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ــدا،  ــودان يف أوغن ــوب الس ــي جن ــع الجئ ــال مجتم ــا. ويف ح ُكلِّه
ــوَدِة  ــالم املَُق ــاء الس ــادرات بن ــِح ملب ــُح املَِن ــزال- َمْن ــا ي كان -وم
ــع  ــا املجتم ــي يقوده ــود الت ــة الجه ــًة لتقوي ــيلًة قيِّم ــاً وس محلي
ــو،  ــة. ويف مســتوطنة راين املحــيل عــىل معالجــة األســباب األصلي
ــاً عــىل حــلِّ  ــودة محلي ــاء الســالم املَُق ــادرات بن ــُم مب ســاعد َدْع
ــر يف  ــكا والنُّوي ين ــي الدِّ ــني قبيلَت ــع ب ــذي اندل ــت ال ــف امُلِمي العن
شــهر يونيو/حزيــران مــن عــام 2018، وليــس هــذا فحســب، بــل 
ســاعد أيضــاً عــىل ضــامن أن يتحقــق اســتمرار الحــوار والتفكــري 
يف املجتمــع املحــيل يف أعقــاب ذلــك. وبــدالً مــن تحديــد النتائــج 
واألُُطــر املنطقيــة تحديــداً مســبقاً، ُتِتيــُح املقاربــات املفُتــوُح 
بــاب العضويــة فيهــا، املســتِنَدُة إىل نطــاٍق واســٍع مــن األهــداف 
املرحليــة، إجــراَء تعديــالٍت إجــراًء متكــرراً، وانتهــاَز ُفــرٍَص مل تكــن 

ــبان.  يف الحس

ــراً  ــات أم ــه املؤسس ــت علي ــا درج ــن’ م ــفُّ ع ــون ‘الك ــد يك ولق
رات  صعبــاً، ولكــنَّ الــذي هــو أصعــب مــن ذلــك هــو تحويل تصــوُّ
املجتمــع املحــيل املرتبطــة ‘بصــورة’ منظمــٍة مــا وبُطــُرِق عملهــا 
ــح كلٌّ  ــق، ينشــأ احتــامل خطــِر أن تصب القياســية. وبهــذه الطري
ــن  ــه م ــا يف مــرشوٍع بعين ــاً إليه ه ــول ُموجَّ ــن املشــكالت والحل م
غــري نظــٍر إىل مســائل وحاجــاٍت أخــرى، مــرشوٍع منحــٍر يف 
نفســه، وقصــري األمــد، وتدريجــي. ويف هــذا مشــكالت وصعوبات، 
ال ســيَّام عنــد معالجــة األســباب األصليــة، إذ أشــار البنــك الــدويل 
وغــريه إىل أنَّ تحويــل أمنــاط النِّــزاع ُمحَتــاٌج إىل عقَديــن مــن 
الزمــن عــىل األقــل.3 فنعــم، قــد تــأيت املشــاريع القصــرية األجــل 

ــن  ــاُر م ــا ُيَث ــبب م ــك بس ــر، وذل ــذي ُيْنَتظ ــس ال ــو عك ــا ه مب
عــات املجتمعــات املحليــة، وَوْضــِع منــارصي إحــالل الســالم يف  توقُّ
مواضــع ال ُيطيقونهــا أو ‘تأثــري منهــاج املنظــامت غــري الحكوميــة’ 
ــي  ــني ينبغ ــىل ح ــات، ع ــذه املامرس ــب ه ــي تجنُّ ــم. وينبغ فيه
ــتداٍم،  ــٍم مس ــة َدْع ــا إتاح ــرى. ومنه ــاٍت أخ ــىل مامرس ــضُّ ع الح
ــُم  ْع ــك الدَّ ٍر ســلفاً، ومــن ذل ــه غــري ُمقــرَّ ــه، ولكنَّ ــؤ ب ميكــن التنبُّ
عــن طريــق التمويــِل الجامعــيِّ لألفــراد والحــركات، الذيــن 
ــون اتِّخــاذ القــرار والعمــل  ن ــة، ومُيكِّ ــوَن الحــدود التنظيمي يتخطَّ
ــاً، وُيعــزِّزون القــدرات واألعــامل التــي ميكــن  املَُقوَديــن مجتمعي
ــل  ــدٍّ طوي ــذا لتح ــت. وإنَّ ه ــرور الوق ــع م ــتدامًة م ــون مس تك
رًة، طويــاًل أمدهــا، لــيك  األمــد، يقتــض مشــاركًة، مســتدامًة، مكــرَّ

