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حيازة حوكمة  تحقيق  طريق  عن  املبدأ  هذا 
الجنسني. لكال  منصفًة مسؤولًة حوكمًة األرايض 
وعىل اإلنصاف  تحقيق  عىل  الدليل  ز  ويركّ
األرايض حيازة  حوكمة  بها  ميكن  التي  الكيفية 
املختلفة واألولويات  االحتياجات  تلبّي  بطرق 
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حوكمًة األرايض  حيازة  فحوكمة  والرجل.  للمرأة 
للمرأة يتسّنى  أن  تكفل  الجنسني  لكال  منصفًة
حيث من  املساواة  قدم  عىل  املشاركة  والرجل 
املؤسسات من  كل  طريق  عن  باألرض،  عالقتيهام 
األرايض إلدارة  الرسمية  غري  والرتتيبات  الرسمية 
املشورة الدليل  هذا  ويقدم  شؤونها.  وتنظيم 
التي واإلجراءات  واالسرتاتيجيات  اآلليات  بشأن 
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III

شكر وتقدير

Clara Mi Young Park وضم Elizabeth Daley هذا الدليل الفني املتعلق بحوكمة حيازة األرض من أجل املرأة والرجل قد أعده فريق رأسته 

 Elizabeth Daley وقامت بصياغة الدليل Babette Wehrmann و Ting-Hui Lau و Leila Shamsaifar و Francesca Romano و  

النجار   ودالل   Judy Adoko بينهم  من  واملحتوى  باملادة  أسهموا  آخرين  من  مشاركة  مع   Clara MiYoung Park  و 

 Seema و   Debra Anne Fletcher و   Nigel Edmead و   Kate Dalrymple و   Patricia Costas و   Marianna Bicchieri و 

 Adriana Herrera-Garibay و   Nora Heil و   Paolo Groppo و   Renée Giovarelli و   Catherine Gatundu  Gaikwadو 

 Neil Pullar و Sabine Pallas و Martha Osorio و Esther Obaikol و Eliane Najros و Annalisa Mauro و Rachael Knight و 

 Margret Vidar و Mika-Petteri Törhönen و Josephine Stowers-Fiu و Elizabeth Stair و Rebecca Sittie و Peter Rabley و 

Babette Wehrmann و

Paul و Paolo Groppo و Dubravka Bojic مة من وقد استفاد هذا الدليل من التعليقات املقدَّ

 Francesca Romano و Neil Pullar و David Palmer و Martha Osorio و Ana Paula de la O Campos و Munro-Faure 

 Catherine Gatundu و Bayarmaa Byambaa وقام باستعراض الدليل نظراء خارجيون هم  Babette Wehrmann و Margret Vidar و

و Renée Giovarelli و Susana Lastarria-Cornhiel و Sabine Pallas و Siraj Sait و Agatha Wanyonyi و الفريق العامل األملاين 

Luca Feliziani بينام وضع التصميم Jane Shaw املعني باألرض الذي تستضيفه الوكالة األملانية للتعاون الدويل. وقامت بتحرير هذا الدليل

وتعرب منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة عن شكرها للصندوق الدويل للتنمية الزراعية لقيامه بتمويل وضع هذا الدليل الفني وإعداده.
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تصدير

الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض  الطوعية بشأن  التوجيهية  الخطوط  العاملي  الغذايئ  اعتمدت لجنة األمن  يف 11 مايو/أيار 2012، 

ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني )الخطوط التوجيهية(. واستناداً إىل مبادئ التنمية املستدامة واعرتافاً مبا تشكله 

األرايض من أهمية محورية بالنسبة إىل التنمية، يُقصد بهذه الخطوط التوجيهية أن تُسهم يف الجهود العاملية والوطنية الرامية إىل القضاء 

عىل الجوع والفقر عن طريق تعزيز حقوق الحيازة اآلمنة وإمكانية الوصول إىل ملكية األرايض وإىل مصايد األسامك والغابات عىل نحو 

منصف لكال الجنسني.

ويهدف هذا الدليل الفني املتعلق بحوكمة حيازة األرايض من أجل املرأة والرجل إىل املساعدة يف تنفيذ مبدأ املساواة بني الجنسني، 

الوارد يف الخطوط التوجيهية املذكورة، وذلك عن طريق تحقيق الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض، املنصفة لكال الجنسني.

وقد اشتمل إعداد هذا الدليل عىل إجراء بحوث ومشاورات فنية أدَّت إىل إعداد وثيقة عمل للفاو يف فرباير/شباط 2011 بعنوان حوكمة 

 األرايض من أجل املرأة والرجل – خطوط توجيهية جنسانية وطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض واملوارد الطبيعية األخرى 

)الفاو، 2011أ(. وقد حلَّلت وثيقة العمل هذه وحددت املواضيع والقضايا الرئيسية التي ينبغي أن يتناولها هذا الدليل.

وللمساعدة يف تحديد املامرسات الجيدة يف مجال الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض املنصفة لكال الجنسني، ُعقدت حلقة عمل تقنية 

يف مايو/أيار 2011 يف مقر منظمة األغذية والزراعة )الفاو( يف روما. وحلقة العمل هذه، املعنونة "حوكمة حيازة األرايض من أجل املرأة 

والرجل – حلقة عمل بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض، املنصفة لكال الجنسني"، قد شارك فيها مشتغلون بقضايا القطاع الزراعي من 

الحكومة واملجتمع املدين والقطاع الخاص من حول العامل من أجل تبادل الخربات والنُُّهج بشكل مبارش بغية تحسني اإلنصاف بني الجنسني 

يف مجال حوكمة حيازة األرايض. وقد أسهمت مخرجات حلقة العمل هذه أميا إسهام يف إثراء هذا الدليل.

النهائية عن طريق عملية شملت  الفني يف صورته  الدليل  بوضع هذا  الصياغة  فريق  قام  التوجيهية،  الخطوط  املوافقة عىل   وبعد 

استعراضاً أجراه نظراء.

Alexander Müller 
املدير العام املساعد

اإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطبيعية والبيئة

منظمة األغذية والزراعة
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مة 3مقدِّ

مة مقدِّ
حوكمة حيازة األرايض، املنصفة لكال الجنسني

"ويجب أن تنظر الدول يف العقبات املحددة التي تواجهها النساء والفتيات فيام يتعلق بالحيازة وحقوق الحيازة املتصلة بها، 

وأن تتخذ التدابري املالمئة بحيث توفر األُطر القانونية والسياساتية الحامية الوافية للنساء، وأن يتم إنفاذ وتنفيذ القوانني التي 

تعرتف بحقوق الحيازة الخاصة باملرأة. ... ويتعني عىل الدول أن تضع السياسات والقوانني واإلجراءات ذات الصلة من خالل 

عمليات تشاركية تشمل جميع األطراف املتّضرين، وأن تضمن إرشاك الرجال والنساء يف هذه العمليات منذ بدايتها." 

األرايض لحيازة  املسؤولة  الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية  )الخطوط 

.)5-5 و   5-4 الفقرتان  الوطني،  الغذايئ  األمن  سياق  يف  والغابات  األسامك  ومصايد 

 

ما هو موضوع هذا الدليل؟

إىل  والرجل  املرأة  أجل  األرايض من  حوكمة حيازة  املتعلق مبوضوع  الفني  الدليل  يهدف هذا 

املساعدة يف تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد 

األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني )الفاو , 2012ب( عن طريق توفري إرشادات 

تدعم مبدأ املساواة بني الجنسني من حيث حوكمة الحيازة، وهو املبدأ الوارد يف هذه الخطوط 

الواردة يف  الدليل، يُشار إىل األحكام ذات الصلة  التوجيهية. ويف بداية كل وحدة من وحدات 

الخطوط التوجيهية. 

االحتياجات  تلبي  بطرق  األرايض  حيازة  حوكمة  ميكن  وكيف  املساواة  عىل  الدليل  ويركّز 

واألولويات املختلفة للنساء والرجال. ويبتعد الدليل عن املناقشات القامئة منذ أمد طويل حول 

املساواة بني الجنسني يف إمكانية الوصول إىل حيازة األرايض وذلك يف اتجاه تعميم قضايا املنظور 

الجنساين بغية تحقيق املزيد من املشاركة املنصفة لكال الجنسني يف العمليات واملؤسسات التي 

تقوم عليها عملية صنع القرارات املتعلقة باألرايض.

املبادئ  أحد  هي  الجنسني  بني  واملساواة 

التوجيهية وهي  األساسية العرشة لتنفيذ الخطوط 

ترتبط ارتباطاً وثيقاً بثالثة مبادئ أخرى، هي الكرامة 

والعدالة  واإلنصاف  التمييز،  وعدم   اإلنسانية، 

)اإلطار 1(. 

الجنسني تحدد االختالفات بني  والعالقات بني 

والقوة.  النسبي  الوضع  حيث  من  والرجل  املرأة 

كام يشكل نوع الجنس هو وأدوار الجنسني الفرص 

النساء والرجال يف مجال  التي تواجهها  واملعوقات 

ضامن سبل عيشهم، مبا يف ذلك إمكانية حصولهم 

وغري  املتساوية  اإلنسان  وحقوق  إنسان  كّل  يف  املتأصلة  بالكرامة  اإلقرار  اإلنسانية:  الكرامة  باء.1   .3
القابلة للترصف.

والسياسات،  القانون،  مبوجب  للتمييز  شخص  أي  إخضاع  عدم  التمييز:  عدم   3.باء.2 
ومن حيث املامرسات.

3.باء.3 اإلنصاف والعدالة: االعرتاف بأن العدالة بني األفراد قد تتطلب اإلقرار باالختالفات القامئة بينهم 
واتخاذ إجراءات إيجابية، مبا يف ذلك التمكني، لضامن حقوق الحيازة املتساوية وحصول الجميع عىل 
األرايض ومصايد األسامك والغابات، نساًء ورجاالً، والشباب واملجموعات الضعيفة، واملهمشني تقليدياً، 

يف السياق الوطني.

مع  اإلنسان،  بحقوق  للتمتع  والرجال  للنساء  متساٍو  حق  ضامن  الجنسني:  بني  املساواة  3.باء.4 
ترسيع  إىل  تهدف  الرضورة،  عند  محددة  إجراءات  واتخاذ  والرجال  النساء  بني  باالختالفات  اإلقرار 
النساء والفتيات بحقوق  الفعلية عند الرضورة. ويتعنّي عىل الدول ضامن أن تتمتع  تحقيق املساواة 
وضعهن  عن  النظر  بغض  والغابات  األسامك  ومصايد  األرايض  عىل  يحصلن  وأن  متساوية،   حيازة 

املدين أو الزوجي.

 اإلطار 1: 
مبادئ التنفيذ 

الواردة يف الخطوط 
التوجيهية واملتعلقة 
باإلنصاف واملساواة 

بني الجنسني

املصدر: الفاو، 2012ب
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 عىل األرايض، واملشاركة يف عملية صنع القرارات املتعلقة باألرايض، واملؤسسات التي تدير األرايض واملوارد اإلنتاجية األخرى 

)الفاو، 2003أ(. 

إن حوكمة حيازة األرايض حوكمًة منصفًة لكال الجنسني تكفل أن يتسّنى للمرأة والرجل املشاركة عىل قدم املساواة 

من حيث عالقتيهام باألرض، عن طريق كل من املؤسسات الرسمية والرتتيبات غري الرسمية إلدارة األرايض وتنظيم شؤونها 

)الجدول 1(.

الجدول 1:
التعريفاملصطلحالتعاريف

نوع الجنس

البدين للشخص – أي  البيولوجي والكيان  بالجنس  تُلَحق  التي  الهوية االجتامعية والسياسية  هو 
املعنى املقصود بأن يكون الشخص امرأة أو رجالً، وهو قد يختلف من مكان إىل آخر. والعالقات 
الجنسانية )بني الجنسني( هي العالقات بني املرأة والرجل باالستناد إىل الهوية االجتامعية املنسوبة 

.)Moore ، 1994 ؛ و MacKinnon ، 1987( إىل كل جنس منهام داخل املجتمع

حيازة األرايض

ابتكرتها  التي  القواعد  أي   – عرفياً  أو  قانونياً  تعريفاً  معرَّفة  واألرايض،  الناس  بني  العالقات  هي 
املجتمعات لتخصيص حقوق امللكية املتعلقة باألرايض، ومتنح إمكانية استعامل األرايض والسيطرة 
يستطيع  َمن  األرايض  حيازة  نظم  وتحدد  بذلك.  املرتبطة  والقيود  املسؤوليات  وتحدد  عليها، 

استخدام أي موارد وطوال أي فرتة ويف ظل أي رشوط؟ )الفاو ، 2003ب ؛ 2007(.

حيازة األرايض

للمجموعات  املتضاربة  واملصالح  األولويات  بني  والتوفيق  املجتمع  إدارة  هي  الحوكمة  عملية 
الرسمية، وتُعنى بكيف يشارك  الرسمية والرتتيبات غري  الحكم  املختلفة. وهي تشمل مؤسسات 
يُلزِم  أمام مواطنيها، وكيف  الحكومة مسؤولة  تكون  القرارات، وكيف  املواطنون يف عملية صنع 

املجتمع أفراده بالتقيّد بقواعده وقوانينه )الفاو ، 2007 ؛ 2009ب(.

ما هو نطاق هذا الدليل وما هي حدوده؟

حاً أهمية نوع الجنس فيام يخص االختالف  يساعد التحليل الجنساين يف تحديد احتياجات وأولويات املرأة والرجل، موضِّ

يف العمر والرثوة والطبقة والعرق واالنتامء إىل الجامعات العرقية والدينية والجامعات األخرى )الفاو، 2003أ(. بيد أن 

هذا املستوى من التحليل التفصييل ال يكون ممكناً عىل نحو منهجي يف دليل مثل هذا الذي بني أيدينا الذي يهدف، بدالً 

من ذلك، إىل أن ينطبق بصورة عامة وأن تكون له أهميته بالنسبة إىل موظفي الحكومة املركزية والحكومات املحلية، 

وجامعات املجتمع املدين، واإلداريني، والتقنيني، واملهنيني العاملني يف قطاع األرايض عىل نطاق العامل.

ويركّز هذا الدليل عىل حوكمة حيازة األرايض، املنصفة لكال الجنسني؛ ولذلك فإنه ال يشمل النطاق الكامل للخطوط 

لكال  املنصفة  للمشاركة  العامة  املبادئ  أن  بيد  والغابات.  األسامك  مصايد  حيازة  حوكمة  أيضاً  يشمل  الذي  التوجيهية 

الجنسني يف عمليات الحوكمة تنطبق أيضاً عىل مصايد األسامك والغابات )وخاصة بالنظر إىل العالقة البينية القامئة بني 

هذين املوردين واألرايض(، ويف اإلمكان استخالص دروس مهمة ميكن استخدامها عىل نطاق أوسع.

م هذا الدليل املشورة بشأن اآلليات واالسرتاتيجيات واإلجراءات التي ميكن اعتامدها بغية تحسني اإلنصاف بني  ويقدِّ

الجنسني يف العمليات واملؤسسات واألنشطة املتعلقة بحوكمة حيازة األرايض. وهو ال يتضمن مناقشة متعمقة لجميع 

م توصيات مفيدة كإرشادات أساسية يف هذا الصدد. نتائج هذه العمليات واملؤسسات ولكنه يقدِّ
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 ما الداعي إلعداد دليل فني بشأن حوكمة حيازة األرايض، 
املنصفة لكال الجنسني؟

مصالح  تحقيق  ضامن  بغية  األرايض  حيازة  حوكمة  عملية  يف  الجنسني  بني  اإلنصاف  تعميم  يتعني 

العمليات واملؤسسات املتعلقة بحيازة  الناس – نساء ورجاالً – وضامن أن تكون  واحتياجات جميع 

األرايض متسمة بالشفافية وقامئة عىل التشاور واملشاركة.

أمُرُ ال بد منه لتحقيق  وتعميم اإلنصاف بني الجنسني يف عملية حوكمة حيازة األرايض هو أيضاً 

األهداف اإلمنائية لأللفية – الهدف 3: تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة؛ والهدف 1: القضاء عىل 

الفقر والجوع. وكام يقول تقرير ’حالة األغذية والزراعة، 2011-2010 ، يجب التصّدي لعدم املساواة بني 

الجنسني من أجل زيادة األداء العاملي اإلجاميل للقطاع الزراعي )الفاو، 2011ب(. وعملية التعميم هذه 

تدعمها املبادئ الثابتة املعتّمدة دولياً املتعلقة بعدم التمييز عىل أساس نوع الجنس، كام ُعرب عنه بأكرب 

درجة من الوضوح يف اتفاقية عام 1979 للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )اإلطار 2(.

’املصادر  املعنون  القسم  يف  االطالع  وميكن 

الصكوك  عىل  الدليل  هذا  نهاية  يف  واملراجع‘ 

الدولية والصكوك اإلقليمية األخرى الداعمة ملبادئ 

واملتصلة  الجنس  نوع  أساس  عىل  التمييز  عدم 

األرايض،  حيازة  حوكمة  تحقيق  إىل   بالسعي 

املنصفة لكال الجنسني.

ما هي القضايا الرئيسية التي تتناولها وحدات الدليل؟

ويتضمن  واملراجع.  باملصادر  قامئة  يضم  املقدمة وقسم ختامي  فضالً عن هذه  الدليل من خمس وحدات،  يتكون هذا 

الجدول 2 عرضاً إجاملياً ملواضيع ومحتويات هذه الوحدات. 

وتشكل املشاركة املنصفة لكال الجنسني يف عمليات رسم السياسات خطوة أوىل نحو حوكمة حيازة األرايض حوكمة مسؤولة 

منصفة لكال الجنسني. ولذلك ينبغي أن تقوم جميع أنشطة التنفيذ عىل املبادئ األساسية املتمثلة يف الكرامة اإلنسانية، وعدم 

التمييز، واإلنصاف، والعدالة، واملساواة بني الجنسني. وتتناول الوحدة األوىل املشاركة املنصفة لكال الجنسني يف عمليات رسم 

السياسات فتُبَحث فيها القضايا فيام يخص املجموعات املختلفة من أصحاب املصلحة واملستويات املختلفة من الحوكمة.

وتوجد خطوة ثانية تتمثل يف ترجمة السياسات إىل قوانني. ففي كثري من البلدان، يؤّدي وجود نظم مختلفة للحيازة إىل 

نشوء االختالل عندما يحدث تنازع بني القوانني من ناحية والقواعد العرفية واملامرسات من الناحية األخرى. ويف حاالت أخرى، 

قد ال تُطبَّق القوانني الجيدة املتعلقة باألرايض بسبب االفتقار إىل اللوائح واألدلة اإلجرائية واسرتاتيجيات التنفيذ. وتتناول الوحدة 

الثانية املسائل القانونية، مثل صياغة القوانني، وإمكانية الوصول إىل العدالة، وفض منازعات األرايض، والدعم القانوين.

 اإلطار 2: 
أحكام اتفاقية القضاء 

عىل جميع أشكال 
التمييز ضد املرأة 
والداعمة لحوكمة 

حيازة األرايض، 
املنصفة لكال الجنسني 

املواد 13 إىل 15 من االتفاقية: تتمتع املرأة بحقوق مساوية للرجل يف إبرام العقود ويف إدارة املمتلكات، 
مبا يف ذلك الحق يف الحصول عىل الرهون، وباملساواة يف اإلجراءات أمام املحاكم بأنواعها، مع اعتبار 

القيود التي تحد من األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية.

املادة 14: للمرأة الحق يف املساواة يف املعاملة يف مشاريع إصالح األرايض واإلصالح الزراعي وكذلك يف 
مشاريع التوطني الريفي واإلسكان.

املادة 16: للمرأة نفس الحقوق مثل الزوج فيام يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكات وإدارتها والتمتع بها 
والترصف فيها، مبا يف ذلك ما يتعلق بالطالق.
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وكثرياً ما تُستبَعد النساء من املشاركة يف العمليات اليومية لحوكمة حيازة األرايض عىل جميع املستويات، وتكون 

قدرتهن محدودة يف التأثري عىل عملية صنع القرار. وتتناول الوحدة الثالثة االسرتاتيجيات الرامية إىل تيسري متثيل جميع 

النساء والرجال يف مؤسسات حوكمة األرايض – مبا فيها املؤسسات العرفية – وإىل تنمية قدرات هذه املؤسسات.

والقضايا التقنية املتعلقة بإدارة شؤون األرايض تحتاج هي األخرى إىل اتباع نُُهج وأساليب وتكنولوجيات تراعي نوع 

الجنس. وتتناول الوحدة الرابعة مسألتني اثنتني هام: )1( إىل أي حد ُصممت أنشطة إدارة شؤون األرايض تصميامً مالمئاً 

يأخذ يف الحسبان احتياجات املرأة ومصالحها وشواغلها؛ و)2( كيف ميكن للنساء أن يشاركن مع الرجال يف أنشطة إدارة 

األرايض باعتبارهن مجموعات مستهَدفة بهذه األنشطة وباعتبارهن عميالت.

الوحدة  الجنسني. وتبحث  الجيدة فهي أمر حيوي لعملية الحوكمة املسؤولة لألرايض املنصفة لكال  أما االتصاالت 

الخامسة أكرث اسرتاتيجيات وأساليب االتصال فعالية وتتناول القضايا الرئيسية يف مجال توصيل الرسالة املقصودة، مبا يف 

ذلك التوعية، واستثارة الوعي، والرتويج، والتوعية باملبادئ القانونية، والتغيري الطويل األجل يف القيم واملواقف.

ع أيضاً مستعملو هذا الدليل  ويعرض القسم الختامي من الدليل مصادر تتضمن إرشادات ومعلومات أخرى. ويُشجَّ

وحيازة  الجنس  بنوع  املتعلقة  نطاقاً  األوسع  املؤلفات  إىل  الرجوع  عىل  التحليلية  للقضايا  فهمهم  تحسني  يف  الراغبون 

األرايض. فاملنشور الصادر عن الفاو بعنوان: )حوكمة األرايض من أجل املرأة والرجل – خطوط توجيهية جنسانية وطوعية 

والقضايا  املواضيع  تحليالً عن خلفية جميع  م  يقدِّ األخرى(  الطبيعية  واملوارد  األرايض  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة  بشأن 

املتناَولَة يف هذا الدليل، مبا يف ذلك العقبات ونقاط االختناق التي تصاَدف يف سياق تحقيق الحوكمة املسؤولة لحيازة 

األرايض املنصفة لكال الجنسني )الفاو، 2011أ(..

َمن املستهَدف بهذا الدليل وكيف ينبغي استخدامه؟

هذا الدليل أداة مرجعية تزّود اإلداريني والتقنيني واملهنيني العاملني يف قطاع األرايض بإرشادات وأمثلة للمامرسات الجيدة 

– ما الذي أثبت نجاحه من هذه املامرسات وأين وملاذا وكيف – من أجل تحقيق حوكمة لحيازة األرايض تتسم باإلنصاف 

بني الجنسني.

نبذة مخترصةاملوضوعوحدة

إدراج املشاركة املنصفة لكال الجنسني ضمن عمليات رسم السياسات املتعلقة باألرايضرسم السياسات1

املسائل القانونية2
التعددية القانونية، وصياغة القوانني، وإمكانية الوصول إىل العدالة، وفض منازعات 

األرايض، والدعم القانوين

املؤسسات3
بحوكمة  املشتغلة  املؤسسات  يف  الجنسني  ومتثيل  الجنسني  لكال  املنصفة  املشاركة 

حيازة األرايض

القضايا التقنية4
اإلنصاف بني الجنسني يف مجال األنشطة اإلدارية املتعلقة باألرايض، والتكنولوجيات 

والنظم، ومشاركة املرأة يف إدارة األرايض

توصيل الرسالة5
اسرتاتيجيات االتصال واألساليب الرامية إىل دعم الحوكمة املسؤولة لألرايض، املنصفة 

لكال الجنسني

الجدول 2: 
محتويات هذا الدليل
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كام أنه يهدف إىل إلهام جمهور مستهَدف أوسع نطاقاً، مبن فيه أي شخص يعمل بأي صفة يف مجال القضايا املتعلقة 

باملنظور الجنساين أو األرايض أو كليهام.

ورغم أن وحدات الدليل تتّبع تسلسالً منطقياً – من مرحلة السياسات والقوانني إىل مرحلة التنفيذ – فإن املستعِملني 

املختلفني يف املؤسسات املختلفة ميكن أن يبدؤوا بوحدات مختلفة كمنطلق لهم يف إحداث التغيري، وميكن أن تكون كل 

وحدة من الوحدات وثيقة الصلة تقريباً بأنواع مختلفة من أصحاب املصلحة.

مة كقسم قائم بذاته ميكن الرجوع إليه واستخدامه بشكل منفصل عن الوحدات األخرى  وهكذا فإن كل وحدة ُمصمَّ

أو باالقرتان بهذه الوحدات. ويبنّي الشكل 1 أي الوحدات الخمس قد تكون أنسب لألنواع املختلفة من أصحاب املصلحة 

املهتمني بالدليل.

الشكل 1: 
وحدات الدليل 

وأصحاب املصلحة

واملادة املعروضة مأخوذة من مؤلفات موجودة ومن النُُّهج والخربات املتاحة يف هذا املجال. وترد يف قامئة املراجع 

م أيضاً يف القسم املتعلق  يف نهاية كل وحدة من الوحدات مصادر املعلومات املستخدمة يف إعداد الوحدة املعنية؛ وتُقدَّ

بـاملصادر واملراجع قامئة شاملة باملواد املرجعية.

- موظفو الحكومة 
املركزية

- موظفو الحكومة املحلية
- املجتمع املدين

- موظفو الحكومة املركزية
- موظفو الحكومة املحلية

- إداريو شؤون األرايض
- املجتمع املدين
- القطاع الخاص

- موظفو الحكومة املركزية
- موظفو الحكومة املحلية

- إداريو شؤون األرايض
- التقنيون يف مجال األرايض

- املجتمع املدين

- موظفو الحكومة املركزية
- موظفو الحكومة املحلية

- إداريو شؤون األرايض
- التقنيون يف مجال األرايض

- القطاع الخاص

- موظفو الحكومة املركزية
- موظفو الحكومة املحلية

- إداريو شؤون األرايض
- املجتمع املدين

الوحدة األوىل
رسم السياسات

الوحدة الثانية
املسائل القانونية

الوحدة الثالثة
املؤسسات

الوحدة الرابعة
القضايا التقنية
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الوحدة األوىل: رسم السياسات
املشاَركة املنصفة لكال الجنسني يف رسم السياسات املتعلقة باألرايض

مة1 مقدِّ

الجنسني،  لكال  املنصفة  األرايض،  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة  لضامن  األسايس  األمر 

جميع  إطارها  يف  يشارك  الجنسني  لكال  منصفة  السياسات  لرسم  بعملية  البدء  هو 

املتعلقة  السياسات  صياغة  يف  ونساًء،  رجاالً  املساواة،  قدم  عىل  املصلحة  أصحاب 

تنفيذها. باألرايض ويف 

املرأة  بني  القوة  يف  االختالفات  هذه  أن  بيد 

أو  الطبقة  مثل  األخرى  العوامل  عن  فضالً  والرجل، 

تنشئ  ما  كثرياً  العمر،  أو  اإلثني  االنتامء  أو  العرق 

عملية  يف  يشارك  َمْن  تحدد  تراتبية  هرمية  أوضاعاً 

احتامالت  عىل  يؤثّر  الذي  األمر  السياسات،  رسم 

الجنسني. بني  لإلنصاف  املحققة  والنتائج  العمليات 

رسم  يف  الجنسني  لكال  املنصفة  املشاركة  وتنبع 

املبادئ  أحد  من  باألرايض  املتعلقة  السياسات 

أال   – التوجيهية  الخطوط  لتنفيذ  العرشة  األساسية 

.)1-1 التشاور واملشاركة )اإلطار  وهو 

)ألف( األحكام املتعلقة برسم السياسات الخاصة باألرايض باإلشارة إىل قضايا نوع الجنس

يتأثروا  أن  ميكن  الذين  املرشوعة  الحيازة  حقوق  أصحاب  مع  العمل  واملشاركة:  التشاور  3-باء-6 

بالقرارات والتامس دعمهم، قبل اتخاذ القرارات، واالستجابة ملساهامتهم، مع مراعاة اختالالت القوة 

لألفراد  واملستنرية  واملجدية  والفعالة  والحرة  النشطة  املشاركة  وضامن  املختلفة  األطراف  بني  القامئة 

واملجموعات يف عمليات صنع القرار ذات الصلة.

5-5 ويتعني عىل الدول أن تضع السياسات والقوانني واإلجراءات ذات الصلة من خاللّ عمليات تشاركية 

تشمل جميع األطراف املترضرين، وأن تضمن إرشاك الرجال والنساء يف هذه العمليات منذ بدايتها. 

تراعي  نُُهجاًُ  تعتمد  أن  التنفيذ، عىل  القدرة عىل  واإلجراءات  والقوانني  السياسات  تراعي  أن  وينبغي 

املساواة بني الجنسني، وأن تُصاغ بصورة واضحة باللغات املستخدمة، وأن يتم نرشها عىل نطاق واسع.

مع  إىل جنب  وجنبا  الرضورة،  عند  الحكومية،  غري  الفاعلة  والجهات  الدول  تسعى  أن  ويجب   9-10

املؤسسات املمثلة للمجتمعات املحلية املترضرة، وبالتعاون مع هذه املجتمعات املحلية املترضرة، إىل 

تقديم مساعدة تقنية وقانونية إىل هذه األخرية من أجل املشاركة يف وضع سياسات وقوانني ومشاريع 

متصلة بالحيازة عىل نحو غري متييزي ومراٍع للمساواة بني الجنسني.

)باء( األحكام املتعلقة مبضمون السياسات الخاصة باألرايض باإلشارة إىل قضايا نوع الجنس

3-5: ويجب أن تضمن الدول اعرتاف واحرتام األطر السياساتية والقانونية والتنظيمية املتعلقة بحوكمة 

الحيازة  حقوق  ذلك  يف  مبا  املرشوعة،  الحيازة  لحقوق  الوطنية،  والترشيعات  للقوانني  وفقا  الحيازة، 

العرفية املرشوعة التي ال تتمتع يف الوقت الحارض بحامية القانون، وأن تيرس مامرسة حقوق الحيازة، 

وتدعمها وتحميها. ... كذلك، ينبغي أن توفر الدولة أطراً غري متييزية، وأن تعزز اإلنصاف االجتامعي 

واملساواة بني الجنسني. 

تقر  أن  الدول  عىل  يتعني  والغابات،  األسامك  ومصايد  لألرايض  الرسمية  غري  الحيازة  حال  ويف   10-1

وتعزز  الحال،  بواقع  وتقر  الوطني،  القانون  القامئة مبوجب  الرسمية  الحقوق  تحرتم  بطرق  بوجودها 

الرفاه االجتامعي واالقتصادي والبيئي. وكذلك، يجب أن تعمل الدول عىل التشجيع عىل وضع سياسات 

وقوانني توفر اإلقرار بهذه الحيازة غري الرسمية. وينبغي أن تكون عملية وضع تلك السياسات والقوانني 

للجامعات  والقانوين  التقني  الدعم  توفري  إىل  تسعى  وأن  الجنسني،  بني  للمساواة  ومراعية  تشاركية 

واألفراد املترضرين.

اإلطار 1-1: 
رسم السياسات والخطوط 

التوجيهية

املصدر: )الفاو، 2012ب(.

التمييز بني السياسات املتعلقة باألرايض 
السياسات  رسم  مجال  يف  والحوكمة 

املتعلقة باألرايض

املتعلقة  السياسات  رسم  عملية  يف  النظر  قبل 

هذه  أن  مالحظة  املهم  من  يكون  ذاتها،  باألرايض 

من  عنها  ينتج  ما  مضمون  عن  تختلف  العملية 

محققة  غري  تكون  قد  باألرايض  متعلقة  سياسات 

ذاتها. بالدرجة  الجنسني  بني  لإلنصاف  إطالقاً 

بيد أن القيام، يف أي بلد، بعملية لرسم السياسات 

وتقوم  الجنسني  لكال  منصفة  تكون  باألرايض  املتعلقة 

الطبقات  جميع  من  والرجال  النساء  مشاركة  عىل 
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الشكل 1-1: 
بناء عملية رسم 

للسياسات املتعلقة 
 باألرايض منصفة 

 عملية لرسم السياسات لكال الجنسني

منصفة لكال الجنسني

تحليل السياق
نشاط الدعوة

التوعية والتدريب
الحوار املتعدد اصحاب املصلحة

النهج الطويل األجل

 إدخال املشاركة املنصفة لكال الجنسني 
يف صلب عمليات رسم السياسات املتعلقة باألرايض

مختلفة،  مستويات  عىل  والتدّخل  التخطيط  تتطلب  األجل  طويلة  عملية  هي  الجنسني  لكال  املنصفة  املشاركة  بناء 

لدى  السياسية  اإلرادة  توافر  حقاً  الرضوري  ومن  املصلحة.  ألصحاب  املختلفة  املجموعات  إرشاك  تتطلب  كام 

الخاص واملنظامت  والقطاع  املدين  املجتمع  املصلحة يف  والدعم من جانب أصحاب  املشاركة  إىل جانب  الحكومات 

الدولية.

املرأة  جانب  من  املتساوية  املشاركة  عىل  قامئة  عملية  بناء  يف  الخمسة  العملية  العنارص   1-1 الشكل  ويوّضح 

والرجل. وهذه العنارص مرتابطة ويلزم يف العادة األخذ بها يف وقت واحد.

والفئات واألصول اإلثنية واألعراق واألديان هو أمر ميّكن من مناقشة وبحث مناظري مختلفة بشأن جميع املسائل 

السياسات إىل وضع  املتعلقة باألرايض. ولذلك يكون من األكرث احتامالً أن تؤدي عملية شاملة للجميع بشأن رسم 

األرايض. الجنسني بشأن  إنصافا لكال  أكرث  سياسات 

آثار  لها جميعها  باألرايض  املتصلة  القضايا  واسعة من  باألرايض مجموعة  املتعلقة  السياسات  أن تشمل  وميكن 

إىل  بلد  من  الجنسني  لكال  املنصفة  باألرايض  املتعلقة  السياسات  وتختلف  األرايض.  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة  عىل 

إيجاد حوكمة لحيازة  الرامية إىل  السياساتية  باألرايض. واإلجراءات  املتعلقة  الحقوق  التعامل مع  لكيفية  تبعاً  آخر، 

الجنسني تشتمل عىل ما ييل:  األرايض منصفة لكال 

املرأة؛ بحقوق  املتعلقة  الدولية  االتفاقيات  تطبيق   •

باألرايض؛ املتعلقة  العرفية  النساء  بحقوق  االعرتاف   •

ضامن أن يكون باستطاعة النساء تسجيل حقوقهن املتعلقة باألرايض بنفس الرشوط املطبَّقة عىل الرجال؛  •

ضامن إمكانية مشاركة جميع أصحاب املصلحة عىل نحو منصف يف حوكمة حيازة األرايض، مبا يف ذلك يف   •

وتنظيم شؤونها؛ األرايض  املحلية إلدارة  املؤسسات 

اإليجايب. التمييز  بتدابري  األخذ   •
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آسيا

’املرصد اآلسيوي لألرايض‘ بغية دعم ورصد وترويج الحصول عىل األرايض واإلصالح  ائتالف من منظامت املجتمع املدين بإنشاء  قام 
الزراعي والتنمية الريفية املنصفة واملستدامة يف جميع أنحاء آسيا. ويستند ’املرصد اآلسيوي لألرايض‘ إىل أوجه متاثل إقليمية يف مجاالت:

e تناقص األرايض املتاحة للزراعة؛
e تاريخ الرصاعات والنزاعات األهلية يف الحقبة التالية لالستعامر؛
e  تأثّر حقوق املرأة يف الحصول عىل األرايض بفعل األعباء املتعددة الناجمة عن وجود التمييز عىل أساس الطبقة االجتامعية

أو الوضع الطبقي ونوع الجنس واالعتداءات الجنسية والعنف:

تبعاً  � الفردية والزوجية واملرياث،  امللكية  املرأة يف  وجود أحكام مختلفة يف قوانني األرسة بشأن حقوق 
لالنتامء العرقي أو الدين أو الوضع الطبقي؛

عادًة ما تكون حقوق املرأة يف الحصول عىل األرايض قليلة وغري معرتف بها، وكثرياً ما تُستبَعد املرأة من  �
عمليات صنع القرار والحوكمة؛

أّدى انعدام املساواة بني الجنسني والتحيز الجنساين، من الناحية التاريخية، إىل تقييد إمكانية استفادة  �
املرأة من املبادرات الحكومية الرامية إىل تسجيل األرايض وترشيد حقوق امللكية.

أفريقيا

تضم شبكة األرايض لغريب أفريقيا منظامت املجتمع املدين والنشطاء العاملني يف مجال عمليات رسم السياسات املتعلقة باألرايض يف 
بلدانهم. وتبني هذه الشبكة جهودها عىل أوجه التامثل اإلقليمية من النواحي التالية:

e أهمية الزراعة يف االقتصادات الوطنية؛  

e الدور الهام للمرأة يف إنتاج األغذية؛  

e ضغوط التصّحر والجفاف والنمو السكاين؛  

e اإلرث االستعامري املتمثل يف وجود كثري من قوانني األرايض ولكن ال توجد سوى قلة من السياسات التوجيهية؛  

e غلبة الرتتيبات العرفية املتعلقة بحيازة األرايض؛  

e :ما تواجهه كثري من النساء من انعدام أمن حيازة األرايض  
كثرياً ما يهيمن الرجال عىل مؤسسات وهياكل الحوكمة املحلية، وكثرياً ما تُفرسَّ القواعد العرفية املتعلقة  �

ش النساء؛ باألرايض تفسرياً يهمِّ
مام يزيد من حرمان املرأة هو أن درجة فقرها أكرب ومستويات إملامها بالقراءة والكتابة أدىن إىل جانب  �

عدم معرفتها بالنظام القانوين؛
كثرياً ما تُجِحف مامرسات إدارة األرايض باملرأة، مبا يف ذلك عند تسجيل أرايض األرسة واكتساب حقوق  �

ملكية فردية قوية بشأنها.

e  االختالفات فيام يتعلق بحقوق الجنسية بني الرجل واملرأة– وال سيام املرأة املتزوجة – والتي تؤثّر عىل عالقة املرأة بجميع

أنواع امللكية؛ إذ تحتاج املرأة أحياناً إىل موافقة والدها أو زوجها لتسجيل األرايض التي حصلت عليها بنفسها.

 اإلطار 1-2: 
أوجه التامثل اإلقليمية 

يف سياق رسم السياسات 
املتعلقة باألرايض

مته   املصدر: العرض الذي قدَّ
Seema Gaikwad بشأن "الخربات اآلسيوية 

بخصوص عمل املجتمع املدين يف مجال 
عمليات السياسات املتعلقة باألرايض"، 

 Catherine Gatundu مته والعرض الذي قدَّ
بشأن "الخربات األفريقية بخصوص عمل 

املجتمع املدين يف مجال عمليات السياسات 
املتعلقة باألرايض" وذلك يف حلقة العمل 

 املعقودة يف مايو/أيار 2011؛ 
.)2008b , الفاو ;IPC, 2010(

تحليل السياق

لكل بلد مجموعة فريدة من السامت الجغرافية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية، فضالً عن نظامه السيايس الخاص 

املحيل  السياق  هذا  فهم  إىل  املصلحة  أصحاب  جميع  ويحتاج  وبحيازتها.  األرايض  باستعامالت  املتعلقة  وأمناطه  به 

القانونية  التعددية  املثال، تشكل  السياسات بأقىص فعالية ممكنة. وعىل سبيل  ليك ميكن أن يشاركوا يف عملية رسم 

جزءاً من السياق القائم. وهذا يعني أن واضعي السياسات ينبغي أن يضعوا يف االعتبار الرتتيبات املجتمعية والعرفية 

املتعلقة بحيازة األرايض، والصالت بني حيازة األرايض والقواعد املنظّمة لحقوق امللكية يف إطار الزواج وعند املرياث، 

والرتتيب الهرمي الرتاتبي لعامل القوة الذي يؤثّر عىل عملية صنع القرار بشأن األرايض.

وتوجد أحياناً أوجه متاثل من حيث السياق بني البلدان الواقعة يف منطقة معينة، مثل الوضع يف آسيا وأفريقيا 

طريق  عن  أو  البلدان  بني  مبارشاً  تقاسامً  املستفادة،  الدروس  بتقاسم  هذه  التامثل  أوجه  وتسمح   .)1-2 )اإلطار 

مبادرات إقليمية مثل الخطوط التوجيهية املتعلقة بسياسات األرايض يف أفريقيا التي يرد وصف لها يف اإلطار 1-5.
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ينبغي جمع أكرب قدر ممكن من األدلة لدعم الحجج املعروضة.

ينبغي تحديد األشخاص املحتمل أن يتأثروا بالبحوث وينبغي إرشاكهم يف العملية.

ينبغي إرشاك الفاعلني املحليني، نساًء ورجاالً عىل السواء، عىل أن تُؤخذ يف الحسبان الفروق القامئة من حيث املكانة والقوة 
والتي قد تؤثّر عىل احتامل مشاركتهم.

ينبغي عرض األدلة بطرق متّكن واضعي السياسات من فهمها، دون تشويه االستنتاجات ليك توائم أولويات عمل السياسات 
القامئة ألصحاب املصلحة املختلفني.

ينبغي تحديد هوية القامئني بنشاط الدعوة ولصالح َمْن، وَمْن هو مفوَّض وِمن َمْن، بغية تجنب الحاالت التي تقوم فيها منظمة 
ما بنشاط الدعوة لصالح أشخاص دون أن تتشاور معهم عىل نحو واٍف بشأن احتياجاتهم ومطالبهم.

للتذكرة 
العاملني  لدى  تكون  التي  تلك  عن  مختلفة  عمل  أولويات  الوطني  الصعيد  عىل  الدعوة  بنشاط  القامئني  الفاعلني  لدى  تكون  قد 
عىل صعيد القواعد الشعبية األساسية املحلية. فال بد من تحقيق املواءمة والتنسيق بني أهداف نشاط الدعوة لضامن أن تخدم 

الجميع.  مصالح  الدعوة  أعامل 
وكثرياً ما يكون ملنظامت املجتمع املحيل دور مهم يف مجال نشاط الدعوة )القامئة املرجعية 1-5(: 

التي تجري داخل  املناقشات  السيايس ويف  النقاش  التي يجري إرشاكها يف  النساء والرجال  املختلفة من  املجموعات  ما هي 
مجتمعاتها املحلية وعىل الصعيد الوطني؟

هل تتطلب األعراف الثقافية واالجتامعية أن تكون عمليات املشاركة منفصلة يف حالة النساء عنها يف حالة الرجال، ويف حالة 
املجموعات األخرى؟ وعىل سبيل املثال، هل تشعر النساء أو الشباب بأنهم مقيدون بخصوص التحدث عالنية يف االجتامعات 
التي يكون فيها الرجال حارضين؟ وهل من املقبول محلياً أن يحدث اختالط بني النساء والرجال عالنية يف االجتامعات العامة؟

هل تنتمي النساء والرجال إىل مؤسسات ومحافل اجتامعية منفصلة ميكن تسخريها إلجراء مشاورات بشأن السياسات املتعلقة 
باألرايض؟

هل تعني األعراف الثقافية واالجتامعية أن يكون للنساء والرجال نوعيات ومواضيع معرفية مختلفة بشأن األرايض؟

للتذكرة 
من شأن تحليل السياق الصحيح يف بداية العملية أن يكفل اعتامد أنجع نْهج يف هذا الصدد وأنجع مزيج من االسرتاتيجيات فيام يتعلق 

بهذا السياق. وما قد ينجح يف بلد ما قد ال ينجح بالدرجة ذاتها يف بلد آخر، حتى وإن كان ميكن تعلّم الدروس وتقاسمها.

القامئة املرجعية 1-1: 
تحليل السياق

✎
✎

نشاط الدعوة

إسهامات  من  تستفيد  التي  الجنسني  لكال  املنصفة  العملية  قيمة  عىل  األدلة  إىل  املستند  الدعوة  نشاط  يرُبهن 

يُسفر ذلك عن  أن  بكثري  احتامالً  األكرث  ما يجعل من  السواء،  املصلحة، نساًء ورجاالً عىل  ومشاركة جميع أصحاب 

الدعوة –  بنشاط  املستهَدف  الجمهور  أنواع  الناتجة عن ذلك. ويلزم تحديد  السياسات  اآلراء وعن دعم  توافق يف 

بهم وإدماجهم  األساسية – واالتصال  الشعبية  القواعد  والباحثون واألشخاص عىل مستوى  السياسات  وهم واضعو 

الدليل. الخامسة من  الوحدة  املبني يف  النحو  االتصال واسرتاتيجياته وأساليبه، عىل  نواتج  إعداد ونرش  يف عملية 

القامئة املرجعية 1-2: 
نشاط الدعوة

املصدر: العرض الذي قدمته 
Sabine Pallas بشأن "تطوير 

أدوات االتصال والدعوة عن 
طريق إجراء بحوث ذات وجهة 

عملية يف أفريقيا"، وذلك يف حلقة 
 العمل التقنية املعقودة يف 

مايو/أيار 2011.

✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓
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التوعية والتدريب

األرايض  قضايا  بشأن  التدريب  من  بكثري  إمثاراً  أكرث  واألرايض  الجنساين  املنظور  بشأن  والتوعية  التدريب  يكون 

تتعلق  أنها  عىل  خطأً  وتصورها  الجنس  نوع  قضايا  تهميش  تجّنب  عىل  يساعدان  وهام  وحدها،  املرأة  تخص  التي 

كواضعني  فّعالني  يصبحوا  ليك  التدريب  إىل  الحكومة  وموظفو  والسياسيون  والرجال  النساء  وتحتاج  فقط.  باملرأة 

بينهام. املساواة  قدم  والرجل عىل  املرأة  للسياسات ميثّلون قضايا 

يف  املشاركة  من  يتمّكنوا  ليك  خاصني  ودعم  تدريب  إىل  والرجال  النساء  من  العاديون  األشخاص  يحتاج  وقد 

تنشأ تحديات  املرأة عندما  لتيسري مشاركة  إيالء اهتامم خاص  باألرايض. وينبغي  املتعلقة  السياسات  عمليات رسم 

بسبب العالقات بني الجنسني يف البلد. وعىل سبيل املثال، فإن االجتامعات القارصة عىل النساء متّكن هؤالء النساء 

الخاصة  نطاقاً  األوسع  العملية  ضمن  القضايا  هذه  تناول  قبل  بينهن  فيام  الحساسة  األرايض  قضايا  مناقشة  من 

برسم السياسات املتعلقة باألرايض. وملنظامت املجتمع املدين – وخاصة الجامعات النسائية – دور خاص يف تيسري 

الشعبية  القواعد  مستوى  عىل  القامئة  واملؤسسات  املحلية  للحكومات  ميكن  كام  للنساء،  الجامعة  الشبكات  إنشاء 

النساء. القارصة عىل  األساسية أن ترُشك املحافل 

الحوار املتعدد أصحاب املصلحة

زمام  املطاف  خامتة  يف  الحكومة  متتلك  أن  يجب  ولذلك  للحكومة،  األساسية  املهام  إحدى  السياسات  رسم  يشكل 

يتعني  التحالفات،  وتكوين  البّناء  التعاون  ولتيسري  املحلية.  السياسات  رسم  وعملية  باألرايض  املتعلقة  السياسات 

للحكومة  العامة  واملواقف  األرايض  املتنافسة عىل  الطلبات  وفهم  االمتالك  قبول هذا  آخرين  أصحاب مصلحة  عىل 

املصلحة  أصحاب  جميع  تعاون  أن  بيد  الجنسانية.  االعتبارات  وبشأن  باألرايض  املتعلقة  السياسات  قضايا  بشأن 

ومشاركتهم يجب أن يبدآ منذ لحظة البداية يف عملية رسم السياسات وأن يتواصال طوال مراحل إعداد السياسات 

الربامج. التوجيهية املتعلقة باالعتبارات الجنسانية وتصميم  أثناء صياغة الخطوط  واعتامدها وتنفيذها، مبا يف ذلك 

النْهج الطويل األجل 
الوقت.  ذلك  طوال  منها  الدروس  تعلّم  من  للتمكني  يكفي  طويالً  وقتاً  السياسات  رسم  عمليات  معظم  تستغرق 

3-1 مثاالً مستمداً من أوغندا. م اإلطار  ويقدِّ

ينص دستور أوغندا لعام 1995 عىل املساواة بني املرأة والرجل، مبا يف ذلك املساواة بينهام يف اكتساب ملكية األرايض وحيازتها، كام ينص 
شة األخرى. بيد أن البلبلة التي سادت أثناء إعداد  عىل العمل اإليجايب لعالج التمييز التاريخي الذي تواجهه املرأة والجامعات املهمَّ
ل  قانون األرايض لعام 1998 قد أسفرت عن عدم إدراج نص هام بشأن امللكية املشرتكة لألرض بني املرأة والرجل. ويف عام 2004، ُعدِّ
هذا القانون ليك يتطلب موافقة كال الزوجني بخصوص املعامالت املتعلقة بأرايض األرسة ولكن نشطاء املجتمع املدين مازالوا يرون أن 

أحكام القانون املتعلقة بحصول املرأة عىل األرايض وتحّكمها فيها وملكيتها لها غري كافية. 

وقد استفيد من دروس هذه التجربة، فالسياسة األوغندية الجديدة املتعلقة باألرايض، التي ُعرضت عىل مجلس الوزراء األوغندي يف 
يوليو/متوز 2011، قد انطوت عىل مشاركة الجامعات النسائية يف عملية رسم السياسة وذلك تحت مظلة ’تحالف األرايض يف أوغندا‘. 
وشاركت هذه الجامعات يف استعراض 16 قانوناً تتعلق باألرايض للتأكد من تعميم املنظور الجنساين يف جميع جوانب ملكية األرايض 

والحصول عليها واستعاملها وإدارتها وتنظيم شؤونها.

  ;WLLA, 2010a :املصدر 
و Esther Obaikal: رسالة شخصية.

اإلطار 1-3: 
تعلّم الدروس ألغراض رسم 

السياسات املتعلقة باألرايض، 
املنصفة لكال الجنسني 
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 الخطوات العملية التي تُتَّبع يف عملية لرسم السياسات املتعلقة باألرايض منصفة لكال الجنسني 2

الشكل  يف  حة  املوضَّ الخمسة  الرئيسية  بالعنارص  تتعلق  جوانب  التالية  األربع  الخطوات  من  خطوة  كل  تتضمن 

والنْهج  املصلحة،  أصحاب  املتعدد  والحوار  والتدريب،  والتوعية  الدعوة،  ونشاط  السياق،  تحليل  أي   –  1-1 

األجل. الطويل 

لعملية  دعامً  داخلية  والية حكومية  وتنفيذ  بوضع  املختصة  ووزاراتها  الحكومة  إدارات  تقوم  األوىل،  الخطوة  ففي 

الدولية  وللمنظامت  املدين  املجتمع  ملنظامت  وميكن  السياسات.  برسم  تتعلق  الجنسني  لكال  منصفة  تشاركية 

إىل  سيام  وال  الرئيسيني،  الحكوميني  املوظفني  إىل  القدرات  وبناء  التوعية  مجال  يف  ومساعدة  معلومات  م  تقدِّ أن 

"املشاركني الداخليني الرياديني" )انظر الخطوة الرابعة(، وأن تساعد يف ترجمة الوالية الداخلية إىل إجراءات فعلية. 

القطري  السياق  ولكن  السواء،  عىل  والرجال  النساء  مع  للتشاور  مستعدة  الحكومة  تكون  أن  للغاية  املهم  ومن 

يتسم أيضاً باألهمية. وحيثام تعني أن تسري املساواة بني الجنسني شوطاً أبعد إىل األمام، قد يكون من املمكن ضامن 

مشاركة النساء املشاركات يف الحكم فقط. كام أن إعداد والية داخلية وإجراءات تنفيذ تتصل بهذه الوالية هو أمر 

له. كافية  توفري موارد  ويجب  يستغرق وقتاً 

ويف الخطوة الثانية، يُقام تحالف رباعي األطراف من أصحاب املصلحة يضم الحكومة واملجتمع املدين والقطاع 

باألرايض.  املتعلقة  السياسات  رسم  يف  الجنسني  لكال  املنصفة  باملشاركة  النهوض  بغية  الدولية  واملنظامت  الخاص 

إىل  القاعدة  ومن  القاعدة  إىل  القمة  من  املتجهة  واألحداث  واألنشطة  االلتزامات  من  مزيج  عىل  ينطوي  وهذا 

القمة طوال عملية رسم السياسات، يضم النساء والرجال عىل السواء. وميكن ملنظامت املجتمع املدين وللجامعات 

النسائية أن تشكل تحالفات مبارشة مع أصحاب املصلحة من القطاع الخاص مثل إداريّي شؤون األرايض والتقنيني 

الهدف  ويتمثل  الحكومات.  عىل  الضغط  ملامرسة  الدولية  املنظامت  مع  تعمل  وأن  األرايض(،  مجال  يف  العاملني 

املصلحة. املصلحة يشكل جميع أصحاب  إقامة تحالف واسع وتوافقي متعدد أصحاب  األخري يف 

أما الخطوة الثالثة فهي أن يسعى االئتالف املتعدد أصحاب املصلحة إىل إنشاء وتدريب فريق من "الرواد" ليك 

أنحاء  بني  فيام  املختلفة  السياقات  الحسبان  يف  آخذاً  املحيل،  الصعيد  عىل  بالسياسات  املتعلقة  املناقشات  يتصّدر 

البلد. وسيكون لفريق الرّواد هذا أثر مضاعف تزامناً مع تحّول عملية رسم السياسات املتعلقة باألرايض إىل عملية 

الجنسني بأن  الفريق األنشطة واألحداث املحلية لجعلها منصفة لكال  معروفة عىل نطاق أوسع. وينبغي أن يكيّف 

الرّواد  فريق  يشمل  أن  وينبغي  التفاعل.  أشكال  وأنسب  االجتامعات  وتوقيت  لغة  مثل  قضايا  الحسبان  يف  يأخذ 

املحافظات  بزيارة  أسايس  فريق  قيام  وينبغي  البلد.  أجزاء  من  جزء  كل  يف  والرجال  للنساء  الفرعية  املجموعات 

الجهات من  السواء ومتّكن هذه  والرجال عىل  النساء  تضم  تحالفات محلية  لبناء  واملحليات  واملقاطعات  واألقاليم 

بالنسبة  قيمة  ذات  التحالفات  هذه  وستكون  األساسية.  الشعبية  القواعد  مستوى  عىل  وتحالفاتها  قدراتها  تطوير 

املحيل. الصعيد  السياسات عىل  إىل عملية رسم 

الخاص  والقطاع  املدين  واملجتمع  الحكومة  من  الرياديني"  "املشاركني  التعرّف عىل  يجري  الرابعة،  الخطوة  ويف 

باألرايض.  املتعلقة  السياسات  رسم  عملية  طوال  الجنسني  لكال  املنصفة  املشاركة  استمرار  لضامن  إرشاكهم  ويجري 

وقد يجري النظر يف األخذ بالتمييز اإليجايب وتقرير حصص يف مؤسسات وهياكل رسم السياسات، إىل جانب النظر 

الجمهور كله ومشاركته فيها. ولوسائط اإلعالم  التشاور مع  إىل  استناداً  السياسات أكرث  يف طرق لجعل عملية رسم 

التوعية. دور هام يف تقديم املعلومات ويف 
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بذل جهود إلرشاك النساء يف عمليات رسم السياسات املتعلقة باألرايض ولتناول شواغلهن وقضاياهن املحددة التي ينبغي بوضوح 
استهدافها بالعالج وتخصيص موارد كافية لذلك.

شة األخرى أكرث املشاركني يف عملية رسم السياسات فقراً من حيث املوارد وأكرثهم افتقاراً  كثرياً ما تكون النساء هن والفئات املهمَّ
إىل الوقت. ويف الحاالت التي تحول فيها القيود الثقافية دون متّكن النساء من التحّدث عالنية، فإنه ينبغي التشاور معهن عىل 

نحو منفصل عن الرجال.

والتزاماتها األرسية/الثقافية  املرأة  لوضع ِضيق وقت  الكافية  باملرونة  السياسات  يتسم هيكل وشكل عملية رسم  أن  يجب 
االعتبار. يف 

حتى يف الحاالت التي تكون فيها مشاركة املرأة داخلة قانوناً أو رسمياً ضمن عمليات رسم السياسات املتعلقة باألرايض، ينبغي 
إيالء االهتامم لضامن مشاركتها الفعلية.

املرأة قد تحتاج  ولكن  مهامً  السياسات منطلقاً  املرأة يف رسم  الرامية إىل ضامن مشاركة  املامثلة  اآلليات  أو  الحصص  تشكل 
أيضاً إىل التدريب والدعم ليك تشارك مشاركًة نشطة وبناءة، وقد تحتاج أيضاً إىل املساعدة ليك تصبح من واضعي السياسات 

يف املقام األول.

للتذكرة!
قد يكون من الصعب قياس التقّدم املحرز يف اتجاه تحقيق املشاركة املنصفة لكال الجنسني يف عملية رسم السياسات املتعلقة باألرايض. 
املرأة  املهم ضامن إرشاك  بيد أن من  الناتجة عن ذلك.  باألرايض  املتعلقة  السياسة  النظر فقط بدالً من ذلك يف  وقد يوجد ميل إىل 

والرجل عىل قدم املساواة أيضاً يف عملية رسم السياسات. 

✓

 أدوار الجهات صاحبة املصلحة يف رسم السياسات 
املتعلقة باألرايض املنصفة لكال الجنسني 

الحكومات 

أن  عليها  يتعني  الجنسني،  لكال  منصفة  باألرايض  املتعلقة  السياسات  لرسم  عمليات  بإيجاد  الحكومات  قيام  عند 

اثنني هام: تكون نشطة يف مجالني 

الجنسني يف رسم  لكال  املنصفة  املشاركة  الجنسانية، مبا يف ذلك  بالقضايا  الحكوميني  املوظفني  توعية  أنه يجب   •

م إىل جميع املوظفني الجدد يف الوزارات واإلدارات  السياسات املتعلقة باألرايض، كجزء من التدريب التوجيهي املقدَّ

ذات الصلة. ويف الحاالت التي يشارك فيها السياسيون مشاركة مبارشة يف اإلدارة الحكومية، ينبغي أيضاً توعيتهم.

