UNITED NATIONS NATIONS UNIES

األمم املتحدة

مذكرة توجيهية من األمني العام
األمم املتحدة واألراضي والنزاعات

آذار/مارس 2019

1

UNITED NATIONS NATIONS UNIES

مذكرة توجيهية من األمني العام
األمم املتحدة واألراضي والنزاعات

موجز
تغُّي املناخ ومنو السكان
من املرجح أن تزداد حدة املنافسة والنزاعات على األراضي يف العقود القادمة مع تزايد الضغوط الناشئة عن ر
واتساع نطاق انعدام األمن الغذائي ،واهلجرة والتحضر .ومع تزايد األدلة على وجود صلة تربط األراضي والنزاعات املسلحة وجتاوزات
يتعني على منظومة األمم املتحدة أن تكون أكثر استجابة لالحتياجات الناشئة لدى الدول األعضاء والسكان.
حقوق اإلنسان ،ن
وقد وضعت هذه املذكرة ملساعدة منظومة األمم املتحدة لتكون أكثر توافقاً مع غرض التصدي لقضااي األراضي والنزاعات ،وتستند
هذه املذكرة إىل القواعد واملعايُّي الدولية ذات الصلة وخطة التنمية املستدامة لعام  ،2030وخربات منظومة األمم املتحدة( .)1وهتدف
مبادئ مشاركة األمم املتحدة وإطار هذه املشاركة إىل التوصل إىل هنج مشرتك مستدام واسرتاتيجي يغطي ركائز السالم واألمن وحقوق
اإلنسان والتنمية ،ويكون مصمماً ابلتحديد لتوفُّي مدخالت ألغراض التدخالت الربانجمية والرتوجيية ملنظومة األمم املتحدة.
ويُساعد إطار عمل األمم املتحدة يف هذه املذكرة على تعيني املداخل احملتملة من أجل ادماج األراضي يف عمليات حتليل النزاعات
والتخطيط والتقييم ،ودعم إشراك قيادة األمم املتحدة وإبراز معامل أنشطتها الرئيسية لوضعها يف االعتبار يف جماالت أعمال األمم
املتحدة -مثل دعم اتفاقات السالم والوساطة ،وحقوق اإلنسان ،واملساواة بني اجلنسني ،وسيادة القانون ،واحلوكمةِّ .
وتقدم هذه املذكرة
إرشاداً بشأن الشراكات واستخدام أدوات عملية للتحليل والتنسيق والربجمة.
وتتألف هذه املذكرة من فرع متهيدي وثالثة أجزاءِّ .
ويقدم الفرع (ألف) املبادئ التوجيهية ملشاركة األمم املتحدة فيما يتصل مبسائل
األراضي والنزاعاتِّ ،
ويقدم الفرع (ابء) إطاراً لعمل املنظمة عرب الركائز الثالث ،ويصف الفرع (جيم) ترتيبات منظومة األمم املتحدة.

( )1وضعت هذه املذكرة بعد تقييم مشرتك بني وكاالت األمم املتحدة ملشاركة منظومة األمم املتحدة بشأن األراضي والنزاعات وتستند إىل استنتاجات
هذا التقييم وتوصياته  -موئل األمم املتحدة ( ) 2016األراضي والنزاعات :حنو مشاركة منظومة األمم املتحدة على نطاق واسع (املرحلة األوىل :دراسة
حتديد النطاق واحلالة الراهنة)  -موجز تنفيذي ،االستنتاجات الرئيسية والتوصيات.
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ألف -املبادئ التوجيهية
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ابء-

تستند املساعدة إىل القواعد واملعايُّي الدولية املتصلة ابألراضي والنزاعات
ضمان اتساق التدخالت بشأن األراضي عرب الركائز الثالث
ينبغي أن تكون التدخالت اسرتاتيجية وتصاعديةويف الوقت املناسب
إيالء األولوية للملكية الوطنية واالعرتاف أبن األراضي تندرج يف قضااي السيادة
دعم النُهج اليت تستند إىل حقوق اإلنسان وتراعي املنظور اجلنساين
دعم التنسيق الفعال والشراكات بني األمم املتحدة واملنظمات غُّي احلكومية واألطراف الفاعلة الوطنية

إطار عمل األمم املتحدة

 -1ضمان ادماج األراضي كجزء ال يتجزأ يف حتليل النزاع
 -2كفالة اتساق املشاركة من كبار قيادات األمم املتحدة بشأن األراضي والنزاعات
 -3إدماج األراضي يف عمليات التقييم والتخطيط اليت تقوم هبا املنظمة
 -4إدماج األراضي يف إطار اآلليات املؤسسية لألمم املتحدة وبراجمها املشرتكة وأدواهتا املالية ذات الصلة
 -5إدماج القضااي املتصلة ابألراضي والنزاعات يف التدخالت على الصعيد القطري
 -6تعزيز قدرة املنظومة على معاجلة الرتابط بني األراضي والنزاعات
 -7توسيع الشراكات مع كياانت وأطراف من خارج األمم املتحدة
 -8وضع واستخدام أدوات عملية ملعاجلة الرتابط بني األراضي والنزاعات

جيم -ترتيبات منظومة األمم املتحدة
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مقدمة
تتمثنل الركائز الثالث لرسالة األمم املتحدة ،كما يعرضها امليثاق ،يف حفظ السالم واألمن الدويل ،وحتقيق التقدم والتنمية يف اجملالني
االقتصادي واالجتماعي ،وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان .وتستند هذه املذكرة إىل االستنتاجات والتوصيات الناشئة عن تقييم تعاوين
مشرتك بني وكاالت األمم املتحدة ومشاركة منظومة األمم املتحدة بشأن مسائل األراضي والنزاعات يف السياقات اهلشة ،مع أتكيد
االجتاهات اهلامة بشأن األراضي والنزاعات اليت تنطوي على آاثر تشمل الركائز الثالث لألمم املتحدة.
تغُّي املناخ ومنو السكان واتساع نطاق انعدام
ومن املرجح أن تزداد حدة املنافسة والنزاعات على األراضي مع تزايد الضغوط الناشئة عن ر
األمن الغذائي واهلجرة والتحضر .وسوف يكون الضغط املتصاعد على املوارد من األرض حمركاً لديناميات النزاع على األصعدة العاملية
واإلقليمية والوطنية واحمللية وهناك أدلة متزايدة على الصلة اليت تربط بني األراضي والنزاعات املسلحة وجتاوزات حقوق اإلنسان .ويتزايد
االعرتاف أبن األراضي ميكن أن تكون سبباً جذرايً للنزاع أو حمركاً له ،أو عامالً حرجاً يُسبب العودة إليه( ،)2أو عقبة تعرتض االنتعاش.
وتُربز األدلة املستحصلةة من امليدان أمهية حل القضااي املتصلة ابألراضي إلحراز سالم مستدام ودائم.
وعندما تتخذ األمم املتحدة موقعاً ميكنها من تقدمي دعم أفضل إىل الدول األعضاء إلحراز أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 2030
فإهنا حتتاج إىل تطوير ما يتصل بذلك من القدرات واالسرتاتيجيات والشراكات (حيث تعكس أهداف التنمية املستدامة غاايت
ومؤشرات ذات صلة تتعلق ابألرض) ودعم الدول األعضاء يف تقارير مراجعاهتا الوطنية الطوعية.
اإلطار  -1األراضي :املصطلحات واملفهوم

مفهوم األراضي حسب تعريفه بصورة واسعة
األراضي هي سطح كوكب األرض وهي املواد املوجودة حتته وهي اهلواء فوقه وهي كل ما يتم تثبيته على الرتبة .وهي تتضمن املباين
واملوارد واملشاهد الطبيعية اليت تنطوي على قيمة هامة سياسية واقتصادية وثقافية وروحية ورمزية.
وهي متثل أصالً اسرتاتيجياً اجتماعياً اقتصادايً يرتبط ارتباطاً وثيقاً ابلعالقات املعقدة لإلنتاج والتبادل وإعادة اإلنتاج .وهي مورد
حمدود التوفر ومرتفع القيمة ،وترتبط القضااي املتصلة ابحلصول على األراضي والسيطرة عليها وملكيتها ارتباطاً وثيقاً ابلقوة والثروة
واهلوية بل والبقاء ابلنسبة جلانب كبُّي من سكان العامل.
وتشكل األرض جانباً من النشاط االقتصادي واالجتماعي والسياسي والثقايف والتارخيي وهي ترتبط ارتباطاً مباشراً ابلسالم واألمن
وحقوق اإلنسان والتنمية.
وتشمل األرض ’حقوق امللكية‘ و’حقوق األرض واحليازة املشروعة‘ على النحو املستخدم يف املعايُّي الدولية ،و’احلقوق يف السكن
واألراضي واملمتلكات‘ يف امليدان اإلنساين ،و’احلقوق يف األراضي‘ و’تنظيم األراضي‘ و’حوكمة األراضي‘ و’إدارة األراضي‘ ونظم
’البياانت اجلغرافية املكانية‘ الداعمة ،يف االستخدام احلكومي ،و’حيازة األراضي‘ للتعبُّي عن العالقات االجتماعية املعقدة بني
الناس فيما يتعلق ابألرض ومواردها.

(.UN-Habitat/GLTN, IIRR (2018) Land and Conflict: Lessons from the field on conflict prevention and peace building, Nairobi, UNON )2
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وهناك تسلسل يف أنواع حيازة األراضي( )3يشمل مجيع األنواع املشروعة( - )4على أساس اإلقرار أبن األرض تؤدي وظيفة اجتماعية
وليست جمرد سلعة( .)5وتعترب احليازة بنوعيها الرمسي وغُّي الرمسي حيازة مشروعة يف نظر اجملتمع وميكن تقنينها بواثئق األراضي.
ويشمل ذلك اتفاقات اإلجيار الرمسية وغُّي الرمسية وإجيارات اإلسكان التعاوين ،واحلقوق العرفية وحقوق الشعوب األصلية ،واحلقوق
اجملتمعية وحقوق اجملموعات ،واألراضي غُّي الرمسية يف األحياء العشوائية احلضرية.
وتتسم األرض أبمهية أساسية متتد عرب الركائز الثالث:
•
•
•

يف جمال السالم واألمن ،ميكن أن تكون األرض سبباً جذرايً للنزاعات املسلحة أو حمركاً هلا ،وهي يف الوقت نفسه عامل
رئيسي لبناء القدرة على الصمود واستدامة السالم.
يف جمال حقوق اإلنسان ،متثل التجاوزات املتصلة ابألراضي وحقوق اإلنسان ،مثل اإلخالء القسري ،يف كثُّي من األحيان
عنصراً رئيسياً يف النزاع وترتبط ابحلاالت الواسعة النطاق من تشريد السكان.
يف جمال التنمية ،تتسم األراضي أبمهية جوهرية أثناء دورة النزاع أبكملها ،مبا يف ذلك االنتعاش الشامل بعد النزاع واالنتعاش
االقتصادي إلهناء النزوح.

