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ورقة مسائل حول األرايض يف املناطق الحرضية

الكلامت الدالة
إدارة األرايض، أمن الحيازة، التوسع الحرضي املستدام، تعددية الحيازة، األحياء الفقرية، املدن الشاملة، األمن الغذايئ، النوع الجنساين، 
النمو  األرايض،  األرض، متويل  الحقوق يف  األرايض،  إدارة  النظامية،  غييري  املستوطنات  اإلسييكييان،  والريفية،  الحرضية  املناطق  بيين  الييروابييط 

السكاين العاملي، فقدان قاعدة األرايض، النزوح، االستيالء عىل األرايض، املساحات العامة.

املفاهيم الرئيسة
تتعلق إدارة األرايض بالقواعد والعمليات والهياكل التي يتم من خاللها اتخاذ القرارت بشأن استخدام األرايض والحصول عليها والسيطرة  1.

عليها، والطريقة التي يتم من خاللها تنفيذ القرارات وفرضها، والطريقة التي تتم من خاللها إدارة املصالح املتنافسة عىل األرايض.  وهي 
تشمل املؤسسات القانونية والعرفية والدينية. وتشمل هياكل الدولة مثل وكاالت األرايض واملحاكم والييوزارات املسؤولة عن األرايض، 
وكذلك الجهات الفاعلة غري القانونية مثل الهيئات التقليدية والوكالء غري النظامين. وتغطي كال من اإلطار القانوين والسيايس لألرايض، 

فضال عن املامرسات التقليدية وغري النظامية التي تتمتع بالرشعية االجتامعية.1 
النظامي وغري  2. بيين  تتوضع عييىل سلسلة  الييتييي  الحقوق يف األرض  تييعييدد  االعيييراف بصالحية  الحقوق يف األرض إىل  يستند نهج سلسلة 

النظامي. )أنظر الشكل 1( وهي تدل عىل أنه ميكن لطائفة واسعة من الحقوق أن توجد بن النقيضن غري النظامي والنظامي. ويف الواقع، 
ال تقع الحقوق عىل خط واحد وقد تتداخل مع بعضها البعض.2

الشكل 1

تقاسم قيم األرايض هو إجراءات عامة، إما من خالل االستثامرات العامة أو ببساطة القرارات التي تتخذها الحكومة، التي تؤدي يف كثري  3.
من األحيان إىل زيييادة الييروات الخاصة مبا أن قيمة األرايض اململوكة للقطاع الخاص تييزداد استجابة لإلجراءات العامة.   ولذلك ينبغي 
تييؤول إىل عامة الشعب للمساعدة يف تحمل تكاليف  زييييادة قيم األرايض أن  الناتجة عيين  اليييروات الخاصة  لييلييزيييادة “غييري املكتسبة” يف 

استثامرات البنية التحتية الالزمة وتحسن الخدمات. 3

أمن الحيازة هو حق جميع األفراد والجامعات يف الحامية الفعالة من جانب الدولة ضد عمليات اإلخالء، أي اإلزالة الدامئة أو املؤقتة رغام  4.
عن إرادة األفراد واألرس واملجتمعات من املنزل واألرض التي يشغلونها، من دون التوفري والحصول عىل شكل مناسب من الحامية القانونية 
أو غريها.  وميكن تعريف أمن الحيازة بوصفة اتفاقا أو تفاهام بن فرد أو جامعة عىل األرايض والعقارات السكنية، التي يحكمها وينظمها 

إطار قانوين وإداري.   ومثة ثالثة عنارص ألمن الحيازة: 
أمن الحيازة املتصورة يشري إىل تجربة فرد أو جامعة لوضع حيازتهم أو احتامل تقديرهم أن حقوقهم يف األرض لن تضيع نتيجة إلخالء من 	. 

جانب الدولة أو مالك األرض أو غريها من السلطات، أو بسبب عوامل أخرى قد تتسبب يف االنتقال الالإرادي أو تقليص استخدامهم 
لألرايض، مثل تهديدات النزاعات عىل األرايض.  

 أمن الحيازة القانونية يشري إىل الوضع القانوين للحيازة وحاميتها املدعومة من جانب سلطة الدولة. 	. 