ميكن للحكومات أن تشّجع عىل مشاركة الجهات األخرى صاحبة املصلحة يف عملية رسم السياسات املتعلقة   •

باألرايض، وأن تحدد جدول األعامل العام لعملية لرسم السياسات تكون شاملة للجميع وقامئة عىل املشاركة 

م اإلطار 4-1 أمثلة للقيادة الحكومية يف هذا الصدد يف غانا ونيبال والهند. ومنصفة لكال الجنسني. ويقدِّ

يف غانا، اشتمل ’مرشوع إدارة األرايض‘ الذي قامت به الحكومة عىل وضع اسرتاتيجية جنسانية ملعالجة أوجه قلق املرأة والرجل 
التصميم  عمليات  يف  واملشاركة  الجنس،  لنوع  مراعية  للبيانات  جميع  عملية  طريق  عن  وذلك  األرايض  بإدارة  يتعلق  فيام 
والتنفيذ والرصد والتقييم. ولهذه االسرتاتيجية خمس آليات لتحقيق األهداف الجنسانية ملرشوع إدارة األرايض، وهي: التوعية 

العامة، وبناء القدرات، والعمليات املؤسسية، ونشاط الدعوة، والتعاون والربط الشبيك.

ويف نيبال، فإن ’لجنة إصالحات األرايض النيبالية‘ التابعة للحكومة والتي تتكون من سبعة أعضاء تضم عضواً ميثّل ’املنتدى 
مجال  يف  تعمل  ومنظامت  نسائية  ومنظامت  والرجال  النساء  من  مزارعني  يضم  الذي  األرايض‘  بحقوق  املعني  الوطني 

إصالحات األرايض.

ويف الهند، قامت الحكومة يف عام 2008 بإنشاء ’لجنة العالقات الزراعية الحكومية املعنية مبهمة اإلصالح الزراعي غري املنَجزة‘ 
بغية بحث حالة اإلصالحات املختلفة املتعلقة باألرايض، مبا يف ذلك التدابري الرامية إىل ضامن مشاركة املرأة يف عمليات حوكمة 
األرايض وزيادة إمكانية حصول النساء عىل األرايض. وصدرت توصيات محددة شملت متثيل النساء يف الوكاالت املنَشأَة لرصد 

اإلصالحات املتعلقة باألرايض.

مته  املصدر: العرض الذي قدَّ
 Seema Gaikwad بشأن "الخربات اآلسيوية 

بخصوص عمل املجتمع املدين يف مجال 
عمليات السياسات املتعلقة باألرايض"، 

مته Rebecca Sittie بشأن  والعرض الذي قدَّ
"قضايا نوع الجنس يف مجال إدارة وتنفيذ 

عملية تسجيل األرايض يف غانا" وذلك يف 
حلقة العمل التقنية املعقودة يف مايو/أيار 

2011؛ وزارة التنمية الريفية بالهند، 2009؛ 
ومرشوع إدارة األرايض يف غانا، ال يوجد 

تاريخ محدد.

اإلطار 1-4: 
الدعم الحكومي لعملية رسم 
السياسات املتعلقة باألرايض، 

املنصفة لكال الجنسني 

✓

✓

✓

القامئة املرجعية 1-3: ✓
تحسني اإلنصاف بني 

الجنسني يف مجال 
رسم السياسات 

املتعلقة باألرايض

✎
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استخدام العمل )التمييز( اإليجايب، مثل نظام الحصص، لضامن متثيل املرأة متثيالً منصفاً يف املؤسسات السياسية ومؤسسات 
وهياكل الحكومة الضالعة يف رسم السياسات املتعلقة باألرايض. والنظر يف تنمية القدرات واألخذ باملرونة من أجل دعم 

هذه املؤسسات والهياكل.

إنشاء فريق من الجهات صاحبة املصلحة أو وكالة حكومية متخصصة لتناول القضايا الجنسانية عن طريق ما ييل 

e التوعية بشأن عملية رسم السياسات املتعلقة باألرايض وقضايا سياسات األرايض لدى النساء والرجال؛

e  تجميع املامرسات والدروس الجيدة الدولية املتعلقة باملشاركة املنصفة لكال الجنسني يف عملية رسم السياسات

املتعلقة باألرايض واملستمدة من البلدان املجاورة.

إنشاء وتدريب فريق من املوظفني الحكوميني، من بينهم نساء، ليك يتصّدر عملية رسم السياسات املتعلقة باألرايض عىل 
الصعيد املحيل، وذلك عن طريق زيارة املقاطعات واملؤسسات الحكومية الالمركزية األخرى بغية القيام مبا ييل 

e تحديد االختالفات فيام يتعلق بالسياق بني الرجل واملرأة عىل نطاق البلد؛

e  القواعد العملية إىل مستوى  للنزول بهذه  النساء والرجال عىل الصعيد املحيل  إنشاء وتدريب مجموعات من 

الشعبية األساسية.

تحقيق  ضامن  بغية  السياسات  بوضع  املتعلقة  واألدوات  والعمليات  واألحداث  األنشطة  تكييف  يف  القيادة  زمام  أخذ 
اإلنصاف لكال الجنسني، مثالً عن طريق إجراء مراجعة حسابات داخلية للمشاركة املنصفة لكال الجنسني.

 للتذكرة! 
متارس الحكومات الدور الرائد يف عملية رسم السياسات املتعلقة باألرايض املنصفة لكال الجنسني ولكنها تحتاج إىل العمل مع 

الجهات األخرى صاحبة املصلحة لضامن أن تعكس السياسات احتياجات الناس وأن تساعد عىل استحداث توافق يف اآلراء ودعم 
السياسات. لنتائج 

✓

✓

✓

القامئة املرجعية 1-4: 
أنشطة مقرتحة لتقوم 

بها الحكومة

✎

✓

املدين  املجتمع 

والجامعات  شني  املهمَّ األشخاص  وضع  إبراز  زيادة  عىل  تساعد  أن  املدين  املجتمع  من  املصلحة  للجهات صاحبة  ميكن 

عملية رسم  السياسات؛ ورصد  مناقشات  املبارشة يف  مشاركتهم  ودعم  لقضاياهم  الرتويج  ييل:  ما  شة عن طريق  املهمَّ

السياسات لجعلها تقوم عىل قدر أكرب من املساءلة بشأن اإلنصاف بني الجنسني وتقديم تقارير عن ذلك، مثالً عن طريق 

استخدام اإلذاعة إلعالم الجمهور بالكيفية التي يجري بها إرشاك املرأة والرجل؛ ورصد وضامن مساءلة الحكومة والجهات 

صاحبة املصلحة من القطاع الخاص؛ وإيجاد توافق آراء عام واسع النطاق وقيادة هذا التوافق من أجل تحقيق املشاركة 

املنصفة لكال الجنسني يف عملية رسم السياسات املتعلقة باألرايض. 

وتفتقر بلدان كثرية إىل البحوث واملعلومات بشأن القضايا املتعلقة باألرايض. وميكن للجهات صاحبة املصلحة من 

املجتمع املدين، باعتبارها قريبة من القواعد الشعبية األساسية، أن تضطلع ببحوث منهجية عىل املستوى امليداين للمساعدة 

عىل ضامن إدراج أصوات النساء ومعارفها ومصالحها يف عملية رسم السياسات املتعلقة باألرايض؛ وميكن للجهات صاحبة 

املصلحة من القطاع الخاص وللمنظامت الدولية أن متّول هذه البحوث. وعىل سبيل املثال، فإن ’االئتالف الدويل لألرايض‘ 

قد قام يف الفرتة ما بني عامي 2008 و2010 بالتنسيق بخصوص مرشوع بحثي يتعلق بضامن حصول النساء عىل األرايض 

يف رشق أفريقيا والجنوب األفريقي بهدف محدد هو التأثري عىل صياغة وتنفيذ السياسات املتعلقة باألرايض عن طريق 

نشاط الدعوة املرتكز عىل نتائج البحوث. وقد انطوى هذا املرشوع عىل عمل أفرقة بحوث، ورعى املرشوع رشاكات فيام 

بني باحثني ومنظامت غري حكومية ومنظامت شعبية )لالطالع عىل مزيد من األمثلة، انظر: WOLREC, 2011، واملوقع 

 .)ILC‘s Web site on Securing Women‘s Access to Land :الشبيك

أما عن املدى الذي ميكن يف حدوده للجهات صاحبة املصلحة من املجتمع املدين، مبا فيها املنظامت النسائية، أن 

تشارك يف عمليات رسم السياسات املتعلقة باألرايض فهو أمر يعتمد عىل ما ييل:

البلد؛ املدين يف  للمجتمع  املتاح  السيايس  الحيز   •

3
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رسم  عملية  يف  املدين  املجتمع  مشاركة  من  الحكومة  وموقف  والحكومة،  املدين  املجتمع  بني  العالقة   •
باألرايض؛ املتعلقة  السياسات 

باألرايض؛ املتعلقة  السياسات  رسم  بعملية  ووعيه  املجتمع  معرفة  مستوى   •

التي  التقنية(،  التأخريات  باألرايض )مبا يف ذلك  املتعلقة  السياسات  التي تستغرقها عملية رسم  الفرتة  طول   •
قد تشكل ضغطاً عىل موارد املجتمع املدين.

وأحد التحديات التي تواجه املجتمع املدين من حيث املشاركة يف عملية رسم السياسات املتعلقة باألرايض هو 
الوحدة  أكرب يف  بتفصيل  املرشوح  النحو  االجتامعية، عىل  الفئات  والرجال من جميع  النساء  ضامن مشاركة ومتثيل 
الخاصة بتحقيق اإلنصاف بني الجنسني يف  مُتَنح األولوية لقضايا غري تلك  التحّدي تفاقامً عندما  الثالثة. ويزداد هذا 

باألرايض. املتعلقة  السياسات  رسم  عملية 

املنصفة  باألرايض  املتعلقة  السياسات  وتنفيذ  املدين يف صياغة  للمجتمع  الهامة  لألدوار  أمثلة   1-5 اإلطار  م  ويقدِّ
لكال الجنسني. وتتمتع الجهات صاحبة املصلحة من املجتمع املدين بوضع جيد ميّكنها من القيام بأنشطة دعوة وبتعبئة 
التعاون مبارشة مع الحكومات؛  التغيري واملشاركة فيه، مع  جهود املجتمعات املحلية وحشد دعم الجمهور من أجل 
صاحبة  األخرى  الجهات  إىل  األخرى  الدعم  وأوجه  القانوين  والدعم  التدريب  تقّدم  أن  أيضاً  الجهات  لهذه  وميكن 
املصلحة. وكام تشري إحدى املنظامت النسائية، فمن املهم أن يكون للمجتمع املدين "دور محدد تحديداً واضحاً من 

.)WLLA, 2010b: 9( "أجل العمل يف إطار رشاكة مع الحكومة، مع الحفاظ يف الوقت نفسه عىل استقالليته

أفريقيا

يف أفريقيا، شارك املجتمع املدين مشاركة دؤوبة وبناء يف العملية الرسمية الخاصة برسم السياسات املتعلقة باألرايض، كام ييل:

e  شارك األفريقي،  االتحاد  إطار  يف  أفريقيا،  يف  األرايض  لسياسات  التوجيهية  والخطوط  العمل  إطار  إعداد  فأثناء 
أصحاب املصلحة من املجتمع املدين يف اجتامعات التشاور اإلقليمية، وعلقوا عىل مشاريع الورقات، وأعدوا أجزاء من النص. 
وقامت أيضاً جامعات املجتمع املدين بتنظيم أحداث جانبية يف اجتامعات االتحاد األفريقي أثناء عملية رسم السياسات املتعلقة 

باألرايض،وأصدروا بيانات بشأن سياسات األرايض.
e  ويف كينيا، حدث أثناء صياغة سياسة األرايض أن قامت جامعات املجتمع املدين املنضوية تحت ’تحالف األرايض

لها عىل ساحة رسم السياسات. وقد شارك أكرث من ألف امرأة  يف كينيا‘ بحشد جهود املجتمعات املحلية ليك تطلب وجوداً 
ورجل مشاركة مبارشة يف عملية مفتوحة ضمت محافل عامة وستة أفرقة مواضيعية، من بينها فريق تناول موضوع اإلنصاف 
بني الجنسني. واعتُمدت السياسة الجديدة املتعلقة باألرايض يف ديسمرب/كانون األول 2009. وأسهمت جامعات املجتمع املدين 
أيضاً يف املناقشات الدستورية، مبا يف ذلك اقرتاح املبادئ الدستورية إلصالح نظام األرايض التي تقوم عليها السياسة الجديدة 
التعلقة باألرايض. ومينح الدستور الجديد، الذي اعتُمد يف عام 2010، املرأة والرجل الحق يف املعاملة املتساوية وتكافؤ الفرص يف 
املجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتامعية؛ ويكفل أن تضم الهيئات املشكلة باالنتخاب الثلث عىل األقل من النساء 

)و/أو الثلث عىل األقل من الرجال(؛ وهو يزيل التمييز بني الجنسني يف املرياث ويف حقوق الحصول عىل األرايض واملمتلكات.

آسيا

الجميع  شمول  تعّزز  التي  والعرفية  الرسمية  الحوكمة  هياكل  يف  املدين  املجتمع  من  املصلحة  صاحبة  الجهات  استثمرت  آسيا،  يف 
والشفافية واملساءلة، وشاركت يف إصالح سياسات األرايض، كام ييل:

e  ففي الهند، أطلقت املنظامت النسائية يف عام 2004 حركة لحذف األحكام التي متيّز بني الجنسني من قانون اإلرث
ل لعام 2005 عىل منح البنات نفس الحقوق املمنوحة لألوالد يف امللكية املشرتكة. ويف  الهندويس لعام 1956. وينص القانون املعدَّ
عام 2008، أوصت ’لجنة العالقات الزراعية الحكومية املعنية مبهمة اإلصالح الزراعي غري املنَجزة‘ مبنح حقوق استحقاق وملكية 

مشرتكة إلزامية بشأن األرايض األرُسية، وحقوق مجتمعية للنساء، مبا يف ذلك ملكية أرايض امللكية املشاع يف القرى.
e  الذين ال ميلكون ارضا االعتصامات واملسريات واالجتامعات مع النساء  نيبال، يف عامي 2009 و 2011، شغلت  يف 

مسؤولني حكوميني رفيعي املستوى. وردا عىل ذلك، شكلت الحكومة فرقة عمل مكونة من سبعة أعضاء، من بينهم ممثل املنتدى 
الوطني لحقوق األرض، للنظر يف التوصيات التي قدمتها لجنة إصالح األرايض العلمي الرفيع املستوى وضامن حق املرأة يف األرض.

e  مت املنظامت النسائية ومجموعات املساعدة القانونية التدريب واملساعدة يف بناء القدرات إىل ويف نيبال أيضاً، قدَّ
النساء النائبات يف املجالس املنتَخبة ليك ميكن لهن املشاركة يف عمليات رسم السياسات املتعلقة باألرايض والتعبري عن آرائهن 

بشأن القضايا املتعلقة بحقوق النساء يف األرايض.

مته  املصدر: العرض الذي قدَّ
 Catherine Gatundu بشأن 

"الخربات األفريقية بخصوص عمل 
املجتمع املدين يف مجال عملية 

السياسات املتعلقة باألرايض"، والعرض 
مته Judy Adoko بشأن  الذي قدَّ

"الطرق البناءة للعمل مع املؤسسات 
العرفية يف مجال دعم حقوق النساء 

املتعلقة باألرايض"، والعرض الذي 
مته Seema Gaikwad بشأن  قدَّ

"الخربات اآلسيوية بخصوص عمل 
املجتمع املدين يف مجال عمليات 

السياسات املتعلقة باألرايض" وذلك 
يف حلقة العمل املعقودة يف مايو/أيار 
 ULA, 2010; Land Watch2011؛ و

.Asia, 2010

اإلطار 1-5: 
دعم املجتمع 

املدين لعملية رسم 
السياسات املتعلقة 

باألرايض املنصفة 
لكال الجنسني 
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الصيغة

التفاعل مبارشة مع الحكومة.

اقرتاح نصوص قانونية وإعداد ورقات معلومات أساسية وورقات قضايا.

عىل  والرجل  املرأة  مشاركة  لصالح  اآلراء  يف  عام  توافق  وإيجاد  الدعم  وبناء  املواقف  لتغيري  اإلعالم  وسائط  استخدام 
باألرايض تكون شاملة للجميع، مبا يف ذلك عن طريق نرش محتوى  املتعلقة  السياسات  السواء يف عملية تشاورية لرسم 
يتمتع  التي  الرئيسية  القوة  نقاط  إحدى  هي  )وهذه  يفهمها  أن  شخص  لكل  ميكن  بطرق  التقنية  والوثائق  السياسات 

املدين(. املجتمع  بها 

تقديم املساعدة والدعم القانونيني.

تنظيم أحداث جانبية بشأن عمليات رسم السياسات املتعلقة باألرايض أثناء االجتامعات واملؤمترات واألحداث األخرى.

التنفيذ

تنظيم مناقشات بشأن إعداد أُطر ترشيعية واملشاركة يف هذه املناقشات.

تدريب موظفي وأعضاء مؤسسات إدارة األرايض بشأن الجوانب الجنسانية من السياسات الجديدة املتعلقة باألرايض.

تنظيم حمالت لتنفيذ سياسات األرايض، مثالً عن طريق إنشاء أفرقة رقابية واستخدام بطاقات تقييم لتتبّع التقدم املحرز 
ل إليها. يف مجال التنفيذ، ونرش النتائج املتوصَّ

رصد التأثريات املتولّدة عن السياسات والترشيعات املتعلقة باألرايض وامللكية.

للتذكرة!  
يصبح املجتمع املدين أشد ما يكون فعالية عندما يعمل بالتعاون مع جميع الجهات األخرى صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك القطاع 

م التمويل من أجل أعامل رسم السياسات التي يقوم بها املجتمع املدين. الخاص واملنظامت الدولية التي قد تقدِّ

✓
✓

✓

القامئة املرجعية 1-5: 
أنشطة مقرتحة ليقوم 

بها املجتمع املدين

✎

✓

✓
✓

✓
✓
✓

مته  املصدر: العرض الذي قدَّ
Catherine Gatundu بشأن 
"الخربات األفريقية بخصوص 
عمل املجتمع املدين يف مجال 
عمليات السياسات املتعلقة 

باألرايض" وذلك يف حلقة 
 العمل املعقودة يف 

مايو/أيار 2011.

فيهن  املتزوجات، مبن  للنساء غري  فقط  ولكنه سمح  التمييز  بشأن عدم  نصاً   1953 لعام  البوليفي  الزراعي  اإلصالح  قانون  تضمن 
املطلقات، بأن تصبحن مستفيدات من توزيع األرايض ومتليكها. وقد حقق القانون املنشئ للدائرة الوطنية لإلصالح الزراعي يف عام 
1996 اإلنصاف لجميع النساء والرجال، بغض النظر عن وضعهم من حيث الزواج، وأدى إىل زيادة متليك النساء لألرايض. ويف عام 
2006، أسفر دستور جديد عن تحسني اإلطار القانوين لحقوق املرأة املتعلقة باألرايض، والتزمت الحكومة بضامن املشاركة الكاملة 

من جانب املرأة يف عملية صنع القرار بشأن اإلصالح الزراعي.
وظلت املنظامت النسائية تقوم بدور النصري الرئييس طوال هذه العمليات. ففي عام 1990، شاركت منظامت غري حكومية مثل 
االتحاد الوطني للفالحات يف مسريات تطالب بحق نساء الشعوب األصلية يف األرايض والكرامة. ويف عام 2006، شاركت املنظامت 
غري  واملنظامت  النسائية  املنظامت  من  تحالف  وقام  البوليفي.  التاريخ  يف  مرة  ألول  وذلك  التأسيسية  الجمعية  يف  الحكومية  غري 
هذه  يف  وشارك  الجديد.  الدستور  يف  بامللكية  املتعلقة  املرأة  حقوق  إدماج  ذلك  يف  مبا  للنساء،  أعامل  جدول  بوضع  الحكومية 
م البحوث واألدلة املؤيدة للتغيري، كام ساعدت هذه النجاحات عىل تهيئة جو إيجايب  النجاحات مجتمع مدين متفاعل بنشاط قدَّ

لألخذ يف البلد بحوكمة حيازة األرايض املنصفة لكال الجنسني. 

املصدر: العرض الذي 
 Patricia Costas مته قدَّ

بشأن "أساليب االتصال 
واسرتاتيجيات التوعية املنصفة 
لكال الجنسني والرامية إىل دعم 

حوكمة األرايض يف بوليفيا"، 
وذلك يف حلقة العمل التقنية 
املعقودة يف مايو/أيار 2011. 

اإلطار 1-6: 
الحكومة واملجتمع 
املدين يعمالن معاً 

الخاص القطاع 

اليومي  التقني  العمل  من  بكثري  قامت  التي  الخاص  القطاع  من  املشتغلة  والجهات  الرشكات  لدى  يوجد  ما  كثرياً 

األرايض  أن تكون ذات قيمة يف رسم سياسة بشأن  نافذة ميكن  األرايض معرفة متخصصة ونظرات  يف مجال قطاع 

تكون منصفة لكال الجنسني. كام أن لديها يف كثري من األحيان إمكانية الوصول إىل املسؤوليني الحكوميني، ومتارس 

فعالً التأثري عىل نتائج عمليات رسم السياسات املتعلقة باألرايض عن طريق التكنولوجيات والنظم التي تستخدمها 

متزايداً من إصالحات األرايض واإلصالح الزراعي يف جميع  وترّوج لها. وقد أصبحت مبادرات القطاع الخاص جزءاً 

أنحاء الكرة األرضية. وهذه املبادرات تشمل مبادرات تتعلق بإصالحات إلعادة توزيع األرايض، كام حدث يف حالة 
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طريق  عن  التكلفة  ميسورة  لألرايض  تسجيل  بعمليات  تتعلق  مبتكرة  وآليات  أفريقيا،  جنوب  يف  السكر  صناعة 

.)Rabley،2010؛ وBernstein،2005( إقامة رشاكات مع مؤسسات التمويل البالغ الصغر، كام هو األمر يف غانا

السيايس  النظام  طريق  عن  للمساءلة  املصلحة  صاحبة  الحكومية  الجهات  فيه  تخضع  الذي  الوقت  يف  أنه  بيد 

ليها، يجب إضفاء املزيد من الشفافية عىل  وتخضع الجهات صاحبة املصلحة من املجتمع املدين للمساءلة أمام مموِّ

ما ال  كثرياً  الحارض،  الوقت  األرايض. ويف  برسم سياسات  املتعلقة  نطاقاً  األوسع  العملية  داخل  الخاص  القطاع  دور 

من  املصلحة  صاحبة  الجهات  مساءلة  وتتسم  رسمياً.  تتبّعها  يجري  وال  كمياً  تقييامً  الخاص  القطاع  مبادرات  تُقيَّم 

األعامل.  قوية يف مجال  ذات مصالح  قوية  فاعلة  تكون جهات  ما  عادة  أنها  بسبب  بأهمية خاصة  الخاص  القطاع 

للرشكات ورصدها. االجتامعية  املسؤولية  تعزيز  املساءلة عىل  ترتكز  ولذلك 

وميكن للجهات صاحبة املصلحة من القطاع الخاص أن تعتمد الخطوط التوجيهية الدولية التي تعّزز املسؤولية 

رسم  عملية  مجال  يف  التزامها  مدى  وتقييم  قياس  ضوئها  يف  ميكن  والتي  الجنسني،  بني  واإلنصاف  االجتامعية 

تعتمدها  أن  ينبغي  التي  املبادئ  من  حيوية  مجموعة  التوجيهية عىل  الخطوط  وتنص هذه  بلد.  أي  يف  السياسات 

باألرايض. املتعلقة  السياسات  العاملة يف مجال رسم  الخاص  القطاع  الجهات صاحبة املصلحة من  وتلتزم بها جميع 

الدولية املنظامت 

الجهود  دعم  أجل  من  األموال  م  فتقدِّ الرئيسية،  واملانحة  الراعية  الجهات  من  الدولية  املنظامت  تكون  ما  كثرياً 

تحقيق  مجموعات  دعم  عن  املنظامت  هذه  ومسؤولية  البلدان.  من  كثري  يف  األرايض  سياسات  برسم  املتعلقة 

تدعم  التي  الدولية  الصكوك  مجموعة  ومن  التوجيهية  بالخطوط  التزامها  من  مبارشة  تنبع  الجنسني  بني  اإلنصاف 

مبادئ تحقيق اإلنصاف واملساواة بني الجنسني. وقد اعتُمدت يف عام 2012  ’خطة العمل عىل نطاق منظومة األمم 

األمم  منظومة  امتداد  عىل  الجنسني  بني  املساواة  مدى  قياس  بغية  املرأة4  ومتكني  الجنسني  بني  للمساواة  املتحدة 

املتحدة. املرأة يف إطار سياسات وبرامج األمم  الجنسني ومتكني  املتحدة ولزيادة تحقيق املساواة بني 

املدين  املجتمع  من  املصلحة  والجهات صاحبة  الحكومة  بني  التوّسط  مجال  يف  أيضاً  أدوار  الدولية  وللمنظامت 

السياسات.  رسم  عملية  يف  املصلحة  صاحبة  الجهات  هذه  جميع  بني  النشط  التعاون  ضامن  ويف  الخاص،  والقطاع 

تحقيقه. إىل  والدعوة  الجنسني  بني  اإلنصاف  لتعزيز  الدور  استخدام هذا  وينبغي 

املانحة  والجهات  الدولية  الحكومية  املنظامت غري  الدولية، مبا يف ذلك  املنظامت  فيها  م  تقدِّ التي  الحاالت  ويف 

باألرايض  املتعلقة  السياسات  رسم  مجال  يف  العاملة  املدين  املجتمع  منظامت  إىل  مبارشين  ومتويالً  دعامً  الثنائية، 

عن  مسؤولية  املصلحة  صاحبة  األخرى  والجهات  اإلعالم  وسائط  عاتق  عىل  أيضاً  يقع  فإنه  الجنسني،  لكال  املنصفة 

السياسات  رسم  عملية  املصلحة يف  الدولية صاحبة  الجهات  بدور هذه  املواطنني  إعالم  طريق  عن  املساءلة  ضامن 

بلدانهم. يف  باألرايض  املتعلقة 

عملية رسم السياسات املتعلقة باألرايض عىل املستوى املحيل

فعالية  مدى  عىل  تؤثّر  أن  املحليات  وحتى  بل  واملقاطعات  األقاليم  بني  فيام  البلد  داخل  القامئة  لالختالفات  ميكن 

مشاركة الجهات صاحبة املصلحة يف عمليات وأنشطة وفعاليات رسم السياسات املتعلقة باألرايض. وتسمح الالمركزية 

بأن تُؤخذ هذه االختالفات املحلية يف الحسبان، كام أنها تيرّس تنمية القدرات عىل مستويات الحوكمة األدىن لعملية 

وتنظيم  األرايض  إلدارة  اليومية  الجوانب  من  كثري  بشأن  الجنسني  لكال  املنصفة  باألرايض  املتعلقة  السياسات  رسم 
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شؤونها. وفريق الرّواد الوارد وصفه يف الخطوة 3 من القسم املتعلق بالخطوات العملية له أهمية حيوية يف املساعدة 

عىل استحداث وتطوير القدرات عىل املستويات الالمركزية، وخاصة بالرتكيز عىل إرشاك النساء ومشاركتهن.

يف  يوجد  ما  هي  املستوى  هذا  عىل  القدرات  لتطوير  التخطيط  عند  االعتبار  يف  وضعها  يتعني  التي  والقضايا 

اللغات  استخدام  إىل  والحاجة  والكتابة،  بالقراءة  واإلملام  التعليم  من  منخفضة  مستويات  من  الريفية  املناطق 

وثيقاً  ارتباطاً  الجنسني  لكال  املنصفة  باألرايض  املتعلقة  السياسات  رسم  عملية  وترتبط  البسيطة.  والرشوح  املحلية 

الخامسة. الوحدة  يف  املتناَولَة  والتوعية  االتصال  بقضايا 

من الرضوري تحقيق املشاركة املنصفة من جانب جميع أصحاب املصلحة، نساًء ورجاالً.

تختلف عملية رسم السياسات املتعلقة باألرايض عن محتوى السياسات الناتجة عنها ولكنها تؤثّر عليها تأثرياً قوياً.

فهم السياق املحيل له أهمية حيوية من أجل تحقيق مشاركة فعالة.

باألرايض وذلك  املتعلقة  القضايا  الجنسني، وبشأن  اإلنصاف بني  بالتوعية والتدريب بشأن  القيام  املستويات  يلزم عىل جميع 
للنساء والرجال عىل السواء.

بشأنها  املصلحة  أصحاب  جميع  يتعاون  أن  ينبغي  ولكن  باألرايض،  املتعلقة  السياسات  رسم  عملية  الحكومات  متتلك 
السياساتية  للنتائج  الدعم  بناء  عىل  املصلحة  أصحاب  املتعدد  الحوار  ويساعد  البداية.  لحظة  منذ  فيها  يشاركوا  وأن 

ذلك. عن  الناجمة 

عملية رسم السياسات املتعلقة باألرايض هي عملية تستغرق وقتاً طويالً، وميكن تعلّم دروس طوال هذه العملية.

تشتمل الخطوات الهامة يف عملية رسم السياسات املتعلقة باألرايض املنصفة لكال الجنسني عىل إنشاء والية داخلية، وإقامة 
تحالفات متعددة أصحاب املصلحة، وإنشاء فريق من الرواد، وإيجاد مشاركني رياديني عىل الصعيدين الوطني واملحيل.

بشأن  مستمرة  توعية  باألرايض  املتعلقة  السياسات  رسم  مجال  يف  العاملني  الحكوميني  املوظفني  توعية  من  بد  ال 
الجنسانية. االعتبارات 

أهمية أدوار املجتمع املدين يف الرتويج للمشاركة املنصفة لكال الجنسني ويف الرصد وتنفيذ السياسات. 

ينبغي إرشاك القطاع الخاص إرشاكاً أكرث انفتاحاً وشفافية يف عملية رسم السياسات املتعلقة باألرايض، وجعله موضع مساءلة 
بخصوص قضايا اإلنصاف بني الجنسني كجزء من املسؤولية االجتامعية للرشكات.

تتحمل املنظامت الدولية مسؤولية عن تعزيز اإلنصاف بني الجنسني عند قيامها بدعم الجهود املبذولة يف إطار عملية رسم 
السياسات املتعلقة باألرايض وباملشاركة فيها.

قاً  ينبغي أن يكون االضطالع بعملية رسم السياسات املتعلقة باألرايض املنصفة لكال الجنسني جهداً تشاركياً ومقصوداً ومنسَّ
يضم جميع أصحاب املصلحة عىل جميع املستويات، كام يجب توفري موارد كافية له.

موجز للرسائل الرئيسية املتعلقة 
بعملية رسم السياسات 
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الحوايش

 1 قدم كل من دالل النجار و Kate Dalrymple و Patricia Costas و Catherine Gatundu و Seema Gaikwad و Paolo Groppo و Rachael Knight و 

Annalisa Mauro و Rebecca Sittie و Elizabeth Stair و Sabine Pallas مدخالت جوهرية لهذه الوحدة خالل حلقة العمل الفنية التي نظمت يف مايو/أيار 2011 يف 
مقر املنظمة، مبا يف ذلك من خالل مناقشات مجموعة العمل املعنية بوضع السياسات. 

2 يستند هذا القسم إىل مناقشات مجموعة العمل املعنية بوضع السياسات يف حلقة العمل الفنية التي نظمت يف مايو/أيار 2011.

www.landcoalition.org/global-initiatives/womens-land-rights/swal 3

www.unwomen.org/wp-content/uploads/2012/05/swap.pdf 4

لعملية  مقرتَحة  رصد  مؤرشات    
باألرايض املتعلقة  السياسات  رسم   

النسبة املئوية للنساء وللرجال األعضاء يف املؤسسات والهياكل الرسمية املعنية برسم السياسات املتعلقة باألرايض.  •

النسبة املئوية لالجتامعات ولقاءات املحافل الرسمية املعنية برسم السياسات املتعلقة باألرايض، والتي تنطوي عىل   •
مشاركة من مجموعات القواعد الشعبية األساسية التي متثّل النساء والرجال عىل السواء.

السياسات  رسم  بعملية  املعنية  واملؤسسات  الهياكل  يف  مبارشة  املشاركني  الحكوميني  للموظفني  املئوية  النسبة   •
املتعلقة باألرايض الذين جرى تدريبهم وتوعيتهم بشأن القضايا الجنسانية.

النسبة املئوية للنساء والرجال من بني املوظفني الحكوميني املشاركني يف الهياكل واملؤسسات املعنية بعملية رسم   •
السياسات املتعلقة باألرايض.

النسبة املئوية للنساء والرجال من بني ممثيل املجتمع املدين املشاركني يف الهياكل واملؤسسات املعنية بعملية رسم   •
السياسات املتعلقة باألرايض.

النسبة املئوية للنساء والرجال من بني ممثيل القطاع الخاص املشاركني يف الهياكل واملؤسسات املعنية بعملية رسم   •
السياسات املتعلقة باألرايض.

النسبة املئوية للمنظامت الدولية التي متّول عملية رسم السياسات املتعلقة باألرايض، املخصصة لتعزيز املشاركة   •
املنصفة لكال الجنسني يف رسم السياسات املتعلقة باألرايض.
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الوحدة الثانية: املسائل القانونية
أسس تحقيق حوكمة حيازة األرايض، املنصفة لكال الجنسني

مة5 مقدِّ

ينص القانون عىل األسس التي يقوم عليها تحقيق الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض املنصفة لكال الجنسني. وتنص 

تتمكن  أن  يُحتمل   )Daley، 2008و  Englert( متكينية  بيئة  إيجاد  عىل  الجنسني  لكال  املنصفة  والقواعد  القوانني 

لكليهام. نحو منصف  باألرايض وإعاملها عىل  املتعلقة  والرجل من مامرسة حقوقهام  املرأة  فيها 

القانون  سيادة  وهام  أال   – التوجيهية  الخطوط  لتنفيذ  العرشة  األساسية  املبادئ  من  مببدأين  القانونية  املسائل  أهمية  وترتبط 
.)2-1 واملساءلة )اإلطار 

سن القوانني

-3باء7- سيادة القانون: اعتامد نهج قائم عىل القواعد، عن طريق قوانني منشورة عىل نطاق واسع باللغات املستخدمة، وترسي عىل 
الجميع، ُوتنَّفذ عىل قدم املساواة، وتخضع للتقايض بصورة مستقلة، وتتسق مع التزاماتها القامئة مبوجب القانونني الوطني والدويل، مع 

إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية مبوجب الصكوك اإلقليمية والدولية السارية.

الحكومية مسؤولني عن أعاملهم وقراراتهم وفًقا ملبادئ  الفاعلة غري  الحكومية والجهات  اعتبار األفراد والوكاالت  -3باء9- املساءلة: 
سيادة القانون.

مضمون القوانني واإلجراءات فيام يتصل بنوع الجنس

الحيازة  بحقوق  القانوين  االعرتاف  الدول  تتيح  أن  يجب  الوطني،  القانون  مع  يتامىش  مبا  الحيازة  حقوق  دراسة  إىل  واستناداً   :4-4
املرشوعة التي ال تتمتع بحامية القانون يف الوقت الحارض. وكذلك، ينبغي أن تكون السياسات والقوانني التي تكفل حقوق الحيازة غري 
متييزية وأن تراعي املساواة بني الجنسني. ... ويجب أن توفًر أشكال الحيازة لجميع األشخاص درجة من أمن الحيازة تضمن الحامية 
القانونية من اإلخالء القرسي الذي ال يتامىش مع التزامات الدولة القامئة مبوجب القانونني الوطني والدويل، ومن التحرش وغري ذلك 

من التهديدات.

6-4: ويتعني عىل الدول أن تلغي وتحظر جميع أشكال التمييز املتصلة بحقوق الحيازة، مبا فيها تلك الناشئة عن تغيري الحالة الزوجية، 
واالفتقار إىل القدرة القانونية، وعدم النفاذ إىل املوارد االقتصادية. ويتعني عىل الدول، عىل وجه الخصوص، أن تكفل حقوق الحيازة 

للنساء والرجال عىل قدم املساواة، مبا يف ذلك الحق يف وراثة هذه الحقوق وتوريثها.

للقوانني  وفقاً  الحيازة،  بحوكمة  املتعلقُة  والتنظيمية  والقانونية  السياساتية  األطر  واحرتام  اعرتاف  الدول  تضمن  أن  يجب   :5-3
والترشيعات، لحقوق الحيازة املرشوعة، مبا يف ذلك حقوق الحيازة العرفية املرشوعة التي ال تتمتع يف الوقت الحارض بحامية القانون؛ 
وأن تيرّس مامرسة حقوق الحيازة، وتدعمها وتحميها. ... كذلك، ينبغي أن توفر الدولة أطراً غري متييزية، وأن تعزز اإلنصاف االجتامعي 

واملساواة بني الجنسني. 

اإلطار 2-1: 
املسائل القانونية 

والخطوط التوجيهية 
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2-9:  ويتوجب عىل الشعوب األصلية وغريها من املجتمعات املحلية التي تعتمد نظم حيازة عرفية، والتي متارس الحوكمة الذاتية 
لألرايض ومصايد األسامك والغابات، أن تعزز وتوفر حقوقاً منصفة وآمنة ومستدامة يف هذه املوارد، مع إيالء عناية خاصة لتوفري فرص 
عادلة أمام النساء للوصول إليها. وكذلك، ينبغي النهوض باملشاركة الفعالة لجميع أعضاء املجتمع، رجاالً ونساًء وشباباً، يف القرارات 
املتصلة بنظم حيازتهم من خالل مؤسساتهم املحلية أو التقليدية، مبا يف ذلك يف حالة نظم الحيازة الجامعية. وينبغي، عند الرضورة، 

مساعدة املجتمعات املحلية عىل زيادة قدرة أعضائها عىل املشاركة الكاملة يف صنع القرارات وحوكمة نظم الحيازة الخاصة بها.

1-10: ويف حال الحيازة غري الرسمية لألرايض ومصايد األسامك والغابات، يتعني عىل الدول أن تقر بوجودها بطرق تحرتم الحقوق 
الرسمية القامئة مبوجب القانون الوطني، وتقر بواقع الحال، وتعزز الرفاه االجتامعي واالقتصادي والبيئي. وكذلك، يجب أن تعمل 
الدول عىل التشجيع عىل وضع سياسات وقوانني توفر اإلقرار بهذه الحيازة غري الرسمية. وينبغي أن تكون عملية وضع تلك السياسات 

والقوانني تشاركية ومراعية للمساواة بني الجنسني، وأن تسعى إىل توفري الدعم التقني والقانوين للجامعات  واألفراد املترضرين. 

فض املنازعات من منظور جنساين

1-21: وينبغي أن تكون خدمات حل املنازعات متاحة للجميع، نساًء ورجاالً، من ناحية املوقع واللغة واإلجراءات.

3-25: ويجوز للدول، حسب االقتضاء، أن تنظر يف إمكانية إنشاء آليات عرفية أو غريها من اآلليات املحلية التي تتيح طرقاً عادلة، 
وموثوقة وغري متييزية، ومتاحة لحل املنازعات بشأن حقوق الحيازة عىل وجه الرسعة.

.2012b ,املصدر: الفاو

التعددية القانونية من منظور جنساين )قائم عىل نوع الجنس(

النظم  أنواع مختلفة من  العامل وهي تشري إىل وضع ترسي يف ظله عدة  أنحاء  القانونية شائعة يف جميع  التعددية 

أو  باألرايض  تتعلق  دينية  أو  نظامية  أو  عرفية  قوانني  فيها  توجد  التي  الحاالت  يف  مثالً  ذاتها؛  الفئة  القانونية عىل 

ترتيبات حيازة بشأن األرايض اململوكة ملكية عامة أو خاصة. وهذا يؤدي إىل وجود إطار قانوين معقد ينطوي عىل 

حقوق متداخلة وسلطات متنافسة وقواعد كثرياً ما تكون متناقضة، األمر الذي يؤدي إىل نشوء آثار ميكن أن تكون 

سلبية عىل حوكمة حيازة األرايض حوكمة منصفة لكال الجنسني وذلك يف سياق وجود تنازع بني القوانني والقواعد 

.)12 العرفية واملامرسات )الفاو، 2011أ: 

ليس  النظر  الرضوري  ومن  املعني.  البلد  يف  القانوين  اإلطار  وتعقيدات  سياق  فهم  حيوي  بشكل  املهم  ومن 

املتعلقة  والقوانني  املدين  والقانون  الزواج،  وقوانني  واملرياث،  األرسة  قونني  يف  أيضاً  ولكن  األرايض  قوانني  يف  فقط 

القوانني والقواعد.  التي تتفاعل وتتداخل بها هذه  القوانني والقواعد العرفية والدينية، والطرق  بالريف، فضالً عن 

وعىل سبيل املثال، ميكن أن يكون لقانون األرسة تأثري هام عىل الحقوق الفردية يف األرايض – ففي بعض البلدان، 

قد تتحدد حقوق امللكية القامئة يف إطار الزواج تبعاً ملا إذا كان الزواج قد تم عىل أساس مدين أو عريف أو ديني.

ويوّضح اإلطار 2-2 بعض الطرق التي تكون يف ظلها التعددية القانونية وثيقة الصلة بالحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض املنصفة لكال 
الجنسني، يف بلدان مختلفة.

يف الهند، ينص قانون )تعديل قانون( اإلرث الهندويس لعام 2005 عىل املساواة يف اإلرث بغض النظر عن نوع الجنس، ولكن قانون األحوال 

الشخصية للمسلمني ال ينص عىل ذلك، وهكذا يعاَمل األشخاص املنتمون إىل أديان مختلفة معاملة مختلفة.

ويف بوليفيا، ينص دستور عام 2006 عىل وجود وزارة لنظام عدالة السكان األصليني والعدالة التقليدية والريفية فيام يتصل بنظم 

العدالة القانونية والعرفية. بيد أنه يف الوقت الذي تتمتع فيه حقوق املرأة املتعلقة باألرايض بالحامية، ال توجد حامية قانونية محددة 

لحقوق نساء السكان األصليني املتعلقة باألرايض، كام ال يوجد سوى قاسم مشرتك ضئيل بني حامية هاتني املجموعتني من الحقوق.

اإلطار 2-2: 
ترتيبات الحيازة املتعددة 

األطراف والتعددية القانونية 
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املرأة والرجل يف  الدستور عىل املساواة بني  إذ ينص  العريف  النظامي والقانون  القانون  الخالف بني  الدستور  يتناول  ويف أوغندا، 
جميع املجاالت، ويعلِن بطالن القرارات التي تنكر حقوق املرأة املتعلقة باألرايض، ويدعم املساواة بني الزوجني يف جميع مراحل 
الزواج. بيد أن ’قانون األرايض‘، وإن كان يشرتط موافقة الزوج )الزوجة( عىل املعامالت التي تؤثّر عىل امللكية الزوجية املشرتكة، 
فهو يقتيض أن يكون الزواج مسجالً رسمياً ليك يرسي هذا النص، ومن ثم ال يتمتع األشخاص املتزوِّجون مبوجب القانون العريف 

بالحامية يف هذا الصدد.

بني  الحقوق  يف  املساواة  بشأن  واضحة  أحكاماً  ويتضمن  الجنسني  لكال  باإلنصاف  النظامي  األرايض  قانون  يتسم  موزامبيق،  ويف 
املرأة والرجل. وبصورة عامة، ترتكز القرارات املتعلقة باألرايض عىل القانون العريف ما دام يتفق مع الدستور وقانون األرايض، مبا 
املتعلقة  الحقوق  الحصول عىل  العريف،  القانون  للنساء، مبوجب  أنه ميكن  بيد  الجنسني.  باإلنصاف بني  املتعلقة  يف ذلك األحكام 
باألرايض عن طريق أزواجهن أو آبائهن، ومل تحدد الدولة آلية لرصد االمتثال ألحكام الدستور وقانون األرايض بغية ضامن التمّسك 
النساء  معظم  أن  كام  العريف،  القانون  استخدام  يُساء  ما  فكثرياً  ذلك،  إىل  وباإلضافة  النظامي.  القانون  مبوجب  املرأة  بحقوق 

الريفيات ال يعرفن أن قانون األرايض النظامي يحمي حقوقهن.

وامللكية،  وبالسكن  باألرايض  املتعلقة  املرأة  بحقوق  الوطنية  القوانني  اعرتاف  من  الرغم  فعىل  وطاجيكستان،  قريغيزستان  ويف 
يسود يف أحيان كثرية القانون العريف والنُُّهج التقليدية القامئة عىل السلطة األبوية. ومنذ انهيار االتحاد السوفيايت، بدأت املبادئ 
اإلسالمية يف الظهور من جديد. وتنص املبادئ اإلسالمية عىل حقوق املرأة يف األرايض ويف امللكية، كام أنها - عند إنفاذها - تتيح 
الرجال  يختار  قد  املثال،  سبيل  فعىل  كامالً:  تطبيقاً  دامئاً  تُطبَّق  ال  املبادئ  هذه  أن  بيد  الحيازة.  أمن  من  معينة  درجة  للمرأة 
الزواج عىل الطريقة اإلسالمية – بدون تسجيل – ولكنهم ال يتّبعون مبادئ اإلسالم يف إطار الزواج، والسيام أثناء الطالق. إذ ال 
يجري تسجيل أعداد كبرية من الزيجات الريفية تسجيالً رسمياً ومن ثم ال تدخل هذه الزيجات ضمن مظلة الحامية التي يتيحها 
النساء  تستطيع  ال  ولذلك  إلنفاذه.  أليات  وجود  عدم  بسبب  قانونية  حامية  اإلسالمي  القانون  يوفّر  ال  بينام  الرسمي،  القانون 

املطالبة بأي ملكية يف حاالت الطالق أو عند وفاة أزواجهن أو هجرهم لهن.

 Nakayi, 2010; :املصدر
 WLLA, 2010a; Daley, 2011:

 41–42; Undeland, 2012;
Marianna Bicchieri, Patri-

 cia Costas, Seema Gaikwad
and Rachael Knight per-

.sonal communication

إىل  بالنسبة  خاصة  أهمية  لها  واملرياث  بالزواج  املتعلقة  األرسة  وقوانني  وامللكية  األرايض  قوانني  بني  والصالت 

انعدام  أوجه  إدامة  إىل  واملرياث  بالزواج  املتعلقة  العرفية  القواعد  أدَّت  البلدان،  من  كثري  ففي  الحيازة.  إصالحات 

املساواة فيام يتصل بالعالقات باألرايض جيالً بعد جيل )Guyer, 1987(. وأي إصالحات لنظام الحيازة ال تأخذ ذلك 

يف االعتبار ستكون ذات تأثري محدود.

آن  يف  واألرسة  األرايض  قوانني  إصالح  تتطلب  الجنسني  لكال  املنصفة  لألرايض  املسؤولة  الحوكمة  فإن  وهكذا، 

واحد )الفاو 2011أ:17 وMcAuslan, 2010: 125(. وتأيت إحدى قصص النجاح الحديثة يف هذا الصدد من رواندا 

وحققت  الزوجية  وامللكية  املرياث  قواعد  عىل  أُدخلت  التي  اإلصالحات  إثر  يف  األرايض  حيازة  إصالحات  جاءت  إذ 

أراضيهن  املحلية وسجلن  النساء يف لجان األرايض  الجنسني، فشاركت  الناجحة بخصوص اإلنصاف بني  النتائج  بعض 

)Daley, Dore-Weeks and Umuhoza, 2010(. وأدى أيضاً تطبيق الحكومة الرواندية لحصص يف جميع جنبات 

النظام السيايس إىل املساعدة يف ضامن مشاركة املرأة.

وتغرّي  القانونية،  البيئة  تغرّي  يساير  تطوراً  األرايض  بحيازة  املتعلقة  واملامرسات  هو  العريف  القانون  ويتطور 

اإلطار  ويوّضح  واملالية.  والدميغرافية  املناخية  الصدمات  مثل  الخارجية  والعوامل  واالقتصادية،  االجتامعية  األوضاع 

3-2 هذا التطّور كام شهده شعب السكان األصليني يف غريب اسرتاليا.

السكان األصليون يف اسرتاليا، الذين يشّكلون نسبة 3.1 يف املائة من سكان غريب اسرتاليا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، قد ظلوا دامئاً 
يحتفظون بارتباط روحي قوي جداً باألرايض ولديهم معرفة باألرايض ترتكز بقوة عىل نوع الجنس. ومن الناحية التقليدية، ظلت املسؤولية عن 
األرايض يف الجانب األبوي، كام أن املعرفة املتعلقة باألرايض مازالت محصورة بدرجة كبرية يف الرجال، وال سيام املسنني. وتنحرص معرفة النساء 

يف املجاالت املقترصة عىل النساء والتي تتصل إىل حد بعيد بجمع الطعام والوالدة وما إىل ذلك. 
وقد استحدث قانون عام 1993 املتعلق بسندات ملكية الشعوب األصلية عملية قانونية واضحة تتبعها جامعات السكان األصليني من أجل 

املطالبة بسندات ملكية أراضيهم األصلية وتسجيلها

اإلطار 2-3: 
نوع الجنس وحقوق 

السكان األصليني 
املتعلقة باألرايض 
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وهو يعرتف قانوناً بحقهم يف املشاركة يف صنع القرارات املتعلقة بأراضيهم. بيد أنه يجري بدرجة مرتفعة الطعن يف مطالبات السكان األصليني 
املتعلقة باألرايض، ويعتمد االعرتاف القانوين بحق السكان األصليني يف ملكية األرايض عىل األدلة املستندة إىل التقاليد واألعراف املتصلة بالجانب 
األبوي. بيد أن قوانني السكان األصليني وأعرافهم قد تغرّيت يف الوقت نفسه لتصبح نظاماً قامئاً عىل القرابة يعرتف بالنسل من ناحية األم اعرتافه 
بالنسل من ناحية األب. واضطلعت نساء وشباب السكان األصليني مبسؤوليات أكرب يف مجتمعاتهم، مبا يف ذلك العمل متحدثني باسمه هذه 
املجتمعات وكمشاركني يف صنع القرار يف بعض مستوطنات األرايض التي توجد لها قاعدة حوكمة أوسع نطاقاً من مثيلتها لدى هياكل صنع 
القرار التقليدية التي تتمحور حول الرجال كبار السن. وقد أدَّت هذه التغيريات يف القوانني واألعراف إىل تعزيز مطالبة النساء بالحق يف إرشاكهن 
يف إدارة األرايض. ويقوم القضاء عن طريق األحكام القضائية بتوسيع نطاق ما هو مقبول كإثبات للدعاوى املتعلقة باألرايض – مكيّفني القانون 

ليك يعكس التغيريات يف املعلومات واملعارف املراعية العتبارات نوع الجنس، مثل االعرتاف قانوناً بالنَّسب القائم عىل القرابة يف قضايا معينة.
ورغم أن النساء والرجال يف مجتمعات السكان األصليني يف غريب اسرتاليا سيحتفظون بأدوارهم املختلفة يف إدارة األرايض يف املستقبل املنظور، 

فإنهم ينقلون املعرفة املتعلقة باألرايض ومطالبات األرايض بطرق تستجيب للتغرّيات يف أدوار الجنسني.

مته  املصدر: العرض الذي قدَّ
Debra Fletcher بشأن "إدارة 

األرايض – تحسني اإلنصاف 
بني الجنسني يف املؤسسات 
واألنشطة: مشاركة السكان 
األصليني يف إدارة األرايض يف 

أسرتاليا"، وذلك يف حلقة العمل 
التقنية املعقودة يف مايو/

أيار 2011.

أخذه  ينبغي  آخر  عامالً  املحلية  املجتمعات  صعيد  عىل  السلطة  ديناميات  وتشكل 

إطار  يف  الجنسني  لكال  املنصفة  األرايض  حيازة  حوكمة  ضامن  معرض  يف  الحسبان  يف 

استعامل/ من  األشخاص   بعض  متّكن  املحلية  السلطة  فديناميات  القانونية.  التعددية 

والقانون  القانونية  التعددية  وآليات  األرايض  لحيازة  املتعددة  الرتتيبات  استعامل  إساءة 

الضعيفة مثل األرامل. وعىل سبيل  الفئات  العريف عىل حساب أشخاص آخرين، وخاصة 

األقارب  أو  األرامل  تجريد  األب  ناحية  من  واألقارب  األصهار  مبقدور  يكون  فقد  املثال، 

ملكية  باستخدام سندات  امللكية  اّدعاء  امللكية عن طريق  الشقيقات( من  )مثل  اإلناث 

النظامي  أو  العريف  القانون  آليات  باستخدام  أو  الرجال،  بأسامء  محررة  لألرض  رسمية 

أو تحكم عادة ضدهن. النساء  التي تستبعد  املحيل  الصعيد  عىل 

ندرة  االتجاه  هذا  تفاقم  من  يزيد  ومام 

حقوق  إنفاذ  عىل  الدولة  قدرة  وضعف  األرايض 

عىل  التجارية  الضغوط  مواجهة  يف  املرياث 

والتوّسع  األرايض،  هيكلة  إعادة  وبرامج  األرايض، 

البرشية/متالزمة  املناعة  نقص  وفريوس  الحرضي، 

نقص املناعة املكتسب )اإليدز( – وهي أمور أدَّت 

من  كثري  يف  باألرايض  املتعلقة  الحقوق  صبغ  إىل 

االلتزامات  قّوة  البلدان بصبغة فردية، ما حّد من 

 واملسؤوليات التقليدية، كام هو مبنيَّ يف اإلطار 2-4 

 .)Kapur، 2011و Choprab، 2010و Harrington(

ولذلك فقد يكون من الرضوري وضع اسرتاتيجيات 

املتعلقة  األرامل  حقوق  لدعم  آليات  واستحداث 

العميل  الدعم  تقديم  ذلك  يف  مبا  األرايض،  بوراثة 

األرايض،  وتسجيل  الترشيعات،  مراجعة  و  إليهن، 

كام تبنّي ذلك األمثلة املعروضة يف اإلطار 2-5.

فريوس نقص املناعة البرشية ومرض متالزمة نقص املناعة املكتسب )اإليدز( ميكن أن يؤديا إىل زيادة 
انتزاع  حاالت  من  أكرب  عدد  وقوع  من  يعانون  الذين  واأليتام  األرامل  حالة  يف  الحيازة  أمن  انعدام 
األرايض عند وفاة أزواجهن أو آبائهم بسبب مرض اإليدز. واألرامل الشابات ضعيفات بوجه خاص 
ألنه مل يسنح لهن الوقت الكايف إلقامة شبكات اجتامعية قوية يف املحيط القريب ملنازلهن الزوجية، 
وألن احتامل حصولهن عىل دعم الزعامء املحليني أقل، وألنه ليس لديهن أوالد كبار مبا فيه الكفاية ليك 

يقاوموا بالنيابة عن أمهاتهم )وعن أنفسهم(.

وميكن لعنارص النظام الحكومي إلدارة األرايض أن تساعد عىل التخفيف من تأثريات اإلصابة بفريوس 
نقص املناعة البرشية وباإليدز عىل حيازة األرايض. وعىل سبيل املثال، ميكن ملجالس شؤون األرايض أن 
تؤّدي دوراً قيّامً يف منع عمليات بيع األرايض التي قد تعود بالرضر عىل رفاه األرامل واأليتام. ولذلك 
فمن املهم أن يكون للنساء، عىل قدم املساواة مع الرجال، متثيل وصوت يف هذه املجالس وأن يويل 
أيضاً  الضعفاء يف مجتمعهم املحيل. وميكن  الواجب ملصالح األشخاص  أعضاء هذه املجالس االعتبار 

آلليات فض املنازعات/الوساطة عىل الصعيد املحيل أن تؤّدي دوراً يف حامية الضعفاء.
ومن املهم أن تحصل النساء عىل سند أو سندات ملكية مشرتكة بأسامئهن هن لضامن أمن حيازتهن. 
وينبغي ربط السجالت املدنية بسجالت األرايض، كام ينبغي تشديد متطلبات املوافقة بغية الحيلولة 
لني يف السجل  م إىل املسجِّ دون إساءة استعامل حقوق اإلرث الخاصة باألرامل واأليتام. وينبغي أن يُقدَّ
التسجيل تصميامً  استامرات  ينبغي تصميم  املسائل، كام  بشأن هذه  تدريب  األرايض  املدين وسجل 
التوعية  هو  الكربى  االحتياجات  وأحد  واملمتلكات.  لألرايض  املشرتك  التسجيل  من  للتمكني  خاصاً 
وتقديم املساعدة القانونية إىل الفئات الضعيفة واألفراد الضعفاء الذين ال يعرفون يف كثري من األحيان 

حقوقهم أو كيف يعمل نظام إدارة شؤون األرايض.

املصدر:Wehrmanm؛ 2003.

اإلطار 2-4: 
أمن حيازة املرأة لألرايض، 

وفريوس نقص املناعة 
البرشية/متالزمة نقص 

املناعة املكتسب )اإليدز( 
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ويف كينيا، قام ’برنامج النهوض باألرامل الشابات‘ بإجراء بحوث عملية مموَّلة من االئتالف الدويل لألرايض بغية مساعدة األرامل الشابات الاليت 
يعشن يف نريويب وتزوجن يف إقليم نيانزا. ويساعد هذا املرشوع األرامل عىل تجنب تجريدهن من ممتلكاتهن وعىل اسرتداد أي حقوق لهن بشأن 
األرايض تكون قد فُقدت عند ترملهن. وينص قانون اإلرث الكيني لعام 1981 عىل جواز أن ترث النساء املمتلكات بوصفهن من ذوي أزواجهن 
املتوفِّني. بيد أن األرامل الشابات كثرياً ما يواجهن انتزاع املمتلكات منهن بسبب عدم وجود أبناء بالغني لهن يدافعون عنهن وألن وجودهن يف 
املجتمعات وأرس أزواجهن أقل رسوخاً. ووفقاً لثقافة جامعة ’لو‘ املحلية، يُنظر إىل كتابة الوصية عىل أنه نذير شؤم يوحي بحدوث الوفاة؛ ولذلك 
فإن شيوع اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز يُثني األزواج عن كتابة وصايا تحمي حقوق أراملهن. وتؤّدي الصعوبات الثقافية أيضاً 
إىل أن يكون من الصعب عىل األرامل الشابات تأكيد حقوقهن يف املرياث. إذ يضع بعض الشيوخ القبليني املحليني يف اعتبارهم االتهامات التي 
ه إليهم بوجود عالقات غري مالمئة مع األرامل الشابات إذا قاموا مبساعدتهن عىل تأكيد حقوقهن يف إرث األرايض. بيد أن املرشوع،  ميكن أن توجَّ
عىل وجه اإلجامل، قد نجح يف التمكني لألرامل الشابات عن طريق تيسري الوصول إىل العدالة وتزويدهن باملعلومات التي يحتجن إليها للدفع 

مبطالباتهن إىل األمام.