ــْيطر.  ــاً موضــع امُلَس ــودُة محلي ــود املَُق ــَع الجه ُتوَض

 ash@oxfamibis.dk أليكس شوبرِدج 
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األرض والنِّزاع: اتِّخاذ إجراءاٍت يف الطريق إىل السالم 
ُعَمر سيال وُأمرِبيتا ِتْربا وفيليب ديكوريت وكالريسا أوغسطينوس وإسامعل فريؤود

العراق عىل عودتهم عودًة آمنة مستدامة من خالل مرشوٍع عالج  رين يف  اليزيديِّني املهجَّ ُسوِعَد آالف 
تعقيد املسائل التي حول حيازة األرايض. 

التنافس يف األرض سـبٌب شـائٌع للنِّزاع، وهو سـبٌب إذا ما تراكب 
للعنـف والغضـب.  ـراً  هـو وأسـباب النِّـزاع األخـرى صـار ُمفجِّ
ومـن العنـارص املسـاهمة يف الحـاالت التي سـبَّبت فيها مسـاِئُل 
األرِْض نزاعـاٍت عنيفـًة )وتهجـرياً(: ضعـف إدارة األرايض، وعجـز 
الحكومـة عـن إدارة النِّزاعـات الدائـرة حـول األرايض، والفسـاد، 
وعـدم تكافـئ القـوى )حيـث متلـك ِقلَّـٌة مـن األثريـاء معظـم 
إدارة  وسـوء  األرايض،  عـىل  املسـتثمرين  واسـتحواذ  األرايض(، 
العامـة واسـتعاملها اسـتعامالً غـري  الطبيعيـة واألرايض  املـوارد 
قانـوينٍّ، والتنافـس القائـم عـىل الِعـرْق والهويـة.1 ومـن املحتمل 

ة التنافـس يف األرض مـع ازدياد الضغـوط الناجمة  أن تـزداد ِحـدَّ
عـن تغـريُّ املنـاخ والنمـو السـكاين وانعـدام األمـن الغـذايئِّ أكـث 

ـع الحـرضي.2  فأكـث، والهجـرة، والتوسُّ

ِبَعـت يف قـرى اليزيديِّـني بالعـراق  وُيبـنيِّ مثـاٌل عمـيلٌّ ملقاربـٍة اتُّ
كيـف أنَّ معالجـة املسـائل الدائـرة حـول انعـدام أمـن حيـازة 
األرايض ميكـن أْن يكـون لهـا يـٌد يف بنـاء السـالم واالنتعـاش، ويف 
تيسـري العودة املسـتدامة، ويف بنـاء الثقة واإلرادة السياسـية مع 

الحكومات. 
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اليزيديُّون يف شاميلِّ العراق

عـاىن كثـرٌي مـن اليزيديِّـني حديثـاً، وهـم جامعـة عرقيـة أقليَّـة، 
موجتـني من الرتحيـل. ففي سـبيعينيَّات القرن العرشيـن، َقرَسَِت 
الحكومـة العراقيـة عـدداً كثرياً مـن اليزيديِّني الذين يعيشـون يف 
محافظـة نينـوى عـىل االنتقـال مـن أرض أجدادهـم إىل بلـدات 
عـىل  وا  ُقـرِسُ التـي  أرضهـم  مـن  شـيئاً  ضـوا  ُيعوَّ ومل  جامعيـة. 
تركهـا، ومل يحصلـوا عـىل شـهادات ُمْلكيـٍة يف البلـدات الجامعيـة 
اسـتوىل   ،2014 عـام  مـن  يونيو/حزيـران  شـهر  ويف  الجديـدة. 
مقاتلـو داعـش عـىل مدينـة املوصـل، مرَكـُز محافظة نينـوى، ثم 
يف شـهر أغسـطس/آب، هاجمـوا قضـاء سـنجار، وهـي منطقـة 
ُنِقـَل إليهـا كثـرٌي مـن اليزيديِّـني. فُقـرِسَ نحـٌو مـن ثالثـة ماليـني 
و300 ألـف إنسـان عـىل الفـرار، وفيهـم 250 ألـَف يزيـديٍّ عـىل 
حسـب التقديـر. ولقد هـدم تنظيم داعـش مسـتوطنات يزيدية 
غـري مسـكونٍة أو اسـتوىل عليهـا، منهجيـاً، فـكان هنـاك 6 آالف 
ـَر، وتعـرَّض قسـٌم كبـرٌي مـن البنيـة التحتيـة  مسـكٍن ُحـرَِق أو ُدمِّ