1  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ومنظمة األغذية والزراعة )FAO( )2009(:  إدارة األرايض

2  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )2012(:  التعامل مع األرايض 

3  ولرز، لورنس وآخرون.  )2014(:  تقرير ميدلن بشأن تقاسم قيمة األرايض
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أمن الحيازة الفعلية يستند إىل السيطرة الفعلية عىل األرايض والعقارات السكنية، برصف النظر عن الوضع القانوين الذي تتم حيازتها 	. 
مبوجبه. وأفضل طريقة لتعريفه هي من خييالل العنارص التي يتكون منها أو تسهم فيه، مثل طييول الفرة الزمنية لإلشغال، ورشعيتها 

املقبولة اجتامعيا، ومستوى تنظيم املجتمع ومتاسكه.4 

الحقائق واألرقام الرئيسة

كانت األرض محور تركيز املستوطنات البرشية وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية بدءا من فانكوفر، كندا يف 1976، حيث كانت  4.
األرض الشاغل الرئيس لخطة عمل فانكوفر )بند جييدول األعييامل رقييم 10)ث( بشأن األرض(.  وتحدد املييادة 75 من جييدول أعييامل برنامج 
املستوطنات البرشية بوضوح العالقة بن الفقر واألرض. فهي تنص عىل أن “الحصول القانوين عىل األرايض يشكل متطلبا إسراتيجيا 
لتوفري املأوى املالئم للجميع ولتطوير مستوطنات برشية مستدامة تؤثر عىل املناطق الحرضية والريفية عىل حد سواء. ويبقى عدم التبني، 
عىل كامل املستويات، لسياسات مناسبة لألرايض يف املناطق الريفية والحرضية ومامرسات إدارة استخدام موارد األرض وتنميتها سببا 

رئيسا لعدم املساواة والفقر.  
70% مغطاة مبييوجييب حيييييازات  5. النامية يف حيين  الييبييلييدان  أكيير  30% يف  الييتييقييديييرات لنظام وثييائييق األرايض إىل تغطية بنسبة  تشري بعض 

اجتامعية – حقوق جامعية وغري نظامية ومتداخلة.  وقد تسبب ذلك مبشكلة هائلة عىل سبيل املثال يف املدن، حيث يعيش أكر من 
مليار شخص يف األحياء الفقرية من دون املياه الصالحة للرشب أو الرصف الصحي أو املرافق املجتمعية أو أمن الحيازة أو جودة الحياة. 

كام سبب ذلك مشاكل للبلدان فيام يتعلق باألمن الغذايئ وقضايا إدارة استخدام موارد األرض الريفية وتنميتها.5  
ضامن أن يكون للمرأة حقوق آمنة ألرضها وممتلكاتها، مبا يف ذلك املرياث، هو أمر رضوري للتصدي للفقر والجوع.  ومع ذلك، يف حن  6.

تنتج النساء ما يصل إىل 60 إىل 80 يف املائة من الغذاء يف العامل النامي، إال أنهن ليس لديهن يف كثري من األحيان حقوقا آمنة كافية يف 
األرض التي يزرعنها. 6   

تشري التقديرات إىل أنه مثة حييوايل 6 مليار من قطع األرايض أو وحييدات امللكية حول العامل، ولكن يف الوقت الحايل ليس مثة إال 1.5  7.
مليار قطعة أرض مسجلة رسميا ولها أمن حيازة )زميرمان، 2011(. ومن بن الكثري من الي 4.5 مليار من قطع األرض غري املسجلة، يعيش 

1.1 مليار شخص يف بؤس األحياء الفقرية.7    
كام تؤدي الرصاعات والكوارث الطبيعية، مبا يف ذلك تلك التي تفاقمت بفعل تغري املناخ إىل النزوح وميكنها أن تقوض أمن الحيازة. فقد  8.

أجرب أكر من 38 مليون شخص عىل النزوح داخليا يف نهاية العام 2014 بسبب النزاعات املسلحة أو العنف أو انتهاكات حقوق اإلنسان، 
يف حن أن ما يقرب من 22 مليونا نزحوا بسبب الكوارث الطبيعية يف العام 2013. ويف 2014، كان األشخاص النازحون داخليا يعيشون 
بصورة رئيسة يف املناطق الحرضية يف 16 من 60 بلدا تم رصدها من جانب مركز رصد النزوح الداخيل )IDMC(.8   إذ للنزوح أبعاد واضحة 

بشان حقوق السكن واألرايض واملمتلكات.   
يف الي 12 سنة من 1999 إىل 2011، ازداد سكان العامل بواقع 1 مليار ليبلغ 7 مليارات يف العام 2011، مام أدى إىل طلبات عىل األرايض  9.

إلنتاج الغذاء والوقود الحيوي، وأدى إىل نزوح الفقراء والضعفاء.9   ومثة ثالثة محفزات رئيسة للتوسع الحرضي:  الهجرة من الريف إىل 
املناطق الحرضية )25%(؛ والزيادة الطبيعية يف عدد السكان )50%(؛ وإعادة تصنيف األرايض إىل أراض حرضية )%25(.10     

يف الي 20 سنة من 1995 إىل 2015، ازداد عدد السكان يف املناطق الحرضية بواقع 1.4 مليارا من  2.5مليارا إىل 3.9 مليارا.11  ويف العام  10.
2000، تراوحت تقديرات سطح األرض الربية الحرضية من 0.2% إىل 2.4% من سطح الرب العاملي. ومثة 5 مالين من سكان الحرض الجدد 
شهريا يف العامل النامي و93% من التوسع الحرضي يحدث يف البلدان النامية. ولذلك النمو يف البصمة الحرضية آثار هائلة عىل توفري 