ويف غانا أيضاً، ينص القانون عىل املساواة يف ملكية املمتلكات يف إطار الزواج املدين. وعند تسجيل األرايض تسجيالً مشرتكاً، ميكن أن 
يكون من األصعب عىل أرسة الزوج املتوىف إزاحة أرملته من أرضها أو من منزل الزوجية؛ فهي متتلك بالفعل 50 يف املائة من املمتلكات 
كام أنها، مبوجب القانون، ترث شيئاً من نسبة الخمسني يف املائة الخاصة بزوجها املتوىف، ما يجعل من األيرس عليها أن تشرتي نصيب 

أقارب الزوج. ويف السنوات األخرية، قام الرجال بدعم التسجيل املشرتك لضامن هذا النوع من أمن الحيازة لزوجاتهم. 

 املصدر: YWAP, 2011;؛ 
وRebecca Sittie : رسالة شخصية.

وتوجد أيضاً لدى املستأجرين وأرسهم شواغل تتعلق بإرث األرايض والرتكة. ففي بعض البلدان، قد تُطرد أرس كاملة 

الرجال  أرباب األرُس  تُذكر فقط أسامء  ما  الرسمي. وكثرياً  أو تشغلها عند وفاة املستأجر  التي تستغلها  من األرايض 

ترشيعات  مبوجب  محمية  اإلجارة  حقوق  تكن  مامل  الطرد  خطر  ون  املتبقُّ األرسة  أفراد  ويواجه  اإليجار.  عقود  يف 

اإلرث )الفاو 2001: 29–34(.

ومن وجود  ورجاالً  نساًء  لألرامل  اإلرث  بحقوق  يعرتفان رصاحًة  القانوين  واإلطار  العامة  السياسة  أن  من  التأكد  ينبغي 
الحقوق ورصد إعاملها. آليات فعالة إلنفاذ هذه 

ينبغي ضامن أن يكون املهنيون العاملون يف مجال األرايض واألرُس وقطاع العدالة عىل علم بأوجه تداخل قوانني األرايض 
مع قوانني األرسة.

ينبغي تنظيم دورات تثقيفية وتوعوية عامة بشأن القوانني القامئة ليك ميكن للناس – وال سيام النساء – العلم بالقوانني 
تحميهم.  التي 

النظامية. املرياث  قوانني  بشأن  العرفية  السلطات  تدريب  ينبغي 

والقانون  املامرسات  هذه  بني  واالحتكاك  واملرياث،  الزواج  مامرسات  بشأن:  املجتمعية  املناقشات  تشجيع  ينبغي 
بينهام. املواءمة  لتحقيق  املمكنة  والحلول  النظامي، 

القوانني  استخدام  عىل  النساء  مساعدة  ينبغي  متاحة،  غري  أو  كافية  غري  النظامية  الحامية  فيها  تكون  التي  الحاالت  يف 
العرفية للتفاوض بشأن حقوقهن املتعلقة باألرايض، مثالً بتأكيد حقوق األرامل يف ضامن حيازة األرايض بسبب ما دفعته 

أرُسهن من مهور ونفقات زواج.

بتدخالت  القيام  التوعية ويف  املنظامت يف  بدور هذه  املرأة واالعرتاف  الداعمة لحقوق  املنظامت  ينبغي تطوير قدرات 
األرامل. لدعم  اسرتاتيجية 

القانوين  والدعم  املنازعات  فض  وآليات  العدالة  إىل  الوصول  إمكانية  تحسني  طريق  عن  القانوين  التمكني  دعم  ينبغي 
بحقوقهن. املطالبة  األرامل من  الذي ميّكن 

قانونية وضامن  بصورة  الزواج  بقيمة  الشباب  توعية  ينبغي  فقط،  املدنية  الزيجات  القانونية عىل  الحامية  انطباق  عند 
أن يولد جميع األطفال يف كنف الزوجية.

بكتابتها. املحلية  الثقافة  فيها  تسمح  التي  الحاالت  يف  الوصية  كتابة  التشجيع عىل  ينبغي 

ينبغي ذكر اسم كال الزوجني كمستأجرين مشرتكني يف عقود إيجار األرايض ليك تبقى اإلجارة سارية قانوناً يف حالة وفاة 
الزوجني.  أحد 

 للتذكرة! 
الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض – حوكمة األرايض من أجل املرأة والرجل – تتطلب فهم الصالت املعقدة بني قوانني 

الجنسني. األرايض وقوانني األرسة كام تتطلب دعم عملية اإلرث املنصفة لكال 

✓

✓

✓

القامئة املرجعية 2-1: 
دعم عملية اإلرث 

املنصفة لكال الجنسني 

✎

✓
✓
✓

✓

✓

✓

 WOLREC, 2011;  :املصدر
 YWAP, 2011; RWN,

.2011; FAO, 2001: 29–34

اإلطار 2-5: 
املامرسات الجيدة بخصوص 

التعامل مع قضايا املرياث 

✓
✓
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وميكن أن متثل الحيازة القرسية لألرايض مشكلة يف سياق التعددية القانونية. وتشتمل القضايا التي يطرحها ذلك 

عىل تحديد َمن ينبغي أن يتلقى التعويض عن األرايض اململوكة ملكية مشرتكة، وحسم املنازعات فيام بني األشقاء 

أو فيام بني األجيال بشأن تحديد َمن ميتلك األرايض. ومن املامرسات الجيدة أن تتطلب القوانني تحديد هوية كل 

القرارات  اتخاذ  لضامن  تعويض  آليات  وإنشاء  كيانات،  أم  كانوا  أشخاصاً  لألرايض  القرسية  الحيازة  من  يعاين  َمن 

بصورة مشرتكة أرُسياً بشأن استخدام التعويض املتلقَّى )الفاو 2008أ: 33–34( وينطبق اليشء نفسه عىل الحاالت 

النامية. البلدان  التي تقوم فيها جهات فاعلة تجارية عرب وطنية برشاء األرايض، وخاصة يف 

األشخاص  تزود  أن  القانونية  التعددية  وملؤسسات  باألرايض  املتعلقة  األطراف  املتعددة  للرتتيبات  وميكن 

عندما  العرفية  النظم  إىل  باللجوء  لهم  يسمح  مبا  باألرايض  املتعلقة  حقوقهم  لضامن  عديدة  بخيارات  الضعفاء 

الرسمية غري فعالة أو حني ال ميكن االستفادة منها )Mackenzie, 1989; 1990; 1993(. ورغم أن  النظم  تكون 

إعامل  يف   – األقوياء  فقط  وليس   – والرجال  النساء  جميع  عىل  التيسري  املهم  فمن  األجل،  طويل  حالً  ليس  ذلك 

أفضل وجه. وهذا  يحّقق مصالحهم عىل  أو عريف  نظام رسمي  أي  باألرايض ومامرستها مبوجب  املتعلقة  حقوقهم 

يتطلب اتخاذ إجراءات مثل التوعية العامة، والتوعية باالعتبارات الجنسانية داخل املؤسسات القانونية والعرفية 

املشاركة  عىل  تقوم  الصدد  هذا  يف  قانونية  وعمليات  آلليات  التدريجي  واالستحداث  األرايض،  حيازة  لحوكمة 

واملساءلة. والشفافية 

القانونية، فيام يتعلق بحوكمة حيازة األرايض عىل نحو منصف لكال الجنسني، يعني  التعددية  ولذلك فوجود 

للعالقات  األساسية  املفاهيم  يشمل  ليك  واملشاركة  والقوانني  السياسات  قضايا  االهتامم  يتجاوز  أن  يجب  أنه 

االتصال  إىل  باإلضافة  بالصرب،  والتحيّل  األجل  طويل  منظوراً  يتطلب  وهذا  والسلطة.  القوة  ولبنية  الجنسني  بني 

الخامسة. الوحدة  يف  املستكَشف  النحو  والتوعية، عىل 

ينبغي العمل بشكل بناء مع املؤسسات العرفية والدينية وقادتها، وإرشاك كامل املجتمع املحيل يف عمليات صنع 
األرايض. العريف وحيازة  بالقانون  املتعلقة  تنطوي عىل املامرسات  التي  النتائج  القرار ويف 

ينبغي التوعية بالكيفية التي ميكن بها أن تتغرّي األشياء من املنظور العريف. وينبغي تقديم الدعم إىل مجموعات 
الثقايف. التغيري  رئيسياً يف دعم  أنها ميكن أن تؤّدي دوراً  بالنظر إىل  النسائية  الذاتية  املساعدة 

العرفية  بالقوانني  التالعب  إىل  الرسمية  للقوانني  مواٍز  بشكل  العرفية  بالقوانني  االعرتاف  يؤّدي  أال  ضامن  ينبغي 
الضعفاء. األشخاص  بالرضر عىل  تعود  بطرق 

بشأن  الرسميني  القضاة  بتدريب  العرفيون/الدينيون  الزعامء  فيقوم  االتجاه،  ثنائية  تدريبية  برامج  إنشاء  ينبغي 
بني  الجسور  بناء  عىل  يساعد  وهذا  النظامي.  القانون  بشأن  بتدريبهم  القضاة  ويقوم  العريف/الديني،  القانون 

عدالًة. أكرث  تكون  إجاملية  نتائج  تحقيق  التفاعل لضامن  أوجه  يحّسن  أن  املختلفة وميكن  القانونية  النظم 

هذه  دعم  وينبغي  القانونية.  الحامية  وعىل  املساعدة  عىل  الحصول  والرجال  للنساء  ميكن  أين  معرفة  ينبغي 
القانونية. التعددية  من  االستفادة  الناس عىل  قدرة  وتيسري  والعمليات  اآلليات 

للتذكرة! 
القانون املكتوب هو أفضل حامية من املامرسات العرفية أو الدينية غري املنصفة لكال الجنسني. بيد أنه توجد فجوات واسعة 

بني القانون واملامرسة، كام أن املامرسات السيئة ما زالت مستمرة دون رادع.

✓

✓

✓

القامئة املرجعية 2-2: 
دعم اإلنصاف بني 
الجنسني يف إطار 

التعددية القانونية 

✎

✓

✓

 WOLREC, 2011; :املصدر
Nakayi, 2010
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صياغة القوانني واللوائح واإلجراءات

التعريفالصك القانوين

االتفاقيات الدولية
هي املعاهدات أو االتفاقيات أو األشكال األخرى من الصكوك الدولية امللزمة قانوناً، التي تفرض 

التزامات قانونية عىل عاتق البلدان التي صدقت عليها.

الدستور
هو الوثيقة التي تحدد بصفة قانونية املبادئ األساسية التي يُحكم البلد عىل أساسها. وكثري 
السوابق  طريق  عن  الزمن  مر  عىل  تشكَّل  إذ  مكتوب  غري  وبعضها  مكتوبة،  الدساتري  من 

القضائية. واألحكام 

الترشيعات الرئيسية
هي القوانني التي تصدرها السلطة الترشيعية )القسم الترشيعي من سلطة الدولة(. وقد تحتاج 
القوانني الرئيسية إىل ترشيعات ثانوية داعمة، ما مل تكن هذه القوانني قد ُوضعت بتفصيل كبري.

الترشيعات الثانوية
اللوائح والقواعد واألوامر واملراسيم املطلوبة لتحديد تفاصيل القوانني الرئيسية من أجل ضامن 

تطبيق هذه القوانني تطبيقاً موضوعياً ومنصفاً.

هي الوثائق التي يسرتشد بها املوظفون واملديرون بشأن الكيفية التي ينبغي بها تنفيذ القوانني.القواعد واإلجراءات

الثانوية والقواعد واإلجراءات يجب أن متتثل  الترشيعات  للدستور، كام أن  الرئيسية  الترشيعات  ويجب أن متتثل 

لواء  رفع  طريق  عن  األساسية،  الحقوق  حامية  يشمل  الدستور  كان  وإذا  والدستور.  الرئيسية  القوانني  من  لكل 

تسن  التي  الترشيعية  السلطة  جانب  من  املبادئ  بهذه  التقيّد  عندئٍذ  فيحب  الجنسني،  بني  اإلنصاف  مثل  مبادئ 

الفرعية. القوانني  اعتامد  املسؤولة عن  الهيئات  وكذلك من جانب  الرئيسية  القوانني 

هذه  عىل  املرتتبة  األرايض  سياسات  محتوى  عن  تختلف  باألرايض  املتعلقة  السياسات  رسم  عملية  أن  وكام 

الناتجة عنها. واتباع  العملية، فكذلك تختلف عملية صياغة الترشيعات عن محتوى القوانني واللوائح واإلجراءات 

منصفة  ترشيعات  صدور  إىل  بالرضورة  يؤّدي  ال  الجنسني  لكال  منصفة  باألرايض  املتعلقة  السياسات  لرسم  عملية 

إىل  الصياغة  عملية  يف  الجنسني  لكال  املنصفة  املشاركة  تؤّدي  أن  يف  أكرب  االحتامل  يكون  أنه  بيد  الجنسني.  لكال 

اجتامعية  مجموعات  إىل  املنتمني  والرجال  للنساء  املختلفة  لالحتياجات  تستجيب  فرعية  وقوانني  قوانني  صدور 

الجنسني. لكال  منصفاً  تنفيذاً  باألرايض  املتعلقة  العامة  والقوانني  السياسات  تنفيذ  من  متّكن  وبالتايل  مختلفة، 

القوانني  )صياغة  القانونية  الصياغة  عمليات  تكون  أن  بضامن  الكفيلة  للتدابري  وصفاً   2-6 اإلطار  ويورد 

السواء. والرجال عىل  النساء  والتشاور وتشمل  املشاركة  قامئة عىل  واللوائح( 

الجدول 2-1: 
الصكوك القانونية

كثرياً ما تبقى القوانني الجيدة املتعلقة باألرايض غري مطبَّقة بسبب االفتقار إىل ترشيعات ولوائح وإجراءات ثانوية 

للتنفيذ  إنفاذ قوانني األرايض وإعداد لوائح وإجراءات واسرتاتيجيات  من أجل تنفيذها. ولذلك فال بد من تحسني 

لبعض الصكوك القانونية التي يتعني  تتسم باإلنصاف بني الجنسني )الفاو، 2008أ: 12(. ويورد الجدول 1-2 وصفاً 

الجنسني. لكال  املنصفة  األرايض  حيازة  تنفيذ حوكمة  اسرتاتيجية  من  كجزء  وإنفاذها  صياغتها 
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يف موزامبيق، شكَّلت صياغة قانون األرايض لعام 1997 واللوائح املصاحبة له سابقة مهمة بخصوص إرشاك املجتمع املدين والجهات صاحبة 
املصلحة، حكومية وغري حكومية، يف وضع سياسات ويف تغيري الترشيعات الوطنية املتعلقة باألرايض، وهو قانون يُستشَهد عىل نطاق واسع 
باعتباره مامرسة جيدة يف مجال اإلصالح املبتكر لقوانني األرايض. وكان املؤمتر الوطني املعني باألرايض لعام 1996، الذي سبق عرض قانون األرايض 
عىل الجمعية الوطنية )الربملان(، قد حرضه أكرث من 200 شخص ميثلون طائفة واسعة من الجهات املعنية، من بينها منظامت غري حكومية قُطرية 
ومحلية، ومنظامت صغرية للمزارعني والنساء من مناطق مختلفة، والقطاع الخاص، ومهنيون وخرباء مستقلون يعلمون يف قطاع األرايض. ونوقش 

مرشوع القانون بنداً بنداً طوال فرتة املؤمتر التي دامت ثالثة أيام، وتلّقى املؤمتر دعامً واسع النطاق.

 ويف ساموا،  يحدد دليل الصياغة الترشيعي لعام 2008 الخطوات التي يجب أن تتبعها وزارات ووكاالت الحكومة قبل اإلقدام عىل اإلصالح 
القانوين وصياغة مشاريع الترشيعات، مبا فيها اللوائح وإجراءات تنفيذ القوانني القامئة. وعىل سبيل املثال،يجب عىل وزارة التعليم أن تتشاور 
مع الجهات املعنية صاحبة املصلحة مبجرد أن يصاغ القانون/الالئحة ويجب أن تنعكس تعليقات الجهات صاحبة املصلحة يف مشاريع 
القوانني/اللوائح الناتجة عن ذلك. ويجري التشاور مع فئات مختلفة من األشخاص للحصول عىل آراء قطاع عريض ممثل للمجتمع بأرسه – 
نساًء ورجاالً وشباباً ومسنني – ويجب تسجيل جميع نتائج التشاور. وينص الدليل أيضاً عىل وجوب أن تُستَخدم يف جميع القوانني واللوائح 
لغة محايدة من حيث نوع الجنس؛ ويف عام 2007، عندما جرى توحيد جميع قوانني ساموا استعيض عن األلفاظ الدالة عىل املذكر بألفاظ 

محايدة من حيث نوع الجنس.

املصدر: الفاو 2002ج:  
31–32؛ وحكومة ساموا، 

.2008

قوانني  صياغة  تدعم  أن  ينبغي   – املانحني  من  لة  املموَّ تلك  ذلك  يف  مبا   – األرايض  قانون  إصالحات  برامج  وجميع 

فرعية ولوائح وإجراءات، مثل أدلة العمليات واإلجراءات املتعلقة بتسجيل األرايض. وميكن لهذه الصكوك الداعمة 

أن تتسبب يف نجاح القانون أو فشله، ولذلك فإن عملية تصميم ونرش اللوائح واإلجراءات واألدلة التي تعزز اتباع 

نْهج شامل - منصف لكال الجنسني - بشأن تصميم القوانني وتنفيذها هي أمر أسايس لضامن حوكمة حيازة األرايض 

 .)13 2011أ:  الجنسني)الفاو،  لكال  املنصفة 

األرايض ملتزمة بضامن صياغة  العاملة يف مجال حوكمة حيازة  املؤسسات  أن تكون  وباإلضافة إىل ذلك، يجب 

لدعم  املطلوبة  واإلجراءات  الوثائق  تكون  أن  يجب  املثال،  سبيل  وعىل  املالئم.  النحو  عىل  وتنفيذها  اللوائح 

تنقيح  ذلك  يتطلب  وقد  والرجال؛  هن  إليها  وصولهن  ويسهل  للنساء  متاحة  األرايض  بتسجيل  املتعلقة  املطالبات 

اللوائح ذات الصلة ليك تتاح للنساء والرجال فرص متكافئة لتسجيل األرايض )البنك الدويل/الفاو/الصندوق الدويل 

للتنمية الزراعية، 2009a: 145(. وينبغي أيضاً أن تكفل اللوائح إنفاذ حوكمة حيازة األرايض املنصفة لكال الجنسني 

وذلك بشكل أوسع نطاقاً، مثالً باشرتاط األخذ بسند ملكية مشرتك يف حالة األرايض التي اكتسب األزواج املتزوجون 

للمعامالت  الرسمي  التسجيل  أجل  من  الزوجني  كال  من  املوافقة  إثبات  تقديم  واشرتاط  مشرتكة،  بصورة  ملكيتها 

.)2009a: 145-146 الزراعية،  للتنمية  الدويل  الدويل/الفاو/الصندوق  )البنك  الزوجية  بامللكية  الخاصة 

أن يُؤخذ اإلنصاف بني الجنسني يف الحسبان يف اللوائح املتعلقة برتتيبات إيجار األرايض الزراعية.  وينبغي أيضاً 

أنحاء  يف  الزراعية  األرُس  من  كثري  حالة  يف  األرايض  عىل  للحصول  الرئييس  أو  الوحيد  املصدر  هي  اإليجار  فرتتيبات 

لرتتيبات  الداعمة  الجيدة  املامرسات  وتشتمل  األرايض.  حيازة  من  مهامً  جزءاً  تشكل  فإنها  ولذلك  املختلفة  العامل 

اإليجار املنصفة لكال الجنسني عىل ما ييل: )الفاو، 2001، 2004(:

باستئجار  األرسة  ألفراد  والسامح  مستأجرين؛  باعتبارهام  السواء  عىل  والرجل  املرأة  اسمي  بذكر  السامح   •

األرايض بصورة مستقلة عن رب األرسة املعيشية؛ وتضمني عقد اإليجار الرسمي أسامء جميع أفراد األرسة 

النموذجية  اإليجار  عقود  فاستخدام   – املستأجر  اسم  جانب  إىل  يشغلونها،  أو  األرايض  يستخدمون  الذين 

بوجه خاص هنا؛ ميكن أن يكون مفيداً 

ى يف عقد اإليجار األهلية القانونية لتأجري األرايض – مثالً، قد تقع عىل  ضامن أن تكون ملالك األرايض املسمَّ  •

العريف للحصول عىل موافقة أفراد األرسة اآلخرين؛ القانون  التزامات مبوجب  عاتق مالك األرايض 

عند وفاة املستأجر، متكني الزوج املتبّقي واألرسة من البقاء يف األرايض حتى انتهاء اإلجارة أو إىل أن ميكن   •

اإليجار.  ى يف عقد  املسمًَّ للمستأجر  املكفولة  بالحقوق  االحتفاظ  أكرث دواماً، مع  ترتيبات  وضع 

اإلطار 2-6: 
الصياغة القانونية 

القامئة عىل التشاور 
واملشاركة واإلنصاف 

بني الجنسني 
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نوع  املراعية العتبارات  أحكامها  تنفيذ  أجل  توجيهية من  اسرتاتيجيات وخطوط  إىل  األرايض  قوانني  وتحتاج جميع 

الجنسني  لكال  فعاالً مسؤوالً ومنصفاً  تنفيذا  القانون  تنفيذ  أجل ضامن  الجنسني، وكذلك من  لكال  واملنصفة  الجنس 

 )2-6 )اإلطار  ساموا  يف  املوجودة  تلك  مثل  القانونية  للصياغة  التوجيهية  الخطوط  أن  كام   .)13 2011أ:  )الفاو، 

تتكفل  أن  القانونية عىل ضامن  للصياغة  موحدة  إجراءات  استحداث  ويساعد  املجال.  هذا  يف  بوجه خاص  مفيدة 

السواء. والرجل عىل  املرأة  االستئناف بحامية حقوق  وآليات  االستامرات  تفاصيل مثل تصميم 

 Rachael( املقررة  اإلجراءات  لتطبيق  امليداين  النجاح  ملدى  اختباراً  القوانني  أو  اللوائح  تجريب  ويشّكل 

صيغ  قد  الترشيع  فيها  يكون  التي  الحاالت  يف  خاص  بوجه  مفيداً  يكون  أن  ميكن  وهو  شخصية(  رسالة   ،Knight

املرتدة  باملعلومات  االسرتشاد  ميكن  التجريب،  وبعد  املطلوبة.  والعمليات  للمؤسسات  ضئيل  اهتامم  إيالء  ظل  يف 

بشأن مدى ثبوث فعالية القوانني أو اللوائح الجديدة يف إدخال تعديالت أو تحسينات عليها. وقد يكون التجريب 

يف غاية الفائدة الختبار مدى إنصاف كال الجنسني يف األدلة التشغيلية أو اإلجرائية وضبط تفاصيل القوانني القامئة.

قوانني  تنفيذ  معرض  يف  الجنسني  بني  اإلنصاف  رصد  عن  باملسؤولية  تضطلع  عليا  هيئة  إنشاء  أيضاً  املهم  ومن 

االمتثال  الجنسني‘ يف رواندا يرصد مدى  الفوارق بني  ’مكتب رصد مراعاة  املثال، فإن  األرايض. وعىل سبيل  ولوائح 

ملؤرشات برنامجه املتعلق بتحقيق اإلنصاف بني الجنسني. ومن املحتمل أن يكون هذا املكتب أكرث فعالية يف دعم 

اللجان  واجتامعات  الحوكمة  مؤسسات  يف  النساء  ملشاركة  الحصص  نظام  مثل  لقواعد  االمتثال  وخاصة   – االمتثال 

املتعلقة  الخاصة  املحاكم  أو  التحكيم  وهيئات  املحاكم  تشمل  التي  الطعن  آليات  دعم  يف  منه   – ذلك  إىل  وما 

وبعدم  الطعن  دعاوى  أصحاب  عىل  الباهظة  والتكلفة  بالبطء  وتتسم  فعل  كرد  العمل  إىل  متيل  والتي  باألرايض 

.)McAuslan, 2010: 126( التيّقن من النجاح

 
     

 
     

 
     

 
     

اعتامد عملية موحدة 

للصياغة القانونية تشمل 

التشاور املنصف لكال 

الجنسني والتشاريك 

والشامل للجميع.

تنظيم مناقشات 

عامة وعملية 

توعية عن طريق 

وسائط اإلعالم.

إجراء جولة ثانية 

من املشاورات مع 

الجمهور.

تنظيم مناقشات 

عامة وعملية 

توعية عن 

طريق وسائط 

اإلعالم.

صياغة النص النهايئ 

من أجل املوافقة 

عليه من جانب 

الجهاز القانوين 

املسؤول عن إقرار 

الترشيعات.

صياغة القانون

صياغة اللوائح واالنتقال إىل التنفيذ

بناء مؤسسات إيجابية 

إلدارة شؤون األرايض 

طوال جميع املراحل 

لضامن التنفيذ املنصف 

لكال الجنسني.

تنظيم حمالت توعية 

عامة وتثقيف بشأن 

اللوائح.

تصميم ونرش حزم تنفيذ 

كاملة لألدلة واإلجراءات 

واللوائح لضامن تحقيق 

نتائج منصفة لكال 

الجنسني.

تصميم اللوائح 
التجريبية من أجل 

اختبارها بشأن 
اإلنصاف بني الجنسني 

يف امليدان وضبط 
تفاصيل اللوائح 

باالستناد إىل التطبيق 
التجريبي.

اعتامد عملية موحدة 

للصياغة القانونية تشمل 

التشاور املنصف لكال 

الجنسني والتشاريك 

والشامل للجميع.

الشكل 2-1: 
خطوات الصياغة القانونية 

املنصفة لكال الجنسني

صياغة القانون 
وتعميم مرشوع 

النص عىل الجهات 
املختلفة صاحبة 
املصلحة إلجراء 

مشاورات موسعة 
بشأنه.
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املحلية  املجتمعات  دساتري  تحرير  وينبغي 

بطريقة  املحيل  الصعيد  عىل  صياغتها  أو  ولوائحها 

املجتمع  يف  والرجال  النساء  جميع  مبشاركة  تسمح 

ميكن  كام  الجنسني،  لكال  منصفة  مشاركة  املحيل 

تحسني  عىل  تساعد  أن  واللوائح  الدساتري  لهذه 

القانون  وفهم  املحليني  للسكان  القانونية  املعرفة 

القانونية  الصياغة  لعمليات  وميكن  النظامي. 

يف  للتشكيك  النساء  أمام  آفاقاً  تفتح  أن  املحلية 

عن  وللدفاع  ضدهن  متيّز  أو  تعمل  التي  القواعد 

القواعد التي تعزز أمن حيازة األرايض الخاص بهن 

الصعيد  عىل  األرايض  حيازة  حوكمة  يف  ودورهن 

املحيل )Knight, 2011(. ويورد إإلطار 7-2 وصفاً 

ناجحاً  تحقيقاً  الجنسني  بني  اإلنصاف  تحّقق  لكيف 

األرايض يف  املحيل هو وعمليات متليك  املجتمع  يف 

وأوغندا. وموزامبيق  ليبرييا 

اضطلعت املنظمة الدولية لقانون التنمية مبرشوع تجريبي بشأن متليك األرايض املجتمعية يف ليبرييا وموازمبيق 

وأوغندا فيام بني عامي 2009 و2011. وأهداف هذا املرشوع، الذي يعمل مع رشكاء وطنيني ومحليني من املجتمع 

املدين يف كل بلد، تشتمل عىل فهم كيفية دعم جهود املجتمعات املحلية الرامية إىل توثيق مطالبات األرايض وابتكار 

وتجريب اسرتاتيجيات لتيسري تحقيق اإلنصاف بني الجنسني ومنع الظلم والتمييز داخل املجتمع.

 وقد متثّل أحد املكونات الهامة للمرشوع يف عملية تشاركية لوضع قواعد إلدارة أرايض املجتمع املمحيل 

الرئيسية يف صياغة  الخطوات  أثناء كل خطوة من  )بواسطة لوائح/دستور مجتمعي(. وُعقدت اجتامعات 

اللوائح: استثارة األفكار، وتسجيل القواعد القامئة؛ وإزالة أو تعديل القواعد التي مل تعد مالمئة الحتياجات 

املجتمع املحيل وإضافة قواعد جديدة تالئم هذه االحتياجات؛ ومراجعة مدى االتساق مع أحكام الدستور 

الوطني والقوانني الوطنية أو القانون الدويل واالمتثال لهذه األحكام؛ وكذلك، بعد إجراء مراجعة نهائية، إعداد 

مرشوع نص نهايئ العتامده رسمياً ليكون هو لوائح املجتمع املحيل أو دستوره.

ومنذ البداية، شددت أفرقة املرشوع عىل أنه يتعني إرشاك املجتمع املحيل بأرسه طوال هذه العملية وأنه يتعني 

حضور ممثلني لألرُس املعيشية من الرجال وكذلك من النساء االجتامع النهايئ من أجل إقرار اللوائح.

وأّدت عملية الصياغة القانونية هذه عىل املستوى املحيل إىل متكني املجتمعات املحلية من التفكري يف قواعد 

حوكمة الحيازة القامئة ومناقشتها هي واألسباب األساسية التي تدعو إليها، مبا يف ذلك القواعد التمييزية التقليدية 

التي شّككت فيها النساء وطعنت فيها يف االجتامعات. وبدأت املرأة ترى أنها تستطيع املطالبة بحقوق أكرب يف 

األرايض داخل مجتمعها املحيل، كام ُشجعت املجتمعات املحلية عىل تعزيز حقوق الفئات الضعيفة يف األرايض 

واآلليات التي يُؤخذ بها داخل املجتمع املحيل من أجل ضامن الحقوق القامئة. ومّكن املرشوع أيضاً من مواءمة 

القواعد املحلية مع القانون النظامي؛ ومن زيادة وعي املجتمع املحيل والنساء بكل من القانون الوطني وحقوق 

اإلنسان. كام أنه مبشاركة النساء يف االجتامعات واملناقشات ، بدأت مفاهيم املجتمع املحيل عن مكانة املرأة يف 

حوكمة حيازة األرايض تتغرّي، وكان ملشاركة املرأة يف عملية الصياغة القانونية املمحلية مشاركًة منصفة تأثري عىل 

محتوى القواعد املجتمعية الناتجة عن هذه العملية.

.Knight, 2011 :املصدر

الدويل  اإلنسان  وقانون حقوق  العام  الدستوري  اإلطار  مع  متسقة  املحلية  واللوائح  الترشيعات  كل  أن  من  التأكد  ينبغي 
وأن هذا اإلطار يدعم اإلنصاف بني الجنسني.

الجنسني  لكال  منصفة  مشاورات  إجراء  تشمل  والتي  القانونية  الصياغة  عليها  تنطوي  التي  العمليات  تحديد  ينبغي 
الحسبان عىل نحو جدي. إسهاماتهن يف  تُؤخذ  النسائية وأن  املجموعات  ومشاركة من جانبهام كليهام مبا يضمن إرشاك 

وجهات  بظهور  يسمح  مبا  بينهام،  مشرتكة  وأخرى  الرجال  عىل  تقترص  وأخرى  النساء  عىل  تقترص  مشاورات  إجراء  ينبغي 
أن  يجب  كام  املشاورات،  يف  االجتامعية  الفئات  جميع  من  والرجال  النساء  متثيل  وينبغي  املختلفة.  واالحتياجات  النظر 

املشاركة. التي تعرتض  املعوقات  الحسبان  تُؤخذ يف 

من  املشاركة  زيادة  دعم  بغية  القانونية  الصياغة  لجان  يف  باملشاركة  يتعلق  فيام  للنساء  حصص  تحديد  ينبغي 
النساء. جانب 

النساء. التشاور مع  القوانني واللوائح دون  ينبغي اعتامد تدابري لضامن عدم جواز إقرار 

تنفيذاً  القانون  تنفيذ  كيفية  تبنّي  شؤونها  وتنظيم  األرايض  إدارة  عملية  بشأن  وإجرائية  تشغيلية  أدلة  إعداد  ينبغي 
تعديلها  ثم  تجريبياً  تطبيقاً  اللوائح  تطبيق  وينبغي  الجنسني.  لكال  املنصفة  األرايض  حيازة  حوكمة  دعم  أجل  من  فعاالً 

لذلك. تبعاً 

دامئاً  راغبات  النساء  أن  افرتاض  عدم  ينبغي  املحلية،  األرايض  ومفوضيات  لجان  يف  األعضاء  للنساء  حصص  تحديد  عند 
املشاركة  دعم  وينبغي  الريفية؛  املناطق  يف  سيام  وال  بذلك،  للقيام  استعداد  وعىل  الهيئات  هذه  عضوية  يف  املشاركة  يف 

للنساء بوجه عام. أوقات مناسبة  النسائية عن طريق ضامن عقد االجتامعات يف 

للتذكرة!
األرايض  حيازة  لحوكمة  منه  بد  ال  أمر  هو  األرايض  قوانني  تنفيذ  أجل  من  الجنسني  لكال  منصفة  وعمليات  اسرتاتيجيات  وجود 
األسلوب  حيث  من  الجنسني  لكال  منصفة  صياغة  واللوائح  القوانني  صياغة  أن  ذلك  الجنسني.  لكال  منصفة  مسؤولة  حوكمة 

البداية. منذ  الحوكمة  والجوهر ستدعم هذه 

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

.McAuslan, 2010 :املصدر

اإلطار 2-7: 
الدروس املستفادة من 

الصياغة القانونية املحلية

القامئة املرجعية 2-3: 
دعم الصياغة القانونية 
املنصفة لكال الجنسني 

✎
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 حوكمة حيازة األرايض املنصفة لكال الجنسني 
ومامرسة الحقوق املتعلقة باألرايض

للعنارص  االهتامم  إيالء  الجنسني،  لكال  املنصفة  لألرايض،  املسؤولة  للحوكمة  قوي  قانوين  أساس  إنشاء  يتطلب 

العنارص  وهذه  مامرستها.  ومن  األرايض  يف  حقوقهم  إعامل  من  والرجال  النساء  متكني  عليها  ينطوي  التي  املختلفة 

باملبادئ  اإلملام  وتحقيق  القانوين،  والدعم  املنازعات  لفض  آليات  ووجود  العدالة،  إىل  الوصول  إمكانية  تشمل 

الوحدة،  هذه  من  املتبقي  الجزء  يف  األوىل  الثالثة  العنارص  وتُناقَش   .2-2 الجدول  يف  معرفة  هي  كام  القانونية، 

املتمثلة  به  الصلة  الوثيقة  القضايا  جانب  إىل  القانونية،  باملبادئ  اإلملام  تحقيق  الخامسة  الوحدة  يف  يناقَش  بينام 

والتوعية. االتصال  يف 

التعريف العنرص

إمكانية الوصول إىل العدالة

القانونية  النظم  إىل  اللجوء  طريق  عن  باألرايض  املتعلقة  املطالبات  تقديم  عىل  القدرة  هي 
قانون حقوق  املنازعات. ومبوجب  لحل  القانونية  أو  العرفية  اآلليات  املختصة وإىل  والقضائية 
انتصاف  سبل  توافر  يف  الحق  عىل  العدالة  إىل  الوصول  إمكانية  أيضاً  تشتمل  الدويل،  اإلنسان 

فعالة أمام أي شخص ثبت أن حقه قد انتُهك.

آليات فض املنازعات
إطار  يف  األرايض  منازعات  لحل  املستخدمة  العرفية  أو  القانونية  واملؤسسات  العمليات  هي 

النظام القضايئ العام.

القانوين الدعم 
هو الدعم العميل املطلوب للسري يف مطالبات األرايض الفردية: أي تقديم املعلومات املتعلقة 
باإلجراءات، واملساعدة املالية لتغطية التكاليف ذات الصلة )املعاونة القانونية(، والدعم املهني 

م من مساعدين قانونيني أو محامني )املساعدة القانونية(. املقدَّ

هي املعرفة بالقانون وبكيفية تنفيذه/إنفاذه، وفهم العالقة بني القانون واملامرسة.اإلملام باملبادئ القانونية

إمكانية الوصول إىل العدالة

تختلف إمكانية الوصول إىل العدالة باختالف مجموعات الناس يف سياق كل بلد. وعىل سبيل املثال، تختلف احتياجات 
الدعم القانوين لدى النساء يف املناطق الريفية عن مثيلتها لدى النساء يف املناطق الحرضية، كام تختلف هذه االحتياجات 
العريف  القانون  عىل  يعتمدن  الاليت  النساء  ولدى  األميني،  والرجال  النساء  لدى  عنها  األميني  غري  والرجال  النساء  لدى 
بأسامئهن  رسمياً  األرايض  األرايض/ُسجلت  ملكية  اكتسنب  الاليت  النساء  لدى  عنها  باألرايض  املتعلقة  بخصوص حقوقهن 
)Nakayi, 2010(. ولذلك فإن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض املنصفة لكال الجنسني ينبغي أن تنطوي عىل اتباع نُُهج 
بالنسبة إىل  العدالة بشأن مسائل األرايض منصفة لكال الجنسني  الهدف بدقة بغية جعل إمكانية الوصول إىل  محددة 

جميع فئات النساء والرجال.

واالجتامعية  الثقافية  الحواجز  بفعل  محدودة  البلدان،  من  كثري  يف  العدالة،  إىل  النساء  وصول  إمكانية  أن  بيد 

واملؤسسية. وهذه الحواجز ميكن أن تشمل رسوم املحاكم املرتفعة وما يتصل بها من تكاليف، وعدم املعرفة بالحقوق 

املتعلقة باألرايض وبنظام العدالة الرسمي، واملسافة املادية، وحواجز اللغة، ونقص التمثيل يف الجهاز القضايئ، واالفتقار إىل 

الثقة واالستقالل الذايت للترصف بصورة مستقلة يف اإلجراءات القانونية، والقواعد االجتامعية-الثقافية التي تجعل املرأة 

تخىش من العقاب أو النبذ إذا سارت يف مطالباتها املتعلقة باألرايض. ونتيجًة لذلك، يحدث ميل إىل حرمان النساء من 

إمكانية الوصول إىل العدالة بدرجة أكرب منها يف حالة الرجال، كام أن احتامل حرمانهن من العدالة كليًة أكرب منه مثيله يف 

 .)GROOTS Kenya, 2011حالة الرجال )هيئة األمم املتحدة للمرأة، 2011؛ والفاو، 2006أ، 156-154؛ و

الجدول 2-2: 
بعض عنارص مامرسة 

الحقوق املتعلقة 
باألرايض
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ويف ظل التعددية القانونية، وخاصة يف املناطق الريفية من البلدان النامية حيث قد تكون مؤسسات القضاء التابعة 

للدولة واملعنية باألرايض غائبة أو ال ميكن الوصول إليها، يكون القانون العريف يف كثري من األحيان هو الوسيلة الرئيسية 

السلطات  إىل  اللجوء  أن  النساء  تجد  )Knight, 2011:148(. وقد  املجتمعية  القواعد  وإنفاذ  األرايض  منازعات  لحسم 

العرفية أيرس من اللجوء إىل مؤسسات القضاء الرسمي، إذا كانت السلطات األوىل موجودة محلياً بدرجة أكرب وأقرب إىل 

املنزل. بيد أن القانون العريف هو والسلطات العرفية قد ال يحميان حقوق النساء بالدرجة التي يحميها بها نظام القضاء 

الرسمي بسبب التحيّزات الجنسانية وهيمنة الذكور.

إىل  للوصول  اتخاذها  يجب  التي  الخطوات  "سلسلة  بأنها  القضاء  سلسلة  للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة  وتعرّف 

العدالة" )هيئة األمم املتحدة للمرأة، 2011: 48(. وسلسلة العدالة املسؤولة جنسانياً )هيئة األمم املتحدة للمرأة، 

2011: 57-56 و63( تتطلب ما ييل: 

بني  فيام  اإلنفاذ  لقوانني  دة  موحَّ وإجراءات  بروتوكوالت  ذلك  يف  مبا  واضحة،  وإجراءات  واليات  وجود   •

أي   – النساء  الحتياجات  العامة  الخدمات  دوائر  استجابة  ضامن  بغية  العدالة  لنظام  املختلفة  األجزاء 

التنفيذ؛ رضورة وجود متويل كاٍف ومستمر، وتدابري لرصد 

وجود خدمات متكاملة ومتخصصة ملساعدة النساء عىل التغلّب عىل ما يواجهنه من حواجز مؤسسية واجتامعية   •

تعرتض تحقيق العدالة املتعلقة باألرايض. وأحد النُُّهج الواعدة هو دمج الخدمات، مثل وجود مركز واحد جامع 

م فيه جميع خدمات األرايض تحت سقف واحد، ما يخّفض عدد الخطوات املطلوبة لنيل  لخدمات األرايض تُقدَّ

إمكانية الوصول إىل العدالة؛ وقد يكون من املفيد وجود نساء يعملن يف مكتب االستقبال مبكاتب األرايض بالنظر 

إىل أن ذلك قد يتيح للنساء العميالت تواصالً أيرس وتفاعالً أكرب، عىل النحو الذي يناقَش يف الوحدة الرابعة؛

عملية  جوانب  جميع  يف  للجنسني  املتوازن  التمثيل  زيادة  بغية  العدالة،  قطاع  يف  النساء  مشاركة  دعم   •

العدالة ككل؛ نظام  العامة يف  الثقة  وتعزيز  الحوكمة 

العدالة  إىل  الوصول  النساء يف معرض  تواجهها  التي  بالحواجز  أكرث وعياً  القضاة  والتدريب لجعل  التوعية   •

يف مجال األرايض، ليك ميكن أن تتغرّي املواقف. وميكن تنفيذ حلول بسيطة ولكن فعالة – مثل التنازل عن 

الحساسة. للقضايا  أولوية  إيالء  أو  االستامرات مجاناً  املحاكم، وتقديم  رسوم 

العدالة بشأن األرايض. الوصول إىل  إمكانية  الرجال والنساء بشأن  الهدف إىل  ينبغي تقديم معلومات وتدريب محددي 

ينبغي معالجة األسباب االجتامعية واملؤسسية األساسية لعدم إمكانية الوصول إىل العدالة، مثل الثقافة والفقر واألمية وبعد املسافة.

ينبغي دعم زيادة متثيل املرأة ومشاركتها يف مؤسسات إدارة األرايض وتنظيم شؤونها، وال سيام يف آليات فض منازعات األرايض.

ينبغي االعرتاف بدور القانون العريف والسلطات العرفية يف عمليات فض منازعات األرايض وعملها يف هذا الصدد. وينبغي 
دعم السلطات العرفية يف أن تصبح أكرث إنصافاً فيام بني الجنسني وأن تحّدد أسباب وجود املامرسات العرفية وكيف ميكن 

الجنسني. اإلنصاف بني  األرايض تحقق  لحيازة  أن تدعم عملية حوكمة  السلطات  لهذه 

التقليل إىل أدىن حد  القانون العريف بطرق تلبّي أيضاً مصالح الرجال األقوياء بغية  التشجيع عىل إحداث تحّول يف  ينبغي 
العدالة بشأن األرايض.  الوصول إىل  من أي ميل قد يدفعها إىل إساءة استعامل سلطتها وإنشاء عقبات جديدة يف طريق 
اعتامد  معهم،  التفاعل  عند  أو  العدالة  قطاع  يف  العاملني  األقوياء  الرجال  مع  العمل  عند  التحديد،  وجه  عىل  وينبغي 

املواجهة. الحوار وليس عىل  تقوم عىل  اسرتاتيجية 

للتذكرة! 
تؤثر الحواجز التي تعرقل إمكانية الوصول إىل العدالة عىل جميع األشخاص الضعفاء، وإن كان يوجد ميل إىل أن تكون النساء هن 
العدالة  إىل  الوصول  إمكانية  إتاحة  الجنسني  لكال  املنصفة  األرايض  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة  وتتطلب  بوجه خاص.  املتأثرين  أشد 

لجميع النساء والرجال، من جميع الطبقات واألديان واألعراق واألعامر، بغية متكينهم من إعامل ومامرسة حقوقهم يف األرايض.

✓

✓
✓
✓

✓

 Nakayi, 2010; :املصدر
. UN Women, 2011

القامئة املرجعية 2-4: 
زيادة اإلنصاف بني الجنسني 

فيام يتعلق بالوصول إىل 
العدالة بشأن األرايض 

✎
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فض منازعات األرايض

بها  الرسمية والقانونية لفض منازعات األرايض وسيلة مسلَّامً  اآلليات  املرأة ومشاركتها يف  يشكل دعم زيادة متثيل 

من وسائل تحسني لجوء املرأة إىل آليات فض منازعات األرايض وإىل القضاء )البنك الدويل/الفاو/الصندوق الدويل 

مشاركة  زيادة  أدَّت  حيث  رواندا  حالة  إىل  باإلشارة   2-8 اإلطار  يوضحه  ما  وهذا   .)24 2009أ:  الزراعية،  للتنمية 

الجنسني. لكال  نتائج أكرث إنصافاً  اللجان املحلية لفض منازعات األرايض إىل زيادة احتامل تحقيق  املرأة يف 

قامت شبكة نساء رواندا بإجراء دراسة يف مقاطعة ’بوجيسريا‘، مموَّلة من االئتالف الدويل لألرايض، بغية تقييم خربات النساء يف مجال 

الـ "أبونزي" )الوسطاء املحليني( يف حامية حقوق النساء يف  تنفيذ القوانني التي تحمي حقوقهن يف األرايض. وتبني الدراسة أهمية 

األرايض، وال سيام يف املنازعات املتصلة باإلرث واملنازعات األخرى داخل األرسة، والتي كانت هي أكرث أشكال املنازعات املنطوية عىل 

النساء شيوعاً. وقد خلصت الدراسة إىل أن معظم النساء يخرتن عدم إبالغ املجالس املحلية مبنازعاتهن، بينام اتجهت بعض النساء 

مبارشة إىل الوسطاء املحليني )الـ "أبونزي"(. ومل تقم سوى بضع نساء بإحالة منازعاتهن إىل املجالس األرُسية التي نُظر إليها  عىل أنها 

أقل جدارة بالثقة من السلطات املحلية أو الوسطاء. ويجب أن تكون نسبة النساء 30 يف املائة من أعضاء املجالس املحلية والوسطاء 

املحليني، وهو ما يساعد عىل تفسري السبب يف أن احتامل الثقة يف هاتني الفئتني أكرب لدى النساء الاليت لديهن قضايا ينبغي اإلبالغ عنها.

وتسلط الدراسة الضوء عىل أهمية وجود عمليات ومؤسسات بديلة عىل الصعيد املحيل لفض املنازعات، وخاصة يف بلدان مثل رواندا عانت 
من رصاعات شديدة ورمبا تكون مؤسساتها العرفية القامئة ال يوثَق بها عىل أنها موضوعية. وقد دعا الوسطاء املحليون أنفسهم إىل ما ييل:

e تشجيع سيادة القانون والتدريب املنتظم للجان املحلية لفض املنازعات بشأن قوانني األرايض؛

e  بث الوعي باملنظور الجنساين عىل نطاق أوسع وتوعية السكان قاطبة بشأن قوانني األرايض، مبا يف ذلك تقديم تدريب
خاص بشأن قضايا املنظور الجنساين إىل الرجال الذين مازالت لديهم معتقدات وقيم متييزية- وقد أجاب أحد الذكور يف البحث 

ر أيضاً قيمة النساء مثل تقديرنا لقيمة أنفسنا".  املشار إليه بأنه "يتعني علينا نحن الرجال أن نقدِّ

وقد اضطلعت بربامج تدريب الوسطاء املحليني )الـ "أبونزي"( الحكومة واملجتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمة غري الحكومية "بعثة 

العدالة الدولية" بالتعاون مع وزارة العدل. إذ يقوم املحامون العاملون مع "بعثة العدالة الدولية" بتقديم الدعم القانوين العميل 

انتصاف قانونية يف زامبيا  الحصول عىل سبل  القانوين، وال سيام األرامل واأليتام، بغية مساعدتهم عىل  امللكية غري  إىل ضحايا نزع 

وأوغندا وكينيا باإلضافة إىل رواندا، وهم يعملون يف هذه البلدان األربعة جميعاً لتوعية الزعامء املحليني وأعضاء اللجان املحلية لفض 

املنازعات، رجاالً ونساًء عىل السواء، باملسائل ذات الصلة. 

 RWN, 2011; Daley, :املصدر
 Dore-Weeks and Umuhoza,

 2010; International Justice
Mission, no date

عام  من  الفرتة  يف  للمرأة،  املتحدة  األمم  لهيئة  التابع  يستحقها‘  ملن  األرايض  ’إعطاء  برنامج  قام  قريغيزستان،  ويف 

فيام  العدالة  قطاع  يف  الرئيسية  الفاعلة  الجهات  وقدرات  معارف  تطوير  عىل  باملساعدة   ،2010 عام  إىل   2003

اهتامم خاص  أُويِل  وقد  للمرأة.  والتمكني  الجنسني  بني  املساواة  بشأن  الحقوق  القائم عىل  النْهج  باستخدام  يتعلق 

أسفر  ما  العقارية،  املمتلكات  وتسجيل  األرايض  سجل  إدارة  من  والخرباء  القانونية  املكاتب  بني  الرشاكات  لتعزيز 

أنصبتهن من األرايض وحيازة  القانونية يف  النساء لحقوقهن  املحاكم واستعادة  للمنازعات يف  الرسيعة  التسوية  عن 

.)Djusaeva, 2012( سندات امللكية

املتعلقة  مبطالباتهن  االعرتاف  ضامن  يف  النساء  تواجهها  التي  الخاصة  الصعوبة  تفرّس  التي  األسباب  وأحد 

باألرايض هو أنه ليس لديهن يف كثري من األحيان سوى قدر ضئيل من القوة والسلطة التخاذ إجراءات عامة. وكثرياً 

ما يُنظر إىل منازعات األرايض التي تشمل نساء عىل أنها مسائل خاصة أرُسية يلزم حلها عىل هذا املستوى. وكثرياً 

الحيازة العريف يعرتف بحقوقهن  الحيازة الرسمي وال نظام  الريفية، أنه ال نظام  النساء، وخاصة يف املناطق  ما ترى 

يف األرايض)الفاو، 2006ب: 48( 

وسطاء  اختيار  يف  النظر  هنا  البدائل  وتشمل  متزايد.  نحو  عىل  شعبياً  حالً  البديل  املنازعات  فض  ويشكل 

اإلطار 2-8: 
فض منازعات األرايض 

بطريقة منصفة لكال 
الجنسني 
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منازعاتهم  لحل  املحاكم  إىل  دعاوى  موا  قدَّ الذين  األشخاص  ملساعدة  املحكمة  تعينهم 

.)Magezi, 2010( دون االضطرار إىل انتظار إجراءات املحكمة

حد  إىل  املسؤولة  هي  العرفية  واملؤسسات  السلطات  زالت  ما  البلدان،  من  كثري  ويف 

لفض  العرفية  اآلليات  تكون  وقد  املحيل.  املستوى  عىل  األرايض  منازعات  فض  عن  كبري 

املنازعات أرسع والوصول إليها أيرس وتتمتع مبرشوعية اجتامعية أكرب من تلك التي تتمتع 

بالتحيّز ضد اإلناث. وقد  الذكور وتتسم  ما يهيمن عليها  النظامية ولكنها كثرياً  بها اآلليات 

تعمل  أن  من  متكنيها  إىل  الجنسني  بني  أكرب  إنصاف  تحقيق  ضامن  بغية  إصالحها  يؤدي 

بفعالية أكرب مع االحتفاظ يف الوقت نفسه مبيزتها النسبية)الفاو، 2006أ: 158 و166(. 

األرايض  حيازة  حوكمة  لدعم  العرفية  املؤسسات  مع  العمل  هو  املطروح  والتحّدي 

عمليات  تتيحها  التي  الفرص  بانتهاز  نفسه  الوقت  يف  القيام  مع  الجنسني  لكال  املنصفة 

حيازة  حوكمة  مجال  يف  بالالمركزية  األخذ 

اآلليات  إىل  الوصول  إمكانية  لجعل  األرايض 

األهايل  أمام  أيرس  املنازعات  لفض  الرسمية 

م اإلطار 9-2 بعض  الريفيني، نساًء ورجاالً. ويقدِّ

املؤسسات  مع  للعمل  الجيدة  املامرسات  أمثلة 

بينام  األرايض؛  منازعات  فض  مجال  يف  العرفية 

نطاقاً  األوسع  املسائل  الثالثة  الوحدة  تتناول 

العرفية. املؤسسات  مع  بالعمل  املتعلقة 

يف كينيا، درج بصورة روتينية أهايل الزوج املتوىفَّ يف املجتمعات املحلية يف مقاطعة ’نيانزا‘ عىل نزع األرايض 
أن  فخر  بكل  يعلنون  املحيل  املجتمع  كان شيوخ  بينام  املدقع،  الفقر  غياهب  إىل  ودفعهن  األرامل  من 
ثقافتهم تحمي النساء. وأتاح أحد برامج اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف كينيا املجال لألرامل ليك يُخربن 
هؤالء الشيوخ بقصص طردهن من أراضيهن. وكان يتعني عىل الشيوخ، الواقعني بني مطرقة ضامن  بقاء 
الحقوق املتعلقة باألرايض يف جانب األب وسندان حامية النساء، أن يستحدثوا وسيلة مبتكرة لحل هذه 
املعضلة. وقد بدؤوا، يف كثري من الحاالت، يف الدفاع عن األرامل ويف ضامن أن يحققن مصالحهن مدى 
الحياة يف أرايض أزواجهن الراحلني. وكان ذلك يرمي إىل حامية األرامل أنفسهن ولكن أيضاً إىل ضامن أن 
يتلّقى أبناؤهن فيام بعد نصيباً من األرايض، عىل النحو الذي تقيض به مامرسة اإلرث القامئة عىل الجانب 

األبوي.

إىل  العودة  يف  داخلياً  املرشدون  األشخاص  بدأ  الحروب،  مزقتها  التي  أوغندا،  مناطق شاميل ورشقي  ويف 
منازلهم ويف إعادة تقديم مطالباتهم املتعلقة بأراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم. وقد تسبب ذلك يف 
نشوء كثري من املنازعات بشأن الدعاوى املتضاربة وحاالت التعّدي عىل األرايض بني الجريان واألرس مدفوعني 
يف ذلك بالندرة املتزايدة لألرايض. ويف عام 2009، أطلق ’تحالف األرايض يف أوغندا‘ مرشوعاً تجريبياً يهدف 
إىل تحسني إمكانية الوصول إىل العدالة بشأن األرايض عن طريق التمكني للسلطات التقليدية والدمج بني 
التقليدي والرسمي. وقد خلص تقييم للمرشوع يف عام 2010 إىل أن النساء واألشخاص  قطاعي العدالة 
أراٍض. ولذلك عمل  أوالً، عندما تكون لديهم منازعات  العرفيني  الزعامء  يلجؤون بصفة عامة إىل  األفقر 
املرشوع عىل تحسني نظام العدالة العريف القائم عن طريق تطوير القدرة الفنية للسلطات التقليدية عىل 
التصّدي النتهاكات الحقوق املتعلقة باألرايض. وشمل ذلك تقديم التدريب إىل السلطات التقليدية وتوعية 
املجتمعات املحلية. وأُنشئت مراكز للحقوق املتعلقة باألرايض لتدريب املساعدين القانونيني وإلنشاء نظام 
جديد للوساطة يف منازعات األرايض يعمل يف ظله املساعدون القانونيون مع الزعامء السياسيني املحليني 
ومع السلطات التقليدية عىل تطبيق نْهج العدالة التقليدي سعياً إىل تحقيق تفاهم متبادل بدالً من نْهج 

املحاكم القائم عىل املعادلة الصفرية.

وتوجد يف جميع أرجاء أوغندا أدلة عىل أن النساء يستخدمن املحاكم العرفية واللجان املحلية عىل السواء، 
وإن كانت معظم النساء يتوقفن يف مسعاهن عند مستويات دنيا )مستوى العشرية ومحاكم املستوى األول 
واملستوى الثاين من اللجان املحلية( وال يصل إىل محاكم املستوى الثالث من اللجان املحلية أو مجالس 
أرايض املقاطعات إال من لديهن القدرة عىل ذلك. وإمكانية الوصول إىل محاكم اللجان املحلية متاحة وهي 
ال تتطلب توكيل محاٍم وتستخدم لغة دراجة وتقبل كثرياً من األشكال املختلفة لإلثبات. بيد أنه باستثناء 
املستوى الثالث من محاكم اللجان املحلية، ال يُنظَر دامئاً إىل محاكم اللجان املحلية عىل أنها محايدة بل 
قد تكون "أقرب مام ينبغي" من مستعِمليها. ومع ذلك، فإن األحكام الصادرة عن محاكم اللجان املحلية، 
التي تستخدم مزيجاً من املعرفة والقانون النظامي الرسمي والعرف والقواعد، تنطوي عىل إمكانية بعث 

وتوثيق القواعد واملامرسات العرفية اإليجابية دعامً لإلنصاف بني الجنسني.

 Harrington and  :املصدر
Choprab, 2010:20; Car-
 field, 2011; ULA, 2010;

.Ahikire, 2010

يف  األرايض  منازعات  فض  أيضاً  وميكن 

الحكومية،  القضاء  مؤسسات  إجراءات  إطار 

إدارة  عن  املسؤولة  العام  املدير  إدارة  مثل 

عدد  يف  املتوفنّي  األشخاص  ممتلكات  وتوزيع 

وفاتهم  عند  ذلك  يف  مبا  املختلفة،  الحاالت  من 

دون كتابة وصية )Namutebi, 2010(. وميكن 

عندما  باألهمية  املؤسسات  هذه  تتسم  أن 

تكون قوانني املرياث متييزية وال تكون القوانني 

تبذلها  التي  والجهود  بعد.  ُسنت  قد  الجديدة 

مشاركة  لضامن  األوغندية  العام  املدير  إدارة 

عىل  ساعدت  قد  األرامل،  سيام  وال  النساء، 

الجنسني  بني  إنصافاً  أكرث  نتائج  تحقيق  ضامن 

النساء  عىل  املمتلكات  توزيع  دعم  حيث  من 

الوقت  يف  املحاكم  البت عن طريق  تجنب  مع 

.)Ssonko، 2010 ؛Namutebi،2010( نفسه

اإلطار 2-9:
العمل مع املؤسسات 

العرفية يف فض 
منازعات األرايض 
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التي  يف ساموا، يُحتَفظ بأكرث من 80 يف املائة من األرايض مبوجب ترتيبات الحيازة العرفية 
تتيح حقوقاً متساوية للمرأة والرجل من حيث السيطرة عىل األرايض الخاضعة لهذه الرتتيبات 
وإدارتها، وذلك مبوجب الرتكة السارية من جهة األبوين ومبوجب اإليجار غري الرسمي. بيد 
عة ممثلة يف  أن امللكية النهائية لهذه األرايض والسلطة النهائية عليها هام يف يد األرسة املوسَّ
شخص القيّم/األمني املعروف باسم ’املتايئ: Matai‘، الذي يجري اختياره بتوافق اآلراء داخل 
األرسة ويسيطر عىل استخدام األرايض وأصول األرسة ويوّجه هذا االستخدام، مبا يف ذلك تأجري 
األرايض الخاضعة للرتتيبات العرفية إىل الغري. ويُطعن أحياناً يف قرارات املتايئ أمام محكمة 
األرايض وصكوك امللكية. ورغم أن معظم من يؤّدون عمل الـ ’متايئ‘ هم من الرجال، توجد 

بضع نساء يؤّدينه.