وتناول القضااي املتصلة ابألراضي تناوالً اسرتاتيجياً ومستداماً أثناء مرحلة التنمية ميكن أن يكون تدبُّياً وقائياً .وميكن أن يُقلل خماطر
العودة إىل النزاع من خالل إشراك إطراف النزاع وتعزيز العالقات بني الدولة واجملتمع.
وينبغي إيالء االعتبار إىل مشاركة األمم املتحدة ،سواء يف سياقات البعثات أو خارجها ،عندما تكون األراضي سبباً جذرايً للنزاع أو
عقبة تعرتض التنمية مما ِّ
يقوض السالم واالستقرار ،أو عامالً يزيد خماطر النزاع الطويل.

ألف -املبادئ التوجيهية

تنطبق هذه املبادئ التوجيهية يف كل مراحل دورة النزاع .وتنطبق سياسات األمم املتحدة املعمول هبا ،مثل مبدأ ”عدم اإلضرار“ ،وُهنج
النزاع ومراعاة املنظور اجلنساين ،وضمان التدخالت املرتبطة حسب السياقات ومشاركة أصحاب املصلحة مجيعاً على مجيع املستوايت.
ألف1-

تستند املساعدة إىل القواعد واملعايري الدولية املتصلة ابألراضي والنزاعات

ينبغي أن تستند مشاركة األمم املتحدة يف صدد الرتابط بني األراضي والنزاعات إىل القواعد واملعايُّي الدولية ،مبا يف ذلك القانون الدويل
اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان اللذان ينطبقان على كال السالم واألمن والتنمية (انظر املرفق .)1
•

أوالً ،تعمل عدة صكوك دولية حلقوق اإلنسان ،مبا فيها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،على ربط األراضي ابلتمتع حبقوق
اإلنسان اجلوهرية احملددة مثل احلق يف امللكية منفصالً ،أو مرتبطاً حبقوق أخرى( ،)6وابلتمتع حبقوق حمددة جوهرية من حقوق
اإلنسان مثل احلق يف الغذاء ،واملساواة بني الرجال والنساء ،وتقدمي احلماية واملساعدة إىل النازحني داخلياً.

( )3قرار اجلمعية العامة  ،256/71اخلطة احلضرية اجلديدة.
( )4اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األمن الغذائي الوطين (.)2012
( )5ال ميلك  70يف املائة من الناس يف البلدان النامية حقوقاً مسجلة يف األراضي بسبب ارتفاع التكاليف والوقت الالزمني للحصول على سندات
امللكية املطلقة ،اليت تتطلب يف كثُّي من األحيان قدرة تقنية متخصصة.
( )6املادة  17من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان (.)1948
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•

اثنياً ،عمدت هيئات رصد معاهدات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وأصحاب والايت اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة إىل
ربط األراضي ابحلقوق يف عدم التعرض للتمييز فيما يتعلق ابملسكن املالئم واملياه والصحة والعمل وحرية الرأي والتعبُّي(.)7

•

اثلثاً ،تغطي مناقشات جملس حقوق اإلنسان بشأن األراضي جمموعة واسعة من القضااي تشمل اإلخالء القسري(.)8

•

رابعاً ،تتناول آليات حقوق اإلنسان اإلقليمية موضوع األراضي مبا يشمل احلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية
واالجتماعية ،وحقوق األقليات والشعوب األصلية(.)9

•

خامساً ،تشمل أهداف التنمية املستدامة غاايت ومؤشرات تنصب على األرض ابلتحديد (حتت األهداف  1و 2و 5و11
و )15وكذلك غاايت أخرى (اهلدفان  10و )10()16وتتسم األراضي أبمهية يف صددها.

•

سادساً ،هناك معايُّي تتصل ابألراضي حتديداً مثل اخلطة احلضرية اجلديدة ( )2016واخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن
احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت ( )2012اليت تصف احلوكمة اجليدة لألراضي ولكنها غُّي ملزمة
قانونياً .وابملثل ،فإن املعايُّي اليت تضم قواعد تتصل ابألرض تشمل ابلتالزم التوجيهات الصادرة عن هيئات املعاهدات وآليات
الرصد(.)11

•

وأخُّياً ،تنشئ احملاكم أبشكاهلا وجبميع مستوايهتا صالت بني األرض واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان ،مبا فيها احملكمة
اجلنائية الدولية(.)12

وترد فيما يلي معامل بعض قضااي حقوق اإلنسان الرئيسية املتصلة ابألراضي لوضعها يف االعتبار
•

محاية األعيان املدنية  -حيظر القانون الدويل اإلنساين شن اهلجمات ضد األعيان املدنية .واألعيان املدنية هي أي أعيان غُّي
األهداف العسكرية .واألهداف العسكرية هي تلك األعيان اليت تؤدي ،بطبيعتها أو بسبب موقعها أو الغرض منها أو وجه
استعماهلا ،مسامهة فعالة يف العمل العسكري ،واليت يؤدي تدمُّيها جزئياً أو كلياً أو االستحواذ عليها أو إبطال عملها يف
الظروف السائدة يف ذلك احلني ،فائدة عسكرية مؤكدة .وطاملا كانت األراضي املعنية ال تندرج يف هذا التعريف فإهنا تصبح
أعياانً مدنية وال جيوز قانونياً استهدافها.

( )7مبا يف ذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ( ،)1948والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ( ،)1966والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ( ،)1966واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ( ،)1979واتفاقية حقوق الطفل ( ،)1989واالتفاقية
املتعلقة بوضع الالجئني ( ،)1951والعهد الدويل للقضاء على التمييز العنصري (( ،)1969االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري)،
واتفاقية الهاي (الرابعة) املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب الربية ( ،)1907واتفاقية جنيف (الرابعة) بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب
(.)1949
(.https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RuralAreas/Pages/WGRuralAreasIndex.aspx )8
( )9اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ،وجلنة البلدان األمريكية املعنية حبقوق اإلنسان ،وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ،واحملكمة
األوروبية حلقوق اإلنسان ،واللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية.
( )10اهلدف  ،1الغاية  4-1بشأن ضرورة امتالك األراضي واملوارد الطبيعية والتصرف فيها ،واهلدف  ،2الغاية  3-2بشأن أمن احليازة واحلصول على
األراضي ،واهلدف  ،5الغاية 5أ بشأن ضرورة زايدة املساواة بني اجلنسني يف موضوع امللكية والتصرف يف األراضي ،واهلدف  ،11الغاية  1-11بشأن
املسكن املالئم ورفع مستوى األحياء الفقُّية ،واهلدف  ،15الغاية  3-15بشأن ترميم األراضي املتدهورة .واألهداف املتصلة ابألرض هي :اهلدف 10
بشأن احلد من انعدام املساواة عموماً (وهي قضية مشرتكة يف موضوع األراضي وتؤثر أتثُّياً واسعاً على انعدام املساواة عموماً) واهلدف  ،16الغاية -16
 3بشأن هدف سيادة القانون (متثل األراضي ابعتبارها سبباً جذرايً يف النزاعات قضية رئيسية يف موضوع سيادة القانون).
( )11التعليقات العامة :اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  23والتعليق العام رقم  ،28وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
التعليق العام رقم  4و 7و 12و 14و 15و 16و 20و ،21وجلنة القضاء على التمييز العنصري ،التعليق العام رقم  ،23واللجنة املعنية ابلقضاء على
التمييز ضد املرأة ،التعليق العام رقم  ،21وجلنة حقوق الطفل ،التعليق العام رقم .11
( )12ورقة سياساتية بشأن اختيار القضااي وترتيبها حسب األولوية ،مكتب املدعي العام ،احملكمة اجلنائية الدولية (.)2016
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•
•

•
•

•

•

•

•

محاية أعيان مدنية حمددة ،تتمتع أهداف حمددة مثل البيئة الطبيعية واملمتلكات الثقافية حبماية خاصة من اهلجوم.
تدمُّي املمتلكات  -ينص القانون اإلنساين الدويل على حظر تدمُّي ممتلكات العدو واالستيالء عليها ،إال إذا تطلبت ذلك
الضرورة احلربية احلتمية.
استغالل املوارد الطبيعية  -ينص القانون اإلنساين الدويل على حظر النهب ،الذي ميكن أن يشمل هنب املوارد الطبيعية.
املتفجرات من خملفات احلرب  -تلتزم الدول األطراف يف الربوتوكول بشأن املتفجرات من خملفات احلرب لعام 2003
بتوسيم املتفجرات من خملفات احلرب وإزالتها واستبعادها أو تدمُّيها يف املناطق املتأثرة الواقعة حتت سيطرهتا.
النزوح والالجئون والنازحون داخلياً -تنطوي مجيع حاالت النزوح على انتهاكات حلقوق اإلنسان املتصلة ابألراضي ،مثل
تدمُّي األراضي واملباين اليت يتم التخلي عنها قسراً واحتالهلا و/أو بيعها بصورة غُّي مشروعة .ويتسم التعويض عن احلقوق يف
األراضي واستعادهتا ابألمهية إلحراز العدالة وبناء السالم وتسهيل االعتماد على النفس (مبا يف ذلك يف مكان اللجوء) وإحراز
حلول دائمة .ويتطلب األمر تدابُّي للرصد والدعوة والوقاية واإلعداد لتسهيل العودة الطوعية الناجحة يف وقت مبكر.
التمييز ضد املرأة  -يوجد يف كثُّي من األحيان متييز يف الزواج أو املُّياث أو املركز القانوين أو توزيع املوارد ،وال تستطيع نساء
كثُّيات احلصول على األراضي أو استخدامها أو السيطرة عليها أو امتالكها .ويتزايد عدد األُسر املعيشية اليت ترأسها املرأة
زايدة حادة أثناء النزاعات وبعدها ،وبدون إمكانية احلصول على األرض تصبح معيشتهن غُّي آمنة .وتشمل التحدايت
االفتقار إىل الوعي حبقوقهن واالفتقار إىل واثئق األرض الالزمة واملوارد املطلوبة ملتابعة املطالبات .وشدندت هيئات املعاهدات
الدولية على حق املرأة يف امتالك األراضي واستخدامها أو السيطرة عليها على قدم املساواة مع الرجل ،وحظر التمييز على
أساس احلقوق يف األراضي (أو غياب هذه احلقوق) ،وحق املرأة يف امتالك األراضي دون تقييد على أساس الوضع العائلي
أو على أي أساس متييزي آخر.
الشعوب األصلية واحلقوق يف األراضي  -يرتبط اإلخالء القسري يف كثُّي من األحيان أبراضي الشعوب األصلية .وتتمتع
محاية الشعوب األصلية ابعتبار خاص يف حقوق اإلنسان  -حيث ِّ
تشدد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )13(169وإعالن
األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية على حقوق الشعوب املعنية يف ملكية وحيازة األراضي اليت تشغلها تقليدايً ويف
سيطرهتا على تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل ”مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة عن علم“.
األعمال التجارية وحقوق اإلنسان  -هناك اجتاه متزايد حنو قيام الشركات التجارية الدولية والوطنية ابستثمارات واسعة النطاق
يف األراضي ،وتؤدي هذه االستثمارات يف بعض األحيان إىل اإلخالء القسري وجتاوزات حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك تدمُّي
سبل العيشِّ .
وحتدد املعايُّي الدولية األدوار املتمايزة للحكومات والشركات التجارية ،وإن كانت أدواراً متكاملة ،حيث يقع
ُ
على الدولة واجب احلماية من جتاوزات حقوق اإلنسان اليت ترتكبها أطراف اثلثة ،مبا فيها الشركات التجارية .وتشمل
مسؤولية الشركات جتنب التعدي على حقوق األفراد ومعاجلة اآلاثر السلبية ،مثل تقدمي التعويضات للضحااي(.)14