األرايض وإدارة استخدام موارد األرض وتنميتها. 
يييؤدي إىل مستوطنات عشوائية، وتضاؤل  11. التحتية، مام  البنية  السليم وتشييد  التخطيط  إجييراء  بوترية أرسع من  العمراين يحدث  التوسع 

4  يستند التعريف العميل إىل التعليقات العامة 4 و7 من مركز الحقوق االجتامعية واالقتصادية )CESR(، وعمل املقرر الخاص املعني بالسكن الالئق، ومبادرة مؤرشات األرايض العاملية 
)2015(:  املفاهيم والتعريفات، ورقة العمل النهائية 

منشور االتحاد الدويل للمّساحن )FIG( رقم 52، 2010، منوذج مجال الحيازة االجتامعية – وسيلة الستغالل األرض لصالح الفقراء  5

Landesa:  http://www.landesa.org/wp-content/uploads/2011/01/landesa-factsheet-landesacenter.pdf  6

تقرير املعهد املليك للمّساحن القانونين )RICS( للعام 2011،التعهيد الجامعي لدعم إدارة األرايض  7

8  مركز رصد النزوح الداخيل، 2015، ملحة عامة عاملية: األشخاص النازحون داخليا بسبب الرصاعات والعنف

صندوق األمم املتحدة للسكان )UNFPA(، حالة سكان العامل 2011   9

10  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، تقرير حالة مدن العامل 2007.

11  األمم املتحدة، دائرة الشؤون االقتصادية واالجتامعية، شعبة السكان )2014(. آفاق التحرض يف العامل: مراجعة العام 2014، نسخة القرص املدمج.
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املساحات العامة، وضغوطات تفوق طاقة أسواق اإلسكان. وتشري التقديرات إىل أن معدل النمو السنوي للغطاء األريض يف املناطق 
الحرضية كان ضعف عدد سكان الحرض بن 1990 و2000.   حسب املعدالت الحالية النخفاض الكثافة، من املتوقع أن يتضاعف سكان 
العامل يف املناطق الحرضية خالل 43 سنة، يف حن أن الغطاء األريض يف املناطق الحرضية سوف يتضاعف خالل 19 سنة فقط. ويتوقع 
أن يتضاعف عدد سكان املناطق الحرضية يف البلدان النامية بن 2000 و2030 يف حن من املمكن توقع أن تتضاعف املساحة املبنية 

من مدنهم ثالث مرات.12   

ملخص املسألة

تتخذ حيازة األرايض مجموعة متنوعة من األشكال. ينبغي أال ينظر إىل شكل معن مثل التملك الحر املسجل بوصفه الشكل املفضل أو  1.
النهايئ للحقوق يف األرض، بل بوصفه واحييدا من عدد من الحقوق املناسبة واملرشوعة. واستنادا إىل السياق، ميكن لألشكال األخرى 
من حيازة األرايض أن تكون أقييوى، وأسهل ليييإلدارة، وأكيير مييالءميية.   وميكن أن يقال أن شخصا أو أرسة لديهم أميين للحيازة عندما يكونون 
محمين بصورة فعالة من اإلزالة غري الطوعية من أرضهم أو إقامتهم، إال يف ظروف استثنائية وتحقيقا للمصلحة العامة، وبعد ذلك فقط 
بالتساوي،  الجميع  التي يتعن أن تكون موضوعية يف حد ذاتها، ومطبقة عىل  القانونية املعروفة واملتفق عليها،  عن طريق اإلجيييراءات 
وقابلة للطعن، ومستقلة.13  أمن الحيازة هو رشط أسييايس لتحقيق مجموعة واسعة من حقوق اإلنسان وللتنمية االقتصادية، والحد من 
الفقر، ومتكن املرأة، وإرشاك الشباب، وحقوق األطفال، والصحة، واالستثامر، والسالم، واالستقرار، وتحسن خدمات اإلسكان وظروف 

املعيشة للفئات املهمشة.   
يف بعض البلدان النامية، غالبا ما يرتبط التوسع الحرضي الرسيع بالزيادة يف انعدام أمن الحيازة، وعىل وجه الخصوص، بالنسبة لألشخاص  2.