الخاضعة  لألرايض  إيجار رسمية  توقيع عقود  لعام 1965 عىل  العريف  األرايض  قانون  وينص 
العرفيني(  األرايض  مالك  عن  )بالنيابة  والبيئة  الطبيعية  املوارد  وزير  بني  العريف  للقانون 
ومستعِميل األرايض )املستأجرين(. وتدير الوزارة عملية تطبيق عقد اإليجار بالنيابة عن مالك 
األرايض العرفيني بغية تجّنب تضارب املصلحة الذي حدث يف املايض عندما كان املالك العرفيون 
يعتمدون عىل محامي املستأجرين إلعداد الوثائق. وتقوم الوزارة أيضاً بإبالغ املالك بعملية 
اإليجار، وهو ما يشمل رشح جميع أحكام عقد اإليجار ورشوطه، بغية ضامن أن تعكس هذه 

عة(. األحكام والرشوط رغبات جميع مالك األرايض الخاضعة للقانون العريف )األرسة املوسَّ

ورغم أن للرجل واملرأة حقوقاً متساوية يف الحصول عىل األرايض، ال يتوافر لدى كثري من النساء 
الوعي بحقوقهن. وما مل يكن ’املتايئ‘ امرأة، فإنه ال يجري يف كثري من األحيان إرشاك النساء 
يف التفاوض عىل ترتيبات التأجري ويف مناقشتها. ومن شأن وجود مزيد من املوظفات الاليت 
من املشورة إىل مالك األرايض املشمولة بالقانون العريف بشأن ترتيبات اإليجار أن يعّزز فوائد  يقدِّ
مة من الحكومة وذلك بجعل عملية التأجري أكرث شموالً وأيرس مناالً  املساعدة القانونية املقدَّ

وأكرث إنصافاً بني الجنسني.

الدعم القانوين

الوصول  إمكانية  حيث  من  الجنسني  بني  اإلنصاف  زيادة  إىل  الرامية  الجهود  يف  ينبغي 

املتاحة،  العدالة  ونظم  املنازعات  فض  آليات  جميع  االعتبار  يف  تُؤخذ  أن  العدالة  إىل 

هذه  أكرث  إىل  والرجال  النساء  وصول  إمكانية  الجهود  هذه  تيرّس  أن  ينبغي  كام 

عند  التدخل  طريق  عن  الدعم  يبدأ  أن  وينبغي  الحتياجاتهم.  مالءمة  والنظم  اآلليات 

املعاونة  ذلك  يف  مبا  الصلة،  ذات  التدابري  الحكومات  تتخذ  أن  لضامن  القمة  مستوى 

املرأة  حصول  إمكانية  فإن  طاجيكستان،  ويف  العملية.  القانونية  واملساعدة  القانونية 

مستوى  عىل  عمل  فرق  إنشاء  بفعل  تحّسنت  قد  املجانية  القانونية  الخدمات  عىل 

 Undeland,( معيَّنني  ومحامني  النسائية  اللجان  من  مبوظفني  مزودة  املقاطعات 

أن  أخرى ميكن  10-2 وصفاً ملامرسة  اإلطار  2012(. ويورد 

ساموا. من  مستمدة  جيدة  تكون 

الحاالت  القانونية  املعاونة  تغطّي  ال  البلدان،  بعض  ويف 

إىل  وباإلضافة  األرسة.  وقانون  واملرياث  باألرايض  املتعلقة 

ذلك، ال تُؤخذ يف الحسبان قضايا املنظور الجنساين يف جميع 

هنا  االستثناءات  بني  ومن  القانونية.  املعاونة  مخططات 

كمستفيدات  محدد  نحو  عىل  النساء  فيها  تُدرج  التي  الهند 

وغانا   ،1992 لعام  القانونية  الخدمات  سلطات  قانون  من 

لعام  القانونية  املعاونة  مخطط  قانون  فيها  يغطّي  ال  التي 

املدنية  املسائل  أيضاً  ولكن  الجنائية  املسائل  سوى   1997

التي تنطوي عىل حقوق إرث )الفاو، 2006أ: 160(.

األرايض  إدارة  مشاريع  تراجع  أن  الجيدة  املامرسات  ومن 

لضامن  القانوين  والدعم  املنازعات  فض  بخصوص  إجراءاتها 

إمكانية حصول الرجل واملرأة كليهام عىل الخدمات ذات الصلة 

وأن يعاَمال كالهام بإنصاف. وقد يتطلب ذلك اتخاذ تدابري خاصة 

املشاريع  موظفي  خدمات  إىل  النساء  وصول  إمكانية  لتيسري 

واملكاتب الحكومية، مثالً باملجيء بآليات فض منازعات األرايض 

إىل املستوى املحيل أو بتقديم الدعم القانوين عن طريق املرشوع، 

مثل الحالة يف قريغيزستان املرشوحة يف اإلطار 2-11.

Jose- مته : العرض الذي قدَّ راملصد
phine Stowers-Fiu بشأن "بناء 

القدرات واإلنصاف بني الجنسني يف 
مؤسسات إدارة األرايض يف ساموا"، 

وذلك يف حلقة العمل التقنية 
املعقودة يف مايو/أيار 2011.

اإلطار 2-10: 
الدعم القانوين ألصحاب 
امللكية العرفية لألرايض 

قام مرشوع ’تقديم املساعدة القانونية إىل املواطنني الريفيني‘ يف قريغيزستان – الذي نُفذ يف الفرتة من عام 2003 إىل عام 2006 بدعم 
من البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وسويرسا والواليات املتحدة األمريكية – بعرض تقديم الخدمات القانونية وكان يهدف 
مون طلبات  إىل تعليم السكان الريفيني كيفية تطبيق القانون من أجل حل منازعاتهم املتعلقة باألرايض. وكانت النساء والرجال يقدِّ
أو محلية تحاول  يلتمسون معاونته بشأن منازعات مامثلة تنطوي عىل سلطات قروية  للحصول عىل مساعدة من املرشوع وكانوا 
االستيالء عىل األرايض التي كان صاحب املطالبة قد تلقاها أثناء فرتة اإلصالحات الزراعية الوطنية وإعطائها لرجال آخرين يف القرية. ومل 
يسجل املرشوع حدوث أي منازعات أراٍض ناشئة عن الطالق أو املرياث، مبا يشري إىل أن هذا النوع من املنازعات إما أنه مل يكن شائعاً 

أو أن النساء كن يحجمن عن رفع الدعاوى إىل املحكمة ضد أقاربهن.

اإلطار 2-11: 
تقديم املساعدة القانونية 

إىل السكان الريفيني 
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وميكن أيضاً ملنظامت املجتمع املدين واملنظامت الدولية أن تدّرب املساعدين القانونيني يف املجتمعات املحلية عىل 

الهند  املستمدة من  األمثلة  توّضحه  الذي  النحو  املحيل، عىل  املجتمع  الجنسانية عىل مستوى  القضايا  العمل بشأن 

موا  يقدِّ أن  يستطيعون  املحيل  املجتمع  القانونيون يف  فاملساعدون   .2-13 اإلطار  الكومنولث يف  وأمانة   وموازمبيق 

املؤهلون  املحامون  إليه  يحتاج  مام  أقل  تدريب  إىل  يحتاجون  أنهم  إىل  نظراً  نسبياً  التكلفة  منخفض  قانونياً  دعامً 

متام التأهيل. كام أنهم مهّمون أيضاً يف الجهود الرامية إىل تحسني اإلملام باملبادئ القانونية، عىل النحو الذي يناقَش 

الخامسة. الوحدة  التفصيل يف  مبزيد من 

املصدر: البنك الدويل/الفاو/
الصندوق الدويل للتنمية 

الزراعية، 2009أ: 150-151.

األرايض  حيازة  بحوكمة  يتعلق  فيام  القانوين  الدعم  تقديم  يف  بارز  بشكل  هام  دور  املدين  املجتمع  وملنظامت 

بينام  الحاالت،  فرادى  يف  عملية  قانونية  مساعدة  م  تقدِّ أن  القانونية  للمنظامت  ميكن  إذ  الجنسني.  لكال  املنصفة 

التقايض االسرتاتيجي وتناول  السرْي يف  اللتني متّكناها من  القدرة والوالية  املنظامت يف كثري من األحيان  متتلك هذه 

الدويل  الدويل/الفاو/الصندوق  والبنك  118؛   :2011 للمرأة،  املتحدة  األمم  )هيئة  املحاكم  اختبارية مهمة يف  قضايا 

للتنمية الزراعية، 2009أ: 151؛ وKapur، 2011؛ الفاو، 2006أ: 160(.

واللوائح  األرايض  قوانني  يف  الجنسني  لكال  املنصفة  األحكام  تنفيذ  عىل  تساعد  أن  االختبارية  للقضايا  وميكن 

املتصلة باألرايض، وأن تكفل تحقيق حوكمة حيازة األرايض املنصفة لكال الجنسني. وعىل سبيل املثال، ففي الحاالت 

األكرث  الجوانب  إصالح  االختبارية عىل  القضايا  تنطوي  أن  واسع، ميكن  نطاق  العريف عىل  القانون  فيها  يُطبَّق  التي 

م  القانوين املقدَّ )الفاو، 2006أ: 166(. ولذلك ميكن للدعم  القانون العريف بدالً من االستعاضة عنه متاماً  متييزية يف 

الجنسني. أداة مفيدة إلنفاذ اإلنصاف بني  من املجتمع املدين أن يجعل املحاكم 

عىل  الحكومات،  مع  بالتعاون  تعمل  عندما  فعالية  أحوالها  أشد  يف  املدين  املجتمع  منظامت  تكون  ما  وكثرياً 

األهمية يف  املدين حاسم  املجتمع  من  م  املقدَّ الدعم  كان  بباكستان حيث  يتعلق  فيام   2-12 اإلطار  يف  املبني  النحو 

تحسني اإلنصاف بني الجنسني يف حوكمة الحيازة يف إطار برنامج توزيع األرايض.

قام مرشوع يف باكستان – مموَّل من التحالف الدويل لألرايض يف عامي 2009 و-2010 بإنشاء لجان معاَونة قانونية مع لجان فرعية للمحامني يف 
خمس مقاطعات من إقليم السند. وتولّت لجان املعاَونة القانونية حاالت خمس نساء يواجهن قضايا استئناف ضد تخصيص األرايض لهن مبوجب 

برناج توزيع األرايض يف السند، وحالت بذلك دون قيام مالك األرايض السابقني باالستئناف ضد منح أراضيهم للنساء املستفيدات.

م املرشوع التدريب إىل أعضاء هذه املنظامت بشأن إدارة املنظامت وتقديم املساعدة إىل  وُشكِّلت منظامت نسائية يف املقاطعات الخمس، وقدَّ
النساء الاليئ لديهن مشاكل يف نيل استحقاقاتهن القانونية املتعلقة باألرايض يف إطار برنامج توزيع األرايض. وتعاونت لجان املعاَونة القانونية مع 
املنظامت النسائية من أجل تقديم الخدمات القانونية إىل 50 سيدة كانت األرايض املمنوحة لهن حديثاً موضع تقاٍض؛ وأمكن حل نصف هذه 
القضايا بنجاح. وسحب مالك األرايض السابقني 36 قضية أخرى عقب جهود املنارصة التي قامت بها لجان املعاَونة القانونية واملنظامت النسائية.

وتعلّم املرشوع درساً مفاده أن تقديم املساعدة القانونية يتطلب التزاماً طويل األجل من جانب املانحني واملموِّلني، بالنظر إىل أن بعض القضايا 
املدعومة من لجان املعاَونة القانونية قد أُحيلت إىل درجات تقاٍض أعىل يف نظام القضاء الرسمي؛ وأن النساء املعنيات سيحتَْجن إىل معاونة 
قانونية مستمرة، وأنه سيتعني عىل لجان املعاَونة القانونية واملنظامت النسائية تطوير قدراتها الذاتية من أجل تقديم هذا الدعم عىل مستويات 
أعىل يف نظام القضاء الرسمي. وتعلّم املرشوع أيضاً أنه، باإلضافة إىل وجود حكومات تخضع للمساءلة عن تحقيق اإلنصاف بني الجنسني يف 

برامجها  املتصلة باألرايض، يكون من املهم أيضاً وجود اسرتاتيجية لتحقيق التفاعل املبارش مع املوظفني العاملني يف هذه الربامج.

.ILC, 2010c :املصدر 

اإلطار 2-12: 
املامرسات الجيدة يف 
مجال الدعم القانوين 

ويف حالة نشأت داخل األرسة، كان والد امرأة معاقة قد أعطاها منزل األرسة مع وجود الوثائق الرسمية املناسبة. بيد أن عم هذه املرأة وأوالد 
عمها قد رفضوا ترك املنزل وحرروا وثيقة بديلة تشهد بحقهم يف املنزل. وبعد أن أثنت السلطات املحلية املرأة عن رفع القضية إىل املحكمة، 
وبعد أن أخفقت هذه املرأة يف تحريك قضيتها إىل األمام مع املحاكم املحلية، فإنها اتجهت إىل مرشوع ’تقديم املساعدة القانونية إىل املواطنني 
عة. وهكذا ساعد هذا املرشوع النساء الاليت كانت لديهن منازعات بشأن  الريفيني‘ وتوصلت يف خامتة املطاف إىل توافق يف اآلراء مع أرستها املوسَّ
أراٍض، ولكن تجربته توحي بأنه يلزم تقديم الدعم واملساعدة القانونيني القويني من أجل تحسني اإلنصاف بني الجنسني يف مجال فض منازعات 

األرايض يف الحاالت التي تُثني فيها األعراف الثقافية النساء عن إثارة قضاياهن ضد أقاربهن.
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مت ’رابطة تعمري املناطق الريفية يف جنوب آسيا‘ تدريباً بشأن العمل كمساعدين قانونيني مجتمعيني إىل أبناء القبائل  يف الهند، قدَّ
املقيمة يف الغابات يف والية أندرا براديش يف عام 2010، بالتعاون مع كبار املوظفني الحكوميني املسؤولني عن الغابات والبيئة وقضايا 
القبائل. فُعقدت حلقة عمل ملدة أربعة أيام للتدريب عىل عمل املساعدين القانونيني من أجل 63 شخصاً قبلياً )كانوا بصورة رئيسية 
من النساء والشباب( اشتملت عىل تفاعل مبارش مع وزير من وزراء الوالية، وعززت هذه الحلقة ثقة الشعوب القبلية، كام دعمت 
تعمري  ’رابطة  األرايض. وقامت  ملكية  للحصول عىل سندات  واإلدارية  القانونية  باإلجراءات  القبائل  أبناء  الحوار وحّسنت معرفة 
املناطق الريفية يف جنوب آسيا‘ برتجمة قانون الحقوق املتعلقة باألرايض لعام 2006 إىل اللغة املحلية )التيلوغو( وطبعت منه 000 
1 نسخة مشفوعاً مبعلومات عملية للشعوب القبلية عن كيفية تقديم طلبات الحصول عىل أراٍض. وقد أتم قرابة نصف املساعدين 

بني حديثاً كتابة طلباتهم هم للحصول عىل أراٍض، وساعدوا 45 أرسة قبلية أخرى عىل أن تفعل اليشء نفسه. القانونيني املدرَّ

وقامت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(، يف إطار مرشوعها املعنون "نوع الجنس والحقوق يف األرايض" يف موزامبيق 
املدعوم من الرنويج والفاو ومؤسستها الحكومية املسامة مركز التدريب القانوين والقضايئ، بالبدء يف تنظيم دورات تدريبية تتعلق 
بعمل املساعدين القانونيني وتقديم دعم ميداين بشأن مراعاة الجانب الجنساين وذلك لصالح املجتمع املدين والقطاع العام والزعامء 
املجتمعيني. ويوجد برنامج تدريبي أوسع نطاقاً بشأن األرايض مَعد من أجل القضاة واملحامني وأفراد الرشطة، ُمطبّق منذ عام 2000، 
قد برهن عىل الحاجة إىل نرش املعلومات املتعلقة بقوانني األرايض الجديدة عىل الحكومات املحلية والجهات الفاعلة من املجتمع 
املدين التي تعمل مبارشة مع السكان الريفيني. وبدأت يف عام 2005 دورات تدريبية للمساعدين القانونيني، واستحَدث هذا املرشوع 
يف عام 2010 وحدة بشأن املنظور الجنساين، سعياً إىل العمل بشأن القضايا الجنسانية مع الرجال وكذلك مع النساء، وذلك عن طريق 
دورات تدريبية للمساعدين القانونيني، وحلقات دراسية منظمة يف املقاطعات للقضاة ووكالء النيابة ورؤساء الرشطة، وبرنامج للدعم 
التقني امليداين، ودورات للمجتمع املحيل. ويقوم املرشوع أيضاً بالتوعية بشأن حقوق النساء يف األرايض واملساواة بني الجنسني عن 
طريق حملة وطنية لنشاط الدعوة. وتُنرش الرسائل عىل نطاق واسع بجميع اللغات الوطنية الرئيسية األربع، مبا يف ذلك نرشها عىل 
القمصان الرياضية "التي شريت" والالفتات والتقاويم وكتب الرسوم الفكاهية وتسجيالت الفيديو، وعن طريق املرسح املجتمعي 
واإلذاعة ووسائط إعالم أخرى. ويُعد املرشوع كتاباً مدرسياً إلدراجه ضمن مواد تدريس الدورة املوضوعة من أجل الربنامج األوسع 

نطاقاً لتدريب املساعدين القانونيني وقطاع العدالة.

كام يوجد دليل من إعداد أمانة الكومنولث، صدر يف يوليو/متوز 2011 أثناء اجتامع وزراء القانون يف اسرتاليا ونرُش يف إطار مشاركة 
مع منظمة ’آكَشن إيد‘ للمعونة، يهدف إىل "تقديم معلومات أساسية وعملية إىل جميع الجهات الفاعلة املعنية التي تعمل لتحقيق 
مطالبات النساء املتعلقة باملوارد والحقوق مبوجب القانون والعرف". وهذا الدليل هو أداة عملية للعاملني يف القضاء واملديرين 
املحليني والزعامء التقليديني والقادة املجتمعيني والنساء الريفيات عىل مستوى القواعد الشعبية األساسية، وسيكون مفيداً بوجه 
م إرشادات عىل أساس منهج  خاص كدليل تدريبي ومرجعي للمساعدين القانونيني املجتمعيني. كام أنه، وقد نرُش بعدة لغات، يقدِّ
الخطوة خطوة لغرض إيجاد فهم شامل للقانون وللتشجيع عىل التطبيق الكامل للقانون يف مجال حامية إمكانية حصول املرأة عىل 

األرايض وحقوقها يف هذا الصدد.

مته  املصدر: العرض الذي قدَّ
Catherine Gatundu عن 

"خربات أفريقيا يف مجال مشاركة 
املجتمع املدين يف عملية رسم 

سياسات األرايض" وذلك يف حلقة 
العمل التقنية املعقودة يف مايو/

مته  أيار 2011؛ والعرض الذي قدَّ
’Marianna Bicchieri‘ عن 

"مرشوع نوع الجنس واألرايض 
– موزامبيق" يف الفاو، روما، 13 

مايو/أيار 2010؛ و ILC, 2010d؛ 
 ،‘Catherine Gatundu’و 

رسالة شخصية.

القانونيني طريقة لدعم عمليات متليك  7-2، دعم عمل املساعدين  املرشوع، الذي نوقش يف اإلطار  واستخدم أيضاً 

الدعم  أكرث مستويات وأنواع  إيجاد  إىل  بوجه خاص يف مسعاه  ابتكارياً  املحيل. وكان هذا املرشوع  املجتمع  أرايض 

النحو  عىل  املحلية،  املجتمعات  يف  الجنسني  لكال  املنصفة  األرايض  حيازة  حوكمة  ضامن  أجل  من  فعالية  القانوين 

املرشوح مبزيد من التفصيل يف اإلطار 2-14.

اإلطار 2-13: 
تدريب املساعدين 

القانونيني يف 
املجتمعات املحلية عىل 

العمل بشأن القضايا 
الجنسانية 

يف املرشوع املعروض يف اإلطار 7-2 واملتعلق بتمليك أرايض املجتمع املحيل يف ليبرييا وموزامبيق وأوغندا، زُودت مجموعات من املجتمعات 
املمحلية مبستويات مختلفة من املساعدة القانونية يف الوقت الذي اتبعت فيه هذه املجموعات العمليات املأمور بها قانوناً يف دولها لتمليك 
أرايض املجتمع املحيل. وجرى رصد التقدم الذي حققته املجموعات، وقورنت النتائج وُحللت لتحديد الكيفية التي ميكن بها للمنظامت الدولية 

والحكومات واملنظامت غري الحكومية عىل الصعيد الوطني أن تدعم عىل أفضل وجه تنفيذ ترشيع متليك أرايض املجتمع املحيل.

ويف كل بلد، طُلب من 20 مجتمعاً محلياً املشاركة يف املرشوع وأُسند كل مجتمع محيل إىل مجموعة من املجموعات األربع املتلقية ملستويات 

مختلفة من الدعم القانوين، مثل ما ييل: 

e  مان من فريق ميداين قوامه محاٍم وحاشد/متخصص تقني مجتمعي – ُدعي جميع أفراد التعليم والتدريب القانونيان املقدَّ
املجتمع املحيل إىل املشاركة يف هذه الدورات التدريبية، واعتُمدت تدابري محددة لضامن مشاركة النساء؛

اإلطار 2-14: 
الدروس املستفادة 

بشأن الدعم القانوين 
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 املصدر:
.GROOTS Kenya, 2011 

e  األرايض شؤون  يف  متخصصني  املجتمعيني  املنتَخبني  القانونيني  املساعدين  من  اثنني  من  القانونيني  املساعدين  دعم  تقديم 
)أحدهام امرأة واآلخر رجل يف موزامبيق وأوغندا، وبناء عىل اختيار املجتمع املحيل يف ليبرييا( باإلضافة إىل تقديم التعليم 
والتدريب القانونيني شهرياً – إذ تلّقى املساعدون القانونيون تدريباً متعمقاً، مبا يف ذلك تدريب بشأن إدماج الجامعات الضعيفة، 

واسرتاتيجيات مواءمة الحقوق العرفية مع القوانني الوطنية ومبادئ حقوق اإلنسان؛
e  التعليم القانوين الشهري والدعم التقني الكامل من محامي املرشوع والفريق امليداين طوال عملية متليك األرايض املجتمعية، مبا

يف ذلك تقديم املساعدة يف فض املنازعات؛

e  حرضت مجموعات املراقبة/املجتمعات املحلية اجتامعاً حيث زُودت بنسخ من القوانني واللوائح الوطنية وبدليل ومواد تدريبية 
أخرى بشأن متابعة عملية متليك األرايض املجتمعية. 

ويف هذه البلدان الثالثة، فإن املجتمعات املحلية التي تلّقت الدعم املتعلق باملساعدين القانونيني والتعليم والتدريب القانونيني الشهريني 
)النقطة الفرعية الثانية يف القامئة الواردة أعاله( قد حققت أكرب نجاح يف إمتام عملية التسجيل – ففاقت يف أدائها املجتمعات املحلية التي تلقت 
الدعم القانوين الكامل. وقام املساعدون القانونيون بدور مهم يف دعم مشاركة املجتمعات املحلية يف هذا املرشوع. وتشري هذه النتائج إىل أن 
عملية تدريب املساعدين القانونيني املنتَخبني املحليني يف املجتمعات املحلية واإلرشاف عليهم قد تكون طريقة منخفضة التكلفة وذات وكفاءة 
وفعالية لدعم أعداد كبرية من املجتمعات املحلية عن طريق عمليات توثيق األرايض. وتشري أيضاً تجربة املرشوع إىل أن عملية متليك أرايض 

املجتمع املمحيل ميكن دعمها عىل أفضل وجه عن طريق مساعدين قانونيني يرشف عليهم فريق للدعم القانوين والتقني.

ويصف  املحيل.  الصعيد  عىل  وخاصة  مبتكرة،  حلول  يف  النظر  إىل  الحاجة  هي  الختامية  الهامة  املسائل  وإحدى 

أن تخفف  الرقابة هذه  كينيا. وميكن ملجموعات  القانوين يف  للدعم  آلية  باعتبارها  الرقابة  15-2 مجموعات  اإلطار 

بشأن  املحليني  السكان  إىل  القانونية  املساعدة  لتقديم  كأداة  تفيد  وأن  الرسمية  العدالة  نظم  عىل  الواقع  الضغط 

الحوكمة  لتحقيق  نطاقاً  أوسع  كآلية  تعمل  أن  أيضاً  لها  وميكن  املنازعات.  فض  وآليات  املحلية  املحاكم  إجراءات 

األساسية. الشعبية  القواعد  مستوى  عىل  التشاركية 

قامت إحدى منظامت املجتمع املدين، وهي فرع كينيا من "املنظامت الشعبية العاملة معاً يف تآٍخ" )غروتس كينيا(، مبساعدة لجان 
بغية حامية  املحلية  املجتمعات  أرايض وممتلكات  كاتاندو يف تشكيل مجموعات رقابة عىل  الشعبية األساسية يف مقاطعة  القواعد 

األرامل واأليتام من فقدان أراضيهم وممتلكاتهم.

وترتكز لجان الرقابة عىل فكرة مفادها أن أفراد املجتمع املحيل – نساًء ورجاالً – ينبغي أن يعملوا معاً ملنع حدوث انتهاكات لحقوق امللكية يف 
مجتمعهم. وتضم كل لجنة رقابة 15 إىل 20 عضواً من الرجال والنساء ممن يتطوعون بعد عملية مجتمعية قامئة عىل املشاركة. وتشمل هذه 
العملية: إجراء تقييم الحتياجات املحتمع املحيل؛ وحشد أصحاب املصلحة الرئيسيني – مثل شيوخ القرية ومنظامت حقوق اإلنسان والسلطات 
اإلقليمية – عن طريق تبادل نتائج التقييم ورشح تأثريات انتهاكات الحقوق املتعلقة باألرايض؛ وإجراء حوار مجتمعي. وتحظى مشاركة النساء 
بتشجيع خاص. وعندما ينطوي أحد انتهاكات حقوق اإلنسان عىل أفراد ضعفاء من املجتمع املحيل، تقوم لجنة الرقابة بإثبات حقائق الحالة، 
وبتنبيه أفراد املجتمع اآلخرين إليه، وبالتوّسط بغية ضامن أن يعيد مرتكب االنتهاك املمتلكات إىل صاحبها الرشعي. وتُستخَدم أساليب وساطة 
شتى تشمل تدخل الزعامء املجتمعيني وموظفي الحكم املحيل والزعامء والشيوخ. وتضع اللجنة، عند الرضورة، ترتيبات لرفع الحالة إىل املحكمة 
وضامن تنفيذ قرار املحكمة. وتتلّقى لجنة الرقابة أيضاً إحاالت من أشخاص أو مؤسسات مثل أفراد الرشطة، والقضاء، والسلطات اإلقليمية، 
م املجتمعات املحلية معلومات مرتدة عن طريق  ومسجيل األرايض يف املقاطعة، ومحاكم منازعات األرايض، ومجالس مراقبة األرايض. وتقدِّ
ع لجان الرقابة الناجحة عىل تقاسم ما حققته من تقدم وما طبقته من مامرسات عن  تقييامتها واستعراضاتها التي تقودها لجان الرقابة، وتُشجَّ

طريق عمليات التبادل بني النظراء أو القيام بزيارات إىل مجتمعات محلية أخرى تواجه مشاكل مامثلة.

وقد تلّقى أعضاء لجان الرقابة يف مقاطعة ’غاتوندو‘ تدريباً أساسياً كمساعدين قانونيني، تلقوه عن طريق رشكاء مثل منظمة ’غروتس كينيا‘ 
ووكاالت أخرى، ومّكنهم من القيام بالوساطة بني األطراف املتنازعة، ومن إسداء املشورة القانونية األساسية. وتتوىّل لجان الرقابة أيضاً بناء 

الوعي وتنبيه الناس إىل القنوات الصحيحة لضامن الحصول عىل الوثائق التي تحفظ حقوقهم.

وقامت لجان الرقابة يف غاتوندو بدعم اإلدارة اإلقليمية عن طريق التعامل مع الحاالت عىل مستوى القواعد الشعبية األساسية وتخفيف الضغط 
عىل نظم العدالة الرسمية. وتشتمل األشياء املبتكرة يف هذا الصدد عىل إظهار قدرة لجان الرقابة عىل اإلدالء بأقوال وبيانات أثناء النظر يف قضايا 
األرايض يف نظم العدالة الرسمية. وأثبتت هذه اللجان، بتقدميها تقارير شهرية إىل إدارات األقاليم عن أداء السلطات العرفية، أنها وسيلة ممتازة 
للحوكمة التشاركية، وذلك بتقديم الدعم إىل عملية الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض املنصفة لكال الجنسني. ومع ذلك، تواجه لجان الرقابة 

تحديات مثل عدم االعرتاف، والقيود املالية والثقافية، وعدم وجود مكان مادي لها )حيز مكتبي(، والفساد. 

اإلطار 2-15: 
مجموعات الرقابة 
املجتمعية الداعمة 

لحقوق املرأة املتعلقة 
باألرايض 

املصادر: العرض الذي 
 Rachael Knight مته قدَّ

عن "املشاركة املنصفة لكال 
الجنسني يف حوكمة األرايض: 
متليك األرايض املجتمعية يف 
ليبرييا وموزامبيق وأوغندا" 

وذلك يف حلقة العمل 
التقنية املعقودة يف مايو/أيار 

2011؛ و Knight, 2011؛ و
:Catherine Gatundu 

رسالة شخصية.
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ينبغي تقييم نوع ومستوى الدعم القانوين اللذين تحتاج إليهام املجتمعات املحلية، مبا يف ذلك كيفية القيام عىل أفضل 
وجه بتيسري حامية حقوق النساء والفئات الضعيفة يف األرايض أثناء الجهود املبذولة لتمليك األرايض يف املجتمع املحيل.

أيضاً  الرجال  يتعني عىل  أنه  بالنظر إىل  النساء والرجال،  العمل مع  املجتمعيني عىل  القانونيني  املساعدين  ينبغي تدريب 
األخرى،  الدعم  وأوجه  واللوِجستي  املايل  بالدعم  املجتمعيني  القانونيني  املساعدين  تزويد  وينبغي  التغيري.  يدعموا  أن 

العرقية. األرامل واأليتام واألقليات  الضعيفة مثل  الفئات  وخاصة يف إطار دعم 

الدعم. الحصول عىل  أجل  القانونية من  املعاَونة  مبراكز  وربطها  رقابة مجتمعية  إقامة مجموعات  ينبغي 

للحصول  الناس  عىل  والتيسري  والوفاة،  الوالدة  حاالت  تسجيل  ومكاتب  املحاكم  من  متنقلة  محلية  أنواع  إنشاء  ينبغي 
املحلية  املؤسسات  استطاعة  عدم  عند  الرسمية  املحاكم  نظام  إىل  القضايا  ولتقديم  األساسية  القانونية  املستندات  عىل 

لفض املنازعات أن تسّوي هذه الحاالت.

منصفة  حوكمًة  األرايض  حيازة  حوكمة  وتدعم  تؤيّد  التي  القانونية  وللسوابق  املحاكم  لقضايا  بيانات  قاعدة  استحداث 
لكال الجنسني عىل الصعيد الوطني، وشن حمالت للتوعية ترمي إىل إبالغ لجان الرقابة املجتمعية واملساعدين القانونيني 

األمثلة. بهذه  املجتمعيني 

التشجيع عىل توثيق املامرسات الجيدة وتعلّم كل طرف من األطراف األخرى.  

للتذكرة! 
من  تُحتَذى  التي  القدوة  الحكومة هي  تكون  أن  وينبغي  فعالية.  النُُّهج  أكرث  هو  املحيل  الدعم  بشأن  واالبتكاري  املتنوع  النْهج 

الشعبية األساسية ودعمها. القواعد  الوصول إىل  الدين هي األخرى مهمة جداً يف  القمة، ولكن منظامت املجتمع 

✓

✓

✓

القامئة املرجعية 2-5: 
ضامن الدعم القانوين 
املنصف لكال الجنسني

✎

✓

✓

✓

 WOLREC, 2011; :املصدر
 ;YWAP, 2011; RWN, 2011

الفاو , 2001: 29–34.

الحوايش

  Rebecca Sittie و Martha Osorioو Rachael Knightو Renée Giovarelliو Debbie Fletcher و Nigel Edmeadو Patricia Costasو Marianna Bicchieri 5 قدمت 

و Josephine Stowers-Fiu و Margret Vidar إسهامات أساسية يف هذه الوحدة أثناء حلقة العمل التقنية املعقودة يف مايو/أيار 2011 يف مقر منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، 
مبا يف ذلك إسهاماتهم أثناء مناقشات الفريقني العاملني القانونيني. 
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من املهم إيجاد األسس القانونية الصحيحة التي يقوم عليها اإلطار الترشيعي والسياسايت بغية حوكمة حيازة األرايض حوكمًة 

منصفة لكال الجنسني وتقوم عليها آليات التنفيذ والرصد الفعالة.

تتيح النظم القانونية التعددية والقانون العريف حيزاً للنساء والرجال يُعِملون فيه حقوقهم املتعلقة باألرايض. ورغم أن هذا 

الحيّز ليس بحل طويل األجل، فإنه ينبغي بذل الجهود إليجاد هذا الحيّز وجعله يف متناول الجميع بدرجة أكرب.

تنطوي صياغة القوانني واللوائح واإلجراءات بطريقة تشاركية وتشاورية، تشارك فيها النساء والرجال من الفئات االجتامعية 

املختلفة، عىل تقديم دعم ال بد منه إىل عملية حوكمة حيازة األرايض املنصفة لكال الجنسني. 

الرسمية  العدالة  نظم  مع  العمل  الرضوري  فمن  الجنسني.  لكال  منصفة  عملية  دامئاً  ليست  العدالة  إىل  الوصول  إمكانية 

والعرفية عىل السواء، وكذلك مع اآلليات املحلية والعرفية لفض املنازعات بغية تحقيق اإلنصاف بني الجنسني.

املجتمعيني.  القانونيني  واملساعدين  املجتمعية  الرقابة  مثل مجموعات  القانوين،  الدعم  بشأن  مبتكرة  نُُهج  استخدام  ينبغي 

وينبغي تقييم مستوى ونوع الدعم املطلوب تقييامً دقيقاً.

موجز للرسائل الرئيسية 
املتعلقة باملسائل القانونية

  مؤرشات رصد مقرتَحة 
 بشأن املسائل القانونية

الجنسني. املنصفة لكال  األرايض  الداعمني لحوكمة حيازة  الرشطة  املحامني ورجال  مدى وجود   •

للنساء والرجال األعضاء يف لجان إصالح قوانني األرايض. املئوية  النسبة   •

النسبة املئوية للنساء والرجال األعضاء يف أفرقة الصياغة القانونية التي تعمل بشأن إعداد القوانني الفرعية   •
باألرايض. املتصلة  واإلجراءات  واللوائح 

األساسية. الشعبية  القواعد  نساًء ورجاالً من  تشاركية وتشاورية تضم  قانونية  مدى وجود عمليات صياغة   •

النسبة املئوية ملقرتَحات املجموعات النسائية التي أُخذت يف الحسبان وأُدمجت يف الصكوك القانونية املعتَمدة.  •

مدى وجود قوانني للمرياث متسقة مع إصالحات الحيازة ومع حوكمة حيازة األرايض املنصفة لكال الجنسني   •
لها. وداعمة 

األرايض. بقوانني  املتعلقة  اإلنفاذ والرصد  آليات  عدد   •

األرايض. بشأن  العدالة  إىل  الوصول  بإمكانية  يتعلق  تدريباً  يتلقون  الذين  والرجال  للنساء  املئوية  النسبة   •

مجموعات  ذلك  يف  مبا  األرايض،  منازعات  فض  وآليات  مؤسسات  يف  األعضاء  والرجال  للنساء  املئوية  النسبة   •
املحلية. الرقابة 

األرايض. تتعامل مع مسائل  التي  العرفية  السلطات  األعضاء يف  والرجال  للنساء  املئوية  النسبة   •

للنساء بشأن األرايض. العدالة  التي تعرتض تحقيق  الحواجز  إزالة  الرامية إىل  املبادرات  عدد   •

الرسمي. العدالة  نظام  األرايض يف  بشأن قضايا  قانونياً  يتلقون دعامً  الذين  والرجال  للنساء  املئوية  النسبة   •

بحقوق  واملتعلقة  املنازعات  لتسوية  البديلة  واآلليات  املحاكم  عىل  املعروضة  للمنازعات  املئوية  النسبة   •
واملمتلكات. األرايض  النساء يف 
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الوحدة الثالثة: املؤسسات
بناء مؤسسات لشؤون األرايض منصفة لكال الجنسني

وتطوير القدرة عىل الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض

مة6 مقدِّ

حوكمة حيازة األرايض من أجل املرأة والرجل، حوكمًة منصفًة ومسؤولًة وبطرق تحقق مكاسب إيجابية للمجتمع 

ككل، تتطلب إرشاك كال الجنسني إرشاكاً منصفاً يف جميع املؤسسات والعمليات الحكومية املعنية باألرايض. ولذلك 

األرايض،  حيازة  مؤسسات حوكمة  بفعالية يف  املشاركة  والرجل عىل  املرأة  من  كل  قدرات  تطوير  إىل  حاجة  توجد 

األرايض.  الجنسانية يف عمليات حوكمة حيازة  القضايا  تناول  باألرايض عىل  املعنية  املؤسسات  وإىل تطوير قدرات 

وتجد مؤسسات حوكمة الحيازة املنصفة لكال الجنسني تأييداً لها يف املبدأ األسايس الوارد يف الخطوط التوجيهية 

.)3-1 التنفيذ واملتعلق بالتشاور واملشاركة وكذلك يف عدة فقرات أخرى واردة يف النص )اإلطار  بشأن 

-3باء6- التشاور واملشاركة: العمل مع أصحاب حقوق الحيازة املرشوعة الذين ميكن أن يتأثروا بالقرارات والتامس دعمهم، قبل اتخاذ 
القرارات، واالستجابة ملساهامتهم؛ مع مراعاة اختالالت القوة القامئة بني األطراف املختلفة وضامن املشاركة النشطة والحرة والفعالة 

واملجدية واملستنرية لألفراد واملجموعات يف عمليات صنع القرار ذات الصلة.

للقوانني  وفقا  الحيازة،  بحوكمة  املتعلقة  والتنظيمية  والقانونية  السياساتية  األطر  واحرتام  اعرتاف  الدول  تضمن  أن  ويجب    5-3
والترشيعات، لحقوق الحيازة املرشوعة، مبا يف ذلك حقوق الحيازة العرفية املرشوعة التي ال تتمتع يف الوقت الحارض بحامية القانون. 

... كذلك، ينبغي أن توفر الدولة أطراً غري متييزية، وأن تعزز اإلنصاف االجتامعي واملساواة بني الجنسني. 

6-5  وينبغي أن تعهد الدول باملسؤوليات إىل مستويات الحكم التي تستطيع تقديم الخدمات إىل الناس بأكرب قدر من الفعالية. ... 
كام ينبغي أن تضمن الدول التنسيق بني وكاالت التنفيذ، ومع الحكومات املحلية والشعوب األصلية وغريها من املجتمعات التي لديها 

نظم حيازة عرفية.

1-6  يجب أن تضمن الدول، بقدر ما تسمح به املوارد، أن تتوافر لوكاالت التنفيذ والسلطات القضائية قدرات برشية ومادية ومالية 
وغريها من القدرات لتنفيذ السياسات والقوانني بطريقة حسنة التوقيت وفعالة ومراعية للمساواة بني الجنسني. كذلك يجب أن يتلقى 
املوظفون، عىل املستويات التنظيمية كافة، تدريباً مستمراً وأن يتم توظيفهم مع إيالء االعتبار الواجب لضامن املساواة بني الجنسني 

واملساواة االجتامعية.

املصدر: الفاو، 2012ب.

مؤسسات حوكمة حيازة األرايض

ييل:  ما  عىل  األرايض  حيازة  حوكمة  عن  مبسؤوليات  تضطلع  والتي  باألرايض  املعنية  الحكومية  املؤسسات  تشتمل 

املحيل.  واملستوى  املقاطعات  مستوى  عىل  شؤونها  وتنظيم  األرايض  إدارة  ومؤسسات  لألرايض،  الوطنية  الوكاالت 

واملؤسسات العاملة عىل املستوى الوطني وعىل مستوى املقاطعات واملستوى املحيل لها أدوار مختلفة يف عمليات 

السياسات  إعداد  عىل  باإلرشاف  لألرايض  الوطنية  والوزارات  الوكاالت  تقوم  ما  وعادًة  األرايض.  حيازة  حوكمة 

اإلطار 3-1: 
املؤسسات والخطوط 

التوجيهية
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املقاطعات  مستوى  عىل  العاملة  املؤسسات  أما  املستوى.  الرفيع  التقني  الدعم  وبتقديم  وتنفيذها  واالسرتاتيجيات 

ما  كثرياً  فإنها  ولذلك  الجمهور  إىل  باألرايض  املتصلة  الخدمات  تقديم  أكرب عىل  بدرجة  تركّز  فهي  املحيل  واملستوى 

وإدارتها. األرايض  باستخدام  املتعلقة  اليومية  بالعمليات  مبارشًة  تُعنى 

وتتفاعل هذه املؤسسات مع األنواع األخرى من املؤسسات ذات الصلة، مثل مؤسسات إدارة املراعي، ولجان 

األنشطة  تنظيم  عن  املسؤولة  واملؤسسات  العرفية،  األرايض  إدارة  ومؤسسات  والري،  املياه  مستجمعات  إدارة 

وما  والسياحة،  والتعدين،  األسامك،  ومصايد  الزراعية،  الصناعات  )مثالً  التجارية  املوارد  استغالل  مثل  االقتصادية 

إىل ذلك(. ويوّضح الشكل 1-3 بعض هذه الروابط.

النساء  تكون  أن  األرايض عىل  الجنسني يف مؤسسات حوكمة حيازة  لكال  املنصفان  واملشاركة  التمثيل  ويشتمل 

من  يزيدان  قد  وهام  التخطيط،  عمليات  يف  نشطة  مشاركات  تكون  وأن  القرار  صنع  هيئات  يف  القيادات  ضمن 

الدويل/الفاو/الصندوق  )البنك  األرايض  حيازة  حوكمة  عمليات  من  الجنسني  لكال  منصفة  نتائج  تحقيق  احتامل 

2009أ:131(. الزراعية،  للتنمية  الدويل 

 الوكاالت الوطنية 
لألرايض

مؤسسات إدارة األرايض وتنظيم 
شؤونها عىل مستوى املقاطعات

مؤسسات إدارة املؤسسات املحلية إلدارة األرايض وتنظيم شؤونها
املراعي

مؤسسات إدارة 
األرايض العرفية

لجان إدارة 
مستجمعات املياه 

والري

 مؤسسات أخرى 
ذات صلة

أيضاً  تختلف  هنا  والسياقات.ومن  البلدان  باختالف  املؤسسية  التشغيلية  واإلجراءات  والروابط  الهياكل  وتختلف 

األرايض. العاملة يف مجال حوكمة حيازة  املؤسسات  النساء ومشاركتهن يف  لدعم متثيل  املطلوبة  التدابري 

وعىل سبيل املثال، ففي دولة بوليفيا املتعددة القوميات، يقوم املركز األندي لالتصال والتنمية، وهو مجموعة 

طريق  عن  األصلية  الشعوب  أرايض  إدارة  مؤسسات  يف  النساء  ملشاركة  بالرتويج  املدين،  املجتمع  جامعات  من 

التقنية  العمل  حلقة  يف   ‘Patricia Costas’ مته  قدَّ الذي  )العرض  بالقيادة  املتعلقة  العمل  وحلقات  التدريب 

التدريب إىل  بتقديم   2008/2009 الفرتة  الوطني لألرايض يف  املركز  2011(. ويف رواندا، قام  املعقودة يف مايو/أيار 

الجديدة لألرايض عىل مستوى املقاطعات وعىل املستوى املحيل، مبا  اللجان  موظفي األرايض بشأن واجبات ومهام 

رسالة شخصية(.  ،Elizabeth Daley( ومشاركتهن  النساء  بتمثيل  املتعلقة  القانونية  باملتطلبات  إعالمهم  ذلك  يف 

الشكل 3-1: 
أوجه التفاعل فيام بني 
املؤسسات العاملة يف 
مجال حوكمة حيازة 

األرايض
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لتعزيز  األرايض  وأعضاء مؤسسات  للموظفني  بإيجاد حوافز  وتتصل  فيها  النظر  يتعني  أخرى  قضايا  وتوجد 

الدعم بصورة عامة إىل  لتقديم  الالزمني  اإلرادة وااللتزام  إيجاد  الجنسني داخل مؤسساتهم، وبكيفية  اإلنصاف بني 

الجنسني. لكال  املنصفة  األرايض   مؤسسات حوكمة 

املؤسسات الوطنية إلدارة األرايض وتنظيم شؤونها

يشكالن  شؤونها  وتنظيم  األرايض  إلدارة  الوطنية  املؤسسات  يف  الجنسني  لكال  املنصفان  واملشاركة  التمثيل  مازال 

أوجه  تحسني  بغية  املوظفني  قدرات  تطوير  وإىل  واملؤهالت  الفرص  إىل  االفتقار  بسبب  البلدان  من  كثري  يف  تحدياً 

الجنسني. بني  التوازن 

املنصفة  املشاركة  تعزيز  إىل  األرايض  مؤسسات  يف  العمل  عىل  النساء  تشجيع  إىل  الرامية  الجهود  أدَّت  وقد 

الوضع  2-3. ومام ساعد عىل هذا  اإلطار  مبني يف  جامايكا، كام هو  لألرايض يف  الوطنية  الوكالة  يف  الجنسني  لكال 

أرجاء  جميع  يف  عامة  بصورة  والكتابة  القراءة  مببادئ  وإملامهن  اإلناث  لتعليم  املرتفعة  املعدالت  جامايكا  يف 

معدالت  فيها  تكون  التي  املناطق  يف  وحدها  كافية  هذه  جاماياكا  اسرتاتيجية  تكون  لن  إذ  الكاريبي؛  منطقة 

أدىن  والكتابة  بالقراءة  وإملامهن  اإلناث  تعليم 

الرجال. لدى  مثيلتها  من 

يف  الجنسني  بني  اإلنصاف  تحسني  أجل  ومن 

املؤسسات الوطنية إلدارة األرايض وتنظيم شؤونها، 

يف  إيجايب(  )متييز  إيجايب  بعمل  األخذ  عادة  يلزم 

تواجه  التي  املعوقات  وتحديد  العاملة،  سياسات 

النساء وال سيام عىل املستويات العليا. ويلزم أيضاً 

إيجاد آليات مالمئة لضامن متثيل املرأة يف عمليات 

عىل  تؤثّر  التي  والتنفيذ  والتخطيط  القرار  صنع 

باألرايض. املتعلقة  حقوقهن 

 الوكالة الوطنية لألرايض يف جامايكا مكلفة بتحسني إدارة األرايض وتشجيع جعل حيازة األرايض مطابقة 
للقانون لصالح املرأة والرجل عىل السواء، وإن مل يكن لديها والية محددة متّكنها من تعزيز اإلنصاف 
’الربنامج الحكومي إلدارة األرايض وتنظيم  بني الجنسني يف مجال حيازة األرايض أو حوكمتها. بيد أن 
شؤونها‘ ييرّس تسجيل األرايض بتكلفة منخفضة يف حالة األرُس املعيشية الفقرية، علامً بأن قرابة ثلثي 
األرُس املعيشية يف جامايكا التي تعيش تحت خط الفقر هي أرُس تعولها نساء. وباإلضافة إىل ذلك، أنشأ 
بغية تحسني  الجنسانية  االعتبارات  بشأن  تنسيق وطنية  أبريل/نيسان 2011 جهات  الربنامج يف  هذا 

تصنيف البيانات التي تجمعها بشأن األرايض تصنيفاً يقوم عىل نوع الجنس.
ويوجد توازن بني الجنسني يف موظفي الوكالة الوطنية لألرايض يف جامايكا، فالرجال يشكلون نسبة 51 
يف املائة منهم )297( والنساء يشكلن نسبة 49 يف املائة )290(؛ بينام يشكل الرجال نسبة 57 يف املائة 
من فريق اإلدارة )16( وتشكل النساء نسبة 43 يف املائة )12( منه. بيد أنه توجد اختالفات بيّنة من 
حيث نوع الجنس يف بعض الوظائف الفنية – فنسبة 6 يف املائة فقط من املحامني يف الوكالة هم من 
الرجال، كام أن نسبة 20 يف املائة فقط من املّساحني هم نساء. أما وظائف موظفي تقييم األرايض، التي 
كثرياً ما يهيمن عليها الرجال، فتشغلها بنسبة 52 يف املائة النساء الاليئ شّجعتهن عىل االنضامم إىل هذه 
املهنة مقيّامت األرايض األخريات. وهذا يربهن عىل قيمة وجود قيادات من النساء بالنسبة إىل تحسني 

اإلنصاف بني الجنسني يف املؤسسات الوطنية إلدارة األرايض وتنظيم شؤونها.

مته  املصدر: العرض الذي قدَّ
Elizabeth Stair بشأن "األرايض 
ونوع الجنس: السياق الجاماييك"، 

وذلك يف حلقة العمل التقنية 
املعقودة يف مايو/أيار 2011.

مؤسسات إدارة األرايض وتنظيم شؤونها، القامئة عىل مستوى املقاطعات واملستوى املحيل

أسايس  أمر  بأنها  املقاطعات  وحكومات  املحلية  الحكومات  جانب  من  األرايض  إدارة  تتسم  البلدان،  من  كثري  يف 

تعمل  التي  املحيل  املستوى  مؤسسات  يف  فنيون  موظفون  يعمل  إذ  باألرايض،  املتعلقة  والربامج  السياسات  لتنفيذ 

كجهات وسيطة بني الوكاالت أو الوزارات عىل املستوى الوطني من ناحية واللجان املحلية لألرايض التي تعمل عىل 

األخرى. الناحية  من  األساسية  الشعبية  القواعد  مستوى 

الجنسني،  لكال  املنصفة  األرايض  حيازة  بحوكمة  يتعلق  فيام  تحديات  وكذلك  فرصاً  بالالمركزية  األخذ  ويطرح 

املنصفة  املشاركة  إمكانية  من  تزيد  ناحية،  من  الالمركزية،  فهذه  األرايض.  يف  النساء  بحقوق  يتعلق  فيام  وخاصة 

اإلطار 3-2: 
اإلنصاف بني الجنسني 
يف املؤسسات الوطنية 

إلدارة األرايض 
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املحلية  املجتمعات  مشاركة  تتطلب  ألنها  باألرايض  املعنية  املؤسسات  يف  الجنسني  لكال 

األرايض  حيازة  لحوكمة  التشاورية  العمليات  يف  املصالح  جامعات  من  واسعة  وتشكيلة 

.)ILC, 2009: 3(

مع  تجاوباً  أقل  لألرايض  الالمركزية  املؤسسات  تكون  قد  األخرى،  الناحية  ومن 

توجيه  فيجب  الالمركزية  اعتُمدت  وإذا  للجنسني.  املنصفني  والتمثيل  املشاركة  اعتبارات 

تحديد  يجب  كام  عليها،  الالمركزية  إضفاء  يجب  التي  املهام  لتحديد  خاص  اهتامم 

الالمركزية  املؤسسات  تخفق  قد  وكذلك  واضحاً.  تحديداً  واملسؤوليات  واألدوار  الواليات 

الجنسني،  لكال  املنصفة  املشاركة  لضامن  مة  املصمَّ اإللزامية  الحصص  إنفاذ  يف  لألرايض 

تكون  قد  كام  املقبول؛  األدىن  الحد  مستوى  عند  فقط  ولكن  املراة  مشاركة  تيرّس  قد  أو 

األعراف الثقافية واملواقف املتعلقة بنوع الجنس واألرايض أقوى عند مستويات الحوكمة 

وتشتمل   .Whitehead and Tsikata, 2003(( األساسية  الشعبية  القواعد  إىل  األقرب 

تدابري تعزيز ودعم املشاركة الفعالة من جانب املرأة عىل تحديد مستويات دنيا إلزامية 

يكفل  نحو  عىل  النساء  من  والقادة  لألعضاء 

األرايض  مؤسسات  يف  للنساء  الحقيقي  التمثيل 

املحيل. واملستوى  املقاطعات  مستوى  عىل 

تعزيز  لتدابري  أمثلًة   3-4 اإلطار  م  ويقدِّ

مؤسسات  يف  الجنسني  لكال  املنصفة  املشاركة 

بينام  املحيل،  املستوى  عىل  القامئة  األرايض 

بالجانب  التوعية  الخامسة  الوحدة  تناقش 

وإجراءات  الجنس(  بنوع  )املتعلق  الجنساين 

املدى  عىل  تغيري  إلحداث  الداعمة  التوعية 

بعمق  املرتسخة  واملواقف  القيم  يف  الطويل 

داخل املؤسسات وما وراءها.

أيضاً  يجري  قد  املحيل،  املستوى  وعىل 

عمليات  من  واستبعادها  املرأة  ضد  التمييز 

باألرايض.  املتعلقة  العرفية  الحقوق  تسجيل 

من  أكرب  مشاركة  إيجاد  ضامن  يؤّدي  أن  وميكن 

جانب النساء يف لجان املستوى املحيل التي تدير 

النساء  فرص  تحسني  إىل  شؤونها  وتنظّم  األرايض 

يف االستفادة من عملية تسجيل الحقوق العرفية 

توّضحه  الذي  النحو  عىل  باألرايض،  املتعلقة 

يف  إثيوبيا  يف  أمهرة  والية  من  املعروضة  الحالة 

اإلطار 3-3.

وعادة ما يكون أعضاء لجان األرايض املحلية 

االنتخاب  طريق  عن  اختريوا  متطوعني  أشخاصاً 

املؤسسات  إزاء  وضعهم  ويتباين  التعيني؛  أو 

 Hilhorst, 2010 ; :املصدر
Teklu, 2005

اإلطار 3-3: 
مشاركة املرأة يف 

الحوكمة املحلية لألرايض 

يف إثيوبيا، خلص البحث امليداين الذي أجراه املعهد الدويل للبيئة والتنمية إىل أنه رغم النص يف السياسة 
اإلقليمية املتعلقة باألرايض عىل املساواة بني الجنسني، توجد ثغرات يف تنفيذ هذه السياسية. وقد شمل 
هذا البحث مناقشات أجراها فريق تركيز مع مجموعات نسائية ولجان إدارة استخدامات األرايض عىل 
مستوى الـ "غوت: Goat " – وهو أصغر وحدة إدارية يف نطام الحكم املحيل – ترمي إىل جمع اآلراء 
الرتكيز مناقشات ولقاءات  والخربات بشأن عملية تسجيل األرايض عىل املستوى املحيل. وأجرى فريق 
منفصلة مع أرس معيشية تعولها نساء ومع املوظفني املسؤولني عن مناطق معينة مبكتب إدارة املوارد 

الطبيعية واستخدامات األرايض عىل مستوى الـ "ووريدا: Woreda" )مستوى املقاطعات(.

وخلص البحث إىل وجود قلة قليلة من النساء يف لجان إدارة استخدامات األرايض عىل مستوى القرى 
والـ "غوتات"، عىل الرغم من وجود تعليامت صادرة عن مستوى الـ "ووريدات" بأن يكون عضوان عىل 
األقل يف هذه اللجان عىل مستوى القرى من النساء. وكشفت أفرقة الرتكيز عن أن النساء مل يشاركن يف 
االجتامعات املعقودة النتخاب أعضاء هذه اللجان ألنهن مل يحرضن االجتامعات أو ألنهن ليست لديهن 
معلومات عن توقيت االجتامعات ومكان انعقادها أو ألنهن يرين أن انتخاب أعضاء هذه اللجان هي 
مهمة خاصة بالرجال. ومل يكن يوجد أيضاً موظفون كافون يف املكاتب اإلدارية الستخدامات األرايض 
عىل مستوى الـ "ووريدات" كام ال توجد جهة تنسيق لنوع الجنس بغية اإلرشاف عىل عملية تسجيل 
األرايض. وتوجد لدى أعضاء لجان إدارة استخدامات األرايض فهوم وتفسريات مختلفة للقانون، وهو 
ما يرجع يف جانب منه إىل تعليمهم املحدود ولكن يرجع أيضاً إىل أن موظفي مكاتب الـ "ووريدات" 

يفتقرون إىل التدريب والقدرة عىل املتابعة.