( )13االتفاقية  169املتعلقة ابلشعوب األصلية والقبلية (( )1989رقم .)169
( )14اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األمن الغذائي ( ،)2012املبادئ التوجيهية
املتعلقة ابألعمال التجارية وحقوق اإلنسان ،والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ( )1966والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية (املادة .)2
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ألف2-

كفالة اتساق التدخالت بشأن األراضي عرب الركائز الثالث

ينبغي أن تكفل املنظمة االتساق والتنسيق عرب الركائز عند املشاركة يف قضااي النزاعات املتصلة ابألراضي ،آخذة يف االعتبار اختالف
مداخل الكياانت والوالايت وُهنج الربجمة يف خمتلف مراحل دورة النزاع ،مبا يف ذلك توزيع املسؤوليات بني الركائز والكياانت.
•

•

•
•

•

ألف3-

ينبغي أن تتصدى الربجمة لتفتت النُظم من خالل حتسني تتابع األنشطة وبذل جهد أكثر استدامة طوال دورة النزاع .وينبغي
أن يشمل ذلك االشرتاك يف حتليل النزاع والتخطيط والتقييم والرصد واإلبالغ وتقاسم املعلومات حول األراضي عرب كياانت
األمم املتحدة (على األصعدة العاملية واإلقليمية والوطنية).
ينبغي أن تكون الروابط أكثر وضوحاً بني األدوار واملسؤوليات السياسية وبني تيارات األعمال التقنية .ويف كثُّي من األحيان
جيري معاجلة األراضي يف سياقات الطوارئ ابعتبارها قضية من قضااي احلماية أو قضية سياسية ،وفصلها عن جوانبها التقنية،
ويتم تناوهلا يف مرحلة الصياغة يف كثُّي من األحيان ابعتبارها قضية تقنية حبتة منفصلة عن اجلوانب السياسية.
حتسني التنسيق عرب الوكاالت الراعية( )15جملموعات نتائج أهداف التنمية املستدامة بشأن تبادل البياانت ذات الصلة وتكامل
البياانت.
يف حالة ربط األرض ابلنزاع ينبغي أن تستند تداخالت األمم املتحدة إىل نظرية التغيُّي املتصل ابألراضي اليت ينبغي أن تؤدي
إىل نتائج مجاعية مشرتكة بني الركائز .وينبغي أن تساعد نظرية التغيُّي ،بعد صياغتها ،يف تعيني املداخل واألنشطة ِّ
احملفزة اليت
يتم تنظيمها استناداً إىل املناصرين والتحالفات واملبادرات وتطوير القدرة املستهدفة واليت ميكن أن تؤثر على العالقات املتصلة
ابألراضي وديناميات القوة.
يتطلب األمر تنسيقاً عاملياً وتنسيقاً على صعيد إقليمي للتصدي لألسباب اجلذرية للنزاعات املتصلة ابألراضي اليت خترتق
تغُّي املناخ ومنو السكان والتحضر واهلجرة وانعدام األمن الغذائي.
احلدود واليت متثل يف كثُّي من األحيان مظهراً من مظاهر ر
ينبغي أن تكون التدخالت اسرتاتيجية ومتزايدة ويف الوقت املناسب

يوجد عدد من األدوات التقنية بشأن األرض لتحسني دعم اجملتمعات احمللية ،وذلك مثالً من خالل التعزيز املتزايد ألمن احليازة
ابستخدام ُهنج متوافقة مع الغرض لتحسني إصدار واثئق األرض للفقراء والضعفاء.
•

•

قد تكون النُهج الرتاكمية ذات األهداف االسرتاتيجية مطلوبة يف كثُّي من األحيان لتعزيز نُظم األراضي وخاصة لدى حالة
احلاجة ملواجهة االفتقار إىل اإلرادة السياسية أو وجود ثغرات يف القدرة التقنية الوطنية وينبغي أن ترسي النتائج املتوسطة
أساساً للتأثُّي الطويل األجل.
يعمل النهج ”املتوافق مع الغرض“ لدعم إدارة األراضي ،الذي وضعه البنك الدويل واألمم املتحدة( ،)16على ربط خطوات
التقدم اجلديدة يف التكنولوجيا بسلسلة أنواع حيازة األراضي من أجل بناء نُظم مستدامة لألراضي توفِّر حقوقاً مأمونة يف
األراضي مبا يتالءم مع سياقات النزاع .وُهنج ”التوافق مع الغرض“ ميكن نشرها سريعاً وهي تتسم ابملرونة ومشول اجلميع

( )15املنظمات الراعية ملؤشرات األراضي يف أهداف التنمية املستدامة هي منظمة األغذية والزراعة وموئل األمم املتحدة واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
التصحر والبنك الدويل.
( )16البنك الدويل واالحتاد الدويل للمساحني ( ،Fit-for-Purpose Land Administration )2014رقم منشورات االحتاد الدويل للمساحني ،60
الدامنرك :االحتاد الدويل للمساحني ،وموئل األمم املتحدة/الشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي والوكالة اهلولندية لتسجيل وختطيط األراضي ()2016
 ،Fit-for-Purpose Land Administration Guiding Principles for Country Implementationنُّيويب ،مكتب األمم املتحدة يف نُّيويب.
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والتشارك والتكلفة احملتملة وهي تدعم املساءلة .ويقوم عدد من البلدان ابلفعل بتنفيذ بعض هذه النُهج ،مبا يف ذلك يف
سياقات النزاع.
•

ألف– 4
•

•

•

ألف– 5
•

•

•

ينبغي أن تشمل املشاريع الرائدة يف البؤر الساخنة تنمية القدرات أبهداف حمددة حيث ميكن رفع مستواها فيما بعد لتغطي
جماالً أوسع ،وزايدة عدد املستفيدين أو رفع مستواها لدعم نظام إدارة األراضي الوطين.
إيالء األولوية للملكية الوطنية واالعرتاف أبن األراضي تندرج يف قضااي السيادة
تتسم قضااي السيادة الوطنية حبساسية خاصة ألن األراضي تقع يف كثُّي من األحيان يف صلب اهلوية الوطنية .وينبغي أن
جتري املبادرات املتصلة ابألراضي يف ظل امللكية الوطنية وينبغي كلما أمكن أن تكون حتت قيادة السلطات الوطنية واحمللية.
ويتطلب األمر إيالء اهتمام خاص عند دعم جماالت متصلة بقانون األراضي والسياسة العامة وإدارة األراضي وينبغي التخطيط
إلجراء املشاورات الشاملة مع السلطات احلكومية لتأمني االخنراط السياسي مسبقاً قبل التدخالت.
العمليات الشاملة والتشاركية أمر جوهري لتجنب حتول حلول األراضي إىل مصدر للنزاع بني الدولة واجملموعات الوطنية
الفرعية وجمموعات اهلوية االثنية ،مثل الشعوب األصلية .وينبغي أن تشمل امللكية الوطنية إشراك أصحاب املصلحة املعنيني
مثل اجملتمع املدين ،وجمموعات الضحااي والنساء واجملتمعات احمللية.
تتطلب قضااي األرض املشاركة والتنسيق مع النظراء على املستوايت اإلقليمية والوطنية ودون الوطنية .وقد يرتكز النزاع يف
منطقة بعينها أو يف بؤرة ساخنة تعمل فيها األطراف من غُّي الدول أو حيثما تضطلع كياانت حكومية خمتلفة أبدوار
ومسؤوليات خمتلفة .وتتصل مسألة السيادة ابملوضوع أيضاً عندما تكون املشاركة على الصعيد دون اإلقليمي/اإلقليمي أكثر
فائدة و/أو إذا كانت القضااي املتصلة ابألرض ذات بُعد عابر للحدود و/أو يف حالة وجود أُطر وآليات سياسية إقليمية ميكن
أن توفِّر الدعم.
دعم النُهج اليت تستند إىل حقوق اإلنسان وتراعي املنظور اجلنسان
تقوم احلاجة من أجل تعزيز منع النزاعات وتعزيز احلساسية للنزاعات إىل مزيد من توطني التزامات حقوق اإلنسان الدولية
املتصلة ابألرض حملياً مع تغطية اإلخالء القسري وحق الالجئني واملشردين داخلياً يف استعادة حقوقهم يف األراضي ،وحقوق
النساء يف األراضي ،واالستثمارات الواسعة النطاق يف األراضي ،مبا يف ذلك مسألة املوافقة احلرة واملسبقة عن علم يف أراضي
الشعوب األصلية/األراضي العرفية وحتسني حوكمة األراضي وإدارة األراضي وسلسلة أنواع حيازة األراضي.
جيب أن تتسم األنشطة املتصلة ابألراضي ابحلساسية إزاء النزاعات وجيب أال تنتهك القانون الدويل حلقوق اإلنسان/القانون
يتعني عند تعزيز نظام إصدار سندات األراضي
الدويل اإلنساين ،وأال تتعدى على احلقوق املشروعة لألفراد أو اجلماعات .و ن
جتنب دعم امللكية الفردية على حساب اآلخرين ،مثل امتالك مجاعات األقلية أو اجلماعات املهمشة أو الضعيفة لألراضي
العرفية.
ينبغي أن يُدمج دعم األمم املتحدة النُهج اليت تضع املنظور اجلنساين يف االعتبار من أجل دعم حقوق املرأة يف امتالك
األراضي واحلصول عليها والسيطرة عليها وتوارثها ،وخاصة يف سياق مساعدة األمم املتحدة ،للحوارات الوطنية والعدالة
االنتقالية ومبادرات اإلصالح القانوين .وينبغي أن يشمل الدعم توطني املعايُّي الدولية املتصلة ابألراضي اليت تراعي املنظور
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اجلنساين ،ومحاية حصول املرأة على األراضي وخاصة أثناء عمليات إعادة األراضي ،وكفالة االهتمام على النحو الواجب
بتدابُّي اإلنفاذ.
•

يُعزز النهج التشاركي والشامل للجميع االخنراط واملساءلة والشفافية واالستدامة .وينبغي أن يشتمل أصحاب املصلحة على
األطراف احلكومية واألحزاب السياسية ومنظمات اجملتمع املدين واملتخصصني يف األراضي واألكادمييني واملنظمات القائمة
على أساس ديين والقيادات واجلماعات العرفية أو اخلاصة ابلشعوب األصلية ،واملؤسسات التمثيلية وجمموعات املزارعني
املعدمني واجلمهور .وينبغي أن يتجه الرتكيز إىل األشخاص الذين يتعرضون اترخيياً لإلقصاء مثل املرأة ومنظمات حقوق املرأة.