مييوارد األرض وتنميتها وإدارة األرايض يف  إدارة استخدام  وتييواجييه مؤسسات  الحرضية.   العشوائيات واملناطق شبه  الذين يعيشون يف 
املناطق الحرضية التحدي اإلضايف املتمثل يف العدد املرتفع لألشخاص الذين يعيشون ويعملون بصورة غري نظامية يف املناطق الحرضية وشبه 
الحرضية.    ويف معظم البلدان، مثة نقص يف املعلومات التي تؤثر سلبا عىل التخطيط والتصميم الحرضين والبنية التحتية والتنمية االجتامعية 
واالقتصادية.  وعندما تعمل نظم إدارة األرايض املالمئة للغرض بصورة صحيحة، فإنها تدعم تحسن أمن الحيازة، والتخطيط الحرضي، والتقديم 

الخدمات، والتنمية الزراعية، واإلدارة البيئية، وإدارة املدن، والرضائب املفروضة عىل األرايض، وإدارة األرايض.      
كثريا ما تتم عرقلة املبادرات الفعالة إلدارة استخدام موارد األرض وتنميتها وإدارة األرايض من خالل األطر املؤسسية والقانونية املعقدة وغري  3.

الشفافة، وعدم كفاية القدرات، مبا يف ذلك املييوارد البرشية واملالية، وبالتايل ال تركز األولويات إال عىل املتطلبات املبارشة للبقاء. ويشكل 
تحسن إدارة األرايض مسألة ملحة وذلك ألن الضغوط عىل األرايض واملصالح املتنافسة عليها تشتد نظرا للتوسع الحرضي الرسيع، والنمو 
السكاين، والتنمية االقتصادية، وانعدام األمن الغذايئ، ونقص املياه والطاقة، وآثار النزاعات والكوارث.   وبعض الحكومات املحلية ال تنتهز الفرصة 

لتقييم احتياجاتها الوظيفية من األرايض ولذلك فهي تفشل يف تبني مقاربات متوازنة وذات صلة محلية إلدارة استخدام موارد األرض وتنميتها. 
يف بعض املناطق، يأيت الزحف العمراين عىل األرايض الرخيصة نتيجة عدم وجود تخطيط وتنفيذ حرضين متكاملن واستباقين وشاملن.   ولذلك يعد  4.

التوسع الحرضي املستدام عملية مهمة للتخفيف من الزحف العمراين، واالستخدام غري املستدام لألرايض، وانعدام أمن حيازة األرايض.  
يؤثر تغري املناخ واألمنيياط املختلفة الستخدام األرايض عىل املناطق الحرضية والريفية مبا يف ذلييك املستوطنات البرشية، واألرايض  5.

الزراعية، واألرايض الجافة، واألرايض الرطبة، والغابات.   ولذلك تحتاج املدن يف جميع أنحاء العامل إىل التكيف مع إدارة األرايض لصالح 
الفقراء يف التوسع الحرضي باستخدام مقاربات تشاركية وشاملة. ومثة حاجة ملحة لإلعداد للنمو الحرضي واحتياجات األرايض ذات 
الصلة، مام يتطلب توقعا واقعيا الحتياجات األرايض يف املناطق الحرضية عىل أسيياس املعلومات عن األرايض والنمو السكاين يف 
الوقت الحارض وبالتايل تطوير استجابات مبتكرة. وعدم القيام بذلك لن يزيد تنمية العشوائيات والفقر يف املدن إال سييوءا.  ولكن، مثة 
أيضا فرص هائلة لالستفادة من التحول اإليجايب للمدن، مبا يف ذلك إمكانات وفييورات الحجم، والحكم الرشيد، ونظم رضائب األرايض 

واألمالك من أجل التمويل الذايت للمدن.    
كلام تسارعت وتييرية التوسع الييحييرضي وتييدفييق املييزيييد ميين االسييتييثييامرات إىل املييدن ميين خييالل أسيييواق األرايض، ميين األهمية مبكان النظر  6.

يف اآلثييار املرتبة عىل الروابط بن املناطق الحرضية والريفية ومستوى االستثامرات املتدفقة إىل املناطق الريفية. ولن تزيد املشاكل 
وأوجه عدم املساواة إال إذا مل يكن مثة توازن يف االستثامرات يف املدن واملناطق املحيطة بها. وبسبب الهجرة إىل املناطق الحرضية 
والريفية باإلضافة إىل النمو السكاين املستمر يف معظم املدن يف البلدان النامية، تحدث التغريات يف استخدام األرايض ومستخدمي 
األرايض أكر بكثري وبوترية أرسع، وأحيانا بن عشية وضحاها، من املناطق الريفية. وتحتاج اآلثار املرتبة عىل توسع املناطق الحرضية 

12  شلومو، انجيل وآخرون. إفساح املجال أمام كوكب من املدن، معهد لينكولن لسياسة األرايض، 2011 

13   العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )CESCR( 1991 و1997: التعليقات العامة 4 و7 الحق يف السكن الالئق )املادة 11)1( من العهد(؛ - برنامج األمم 
 .2003 ،)FAO( املتحدة للمستوطنات البرشية، 2004؛ منظمة الزراعة واألغذية
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بالنسبة للمنتجن الزراعين وصغار املزارعن، والسيام فيام يتعلق بسبل عيشهم، إىل املعالجة. إذ ال بد من االعراف بالحقوق يف األرض 
للسكان وأصحاب الحيازات الصغرية يف املناطق الريفية الذين يعيشون حول املراكز الحرضية واحرامها، ووضع آليات نزيهة وفعالة لحل 

املنازعات. 
من املتوقع أن يتفاقم ارتفاع منسوب مياه البحر – وكذلك الظواهر الجوية الشديدة – مع تغري املناخ. ولذلك ينبغي للمدن الساحلية  7.