ـا للـرضر أو للنهـب.3  العامـة إمَّ

ومنـذ انسـحاب داعش من املوصـل عاَم 2017، الحال يف سـنجاَر 
ريـن، ويف ظـلِّ غيـاب  ـدٌة. فـام يـزال كثـرٌي مـن النـاس مهجَّ ُمعقَّ
نظـاٍم إلدارة األرايض ووثائـق امللكية الرسـمية، هناك اسـتمراٌر يف 
انعـدام أمـن الحيـازة، ويف احتـامِل خطـِر اإلشـغال الثانـوي، ويف 

النِّـزاع يف املِلك. 

ودعـم برنامـج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البرشيـة مرشوعاً يف 
يـات، يعمـل يف 17 قريًة عـىل منفعة  سـنجار ملعالجـة هـذه التحدِّ
1312 مـن األرَُس.4 واسـتند املـرشوع إىل نظريـٍة تقـول إْن أُِعيـَد 
تأهيـل مسـاكن اليزيديِّـني، وُعيَِّنـت مطالبهـم يف املِلـك وُأثِبَتـت 
ذلـك  ُيـريْس  فسـوف  األرايض،  يف  حقوقهـم  وُحِمَيـت  تهـا،  ِصحَّ
عودتهـم الطوعيـة إىل مناطقهـم األصليـة، ويجعـل عودتهـم أكـث 
اسـتدامًة، وسـُتْمَنع النِّزاعـات يف حقوق األرايض، وسـُيقلَُّل احتاَمُل 
ا كان الحصول عىل وثاِئَق رسـميٍة  خطـِر التَّهجـري يف املسـتقبل. وملَـّ
مللكيـة األرايض يف العـراق أمـراً صعباً، كانت مقاربـة املرشوع عىل 
درجاٍت، إذ اسـتعمَل املرشوع مقاربًة متسلسـلًة يف حقوق األرض.5 
يل هـو إنشـاء سـندات ملكيـٍة كاملـٍة  ولـذا مل يكـن الهـدف األوَّ
ـَط لتنفيذهـا يف مرحلـة الحقـٍة يف املـرشوع-  -وهـي خطـوٌة ُخطِّ
ـة وإرَسـاَء حقـوق اإلشـغال  ولكـْن كان االسـتجاَبَة للحاجـات املاسَّ
كانـت  ريـن،  للمهجَّ املسـتدامة  العـودة  ولتيسـري  األرض.  بوثائـق 
األولويـة العاجلة هي إصالح املسـاكن، ورْسـمُ خريطـٍة للمطالبات 
لية لـألرايض، مع االسـتعداد يف املدى  العقاريـة، وإصـَداُر وثائـَق أوَّ

البعيـد لتعزيـز قـدرة البلديـات عـىل إدارة األرايض. 

الوسائل والٌطُرق
اسـتعمل املـرشوع وسـيلَتني رئيسـيَّتني: قاعـدَة بيانـاٍت مـن نظـاٍم 
للمعلومات الجغرافية6، ودراسـًة اسـتطالعيًَّة يف اإلسـكان واألرايض 
للمعلومـات  ِتَقانـٍة  عـىل  البيانـات  قاعـدة  وتقـوم  واملمتلـكات. 