•

ويف كثُّي من األحيان تؤدي االستثمارات الواسعة النطاق يف األراضي إىل زايدة النزاع واملنافسة على األراضي وميكن أن ترتبط
بتجاوزات حقوق اإلنسان والصراع على املوارد الطبيعية .وينبغي إقامة توازن ٍ
كاف بني احتياجات املشاريع التجارية واملصاحل
اجملتمعية ،والنظر إليها يف ضوء االلتزامات الدولية حبقوق اإلنسان .وينبغي أن تدعم األمم املتحدة االستثمارات العامة واخلاصة
املسؤولة اليت ال تؤدي إىل اإلخالء القسري والنزوح وانتهاكات حقوق اإلنسان.

ألف– 6
•

•

ابء-

دعم التنسيق الفعال والشراكات بني األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية واألطراف الفاعلة الوطنية
ينبغي أن تركز األمم املتحدة على مزاايها النسبية وأدواهتا املتاحة ،يف حالة توفرها ،مثل احلضور القطري اهلام ،والقدرة على
عقد االجتماعات ،والدبلوماسية الوقائية ،وقدرة الوساطة ،واملساعي احلميدة ،والعالقات مع األطراف خالف األمم املتحدة
عند صياغة االسرتاتيجيات املتصلة ابألراضي.
وعلى الصعيد القطري ،تتسم الشراكة مع األطراف خالف األمم املتحدة (احلكومات الوطنية واحمللية ،والبنك الدويل،
واملؤسسات القطرية ،واجملتمع املدين ،والدوائر األكادميية ،واملنظمات الدولية غُّي احلكومية ،والقطاع اخلاص ،واملتربعون داخل
البلد) أبمهية جوهرية لتحسني فهم الديناميات احمللية وتعظيم اخلربات احمللية واملشاركة يف قضااي األراضي لتعيني ودعم احللول
الطويلة األجل.

إطار عمل األمم املتحدة

يقرتح هذا اإلطار اخليارات االسرتاتيجية ،واملداخل ذات األولوية ،والروافع احلافزة ألنشطة بناء السالم يف سياقات األراضي والنزاعات
عرب الركائز الثالث وعرب دورة النزاع .ويف كل سياق قطري ،ينبغي أن تضع منظومة األمم املتحدة وكبار القيادات فيها اسرتاتيجية
سياسية وتقنية مشرتكة لدعم تدخالهتم .وينبغي أن يشمل ذلك إطاراً إلدماج األراضي يف اآلليات القائمة لألمم املتحدة وتطوير
القدرات والشراكات على أساس اهلدف الشامل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
ابء1-
•

ضمان إدماج األراضي كجزء ال يتجزأ يف حتليل النزاع
ينبغي أن يشمل حتليل النزاع تقييماً الحتماالت وجود أسباب جذرية أو حمركات أو مسببات للنزاع تتصل ابألراضي(.)17

( )17برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ( )2016حتليل النزاعات والتنمية.
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•

عند تعيني األرض ابعتبارها عامالً يف أي نزاع ينبغي القيام بتحليل للسبب اجلذري للقضااي املتصلة ابألراضي
اإلطار  )2من أجل تعيني املداخل للمشاركة السياسية أو وضع الربامج.

()18

اإلطار –2

(انظر

قضااي األراضي واألسباب اجلذرية للنزاع ومسبباته

 -1سياسات االقصاء :تشريد الناس من أراضيهم ومساكنهم سواء
كان ذلك داخل البلد أو عرب احلدود
 -2ندرة املوارد الطبيعية :الضغوط السكانية وتدهور البيئة واألراضي
والنزاعات على ُسبل احلصول على املياه

 -9احتالل األرض :من قِّبل جمموعات مسلحة أو قوى أجنبية أو
النزاعات السياسية على احلدود الوطنية
 -10النُظم القانونية املتعددة :املنافسة بني األراضي
اخلاصة/القانونية واألراضي اجملتمعية/العرفية ،مبا يف ذلك
الشعوب األصلية والرعاة
 -11املنافسة االقتصادية والسياسية بني اجملموعات النافذة :املنافسة
على األراضي بني املستثمرين األجانب ومع اجملتمعات احمللية

 -3الضغط السكاين :العوامل الدميغرافية وزايدة نسبة األراضي إىل
معدالت اإلشغال ،والتحضر ،وتضخم أعداد الشباب بني
السكان
 -4تطبيق األدوات احلكومية :الفساد ،وقيام القيادات الوطنية  -12ضعف نُظم إدارة األراضي :الدولة الضعيفة ،سياسات
األراضي ،القوانني واملؤسسات ،إدارة األراضي ،تنظيم
بتسييس الوكاالت املعنية ابألراضي ،واستيالء أصحاب القوة
األراضي ،ونُظم استخدام وختطيط األراضي ،وهياكل حوكمة
والثروة على تسجيل األراضي وتشكيل قوانني األراضي لصاحلهم
األراضي ،وقدرات حل النزاعات حول األراضي
 -5املنافسة على حقوق االستخدام :بني جمموعات اهلوية مثل  -13الكوارث الطبيعية :اليت تؤدي إىل النزوح واالستحواذ على
األراضي
الرعاة واملزارعني
 -6استغالل املوارد الطبيعية واإلجرام :قيام اجملموعات املتمردة أو  -14العنف بني األجيال :العنف على أساس نوع اجلنس ،والتنافس
على أراضي األسرة ،مبا يف ذلك حاالت عدم املساواة بني
املسلحة أو اإلجرامية بتمويل عصياهنم من خالل استغالل املوارد
اجلنسني
الطبيعية
 -7تفتت الدولة القومية :الذي تدفع إليه جمموعات اهلوية املرتبطة  -15التحضر العشوائي :ضغوط اهلجرة على األراضي والسكن
والبنية التحتية يف اجملتمعات املضيفة
ابملناطقية
 -8الفقر :الصلة بني الفقر وعدم املساواة واالفتقار إىل فرص
احلصول على األراضي وأتمني احلقوق يف األراضي

ابء2-
•

•

ضمان املشاركة املتسقة لكبار قيادات األمم املتحدة بشأن األراضي والنزاعات
تتسم املشاركة املبكرة واملتسقة لإلدارة العليا (املمثل اخلاص لألمني العام وانئبه ،واملنسق املقيم ،ومنسق الشؤون اإلنسانية)
ابألمهية اجلوهرية لكفالة حتقيق استجاابت متماسكة على صعيد منظومة األمم املتحدة بشأن األراضي والنزاعات عرب الركائز.
ينبغي إدراج قضااي األراضي والنزاعات يف تصميم بعثات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة ،ويف اتفاقات السالم
وخطط تنفيذها ،والوالايت الصادرة عن جملس األمن ،حسب االقتضاء.

( )18موئل األمم املتحدة/الشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي ()2017
 ،Peace Building, Policy Briefنُّيويب ،مكتب األمم املتحدة يف نُّيويب.
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•

من اجلوهري إقامة تقسيم واضح للمسؤوليات وتنسيق مبادرات األراضي والنزاعات ،واألولوايت احملددة يف جماالت السالم
واألمن وحقوق اإلنسان والتنمية .وميكن أن يشمل ذلك تدخالت سيادة القانون على صعيد إصالح األراضي ،والوساطة
يف النزاعات بني اجملتمعات بسبب اخلالفات على األراضي ،والتصدي للروابط بني استغالل املوارد االستخراجية وأنشطة
اجملموعات املسلحة أو الشبكات اإلجرامية املنظمة من خالل تعزيز سلسلة العدالة اجلنائية.

•

ضمان التعبئة الفعالة للخربات املتخصصة املتاحة بشأن األراضي والنزاعات يف منظومة األمم املتحدة من أجل دعم القيادات
العليا يف األمم املتحدة يف عمليات السالم وال ِّفَرق القطرية لألمم املتحدة.

ابء3-

إدماج األراضي يف عمليات التقييم والتخطيط اليت تقوم هبا املنظمة

•

ينبغي أن تضم عمليات التقييم والتخطيط ،حسب االقتضاء ،قضااي األراضي يف جماالت مالئمة ملشاركة األمم املتحدة ،مثل
الربجمة املشرتكة وختطيط املرحلة االنتقالية.

•

إدماج اجلوانب املتصلة ابألراضي اليت ختص النساء حتديداً يف التقييمات واخلطط املتصلة ابمللكية واحلصول على األراضي
والسيطرة عليها واملُّياث وقوانني األسرة يف حالة الوفاة والطالق .وينبغي االضطالع بتقييم للشباب نظراً الختالف
بسبل العيش وحقوق اليتامى يف املُّياث.
االحتياجات الشبابية املتصلة ابألراضي فيما يتعلق ُ

ابء4-

إدماج األراضي يف إطار اآلليات املؤسسية لألمم املتحدة وبراجمها املشرتكة وأدواهتا املالية ذات الصلة

•

ضمان إدراج القضااي املتصلة ابألراضي صراحة يف آليات تقصي اآلفاق واإلنذار املبكر ،وخاصة آليات حقوق اإلنسان اليت
توفِّر إنذاراً مبكراً ابالنتهاكات للحق يف املسكن املالئم ،واإلخالء القسري ،وحالة الشعوب األصلية ،واألقليات ،واملهاجرين،
والالجئني ،والنازحني ،وعدميي اجلنسية.

•

استخدام أدوات مثل اإلطار االسرتاتيجي املتكامل أو إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية على الصعيد القطري
لتنسيق اإلجراءات بشأن األراضي والنزاعات ،ولتحديد توزيع املسؤوليات عرب الركائز الثالث بشأن التدخالت الرتوجيية
والربانجمية حول قضااي األراضي.

•

استخدام الرتتيبات القائمة مثل جهة التنسيق العاملية ملستشاري سيادة القوانني و السالم والتنمية ،لتعظيم الدعم الفعال للفرق
القطرية لألمم املتحدة وعمليات السالم لألمم املتحدة ،إلدخال تركيز خاص على األراضي يف أعمال منع النزاعات على
الصعيد القطري ،وتعزيز حتليل النزاعات ودعم اهليكل من أجل السالم والوساطة واحلوار.

•

دعم النهج املتكامل يف التعامل مع قضااي األراضي والنزاعات عرب جمموعات العمل اإلنساين ذات الصلة ،مثل جمموعات
احلماية واملأوى ،واإلنعاش املبكر ،واألمن الغذائي ،ملنع املزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان والنزوح فيما يتصل ابألراضي.

•

ضمان توفُّي اخلربات املتخصصة يف األراضي آلليات دعم الوساطة ،مثل فريق الوساطة االحتياطي وأعمال الوساطة الداخلية
على الصعيد القطري.

•

إدراج التمويل ،عند اللزوم ،يف الدعم املتعلق ابألراضي حتديداً يف ميزانيات األمم املتحدة يف سياقات البعثات وغُّي البعثات،
ودعم استخدام التمويل املقدر ألنشطة األراضي ذات األمهية احلامسة من أجل بناء السالم واالستقرار .والتأكد من أن آليات
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جتميع التمويل ،مثل صندوق بناء السالم والصناديق االستئمانية ،تُ ِّ
سهل احلصول على اخلربات ذات الصلة يف الوقت
املناسب.
إدماج القضااي املتصلة ابألراضي والنزاعات يف التدخالت على الصعيد القطري

ابء5-

ينبغي أن تفحص األمم املتحدة املداخل املتاحة واالبتكارية عندما يُطلب منها دعم الدول األعضاء يف قضااي األراضي والنزاعات.
وميكن أن يشمل ذلك ما يلي يف سياقات النزاعات واألزمات:
•

•

•

اتفاقات السالم  -عندما يتم تعيني األراضي ابعتبارها سبباً جذرايً أو حمركاً للنزاع أو عندما يرتبط تقاسم الثروة املرتبطة
ابألرض بعقبات تعرتض السالم واالستقرار ،ينبغي إيالء األولوية للقضااي املتصلة ابألراضي يف املفاوضات السياسية واتفاقات
السالم ويف تنفيذها ،مبا يف ذلك تكلفة التنفيذ .وينبغي أن يتطرق بناء السالم إىل الصلة اليت تربط بني األرض والنزاع،
واألسباب اجلذرية وجتنب العودة إىل النزاع .ويتطلب األمر إيالء اهتمام خاص للنازحني ،مبن فيهم األسر اليت ترأسها النساء،
والذين ينتقلون يف كثُّي من األحيان إىل املناطق احلضرية للحصول على اخلدمات أو السكن أو أمن احليازة ،وخاصة يف
بيئات النزاع الطويل .وميكن النظر يف جمموعة من األنشطة مثل :تقاسم حتليل األسباب اجلذرية للنزاع وحمركاته يف عمليات
التخطيط ،واملؤسسات أو العمليات اجلديدة للتصدي لقضااي األراضي والنزاعات املعقدة واملتعددة األوجه ،مبا يف ذلك أوجه
الظلم التارخيية ،وزايدة الوساطة وحل اخلالفات على مجيع املستوايت من أجل حوكمة األراضي ،وختطيط املستوطنات
واحلصول على السكن ،وإيالء األولوية إىل تنفيذ عمليات استعادة امللكيات والتعويض ملواجهة انتهاكات حقوق الضحااي
يف السكن واألراضي واملمتلكات ،وتعزيز األنشطة ملنع االستيالء على واثئق تسجيل األراضي ،والقيام إبصالح قانوين لتجرمي
االستحواذ على األراضي.
الوساطة وحل النزاعات  -ينبغي استخدام هذه الوسائل كمداخل إىل البؤر الساخنة من أجل حتديد أولوايت التدخل
واستهداف النزاعات اليت تنطوي على أصحاب املصلحة من ذوي األولوية .وجيب استخدامهما لتحقيق مشاركة سياسية أو
برجمة أكثر اتساعاً ،مبا يف ذلك األنشطة يف األجل املتوسط إىل األجل الطويل .ويف سياقات النزاع ،حيث تعمل احملاكم
ويتعني
الوطنية ابلكاد أو تكون غُّي موجودة على اإلطالق يف املناطق اليت تشهد أعداداً كبُّية من النزاعات حول األراضي ن
التصدي هلا ،فإنه ينبغي النظر يف تقدمي الدعم لتشغيل النُظم احمللية ذات املشروعية االجتماعية .ويشمل ذلك النُظم العرفية
حلل النزاعات وتقويتها بقدرات الوساطة ،واحملاكم املتخصصة يف موضوعات األراضي اليت قد حتتاج إىل الدعم .وعلى اجملتمع
املدين ،مبا يف ذلك اجملموعات النسائية ،أن يؤدي دوراً رئيسياً يف مبادرات الوساطة وينبغي دعمه .وينبغي النظر يف إقامة
روابط ملموسة (أو روابط حمتملة) ابلنظام القانوين الرمسي.
سيادة القانون  -تشمل العناصر الرئيسية تعزيز مؤسسات سيادة القانون والوصول إىل العدالة ،وخاصة لدعم العدالة االنتقالية،
وعمليات املصاحلة ،وحل النزاعات السياسية واتفاقات السالم .وينبغي أن يسرتشد هنج األمم املتحدة ابلقانون الدويل حلقوق
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ،مبا يف ذلك بشأن اإلخالء القسري وتدمُّي/مصادرة/األراضي واالستحواذ عليها وهنبها.
وينبغي أن حيظى أي شكل من أشكال احليازة املشروعة ابحلماية من اإلخالء القسري ،وأية مضايقات متصلة بذلك وأي هتديد
يتعني النظر فيها ما يلي:
يتعارض مع التزامات الدولة مبوجب القانون الوطين والدويل .وتشمل املبادرات ذات الصلة اليت ن
•

إنشاء هيئات مفوضة ابألراضي ذات اختصاص قضائي أو اختصاص للوساطة أو اختصاص للتعويض/االستعادة
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•

•

إصدار أو تعديل التشريعات املتصلة ابألراضي لالعرتاف حبقوق اإلنسان املتصلة ابألراضي ومحايتها

•

االعرتاف القانوين بنُظم األراضي العرفية أو أراضي الشعوب األصلية وعمليات املوافقة احلرة واملسبقة عن علم والتنسيق
بني النُظم القانونية املتعددة (الرمسية والعرفية والدينية ونُظم الشعوب األصلية)

•

االعرتاف حبقوق املرأة يف األراضي وإنفاذ هذه احلقوق

•

االعرتاف أبمن احليازة وإنفاذه يف إطار احلق يف احلصول على املسكن املالئم

•

الوصول إىل العدالة ،مبا يف ذلك الوصول إىل الوسائل الفعالة حلل الشكاوى املتعلقة ابحلقوق يف األراضي ،وإنفاذ النتائج
بصورة كافية ،مبا يف ذلك التعويض العادل واملنصف يف حالة االستيالء على األراضي ألغراض املنافع العامة

•

كفالة احرتام القوانني الوطنية للمعايُّي الدولية من أجل منع اإلخالء القسري

•

بناء القدرات على صعيد اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان لرصد انتهاكات حقوق اإلنسان ودعم خدمات
املعونة القانونية بشأن املطالبات واملنازعات املتصلة ابألراضي.

النازحون داخلياً والالجئون .ميكن أن تكون األنشطة لدعم إحراز حلول دائمة هلذه اجملموعات واضحة املعامل وتستجيب
لظروفهم اخلاصة ،مبا يف ذلك:
•

تعزيز القوانني والسياسات واللوائح الوطنية لتسهيل اسرتجاع/إعادة احلقوق املتصلة ابألراضي

•

زايدة الوعي ابملعايُّي الدولية املتصلة ابسرتداد األراضي والتعويض

•

حل املنازعات على األراضي وخاصة االحتالل غُّي املشروع لألرض املهجورة

•

استخدام برامج رائدة إلدارة األراضي يف املناطق الساخنة اليت تتسم بقضااي النزوح

•

إيالء األولوية للوصول إىل آليات العدالة املتصلة ابحلقوق يف األراضي

•

تنسيق السجل املدين و/أو آليات اهلوية القانونية اليت تساعد على اسرتجاع احلقوق املتصلة ابألراضي

•

إيالء األولوية لدعم آليات توثيق األراضي للنساء النازحات.

•

األراضي الواقعة حتت سيطرة جمموعات مسلحة .قد يتطلب األشخاص النازحون يف هذه املناطق اهتماماً خاصاً وأنشطة
خاصة ميكن أن تشمل :استعراض القوانني واملمارسات املتصلة ابألراضي وقياسها على املعايُّي الدولية لبحث إلغاء
الظروف التمييزية ،ودعم التدخالت السريعة املتصلة ابألراضي وتقييم حالة األراضي بعد حترير املنطقة ،وجتميد صفقات
املمتلكات املسجلة وصياغة إجراءات كافية وآليات لإلجراءات القانونية لدعم العائدين ،واعتماد معايُّي بديلة لإلثبات
من أجل تسهيل استعادة األراضي اليت تركت قسراً.

()19

ويف سياقات أخرى ،ومن منظور وقائي ،ميكن أن تشمل املداخل املتصلة ابألراضي ما يلي:

( )19مبادئ األمم املتحدة املتعلقة برد املساكن واملمتلكات إىل الالجئني واملشردين (( )2005مبادئ بينهُّيو).
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إدارة معلومات األراضي .تقوم األمم املتحدة والكياانت األخرى العاملة يف موضوعات األراضي والنزاعات جبمع
معلومات وبياانت يف كثُّي من األحيان لطائفة من األغراض .ويتطلب األمر تقاسم املعارف وإنشاء قاعدة مشرتكة
للمعلومات والبياانت ،مبا يف ذلك البياانت اجلغرافية املكانية ،وأغراض املشاركة السياسية والربجمة واإلبالغ .وينبغي تقدمي
الدعم إىل عملية مجع البياانت ابستخدام مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ومنهجياهتا يف املواقع الساخنة وسياقات
النزاع ،ومساعدة البلدان يف أعماهلا املتصلة بتقارير املراجعة الوطنية الطوعية.
سياسات األراضي وإصالح (تنظيم) األراضي وإدارة األراضي وحل املنازعات وتطوير القدرات .هذه العناصر تشكل
املداخل الكربى املتصلة ابألراضي ألغراض املشاركة السياسية والربجمة طوال دورة النزاع وينبغي أن تدعم األمم املتحدة
عمليات سياسات األراضي ووضع السياسات على الصعيد الوطين أو اإلقليمي كي ميكن استخدامها ألغراض الوساطة
بني األطراف املتعارضة ومنع النزاع.
ينبغي دعم احلكومات وأطراف اجملتمع املدين وعناصر اجملتمع الدويل العاملني على الصعيد القطري يف اعتماد ُهنج هادفة
يف سياقات النزاع وتوضيح معايُّي حقوق اإلنسان يف تشريعاهتا الوطنية املتصلة ابألراضي على أن تدعمها ُهنج متوافقة
مع الغرض إلدارة األراضي .وينبغي مساعدة الدول يف نُظمها إلدارة األراضي من خالل تسهيل :احلصول على األراضي
من خالل إعادة التوطني وتسوية األوضاع القانونية لألراضي ،والعمل بسرعة لتحسني أمن حيازة األراضي ،وحل
املنازعات وإدخال حتسينات سريعة على أمن احليازة يف البؤر الساخنة ذات األولوية ،ومنع النزاع أو انتهاك احلقوق
املتصلة ابألراضي إذا كان النزوح ممكن احلدوث.
تعزيز قدرة املنظومة على معاجلة الرتابط بني األراضي والنزاعات

توجد ثغرات يف القدرات داخل منظومة األمم املتحدة للتصدي لقضااي األراضي والنزاعات وهي القدرات املطلوبة لالضطالع
ابلتدخالت السياسية والتقنية ،على النحو احملدند يف دراسة حتديد النطاق واحلالة الراهنة .وميكن النظر يف املبادرات التالية لتحسني
قدرة األمم املتحدة:
•

•
•

كفالة حصول املمثل اخلاص لألمني العام ونوابه واملنسق املقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية على اخلربات واملوارد واألدوات
الالزمة ملناصرة وتعزيز التدخالت للتعامل مع النزاعات املتصلة ابألراضي وإدماج املواضيع املتصلة ابألراضي يف تقييمات
األمم املتحدة وخططها ومشاركتها االسرتاتيجية عندما تكون األراضي عامالً من عوامل النزاع.
ضمان متتع األمم املتحدة ابلقدرة على التنفيذ على الصعيد القطري ،مبا يف ذلك حتديد األولوايت االسرتاتيجية وتطوير
القدرات املستهدفة .وينبغي أن يشمل ذلك القدرة على الصعيد املؤسسي وصعيد القيادة وصعيد اإلدارة الوسطى.
إاتحة التدريب املتخصص للموظفني الفنيني واالستشاريني لتحسني فهمهم لتوقيت وكيفية استخدام اآلليات واألدوات
املتاحة لصياغة املبادرات ومعاجلة قضااي األراضي والنزاعات بفعالية أكرب على الصعيد العاملي أو الصعيد القطري .وينبغي
أن يُعزز ذلك من قدرة منظومة األمم املتحدة على إدماج قضااي األراضي يف اإلنذارات املبكرة والتقييمات وحتليل النزاع
والتخطيط واملشاركة السياسية والربجمة والرصد واإلبالغ .وينبغي ،كلما كان ذلك مناسباً ،ضم اخلربات املتصلة ابألراضي
لدى نشر الفرق الصغُّية لدعم احلكومات الوطنية والفرق القطرية لألمم املتحدة ملواجهة حاالت النزاع الناشئة أو لدعم
االنتقال من حفظ السالم إىل سياقات احلفاظ على السالم أو التنمية.
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•

•

تطوير القدرات بني صفوف الفرق القطرية لألمم املتحدة لكفالة تعزيز نُظم البياانت الوطنية وبنيتها التحتية ومجع البياانت
بصورة مستدامة وحتليلها واإلبالغ عنها مع مقابلتها ابملؤشرات املتصلة ابألراضي يف أهداف التنمية املستدامة ،يف
احلاالت اليت قد تكون األراضي فيها عامالً دائماً يف دورة النزاع.
تطوير جم نمع مشرتك من املعارف والقدرات لدعم املنظومة على األصعدة العاملية واإلقليمية والقطرية واحمللية ،سواء كان
ذلك داخل األمم املتحدة أو خارجها .وينبغي أن يشمل ذلك ما ينطبق من قواعد حقوق اإلنسان ومعايُّيها ومبادئها،
وتوثيق املمارسات اجليدة على الصعيد القطري ،وتطوير قاعدة املعارف بشأن األراضي والنزاعات وكيفية ارتباط األراضي
ابلسالم واالستقرار واملساواة بني اجلنسني ،وإدراج بُعد يتعلق ابألراضي يف أدوات حتليل النزاع يف عملية ختطيط البعثات
املتكاملة وغُّي ذلك من عمليات التقييم والتخطيط (يف البعثات أو خارج البعثات)،
ينبغي أن تواصل كياانت األمم املتحدة اليت متلك والية تتعلق ابألراضي وصياغة قدراهتا املعرفية والتقنية للمشاركة يف
سياقات النزاعات واالنتعاش.
توسيع الشراكات مع كياانت وأطراف من خارج األمم املتحدة
ينبغي أن ِّ
توسع منظومة األمم املتحدة الشراكات مع األطراف اخلارجية من خالل أدوات مثل إطار عمل األمم املتحدة

للمساعدة اإلمنائية ،وخطط األولوايت الوطنية وأُطر التقارير اخلاصة أبهداف التنمية املستدامة ،واألوراق االسرتاتيجية
للحد من الفقر اليت يقودها البنك الدويل.
ينبغي أن تنشئ منظومة األمم املتحدة شراكات على األصعدة العاملية و(دون) اإلقليمية والوطنية ،مع البنك الدويل
واملؤسسات املالية الدولية األخرى واملنظمات غُّي احلكومية ومراكز الفكر واملؤسسات التمثيلية والقطاع األكادميي
وشبكات املتخصصني يف األراضي من أجل سد الثغرات التنظيمية.
ينبغي تفعيل تقاسم املعلومات بني الشركاء ،مبا يف ذلك تكامل مجع البياانت على أساس املؤشرات اخلاصة ابألرض يف
أهداف التنمية املستدامة.
ينبغي أن يتيح إطار الشراكة بني األمم املتحدة والبنك الدويل حلاالت األزمات وما بعد األزمات إمكانية تبادل التقييمات
واخلطط والتمويل فيما يتصل بقضااي األراضي والنزاعات.
يتعني املشاركة فيها املبادرة املتعلقة بسياسات األراضي يف أفريقيا لدعم برجمة احللول السلمية
تشمل املبادرات األخرى اليت ن
املستدامة .وتقع املبادرة املتعلقة بسياسات األراضي يف موقع ممتاز يساعدها يف تركيز االهتمام على الصلة بني األراضي
والنزاعات وميكنها من املساعدة يف تسهيل الشراكات واحلوار وتنمية القدرات وزايدة احلوافز للتصدي لقضااي األراضي يف
القارة.
تتألف الشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي من حتالف يضم شركاء عامليني وإقليميني ووطنيني يسامهون يف ختفيف
حدة الفقر وحتقيق أمن حيازة األراضي من خالل تطوير أدوات استغالل األراضي املواتية للفقراء ومراعية لالعتبارات
اجلنسانية .وس نهلت الشبكة قيام ائتالف األرض والنزاع ،وهو حتالف بني كياانت اتبعة لألمم املتحدة وكياانت غُّي اتبعة
هلا ويعمل على تعزيز جدول أعمال الروابط بني األراضي والنزاعات .وميكن استخدام هذه الشبكات على األصعدة
العاملية واإلقليمية والوطنية واحمللية لسد الثغرات يف املنظمة.
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ويشمل الفريق العامل للماحنني على الصعيد العاملي املعين ابألراضي كثُّياً من كبار املتربعني الثنائيني العاملني يف
موضوعات األراضي ،مبا يف ذلك الصلة بني األرض والنزاع .وقام هذا الفريق العامل ابلرتكيز بصورة واسعة على اخلطوط
التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األمن الغذائي ولكنه
يوجه اهتمامه بصورة متزايدة إىل األراضي والنزاعات .ويف بعض البلدان قام أعضاء الفريق بربامج حمددة تتصل ابألرض
وميكن أيضاً أن تُشكل جزءاً من آلية تنسيقية تدعم احلكومات وتركز على األراضي .وينبغي أن تدعم األمم املتحدة
هذه اجلهود وأن تنظر يف عقد وتنسيق هذه اآلليات لتشجيع التمويل لقطاع األراضي يف البلدان.
وضع واستخدام أدوات عملية ملعاجلة الرابطة بني األراضي والنزاعات

ينبغي أن تشرتك كياانت األ مم املتحدة ذات الصلة يف وضع أدوات عملية ملعاجلة الرابطة بني األراضي والنزاعات لتجميع األدوات واملمارسات
القائمة عرب الركائز الثالث والبناء على أساسها .وينبغي تطوير األدوات اجلديدة وميكن جتربتها من خالل تكييف أدوات استغالل األرض
املستخدمة يف سياقات التنمية يف حاالت النزاع وتوثيق املمارسات اجليدة يف حاالت النزاع .وميكن أن يشمل ذلك ما يلي:
•

دعم تنظيم معلومات األراضي اليت تتصل ابلرتابط بني األراضي والنزاعات وحتسني تقاسم املعلومات وقواعد البياانت والبياانت
اجلغرافية املكانية ووضع خرائط فيما يتصل ابألراضي على الصعيد القطري .وميكن أن تكون هذه البياانت واملعلومات مفيدة
ألغراض اإلنذار املبكر ،وحتليل النزاع ،والتقييم والتخطيط ،والرصد ،واإلبالغ ،والتفاوض على اتفاق السالم ،والتنسيق
والتعاون بني الوكاالت.

•

صياغة منهجيات حمكمة جلمع البياانت والتحليل واإلبالغ لتمكني البلدان من رصد وقياس األهداف واملؤشرات املتصلة
ابألراضي يف حاالت النزاع ،وحتسني مجع ونشر البياانت املصننفة جنسانياً عن املرأة واألراضي والنزاعات لإلبالغ عن أهداف
التنمية املستدامة.

•

تكييف وتطوير أدوات جديدة لسياقات األراضي والنزاعات لتحليل قضااي األراضي املتصلة ابلنزوح من أجل تسهيل العودة
والتوثيق املبكر ألوضاع األراضي واإلسكان للنازحني .وينبغي هلذه األدوات أن تُقر األشكال املشروعة من احلقوق واملطالبات
يف صدد األراضي خارج نطاق واثئق امللكية املطلقة ابستخدام البياانت اجلغرافية املكانية لتتبع النزاعات والنزوح ،وتوضيح
أوضاع األراضي املهجورة ملنع االستحواذ على األرض واحتالهلا بصورة غُّي مشروعة وميكن إدماج هذه األدوات يف نُظم إدارة
األراضي املالئمة للغرض.

•

أدوات لتعزيز حوكمة األراضي يف جهود بناء الدولة ومحاية واثئق األراضي وسجالت األراضي من التدمُّي اهلادف واملقصود
أثناء فرتات املخاطر العالية .وينبغي أن تتضح فيها ُهنج االحتياط الواجب وسندات ملكية األرض الصادرة أثناء النزاعات
أو بعدها مباشرة نظراً ألن ذلك قد ِّ
يعقد العودة أو يُطلق مزيداً من النزاع ،وكذلك اعادة األراضي للنساء حىت لو كانت
النُظم واملمارسات القانونية ال تراعي املنظور اجلنساين.