أن تأخذ تلك االتجاهات يف الحسبان، حتى تنعكس يف إسراتيجيات تنمية األرايض، والتخطيط، واألنشطة، مام يستلزم الوصول إىل 
املعارف املتخصصة. فقدان األرايض بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر يعني أنه مثة حاجة إىل مواقع بديلة. ويف حالة ضغوط وصدمات 

حادة أكرب، قد تتصاعد املنافسة عىل األرايض لتتحول إىل رصاع.    
يتسم التقاسم الفعال لقيم األرايض بالقدرة عىل توليد الييروة للمدن ولكنه يحتاج إىل أن يكون متوازنا بسياسات ومقاربات منصفة من  8.

شأنها أن تعود بالفائدة عىل الجميع، والسيام الفقراء والضعفاء.  كام ميكن لتقاسم قيم األرايض تعزيز سلسلة التوريد وزيادة اإلنتاجية.    
الطلب عىل األرايض املزودة بالخدمات واملنتجة هو يف تزايد مستمر يف الكثري من املدن يف البلدان النامية، ليس فقط بسبب العدد  9.

املييتييزايييد ميين سييكييان املناطق الحرضية وإمنيييا أيييضييا بسبب الطلب ميين جييانييب املستثمرين الييدولييييين. ييييؤدي ذلييك إىل نقص يف األرايض 
وزيييادات كبرية يف قيم األرايض، وكالهام مييز ضد الفقراء الذين يصبح الحصول عىل األرايض بالنسبة لهم – سواء أمن أجل السكن أم 
إنتاج الغذاء وتصنيعه أو املتاجرة به – صعبا عىل نحو متزايد. وميكن لسياسات التمويل املخطط جيدا والقائم عىل األرض تحفيز التنمية 
املدمجة واملتصلة مع اإلبقاء عىل انخفاض اإليجارات من خالل الحد من املضاربة وتشجيع توفري إمدادات كافية من املساحات املبنية.  
وميكن للتوسيع املخطط لقطع األرايض املييزودة بالخدمات والصالحة للبناء والبناء املخطط لييألرايض يف املناطق املبنية أن مينع من 

التنمية واالمتداد غري النظامين إىل جانب عواقبه عىل األرايض الزراعية، والتنقل، والصحة، والبيئة. 
تصبح األماكن العامة واألرايض الهامة واألرايض املشاع، مبا يف ذلك املوارد الطبيعية، التي يعتمد عليها الفقراء بصورة غري متناسبة، أول  10.

ما يتم االستيالء عليها.  وبالنسبة للكثري من الفقراء، ال ميكن الوصول إىل السوق النظامية لألرايض أو القدرة عىل تحمل أسعارها، كام هي 
الحال مع االقتصاد النظامي برمته.  ويف كثري من األحيان تؤدي تلك التحديات إىل النزوح والتحسن. 

تيسء بعض السلطات املحلية تفسري املصلحة العامة وشعار “مدن بال أحياء فقرية” إلدامة عمليات اإلخالء غري اإلنسانية.  وتم التصدي  11.
لحاالت اإلخالء عن طريق زيادة املنارصة وتوعية املجتمعات بحقوقها والتزاماتها، وكذلك الدعاوى القضائية الناجحة حيث كانت عمليات 
اإلخالء يف انتهاك للقانون الوطني أو الييدويل.  وقد استخدمت مبادرات رفع مستوى املستوطنات غري النظامية وغريها من املبادرات 

اإلمنائية مقاربات تشاركية وشاملة بحيث تسهم املجتمعات يف الحلول.
اختالل توازن القوى يف املناطق الحرضية وشبه الحرضية هو السائد. فاملناطق الحرضية وشبه الحرضية تستضيف السكان الفقراء، وغالبا  12.

من دون تعليم نظامي ومن دون معرفة بحقوقهم إىل جانب األفراد األكر تعليام واألكر إطالعا الذين يسيئون استخدام مواقعهم يف بعض 
األحيان لتحقيق املنفعة الفردية الخاصة بهم. ففي تلك البيئة، من الصعب عىل الفئات الضعيفة واملهمشة إدراك حقوقها والدفاع عنها. 

