المدرسة اإلقليمية الخريفية
الحقوق بالموارد الطبيعية في الشرق األوسط العربي وشمال أفريقيا
عمان ،األردن
 32 – 32تشرين الثاني/نوفمبر  3102في ّ
ان ضمان حقوق اإلنسان وسبل العيش ومستوى الئق من احلياة من خالل استخدام مستدام للطبيعة وادلوارد ال ديكن أن يتحقق إال
إذا مت إعادة الربط بني االستدامة اإليكولوجية والعدالة االجتماعية والدديقراطية .فاستغالل ادلوارد ،بالطريقة ادلتداولة حاليًا يتم "بتجاىل
ضحى هبا لصاحل منوذج اقتصادي ال يفيد
ستضعف وحقوق اإلنسان يُ َّ
تكامل النظم اإليكولوجي وحقوق اإلنسان األساسية؛ فالناس تُ ّ

ال أغلبية الناس وال الكوكب".1

وذتة حقيقة مهمة يُتغاضى عنها بسهولة عند الرتكيز فقط على البعد اإليكولوجي لالستهالك العادلي ،وتتمثل يف أن ادلاليني من الناس

حول العادل ال يزالون يستخدمون أقل بكثري من "احلصة العادلة" اخلاصة هبم من ادلوارد الطبيعية .فادلاليني من الناس حول العادل ال

ديلكون السبل للوصول إذل مياه الشرب النظيفة ،أو الطاقة ،أو الغذاء والتغذية ادلناسبَني ،أو الفضاءات العامة ،أو اخلدمات الصحية

األساسية .وللجندر أو السن أو العرق أو االنتماء اإلثين أو العوامل االجتماعية األخرى أمهية يف حتديد احلصول على ادلوارد والتوزيع
والسلطة .كما دينح النظام األبوي النساء قدرة زلدودة يف صنع القرار .وتتعرض حقوق األطفال واألجيال ادلقبلة النتهاك فيما ال ديلك
ىؤالء أي صوت يف القرارات اليت ستحدد مستقبلهم وسبل عيشهم.2

وال يُنظَر إلى الحقوق في األراض عادة كمسألة من مسائل حقوق اإلنسان .لكنها يف الواقع يف قلب ىذه احلقوق دتاماً .فاحلقوق
يف األراض تش ّكل أساس الوصول إذل الغذاء والسكن والتنمية .أن التحكم باألراضي عرب التاريخ يٌعترب أداة للقمع واالستعمار .كما
عترب التحكم باألراضي عنصراً حامساً من عناصر النزاع .ومثال على ذلك ما حيصل يف األراضي
يف الكثري من حاالت النزاع ،يُ َ
3
عترب اخلصخصة ادلتزايدة للممتلكات العامة والرمسلة
الفلسطينية احملتلة وإسرائيل من اإلستيالء على ادلمتلكات كوسيلة للقمع .وتُ َ

ادلتزايدة للموارد الطبيعية بُعداً آخر يقلص الوصول إذل األراض وادلوارد الطبيعية لصاحل ادلستثمرين الكبار والشركات الكبرية حصراً.
1
مؤسسة ىين ِرش بُل ( :)4112سياسة ادلوارد دلستقبل عادل .ص.14 .
2
ادلرجع السابق .ص .ص.41 – 41 .
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ويؤدي غياب ادلعايري والشفافية عرب ادلنطقة إذل استغالل للموارد الطبيعية ،فيما تتعرض حقوق العمال وادلعايري البيئية إذل انتهاكات
شديدة.
وجو سياسات
ويُعتبَر نزع ملكية األراضي والمناطق التقليدية من ادلشاكل الرئيسية اليت تواجهها الشعوب األصلية يف العادل كلو .وتُ َّ
تنموية كثرية ،إما مباشرة أو بشكل غري مباشر ،إذل إضعاف أساليب اإلنتاج اخلاصة بالشعوب األصلية أو القضاء عليها .ويُ ِربز التوجو
العام إذل تفضيل ادللكية الفردية لألراضي على احلقوق ادلشرتكة يف األراضي ليس فقط من منطلق خصخصة األراضي وادلوارد بل كذلك

من منطلق بيع األراضي إذل أفراد أو شركات من غري الشعوب األصلية.4

وتش ّكل النساء والفتيات في األغلب الجزء األساسي من العمالة الزراعية ،لكن مقارنة دولية لبيانات اإلحصاء الزراعي تبيّن أن

5
عترب الوصول إذل األراضي أساسياً إلنتاج الغذاء وتوليد ادلدخول .وىو
أقل من  31بالمئة من مالكي األراضي هم من اإلناث  .ويُ َ

من األصول االجتماعية واالقتصادية ويؤدي دوراً حامساً بالنسبة إذل اذلوية الثقافية والقدرة السياسية وادلشاركة يف صنع القرار .وليس

الوصول إذل األرض ومواردىا مقيداً بالوضع االجتماعي – االقتصادي لألفراد واجملموعات (وزلدداً لو يف األغلب أيضاً) فحسب ،بل
ىو أيضاً من األصول احملددة جداً باجلندر .ويف كثري من اجملتمعات دتلي األعراف التقليدية الوصول اخلاص بأفراد رلتمع ما إذل

