشریة أخرى  .۱۳

ویظھر من ھذه الفئات أیضا نمط شامل واحد، یكون بموجبھ األشخاص المعرضون لھذه االنتھاكات في سیاق المخاطر البیئیة  
بیننا. كما أن العدید من الدروس الواردة في التقریر المتعلق بالیوم العالمي  وتغیر المناخ ھم في أغلب األحیان األكثر ضعفا 

للموئل تتیح الفرصة لتقدیم عدد من التوصیات، ألصحاب الواجب، لمنع األحداث المدمرة المصاحبة للتدمیر البیئي وتغیر المناخ  
 .ومعالجتھا، والتي تعد بأن تصبح أكثر كلفة وأكثر تواترا

 

سعیاً إلى تحقیق العدالة المناخیة، انتھاكات حقوق األرض والسكن، في سیاق الكوارث البیئیة والتغیرات المناخیة   لتحمیل تقریر
 (باإلنجلیزیة) 



 

 رؤیة المجتمع المدني أمام المنتدى السیاسي الرفیع المستوى
)، اجتماعھ   HLPFعقد المنتدى السیاسي الرفیع المستو(

 - ٥نیویورك في الفترة من  في مقر األمم المتحدة بمدینة
، للدول والوكاالت اإلنمائیة ۲۰۲۲تموز/یولیھ  ۱٥

وأصحاب المصلحة تحت شعار إعادة البناء بشكل أفضل  
، مع النھوض بالتنفیذ الكامل لخطة ۱۹-بعد جائحة كوفید

.، وفي ھذا اإلطار وتحت ۲۰۳۰التنمیة المستدامة لعام 
)، ECOSOCرعایة المجلس االقتصادي واالجتماعي (

انعكس الجزء األول من المنتدى على أھداف التنمیة 
)، التى تم اختیارھا للمراجعة SDGsالمستدامة (

،  ٥، (التعلیم الجید)، والھدف ٤الموضوعیة وھي: الھدف  
، (الحیاة تحت الماء)، ۱٤(المساواة بین الجنسین)، والھدف 

(الشراكات من   ۱۷(الحیاة على األرض)، و  ۱٥والھدف
األھداف). وقد بدأ استعراض المراجعات الوطنیة أجل 

  ۱٥-۱۳یولیو/تموز، فیما شارك الجانب الرسمي الوزاري في جدول األعمال من  ۱۱الطوعیة الخاصة بكل بلد، یوم االثنین 
مین مستقبل  یولیو/تموز، وانتھت بالتركیز على التعددیة من أجل انتعاش مرن وشامل، و التطلع إلى المستقبل: العمل الیوم لتأ

 أفضل. 

كما شارك مختلف أصحاب المصلحة في المداوالت، بموجب الشروط التي حددھا قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 
A/RES/67/290  ۱۹۹۲). فمنذ مؤتمر األمم المتحدة األول المعني بالبیئة والتنمیة في عام ۸۹(الفقرة  ۲۰۳۰أجندة ، و  ،

رض، أقرت الدول األعضاء، بأن تحقیق التنمیة المستدامة یتطلب مشاركة نشطة، من جمیع  والمعروف أیًضا باسم قمة األ
، المعتمد في مؤتمر قمة األرض، الطابع الرسمي على تسعة ۲۱جدول أعمالقطاعات المجتمع وجمیع أطیاف الناس. فقد أضفى 

قطاعات من المجتمع، باعتبارھا القنوات الرئیسیة التي یمكن من خاللھا تیسیر المشاركة الواسعة في أنشطة األمم المتحدة، 
 الرئیسیة وتشمل القطاعات التالیة:المتصلة بالتنمیة المستدامة. وتسمى ھذه المجموعات رسمیاً بـالمجموعات 

 األعمال والصناعة  .۱
 األطفال والشباب  .۲
 المزارعون  .۳
 الشعوب األصلیة .٤
 السلطات المحلیة  .٥
 المنظمات غیر الحكومیة .٦
 األوساط العلمیة والتكنولوجیة .۷
 المرأة .۸
 العمال والنقابات  .۹

إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة باألمم وقد نظمت آلیة التنسیق لھذه المجموعات الرئیسیة جلسة عامة، بالتعاون مع 
، في التعافي ما بعد  ۲۰۳۰)، لمناقشة المسارات، وتقدیم مقترحات ملموسة، للوصول إلى أھداف أجندة UN DESAالمتحدة (

  . و قد نسقت الجلسة التي نُظمت تحت عنوان رؤیة المجتمع المدني: التعافي بشكل أفضل وعدم ترك أحدCOVID-19 مرحلة 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N12/495/98/PDF/N1249598.pdf?OpenElement
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/70/1&Lang=A
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/383/56/img/N9238356.pdf?OpenElement


وراء الركب، الرسائل إلى الدول، والنظام اإلنمائي لألمم المتحدة، ودعت إلى إصالحات منھجیة لمعالجة التفاوتات الھیكلیة  
 والمساھمة في بناء مجتمعات أكثر مساواة وشمولیة واستدامة ومرونة.

المجلس االقتصادي واالجتماعي، كولین فیكسن كیالبیل، رئیس   Collen Vixen Kelapileوقد افتتح الدورة، سعادة السید 
، وكیل األمین العام للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة لألمم المتحدة، Liu Zhenminبمالحظات افتتاحیة، والسید لیو زنمین 

، رئیسة مؤسسة الدراسات والبحوث والرئیسة المشاركة آللیة التنسیق المجموعات  Mabel Biancoوالسیدة مابیل بیانكو 
 الرئیسیة

 كما شارك في المناقشة التفاعلیة التالیة خمسة خبراء:

 مدیرة الرصد والتقییم، في مؤسسة الخدمات التطوعیة في الخارج، مالوي؛  ،Wezzie Chimwalaالسیدة/ ویزي شنواال، •
رنامج  ، المدیر المؤسس لحركة جذور اإلنصاف، ومنسق المجموعة الرئیسیة للمزارعین في ب Wali Haider السید/ویلي ھایدر •

 األمم المتحدة للبیئة، والرئیس المشارك آللیة المشاركة اإلقلیمیة لمنظمات المجتمع المدني في آسیا والمحیط الھادئ
(APRCEM) 

 Equidad de، مدیرة برنامج السیاسات والمیزانیات من أجل المساواة والتنمیة المستدامة،Emilia Reyes السید/ إیملیا رایز •
Género: Ciudadanía, Trabajo Familia  

 ، مؤسس ومدیر نادي المرأة فى البحر األسود أودیسا، أوكرانیاSvitlana Slesarenokسفیتالنا سلیسارنوك  /السیدة •

 كما أعقب ذلك إثنان من المحاورین الرئیسیین:

 مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التنمیة  ،Saad Alfarargiالسید/سعد الفرارجي  •
، رئیس أمانة الفریق البرلمانى لجمیع األحزاب فى مالیزیا المعني بأھداف  Denison Jayasooria نیسون جایاسوریاالسید/ د •

 التنمیة المستدامة

وقد أوضح أعضاء اللجنة، رؤیتھم للتعافي من خالل تحدید العقبات الرئیسیة التي تعترض التنمیة المستدامة، والتي تتحمل 
 بیل األولویة:الدول مسؤولیة حلھا على س

 تفاوت الثروة داخل الدول وبین البلدان المتقدمة والبلدان النامیة ؛         •

انعدام األمن الغذائي وسط تصنیع النظم الغذائیة على حساب السیادة الغذائیة المحلیة، فضالً عن أزمة الغذاء واألسمدة          •
 الحالیة الناجمة عن الحرب في أوكرانیا ؛ 

أزمة الدیون السیادیة التي تتحمل فیھا الحكومات مستویات ال یمكن السیطرة علیھا من المدیونیة التي تسبب عدم          •
 االستقرار االقتصادي وغالباً ما یتم إخراجھا على حساب الجمھور ؛

 تغیر المناخ ورفض الدول والصناعات مكافحتھ ؛          •

مرار التمییز المادي ضد النساء والفتیات، واألشكال المتعددة للعنف القائم على نوع الجنس  المساواة بین الجنسین واست         •
 والحرمان من حقوق اإلنسان ؛

التوزیع غیر العادل لألراضي، مثل أشكال التفاوت األخرى في الثروة والموارد، وتمویل األراضي وتركیز ملكیة          •
 یعتمدون على األرض في كسب العیش والثقافة والھویة وسبل العیش والبقاء ؛ األراضي على حساب أولئك الذین 

ال یزال االستحواذ على الشركات یمثل تھدیدًا للدیمقراطیات في المجال المحلي، ولكنھ أضر أیًضا بشدة على حیز           •
 السیاسات داخل األمم المتحدة وتنفیذھا ؛



وارث من صنع اإلنسان التي ال تعرقل التنمیة فحسب، كما لوحظ في جدول أعمال عام  النزاع واالحتالل والحرب ك         •
)، بل تتسبب في كلفة بشریة ال معنى لھا، وتدمر البیئات الطبیعیة، وتھدر الموارد الثمینة، وتتردد أصداؤھا ۳٥(الفقرة  ۲۰۳۰

 مع النزاعات الطویلة األمد وعدم االستقرار الذي یقسم البشریة؛ 

تواجھ المواطنة أزمة مع قیام الحكومات بتقیید حریة التعبیر والمشاركة في القرارات التي تؤثر علیھا، مع خلق حواجز           •
 لالستبعاد على أساس معاییر تعسفیة وكثیرا ما تكون تمییزیة؛ 

تزاماتھا التعاھدیة وتحول االنتباه  تواجھ حقوق اإلنسان أزمة في منظومة األمم المتحدة، حیث تتھرب الدول من ال         •
السیاسي والموارد األخرى بعیدًا عن منظومة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، بینما یواجھ المدافعون عن حقوق اإلنسان، بمن 

 فیھم النشطاء والصحفیون، االضطھاد والقتل إلسكاتھم؛ 

دي الذھن اقتصاد النمو تشوش على األداء االقتصادي الفعلي ومقاییس  الثقافة واألیدیولوجیة المستمرة للمفھوم البائد احا         •
 الصحة االقتصادیة بتجاھل معاییر التوزیع التي تحدد بالفعل التنمیة المنصفة والمستدامة ؛ 

فئ وتعرض  المرونة إلى أقصى حد، بینما أثار استجوابًا نقدیًا لھذه الفكرة، وسط التعافي غیر المتكا ۱۹ -دفع كوفید         •
 الحواجز الھیكلیة لوسائل البقاء ووضع عبء التعافي على الضحایا األكثر ضعفًا. 

) بعض المطالب ذات  MGOSومع ھذا التشخیص للعقبات الرئیسیة للتنمیة المستدامة، أصدرت كذلك، المجموعات الرئیسیة (
،  ۲۰۲۲) إنھاء تمویل الفحم بحلول نھایة عام ۲( ) إنسحاب فوري لروسیا من أوكرانیا،۱األولویة المحددة. والتي دعت إلى (

) وضع حد للتمییز على أساس العمل والنسب. (اإلشارة صراحة إلى  ٤التلویح بحقوق الملكیة الفكریة على اللقاحات، ( ) ۳(
 ) تقدیر أن التعلیم الذي یعزز التفكیر النقدي ھو المفتاح لتحویل عالمنا.٥الرق الممارس في موریتانیا)؛ ( 

من بین المقترحات المحددة التي قدمتھا اللجنة، دعوة لتشكیل مجموعة دراسة، من خمسة دول، وخمس منظمات مجتمع مدني،  و
 . ۲۰۲۳في منظومة األمم المتحدة، في المنتدى السیاسي الرفیع المستوى  المجتمع المدنيدور منظمات لتقییم 

مدینة استعراضات محلیة طوعیة في المنتدى  ۱۹دولة مراجعاتھا الطوعیة الوطنیة، كما قدمت  ٤٤وفي ھذا العام، قدمت 
، أخفقت ثالث حكومات حیث شھدت فیھا حقوق المرأة انتكاسة، خاصة في  ۲۰۲۲السیاسي الرفیع المستوى. وخالل جلسة 

الوالیات المتحدة، وأدت المناقشات الواقعیة الى إدراك أن العدید من االخفاقات في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة، ال عالقة لھا 
اسي الرفیع المستوى ألنفسھم وبعضھم البعض  ، على الرغم مما قالھ المشاركون في المنتدى السیCOVID-19بأزمة جائحةـ 

 خالل العامین الماضیین.

وقد شارك التحالف الدولي للموئل، في إطار دوره ضمن المجموعة الرئیسیة للمنظمات غیر الحكومیة، في صیاغة، ورقات  
العام، فضال عن ورقة عن    المنظمات غیر الحكومیة، حول كل من أھداف التنمیة المستدامة األربعة التي جرى استعراضھا ھذا

شبكة حقوق االرض والسكن، مع شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة، في -الروابط المتبادلة. وتعاون التحالف الدولي للموئل
تنسیق مدخالت منظمات المجتمع المدني، بشأن التقاریر الوطنیة الطوعیة للدول العربیة، بما في ذلك األردن والصومال  

كما شارك التحالف الدولي للموئل في تنسیق تقییمات التقاریر الوطنیة الطوعیة لكل من: جیبوتي، وإریتریا،  والسودان. 
 واإلمارات العربیة المتحدة. 

والذي   وقد كان التركیز الرئیسي للمنتدى السیاسي الرفیع المستوى، ھو اإلعالن الوزاري الذي تم التفاوض بشأنھ. ھذه المرة، 
. وكان التفاوض بشأن الفقرات المتعلقة بالمساواة بین الجنسین، یمثل ۲۰۳۰قرة، وھو أطول من جدول أعمال  ف ۱٤۲یتكون من 

تحدیاً خاصاً، كما أثارت الفقرة المتعلقة بتقریر المصیر للشعوب التي تعیش تحت االحتالل األجنبي واالستعماري الجدل، على  
.. والتي عارضتھا كل من الوالیات المتحدة وإسرائیل وكندا، وامتنع   ۲۰۳۰من أجندة  ۳٥الرغم من أنھا تكرر فقط الفقرة 

 في النسخة النھائیة. ۱۳۱الكثیرون عن التصویت، ولكن تم االحتفاظ بھا في الفقرة 

). وتم ۱۰۳و  ۷٥وفي التحلیل النھائي، أعاد اإلعالن التأكید على االلتزامات القائمة بالفعل، بموجب المعاھدات البیئیة (الفقرتان 
من أھداف التنمیة المستدامة، بشأن المساواة بین الجنسین   ٥الحفاظ على التزامات حقوق اإلنسان في القسم الخاص بالھدف 

https://www.globalpolicywatch.org/wp-content/uploads/2022/11/2022-1103-GPW-RoundUp3-CSO-participation-at-the-UN.pdf


) تؤكد دیباجة اإلعالن ٦۹(الحیاة على األرض) ، أما باإلشارة إلى الشعوب األصلیة (الفقرة  ۱٥) والھدف  ٥۰-۳۸(الفقرات 
؛ والتنمیة، الفقرة ۱۱۱والحقوق المرتبطة (على سبیل المثال بالمیاه والصرف الصحي، الفقرة  أنھ یستند إلي حقوق اإلنسان

 (ج) ومذكورة أیضا تحت قضایا اخرى ذات اولویة ۱۳٤؛ والمتعلقة بالتكنولوجیا الرقمیة، الفقرة ۱۳۱

ف التنمیة المستدامة، والمستقبل في عام ، على أن یعقبھ قمة أھدا۲۰۲۳وسیُعقد المنتدى الرفیع المستوى القادم في یولیو/تموز 
 ، التي ستعقد تحت رعایة الجمعیة العامة لألمم المتحدة، وھي أعلى مستوى في منظومة األمم المتحدة.۲۰۲۳

 البیانات التي تم اإلدالء بھا في جلسة المجموعات الرئیسیة  لإلطالع على 

 )اللغة العربیة(ب ۲۰۲۲لتحمیل للمنتدى الرفیع المستوى لعام 

عاًما على نشاطھا داخل   ۳۰الصورة على الصفحة األولى: المجموعة النسائیة الرئیسیة تلتقط صورة عائلیة لالحتفال بمرور 
 األمم المتحدة.

ا یدل على الصورة على ھذه الصفحة: األوشحة الخضراء معلقة من منصة المتحدثین في جلسة المجموعات الرئیسیة، مم
 التضامن مع المدافعین عن حقوق اإلنسان. وتثیر الوعي بضرورة حمایتھم.

 IISDالمصدر: المعھد الدولي للتنمیة المستدامة 

 

  

https://hlpf.un.org/2022/programme/vision-of-civil-society-leaving-no-one-behind-in-recovering-better
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/455/24/PDF/N2245524.pdf?OpenElement


 

 مقترح جدید إلشراك أصحاب المصلحة في برنامج األمم المتحدة للموئل 
، ینظر المجلس التنفیذي لموئل األمم  ۲۰۱۹منذ عام 

سیاسة جدیدةللوكالة، معنیةبإشراك أصحاب المتحدة في 
المصلحة، واآللیة النھائیة لمشاركة أصحاب المصلحة، في  

مداوالت على مستوى السیاسة داخل ھیكلھا الحوكمي  
الجدید. ویلخص ما یلي، إسھامات التحالف الدولي للموئل 

المقدمة إلى الفریق العامل المختص للمجلس التنفیذي لموئل 
، بشأن إشراك أصحاب المصلحة، من أجل  األمم المتحدة

الموافقة على اقتراحھ في الجمعیة العمومیة لبرنامج موئل  
 . ۲۰۲۳األمم المتحدة في حزیران/یونیھ 

ویجمع ھذا الموجز المدخالت المقدمة إلى الفریق العامل  
المختص المعني بسیاسات أصحاب المصلحة  

)AHWG،(  ل األمم التابع للمجلس التنفیذي لبرنامج موئ
، الذي قدمھ التحالف  اقتراح آلیة إلشراك أصحاب المصلحة في موئل األمم المتحدةالمتحدة، ومن بین المدخالت األكثر شموالً 

وما یتصل بھ من مساھمات وتوصیات، ذات الصلة المقدمة قدمت الحقًا إلى الفریق العامل المخصص،   الدولي للموئل، 
التحالف   استعراضعاًما من مشاركة أصحاب المصلحة في موئل األمم المتحدة، وقد  ٤۳یلخص   استعراضباإلضافة إلى 

أصحاب المصلحة عبر منظومة األمم المتحدة، منھا دورتان مخصصتان الدولي للموئل شبكة حقوق االرض والسكن، لمشاركة 
)، وورقة عن  ۲۰۲۲لحادي عشر في ( ) و ا ۲۰۲۰لھذا الموضوع في كل من المنتدیین الحضریین العالمیین العاشر في (

للفریق العامل   الھیكل المقترحوورقة عن  ، PaLGU، قُدمت باالشتراك مع وحدة الشراكات مع الحكومات المحلیة األسالیب
 المخصص. 

التحالف الدولي للموئل، اقتراحاً بأن یقوم التحالف بتنفیذ أو إدارة  وللتوضیح بشكل أكبر، ال یمثل أي من المدخالت المقدمة من 
) في نھایة المطاف، ولكنھا تعد بمثابة مبادئ وتوصیات، آللیة مستقلة تنتظر  SEMآلیة إلشراك أصحاب المصلحة ( 

الخبرة  . وباألحرى، تجمع تلك المدخالت، الدروس من EBوالمجلس التنفیذي  AHWGقرارالفریق العامل المخصص 
، وكذلك التجارب الناشئة عن الممارسات الجیدة  ۱۹۷٦الطویلة في التعامل مع برنامج موئل األمم المتحدة منذ نشأتھ في عام 

 على مستوى منظومة األمم المتحدة.