الدوافع الرئيسة للعمل

تأمن حقوق الحيازة لألشخاص واملجتمعات بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الحرضية املستدامة. فمن شأن القيام بذلك يتطلب إتباع  1.
نهج أوسع لتطوير األرايض الحرضية والحلول التي تأخذ يف الحسبان املقاربات التعاونية القامئة عىل الرشاكات واملدفوعة باعتبارات 
املجتمعات املحلية، وحامية األرايض العامة، ووضع معايري التخطيط امليرسة، وتنمية قدرات املؤسسات الحكومية وغري الحكومية بشأن 

سياسة األرايض، وإدارة استخدام موارد األرض وتنميتها، وإدارتها وغريها من التدخالت الشاملة. 
تشجيع املساواة يف استخدام األرايض يف املناطق الحرضية والتوسع الحرضي املخطط لتجنب الزحف العمراين، والحد من االستهالك  2.

غري املستدام لألرايض والنزاعات املتعلقة باألرايض.   
ضامن الشفافية واملساءلة يف معامالت األرايض، ومكافحة الفساد وعمليات االستيالء عىل األرايض من خالل تبني مقاربات اإلدارة  3.

السليمة لألرايض وتنفيذها وإطارا مؤسسيا للتنفيذ الحكيم لسيادة القانون.
سن سياسات حرضية تدعم تعددية الحيازة وسلسلة الحقوق يف األرض وتنفيذها لتعزيز أمن الحيازة لفقراء الحرض والكرامة اإلنسانية للجميع.  4.
يف حالة األوضييياع التي ال ميكن فيها تفادي عمليات اإلخيييالء، تطوير بدائل معقولة لإلخالء القرسي مبا يف ذلييك إعييادة تعديل األرايض  5.

التشاركية والشاملة وتحسن األحياء الفقرية وضييامن أن يتم النقل وفقا للقانون الوطني والييدويل وتطبيق نهج املوافقة الحرة واملسبقة 
  .)FPIC( واملستنرية

تعزيز وسائل استغالل األرايض وحلول إدارة األرايض التي تناسب الغرض وتوفري التحسن التدريجي ألمن حيازة األرايض لفقراء الحرض. 6.

تنفيذ التمويل القائم عىل األرض والرضائب عىل األرايض واملمتلكات عىل نحو منصف بحيث ميكن لفقراء األرض االستفادة من خالل  7.
إتاحة األرايض للمستوطنات البرشية بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

تنفيذ سياسات تقاسم قيم األرايض التي تعزز التنمية املدمجة واملتصلة، وإعاقة املضاربة، وجمع اإليرادات للبنية التحتية والخدمات األساسية،  8.
وإيجاد طرق مبتكرة لتمويل التوسع وبناء قطع األرايض املزودة بالخدمات والصالحة للبناء الستيعاب النمو الحرضي بطريقة مستدامة.
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دمج حفظ أو استعادة النظم البيئية بوصفها عنرصا يف اعتبارات األرايض يف املناطق الحرضية، مبا يف ذلك يف رفع مستوى األحياء  9.
الفقرية، لدعم توفري خدمات النظم البيئية لجميع املجتمعات الحرضية.

تشجيع الييسييييياسييات الييتييي تييراعييي اليينييوع الجنساين وتييراعييي الييسيين والييتييي تييحييرم حييقييوق الجميع وتحميها وتييعييززهييا، والسيييييام صييغييار املييالك  10.
واملنتجن الريفين القاطنن يف مناطق متصلة مبارشة باملراكز الحرضية ومناطقها النائية يف وضع إسراتيجيات استخدام األرايض يف 

املناطق الحرضية وتنفيذ تلك اإلسراتيجيات.
الحرضية  11. بييياألرايض يف املناطق  القضايا املتصلة  التوسط بشأن  ميين شأنها  إنييشيياء محافل فعالة ألصييحيياب املصالح املتعددين  تشجيع 

والريفية حتى ال يتم إقصاء أصحاب الحيازات الصغرية وصغار منتجي الغذاء.  كام ميكن أن يشري ذلك إىل رضورة تنسيق السلطات البلدية 
تضارب  تفادي  بهدف  وإدارتيييه  األرايض  استخدام  بتخطيط  يتعلق  فيام  الحرضية  الريفية وشبه  املناطق  املحلية يف  الحكومية  والجهات 
املصالح والتوسط يف النزاعات عىل األرايض بن السكان وأصحاب الحيازات الصغرية يف املناطق الحرضية وإنشاء آليات مستقلة وفعالة 

وميرسة للتظلم بهدف معالجة النزاعات عىل األرايض والوصول إىل العدالة.
 