َجْمُع معلوماٍت يف مطالب اليزيديِّني بعقاراتهم، يف سنجار، بالعراق.
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الجغرافيـة اسـمها منـوذج مجـال الحيـازة االجتامعيـة7، لتخطيـط 
حقـوق اليزيديِّـني يف األرايض ومطالباتهـم فيهـا يف منطقـٍة تفتقـر 
إىل نظـاٍم عامـٍل إلدارة األرايض، وحيـازة األرايض فيهـا غري رسـمية.  
وُجِمَعـِت املعلومـات مـن خـالل دراسـٍة اسـتطالعيٍَّة يف اإلسـكان 
واألرايض واملمتلـكات، أُْجِرَيـت بَعـْوٍن مـن أفـراد املجتمـع املحيل 
والسـلطات املحلية. وأُجرَيت أنشـطة التعبئة املجتمعية يف القرى 
ـكان املحليِّـني  ومخيَّـامت النَّازحـني داخليـًا، مـن أجـل إْطـالِع السُّ
عـىل املـرشوع، وتعيني األرس التـي ترضرت مسـاكنها، وتقييم مدى 
ضعـف النـاس. وأجريـت مناقشـات أيضـاً مـع السـلطات املحليـة 
للمسـاعدة عـىل تعيني هويـة املطالبني بحقوقهم وتعيني املسـاكن 

رة، وعـىل َتْيسـرِي أنشـطِة متابعـِة األمور.  املتـرضِّ

وأبـَرَز املـرشوع شـأَن الجنـدر، وتأثـرَي عـدم املسـاواة يف حقـوق 
مـن  نصيبهـنَّ  عـىل  اليزيديَّـات  النسـاء  تحصـل  فقلَّـام  امللكيـة. 
املـرياث، إذ جـرت العـادة عـىل تقسـيم املِلك بـني الناجـني الذكور، 
ومل يكن من النسـاء إال قليالٍت ذَكرَْن أسـامءهنَّ عىل أنَّهن يرأسـن 
. فكانـت األولوية لـأُلرس التي يرأسـنها النسـاء، ومنها التي  أرسهـنَّ
ـابات الَحَبـاىل. وفضـاًل عـىل ذلـك، ُكِتـَب يف  ترأسـنها األرامـل والشَّ
شـهادات اإلشـغال التـي صدرت أسـامء أفراد األرسة جميعـاً، ذكوراً 
وإناثـاً، وفيهـم األطفـال. ومع ذلك، ُيقتـىَض اتِّخاذ إجراءات أوسـع 
نطاقـاً ملعالجـة حقـوق املـرأة يف األرض يف ظلِّ تحديـات صعبة يف 
العـراق، وهـي القوانـني العراقيـة ومـا ُدِرَج عليـه ثقافيـاً يف مـا له 

صلـٌة باملـرياث وبالحصـول عـىل األرض واملِلك. 

ولقـد اسـُتْعِمَل منـوذج مجـال الحيـازة االجتامعيـة للتثبُّـت مـن 
َط إلصالحها  حقـوق اإلشـغال ولضامن أن تكون املسـاكن التـي ُخطِّ
ِملـكاً ألصحـاب املََطالِـب، وأاّل يكـون هنـاك تنـازٌع عـىل حيـازة 
األرض، يقتـض الفصـل فيـه. ثـم اسـُتطِلَع َمـْن قد ميكـن أن يكون 
مـن املنتفعـني، وأفـراد املجتمـع املحـيل أيضـاً، وُطِلـَب إليهـم أن 
ُيحـرِضوا وثائـق غري رسـمية أو بديلـة )ومثال ذلـك، فواتري املرافق 
ـة( لتكـون أدلَّـًة عىل أنَّهم شـغلوا األرض أو البنـاء أو كليهام.  العامَّ
ـة امُلَطالبـات شـفهياً.  وعِقـَدت اجتامعـات مجتمعيـة لتأكيـد ِصحَّ
وُيَضـاُف إىل ذلـك، اسـتعاَمُل دليـٍل آخـَر، هـو تأكيـد السـلطات 
َة سـنواٍت. وخـالل  املحليـة أيضـاً َشـْغَل األرْسَِة قطعـَة األرض عـدَّ
ـُع عليهـا  كلِّ ذلـك، أمكـن إعـَداُد ‘شـهادات إشـغاٍل مسـبقة’، ُتَوقِّ

السـلطات. 