)، وسیاسات إشراك  SEMویقترح التحالف الدولي للموئل، التعبیر عن النیة والغرض من آلیة إشراك أصحاب المصلحة (
 )، على نطاق أوسع من أجل:SEPصحاب المصلحة (أ

إثراء وتحسین المدخالت والنتائج المعنیة بالسیاسات، فضالً عن ضمان المزید من التأیید/االرتقاء، ومشروعیة لسیاسات برنامج 
یة مع الشركاء موئل األمم المتحدة المنفذة في جمیع أنحاء الوكالة؛ سواء في المقرات الرئیسیة أومن خالل المكاتب القطر

الضرورین. وتشمل الوسائل لتحقیق ھذه الغایات إشراك أصحاب المصلحة، ومشاركتھم في عملیات السیاسات، مع عملیات  
 حوكمة موئل األمم المتحدة، بما یتماشى مع أفضل الممارسات المعاصرة على نطاق منظومة األمم المتحدة.

 )، على النحو التالي: SEMب المصلحة (ویتم تلخیص األھداف المحددة آللیة إشراك اصحا

 التعلم من تجارب الماضي والحاضر •

https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/09/stakeholderi-engagement_mechanism-hic_proposal_final.pdf
http://www.hic-gs.org/content/Media/PDF/HIC%20Milestones.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/UN-Habitat_Stakeholder_mechanism_final.pdf
http://landtimes.landpedia.org/newsdes.php?id=p2po&catid=pQ==&edition=pGg=
http://www.hlrn.org/img/documents/Stakeholder%20Engagement%20Event.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/06/modalities_for_stakeholder_engagement_-_un-habitat.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2022/06/proposed_structure_for_un-habitat_stakeholder_engagement_policy_1.pdf


 تقدیم مدخالت محددة من مجتمع الممارسة، التخاذ القرارات المتعلقة بالسیاسات  •
 تحسین أھمیة السیاسات (عدم االنخراط في مشاریع أو برامج) •
 االلتزام بالنظام الداخلي  •
 ثالث آلیات فرعیة  –ضمان التنوع/التعددیة ألصحاب المصلحة  •
 توضیح مبدأ التنظیم الذاتي في العملیھ •
 إنشاء اختصاص جدید، دون تكرار أو استبدال اضافات أخرى أو سابقة •
ترتیب وتوجیھ مدخالت السیاسات وتوجیھھا من خالل العملیات الدیمقراطیة (الداخلیة وفیما یتعلق بحوكمة موئل   •

 األمم المتحدة) 

یر صاحب المصلحة ھو أي شخص طبیعي كالموظف أو المستھلك أو المواطن أو المشارك الذي  ولھذه األغراض، یقصد بتعب
ینخرط في منظمة أو مجتمع أو برنامج أو مشروع، وما إلى ذلك، وبالتالي ، لدیھ مسؤولیات تجاھھا ومصلحة في نجاحھا. 

 أو مشاریعھا أو أھدافھا وسیاساتھا.  ویستطیع أصحاب المصلحة أن یؤثروا، أو یتأثروا، بأعمال المنظمة أو برامجھا

ولیس ھناك تساوي أو تجانس لجمیع أصحاب المصلحة. قد تكون مختلفة في العالقات مع عدد، أو وزن دائرتھم الخاصة، أو  
بحسب استثمار الجھد أو الموارد والمصالح المعرضة للخطر. فعلى سبیل المثال، في ھیكل أصحاب المصلحة المتعدد، قد یكون 

(مثل منظمات   مصالح متعددة أو عامةمصالح خاصة (مثل ممثلي القطاع الخاص)، وقد یكون آلخرین  ألصحاب المصلحة
المجتمع المدني)، أو واجبات عامة (الحكومات المركزیة والمحلیة، وأجھزة الدولة االخرى). وتسعى مجموعة من مبادئ 

 األدلة.  العملیة الدیمقراطیة الخاصة بآلیة إشراك اصحاب المصلحة، إلى تقلیل الفروق، وضمان تقدیم المشورة المستندة الى

كما یمكن أن تكون «المشاركة» أي وسیلة أو طریقة للتفاعل. فالمصطلح محاید وغامض، ویشمل أنواًعا مختلفة وأكثر تحدیدًا  
من التفاعل. فیمكن أن یعد فعل االستبعاد، نوع من المشاركة في أحد طرفي المشاركة التي قد تبلغ ذروتھا من جھة أخرى، في  

،  مشاركة أصحاب المصلحةسیطرة دیمقراطیة. ومع ذلك، یھدف ھذا الموجز للمبادئ والخبرات إلى الطرف اآلخر باعتبارھا 
ومستمرة، حیث یمكن ألصحاب المصلحة من خاللھا التفاوض مع صانعي القرار، ولھا تأثیر حقیقي على كعالقة مستقرة  

 التخطیط والسیاسات والبرامج. 

ویشمل مصطلح «ھیئات الحوكمة» و «أجھزة الحوكمة»، الجمعیة العمومیة لبرنامج الموئل، والفروع التابعة لھا، بما في ذلك، 
العمل، أو غیرھا من الھیاكل على مستوى السیاسات، التي أُنشئت لحوكمة برنامج موئل األمم  المجلس التنفیذي، ومجموعات 

 المتحدة.

وفیما یلي، تقییم للدروس والمبادئ من الخبرات المكتسبة عبر منظومة األمم المتحدة، ومقترح لحث برنامج موئل األمم  
 المتحدة، على تفعیلھا كتوصیات لیعكس الرؤیة التالیة:

تكون آلیة إشراك أصحاب المصلحة، عملیة غیر تشریعیة وتعمل بصفة استشاریة، دون حقوق التصویت، ولكن مع جمیع  . س۱
 الحقوق والمسؤولیات األخرى بموجب اإلجراءات البرلمانیة. 

 الحالیة. . وفیما یتعلق بمسألتي االعتماد والحق في التحدث في الجلسات الرسمیة الحكومیة، تُطبق القواعد اإلجرائیة ۲

 . ستكون اآللیة مستقلة وذاتیة التنظیم مع طرائق داخلیة یحددھا أصحاب المصلحة. ۳

. لن تكون تلك اآللیة، وأمانتھا ملكاً أو مشروعاً ألي منظمة من منظمات أصحاب المصلحة، أو أي كیان آخر مدمج بشكل ٤
 منفصل، ولن تتخذ إسم أي كیان موجود بالفعل، أو تعمل نیابة عنھ.

. الغرض من ھذه اآللیة ھو العمل في مجال سیاسات موئل األمم المتحدة، بدالً من تنفیذ البرامج أو المشاریع (على الرغم من  ٥
أن بعض التداخل في ھذه المجاالت قد یحدث في المناقشة العامة أو في بعض بنود جدول األعمال). وبالتالي، فإن آلیة اشراك  

و تتنافس، مع الكیانات أو الھیاكل المشاركة في تنفیذ المشاریع أو الحمالت، أو تملك الحق اصحاب المصلحة، ال تحل محل، أ
 في التحدث، أو التدخل بطریقة أخرى في اجتماعات الحوكمة.

https://www.researchgate.net/publication/318505331_Stakeholder_defined/
https://rebalancingsociety.org/
http://www.participatorymethods.org/sites/participatorymethods.org/files/Arnstein%20ladder%201969.pdf


. ستتشكل (ثالث) آلیات فرعیة متمیزة، كل منھا مخصص لتوجیھ المدخالت إلى الجمعیة العمومیة لبرنامج موئل األمم  ٦
)، والھیئات التأسیسیة من القطاع الخاص (من المحتمل أن تشمل األعمال التجاریة والصناعیة، ورائدات  UNHAالمتحدة (

االعمال، والمؤسسات واألعمال الخیریة، والمرافق الخاصة (القطاع الخاص، والمیاه والصرف الصحي، والنقل، والطاقة، أو  
لخاص، وخبراء المساحة، والممارسین القانونیین، وما إلى ذلك)، غیرھا من مقدمي الخدمات)، والمھنیین (مخططي القطاع ا

األكادیمیة، ومنظمات    ] والمجتمع المدني (بما في ذلك مراكز البحوث واألوساط۱الحكومات والسلطات المحلیة واإلقلیمیة،[
، والشباب، والنقابات، والعمال، المجتمع المدني، والمنظمات غیر الحكومیة، والجماعات/المنظمات الشعبیة، والنساء، واالطفال

وصغار المزارعین، واألسر، والتعاونیات، والشعوب األصلیة، ووسائل اإلعالم، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكبار السن،  
 واألقلیات الجنسیة). 

 . ویجوز لكل فریق فرعي من أصحاب المصلحة إنشاء مجموعات عمل ألغراض محددة. ۷

رعیة أي تسلسل ھرمي؛ ومع ذلك ینبغي ألجھزة حوكمة برنامج موئل األمم المتحدة أعطاء . ال تشكل ھذه المجموعات الف۸
 األولویة للمصلحة العامة. 

 . وتشمل وظیفة اآللیات ما یلي: ۹

 • إنشاء حوكمتھا الدیمقراطیة الداخلیة؛ 

 • إدارة التبادل والمنتظم للمعلومات والتحلیالت والخبرات على نطاق واسع؛

 مواقف مشتركة، حسب االقتضاء؛• تطویر  

 • التواصل مع ھیاكل الحوكمة، حسب االقتضاء؛

 • عقد منتدى عالمي ألصحاب المصلحة، كفاعلیة تحضیریة قبل دورات المجلس التنفیذي؛

• تشكیل مجلس استشاري مشترك ألصحاب المصلحة في الموئل في اجتماعات مع ھیئات الحوكمة التابعة ل موئل األمم 
 ؛المتحدة

 • إجراء رصد وتقییم منتظمین ألدائھا الداخلي والخارجي. 

. أثناء االجتماع مع ھیئات حوكمة موئل األمم المتحدة، یُشار إلى المجموعات الفرعیة الثالث ألصحاب المصلحة ھنا، باسم  ۱۰
ي تقدیم المشورة )، مما یعكس الوظیفة المتمیزة والمتمثلة فHSABالمجلس االستشاري ألصحاب المصلحة في الموئل (

 السیاسیة، تجاه الھیئات الحاكمة . 

. إن االجتماع الجماعي، الذي سیعقد قبل اجتماعات حوكمة موئل األمم المتحدة، سیكون مسؤوالً عن تنظیم المنتدى العالمي ۱۱
 )، مع االحتفاظ باللقب المحدد. GSFألصحاب المصلحة (

لفرعیة المعنیة، واألمانة العامة، بتطبیق مبادئ میثاق األمم المتحدة،  . ویتعھد كل من أصحاب المصلحة، والمجموعات ا۱۲
 واألجندة الحضریة الجدیدة، كأطر معیاریة لمداوالتھم، وإسداء المشورة لھیئات الحوكمة. 

. وستحدد كل مجموعة فرعیة من أصحاب المصلحة أسالیب عملھا الداخلیة، ومدونة قواعد السلوك الخاصة بھا، ولكنھا  ۱۳
تلتزم بمبادئ الشمولیة، والعملیات الدیمقراطیة، والشفافیة، والمساواة واإلنصاف بین الجنسین، والتوازن اإلقلیمي، واالستخدام س

 الفعال للموارد، وعدم التمییز.



)، و المنتدى العالمي ألصحاب المصلحة  HSAB. سیشترك المجلس االستشاري ألصحاب المصلحة لموئل األمم المتحدة (۱٤
)GSF  في أمانة تعمل فقط داخل مقر موئل األمم المتحدة في نیروبي أو على مقربة منھ. وال یتوخى القیام بأي عملیات أو ،(

 كیانات فرعیة إقلیمیة. 

 . وتتمثل أدوار األمانة في ما یلي:۱٥

 • تیسیر عقد االجتماعات؛

الستشاري ألصحاب المصلحة، لبرنامج موئل األمم  • تقدیم المعلومات الوثائقیة وغیرھا من المعلومات الالزمة للمجلس ا
 المتحدة، والمنتدى العالمي ألصحاب المصلحة؛ 

 • قیادة جمع التمویل؛ 

 • إدارة الشؤون المالیة آللیة اشراك اصحاب المصلحة؛ 

 ذلك • إسداء المشورة ألصحاب المصلحة بشأن المسائل اإلجرائیة، المتعلقة بھیئات حوكمة موئل األمم المتحدة، وك

• إقامة العالقات مع آلیات اشراك اصحاب المصلحة األخرى داخل منظومة األمم المتحدة، والحفاظ علیھا ألغراض التنسیق  
 وتبادل المعارف والخبرات.

. التزام موظفو السكرتاریة، بالحیادیة ولن یتخذوا مواقف حزبیة، أو یتحدثوا، أو یصدروا بیانات، نیابة عن أصحاب ۱٦
 اجتماعات الحوكمة. المصلحة في

. تیسیر برنامج موئل األمم المتحدة وصول جمیع أصحاب المصلحة المسجلین، والمعتمدین إلى مباني موئل األمم المتحدة  ۱۷
ومجموعاتھ الفرعیة،  )، HSABألغراض االجتماع، بصفتھم المجلس االستشاري ألصحاب المصلحة لموئل األمم المتحدة (

 ).GSFاب المصلحة (أو المنتدى العالمي ألصح

. سیقوم برنامج موئل األمم المتحدة، بتیسیر تقدیم تقاریر خطیة إلى اجتماعات أجھزة حوكمة موئل األمم المتحدة، وفقاً  ۱۸
للمعاییر المحددة والمنصوص علیھا في العالقة االستشاریة بین األمم المتحدة والمنظمات غیر الحكومیة بموجب  

   ECOSOCصادي واالجتماعي المجلس االقت  ۱۸۸٦/۳۱قرار

. سیقوم موئل األمم المتحدة بتیسیر حصول أمانة أصحاب المصلحة على المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك الوثائق ۱۹
)، ومجموعاتھ الفرعیة، أو المنتدى HSABالمتعلقة بعمل المجلس االستشاري ألصحاب المصلحة لموئل األمم المتحدة (

 ). GSF( العالمي ألصحاب المصلحة

. سیقوم موئل األمم المتحدة، بتسھیل جھود جمع التمویل الالزم، من أجل أداء المجلس االستشاري ألصحاب المصلحة،  ۲۰
والمنتدى العالمي، ومجموعات أصحاب المصلحة الفرعیة التابعة لھم. وقد یشمل ذلك توسیع نطاق رعایة موئل األمم المتحدة، 

 ل، ألغراض إشراك أصحاب المصلحة. لتشمل مقترحات ومبادرات التموی

)، كدلیل التخاذ القرار. وقد تخضع  AHWGوتقترح ھذه المبادئ والوظائف ھنا كمشورة ومدخالت للفریق العامل المخصص (
للمناقشة و/أو التحسین و/أو التقارب، مع المقترحات والتوصیات األخرى. وقد شارك التحالف الدولي للموئل، في جمیع 

المدخالت ذات الصلة، ولكن على الرغم من المحاوالت العدیدة، لم یناقش التحالف، ھذه المقترحات حتى اآلن مع اإلدارة العلیا 
 لموئل األمم المتحدة. 

 وال تزال ھناك أسئلة حاسمة یتعین معالجتھا بمزید من التفصیل، من بینھا:



لحالیة، مما یعني أن الممثلین المعتمدین بالفعل، والممثلین المدعوین من قبل • االعتماد: یتم تسویتھ في إطار القاعدة اإلجرائیة ا
 رئیس الجلسة سیكون لدیھم الحق في التحدث؛ 

• العالقات مع الھیاكل القائمة ألصحاب المصلحة: یحتفظ كل ھیكل معتمد أو مدعو بوظائفھ المتصلة بالبرامج ویخاطب الجمعیة 
 )، والفروع بموجب القواعد االجرائیة الحالیة؛ UNHA(العمومیة لموئل األمم المتحدة 

في حین أن ھذا المخطط یقترح ثالث مجموعات فرعیة، سیتم تحدید   : SEM • الھیكل الداخلي آللیة إشراك أصحاب المصلحة 
االستقاللیة والمبادئ ھذا الھیكل والعملیات الداخلیة الخاصة بھ، من خالل التشاور مع أصحاب المصلحة على أساس 

 الدیمقراطیة الموضحة أعاله ؛ و

• المیزانیة: فعلى الرغم من أن ھناك حاجة إلى موارد إضافیة، إال ان النماذج التي تم النظر فیھا في االستعراض السابق 
ر السفر،  )، تعمل بكامل طاقتھا، مع تخصیص جزء كبیSEMلـلتحالف الدولي، أظھرت أن آلیة إشراك اصحاب المصلحة (

دوالر أمریكي. غیر أن العملیات ستخضع ألیة أموال أولیة، أو مساھمات   ۱٫۰۰۰٫۰۰۰و  ۸۰۰٫۰۰یمكن أن یتراوح بین 
 عینیة ستجمع خالل العام القادم، لدعم منسق، ومساعد إداري، لتزوید األمانة بالموظفین. 

 لمزید من االستفسارات، یرجى االتصال ب:
 جوزیف شیكال 

 المنسق
 حقوق األرض والسكن شبكة 

 التحالف الدولي للموئل 
 jschechla@hlrn.orgالبرید اإللكتروني: 

 WhatsApp: + 20 (0) 122 347-5203ھاتف/
  المتحدة: في عملیة سیاسة إشراك أصحاب المصلحة لموئل األمم HIC-HLRNمساھمات 

engagement Mechanism (Summary)-Proposal for a UN Habitat Stakeholder 

engagement Mechanism-Proposal for a UN Habitat Stakeholder 

Mechanism for Sustainable Development” Networking EventReport of “Stakeholder Engagement  

Habitat Stakeholder Engagement Policy-Proposed structure for UN 

Toward an Institutional Mechanism for Stakeholder Engagement in the New UN Habitat Governance 

Stakeholder Engagement Mechanism for Sustainable Development 

a New Stakeholder Compact for the New Urban AgendaToward  

Milestones in UN Habitat’s Cooperation with Stakeholders: Forward and Backward 

Stakeholder Engagement-Charting UN Habitat 

Integrating the engagement of local governments and stakeholders in UN HABITAT 

 

، ومقدمي الخدمات العامة (الذین  من الحتمل أن تشمل السلطات المحلیة، الدوائر دون الوطنیة (من بینھا المدن الریفیة والمتوسطة والمدن الضخمة) ] ۱[
 یمثلون التخصصات التكنوقراطیة)، والنساء في الحكومة المحلیة والبرلمانیین. 

mailto:jschechla@hlrn.org
https://www.hlrn.org/img/documents/HIC_ExSum.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Stakeholderi-engagement_mechanism-HIC_proposal_final.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Stakeholder%20Engagement%20Event.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Proposed_SEP_structure.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/UN-Habitat_Stakeholder_mechanism_ExSum_final.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/SEP_presentation_JS.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Final%20Stakeholder%20Declaration%20UHA%20280519.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Milestones_in_UN_Habitat_Partnership.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Horizontal%20HIC%20Milestones%20Graphic.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/20181022_GAP_and_GTF_STATEMENT_.pdf


 

 "جریمة" اإلھالك السكنى
المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالسكن الالئق  

باالكریشنان راجاغوبال القى الضوء على كیفیة استمرار 
في السكن الالئق بطریقة غیر  االنتھاكات الجسیمة للحق 

مسبوقة أثناء النزاع العنیف وبعده. استمرارالھجوم 
والقصف والتفجیر، وغیر ذلك من أشكال ھدم األھداف  

المدنیة، وتدمیر مدن وقرى بأكملھا. كما تؤدي ھذه 
االنتھاكات الى تشرد المالیین على الرغم من تطور حقوق 

 في العصر الحدیث.اإلنسان والقانون اإلنساني والجنائي 

، إلى الجمعیة العامة لألمم المتحدة الحق  تقریره األخیرركز 
في السكن الالئق أثناء النزاع العنیف، على االستھداف 

منازل وعلى الممارسة المستمرة للنزاع  المستمر لل
واالحتالل والحرب. ویحلل التقریر التحدیات القانونیة  

والسیاسیة والعملیة التي تواجھ منع وإنھاء واالستجابة للتدمیر الشامل المنھجي والمتعمد للمنازل أثناء النزاع العنیف. ویدعو  
بوصف إھالك سكني، وھي جریمة منفصلة بموجب القانون الجنائي   إلى االعتراف بأن االنتھاكات الجسیمة للقانون الدولي

الدولي. ویختتم التقریر بمجموعة من التوصیات لمنع ھذه الممارسة والقضاء علیھا، وكذلك وضع حد لإلفالت من العقاب على  
 ھذه االنتھاكات الجسیمة لحقوق السكن.

الدورة السابعة والسبعین للجمعیة العامة، استضاف مكتب    ، في۲۰۲۲تشرین األول/أكتوبر  ۲۷وفي حدث جانبي ُعقد في 
)، في كلیة الحقوق بجامعة نیویورك، السید  CHRGJالمفوضیة العلیا لحقوق اإلنسان، ومركز حقوق اإلنسان والعدالة العالمیة (

خوسیھ ألفاریز  )، وأربعة أعضاء من اللجنة الستكشاف االقتراح. وشارك في حلقة النقاشRajagopalanراجاغوباالن (
)José Alvarez  أستاذ القانون الدولي في لجنة حقوق اإلنسان والعدالة، والسید جوزیف شكال، منسق شبكة حقوق السكن ،(

)، من جامعة ویلفرید لورییھ، كلیة العمل BreeAkesson ( بري أكیسونالتحالف الدولي للموئل؛ والسیدة  -واألرض
)، باحثة رئیسیة في مجال Chiara Torelli؛ وكیارا توریلي (SJCEاالجتماعي والعدالة االجتماعیة والمشاركة المجتمعیة 

 . العمل على العنف المسلحالعنف المتفجر في منظمة 

الدائر   الجدلأو اإلھالك السكنى، قد یبدو أنھا كلمة زائفة أو كلمة مختلقة. إن  domicideبالنسبة للمصطلح حدیث العھد، 
وھي التدمیر المتعمد   اإلبادة الجماعیة، genocideلالعتراف بالمصطلح في القانون الجنائي الدولي مستوحى من أصل كلمة 

القاضي البولندي  صاغكلیا أو جزئیا. وقد  -عادة ما یتم تعریفھ على أنھ مجموعة عرقیة أو قومیة أو عنصریة أو دینیة  -لشعب 
(الناس، أو العرق)  γένος، حیث جمع بین الكلمة الیونانیة ۱۹٤٤)، المصطلح في عام  Raphael Lemkinین (رافائیل لیمك

 (فعل القتل).   caedoمع الالحقة الالتینیة 

قد ال یكون معنى كلمة یقتل قابالً لالستخدام فیما یتعلق بالجماد واألشیاء غیر الحیة. ومع ذلك، إذا نظرنا بشكل أعمق في أصل  
لفعل، نجد أن لھ مشتقات ذات معاني ذات صلة مثل یقطع أو یبتر أو یمزق أو یضرب. بالمعنى األوسع، لفظ االھالك السكني  ا

 ینطوى على الضرب والھجوم في المكان الذي یعیش فیھ الناس.

یأخذ مكانھ في شبكة حقوق االرض والسكن، االقتراح حیث أن ھذا المصطلح الجدید س-أید منسق التحالف الدولي للموئل 
  Forced evictionsالجریمة الدولیة بسبب الحاجة إلى مزید من التحدید في المصطلحات القانونیة. وقد تم بالفعل تعریف 

https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/77/190&Lang=A
https://imusic.co/books/9781978802728/bree-akesson-2022-from-bureaucracy-to-bullets-extreme-domicide-and-the-right-to-home-genocide-political-violence-human-rights-hardcover-book
https://imusic.co/books/9781978802728/bree-akesson-2022-from-bureaucracy-to-bullets-extreme-domicide-and-the-right-to-home-genocide-political-violence-human-rights-hardcover-book
https://aoav.org.uk/
https://www.jstor.org/stable/j.ctt814g0
https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.shtml
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CESCR/GEC/6430&Lang=en


” قانونیًا. فھي تشیر إلى مجموعة من االنتھاكات الجسیمة population transfer“ نقل السكانو  عملیات اإلخالء القسري
و    ۱۹۹۳والجرائم األكثر خطورة. فكل مصطلح لھ سمات ممیزة في تطبیقھ. وقد أكدت لجنة حقوق اإلنسان في عامي 

أن اإلخالء القسري یشكل انتھاكاً جسیماً لحق اإلنسان في السكن، ضمن حقوق أخرى من حقوق اإلنسان. حیث یمكن   ۲۰۰٤
على ممارسة مماثلة،   نقل السكانسر. وتنطوي الجریمة الخطیرة المتمثلة في ممارستھ ضد أسرة واحدة أو مجموعة من األ

تنطوي على عوامل دفع وجذب مع الغرض التمییزي وتأثیر الھندسة ولكنھا ال تشیر عادة إال إلى عملیات واسعة النطاق، 
 الدیموغرافیة. 

واألكثر شیوعا ھو أن نقل السكان یتم عندما وحیثما تسعى قوة غیر مشروعة إلى زرع مجموعة سكانیة ممتثلة، من أجل 
ابرة للحدود بطبیعتھا؛ غیر أن نفس  االستحواذ على األراضي، والسیطرة علیھا بشكل دائم. إن جرائم نقل السكان ھي جرائم ع

. ویمكن تنفیذ جرائم نقل  التالعب الدیموغرافيالممارسة المحظورة قد تحدث داخل إقلیم الدولة. في ھذه الحالة، یشار إلیھا باسم 
كان بالقوة و/أو بأي مزیج من التكتیكات والوسائل، بما في ذلك الوسائل القسریة والتزایدیة والتحفیزیة والتي تستند الى الس

 تطبیق القانون التمییزي. 

وقد یشمل تدمیر المنازل الحرب القانونیة، كالتي تُمارس منذ فترة طویلة ضد سكان القدس الفلسطینیین، على سبیل المثال، 
  ، لوضع إقامتھم في عاصمتھم. وتتضمن ھذه االجراءاتقیود وحشیةوي انتھاكات حقوقھم في السكن واألرض، على حیث تنط

لجنة القانون الدولي بأن النقل القسري ألعضاء مجموعة ما، خاصة   تحدیدالقدیمة والجدیدة على فصل األسر، على الرغم من 
ر بفصل أفراد األسرة، یُمكن أن یشكل أیضا إبادة جماعیة . باختصار یعد تطبیق لمصطلح اإلبادة الجماعیة،  عندما یتعلق األم

 ویمكن تصنیف ھذه الطریقة أیًضا على أنھا إھالك سكنى.

السكان لأللمان  ومع ذلك، فإن اإلھالك السكني، یشیر إلى التدمیر المتعمد للمنازل. بعد الحرب العالمیة الثانیة حدثت عملیة نقل 
)، حیث تُركت معظم منازلھم بعد أن تم اجبارھم بالقوة باالتجاه غربًا في وقت السلم المفترض. Sudetenفي إقلیم السودیت (

،  ٥۳۱الفلسطینیة، دمرت القوات اإلسرائیلیة معظم القرى الفلسطینیة، البالغ عددھا  النكبة  ۱۹٤۷-٤۸وفي التطھیر العرقي عام 
منزل تقریبًا، من بین مبان أخرى، وغالبا ما یتم تغطیتھا بزراعة غابات غیر محلیة، حتى ال یترك أي  ۱٥٦٬۰۰۰أي ما یعادل 

شيء للالجئین للعودة إلیھ. وتعد ھذه األفعال اإلجرامیة إبادة لألجناس. وعلى النقیض من ذلك، فإن ھناك سیاسة فصل عرقي  
غالبا ما   -، ولكن في كثیر من الحاالت، تظل منازلھا ۱۹۷٤كان منذ عام  مماثلة تصیب األسر القبرصیة، الخاضعة لنقل الس

 عبر الخط األخضر. -تكون فارغة 

حزب  استھدافوخارج سیاق نقل السكان واإلبادة الجماعیة، یمكن أن یكون االھالك السكني ھو المصطلح المناسب لوصف 
المطبقة في أماكن أخرى..  تكتیكات االقتراضبھاراتیا جاناتا الحالي لمنازل المسلمین كوسیلة لالضطھاد في الھند، واستخدام 

ھالك  مماثلة ألھداف المیلیشیات اإلسرائیلیة في النكبة، فإن تدمیر جیش میانمار الحارق لقرى الروھینجا سیضیف اال وألھداف
 السكني في سجل جرائمھ الخطیرة.

وقد تم تعریف المصطلحات القانونیة اإلخالء القسري و نقل السكان بشكل جید في القانون الدولي. ومع ذلك، فإن كل منھا  
“وھو الھجوم العنیف أو غیره من الھجمات القسریة على المنزل؛ أي الوحدة  ”  Domicideیختلف أیًضا عن مصطلح 

أو منطقة اإلقامة التي یعیش فیھا المدنیون. فھذا یختلف عن األمثلة األخرى التي تظل فیھا المنازل واألسر المستھدفة السكنیة، 
 سلیمة.

) بعد الحرب قائمة بعد أن تم إجبار سكانھا على السیر غربًا في وقت  Sudetenتُركت معظم منازل األلمان في إقلیم السودیت (
ومنازلھم التي یبلغ  ۱۹٤۸-۱۹٤۷التي تم تطھیرھا عرقیاً في  ٥۳۱ى الفلسطینیة البالغ عددھا السلم المفترض ، وحتى القر

منزل، من بین البنایات األخرى ، ظلت فترة طویلة بعد ھجرھا من السكان ، إلى أن قامت دولة   ۱٥٦۰۰۰عددھا حوالي  
بزراعة الغابات غیر المحلیة. بالمثل سیاسة الفصل   إسرائیل ومؤسساتھا القانونیة شبھ الحكومیة العنصریة بتجریفھا وتغطیتھا

وغالبا  -، ولكن في كثیر من الحاالت، تظل منازلھا قائمة ۱۹۷٤العرقي تصیب األسر القبرصیة الخاضعة لنقل السكان منذ عام  
 عبر الخط األخضر. -تكون فارغة 

جمة منازل المدنیین، بما في ذلك الھیاكل المادیة  من ناحیة أخرى، فإن االھالك السكني ھو فعل محدد للغایة یتمثل في مھا
والمناطق المحیطة بھا، غالبًا في سیاق النزاع العنیف و/أو االحتالل و/أو الحرب المعلنة. وقد تكون ھذه األفعال بوسائل  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CESCR/GEC/6430&Lang=en
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/Sub.2/1993/17&Lang=A
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/CN.4/Sub.2/1993/17&Lang=E
http://www.hlrn.org/img/documents/ECN4199377%20en.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/E-CN_4-RES-2004-28.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/demo/PopulationTransferImplantationSettlers_AlKhasawneh.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Palley_1992.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/images/thumbnails/images/stories/Images/1201.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/7_4_1996.pdf
http://www.hlrn.org/activitydetails.php?title=Anti-Muslim-India-Gov%E2%80%99t.-Razes-Homes&id=p2xsZA==
http://www.hlrn.org/activitydetails.php?title=India-Copies-Israeli-Home-razing-Tactics&id=p2xsZQ==
https://www.refworld.org/docid/5b7400ed4.html


النتھاك الجسیم،  تدمیریة، تؤدي أیضا إلى «اإلخالء القسري» على نطاق واسع، ولكن ھذا المصطلح القانوني الدقیق وتصنیف ا
 قد الي بعران بشكل كافي عن حالة اإلھالك السكني.

وعالوة على ذلك، وبصرف النظر عن نقل السكان، یمكن أن یحدث اإلھالك السكني، عندما یكون الھدف التكتیكي ھو معاقبة 
الغرض أو األثر المترتب  السكان بشكل غیر قانوني، أو اضطھادھم، أو تجریدھم من ممتلكاتھم، و/أو إفقارھم، حتى بدون 

على، تشریدھم أو استبدالھم. بل إن اإلھالك السكني، في حد ذاتھ، فعل جنائي قد یرتبط، ولكنھ یقع من الناحیة النظریة بین  
 جرائم اإلخالء القسري المحددة بالفعل، والمحظورة، وبین جرائم نقل السكان. 

)، أدین AlfredRosemberg)، وألفرید روزمبیرغ (Alfred  Jodlل (في محاكمات نورمبرغ للمتھمین النازیین، ألفرید جود
األول بجرائم تشمل حرق القرى النرویجیة وتدمیر القرى والبلدات البولندیة. اشتھر روزنبرغ بنھب منازل الیھود، على الرغم  

كاب جریمة حرب غیر محددة من وصفھم بأنھم اھالك سكني، فقد قام المدعین العامین في نورمبرغ إلى تقلیص اتھامھم بارت
بشأن اإلخالء الجماعي وتدمیر منازل وأراضي الماساي في تنزانیا، رفض  ۲۰۲۲إلى حد ما وھي السلب. وفي حكم أكتوبر 

 قضاة محكمة شرق إفریقیا القضیة لعدم وجود أدلة على الضرر الناجم عن االھالك السكني. 

 ً  ختاما

كجریمة في القانون الدولي    أكثر وضوحا وفھما أفضل لمصطلح االھالك السكنى  یحتاج الممارسون القانونیون إلى مصطلحات
والمحلي. وكما أشار المقرر الخاص في تقریره، فإن ھذه األفعال محظورة بالفعل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون 

ال تزال متروكة  IHLانون اإلنساني الدولي اإلنساني الدولي. ومع ذلك أن المعاملة األكثر وضوحاً للفعل المحظور في الق
للتفسیر ضمن الفئة العامة لتدمیر الممتلكات المدنیة. ومن الواضح أن السكن الالئق ھو أكثر بكثیر من مجرد ملكیة. من الناحیة 

 المفاھیمیة والقانونیة، ویجب التعامل مع االھالك السكني وفقا لشروطھ الخاصة. 

انوني االعتراف بأن االھالك السكني ھو انتھاكا جسیما لحقوق اإلنسان وخرقا خطیرا للقانون ویجب أن یشمل تعریفھا الق
إلطار  اإلنساني الدولي. مع إعطاء األولویة األولى لضحایاه واألشخاص المتضررین، تتطلب سبل االنتصاف التنفیذ الكامل 

الضرر، بما في ذلك الحق في االسترداد المادي والمعنوي، والعودة، وإعادة التوطین، ورد االعتبار، والتعویض عن القیم  جبر
 غیر الخاضعة لالسترداد، وضمانات عدم التكرار، وارضاء الضحایا.

ضع المالحقة القضائیة والعقوبة للجناة وغیر ذلك من أشكال العدالة، لعملیات العدالة االنتقالیة الطویلة األجل. وینبغي أال  وقد تخ
یُستخدم بطء مالحقة الجناة، والفصل في مسؤولیتھم كذریعة للتأخیر، ومن ثم حرمان ضحایا اإلھالك السكني من سبل 

 االنتصاف والتعویض. 

ي فعل یعاقب علیھ القانون على مجموعة من الجرائم أو على أركان الجریمة في أي وقت. ومع ذلك، ال ویمكن أن ینطوي أ
تزال ھناك حاجة إلى مزید من الدقة في القانون لتحدید واعتراف وتعریف جریمة اإلھالك السكني في المعجم القانوني 

 رة.والصكوك الواجبة التطبیق إلنھاء ومنع ومعالجة ممارستھا المستم 

  

 القانون الجنائي الدولي في اشد الحاجة الى التحدیث الصورة: رسم جرافیك من جریمة االھالك السكني: 

 المعھد األوروبي للقانون الدولي والعالقات الدولیة. المصدر:  

  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/42/PDF/N0549642.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/496/42/PDF/N0549642.pdf?OpenElement
https://www.eiir.eu/international-law/international-law-studies/crime-of-domicide-the-much-needed-upgrade-to-international-criminal-law/


 
 

لمنظمة المدن المتحدة والحكومة المحلیة، الحكومات المحلیة  تقریر جدید،  
 واإلقلیمیة لھا دور رئیسي في معالجة التفاوتات العالمیة المتزایدة 

إطالق تقریر المرصد العالمي للدیمقراطیة المحلیة 
) السادس، لمنظمة المدن المتحدة GOLDوالالمركزیة (

سلطات  )، یقترح سبالً للUCLG( والحكومة المحلیة 
 المحلیة من أجل مناصرة المساواة.

تتخذ الحكومات المحلیة واإلقلیمیة خطوات مبتكرة،  
لمعالجة التفاوتات المتزایدة في جمیع أنحاء العالم، وفقًا  

لنتائج تقریر جدید أطلقتھ منظمة المدن المتحدة والحكومة 
، باالشراكة مع وحدة بارتلیت  )UCLGالمحلیة (

)Bartlettاإلنمائي (  )، للتخطیطDPU التابعة لكلیة ،(
).  IIEDلندن الجامعیة، والمعھد الدولي للبیئة والتنمیة ( 

وأطلق الشركاء التقریر الجدید في مؤتمر القمة العالمي 
السابع لـ منظمة المدن المتحدة والحكومة المحلیة، 

 ات المحلیة واإلقلیمیة.والكونغرس في دایجون، كوریا الجنوبیة، ویعد أكبر تجمع عالمي لممثلي الحكوم

، وحالة الطوارئ بشأن المناخ، إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في جمیع أنحاء COVID-19فقد ساھم وباء كوفید 
العالم، إلى زیادة التركیز على عدم المساواة. في حین أن الحكومات الوطنیة تتباطأ في معالجة مثل ھذه التفاوتات الواسعة، 

)، الصادر عن منظمة المدن المتحدة GOLD VIر السادس للمرصد العالمي للدیمقراطیة المحلیة والالمركزیة (فإن التقری
األمثلة عن المدن والحكومات المحلیة واإلقالیمیة،  ، یوثق مئات مسارات إلى المساواة الحضریة واإلقلیمیةوالحكومة المحلیة، 

 التي تتخذ إجراءات تھدف إلى الحد من عدم المساواة في التحالفات مع مجتمعاتھا المحلیة. 

وتشمل األمثلة الواردة في التقریر، برنامج التأمین الصحي الصغیر في ماالنج بإندونیسیا، حیث یمكن للناس الوصول إلى  
عن طریق جمع القمامة من الشوارع، واستخدامھا كعملة لدفع تكالیف التأمین. وفي العاصمة دار السالم،  الخدمات الطبیة 

بتنزانیا، عملت الحكومة المحلیة وشركة المرافق مع منظمة غیر حكومیة والمجتمع المحلي، لتصمیم نظام صرف صحي  
یًا. وفي مدینة ساو باولو بالبرازیل، أدركت البلدیة قیمة مرحاًضا إضاف ٦۰مبسط، أدى إلى خفض التكالیف وتوفیر األموال لـ 

المجموعات الثقافیة التي احتلت مستودعات شاغرة، ووضعت إطاًرا قانونیًا جدیدًا للسماح لھا بالبقاء في العقارات بشكل 
 قانوني. 

، كما یعرض المنشور  رصد العالمي للدیمقراطیة المحلیة والالمركزیةالمالتقریر الجدید ھو التقریر السادس في سلسلة أنتجھا 
شبكة حقوق االرض والسكن، وھي تغطي   -التفاعلي عبر اإلنترنت، ثالثة مساھمات من إعداد التحالف الدولي للموئل

 لة عملیة من مصر والھند وكینیا ولبنان وتایالند. مواضیع التواصل و الدیمقراطیة و الطبیعة، بما في ذلك أمث

تمت مناقشة ھذه األمثلة كجزء من ستة مسارات یمكن للسلطات دون الوطنیة، من خاللھا، تعزیز المساواة الحضریة:  
على   المشاركة و االھتمام و التواصل و التجدید و االزدھار و الدیمقراطیة. وھي مصممة لمعالجة عدم المساواة في الحصول
السكن والخدمات العامة، والتوزیع غیر المتكافئ ألعباء الرعایة، والتحدیات المتعلقة بالنقل المستدام واالتصال الرقمي،  

 وفرص العیش الكریم، وتغیر المناخ، والتمثیل السیاسي غیر المتكافئ، من بین أمور أخرى.

https://www.goldvi.uclg.org/en
https://www.urban-know.com/so/95NTDOFui/c?w=5TY8z_s3pEyIuT7A8U6yF-LFD_dVHkJkwbd7urDHIIo.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZ29sZC51Y2xnLm9yZy9yZXBvcnRzIiwiciI6ImMzN2IwNmE4LWE2NmQtNDE0Yi1kMjNlLTFjYzQwODNlZDA1NCIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6ImFlYzE5ZTZlLTEwMTYtNDVlMS04OGU2LTJkYTkzZGQxNDM3NyJ9


الحكومة المحلیة: سیلعب التقریر دوراً أساسیاً في جعل التزامات وقالت إمیلیا سایز، األمینة العامة لمنظمة المدن المتحدة و
میثاق مستقبل البشریة، التي اعتمدت في الكونجرس، قابلة للتنفیذ، من خالل تعزیز مراجعة جذریة الستراتیجیات وسیاسات  

 التنمیة الحضریة واإلقلیمیة لحمایة مستقبل الناس والكوكب، من خالل حكم أفضل. 

لیفي، األستاذة في وحدة التخطیط اإلنمائي: في السنوات القلیلة الماضیة، تم الشعور بأزمة تلو األخرى في جمیع  وقالت كارین
أنحاء العالم، من جائحة عالمیة إلى ارتفاع أسعار الغذاء وتدھور أزمة المناخ. إن أكثر األشخاص ضعفاً، الذین كانوا 

 أجل البقاء، ھم األكثر تضرراً نتیجة لذلك.یواجھون بالفعل تمییزات متعددة ویكافحون من 

): یُظھر تقریرنا الدور المھم الذي  IIEDوقال ألكسندر أبسان فریدیاني، الباحث الرئیسي في المعھد الدولي للبیئة والتنمیة ( 
العمل جنبًا إلى جنب  یُمكن أن تلعبھ المدن والحكومات المحلیة والسلطات اإلقلیمیة، في معالجة أوجھ عدم المساواة المتزایدة، و

 مع منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلیة، غالبًا من خالل خطوات مبتكرة وصغیرة ولكنھا تدریجیة بشكل جذري.»

وتنبثق توصیات التقریر من عملیة مشاركة وتبادل، مدتھا ثالث سنوات، تشمل األكادیمیین، وشبكات المجتمع المدني،  
واإلقالیمیة، في جھد غیر مسبوق لتوثیق وتوسیع الدور المركزي للحكومات المحلیة واإلقالیمیة، وممثلي الحكومات المحلیة 

 لمعالجة عدم المساواة بالتحالف مع مجتمعاتھم. 

وتشمل المبادئ الرئیسیة المحددة في التقریر، احترام الحقوق، وإدارة المساحة الحضریة، ونقل الحوكمة إلى المستوى دون 
ي نحو تمویل كافي، وتنقیح النھج الحالیة لالستثمار في العدید من البلدان؛ والتعلم من الماضي لفھم الحاضر  الوطني، والسع

 والتخطیط لمعالجة أوجھ عدم المساواة في المستقبل.

عقدة، فیما قال جان فان زانین، رئیس إدارة منظمة المدن المتحدة والحكومة المحلیة: في عالم تكون فیھ حاالت الطوارئ الم
وإدارة األزمات المتداخلة، جزءاً من عملنا الیومي، یجب أن تكون معالجة عدم المساواة، في قلب العقد االجتماعي المتجدد، 

)، ستكون مصدًرا كبیًرا  GOLDVIالذي یروج لھ میثاقنا لمستقبل اإلنسانیة، نحن على یقین من أن نتائج تقریر السادس (
 لإللھام. 

 Communication@uclg.orgأو لطلب مقابلة، یرجى االتصال بـ:  لمزید من المعلومات

برشلونة (إسبانیا)، ورؤساء بلدیات بوغوتا (كولومبیا) وسانتیاغو (تشیلي) وبانجول (غامبیا)   الصورة: رئیس مجلس مقاطعة
وشفشاون (المغرب) وغریني (فرنسا) یشاركون في حلقة نقاش، إلى جانب األكادیمیین وشبكات المجتمع المدني، خالل  

والكونغرس في جلسة مخصصة لتقریر ) UCLGمؤتمر القمة العالمي لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلیة (
)GOLD VI(   أكتوبر/تشرین األول  ۱٤، الجمعة،  مسارات نحو المساواة الحضریة واإلقلیمیة: المضي قدًما في االلتزام

۲۰۲۲ . 

 IIEDالمصدر: 
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 عاماً: إلى أي مدى وصلنا ؟  ٥۰ستوكھولم بعد مؤتمر 
یعد مؤتمر األمم المتحدة األول المعني بالبیئة البشریة والذي 

)، لھ أھمیة وجودیة ۱۹۷۲عقد في مدینة ستوكھولم (
بالنسبة للتحالف الدولي للموئل. ویعود دائماً نشأة التحالف 

الدولي للموئل في مؤتمر األمم المتحدة األول المعني  
السكن والمستوطنات البشریة (الموئل األول) والذي عقد ب

). ومع ذلك، حیث أن الموئل ۱۹۷٦في مدینة فانكوفر (
األول كان بمثابة متابعة متخصصة لمؤتمر استكھولم  

األساسي، فإن التحالف الدولي للموئل یشیر كذلك، إلى 
 مؤتمر استكھولم كمفھوم لھ.

ف قرن على ذلك  وكان یعكس تمیز ھذا العام، بمرور نص
مؤتمر  ، و االحتفال بھ في ۱۹۷۲المؤتمر الرائد في عام  

یونیو/حزیران  ۳-۲عاماً، في الفترة من ( ٥۰ستوكھولم بعد 
، ٥۰شؤومة على مستقبلنا الجماعي. إال أن مؤتمر ستوكھولم +، ونظرة م۱۹۷۲)، التراث التاریخي لمؤتمر ستوكھولم ۲۰۲۲

الذي تشارك في رئاستھ كل من رئیس كینیا، ورئیس وزراء السوید، كان متواضعاً نسبیاً، ولم یتم وصفھا رسمیاً بقمة كبرى، 
مسؤولیتنا، -ر الجمیع ولم یكن حتى مؤتمراً، بل كان مجرد اجتماع دولي بموضوع غیر عملي: « عافیة الكوكب من أجل ازدھا

 فرصتنا».

، والتي  لمنتدى الشعوب للبیئة والعدالة العالمیةوكان ھناك نوعاً أخر من التقییم، تمت استضافتھ في اجتماع الجلسة التمھیدیة 
)، حیث أجرى فیھ المجتمع المدني تشاوراً، واإلعداد للمؤتمر  ۲۰۲۲یونیو/حزیران  ۱ -مایو/آیار ۳۱كھولم من (عقدت في ستو

الرسمي، واستعراض مجموعة من الخبرات والتجارب، من شھادات الشعوب األصلیة، إلى تأمالت النشطاء المستمرین الذین 
بمدى  –إذا كان ھناك أي شخص قد نسى بالفعل  -صوات المشاركین. وقد ذّكرت تلك األ۱۹۷۲سردوا تجربتھم في مؤتمر عام 

   البطء في عملیة تدوین القواعد والمعاییر الدولیة، وكیف یمكن أن یكون تنفیذھا الیزال أبطأ. 

التحالف الدولي للموئل، في منتدى الشعوب، في جلسة رئیسیة  –وقد شارك جوزیف شكال منسق شبكة حقوق األرض والسكن 
لتضامن العالمي من أجل موارد وتعددیة عادلة ودیمقراطیة لتلبیة االحتیاجات العالمیة یمكن مشاھدتھا في الدقیقة  عن ا

ییر حقوق اإلنسان، والتي على الرغم من أنھا غیر كافیة، ) التطور التدریجي لمعا۱)، حیث ركزت رسالتھ حول (۲:۰٤:۱٥(
) كیف تعزز أطروحة شبكة حقوق األرض والسكن، بشأن حق اإلنسان في األرض، التوافق في العالقة  ۲إال أنھ الغنى عنھا، (

لیمیة، ومبادئ التعاون ) أن التزامات حقوق اإلنسان خارج حدود الوالیة اإلق۳التكافلیة للشعوب األصلیة مع األرض والبیئة، (
 الدولي، تجعل التضامن، وما یتضمنھ، مع األجیال القادمة، واجباً ضمن النظام الدولي القائم على القواعد كما تم تطویره. 

،۲۰۰۲، ۱۹۹۲مع أحداث سابقة مثل مؤتمرات البیئة والتنمیة المستدامة الذي عقد في عام  ٥۰وبمقارنة مؤتمر ستوكھولم+ 
. فیما أشار آخرون، إلى استمرار  یتسم باالنخفاض في قمة االستدامة والحوكمةبعض بأن اجتماع ھذا العام ، وصف ال۲۰۱۲

 Indira(السویدي)، و(الھندي) أندیرا غاندي  Olof Palmeتي أطلقھا كل من رئیسي وزراء أولوف بالمھ، الدعوات ال
Gandhi  التي لم یتم االنتباه إلیھا. ، و۱۹۷۲في عام 

، وسط التراجع في شغف الوفود الرسمیة بشكل واضح لالستماع إلى  ۲۰۲۲وقد انعقد مؤتمر ستوكھولم یونیو/حزیران 
االلتزامات الدائمة للدول، وكما اتضح ذلك أیضا في الجیل الحالي من مؤتمرات األمم المتحدة، سواء المعنیة بالمحیطات  

https://www.stockholm50.global/ar
https://www.stockholm50.global/ar
https://stockholmplus50.se/en/peoples-forum/
https://www.youtube.com/watch?v=gMjW34XoiUo
https://www.frankbiermann.org/post/the-end-of-sustainability-summitry-reflections-on-stockholm-50
https://www.youtube.com/watch?v=y0-kONrKS78
https://scroll.in/video/809376/watch-scenes-from-the-conference-in-1972-that-led-to-world-environment-day
https://scroll.in/video/809376/watch-scenes-from-the-conference-in-1972-that-led-to-world-environment-day


للدول األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن التغیرات   ۲۷سیاسي رفیع المستوى، والمؤتمر ، والمنتدى ال۲۰۲۲
 المناخیة، وقمة المستقبل. 

ویعد مركز الجاذبیة الیوم لصنع السیاسات المتعلقة بالبیئة، ھي اجتماع األمم المتحدة للبیئة، والتي عقدت دورتھا االستثنائیة  
 ). UNEP@50، في مدینة نیروبي (۲۰۲۲لخمسین،إلنشاء برنامج األمم المتحدة للبیئة، في مارس/آذار لالحتفال بالذكرى ا

د األمم المتحدة للتحرك، لتحقیق  الدولي، على أنھ نقطة انطالق لتسریع تنفیذ عق ٥۰ومع ذلك یتم النظر إلى اجتماع ستوكھولم+
، رسائل ونتائج فاعلیة االحتفال بالذكرى الخمسین، إلنشاء برنامج ٥۰أھداف التنمیة المستدامة. كما عزز اجتماع ستوكھولم+

الثة األمم المتحدة للبیئة. كما ناقش االجتماع الدولي الذي استمر لمدة یومین، المسائل التنظیمیة وعقد أربع جلسات عامة، وث
 . وجمع نتائج االجتماعحوارات للقیادات، 

في بیئة نظیفة وصحیة ومستدامة، توصل  ووسط الدعوات إلى إعادة ضبط، عالقتنا بالطبیعة، واعتراف الجمعیة العامة، بالحق
 االجتماع إلى اتفاق بشأن العدید من المبادئ، ومن بینھا: 

 ینبغي أن تكون المجتمعات المحلیة شریكة وصانعة قرار، في جمیع أنشطة التعدین؛ •
 أسواقھم؛ینبغي أن تصبح سالسل القیمة العالمیة، مستدامة و تعطي األولویة للمنتجین التقلیدیین والمحلیین و •
ینبغي لجمیع دوائر التجارة واالستثمار، أن تكفل احترام حقوق اإلنسان، واألسعار العادلة لصغار المنتجین، والمجتمعات   •

 المحلیة، لتحقیق التنمیة المستدامة؛ 
 ینبغي أن یكون التمویل المستدام متاحاً؛ •
 جل، لعملیات الشركات في األسواق المالیة؛یلزم االعتراف الكامل باألثر البیئي القصیر والمتوسط والطویل األ •
 الحاجة إلى االنتقال في مجال الطاقة، بما في ذلك تطویر الطاقة المتجددة ونشرھا، وكفاءة الطاقة؛  •
یلزم إحداث تحول كبیر في ممارسات الزراعة واإلنتاج الحیواني، بما في ذلك من خالل تشجیع الزراعة اإلیكولوجیة   •

ألسمدة البیولوجیة، واستخدام بدائل لمبیدات اآلفات الكیمیائیة، فضالً عن توفیر الدعم المالي، والتقني  الزراعیة، واستخدام ا
 للمجتمعات المحلیة الزراعیة وصغار المزارعین؛

 كما ینبغي تشجیع حفظ البیئة من خالل إنشاء مناطق محمیة؛  •
لقائمة على النظم اإلیكولوجیة للحد من تدھور األراضي  ینبغي التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبیعة، والنھج ا •

 ومعالجة تغیُّر المناخ؛
ینبغي االستعاضة عن نماذج التنمیة الحضریة القائمة على إبقاء األمور على حالھا، التي تؤدي إلى الزحف العمراني،   •

أدنى حد من األثر البیئي وتُحسن صحة  والفصل، والخصخصة، بنماذج تُنتج مدناً مدمجة ومتكاملة ومترابطة، تقلل إلى 
 المواطنین ونوعیة حیاتھم؛ واألخذ بنھج “الصحة الواحدة”؛ 

 ینبغي تعزیز الترابط بین العلوم والسیاسات؛ •  •
 ینبغي توسیع نطاق المحاسبة التي تأخذ في الحسبان رأس المال الطبیعي؛ •
ل تدابیر وطنیة للتخلص تدریجیاً من المواد البالستیكیة الضارة،  ینبغي معالجة التلوث بالمواد البالستیكیة، بما في ذلك من خال  •

 ؛۲۰۲٤ومن خالل التفاوض على معاھدة جدیدة، للقضاء على التلوث بالمواد البالستیكیة بحلول عام 
 ینبغي حمایة المحیطات والموارد المائیة األخرى واستخدامھا على نحو مستدام؛ •
 امل مبدأ “تغریم الملوث”؛ ینبغي لجمیع البلدان أن تُنفذ بالك •
ینبغي إدخال التعلیم البیئي منذ سن مبكرة، وینبغي أن یكون مصحوباً بتدریب على المعارف، والمھارات المطلوبة للعمل في   •

 االقتصاد األخضر والتحول الرقمي؛
 یة ومستدامة؛ ینبغي تنفیذ نھج قائم على الحقوق یتمتع األفراد بموجبھ بحق قابل لإلنفاذ في بیئة نظیفة وصح •
ینبغي اعتماد عملیات تشاركیة وشاملة للجمیع، في صنع القرار على المستویات كافة، لضمان المشاركة المجدیة لجمیع  •

 أصحاب الحقوق، وال سیما الشباب والضعفاء؛ 
للمتضررین إمكانیة اللجوء  ینبغي وضع إطار قانوني قوي تُساَءل بموجبھ الشركات عبر الوطنیة عن األضرار البیئیة، وتتاح  •

 إلى العدالة. 

وقد أصدر أصحاب المصلحة مجموعة أخرى من المطالب. ومن تلك المبادرات ذات الصلة التي أُعرب عنھا بصوت عاٍل في 
رر  المؤتمر، الدعوة إلى إبرام معاھدة جدیدة لعدم انتشار الوقود األحفوري. وقد أثار ذلك خالفات قدیمة، ولكن لم یكن حول الض

، إال أن اقتراحاً  ۱۹۷۲الناجم عن استخدام الوقود األحفوري. بینما ھذه الحقیقة العلمیة أصبحت مسألة توافق في اآلراء منذ عام 
عاماً أثار الشكوك في أن االقتراح أخفى محاولة إلضفاء الطابع الرسمي، على المعاییر المزدوجة من قبل  ٥۰مشابھاً قبل 

نع الدول النامیة من التنمیة بمواردھا الطبیعیة، مع الحفاظ على إفالت الملوثین التاریخیین من العقاب.  حكومات الدول الغنیة، لم

https://www.unep.org/50-years/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K22/117/98/PDF/K2211798.pdf?OpenElement


من مبادئ التنفیذ أو غیر ذلك من . فلم یتم حتى اآلن، تقدیم مشروع نص أو مجموعة المبادرة الحالیة غامضة وال تزال 
 الخصائص الالزمة. 

