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مقدمة:
صبيحة العيد األول للثورة التونسية ،وقبيل أيام من الذكرى األولى للثورة المصرية ،ووسط خضم أحددا نضدال الودعو
في أنحاء اإلقليم ،من سوريا إلى السودان ،ومن اليمن إلى موريتانيا ،من أجل تقرير المصير ،نظمت شدبةة حقدوا األر
والسةن -التحالف الدولي للموئل الدورة الثالثة مدن منتددى األر فدي منققدة الودرا األوسدط /شدمال أفريقيدا .وقدد جداء
الددورة الثالثددة مةعمددة لاومدال وموددحونة لمودداريت واقتراحددا تدنم قددن تموحددا تواقددة للتحدرر وتقريددر مصددير الوددعو ،
خصوصًا فيما يتعلد لدالحقوا اتقتصدادية واتجتماقيدة والثقافيدة ،ممدا وفدر معلومدا كثيدرة وحدات قر دت ألول مدرة
حددول شددعو تعدداني الظلددم والحرمددان مددن المددوارد والحقددوا لةافددة أشددةالوا ،وجددو مددا جدداء لد شد منسد مًا مددت األجدددا
الخاصة لرسالة شبةة حقوا األر والسةن ،وخدمة أقضاء التحالف الدولي للموئل قمومًا ،حيث يتمثل الودد الرئيسدي
لمنتدى األر في تقوير معرفة وقدرا المنظما األقضاء والم تمت المدني ،قمومًا ،لتناول ومواجوة القضدايا الملحدة
المرتبقة لاألر وإدارتوا في المنققة في إتار اتلتزاما التعاقدية والتعودية لحقدوا اإلنسدان .وجدذ المعرفدة والتقدوير
للقدرا الذي نبغي تحقيقه من وراء جذا المنتدى من المةتر أن يسداقد األقضداء والم تمدت المددني قمومًدا قلدى تحقيد
أجدافوم الخاصة وقلى ا لمستوى المحلي من خ ل أنوقة منظمة وف لرامج جادفة ،تتراوح ما لدين الرصدد والبحدث ولدين
التةاو قلى السياسا واتخاذ القرار مت السلقا المحلية والوتنية .ومن جنا فإن منتدى األر مصمم لتوفير الةرصدة
أمام المواركين من أجل:








مواجوة قضايا األر وإدارتوا في إتار منظومة حقوا اإلنسان ومنو يتوا،
تقوير مةووم التبادل والمواركة في اإلقليم لمواجوة التحديا الموتركة،
تبادل الخبرا في إتار منوج من التحليل المقارن،
تعمي التخصص المقلو في م ال حقوا األر والسةن،
المرتبقة لإدارة األر ،
إي اد حلول قامة لديلة للموة
استةوا الةرص المتوافرة قلى المستويين المحلدي والددولي السداقية لتقدوير ألعداد حقدوا اإلنسدان المتعلقدة لداألر
والموارد القبيعية ومعايير الحيازة،
تو يت التعاون والتنسي المدني قبر المنظما والبلدان من خ ل أفعال وتحركا جماقية.