األراضي وادلوارد.6

وفق ىذه االعتبارات ،سرتكز ادلدرسة اإلقليمية اخلريفية  ،4112واليت ىي استمرارية دلدارس الصيف السابقة ،على احلقوق باألرض
وادلوارد ،فتعاجل يف شكل خاص مسائل خصخصة الفضاءات العامة واحلق العام يف احلصول على ادلياه .وستناقش أيضاً مسائل
الالمركزية ،وادللكية ،وادلشاركة يف إدارة ادلوارد الطبيعية ،إذل جانب العالقة بني اجلندر واحلق يف احلصول على ادلوارد الطبيعية.
وستتنوع ادلنهجية ،لتشمل زلاضرات ،ورلموعات عمل ،ومناقشات مائدة مستديرة ،وورش عمل ،وغري ذلك .وإذل جانب اجللسات
اليت تركز على احملتوى ،ستقدم مدرسة اخلريف ورش عمل لتنمية ادلهارات العملية يف رلاالت مثل احلمالت البيئية ووسائل التواصل
االجتماعي.
المشاركون:
ص ِّممت ادلدرسة اإلقليمية اخلريفية لبناء قدرات ادلشاركني وإثارة نقاش حول العناوين الراىنة للسياسات .وستقدم إذل احملاضرين
ُ
وسريوج
الدوليني معلومات حول ادلنطقة وآراء منها ،وتش ّكل منرباً ممتازاً لتبادل األفكار واآلراء وادلواقف وتشارك اخلربات عرب ادلنطقةّ .
رلموعة العمل الدولية لشؤون الشعوب األصلية:
http://www.iwgia.org/environment-and-development/land-rights
5
مركز حبوث الفقر ادلزمن ( :)4111مكافحة الفقر ادلزمن للفتيات .حتفيز التغري التنموي ببناء مؤسسات اجتماعية عادلة .الفصل  :2احلقوق واالستحقاقات اخلاصة بادلوارد احملدودة.
ص .ص.44 – 32 .
http://www.chronicpoverty.org/uploads/assets/files/reports/Full_report.pdf
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الربنامج للتواصل بني العيب اجملتمع ادلدين والباحثني والناشطني يف ادلنطقة ،العاملني يف رلاالت احلقوق بادلوارد واحلوكمة وادلناخ واجلندر
والبيئة.
وتتوجو ادلدرسة اخلريفية إذل ٍ
عدد من الفئات منها احملرتفني ادلبتدئني ،وطالب الدراسات العليا ،والناشطني ،والباحثني العاملني يف
ادلنظمات غري احلكومية ،أو منظمات اجملتمع ادلدين ،أو مراكز البحوث ،أو مؤسسات أخرى يف البلدان العربية الواقعة يف الشرق
األوسط ومشال أفريقيا .ويرتاوح سن ادلستهدفني بني  42و 23سنة.
عملية تقديم الطلبات:
لكي يُنظَر إذل أي طلب ،عليو أن يتضمن منوذج الطلب (متوافر يف
 www.ma.boell.orgو  )www.ps.boell.orgوسرية ذاتية وورقة قصرية (صفحتان حداً أقصى) .وجيب أن تركز الورقة على
,www.tn.boell.org

,www.lb.boell.org

وتبني معرفة مقدم/ة الطلب وقدرتو/ىا على العمل يف شكل مستقل وخالق .ولذلك على مقدم/ة الطلب أن
موضوع ادلدرسة اخلريفية ّ

خيتار/ختتار موضوعاً من نطاق ادلواضيع ويشري/تشري إذل داللتو بالنسبة إذل السياق احمللي أو الوطين اخلاص بو/هبا ،فيق ّدم/تق ّدم ،مثالً،
مشروعاً منوذجياً ،أو نقاشاً راىناً ،إخل .وديكن كتابة الورقة يف شكل مقالة أو ورقة أكادديية قصرية.

ستكون اللغات ادلعتمدة يف اللقاء العربية واإلجنليزية مع تررتة فورية .ويُ َعد اإلتقان اجليد للغة اإلجنليزية مهماً للغاية ألن مواد التحضري

ستُوزَّع قبل اللقاء وجزء كبري منها سيكون باإلجنليزية  .ويُطلَب بالتارل من ادلشاركني أن حيددوا مستوى اللغة اإلجنليزية لديهم يف منوذج
الطلب.

جميع تكاليف السفر واإلقامة الخاصة بالمشاركين ستتكفل بها مؤسسة هين ِرش بُل.
يُرجى إرسال مستندات طلبك عرب الربيد اإللكرتوين.
يُطلَب من مقدمي الطلبات من المغرب تقديم المستندات الخاصة بطلباتهم باإلنجليزية أو العربية أو الفرنسية إلى:

مؤسسة ىين ِرش بُل الرباط ،السيدة زينب القراب ()Zainab.Elguerrab@ma.boell.org

يُطلَب من مقدمي الطلبات من البلدان األخرى في شمال أفريقيا تقديم المستندات الخاصة بطلباتهم باإلنكليزية أو العربية أو
الفرنسية إلى:

مؤسسة ىين ِرش بُل تونس ،السيد وسام جاللة ()Wissam.Gallala@tn.boell.org

يُطلَب من مقدمي الطلبات من لبنان والعراق وسوريا تقديم المستندات الخاصة بطلباتهم باإلنجليزية أو العربية إلى:

مؤسسة ىين ِرش بُل بريوت ،السيدة كورين ديك ()Corinne.Deek@lb.boell.org

يُطلَب من مقدمي الطلبات من فلسطين واألردن تقديم المستندات الخاصة بطلباتهم باإلنجليزية إلى:

مؤسسة ىين ِرش بُل رام اهلل ،السيدة زفنيا أوبرندر ()Svenja.Oberender@ps.boell.org
الموعد األقصى لتقديم الطلبات هو  01أيلول 3102
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