•

قد تقوم احلاجة إىل أدوات إضافية لتوزيع املسؤوليات بني الركائز بدءاً من الطوارئ إىل التنمية ،وذلك لبناء القدرة على
وسبل
الصمود ،والتصدي ر
لتغُّي املناخ على الصعيد العاملي وأتثُّي النزاعات على تدهور األراضي ،والتشرد واالستيطان البشري ُ
العيش ،ومحاية احلقوق املشروعة يف األراضي وليس فقط احلقوق القانونية ،ونظام املعلومات اجلغرافية على أساس جمتمعي،
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وسجالت األراضي ،والتخطيط اإلقليمي ،وحتسني النُهج التقنية اليت تُ ِّ
عزز حوكمة األرض .وينبغي تطوير أدوات تتصل خاصة
ابألراضي من أجل متكني املرأة يف سياقات النزاع بشأن احلقوق يف األراضي واحلصول عليها والسيطرة عليها.

جيم -ترتيبات منظومة األمم املتحدة

ِّ
تقدم هذه املذكرة دليل لضمان تناسق منظومة األمم املتحدة من أجل هنج أكثر استدامة يف التعامل مع األراضي والنزاعات ،وينبغي
ابلتحديد دعم الرتتيبات القائمة التالية:
•

جمموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة بشأن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ،وفرقها ذات الصلة ،وخاصة تلك املتصلة
برتاتيبات املراحل االنتقالية واالنتعاش ،وهي متثل منتدى ينبغي له أن يشرف على هنج مشرتك وخريطة طريق بشأن األراضي
والنزاعات ،ويقيم الصلة مع عمليات اإلصالح اجلارية والالحقة يف األمم املتحدة والبناء على أساسها .ويستمر الفريق املعين
ابلتنسيق واملوارد يف جمال سيادة القانون يف إاتحة منتدى لتنسيق سياسة املنظومة بشأن اجلوانب املتصلة ابألراضي والنزاعات
يف موضوع سيادة القانون.

•

ينبغي للمشاركة التنظيمية بشأن األراضي والنزاعات أن تواصل البناء على أساس الرتتيبات املؤسسية القائمة على مجيع
املستوايت .وينبغي أن يكون موضوع األراضي مندجماً يف عمليات الدعم واخلدمات املشرتكة القائمة على املستوى القطري
لتعزيز االستجابة الشاملة احلالية من منظومة األمم املتحدة.

•

االحتفاظ بوحدات األراضي املالئمة للغرض يف كياانت األمم املتحدة لدعم تطوير مبادئ توجيهية معيارية وأدوات وإجراءات
تتعلق ابألراضي ،واالضطالع إبدارة املعارف ،واملشاريع التجريبية وتقدمي املساعدة التقنية ،وتطوير القدرات ،وتطوير رسائل
االتصال وزايدة الوعي والدعوة.
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املرفق  :1القواعد واملعايري واالتفاقات الدولية املطبقة
ِّ
يقدم اجلدول التايل سلسلة من القضااي املتصلة ابألرض اليت تتطرق إليها القواعد واملعايُّي واالتفاقات الدولية املطبقة .وإىل جوار كل
قضية من قضااي األرض ترد قائمة تفصيلية ابلقواعد واملعايُّي واالتفاقات الدولية ذات الصلة(.)20
قضية األراضي
املشاركة ومشول اجلميع .لتحسني
سيادة القانون (حوكمة األراضي)،
إصالح السياسات والقوانني املتعلقة
ابألراضي ،مبا يف ذلك اإلجراءات
القانونية الواجبة

عدم التمييز واملساواة

القواعد واملعايري واالتفاقات الدولية املطبقة
اإلعالن العاملي (املواد  8و 10و 17و ،)21احلقوق املدنية والسياسية (املواد  )3( 2و 14و21
و 22و( 25أ)) ،احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (املادة ( 5ج ،د ،هـ)) ،اتفاقية املرأة
(املاداتن  7و2( 14أ ،و)) ،واالتفاقية ( 169املواد  3و( 5ج) و( 6ب) و )1( 7و 15و16
( ،))2إعالن الشعوب األصلية (املواد  1و 5و 10و 18و 19و 27و 28و 29و 30و،)32
اخلطوط التوجيهية (3ابء ( )9 ،7 ،6و )10 ،7 ،4( 4و 5و )9( 6و ،)9-6 ،3( 8و،2( 9
 ،)12 ،10 ،9 ،7 ،6و ،)4 ،3 ،1( 10و )2( 11و )12-10-7 ،5 ،4( 12و،1( 13
 )6و )4( 14و )10 ،9 ،7 ،6 ،4 ،1( 15و )2( 16و )5( 17و )4 ،2( 20و،1( 22
 )3و )3 ،2( 23و )5 ،3( 24و ،))2( 26اخلطة احلضرية اجلديدة ( 13ألف)
اإلعالن العاملي (املواد  2و 7و ،)17احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (املادة  ،)2التمييز
العنصري (املاداتن  )1( 1و( 5د) (’ ،)‘6’ ،‘5احلقوق املدنية والسياسية (املواد  )2،1( 2و3
و ،)26اتفاقية املرأة (املادة  ،)15االتفاقية ( 169املادة  ،))4 ،1( 3إعالن الشعوب األصلية
(املاداتن  2و ،)9إعالن األقليات (املاداتن  3و ،))1( 4مبادئ رد املساكن واملمتلكات إىل
الالجئني واملشردين (مبادئ بينهُّيو) ( ،)3املبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي (مبادئ دينغ)
( ،))1( 21 ،4 ،1اخلطوط التوجيهية ( 3ابء ( )4-2و )6( 4و )4 ،3( 5و )1( 6و15

( )20املعايُّي الدولية واالختصارات :اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ( ،)1948العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ( ،)1966العهد
الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ( ،)1966االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ( ،)1969اتفاقية
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ( ،)1981اتفاقية حقوق الطفل (( )1989حقوق الطفل) ،اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية ()1989
(االتفاقية  ،)169اتفاقية الهاي (الرابعة) املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب الربية ( ،)1907اتفاقية جنيف (الرابعة) بشأن محاية األشخاص املدنيني يف
وقت احلرب ( ،)1949الربوتوكول اإلضايف امللحق ابتفاقيات جنيف املعقودة يف  12آب/أغسطس  ،1949واملتعلق حبماية ضحااي النزاعات املسلحة
غُّي الدولية (الربوتوكول الثاين) ( ،)1977اإلعالن بشأن حقوق الشعوب األصلية ( ،)2007اإلعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات
قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية (( )1993إعالن األقليات) ،اتفاقية عام  1951اخلاصة بوضع الالجئني (املاداتن  13و ،)21املبادئ التوجيهية
املتعلقة ابلتشريد يف الداخل اليت قدمها فرانسيس دينغ ،املمثل اخلاص لألمني العام ،إىل جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان (( )1998مبادئ دينغ)،
مبادئ األمم املتحدة املتعلقة برد املساكن واملمتلكات إىل الالجئني والنازحني (( )2005مبادئ بينهُّيو) ،اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة
املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األمن الغذائي (( )2012اخلطوط التوجيهية) ،مبادئ األمم املتحدة التوجيهية الشاملة يف
جمال حقوق اإلنسان بشأن مسألة الرتحيل بدافع التنمية (( )2010املبادئ التوجيهية بشأن اإلخالء القسري) ،املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية
وحقوق اإلنسان :تنفيذ إطار األمم املتحدة املعنون ”احلماية واالحرتام واالنصاف“ ،املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقييمات أثر اتفاقات التجارة واالستثمار
على حقوق اإلنسان ( ،)A/HRC/19/59/ADD.5عمليات حيازة واستئجار األراضي على نطاق واسع :جمموعة من املبادئ الدنيا والتدابُّي للتصدي
للتحدي الذي تطرحه حقوق اإلنسان ( ،)A/HRC/13/33/Add.2املبادئ التوجيهية الدولية بشأن التخطيط احلضري واإلقليمي ،املبادئ التوجيهية بشأن
النزوح الداخلي ( ،)E/CN.4/1998/53/Add.2مؤمتر األمم املتحدة املعين ابملستوطنات البشرية (املوئل الثاين) ،إسطنبول ،تركيا ،1996 ،مؤمتر األمم
املتحدة املعين ابملستوطنات البشرية ،املوئل الثالث ،اخلطة احلضرية اجلديدة ،كيتو ،إكوادور ،2016 ،قرار جملس األمن  1325بشأن املرأة ()2000
وتقرير األمني العام عن املرأة والسالم واألمن ،قرار جملس األمن  2250بشأن الشباب ( ،)2015جلنة حقوق اإلنسان التابعة للمجلس االقتصادي
واالجتماعي ،التقرير النهائي للمقرر اخلاص بشأن مبادئ إعادة املساكن واملمتلكات إىل الالجئني والنازحني (.)2005
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قضية األراضي

األقليات .وهذا هام هلوية اجملموعات
وأراضيهم ،ويرتبط بثقافتهم ودينهم
ولغتهم.
أمن احليازة .استخدام أحكام خمتلفة
مثل احلق يف املمتلكات واحليازة
وحقوق احليازة الشرعية .ويشمل
أيضاً املسكن املالئم وظروف املعيشة.