بأنھ مؤتمر بیئي آخر یطلب االستماع إلیھ، في مواجھة  ٥۰كما وصف أصحاب المصلحة من الشباب مؤتمر ستوكھولم+
ء المناخ االفتقار إلى اإلرادة السیاسیة، والشجاعة السیاسیة. وقد سأل الشباب في خطابھم أین القیادة، فیما أشاروا إلى نشطا

والمدافعین عن البیئة یتعرضون للتجریم واالضطھاد لصالح جشع صناعة الوقود األحفوري. یمكنكم مشاھدة الخطاب في الدقیقة  
)٥۰:۱٤:۱ .( 

)، في الدقیقة  PUSHثل السوید عن شبكة تعاون الشباب السویدي من أجل التنمیة المستدامة (وأكدت الرسالة الشبابیة من مم
، ولخصھا بدعوة الدول إلى  ٥۰ھي خطة عمل صادرة عن مؤتمر ستوكھولم+ ورقة سیاسة الشباب العالمیة)، أن ۲:۰۰:۰٦(

تجریم اإلبادة البیئیة، وإنھاء التھرب الضریبي، وضمان وجوب أن یؤدي الجمیع نصیبھم العادل. واختتم بالقول: نحن غداً، 
 ي أخشى أنھ قد ال یكون لدینا مستقبل. لذا إما أن تصعدوا، أو تنحوا جانباً. ألن حیاتنا تعتمد على ذلك.”لكنن

 لتسریع العمل نحو عافیة الكوكب من أجل ازدھار الجمیع،على النحو التالي:  ٥۰لخص تقریر االجتماع توصیات ستوكھولم + 

 من أجل ازدھار الجمیع: موجز: توصیات لتسریع العمل في تحقیق عافیة الكوكب  

وضع رفاه اإلنسان في صمیم تحقیق عافیة الكوكب والزدھار للجمیع، من خالل االعتراف بأن تحقیق عافیة الكوكب شرط   .۱
مسبق لمجتمعات یسودھا السالم ومتماسكة ومزدھرة؛ واستعادت عالقتنا مع الطبیعة من خالل دمج القیم األخالقیة؛ وتبني 

 قف والعادات وأنماط السلوك من أجل دعم ازدھارنا المشترك.تغییر جوھري في الموا
، من إعالن  ۱االعتراف بالحق في بیئة نظیفة وصحیة ومستدامة وإعمالھ، من خالل الوفاء بالرؤیة الموضحة في المبدأ  .۲

 .  ۱۹۷۲استكھولم لعام 
الي للمساھمة في تحقیق عافیة الكوكب، من  تبني تغییر على نطاق المنظومة في الطریقة التي یعمل بھا نظامنا االقتصادي الح .۳

خالل تحدید واعتماد تدابیر جدیدة للتقدم ورفاه اإلنسان، مدعومة بسیاسات اقتصادیة ومالیة تراعي قیمة البیئة؛ واالستثمار في  
ن؛ وتشجیع البنیة التحتیة، ووضع سیاسة فعالة، والتشجیع على إجراء حوار عالمي لتعزیز االستھالك واإلنتاج المستدامی 

التخلص التدریجي من الوقود األحفوري، وفي الوقت نفسھ توجیھ بالحاجة إلى الدعم المالي والتقني نحو الدعم لمن ھم أفقر  
 وأشد، ضعفاً بما یتماشى مع الظروف الوطنیة، واعترافاً بالحاجة إلى الدعم المالي، والتقني نحو انتقال عادل. 

القائمة من أجل تحقیق عافیة الكوكب، من خالل تعزیز التشریعات البیئیة والمیزانیات  تعزیز التنفیذ الوطني لاللتزامات  .٤
وعملیات التخطیط واأل طر المؤسسیة الوطنیة؛ وتعزیز صنع السیاسات باالستناد إلى األدلة، بما في ذلك عن طریق تعزیز  

ستفادة من األفكار والخبرات المستمدة من المعارف  التعاون بین التخصصات األكادیمیة واألفرقة العلمیة المواضیعیة، مع اال
 األصلیة والتقلیدیة؛ وتوسیع نطاق دعم القدرات وتنمیتھا، وسبل الوصول إلى التكنولوجیات السلیمة بیئیاً وتمویلھا.

وضع وتنفیذ سیاسات  مواءمة التدفقات المالیة العامة والخاصة مع االلتزامات بشأن البیئة والمناخ والتنمیة المستدامة، من خالل   .٥
جیدة التصمیم إلعادة توظیف اإلعانات الضارة بالبیئة، وإعادة توجیھ التدفقات المالیة العامة والخاصة المتاحة وتعبئتھا 

وزیادتھا لدعم التنویع االقتصادي؛ واعتماد تدابیر للتعافي والتحفیز، والمصادر المختلطة لرأس المال، وأدوات إزالة المخاطر  
 د من التدفقات المالیة. التي تزی 

التعجیل بالتحوالت على نطاق المنظومة للقطاعات الكبیرة األثر، مثل قطاعات األغذیة والطاقة والمیاه والبناء واالنتاج   .٦
والتشیید والتصنیع والتنقل، من خالل اعتماد وتنفیذ سیاسات لتعزیز الدائریة وكفاءة الموارد ونُھج االنتاج التجدیدي والحلول  

ائمة على الطبیعة في سالسل القیمة واعتماد أُطر لتعزیز وترسیخ الشفافیة والمساءلة من جانب قطاع األعمال؛ وتعزیز  الق
االنتقال العادل من خالل دعم الشباب والعمال والمجتمعات المحلیة المتأثرة من خالل تعزیز القدرات والمھارات الالزمة لتھیئة 

الغذائیة من خالل تعزیز   المتناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة؛ وتحویل النظم   فرص عمل خضراء ولمؤسسات األعمال
الزراعة التجدیدیة ونُھج مصاید األسماك التي توفر أنماطاً غذائیة صحیة وتقلل إلى أدنى حد من المھدر من األغذیة، بما في  

 ذلك االستثمار في اقتصاد المحیطات. 
زیز التعاون والتضامن، من خالل االعتراف بأھمیة إمساك البلدان النامیة بزمام القیادة في  إعادة بناء عالقات الثقة من أجل تع  .۷

ئیة  تعزیز االنتقال المستدام؛ ودعم بناء القدرات ونقل التكنولوجیا للجھود الوطنیة التي تبذلھا البلدان النامیة، لتنفیذ االتفاقات البی 
ملیار دوالر، سنویا للتمویل المناخي   ۱۰۰نیة، بما یشمل الوفاء بالتزام بتعبئة المتفق علیھا دولیاً، مع مراعاة الظروف الوط

للبلدان النامیة؛ وتمكین جمیع أصحاب المصلحة المعنیین، بمن فیھم الشباب والنساء والمجتمعات المحلیة الریفیة والشعوب  
ھادفة في صیاغة السیاسات وتنفیذھا على األصلیة وجماعات الحوار بین األدیان والمجتمعات المحلیة، من المشاركة ال

 الصعیدین الوطني والدولي. 

https://fossilfueltreaty.org/
https://www.youtube.com/watch?v=yf3gQBJF6YU
https://www.youtube.com/watch?v=yf3gQBJF6YU
https://www.youthstockholm50.global/global-youth-policy-paper


تعزیز النظام المتعددة األطراف وتنشیطھ، من خالل ضمان نظام متعدد األطراف فعال وقائم على القواعد یدعم البلدان في   .۸
الوفاء بالتزاماتھا الوطنیة والعالمیة لضمان تعددیة األطراف العادلة والفعالة؛ وتعزیز سیادة القانون البیئي، بما في ذلك عن  

داخل منظومة األمم المتحدة وبین االتفاقات البیئیة المتعددة األطراف، وتعزیز برنامج األمم  طریق تشجیع التقارب والتآزر 
المتحدة للبیئة، تماشیاً مع االعالن السیاسي للدورة االستثنائیة لجمعیة األمم المتحدة لالحتفال بالذكرى الخمسین إلنشاء برنامج  

 . UNEP@50األمم المتحدة للبیئة للبیئیة؛ 
بالمسؤولیة المشتركة بین األجیال باعتبارھا حجر الزاویة في صنع السیاسات السلیمة، من خالل المشاركة مع فرقة   االعتراف .۹

عاما، وورقة السیاسات الخاصة بھا؛ وتسلیط الضوء على الحاجة الھامة لبناء قدرات الشباب   ٥۰عمل شباب استكھولم بعد 
بالدور الحاسم للشباب في العمل البیئي، وإبراز التقدم المحرز في تعزیز  على التعامل مع المؤسسات المالیة؛ واالعتراف 

المشاركة الھادفة للشباب، ودعوة الصنادیق البیئیة المتعددة األطراف إلى إدراج بارامترات شاملة للشباب في خططھا  
 ى األموال الالزمة للعمل البیئي.التمویلیة، واتخاذ مزید من الخطوات لضمان سھولة حصول المنظمات التي یقودھا الشباب عل

عاما، من خالل تعزیز وإعادة تنشیط العملیات الدولیة الجاریة، بما في ذلك إطار   ٥۰المضي قدماً بنتائج اجتماع استكھولم بعد  .۱۰
اتفاقیة  عالمي للتنوع البیولوجي، واتفاق تنفیذي لحمایة التنوع البیولوجي البحري بما یتجاوز نطاق الوالیة الوطنیة، ووضع 

، ۲۰۲۲جدیدة بشأن المواد البالستیكیة؛ والمشاركة في المؤتمرات ذات الصلة، مثل مؤتمر األمم المتحدة للمحیطات لعام 
والمنتدى السیاسي الرفیع المستوى المعني بالتنمیة المستدامة، واالجتماع السابع والعشرین لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم  

 تغیُّر المناخ، ومؤتمر قمة المستقبل. المتحدة اإلطاریة بشأن 

عاًما لم تكن كافیة لتجنب كارثة بیئیة   ٥۰، أظھر لنا أن ٥۰وأثناء حضور المؤتمر، أوضح السید شكال أن: اجتماع ستوكھولم + 
 ومناخیة من صنع اإلنسان. بل ذّكرتنا إلى أي مدى لم نذھب بعد إلنقاذ بعضنا البعض وأنفسنا. 

 كامالً مي لتحمیل التقریر الرس

. المصدر األمم المتحدة. الصورة على تلك الصفحة: لجنة منتدى ٥۰الصورة في الصفحة األمامیة: شعار اجتماع ستوكھولم +
 . المصدر: شبكة حقوق األرض والسكن۲۰۲۲یونیو/حزیران  ۱الشعوب المعنیة بالتضامن الدولي، 

 

  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/K22/117/98/PDF/K2211798.pdf?OpenElement


 ) للمنتدى الحضري العالمي۱۱أمام الدورة (التحالف الدولي للموئل 
شارك التحالف الدولي للموئل والعدید من األعضاء في  

) ، في  WUF11المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر (
  ۳۰إلى  ۲٥، بولندا من Katowiceمدینة كاتوفیتسي، 

یونیو/حزیران. وقد جمع المنتدى الحضري العالمي الُمنعقد 
مشارًكا   ۱۰٬۷۹۹ي یُعقد كل سنتین، بصیغة مختلطة، والذ

دولة. وقد ذّكرت المدیرة  ۱٥٥حضروا بشخصھم من 
التنفیذیة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة 

(برنامج موئل األمم المتحدة) السیدة/ میمونة محمد شریف  
یوًما  ۲٬۷٤۳في كلمتھا االفتتاحیة بأنھ لم یتبق لنا سوى 

ي الجدید، وتحقیق أھداف التنمیة لتنفیذ البرنامج الحضر
المستدامة . وكان ھذا الشعار یحوم حول اإلجراءات التي 

 استمرت أسبوًعا. 

)، والذي ینظمھ موئل األمم المتحدة كل عامین، أي قرارات أو التزامات ملزمة،  WUFوال یصدر المنتدى الحضري العالمي (
لة، بالمدن وتنمیة المستوطنات البشریة، على الصعید العالمي. فعلى  ولكنھ یعتبر تجمع ھام للممارسین والمنظمات ذات الص
دولة ، مما یدل على التنوع في المشاركة،  ۱٥٥شخصاً من  ۱۷٬۰۰۳مدار األیام الخمسة، بلغ إجمالي الحضور في المنتدى 

كان المنتدى الحضري العالمي   والذي انعكس أیًضا في البرنامج الرسمي والفاعلیات الموازیة. وكما ھو في الدورات السابقة،
 الحادي عشر، سوقاً لرؤى ومقاربات متنوعة ومتضاربة أحیانًا، للتنمیة الحضریة. 

وكما ھو معتاد، فقد نفذ التحالف الدولي للموئل أنشطة داخل وخارج المنتدى الرئیسي، مع التركیز على التعلم والتواصل 
یونیو/حزیران)،  ۲٥ي تم تنفیذھا، الجمعیة العمومیة للتحالف الدولي في  . من بین األنشطة الرئیسیة التوبناء التحالفات

قریة الموئل  باإلضافة إلى سلسلة من األحداث الجانبیة التي نظمتھا ھیاكل وأعضاء التحالف، فضال عن األنشطة الموازیة في 
 . الموئل العالميو  Cohabitat Network، التي تشاركتھا مع  الجماعیة في قاعة المعارض التابعة للمنتدى

وباإلضافة إلى المراجعة المعتادة لألنشطة والتطورات، من المراكز المرجعیة وأعضاء مجلس اإلدارة، احتفلت الجمعیة  
) عاماً لـلتحالف الدولي للموئل، في أول تجمع حضوري مشترك منذ  ۱(+  ٤٥العمومیة لھذا العام بالذكرى السنویة الـ 

اءات االحترازیة لجائحة كوفید، وكذلك، انضمام األعضاء عبر شبكة اإلنترنت. وبالنظر إلى مستقبل التحالف الدولي  اإلجر
للموئل، عقدت الجمعیة العمومیة مناقشات استراتیجیة من خالل مجموعات صغیرة حول المجاالت األربعة الختصاص أعضاء 

قوق اإلنسان، وركزت الجمعیة العمومیة لھذا العام، كذلك، على قضایا السكن  التحالف: النوع االجتماعي، والبیئة واإلنتاج وح
 واألرض المتعلقة بالنزاع المستمر واالحتالل والحرب.

شبكة حقوق االرض والسكن  -وضمن حدث للتشبیك داخل المنتدى الحضري العالمي، استضاف التحالف الدولي للموئل
)HIC-HLRN أصحاب المصلحة في برنامج موئل األمم المتحدة وآلیة إشراك أصحاب  )، جلسة عصف ذھني حول مشاركة

، ووضمت  Yolande Hendler). وبترحیب من األمین العام للتحالف یوالند ھندلر،SEMالمصلحة ذاتیة التنظیم المقترحة (
المتحدة)، والسید/ سراج  ، من (وحدة الشراكة والحكم المحلي، بموئل األممLucia Kiwaleالجلسة، السیدة/ لوتشیا كیوالي، 

-(مؤسسة المجموعة االستشاریة ألصحاب المصلحة)، والسید/ جوزیف شكال، من التحالف الدولي للموئل Siraj Saitسایت 
بكة حقوق االرض والسكن، حیث قام بتحدیث المشاركین حول العملیة نحو تطویر آلیة إشراك أصحاب المصلحة ذاتیة التنظیم ش
)SEMكما أتاح ۲۰۱۹عد بالمداوالت السیاسیة لبرنامج موئل األمم المتحدة الجدید بھیكلھ اإلداري المنقح منذ عام ). وقد تم الو .

https://www.co-habitat.net/en
https://world-habitat.org/


حدث التشبیك، فرصة الستعراض التاریخ الثري وتطور مشاركة أصحاب المصلحة في برنامج موئل األمم المتحدة منذ عام 
۱۹۷٦ . 

في الفریق العامل المعني بآلیة إشراك أصحاب المصلحة لتقدیم المشورة مع وجود التحالف الدولي للموئل، كمتطوع أصلي 
والمقترحات إلى ھیئات الحوكمة في برنامج موئل األمم المتحدة ، كانت الجلسة بمثابة قناة أخرى للتوصیات للمجلس التنفیذي  

في الجمعیة العمومیة لموئل األمم المتحدة في  لموئل األمم المتحدة، تحسبًا لقراره المتعلق بالسیاسات العامة بشأن ھذا الموضوع 
 . ۲۰۲۳یونیو/حزیران 

الموئل العالمي  جائزة)، ھو تقدیم WUF11ومن األسباب األخرى لالحتفال في المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر (
وھو مشروع مرتبط بحقوق   رصد السكنالسنویة لالبتكار المقدمة إلى مشروع استودیو أشغال عامة العامة في بیروت. م

غ عن انتھاكات الحق في السكن، ویستجیب الحتیاجات األفراد السكن، الذي یحتفظ بقاعدة بیانات آمنة ومأمونة للناس لإلبال
السكنیة من خالل الوصول إلى الخدمات القانونیة واالجتماعیة. یقوم مرصد السكن بالتوعیة بین الفئات الضعیفة، وال سیما  

 قھم في السكن. الالجئین والعامالت في المنازل المھاجرین، الذین لدیھم تمثیل قانوني محدود و/ أو معرفة بحقو

ففي لبنان، ال توفر سیاسة السكن سوى القلیل من الحمایة للمستأجرین، مما یعني أن أكثر من نصف سكان بیروت یفتقرون إلى 
، إلى تفاقم أزمة السكن، وترك ۲۰۲۱السكن اآلمن. وأدى االنھیار االقتصادي في لبنان، وانفجار میناء بیروت في عام 

 منخفض، عرضة لظروف معیشیة سیئة وزیادة اإلیجارات، وعملیات اإلخالء غیر القانونیة.المستأجرین ذوي الدخل ال

حالة بتدخالت ھادفة. حتى اآلن، كما  ٤۷۲بالغاً عن مظالم السكن، وقد استجاب الى  ٦۰۳وفي ھذا السیاق ، تلقى المشروع 
شخاص. كما یقوم مرصد السكن بالحشد للدعوة  أسرة وتفاوض على تحسین السكن اآلمن لمئات األ ۹۲منع مرصد السكن إخالء 

المحلیة، للمطالبة بإصالح سیاسات السكن. و كأول مشروع من نوعھ في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، یمنح مرصد 
 السكن المجتمعات الضعیفة صوتًا، للمطالبة بحقوقھم األساسیة في السكن والقیام بحملة من أجل مجتمع أكثر إنصافًا.

 .۲۰۲۲یونیو  ۲٥صورة على الصفحة األولى: أعضاء ومسؤولي التحالف الدولي للموئل، في الجمعیة العمومیة، كاتوفیتسي، ال

 التحالف الدولي للموئل -المصدر: األمانة العامة

وق االرض  شبكة حق -الصورة على ھذه الصفحة: نشرة إعالنیة ودعوة إلى فاعلیة التشبیك، الذي نظمھ التحالف الدولي للموئل
 . ۲۰۲۲یونیو  ۲۹) لبرنامج موئل األمم المتحدة، SEMوالسكن، حول آلیة إشراك أصحاب المصلحة (

 في عملیة سیاسة إشراك أصحاب المصلحة لموئل األمم المتحدة: HIC-HLRNمساھمات  

  

engagement Mechanism (Summary)-Proposal for a UN Habitat Stakeholder 
engagement Mechanism-Proposal for a UN Habitat Stakeholder 

evelopment” Networking EventReport of “Stakeholder Engagement Mechanism for Sustainable D 
Habitat Stakeholder Engagement Policy-Proposed structure for UN 

Toward an Institutional Mechanism for Stakeholder Engagement in the New UN Habitat Governance 
Stakeholder Engagement Mechanism for Sustainable Development 

r the New Urban AgendaToward a New Stakeholder Compact fo 
Milestones in UN Habitat’s Cooperation with Stakeholders: Forward and Backward 

Stakeholder Engagement-Charting UN Habitat 
Integrating the engagement of local governments and stakeholders in UN HABITAT 

 
 التحالف الدولي للموئل -المصدر: شبكة حقوق األرض والسكن 

  

https://world-habitat.org/world-habitat-awards/winners-and-finalists/housing-monitor-monitoring-and-advocating-the-right-to-housing-for-vulnerable-communities/
https://world-habitat.org/news/press-releases/online-platform-empowers-residents-to-report-and-mobilise-against-housing-injustices-in-beirut-world-habitat-awards-gold-winner-2021/
https://www.hlrn.org/img/documents/HIC_ExSum.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Stakeholderi-engagement_mechanism-HIC_proposal_final.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Stakeholder%20Engagement%20Event.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Proposed_SEP_structure.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/UN-Habitat_Stakeholder_mechanism_ExSum_final.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/SEP_presentation_JS.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Final%20Stakeholder%20Declaration%20UHA%20280519.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Milestones_in_UN_Habitat_Partnership.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Horizontal%20HIC%20Milestones%20Graphic.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/20181022_GAP_and_GTF_STATEMENT_.pdf


آمال كبیرة للقضاء على   :الدورة الخمسون للجنة األمن الغذائي العالمي
 الجوع یعوقھا االستقطاب الجیوسیاسي

ھذا العام بدأت الدورة الخمسون للجنة األمن الغذائي  
)، بمالحظة تبعث على األمل. حیث  CFS 50العالمي (

یعتبر ھذا االجتماع األول للحضور بشكل شخصي، منذ 
، مع تعیین رئیس جدید للجنة، ھو السید/  ۱۹-جائحة كوفید

دولة عضو. كما   ۱۲٤غابرییل فیریرو، وتسجیل حضور 
كان معظم أصحاب المصلحة على اختالفھم، ممثلین في 

تلك الدورة، وقد أبدت آلیة المجتمع المدني والشعوب  
)، والمرتبطة بلجنة األمن الغذائي CSIPMاألصلیة (

لجلسات العامة، وكذلك فعل العدید  العالمي، اھتماماً كبیراً با
عضو   ۱۰۰من المشاركین اآلخرین. فقد شارك أكثر من 

 . ٥۰من آلیة المجتمع المدني والشعوب األصلیة، في الدورة 

وقد أعدت آلیة المجتمع المدني والشعوب األصلیة، وثیقة  
ة شاملة ومنھجیة، حتى تتمكن لجنة األمن تعرض وجھة نظرھا بشأن أزمة الغذاء، وشددت فیھا على ضرورة فھم األزمة بطریق

الغذائي العالمي من معالجتھا بشكل صحیح والمساعدة في التغلب علیھا. وقد تم وضع تلك األزمة الحالیة في إطار تكلفة  
ذلك، المعیشة، نتیجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، بسبب اضطراب التجارة العالمیة، بسبب الحرب الدائرة في أوكرانیا. ومع
فإن ھذا لیس سوى صورة جزئیة للغایة، عن فشل أعمق بكثیر ومتعددة المستویات واألوجھ للنظم الغذائیة. بل أصبحت 

مجتمعاتنا معرضة بشدة النعدام األمن الغذائي والتغذوي، بسبب اتباع نموذج اإلنتاج الزراعي الصناعي، واالعتماد المفرط 
خالت اإلنتاج القائمة على الوقود األحفوري، وتركز الشركات تقریباً في كافة جوانب  على سالسل القیمة العالمیة، وعلى مد

 النظم الغذائیة، واإلصرار العنید على منطق اقتصادي یفتقر إلى تنظیم السوق، وقواعد التجارة غیر العادلة. 