َتهـا املطالبون  َدت قطـع األرض تخطيطاً ثـم أثبت ِصحَّ ذلـك، وُحـدِّ
والجريان والسـلطات املحلية وبرنامج األمم املتحدة للمسـتوطنات 
ُق لـكلِّ قطعـة أرٍض يف  ـطُ األخـري امُلصـدَّ البرشيـة. ثـم ُأْدِرَج امُلخطَّ
ُع عليهـا املطالبون والسـلطات  شـهادة اإلشـغال األخـرية، التـي ُيوقِّ
املتحـدة  األمـم  وبرنامـج  اثنـان  وشـاِهَدان  والبلديـة  املحليـة 

َيْدَعـُم  للمسـتوطنات البرشيـة. وتوقيـع السـلطات املحليـة إمنـا 
املطالبـات ويحميهـا. وتشـتمل املعلومـات التـي يف الشـهادة عىل 
ـطِ قطعـة األرض، وصـورِة األرسِة، وأسـامِء املطالبـني، ونـصٍّ  مخطَّ
ُ نـْوَع حقـوِق الشـاغلني، وتواقيـع. وُسـلِّمت إىل البلديـة وإىل  ُيبـنيِّ
الشـاغلني نسـٌخ مـن الشـهادات، وبقيـت نسـخٌة مـن كلِّ شـهادٍة، 

عنـد برنامـج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البرشيـة. 

السـلطات  تثبَّتـت  أن  بعـد  إال  ِتْقنيـاً  املسـاكن  إصـالح  يبـدأ  ومل 
املحليـة وأفـراد املجتمـع املحـيل مـن أنَّ املطالبـني هم الشـاغلون 
القانونيُّـون. ثم إنَّ اسـتعامل أكث من 40 رشكـَة بناٍء خاصًة، إضافًة 
انتعـاش  ـا دعـم  العائديـن، يف إصـالح املسـاكن، إمنَّ إىل توظيـف 
، وأَتاَح تدريـب العائدين عىل  ، وأنشـأ ُفرََص عمـلٍ االقتصـاد املحيلِّ
املهـارات يف أثنـاء العمـل، وهـذا يزيـد األمـن االقتصـاديَّ زيـادًة 

عظيمـًة، ومـن ثـمَّ ُيعـنُي عـىل َمْنـِع التهجـري يف املسـتقبل. 

ويف خـالل كلِّ ذلـك، ُدرَِّب القـادة املحليُّـون عـىل حقـوق األرض، 
ومـن ذلـك إدارَُة املظامل املتعلقـة بامللكية، وَوْضُع معايرَي مشـرتكٍة، 

ُيسـتَنُد إليهـا يف إصدار الشـهادات. 

إرشاك اإلرادة السياسية وبناؤها
دًة يف سـنجار،  ا كانـت الحال األمنية والسياسـية واإلنسـانية معقَّ ملَـّ
كان ال بـدَّ مـن التنسـيق مـن ُقرٍْب مـع الجهات الحكوميـة النظرية 
)أي مـع املحافظـات والنواحي والسـلطات املحليـة(. وكانت هذه 
هـي املـرة األوىل التـي ُيعَطـى فيهـا اليزيديُّـون شـهاداٍت معرتفـاً 
بهـا رسـمياً َتْدَعـُم مطالبهـم بـاألرايض، وبيَّنـت مشـاركة الحكومة 
املحليـة اإلرادَة السياسـيَة التـي كان وجودهـا رضورًة لـيك ينجـح 

املرشوع. 

واإلصـالح  األرايض،  وتخطيـط  الشـهادات،  إتاحـِة  يف  كان  ولقـد 
بسـندات  االعـرتاف  إىل  الطريـق  يف  شـأٍن  ذات  خطـوٌة  التِّْقنـي، 
ملكيـة األرايض كاملـًة لتسـجيل امللكيـة القانونيـة. وأدى العمـل 
َل  الـذي ُيَقـاُم بـه إىل تعزيز القدرة املحليـة يف إدارة األرايض، وُتُوصِّ
إىل اتِّفـاٍق متهيـديٍّ مـع وزارة العـدل لتحويـل الشـهادات يف آخـر 

املطـاف إىل سـنداٍت ملكيـٍة كاملـٍة. 