الشعوب األصلية ،ملكية األراضي
وحيازهتا ،والتعددية القانونية

املرأة واألراضي واملساواة يف حقوق
امللكية

الشباب وبناء السالم

اإلخالء القسري ،املوافقة احلرة
واملسبقة عن علم ،والنزوح ،وحل
املنازعات

القواعد واملعايري واالتفاقات الدولية املطبقة
( )7،6و )3( 17و )6( 21و ،)7 ،5 ،3( 25اخلطة احلضرية اجلديدة ( 13ألف،)34 ،
هدف التنمية املستدامة ( 1الغاية  ،)4-1و( 5الغاية -5أ)
اإلعالن العاملي (املاداتن  18و ،)27احلقوق املدنية والسياسية (املاداتن  18و ،)27التمييز
العنصري (املادة ( 5د ،ه) ،حقوق الطفل (املواد  3و 19و 30و ،)31اتفاقية املرأة (املادة ،)13
إعالن األقليات (املواد  1و )3 ،2 ،1( 2و 3و ،))5 ،1( 4إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق
الشعوب األصلية (املواد  11و 12و 13و 25و )1( 31و))3( 32
اإلعالن العاملي (املواد  13و 17و ،)25احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (املادة ،)11
احلقوق املدنية والسياسية (املاداتن  ،))1( 17 ،12التمييز العنصري (املادة ( 5د) (’،))‘6’ ،‘5
اتفاقية املرأة (املواد  14و )2( 15و( )1( 16ج ،ح)) ،االتفاقية ( 169املادة  ،))1( 14مبادئ
األمم املتحدة بشأن النزوح الداخلي (مبادئ دينغ) ( ،)21مبادئ األمم املتحدة املتعلقة برد املساكن
واملمتلكات إىل الالجئني والنازحني (مبادئ بينهُّيو) ( ،)7 ،6إعالن الشعوب األصلية (املواد 25
و1- 26إىل  3و ،)27اخلطوط التوجيهية ( 3ألف) ( 3 ،)1( 3ابء ()3( 5 ،4 ،)4( 2 ،)6
17 ،)1( 16 ،)3( 15 ،)1( 14 ،)1( 13 ،)15 ،10 ،9 ،6 ،4( 12 ،10 ،9 ،8 ،7
( ،))25 ،)4 ،3( 24 ،)3 ،1( 23 ،)1املبادئ التوجيهية بشأن احليازة واحلضر
( ،)A/HRC/25/54اخلطة احلضرية اجلديدة ( 13ألف و 35و 104و ،)107أهداف التنمية
املستدامة ( 1الغاية )4-1
االتفاقية ( 169املواد  1و )2 ،1( 2و 3و( 5أ ،ب ،ج) ،و 6و 7و 8و 10و 12و 13و14
( ،)3 ،2 ،1و ،)2 ،1( 15و ،)5-1( 16و )2 ،1( 17و ،)23إعالن الشعوب األصلية
(املواد  2و 3و 5و 1( 8و )2و 9و 10و 11و 12و 19-16و ،)2 ،1( 20و 23و25
و )3-1( 26و 27و )2 ،1( 28و 29و 30و )2 ،1( 31و )3 ،2 ،1( 32و 34و40
و ،)41اخلطوط التوجيهية ( )3( 2و 4و )8( 4و )6( 5و )6 ،)5( 6و ،9-7و)2( 11
و )7( 12و )6( 13و )3( 14و )5( 15و )2 ،1( 17و))5 ،4 ،2( 20
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (املواد  )2( 2و 3و ،)11اتفاقية املرأة (املواد ( 2أ) و14
( )2و 15و ،)16واحلقوق املدنية والسياسية (املادة  ،))4( 23اخلطوط التوجيهية ( 3ابء (،3
 )4و 4( 4و 6و )7و )5( 4و )3( 5و )1( 6و )4 ،1( 7و )11 ،9( 8و،)10 ،6 ،2( 9
 )3 ،1( 10و )11( 12و )6 ،5( 13و )4( 14و )10 ،6 ،5 ،3( 15و )3( 17و20
( )5 ،3و )1( 21و )5 ،4 ،3( 25و ))2( 26قرار جملس األمن  1325بشأن املرأة والسالم
واألمن ،اخلطة احلضرية اجلديدة ( 34و )35هدف التنمية املستدامة ( 5الغاية -5أ)
اإلعالن العاملي (املادة  ،)17حقوق الطفل (املواد  ،)31 ،30 ،3قرار جملس األمن  2250بشأن
الشباب (( 2أ)) ،اخلطوط التوجيهية ( 3ابء ( )3و )2( 9و ،))5( 15جدول أعمال املوئل (املوئل
الثاين) (املادة )7
اإلعالن العاملي (املادة  ،)17احلقوق املدنية والسياسية (املادة  ،)17االتفاقية ( 169املواد 13
و )3( 14و )2 ،1( 15و 16و )3 ،2( 17و ،)18إعالن الشعوب األصلية (املواد 2( 8ب)
و 10و )2 ،1( 28و )2( 30و ،))2( 32اتفاقية جنيف (الرابعة) ،محاية األشخاص املدنيني يف
20

قضية األراضي

الالجئون
والعائدون

والنازحون

داخلياً

محاية املمتلكات واألراضي واملوارد
الطبيعية يف أوقات النزاع املسلح

األمن الغذائي واحلق يف الغذاء

إدارة املوارد الطبيعية

مشاريع األعمال التجارية/عمليات
حيازة األراضي على نطاق واسع

القواعد واملعايري واالتفاقات الدولية املطبقة
وقت احلرب (املادة  ،)49الربوتوكول اإلضايف امللحق ابتفاقيات جنيف املعقودة يف 12
آب/أغسطس  1949واملتعلق حبماية ضحااي املنازعات املسلحة غُّي الدولية (الربوتوكول الثاين)
(املادة  ،)17املبادئ األساسية واملبادئ التوجيهية لألمم املتحدة املتعلقة بعمليات اإلخالء والرتحيل
بدافع التنمية ،اخلطوط التوجيهية (( 3ألف) و )4 ،2 ،1( 3و )9 ،4( 4و )3( 6و )6( 7و9
( )9و )6( 10و )10( 12و )9( 15و 16و 21و )2( 23و )5-2( 24و))6-2( 25
املبادئ املتعلقة إبعادة املساكن واملمتلكات إىل الالجئني والنازحني (مبادئ بينهُّيو) ( )1( 2و3
و )1( 5و )2 ،1( 6و )2( 7و )3 ،1( 10و ،)21اخلطوط التوجيهية ( 3ألف ()5 )1( 3
و )2( 24و ،)25االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني (املاداتن  13و ،)21مبادئ األمم املتحدة
التوجيهية بشأن النزوح الداخلي (مبادئ دينغ) ( 1و 4و )1( 6و )1( 7و )3 ،1( 21و28
و))2( 29
اتفاقية الهاي (الرابعة) املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب الربية (مرفق االتفاقية الرابعة) (املواد ( 23ز)
و 25و 27و 46و 47و 55و ،)56اتفاقية جنيف (الرابعة) ،محاية األشخاص املدنيني يف وقت
احلرب (املواد  33و 53و ،)147الربوتوكول األول امللحق ابتفاقية جنيف (املواد  )3( 35و48
و ،)56-51الربوتوكول الثاين امللحق ابتفاقيات جنيف (املواد  ،)16-14قواعد اللجنة الدولية
للصليب األمحر للقانون الدويل اإلنساين العريف (القواعد  14-7و 45-38و 52-50و،)133
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (املادة ( )2( 8أ) (’ ،)‘4واملادة ( )2( 8ب) (’،)‘2
واملادة ( )2( 8ب) (’ ،)‘25’( ،)‘16’( ،)‘13’( ،)‘9’( ،)‘5’(-)‘4واملادة ( )2( 8هـ)
(’ ،))‘12’( ،)‘5’( ،)‘4’( ،)‘1الربوتوكول املتعلق ابملتفجرات من خملفات احلرب الذي اعتمدته
يف تشرين الثاين/نوفمرب  2003الدول األطراف يف اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية
معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر ،املربمة يف جنيف يف  10تشرين األول/أكتوبر
.1980
اإلعالن العاملي (املادة  ،)25احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (املادة  ،)11اخلطوط
التوجيهية ( ،)1( 4و ،)11( 8و ،)3( 10و )8( 11و،12 ،10 ،8 ،6 ،4 ،2 ،1( 12
 )15و )3 ،1( 13و )10 ،7 ،5 ،4( 15و )5 ،4( 20و )1( 22و )3 ،2( 23و26
( ،))2هدف التنمية املستدامة ( 2الغاية )4-2
املذكرة التوجيهية بشأن املوارد الطبيعية الصادرة عن جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية والوكالة األوروبية
للمواد الكيميائية ،املرأة واملوارد الطبيعية ،إطالق إمكاانت بناء السالم ،هدف التنمية املستدامة 15
(الغايتان  1- 15و)3-15
املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ،املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقييمات أثر
اتفاقات التجارة واالستثمار على حقوق اإلنسان ،عمليات حيازة واستئجار األراضي على نطاق
واسع ،اخلطوط التوجيهية ( 3ألف  )2( 3و ،)10،9( 9و )2،1( 11و ،)12املذكرة التوجيهية
بشأن املوارد الطبيعية الصادرة عن جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية والوكالة األوروبية للمواد الكيميائية،
خطة التنمية املستدامة لعام 2030
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قضية األراضي
األراضي احلضرية لتحسني أمن
احليازة واحلصول على األراضي وإدارة
األراضي واستخدامها واملسكن
املالئم

األُطر اإلقليمية حلقوق اإلنسان اليت
()21
تضم تطبيقات األراضي

القواعد واملعايري واالتفاقات الدولية املطبقة
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (املادة  ،))1( 11جدول أعمال املوئل (املوئل الثاين) (حاء
 9-2و 75و 40( )109ب ،د ،م ،ي 43 ،ع ،ر 61 ،ب 67 ،د ،هـ 68 ،أ 70 ،و72 ،
ب ،د-و 74 ،أ-ج 76 ،75 ،أ-ز ،ك ،ل-م 77 ،ب 78 ،ب 79 ،أ-و113 ،98 ،83 ،
أ ،ج ،ط ،ح 114 ،أ-ب 137 ،م 159 ،ج 172 ،أ 180 ،ه 186 ،ج ،املبادئ التوجيهية
للتخطيط احلضري واإلقليمي ،اخلطوط التوجيهية ( ،)10اخلطة احلضرية اجلديدة ( 13أ 14 ،ب،
 ،)156 ،152 ،138 ،137 ،111 ،107 ،105 ،104 ،69 ،35هدف التنمية
املستدامة ( 11الغاية )3-11
االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان (املادة  ،)21امليثاق العريب (املواد  25و 31و ،)38امليثاق
األفريقي (املاداتن  14و ))1( 21بروتوكول حقوق املرأة (املواد  1و( 6ي) و( 7د) و 19و21
( ،))2اتفاقية كمباال (املواد  4و 9و ،)11االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان (الربوتوكول األول،
املادة  ،)1املؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحُّيات الكربى ،اإلعالن اإلسالمي (املادة  ،)16االحتاد
األفريقي ،جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا ،بنك التنمية األفريقي ،مبادرة سياسات األراضي،
إعالن حقوق اإلنسان الصادر عن رابطة أمم جنوب شرق آسيا ( 28أ) و(ج) و(هـ) و(و)

( )21االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان ،جامعة الدول العربية ،امليثاق العريب حلقوق اإلنسان ،امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب ،الربوتوكول
امللحق ابمليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا ،اإلطار واملبادئ التوجيهية للمبادرة املتعلقة بسياسات األراضي الصادرة
عن االحتاد األفريقي ومصرف التنمية األفريقي وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا ،اتفاقية االحتاد األفريقي حلماية ومساعدة املشردين داخلياً يف أفريقيا
(اتفاقية كمباال) ،اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية (االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان) ،املؤمتر الدويل ملنطقة البحُّيات الكربى ،إعالن
نُّيويب بشأن التنفيذ الفعال للربوتوكول املتعلق حبقوق امللكية لألشخاص العائدين يف منطقة البحُّيات الكربى ،نُّيويب ،كينيا.2015 ،
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