بأن  القوي  اعتقادهن  عن  البحث  هذا  إطار  يف  معهن  التشاور  جرى  الاليت  النساء  معظم  وأعربت 
القيام بعملية تسجيل األرايض هي مهمة من مهام الرجل وأن مشاركة املرأة يف اللجان املحلية لعملية 
التسجيل لن يُحِدث فارقاً. بيد أن املقتطف التايل من كالم امرأة عن لجان إدارة استخدامات األرايض 

عىل مستوى الـ "غوتات" يسلّط الضوء عىل أهمية النساء عضوات هذه اللجان:

عليها يف  العمل شاقاً  السابع. وكان  امرأة عمرها 34 عاماً، متزوجة وأمتت تعليمها حتى الصف  هي 
البداية بالنظر إىل التصّور العام القائل بأن النساء غري قادرات عىل أداء مثل هذه املهام. بيد أنها قد 
أعضاء  اللجنة، كام شهد عىل ذلك  الرجال يف  أفضل حتى من بعض  أداؤها  بل وكان  أثبتت كفاءتها 
ذكور آخرون يف اللجنة وموظف لجنة إدارة استخدامات األرايض عىل مستوى الـ "ووريدات". ووفقاً 
وليس  أخريات  نساء  يتحدثن عن مشاكلهن مع  أكرب عندما  بحرية  الشعور  إىل  النساء  لخربتها، متيل 
الحيادية  أكرب من  بقدر  التحيّل  إىل  النساء  لدى  ميل  مالحظة مفادها وجود  أيضاً  وأبدت  مع رجال. 
كبرياً من  وااللتزام بالقانون يف تنفيذ هذه السياسات الحساسة. وأعربت كذلك عن أسفها ألن عدداً 
الرجال قد حاولوا استبعاد أسامء زوجاتهم من التسجيل. ويف عدة حاالت، تواطأ بعض أعضاء لجان 
إدارة استخدامات األرايض مع هؤالء األزواج يف الوقت الذي تعتقد هي فيه أن أي نساء أعضاء يف هذه 

اللجان سيقمن بالدفاع عن حقوق النساء.
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املؤسسات  املشاركة يف  شة عىل  املهمَّ والفئات  النساء  تشجيع  إجراءات  أما   .)Hilhorst, 2010( لألرايض  القانونية 

اكتساب  عىل  ملساعدتهن  حدة  عىل  للنساء  اجتامعات  عقد  فتشمل  األرايض  حيازة  حوكمة  عن  املسؤولة  املحلية 

الثقة بشأن القضايا قيد اإلعداد توطئًة للمشاركة يف اجتامعات اللجان بكامل أعضائها ويف املناقشات األوسع نطاقاً 

Rachael Knight يف حلقة العمل التقنية املعقودة يف 11 مايو/أيار 2011(. مته  )العرض الذي قدَّ

العاملة عىل مستوى املقاطعات وعىل املستوى  التكليف مبشاركة املرأة يف املؤسسات  أنه يلزم الحذر عند  بيد 

املرأة ومشاركتها  اإللزام مبستويات دنيا من متثيل  أو  إنشاء هياكل قيادة جديدة  الفعال دامئاً  املحيل. إذ ليس من 

يف مؤسسات األرايض. فالوعي بقضايا اإلنصاف بني الجنسني له القدر نفسه من األهمية، كام يوّضح ذلك املرشوع 

ليبرييا،  إلزامية يف  النساء مل تكن  أن مشاركة  7-2 و14-2. فرغم  اإلطارين  والوارد وصفه يف  ليبرييا  به يف  املضطلع 

اشتملت نتائج املرشوع عىل انتخاب نساء ملناصب رؤساء بلدات عن طريق تحسني الوعي بقضايا تحقيق اإلنصاف 

يرُتَك  أن  هو  يشء  أفضل  يكون  فقد  إلزامياً،  لألرايض  املحلية  املؤسسات  يف  النساء  متثيل  يكون  الجنسني. وحني  بني 

.)Knight, 2011( لذلك  باالمتثال  قيامهم  كيفية  بأنفسهم يف  البت  املحلية  املجتمعات  والرجال يف  للنساء 

ينبغي إنشاء آليات مؤسسية – مبا يف ذلك آليات قامئة عىل العضوية – متّكن النساء من دعم هيئات الحوكمة املحلية وكذلك 
من أن يكون لهن صوت فيها.

عىل  العاملة  األرايض  ولجان  لألرايض  الوطنية  الوكاالت  عضوية  يف  والرجال  للنساء  استخدام حصص  عىل  التشجيع  ينبغي 
مستوى املقاطعات وعىل املستوى املحيل.

ينبغي تحديد حصص للنساء والرجال يف نصاب انعقاد اجتامعات مؤسسات األرايض.

ينبغي توعية جميع أعضاء مؤسسات األرايض بأهمية تحقيق اإلنصاف بني الجنسني يف عملياتها وتكوينها.

ينبغي تشجيع مشاركة النساء يف االجتامعات املتعلقة بقضايا األرايض ويف مؤسسات األرايض التي متثلهن، مثالً عن طريق 
التدريب وحلقات العمل املتعلقة بالقيادة بغية تعزيز قدراتهن.

للتذكرة! 
يشكل التمثيل اإللزامي للنساء يف مؤسسات حوكمة حيازة األرايض بداية مهمة، ولكنه غري كاٍف لضامن مشاركة النساء مشاركًة نشطة 
وفعالة إىل جانب زمالئهن الذكور. إذ يلزم توعية جميع أعضاء مؤسسات األرايض وبناء قدراتهم من أجل دعم حوكمة حيازة األرايض 

حوكمًة منصفة لكال الجنسني.

✓

✓

القامئة املرجعية 3-1: 
ضامن وجود مؤسسات 
إلدارة األرايض منصفة 

لكال الجنسني

✎

✓
✓

✓

املؤسسات املتعلقة باألرايض

إدارة  ومؤسسات  املراعي  إدارة  ومؤسسات  والري  املياه  مستجمعات  إدارة  لجان  مثل  مؤسسات،  تقوم  ما  كثرياً 

إمكانية  مثل  أخرى،  طبيعية  وموارد  األرايض  موارد  بني  املشرتك  الخط  عىل  تقع  قضايا  بتناول  العرفية،  األرايض 

بإمكانية  املتعلقة  العرفية  والحقوق  املراعي،  مبياه  املتعلقة  والحقوق  املنزيل،  لالستعامل  املياه  عىل  الحصول 

الحصول عىل املياه لغرض الري، وإمكانية استخدام املروج لغرض الرَّعي)الفاو، 2011أ: 25(. وبسبب هذه  الصالت  

الوثيقة، فإن اإلصالحات السياساتية التي حاولت تنظيم املوارد الطبيعة املختلفة تنظيامً يتناول كالً عىل حدة كثرياً 

وقوع  ذلك  يف  مبا  املحيل،  املستوى  عىل  واستخداماتها  األرايض  حيازة  أمناط  عىل  متوقَّعة  غري  آثار  عن  أسفرت  ما 

تتناول  التي  املحلية  املؤسسات  تكون  أن  وDaley، 2006(. وضامن   Berkoffو  ،Adams( النساء  سلبية عىل  آثار 

تجنب  يساعد عىل  أن  أمر ميكن  الجنسني هو  لكال  منصفة  الرعي  وأرايض  والري  املياه  إدارة مستجمعات  مواضيع 
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عىل  للتشجيع  املبذولة  الجهود  من  املستفادة  للدروس  أمثلة   3-4 اإلطار  م  ويقدِّ املتوقَّعة.  غري  اآلثار  هذه  بعض 

باألرايض. املتعلقة  املؤسسات  الجنسني يف  لكال  املنصفة  املشاركة 

شة يف تنمية مستجمعات  يف الهند، تشّجع الخطوط التوجيهية ملستجمعات املياه لعام 1994 عىل زيادة مشاركة النساء والفئات املهمَّ
املياه. وتدعو هذه الخطوط التوجيهية إىل أن تنشئ مشاريع مستجمعات املياه مجموعات مستفيدين ومجموعات للمساعدة الذاتية 
تضم النساء أو تكون مخصصة للنساء فقط. بيد أنه كان من الصعب تحقيق املشاركة املنصفة لكال الجنسني، وبدالً من االعرتاف 
موجودات  أنهن  عىل  عامة  بصورة  إليهن  نُظر  فإنه  املياه،  مستجمعات  إدارة  أفرقة  يف  العضوية  كاميل  أعضاء  باعتبارهن  بالنساء 
فيها إلكامل الحصص. والسبب يف ذلك يرجع جزئياً إىل أن إدارة مستجمعات املياه يف الهند تركّز عىل األرايض الزراعية يف مناطق 
مستجمعات املياه، والتي يسيطر عليها الرجال. ويف عام 1999 قامت حكومة والية أندرا براديش رسمياً، استجابًة للنقد القائل بأن 
برنامجها املتعلق بتنمية مستجمعات املياه هو من أجل الرجال فقط، بربط 1200 مجموعة من مجموعات املساعدة الذاتية النسائية 
يف منطقة ’ماهابوبناغار‘ بالربنامج، وتقوم ممثالت لهذه املجموعات – جرى اختيارهن من فئات اجتامعية وفئات دخل مختلفة – 

بتمثيل النساء اآلن يف لجان مستجمعات املياه.

ويف إثيوبيا، أّدت النُُّهج التشاركية بشأن إدارة األرايض الجافة يف مناطق الرعي إىل فتح مجاالت جديدة تسمح مبزيد من املشاركة 
املنصفة لكال الجنسني. ويرجع قدر كبري من هذا النجاح إىل رسم خرائط للموارد عن طريق عملية مجتمعية تراعي كال الجنسني 
يُضطلَع فيها بأنشطة رسم الخرائط وجمع املعلومات مع النساء بشكل منفصل عن الرجال. وهذا يكفل وضع آراء ووجهات نظر 

جميع مستعِميل املوارد يف االعتبار.

ويف الهند ونيبال، تشري األدلَّة إىل أن التغلب عىل املعوقات التي تعرتض مشاركة النساء يف حوكمة الغابات يحتمل أن يكون لها تأثري 
مفيد عىل نتائج حفظ الطبيعة. فعىل سبيل املثال، خلصت إحدى الدراسات إىل أن مجموعات إدارة الغابات املجتمعية التي ترتفع 
فيها نسب النساء يف لجانها التنفيذية قد حققت تحسينات أكرب بدرجة هامة يف أوضاع الغابات. كذلك، حققت املجموعات التي 
تتكون لجانها التنفيذية من النساء وحدهن يف نيبال نتائج أفضل من حيث تجّدد الغابات باملقارنة مع املجموعات األخرى، رغم أنها 

ال تدير سوى غابات أصغر بكثري وأشد تردياً.

ويف مرص، يسعى مرشوع إدارة موارد مطروح املموَّل من البنك الدويل إىل كرس الحلقة املفرغة املتمثلة يف تدهور املوارد والفقر يف 
السواء، ولضامن مشاركة  املرأة والرجل عىل  احتياجات  لتحديد  املحيل  املجتمع  البدو. ويعمل املرشوع مع مجموعات  مجتمعات 
االثنني يف إعداد وتنفيذ خطط إدارة املوارد املحلية. وبغية متكني مجموعات املجتمع املحيل من تناول قضايا اعتبارات نوع الجنس 
تناوالً فعاالً، تلّقى موظفو املرشوع تدريباً بشأن هذه القضايا، وتقوم النساء العامالت يف مجال اإلرشاد يف كل منطقة فرعية من مناطق 

املرشوع بالعمل مبارشة مع النساء.

أما ’برنامج إدارة املوارد الزراعية التي يكون محورها املَزارع‘ – الذي نفذته الفاو ودعمه برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وذلك يف الصني 
الغذايئ  األمن  ما بني عامي 1993 و-1998 فقد عزز  الفرتة  نام يف  وتايلند وفييت  والفلبني ورسي النكا  ونيبال  وإندونيسيا  والهند 
لألرُس املعيشية واالستعامل واإلدارة املستدامني للموارد الطبيعية يف الزراعة يف املناطق املروية باألمطار والهشة إيكولوجياً. وشّجع 
تشاركياً  نهجاً  الربنامج  األخرى. واعتمد  األنشطة  القرار ويف  النساء عىل جميع مستويات عمليات صنع  الربنامج عىل مشاركة  هذا 
واإلمكانية  واملعرفة  واملشاكل  األنشطة  أجل فحص  الجنسانية من  االعتبارات  لتحليل  أداة عملية  التقييم شمل يف صلبه  لتخطيط 
بني يف إطار برنامج الفاو املعنون ’برنامج تحليل  املتاحة للمرأة والرجل للوصول إىل املوارد الطبيعية، واضطلع بعملية تدريب للمدرِّ
النواحى االقتصادية واالجتامعية واملسائل املتعلقة باملساواة بني الجنسني‘. وكانت نتيجة ذلك هي زيادة إدراك وفهم قضايا اإلنصاف 

االجتامعي فيام بني أفراد املجتمع، مع بدء النساء يف أداء أدوار مهمة يف عملية صنع القرار ويف القيادة.

وتستحدث  التمثيل  الناقصة  املحلية  املجتمعات  منظامت  بدعم  باتان  منظمة  هي  حكومية  غري  منظمة  تقوم  باكستان،  ويف 
منظامت محلية منصفة لكال الجنسني من أجل زيادة قدرة املجتمعات املحلية عىل التصّدي للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات. 
باتان‘  ديهي  ’تنظيامت  اسم  عليها  يُطلق  متثيلية  دميقراطية  محافل  تنظيم  عىل  املحلية  املجتمعات  مع  باتان  منظمة  وعملت 
املحلية من  التقاليد  بحكم  املمنوعات  النساء،  وقامت  بصورة جامعية.  القرارات  اتخاذ  أجل  من   )  Pattan Dehi Tanzeems(
االنضامم إىل هذه التنظيامت، بتشكيل محافلهن هن. وعندما دّمرت فيضانات عام 1992 كثرياً من القرى، بادرت منظمة باتان 
مبرشوع إلصالح املنازل، شمل مشاركة النساء يف محافل هذا املرشوع. ويف باكستان، تحافظ النساء عىل مساكن تقليدية )الكاشا(، 
الجديدة،  للمساكن  املشرتكة  امللكية  مفهوم  باتان  منظمة  وأدخلت  )باكا(.  نة  محسَّ مساكن  تصميم  يف  أرشكهن  املرشوع  ولكن 
إىل األرُس املعيشية تولّت النساء املسؤولية عن تسديدها. ويف بداية األمر، اعرتض الرجال عىل تويّل النساء هذه  مت قروضاً  وقدَّ
املسؤولية، ولكنهم رأوا يف خامتة املطاف قيمة امللكية املشرتكة. وأدَّت الخربة املكتسبة من مرشوع اإلسكان إىل إعطاء النساء الثقة 

يف القيام بعمل جامعي يف إطار مشاريع أخرى.

 Seeley, Batra and :املصدر
Sarin, 2000; الفاو،، 2006أ: 

الدويل/الفاو/  البنك  46-45؛ 
للتنمية  الدويل  الصندوق 

2009ج:451-452:  الزراعية، 
 Flintan and Cullis, 2010;

.Agarwal, 2009

اإلطار 3-4: 
املشاركة املنصفة لكال 

الجنسني يف املؤسسات 
املتعلقة باألرايض 
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العمل مع املؤسسات العرفية املتعلقة باألرايض

واالقتصادية  والثقافية  االجتامعية  الحياة  جوانب  جميع  بتنظيم  البلدان،  من  كثري  يف  العرفية،  املؤسسات  تقوم 

دعم  ينبغي  ولذلك  والرعي.  واملياه  باألرايض  املتعلقة  الحقوق  تنظيم  يف  محورياً  دوراً  وتؤّدي  للناس  والسياسية 

و  Daley( التغيري  بشأن  وواقعي  نطاقاً  أوسع  نْهج  من  جزءاً  ذلك  باعتبار  األرايض  إلدارة  العرفية  املؤسسات 

.)Englert، 2010

هذه  عىل  التغلّب  عىل  الذكور  عليها  يهيمن  التي  والتمييزية  حرصاً  العرفية  املؤسسات  مساعدة  وينبغي 

العقبات وعىل قبول مبادئ اإلنصاف بني الجنسني. وعىل سبيل املثال، ميكن إرشاك الزعامء التقليديني والنساء عىل 

وتلك  األرايض  يف  النساء  حقوق  تدعم  التي  الثقافية  املامرسات  بني  التمييز  يف  األساسية  الشعبية  القواعد  مستوى 

والعرض  والنساء،  الرجال  القادة من  إىل  املجتمعي  التدريب  تقديم  األخرى  الخيارات  ذلك. وتشمل  تدعم  ال  التي 

.)WLLA, 2010a( النظراء املبادالت فيام بني  الجيدة، وتعزيز  الواضح للمامرسات 

وكام لوحظ يف الوحدة الثانية، أحياناً ما تجد النساء أن من األيرس عليهن عرض املوضوع عىل الزعامء العرفيني 

املحليني من عرضه عىل املؤسسات الرسمية، والسيام عندما تكون املؤسسات الرسمية جديدة )الفاو، 2010أ: 17(. 

لكال  املنصفة  األراض  حيازة  حوكمة  يف  دمجها  ميكن  التي  املنفصلة  العرفية  مؤسساتهن  النساء  لدى  يكون  وقد 

.)Flintan, 2010b( الجنسني دون الحاجة إىل إنشاء مؤسسات جديدة

اتجاه  يف  تغيريات  إحداث  عىل  التأثري  يف  مهم  دور  لها  يكون  أن  األرايض  إلدارة  العرفية  للمؤسسات  وميكن 

أوغندا  من  املستمدة  الحاالت  توّضحه  الذي  النحو  األرايض، عىل  حيازة  الجنسني يف مامرسات  بني  اإلنصاف  زيادة 

ومالوي يف اإلطار 3-5.

أُنشئت يف عام 2003 ’الحركة األوغندية لإلنصاف يف مجال األرايض‘ بغية تحقيق تقدم يف الحوكمة العرفية لحيازة األرايض املنصفة 
لكال الجنسني يف شامل ورشق أوغندا. وترُشك هذه الحركة السلطات العرفية املحلية يف إيجاد توافقات يف اآلراء وتشجيع التنسيق 
بني النظامني العريف والقانوين بغية تعزيز أمن الحقوق املتعلقة باألرايض. وتشتمل أنشطة التوعية التي تقوم بها الحركة عىل ما ييل:

e توثيق القانون العريف بتدوينه يف مدونات مامرسات لتوزيعها عىل املحاكم الرسمية؛
e  زراعة مثل  محلية  أساليب  واستخدام حقوقها عن طريق  بلداتها  ترسيم حدود  املحلية يف  املجتمعات  دعم 

األشجار ورسم خرائط تخطيطية؛
e تدريب الرشطة بشأن الحقوق العرفية املتعلقة باألرايض، ودعم إنفاذ األحكام؛

e  منازعات يف  التوّسط  من  متّكنهم  فرص  وإيجاد  لألرايض،  العرفية  الحيازة  بشأن  الجامعات  طالب  تدريب 
حقيقية تتعلق بأراٍض.

الزعامء  بتدريب  األرايض‘  لإلنصاف يف مجال  األوغندية  ’الحركة  تقوم  األرايض،  املقاطعات ووزارة  وبناء عىل طلب من حكومات 
العرفيني وأفراد لجان األرايض املحلية بشأن قوانني األرايض النظامية والعرفية والتخفيف من املنازعات، وبشأن إنشاء لجان ألرايض 

املناطق من أجل إإلدارة املحلية لألرايض.

ويف مالوي، أجرى مركز املوارد القانونية للمرأة، املموًَّل من االئتالف الدويل لألرايض، دراسة بحثية عملية قام يف إطارها بالعمل مع 
الزعامء املحليني الستحداث تغيري اجتامعي يسمح باستفادة األرامل من األرايض. واعرتف هؤالء الزعامء بأن دفع مال العروس يف 
املناطق الخاضعة للنظام األبوي يتيح حيزاً أمام األرامل للتفاوض عىل استفادتهن باألرايض. فعادة ما تُجرَّد األرامل من مملتكاتهن، 
وهو ما يرجع بصورة رئيسية إىل أن ندرة األرايض تدفع أرُس األزواج املتوفنّي إىل تحّدي املفهوم العريف القائل بأن النساء يكتسنب 
امللكية املشرتكة ألرايض أزواجهن عند الزواج. وعقب الجهود املبذولة يف سياق هذه الدراسة، بدأ بعض الزعامء التقليديني يف الحط 
من عملية انتزاع ملكية أرايض األرامل يف االجتامعات العامة ويف الجنائز والتجمعات القروية األخرى. بيد أنه كان يتعني أوالً يف 
الجهود املبذولة يف إطار الدراسة أن تتغلب عىل املعوقات التي كان من بينها اإلحجام األويل للزعامء التقليديني، والخوف من السلطة 

العليا، وعدم املعرفة بالقوانني النظامية املتعلقة باألرايض.

 WOLREC, املصدر: 
 2011; ULA, 2010;

 Adoko, 2011;
.Akin, no date

اإلطار 3-5: 
العمل مع املؤسسات 

العرفية 
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ينبغي إجراء بحوث بشأن مامرسات ومؤسسات الحيازة العرفية، والتوعية بشأن هذه املامرسات واملؤسسات لدى واضعي 
السياسات والقوانني الوطنية. وينبغي السعي إىل فهم كيف تُتخذ القرارات املتعلقة بحوكمة حيازة األرايض وكيف ترُتجم إىل 

إجراءات عمل ونتائج.

ينبغي تحديد املامرسات والعمليات واملؤسسات العرفية التي تدعم حوكمة حيازة األرايض حوكمًة منصفة لكال الجنسني، 
والسعي إىل التخلص من املامرسات والعمليات واملؤسسات التي تتسم بطابع متييزي أو استبعادي.

لكال  املنصفة  األرايض  حيازة  حوكمة  بأهمية  باألرايض  املتعلقة  املحلية  املؤسسات  وأعضاء  العرفيني  القادة  توعية  ينبغي 
الجنسني، ودعمهم يف التكيّف مع عمليات الحوكمة الجديدة. وال ينبغي افرتاض أن جميع القادة العرفيني يعارضون التغيري.

ينبغي قيام املؤسسات العرفية بدعم إدارة األرايض، وينبغي أن يُطلب من الحكومات جعل هذه املؤسسات موضع مساءلة 
عن تحقيق اإلنصاف بني الجنسني.

ينبغي دمج املؤسسات واملحافل النسائية العرفية القامئة يف الرتتيبات املحلية لحوكمة حيازة األرايض.

للتذكرة! 
كثرياً ما تكون املؤسسات العرفية القامئة هي أفضل مكان يُبَدأ فيه مببارشة الحوكمة املسؤولة لألرايض املنصفة لكال الجنسني عىل 

املستوى املحيل.

✓

✓

القامئة املرجعية 3-2: 
العمل مع املؤسسات 

العرفية واملحلية

✎

✓

✓
✓

 Judy Adoko‘s املصدر: 
 paper on “Constructive

 ways of working with
 customary institutions
 in support of women‘s

 land rights” at the
 May 2011 technical
 workshop; Flintan,

.2010a; 2010b

املؤسسات األخرى

دور  البلد،  أنحاء  جميع  يف  واملحيل  املركزي  الصعيدين  عىل  وموظفني  محاكم  من  تضمه  مبا  القضائية،  للسلطة 

أيضاً يف دعم حوكمة حيازة األرايض املنصفة لكال الجنسني. ويجب أن يدرك القضاة ووكالء النيابة ورؤساء الرشطة 

وغريهم من املوظفني أحكام القانون بشأن تحقيق املساواة بني الجنسني يف الحقوق املتعلقة باألرايض واملمتلكات 

لوحظ يف  يحاولون حامية حقوقهم. وكام  الناس وهم  فئات مختلفة من  تواجهها  التي  املعوقات  أيضاً  يدركوا  وأن 

العدالة. النساء إىل  القضاء يساعد عىل تحسني إمكانية وصول  النساء يف رحاب  الثانية، فإن دعم مشاركة  الوحدة 

مستوى  عىل  الجنسني  لكال  املنصفة  األرايض  حيازة  حوكمة  تدعم  أن  واملزارعني  املنِتجني  ملنظامت  وميكن 

املحلية وهيئات صنع  املجتمعات  املؤسسات كجهات وسيطة بني  ما تعمل هذه  األساسية. وكثرياً  الشعبية  القواعد 

القرار الوطنية والعاملية ووزارات الحوكمة، وهي تبارش جهود الدعوة وأنشطة نرش املعلومات املفيدة فيام يتصل 

يف  الجنسني  بني  اإلنصاف  تحقيق  ييرّس  الريفية  املنظامت  يف  النساء  متثيل  ودعم  شتى.  مستويات  عىل  باألرايض 

العمليات التي تقوم بها هذه املنظامت يف مجال اإلدارة وصنع القرار، ومن ثم تحقيقها يف العمليات األوسع نطاقاً 

.)11 2011أ:  )الفاو،  املتعلقة بحوكمة حيازة األرايض 

ويشكل تحقيق املساواة بني الجنسني ومشاركة كل شخص – امرأة كان أو رجالً – يف عمليات ومؤسسات صنع 

القرار حقاً من حقوق اإلنسان، وتشري األدلة إىل أن التمكني من املشاركة املحلية للمرأة، جنباً إىل جنب مع الرجل، 

النتائج  الجنسني بوجه عام من حيث  اإلنصاف بني  أن يحّسن تحقيق  باألرايض ميكن  املتعلقة  املؤسسات  يف جميع 

الجيدة يف هذا الصدد. 4-3 أمثلة للمامرسات  م اإلطار  املتحققة بشأن حوكمة حيازة األرايض. ويقدِّ
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 تنمية قدرات مؤسسات حوكمة حيازة األرايض 
املنصفة لكال الجنسني 

تعليم  عىل  الحصول  إمكانية  إىل  النساء  افتقار  مشكلة  معالجة  بغية  القدرات  لتنمية  محددة  تدابري  اتخاذ  يلزم 

املهن  النساء إىل بعض  إمكانية دخول  ما يعوق  والتقنية،  العلمية  املجاالت  الدراسة يف  عاٍل وافتقارهن إىل حوافز 

القيام بتنمية أعم للقدرات لدى كافة مؤسسات حوكمة حيازة األرايض بغية  التقنية يف قطاع األرايض. ويلزم أيضاً 

تنمية  مجال  يف  الجيدة  للمامرسات  أمثلة   3-6 اإلطار  م  ويقدِّ الجنسني.  بني  اإلنصاف  قضايا  وفهم  معرفة  تحسني 

الجنسني. لكال  املنصفة  املؤسسية  القدرات 

يف  الهند، يف الفرتة ما بني عامي 2001 و2009، كان مرشوع تنمية مستجمعات مياه كارناتاكا، املموَّل من البنك الدويل، يهدف إىل 
تحسني الطاقة اإلنتاجية ملستجمعات املياه يف سبع مقاطعات بوالية كارناتاكا عن طريق املشاركة املحلية يف إدارة املوارد الطبيعية 
مع  املرشوع رشاكات  واستحدث هذا  القرار.  عملية صنع  املشاركة يف  النساء يف  فرص  تحسني  ذلك عن طريق  مبا يف  املجتمعية، 
أخصائيني تقنيني حكوميني ومنظامت غري حكومية ومجتمعات محلية وسلطات محلية ومنظامت بحثية ومنظامت مشكلة عىل 
بربنامج مستجمعات املياه. وكان  يرتبطون رسمياً  أساس املجتمع املحيل، مثل مجموعات نسائية وأشخاص معدمني، كانوا جميعاً 
إنشاء منتديات قارصة عىل النساء يؤيدها الرجال يشكل تشجيعاً التخاذ القرارات بل ومللكية األصول بصورة مشرتكة. وانعكست 

الفوائد املرتتبة عليه يف تحسني الصحة والتعليم وبوجه عام مستويات حياة األرُس املشاركة.

ويف طاجيكستان، قام برنامج تدعمه هيئة األمم املتحدة للمرأة بالرتويج العتامد آلية لتزويد وكالة األرايض بردود أفعال املواطنني 
بشأن اإلصالح الزراعي الجاري. واستخدمت هذه اآللية اتصاالً ثنايئ االتجاه بني وكالة األرايض يف املقاطعة واملواطنني الريفيني، مع 
التأكيد عىل الجهود الرامية إىل إزالة القوالب النمطية الثقافية واالجتامعية التي ما زالت قوية يف املناطق الريفية. وأوضحت تجربة 
معرفة ردود األفعال هذه، التي رُصدت عن طريق بطاقات تقارير املواطنني، وجود حاجة قوية إىل زيادة تعزيز قدرات الحكومات 
من  أكرث من 650 موظفاً  الجنسني. ونتيجًة لذلك، فإن  الحقوق واملراعية لإلنصاف بني  القامئة عىل  الخدمات  املحلية عىل تقديم 
الحكومية ومجموعات غري رسمية من  النسائية واملنظامت غري  واللجان  األرايض  املحلية وموظفني من وكالة  الحكومات  موظفي 
املجتمع الريفي قد حرضوا حلقات العمل التدريبية املتعلقة بالجوانب الجنسانية لعملية اإلصالح الزراعي. وأّدى ذلك إىل تحسني 
مشاركة املتدربني يف عملية إعادة هيكلة األرايض، وهو ما امتد من تحسني مهارات التعامل مع شواغل املزارعني إىل زيادة املشاركة 

يف حمالت التوعية.

الدويل/الفاو/  البنك  املصدر: 
للتنمية  الدويل  الصندوق 
 457 2009ب:  الزراعية، 

 ADB, 2006; 463-465و
 Khudayberdiyeva, 2009;

.Djusaeva, 2012

ينبغي تدريب النساء عىل التحّدث يف االجتامعات العامة وعىل أساليب النقاش بغية دعم ثقتهن بأنفسهن. 

ينبغي تدريب النساء بشأن السياسات والقوانني ذات الصلة ليك ميكن لهن أن يُسهمن إسهاماً فعاالً يف اجتامعات املؤسسات 
الاليت ينتمني إليها.

ينبغي تدريب النساء والرجال بشأن اإلجراءات والعمليات املؤسسية، وخاصة بشأن األحكام املتعلقة بدعم وتحسني اإلنصاف 
بني الجنسني من حيث حوكمة حيازة األرايض.

ينبغي ضامن أن تُؤخذ يف االعتبار يف اإلجراءات التشغيلية املؤسسية احتياجات األعضاء من النساء، والتزاماتهن من حيث 
الوقت، والقيود التي تعرقل تنّقلهن، واألعراف الثقافية، بغية تحقيق أقىص زيادة يف تأثري مشاركة املرأة. 

للتذكرة! 
قد تحتاج النساء األعضاء يف مؤسسات األرايض إىل تدريب ودعم خاصني من أجل االضطالع بأدوارهن عىل نحو فعال، وخاصة يف 

الحاالت التي تكون فيها خربتهن محدودة من حيث املشاركة يف هذه املؤسسات.

✓
✓

القامئة املرجعية 3-3: 
بناء قدرات املرأة

✎

الفريق ✓ مناقشات  املصدر: 
يف  باملؤسسات  املعني  العامل 

املعقودة  التقنية  العمل  حلقة 
2011؛  مايو/أيار   يف 

الدويل/الصندوق  البنك  و 
الزراعية/الفاو،  للتنمية  الدويل 

2009ب:458.

✓

اإلطار 3-6: 
بناء القدرات من أجل 
حوكمة حيازة األرايض 
املنصفة لكال الجنسني
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تحقيق  لعملية  املؤسسات  قيادة  املثل عىل  بغية رضب  األرايض –  قيادية يف مؤسسات  النساء يف مناصب  تعيني  ينبغي 
اإلنصاف بني الجنسني – وتقديم الدعم املناسب إليهن.

ينبغي توعية وتدريب املوظفني وأعضاء جميع املؤسسات العاملة يف مجال حوكمة حيازة األرايض – مبا يف ذلك الرشطة 
والقضاة والسلطات العرفية – بشأن قضايا اإلنصاف بني الجنسني.

به من  تقوم  فيام  الجنسني  بني  اإلنصاف  تناول موضوع  األرايض عىل  الخاص يف قطاع  القطاع  ينبغي تشجيع مؤسسات 
عمل مع مؤسسات األرايض عىل جميع املستويات. وينبغي عدم االعتامد عىل الحكومات وعىل الرشكات الكبرية املتعددة 

الجنسيات لقيادة الركب يف تغيري املامرسات املؤسسية اليومية عىل املستوى املحيل.

ينبغي تدريب املوظفات امليدانيات للمشاريع املتعلقة باألرايض واملوظفات العامالت يف مجال األرايض عىل تيسري مشاركة 
النساء يف مؤسسات حوكمة حيازة األرايض عىل املستوى املحيل.

ينبغي مواصلة العمليات والجهود اإلبداعية التشاركية عىل املستويات املحلية للتخطيط وصنع القرار بغية بناء القدرات 
انطالقاً من القواعد الشعبية األساسية إىل القمة.

ينبغي ضامن إعطاء النساء والرجال األعضاء يف مؤسسات األرايض أدوراً ومسؤوليات متساوية األهمية.

ينبغي االعرتاف بأن النساء املنتميات إىل مجموعة مختلفة من الخلفيات االجتامعية-االقتصادية واألديان والطبقات قد 
يكون لديهن مصالح مختلفة من حيث املشاركة وصنع القرار يف مؤسسات األرايض. فيجب ان تأخذ الهياكل والعمليات 

املؤسسية ذلك يف الحسبان بغية ضامن تحقيق الحوكمة املنصفة لحيازة األرايض من أجل النساء والرجال عىل السواء.

للتذكرة! 
املؤسسات تتطور؛ ولذلك فإن بناء القدرة املؤسسية عىل تناول مسألة اإلنصاف بني الجنسني يف سياق حوكمة حيازة األرايض يجب أن 

يكون عملية تطورية.

✓

✓

القامئة املرجعية 3-4: 
تطوير القدرة املؤسسية 

عىل اإلنصاف بني 
الجنسني

✎

✓
 Batraو Seeley املصدر: 

. Sarin،2000و

✓

✓
✓

✓

 التمثيل املنصف لكال الجنسني 
يف مجال املهن التقنية

مثل  التقني  بالطابع  اتصافاً  األكرث  األعامل  عليه – وخاصة يف  الذكور  بهيمنة  تقليدياً  يتسم  األرايض  إدارة  ظل قطاع 

أعامل املساحة. وقد أّدى ذلك إىل إيجاد تصورات عن اإلنصاف بني الجنسني تعتربه ال يتطلب سوى توظيف النساء يف 

مكان ما يف مؤسسات ومشاريع إدارة األرايض، بغض النظر عن األدوار التي تُسند إليهن )البنك الدويل، 2005: 18(.

التغلّب عىل ما ييل: ما يتعني عليهن  تقنيات كثرياً  الاليت يسعني إىل دخول قطاع األرايض كمهنيات  فالشابات 

املعوقات املادية والشخصية املتمثلة يف قضاء فرتات متطاولة من الوقت يف امليدان يف ظل أوضاع معيشية   •

النحو املطلوب يف مهن مثل أعامل املساحة؛ ما تكون دنيا، عىل  كثرياً 

املستويات األدىن من التعليم التقني باملقارنة مع الشبان، نظراً إىل أن األرُس تعطي أفضلية للذكور يف نيل   •

العلمية؛ التخصصات  يف  وخاصة  العايل،  التعليم 

حيث  من  والشابات  البنات  فيها  توَضع  التي  النمطية  القوالب  بسبب  الوظائف  يف  املبارش  غري  التمييز   •

أداء األدوار املنزلية واإلنجابية والتابعة، وبسبب املامرسات التمييزية القامئة عىل نوع الجنس يف عمليات 

التوظيف؛

مع  باملقارنة  الوظائف  عن  البحث  وآليات  املعلومات  قنوات  إىل  للوصول  لهن  املتاحة  األقل  اإلمكانية   •

املهنية. الشبكات والرابطات  الشبان، مبا يف ذلك عن طريق 

املثال،  سبيل  وعىل  األرايض.  إدارة  ألغراض  املكتبي  العمل  يف  متثيالً  أفضل  النساء  تكون  أن  إىل  عام  اتجاه  ويوجد 

يوجد مكان هام معرتف به للنساء كموظفات خدمة عمالء يف مكاتب تسجيل األرايض. فكثرياً ما يكون أسهل عىل 
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يكون  ولذلك  للتعامل،  املبارشة  الواجهة  مكاتب  عند  أخرى  امرأة  مع  التعامل  املوظفة 

إيجاد توازن جنساين يف تشكيلة موظفي هذه املكاتب. من املهم ضامن 

معلومات  نظم  تعمل  كيف  تحديد  يف  أيضاً  النساء  تعمل  البلدان،  من  كثري  ويف 

األرايض، مبا يف ذلك عن طريق استحداث ونرش أدوات يف القطاع الخاص. وكثرياً ما تكون 

األرايض،  بيانات  وقواعد  معلومات  لنظم  كمستعِمالت  جيداً  متثيالً  أيضاً  ممثَّالت  النساء 

البيانات. إدخال  الكتابية ووظائف  الوظائف  مثالً يف كثري من 

نحو  عىل  الجنسني  كال  مشاركة  لتحسني  عليها  متفق  إجراءات  اتخاذ  يلزم  أنه  بيد 

بني  يتحقق  أن  بضامن  يتعلق  فيام  خاصة  األرايض،  إلدارة  التقنية  الجوانب  يف  منصف 

الجنسني توازن أفضل بني العمل املكتبي والعمل امليداين. وعىل سبيل املثال، يلزم اتخاذ 

مفتوحة  أنها  الواضح  من  يجعل  مبا  عنها،  معلومات  ولتقديم  بالوظائف  للتوعية  تدابري 

إىل  الرامية  الجهود  أن  كام  الجنسني،  كال  أمام 

التقنية  املهن  إىل  الشابات  من  مزيد  اجتذاب 

مزاياهام  ترشح  أن  ينبغي  امليداين  والعمل 

العملية.  امليدانية  التجربة  تيرّس  وأن  ومثالبهام 

املأخوذة  اإلفرادية  الحالة  دراسة  وتعرض 

عىل  مثاالً   3-7 اإلطار  يف  واملعروضة  غانا  من 

مامرسات جيدة يف مجال دعم التعليم العلمي 

 3-8 اإلطار  ويوّضح  والبنات.  للنساء  والتقني 

الوضع عىل الطرف اآلخر من مجال الطيف يف 

العربية. املنطقة 

فرتات  أثناء  "عيادات"  بإدارة  والطفل،  املرأة  وزارة شؤون  من  بدعم  غانا،  التعليم يف  وزارة  تقوم 
اإلجازات املدرسية الطويلة يف جميع املناطق العرش. وتحرض إىل هذه العيادات النساء العامالت يف 
مجايل العلوم والرياضيات للتحّدث إىل الفتيات ذوات األعامر من 13 إىل 16 عاماً، مشجعات لهن 
عىل دراسة العلوم واملواضيع التقنية يف املدرسة وما بعدها. كذلك تؤدي القدوة النسائية املتمثلة 
يف أدوارهن إىل استثارة أحاديث تحفيزية يف املدارس االبتدائية تشّجع البنات عىل االرتفاع مبستوى 
إىل  زيارات  بتنظيم  الغانية  املساحني  مؤسسة  من  النسايئ  الجناح  يقوم  مواٍز،  وبشكل  أهدافهن. 

البنات يف املدارس الثانوية بغية عرض مقررات املساحة املتاحة لهن يف املرحلة الجامعية.

عدد  كان  البنات،  بتعليم  النهوض  يف  املتمثلة  للحكومة  العامة  وللسياسة  الجهود،  لهذه  ونتيجًة 
اإلناث يف عام 2005 هو 40 خريجة من بني 110 خريجني جدد من شعبة اقتصاد األرايض بجامعة 
كوامي نكروما للعلوم والتكنولوجيا. وقد سجلت السنوات  التالية نسباً مامثلة لحاالت قيد اإلناث 

يف دورات اقتصاد األرايض.

الذي  العرض  املصدر: 
 Rebecca Sittie مته  قدَّ

الجنس  نوع  "قضايا  بشأن 
وتنفيذ  إدارة  مجال  يف 

األرايض  تسجيل  عمليات 
غانا"، وذلك يف حلقة  يف 

يف  املعقودة  التقنية  العمل 
 Rebecca"2011؛ مايو/أيار 

شخصية. رسالة   :"Sittie

يف بلدان العامل العريب وعددها 22 بلداً، يتسم التمييز بني الجنسني بأبعاد دينية وثقافية واجتامعية وسياسية واقتصادية معقدة. 
وكثرياً ما يشعر الرجال العاملون يف األعامل التقنية من قطاع األرايض يف هذه البلدان بأن التمييز بني الجنسني يحمي النساء ألن 
العمل امليداين، عىل سبيل املثال، يُعترب غري مالئم للمرأة وأن األجهزة املستخدمة ثقيلة جداً. ويف الوقت نفسه، تشعر بعض النساء 
– وال سيام يف املناطق الريفية – بالخوف من تجاوز أدوارهن التقليدية الخاصة بنوع جنسهن والتي كثرياً ما تكون منعزلة بسبب 
التأثري املحتمل لذلك عىل سمعتهن. وتفتقر النساء إىل الوقت الالزم بسبب أعبائهن املنزلية الشديدة الوطأة، كام أنه كثرياً ما تكون 
قدرتهن عىل التنّقل محدودة – فقد ال يُسمح لهن بالسفر أو الخروج مبفردهن. ويتسم التعليم بالفصل الشديد بني الجنسني، وتختار 
النساء العامالت وظائف محلية ال تتعارض مع أعبائهن املنزلية وسمعتهن االجتامعية. وتشكل النساء املتزوجات، يف جميع أنحاء 
العامل العريب، نسبة 18 يف املائة فقط من القوى العاملة املدفوعة األجر، كام ال تشغل النساء سوى نسبة 2 يف املائة من وظائف 

املستويات العليا يف قطاعات العلوم.

ويف مرص واألردن ولبنان واملغرب وتونس، تستطيع النساء العمل يف الوسط التقني بقطاع األرايض، ولكن ليست جميع الوظائف 
مة تكون محجوزة للرجال. ويف جميع أنحاء العامل العريب،  مفتوحة امام الرجل واملرأة؛ فبعض الوظائف التي تتطلب مؤهالت متقدِّ
توجد فجوات كبرية بني الجنسني عىل مستويات صنع القرار يف املجاالت العلمية والتقنية يف القطاع الحكومي ويف القطاع الخاص 
عىل السواء. ففي مرص، عىل سبيل املثال، كانت اإلناث يف العقد 2010-2000 يشكلن نحو ثلث عدد الطالب يف تخصصات العلوم 
بالجامعات، ولكن يف عام 2011 كانت 50 امرأة فقط لديها شهادة ماجستري يف مجال املساحة وخمس فقط كان لديهن شهادة 

دكتوراه؛ ومل تكن توجد أي مّساحات لديهن شهادات دراسات عليا يف أي بلد عريب آخر.

مته  قدَّ الذي  العرض  املصدر: 
"تطوير  عن  النجار  دالل 

وتكنولوجيات  مساحة  أعامل 
لكال  املنصفة  األرايض، 

املنطقة  يف  الجنسني 
حلقة  يف  وذلك  العربية"، 
املعقودة  التقنية  العمل 

2011؛ ودالل  يف مايو/أيار 
شخصية. رسالة  النجار: 

اإلطار 3-7: 
دعم التعليم العلمي 

والتقني للبنات 

اإلطار 3-8: 
التحديات التي تواجه 
اإلنصاف بني الجنسني 

يف مجال أنشطة 
وتكنولوجيات إدارة 

األرايض 



حوكمة حيازة األرايض من أجل املرأة والرجل62

ينبغي، يف السياقات التي توجد فيها أوجه تفاوت شديدة بني الجنسني، تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه تحقيق اإلنصاف 

بني الجنسني يف الجوانب التقنية من إدارة األرايض.

ينبغي إنشاء قاعدة بيانات للوظائف العلمية والتقنية، وتشجيع النساء عىل التقدم لشغلها.

ينبغي دعم النساء الاليت يتخصصن يف تكنولوجيا املعلومات والتقييم وتوحيد املقاييس.

 ينبغي دعم التعليم العلمي والتقني للفتيات والشابات والتدابري الرامية إىل بناء قدراتهن. 

ينبغي تقرير حصص دنيا ملشاركة النساء يف األعامل التقنية يف الوكاالت واإلدارات املعنية بإدارة األرايض.

ينبغي دعم النساء املّساحات واملهنيات التقنيات األخريات وذلك بالتعاون مع الوكاالت الدولية والحكومات والقطاع الخاص، 

عن طريق استخدام التكنولوجيات واملعلومات املناسبة، مبا يف ذلك التكنولوجيات الجديدة األكرث حياديًة من حيث نوع الجنس.

ينبغي رفع مستوى التعليم العلمي والتقني ومدى تغطيته يف املناطق الريفية، مع توجيه اهتامم خاص إىل تعليم البنات.

ينبغي التوعية بأهمية أن تحدد النساء حقوقهن ومسؤولياتهن. وينبغي الرتكيز عىل إزالة االعتقاد القائل بأن العمل يحط من 

قدر املرأة ويتعارض مع مسؤولياتها املنزلية وسمعتها االجتامعية.

للتذكرة! 

سيلزم اتخاذ تدابري محددة الهدف دعامً ملشاركة املرأة يف إدارة األرايض يف البلدان التي تكون فيها أوجه التفاوت الشديدة بني الجنسني 

ترتكز عىل معتقدات ثقافية ودينية. 

✓
✓

القامئة املرجعية 3-5: 
إجراءات مطروحة لتقوم 

بها البلدان التي لديها أوجه 
تفاوت شديد بني الجنسني 

✎

✓
✓
✓
✓
✓
✓

للمرأة  املنصفة  املشاركة  ودعم  األرايض  قطاع  يف  العاملني  املهنيني  صفوف  يف  الجنسني  بني  التوازن  تحسني  وبغية 

أن  ميكن  ونظم  تكنولوجيات  استحداث  إىل  العامل  نطاق  عىل  حاجة  توجد  األرايض،  إدارة  يف  السواء  عىل  والرجل 

خفض  وإىل  معينة،  تقنية  وظائف  لشغل  املطلوبة  املؤهالت  مراجعة  وإىل  الناس،  من  أوسع  مجموعة  تستخدمها 

املْسح  تقنيات  تبسيط  أمكن،  حيثام  أيضاً،  وينبغي  خاصة.  بصورة  النساء  أمام  أبوابها  فتح  تعرتض  التي  الحواجز 

بالفعل  ويحقق   .)10 2010أ:  )الفاو،  امليدان  يف  يتولّوها  أن  تأهيالً  األقل  املساعدين  للمّساحني  ميكن  ليك  والقياس 

إيجابياً مهامً عىل تحقيق اإلنصاف بني  االستخدام املتزايد لألساليب املنخفضة التكلفة ملْسح األرايض وتسجيلها تأثرياً 

الجنسني يف مجال حوكمة حيازة األرايض.

ينبغي دعم إمكانية وصول املرأة والرجل عىل السواء وصوالً فعاالً ومستداماً إىل مجاالت العمل التقنية لقطاع األرايض، مبا يف ذلك عن طريق تدابري العمل اإليجايب 

)التمييز اإليجايب( يف األجل القصري إىل األجل املتوسط.

ينبغي جمع ونرش بيانات مصنَّفة حسب نوع الجنس بخصوص جميع مؤسسات ومشاريع إدارة األرايض، مبا يف ذلك بيانات عن مالك موظفيها.

ينبغي تنظيم وتنمية القدرات التقنية للنساء يف قطاع األرايض عن طريق شبكات التعليم والتدريب املهنيني والشبكات املهنية، مبا يف ذلك رابطات املّساحات 

)املشتغالت باملساحة(.

ينبغي تحديد الرّواد وتشجيع املدّربات وتقديم القدوة.

ينبغي تطوير التدريب أثناء العمل بغية بناء قدرات املؤسسات العلمية والتقنية من أجل دعم التطوير الوظيفي للنساء، مثالً عن طريق اكتساب الخربة العملية 

املهنية يف العمل امليداين بعد التخّرج.

ينبغي تيسري إمكانية تنّقل النساء فيام بني األعامل التقنية املختلفة يف مجال إدارة األرايض بقصد تحسني فهمهن لكامل مجال العمل التقني واإلداري باالقرتان 

مع ارتقائهن عىل السلم املهني.

ينبغي تنظيم التدريب للجنسني وبناء القدرات والتوعية من أجل املهنيني من النساء والرجال عىل السواء يف مجال قطاع األرايض. 

املشاريع وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها وذلك يف سياق جميع  السواء يف عملية تصميم  النساء والرجال عىل  ينبغي وضع اسرتاتيجية إلدراج شواغل وخربات 

الجوانب التقنية إلدارة األرايض.

ينبغي تقديم أوجه الدعم والتسهيالت املالمئة إىل النساء ليك يعملن يف هذا املجال. 

للتذكرة! 

لن تتحقق املساواة بني الجنسني يف مجال إدارة األرايض ما مل تستطع املرأة املشاركة يف األنشطة والتكنولوجيات والنظم عىل قدم املساواة مع الرجل.

✓
✓

القامئة املرجعية 3-6: 
تحسني اإلنصاف بني 

الجنسني يف مجال إدارة 
األرايض

✓
✓
✓

✓

✓
✓

✎

✓
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الحوايش

مت Debra Fletcher وRachael Knight وMartha Osorio وElizabeth Stair وJosephine Stowers-Fiu وMika Törhönen وMargret Vidar إسهامات أساسية يف  6 قدَّ

هذه الوحدة أثناء حلقة العمل التقنية املعقودة يف مايو/أيار 2011 يف مقر منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، مبا يف ذلك إسهاماتهن أثناء مناقشات الفريق العامل املعني باملؤسسات.

تتسم مؤسسات األرايض ذات التمثيل واملشاركة املنصفني لكال الجنسني بأنها أفضل من حيث حوكمة األرايض من أجل املرأة 
والرجل عىل السواء.

السواء يف مؤسسات حوكمة حيازة  املرأة والرجل عىل  الفعالة من جانب  الجمهور بأهمية املشاركة  توجد حاجة إىل توعية 
األرايض عىل جميع املستويات، من املستوى الوطني إىل مستوى املقاطعة.

تطرح عمليات األخذ بالالمركزية فرصاً وتحديات أمام حوكمة حيازة األرايض املنصفة لكال الجنسني.

يوجد أيضاً ملؤسسات مثل املؤسسات املحلية إلدارة مستجمعات املياه والري واملراعي أدوار يف عملية الحوكمة املسؤولة لحيازة 
األرايض، املنصفة لكال الجنسني.

ميكن أن يكون ملؤسسات إدارة األرايض العرفية دور هام جداً يف التأثري عىل عملية إحداث تغيريات يف اتجاه األخذ مبامرسات 
عرفية أكرث إنصافاً لكال الجنسني.

قد يلزم اتخاذ تدابري محددة لبناء الثقة بغية دعم النساء األعضاء يف مؤسسات األرايض عىل جميع املستويات. وينبغي القيام 
الجنسني يف سياق حوكمة حيازة  اإلنصاف بني  املؤسسية عىل معالجة موضوع  القدرة  باستعراض وتطوير  عىل نحو مستمر 

األرايض.

قد يلزم اتخاذ تدابري محددة لبناء القدرات بغية دعم النساء األعضاء يف مؤسسات األرايض عىل جميع املستويات. وينبغي 
الجنسني يف سياق حوكمة  اإلنصاف بني  املؤسسية عىل معالجة موضوع  القدرة  باستعراض وتطوير  القيام عىل نحو مستمر 

حيازة األرايض.

توجد حاجة إىل إيجاد مشاركة منصفة لكال الجنسني يف الجوانب التقنية لحوكمة حيازة األرايض – أي أنشطة وتكنولوجيات 
ونظم إدارة األرايض – بغية تلبية مصالح جميع الناس – نساًء ورحاالً. 

موجز للرسائل الرئيسية 
املتعلقة باملؤسسات

مؤرشات رصد مقرتَحة    
بشأن املؤسسات   

النسبة املئوية للنساء وللرجال يف املؤسسات املركزية إلدارة األرايض وتنظيم شؤونها.  •

النسبة املئوية للنساء والرجال يف مؤسسات املقاطعات إلدارة األرايض وتنظيم شؤونها.  •

النسبة املئوية للنساء وللرجال يف املؤسسات املحلية إلدارة األرايض وتنظيم شؤونها.  •

النسبة املئوية للنساء وللرجال األعضاء يف املؤسسات العرفية لألرايض وغريها من املؤسسات املحلية املتعلقة باألرايض.  •

عدد موظفي األرايض الذين جرى توعيتهم وتدريبهم بشأن اإلنصاف بني الجنسني.  •

عدد موظفي املؤسسات العرفية لألرايض وموظفي املؤسسات املحلية األخرى املتعلقة باألرايض الذين جرى تدريبهم وتوعيتهم بشأن قضايا اإلنصاف بني   •
الجنسني وقضايا األرايض.

عدد املبادرات املتعلقة بإزالة الحواجز التي تعرتض تحقيق العدالة للنساء بشأن األرايض.  •

النسبة املئوية للنساء والرجال الذين تلقوا تدريباً قانونياً بشأن قضايا األرايض يف نظام العدالة الرسمي.  •

النسبة املئوية للمنازعات املتعلقة بحقوق النساء الخاصة باألرايض واملمتلكات واملعروضة عىل املحاكم واآلليات البديلة لفض املنازعات.  •
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الوحدة الرابعة: القضايا التقنية
تحسني اإلنصاف بني الجنسني يف النُُّهج

واألساليب والتكنولوجيات املتعلقة بإدارة األرايض

مة7 مقدِّ

أنشطة  )1( كيف ميكن تصميم  الجنسني:  باإلنصاف بني  تتعلقان  رئيسيتني  النظر يف مسألتني  األرايض  إدارة  تتطلب 

عىل  تشارك  أن  للمرأة  ميكن  كيف  و)2(  وشواغلها؛  ومصالحها  املرأة  احتياجات  يلبّي  مالمئاً  تصميامً  األرايض  إدارة 

قدم املساواة يف أنشطة إدارة األرايض.

م الدعم يف الخطوط التوجيهية كافًة إىل رضورة معالجة موضوع تحقيق اإلنصاف بني الجنسني يف أنشطة  ويُقدَّ

.)4-1 وتكنولوجيات ونُظم إدارة األرايض )انظر األمثلة املعروضة يف اإلطار 

ضامن وتخصيص الحقوق املتعلقة باألرايض

4-7: يجب أن تضمن الدول متتع النساء والرجال بالحقوق ذاتها يف إطار حقوق الحيازة املعرتف بها حديثاً، وأن تظهر تلك الحقوق 
يف السجالت. ... عىل أن تُستخدم نهج مالمئة محلياً لزيادة الشفافية لدى إنشاء سجالت لحقوق الحيازة، مبا يف ذلك رسم خرائط 

هذه الحقوق.

3-10: وحيثام توفر الدول اإلقرار القانوين بالحيازة غري الرسمية، يجب أن يتم هذا اإلقرار من خالل عمليات تشاركية تراعي املساواة 
بني الجنسني، مع إيالء عناية خاصة إىل املستأجرين.

6-11: ويجب أن تضع الدول ضامنات لحامية حقوق الحيازة املرشوعة الخاصة باألزواج، وأفراد األرسة اآلخرين، وغريهم من األشخاص 
غري املذكورين بني أصحاب حقوق الحيازة يف نظم التسجيل، من قبيل سجالت األرايض.

ّبتخصيصها، يتوجب عليها أن تضع، وفقاً  1-7: عندما تعرتف الدول بحقوق الحيازة يف األرايض ومصايد األسامك والغابات أو تقوم 
للقوانني الوطنية، ضامنات لتجنب انتهاك أو إبطال حقوق الحيازة الخاصة باآلخرين، مبا يف ذلك حقوق الحيازة املرشوعة التي ال تحظى 
حاليا بحامية القانون. ويجب أن توفر هذه الضامنات الحامية، عىل وجه الخصوص للنساء والضعفاء، الذين ميلكون حقوق حيازة 

فرعية مثل حقوق االلتقاط.

تسجيل الحقوق املتعلقة باألرايض

3-17: ويجب أن تسعى الدول إىل ضامن أن يتمكن كل شخص من تسجيل حقوق حيازته، والحصول عىل املعلومات من دون متييز 
ألي سبب من األسباب.

التخطيط املكاين املنظَّم

التخطيط املكاين  الجنسني بشأن  التشاور والتشارك، سياسات وقوانني تراعي املساواة بني  2-20: وينبغي للدول أن تضع، من خالل 
املنظم، وأن تنرشها. 

األسامك  ومصايد  األرايض  بني  املتشابكة  بالعالقات  تعرتف  بطريقة  املنظًَّم  املكاين  التخطيط  إجراء  تضمن  أن  للدول  وينبغي   :20-3
والغابات واستخداماتها، مبا يف ذلك الجوانب الجنسانية لهذه االستخدامات.

إعادة األرايض إىل مالكيها

4-14: ينبغي للدول أن تضع سياسات وقوانني تراعي املساواة بني الجنسني، وتوفّر عمليات واضحة وشفافة إلعادة الحقوق. ويجب 
أن تُنرش عىل نطاق واسع باللغات املستخدمة املعلومات عن إجراءات إعادة الحقوق. كام يجب تزويد أصحاب املطالبات باملساعدة 

املالمئة، مبا يف ذلك من خالل املعونة القانونية وشبه القانونية، طوال هذه العملية.

2012ب.. الفاو،  املصدر: 

اإلطار 4-1: 
اإلنصاف بني الجنسني، 

والقضايا التقنية، 
والخطوط التوجيهية 
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إصالحات إعادة التوزيع

5-15: وحني تختار الدول إجراء إصالحات عن طريق إعادة التوزيع، عليها أن تحدد بوضوح أهداف برامج اإلصالح وتوّضح األرايض 
الحصول عىل  إىل  تسعى  التي  تلك  فيها  مبا  كاألرس،  بوضوح،  املعنيني  تحديداملستفيدين  يجب  كذلك،  التوزيع.  إعادة  من  املستثناة 
حدائق منزلية، والنساء، والقاطنني يف مستوطنات غري رسمية، والرعاة، واملجموعات املحرومة تاريخياً، واملجموعات املهمشة، والشباب، 

والشعوب األصلية، والعاملني يف محميات االستغالل وصغار منتجي املواد الغذائية.

 قضايا إدارة األرايض 
وتنظيم شؤونها بصورة عامة8

ذات  القيم  من  الجنسني  لكال  منصفة  حوكمًة  األرايض  حيازة  حوكمة  تعرتض  التي  الشائعة  العقبات  بعض  تنبع 

التقنية  العمل  حلقة  يف   ‘Renée Giovarelli’ مه  قدَّ الذي  )العرض  املجتمعات  يف  السائدة  العميقة  الجذور 

التايل: النحو  املعقودة يف مايو/أيار 2011(، عىل 

ذي املشاريع؛ ونتيجًة لذلك،  فالرجال، عىل نطاق العامل، يشكلون معظم موظفي إدارات األرايض ومعظم منفِّ  •
فكثرياً ما ال تشارك النساء يف أنشطة املشاريع بل إنهن ال يحرضن حتى األنشطة املضطلع بها عىل األرض مثل 

ترسيم حدود األرايض أو املساحة )انظر الوحدة الثالثة(.

كثرياً ما ال يجري إرشاك النساء يف تصميم املشاريع أو يف الفوائد املرتتبة عىل أنشطة املشاريع، مثل إمكانية   •
الحصول عىل االئتامن أو الخدمات املجتمعية؛

كثرياً ما تكون لدى النساء معرفة أقل من الرجال بشأن قضايا حيازة األرايض وحوكمتها املتأثرة مبرشوع ما،   •
أو بشأن اآلثار املحتملة للمشاريع عىل الرتتيبات القامئة واملامرسات الحكومية املتعلقة بحيازة األرايض.

قد ال يكون موظفو إدارة األرايض ومنّفذو املشاريع عىل علم كامل بالجوانب االجتامعية والثقافية للحقوق   •
املتعلقة باألرايض يف املناطق التي يعملون فيها.

م يف جميع أنشطة إدارة األرايض قضايا اإلنصاف بني الجنسني عن طريق وضع النطاق  ومن املهم ضامن أن تُعمَّ

)البنك  وتقييمه  ومتابعته  وتنفيذه  املرشوع  تصميم  عملية  أثناء  االعتبار  يف  الجنسني  بني  اإلنصاف  لقضايا  الكامل 

عىل  تناولها  ينبغي  التي  املسائل  وتعتمد   .)130-132 2009أ:  الزراعية،  للتنمية  الدويل  الصندوق  /الفاو/  الدويل 

يعرض  عليها  االعتامد  جيدة ميكن  كثرية ملامرسات  أمثلة  توجد  ولكن  القطري،  والسياق  املطروحة  املحددة  املهمة 

لبعضها. 2-4 وصفاً  اإلطار 

التمليك املشرتك

يف الهند، تقوم برامج رشاء األرايض للبساتني املنزلية مبساعدة األرس الريفية املعدمة عىل حيازة  ِقطَع صغرية من األرايض لغرض السكن 
اآلمن وإلقامة مشاريع صغرية الحجم ترتكز عىل املنزل وتسيطر عليها النساء. ومام أسهم يف تنفيذ هذه الربامج بنجاح املشاركة الكاملة 
املناسبة إىل مرحلة تصميم خطط تطوير  األرايض  ابتداء من مرحلة تحديد  الربامج،  املستفيدات يف جميع مراحل هذه  من جانب 
بينام  أوالً،  الزوجة  اسم  أحياناً  األزواج ونسائهن، وتُدرج  إىل  لألرايض  الربامج سندات ملكية مشرتكة  وتُصِدر كثري من هذه  األرايض. 
تُصدر برامج أخرى سندات ملكية إىل النساء فقط. ويتيرّس تحقيق النجاح بفعل الوعي بقضايا اإلنصاف بني الجنسني لدى املجتمعات 

والسلطات املحلية.

ويف كمبوديا، يف إطار املرشوع التكمييل إلدارة األرايض للفرتة 2007-2002، جرى إصدار 78 يف املائة من صكوك امللكية إىل األزواج 
والزوجات بصورة مشرتكة. وهدف املرشوع إىل تحسني الوضع االجتامعي- االقتصادي اإلجاميل للمرأة. ومن أجل النهوض باالستدامة 
الطويلة األجل، ُربط املرشوع مبشاريع أخرى للتنمية، مثل مشاريع ضامن إمكانية حصول املرأة عىل االئتامن وخدمات اإلرشاد الزراعي. 
وكان يُجرى تقييم اجتامعي قبل تنفيذ املرشوع طُبق فيه منظور جنساين بشأن الحقوق املتعلقة باألرايض، وُوضعت الشواغل الجنسانية 
يف صلب عملية تصميم املرشوع. وجرى التأكيد أيضاً عىل مشاركة النساء يف مرحلتي التصميم والتنفيذ عىل السواء. واضطلع املرشوع 

بحملة توعية عامة شاملة، مع تنظيم دورت تدريبية متواترة من أجل التوعية شملت النساء والرجال عىل السواء، 

اإلطار 4-2: 
املامرسات الجيدة 
بشأن اإلنصاف بني 

الجنسني يف مشاريع 
األرايض 
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مبن يف ذلك املوظفون العاملون يف إدارة األرايض وتنظيم شؤونها عىل جميع املستويات. وجرى استهداف النساء بصفة خاصة بسبب 
معدالت األمية األعىل لديهن وبسبب افتقارهن بصورة عامة إىل التوعية بشأن الحقوق املتعلقة باألرايض. وعنّي املرشوع أيضاً مستشارين 

بشأن املسائل الجنسانية بغية العمل مع فريق التنفيذ.

ويف إثيوبيا، وعقب إصدار ’إعالن استخدامات األرايض وإدارتها يف منطقة أمهرة‘ يف عام 2000، قام ’مكتب املوارد الطبيعية واستخدامات 
األرايض‘ باملنطقة بوضع اسرتاتيجية وخطوط توجيهية تحدد مسؤوليات الجهات الفاعلة املختلفة يف مجال تسجيل الحقوق املتعلقة 
باألرايض وتضعها تحت املساءلة. وتنص الخطوط التوجيهية عىل أن عمليات التسجيل املشرتكة لسند ملكية األرايض ينبغي أن تشمل 
اسم وصورة كل من الزوجة والزوج يف الشهادة الصادرة، وأنه يتعني توقيع الزوجني كليهام عىل شهادة سند امللكية قبل تسليمها لألرُسة. 
وتساعد هذه األحكام عىل ضامن تحقيق اإلنصاف بني الجنسني يف تسجيل الحقوق املتعلقة باألرايض وإن كانت املقاطعات تحتاج إىل 
مزيد من الدعم يف تعميم القضايا الجنسانية فيام تقوم به من عمليات ويف تصميم برامجها الرامية إىل تحسني اإلنصاف بني الجنسني 

عىل مستوى القواعد الشعبية األساسية.

ويف هندوراس، قام ’مرشوع التنمية الزراعية لوادي غواياب‘، املموَّل من لجنة البلدان األمريكية للتنمية الزراعية، بالعمل مع الوكالة 
الهندوراسية لتمليك األرايض بغية إدارج أسامء الزوجات يف سندات ملكية األرايض، عىل الرغم من القيود التي تتضمنها الترشيعات ذات 
الصلة، ورغم املامرسات املتعلقة باملرياث وامللكية الزوجية التي تستبعد النساء. وكان هذا املرشوع ناجحاً ألنه أعاد النظر يف إجراءات 
م التدريب بشأن اإلنصاف بني الجنسني  إصدار سندات امللكية لجعل استفادة النساء منها أيرس مناالً وليك تكون شاملة للجميع، وألنه قدَّ

إىل موظفي املرشوع واملوظفني الحكوميني العاملني يف إصدار سندات امللكية واملوظفني العموميني وموظفي السلطات املحلية.

التثقيف العام والتوعية العامة

يف جامايكا، تقوم ’الوكالة الوطنية لألرايض‘، التي تعمل يف مجال التثقيف العام، بدعم حوكمة حيازة األرايض املنصفة لكال الجنسني. 
وعىل سبيل املثال، تنظم هذه الوكالة عروضاً عىل قارعة الطريق يف جميع أنحاء البلد، عادة يف أيام السوق، يف األوقات التي يحتمل أن 
م الوكالة معلومات وعروضاً  تأيت فيها النساء القاطنات يف املناطق الريفية إىل املدينة. ويف هذه العروض العمومية يف الطرق العامة، تقدِّ
أنفسهن يف سندات ممتلكات  النساء  إعداد وصية، وتسجيل أسامء  املتناَولة: مزايا  املواضيع  النساء، جامعات ووحداناً. ومن بني  إىل 
رشكائهن، وتقنني حيازتهن عن طريق التسجيل، وإستصدار سند ملكية عن أي أرض يشرتينها بأنفسهن. ويحرض هذه الدورات موظفو 
م الوكالة الوطنية لألرايض معلومات عن طريق نرشات ومواد مطبوعة أخرى  الربنامج الجاماييك إلدارة األرايض وتنظيم شؤونها. وتقدِّ

وعن طريق اإلنرتنت.

رسم الخرائط التشاريك

ى ’التنمية اإلقليمية التشاركية التي تم التفاوض بشأنها‘ يف ترسيم  يف موازمبيق، استُخدم نْهج منظمة األغذية والزراعة )الفاو( املسمَّ
حدود أرايض املجتمعات املحلية. إذ يقوم أفراد املجتمع املحيل، مبن فيهم مجموعات منفصلة من النساء والرجال، بإعداد خرائط أثناء 
ل هذه الخريطة يف سجل األرايض املساحي بعد إجراء مناقشات  عملية تشاور تشاركية. ثم يُتفق عىل نسخة نهائية من الخريطة وتُسجَّ
مع املجتمعات املحلية املجاورة. وقد أدمجت الفاو مؤخراً نهج ’التنمية اإلقليمية التشاركية التي تم التفاوض بشأنها‘ هو ونْهج ’تحليل 
النواحي االقتصادية واالجتامعية واملسائل املتعلقة باملساواة بني الجنسني‘ يف الخطوط التوجيهية املتعلقة بتحسني اإلنصاف بني الجنسني 
يف قضايا األرايض، بغية ترويج استخدام املنهجيات واألدوات التشاركية املراعية لإلنصاف بني الجنسني يف عمليات التفاوض بشأن إمكانية 

الحصول عىل األرايض واملوارد الطبيعية واستخدامها.

مته  قدَّ الذي  العرض  املصدر: 
Elizabeth Stair بشأن 
الجنس:  ونوع  "األرايض 

حلقة  يف  الجاماييك"  السياق 
يف  املعقودة  التقنية  العمل 

 Giovarelliو 2011؛  مايو/أيار 
 and Lastarria-Cornhiel,

الدويل/الفاو,  والبنك   2006
للتنمية  الدويل  الصندوق 

و  2009a:139–140 الزراعية, 
.2012a , والفاو Teklu, 2005

ينبغي تطوير فهم نظم الحيازة املحلية واألحكام التي تتضمنها بشأن النساء. وينبغي االنتباه إىل أن معظم هذه املعلومات 

ل كتابًة. لن تُسجَّ

ينبغي التحٌقق من القيود املنصوص عليها يف القوانني والسياسات واللوائح بشأن اإلنصاف بني الجنسني.

ينبغي إجراء عمليات تقييم اجتامعي قبل تنفيذ املشاريع، مبا يف ذلك تقييم لهيكل األرُسة؛ ومتثيل النساء يف الشؤون املحلية، 

ويف سلطة صنع القرار، واألدوار يف األرُس واملجتمع؛ واملرياث وأمناط الزواج والطالق.

النساء بوصفهن مستفيدات من املشاريع، وينبغي سؤالهن عن احتياجاتهن وعام يرينه من  الجهود إىل  ينبغي توجيه هذه 

معوقات تعرتض إدارة األرايض إدارًة منصفة لكال الجنسني.

ينبغي وضع خطوط توجيهية بشأن التنفيذ باللغة )اللغات( املحلية، مع متثيل النساء ومشاركتهن يف ذلك مشاركًة نشطة.

ينبغي استحداث نظام للرصد مراٍع للمنظور الجنساين، يشمل منذ البداية مؤرشات بشأن نوع الجنس.

 ينبغي تعيني مستشار أو خبري تنسيق بشأن اإلنصاف بني الجنسني يعمل مع فريق التنفيذ.

✓

✓

✓

✓

القامئة املرجعية 4-1: 
تعزيز اإلنصاف بني 

الجنسني يف مشاريع 
إدارة األرايض

✓

✓
✓

✎
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ينبغي ربط أنشطة إدارة األرايض مبشاريع أخرى، مثل املشاريع الرامية إىل تسيري إمكانية حصول النساء عىل االئتامن وخدمات 

اإلرشاد الزراعي.

األرايض  الحصول عىل  إمكانية  تنظيم  الجنساين يف  للمنظور  املراعية  التشاركية  واألدوات  املنهجيات  استخدام  تعزيز  ينبغي 

واملوارد الطبيعية واستخدامها.

عند التخطيط للتدريب ولحمالت االتصال والتوعية، ينبغي وضع العوامل املتعلقة تحديداً بالسياق يف االعتبار مثل اللغات 

والعادات املحلية التي قد تعرقل إمكانية املشاركة يف األنشطة من جانب املجموعات املختلفة من النساء والرجال.

للنساء والرجال، وملوظفي املشاريع، وللموظفني واملسؤولني يف إدارة األرايض، وتقديم دورات  ينبغي إجراء تدريب توعوي 

تدريبية للنساء عىل حدة عند الرضورة.

ينبغي تنظيم حمالت توعية وأعامل تثقيف عامة شاملة تستهدف الرجال والنساء عىل قدم املساواة.

ينبغي النظر يف املعوقات اللغوية واألمية واالفتقار إىل معلومات وإىل وسائل النقل، وال سيام تلك التي تواجه النساء.

عىل  الحصول  عىل  والرجال  النساء  ملساعدة  عنرص  إيجاد  ينبغي  وطنية،  هوية  أوراق  فيها  تُستخَدم  التي  الحاالت  يف 

هذه األوراق.

ينبغي تقديم نرشات إعالمية، وفيديوهات، وبث مواد إذاعية، ومقاالت صحفية، وإنشاء مواقع شبكية تركّز عىل وضع النساء 

وتستخدم السياقات املألوفة لديهن واملناسبة لهن، مثالً عن طريق استخدام شخصيات نسائية يف الرسوم التوضيحية.

ينبغي تركيب نظم تقييم مراعية لإلنصاف بني الجنسني وتجميع أفضل املامرسات وبيانات مصنَّفة تبعاً لنوع الجنس بغية تتبّع 

التأثريات الطويلة األجل التي تلحق باملساواة بني الجنسني.

مته  قدَّ الذي  العرض  املصدر: 
"تطوير  عن  النجار  دالل 

وتكنولوجيات  مساحة  أعامل 
لكال  املنصفة  األرايض، 

العربية"؛  املنطقة  يف  الجنسني 
وKate Dalrymple عن 

وقضايا  الجنس  "نوع 
إدارة  مشاريع  يف  التكنولوجيا 
األرايض يف جنوب رشقي آسيا 

يف  وذلك  الهادئ"،  واملحيط 
املعقودة  التقنية  العمل  حلقة 

.2011 مايو/أيار  يف 

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

تسجيل حقوق الحيازة

ميكن ضامن أمن الحيازة عن طريق أشكال شتى تُضفي الوضوح عىل حقوق مستعِميل األرايض ومالكيها، أال وهي: 

عليها؛  التعويل  ميكن  التي  التأجري  اتفاقات  أو  الواضحة؛  األجل  الطويلة  اإليجار  عقود  أو  الرسمية؛  امللكية  سندات 

لتسوية  وفعالة  متاحة  آليات  وجود  مع  املرشوعة،  الرسمية  غري  وبالحقوق  العرفية  بالحقوق  الرسمي  االعرتاف  أو 

املنازعات. وتُظهر كثري من األمثلة أن تدعيم أمن الحيازة يحّقق مزايا عىل املستويات الفردية واملنزلية واملجتمعية 

عن طريق تشجيع االستثامر يف تحسني األرايض واملنازل واألحياء، األمر الذي يحّسن من أسباب العيش ومستويات 

املعيشة )األمم املتحدة - املوئل، 2008: 8(. ويورد اإلطار 3-4 وصفاً لقضايا اإلنصاف بني الجنسني التي ثارت أثناء 

أفريقيا. األرايض يف جنوب  التقليدية يف  للحقوق  الرسمي  التسجيل 

تُؤكد ’وثيقة بيضاء أُعدت يف عام 1997 بشأن سياسة األرايض يف جنوب أفريقيا‘ عىل الخطر الناشئ عن إضفاء الطابع الرسمي بحكم 
الواقع )الحقوق التقليدية التي عادًة ما يحصل بشأنها شخص واحد فقط عىل سند امللكية، حتى عندما يوجد أكرث من شخص واحد 
ميتلك حقوقاً يف هذه األرايض بحكم الواقع. فاألشخاص الذين كانوا متساوين من حيث انعدام أمن الحيازة هم اآلن منقسمون فيام 
بينهم انقساماً حاداً عند منح هذا األمن لشخص واحد، عادًة ما يكون ’رب أرسة معيشية‘ من الذكور. وقد برهنت التجربة عىل أن َمن 
يفقد الحقوق يف هذه العملية هم يف كثري من األحيان النساء واملسنون" )وزارة شؤون األرايض يف جنوب أفريقيا، 1997: 65(. "وعىل 
سبيل املثال، ُخصصت بصورة عامة ’شهادات الرتخيص بشغل األرايض‘ للرؤساء الذكور لألرُس املعيشية. ولو حدث أن رُفعت درجة هذه 
الشهادات إىل ملكية فعلية لحائز الرتخيص فإن ذلك سيكون دامئاً من نصيب رب األرسة املعيشية الذكر. وهو كثرياً ما يكون شخصاً غادر 
ليك يعمل يف املدينة ورمبا يكون قد كّون أرسة ثانية هناك. وإذا رُفعت درجة حيازته لتصبح هي امللكية القابلة للنقل إىل الغري، فإن ذلك 
سيخلق حافزاً لبيع األرايض وميكن أن يرتك األرسة عرضة لنزع ملكية األرايض منها" )وزارة شؤون األرايض يف جنوب أفريقيا، 1997: 68(.

وبناًء عىل هذه الخربات، تكفل الوثيقة البيضاء أن تتمتع النساء بالحامية الواسعة النطاق عن طريق األخذ بأشكال جديدة من امللكية 
رئيسية  فرصاً  الحيازة   نظام  إصالح  "ويتيح  الواقع.  بحكم  القامئة  الحقوق  الرسمي عىل(  الطابع  )إضفاء  درجة"  "رفع  لـ  وإجراءات 
إليجاد الحامية لحقوق النساء يف األشكال الجديدة للملكية، التي يجري استحداثها، وخاصة الحقوق القامئة عىل األرُسة ونظم ملكية 

املجموعات" )وزارة شؤون األرايض يف جنوب أفريقيا، 1997: 68(.

املصدر: وزارة شؤون األرايض 
 65  ،1997 أفريقيا،  يف جنوب 

الدويل/الفاو/  البنك  و68؛ 
للتنمية  الدويل  الصندوق 

. الزراعية،2015:456 

اإلطار 4-3: 
ضامن اإلنصاف بني 

الجنسني يف سياق 
إضفاء الطابع الرسمي 
عىل الحقوق التقليدية 
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 مْسح األرايض ومتليكها وتسجيلها9

يشكل مْسح األرايض وتسجيلها نشاطنْي أساسينْي من أنشطة إدارة األرايض لغرض تسجيل الحقوق 

ملْسح  االستعامل  السهلة  العرصية  التكنولوجيات  وتتسم  البلدان.  معظم  يف  باألرايض  املتعلقة 

األرايض وتسجيلها بأنها تيرّس التدريب امليداين الرسيع والفعال لكل من النساء والرجال املشتغلني 

بالعمليات التقنية اليومية إلدارة األرايض وحوكمة حيازة األرايض. وكثرياً ما يكون من السهل تطبيق 

التكاليف، ما يدعم تحقيق اإلنصاف بني الجنسني عن طريق جعل  التكنولوجيات العرصية وتوفري 

فإن  ولذلك  الناس.   بكثري من  أوسع  أكرب ملجموعة  بدرجة  ومتاحة  عليها  التقنية مقدوراً  األنشطة 

تحسني اإلنصاف بني الجنسني يف الجوانب التقنية إلدارة األرايض هو غاية ميكن تحقيقها.

هي  املواقع  لتحديد  العاملي  بالنظام  املتعلقة  املتطورة  التكنولوجيا  فإن  املثال،  سبيل  وعىل 

تكنولوجيا سهلة التطبيق يف امليدان عن طريق أجهزة لتحديد املواقع متّكن من تحقيق مستويات 

مالمئة من الدقة. ففي مرشوع لتنظيم حيازة األرايض يف غانا، أُجريت إىل حد كبري عمليات البحث 

امليداين يف القرى عىل أيدي نساء متدربات محلياً ذهنب من منزل إىل آخر إلجراء مقابالت مع الناس 

وتوثيق حقوقهم املتعلقة باألرايض وتعيني الحدود الفاصلة بني ِقطَع أراضيهم باستخدام حواسيب 

البيانات  ألن  أيرس  التسجيل  عملية  جعل  إىل  ذلك  وأّدى  املواقع.  لتحديد  محمولة  وأجهزة  نّقالة 

كانت تُدَخل تلقائياً من امليدان مبارشًة إىل نظام للمعلومات املتعلقة باألرايض. وكام تبنّي من هذا 

املرشوع، ميكن للنساء أن يكتشفن أن التحّدث عن أراضيهن مع امرأة مشتغلة أسهل من التحّدث 

العمل  حلقة  يف   ‘Nigel Edmead’و  ‘Rebecca Sittie’ متهام  قدَّ اللذان  )العرضان  رجل  مع  عنه 

التقنية املعقودة يف مايو/أيار 2011؛ و’Rebecca Sittie‘: رسالة شخصية(.

التشاريك  الخرائط  رسم  لدعم  مهمة  أداة  املواقع  لتحديد  العاملي  النظام  تكنولوجيا  وتشكل 

يوّضحه  الذي  النحو  عىل  الجنسني،  لكال  منصفاً  تخطيطاً  األرايض  استخدامات  تخطيط  أجل  من 

اإلطار 4-4 باإلشارة إىل الفلبني. 

باالستناد  األرايض  ِقطَع  خرائط  رسم  أما 

األقامر  من  أو  الجو  من  املأخوذة  الصور  إىل 

املجتمع  يفهمها  أن  األسهل  فمن  االصطناعية 

يحتاجون  الذين  األشخاص  أي   – بأرسه  املحيل 

إىل تدريب خاص ليك يتمّكنوا من تحديد أماكن 

لحافة  عالمات  تشّكل  التي  املحاصيل  أو  الشجر 

مأخوذة  صورة  عىل  بهم  الخاصة  األرض  قطعة 

ولذلك،  االصطناعية.  األقامر  بواسطة  أو  جواً 

أن  األرايض  ِقطَع  خرائط  رسم  ألسلوب  ميكن 

لكال  ومنصفة  بيرس  متاحًة  متكينية  يكون طريقة 

باألرايض.  املتعلقة  الحقوق  لتسجيل  الجنسني 

إىل  عادًة  األرايض  ِقطَع  خرائط  رسم  ويستند 

األرايض،  حدود  بشأن  املحلية  واملعارف  األدلة 

الجريان  عن  تفصلها  التي  حدودها  سيام  وال 

ينبغي  الذين  اآلخرين،  املحيل  املجتمع  وأفراد 

املنطقة. أن يكونوا حارضين عند تعيني حدود 

اإلطار 4-4: 
وضع خرائط تشاركية 

للمجتمعات املحلية باستخدام 
تكنولوجيا النظام العاملي 

لتحديد املواقع 

رسالة شخصية.  :‘Seema Gaikwad’ املصدر: 

تقوم الرابطة الفلبينية للتنمية املتعددة الثقافات بدعم املجتمعات املحلية للسكان األصليني يف وضع 
خرائط تشاركية ثالثية األبعاد وتقديم املطالبات املتعلقة بحقوقهم يف األرايض واملوارد املوروثة عن 
األجداد. وتشمل هذه العملية املجتمع بأرسه – فالنساء والرجال عىل السواء يتلقون التدريب بشأن 
تكنولوجيا النظام العاملي لتحديد املواقع ويشاركون يف رسم خرائط املوارد، كام تعتمد الخرائط الناتجة 
م إليه  عن ذلك عىل معرفتهم املشرتكة باملنطقة الجاري تقييمها. ويستوعب الشباب التدريب املقدَّ
الحديثة واستخدامها. وقامت  األجهزة  استكشاف  أكرب يف  ثقة  لديهم من  ما  بسبب  استيعاباً رسيعاً 
األصليني  السكان  من  شخصاً   148 من  أكرث  بتدريب  الثقافات‘  املتعددة  للتنمية  الفلبينية  ’الرابطة 
عىل استخدام تكنولوجيا النظام العاملي لتحديد املواقع يف التحّقق عىل األرض من النقاط املرجعية 
للمجتمع املحيل ويف تحديدها. ونتيجًة لذلك، متّكن شعب مانغيان الذي يعيش يف جزيرة ميندورو 
من التوّصل إىل معنى جديد لتكنولوجيا تحديد املواقع يف لغتهم املحلية، مطلقني عليها اسم ’غاميت 

بانغ-سوكات: Gamit Pang-Sukat ‘، أي "أداة القياس".

وحددت النساء املشاركات يف عملية رسم الخرائط الثالثية األبعاد مصادر مياه الرشب املأمونة ومواقع 
اتخاذ  الرجل يف  املرأة تعمل عىل قدم املساواة مع  العملية، كانت  العيادات واملدارس. وأثناء هذه 
قرارات املجتمع املحيل بشأن البيانات التي ينبغي إدراجها يف الخرائط الثالثية األبعاد. وتتمتع املرأة 
والرجل بفرص متساوية أيضاً يف استخدام الخرائط. وتشارك النساء يف هذه العملية ابتداء من مرحلة 

الرتكيب األويل للنموذج إىل مرحلة ترميز البيانات وتفسريها.

التشاريك  نْهجها  ر  تصدِّ أن  الثقافات‘  املتعددة  للتنمية  الفلبينية  ’الرابطة  من  طُلب   ،2003 عام  ويف 
املتعلق برسم الخرائط الثالثية األبعاد إىل بلدان أخرى وأن تضطلع بعمليات تدريب يف الهند وميامنار.
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يف غانا، فإن عدد املستندات التي سجلتها النساء بأسامئهن يف نظام تسجيل الصكوك قد زاد زيادة كبرية فيام بني عام 2005، عندما مل 
يحدث سوى حالتي تسجيل يف البلد بأكمله، وعام 2006، عندما أُضِفيت الالمركزية عىل إدارة شؤون األرايض، وفُتح مزيد من السجالت 
خارج العاصمة )انظر الشكل الوارد أدناه(. وكانت عملية األخذ بالالمركزية هذه مصحوبة بحملة توعية عامة تحيط النساء والرجال 

علامً بفتح مزيد من املكاتب الجديدة لسجالت الصكوك حيث ميكن لهم تسجيل ممتلكاتهم.

 جعل عملية تسجيل األرايض ومتليكها 
 أيرس مناالً وأكرث إنصافاً بني الجنسني

تفتقر كثري من مؤسسات إدارة األرايض يف كثري من البلدان النامية إىل الحيز املكتبي وإىل القدرات من املوظفني. وقد 

تكون هذه املؤسسات عىل مسافة بعيدة من املجتمعات الريفية ولديها ميزانيات وموارد محدودة ال متّكنها من نقل 

املوظفني إىل امليدان. وعىل الجانب اآلخر، قد تكون إمكانية وصول األشخاص الريفيني إىل مكاتب إدارة األرايض مقيَّدة 

بفعل االفتقار إىل وسائل النقل والطرق الجيدة واألموال، وخاصة يف حالة النساء الاليت قد تكون فرصتهن يف السفر 

أقل من فرصة الرجال يف كثري من املجتمعات. وإحدى الطرق التي تجعل تسجيل األرايض أيرس أمام النساء هي إضفاء 

ح يف اإلطار 5-4 املستند إىل الوضع يف غانا. الالمركزية عىل مؤسسات إدارة األرايض، كام هو موضَّ

2005 2006 2007 2008 2009 2010

78 1104 930 1641 1683 عدد الصكوك املسّجلة من جانب اإلناث 1675
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عدد الصكوك املسّجلة من جانب النساء 2005-2010

النساء  استفادة  إمكانية  تأثري عىل  لها  األرايض  تسجيل  مقابل خدمات  املتكبدة  األخرى  واملرصوفات  والرسوم 

منها، كام توّضح ذلك األمثلة املعروضة يف اإلطار 6-4 الوارد أدناه.

يف نيبال، اعتمدت الحكومة توجيهاً تضمن التنازل عن جزء من رسوم تسجيل األرايض عند تسجيل األرض باسم امرأة. وبدأ هذا اإلعفاء 
بنسبة 10 يف املائة يف عام 2006، ليزداد إىل 20 يف املائة يف عام 2007، و25 يف املائة يف عام 2009. )يُطالب اآلن بأن يكون اإلعفاء بنسبة 
لة بأسامء النساء وإن كان من الصعب معرفة  50 يف املائة(. ونتيجًة لذلك، حدثت زيادة بأكرب من ثالثة أمثال يف مقدار األرايض املسجَّ

ما إذا كانت هذه الزيادة قد أّدت يف الواقع العميل إىل زيادة درجة األمان يف حقوق النساء املتعلقة باألرايض.

ويف مرشوعني يف غانا، ُخفِّضت تكاليف التسجيل تخفيضاً كبرياً لتشجيع الناس عىل تسجيل أراضيهم. فقد قام ’مرشوع إدارة األرايض‘، 
املموَّل من البنك الدويل، بخفض تكلفة تسجيل سندات الحيازة يف املناطق الحرضية إىل نحو ربع التكلفة املعتادة. ويف مرشوع ’التمليك 
املنهجي الريفي‘ )الوارد وصفه يف اإلطار 2-5(، منحت الحكومة إعفاءات عىل رسوم التمغة، كام أن ’حساب تحديات األلفية‘ قد غطّى 
التكاليف الكاملة للتوثيق واملْسح ورسم الخرائط والتسجيل والرسوم القانونية. ورغم نشوء أسئلة بشأن مدى إمكانية تحّمل هذا النوع 
من الدعم، فمن املحتمل أن يكون هذا الدعم أداة مهمة لتعزيز اإلنصاف بني الجنسني من حيث تسجيل األرايض وإدارة األرايض بالنظر 

إىل أن التمليك املنهجي يُطبَّق يف املناطق الريفية من غانا.

ويف قريغيزستان، ُحددت تكلفة تسجيل املمتلكات واألرايض عىل أنها أحد العوامل الرئيسية التي تحول دون قيام النساء بالتسجيل رغم 
النظام املثايل القائم يف البلد لتسجيل ممتلكات جميع أصحاب امللكية املشرتكة.

اإلطار 4-6: 
اتخاذ إجراء بشأن رسوم 

التسجيل بغية دعم 
اإلنصاف بني الجنسني يف 

مجال إدارة األرايض 

مته  قدَّ الذي  العرض  املصدر: 
Seema Gaikwad بشأن 

بخصوص  اآلسيوية  "الخربات 
مجال  يف  املدين  املجتمع  عمل 
املتعلقة  السياسات  عمليات 

العمل  حلقة  يف  وذلك  باألرايض" 
مايو/أيار  يف  املعقودة  التقنية 
.Undeland, 2012 2011؛ و

اإلطار 4-5: 
جعل تسجيل األرايض 

عملية أيرس أمام املرأة 

الذي  العرض  املصدر: 
 Rebecca Sittie مته  قدَّ

الجنس  نوع  "قضايا  بشأن 
وتنفيذ  إدارة  مجال  يف 
األرايض  تسجيل  عملية 
غانا" وذلك يف حلقة  يف 
املعقودة  التقنية  العمل 

.2011 مايو/أيار  يف 
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لة أراضيهن وغري املسجالت(  قبل تسجيل األرايض، ينبغي إجراء تقييم للحقوق القامئة مع الرتكيز عىل حقوق النساء )املسجَّ

وأمناط إرثهن وزواجهن وطالقهن.

ينبغي وضع خطوط توجيهية للتنفيذ وأدلة توجيهية من أجل املوظفني امليدانيني، وضامن مشاركة النساء يف ذلك.

ينبغي استحداث نظام للرصد يراعي اإلنصاف بني الجنسني، مبا يف ذلك مؤرشات بشأن تحقيق هذا اإلنصاف.

ينبغي أن يستهدف تسجيل األرايض األرُس املعيشية التي تعولها إناث وأن يُطلب من هؤالء النساء تحديد احتياجاتهن وما إذا 

كن يواجهن عقبات يف متلك األرايض متلكاً منصفاً لهن.

ينبغي الرتويج ألن تشارك يف عملية التسجيل نساء يعملن يف هذا املجال.

ينبغي الرتويج للتمليك املشرتك وتسجيل النساء باعتبارهن املالكات الحرصيات ألراضيهن.

ينبغي تصميم نظم معلومات وقواعد بيانات عن األرايض تشمل الخطوات التي تكفل تنفيذ القوانني واللوائح املتعلقة بتحقيق 

اإلنصاف بني الجنسني.

ينبغي دعم رسم خرائط ِقطَع األرايض باالستناد إىل األدلة واملعرفة املحلية بشأن حدود األرايض، وضامن وجود النساء )مبن يف 

ذلك النساء من األرُس املعيشية التي يعولها ذكور( والجريان وأفراد املجتمع املحيل يف عمليات ترسيم الحدود.

ينبغي إضفاء الالمركزية عىل مكاتب سجالت األرايض ليك يصبح الوصول إليها أيرس أمام املجتمعات الريفية.

ينبغي الجمع بني أنشطة متليك األرايض ومشاريع التنمية االقتصادية مثل مشاريع اإلرشاد الزراعي، أو تنمية مشاريع األعامل 

الصغرية، أو االئتامن البالغ الصغر.

ينبغي إبقاء الرسوم منخفضة بغية تيسري إمكانية التسجيل أمام النساء والفئات الضعيفة األخرى.

ينبغي االضطالع بحمالت توعية عامة تستهدف النساء بغية إعالمهن بأهمية حقوقهن يف األرايض والتسجيل، وتوضيح الحاالت 

التي ميكن فيها تسجيل الحقوق، والرشوط التي ميكن بها القيام بذلك، ورسوم الخدمات، والحاجة إىل إثبات، وما إىل ذلك.

ينبغي النظر يف مسألتي األمية واالفتقار إىل املعلومات وإىل وسائل النقل.

ينبغي توفري نرشات معلومات وتسجيالت فيديو وفقرات مذاعة ومواد صحفية ومواقع شبكية من أجل النساء، وهي أمور قد 

يلزم اتخاذ ترتيبات بشأنها تختلف عن تلك املتعلقة بالرجال.

ينبغي التحّقق من أن صكوك امللكية صحيحة وأن جميع ماليك املمتلكات قد صدرت لهم صكوك متليك بشكل قانوين.

ينبغي ضامن تسليم صكوك امللكية يف الوقت نفسه إىل النساء والرجال ماليك املمتلكات.

ينبغي تيسري عملية الطعن أمام النساء عن طريق إقامة صالت مع املحامني واملساعدين القانونيني الذين يستطيعون تقديم 

مساعدة محددة يف هذا الشأن.

ينبغي استحداث نظم تقييم تراعي تحقيق اإلنصاف بني الجنسني، وتجميع أفضل املامرسات وبيانات مصّنفة تبعاً لنوع الجنس 

بغية تتبّع التأثريات الطويلة األجل للمساواة بني الجنسني. 
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دالل  مته  قدَّ الذي  العرض  املصدر: 
مساحة  أعامل  "تطوير  عن  النجار 

لكال  املنصفة  األرايض،  وتكنولوجيات 
وذلك  العربية"؛  املنطقة  يف  الجنسني 
يف  املعقودة  التقنية  العمل  حلقة  يف 

.2011 مايو/أيار 

القامئة املرجعية 4-2: 
تحسني اإلنصاف بني 

الجنسني يف مجايل 
املساحة وتسجيل األرايض 

بدائل لتمليك األرايض 

َمنح  عىل  ركزت  ما  كثرياً  العرفية  والحيازة  الرسمية  غري  الحقوق  عىل  الرسمي  الطابع  إضفاء  إىل  الرامية  املحاوالت 

وكذلك  الدولية  الوكاالت  من  كثري  جانب  من  الرتحيب  األرايض  متليك  ونال  املدة.  املطلقة  للملكية  فردية  سندات 

النساء  الطابع الرسمي عن فقدان  من جانب املستفيدين. بيد أنه يجب توّخي الحذر لضامن أال يُسفر إضفاء هذا 

التي كن   – األرايض، واستعاملها، واستالمها، وزراعتها  الحصول عىل  بإمكانية  املتعلقة  الحقوق   – الثانوية  لحقوقهن 

ميكن  األرايض،  بشأن  سابقاً  القامئة  للحقوق  بتقويضه  فالتمليك،   .)4-3 )اإلطار  العريف  القانون  مبوجب  بها  يتمتعن 

أن يزيد من انعدام األمن.

وعندما  االجتامعية.  الفئات  لجميع  املختلفة  االحتياجات  يلبي  أن  الحيازة  أشكال  من  واحد  لشكل  ميكن  وال 

تلبية  عىل  أكرب  قدرة  لديهم  االجتامعية  الفئات  جميع  من  والرجال  النساء  تصبح  األرايض،  حيازة  بخيارات  يُعرتف 

تنمية  يُعزز  أن  للحيازة  املختلفة  باألشكال  القانوين  لالعرتاف  أيضاً  وميكن  الزمن.  مر  عىل  املتغرية  احتياجاتهم 

✎
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الحقوق  تشّكل  البلدان،  معظم  ويف   .)10 2008أ:  املوئل،   - املتحدة  )األمم  باألرايض  املتعلقة  الدينامية  األسواق 

املصفوفة توجد األشكال  1-4(. فعند أحد طريف هذه  )الشكل  الحيازة مصفوفة متواصلة  باألرايض وأنواع  املتعلقة 

أو  رسمية  غري  الواقع مبستوطنة  بحكم  االعرتاف  مثل  الحيازة،  من  القانونية  غري  املشرتكة  األشكال  أو  الرسمية  غري 

القرسي. ويف منتصف املصفوفة توجد حقوق َشغل األرض، وحقوق  السياسية من اإلخالء  الحامية  أو  قانونية،  غري 

تكون  قد  التي  العرفية،  املجتمعية  والحيازة  الخاصة،  والتنازالت  املكتسبة،  الجامعية  والحيازة  املشرتك،  االستعامل 

لة، التي يُطلق  غري رسمية أو رسمية. وعند الطرف اآلخر من املصفوفة توجد امللكية املشرتكة وعقود اإليجار املسجَّ

عليها عادة أنواع الحيازة "الرسمية" )األمم املتحدة - املوئل، 2007ب: 24(.

 
 الحقوق الرسمية
املتعلقة باألرايض

عقود اإليجار
  امللكية

املتنازع عليها
شغل األرض   نُهج

الحيازة املتصورة

  حيازة
لة حرة مسجَّ

حيازة جامعية   محصنة
من اإلخالء

عرفية

 الحقوق غري الرسمية
املتعلقة باألرايض

الشكل 4-1: 
املصفوفة املتواصلة 

للحقوق املتعلقة 
باألرايض

 املصدر: 
املتحدة-املوئل  )األمم 

2008أ:8(

 – للسياق  وفقاً  البدائل  هذه  اختيار  يجب  ولكن  الحيازة  أمن  تتيح  أن   )4-7 )اإلطار  التمليك  لبدائل  وميكن 

يف  تكون  الذي  املدى  أما  ذلك.  إىل  وما  الرسمية،  غري  واملستوطنة  والحرضي،  الحرضي،  وشبه  الريفي،  السياق  أي 

ذاته  الحيازة  أمن  شأن  ذلك  يف  شأنه  جداً،  متفاوت  أمر  فهو  الجنسني  لكال  منصفة  هذه  الحيازة  أشكال  حدوده 

املرتبط بكل بديل، ويتوقف عىل عدة عوامل. فعىل سبيل املثال فإن عقود اإليجار – وخاصة عقود اإليجار املميَّزة 

إبرامها  أكرب، وميكن  مبرونة  وتتسم  أكرب  تسليمها برسعة  املدة، وميكن  املطلقة  امللكية  مع  باملقارنة  أرخص  – هي 

أبسط  تكنولوجية  نُظامً  تتطلب  كام  الرضورة،  عند  درجتها  رفع  وميكن  عليها،  متنازعاً  امللكية  تكون  عندما  حتى 

الزوجني  باسمي  كتابتها  أو  اإليجار  لعقود  املشرتك  التسجيل  مثل  تدابري  اتخاذ  الرضوري  من  يكون  وقد  وأرخص. 

.)Benschop، 2003: 4و Augustinus(  كليهام لتجنب استبعاد النساء

الرسمية  غري  الحيازة  أنواع  هي  الرسمية  غري  واملستوطنات  الفقرية  األحياء  يف  شيوعاً  الحيازة  أنواع  وأكرث 

واألدلة  املرافق،  فواتري  وإثبات دفع  السياسية،  املحسوبية  الواقع – عن طريق  األرض بحكم  بَشغل  االعرتاف  مثل 

الحيازة  وأمن  ذلك.  إىل  وما  رة،  املتصوَّ اآلمنة  والحيازة  رسمية،  غري  بصفة  بها  املعرتف  العرفية  والحقوق  الشفوية، 

بأشكال  مصحوبًة  األنواع  هذه  كانت  إذا  ما  وعىل  املحلية  الظروف  عىل  يعتمد  هذه  الحيازة  أنواع  تتيحه  الذي 

الذي  األساس  تتيح  أن  ميكن  وهي   .)Benschop، 2003: 4و  Augustinus( القرسي  اإلخالء  من  للحامية  أخرى 

لها إضفاء الطابع الرسمي عىل حقوق الحيازة  تقوم عليه النهج الرتاكمية بشأن تحسني الحيازة، والتي يجري وفقاً 

األجلني  يف  الحيازة  أمن  من  يزيد  أن  الرتاكمي  للنهج  وميكن  الزمن.  مر  عىل  تدريجية  بصورة  درجتها  رفع  أو 

السلطات باستحداث بدائل طويلة األجل أكرث شموالً وأكرث مراعاة  الذي تقوم فيه  الوقت  املتوسط يف  القصري إىل 

العتبارات الوضع املحيل )األمم املتحدة – املوئل، 2008أ: 11-10 و20(. 
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اإلطار 4-7: 
بدائل التمليك 

أمن الحيازة والخدمات يف كولومبيا

كثرياً ما تُعترَب نظم الحيازة الرسمية أمراً ال بد منه لضامن إمكانية الحصول عىل الخدمات العامة. بيد أن الترشيعات يف كولومبيا تسمح 
لجميع املواطنني بالحصول عىل الخدمات مثل املياه، والرصف الصحي، والكهرباء، ورصف مياه العواصف، وجمع القاممة، والهاتف، 
مة.  وتوجد طائفة من نظم  والغاز ما داموا يستطيعون إثبات أنهم يعيشون يف منازلهم ويستطيعون دفع تكاليف الخدمات املقدَّ
الحيازة الوسيطة – مثل إعالنات االمتالك، ورشاء وبيع حقوق االستعامل مستقبالً، واإلجارة املجتمعية – تتيح منطلقات للوصول إىل 
تعزيز الحقوق وإىل الحامية من اإلخالء، ما ميّكن األرُس املعيشية الفقرية من الحصول عىل مساكن ميسورة التكلفة وآمنة نسبياً بغض 

النظر عن وضعها من حيث الحيازة.

غل األرض مؤقتاً يف كينيا تراخيص شَّ

أخذ مجلس مدينة نريويب برتاخيص لَشغل األرايض مؤقتاً ترمي إىل استخدام األرايض العامة غري املستغلَّة الكائنة يف مواقع اسرتاتيجية، 
مثل نوايص الشوارع، وحرم الطريق يف األحياء ذات الكثافة السكانية املرتفعة، واألرض الفضاء يف محيط املدينة. ويف ظل تراخيص شغل 
األرايض مؤقتاً، تخصص السلطة املحلية األرايض الستعاملها استعامالً ُمنتجاً بينام تحتفظ بالسيطرة عليها يف األجل الطويل. والرتخيص 
قابل للتجديد سنوياً ويُسمح للشخص املرخَّص له ببناء هياكل شبه دامئة عىل هذه األرض. ويدفع األشخاص املرخَّص لهم إيجاراً سنوياً 
هة إىل تحقيق أغراض توليد إيرادات تجارية من األرايض، فإنها تُستخدم  لألرض يُضاف إىل إيرادات البلدية. ورغم أن هذه الرتاخيص موجَّ

أحياناً لألغراض السكنية وميكن استنساخها لتطبيقها يف أماكن أخرى.

إيجار األرايض املؤقت يف تايلند

توّصلت املجتمعات املحلية املنخفضة الدخل يف بانكوك إىل ترتيب عميل مع ماليك األرايض ميّكنها من العيش يف املناطق التي ميكن لهم 
الحصول فيها بيرس عىل فرص كسب العيش. فاألشخاص الفقراء يبحثون عن ماليك األرايض الذين ينتظرون أن تزداد قيمة أراضيهم قبل 
القيام باستغاللها ويعرضون تأجريها بعقد إيجار قصري املدة أو متوسط املدة فيدفع لهم املستأجرون ما يقدرون عىل دفعه. ويفضل 
املجتمعات  السنوات األخرية، ظلت  ثالثة ألراضيهم. ويف  باعتبارها حامية من غزو أطراف  اإليجارات  األرايض  النوع من  مالكو هذا 
املحلية والسلطات تستكشف طرقاً لتقديم الخدمات األساسية إىل هذه املستوطنات املؤقتة. وملا كان النمو الحرضي ميّكن مواقع أخرى 

من إتاحة فرص لكسب العيش، يستطيع الفقراء التفاوض عىل ترتيبات مامثلة مع مالك األرايض يف هذه املناطق الجديدة.

 Aristazabal املصدر: 
 and Gomez,

 2004;Yahya, 2002;
.Farfan, 2002

 قضايا اإلنصاف بني الجنسني يف سياق تصميم 
وإنشاء نظم معلومات وقواعد بيانات بشأن األرايض10 

املتعلقة  البيانات  وقواعد  املعلومات  نظم  صلب  يف  عادًة  تُدرج  ال  الجنسني  بني  اإلنصاف  تحقيق  قضايا  أن  رغم 

باألرايض، فإن تصميم أي نظام للمعلومات بشأن األرايض يجب أن يتالءم مع اإلطار السياسايت والقانوين ذي الصلة، 

املشرتك،  بالتمليك  يقيض  القانون  كان  إذا  املثال،  سبيل  وعىل  الجنسني.  بني  اإلنصاف  تحقيق  قضايا  ذلك  يف  مبا 

الفرص  األرايض  ملعلومات  الورقية  النظم  حوسبة  وتتيح  ذلك.  تدعم  ليك  املعلومات  نظم  تصميم  عندئذ  فينبغي 

بغية  املرشِّعني،  نوع جنس  لتسجيل  بنظم  األخذ  مثالً عن طريق  فيها،  الجنسني  بني  اإلنصاف  تحقيق  إلدماج قضايا 

ومستندات  البيانات  جمع  استامرات  تشمل  أن  وينبغي  الجنس.  لنوع  تبعاً  وتحليلها  البيانات  بتصنيف  السامح 

كافياً إلدراج أسامء جميع ماليك األرايض واألشخاص ذوي املصلحة يف األرايض. التسجيل حيزاً 

املشرتكة  وامللكية  الزوجات،  حقوق  تسجيل  أجل  من  املحوَسبة  والنظم  البيانات  قواعد  إنشاء  بسهولة  وميكن 

لألرايض، ومصالح أفراد األرسة يف األرايض، ومن أجل اشرتاط تقديم الشهادات أو املستندات أو املعلومات األخرى 

أوغندا، عىل  ففي  البيانات.  إدخال  التالية يف عملية  الخطوة  إىل  التحرك  قبل  الزواج(  )مثالً شهادة  قانوناً  املطلوبة 

سبيل املثال، تتطلب عمليات نقل ملكية األرايض تقديم االستامرة 41 أراٍض )Land Form 41( – "موافقة الزوج 

هذه  مسح  لضامن  ُمصمم  األرايض  معلومات  نظام  أن  إذ   – باألرايض"  املتعلقة  الصفقة  عىل  )الزوجني(  )الزوجة( 

امللكية. الرسمية لسند  النقل  التالية يف عملية  الخطوة  الدخول يف  املمكن  أن يصبح من  قبل  االستامرة ضوئياً 
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العمل يف تصميم  لكال الجنسني، ينبغي مشاركة نساء مشتغالت بهذا  ولجعل عملية إدارة األرايض أكرث إنصافاً 

البيانات  األرايض وقواعد  إدارة وتشغيل نظم معلومات  التدريب عىل  أن  والتكنولوجيات، كام  األدوات  واستخدام 

األدوات من منظور جنساين.  تقييم  للنساء والرجال. وينبغي  التعليمية  االحتياجات  لتلبية  امً  أن يكون ُمصمَّ ينبغي 

فمعايري التقييم الجنساين التي وضعتها "الشبكة العاملية لوسائل استغالل األرايض"، وهي املعايري التي ُوضعت عن 

طريق "آلية مراعاة الفوارق بني الجنسني يف تطوير أدوات استغالل األرايض"، هي مثال ممتاز للمامرسات الجيدة 

يف هذا السياق )األمم املتحدة – املوئل، 2007أ، 2009، 2011(.

ينبغي استخدام تكنولوجيات منخفضة التكلفة تكون متاحة أمام مجموعات أوسع من األشخاص. 

ينبغي ضامن مشاركة النساء يف إعداد االستبيانات واالستقصاءات.

ينبغي جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس.

عند جمع البيانات، ينبغي إجراء املقابالت مع النساء بشكل منفصل عن الرجال، بغية الحصول عىل رأيهن هن.

النساء  إرشاك  وينبغي  املوارد،  وتقييم  األرايض  الستخدامات  التخطيط  أجل  من  املجتمعي  الخرائط  رسم  استخدام  ينبغي 

والشباب بشكل منفصل عن الرجال وعن األكرب منهم سناً من الرجال، وضامن وجود النساء يف جميع األفرقة العاملة.

ينبغي إزالة الرهبة من التكنولوجيا واستخدام مزيج من النساء املشتغالت بالعمل امليداين بغية املساعدة عىل إثبات أن أنشطة 

إدارة األرايض منصفة لكال الجنسني.

ينبغي ضامن أن تتيح استامرات جمع البيانات ومستندات التسجيل الحيز الالزم لكتابة أسامء جميع ماليك األرايض واألشخاص 

ذوي املصلحة يف األرايض، والالزم لتسجيل نوع الجنس.

ينبغي تقييم األدوات من منظور جنساين )مثالً عن طريق معايري التقييم الجنساين التي وضعتها "الشبكة العاملية لوسائل 

استغالل األرايض"(.

للتذكرة! 

حتى عندما تكون التكنولوجيا محايدة بني الجنسني،فإن استعاملها قد ال يكون كذلك.

.115 2009ج:  الفاو،  املصدر: 

 القامئة املرجعية 4-3: 
ضامن إيجاد نظم 

معلومات بشأن 
األرايض منصفة لكال 

الجنسني 

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

التقييم11 

املهم بوجه خاص تقييم ممتلكات  الرجال، فمن  أقل منها لدى  النساء لديهن موراد مالية  من  بالنظر إىل أن كثرياً 

 )1( وهام:  أال  املمتلكات  لتقييم  املتعارضني  الهدفني  الحسبان  يف  يأخذ  املنصف  والتقييم  منصفاً.  تقييامً  النساء 

امللكية. للمالك يف حالة مصادرة  املستحق  التعويض  املمتلكات؛ و)2( حساب  حساب رضيبة 

ينبغي ضامن أن تأخذ نظم التقييم يف الحسبان القيم غري السوقية، مثل القيم االجتامعية والثقافية والدينية والروحية والبيئية. 

ينبغي تقييم مدى تأثري العوامل االجتامعية – العالقات االجتامعية، والهيبة، واألخّوة – عىل املفاوضات الرامية إىل تحديد 

سعر/قيمة املمتلكات، وال سيام يف حالة الفئات الضعيفة - مثل األرامل والنساء املعيالت ألرُس معيشية – التي ليس لديها 

سوى قوة مساومة سياسية ضعيفة.

ينبغي إبقاء الرسوم عند الحد األدىن.

ينبغي أن يرُشح ملالك األرايض كيف يُبَت يف تحديد القيمة، وال سيام للنساء الاليت كثرياً ما تكون لديهن مستويات أدىن من 

اإلملام بالقراءة والكتابة ويفتقرن إىل املعلومات.

ينبغي الحيلولة دون نشوء الفساد وذلك بجعل معلومات وتحليالت التقييم متاحة للجمهور.

القامئة املرجعية 4-4: 
دعم التقييم املنصف 

لكال الجنسني 

مه  قدَّ الذي  العرض  املصدر: 
Nigel Edmead بشأن 

الجنسني  بني  اإلنصاف  "قضايا 
وإنشاء  تصميم  سياق  يف 
وقواعد  معلومات  نظم 

األرايض: خربات  بشأن  بيانات 
وزامبيا  غانا  من  مستمدة 
حلقة  يف  وذلك  وأوغندا" 

يف  املعقودة  التقنية  العمل 
.2011 مايو/أيار 

✓

✓

✓
✓
✓

✎
✎
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تحديد الرضائب12

للسياسات الرضيبية تأثريات عىل الفقر، وتوزيع الدخل، واإلنصاف بني الجنسني. فيجب توّخي الحذر لضامن أال تؤّدي 

التمييز ضد الرجل أو املرأة، وال سيام ضد الفئات الضعيفة مثل األرُس املعيشية التي  السياسات الرضيبية إىل تفاقم 

التسجيل  تجنب  عىل  الناس  يشّجع  أن  للممتلكات  )املشرتك(  االمتالك  عىل  الشديدة  للرضائب  وميكن  نساء.  تعولها 

الرسمي والبقاء تحت مظلة أشكال الحيازة األقل أمناً. وكقاعدة عامة، ينبغي أال تتجاوز الرضيبة السنوية عىل األرايض 

نسبة واحد يف املائة من قيمة املمتلكات، وينبغي أال تتجاوز رضيبة احتياز األرايض ثالثة يف املائة.

ينبغي ضامن معاملة املرأة والرجل عىل قدم املساواة يف القانون الرضيبي واللوائح الرضيبية.

ينبغي معالجة التأثريات املتباينة التي ميكن أن تُلحقها رضائب األرايض باملرأة والرجل – من حيث نصيبهام يف ملكية األرايض، 

واستخدام األرايض وكسب أسباب العيش، واملامرسات املتعلقة بنقل ملكية األرايض.

ينبغي ضامن أن تكون املناقشات السياسية املتعلقة بالسياسة الرضيبية قامئة عىل معلومات كاملة بشأن التأثريات االجتامعية 

لخيارات السياسة الرضيبية، وال سيام تأثرياتها عىل تحقيق اإلنصاف بني الجنسني.

ينبغي تحديد قاعدة رضيبية يكون من السهل إدارتها وتقييمها، عىل أن تكون أيضاً منصفة وميكن التقايض بشأنها.

ينبغي ضامن استناد الرضائب إىل قيم مناسبة.

ينبغي النظر يف منح إعفاءات رضيبية للفئات الضعيفة والتخفيف من الرضائب الواقعة عىل هذه الفئات، مثل النساء الفقريات.

لة واستخدامات هذه الرضائب.  ينبغي تقييم مدى تقبّل دافعي الرضائب للرضيبة، وأن ترُشح لهم الحاجة إىل الرضائب املحصَّ

وميكن إرشاك دافعي الرضائب يف تحديد معدالت الرضيبة والبت يف الكيفية التي ينبغي بها استخدام اإليرادات الرضيبية.

ينبغي تقدير وتحصيل الرضائب بطرق ال متيّز ضد املرأة أو الرجل – عىل أن تُؤخذ يف الحسبان مسائل مثل مدى اإلملام بالقراءة 

والكتابة واالفتقار إىل املعلومات أو وسائل النقل – وميكن الجمع بني ذلك وأنشطة أخرى مثل عقد اجتامعات للمجتمع املحيل، 

وتنظيم أسواق أو دورات تدريبية.

ينبغي ضامن استخدام اإليرادات الرضيبية بطرق تفيد املرأة والرجل عىل السواء، عن طريق إرشاك كال الجنسني يف تحليل 

االحتياجات، مثالً عن طريق التخطيط التشاريك للميزانية عىل مستوى البلدية.

التي يتعني دفعها يف الحاالت املختلفة – املعامالت املتعلقة  ينبغي تنظيم تدريب بشأن ملء االستامرات الرضيبية واملبالغ 

باملمتلكات، واحتياز امللكية العقارية، مبا يف ذلك املمتلكات املتحّصل عليها عن طريق اإلرث أو الهبة، وما إىل ذلك.

ينبغي ضامن الشفافية عن طريق جعل عمليات التقييم علنية.

ينبغي إتاحة إجراءات تتيح للمرأة والرجل الفرصة لتقديم طلبات إلعادة النظر يف التقديرات الرضيبية.

القامئة املرجعية 4-5: 
دعم تحديد الرضائب 
املنصف لكال الجنسني 

وآخرون،  املصدر:الفاو   
 2007

تخطيط استخدامات األرايض13

التي لهم الحق فيها.  للناس أن يستخدموا األرايض  التي ميكن بها  التخطيط الستخدامات األرايض عىل الطرق  يؤثر 

األرايض  حيازة  حوكمة  تتطلب  ولذلك  مختلفة،  بطرق  األرايض  والرجال  النساء  تستخدم  البلدان،  من  كثري  ويف 

الجنس. نوع  العتبارات  مراعياً  األرايض  التخطيط الستخدامات  يكون  أن  الجنسني  لكال  املنصفة 

والتخطيط التشاريك الستخدامات األرايض عىل مستوى القواعد الشعبية األساسية يشمل طريقة جيدة لتحقيق 

اإلطار  يف  واملعروض  الفلبني  من  املستمد  املجتمعي  الخرائط  برسم  املتعلق  املثال  يوّضحه  الذي  النحو  عىل  ذلك، 

✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✎
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يف إثيوبيا، فإن "مرشوع التخطيط الستخدام األرايض وإدارة املوارد الطبيعية يف منطقة أوروميا"، التابع للوكالة األملانية للتعاون الدويل، 
املوظفات  بني  الجنسني،  بني  التوازن  تحقيق  عىل  فيه  التعيني  إجراءات  وشجعت  تصميمه.  يف  الجنساين  املنظور  تعميم  تضمن  قد 
املرشوع  موظفي  تدريب  وجرى  ممكناً.  ذلك  كان  عندما  داخليات،  ومتدربات  استشاريات  خبريات  تعيني  فُضل  فقد   – واملوظفني 
واملوظفني املناظرين عىل إدماج قضايا املنظور الجنساين يف جميع األنشطة. وانطوت أنشطة التخطيط التشاريك الستخدامات األرايض 
والتقييم الريفي التشاريك عىل نساء ورجال من السكان املستهَدفني، وجرى التخطيط ألوقات وأماكن مشاركتهن مبا يدرأ حدوث مثالب 
سواء للنساء أو الرجال. واستُخدمت أدوات التحليل الجنساين بغية جمع معلومات عن إمكانية االستفادة من املوارد واألنشطة وأعباء 
العمل الواقعة عىل أفراد األرُس املعيشية وعن إمكانية التحّكم يف هذه املوارد واألنشطة واألعباء، وعن مشاركة النساء يف عملية صنع 
القرار عىل املستويات املختلفة. وحددت االستقصاءات التي قام بها املرشوع البيانات املصنفة عىل أساس نوع الجنس، والتي استُخدمت 

يف تحليل االستخدامات القامئة لألرايض يف املقاطعات واملجتمعات املحلية املشمولة باملرشوع.
وتشارك النساء حالياً مشاركًة كاملًة يف التخطيط الستخدامات األرايض يف أوروميا ويشاركن يف اتخاذ القرارات العامة واألرُسية. كام أن 
األنشطة االقتصادية التي بادر بها املرشوع قد استمرت عن طريق مجموعات النساء التقليدية، مع مشاركة أعداد متزايدة من النساء 

فيها.
وقد برهنت خرائط معامالت النساء والرجال، كالً عىل حدة، يف مايل عىل أن النساء يُسهمن إسهامات قيّمة يف التخطيط الستخدامات 
األرايض واملوارد الطبيعية األخرى ويف إدارة شؤونها عندما يشاركن يف عملية التخطيط التشاريك الستخدامات األرايض. وتركّز معامالت 
النساء عىل مشاكل استخدامات األرايض املتصلة مبا يخص النساء من حدائق خرضوات وحقول أرز وعىل إمكانية الحصول عىل املياه. 
وتغطّي هذه املعامالت منطقة أصغر بكثري من مثيلتها لدى الرجال ولكنها تتيح قدراً أكرب من التفاصيل بشأن هذا الجزء من القرية، 
الذي تستخدمه النساء بالدرجة األوىل. وتركز معامالت الرجال عىل املناطق النائية األوثق صلة بعملهم. ومن ثم، يكّمل كل نوع من 

املعامالت النوع اآلخر ويُسهم كالهام عىل قدم املساواة يف تكوين الصورة اإلجاملية لوضع املوارد املحلية.

معامالت النساء معامالت الرجال

اإلطار 4-8: 
التخطيط التشاريك 

الستخدامات األرايض 
املتسم بالتوازن بني 

الجنسني 

 Wehrman, 2011::املصدر
.156–157

4-4. ويوّضح اإلطار 8-4 مامرسات جيدة أخرى مستمدة من إثيوبيا ومايل. فالنهج املكون من سبع خطوات الوارد 

أخرى. وبلدان  استنساخه يف سياقات  إثيوبيا ميكن  بحالة  يتعلق  فيام  وصفه 
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ينبغي إرشاك النساء يف توضيح مدى الحاجة إىل تخطيط استخدامات األرايض و/أو مدى الطلب عليه )مبا يف ذلك تحديث 

الخطط القامئة( بالنظر إىل أنهن ميكن أن يرين مطالب واحتياجات ال يراها الرجال.

ينبغي تحليل الوضع عىل األرض: الحقوق القامئة املتعلقة باألرايض - املسجلة وغري املسجلة - وال سيام الحقوق الخاصة بالنساء؛ 

واالستعامالت املختلفة لألرايض واملصالح املختلفة فيها؛ وما إىل ذلك.

عند تحديد أصحاب املصلحة الذين يتعني مشاركتهم يف حلقات العمل املتعلقة بتخطيط استعامالت األرايض، ينبغي ضامن 

مشاركة خرباء من النساء وأعضاء الرابطات النسائية والنساء الاليت ميثّلن فئات اجتامعية مختلفة.

ينبغي التعامل مع هؤالء النساء مبارشة عند توعية أصحاب املصلحة أو عند إعالمهم.

ينبغي ضامن االتصال بالنساء عند الدخول يف حوار مع املشاركني )مستعِميل األرايض(.

ينبغي ضامن متثيل النساء عىل قدم املساواة مع الرجال يف مقابالت جمع البيانات، ويف مناقشات وحلقات عمل املجموعات. 

ويجب تكييف أوقات وأماكن عقد االجتامعات تبعاً لجداول التزامات النساء وإمكانية حضورهن.

ينبغي االتصال بالنساء بشكل منفصل عن االتصال بالرجال لضامن قيامهن بتناول القضايا التي تهّمهن.

ينبغي إرشاك النساء يف جمع البيانات - تحليالت األوضاع واالحتياجات واإلمكانات، وما إىل ذلك - بالنظر إىل أنه توجد لديهن 

يف كثري من األحيان معلومات مهمة ليست متاحة للرجال أو ليست ذات قيمة لديهم.

ينبغي التوعية بشأن القضايا الجنسانية يف مجال التخطيط الستعامالت األرايض.

ينبغي تحديد تدابري ممكنة عملياً للتخفيف من أوجه انعدام املساواة بني الجنسني.

ما  األهمية  لها من  أن  النساء عىل  إسهامات  إىل  النظر  ينبغي  الخرباء(،  أيدي  األحيان عىل  كثري من  )يف  الخطة  عند صياغة 

إلسهامات الرجال.

ينبغي القيام، مع خرباء معنيني باملنظور الجنساين، مبناقشة التأثريات املمكنة للتدابري املعنية عىل النساء والرجال عىل السواء.

ينبغي إرشاك النساء يف عملية صنع القرار.

ينبغي ضامن أن تستجيب الخطة الحتياجات النساء وتوقعاتهن بنفس قدر استجابتها الحتياجات الرجال وتوقعاتهم.

ينبغي يف األنشطة ذات األولوية املنفذة أوالً أن تعود بالفائدة عىل املرأة والرجل عىل قدم املساواة بينهام.

ينبغي االستناد يف رصد تنفيذ خطة استعامالت األرايض إىل البيانات املصنفة تبعاً لنوع الجنس.

تجميع األرايض وإعادة ضبط أوضاعها14

تجميع ِقطَع األرايض، سواء أكانت أرايض إسكان أو أراٍض زراعية، وإعادة توزيع الحقوق داخل حدود جديدة هام 

القامئة لألرايض وحقوق استخدامها الخاصة بالنساء والرجال.  أمران ميكن أن يكون لهام تأثريات كبرية عىل امللكية 

األرايض  باستخدام  املتعلقة  واالحتياجات  هي  االعتبار  يف  القامئة  الحقوق  هذه  وضع  الحيوية  األمور  فمن  ولذلك 

تتسم  األرايض  تجميع  ومشاريع  اسرتاتيجيات  بتحديد  املتعلقة  التشاركية  والنهج  املتأثرين.  والرجال  النساء  لدى 

بفائدة خاصة يف هذا الصدد. 

ينبغي تحليل الحدود القامئة والوضع القانوين لِقطَع األرايض، مع الرتكيز عىل حقوق النساء )املسجلة وغري املسجلة(.

ينبغي تحديد احتياجات املجتمعات املحلية ورغباتها، مع استشارة النساء والشباب عىل نحو منفصل عن الرجال واألشخاص 

األكرب سناً.

ينبغي ضامن أن تكفل السياسات الوطنية املتعلقة بتجميع األرايض حقوق النساء والرجال عىل السواء وأن تدعم حقوق املرياث 

الخاصة بالنساء والبنات.

ينبغي تقديم تدريب إىل املوظفني العاملني يف شؤون تجميع األرايض بشأن مراعاة الفوارق بني الجنسني.
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القامئة املرجعية 4-6: 
دعم تخطيط استخدامات 

األرايض املنصف لكال 
الجنسني 

القامئة املرجعية 4-7: 
دعم تجميع األرايض 

املنصف لكال الجنسني 

✎

✎
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ينبغي وضع مرشوع خطة مفاهيمية - تحدد أهداف تجميع األرايض واملنطقة املشمولة به ونطاقه وجدوله الزمني – كام 

ينبغي إطالع النساء والرجال يف املجتمع املحيل املتأثر عليها، والتأكد من أن جميع األشخاص املعنيني لديهم إمكانية االطالع 

عىل هذه املعلومات )عن طريق الصحف، اإلذاعة، اإلنرتنت(.

ينبغي جمع بيانات عن استخدامات املمتلكات واألرايض وإدارة شؤونها وعن املؤرشات االجتامعية - االقتصادية )معدل اإلملام 

بالقراءة والكتابة، مستوى التعليم، مصادر الدخل، وما إىل ذلك( يف املجتمع املحيل، مصنفة حسب نوع الجنس.

ينبغي إرشاك نساء ورجال املجتمع املحيل يف مجلس تجميع األرايض. وينبغي تيسري مشاركة النساء يف االجتامعات، وتنظيم 

اجتامعات من أجل النساء فقط.

ينبغي ضامن الشفافية بخصوص تقييم ِقطَع األرايض.

ينبغي إرشاك جميع النساء والرجال املتأثرة ِقطَع أراضيهم بالتجميع يف التخطيط وصنع القرارات املتعلقني بذلك، برصف النظر 

عن هوية املالك الرسميني.

ينبغي وضع خطة تفصيلية بعملية تجميع األرايض - تبني املخطط الجديد لِقطَع األرايض، وموقع الطرق الجديدة واملرافق 

العامة األخرى - وإطالع النساء والرجال عليها، وتحديد الطرق واملرافق التي سيجري إزالتها.

وما  والتقييم،  وامللكية  الحدود  بشأن  اعرتاضاتهم  والرجال إلبداء  للنساء  الفرصة  وإتاحة  الخطة  التعليقات يف  ينبغي دمج 

إىل ذلك.

ينبغي تنظيم استعراض تشاريك لخيارات التجميع.

ينبغي إعالم املجتمع املحيل بشأن املوافقة والحدود الجديدة عىل األرض، والتحديث النهايئ للخرائط املساحية، وإصدار سندات 

امللكية الجديدة وتسجيلها.

ينبغي وضع مخططات للتعويض تتسم باإلنصاف والشفافية وال متيّز ضد النساء وتشمل تقديم مدفوعات إىل الزوجات واألزواج 

وإىل جميع املالكني.

مة إىل النساء املدافعات عن حقوق النساء. ينبغي تعزيز املساعدة القانونية املقدَّ

إعادة توزيع األرايض وإعادة األرايض إىل مالكيها15 

وإعادة  الرشقية،  أوروبا  يف  الشيوعية  انهيار  أعقبت  التي  الخصخصة  عملية  ثنايا  يف 

األرايض إىل مالكيها األصليني التي كانت حقوق ملكيتهم فيها قد انتُزعت مبوجب قوانني 

قد  الحكومات  هذه  )كانت   .)Osskó, 2002( السابقة  الشيوعية  الحكومات  وضعتها 

جميع  حوَّل  الذي  السوفيايت  االتحاد  يف  املتمثلة  القدوة  بأخرى  أو  بدرجة  اتّبعت 

التأثريات  أن  الدولة(. ورغم  ملكية  إىل  األرايض 

عىل  املرتتبة  الجنس  نوع  حيث  من  املتباينة 

عىل  بُحثت  قد  املمتلكات  هذه  إعادة  عملية 

املعاملة  فإنه توجد مؤرشات عىل  نطاق واسع، 

تنفيذ  سياق  يف  والرجل  للمرأة  املتساوية  غري 

القوانني الجديدة املتعلقة باألرايض وعىل وجود 

القامئة  واملامرسات  القواعد  إحياء  عىل  أدلة 

عىل السلطة األبوية فيام يتعلق بحقوق النساء 

يف األرايض )اإلطار 9-4(، حتى يف الحاالت التي 

تتخذ  الرسمية  الخصخصة  قواعد  فيها  تكن  مل 

باملرأة. مجحفاً  موقفاً 

يف ألبانيا، أُعيد توزيع األرايض عىل األرُس الزراعية وعىل األعضاء السابقني يف التعاونيات ومزارع الدولة، 
تبعاً لعدد األشخاص يف األرُسة. بيد أن األرايض قد صدرت بشأنها سندات ملكية وُسجلت باسم رئيس 

األرُسة املعيشية وحده.

ويف أذربيجان، تطلب قانون اإلصالح الزراعي لعام 1996 أن يجري تقسيم األرايض التي كانت فيام سبق 
مملوكة ملكية جامعية وأن تُوزع عىل السكان الريفيني. ويف إطار مرشوع خصخصة املزاِرع التابع للبنك 
الدويل، حصل جميع أفراد األرُس املعيشية الذين ترتاوح أعامرهم بني 16 و18 عاماً عىل أنصبة وأُدرجت 
أسامؤهم يف شهادات األرايض حتى وإن كانت فقط أسامء أرباب األرُس املعيشية قد أُدرجت يف امللكية 
املشرتكة. وقد احتفظت أذربيحان بتقاليد قدمية جداً ال تشّجع عىل هذا النوع من التوزيع؛ وال تحصل 
النساء عىل أراٍض يف ظل القوانني العرفية القامئة يف البلد بشأن امللكية الزوجية واملرياث، حتى وإن كان 
للنساء مبوجب قانون عام 1996 الحق يف أرايض الزراعة. ونتيجًة لذلك، مل تحصل النساء يف العديد من 

املزارع املعاد توزيعها إال عىل قطع أراٍض أصغر من تلك املمنوحة للرجال.
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 اإلطار 4-9: 
تأثريات إعادة توزيع 

األرايض يف أوروبا 
الرشقية عىل النساء 

 , الدويل  البنك  املصدر: 
 Giovarelli and ; 8 :2005

.Duncan, 1999
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تعقب  التي  مالكيها  إىل  األرايض  إعادة  أنشطة  مجال  يف  خاصة  بصفة  األهمية  بالغ  الجنسني  بني  واإلنصاف 

 UNHCS, البرشية:  للمستوطنات  املتحدة  األمم  )مركز  كوارث طبيعية  أو  أو حاالت رصاع  إنسانية  كوارث  وقوع 

والكوارث  الرصاع  حاالت  بعد  األرايض  عىل  الحصول  إىل  سعيهن  يف  هائلة  حواجز  النساء  تواجه  ما  وكثرياً   .)1999

الجنسني ال يشّكل  الطبيعية، وعندما تواجه حيازة األرايض تحديات شديدة بصورة عامة فإن تحقيق اإلنصاف بني 

إىل  مالكيها"  إىل  األرايض  وإعادة  الضحايا  "قانون  هدف  كولومبيا،  يف  أنه  غري  عاجلة.  أولوية  يبدو  فيام  عندئذ 

مراعياً  القانون الجديد نْهجاً  الداخيل املتطاول األمد. ويعتمد  النزاع املسلح  التي يتكبّدها ضحايا  التصّدي للخسائر 

"لوائح  أما  واإلعاقة.  الجنيس  والتوّجه  العمر  إىل  املستندة  الخاصة  السامت  الحسبان  يف  ويأخذ  الجنساين  للمنظور 

إىل  األرايض  إعادة  إجراءات  للنساء يف  األولوية  فتعطي  مالكيها"  إىل  األرايض  إعادة  عمليات  املرأة يف  تنظيم وضع 

باسم  مشرتكة  بصورة  ل  وتُسجَّ األرايض  ملكية  سندات  وتَصدر  املعادة.  للمتلكات  الرسمي  التمليك  ويف  مالكيها 

الزوجني أو الرشيكني املقرتنني اقرتاناً دامئاً حتى وإن كان أحد الزوجني أو أحد الرشيكني غري حارض أثناء اإلجراءات 

.)Meertens, 2012( اإلدارية

زيادة  إىل  لها  والتأهب  الكوارث  من  التخفيف  أنشطة  الجنس يف  بنوع  املرتبطة  الشواغل  تعميم  يؤّدي  كذلك 

الدويل/الفاو/ )البنك  ومواجهتها  الطبيعية  الكوارث  آلثار  التحّسب  عىل  القدرة  والرجال  النساء  تطّور  أن  احتامل 

2009ب:451(. الزراعية،  للتنمية  الدويل  الدويل/الفاو/الصندوق  البنك  الزراعية:  للتنمية  الدويل  الصندوق 

وتنص مبادئ بينهريو عىل إرشادات بشأن مسائل إعادة املساكن واملمتلكات إىل الالجئني واألشخاص املرشدين 

األساسيتني  القيمتني  تُعيل  أنها  إىل  نظراً  الجنسني  لكال  املنصفة  األرايض  حيازة  بحوكمة  الصلة  وثيقة  وهي  داخلياً 

واملشاركة  التشاور  إىل  خاصة  بصورة   14 املبدأ  ويدعو  الجنسني.  بني  الفوارق  ومراعاة  التمييز  عدم  يف  املتمثلتني 

بدرجة كافية يف صنع القرار، مبا يف ذلك متثيل النساء وإرشاكهن يف عمليات صنع القرارات املتعلقة بإعادة األرايض 

إىل مالكيها، وإىل ضامن أن تتوافر للنساء الوسائل واملعلومات الرضورية للمشاركة عىل نحو فعال )الفاو وآخرون، 

2007(. كام أن لهذه املبادئ صلة وثيقة بأنشطة إعادة األرايض إىل مالكيها يف جميع األوضاع الالحقة للكوراث.

ينبغي بحث الحقوق القامئة، عىل أن تُؤخذ يف الحسبان الحقوق املتعلقة باألرايض والتي ال توجد بشأنها أدلة إثبات واضحة.

ينبغي ضامن أن تكفل السياسات الوطنية املتعلقة بإعادة األرايض واملساكن واملمتلكات إىل مالكيها حقوق النساء والرجال عىل 

السواء وأن تدعم حقوق املرياث الخاصة بالنساء والبنات.

ينبغي تحديد سياسة عامة بشأن إعادة املمتلكات إىل مالكيها، مبا يف ذلك تحديد ما هي الحقوق يف املمتلكات التي ينبغي 

إعادتها ومن هم أصحاب املطالبات الذين تعاد إليهم، وما هو شكل اإلعادة املستخدم مثل استعادة املمتلكات أو دفع تعويض.

ينبغي تقديم تدريب بشأن مراعاة االعتبارات املتعلقة بنوع الجنس إىل املوظفني العاملني يف مجال قضايا إعادة املمتلكات إىل 

مالكيها.

عن طريق  وذلك  ممتلكات،  استعادة  مطالبات  تقديم  ومتى ميكن  كيف  بشأن  املناسب  الوقت  يف  املعلومات  تقديم  ينبغي 

الصحف واإلذاعة واإلنرتنت واالجتامعات العامة.

ينبغي تصميم برامج ملساعدة النساء والبنات عىل تقديم طلبات استعادة املمتلكات، مثالً عن طريق توفري استامرات مطالبة 

طة وتقديم املساعدة املراعية لنوع الجنس بشأن ملء هذه االستامرات. مبسَّ

ينبغي تقديم املساعدة إىل األرُس املعيشية التي تعولها نساء عازبات ليك يتمّكّن من االستفادة من حقوقهن يف سياق أوضاع 

الطوارئ.

ينبغي تعميم املنظور الجنساين يف جميع الربامج واإلجراءات ليك ميكن للنساء والرجال أن يتمتعوا مبعاملة متساوية يف سياق 

إجراءات إعادة املمتلكات مبا يشمل املْنح املشرتك ألي حقوق بشأن مساكن أو أراٍض أو ممتلكات عندما تتأكد هذه الحقوق.

ينبغي رصد حقوق النساء يف اسرتداد ملكية املساكن واملمتلكات لضامن أن متارس النساء الالجئات حقوقهن طواعيًة وأال يجري 

إكراههن عىل العودة إىل منازلهن أو منعهن من أن يفعلن ذلك بأمان وكرامة. وينبغي تقديم التعويضات بعناية وبصورة عاجلة. 

كام ينبغي ضامن أن تتاح عىل املستوى املحيل املساعدة القانونية للنساء والرجال، والنظر يف إنشاء أفرقة قانونية متنقلة.

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

القامئة املرجعية 4-8: 
دعم إعادة األرايض إىل 

مالكيها املنصفة لكال 
الجنسني 
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ينبغي إرشاك النساء والرجال يف املناقشات الوطنية املتعلقة بأهداف إعادة توزيع األرايض.

ينبغي تيسري مشاركة النساء يف األفرقة التقنية العاملة واللجان التي تتوىّل تقّص الحقائق وصياغة التوصيات الرامية إىل إعداد 

سياسة بشأن إعادة توزيع األرايض. 

إىل  املشرتك  الدعم  تقديم  يف  األرايض  إصالحات  لعملية  ذة  املنفِّ املتخصصة  الوزارات  تعاون  عىل  الحصول  تشجيع  ينبغي 

املستفيدين، وال سيام إىل األرُس املعيشية التي تعولها نساء. 

ينبغي خفض املساهامت التي يتعني عىل املستفيدين أن يدفعوها نقداً أو عيناً أو يف صورة قروض، كام ينبغي السامح للمستفيدين 

بتقديم طلبات جامعية لضامن أن تشمل هذه العملية املجموعات الفقرية والضعيفة ولضامن تشجيع التخفيف من الفقر. 

ينبغي تعزيز املساواة بني الجنسني يف القوانني واللوائح املتعلقة بتخصيص األرايض.

ينبغي إجراء تقييم لالحتياجات املتعلقة باألرايض – الفالحة، وزراعة الكفاف، وما إىل ذلك – وتخصيص قطع األرايض تبعاً لذلك، 

باالستناد إىل مدى خصوبتها وحجمها وموقعها.

ينبغي مساعدة املجموعات الضعيفة، مثل َمن ال ميلكون أراٍض والنساء، عىل تحديد عمليات رشاء األرايض وتقييمها والتفاوض 

عليها، ومساعدتهم عىل املشاركة يف التخطيط لتنمية املزارع.

ينبغي ضامن تحقيق الشفافية بغية منع أصحاب النفوذ من توجيه عملية اختيار املستفيدين.

ينبغي تحديد حقوق امللكية املخصصة لألشخاص املعاد توطينهم تحديداً واضحاً. ويجب أن تكون الحقوق واملسؤوليات مفهومة 

الحقوق  هذه  بإنفاذ  الدولة  تقوم  أن  يجب  كام  بها،  االلتزام  عليهم  يتعني  الذين  األشخاص  جانب  من  جيد  بشكل  ومقبولة 

واملسؤوليات إنفاذاً صارماً، ويجب النظر إليها عىل أنها مضمونة.

ينبغي إنشاء آليات بغية منع حدوث منازعات بشأن الحدود بني األرايض أو بشأن استخدام املوارد الطبيعية الناتجة عن إعادة 

توزيع األرايض وبغية حل هذه املنازعات عند حدوثها، وذلك من أجل تيسري دمج األشخاص املعاد توطينهم دمجاً سلساً يف 

املجتمع املحيل املحيط بهذه األرايض، وإنشاء آليات وساطة ومحاكم زراعية وما إىل ذلك.

ينبغي اختيار املستفيدين ذوي الخربة كمستأجرين أو عامل؛ وينبغي دعم املستفيدين غري املتمتعني بهذه الخربة عن طريق 

تقديم التدريب الزراعي إليهم بشأن استعامل األرايض استعامالً مالمئاً ومستداماً.

ينبغي تيسري إمكانية الوصول إىل أسواق لوازم اإلنتاج واملنتجات وخدمات االئتامن والخدمات االستشارية أمام النساء والرجال عىل السواء.

ينبغي إيجاد نظام رصد سليم من أجل تحديد التغرّيات التي تحدث يف النتائج املتحققة، وإيجاد برامج للتحسني، كام ينبغي 

التخطيط لتدابري تخفيف للتعامل مع األحداث والتأثريات السلبية.

التي  والفقرية  املرشَّدة  املعيشية  األرُس  هشاشة  من  الحد  بغية  الكوارث  من  للتخفيف  محددة  تدابري  اتخاذ  دعم  ينبغي 

نساء. تعولها 

للتذكرة! 

قد تركّز النساء والرجال عىل جوانب مختلفة من عملية استعادة املمتلكات، فينبغي بذل جهود لتحديد وجهات نظرهم املختلفة وكيف 

ميكن أخذ وجهات النظر هذه يف الحسبان وكيف ميكن تيسري اإلفادة منها يف جميع أجزاء عملية استعادة املمتلكات.

إصالحات إعادة التوزيع16

بينام يُضطلع بعمليات تجميع األرايض وتعديالت حدودها بغية تحسني مخطط قطع األرايض وهيكلها، فإن برامج 

ماليك  بعض  من  باألرايض  املتعلقة  الحقوق  نقل  عىل  وتنطوي  بكثري  أوسع  نطاق  ذات  هي  التوزيع  إعادة  إصالح 

كثري  ويف  بأرسه.  البلد  نطاق  عىل  ذلك  يكون  ما  وعادة  جدد،  ملستفيدين  تخصيصها  وإعادة  ومستعِمليها  األرايض 

الحصول  إمكانية  زيادة  إىل  الرامية  السياسات  من  هاماً  التوزيع جزءاً  إعادة  النامية، تشكل إصالحات  البلدان  من 

شني، مبن يف ذلك النساء واألرُس  عىل األرايض وهي كثرياً ما تستهدف املستفيدين غري املالكني ألراٍض والفقراء واملهمَّ

نساء. تعولها  التي  املعيشية 

وقضايا االتصال مهمة بوجه خاص يف ضامن تحقيق عمليات إعادة توزيع منصفة لكال الجنسني، عىل النحو الذي 

يناقَش فيام يتعلق بربنامج توزيع األرايض الذي اضطلعت به حكومة السند يف باكستان واملعروض يف اإلطار 5-3.
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القامئة املرجعية 4-9: 
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التعويض17

تقديم  أحياناً  يلزم  كام  العام،  للصالح  بها  املضطلع  امللكية  نزع  حاالت  عن  تعويضات  تقديم  عامة  بصورة  يلزم 

أثناء عمليات إعادة األرايض إىل مالكيها أو عمليات  الحيازة  الذين يفقدون حقوق  التعويضات إىل األشخاص  هذه 

أن  ميكن  مشرتكة  ملكية  اململوكة  األرض  حالة  يف  التعويض  يتلّقى  عمن  والسؤال  التوزيع.  وإعادة  األرايض  تجميع 

بالتعويض  املتعلقة  القوانني  تتطلب  أن  ينبغي  ولذلك  عليها.  متنازعاً  امللكية  تكون  عندما  للغاية  معقداً  يكون 

لحقوق  خاص  اهتامم  إيالء  مع  لألرض،  إجباري  ملكية  نزع  أو  احتياز  أي  من  خسائر  من  يعاين  فيمن  التحقيق 

استعامل األرض الخاصة بالنساء واألطفال الذين قد ال يكونون مالكني رسميني لألرض، وكذلك لحقوق املستأجرين. 

التعويض  أموال  استخدام  بشأن  مشرتك  أرُسي  قرار  اتخاذ  يكفل  نحو  عىل  التعويضات  دفع  آليات  تصميم  وينبغي 

)الفاو، 2008أ:33-34(.

ينبغي التحّقق ممن ميتلك األرض أو ممن له الحق فيها، مع التأكّد من إخطار جميع املالكني عىل النحو الواجب بغض النظر عام 

إذا كانوا يعيشون أم ال عىل األرض التي يجري نزع ملكيتها.

ينبغي التحّقق من أن جميع حائزي سند ملكية األرايض اململوكة ملكية مشرتكة قد تلّقوا أنصبة منصفة من التعويض.

ينبغي ضامن دفع تعويض عادل إىل مالك )ماليك( األرايض. وينبغي، حيثام أمكن، النظر يف التعويض بأرٍض عن أرض يف حالة 

الفئات الضعيفة التي ليس لديها دخل آخر.

ينبغي أن تكفل آليات دفع التعويضات اتخاذ قرار ارُسي مشرتك بشأن استخدام األموال.

للتذكرة! 

لضامن أن تستفيد النساء من التعويض، يكون من األهمية البالغة االعرتاف بحقوقهن يف الحيازة وتسجيلها.

✓
✓
✓

✓

القامئة املرجعية 4-10: 
دعم التعويض املنصف 

لكال الجنسني 
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قبل البدء يف أٍي من أنشطة إدارة األرايض ينبغي تحليل الوضع القائم عىل األرض، مبا يف ذلك الهيكل األرُسي، ومدى قوة النساء يف عملية صنع 

القرار، وأمناط املرياث والزواج والطالق، ومتثيل النساء يف إدارة الشؤون املحلية، واالستخدامات املختلفة لألرايض واملصالح املختلفة فيها، والحدود 

لة(، وخاصة حقوق املرأة. لة وغري املسجَّ القامئة، والحقوق املتعلقة باألرايض )املسجَّ

ينبغي ان متّكن اآلليات من تسجيل الحقوق املحددة للنساء يف األرايض، مثل حقوق استخدام األرايض والحقوق املتعلقة 
بامللكية الثانوية أو املشرتكة لألرايض. وينبغي أن تتمّكن النساء من مامرسة الحق يف امللكية الحرصية للممتلكات – 

بصفة فردية أو جامعية.

ينبغي الرتويج للمنهجيات واألدوات التشاركية التي متّكن النساء من املشاركة. وينبغي تنظيم اجتامعات منفصلة من 
أجل النساء لضامن أن يتناولن القضايا التي تهمهن والتي قد ال يكون يف مقدورهن، ألسباب ثقافية، أن يتناولنها يف 

حضور الرجال.

النساء الاليت ميثلّن فئات اجتامعية مختلفة ينبغي تحدديهن باعتبارهن من أصحاب املصلحة الرئيسيني، وينبغي تيسري 
مشاركتهن النشطة ودورهن يف عمليات صنع القرار. كام ينبغي أن تُؤخذ يف الحسبان األّمية واالفتقار إىل معلومات وإىل 

وسائل النقل، وينبغي تحديد أماكن وأوقات عقد االجتامعات تبعاً لألوقات املتاحة للنساء وقدرتهن عىل التنّقل.

ينبغي توجيه االهتامم إىل قضايا تحقيق اإلنصاف بني الجنسني يف تصميم جميع نظم املعلومات وقواعد البيانات 
الجديدة املتعلقة باألرايض.

قد يلزم إجراء إصالحات قانونية وإجرائية من أجل دعم استخدام التكنولوجيات والنظم التي تيرّس تحسني اإلنصاف بني 
الجنسني يف إدارة شؤون األرايض.

ينبغي تقييم األدوات القانونية من منظور جنساين.

 ينبغي تعميم مراعاة قضايا اإلنصاف بني الجنسني يف تصميم وتنفيذ ورصد جميع مشاريع وأنشطة إدارة األرايض. ومن 
الرضوري وجود مشاركة منصفة لكال الجنسني يف الجوانب التقنية لحوكمة حيازة األرايض – أي أنشطة وتكنولوجيات 

ونظم إدارة شؤون األرايض – بغية تلبية مصالح جميع الناس، نساًء ورجاالً.

ينبغي تدريب جميع املوظفني واملسؤولني الحكوميني واملجتمعات املحلية بشأن مراعاة االعتبارات املتعلقة بنوع الجنس، 
كام ينبغي تنظيم حمالت توعية عامة بغية استثارة الوعي بأنشطة إدارة شؤون األرايض املنصفة لكال الجنسني.

يجب أن يكون من السهل فهم إجراءات ونتائج أنشطة إدارة شؤون األرايض وأن تكون متاحة للجمهور ومنخفضة 
التكلفة بغية تجنب الفساد واالستبعاد.

ينبغي أن توضع يف االعتبار التأثريات املتباينة للتدابري املتخذة عىل املرأة والرجل بغية ضامن أن تعود أنشطة إدارة شؤون 
األرايض بالفائدة عىل النساء والرجال عىل قدم املساواة.

 موجز للرسائل الرئيسية 
املتعلقة بالقضايا التقنية
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مؤرشات رصد مقرتَحة    
بشأن القضايا التقنية  

النسبة املئوية للنساء والرجال العاملني يف الوظائف التقنية بإدارة شؤون األرايض )أعامل املساحة، والتقييم، واألعامل   •
إلخ(. املواقع،  لتحديد  العاملي  والنظام  الجيوديسية، 

عدد النساء املقيَّدات يف الدراسات التقنية بالتعليم العايل واملتخرجات من هذه الدراسات وعدد النساء الاليت يدرسن   •
الثانوية. املدرسة  يف  علمية  مواضيع 

األرايض. يركّزان عىل شؤون  القانونية  باملبادئ  لإلملام  وتدريباً  توعيًة  يتلّقون  الذين  والرجال  للنساء  املئوية  النسبة   •

األرايض. إدارة شؤون  أنشطة  املستخدمة يف  الجنس  املراعية العتبارات نوع  التكنولوجيات  عدد   •

باألرايض. املتصلة  الجديدة  التكنولوجيات  استخدام  بشأن  تدريباً  يتلّقون  الذين  والرجال  للنساء  املئوية  النسبة   •
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اسرتاتيجيات وأساليب االتصال والتوعية

املتعلقة بحوكمة حيازة األرايض املنصفة لكال الجنسني

مة18 مقدِّ

بنوع  املتعلقة  واملواقف  القيم  ذلك  يف  مبا  واملواقف،  القيم  تغيري  إىل  بالنسبة  حاسمة  أهمية  والتوعية  لالتصال 

املطالبة  مثل  اإلمنائية،  األعامل  أجل  من  الناس  يحشد  أن  لالتصال  ميكن  إذ  األرايض.  حيازة  وحوكمة  الجنس 

والحلول  املطروحة  املشاكل  بشأن  آراء  توافق  بناء  عىل  فيه  يساعد  الذي  الوقت  يف  باألرايض  املتعلقة  بحقوقهم 

.)GTZ, 2006/الفاو( املصلحة  لها عن طريق مشاركة جميع أصحاب  املمكنة 

التوجيهية – وهو مبدأ الشفافية – يحدد كيف ميكن لالتصال  وأحد املبادئ األساسية العرشة لتنفيذ الخطوط 

والتوعية أن يدعام حوكمة حيازة األرايض املنصفة لكال الجنسني. وتشدد الخطوط التوجيهية أيضاً عىل الحاجة إىل 

.)5-1 )اإلطار  االعتبارات  الجنس وتتناول هذه  بنوع  املتعلقة  االعتبارات  تراعي  رسائل 

القرارات  املستخدمة، ونرش  باللغات  والقوانني واإلجراءات  للسياسات  النطاق  الواسع  والنرش  الواضح  التحديد  الشفافية:  -3باء8- 
عىل نطاق واسع باللغات املستخدمة، ويف صيغ متاحة للجميع.

9-8: ويجب أن تخصص الدول حقوق الحيازة وأن تفوض حوكمة الحيازة بطرق شفافة وتشاركية من خالل اللجوء إىل إجراءات 
حيازة  نظم  تعتمد  التي  املحلية  املجتمعات  من  وغريها  األصلية  للشعوب  وبخاصة  للجميع،  ومفهومة  ومتاحة  وواضحة  بسيطة 
عرفية. كذلك، يجب توفري املعلومات باللغات املستخدمة لجميع املشاركني املحتملني، مبا يف ذلك عن طريق وسائل تراعي املساواة 

بني الجنسني.

9-15: وينبغي للدول أن تنفذ اإلصالحات عن طريق إعادة التوزيع من خالل نُُهج وإجراءات شفافة وتشاركية وخاضعة للمساءلة. 
عن  وواضحة  كاملة  معلومات  عىل  املحرومة،  املجموعات  ذلك  يف  مبا  املترضرين،  األطراف  جميع  يحصل  أن  يجب  كذلك،   ...

اإلصالحات، مبا يف ذلك من خالل رسائل موجهة للنساء والرجال عىل السواء.

2012ب. الفاو،  املصدر: 

اإلطار 5-1: 
توصيل الرسالة 

والخطوط التوجيهية 

 التوعية واستثارة الوعي 
باملنظور الجنساين ونشاط الدعوة

)الفاو،  التعبري واالختيار بصورة فعالة  القضايا والحقوق ليك ميكن لهم أن ميارسوا كالً من  الناس إىل إدراك  يحتاج 

تكون  وأن  ومسموع(  مكتوب  )بشكل  املحلية  باللغات  املتناول  يف  املعلومات  تكون  أن  يجب  ولذلك  2011أ:20(. 

الوطني  املستوى  السياسات عىل  واضعي  من  بدءاً  املستويات،  املستهدف عىل جميع  الجمهور  أنواع  لتالئم  ة  معدَّ

نظر  ووجهات  آراء  لديهم  تكون  قد  والذين  األساسية،  الشعبية  القواعد  مستوى  عىل  املحلية  باملجتمعات  وانتهاًء 

مختلفة. ولغات  وخربات 
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املعلومات  عىل  النساء  حصول  سبيل  تعرتض  التي  الحواجز  إزالة  عىل  املساعدة  يف  مهامً  دوراً  التوعية  وتؤّدي 

املتعلقة باألرايض يف إطار مشاريع وإصالحات قطاع األرايض وطوال جميع مراحل عمليات وجوانب عمل مؤسسات 

األرايض. حوكمة حيازة 

فيها   – املصلحة  املختلفة صاحبة  الجهات  من  كثري  بشأنها  يتعاون  عندما  فعالية  تكون  ما  أكرث  التوعية  وتصبح 

التوعية. وهذا  أنشطة  املحلية بأرسها يف  التابعة للحكومة واملجتمع املدين – وعندما يجري إرشاك املجتمعات  تلك 

يتطلب اتباع اسرتاتيجية مدروسة بعناية للوصول إىل النساء والرجال عىل السواء والعمل مع شتى الجهات صاحبة 

املختلفة. املستويات  عىل  املصلحة 

وتتسم التوعية الفعالة بشأن قضايا األرايض ونوع الجنس بأنها هامة بوجه خاص يف تنفيذ مشاريع وإصالحات 

استخدام  املهمة عىل  النجاح  الجيدة. وتشتمل عوامل  للمامرسات  2-5 وصف ألمثلة  اإلطار  األرايض. ويرد يف  قطاع 

النساء  الواضحة من جانب  القيادة  وتيسري  املدين،  املجتمع  منظامت  مع  بالتعاون  بعناية،  الهدف  تدخالت محددة 

املستفيدة. املحلية  املجتمعات  مع  به  يُعَمل  تشاريك  نْهج  واعتامد  التوعية،  الجتامعات 

من  واسعة  طائفة  باستخدام  الغربية،  ببنغال  الغربية"  "ميدنابور  يف  الحكومية  غري  املحلية  "سوادينا"  منظمة  اضطلعت  الهند،  يف 
أنشطة التوعية بغية إرشاك أفراد املجتمع املحيل عىل جميع املستويات، اشتملت عىل تنظيم أحداث محددة الهدف لرفع مستويات 
والرتويج  باألرايض  املتعلقة  بالحقوق  التوعية  يف  املرشوع  أهداف  ومتثلت  النساء.  لدى  والكتابة  بالقراءة  واإلملام  والثقة  املعرفة 

شة. وشملت األنشطة املضطلع بها ما ييل: لإلنصاف بني الجنسني لدى األرُس الريفية القبلية واملهمَّ
e  تنظيم عرشة اجتامعات مدة كل منها يوم واحد يف عرشة مجتمعات محلية، واجتامعات عىل مستوى املقاطعة واألحياء الصغرية

باملدينة من أجل النساء والرجال، و16 عرضاً مرسحياً بالشوارع للتوعية؛
e  إنتاج مواد اتصال من أجل االستخدام املحيل واالستخدام عىل نطاق الدولة، مبا يف ذلك فيلم قصري باللغة املحلية عن التمكني

للمرأة والحقوق املتعلقة باألرايض، وملصقات، وكتيبات رسوم قصصية؛
e  تقديم تدريب بشأن القيادة االجتامعية-القانونية إىل النساء والرجال يف املجتمعات العرشة، وتنظيم 14 مخيامً للتدريب عىل

التوقيع تعلّمت فيها 354 امرأة أمية كيفية التوقيع بأسامئهن؛

e  تنظيم مهرجان األرض يف اثنني من املجتمعات املحلية، مع االحتفال بإسهام النساء يف الزراعة املحلية، وهو أمر انطوى عىل
مشاركة املجتمع املحيل بأرسه وحشد جهوده.

ويف جمهورية الو الدميقراطية الشعبية، فرغم أن "قانون األرُسة واملرياث واملمتلكات" يقيض بالعمل مببادئ اإلنصاف بني الجنسني 
ورغم أن جزءاً كبرياً من املجتمع قائم عىل النظام األُمومي حيث ال توجد قيود عىل امتالك النساء لألرايض، فإن مرشوعاً مموَّالً من 
بشأن اإلنصاف بني الجنسني خالل  البنك الدويل من أجل تسجيل سندات ملكية األرايض يف املناطق الحرضية مل يحقق أداًء جيداً 
سنتيه األوليني: فعند وراثة النساء ألراٍض كان أزواجهن هم َمن يسجلونها؛ ومل تشارك سوى قلة من النساء يف اجتامعات املرشوع 
واألنشطة األخرى؛ كام أنه مل يرد يف االستامرات املستخدمة أي أحكام تقيض بامللكية املشرتكة بل طُلب فيها بيان اسم رئيس األرُسة 
املعيشية وهو عادة أكرب الرجال سناً يف األرُسة؛ كام أن الوثائق املطلوبة لدعم امللكية كانت تُسجل عادة باسم رئيس األرُسة املعيشية.
وللتغلّب عىل هذه املشاكل، عقد االتحاد النسايئ الالوي دوريت معلومات عن املنظور الجنساين يف كل مجتمع محيل من املجتمعات 
املشمولة باملرشوع – دورة مع الرجال والنساء معاً واألخرى مع النساء فقط. وركّز التدريب املجتمعي هذا عىل الحقوق املنصوص 
املستوى  التمليك عىل  املشاركة يف فرق  الالوي يف  النسايئ  االتحاد  أعضاء  األرايض، وبدأ  املشاركة يف متليك  القانون ومزايا  عليها يف 
املحيل. وترُبهن هذه الحالة عىل أهمية رصد املشاريع لتحديد املشاكل والتحديات التي تعرتض تحقيق اإلنصاف بني الجنسني،وأهمية 

اتباع نُُهج مرنة للتغلّب عليها.

ويف غانا، فإن مرشوع التمليك املنهجي لألرايض الريفية، التابع لهيئة األلفية للتنمية واملموَّل من مؤسسة التصدي لتحديات األلفية، 
قد شمل عنارص مهمة تتعلق بالتوعية بشأن املنظور الجنساين واألرايض ساعدت عىل زيادة تأثريه، كام ييل:

e  أدت مشاركة أصحاب املصلحة والتوعية العامة يف املجتمعات املحلية إىل ضامن إتاحة إمكانية الوصول والفرص للنساء والرجال
عىل قدم املساواة. وكانت أسامء جميع أصحاب امللكية املشرتكة تُسجل يف شهادة ملكية األرض.

e :اعتمد املرشوع اسرتاتيجية تشاركية

بها  � استعان  التي  املحيل  املجتمع  ومنظامت  الحكومية  غري  املنظامت  قامت  األساسية،  الشعبية  القواعد  إىل  فللوصول 
املرشوع بعرض االستقصاء وأنشطة الجرد عىل املجتمعات املحلية.

اإلطار 5-2: 
املامرسات الجيدة يف 

مجال التوعية 

املصدر: 
الفاو، 2012ب. العرض الذي 

قدمه Renée Giovarelli بشأن 
"التوعية املنصفة لكال الجنسني" 

 Rebecca والعرض املقدم من
Sittie بشأن "قضايا نوع الجنس 

يف مجال إدارة وتنفيذ عمليات 
تسجيل األرايض يف غانا"، وذلك يف 
حلقة العمل التقنية املعقودة يف 
.ILC, 2010e أيار/مايو 2011؛ و
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الجنس  نوع  بشأن  بُعمق  بها  ك  املتمسَّ املواقف  تغيري  خاص  بوجه  الصعب  من  يكون  وقد 

واألرايض، ولذلك يجب التخطيط لبذل جهود توعية محددة بشأن املنظور الجنساين وإدخال 

نطاقاً. األوسع  والتوعية  االتصال  اسرتاتيجيات  الجهود يف صلب  هذه 

وينبغي أن تستهدف التوعية الفعالة بشأن املنظور الجنساين كالً من النساء والرجال لدى 

فالتوعية  ذلك.  إىل  وما  االجتامعية،  واملكانة  والعرقيات  واألديان  والطبقات  األعامر  مختلف 

الذات،  تأكيد  باملعلومات ومهارات  تزويدهن  النساء عن طريق  الجنساين متّكن  املنظور  بشأن 

وقد  احتياجاتهن.  بشأن  للتفاوض  للنساء  املجال  إتاحة  الرجال  يكفل  أن  أيضاً  املهم  ولكن من 

رجالً  الرجل  يكون  أن  من  املراد  املعني  بتحديد  املتصلة  القضايا  معالجة  ذلك  تحقيق  يتطلّب 

 .)WOLREC, 2011( واملرأة امرأة يف سياق الثقافة املعنية

الجنساين فيام يخص حيازة األرايض أشكاالً شتى: برامج  التوعية باملنظور  وميكن أن تتخذ 

التوعية العامة واملجتمعية بشأن حقوق النساء 

يف الحيازة؛ واتخاذ تدابري تثقيفية أساسية من 

واتخاذ  بحقوقهم؛  والرجال  النساء  إبالغ  أجل 

القانونية  باملبادئ  اإلملام  تدعم  إجراءات 

وإنشاء  باألرايض؛  املتعلقة  الحقوق  وتحمي 

برامج تشّجع عىل املشاركة النشطة من جانب 

النسائية يف حوكمة املوارد  النساء والجامعات 

وإدارتها )الفاو، 2000: 10(.

جيدة،  ملامرسات  أمثلًة   5-3 اإلطار  ويقّدم 

باملنظور  الفعالة  التوعية  أن  إىل  جميعها  تشري 

الجنساين تعتمد عىل االستخدام االبتكاري لطائفة 

واسعة من أدوات ومواد االتصال املختلفة.

ينبغي أن يرُشح للنساء حقوقهن والتزاماتهن املرتبطة بحيازة سندات ملكية أراٍض.

ينبغي أن يُناقَش مع النساء معنى كل من مصطلحي إدارة األرايض وتنظيم شؤونها.

ينبغي التشاور مع النساء الاليت سيتأثرن تأثراً مبارشاً بالنتائج املرتتبة عىل مشاريع وإصالحات قطاع األرايض.

احني والتقنيني العاملني يف امليدان  ينبغي ضامن إيجاد آلية اتصال يف كال االتجاهني بني النساء واملسَّ

يف قطاع األرايض.

احات يف الفرق العاملة مع املجتمعات املحلية. ينبغي إرشاك النساء املهنيات الاليت يعملن مسَّ

ينبغي دعم عضوية النساء يف املؤسسات املحلية عىل جميع املستويات.

للتذكرة! 

يجب إزالة الحواجز التي تعرتض إمكانية حصول النساء عىل املعلومات املتعلقة باألرايض وذلك بغية تهيئة 

سبل حصول الجنسني بشكل منصف لكليهام عىل املعلومات املتعلقة باألرايض يف إطار مشاريع وإصالحات 

قطاع األرايض.

وجرى توثيق الحقوق املتعلقة بحيازة األرايض ورشحها بصورة جيدة للمجتمعات املحلية. �
وشاركت املجتمعات املحلية يف عمليات رسم الخرائط ميدانياً. �
وجرى تدريب أفراد مختارين من املجتمعات املحلية عىل األساليب البديلة لفض املنازعات من أحل حل منازعات األرايض  �

الخاصة بهم.

وقامت اجتامعات املتابعة اإلعالمية العامة بتوضيح املسائل املعلّقة. �

e  وقادت النساء األنشطة املضطلع بها يف إطار املرشوع بشأن التوعية واستثارة الوعي باملنظور الجنساين يف املجتمعات املحلية، مدعومة
يف ذلك بجهود غريهن من النساء والرجال.

✓
✓
✓
✓

✓
✓

القامئة املرجعية 5-1: 
دعم إمكانية الحصول عىل 

املعلومات املتعلقة باألرايض 
عىل نحو منصف لكال الجنسني 

.FIG, 2001  املصدر: 

يف باكستان، قام أحد املشاريع يف الفرتة 2010-2009، وهو مرشوع مموَّل من االئتالف الدويل لألرايض، برصد ما لربنامج حكومة 
األطراف يف  النساء  إىل  القانونية  املساعدة  األرايض وبتقديم  النساء عىل  تأثري عىل فرص حصول  األرايض من  توزيع  السند إلعادة 
منازعات بشأن األرايض. وكان أحد العنارص الهامة للمرشوع هو توعية وسائط اإلعالم بقضايا األرايض واملنظور الجنساين، فكانت 
توزيع  عملية  مبثالب  اإلقليم الحقاً  اعرتاف حكومة  أسهم يف  عامالً  لألرايض  الدويل  االئتالف  بأعامل  اإلعالم  وسائط  اهتامم  زيادة 
األرايض. وشملت أنشطة التوعية إجراء حوار مع وسائط اإلعالم بشأن االئتالف الدويل لألرايض وما يتصل بذلك من قضايا؛ وقيام 
وسائط اإلعالم بزيارات إىل املقاطعات وإىل األشخاص الذين ُمنحوا أراٍض؛ وكتابة مقاالت للنرش يف وسائط اإلعالم؛ وإعداد تسجيالت 
فيديو ووثائق بشأن دراسات الحاالت اإلفرادية وقصص النجاح املتحقق؛ وقيام وسائط اإلعالم بإطالق دراسة عن املسائل املتعلقة 

باالئتالف الدويل لألرايض.

اإلطار 5-3: 
التوعية باملنظور 

الجنساين دعامً لحوكمة 
حيازة األرايض املنصفة 

لكال الجنسني 
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معلومات  وبتقديم  الجنساين  واملنظور  األرايض  قضايا  بشأن  املحلية  املجتمعات  بتوعية  أوغندا"  يف  واإلنصاف  األرض  "حركة  وتقوم 
أو  أم ال،  العرفية  إذا كانت ستستصدر سندات ملكية ألراضيها  التي تبت فيام  املتاحة لألرُس  بالخيارات  أيضاً  الجمهور – تتعلق  إىل 
التي تواجه عمليات رشاء إجبارية. وتستخدم هذه الحركة منشورات الدعاية واملكاملات الهاتفية اإلذاعية وتقديم املشورة القانونية 
التي  الخطوات  العريف وبشأن  النظامي والقانون  القانون  املتعلقة باألرايض مبوجب  النساء  الفردية بغية نرش املعلومات عن حقوق 

ميكن للمجتمعات املحلية أن تتخذها للحد من نزاعات األرايض والستثارة الوعي واملناقشات بشأن املنظور الجنساين. 

التابع للصندوق الدويل للتنمية الزراعية، بتأجري  الغابات ومصادر العلف"،  لآلكام وتنمية  ويف نيبال، يقوم "مرشوع الحيازة اإليجارية 
حقوق استعامل بشأن أرايض الغابات ملجموعات تتألف كل منها من خمس إىل عرش أرُس معيشية فقرية. ولضامن أن يستجيب املرشوع 
الحتياجات النساء الريفيات ومصالحهن، فإنه عنّي فريقاً يُعنى باإلنصاف بني الجنسني مؤلفاً من ثالث نساء بغية وضع اسرتاتيجية مبتكرة 
النساء  النسائية لتوعية  عي املجموعات  الفريق تعيني وتدريب مجموعة من مشجِّ التوعية باملنظور الجنساين. وشملت أنشطة  بشأن 
والرجال املستفيدين من املرشوع؛ وتحديد األشخاص العاملني كجهات تنسيق للتدريب والتوجيه بشأن املنظور الجنساين يف الوكاالت 
املنظور  بشأن  قني  املنسِّ األشخاص  أجل  من  مجلة  وتوزيعهام:  مجلتني  وإنتاج  موظفيها؛  معظم  الذكور  يشكل  التي  للمرشوع  املنفذة 

عي املجموعات النسائية عىل مستوى القواعد الشعبية األساسية. الجنساين عىل مستوى املقاطعة واألخرى من أجل مشجِّ
إذ كانت  القيادية –  النساء وأدوارهن  املشاركة من جانب  زيادة  تنفيذ املرشوع، تحققت نجاحات شملت  وبعد تسع سنوات من 
النساء يشّكلن نسبة 25 يف املائة من املشاركني يف اجتامعات مجموعات الحيازة اإليجارية للغابات كام كانت توجد 112 امرأة قائدة 
ورود  للنساء يف ظل  األرايض  متليك  عمليات  وزيادة  املرشوع؛  العامالت يف  الشابات  النساء  لدى  بالنفس  الثقة  وزيادة  ملجموعات؛ 
الاليت ظللن جزءاً من هذه  النساء  بأسامئهن هّن. وذكرت  الزراعية  النساء يف حيازة األرايض  الرجال لحق  تقبّل  ازدياد  تفيد  تقارير 

املجموعات ملدة خمس سنوات عىل األقل أن نسبة 90 يف املائة من جميع القرارات األرُسية تُتَّخذ اآلن بصورة مشرتكة.

املصدر: 
 ILC, 2010c; ULA, 2010

الدويل/الفاو/الصندوق  البنك 
الزراعية،  للتنمية  الدويل 

2009أ: 159-161.

ك بها بشكل عميق. ينبغي توعية النساء والرجال عىل السواء من أجل تغيري القيم واملواقف املتمسَّ

ينبغي توعية القادة عىل الصعيد الوطني وصعيد املقاطعات والصعيد املحيل بشأن قضايا املنظور الجنساين واألرايض.

املنظور  بشأن  املالمئني  والتدريب  التوعية  توفري  طريق  عن  األرايض  قطاع  وإصالحات  مشاريع  يف  النساء  مشاركة  تعزيز  ينبغي 

الجنساين لجميع موظفي املشاريع وألعضاء املجتمعات املحلية املعنيني. 

ينبغي رعاية مناقشة قضايا املنظور الجنساين واألرايض يف محفل محايد، وضامن إيجاد آليات مالمئة ثقافياً لتحديد املشاكل الناشئة 

عن هذه القضايا ومناقشتها والتفاوض بشأنها وفض املنازعات املتعلقة بها.

ينبغي إتاحة فرص متكافئة للمرأة والرجل يف مجال التوعية باملنظور الجنساين ومجايل التعليم والتدريب )مبا يف ذلك الجوالت 

الدراسية( يف جميع مشاريع وإصالحات قطاع األرايض.

ينبغي تيسري تعيني النساء املؤهالت يف الوظائف القيادية ووظائف صنع القرار يف مجال قضايا األرايض.

ينبغي توفري تدريب خاص للنساء بشأن قضايا املنظور الجنساين بغية رعاية تزويدهن مبهارات وإمكانيات جديدة من أجل الطعن 

يف أدوارهن التقليدية وليك يشاركن يف عمليات ومؤسسات حوكمة حيازة األرايض مشاركة كاملة.

لهم عىل ضامن إتاحة املجال للنساء ليك يشاركن يف  ينبغي توفري تدريب خاص للرجال بشأن قضايا املنظور الجنساين تشجيعاً 

حوكمة حيازة األرايض، وذلك عن طريق معالجة املشاكل املتصلة باملعنى املراد من أن يكون الرجل رجالً واملرأة امرأة يف سياق 

الثقافة املعنية.

ينبغي استثارة االهتامم لدى وسائط اإلعالم بغية تيسري تحقيق التغيري الكبري عىل مستوى املجتمع املحيل والحكومة املحلية وعىل 

املستوى الوطني.

للتذكرة! 

تشكل التوعية باملنظور الجنساين جزءاً رضورياً ولكن ليس كافياً من أي اسرتاتيجية اتصال ناجحة ترمي إىل بناء الدعم املطرد من أجل 

حوكمة حيازة األرايض حوكمًة مسؤولة منصفة لكال الجنسني. وللمنظامت الدولية دور مهم يف أنشطة التثقيف والتوعية الرامية إىل تشجيع 

إدخال مسائل شمول الجنسني وتعميم املنظور الجنساين واإلنصاف بني الجنسني يف صلب عمليات ومؤسسات حوكمة حيازة األرايض. 

✓
✓
✓

✓

✓
✓

القامئة املرجعية 5-2: 
التوعية باملنظور 

الجنساين 

✎
2002ج:27 الفاو،  املصدر:   

✓

✓

✓

الحكومية وهيئات  الهيئات  السياسات يف  ه يف كثري من األحيان إىل واضعي  يُوجَّ الدعوة  العمل يف نشاط  ورغم أن 

صنع القرار األخرى، فإن استثارة الوعي لدى جمهور أوسع من الجهات صاحبة املصلحة ومجموعات املصالح ميكن 

التغيري واإلصالح. أن تدعم الجهود املبذولة يف نشاط الدعوة عن طريق مامرسة الضغط العام من أجل 
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ينبغي تقديم الدعم يف مجال تطوير القدرات والدعم املايل إىل منظامت املجتمع املدين التي تعمل محلياً و/أو يف رشاكة مع 

املنظامت املجتمعية، ليك ميكن أن تساعد عىل سد الثغرات )مثل حواجز اللغة( بني املجتمعات املحلية والحكومات.

ينبغي إرشاك املجتمع املحيل بأرسه يف أي اسرتاتيجية اتصال تتعلق بحوكمة حيازة األرايض املنصفة لكال الجنسني، كام ينبغي 

التشديد عىل املزايا التي تعود عىل الجميع من تحقيق اإلنصاف بني الجنسني:

e  ًالناس تهميشاً وضعفا أكرث  الدعم إىل  ينبغي تشجيع تقديم  املرأة عىل نحو منعزل،  الضغط إلعامل حقوق  فبدالً من 

ك بها بشكل عميق بخصوص العالقات  داخل املجتمعات املحلية بغية تجنب املواجهة املبارشة بشأن املواقف املتمسَّ

بني الجنسني.

ينبغي ضامن أن تشّدد جميع منتجات وأدوات االتصال عىل تحقيق اإلنصاف بني الجنسني. وينبغي النظر يف استخدام املنتجات 

واألدوات املختلفة من أجل الوصول إىل الرجال والنساء، تبعاً لألنواع املختلفة من وسائط اإلعالم التي ميكن لهم الوصول إليها 

والتي يهتّمون بها.

ينبغي إيالء اهتامم خاص ملعالجة مشاكل األمية لدى النساء، واستخدام النطاق الكامل لتكنولوجيات املعلومات واالتصال التي 

ميكن للنساء الوصول إليها، مبا يف ذلك الهاتف الخلوي.

ينبغي إرشاك النساء وبناء الثقة لديهن يف التحدث بأنفسهن عن أنفسهن يف األماكن العامة.

ينبغي أن يُؤخذ يف االعتبار عبء العمل الواقع عىل النساء والوقت املتاح لهن لحضور االجتامعات.

للتذكرة! 

ذة بشكل جيد أن تساعد عىل الدفع بقضية ما إىل  مة واملنفَّ االتصال هو أمر حيوي لنشاط الدعوة. إذ ميكن السرتاتيجيات االتصال املصمَّ

األمام؛ أما االتصال الرديء فيمكن أن يلحق الرضر بها.