وبعـد أْن سـيطرت الحكومـة املركزية العراقية سـيطرًة مبارشًة 
عـىل املنطقـة يف شـهر أكتوبر/ترشيـن األول عـاَم 2017، ثارت 
مسـألٌة غـري واضحـٍة: فهل سـتقبل الحكومة املركزية شـهادات 
األرايض التـي صـدرت لليزيديِّـني يف هـذا املـرشوع؟ لكـنْ مـن 
عـام 2018 فصاعـداً، َوَضـَح أنَّ الحكومـة املركزيـة قبلـت هذه 
الشـهادات دليـاًل عـىل حقـوق اليزيديِّـني يف األرايض، وأرادت 
ـَع  مـن برنامـج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البرشيـة أن ُيوسِّ

http://www.fmreview.org/ar/return
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رقعـة إصـدار الشـهادات ليشـمل نطاقـاً أوسـع يف املحافظـة. 
وتجـري اليـوَم مفاوضـٌة يف كيفيـة ترقيـة هـذه الشـهادات إىل 
نظـام تسـجيل األرايض الـذي هـو أوسـع نطاقـاً. وقـد مـوَّل 
برنامـج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البرشيـة مرشوعـاً آخـَر 
ملكيَّـٍة  سـنداِت  إىل  الشـهادات  ترقيـة  عـىل  العمـل  لتيسـري 

 . ملٍة كا

منع النِّزاع يف املستقبل
أفـىض املـرشوع إىل عدٍد مـن النتائج. فقد أسـهم يف َمْنِع النِّزاع 
الـذي لـه صلٌة باألرايض، مـن خالل ضامن االعـرتاف بالعائدين 
وضـامن  ملسـاكنهم،  الحقيقيُّـون  املالكـون  هـم  حيـث  مـن 
ز حقـوق  اعـرتاف السـلطات املحليـة رسـمياً مبطالبهـم. وعـزَّ
اليزيديِّـني يف األرض مـن خالل إصدار شـهادات األرايض. ودعم 
رة.  الحـق يف سـكٍن الئـٍق مـن خـالل إصـالح املسـاكن املتـرضِّ
وخالصـة الـكالم، أنَّه منَّى العـودة الطوعية، اآلمنـة، التي ُتَصان 
فيهـا الكرامـة، يف املناطـق األصليـة، وَمَنـَع مـا قـد يحـدث من 

ترحيـٍل وإشـغاٍل ثانـويٍّ ونـزاٍع يف األرض. 

قال سـاكٌن عائٌد اسـمه قناف قاسـم: “هذه كانت أرضنا. بنينا 
منزلنـا عليهـا. وأعطانـا برنامـج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات 

انها ونعيـش فيها”. البرشيـة شـهاداِت إشـغاٍل ُتثِبـُت أنَّا سـكَّ

ولقـد ُأوِثَقـت العالقـة بني القـادة املحليِّـني والسـلطات املحلية يف 
مسـائل حيـازة األرايض بحيـث أعانهـم ذلـك عـىل رَْفـِض املطالـب 
تهـا، وعـىل الفصـل يف املطالـب املرتاكبـة. وقـد  التـي مل َتْثُبـت صحَّ
أعانهـم ذلـك أيضـاً عـىل الرتويج السـتعامل منـوذج مجـال الحيازة 
يـن يف األرض، مـع السـلطات  االجتامعيـة وبيانـات حقـوق اليزيدِّ

والوطنية.  اإلقليميـة 

ـل َفْهـَم أفراد املجتمع املحيل والسـلطات املحلية  هـذا، وزاد التدخُّ
األرض،  يف  النِّـزاع  وملَْنـعِ  األرايض،  وحقـوق  االجتامعيـة  للحيـازة 
وللمعايـري التِّْقنيـة إلصـالح املسـاكن. وَدَعـمَ االنتعـاش االقتصادي 

يف املنطقـة، واألْمـنَ االقتصـاديَّ للعائديـن. 