إن الود األسمى في تنةيذ كل دورة من دورا منتدى األر يتمثل في تنقيح وتقوير جذ ال وانب وأيضًا الوقو قلى
م موقة موتركة من األولويا التي يتحتم قلينا اتخاذ تحرك لصددجا :قلى سبيل المثال ،الرصدد ،والبحدث ،والمناصدرة،
المتخصصة ،الخ .ولعل المؤشر الحقيقي قلى تحقي جذا النوع من الت قي البناء جو وجود أجندة قمل
وتقوير المداخ
قلدى مددى العدامين القدادمين ،وجدو مدا سديقوم منتددى األر فدي
موتركة من الةعاليا  ،والةرص ،واألنودقة ،والحمد
دوراته ال حقة قلى تعديله ،لصورة دائمة وف المست دا  ،وكذل تنقيحه ،وتقوير كلما أمةن .وفي الةترا التي تةصدل
لين كل دورة وأخرى ،فإن شبةة ح قدوا األر والسدةن تدوفر جميدت الخددما ال زمدة والمقلولدة ،مدن أجدل تحقيد جدذ
الغايدددا واألجددددا  ،وذلدد لاسدددتخدام تدددرا وأدوا موجدددودة لالةعدددل ،مثدددل قاعددددي باا ددداه اا ت ا ددداه Violation
 ،Databaseوموسددوعة األرض  ،Landpediaوقسددم األخبددار قلددى الموقددت اتلةترونددي لبرنددامج الوددرا األوسددط /
شمال إفريقيا ،وكذل فسم الوثائ قلدى الموقدت نةسده ،فضد ً قدن قسدم التحر داه العالةدة  ،Urgent Actionومدؤخرًا
أ افت الوبةة وأقضاؤجا الةاقلون نورة أحوال األرض . Land Times
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إن مو وع األر في ق قته لحقوا اإلنسان في منققة الورا األوسط  /شمال إفريقيا يعد مو وقًا واسدعًا ومتودعبًا ذا
أوجه قديدة .وجذا ما ي عل شبةة حقوا األر والسةن ساقية إلى مواركة قدد متنوع من المتخصصين والمتخصصا
لتغقيددة جددذا الم ددال الواسددت .غيددر أن مو ددوقا المتضددمنة فددي كددل دورة مددن دورا المنتدددى تنبث د قددن العددرو
واإلسواما التي يقترحوا المواركون .وجذا العام ،كدان لألحددا التاريخيدة للتغييدر التدي تودودجا المنققدة دور فدي فدر
الثيمة الخاصة بتقرير مصار الشدعو لمدا يودمله جدذا الحد مدن كدل الحدات التدي تتضدمن نضدال الودعو للدتخلص مدن
اتحت ل أو ات ستبداد أو م رد السعي إلى إقمال الحقدوا والحريدا قلدى أر الواقدت أمدام السدلقا الةاسددة المتسدلقة.
قضايا محورية ووثيقة الصلة لما ي ري اون من ثورا وتغيير ،وجي:
وقد تركز اإلسواما في جذ الدورة قلى ث
 .1الشعو األصةاة؛
 .2العدالة اا تقالاة؛
 .3اإلصالح الدستوري والتشريعي ،وإصالح السااساه الخاصة بالحقوق ااقتصادية واالتماعاة والثقافاة،
ولددالرغم مددن أن جددذ الدددورة مددن منتدددى األر إقليميددة تددبتي إقليميددة فددي تبيعتوددا ،فوددي أيضًددا تنظددر لعددين اتقتبددار فددي
المسددارا الخاصددة لالعمليددا السياسددية المحليددة (الوتنيددة) فددي للدددان المودداركين ،وأيضًدا مددا يتعلد لوددا مددن رصددد حقددوا
اإلنسان ،وصياغة السياسا  ،قلى المستوى الددولي .وثمدة اجتمدام مسدتمر وكدذل مو دوع محدوري تحدت كدل مو دوقة
ينصب قلى حزمة من قضايا ومعايير حقوا اإلنسان في ارتباتوا لالمرأة والعمال واألر .
لماذا منتدى األرض؟
في منققة الورا األوسط ،تعد األ ر وما يرتبط لودا مدن ثقافدة ،سدواء مدن الناحيدة التاريخيدة أو الضدمير العدام وال معدي
للوعو  ،مصدرًا ألقدم أشةال اإلنتاج اإلنساني والقيم اتجتماقية :الزراقة ،الدين ،الةرامة ،التضدامن اتجتمداقي ،الوويدة
الثقافيدة والةنددون ،الددخ .فددي الوقددت نةسدده ،كانددت األر مو ددوقًا للصددراع والحددرو  ،وحددديثًا أصددبحت محددل صددراقا
ونزاقا لسبب قيمتوا التبادلية وما تحتويه من موارد مثل النةط ،وكبر زراقية ،وكميزة سياسية جغرافية .وت ش فدي
أن جناك تيارا وسياسا في جذا اإلتار تقلل من المعداي وأسدبا الدرزا للودعو المعتمددة قلدى األر  ،أ دف إلدى
ذل ما نتج قن لرامج التةيف الويةلي والخصخصة من ترد أقداد كبيرة من الة حين من األرا دي وتركيزجدا فدي أيددي
قدد قليل من الم ك ،وانةوف أمام ال ميت زيف ح ة تعظيم اإلنتاج التدي سداقتوا الحةومدا كبحدد دوافدت التةيدف الويةلدي
الزراقية.
والخصخصة  ،حيث زاد اتقتماد قلى اتستيراد لتعويض النقص في السلت والحبو و الحاص
في جذا الصدد ،ثمة قوامل جديدة مؤثرة قلى جويا الوعو في المنققة وانسداقوم األخ قيدة واقتصدادياتوم ،وجدذ المدرة
لسبب الع قة التي تغيدر قلدى نحدو خقيدر مدت أرا ديوم .قلدى سدبيل المثدال سياسدا التنميدة النيوليبراليدة ،واإلخد ءا
واإل زاحا  ،وحركة التصنيت والخصخصة المتزايدة للسلت والخدما العامة التي تقامر لمستقبل الودعو  ،وسدوء اسدتخدام
السلقة المحلية والدولية ،وجوما انعةس لوةل رئيسى في صراقا قرقية وحرو توةل أقرا ًا لمر التنافس الوديد
والمحتدم قلى األر .
ت لةدرًا إلدى حدد لعيدد فدي أدليدا
ولالرغم من الحاجة والوظيةة اتجتماقية لألر  ،فدإن "الحد فدي األر " مدازال م دا ً
حقوا اإلنسان حيث يقتصر األمر قلى مقالب الوعو األصلية والحركا اتجتماقية الة حية ،1و رلما اقتصر قلى لعد
قانوني وحيد يتعل لالح في الملةية.
إن المنققة في حاجة إلى خقا أكثر مس ئولية قلى المسدتويين المحلدي والددولي حدول ال واندب المتعلقدة لداألر والميدا
وحقوا الوعو كاملة سواء اتقتصادية واتجتماقية والثقافية أو المدنية والسياسية ،وذلد فيمدا ي دري مدن صدراقا فدي
جذا الوبن .والوائت في جذا جو اإلخةاا في تناول األلعاد والتوالت المادية ،واسدتبعاد حدات اتنتقدام المتراكمدة والتدي تميدز
ديناميا األقلية-األغلبية (المويمن -الخا ت) ولالتالي تؤدي إلى اندتع صراقا حادة .وجذ العمليدة القاحندة والتراكميدة
نراجا في دارفور (السودان) ،وفي األحواز (إيران) ،وفي العراا وغيرجدا .والتدبخر فدي م حظدة جدذ األمدور واتقتصدار
تقلدل مدن شدبنوا واثارجدا المحتملدة
في التعامل مت أقرا جذ الصراقا المختمرة توي ً يةضي ت محالدة إلدى تحلدي
لدون تناول األسبا المادية الةعلية .والتناول األفضل والتقدير األدا لوذ األلعاد المادية للصراع يمةن أن يساقد في القيام
لإجراءا وقائية وق جية ناجعة.
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قلى سبيل المثال ،مسودة "إق ن حقوا الة حين— نساء ورجال” من قبل حركة قبر الريف ( La Via Campesina’s “Declaration on the
.)Rights of Peasants—Women and Men.” Charter.
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إن حقوا األر  ،وخاصة في سياا البلدان النامية في الورا األوسط وشمال إفريقيدا تدرتبط ت محالدة لدالح فدي الغدذاء
والحد فددي العمددل وقدددد مددن حقددوا اإلنسددان األخددرى المقننددة .وفددي حددات كثيددرة ن ددد الحد فددي األر مرتبقًددا لوويددة
2
الم تمت ،ومصدر رزقه ،ومن ثم يةون سببًا رئيسًا في لقاء جذا الم تمت قلى قيد الحياة.
أهماة منتدى األرض هذه الدوري
ثار شعو لعض البلدان في المنققة العرلية قلى تردي األو اع اتقتصادية واتجتماقية والثقافية ،حيث شود تونس
ومصر والبحرين وسوريا وليبيا وغيرجا تحركا تاريخية أفضى لعضوا إلى تحقي تغيير حقيقي ملمدو خصوصدا قلدى
المستوى السياسي والبعض اوخر إلى و ت انتقالي موو لالصراقا لين ققائدد نظدم الحةدم الباليدة المتسدلقة وحركدا
التحرير التي يغلب قليوا روح الوبا الساقي إلى تغيير األو اع لمدا يتناسدب مدت متقلبدا المدواتنين وحقدوقوم ،وقلدى
رأسوا الح في العمل والسةن والتعليم والصحة ،إلخ .ومن جنا كدان السدعي فدي جدذ الددورة إلدى خلد حدوار جداد وتحليدل
متماس يتحول إلى منت ا ملموسة في صورة تحركا واقية ولنوج حقوقي لتناول أجم القضدايا قلدى السداحة الم تمعيدة
في المنةقة لاسرجا ،خصوصًا ما يتعل منوا لاألر والسةن:
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التصدي الحقوقي المنظم لعمليا نوب األرا ي،
الوقو قلى أجم مصادر الةساد والسيقرة قلى موردي األر والميا في المنققة من قبل النظم الحاكمدة ومدن
حولوا من لقانة فاسدة،
خل آلية لحثية ومعلوماتية للعمل قلى مقوما المقاومة لسياسا الحرمان ونزع سبل التمةين مدن فئدا الودعب
المومة والمةقرة فيما يتعل لالموارد ،خصوصًا األر كمورد تبيعي،
مقاومة قمليا الخصخصة وحرمان النا والم تمعا في الريف من الموارد القبيعيدة خاصدة األر والميدا
التي تنتور قبر العالم لةعل سياسا اقتصادية جائرة قلى أغلبية المواتنين،
رصد اتنتواكا الواقعة في منققة الودرا األوسدط وشدمال إفريقيدا والمرتبقدة جوجريًدا لاتنتقدا مدن حقدوا
المواتنة ،والتمييز ،واوثار المدمرة ل ستعمار ،واتحت ل ،واتتةال ،والتمييز ،والمةاجيم المتخلةة قن المواتندة
والحةم الرشيد.
التبكيد قلى الخصوصية الثقافية للمنققة التي يمةدن أن تدبتلف ومعدايير حقدوا اإلنسدان ومدا يقاللودا مدن التزامدا
تعاقدية للدولة ،والتي إذا تقور يمةن أن تقود نحو لدائل أكثر إنسانية وأكثر إنتاجية.
دقم الت ار ال ادة قلى المستويين الرسمي وال رسمي وقناصر الم تمت المدني في العمدل ل ديدة قلدى تنداول
األزمة الراجنة من حرمان الوعو من مقوما اإلنتاج ،ومن ثم تدقيم المبادرا الساقية إلى ت داوز أو داقوم
المعيوية المتردية.
تدقيم وخل لدائل تنموية تتصدى ألسبا استمرار تدجور األرا ي الزراقية ،خاصة ما جرى من ذل في ظدل
خصخصة الميا وغيا الضمانا القانونية للحيازة ،قلى أن تلتزم الدولة لاحترام وتةعيل جذ البدائل.



التركيز قلى األنوقة جادة القائمة قلى النوج الحقوقي التنموي لتحسين السياسا
كإجراء لمةافحة الةقر.



تقبي التزام الدول الحقوقية قبر دقم ومساندة الويئا المعنية لتقبي معاجدا حقوا اإلنسان ،خاصة تل التي
حان دورجا في تقديم التقارير الخاصة لتقبي العود الدولي الخاص لالحقوا اتقتصادية واتجتماقية والثقافية.

نموذج  ،01حقوا األر

التي تؤثر قلى حيدازة األر

 ،دائرة الحقوا اتقتصادية واتجتماقية والثقافية ،انظر:
http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/circle/modules/module18.htm
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فعالااه المنتدى:
لدددأ الةعاليددا اإلجرائيددة لوددذ الدددورة مددن المنتدددى منددذ سددبتمبر/أيلددول
لين األقضاء
 ،2100حيث تم تنظيم قدة اجتماقا وتنويط المراس
لعضوم البعض ،واتتةاا قلى ققد اللقداء ال مداقي ألقضداء الودبةة فدي
أكتددولر/توددرين األول  ،2100ولةددن الظددرو األحدددا سددريعة التقددور
فدددي مصدددر حالدددت دون ذلد د  ،ولقدددت الةعاليدددا مسدددتمرة قلدددى مسدددتوى
واقتددراح رؤو األق د م لالنسددبة لأللحددا المقدمددة مددن قبددل
المراس د
الوركاء واألقضاء في المنتدى .وارتضى األترا من ثم ققدد المدؤتمر
في يناير/كانون الثاني  2102حتى تةون اتنتخالا البرلمانية قد انتودت
في مصر ،نظرًا لصعولة تنظيم المؤتمر في للد آخر لزيادة التةلةة.
والتواصل قن وجود ممثلين لمنظمدا
وقد أسةر اللقاءا والمراس
وحركددا اجتماقيددة فددي مصددر ،وتددونس ،وال زائددر ،والدديمن ،وسددوريا،
وفلسقين ،والسودان ،والصحراء الغرلية ،واألحواز ،وممثلين قن جبدال
النولة كردفان ،ولبنان ،والعراا ،لاإل افة إلدى المغدر التدي لدم يسدتقت
الددزم ء القدددوم إلددى مصددر ألسددبا مختلةددة ،وارتضددينا لتوزيددت ورقتددين
قمددل قلددى المودداركين كتمثيددل لقضددايا األر فددي المغددر  .تددم تقددديم
أوراا قمددل مقسددمة حسددب تقسدديم الم موقددا األرلددت المددذكورة لاللغددة
العرلية وقد حرصنا كالعادة قلى أن يتتبت المنظمون مسارًا متددرجًا مدن
النظري العام إلى العملي الخاص ،مت التركيز قلى األوراا التي ترحت في المؤتمر اتفتتداحي والتدي جداء مدن البلددان
التالية :السودان ،المغر  ،تونس ،فلسقين ،ال زائر ،البحرين ،مصر .وجداء األوراا المقدمدة حدول قضدايا األر مدن
جذ البلدان من المو وقا التي اقترحناجا قلى نحو جماقي ولالتواور مت األقضداء قبدر السدنوا الما دية ،كإتدار
للعمل وأولويا للتحرك في المنققة لالنسبة لألر  ،وقلى رأسوا:








التو ير واإلخ ء :جميت األوراا تضمنت لوةل أو لآخر حات من التو ير واإلخ ء.
التمييز والتحةم الديموغرافي :وتضمنتوا أوراا حول جبال النولة وكردفان ،والصحراء الغرلية.
األر و"الح في المدينة" :وتضمنتوا مناقوا مت لعض أقضاء في حركة الح في المدينة في البرازيل.
الصراع واتحت ل و/أو الحرو  :أوراا دارفور ،فلسقين ،الصحراء المغرلية.
النوع اتجتماقي/ال ندر والحيازة/اإلر  :وتضمنتوا أوراا من تونس ،السودان.
خصخصة/جمعنة األر والخدما العامة :وتضمنتوا ورقة من المغر .
اإلص ح الزراقي ومضادا اإلص ح الزراقي :وتضمنتوا ورقة من مصر.

المن جاة التي تسعى الشبكة إلى إتباع ا إطار مرلعي أل شطة البحث والتحر اه في منتدى األرض:
التدي يدرى الموداركون أن لودا
حرصت الوبةة أن يقوم كل للدد ممثدل فدي المنتددى لتقدديم البياندا والعمليدا والمحصد
صلة لالقضايا السائدة في جذا البلد ،وجو ما تم التركيز قليه لالةعل قند تقيديم المقترحدا المقدمدة لدألوراا البحثيدة ،والدذي
شددنا قليه أيضًا قند قر األوراا ولعد التعليقا التي جاء من المواركين:
 اتلتزاما التعاقدية وف معاجدا حقوا اإلنسان الموقت قليوا.
 األتر الدستورية والقانونية.
 الةقر ونزع الملةية.
 الةقر والتو ير.
 مسارا وتوالت خصخصة األر والميا في السياا الريةي.
 حقوا األر كعامل في أسبا نوو وحل الصراقا .
 مةانة نظم الحيازة التقليدية.
 أشةال التمييز.
 اتجتمددام لإي اليددا الخصوصددية الثقافيددة فددي المنققددة ومددن لينوددا المةدداجيم اإلس د مية للوظددائف اتجتماقيددة لددألر
والميا .
 المسدداواة لددين ال نسددين فددي الحيددازة (الملةيددة ،واإلر  ،الددخ) ،والحصددول قلددى األر والميددا والمددوارد العامددة
وإدارتوا.
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كما حرصنا قلى أن تتضمن كل ورقة مةونًا استراتي يًا يستند إلى التحدرك العملدي ،وجدو مدا ي دب أن يودرع فيده الباحدث/
والمبادرا ال ارية قلى مستويا مختلةة ،قلى أن تومل:
الباحثة لعد نور األوراا ،وذل لالتركيز قلى و ت الحم
 أوتً قلى المستوى متعدد األترا :
الحيازة اومنة للسةن واألر والحةم الحضري الرشيد.
 oحم
 oحملة مدن ل منات فقيرة.
 oالتقدم قلى مستوى األجدا اإلنمائية لأللةية.
 oحملة/مواورا ل نة التمةين القانوني للةقراء.
 oالوبةة العالمية ألدوا األر .
 oلرامج ومواريت أخرى متعددة األترا ولين الحةوما ولعضوا البعض.
 ثانيًا قلى المستوى الوتني:
 oخقط وتنية للتحرك من أجل حقوا اإلنسان.
 oمؤسسا وتنية لحقوا اإلنسان.
 oل نة لألر .
 oآليا العدالة اتنتقالية.
أخرى قلى المستوى الوتني.
 oحم
 ثالثًا قلى مستوى الم تمت المدني:
" oميثاا حقوا الة حين" لحركة قبر الريف .La Via Campesina
 oميثاا وحملة "الح في المدينة".
 oالمنتدى اتجتماقي لالتركيز قلى حقوا األر والميا .
 oالخقوط التوجيوية القوقية لمنظمة األغذية والزراقة حول حيازة األر

والموارد القبيعية.

سيتم نور كتا "منتدى األر " متضمنًا القبعة النوائية من كل ورقة قددمت فدي المنتددى لم حد أجدم نقداط النقدا
دار حول كل ورقة من األوراا.

التدي

مسار األحداث داخل المؤتمر
الاوم األول  11يناير /ا ون الثا ي :2112
لددددأ المدددؤتمر اتفتتددداحي لمنتددددى األر فد دي
الوددرا األوسددط/شددمال إفريقيددا لةلمددة افتتاحيددة
مددددن المنسدد د الدددددولي لوددددبةة حقددددوا األر
والسةن ،السيد "جوزيف شة " والدذي أو دح
فيوددا أجميددة المنتدددى ،والتراكمددا التددي حققوددا
المنتدى ،وأجم القضايا المقروحة قلى السداحة
في إتار المنتدى وانعةاسًا لما ي ري حاليًا فدي
المنققة من أحدا تغيير.
وتلددى ذل د قددر مقدددم مددن مسددئول لرنددامج
الورا األوسط/شمال إفريقيا رليت وجبه ،حدول
التراكمدددا واإلن دددازا التدددي حققودددا منتددددى
األخيددرة
األر قلددى مدددار السددنوا الددث
جي قمر المنتدى .وكان من أجم اإلن ازا :
توددةل م موقددا قمددل إقليميددة تزالددت تعمددل لوددةل موسددمي ووف د األحدددا القارئددة حددول مو ددوقا

األر في منات الصراع واتحت ل،
دقم المنتدى لمبادرا مدنية محلية في لعض البلدان لمواجوة آثار الخصخصة واحتةدار المدوارد ،ندتج قنودا

لعددض التقددارير حددول مصددادرة األرا ددي (فلسددقين ،العددراا ،دارفددور ،قلددى سددبيل المثددال) ،وسددلب األرا ددي
(البحرين ،مصر ،تونس ،ال زائر ،السودان) ،وتوةيل منتديا فرقية حول الميا  ،اإلنتاج الزراقي،
إصدار العدد األول من النورة اإللةترونية "أحوال األر ".
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توفير مرجعية شاملة قائمة قلى المعلوما والتقدارير والدراسدا المتخصصدة وكدذل المواثيد ذا الصدلة
لقضايا األر واألنوقة المدنية حولوا في قسم "موسوقة األر  "Landpediaقلى الوقدت اإللةتروندي لودبةة
حقوا األر والسةن،
التركيددز قلددى نضددات الوددعو والةئددا اتجتماقيددة المحليددة مددن أجددل إقمددال حقددوا اإلنسددان فددي األر
والميا وكافة الحقوا اتقتصادية واتجتماقية والثقافية دمن قسدم نضدات وت دار ناجحدة تعتمدد قلدى توثيد
اتنتواكا والمقاومة والنضال د جذ اتنتواكا .

أهم مناقشات اليوم األول
في اليوم األول للمنتدى ،تم عرض مجموعة من القضايا ،حول التنوع االجتماعي لألرض ،وأهمية المياه واألرض كحقوق
أصيلة لإلنسان ،فضال عن العولمة االقتصادية والنضال من أجل األرض والموارد البييعية ،وقد كان النقااا المنيققة
عن تلك الجلسة مقيرة للجدل ،خاصة فيما يتعلق بسيادة الشعوب على األرض ،سواء الشعوب الواقعة تح االحتالل وكيفية
التعامل مع هذا الوضع ،وكذلك إلى أي مدى يمكن للشعوب أن تحقق االكتفاء الذاتي من مواردها في مواجهة االحتكار
والتحكم في السلع جراء سياسا العولمة وتحرير السوق ،وما هو دور منظما المجتمع المدني في مناهضة تلك
السياسا ؛ وكذلك قضية التنمية في الحضر والريف ،وكيف هو الوضع بالنسية للتنمية في الريف ،خاصة أن االهتمام
األكير ينصب على االهتمام بالحضر دون الريف .كما تناول النقااا أيضا ،كيفية تدعيم حق المرأة في الحصول على
األرض ،وخاصة في الريف.
وقد أثار قضية الشعوب األصلية ،الكقير من الجدل ،أثناء المناقشا  ،التي أظهر أن هناك خلط في مفهوم الشعوب
األصلية ،لدى المشاركين ،خاصة إذا كان تلك الشعوب واقعة تح االحتالل ،وخاصة حالة فلسبين ،ونيه المشاركون
على أنه يجب توضيح المقصود بمصبلح الشعوب األصلية ،حيث اعترض بعضهم على تسمية الفلسبينيين بالشعوب
األصلية ،وأن هذه الحالة تختلف تماما عن الشعب األحوازي الواقع تح االحتالل اإليراني ،كشعب واقع تح االحتالل
أيضا ،وكذلك عن حالة األكراد في سوريا كشعوب يمارس ضدها التمييز العنصري .أيضا تسمية الصحراويين الواقعين
تح االحتالل المغربي أثار جدال حول إمكانية تسميتهم بالشعوب األصلية ،وقد أوضح جوزيف اكال ،أن هناك ،وضع
مقارن بين قضية التي والقضية الفلسبينية ،ووضع المدن الدينية تم مناقشته في مؤتمر اسبنيول عام .6991
أيضا قضية إنشاء المناطق الصناعية في األراضي الفلسبينية المحتلة ،مقل مرج بن عامر ،وجنين ،استحوذ على اهتمام
المشاركين ،وكيفية التصدي لتلك االنتهاكا التي تتم باسم التنمية من خالل دعم حملة مع مركز بيسان لليحوث والتنمية في
إطار متابعة أنشبة منتدى األرض.
تناول المناقشا كذلك ،قضية الخصخصة وهل هي تبوير اقتصادي أم خلخلة اجتماعية ،باإلضافة إلى قضايا اتفاقا
االستقمار واحتالل الشركا المتعددة للجنسيا  ،في إطار االلتزاما على الدول الواقعة خارج نباقها اإلقليمي ،واقترح
المشاركون أن يتم وض ع خبة إستراتيجية عن دور منظما المجتمع المدني في التوعية المستمرة حول احتالل الشركا
المتعددة الجنسيا  ،والعمل على تبوير ميادئ التزاما الدولة تجاه الحقوق االقتصادية واالجتماعية والققافية ،وأن تلتزم
باالستقمار العادل الذي يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
فضال عن إمكانية وضع دراسة تتناول الميادئ والنظريا النابعة من الشريعة اإلسالمية ،المناهضة لسياسا االحتكار
والخصخصة ،التواصل مع القاعدة العمالية لتوعيتهم بكيفية مواجهة الخصخصة واالستفادة من الخيرا النضالية في
مناطق أخرى من العالم ،وكذلك عمل ايكة تواصل مع القوى السياسية الجديدة لتوعيتهم بدورهم المنتظر في مكافحة الفساد
واستغالل النفوذ الناتج عن ممارسة سياسا الخصخصة واالحتكار.
كذلك ،كيفية تتيع المنظما غير الحكومية لالتفاقا القنائية بين الدول والشركا متعددة الجنسيا  ،والعمل من أجل إقرار
التزام عل ى الدول ،من أجل اإلفصاح عن تعاقدا الشركا الدولية في إطار معايير الشفافية والحق في الحصول على
المعلومة .وكذلك دور المجتمع المدني في إصالح سياسا االستقمار ومواجهة الشركا المتعددة الجنسيا  ،من خالل
تقييم اتفاقيا االستقمار في إطار المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ،والتصدي لسياسا منظمة التجارة العالمية ،ومحاولة
إيجاد آليا تحكيم على المستوى اإلقليمي للتصدي لتلك السياسا .
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اليوم الثاني  81يناير/كانون الثاني 2182
بعد انقضاء اليوم األول بزخم اديد من القاضايا والناقشا اهد حضورًا متنوعًا من مققفين متخصصين إلى مزارعين
منتجين كان حضورهم لمقل هذا النوع من المنتديا هو األول من تنوعه في حياتهم ،بدأ الحاضرون اليوم القاني بتقديم
ملخص عما دار في اليوم السابق ،والتركيز على جملة قضايا محورية ،على رأسها:
 الشعوب األصلية،
 الحق في تقرير المصير،
 دور الشركا متعددة الجنسيا في تكريس أوضاع مجحفة للشعوب وتعزيز انسحاب الدول عن التزاماتها تجاه
الحقوق،
أهم مناقشات اليوم الثاني
دار النقااا حول ،نضال الفالحين في مصر ،دور النيولييرالية ،وتحرير السوق في تجريد فقراء الفالحين المصريين
من حقهم في األرض والسكن ،إنكار حق تقرير المصير للشعوب ،وحرمانهم من الوصول إلى األرض والموارد البييعية،
وكذلك قضايا التنمية في الحضر و العشوائيا كأحد انتهاكا حقوق اإلنسان ،فضال عن الفساد المرتيط بنهب األراضي
وآليا مواجهته.
وقد جاء المناقشا لتلك القضايا لتلقي الضوء على الكقير من األمقلة في مختلف مناطق اإلقليم؛ فقد عرض بشير صقر،
أوضاع الفالحين المصريين وأن سياسا التعامل مع الفالح لم تتغير بعد ثورة  52يناير ،وأن الفالحين لم يشاركوا في
القورة بشكل فعال بسيب نقص الوعي العام لديهم .وقد ظهر من خالل تلك المناقشا المتعلقة بالفالح بعض المقترحا
حول نضاال الفالحين ،مقل القيام بوضع حملة توعية وتدريب للفالحين حول حقوقهم االقتصادية واالجتماعية مقل مناقشة
تضمين حقوقهم في الدستور ،وحقهم في تشكيل النقابا المستقلة ،القيام بتوعيتهم قانونيا حول قضية حيازة األراضي
الزراعية ،وبالتالي يجب أن يكون دور منظما المجتمع المدني هو إيجاد آلية لربط الفالحين بمؤسسا الدولة ،وجعلهم
كشركاء أساسين في سياسا صنع القرار فيما يتعلق بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية.
وعُرض أثناء المناقشا أمقلة كقيرة عن االنتهاكا المرتيبة باألرض سواء في السودان ،و اليمن ،واليحرين ،ومصر،
وقد اتضح للمشاركين بأن العامل الرئيسي المشترك في تلك االنتهاكا التي تمارس في مختلف دول اإلقليم ،هو غياب ميدأ
المواطنة ،وممارسة التمييز بين فئا المجتمع مما أدى إلى تمزيق النسيج االجتماعي الداخلي للشعوب ،بسيب تلك
االنتهاكا الممنهجة التي ترتكب من قيل األنظمة الحاكم ة؛ و ينيغي على الدولة اإلفصاح عن خبط التنمية والتبوير بكل
افافية والتي تعتير الغباء الرئيسي لكقير من عمليا الفساد في إدارة الموارد البييعية للدولة.
وقد أقترح محمد عيد العظيم ،ميادرة على المشاركين بالمنتدى للعمل على إقرار ميقاق إقليمي للحق في المدينة ،لكي تكون
متوافقة ومتمااية مع خصائص وطييعة اإل قليم؛ كذلك طالب عيد الصيور حسب اهلل ،باهتمام منظما المجتمع المدني
بقضايا مجتمع النوبة ،والتركيز على ما يتعرضون له من انتهاكا في حقهم في الحصول على األرض وما يعانوه من
أوضاع نتيجة عملية التهجير ،خاصة ما تعرضوا له في الفترة الحالية من غرق بعض القرى نتيجة انهيار جسر ترعة نصر
النوبة ،وكذلك مدى امكانية الدور الذي يمكن أن يقدمه منظما المجتمع المدني في استعادة التراث النوبي من جديد.
أخيرا ،أقترح أيضاً النااط اليمني محمد الصيري ،على المشاركين في المنتدى ،إمكانية العمل على التوعية بميدأ العدالة
االنتقالية ،خاصة في المرحلة الراهنة التي يمر بها اإلقليم ،من تسونامي االحتجاجا واالنتفاضا الشعيية التي نجح في
العديد من دول المنبقة بإزالة أنظمة الحكم فيها ،والتي أحكم سيبرتها على مقدرا اليالد لعقود طويلة ،وبالتالي
فالمرحلة اال نتقالية التي تمر بها كل بلدان اإلقليم تحتاج إلى نشر والتوعية بميادئ العدالة االنتقالية على مستوى اإلقليم ،ومن
خالل ايكة التحالف الدولي للموئل ،والتركيز على المناطق التي اهد ثورا مسلحة ،مقل اليمن وليييا؛ و كان
المناقشا حول قضية العدالة االنتقالية ومدى انبياقها على دول اإلقليم ،وكيفية تبوير مفهومها ،أثار جدال بين
المشاركين ،حيث أظهر عدم وضوح مفهوم العدالة االنتقالية بالنسية للمشاركين.
على الرغم من أن المناقشا على مدار اليومين األوليين للمنتدى كان  ،على قدر عالي من التفاعل فيما بين المشاركين،
وأثار دافعية الجميع من خالل استعراض تجارب كل منظمة من المنظما التي اارك في المنتدى ،إال أن تلك
المناقشا لم تخرج بشئ ميلور ،وانتاج قوي يماثل ما كان يجري من مناقشا تناول قضايا العديدة ،باستقناء القالث
مقترحا التالية.
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المقترحات التي قدمت على مدار اليومين للمنتدى كما يلي:




و ت خقة استراتي ية حول كيةية التعامل مت قضية اتلتزاما الواقعة قلى الدول خارج نقاقوا اإلقليمي
والتنسي مت الم موقة الدولية التي تعمل قلى تل القضية ،وخاصة حول اتتةاقيا الثنائية التي تتم لين الدول
والوركا المتعددة ال نسيا ؛
المبادرة المقدمة من قبل المؤسسة المصرية لإلص ح المدني والتوريعي ،حول صياغة إق ن إقليمي قن الح
في المدينة ،والتنسي مت المبادرا الدولية التي خا ت الت رلة ،ل ستةادة من خبراتوا؛
المبادرة التي قدمت من م موقة العدالة اتنتقالية وقدموا الناشط اليمني محمد الصبري ،حول اقتراح لإنواء ل نة
شعبية إقليمية معنية لمبادئ العدالة اتنتقالية ،وتةون لالتعاون مت شبةة حقوا األر والسةن من أجل تدشين
حملة تتعل لنور والتوقية لمةووم العدالة اتنتقالية ،وكيةية تقبيقه في ظل الظرو الراجنة التي يمر لوا اإلقليم.

وهذا يعود بالبيع إلى أن جدول األعمال باألساس كان ملئ بقضايا هامة وتفصيلية ،تمس الواقع االجتماعي واالقتصادي
بشكل مياار ،وهو ما لم تعتاد عليه المنظما المشاركة من قيل ،كما أن هناك بعض القضايا التي لم يكن هناك إلمام بها،
وهذا كان واضح بشكل في المناقشا التي دار في اليوم األول ،فغاليية المنظما المشاركة لم يكن لديها علم بقضية
األحواز على سييل المقال ،أو حتى معرفة واضحة بقضية الصحراء الغربية ،وكذلك الخلط الذي كان واضحاً في المفاهيم
التي تناولتها المناقشا مقل مفهوم الشعوب األصلية ،ميادئ العدالة االنتقالية والوصول إلى الموارد البييعية ،مفهوم حق
تقرير المصير ذاته والذي كان عنوان المؤتمر كان أيضا محل جدال ونقاش .وهذا ما أدى عدم وجود مقترحا أو ميادرا
على النفس القدر من المشاركة الفعالة والحراك الفكري الذي ساد أجواء المنتدى على مدار األيام القالث .وإن كان تلك
المقترحا على قدر كيير من األهمية وتحتاج إلى مجهود كيير.
الاوم الثالث  11يناير /ا ون الثا ي 2112
إذن وقلى خلةية ما تم في اليومين من زخم وجدل حول كثير من القضايا ،كان التعويل قلى م موقا العمل في اليوم
الثالث تعوي ً كبيرًا ،حيث اتة الحضور قلى لذل مزيد من ال ود والتركيز قلى أجم القضايا المقروحة وو ت خق ط
قمل متماسةة وقاللة للتحق فيما يخص القضايا المقروحة ،وقد جاء نتائج قمل الم موقا قلى النحو التالي:

 أواً) تقرير مجموعة العمل األولى :الشعو األصةاة:
حضر المنتدى مندوبين من معظم الدول العربية :مصر ،فلسبين ،العراق ،الصحراء الغربية ،الجزائر ،اليمن ،السودان،
وسوريا واألحواز (إيران) ،واليحرين ولينان ،ويمقلون حركا اجتماعية ومؤسسا مجتمع مدني وايكة العربية
للمؤسسا األهلية  .وتداول المجتمعون قضايا عديدة ومهمة تتعلق باألرض والسكن والمياه (.مرفق الئحة بأسماء
الحضور) ويجدر بالذكر أن بعض المشاركين من المغرب وتونس لم يستبيعوا الوصول إلى مصر لظروف مختلفة.
وطرح المشاركون األوضاع السياسية واالقتصادية وما يتعلق بحقوق األرض والسكن ،ثم انقسموا الحضور الى مجموعا
تتناول ثالثة محاور :الشعوب تح االحتالل والصراع ،العدالة االنتقالية ،والتعديال الدستورية المبلوبة .واتفقوا على
األمور التالية:
مقدمة
نعلن نحن المجتمعون في منتدى األرض المنعقد في القاهرة في اهر كانون ثاني لعام  ،5165ونؤكد تصميمنا على المضي
في الكفاح مع باقي مؤسسا المجتمع المدني الديمقراطية وكافة والنشباء على تحقيق المساواة في الحقوق لكافة الموطنين
بدون تمييز على أسا الجنس والعرق واللون والدين ،ونؤكد تصمينا على العمل لتوحيد جهود والنشباء في تحقيق العدالة
االجتماعية الديمقراطية لمجتمعاتنا وفي سييل احترام حقوق اإلنسان والمواطن في كل اليلدان العربية باإلضافة إلى إيران
وتركيا.
ولقد اتضح خال ل المداوال في المنتدى على التشابه في االنتهاكا التي يتعرض لها المواطنين في كافة اليلدان من ناحية
الحرمان من حق التملك لألرض وفي حق استخدامها لسنوا كافية وفي استغالل المصادر البييعية لصالح السكان وليس
لصالح فئة قليلة احتكارية في السلبة .وكما بدا واضحا التماثل خالل المنتدى بين المشاركين في انبالق روح النضال
والتمسك بالحرية وكرامة اإلنسان نتيجة القورا الشعيية في الدول العربية التي يشارك فيها كافة فئا وطيقا المجتمع في
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الدول العربية والقوميا التي تقبن فيه .ولقد تمقل هذا في التعاطف والتفاهم األخوي بين المشاركين ،رغم اختالف اآلراء
والتوجها  ،في التصميم على تغيير األوضاع في أوطاننا نحو مستقيل أفضل.
ورغم اختالف الظروف في كل دولة  ،حيث إن هناك دول واعوب تقع تح االستعمار االحتاللي الغربي (فلسبين)،
وبعضها اآلخر تح احتالل أجنيي (واالحواز) ،وبعضها يفع تح سيبرة عربية ( الصحراء الغربية) ،وبعضها قومي في
دولته( األكراد في سوريا)  ،واآلخر يتعرض لقهر وتمييز في دولته (النوبيين) ،وإما بعضها اآلخر ( مصر ،السودان،
اليحرين ،اليمن ،المغرب ،تونس ،ولينان ،فهي في مرحلة انتقالية من انتفاضة الشعوب نحو الحرية وتحقيق كرامة اإلنسان
العربي والمواطنين فيها كافة ومن وإجراء تغييرا ثورية من تغيير الدساتير والقوانين التعسفية والقمعية  ،وإطالق
الحريا العامة بمختلف أنواعها وحسب المعايير الدولية كحد أدنى ،تسخير القروة القومية والمصادر البييعية لمصلحة
الناس والفقراء .وبهذا فان المشاركون يؤكدون على ما يلي:
-1

-2

-3

-4

الح في األر لاقتبار ح شرقي وإنساني ي ب أن يتم إدراجه في دستور الدول وقوانينوا ولما يضمن التزام
الدولة والسلقا الحاكمة ويمنعوا من اتخاذ أية إجراءا حتى لو لح ة المصلحة العامة يمةن أن تنتو حقوا
األفراد أو ال ماقا اإلثنية ذا الثقافة والع قا اتجتماقية المتميزة( الصحراء الغرلية والنوليين في مصر
والسودان) وال ماقا القومية المختلةة في الدول (األكراد في سوريا وتركيا) ولغض النظر قن الظرو السياسية
المحيقة لاقتبار أن ح األر والسةن الم ئم جو ح إنساني أصيل ،ويؤكد الم تمعون قلى رورة التةاثف
من مةووم متة قليه و من آليا قمل يتم تحديدجا
في النضال من أجل إزالة الظلم الواقت قلى جذ الم موقا
لالتةاجم والتوارك ولما ت يخدم المصالح اتستعمارية الغرلية ،أو يودد التضامن العرلي الوعبي المقاوم .إن حقوا
اإلنسان ي ب أن تةون مةةولة ولضمانا في كل الدساتير ولوةل وا ح ت لبس فيه ولغض النظر قن مةان السةن
والقومية واإلثنية.
يؤكد الم تمعون أن حقوا اإلنسان وحمايتوا والمساواة أمام القانون جي من أسا الحياة ويتقلب األمر و ت
القوانين التي تضمن احترام جذ الحقوا وتعاقب لودة كل من ينتوةوا .كما ان توفير وسائل العي الةريم للمواتنين
لعدالة جي الو الثاني للمعادلة إلنواء م تمعا متقدمة منةتحة قلى الحضارا العالمية وتتبادل معوا الت ار
وتبخذ منوا وتعقيوا وتتوارك معوا في تقدم اإلنسانية وفي خل قالم جديد يخلو من اتستغ ل والظلم واتستبداد.
يؤكد الم تمعون قلى ح الوعو في تقرير المصير واتستق ل ويعلنون تضامنوم مت الوعب الةلسقيني في نيل
حقوقه الموروقة يرفضون مصادرة األرا ي واتستيقان اتستعماري من قبل الحركة الصويونية ،ويؤكدون قلى
دقموم للتحركا الوعبية المقاومة لل دار العنصري واتستيقان كما يلتزمون لمقاومة التقبيت مت إسرائيل
المقاتعة في كافة أماكن تواجدجم لالتوارك مت ل ان التضامن والمقاتعة العرلية والدولية.
واتشتراك في حم
يؤكد الم تمعون قلى تصميموم العمل من أجل وحدة المنا لين والنوقاء ومؤسسا الم تمت المدني الديمقراتية
وتوحيد جوودجا من نواتان مو حدة في المنققة ولما يساجم في تعزيز النضال وتقويته ،لروح تعاونية وتواركية
لدحر التوجوا الرجعية والسلقا القمعية اتستبدادية.

استخالصاه مجموعة الشعو األصةاة وتحت ااحتالل ضمن فعالااه منتدى األرض الثالث بالقاهري
وقد خلصت م موقة الوعو
النحو التالى:

األصلية وتحت اتحت ل والصراع إلى العديد من اتستخ صا

األساسية وذل

قلى

أوتً :لرز من النقاشا التباين في التعاتى مت قدد من المةاجيم مثال شعو تحت اتحت ل  ،وح تقرير المصير حيث
لرز فى جذا السياا مدى انقباا جذا الح قلى العديد من الحات لمنققة الورا األوسط وشمال أفريقيا مثال حالة
النولة/كردفان ،وجل يح لوم المقالبة لتقرير المصير أما ت  ،وقد لرز في جذا السياا أحد األمثلة المتعلقة ل نو
السودان حيث يعد الحالة األولى التى يتم فيوا استخدامه لح تقرير المصير لاقتبار لم يةن واقعا تحت اتستعمار األجنبي
الةولونيا لى ،ومن ثم فقد خرج الحا رون إلى رورة قيام األقضاء لوبةة حقوا األر والسةن فى ترح جذ المةاجيم
قلى جدول البحث وتةليف شبةة حقوا األر والسةن لضرورة نور األوراا المرتبقة لال دل الذى يةتنف مثل جذ
المةاجيم ورلقوا لالقانون الدولي اإلنسانى فى جذا الوبن.
ثانيا  :أكد المواركون قلى رورة اقتماد مبدأ جبر الضرر لدتً من مبدأ التعويض المادي والمعنوي لاقتبار جبر
الضرر أشمل من مبدأ التعويض كما أن التعويض يتضمن مبدأ جبر الضرر .
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ثالثا  :أنتقل الحضور إلى تناول العديد من القضايا المختلةة محل النزاقا فى الورا األوسط وشمال أفريقيا وكانت قلى
النحو التالي:







قضية الوعب الةلسقيني تحت اتحت ل
فضية أكراد سوريا
قضية الوعب األحوازى العرلي
قضية الصحراء الغرلية
قضية النولة المصرية
قضية حبال النولة لالسودان

 -1بالنسبة لةقضاة الفةسطاناة
 جرى التبكيد قلى ح الةلسقينيين في األر المحتلة وإنواء كافة صور وأشةال اتحت ل اإلسرائيلياتستيقاني اتستعماري قلى األرا ي الةلسقينية المحتلة
 ح تقرير المصير للوعب الةلسقيني إقامة الدولة الةلسقينية قلى أر فلسقين وقاصمتوا القد قودة ال جئين الةلسقينيين قلى ديارجم وجبر الضرر المادي والمعنوي ال ماقي للوعب واألفراد الةلسقينيين . إقادة اتقتبار لقرار ال معية العمومية لألمم المتحدة لاقتبار الصويونية شةل من أشةال العنصرية .رورة إت ا التسمية الصحيحة للةيانا اتستيقانية لاقتبارجا كيانا استعمارية قلى األرا ي الةلسقينية
وقددجا  092مستعمرة .
 العمل قلى تقبي األمم المتحدة والمحافل الدولية لقرار محةمة العدل الدولية –تجاى – لخصوص جدار الةصلالعنصري  ،و رورة إزالته وجبر الضرر المادي والمعنوي السال وال ح والحالي لألفراد وال ماقا .
 ح البدو الةلسقينيين لالنقب في أرا يوموس ون اتحت ل اإلسرائيلي .
 تحرير األسرى الةلسقينيين من المعتق -2قضاة أ راد سوريا :
 تركز المقالب األساسية ألكراد سوريا في رورة دقم ومساندة الوعب الةردي في سوريا في إتار المقلباألساسي القائم قلى سوريا ديمقراتية وإدارة ذاتية ديمقراتية حرة .
 أيضا إلغاء كافة القرارا اتستثنائية منوا اإلحصاء والحزام العرلي ،والعمل قلى جبر الضرر ت ا كافةاتنتواكا التي تعر لوا األكراد في سوريا .
 -3قضاة األحواز العرباة
 تحرير الوعب العرلي األحوازي من اتحت ل اإليراني تةعيل ح تقرير المصير للوعب العرلي األحوازي إيقا نوب الميا وت ةيف األنوار األحوازية وإلغاء السدود التى جرفت ميا األحواز نحو المدن اإليرانية الوقف الةوري لحات اإلقدام و اتقتقات الواسعة التى تقوم لوا السلقا اإليرانية فى مواجوة الوعباألحوازي العرلي .
 وقف كافة صور التو ير القسرى للوعب األحوازى وسلب أرا ى الة حين ومصادرتوا  -والتى للغت 011ألف جةتار -لصالح استيقان إيرانى إح لي حيث للغ قدد المستوتنين اإليرانيين لبرا ي األحواز  0.1مليون
مستوتن .
 ح الوعب األحوازى فى التعليم لاللغة العرلية فى المدار  ،وحقوم أيضا فى أختيارجم لألسماء العرلية التىيرتضونوا لمواليدجم من الذكور واإلنا لدت من فر األسماء الةارسية قلى كافة المواليد من األحوازيان .
 -4قضاة الصحراء الغرباة .
 ح تقرير المصير للوعب الصحراوي إزالة جدار الةصل المقام من الرمال الذى لنته القوا المغرلية سنة .0911 العمل قلى إزالة األلغام األر ية -5قضاة النوبة المصرية
 ح العودة ألرا ى النولة المصرية القديمة كامتداد تبيعي لسةان النولة وذل ألرلعة وأرلعين قرية نولية سواءقبل اتحت ل البريقاني قام  0112وقبل ال موورية األولى قام ،0912
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 -العمل قلى جبر الضرر الذي تعر

له النوليون فيما يتعل لحقوقوم اتقتصادية واتجتماقية والثقافية .

 -6قضاة لبال النوبة السودا اة
 وقف كافة اتنتواكا التى يتعر لوا الوعب النولي ل بال السودان وقف كافة صور وأشةال التو ير القسري الذي يتعر له أجالي جبال النولة تسليم الحاكم الحالي قلى جبال النولة والمقلو لدى محةمة العدل الدولية " أحمد جارون " لما ارتةبه منجرائم د اإلنسانية فى المنات السودانية المختلةة .
 العمل قلى وقف تسميم آلار الميا في جبال النولة . مناصرة شعب جبال النولة لالسودان في مواجوة الو ت اإلنساني المتردي ولخاصة لعد الحر األخيرة منذمنتصف . 2100
األ شطة التنفاذية
 تركز النقاشا فيما يتعل لاألنوقة التنةيذية لضرورة متالعة كافة الةعاليا الدولية واإلقليمية ومواركةالم موقا المختلةة من نقاا قمل شبةة حقوا األر والسةن لوا وذل من خ ل التنوع في األنوقة
قلى سبيل المثال المواركة في المنتدى العالمي للميا وقر اتنتواكا المتعلقة لحرمان شعو المنققة في
الوصول للميا مثال قضية األحواز العرلية  ،اتنتواكا التى تتعر لوا الميا الةلسقينية من سرقتوا قلى يد
سلقا اتحت ل اإلسرائيلي ،أيضا لناء السدود في منالت أحوا الميا التى تتوارك معوا شعو المنققة.
 أيضا قمة األر في ريو يمةن قر القضايا المتعلقة لاتنتواكا البيئية التى تتعر لوا شعو المنققةمثال قضية التدمير البيئي الواست النقاا لألرا ي الةلسقينية.
 إحياء يوم القد واتحتةال له وتعميم جذا اليوم قلى أقضاء شبةة حقوا األر والسةن والمواركة فيه إحياء يوم األر وتعمي اتحتةال له من قبل شبةة حقوا األر والسةن توةيل ل ان تقصى حقائ للوقو قلى العديد من اتنتواكا القيام لعمل دراسا حالة لصور اتنتواكا المختلةة مثال الحقوا اتقتصادية واتجتماقية والترا النوليوكيةية استعادته.

ثا اًا) تقرير مجموعة العمل الثا اة :اإلصالح الدستوري ،والتشريعي وإصالح السااساه الخاصة بالحقوق ااقتصادية
واالتماعاة والثقافاة:
 .0التوصيا لالنسبة لإلص ح الدستوري:
 ي ب أن تتضمن الدساتير العرلية لوةل صريح ولنص وا ح الحقوا والحريا العامة. كةالة الحقوا لل ميت قلى أسا المواتنة وتةافؤ الةرص . اتقترا لالتعددية داخل م تمعاتنا والعمل قلى حمايتوا . كةالة الحقوا اتقتصادية واتجتماقية والثقافية لةافة المواتنين لدون تمييز ،والتزام الدولة لتوفير لرامج تةةلالتمتت لتل الحقوا ،وقلى اقتبار المواثي الدولية تمثل الح األدنى في التمتت لتل الحقوا.
 أن يتضمن الدستور لوةل صريح الح في السةن الم ئم واألر ل ميت المواتنين . و ت آلية شعبية منظمة لتعديل الدستور – مقترح – لحيث يصبح من ح أية جوة أن تقلب تعديل الدستور منخ ل قريضة موقعة من  %1من قدد السةان – لالمغر يستلزم ذا اإلجراء توقيت مليون شخص – ولعدجا
يتم ترح األمر ل ستةتاء الوعبي.
 .2التوصيا لالنسبة لإلص ح التوريعي-:
 مراجعة التوريعا لما يت ءم مت منظومة القوانين والمواثي الدولية المختلةة. اشتراك منظما الم تمت المدني في و ت ميثاا إقليمي للح في المدينة ومناقوة آلية دم ه في التوريعاالوتنية.
 أن تتضمن التوريعا ما يضمن حقوا المواتنين في الحيازة اومنة ولاترتةاز قلى مبادئ العدالة والمساواةوتقبي القانون لوةافية .
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أن تولى التوريعا اجتمام خاص لحماية الةئا المحرومة والووة والتبكيد قلى حقوم في المقالبة والنضال ،
ولتةضيل إي الي لوم (الةقراء والة حين والمرأة و المعاقين والوعو األصلية).
و ت آلية تواصل وا حة ما لين المورقين واألترا الرسمية من جوة والمواتنين من جوة أخرى
أن تتضمن التوريعا تمةين الة حين المستبجرين من الحصول قلى أرا ى زراقية مل للدولة لةترة زمنية
تويلة .
مانا للحد من قمليا اإلخ ء القسرى  ،وتةةل حصول المنتو حقوقه قلى تعويض
أن تتضمن التوريعا
جالر للضرر.

 .3التوصيا لالنسبة للسياسا :
 ان لواقة العمليا اتحتةارية التى تمار من المستثمرين أو من الدولة ذاتوا فى لعض اإلحيان وتعديوا الةجقلى حقوا الةئا األكثر عةا وخصوصا فيما يختص لحقوا األر والسةن مما يلزم و ت ألية خاصة للحد
من تل العمليا وتغليظ العقولة قلى مرتةبيوا،
 و ت لرامج قاجلة لتحسين المستوى المعيوى لسةان الريف، وقف سياسا الخصخصة فيما يتعل لالخدما والمراف العامة، وقف سياسا الدولة الوادفة إلى اتستي ء قلى أرا ى الةقراء وليعوا إلى المستثمرين وذل تحت مظلة نزعالملةية للمنةعة العامة،
 و ت لرامج اجتماقية تعمل قلى توفير المسةن الم ئم لل ميت،ثالثًا) تقرير مجموعة العمل الثالثة :العدالة اا تقالاة:
تقرير لجنة العدالة االِنتقالية :
في اليوم الختامي لمنتدى األرض في الشرق األوسط وامال أفريقيا الذي اِنعقد بالقاهرة خالل الفترة من  61 – 62يناير
 5165م تم تكليف لجنة بواسبة المؤتمرين من الرجال والنساء الممقلين عن المنظما والمؤسسا ونشباء حقوق االِنسان
الذين ااركوا في المنتدى للنظر في مسألة العدالة االِنتقالية في المنبقة ؛ حيث ساهم هؤالء المختارين باَرائهم في المداوال
الخاصة بأوضاع اعوب المنبقة.
اِستمع اللجنة الي تجارب بعض االعضاء ونضاالتهم من أجل تحقيق العدالة االِنتقالية في دولهم ؛ كما تعرف اللجنة علي
االوضاع االنسانية واالِنتهاكا الخاصة باالرض والسكن والموارد البييعية التي تقوم بها السلبا في المنبقة وذلك من
خالل العرض الذي قدمه النشباء؛ حيث أظهروا بأن منبقة الشرق األوسط وامال أفريقيا تمتلك اِرثاً كييراً من االِنتهاكا
الخاصة بحقوق االِنسان واِنتهاكا أخري منها الجرائم ضد االِنسانية والحروب األهلية وجرائم الفساد السياسي التي تؤثر
بشكل كيير علي الحقوق األساسية كالصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب والسكن المالئم وغيرها من الحقوق االخرى.
ناقش المشاركين األطر التي تمكنهم من الوصول الي اِستراتيجيا تساعد علي اِرساء العدالة االِنتقالية في المنبقة ؛ وكيفية
اِعادة الكرامة للضحايا ،وبناء جدار الققة بين الجماعا المتحاربة ،واإلمكانيا التي تساعد علي تحيق سيادة القانون ،كما
ناقشوا اِمكانية العمل سوياً من أجل أن ال يفل أحد من العقاب.
وبناءاً على معانا الشعوب قسم المنبقة علي النحو التالي:
 جناك لعض الدول أو الم تمعا ترزح تحت حةم قمعي أو نزاع مسلح ،ولةن لحلول الس م أو اتنتقال إلي
مرحلة جديدة تحتاج جذ الم تمعا إلي العدالة اتنتقالية لاقتبارجا أداة امنة إلي قبور المرحلة لس م دون
تةرار اتنتواكا التي ارتةبت في الما ي؛
 لعض من دول أو أقاليم المنققة تعاني من مظالم تاريخية واِنتواكا ممنو ة د الوعو والموارد القبيعية؛
 لعض الدول تعي تحت سقوة الةساد السلقوي الذي يصادر حقوا النا لصالح السلقان وحاشيته؛
المرحلة اتِنتقالية أجموا:
 جناك دول تعاني من موة
 -أزما التنمية السياسية،



 قدم مواركة المواتنين في صنت القرار، فول الدولة في تقبي القانون، -حالة التورذم الثقافي والع ز قن التةامل الوتني في إتار واحد،

جناك دول وأقاليم تعي

تحت اتحت ل وتواجه شعولوا اِنتواكا قلي كافة المستويا .
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وبناءاً على هذه التصنيفا أكد اللجنة علي ضرورة وضع األسس الالزمة لتحيق العدالة االِنتقالية في المنبقة وذلك من
خالل تأسيس كيان جامع يعرف بالتحالف الشعيي من أجل العدالة االِنتقالية ،وهو حراك اعيي إقليمي يضم في داخله كل من
يؤمن بميدأ العدالة االِنتقالية ،ويعمل تح ايكة حقوق األرض والسكن "المكتب اإلقليمي بالقاهرة" ويعترف بحق الضحايا
في جير الضرر.
اعتمد







اللجنة علي المعايير األساسية للعدالة االِنتقالية لكي يتحقق الهدف السامي والمعايير هي:
من العقا "،
المحاسبة القضائية " التبكيد قلي قدم اإلف
جبر الضرر " من أجل إنصا الضحايا وتعويضوم قن ما لح لوم من رر" ،
اإلِص ح التوريعي والقانوني للمؤسسا التي اِرتةبت اتِنتواكا في السال ،
إجراء المصالحا اتجتماقية التي تعتبر اِحدي األدوا المناسبة لمعال ة قضايا العدالة اتِنتقالية،
التنسي مت الخبراء و المبادرا الخاصة لالعدالة اتِنتقالية قلي المستوي اإلقليمي والدولي،
تس يل ورصد اتِنتواكا قن تري وسائل غير قضائية مثل منظما الم تمت المدني أو الل ان الوعبية التي
ينوئوا األجالي.

وبما أن معظم دول المنبقة العربية تواجه أوضاع ما بعد النزاعا  ،وهي اِحتياجا ملحة ال يمكن تحقيقها إال عن طريق
العدالة االِنتقالية ،فقد أقر اللجنة بأن التحالف يشجع األفراد ومنظما المجتمع المدني والمؤسسا الساعية لتحقيق العدالة
االِنتقالية ،ويساعد النشباء في جمع المعلوما من مصادرها األولية وذلك اِمٌا بالمقابال المياارة او عن طريق المنظما
والمؤسسا أو عير ايكة التواصل االجتماعي من أجل بناء قاعدة بيانا يمكن الرجوع اليها بسهولة.
كما يلتزم التحالف بعقد الورش التدرييية للنشباء عن الكيفية التي يمكن أن يتم بها الرصد وتيادل المعلوما وتحليلها وكتابة
التقارير واألبحاث التي تساعد علي تحقيق الهدف.

المشار ون المستدامون والمستجدون/المدعوون لال ضمام إلى المنتدى:
يركز المنتدى قلى حقوا األر والقضايا األكثر أجمية المتعلقة لاألر  .وفي سياا ذل يسعى المنتدى لدقوة ممثلين
قن الحركا اتجتماقية والمنظما غير الحةومية والمنظما الم تمعية القاقدية والمؤسسا الدولية كمصادر مومة
لتوفير مقوما نقا قام مةتوح ومتنوع في منققة الورا األوسط وشمال إفريقيا ،وسو تةون مواركة جذ الحركا
والمنظما جامة في استمرار فعاليا المنتدى.
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مةحق رقم  :1لدول أعمال مؤتمر الدوري الثالثة من منتدى األرض
صورة من ال دول الذي تم توزيعه في المؤتمر.
األر
منتدى األر
منتدى
في منطقة الشرق األوسط/شمال إفريقاا
األرض وساادي الشعو وتقرير المصار
القاهري 11-15 :يناير /ا ون الثا ي 2112

منتدى األرض في الشرق األوسط/شمال إفريقيا :حقوق الشعوب في تقرير المصير
القاهرة ،فندق كاتاراكت -طريق سقارة 11–15 ،يناير/كانون الثاني/جانفييه 2112
اليوم األول :األحد  15يناير/كانون الثاني/جانفييه 2112
9:31–1:31
تسجيل
ترحيب وافتتاح الدورة الثالثة من منتدى األرض :نحو تقييم للدورات الماضية ،ورؤى للمحصالت المستقبلية
19:91–19:31

لوزيف شكال ،المنس الدولي لوبةة
والسةن -التحالف
حقوا األر
الدولي للموئل (مصر)

01:11–19:91

رباع وهبه ،مسئول لرنامج الورا
األوسط/شمال أفريقيا لوبةة حقوا
والسةن -التحالف الدولي
األر
للموئل (مصر)

01:31–01:11

العر

اإلن ازا واألدوا  :موسوقة األر
األر  ،قاقدة ليانا اتنتواكا  ،النضات
"

نقا

00:31–00:11

الموضوعا الخمس الرئيسية
الميسر :ربيع وهبه

–02:01
02:31

 ،أحوال

المحوري :رامي زريق" ،العقبا الحالية ومستقبل سيادة الوعو قلى األر

00:11–01:31

الموضوعة الرئيسية
–00:31
00:11
–00:11
02:01

رؤية قامة ،ومنظورا األلعاد الحقوقية لألر

استراحة

التنوع االجتماعي على األرض
التوقيت
شاروان حسن ،لاحث (سوريا)

المتحدثة

"المسبلة الةردية ،الما ي ،والحا ر ،والمستقبل"

عادل السويدي ،لاحث (األحواز)

"إقادة النظر في قضية األجواز؛ اتنتواكا
المصير"

آياه حمدان ،مركز ليسان للبحو
والتنمية (فلسقين)

"الوعي الققافي المهزوم ومحورية األرض في أروقة
الصراع ،الشياب وعالقته باألرض في ظل االحتالل" +
وثائقي بعنوان ضحايا التنمية"

–02:31
03:11

ومستقبل تقرير

ملخص الجلسة ،ونقاش

09:11 –03:11

الغذاء
األرض والمياه ،مصدر الحياة

الموضوعة
الرئيسية

الوقت

الموضوعا
الخمس
الرئيسية
الميسر:
طارق
عبدالعال

–14:05
14:25

الموضوع

المتحدث
حازم اللهيبي وفراس العكلة ،
الجامعة الوطنية العراقية
للمجتمع المدني (العراق)

"حرب المياه السرية بين العراق والدول المجاورة"
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–14:25
14:45
الموضوعا الخمس
الرئيسية
الميسر :طارق
عبدالعال

–14:45
15:05
–01:11
01:01
– 01:01
01:91

عبد المولى إسماعيل ،منتدى
"ثورة  21يناير وحدود العدالة واإلنصاف في الوصول
الحق في المياه في المنبقة
للموارد الزراعية :أرض ومياه"
العربية
إسالم الصباحي ،جمعية الحياة "الموارد األرضية الغنية بالدلتا وكارثة التآكل واألراضي
الرطية"
للتنمية (مصر)
أحمد رشاد ،جمعية الحياة
"نقص مياه الري في الدلتا يهدد األمن الغذائي"
للتنمية بالدلتا (مصر)

ملخص الجلسة ،ونقاش

00:11 – 01:91

استراحة
العولمة االقتصادية والنضال من أجل األرض والموارد الطبيعية

الموضوعة
الرئيسية

التوقيت

تبوير المعايير الدولية والمناصرة
الميسر :عيسى سمندر

–16:00
16:20
–16:20
16:40
–16:40
17:00
–17:00
17:30

الموضوع

المتحدثة

كنده محمدية ،ايكة المنظما
"منظمة التجارة العالمية ،واتفاقا
العربية غير الحكومية للتنمية
األرض"
(لينان)
رامي زريق ،الجامعة األمريكية "دورنا في عملية منظمة األغذية والزراعة (الفاو) نحو
المعايير الدولية إلدارة األرض"
بييرو (لينان)
طارق عبد العال ،باحث قانوني "لخصخصة المصرية تبوير اقتصادي أم خلخلة
اجتماعية"
(مصر)
االستقمار ،والحق في

ملخص الجلسة ونقاش
اليوم الثاني ،االثنين 16 ،يناير/كانون الثاني/جانفييه 2112
التضامن مع الفالحين

الموضوعة
الرئيسية
سياسا اإلصالح الزراعي
ونضاال الفالحين
الميسر :عبدالمولى إسماعيل

التوقيت

المتحدث

–09:00
09:20

بشير صقر ،لجنة التضامن
الفالحي (مصر)

–09:20
09:40
–09:40
10:00
–10:00
10:30

عنوان العرض
"نضاال الفالحين قيل وبعد ثورة يناير"

"سياسا تجريد الفقراء المصريين وصغار الفالحين من
محمود منسي ،أوالد األرض
حقوق األرض والسكن :دور النيولييرالية ،والدولة ،وكيار
(مصر)
الفالحين ،ووسائل التحرير"
مينا مقبل ،:مؤسسة الحياة
"تجارب في تمكين المزارعين  +عرض فيلم تسجيلي"
األفضل

ملخص الجلسة ،ونقاش

00:11 -01:31

استراحة
نوال خميس ،فالحة مصرية
األرض كموضوع للصراع ،واالحتالل ،والحرب ،ونقل السكان

الموضوعة
الرئيسية

التوقيت

عنوان العرض

المتحدث

االصراع ،واالحتالل،
والحروب
الميسر :جوزيف اكال

غيثي النح ،الجمعية
–1111 :
الصحراوية لضحايا األلغام
11 :15
(الصحراء الغربية)
عيسى سمندر ،اللجنة الوطنية
–11:15
الفلسبينية حول سجل األضرار "توثيق عواقب جدار الفصل العنصري"
11:30
(فلسبين)

"الصحراء الغربية :إنكار الحق في تقرير المصير عير
الحرمان اعب من وسائل العيش"
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األرض في أوضاع
الصراع،
واالحتالل،
والحروب
الميسر :كمده
محمدية

–11:30
11:45
–11:45
12:00
12:0012:15
–12:15
12:45

يعقوب عودة  ،مركز أبحاث "االعتداءا اإلسرائيلية على األرض والسكن كوسيلة
لبرد الفلسبينيين من أرضهم"
األراضي (فلسبين)
عبده حماد ،ميادرة السالم "التقييم الحالي للنضال من أجل الموارد البييعية في
السودان"
االجتماعي في دارفور
فراس العكلة ،الجامعة الوطنية "حقوق الدولة الخاضعة لالحتالل العسكري وحقوق
سكانها"
للمجتمع المدني (العراق)

ملخص الجلسة ،ونقاش
األبعاد الحقوقية لألرض في الحضر

الموضوعة
الرئيسية

التوقيت

الحركا االجتماعية الحضرية
واألبعاد الحقوقية
الميسر:

–12:45
13:00
–13:00
13:15
–13:15
13:30
–13:30
13:45

عنوان العرض

المتحدثة

رجاء الكساب ،منتدى الحق في
المياه في المنبقة العربية "العشوائيا  :انتهاكا بالجملة لحقوق اإلنسان"
(المغرب)
باهر شوقي ،باحث اجتماعي
"أرض المدن :أكقر حقوق"
(مصر)
جوزيف شكال ،منسق ايكة
"الصعيد الحضري :نضاال من أجل’حقًا في المدينة‘"
حقوق األرض والسكن (مصر)

ملخص الجلسة ،ونقاش

09:91 – 03:45

الغذاء
الفساد المرتبط باالحتيال على األراضي وآليات المواجهة

الموضوعة
الرئيسية

التوقيت
–14:45
15:00

الفساد والمحاسية
الميسر:

–15:00
15:20
–15:20
15:40
–15:40
16:00
–16:00
16:20
–16:20
16:40
–16:40
17:00

عنوان العرض

المتحدث
محمد عبد العظيم ،المركز
المصري لإلصالح المدني
والتشريعي (مصر)
عبد الصبور حسب اهلل،
المؤسسة النوبية لحقوق اإلنسان
واألرض ( مصر)
محمد يحيى الصبري ،منتدى
االجتماعي الديمقراطي (اليمن)
عقيلة علي ،جمعية اياب
اليحرين لحقوق اإلنسان
أحمد منصور ،ايكة حقوق
األرض والسكن (مصر)

"التشريد بقوة القانون :أمن الحيازة والقغرا القانونية في
مصر"  +عرض فيلم تسجيلي"
النوبية وفقدان األراضي الزراعية من
"الهجرا
0191إلى "2102
"اليمن وآفاق العدالة االنتقالية"
"النهب الملكي لألراضي :تعميق أزمة الندرة والشرعية
السياسية"  +عرض فيلم تسجيلي"
"اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والراوة في
تونس :معبيا ومتابعة"

ملخص الجلسة ،ونقاش
نقاش ،واالنقسام إلى مجموعا عمل
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