✓

✓

✓

✓

القامئة املرجعية 5-3: 
استخدام االتصال من 

أجل نشاط الدعوة 

✎

✓

املصدر:
 Sabine العرض الذي قدمته
Pallas بشأن "تطوير أدوات 
االتصال والدعوة عن طريق 

إجراء بحوث ذات وجهة عملية 
يف أفريقيا"، وذلك يف حلقة 
العمل التقنية املعقودة يف 

.ILC, 2011 مايو/أيار 2011؛ و

✓

تحقيق اإلملام باملبادئ القانونية

والرجال  النساء  تدرك  أن  الجنسني  لكال  املنصفة  األرايض  حيازة  حوكمة  أجل  من  القانونية  باملبادئ  اإلملام  يتطلب 

عىل السواء ما هو ممكن قانوناً وأن لديهم املعلومات املتعلقة بكيف يسجلون حقوقهم يف األرايض وكيف يدخلون 

أن  أيضاً  ويجب  األرايض.  حيازة  حوكمة  ومؤسسات  عمليات  يف  يشاركون  وكيف  باألرايض  املتعلقة  املعامالت  يف 

وتنظيم  األرايض  إدارة  مؤسسات  قدرة  ومدى  القانون،  يفرضها  التي  والحدود  األرايض،  قضايا  تعقيد  مدى  يفهموا 

تكون  قد  التي  القانونية  واملجاالت  واآلليات  املختلفة،  الرسمية  وغري  الرسمية  والخيارات  التنفيذ،  عىل  شؤونها 

وإدارة  األرايض  قوانني  بتنفيذ  املكلَّفني  األشخاص  فإن  كذلك  باألرايض.  املتعلقة  مطالباتهم  يف  للسري  لهم  متاحة 

قطاع  يف  العاملني  والتقنيني  واإلداريني  القضائية  والسلطات  املحليني  القادة  مثل  األرايض،  حيازة  حوكمة  مؤسسات 

الدويل  الدويل/الفاو/الصندوق  )الفاو،2011أ:18-19والبنك  عليه  املرتتبة  واآلثار  القانون  يفهموا  أن  يجب  األرايض، 

.)2009a: 144 الزراعية:  للتنمية 

ما  كثرياً  الذي  العريف  التمييز  القانونية  باملبادئ  اإلملام  تحسني  إىل  الرامي  والدعم  االتصال  يتناول  أن  ويجب 

حتى  باألرايض،  املتعلقة  القانونية  حقوقهن  عن  النساء  بعض  تخيل  يف  يتسبب  والذي  طويل  أمد  منذ  قامئاً  يكون 

الحقوق. لهّن هذه  أن  عندما يعرفن 

األرايض حوكمًة  أجل حوكمة حيازة  القانونية ودعمها من  باملبادئ  اإلملام  إيجاد  الجيدة يف مجال  واملامرسات 

منصفًة لكال الجنسني تشمل النْهج التشاريك املستخدم يف كولومبيا وحملة توعية قانونية تُستخَدم فيها األغاين التي 

حد  إىل  واألمية  الضعف  البالغة  األصليني  السكان  مجتمعات  يف  البرصية  واألدوات  والرقص  بيرس  استنساخها  ميكن 

.5-4 الوارد وصفه يف اإلطار  النحو  الدميقراطية، عىل  الكونغو  بعيد يف رشقي جمهورية 
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والتثقيف  البحوث  "مركز  هي  حكومية  غري  منظمة  به  اضطلعت  القانونية،  باملبادئ  اإلملام  لتحقيق  مرشوع  قام  كولومبيا،  يف 
الشعبي" يف عام 2010، بتدريب 30 امرأة من املنظامت الريفية عىل زيادة الوعي املجتمعي بالحقوق املتعلقة باألرايض وبآليات 

املطالبة بهذه الحقوق. وقد شمل النْهج التشاريك ما ييل:
e  إجراء بحوث وتحليالت تشاركية أدت إىل إعداد وثيقة بشأن التحديات التي تواجه النساء من حيث إمكانية الحصول

عىل األرايض يف كولومبيا؛
e  تنظيم ثالث دورات تدريبية يف كل قرية من خمس قرى، باإلضافة إىل عقد اجتامع نهايئ للتعلّم وتقاسم الخربات من

جانب جميع النساء الثالثني؛
e  الحصول عىل األرايض"، وبث عرض "النساء وإمكانية  اتصال، مبا يف ذلك نرشة وملصقات عن موضوع  إعدد مواد 

إذاعي عىل ثالث محطات إذاعة؛

e  صياغة واعتامد اسرتاتيجية قانونية للدفاع عن حقوق النساء املتعلقة باألرايض واملطالبة بها، واملوافقة عىل إصدار
بيان ونرش صندوق أدوات من جانب املشاركات الثالثني. 

وكان لهذه األنشطة تأثري مهم عىل بناء ثقة املشاركات يف التحدث عالنيًة ويف املطالبة بحقوقهن، وعىل استعدادهن للتعاون لغرض 
تحقيق هدف مشرتك.

ويف جمهورية الكونغو الدميقراطية، اضطلع "اتحاد العمل عىل تحرير نساء الشعوب األصلية"، يف الفرتة 2010-2009، بحملة للتوعية 
الـ "بيغمي:pygmy " يف  القانونية ممولة من االئتالف الدويل لألرايض ركّزت عىل حقوق النساء املتعلقة باألرايض يف مجتمعات 

إقليمي "كيفو" الشاميل و"كيفو" الجنويب. وشملت األنشطة املضطلع بها ما ييل:

e  األرايض وقوانني  االتصال،  وأساليب  مهارات  بشأن  التوعية(  )أخصائيي  بالتوعية  املشتغلني  من  عرشة  قدرات  بناء 
والغابات، وحقوق النساء، ونوع الجنس والتنمية؛

e  مة لهذه املجتمعات األُّمية إنتاج مواد للتوعية القانونية، مبا يف ذلك كتيب قصص مصوَّرة وأغنية باللغة املحلية، ُمصمَّ
إىل حد كبري التي لديها ثقافة ثرية ولكن منسية من األغاين التي تعرتف بحقوق املرأة ومكانتها؛ 

e  القيام بأنشطة حمالت إعالمية وصلت إىل نحو 9000 شخص و20 زعيامً محلياً، قّدر "اتحاد العمل عىل تحرير نساء
الشعوب األصلية" أنهم ميثلون نسبة 15 يف املائة من السكان املحليني ملجتمع الـ "بيغمي"؛

e  أعدها باألرايض  املتعلقة  النساء  بشأن حقوق  باستخدام مذكرة  املحليني  الزعامء  مع  الدعوة  نشاط يف مجال  بذل 
مندوبون من املجتمعات املحلية املشمولة باملرشوع كأساس للعمل مستقبالً.

وأدت الحملة إىل زيادة الوعي الجتمعي بالحقوق املتعلقة باألرايض لدى مجتمعات الـ "بيغمي"، وإىل زيادة وعي الزعامء املحليني 
بحقوق نساء البيغمي املتعلقة باألرايض. كام كان استخدام األغاين الشعبية والرقص واألدوات البرصية ذا قيمة يف االرتفاع مبستوى 

اإلملام باملبادئ القانونية لدى هؤالء الناس البالغي الضعف والتهميش، وقدم منوذجاً للمامرسات الجيدة.

 ILC, 2010a; املصدر:. 
2010b

اسرتاتيجيات وأساليب االتصال والتوعية

بها  تتفاعل  التي  املختلفة  الطرق  تحديد  املهم  من  يكون  والتوعية،  االتصال  وأساليب  اسرتاتيجيات  تصميم  عند 

البلد أو املرشوع أو اإلصالح املعني. العامل والتي يحصلون بها عىل املعلومات ويعالجونها يف  النساء والرجال مع 

أين تحصل النساء والرجال عىل املعلومات بصورة عامة؟ 

e  فعىل سبيل املثال، كثرياً ما يكون مدرسو املدارس مصدراً هاماً للمعلومات بالنسبة إىل النساء ولكن بدرجة أقل بالنسبة

إىل الرجال.

ما هي أفضل وسائل اإلعالم وصوالً إىل النساء؟

ما هي اآلثار االجتامعية والثقافية للحقوق املتعلقة باألرايض عىل كل نوع من نوعي الجنس؟ وما هي التأثريات املختلفة التي قد 

تُلِحقها إصالحات حيازة األرايض بالنساء والرجال؟

كيف ومتى يشارك الناس املختلفون يف حوكمة حيازة األرايض؟ وما هو مستوى املعرفة الذي قد يكون موجوداً لديهم بالفعل؟

ما هي الرسائل التي يلزم توجيهها إىل النساء والرجال يف املراحل املختلفة ملشاريع أو إصالحات قطاع األرايض وحول هذه املشاريع 

واإلصالحات؟ وكيف ينبغي صياغة هذه الرسائل؟

للتذكرة! 

يوجد خطر مفاده أال تُحِدث الجهود املبذولة يف مجال االتصال والتوعية تأثرياً كافياً إذا مل يجر تناول هذه املسائل يف وقت مبكر يف مرحلة 

تصميم الحملة اإلعالمية. 

✓

✓
✓

✓

القامئة املرجعية 5-4: 
تصميم اسرتاتيجيات 

وأساليب االتصال 
والتوعية 

✎

✓

اإلطار 5-4: 
دعم تحقيق اإلملام 

باملبادئ القانونية 
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القيم  يف  األجل  الطويل  التغيري  مثل  االسرتاتيجية  الجوانب  االتصال  إجراءات  وتنفيذ  تصميم  يتناول  أن  وينبغي 

والجوانب  املختلفة؛  الجمهور  ألنواع  والرسائل  واألدوات  األساليب  اختيار  مثل  املنهجية  والجوانب  واملواقف؛ 

)الفاو- اإلجراءات  بهذه  النهوض  تتوىّل  التي  املؤسسة  أو  املنظمة  يف  الجنسني  بني  اإلنصاف  تحقيق  مثل  املؤسسية 

Dimitra- 2011ب(.

حيازة  حوكمة  دعم  إىل  الرامية  والتوعية  االتصال  وأساليب  اسرتاتيجيات  تصميم  خطوات   5-1 الشكل  ويبني 

الجنسني.  لكال  املنصفة  األرايض 

االتصال والتوعية 
املنصفان لكال 

الجنسني

البدء من القمة

التسلسل والتوقيت

تحديد أنواع 
الجمهور 

واستهدافها
صياغة الرسالة

إرشاك النساء

 استخدام أساليب
 االتصال املنصفة لكال

الجنسني

البدء من القمة

العليا  املستويات  عند  املوجودين  األشخاص  والتزام  دعم  عىل  الحصول  عىل  الناجحان  والتوعية  االتصال  يعتمد 

اهتامم  باستثارة  تبدأ  أن  االتصال  بشأن  اسرتاتيجية  أي  يف  ينبغي  ولذلك  السياسات.  ورسم  القرار  صنع  لعملية 

ما ييل: األرايض وبتدريبهم بشأن  العاملني يف قطاع  والتقنيني  الحكوميني واإلداريني  املوظفني 

الجنس؟ ما هي أهمية نوع   •

واقتصادياً؛ واجتامعياً  كيف تؤثّر فرادى مشاريع وإصالحات قطاع األرايض عىل املرأة والرجل – ثقافياً   •

الفوائد املرتتبة عىل حوكمة حيازة األرايض املنصفة لكال الجنسني وعىل إرشاك النساء والرجال عىل السواء   •

يف جميع عمليات ومؤسسات حوكمة حيازة األرايض، مبا يف ذلك مؤسسات إدارة األرايض وتنظيم شؤونها، 

واإلصالحات؛ املشاريع  تنفيذ  وأنشطة 

الجنسني. بني  اإلنصاف  بتحقيق  يتعلق  فيام  املامرسات  أفضل   •

الشكل 5-1 :
تصميم اسرتاتيجية لالتصال والتوعية
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رسم  إطار  يخص  وفيام  وألهدافهام.  والتوعية  االتصال  لسياق  واضحاً  فهامً  أيضاً  األوىل  الخطوة  هذه  وتتطلب 

السياسات الوارد وصفه يف الوحدة األوىل، يكون من املفيد استحداث والية للتغيري عن طريق إيجاد تحالف متعدد 

األرايض  حيازة  حوكمة  مجال  يف  الجنسني  بني  لإلنصاف  للرتويج  ريادية  ومجموعة  الرّواد  تحدد  املصلحة،  أصحاب 

والتوعية. لالتصال  الشاملة  االسرتاتيجية  وتنفيذ  تصميم  يف  القيادة  زمام  ولتويّل 

التسلسل والتوقيت 

بيد  اللبس.  وتجّنب  الخاطئة  االفرتاضات  تصحيح  عىل  مبكر  وقت  يف  باملعلومات  الجمهور  تزويد  يساعد  أن  ميكن 

تغذية  إىل  مة  املقدَّ املعلومات  تؤّدي  فقد  بالفساد،  تتسم  أو  رديئة  بصورة  تعمل  األرايض  مؤسسات  كانت  إذا  أنه 

واملوارد  األرايض  فيها  كانت  التي رمبا  للرصاع  التالية  األوضاع  يف  كبرياً  األهيل. وهذا يشّكل خطراً  والشقاق  العنف 

املُسهمة يف الرصاع. العوامل  عامالً من 

لتنفيذ  الالزمني  التخطيط وامليزنة  النظر يف  الثانية يف عملية تصميم االسرتاتيجية  الخطوة  وتتطلب كذلك هذه 

والتوعية. االتصال  أنشطة 

تحديد أنواع الجمهور والوصول إليها

الجمهور.  من  املختلفة  لألنواع  مختلفة  رسائل  إعداد  اإلجاملية،  االتصال  اسرتاتيجية  إطار  يف  الرضوري،  من  يكون 

إىل  بالنسبة  والصلة  األهمية  ذات  العنارص  عىل  الرتكيز  مع  مختلفة،  بطرق  نفسها  املعلومات  عرض  يلزم  ولذلك 

املختلفة. األشخاص  مجموعات 

عامة،  بصورة  الجنسني،  كال  لدى  والوعي  املعرفة  من  املوجود  املستوى  تقييم  أيضاً  حاسمة  أهمية  له  ومام 

خريطة  رسم  طريق  عن  ذلك  تحقيق  وميكن  األرايض.  حيازة  حوكمة  مجال  يف  املطروحة  املحددة  والقضايا 

إجراءات  أنواع  وتحديد  الجنساين،  املنظور  قضايا  ملناقشة  مستعداً  كان  إذا  ما  لتحديد  املستهدف  للجمهور 

عملية  إطار  يف  أيضاً،  ويُنظَر  املحتمل.  الزمني  واإلطار  مالءمة،  األكرث  هي  تكون  قد  التي  االتصال  ورسائل 

قضايا  بشأن  والتوعية  لالتصال  املقرتحة  األنشطة  ويف  االتصال،  ومواقع  قنوات  أَفيَد  يف  الجمهور،  خريطة  رسم 

يجري  التي  واألدوات  واألساليب  أخرى،  ومؤسسات  منظامت  بها  تنهض  التي  واألرايض  الجنسني  بني  اإلنصاف 

عليها. البناء  ميكن  والتي  بالفعل  استخدامها 

الجنس وحوكمة  اإلدراك بشأن نوع  لبناء  الوالية  لديه  السؤال عمن  املستهدف عىل  الجمهور  ويشتمل تحديد 

حيازة األرايض، وضامن اشتامل الجمهور عىل هؤالء األفراد وهذه املؤسسات وإرشاك هؤالء األخريين كجهات فاعلة 

الرسالة. توصيل  يف 

صياغة الرسالة

ينبغي إعداد الرسائل وصياغتها بعناية عىل نحو يُؤخذ يف الحسبان فيه الجمهور املستهدف ومحتوى الرسالة فضالً 

املعني وسياق املرشوع. البلد  عن 
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منهم،  جزء  أنها  يوّصلونها  الذين  األشخاص  يشعر  عندما  أقوى  الرسائل  وتكون 

املتبعة  ولألساليب  الرسائل.  إعداد  بشأن  تشاريك  بنْهج  األخذ  املهم  فمن  ولذلك 

املحيل  للمجتمع  الفوائد  يجلب  إيجايب  تطور  أنه  عىل  التغيري  فعرض   – أهميتها 

عىل  ينطوي  أنه  عىل  عرضه  مجرد  من  أكرب  نجاحاً  يحقق  أن  يحتمل  أمر  هو  بأرسه 

لصياغة  املطلوب  التحليل  اشتامل  ينبغي  ولذلك  لقوتهم.  القوة  أصحاب  فقدان 

حيازة  حوكمة  يف  اإلنصاف  عدم  عن  حالياً  الناشئة  املشاكل  يف  النظر  عىل  الرسائل 

األرايض.

بالرسائل.  الناس  يهتم  كيف  يف  هائالً  فارقاً  تُحِدث  أن  الصغرية  للتفاصيل  وميكن 

أرضهام  يسّجالن  وامرأة  رجالً  يصّور  كاريكاتوري  رسم  فعرض  املثال،  سبيل  فعىل 

تبتسم  وهي  بجانبه  املرأة  تقف  بينام  االستامرة  عىل  يوقّع  وهو  الرجل  فيها  ويظهر 

رسم  يعرضه  الذي  التأثري  بنفس  الجنسني  بني  اإلنصاف  عن  املعربة  الرسالة  ينقل  ال 

االستامرة. توقّع عىل  أيضاً وهي  املرأة  يصّور 

إلحداث  قوية  أداة  هو   5-5 اإلطار  يف  املعروض  املجتمعية  املحادثات   وأسلوب 

إىل  االستامع  من  بأرسه  املجتمع  متّكن  التغيري 

وقام  اآلخرين.  املجتمع  أفراد  نظر  وجهات 

املجتمعية  املحادثات  أسلوب  باستحداث 

نقص  فريوس  قضايا  بشأن  يعملون  أشخاص 

املكتسب  املناعة  نقص  البرشية/متالزمة  املناعة 

يف  لإلناث  التناسلية  األعضاء  وتشويه  )اإليدز( 

تغيري  إحداث  ييرّس  أسلوباً  باعتباره  أفريقيا، 

سياق  يف  ذاتها  الفائدة  يحّقق  وهو  كبري  ثقايف 

يف  األسلوب  هذا  تطبيق  أن  بيد  األرايض.  قضايا 

سياقات أخرى يختلف بدرجة كبرية عن تطبيقه 

الطبقة  أخذ  إىل  الحاجة  بسبب  أفريقيا  يف 

الحسبان.  يف  الجنس،  نوع  عن  فضالً  والدين، 

العمل  دامئاً  املمكن  من  يكون  ال  فقد  ولذلك 

إجراء  يف  والبدء  بأكملها  محلية  مجتمعات  مع 

املحيل  املجتمع  مستوى  عىل  مفتوحة  محادثة 

تسّنى إجراؤها يف سياقات أخرى.

للواليات  التابعة  "النديسا"  منظمة  الغربية  بنغال  يف  ونفذته  "نايك"  من رشكة  مموَّل  قام مرشوع، 
املتحدة، باعتامد نْهج املحادثات املجتمعية يف تعزيز أمن الحيازة للبنات ويف بحث القضايا األوسع 
نطاقاً املتعلقة بإرث البنات. وقامت منظمة "النديسا" بتنظيم اجتامعات ناقش فيها املجتمع املحيل 
واألوالد والبنات املشاكل التي تجعل من الصعب عىل البنات السيطرة عىل األُصول الخاصة بهن: وهي 
الفقر، ومتطلبات املهر، والزواج املبكر. وبسبب القيود الثقافية التي تحول دون اختالط املجموعات 
السكانية املختلفة معاً، تعنيَّ عىل املرشوع عقد اجتامعات منفصلة مع كل مجموعة من املجموعات 
املختلفة: الطبقية منها والدينية واملجموعات األخرى قبل أن يتسّنى اجتامع املجتمع املحيل بأرسه 

معاً.

املرشوع  هدف  أن  املختلفة،  املجموعات  مع  أجرتها  التي  املحادثات  سياق  يف  "النديسا"،  وعلمت 
املحيل  املجتمع  نظر  وجهة  مع  تتعارض  الفقرية  األرُس  تدفعها  التي  املهر  مبالغ  خفض  يف  املتمثل 
القائلة بأن املهور الصغرية تحّط من مكانة بناتهم. وكثرياً ما تتزّوج البنات املنتميات إىل األرُس الفقرية 
يف عمر صغري جداً ليك ميكن ألُهاليهن أن يدفعوا مهراً أصغر. وقد توّصل أعضاء املجتمع املحيل يف 
خامتة املطاف إىل توافق يف اآلراء مؤّداه أنه بدالً من إلغاء مدفوعات املهر أو خفضها، سيجري اعتبار 
جزء من املهر من األصول اململوكة لبناتهن. كام سلطت املحادثات املحتمعية الضوء أيضاً عىل طلب 
من األّمهات والبنات عىل السواء بالحصول عىل تدريب مهني مرتكز عىل أعامل األرض بغية تطوير 
املهارات التي يستطعن بها الحصول عىل دخل. ونتيجًة لهذا النْهج، متّكن املرشوع من تكييف الدعم 
عن  يعرّب  ليك  ألراٍض  املالكة  غري  واألرُس  املرشدة  األرُس  إىل  املنتميات  املراهقات  للبنات  منه  م  املقدَّ

مصالحهن واحتياجاتهن داخل املجتمع املحيل.

املصدر:
 Renée قدمه  الذي  العرض 
"التوعية  بشأن   Giovarelli

حلقة  يف  الجنسني"  لكال  املنصفة 
مايو/ يف  املعقودة  التقنية  العمل 

.2011 أيار 

اإلطار 5-5: 
طرح الرسائل عن طريق 

املحادثات املجتمعية 
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ينبغي تحديد أفضل وسائط اإلعالم التي تصل إىل النساء.

ينبغي معرفة البيئة السياسية – برسم خريطة للقوى القامئة بغية تحديد أصحاب املصلحة الرئيسيني.

ينبغي معرفة الجمهور املستهدف – بالقيام برسم خريطة لهذا الجمهور. 

ينبغي جعل الرسائل بسيطة ومخترصة.

ينبغي التحيّل باإلقناع وليس بالضغط.

ينبغي استخدام قصص واقتباسات من واقع الحياة.

ينبغي استخدام حقائق وأرقام واضحة بشكل خالّق..

للتذكرة! 

لذلك بغية ضامن فهمها واستيعابها  اللغة وتصميم الرسائل تبعاً  ألنواع الجمهور املختلفة احتياجات اتصال مختلفة. وسيلزم ضبط 

عىل أفضل وجه.

✓

✓
✓
✓

القامئة املرجعية 5-5: 
تطوير الرسالة 

✎

✓

✓

✓

املصدر: 
 Sabine قدمته  الذي  العرض 
أدوات  "تطوير  بشأن   Pallas
طريق  عن  والدعوة  االتصال 
وجهة  موجهة  بحوث  إجراء 
يف  وذلك  أفريقيا"،  يف  عملية 

املعقودة  التقنية  العمل  حلقة 
 ILC, 2011؛ و  يف مايو/أيار 

.2011

إرشاك النساء

يتسم اختيار مكان وتوقيت االجتامعات بأهمية حاسمة بالنسبة إىل النساء 

كثرية  أعامل  النساء  لدى  يكون  ما  كثرياً  املثال،  سبيل  وعىل  املشاركات. 

يجب القيام بها يف املنزل ولذلك فقد يكون من املناسب عقد االجتامعات 

ملجموعات صغرية من النساء الاليت يعشن يف منازل متجاورة وذلك يف أحد 

منازل هؤالء النساء. ومن شأن دعوة النساء إىل إحضار الطعام من منازلهن 

أن  االجتامع  أثناء  الطعام بصورة جامعية  االجتامعات ليك ميكن طبخ  إىل 

املثال  يف  املوّضح  النحو  عىل  النساء،  مشاركة  دعم  عىل  اآلخر  هو  يساعد 

املستقى من أوغندا واملعروض يف اإلطار 5-6.

يقوم مرشوع للزراعة الحراجية يف غوديباندا تالوك، بوالية غارناتاكا يف الهند – الذي تنفذه املنظمة غري 
الحكومية: "منظمة النساء من أجل التنمية املستدامة" – بدعم جهود النساء والرجال املحليني يف زراعة 
البساتني ألغراض زراعة محاصيل وتنحية الكربون. وييرّس املرشوع مشاركة النساء يف عمليات صنع القرار 
عن طريق أخذه يف الحسبان قيود الوقت والقيود الثقافية التي توجهها النساء عند إنشاء محافل عامة.

لقانون  الدولية  للمنظمة  التابع  بأوغندا،  أوكريي،  يف  املحيل  املجتمع  أرايض  متليك  مرشوع  تنفيذ  وأثناء 
التنمية، أفادت النساء أنهن قد اضطُررن إىل التغيّب عن كثري من االجتامعات ألنهن كن يعملن ومل يكن 
الطعام  النساء إرسال  مني للدعم املجتمعي من  لديهن وقت للحضور. ولذلك طلب أحد األشخاص املقدِّ

من منازلهن إىل مكان االجتامع ثم قام بطبخ كل الطعام املرسل فكفل بذلك حضور النساء لالجتامع.

وقام أحد مشاريع منظمة"آكشن إيد للمعونة" يف مالوي بإدراج مناقشة قضايا نوع الجنس واألرايض يف 
الفصول األسبوعية ملحو األمية التي نُظِّمت من أجل النساء.

أن  املساء بعد  للنساء يف  يشء هو عقد االجتامعات  أفضل  وقد يكون 

املساء قد  اجتامعات  أن  بيد  املعني.  اليوم  أعاملهن يف  يكّن قد فرغن من 

تكون غري مناسبة يف الحاالت التي تعيش فيها النساء عىل مسافات بعيدة 

كل منها عن األخريات، بالنظر إىل احتامل تعرّض سالمتهن وأمنهن للخطر إذا 

مشنْي يف الظالم يف طريق العودة إىل منازلهن. ومن املهم بصورة خاصة جعل 

أن  ميكن  ليك  املسائية  االجتامعات  يف  وواضحة  بسيطة  املعروضة  الرسائل 

ينتهي االجتامع قبل أن يشعر الجميع بالتعب.

االجتامعات  تُعقد  أن  أيضاً  املهم  ومن 

إىل  الحضور  من  النساء  متّكن  أماكن  يف 

الجمع  وميكن  تعب.  بغري  فيها  االجتامعات 

واالجتامعات  املرشوع  اجتامعات  بني 

أو  النساء  تضم  التي  بالفعل  املوجودة 

النساء،  ترتادها  ما  كثرياً  أماكن  يف  عقدها 

أو  الحكومية  باملياه  التزّود  أماكن  مثل 

يف  الوضع  هو  كام   – أو  الشاي  مشارب 

مالوي )اإلطار 6-5( – مراكز محو األمية.

املصدر: 
مته  قدَّ الذي  العرض 

Rachael Knight عن 
لكال  املنصفة  "املشاركة 

حوكمة  يف  الجنسني 
األرايض: متليك  حيازة 
املحيل  املجتمع  أرايض 
وموزامبيق  ليبرييا  يف 

وأوغندا" وذلك يف حلقة 
املعقودة  التقنية  العمل 

يف مايو/أيار 2011؛ و 
الدويل،/الفاو/ البنك 

للتنمية،  الدويل  الصندوق 
2009ب:441.

اإلطار 5-6: 
دعم مشاركة النساء 

يف االجتامعات 
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استخدام أساليب االتصال املنصفة لكال الجنسني

ما  وهو  املختلفة،  الجمهور  أنوع  إىل  الوصول  يف  غريها  من  فعالية  أكرث  اإلعالم  ووسائط  االتصال  أساليب  بعض 

إليها واستخدامها.  الوصول  إمكانية  والتحّكم يف  والوقت  املوارد  توافر  يعتمد عىل مدى 

املناطق  يف  املعلومات  ونرش  الزراعي  واإلرشاد  التوعية  أدوات  من  مهمة  أداة  فاإلذاعة  املثال،  سبيل  وعىل 

التابع  "دمييرتا"  مرشوع  يف  املستخدم  النحو  عىل  التشاركية،  النُُّهج  يف  اإلذاعات  استخدام  أيضاً  وميكن  الريفية. 

7-5. ومرشوع دمييرتا هو مامرسة جيدة ميكن استخدامها يف  ملنظمة األغذية والزراعة )الفاو( واملرشوح يف اإلطار 

املناطق الريفية بغية تشجيع الحوار واملناقشة. بيد أن الرجال، يف بعض الحاالت، يسيطرون عىل استخدام املذياع 

يف إطار األرُسة وإمكانية االستفادة منه.

وقام  الريفية.  املناطق  الغذايئ يف  واألمن  واالتصال  واإلعالم  الجنسني  بني  باملساواة  تُعنى  الفاو وشبكة  أحد مشاريع  "دمييرتا" هو 
املرشوع، إىل حانب رشكاء يف النيجر وجمهورية الكونغو الدميقراطية يف عام 2006، بإقامة نواٍد للمستعمني يف املجتمع املحيل تضم 

حالياً نحو 8000 عضو يف هذين البلدين.
وتقوم مجموعات منفصلة ومختلطة من النساء والرجال القرويني باالجتامع بانتظام ملناقشة شواغلهم والتحديات التي تواجههم 
نطاقاً  أوسع  إمكانية  املعلومات وتتبادلها، وتتيح  الريفية  اإلذاعة  إجراءات جامعية من أجل معالجتها. وتنقل محطات  ويتخذون 
واألمن  الزراعية،  املامرسات  مواضيع:  أي  النوادي،  أعضاء  حددها  التي  املواضيع  بشأن  الوعي  واكتساب  املعرفة  عىل  للحصول 
تعمل  أجهزة مذياع  النوادي  أعضاء  إىل ذلك. ويستخدم  الصحي، وما  الرصف  األرايض، وخدمات  الحصول عىل  وإمكانية  الغذايئ، 
وعن  األخرى.  وبالنوادي  ببعض  بعضهم  لالتصال  الخلوية  الهواتف  )أحياناً(  يستخدمون  كام  الرياح  وبطاقة  الشمسية  بالطاقة 
طريق الحوار واإلجراءات العملية، يحصل األشخاص الريفيون عىل معلومات أفضل، ويتبادلون املعرفة، ويكتسبون الثقة بالنفس، 

ويتكلمون بصوت مرتفع. وتشّجعهم هذه العملية أيضاً عىل املشاركة بنشاط يف حياة املجتمع املحيل.
وكانت بعض هذه النتائج مفيدة بوجه خاص يف تعزيز اإلنصاف بني الجنسني. وعىل سبيل املثال، قامت النساء يف قرية "بانيزومبو" 
يف النيجر بالتفاوض مع ماليك األرايض املحليني من الرجال للحصول عىل عقد إيجار مدته 99 عاماً بشأن أرض ذات نوعية جيدة 
نوادي  بني  دارت  التي  املناقشات  من  ظهر  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  ويف  عليها.  خرضوات  لزراعة  هكتار   2.75 مساحتها 
لذلك  وكان  السكر.   بقصب  زراعتها  أجل  من  الخصبة  الرطبة  األرايض  عىل  يستولون  الرجال  أن  )كاباري(  بوغويب  يف  املستمعني 
تأثري كبري عىل الوضع الغذايئ لألرُس املعيشية، كام أنه حرم النساء من األرض لزراعة محاصيل أخرى عليها. ونبّه نادي املستمعني 
أُعيدت  السكر. ونتيجًة لذلك،  السلطات رضائب مرتفعة عىل زارعي قصب  اإلدارية والتقليدية إىل ذلك ففرضت هذه  السلطات 

نسبة 70 يف املائة تقريباً من هذه األرايض إىل زراعة الفاكهة والخرضوات.
وتُظهر هذه األمثلة كيف ميكن أن يؤّدي تحسني إمكانية الحصول عىل املعلومات وتحسني االتصال إىل حفز متحيص املامرسات غري 
املنصفة لكال الجنسني وإىل مناقشة قضايا التنمية املجتمعية الهامة املتعلقة بالزراعة واألمن الغذايئ وحقوق املرأة، وما إىل ذلك، 
األمر الذي يُسفر عن التعبئة االجتامعية والتمكني ألفراد املجتمع املحيل، وخاصة النساء. ووصف أحد الرجال كيف كانت مشاركته 
يف ناٍد للمستمعني يف كاليهي مبنطقة كيفو الجنوبية، بجمهورية الكونغو الدميقراطية، هي املرة األوىل التي شارك فيها "يف مناقشة 

بشأن الوعي باملنظور الجنساين. فقد كنُت أعتقد دامئاً أن هذا موضوع يفّضل املرأة ويذهب ضد مصلحة الرجل!".

Dimitra--املصدر:الفاو
2008؛2010أ؛2010ب؛2011

 Eliane أ؛2011ب؛2011ج و
شخصية. رسالة   :Najros

اإلطار 5-7: 
اإلذاعات الريفية 

كأداة لالتصال من 
أجل التغيري – مرشوع 

دمييرتا 

املطبوعة  اإلعالم  وسائط  عىل  لالطالع  جداً  محدودة  إمكانية  سوى  الريفيات  النساء  لدى  يكون  ال  ما  وكثرياً 
أيضاً  يلزم  وقد  السمعي-البرصي.  االتصال  أدوات  عىل  خاص  بوجه  التشديد  ينبغي  ولذلك  املطبوعة،  والوثائق 
ترجمة الرسائل واملعلومات إىل اللغات املحلية، وينبغي تجّنب استخدام اللغة التقنية أو القانونية. كام أن املرسح 
املجتمعي وكتب الرسوم الفكاهية واألغاين وامللصقات وتسجيالت الفيديو هي أدوات إضافية، عىل النحو املبنيَِّ يف 

8-5 املتعلق بأحد املشاريع يف مالوي. اإلطار 

القضايا  التغيري االجتامعي عندما يدركون مرشوعية  للغاية يف تحقيق  فّعالني  الذين ميكن أن يكونوا  التقليديني  الزعامء  العمل مع 
واملشاكل املرتبطة بنوع الجنس وعندما يعرتفون بها.

بعض  يف  يريدون  ال  الناس  كان  وإن  املختلفة،  واألصوات  املعرّبة  الدرامية  واألعامل  والقصائد  واألغاين  للوثائق  بالفيديو  التسجيل 
األحيان مواجهة آلة التصوير والكشف عن هوياتهم.

اإلطار 5-8: 
أساليب االتصال 
ووسائط اإلعالم 

املنصفة لكال الجنسني 
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تغيري القيم واملواقف

الجنسني يف مجال حوكمة حيازة األرايض مرشوعاً طويل األجل يتطلب إجراء تغيريات  يشكل تحسني اإلنصاف بني 

يف  تأثري  أكرب  ذلك  يحّقق  وليك  األحيان.  من  كثري  يف  عميقة  بدرجة  بها  ك  املتمسَّ الجوهرية  واملواقف  القيم  يف 

وتشتمل  واألرايض.  الجنس  نوع  قضايا  بشأن  والتوعية  لالتصال  مداخل  تحديد  املهم  من  يكون  الطويل،  األجل 

ومواقف  قيم  ومواقفهم هي  قيمهم  ستصبح  الذين  األطفال  مع  العمل  عىل  الصدد  هذا  الفعالة يف  االسرتاتيجيات 

ه نحو األرُسة  مجتمعات املستقبل؛ واتباع نْهج املحادثات املجتمعية الوارد وصفه يف اإلطار 5-5؛ وكذلك النْهج املوجَّ

الوارد وصفه يف اإلطار 5-9.

نُفذ يف هندوراس يف الفرتة ما بني عامي 2001 و2009 "املرشوع التجريبي للحصول عىل األرايض" التابع للبنك الدويل و"املرشوع 
ع للحصول عىل األرايض" من أجل التشجيع عىل امتالك الفقراء لألرايض، وهو ما زاد من الوعي بحقوق امللكية املشرتكة، ومن  املوسَّ
الضامنات القانونية للحقوق برصف النظر عن الحالة الزوجية، ومن املشاركة املتساوية من جانب أعضاء األرُسة املعيشية يف أنشطة 
إىل  املرشوع  وقّدم  الجنسني.  لكال  املنصف  التدريب  ومن  الجديدة،  األعامل  ألنشطة  النساء  إدارة  ومن  الصغرية،  الريفية  األعامل 
األرُس الريفية التي ال متتلك أراٍض أو الفقرية من حيث ملكية األرايض املساعدة التقنية والقانونية وقروضاً لرشاء األرايض، عىل نحو 
أُخذت يف الحسبان فيه أنشطة الزوجات الاليت يدعمن أنشطة أعامل أزواجهن. وقد ُصمم املرشوع عىل أساس نظام تشاريك للرصد 
والتقييم، وشمل اسرتاتيجية جنسانية ابتداء من عام 2003. وجرى تدريب جميع املوظفني التقنيني وتوعيتهم بشأن اإلنصاف بني 

الجنسني.

تحدياً  يشّكل  كان  الثقافية  االختالفات  مبعالجة  نفسه  الوقت  يف  القيام  مع  جنسانية  اسرتاتيجية  تنفيذ  أن  املرشوع  موظفو  وأفاد 
الطويل هو  الرئيسية املستفادة فيام يتعلق باألجل  الدروس  الجنسني. وأحد  نتائج ناجحة ومنصفة لكال  ولكنه مّكن املرشوع من 
هتني نحو األرُسة قد شّجع الرجال عىل تغيري مواقفهم تجاه االلتزامات األرُسية وتثمني اإلسهامات  أن تقديم معلومات وتوعية موجَّ

مة من زوجاتهم أو رشيكاتهم يف أنشطة اإلنتاج، واالعرتاف بحقوق زوجاتهم أو رشيكاتهم يف ملكية أي أصول قد يشرتونها. املقدَّ

املصدر: 
الدويل،/الفاو/الصندوق  البنك 

2009أ:162-165 للتنمية،  الدويل 

اإلطار 5-9: 
تغيري املواقف عن 

ه  طريق اتباع نْهج موجَّ
نحو األرُسة 

إذ  وتكرارية.  مستمرة  عملية  الجنسني  لكال  املنصفة  األرايض  حيازة  حوكمة  بشأن  والتوعية  االتصال  ويشكل 

املوضوعة  واملؤرشات  األهداف  ضوء  يف  املحرز  التقّدم  ورصد  املستهدف  الجمهور  أنواع  خرائط  تحديث  يتعني 

لني بالطبيعة الطويلة األجل لعملية تغيري القيم واملواقف ليك  القابلة للقياس. وينبغي استثارة وعي املانحني واملموِّ

الجنسني. لكال  املنصفة  األرايض  لتنفيذ حوكمة حيازة  الالزمة  املوارد  الحصول عىل  ميكن 

18 قدمت Patricia Costas و Catherine GatunduوRenée Giovarelli وPaolo Groppo، وRachael Knight، وSabine Pallas ، وRebecca Sittie إسهامات أساسية يف 

هذه الوحدة أثناء حلقة العمل التقنية املعقودة يف مايو/أيار 2011 يف مقر منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، مبا يف ذلك إسهاماتهم أثناء مناقشات الفريق العامل املعني باالتصال.

الحوايش

استخدام املرسح من أجل التنمية، مع الرتكيز عىل قضايا األرايض يف الحاالت التي تظهر فيها أوضاع انعدام للمساواة بني الجنسني، 
ونرش نتائج البحوث داخل املجتمع املحيل، وإتاحة الفرصة للجمهور ليك يناقش الواقع الذي يواجهه ويعرث عىل حلول للتحديات 

باألرايض. املتعلقة 

تبادل زيارات النظراء بني املجتمعات املحلية القامئة عىل النظام األبوي وتلك القامئة عىل النظام األمومي بغية املقارنة بني نظامي 
حيازة األرايض لديها – ويشكل ذلك أسلوباً باهظ التكلفة من أساليب االتصال.

النساء  ملكية  عليه  ستكون  الذي  للوضع  خرائط  برسم  ورجاله  املحيل  املجتمع  نساء  فيها  تقوم  التي  املجتمعي  التصّور  عمليات 
لألرايض وسيطرتهن عليها.

WOLREC, 2011 املصدر: 
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االتصال والتوعية هام أمران أساسيّان لتعميم قضايا نوع الجنس ولتحقيق حوكمة حيازة األرايض املنصفة لكال الجنسني. 

ك بها بدرجة عميقة. قد يكون من الصعب تغيري املواقف بشأن حوكمة حيازة األرايض املنصفة لكال الجنسني وذلك ألنها متمسَّ

ولذلك فإن تغيري القيم واملواقف هو مسعى طويل األجل يتطلب قدراً كبرياً من الوقت والجهد وتوعية املانحني واملموِّلني بغية 
ضامن توافر املوارد املطلوبة لدعم اسرتاتيجيات االتصال والتوعية.

يلزم توجيه التوعية باملنظور الجنساين إىل النساء والرجال واملجتمعات املحلية ووسائط اإلعالم واملشاركني عىل جميع املستويات 
يف عمليات ومؤسسات حوكمة حيازة األرايض.

تتسم اسرتاتيجيات التوعية الفعالة بأنها واقعية ومرنة وقابلة للتكيّف وتعاونية، وهي تشتمل عىل الجهات املختلفة صاحبة 
املصلحة بطريقة تشاركية.

مة بعناية،  يجب أن تكون جهود االتصال والتوعية الناجحة الرامية إىل دعم حوكمة حيازة األرايض املنصفة لكال الجنسني مصمَّ
فتبدأ من مستوى القمة، مع النظر يف تسلسلها وتوقيتها، وتحديد الجمهور املستهدف وتوجيه الرسالة إليه، وتطوير وصياغة 

الرسالة املعنية، وإرشاك النساء والرجال يف جميع املراحل.

التشاركية  واألدوات  الريفية،  واإلذاعة  املجتمعية،  املحادثات  عىل  الجنسني  لكال  املنصفة  االتصال  وأدوات  أساليب  تشتمل 
والبرصية.

يشّكل نشاط الدعوة وحمالت تحقيق اإلملام باملبادئ القانونية نشاطني مهّمني أيضاً من أنشطة االتصال.

االتصال والتوعية الراميان إىل دعم حوكمة حيازة األرايض املنصفة لكال الجنسني هام عملية مستمرة وتكرارية.

موجز للرسائل الرئيسية 
املتعلقة بتوصيل الرسالة

              مؤرشات رصد مقرتَحة 
             بشأن توصيل الرسالة

األرايض. تركّز عىل قضايا  التي  الجنساين  باملنظور  والتوعية  االهتامم  استثارة  عدد مبادرات   •
عدد مرات بذل نشاط الدعوة املراعي للمنظور الجنساين وعدد دورات التدريب عىل اإلملام باملبادئ القانونية التي   •

تركّز عىل قضايا األرايض.
جري  القانونية  باملبادئ  اإلملام  بشأن  تدريباً  وتلّقوا  الدعوة  نشاط  إليهم  ه  وجِّ الذين  والرجال  للنساء  املئوية  النسبة   •

األرايض. الرتكيز فيهام عىل قضايا 
الجنساين. املنظور  بشأن  الرسالة  لتوصيل  املستخدمة  اإلعالم  االتصال ووسائط  أدوات  عدد   •

الرسالة. إليهم  الذين وصلت  والرجال  النساء  عدد   •
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املصادر واملراجع
توفري املزيد من الدعم لحوكمة حيازة األرايض

حوكمًة منصفة لكال الجنسني

مقدمة

يحدث توّسع مستمر يف مجموعة املوارد املتاحة التي تدعم امليض يف حوكمة حيازة األرايض حوكمًة مسؤولة منصفة 

الدليل أن يكون شامالً متاماً. القصد من هذا  الجنسني. ولذلك فليس  لكال 

م  ويقدِّ الدليل،  بها يف هذا  املستشهد  الوثائقية  املصادر  لجميع  الكاملة  املراجع  الدليل  من  القسم  ويعرض هذا 

أشكال  جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  إىل  الدليل  مستعِملو  أيضاً  ويحال  اإلنرتنت.  شبكة  عىل  إضافية  ملصادر  روابط 

السعي  بشأن  إضافية  إرشادات  عىل  الحصول  أجل  من  واإلقليمية  الدولية  األخرى  الصكوك  وإىل  املرأة  ضد  التمييز 

بعض  عن  معلومات  القسم  هذا  نهاية  يف  وترد  الجنسني.  لكال  منصفة  مسؤولًة  حوكمًة  األرايض  حيازة  حوكمة  إىل 

الصكوك.  هذه 

مة يف حلقة العمل التقنية املعقودة يف مايو/أيار 2011 العروض املقدَّ

باألرايض"( املتعلقة  النساء  العرفية دعامً لحقوق  للعمل مع املؤسسات  بّناءة  )Adoko Judy: "طرق 

العربية"( املنطقة  األرايض يف  التكنولوجيا ومْسح  الجنسني يف مجال  لكال  املنصفة  القدرات  "بناء  )النجار، دالل: 

حيازة  حوكمة  دعم  إىل  الرامية  الجنسني  لكال  املنصفة  التوعية  واسرتاتيجيات  االتصال  "أساليب   :Costas, Patricia(
بوليفيا"( األرايض يف 

)Dalrymple, Kate: "قضايا نوع الجنس والتكنولوجيا يف مشاريع إدارة األرايض يف جنوب رشقي آسيا واملحيط الهادئ"(

)Edmead, Nigel: "قضايا اإلنصاف بني الجنسني يف سياق تصميم وإنشاء نظم معلومات وقواعد بيانات بشأن األرايض: 
غانا وزامبيا وأوغندا( خربات مستمدة من 

األصليني  السكان  واألنشطة: مشاركة  املؤسسات  الجنسني يف  بني  اإلنصاف  تحسني   – األرايض  "إدارة   :Fletcher, Debra(
يف إدارة األرايض يف اسرتاليا مع التأكيد عىل غريب اسرتاليا"(

)Gaikwad, Seema: "الخربات اآلسيوية بخصوص عمل املجتمع املدين يف مجال عمليات السياسات املتعلقة باألرايض"(

املتعلقة  السياسات  عمليات  مجال  يف  املدين  املجتمع  عمل  بخصوص  األفريقية  "الخربات   :Gatundu, Catherine(
باألرايض"(

الجنسني"( لكال  املنصفة  "التوعية   :Giovarelli, Renée(

ليبرييا  يف  املحيل  املجتمع  أرايض  متليك  األرايض:  حوكمة  يف  الجنسني  لكال  املنصفة  "املشاركة   :Knight, Rachael(
وأوغندا"( وموزامبيق 

)Pallas, Sabine: "تطوير أدوات االتصال والدعوة عن طريق إجراء بحوث ذات وجهة عملية يف أفريقيا"(

)Sittie, Rebecca: "قضايا نوع الجنس يف سياق إدارة وتنفيذ عملية تسجيل األرايض يف غانا"(

)Stair, Elizabeth: "األرايض ونوع الجنس: السياق الجاماييك"(

)Stowers-Fiu, Josephine: "بناء القدرات واإلنصاف بني الجنسني يف مؤسسات إدارة األرايض يف ساموا"(
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مصادر أخرى بخصوص حوكمة حيازة األرايض، املنصفة لكال الجنسني

الروابط التالية التي تحيل إىل مصادر إضافية عىل شبكة اإلنرتنت والتي قد تكون مصادر مناسبة للحصول عىل مزيد من التوجيه واملعلومات يف 

مجال السعي إىل حوكمة حيازة األرايض حوكمًة مسؤولة منصفة لكال الجنسني ليست روابط جامعة بالنظر إىل أن مجموع املصادر املتاحة آخذ 

يف التوّسع باستمرار. وتركّز القامئة التالية عىل مواقع الشبكة العاملية التي تؤكّد عىل موضوع نوع الجنس واألرايض تحديداً وليس عىل املواقع 

الشبكية األعم املتعلقة باألرايض.

 )FAO Gender and Land Rights Database( قاعدة بيانات نوع الجنس والحقوق يف األرايض التابعة للفاو

 تتضمن قاعدة البيانات هذه بيانات ومعلومات عن نوع الجنس والحقوق يف األرايض من أنحاء العامل املختلفة. 
www.fao.org/gender/land rights :الرابط

 Global Land Tool( األرايض  استغالل  العاملية ألدوات  للشبكة  التابعة  األرايض"  استغالل  أدوات  تطوير  الجنسني يف  بني  الفوارق  مراعاة  "آلية 
 )Network )GLTN( Gendering Land Tools Mechanism

م هذه الشبكة معلومات عن تطوير أدوات استغالل األرايض وتطوير هذه األدوات، مبا يف ذلك األعامل املتعلقة بـ"آلية مراعاة الفوارق بني  تقدَّ
 الجنسني يف تطوير أدوات استغالل األرايض" ومبعايري التقييم الجنساين ألدوات استغالل األرايض. 

www.gltn.net/index.php/land-tools/cross-cutting-tools/gender :الرابط

 International Land Coalition )ILC( Land( لألرايض  الدويل  لالئتالف  التابعة  األرايض  بوابة  عىل  الجنساين  املنظور  موضوع 
 )Portal Gender Topic

ثة بانتظام عىل صفحة موضوع املنظور الجنساين فضالً عن روابط تُوّصل إىل كثري من الورقات واملناقشات واملصادر ذات الصلة.  توجد معلومات محدَّ
http://landportal.info/topic/gender :الرابط

 International Land Coalition )ILC( Women‘s( القسم املتعلق بـ"إمكانية حصول النساء عىل األرايض" عىل صفحة االئتالف الدويل لألرايض
)Access to Land

يشتمل القسم الجديد املتعلق مبوضوع ’إمكانية حصول النساء عىل األرايض‘ عىل كثري من مصادر املعلومات واملصادر بشأن النساء واألرايض ومواد 
 إخبارية وبحوث أُعدت عن طريق برامج االئتالف الدويل لألرايض. 

www.landcoalition.org/global-initiatives/womens-land-rights/womens-land-rights :الرابط

)Land for African Women( املطالبة باألرايض للنساء األفريقيات

يشتمل املوقع الشبيك للمؤمتر األفريقي املعني بحقوق النساء يف األرايض، الذي ُعقد يف نريويب يف عام 2011، عىل الورقات التي قُدمت يف إطار 
ثة بانتظام.   املؤمتر، ومصادر أخرى، ومدونة إلكرتونية، ومواد إخبارية محدَّ

/http://landforafricanwomen.org :الرابط

)Landesa Center for Women‘s Land Rights( مركز النديسا لحقوق النساء يف األرايض

ل إىل  يتيح هذا املركز عىل صفحته إمكانية الوصول إىل معلومات عن مشاريع ’النديسا‘ بشأن النساء واألرايض، ومدونة إلكرتونية وروابط توصِّ
 بحوث ومصادر معلومات. 

/http://www.landesa.org/women-and-land :الرابط

)Land Rights in Africa( الحقوق املتعلقة باألرايض يف أفريقيا

 يحتوي هذا املوقع عىل كثري من مصادر املعلومات بشأن موضوع ’األرايض ونوع الجنس‘ ويجري تحديثه بانتظام. 
www.mokoro.co.uk/land- rights-in-africa :الرابط

 USAID Land Tenure and( الدولية  للتنمية  املتحدة  الواليات  لوكالة  التابع  امللكية،  يف  والحقوق  األرايض  حيازة  حوكمة  بوابة 
)Property Rights Portal

يجري تحديث هذا املوقع بانتظام، وهو يشمل إمكانية الوصول إىل نواتج ميكن تنزيلها، مبا يف ذلك موجزات قضايا وأدوات ومواد تدريبية يتناول 
 بعضها االعتبارات املتعلقة بنوع الجنس. 
 /http://usaidlandtenure.net :الرابط
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الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعامل املطرد للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذايئ الوطني )2005(

الخطوط التوجيهية 5-2، و5-3، و8-3، و9-3، و4-7، و3-8، و6-8، و10-8 تتعلق تحديداً بالرتويج لسياسات شاملة للجميع وعادلة وغري متييزية وثيقة الصلة مبوضوع نوع 
الجنس وحوكمة حيازة األرايض؛ فالخط التوجيهي 6-8 يدعو الدول إىل النهوض مبشاركة النساء يف االقتصاد مشاركًة كاملة قامئة عىل املساواة، مبا يف ذلك مشاركتها عن 

طريق تنفيذ ترشيعات مراعية العتبارات نوع الجنس متنح النساء الحق يف املرياث وتحمي أمن حيازة األرض، وال سيام فيام يتعلق بالنساء والرشائح الضعيفة واملحرومة من 
املجتمع، وذلك عن طريق األخذ بترشيعات تحمي الحق الكامل القائم عىل املساواة املتعلق بامتالك األرايض واملمتلكات األخرى، مبا يف ذلك الحق يف املرياث. 

مبادئ بينهريو )2005(

املبادئ 11 إىل 14 املتعلقة بسياسة إعادة األرايض إىل مالكيها تنص بصورة محددة عىل أن هذه املبادئ يجب أن تكون غري متييزية وأن تعرتف مبطالبات الرجال والنساء 
واألوالد والبنات؛ ويعطي املبدأ 18 أصحاب املطالبات الفرعيني مبن فيهم الزوجات )األزواج( الحق يف تقديم مطالبات إلعادة األرايض إليهم عىل األساس ذاته املتبع يف حالة 

صاحب املطالبة الرئييس.

بروتوكول حقوق املرأة يف أفريقيا امللحق بامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )2003(

تنص املادة 6 من الربوتوكول عىل أنه يكون للمرأة، أثناء زواجها، الحق يف اكتساب ممتلكاتها الخاصة بها وإدارتها بكامل الحرية؛ كام تنص املادة 7 عىل أنه يف حالة الطالق 
أو االنفصال أو إلغاء الزواج، يتم اقتسام األموال املشرتكة الناجمة عن الزواج بشكل منصف بني املرأة والرجل؛ وتنص املادة 21 عىل أنه يكون لألرملة الحق يف حصة عادلة 
من إرث ممتلكات زوجها. ويكون لألرملة الحق يف مواصلة اإلقامة يف بيت الزوجية، وعىل أنه يكون للنساء والرجال الحق يف إرث ممتلكات أبويهم بحصص منصفة. وتنص 
املادة 16 عىل أنه يكون للمرأة الحق يف الحصول بالتساوي عىل السكن؛ بينام تنص املادة 19 عىل تعزيز حصول املرأة عىل املوارد اإلنتاجية وتعزيز سيطرتها عليها وضامن 

حقها يف امللكية باعتباره جزءاً من حقها يف التنمية املستدامة.

غايات جدول أعامل املوئل وخطة العمل العاملية )1996(

تنص عىل إيجاد مأوى للجميع، مبا يف ذلك إمكانية الحصول عىل األرايض وعىل متويل السكن عىل أساس املساواة وبال متييز، وعىل وضع سياسات واتباع مامرسات لتعزيز 
مشاركة املرأة عىل قدم املساواة يف عمليات التخطيط وصنع القرار املتعلقة باملستوطنات البرشية.

خطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية )1996( 

يتطلب الهدف 3-1 قيام الحكومات بضامن املساواة بني الجنسني والتمكني للمرأة عن طريق استحداث وإنفاذ ترشيعات مراعية لالعتبارات الجنسانية تعطي النساء 
إمكانية الحصول والسيطرة عىل األرايض واملوارد اإلنتاجية األخرى عىل نحو آمن وعىل أساس املساواة.

إعالن بيجني )1995(

تنص املادة 35 من جديد عىل تصميم الحكومات عىل ضامن إمكانية حصول املرأة عىل املوارد االقتصادية، مبا فيها األرايض واالئتامن، وذلك عىل أساس املساواة.

جدول أعامل القرن 21 )1992(

تدعو الفقرة 8-3 إىل أن تعزز الحكومات اإلطار القانوين إلدارة األرايض، وإمكانية الحصول عىل األرايض وملكيتها، وخاصة من جانب النساء. وتتطلب الفقرة 6-32 من 
الحكومات القيام بحامية حيازة النساء واستخدامهن لألرايض وحقوقهن يف األرايض وبإضفاء الطابع الرسمي عليها.

اتفاقية حقوق الطفل )1989(

تنص املادة 2 عىل حامية األطفال من آثار التمييز املامرَس ضد والديهم ومن ثم حامية أمهاتهم فعالً من التمييز القائم عىل نوع الجنس )التمييز الجنساين(.

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )1966(

تنص املواد 2 و3 و27 عىل الحقوق التي ينبغي التمتع بها بال متييز عىل أساس نوع الجنس. وتنص املادة 4-23 تحديداً عىل وجوب حامية حقوق امللكية الخاصة باملرأة يف 
إطار الزواج وعند فسخه، وذلك فضالً عن حامية حقوق الرجل. 

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )1966(

تنص املادة 3 عىل الحقوق املتساوية للرجل واملرأة وعىل وجوب أن يتمتعا بهذه الحقوق عىل قدم املساواة. 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )1948(

تعيل املادة 2 من شأن متتع جميع أفراد البرش بحقوق اإلنسان والحريات األساسية بدون متييز. وتنص املادة 7 عىل حق كل إنسان يف التمتع بحامية القانون عىل أساس 
املساواة مع غريه. ومتنح املادة 16 الرجل واملرأة حقوقا متساوية أثناء الزواج وعند فسخه. 

 الصكوك الدولية الداعمة 
لحوكمة حيازة األرايض، املنصفة لكال الجنسني 





جل
لر

وا
ة 

رأ
امل

ل 
أج

ن 
 م

يض
ألرا

ة ا
از

حي
ة 

كم
حو

و
فا

ال

األساسية  املبادئ  أحد  هي  الجنسني  بني  املساواة 
بشأن  الطوعية  التوجيهية  للخطوط  العرشة 
ومصايد  األرايض  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة 
األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني. 
تنفيذ  عىل  املساعدة  إىل  الدليل  هذا  ويهدف 
حيازة  حوكمة  تحقيق  طريق  عن  املبدأ  هذا 
الجنسني.  لكال  منصفًة  مسؤولًة  حوكمًة  األرايض 
وعىل  اإلنصاف  تحقيق  عىل  الدليل  ز  ويركّ
األرايض  حيازة  حوكمة  بها  ميكن  التي  الكيفية 
املختلفة  واألولويات  االحتياجات  تلبّي  بطرق 

حوكمة حيازة األرايض
من أجل املرأة والرجل

األرايض، لحيازة  املسؤولة  الحوكمة  تحقيق  لدعم  فني  دليل 
الجنسني لكال  املنصفة 
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والزراعة األغذية  منظمة 
)الفاو( املتحدة  لألمم 

 Viale delle Terme di Caracalla
Rome, Italy 00153 

 VG-Tenure@fao.org

1
1

حوكمًة  األرايض  حيازة  فحوكمة  والرجل.  للمرأة 
للمرأة  يتسّنى  أن  تكفل  الجنسني  لكال  منصفًة 
حيث  من  املساواة  قدم  عىل  املشاركة  والرجل 
املؤسسات  من  كل  طريق  عن  باألرض،  عالقتيهام 
األرايض  إلدارة  الرسمية  غري  والرتتيبات  الرسمية 
املشورة  الدليل  هذا  ويقدم  شؤونها.  وتنظيم 
التي  واإلجراءات  واالسرتاتيجيات  اآلليات  بشأن 
الجنسني  بني  اإلنصاف  لتحسني  اعتامدها  ميكن 
املتعلقة  واألنشطة  واملؤسسات  العمليات  يف 

األرايض. حيازة  بحوكمة 

عنوان االتصال

األرايض حيازة  بحوكمة  املتعلق  التقني  الدليل 
حوكـــــمة
الحيـــــازة
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