وَتْعـرض دراسـة الحالـة هـذه كيـف أنَّ اإلرادة السياسـية ُأْنِشـأْت 
لهـم  ُيَتـاُح  مـرٍة  أوَّل  وهـذه  الحيـازة،  ضـامَن  لليزيديِّـني  لُتِتيـَح 
ذلـك منـذ عقـود مـن الزمـٍن. وُتْظِهـُر كيف أنَّ وسـائل االسـتفادة 
مـن األرايض التـي َتْدعـم األنشـطة املَُقـودَة محليـاً عـىل مسـتوى 
املجتمـع املحـيل ميكن أْن تدعم وتـروَِّج لحاالت العـودة الطوعية، 
ـَس  وَمْنـِع النِّـزاع، وبنـاء املسـالم، واالنتعـاش االقتصـادي، وأْن تؤسِّ
ُ عملياً أدوار مسـتوياٍت مختلفٍة يف  . وُتبنيِّ لصمـوِد املجتمـِع املحـيلِّ
الحكومـة، وأدوار رشاكات أصحـاب املصلحـة املعنيـني املتعددين، 

يف معالجـة سـبٍب خطـري مـن أسـباب التهجـري األصليـة، أال وهـو 
التنافـس يف األرض.

oumar.sylla@un.org ُعَمر سيال 
قاِئُد َوْحدٍة

ombretta.tempra@un.org ُأمرِبيتا ِتْربا 
موظفٌة يف شؤون املستوطنات البرشية

 decorte@un.org فيليب ديكوريت 
نائُب مديٍر، يف مكتب االتصال يف نيويورك

 برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )املوئل(
 www.unhabitat.org

كالريسا أوغسطينوس 
augustinusc@paulaugustinus.com 

مستشارة

 ismael.frioud@gmail.com إسامعل فريؤود 
مستشار

 UN-Habitat/GLTN )2017( How to do a Root Cause Analysis of Land and .1
 Conflict for Peace Building

)كيف ُيْجَرى تحليل األسباب األصلية يف عالقة األرض بالنِّزاع من أجل بناء السالم؟( 
bit.ly/root-cause-analysis-land

 UN )2019( Guidance Note of the Secretary-General, The United .2
Nations and Land and Conflict.

رة توجيهية من األمني العام: األمم املتحدة واألرض والنِّزاع( )مذكَّ
 Frioud I )2018( ’Iraq: Social Tenure and House Rehabilitation to .3

 Support the Return of Yazidis in Sinjar‘, in UN-Habitat/GLTN/IIRR
 )2018( Land and Conflict: Lessons from the Field on Conflict Prevention

 and Peacebuilding
)العراق: الحيازة االجتامعية وإعادة تأهيل املساكن لَدْعِم عودة اليزيديِّني يف سنجار( 

 و)األرض والنِّزاع: دروسٌ من الواقع مستفادٌ منها يف مَنْعِ النِّزاع ويف بناء السالم( 
 bit.ly/GLTN-Land-and-Conflict-2018

4. متوِّله الحكومة األملانية من طريق برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، وبرنامج األمم املتحدة 
للمستوطنات البرشية، والشبكة العاملية لوسائل استغالل األرايض. وأتاحت الواليات 

ْعِم منذ عام 2018، لتحديث شهادات األرايض يف دائرة  املتحدة األمريكية مزيداً من الدَّ
تسجيل األرايض باملوصل.

5. وتشتمل هذه املقاربة، الشاملة، املؤيِّدُة للفقراء، املراعية للفروق بني الجنسني، عىل 
حقوق الحيازة املوثَّقة وغري املوثَّقة، الرسمية وغري الرسمية، لألفراد وللجامعات، ومنهم 

الرُّعاُة وساكنو األحياء الفقرية وغريها من املستوطنات، التي قد تكون قانونيًة وقد ال 
تكون. وتعمل املقاربة املتسلسلة مع ما هو واقٌع، ويدمج نظام املعلومات الجغرافية 

ذلك يف نظاٍم إلدارة معلومات األرايض، ُيِجيُب حاجات كلِّ حقوق األرايض، الرسمية وغري 
الرسمية والعرفية يف البلد.

اتليَّة. 6. نظاٌم للمعلومات الجغرافية، يستعمل املعلومات امُلستقاَة من التِّقانة السَّ
7. َوَضَعُه برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية والشبكة العاملية لوسائل استغالل 

www.gltn.net األرايض
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