ائي العالمي، باتخاذ إجراءات تعكس، ھذا وبالتالي، طالبت بشكل عاجل آلیة المجتمع المدني والشعوب األصلیة، لجنة األمن الغذ
الوضع وتضطلع بدور قیادي، وتنظیمي لعقد االجتماعات لحل أزمات الغذاء، ألنھ المنتدى الشامل الوحید لمناقشة األبعاد  

  المتعددة لألزمات من منظور حقوق اإلنسان، وبدعم من فریق للخبراء رفیع المستوى تابع للجنة األمن الغذائي العالمي،
 ). HLPE-FSNوالمعني باألمن الغذائي والتغذیة (

وإلیجاد معلومات موضوعیة لاللتزام باتخاذ خطوات، أجرت آلیة المجتمع المدني والشعوب األصلیة، مشاورات عامة، من  
الیم، نتج ساعة بسبعة لغات من الحلقات النقاشیة االفتراضیة على مستوى األق ۲۰خالل استبیانات على شبكة اإلنترنت، وإجراء 

: حلول تحویلیة  ۲أصوات من األرض دولة من جمیع أنحاء العالم. وتم توحید تلك النتائج في تقریر   ٦۳مساھمة، من  ٥۳۹عنھا 
ا بشكل كبیر جراء تلك األزمات المتعددة  . حیث یقدم التقریر قصصاً عن أولئك الذین تضرروألزمات الغذاء العالمیة الممنھجة

وینقل مطالبھم ومقترحاتھم المحددة للتغلب    األوجھ، وماھي اإلجراءات التي اتخذوھا لتوفیر استجابات عملیة واستراتیجیة،
  على أزمة الغذاء.

 وتُظھر األدلة على األرض اتجاھات مقلقة خالل العامیین الماضیین: 

دم المساواة المتجذرة بالفعل بجمیع أنواعھا، في جمیع المناطق، وال سیما التي تؤثر على النساء  الزیادات الحادة في أوجھ ع •
 والشباب وصغار المنتجین والعمال الزراعیین والشعوب األصلیة. 

https://www.csm4cfs.org/voices-from-the-ground-transformative-solutions-to-the-global-systemic-food-crises/
https://www.csm4cfs.org/voices-from-the-ground-transformative-solutions-to-the-global-systemic-food-crises/


ري  استمرار الفوضى المناخیة، مع التأثیر األكبر على أولئك الذین یساھمون بأقل قدر في انبعاثات غازات االحتباس الحرا •
)GHG .( 

 استمرار الصراعات والحروب وعنف الدولة، حیث یتم استخدام الغذاء كسالح جیوسیاسي.  •
 تقلص مشاركة أصحاب الحقوق في العملیات الدیمقراطیة، وسط تجاھل متزاید لحقوق اإلنسان والمدافعین عنھا. •
 ات المالیة. استفادة الشركات من عملیات اإلنقاذ الحكومیة وبرامج الدعم، وتزاید المضارب  •

وتوضح نتائج تلك االتجاھات بشكل واضح، الھشاشة التي تصیب النظم العالمیة لإلمدادات الغذائیة. فھناك عدد البأس بھ من  
البلدان ذات الدخل المنخفض، تعتمد على عدد قلیل من الدول المنتجة للسلع األساسیة الكبیرة، وتستورد معظم الحبوب التي  

،  Bunge)، بانج ADM: آرتشر دانیلز میدالند ( أربعة كبار من تجار الحبوبنظام عالمي، یحتكره  تغذي شعبھا، وفي إطار
 . Louis Dreyfus، ولویس دریفوس Cargillكارجیل 

وقد أدى تركیز النظام الغذائي العالمي على عدد قلیل فقط من السلع األساسیة، إلى تحویل االنتباه بشكل مأساوي عن المحاصیل  
 م النظم الغذائیة في العالم الجنوبي.األساسیة المحلیة، والتي تدع

كما أن الناس على األرض، یبدون رأیھم في أن التدابیر الحكومیة بشكل عام، غائبة، أو غیر كافیة، أو ضعیفة ومجزأة في 
ت  أحسن األحوال. وفي جمیع األقالیم، تم سد الفجوة التي خلفتھا الحكومات من خالل العمل التضامني واالبتكارات للمجتمعا 

والحركات االجتماعیة والمنظمات غیر الربحیة والمنظمات الشعبیة. لتمكین الحكومات من اتخاذ اإلجراءات المناسبة، ھناك  
 حاجة إلى تغییرات في اإلدارة العالمیة للنظم الغذائیة لمعالجة العقبات التي تمت مواجھتھا على المستوى الوطني. 

ات قصیرة وطویلة األجل على السواء: فتشمل التدابیر القصیرة األجل، تقدیم المعونة  أما عن المطالب التي انبثقت عن المشاور
اإلنسانیة، مع تعزیز النظم الغذائیة المحلیة المستدامة؛ ودعم المبادرات المجتمعیة والتضامنیة القائمة. یجب على الحكومات 

غار منتجي األغذیة إلى مدخالت كافیة وبأسعار معقولة القطریة تنظیم توزیع الشركات لألغذیة فائقة التجھیز لضمان وصول ص
لإلنتاج، مما یمنح امتیازات للمدخالت المتاحة محلیًا على المدخالت المستوردة؛ ووقف المضاربة الغذائیة؛ وإعادة ھیكلة الدیون  

الغذائیة، وفرض  الخاصة والعامة وإلغائھا؛ فرض وقف اختیاري على استخدام وتجھیز السلع الزراعیة لألغراض غیر 
ضرائب على األرباح الزائدة والثروة الھائلة. أما مجاالت العمل الطویلة األجل فتشمل ما یلي: كسر االعتماد على الواردات  

الغذائیة ودعم توفیر الغذاء المحلي، وتحویل النظم الغذائیة من خالل اإلیكولوجیا الزراعیة واألسواق اإلقلیمیة، وتنفیذ السیادة 
 یة، والحد من سلطة الشركات، وإصالح القواعد التجاریة، وضمان حقوق اإلنسان والتعددیة الدیمقراطیة.الغذائ

وتعكس الطلبات المشتركة الطویلة والقصیرة األجل ما ال یقل عن النھج المتكامل الذي اعتمدتھ لجنة األمن الغذائي العالمي  
). ودعت تلك الوثیقة السیاسیة FFA( ، من أجل األمن الغذائي والتغذیة في األزمات الممتدة۲۰۱٥إطار عملھا لعام بالفعل في 

صراحة، إلى التطبیق المتكامل لإلجراءات الفوریة والقصیرة األجل، للمساعدة اإلنسانیة، دعما للنھج اإلنمائي الطویل األجل،  
 ). ۱٦–۱٥ا وإعمالھا(الفقرة وبناء المؤسسات في إطار اإلحترام الشامل لحقوق اإلنسان، المنصوص علیھا، وحمایتھ

واستنادا إلى تلك النتائج والتحلیالت، استعدت آلیة المجتمع المدني والشعوب األصلیة، للمطالبة خالل الجلسة العامة بأن تتخذ 
عزز لجنة األمن الغذائي العالمي إجراءات، ألداء دورھا بفعالیة، باعتبارھا المنتدى الحكومي الدولي الشامل، واألول، الذي ی

 التنسیق العالمي بشأن القضایا التي تؤثر على األمن الغذائي والحق في الغذاء. 

 للجنة األمن الغذائي العالمي  ٥۰الجلسة العامة للدورة 

انتھت فاعلیات الیوم األول االفتتاحي بشكل جید. وحدد رئس اللجنة عدة نقاط ذات أھمیة قصوى من بینھا: الحاجة الملحة إلى  
التركیز على النساء واألطفال ألنھم األكثر تضرراً من أزمات الغذاء. كما أشار السید فیریرو إلى التحركات لضروریة العاجلة،  

فضال عن، الحلول طویلة األجل. واستكمال الصورة، بالدعوة إلى إنتاج الغذاء المحاید للكربون للحد من تأثیر التغیرات  
 المناخیة.

األمن الغذائي العالمي، یعتقد بصدق في أن اللجنة یمكن أن تكون منارة لألمل، وكما ذكر، فإنھ یمكن  ویبدوا أن رئیس لجنة
للعالم االعتماد على لجنة األمن الغذائي، والتي تم إصالحھا لتكون شاملة، وأشاد بأھمیة الحاجة إلى تحركات وقیادة الجمیع.  

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/237131/rr-cereal-secrets-grain-traders-agriculture-30082012-en.pdf;jsessionid=3BAAA9E3A52ECC9F6DEA09218E6E4787?sequence=10
https://www.fao.org/3/bc852a/bc852a.pdf
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دني والشعوب األصلیة تقوم بدور نشط في جمیع الجلسات، وقدمت مجموعات  وفي أثناء الجلسة العامة، كانت آلیة المجتمع الم
 العمل مداخالت قیمة، بشأن العدید من الموضوعات.

وبصفتھا عضًوا في مجموعات العمل التالیة: مجموعة العمل المعنیة بالحوكمة العالمیة للغذاء (میسر مشارك)، ومجموعة 
جنسین، ومجموعة العمل المعنیة بالبیانات، تمكنت ممثلة التحالف الدولي للموئل د. ھالة  العمل المعنیة بالمرأة، المتنوع بین ال

 . zoomبركات، من المشاركة في الجلسة العامة، أو من خالل شبكة اإلنترنت عبر برنامج 

ي، والمداخالت من آلیة  وفیما یلي تقریر مفصل عن األنشطة التي تم إجرائھا، أثناء الدورة الخمسون لجنة األمن الغذائي العالم
 المجتمع المدني والشعوب األصلیة، وبعض المرفقات:

قدمت آلیة المجتمع المدني والشعوب األصلیة مداخلة، أثناء الجلسة الوزاریة حول: تنسیق االستجابات السیاسیة، ألزمة الغذاء   .۱
 .۲۰۲۲حالة األمن الغذائي والتغذیة في العالم  -العالمیة

(فقرة ج)، قد امتدت على مدى ثالثة أیام، وأدت إلى تعلیق الجلسة العامة، دون التوصل إلى   ۲مناقشة البند فعلى الرغم من أن 
اتفاق بشأن المواد المتصلة بأثر حرب أوكرانیا على األمن الغذائي، فضال عن اإلشارة إلى الجزاءات، باعتبارھا تؤثر سلبا على 

ة المجتمع المدني والشعوب األصلیة، من تقدیم اقتراح الستجابة عالمیة منسقة إمكانیة الحصول على الغذاء، فقد تمكنت آلی
 ألزمة الغذاء، التي تشكل جوھر الجلسة الوزاریة. 

، حیث دعت آلیة المجتمع المدني والشعوب األصلیة André  Luzziوقدم المقترح ممثل التحالف الدولي للموئل، أندریا الزي 
دة من القوة الداعمة للجنة األمن الغذائي العالمي، لتعزیز االستجابات المنسقة للسیاسات العالمیة من خالل المقترح، إلى االستفا

    ألزمة الغذاء المتعددة األبعاد، ومن بین ذلك، من خالل ما یلي على سبیل المثال ال الحصر:

 تماعات المكتب والفریق االستشاري، إدراج بنود موضوعیة منتظمة بشأن أزمة األمن الغذائي العالمیة في جدول أعمال اج •
 ، نھج لتوفیر توجیھاً عالمیاً منسقاً حول السیاسات، فضال عن،٥۱البدء في عملیة شاملة تقودھا الدول لتقدم مقترحا في الدورة  •
لجنة األمن   مشاركة رئیس لجنة األمن الغذائي العالمي، وفریق الخبراء رفیع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذیة، وأمانة  •

الغذائي العالمي وآلیاتھا المستقلة ضمن فریق االستجابة لألزمات العالمیة التابع لألمین العام لألمم المتحدة والمعني بالغذاء 
 والطاقة والتمویل. 

ألمن . الجلسة التي ناقشت موضوع تمكین المرأة والفتیات وتعزیز المساواة بین الجنسین. تحدیث ونقاش حول تحضیر لجنة ا۲
الغذائي العالمي، للخطوط التوجیھیة الطوعیة المعنیة بالمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة والفتیات، في سیاق األمن الغذائي 

 والتغذیة.

فقد قدمت تلك الجلسة فرصة للنقاش حول وضع تحضیر لجنة األمن الغذائي العالمي، للخطوط لتوجیھیة الطوعیة المعنیة  
نسین وتمكین المرأة والفتیات، في سیاق األمن الغذائي والتغذیة. حیث ال تزال تخضع الخطوط التوجیھیة بالمساواة بین الج

 للنقاش منذ إخفاق المفاوضات في یولیو/تموز الماضي في التوصل إلى إنھاء وتوافق في اآلراء بشأن الوثیقة.

المجتمع المدني والشعوب األصلیة، مداخلة ركزت على   كما قدمت مجموعة العمل المعنیة بالمرأة والتنوع الجندري ضمن آلیة
تعھداتھا في تحقیق الخطوط التوجیھیة، مع النظر مع النظر في جمیع القضایا الھامة التي تعتبر ضروریة لكي تكون المبادئ 

 ).وثیقة مجموعة العمل كاملةالتوجیھیة تحویلیة وتدریجیة نحو المساواة بین الجنسین. ( أنظر 

ن الغذائي العالمي حول االستراتیجیة  . قدمت آلیة المجتمع المدني والشعوب األصلیة مداخلة أثناء جلسة توجھات لجنة األم۳
 ، بشأن القضایا الحرجة، الناشئة، والمستمرة لألمن الغذائي والتغذیة.۲۰۳۰نحو 

 وقد كانت مداخلة مجموعة عمل آلیة المجتمع المدني والشعوب األصلیة، المعنیة بالحوكمة العالمیة للغذاء، على النحو التالي: 

ب األصلیة، عن استمرار تقدیرھا العمیق لعمل فریق الخبراء رفیع المستوى، بوصفھا آلیة تعرب آلیة المجتمع المدني والشعو
لجنة األمن الغذائي العالمي، لتوفیرھا أساس األدلة، لمناقشات سیاسات اللجنة، وھي آلیة فریدة من نوعھا، بسبب نطاقھا المتعدد  

https://www.csm4cfs.org/women-and-gender-diversities-working-group-statement-on-cfs-gender-equality-and-womens-and-girls-empowerment/


یرھا، وحقیقة أنھا تعترف بصحة المعارف التقلیدیة واألصلیة القطاعات، وتكوینھا المتوازن، ونھجھا التفاعلي في وضع تقار
 وممارسیھا. 

، ستستفید اللجنة من نتائج مشاوراتنا الشعبیة،  ۲۰۲۷-۲۰۲٤وعند وضع مقترحاتنا بشأن خطة العمل المتعددة السنوات المقبلة، 
عض الموضوعات المھمة التي سمعناھا من  بلداً. وب ۷۷إجابة من  ٥٥۰التي قدمنا تقریراً بھا باألمس، والتي جمعت أكثر من 

مختلف المناطق، مذكورة بالفعل في الموضوعات المقترحة من قبل فریق العمل مثل تغیر المناخ وحقوق العاملین في مجال 
الغذاء والصراعات وھشاشة النظم الغذائیة. وھناك البعض اآلخر لم یتم التطرق لھ بعد، مثل أھمیة االقتصادات االجتماعیة 

والتضامنیة، واإلصالح الزراعي الشعبي. فنحن لجنة األمن الغذائي العالمي الشعبیة، ونرید أن نساھم باألصوات من المیدان، 
 لتأطیر أولویات العمل القادم للجنة األمن الغذائي العالمي. 

، والموضوع المقترح ھو تعزیز  ۲۰۲٤. فیما یتعلق بتقریر فریق الخبراء رفیع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذیة لعام ٤
 النظم الغذائیة في المناطق الحضریة وشبھ الحضریة لتحقیق األمن الغذائي والتغذیة في سیاق التحضر والتحول الریفي. 

 قدمت مداخلة مجموعة عمل آلیة المجتمع المدني والشعوب األصلیة، المعنیة بالحوكمة العالمیة للغذاء، د. ھالة بركات:

: تعزیز النظم الغذائیة في المناطق الحضریة وشبھ الحضریة في سیاق التحضر  ۲ع القضیة حول الموضوع إن الموضو
والتحول الریفي ، ھو بالتأكید ذو أھمیة كبیرة لدوائرنا. فقد كان التعاون بین المجتمعات الحضریة والریفیة أساسیاً في االستجابة 

 ألزمة كوفید. 

 : ۲۰۲٤في مسودة الطلب المقدم إلى فریق الخبراء رفیع المستوى للتقریر الذي سیصدر في عام  ویجب النظر في النقاط التالیة 

ینبغي اإلشارة إلى العملیة السابقة للجنة األمن الغذائي العالمي بشأن التحضر والتحول الریفي في الطلب المقدم إلى فریق   •
 الخبراء رفیع المستوى؛ 

بوضوح إلى أن تقریر فریق الخبراء رفیع المستوى، سیعقبھ عملیة تقارب في السیاسات تفضي  نؤید أن الھدف المقترح یشیر  •
إلى مجموعة من التوصیات السیاسیة التي سیوافق علیھا االجتماع العام للجنة األمن الغذائي العالمي. ومن أوجھ القصور  

 ھ انتھى دون وجود نتیجة لسیاسات ذات صلة. الرئیسیة في مسار العمل األخیر المتعلق بالتحضر والتحول الریفي، أن 
ینبغي إدراج إشارة خاصة إلى أھمیة تقریر الفریق الرفیع المستوى في الفقرات التي تخص الشباب، وال سیما في سیاق   •

 الھجرة. 
 ینبغي إدراج تركیز محدد على الحمایة االجتماعیة كعنصر شامل للمناطق الحضریة وشبھ الحضریة والریفیة.  •
بغي أن یركز الھدف المقترح على تعزیز النظم الغذائیة الحضریة وشبھ الحضریة وفقط، بل ینبغي أن یركز أیضا على  وال ین  •

 تعزیز الروابط بین الریف والحضر. 

ھناك مالحظتان بشأن استخدام «الزراعة الذكیة مناخیاً»، لتحل محلھما «الزراعة القادرة على التكیف مع المناخ»، وھو  
شموالً للممارسات اإلیكولوجیة؛ واستخدام المصطلح: نھج «من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى»، وإنما مصطلح أكثر 

 یُقترح «تكامل النھج المختلفة التي تؤدي إلى عملیات تشاركیة شاملة وشفافة للتحوالت الحضریة والریفیة».

وتحلیلھا، تم استعراض تقریر فریق الخبراء الرفیع المستوى المعني باألمن . خالل الجلسة المتعلقة بأدوات جمع البیانات  ٥
الغذائي والتغذیة، عن أدوات جمع البیانات وتحلیلھا، ثم أعقبھ تعلیقات ومدخالت بشأن محتوى التقریر، من قبل أصحاب  

 المصلحة في لجنة األمن الغذائي العالمي.

مجتمع المدني والشعوب األصلیة، المعنیة بالمعلومات، مداخلة من خالل السیدة/  وفي تلك األثناء، قدمت مجموعة عمل آلیة ال
، بتحلیل الوثیقة وإیالء أھمیة عن كیفیة، ومن جمع البیانات والغرض منھا، ومدى مشاركة السكان Patty Taylorباتي تایلور 

 األصلیین، وحمایة معارفھم، وكذلك من المستفید من جمع تلك البیانات. 

خیراً، مشاركة آلیة المجتمع المدني والشعوب األصلیة، في جلسة تمكین الشباب في النظم الغذائیة الشاملة والمستدامة: . وأ٦
إقرار واستیعاب توصیات سیاسات لجنة األمن الغذائي العالمي بشأن تعزیز مشاركة الشباب وتوظیفھم في النظم الزراعیة  



ة. وتم استعراض الصیغة النھائیة لتوصیات سیاسات لجنة األمن الغذائي العالمي، بشأن والغذائیة من أجل األمن الغذائي والتغذی
 تعزیز مشاركة الشباب على االجتماع العام للجنة للنظر فیھا وإقرارھا.

یھیة  ، في مداخلتھا، المبادئ التوجTyler shortوقد أیدت ممثلة آلیة المجتمع المدني والشعوب األصلیة، السیدة/ تایلور شوزت 
 مع التحفظات. تم تقدیم تلك التحفظات والمطالبة بإدراجھا في الوثیقة. وال یزال من المأمول إدراجھا كملحق على األقل.

كما نظمت مجموعات عمل آلیة المجتمع المدني والشعوب األصلیة، المعنیة بكل من الشباب، والمعلومات، فاعلیتین جانبیتین،  
 وھما:

 أكتوبر/ تشرین األول)، و   ۱۱( التقاطع بین قضایا المساواة بین الجنسین، والحق في الغذاء  •
  حقوقنا وأجسادنا ومستقبلنا: أصوات الشباب حول مستقبل النظم الغذائیة وتوصیات سیاسة الشباب للجنة األمن الغذائي العالمي •

 أكتوبر/تشرین األول).  ۱۲(

تشرین األول / أكتوبر دون اختتامھا. وتم   ۱۳وانتھت الجلسة العامة للدورة الخمسون للجنة األمن الغذائي العالمي، مساء یوم 
ین كتلتین  استثمار ساعات وساعات من المفاوضات الحكومیة الدولیة، في محاولة إلیجاد حل وسط بشأن معركة كالمیة ب

جیوسیاسیتین. فقد تم ضیاع ساعات إلیجاد حل لتزاید أزمة الغذاء الممنھجة، بینما یموت الناس من الجوع، ویتكشف تغیر 
المناخ، وتزداد أوجھ عدم المساواة بین الناس والبلدان. فقد أعلن البیان الرسمي لرئیس لجنة األمن الغذائي العالمي، أن لجنة  

أكتوبر/تشرین األول، لتجتمع مرة   ۱۳) في CFS 50) رفعت جلستھا العامة الخمسون (CFSالغذائي ( األمم المتحدة لألمن
بتقریر أخرى في أقرب وقت ممكن، وتختتم المداوالت حول تنسیق استجابات السیاسات ألزمة الغذاء العالمیة، التي استرشدت 

 ) SoFI، (في العالم ۲۰۲۲حالة األمن الغذائي والتغذیة لعام 

الدورة الخمسون، قد تم االستیالء علیھا من خالل مناقشات جانبیة  أن  CSIPMوترى آلیة المجتمع المدني والشعوب األصلیة، 
 جیوسیاسیة ولم تتمكن من الوفاء بما وعد بھ الرئیس. 

الصورة على ھذه الصفحة: إلحدى جلسات آلیة المجتمع المدني والشعوب األصلیة، في الدورة الخمسین للجنة األمن الغذائي  
 العالمي

  

https://www.csm4cfs.org/intersectionality-gender-equality-and-right-to-food-cfs-50-side-event/
https://www.csm4cfs.org/our-rights-our-bodies-our-futures-youth-voices-on-the-future-of-food-systems-and-the-cfs-youth-policy-recommendations-cfs-50-side-event/
https://www.fao.org/3/cc0639ar/online/cc0639ar.html
https://www.fao.org/3/cc0639ar/online/cc0639ar.html
https://www.fao.org/3/cc0639en/online/cc0639en.html


 التغیرات المناخیة الحق في السكن في خضم 
في استجابة لدعوة وجھھا المقرر الخاص لألمم المتحدة  

المعني بالحق في السكن الالئق، قدمت شبكة حقوق األرض 
التحالف الدولي للموئل، مدخالت إلثراء تقریر   -والسكن

المقرر الخاص، الذي سیقدمھ في الدورة الثانیة والخمسین 
وبالتعاون مع أعضاء التحالف في  لمجلس حقوق اإلنسان، 

 Sathi، والھند (Observatori  DESCكل من إسبانیا ((
All for Partnerships India.( 

في تقریره المشترك، الحاالت التي قدمھا  وأبرز التحالف 
أعضائھ في كل من الھند وإسبانیا. حیث تعاني الھند من  

ت الھجرة وانكماش السكان بسبب الجفاف وزیادة درجا
الحرارة، مما یؤثر بشكل مباشر على المحاصیل، في  

في شرق الھند.  Jharkhandمجتمعات والیة جھارخاند 
وفي إسبانیا، فُقدت المنازل بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر (منازل على الواجھة البحریة أو في مناطق الفیضانات)، ویعیش  

موجات الحرارة والبرد المصحوبة بعدد كبیر من اللیالي المداریة،  ملیون ساكن في مناطق معرضة لخطر الفیضانات. كما أن 
إلى جانب ویالت انتشار فقر الطاقة في إسبانیا، التي تخلق ظروفًا سكنیة غیر مناسبة، مما یؤدي إلى الوفیات بسبب الحرارة، 

تب على ذلك من نفقات، مما یؤدي وبرد الشتاء. كما یؤدي ضعف العزل أیًضا إلى زیادة استھالك الكھرباء والغاز، وما یتر
غالبًا إلى فقر في الحصول على الطاقة. وقد شھدت إسبانیا أیًضا زیادة في العواصف، مما تسبب في تسرب المیاه في المنازل 

 والخسائر واألضرار بسبب الریاح واألمطار والبرد، فضالً عن تأثیرات الجزر الحارة (في المدن).

حالف الدولي للموئل، الطرق المختلفة التي تؤثر بھا أزمة المناخ، على الحق في السكن الالئق الت  -GRINوقد أوضحت شبكة 
وبشكل مختلف في المناطق الحضریة والریفیة. حیث تختلف التأثیرات في الغالب من درجة ما تنطوي علیھ البیئات الحضریة،  

لى المحك)، و اآلخر، زیادة خیارات إعادة التوطین وسبل العیش من خالل أمرین، األول، زیادة كثافة العواقب (األرقام والقیم ع
 في المناطق الحضریة لدى الضحایا/المتضررین.

كما تعمل وكاالت اإلغاثة وخدمات الدفاع المدني، إما بشكل أقل أو بسرعة أقل في المناطق الریفیة والنائیة. ویظل ھذا عامال 
ات (األرقام والتفاصیل األخرى) عن الضحایا/األشخاص المتضررین والعواقب  في توافر سبل االنتصاف للمتضررین والمعلوم

التي یتحملونھا، بما في ذلك، أماكن تواجدھم وظروفھم المعیشیة (مثل كفایة السكن والتكالیف المتكبدة) في نزوحھم في نھایة  
 المطاف.

صة للتكیف مع تغیر المناخ (مثل المالجئ المناخیة)،  عالوة على ذلك، تمیل المناطق الریفیة إلى امتالك أموال عامة أقل مخص
ویتم استثمار أموال أقل في كافة أنواع الخدمات. حیث تعاني وسائل النقل العام في المناطق الریفیة من نقص التمویل، وتعمل  

فیف من تغیر المناخ، مع  بشكل سیئ. ویتناقض الخطاب حول التوازن فیما بین اإلقالیم، وتقلیل السفر في المركبات الخاصة للتخ
واقع تمركز الخدمات العامة في المدن الكبیرة، وإھمال المدن الصغیرة والمناطق الریفیة، التي یحتاج سكانھا إلى السفر، للذھاب 

 إلى الطبیب، أو الوصول إلى الخدمات األساسیة األخرى.

اخلیاً، باعتبارھا مسألة بالغة األھمیة، وال سیما قضیة كیفیة ویشار أیضاً إلى اآلثار الخاصة الواقعة على الالجئین، والمشردین د
ضمان حقھم في العودة الطوعیة. ومن العوامل الھامة التي ینبغي مراعاتھا توافر الموارد والقدرات، لدى الوكاالت العامة 



یان، بما في ذلك عدم التمییز في ھذا  المحلیة أو الدولیة، ومقدمي الخدمات غیر الحكومیین. فالحكم واإلرادة السیاسیة أمران أساس
السیاق. ومن ثم، فإن االحتیاجات اإلنسانیة، وحقوق اإلنسان (التكمیلیة)، في المشاركة العامة، واإلعالم والعدالة اإلداریة، وما 

 إلى ذلك، تُخفف بشدة من حاالت إنكارھا.

غیر المناخ. فالتحضر لھ تأثیر سببي على انبعاثات  وعلى العكس من ذلك، من الضروري أیضا النظر في آثار اإلسكان على ت
الغازات الدفیئة، وتغیر درجات الحرارة على المدى الطویل، وانبعاثات ثاني أكسید الكربون على المدى القصیر. وتستخدم 

بانبعاثات الغازات  ٪ من الطاقة العالمیة المرتبطة  ۷۰المدن نسبة كبیرة من إمدادات الطاقة في العالم، وھي مسؤولة عن حوالي 
 الدفیئة، والتي تحبس الحرارة وتؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة األرض.

كما سلطت المساھمة المشتركة، الضوء على العدید من الجھود المبذولة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، لدعم االنتقال 
ثار المناخ، ومحایدة للكربون ، دون تمییز. وقد أشارت مصر العادل إلى مساكن للجمیع تكون متوافقة مع الحقوق، ومقاومة أل

إلى الجھود المبذولة لتحسین كفاءة الطاقة وتقلیل االنبعاثات من مسابك الرصاص، وإعادة تدویر القش من محصول األرز، 
 وتقلیل آثار، ونقل المستوطنات الشعبیة بعیدًا عن الصناعات الملوثة.

) بموجب اتفاقیة باریس باشتراط تنفیذ قوانین المباني الخضراء من خالل INDCمحددة وطنیاً ( كما تلتزم مساھمة األردن ال
وضع معاییر واضحة للبناء والمواد واألراضي بناء على أفضل الممارسات؛ ومطالبة جمیع المباني الجدیدة في القطاع العام 

 ). LEEDباالمتثال لمعاییر الریادة في مجال الطاقة والتصمیم البیئي (

،  ۲۰۱۰نوفمبر  ۲٥)، منبراً وطنیاً تم إطالقھ في NEEREAفي لبنان ، یعد العمل الوطني لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة (
الصادر عن مصرف لبنان المركزي ، والذي یسرد، بالتعاون مع االتحاد األوروبي، شروط وأحكام  ۲۳٦استنادا إلى التعمیم 

وتعرب المملكة العربیة السعودیة عن اھتمامھا بتحسین الشراكات بین القطاعین العام الحصول على قروض خضراء مدعومة. 
، أطلقت إمارة أبوظبي مبادرة استدامة، ۲۰۱۰والخاص، بھدف ضمان التكامل نحو بیئة مستدامة واقتصاد أخضر. وفي عام 

وبناء وتشغیل المباني والمساكن والمجتمعات  وھي إطار عمل مستدام للبناء، ومن ضمنھ، نظام التقییم بدرجات اللؤلؤ لتصمیم 
المحلیة، حیث یتعین على جمیع المباني الجدیدة، الحصول على تصنیف لؤلؤة واحدة على األقل، من أصل خمسة، ویجب أن  

 تحصل جمیع المباني والمساكن الحكومیة على تصنیف لؤلؤتین على األقل. 

السكن الالئق، قضیة مركزیة في التحالف الدولي للموئل. في نوفمبر/تشرین  وتعتبر حالیاً، قضیة آثار المناخ على الحق في 
العدالة المناخیة كحق من حقوق اإلنسان المتعلقة بالموئل: استخالصھا من  ، عقد التحالف الدولي للموئل فاعلیة  ۲۰۲۱الثاني، 
بھدف مناقشة نتائج مفاوضات   الدول األطراف التفاقیة المناخ، لنھوض بالعمل المناخي الذي یقوده الناس لمؤتمر  ۲٦الدورة 

غالسكو المناخیة، في إطار العدالة المناخیة وحقوق اإلنسان، مع تسلیط الضوء على بعض المسارات الرئیسیة لبناء العدالة 
المناخیة من منظور إقلیمي ، یرتكز على حقوق اإلنسان المتعلقة بالموئل. جمع الحدث مجموعة متنوعة من المتحدثین، من أجل  

)، واألصوات والمناھج العدیدة ۲۰۲۱) لمؤتمر الدول األطراف (۲٦اركة في كل من المناقشات التي عقدت خالل الدورة (المش
 من حركة العدالة المناخیة. 

الصورة: غالباً ما تكون المستوطنات غیر الرسمیة، ھي األكثر ضعفاً في التعرض لتدمیر والھدم، نتیجة التغیرات المناخیة.  
 OHCHRالمصدر: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=67JixINWhUM
https://www.youtube.com/watch?v=67JixINWhUM
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-housing/climate-change-and-right-housing


مناصرة التحالف الدولي للموئل المستندة إلى التعلم: لبناء قوة 
 مجتمعیة من خالل التعلم، وتأكیدھا من خالل المناصرة
 .نحن ال نتعلم من تجاربنا، بل نتعلم من التأمل فیھا

 جون دیوي

وضع التحالف الدولي للموئل نفسھ كرائد عالمي في  
التشبیك المدني، والتعلم، وسیاسات المناصرة. فمن خالل 

مشروع التعلم المشترك والمناصرة الذي ینفذه التحالف  
ي ربط  الدولي للموئل، فقد انبثق التحالف من تاریخ طویل ف

األطراف الفاعلة من المجتمع المدني المتنوعة وفي ذات 
 الوقت متكاملة، من خالل التعلم المشترك والمناصرة. 

فقد دعم المشروع ما یسمى مساحات التعلم المشترك، 
باعتبارھا لقاءات عبر االنترنت، متعددة األقالیم،  

والجلسات، واللغات، تم تصمیمھا وتیسیرھا من قبل أعضاء  
حالف الدولي للموئل، وأصدقائھ، وحلفائھ. وقد أكدت تلك الت

الفاعلیات على نقاط القوة للتحالف الدولي للموئل، باعتباره  
منصة تعلم جماعیة، من أجل التأثیر على السیاسات، من خالل المناصرة القائمة على القواعد وبناء المعرفة، والمعلومة 

یات تبادل المھارات، والخبرات، إلجراءت المناصرة، عبر األقالیم الثالثة، أمریكا المستندة إلى أدلة. كما تعزز ھذه المنتد
الالتینیة، إفریقیا، والشرق األوسط وشمال إفریقیا. وتقوم تلك المساحات بتطویر ورعایة أصول تعلیمیة انتقادیة، مستوحاة من 

إیلیش، وباولو فریري. وبھذه الطریقة، فالتعلم كما   شخصیات تربویة بارزة، مثل سقراط، جون دیوي، روزا لوكسمبروغ، إیفان
 یمارسھ التحالف الدولي للموئل، یعلم االبتكار وحل المشكالت، من أجل التغییر السیاسي.

ومن خالل مساحات التعلم المشترك، فقد تشارك أعضاء التحالف الدولي للموئل، وأصدقائھ، في تیسیر عملیات التشخیص، التي 
قادي واقع كل منھا، والتي في الغالب ما تكون متشابھة، بحسب مجاالت التركیز المواضیعیة. فقد أعطى برنامج تقییم بشكل انت 

، األولویة للنھج النسویة، والنھج الحقوقیة فیما یتعلق باألرض، فضال عن، دروس تعلیمیة للمناصرة متعددة  ۲۰۲۱-۲۲
اھمة في تحویل عالمنا، من خالل تحدید األولویات، واالستراتیجیات،  المجاالت. وتلك العملیة أعدت المشاركون بعد ذلك للمس

والتعلم، والمناصرة لسیاسات بدیلة جمعاء، في كل من المنتدیات المتعلقة بحقوق اإلنسان أو التنمیة المستدامة. وقد جسدت تلك 
الدولي للموئل. كما شجعوا كذلك، الوعي الطبیعة التعاونیة واالجتماعیة للتعلم و تعزیز التواصل، عبر التحالف   الجلسات،

االنتقادي للسبل الجماعیة للتفكیر، والتحرك على النطاق العالمي، بحسب ركائز أعضاء التحالف الدولي للموئل المختصة  
 باألتي: النوع االجتماعي، البیئة، االنتاج االجتماعي للموئل، وحقوق اإلنسان.

علم المشترك والمناصرة، والتي أشیر إلیھا بإسم، التواصل عبر حقوق اإلنسان، وقد ظھرت المرحلة األولى من مشروع الت
، بدعم من وكالة  ۲۲-۲۰۲۱المتعلقة بالموئل: تحرك المجتمع المدني من أجل النوع االجتماعي، وأثر سیاسات األراضي، 

اصرة القائمة على حقوق اإلنسان، والتي  )، كاستجابة لتراث أعضاء التحالف الدولي للموئل من المنACCDالتنمیة الكاتالونیة (
والریفیة). وقد قامت السكرتاریة العامة للتحالف الدولي   -تمتد عبر سلسلة مستمرة تنمیة المستوطنات البشریة (الحضریة

ا،  للموئل، بتیسیر تلك العملیة باالشتراك مع شبكة حقوق األرض والسكن، مكتب التحالف إلقلیم الشرق األوسط وشمال إفریقی



ومكتب التحالف إلقلیم أكریكا الالتینیة، كھیئات تنفیذیة، مع مدخالت من مجموعة أكادیمیة تعرف بإسم المعرفة في التحرك من 
 ). KNOWأجل المساواة الحضریة (

  من أعضاء التحالف الدولي للموئل، وأصدقائھ، وحلفائھ، من األقالیم ۳۰۰وقد جذبت ھذه المرحلة األولى مشاركة أكثر من 
الثالثة المستھدفة وما وراءھا. وقد تشارك الجمیع الھدف العام، الذي من شأنھ أن یؤثر على اإلصالح الالزم للسیاسات المتعلقة 

بالموئل، ونتائج تلك السیاسات، من أجل المساھمة في تحسین الظروف المعیشیة والموائل للمجتمعات الحضریة والریفیة  
  المفقرة. 

ج المرحلة األولى من مشروع التحالف للتعلم المشترك والمناصرة، االعتراف بضرورة مواصلة االنخراط وقد كان من بین نتائ
والتعاون المستمر فیما بین األقالیم للعمل بشكل جماعي، على القضایا واالستراتیجیات المشتركة التي تم تحدیدھا، مع ضمان أن 

لین ومتكاملین على حد سواء. وقد عرض المنھج التعلیمي لمساحات  یظل كل من النھج النسوي ونھج حقوق اإلنسان، متداخ
التعلم المشترك، الحجج لالعتراف بحق اإلنسان في األرض وتطبیقھ، والوظیفة االجتماعیة لألرض (التي تعھدت الدول بالسعي  

بوي عبر األقالیم، والمفاھیم الشاملة  إلیھ في األجندة الحضریةالجدیدة)، والبدائل لبرامج األمولة، واألثار المشتركة للنظام األ
 للعدالة بین الجنسین.

وقد أدى ذلك، إلى توجیھ تحرك التحالف الدولي للموئل، لتشكیل مجموعتي عمل عبر األقالیم، والتي ستعتمدان على التعلم  
ستراتیجیة التحالف الدولي  والمعرفة بمساحات التعلم المشترك السابقة، ومسترشدین بخطة عمل استراتیجیة من شأنھا أن تغذي ا

للموئل، للمناصرة، والحشد، والنشر على الصعید العالمي، وفي بعض الحاالت، على الصعید اإلقلیمي. ومن المقرر أن تدشین 
 . ۲۰۲۳تلك المجموعات عبر األقالیم في ینایر/كانون الثاني 

من مشروع التعلم المشترك والمناصرة، التي بجانب   ، یعتزم التحالف إطالق مرحلة ثانیة۲۰۲٤-۲۰۲۳في الفترة القادمة خالل  
دورھا في تعمیق تنسیق التحركات المحددة للحشد والمناصرة، ستعزز القوة االجتماعیة في مجالین رئیسیین: العدالة المناخیة، 

األعضاء المشاركون في  واالنتاج االجتماعي للموئل. وبالنظر إلى النھج التراكمي للتعلم في التحالف الدولي للموئل، سیعتمد  
المرحلة التالیة للمشروع، على مساحات التعلم السابقة، الستكشاف الحلول ذات النھج النسوي لألزمات المناخیة التي من صنع 

اإلنسان، وكیف أن النھج المشترك بین حق اإلنسان في األرض واالنتاج االجتماعي للموئل، توجھ المناخ على التوافق مع 
ف، والتخفیف، وجبر الضرر، وكیف ستتصدى تلك االستراتیجیات المختلطة لتحدیات أزمتي المناخ والسكن معاً.  تدابیر التكی

ومن األمور األساسیة أیضاً في ھذا التقارب، ھو فھم وتعزیز ممارسة االنتاج االجتماعي للموئل، من حیث صلتھ بالتزام الدول  
یق بدائل البناء األخضر منخفضة الكربون، على نماذج التحضر المھیمنة، للوفاء بحق اإلنسان في السكن المالئم، مع تطب

 واالستھالكیة للغایة.

وسیتبادل أعضاء التحالف الدولي للموئل، المفاھیم المستقلة إلنتاج وإدارة الموئل، وتحلیل السیاسات ذات الصلة واألمور الفنیة 
المناخیة، وتعزیز التضامن، ومشاركة استراتیجیات التدخل، والتحركات المشتركة، للمناصرة، وتطویر مفھوم مشترك للعدالة  

 لتفعیل العدالة المناخیة للمجتمعات المستضعفة، والمتضررة من الكوارث البیئیة، المرتبطة بتغیر المناخ والمتأثرة بھ. 

ھ التحالف دوراً تحفیزیاً في تحقیق قدر أكبر  وستشھد المرحلة الثانیة، من مشروع التعلم المشترك والمناصرة، الذي یضطلع ب
من التقارب بین الحركات االجتماعیة، وذلك من خالل الحوار لبناء تفاھم متبادل یدمج بین النھج النسوي والتضامن عبر 

 الحركات االجتماعیة الحضریة والریفیة، وتلك التي تضم الشعوب األصلیة. 

 Pilarالجلسة التمھیدیة لمشروع التعلم المشترك والمناصرة: من تصمیم: الصورة: تصمیم جرافیك، تم استعراضھ في  
Emitxin     

 

 

 



 

  أصحاب المصلحة
. (في مجال المقامرة) طرف  ۲. ھو شخص أو كیان لھ مصلحة أو اھتمام أو قیم تواجھ خطراً ما، خاصةً مجال األعمال؛ ۱

من یقوم برھان المال أو عدادات الرھان. ویمكن ألصحاب المصلحة التأثیر على أعمال المنظمة وأھدافھا  مستقل یودع معھ كل 
وسیاساتھا، أو أن یتأثروا بھا. بعض األمثلة على أصحاب المصلحة الرئیسیین ھي الدائنین، والمدیرین والموظفین، والحكومة 

 قابات، والمجتمع الذي تستمد منھ الشركة مواردھا.(ووكاالتھا) والمالكین (المساھمین) والموردین، والن

بممارسات التجارة العادلة، ولكن ال یحق لھم الحصول على  . یحق لعمالء الشركة القیام لیس جمیع اصحاب المصلحة متساوین
نفس االعتبار الذي یتمتع بھ موظفو الشركة. في ھیكل أصحاب المصلحة المتعددة، على سبیل المثال، قد یكون ألصحاب 

ت المجتمع  المصلحة مصالح خاصة (مثل ممثلي القطاع الخاص ، بینما قد یكون لآلخرین مصالح تعددیة أو عامة (مثل منظما
 المدني). أو واجبات عامة (مثل، الحكومات المحلیة أو المركزیة، أو غیرھا من مؤسسات الدولة األخرى).

 McGrath and Whitty للمزید من التفاصیل، راجع،

 

  اإلبادة الیئیة
، مباشرة بعد أن أذن الرئیس جون كینیدي بعملیات مبیدات األعشاب، قام الجیش األمریكي بتعدیل  ۱۹٦۱في أوائل دیسمبر 

بآلیات رش ثابتة الجناحین في قواعد القوات الجویة األمریكیة. على الرغم من أن مصطلح «الحرب   C-123طائرات النقل 
خیر من العقد، عندما اندمج المتظاھرون المناھضون للحرب والبیئة للتندید باإلبادة  الكیمیائیة» أصبح قضیة خالفیة في الجزء األ

 . ۱۹۲٥لفیتنام والشرعیة المشكوك فیھا لعملیة مزرعة الید في ضوء بروتوكول جنیف لعام  ECOcideالبیئیة 

ثر جالستون، كلمة «إبادة بیئیة» ، عرض عالم األحیاء النباتیة بجامعة ییل، آر۱۹۷۰في حدیثھ في مؤتمر بواشنطن في فبرایر 
لوصف الضرر البیئي الذي ألحقتھ القصف الجوي األمریكي، الذي تسبب في تدمیر فیتنام الجنوبیة، على وجھ الخصوص،  
باستخدام العامل البرتقالي، وھو اإلسم الحركي لمبید أعشاب سام، أنتجتھ تسع شركات كیمیائیة أمریكیة. منذ األربعینیات.  

طلح اإلبادة البیئیة معروفة منذ ذلك الحین، بشكل عام، بأنھا تدمیر للبیئة الطبیعیة، عن طریق العمل البشري وأصبح مص
 المتعمد أو المھمل. 

وألغراض تعدیل مقترح لنظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، یُقصد بمصطلح اإلبادة البیئیة، بأنھا األفعال غیر  
مرتكبة، مع العلم بأن تلك األفعال المحتملة یمكن أن تسبب ضررا كبیرا للبیئة، أو ضررا شدیدا وواسع  المشروعة أو الوحشیة ال
 النطاق أو طویل األجل.

ویتضمن ذلك التعدیل المقترح على نظام روما األساسي تعریفاً قانونیاً لإلبادة البیئیة، وسیضیف اإلبادة البیئیة، كجریمة جدیدة  
مكرًرا في الدیباجة  ۲ي ، ویوصي فریق الخبراء المستقل للتعریف القانوني لإلبادة البیئیة، بإضافة فقرة إلى نظام روما األساس
 مع التعدیالت التالیة:

وإذ یساورھا القلق من أن البیئة مھددة یومیا بالدمار والتدھور الشدیدین ، مما یعرض النظم الطبیعیة والبشریة في جمیع أنحاء 
 د. العالم للخطر الشدی

https://www.participatorymethods.org/sites/participatorymethods.org/files/Arnstein%20ladder%201969.pdf
https://www.researchgate.net/publication/318505331_Stakeholder_defined


 /ه) والتي تضع االختصاص الجنائي للمحكمة الجنائیة الدولیة: ٥/۱إضافة إلى المادة (

 the Crime of Ecocideجریمة اإلبادة البیئیة 

 مكرراً:  ۸إضافة المادة 

 اإلبادة البیئیة

الوحشیة المرتكبة مع العلم بأن . ألغراض ھذا النظام األساسي، یعني مصطلح «اإلبادة البیئیة» األفعال غیر المشروعة أو  ۱
 ھناك احتماال كبیرا بحدوث أضرار جسیمة أو واسعة النطاق أو طویلة األجل بالبیئة بسبب تلك األفعال.

 . ألغراض الفقرة األولى:۲

، ومع التجاھل بشكل متھور للضرر، [الذي] سیكون مفرطا بشكل واضح، فیما Wantonأ. یعني مصطلح غاشم أو متعمد  
 بالفوائد االجتماعیة واالقتصادیة المتوقعة؛ یتعلق  

، للضرر الذي ینطوي على تغییرات أو اضطرابات أو أضرار بالغة الخطورة ألي عنصر من  Severeب. یقصد بتعبیر شدید
 عناصر البیئة، بما في ذلك اآلثار الخطیرة على الحیاة البشریة أو الموارد الطبیعیة أو الثقافیة أو االقتصادیة؛

، للضرر، [الذي] یمتد إلى ما وراء منطقة جغرافیة محدودة، أو یتجاوز حدود Widespreadصد بتعبیر واسع االنتشار ج. یق
 الدولة، أو یعاني منھ نظام إیكولوجي أو نوع كامل أو عدد كبیر من البشر؛ 

حھ عن طریق االسترداد  ، للضرر [الذي] ال رجعة فیھ أو [الذي] ال یمكن إصالLong-Termد. یقصد بتعبیر طویل األجل 
 الطبیعي في غضون فترة زمنیة معقولة؛

، األرض والمحیط الحیوي والغالف الجلیدي، والغالف الصخري، والغالف المائي،  Environmentھـ. یقصد بتعبیر البیئة 
 . ]۱[والغالف الجوي، وكذلك الفضاء الخارجي 

 ] لمزید من التفاصیل حول المقترح، راجع:۱[

 Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide, “Commentary and Core Text,” 
June 2021, p. 4, https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/ 

  

https://www.stopecocide.earth/legal-definition-of-ecocide
https://static1.squarespace.com/static/5ca2608ab914493c64ef1f6d/t/


 

  اإلھالك السكني
لقد عّرف بعض العلماء اإلھالك السكني، بأنھ یعني التدمیر الھائل والمتعمد للمنازل، من أجل التسبب في معاناة إنسانیة. ویقدم 

، نظرة توسعیة أكثر لھذا المفھوم. ومن  Balakrishnan Rajagopalالمقرر الخاص لألمم المتحدة باالكریشنان راجاغوبال 
) الضرب أو القتل، ال یشیر فقط  Caedo) المنزل، و (Domusصل في المصطلحین الالتینیین (ثم، فإن اإلھالك السكني، المتأ

 إلى التدمیر المتعمد للھیاكل المادیة للمنازل، ولكن أیًضا إلى االنتھاك الممنھج لحقوق السكن في انتھاك للقانون الدولي. 

 

  الحیازة العرفیة
ماط الوصول إلى األراضي، وشغلھا، واستخدامھا و/أو السیطرة على علیھا،  بشكل عام، تعتبر الحیازة العرفیة، نمط من أن

والتي تعمل بالتوازي مع الحیازة القانونیة. كما یمكن أن تشیر الحیازة العرفیة، إلى العالقة بین الناس، كأفراد أو مجموعات، 
ف منظمة األغذیة والزراعة،   ،  في دلیلھا التقني بشأن إدارة الحیازةضمن مساحة أرض محددة ومواردھا الطبیعیة. وتعِرّ

ال تُكتب  الحیازة العرفیة بأنھا القواعد والمؤسسات، والممارسات المحلیة، التي تحكم األراضي ومصاید األسماك، والغابات التي 
، ولكنھا اكتسبت، بمرور الوقت واالستخدام، شرعیة اجتماعیة، وأصبحت جزءاً ال یتجزأ من نسیج في كثیر من األحیان

 ي مرنة وقابلة للتفاوض ومحددة الموقع.المجتمع. وتستند الحیازة العرفیة إلى الممارسات والقواعد المحلیة، وھ

وتتطور نظم الحیازة العرفیة باستمرار نتیجة لعوامل مترابطة ومتنوعة، مثل التفاعالت الثقافیة والتغییر االقتصادي  
، تتكون الحوكمة والقواعد في نظام الحیازة  الشبكة العالمیة لطاقم أدوات األرضاالجتماعي، والعملیات السیاسیة. فوفقاً لتعریف 

قوانین والقواعد التي تنظم حقوق األرض والموارد الطبیعیة، التي یُمكن أن تنشأ من العادات الراسخة المرتبطة العرفیة، من ال
 بالقرابة، واألصل والدین والتراث المشترك. 

، ھذا المصطلح یُحِدث جدالً حولھ في أفریقیا حیازة الشعوب األصلیةوھناك مصطلح آخر یتعلق بحیازة األراضي العرفیة وھو 
نھم من السكان األصلیین في القارة. بشكل أكبر، فعلى الرغم من أن معظم الشعوب األفریقیة، متمیزین عن مستعمریھم، أل

 ، إلى الشعوب األصلیة وبحسب المواضیع، استقرت على وصفتشیر لجنة االتحاد األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوبو
اجتماعي ونفسي، بصفتھم مجتمع من الصیادین وجامعي الثمار والرعاة، الذین غالبًا ما تكون أنظمتھم الثقافیة واالقتصادیة 

 وحیازتھم لألراضي تابعة لھیمنة جماعیة، أو مجموعات، داخل بلد ما أو عبر حدود الدولة. 

 

  الكوارث من صنع اإلنسان
محدد، حیث أصبح الخطر البشري المنشأ (أي التھدید أو الخطر أو المیل إلى الكارثة) الكارثة من صنع اإلنسان ھي حدث 

حقیقة واقعة. ومن ھذه الكوارث التي من صنع اإلنسان، ھي الجریمة والحرق العمد واالضطراب المدني واإلرھاب والحرب  
 والتھدید البیولوجي/الكیمیائي والھجمات اإللكترونیة،وغیرھا.

لقائمة الشاملة لألسباب، والسیاقات المتعلقة بالكوارث، راجع، موقع ویكیبدیا:  لالطالع على ا
made_disasters-https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Man . 

https://www.fao.org/3/i5147e/i5147e.pdf
https://www.fao.org/3/y4307e/y4307e05.htm
https://www.fao.org/3/y4307e/y4307e05.htm
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/09/customary-land-tenure-security-tools-and-approaches-in-sub-saharan-africa.pdf
https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/7713/customary%20land%20tenure%20in%20the%20modern%20world.pdf?sequence=1
https://www.iwgia.org/images/publications/African_Commission_book.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Man-made_disasters


 

من صنع اإلنسانالمخاطر    
الخطر من صنع اإلنسان (أو بشري المنشأ) ھو الخطر أو التھدید أو النزعة إلى الكوارث الناجمة عن القیام بالعمل البشري، أو  

التقاعس عن القیام بالعمل. وھي تختلف عن األخطار الطبیعیة التي تسببھا قوى خارجة عن سیطرة اإلنسان أو سببھا أو  
المخاطر التي من صنع اإلنسان سلبًا أو تكون قاتلة لإلنسان، أو الكائنات الحیة األخرى، أو المناطق  تأثیرھا. وقد تؤثر

األحیائیة، أو البیئة المبنیة و/أو النظم اإلیكولوجیة. تواتر وشدة المخاطر، ھما عنصران أساسیان في بعض منھجیات تحلیل  
 ھا. فال یوجد خطر إال في حالة وجود مسار أو خطر التعرض.المخاطر. ویمكن أیضاً وصف المخاطر فیما یتعلق بأثر

ویمكن تصنیف المخاطر البشریة المنشأ في المخاطر المجتمعیة (اإلجرام واالضطراب المدني، واإلرھاب والحرب، والمخاطر 
الناجمة عن النقل  الصناعیة والمخاطر الھندسیة، وانقطاع التیار الكھربائي، والحرائق التي یسببھا اإلنسان) والمخاطر 

 والمخاطر البیئیة. 

 

  مشاركة اصحاب المصلحة
تخطیط یمكن فیھا التفاوض بین كل من أصحاب المصلحة، و صناع القرار، ویكون لھم تأثیر حقیقي على ال عالقة ھي

 ).۱والسیاسات والبرامج.(

 Sherry R. Arnstein’s “A Ladder of Citizen Participation,” Journal of the Americanراجع: 
Planning Association, Vol. 35 ,No. 4, July 1969 

 

    

 

  

https://www.citizenshandbook.org/arnsteinsladder.html
http://www.hlrn.org/img/documents/WHD_2022_final.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2022/11/29/israeli-apartheid-webversion-1-page-view-option-01-1669748323.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/Schechla_A_Human_Right_to_Land_05-02-21_AR.pdf
http://hlrn.org/img/documents/Yemen%20-%20Interactive.pdf


 احمد منصور إسماعیل
باحث قانوني، ومساعدة برنامج شمال إفریقیا والشرق األوسط، في شبكة حقوق   أحمد منصور إسماعیل

 األرض والسكن التابعة للتحالف الدولي للموئل، القاھرة، مصر. 

 جوزیف شكال 
 ھو منسق شبكة حقوق األرض والسكن التابعة لالئتالف الدولي للموئل، القاھرة، مصر. جوزیف شكال

 ھیذر العایدى
في شبكة حقوق األرض والسكن التابعة للتحالف الدولي للموئل، القاھرة،   مستشارة برامج  یدىھیذر العا

 .مصر

http://www.hlrn.org/arabic/hictionary.php
https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-on-Extraterritorial-Human-Rights-Obligations/Gibney-Turkelli-Krajewski-Vandenhole/p/book/9780367546489
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