الربامج واملشاريع

الييشييبييكيية الييعيياملييييية لييوسييائييل اسييتييغييالل األرايض )GLTN( هيييي تييحييالييف مييين أكيييير مييين 67 مييين اليييرشكييياء الييعيياملييييين واإلقييليييييمييييين والييوطيينييييين  1.
لييلييمييسيياهييميية يف الييتييخييفيييييف مييين الييفييقيير مييين خيييالل إصييييالح األرايض، وتييحييسيين إدارة اسييتييخييدام األرايض وتيينييميييييتييهييا وأميييين اليييحيييييييازة، والسيييييام 
مييين خيييالل تييطييوييير وسيييائيييل اسييتييغييالل األرايض لييصييالييح الييفييقييراء الييتييي تيييراعيييي الييينيييوع الييجيينييسيياين ونييييرشهييييا.    وكييييياالت األمييييم املييتييحييدة الييرئيييييسيية 
املييييشيييياركيييية يف اليييشيييبيييكييية اليييعييياملييييييية ليييوسيييائيييل اسيييتيييغيييالل األرايض هييييييي:  بيييرنييياميييج األمييييييم امليييتيييحيييدة لييلييمييسييتييوطيينييات الييييبييييرشييييية، وليييجييينييية األمييييم 
 ،)UN-ESCAP( اليييهيييادئ املييتييحييدة االقيييتيييصييياديييية ألفييريييقيييييا )UNECA(، ولييجيينيية األميييييم املييتييحييدة االقيييتيييصييياديييية واالجيييتيييامعييييييية آلسيييييييا واملييحيييييط 
 وهيييييئيية األميييييم امليييتيييحيييدة ليييليييميييرأة، وميينييظييميية األغييييذييييية واليييييزراعييييية )FAO(، واليييصييينيييدوق الييييييدويل لييلييتيينييمييييية اليييزراعييييييية )IFAD(، واليييبييينيييك الييييدويل

  )http://www.gltn.net(

مبادرة مؤرشات األرايض العاملية )GLII( هي عملية تعاونية وشاملة لوضع مؤرشات األرايض العاملية تم الرشوع بها من جانب مؤسسة  2.
تحدي األلفية )MCC(، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، والبنك الدويل.  وكاالت األمم املتحدة الرئيسة املشاركة يف مبادرة 
مؤرشات األرايض العاملية هي:  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، ومنظمة األغذية والزراعة )FAO(، والصندوق الدويل للتنمية 

)http://www.gltn.net/index.php/projects/global-land-indicator-initiative( والبنك الدويل ،)IFAD( الزراعية

لجنة األمن الغذايئ العاملي.  تم إنشاء لجنة األمن الغذايئ )CFS( يف العام 1974 كهيئة حكومية دولية للعمل مبثابة منتدى الستعراض  3.
سياسات األمن الغذايئ ومتابعتها.  ومن بن القوانن البارزة التي أقرتها لجنة األمن الغذايئ هي املبادئ التوجيهية الطوعية لإلدارة 

املسؤولة لحيازة األرايض ومصائد األسامك والغابات )VGGTs(.  إذ تعد املبادئ التوجيهية الطوعية لإلدارة املسؤولة لحيازة األرايض ومصائد 
األسامك والغابات أحد صكوك القانون الدويل غري امللزم غري املسبوقة يف مجال الحيازة. وتدعم املبادئ التوجيهية الطوعية، التي تنسقها 

 منظمة األغذية والزراعة، من جانب عدد من وكاالت األمم املتحدة، مبا يف ذلك برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية.  
 )http://www.fao.org/cfs/cfs-home/en/( 

)http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/(

الفريق العامل للمنتدى العاملي للامنحن املعني بيياألرض يهدف إىل تحسن تبادل املعلومات والتنسيق وتحديد اإلجييراءات املشركة  4.
 http://www.donorplatform.org/land-governance/global-donor-working-group-on-land .بشأن إدارة األرايض

تييشييمييل هيييييئييات األميييييم امليييتيييحيييدة الييرئيييييسيية املييعيينييييية بييالييقييضييايييا املييتييعييلييقيية بييييياألرايض  5. هيئات األمم املتحدة ومنهاج عمل سيادة القانون 
 ،)UNDP( وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،)UNEP( واملمتلكات برنامج األمم املتحدة للبيئة
 .)UNCITRAL ،(، ومنظمة الزراعة واألغذية ولجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل )األونسيرالDPKO( وإدارة عمليات حفظ السالم 

)http://wwwdev.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/land-property-environment/land-and-property/(

مؤمتر البنك الدويل بشأن األرايض واملمتلكات هو حدث عاملي رئيس حيث يجتمع املمثلون من الحكومات واملجتمع املدين واألوساط  6.
األكادميية ومجتمع التنمية والقطاع الخاص سنويا ملناقشة التطورات الجديدة والتقدم املحرز حول سياسات األرايض والتنفيذ. ويهدف 
املؤمتر إىل تعزيز الحوار وتبادل أفضل املامرسات حول تنوع اإلصالحات، واملقاربات والخربات التي يجري تنفيذها يف قطاعات األرايض 

http://www.worldbank.org/en/events/2014/08/06/landconference2015 يف جميع أنحاء العامل
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املقرر الخاص املعني “باملبادئ التوجيهية بشأن أمن الحيازة لفقراء الحرض” للحق يف السكن الالئق، A/982/86، وهي متاحة عىل  7.
 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/AnnualReports. :الرابط التايل

الربامج اإلقليمية 8.
مبادرة أفريقيا لسياسة األرايض هي برنامج مشرك لالتحاد الثاليث الذي يتكون من االتحاد األفريقي )AUC(، وبنك التنمية األفريقي  ∆

)AfBD( ولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا )ECA(. ويتمثل هدفها يف متكن استخدام األرض إلعطاء دفعة لعملية التنمية يف 
أفريقيا.     ويتم تنسيقها من جانب لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا بدعم من وكاالت األمم املتحدة األخرى مبا يف ذلك برنامج 

)http://www.uneca.org/lpi( األمم املتحدة للمستوطنات البرشية
مبادرة حيازة األرايض آلسيا واملحيط الهادئ هي برنامج مشرك يتكون من لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية آلسيا واملحيط  ∆

الهادئ )UN-ESCAP(، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، ومنظمة الزراعة واألغذية وغريها من املؤسسات يف منطقة آسيا 
وكاالت األمم املتحدة الرئيسة املشاركة هي لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية آلسيا واملحيط الهادئ  واملحيط الهادئ 

وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ومنظمة الزراعة واألغذية

املراجع

لجنة األمن الغذايئ العاملي، /http://www.fao.org/cfs/cfs-home/en. متت زيارة املوقع يف 30 / 04 / 2015  1.
منظمة الزراعة واألغذية وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية. إدارة األرايض، 2009 2.
منشور االتحاد الدويل للمّساحن )GIF( رقم 25، 0102، منوذج مجال الحيازة االجتامعية – وسيلة الستغالل األرض لصالح الفقراء 3.
.4  http://www.ifad.org/pub/post2015/english/1.pdf
 مركز رصد النزوح الداخيل )CMDI(:  نظرة عامة عاملية حول األشخاص الذين نزحوا بسبب الرصاع والعنف  5.

http://www.internal-displacement.org/assets/library/Media/201505-Global-Overview-2015/20150506-global-over-
view-2015-en.pdf 

 Landesa: http://www.landesa.org/wp-content/uploads/2011/01/landesa-factsheet-landesacenter.pdf 
تقرير املعهد املليك للمساحن القانونين )RICS( للعام 2011،التعهيد الجامعي لدعم إدارة األرايض

.6 )A/HRC/25/54( املقرر الخاص املعني “باملبادئ التوجيهية بشأن أمن الحيازة لفقراء الحرض” للحق يف السكن الالئق

األمم املتحدة، دائرة الشؤون االقتصادية واالجتامعية، شعبة السكان )2014(. آفاق التحرض يف العامل: مراجعة العام 0142، أبرز  7.
التطورات )ST/ESA/SER.A/352(. نيويورك: األمم املتحدة.

املادة 75 من جدول أعامل برنامج املستوطنات البرشية 8.

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية/ الشبكة العاملية لوسائل استغالل األرايض )GLTN( نحو إطار لبناء القدرات لسياسة  9.
األرايض يف أفريقيا، 2012.

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية/ الشبكة العاملية لوسائل استغالل األرايض )GLTN(  التعامل مع األرض، 2012. 10.

صندوق األمم املتحدة للسكان )UNFPA(، حالة سكان العامل 2011  11.

األمم املتحدة، دائرة الشؤون االقتصادية واالجتامعية، شعبة السكان )2014(. آفاق التحرض يف العامل: مراجعة العام 2014، نسخة  12.
القرص املدمج. 

تم إع��داد أوراق املسائل لربنامج األم��م املتحدة الثالث للمستوطنات البرشية من جانب فريق عمل األم��م املتحدة لربنامج األم��م املتحدة 

الثالث للمستوطنات البرشية، وهو فرقة عمل تتألف من وكاالت األمم املتحدة وبرامجها العاملة معا من أجل بلورة جدول األعامل الجديد 

للمناطق الحرضية. متت الصياغة النهائية ألوراق املسائل خالل ورشة الكتابة التي عقدها فريق عمل األمم املتحدة يف نيويورك من 26 إىل 

29 أيار/ مايو 2015. 
متت قيادة ورقة املسائل الحالية بالتشارك من جانب برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية ومكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان 

)OHCHR( مبساهامت من منظمة الزراعة واألغذية )FAO(، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة )UNEP(، واتفاقية التنوع البيولوجي )CBD(، وهيئة 

.)IFAD( األمم املتحدة للمرأة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية


