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المؤلفون الرئيسيون

ا، �اج سيت، رفيق خوري. يتا تم�ب  أوم�ب

المساهمون الرئيسيون

يــف، دلل النجــار، دينــا نجيــب، جيــان دو بليــس، زوكا  دعــاء ال�ش

كارزون.

مساهمون آخرون

 أينــول جاريــا مايــدن، أمــال حســن أبــو غــوش ، أنجيــال مــواي ، عطــا 

يهان جرجــس ، كالريســا اوغســطينوس ،ديفيــد تومــاس  الســنباطى ،شــ�ي

ي  ــ�ب ــن طي ف نايروســيا ، فات ــ�ي ــا كانجلــوسي ،ايفرل ابيت ف ــة ، إل�ي ، إيهــاب عقب

، فاطمــة عبــد القــادر ، فرانسيســكو كارانــزا ،هبــة عصــام خليــل ، جــو 

ف ســانجاك ، جوزيــف شيشــال ، كاتيــا اروجــو ، ليــىل حويــك  ج ، جولــ�ي بــ�ي

ي ، نائلــة  ، مــروى عقيــل ، مــي جــرار ، محمــد ابراهيــم ، محجــة امبــا�ب

شكر وتقدير

ي ، روث كــوك ، �كســس 
حــداد ، ربيــكا أوشــونج ، روشــان جهــان مــو�ف

فــادوس ، ســيما أحمــد اللنجــاوي ، ســها فــاروق ، تــال كموريــة ، طــارق 

،صمويل كينيانجــوي،  ف ونجــو ، زينــب ســيال ســونم�ي الخــوري ، فينــج ن�ي

الحبيــب بنمختــار.

ترجمه اىل العربية

جمة  ترازتك لل�ت

التحرير والتخطيط

جوديث مولنجي و فيكتور كينالن

الرعاة

ي الــدوىلي الســويدي )SIDA(، الحكومــة 
نمــا�أ حكومــة هولنــدا، التعــاون الإ

ويجية. ال�ف
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ــل  ــة للعم ات القطري ــ�ب ــن الخ ــعة م ــة واس ــة ومجموع ف الوطني ــ�ي القوان

ــدم  ــالمي. يق ــم الس ي العال
ي �ف

ــرأة إىل الأرا�ف ــول الم ــز وص ــىل تعزي ع

ــة  ــول كيفي ــة ح ــىل الأدل ــم ع ــة و القائ ــه العملي ــر التوجي ــذا التقري ه

ي الســياق 
ي المناطــق �ف

ي �ف
ف وصــول المــرأة إىل الأرا�ف القيــام بتحســ�ي

ســالمي.  المحــدد للعالــم الإ

ي 
ــازة الأرا�ف ــارات حي ــواع خي ــف أن ــل مختل ــىل تحلي ف ع ــ�ي ك ــب ال�ت وينص

ي 
ــدى ، �ف ــطة الم ة إىل متوس ــ�ي ة قص ــ�ت ي ف

ــا �ف ــة تعزيزه ــة و كيفي المتاح

ــة  ي السياس
ــىلي �ف ــ�ي تحوي ــق تغي ــن طري ــول ع ة أط ــ�ت ــعى لف ف تس ــ�ي ح

والقانــون و مســتويات التنفيــذ. يقــدم التقريــر اهتمــام خــاص حــول 

اث - لأن هــذا يشــكل  ي الأرض مــن خــالل المــ�ي
حمايــة حقــوق المــرأة �ف

ســالمي  ي العالــم الإ
الطريــق الرئيــ�ي الــذي يمكــن مــن خاللــه للنســاء �ف

ي وقــت الــزواج ، عندمــا يتــم إعــادة 
الوصــول إىل ملكيــة الأرض - و�ف

ضاقــة  تعريــف نظــام ملكيــة الأرض للعائلــة. و يضــم التقريــر بالإ

داريــة ، والوصــول إل الئتمــان والتمويــل  الإصالحــات القانونيــة والإ

وط مهمــة للحصــول عــىل  الأصغــر ، والوصــول إىل العدالــة كــ�ش

التغــ�ي المطلــوب. عــالوة عــىل ذلــك ، يكــرس التقريــر قســم قامــل عــن 

ــي  ــات, ، وه ــاء النازح ــكان للنس س ــوق الأرض والإ ــة حق ــوع حماي موض

نســانية و الجهــات الفاعلــة  ملحــة الأولويــة للحكومــات ، و المنظمــات الإ

ــة عــىل حــد ســواء. ي التنمي
�ف

ــة  ي التنمي
ف �ف ــارك�ي ــأن المش ــاب الش ــع أصح ــر لجمي ــذا التقري وأو�ي به

ي العالــم 
ي الأرض �ف

ي تعزيــز حقــوق المــرأة �ف
المســتدامة والشــاملة �ف

ي واســتخدامها 
ه. نجــاح ضمــان وصــول المــرأة إىل الأرا�ف ســالمي وغــ�ي الإ

وري لخلــق مجتمعــات أكــ�ش عدالــة  وحريــة التحكــم بهــا أمــر �ف

ــة. ــال القادم ــال والأجي ــاء والرج ــح النس ــلمية ، لصال ــة وس وإنتاجي

يف ميمونة محمد رسش
المدير التنفيذي

ــب  ــا إىل جن ي كل مجتمــع تســ�ي جنب
ــة �ف ــة والقتصادي ــة الجتماعي التنمي

مــع التنميــة الجتماعيــة والقتصاديــة للمــرأة وتحقيــق حقــوق النســان. 

وري  ســكان واســتخدمهما يشــكل حجــر زاوية �ف الوصــول إىل الأرض و الإ

ي الســياقات 
ي الســالم والســتقرار �ف

ي و يســاهم �ف يجــا�ب لهــذا التغيــ�ي الإ

ف ظــروف المــرأة. المتأثــرة بالــراع وبالمجمــل يعمــل عــىل تحســ�ي

ســالمي  ي العالــم الإ
ي الوصــول المــرأة إىل الأرض �ف

مواجهــة التحديــات �ف

ي أجــزاء أخــرى 
ي تواجههــا النســاء �ف

ا عــن تلــك الــ�ت ل يختلــف اختالفــا كبــ�ي

ــوق  ــام حق ــق أم ــة عائ ــ�ب بمثاب ــل نعن ــف العوام ــم. مختل ــن العال م

ف المحــددة ضمــن النطــاق  ي ذلــك أدوار الجنســ�ي
ــازة المــرأة ، بمــا �ف حي

ي الأ�ة وعــىل مســتوى 
الجتماعــي ، ديناميكيــات القــوة غــ�ي متكافئــة �ف

ي 
�ف المســاواة  وعــدم  الأ�يــة،  يــة  ف التمي�ي الممارســات   ، المجتمــع 

ي ، المعايــ�ي 
الوصــول إىل العدالــة والمؤسســات وعمليــات إدارة الأرا�ف

التقليديــة وعالقــات الحيــازة المحليــة. ومــع ذلــك ، 20يمثــل المســلمون 

ي 
ي الــ�ت

20% مــن نســبة ســكان العالــم وبعــض الأنمــاط المتعلقــة بــالأرا�ف

ي 
كة الــ�ت تعكســها الممارســات العرفيــة والدينيــة تظهــر العنــا� المشــ�ت

تخلــق ســياق محــدد يشــكل فــرص لمواجهــة هــذه التحديــات.

ي 
�ف كاء  �ش العالميــة  الأراض  لأداة  الدوليــة  ،تقــوم  التقريــر  هــذا  ي 

�ف

ــة و  ــة الدولي ــر القانوني كة ، والأط ــ�ت ــا� المش ــذه العن ي ه
ــق �ف التحقي

مقدمة
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هيئة الأمم المتحدة للمرأة/ جو سعد©

ملخص تنفيذي

المقدمة والأفكار الرئيسة 

يعــد وصــول المــرأة إىل الأرض أمــًرا مهًمــا لضمــان التنميــة الجتماعيــة 

ي إعمــال حقــوق 
ــا يســهم �ف ، كم ي

ــق الأمــن الغــذا�أ ــة وتحقي والقتصادي

ف المــرأة ومشــاركتها؛ ويســاعد عــىل حمايــة المــرأة مــن  نســان وتمكــ�ي الإ

ي 
ــ�ي �ف ــدور كب ــالع ب ــن الضط ــا م ــة، ويمّكنه ــر الصحي ــف والمخاط العن

ي الأزمــات والراعــات. ويقصــد بوصــول المــرأة 
اســتقرار المجتمعــات �ف

ــف  ــن المؤس ــة. وم ــتقاللية والحري ــتقرار والس ــن والس إىل الأرض، الأم

ف مــن الناحيــة الجتماعيــة وديناميــات  أن الأدوار المنوطــة بالجنســ�ي

الســلطة غــ�ي المتكافئــة عــىل صعيــد الأ� المعيشــية والمجتمــع 

ــوء  ــة اللج ي إمكاني
ــاواة �ف ــدم المس ــة وع ي ف ــة التمي�ي ــات الأ�ي والممارس

ــة  ــراف التقليدي ي والأع
ــات إدارة الأرا�ف إىل القضــاء والمؤسســات وعملي

ة مــن الوصــول  ي أحيــان كثــ�ي
وعالقــات الحيــازة المحليــة تحــرم المــرأة �ف

هــا مــن الأغــراض الجتماعيــة  إىل الأرض لأغــراض الزراعــة والســكن وغ�ي

ســالمي  ي العالــم الإ
والقتصاديــة. تواجــه المــرأة هــذه التحديــات �ف

ي العالــم. إل أن 20 بالمئــة مــن ســكان العالــم 
فضــاًل عــن أماكــن أخــرى �ف

ي 
ــ�ف ــد الوط ــىل الصعي ة ع ــ�ي ــوارق الكب ــن الف ــم م ــىل الرغ ــلمون وع مس

كة، تعكــس الممارســات  ي المشــ�ت
ــة ببعــض الأرا�ف والأنمــاط ذات الصل

ســالمي عنــاَ� تحــدد  ي العالــم الإ
ي تظهــر �ف

العرفيــة والدينيــة الــ�ت

ــا. ــيطرة عليه ــتخدامها والس ــرأة إىل الأرض واس ــول الم ــة وص إمكاني

ــة  قليمي ــر الإ ــة والأط ــة العالمي ــال المعياري ــر الأعم ــذا التقري ــاول ه يتن

والممارســات الجيــدة عــىل المســتوى القطــري كمــا يقــدم تحليــاًل 

ــاح  ــان نج ــار لضم ف العتب ــ�ي ــا بع ــي أخذه ي ينبغ
ــ�ت ــب ال ــم الجوان لأه

ــن  ــة م ــدم مجموع ســالمي ويق ــم الإ ي العال
ــرأة إىل الأرض �ف وصــول الم

التوصيــات القائمــة عــىل الأدلــة ومحــددة الســياق لمــا ينبغــي اتخــاذه 

ــن إجــراءات.  م

ــر إىل مفاهيــم وأدوات ونهــج أساســية وضعتهــا الشــبكة  يســتند التقري

، مثــل سلســلة حقــوق  ي
ي العقــد المــا�ف

ي �ف
الدوليــة لأدوات الأرا�ف

ي الوافيــة بالغــرض وتقديــر تنــوع المــرأة والمشــاركة 
الأرض وإدارة الأرا�ف

ســالمية لحمايــة حقــوق المــرأة  يعــة الإ ي ال�ش
ي �ف

ي جوانــب قانــون الأرا�ف
�ف

ــا بــالأرض.  والفئــات الأكــ�ش ضعًف

حــة اســتخدامها مــن قبــل  يكــون الغــرض مــن الأفــكار والتوصيــات المق�ت

ي 
ي مجــال الأرا�ف

ف �ف ة مــن واضعــي السياســات والعاملــ�ي مجموعــة كبــ�ي

ــار  ي وكب
ــد�ف ــع الم ي والمجتم

ــا�ف نس ي والإ
ــا�أ نم ف الإ ــ�ي ي المجال

ف �ف ــ�ي والعامل

رجــال الديــن والمنظمــات النســائية والمجتمعــات والجهــات المانحــة. 

ي تطويــر المحتــوى ووضــع التوصيــات 
وكانــت المنهجيــة المســتخدمة �ف

ــن  ــم ع ــران والتعل ــتعراض الأق ــث واس ــاور والبح ــة للتش ــة تفاعلي عملي

ي مجــال 
ف �ف طريــق العمــل الــذي يضــم مجموعــة واســعة مــن العاملــ�ي

الأرض مــن مختلــف الســياقات الجغرافيــة والخلفيــات المهنيــة. إن 

ي أســهمت 
ي الــ�ت

ف لشــبكة الدوليــة لأدوات الأرا�ف كاء الرئيســي�ي الــ�ش

ق لنــدن  ي هــذا التقريــر هــي موئــل الأمــم المتحــدة وجامعــة �ش
�ف

ــة  ي ــات الحرف ــب والدراس ــد التدري ــاحة ومعه ي للمَس ــر�ب ــاد الع والتح

يــا. كمــا أســهمت منظمــات  ف ي مال�ي
الدوليــة �ف ســالمية  والجامعــة الإ

ف  ي ذلــك مجلــس الالجئــ�ي
ي خطــوات مختلفــة مــن العمليــة بمــا �ف

أخــرى �ف

هــا مــن منظمــات المجتمــع  ويجــي والتحالــف الــدوىلي للموئــل وغ�ي ال�ف

ــة مــن  ــت المســاهمات المالي ــث جعل ــة. حي قليمي ــة والإ ي المحلي
المــد�ف

ــا.  ه ممكًن ــ�ش ــر ون ــج وضــع هــذا التقري وي ــدا والســويد وال�ف هولن
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ي تحمي وصول المرأة إىل الأرض
ما الأمور ال�ت

ف الدينيــة والعرفية  يعــات الوطنية والقوانــ�ي توجــد الأطــر الدوليــة والت�ش

ف  ي الأرض والمســكن والملكيــة وتنظيمهــا. ويبــ�ي
لحمايــة حقــوق المــرأة �ف

ــأن  ــات بش ــدم توصي ــذه الأدوات ويق ــة له ــص الرئيس ــر الخصائ التقري

ي الأرض 
ــة حقــوق المــرأة �ف ي حماي

طريقــة ضمــان اضطالعهــا بدورهــا �ف

ي والسياســات 
ــة للمنظــور الجنســا�ف وتعزيزهــا. وتعــد الدســات�ي المراعي

ي يتحقــق 
ف الــدول وإنفاذهــا الســبل الرئيســة الــ�ت الوطنيــة وقوانــ�ي

ف  ــ�ي ف القوان ــ�ي ــة ب ــرأة إىل الأرض. وتعــد المواءم ــا وصــول الم ــن خالله م

نســان مــن الأولويــات  الوطنيــة والصكــوك الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإ

 . ي
ف الجنســا�ف ــ�ي بطــال التمي الرئيســة لإ

ــف  ي تص
ــ�ت ــة ال ــالمية والقانوني س ــكام الإ ــًة الأح ــة خاص ــه أهمي ــا ل ومم

حقــوق المــرأة مــن حيــث صلتهــا بحيــازة الأرض ووراثتهــا واســتخدامها، 

ف الوطنيــة  ي القوانــ�ي
عــىل الرغــم مــن عــدم إدماجهــا بصــورة متجانســة �ف

ي يتــم إبطالهــا 
ها وتنفيذهــا بصــورة صحيحــة دائًمــا والــ�ت وعــدم تفســ�ي

يــة العرفيــة.  ف ــا مــن خــالل الممارســات التمي�ي أحيانً

ي يمكــن أن تتواجــد فيهــا مختلــف الأنظمــة 
يتنــاول التقريــر الطريقــة الــ�ت

ــدم  ــة« ويق ــة القانوني ــم »التعددي ــا باس ــرف عموًم ــا يع ي م
ــة �ف القانوني

ي هــذه الســياقات. وتقــدم توصيــات 
توصيــات بشــأن كيفيــة التدخــل �ف

بشــأن مواءمــة الأحــكام المتعلقــة بــالأرض عــ�ب مختلــف الأنظمــة 

ي يمكــن العمــل بهــا. 
ــ�ت ف ال ــ�ي وتعريــف واضــح لمجموعــة القوان

ف القائمــة  ف اتخاذهــا تنقيــح القوانــ�ي ي يتعــ�ي
ومــن الإجــراءات المهمــة الــ�ت

ــور  ــية ويط ــارات الجنس ــي العتب ــو يراع ــىل نح ــا ع ــا وتحويله وتعديله

ي وضــع 
ي تضطلــع بــدور �ف

قــدرات مختلــف الجهــات الفاعلــة الــ�ت

القانــون وتعديلــه وتطبيقــه ونــ�ش المعلومــات المتعلقــة بالحقــوق 

ف واللوائــح وتوفــ�ي إمكانيــة اللجــوء إىل القضــاء وخدمــات إدارة  والقوانــ�ي

الأرض للنســاء. 

كيف يمكن للمرأة الوصول إىل الأرض

ي يمكــن للمــرأة مــن خاللهــا الوصــول إىل 
ثمــة العديــد مــن الطــرق الــ�ت

كة والســتئجار وحقــوق الســتخدام  الأرض )ملكيــة فرديــة أو مشــ�ت

ومــا إىل ذلــك( حيــث يقــدم كل منهــا درجــة مختلفــة مــن أمــن الحيــازة 

ــًذا للتدخــل.  ومنف

ــون  ــد ل يك ــوق الأرض، ق ــة بحق ــج المتعلق ــلة النه ــع سلس ــًيا م تماش

ي ســياق آخــر، أو قــد ل يصــل خيــار 
ي ســياق مــا الأفضــل �ف

أفضــل خيــار �ف

ة زمنيــة معقولــة.  الحيــازة الأكــ�ش أمًنــا لعــدد كاف مــن النســاء خــالل فــ�ت

ف تعزيزهــا  يتعــ�ي ي 
الــ�ت الحيــازة  ويتطلــب تحديــد أفضــل خيــارات 

ــع  ي جمي
ــر �ف ــي النظ ــة. وينبغ ــة متأني ف دراس ــ�ي ــياق مع ي س

ــا �ف وتطويره

الحتمــالت بمســاعدة معلومــات وبيانــات جيــدة تتعلــق بطبيعــة 

الخيــارات المتوفــرة واحتياجــات المــرأة وطموحاتهــا والظــروف الســائدة 

)عــىل ســبيل المثــال تحريــر المــرأة مــن العنــف وتلقيهــا التعليــم ومــا إىل 

ي 
ذلــك(. ول بــد مــن إيــالء مزيــد مــن الهتمــام لتعزيــز حقــوق المــرأة �ف

الســتخدام مــن خــالل مجموعــة مــن التدخــالت المالئمــة للحالــة فهــذا 

ــن المــرأة مــن الوصــول إىل الأرض والمســكن  ــان يمّك ــ�ي مــن الأحي ي كث
�ف

ســالمية.  ــدان الإ ي البل
�ف

اث  الم�ي

ــل  ــذي تحص ــ�ي ال ــبيل الرئي ــو الس اث ه ــ�ي ــوث أن الم ــرت البح أظه

ــالأرض والمســكن.  ــة مســتقلة ل ــه عــىل ملكي ــن خالل ــرأة المســلمة م الم

اث أحــد أكــ�ش المجــالت القانونيــة تنظيًمــا؛ لــذا مــن المهــم  ويعــد المــ�ي

ي 
ــاركون �ف ــن يش ــدرات م ــر ق اث وتطوي ــ�ي ــكام الم ــة لأح ــة الكافي التوعي

ــن والقضــاة والمجتمعــات  ــار رجــال الدي ــاج كب تنظيــم المســألة. ويحت

المحليــة والمــرأة نفســها لأن يكونــوا عــىل اطــالع ووعــي بهــذه المســألة. 

ــر بتشــجيع اتبــاع نهــج شــامل لتخطيــط الممتلــكات  كمــا يــو�ي التقري

ــادة فــرص  اح آليــات تكميليــة لزي وإدارتهــا مــن قبــل الأ�. ويتــم اقــ�ت

ي 
ــل �ف ــرأة الأق ــوق الم ــة حق ــكن لموازن ــرأة إىل الأرض والمس ــول الم وص

اث، وتتضمــن هــذه الآليــات اســتخدام الوصايــا والهبــات والمهــر  المــ�ي

ــن  ــازل ع ــع التن ــة ومن ــي مكافح ــك ينبغ ــىل ذل ــالوة ع ــك. ع ــا إىل ذل وم

مــن إرث  أجــزاء  مــن  الأ�ة  ي 
نــاث �ف الإ اث واســتبعاد  المــ�ي حقــوق 

ــىل  ــدرة ع ــا الق ــذه القضاي ــة له ــة الكافي ــون للمعالج ــد يك . فق ــو�ف المت

ســالمي ول ســيما إن  ي العالــم الإ
ي حيــاة المــرأة �ف

إحــداث تغيــ�ي فعــىلي �ف

ــدرات.  ــر الق ــي وتطوي ــت بالوع ن اق�ت

الزواج 

ي تحديــد فــرص وصــول المــرأة إىل 
يضطلــع الــزواج بــدور مهــم للغايــة �ف

ف  ف الزوجــ�ي عــادة موازنــة العالقــة بــ�ي الأرض ويعــد المدخــل الرئيــ�ي لإ

ي هــذا 
ــة �ف ــة والأرض. إن حجــَرَي الزاوي ووصولهمــا إىل المســكن والملكي

ف والفهــم الأفضــل لآليــات  النهــج همــا التوعيــة الأ�يــة للزوجــ�ي

ف وقــت الــزواج. وتعــد الملكيــة الزوجيــة  تحديــد نظــم ملكيــة الزوجــ�ي

ــت غــ�ي مســتغلة إىل حــد  ــا زال ي م
ــ�ت ــا والوســيلة ال ــًرا مهًم كة أم المشــ�ت

ي 
ــكن �ف ــة والمس ــرأة إىل الأرض والملكي ــول الم ــرص وص ــادة ف ــ�ي لزي كب

ي 
ف الوطنيــة الــ�ت ســالمي. كمــا أن لنــوع عقــد الــزواج والقوانــ�ي العالــم الإ

ــرام  ي إب
ــاركة �ف ــات المش ــف الجه ــم مختل ــتوى فه ــزواج ومس ــم ال تحك

ــس  ــرأة إىل الأرض لي ــة وصــول الم ــا عــىل كيفي ًا مهًم ــ�ي ــزواج تأث ــد ال عق

ــن.  ــن أو طالقه ــاة أزواجه ــد وف ــا عن ــل أيًض ــن ب ــاء زواجه ي أثن
ــط �ف فق
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ي والمجموعــات والمنظمــات الداعمــة أن تســهم 
ويمكــن للنظــام القانــو�ف

ي هــذا المجــال. 
ــالأرض �ف ف حقــوق المــرأة ب ي تحســ�ي

ــ�ي �ف إىل حــد كب

ــول  ــة الحص ــة وإمكاني داري ــة والإ ــات القانوني صالح الإ
عــى الئتمــان 

ــلط  ــالمية، يس س ــياقات الإ ــىل الس ــر ع ــا ل تقت ــن أنه ــم م ــىل الرغ ع

ي 
داريــة �ف التقريــر الضــوء عــىل الحاجــة لالإصالحــات القانونيــة والإ

وقراطيــة  ي المكلفــة والب�ي
قطــاع الأرض. إذ تحــرم ممارســات إدارة الأرا�ف

ــا مــن الســتفادة مــن  وغــ�ي المراعيــة لالعتبــارات الجنســية المــرأة فعلًي

ــيطرتها  ــتخدامها وس ــا واس ــول دون وصوله ي وتح
ــات إدارة الأرا�ف خدم

ــىل الأرض.  ع

تســتدعي التدخــالت الراميــة إىل زيــادة فــرص وصــول المــرأة إىل الئتمان 

ــة وصــول  ــق المســاواة وجعــل إمكاني ــل متناهــي الصغــر تحقي والتموي

المــرأة إىل الأرض منصًفــا وأقــل صعوبــة. يقــدم التقريــر مجموعــة مــن 

ي هــذا الصــدد. 
التوصيــات المحــددة �ف

ف عى النساء نازحات داخلًيا ك�ي ال�ت

تحتــاج النســاء نازحــات داخلًيــا إىل دعــم خــاص نظــًرا للظــروف بالغــة 

ي 
ــ�ت ــات والمخاطــر ال ــد مــن العقب ي تعيــش فيهــا والعدي

ــ�ت ــة ال الصعوب

ــن  ــ�ي م ــد كب ــكن إىل ح ــول إىل الأرض والمس ــف الوص ــا. إذ يخف تواجهه

ي 
محنتهــن. ويمكــن تعزيــز ذلــك مــن خــالل اتبــاع نهــج شــاملة تنظــر �ف

ــق  وح وتحق ف ــ�ف ــة ال ــدة لحال اي ف ــد الم�ت ــة الأم ــة وطويل ي ــة الحرف الطبيع

ــتضيفهم  ي تس
ــ�ت ــات ال ــن والمجتمع دي ــات الم�ش ف احتياج ــ�ي ــوازن ب الت

باســتدامتها  المتعلقــة  الأمــد  ة  الحلــول قصــ�ي قيمــة  تقــدر  ي 
والــ�ت

ــل.  ــط والطوي ف المتوس ــ�ي ي المدي
ــا �ف وفعاليته

ــوًل  ــدم حل ي تق
ــ�ت ــازة ال ــارات الحي ــم خي ــبقية لدع ــاء الأس ــي إعط ينبغ

ــة.  ــ�ش فعالي ــا أك ــن النســاء والأ� وجعله ــ�ب م ــد لعــدد أك ة الأم قصــ�ي

ول بــد مــن وضــع نهــج شــاملة لعــدة قطاعــات لضمــان دمــج تدخــالت 

ي 
ــ�ت اع، وال ف ــ�ف ــت ال ــرى وق ــة أخ ــات ملح ي أولوي

ــازة �ف ــن الحي الأرض وأم

ي 
ــا�ف نس ــال الإ ي المج

ــة �ف ــات الفاعل ف الجه ــ�ي ــيق ب ــادة التنس ــتدعي زي تس

 . ي
ــا�أ نم والإ

ملخص التوصيات 

ي ذلــك 
يُختتــم التقريــر بقســم يوجــز التوصيــات الناشــئة، بمــا �ف

ــود  ي تع
ــ�ت ــالمي أو ال س ــم الإ ــا العال ــاوز أهميته ي تتج

ــ�ت ــات ال التوصي

بالنفــع عــىل الرجــال أيًضــا وأ�هــم والمجتمــع برمتــه. 

وتكــون الإجــراءات المــو� بهــا مــن نطــاق وحجــم وعمــق ومــدة 

ي 
ــة �ف ــة مختلف ــا بطريق ــا وترتيبه ــع بينه ــن الجم ــة ويمك ــة مختلف متوقع

ــة. ــياقات مختلف س
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المصطلحات 

الوصــول إىل الأرض - يشــ�ي التقريــر إىل »الوصــول إىل الأرض« كصياغــة 

مختــرة للوصــول إىل الأرض واســتخدامها والســيطرة عليهــا. كمــا 

ــمل  ــازة« ويش ــن الحي ــول إىل أم ــول إىل الأرض« »الوص ــتتبع »الوص يس

الوصــول إىل المســكن نظــًرا لرتباطــه بحقــوق حمايــة المســكن وحقــوق 

ــة.  ــوق الملكي الأرض وحق

ــة  ــالمي« للدلل س ــم الإ ــر إىل »العال ــ�ي التقري ــالمي - يُش س ــم الإ العال

ســالمية  ف والممارســات الإ ي يكــون فيهــا للقوانــ�ي
عــىل الســياقات الــ�ت

ــدان  ــة المســلمة والبل ــدان ذات الأغلبي ــك البل . ويشــمل ذل ــ�ي ــوذ كب نف

ــىل  ــا ع ــق أيًض ــن أن ينطب ــن يمك ة ولك ــ�ي ــلمة الكب ــات المس ذات الأقلي

ي ســياقات غــ�ي 
ي تعيــش �ف

ة نســبًيا الــ�ت ســالمية الصغــ�ي المجتمعــات الإ

ســالمية  مســلمة . ويحــدث أيًضــا أن يكــون لممارســات المجتمعــات الإ

ي بيئــات 
ي تعيــش �ف

ســالمية الــ�ت بعــض التأثــ�ي عــىل المجتمعــات غــ�ي الإ

ي هــذا 
يغلــب فيهــا المســلمون لــذا يمكــن للمفاهيــم المعروضــة �ف

ــا.  ــات أيًض ــذه المجتمع ي ه
ــل �ف ــدة للتدخ ــون مفي ــر أن تك التقري

ســالمية - ينطبــق محتــوى التقريــر  ي الســياقات الإ
ي تعيــش �ف

المــرأة الــ�ت

بصفــة خاصــة عــىل النســاء المســلمات والنســاء غــ�ي المســلمات 

ــات  ــض الممارس ــن لبع ــه يمك . إل أن ف ــلم�ي ــال مس ــن رج ــات م وج ف الم�ت

ســالمية أن تؤثــر عــىل تفــاوت درجــات ممارســات  ي المجتمعــات الإ
�ف

ف عــىل  كــ�ي ي تعيــش بجوارهــا. وينبغــي ال�ت
المجتمعــات غــ�ي المســلمة الــ�ت

ــك.    ــوء ذل ي ض
ــر �ف ــذا التقري ي ه

ــروض �ف ــوى المع المحت

ــة(  يع ــون )ال�ش ــد القان ــالمية - يع س ــة الإ يع ي ال�ش
ي �ف

ــون الأرا�ف قان

ــتناًدا إىل  ــ�ش اس ــا الب ــة وضعه ف الديني ــ�ي ــن القوان ــة م ــالمية مدون س الإ

ي يعــد القــرآن والســنة- بهــذا 
يــع الــ�ت التسلســل الهرمــي لمصــادر الت�ش

ي 
ي �ف

ي هــذا التقريــر قانــون الأرا�ف
تيــب- أهمهــا. يصــف القســم 2-4 �ف ال�ت

ــاًل.  ســالمية بصــورة أكــ�ش تفصي يعــة الإ ال�ش
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وللرجــال  للنســاء  يتيــح  أساســًيا  عنــًرا  الأرض  إىل  الوصــول  يعــد 

ي بنــاء مجتمعــات ســلمية ومســتقرة 
الضطــالع بدورهــم الكامــل �ف

ي واقــع الأمــر، ل يمكــن 
نســان. و�ف ــع بكامــل حقــوق الإ ومزدهــرة والتمت

أن تحــدث التنميــة الجتماعيــة والقتصاديــة للمجتمعــات والمجتمعــات 

المحليــة بصــورة مســتدامة دون المشــاركة الكاملــة للمــرأة. ويقــدم هــذا 

ــرص  ف ف ــة تحســ�ي ــة لكيفي ــة عــىل الأدل ــة وقائم ــر إرشــادات عملي التقري

ــالمي.   س ــم الإ ي العال
ــدد �ف ــياق المح ي الس

ــرأة إىل الأرض �ف ــول الم وص

ي 
�ف الحيــازة  وأمــن  بــالأرض  المــرأة  حقــوق  وضــع 

ســالمي الإ العالــم 

ي 
ــول إىل الأرض �ف ي الوص

ــرأة �ف ــا الم ي تواجهه
ــ�ت ــات ال ــف التحدي ل تختل

ي تواجههــا المــرأة 
ــات الــ�ت ًا عــن التحدي ــا كبــ�ي ســالمي اختالًف العالــم الإ

ــا  ي أنحــاء أخــرى مــن العالــم. فــالأدوار الجنســانية المحــددة اجتماعًي
�ف

ــة  ي ف ــة التمي�ي ــات الأ�ي ــة والممارس ــ�ي المتكافئ ــلطة غ ــات الس ودينامي

ي 
وعــدم تكافــؤ فــرص الوصــول إىل المؤسســات وعمليــات إدارة الأرا�ف

ي كثــ�ي 
والأعــراف التقليديــة وعالقــات الحيــازة المحليــة تحــرم المــرأة �ف

ي إىل الأرض. والإحصائيــات خــ�ي 
مــن الأحيــان مــن فرصــة الوصــول الــكا�ف

ــة  ــن الأغذي ــن 60 إىل 80% م ــاج م ــؤولية إنت ــاء مس ــل النس ــل: تتحم دلي

ــا،  ــن فيه ي يعمل
ــ�ت ــن الأرض ال ــا يمتلك ــه قلم ــة، إل أن ــدان النامي ي البل

�ف

ويتمتعــن بالقليــل مــن أمــن الحيــازة وســلطة محــدودة لتخــاذ القــرارات 

والقليــل مــن الســيطرة عــىل كيفيــة اســتخدام الأرض ومحاصيلهــا. ومــا 

ــن  ــرأة م ــرم الم ــد تح ي 102 بل
ــة �ف ــات العرفي ف أو الممارس ــ�ي ــت القوان زال

ــدم  ــط ع ــال. 1ويرتب ــا الرج ــع به ي يتمت
ــ�ت ــول إىل الأرض ال ــوق الوص حق

ــوارد  ــن الم ــا م ه ــالأرض وغ�ي ــق ب ــا يتعل ف فيم ــ�ي ف الجنس ــ�ي ــاواة ب المس

نتاجيــة ارتباًطــا وثيًقــا بفقــر المــرأة واســتبعادها، وهــي بالتأكيــد  الإ

ــه.  ــا موجــودة في ســالمي لكنه ــم الإ مشــكلة ل تقتــر عــىل العال

ــانًيا  ــة جنس ــدة ومفصل ــات موح ــود بيان ــدم وج ــن ع ــم م ــىل الرغ وع

ســالمي-  الإ العالــم  ي 
�ف الأرض والمــوارد  إىل  المــرأة  تتعلــق بوصــول 

ــة  ــات الحال ــة بدراس ــة الخاص ــ�ي الأدل ــم- تش ــاء العال ــع أنح ي جمي
و�ف

ــة  ــيطرتها الكامل ــا وس ــالأرض ووصوله ــرأة ل ــة الم ــة إىل أن ملكي فرادي الإ

ق الأوســط وشــمال إفريقيــا ترتبــط  ي بلــدان الــ�ش
عليهــا متــدٍن جــًدا. و�ف
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ي لــالأرض 
اث بوصــول المــرأة غــ�ي الــكا�ف ي حقــوق المــ�ي

الالمســاواة �ف

والممتلــكات: ويمتلــك 4 بالمئــة فقــط مــن النســاء ســندات ملكيــة 

ــول إىل  ــدودة للوص ــا مح ــرأة فرًص ــاح للم ــيا يت ــوب آس ي جن
. 2و�ف ي

أرا�ف

نتاجيــة الأخــرى وامتالكهــا باســمها الخــاص. وتشــ�ي  الأرض أو المــوارد الإ

ــن  ــاء يمتلك ــن النس ــط م ــة فق ــتان إىل أن 2 بالمئ ي أفغانس
ــات �ف الدراس

ــاواة  ــبيل المس ي س
ــذة �ف ــة المتخ يجابي ــوات الإ ف الخط ــ�ي ــن ب ــا. وم أرًض

ي 
ــ�ف ي المع

ــتا�ف ــون الباكس ــمل القان ــال تش ــذا المج ي ه
ف �ف ــ�ي ف الجنس ــ�ي ب

بمكافحــة الممارســات المعاديــة للمــرأة عــام 2011، الــذي يســعى لحمايــة 

اث. وقــد ســنت بلــدان أخرى)مثــل أفغانســتان(   ي المــ�ي
حقــوق المــرأة �ف

العرفيــة  ف  القوانــ�ي انتشــار  أن  إل  ي 
الأرا�ف ملكيــة  بشــأن  يعــات  ت�ش

ي هــذه. 
اض أشــكال حمايــة القانــون المــد�ف والدينيــة يواصــل اعــ�ت

ــالك  ــوق امت ــرأة لحق ــر الم ــادئ تفتق ــط اله ــيا والمحي ق آس ــي �ش 3فف

الأرض والأصــول غــ�ي الأرض والســيطرة عليهــا والوصــول إىل الئتمــان. 

ي التنميــة 
4حيــث تؤثــر هــذه العوامــل ســلًبا عــىل جوانــب أخــرى مهمــة �ف

ــبة  ــل بالنس ــرص إدرار الدخ ــن ف ــل م ــرأة وتقل ــاملة للم ــة الش الجتماعي

ي الأ� المعيشــية 
ي اتخــاذ القــرار �ف

ــة �ف للنســاء، وســلطة المــرأة المتدني

ي بالنســبة للنســاء وأ�هــم 
وازديــاد حالــة انعــدام الأمــن الغــذا�أ

ــر. 5  ــة للفق ــ�ش عرض ــم أك ــاء وأ�ه ــل النس وتجع

ي 
ي �ف

ــون الأرا�ف ــة وقان ف الوطني ــ�ي وعــىل الرغــم مــن كــون أحــكام القوان

ــان، متقدمــة نســبًيا فيمــا يتعلــق  ي بعــض الأحي
ســالمية، �ف يعــة الإ ال�ش

بحقــوق المــرأة، مــن الناحيــة العمليــة، يمكــن مالحظــة أشــكال مختلفــة 

ــلمة.  ــة المس ــياقات ذات الأغلبي ــض الس ي بع
ي �ف

ــا�ف ف الجنس ــ�ي ــن التمي م

ي حــال حمايــة الأحــكام القانونيــة والدينيــة والمؤسســية، جزئًيــا 
وحــ�ت �ف

ي كثــ�ي مــن 
اث، يمكــن أن يهــدد �ف ي المــ�ي

عــىل الأقــل، لحقــوق المــرأة �ف

الأحيــان تمتعهــن بهــذه الحقــوق مــن الناحيــة العمليــة. 

ة  إن 20 بالمئــة مــن ســكان العالــم مســلمون. وثمــة مجموعــة كبــ�ي

ــاء  ــكل النس ــلمة ول تش ــة المس ــدان ذات الأغلبي ف البل ــ�ي ــروق ب ــن الف م

ــددة  ــاط مح ــة أنم ــن رؤي ــن الممك ــه م ــة، إل أن ــة متجانس ــهن فئ أنفس

ي 
ــة �ف ــة والعرفي ــات الديني ف والممارس ــ�ي ــس القوان ي تعك

ــالأرا�ف ــق ب تتعل

 SIGI 2014   2
SIGI 2014  3
SIGI 2014  4
SIGI 2014  5

مقدمة



2

ــة  ــالت المراعي ــا 6للتدخ ــاًل مهًم ــذا يشــكل مدخ ــالمي. وه س ــم الإ العال

ــول  ــرص وص ــن ف ــد م ي تزي
ــ�ت ــا ال ــة ثقافًي ي والمقبول

ــا�ف ــور الجنس للمنظ

المــرأة إىل الأرض. 

ي 
الأرا�ف الدوليــة لأدوات  الشــبكة  أنمــاط  تتنــاول  التقريــر،  ي هــذا 

�ف

ف  كة هــذه- مــع الأطــر القانونيــة الدوليــة والقوانــ�ي العنــا� المشــ�ت

ــادات  ــم إرش ــة لتقدي ــارب القطري ــن التج ة م ــ�ي ــة كب ــة ومجموع الوطني

ــرأة إىل  ــول الم ــرص وص ف ف ــ�ي ــأن تحس ــة بش ــىل الأدل ــة ع ــة وقائم عملي

ســالمي.  ي العالــم الإ
ي الســياق المحــدد �ف

الأرض �ف

الأهداف

ــتند إىل  ــة تس ــادات عملي ــم إرش ــو تقدي ــور ه ــذا المنش ــن ه ــدف م اله

ي العالــم 
ف الحصــول عــىل الأرض للنســاء �ف الأدلــة حــول كيفيــة تحســ�ي

المنشــور ل يقــدم فقــط  ســالمي. وللقيــام بذلــك، فــإن هــذا  الإ

ي يمكــن للمــرأة 
معلومــات عــن الأطــر والطــرق الأساســية ذات الصلــة الــ�ت

مــن خاللهــا الحصــول عــىل ملكيــة الأرض واســتخدامها والتحكــم فيهــا، 

ولكنهــا تعكــس أيًضــا التدخــالت الناجحــة والعنــا� الرئيســية للتغيــ�ي 

ي أظهــرت مجتمعــًة قدرتهــا عــىل تحقيــق نتائــج إيجابيــة. وتتشــابك 
الــ�ت

القضايــا الجنســانية والحيــازة مــع ديناميكيــات الســلطة الجتماعيــة 

ن الُنهــج الفنيــة  والقتصاديــة والسياســية، وبالتــاىلي يجــب أن تقــ�ت

ــا  ــت فاعليته ي أثبت
ــ�ت ــ�ي ال ــات التغي ــأن ديناميكي ــة بش ــارات واضح باعتب

ــذه  ي ه
ــورات �ف ــذه المنش ــر ه ــرأة. وتنظ ي للم ــا�ب ٍ إيج ــ�ي ــداث تغي ي إح

�ف

ــة. ــب مجتمع الجوان

ي تؤثــر عــىل 
ويتطــرق هــذا المنشــور أيضــا اىل العنــا� المختلفــة الــ�ت

ي ســياق التعدديــة القانونيــة ، حيــث تتشــابك 
وصــول المــرأة إىل الأرض �ف

ف الوطنيــة  نســان والأطــر القانونيــة والقوانــ�ي الأطــر الدوليــة لحقــوق الإ

والأعــراف والممارســات ويمكــن النظــر إليهــا مــن أجــل تعزيــز وصــول 

ات  ي بطريقــة عمليــة ، والتعلــم مــن المناهــج والخــ�ب
المــرأة إىل الأرا�ف

ســالمي. ي العالــم الإ
ات للمــرأة �ف ي إجــراء تغيــ�ي

ي ثبــت أنهــا فعالــة �ف
الــ�ت

ــالت  ــذ تدخ ــاء وتنفي ــه إنش ــات لتوجي ــتنتاجاٍت وتوصي ــدم اس ــا يق كم

مســتدامة وفعالــة لزيــادة فــرص حصــول المــرأة عــىل الأرض مــع 

ٍط مســبق وهــام لتحقيــق  القتنــاع بــأن هــذا الأمــر هــو بمثابــة �ش

ســالمي. ي العالــم الإ
الســالم والســتقرار والزدهــار القتصــادي �ف

ي اســتخدام نتائــج هــذا 
وتتوخــى الشــبكة العالميــة لأدوات الأرا�ف

ف الفهــم وتطويــر القــدرات فيمــا يتعلــق بقضايــا  العمــل لتحســ�ي

تدخــالت  إىل  والدعــوة  والممتلــكات  ي 
الأرا�ف عــىل  المــرأة  حصــول 

ــالمي.  س ــم الإ ي العال
ي �ف

ــىل الأرا�ف ــرأة ع ــول الم ــح حص ــة لصال ملموس

سالمية والأرض: فرص المشاركة« )2011( ، الأمم المتحدة الموئل ،  6  »المبادئ الإ
. ي

ق لندن والشبكة الدولية لأدوات الأرا�ف جامعة �ش

ي للمنشــور حــول حصــول 
ومــن المأمــول أيضــاً أن يمتــد المحتــوى التقــ�ف

ي ليشــمل مجموعــًة كاملــة مــن خيــارات الحيــازة 
المــرأة عــىل الأرا�ف

المتاحــة للنســاء – وليــس ملكيــة الأرض فقــط – وإعــادة تعريفهــا 

يعــة  ي ال�ش
ي �ف

ي أحــكام الأرا�ف
يجابيــة والعمليــة �ف لتشــجيع المشــاركة الإ

ســالمية باعتبارهــا وســيلًة فعالــة لتعزيــز وصــول المــرأة إىل المســكن  الإ

ســالمي. ي العالــم الإ
والأرض �ف

وعــىل الرغــم مــن أن محــور المنشــور يركــز عــىل موضــوع إمكانيــة 

ي ضــوء ذلــك ، فــإن 
حصــول المــرأة عــىل الأرض والمحتــوى المقــدم �ف

حــة تفيــد كال مــن النســاء والرجــال ، لأنهــا  الأدوات والنهــوج المق�ت

تدعــم التوزيــع الشــامل والعــادل لمــوارد الأرض عــ�ب قطاعــات مختلفــة 

ــاح  ي تت
ــ�ت ــياقات ال ــون الس ــا أن تك ــح أيض ــن المرج ــع. وم ــن المجتم م

ــا  ــ�ش إنصاف ــكات أك ي والممتل
ــول إىل الأرا�ف ــة الوص ــا إمكاني ــاء فيه للنس

ــاء. ــاس الضعف ــات والن ــال والأقلي ــن الرج ــة م ــات مختلف لفئ

ي ســياقات مســلمة 
ي يعشــن �ف

عــالوة عــىل ذلــك ، ليســت كل النســاء الــال�ت

مســلمات ، حيــث أن مجتمعــات مــن خلفيــات دينيــة مختلفــة قــد 

ي معظــم البلــدان. قــد تكــون بعــض الحجــج 
تعايشــت لعــدة قــرون �ف

ي 
والمواضيــع المطروحــة أكــ�ش مالءمــة للنســاء المســلمات مــن النســاء �ف

ي ســياقات إســالمية ، ولكــن المنشــور 
ي تعيــش �ف

الديانــات الأخــرى الــ�ت

ــول  ــرص حص ــادة ف ــة زي ــول كيفي ــدة ح ــات مفي ــم معلوم ــوي تقدي ين

ســالمي عــىل الأرض ، بغــض  ي العالــم الإ
ي يعشــن �ف

جميــع النســاء اللــوا�ت

النظــر عــن دينهــم.

الجمهور المستهدف

يســتهدف هــذا التقريــر مجموعــة واســعة مــن صانعــي السياســات 

ي والمنظمــات 
ــة والمجتمــع المــد�ف ي والتنمي

ي مجــال الأرا�ف
ف �ف ــ�ي والعامل

ي عــىل مســتوى 
نســا�ف ف بالتنميــة والعمــل الإ ف المعنيــ�ي النســائية والمانحــ�ي

. وحيــث يمكــن اســتخدام أقســام  ــدوىلي الأ�ة والمجتمــع المحــىلي وال

ًة مــن قبــل الجمعيــات النســائية المحليــة والزعمــاء  محــددة مبــا�ش

، فمــن المتصــور أن مختــوى المنشــور يتكيــف مــع  ف ف والدينيــ�ي التقليديــ�ي

. ي والمحــىلي
ســياقاٍت محــددة لدعــم تدخــالٍت عــىل المســتوى الوطــ�ف

أُطر مفاهيمية

كاء  ي طورهــا �ش
ة الــ�ت يعتمــد هــذا المنشــور عــىل المعرفــة والخــ�ب

. وتشــكِّل  ي
ي خــالل العقــد المــا�ف

الشــبكة العالميــة لأدوات الأرا�ف

ــر هــذا  ي لتطوي
ــواردة فيمــا يــىلي الأســاس المعــر�ف ــة ال الأُطــر المفاهيمي

ــالت  ــذ التدخ ــة بتنفي ــات المتعلق ــن التوصي ــزًءا م ــكل ج ــور وتش المنش

ــىل  ــالمي ع س ــم الإ ي العال
ــرأة �ف ــول الم ــرص حص ف ف ــ�ي ــة إىل تحس الرامي

. ي
الأرا�ف
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سالمية يعة الإ ي ال�ش
ي �ف

أحكام الأرا�ف

ق لنــدن وموئــل الأمــم  ي طورتهــا جامعــُة �ش
إن مجموعــة المعــارف الــ�ت

ي إعــداد هــذا 
المتحــدة هــي واحــدة مــن أهــم المصــادر المســتخدمة �ف

يعــة  ي ال�ش
ي �ف

المنشــور وذلــك فيمــا يتعلــق بتحديــد أحــكام الأرا�ف

ي والممتلــكات 
ي توفــر فرًصــا لتعزيــز حقــوق الأرا�ف

ســالمية والــ�ت الإ

ــون  ــم – قان ــايت، لي ــاب »س ــ�ب كت ــة. ويعت ــات الضعيف ــاء والفئ للنس

ســالمي«  ي العالــم الإ
نســان �ف ســالم: الملكيــة وحقــوق الإ الأرض والإ

ي بعنــوان »حقــوق الأرض  المرجــع الرئيــ�ي إىل جانــب الدليــل التدريــ�ب

ســالمي« وكتــاب  ســالمية والعالــم الإ يعــة الإ ي ال�ش
والملكيــة والمســكن �ف

ــاركة«  ــرص المش ــالمية والأرض: ف س ــادئ الإ »المب

ي
سلسلة حقوق الأرا�ف

ي حجــر الزاويــة لفلســفة الشــبكة الدوليــة 
تمثــل سلســلة حقــوق الأرا�ف

ف بوجــود  ي وهــذا المنشــور، فهــو مفهــوم شــامل يعــ�ت
لأدوات الأرا�ف

ي وصالحيتهــا )حقــوق الســتخدام 
ــواع حقــوق الأرا�ف مجموعــة مــن أن

يجــار والملكيــة ومــا إىل ذلــك( وخصائــص الحقــوق  شــغال والإ والإ

ــة الأجــل ومــا إىل  ة أو طويل ــة أو قصــ�ي )رســمية أو غــ�ي رســمية أو عرفي

ذلــك( وأصحــاب الحقــوق )الأفــراد والجماعــات والقبائــل والمجتمعــات 

ــات  تيب ــن ال�ت ــز التدريجــي لمجموعــة م ــك( والدعــوة للتعزي ــا إىل ذل وم

ــدد  ــياٍق مح ي كل س
ــودة �ف ي الموج

ــازة الأرا�ف ــة لحي وع ــبة والم�ش المناس

باعتبارهــا الطريقــة الأفضــل مــن حيــث الفاعليــة وقابليــة التطويــر 

ــع. ي للجمي
ــىل الأرا�ف ــول ع ف الحص ــ�ي ــة لتحس ــة الزمني والفاعلي

ــ�ي  ــمية / غ ــة: رس ــاراٍت متعارض ي بعب
ــازة الأرا�ف ــف حي ــا تُوص ًا م ــ�ي وكث

ــع  ــم الواق ــة، بحك ــ�ي آمن ــة / غ ــة، آمن ــ�ي قانوني ــة / غ ــمية، قانوني رس

/ بحكــم القانــون. ولكــن مــن الناحيــة العمليــة، هنــاك مجموعــة 

ف هــذه المصطلحــات  بــ�ي الحيــازة  ترتيبــات  واســعة ومعقــدة مــن 

الحقــوق عــىل  تكــون  ي »سلســلٍة متصلــة«. ويمكــن أن 
المتطرفــة �ف

ــك  ــمية وكذل ــة ورس ــ�ي موثق ــك غ ــة وكذل ــلة موثق ــذه السلس ــول ه ط

ــاء  ــاة وســكان الأحي ــك الرع ي ذل
ــا �ف ــات بم ــراد والجماع ــ�ي رســمية لالأف غ

ــة  ــة أو غــ�ي قانوني ــد تكــون قانوني ة والمســتوطنات الأخــرى، وق الفقــ�ي

ــا أحــد  ــة المســجلة عــىل أنه ــة الفردي ــد تتداخــل. ويُنظــر إىل الملكي وق

ــد  ــه. ويعتم ــاه وعيوب ــا مزاي ــكٍل منه ــة، ول وع ــبة والم�ش ــكال المناس الأش

الشــكل / الأشــكال الأكــ�ش مالَءمــة عــىل الســياق وعــىل أفضــل مــا يناســب 

الحتياجــات الجتماعيــة والثقافيــة والقتصاديــة للمجتمعــات المحليــة 

. ف ــ�ي ــٍت مع ي وق
ي �ف

ــن إدارة الأرا�ف ــؤولة ع ــلطات المس ــات الس واحتياج

اف وزيــادة ضمــان  ي عــىل العــ�ت
وتنــص سلســلة مفاهيــم حقــوق الأرا�ف

ي مــع إتاحــة الفرصــة للتحــرك 
الحيــازة عــ�ب نطــاق حقــوق الأرا�ف

والتعزيــز التدريجــي لأشــكال الحيــازة المتعــددة تلــك. وقــد تبنــت 

ــاٍق  ــىل نط ــة ع ــة والوطني قليمي ــة والإ ــات العالمي ــات والمنظم المؤسس

ي بعــض الأحيــان 
واســع الحقــوق المتصلــة بــالأرض حــ�ت وإن ُقدمــت �ف

 8 ي
ــة لأدوات الأرا�ف ــبكة العالمي ــت الش ــد وضع ــة7. وق ــٍغ مختلف بصي

. ي
ــوق الأرا�ف ــلة حق ــة بسلس ــية الخاص ــوارد الرئيس الم

ــم  ي العال
ــة �ف ــغ الأهمي ــًرا بال ي أم

ــوق الأرا�ف ــلة حق ــج سلس ــ�ب نه يعت

ســالمي لأن مجموعــة واســعة مــن أنــواع الحيــازة هــي ممارســة  الإ

طــار المفاهيمــي فهًمــا أعمــق  شــائعة. عــالوة عــىل ذلــك ، يدعــم هــذا الإ

ي الأرض ، لأن هــذه الحقــوق غالبــاً مــا تكــون 
لحقــوق المــرأة المســلمة �ف

ــوق الأ�ة. ي حق
ــوة �ف ــة بق متداخل

ي المالئمة للغرض
إدارة الأرا�ف

ٍ للعبــة  ة كمغــ�ي ي الســنوات الأخــ�ي
دارة المالئمــة للغــرض �ف بــرز نهــج الإ

ي 
دارة الأرا�ف ي توفــ�ي حلــوٍل �يعــٍة وميســورة التكلفــة وعمليــٍة لإ

�ف

ي هــذا الصــدد 
شــاد �ف ــة. وســيتم الس�ت ــدان النامي خاصــًة بالنســبة للبل

ي المالئمــة للغــرض« )البنــك الــدوىلي والتحــاد 
ف »إدارة الأرا�ف بالوثيقتــ�ي

ي المالئمــة للغــرض: المبــادئ 
، 2014( و«إدارة الأرا�ف ف الــدوىلي للمّســاح�ي

التوجيهيــة للتنفيــذ القطــري« )موئــل الأمــم المتحــدة، الشــبكة الدوليــة 

 ، ي
الرا�ف وتخطيــط  لتســجيل  الهولنديــة  الوكالــة   ، ي

الأرا�ف لأدوات 

.)2016

إن ثالثــة أربــاع ســكان العالــم حالًيــا –الفقــراء والأكــ�ش ضعًفــا عــىل وجــه 

ــة الســاحقة مــن النســاء9 ل يحصلــن عــىل نظــٍم  الخصــوص– والأغلبي

ي الأرض. لذلــك، أعــادت منظمــات 
رســميٍة لتســجيل وحمايــة حقوقهــن �ف

ف المناقشــة حــول تصميــم نظــم  قليميــة و الدوليــة تركــ�ي ي الإ
الأرا�ف

ــٍد أو إقليــٍم  ي بل
ي الحاليــة �ف

ــا الأرا�ف ــإدارة قضاي ي تســمح ب
دارة الأرا�ف لإ

ي 2011 وذلك 
ي �ف

ّ مجلُس إدارة موئل الأمم المتحدة سلسلة حقوق الأرا�ف 7  تب�ف
طار والمبادئ التوجيهية  ي الإ

بموجب القرار رقم GC23-17. وينعكس ذلك �ف
ي 

ي �ف
عالن بشأن قضايا وتحديات الأرا�ف ي تدعم الإ

ي أفريقيا ال�ت
ي �ف

لسياسة الأرا�ف
ي عام 2009. ويعتمد تقرير 

أفريقيا والذي وقعه جميع رؤساء الدول الأفريقية �ف
نسان  ي المسكن المناسب المقدم لمجلس حقوق الإ

ي بالحق �ف
المقرر الخاص المع�ف

ي 
ي كانون الأول / ديسم�ب A/HR/C/22/46( 2013( عليها. كما تظهر السلسلة �ف

�ف
ي عام 

ي اعتمدتها الجمعية العامة لالأمم المتحدة �ف
ية الجديدة ال�ت الأجندة الحرف

ي ضمن أهداف التنمية المستدامة 
2016 وتشكل أساس هدف أمن حيازة الأرا�ف

دارية والمعرفية بالمؤ�ش 1.4.2. والذي يقيس كالً من البيانات الإ
: أدوات  ي

: )1( التعامل مع الأرا�ف ي
8  الموارد المتعلقة بسلسلة حقوق الأرا�ف

ي وضمان الحيازة، موئل الأمم المتحدة، الشبكة العالمية 
دارة الأرا�ف مبتكرة لإ

عادة إعمار الأرياف، 2012. )2( نظرية الملكية،  ، المعهد الدوىلي لإ ي
لأدوات الأرا�ف

الستعارات وسلسلة حقوق الأرض، موئل الأمم المتحدة، الشبكة العالمية لأدوات 
، 2015. )3( إطار لتقييم سلسلة سيناريوهات حقوق الأرض، موئل الأمم  ي

الأرا�ف
. ي

المتحدة / الشبكة العالمية لحقوق الأرا�ف
ي المائة فقط من نساء 

ي أن حواىلي 2 �ف
9  تقدر الشبكة العالمية لأدوات الأرا�ف

ي النظام الرسمي. ويقدر المركز الدوىلي لأبحاث 
َ بالفعل �ف ي

العالم يمتلكن أرا�ف
ي العالم يمتلكن أراٍض – »القضية« أصول النساء 

المرأة أن %1 فقط من النساء �ف
وممتلكاتهن«.
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ة نســبًيا وتكاليــٍف منخفضــٍة نســبًيا  ٍة زمنيــة قصــ�ي ي غضــون فــ�ت
ف �ف معــ�ي

ــٍة بطريقــٍة تشــاركية وشــاملة. وبأســعار معقول

ي المالئــم للغــرض 
وتتمثــل الخصائــص الرئيســية لنهــج إدارة الأرا�ف

ي أن يكــون مرنًــا وأن يركــز عــىل احتياجــات النــاس )مثــل توفــ�ي 
�ف

ــع  ي جم
ــاركة �ف ( والمش ي

ــتخدام الأرا�ف ي اس
ــم �ف ــازة والتحك ــان الحي ضم

واســتخدام البيانــات بدعــٍم مــن المجتمــع وأن يكــون بتكاليــف مقبولــة 

بالنســبة  ســهاًل  يكــون  وأن  وإدارتــه  وضعــه  ي 
�ف للحكومــة  بالنســبة 

ي إطــاٍر 
ي اســتخدامه وأن يكــون موثوًقــا بــه ويمكــن تنفيــذه �ف

للمجتمــع �ف

يــة والماليــة المتاحــة وأن يكــون  ي حــدود المــوارد الب�ش
يٍ قصــ�ي و�ف

زمــ�ف

ــي.  ــث التدريج ــاًل للتحدي قاب

ــدًل  ــة )ب ــدود العام ــتخدام الح ــرض اس ــم للغ ــج المالئ ح النه ــ�ت ويق

مــن الحــدود الثابتــة الأكــ�ش دقــة( واســتخدام التصويــر الجــوي أو 

صــور الأقمــار الصناعيــة عاليــة الدقــة بــدًل مــن المســوحات الميدانيــة 

واســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن مســتويات الدقــة اعتمــاًدا عــىل 

ــة. ــ�ي الفني ــىل المعاي ــاد ع ــن العتم ــدًل م ــرض ب الغ

ي وتنفيــذ 
ي أنــه مــن خــالل تبــ�ف

وتعتقــد الشــبكة العالميــة لأدوات الأرا�ف

يُل الحكومــات وأخصائيــو  ف ُ ي المالئمــة للغــرض، ســ�ت
مناهــج إدارة الأرا�ف

ي تمنــع النســاء والفقــراء والأقليــات 
ًة مــن القيــود الــ�ت ي أجــزاًء كبــ�ي

الأرا�ف

ــذ  ــالت أن تتخ ــذه التدخ ــل ه ــن لمث ــىل الأرض. ويمك ــول ع ــن الحص م

ف وخفــض تكاليــف ممارســات تســجيل  أشــكاًل عديــدة مثــل تحســ�ي

ي واســتخدام المعلومــات والبيانــات 
ي وتبســيط معامــالت الأرا�ف

الأرا�ف

ي طورتهــا المجتمعــات بــدًل مــن العتمــاد فقــط عــىل المعلومــات 
الــ�ت

ي ومــا إىل ذلــك.
ي ينتجهــا أخصائيــو الأرا�ف

المكانيــة الــ�ت

تنوع النساء

ــات  ــم احتياج ــم لديه ــب فه ــانية وحس ــًة جنس ــن مجموع ــاء لس النس

ي ســياقاٍت اجتماعيــٍة وسياســيٍة 
وتجــارب وطموحــات مختلفــة ويعشــن �ف

ي 
واقتصاديــٍة وثقافيــٍة متنوعــٍة للغايــة ممــا يؤثــر عــىل عالقتهــن بــالأرا�ف

هــا  ٌف بهــا أكــ�ش مــن غ�ي والحيــازة. وبعــض هــذه الختالفــات معــ�ت

يــة والحالــة  ي البيئــات الريفيــة أو الحرف
ي يعشــن �ف

)النســاء اللــوا�ت

الزوجيــة المختلفــة والنازحــات ومــا إىل ذلــك(، حيــث تقــدم المؤلفــات 

ي والممتلــكات 
الحاليــة مجموعــة غنيــة مــن التحديــات المتعلقــة بــالأرا�ف

ــزال  ــك، ل ت ــع ذل ــا. وم ــرأة وحيازته ــم الم ــف عوال ــه مختل ي تواج
ــ�ت ال

ٍ مــن الأحيــان  ي كثــ�ي
امــج تســتند �ف التوصيــات المتعلقــة بالسياســات وال�ب

ــذي ل  ــل( وال ــرأة – الرج ف )الم ــ�ي ف الجنس ــ�ي ــس ب ــام المتجان إىل النقس

 . ــ�ي ــة للتغي ــدة صلب ــم لتشــكيل قاع ــن الفه ي م
ــكا�ف ــدم المســتوى ال يق

ــوق  ــدة لحق ــم المتح ــة الأم ــن مفوضي ــة م ــالت ذات صل ــد مق وتوج

غذيــة11 
أ

ال ومنظمــة  للمــرأة10  المتحــدة  الأمــم  وهيئــة  نســان  الإ

ــا تصــدر  ــات حــول هــذا الموضــوع، كم ــن المنظم هــا م والزراعــة وغ�ي

ي وموئــل الأمــم المتحــدة وهيئــة 
الشــبكة العالميــة لأدوات الأرا�ف

ــازة  ــق حي ــوان »طــرق تحقي ــًة سياســة بعن الأمــم المتحــدة للمــرأة ورق

أراٍض متســاوية ومضمونــة للمــرأة12« تتنــاول تعقيــد هــذا التنــوع 

ي العتبــار عــىل نحــٍو أفضــل لإحــداث 
بشــكٍل أكــ�ب وكيفيــة أخــذ ذلــك �ف

ــدة  ــة المعق ــىل الحال ــور ع ــذا المنش ــز ه ــرأة. ويرك ــاة الم ي حي
ــ�ي �ف تغي

الخاصــة بعالــم المــرأة حيــث أمكــن ذلــك، ولكــن يجــب إيــالء المزيــد 

مــن العنايــة والهتمــام لهــذا البعــد عنــد تكييــف وتطبيــق هــذه 

ــددة. ــياقاٍت مح ي س
ــة �ف ــادئ التوجيهي المب

 المنهجية

ي مــن 
كاُء الشــبكة العالميــة لأدوات الأرا�ف َر هــذا المنشــوَر �ش طــوَّ

خــالل عمليــة تفاعليــة تشــمل الستشــارات والأبحــاث ومراجعــة النظــراء 

ي 
ف �ف ــ�ي ــن العامل ة م ــ�ي ــة كب ــد شــاركت مجموع ــا ق . كم ــىلي ــم العم والتعل

ي مــن مختلــف الســياقات الجغرافيــة والخلفيــات المهنيــة 
مجــال الأرا�ف

ف  والمهندســ�ي ي 
المــد�ف المجتمــع  ف وممثــىلي  الأكاديميــ�ي ذلــك  ي 

�ف بمــا 

ــات  ــىلي الحكوم ف وممث ــ�ي ف والمحام ــ�ي ي ف الحرف ــ�ي ف والمخطط ــ�ي المعماري

ــاًء عــىل العمــل  . وبن ف ــ�ي ــن المهني هــم م ــاب العــدل والقضــاة وغ�ي وكت

ي بشــأن 
الــذي ســبق أن قامــت بــه الشــبكة العالميــة لأدوات الأرا�ف

ســالمية والأطــر  يعــة الإ ي ال�ش
ي �ف

ك لأحــكام الأرا�ف الســتخدام المشــ�ت

كاء الشــبكة  ي للجميــع، حــدد �ش
الدوليــة لتعزيــز الحصــول عــىل الأرا�ف

ف بشــكٍل أكــ�ب عــىل القضايــا  كــ�ي ي الحاجــة إىل ال�ت
العالميــة لأدوات الأرا�ف

الجنســانية وتطويــر طريقــة أكــ�ش عمليــة لوضــع هــذه المعرفــة موضــع 

ي زيــادة حصــول المــرأة 
التنفيــذ لمعالجــة قضيــة ذات أولويــة تتمثــل �ف

ــالمي. س ــم الإ ي العال
ي �ف

ــىل الأرا�ف ع

ي مايــو 2013، عكــف المشــاركون عــىل 
ي القاهــرة �ف

ي فاعليــة أقيمــت �ف
و�ف

ي الحصــول عــىل حقــوق المســكن 
ف وضــع المــرأة عمليــا �ف كيفيــة تحســ�ي

ف  ــن الممارســ�ي ــٍة أصغــر م ــد مجموع ــم تحدي ــد ت ــك. وق والأرض والتمل

ي العمــل 
ي قدمــا �ف

ي الفاعليــة للمــصف
ي هــذا المجــال �ف

ة �ف مــن ذوي الخــ�ب

ي 
ــ�ف ــن شــأنها أن تب ي م

ــ�ت ــة ال ــادئ التوجيهي ــن المب ــة م ــر مجموع وتطوي

ي تتــم عــىل أرض 
ة العمليــة وعمليــات التقييــم الحقيقيــة الــ�ت عــىل الخــ�ب

ي طبيعــة الموضــوع نهًجــا مبتكــًرا واســتخدام التعلــم 
الواقــع. وتقتــصف

ــ�بات  ــة والخ ــل �في المعرف ــة بالتأم ــمح للمجموع ــذي يس 13 ال ــىلي العم

مم 
أ

خرى«، مفوضية ال
أ

نتاجية ال رض والموارد الإ
أ

10  »تحقيق حقوق المرأة �في ال
نسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، 2013. المتحدة لحقوق الإ

را�في الحاكمة للنساء والرجال: دليل تق�في لدعم تحقيق إدارة مسؤولة قائمة 
أ

11  »ال
«، منظمة الأغذية والزراعة، 2013. ي

ف لحيازة الأرا�ف ف الجنس�ي عن المساواة ب�ي
را�في عىل نحٍو متساٍو وآمن للمرأة: معالجة التنوع – 

أ
12  القادم: »طرق حيازة ال

، موئل الأمم المتحدة، هيئة  ي
التقدم التدريجي«، الشبكة العالمية لأدوات الأرا�ف

الأمم المتحدة للمرأة.
13  »التعلم العمىلي هو عمليٌة صارمة لستكشاف موضوٍع ما مع مجموعة صغ�ية من 
الأقران بالإضافة إىل المنسق. ويصف مقدم العرض التحدي أو يحدد سؤاًل يرغب 
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اب مــن الموضــوع مــن وجهــة نظــر  ــدلً مــن القــ�ت بطريقــٍة مختلفــة ب

ــة. ــة بحت ــة أو تنموي أكاديمي

ــٍة عــىل صياغــة هــذه  ة بصــورٍة جماعّي وقــد عملــت المجموعــة الصغــ�ي

ــر  ــن الأشــهر لتطوي ــا لعــدٍد م ــا فعلًي ــم جمعه ــة وت ــادئ التوجيهي المب

ــن  ــدٍد م ــي وع ــة النظــراء والعــرض التقديم ــن خــالل مراجع ــة م الوثيق

جلســات تعلــم العمــل الميــ�. وقــد تــم عــرض العمــل الجــاري 

المدخــالت والتحقــق  مــن  بمزيــٍد  وإثــراؤه  مــرات  وتحســينه عــدة 

مــن صحتــه14. كمــا أُثْــِرَي العمــُل مــن خــالل المراجعــة المكتبيــة 

كاء  ي أنتجهــا �ش
للمنشــورات الهامــة حــول الموضوعــات ذات الصلــة الــ�ت

ي هــذه 
ي يشــار إليهــا باســتمرار �ف

ي والــ�ت
الشــبكة العالميــة لأدوات الأرا�ف

ــع. ــن المراج ــْت ضم ــة وأُْدِرج الوثيق

ي العمل عليه وتوجه المجموعة أسئلة لستكشافها والتحقق منها. ويتحرك مقدم 
�ف

ي نهاية المطاف لتحديد خطوات العمل ويتلقى ردود فعٍل من أقرانه«، 
العرض �ف

www.actionlearningassoci- ، ف كاء التعلم التفاعلي�ي  تقول روث كوك، مديرة �ش
.ates.co.uk

ول / أكتوبر 2014، وُقدمت 
أ

ين ال ردن �في ت�ش
أ

ف �في ال
14  ُعقد اجتماٌع لفريق الممارس�ي

ي مؤتمر الأرض والفقر التابع للبنك الدوىلي عام 2015، كما تم عرض العمل 
ورقة �ف

ي مر.
ي أكتوبر 2015 �ف

ي مؤتمر المسح والتنمية �ف
�ف
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www.gltn.net 01 يمكن الحصول عىل مزيد من المعلومات حول شبكة أداة الأرض العالمية من الموقع

ي 
الشبكة الدولية لأدوات الأرا�ف

ي وأســباب 
ــق الأمــن الغــذا�أ ــق وتحقي ــة الحصــول عــىل مســكن لئ مكاني ــاس لإ ــًرا أساســًيا للن ــكات أم ي والممتل

ــازة الأرا�ف ــة لحي تعــد الحقــوق المضمون
نســان والحــد مــن الفقــر وتحقيــق الرخــاء القتصــادي والتنميــة المســتدامة  عمــال حقــوق الإ ي أمــًرا ل غــ�ف عنــه لإ

المعيشــة. ويعــد أمــن حيــازة الأرا�ف
ــة المســتدامة.  ي إىل تحقيــق أهــداف التنمي

ي تفــصف
الــ�ت

ــد  ــع. ويع ــازة للجمي ــن الحي ــول إىل الأرض وأم ــرص الوص ــادة ف ي زي
ــهم �ف ف يس ــ�ي كاء الدولي ــ�ش ــن ال ــاًدا م 01 اتح

ي
ــة لأدوات الأرا�ف ــبكة الدولي ــد الش تع

ــة للبحــث والتدريــب  ــة والمؤسســات الدولي ي ــة الريفيــة والحرف ي منظمــات مســتخلصة مــن المجتمعــات المدني
ــة لأدوات الأرا�ف كاء الشــبكة الدولي �ش

ــة.  ــة المتخصص ــات الدولي ــراف والهيئ ــددة الأط ــة ومتع ــات ثنائي والمنظم

ــهم  ــث تس ــراء. حي ــا�ة للفق ي والمن
ــا�ف ــور الجنس ــة للمنظ ي المراعي

ــتغالل الأرا�ف ــائل اس ــذ وس ــم وتنف ي وتعم
ــة لأدوات الأرا�ف ــبكة الدولي ــع الش تض

ي 
ي وتنســيق قطــاع الأرا�ف

دارة المســتدامة لــالأرا�ف ي والإ
دارة الشــاملة لــالأرا�ف ي والإ

ي والحوكمــة الجيــدة لــالأرا�ف
ي إصــالح الأرا�ف

هــذه الوســائل والنهــج �ف
الوظيفــي. 

ي وميســورة التكلفــة 
ي بأنهــا: منــا�ة للفقــراء ومنصفــة ومراعيــة للمنظــور الجنســا�ف

تتســم القيــم الرئيســة للشــبكة العالميــة لوســائل اســتغالل الأرا�ف
ي هــي: وســائل 

ومســتدامة  وواســعة النطــاق وقابلــة للقيــاس بصــورة منهجيــة. وفلســفة العنــا� الرئيســة للشــبكة العالميــة لوســائل اســتغالل الأرا�ف
ي المالئمــة للغــرض. نطــاق 

ي وإدارة الأرا�ف
اكــة والتعــاون وسلســلة النهــج المتعلقــة بحقــوق الأرا�ف ي وال�ش

ي قطــاع الأرا�ف
ي كمدخــل �ف

اســتغالل الأرا�ف
ــق  ــة القــدرات وتطبي ــا�ة وإدارة المعــارف وتنمي ي وأنشــطة المن

ــر وســائل اســتغالل الأرا�ف : تطوي ي
ــة لوســائل اســتغالل الأرا�ف عمــل الشــبكة العالمي

قليمــي والقطــري.  ي عــىل الصعيديــن الإ
وســائل اســتغالل الأرا�ف

ان     © ألن م�ي
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© منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة )حكون الالت(
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ي يجــب أن 
ــ�ت ــا ال ــ�ش إلحاًح تلخــص هــذه الوحــدة بعــض الحجــج الأك

ــة للدفــاع عــن  ــة والمحلي ــر المســارد الوطني ــة تطوي ــدور حولهــا عملي ت

ــاورات  ــن المش ــوة م ــت الدع ــد انبثق ــىل الأرض. وق ــرأة ع ــول الم حص

ف  ومراجعــة المؤلفــات كعنــٍر ُمهــٍم للغايــة ومطلــوب عــىل المســتوي�ي

ي حيــاة المــرأة ومجتمعاتهــا.
ي �ف ي والمحــىلي لإحــداث تغيــ�ي إيجــا�ب

الوطــ�ف

الرســالة الأساســية 1: وصــول المــرأة إىل الأرض يضمــن 
: ي

التنميــة الجتماعيــة والقتصاديــة والأمــن الغــذا�أ

ل يمكــن أن تتــم التنميــة الجتماعيــة والقتصاديــة للمجتمعــات بصــورٍة 

النســاء والرجــال. ويمكــن  الكاملــة مــن  المســاهمة  مســتدامٍة دون 

ــل، ســاهم  ــا دوٌر بشــكٍل كام ــرأة كان له الحصــول عــىل الأرض15، فالم

ــا. ــة لمجتمعاته ــة والقتصادي ــة الجتماعي ي التنمي
ــل �ف ــكٍل أفض بش

ي 
ي الأرا�ف

ــرأة �ف ــوق الم ــان حق ــدة أن ضم ــات عدي ــرت دراس ــد أظه وق

ــاج16  نت ــة والإ ــة الزراعي نتاجي ــادة الإ ــؤدي إىل زي ــن أن ي ــكات يمك والممتل

ــن  ــاح م ي الكف
ــا يجعــل هــذا حجــر الأســاس �ف عــىل وجــه العمــوم مم

ف  أجــل القضــاء عــىل الفقــر. وتعتــ�ب المــرأة مســؤولة عــن إنتــاج مــا بــ�ي

ي البلــدان الناميــة17، ومــع ذلــك فإنهــا 
ــة مــن الأغذيــة �ف ي المائ

60 و80 �ف

ي تعمــل فيهــا ولديهــا ضمــاٌن ضعيــف فيمــا 
نــادراً مــا تمتلــك الأرض الــ�ت

ــة  ي كيفي
ــم �ف ــرار والتحك ــاذ الق ي اتخ

ــدودة �ف ــوة مح ــازة وق ــق بالحي يتعل

اســتخدام الأرض أو نواتجهــا. ففــي بنجالديــش – عــىل ســبيل المثــال – 

ي المائــة مــن القــوى العاملــة الزراعيــة، ولكــن يمتلــك 
تشــكل النســاء 68 �ف

داريــة  ي المائــة فقــط مــن النســاء ســلطة اتخــاذ القــرار والســيطرة الإ
5 �ف

ــي  ــام ه ــذه الأرق ــإن ه ، ف ــاىلي ي م
ــة. و�ف ي الزراعي

ــازات الأرا�ف ــىل حي ع

ي المائــة18. وتــؤدي ســلطة صنــع القــرار المقيــدة لــدى الجــزء 
68 و3 �ف

الأعظــم مــن القــوى العاملــة الزراعيــة إىل انخفــاض الســتثمار وخســارة 

نتاجيــة ممــا يؤثــر ســلًبا عــىل الأ� والأطفــال. الإ

نتاجية وتوليد  نشطة الإ
أ

رض المسكن والمساحات ال�تي تستخدم �في ال
أ

15  تشمل ال
ي الرطبة والمراعي والغابات وما إىل ذلك.

ي الزراعية والأرا�ف
الدخل والأرا�ف

16  »حقوق المرأة وحقوق الملكية وجدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015«، مايرا 
ن تران، 2012. ف وه�ي جوم�ي

 ،» را�في
أ

ف �في إدارة ال
ف الجنس�ي

دماج العادل ب�ي رض – مبادئ الإ
أ

17  »وصول المرأة إىل ال
ف رقم 24. منشور التحاد الدوىلي للمساح�ي

: آخر التطورات �في قاعدة بيانات منظمة  را�في
أ

18  »إحصاءات النوع الجتماعي وال
«، منظمة الأغذية  ي

ف وحقوق الأرا�ف ف الجنس�ي الأغذية والزراعة بشأن المساواة ب�ي
والزراعة، 2015.

ي 
نتاجيــة بمــا �ف ف أن حصــول المــرأة وســيطرتها عــىل المــوارد الإ وقــد تبــ�ي

ي والدخــل المســتقل يعــزز اســتقاللية المــرأة ويحقــق فوائد 
ذلــك الأرا�ف

ــال  ــم الأطف ي تعلي
ــتثمار �ف ــادة الس ــل زي ــع مث ــل للمجتم ــة الأج طويل

ــة  ي رفاهي
ــادة �ف ــة وزي ــة وتخفيــض معــدلت الخصوب والصحــة والتغذي

ــازة  را�في وضمــان الحي
أ

ــ�ب الحصــول عــىل ال ــال القادمــة19. ويُعت الأجي

أصــاًل مجتمعًيــا لــكلٍّ مــن الرجــال والنســاء كمصــدٍر لدعــم كبــار الســن 

ومكانتهــم.

الرســالة الرئيســية 2: وصــول المرأة إىل الأرض يســاهم 
نســان: ي تحقيــق حقوق الإ

�ف

نتاجية  ي الأرض والمــوارد الإ
ف كفالة حقــوق المــرأة �ف يجابيــة بــ�ي للعالقــة الإ

ف رفاهيــة الأ� المعيشــية تداعيــات عــىل تعزيــز التمتع  الأخــرى وتحســ�ي

ي ذلــك 
بمجموعــة واســعة مــن حقــوق المــرأة. إن ضمــان الحيــازة – بمــا �ف

ي 
ٌّ لتحقيــق إعمــال العيــش �ف الحمايــة مــن الإخــالء القــ�ي – أمــٌر أســاسي

ي المســكن المالئــم، ويرتبــط ارتباًطــا 
ي لئــق و الحــق �ف

مســتوى معيــ�ش

ــٌم بشــكٍل  ــه مه ــرد، ولكن ــكل ف ٌ ل ــة. وهــذا حــٌق أســاسي ًا بالكرام
ــا�ش مب

خــاص بالنســبة للفئــات الأكــ�ش ضعًفــا والفقــراء والمجتمعــات الأصليــة 

ي غالًبــا مــا يكــون حصولهــا عــىل الأرض هــو الشــكل 
والمحليــة الــ�ت

الوحيــد لالأمــن. وغالًبــا مــا ينطبــق ذلــك عــىل النســاء أيًضــا، ممــا يســمح 

ــة واحتياجــات أ�هــن والتغلــب عــىل  لهــن بتوفــ�ي احتياجاتهــن اليومي

بعــض أصعــب تحديــات الحيــاة. وبغــض النظــر عّمــا إذا كانــت المــرأة 

ي لهــا أيًضــا آثــاٌر 
يــٍة، فــإن حقــوق الأرا�ف ي بيئــٍة ريفيــٍة أو حرف

تعيــش �ف

ي 
نســان الأخــرى والتمتــع بهــا مثــل الحــق �ف ة عــىل تحقيــق حقــوق الإ كبــ�ي

المســاواة والغــذاء والصحــة والعمــل والتعليــم.

الأرض  إىل  المــرأة  وصــول   :3 الرئيســية  الرســالة 
ومشــاركتها المــرأة  ف  تمكــ�ي ي 

�ف يســاهم 

ف المــرأة وإعــادة  ي هــو أمــر ُمهــم بالنســبة لتمكــ�ي
إن الوصــول إىل الأرا�ف

ــة  ــاركة المدني ــادة المش ــع وزي ــل الأ�ة والمجتم ــلطة داخ ــوازن الس ت

ًا بغيــاب الفــرص 
والمشــاركة العامــة. ويرتبــط فقــر المــرأة ارتباًطــا مبــا�ش

ــك  ي ذل
ــا �ف ــة بم ــوارد القتصادي ــىل الم ــول ع ــدم الحص ــة وع القتصادي

جويال و ناجراجان (2010) إصالح قانون الم�ياث ووصول المرأة إل�أس المال: أدلة   19
من خالفة الهند.

لماذا تحتاج المرأة إىل الأرض: 1  
ْر ُحجَجك الخاصة طوِّ
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ملكيــة الأرض والوراثــة وعــدم الحصــول عــىل التعليــم وخدمــات 

ي عمليــة اتخــاذ القــرار. ويعــزز تناقــص 
الئتمــان والدعــم ومشــاركتها �ف

ي الأرض شــعور المــرأة 
التهديــد بالإخــالء القــ�ي وضمــان الحــق �ف

ل  ف ــ�ف ــا عــىل المســاومة ضمــن الم ــن قدرته ــد م ــا يزي ــن مم ــة والأم بالثق

ــارج. والخ

ــًما  ــاًل حاس ــىل الأرض والمســكن عام ــرأة ع ــة حصــول الم ــ�ب إمكاني وتعت

عنــا�  والهويــة، وهــي  والوضــع  الجتماعــي  الضمــان  تحديــد  ي 
�ف

عــىل  القــرار  عمليــات صنــع  ي 
�ف بالمشــاركة  ًا 

مبــا�ش ارتباًطــا  ترتبــط 

المســتوى المحــىلي والســلطة السياســية. »وتتمتــع الأرض أيًضــا بأهميــٍة 

ــن  ــد م ي العدي
ــوٌي �ف ــٌط ق ــاك تراب ة. وهن ــ�ي ــٍة كب ــٍة وقانوني ــٍة وديني ثقافي

ف ســلطات صنــع القــرار وحجــم وطبيعــة حقــوق  المجتمعــات بــ�ي

ــا مــا يعتمــد  ي يملكهــا المــرء. ففــي المناطــق الريفيــة، غالًب
ي الــ�ت

الأرا�ف

ــالك الفــرد  ــة امت الندمــاج الجتماعــي أو الســتبعاد فقــط عــىل وضعي

ي 
يــة، يمكــن أن يعتمــد الحــق �ف ي المناطــق الحرف

لــالأرض. وحــ�ت �ف

البلديــة   مســتوى  عــىل  ي  الحــرف التخطيــط  قــرارات  ي 
�ف المشــاركة 

ي بعــض الأحيــان النتخابــات عــىل وضــع 
والقــرارات المجتمعيــة و�ف

ل«20. ف الفــرد كمقيــم أو مالــك للمــ�ف

ي عمليــات صنــع 
كمــا أن الأخــذ بنظــام الحصــص الجنســانية للمشــاركة �ف

ــذا  ــدو ه ــي منتق ــح. ويدع ــاٌر صال ــو خي ــالأرض ه ــة ب ــرار المتعلق الق

النهــج أنــه يــؤدي إىل التمثيــل الســمي وليــس إىل المســاهمات القيمــة 

ف  ــ�ي ــة تمك ــطء عماي ــال ب ي ح
ــرار. و�ف ــع الق ــات صن ي عملي

ــاء �ف ــن النس م

المــرأة ، تســمح العمليــة التدريجيــة والحصــص الجنســانية للمــرأة بــأن 

ــالٍت  ــب مدخ ــا يجل ــي، مم ــكٍل تدريج ــًة بش ــا ومعرف ــ�ش حزًم ــح أك تصب

ــع القــرار. ــة صن ي عملي
قيمــة �ف

ــدرة  ــة وق ــن العام ــول إىل الأماك ــىل الأرض الوص ــول ع ــمل الحص ويش

ــاة العامــة والجتماعيــة، فمــا  ي الحي
النســاء والفتيــات عــىل المشــاركة �ف

ــب  ــدًة بموج ــة مقي ــن العام ــول إىل الأماك ي الوص
ــرأة �ف ــة الم ــت حري زال

ــود  ــذه القي ي ه
ــالسش ــن ت ــم م ــىل الرغ ــدان ع ــن البل ــدٍد م ي ع

ــون �ف القان

ــا. تدريجًي

الرســالة الرئيســية 4: وصــول المــرأة إىل الأرض يســاعد 
عــى حمايتهــا مــن العنــف والمخاطــر الصحيــة

ــكات  ــكن والأرض والممتل ي المس
ــرأة �ف ــوق الم ف حق ــ�ي ــة ب ــ�ب العالق تعت

ومتعــددة  أخــرى واضحــة  مــن جهــة  ي 
الجنســا�ف والعنــف  منجهــة 

ــط  ــكات يرتب ــت والممتل ــرأة للبي ــالك الم ــة أن امت ف الأدل ــ�ي ــه.  تب الأوج

رض – المبادئ 
أ

ف رقم 24: حصول المرأة عىل ال
20  منشور التحاد الدوىلي للمساح�ي

. ف التوجيهية لالتحاد الدوىلي للمساح�ي

21 الجســدي والنفــ�ي عــىل  ىلي
ف بمســتويات أقــل مــن العنــف المــ�ف

ــىل  ــ�ب ع ــدرة أك ــكن ق ــن الأرض والمس ي يمتلك
ــوا�ت ــاء الل ــواء. وللنس الس

عالــة  الخــروج مــن العالقــات العنيفــة ولديهــن الأمــن المــاىلي الــالزم لإ

نتاجيــة هــي  أنفســهن وُمعاليهــن.  الوصــول إىل أمــن الحيــازة والمــوارد الإ

وس  ي الحــد مــن ضعــف النســاء حــول العنــف وفــ�ي
أيضــا عامــل مهــم  �ف

ي وضــع 
نقــص المناعــة المكتســبة ، لأن هــذا الوصــول يضــع المــرأة �ف

ــب النخــراط فيهاالســلوك  ــة وتجن ــات عنيف أفضــل لالبتعــاد عــن عالق

الجنــ�ي المحفوفــة بالمخاطــر22 كمــا تمكــن المــرأة للتعامــل مــع 

التأثــ�ي الجتماعــي والقتصــادي للوبــاء نقــص المناعــة المكتســبة عــىل 

مســتوى الأ�ة23.

ويمكــن أن تتعــرض المــرأة نتيجــة مطالبتهــا بحقــوق الأرض والممتلــكات 

ي 
مــن أفــراد العائلــة الذكــور للعنــف النفــ�ي والجســدي والوفــاة �ف

الحــالت القصــوى وكذلــك إىل نبذهــا مــن أ�تهــا والتخــىلي عنهــا. 

ي المجتمعات 
ي تجعــل المــرأة وخاصــة �ف

ويعتــ�ب هــذا أحــد الأســباب الــ�ت

ــة  ي المطالب
دد �ف ــ�ت ــون ت ــيادة القان ــف س ــم بضع ي تتس

ــ�ت ــة ال المحافظ

ــض  ــن بع ــىل ع ــث تتخ ــط حي ــول الوس ــار الحل ــا أو تخت ــاذ حقوقه بإنف

24. ينبغــي  حقوقهــا مقابــل الســلم والحفــاظ عــىل النســجام العائــىلي

ي وعــدم الســتهانة بهــا أو رفضهــا عــىل  ــا الســلوك البــ�ش فهــم قضاي

ــرى بعــض  ــات أو أقســام المجتمــع ت ــة«. بعــض فئ أنهــا »غــ�ي عقالني

هــا مــن حيــث القبــول الجتماعــي  الســلوكيات أكــ�ش عفــًوا مــن غ�ي

ي مجــال 
والمكاســب الجتماعيــة. عــىل الرغــم مــن أن الجهــات الفاعلــة �ف

ــة  ــا التنموي ــة معادلته ــاس ومعالج ي قي
ــة �ف ــد صعوب ــد تج ــة ق التنمي

مثــل هــذه العتبــارات ، فمــن المهــم مالحظــة أن بعــض هــذه القيــم 

ورة  ــرف ــل بال ــد ل تفض ــا ق ــن أنه ــم م ــىل الرغ ام ، ع ــ�ت ــتحق الح تس

ــوق  ــيمة لحق ــاكات الجس ــون النته ــا تك ــك ، حيثم ــع ذل ــاء25. وم النس

القصــور هــذه ومعالجــة  أوجــه  إدراك  ، هنــاك حاجــة إىل  المــرأة 

المشــكلة. ولتخفيــف هــذه المخاطــر ، يجــب وضــع مجموعــة مــن 

ي قضايــا مختلفــة )الدعــم النفــ�ي والجتماعــي 
التدابــ�ي لدعــم النســاء �ف

، والســكن البديــل والآمــن ، والســتقالل القتصــادي ، ومــا إىل ذلــك(.

ية وملكية المرأة �في الهند«، براديب باندا وبينا  21  »حالة العنف الزوجي والتنمية الب�ش
أجاروال، التنمية العالمية، المجلد 33، صفحة رقم 5، 2005.

را�في 
أ

ف مساكن النساء ال
مم المتحدة معاي�ي لتأم�ي

أ
: تطبيق ال 22  أدوات للتغي�ي

وس نقص المناعة المكتسبة ». )2012(. مركز حقوق  ي سياق ف�ي
وحقوق الملكية �ف

سكان وعمليات الإخالء )2012.) الإ
وس نقص المناعة  23  »أصوات ورؤى: محكمة آسيا والمحيط الهادئ للنساء عىل ف�ي

. ي
نما�أ اث وحقوق الملكية ».)2008(. برنامج الأمم المتحدة الإ المكتسبة ، الم�ي

رض والممتلكات �في أفغانستان«، 
أ

24  »تعزيز حقوق المرأة النازحة �في المسكن وال
.2014 ، ف ويجي للنازح�ي المجلس ال�ف

25  »تقرير عن التنمية �في العالم 2015: العقل والمجتمع والسلوك« )2015(. واشنطن 
. العاصمة: البنك الدوىلي
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ي يســاعد 
الرســالة الرئيســية 5: الوصــول إىل الأرا�ف

ي اســتقرار المجتمعــات 
ــ�ب �ف المــرأة عــى لعــب دور أك

ي الأزمــات والرصاعــات:
�ف

ي بنــاء الســالم26 دور 
ف العــام عــن مشــاركة المــرأة �ف ز تقريــر الأمــ�ي ويــ�ب

ي بنــاء الســالم ويلفــت النتبــاه إىل مســاهمات المــرأة 
المــرأة الحاســم �ف

ــدام  ف انع ــ�ي ــة ب ــع والعالق ــالأ�ة والمجتم ي ل
ــذا�أ ــن الغ ــان الأم ي ضم

�ف

ــاكل الوســاطة  ي هي
ــرأة �ف ــ�ب مشــاركة الم ــراع. وتعت ي وال

ــن الغــذا�أ الأم

ــة  ي غاي
ــة �ف ي وإدارة المــوارد الطبيعي

ــات إدارة الأرا�ف بعــد الــراع وهيئ

الراعــات27.  أو  الأزمــات  مــن  الخارجــة  المجتمعــات  ي 
�ف الأهميــة 

وبالمثــل، يؤكــد قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1325 عــىل أهميــة دور المــرأة 

اعــات وتســويتها ومفاوضــات الســالم وبنــاء الســالم وحفــظ  ف ي منــع ال�ف
�ف

ــراع،  ــا بعــد ال ــة م ي مرحل
نســانية والتعمــ�ي �ف الســالم والســتجابة الإ

ي ذلــك 
ٍ خاصــة – بمــا �ف ويدعــو جميــع أطــراف الــراع إىل اتخــاذ تدابــ�ي

ي والمســاكن – لحمايــة النســاء والفتيــات مــن 
الحصــول عــىل الأرا�ف

ــكال  ــن أش ه م ــ�ي ــاب وغ ــيما الغتص ــوع ول س ــىل الن ــم ع ــف القائ العن

اع المســلح. عــالوة عــىل ذلــك ، يدعــو  ف ي حــالت الــ�ف
العتــداء الجنــ�ي �ف

ي 
ــز مشــاركة المــرأة �ف ــادة تعزي ــدوىلي 1889 إىل زي قــرار مجلــس الأمــن ال

ــات الســالم. عملي

ــن  ــ�ب م ــدٍر أك ــؤدي إىل ق ــىل الأرض ي ــرأة ع ــول الم ــت أن حص ــد ثب وق

ي تمــر بأزمــاٍت أو �اعــاٍت لأن ذلــك يمكنهــا 
ي المجتمعــات الــ�ت

المرونــة �ف

ــام  ــلبية والقي ــة الس ــة والجتماعي ــار القتصادي ــن الآث ــف م ــن التخفي م

 . ف عــىل نحــٍو أفضــل بدورهــا كُمعيلــة ورئيســة لــالأ�ة وراعيــة للمحتاجــ�ي

ي والمســاكن دعًمــا 
ي الوقــت نفســه، يوفــر الحصــول عــىل الأرا�ف

و�ف

وح، لأنــه يضمــن الســتقالل  ف ي حالــة الــ�ف
ي يعشــن �ف

ًا للنســاء اللــوا�ت كبــ�ي

ي غيــاب شــبكة أمــان 
ي الســياقات المتأثــرة بالــراع �ف

القتصــادي الــالزم �ف

ي يمكــن أن تشــكل تحديــاً 
دعــم الأ�ة وتواجــد العزلــة الجتماعيــة الــ�ت

ــاً بالنســبة للنســاء28. قوي

ائــح واســعة مــن  ــأن منــع �ش ايــد ب ف عــالوًة عــىل ذلــك، هنــاك إدراٌك م�ت

ــة  ــف عالي ــرض تكالي ــىل الأرض يف ــادل ع ــول الع ــن الحص ــع م المجتم

ي الفقــر المدقــع 
وغــ�ي متوقعــة، حيــث يمكــن أن يكــون عامــالً رئيًســا �ف

والعتمــاد عــىل المســاعدات وعــدم الســتقرار الجتماعــي والراعــات 

والضطرابــات المدنيــة والهجــرة. ومــن ثــم، فــإن الوصــول عــىل نحــٍو 

 A / 65/354-S / 2010/466(( ف العام عن مشاركة المرأة �في بناء السالم
م�ي

أ
26  تقرير ال

www.un.org/ga/search/view_doc.asp 2010،؟symbol=A/65/354 تم 
ي / يناير 2018

ي كانون الثا�ف
الطالع عليه �ف

27  إدارة الموارد الطبيعية �في إعدادات النتقال، مذكرة توجيهية خاصة بمجموعة 
نمائية، 2013. الأمم المتحدة الإ

رض والممتلكات �في أفغانستان«، 
أ

دات �في المسكن وال 28  »تعزيز حقوق النساء الم�ش
.2014 ، ف ويجي لالجئ�ي المجلس ال�ف

ي ذلــك النســاء والشــباب 
أكــ�ش إنصافــاً إىل ضمــان الحيــازة للجميــع بمــا �ف

هــو حجــر الزاويــة لبنــاء مجتمــٍع أكــ�ش شــمولً وإنصافــاً وســلماً.

ايــد بــأن انتهــاكات حقــوق المســكن والأرض  ف اٌف م�ت ًا، هنــاك اعــ�ت وأخــ�ي

وتغيــ�ي  ي 
العــر�ت والتطهــ�ي  للحــرب  كأداٍة  تُســتخدم  والممتلــكات 

ف المــوارد  الديموغرافيــا للمناطــق المتأثــرة بالــراع وكطريقــٍة لتأمــ�ي

ــن  ــئة م ــة الناش ــم الأدل ــيات. وتدع ــىلي المليش ــل مقات ــن قب ــم م والدع

ي العــراق وليبيــا هــذا الجانــب مــن القضيــة29 
اعــات القائمــة �ف ف ال�ف

ي الســياقات 
ي الأرض للنســاء والرجــال �ف

وتوضــح كيــف أن كفالــة الحــق �ف

المتأثــرة بالــراع أمــٌر بالــغ الأهميــة لبنــاء الســالم وتحقيــق الســتقرار.

الأرض  إىل  بالوصــول  يقصــد   :6 الرئيســية  الرســالة 
للمــرأة  والحريــة  والســتقاللية  والســتقرار  الأمــن 

ــف  ــن مختل ــتقاة م ــاله مس ــة أع ــية المبين ــالة الرئيس ــت الرس ف كان ــ�أ ول

ــة  ــاورات المجري ــع المش ــوة إىل جمي ــار بق ــتعرضة، يش ــع المس المراج

ي القليــل مــن العنا� الرئيســة 
خــالل إعــداد المبــادئ التوجيهيــة هــذه �ف

ي تربــط النســاء بالوصــول إىل الأرض. وهــي : الأمــن والســتقرار 
الــ�ت

ي ضــوء ذلــك يمثــل الوصــول إىل الأرض جانًبــا 
والســتقاللية والحريــة. و�ف

ــرأة  ــبة للم ــان بالنس ــة والأم ــش والكرام ــب العي ــب كس ــن جوان ــا م مهًم

ي ودينهــا وحالتهــا الجتماعيــة وعمرهــا 
بــرف النظــر عــن أصلهــا العــر�ت

ــا.  ودخله

التوصيات

ي والــدوىلي 
وري زيــادة مســتوى الوعــي عــىل الصعيــد الوطــ�ف مــن الــرف

التنميــة  لتحقيــق  الأرض  إىل  المــرأة  فــرص وصــول  زيــادة  بأهميــة 

ي المجتمــع وإعمــال حقــوق 
الجتماعيــة والقتصاديــة واســعة النطــاق �ف

ف المــرأة ومشــاركتها والحمايــة مــن العنــف القائــم  نســان وزيــادة تمكــ�ي الإ

عــىل نــوع الجنــس والمخاطــر الصحيــة واســتقرار المجتمعــات المتأثــرة 

عالميــة   التثقيفيــة والإ التوعيــة وبــذل الجهــود  اعــات. ولدعــم  ف بال�ف

ــا  ــة لتوليده ــتدعي الحاج ــرأة إىل الأرض تس ــول الم ــد وص ــات فوائ وإثب

ــة جنســًيا.    ــات المصنف ــع البيان ــة وجم ــن خــالل إجــراء بحــوث هادف م

را�في والملكية �في وضع 
أ

29  المصدر: محمد إبراهيم، عرض حول »تحديات حقوق ال
ي سبتم�ب 2016 بشأن إدارة 

ي عقدت �ف
ي ورشة العمل ال�ت

اع« �ف ف اع وما بعد ال�ف ف ال�ف
ي الدول العربية.

ي �ف
الأرا�ف
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ما الذي يحمي حصول المرأة عى 2  
الأرض: عليك ببناء أطرك المرجعية:

ي الســياق الســائد للتعدديــة 
ي كيفيــة حمايــة – �ف

تبحــث هــذه الوحــدة �ف

القانونيــة – الحصــول عــىل حقــوق الأرض والمســكن وحقــوق الملكيــة 

ي 
ي �ف

قليميــة وأحــكام الأرا�ف الخاصــة بالمــرأة بموجــب الأطــر الدوليــة والإ

ســالمية والأنظمــة القانونيــة الوطنيــة والممارســات العرفيــة.  يعــة الإ ال�ش

ــا  ــا ببعضه ــة ارتباطه ــكام وكيفي ــذه الأح ــل له ــم الأفض ــ�ب الفه ويعت

ي الســياق الســائد للتعدديــة القانونيــة 
ببعــض وكيفيــة العمــل معهــم �ف

ي تهــدف إىل زيــادة فــرص حصــول 
ي توضيــح التدخــالت الــ�ت

ُمهًمــا �ف

ي العالــم الســالمي.
المــرأة عــىل الأرض �ف

ة، فقــد صادقــت  وعــىل الرغــم مــن وجــود اختالفــاٍت وطنيــٍة كبــ�ي

ي 
ســالمية عــىل المعاهــدات والأطــر الدوليــة الــ�ت معظــم الــدول الإ

ي الســكن والأرض والممتلــكات رغــم وجــود 
تحمــي حقــوق المــرأة �ف

 . ف ــ�ي ف الجنس ــ�ي ــاواة ب ــة بالمس ــواد المتعلق ــض الم ــىل بع ــات ع تحفظ

ســالمية تحمــي بوجــٍه  ي البلــدان الإ
يعــات الوطنيــة �ف وبالمثــل، فــإن الت�ش

عــام حصــول المــرأة عــىل الأرض عــىل الرغــم مــن أن المســاواة التامــة 

ي بعــض مجــالت قانــون الأ�ة المرتبــط 
غــ�ي مضمونــة ول ســيما �ف

ف العرفيــة نقــاط  ســالمي والقوانــ�ي ي الإ
. كمــا يوفــر قانــون الأرا�ف ي

بــالأرا�ف

. ي
ــرأة إىل الأرا�ف ــول الم ــجيع وص ــة وتش ــة لحماي ــرص هام ــول وف دخ

ــالمية  س ــدان الإ ــم البل ي معظ
ــات �ف ــك، الممارس ــن ذل ــم م ــىل الرغ وع

ــف  ــم لمختل ــي والفه ــاب الوع ــهم غي ــرأة. ويس ــد الم ــدة ض ف بش ــ�ي تم

ف  ي التالعــب والثغــرات والتداخــالت والتناقضــات بــ�ي
الأطــر القانونيــة �ف

ف والتنفيــذ، وهــي فجــوٌة  ف القوانــ�ي ي خلــق فجــوة بــ�ي
ف �ف مختلــف القوانــ�ي

تهــدف هــذه الوحــدة إىل ســدها.

القانون الدوىلي وأدوات أخرى  2.1

القانــون الــدوىلي والأطــر الدوليــة هــي حجــر الزاويــة العالمــي الرئيــ�ي 

ي حمايــة حقــوق الأرض للمــرأة عــ�ب المناطــق الجغرافيــة والختالفــات 
�ف

ــا  ــرأة إىل الأرض ارتباط ــول الم ــة وص ــط إمكاني ــة. وترتب ــة والديني الثقافي

وثيقــا بالقضايــا الأوســع نطاقــا المتعلقــة بحقــوق المــرأة وحقــوق 

اف العالمــي عــىل نطــاق واســع  عيتهــا بالعــ�ت ي تتمتــع �ش
نســان ، الــ�ت الإ

ســالمي. يمكــن تصنيــف الصكــوك الدوليــة  ي العالــم الإ
ي ذلــك �ف

، بمــا �ف

ــل  ــات مث ي تعتمدهــا هيئ
ــ�ت ــات ، ال ف : البيان ــ�ي نســان إىل فئت لحقــوق الإ

الجمعيــة العامــة لالأمــم المتحــدة ، وهــي غــ�ي ملزمــة قانونًا عــىل الرغم 

مــن أنهــا قــد تكــون سياســياً ، مثــل القانــون غــ�ي الملــزم ، والتفاقيــات 

. ــا يتــم إبرامهــا بموجــب القانــون الــدوىلي ، وهــي صكــوك ملزمــة قانونً

عالنات والأطر الإ

ــم  ــه الأم ــذي اعتمدت ــان ال نس ــوق الإ ــي لحق ــالن العالم ع ــد الإ ويؤك

ــع  ــخص التمت ــكل ش ــق ل : »يح ــىلي ــا ي ــىل م ــام 1948 ع ي ع
ــدة �ف المتح

 ٍ
ف ــ�ي ــان دون أي تمي ي هــذا البي

ــات المنصــوص عليهــا �ف بالحقــوق والحري

ــن أو  ــس أو اللغــة أو الدي ــون أو الجن ــل العــرق أو الل ــوع مث ــن أي ن م

ــة  ــي أو الملكي ــي أو الجتماع ه أو الأصــل القوم ــ�ي ــرأي الســياسي أو غ ال

ي 
ــد أو أي وضــٍع آخــر«. وتشــمل الحقــوق المنصــوص عليهــا �ف أو المول

ــام  ــاواة أم ي المس
ــق �ف ــكات الح ــالأرض والممتل ــق ب ي تتعل

ــ�ت ــان وال البي

ــكات والحــق  ــالك الممتل ي امت
ــة والحــق �ف ي الحماي

ــون والمســاواة �ف القان

ــم. ــكن المالئ ي الس
�ف

نســان حقــوق المــرأة بصفــٍة  كمــا يتنــاول عــدٌد مــن صكــوك حقــوق الإ

ــالن  ع ــص الإ اث. وين ــ�ي ــة والم ي الملكي
ــا �ف ــك حقوقه ي ذل

ــا �ف ــة بم خاص

اعتمدتــه  والــذي  المــرأة  ف ضــد  التميــ�ي بالقضــاء عــى  المتعلــق 

: »تُتخــذ جميــع التدابــ�ي  ي عــام 1967 عــىل مــا يــىلي
الجمعيــة العامــة �ف

يعيــة لضمــان حقــوق متســاوية  المناســبة ول ســيما التدابــ�ي الت�ش

ــدان  ي مي
ــل �ف ــع الرج ــة م وج ف ــ�ي م�ت ــة أو غ وج ف ــت م�ت ــواء كان ــرأة س للم

ي الحصــول عــىل الممتلــكات وإدارتهــا 
ي ول ســيما الحــق �ف

القانــون المــد�ف

ي ذلــك الممتلــكات المكتســبة 
والتمتــع بهــا والتــرف فيهــا ووراثتهــا بمــا �ف

عــالن البــاب لتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع  أثنــاء الــزواج«. فتــح هــذا الإ

ــاه. ي القســم أدن
ــا هــو موضــح �ف ــرأة ، كم ف ضــد الم ــ�ي أشــكال التمي

ــة  ــىل أهمي ــدد ع ــة تش ــة وحديث ــ�ي ملزم ــرى غ ــة أخ ــر دولي ــاك أط وهن

المبــادئ  هــي  وأهمهــا  وللمــرأة،  للجميــع  الأرض  عــىل  الحصــول 

را�في 
أ

دارة المســؤولة لحيــازة ال 30الطوعيــة بشــأن الإ التوجيهيــة 

ي 
ي الوطــ�ف

ي ســياق الأمــن الغــذا�أ
ومصايــد الأســماك والغابــات �ف

ــىل  ــدة. وع ــة الجدي ي ــدة الحرف ــتدامة والأجن ــة المس ــداف التنمي وأه

الرغــم مــن عــدم كونهــا ملزمــة دولًيــا، فــإن أهميــة المبــادئ التوجيهيــة 

سماك 
أ

را�في ومصايد ال
أ

30  الخطوط التوجيهية الطوعية للمسؤولية إدارة حيازة ال
ي »، الغذاء والأغذية منظمة الزراعة لالأمم 

ي الوط�ف
ي سياق الأمن الغذا�أ

والغابات �ف
ي ، روما ، 2012

المتحدة ولجنة الأمن الغذا�أ
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ًا  ــاً وإقــراره أخــ�ي ي الواقــع مــا تــم التفــاوض عليــه دولي
الطوعيــة هــي �ف

ي وتؤكــد بقــوة 
ي عــام 2012. وهــي أول توجيــه دوىلي بشــأن إدارة الأرا�ف

�ف

ي 
ــات �ف ــاء والفتي ــوق النس ــاوي حق ــان تس ــن »ضم ــدول ع ــؤولية ال مس

ــات بغــض  ــد الأســماك والغاب ي ومصائ
ــازة والحصــول عــىل الأرا�ف الحي

ــص  ــك، تن ــىل ذل ــالوة ع ــة«. وع ــة والزوجي ــن المدني ــن حالته ــر ع النظ

ي 
ف عــىل الــدول أن تنظــر �ف المبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة عــىل أنــه »يتعــ�ي

ي تواجههــا النســاء والفتيــات فيمــا يتعلــق بحقوق 
العقبــات الخاصــة الــ�ت

ــ�ي الالزمــة لضمــان  ــا وأن تتخــذ التداب ــة والحقــوق المرتبطــة به الملكي

ــق  ــة للنســاء وتطبي ــة الكافي ــة والسياســية للحماي ــ�ي الأطــر القانوني توف

ــىل  ــب ع ــرأة )...(. ويج ــازة الم ــق حي ف بح ــ�ت ي تع
ــ�ت ف ال ــ�ي ــاذ القوان ونف

ــن خــالل  ــة م ف وإجــراءات ذات صل ــ�ي ــدول أن تضــع سياســات وقوان ال

رة مــع ضمــان إدراج  عمليــات تشــاركية تشــمل جميــع الأطــراف المتــرف

كٍل مــن الرجــل والمــرأة منــذ البدايــة«. وتعكــس أهــداف التنميــة 

ي الفقــرة 54 مــن قــرار الأمــم المتحــدة 
ــواردة �ف المســتدامة )SDGs( ال

ايــد لمركزيــة ضمــان  ف رقــم )A/RES/1/70( لعــام 2015 القبــول الــدوىلي الم�ت

الحصــول الآمــن عــىل الأرض مــن قبــل جميــع النــاس والحاجــة إىل 

ز حصــول المــرأة عــىل المــوارد  ي الحيــازة. ويــ�ب
ف �ف ف الجنســ�ي المســاواة بــ�ي

ي –بشــكٍل واضــح 
نتاجيــة والســيطرة عليهــا وتملكهــا – ول ســيما الأرا�ف الإ

ي أربعــة أهــداٍف للتنميــة المســتدامة: الهــدف الأول هــو إنهــاء الفقــر 
�ف

مــن الغــذا�أي والهــدف الخامــس هــو 
أ

ــق ال ــا�في هــو تحقي 31والهــدف الث

ف المــرأة32 والهــدف الحــادي عــ�ش هــو  ف وتمكــ�ي ف الجنســ�ي المســاواة بــ�ي

ــة ومســتدامة. ــة ومرن جعــل المــدن والمناطــق شــاملة وآمن

ي الجديــد مــن قبــل مؤتمــر  وقــد تــم اعتمــاد جــدول الأعمــال الحــرصف

يــة المســتدامة )الموئــل  ســكان والتنميــة الحرف الأمــم المتحــدة لالإ

ــة  ــة العام ــدورة 71 للجمعي ي ال
ــراره �ف ــم إق ــر 2016 وت ي أكتوب

ــث( �ف الثال

ــل عــام 2017. ويتوخــى جــدول الأعمــال المــدن والمســتوطنات  ي أوائ
�ف

ي ذلــك الوظيفــة 
ي »تفــي بوظائفهــا الجتماعيــة بمــا �ف

يــة الــ�ت الب�ش

عمــال التدريجــي للحــق  ــق الإ ــة تحقي ــالأرض بغي ــة ل ــة والبيئي الجتماعي

ي لئــق 
ي مســتوى معيــ�ش

ي الســكن الالئــق كعنــٍر مــن عنــا� الحــق �ف
�ف

ــان  ــادة ضم ــز )...( زي ــدول »بتعزي ــادة 35 ال ــزم الم «. وتل ف ــ�ي دون تمي

ــر الحلــول  ــة أنــواع الحيــازة وتطوي اف بتعددي الحيــازة للجميــع والعــ�ت

المالئمــة للغــرض والعمــر والنــوع والبيئــة ضمــن سلســلة حقــوق الأرض 

ــاء  ي للنس
ــازة الأرا�ف ــان حي ــاص لضم ــاٍم خ ــالء اهتم ــع إي ــة م والملكي

ــة«.  ــٍة فعال ــٍة إداري ــالل أنظم ــن خ ــك م ي ذل
ــا �ف ــن بم ــاٍح لتمكينه كمفت

ــات »ستشــجع  ــادة 107 عــىل أن الحكوم ــص الم ــك، تن ــالوة عــىل ذل وع

ي تعــزز 
وضــع السياســات والأدوات والآليــات ونمــاذج التمويــل الــ�ت

31  الهدف 1.4: بحلول عام 2030 ، تأكد من أن جميع الرجال والنساء ، ل سيما 
ي الموارد القتصادية ، وكذلك الوصول 

الفقراء والضعفاء ،لديهم حقوق متساوية �ف
ها من أشكال الملكية  إىل الخدمات الأساسية والملكية والسيطرة عىلي الأرض وغ�ي

اث والموارد الطبيعية  والتكنولوجيا الجديدة المناسبة والخدمات المالية  ،  والم�ي
ي ذلك التمويل الأصغر.

بما �ف
عطاء المرأة حقوق متساوية �في الموارد القتصادية  32  الهدف 5 أ: القيام بإصالحات لإ
ها من الأشكال الممتلكات  ي وغ�ي

، وكذلك الوصول إىل الملكية والسيطرة عىل الأرا�ف
ف الوطنية. والخدمات المالية والوراثة والموارد الطبيعية  ، وفقا للقوان�ي

ي 
ســكان المســتدامة والــ�ت الوصــول إىل مجموعــٍة واســعة مــن خيــارات الإ

يجــار والحيــازة الأخــرى  ي ذلــك خيــارات الإ
يمكــن تحمــل تكاليفهــا بمــا �ف

فضــاًل عــن الحلــول التعاونيــة مثــل المشــاركة ومؤسســات ائتمــان 

ــن  ي م
ــ�ت ــة ال ــازة الجماعي ــن أشــكال الحي ــا م ه ــة وغ�ي ي المجتمعي

الأرا�ف

شــأنها تلبيــة الحتياجــات المتطــورة لالأشــخاص والمجتمعــات مــن أجــل 

ف توافــر المســكن )خاصــًة للفئــات ذات الدخــل المنخفــض(  تحســ�ي

يــد وتوفــ�ي  والحيلولــة دون الفصــل والإخــالء القــ�ي التعســفي والت�ش

ــات  ــم مخطط ــك دع ــمل ذل ــة. وسيش ــة وكافي ــص كريم ــادة تخصي إع

امــج ترقيــة  ي مــع إيــالء اهتمــاٍم خــاص ل�ب
ي والبنــاء الــذا�ت

ضــا�ف ســكان الإ الإ

ة والمســتوطنات غــ�ي الرســمية« بمــا يتمــاسش تماًمــا مــع  الأحيــاء الفقــ�ي

ــق  ــا يتعل ــة هــذا المنشــور. وفيم ي بداي
ــة المحــددة �ف الأطــر المفاهيمي

ي ســياٍق 
ي يعشــن �ف

بحــق المســكن والأرض والملكيــة للنســاء اللــوا�ت

ي هــذا الصــدد بالمبــادئ المتعلقــة 
شــاد �ف متأثــر بالــراع، يمكــن الس�ت

ديــن )المعروفــة أيًضــا  ف والم�ش ســكان واســتعادة الأمــالك لالجئــ�ي بالإ

و( والصــادرة عــن لجنــة الأمــم المتحــدة الفرعيــة  باســم مبــادئ بينهــ�ي

داد  ي اســ�ت
و عــىل الحــق �ف نســان )2005(. وتؤكــد مبــادئ بينهــ�ي لحقــوق الإ

د  ي للتــ�ش
ي والممتلــكات للرجــال والنســاء كعــالٍج قانــو�ف

المســاكن والأرا�ف

 . ي ذلــك العــودة إىل الوطــن الأصــىلي
ٍط مســبق للحلــول الدائمــة بمــا �ف و�ش

ــة حقــوق المســكن  ــا لحماي ــا مهًم ــا تشــكل أساًس وعــىل الرغــم مــن أنه

والأرض والملكيــة، إل أنهــا قــد أدت عــىل أغلــب الظــن إىل تشــويٍه 

ــة  ــد لمعالج ــاٍر وحي ــودة كخي ــز الع ــق بتعزي ــا يتعل ــود فيم ــ�ي مقص غ

ديــن، بينمــا تــم تجاهــل نهــوج أخــرى مهمــة  احتياجــات الســكان الم�ش

ي 
ــة �ف ــر الزاوي ــة حج ــار بمثاب ط ــذا الإ ــل ه ــك، يظ ــع ذل ــة. وم ومتكامل

ــىل الأرض. ــول ع ي الحص
ــات �ف ــاء النازح ــق النس ــة ح حماي

المعاهدات الدولية

ي القانــون الــدوىلي 
يتــم حمايــة وصــول المــرأة إىل الأرض والملكيــة �ف

يعــات القانونيــة: يحمــي أحدهمــا حقــوق  ف مــن الت�ش ك�ي ف مشــ�ت باتجاهــ�ي

ف الآخــر بحقــوق المســاواة  المســكن الالئــق ويحمــي مــن الإخــالء ويعــ�ت

ف الرجل  ف الرجــال والنســاء. كمــا يدعــم القانــون الــدوىلي المســاواة بــ�ي بــ�ي

ي الأرض والملكيــة منــذ الأربعينيــات؛ 
والمــرأة وقــد أيــد حقــوق المــرأة �ف

كمــا يؤكــد عــدد مــن الصكــوك القانونيــة هــذه الحقــوق.33 وقــد وّقعــت 

ســالمية وصّدقــت عــىل هــذه المعاهــدات وبذلــك  معظــم البلــدان الإ

نســان وحقــوق المســكن والأرض  ام حقــوق الإ ام احــ�ت ف وقــع عليهــا الــ�ت

والملكيــة. كمــا طلبــت بعــض البلــدان أحكاًمــا تتعلــق بالتحفــظ وعــدم 

، رغــم  ي
ــ�ت ــرأة وال ــن حقــوق الم ــب م ــول بخصــوص بعــض الجوان القب

ــىل  ــلًبا ع ــر س ــالأرض، تؤث ة ب ــا�ش ــان مب ي بعــض الأحي
ــا �ف ــدم ارتباطه ع

مجــال  والملكيــة. ول  والمســكن  الأرض  إىل  المــرأة  طريقــة وصــول 

وري الســتناد  ي أهميــة هــذه المعاهــدات عموًمــا ومــن الــرف
للتشــكيك �ف

نسان من قبل الدول يمكن  33  الحالة الحالية للتصديق المعاهدات الدولية لحقوق الإ
www.ohchr.org ي
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ي 
هــا أهميــة عنــد حمايــة وتعزيــز وصــول المــرأة إىل الأرض �ف إىل أك�ش

ــة.            ــدات أهمي ــ�ش المعاه ــاه أك ــدون أدن ــالمية. تج س ــياقات الإ الس

 )ICCPR( والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدوىلي  العهــد 

والعهــد الــدوىلي الخــاص بالحقــوق القتصاديــة والجتماعيــة والثقافيــة 

ــة  ــىل صياغ ــالن ع ــث يعم ــام 1966، حي ــا ع ــرى اعتمادهم )ICESCR( ج

العالمــي لحقــوق  عــالن  ي الإ
ف الحقــوق المنصــوص عليهــا �ف وتقنــ�ي

ف الرجــل والمــرأة  ي المســاواة بــ�ي
فــان بالحــق �ف نســان. كمــا أنهمــا يع�ت الإ

ة عــىل وصــول  ات مبــا�ش ف حيــث إن لديهمــا تأثــ�ي ي عــدم التميــ�ي
والحــق �ف

رث والمخصصــات الحكوميــة لــالأرض والملكيــة.  المــرأة للملكيــة والإ

كمــا يتطلــب التعليــق العــام رقــم 28 للجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة 

ــاص  ــدوىلي الخ ــد ال ــن العه ــم 3 م ــادة رق ــأن الم ــان بش نس ــوق الإ بحق

 : بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي جــرى اعتمــاده عــام 2000 مــا يــىلي

» وينبغــي أن تكــون أســباب الطــالق وفســخ الــزواج هــي نفســها للرجــل 

ــة بتقاســم  ــع القــرارات ذات الصل والمــرأة، وكذلــك فيمــا يتصــل بجمي

ــع المــرأة  ــة عــىل الأولد. وينبغــي أن تتمت ــكات والنفقــة والوصاي الممتل

اث إذا انحــل الــزواج  أيضــا بحقــوق مســاوية للرجــل فيمــا يتعلــق بالمــ�ي

  ». ف هــو نتيجــة لوفــاة أحــد الزوجــ�ي

 )CEDAW( ف ضــد المــرأة اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التميــ�ي

ي امتــالك وإدارة الممتلــكات دون 
منــذ عــام 1979 بالحقــوق المتســاوية �ف

ي والإصــالح الزراعــي«. 
ي إصــالح الأرا�ف

ف و »المعاملــة المتســاوية �ف تميــ�ي

ي التمتــع »بظــروٍف معيشــيٍة مالئمــة 
ف ضــد المــرأة �ف كمــا تحظــر التميــ�ي

ــة القضــاء عــىل  ل ســيما فيمــا يتعلــق بالمســكن«. ويتســع نهــج اتفاقي

ــة  ــرأة عــىل الملكي ــرأة إزاء حصــول الم ف ضــد الم ــ�ي ــع أشــكال التمي جمي

ي الحصــول عــىل 
ي حقــوق المــرأة �ف

ف والمســاواة �ف ــ�ي ليشــمل عــدم التمي

الئتمــان وحصــول النســاء الريفيــات عــىل الممتلــكات. وتنــص اتفاقيــة 

ــار  ي إط
ــه �ف ــىل أن ــرأة ع ــد الم ف ض ــ�ي ــكال التمي ــع أش ــىل جمي ــاء ع القض

ــكات  ــة الممتل ي »ملكي
ــاوية �ف ــوٍق متس ف بحق ــ�ي ــع كال الزوج الأ�ة، يتمت

ــارة إىل  ش ــدر الإ ــا«. تج ــرف فيه ــا والت ــع به ــا والتمت ــا وإدارته واقتنائه

أن العديــد مــن البلــدان ذات الأغلبيــة المســلمة لديهــا تحفظــات عــىل 

ــيما  ــرأة ، ل س ــد الم ف ض ــ�ي ــكال التمي ــع أش ــىل جمي ــاء ع ــة القض اتفاقي

اث الخاصــة بهــا ، عــىل الرغــم مــن أن بعــض الــدول  عــىل أحــكام المــ�ي

ة. وتنبثــق هــذه  ي الســنوات الأخــ�ي
قــد اســتعرضت موقفهــا مــن هــذا �ف

ي وضــع المعايــ�ي مــن مصــادر أخــرى مثــل الجمعيــة 
الجهــود المبذولــة �ف

مــم المتحدة 
أ

العامــة لالأمــم المتحــدة بشــأن المــرأة الريفيــة34 ولجنــة ال

ــة  ــز وحماي ــة لتعزي ــدة الفرعي ــم المتح م
أ

ــة ال ــان35 ولجن نس ــوق الإ لحق

نســان36. حقــوق الإ

34  القرارات 48/109 )1994(، 50/165 )1996(، 52/93 )1998(.
35  القرارات 2000/13، 2001/34، 2002/49، 2003/22 المتعلقة بمساواة المرأة �في 

ي حقوق الملكية 
ي والحصول عليها والسيطرة عليها وكذلك مساواتها �ف

تملك الأرا�ف
. ي

الخاصة والمسكن الكا�ف
رض والممتلكات والسكن 

أ
36  القراران 1997/19 و1998/15 بشأن »المرأة والحق �في ال

الالئق«.

ــة  ــوق المتعلق ــن الحق ي تضم
ــ�ت ــرى ال ــة الأخ ــوك الدولي ــمل الصك وتش

ــة  ــة الدولي : التفاقي ــىلي ــة مــا ي نتاجي هــا مــن المــوارد الإ ي وغ�ي
ــالأرا�ف ب

ف العنــرصي والتفاقيــة الدوليــة  للقضــاء عــى جميــع أشــكال التميــ�ي

لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أرسهــم واتفاقية 

ــة حقــوق الطفــل. عاقــة واتفاقي حقــوق الأشــخاص ذوي الإ

وينــص إعــالن الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة عــىل 

ي كانــت 
ي الأرض والمناطــق والمــوارد الــ�ت

حــق الشــعوب الأصليــة �ف

تمتلكهــا أو تشــغلها أو تســتخدمها أو تملكهــا بطريقــٍة تقليديــة ويجــب 

ي والأقاليــم 
ي لهــذه الأرا�ف

اف والحمايــة القانــو�ف أن تمنــح الــدول العــ�ت

ــعوب  ــاء الش ــة نس ــىل حماي ــا ع ــالن أيًض ع ــص الإ ــوارد )...(. وين والم

اهتمــام خــاص لحقوقهــن  إيــالء  يتــم  ف وأن  التميــ�ي مــن  الأصليــة 

ــعوب  ــة بالش ــة المتعلق ــل التفاقي ــا تكف ــن الخاصــة«. كم واحتياجاته

ــة  ــل الدولي ــة العم ــتقلة لمنظم ــدان المس ي البل
ــة �ف ــة والقبلي الأصلي

ي إعطــاء أو 
ي المشــغولة تقليديـًـا و«الحــق �ف

حقــوق الملكيــة عــىل الأرا�ف

ي 
ــر عــىل الأرا�ف حــة قــد تؤث وعــاٍت مق�ت حجــب الموافقــة عــىل أي م�ش

ي يســتخدمونها أو يملكونهــا أو يشــغلونها بصــورٍة تقليديــة«. وتتمتــع 
الــ�ت

ــة بموجــب  ف بالحماي ــ�ي ــن يعيشــون كالجئ حقــوق النســاء والرجــال الذي

 ) ف ــ�ي ــة الالجئ ف )اتفاقي ــ�ي ــع الالجئ ــة بوض ــام 1951 المتعلق ــة ع اتفاقي

ــن  ــة م ــان مجموع ــة لضم ــدول المضيف ــىل ال ــات ع ام ف ــرض ال�ت ي تف
ــ�ت ال

الحقــوق المتعلقــة بالممتلــكات غــ�ي المنقولــة عــىل الأقــل بنفــس 

ــة. ــة المضيف ي الدول
ــن �ف ف الآخري ــ�ي ــ�ي المواطن ــة بغ وط الخاص ــ�ش ال

آليات التنفيذ والرصد 

ــر  ــن ذك ــة. ولك ــر الدولي ــون والأط ــة القان ي أهمي
ــكيك �ف ــال للتش ل مج

ــدان  ــة أداء البل ي مراقب
ــف الأدوات �ف ــل ضع ــف يقل ــررة كي ــورة متك بص

ي  يجــا�ب للمعاهــدات مــن فعاليتهــا ويتجــىل الكفــاح لالإحســاس بالأثــر الإ

ــدر  ــرى، تج ــة أخ ــن ناحي ــري. وم ــتوى القط ــىل المس ــذه الأدوات ع له

ــا. ويتجــاوز  ــذ أيًض ــات التنفي ــن آلي ــة م ــر مجموع ــه تتوف شــارة إىل أن الإ

الوصــف المفصــل لهــذه الآليــات نطــاق هــذا العمــل ولكــن مــن المهــم 

ي النهــوض بحقوق 
إدراج الآليــات الرئيســة نظــًرا لأنهــا قــد تكــون مهمــة �ف

ــىل المســتوى القطــري.      ي الأرض ع
ــرأة �ف الم

تعــد هيئــات رصــد معاهــدات الأمــم المتحــدة آليــة مهمــة وترشــح 

ي مجــال حقوق 
تهم �ف ف مشــهود بخ�ب اء مســتقل�ي اللجــان المكونــة مــن خــ�ب

ي أنشــئت فيهــا لمراقبــة تنفيــذ التفاقيــات 
نســان مــن قبــل الــدول الــ�ت الإ

ــان  نس ــوق الإ ــة بحق ــدة المعني ــم المتح ــة الأم ــل لجن ــر مث ــة الذك آنف

ولجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالعهــود الدوليــة الخاصــة بالحقــوق 

القتصاديــة والجتماعيــة والثقافيــة واتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع 

ــوق  ــة بحق ــدة الخاص ــم المتح ــة الأم ــري ولجن ف العن ــ�ي ــكال التمي أش

الطفــل ولجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالقضــاء عــىل جميــع أشــكال 

ــىل  ــة ع ــات القائم ف الهيئ ــ�ي ــن ب ــك. وم ــا إىل ذل ــرأة وم ــد الم ف ض ــ�ي التمي
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نســان وإجــراءات الشــكاوى  أســاس الميثــاق، هنــاك مجلــس حقــوق الإ

نســان والإجــراءات الخاصــة لمجلــس حقــوق  ي مجلــس حقــوق الإ
�ف

نســان، مثــل المقــررات الخاصــة )عــىل ســبيل المثــال المقرريــن  الإ

ديــن داخلًيــا  ي مســكن لئــق والأشــخاص الم�ش
ف بشــأن الحــق �ف الخاصــ�ي

ــام  ــ�ب مه ــة. وتعت ــة العامل ف والأفرق اء المســتقل�ي ــك( والخــ�ب ــا إىل ذل وم

ــر  ــدان والتقاري ــارات البل ــة وزي ــداءات العاجل ــة الن ــراءات الخاص الإج

الســنوية المقدمــة للجمعيــة العامــة لالأمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق 

نســان ومــا إىل ذلــك. كمــا يعتــ�ب الســتعراض الــدوري الشــامل  الإ

أ عــام 2005 آليــة مهمــة كذلــك تكمــل هيئــات رصــد  الــذي أنــ�ش

نســان  ــدوري لأداء حقــوق الإ معاهــدات الأمــم المتحــدة بالفحــص ال

ي الأمــم المتحــدة37.  وتــؤدي قــرارات 
لــدى 193مــن الــدول الأعضــاء �ف

ــوكالت التابعــة لالأمــم المتحــدة- مــع ولياتهــا  الأمــم المتحــدة وال

ي تنفيــذ القانــون والأطــر الدوليــة. ويتســم 
وبرامجهــا- دوًرا مهًمــا �ف

نســان بأهميــة خاصــة، ويكلــف  مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإ

نســان، وتعزيــز الإجــراءات المتعلقــة  بتعزيــز وحمايــة إعمــال حقــوق الإ

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــاق منظوم ــن نط ــيقها ضم ــان وتنس نس ــوق الإ بحق

ي ذلــك الماليــة 
عــىل المســتوى الــدوىلي وتقديــم المســاعدة- بمــا �ف

نســان بنــاًء عــىل طلــب إحــدى الــدول عــىل  ي مجــال حقــوق الإ
والفنيــة- �ف

ــري.                          ــتوى القط المس

الستفادة القصوى من الأطر الدولية

عــىل  ايــدة  ف م�ت بصــورة  المســلمة  الأغلبيــة  ذات  البلــدان  تصــدق 

اماتهــا القانونيــة تجــاه  ف نســان وتقــر بال�ت المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإ

ي ذلــك حقــوق المــرأة 
نســان بمــا �ف عــالن العالمــي لحقــوق الإ ام الإ احــ�ت

ف  ــ�ي ــدرج الدســات�ي والقوان ــا ت ــد. كم ــوق الأرض عــىل وجــه التحدي وحق

ف مــا زال  ي حــ�ي
نســان والمعايــ�ي الدوليــة و، �ف الوطنيــة رســمًيا حقــوق الإ

ي المعاهــدات، تعمــل 
لبعــض البلــدان تحفظــات عــىل بعــض المــواد �ف

ــا. كمــا يلــزم بــذل جهــود متضافــرة  بلــدان أخــرى عــىل رفعهــا تدريجًي

ــاس  ــة بنواياهــا للن ــع الأطــراف لضمــان إيصــال الأطــر الدولي مــن جمي

عــىل أرض الواقــع. وعــىل الرغــم مــن ضعفهــا، إل أن هــذه الأطــر تــؤدي 

ــات�ي  ي الدس
ــات �ف ــام لالإصالح ــاد ع ــام وإرش ــم إله ي تقدي

ــا �ف دوًرا مهًم

ــون  ــك المدافع . ويمتل ي
ــ�ف ــد الوط ــىل الصعي ف ع ــ�ي ــات والقوان والسياس

ــدرة  ــرأة الق ــل والم ف الرج ــ�ي ــاواة ب ــدو المس ــان ومؤي نس ــوق الإ ــن حق ع

ي توفــر 
عــىل بنــاء حججهــم وتحديــد إجراءاتهــم عــىل هــذه الأســس الــ�ت

 - ي
ــا� الحــوار الســياسي عــىل المســتوى الوطــ�ف ــن عن ــا م ــًرا مهًم عن

المســتوى الأكــ�ش أهميــة الــذي يلــزم فيــه اعتمــاد هــذه الأفــكار 

ــة  ــر العالمي ــتوحيت الأط ــك اس ــىل ذل ــالوة ع ــة. ع ــة العالمي المعياري

قليميــة والوطنيــة، يعــرض  ف الإ ف المعاهــدات والقوانــ�ي وألهمــت القوانــ�ي

ــا  بعضهــا أدنــاه. ويعــد هــذا الحــوار الثابــت والتفاعــل العضــوي مهًم

لضمــان تكييــف الأطــر العالميــة هــذه ومواءمتهــا عــىل المســتوى 

ــة.               ــ�ش أهمي ــون أك ــث تك ــي والقطــري، حي قليم الإ
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 . ي
قليميــة عمليــة الحصــول عــىل الأرا�ف ينظــم عــدٌد مــن المعاهــدات الإ

ــة  قليمي ــة الإ ــر القانوني ــن الأط ــًة ع ــًة عام ــة لمح ــذه الوثيق ــدم ه وتق

ف  ــ�ي ك ــبُّ ال�ت ــىل الأرض. وينص ــول ع ي الحص
ــرأة �ف ــق الم ــي ح ي تحم

ــ�ت ال

عــىل إفريقيــا وآســيا والمنطقــة العربيــة وأروبــا، حيــث تســتضيف هــذه 

. كمــا توجــد أطــر مماثلــة لمناطــق  ف ًا مــن المســلم�ي المنطقــة عــدًدا كبــ�ي

أخــرى.

إفريقيا

ي إفريقيــا 
ســالمية �ف يعــة الإ ي ال�ش

ي �ف
ســالم وأحــكام الأرا�ف يعتــ�ب تأثــ�ي الإ

فريقيــة عــىل  ظاهــرًة موثقــًة بصــورٍة جيــدة، وقــد أثــرت عــىل القــارة الإ

ــل المســلمون 45% مــن الســكان الأفارقــة38 ويقــدر  ــر القــرون. ويمث م

ــاك  ــول عــام 203039. فهن ــون نســمة بحل ــ�ش مــن 385 ملي عددهــم بأك

ي كل بلــٍد إفريقــي، وتتأثــر القــارة بدرجــاٍت متفاوتــة 
مجتمعــاٌت مســلمٌة �ف

ــا اليومــي مــن خــالل  ســالمية وتطبيقه يعــة الإ ي ال�ش
ي �ف

بأحــكام الأرا�ف

ي 
ســالمية �ف التنظيميــة لعتمــاد المعايــ�ي الإ تخطــي أطــر السياســة 

فريقيــة، عــىل أرفــع  الممارســات المجتمعيــة40. وتنظــم البلــدان الإ

، حصــول النســاء عــىل الأرض عــن طريــق النضمــام إىل  ي
مســتوى وطــ�ف

وتوكــولت الدوليــة المتعلقــة بالحصــول عــىل الأرض  المعاهــدات وال�ب

والمســاواة. ومــع ذلــك، طــورْت إفريقيــا أيًضــا المفاهيــم الدوليــة 

ــىل  ــرأة ع ــول الم ــة حص ــأن إمكاني ــاص بش ــا الخ ــها إىل واقعه واستئناس

الأرض.

ف  ــ�ي ــعوب ح ــان والش نس ــوق الإ ــي لحق فريق ــاق الإ ــل الميث ــد دخ وق

ي عــام 1986 ودعــا إىل إنشــاء لجنــٍة لضمــان حمايــة حقــوق 
النفــاذ �ف

ــاق  ــق بميث ــول الملح وتوك ــد ال�ب ــارة. ويؤك ــاء الق ــع أنح ي جمي
ــاس �ف الن

ي الســكن 
ي عــام 2003 عــىل الحــق �ف

ي إفريقيــا المعتمــد �ف
حقــوق المــرأة �ف

ي الحصــول عــىل ســكٍن وظــروٍف 
ي المســاواة �ف

ــرأة الحــق �ف ــق: »للم الالئ

ي بيئــٍة صحيــة. ولضمــان هــذا الحــق، تمنــح الــدول 
معيشــيٍة مقبولــة �ف

الأطــراف النســاء بغــض النظــر عــن حالتهــن الزوجيــة إمكانيــة الحصــول 

وتوكــول بحــق  ف ال�ب عــىل الســكن المالئــم«. وبالإضافــة إىل ذلــك، يعــ�ت

ــل أن  ــة / الأرم ــق لالأرمل : »يح ــىلي ــا ي ــىل م ــص ع اث وين ــ�ي ي الم
ــرأة �ف الم

ي 
ي حالــة الوفــاة، يحــق للــزوج البــا�ت

يــرث ممتلــكات كل منهمــا الآخــر. و�ف

ي العيــش 
عــىل قيــد الحيــاة بغــض النظــر عــن نظــام الــزواج الســتمرار �ف

ي 
ــاة الحــق �ف ل الزوجيــة«. عــالوًة عــىل ذلــك، يُكفــل للمــرأة والفت ف ي مــ�ف

�ف

وراثــة ممتلــكات والديهــا عــىل قــدم المســاواة مــع الأولد. وتعتــ�ب هــذه 

ي إفريقيــا لأنهــا تحــدد بوضــوح حــق 
اث هامــًة �ف ي تتنــاول المــ�ي

المــواد الــ�ت

. ف ي للمســاواة وعــدم التميــ�ي
رث بمــا يتجــاوز النطــاق الإجــرا�أ ي الإ

المــرأة �ف

38  موسوعة بريتانيكا 2002، صفحة 306.
بحاث والحياة العامة، 2011.

أ
وع بيو لال 39  م�ش

فريقية«، 
أ

را�في ال
أ

ف ال
سالمية عىل قوان�ي 40  إس. سيت »ل تقليد آخر: التأث�يات الإ

ي إفريقيا.
ي �ف

ف الأرا�ف مقالت عن قوان�ي
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ــم  ــة لالأم ــا التابع فريقي ــة لإ ــة القتصادي ــت اللجن ــام 2006، أطلق ي ع
و�ف

، وهــي برنامٌج  ي
فريقــي مبــادرة سياســة الأرا�ف المتحــدة وبنــك التنميــة الإ

ك ذو مقيــاٍس فريــد وطمــوٍح يهــدف إىل جعــل الأرض تــؤّدي  مشــ�ت

ــة  ــة الجتماعي ــق التنمي ــة وتحقي فريقي ــة الإ ي التنمي
ــح �ف ــا الصحي دوره

ــي 2006  ف عام ــ�ي ــة. وب ــتدامة البيئي ــن والس ــالم والأم ــة والس والقتصادي

ــادرة سياســة  ــٍة تشــاركيٍة وشــاملة، وضعــت مب ــن خــالل عملي و2009 وم

ي 
ــا. و�ف ي إفريقي

ي �ف
ــة لسياســة الأرا�ف ــادئ التوجيهي طــار والمب ي الإ

الأرا�ف

ــع  ــة، وق ــة العام ة للجمعي ــ�ش ــة ع ــة الثالث ــدورة العادي ي ال
ــام 2010 �ف ع

ي 
ي �ف

ــات الأرا�ف ــا وتحدي ــالن قضاي ــىل إع ــة ع فريقي ــدول الإ ــاء ال رؤس

طــار والمبــادئ التوجيهيــة  ف إىل الســتخدام الفعــال لالإ إفريقيــا، داعــ�ي

، دعمــت  ف قليمــي. ومنــذ ذلــك الحــ�ي ي والإ
ف الوطــ�ف عــىل المســتوي�ي

قليمية  ي الوطنيــة والإ
ي عمليــات سياســات الأرا�ف

معاهــدة سياســة الأرا�ف

طــار الــذي  اتيجيات وخطــط عمــل لتنفيــذ الإ ووضــع وتنفيــذ اســ�ت

ف بمجموعــٍة واســعة مــن حقــوق الحيــازة لالأفــراد والمجتمعــات.  يعــ�ت

فريقــي لحقــوق  طــار والمبــادئ التوجيهيــة إىل الميثــاق الإ ويشــ�ي الإ

بشــأن   2004 لعــام  الرســمي  عــالن  الإ وإىل  والشــعوب  نســان  الإ

فــان بمركزيــة حصــول  ي إفريقيــا اللذيــن يع�ت
ف �ف ف الجنســ�ي المســاواة بــ�ي

النســاء عــىل الأرض، خاصــة وأنهــن ل يزلــن المســتخدمات الرئيســيات 

فريقيــة.  كمــا توفــر خطــة  ي معظــم المجتمعــات الإ
ي الزراعيــة �ف

لــالأرا�ف

ي 
ــاق �ف ــعة النط ــة واس ــتثمارات الأرضي ــة بالس ي المتعلق و�ب ــ�ي ــل ن عم

ي بالســتثمار 
ي اعتمدهــا المنتــدى رفيــع المســتوى المعــ�ف

إفريقيــا والــ�ت

ي عــام 2011 فرصــًة لدعــم 
ي إفريقيــا �ف

ي �ف
ي الأرا�ف

ي المبــا�ش �ف الأجنــ�ب

ي مــن خــالل إيــالء اهتمــاٍم خــاص لحمايــة 
حصــول المــرأة عــىل الأرا�ف

، وهــي فئــٌة تتكــون إىل حــٍد  ف نســان وحقــوق صغــار المزارعــ�ي حقــوق الإ

كبــ�ي مــن النســاء.

المنطقة العربية

ســالمي التاســع عــ�ش لــوزراء الخارجيــة )دورة الســالم  اعتمــد المؤتمــر الإ

ي مــر عــام 1990 إعــالن القاهــرة 
ابــط والتنميــة( الــذي ُعقــد �ف وال�ت

ســالم. وتنــص المــادة 15 عــىل أنــه »لــكل  ي الإ
نســان �ف حــول حقــوق الإ

وعــة، ويحــق  ــكات المكتســبة بطريقــٍة م�ش ي تملــك الممتل
فــرٍد الحــق �ف

لــه التمتــع بحقــوق الملكيــة دون المســاس بالنفــس أو الآخريــن أو 

المجتمــع بشــكٍل عــام. ول يجــوز نــزع الملكيــة إل لمتطلبــات المصلحــة 

ــالن  ع ــل الإ ــا يكف ــادل«.  كم ــوري وع ــض ف ــع تعوي ــد دف ــة وعن العام

المجلــس  اعتمــده  الــذي  نســان  الإ لحقــوق  العالمــي  ســالمي  الإ

ــان  نس ــوق الإ ي لحق ــر�ب ــاق الع ــام 1981 والميث ي ع
ي �ف ــالمي الأورو�ب س الإ

ي 
ــة �ف ــدول العربي ي الجتمــاع الســادس عــ�ش لجامعــة ال

ــذي اعُتمــد �ف ال

ي وينــص  ي العالــم العــر�ب
عــام 2004 وصدقــت عليــه دوٌل مختلفــة �ف

ــا  ــع. وفيم ــكن للجمي ــوق الأرض والمس ــة حق ــىل حماي ــاق ع ــذا الميث ه

ي وحقــوق الملكيــة والمســكن عــىل وجــه 
يتعلــق بالحصــول عــىل الأرا�ف

اً عــن الحقــوق العالميــة  العمــوم، فــإن الوثائــق الثــالث ل تختلــف كثــ�ي

ي الأرض والملكيــة والمســكن. عــالوًة عــىل ذلــك، وافقــت جامعــة 
�ف

ي عــام 1965 عــىل نظــاٍم حقــوٍق إقليمــي يطبــق عــىل 
الــدول العربيــة �ف

ي 
ف �ف ــطيني�ي ــة الفلس ــول معامل ي بروتوك

ــه �ف ــم تضمين ف وت ــطيني�ي الفلس

الــدول العربيــة. ويهــدف هــذا المعــروف أيًضــا باســم بروتوكــول الــدار 

ــة  ــاب الحماي ي غي
ف �ف ف الفلســطيني�ي ــ�ي ــوق الالجئ ــة حق البيضــاء إىل حماي

ي عــام 1990، أضعفــت التعديــالت 
القانونيــة الدوليــة المنهجيــة. و�ف

امــات الــدول العربيــة وســمحت للــدول الأعضــاء  ف وتوكــول ال�ت عــىل ال�ب

ف إىل أولويــاٍت وطنيــة ممــا ســاهم  بتحويــل سياســاتها الخاصــة بالالجئــ�ي

نســانية واســعة النطــاق. ــات الإ ــ�ب الأزم ــن أك ــد واحــدٍة م ي تمدي
�ف

آسيا

ــوق  ــزز حق ــات تع ــات أو اتفاقي ــيا، منظم ــوم آس ي عم
ــاك، �ف ــس هن لي

ي عــام 2015، اعتمــدت رابطــة أمــم جنــوب 
نســان أو تحميهــا. ولكــن و�ف الإ

ق آســيا إعــالن حقــوق  ــوب �ش ي جن
ــدان �ف ــك 10 بل ي ذل

ــا �ف ق آســيا بم �ش

ــكن  ــق المس ــر بح ــذي يق ــيا ال ق آس ــوب �ش ــم جن ــة أم ــان لرابط نس الإ

ــة  ــة رابط ي منطق
ــرأة �ف ــوض بالم ــالن النه ــة وإع ــور التكلف ــق وميس الالئ

ي بالقضــاء عــىل العنــف ضــد 
عــالن المعــ�ف ق آســيا والإ أمــم جنــوب �ش

ق آســيا.   ــوب �ش ي منطقــة رابطــة أمــم جن
المــرأة �ف

أوروبا 

تــم اعتمــاد  ي أوروبــا حيــث 
ة �ف الكبــ�ي تعيــش الجاليــات المســلمة 

ي  ــس الأورو�ب ــل المجل ــن قب ــان م نس ــوق الإ ــة لحق ــة الأوروبي التفاقي

ي ذلــك 
عــام 1950 مــن أجــل ضمــان الحقــوق المدنيــة والسياســية بمــا �ف

ــات  ــمل آلي ــة. وتش ــة الملكي ف وحماي ــ�ي ــرض للتمي ــدم التع ي ع
ــق �ف الح

ــارة  ش ــم الإ ــث يت ــان حي نس ــوق الإ ــة لحق ــة الأوروبي ــذ المحكم التنفي

ــة  ــا التفاقي ي تكفله
ــ�ت ــات ال ــوق والحري ــة للحق ــاكات المزعوم إىل النته

ريان براون/ ©هيئة الأمم المتحدة للمرأة 
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ف الــدول يجــوز أن تتلقــى  وبروتوكولتهــا. بغــض النظــر عــن الشــكاوى بــ�ي

المحكمــة طلبــات مــن أي شــخص أو منظمــة غــ�ي حكوميــة أو مجموعــة 

مــن الأشــخاص الذيــن يّدعــون أنهــم ضحيــة النتهــاك إذا مــا اســتنفذت 

ي الــذي  نصــاف الوطنيــة. ويســعى الميثــاق الجتماعــي الأورو�ب ســبل الإ

ف العديــد مــن الحقــوق الجتماعيــة  ف النفــاذ عــام 1965، لتأمــ�ي دخــل حــ�ي

ي ذلــك حــق المســكن- ويوفــر إجــراء إبــالغ وإجــراء 
والقتصاديــة- بمــا �ف

ة مــن أصحــاب المصلحــة  تقديــم شــكاوى جماعيــة يتيــح لمجموعــة كبــ�ي

ــا.                ــا مرضًي تقديــم شــكاواهم بشــأن تطبيــق الميثــاق تطبيًق

قانون الدولة   2.3

قليميــة، ل شــك أن  دون النتقــاص مــن أهميــة الأطــر العالميــة والإ

ي جميــع البلــدان-  
ف واللوائــح الوطنيــة - �ف الدســات�ي والسياســات والقوانــ�ي

ي ضمــان الوصــول الشــامل إىل الأرض والمســكن 
تضطلــع بالــدور الأكــ�ب �ف

ي ذلــك النســاء. ول تمتلــك جميع الدول دســات�ي أو دســات�ي 
للجميــع، بمــا �ف

مدونــة أو سياســات تعــ�ف بالمســائل المتعلقة بوصــول المــرأة إىل الأرض، 

ــا تنطــوي هــذه الأطــر  ــادة م ــا- ع ــا أو وضعه ــل به ــد العم ــه، وعن إل أن

ــادئ الأساســية  ــدول المب ف دســات�ي ال ــ�ي . تب ــ�ي ــة إحــداث تغي عــىل إمكاني

ــة  ــادئ المهم ــدد المب ــا تح ــا م ــة وغالًب ــها الدول ــىل أساس ــوم ع ي تق
ــ�ت ال

بأنــه قــد يكــون لهــا تأثــ�ي مبــا�ش أو غــ�ي مبــا�ش عــىل وصــول المــرأة إىل 

الأرض والمســكن. وغالًبــا مــا يكــون صياغــة دســتور جديــد مرحلــة مهمــة 

ف المجموعــات المختلفــة  للحــوار وإعــادة إنشــاء المواثيــق الجتماعيــة بــ�ي

عــادة بســط  عــىل مســتوى البلــد والــذي يمكــن أن يمثــل مناســبة مهمــة لإ

. كمــا  ي
ي ذلــك حقــوق الأرا�ف

التفــاوض بشــأن ظــروف حقــوق المــرأة بمــا �ف

ي مــن 
اتيجًيا بشــأن الإجــراءات الــ�ت تقــدم سياســات الــدول توجيًهــا اســ�ت

. ومــن  ف ي مجــال أو قطــاع معــ�ي
ــج المنشــودة �ف المرجــح أن تحقــق النتائ

ــادئ الأساســية للوصــول إىل الأرض41 المراعــي  وري جــًدا إدراج المب الــرف

ي هــذه الأطــر.
لالعتبــارات الجنســية والمنصــف والشــامل �ف

ي تنظــم وصــول 
ــة الــ�ت ف واللوائــح الوطني ولكــن وعــىل صعيــد القوانــ�ي

المــرأة إىل الأرض بشــكل أكــ�ش تفصيــاًل. ينظــم وصــول المــرأة إىل الأرض 

ــخصية  ــوال الش ــون الأح ــال قان ي مج
ف �ف ــ�ي ــب القوان ــة بموج ــورة عام بص

ي 
اث وحيــازة الأرض. و�ف ف حقــوق المــ�ي ف الــزواج والطــالق وقوانــ�ي وقوانــ�ي

معظــم البلــدان ذات الأغلبيــة المســلمة والبلــدان ذات الأقليــة المســلمة 

يعية  ف الت�ش ف القوانــ�ي ة-  مــع بعــض الســتثناءات الملحوظة- ل تمــ�ي الكبــ�ي

ــا مــا  عــادة ضــد المــرأة فيمــا يتعلــق بالأحــكام المتعلقــة بــالأرض وغالًب

 . ي
ي أو الديــ�ف

تكــون أكــ�ش تقدًمــا مــن القانــون العــر�ف

ف  ي قوانــ�ي
ي يمكــن العثــور عليهــا �ف

يــة الــ�ت ف ولكــن ثمــة بعــض الأنمــاط التمي�ي

ي البلــدان ذات الأغلبيــة المســلمة والبلــدان ذات الأقلية المســلمة 
الــدول �ف

ــر  ــذي تؤث ــة ال ــالت القانوني ــد المج اث أح ــ�ي ــون الم ــد قان ة. ويع ــ�ي الكب

را�في المؤيدة للفقراء: العملية، ودليل »)2007(. موئل 
أ
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ــون  ــىل القان ًا ع ــ�ي ًا كب ــ�ي ــالمية تأث س ــة الإ يع ي ال�ش
ــكام الأرض �ف ــه أح في

ــر  ــة للذك اث المختلف ــ�ي ــة الم ــ�ي لأنصب ــرار الأخ ــا إىل تك ــي مؤديً يع الت�ش

ًا  ف اث أكــ�ش تعقيــًدا وتميــ�ي . وتصبــح القواعــد المنطبقــة عــىل المــ�ي والأنــ�ش

ســالمي )النــكاح(42أو  حينمــا يتعلــق الأمــر بوراثــة الأطفال خــارج الــزواج الإ

ف امــرأة مســلمة ورجــل غــ�ي مســلم والــذي لــه أيًضا  الأطفــال مــن زواج بــ�ي

تداعيــات عــىل النســاء أنفســهن. تركــز الوحــدة 4 عــىل هــذا الموضــوع. 

ي الطــالق لضمــان مســاواة أكــ�ب 
عــززت معظــم البلــدان حقــوق المــرأة �ف

ي العديــد مــن البلــدان عىل 
ف الطــالق �ف . حيــث تنــص قوانــ�ي ف ف الجنســ�ي بــ�ي

ــة إىل نصــف  ــة بالإضاف ــا المنفصل ــاظ بممتلكاته ــه يحــق للمــرأة الحتف أن

كة.   الملكيــة الزوجيــة المشــ�ت

ي تطبــق فيهــا العديــد مــن البلــدان، 
وتتمثــل إحــدى المجــالت الــ�ت

قانــون  ي 
�ف يــة جنســانية  ف تمي�ي أحــكام  العربيــة،  البلــدان  وبالأخــص 

ــق الأب ول  ــن طري ــية ع ــاب الجنس ــىل اكتس ــص ع ي تن
ــ�ت ــية، وال الجنس

يمكــن للمــرأة أن تمنــح جنســيتها لأطفالهــا أو زوجهــا عنــد الــزواج. ونظــرا 

ي كثــ�ي مــن الأحيان بالجنســية، 
لرتبــاط تســجيل الأرض وحقــوق الملكيــة �ف

ــكن  ــق بالمس ــا يتعل ــس فيم ــوع الجن ــىل ن ــا ع ًا قائًم ف ــ�ي ــذا تمي ــكل ه يش

والأرض وحقــوق الملكيــة.         

ف ضــد النســاء والرجــال  ف الوطنيــة التميــ�ي ومــن العيــوب الأخــرى للقوانــ�ي
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ي
الذيــن ل يحملــون جنســية، عــىل النحــو الــذي يمثلــه الحظــر القانــو�ف

ــة  ي الملكي
ــوق �ف ــاب حق ــأن اكتس ــام 2001 بش ــان ع ــة لبن ــل حكوم ــن قب م

ف بهــا، والــذي  لالأشــخاص الذيــن ل يحملــون جنســية دولــة معــ�ت

ي 
ــم �ف ــث حقوقه ــن حي ف م ــطيني�ي ف الفلس ــ�ي ــىل الالجئ ًا ع ــ�ي ًا كب ــ�ي ــر تأث أث

ــدد  ــك ع ــا يمتل ــا. كم ــا المرتبطــة به ــة والقضاي المســكن والأرض والملكي

ف وصايــة تســتدعي النســاء للتمــاس إذن �يــح مــن  مــن البلــدان قوانــ�ي

ــة  داري ي العمليــات الجتماعيــة والإ
ل والمشــاركة �ف ف الــو�ي لمغــادرة المــ�ف

ف  ي ذلــك معامــالت وإدارة الأرض والمســكن. وتشــكل هــذه القوانــ�ي
بمــا �ف

ة أمــام وصــول المــرأة إىل الأرض واســتخدامها  بعــض العقبــات المبــا�ش

ي بيئــة عامــة مــن عــدم المســاواة 
والســيطرة عليهــا ولكنهــا تســهم أيًضــا �ف

ف  ــر عــىل تمكــ�ي ف الرجــل والمــرأة والــذي يؤث ــة بــ�ي الجتماعيــة والقتصادي

المــرأة ومشــاركتها.  خالصــة القــول، ينبغــي متابعــة الدســات�ي المراعيــة 

ــا  ــة وإنفاذه ف الدول ــ�ي ــة وقوان ــات الوطني ــية والسياس ــارات الجنس لالعتب

ــول  ــرص وص ــه ف ــن خالل ــد م ــذي تزي ــ�ي ال ــبيل الرئي ــد الس ي تع
ــ�ت ال

المــرأة إىل الأرض. وتعــد المواءمــة مــع الصكــوك الدوليــة لحقــوق 

ف الجنــ�ي  نســان مــن الأولويــات الرئيســة لضمــان القضــاء عــىل التميــ�ي الإ

سالم.لندن: كتب زيد. رض والقانون والإ
أ

42  سيت، لم )2006(، ال
43  المرسوم الرئاسي رقم 11614 لعام 1969 بصيغته المعدلة بالقانون رقم 296 

لعام 2001.
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تركيا

ي
ي العلما�ف

كيف ازدادت حقوق الملكية الزوجية للمرأة من خالل الإصالح القانو�ف

، وخــالل ذلــك الوقــت كانــت حقــوق الملكيــة  ي
ســالمي العثمــا�ف ــز حقــوق الملكيــة للنســاء خــالل الحكــم الإ ــا، بــدأت الجهــود الراميــة إىل تعزي ي تركي

�ف
ي للنســاء مــن 

وجــات المســلمات متقدمــًة عــىل الممارســة الأوروبيــة. وقــد وســعت إصالحــات التنظيمــات )1876-1839( حقــوق الملكيــة والأرا�ف ف للم�ت
ي لعــام 1926 

لغــاء الرســمي للخالفــة، تبــ�ف الأتــراك القانــون المــد�ف ســالمية الكالســيكية الــذي تحكــم فصــل نظــام الملكيــة. وبعــد الإ يعــة الإ خــالل ال�ش
ي 

اكــة �ف ي لل�ش
كة خــالل الــزواج عــىل أســاس النهــج الألمــا�ف الــذي قــام – ضمــن جملــة أمــور – بمحــاكاة النمــوذج الســوي�ي لمكاســب الممتلــكات المشــ�ت

 .)Zugewinngemeinschaft( ــاح الأرب

ي الطــالق 
وع �ف ف يســتطيعان الــ�ش ي الــذي يلــزم تســجيله وأن كال الزوجــ�ي

وكان التغيــ�ي الأكــ�ش أهميــة الــذي أحدثــه الإصــالح هــو إدخــال الــزواج المــد�ف
ي 

ي الملكيــة، فــإن جميــع أنــواع الممتلــكات الــ�ت
عــىل أســاس الأســباب المقــررة. ومــع ذلــك، وبينمــا احتفظــت الزوجــة بالســيطرة عــىل حقوقهــا الفرديــة �ف

ــة العمليــة، فهــذه خســارٌة  ــه. ومــن الناحي ــة مصالــح زوجت ي حماي
ــه وهــو واجــب الــزوج العــام �ف تدخــل وحــدة الأ�ة تخضــع لســيطرة الــزوج وإدارت

للنســاء لأن معظــم الممتلــكات تميــل إىل أن تُســجيل باســم الــزوج، وبالتــاىلي تُحــرم المــرأة مــن جــزٍء كبــ�ي مــن ممتلــكات الزوجيــة عنــد النفصــال2. وقــد 
ي تقيــم فيهــا الغالبيــة العظمــى مــن الســكان3.

ة الــ�ت كيــة الصغــ�ي كافــح النظــام الجديــد لإحــكام قبضتــه عــىل البلــدات والقــرى ال�ت

ي الــزواج، ولــم 
ف �ف ف الجنســ�ي ي نهايــة المطــاف محــل القانــون القديــم وحقــق مســتواً أعــىل مــن المســاواة بــ�ي

ٌ جديــد �ف ي
ي عــام 2002، حــل قانــوٌن مــد�ف

و�ف
ي القانــون، 

ف أن يختــارا تعاقديـًـا شــكاًل مــن أشــكال الملكيــة الزوجيــة وفًقــا لمــا هــو منصــوٌص عليــه �ف يعــد الــزوج قائــًدا أو ممثــاًل لــالأ�ة. ويحــق للزوجــ�ي
ي القانــون الجديــد. ومــن الملفــت للنظــر أن نظــام الملكيــة الجماعيــة الــذي يســاوى 

ف الأشــكال المنصــوص عليهــا �ف كة مــن بــ�ي حيــث إّن الملكيــة المشــ�ت
كة للممتلــكات ويقــدم الــزوج أو الزوجــة دليــاًل عــىل وجــود مصلحــة  ف هــو أصبــح الأصــل. فعندمــا تكــون هنــاك ملكيــة مشــ�ت ف الزوجــ�ي ي الحصــة بــ�ي

�ف
ي هــذه الممتلــكات، يمكنــه أو يمكنهــا إىل جانــب التدابــ�ي القانونيــة المطالبــة بتخصيــص هــذه الممتلــكات لــه مقابــل التعويــض. ويحتفــظ كل 

ســائدة �ف
ي أثنــاء الــزواج. 

ي اكتســبها قبــل الــزواج أو تلقاهــا كهدايــا شــخصية �ف
ف بحقــوق ملكيــٍة فرديــة عــىل ممتلــكات كٍل منهمــا الشــخصية أو تلــك الــ�ت مــن الزوجــ�ي

ي الملكيــة المكتســبة وبيــت الزوجيــة. ويكمــن نجــاح تجربــة تركيــا مــع القانــون الســوي�ي 
ف بحقــوق متســاوية �ف وبشــكٍل أكــ�ش تحديــًدا، يتمتــع كال الزوجــ�ي

ســالمي«4. ســالمية والعــرف الإ يعــة الإ ات التقدميــة »مــع المحافظــة فعلًيــا عــىل الكثــ�ي مــن ال�ش ي موازنــة التغيــ�ي
�ف

ي تركيا: عالمة بارزة عىل الطريق نحو تحقيق التنمية الجتماعية القتصادية 
ف �ف ف الجنس�ي ي سد الفجوة ب�ي

” �ف ف ف الجنس�ي ي للمساواة ب�ي
طار القانو�ف شورل، نورهان “الإ  .2

والحد من الفقر عىل نحٍو أ�ع )2003(: 10.
وبولوجيا الفصلية )1973(: 100 – 116. ي تركيا”، الأن�ش

ف السوي�ية �ف ماجناريال، بول جيه “استقبال مجموعة القوان�ي  .3
، النسخة 17 )2005(: 347، 357 – 359 و365. ”، قانون الإجراءات الدوىلي كي

يلدريم، سيفال “ما بعد الثورة: دراسة حالة عن القانون ال�ت  .4
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كازاخستان

ي القانون
ي �ف

كيف زادت حقوق الملكية الزوجية للمرأة من خالل الإصالح العلما�ف

ي جمهوريــات آســيا الوســطى، ول ســيما 
ي لمبــادئ الملكيــة الجماعيــة مــن خــالل الأيديولوجيــة الشــيوعية �ف

ي موضــوع التقديــم العلمــا�ف
يحــدث اختــالٌف �ف

ــا عــام 1926 والــذي امتــد إىل جــزٍء آخــر مــن  ي أوروب
ــة �ف ــة الجماعي ــا محــدوًدا لنظــام الملكي كازاخســتان. وقــد كان الســوفييت أول مــن أدخــل نموذًج

ي وأوروبا4.  ــاد الأورو�ب التح

ي 
، اتبعــت العائــالت الكازاخيــة قواعــد عرفيــة دينيــة فيمــا يتعلــق بالممتلــكات الزوجيــة5 الــ�ت ومنــذ عصــور مــا قبــل الســوفييت وحــ�ت الوقــت الحــا�ف

ــن  ــة م الي ــخٍة لي�ب ــت بنس ف ــا واع�ت ــتوًرا علمانًي ــدت دس ــام 1991، واعتم ي ع
ــتقاللها �ف ــتان اس ــت كازاخس ــة. وأعلن ــكات الزوجي ــا لممتل ــا قويً ــرت أساًس وف

ي ذلــك عــىل 
ف بمــا �ف ي وإصالحــات الملكيــة وقانــون الأ�ة. ويؤكــد دســتور عــام 1995 عــىل عــدم التميــ�ي

ي اتجــاه خصخصــة الأرا�ف
عــت �ف ســالم. و�ش الإ

ي امتــالك أو اســتخدام أو توريــث الممتلــكات. 
.  وليســت هنــاك قيــود عــىل حــق المــرأة �ف ي

الأســاس الجنســا�ف

ــة ذات  ــكام القانوني ــرار الأح ــىل غ ــة ع ــوق الملكي اث وحق ــ�ي ــق بالم ــا يتعل ف فيم ــ�ي ف الجنس ــ�ي ٍ ب
ف ــ�ي ــىل أي تمي ــام 1999 ع ي لع

ــد�ف ــون الم ــص القان ول ين
ي تتعلــق 

ي والــ�ت
وط القياســية للقانــون المــد�ف ، تــم إنشــاء مجتمــع الملكيــة وفًقــا للــ�ش الصلــة قبــل عــام 1991. وبموجــب قانــون الــزواج والأ�ة الحــاىلي

بالممتلــكات الزوجيــة. ويمكــن لــالأزواج تغيــ�ي العقــد الزواجــي القيــاسي مــن خــالل ترتيبــات الملكيــة الزوجيــة البديلــة. فــإن لــم يتفــق الطرفــان عــىل 
كة مــن قبــل المحكمــة خــالل الــزواج وبعــد الطــالق مــن قبــل أي مــن  حصــة كٍل منهمــا، تعتــ�ب الحصــص متســاوية. ويجــوز تقســيم الملكيــة المشــ�ت

. ف الزوجــ�ي

كة للممتلــكات الزوجيــة  ي لعــام 1995 عــىل إقامــة إدارة مشــ�ت
 ومــع ذلــك، ليســْت هنــاك أحــكام بشــأن إدارة الممتلــكات الزوجيــة. ول ينــص قانــون الأرا�ف

. وبــدون اتفاقيــات محــددة للملكيــة، يمكــن اعتبــار هــذا القانــون غــ�ي مكتمــل نســبًيا6. ومــع ذلــك، يمكــن  ف أو تســجيل تلــك الممتلــكات باســم المالكــ�ي
اث. ي ذلــك المــ�ي

ف – بمــا �ف ف الجنســ�ي ي يكفــل المســاواة بــ�ي
يــٍع قانــو�ف اعتبــار كازاخســتان كبلــد ذي أغلبيــٍة مســلمة.مثاًل إيجابًيــا عــىل ت�ش

ي نß علم الجتماع وقانون ا أ ل�ة”، المجلة ا إ للك ت £ونية للقانون المقارن .10 – 1 :(2008) ي أوروبا: الرابط �ب
ريسيتار، برانكا “الملكية الزوجية �ف  .5

« )2004(، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واشنطن، ص 4. ي
ي للدول المستقلة حديثاً عن التحاد السوفي�ت

ا جرانيك »الوضع القانو�ف ف هانت ماكول، جانيت، ل�ي  .6
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ي الوصول إىل المســكن والأرض والملكية 
وتحقيق المســاواة والســتقاللية �ف

واســتخدامها والســيطرة عليهــا وحيازتهــا ونقــل ملكيتهــا. وتســتدعي 

الحاجــة للحمايــة مــن الإخــالء القــ�ي )عــىل مســتوى المجتمــع المحــىلي 

ي تضطلــع بهــا الجهــات الفاعلــة العامــة 
والأ� المعيشــية أو الفــرد( الــ�ت

ي 
نفاذهــا بقــوة.  ويتمثــل الســيناريو الأكــ�ش نموذجيــة- �ف والخاصــة لإ

لهــا بســبب العنــف  ف ي إرغــام المــرأة عــىل تــرك أرضهــا وم�ف
أوقــات الســلم-�ف

اث.          ــ�ي ــل أو الم م ــالق أو ال�ت ــدي أو الط الجس

سالمية يعة الإ ي ال�ش
ي �ف

أحكام الأرا�ف   2.4

يمكنــه  مهًمــا  إطــاًرا  ســالمية  الإ يعــة  ال�ش ي 
�ف ي 

الأرا�ف قانــون  يعــد 

ــم  ي العال
ــرأة إىل الأرض �ف ــادة فــرص وصــول الم ي زي

ــة دور مهــم �ف تأدي

ســالمي. وينبغــي للجهــات الفاعلــة الرئيســة المحليــة والوطنيــة  الإ

طــار،  والدوليــة أن تكــون عــىل درايــة بالعنــا� الرئيســة لهــذا الإ

ف  ــ�ي ــع القوان ــة م ــة القانوني ي ســياقات التعددي
ــا �ف ــة تأديته وفهــم طريق

ــز الحــوار والتعــاون  ــاء عليهــا لتعزي هــا مــن الأطــر. والبن الوطنيــة وغ�ي

ف مختلــف المجتمعــات والمجموعــات. يقــدم هــذا القســم لمحــة  ــ�ي ب

ســالمية فيمــا يتعلــق بوصــول  يعــة الإ ي ال�ش
ي �ف

موجــزة عــن قانــون الأرا�ف

ي وضــع أفضــل لتقــدم 
ف �ف ي تبــ�ي

المــرأة إىل الأرض والمــوارد الأخــرى الــ�ت

ــة  ــق بالتنمي ــا يتعل ــا فيم ــه عموًم ــوع وأهميت ــن الموض ــاملة ع ــة ش لمح

ســالمية44.     ي الســياقات الإ
الجتماعيــة والقتصاديــة �ف

سالمية يعة الإ ي ال�ش
ي �ف

ما هي أحكام الأرا�ف

يعــة( هــي عبــارة عــن قانــوٍن مــن صنــع  ســالمية )ال�ش يعــة الإ ال�ش

ــون والــذي يمثــل  نســان يســتند إىل التسلســل الهرمــي لمصــادر القان الإ

ــاك  ــك المصــادر. وهن ــب – أهــم تل تي ــذا ال�ت ــرآن والســنة – به ــه الق في

ســالم45 وعــدد  ي الإ
مصــادر أخــرى للقانــون أو »وســائل إنتــاج القانــون« �ف

ــة  يع ــة لل�ش ــدارس المختلف ــىل الم ــاًء ع ــ�ي بن ي التفس
ــات �ف ــن الختالف م

ي 
ســالمية. وبالمثــل، ل يوجــد مجــال مفــرد موحــد مــن »أحــكام الأرا�ف الإ

ي 
ــ�ت ــارزة ال ــمات الب ــد الس ــن تحدي ــن يمك ــالمية«، ولك س ــة الإ يع ي ال�ش

�ف

ســالمية المتعلقــة  يمكــن التعــرف عليهــا مــن مختلــف المجــالت الإ

ي جميــع أنحــاء العالــم. ويشــار إىل 
ســالمية �ف ي المجتمعــات الإ

بــالأرض �ف

ســالمية« وهــي  يعــة الإ ي ال�ش
ي �ف

هــذه الســمات باســم »أحــكام الأرا�ف

ي 
ي والحصــول عــىل الأرا�ف

عامــٌل مهــٌم يؤثــر عــىل أنظمــة حيــازة الأرا�ف

ي المجتمعــات المســلمة، ســواء أقــرت دولهــم رســمًيا 
للرجــال والنســاء �ف

رض للمشاركة« )2011( برنامج 
أ

44  المصادر الرئيس: -1«المبادئ السالميه وفرص ال
ق لندن والشبكة العالمية لأدوات  ية، جامعة �ش الأمم المتحدة للمستوطنات الب�ش

سالم ل�اج سعيد وهيالري ليم )2006(.  ي الإ
الأرض؛ -2كتاب الأرض والقانون �ف

ي العالم 
ي عىل حقوق الأرض والملكية والسكن �ف لندن: زيد بوكس؛ -3«دليل تدري�ب

ق  ية، جامعة �ش سالمي« )2010( برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الب�ش الإ
لندن والشبكة العالمية لأدوات الأرض.

جماع والقياس )الستدلل عن طريق القياس( والستشهاد )التفضيل  45  بما �في ذلك الإ
ورة أو الحاجة( والستدلل الشخصي المستقل  ورة )مبدأ الرف الفقهي( والرف

ي وسجالت 
)الجتهاد( والدليل عىل السياسة والممارسة من خالل سجالت الأرا�ف

.)LLI( المحاكم والفتوى وما إىل ذلك. المصدر: دليل التدريب

يعاتهــا الوطنيــة أم ل. ومن المهــم إدراك أن  ي ت�ش
ســالمية �ف يعــة الإ بال�ش

اٍت محليــة  ســالمية ذات الصلــة بــالأرض يتــم تطبيقهــا بتغــ�ي المبــادئ الإ

ســالمي  ي العالــم الإ
ملحوظــة – حــ�ت داخــل البلــدان والمجتمعــات – �ف

ــة  ف المحلي ــ�ي ــة والقوان ــد العرفي ــع القواع ــة م ــرٍق مختلف ــل بط وتتداخ

ــك الأرض  ــن يمل ــالمية، م س ــة الإ يع ي ال�ش
ــياقات. و�ف ــىل الس ــاًدا ع اعتم

ي المرتبطــة 
هــو هللا، بينمــا يمتلــك النــاس والــدول حقــوق ملكيــة الأرا�ف

را�في �في 
أ

بالســتخدام الــذي يســتخدمونه لــالأرض46. وتضمــن أحــكام ال

ســالمية نطاًقــا واســًعا مــن حقــوق الملكيــة، ويشــمل ذلــك  يعــة الإ ال�ش

ــا  ــتخدامها وإدارته ــا واس ــكات وحيازته ــىل الممتل ــتحواذ ع ي الس
ــق �ف الح

ي ذلــك الأرض. ولــكٍل مــن الرجــال والنســاء هويــٌة 
ووراثتهــا وبيعهــا بمــا �ف

قانونيــة مســتقلة وحقــوُق ملكيــٍة منفصلــة.

ســالمية أربعــة أنــواٍع رئيســية  يعــة الإ ي ال�ش
ي �ف

وتتضمــن أحــكام الأرا�ف

: )1( »الملــك« – الملكيــة الكاملــة لــالأرض و)2(  ي
مــن حيــازة الأرا�ف

ــق  ــن خل ــا يمك ي بموجبه
ــ�ت ــة وال ــا الدول ي تملكه

ــ�ت ي« – الأرض ال ــ�ي »الم

مجموعــة مــن حقــوق الوصــول وحقــوق النتفــاع لالأفــراد و)3( »الوقف« 

ي  ــ�ي ــتخدام الخ ــم لالس ــكٍل دائ ــة بش ــة والمخصص – الأرض الممنوح

لصالــح المســتفيدين أو الأغــراض المحــددة أو المخصصــة للرعايــة 

ي 
ي غــ�ي المســتخدمة أو الميتــة الــ�ت

العامــة و)4( »المــوات« – الأرا�ف

يمكــن تحويلهــا إىل أراٍض خاصــة مــن خــالل الســتصالح47. وتشــمل 

كة(  ــ�ت ي المش
وك« )الأرا�ف ــ�ت ي الأرض »الم

ــالأرا�ف ــرى ل ــات الأخ التصنيف

ــة.  ــة الجماعي هــا مــن أشــكال الملكي ي العامــة( وغ�ي
و«المشــاع« )الأرا�ف

ــن  ــة م ــواع المختلف ــذه الأن ــع ه ــىل جمي ــول ع ــرأة الحص ــن للم ويمك

ــإن  ي الوحــدة 4 ، ف
ــل �ف ــن التفصي ــد م ــا هــو موضــح بمزي الأرض، وكم

اث  ســالمية بشــأن انخفــاض نصيــب المــرأة مــن المــ�ي اث الإ ف المــ�ي قوانــ�ي

ــط. ــك فق ي المل
ــىل الأرا�ف ــق ع تنطب

سالمية يعة الإ ي أحكام ال�ش
المرأة والأرض �ف

ــا  ي مــن ربحه
اء الأرا�ف ي �ش

ــود �ف ــة قي ســالم، ليــس عــىل المــرأة أي ي الإ
�ف

ــاع  ــاء وارتف ــف النس ــدل توظي ــاض مع ــن انخف ــم م ــىل الرغ ــاص ع الخ

ي والممتلــكات ممــا يجعــل هــذا الخيــار غــ�ي منتــ�ش 
اء الأرا�ف أســعار �ش

ي والممتلــكات كهدايــا أو كمهر48 
إىل حــٍد مــا. كمــا يُســمح باســتالم الأرا�ف

وإن لــم يكــن ذلــك شــائعا. وتحتفــظ المــرأة بحقــوق الملكيــة الفرديــة 

اث  عنــد الــزواج ويمكــن أن تحصــل عــىل أرٍض باســمها مــن خــالل المــ�ي

ــىل  ــف ع ــدار النص ــل – بمق اث أق ــ�ي ــن الم ــرأة م ــب الم ــم أن نصي رغ

وجــه العمــوم – مــن نصيــب الرجــل. ويمكــن للمــرأة أن تحصــل عــىل 

ي والممتلــكات 
ي الأرض مثــل حقــوق الســتخدام لــالأرا�ف

حقــوق ثانويــة �ف

ــىل  ــالوًة ع ــا. وع ــتفادة منه ــة( أو الس ــاف )الأرض الممنوح وإدارة الأوق

ــالمية  س ــة الإ يع ــكام ال�ش ــا لأح ــيطرة وفًق ــرأة بالس ــظ الم ــك، تحتف ذل

رض ال�تي ل تُستخدُم. وعىل نفس المنطق، ينبغي 
أ

46  »ل يمكن بالتاىلي امتالك ال
سالمية والأرض. المصدر. لالأرض المنتجة أن تخلق ثروة ». المبادئ الإ

ف أن »المهول« هي أرض الدولة غ�ي المستغلة وال�تي هي عرضة للمصادرة.
47  �في ح�ي

48  المهر هو المبلغ الذي يقدمه أو يعد الزوُج بتقديمه للزوجة �في وقت الزواج.
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عــىل ممتلــكات مــا قبــل الــزواج والمــوارد الماليــة المكتســبة عــن طريــق 

ــوز  ــل. ويج م ــالق وال�ت ــد الط ــا بع ــك إىل م ــق ذل ــا ينطب ــزواج وحيثم ال

ــع  ي جمي
ــٌح �ف ــذا واض كة. وه ــ�ت ــة أو المش ــة الفردي ــل الملكي ــرأة حم للم

ــكٍل  ــم بش ي تدع
ــ�ت ــالمية وال س ــة الإ يع ــة بال�ش ــية الخاص ــواد الرئيس الم

ي الحصــول عــىل الممتلــكات وحيازتهــا واســتخدامها 
عــام حــق المــرأة �ف

وإدارتهــا والتــرف فيهــا. ولقــد تمتعــت النســاء المســلمات عــ�ب 

ــوق  ــتقلة وحق ــٍة مس ــٍة قانوني ــات أم ل بهوي وج ف ــن م�ت ــواء ك ــخ س التاري

ي القانــون الأنجلــو 
ملكيــٍة منفصلــة وهــو مــا يتناقــض مــع واقــع المــرأة �ف

ا حــ�ت نهايــة القــرن  ي إنكلــ�ت
ف القانــون العــام �ف أمريــ�ي حيــث لــم يعــ�ت

وجــة وُدمجــْت أو بالأحــرى  ف ي للمــرأة الم�ت
التاســع عــ�ش بالوجــود القانــو�ف

ــل،  ــا49. وبالمث ــوق زوجه ي حق
ــة �ف ي الملكي

ــا �ف ــا وحقوقه ــْت هويُته ُطِمس

اث للمــرأة حــ�ت عــام 1930. ف فرنســا بحقــوق المــ�ي لــم تعــ�ت

ــون  ــالل قان ــن خ ــرأة إىل الأرض م ــول الم ــرص وص ــادة ف ــة زي كيفي

ســالمية  يعــة الإ ي ال�ش
ي �ف

الأرا�ف

ي البلــدان 
ســالمية بصفــة عامــة �ف يعــة الإ ي ال�ش

ي �ف
يطبــق قانــون الأرا�ف

ــىل  ــالمية )ع س ــة الإ يع ــالل إدراج ال�ش ــن خ ــلمة م ــة المس ذات الأغلبي

ف واللوائــح  ي الدســات�ي والسياســات والقوانــ�ي
ف أعــاله( �ف النحــو المبــ�ي

ات الوطنيــة  ات والتغيــ�ي الوطنيــة؛ حيــث تجــرى مختلــف التفســ�ي

ــون  ــادئ قان ــتدعاء مب ــن اس ــك يمك ــىل ذل ــالوة ع ــة. ع ــذه العملي ي ه
�ف

ف  ســالمية مــن قبــل مديــري العدالــة مــع القوانــ�ي يعــة الإ ي ال�ش
ي �ف

الأرا�ف

اع الدينيــة والعرفيــة  ف ــ�ف الوطنيــة )المحاكــم الرســمية وآليــات تســوية ال

ي هــذه الوحــدة(. 
ومــا إىل ذلــك عــىل النحــو المشــار إليــه فيمــا بعــد �ف

ونــه  ًا تطبــق المجتمعــات والأ� عنــا� مختلفــة لمــا يعت�ب وأخــ�ي

ات  ي العديــد مــن التفســ�ي
يعــة إســالمية، والــذي يمكــن أن يتجــىل �ف �ش

ي حالــة 
ي بعــض الأحيــان- غالًبــا �ف

ات المحليــة المختلفــة، �ف والتغيــ�ي

ي 
ف بهــا �ف وصــول المــرأة إىل الأرض-  تــدون التناقضــات ببســاطة ويعــ�ت

ــات  ــد التحدي ــالمية. إن أح س ــة الإ يع ي ال�ش
ي �ف

ــون الأرا�ف ات قان ــ�ي تفس

ي مــن خــالل 
ي تفرضهــا حمايــة حصــول المــرأة عــىل الأرا�ف

الرئيســية الــ�ت

ســالمية – إىل جانــب تقليــص حصــة  يعــة الإ ي ال�ش
ي �ف

أحــكام الأرا�ف

ــا  ها أو ل يعرفه ــ�ي ــاء تفس ــا يُس ــا م ــه غالًب ــو أن اث – ه ــ�ي ي الم
ــاء �ف النس

ي ســياقاٍت 
جيــًدا مــن يديرهــا؛ هــل القــادة التقليديــون أم القضــاة. و�ف

ــة  ــدول ضعيف ــات ال ــون مؤسس ــث تك ــة وحي ــة خاص ــة أو تقليدي ديني

ي الــدول الهشــة أو المتأثــرة بالراعــات، فقــد ثبــت 
كمــا هــو الحــال �ف

ــن  ــالمية م س ــة الإ يع ي ال�ش
ي �ف

ــكام الأرا�ف ــل لأح ــٍم أفض ــر فه أن تطوي

قبــل أفــراد المجتمــع المحــىلي والقــادة وموظفــي العدالــة وســيلٌة هامــة 

ــن  ــم م ــىل الرغ ــكات ع ي والممتل
ــىل الأرا�ف ــرأة ع ــول الم ف حص ــ�ي لتحس

أن ذلــك ل يخلــو مــن التحديــات. ويتضــح ذلــك بمزيــد مــن التفصيــل 

ي أقســام أخــرى 
ي المثــال عــن النيجــر ، و�ف

ي الوحــدة 4 ، ل ســيما �ف
�ف

ــق  ــان النقــاش المتعل ــ�ي مــن الأحي ي كث
ــر. يســتقطب �ف مــن هــذا التقري

اث المخفضــة للمــرأة. ينشــأ  ي الأرض إزاء أنصبــة المــ�ي
بحقــوق المــرأة �ف

سالم«، سيت وليم، 2006. رض والقانون والإ
أ

49  »ال

ي الأ�ة يوفــرون 
ــأن الذكــور �ف ســالمي ب اض الإ هــذا الحكــم مــن الفــ�ت

نــاث مــن  ام تســتبعد الإ ف الحاجــات القتصاديــة لــالأ�ة، وهــو الــ�ت

ي كثــ�ي مــن الأحيــان يحرمــن 
خاللــه. ولكــن تشــ�ي الأدلــة إىل أن النســاء �ف

اث بســبب مجموعــة مــن العوامــل  ي المــ�ي
حــ�ت مــن حصصهــن الأقــل �ف

ــة  يع ي ال�ش
ي �ف

ــون الأرا�ف ي قان
اث �ف ــ�ي ــكام الم ــل بأح ــك الجه ي ذل

ــا �ف بم

ــك،  ي الوحــدة 4. وعــالوًة عــىل ذل
ــل �ف ف هــذا بالتفصي ــ�ي ســالمية. ويب الإ

ي 
ي الحصــول عــىل الأرا�ف

فــإن هنــاك إمكانيــة لتحقيــق المســاواة �ف

ي 
ــل للنســاء �ف ــة المتكام ــن خــالل نظــام الملكي ــكات الســكنية م والممتل

ســالمي. وهــذا يــدور حــول المقاربــة الشــاملة لحقــوق الملكيــة  الفقــه الإ

ســالمية بهــدف  يعــة الإ ي ال�ش
ي �ف

ي أحــكام الأرا�ف
الخاصــة بالنســاء �ف

اث الأقــل للمــرأة عــىل مــدار الحيــاة عــ�ب وســائل  اســتكمال حقــوق المــ�ي

ي 
اء الأرا�ف ي والممتلــكات الســكنية )مثــل �ش

أخــرى للحصــول عــىل الأرا�ف

ــة  ــ�ي العرفي ــدو أن المعاي ــازة(. ويب ــر والحي ــا والمه ــاف والهداي والأوق

ف مــن خــالل هيــاكل الأ�ة والقرابــة قــد تغلبــت  ف الجنســ�ي يــة بــ�ي ف التمي�ي

ســالمية بجعــل المداخيــل والمدخــرات صعبــة والمهــر  عــىل المبــادئ الإ

رث  وطــة أو غــ�ي ملزمــة وحقــوق الإ وحقــوق الحيــازة رمزيــة أو م�ش

ــة فقــط عــىل أغلــب الظــن.  نظري

ــه  ســالمية والممارســات المبكــرة تثبــت أن ــادئ الإ ومــع ذلــك، فــإن المب

ــم  ــادة تقيي ــو وأن إع ــذا النح ــىل ه ــون ع وري أن تك ــرف ــن ال ــس م لي

ســالمية يمكــن أن تســاعد المــرأة المســلمة وأن تعــزز  يعــة الإ ال�ش

ــن  ــا إذا كان يمك ــر م ــذا التقري ــاق ه ــن نط ــازة. ول يتضم ــان الحي ضم

ــة عــىل نطــاٍق واســع مــع هــذا النهــج، ولكــن   تحقيــق المســاواة الكامل

ضمــان تحقيــق نهًجــا شــاماًل لزيــادة حصــول المــرأة عــىل الأرض والعمل 

ي 
ســالمية وأحــكام وأنظمــة إدارة الأرا�ف يعــة الإ ي ال�ش

ي �ف
بأحــكام الأرا�ف

ــع  ــاملة الأوس ــة الش ــالت القطاعي ــالل التدخ ــن خ ــا م ــمية ودعمه الرس

نطاًقــا هــو بالتأكيــد طريقــٌة فعالــٌة للغايــة لزيــادة حصــول المــرأة عــىل 

ي مجموعــٍة واســعٍة مــن الســياقات بــدًءا مــن الأكــ�ش اســتقرارا 
ي �ف

الأرا�ف

 . ــ�ي ــف المؤس ــات أو الضع ــرت بالراع ــواء تأث ــة س ــ�ش هشاش إىل الأك

وســيؤدي ذلــك إىل عكــس التجــاه الحــاىلي حيــث تميــل الممتلــكات 

إىل البتعــاد عــن النســاء بــدًل مــن التجــاه نحوهــن. توضــح الحــالت 

ي هــذا التقريــر كيــف يمكــن اســتخدام قانــون 
المختلفــة الــواردة �ف

ي ســياق التعدديــة القانونيــة مــع أطــر معياريــة 
ســالمي �ف ي الإ

الأرا�ف

. ي
ــرأة إىل الأرا�ف ــول الم ــادة وص ــرى لزي أخ

ي
ي العر�ف

قانون الأرا�ف   2.5

ي البلــدان الناميــة خــارج 
ي �ف

نظــًرا لكــون أكــ�ش مــن 47 بالمئــة مــن الأرا�ف

ي أو عنــا� 
ي الرســمي ول ســيما تســجيل الأرا�ف

نظــام إدارة الأرا�ف

را�في العرفيــة دوًرا مهًمــا جــًدا 
أ

ف ال
50، تــؤدي قوانــ�ي

ي
تســجيل الأرا�ف

را�في وضمان الحيازة«، الشبكة العالمية 
أ

دوات المبتكرة للتعامل مع إدارة ال
أ

50  »ال
ية والمعهد الدوىلي  لأدوات الأرض وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الب�ش

لتعم�ي الريف، 2012، صفحة رقم: 23. 
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المغرب

ي الأرض والملكية
سالمي أن يزيد من حقوق المرأة �ف كيف يمكن لالإصالح الإ

ــة  ــة الأطفــال والوصاي ي المســائل المتعلقــة بالــزواج والطــالق وحضان
ات ُمهمــة �ف ي المغــرب تغيــ�ي

ــة )قانــون( الأ�ة لعــام 2004 �ف لقــد أدخلــت مدون
ــة  ــة الزوجي ي حقــوق المــرأة. ويقــع نظــام الملكي

ــار ممــا يشــكل طفــرًة �ف كة كخي ــة المشــ�ت ــة الزوجي ــات الأ�ة، وقدمــت نظــام الملكي اث وملكي والمــ�ي
ي 

كة عــن الأ�ة ويمنــح المــرأة البالغــة الحــق �ف ف حيــث يمنــح الأزواج والزوجــات المســؤولية المشــ�ت ف الجنســ�ي الجديــد ضمــن إطــاٍر أوســع للمســاواة بــ�ي
ممارســة الوصايــة الذاتيــة بحريــٍة واســتقالل. 

ي تتــم 
ي يتــم الحصــول عليهــا أثنــاء الــزواج – التفــاق عــىل الطريقــة الــ�ت

وتخــول المــادة 49 مــن المدونــة لــالأزواج – فيمــا يتعلــق بــإدارة الممتلــكات الــ�ت
ــرام اتفــاق مكتــوب بشــأن الســتثمار  ف بإب ــه يســمح للزوجــ�ي ــة المنفصــل كقاعــدة، ولكن بهــا إدارة هــذه الأمــور وتقســيمها. وقــد أدخــل نظــام الملكي
ف العلمانيــة أو المدنيــة  ف الحداثيــة لــدوٍل إســالميٍة أخــرى والمســتمدة مــن القوانــ�ي وتوزيــع الأصــول المكتســبة أثنــاء الــزواج. وعــىل النقيــض مــن القوانــ�ي
ات الحداثيــة  ، ويمثــل نموذجــاً للتفســ�ي ــد المذهــب الفقهــي المالــ�ي ســالمية، وبالتحدي يعــة الإ ي مســتمٌد مــن ال�ش أو العرفيــة، فــإن القانــون المغــر�ب

ســالمية. يعــة الإ لل�ش

ــدول«(  ــة )»الع ــخصيٍة ديني ــجىلي زواج بش ــم مس ــن ه ف الذي ــ�ي ف العمومي ــ�ي ــف الموثق ــىل مواق كة ع ــ�ت ــة المش ــة الزوجي ــط الملكي ــاح مخط ــد نج ويعتم
 ٍ ي كثــ�ي

« إىل التوقيــت »غــ�ي المناســب« لمناقشــة الملكيــة الزوجيــة ممــا يــؤدي إىل انهيــار الــزواج. و�ف ف ضافــة إىل المحاكــم. ويشــ�ي الكثــ�ي مــن »العدولــ�ي بالإ
ي المســتقبل. وعــىل 

ي قــدرة الأزواج الصغــار عــىل اتخــاذ قــراٍر بشــأن المســائل المتعلقــة بالملكيــة �ف
مــن الأحيــان، أعــرب »العدولــون« عــن عــدم الثقــة �ف

 » ف الرغــم مــن أن المدونــة تنــص �احــًة عــىل أنــه يجــوز حالًيــا للنســاء البالغــات التوقيــع عــىل عقــد الــزواج بأنفســهن، إل أن العديــد مــن »العدولــ�ي
ي غيــاب اتفــاق مــا قبــل الــزواج، كانــت المحاكــم غــ�ي 

(7. و�ف يرفضــون إبــرام مثــل هــذه العقــود أو مناقشــة مســائل الملكيــة الزوجيــة دون و�ي )الــواىلي
ي تحديــد تقســيم الممتلــكات عنــد الطــالق. 

متســقة �ف

ف النســاء المغربيــات. وقــد أفــادت منظمــة »جلوبــال رايتــس« أن عــدد الزيجــات  ي التســاع بــ�ي
كة لآخــٌذ �ف إن الوعــي حــول خيــار الملكيــة الزوجيــة المشــ�ت

ي 
ي تــم توقيــع عقــود ملكيــة زوجيــة فيهــا ارتفــع مــن %14 عــام 2006 إىل %28 عــام 20078 ممــا يشــكل زيــادًة ملحوظــة9. وسُتســتمد الطريقــة الــ�ت

الــ�ت
ي تحقيــق المزيــد مــن 

ي يطرحهــا التغيــ�ي الســلوكي الــذي أقــر بــه القانــون الجديــد مــن مســاهمته �ف
ي للتحديــات الــ�ت سيســتجيب بهــا المجتمــع المغــر�ب

. كمــا ســيؤدي تغيــ�ي عقليــات الشــخصيات المهنيــة وقــادة المجتمــع فيمــا يتعلــق بــأدوار المــرأة وكذلــك فيمــا يتعلــق  ف ف الجنســ�ي المســاواة والعدالــة بــ�ي
ي والممتلــكات وحريــة التحكــم بهــم إىل لعــب دوٍر رئيــ�ي إىل جانــب إرادة المــرأة وقدرتهــا عــىل التقــدم والمطالبــة بحقوقهــا.

بحصولهــا عــىل الأرا�ف

ق الأوسط  ي المغرب 7: 1 مجلة ال�ش
ح التنمية المصغرة �ف ، سايدا كوزي )2011( النساء كعوامل للتغي�ي الجذري: �ش ف ي وليام بوردات، سوزان ستشيفر ديف�ي

ستيفا�ف  .7
لدراسات المرأة 90 – 119.

اتيجي لعقد الزواج )الحقوق العالمية،  ي من خالل الستخدام الس�ت ي المغرب العر�ب
نسان للمرأة �ف اع: تعزيز حقوق الإ ف وط وليس ال�ف الحقوق العالمية )2008(، ال�ش  .8

.)2008
ف  ي المغرب: هل الفجوة ب�ي

ي »أك�ش من ع�ش سنوات بعد إصالحات قانون الأ�ة �ف
ي عام 2014 ، قام Paul Pretitore �ف

لم يتم العثور عىل بيانات أك�ش حداثة. �ف  .9
؟ ي

ف تنقصف الجنس�ي
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جزر المالديف

ي ذلــك الحصــول 
ي مراعــاة حقــوق المــرأة بمــا �ف

ســالمية والمتثــال للمعاهــدات الدوليــة �ف عيــة الإ ف التقاليــد ال�ش كيــف تــوازن المالديــف بــ�ي

ي والممتلــكات
عــىل الأرا�ف

ي جنــوب 
ًة لالهتمــام ومفاجئــة عــن حقــوق الملكيــة الزوجيــة. وتحتــل جــزر المالديــف المرتبــة الثانيــة �ف تقــدم دولــة جــزر المالديــف معلومــاٍت مثــ�ي

ــكا.  ــوع )GDI( بعــد �ي لن ــة المرتبطــة بالن ي )UNDP( ومــؤ�ش التنمي
ــا�أ نم نامــج الأمــم المتحــدة الإ ــع ل�ب ــة )HDI( التاب ي ــة الب�ش ي مــؤ�ش التنمي

آســيا �ف
وط الملكيــة الزوجيــة والملكيــة  ولطالمــا احتفظــت المــرأة الملديفيــة باســمها الخــاص بعــد الــزواج ووّقعــت عــىل اتفاقــاٍت قبــل الــزواج للتفــاوض عــىل �ش

الموروثــة وتزوجــت ثانيــًة10. 

ســالمية عــىل وجــه التحديــد، وقــد قدمــت جــزر الملديــف تحفًظــا عــىل المــادة 16 مــن اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع  يعــة الإ ويدعــم دســتور البــالد ال�ش
ي الوقــت نفســه، 

ي جميــع الأمــور المتعلقــة بالــزواج والعالقــات الأ�يــة. و�ف
ف الرجــل والمــرأة �ف ف ضــد المــرأة فيمــا يتعلــق بالمســاواة بــ�ي أشــكال التميــ�ي

ي قامــت بذلــك. وعــىل الرغــم مــن 
ف أول الــدول ذات الأغلبيــة المســلمة الــ�ت ي عــام 2006 مــن بــ�ي

وتوكــول الختيــاري �ف صادقــت جــزر الملديــف عــىل ال�ب
ي 

ي عــام 2001، وهــو مــا ينــأ �ف
ف ضــد المــرأة، ســنت جــزر المالديــف إصالحــاً لقانــون الأ�ة �ف التحفــظ عــىل اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التميــ�ي

ســالمية فيمــا يتعلــق بــالأ�ة.  يعــة الإ جوانــب عــدة عــن الجوانــب التقليديــة لمعايــ�ي ال�ش

ي عــام 1999 إىل اللجنــة المعنيــة 
كة. ويذكــر تقريــٌر عــن جــز الملديــف تــم تقديمــه �ف ات القانــون المذكــور الملكيــة الزوجيــة المشــ�ت ف ومــن أهــم ممــ�ي

كة بالتســاوي. كمــا تُقســم أي ممتلــكاٍت تــرى  لْت كملكيــٍة مشــ�ت ي حالــة الطــالق، تُقســم أي ممتلــكاٍت لهــا ُســجِّ
ف ضــد المــرأة11 أنــه »�ف بالقضــاء عــىل التميــ�ي

ف  ليــة ورعايتهــا الأطفــال بعــ�ي ف ي الــزواج )عــىل أن تؤخــذ مســاهمات المــرأة الم�ف
اكتهمــا المتمثلــة �ف ف خــالل �ش المحكمــة أنهــا مكتســبة بواســطة الزوجــ�ي

ي متابعــة وضــع 
ســالمية والمعاهــدات الدوليــة �ف عيــة الإ ف تقاليدهــا ال�ش 12”. وتقــدم جــزر الملديــف نفســها كبلــٍد يــوازن بــ�ي ف ف الزوجــ�ي العتبــار( أيًضــا بــ�ي

المــرأة وحمايــة حقــوق المــرأة.

ي جزر المالديف« القتصادية والجتماعية الأسبوعية )2004(: 1835-1840.
شالجان، أ. م. »السكان والنوع الجتماعي والتنمية �ف  .10

.CEDAW/C/MDV/1 – 1999 – التقرير الأوىلي للدول الأطراف: الملديف  .11
.2012 ، نز، أندرو، مارشا فريمان، البنك الدوىلي ف ضد المرأة: مسارات إىل المساواة« ب�ي »أثر اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي  .12
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الآيات القرآنية والأحاديث المختارة:

َ ف ِق�ي ا َعىَل اْلُمتَّ َ ِباْلَمْعُروِف َحقًّ ف ُة ِلْلَواِلَديِْن َواْلأَْقَرِب�ي ًا اْلَوِصيَّ ْ َ أََحَدُكُم اْلَمْوُت ِإن تََرَك َخ�ي َ ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحرف ]البقرة 180[: 

ي َمــا  ِ
َ ِإْخــَراٍج َفــِإْن َخرَْجــَن َفــاَل ُجَنــاَح َعَلْيُكــْم �ف ْ َتاًعــا ِإىَل اْلَحــْوِل َغــ�ي أَْزَواِجِهــم مَّ ــًة لِّ ــْوَن ِمنُكــْم َويـَـَذُروَن أَْزَواًجــا َوِصيَّ َوالَِّذيــَن يَُتَوفَّ ]البقرة 240[: 

ْعــُروٍف َواللَّــُه َعِزيــٌز َحِكيــٌم ي أَنُفِســِهنَّ ِمــن مَّ ِ
َفَعْلــَن �ف

ِريًئا ْنُه نَْفًسا َفُكُلوُه َهِنيًئا مَّ ٍء مِّ ْ ي َ َ َلُكْم َعن سش ف ْ َساَء َصُدَقاِتِهنَّ ِنْحَلًة َفِإن ِط�ب َوآتُوا النِّ ]النساء 4[:  

ــا  َ نَِصيًب ُ
ــُه أَْو َكــ�ش ــا َقــلَّ ِمْن ــَداِن َواْلأَْقَربُــوَن ِممَّ ــَرَك اْلَواِل ــا تَ مَّ َســاِء نَِصيــٌب مِّ ــوَن َوِللنِّ ــَداِن َواْلأَْقَربُ ــَرَك اْلَواِل ــا تَ مَّ لِّلرَِّجــاِل نَِصيــٌب مِّ ]النساء 7[:  

ْفُروًضــا مَّ

ْعُروًفا ْنُه َوُقوُلوا َلُهْم َقْوًل مَّ ُ َفاْرزُُقوُهم مِّ ف ٰ َواْلَيَتاَمٰى َواْلَمَساِك�ي َ َ اْلِقْسَمَة أُوُلو اْلُقْر�ب َ َوِإَذا َحرف ]النساء 8[: 

ِ َفَلُهــنَّ ثُُلَثــا َمــا تـَـَرَك َوِإن َكانـَـْت َواِحــَدًة َفَلَهــا 
ف
ْ ِ َفــِإن ُكــنَّ ِنَســاًء َفــْوَق اثَْنَتــ�ي

ف
ْ َكــِر ِمْثــُل َحــظِّ اْلأُنَثَيــ�ي ي أَْوَلِدُكــْم ِللذَّ ِ

ــُه �ف يُوِصيُكــُم اللَّ ]النساء 11[: 

ُلــُث َفــِإن  ــِه الثُّ ُمِّ
ــا تـَـَرَك ِإن َكاَن َلــُه َوَلــٌد َفــِإن لَّــْم يَُكــن لَّــُه َوَلــٌد َوَوِرثـَـُه أَبـَـَواُه َفاِلأ ــُدُس ِممَّ ْنُهَمــا السُّ ْصــُف َوِلأَبََويـْـِه ِلــُكلِّ َواِحــٍد مِّ النِّ

ــٍة يـُـوِ�ي ِبَهــا أَْو َديـْـٍن آبَاُؤُكــْم َوأَبَْناُؤُكــْم َل تـَـْدُروَن أَيُُّهــْم أَْقــرَُب َلُكــْم نَْفًعــا َفِريَضــًة  ــُدُس ِمــن بَْعــِد َوِصيَّ ــِه السُّ ُمِّ
َكاَن َلــُه ِإْخــَوٌة َفاِلأ

ــَه َكاَن َعِليًمــا َحِكيًمــا ــِه ِإنَّ اللَّ ــَن اللَّ مِّ

 َ ف ــٍة يُوِصــ�ي ــا تََرْكــَن ِمــن بَْعــِد َوِصيَّ بـُـُع ِممَّ ــْم يَُكــن لَُّهــنَّ َوَلــٌد َفــِإن َكاَن َلُهــنَّ َوَلــٌد َفَلُكــُم الرُّ َوَلُكــْم ِنْصــُف َمــا تـَـَرَك أَْزَواُجُكــْم ِإن لَّ ]النساء 12[: 

ــٍة  ــن بَْعــِد َوِصيَّ ــا تََرْكُتــم مِّ ُمــُن ِممَّ ــْم يَُكــن لَُّكــْم َوَلــٌد َفــِإن َكاَن َلُكــْم َوَلــٌد َفَلُهــنَّ الثُّ ــا تََرْكُتــْم ِإن لَّ بُــُع ِممَّ ِبَهــا أَْو َديْــٍن َوَلُهــنَّ الرُّ

َ ِمــن  َ
ــُدُس َفــِإن َكانـُـوا أَْكــ�ش ْنُهَمــا السُّ تُوُصــوَن ِبَهــا أَْو َديْــٍن َوِإن َكاَن رَُجــٌل يـُـورَُث َكاَلَلــًة أَِو اْمــَرأٌَة َوَلــُه أٌَخ أَْو أُْخــٌت َفِلــُكلِّ َواِحــٍد مِّ

ــٌم ــٌم َحِلي ــُه َعِلي ــِه َواللَّ ــَن اللَّ ــًة مِّ ــارٍّ َوِصيَّ َ ُمَض ْ ــ�ي ــٍن َغ ــا أَْو َديْ ــوَ�ٰ ِبَه ــٍة يُ ــِد َوِصيَّ ــن بَْع ــِث ِم ُل ي الثُّ ِ
َكاُء �ف َ ُ ــْم �ش ــَك َفُه ِل َذٰ

ــَه  َ َواْســأَُلوا اللَّ ف ْ ــا اْكَتَســ�ب مَّ َســاِء نَِصيــٌب مِّ ــا اْكَتَســُبوا َوِللنِّ مَّ ــُه ِبــِه بَْعَضُكــْم َعــىَلٰ بَْعــٍض لِّلرَِّجــاِل نَِصيــٌب مِّ ــَل اللَّ ــْوا َمــا َفضَّ َوَل تََتَمنَّ ]النساء 32[: 

ٍء َعِليًمــا ْ ي َ ِمــن َفْضِلــِه ِإنَّ اللَّــَه َكاَن ِبــُكلِّ سش

ٍء  ْ ي َ ــىَلٰ ُكلِّ سش ــَه َكاَن َع ــْم ِإنَّ اللَّ ــْم نَِصيَبُه ــْم َفآتُوُه ــَدْت أَيَْمانُُك ــَن َعَق ــوَن َوالَِّذي ــَداِن َواْلأَْقَربُ ــَرَك اْلَواِل ــا تَ َ ِممَّ ــَواىِلي ــا َم ــُكلٍّ َجَعْلَن َوِل ]النساء 33[: 

َشــِهيًدا

َل اللَُّه بَْعَضُهْم َعىَلٰ بَْعٍض َوِبَما أَنَفُقوا ِمْن أَْمَواِلِهْم َساِء ِبَما َفضَّ اُموَن َعىَل النِّ الرَِّجاُل َقوَّ ]النساء 34[: 

ي اْلَكاَلَلــِة ِإِن اْمــُرٌؤ َهَلــَك َلْيــَس َلــُه َوَلــٌد َوَلــُه أُْخــٌت َفَلَهــا ِنْصــُف َمــا تـَـَرَك َوُهــَو يَِرثَُهــا ِإن لَّــْم يَُكــن  ِ
ــُه يُْفِتيُكــْم �ف يَْســَتْفُتونََك ُقــِل اللَّ ]النساء 176[: 

ــُه َلُكــْم  ُ اللَّ ف ِّ ِ يَُبــ�ي
ف
ْ َكــِر ِمْثــُل َحــظِّ اْلأُنَثَيــ�ي ــا تـَـَرَك َوِإن َكانـُـوا ِإْخــَوًة رَِّجــاًل َوِنَســاًء َفِللذَّ ُلَثــاِن ِممَّ ِ َفَلُهَمــا الثُّ

ف
ْ لََّهــا َوَلــٌد َفــِإن َكانََتــا اثَْنَتــ�ي

ــٌم ٍء َعِلي ْ ي َ ــُكلِّ سش ــُه ِب ــوا َواللَّ أَن تَِضلُّ

ــرَُه  ــَو يَْك ــَة َوُه ــا ِبَمكَّ ي َوأَنَ ِ
ــوُد�ف ــِه َوَســلََّم يَُع ــُه َعَلْي ــىلَّ اللَّ ُّ َص ي ــ�بِ ــاَئ النَّ ــاَل: َج ــُه َق ــُه َعْن َ اللَّ ي ِ ــاٍص رَ�ف ي َوقَّ ــْعِد بْــِن أَ�بِ َعــْن َس حديث: 

ُكلِّــِه؟  ي َهاَجــَر ِمْنَهــا ،َقــاَل: »يَرَْحــُم اللَّــُه ابْــَن َعْفــَراَئ ،ُقْلــُت: يَــا رَُســوَل اللَّــِه أُوِ�ي ِبَمــاىِلي  ِ
أَْن يَُمــوَت ِبــاْلأَرِْض الَّــ�ت

تََدَعُهــْم  أَْن  ِمــْن   ٌ ْ َخــ�ي أَْغِنَيــاَئ  َورَثََتــَک  تَــَدَع  أَْن  ـَک  ،ِإنَـّ  ٌ َكِثــ�ي ُلــُث  ،َوالثُّ ُلــُث  َفالثُّ َقــاَل:  ــْطُر؟  َفالشَّ ،ُقْلــُت:  َل  ،َقــاَل: 

تَرَْفُعَهــا  ي  ِ
الَّــ�ت اللُّْقَمــُة   َّ َحــ�ت َصَدَقــٌة  َفِإنََّهــا  نََفَقــٍة  ِمــْن  أَنَْفْقــَت  َمْهَمــا  ـَک  ،َوِإنَـّ أَيِْديِهــْم  ي  ِ

�ف ــاَس  النَّ ُفــوَن  يََتَكفَّ َعاَلــًة 

ابَْنــٌة ِإلَّ  يَْوَمِئــٍذ  َلــُه  يَُكــْن  ،َوَلــْم  آَخــُروَن«  ِبــَک   َّ َ َويُــرف نَــاٌس  ِبــَک  َفَيْنَتِفــَع  يَرَْفَعــَک  أَْن  اللَّــُه  ،َوَعــَ�  اْمَرأَِتــَک  ي  ِ
�ف  ِإىَل 
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نســان والأرض. ول تختلــف البلــدان ذات  ف الإ ي تحديــد العالقــة بــ�ي
�ف

ي هــذا 
ة �ف الأغلبيــة المســلمة والبلــدان ذات الأقليــة المســلمة الكبــ�ي

ي بعــض 
ي �ف

دارة الأرا�ف الشــأن، عــىل الرغــم مــن أن النظــام الرســمي لإ

ــم  ــان ينظ ــض الأحي ي بع
ــور و�ف ــن التط ــدة م ــة جي ــىل درج ــدان ع البل

ي 
ي �ف

. يتنــاول هــذا القســم دور القانــون العــر�ف ي
ة مــن الأرا�ف نســبة كبــ�ي

ــرأة إىل الأرض.        ــول الم ــز وص ــة وتعزي ف وحماي ــ�ي تأم

؟ ي
ما هو القانون العر�ف

ي يمكــن وصفــه 
يــع مقبــول عالميــاً للقانــون العــر�ف ليــس هنــاك أي ت�ش

بتعريــٍف عمــىلي و لكــن لغــرض هــذا المنشــور يمكــن تعريــف القانــون 

ي كنظــاٍم راســخ لقواعــد وممارســات وعــادات الشــعوب الأصليــة 
العــر�ف

ــاس –  ف الن ــ�ي ــة ب ــي العالق ي ه
ــازة الأرا�ف ــة. وحي ــات المحلي والمجتمع

ي 
الأفــراد أو الجماعــات – والأرض. فهــي تحــدد كيفيــة منــح الحــق �ف

والمســؤوليات  ملكيتهــا  ونقــل  فيهــا  والتحكــم  ي 
الأرا�ف اســتخدام 

، يمكــن أن يتــم الحتفــاظ  ي
ي القانــون العــر�ف

والقيــود المرتبطــة بهــا. و�ف

بحقــوق متعــددة ومتداخلــة مــن قبــل أشــخاص أو مجموعــات مختلفــة 

عــىل نفــس مســاحة الأرض. وتقــع عــىل عاتــق بعــض الأشــخاص – 

وهــم عــادًة شــيوخ العشــائر – مســؤولية إدارة الأرض لحمايــة مصالــح 

جميــع العشــائر أو المجتمــع. وتنتمــي حقــوٌق مختلفــة لنفــس قطعــة 

ي 
ــق �ف ــع الأرض والح ي بي

ــق �ف ــل الح ، مث ف ــ�ي ــخاٍص مختلف الأرض إىل أش

اســتخدام الأرض مــن خــالل عقــد إيجــار أو الحــق العبــور عــ�ب الأرض. 

ي شــيًئا مختلًفــا بعــض 
ي أيًضــا، »امتــالك الأرض« يعــ�ف

ي القانــون العــر�ف
و�ف

ــكٍل مــن الرجــال  ــك ل ي الرســمي وذل
ي نظــام إدارة الأرا�ف

ــه �ف ء عن ي
ــ�ش ال

والنســاء.

ف  ويبــدو أنــه ل يوجــد نمــط عالمــي واضــح أو عالقــة واضحــة بــ�ي

ي بطــرٍق عرفيــة ونوعيــة وصــول المــرأة اىل 
حصــول المــرأة عــىل الأرا�ف

ي 
ــات �ف ف المجتمع ــ�ي ًا ب ــ�ي ــا كب ي اختالًف

ــر�ف ــون الع ــف القان الأرض. ويختل

ــاٍت  ــا تظهــر اختالف ي إفريقي
ســالمي، حيــث إن الممارســات �ف ــم الإ العال

ٌة  ق آســيا، وهنــاك اختالفــاٌت كبــ�ي ي جنــوب �ش
ة عــن الممارســات �ف كبــ�ي

ــالمية  س ــات الإ ــة والمجتمع ــالمية الأمومي س ــات الإ ف المجتمع ــ�ي ــا ب أيًض

ي معظــم 
ي نفــس البلــد. ومــع ذلــك، يبــدو أن النســاء �ف

الأبويــة �ف

ي الحصــول عــىل 
المجتمعــات التقليديــة غــ�ي متســاوياٍت مــع الرجــال �ف

ي 
ي المجتمعــات الأبويــة، تــم التوســط �ف

ي والممتلــكات؛ و�ف
حقــوق الأرا�ف

حصــول المــرأة إىل الأرض وأصبــح ذلــك ممكًنــا عــىل أغلــب الظــن مــن 

ي بعــض الحــالت، قــد تكــون المجتمعــات 
خــالل عالقتهــا بالرجــل. و�ف

ي 
قــد حافظــت عــىل حمايــة مصالــح المــرأة مــن خــالل القانــون العــر�ف

 ٍ ي كثــ�ي
، ولكــن تغــ�ي الظــروف الجتماعيــة القتصاديــة أدى �ف ي

ي المــا�ف
�ف

ــاء  ــول النس ــان حص ي ضم
ــة �ف ــد القديم ــل القواع ــان إىل فش ــن الأحي م

ف ورعايــة أنفســهن وأ�هــن. ويمثــل ذلــك  عــىل المــوارد الالزمــة لتحســ�ي

ــٍة  ــوٍط اقتصادي ــرض لضغ ي تتع
ــ�ت ــة ال ــق الريفي ــًة للمناط ــكلًة خاص مش

ــبب  ــعة أو بس ــة المتوس ي ــق الحرف ــن المناط ــا م ــبب قربه ــدة بس اي ف م�ت

ي مســاحات أرٍض خصبــة وبالتــاىلي تتعــرض لســتثماراٍت أرضيٍة 
وجودهــا �ف

ــة  ي العرفي
ــة. إدارة الأرا�ف ــل النقدي ــة المحاصي ــاق وزراع ــعة النط واس

ي 
ي �ف

ــىل الأرا�ف ــد ع اي ف ــط الم�ت ــع الضغ ــل م ــىل التعام ــادرة ع ــت ق ليس

. وتتأثــر  ي والعولمــة والتحــرف
القتصــادات المعــا�ة مــع النمــو الســكا�ف

المجتمعــات المحليــة والفقــراء مــن الرجــال والنســاء عــىل حــٍد ســواء، 

ي مثــل هــذه 
أٍ �ف لكــن النســاء عــىل وجــه الخصــوص يخــ�ن بشــكٍل ســ�ي

الحــالت.

ف مختلــف المصــادر يوافــق عــىل أن النســاء  ويبــدو أن التقــارب بــ�ي

ي عندمــا يتــم إدخــال 
يخــ�ن مــن فــرص حصولهــن عــىل الأرا�ف

ي 
ي الوضــع العــر�ف

ي الرســمية �ف
الملكيــة الفرديــة ونظــم إدارة الأرا�ف

ــاد إىل  ــرف المعت ــىل الع ــاًء ع ــة بن ي المملوك
ــالأرا�ف ــل ل ــدث تحوي ويح

ي الروابــط والتوازنــات 
ات �ف . وقــد أدت التغيــ�ي ي

إدارة رســمية لــالأرا�ف

ي تنتقــل مــن النظــم العرفيــة51 إىل القتصــادات 
داخــل المجتمعــات الــ�ت

ــىل  ــول ع ي الحص
ــاواة �ف ــدم المس ــادة ع ــويه وزي ــة إىل تش ــ�ش حداث الأك

ي هــذه العمليــة. 
، وقــد تعرضــت المــرأة لخســارٍة غــ�ي عادلــة �ف ي

الأرا�ف

ي »باتــو ســونجان« عــىل 
ندونيــ�ي المســلم الأمومــي �ف ي المجتمــع الإ

و�ف

ي حيــث هنــاك مســتوى 
ســبيل المثــال، هنــاك مناهضــة لتســجيل الأرا�ف

ــىل  ــظ ع ــة تحاف ــة التقليدي ــة الوراث ــازة وأنظم ــان الحي ــن ضم ــع م مرتف

ي يشــعر النــاس بأنهــا ســُتفقد مــع 
الوظائــف والروابــط الجتماعيــة الــ�ت

الملكيــة الفرديــة لــالأ�ة. وتنتمــي رواســب الذهــب والفضــة الموجــودة 

ة ككل ول يمكــن تملكهــا بشــكٍل فــردي، وهــذا  ي باطــن الأرض إىل العشــ�ي
�ف

ــردي  ــازة الف ــام الحي ي نظ
ــكاكات �ف ــات والحت ــم الراع ــؤدي إىل تفاق ي

ا  حيــث إنــه مــن المحتمــل أن تكــون المــرأة الطــرف الأضعــف52. وكثــ�يً

يـًـا ضــد الأشــخاص الذيــن ليســوا جــزًءا  ف ي تمي�ي
مــا يوِجــد القانــون العــر�ف

ــم  ــة والقي ــس الهوي ــاركونهم نف ــن ل يش ــىلي والذي ــع الأص ــن المجتم م

وجــن  ف ي ي�ت
ي بشــكٍل خــاص عــىل النســاء اللــوا�ت ٌ ســل�ب الثقافيــة. ولهــذا تأثــ�ي

ــدن  ــن ويج ــة عنه ــة مختلف ــاٍت عرقي ــَل أو جماع ــاٍت أو قبائ ي مجتمع
�ف

ي حالــة وفــاة الــزوج أو الطــالق أو 
أنفســهن ضعيفــاٍت بشــكٍل خــاص �ف

الهجــر.

ف عــىل بعــض الممارســات المالئمــة بغيــة  تنطــوي السياســات والقوانــ�ي

ي النظــم العرفيــة والدينيــة؛ كمــا يمكــن 
ضمــان حمايــة حقــوق المــرأة �ف

)رســمية(  يعيــة  الت�ش ف  القوانــ�ي ي 
�ف الموجــودة  الختالفــات  معالجــة 

ف العرفيــة و/أو الدينيــة عــىل أعــىل مســتوى، وبالتحديــد  والقوايــ�ف

ــة الدســتورية. ففــي أوغنــدا، عــىل ســبيل المثــال يحظــر  أوجــة الحماي

ــس  ي تم
ــ�ت ــد ال ــراف أو التقالي ــات أو الأع ف أو الثقاف ــ�ي ــتور »القوان الدس

ــا«  ــن مركزه ــال م ي تن
ــ�ت ــا، أو ال ــالمتها أو مصالحه ــرأة أو س ــة الم بكرام

ي مجــال 
)المــادة رقــم 32(. كمــا تعهــدت السياســة الوطنيــة الأوغنديــة �ف

ف كاتز – لالطالع.
51  كريمة بنبيه، ج�ي

ف الدينية والعرفية �في الممارسات المتعلقة بم�ياث المرأة �في 
52  »تأث�ي القوان�ي
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ف الخاصــة بانتقــال  ــ�ي ــل القوان ي وتعدي
ــون العــر�ف ي بإصــالح القان

الأرا�ف

ي 
الحقــوق المتعلقــة بــالأرض وذلــك بموجــب الحيــازة العرفيــة لــالأرا�ف

ضافــة إىل ضمــان قيــام  ف بالإ ف الجنســ�ي نصــاف بــ�ي وضمــان المســاواة والإ

ي بدعــم 
دارة الأرا�ف ــة لإ ــن المؤوسســات التقليدي ــرارات الصــادرة ع الق

ف  ــ�ي ــاواة ب ــق بالمس ــا يتعل ــك فيم ــتورية وذل ــات الدس ام ف ــو والل�ت الحق

ف  ــ�ي ــرات القائمــة ب ــا جــرى تســوية التوت ي ف ي مال�ي
ــة، �ف ي النهاي

. �ف ف الجنســ�ي

ــح المــرأة  ــك لصال ــة بنجــاح وذل يعي ف الت�ش ــ�ي ــة والقوان ف العرفي ــ�ي القوان

ف  ف الالجئــ�ي يــة. فمــن بــ�ي ف ي دراســة الحالــة المال�ي
عــىل النحــو الموضــح �ف

ــن  ــددة م ــات مح ــادت لفئ ــض الع ــاز بع ــان53 تنح ي لبن
ف �ف ــطيني�ي الفلس

ي يتمتعــن 
وجــة – الــال�ت ف النســاء – الأرامــل المســنات والفتيــات غــ�ي الم�ت

ــن  ــم ع ــق بمنازله ــا يتعل ــبًيا فيم ــا نس ــ�ش أمًن ــات الأك ــض المطالب ببع

ــات.    يع ي الت�ش
ــا �ف ــوص عليه المنص

ــون  ــياق القان ي س
ي �ف

ــرأة إىل الأرا�ف ــول الم ــادة وص ــن زي ــف يمك كي

؟ ي
ــر�ف الع

ي 
ف الأخــرى، يمكــن إخضــاع القانــون العــر�ف ي القوانــ�ي

وكمــا هــو الحــال �ف

ــة  ي ف ــات التمي�ي ــل الممارس ــالت وتقلي ــتعراضات والتعدي ــول والس للتح

بعنايــة  الحلــول  صياغــة  ويجــب  عليهــا.  القضــاء  أو  الجنســانية 

ي 
ي الســياقات الجتماعيــة لمعالجــة العوامــل المحــددة الــ�ت

وتحليلهــا �ف

ي الأرض. وقــد يتطلــب التغيــ�ي عمليــات 
تضعــف حقــوق المــرأة �ف

ي مــع الســلطات 
متكــررة وتدريجيــة وتنميــة القــدرات والعمــل التعــاو�ف

ــة. ومــن  ــة العرفي ي وآليــات العدال
ــة المســؤولة عــن إدارة الأرا�ف العرفي

ي 
ــائية �ف ــات النس ــم المجموع ــا دع ــت نجاحه ي أثبت

ــ�ت ــالت ال ف التدخ ــ�ي ب

ــة ودعــم  ي إطــار النظــم العرفي
ف �ف ف الجنســ�ي ــ�ي الدعــوة إىل المســاواة ب

ــد  ي القواع
ــككون �ف ــن يش ف الذي ــ�ي ــاء الديني ــل الزعم ــ�ي مث ــل التغي عوام

ي الهيئــات المســؤولة عــن تفســ�ي 
يــة وتشــجيع مشــاركة المــرأة �ف ف التمي�ي

. ويجــب تعزيــز العــادات والممارســات المراعيــة للنــوع  ي
القانــون العــر�ف

ي واســتخدامها والســيطرة 
ي حصــول المــرأة عــىل الأرا�ف

الجتماعــي �ف

ي تراعــي 
ي المناقشــات الــ�ت

اك المجتمعــات المحليــة �ف عليهــا، ويجــب إ�ش

ــن 54،  ــون و العــرف والدي ف ضمــن الســياق القان ف الجنســ�ي ــ�ي الفــوارق ب

هــا.  ي غ�ي
ســالم وكذلــك �ف ي ســياقات الإ

ي غالبــا مــا تكــون متشــابكة �ف
والــ�ت

ــك. ــام بذل ــة القي ــاه إرشــادات حــول كيفي ــدم القســم 2.6 أدن يق

العمل مع الأنظمة القانونية المتعددة   2.6

ي ذلــك معظــم الــدول ذات الأغلبيــة 
ي العديــد مــن البلــدان - بمــا �ف

تعــا�ف

المســلمة - مــن حــالت أنظمــة العدالــة المزدوجــة أو المتعــددة، حيــث 

ــكٍل  ــرف بش ــا يُع ــة فيم ــة و الديني ــة و العرفي ــم القانوني ــابك النظ تتش

ف القانــون النظامــي  عــام بـــ »التعدديــة القانونيــة«. وتُحــّدُد العالقــة بــ�ي

ل: تقييم السكن  الحقوق أو الالجئات الفلسطينيات �في  53  »ل مكان مثل الم�فف
2014 ،  ، ف ويجي لالجئ�ي ي لبنان ، المجلس ال�ف

المخيمات والتجمعات �ف
مم المتحدة للمرأة

أ
نسان منظمة ال مم المتحدة لحقوق الإ

أ
54  مفوضية ال

ــن  ي ضم
ــ�ف ي والدي

ــر�ف ــون الع ــع القان ــالل وض ــن خ ي م
ــ�ف ي والدي

ــر�ف والع

اوح  ــ�ت ــٍد إىل آخــر وي ــن بل ــف م ي الرســمي. وهــذا يختل
ــو�ف النظــام القان

ي 
اف بالقانــون العــر�ف ي إىل عــدم العــ�ت

اف الكامــل أو الجــز�أ مــن العــ�ت

ف 
.55 ويعــ�تف حالًيــا نحــو 52 بلــًدا بشــكٍل رســمي بالقوانــ�ي ي

والديــ�ف

ــ�تي  ــدان ال ــ�ت �في البل ــات56. وح يع ــب الت�ش ــة إىل جان ــة أو العرفي الديني

ي و/أو 
يعــي يفــوق فيهــا القانــون العــر�ف ض أن القانــون الت�ش يفــ�ت

، فــإن الواقــع هــو أن العــرف والديــن ل يــزال لهمــا دوٌر محــوريٌّ  ي
الديــ�ف

ــعى  ــمية تس ف الرس ــ�ي ــت القوان ــ�ت وإن كان ــال ح ــاء والرج ــاة النس ي حي
�ف

ــدان  ســالمية والبل ــدان الإ ي معظــم البل
ــا.  وتعــا�ف ــد صالحياتهم إىل تقيي

ذات الأغلبيــة المســلمة مــن تعدديــة الأنظمــة القانونيــة، وبالتــاىلي 

يمكــن العثــور عــىل نقــاط الدخــول والأســس القانونيــة لزيــادة إمكانيــة 

ــ�ب هــذه  ــة للنســاء ع ــوق الملكي ي والســكن وحق
ــىل الأرا�ف الحصــول ع

ــد  ــن القواع ــدة م ــل هــذه الشــبكة المعق ــإن مث ــك، ف ــع ذل الأطــر. وم

واللوائــح والممارســات المتداخلــة يمكــن أن تفيــد المــرأة أو تــرف بهــا. 

ي 
للتدخــل الناجــح ، هنــاك حاجــة إىل فهــم الفــرص و المخاطــر �ف

التعامــل مــع النظــم القانونيــة المختلفــة ، قبــل اختيــار نقــاط الدخــول 

رشــادات حــول  ف العتبــار بعــض الإ الصحيحــة. يمكــن الأخــذ بعــ�ي

ي الســياقات التعدديــة القانونيــة المذكــورة أدنــاه:
التدخــل المطلــوب �ف

مستوى التغلغل 

ــرأة  ــول الم ــرص وص ــادة ف ــدف إىل زي ي ته
ــ�ت ــالت ال ــداد التدخ ــد إع عن

ي نظــام 
إىل الأرض، ثمــة حاجــة لتقييــم الفــرص والمخاطــر المختلفــة �ف

ي توضــع 
ــ�ت ــدان ال ي البل

ي آخــر. و�ف
ــو�ف ــة بنظــام قان ف مقارن ي معــ�ي

ــو�ف قان

يعــات، تــؤدي المؤسســات دورهــا بصــورة جيــدة  فيهــا سياســات وت�ش

ــ�ي  ي كث
ــة �ف يعي ف الت�ش ــ�ي ــون القوان ــا، وتك ــن فيه ــالم والأم ــل الس ويح

ــة وصــول المــرأة إىل الأرض نظــًرا  ي وضــع أفضــل لحماي
ــان �ف مــن الأحي

ي كثــ�ي مــن الأحيــان وانســجامها 
لمراعاتهــا لالعتبــارات الجنســانية �ف

ي 
ف والمؤسســات الوطنيــة �ف وتماشــيها مــع الأطــر الدوليــة. إل أن القوانــ�ي

ي البلــدان المتأثــرة 
ــا مــا يحــدث هــذا �ف بعــض البلــدان ضعيفــة، وغالًب

ــتوى  ــم مس ــة إىل تقيي ــتدعي الحاج ــا تس ــة. كم ــدول الهش اع  وال ف ــ�ف بال

ي البلــد، نظــًرا لأن بعضهــا 
ونمــط تغلغــل مختلــف النظــم القانونيــة �ف

ــال المناطــق  ــن الآخــر )عــىل ســبيل المث ي بعــض المجــالت م
ــوى �ف أق

ــخاص  ــض الش ــون بع ــا يك ــة(. كم ي ــق الحرف ــل المناط ــة مقاب الريفي

ــول إىل  ي الوص
ــ�ش �ف ــاح أك ــعرون بارتي ــة ويش ــ�ش دراي ــات أك أو المجموع

نظمة القانونية 
أ

�في البلدان ذات العرقية أو الدينية المختلفة المجموعات أو ال  55
ف الشخصية ، وبالتاىلي  العرفية أو الدينية تنص عىل مجموعة من القوان�ي

ف  ي وحقوقها تبعا لهاينتمي إىل مجتمعات محددة. قوان�ي
هاوضع المرأة القانو�ف تغي�ي

اث من المرجح بشكل خاصلتكون خاضعة لأحكام  الأ�ة علىالزواج والطالق والم�ي
قانونية متعددة.
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ف ف الجنس�ي نصاف ب�ي الجدال: المساواة والإ

ي جميــع نواحــي 
ضافــة إىل الفــرض المتســاوية �ف ف الوصــول المتســاوي للبضائــع والخدمــات والمــوارد الجتماعيــة بالإ ف الجنســ�ي يقصــد بلفــظ المســاواة بــ�ي

ض  ات عــىل السياســة لرتباطهــا الوثيــق بحقــوق المــرأة، حيــث يعــ�ت ــ�ي ف إجــراء بعــض التغي ف الجنســ�ي ــ�ي ــاة للرجــل والمــرأة. تتطلــب المســاواة ب الحي
، لكنــه بالــغ الأهميــة،  ي تنطــوي عــىل تأثــ�ي غــ�ي مبــا�ش

ي البلــدان المحافظــة ذات الأغلبيــة المســلمة والــ�ت
بعــض صانعــي السياســات عــىل هــذه الفكــرة �ف

ي عــىل وصــول المــرأة لــالأرض.  وســل�ب

ف مــن قبــل صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان14 عــىل أنــه »عمليــة معاملــة الرجــل والمــرأة بطريقــة  ف الجنســ�ي كمــا يجــرى تعريــف مصطلــح المســاواة بــ�ي
ــة  ــوب التاريخي ــض عــم العي اتيجيات وإجــراءات للتعوي ف إصــدار اســ�ت ــة يتعــ�ي ــن وجــود عدال ــه لضك ــا أن ــا لحتياجاتهــم الخاصــة. كم ــة« وفًق منصف
ف عــىل الرجــل والمــرأة  ي ذلــك الأمــر أنــه يتعــ�ي

ي منعــت الرجــل والمــرأة مــن العمــل عــىل قــدم المســاواة. ل يعــ�ف
ي تتعــرض لهــا المــرأة الــ�ت

والجتماعيــة الــ�ت
الوصــول إىل الفــرض والمــوراد – عــىل ســبيل المثــال الأرض – لكــن أن يكــون لديهــم حــق الوصــول إىل وســائل الســتفادة مــن هــذه الفــرص والمــوارد. 

كمــا تتناســب هــذه الوســائل مــع احتياجــات وتطلعــات وظــروف الفئــات المحــددة مــن الرجــال والنســاء. 

نســان ودعــاة النهــج الجنســانية الأكــ�ش  ف عــن حقــوق الإ ف المدافعــ�ي ف إىل إيجــاد أوجــة التناقــض بــ�ي ف الجنســ�ي تميــل هــذه المناقشــة الخــاص بالمســاواة بــ�ي
ك  ف أقــل إســتقطاباً ويســمح بوجــود المزيــد مــن المناقشــات الســلمية حــول الهــدف المشــ�ت ف الجنســ�ي شــارة أن مفهــوم المســاواة بــ�ي تحفًظــا. تجــدر الإ
ضافــة إىل المزايــا الناجمــة عــن التنميــة الجتماعيــة والقتصاديــة بجانــب المهضــة الشــاملة لظــروف المــرأة  ي تعزيــز وصــول المــرأة لــالأرض بالإ

المتمثــل �ف
عــىل أرض الواقــع. 

ي أجريــت أثنــاء وضــع هــذه المبــادئ التوجيهيــة مــدى عــدم اهتمــام المــرأة بتحقيــق المســاواة مــع 
 كمــا تطرقــت بعــض المناقشــات الجماعيــة الــ�ت

الرجــل عــن تلبيــة احتياجاتهــم الأكــ�ش أهميــة: الأمــن والســتقرار والســتقالل والحريــة لصالحهــم وصالــح عائالتهــم وأطفالهــم. 
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يا ف مال�ي

ٌ عــىل حصــول  ي ٌ إيجــا�ب ــ�ي ــه تأث ســالمية ويكــون ل يعــة الإ ي ال�ش
ي �ف

ــا� أحــكام الأرا�ف ــش مــع عن ي أن يتعاي
ــون العــر�ف ــن للقان ــف يمك كي

ــىل الأرض. ــرأة ع الم

ي معــدلت 
. وتتســاوى الفتيــات والفتيــان �ف ف ي المئــة منهــم مــن المســلم�ي

يــا هــي بلــٌد متعــدُد الثقافــات ويبلــغ عــدد ســكانه 28 مليــون نســمة، 70 �ف ف مال�ي
نــاث  ي المســتوى الجامعــي51، وتبلــغ نســبة توظيــف الإ

ي المــدارس البتدائيــة والثانويــة، وتزيــد أعــداد الشــابات عــن أعــداد الشــبان �ف
اللتحــاق بالتعليــم �ف

ف  ســالمية عــىل المســلم�ي يعــة الإ ســالم هــو الديــن الرســمي للبــالد دســتوريًا مــع حريــة ممارســة الديانــات الأخــرى، وتُطبــق ال�ش ي المائــة61. ويعتــ�ب الإ
43 �ف

يــا  ف ي مال�ي
اث عــىل ســبيل المثــال، يتمتــع النســاء والرجــال �ف اعــات المتعلقــة بالشــؤون الدينيــة والأ�يــة. ففــي حالــة المــ�ي ف فقــط وتســتخدم لحــل ال�ف

ي تملــك 
، ولكــن يُنظــم حــق المــرأة المســلمة )والبنــات / الطفــالت( �ف ي

يعــات الدســتور والأرا�ف ي امتــالك الأرض ووراثتهــا بموجــب ت�ش
بحقــوٍق متســاوية �ف

ي نفــس الدرجــة مــن العالقــة. 
ســالمية وبالتــاىلي يكــون هــذا الحــق عــىل وجــه العمــوم مســاويًا لنصــف حــق الرجــل �ف يعــة الإ ووراثــة الأرض بواســطة ال�ش

باتيــه« وهــو نظــاٌم أمومــٌي يتــم بموجبــه تمريــر الأرض والحقــوق مــن  ي المســمى »آدات ب�ي
وتعتمــد ملكيــة الأرض قانونًيــا عــىل قانــون الماليــو العــر�ف

ف أي بنــات، تذهــب الأرض المورثــة إىل بنــات أختهــا أو بنــات العمــة أو أقــرب امــرأة مــن الأم بــدًل  الأمهــات إىل البنــات، فــإن لــم يكــن لــدى الزوجــ�ي
مــن البــن / الأبنــاء.

ي اكتســبها 
كة الــ�ت ي تُعــرف بأنهــا الملكيــة المشــ�ت

ي لغــة الماليــو والــ�ت
كة أو )Harta Sepencarian( �ف ي بالملكيــة الزوجيــة المشــ�ت ف ف »آدات« المالــ�ي يعــ�ت

ــح  ــذي يصب ف عــىل أســاس مســاهمة كل زوج71، الأمــر ال ــة الزوجــ�ي ــة نســبة ملكي عي ــزواج. وتحــدد المحاكــم ال�ش ــام ال ة قي ــزوج والزوجــة خــالل فــ�ت ال
ي حالــة الطــالق أو وفــاة الــزوج، يمكــن للزوجــة المطالبــة بثلــث قيمــة الأرض 

ي حالــة الطــالق81. و�ف
ي حالــة بيــع الممتلــكات أو تقســيمها �ف

أكــ�ش أهميــًة �ف
ــال – إذا  ــكات91. وبشــكٍل عــام – عــىل ســبيل المث ــه عــىل الممتل ــذي قامــت ب ــا لطبيعــة العمــل ال ــا تبًع ي يمكــن زيادته

ــ�ت ــزواج وال المكتســبة خــالل ال
ســالمية يقــدم نقــاط  يعــة والعــادات الإ ف ال�ش ي زراعــة الأرض، يحــق لهــا الحصــول عــىل نصــف الملكيــة. ويبــدو أن هــذا التوليــف بــ�ي

ســاعدت المــرأة �ف
ي المجمــل، فــإن تجربــة إدارة 

ي ذلــك مــن خــالل الحصــول عــىل الأرض. و�ف
دخــوٍل جيــدة لحمايــة الوضــع الجتماعــي والحمايــة القتصاديــة للمــرأة بمــا �ف

ي 
ســالمية الــ�ت ي الأرض – والأحــكام الإ

ي الماليــو – وهــي حمايــة شــديدة لحقــوق المــرأة �ف
ام كل مــن عــادات أرا�ف يــا مســتوحاة مــن احــ�ت ف ي مال�ي

ي �ف
الأرا�ف

ف إىل حكــم »آدات« عــىل أنــه مثــاٌل  ي والممتلــكات. وقــد نظــر بعــض المؤلفــ�ي
يبــدو أنهــا خلقــت بيئــة إيجابيــة عامــة لتيســ�ي حصــول المــرأة عــىل الأرا�ف

ــة  ــرد وقابلي ســالمية والتف يعــة الإ ــة لل�ش ــة الإجرائي ــل الديناميكي ــا يمث ســالمية والعــرف71، وهــو م يعــة الإ ف ال�ش ــ�ي ــراع والمصالحــة ب ــول ال ــارز للحل ب
ف الماليــو العرفيــة20. التطبيــق الخاصــة بقوانــ�ي

ف العرفيــة مراعيــة لالعتبــارات الجنســانية. غــ�ي  ي ل تكــون فيهــا القوانــ�ي
ي الســياقات الــ�ت

وقــد تجعــل خصوصيــة قضيــة الماليــو مــن الصعــب تكرارهــا �ف
ي ســياق 

ي الأرض ويمكــن أن تتعايــش مــع أطــٍر أخــرى وأن تعززهــا �ف
أن هــذه القضيــة توضــح كيــف أن الأعــراف ليســت دائًمــا ضــارة بحقــوق المــرأة �ف

يعيــة  ي الأطــر الت�ش
كة ودمجهــا �ف ف الحالــة كذلــك كيــف تــم القبــول بالملكيــة الزوجيــة المشــ�ت التعدديــة القانونيــة مــع نتائــٍج إيجابيــة ومبتكــرة. وتبــ�ي

ي الأرض والممتلــكات.
وجــة �ف ف وتعزيــز حقــوق المــرأة الم�ت

ي المنتدى القتصادي العالمي 2015.
ف �ف ف الجنس�ي مؤ�ش الفجوة العالمية ب�ي  .15

امج الوطنية للزيادة والحفاظ عىل  ، دراسة لدعم تطوير السياسات وال�ب ي
نما�أ يا، برنامج تنمية الأ�ة والمجتمع المحىلي وبرنامج الأمم المتحدة الإ ف ي مال�ي

وزارة المرأة �ف  .16
ية: النتائج والتوصيات الرئيسية، بوتراجايا، 2014، ص 45. ف ي قوة العمل المال�ي

مشاركة المرأة �ف
http://www.kptg.gov.my/en/faq-page/547#t547n2887  .17

يا: دراسة حالة عن هارت سيبينكاريان«، أنول جاريا مايدن. ف ي مال�ي
»حقوق الملكية للنساء �ف  .18

يا، تقرير رسمي، المرجع نفسه، ص 113. ف مال�ي  .19
ق أوسطي 2، 1995. سالمي وال�ش يا”، أندرو هاردينج، الكتاب السنوي للقانون الإ ف ي مال�ي

سالمية �ف يعة الإ 20.  “ال�ش
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ــال قــد يشــعر الأفــراد  ــدًل مــن نظــام آخــر )عــىل ســبيل المث نظــام ب

ــن  ــ�ش م ــة أك يعي ف الت�ش ــ�ي ــع القوان ــل م ي التعام
ــاح �ف ــون بالرتي المتعلم

ــون  ــا يك ــا م ــذي غالًب ف ال ــ�ي ــع، التمي ي المجتم
ف �ف ــ�ي ــ�ي المتعلم ــراد غ الأف

       . ي
ــٌد جنســا�ف ــه بُْع ل

نفاذ  القبول والإ

ف وحدهــا لضمــان وصــول المــرأة إىل الأرض. وتعتمــد  ل تكفــي القوانــ�ي

ــدرة  ــا، وق ــوء إليه ــة اللج ــا، وإمكاني ــي به ــىل الوع ف ع ــ�ي ــة القوان فعالي

ف والقواعــد  الدولــة عــىل إنفاذهــا. فعندمــا تكــون مجموعــة مــن القوانــ�ي

معروفــة ومفهومــة بشــكل أفضــل مــن قبــل الشــعوب وتكــون شــعبيتها 

ضــة أعــىل يكــون مســتوى إنفاذهــا أعــىل. ويمكــن أن يكــون ذلــك  المف�ت

ــاولت  ــد مح ــال عن ــبيل المث ــىل س ــرار، ع ــاذ الق ي اتخ
ــًيا �ف ــاًل أساس عام

اث قــد يكــون  ــادة فــرص وصــول المــرأة إىل الأرض مــن خــالل المــ�ي زي

ســالمية  يعــة الإ ي ال�ش
ي �ف

ف الأرا�ف ــ�ي ــن خــالل قوان ــا م ــ�ش نجاًح ــك أك ذل

ــاذ  ــا إنف ــون فيه ي يك
ــ�ت ــياقات ال ي الس

ــة �ف يعي ف الت�ش ــ�ي ــن القوان ــدًل م ب

ي 
ــا�أ ــاز القض ــك الجه ي ذل

ــا �ف ــمية بم ــات الرس ــة والمؤسس ف الدول ــ�ي قوان

ــا.           ضعيًف

ي والتكاليف 
طار الزم�ف الحجم والإ

ي المتعــدد عــىل حجــم 
يعتمــد مدخــل المشــاركة مــع النظــام القانــو�ف

ي المتــاح. فــإن كان الهــدف، 
طــار الزمــ�ف وطموحــات التدخــل المقــررة والإ

عــىل ســبيل المثــال، التصــدي بشــكل عاجــل لمشــكلة مقيــدة مــن 

ف  ــة أو مجتمــع معــ�ي ــاء قري ــة الجغرافيــة، حيــث تســتبعد نس الناحي

بصــورة منهجيــة مــن الوصــول إىل الأرض واســتخدامها والســيطرة عليهــا 

ي 
ي العــر�ف

يمكــن اتبــاع نهــج كاٍف وفعــاٍل للعمــل مــع قانــون الأرا�ف

ســالمي لتعزيــز القــدرة عــىل مراعــاة العتبــارات الجنســانية  للجهــات  والإ

ي هــذا 
الفاعلــة التقليديــة  وكبــار رجــال الديــن )انظــر دراســة النيجــر �ف

يــة الجنســانية  ف التقريــر(. وإن كانــت النيــة التصــدي للممارســات التمي�ي

ي 
ي تنشــأ جزئًيــا مــن مواطــن الضعــف �ف

ي الــ�ت
عــىل الصعيــد الوطــ�ف

ي 
�ف مدخــل  أفضــل  يتمثــل  فقــد  الوطنيــة،  والسياســات  ف  القوانــ�ي

ف والدســات�ي والسياســات، باســتخدام الأطــر الدوليــة  إصالحــات القوانــ�ي

طــار  ة يكــون الإ كمصــدر إرشــاد وإلهــام. وفيمــا يتعلــق بالمســألة الأخــ�ي

ي للتدخــالت أطــول ويكــون مســتوى التمويــل لســتدامة مشــاركة 
الزمــ�ف

أصحــاب المصلحــة أعــىل.          

المنظمة المتدخلة 

ي مــن 
يمكــن تحديــد المدخــل الصحيــح فيمــا يتعلــق بالنظــام القانــو�ف

ــ�  ــد يتي ــال ق ــبيل المث ــىل س ــة. ع ــة المتدخل ــة المنظم ــالل طبيع خ

ي المناطــق 
ي تعمــل �ف

ــ�ت ي المحــىلي ال
ــات المجتمــع المــد�ف وصــول منظم

ي الأرض 
ــرأة �ف ــوق الم ــة حق ــة لحماي ي العرفي

ــري الأرا�ف ــة إىل مدي الريفي

ــد.  ــتوى البل ــىل مس ــج ع ــع نه ــة تتب ــة دولي ــن منظم ــهل م ــكل أس بش

وقــد يكــون كليهمــا فعــاًل بطريقتــه الخاصــة، الأول مــن حيــث فعاليــة 

ــث  ــن حي ي م
ــا�ف ــع والث ــىل المجتم ــ�ي ع ــ�ي الكب ــت والتأث ــتخدام الوق اس

الســتدامة طويلــة الأمــد. وقــد يكــون للجهــود المتضافــرة والمتناســقة 

ــط.    ــ�ي والمتوس ف القص ــ�ي ي المدي
ــل �ف ــج أفض ف نتائ ــ�ي لالثن

تنسيق المبادرات عى مستوى البلد      

ي تؤثــر عــىل وصــول المــرأة إىل 
عــادة مــا تجــرى مختلــف العمليــات الــ�ت

ــن أن يكــون إصــالح  ــال يمك ي الوقــت نفســه. عــىل ســبيل المث
الأرض �ف

ي مجموعــة مــن 
ــد المناقشــة عندمــا يجــري العمــل �ف سياســة الأرض قي

ي 
ي بمــا �ف

المشــاريع المحليــة ويجــري تعزيــز قــدرة الجهــاز القضــا�أ

اعــات المتعلقــة بــالأرض. ولضمــان  ف ذلــك مــا يتعلــق بالتعامــل مــع ال�ف

ف إمكانيــة وصــول المــرأة إىل الأرض بأقــص حــد ينبغــي أن تدعــم  تحســ�ي

كة  التدخــالت المختلفــة بعضهــا بعًضــا لتحقيــق الأهــداف المشــ�ت

ة وطويلــة  بصــورة منســقة. ويضمــن هــذا مراعــاة العمليــات قصــ�ي

ي تســاعد أيًضــا 
ة الأمــد، الــ�ت الأمــد وتعزيــز وتســخ�ي المبــادرات قصــ�ي

ــة الأمــد  ــادرات طويل ي الآراء فيمــا يتعلــق بالمب
ــاء زخــم وتوافــق �ف ي بن

�ف

ي يمكــن أن توجــد بخــالف ذلــك حالــة اســتياء وعــدم اهتمــام مــن 
الــ�ت

ــات  ــة أخــرى، يمكــن أن تســتفيد العملي . ومــن ناحي ف ــ�ي الســكان المحلي

توفرهــا  ي 
الــ�ت الســتمرارية  مــن  والمقيــدة جغرافًيــا  الأمــد  ة  قصــ�ي

المبــادرات  تخطيــط  ينبغــي  وبالمثــل،  نطاًقــا.  الأوســع  المبــادرات 

نســانية مــع العنــا� المتعلقــة بــالأرض مًعــا بالرغــم مــن  نمائيــة والإ الإ

أن تنفيــذ العنــا� المختلفــة قــد يكــون لــه أطــر زمنيــة، وطرائــق تنفيــذ 

  . ف ــ�ي كاء مختلف ــا و�ش ــة تماًم مختلف

ف الأنظمة القانونية المختلفة       توضيح العالقة ب�ي

ي ســياقات 
ي المســكن والأرض والملكيــة �ف

لتوفــ�ي حمايــة حقــوق المــرأة �ف

ذات تعدديــة قانونيــة، ينبغــي مواءمــة وتنســيق مختلــف النظــم قــدر 

ي يمكــن فيها 
ي الظــروف الــ�ت

مــكان. وينبغــي الحصــول عــىل التوضيــح �ف الإ

ف بعضهــا  يعيــة والدينيــة والعرفيــة والعالقــة بــ�ي تطبيــق الآليــات الت�ش

ف المحاكــم فيمــا  ــ�ي ــة ب ــات والمفاضل ي الولي
بعًضــا لتجنــب التداخــل �ف

اع وتطبيــق القانــون وإنفــاذه. ورغــم وجــود بعــض  ف يتعلــق بتســوية الــ�ف

ــق  ي التطبي
ــة �ف ــة العام ــا المــرأة مــن المرون ي تســتفيد فيه

ــ�ت الحــالت ال

التقديــري لمختلــف مصــادر القانــون اســتناًدا إىل الحاجــة، إل أنــه لوحظ 

ي يتواجــد 
ــ�ت ي الســياقات ال

ي الأرض �ف
ــا �ف ــا تفقــد حقوقه أن المــرأة عموًم

ــا  ــا م ــا. وغالًب ــة وتطبيقه ــح القائم ف واللوائ ــ�ي ــل للقوان ــح أق ــا توضي فيه

ــة القانونيــة فئــات  ي تنشــأ عــن التعددي
تســتوعب أوجــه الغمــوض الــ�ت

ي المجتمــع ســواء النخبــة أو الجماعــات العرقيــة أو الدينيــة 
أقــوى �ف

ي المجتمــع. 57
ــة أو منــا�و النمــوذج الأبــوي �ف المهيمن

را�في ، 
أ

سالمية وأثرها عىل المرأة الريفية ، التحالف الدوىلي لال ف الم�ياث الإ
57  قوان�ي
.2016
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ي النظام نفسه
مواءمة وتنسيق الأحكام المختلفة �ف

ــم  ي النظ
ــات �ف ــرات والتناقض ــد الثغ ــي تحدي ــك، ينبغ ــىل ذل ــالوة ع ع

ــرأة أو  ف ضــد الم ــ�ي ــدم التمي ــان ع ــا لضم ــة الرســمية ومعالجته القانوني

ــر  ــد تقاري ــال تفي ــبيل المث ــىل س ــتان ع ــي أفغانس ــا. فف ــلبها حقوقه س

الدســتورية لحقــوق  ويجــي إىل أن »الحمايــة  ال�ف ف  الالجئــ�ي مجلــس 

ف  نســان ضعيفــة نوًعــا مــا نتيجــة لعــدد مــن التناقضــات المتأصلــة بــ�ي الإ

ــة  ــة لمعالج ــة وفعال ــات واضح ــار إىل آلي ــة والفتق ــكام ذات الصل الأح

حــكام المحتويــة 
أ

التناقضــات. وعــىل البلــدان تعديــل وإزالــة58 »ال

ــون  ــة وقان ف المدني ــ�ي ــل القوان ــة وسياســة أخــرى )مث ي مجــالت قانوني
�ف

ي 
ي والسياســة( الــ�ت

الــزواج والأ�ة وقانــون الملكيــة وقانــون الأرا�ف

تتناقــض مــع أي قانــون أو سياســة جديــدة لضمــان إطــار متســق يعــزز 

 .59 ف ــ�ي ف الجنس ــ�ي ــاواة ب ــانية والمس نس ــرأة الإ ــوق الم حق

يعي  ي الت�ش
تجنب تقويض النظام القانو�ف

ثمــة نقــاش يــدور منــذ أمــد طويــل بشــأن مــا إن كان العمــل مــع 

ــة. ويقــدم القســم  يعي ــة يقــوض الأطــر الت�ش مختلــف الأطــر القانوني

ــوية  ــة تس ــق بآلي ــا يتعل ــة فيم ــذه المناقش ــن ه ــ�ش ع ــل أك ي تفاصي
الآ�ت

اع والســؤال المهــم: تحديــد مــا إن كان هنالــك حاجــة للعمــل  ف الــ�ف

ــارات  ــة عــىل أســاس العتب ــن الأطــر القانوني ــة متعــددة م ــع مجموع م

ة الأمــد واحتياجــات بنــاء  ي تقيــم طريقــة موازنــة الأولويــات قصــ�ي
الــ�ت

ــرص  ي للف
ــكا�ف ــم ال ــن للتقيي ــد. ويمك ــة الأم ــون طويل ــيادة القان دول س

ي ذلــك تمثيــل أصحــاب 
والمخاطــر الســتفادة مــن نقــاش مفتــوح بمــا �ف

ي مختلــف جوانــب ومهــام الأطــر القانونيــة 
ف �ف المصلحــة الرئيســي�ي

المتعايشــة. 

تنمية القدرات   

ي 
ــ�ف ــدوىلي والوط ف ال ــتوي�ي ــىل المس ــة ع ــات الفاعل ــف الجه ــاج مختل تحت

ي الســياقات ذات التعددية 
ي الأرض �ف

ي تعزيــز حقــوق المــرأة �ف
المشــاركة �ف

القانونيــة إىل فهــم الطابــع المعقــد لمختلــف الأنظمــة وكيفيــة تفاعلهــا. 

ول يتضمــن التثقيــف وتنميــة قــدرات مختلــف الجهــات الفاعلــة ســوى 

ــة  ــة الكامل ــتثناء المجموع ــة، باس ــر القانوني ــن الأط ــددة م ــب مح جوان

ي التعدديــة القانونيــة.           
للقواعــد والمعايــ�ي الموجــودة �ف

أهميــة الوصــول إىل العدالــة وآليــات حــل    2.7
اعــات ف ال�ف

ٍ مــن الأحيــان، فــإن »القانــون جيــٌد بقــدر تنفيــذه«  ي كثــ�ي
وكمــا يقــال �ف

ــا  ــة به ــن المطالب ــن الممك ــن م ــم يك ــل إذا ل ي القلي
ــ�ف ــوق تع أو »الحق

ف عن أفغانستان
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ــران  ــات أم اع ــل ال�فف ــات ح ــة وآلي ــول إىل العدال ــا«60. إن الوص وتطبيقه

ــإن  ــة، ف ــر القانوني ــبة لالأط ــال بالنس ــو الح ــا ه ــا. وكم ــمان لكليهم حاس

ســالمية تقــدم مجموعــة متعــددة مــن آليــات حــل  معظــم البلــدان الإ

ي 
ي والعــر�ف

ي النظــام القانــو�ف
ي يمكــن تصنيفهــا بشــكٍل عــام �ف

اعــات الــ�ت ف ال�ف

اع  ف . غــ�ي أن مصــدر القانــون الــذي تســتخدمه آليــات حــل الــ�ف ي
والديــ�ف

ي 
ــم، و�ف ــون القائ ــة للقان ــن المصــادر المختلف ــٌج م ــب مزي ي الغال

هــو �ف

ٌ بينهمــا مــن حيــث  ف أنــه ليــس هنــاك اختــالٌف كبــ�ي بعــض الأحيــان يتبــ�ي

ــج61. القــدرة والنتائ

اعات ف مقارنة فوائد و سلبيات نظم حل ال�ف

ذات  الــدول  ي 
�ف واســع  نطــاٍق  عــىل  المحاكــم  تُســتخدم  ف  حــ�ي ي 

�ف

ــون  ــيادة القان ــة وس ــم إدارة العدال ــا تت ــا م ــة، غالًب ــات القوي المؤسس

وح مــن خــالل  ف ي الــدول الهشــة والســياقات المتأثــرة بالراعــات والــ�ف
�ف

ي 
الآليــات العرفيــة، وخاصــًة الأمــور المتعلقــة بقانــون الأ�ة بمــا �ف

ــدان  ــن البل ــد م ي العدي
ــكات. و�ف ي والممتل

ــىل الأرا�ف ــول ع ــك الحص ذل

ســالمية، ل تــزال الآليــات العرفيــة لفــض المنازعــات عــىل وجــه  الإ

ي وضــٍع أفضــل مــن أنظمــة المحاكــم الرســمية مــن حيــث 
الخصــوص �ف

الســتجابة لحتياجــات المــرأة لمجموعــٍة متنوعــٍة مــن الأســباب. غــ�ي أن 

 ٍ ي كثــ�ي
ف أمــام القانــون ليســت الســبب الرئيــ�ي �ف ف الجنســ�ي المســاواة بــ�ي

ــادٌة  ــاك زي ــت هن ــي 2004 و2010، كان ف عام ــ�ي ــزة، وب ي غ
ــان. و�ف ــن الأحي م

ــا  ــُتمع إليه ي اس
ــ�ت ــا ال ي القضاي

ــة �ف ي المائ
ف 20 و25 �ف ــ�ي اوح ب ــ�ت ــبٍة ت بنس

ي المحاكــم الرســمية62 
أمــام آليــات تســوية المنازعــات العرفيــة وليــس �ف

ــراه  ــٌح أج ــر مس ــة. وأظه ــة التفصيلي ــة الحال ي دراس
ــٌح �ف ــو موض ــا ه كم

ي مرحلــة مــا بعــد 
ي اندونيســا، أنــه �ف

ي �ف
نمــا�أ برنامــج الأمــم المتحــدة الإ

ــة  ــ�ش موثوقي ــالمية أك س ــم الإ ــام المحاك ــ�ب نظ ــيه، اعُت ــونامي اتش تس

ــم  ــن المحاك ي م
ــائل الأرا�ف ــق بمس ــا يتعل ة فيم ــ�ي ــٍة كب ــفافية بدرج وش

ــن  ــا ع ــدم الرض ــتوى ع ــاع مس ــىل ارتف ــتان، يتج ــة63. و�في أفغانس العام

ــرارات  ــن ق ــة م ــٍة للغاي ــة الرســمية مــن خــالل نســبٍة عالي ــرار المحكم ق

ي المائــة مــن المحاكــم البتدائيــة 
ي تــم الطعــن فيهــا )80 �ف

المحاكــم الــ�ت

ي المائــة مــن قــرارات محاكــم الســتئناف(. عــالوة عــىل ذلــك، فمــن 
و70 �ف

ي يتــم 
ــ�ت ــة هــي ال عي ــٍد مــن ال�ش ــع بمزي ي تتمت

ــ�ت ــات ال المرجــح أن الآلي

فرضهــا مــن قبــل المجتمــع، وهــو جانــٌب هــاٌم عــىل وجــه الخصــوص 

ــات  ــل مؤسس ــن قب ــون م ــاذ القان ــا إنف ــون فيه ي تك
ــ�ت ــياقات ال ي الس

�ف

ــال،  ــبيل المث ــىل س ــتان ع ي باكس
ــود. و�ف ــ�ي موج ــا أو غ ــة منخفًض الدول

اث عــىل أنهــا مســألٌة داخليــٌة  يُنظــر إىل الأحــكام المتعلقــة بقضايــا المــ�ي

ــم  ــه ل ــ�ي أن ــا64. غ ــراف لتنفيذه ــٌة لالأط وك ــة م�ت ــألٌة خاص ــالأ�ة ومس ل

ابــط ل ســيما فيمــا يتعلــق بفــرص حصــول  تثبــت بعــد فاعليــة هــذا ال�ت
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ويجي لالجئ�ي 62  المجلس ال�ف
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64  منشور صادر عن اللجنة القانونية الدولية.



32

© ايلينا أوسبينا

ي وليــة »بونتالنــد« الصوماليــة، تُظهــر الدراســات 
المــرأة عــىل الأرض. و�ف

ي 
ي لــالأرا�ف

ي والديــ�ف
المقارنــة تفضيــاًل لنظــام تســوية المنازعــات العــر�ف

ف ب�عــة الفصــل خــالل مــدة شــهال أو أقــل مقارنــة  والــذي يتمــ�ي

ــ�ب  ــة وتعت ــنواٍت طويل ــتمر لس ي تس
ــ�ت ــمية ال ــم الرس ــات المحاك بجلس

ســالمية  ُمكلفــة65. و�في جنــوب وســط الصومــال، أصبحــت المحاكــم الإ

شــعبية لأنهــا كانــت مرنــة مــن الناحيــة الإجرائيــة وجلبــت إليهــا مكونــاٍت 

مختلفــة واعتمــدت المبــادئ التوجيهيــة للتفــاوض والوســاطة66. وبعــد 

ــة  ــباب الصومالي ــة الش ــع حرك ــا، تتمت ــن تقريًب ــن الزم ــٍد م ــاء عق انقض

ي تســيطر 
ســالمية والــ�ت ي ولــدت مــن الجنــاح العســكري للمحاكــم الإ

الــ�ت

ة مــن جنــوب الصومــال بســمعٍة كونهــا قــادرًة عــىل  عــىل مســاحاٍت كبــ�ي

ٍ وعــادل. ويجــب أن تكــون  يٍ قصــ�ي
ي إطــاٍر زمــ�ف

ي �ف
حــل منازعــات الأرا�ف

الحكومــة الفيدراليــة القادمــة قــادرًة عــىل إثبــات مســتوى ماثــٍل أو 

مســتوى أعــىل مــن الكفــاءة والعدالــة والمســاءلة للحصــول عــىل الدعــم 

ــص  ــف أن تخصي ــال كي ــذا المث ــح ه ــا يوض ــكان. كم ــن الس ــل م الكام

ي بنــاء الدولــة )إمــا 
ٌ �ف ي وحمايــة حقوقهــا هــو عنــٌر أســاسي

الأرا�ف

ــكٍل  ــة(.  وبش عي ــات ال�ش ــا الحكوم ــة وإم رهابي ــات الإ ــل الجماع ــن قب م

ي الســياقات الهشــة والمتأثــرة بالــراع، غالًبــا مــا 
عــام، وخاصــًة �ف

ي تتعلــق بــالأرض 
تكــون العمليــات العرفيــة والدينيــة والمجتمعيــة الــ�ت

ي وضــٍع أفضــل مــن حيــث 
ي �ف

ي ذلــك آليــات حــل منازعــات الأرا�ف
بمــا �ف

ف القصــ�ي والمتوســط67. وتكمــن  ي الأجلــ�ي
الســتجابة لحتياجــات النســاء �ف

ي القــرب المــادي والتكاليــف الأقــل والمعرفــة 
الأســباب الرئيســية �ف

ي تــدار بهــا، و هــذه ليســت 
ي والطريقــة الــ�ت

الأفضــل بعمليــات الأرا�ف

ــك  ــع ذل ــاه. وم ــم أدن ي القس
ــح �ف ــو موض ــا ه ــدة ، كم ــباب الوحي الأس

ف  ، مــن المهــم تعزيــز اســتجابة مختلــف آليــات تســوية المنازعــات بــ�ي

ــك  ــتلزم ذل ــة. يس ــة والعرفي ــات الديني ــك الآلي ي ذل
ــا �ف ف ، بم ــ�ي الجنس

ي الأنظمــة ، وتطويــر قــدرات الأشــخاص 
تقييــم نقــاط القــوة والضعــف �ف

ي 
ات جنســانية �ف الذيــن لديهــم وظائــف اتخــاذ القــرار ، وإدخــال تغيــ�ي

ــخ. ــكان ، إل م ــد الإ ــ�ي المتبعــة عن الإجــراءات والمعاي

الخيارات »المناسبة للعائالت«

يُنظــر إىل الآليــات العرفيــة والدينيــة لتســوية المنازعــات عــىل أنهــا 

ي الحفــاظ عــىل العالقــات 
أقــل مقاومــًة وأكــ�ش اســتجابًة لرغبــة المــرأة �ف

دلــة إىل أن غالبيــة القضايــا المرفوعــة أمــام 
أ

الأ�يــة68. وتُشــ�ي ال

ــي  ــال – ه ــبيل المث ــىل س ــنغال – ع ي الس
ــاء �ف ــطة النس ــم بواس المحاك

ي ل تضــم العالقــات الأ�يــة ول يوجــد فيهــا أي تهديــد 
تلــك الــ�ت

ــام  ــا أم ــع القضاي ــاء إىل رف ــل النس ــد، تمي ي الهن
ــك الأ�ي. و�ف للتماس

المحكمــة نيابــًة عــن العائلــة لحمايــة مصالــح العائلــة ولكــن دون تقديم 

ف الأ�ة بدورهــن وأن  ــل أن تعــ�ت ــىل أم ــة �يحــة لأنفســهن ع مطالب

ــا69. ــن نصيًب تمنحه

مم المتحدة، 2016.
أ

65  تقرير موئل ال
66  نورتون 2008: 156.

67  سيت 2013.
قليمية المتكاملة للمعلومات 2013. 68  الشبكات الإ

سالمية وتأث�يها عىل المرأة الريفية«، فريدا خان،  يعة الإ 69  »أحكام الم�ياث �في ال�ش

ي توليهــا النســاء لتجنــب المواجهــة مــع 
إن الأهميــة القصــوى الــ�ت

عائالتهــن واضحــٌة بشــكٍل خــاص لــدى النســاء النازحــات، لأن الحفــاظ 

عــىل العالقــات الجتماعيــة مــع العائــالت أمــر بالــغ الأهميــة لنجاتهــم 

ي تـُـر عــىل حقهــا 
ف الأبحــاث أن المــرأة الــ�ت وســالمتهن الجســدية. وتبــ�ي

ــل  ــار المســتحيل« المتمث ــكات تواجــه »الخي ي الأرض والســكن والممتل
�ف

ــال  رث – عــىل ســبيل المث ــالإ ــة ب ف التمســك بالمطالب ــ�ي ي اتخــاذ قــرار ب
�ف

ــة  ــة لمحاول ــج الموثق اوح النتائ ــ�ت ــا. وت ــع أ�ته ــش م ــة العي – ومواصل

ف التخــىلي عنهــن مــن قبــل  ي المحاكــم بــ�ي
النســاء للدفــاع عــن حقوقهــن �ف

ــو  ــة والــزوج كمــا ل ف »العــار« للعائل ــار أنهــن يجلــ�ب عائالتهــن عــىل اعتب

أنــه غــ�ي قــادر عــىل إعالتهــا والعنــف الجســدي والنفــ�ي والعتــداءات 

ــس  ، لي ــاىلي ــن. وبالت ــراد أ�ه ــاء أو أف ــواء للنس ــل س ــدات بالقت والتهدي

مــن المســتغرب أن »تتجــرأ النســاء النازحــات عــىل مواجهــة أفــراد الأ�ة 

ــن  ــا يواجه ــوء وعندم ة للج ــ�ي ــيلة أخ ــط كوس ــد فق ــن القواع وأن يضع

عالــة أنفســهن  عــوزاً مطلقــاً ويســتنفد جميــع الســبل الممكنــة الأخــرى لإ

وأطفالهــن«70؛ وحينمــا يفعلــن ذلــك، فإنهــن يملــن للبحــث عــن حلــوٍل 

أقــل مواجهــًة – مثــل الوســاطة أو الآليــات العرفيــة أو الدينيــة – بــدلً 

مــن المحاكــم الرســمية.

تعزيز حصول المرأة عى العدالة

بالنســبة لالأطــر القانونيــة، ل بــد مــن جلــب التماســك إىل النظــم 

ف  الرســمية والدينيــة والعرفيــة لضمــان أل تقــع حقــوق المــرأة بــ�ي

ــراءات  ج ــيط الإ ــب تبس ــم71. ويج ف النظ ــ�ي ــا ب ــوات فيم ــقوق والفج الش

ــاج  ــاء. ويحت ــتبعاد النس ــا لس ــب به ــن التالع ــث ل يمك ــة بحي القانوني

ــة  اعــات المختلف ف ــات حــل ال�ف ف آلي ــ�ي ــر إىل وضــع تسلســٍل هرمــي ب الأم

ــك،  ــىل ذل ــالوًة ع ــض. ع ــا البع ــع بعضه ــا م ــة تفاعله ــح طريق وتوضي

يجــب وضــع ضوابــط وتوازنــات مــن أجــل إجــراء تقييــٍم دقيــٍق لصحــة 

ــة.  ــة والديني اعــات التقليدي ف ــات حــل ال�ف ي آلي
ونقــاط القــوة والضعــف �ف

الــدوىلي  ي نهــج المجتمــع 
ي الســنوات الماضيــة، حــدث تحــوٌل �ف

و�ف

ــد  ــا ق ــه أنه ف ب ــ�ت ــن المع ــه م ف أن ــ�ي ي ح
ــة. و�ف ــة التقليدي ــاه العدال تج

ــدان ذات  ي البل
ــن عــىل المــدى القصــ�ي �ف ــد الممك ــار الوحي ــون الخي تك

المؤسســات الفاشــلة والتعدديــة القانونيــة المعقــدة، فــإن النتائــج 

ي 
تبــة عــىل هــذا الختيــار فيمــا يتعلــق بحقــوق المــرأة بمــا �ف الم�ت

اللجنة القانونية الدولية.
، يمكن تغي�ي الحياة. ف

ويجي لالجئ�ي 70  المجلس ال�ف
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ــد ل  ــد وق ــم بع ــم تُفه ــة ل ــكن والأرض والملكي ي المس
ــق �ف ــك الح ذل

ــائية  ــات النس ــدت المنظم ــد انتق ــول. وق ــو مأم ــا ه ــة كم ــون إيجابي تك

ــة  ــات التقليدي ــد لالآلي اي ف ــدوىلي الم�ت ــون الدعــم ال والناشــطون الجتماعي

اعــات عــىل أســاس أنهــا تحــول النتبــاه والتمويــل عــن دعــم  ف لحــل ال�ف

ــا تكــون أقــرب إىل  ــاً م ــاج إىل دورهــا وغالب ي تحت
ــ�ت ــة ال الأنظمــة القانوني

ي غالبــاً مــا 
عيــة عــىل الأعــراف الــ�ت المعايــ�ي الدوليــة وأنهــا تضفــي ال�ش

ــ�ي  ــوة وتأث ي ق
ــوا�أ ــكٍل عش ــزز بش ــا تع ــرأة وأنه ــد الم ــة ض ي ف ــون تمي�ي تك

ــجالتهم72. ــن س ــر ع ــض النظ ف بغ ــ�ي ف المحلي ــ�ي ــض الفاعل بع

وبشــكٍل عــام، يجــب توجيــه آليــات العدالــة نحــو حمايــة حقــوق المــرأة 

ــوارد  ــك. ويجــب إتاحــة الم ــا مســؤولية ذل ــة وتحميله ي الأرض والملكي
�ف

يــة والماليــة والقانونيــة والتقنيــة الالزمــة لضمــان آليــات العدالــة  الب�ش

القــادرة عــىل توفــ�ي هــذه الوظيفــة. ويجــب أن ترافــق مجموعــٌة 

ي ذلــك 
شــاملٌة مــن التدخــالت المحاكــم الرســمية وغــ�ي الرســمية بمــا �ف

ــة  ــعاٍر معقول ــا بأس ــول عليه ــن الحص ي يمك
ــ�ت ــة ال ــاعدة القانوني المس

ــل  ــة والتمثي ــاعدة القانوني ــة والمس ــارات القانوني ــات والستش والمعلوم

والوســاطة73 ومراكــز الســتماع أو التحكيــم74 ومــا إىل ذلــك. ويمكــن 

ــادة  ــة مــن خــالل زي ــة الوصــول إىل المعلومــات القانوني ف إمكاني تحســ�ي

ــتخدام  ــة واس ــوص القانوني ــ�ش النص ــيط ون ــة وتبس ــة القانوني المعرف

ــ�ي  ــب توف ــك. ويج ــا إىل ذل ــة وم ــق القانوني ي الوثائ
ــة �ف ــات المحلي اللغ

ي حصولهــن عــىل العدالــة. 
أنــواٍع مختلفــٍة مــن الدعــم العمــىلي للنســاء �ف

ــم  ــن الدع ــكال، م ــن الأش ــًة م ــًة متنوع ــذا مجموع ــذ ه ــن أن يتخ ويمك

المــاىلي إىل إنشــاء مبــادرات محليــة مخصصــة، إىل إزالــة القيــود مثــل تلك 

ــرأة عــىل الســفر أو ســعيها للحصــول عــىل  ــدرة الم المفروضــة عــىل ق

ــم. ي المحاك
ــل �ف ــتقلة والتمثي ــة المس ــة القانوني العدال

ــات  ف والجمعي ــ�ي ــاء التقليدي ــاة إىل الزعم ــن القض ــدرات م ــة الق تنمي

ــائية النس

ف  فــون القانونيــون مثــل القضــاة والمدعــ�ي يجــب أن يتلقــى المح�ت

ف وســلطات العدالــة الدينيــة والعرفيــة تدريًبــا  ف والمحامــ�ي العامــ�ي

ــا  ــة حمايته ي الأرض وكيفي
ــاوية �ف ــرأة المتس ــوق الم ــأن حق ــا بش منتظًم

ي نطــاق اختصاصهــم وتشــجيع اتخــاذ قــرارات منصفــة 
بشــكٍل فعــال �ف

ــاك حاجــة إىل النخــراط بشــكٍل  ي الأرض75. وهن
ــرأة �ف ــوق الم بشــأن حق

ف وتطويــر قدراتهــم  ف والتقليديــ�ي ف والدينيــ�ي ي مــع القــادة العرفيــ�ي إيجــا�ب

اعــات المتعلقــة بهــا وضمــان عــدم  ف ي وحــل ال�ف
عــىل حكــم الأرا�ف

ف وتصحيحهــا وحمايــة  ف الجنســ�ي يــة بــ�ي ف تشــجيع الممارســات التمي�ي

يعــي. ويمكــن  الأقليــات وتحقيــق المتثــال لأحــكام القانــون الت�ش

ــ�ي  ــم تفس ــا ت ــابقة عندم ــالت س ــىل ح ــدة ع ــة جي ــ�ش أمثل ــون ن أن يك

ــدة. ــرى مفي ــيلًة أخ ف وس ــ�ي ف الجنس ــ�ي ــاواة ب ــح المس ــون لصال القان

، أفغانستان. ف
ويجي لالجئ�ي 72  المجلس ال�ف

، يمكن أن تتغ�ي الحياة. ف
ويجي لالجئ�ي 73  المجلس ال�ف

74  إيفانز 2015 من اللجنة القانونية الدولية.
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ف والأردن وســورية  ويمكــن اســتخالص الــدروس مــن دوٍل مثــل فلســط�ي

يعــة  ي ال�ش
ي �ف

والعــراق، ممــا يشــ�ي إىل كيفيــة اســتخدام أحــكام الأرا�ف

ــياقات  ي الس
ي �ف

ــىل الأرا�ف ــاء ع ــول النس ــرص حص ــادة ف ــالمية لزي س الإ

ــم  ــىل الرغ ــر، وع ي النيج
. و�ف ف ــ�ي ــادة التقليدي ــن الق ــٍم م ــالمية بدع س الإ

ــدم المســاواة  اث عــىل ق ــ�ي ــوق الم ــن حق ــة يضم ــون الدول ــن أن قان م

ســالمية  يعــة الإ ي ال�ش
ي �ف

ف الرجــل والمــرأة، كمــا تكفــل أحــكام الأرا�ف بــ�ي

ي المــرأة 
اث للمــرأة، فــإن الممارســات العرفيــة تســتث�ف حقــوق المــ�ي

مــن وراثــة الأرض. )انظــر اىل دراســة الحالــة عــن النيجــر(.  كمــا يجــب 

ــرأة  ف الم ــ�ي ــائية ، لأن تمك ــات النس ــدرات الرابط ــز ق ــىل تعزي ــل ع العم

ــم  ــيؤدي إىل دع ــذي س ــ�ي ال ــر الرئي ــا العن ة هم ــا�ش ــاركة المب والمش

ي الأرض الســكنية وحقــوق 
قــدرة المــرأة عــىل المطالبــة بحقوقهــا �ف

ي دراســات الحالــة 
ف ظروفهــا العامــة. هــذا موضــح �ف الملكيــة ، و تحســ�ي

ــر. ي هــذا التقري
المدرجــة �ف

التوصيات   2.8

ســالمية  ي الســياقات الإ
ي يعشــن �ف

يكــون تحــت تــرف النســاء الــال�ت

ف  ــ�ي ــة وصولهــن إىل الأرض: القوان مجموعــة واســعة مــن الأدوات لحماي

ســالمية والعرفيــة. تعــرض  ف الوطنيــة والإ والأطــر الدوليــة والقوانــ�ي

مختلــف النظــم معايــ�ي ومســتويات مختلفــة مــن الحمايــة، إل أن 

فراديــة  ي هــذا القســم إىل جانــب دعــم الدراســات الإ
ف �ف التحليــل المبــ�ي

اف  ي العــ�ت
ف النظــم �ف للبلــد تشــ�ي إىل عــدم وجــود اختالفــات عصيــة بــ�ي

ف  ــ�ي ــاون ب ــوار والتع ًا للح ف ــ�ي ــُد ح ــذا يُوِج ي الرض. وه
ــرأة �ف ــوق الم بحق

ســالمية وإدارات  يعــة الإ نســان ومنــا�ي ال�ش ف عــن حقوق الإ المدافعــ�ي

ي العرفيــة ومجموعــات المــرأة وجميــع أصحــاب المصلحــة الذيــن 
الأرا�ف

ي الأرض. 
ي التنفيــذ العمــىلي لحقــوق المــرأة �ف

ي المشــاركة �ف
يرغبــون �ف

ــة  ــة المتعايش ــر القانوني ــف الأط ــد لمختل ــم جي ــوض بفه ــن النه ويمك

ــأ  ــق لأكف ــل دقي ــا، وتحلي ــل معه ــة العم ــالمي وطريق س ــم الإ ي العال
�ف

ف ســيادة  مدخــل محــدد الســياق مــن مداخــل المشــاركة. ويعــد تحســ�ي

لمــام بالنواحــي القانونيــة  ي والإ
القانــون ورفــع مســتوى الوعــي القانــو�ف

ــة  اع وتعبئ ف ــ�ف ــوية ال ــات تس ــاء وآلي ــوء إىل القض ــة اللج ف إمكاني ــ�ي وتحس

ي تدخــالت أخــرى تحتــاج لســد الفجــوة القائمــة 
فئــات المجتمــع المــد�ف

ف القانــون والممارســة. كمــا يعــد تنســيق الجهــود ومواءمــة النظــم  بــ�ي

ف  ف المعمــول بهــا وتنميــة قــدرات أصحــاب المصلحــة الرئيســي�ي والقوانــ�ي

ــية  ــا� الرئيس ــذه العن ــة ه ــب المختلف ــع الجوان ــون م ــن يتعامل الذي

ســالمية.  ي الســياقات الإ
ي الأرض �ف

الالزمــة لحمايــة حقــوق المــرأة �ف

 : ي
ــا هــذا القســم الآ�ت ي يبينه

ــ�ت ــات المحــددة ال وتشــمل التوصي

ــدوىلي  ف ال ــتوي�ي ــىل المس ــا ع ــة وفهمه ــر الدولي ــي الأط ــز وع تعزي  -1

التغيــ�ي   وحشــد  النقــاش  ف  لتحفــ�ي ي 
والوطــ�ف

ف الوطنيــة مــع  تعزيــز مواءمــة الدســات�ي والسياســات والقوانــ�ي  -2

نســان مــن خــالل جهــود متضافــرة  الأطــر الدوليــة لحقــوق الإ

وحــوار ســياسي 
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ف بطريقــة شــاملة وبمشــاركة  تطويــر أو إصــالح الدســات�ي والقوانــ�ي  -3

ي 
النســاء والرجــال وإدراج أحــكام تراعــي العتبــارات الجنســية بمــا �ف

ــا المتعلقــة بــالأرض. ذلــك المعنيــة بالقضاي

ف الجنســية والوصايــة لضمــان أن ل تشــكل عقبــات  تعديــل قوانــ�ي  -4

أمــام وصــول المــرأة وأطفالهــا إىل الأرض. 

ــون المختلفــة،  ــب اســتقطاب المناقشــة بشــأن مصــادر القان تجن  -5

ف  ــ�ي ــوار ب ــز الح ــك وتعزي ــن ذل ــدًل م ــة ب ــج العملي ــز النه وتعزي

ي زيــادة 
ك يتمثــل �ف المجتمعــات أو المجموعــات بهــدف مشــ�ت

ف ظــروف المــرأة عموًمــا.   فــرص وصــول المــرأة إىل الأرض وتحســ�ي

ي 
�ف ســالمية  الإ يعــة  ال�ش ي 

�ف ي 
الأرا�ف بقانــون  المعرفــة  زيــادة   -6

ــوق  ــص حق ــا لتخصي ــًرا مهًم ــا عن ــكل فيه ي تش
ــ�ت ــياقات ال الس

خاصــة  بأهميــة  ذلــك  ويتســم  والملكيــة؛  والأرض  المســكن 

ــادة  ــل القضــاة وق ــرار لأشــخاص مث ــع الق ــأدوار صن لالضطــالع ب

ومنظمــات  المحليــة  والمجتمعــات  الأ�  وكذلــك  المجتمــع 

ي 
ي تلجــأ إىل قانــون الأرا�ف

ي ومجموعــات المــرأة الــ�ت
المجتمــع المــد�ف

ممتلكاتهــا.  إدارة  ي 
�ف ســالمية  الإ يعــة  ال�ش ي 

�ف

تنميــة القــدرات وتغيــ�ي عقليــات الشــخصيات المهنيــة المشــاركة   -7

ــزواج.   ــجيل ال ــة وتس ــاوض وإقام ــة التف ي عملي
�ف

يعــة  ي ال�ش
ي �ف

ضمــان أن ل يمــس التفســ�ي الخاطــئ لقانــون الأرا�ف  -8

يتعلــق  فيمــا  ســيما  ول  الأرض  ي 
�ف المــرأة  بحقــوق  ســالمية  الإ

اث.  بالمــ�ي

تعزيــز نظــام الملكيــة المتكامــل الــذي تســتعرض فيــه طرًقــا   -9

مختلفــة للوصــول إىل الأرض والملكيــة والمســكن بطريقــة شــاملة 

وتكمــل بعضهــا البعــض. 

ف والممارســات العرفيــة المتعلقــة بوصــول المــرأة إىل  فهــم القوانــ�ي  -10

ــة. ف والســلطات العرفي ــ�ي ــع القوان ــة م الأرض للعمــل بصــورة كافي

ــة عــىل  ي العرفي
ــ�ي ممارســات إدارة الأرا�ف ــر تغي ــم أث رصــد وتقيي  -11

ًا  ي الســياقات المتأثــرة تأثــ�ي
وصــول المــرأة إىل الأرض ل ســيما �ف

ات المتعلقــة بــالأرض )عــىل ســبيل المثــال المناطــق  ًا بالتغيــ�ي كبــ�ي

ي العرفيــة 
ي تنتقــل مــن إدارات الأرا�ف

ي الــ�ت
يــة والأرا�ف شــبه الحرف

ي تجــري فيهــا اســتثمارات 
ي الرســمية والأماكــن الــ�ت

إىل إدارات الأرا�ف

ضخمــة ومــا إىل ذلــك(. 

ف  ي قوانــ�ي
الدعــوة لإجــراء تغيــ�ي يراعــي العتبــارات الجنســية �ف  -12

العرفيــة.  ي 
الأرا�ف وممارســات 

العمل مع النظم القانونية المتعددة: توصيات محددة 

ي الســياق والســعي 
ــة الموجــودة �ف ــة النظــم القانوني فهــم تعددي  -1

وري، بصفــة خاصــة،  إىل اتســاقها وتوفيقهــا ومواءمتهــا. ومــن الــرف

ف النظــم القانونيــة المختلفــة وأهميتهــا  توضيــح العالقــة بــ�ي

ف  ي مختلــف الظــروف لتجتــب المفاضلــة بــ�ي
وإمكانيــة اســتخدامها �ف

ــات.    ي الولي
ــل �ف ــم والتداخ المحاك

ي الحــاىلي الــذي يعــرض احتمــالت أفضــل 
تقييــم النظــام القانــو�ف  -2

ــة  ــتوى المعرف ــتدامة ومس ــم والس ــت والحج ــق بالوق ــا يتعل فيم

نفــاذ ومــا إىل  والقبــول مــن الجهــات الفاعلــة المحليــة واعتبــارات الإ

طــار  ذلــك عندمــا يكــون هنالــك حاجــة للتدخــل. وعنــد اختيــار الإ

الأفضــل كمدخــل لتخــاذ الإجــراءات ينبغــي أن تفكــر التدخــالت 

ــ�ي  ي التأث
ــة �ف نســانية الفاعل ة الأمــد لتخطيــط الجهــات الإ ــ�ي قص

طويــل الأمــد لقرارهــا فيمــا يتعلــق بقضايــا التنميــة )عــىل ســبيل 

ي 
المثــال، إذا قــوض العمــل مــع الهيــاكل تســوية منازعــات الأرا�ف

العرفيــة نظــام القضــاء الرســمي عــىل المــدى الطويــل( . 

عدم المساس بدسات�ي الدولة وقوانينها   -15

16-  تنميــة قــدرات وعقــول مختلــف الجهــات الفاعلــة المشــاركة 

ــة  ــياقات ذات التعددي ي الس
ي الأرض �ف

ــرأة �ف ــوق الم ــز حق ي تعزي
�ف

القانونيــة لفهــم الطابــع المعقــد لمختلــف الأنظمــة وتفاعلهــا.

زيــادة فــرص لجــوء المــرأة إىل القضــاء وآليــات تســوية المنازعــات: 

التوصيــات المحــددة 

اع  ف ضمان إمكانية لجوء المرأة إىل القضاء وآليات تسوية ال�ف  -1

ــية  ــارات الجنس ــا الأرض والعتب ــة بقضاي ــدرات المتعلق ــة الق تنمي  -2

ــك لمختلــف موظفــي إدارة القضــاء  ــات ومــا إىل ذل ــة الأقلي وحماي

ــة.   ــة والعرفي ــمية والديني ــك الرس ي ذل
ــا �ف بم

اع البديلة موضع التنفيذ عند اللزوم  ف وضع آليات تسوية ال�ف  -3

ي 
مراعــاة أهميــة وصــول المــرأة إىل آليــات تســوية منازعــات الأرا�ف  -4

ي ل تــرف أو تعــرض العالقــات الأ�يــة 
القائمــة عــىل المجابهــة الــ�ت

للخطــر.  

يــة والماليــة والقانونيــة والتقنيــة الكافيــة  حشــد المــوارد الب�ش  -5

اع.   ف الــ�ف تســوية  وآليــات  القضــاء  عمــال  لإ

وضــع مجموعــة شــاملة مــن المبــادرات موضــع التنفيــذ لمواكبــة   -6

المســاعدة  ذلــك  ي 
�ف بمــا  الرســمية  وغــ�ي  الرســمية  المحاكــم 

التكلفــة والمعلومــات والمشــورة  المتوفــرة ميســورة  القانونيــة 

والتمثيــل والوســاطة ومراكــز  القانونيــة  القانونيــة والمســاعدة 

الســتماع أو المحــال القانونيــة ومــا إىل ذلــك؛ 

ي وزيــادة المعرفــة بالقانــون 
ف إمكانيــة الوصــول القانــو�ف تحســ�ي  -7

وتبســيط وترويــج النصــوص القانونيــة وزيــادة اســتخدام اللغــات 

ي الوثائــق القانونيــة ومــا إىل ذلــك؛
المحليــة �ف

ي تســهل لجــوء المــرأة 
وضــع مختلــف أنــواع الدعــم العمــىلي الــ�ت  -8

ــال الدعــم المــاىلي  ــذ )عــىل ســبيل المث إىل القضــاء موضــع التنفي

ض  ي تعــ�ت
ــ�ت ــق ال ــة العوائ ــة المخصصــة وإزال ــادرات المحلي والمب

ي 
�ف والتمثيــل  المســتقل  ي 

القانــو�ف القضــاء  التمــاس  أو  الســفر 

ــك(.  ــا إىل ذل ــم وم المحاك

تعزيــز ودعــم وتنميــة قــدرات الجمعيــات النســائية للتعامــل مــع   -11

ــا  ــا وقضاي ــع نطاًق ــالأرض والأوس ــة ب ــة والمتعلق نمائي ــا الإ القضاي

 . ف ــ�ي التمك
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غزة21 

ــر  ــش متأث ــياق ه ي س
ــمية �ف ــم الرس ــام المحاك ــن نظ ــت ع ي نتج

ــ�ت ــوات ال ــد الفج ــات بس اع ف ــل ال�ف ــة لح ــات العرفي ــت الآلي ــف تمكن كي

بالراعــات

ي ســياٍق متأثــٍر 
ي �ف

ي غــزة كيــف يلجــأ النــاس والنســاء إىل نظــام العــدل العــر�ف
ي �ف

اعــات عــىل الأرا�ف ف ف الحالــة الموثقــة جيــًدا22 لتطــور آليــات حــل ال�ف تبــ�ي
اٍع طويــل الأمــد حيــث تضعــف المؤسســات وتنــدر القــدرات والمــوارد المطلوبــة للحفــاظ عليهــا. وللمحاكــم المدنيــة )النظاميــة( وليــة قضائيــة عــىل  ف بــ�ف
ي 

ي عــام 2007. وقــد اجتمــع النقــص الحــاىلي �ف
، ولكــن أضعفتهــا حمــاس بشــدة عندمــا ســيطرت عــىل غــزة �ف ي

اعــات المتعلقــة بــالأرا�ف ف المطالبــات وال�ف
ٌ منهــم تجربتــه ضعيفــة أو معدومــة. ويخــدم القضــاة الـــ  ف قضــاة جــدد مــن حمــاس، كثــ�ي القضــاة مــع اســتبدال قضــاة الســلطة الفلســطينية مــع تعــ�ي
ٍ طويــل وابتعــاد النــاس عــن المحاكــم النظاميــة. كمــا شــعرت بعــض النســاء بــأن  ف عــدد ســكان يبلــغ 1.7 مليــون نســمة، ممــا يــؤدي إىل تأخــ�ي 37 المتبقــ�ي
رفــع القضايــا أمــام المحكمــة قــد أدى إىل اســتياء عالقاتهــن مــع أفــراد الأ�ة، رغــم أن آخريــن شــعروا بــأن الأمــر يســتحق المخاطــرة مــن أجــل متابعــة 

ورٍة اقتصاديــة. حقوقهــم ســواء مــن حيــث المبــدأ أو كــرف

ي تُعتــ�ب أ�ع وأرخــص مــن المحاكــم النظاميــة ومنصفــًة بشــكل معقــول بالنســبة للمــرأة رغــم 
عيــة الــ�ت وظــل الســكان يســتفيدون مــن المحاكــم ال�ش

ديــن. ووفًقــا لأبحــاث  . ومــع ذلــك، ثبــت حــ�ت أن التكاليــف الأقــل مــا زالــت باهظــة للغايــة بالنســبة للســكان الفقــراء والم�ش ي
انعــدام التمثيــل النســا�أ

ي تــم الســتماع إليهــا قبــل 
ي الحــالت الــ�ت

ف عامــي 2004 و2010 تُقــدر بـــ 20 إىل 25 بالمائــة �ف ، فقــد كانــت هنــاك زيــادة بــ�ي ف ويجــي لالجئــ�ي المجلــس ال�ف
ة( مثــل المختــارون )قــادة الأ�ة وشــيوخ العشــائر المعينــون مــن  اعــات العرفيــة )بلغــت 41،000 حالــة خــالل هــذه الفــ�ت ف ي حــل ال�ف

الجهــات الفاعلــة �ف
ف لديهــا لعائــالٍت بعينهــا أو أحيــاء أو مناطــق مخيمــات أو قبائــل أو مــدن( أو رجــال الإصــالح )الوســطاء التقليديــون  ل�ي قبــل وزارة الداخليــة والُمســجَّ
ف التابعــة لحمــاس ولجــان الإصــالح. ويتلقــى أعضــاء لجــان الرابطــة أجــًرا شــهريًا  ي أنشــأتها رابطــة علمــاء فلســط�ي

المســجلون أيًضــا( ولجــان الرابطــة الــ�ت
ف  ي مــن نقــاط ضعــٍف رئيســية، كــون المتنازعــ�ي

ي غــزة تعــا�ف
ي يقدمونهــا مجانيــة. ويبــدو أن الآليــات العرفيــة لحــل المنازعــات �ف

ممــا يجعــل الخدمــات الــ�ت
طــة كمــا هــو  ي يمكــن أن تنفذهــا ال�ش

ف بالتعــاون مــع العمليــة وحقيقــة أنــه ل توجــد آليــة للتنفيــذ )باســتثناء قــرارات لجنــة الرابطــة الــ�ت ليســوا ملزمــ�ي
ــا مــا يكــون جــزًءا مــن العائلــة الممتــدة وبالتــاىلي يكــون لديهــم  الحــال بالنســبة لالأحــكام القضائيــة الرســمية23(. عــالوة عــىل ذلــك، فــإن المختــار غالًب
ــة  ــات بديل ــة. ومــع ذلــك، وعــىل الرغــم مــن أوجــه القصــور الواضحــة، دخلــت آلي اعــات ممــا يجعلهــم أقــل نزاهــًة وفعالي ف ي ال�ف

ــح شــخصية �ف مصال
ســكان  ي والإ

لتســوية المنازعــات لمــلء الفــراغ الــذي خلفــه النظــام الرســمي، ممــا يوفــر حــاًل ناجحــا – وإن كان غــ�ي كامــل – لمنازعــات حقــوق الأرا�ف
والملكيــة عــىل المــدى القصــ�ي والمتوســط.

 . ف ويجي لالجئ�ي ي قطاع غزة )2013(. المجلس ال�ف
ي السكن والأرض والملكية �ف

حقائق عىل أرض الواقع: حقوق المرأة �ف  .21
، يمكن تغي�ي الحياة + تقرير غزة. ف ويجي لالجئ�ي المجلس ال�ف  .22

.2011 ، ف ويجي لالجئ�ي ي غزة”، المجلس ال�ف
“الآليات العرفية لتسوية المنازعات �ف  .23



36

© سيد يا� القادري



37

ــاص  ــمهن الخ ي باس
ــالك أرا�ف ــالمي امت س ــم الإ ي العال

ــاء �ف ــن للنس يمك

أو اســتخدام أرض شــخص آخــر أو العيــش فيهــا. ويعتــ�ب كال خيــاري 

الحيــازة صحيًحــا وبحاجــة إىل التعزيــز وجعلــه أكــ�ش اســتجابة لالعتبارات 

ي 
ــة �ف ــس غاي ــار أن الوصــول إىل الأرض لي ــع الأخــذ بالعتب الجنســية، م

ــرى  ــة الأخ ــاة المهم ــداف الحي ــق أه ــة لتحقي ــن طريق ــه ولك ــد ذات ح

مثــل المســكن الالئــق وفــرص كســب المعيشــة والأمــان والكرامــة ومــا 

ي تصــل المــرأة 
ف هــذه الوحــدة الطــرق الأكــ�ش شــيوًعا الــ�ت إىل ذلــك. تبــ�ي

ف ســمات ومزايــا وعيــوب كل منهــا. وتعكــس  مــن خاللهــا إىل الأرض وتبــ�ي

ي تصــف أكــ�ش 
مــا يمكــن عملــه لتعزيــز كل خيــار حيــازة، والخيــارات الــ�ت

ــاة  ــج المتوخ ــياق والنتائ ــىل الس ــد ع ي تعتم
ــ�ت اتيجي ال ــ�ت ــع الس بالطاب

ي الســياق الخــاص.     
ــف النســاء �ف ــازة وتطلعــات مختل واحتياجــات الحي

الملكية   3.1

ة للحصــول  ي هــي أكــ�ش الخيــارات تفهمــاً ومبــا�ش
إن ملكيــة الأرا�ف

ــرأة  ــن للم ي يمك
ــ�ت ــازة ال ــواع الحي ــ�ش أن ــا أك ــ�ب عموًم ي وتعت

ــىل الأرا�ف ع

ي الحقيقــة، فــإن الواقــع أكــ�ش تعقيــًدا ودقــة76. 
أن تطمــح إليهــا و�ف

ي 
ســالمي الحصــول عــىل ملكيــة الأرا�ف ي العالــم الإ

ويمكــن للمــرأة �ف

ــارات المتاحــة للرجــال  ــا يشــبه الخي ــة بعضه ــن خــالل طــرٍق مختلف م

ي 
ي أجــزاٍء أخــرى مــن العالــم والبعــض الآخــر محــدٌد للنســاء �ف

والنســاء �ف

ٌة حــول كيفيــة الوصــول  ســالمية. وهنــاك اختالفــاٌت كبــ�ي الســياقات الإ

ي الممارســة وفًقــا للبلــد المحــدد أو الســياقات 
إىل هــذه الخيــارات �ف

ــدول  ــة وال ــة / الريفي ي ــال: المناطــق الحرف ــة )عــىل ســبيل المث المحلي

ــرة بالراعــات  ــة / الضعيفــة والســياقات المتأث ذات المؤسســات القوي

ي يمكــن مــن 
ــ�ت ــك(. فــكل واحــدٍة مــن الطــرق ال ــا إىل ذل اعــات وم ف / ال�ف

خاللهــا للمــرأة أن تحصــل عــىل ملكيــة الأرض مزايــا وعيــوب تحتــاج إىل 

ــدد. ــياق المح ي الس
ــا �ف ــر فيه النظ

اء ال�ش

ي الأجــزاء 
هــا �ف ســالمية عــن غ�ي ــع الــدول الإ ي جمي

ف �ف ــ�ي ل تختلــف القوان

اء  ــ�ش ــن النســاء والرجــال ب ــكٍل م ــي تســمح ل ــم، فه ــن العال الأخــرى م

يعــة  ي ال�ش
ي �ف

ي والســكن والممتلــكات، كمــا تســمح أحــكام الأرا�ف
الأرا�ف

ي محمــد – صــىل هللا  ســالمية بذلــك أيًضــا بالتســاوي. وتحــدث النــ�ب الإ

رض والقانون العر�في وغ�يها.
أ

جزاء الخاصة بسلسلة حقوق ال
أ

76  أنظر ال

ف  ــكٍل مــن الرجــال والنســاء. وتبــ�ي عليــه وســلم –عــن حقــوق الملكيــة ل

ســالمية أن النســاء  الأدلــة التاريخيــة الــواردة مــن عــدد مــن البلــدان الإ

ــن  ــة يمتلكــن ويملكــن ويبيعــن ويتبادل ــات الجتماعي ــع الخلفي مــن جمي

ف الملكيــة77. وكمــا �في جميــع هــذه الجوانــب، يحــق للمــرأة  ويهــ�ب

الحصــول عــىل معاملــٍة متســاويٍة مــع أفــراد الأ�ة مــن الذكــور. ولكــن 

ٍ مــن الأحيــان مســاكن أو  ي كثــ�ي
ي النســاء �ف مــن الناحيــة العمليــة، ل تشــ�ت

أرض. وهــذا ناتــج عــن مجموعــٍة مــن الأســباب المتصلــة تعتمــد أهميتها 

المحــددة عــىل البلــد مثــل انخفــاض مســتوى تعليــم المــرأة والبطالة أو 

العمالــة الناقصــة، وعــدم كفايــة المــوارد الماليــة ومحدوديــة الحصــول 

ــن  ــمي أو يك ــ�ي الرس ــاع غ ي القط
ــالت �ف ــة للعام ــان، وخاص ــىل الئتم ع

ــيوًعا  ــ�ش ش ــر الأك ــة. والأم ــال العائلي ي الأعم
ــات« �ف ــ�ي مرئي ــالٍت غ »عام

ــة  ي ــق الحرف ي المناط
ــن �ف ــن أو منازله ــاء أراضيه ي النس ــ�ت ــو أن تش ه

ي تســمح 
بــدًل مــن المناطــق الريفيــة وذلــك بفضــل البيئــة المواتيــة الــ�ت

ي للذهــاب 
للنســاء بــأن يحصلــن عــىل دخلهــن الخــاص وتعليمهــن الــكا�ف

ــىل  ــب ع ــة الأرض والتغل ــىل ملكي ــول ع ــة للحص ــة القانوني ــ�ب العملي ع

ــاء  ــىل النس ــياقات ع ــض الس ي بع
ــق �ف ي تنطب

ــ�ت ــة ال ــة الجتماعي الوصم

ي يعشــن بمفردهــن. ومــن المهــم أيًضــا مالحظــة أن ملكيــة المــرأة 
اللــوا�ت

ي الطريقــة 
ورة أنهــا تتحكــم �ف ي بالــرف

ٍل ل تعــ�ف ف لقطعــة أرٍض أو مــ�ف

ي يتــم بهــا اســتخدام هــذه الممتلــكات وإجــراء المعامــالت عليهــا 
الــ�ت

وتحقيــق الربــح منهــا وكيفيــة اســتخدام الربــح أو الدخــل الناتــج عنهــا. 

ــن  ــا للتمك ــا كافًي ــا ضمانً ــة الأرض وحده ــار ملكي ــن اعتب ــك، ل يمك لذل

مــن الحصــول عــىل الأرض واســتخدامها والســيطرة عليهــا. ومــع ذلــك، 

فــإن زيــادة ملكيــة المــرأة لــالأرض هــدٌف مهــم يجــب أن يمثــل أولويــًة 

ي  بالنســبة للبلــدان والمجتمعــات. وقــد ثبــت أن لهــذا لهــا تأثــ�ي إيجــا�ب

ــة  ضاف ــان بالإ نس ــوق الإ ــن حق ــعة م ــة واس ــرأة بمجموع ــع الم ــىل تمت ع

ي عــىل التنميــة الجتماعيــة والقتصاديــة لجميــع أفــراد  إىل التأثــ�ي إيجــا�ب

ي الوحــدة 1.
ف �ف ــ�ي الأ�ة ، عــىل النحــو المب

الهبات

ــىل  ــول ع ــال – الحص ــبة للرج ــال بالنس ــو الح ــا ه ــاء – كم ــن للنس يمك

هبــاٍت مــن الرجــال أو النســاء ومعظــم الأحــوال مــن الآبــاء أو الإخــوة 

رض لزيادة 
أ

رض »�في جلسة  حول أدوات ال
أ

عرض فاطمة عبد القادر عن »المرأة وال  77
ي لمجتمعات المسلمة ، 4-2 مارس 2014 ، القاهرة ، مر ، 

أمن حيازة النساء �ف
المريمعهد المسح.

كيف يمكن للمرأة الحصول عى الأرض: 3  
ْد أفضل الخيارات للسياق الخاص بك َحدِّ
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ي حيــاة 
ي نقــاٍط مهمــة �ف

أو الأزواج. وغالًبــا مــا يتــم تلقــي هــذه الهبــات �ف

المــرأة مثــل الــولدة أو الــزواج أو إنجــاب الأطفــال، ويمكــن أن تتكــون 

ــون  ــد تتك ــن ق ــال، ولك ــس والم ــن المجوهــرات والمالب ــات م ــك الهب تل

أيًضــا مــن الأرض والممتلــكات. ويمكــن أن تنطــوي هبــات الأرض عــىل 

ــكات أو  ــتخدام الممتل ــىل اس ــر ع ــن أن تقت ــة أو يمك ــة الكامل الملكي

ــتفيد  ــرأة المس ــون الم ــن أن تك ــاىلي يمك ــا. وبالت ــاع به ــع أو النتف التمت

الوحيــد مــن هبــات الأرض أو أن تكــون واحــدًة مــن المســتفيدين الذيــن 

ــة. ــٍة معين ي ملكي
ــوق الأرض �ف يتقاســمون حق

ي 
ســالمي، ولكــن �ف إن تلقــي الهبــات ليــس مقصــوًرا عــىل العالــم الإ

ســالمي تُمنــح الهبــة أيًضــا كتعويــٍض عــن حصــٍة أقــل  العالــم الإ

ي القســم 
رث، كمــا تــم ذكــره كنظــام الملكيــة المتكاملــة �ف ي الإ

للمــرأة �ف

ــاة  ــور دورة حي ــاره »منظ ــن اعتب ــك يمك ــور. و ذل ــذا المنش ــن ه 2.4 م

ــم  ــد قيامه ــتخدامها عن ــلمة اس ــالت المس ــن للعائ ي يمك
ــ�ت ــل« ال متكام

اث الموصــوف  بتخطيــط ممتلكاتهــم جنبــاً إىل جنــب مــع المهــر والمــ�ي

ي 
كاء الشــبكة العالميــة لأدوات الأرا�ف أدنــاه. وينــادي عــدٌد مــن �ش

ي تتعلــق بالهبــات، 
ســالمية والــ�ت يعــة الإ ي ال�ش

ي �ف
بتطبيــق أحــكام الأرا�ف

ي 
فهــي تعتــ�ب خيــاًرا عملًيــا لزيــادة ملكيــة النســاء للمســكن والأرا�ف

ــكات عنــًرا  را�في والممتل
أ

ــال ــكات78. ويعتــ�ب التقييــم الدقيــق ل والممتل

ــة. ــذه العملي ي ه
ــاف �ف نص ــن الإ ــن أن يضم ا يمك ــيًّ أساس

المهر

، المهــر هــو المــال الــذي يدفعــه العريــس  ف ف المســلم�ي ي الزيجــات بــ�ي
 �ف

ــر  ــ�ب المه ــزواج. ويُعت ــد ال ــروس عن ــتقبل للع ي المس
ــه �ف ــد بدفع أو يع

ي 
ف أنــه �ف ي حــ�ي

ا مــن جوانــب الــزواج، �ف اســتحقاًقا للزوجــة وجانًبــا أساســيًّ

ًطــا قانونًيــا مطلًقــا لصالحيــة الــزواج،  بعــض الســياقات قــد ل يكــون �ش

ي معظــم البلــدان ل يعــد المهــر هديــة اختياريــة، بلهــو حــق 
ولكنــه �ف

ــبيل  ــىل س ــران ع ــي إي ــًدا. فف ــادل عق ــا يع ــاذ بم ــب النف ــخصي واج ش

ي 
المثــال، قــد يــؤدي رفــض دفــع المهــر إىل الســجن. إن التوثيــق المــد�ف

نفــاذ حقــوق المــرأة مــن  ــة مهمــان جــدا لإ ووجــود شــهادة زواج مكتوب

ــتخدام  ــوق الس ــن الأرض أو حق ــر م ــون المه ــد يتك ــر. وق ــالل المه خ

ــل أو النقــد أو المجوهــرات.  ــة أو الماشــية أو المحاصي ــٍة مالي مــع قيم

ي كميــة وطريقــة الأداء وعــادًة مــا يتــم تحديــد 
ٌ �ف وهنــاك اختــالٌف كبــ�ي

ي 
القيمــة مــن خــالل الظــروف الجتماعيــة والقتصاديــة لالأطــراف �ف

الــزواج. والمهــر هــو لفائــدة الزوجــة فقــط ويمكنهــا التــرف فيــه كمــا 

يحلــو لهــا، حيــث إنــه ليــس مــن المتوقــع أن تقدمــه إىل العائلــة عــىل 

ي الواقــع. ومــن المهــم أيًضــا مالحظــة أن 
الرغــم مــن أن هــذا يحــدث �ف

ي الممتلــكات 
ي تنازلهــا عــن حقوقهــا �ف

موافقــة الزوجــة عــىل المهــر ل تعــ�ف

كة. ــة المشــ�ت الزوجي

78  سيت وليم، اللجنة القانونية الدولية، حالة إندونيسيا.

ي حمايــة حصول النســاء عــىل الأرض 
ت أهميــة المهــر ودوره �ف ولقــد تغــ�ي

. وعــىل الرغــم مــن أنــه قــد شــكل تاريخًيــا جــزًءا مهًمــا  ف عــىل مــر الســن�ي

ســالمية  ي بعــض المجتمعــات الإ
مــن ثــروة المــرأة وأرضهــا، فقــد تراجــع �ف

ــش79  ي بنجالدي
ــاء �ف ــت النس ــد واجه ــة. وق ــدٍة اجتماعي ــا�ة كقاع المع

ــًدا ل  ــه »وع ن ــا يعت�ب ــا م ــر، فغالًب ــوق المه ــي بحق ي الوع
ــا �ف ــا عامًّ نقًص

ف  ي القرنــ�ي
، تشــ�ي الســجالت �ف ف ي فلســط�ي

يعــزم الــزوج عــىل تحقيقــه«. و�ف

80 إىل أن المهــر يصــل إىل 15 إىل 20 �في المائــة  الثامــن عــ�ش والتاســع عــ�ش

ف  ي الطبقــة المتوســطة والعليــا، ولكــن عــىل مــر الســن�ي
مــن ثــروة النســاء �ف

ف كان المهــر أكــ�ب نفقــة بالنســبة  ي حــ�ي
انخفــض هــذا المعــدل. و�ف

ــو  ــتينيات ه ــذ الس ف من ــ�ي ــكن للزوج ــ�ي المس ــح توف ــد أصب ــزوج، فق لل

ــلًبا  ــر س ــذا يؤث 81. وه
ي

ــعار الأرا�ف ــاع أس ــبب ارتف ــية بس ــة الرئيس التكلف

ف هــو  ي للزوجــ�ي : أوًل، إن البيــت الــذي يُبــ�ف أو يُشــ�ت ف عــىل المــرأة مرتــ�ي

ٍ مــن الأحيــان ملــٌك للــزوج؛ وثانًيــا، فــإن الحلزونيــة التصاعديــة  ي كثــ�ي
�ف

ي مــن ثــروة 
اء الأرا�ف ي تحــد مــن قــدرة المــرأة عــىل �ش

ي أســعار الأرا�ف
�ف

المهــر أو مصــادر الدخــل الأخــرى.

ســالمي أداًة  ي جميــع أنحــاء العالــم الإ
ومــع ذلــك، ل يــزال المهــر �ف

ي حالــة الطــالق. فإذا 
ي أيــدي النســاء لأســباٍب عديــدة ول ســيما �ف

مهمــة �ف

، فمــن المرجــح أن  ي
كانــت الزوجــة تســعى للحصــول عــىل طــالٍق قضــا�أ

ــض  ــدم بعــض التعوي ــع أن تُق ــن المتوق ــه م ــث إن تخــ� مهرهــا، حي

لزوجهــا. وعــىل الجانــب الآخــر، إذا أراد الــزوج الطــالق عــن طريــق إلقــاء 

ــد  ــذا ق ــي، وه ــر المتبق ــغ المه ــل مبل ــع كام ــا بدف ــون ملزًم ، يك ف ــ�ي اليم

. ويمكــن للنســاء  ف ــاء اليمــ�ي ــق إلق ي الرجــال عــن الطــالق عــن طري
ــ�ف يث

ــة الســلبية للطــالق  ــف العواقــب المالي ــغ لتخفي اســتخدام هــذا المبل

ــن الأرض أو الســكن لنفســها  ــا م ــك الحصــول عــىل شــكٍل م ي ذل
ــا �ف بم

ي الغالــب الأصــل الوحيــد الــذي 
ولأ�تهــا. ولذلــك، فــإن المهــر هــو �ف

ف يتــم حظــر الملكيــة  يمكــن للمطلقــات المســلمات الحصــول عليــه حــ�ي

ــزداد  ــاس. وت ــن الأس ــا م ــدم وجوده ــة ع ي حال
كة أو �ف ــ�ت ــة المش الزوجي

ي غيــاب نفقــات الرعايــة بالنســبة للمطلقــات المســلمات.
أهميــة المهــر �ف

ي مقابــل حضانــة 
وللمــرأة أيضــاً خيــار التنــازل عــن حقــوق المهــر �ف

ي أفغانســتان حيــث يمنــح 
الأطفــال، وهــذا الجانــب موثــٌق بشــكٍل جيــد �ف

ــا82  ــا وأطفاله ــىل أ�ته ــة ع ضافي ــيطرة الإ ــض الس ــة بع ــرأة المطلق الم

ــز حقــوق المــرأة  ــة تعزي ويقــدم بعــض الــدروس المفيــدة حــول كيفي

وح والــراع. ويوثــق مثــال  ف ي ســياقات الــ�ف
ي الســكن والأرض والملكيــة �ف

�ف

ــكن ، والأرض  ي الس
ــرأة �ف ــوق الم ــز حق ــة تعزي ــك كيفي ــتان كذل أفغانس

ــا أن نــرى  ، يمكنن اع. وبهــذا المعــ�ف ف وح والــ�ف ف ي ســياقات الــ�ف
والملكيــة �ف

ــن  ــم م ــىل الرغ ــرأة ع ــة للم ــدة الجتماعي ــذه القاع ــة ه ــوح أهمي بوض

ــًدا – وجــود أو إنشــاء  ــؤدي دورهــا جي ــ�ي ت ــب – ل ــة أحــكام تتطل أن أي

79  هبة، 1996.
80  تركار )تحقق من المرجع بالضبط(.

81  مورز، 1995.
. ف

ويجي لالجئ�ي 82  منشور صادر عن المجلس ال�ف



39

أفغانستان24 

توضــح هــذه الحالــة كيــف أن المهــر هــو خيــاٌر قابــٌل للتطبيــق لتعزيــز حصــول المــرأة بشــكٍل مســتقٍل عــىل حقــوق المســكن والأرض 

ــة الضعيفــة ف بمؤسســات الدول ــٍر بالــراع يتمــ�ي ي ســياٍق متأث
والممتلــكات �ف

اث والمهــر شــكل الأرض وهمــا مصــدران أساســيان لحصــول المــرأة المســتقل عــىل حقــوق  ي أفغانســتان، عــادة مــا يتخــذ المــ�ي
ي المناطــق الريفيــة �ف

�ف
ي بلــٍد عــا�ف 

ف القتصــادي للمــرأة الأفغانيــة. ويمثــل المهــر شــبكة أمــاٍن مهمــة للنســاء �ف ي والممتلــكات، ممــا يشــكل ســبياًل مهًمــا للتمكــ�ي
المســكن والأرا�ف

ي المهــر عندمــا يجــدن 
ي معظــم الحــالت، تطالــب النســاء بحقهــن �ف

وح21 ول يزالــون يعانــون مــن ضيــق العيــش. و�ف ف ي المائــة مــن ســكانه مــن الــ�ف
76 �ف

ي حالــة النفصــال أو الطــالق بوفــاة أزواجهــن.
ي حالــٍة معينــٍة مــن الكــرب كمــا هــو الحــال �ف

أنفســهن �ف

ي الأحــكام الدينيــة والقانونيــة، فــإن النســاء غالًبــا مــا يزعمــن 
ٌف بــه �ف وٌع معــ�ت اث وعــىل الرغــم مــن أن المهــر حــٌق مــ�ش وكمــا هــو الحــال بالنســبة للمــ�ي

ي لمركــز المــرأة داخــل الأ�ة والمجتمــع. .
ٍر إضــا�ف ي حــالت الضعــف الشــديد حيــث ل يمكــن أن يكــون هنــاك أي �ف

أنــه المــالذ الأخــ�ي �ف

ي تمــت مقابلتهــن إىل أن الأعــراف الثقافيــة تمنعهــن مــن طلبــه أو تلقيــه لأنــه يُعتــ�ب متشــابهاً إىل حــٍد كبــ�ي 
ي المائــة مــن النســاء اللــوا�ت

وأشــارت نحــو 40 �ف
ــم الوحيــد، فغالًبــا مــا تســتخدم  مــع التســول وجلــب العــار للــزوج كونــه غــ�ي قــادر عــىل إعالــة الزوجــة. وبمــا أن الأرض غالًبــا مــا تكــون الأصــل القيِّ

النســاء المهــر كأداة مســاومة للتفــاوض مــن أجــل قضايــا مهمــة أخــرى مثــل الحتفــاظ بحضانــة الأطفــال.

ي المهــر يمكــن أن تكــون خيــاًرا قابــاًل للتطبيــق لتعزيــز حصــول المــرأة عــىل الســكن والأرض وحقــوق 
وتُظهــر حالــة أفغانســتان كيــف أن حقــوق المــرأة �ف

ــة.  ي المناطــق الريفي
ٌ محــدود خاصــًة �ف ــ�ي ــا تأث ي له

ــ�ت ــة ال يعــي والمؤسســة الحكومي ــون الت�ش ي ســياق القان
ــة عــىل المــدى القصــ�ي والمتوســط   �ف الملكي

ويمكــن تعزيــز الآليــات التقليديــة لتســوية المنازعــات لضمــان اســتخدام هــذا الخيــار بشــكٍل أكــ�ش اتســاًقا لحمايــة حقــوق المــرأة.

المرجع ذاته  .24
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نظــم دعــم تكميليــة مثــل إنشــاء محكمــٍة أو نظــاٍم لتســوية المنازعــات 

ووجــود هيكليــة اجتماعيــة ومؤسســية يمكــن للمــرأة أن تلجــأ إليهــا 

ــاعدة. ــات والمس ــب المعلوم لطل

اث الم�ي

، إل أن  ي
ــازة الأرا�ف ــرق حي ــول ط ــدة ح ــاٌم موح ــد أرق ف ل توج ــ�ي ي ح

�ف

ــن  ــس م ــه لي ف أن ــ�ي ــددة تب ــاٍت مح ــياقاٍت أو مجتمع ــول س ــاث ح الأبح

النــادر أن يتــم الحصــول عــىل الأغلبيــة الســاحقة مــن الأرض مــن قبــل 

ي المناطــق الريفيــة. 
اث خاصــًة �ف الرجــال والنســاء مــن خــالل المــ�ي

اث هــو الســبيل الرئيــ�ي  ايــدة عــىل أن المــ�ي ف وبالمقابــل، هنــاك أدلــة م�ت

ي 
ي والممتلــكات �ف

أمــام النســاء للحصــول عــىل ملكيــة مســتقلة لــالأرا�ف

ــة  ــٍم أفضــل لكيفي ــة وجــود فه ــا يشــ�ي إىل أهمي ســالمي مم ــم الإ العال

الجنســانية.  الناحيــة  مــن  اســتجابًة  أكــ�ش  الوراثــة  عمليــات  جعــل 

ولهــذا الســبب، يقــدم هــذا القســم نظــرة عامــة مختــرة عــىل هــذا 

ــوع  ــذا الموض ــل له ــة بالكام ــدة 4 مكرس ف أن الوح ــ�ي ي ح
ــوع ، �ف الموض

ــم.  المه

ســالمية عموًمــا نصــف نصيــب  ي الإ
ي قانــون الأرا�ف

يبلــغ نصيــب المــرأة �ف

ي بعــض الحــالت النــادرة قــد يكــون لهــن 
الذكــر عــىل الرغــم مــن أنــه �ف

ت  ــ�ب ــا اعُت ــر. ولطالم ــب الذك ــب القري ــ�ب مــن نصي ــٌب مســاٍو أو أك نصي

ــة نظــر البعــض  ــن وجه اث م ــ�ي ي الم
ــل �ف ــرأة المســلمة الأق ــوق الم حق

ســالمية وعنــًراً  يعــة الإ ي ال�ش
ي �ف

عالمــًة عــىل وضــع المــرأة المتــد�ف

ــد  ســالمي تعي ي العالــم الإ
ــدول �ف ف ال ــ�ي ا للقلــق، خاصــة أن قوان أساســيًّ

إىل حــٍد كبــ�ي تأكيــد هــذه الأحــكام مــع القليــل مــن الســتثناءات 

الملحوظــة. مــن ناحيــة أخــرى ، يالحــظ آخــرون أن نصيــب المــرأة 

ره مــن حيــث مســؤولياتهم  ســالم لــه مــا يــ�ب ي الإ
اث الأقــل �ف مــن المــ�ي

ــىل الأ�ة. ــاظ ع ــل للحف ــة الأق المالي

ي يســيطر عليهــا الذكــور 
وتضيــف الممارســات العرفيــة والممارســات الــ�ت

ي بعــض الســياقات 
طبقــًة مــن التعقيــد تجعــل الوضــع أكــ�ش صعوبــًة �ف

ف  ــط�ي ــر أو فلس ــة بالنيج ــة الخاص ــات الحال ي دراس
ــٌح �ف ــو موض ــا ه كم

ي مثــل هــذه العيــوب 
ي ســياقاٍت، يخفــف القانــون العــر�ف

والأردن، بينمــا �ف

ي 
ويوفــر خيــارات إيجابيــة للحصــول عــىل الأرض كمــا هــو الحــال �ف

ــا.  ي ف إندونيســيا ومال�ي

ــل  اث ل تقل ــ�ي ف وممارســات الم ــ�ي ي قوان
ــات �ف ــإن التحدي ــك ، ف ــع ذل وم

اث كوســيلة رئيســية للنســاء )والرجــال( للوصــول إىل  ــة المــ�ي ــن أهمي م

ف عــن حقــوق  ي والممتلــكات. تحتــاج الحكومــات والمدافعــ�ي
الأرا�ف

ي مجــال التنميــة 
ي والجهــات الفاعلــة �ف

المــرأة ومنظمــات المجتمــع المــد�ف

© , منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة /يامن ياسم
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اث منظمــة ومدارة  ف انتباههــا عــىل كيفيــة جعــل ممارســات المــ�ي إىل تركــ�ي

بشــكل أفضــل، وبشــكل عــام أكــ�ش اســتجابًة للناحيــة الجنســانية. تحلــل 

ف  الوحــدة 4 هــذا الموضــوع وتقــدم توصيــات حــول كيفيــة تحســ�ي

اث. وصــول المــرأة إىل الأرض مــن خــالل المــ�ي

كة وملكية المجموعة الملكية المش�ت

ــة  ــٍة جماعي كة أو ملكي ــ�ت ــٍة مش ي ملكي
ي �ف

ــك الأرا�ف ــرأة أن تمل ــن للم يمك

ي 
ــ�ت ــكات ال كة هــي الممتل ــة المشــ�ت ــة الزوجي ــا. والملكي ــف أنواعه بمختل

اكتســبها الزوجــان خــالل حياتهمــا معــا، ومــن الممكــن أن تكــون الملكيــة 

ي حيــاة المــرأة 
ٍ �ف ي توفــر أكــ�ب إمكانيــة لإحــداث تغيــ�ي

كة هــي الــ�ت المشــ�ت

ي 
ي المجتمعــات الــ�ت

ة. وحــ�ت �ف ي ســياقات كثــ�ي
عــىل المــدى القصــ�ي و�ف

ــم  ــم يت ــل إندونيســيا، ل ف مث ف الجنســ�ي ــ�ي تتســم بالمســاواة النســبية ب

ي تــم اكتســبها الزوجــان خــالل الــزواج 
تســجيل ســوى ثلــث الأرض الــ�ت

ي 
ــزوج �ف ــم ال ــل اس ي تحم

ــ�ت كة ال ــ�ت ــة المش ــندات الملكي ــالل س ــن خ م

ــا  ي وأحيانً
معظــم الوثائــق عــىل الرغــم مــن اســتخدام النســاء لــالأرا�ف

ف 
ــ�ي كة للزوج ــ�ت ــة المش ــون الملكي ــي أن تك ــا ينبغ ــري83. كم ــكٍل ح بش

ي 
هــي القاعــدة عندمــا يتــم توفــ�ي إمكانيــة الحصــول عــىل الأرا�ف

ــات  ــات أو المنظم ــل الحكوم ــن قب ــا م ــهيلها أو دعمه ــكن أو تس والمس

ي النمــوذج – والــذي 
التنمويــة. وقــد بــدأ قبــول هــذا التحــول الُمهــم �ف

ينــادي بــه أصحــاب المصلحــة الرئيســيون بقــوة – ببــطٍء كقاعــدة مــن 

قبــل المنظمــات الدوليــة، ولكــن مــا زال هنــاك الكثــ�ي ممــا ينبغــي فعلــه 

ف مدعومــًة أكــ�ش ومشــمولة  كة للزوجــ�ي لضمــان أن تكــون الملكيــة المشــ�ت

ي التدخــالت المتعلقــة بــالأرض 
بصــورٍة أكــ�ش اســتمرارية وروتينيــة �ف

ي الســياقات المتأثــرة بالــراع. وتعتــ�ب الوحــدة 
ي ذلــك �ف

والســكن، بمــا �ف

ــ�ي لهــذا الموضــوع. ــر مكرســًة بشــكٍل كب ي هــذا التقري
الخامســة �ف

كة لهــا تطبيقــاٌت أخــرى مثــل تســجيل  ومــع ذلــك، فــإن الملكيــة المشــ�ت

ي أو المســاكن بأســماء أكــ�ش مــن فــرد مــن أفــراد الأ�ة مثــل 
الأرا�ف

ــا  ي معالجــة القضاي
الأخــوة والأخــوات، وهــو خيــاٌر يمكــن اســتخدامه �ف

ــة  ــد الملكي ــن أن تفي ــا يمك اث. كم ــ�ي ي الم
ــرأة �ف ــوق الم ــة بحق المتعلق

ي 
ــر �ف ــات ويمكــن النظ ــددة الزوج ي الزيجــات متع

ــاء �ف كة النس ــ�ت المش

 . ف خيــار تخصيــص حصــٍص مختلفــة مــن الملكيــة لأفــراد مختلفــ�ي

ــل  ــن قب ــة م ي التقليدي
ــة الأرا�ف ــت أن ملكي ــد ثب ــك، فق عــالوة عــىل ذل

المجموعــات النســائية هــي خيــار قابــل للتطبيــق لضمــان حصــول 

ــال  ــبيل المث ــىل س ــنغال ع ي الس
ــا �ف ــة كم ي الزراعي

ــىل الأرا�ف ــاء ع النس

ــدرج. ــال الم ي المث
ــوح �ف ــو موض ــت ه كم

ــك  ــط ذل ــا يرتب ــا م ــات. وغالًب ــن التحدي ــو م كة ل تخل ــ�ت ــة المش الملكي

رض �في جافا – إندونيسيا: يدعمها 
أ

83  براون، جينيفر: »حقوق المرأة الريفية �في ال
«، بالك ريم إل، بوىلي جيه، 12 )2003(:  ي

قانون الأ�ة ويقوضها تسجيل الأرا�ف
.631

تخضــع  أن  يجــب  ي 
الــ�ت والشــاقة  المعقــدة  والعمليــات  وط  بالــ�ش

ي الأرض والســكن 
لهــا النســاء إذا أرادن تحقيــق حقوقهــن الكاملــة �ف

والممتلــكات. وينبغــي التخفيــف مــن هــذه المخاطــر مــن خــالل تبســيط 

داريــة وتعزيــز الدعــم المقــدم إىل المــرأة. الإجــراءات الإ

حقوق الستخدام   3.2

عــىل الرغــم مــن أن الملكيــة تُعتــ�ب بوجــٍه عــام أفضــل وأحســن خيــاٍر 

ي العالــم 
ي ذلــك بالنســبة للنســاء، فــإن غالبيــة النســاء �ف

للحيــازة بمــا �ف

ســالمي يحصلــن فعلًيــا عــىل الأرض والمســكن مــن خــالل مــا يعــرف  الإ

ي حقوق اســتخدام 
أحيانـًـا عــىل أنــه »حقــوٌق ثانويــٌة« ويتمثــل معظمهــا �ف

ًا مــا تحصــل النســاء عــىل حقــوق الســتخدام  ممتلــكات الآخريــن. وكثــ�ي

ي الأرض والمســكن والممتلــكات مــن خــالل عالقتهــن مــع أفــراد الأ�ة 
�ف

ــال. ول  ــوة والأطف ــاء والأزواج والإخ ــور كالآب ــارب الذك ــن الأق ومعظمه

ــن  ــل م ــًة أق ورة حماي ــرف ــة« بال ــوق الثانوي ــذه »الحق ــل ه ــدم مث تق

الإخــالء طالمــا أن العالقــات الجتماعيــة الأساســية صلبــة. وتعيــش 

اٌت  ي ممتلــكات أقاربهــن )الذكــور(، وهنــاك مــؤ�ش
النســاء ويعملــن �ف

ــل  ي مث
ــان �ف ــدم الأم ــعرن بع ــن ل يش ات منه ــ�ي ــىل أن الكث ــٌة ع واضح

 . ف ــ�ي ــات الســلم والســتقرار الجتماعي ي أوق
ــات ول ســيما �ف تيب هــذه ال�ت

ي معظــم أنحــاء العالــم الأخــرى، يعيــش الأطفــال 
وكمــا هــو الحــال �ف

ل وعــىل الأرض  ف ي المــ�ف
وجــات �ف ف والفتيــات والشــابات والنســاء غــ�ي الم�ت

ٍ مــن الحــالت  ي كثــ�ي
ي يمكــن اعتبارهــا �ف

ي يملكهــا »رب الأ�ة« والــ�ت
الــ�ت

نوًعــا آمًنــا للغايــة مــن الحــق الثانــوي. وغالًبــا مــا يتمتــع آبــاء أصحــاب 

ي 
ي الحصــول عــىل الأرا�ف

ي بفــرٍص آمنــٍة ومتســاويٍة نســبًيا �ف
الأرا�ف

ــكن. والمس

ــارات حقــوق المــرأة تعتمــد بشــكٍل  ي تحمــي بهــا هــذه الخي
ــ�ت القــوة ال

ــارب  ــع الأق ــات م ــة العالق ــي: نوعي ــل ه ــن العوام ــدٍد م ــىل ع ــ�ي ع كب

وتغــ�ي  الأ�  داخــل  القــوى  وتــوازن  الأ�ة  تكويــن  ي 
�ف والســتقرار 

الحتياجــات والأولويــات وتفضيــالت أفــراد الأ�ة، والأعبــاء القتصاديــة 

ــن  ي يتمتع
ــوا�ت ــاء الل ــ�ب النس . ويُعت ــ�ي ــا الكث ه ــع وغ�ي ــتقرار المجتم واس

ــٍل  ــىل دخ ــول ع ــة الحص ــن إمكاني ــم ولديه ــن التعلي ــد م ــتوى جي بمس

مســتقٍل أكــ�ش قــدرٍة عــىل وجــه العمــوم عــىل إنفــاذ حقوقهــن الثانويــة 

ــن  ي تجعله
ــ�ت ــية ال ــباب الرئيس ــن الأس ــا م ــكات، وهم ي الأرض والممتل

�ف

قــادراٍت عــىل التعبــ�ي عــن مصالحهــن داخــل الأ�ة والوصــول إىل 

ــمية.   ــ�ي الرس ــمية أو غ ــدل الرس ــة الع أنظم

ــكل  ــٍة يُش ــوٍق ثانوي ــن خــالل حق ــازة م ــان الحي ــن الوصــول إىل ضم ولك

ــن  ــ�ت أمك ــا م ــف منه ــي التخفي ي ينبغ
ــ�ت ــر ال ــن المخاط ــدًدا م ــا ع أيًض

ــق  ــة للتطبي ــ�ي قابل ــارات غ ــذه الخي ــل ه ــن أن تجع ي يمك
ــ�ت ــك أو ال ذل

ــر إىل  ي أن يُنظ
ــة �ف ــر الحالي ــ�ش المخاط ــل أحــد أك طــالق. ويتمث ــىل الإ ع

ــدون أجــر – عــىل الأرض  النســاء عــىل أنهــن عمــال – أو حــ�ت عمــال ب

ي يعشــن ويعملــن عليهــا بــدًل مــن امتــالك حقــوق أكــ�ش 
والممتلــكات الــ�ت
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الأردن:

ف  ــ�ي ــراد المثال ي بدعــٍم مــن الأف
ــة والمجتمــع المــد�ف ــا الحكوم ي تبذله

ــ�ت ــة ال ــن للُنهــج متعــددة القطاعــات والجهــود المتواصل ــف يمك كي

ف ظروفهــا بشــكٍل عــام. ي عــىل حصــول المــرأة عــىل الأرض وتحســ�ي ــر إيجــا�ب ــا أث ــة أن يكــون له ــه مــن الأطــر الدولي وبتوجي

ــف  ــع والمواق ــة للمجتم ــة الأبوي ــة25. فالطبيع ــية والجتماعي ــة والسياس ــاة القتصادي ي الحي
ــرأة �ف ــاركة الم ٌة لمش ــ�ي ــاحٌة صغ ــاك مس ــت هن ي الأردن كان

�ف
ي والممتلــكات. وعــىل الرغــم مــن 

ف المــرأة اقتصاديـًـا وحصولهــا عــىل الأرا�ف ي يُتوقــع أن يوفرهــا الرجــال لأ�هــم تنعكــس ســلًبا عــىل تمكــ�ي
الثقافيــة الــ�ت

ــل أ�هــن لمصلحــة  ــن قب ــة الأرض27 م ــن ملكي ــم اســتبعاد النســاء م ــا يت ــا م ــه غالًب ــرأة عــىل الأرض26، إل أن ــع حصــول الم ي ل يمن
ــع الأرد�ف ي أن الت�ش

ــم  ف »جرائ ــ�ي ــط ب ــود رواب ــن وج ــة ع ــرأة العربي ــة الم ــفت منظم ــانهن.  وكش ــن أو استحس ــان بموافقته ــض الأحي ي بع
ــك �ف ــم ذل ــور، ويت ــارب الذك الأق

ي 
اء الأرا�ف ف القتصــادي والجتماعــي يعرقــل قدرتهــا عــىل �ش ي عــىل المســتوي�ي

اث28. عــالوًة عــىل ذلــك، فــإن وضــع المــرأة المتــد�ف ف« وقضايــا المــ�ي الــ�ش
طــالق بســبب قلــة إمكانيــات الحصــول عــىل ضمــان  ف الأفقــر عــىل الإ ي تعيلهــا النســاء إىل أن تكــون مــن بــ�ي

والمســاكن باســمها29، وتميــل الأ� الريفيــة الــ�ت
ي ذلــك فيمــا يتعلــق 

ت عــىل مــدى العقــود الثالثــة الماضيــة وحســنت المــرأة الأردنيــة مــن ظروفهــا العامــة بمــا �ف الحيــازة والئتمــان30. ولكــن الأمــور تغــ�ي
ي والممتلــكات.

بالحصــول عــىل الأرا�ف

ف النســاء  ي التعليــم إىل رفــع معــدل محــو الأميــة بــ�ي
ي إدخــال مجموعــٍة مــن الإصالحــات لصالــح المــرأة، كمــا أدى الســتثمار الكبــ�ي �ف

وقــد بــدأ الأردن �ف
ي 

ي المائــة وانخفضــت معــدلت الخصوبــة ووفيــات الأطفــال وارتفــع متوســط   العمــر المتوقــع وتحســنت نوعيــة الحيــاة بشــكٍل عــام. و�ف
مــن 55 إىل 99 �ف

ف ضــد المــرأة رغــم وجــود تحفظــاٍت عــىل بعــض المــواد31؛  عــام 1992، صدقــت الأردن عــىل التفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــىل جميــع أشــكال التميــ�ي
ة بســمة بنــت  ي هــذا التغيــ�ي هــو مشــاركة الأمــ�ي

ي والممتلــكات واقتنائهــا وإدارتهــا. وكان حجــر الزاويــة �ف
ف الوطنيــة للمــرأة بامتــالك الأرا�ف وتســمح القوانــ�ي

ة بســمة اللجنــة الوطنيــة الأردنيــة لشــؤون المــرأة وتتــوىل مســؤولية وضــع  أس الأمــ�ي ي تعزيــز حقــوق المــرأة. وتــ�ت
ف �ف طــالل شــقيقة الملــك الراحــل حســ�ي

اتيجياٍت وطنيــة لصالــح المــرأة بالتعــاون مــع الهيئــات الحكوميــة وغــ�ي الحكوميــة والقطــاع الخــاص.  اســ�ت

يــة، وهــو  ي الهاشــمي للتنميــة الب�ش
ي ذلــك الصنــدوق الأرد�ف

ي عــدٍد مــن المنظمــات غــ�ي الحكوميــة المكرســة للنهــوض بحقــوق المــرأة بمــا �ف
كمــا شــاركت �ف

يــة عــىل أن حــق  ي الهاشــمي للتنميــة الب�ش
ف أمــوٍر أخــرى. ويشــدد الصنــدوق الأرد�ف اث مــن بــ�ي ي المــ�ي

منظمــٌة غــ�ي حكوميــة تعمــل عــىل حقــوق المــرأة �ف
اث ل أســاس لــه مــن الناحيــة  ســالمية وأن حرمــان المــرأة مــن المــ�ي يعــة الإ ي وأحــكام ال�ش

وع ينظمــه القانــون الوطــ�ف اث هــو حــٌق مــ�ش ي المــ�ي
المــرأة �ف

الدينيــة والقانونيــة32. كمــا ســاهمت الحمــالت الحكوميــة وغــ�ي الحكوميــة المؤيــدة لحمايــة الأ�ة ومنــع العنــف ضــد المــرأة – حيــث يُعتــ�ب الحرمــان مــن 
ي 

ف بحقوقهــن. وقــد أّدى إنشــاء المجلــس الوطــ�ف ي يطالــ�ب
ي خلــق بيئــٍة مواتيــة ممــا أدى إىل زيــادة عــدد النســاء الــال�أ

اث شــكاًل مــن أشــكال العنــف – �ف المــ�ي
ف المــرأة. ام البلــد بتمكــ�ي ف لشــؤون الأ�ة الــذي ترأســه حاليــا الملكــة رانيــا33 – ملكــة الأردن – إىل زيــادة تعزيــز الــ�ت

ي والمســاحة إىل أن خمســة عــ�ش بالمائــة مــن جميــع مالــ�ي 
كة، تــزداد ملكيــة المــرأة لــالأرض، حيــث تشــ�ي مديريــة الأرا�ف ونتيجــًة لهــذه الجهــود المشــ�ت

ي 
ــوا�ت ي عــدد النســاء الل

ــادًة �ف دارة أيضــاً زي ي عــام 1999(. وســجلت نفــس الإ
ــة �ف ــل 10 بالمائ ي عــام 2006 هــم مــن النســاء )مقاب

ي الأردن �ف
العقــارات �ف

ي عــام  342012. ول يــزال هنــاك عــدٌد مــن العقبــات 
ف ألًفــا �ف ي عــام 2010 إىل أكــ�ش مــن تســع�ي

ف ألفــاً �ف ســجلن ممتلكاتهــن مــن أكــ�ش بقليــل مــن خمســ�ي
. ول تــزال المــرأة غــ�ي متســاوية مــع الرجــل أمــام  ي

ي الأردن، وخاصــًة فيمــا بتعلــق بالحصــول عــىل الأرا�ف
ي التنميــة الجتماعيــة والقتصاديــة للمــرأة �ف

�ف
ي السياســة عــىل الرغــم مــن الحصــص المخصصــة 

ف �ف ف الجنســ�ي ي التصــدي للعنــف ضــد المــرأة، وتســتمر الفجــوة بــ�ي
ف �ف القانــون، وهنــاك مجــاٌل للتحســ�ي

للنســاء35.

ك لحقــوق المــرأة مــن جانــب الحكومــة وزيــادة الدعــم  ي نتيجــًة للتعزيــز المشــ�ت يجــا�ب اٍت واضحــٍة عــىل التطــور الإ  ومــع ذلــك، يمكــن مالحظــة مــؤ�ش
ف فــرص الحصــول عــىل  ام. وبالمثــل، يبــدو أن تحســ�ي ي ووجــود أبطــال التغيــ�ي ذوي النفــوذ والحــ�ت

والتوعيــة مــن جانــب منظمــات المجتمــع المــد�ف
ي والممتلــكات.

ٌ عــىل حصــول المــرأة عــىل الأرا�ف ي ي ذلــك النســاء والحــد مــن العنــف ضــد المــرأة لــه أثــٌر إيجــا�ب
الرعايــة الصحيــة والتعليــم للجميــع بمــا �ف

ي دولة الأردن، تقرير البنك الدوىلي رقم: ACS5158، يوليو 2013، ص 8.
ي تقييم مراعاة الجوانب الجنسانية �ف

المشاركة القتصادية �ف  .25
ف ضد المرأة،  ف ضد المرأة، 2006، لجنة الأمم المتحدة للقضاء عىل جميع أشكال التمي�ي تقرير الأردن المقدم إىل لجنة الأمم المتحدة للقضاء عىل جميع أشكال التمي�ي  .26

الأردن، 3 – 4، ص 94 – 95.
غالبا من خالل الهبات أو التوريث.  .27

، الأردن، 2014. ي
منظمة التعاون القتصادي والتنمية، جمعية معهد تضامن النساء الأرد�ف  .28

المرجع ذاته، ص 25.  .29
ي ترأسها النساء أراٍض زراعية، حيث يملك ثالثة 

ي للدولة، 2009، ص 24، يمتلك فقط %44 من الأ� ال�ت
، الأردن – الملف الجنسا�ف الوكالة اليابانية للتعاون الدوىلي  .30

ي يرأسها الذكور، ويتلقى %21 فقط منهم قروضاً للتنمية الزراعية )مقابل 
أرباع هذه النسبة أقل من 2 هكتار. كما تتملك تلك الأ� أصوًل أقل بالمقارنة بالأ� ال�ت

%43 من رؤساء الأ� الذكور(. 
ي الزواج والعالقات الأ�ية(. وقد تم إلغاء 

له(، المادة 16 )تتعلق بمسألة المساواة �ف ف ي اختيار مسكنه وم�ف
المادة 9 )تتعلق بالجنسية(، المادة 15 )تتناول حرية الفرد �ف  .31

يعة  ف ضد المرأة بناًء عىل أحكام ال�ش ي العام 2009. مايسا بايدون: التحفظات عىل المعاهدة الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمي�ي
التحفظات عىل المادة )15( �ف
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سالمية وتطبيقها �ف الإ
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الصندوق الأرد�ف  .32
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ــتخدام  ــرار واس ــع الق ي صن
ــرأة �ف ــدور الم اف ب ــ�ت ــ�ب الع ــاًل. ويُعت اكتم

ي الأرض. 
ــا �ف ي حقوقه

ف �ف ــي�ي ــن رئيس ــوارد عنري ــص الم ي وتخصي
الأرا�ف

ــائية  ــات النس ــات والمجموع ــل الحكوم ــن قب ــود م ــذل الجه ــب ب ويج

ف الوعــي والفهــم لهــذا الجانــب.  ي لتحســ�ي
ومنظمــات المجتمــع المــد�ف

ي اقتصــادات الأ� ورفاهيتهــا84 
اف بمســاهمات المــرأة �ف ف العــ�ت ويتعــ�ي

ــ�ش  ــق ون ــالل توثي ــن خ ــال م ــبيل المث ــىل س ــق ع ــك تحقي ــن ذل و يمك

ي الأطــر 
مســاهمة المــرأة وإضفــاء الطابــع الرســمي عــىل هــذا المفهــوم �ف

القانونيــة الوطنيــة. ومــن المخاطــر الشــائعة الأخــرى أن تواجــه النســاء 

ــدن  ــث يج ــا حي ــدن عليه ي يعتم
ــ�ت ــن الأ�ة ال ــال ع ــالق أو النفص الط

ــان  ــن الأحي ٍ م ــ�ي ي كث
ــادراٍت �ف ــ�ي ق ــاٍت وغ ــأوى ومحتاج ــال م ــهن ب أنفس

ي الأرض 
ف �ف داد اســتثماراتهن – نقــًدا أو عيًنــا – عــىل مــر الســن�ي عــىل اســ�ت

ــن فيهــا. ي كــن يعشــن ويعمل
ــ�ت ــكات ال والممتل

ــكٍل  ــاٍت بش ــراع ضعيف ــياقات ال ي س
ــن �ف ي يعش

ــال�أ ــاء ال ــ�ب النس وتُعت

ــن عــىل الأرض والمســكن مــن  ــن يحصل ــك إذا ك خــاص، وأكــ�ش مــن ذل

خــالل حقــوق اســتخداٍم غــ�ي رســمية. فعندمــا يحــدث الــراع أو 

ــات  تيب ــذه ال�ت ــل ه ــد مث ــالت ول تع ــزق العائ ــرة، تُم وح أو الهج ف ــ�ف ال

ــم.  ــاء وأطفاله ــال والنس ــة للرج ــة الالزم ف الحماي ــ�ي ــبة لتأم مناس

ــادة  ــل لزي ــة الأج ــطة وطويل ــوٍل متوس ــاد حل ــىل إيج ــل ع ــالل العم وخ

ــوق  ــز حق ــة لتعزي ــوٍد خاص ــذل جه ــب ب ، يج ي
ــالأرا�ف ــاء ل ــة النس ملكي

ي والســيطرة عليهــا، حيــث إنــه مــن المرجــح 
ي اســتخدام الأرا�ف

المــرأة �ف

والتنميــة  المــرأة  ف  تمكــ�ي عــىل  أكــ�ب وأ�ع   ٌ تأثــ�ي لذلــك  يكــون  أن 

ي ذلــك لصالــح عائالتهــن وأطفالهــن. 
القتصاديــة الجتماعيــة بمــا �ف

ــة  ــدم مجموع ي ويق
ــوق الأرا�ف ــلة حق ــج سلس ــع نه ــاسش م ــذا يتم وه

ي المجتمعــات 
واســعة مــن فــرص المشــاركة لمختلــف الجهــات الفاعلــة �ف

: ــ�ي ــار والتأج يج ــات الإ اتفاقي

يجــار واتفاقــات التأجــ�ي هــي نــوع مــن الحيــازة يســتخدم  اتفاقــات الإ

ي بعــض 
عــىل نطــاٍق واســع للغايــة؛ وهــي تعمــل بشــكٍل جيــٍد للغايــة �ف

ــداٍن أخــرى، ولكنهــا تشــكل عمومــا واحــدة  ي بل
البلــدان وأقــل جــودة �ف

ــتجابًة  ــ�ش اس ــا أك ــتخدامها وجعله ــن اس ي يمك
ــ�ت ــم الأدوات ال ــن أه م

للجنســانية وأكــ�ش قــدرة عــىل زيــادة حصــول النســاء عــىل الأرض 

ي الســياقات 
وح أو الهجــرة. و�ف ف ــ�ف ي ســياقات ال

ــك �ف ي ذل
ــا �ف والمســكن بم

ي ذلــك 
ي يوجــد فيهــا مســتوى جيــد مــن ســيادة القانــون بمــا �ف

الــ�ت

يجــار  الوصــول إىل العدالــة بالنســبة لالأطــراف، تميــل اتفاقيــات الإ

ف  والتأجــ�ي إىل أن تكــون خيــاًرا أمنًيــا صالًحــا للغايــة. توجــد قوانــ�ي

ســالمية ؛ المراقبــة والتقييــم الــدوري  ي العديــد مــن البلــدان الإ
يجــار �ف الإ

وري. ــر �ف ــار أم يج ف الإ ــ�ي ــة لقوان والمراجع

وسط وشمال أفريقيا ، »تقصفي النساء وقًتا أطول بسبعة 
أ

ق ال 84  �في منطقة ال�ش
ي الرعاية غ�ي مدفوعة الأجر مقارنة بالرجال ، مما يعكس 

أضعاف وقت العمل �ف
لية داخل الأ�ة« ، وفًقا لتقرير مؤ�ش  ف المعاي�ي الجتماعية عىل مسؤولياتهن الم�ف

www.genderindex.org/middleea-  المؤسسات الجتماعية والجنسانية
ي يناير 2018, 

ت الوثيقة  �ف stand-north-africa استش�ي

يجــار بحمايــة حقــوق المســتأجرين ومصالــح  لضمــان قيــام إجــراءات الإ

ــع  ــود بالنف ــة تع ــف دائم ــاد مواق ــىل إيج ــل ع ــا تعم ــا أنه ــالك، كم الم

ف الحقــوق  لجميــع الأطــراف. كمــا يتطلــب تحقيــق التــوازن الســليم بــ�ي

والواجبــات الخاصــة بالمســتأجرين والمــالك بغيــة تعزيــز الثقــة وإقامــة 

ــن أن  ــا. فعــىل الرغــم م ــاظ عليه ف الأطــراف والحف ــ�ي ــدة ب ــات جي عالق

ف إل أنــه يمكــن  ف شــخص�ي النــوع الأكــ�ش شــيوًعا مــن التفاقيــات يكــون بــ�ي

ــراد الأ�ة أو  ــن أف ــد م ــمل المزي ــات لتش ــذه التفاقي ــاق ه ــيع نط توس

وح  ف ي حــالت الــ�ف
أكــ�ش مــن أ�ة واحــدة. يســتخدم هــذا الخيــار بنجــاح �ف

الجماعــي عــىل ســبيل المثــال العــراق. فعــىل الرغــم مــن ذلــك يمكــن 

أن تضمــن بعــض التدابــ�ي المتكاملــة بجانــب مزيــد مــن الهتمــام 

ــة  ضاف ــتأجر بالإ ــة المس ــذه الأداة ممارس ــتخدام ه ــة واس ــو التنمي نح

ــازة حــ�ت  ف الحي ي ضمــان تأمــ�ي
ــة �ف إىل اتفاقــات التأجــ�ي دوًرا أكــ�ش أهمي

ــة  ي دراس
ــح �ف ــو موض ــا ه ــات كم اع ف ــرة بال�ف ــه والمتأث ــياقات الهش ي الس

�ف

ــة.  ــة اللبناني الحال

بالنســبة للخيــارات الأخــرى للحيــازة، تمثــل عــدم توافــر الوثائــق عــىل 

ــار  يج ــول إىل الإ ــا للوص ــخصية عائًق ــة الش ــق الهوي ــال وثائ ــبيل المث س

؛ وبالتــاىلي  ف يجــار بالتحديــد بالنســبة للمــرأة والنازحــ�ي أو اتفاقــات الإ

مــن الهــام للغايــة بــذل مزيــد مــن الجهــود لتقديــم الوثائــق القانونيــة 

الأساســية لجميــع الأفــراد. عــالوة عــىل ذلــك فــإن دعــم عمليــة الوصــول 

اعــات بالتعــاون –  ف ــك تســوية ال�ف ي ذل
اعــات – بمــا �ف ف ــات تســوية ال�ف لآلي

ف الذيــن  ف أن يكــون موضــع التنفيــذ، بالتحديــد بالنســبة للنازحــ�ي يتعــ�ي

مــن الممكــن أن يواجهــوا بعــض التحديــات للوصــول إىل العدالــة 

الرســمية.              

الوقف

ــم  ــك بشــكٍل دائ ــا المال ــب فيه ــة إســالمية يه ــة قانوني ــف هــو آلي الوق

ي أو الممتلــكات وحــق النتفــاع بهــا أو الدخــل الــذي تــدره 
الأرا�ف

لصالــح المســتفيدين لأغــراٍض محــددة )مثــل التعليــم وتوفــ�ي المــأوى 

ي الأزمــات 
أو الدخــل للفقــراء والنســاء والمســافرين ومســاعدة النــاس �ف

ــك(85.  ــا إىل ذل وم

ي شــخص ينــوي إصــدار صــك تديــن 
تتمثــل العنــا� الرئيســة لوقــف �ف

وإعــالن أن يكــون جــزء مــن ممتلكاتــه/ ممتلكاتهــا- المنقولــة وغــ�ي 

المنقولــة- غــ�ي قابــل للتــرف ودائــم ومرشــح لأشــخاص )الوقــف 

ي( ليكونــوا مســتفيدين مــن عائداتهــا.  الخــاص( أو للعمــوم )الخــري

عيتهــا بالدرجــة  ي القــرآن، تســتمد وقــف �ش
ونظــًرا لعــدم ذكرهــا �ف

ي 
ــا عــىل نطــاق واســع �ف ــث وتتواجــد حالًي ــن الأحادي الأوىل مــن عــدد م

أ )الأوقــاف86 الخاصــة(  ســالمية. يمكــن أن يكــون منــ�ش المجتمعــات الإ

رجــل أو امــرأة، وإن كانــت الإحصــاءات الموثوقــة تشــ�ي إىل خــالف 

.)Sait and Lim )2006 85  لالطالع عىل نظرة شاملة عىل الوقف ، انظر
86  جمع الوقف

http://www.genderindex.org/middleeastand-north-africa
http://www.genderindex.org/middleeastand-north-africa
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لبنان33

ــ�ي  ــات التأج ــات واتفاقي ــاء العالق ــالل بن ــن خ ــازة م ــان الحي ــادة ضم ي زي
ف �ف ــ�ي ــي لالجئ ويج ــس ال�ف ــة المجل ــة تجرب ــذه الحال ــح ه توض

ــان. ي لبن
ــة �ف المكتوب

ف إىل لبنــان وأصبحــوا يشــكلون أكــ�ش مــن ربــع الســكان. وقــد كان هــذا الأمــر  ٌ مــن الالجئــ�ي ي عــام 2011، فــر عــدٌد كبــ�ي
منــذ انــدلع الحــرب الســورية �ف

ي ســياٍق ليــس فيــه معســكرات رســمية مــن قبــل الحكومــة، ينتهــي أكــ�ش مــن 57 
ي البدايــة. و�ف

ٍ عــىل المجتمــع المضيــف المتعاطــف �ف بمثابــة ضغــٍط كبــ�ي
يجــار أو المرافــق.  ي معظــم الحــالت يدفعــون مقابــل الإ

ي المضيــف، و�ف
ي مبــاٍن يمتلكهــا المجتمــع اللبنــا�ف

ف بالعيــش �ف ف الســوري�ي ي المائــة مــن الالجئــ�ي
�ف

ي الشــاغرة أو غــ�ي المكتملــة أو العقــارات الحكوميــة أو يبنــون مســتوطناٍت غــ�ي 
ي المبــا�ف

ويعيــش البعــض مــع الأقــارب أو الأصدقــاء، حيــث يقبعــون �ف
ي مقابــل عمــٍل رخيــص أو بــدون 

ي �ف
ف بســكن المبــا�ف ي بعــض الأحيــان يُســمح لالجئــ�ي

ــا مــا يديرهــا وســطاء(. و�ف رســمية عــىل أرض عامــة أو خاصــة )غالًب
مقابــل لأســباٍب إنســانية. 

ي لنعــدام  يجــار والأثــر الســل�ب ف ضعيــف عــىل وجــه العمــوم ويتحمــل النســاء عــىل وجــه الخصــوص دفــع رســوم الإ غــ�ي أن ضمــان حيــازة الالجئــ�ي
ي لبنــان. مــن خــالل هــذا 

ويجــي عــىل بنــاء أمــن الحيــازة �ف ف ال�ف ضمــان الحيــازة وســوء ظــروف الســكن عــىل صحــة أطفالهــن. يعمــل مجلــس الالجئــ�ي
ي منــازل خاصــة كانــوا يعتمــدون عــىل التفاقــات 

ف الذيــن يعيشــون �ف ي المائــة مــن الالجئــ�ي
وع أن 83 �ف العمل،وأظهــرت البيانــات الخاصــة بأوضــاع المــ�ش

ي المســتوطنات العشــوائية، 
ي المائــة لــم يكــن لديهــم اتفاقيــات. و�ف

ف أن 13 �ف ي حــ�ي
ي المائــة كانــوا يعتمــدون عــىل التفاقيــات المكتوبــة، �ف

الشــفوية وأن 4 �ف
طــالق. ول يعــرف ثالثــة  مــوا أيــة اتفاقيــاٍت عــىل الإ ي المائــة لــم ي�ب

ي المائــة اتفاقيــات مكتوبــة و17 �ف
ي المائــة مــن الأ� اتفاقــاٍت شــفوية و9 �ف

أبــرم 74 �ف
يجــار. ي المئــة مــن النــاس عــن اتفاقيــات الإ

وثالثــون �ف

ي منازلهــم والحــد مــن المخــاوف مــن الطــرد مــن خــالل 
ف عــىل البقــاء �ف ــ�ي ــز قــدرة الالجئ ــان لتعزي ي لبن

ي منطقــة »البقــاع« �ف
وقــد تــم عمــل تدخــل �ف

ي توفــ�ي المعلومــات 
ف المجتمعــات الُمضيفــة والمهجريــن ووضــع ســيناريو المكســب المتبــادل، حيــث تتمثــل الأنشــطة الرئيســية �ف ف العالقــة بــ�ي تحســ�ي

يجــار  ــع بشــأن اتفاقــات الإ ــف وقائ ــات وصحائ ــك التفاقي ــة باســتخدام نمــوذٍج لتل يجــار المكتوب ــات الإ ف حــول اتفاقي ــ�ي ف والمســتأجرين لالجئ ــ�ي لالجئ
وعمليــات الإخــالء القــ�ي. 

اماتهــم، حيــث إن الوضــوح والشــفافية يبنيــان الثقــة ويقلــالن  ف ف حقوقهــم وال�ت ف والمالكــ�ي وكان الهــدف هــو أن يتضــح لــكٍل مــن المســتأجرين الالجئــ�ي
ف عــىل التفاعــل مــع  فت بمســاعدة الالجئــ�ي اعــات وتمــ�ي ف اعــات والســتغالل. وعملــت التفاقيــات المكتوبــة كأداٍة لمنــع ال�ف ف مــن احتمــال ســوء الفهــم وال�ف
ل(  ف ي المــ�ف

ي إدارة التوقعــات، مثــال )عــدد الأفــراد الذيــن يمكنهــم العيــش �ف
المالــك بشــكل متســاوي والحــد مــن عــدم تناســق المعلومــات والمســاعدة �ف

ي قضايــا المســكن والأرض والممتلــكات.
ف �ف ٍ مــن الأحيــان. كمــا تــم تقديــم المشــورة والمســاعدة القانونيــة للمســتأجرين الالجئــ�ي ي كثــ�ي

أســاس الــراع �ف

ف عــىل اتفاقيــاٍت مكتوبــة بينمــا حصــل آخــرون عــىل حقــوٍق إضافيــٍة مــن  ف المســتهدف�ي ي المائــة مــن الالجئــ�ي
وع، فقــد حصــل 15 �ف ونتيجــًة لهــذا المــ�ش

ي ذي الصلــة وقضايــا المســكن والأرض والممتلــكات، 
طــار القانــو�ف ي المائــة منهــم. وهــذا يــدل عــىل أهميــة التوعيــة بالإ

المالــك ولــم يتــم إخــالء ســوى 7 �ف
ي والســلطات 

يجــار وتوفــ�ي إمكانيــة الحصــول عــىل المســاعدة القانونيــة والتعامــل مــع المجتمعــات المضيفــة ومــالك الأرا�ف ي ذلــك اتفاقيــات الإ
بمــا �ف

المحليــة.

.2014 ، ف ويجي لالجئ�ي يجار المكتوبة، المجلس ال�ف 36.  زيادة ضمان الحيازة من خالل بناء العالقات واتفاقيات الإ
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ي 
ذلــك. ويمكــن أيًضــا أن يكــون المســتفيدون نســاًء وفًقــا للقواعــد الــ�ت

تحددهــا وصيــة وقــف.

ــدان  ــن البل ة م ــ�ي ــزاًء كب ــف أج ــملت وق ــة، ش ــة التاريخي ــن الناحي  وم

ي 
ي عــام 1942 كان أكــ�ش مــن 11 بالمئــة مــن الأرا�ف

العربيــة وخارجهــا؛ و�ف

ي عــام 1830 
ي وقــف؛ و�ف

ي مــر أرا�ف
المســتخدمة بصفــة خاصــة �ف

ي 
ــر و�ف ي الجزائ

ي الصالحــة للزراعــة �ف
ــا مــن الأرا�ف ــل وقــف 50% تقريًب مث

ــان الحكــم  ي تونــس. وإب
ي الصالحــة للزراعــة �ف

ــث الأرا�ف عــام 1883 ثل

ــة  ــة العثماني اطوري ــث الم�ب ــواىلي ثل ــف ح ي وق
ــت أرا�ف ، بلغ ي

ــا�ف العثم

ــا  ونه ــي ن 88يعت�ب ــض المعلق ــا بع ــا وأهميته ــل حجمه ــا. وجع 87وحده

ــة  ــن العام ــة والأماك ي ــق الحرف ــكل المناط ــد ش ي تحدي
ــا �ف ــاًل رئيًس عام

ــا  ي دوًرا مهًم ــري ــف الخ ــب الوق ــالمية. ويلع س ــدات الإ ــدن والبل ي الم
�ف

ف  ي تقديــم الخدمــات الجتماعيــة بالغــة الأهميــة للســكان الريفيــ�ي
�ف

ــاء.               ــن النس ــد م ــك العدي ي ذل
ــا �ف ــواء بم ــدٍّ س ــىل ح ف ع ــ�ي ي والحرف

ي نهايــة المطــاف أو تــم 
ة، أُلغيــت الأوقــاف �ف ي الســنوات الأخــ�ي

و�ف

ي معظــم البلــدان ممــا ســلب المــرأة 
ٍ �ف تأميمهــا أو تنظيمهــا بشــكٍل كبــ�ي

طريقــًة مهمــًة للحصــول عــىل الأرض ومــع ذلــك ، ل يــزال الوقــف 

ي 
ي �ف

ف وصــول المــرأة إىل الأرا�ف يشــكل وســيلة يمكــن دراســتها لتأمــ�ي

ــال  ــكات الوقــف – عــىل ســبيل المث حــالت محــددة . وتســتخدم ممتل

ي 
ي مــر والحصــول عــىل الأرا�ف

يجــار المدعومــة �ف – لتوفــ�ي مســاكن الإ

ــا. ي ف ي مال�ي
ــروض �ف ــات الق ــار وضمان يج ــود الإ ــالل عق ــن خ م

حقوق المستخدم كتسوية الطالق

يجــب عــىل اتفاقــات تســوية الطــالق إىل دعــم وصــول المــرأة إىل 

ــع المؤســ�ي عــىل توفــ�ي  الســكن والأرض، ولكــن ل يتــم إضفــاء الطاب

ســالمية. وعــىل  ي العديــد مــن الــدول الإ
النفقــة للزوجــة المطلقــة �ف

ي 
الرغــم مــن وجــود اختالفــاٍت وطنيــٍة أو حــ�ت محليــٍة ملحوظــة �ف

ســالمي، عــىل الرغــم مــن وجــود اختالفــات وطنيــة أو حــ�ت  العالــم الإ

ي العديــد مــن 
ســالمي ، �ف ي جميــع أنحــاء العالــم الإ

محليــة مهمــة �ف

وجــات ضمــن إطــار زواج  ف ي الم�ت
الســياقات ، بالنســبة للنســاء اللــوا�ت

ف بقــرار مــن أزواجهــم89، الحــق �في الحصــول  ــوا مطلقــ�ي إســالمي ، وكان

ــه الزوجــات  ــب ب ــذي تُطال ــد ال ــٍر90 محــدٍد هــو الدعــم الوحي عــىل مه

ي 
ي بعــض الظــروف كمــا �ف

ي العديــد مــن الســياقات. و�ف
المطلقــات �ف

.)6002( miL & tiaS سالمي ، انظر 87  لالطالع عىل نظرة شاملة لقانون الم�ياث الإ
سالمية2002 88  المجال العام �في المجتمعات الإ

سالم.  89   )الخلع( هو إجراء الطالق الذي يمكن أن تبدأ إجراءاته من قبل النساء �في الإ
ر ،  وبموجب هذا الإجراء، قد تطلب المرأة الطالق من جانب واحد ، دون م�ب

ف عدة بلدان بهذا الإجراء ، وعىل  د زوجها المهر جزئياً أو كلياً. تع�ت يطة أن يس�ت �ش
وجه الخصوص ، الجزائر ومر والأردن وموريتانيا والمغرب والمملكة العربية 

السعودية ، إلخ. وثائق من بعض البلدان ، مثل المملكة العربية السعودية ، تظهر 
ي يمكن 

ي الغالب من قبل النساء العامالت اللوا�ت
ي تزايد وتتكون �ف

أن طلبات الخلع �ف
ات  أن يتحملوا دفع النفقة )إعادة المهر المدفوع من قبل الزوج( والفتيات الصغ�ي

ي تزوجن من الرجال الأك�ب سنا.
الال�ت

90  انظر المقطع عىل المهر �في الوحدة السابقة.

ــق  ــا يطل ــد يقــدم الأزواج تعويضــاٍت خاصــًة عندم مــر أو الأردن، ق

ــال،  ــي مــر عــىل ســبيل المث ــه. فف ــدون ســبٍب وجي ــه ب ــزوج زوجت ال

ــة شــهرية للزوجــة المطلقــة لمــدة  ــزوج أيًضــا دفــع إعال يجــب عــىل ال

ي حالــة وجــود أطفــال إىل أن يبلغــوا 
عــاٍم بعــد الطــالق ولأمــٍد أطــول �ف

ــة  ــكام التعويضي ــذه الأح ــ�ش ه ي أك
ــ�ت �ف ــك، وح ــع ذل ــة. وم ــًنا معين س

عالــة لعــدة  ســخاًء، ل يتجــاوز المبلــغ الواجــب دفعــه للزوجــة قيمــة الإ

ســنوات ول يصــل إىل حــد توفــ�ي الحصــول عــىل الأرض والمســكن عــىل 

الرغــم مــن أنــه يمكــن اعتبــاره وســيلًة جيــدًة لتغطيــة بعــض تكاليفهــا 

ي يتواجــد فيهــا 
ي البلــدان الــ�ت

عــىل الأقــل. ويُطبــق هــذا الحكــم فقــط �ف

حكــم القانــون والمؤسســات الراســخة. هنــاك حاجــة إىل تطويــر قــدرات 

ــان  ــة لضم ــة أو الديني ــع التقليدي ــلطات التوزي ــة وس ــلطة القضائي الس

قدرتهــا عــىل حــل القضايــا المتعلقــة بالطــالق بطريقــة تراعــي الفــروق 

ف عــىل نحــو أفضــل. ف الجنســ�ي بــ�ي

كة أو المشاعة ي المش�ت
الحصول عى أو استخدام الأرا�ف

ي الأرض 
يجــوز للنســاء المســلمات أن يمارســن حقوقهــن الفرديــة �ف

ي بشــكٍل جماعــي،و لكــن  
ويحــق لهــن أيًضــا الحصــول عــىل الأرا�ف

ل تتــم مناقشــة هــذا الجانــب بالتفصيــل هنــا بســبب الختالفــات 

ف الســياقات ممــا يجعــل المناقشــة أقــرب إىل بعــض  العديــدة الهامــة بــ�ي

ي العرفيــة. ومــع ذلــك، 
ي الفقــرة حــول الأرا�ف

ي أُخــذت �ف
العتبــارات الــ�ت

ــادة حصــول  كة لزي ي المشــ�ت
ــات الأرا�ف ــاك فرصــة لستكشــاف ترتيب هن

ــا. ــب تحريه ي يج
ــ�ت ــىل الأرض ال ــرأة ع الم

التوصيات   3.3

ــة مــن حقــوق الأرض والمســكن  ــواع مختلف ــع المــرأة بأن ــن أن تتمت يمك

ويمكنهــا الحصــول عليهــا بطــرق مختلفــة. تعــرض هــذه الوحــدة 

ــم  ــد تصمي ــا. وعن ــت ترفه ــة تح ــارات الموضوع ــن الخي ــة م مجموع

ــع  ــًيا م ــرأة إىل الأرض، تماش ــرص وصــول الم ــادة ف ــي إىل زي تدخــل يرم

ــازة  ــارات الحي ــاة خي ــالأرض، بمراع ــة ب ــوق المتعلق ــلة الحق ــج سلس نه

ي تقدمهــا والعمليــات الالزمــة لتعزيزهــا 
المتوفــرة والمزايــا والعيــوب الــ�ت

واحتياجــات وتطلعــات الحيــازة لمختلــف أنــواع النســاء. ويُتَّخــُذ القــراُر 

ــات  ــع بيان ــول إىل الأرض لجم ــع الوص ــتنارة إذا خض ــ�ش اس ــورة أك بص

مصنفــة حســب العمــر والجنــس فيمــا يتعلــق بمختلــف خيــارات 

الحيــازة. عــالوة عــىل ذلــك، ينبغــي تعزيــز تهيئــة بيئــة مواتيــة، تحســن 

مــن إمكانيــة وصــول المــرأة إىل التعليــم والعمــل وزيــادة تمثيــل اتخــاذ 

ــدر  ــس، ويتص ــوع الجن ــىل ن ــم ع ــف القائ ــة العن ــد مواجه ــرار عن الق

والــرواد  القــرار  صانعــي  أعمــال  جــدول  المــرأة  ظــروف  ف  تحســ�ي

      . ف ــي�ي الرئيس
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: التوصيات المحددة  ي
زيادة ملكية المرأة لالأرا�ف

تقديــم وإدارة أكــ�ش فعاليــة وأبســط وأ�ع وأرخــص )مالِئمــة   -1

عموًمــا؛  للنســاء  أكــ�ش  ومتوفــرة  للغــرض( 

ي تخطيط الوصية 
تعزيز استخدام الهبات كخيار أ�ي �ف  -2

)المهــر(  المهــر  اســتخدام  وتشــجيع  الوعــي  مســتوى  رفــع   -3

ي عقــود الــزواج الكتابيــة لزيــادة فــرص وصــول المــرأة 
وتســجيله �ف

الأرض.  إىل  وجــة  ف الم�ت

ف المعرفــة بقواعــد  اث وتحســ�ي رفــع مســتوى الوعــي بأهميــة المــ�ي  -4

اث.  ــ�ي الم

ف الأزواج. ي ذلك ب�ي
كة بما �ف تعزيز ملكية الأرض المش�ت  -5

تعزيز حقوق الستخدام: التوصيات المحددة 

عنــد الســعي لتعزيــز وصــول المــرأة إىل ملكيــة الأرض والمســكن، مــن 

ــاء  ــن النس ة م ــ�ي ــبة كب ــن لنس ــه ل يمك ــار أن ي العتب
ــذ �ف وري الأخ ــرف ال

ــور(؛  ــارب )الذك ــع الأق ــا م ــالل عالقاته ــن خ ــول إىل الأرض إل م الوص

ــز  ــد لتعزي ــطة الأم ة ومتوس ــ�ي اتيجيات قص ــ�ت ــع اس ــة لوض ــة حاج وثم

ــذه.  ــتخدام« ه ــوق الس »حق

تحليــل حقــوق الســتخدام المتوفــرة ومــدى ســهولة و�عــة   -1

تعزيزهــا. إمكانيــة  واســتدامة 

دخــل  ي 
�ف المــراة  بمســاهمة  اف  والعــ�ت الوعــي  مســتوى  رفــع   -2

ي أرض 
ــول حقــوق اســتخدام المــرأة �ف ــز قب ــة الأ�ة لتعزي ورفاهي

وملكيتهــا.  الأ�ة 

ــل  ــدم أفض ــان أن تق ــا؛ لضم ــار وتطويره يج ف الإ ــ�ي ف قوان ــ�ي تحس  -3

ديــن، وإنشــاء أوضــاع  ي ذلــك الم�ش
الحلــول للنســاء والرجــال، بمــا �ف

ــتأجر.  ــر والمس ف المؤج ــ�ي ــتدامة ب ــراف ومس ــع الأط ــة لجمي مربح

يجــار الكتابيــة ودعــم المجتمعــات للحصــول عــىل  تعزيــز عقــود الإ  -4

ــة اســتخدامها وضمــان العمــل  معلومــات وإرشــادات بشــأن كيفي

ي الوصــول 
بآليــات تســوية نــزاع منصفــة ومتوفــرة ودعــم المــرأة �ف

إليهــا.

ي جميــع أنــواع مســتندات حيــازة الأرض 
تعزيــز إدراج اســم المــرأة �ف  -5

ــازة ومــا إىل ذلــك( يجــار والحي ــة والإ )الملكي

ي بعــض البلــدان كوســيلة لزيــادة 
استكشــاف ترتيبــات وقــف �ف  -6

الأرض.  إىل  المســتضعفة  المــرأة  وصــول  فــرص 

ي تتضمــن حمايــة وصــول 
دعــم ترتيبــات تســوية الطــالق الــ�ت  -7

والأرض؛  المســكن  إىل  المطلقــة  المــرأة 

اعــات القضائيــة والتقليديــة أو  ف تنميــة قــدرات ســلطات تســوية ال�ف  -8

الدينيــة لتمكينهــا مــن حــل القضايــا المتعلقــة بالطــالق عــىل نحــو 

يراعــي العتبــارات الجنســية؛

ي المشــاع بالنســبة للمــرأة ومجموعــات 
استكشــاف وتعزيــز الأرا�ف  -9

ي المجتمعــات الريفيــة.
المــرأة ل ســيما �ف

هيئة الأمم المتحدة للمرأة/ جو سعد©
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اث: مساعدة المرأة للحصول عى 4   الم�ي
نصيبها

ــم الرئيســية المتعلقــة  يقــدم هــذا الفصــل لمحــًة عامــة عــن المفاهي

ســالمي ويقــدم توصيــات لتعزيــز إمكانيــة وصول  ي العالــم الإ
اث �ف بالمــ�ي

ــون إرث  ي قان
ــر �ف ــالل النظ ــن خ رث م ــق الإ ــن طري ــرأة إىل الأرض ع الم

ــة خاصــة  ــ�ب هــذه الوحــدة ذات أهمي ــا. تعت ســالمي وخارجه الأرض الإ

بالقضايــا  أيًضــا  ولكنهــا ذات صلــة   ، المســلمات  للنســاء  بالنســبة 

ي تواجههــا النســاء مــن الأديــان الأخــرى عنــد 
يــة الــ�ت ف والممارســات التمي�ي

اث. ــ�ي ي الم
ــن �ف ــة بحقوقه المطالب

ــاء  ــة حــول أســاليب اقتن ــاٌت موحــدٌة وأرقــاٌم مقارن ــاك بيان وليســت هن

ي بقــاع العالــم. ومــع اســتثناءاٍت قليلــة، البعــض 
ي والعقــارات �ف

الأرا�ف

ــب  ــٌة حس ــاٌت مصنف ــا بيان ــر أيًض ــالمي، ل تتوف س ــم الإ ي العال
ــا �ف منه

نــوع الجنــس فيمــا يتعلــق الأرض. ومــع ذلــك، فمــن تحليــل عــدد مــن 

ــه  ــس في ــكٍل ل لب ــتنتاج بش ــن الس ــة، يمك ــة الموضعي ــات الحال دراس

ــرأة  ــل الم ــه تحص ــن خالل ــذي م ــ�ي ال ــبيل الرئي ــو الس اث ه ــ�ي أن الم

المســلمة عــىل الملكيــة المســتقلة لــالأرض والمســكن وحقــوق الملكيــة. 

ي كثــ�ي مــن الأحيــان أرضــا 
فعندمــا تتملــك المــرأة أرًضــا، فإنهــا تكــون �ف

موروثــة. وهــذا ينطبــق بشــكٍل خــاص عــىل المناطــق الريفيــة، ممــا يــدل 

ي يجــب أن يتــم إيالؤهــا لفهــم كيفيــة جعــل عمليــات 
عــىل الأهميــة الــ�ت

ــة الجنســانية. ســالمي أكــ�ش اســتجابة مــن الناحي ي العالــم الإ
ــة �ف الوراث

سالمية يعة الإ ي ال�ش
اث �ف 4.1  أحكام الم�ي

ــد  ــم، يع ــرآن الكري ــن الق ة م ــا�ش ــتمدة مب اث المس ــ�ي ــد الم ــع قواع م

ســالمية. وتــّورث  يعــة الإ ي ال�ش
اث أحــد المجــالت الأكــ�ش تفصيــاًل �ف المــ�ي

ي تنــص 
اث الــ�ت ــا لأحــكام المــ�ي الأرض المملوكــة بالكامــل )الملــك( وفًق

ــر  ــة الذك ــف حص ــة نص ــة عام ــلمة بصف ــرأة المس ــة الم ــىل أن حص ع

ي بعــض الحــالت قــد يحصلــون عــىل حصــص 
ي الأ�ة، ولكــن و�ف

�ف

ــص  ــىل الحص ــول ع ــرأة الحص ــن للم ــدر، يمك ــورة أن ــاوية أو بص متس

يعــة  ي ال�ش
اث �ف الأكــ�ب مقارنــة بأقاربهــا الذكــور. ول تعطــي مبــادئ المــ�ي

ــه ]الأرض  ــل في ــذي تنق ــكان ال ــد الم ــها لتحدي ــة نفس ــالمية الحري س الإ

و[ الملكيــة نظــًرا لبعــض الأنظمــة الأخــرى. إل أنــه يمكــن لالأفــراد نقــل 

حــ�ت ثلــث الأرض والملكيــة مــن خــالل وصيــة )الوصيــة( )....( ورغــم 

ي كثــ�ي مــن الأحيــان حصًصــا أقــل مــن الأقارب 
حقيقيــة اســتالم النســاء �ف

اث مصــدًرا مهًمــا لحصــول المــرأة  ي وضــع مماثــل، يعــد المــ�ي
الذكــور �ف

ي توزيــع الحصــص 
ي تتمتــع بحــق أقــل ولكــن محــدد �ف

عــىل الأرض والــ�ت

ــك ،  ــىل ذل ــالوة ع ــالمية91. ع س ــة الإ يع ي ال�ش
اث �ف ــ�ي ــد الم ــا لقواع وفًق

ي القســم 2.4 -يخضعــون 
ي - كمــا هــو موضــح �ف

ليــس كل أنــواع الأرا�ف

ف أن الأرض الموروثــة »موروثــة حســب  ي حــ�ي
ســالمي و�ف رث الإ اث الإ لمــ�ي

ي 
ــأرا�ف ســالمية ، فــإن حقــوق النتفــاع وحقــوق النتفــاع ب يعــة الإ ال�ش

ســالمي «92.    اث الإ ــا خــارج قواعــد المــ�ي ــوارث تقليدي ي( ت ــة )مــ�ي الدول

ي القــرن الســابع، 
ســالمي �ف رث الإ ي الوقــت الــذي تأســس فيــه نظــام الإ

�ف

ــة  ــرة العربي ــة بالجزي ــق المحيط ي المناط
ــاء �ف ــة للنس ــ�ش تقدمي كان الأك

ي وصفــه الواضــح 
والمناطــق المحيطــة بهــا. وتكمــن نقطــة قوتــه �ف

ــه الأساســية  ــل مبادئ . وتتمث ــو�ف ــكات المت ــة إدارة ممتل والمفصــل لكيفي

ي 
ــع الأرا�ف ــادة توزي ــق إع ــن طري وة ع ــ�ش ف ال ــ�ي ــع ترك ــة إىل من ي الحاج

�ف

ــة  ــات الأ�ي ــد العالق ــدة وتوطي ف الأ�ة الممت ــ�ي ي ب
ــو�ف ــكات المت وممتل

ــوح،  اث بوض ــ�ي ي الم
ــا �ف ــد نصيبه ــالل تحدي ــن خ ــرأة م ــام بالم والهتم

ــل  اث. وظ ــ�ي ــن الم ــادًة م ــك ع ــل ذل ــرأة قب ــتبعد الم ــت تُس ــث كان حي

ــل عــىل  ــة – عــىل الأق ٍة طويل ــ�ت ــه لف ســالمي ل نظــ�ي ل رث الإ نظــام الإ

ــرأة عــىل الأرض. عــالوة عــىل  ــة حصــول الم ــث حماي ــورق – مــن حي ال

ي 
اث �ف يعــة التفصيليــة بشــأن المــ�ي ذلــك، تــم توحيــد أحــكام ال�ش

ــاىلي  ــن، وبالت ــب الظ ــىل أغل ــاًل ع ت قلي ــ�ي ي تغ
ــ�ت ــة وال ــات الدول يع ت�ش

ي 
ــل النســاء �ف ــة الأرض مــن قب ــة وراث ــ�ي عــىل كيفي ــ�ي كب ــزال لهــا تأث ل ي

ســالمية93. و�في العــر الحديــث، ُكتــب الكثــ�ي عــن الظــروف  البلــدان الإ

ســالمية حــول حقــوق  يعــة الإ ي أحــكام ال�ش
ــة الموجــودة �ف غــ�ي المواتي

ي انتهــاك 
ي والممتلــكات. و�ف

ي تشــمل الأرا�ف
اث والــ�ت ي المــ�ي

للمــرأة �ف

ف  ي اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التميــ�ي
يــة �ف ف لالأحــكام غــ�ي التمي�ي

ضــد المــرأة، فــإن حصــة المــرأة المســلمة هــي نصــف حصــة الذكــور 

ي بعــض الحــالت النــادرة قــد يكــون لهــا حصــٌص 
عــىل الرغــم مــن أنــه �ف

ي حــالٍت نــادرٍة أيًضــا عــىل حصــٍص 
متســاوية أو قــد تحصــل النســاء �ف

ــور94. ــن الذك ــن م ــا أقاربه ي يحصــل عليه
ــ�ت ــًة بالحصــص ال ــ�ب مقارن أك

ــة  ي ف ــة المختلفــة تنتهــك الأحــكام غــ�ي التمي�ي ول شــك أن قواعــد الوراث

ــكل  ــرأة وتش ــد الم ف ض ــ�ي ــكال التمي ــع أش ــىل جمي ــاء ع ــة القض ي اتفاقي
�ف

ي عمليــة منــح المــرأة حــق الوصــول إىل الأرض والســكن 
يــاً �ف ف عامــالً تمي�ي

)UN-Habitat، UEL، GLTN )2011رض: فرص المشاركة
أ

المبادئ السالمية وال  91
92  نفس المرجع

.)Sait & Lim )2006 سالمي ، انظر 93  لالطالع عىل نظرة شاملة لقانون الم�ياث الإ
ف الورثة هو خارج نطاق هذا المنشور 

94  الوصف التفصيىلي لكيفية تقسيم الم�ياث ب�ي
سالمي من خالل التفس�ي من قبل مختلف المذاهب  اث الإ ؛ تطور قانون الم�ي

ي السنة والشيعة ، وبالتاىلي يمكن العثور عىل 
سالمية عىل مدى قرون �ف الفقهية الإ

سالمية ، عىل الرغم من أن هيكلها الرئي�ي لم  ي البلدان الإ
بعض الختالفات �ف

. يتغ�ي
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ف حصــول  ف تحســ�ي ف وأصحــاب المصلحــة المجتمعيــ�ي ف المحليــ�ي ــة قــدرات القــادة الدينيــ�ي ــة وتنمي ي الالمركزي
دارة الأرا�ف كيــف يمكــن لإ

. ي
ــات عــىل الأرا�ف النســاء الريفي

ٍة عــىل الزراعــة ولكــن مــع وجــود أراٍض زراعيــٍة نــادرٍة للغايــة. وتبلــغ نســبة محــو أميــة  ، ويعتمــد بدرجــٍة كبــ�ي ــا إىل حــٍد كبــ�ي يعتــ�ب النيجــر بلــًدا ريفًي
ف الفقــراء هــم مــن النســاء37،  ف 5 مــن المواطنــ�ي ي المائــة، فــإن 4 مــن بــ�ي

ي المائــة. وعــىل الرغــم مــن معــدل توظيــف المــرأة الــذي يبلــغ 40 �ف
نــاث 10 �ف الإ

ــة  ــة الجتماعي ف التنمي ــ�ي ــل تحس ــن أج ــة38. وم ــات العمري ــىل الفئ ــًة ع ــة موزع ي المائ
ــن 97 �ف ــ�ش م ــات أك ــاث الريفي ن ف الإ ــ�ي ــر ب ــبة الفق ــغ نس ــث تبل حي

ــادة  ي زي
ــة الطفــل39 واســتثمرت �ف ــة والســكان والنهــوض بالمــرأة وحماي ــة الجتماعي ــة الشــاملة بالبــالد، أنشــأت حكومــة النيجــر وزارة التنمي والقتصادي

ــة.  ي بطريقــٍة لمركزي
ف إدارة الأرا�ف ي مــن خــالل تحســ�ي

الأمــن الغــذا�أ

40 وهــي مســؤولٌة 
ي المحليــة )CoFo( عــىل المســتوى المحــىلي

. وأُنشــئت لجــان الأرا�ف ي
ف العمليــة الالمركزيــة لتســجيل الأرا�ف ي عــام 1993، تــم تدشــ�ي

و�ف
كة ومنــح أدونــات الرعــي وتســجيل العقــود والمعامــالت المتعلقــة  ي وإعطــاء ســندات ملكيــة فرديــة أو مشــ�ت

عــن تعميــم الوثائــق المتعلقــة بــالأرا�ف
اف عــىل اســتخدام  �ش يجــار والقــروض( ورســم الخرائــط والإ عــات والحقــوق والمطالبــات العرفيــة واتفاقيــات الإ ي ذلــك المبيعــات والت�ب

ي )بمــا �ف
بــالأرا�ف

ي 
ــتخدام الأرا�ف ــط اس ــط تخطي ــداد خط ي إع

ــاهمة �ف ــاه( والمس ــاط المي ــات ونق ــي والغاب ــق الرع ي ومناط
ــواسش ــرات الم كة )مم ــ�ت ــة المش ــوارد الأرضي الم

يــة41 وكان  ي القــرى والمناطــق الحرف
ي المحليــة مــن تحقيــق طفــراٍت جيــدة بشــكٍل معقــول �ف

والمتيــازات الريفيــة. وبشــكٍل عــام، تمكنــت لجــان الأرا�ف
. ومــع ذلــك، ظلــت مســألة حصــول المــرأة  ي

ف مــن قضايــا إدارة الأرا�ف ف الســكان المحليــ�ي ي وتعزيــز تمكــ�ي
ي توضيــح قضايــا حيــازة الأرا�ف

النظــام ناجًحــا �ف
ف معالجتهــا. ي يتعــ�ي

اث هــي أحــد التحديــات الرئيســية الــ�ت ي المــ�ي
عــىل الأرض تمثــل تحديــاً، ويبــدو أن حقــوق المــرأة �ف

ســالمية – حــ�ت ولــو بدرجــة أقــل –  يعــة الإ ي ال�ش
ي �ف

ي يكفلهــا قانــون الدولــة وتحميهــا أحــكام الأرا�ف
اث المتســاوية الــ�ت وعــىل الرغــم مــن حقــوق المــ�ي

ي أُجريــت عــىل 
ي ذلــك الأرض. وتُشــ�ي الدراســات الــ�ت

ي النســاء مــن وراثــة بعــض الأصــول بمــا �ف
ي معظــم المجتمعــات تســتث�ف

فــإن الممارســات العرفيــة �ف
ي وليــة »مــارادي« حصــول 

ف أظهــر المســح الــذي أُجــري �ف ي حــ�ي
اث، �ف « و«جوبــراوا« إىل الســتبعاد التــام للنســاء مــن المــ�ي ي

42 »فــول�ف ف ف العرقيتــ�ي الفئتــ�ي
اجــع، يتــم إعــادة التعديــل عــىل حســابهن ويفقــدن  ي ال�ت

ة، ولكــن بمجــرد أن يبــدأ المــورد �ف ي عندمــا تكــون وفــ�ي
النســاء عــىل الأرض ووراثتهــن لــالأرا�ف

ي الأرض.
ســالمية للمطالبــة بحقوقهــن �ف يعــة الإ ي ال�ش

اث �ف ي هــذه الســياقات، تلجــأ العديــد مــن النســاء إىل قواعــد المــ�ي
اث الأرض. و�ف ي مــ�ي

حقهــن �ف

ــة« )CofoDep( وشــبكة  ــة »ماري ي التابعــة لولي
ــة الأرا�ف ، أنشــأت لجن ي

ــوق الأرض عــىل أســاٍس جنســا�ف ي حق
ف �ف ــ�ي ــا التمي ــدد قضاي ــاع ع ي ضــوء ارتف

و�ف
ي عــام 2007 مبــادرة لمعالجــة قضايــا توريــث الأرض للنســاء بدعــم مــن منظمــة التنميــة 

دارة الــراع الــاّل عنفــي �ف المنظمــات غــ�ي الحكوميــة المحليــة لإ
ــد  ــن، وق ف الآخري ف الرئيســي�ي ــ�ي ف والالعب ــ�ي ــادة المحلي ــدة مــن النســاء والق ــم جمــع شــهاداٍت عدي ــة )SNV( . وخــالل الدراســة التشــخيصية، ت الهولندي
اث، وأكــدت لجــان  ي تخصيــص أرٍض للنســاء عنــد تقســيم المــ�ي

ي �ف
ف –بشــكٍل روتيــ�ف ف – أو رجــال الديــن المســلم�ي أكــدت هــذه الشــهادات فشــل المرابطــ�ي

اث  ي المــ�ي
ٌة بشــأن حــق المــرأة �ف ي الموروثــة43. وُعقــدت مشــاورٌة كبــ�ي

ف الحصــول عــىل الأرا�ف داريــة عــدم قــدرة النســاء عــىل تأمــ�ي ي البلديــة والإ
الأرا�ف

. وخلصــت المناقشــات إىل  ف ف والمرابطــ�ي ي والســلطات المحليــة والقــادة التقليديــ�ي
ي المحليــة )CoFos( ومنظمــات المجتمــع المــد�ف

شــملت لجــان الأرا�ف
اث وتســجيلها مــن قبــل المؤسســة المحليــة. ي المــ�ي

ام حقــوق المــرأة �ف ســالمي، يجــب احــ�ت رث الإ أنــه اســتناداً إىل قواعــد الإ

ي منظمــات محليــة غــ�ي حكوميــة 
ف وأعضــاٍء �ف ســالمية مــن قبــل مجموعــة عمــٍل مؤلفــٍة مــن المرابطــ�ي وقــد تــم إعــداد إرشــاداٍت حــول قواعــد الوراثــة الإ

اث وتمــت  ي القــرآن الكريــم والمتعلقــة بتقاســم المــ�ي
ومستشــار مــن منظمــة التنميــة الهولنديــة. وحــددت مجموعــة العمــل جميــع الآيــات ذات الصلــة �ف

ف وممثــىلي  ف والســلطات التقليديــة والمــرأة ومنظمــات المزارعــ�ي ي وثيقــٍة تمــت مراجعتهــا ثــم التحقــق منهــا مــن قبــل المرابطــ�ي
ترجمتهــا إىل الفرنســية �ف

ســالم« الــذي نــ�ش  ي الإ
ي )CoFos(. ويُشــكل »الدليــل العمــىلي لتوريــث المــرأة �ف

الســلطات المحليــة والمنظمــات غــ�ي الحكوميــة المحليــة ولجــان الأرا�ف
ع عــدٌد  ت، �ش ي أثــ�ي

ســالمية الناطقــة بالفرنســية. ونتيجــة للتوعيــة الــ�ت ي المجتمعــات الإ
اث �ف ي المــ�ي

ي توضيــح حقــوق المــرأة �ف
ًا �ف ي عــام 2010 إنجــاًزا كبــ�ي

�ف
ي الأرض44.

ف حقوقهــن �ف اثهــن وتمكنــت عــدة نســاء مــن تأمــ�ي ي عمليــة المطالبــة بم�ي
مــن النســاء �ف

يــا القريبــة. وقــد  تهــا نيج�ي ي منطقــة »مــارادي«، حيــث تأثــر الســكان بممارســاٍت إســالميٍة صارمــة ن�ش
« الدنماركيــة تجربــًة مماثلــًة �ف وأجــرت منظمــة »كــ�ي

« مــع الزعمــاء  ي الزراعــة. وعملــت منظمــة »كــ�ي
ايــدة إىل عــزل المــرأة عــىل حســاب الأنشــطة الزراعيــة ممــا أدى إىل تدهــوٍر �ف ف أدت هــذه الحالــة بصــورٍة م�ت

ف وجمعيــات المــرأة الريفيــة وجمعيــات الدخــار والقــروض لتعزيــز المكانــة الجتماعيــة للمــرأة. وقــد منحــت الدعــوة لصالــح  ف المحليــ�ي ف المســم�ي الدينيــ�ي
ي 

ي نســبة النســاء اللــوا�ت
ة مــن عــام 2010 إىل عــام 2012، ُســجلت زيــادٌة �ف ي الفــ�ت

ي الأرض. و�ف
ي الأرض حجًجــا للمطالبــة النســاء بحقوقهــن �ف

حقــوق المــرأة �ف
ي المائــة(45.

ي المائــة إىل 8 �ف
ورثــن الأرض )مــن 4 �ف

ف عــىل المســتوى المحــىلي  ف والدينيــ�ي ســالمية وزيــادة وعــي الزعمــاء التقليديــ�ي يعــة الإ ي ال�ش
ي �ف

ف هــذه الحــالت كيــف يمكــن لمبــادئ توريــث الأرا�ف وتبــ�ي
نــاث منخفضــًة للغايــة. إل أن إمكانيــة تكــرار  ي الســياقات الريفيــة حيــث تكــون نســبة محــو أميــة الإ

اث حــ�ت �ف ي المــ�ي
أن تــؤدي إىل تعزيــز حقــوق المــرأة �ف

ويــج للُنُهــج الدينيــة  ي تعتمــد عــىل موقــف الحكومــات الوطنيــة والمحليــة مــن ال�ت
ي مجــالٍت أخــرى وقابليــة التوســع عــىل المســتوى الوطــ�ف

هــذا النهــج �ف
ســالمية. ومــع ذلــك، تمثــل تنميــة قــدرات القــادة  يعــة الإ ي ال�ش

اث �ف ف الوطنيــة مــع أحــكام المــ�ي – وليــس قانــون الدولــة – وعــىل مــدى توافــق القوانــ�ي
ي 

ي تعزيــز حصــول المــرأة عــىل الأرض، ل ســيما �ف
ف والمجتمعــات والمــرأة المحليــة دون شــك عنــراً أساســياً مــن عنــا� النجــاح �ف ف والتقليديــ�ي الدينيــ�ي

ي مــن خــالل النظــم العرفيــة.
ٌة مــن الأرا�ف ي تـُـدار فيهــا أجــزاٌء كبــ�ي

الســياقات الــ�ت

ف للجنة  ي النيجر أمام الجلسة السابعة والخمس�ي
ف المرأة وحماية الطفل �ف ، وزير السكان وتمك�ي ي ي كاديدياتو داندو�ب ي ألفى بها الدكتور/ مايكي�ب

مقتبس من الكلمة ال�ت  .37
أوضاع المرأة، نيويورك، مارس 2013.

ي المؤتمر الرابع لالأمم المتحدة عن الدول الأقل تقدماً، 10 مايو 2011، جلسة 
ي لالإحصاء ومركز أبحاث الفقر المدقع بالنيجر �ف

العرض التقديمي للمعهد الوط�ف  .38
. ي

مؤتمر المجتمع المد�ف
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ف ضد المرأة، يوليو 2001، ص 17. ي للنيجر عن اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي
التقرير الأول والثا�ف  .39

ي النيجر، تقرير النيجر إىل المؤتمر 42. الدوىلي لالإصالح الزراعي والتنمية 
وزارة التنمية الزراعية، الأمانة الدائمة للقانون الريفي، عملية إعداد وتنفيذ القانون الريفي �ف  .40

ازيل، بورتو أليجري، 7 – 10 مارس 2006، ص 10. الريفية، ال�ب
ي الخاصة بها؛ 

ية وريفية 44. تمتلك لجان الأرا�ف ي خاصة بها؛ 145 بلدية من أصل 265 بلدية حرف
أك�ش من 3000 قرية وقبيلة من أصل 150000 تمتلك لجان أرا�ف  .41

ي الخاصة بها؛ ولكٍل من الأقاليم الثمانية بالدولة أمانة إقليمية 45. دائمة للقانون الريفي تتبع سلطة اللجنة الوطنية للقانون الريفي. 
وتمتلك 36 ولية لجان الأرا�ف

ي والتنمية، 2010.
ي المحلية؟ حالة النيجر، وثائق البيداغوجية، اللجنة الفنية المعنية بالأرا�ف

: الالمركزية أو إدارة الأرا�ف ي
أدم كاندي�ف

ي النيجر – 2008، ص 214.
اليونيسيف: تحليل وضع الطفل والمرأة �ف  .42

سالم: حالة النيجر: ص 1. ي الإ
ي وراثة الأرض �ف

يوسف بابكار سيسيه، حقوق المرأة �ف  .43
يوسف با بكار سيسيه، المرجع السابق، ص 3.  .44

ي النيجر، 2013.
” الدانماركية حول المرأة والأرض �ف ”: �اع المرأة للحصول عىل الأرض، الدروس المستفادة من مبادرة منظمة “ك�ي منظمة “ك�ي  .45
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والممتلــكات. ومــع ذلــك، فــإن هنــاك وجهــة نظــر داخــل المجتمعــات 

اث  المســلمة تدعمهــا بعــض النســاء المســلمات تقــول بــأن أحــكام المــ�ي

امــات  الل�تف أن  إىل حقيقــة  بالنظــر  عادلــة95  ســالمية  الإ يعــة  ال�ش ي 
�ف

هــا لــالأ�ة تقــع عــىل الرجــال وتتــاح الأحــكام  ي يجــب توف�ي
الماليــة الــ�ت

ف يمكــن القــول بشــكٍل  ي حــ�ي
التعويضيــة مثــل المهــر والهدايــا للنســاء. �ف

ــإن  ــالت المســلمة ف ي معظــم العائ
ــة �ف ي الممارســة العملي

ــه �ف ــح إن مري

ي اقتصــاد 
النســاء متســاويات مــع الرجــال أو مســاهمات بشــكٍل كبــ�ي �ف

ــاش  ــذا النق ــن ه ــة، ولك ــة أو النقدي ــة الضمني ــن الناحي ــواء م الأ�ة س

ــدًل مــن ذلــك  ف هــذا القســم ب ــ�ي هــو خــارج نطــاق هــذه الوحــدة. يب

ــم  ــون له ــن يك ــية الذي ــة الرئيس ــات الفاعل ــم الجه ــان فه ــة ضم أهمي

ي الســياقات 
اث �ف ي المــ�ي

ي صنــع القــرار المتعلــق بحقــوق المــرأة �ف
دور �ف

ســالمية. وهــذا يســاعد  يعــة الإ ي ال�ش
اث �ف ســالمية لأحــكام المــ�ي الإ

يعــة  ي ال�ش
اث �ف ــون المــ�ي ــه- إذا أشــ�ي إىل قان ــان أن ي ضم

ــ�ي �ف بشــكل كب

ــم  اث-  عليه ــ�ي ي الم
ــرأة �ف ــة الم ــأن حص ــرارات بش ــاذ ق ــالمية لتخ س الإ

ــز  ــدًل مــن تعزي ســالمية ب يعــة الإ ي ال�ش
اث �ف ــون المــ�ي ــاع قان حينهــا اتب

ــن  ــة م ي ف ــان تمي�ي ــن الأحي ــ�ي م ي كث
ــون �ف ي تك

ــ�ت ــة ال ــات المحلي الممارس

ي 
اث �ف ف المــ�ي ــ�ي ــق الخطــأ بقوان ــط عــن طري ي تختل

ــ�ت ــث الجنــس وال حي

ي 
ف �ف ــ�ي ك ــات ال�ت ــا مجموع ي تجريه

ــ�ت ــات ال ــالمية. المناقش س ــة الإ يع ال�ش

ــن  ــ�ي م ي كث
ــرأة �ف ــلب الم ــة س ــرز طريق ــذي أب ــور ال ــذا المنش ــداد ه إع

ــون أن  ــن يدع ــراد الأ�ة الذي ــل أف ــن قب اث م ــ�ي ــا بالم ــان حقوقه الأحي

ــكن.        ــة الأرض والمس ــرأة بوراث ــمح للم ــالم ل يس س الإ

ســالمية  يعــة الإ ي ال�ش
اث �ف وتتســم المعرفــة الجيــدة لقواعــد المــ�ي

بأهميــة خاصــة فيمــا يتعلــق بكبــار رجــال الديــن وقــادة المجتمــع 

ي المحاكــم الرســمية والدينيــة 
ف والقضــاة �ف المحــىلي والزعمــاء التقليديــ�ي

والمجتمعــات المحليــة والأ� ول ســيما النســاء. وتعتــ�ب حالــة النيجــر 

ــق  ــا يتعل ــدرة فيم ــة الق ــا تنمي ــاعد فيه ي تس
ــ�ت ــة ال ــىل الطريق ــاًل ع مث

ف  ــ�ي ــن المحلي ــار رجــال الدي ســالمية لكب يعــة الإ ي ال�ش
ي �ف

ــون الأرا�ف بقان

ــول  ــة الوص ــادة إمكاني ي زي
ــرأة �ف ــع الم ي المجتم

ــة �ف ــاب المصلح وأصح

ي يمكــن فيهــا 
إىل الأرض. كمــا تشــ�ي حالــة أفغانســتان إىل الطريقــة الــ�ت

95  ودود 1999، حسن 1982، بارلس 2002. 

ي 
اع أن تدعــم المــرأة �ف ف ي تســوية الــ�ف

للجهــات الفاعلــة المشــاركة �ف

ي 
ــر(   و�ف ــالمية )المه س ــات الإ ــالل الممارس ــن خ ــا م ــة بحقوقه المطالب

وري أن يكــون للجهــات الفاعلــة الرئيســية معرفــة  ف يكــون مــن الــرف حــ�ي

ــة حقــوق المــرأة  ســالمية لحماي يعــة الإ ي ال�ش
اث �ف ــون المــ�ي ــة بقان طيب

ي الأرض، ل يمكــن توفــ�ي أفضــل مســتويات الحمايــة دائًمــا مــن خــالل 
�ف

ي يجــب 
ف العوامــل الــ�ت ســالمية. ومــن بــ�ي يعــة الإ ي ال�ش

ي �ف
قانــون الأرا�ف

ف دولــة مراعيــة لالعتبــارات الجنســية تتعلــق  مراعاتهــا وجــود قوانــ�ي

ــز النهــج  ــة تجــاه تعزي ــة والوطني اث وموقــف الحكومــات المحلي بالمــ�ي

ي 
الدينيــة بــدًل مــن قانــون الدولــة، ونطــاق المبــادرات وإطارهــا الزمــ�ف

ــىل  ــة ع ــدرة المحلي ــرة، والق ــوارد المتوف ــا؛ والم ــري تخطيطه ــذي يج ال

أرض الواقــع ومــا إىل ذلــك . ومــن المهــم مالحظــة أن هــذا القســم ل 

ســالمية عــىل  يعــة الإ ي ال�ش
ي �ف

ــون الأرا�ف ــز تطبيــق قان يهــدف إىل تعزي

ي الأرض بــدًل 
ف عنــد حمايــة حقــوق المــرأة �ف أنــواع مختلفــة مــن القوانــ�ي

ي يمكــن فيهــا دمــج 
ــ�ت ــه المســاعدة عــىل فهــم الطريقــة ال مــن محاولت

ي مبــادرات 
ســالمية وإســهامها �ف يعــة الإ ي ال�ش

اث �ف جوانــب قانــون المــ�ي

ــرأة إىل الأرض.          ــول الم ــرص وص ــادة ف زي

تقليل التنازل عن الوراثة  4.2

ــوق  ــي حق ــالمي يحم س ي الإ
ــون الأرا�ف ــف أن قان ــف القســم 4.1 كي يص

ــد  ــن القواع ــة م ــة مفصل ــالل مجموع ــن خ ــرأة م ــر( للم رث )الأصغ الإ

ف القانونيــة  ي كثــ�ي مــن الأحيــان مــن خــالل القوانــ�ي
ي يتــم تكرارهــا �ف

الــ�ت

ــ�ي أن هــذه الممارســة  ــة المســلمة. غ ــدان ذات الأغلبي ي البل
ــة �ف الوطني

مختلفــة جــداً ، وغالبــاً مــا تجــد النســاء أنفســهن مجرديــن مــن حقوقهــن 

اث إىل ممتلــكات غــ�ي منقولــة. يتمثــل الســببان الرئيســيان  ي المــ�ي
�ف

اث مــن الناحيــة العمليــة ســواء جزئًيــا  ي المــ�ي
لخســارة المــرأة حقوقهــا �ف

اث والتنــازل الطوعــي –  ي المــ�ي
عــي �ف ي حرمانهــا مــن نصيبهــا ال�ش

أو كلًيــا �ف

اث )التنــازل(.  ي المــ�ي
أو عنــد اســتخدام القــوة – تنازلهــا عــن حقوقهــا �ف

ي الأرض، إذا مــا 
وهــذان الســببان يشــكالن وجهــان للتحــدي الرئيــ�ي �ف

ــداث  ــىل إح ــدرة ع ــا الق ــو كاف ، لديهم ــىل نح ــا ع ــدي لهم ــم التص ت

ســالمي.  ــم الإ ي العال
ــاة النســاء �ف ي حي

ــ�ي حقيقــي �ف تغي

ســالمية  يعــة الإ ي ال�ش
اث �ف ، ل تتوقــع أحــكام المــ�ي ها الأصــىلي ي تفســ�ي

�ف

رفــض المســتفيد لنصيبــه. ومــع ذلــك، فقــد أصبــح أمــًرا واســع 

ــات  ي العملي
ســالمية – كمــا تــم إدراجــه أيًضــا �ف ــدان الإ ي البل

النتشــار �ف

القانونيــة – أن يقــوم شــخٌص مــا وعــادًة مــا يكــون امــرأة بالتخــىلي 

ــادر  ــدة مص ــل ع ــر تحلي ــد أظه اث. وق ــ�ي ي الم
ــه �ف ــن حقوق ــًة ع طواعي

اث  ــ�ي ي الم
ــا �ف ــن حقه ــرأة ع ــىلي الم ــىل تخ ــاًل ع ــرة دلي ــذه الظاه ــن ه ع

ي مقابــل المــال أو الممتلــكات الأخــرى أو للحفــاظ 
لأســباٍب متعــددة: �ف

ــن يتمتعــون بوضــٍع أو  ــراد الأ�ة الذي ــع أف ــة م ــات الأ�ي عــىل العالق

مركــز أقــوى )غالًبــا الإخــوان( أو للحفــاظ عــىل ســالمة الممتلــكات96 ومــا 

96  انظر المربع: »التخىلي عن حقوق الم�ياث للمرأة: ليس ذريعة لتجنب تجزئة 
.» ي

الأرا�ف
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ــاب إىل  ــق الذه ــتمرار ح ــازل اس ــد« التن ــمل »فوائ ــد تش ــك. وق إىل ذل

ل العائلــة أو تلقــي دفعــات نقديــة لمــرٍة واحــدة أو بصــورٍة دوريــة  ف مــ�ف

ي دخــول الممتلــكات أو العيــش فيهــا مــدى 
أو التمتــع بالحمايــة والحــق �ف

ــن  ــازل ع ف أن التن ــ�ي ي ح
ــك. �ف ــا إىل ذل ــتخدام( وم ــوق الس ــاة )حق الحي

ي بعــض الأحيــان نتيجــًة لقــراٍر اتخذتــه المــرأة 
اث يكــون �ف حقــوق المــ�ي

بحريــٍة عــىل أســاس العتبــارات الجتماعيــة والقتصاديــة، فــإن النســاء 

اثهــن أو يجعلهــن أفــراد العائلــة  غالًبــا مــا يضطــررن إىل التخــىلي عــن م�ي

يصدقــن – ســواء بحســن أو بســوء نيــٍة – أنــه ل حــق لهــن فيــه. ويؤثــر 

ــاك  ــع النته ــب م ــا إىل جن ــالمية جنًب س ــة والإ عي ف ال�ش ــ�ي ــل بالقوان الجه

ــة مــن خــالل الســتفادة مــن  المتعمــد لحقــوق المــرأة وحقــوق الملكي

ف  ــ�ي ــٍع ب ــاٍق واس ــىل نط ة ع ــ�ش ــة المنت ي ف ــة التمي�ي ــات الجتماعي الممارس

ســالمية. ي العديــد مــن البلــدان الإ
ف ســلباً عــىل النســاء �ف الجنســ�ي

ي الأعــراف الجتماعيــة أن تواجــه النســاء خطــر 
وعــادًة مــا تقتــصف

ي الأرض، وهــو مــا يمثــل 
ف بحقوقهــن �ف النقطــاع عــن عائالتهــن إذا طالــ�ب

رادًعــا رئيســًيا مــن القيــام بذلــك فضــاًل عــن كونــه ســبًبا رئيســًيا لالنهــاك 

والنقســام الشــخصي والجتماعــي97. ويمكــن الحكــم عــىل النســاء 

ف بحقوقهــن بأنهــن جشــعات وأنانيــات ويضعــن أزواجهــن  ي يطالــ�ب
اللــوا�ت

ف لهــم العــار لعــدم قدرتهــم عــىل إعالتهــن.  أٍ أو يجلــ�ب ي موقــٍف ســ�ي
�ف

ي العائلــة - 
ًا مــا تحــرص العائــالت عــىل عــدم »تقســيم أرا�ف وكثــ�ي

عائلــة الــزوج » مــن خــالل »إعطائهــا« إىل »العائلــة الجديــدة« للمــرأة. 

ي الوقــت نفســه، يــؤدي هــذا الخطــر إىل »زواج الفتيــات مــن القــرآن« 
و�ف

ــع  ل الأب م ف ــ�ف ي م
ــن �ف ــدة ويظلل ــٍة جدي ــن عائل ــن بتكوي ــاىلي ل يقم وبالت

اث98. عــالوًة عــىل ذلــك، تلجــأ النســاء إىل العدالــة  نصيبهــن مــن المــ�ي

ي حــالت قليلــة للغايــة وذلــك 
اث فقــط �ف ي المــ�ي

ف حقوقهــن �ف لتأمــ�ي

ــا مــا يعتمــدن عليهــا بشــدة  ي غالًب
لتجنــب إعاقــة العالقــة الأ�يــة الــ�ت

ي الوحــدة الثانيــة.
ويواجهــن الرفــض مــن المجتمــع كمــا هــو موضــح �ف

اث كمجــاٍل أخــذ اهتمامــا  ي المــ�ي
وتــزداد أهميــة حمايــة حقــوق النســاء �ف

ــع  ــات المجتم ــائية ومنظم ــات النس ــات والمجموع ــن الحكوم ــدا م اي ف م�ت

ي التنميــة، وهنــاك عــدٌد ل بــأس بــه مــن المبــادرات 
كاء �ف ي والــ�ش

المــد�ف

ي هــذا الســياق وتشــكل فــرص تعلــٍم جيــدة مــع 
ي تجــري �ف

الناجحــة الــ�ت

ي الســياقات والبلــدان الأخــرى. فعــىل ســبيل المثــال، 
إمكانيــة تكرارهــا �ف

قضايــا  معالجــة  ي 
�ف المتمثــل  التحــدي  ف  وفلســط�ي الأردن  واجهــت 

ــا. ــدة يمكــن تعلمه ــم دروس جي ــة بالمــرأة وتقدي اث المتعلق المــ�ي

ي تقليــل تنــازل المــرأة عــن حقــوق 
ي أثبتــت نجاحهــا �ف

ُهــج الــ�ت النُّ

ف  ي ذلــك رفــع مســتوى الوعــي بقوانــ�ي
اث للحــد الأد�ف بمــا �ف المــ�ي

يعيــة والدينيــة القائمــة وتنميــة قــدرات القضــاة والقــادة  اث الت�ش المــ�ي

ي عمليــات صنــع القــرار بــرف النظــر 
ف �ف ف المشــارك�ي ف والعرفيــ�ي الدينيــ�ي

رض 
أ

رض: حقوق النساء �في السكن وال
أ

، حقائق عىل ال ف
ويجي لالجئ�ي 97  المجلس ال�ف

ي قطاع غزة.
والممتلكات �ف

ف الم�ياث وأثرها عىل المرأة الريفية �في باكستان، شاكيل غوري، اللجنة 
98  تقييم قوان�ي

القانونية الدولية، »سكوب«.

ــىلي  ــع المح ــات المجتم ــائية  ومنظم ــات النس اث، والجمعي ــ�ي ــن الم ع

ي 
ي وتوفــ�ي المعلومــات والدعــم المــاىلي والقانــو�ف

والمجتمــع المــد�ف

اث مــن  ي المــ�ي
ف المــرأة مــن المطالبــة بحقوقهــا �ف والعمــىلي لتمكــ�ي

ــة وتنظيــم ممارســات  اع البديل ف ــ�ف خــالل المحاكــم أو أنظمــة تســوية ال

اث لوضــع متطلبــات وأطــر زمنيــة وإجــراءات واضحــة  التنــازل عــن المــ�ي

والقيــام بحمــالت تواصــل وإعــالم لتغيــ�ي النظــرة الســلبية للمــرأة 

اث وتنفيــذ مبــادرات مكافحــة ممارســات  ي المــ�ي
ي تطالــب بحقوقهــا �ف

الــ�ت

ف المــرأة ووصولهــا  ي تهــدف إىل زيــادة تمكــ�ي
التنــازل مــع التدخــالت الــ�ت

ــل.      ــم والعم إىل التعلي

مخطط الملكية التعويضية  4.3 

ي الوقــت الــذي يتــم فيــه تنفيــذ عمليــاٍت عــىل المــدى الطويــل بهــدف 
�ف

ي البلــدان 
اث �ف ي المــ�ي

( مســاواًة للنســاء �ف ف )أكــ�ش الوصــول إىل قوانــ�ي

ي ســياق نهــج دورة 
اث �ف ســالمية، ينبغــي أن توضــع أحــكام المــ�ي الإ

اث إىل جانــب الطــرق الأخــرى لنقــل ملكيــة  حيــاة شــامل ينظــر إىل المــ�ي

ــاوض99  ــك التف ــكات إىل النســاء. ويشــمل ذل ي والمســكن والممتل
الأرا�ف

ي يمكــن 
ــ�ت اث ال ــا بعــد المــ�ي ــل م كــة« وممارســات تعدي ــط ال�ت و«تخطي

أن تنطــوي عــىل خطــط تعويضيــة تخلــق فــرص أخــرى للحصــول عــىل 

ــع  ــة توزي ــدث عملي ــال، تح ــبيل المث ــىل س ــكات100. فع ي والممتل
الأرا�ف

ــالمية،  س ــد الإ ــالل القواع ــن خ ي م
ــا�أ ــكٍل ثن ــيا بش ي إندونيس

اث �ف ــ�ي الم

ولكنهــا تســتوعب أيًضــا المقاربــات العرفيــة )آدات( الأكــ�ش اســتجابًة مــن 

ــة الجنســانية. الناحي

الوصية

تعتــ�ب الوصايــا أداًة ممتــازة لزيــادة فــرص حصــول النســاء المســالمات و 

اث. يحتــوي  ي والممتلــكات مــن خــالل المــ�ي
غــ�ي المســالمات عــىل الأرا�ف

ســالمي عــىل أحــكام محــددة تســمح بنقــل مــا يصــل  اث الإ قانــون المــ�ي

ســكان  ي ذلــك النقــد والأرض والإ
إىل ثلــث ممتلــكات المتــو�ف - بمــا �ف

وة  هــا مــن أشــكال ال�ش ي وغ�ي
وحقــوق النتفــاع وحقــوق اســتخدام الأرا�ف

كــة )الوصيــة(. عــىل الرغــم مــن أن هــذا ل يتــم تطبيقــه  - مــن خــالل ال�ت

ي 
بشــكل عــام ، إل أنــه أداة صالحــة للتخطيــط العقــاري والممتلــكات ال�ت

اث الأقــل. وتُعتــ�ب  يمكــن أن تكــون مفيــدة للمــرأة للتعويــض عــن المــ�ي

ــل  ــا نق ــن أيًض ــا، ويمك ــٍد م ــًة إىل ح الي ــالمية لي�ب س ــا الإ ــد الوصاي قواع

اث  ــ�ي ــم الم ــق له ــن ل يح ــك الذي ــكات إىل أولئ ــة الأرض أو الممتل ملكي

 . ف عيــ�ي ف أو الأطفــال غــ�ي ال�ش ســالمي مثــل الأزواج غــ�ي المســلم�ي الإ

وتُعتــ�ب الوصيــة وســيلًة مهمــة للحصــول عــىل الأرض أو تملــك الأرض 

ــة  ــون مهم ــا تك ــا م ــلمات، وأحيانً ــات المس ــات أو الزوج ــبة للفتي بالنس

رث نفســه.  مثــل الإ

سالم: نهج اجتماعي تاريخي«، )1993(، 8:1  99  ديفيد باروز: »نظام الم�ياث �في الإ
ي 13 – 29. فصلية القانون العر�ب

اث  ي إندونيسيا: أثر نظرية هازارين للم�ي
سالمي �ف اث الإ 100  كاماك، مارك: »قانون الم�ي

«، ستوديو إسالميكا 10. 1 – 3 )2013(: 97. ي
الثنا�أ
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ف فلسط�ي

ي الســكن 
ــا �ف ــرأة عــن حقوقه ــازل الم ــن تن ــا للحــد م ــة أن تعمــل مًع ي والمؤسســات الديني

ــة والمجتمــع المــد�ف ــن للمؤسســات المكلف ــف يمك كي

والأرض والملكيــة.

ــك، وبســبب المواقــف  ــات. ومــع ذل ــك الفتي ي ذل
ــم الأســاسي بمــا �ف ــذي يتســم ب�عــة النمــو والشــباب بالتعلي ف ال ي مجتمــع فلســط�ي

ــا �ف ــع كل فــرٍد تقريًب يتمت
ي 

ي العالــم حيــث ل يعمــل ســوى 14 �ف
ف أد�ف المســتويات �ف ي القــوى العاملــة هــي مــن بــ�ي

الجتماعيــة والركــود القتصــادي الــذي طــال أمــده، فــإن مشــاركة المــرأة �ف
ي انخفــاض فــرص حصــول المــرأة 

ي ســوق العمــل �ف
ف �ف ف الجنســ�ي ي وظائــف منخفضــة الأجــر. وتنعكــس الفجــوة بــ�ي

المائــة مــن النســاء رســمًيا46، نصفهــن يعملــن �ف
ي المائــة مــن الرجــال. ولفتــت هــذه الإحصــاءات النتبــاه إىل مســألة 

ي المائــة فقــط مــن النســاء منــازل أو عقــارات مقارنــًة بنســبة 57 �ف
عــىل الأرض، حيــث يمتلــك 7 �ف

ٍ مــن الأحيــان عــىل نصيبهــا العــادل. لكــن هــذه المشــكلة غالًبــا مــا تكــون معضلــة ثقافيــة أكــ�ش مــن كونهــا قانونيــة47. ي كثــ�ي
اث، حيــث ل تحصــل المــرأة �ف المــ�ي

تبــة عــىل ذلــك مرتفعــة،  ي المطالبــة بهــا، فــإن العواقــب الم�ت
ف �ف اث وترغــ�ب ي المــ�ي

ف عــىل أغلــب الظــن عــىل درايــٍة بحقوقهــن �ف ي فلســط�ي
وبينمــا تكــون النســاء �ف

حيــث تواجــه النســاء خطــر النقطــاع عــن عائالتهــن أو خلــق الخالفــات والنقســامات داخــل العائــالت وهــو مــا يمثــل رادًعــا رئيســًيا48. وتعتــ�ب الأ�ة شــبكة أمــاٍن 
مــل ومــن المتوقــع أن يكــون الأخــوة حمــاًة لهــن طــوال  ي حالــة الطــالق أو ال�ت

، خاصــًة وأن النســاء غالبــاً مــا يعــدن إىل عائالتهــن �ف ف ي فلســط�ي
مهمــة للغايــة �ف

ي المطالبــة بحقوقهــن49. 
ددات �ف حياتهــن. وقــد يكــون لفقــدان هــذا التصــال عواقــب وخيمــة جــداً عــىل النســاء ويفــ� لمــاذا تبقــى العديــد مــن النســاء مــ�ت

ي المائــة 
اث، حيــث فقــد مــا يقــرب مــن 60 �ف ي المــ�ي

ي تحــول دون مطالبــة النســاء بحقوقهــن �ف
ي غــزة50 الأســباب الرئيســية الــ�ت

ز مســح أُجــري عــام 2006 �ف ويــ�ب
ف والإجــراءات  ي المائــة بســبب الجهــل بالقوانــ�ي

ي المائــة بســبب نقــص الوعــي بحقوقهــن و10 �ف
اثهــن بســبب »الخــوف مــن مقاطعــة الأ�ة« و13 �ف مــن النســاء م�ي

ي المئــة بســبب النقــد الجتماعــي للنســاء والــذي مــن شــأنه 
ي المحكمــة و5 �ف

ي المئــة بســبب نقــص المــوارد الماليــة للشــكوى �ف
اث و7 �ف المتعلقــة بتقســيم المــ�ي

أن يحــرج زوجهــا51.

ف والمنظمــات غــ�ي الحكوميــة.  اث نتيجــًة لزيــادة الوعــي وتوافــر المســاعدة مــن خــالل المحامــ�ي ي المــ�ي
ي المطالبــة بحقوقهــن �ف

ومــع ذلــك، تــزداد رغبــة النســاء �ف
ف ويخلــق بيئــًة مواتيــة.  ف الجنســ�ي اث، ممــا يعكــس الديناميــات التقليديــة بــ�ي ي المــ�ي

وظهــرت مجموعــاٌت مختلفــٌة تعمــل عــىل الأجنــدة الخاصــة بحــق المــرأة �ف
ي 

ي مختلــف القطاعــات الوطنيــة. وتتمثــل مهمــة وزارة شــؤون المــرأة �ف
ي �ف

ي عــام 2003، أُنشــئت وزارة شــؤون المــرأة لتيســ�ي تعميــم مراعــاة المنظــور الجنســا�ف
و�ف

ي بنــاء دولــٍة 
يــٍك أســاسي �ف ف المــرأة ك�ش ي وتمكــ�ي

ف مــن خــالل تعميــم مراعــاة المنظــور الجنســا�ف ف الجنســ�ي يٍ وســياسيٍ لتحقيــق المســاواة بــ�ي
ف إطــاٍر قانــو�ف »تأمــ�ي

ديمقراطيــة«52.

ف نابًضــا بالحيــاة وقويـًـا. ففــي عــام 2009، كان هنــاك أكــ�ش مــن 2100 جمعيــة مدنيــة مســجلة. ووفًقــا لبيانــات عــام 2006،  ي فلســط�ي
ي �ف

ويعتــ�ب المجتمــع المــد�ف
ي المائــة مــن تلــك المنظمــات هــو حقــوق المــرأة ورفاهيتهــا. وخــالل عامــي 2011 و2012، نجحــت منظمــات 

كان مجــال التدخــل الرئيــ�ي لمــا يقــرب مــن 9 �ف
يعــات المســاوية  ي تعمــل عــىل تعزيــز الت�ش

ي إعــادة تفعيــل اللجنــة الوطنيــة لقانــون الأحــوال الشــخصية، وهــي ائتــالٌف مــن المنظمــات الــ�ت
ي �ف

المجتمــع المــد�ف
ي 

كة وتعــدد الزوجــات والطــالق والحضانــة والمســاواة �ف وة المشــ�ت ي ســن الــزواج والــ�ش
ف ول ســيما فيمــا يتعلــق بالقضايــا الســت الرئيســية المتمثلــة �ف ف الجنســ�ي بــ�ي

اعــات الزوجيــة(. ف ي ال�ف
ي )عــىل ســبيل المثــال كشــهوٍد �ف

الوضــع القانــو�ف

عيــة ثالثــة أوامــر إداريــة  ي عــام 2011، أصــدر رئيــس المحكمــة ال�ش
عيــة. و�ف وتــم إحــراز تقــدٍم فيمــا يتعلــق بحقــوق المــرأة ل ســيما مــن خــالل المحاكــم ال�ش

اث53. وعــىل وجــه الخصــوص، فقــد تــم  ي قضايــا المــ�ي
للحــد مــن ضعــف النســاء، حيــث تهــدف الأوامــر إىل ضمــان حصــول النســاء عــىل معلومــاٍت دقيقــة �ف

اث  وط المســبقة للتخــىلي عــن المــ�ي ي 15/5/2011 الــ�ش
ي الأرض. ويحــدد المرســوم الصــادر �ف

ي يتنازلــن عــن حقوقهــن �ف
اتخــاذ إجــراءاٍت لتقليــل عــدد النســاء الــال�ت

ي 
ي بلــداٍن أخــرى( وهــي: )1( قائمــة مفصلــة بالممتلــكات المنقولــة وغــ�ي المنقولــة الخاصــة بالمتــو�ف

)والــذي يعــرف بـــ »التخــارج« ويســمى أيًضــا بـــ »التنــازل« �ف
ي 

اء لتقييــم الممتلــكات الــ�ت ف ومصدقــة مــن قبــل مجلــس المدينــة و)2( تقريــر يعــده ثالثــة خــ�ب ي فلســط�ي
يــن �ف بحيــث تكــون موقعــة مــن جميــع الورثــة الحا�ف

عيــة  اف المحكمــة ال�ش ي صحيفــٍة لمــدة أســبوٍع عــىل الأقــل تحــت إ�ش
اث بموجــب إجــراء »التخــارج« و)3( نــ�ش قــرار »التخــارج« �ف يجــب اســتبعادها مــن المــ�ي

اث  ي أنــه يفــرض شــفافية عمليــة المــ�ي
ي قبــل نهايــة الأشــهر الأربعــة التاليــة للوفــاة. وتكمــن أهميــة هــذا المرســوم �ف

و)4( ل يجــوز تســجيل قــرار »التخــارج« النهــا�أ
هيــب المحتمــل الســائدة  اف الهيئــات الرســمية وبالتــاىلي كــ� ال�يــة ومــن ثــم ال�ت مــن حيــث الجــرد والتقييــم وكذلــك تعريــف كل حقــوق الوريــث تحــت إ�ش

ٍ مــن الأ�. داخــل عــدٍد كبــ�ي

ي الوقــت الحــاىلي مــن أجــل إنشــاء 
كائهــا بممارســة الضغــط عــىل الســلطة الفلســطينية �ف ف و�ش ي مثــل جمعيــة الشــبان المســيحي�ي

وتقــوم منظمــات المجتمــع المــد�ف
اعــات عــىل  ف اح الحلــول حــول ال�ف ــه واقــ�ت ــة وقطــاع غــزة لتوفــ�ي التوجي ي الضفــة الغربي

رث داخــل وزارة العــدل54. ويعمــل وســطاء الأرض بنشــاٍط �ف ــالإ قســم ل
ف هــؤلء الوســطاء. اث. وهنــاك عــدد قليــل مــن النســاء مــن بــ�ي ي ذلــك حــول الصعوبــات المرتبطــة بالمــ�ي

ي بمــا �ف
الأرا�ف

ــبان  ــة الش ــه جمعي ــذي نفذت وع ال ــ�ش ــدد الم ــذا الص ي ه
ــية �ف ــازات الرئيس نج ــن الإ اث. وم ــ�ي ــان الم ــة الحرم ي مكافح

ــا �ف ــاًل أيًض ي فاع
ــد�ف ــع الم ــد كان المجتم وق

ش  ي ومنظمــة »دان تشــ�ي ة مــن 2010 إىل 2016 بدعــم مــن التحــاد الأورو�ب ي الفــ�ت
قيــة وعــدد مــن المنظمــات غــ�ي الحكوميــة النســائية �ف ف والقــدس ال�ش المســيحي�ي

: )1( تنميــة قــدرات المنظمــات المجتمعيــة المحليــة عــىل قيــادة الحمــالت بشــأن قضايــا حقــوق الملكيــة للمــرأة و)2( دراســة  وع مــا يــىلي إيــد«. وشــمل المــ�ش
اث للخطــر مــن  ف و)3( تعــرض المســاعدة القانونيــة للنســاء فيمــا يتعلــق بالمــ�ي ف والمحامــ�ي الأوســاط والفاعليــات التدريبيــة للمنظمــات المجتمعيــة والصحفيــ�ي
اث و )5( رفــع الوعــي مــن خــالل  ي المــ�ي

ف و)4( حمــالت مجتمعيــة وإعالميــة بشــأن حــق المــرأة �ف ف والصحفيــ�ي ف المنظمــات المجتمعيــة والمحامــ�ي خــالل شــبكة بــ�ي
اث وآخــر حــول طــرق  الأفــالم الوثائقيــة وإعــادة تمثيــل الدرامــا55. وتــم إصــدار عــدٍد مــن الوثائــق باللغــة العربيــة وهــي: دليــل حــول مفاهيــم وإجــراءات المــ�ي

يــط فيديــو لشــهادات النســاء وآخــر مــع رســوم كارتونيــة توضيحيــة. ووســائل تنظيــم دورات تدريبيــة و�ش

ــا  ي تقــوم به
ــ�ت ــرة ال ــادة الوعــي والأعمــال المتضاف اث نتيجــًة لزي ي المــ�ي

ــة بحقوقهــن �ف ــة وقــدرة النســاء الفلســطينيات عــىل المطالب ــد رغب اي ف ي المجمــل، ت�ت
و�ف

ــك  ي تمتل
ــ�ت ســالمية ال يعــة الإ ي ومؤسســات ال�ش

ــو�ف ــل وجــود إطــار قان يعــات المســتجيبة. ويمث ــة والت�ش ــة والمحاكــم وقطــاع العدال المنظمــات غــ�ي الحكومي
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ي بيئــٍة ذات معرفــة عاليــة بالقــراءة والكتابــة. كمــا 
ي هــذا التغيــ�ي وتُعتــ�ب تحوليــة بشــكٍل خــاص �ف

دارة وأدوات التوعيــة وتبــادل المعلومــات عوامــل رئيســية �ف الإ
وح عــىل تحريــر المــرأة. ففــي مثــل هــذه الســياقات، تُدعــى النســاء  ف اع والــ�ف ف ي الــذي تخلفــه ظــروف مأســاوية مثــل الــ�ف يجــا�ب ايــدة إىل التأثــ�ي الإ ف تشــ�ي الأدلــة الم�ت
ي تــم إلحاقهــن بهــا بممارســاٍت يســيطر عليهــا الرجــال ممــا يســمح لهــن بالعمــل والتعــرض لحقائــق مختلفــة والتعــرف عــىل 

إىل الخــروج مــن الأدوار التقليديــة الــ�ت
ف واكتســاب الثقــة الالزمــة للمطالبــة بحقوقهــن56. أشــخاٍص مختلفــ�ي
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ي  
اث ذريعة لتجنب تجزئة الأرا�ف المناقشة: ل يعد تنازل المرأة عن حقوق الم�ي

اث عــىل أنهــا ممارســة  ي المــ�ي
يــر تنــازل المــرأة عــن حصتهــا �ف ســالمي، تــم تعزيــز وت�ب ي العالــم الإ

ي أنحــاء أخــرى مــن العالــم، ولعــدة قــرون �ف
كمــا هــو الحــال �ف

ي أ�ة المــرأة الأصليــة. 
تحمــي ملكيــة الأ�ة، وتتفــادى تجزئــة الأرض ودمــج الملكيــة �ف

يــة. إل أن زيــادة عــدد الأدوات57 والممارســات  ي الحرف
ة الأرا�ف ي الآونــة الأخــ�ي

ي البدايــة يتعلــق بصفــة خاصــة بــالأرض الزراعيــة، إل أنــه تضمــن �ف
وكان هــذا �ف

ســالمي وخارجــه.58 ي العالــم الإ
الموثقــة يوفــر خيــارات صالحــة للملكيــة ودمــج العقــارات المتواجــد �ف

اث فحســب، بــل أيًضــا كطريقــة  ي تمنــع المــرأة مــن الوصــول إىل الأرض مــن خــالل المــ�ي
زالــة بعــض العوائــق الــ�ت وهــذا جديــر بالستكشــاف ليــس كطــرق لإ

يــة والريفيــة للمصلحــة العامــة ولالأطــراف الخاصــة.         ي الحرف
تحّســن الســتخدام الفعــال والرشــيد لــالأرا�ف

ريان براون/ ©هيئة الأمم المتحدة للمرأة 

ية والشبكة العالمية لأدوات  ي عىل نحو تشاركي وشامل” )2016(. برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الب�ش
ية: عملية إعادة ترتيب الأرا�ف “إعادة تشكيل الفسيفساء الحرف  .57

الأرض والمعهد الدوىلي لتعم�ي الريف. 
سالمية: التحديات التقليدية ونتهج لتوحيد المبتكرة«. المؤتمر السنوي السادس  ي المجتمعات الإ

اء وإعادة البيع )2015(. »تقسيم الأرض �ف Sair, S&O. مصطلح اتفاقية ال�ش  .58
ع�ش للبنك الدوىلي بشأن الأرض والفقر.  
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الهبة

ــل  ــة )نق ــة أو الهدي ــاري هــي الهب ــط العق أداة واضحــة أخــرى للتخطي

ــور،  ــذا المنش ي ه
ــابقاً �ف ــا س ــم وصفه ي ت

ــ�ت ــاة ( وال ــدى الحي ــة م ملكي

ويمكــن أن تشــمل النقــد أو الأصــول أو ملكيــة الأرض أو المصالــح 

العقاريــة.

ي إطار الممارسات العرفية
اث �ف 4.4  الم�ي

العالــم  عــ�ب  ًا  كبــ�ي اختالًفــا  ي 
العــر�ف اث  المــ�ي ممارســات  تختلــف 

ف العرفيــة أكــ�ش اســتجابًة  ســالمي. فبينمــا يمكــن اعتبــار القوانــ�ي الإ

ي 
ــدان �ف ي بعــض البل

ــال – �ف ــة الجنســانية – عــىل ســبيل المث ــن الناحي م

ق آســيا، إل أن هنــاك ســياًقا يســتبعد فيــه النســاء مــن وراثــة  جنــوب �ش

ي وقــٍت واحــد. ول يشــمل نطــاق هــذا العمــل 
الأرض والممتلــكات �ف

ــك  ، ويرجــع ذل ي
ــون العــر�ف اث بموجــب القان ــىلي للمــ�ي الوصــف التفصي

ي تمــت مواجهتهــا مــن بلــٍد إىل آخــر. 
إىل الختالفــات الشاســعة الــ�ت

ف  ــة تحســ�ي ــن كيفي ــة الناجحــة ع ــأن الأمثل ــول ب ــن الق ــك، يمك ــع ذل وم

ي الســياقات العرفيــة 
اث �ف ي مــن خــالل المــ�ي

حصــول المــرأة عــىل الأرا�ف

ــاًل  ــة النيجــر )انظــر دراســة الحالــة( مث قــد تــم توثيقهــا. وتعطــي حال

ــة  ــالل التوعي ــن خ ــىل الأرض م ــاء ع ــول النس ــز حص ــة تعزي ــىل كيفي ع

ي 
المصممــة محلًيــا وتدخــالت تنميــة القــدرات بنــاًء عــىل أحــكام الأرا�ف

ــة والنســاء  ســالمية والعمــل مــع المجتمعــات المحلي يعــة الإ ي ال�ش
�ف

. ف ــ�ي ف / الديني ــ�ي ــاء التقليدي والزعم

ة  ــ�ي اٍت مث ف ــ�ي ــالمية م س ــدان الإ ــض البل ــدم بع ــرى، تق ــٍة أخ ــن ناحي وم

ــات  ــن المجتمع ــة م ــر منطق ــث توف ــي، حي اث الأموم ــ�ي ــام للم لالهتم

ي مــا زالــت تحــت الدراســة مزيــًدا مــن المعرفــة 
المســلمة الأموميــة الــ�ت

حــول كيفيــة دمــج الإصالحــات العرفيــة والدينيــة والقانونيــة مــع النتائــج 

ي والملكيــة العادلــة. 
ف وحقــوق الأرا�ف ف الجنســ�ي المتنوعــة للمســاواة بــ�ي

ل الزوجــة بعــد الــزواج(  ف ي مــ�ف
ي محــل الزوجــة )الــزوج �ف

قامــة �ف وتمثــل الإ

اث مــن قبــل  نــاث والمــ�ي والوصــول إىل وراثــة الممتلــكات مــن خــالل الإ

ــي  ي ه
ــ�ت ــة ال ــة العرفي ــذه الأنظم ــية له ــمات الرئيس ــض الس ــاث بع ن الإ

ســالمي  ض عــادًة عــ�ب جميــع مناطــق العالــم الإ ٍ ممــا يفــ�ت أوســع بكثــ�ي

وســط حيــث لــم توثــق أي مجتمعــاٍت 
أ

ق ال تقريًبــا101 باســتثناء الــ�ش

ل الزوجــة. ومــع ذلــك، ل تتحــول أنمــاط  ف ي مــ�ف
قامــة �ف مســلمة تطبــق الإ

ي 
ــتخدام الأرا�ف ــىل اس ــل ع ــيطرة أفض ورة إىل س ــرف ــذه بال ــة ه الوراث

ي تســتهدف 
ومواردهــا ونقلهــا مــن قبــل النســاء ، وتحتــاج التدخــالت الــ�ت

الســياقات المحــددة إىل البحــث والتقييــم قبــل التدخــل.

ي إندونيسيا و«أداابت 
مومية »مينانجكاباو« �ف

أ
101  تشمل المجتمعات المسلمة ال

ي الهند و«مورز« 
ي فيتنام وكمبوديا و«مابيالس« �ف

يا و«شامس« �ف ف ي مال�ي
باتيه« �ف ب�ي

ي غانا 
ي بوركينا فاسو و«أكان« �ف

ي الجزائر و«بوبوس« �ف
ي �يالنكا والطوارق �ف

�ف
ي مالوي 

انيا و«تشيوا« �ف ف ي ت�ف
ي كينيا و«ياوس« �ف

ي السنغال و«ديجوز« �ف
ير« �ف و«س�ي

ي جزر القمر.
و«وانجازيدجا« �ف

التوصيات   4.5

ســالمي  ي العالم الإ
ي يمكن للمــرأة �ف

اث الوســيلة الرئيســة الــ�ت يشــكل المــ�ي

ف  ــ�ي ــر القوان ــن أن توف ــث يمك ــة الأرض. حي ــا الوصــول لملكي مــن خالله

ــالمية  س ــة الإ يع ي ال�ش
اث �ف ــ�ي ــون الم ي وقان

ــون الأرا�ف ــة وقان يعي الت�ش

ــا  ــاًل مهًم ــانية مدخ ــارات الجنس ــة لالعتب ــة المراعي ــات العرفي والممارس

ي 
لزيــادة إمكانيــة وصــول المــرأة إىل الأرض. مجموعــة مــن التوصيــات الــ�ت

تنشــأ عــن هــذه الوحــدة لضمــان عــدم إضاعــة المــرأة لفرصــة الوصــول 

لهــذه الوســيلة المهمــة للوصــول إىل الأرض والمســكن وأمــن الحيــازة.

ــم دور  ــان فه ــة لضم ــات الفاعل ف الجه ــ�ي ــي ب ــتوى الوع ــع مس رف  -1

ي 
ــرأة �ف ــوق الم ــز حق ــة وتعزي ــام كاف لحماي ــالء اهتم اث وإي ــ�ي الم

اث. المــ�ي

ــن يتعاملــون  ــة قــدرات أصحــاب المصلحــة الذي الحاجــة إىل تنمي  -2

ــة  اث المتعلق ــ�ي ــكام الم ــم أح ف فه ــ�ي اث لتحس ــ�ي ــا الم ــع قضاي م

ي ســياقها. 
بالمــرأة بموجــب مختلــف النظــم القانونيــة المتعايشــة �ف

والأ�  النســاء  ف  الرئيســي�ي المصلحــة  أصحــاب  يتضمــن  وأن 

بالكامــل والقضــاة وكبــار رجــال الديــن وقــادة المجتمــع ومنظمــات 

ــرأة.   ــات الم ي ومنظم
ــد�ف ــع الم المجتم

تعزيــز نظــرة شــاملة لتخطيــط الملكيــة وتعزيــز الآليــات التكميليــة   -3

حقــوق  موازنــة  يمكنهــا  ي 
الــ�ت والمســكن  الأرض  إىل  للوصــول 

هــا مــن أشــكال الوصــول إىل الأرض  اث الأقــل للمــرأة مــع غ�ي المــ�ي

ــات.      ــا والهب ــيما الوصاي لس

المكافحــة والتقليــل للحــد الأد�ف مــن ممارســات التنــازل عــن   -4

ي الأ�ة مــن الأجــزاء 
نــاث �ف اث وممارســات اســتبعاد الإ حقــوق المــ�ي

ــاه.    ــ�ش أدن ــل أك ــة بتفصي ــو�ف المبين ــة المت ــن ملكي ــة م الموروث

اث: التوصيات المحددة  مكافحة التنازل عن حقوق الم�ي

ــم  ي نظ
اث �ف ــ�ي ــكام الم ــح أح ــة لتوضي ــف والتوعي ــالت التثقي حم  -1

يعيــة  اث الت�ش ف المــ�ي ي ذلــك قوانــ�ي
اث المعمــول بهــا بمــا �ف المــ�ي

والعرفيــة والدينيــة؛  

ي 
ف �ف ف المشــارك�ي ف والدينيــ�ي تنميــة قــدرات القضــاة والقــادة العرفيــ�ي  -2

اث؛  ــ�ي ــق بالم ــا يتعل ــرار فيم ــع الق ــات صن عملي

النســائية  الجمعيــات  قــدرات  وتنميــة  الوعــي  مســتوى  رفــع   -3

؛  ي
المــد�ف المجتمــع  ومنظمــات  المحــىلي  المجتمــع  ومنظمــات 

والدعــم  والقانونيــة  الماليــة  والمســاعدة  المعلومــات  توفــ�ي   -4

اث مــن خــالل  ي المــ�ي
ف بحقوقهــن �ف ي يطالــ�ب

العمــىلي للنســاء الــال�ت

اع البديلــة.؛  ف المحاكــم أو أنظمــة تســوية الــ�ف

اث لوضــع متطلبــات وأطــر  تنظيــم ممارســات التنــازل عــن المــ�ي  -5

زمنيــة وإجــراءات واضحــة؛ و 

ــرة  ــ�ي النظ ــي إىل تغي ي ترم
ــ�ت ــة ال عالمي ــالت الإ ــالت والحم التص  -6

اث.  المــ�ي ي 
ي تطالــب بحقوقهــا �ف

الــ�ت للمــرأة  الســلبية 
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ي أفغانستان©
ي/ بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة �ف ف فردين وع�ي
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كة: إعادة 5 الزواج والملكية الزوجية المش�ت  
ي نظام الملكية لالأرسة

النظر �ف

ي تحصــل بهــا المــرأة 
ي تحديــد الطريقــة الــ�ت

للــزواج دور ُمهــم للغايــة �ف

ــوازن  ــادة( ت ــية إىل )إع ــوٍل رئيس ــة دخ ــة نقط ــو بمثاب ــىل الأرض، وه ع

ــكات  ــكن والأرض والممتل ــىل الس ــا ع ف وحصولهم ــ�ي ف الزوج ــ�ي ــة ب العالق

ف الشــامل للتنميــة الجتماعيــة والقتصاديــة لــالأ�ة.  مــن أجــل التحســ�ي

ي هــذا النهــج - وهــي صالحــة لــكل مــن النســاء 
ويتمثــل حجــران الزاويــة �ف

ــٍم  ف وفه ــ�ي ي الزوج
ــ�ت ــي عائل ــع وع ي رف

ــلمات - �ف ــ�ي المس ــلمات وغ المس

ي وقــت الــزواج. 
ف �ف أفضــل لكيفيــة تحديــد أنظمــة الملكيــة للزوجــ�ي

ــة  ــة الزوجي ــزواج والملكي تصــف هــذه الوحــدة كيــف تســاهم عقــود ال

ي وصــول المــرأة إىل الأرض ، وكيــف يتــم رؤيــة هــذه الأدوات 
كة �ف المشــ�ت

ي تحقيــق 
ي ســياقات مختلفــة ، وتقــدم توصيــات تســاهم �ف

وتطبيقهــا �ف

ســالمي. ــم الإ ي العال
ي للنســاء والرجــال �ف

ــازة الأرا�ف أمــن حي

وجات ف ي للنساء الم�ت
حقوق الأرا�ف   5.1

ســالمية الرئيســية وخاصــًة القــرآن  وتدعــم جميــع المصــادر القانونيــة الإ

ــن  ــر ع ــض النظ ــرأة بغ ــة للم ــة الكامل ــوق الملكي ــنة حق ــم والس الكري

ي الحصــول 
الحالــة الزوجيــة. وتتمتــع المــرأة المســلمة بحقــوق مطلقــة �ف

وجــة أو غــ�ي  ف ي طيلــة حياتهــا، وســواء كانــت م�ت
عــىل الممتلــكات والأرا�ف

وجــة، فإنهــا تتمتــع تاريخًيــا بهويــة قانونيــة مســتقلة وحقــوق ملكيــٍة  ف م�ت

اً أو غــ�ي  اً مبــا�ش منفصلــة102. ومــع ذلــك، فــإن الــزواج غالبــاً مــا يؤثــر تأثــ�ي

ي والفــرص العمليــة والقواعــد التقليديــة 
مبــا�ش عــىل وضعهــن القانــو�ف

ــظ  ــبها وتحتف ــة وتكتس ــىل الملكي ــاء ع ــل النس ــا تحص ــن خالله ي م
ــ�ت ال

ي ذلــك 
بهــا وتســتخدمها وتديرهــا وتتــرف فيهــا وترثهــا وتورثهــا بمــا �ف

الأرض103.

ي ســياقاٍت إســالمية، يؤثــر الــزواج عىل 
ي يعشــن �ف

وبالنســبة للنســاء اللــوا�ت

ي تعــود إىل 
أربعــة أنــواع مــن الممتلــكات هــي: الملكيــة الشــخصية الــ�ت

ــة  ــكات الزوجي ــة والممتل ــاج إىل الحماي ي تحت
ــ�ت ــزواج وال ــل ال الزوجــة قب

ة الــزواج  ي والمســاكن المكتســبة خــالل فــ�ت
ي ذلــك الأرا�ف

كة بمــا �ف المشــ�ت

ــن  ــزواج م ــاء ال ي أثن
ــكات الشــخصية �ف ي والممتل

والحصــول عــىل الأرا�ف

اث والهدايــا والدخــل والوقف  ي ذلــك المــ�ي
مجموعــٍة مــن المصــادر بمــا �ف

ي حالــة الطــالق.
ي والممتلــكات �ف

والمهــر والنفقــة وتخصيــص الأرا�ف

سالم: التجارب الفلسطينية 1920 – 1990.  102  مورز إيه. )1995(، المرأة والملكية والإ
يدج. يدج. كام�ب مطبعة جامعة كام�ب

سالم: حقوق الملكية  رض والقانون والإ
أ

103  سيت، �اج، هيالري ليم، )2006(، ال
. سالمي، لندن، موئل الأمم المتحدة، زيد للن�ش ي العالم الإ

نسان �ف والإ

ــتغلة إىل  ــ�ي مس ــًة وغ ــيلًة ُمهم كة وس ــ�ت ــة المش ــة الزوجي ــ�ب الملكي وتُعت

ي والممتلــكات والمســكن 
حــٍد كبــ�ي لزيــادة فــرص الحصــول عــىل الأرا�ف

ســالمي. كمــا أنهــا تمثــل أرضيــة لمواجهــة موضــوع  ي العالــم الإ
للنســاء �ف

ف التقليــد والحداثــة عــىل الصــورة  ف والتنافــس بــ�ي ف الجنســ�ي المســاواة بــ�ي

المتطــورة لــالأ�ة وتفســ�ي أدوار المــرأة. وتُعتــ�ب الملكيــة الزوجيــة 

كة أيًضــا خيــاًرا ذا قابليــة شــديدة للتطبيــق وقــد تــم اســتيعابه  المشــ�ت

ي مجموعــٍة واســعة مــن البلــدان ذات الأغلبيــة المســلمة والبلــدان 
�ف

ف  ي حــدث بهــا ذلــك بــ�ي
اوح الطريقــة الــ�ت . وتــ�ت ف ذات الســكان المســلم�ي

ي أو 
يعــي وحمــالت الحقــوق الجنســانية والنشــاط القضــا�أ التغيــ�ي الت�ش

ــة.  المناقشــات الفقهي

كة أهمية الملكية الزوجية المش�ت   5.2

ي ذلــك البيــت 
كة هــي الممتلــكات )بمــا �ف الملكيــة الزوجيــة المشــ�ت

ي تعــود إىل كال 
ي اكتســبها الزوجــان خــالل الــزواج والــ�ت

والأرض( الــ�ت

اف بالمســاهمات النقديــة والعينيــة لــكال  اض العــ�ت ف عــىل افــ�ت الزوجــ�ي

ــا إىل  ي يجليه
ــ�ت ــة ال ــب النقدي ــت الجوان ــواء كان ــا وس ف وتقديره ــ�ي الزوج

ي يجلبهــا الــزوج الآخــر أو ل. 
ف أكــ�ب مــن تلــك الــ�ت الــزواج أحــد الزوجــ�ي

ول تشــمل الممتلــكات الزوجيــة الممتلــكات المملوكــة بصــورٍة فرديــٍة مــن 

اٍث فــردي  ي تــم اكتســابها كمــ�ي
ف قبــل الــزواج أو الــ�ت قبــل أحــد الزوجــ�ي

ــزواج. ــة خــالل ال أو دخــٍل أو هدي

ف البلــدان وأحيانـًـا داخــل  وتختلــف الأنظمــة الزواجيــة اختالًفــا جذريـًـا بــ�ي

ــة  ــة« و«أنظم ــٍة منفصل ــع إىل »ملكي ــاق واس ي نط
ــم �ف ــدان104 وتنقس البل

كة«. وبموجــب أنظمــة الملكيــة المنفصلــة، يتملــك كل  ملكيــٍة مشــ�ت

ــا مــا تكــون  ي غالًب
ي ذلــك الأرض والــ�ت

ــكات عــىل حــدة بمــا �ف زوٍج الممتل

ي 
ة الــزواج، ول تقتــصف ف قبــل وخــالل فــ�ت مســجلًة باســم أحــد الزوجــ�ي

ي 
كة لالأصــول الــ�ت هــذه الأنظمــة مــن الناحيــة القانونيــة أي ملكيــة مشــ�ت

اكتســبها الــزوج الآخــر.

ي تتم 
كة، تعــود ملكيــة الممتلــكات الــ�ت وبموجــب أنظمــة الملكيــة المشــ�ت

ــزواج بالتســاوي أو بصــورٍة ملحوظــة إىل  حيازتهــا أو اكتســابها خــالل ال

، ثيبولت ميالند: »رسم خريطة  ، نايدا، كريستينا كوشن�ي 104  ألمودوفار ريتيج�يف
«، المرأة والعمل  ي

ي استخدام ائتمان العقارات والمبا�ف
الفجوة الجنسانية القانونية �ف

والقانون )2011(.
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ي »الملكيــة الجماعيــة« حيــث يوجــد 
ف �ف . ويمكــن إدخــال تميــ�ي ف الزوجــ�ي

ي حالــة الطــالق و »التوزيــع 
تقســيم 50-50 مطلــق لجميــع الممتلــكات �ف

ــن  ــتحقات كٍل م ــاهمات ومس ــة مس ــم ماهي ــم تقيي ــث يت ــادل« حي الع

ف أنظمــة الملكيــة الجماعيــة كذلــك  . وعــالوة عــىل ذلــك، تتمــ�ي ف الزوجــ�ي

بأنهــا »جزئيــة« أو »كاملــة« اعتمــاًدا عــىل مــا يحــدث لملكيــة الممتلــكات 

اث المكتســب أثنــاء الــزواج. المكتســبة قبــل الــزواج والمــ�ي

كة مهمــًة للنســاء مــن جوانــب عديــدة.  وتُعتــ�ب الملكيــة الزوجيــة المشــ�ت

ــة ل  ــول الزوجي ي الأص
ــتقلة �ف ــة مس ــا أي حص ــس له ي لي

ــ�ت ــة ال و الزوج

ــت  ي بي
ــك �ف ــب أو مل ــب مكتس ي الأرض أو نصي

ــوق �ف ــأي حق ــظ ب تحتف

ــة  ي حال
ــا – �ف كه ــا ي�ت ة، مم ــ�ي ــن مســاهمتها الكب ــة عــىل الرغــم م الزوجي

ــر بشــكٍل  ــة. وهــذا يؤث الطــالق – لالعتمــاد عــىل عائلتهــا أو عــىل الدول

ــل  ــا قب ــولً أو هداي ــك أص ي ل تمل
ــ�ت ــة ال وج ف ــرأة الم�ت ــىل الم ــاص ع خ

ي 
ي والممتلــكات أو الدخــل أو المدخــرات الناشــئة و الــ�ت

ي الأرا�ف
الــزواج �ف

ــزواج  ــاء ال ي أثن
كة �ف ــ�ت ــورٍة مش ــبة بص ــكات المكتس ــىل الممتل ــد ع تعتم

ي وضمــان الحيــازة. ومــن الواضــح أن 
مــن أجــل حصولهمــا عــىل الأرا�ف

كة هــام عــىل أغلــب الظــن بالنســبة  اف بالملكيــة الزوجيــة المشــ�ت العــ�ت

ي حالــة عــدم كفايــة المهــر 
ي يواجهــن الطــالق وخاصــًة �ف

للنســاء اللــوا�ت

ــة105. والنفق

كة  وتختلــف المزايــا والمســاوئ المحــددة للملكيــة الزوجيــة المشــ�ت

ــل  ــاء ذوات الدخ ــال النس ــبيل المث ــىل س ــة، فع ــروف الفردي ــا للظ تبًع

الأعــىل مــن الرجــال قــد يفضلــن الحصــول عــىل الممتلــكات بأســمائهن. 

ف  ــ�ي ــا ب اوح دخله ــ�ت ي ي
ــ�ت ــن الأ� ال ــل م ــي العــدد الهائ ــك، فف ــع ذل وم

المتوســط والمنخفــض، ســتكون الزوجــة أفضــل حــاًل بالملكيــة الزوجيــة 

حيــث يمكنهــا أيًضــا الحتفــاظ بأصولهــا قبــل الــزواج وكذلــك أصولهــا 

ي 
كة �ف ــ�ت ــة المش ــة الزوجي ــىل الملكي ــول ع ــاهم الحص ــخصية. ويس الش

ي إدارة الممتلــكات ويمنحهــا 
ف المــرأة، حيــث يعــزز ســلطاتها �ف تمكــ�ي

القــدرة عــىل المســاومة ضــد الطــالق الأحــادي ويحســن حصولهــا عــىل 

ــرى. ــرص الأخ ــان والف الئتم

ــد  ــًرا مــن شــأنه أن يعي ــا عن كة أيًض ــة المشــ�ت ــة الزوجي ــ�ب الملكي وتُعت

اف  ف وضــع النســاء وأدوار الرجــال داخــل الأ�ة مــع العــ�ت التــوازن بــ�ي

ي رفاهيــة وازدهــار الأ�ة عــىل وجــه العمــوم 
بإســهام المــرأة المهــم �ف

ومنــح النســاء بشــكٍل عــام وضــٍع أكــ�ش مســاواة. ويضــع نظــام الملكيــة 

اكــة التعاونيــة  ك الــزواج عــىل الأســس الأخالقيــة »ال�ش الزوجيــة المشــ�ت

ف بالمســاهمات الماديــة  ي تعــ�ت
المتســاوية للجهــود المختلفــة« الــ�ت

وغــ�ي الماديــة106.

ات  . التغي�ي ي
ي من المنظور الجنسا�ف

105  إكزيال كابري، يولندا: »المدونة والقانون القرآ�ف
ف الثقافات  ي لعام 2004«، اللغات والتواصل ب�ي ي قانون الأ�ة المغر�ب

الجوهرية �ف
ل الزوجي بعد  ف 2-7 )2007(: 133 – 143؛ صفوت، صفية إم »ماذا يحدث للم�ف

سالم«، الممارسة القانونية الدولية 20 )1995(: 76. ي الإ
الطالق �ف

ي سنغافورة لعام 1961 
106  اُنظر – عىل سبيل المثال – المادة 46 من ميثاق المرأة �ف

.) ف )ل ي�ي عىل المسلم�ي

كة ف الملكية الزوجية المش�ت قوان�ي  5.3 

ي جميع 
ي معظــم البلــدان �ف

كة �ف تتواجــد أنظمــة الملكيــة الزوجيــة المشــ�ت

أنحــاء العالــم، وتطبــق تبًعــا للتقاليــد والأنظمــة القانونيــة المختلفــة. 

ي 
كة أكــ�ش شــيوًعا �ف وبشــكٍل عــام، تكــون أنظمــة الملكيــة الزوجيــة المشــ�ت

كة  . وقــد نشــأ نظــام الملكيــة الزوجيــة المشــ�ت ي
أنظمــة القانــون المــد�ف

ــكا  ــا وبصفــٍة عامــة بلــدان أمري ي وقــارة أوروب
ي وليــات القانــون المــد�ف

�ف

ي العديــد مــن أنظمــة القانــون 
الجنوبيــة، كمــا يتواجــد الآن أيضــاً �ف

ي 
ســالمية الهجينــة. وتتبايــن هــذه الأنظمــة �ف العــام وبعــض الأنظمــة الإ

ويــج والدانمــرك والســويد وألمانيــا  الوليــات المتحــدة الأمريكيــة107 وال�ف

ي 
والنمســا واليونــان )حيــث هنــاك مجموعــة »مؤجلــة« مــن الملكيــة الــ�ت

ي أثنــاء الــزواج ولكــن يحــدث 
يملــك فيهــا الزوجــان ممتلــكاٍت منفصلــة �ف

التقســيم المتســاوي عنــد الطــالق( وفرنســا وإيطاليــا وإســبانيا وكرواتيــا 

ــره الزوجــان عــىل  ــة »محــدود« يدي ــة زوجي ــاك نمــوذج ملكي )حيــث هن

ي هولنــدا )حيــث هنــاك مجموعــة ممتلــكات »كاملة«( 
قــدم المســاواة( و�ف

ف وروانــدا  ي أجــزاٍء أخــرى مــن العالــم مثــل بورونــدي وناميبيــا والفلبــ�ي
و�ف

ي تمتلــك أنظمــة ملكيــة مجتمعيــة كاملــة.
وجنــوب إفريقيــا الــ�ت

ــة  ــة القانوني ف الأنظم ــ�ي ــ�ي ب ســالمية، أدى التداخــل الكب ــدان الإ ي البل
و�ف

يعــة  ي والقانــون العــام وأحــكام ال�ش
الرئيســية الثالثــة – القانــون المــد�ف

. ومــع ذلــك، فــإن قواعــد  ي
ف القانــو�ف ســالمية – إىل التعدديــة والتهجــ�ي الإ

ســالمية.  ي غالبيــة المجتمعــات الإ
الملكيــة المنفصلــة هــي ســمة عاديــة �ف

ق الأوســط مثــل  ي معظــم دول الــ�ش
ويســود نظــام الملكيــة المنفصلــة �ف

ــة الســعودية  ــة العربي ــان والمملك ــان وعم ــت ولبن مــر والأردن والكوي

مــارات العربيــة المتحــدة واليمــن. وينطبــق هــذا بالتســاوي  وســوريا والإ

ي 
عــىل جنــوب آســيا وبنجالديــش والهنــد وباكســتان و�ي لنــكا. و�ف

ي 
ــا �ف ــة بم ــة المنفصل ــام الملكي ــدان نظ ــن البل ــدد م ــع ع ــا، يتب أفريقي

ي العديــد 
ــا والســنغال والســودان. و�ف ي ــا ونيج�ي ــاىلي وموريتاني ذلــك م

ف مثــل إندونيســيا  ة مــن المســلم�ي ي تضــم أعــداًدا كبــ�ي
مــن البلــدان الــ�ت

يــا والمالديــف وتونــس وتركيــا  ف وإيــران وكازاخســتان والمغــرب ومال�ي

ــرض  كة أو ع ــ�ت ــة المش ــة الملكي ي أنظم
ــ�ف ــم تب ــا، ت ي ف ــيا ومال�ي وإندونيس

ــزواج. ــان وقــت ال ٍ مــن الأحي ي كثــ�ي
ــارات �ف الخي

ي توجــد فيهــا خيــارات مختلفــة لأنظمــة الملكيــة 
ي البلــدان الــ�ت

و�ف

ــا هــي: هــل يعــي  ي يجــب طرحه
ــ�ت ــة ال ــإن الأســئلة الُمهم ــة، ف الزوجي

ي ممكــن اتخاذهــا؟ مــا هــو النظــام 
وجــون الخيــارات المختلفــة الــ�ت ف الم�ت

؟ مــا هــو نظــام توزيــع الملكيــة الزوجيــة الــذي ســيتم  ي
ا�ف الفــ�ت

ــاف؟ ــت الزف ــل وق ــار قب ي الختي
ــان �ف ــل الزوج ــه إذا فش تطبيق

؟ القانون الدوىلي لالأ�ة  ورو�بي
أ

ت )2005(، نظام زواجي لالتحاد ال 107  ستينهوف، ج�ي
ي نسخة بويىلي ويل�ي كيه، 

، وال�ت )2003( »أوروبية قانون الأ�ة«، �ف ف 74؛ بينتي�ف
سنتيا: أنتيويرب/  ي أوروبا: إن�ت

وجهات نظر حول توحيد ومواءمة قانون الأ�ة �ف
أكسفورد/ نيويورك، 2003، ص 9 – 11.
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ســالمية  يعة الإ ي ال�ش
ي �ف

اف أحــكام الأرا�ف اعــ�ت   5.4
كة:. ــ�ت ــة المش ــة الزوجي بالملكي

يرتبــط قانــون الملكيــة الزوجيــة ارتباطــاً وثيقــاً بالحيــاة الجتماعيــة 

والقتصاديــة لالأمــة لدرجــة أنــه يؤثــر أكــ�ش مــن أي فــرٍع آخــر مــن 

فــروع القانــون الخــاص عــىل طابــع الأمــة ويضــع مســار تطورهــا مــن 

ــول  ــالمية ح س ــدان الإ ي البل
ــئلة �ف ــت أس ــد ُطرح ــة. وق ــة القانوني الناحي

ــل  ــن قب ــة م كة مقبول ــ�ت ــة المش ــة الزوجي ــة الملكي ــت أنظم ــا إذا كان م

يعــة  ســالمية أو – بالأحــرى – مــا إذا كانــت أحــكام ال�ش يعــة الإ ال�ش

ســالم،  كة. ففــي الإ ف بمفهــوم الملكيــة الزوجيــة المشــ�ت ســالمية تعــ�ت الإ

ــاك  ــبًيا وهن ــورة نس ــرأة108 متط ــخصية للم ــة الش ــوق الملكي ــ�ب حق تُعت

ي 
أدلــة تاريخيــة موثقــة عــىل وجــود نســاٍء مســلماٍت يمتلكــن الأرا�ف

ســالمية تركــز  والممتلــكات109. ومــع ذلــك، يبــدو أن المصــادر القانونيــة الإ

أكــ�ش عــىل حمايــة الملكيــة الشــخصية للمــرأة مــن خــالل الــزواج وليــس 

ــة. ــكات الزوجي ــات بممتل ــات الزوج ــىل مطالب ع

ي 
ة الــزواج �ف ف طــوال فــ�ت وحيــث يُنظــر إىل الأزواج كأفــراٍد منفصلــ�ي

ــو أن  ــال ه ــد النفص ــاد عن ــراء المعت ــدو أن الإج ــة، يب ــائل الملكي مس

يذهــب كل زوٍج بممتلكاتــه الفرديــة أو تلــك المســجلة باســمهم. ونتيجــًة 

ــخ  ــ�ب التاري ســالمية ع ــد معظــم الزيجــات الإ ــم عق ــا ت ــك، تاريخي لذل

ف  ي ظــل فصــل نظــام الملكيــة، حيــث لــم يكــن لــدى أي مــن الزوجــ�ي
�ف

ي حالــة 
ي ممتلــكات الطــرف الآخــر �ف

مطالبــة قانونيــة أو مصلحــة �ف

ف  ــ�ي يك ــا أن كال ال�ش ــه بم ف أن ــ�ي ــض الباحث ــتنتج بع ــد اس ــال. وق النفص

ة الــزواج، فــإن الــزواج  يحافظــان عــىل وضــٍع مــاىلي مســتقل طــوال فــ�ت

ــكات  ــة110. وتعــود الممتل ــكاٍت جماعي ــؤدي إىل إنشــاء ممتل ســالمي ل ي الإ

ف  المكتســبة خــالل الــزواج إىل الــزوج أو الزوجــة وليــس إىل الزوجــ�ي

ك. وعــىل هــذا النحــو، يُقــال إنــه ليــس هنــاك مــا يعــادل  بشــكٍل مشــ�ت

ســالمي الكالســي�ي  ي الفقــه الإ
الممتلــكات الزوجيــة أو الملكيــة الجماعيــة �ف

ٌء مثــل الملكيــة  ي
ســالمية ل يوجــد سش يعــة الإ ي ظــل ال�ش

)الفقــه( وأنــه �ف

ــا. ــة لتوزيعه الزوجي

ســالمية الكالســيكية  يعــة الإ ف ال�ش ويعتــ�ب التعــارض الملحــوظ بــ�ي

ض للمجتمعــات المســلمة  ومفاهيــم الملكيــة الزوجيــة والعجــز المفــ�ت

ــذه  ي ه
ــدي �ف ــد التح ف قي ــ�ي ــن الزوج ــاهمات كٍل م اف بمس ــ�ت ــىل الع ع

ســالمية  يعــة الإ الآونــة. وليســْت هنــاك قيــوٌد فقهيــٌة بموجــب ال�ش

ف أن القــرآن الكريــم ينــص  ي حــ�ي
كة. و�ف لدمــج الملكيــة الزوجيــة المشــ�ت

ي العالم 
سالم �ف رض والقانون والإ

أ
108  سيت، �اج، هيالري ليم )2006(، ال

.134 ، سالمي، لندن، موئل الأمم المتحدة، زيد للن�ش الإ
سالم: التجارب الفلسطينية 1920 –  109  مورز، أنيليس )1995(، المرأة والملكية والإ

يدج؛ شاتزميلر، مايا )1995( »حقوق المرأة  يدج: مطبعة جامعة كام�ب 1990، كام�ب
يعة  «، ال�ش ي

ي الأندلس والمغرب: الأنماط الجتماعية والحوار القانو�ف
والملكية �ف

سالمية والمجتمع، 219 – 257. الإ
يدج،  يعة: النظرية والممارسة والتحولت، كام�ب 110  الحالق، وائل )2009(، ال�ش

يدج، ص 279. مطابع جامعة كام�ب

اث111،  ي المــ�ي
تحديــًدا عــىل حقــوق الملكيــة الشــخصية و حقــوق المــرأة �ف

فإنــه ل يُشــ�ي �احــًة إىل الممتلــكات الزوجيــة للرجــال والنســاء. وعــىل 

عــادة تفســ�ي الملكيــة الزوجيــة وفقــاً  هــذا النحــو، فــإن هنــاك فــرص لإ

ي العــام.
ــو�ف طــار القان لالإ

ي 
ــهيلها إل �ف ــن تس ــة ل يمك ــٍة قانوني ــة كعملي ــة المجتمعي ــأ الملكي وتنش

يٍ متطــوٍر وثقافــٍة اجتماعيــٍة قانونيــٍة ناضجــة تنطــوي 
نظــاٍم قانــو�ف

ي 
ــو�ف ــن الوضــع القان ــرأة ودرجــة م ــة للم اف بحقــوق الملكي عــىل العــ�ت

ــة المســتقلة  ــم تأســيس حقــوق الملكي وجــة. وت ف المســتقل للمــرأة الم�ت

ي القــرن الســابع بواســطة القــرآن 
للمــرأة المســلمة بشــكٍل شــامٍل �ف

ي بريطانيــا 
وجــات �ف ف الكريــم ، فعــىل ســبيل المثــال، ُمنحــِت النســاء الم�ت

وع قانــون  ــٍة فقــط مــن خــالل مــ�ش ــٍة منفصل ي الحتفــاظ بملكي
الحــق �ف

عاقــة القانونيــة فيمــا  ممتلــكات النســاء لعــام 1870. ولــم تكــن أبــًدا الإ

ي كانــت ســمة مــن ســمات الفقــه 
وجــة والــ�ت ف يتعلــق بحقــوق المــرأة الم�ت

ســالمية. يعــة الإ ــن ســمات ال�ش ــ�ي الســابق ســمة م ــو أمري الأنجل

كة ل تتعــارض  وتتجــىلي أيًضــا حقيقــة أن الملكيــة الزوجيــة المشــ�ت

ســالمية مــن خــالل حقيقــة أن عــدًدا مــن  يعــة الإ مــع أحــكام ال�ش

ســالمي  ــون الإ ــار مــن خــالل إصــالح القان ــذا الخي ــدان ســمحت به البل

ــه  ــىل وج ــة. وع ــات الحال ي دراس
ــاه و�ف ــرة أدن ي الفق

ــح �ف ــو موض ــا ه كم

ــاء  ــة للنس ــة الزوجي ــوق الملكي ــع بحق اف واس ــ�ت ــاك اع ــوص، هن الخص

ــال،  ــبيل المث ــىل س ــيعية. فع ــنية والش ــالم الس س ــروع الإ ــن ف ي كل م
�ف

ي ينتمــي أغلــب ســكانها إىل 
يرانيــة الــ�ت ســالمية الإ ــة الإ ف الجمهوري تعــ�ت

ي بخيــار التقســيم المتســاوي للملكيــة  المذهــب الشــيعي الثــ�ف عــ�ش

ســالمية عــام 1979، أدخــل  ٍة مــن الثــورة الإ ف ٍة وجــ�ي الزوجيــة. وبعــد فــ�ت

لمــان )المجلــس( حكًمــا عــىل عقــد الــزواج تُمنــح الزوجــة المطلقــة  ال�ب

ي أثنــاء الــزواج 
وة المكتســبة �ف بموجبــه حــق المطالبــة بنصــف الــ�ش

ف المذاهــب  طالمــا أن الطــالق ليــس خطأهــا. وبالمثــل، فمــن بــ�ي

الســنية الأربعــة، تُظهــر ثالثــة مذاهــب هــي الحنفــي )تركيــا( والشــافعي 

ي 
ــف( والمالــ�ي )المغــرب( إمكانيــة تبــ�ف يــا وإندونيســيا والمالدي ف )مال�ي

ي كازاخســتان 
ف بالملكيــة الزوجيــة �ف أنظمــة الملكيــة الزوجيــة. كمــا يُعــ�ت

ة. ت كبــ�ي ســالمية الســماوية – تأثــ�ي حيــث تؤثــر الصوفيــة – العقيــدة الإ

ــا إىل  ســالمي جزئًي ــم الإ ي العال
ــة �ف ــة الملكي ــة فصــل أنظم وترجــع هيمن

ــل  ــالمية لفص س ــخصية الإ ــة الش ــات الملكي ــة لضمان ــة الفقهي المعادل

أنظمــة الملكيــة، ولكــن بشــكٍل أكــ�ب إىل البنيــة الجتماعيــة للــزواج 

ــن  ــة م ــة الجماعي ــة الملكي ــىل أنظم ــات ع اض ي الع�ت
ــأ�ت ــالمي. ول ت س الإ

ســالمية نفســها، ولكــن مــن مفاهيــم أدوار الزوجــة  يعــة الإ داخــل ال�ش

ونمــوذج الــزواج نفســه. ويتــم التفــاوض عــىل أنظمــة الملكيــة الزوجيــة 

المســلمة ليــس فقــط مــن حيــث المفاهيــم الدينيــة ولكــن مــن خــالل 

ية 7: »الرجال لديهم حصة مما تركه 
آ

111  انظر القرآن ، عىل سبيل المثال: سورة 4 ، ال
الوالدان والأقارب ، ونصيب المرأة أقل مما تركه الوالدان والأقارب ، وهو أقل من 

ذلك أو أك�ش .
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تقاطعهــا مــع العــرف والأ�ة والقرابــة وبنــاء الممتلــكات نفســها. ومــع 

ــاً  ــا غالب ــة المعقــدة ، ولكنه ــة عــىل العالق ــد دراســات الحال ــك، تؤك ذل

ــالمية. س ــادئ الإ ــة والمب ــة الزوجي ــب الملكي ف مذاه ــ�ي ــتوعبة، ب مس

ي الممارســة 
كة �ف الممتلــكات الزوجيــة المشــ�ت  5.5

العالــم عــ�ب 

ــدى  ــن ل ــة، ولك ــٍة منفصل ف تحــت أنظمــة ملكي ــب المســلم�ي ــش أغل يعي

ي ترتيبــات الملكيــة الزوجيــة. 
ايــد مهــم خيــار الدخــول �ف ف عــدد كبــ�ي وم�ت

ي البلــدان الأوروبيــة والأمريكيــة، 
ضافــة إىل الأقليــات المســلمة �ف بالإ

ي 
ــلمة �ف ــات المس ــة للمجتمع ــة الزوجي ــة الجماعي ــة الملكي ــر أنظم تتوف

ــران(  ــيا )إي ــرب آس ــف( وغ ــزر المالدي ــيا )ج ــوب آس ــا( وجن ــا )تركي أوروب

يــا( وآســيا الوســطى )كازاخســتان(  ف ق آســيا )إندونيســيا ومال�ي وجنــوب �ش

ــا  ق أفريقي ــس( و�ش ــرب وتون ــا )المغ ــمال أفريقي ــط وش ق الأوس ــ�ش وال

ــا. ــوب أفريقي ــا( وجن اني ف ــا وت�ف )كيني

ــا  ــة – كم ــات التعددي ــن المجتمع ــدٍد م ي ع
ف �ف ــلم�ي ــدى الأزواج المس ول

انيــا وكينيــا  ف ي دراســات الحالــة الخاصــة بجنــوب أفريقيــا وت�ف
هــو الحــال �ف

ــة المختلفــة  ــة الزوجي ف أنظمــة الملكي ــ�ي ــار ب ــة الختي وإ�ائيــل – إمكاني

ســالمية أو العرفيــة أو العلمانيــة( عنــد الــزواج. فــإذا لــم يختــاروا،  )الإ

ي الــذي يختلــف مــن بلــٍد إىل آخــر. ومــع ذلــك، 
ا�ف يســود النظــام الفــ�ت

ي العديــد 
ي حــالت الــزواج منفصلــة الملكيــة، تحــدد المحاكــم �ف

وحــ�ت �ف

ي المســاهمات الماليــة وغــ�ي الماليــة لــالأزواج 
مــن البلــدان بشــكٍل روتيــ�ف

ي 
ي تقســيٍم عــادل أو متســاٍو للممتلــكات الزوجيــة بمــا �ف

ي رفاهيــة الأ�ة �ف
�ف

. ويمكــن للمســلمون  ف ي تشــمل المســلم�ي
ذلــك العديــد مــن الحــالت الــ�ت

ــل  ــون العــام مث ــات القان ي ولي
ــال �ف ــن يعيشــون عــىل ســبيل المث الذي

ــدة  ــات المتح ــدة112 والولي ــة المتح ــدا والمملك ــدا ونيوزيلن اليا وكن ــ�ت أس

ــم  ــن المحاك ــوا م ــث أن يتوقع ــن دول الكومنول ــد م ــة والعدي الأمريكي

ــة  ي دراســات الحال
ــا تمــت مناقشــته �ف ــا دور مهــّم وفــق م أن يكــون له

انيــا. ف الخاصــة بإ�ائيــل وكينيــا وجنــوب افريقيــا وت�ف

ــرق  ــي الط ــا ه ــم م ــم أن نفه ــن المه ــذا، م ــن ه ــدروس م ــم ال لتعل

ي 
كة �ف ــ�ت ــاٍت مش ــالمية إصالح س ــدان الإ ــا البل ــق به ي تحق

ــ�ت ــة ال المختلف

ــات  ــا ونطبقهــا. وتشــمل منهجي ــة لتعلــم دروًس ــة الزوجي مجــال الملكي

ف  ي المتنوعــة لأنظمــة الملكيــة الزوجيــة للمســلم�ي
صــالح القانــو�ف الإ

ف  ــ�ي ــش ب ــالمية والتعاي س ــة الإ يع ــكام ال�ش ــ�ي أح ــادة تفس ــة وإع العلمن

ــة. ــة القانوني ــالمية والتعددي س ــة الإ يع ــرف وال�ش الع

112  لوسون، رويستون جيه »دراسة مقارنة حول المساهمة الأ�ية وتخصيص 
اليا ونيوزيالندا والمملكة المتحدة«، مجلة دراسات  ي أس�ت

ممتلكات الأ�ة �ف
ي إيه  لية 15:4 )1991(: 367 – 383. اُنظر أيًضا: باتر �ب ف المستهلك والقتصادات الم�ف

اليا«، مجلة  ي الدول الغربية: دراسة حالة عن أس�ت
سالمي الشخصي �ف »القانون الإ

مؤسسة شئون الأقليات المسلمة، 6-2 )1985(: 271 – 285.

ــة  ــادئ الملكي ــي مب ــ�ف بوع ــلمة تتب ــة المس ــدول ذات الأغلبي ــض ال بع

ــفه  ــا تستكش ــق م ــالمي وف س ــون الإ ــالح القان ــن إص ــزٍء م ــة كج الجماعي

دراســات الحالــة الخاصــة بالمغــرب وتونــس مــن شــمال أفريقيــا. وقــد 

ي 
ســالمي للمجتمــع العــر�ف مــرت بلــدان أخــرى بعمليــة قبــول القانــون الإ

ي دراســات الحالــة عــن 
الســابق مــن نظــام الملكيــة ، كمــا هــو موضــح �ف

ق آســيا. وبينمــا يُنظــر عــادة إىل العــرف  ي جنــوب �ش
يــا �ف ف إندونيســيا ومال�ي

ف كيــف  ف ، فــإن هــذه الأمثلــة تبــ�ي ف الجنســ�ي كعائــق أمــام العدالــة بــ�ي

ــة  ــوق الملكي ــان أن تعــزز حق ي بعــض الأحي
ــة �ف ــوق العرفي ــن للحق يمك

للمــرأة.

ي 
ســالمية للنظــام العــر�ف يعــة الإ ي قبــول ال�ش

وتتمثــل العمليــة الثانيــة �ف

الخاصــة  الحالــة  دراســات  ي 
�ف الحــال  هــو  كمــا  للملكيــة،  الســابق 

ق آســيا. وبينمــا يُنظــر عــادًة إىل العرف  ي جنــوب �ش
يــا �ف ف بإندونيســيا ومال�ي

ف  ، فــإن هــذه الأمثلــة تبــ�ي ف ف الجنســ�ي عــىل أنــه عائــٌق أمــام العدالــة بــ�ي

ي بعــض الأحيــان أن تعــزز حقــوق 
كيــف يمكــن للحقــوق العرفيــة �ف

ــرأة. ــة للم الملكي

وهنــاك مجموعــة دول أخــرى تعمــل عــىل تطبيق«العلمنــة« حيــث تــم 

ــة  ي دراس
ــال �ف ــو الح ــا ه ــة كم ــة الحديث ــة الغربي ف المدني ــ�ي ي القوان

ــ�ف تب

ي هــي عــىل أعتــاب أوروبــا. وتتمثــل 
كيــا والــ�ت الحالــة الخاصــة ب�ت

ــيوعية  ــة الش ــ�ي الأيديولوجي ــالل تأث ــن خ ــة م ي العلماني
ــرى �ف ــٌة أخ عملي

ي البلقــان وجمهوريــات 
ي ألبانيــا والبوســنة وكوســوفو �ف

الســوفيتية كمــا �ف

وطاجيكســتان  ســتان  ف غ�ي ق�ي وجمهوريــة  كأذربيجــان  الوســطى  آســيا 

وأوزبكســتان وفــق مــا تــم استكشــافه مــن خــالل دراســة الحالــة 

ي 
ي الأقليــات المســلمة الــ�ت

الخاصــة بكازاخســتان. وتتمثــل فئــة أخــرى �ف

ــة  ي ظــل مجتمعــات تعددي
ــات �ف ي مجتمعــاٍت متعــددة الثقاف

تعيــش �ف

انيــا وكينيــا  ف قانونيــة مــع خيــار أنظمــة الملكيــة الزوجيــة. )مثــل ت�ف

ي أكــ�ب عــدد 
وجنــوب إفريقيــا وإ�ائيــل( والهنــد ، وهــي دولــة لديهــا ثــا�ف

كة  ــة المشــ�ت ــكات الزوجي ف بالممتل ي العالــم ، ل تعــ�ت
ف �ف مــن المســلم�ي

ــلمات.  ــاء المس للنس

إن الممارســة الشــائعة فيمــا تبقــى مــن البلــدان ذات الأغلبيــة المســلمة 

ــل  ــا فص ي معظمه
ــي �ف ــودان ه ــتان والس ــر113 إىل باكس ــن الأردن وم م

ف هــذا التحليــل أن هنــاك مجــال للدعــوة إىل زيــادة  الملكيــة. ويبــ�ي

ســالمي وغــ�ي  ي الــزواج الإ
كة - �ف اســتخدام الملكيــة الزوجيــة المشــ�ت

ــة  ــدان ذات الأغلبي ي البل
ي - �ف

ــر�ف ــزواج الع ــا ال ي وربم
ــد�ف ــالمي والم س الإ

ــة  ــيلة مهم ة ، كوس ــ�ي ــلمة الكب ــات المس ــدان ذات الأقلي ــلمة والبل المس

لزيــادة وصــول النســاء إىل الأرض.

ق أوسطية، 1-3  113  ديف، فاريدا »النفصال عن العدالة«، مجلة دراسات المرأة ال�ش
 : ي

سالمية والقانون المد�ف يعة الإ )2005(: 108 – 115؛ دبس، ريتشارد إيه، ال�ش
، مي�ت أتيات،  ي مر، مطبعة جامعة كولومبيا 2010؛ الخاربوتىلي

قانون الملكية �ف
ي  ي جمهورية مر العربية، القانون الكولوم�ب

: »القانون ووضع المرأة �ف ف عزيزة حس�ي
نسان، النسخة 8، )1976(: 35. لحقوق الإ
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العقد الزوجي   5.6

ف والأزواج  ف وغــ�ي المســلم�ي ي ذلــك المســلم�ي
لــدى الأزواج الأزواج ، بمــا �ف

ــون  ــد قان ــزواج، ويعتم ــىل ال ــد ع ــة للتعاق ــارات مختلف ــة خي المختلط

ي 
ســالمي والعــر�ف الأ�ة والملكيــة المعمــول بــه عــىل خيــار الــزواج – الإ

ي – وغالًبــا مــا يكــون هنــاك أكــ�ش مــن خيــار واحــد اعتمــادا عــىل 
والمــد�ف

وج فيــه الزوجــان.  ف البلــد الــذي يــ�ت

ف  ف قانونيــ�ي ف كيانــ�ي ســالمي عقــدا قانونيــا واجتماعيــا بــ�ي ويُعتــ�ب الــزواج الإ

ــك  ي ذل
ــا �ف وط بم ــ�ش ــىل ال ــاوض ع ــاو للتف ــع متس ــا وض ف لهم ــتقل�ي مس

ترتيبــات الملكيــة، وهــو عنــر أســاسي وليــس عقــد الــزواج أمــرا 

وط التفاوضيــة للــزواج وحقــوق الملكيــة.  ســابقا لــه ولكنــه مفتــاح للــ�ش

ــعى إىل  ــا يس ــراد وإنم ــاد لالأف ــرد اتح ــس مج ــزواج لي ــإن ال ، ف ــاىلي وبالت

ــاب  ــة لأصح ــة القتصادي ــوق الجتماعي ــة الحق ــوازن وحماي ــق الت تحقي

المصلحــة الأوســع نطاقــا وهــم الأزواج والآبــاء والأطفــال والأ�ة 

ــع. والمجتم

والحنفيــة  الحنبليــة  مثــل  ســالمية  الإ المذاهــب  معظــم  وتســمح 

وط وأحــكام لعقــد  ف بطريقــة أو بأخــرى بإضافــة �ش والمالكيــة للزوجــ�ي

تيبــات الملكية  ي تتعلــق ب�ت
وط المتكــررة تلــك الــ�ت ف الــ�ش الــزواج. ومــن بــ�ي

ي أغلــب الأحيــان ل يمكــن 
هــا مــن الحريــات. و�ف ي العمــل وغ�ي

والحــق �ف

ي زواج إســالمي دون توقيــع عقــد يســمى عقــد النــكاح. وعــىل 
الدخــول �ف

ــا  ــات م ــزواج أو اتفاقي ــود ال ــت عق ــث كان ــات الأخــرى حي عكــس الثقاف

قبــل الــزواج مــن اختصــاص النخبــة، كان هــذا هــو العنــر الأســاسي 

ي كل زواٍج إســالمي واســتخدمت النســاء المســلمات – وعائالتهــم - 
�ف

وطهــن الزوجيــة وحقــوق  عــ�ب التاريــخ عقــد الــزواج للتفــاوض عــىل �ش

ــة الخاصــة بهــن114. الملكي

ســالمية إيجابيــة  يعــة الإ ويُشــكل عقــد الــزواج إحــدى أكــ�ش ســمات ال�ش

ــا  ــرأة وحقوقه ــاواة الم ــة لتعزيــز مس ــة ُمهّم ــه فرص ــة إىل كون ضاف بالإ

ــالل  ــن خ ــكات م ــة الأرض والممتل ــوق ملكي ــك حق ي ذل
ــا �ف ــزواج بم ي ال

�ف

ــر  ــز هــذا الأم ــن تعزي ــة. ويمك ــات منفصل ــود أو حــ�ت اتفاقي ــة بن إضاف

ــون  ــك، يجــب أن يك ــع ذل ــه. وم ــالن عن ع ــاذه والإ ــا وإنف ــه إلزامي وجعل

هنــاك أنظمــة قانونيــة ومفاوضــات ودعــم اجتماعــي لضمان اســتخدامه 

ف  ف دور ُمهــم يتعــ�ي بشــكٍل صحيــح. وللقضــاة والأشــخاص المماثلــ�ي

عليهــم القيــام بــه لضمــان اســتخدام إمكانــات عقــد الــزواج اســتخداما 

ي 
ــة �ف ــة الحال ــن دراس ــح م ــا يتض ــرأة كم ــوق الم ــوض بحق ي النه

ــا �ف كافي

ي 
ف �ف ك�ي ــ�ت ــخاص المش ــاة والأش ــدرات القض ــة ق ــب تنمي ــرب. ويج المغ

ــية. ــة الرئيس ــا� الفاعل ــن العن ــم م ه ــزواج والأزواج وغ�ي ال

سالم، التجارب الفلسطينية، 1920 – 1990،  114  مورز، أنيليس، المرأة والملكية والإ
يدج، 1996. المجلد: 3، مطبعة جامعة كام�ب

ــاطة  ــن ببس ــران، يمك ــر أو إي ــس أو م ــر أو تون ــرب أو الجزائ ي المغ
و�ف

وط الملكيــة الزوجيــة أو التفاقيــات المنفصلــة  التفــاوض حــول �ش

. ويمكــن للمرأة اســتخدام  ســالمي الرئيــ�ي وإضافتهــا إىل عقــد الــزواج الإ

ي الــزواج وعنــد النفصــال مــن خــالل 
هــذه العقــود لحمايــة حقوقهــا �ف

ي 
ــا �ف ــال وحقه ــكات وتقســيمها والأطف ــة الممتل وط ملكي ــص عــىل �ش الن

ي الأ�ة والمســائل 
العمــل واحتســاب المســاهمات غــ�ي المدفوعــة �ف

ي تونــس، يمكــن النــص بموجــب قانــون 
ي تتطلــب موافقتهــا. و�ف

الــ�ت

ي العقــد 
وط المتعلقــة بالممتلــكات �ف الأحــوال الشــخصية عــىل الــ�ش

ف  وط أو عــدم الوفــاء بهــا للزوجــ�ي الُموثَّــق، وتســمح مخالفــة هــذه الــ�ش

وط بالأشــخاص أو  ــ�ش ــط ال ــن أن ترتب ــب النفصــال. ويمك ــم طل بتقدي

ــون  ــوم قان ــب مرس ــد بموج ــزواج الموح ــد ال ــمح عق ــكات. ويس الممتل

يطــة  وط إضافيــة �ش ي بنجالديــش بأيــة �ش
الأ�ة المســلمة لعــام 1961 �ف

ــة بالمهــر والنفقــة  ــل الأحــكام المتعلق ف مث ف الطرفــ�ي ــ�ي ــاٍق ب وجــود اتف

ــك. ــا إىل ذل ومــروف الزوجــة وم

ي معظــم البلــدان ، يمكــن أو ل بــد مــن إعــادة تســجيل الــزواج كــزواج 
�ف

ي المؤسســات المدنيــة 
، المســجل �ف ي

. ويمكــن للــزواج المــد�ف ي
مــد�ف

ــة  ــن الســياقات - نظــام الملكي ــد م ي العدي
ــرض - و�ف ــة ، أن يع القانوني

الــذي يختــاره الزوجــان. ويتنــاول عقــد الــزواج النموذجــي حقــوق 

ــة  ــد الملكي ف بتحدي ــ�ي ــمح للزوج ــا يس ــة، مم ــات المالي ــة والعالق الملكي

ــزواج  ــل ال ــبة قب ــكات المكتس ي الممتل
ــرف �ف ــتعمال والت دارة والس والإ

وأثنــاء الــزواج. وتقــوم منظمــة »جلوبــال رايتــس« بحملــة لصياغــة عقــٍد 

ــا115. وط لالســتفادة منه ــ�ش ــٍة لل ــع إعطــاء أمثل نموذجــي م

ــة  ــن الناحي ــادرات م ــ�ي ق ــاء غ ــن النس ــ�ي م ــزال الكث ــك، ل ي ــع ذل وم

ي يتيحهــا عقــد الــزواج لأســباٍب 
العمليــة عــىل الســتفادة مــن الفــرص الــ�ت

متعــددة. ففــي المغــرب وتونــس، نــادراً مــا يفــي أمنــاء الســجالت 

امهــم بإخبــار الأزواج عــن خيــارات ممتلكاتهــم  ف الدينيــة )العدولــون( بال�ت

ــن،  ــة له ــارات المتاح ــي كاف بالخي ــاء وع ــدى النس ــس ل ــة. ولي الزوجي

ــت نتيجــة لتدخــالت محــددة.  ــرور الوق ــع م ــد يتغــ�ي هــذا م ــن ق ولك

ف اتخــاذ قــرار بشــأنها  كمــا يمكــن للحكومــة فــرض جوانــب إلزاميــة يتعــ�ي

ــتجابة  ــارات ذات الس ــض الخي ــع بع ــزواج أو وض ــد ال ــرام عق ــد إب عن

ــا. ــن تفضيالتهم ــ�ي ع ي التعب
ــان �ف ــل الزوج ــار إذا فش ــانية كمعي الجنس

عــالوة عــىل ذلــك، ومــن الناحيــة العمليــة، مــا زال الكثــ�ي مــن النســاء 

ــت  ــا زال ي م
ــ�ت ــة، ال ــ�ي الكتابي ــفوية« غ ــات الش ــىل »الزيج ــدن ع يعتم

ف  الالجئــ�ي مثــل  المحليــة،  المجتمعــات  بعــض  ي 
�ف قائمــة  ممارســة 

هــا مــن المجتمعــات ذات فــرص الوصــول  ، وغ�ي ف ف واللبنانيــ�ي الســوري�ي

. وينبغــي عــدم تشــجيع هــذه  ي
الأقــل إىل مؤسســات التســجيل المــد�ف

الممارســات وتشــجيع تســجيل عقــود الــزواج مــن قبــل الحكومــات وكبــار 

. كمــا ينبغــي  ي
رجــال الديــن وقــادة المجتمــع ومنظمــات المجتمــع المــد�ف

نسان للمرأة  وط وليس صارع: تعزيز حقوق الإ 115  منظمة جلوبال رايتس، 2008، �ش
اتيجي لعقد الزواج، الرباط، جلوبال رايتس. ي المغرب من خالل الستخدام الس�ت

�ف
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ــك.   ــة ذل ــة النســاء والأ� بأهمي توعي

الزيجات المتعددة 

ــزواج المتعــددة116.  ي حــالت ال
ــة �ف ــا الأرض والملكي ــد قضاي ــزداد تعقي ي

ي تنظيــم 
-  دوًرا مهًمــا �ف إذ يمكــن لعقــود الــزواج أن تــؤدي- وربمــا أكــ�ش

ي تعتــ�ب 
ي حــالت الــزواج المتعــددة والــ�ت

قضايــا الأرض والملكيــة �ف

ي كثــ�ي مــن 
ي العديــد مــن البلــدان ذات الأغلبيــة المســلمة. و�ف

قانونيــة �ف

ي 
ــزواج العــر�ف ــزواج المتعــدد أو ال ــة ال ي حال

ــان تســتبعد النســاء �ف الأحي

مــن الحمايــة القانونيــة الكافيــة ويتــم تجاهلهــا إىل حــد كبــ�ي مــن قبــل 

ــة  يعــات الوطني ي يمكــن أن توجــه الت�ش
ــ�ت ــة ال ــة الدولي الأطــر التنظيمي

ي هــذا الصــدد. 
ــدان بالتنظيــم �ف ــام بعــض البل عــىل الرغــم مــن قي

التوصيات  5.7

تحديــد  ي 
�ف مهــمٌّ  دوٌر  بالــزواج  المتعلقــة  للعمليــات  الختــام،  ي 

�ف

ــة. ومــن  ــة وصــول المــرأة إىل الأرض والمســكن والملكي ف إمكاني وتحســ�ي

ــن  ــا، م ــرى تحليله ي ج
ــ�ت ــة ال فرادي ــة الإ ــات الحال ــدة ودراس ــذه الوح ه

المحتمــل أن تكــون بعــض التوصيــات صالحــة للنســاء المســلمات وغــ�ي 

ــة.     ــة ومدني ــة وعرفي مــن عقــود زواج ديني ي ي�ب
المســلمات وللنســاء الــال�ت

ي العالم 
رض �ف

أ
ي المصادقة ورشة عمل حول المرأة وال

ك�يف �ف 116  مناقشة مجموعة ال�ت
وت ، لبنان ، 3-2 مايو 2017 سالمي ،نظمت ب�ي الإ

ف النســاء والأ� والمجتمعــات بشــأن  رفــع مســتوى الوعــي بــ�ي  -1

ي تحديــد نظــم الأرض والملكيــة لــالأ�ة، وأهميــة 
أهميــة الــزواج �ف

ي ســياقهم 
المتوفــرة �ف ف وأطفالهمــا، والخيــارات  للزوجــ�ي هــذا 

الخــاص. ويمكــن إجــراء ذلــك مــن خــالل الحــوارات والمناقشــات 

ــة.     ــات الفاعل ــف الجه ــا مختل ــارك فيه ي تش
ــ�ت ــة ال العام

ــة  ــكان، إلزامي م ــد الإ ــا، عن ــة وجعله ــزواج الكتابي ــود ال ــز عق تعزي  -2

وجون.  ف ســي�ت الذيــن  لــالأزواج 

ي 
ــ�ت ــة ال ــم الملكي ــارات نظ ــف خي ــات مختل ــان إدراج مواصف ضم  -3

ي عقــود الــزواج الكتابيــة.
ف الختيــار منهــا �ف يمكــن للزوجــ�ي

هــم مــن الشــخصيات  تنميــة قــدرات القضــاة وأمنــاء الســجل وغ�ي  -4

ف وأ�هــم  ي إبــرام عقــد الــزواج والزوجــ�ي
العامــة المشــاركة �ف

والجهــات الفاعلــة الرئيســية الأخــرى؛ و 

ــالأرض وقــت  ي تحمــي حــق المــرأة ب
ــ�ت ــز الأدوات ال ــر وتعزي تطوي  -5

ــة  ــات والتوعي ــواد المعلوم ــي وم ــد زواج نموذج ــل عق ــزواج، مث ال

ــك.    ــا إىل ذل ــة وم ي ــدورات التحض�ي وال

كة: التوصيات المحددة  الملكية الزوجية المش�ت

كة لالأزواج  تعزيز ترتيبات الملكية المش�ت  -6

ي 
كة �ف تشــجيع البلــدان عــىل عــدم إدراج الملكيــة الزوجيــة المشــ�ت  -7

ــكان.  م ــد الإ ــا عن ــتعراض قوانينه ــة لس داري ــة والإ ــا القانوني أطره

ي إذا 
ا�ف ــار افــ�ت كة كخي ــة المشــ�ت ــة الزوجي ي وضــع الملكي

النظــر �ف  -8

ــم  ــل ول ــم المفض ــام ملكيته ــة إىل نظ ــان �اح ــ�ش الزوج ــم ي ل

ــك.  ــالف ذل ــزواج إىل خ ــد ال ــ�ش عق ي
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ســالمية. أهميــة وجــود  عيــة الإ ي التقاليــد ال�ش
ي ودمجــه �ف

كيــف ازدادت حقــوق الملكيــة الزوجيــة للمــرأة مــن خــالل اعتمــاد القانــون العــر�ف

آليــات فاعلــة لتســوية المنازعــات يســهل الوصــول إليهــا.

ي نظــام الملكيــة الزوجيــة. 
ف �ف ف الجنســ�ي ي العالــم فيهــا، يوجــد لــدى إندونيســيا عــدد مــن ســمات المســاواة بــ�ي

ف �ف مــع وجــود أكــ�ب عــدٍد مــن المســلم�ي
ندونيــ�ي لعــام 1974 رســميا مفهــوم  ســاما(. فقــد اعتمــد قانــون الــزواج الإ كة )هارتــا ب�ي وأحــد هــذه الســمات هــو مفهــوم الملكيــة الزوجيــة المشــ�ت
ــزم )كومبيــالسي حكــم  ندونيــ�ي الُمل ســالمي الإ ــاب الإ ــزواج، كمــا ينــص الكت ــاء ال ي أثن

اة �ف ــكات المشــ�ت ــزوج والزوجــة للممتل ف ال ــ�ي ك ب التملــك المشــ�ت
ي تقســيم الملكيــة الزوجيــة بالتســاوي. 

إســالم( الــذي يحــدد قانــون الأ�ة المعمــول بــه لــدى المحاكــم عــىل مبــدأ مبتكــر يتمثــل �ف

ندونيســية  ــة الإ ــة، فقــد ظهــرت التجرب ــة أو علماني ي ضغــوط خارجي
ــداٍن إســالمية أخــرى �ف ي بل

ــة الموجــودة �ف ــة الجماعي وحيــث تســببت أنظمــة الملكي
ي كمبــدأ إســالمي59. وعــىل الرغــم مــن 

عيــة عــىل هــذا المفهــوم ضمــن النظــام القانــو�ف مــن الداخــل. وانطالقــاً مــن العــرف )آدات(، يتــم إضفــاء ال�ش
ف  ندونيســي�ي ي )آدات( الإ

ي القــرآن الكريــم أو الحديــث ول حــ�ت كتــب الفقهــاء«، إل أنهــا موجــودة �ف
أن الملكيــة الجماعيــة »ليســت منظمــة أو مذكــورة �ف

ة  ندونيســية بصــورة مبــا�ش ي إندونيســيا المــرأة الإ
ندونيســيا كمبــدٍأ إســالمي60. وتمكــن مجموعــة نظــم الملكيــة �ف ي لإ

ي الوعــي القانــو�ف
ف وتعيــش �ف المســلم�ي

ي الأرض.
وتعــزز حقوقهــا �ف

ي لعــام 1960 )اللوائــح الأساســية للمبــادئ الزراعيــة( عــىل نطــاٍق واســع 
اث، حيــث يقــر قانــون الأرا�ف ات المبتكــرة أيًضــا عــىل المــ�ي وتنطبــق التفســ�ي

ــاة  ــد الحي ي عــىل قي
ــا�ت ــزوج الب كة إىل ال ــة المشــ�ت ــكات الزوجي ، تنتقــل نصــف الممتل ف ــاة أحــد الزوجــ�ي ــة وف ي حال

ــكات. و�ف ــرأة للممتل ــك الم ــة تمل بأهمي
ي عــىل قيــد الحيــاة(.

ي ذلــك الــزوج البــا�ت
ــا بــاوان( الــزوج المتــو�ف ويــوزع عــىل ورثتــه )بمــا �ف ويضــاف النصــف المتبقــي إىل )هارت

ندونيســيات تقليديــاً  كمــا ثبتــت إندونيســيا كيــف آليــة عمــل تســوية المنازعــات بطريقــة ســهلة المنــال وال�يعــة لصالــح المــرأة. وقــد كان لــدى النســاء الإ
ي 

ف العتمــاد عــىل القانــون الوطــ�ف ندونيســي�ي عيــة وإمــا العلمانيــة )بينجاديــالن أومــوم(، حيــث يمكــن لالإ خيــار أخــذ نزاعــات الملكيــة إمــا إىل المحاكــم ال�ش
ــا  ــة وعــادة »م ــكات الزوجي ــاًل لســتخدام المحاكــم لتقســيم الممتل ــد الدراســات أن النســاء أكــ�ش مي ســالمية. وتؤك يعــة الإ ي أو ال�ش

ــون العــر�ف أو القان
ســالمية عــىل أنهــا تعمــل لصالحهــن ليــس لأن القواعــد الموضوعيــة تمثــل  ف الذكــور«61. وغالًبــا مــا تنظــر النســاء إىل المحاكــم الإ يفــزن أكــ�ش مــن المدعــ�ي
ســالمية نوًعــا مــن  تحســًنا مقارنــه بالقواعــد التقليديــة ولكــن لأن المحاكــم يمكنهــا عــرض تقســيم الممتلــكات ب�عــة نســبية. ولقــد أثبتــت المحاكــم الإ

وريــة للتعامــل مــع مثــل هــذا الوضــع لصالــح الطــرف الأضعــف بــدًل مــن التمســك ببنادقهــا العقائديــة62. اغماتيــة الرف ال�ب

يدج، 2003. وبولوجيا بأسباب عامة، مطبعة جامعة كام�ب ي إندونيسيا: أن�ش
سالم والقانون والمساواة �ف بوين، جون آر، الإ  .59

ي العالم وإقليم البحر المتوسط، 123 )2003(: 37 – 54.
سالم �ف ي إندونيسيا، نظرة عىل الإ

سالم �ف ي تشكيل الإ
بوين، جون آر، الحج والتقاليد المحلية �ف  .60

ي إندونيسيا المعا�ة، أفكار ومبادئ )2007(: 170 – 192.
سالمية �ف يعة الإ ندونيسية”، ال�ش ي المحاكم الإ

بوين، جون آر، “العدالة والقانون �ف  .61
اغماتية 6:2 نظرة عىل قانون  ي إندونيسيا”، نداء من أجل ال�ب

ف �ف بيدنر، أدريان، ستيجن فان هويس )2010( “تعددية قانون الزواج وتسجيل الزواج بالنسبة للمسلم�ي  .62
أوتريخت 175 – 191.
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مرص

ي والممتلكات.
ي إطار الزواج ونظام الأرا�ف

ف �ف ف الجنس�ي عادة التوازن للعالقات ب�ي َد عقد الزواج كأداة رئيسية لإ كيف ُحدِّ

ــة  ي المنطق
ًا �ف ــ�ي ــا كب ــا ودينًي ــا فكريً ــا مرجًع ــة إىل كونه ضاف ــا بالســكان بالإ ــة اكتظاًظ ــدول العربي ــ�ش ال ــد مــر أك ــون نســمة، تُع ــن 90 ملي ــ�ش م ــع أك م

ف بطابــع  ف مــر العليــا والســفىل، ولكــن المجتمــع المــري بشــكل عــام يتمــ�ي يــة والريفيــة أو بــ�ي ف المناطــق الحرف ة بــ�ي وخارجهــا. وهنــاك تباينــات كبــ�ي
ي، فــإن  ف يــة والريفيــة. وعــىل الرغــم مــن قانــون الدولــة غــ�ي التميــ�ي ي المناطــق الحرف

ي والســكن تشــكل تحديًــا للنســاء �ف
أبــوي ومــا زالــت ملكيــة الأرا�ف

ي الزراعيــة هــم مــن النســاء63.
ي المائــة مــن مالــ�ي الأرا�ف

أقــل مــن 6 �ف

ي المناطــق الريفيــة، حيــث تصبــح حصتهــا جــزًءا مــن الحيــازات العائليــة الأكــ�ب 
وليــس مقبــوًل مــن الناحيــة الجتماعيــة أن تــرث المــرأة الأرض خاصــًة �ف

ي بعــض الأحيــان ابنتهــا عــىل الــزواج مــن أحــد الأقــارب لضمــان بقــاء الأرض داخــل العائلــة64.
ي يديرهــا أخ أو قريــب آخــر. وتشــجع العائلــة �ف

الــ�ت

ــا مــا تفــوض مســؤولية إدارتهــا إىل الــزوج أو الأقــارب الذكــور65. ويكمــن التحــدي الرئيــ�ي  وحيثمــا تملــك المــرأة أرضــا أو ممتلــكات أخــرى، فإنهــا غالًب
ي أي مــن الأصــول 

، ل تمتلــك المــرأة أي حصــة �ف ف ي بيــت الزوجيــة الــذي يظــل ملكيــة حريــة للــزوج. ففــي حالــة طــالق الزوجــ�ي
ي حــق المــرأة �ف

الآخــر �ف
ل الزوجيــة أو أي ممتلــكات أخــرى. ف ي مــ�ف

ي الحتفــاظ بنصيــب مملــوك �ف
الزوجيــة وليــس لهــا الحــق �ف

ف لــوزارة  ي إطــار التحضــ�ي لمؤتمــر القاهــرة الــدوىلي للســكان والتنميــة لعــام 1994، ناقشــت مجموعــة مــن الفقهــاء وموظفــي الخدمــة المدنيــة التابعــ�ي
و�ف

ح هــو إضافــة مواصفــات لعقــد  . وكان الســبيل الرئيــ�ي المقــ�ت ف العــدل وممثــىلي المنظمــات غــ�ي الحكوميــة كيفيــة تعزيــز الحقــوق القانونيــة للزوجــ�ي
ي ذلــك قضايــا الحقــوق الثانويــة.

الــزواج بمــا �ف

ف بمهمــة طــرح  ي عقــد الــزواج وتكليــف ُكّتــاِب العــدل المريــ�ي
ف مــع إدراج الإجابــات �ف وقــد تــم إعــداد قائمــة بســبع قضايــا يجــب طرحهــا أمــام الزوجــ�ي

ي والممتلــكات كالتفــاق عــىل مــن 
ف هــذه الأمــور المشــار إليهــا بالحصــول عــىل المســكن والأرا�ف هــذه الأســئلة.  وتتعلــق بعــض الأمــور الأساســية مــن بــ�ي

ي حالــة الطــالق والتفــاق عــىل أنــه إذا طلــق الــزوج زوجتــه دون موافقتهــا ودون ســبٍب مــن جانبهــا، يحــق لهــا 
ىلي �ف

ف ل الزوجيــة والأثــاث المــ�ف ف يحتفــظ بمــ�ف
ي القانــون66. كمــا تــم ذكــر عــدٍد مــن 

الحصــول عــىل تعويــٍض تحــدده كمبلــغ مقطــوع أو راتــب شــهري عــىل أّل يتجــاوز ذلــك الحقــوق المنصــوص عليهــا �ف
وط لتكــون متوازنــًة مًعــا كجــزٍء مــن عقــد الــزواج. هــا مــن الــ�ش ي ذلــك حقــوق اســتكمال الدراســة وغ�ي

وط الأخــرى بمــا �ف الــ�ش

ي والممتلــكات، لكــن ل يــزال هــذا الخيــار يُســتخدم بشــكل نــادر جــدا مــن قبــل النســاء المريــات. 
ي مــر بــإدراج بنــود الأرا�ف

وتســمح عقــود الــزواج �ف
ي صياغــة عقــود الــزواج.  ويجــب أيًضــا 

ف �ف ف المشــارك�ي ف عامــة الســكان والمســؤول�ي ويجــب بــذل مزيــد مــن الجهــود لزيــادة الوعــي بأهميــة هــذا الصــّك بــ�ي
بــذل الجهــود مــن أجــل إتاحــة هــذا الصــك واســتخدامه مــن قبــل قطاعــات المجتمــع المتعلمــة والأقــل تعليًمــا.

ي تكــون فيهــا المؤسســات فعالــة نســبًيا مثــل مــر، يبقــى عقــد الــزواج الــذي تــم التفــاوض عليــه وصياغتــه بعنايــة ســاريًا طــوال 
ي الســياقات الــ�ت

و�ف
ي والممتلــكات.

مــدة الــزواج وبعــد النفصــال، وهــو أداة مهمــة ومتاحــة بالفعــل لزيــادة حصــول المــرأة عــىل الأرا�ف

ف  ي المحافظات الحدودية مع يعض الختالفات الملحوظة ب�ي
ي مر العليا و%4.9 �ف

ي مر السفىل و%3.9 �ف
ي �ف

ي المتوسط، تمثل النساء %7.2 من مالك الأرا�ف
�ف  .63

ي سوهاج(.
ي الغربية و%2 �ف

المحافظات )مثال: %9.4 �ف
، يونية 2003، ص 48. ي

، جمهورية مر العربية، التقييم الجنسا�ف البنك الدوىلي  .64
مؤ�ش المؤسسات الجتماعية والنوع الجتماعي.  .65

ف ويلكمان، مركز المرأة لتقديم المساعدة والستشارات القانونية، القدس، 1999. ”، ل�ي ف ي فلسط�ي
سالمي، النص والتطبيق �ف “القانون الأ�ي الإ  .66

جان دو بليس/© 
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  إتاحة فرص متساوية: إصالح الأطر 6
دارية وزيادة الوصول إىل  القانونية والإ

ة الئتمان والئتمانات الصغ�ي

ــم  ــة بالعال ــت خاص ــرى ليس ــة أخ ــب مهم ــدة جوان ــذه الوح ــل ه تحل

ي مــن يمكــن استكشــافها لزيــادة وصــول المــرأة إىل 
ســالمي والــ�ت الإ

ي 
ف ونظــم إدارة الأرا�ف الأرض. وتعــرض الدســات�ي والسياســات والقوانــ�ي

والوصــول إىل الئتمــان والتمويــل الصغــ�ي ويصاحبهــا بعــض الحــالت 

ــة. القطري

تطوير الدستور والسياسة والقانون   6.1

الدســات�ي  وإصــالح  وتطويــر  يــة  ف التمي�ي يعــات  الت�ش إلغــاء  يعــد 

ف الوطنيــة عــىل نحــو يراعــي العتبــارات الجنســية  والسياســات والقوانــ�ي

ف  ــادة فــرص وصــول المــرأة إىل الأرض وتحســ�ي ــة لزي ــا للغاي ــا مهًم جانًب

ظــروف المــرأة عموًمــا. ويعــد وجــود الأطــر الدســتورية وأطر السياســات 

والأطــر القانونيــة المراعيــة لالعتبــارات الجنســية عــىل المســتوى المحىلي 

ــك  ي ذل
ــا �ف ــتدامة، بم ــورة مس ــرأة بص ــروف الم ف ظ ــ�ي ط لتحس ــم �ش أه

ــة  ــدان ذات الأغلبي ــىل البل ــك ع ــاق ذل ــًرا لنطب ــاع الأرض. ونظ ي قط
�ف

ــل  ي تحلي
ــر �ف ــذا التقري ــوض ه ــدان، ل يخ ــن البل ــا م ه ــلمة وغ�ي المس

ــارئ النخــداع بطــول  ــس عــىل الق ــن لي ــذا الموضــوع، ولك مفصــل له

هــذه الوحــدة والتقليــل مــن أهميــة موضوعهــا. فليــس لجميــع البلــدان 

ف الدســات�ي  دســات�ي مدونــة، ولكــن، وحينمــا تكــون موجــودة، تبــ�ي

ي تنظــم الدولــة وتبــ�ف السياســات 
الوطنيــة المبــادئ الأساســية الــ�ت

ي بموجبهــا. ول تكفــي الدســات�ي المراعيــة 
ــالأرا�ف ف المتعلقــة ب والقوانــ�ي

ــتوريًا  ــد دس ــن تؤك ــرأة، ولك ــع الم ــوض بوض ــية للنه ــارات الجنس لالعتب

ي الحيــاة العامــة 
ف وتعزيــز مشــاركة المــرأة �ف ف الجنســ�ي عــىل المســاواة بــ�ي

ًا  والقتصاديــة للبلــد، عــىل ســبيل المثــال، يمكــن أن تســهم إســهاًما كبــ�ي

ي ذلــك السياســات 
ف بمــا �ف ي السياســات والقوانــ�ي

ي صــب هــذه المبــادئ �ف
�ف

ي سياســة الأرض  .  يعــرف التحــاد الأورو�ب ي
ف المتعلقــة بــالأرا�ف والقوانــ�ي

ف  ي ترمــي إىل تحقيــق »أهــداف معينــة تتعلــق بتأمــ�ي
بأنهــا السياســة الــ�ت

ي وإدارتهــا والوصــول إليهــا 
ي واســتخدام الأرا�ف

وتوزيــع حقــوق الأرا�ف

ي ذلــك أشــكال الحيــازة المملوكــة بموجبهــا117. كمــا تعــرف المبــادئ 
بمــا �ف

ي تحكــم حقــوق الملكيــة فيمــا يتعلــق بــالأرض والمــوارد 
والقواعــد الــ�ت

ــول إىل  ــة للوص ــرق القانوني ــن الط ــاًل ع ــا، فض ي تحمله
ــ�ت ــة ال الطبيعي

هــذه الحقــوق واســتخدامها وإقرارهــا ونقلهــا.  كمــا يعــرض بالتفصيــل 

ي يمكــن بموجبهــا اســتخدام الأرض وتنميتهــا وإدارتهــا 
وط الــ�ت الــ�ش

:مبادئ توجيهية لدعم  ورو�بي
أ

ي لالتحاد ال را�ف
أ

117  "المبادئ التوجيهية لسياسة ال
عمليات إصالح السياسات يف البلدان النامية  ي

ي والأرا�ف
تصميم سياسة الأرا�ف

.)2004(."

ــذ،  ــع التنفي ــا موض ــراءات ووضعه ــد والإج ــد القواع ــة تحدي أي طريق

ي يتــم مــن خاللهــا تصديــق وإدارة هــذه الحقــوق، وكيفيــة 
والطــرق الــ�ت

ــوص  ي النص
ي �ف

ــة الأرا�ف ــرد سياس . وت ي
ــازات الأرا�ف ــات حي إدارة معلوم

الصــادرة عــن الحكومــات وتحــدد أيًضــا »الهيــاكل المســؤولة عــن تنفيــذ 

ــات«.  اع ف ــم ال�ف ي وتحكي
ــات وإدارة الأرا�ف يع الت�ش

ونظــًرا لأنــه مــن المهــم جــًدا أن تضــع البلــدان سياســات أراٍض شــاملة 

ومراعيــة لالعتبــارات الجنســانية، ينبغــي وضــع توقعــات واقعيــة عنــد 

ي هــذه الإجــراءات، نظــًرا لطولهــا وحاجتهــا لســتدامة المــوارد 
وع �ف الــ�ش

ــن  ــة. وم ــج إيجابي ــق نتائ ة وتحقي ــ�ي ــة الكب ــية والمالي ــة والسياس ي الب�ش

ــنوات.  ــ�ش س ــس إىل ع ــن خم ــراءات م ــذه الإج ــتغرق ه ــائع أن تس الش

ــة  ــة الوطني ي نمذج
ــاعد �ف ــة أن تس ــر الدولي ــات والأط يع ــن للت�ش ويمك

ــات  ــد عملي ــا تع ــة. كم ــادئ التوجيهي ــوى والمب ــث المحت ــن حي ــا م منه

إصــالح الدســتور والسياســة والقانــون الناجحــة ذات طابــع شــموىلي 

ــبيل  ــىل س ــة )ع ــات الفاعل ــواع الجه ــف أن ــاركة مختل ــن مش ــفيد م وتس

ي والقطــاع الخــاص والأوســاط 
المــد�ف المثــال الحكومــة والمجتمــع 

ي ومــا إىل ذلــك( وإدمــاج المــرأة 
ي مجــال الأرا�ف

ف �ف الأكاديميــة والمهنيــ�ي

ــن  ــون م ــكاد يك ــة118.  ي ــوات العملي ــع خط ي جمي
ــرأة �ف ــات الم ومجموع

ي تســتبعد المــرأة مــن مرحلــة 
المؤكــد أن تســتبعد عمليــة الإصــالح الــ�ت

ــذ  ــب التنفي ــاة جوان ــي مراع ــا وينبغ ــار تنفيذه ــن ثم ــرأة م ــة الم التنمي

ــا إىل  ــة وم ــية الالزم ــاكل المؤسس ــة والهي ــدرات المطلوب ــف والق )التكالي

ــد  ــر بع ــد الأط ــل مقاص ــان تحوي ــراءات، لضم ــة الإج ــن بداي ــك( م ذل

ي ظــروف النســاء والرجــال فعلًيــا، مــع 
إصالحهــا إىل تحســينات عمليــة �ف

ي مــن 
إيــالء اهتمــام خــاص لأشــدهم ضعًفــا.  توضــع سياســات الأرا�ف

ي تحكــم عمــل 
ــ�ت ــح ال ف واللوائ ــ�ي يعــات والمراســيم والقوان خــالل الت�ش

 ، ي
، وإدارة حقــوق الأرا�ف ي

المؤسســات المنشــأة لغــرض إدارة الأرا�ف

. ولــ�ي يكــون ذلــك فعــاًل، ل بــد أن  ي
وتخطيــط اســتخدام الأرا�ف

يعــات والأدوات  ف والت�ش ي مجموعــة مــن القوانــ�ي
ح سياســات الأرا�ف تقــ�ت

والمالئمــة  وقانونيــة  وعــة  م�ش تعتــ�ب  ي 
والــ�ت والمتماســكة  العمليــة 

ي 
لمختلــف الســياقات ومجموعــات المصالــح119 . وكمــا تــم ذكــره �ف

تعتــ�ب  تونــس،  ي دراســة 
الدســتورية وتــم توضيحــه �ف الإصالحــات 

ــات  يع ــة أو الت�ش ي السياس
ــية �ف ــارات الجنس ــة لالعتب ات المراعي ــ�ي التغ

 : و�بي ي المؤيدة للفقراء: العملية ،دليل والدروس ". ن�ي را�ف
أ

"كيفية تطوير سياسة ال  118
 .)UN-Habitat )2007
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أ
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119  المبادئ التوجيهية لسياسة ال
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تونس

ي المناطــق 
ي والممتلــكات، ل ســيما �ف

يعــات الوطنيــة التقدميــة ُمهّمــة ولكنهــا غــ�ي كافيــة لضمــان حصــول المــرأة عــىل الأرا�ف كيــف أن الت�ش

الريفية.

ي التعليــم وتنظيــم الأمــور العائليــة67. كمــا 
ف مــن خــالل الســتثمار �ف ف الجنســ�ي منــذ اســتقاللها عــام 1956، عملــت تونــس عــىل تحقيــق المســاواة بــ�ي

ف وضــع  قامــت بإلغــاء تعــدد الزوجــات والطــالق ومفهــوم الطاعــة للــزوج، كمــا تــم تحديــد الحــد الأد�ف لســن الــزواج عنــد ثمانيــة عــ�ش عاًمــا وتقنــ�ي
ل الزوجيــة بعــد  ف ي مــ�ف

ي البقــاء �ف
ي والممتلــكات مثــل الحــق �ف

. وتُنظــم الإصالحــات إمكانيــة الحصــول عــىل الأرا�ف ف ف الزوجــ�ي قضــاة الأ�ة للوســاطة بــ�ي
ي أُدخلــت عــىل قانــون 

ل مملــوًكا لــالأب. كمــا نتــج عــن التعديــالت الــ�ت ف ي تمتلــك الوصايــة عــىل الأطفــال حــ�ت وإن كان المــ�ف
الطــالق بالنســبة لــالأم الــ�ت

ي إدارة الأ�ة. ولــالأزواج 
ف بالتعــاون والمســاهمة بمــوارد متســاوية �ف كة« الــذي يُلــِزم الزوجــ�ي ي عــام 1993 »نظــام الملكيــة المشــ�ت

الأحــوال الشــخصية �ف
ي اختيــار التقســيم المتســاوي لجميــع الممتلــكات المكتســبة خــالل مــدة الــزواج68.

أيًضــا الحــق �ف

69 قــد أوجــد 
، إل أن القانــون التونــ�ي ي

ا�ف ي اكتســبها الزوجــان خــالل الــزواج هــي النظــام الفــ�ت
ف أن الملكيــة الزوجيــة المنفصلــة لالأصــول الــ�ت ي حــ�ي

و�ف
ي وثيقــة 

ي الأصــول المكتســبة خــالل الــزواج. ويجــب كتابــة هــذه التفاقيــة �ف
كة والســتثمار �ف دارة المشــ�ت ف لوضــع إطــار لــالإ مكانيــة القانونيــة للزوجــ�ي الإ

مكانيــة عنــد الــزواج.  ف بهــذه الإ منفصلــٍة عــن عقــد الــزواج، وينبغــي لكاتــب العــدل إخطــار الطرفــ�ي

ي المغــرب، نــادرا مــا يكــون للعرائــس 
70. ومثلمــا هــو الحــال �ف ف ومــع ذلــك، فــإن هــذا النظــام ليــس إجباريــا بطبيعتــه ويعتمــد عــىل إرادة كل مــن الزوجــ�ي

ي 
ي يقــوم بهــا المســجل والــ�ت

ي حــالت الــزواج الــ�ت
ي أنظمــة الملكيــة الجماعيــة حيــث ل توجــد فرصــة لدراســة العقــد �ف

التونســيات خيــار حقيقــي للنظــر �ف
ي مســجد ويتــم منحهــا فقــط الوثيقــة المكتملــة للتوقيــع عليهــا.

ل والــدي العــروس أو �ف ف ي مــ�ف
ي الغالــب إمــا �ف

تُعقــد �ف

ي عــام 
ي عــام 201171 واعتمــدت �ف

ف ضــد المــرأة �ف وقــد أزالــت تونــس جميــع التحفظــات عــىل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للقضــاء عــىل جميــع أشــكال التميــ�ي
ة. وتتســم هــذه الوثيقــة بأهميــة خاصــة بالنســبة للمــرأة التونســية؛ لأن أحكامهــا تضمــن المســاواة للمــرأة  2014 دســتورا جديــدا وتقدميــا بأغلبيــة كبــ�ي
ي 

ي جميــع القطاعــات وتضــع أحكاًمــا لتحقيــق التكافــؤ �ف
فم �احــة بالقضــاء عــىل العنــف ضــد المــرأة وتشــجع تــوىلي المــرأة مناصــب المســؤولية �ف وتلــ�ت

جميــع الهيئــات المنتخبــة داخــل البلــد.

ي والممتلــكات محــدوًدا. 
ي الحيــاة الجتماعيــة والقتصاديــة منخفضــة72 ول يــزال حصولهــا عــىل الأرا�ف

ومــع ذلــك، ل تــزال مشــاركة المــرأة التونســية �ف
ــة لهــا تأثــ�ي قــوي بشــكل خــاص  ي ف ي تونــس، فــإن معايــ�ي التوريــث التمي�ي

ي �ف
اث هــو الوســيلة الأساســية للحصــول عــىل حقــوق الأرا�ف وبمــا أن المــ�ي

ي 
اث يمثــل أكــ�ش مــن 70 �ف ي منطقــة »ســيدي بوزيــد« أن المــ�ي

ي الملكيــة والأرض. وقــد وجــدت دراســة أُجريــت عــىل مســتوى القــرى �ف
عــىل حــق المــرأة �ف

ي »مليكــت« 
ي المائــة )كمــا �ف

ي بعــض الحــالت نســبة 100 �ف
ي معظــم القــرى المشــمولة بالبحــث، ويمثــل �ف

ي �ف
المائــة مــن عمليــات الســتحواذ عــىل الأرا�ف

عــىل ســبيل المثــال(.

ة، فإنهــا ل  وج المــرأة خــارج العشــ�ي ف ي المناطــق الريفيــة. وعندمــا تــ�ت
اث تُتبــع �ف ي تســتبعد المــرأة مــن المــ�ي

 كمــا تكشــف الدراســة أن القواعــد العرفيــة الــ�ت
اث لصالــح الأقــارب مــن  ي المــ�ي

ي المناطــق الريفيــة – عــن حقوقهــن �ف
ا مــا تتخــىل النســاء – خاصــًة �ف اث القانونيــة عــىل الأرض. وكثــ�ي تطالــب بحقــوق المــ�ي

الذكــور مــن أجــل »الحتفــاظ بــالأرض داخــل الأ�ة«73 ولأنــه مــن غــ�ي المالئــم ومــن أوجــه إهانــة أفــراد العائلــة الذكــور أن تطالــب النســاء بحقوقهــن 
ي الأرض74.

�ف

ي المناطــق 
اث ول ســيما �ف ي تنظــم جوانــب الحيــاة الأ�يــة مثــل المــ�ي

ويجــب بــذل جهــود خاصــة لتغيــ�ي المواقــف الأبويــة والأعــراف الجتماعيــة الــ�ت
ــن  كة م ــة مشــ�ت ــب مجموع ــع المســتوى. ويتطل ــ�ي دســتوري أو ســياسي رفي ــا�ش إىل تغي ــا يتعــدى الوصــول المب ــا صعًب ــزال هــذا تحديً ــة. ول ي الريفي

ــة الأجــل. ة ومتوســطة وطويل التدخــالت قصــ�ي

ف لخلــق بيئــٍة تمكينيــٍة للنســاء للمطالبــة بحقوقهــن والتمتــع بهــا، ولكــن هــذه  يعــات الوطنيــة بمثابــة أمريــن هامــ�ي ويُعتــ�ب الدســتور التقدمــي والت�ش
طــالق إمكاناتهــا التحويليــة الكاملــة. ومــع ذلــك، ل تــزال تونــس مثــاًل ملهمــا للتغيــ�ي  الجهــود يجــب أن تكــون مصحوبــة بتدخــالت ومبــادرات تكميليــٍة لإ

ســالمي بشــكٍل عــام. ي المنطقــة العربيــة والعالــم الإ
أ المشــهد لمســتقبل أكــ�ش مســاواة ومراعــاة للناحيــة الجنســانية للنســاء �ف حيــث تُهــ�ي

ف  ف الرجل والمرأة، الجتماع الرابع للجنة المساواة ب�ي ي تونس: توطيد المساواة ب�ي
ي لحويمل، مدير عام شؤون المرأة والأ�ة، مقاربة النوع الجتماعي �ف

إيمان زهوا�ف  .67
اسبورغ. ، 15-13 نوفم�ب 2013، س�ت ي المرأة والرجل، المجلس الأورو�ب
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ف وصــول المــرأة إىل  ي مهمــة إل أنهــا ل تكفــي لتحســ�ي
المتعلقــة بــالأرا�ف

ــف المســتويات.  ي مختل
ــرة �ف ــود متضاف ــذل جه ــة حاجــة لب الأرض؛ وثم

كمــا تســتدعي الحاجــة رفــع مســتوى الوعــي والتعليــم وتنميــة القــدرات 

ــا  ــول به ــة المعم ــر القانوني ــات والأط ــات�ي والسياس ــق بالدس ــا يتعل فيم

ي قطــاع 
ي لهــا مصلحــة �ف

ــ�ت ــة ال لمجموعــة متنوعــة مــن الجهــات الفاعل

                                            . ي
الأرا�ف

ي
إدارة الأرا�ف  6.2

ف التجــاه العــام لكيفية  ف يعطــي الدســتور والسياســات والقوانــ�ي ي حــ�ي
و�ف

ي تنــدرج ضمــن هــذه الأطــر 
، فــإن إدارة الأرا�ف ي

تنظيــم وإدارة الأرا�ف

ي للحكومــة بنيــًة 
. ويوفــر نظــام إدارة الأرا�ف وترجمتهــا إىل واقــٍع عمــىلي

ائــب  ي والرف
ي وتحديــد قيمــة الأرا�ف

ف حقــوق حيــازة الأرا�ف تحتيــًة لتأمــ�ي

، هــذا  ي
ي وتنميــة الأرا�ف

المســتحقة عليهــا وإدارة اســتخدام الأرا�ف

العــام  طــار  ي والإ
لــالأرا�ف المســؤولة  دارة  الإ ينــدرج ضمــن مبــادئ 

ــات  اع ــن ال�فف ي م را�ف
أ

ــل إدارة ال ــا تقل ــة120. كم ي الوطني
ــات الأرا�ف لسياس

ي وتُحســن 
ي العامــة وتُســهل إصــالح الأرا�ف

ي وتحمــي الأرا�ف
عــىل الأرا�ف

ــة  ــة البيئ ــم حماي ــة وتدع ــة التحتي ــر البني ي وتطوي ــرف ــط الح التخطي

ي 
ــرار. و�ف ــع الق ــة صن ــه عملي ــتخدامها لتوجي ــن اس ــاٍت يمك ــج بيان وتُنت

البلــدان حيــث تتواجــد التعدديــة القانونيــة مثــل العديــد مــن البلــدان 

ي مــن 
ذات الأغلبيــة المســلمة، يتــم تنفيــذ بعــض وظائــف إدارة الأرا�ف

ــة. ــة أو الديني ــل المؤسســات العرفي قب

ي
ي المراعية للمنظور الجنسا�ف

دارة الأرا�ف وط العامة لإ ال�ش

ــاء،  ــبة للنس ــية بالنس ــاٍت رئيس ي تحدي
ــالأرا�ف ــة ل دارة التقليدي ــل الإ تمث

فهــي »محايــدة جنســانًيا« عــىل وجــه العمــوم، وبالتــاىلي فهــي تتجاهــل 

ــا  ــول عليه ي الحص
ــاء �ف ــا النس ي تواجهه

ــ�ت ــة ال ــة والثقافي ــود العملي القي

ــاً، فهــي  ف والسياســات المحايــدة جنســياً(. وثاني )فيمــا يتعلــق بالقوانــ�ي

ــاًل  ــا طوي ــتغرق وقًت ــة وتس ــة المفرط وقراطي ــام بالب�ي ــكٍل ع ــف بش تتص

ي تؤثــر بشــكٍل خــاص 
ضافــة إىل جميــع الجوانــب الــ�ت وتُعتــ�ب مكلفــة بالإ

ًا ســلبًيا  ف ــ�ي ــارس تمي ي يُم
ــ�ت ــة ال ة والمحروم ــ�ي ــات الفق عــىل النســاء والفئ

ي منخفضٌة 
ي عمليــات إدارة الأرا�ف

ًا، فــإن مشــاركة المــرأة �ف ضدهــا. وأخــ�ي

ســالمية، وهــذا يــؤدي إىل  ي البلــدان الإ
ي العالــم أو �ف

للغايــة ســواء �ف

ي 
ف عمليــات إدارة الأرا�ف المزيــد مــن الصعوبــات أمــام النســاء للربــط بــ�ي

ي 
ــة �ف ــر المفاهيمي ــم الأط ي قس

ــٌح �ف ــو موض ــا ه ــا. وكم ــل معه والتفاع

ــة  ي المالئم را�ف
أ

ــج121 إدارة ال ــاد نُه ــ�ب اعتم ــور، يُعت ــذا المنش ــة ه مقدم

ف حصــول  ســالمية خطــوًة حاســمًة لتحســ�ي للغــرض مــن قبــل البلــدان الإ

ي المالئمة للغرض: المبادئ التوجيهية للتنفيذ بواسطة الدولة«،  را�ف
أ

120  »إدارة ال
ي ومنظمة »داتش كاداس�ت 

موئل الأمم المتحدة، الشبكة العالمية لأدوات الأرا�ف
ناشونال«، 2016. إن�ت

 ، غراض« والبنك الدوىلي والتحاد الدوىلي للمساح�يف
أ

ي المالئمة لال را�ف
أ

121  »إدارة ال
ي المالئمة للغرض: المبادئ التوجيهية للتنفيذ بواسطة 

2014؛ »إدارة الأرا�ف
ي ومنظمة »داتش 

الدولة«، موئل الأمم المتحدة، الشبكة العالمية لأدوات الأرا�ف
ناشونال«، 2016. كاداس�ت إن�ت

وقراطيــة  ي غايــة الب�ي
المــرأة عــىل الأرض والســكن.  تعتــ�ب إدارة الأرض �ف

ي تؤثــر بصفــة خاصــة 
ومســتنفذة للوقــت ومكلفــة، جميــع الجوانــب الــ�ت

ــة  ي ف ــات التمي�ي ــة والممارس ــات المحروم ــراء والجماع ــرأة والفق ــىل الم ع

ي تؤثــر عليهــم ســلًبا بحكــم الواقــع. عــالوة عــىل ذلــك، يعتــ�ب تمثيل 
الــ�ت

ي والختصاصــات ذات الصلــة متدنًيــا جــًدا 
ي مكاتــب إدارة الأرا�ف

المــرأة �ف

ــاة  ــل مراع ــة أق ــل العملي ــذا يجع ــالمية وه س ــة والإ ــدان العالمي ي البل
�ف

لالعتبــارات الجنســية وأقــل توفــًرا للمــرأة. 

ي مقدمــة هــذا 
ي قســم الأطــر المفاهيميــة �ف

ف �ف وعــىل النحــو المبــ�ي

ــل  ــن قب ــة بالغــرض م ي الوافي
ــاد نهــج إدارة الأرا�ف ــر، يعــد اعتم التقري

ــة وصــول المــرأة إىل  ف إمكاني ســالمية خطــوة مهمــة لتحســ�ي ــدان الإ البل

ي الأرض. 
ام تعزيــز حقــوق المــرأة �ف ف نــت بالــ�ت الأرض والمســكن، إن اق�ت

ي المالئمــة للغــرض بســيطة ويمكن إنشــاؤها 
وتُعتــ�ب أنظمــة إدارة الأرا�ف

ي قصــ�ي نســبيا إىل جانــب اســتخدام نهــٍج مــرٍن وميســور 
ي إطــار زمــ�ف

�ف

لتحديــد طريقــة شــغل الأرض واســتخدامها ســواء كانــت حقــوق الأرض 

وعــة محلًيــا. وقــد تــم إعــداد هــذه الأنظمــة لتلبية  هــذه قانونيــة أو م�ش

ي يتــم إدخالهــا فيــه، 
ي للمجتمــع الــ�ت

دارة الأرا�ف الحتياجــات الحاليــة لإ

ويمكــن تحســينها تدريجًيــا مــع مــرور الوقــت لتتضمــن وظائــف إضافية. 

ي المالئمــة 
دارة الأرا�ف ــا شــاماًل لإ ول يتضمــن نطــاق هــذا العمــل وصًف

ي 
وع �ف ــ�ش فم ال ــ�ت ي تع

ــ�ت ــدان ال ــوم البل ــأن تق ــو� ب ــن ي ــرض ولك للغ

ي بدراســتها بعنايــة. ويجــب إجــراء 
دارة الأرا�ف تحســيناٍت أو إصالحــاٍت لإ

ي بدعــٍم 
تقديــٍر للتكاليــف وتحليــٍل لكيفيــة تمويــل خدمــات إدارة الأرا�ف

مــن الأدوات المتاحــة122.

ي مبادئــه التوجيهيــة الجنســانية123 
ف �ف ويوضــح التحــاد الــدوىلي للمســاح�ي

ي 
ــل إدارة الأرا�ف ــن أج ــا م ــر فيه ف النظ ــ�ي ي يتع

ــ�ت ــية ال ــب الرئيس الجوان

ي تراعــي 
دارة الأرا�ف : إنشــاء مؤسســات لإ ف كالتــاىلي الشــاملة للجنســ�ي

دارة  وتســتوعب النســاء والرجــال وإنشــاء وكالت ل مركزيــة فاعلــة لإ

ي وتبســيط إجــراءات التســجيل، حيــث إن النســاء – خاصــة 
الأرا�ف

ــق  ــات التوثي ــال لمتطلب ــن المتث ــزن ع ــا يعج ــا م ــا – غالب ــ�ش ضعف الأك

ي 
ــ�ت ــق الإجــراءات ال ي تطبي

ــة �ف ــاع عــن أو النظــر بعناي المفرطــة، والمتن

ــدرة  ــن ق ــون لديه ــا يك ــا م ، لأن النســاء غالب ــاىلي ــض الم ــب التعوي تتطل

ــة، ودعــم تشــغيل النســاء  ــوارد المالي محــدودة عــىل الوصــول إىل الم

ي )إدخــال نظــام الحصــص( وضمــان الوصــول 
ي منظمــات إدارة الأرا�ف

�ف

ي 
الأرا�ف ي  أخصائــ�ي فهــم  نطــاق  وتوســيع  للجميــع  المعلومــات  إىل 

ي المســائل 
وممارســيها وتقديرهــم لمــا يحــد مــن مشــاركة المــرأة �ف

القــرارات  تلــك  ي 
�ف اكهــا  �ش لإ وســائل  وإيجــاد  ي 

بــالأرا�ف المتعلقــة 

ي وتمويلها: تحديد أولويات خيارات تقديم  را�ف
أ

122  »تقدير تكاليف خدمات إدارة ال
الخدمات عىل أساس التكلفة« )2017(. موجز السياسات من GLTN ، موئل 

« هي أداة  ي
الأمم المتحدة ، FIG ؛ أداة »خدمات تقدير تكاليف وتمويل الأرا�ف

ي عىل اعتماد 
لدعم القرار. ويساعد صانعو السياسات والمسؤولون عن الأرا�ف

ي عىل نحو أك�ش كفاءة 
تكنولوجيات ومنهجيات مناسبة لخدمات إدارة الأرا�ف

وفعالية من حيث التكلفة وخيارات مالئمة بشكل أفضل للسياقات الوطنية ودون 
الوطنية.

. منشور حول النوع الجتماعي صادر عن التحاد الدوىلي للمساح�يف  123
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ــة  ــة والمؤسســات العرفي ــات والعمــل مــع المجتمعــات المحلي والعملي

ي وجعلهــا ل مركزيــة 
)والدينيــة(. وينبغــي تبســيط وظائــف إدارة الأرا�ف

عــىل أســاس التفويــض ومواءمتهــا. ويجــب أن تربــط الأحــكام القانونيــة 

ــان  ورة لضم ــرف ــد ال ــة عن ــة والديني ــات العرفي ــكام والعملي ــع الأح م

ــل  ــاك والتداخ ــن الرتب ــة م ــق حال ــن خل ــدًل م ــا ب ــا وتعاضده توافقه

ي الوحــدة الثانيــة(. وينبغــي 
)انظــر أيًضــا قســم »العمــل عــ�ب الأطــر« �ف

ي واضحــة وبســيطة، 
أن تكــون مهــام وإجــراءات مؤسســات إدارة الأرا�ف

وتوكــولت واســتخدام اللغــات المحليــة.  وينبغــي أيضــا توحيــد ال�ب

ــام  ــة أم ــة الحواجــز العملي ــة إزال ــة عــىل أهمي وتشــدد مصــادر مختلف

ــل  ــات ح ــك آلي ي ذل
ــا �ف ي بم

ــات إدارة الأرا�ف ــول إىل خدم ــاء للوص النس

يــة الرئيســية واللغــة ومحــو  اعــات )مثــل الســفر إىل المراكــز الحرف ف ال�ف

الأميــة ورعايــة الأطفــال والحاجــة إىل أن يرافقهــن ذكــر ومــا إىل ذلــك(. 

ــالد  ــهادات المي ــل ش ــخصية – مث ــق ش ــود وثائ ــدم وج ــكل ع ــا يُش كم

ووثائــق الهويــة الشــخصية وشــهادات الــزواج – عقبــًة متكــررة. ويمكــن 

ي 
الــ�ت التســجيل  ومكاتــب  المتنقلــة  المحليــة  المحاكــم  ي 

�ف النظــر 

ــولدة  ــزواج وال ــل شــهادات ال ــة الأساســية )مث ــق القانوني ــدر الوثائ تُص

ــدان  ي البل
ــمية �ف ــم الرس ــم المحاك ي نظ

ــاوى �ف ــة الدع ــاة( أو إقام والوف

والخدمــات  الأرض  إدارة  خدمــات  إىل  الوصــول  فيهــا  يكــون  ي 
الــ�ت

ــة  ــات متكامل ــاء خدم ــ�ب إنش ــة124. ويُعت ــاً للغاي ــا منخفض ــة به المتعلق

ي ذات المنفــذ الواحــد –حيــث تكــون 
ومتخصصــة مثــل مكاتــب الأرا�ف

ي تحــت ســقٍف واحــٍد ممــا يقلــل مــن عــدد 
جميــع خدمــات الأرا�ف

ــب  ــىل التغل ــاء ع ــاعدة النس ــدة لمس ــة جي ــة– ممارس ــوات الالزم الخط

ي تحــول دون الوصــول إىل 
ــ�ت ــة ال ــق المؤسســية والجتماعي ــىل العوائ ع

ــاء  ــود نس ــد وج . كمــا مــن المفي ي
ي إدارة الأرا�ف

ــة والنخــراط �ف العدال

ي مؤسســات إدارة 
دارات الأخــرى �ف ي الإ

ي مكاتــب الســتعمالت و�ف
يعملــن �ف

غذية والزراعة.
أ

منشور صادر عن منظمة ال  124

ي إىل مزيــٍد مــن التطويــر ســواء  را�ف
أ

125. وتحتــاج إمكانــات إدارة ال
ي

الأرا�ف

ــة  ــورات التكنولوجي ــن التط ــة م ــتفادة الكامل ــة لالس ــة التقني ــن الناحي م

ــج  ــوح واســتخدام النه ــات المصــدر المفت ــث برمجي ــن حي ــدة م الجدي

ــات  ــع البيان ــاليب جم ــتخدام أس ــي واس ــف الجماع ــاركية والتوظي التش

ــل  ــة« مث ــات الناعم مكان ــث »الإ ــن حي ــة أو م ــة التكلف ــة منخفض المكاني

توجيــه العميــل ومهــارات التواصــل والتعــاون. كل هــذه التوصيــات لهــا 

ــلمة. ــة المس ــدان ذات الأغلبي ي البل
ــق �ف ــام وتطبي ــق ع تطبي

ي 
إصالح الأرا�ف

المشــاكل  لمعالجــة  الممكنــة  الســبل  أحــد  الأرض  إصــالح  يعــد 

المنهجيــة والمظالــم التاريخيــة ذات الصلــة بملكيــة الأرض أو الملكيــة 

كة أو حقــوق الســتخدام لتحقيــق الســتفادة المتســاوية للرجــال  المشــ�ت

ي 
ــات الأرا�ف ــن إصالح ــد م ــدأ العدي ــد ب ــواء. وق ــد س ــىل ح ــاء ع والنس

ي العقــود الماضيــة، فعــىل ســبيل 
ق الأوســط �ف ي مختلــف أنحــاء الــ�ش

�ف

المثــال، لــم يتحقــق الكثــ�ي بطريقــة إعــادة التوزيــع وبتجاهــل معظــم 

ــة-  ــاط القتصادي ــج تغــ�ي الأنم ــر، أدم ــع الأم ي واق
ــع.  و�ف النســاء بالطب

ــة، فضــاًل عــن التوســع  ــاج الآلي نت النتقــال مــن المزارعــة إىل أشــكال الإ

ي ملكيــة الرجــل126. كان المســتفيدون الرئيســيون 
ي-  الأرض �ف الحــرف

ريــاف 
أ

ي الخمســينيات رجــال ال
ي مــر127 �ف

ي �ف
مــن إصالحــات الأرا�ف

والرجــال مــن الطبقــة المتوســطة، وبدرجــة أقــل، بعــض الرجــال مــن 

ــاء  ــن النس ــل م ــدد القلي ــر الع ــد اقت ــة. وق ــة العامل ــة الريفي الطبق

ــاء  ــن أوصي ــل لكونه ــىل الأرام ــول إىل الأرض ع ــن الوص ــّن م ي تمك
ــال�ت ال

عــىل أطفالهــن الصغــار، ورغــم كــون المــرأة المطلقــة بنفــس الوضــع، 

ي لدعم تحقيق الحوكمة المسؤولة و 
ي للنساء والرجال: دليل تق�ف را�ف

أ
125  حوكمة ال

ي »منظمة الأغذية والزراعة. 2013
ي حيازة الأرا�ف

المراعية للمنظور الجنسا�ف
126  سايت و ليم 2006

سالم والنوع الجتماعي والتغي�ي الجتماعي "، أكسفورد صحافة الجامعه 127  الإ
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مارات العربية المتحدة75  الإ

ي لتلبية الحتياجات الثقافية الخاصة بالمرأة
كيف يمكن تصميم خدمات إدارة الأرا�ف

مــارات العربيــة المتحــدة. وتمتلــك قطاًعــا عقاريًــا مزدهــًرا وأســواق تأجــ�ي تجــذب المســتثمرين مــن جميــع أنحــاء العالــم. توفــر  ي الإ
ي إمــارة �ف تعتــ�ب د�ب

ــة  ــارات العربي م ــة الإ ي ثقاف
ــرأة �ف ــات الم ــة احتياج ــم لتلبي ي تصم

ــ�ت ــارا، وال ــم المه ــرف باس ــرأة تع ــددة للم ــة مح ي خدم ي د�ب
ــالك �ف ي والأم

ــرة الأرا�ف دائ
المتحــدة. 

ي الوقــت نفســه؛ وليــس عليهــا زيــارة 
ي والحفــاظ عــىل خصوصيتهــا �ف ي د�ب

ي والأمــالك �ف
يتــاح للمــرأة إمكانيــة الوصــول الكامــل لجميــع خدمــات دائــرة الأرا�ف

ي الخاصــة بهــم فثمــة خــط هاتــف مبــا�ش يمكــن اســتخدامه للتحــدث مــع ممثــل 
ي لســتخدام خدمــات إدارة الأرا�ف ي د�ب

ي والأمــالك �ف
مكاتــب دائــرة الأرا�ف

ي بالســيارة لتســهيل حصولهــا واســتخدامها للخدمــات. عــالوة عــىل ذلــك يمكنهــا  ي د�ب
المهــارا المتخصــص. كمــا يمكنهــا الوصــول إليهــا مــن أي مــكان �ف

الحصــول عــىل النصيحــة والدعــم مــن المهــارا أو أي اســتثمار عقــاري وأي خدمــات متوفــرة. 

ــة. كمــا  ي عــام 2015، تــم اســتخدام المحــارة عــىل نطــاق واســع: أجــرى 136,723 مــن النســاء المســتثمرات 316,986 معاملــة عقاري
ومنــذ إنشــائها �ف

ي الأحــداث المحليــة والدوليــة. ولكــن تــم 
ي المشــاركة �ف

ي وتدعــم المــرأة �ف
تحتفــظ المحــارة بمعلومــات مفصلــة جنســًيا فيمــا يتعلــق بمعامــالت الأرا�ف

ي ســياقات أخــرى: محدوديــة الحركــة والحاجــة إىل 
ي تواجههــا المــرأة �ف

تصميمهــا للنســاء الميســورات، حيــث تتصــدى المحــارة لبعــض التحديــات الــ�ت
           . ي

ي ومعامــالت الأرا�ف
ــة والحاجــة إىل قنــوات اتصــال ومعلومــات مخصصــة والحاجــة إىل مشــورة خاصــة بشــأن إدارة الأرا�ف الخصوصي

© موئل الأمم المتحدة
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ي الأردن 
ونقلــت لالحتجــاج عــىل تطبيقــه عــام 1952. وبصــورة مشــابهة �ف

والأربعينيــات128،  الثالثينيــات  ي 
�ف ي 

الأرا�ف تســجيل  حمــالت  وخــالل 

ــن أن »الأرض  ــكوى م ي للش
ــم وإدارة الأرا�ف ــاء إىل المحاك ــأت النس لج

ي يحــاول أقاربهــا الذكــور تســجيلها باســمهم أخــذت منهــا بطريقــة 
الــ�ت

ي والمحاكــم 
ي معظــم الحــالت، وقفــت إدارة الأرا�ف

وعــة؛ و�ف غــ�ي م�ش

ــادة  ــؤدِّ إىل زي عــىل حــد ســواء إىل جانــب النســاء، رغــم أن هــذا لــم ي

ــذه  ي أن ه
ــة �ف ــاء. ول غراب ــة النس ــة لمصلح ــح العملي ــتجابة لتنقي الس

ــم  ــرأة، نظــًرا لأن هــذا ل ــوق الم ــن حق ًا م ــ�ي الإصالحــات ل تحســن كث

ي 
ي باكســتان �ف

ة، أجريــت محاولــة �ف ي الآونــة الأخــ�ي
يكــن غرضهــا.  و�ف

ــة  ــالح الأرض وعملي ــن إص ــرأة مم ــتفادة الم ــان اس ــند لضم ــم الس إقلي

ــًدا  ــتأجرات أب ــاء مس ــجل النس ــم تس ي ل
ــا�ف ــي الم ــع. فف ــادة التوزي إع

ــخاص  ــتهدف الأش ي تس
ــ�ت ــات ال ــن الإصالح ــتبعادها م ــم اس ــك ت وبذل

الذيــن ل يملكــون أرًضــا واســتفدن مــن غــ�ي قصــد مــن الحــد الأقــص 

ي يقســمون ملكيتهــم 
لحيــازات الأرض، والــذي جعــل كبــار مالــ�ي الأرا�ف

ي عــام 2008، وضعــت حكومــة إقليــم 
ف الأقــارب لحمايتهــا129. و�ف بــ�ي

ي غــ�ي المزروعــة، بصفــة رئيســية 
عــادة توزيــع الأرا�ف الســند برنامًجــا لإ

ــا  ي أجرته
ــ�ت ــة ال ــالت التوعي ــاح إىل حم ــن النج ــزء م ــزى ج ــاء. يع للنس

ي ضمنــت إمكانيــة إدراج نســاء الأريــاف 
ي الــ�ت

منظمــات المجتمــع المــد�ف

ي الحكوميــة وتلقــي الدعــم القتصــادي لتطويــر 
ي برامــج توزيــع الأرا�ف

�ف

ــاق  ــىل نط ــتخدًما ع ــن مس ــم يك ــ�ت إن ل ــة، وح ــة عام ــن. بصف أراضيه

ي الأرض،يعتــ�ب 
ســالمي لالهتمــام بحقــوق المــرأة �ف ي العالــم الإ

واســع �ف

ــادة فــرص الوصــول المــرأة إىل  إصــالح الأرض الطريقــة الصحيحــة لزي

الأرض إن كانــت الأحــكام المراعيــة لالعتبــارات الجنســية مدرجــة بصــورة 

ــالح  ــات إص ــن عملي ــرأة م ــتبعاد الم ــدم اس ــان ع ــة لضم ــ�ش منهجي أك

ي عمليــات إصــالح السياســة 
.  تعتــ�ب المشــاركة الفعالــة للمــرأة �ف ي

الأرا�ف

ي تصميــم وتنفيــذ العمليــات المتعلقــة بــالأرض أمــًرا أساســًيا لضمــان 
و�ف

عــدم  ويرتبــط  ونتائجهــا.  للعمليــات  الجنســية  العتبــارات  مراعــاة 

ف ارتباًطــا وثيًقــا بفقــر المــرأة واســتبعادها، مــع  ف الجنســ�ي المســاواة بــ�ي

ف دراســات  ف وتاثــ�ي اســتبعاد المــرأة مــن صنــع القــرار. وتبــ�ي كال الســبب�ي

خــر ذو الصلــة هــذه 
آ

ي هــذا التقريــر والعمــل130 ال
الحالــة المعروضــة �ف

ــط.               الرواب

ي المحددة
أدوات ونهج إدارة الأرا�ف

ي مختلــف العمليــات الخاصــة 
يجــب إدراج العتبــارات الجنســانية �ف

. ي
الأرا�ف دارة  لإ

ي 
ــرأة �ف ــوق الم ــة حق ي حماي

ــم �ف ــكات دور مه ي والممتل
ــم الأرا�ف ولتقيي

ي 
اث. وكمــا هــو موضــح �ف ي ســياق المــ�ي

ســالمية ول ســيما �ف ــدان الإ البل

ــم خطــوة  ــون التقيي ، يجــب أن يك ف ــة بفلســط�ي ــة الخاص دراســة الحال

128  المرأة العربية، بينالتحدي وضبط النفس. نيويورك: فرع الزيتون صحافة.
129  سايت و ليم 2006

مم 
أ

نتاجية "، (2013)هيئة ال هاالموارد الإ رض وغ�ي
أ

ي ال
130  إعمال حقوق المرأة �ف

نسان. المتحدة للمرأة ومفوضية حقوق الإ

اث. ويجــب  ــ�ي ــوزع أســهم الم ــم وت ي تقي
ــ�ت ــالأ� ال أساســية بالنســبة ل

اث  ي المــ�ي
ــازل عــن أســهمهن �ف ن التن ــن يخــ�ت ي ل يزل

ــال�ت عــىل النســاء ال

ف  ي يتنازلــن عنهــا ويطلــ�ب
أن يدركــوا قيمــة الأرض أو الممتلــكات الــ�ت

تعويضــا مناســبا )ســواء كان نقديــا أو غــ�ي ذلــك(. وللتقييــم أيضــا دور 

ي 
ــل الأرا�ف ــادة تعدي ــل إع ــالأرض مث ــة ب ــرى المتصل ــات الأخ ي العملي

�ف

ودمجهــا ومصــادرة ملكيتهــا ومــا إىل ذلــك. ومــن المهــم أن يتــم أخــذ 

القيمــة الجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة والعتبــارات المتعلقــة بالهويــة 

ــة  ــع القيم ــب م ــا إىل جن ــار جنًب ف العتب ــا بعــ�ي ــع أيًض وتماســك المجتم

الســوقية للممتلــكات131. ويجــب أن تتطــور مهنــة التقييــم لتســاعد عــىل 

نــه 
أ

ي والممتلــكات المســجلة وغــ�ي المســجلة132. ل
التقييــم بدقــة الأرا�ف

، يكــون مــن الأصعــب بكثــ�ي تقييمهــا،  ي
عندمــا ل يتــم تســجيل الأرا�ف

ــص  ــول حص ــاوض ح ــىل التف ــاء ع ــدرة النس ــىل ق ــلًبا ع ــر س ــا يؤث مم

. ف ي ســياق فلســط�ي
ــال �ف اث، عــىل ســبيل المث المــ�ي

ائــب  ي ذلــك فــرض الرف
ي بمــا �ف

ويشــكل التمويــل عــى أســاس الأرا�ف

، وهــو أيضــا  ي
ي إدارة الأرا�ف

ــكات عنــر رئيــ�ي �ف ي والممتل
عــىل الأرا�ف

ــكان.  ــات للس ــ�ي الخدم ــل توف ــن أج ــة م دارات المحلي ــالإ ــة ل أداة مهم

ائــب تأثــ�ي كبــ�ي عــىل قــرارات الأ�ة فيمــا يتعلــق بــالأرض  وللرف

ــ�ي ملحــوظ عــىل حصــول المــرأة  ــكات، ومــن ثــم فهــي لهــا تأث والممتل

ــا  ي باعتباره ــ�ب ي ــع الرف ــالت الدف ــكل إيص ــن أن تش ــىل الأرض. ويمك ع

ي 
مدفوعــات عامــة دليــال عــىل الملكيــة والمهنــة، وبالتــاىلي فهــي تســاهم �ف

ائــب  ي ضــوء ذلــك، ل تســاهم آليــات تحصيــل الرف
ضمــان الحيــازة. و�ف

ــزز  ــل تع ــب، ب ــة فحس دارات المحلي ــل الإ ي عم
ــتدامة �ف ــة والمس الفعال

. ومــن المنظــور الأوســع،  ي
أيضــا حصــول النســاء والرجــال عــىل الأرا�ف

ة  ــتن�ي ــًة ومس ــة واعي يبي ــات الرف ــون السياس ــا أن تك ــم أيض ــن المه فم

عفــاءات أو التخفيضــات  بمخــاوف الســتجابة الجنســانية، مثــل الإ

ك مــن قبل النســاء  يبيــة للعقــارات المملوكــة بشــكٍل فــردي أو مشــ�ت الرف

ــة  ــرت تجــارب مماثل ــد ظه ــك133. وق ــا إىل ذل ــة وم ــب التصاعدي ائ والرف

ســالمية. ــدول الإ ي عــدٍد مــن ال
مــع بعــض النجــاح �ف

ي أحــد العمليــات المهمــة الأخــرى 
ويعتــ�ب تخطيــط اســتخدام الأرا�ف

ــتخدام  ــة اس ــٍي إىل كيفي ــر بوع ــاء وأن تنظ ــمل النس ــب أن تش ي يج
ــ�ت ال

النســاء لــالأرض وإدارتهــا وأن تحــرص عــىل ضمــان حمايــة حقــوق 

ي الأرض. ففــي العديــد مــن البلــدان، يســتخدم الرجــل والمــرأة 
المــرأة �ف

دارة المنصفــة لحيــازة  ي بطــرق مختلفــة، ولذلــك تتطلــب الإ
الأرا�ف

ي يراعــى فيــه النــوع الجتماعــي134.
ي تخطيًطــا لســتخدام الأرا�ف

الأرا�ف

ي لدعم تحقيق الحوكمة المسؤولة و 
ي للنساء والرجال: دليل تق�ف را�ف

أ
131  حوكمة ال

ي »منظمة الأغذية والزراعة. 2013
ي حيازة الأرا�ف

المراعية للمنظور الجنسا�ف
رض غ�ي المسجلة.

أ
ي – تقييم ال را�ف

أ
دوات ال

أ
داة الشبكة العالمية ل

أ
132  رابط ل

ي  را�ف
أ

ائب عىل ال ي »فرض الرف را�ف
أ

دوات ال
أ

داة الشبكة العالمية ل
أ

133  رابط ل
والممتلكات بطريقٍة ابتكارية«.

ي لدعم تحقيق الحوكمة المسؤولة و 
ي للنساء والرجال: دليل تق�ف را�ف

أ
134  حوكمة ال

ي »منظمة الأغذية والزراعة. 2013
ي حيازة الأرا�ف

المراعية للمنظور الجنسا�ف
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القــرار  صانعــي  تزويــد  ي 
�ف يتمثــل  حاســم  دور  ي 

الأرا�ف ولرصــد 

ي بصــورة دقيقــة لمســتوى تمتــع المــرأة 
ي مجــال الأرا�ف

ف �ف والأخصائيــ�ي

ي المصنفــة حســب النــوع 
بحقــوق الأرض وأنمــاط اســتخدام الأرا�ف

الجتماعــي. ويحتــاج جمــع وتحليــل ونــ�ش البيانــات المصنفــة حســب 

ــا  ي بم
ــات إدارة الأرا�ف وع ــات وم�ش ــع مؤسس ي جمي

ــي �ف ــوع الجتماع الن

ي ذلــك الأفــراد إىل متابعــة مــن قبــل كل بلــد بمــا يتمــاسش مــع أهــداف 
�ف

ي وضعــت مؤخــراً وإطــار الرصــد الخــاص بهــا. 
التنميــة المســتدامة الــ�ت

ي تصميــم وإنشــاء نظــم 
ويجــب دمــج التصنيــف حســب نــوع الجنــس �ف

ــة الخاصــة  ــات. توضــح دراســة الحال ي وقواعــد البيان
معلومــات الأرا�ف

ــياقات  ي الس
ــه �ف ــام ب ــن القي ــذا يمك ــدة أن ه ــة المتح ــارات العربي م بالإ

ــالمية. س الإ

الجوانــب  تراعيــان  ف  اللتــ�ي ي 
الأرا�ف وتعديــل  دمــج  ي 

ولعمليــ�ت

ــم  ي العال
ي الأرض �ف

ــرأة �ف ــوق الم ــز حق ي تعزي
ــم �ف ــانية دور مه الجنس

ي 
ــة لدمــج وتعديــل الأرا�ف ــات فعال ســالمي. ومــن المهــم وضــع آلي الإ

ســالمية لأنــه غالبــا مــا يتــم الدفــاع عــن اســتبعاد المــرأة  ي البلــدان الإ
�ف

ي وعواقبهــا الســلبية. 
اث بحجــج مرتبطــة بمنــع تجزئــة الأرا�ف مــن المــ�ي

ــدان  ــد مــن البل ي العدي
ي �ف

ــالأرا�ف ــة الشــديدة ل ــق التجزئ ــم توثي ــد ت وق

ي المناطق 
ي �ف

ســالمية بشــكل جيــد. وعــىل الرغــم مــن أن تجزئــة الأرا�ف الإ

ــإن  ــات، ف ــع المجتمع ــه جمي ــا تواجه ــل تحدي ــة يمث ــة والريفي ي الحرف

ي 
كة إضافيــة لتجزئــة الأرا�ف ي أســباب مشــ�ت

ك �ف ســالمية تشــ�ت البلــدان الإ

ــؤدي إىل تداخــل  ــا ي ــة مم لزامي ســالمي الإ رث الإ ــد الإ ــك قواع ي ذل
ــا �ف بم

135. وقــد 
ي

ــالأرا�ف ي وأنمــاط الســتخدام الجماعــي ل
ــازة الأرا�ف نظــم حي

ــة  ــدان ذات الأغلبي ي بعــض البل
ي �ف

ــج الأرا�ف ــض مشــاريع دم ــم تقوي ت

المســلمة بصــورة جزئيــة مــن خــالل تصــورات مفادهــا أن هــذه التدابــ�ي 

ســالمية وتزعــزع اســتقرار  يعــة الإ تتحايــل بطريقــة أو بأخــرى عــىل ال�ش

ســالمي. ومــن ناحيــة أخــرى، هنــاك  النظــام الجتماعــي القتصــادي الإ

ســالمية )مثــل مــر  ي البلــدان الإ
ي �ف

أمثلــة عــىل ممارســات دمــج الأرا�ف

وإيــران والأردن وباكســتان وإندونيســيا( ممــا يدعــم الحجــة القائلــة بــأن 

ســالمية ويمكــن أن  التدخــالت العالميــة والمهنيــة تدعمهــا المفاهيــم الإ

ي 
تكــون فعالــة ومبتكــرة. وعــالوة عــىل ذلــك، يمكــن أن تســتفيد عمليــ�ت

ي المســتمدة مــن قانــون 
ي مــن أدوات دمــج الأرا�ف

دمــج وتعديــل الأرا�ف

ــة  ــي الأولوي ي تعط
ــ�ت ــفعة« ال ــل »الش ــالمي مث س ي أو الإ

ــر�ف ي الع
الأرا�ف

. ي
اء الأرا�ف ي �ش

ــار �ف ــك أو الج ي ك أو ال�ش ــ�ت ــك المش للمال

ات عــىل إمكانيــة  ي عامــاًل مهًمــا لــه تأثــ�ي
ي إدارة الأرا�ف

تعــد الشــفافية �ف

ي تمــس 
وصــول المــرأة إىل الأرض136 نظــًرا للممارســات الفســادة الــ�ت

بحقــوق الأرض بالنســبة للفئــات الأكــ�ش ضعًفــا والأقــل قــدرة عــىل 

تحمــل دفــع »المزيــد« للحصــول عــىل حقوقهــم بــالأرض. عــالوة 

ي المجتمعات المسلمة: تحديات عرفية ونُُهج دمج مبتكرة«، 
ي �ف را�ف

أ
135  »تفتيت ال

ا، 2015. سيت، تم�ب
ي ")GLTN .)2013،موئل  را�ف

أ
ي إدارة ال

136  حزمة التدريب:  - أدوات الدعمالشفافية �ف
الأمم المتحدة ، مركز التجارة الدولية.

ــة  ــب معرف ــفافة يصع ــ�ي ش ــون إدارة الأرض غ ــا تك ــك، وعندم ــىل ذل ع

المســؤول عــن مــا تتطلبــه الخطــوات والوقــت والتكاليــف وطــرق وســبل 

ــر انعــدام الوضــوح  ــرارات. ويؤث ــاة الق ي حــال عــدم موات
النتصــاف �ف

عــىل هــذا النحــو عــىل المــرأة بشــكل غــ�ي متناســب. 

متناهــي  والتمويــل  الئتمــان  إىل  الوصــول   6.3
لصغــر    ا

ي أنحــاء أخــرى مــن العالــم، تتمثــل 
وكمــا هــو الحــال بالنســبة للنســاء �ف

ــة  ــرأة إىل الأرض والملكي ــول الم ــىل وص ــر ع ي تؤث
ــ�ت ــات ال ــدى العقب إح

ي نقــص المــوارد الماليــة الالزمــة 
ســالمي �ف ي العالــم الإ

والمســكن �ف

ائهــا. ويكــون هــذا نتيجــة لأســباب أوســع نطاًقــا: البطالــة والمعدات  ل�ش

ــات  ي قطاع
ــن النســاء �ف ــ�ي م ــل الكث ــة الرســمية وعم المنخفضــة للعمال

ي المشــاريع 
ــات عــن الأنظــار« �ف ــل »العامــالت المختفي غــ�ي رســمية مث

ــع  ــة م ــاء مقارن ــا النس ــات تتقاضاه ــر مرتب ل- أصغ ف ــ�ف ي الم
ــة أو �ف الأ�ي

ــس  ًا ولي ــ�ي ــابهة و، أخ ــب مش ي مناص
ف �ف ــ�ي ــال العامل ــاه الرج ــا يتقاض م

ــل  ــد التحلي ــان. ويع ــىل ائتم ــول ع ــة الحص ي إمكاني
ــات �ف آخًرا،الصعوب

ف فــرص حصــول المــرأة عــىل تمويــل كطريقــة  ــة تحســ�ي الشــامل لكيفي

ــم  للوصــول إىل الأرض والمســكن خــارج نطــاق هــذه الوحــدة ولكــن ت

ي 
ي مــرت بهــا النســاء �ف

يجابيــة الــ�ت توثيــق العديــد مــن التجــارب الإ

ــي  ــ�ي الجتماع اف137 بالتأث ــ�ت ــة لالع ــة حاج ــالمية.   وثم س ــياقات الإ الس

ــرأة إىل الأرض  ــد وصــول الم ــز وتوطي ي تعزي
ــات �ف والقتصــادي للتعاوني

عاشــة. ويمكــن للتعاونيــات  نتــاج والســتهالك والإ ي الإ
واســتخدامها �ف

ي زيــادة ملكيــة المــرأة وإمكانيــة وصولهــا لــالأرض 
أن تــؤدي دوًرا مهًمــا �ف

ــة الحصــول  ــة، أو إمكاني اء الملكي ــول لنقــص الأمــوال لــ�ش بتقديــم حل

عــىل التمويــل، أو القــدرة عــىل اســتئجار وإدارة الملكيــة أو الأرض 

نتــاج الزراعــي والقــدرة عــىل تســويق المحصــول أو اســتثمار الملكيــة.   لالإ

ويمكــن تســوية قضايــا تخفيــف الفقــر والعمالــة وإدرار الدخــل والأمــن 

ــة  ــع إمكاني ــب م ــا إىل جن ــي جنًب ف الجتماع ــ�ي ــاج والتمك دم ي والإ
ــذا�أ الغ

ــن  ــا م ه ــة وغ�ي ــات المالي ــان والخدم ــ�ي الئتم ــول إىل الأرض بتوف الوص

ــات  ــم خدم ــة وتقدي ــال العمال ــبيل المث ــىل س ــة )ع ــات التكميلي الخدم

ي إمكانيــة الوصــول 
التســويق وطــرق التغلــب عــىل العقبــات المحليــة �ف

إىل الأســواق وتنميــة القــدرات ومــا إىل ذلــك(. وعــىل الحكومــات أن 

ــة وصــول  تشــجع عــىل تشــكيل التعاونيــات النســائية وزيــادة إمكاني

الدائــرة  والصناديــق  الميــ�ة  والقــروض  التمويــل  إىل  التعاونيــات 

ــل  ســالمي والتموي ــان الإ ــد دور الئتم ــك يُع والأســواق. عــالوة عــىل ذل

ف المــرأة والرجــل نحــو تحقيــق أهــداف الحيــاة  ي تمكــ�ي
متناهــي الصغــر �ف

ي ذلــك الوصــول لــالأرض والســكن ذات أهميــة بالغــة. كمــا يمكــن 
بمــا �ف

ــاب الأرض  ــوع إىل كت ــوع بالرج ــامل للموض ــف الش ــىل الوص ــالع ع الط

مم المتحدة 
أ

يك مهم فيتنفيذ ال مم المتحدة بالتعاونيةالحركة ك�ش
أ

فت ال 137  اع�ت
للتنميةجدول الأعمال ، الذي حددته الأمم المتحدة العالميةالمؤتمرات ومؤتمرات 

ي كوبنهاغنشدد 
القمة منذ 1990s. 1995مؤتمر القمة العالمي للتنمية الجتماعية �ف

عىل أهمية التعاونيات فيالنهج الذي يركز عىل الناس للتنمية.
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بنجالديش

ي 
ي والحــركات النســائية لدعــم تنفيــذ إصالحــات الأرا�ف

كيــف مــدى حصــول الفقــراء والنســاء عــىل الأرض يتطلــب تنظيــم المجتمــع المــد�ف

ي تقودهــا الحكومات.
الــ�ت

ــص  . وين ي
ــعار الأرا�ف ــع أس ــة وترتف ي ــة والحرف ي الزراعي

ــدر الأرا�ف ــث تن ــش، حي ي بنجالدي
ــال �ف ــا طوي ي �اع

ــىل الأرا�ف ــادل ع ــول الع ــد كان الحص لق
ــالمية  س ــة الإ يع ــم ال�ش ــة، تحك ي المائ

ــبة 90 �ف ــلم بنس ــد المس ــذا البل ي ه
ــن �ف ــون، ولك ــام القان ــاوون أم ف متس ــ�ي ــع المواطن ــىل أن جمي ــتور ع الدس

اث. ومــن المعتــاد أل تطالــب المــرأة بنصيبهــا مــن ممتلــكات  والممارســات التقليديــة مســائل قانــون الأحــوال الشــخصية مثــل الــزواج والطــالق والمــ�ي
ــن والحصــول عــىل  ــت الوالدي ــارة بي ي زي

ــل حقهــن �ف ــة مقاب ي الملكي
ــا تتخــىل النســاء عــن حقهــن �ف ــا م ــب خاطــر، وغالب ــت عــن طي الأ�ة إل إذا أُعطي

ي المائــة 
ي المســجلة باســم النســاء 3.5 �ف

ي الزراعيــة الــ�ت
ي عــام 1996، بلغــت نســبة الأرا�ف

اع الزوجــي.  ونتيجــة لذلــك، �ف ف ي حــالت الــ�ف
مســاعدة إخوانهــن �ف

ي 
ة �ف يجــارات والعقــود عــ�ش ي والشــهادات والإ

ي أي وثائــق تتعلــق بحقــوق الملكيــة مثــل ســندات ملكيــة الأرا�ف
فقــط وشــكلت أســماء النســاء المتضمنــة �ف

ي المناطــق الريفيــة، تحصــل المــرأة عــىل الأرض بشــكل حــري تقريبــا مــن خــالل عالقاتهــا مــع أفــراد الأ�ة الذكــور مثــل الأزواج أو 
المائــة فقــط. و�ف

ي المائــة مــن 
ي الأ�ة.  وتعمــل 70 �ف

ي أرا�ف
ي المائــة مــن القــوة العاملــة �ف

الآبــاء أو الأخــوة76 عــىل الرغــم مــن حقيقــة أن النســاء يشــكلن أكــ�ش مــن 54 �ف
بــة، ل يحصلــن  ي تُكســب الدخــل والعيــش بســبب الفيضانــات المتكــررة وتــآكل ال�ت

النســاء كعامــالت أ�يــات بــدون أجــر، وعندمــا تُفقــد المحاصيــل الــ�ت
ــة  ــق والصكــوك القانوني ــدى النســاء الوثائ ــادرا مــا تُســجل بأســمائهن77. وحــ�ت عندمــا يكــون ل ي الغالــب عــىل تعويضــات عــن الخســائر لأن الأرض ن

�ف
الخاصــة بملكيــة أراضيهــن، فــإن الســيطرة عــىل حيــازات أراضيهــن تبقــى بحــوزة أقربائهــن الذكــور، وبالتــاىلي فــإن وضعهــن القتصــادي والجتماعــي ل 
ي الزراعيــة وغالبــا مــا تتملــك المــرأة 

ي الذكــور. وتعتــ�ب ملكيــة المــرأة للمســكن أفضــل بقليــل مــن ملكيتهــا لــالأرا�ف
يــزال أقــل مــن وضــع أصحــاب الأرا�ف

ي الصالحــة للزراعــة.
ل إذا لــم يكــن مرتبطــا بــالأرا�ف ف المــ�ف

نتاجيــة الزراعيــة وحققــت  نصــاف والإ ي الخمســينيات والســتينيات والســبعينيات الكثــ�ي مــن الهتمــام لالإ
ي أُجريــت �ف

ي الــ�ت
وقــد أولــت إصالحــات الأرا�ف

ي المملوكــة للدولــة – المعروفــة 
. ففــي الثمانينيــات، أطلقــت الحكومــة برنامجــا لتوزيــع الأرا�ف ف ي عــىل المعدمــ�ي

بعــض عمليــات إعــادة توزيــع الأرا�ف
ف ونصــف  ي المتاحــة عــىل مــدار عامــ�ي

ــة مــن الأرا�ف ــع 40 بالمائ ــك أرضــا مــن خــالل إعــادة توزي ي ل تمل
ــ�ت ــالت ال ي »خــاس« – عــىل العائ

باســم أرا�ف
ــالأزواج78. وقــد  كة ل ــة مشــ�ت ــم توفــ�ي ملكي ــة وت ــدون ملكي ــا اســتفاد منهــا أكــ�ش مــن 167 ألــف شــخص ب ــف فــدان تقريب ــا يعــادل 17 أل العــام، أي م
ي والحتفــاظ بالســيطرة عــىل 

. ومــع ذلــك، فمــا زال الوصــول إىل مخططــات تخصيــص الأرا�ف ي
ي تخصيــص الأرا�ف

ُمنحــت الأولويــة للنســاء الضعيفــات �ف
ف بهــا يمثــل �اًعــا خاصــًة بالنســبة لــالأ� الضعيفــة. ولمعالجــة هــذه القضايــا، انضمــت  ي المعــ�ت

ي المخصصــة والحصــول عــىل حقــوق الأرا�ف
الأرا�ف

 )ALRD( ي
ف – لتشــكيل رابطــة إصــالح وتنميــة الأرا�ف ف والأشــخاص المعدمــ�ي ي ذلــك منظمــات للفالحــ�ي

ثالثمائــة منظمــة غــ�ي حكوميــة محليــة – بمــا �ف
ــة  ــة79. واتبعــت رابطــة إصــالح وتنمي ي الغــذاء وســبل العيــش وحقــوق الشــعوب الأصلي

ــا المتعلقــة بحقــوق الأرض والحقــوق �ف للعمــل عــىل القضاي
عالميــة والمنشــورات البحثيــة و)2(  ي ذلــك: )1( الدعــوة لالإصــالح الزراعــي مــن خــالل النــدوات وورش العمــل والحمــالت الإ

ي عــدة مناهــج بمــا �ف
الأرا�ف

إقامــة تعــاون مــع وزارة الإصــالح الزراعــي الحكوميــة لتنفيــذ الإصالحــات و)3( تعبئــة المنظمــات وربــط القواعــد الشــعبية بالقطاعــات الأخــرى )يتمثــل 
ــا كأعضــاء لمجلــس التحــاد والمجالــس بصفــة عامــة عــىل العمــل مــن أجــل  ي تطويــر قــدرة النســاء المنتخبــات حديًث

ف الحاليــة �ف كــ�ي أحــد محــاور ال�ت
ي مجــال 

ي ينتجهــا الممارســون والناشــطون �ف
ة »لنــد« الــ�ت ي امتــالك الأرض( و )4( توثيــق ونــ�ش المعلومــات مثــل المجلــة الشــه�ي

إقــرار حقــوق المــرأة �ف
ي 

ي الهجمــات عــىل الأ� المعدمــة بمــا �ف
ي البلــد للتحقيــق �ف

ف مــن الصحــف الرائــدة �ف التنميــة والبحــوث. وضمــت الرابطــة أيضــا مجموعــة مــن الصحفيــ�ي
ذلــك المضايقــات والتعذيــب والقتــل بهــدف إخراجهــم مــن أراضيهــم. كمــا وفــرت هــذه الرابطــة المســاعدة القانونيــة للنســاء حــ�ت يتمكــن مــن محاربــة 
ــق القضيــة الناجحــة لـــ »بيــل  ي المحليــة وتحميــل النخــب المحليــة المســؤولية مــن خــالل إجــراءات المحاكــم. وتوثّ

ي إدارة الأرا�ف
الفســاد المنظــم �ف

ي ل يمكــن أراٍض عــىل 
ي المحافظــة عــىل الأرض تحــت حيازتهــم. وتُشــكل حركــة النســاء، اللــوا�ت

كوراليــا« كيــف نجــح الأشــخاص الذيــن ل يملكــون أرضــاً �ف
ي »خــاس«.

ف الجتماعــي والقتصــادي للمــرأة، فضــاًل عــن التنفيــذ الناجــح لسياســة إدارة وتوزيــع أرا�ف وجــه الخصــوص، مثــاًل للتمكــ�ي

ي تهــدف 
ي الأرض هــي رابطــة “مداريبــور” للمســاعدة القانونيــة الــ�ت

ي لحمايــة حقــوق المــرأة �ف
ومــن الأمثلــة الناجحــة الأخــرى عــىل تعبئــة المجتمــع المــد�ف

ف وحقــوق وراثــة الممتلــكات. وأنشــأت الرابطــة  ف الجنســ�ي إىل إنشــاء شــبكة مــن القــادة النســاء المســلمات القــادرات عــىل معالجــة قضايــا المســاواة بــ�ي
ي مــن أجــل تعزيــز حقــوق 

ضافــة إىل تقديــم المعلومــات والدعــم اللوجســ�ت شــبكة موحــدة مــن القيــادات النســائية مــن مجموعــات نســائية شــعبية بالإ
ف النســاء المحليــات،  ســالمية بــ�ي يعــة الإ ي ال�ش

اث �ف اث وأحــكام المــ�ي المــرأة. وأجــرت الرابطــة مســحا ميدانيــا لتقييــم الوعــي بحقــوق الملكيــة والمــ�ي
ــة 10000 امــرأة بحقوقهــن. وتأخــذ الرابطــة العوامــل  ــادة وتوعي ــة. وقــد تــم تدريــب حــواىلي 300 قي ــر مــواد إعالمي ــج المســح لتطوي واســتخدمت نتائ
ي المناطــق المســتهدفة حيــث 

لمــام بالقــراءة والكتابــة �ف ف العتبــار معــدلت الإ ف العتبــار، مثلمــا كان عليهــا أن تأخــذ بعــ�ي الجتماعيــة القتصاديــة بعــ�ي
ي 

ــات �ف ــن النســاء الريفي ــط م ــة فق ي المائ
ــإن حــواىلي 32 �ف ــة. وبحســب للرابطــة، ف ــرى المحلي ي الق

ــادات النســائية �ف ــن القي ــاء شــبكات م ــل عــىل بن تعم
ي المراعيــة 

ي الختــام ، حــ�ت عندمــا يتــم إنشــاء عمليــات إصــالح الأرا�ف
ــة. و�ف بنجالديــش متعلمــات ممــا يجعــل مــن الصعــب توزيــع المــواد المكتوب

لالعتبــارات الجنســانية، فــإن إنفاذهــا بعيــد كل البعــد عــن كونــه مضمونــاً، ل ســيما بالنســبة للســكان والنســاء الضعفــاء، والمشــاركة النشــطة لمنظمــات 
ي تحققــت ل تضيــع مــع مــرور 

ف مــن المخططــات والخطــط. أن المكاســب الــ�ت ي أمــر حاســم لضمــان اســتفادة المســتفيدين المســتهدف�ي
المجتمــع المــد�ف

اث يشــكالن أخطــار ينبغــي حمايتهــا مــن  ي ذلــك الفقــراء والنســاء، فــإن الســتيالء عــىل الممتلــكات والمــ�ي
الوقــت. وبالنســبة لأكــ�ش الفئــات ضعفــا، بمــا �ف

ي تحققــت.
نجــازات الــ�ت . إن تعبئــة القيــادات النســائية أمــر أســاسي لتحقيــق التغيــ�ي أو لحمايــة الإ ي

خــالل العمــل التعــاو�ف

)GOB: 1972، كمال 1988، البنك الأسيوي للتنمية 2004 – الربع الأول، البنك الدوىلي 2008 – الربع الأول(  .76
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ي بنجالديش، المجلة البحثية الدولية للمجالت ذات التخصصات المتداخلة والمتعددة، 
ي الأرض �ف

محمد رسول إسالم سوراف، حقوق المرأة غ�ي المتساوية �ف  .78
المجلد الأول، الإصدار الثالث، أبريل 2015، ص 8.
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السنغال

ي مــن 
اث وتخصيــص الأرا�ف نتاجيــة.  أهميــة المــ�ي ي والمــوارد الإ

كيــف يرتبــط تعليــم المــرأة وتمثيلهــا الســياسي بالحصــول عــىل الأرا�ف
ي ســياق الالمركزيــة.

دارات المحليــة �ف جانــب المجالــس الريفيــة وكذلــك الحاجــة إىل تطويــر فهــم وقــدرات القــادة والإ

ــد  ــون والتقالي ي مجــال ســيادة القان
ــدة �ف ــا بســجالت جي ي إفريقي

ــدول اســتقرارا �ف ــ�ب الســنغال واحــدة مــن أكــ�ش ال ــة، وتعت ي المائ
ي الســنغال 90 �ف

ف �ف ــغ نســبة المســم�ي تبل
ف النســاء  ف بالمائــة بــ�ي ف أقــل مــن أربعــ�ي ف الفتيــات محــط اهتمــام كبــ�ي حيــث إن نســبة المتعلمــ�ي الديمقراطيــة. وعــىل الرغــم مــن ذلــك، تظــل معرفــة القــراءة والكتابــة بــ�ي
ي الحيــاة القتصاديــة، حيــث تبلــغ نســبة عمــل المــرأة حــواىلي 

ة �ف . ومــن ناحيــة أخــرى، تشــارك المــرأة الســنغالية مشــاركة كبــ�ي ف 15 ســنة وأكــ�ش اوح أعمارهــن بــ�ي ي تــ�ت
اللــوا�ت

ف الســنغالية، يتمتــع  81. وبموجــب الدســتور والقوانــ�ي
ي الفرنــ�ي

ي الزراعــة80. وتُعتــ�ب التقاليــد الســنغالية القانونيــة مســتوحاة مــن القانــون المــد�ف
ي المائــة ول ســيما �ف

66 �ف
ي وامتالكهــا بشــكل مســتقل عــن زوجهــا أو أقاربهــا الذكــور 

النســاء والرجــال بحقــوق ملكيــة متســاوية فيمــا يتعلــق بملكيــة الأرض. ويحــق للمــرأة قانونــا الحصــول عــىل الأرا�ف
ي 

ا�ف ي العديــد مــن البلــدان ذات الأغلبيــة المســلمة، فــإن نظــام الملكيــة الزوجيــة الفــ�ت
والحتفــاظ بالملكيــة والســيطرة عــىل ممتلكاتهــا بعــد الــزواج.  وكمــا هــو الحــال �ف

ي هــو فصــل الملكيــة )قانــون الأ�ة، المــادة 368(، حيــث يديــر المالــك الأصــىلي الممتلــكات قانونـًـا خــالل الــزواج )المــادة 380(. ومــع ذلــك، فــإن الرجــل هــو 
للــزواج المــد�ف

ضافــة إىل ذلــك، فحيثمــا  رب الأ�ة مــن الناحيــة القانونيــة وبالتــاىلي لديــه قــدرة أكــ�ب عــىل الوصــول إىل المدخــالت الزراعيــة، وبشــكٍل أعــم، الأرض والمــوارد الأخــرى. وبالإ
ينطبــق نظــام مهــر الــزواج )المــادة 385(، ينبغــي تســليم أي ممتلــكات ومدخــرات وحيوانــات أو غــ�ي ذلــك مــن الأصــول الممنوحــة للمــرأة عنــد الــزواج إىل زوجهــا82. وبوجــه 
ي ذلــك. عــالوة عــىل ذلــك، ففــي 

كة ســيكون مفيــداً �ف ف وأن خيــار الملكيــة الزوجيــة المشــ�ت ف الزوجــ�ي ي والممتلــكات بــ�ي
ف ترتيبــات الأرا�ف عــام، يبــدو أن هنــاك فرصــة لتحســ�ي

ي – مــن الزراعــة إىل الرعــي – تتغــا�ف الممارســات التقليديــة باســتمرار عــن عمليــة صنــع القــرار عــىل 
بلــٍد يضــم العديــد مــن الأعــراق والســتخدامات المختلفــة لــالأرا�ف

ي المائــة 
ف الذيــن يملكــون أرض هــم مــن النســاء مقابــل 91 �ف ي المائــة فقــط مــن الزراعيــ�ي

ي أواخــر التســعينات، فــإن 9 �ف
الأرض مــن قبــل المــرأة. ووفقــا للتعــداد الزراعــي �ف

ي هيئــات صنــع القــرار هــو أحــد الأســباب الرئيســية لهــذه التفاوتــات. وتتألــف المجالــس الريفيــة مــن مستشــارين 
مــن الرجــال. ويبــدو أن تمثيــل المــرأة الضعيــف للغايــة �ف

ي ضمــن قضايــا أخــرى.  
ي والمــكا�ف

ي جوانــب التخطيــط الأر�ف
ي تنظــر �ف

83 وهــي الهيئــات التداوليــة للمجتمعــات الريفيــة الــ�ت ف ي العرفيــ�ي
ف أغلبهــم مــن مــالك الأرا�ف منتخبــ�ي

ي المســتويات العليــا، يُعتــ�ب 
ي المئــة فقــط. و�ف

ي هــذه الهيئــات، فــإن عــدد النســاء ل يــزال يمثــل حــواىلي 11 �ف
وعــىل الرغــم مــن أنــه يحــق للنســاء شــغل مناصــب رســمية �ف

ف  ي حــ�ي
ي المائــة، �ف

ي المجالــس البلديــة حــواىلي 27 �ف
ف أكــ�ش مــن 14 ألــف قريــة. وتبلــغ نســبة النســاء �ف الوضــع أســوأ بكثــ�ي حيــث ل يوجــد ســوى ثالثــة رئيســات للقــرى مــن بــ�ي

ي المائــة.
أن عــدد رئيســات البلديــات يقــل عــن 6 �ف

اث والتخصيــص )مــن قبــل المجالــس الريفيــة(  ي بثــالث طــرق هــي المــ�ي
ة مــن 2009 إىل 2011 أن النســاء والرجــال يحصلــون عــىل الأرا�ف ي الفــ�ت

وتُظهــر دراســة84 أجريــت �ف
ي المئــة 

ي المئــة مــن خــالل تخصيــص وأقــل مــن 5 �ف
اث مقابــل 25 �ف ي المئــة – عــىل الأرض مــن خــالل المــ�ي

اء. ويحصــل الغالبيــة العظمــى مــن الرجــال – أكــ�ش مــن 65 �ف والــ�ش
ي مــن خــالل التخصيــص 

ي المائــة فقــط مــن النســاء يرثــن الأرض، وتحصــل نفــس النســبة المئويــة تقريبــا عــىل الأرا�ف
اء. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن 15 �ف مــن خــالل الــ�ش

ــارا  اء ليــس خي ــ�ش ــدو أن ال ــا يب ة(، بينم ــا قطعــا صغــ�ي ــة عموم ــس الريفي ــا المجال ي تخصــص له
ــ�ت ــا مــن خــالل المجموعــات النســائية ال ــك جماعي ــا يكــون ذل ــا م )وغالب

ي عــام 1996، 
ي الســنغال. و�ف

ي الريفيــة �ف
طــالق. ومــع ذلــك، هنــاك أيضــا تطــورات إيجابيــة يجيــب مالحظتهــا. ففــي عــام 1964، تــم تأميــم معظــم الأرا�ف واردا عــىل الإ

ي تملكهــا الدولــة. ومــن خــالل جعــل عمليــة صنــع القــرار 
ي الــ�ت

ي الدولــة، ُمنحــت المجالــس الريفيــة ســلطة إدارة وتخصيــص هــذه الأرا�ف
وكجــزء مــن عمليــة الالمركزيــة �ف

دارتهــا. واتفقــت الحكومــة ومنظمــات  ، تــم توفــ�ي فرصــة للنســاء للحصــول عــىل إمكانيــة أكــ�ب للوصــول إىل المــوارد الطبيعيــة والأكــ�ش مــن ذلــك لإ ف قريبــة مــن المواطنــ�ي
ي تراعــي النــوع 

وريــة ولكنهــا ليســت كافيــة لضمــان تنفيــذ الممارســات الــ�ت ف �ف ف الجنســ�ي ي تراعــي الفــروق بــ�ي
ي إدراك أن الأطــر الدســتورية والقانونيــة الــ�ت

ي �ف
المجتمــع المــد�ف

داريــة أمــران ُمهمــان مــن قبــل الحكومــة وأن الحمــالت الحكوميــة قــد  الجتماعــي بمفردهــا. ومــن الُمســلَِّم بــه أن زيــادة الوعــي وتعميــم الصكــوك القانونيــة والممارســات الإ
ح  نــت85 يــ�ش ن�ت ف الدولــة. وقــد أنشــأت وزارة العــدل الســنغالية موقعــا عــىل شــبكة الإ ام قوانــ�ي ي المجتمعــات الريفيــة عــىل ضمــان احــ�ت

تــم تدشــينها لتشــجيع القــادة �ف
داريــة والرســائل الموحــدة إىل المحاكــم مــن  اث ومــا إىل ذلــك. ويمكــن تحميــل الكتيبــات والنمــاذج الإ ي ذلــك الــزواج والطــالق والمــ�ي

ف المدنيــة العامــة بمــا �ف قضايــا القوانــ�ي
ت مجموعــة مــن المنظمــات الســنغالية  ف المــرأة. وقــد نــ�ش ي الســنغاىلي تدعــو بفاعليــة لتمكــ�ي

ضافــة إىل ذلــك، فــإن حيويــة المجتمــع المــد�ف . وبالإ ي
و�ف لكــ�ت خــالل الموقــع الإ

ي المشــاركة 
ف ضــد المــرأة يدعــو إىل المســاواة �ف ي حزيــران / يونيــة 2013 بتنســيق مــن رابطــة القانونيــات الســنغاليات تقريــر ظــل للجنــة القضــاء عــىل التميــ�ي

غــ�ي الحكوميــة �ف
ي تدريــب النســاء عــىل تنظيــم المشــاريع والموازنــة القائمــة عــىل المشــاركة والمراعيــة للنــوع الجتماعــي والقيــادة 

قليميــة والتوســع �ف ي المجالــس البلديــة والريفيــة والإ
�ف

ي مختلــف القطاعــات بهــدف النهــوض بظــروف المــرأة وإمكانيــة حصولهــا عــىل 
وتعزيــز التعليــم الرســمي وغــ�ي الرســمي. ومــن المرجــح أن تبــدأ هــذه الجهــود المبذولــة �ف

ي إذا زاد تمثيــل المــرأة وزاد مســتوى تعليمهــا. وهــذه  ٍ إيجــا�ب ي إحــداث تغيــ�ي
يعــات والدســات�ي الوطنيــة مســاواة المــرأة �ف ي ســياٍق تدعــم فيــه الت�ش

ي والممتلــكات �ف
الأرا�ف

يعــات والدســات�ي الوطنيــة مســاواة  ي ســياق تدعــم فيــه الت�ش
ي والممتلــكات، �ف

الجهــود المتعــددة القطاعــات والراميــة إىل النهــوض بظــروف المــرأة وحصولهــا عــىل الأرا�ف
ي إذا زاد تمثيــل المــرأة ومســتوى تعليمهــا. ي إحــداث تغيــ�ي إيجــا�ب

المــرأة، مــن المرجــح أن تبــدأ �ف

، مؤ�ش الفجوة الجنسانية، السنغال. المنتدى القتصادي الدوىلي  .80
، مصادر حكم القانون، جامعة داكار، 2010/2011. ي

ي القانون المد�ف
فاتو كينيه كامارا، مقدمة �ف  .81

نسان، مؤ�ش المنظمات الجتماعية والجوانب الجنسانية، السنغال. مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإ  .82
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يعــد النظــام المــاىلي جيــد الأداء عنــًرا أساســًيا للنمــو القتصــادي وإمكانيــة الوصــول إىل الأرض، وبالأخــص للفئــات المحرومــة مثــل الفقــراء والنســاء 
ف فــرص الحصــول عــىل التمويــل وتعزيــز حقــوق المســكن والأرض والملكيــة معروفــة تماًمــا.  ف تحســ�ي والشــباب والأقليــات. وتعتــ�ب العالقــة المتبادلــة بــ�ي
ي رســمي أقــل مــن الرجــل بنســبة 

تفيــد البيانــات المســتمدة مــن 148 بلــًدا، بصفــة خاصــة البلــدان الناميــة، أن امتــالك المــرأة وســطًيا لحســاب مــر�ف
ي البلــدان ذات الأغلبيــة المســلمة ل يســتخدمون 

20 بالمئــة وســطًيا.86 وتشــ�ي إحصــاءات صاعقــة أن 72 بالمئــة تقريًبــا مــن الأشــخاص الذيــن يعيشــون �ف
مكانيــة حصــول المــرأة المســلمة عــىل التمويــل التقليــدي. وتكمــن الأســباب الرئيســة وراء هــذا  الأنظمــة المرفيــة التقليديــة87. مــا يرســم صــورة كئيبــة لإ
ي التمويــل التقليــدي عــىل أســاس الفائــدة الــذي ينظــر إليــه 

ي تحــول دون مشــاركة المــرأة وانعــدام الثقــة بشــكل عــام �ف
ي الأميــة الماليــة والعقبــات الــ�ت

�ف
ســالمية واســع النطــاق ويحتــاج إىل دراســة أدق وإىل  ي المجتمعــات الإ

ي غــ�ي الرســمي والبديــل �ف
، فــإن تمويــل الأرا�ف ســالم. وبالتــاىلي عــىل أنــه يخالــف الإ

تكييــف التدخــالت.   

ــث  ــران والســودان حي ــك إي ــن ذل ســالمي. ويســتث�ف م ــدي والإ ــل التقلي ــه التموي ــزدوج يجتمــع في ــل م ســالمية نظــام تموي ــدان الإ ــك معظــم البل تمتل
ف 20-15 بالمئــة  اوح بــ�ي ســالمي نمــًوا ســنويًا بنســبة تــ�ت ســالمي فقــط. ومنــذ الأزمــة الماليــة العالميــة عــام 2008، شــهد التمويــل الإ يهيمــن التمويــل الإ
ســالمي  ســالمية. يشــار إىل التمويــل الإ ســالمية الجديــدة وغــ�ي الإ ي البلــدان الإ

ي حجــم الأصــول، واتســع �ف
ليصــل إىل مــا يقــدر بـــ 2 تريليــون دولر أمريــ�ي �ف

ف )الغــرر( فضــاًل  ة مثــل حظــر الفائــدة )الربــا( والمقامــرة )الميــ�( والدرجــة المفرطــة مــن عــدم اليقــ�ي ف ي نظــًرا لســمات ممــ�ي
باســم التمويــل الأخــال�ت

ي المشــاريع الالأخالقيــة أو القائمــة عــىل الســتغالل أو المحرمــة. عــالوة عــىل ذلــك،88 مزايــا مثــل تقاســم الأربــاح والتمويــل القائــم 
عــن الســتثمارات �ف

دمــاج المــاىلي وزيــادة فــرص وصــول المــرأة  ســالمي عــىل إمكانيــة الإ ي مناســب تماًمــا.89  يتطــوي التمويــل الإ
عــىل المشــاركة تجعلــه تمويــل وتنميــة أرا�ف

ســالمي تدفقــات إيــرادات خاصــة ابتكاريــة ومتكافئــة جنســًيا فضــاًل عــن التمويــل الحكومــي مــن خــالل صكــوك  إىل الأرض والملكيــة. شــهد التمويــل الإ
)ســندات إســالمية(. 

ــاىلي  ــاج الم دم ــن الإ ــة م ــة المتنوع ــروض المالي ــنت الع ــة وحس ــات البتكاري ــات والخدم ــائية والمنتج ــاريع النس ة، زادت المش ــ�ي ــنوات الأخ ــي الس فف
ي بتغالديــش نســاء- أكــ�ش مــن مليــون 

مــان �ف ف مــن بنــك غ�ي ضــ�ي وتحســنت إمكانيــة وصــول المــرأة المســلمة إىل الأرض. فســبعة وتســعون بالمئــة مــن المق�ت
ف إســالمي( والــزكاة )الصدقــة(  ســالمي تكافــل )تأمــ�ي ات، الئتمــان الصغــ�ي القائــم عــىل الفائــدة والإ شــخص. وفيمــا يتعلــق بالنســاء المســلمات الفقــ�ي
ي ربــط الأنمــاط 

ف ســبل العيــش وتوفــ�ي إمكانيــة الوصــول إىل الأرض. وتتمثــل إحــدى التحديــات �ف مصــادر تمويــل حيويــة للتخفيــف مــن حــدة الفقــر وتأمــ�ي
ف إمكانيــة وصــول المــرأة إىل الملكيــة. عــىل ســبيل المثــال يــؤدي التمويــل مــن  ي والتدفقــات الماليــة الراميــة إىل تحســ�ي

المبتكــرة للحيــازة العرفيــة لــالأرا�ف
ســالمية بشــكل أ�ع مــن  ــدان الإ ي معظــم البل

ســالمي �ف ــل الإ ــع. ونظــًرا لتســاع التموي ــة للجمي ــز حقــوق الملكي ي تعزي
خــالل وقــف )الأوقــاف( دوًرا �ف

ي يمكــن اســتغاللها لتعزيــز إمكانيــة وصــول المــرأة إىل الأرض. 
ي استكشــاف الطريقــة الــ�ت

التمويــل التقليــدي، تمثــل المســعى الملــح �ف

ات المالية العالمية )2014( مؤسسة بيل ومليندا غيتس.  قاعدة بيانات المؤ�ش  .86
ي المؤتمر الذي عقده البنك الدوىلي بشأن 

ي فرص وصول الأ� للخدمات المالية.” جرى تقديمه �ف
باتريك أونوهان )2007(. “الختالفات الموجودة ع�ب البلدان �ف  .87

الوصول للتمويل، واشنطن العاصمة، بتاريخ 15 مارس.  
سالمي”. ورقة  دماج الماىلي داخل دول منظمة التعاون الإ ي تعزيز الإ

سالمي �ف ي الدين وإقبال سم�ي وأحمد رستم وشياوشن فو. )2011(. “دور التمويل الإ محمود مح�ي  .88
. واشنطن العاصمة.   عمل بحثية رقم 4435، البنك الدوىلي

يعة المجردة: تحديد المستقبل،  ي وفًقا لل�ش ي تحديات رأس المال الب�ش
ماج الماىلي ومشاركة المراة �ف سالمي: الإ ف المرأة وتميكن التمويل الإ �اج سيت )2015( تمك�ي  .89

لندن: 2015.  
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ــة  ــوق المليك ــم: حق ــالري لي ــ�اج ســعيد وهي ســالم ل ي الإ
ــون �ف والقان

ــالمي. س ــم الإ ي العال
ــان �ف نس ــوق الإ وحق

توصيات   6.4

ــة  داري ــة والإ ــات الإصــالح الخاصــة بالأطــر القانوين ف وجــود عملي يتعــ�ي

ضافــة إىل وصولهم  لتحقيــق التكافــؤ للمــرأة المســلمة وغ�ي المســلمة بالإ

لــالأرض. وفيمــا يــىلي نــص هــذه التوصيــات: 

ــة عــىل  ف الوطني ــ�ي ــر وإصــالح الدســات�ي والسياســات والقوان تطوي  -1

ــات  ــك مــن خــالل العملي ــارات الجنســانية وذل نحــو يراعــي العتب

ــود  ف وج ــ�ي ــا يتع ــرأة. كم ــل والم ــا الرج ــارك فيه ي يش
ــ�ت ــاملة ال الش

يجابيــة بغيــة زيــادة وصــول  إدراج واضــح لالإجــراءات والأحــكام الإ

ــالأرض.  ــرأة ل الم

ية.  ف يعات التمي�ي إلغاء الت�ش  -2

ي 
دارة الــ�ت ف إىل نظــم الإ ترجمــة الدســات�ي والسياســات والقوانــ�ي  -3

ــة  وقراطي ف بأنهــا أقــل ب�ي ي تتمــ�ي
ــ�ت ــارات الجنســانية ال تراعــي العتب

ي كميــة 
ي التكلفــة ول تتطلــب وجــود زيــادة مفرطــة �ف

وأ�ع وأقــل �ف

ــرض إدارة الأرض(.  ــي بغ ــق )تف الوثائ

ف وصــول المــرأة لخدمــات  ي تحــول بــ�ي
إزالــة العقبــات العمليــة الــ�ت  -4

يــة  ورة الســفر للمراكــز الحرف إدارة الأرض )عــىل ســبيل المثــال �ف

ورة أن  الرئيســة بجانــب اللغــة وتعليــم القــراءة والكتابــة و�ف

ي 
ــة �ف ــب الالمركزي ــاء المكات ــا(. وإنش ه ــل وغ�ي ــا رج ــون بصحبته يك

إدارة الأرض وخدمــات الهاتــف المحمــول والخدمــات المخصصــة 

للمــرأة. 

ضافــة  ــة بالإ ــق وتعميمهــا وترجمتهــا للغــات المحلي تبســيط الوثائ  -5

ف والإجــراءات.  إىل نــ�ش المعلومــات الخاصــة بالقوانــ�ي

ي وظائف ومنظمات إدارة الأرض. 
دعم عمالة المرأة �ف  -6

ي 
ضافــة إىل قــدرات موظفيهــا �ف بالإ تطويــر نظــم إدارة الأرض   -7

ي 
�ف التقنيــة  التطــورات  مــن  الســتفادة  بغيــة  ي 

الفــ�ف الجانــب 

برمجيــات المصــدر المفتــوح واســتخدام نهــج الســتعانة بمصــادر 

خارجيــة والتشــاركية واســتخدام أســاليب جمــع البيانــات المكانيــة 

الناعمــة«  »القــدرات  إىل  ضافــة  بالإ المنخفضــة  التكلفــة  ذات 

ــل  ــارات التواص ــالء ومه ــو العم ــه نح ــال التوج ــبيل المث ــىل س ع

والتعــاون. 

يراعــي  الأرض عــىل نحــو  دارة  أدوات ونهــج محــددة لإ وضــع   -8

العتبــارات الجنســانية واســتهداف احتياجــات المــرأة بصــورة 

ي ذلــك عمليــة التقييــم والتمويــل القائــم عــىل 
واضحــة بمــا �ف

ورصــد  الأرض  اســتخدام  تخطيــط  بجانــب  الأرض  اســتغالل 

الأرض.  إصــالح  وإعــادة  الأرض  وتجميــع  الأرض  اســتخدام 

ي إدارة الأرض. 
تعزيز مبدأ الشفافية �ف  -9

زيــادة عمليــة الوصــول لالئتمــان والتمويــل متناهــي الصغــر للمــرأة   -10

ــاء  ــالل إنش ــن خ ــالمي وم س ــل الإ ــالل التموي ــن خ ــك م ي ذل
ــا �ف بم

ــاون.  ــه التع ــز أوج وتعزي
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ف عى إمكانية 7 ك�ي النساء النازحات- ال�ت  
وصولهن إىل الأرض 

وح  ف ي أوضــاع الــ�ف
ل تقــدم هــذه الوحــدة تحليــاًل شــاماًل لظــروف المــرأة �ف

وكيفيــة التغلــب عليهــا، إل أنهــا تقــدم بــدًل مــن ذلــك لمحــة موجــزة 

ي 
ــ�ت ــات القائمــة عــىل النهــج وال ــات ومجموعــة مــن التوصي عــن التحدي

ــا إىل  ــات داخلًي ــاء النازح ــول النس ــرص وص ــادة ف ي زي
ــا �ف ــت نجاحه أثبت

الأرض.

عــى  خاصــة  بصــورة  ف  كــ�ي ال�ت إىل  الحاجــة   7.1
النازحــات  النســاء 

ــع.  ــٍد للجمي وح تح ف ــ�ف ــاء ال ي أثن
ــكن �ف ــول إىل الأرض والمس ــل الوص يمث

ــراع  ــم ال ــًرا لتفاق ــة نظ ــ�ش صعوب ــر أك ــون الأم ــاء يك ــبة للنس فبالنس

المــرأة  ضــد  ف  والتميــ�ي القائمــة  المســاواة  عــدم  وأوجــه  وح  ف والــ�ف

ي 
ي يعشــن �ف

والتحديــات العمليــة.  وتعــد النســاء النازحــات والنســاء الــال�ت

ف الفئــات الأكــ�ش ضعًفــا ومــا يرتبــط  اعــات مــن بــ�ي ف ســياقات متأثــرة بال�ف

بوصولهــن إىل الأرض والمســكن والملكيــة. وتنتهــك حقوقهــن بالمســكن 

اع ومــن قبــل قوانينهــن الوطنيــة  ف والأرض والملكيــة مــن قبــل أطــراف الــ�ف

ي بعــض الأحيــان ومــن قبــل مجتمعاتهــن وأ�هــن. كمــا يواجهــن 
�ف

دات  : باعتبارهــن نســاًء أو لجئــات  أو مــ�ش ف أشــكاًل متعــددة مــن التميــ�ي

ــات  ــراًدا أقلي ــا أو أف ــة اقتصاديً ــات محروم ي مجموع
ــراًدا �ف ــا أو أف داخلًي

ف هــذه مــن إمكانيــة اللجــوء إىل  إثنيــة ودينيــة. كمــا تحــد طبقــات التميــ�ي

القضــاء138 أو الســفر للمثــول أمــام المحاكــم أو تحمــل تكلفــة جلســات 

ــة أو عــدم التمكــن  ــق المدني ــار إىل الوثائ الســتماع. كمــا يعــوق الفتق

قامــة القانونيــة وحــالت انعــدام  مــن الحصــول عليهــا ومشــاكل الإ

ــول إىل الأرض.  ــة الوص ــن إمكاني ــية م الجنس

ي ســياقات 
تعــد حمايــة حقــوق المــرأة بالمســكن والأرض والملكيــة �ف

ــن  ــدر م ــس الق ــم بنف ــه يتس ــًدا، لكن ــا ج ــًرا صعًب اع أم ف ــ�ف وح وال ف ــ�ف ال

ي حــالت الطــوارئ، ل تبــدي 
الأهميــة. عنــد الحاجــة الملحــة للتدخــل �ف

ــا لتدخــالت حقــوق المســكن  ــا كافًي ــة اهتماًم نســانية الفاعل الجهــات الإ

ــن مســاعدة  ــدًل م ــة. فالوصــول إىل الأرض والمســكن ب والأرض والملكي

ــدي  ــف الجس ــرض للعن ــل التع وح بتقلي ف ــ�ف ــن ال ــاة م ــن النج ــرأة م الم

ي طــال 
نســانية الــ�ت وانتهــاكات الحقــوق الأخــرى، يخــرج مــن الهشاشــة الإ

ــذات.   ي والعتمــاد عــىل ال
ــدأ المســ�ي نحــو التعــا�ف أمدهــا ويب

رض وحقوق الملكية للنازحات »، 
أ

: تأم�يف السكن وال 138  »الحياة يمكن أن تتغ�ي
)2014(

ــالمية  س ــياقات الإ ي الس
ــرأة إىل الأرض �ف ــول الم ــرص وص ــادة ف ــح زي يتي

ــوة  ــة القس ــروف بالغ ــن الظ ــم م ــىل الرغ ــرأة. وع ف الم ــ�ي ــة تمك إمكاني

. فيمكــن  اعــات أيًضــا فرًصــا للتغيــ�ي ف ي منهــا النســاء، تتيــح ال�ف
ي تعــا�ف

الــ�ت

إعــادة بنــاء المؤسســات ويمكــن الضطــالع بــالأدوار التقليديــة المنوطــة 

ــان  ــن الأحي ــ�ي م ي كث
ــح �ف ي تصب

ــ�ت ــرأة. وال ــة بالم ف أو المنوط ــ�ي بالجنس

المعيــل الوحيــد لأ�تهــا بتــوىلي مهــام الرجــل. ويجــ�ب عــدم وجودهــم 

ل  ف ي داخــل المــ�ف
ي مجتمعاتهــم المــرأة عــىل تأديــة أدوار اتخــاذ القــرار �ف

�ف

ي كثــ�ي مــن الأحيــان 
وح �ف ف ي اضطــررن للــ�ف

وخارجــه. تتعــرض النســاء الــال�ت

لوســائل معيشــو متنوعــة ويتعلمــن عــادات وتقاليــد ومعتقــدات وطرًقــا 

ــن  ــع مجتمعاته ــراء وتنوي ــل عــىل إث ــا يعم ــال م ــام بالأعم ــدة للقي جدي

ي ذلــك إمكانيــة 
ويمكــن أن يــؤدي إىل تحســيم ظــروف المــرأة بمــا �ف

ــا إىل الأرض.           وصوله

ما يجب فعله   7.2

والمســكن،  الأرض  إىل  النازحــات  النســاء  وصــول  إمكانيــة  لضمــان 

الحيــازة  خيــارات  عــىل  شــاملة  نظــرة  لقــاء  لإ الحاجــة  تســتدعي 

ي ســياق نــزوح 
ي توجــد �ف

ي هــذه الوحــدة أو الــ�ت
المختلفــة المعروضــة �ف

ي يمكنهــا الوصــول لعــدد أكــ�ب مــن 
هــا عمليــة، والــ�ت محدد،وتقييــم أك�ش

ي وقــت أقــل بقــواد وإجــراءات مبســطة 
هــا �ف ي يمكــن توف�ي

النســاء، والــ�ت

وبتكلفــة محــدودة وتقييــم أيهــا توفــر مســتوى أعــىل مــن الحمايــة مــن 

ــرى.  ــر الأخ ــالء والمخاط الإج

 ل تختلــف وســائل واعتبــارات ضمــان وصــول النســاء النازحــات إىل 

ــاء  ــة بالنس ــارات الخاص ــائل والعتب ــن الوس ــة ع ــورة جوهري الأرض بص

. إل  ف ي ســياقات أخــرى، ربمــا باســتثناء مخيمــات الالجئــ�ي
والرجــال �ف

أنــه ل بــد مــن إيــالء اهتمــام لتقييــم المخاطــر والتحفيــف مــن حدتهــا 

ي 
ي تعيــش �ف

ي خــاص عــىل تمتــع المــرأة الــ�ت ــر ســل�ب ي يكــون لهــا أث
والــ�ت

ــة.    ــكن والأرض والملكي ــوق المس د بحق ــ�ش ــة ت حال

ي الوقــت الراهن عدًدا 
ديــن داخلًيا �ف ف والم�ش تســتضيف مخيمــات الالجئــ�ي

ي يحتجــن لدعــم 
ي ذلــك النســاء الــال�ت

ديــن داخلًيــا بمــا �ف ًا مــن الم�ش كبــ�ي

خــاص للوصــول إىل هــذه الأماكــن بأمــان واســتيعابهم بصــورة كافيــة. 

ي مخيمــات مــن 
ي معظــم الحــالت، يتمتــع الســكان الذيــن يقيمــون �ف

و�ف

ي اســتخدام الأرض حيــث يوجــد المخيــم. 
بحقــوق جماعيــة ومؤقتــة �ف
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وري أن ل تكــون الأرض خاليــة مــن المخاطــر الطبيعيــة  ومــن الــرف

فحســب، بــل أن تكــون بعيــدة أيًضــا عــن هجمــات الأطــراف المتحاربــة 

ــأن  ــة بش ــاوض بعناي ــزم التف ــاورة. ويل ــة المج ــات المحلي أو المجتمع

ي 
وط اســتخدام الأرض مــن قبــل المنظمــات أو المؤسســات الــ�ت �ش

تقيــم المخيمــات مــع مراعــاة أن مــا تــم تصميمــه عــىل المــدى القصــ�ي 

وط  ــ�ش ــد ال ــم تحدي ــود, وإن ت ــد لعق ــاف أن يمت ــة المط ي نهاي
ــن �ف يمك

وح.            ف الآن تحديــًدا جيــًدا، قــد نتــج مخاطــر الإجــالء والمزيــد مــن الــ�ف

ــات.  ــارج المخيم ــن خ ــات يعش ــاء النازح ــن النس ًا م ــ�ي ــدًدا كب إل أن ع

ي هــذه الحــالت، يبــدو تعزيــز حقــوق اســتخدام المــرأة نهًجــا أكــ�ش 
و�ف

ف  ي المديــ�ي
جــدوى لضمــان وصــول المــرأة إىل الأرض والمســكن ل ســيما �ف

ي 
ــ�ت ــة ال داري ــة والإ ــق القانوني القصــ�ي والمتوســط. وهــذا يشــمل العوائ

ــم  ــهل وتدع ــكن، وتس ــتئجار الأرض أو المس ــن اس ــن م دي ــع الم�ش تمن

ي دراســة جــدوى 
ف �ف يجــار )عــىل النحــو المبــ�ي الســتئجار وعقــود الإ

ــان(.  لبن

ــة  ــارات حقــوق الســتخدام لتلبي ة مــن خي ــ�ي ــزم وضــع مجموعــة كب يل

يجــارات  الإ اســتخداًما  هــا  وأك�ش والمتوقعــة.  ة  المبــا�ش الحتياجــات 

ي أماكــَن 
ي ســلف ذكرهــا وتوفــ�ي الأرض/ المســكن �ف

يجــار الــ�ت وعقــود الإ

ومبــاٍن مخصصــة عــىل وجــه التحديــد )عــىل ســبيل المثــال برامــج 

ي اتفاقيــات الســتضافة مــع المجتمعــات 
ســكان العامــة(، والتوســط �ف الإ

ــول إىل  ــهيل الوص ــذ لتس ــع التنفي ــات موض ــع المخطط ــة ووض المحلي

ــك.  ــا إىل ذل ــددة وم ــن مح ي أماك
ــكن �ف الأرض والمس

ي تســاعد 
وتســتدعي الحاجــة إىل إنشــاء مراكــز المعلومــات والدعــم الــ�ت

النســاء عــىل معرفــة خياراتهــن المختلفــة وكيفيــة الوصــول إليهــا 

ف القصــ�ي والمتوســط،  ي المديــ�ي
ومــع تعزيــز حقــوق اســتخدام المــرأة �ف

ي 
ــ�ت ــة ال ــة أو العملي ــق القانوني ــة العوائ ــىل إزال ــل ع ــم العم ــن المه م

تعــوق وصــول المــرأة إىل ملكيــة الأرض. وقــد يختلــف الوضــع بالنســبة 

للنســاء النازحــات خــارج بلــد منشــئهن والنســاء النازحــات داخلًيــا. ومــن 

اء  ف ل تســمح لالأجانــب بــ�ش المحتمــل أن تواجــه الفئــة الأوىل قوانــ�ي

ي البلــد المضيــف. وينبغــي للبلــدان بدعــم 
ي أو المســاكن �ف

الأرا�ف

ــة أو  ــق القانوني ــة أو العوائ ــذه السياس ــة ه ــدوىلي إزال ــع ال ــن المجتم م

ــا.  ــف منه التخفي

للنســاء  بالنســبة  ي 
المــد�ف الســجل  ومــا زال الحصــول عــىل وثائــق 

ــول إىل  ــان الوص ــه لضم ــص من ــي التخل ًا ينبغ ــ�ي ــا خط ــات عائًق النازح

ــأ  ــق المنش ي مناط
ــرى، �ف ــات الأخ ــن الخدم ــ�ي م ــكن والكث الأرض والمس

ــة  وح عــىل حــد ســواء. وقــد تفقــد النســاء بطاقــات الهوي ف ــ�ف ومحــل ال

ــاء فرارهــن مــن  ــزواج الخاصــة بهــن أثن ــق ال ــالد أو وثائ وشــهادات المي

ي 
ديارهــن، أو قــد ل يُكــن حصلــن عــىل وثائــق قــط. وتعتــ�ب الآليــات الــ�ت

تضمــن إصــدار أو إعــادة إصــدار هــذه الوثائــق أمــًرا أساســًيا ويتطلــب 

ــق  ف المنظمــات والمؤسســات. ويعــد الحصــول عــىل وثائ ــ�ي التنســيق ب

ــًرا  ــن أم ــية وأطفاله ــات الجنس ــاء عديم ــبة للنس ي بالنس
ــد�ف ــجل الم الس

ــك.  ــة ذل ــرة لمواجه ــود متضاف ــذل جه ــن ب ــد م ــة ول ب ــغ الصعوب بال

ي ذلــك تقديــم المســاعدة 
دعــم إمكانيــة لجــوء المــرأة إىل القضــاء، بمــا �ف

القانونيــة  وتقديــم المشــورة والتمثيــل والوســاطة ويعــد التشــجيع عــىل 

يجــار الكتابيــة وإزالــة العوائــق العملية واللوجســتية  اســتخدام عقــود الإ

جوانــب بالغــة الأهميــة مــن الجهــود الراميــة إىل زيــادة فــرص الوصــول 

إىل الأرض بالنســبة للنســاء139 النازحــات عــىل النحــو المبــ�يف بشــكل أكــ�ش 

ي الوحــدة 2. 
تفصيــاًل �ف

المســكن  وفقــدان  ي 
المــد�ف الســجل  وثائــق  لفقــدان  بالنســبة  أمــا 

ديــن. فحينمــا ترحــل  والأرض والملكيــة بالنســبة للنســاء والرجــال الم�ش

ي كثــ�ي مــن الأحيــان 
المجتمعــات قــً�ا مــن ديارهــم، ل يكــون لديهــم �ف

ــق أو  ــ�ي المراف ــكن أو فوات ــة الأرض والمس ــندات ملكي ــع س ــت لجم وق

ي بعــض الأحيــان يتلــف 
ثباتــات المســتندية الأخــرى لملكيــة الأرض. و�ف الإ

ي مخالفــات حقــوق المســكن والأرض والملكيــة هــذه المســتندات  مرتكــ�ب

ي ســجالت 
ي يحتفــظ بهــا الضحايــا والمحفوظــة أيًضــا �ف

عمــًدا، الــ�ت

ي العامــة. كمــا يشــكل فقــدان وثائــق المســكن والأرض والملكيــة 
الأرا�ف

ــدة  ــل م ــد يطي ــذا ق ــار، وه عم ــادة الإ ــودة وإع ــام الع ــة أم ــة مهم عقب

د العديــد مــن المجتمعــات. لذلــك مــن المهــم وضــع آليــات  تــ�ش

لحمايــة مســتندات المســكن والأرض والملكيــة مــن التلــف ودعم النســاء 

ويجي 139  تقارير مجلس الالجئ�يف ال�ف
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والرجــال لســتعادتها موضــع التنفيــذ. إذ تســهل هــذه المســتندات 

ــم فيهــا شــغل أرض ومســاكن  ي يت
ــ�ت ي الســياقات ال

جاع �ف ــة الســ�ت عملي

ي 
ي تســببت �ف

ــ�ت ــات ال ــراد أو المجموع ــل الأف ــن قب ــن م دي الســكان الم�ش

ــالء.  ــات الإخ ي عملي ــ�ب ــون لمرتك ــن يتبع ــالء أو الذي الإخ

ــا  ــًرا ممكًن ــة أم ي والمســاكن القائم
جاع مســتندات الأرا�ف ول يعــد اســ�ت

ديــن أبــًدا للبــدء بها.  دائًمــا. ففــي معظــم الحــالت ل تكــون لــدى الم�ش

ي تقودهــا المجتمعــات 
ــ�ت ــات ال ــك، يمكــن وضــع العملي ــدًل مــن ذل وب

ــة  ــكن والأرض والملكي ــوق المس ــتعادة حق ــا اس ي يمكنه
ــ�ت ــة وال المحلي

ــذ. وأظهــرت  ــات لهــا موضــع التنفي ــم إثب للمجتمعــات النازحــة  وتقدي

ي تخضــع 
ي العــراق، عــىل ســبيل المثــال، الطريقــة الــ�ت

دراســة الجــدوى �ف

ــة النازحــة  لعمليــة العــد التشــاركية بدعــم مــن  يدي ف فيهــا الطائفــة ال�ي

ــىل  ــول ع ــم والحص ــة أرضه ــجيل ملكي ي لتس
دارة الأرا�ف ــرة لإ أداة مبتك

ي يمكــن تحديثهــا مــع مــرور الوقــت إىل ســندات 
ــ�ت ــازة وال شــهادات حي

ــة.  ــة أرض كامل ملكي

، وعنــد توفــر وعــدم توفــر مســتندات المســكن  ف ي كلتــا الحالتــ�ي
و�ف

ــة  ــن عملي دي ي للم�ش
ــادة المســاكن والأرا�ف ــ�ب إع ــة، يعت والأرض والملكي

ولكــن  والطويــل،  المتوســط  ف  المديــ�ي ي 
�ف إجراؤهــا  يلــزم  أساســية 

ي 
يــة الخاصــة بذلــك �ف عــداد الأعمــال التحض�ي تســتدعي الحاجــة لإ

عــادة  مراحــل مبكــرة مــن الأزمــة. وتعــد مبــادئ الأمــم المتحــدة لإ

ديــن داخلًيــا المعروفــة باســم  ف والم�ش المســاكن والملكيــة لالجئــ�ي

ــذي  ــدوىلي الرئيــ�ي ال طــار ال ي الوحــدة 2، الإ
ــة �ف و والمبين ــادئ بنهــ�ي مب

شــارة إىل أنــه ل تختلــف  يقــدم إرشــادات بهــذا الخصــوص. وتجــدر الإ

ي الحصــول عــىل خدمــات إدارة 
ي يتــم مواجهتهــا �ف

هــذه الديناميــات الــ�ت

اع، وتميــل المــرأة لأن تســتبعد  ف ي الســياقات غــ�ي المتأثــرة بالــ�ف
ي �ف

الأرا�ف

اعــات والكــوارث. حيــث  ف ي تحــدث بعــد ال�ف
مــن عمليــات الســتعادة الــ�ت

يــكاد يكــون مــن المســتحيل التغلــب عــىل مجموعــة التحديــات العمليــة 

ي تــم مواجهتهــا 
والقانونيــة والسياســية والقتصاديــة والثقافيــة الــ�ت

ــالء اهتمــام  وري جــًدا إي ــرف ــن ال ــذا م ــات الســلم.140 ل ي أوق
بالفعــل �ف

داد.  ي عمليات الس�ت
ف ضد المرأة �ف خاص لضمان عدم التمي�ي

ومــن أجــل المعالجــة الفعالــة لحقــوق المســكن والأرض والملكيــة 

بالنســبة للنســاء النازحــات مــن المفيــد أيًضــا تحديــد ســياق تدخــالت 

ــع.  ــات أوس ي دينامي
ــة �ف معين

وح  ف ــ�ف ــة ال ــد لحال اي ف ي وطويــل الأمــد الم�ت ــع الحــرف ويلــزم أخــذ الطاب

دون  ديــن مــ�ش ف العتبــار. فأكــ�ش مــن نصــف ســكان العالــم الم�ش بعــ�ي

يــة141 وعنــد التعامــل مــع حقــوق المســكن  ي المراكــز الحرف
حالًيــا �ف

سكان والممتلكاتفي حالت ما بعد الراع وخالل  رض والإ
أ

ي ال
140  »حقوق المرأة �ف

ي رقم9 ، مركز الأمم 
عمار:نظرة عامة عالمية »، سلسلة إدارة الأرا�ف إعادة الإ

ية(1999( المتحدة للمستوطنات الب�ش
 A / HCR /( 2011 ، نسان ي بالنازح�يف داخلًياحقوق الإ

تقرير المقرر الخاص المع�ف  141
.)19/54

والأرض والملكيــة الخاصــة بالنســاء النازحــات، فــال بــد مــن أخــذ حالــة 

ــار لصياغــة  ف العتب ي بعــ�ي ــع الحــرف ــا الطاب ــب عليه ي يغل
ــ�ت وح ال ف ــ�ف ال

ــال،  ــارات للوصــول إىل الأرض والمســكن. عــىل ســبيل المث أنســب الخي

ــن إىل  دي ــخاص الم�ش ــول الأش ــهل وص ــارات تس ــع خي ــون وض ــد يك ق

الهيــاكل القائمــة وترتيبــات التبــادل مــع المجتمعــات المســتضيفة أكــ�ش 

ــدة  ــول مســتقلة وجدي ــدًل مــن إيجــاد حل ــة ب أهمي

ــن  دي ــة للنســاء والرجــال الم�ش ــول المســكن والأرض والملكي ــاج حل تحت

ديــن والمجتمعــات  ف أكــ�ش عــىل النســاء  لموازنــة احتياجــات الم�ش كــ�ي ال�ت

ي 
ــاح الأرا�ف ــة وانفت ــورة التكلف ــة ميس ي ــاكن التأج�ي ــتضيفة. المس المس

ي الهيــاكل الأساســية وتوفــ�ي الئتمانات 
المــزودة بالخدمــات والســتثمار �ف

ــة  ــق إضافي ــماح بطواب ــورة والس ــكات المهج ــم الممتل ــورة وترمي الميس

لالســتخدام  الأرض  تقســيم  القائمة،وإعــادة  الســكنية  الهيــاكل  ي 
�ف

142. ي
ــك�ف الس

ــد  ة الأم ــول قصــ�ي ــك تقتــر الحل وح يطــول وبذل ف ــ�ف ــد ال ول ينفــك أم

ــات  ــم إجاب ــىل تقدي ــتداًما ع ًا ومس ــ�ي ــا كب ــا خارجًي ــب دعًم ي تتطل
ــ�ت ال

ــم  ــا تســتدعي الحاجــة إىل تقيي دين.كم ــة للنســاء والرجــال الم�ش مجدي

ي 
ــا �ف ه ــا توف�ي ي يمكنه

ــ�ت ــة ال ــل القيم ــد مقاب ة الأم ــ�ي ــول قص ــر الحل توف

ف المتوســط والطويــل كمــا ينبغــي وضــع ســيناريوهات لتقييــم  المديــ�ي

ــرور الوقــت.  ــ�ش شــموًل ومالئمــة مــع م ــد تكــون أك ي ق
ــ�ت ــارات ال الخي

ــا  ــن القضاي ــة م ــه قضي وح بوصف ف ــ�ف اف بال ــ�ت ــة لالع ــتدعي الحاج وتس

ــج  ــول والنه ــض الحل ــدم بع ــد تق ــة، وق نمائي ــا الإ ــانية والقضاي نس الإ

ديــن والنســاء النازحــات إجابــات  ي يتــم وضعهــا للســكان الم�ش
الــ�ت

ي 
الــ�ت والمجتمعــات  ة  الفقــ�ي المحليــة  والمجتمعــات  للمهاجريــن، 

يــة مؤخــًرا، ومــا إىل ذلــك، وبذلــك ينبغــي النظــر إليهــا  تحولــت إىل حرف

ــاملة      ــورة ش بص

ي لالإصــالح لتكــون قــادرة عــىل التكيــف 
تحتــاج أنظمــة إدارة الأرا�ف

ي المناطــق 
ة التغيــ�ي الأ�ع المطلوبــة، ل ســيما �ف والســتجابة لوتــ�ي

ــة. ويمكــن أن يشــمل ذلــك تبســيط القواعــد  ي ــة وشــبه الحرف ي الحرف
143 . ي

ي وتنميــة الأرا�ف
والإجــراءات فيمــا يتعلــق بمعامــالت الأرا�ف

ن  ــ�ت ي لأن تق
ــة الأرا�ف ــات ملكي ي ودينامي

ــازة الأرا�ف ــات حي ــاج ترتيب تحت

النطــاق لضمــان  التدخــل واســعة  ي ومجــالت 
العمــرا�ف بالتخطيــط 

حــة.     مالئمــة واســتدامة الحلــول المق�ت

ي تدعم الحلول الدائمة 
دوات ال�ت

أ
سكان وال 142    هوم سويت هوم: ممارسات الإ

ية “)2015(. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  ي المناطق الحرف
دين داخلًيا �ف للم�ش

.IDMC ويجي و ف ال�ف وح   ، مجلس الالجئ�ي ف / DUSP ، شبكة بحوث ال�ف
Tuts، R  143. مالحظات للمفوضية العليا لشؤون الالجئ�يف الرابعةمناقشة: »نحو ميثاق 

ي البحث عن حلول »، غ�ي 
ف اتخاذها �ف ي يتع�ي

.التداب�ي ال�ت ف عالمي حول الالجئ�ي
ي 2017.

ين الثا�ف مستقر ،ت�ش
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ريان براون/ ©هيئة الأمم المتحدة للمرأة 

ي مــن منظور مســتند إىل المســاحة ومتعدد 
ثمــة حاجــة للنظــر إىل الأرا�ف

ــات  ــك الخدم ي ذل
ــا �ف ــع الحتياجــات الأخــرى بم ــن م ام ف القطاعــات بال�ت

والفــرص المــدرة للدخــل لزيــادة القــدرة عــىل تحمــل التكاليــف ومرونــة 

ف إدمــاج بعــض التدخــالت المتعلقــة بــالأرض  المجتمعــات. كمــا يتعــ�ي

ــا، بالتعــاون  اتيجيات نمــو أوســع نطاًق ــة واســ�ت ي اتيجيات حرف ي اســ�ت
�ف

ــة  ــة ذات الصل دارات الحكومي ــن الإ ــا م ه ــة، وغ�ي ــلطات البلدي ــع الس م

ضفــاء المزيــد مــن الطابــع المؤســ�ي عــىل الممارســات.  ولإ

ف القطاعات ونوع الجهات الفاعلة144  وثمة حاجة للتنسيق ب�ي

ي جميــع هــذه التدابــ�ي والتدخــالت، يعــد اســتهداف المــرأة �احــة 
و�ف

نعــاش  نســانية والتدخــالت لأغــراض الإ ــا لمنــع التدخــالت الإ أمــًرا مهًم

ــا،  ف ضده ــ�ي ــة أو التمي ــات الضعيف ــرأة أو الفئ ــال الم ــن إغف ــر م المبك

ــابًقا،  ــودة س ــان الموج ــف والحرم ــاط الضع ــز أنم ــتمرارية أو تعزي واس

         . ف ــ�ي ــراء المهمش ــح الفق ــورة أوض ــاًل وبص ــل ح ــوق الأفض ــز حق وتعزي
145

التوصيات   7.3

ــن خــالل  ــرأة النازحــة إىل الأرض والمســكن م ــز وصــول الم ــن تعزي يمك

ي بعــض احتياجــات المــرأة فحســب، بــل تنظــر 
نهــج ســالمة ل تنظــر �ف

وح،  ف ايــد وطويــل الأمــد لحالــة الــ�ف ف ي الم�ت ي الطابــع الحــرف
أيًضــا �ف

ي 
والــ�ت المســتضيفة،  والمجتمعــات  ديــن  الم�ش احتياجــات  وموازنــة 

ي يمكنهــا تحقيقهــا 
ة الأمــد إزاء القيمــة الــ�ت تقيــم توفــر الحلــول قصــ�ي

ف المتوســط والطويــل. ولتوفــ�ي الحمايــة الكافيــة للنســاء  ي المديــ�ي
�ف

ف  ــ�ي ي ب
ــكا�ف ــيق ال ــان التنس ــا لضم ــة أيًض ــة حاج ــن، ثم دي ــال الم�ش والرج

ي تدعم الحلول الدائمة 
دوات ال�ت

أ
سكان وال 144  هوم سويت هوم: ممارسات الإ

ية »)2015(. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  ي المناطق الحرف
دين داخلًيا �ف للم�ش

IDMC ويجي و ف ال�ف وح   ، مجلس الالجئ�ي ف / DUSP ، شبكة بحوث ال�ف
ك تقييم الستجابة الدولية لاللمحيط  J.J.Telford & R. Cosgrove )2006   145(. »مش�ت

الهندي تسونامي ”. لندن: تقييم تسوناميالئتالف

نمائيــة  نســانية والإ ي ذلــك الجهــات الفاعلــة الإ
أصحــاب المصلحــة بمــا �ف

 : ي
ــددة الآ�ت ــات المح ــمل التوصي وتش

ــه  ــة وصول ــة، وإمكاني ــازة الأكــ�ش عملي ــار الحي ــد خي تقييــم وتحدي  1

ة، مــع قواعــد وإجــراءات  ة قصــ�ي ي فــ�ت
لعــدد أكــ�ب مــن النســاء �ف

ي أثنــاء تقديــم الحمايــة الالزمــة مــن 
مبســطة ومحــدودة التكلفــة، �ف

ــرى.  ــر الأخ ــالء والمخاط الإج

التقييــم والتخفيــف مــن حــدة المخاطــر الناجمــة عــن خيــار   2

المنتقــى.  الحيــازة 

ف عىل تعزيز حقوق الستخدام الجماعية والفردية.  ك�ي ال�ت  3

ــن  ــن م دي ــع الم�ش ي تمن
ــ�ت ــة ال داري ــة أو الإ ــق القانوني ــة العوائ إزال  4

اســتئجار الأرض أو المســكن، وتيســ�ي ودعم اســتخدام الســتئجار 

ــار. يج ــود الإ وعق

ة/ طويلــة الأمــد  العمــل عــىل مجموعــة مــن الخيــارات قصــ�ي  5

ــد،  ــة بالتحدي ــاٍن مخصص ــَن ومب ي أماك
ــأوى �ف ــ�ي م ــة: توف ضافي الإ

ــات اســتضافة مــع المجتمعــات المحليــة وتســهيل  ــرام اتفاقي وإب

ي أماكــن معينــة ومــا إىل ذلــك.
الوصــول إىل الأرض والمســكن �ف

إنشــاء مراكــز معلومــات ودعــم لمســاعدة النســاء عــىل اكتشــاف   6

الخيــارات المختلفــة وكيفيــة الحصــول عليهــا. 

ي مثــل بطاقــات الهويــة 
دعــم إصــدار وثائــق الســجل المــد�ف  7

ذلــك.  إىل  ومــا  الــزواج  وشــهادات 

ــم  ــك مــن خــالل تقدي ي ذل
ــا �ف دعــم لجــوء المــرأة إىل القضــاء بم  8

ــجيع  ــاطة والتش ــل والوس ــورة والتمثي ــة والمش ــاعدة القانوني المس

يجــار الكتابيــة وإزالــة العوائــق العمليــة  عــىل اســتخدام عقــود الإ

واللوجســتية. 

دعــم اســتعادة مســتندات المســكن والأرض والملكيــة وإعــادة   9

ــأ،  ي مناطــق المنش
ــة �ف ــكن والأرض والملكي ــوق المس تشــكيل حق

تيــب للعــودة  ك�ت

عادة.  ي عمليات الإ
ف ضد المرأة �ف ضمان عدم التمي�ي  10
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العراق 

ي الوافية بالغرض   
ي قضاء سنجار وبمساعدة إدارة الأرا�ف

ف �ف يدي�ي ف طريقة تمهيد الطريق للسالم والستقرار بدعم عودة ال�ي

ي العقــود الماضيــة، بســبب المظالــم التاريخيــة والحتــالل الأخــ�ي مــن مــا يســمى الدولــة 
يــًدا جماعًيــا �ف ي العــراق ت�ش

ي قضــاء ســنجار �ف
يديــة �ف ف شــهدت الطائفــة ال�ي

ي أجدادهــم أو أي إثبــات 
ي يعــود تاريخهــا إىل 40 ســنة مــن الحصــول عــىل أرا�ف

ف الــ�ت ي العــراق والشــام )داعــش(. فقــد حرمتهــم سياســات التميــ�ي
ســالمية �ف الإ

ــد  ــم 2014، أدى تصعي ي عال
ــة. و�ف ــن شــهادات ملكي يدي ف ــم يصــدر لمعظــم ال�ي ي الســبعينات. ول

ــة �ف ــال إىل مــدن جماعي تهــم عــىل النتق ــة وأج�ب رســمي للملكي
يــد أكــ�ش مــن 3.2 مليــون شــخص. وبعــد غــزو ســنجار أجــ�ب 250,000 يزيــدي تقريًبــا  العنــف المســلح والتدمــ�ي واســع النطــاق للبيــوت والبــ�ف التحتيــة إىل ت�ش
ــا  ــو داعــش.  للتصــدي لهــذه القضاي ــة وشــغلها مقاتل ــا بصــورة منهجي ي دمــرت أو اســتوىلي عليه

ــ�ت ــة ال يدي ف ــرك ديارهــم وعــدم شــغل المســتوطنات ال�ي عــىل ت
ي 

ي قضــاء ســنجار، و�ف
ي �ف

ي المقاطعــة الفرعيــة ســينو�ف
ف بصــورة مســتدامة �ف يديــ�ي ف ي العــودة الطوعيــة والآمنــة والكريمــة وإعــادة إدمــاج ال�ي

المعقــدة والمســاهمة �ف
ي والشــبكة 

نمــا�أ ي ومختــار ومحافظتــا نينــوى ودهــوك ووزارة التخطيــط مــع موئــل الأمــم المتحــدة وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإ
كت بلديــة ســينو�ف عــام 2015، اشــ�ت

ف فيمــا يتعلــق بحقــوق المســكن والأرض والملكيــة وتدمــ�ي البيــوت بســبب  يديــ�ي ف ف التاريخــي ضــد ال�ي وع يعالــج تدريجًيــا التميــ�ي ي مــ�ش
ي �ف

الدوليــة لأدوات الأرا�ف
وع نهًجــا متعــدد الأبعــاد تنــاول الخدمــات الأساســية ومالجــئ الطــوارئ وإصــالح المنــازل وتنميــة قــدرات الســلطات المحليــة والوطنيــة.  اع. وقــد اتبــع المــ�ش ف الــ�ف

ي تثبــت الحيــازة باســتخدام نمــوذج مجــال الحيــازة الجماعيــة، نظــام بســيط يدعــم جمــع والتحقــق 
دمــج وجمــع وتحليــل المســتندات البديلــة وغــ�ي الرســمية الــ�ت

وتســجيل حقــوق الحيــازة عــىل أســاس تشــاركي قائــم عــىل المجتمــع. وتــم التأكــد مــن حقــوق الحيــازة وضمــان عــدم وجــود مطالبــات ملكيــة متداخلــة تتطلــب 
ي جــرى تخطيطهــا وإعــادة تأهيليهــا.90 وأجريــت دراســات اســتقصائية فيمــا يتعلــق بمســتندات الملكيــة البديلــة مــع أفــراد المجتمــع 

الفصــل بهــا عــىل المنــازل الــ�ت
ــد،  ي ــتويات الت�ش ــاع مس ــة ارتف ــتهدفة، نتيج ــرى المس ي الق

ــة �ف ــة المجتمعي ــطة التعبئ ــالع بأنش ــم الضط وع. وت ــ�ش ــة الم ي بداي
ــة �ف ــلطات المحلي ــىلي والس المح

ف  ي دمــرت بيوتهــم، ولإجــراء تقييمــات جوانــب الضعــف لتحســ�ي
وع، ولتحديــد الأ� المعيشــية الــ�ت بــالغ المســتفيدين عــن المــ�ش ي المخيمــات لإ

وأجريــت زيــارات �ف
ي عمليــة البنــاء . كمــا توصــل أفــراد المجتمــع المحــىلي 

ة مــن العائديــن �ف ف وبمشــاركة مبــا�ش ف محليــ�ي ي مــن خــالل مقاولــ�ي
الســتهداف. وأجــري إعــادة التأهيــل التقــ�ف

ــل  ــادة تأهي ــة بإع ــة المتعلق ــ�ي التقني ي والمعاي
ــالأرا�ف ــة ب ــات المتعلق ــع المنازع ــازة ومن ــوق الحي ــة وحق ــازة الجتماعي ــم أفضــل للحي ــة لفه والســلطات المحلي

البيــوت. 

ي 
ــذ اســتقرارهم �ف ي قدمــت للمجتمــع المحــىلي هــذا من

ــ�ت ــازة الأوىل ال ــل مســتندات الحي ــازة لـــ 300 أ�ة معيشــية مــا يمث ي عــام 2017، أصــدر شــهادات حي
و�ف

ي يقودهــا المجتمــع للتحقــق مــن 
. ومــن خــالل العمليــات الــ�ت ف يديــ�ي ف ي الســبعينيات. وقــد يــ� ذلــك ازديــاد العــودة الطوعيــة والآمنــة والكريمــة لل�ي

المنطقــة �ف
 . ي

ي المتعارضــة بصــورة ســلمية ومنــع المنازعــات المتعلقــة بــالرا�ف
المطالبــات وإصــدار شــهادات ورســم خرائــط لقطــع الأرض تــم التصــدي لمطالبــات الأرا�ف

ي تضــم شــابات حوامــل، لتكــون جهــات مســتفيدة 
ي ذلــك الأرامــل والأ� المعيشــية الــ�ت

ي تعيلهــا امــرأة بمــا �ف
ت الأ� النعيشــية الــ�ت عــالوة عــىل ذلــك، اختــ�ي

ــم إدراج  ــاف دع ــة المط ي نهاي
ــازل. و�ف ــاب من ــن أصح اف به ــ�ت ــًرا لالع ــات نظ يدي ف ــاء ال�ي ــىلي للنس ــع المح ــوي للمجتم ــوم الأب ي المفه

ــذا �ف ــة وذاب ه ذات أولوي
ــا للعائديــن  ي أثنــاء إعــادة التأهيــل النتعــاش القتصــادي عــىل الصعيــد المحــىلي وأوجــد فــرص عمــل وقــدم تدريًب

الأعمــال التجاريــة الخاصــة والمســتفيدين �ف
وح المســتقبلية ذات الصلــة بالأمــن القتصــادي. العمــل مــع الســلطات المحليــة والقــادة  ف ي أثنــاء مزاولــة العمــل ليمنــع بذلــك مــن حــالت الــ�ف

عــىل المهــارات �ف
ي تعــزز قــدرة البلديــة والمختــار عــىل 

كة لتأكيــد الحيــازة قبــل إعــادة التأهيــل الــ�ت ف فيمــا يتعلــق بحلــول المســكن والأرض والملكيــة وصــوغ معايــ�ي مشــ�ت المحليــ�ي
ي المطالبــات المتداخلــة، ومنــا�ة نهــج الحيــازة الجتماعيــة بوصفــه حــاًل لمعالجــة عــدم وجــود 

إدارة والتخفيــف مــن المظالــم المتعلقــة بالملكيــة التحكيــم �ف
اع المتعلــق بحقــوق الأرض بضمــان أن يكــون العائديــن  ف ي منــع الــ�ف

قليميــة والوطنيــة.  يســهم النهــج �ف ي ســنجار مقارنــة بالســلطات الإ
ي �ف

ســندات ملكيــة لــالأرا�ف
ي مســتقباًل وعمليــات 

اف بمطالباتهــم بصــورة رســمية مــن قبــل الســلطات المحليــة، وبذلــك منــع الســتيالء عــىل الأرا�ف المالكــون الحقيقيــون للمنــازل والعــ�ت
ــل هــذه الشــهادات إىل  ي الوقــت الراهــن مــع وزارة العــدل لضمــان تحوي

ــل الأمــم المتحــدة �ف وعــة. يعمــل موئ ــة وغــ�ي الم�ش الإخــالء القــ�ي والمهــن الثانوي
ي المحافظــة.      

ســندات ملكيــة كاملــة باتبــاع العمليــة المؤسســية الالزمــة وتوســيع مطــاق النهــج �ف
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طرق زيادة فرص وصول المرأة إىل الأرض 8  
سالمي: ملخص التوصيات  ي العالم الإ

�ف

ف ويوجــز القســم الأخــ�ي هــذا التوصيــات المقدمــة لزيــادة فــرص  يبــ�ي

ســالمي المســتمدة مــن الوحــدات  ي العالــم الإ
وصــول المــرأة إىل الأرض �ف

الســابقة ودراســات البلــدان المبينــة. ل تقتــر بعــض التوصيــات عــىل 

ي 
ــال�ت ــق أيًضــا عــىل النســاء ال ســالمي فقــط وتنطب ي العالــم الإ

النســاء �ف

ي أنحــاء أخــرى مــن العالــم. وتعــود بعــض التوصيــات إن تــم 
يعشــن �ف

ــد  ــه، وتزي ــدة للرجــال فضــاًل عــن الأ� والمجتمــع برمت تنفيذهــا بالفائ

مــن تعزيــز صحــة وأهميــة هــذه النتائــج.    

التوصيات   8.1

ي 
ــصف ي تف

ــ�ت ــة ال ــا� الرئيس ــد العن ــرأة إىل الأرض أح ــول الم ــد وص يع

نســان عــىل نحــو كامــل والتنميــة الجتماعيــة  إىل إعمــال حقــوق الإ

الآخريــن.  المجتمــع  وأفــراد  المــرأة  اســتقرار  وســالم  والقتصاديــة 

ف ومــع مراعــاة حقيقــة أنــه  كــ�ي وِصيــَغ هــذا التقريــر بهــذا المنظــور وال�ت

ــب  ــن الجوان ــزل ع ــرأة إىل الأرض بمع ــول الم ــر إىل وص ــي النظ ل ينبغ

الأخــرى بالغــة الأهميــة، مثــل تعليــم المــرأة وتمكينهــا وإمكانيــة اللجــوء 

ــك.      ــا إىل ذل ــون وم ــيادة القان ــل وس ــرص العم ــاء وف إىل القض

ــياقات  ي س
ــة �ف ــة مختلف ــا بطريق ــو�ي به ــراءات الم ــب الإج ــن ترتي يمك

مختلفــة. إذ يتعلــق بعضهــا بالتدخــالت ذات المســتوى العــاىلي وواســع 

النطــاق )نطــاق البلــد وأصحــاب المصلحــة المتعدديــن ومتعــددة 

ــة  ــات مجتمعي ــل فئ ــن قب ــر م ــض الآخ ــذ البع ــن تنفي ــنوات( ويمك الس

ة وبمــوارد ماليــة قليلــة.       ة قصــ�ي ي فــ�ت
ة عــىل المســتوى المحــىلي و�ف صغــ�ي

ة  ــ�ت ي ف
ي يمكــن تنفيذهــا �ف

ي هــذه الوحــدة، تــدرج التوصيــات الــ�ت
و�ف

ة بمــوارد محــدودة وبمشــاركة عــدد أصغــر مــن أصحــاب  ــة قصــ�ي زمني

ات الأعمــق  ــ�ي ــد التغي ــات لتحدي ــة تقــدم التوصي المصلحــة أوًل. قائم

ي المجتمــع لضمــان حمايــة 
ي يلــزم إجراؤهــا �ف

والأوســع نطاًقــا الــ�ت

وصــول المــرأة لحقــوق الأرض والملكيــة. وتبًعــا للســياق ونــوع الجهــة 

الفاعلــة المشــاركة يمكــن أن تحظــى مجموعــة مــن التوصيــات بالقبــول 

ي الوقــت نفســه. وتتمثــل المجــالت 
ويتــم العمــل بهــا بشــكل طبيعــي �ف

: ي
ي الآ�ت

ــات �ف ــة للتوصي الرئيس

الدفاع والتوعية بشأن المرأة والأرض  	·
ي سياقات ذات نظم قانونية متعددة 

تعلم العمل �ف 	·
حماية حقوق المرأة بالأرض عند الزواج  	·

اث حماية حقوق المرأة بالم�ي 	·
ي استخدام الأرض والمسكن 

تعزيز حقوق المرأة �ف 	·
ــد  ــذي يزي ــات النســاء ال ــ�ي الدعــم العمــىلي للنســاء ومجموع توف 	·
مــن إمكانيــة لجــوء المــرأة إىل القضــاء وآليــات تســوية المنازعــات 

ف عىل الحلول فيما يتعلق بالنساء النازحات داخلًيا  ك�ي ال�ت 	·
ف  إصالح الدستور والسياسات والقوان�ي 	·

الدعوة والتوعية فيما يتعلق بالمرأة والأرض 

ابطــة. ومــن  ي قضايــا مختلفــة ولكنهــا م�ت
ثمــة حاجــة للدعــوة والتوعيــة �ف

ي تتطلــب الدعــوة والتوعيــة:
ف القضايــا الرئيســة الــ�ت بــ�ي

ي والــدوىلي فيمــا 
ف الوطــ�ف رفــع مســتوى الوعــي عــىل المســتوي�ي  1

يتعلــق بأهميــة زيــادة فــرص وصــول المــرأة إىل الأرض فيمــا يتعلق 

بالتنميــة الجتماعيــة والقتصاديــة واســعة النطــاق وإعمــال حقــوق 

ف المــرأة ومشــاركتها وحمايتهــا مــن العنــف  نســان وزيــادة تمكــ�ي الإ

ــات  ــتقرار المجتمع ــق اس ــة ولتحقي ــر الصحي ي والمخاط
ــا�ف الجنس

ــات.     اع ف ــرة بال�ف المتأث

عــىل  الصلــة  ذات  الدوليــة  بالأطــر  والوعــي  الفهــم  تعزيــز   2

التغيــ�ي  وحشــد  النقــاش  ف  لتحفــ�ي ي 
والوطــ�ف الــدوىلي  الصعيديــن 

ي 
ــرأة �ف ــوق الم ــز حق ــة وتعزي ــة حماي ــي بأهمي ــتوى الوع ــع مس رف  3

اث  المــ�ي

اث مــن قبــل النســاء  الدعــوة ضــد التنــازل عــن حقــوق المــ�ي  4

بحوقهــن  ف  يطالــ�ب ي 
الــال�ت للنســاء  الســلبية  النظــرة  ومكافحــة 

اث. بالمــ�ي

الدعــوة إىل تســجيل الزيجــات واســتخدام عقــود الــزواج الكتابيــة   5

ــان.  ــاره الزوج ــذي يخت ــة ال ــام الملكي ــدد نظ ي تح
ــ�ت ال

كة  المشــ�ت الملكيــة  تســجيل  مســتندات  تعزيــز   6

والزوجــة الــزوج  باســم  يجــار  الإ عقــود   أو 
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كة لتكــون خيــار نظــام  7-   الدعــوة للملكيــة الزوجيــة المشــ�ت

الذيــن  ف  للشــخص�ي اض(  الفــ�ت الخيــار  )أو  المفضــل  الملكيــة 

وجان. ف ســي�ت

ف  قوانــ�ي ي 
�ف ي 

الجنســا�ف للمنظــور  المراعــي  للتغيــ�ي  الدعــوة   8

العرفيــة.  الأرض  وممارســات 

ي سياقات ذات نظم قانونية متعددة 
تعلم العمل �ف

ي الســياق والســعي 
ــة الموجــودة �ف ــة النظــم القانوني فهــم تعددي  1

توضيــح  خاصــة  بصفــة  المهــم  ومــن  وتوفيقهــا،  ومواءمتهــا 

ي 
ف النظــم المختلفــة وصلتهــا وإمكانيــة اســتخدامها �ف العالقــة بــ�ي

ي 
ف المحاكــم والتداخــل �ف مختلــف الظــروف لتجنــب المفاضلــة بــ�ي

ــات الولي

فهــم المفاهيــم والممارســات المتعلقــة بوصــول المــرأة إىل الأرض   2

ــة؛  ــورة كافي ــة بص ــلطات العرفي ف والس ــ�ي اك القوان �ش لإ

ــرأة إىل  ــرص وصــول الم ــادة ف ــم والممارســات لزي ــم المفاهي .فه  3

ي تتواجــد فيهــا تعدديــة قانونيــة؛
ي الســياقات الــ�ت

الأرض �ف

ي الحــاىلي مــن خاللــه 
التقييــم الــذي يقــدم النظــام القانــو�ف  4

ــا أفضــل مــن حيــث الوقــت والنطــاق والســتدامة ومســتوى  آفاًق

ــاذ  نف ــارات الإ ــة واعتب ــة المحلي ــات الفاعل اف الجه ــة واعــ�ت المعرف

ــاذ  ــل لتخ ــل كمدخ ــار الأفض ط ــار الإ ــد اختي ــك. وعن ــا إىل ذل وم

ي تخطــط 
نســانية الــ�ت الإجــراءات، ينبغــي للجهــات الفاعلــة الإ

ي التأثــ�ي طويــل الأمــد لقرارهــا 
ة الأمــد أن تفكــر �ف المبــادرات قصــ�ي

ي 
ــالأرا�ف ــل ب ــد العم ــال عن ــبيل المث ــىل س ــة )ع ــا التنمي ي قضاي

�ف

ي الرســمي 
اع النظــام القضــا�أ ف العرفيــة تقــوض هيــاكل تســوية الــ�ف

ــل(.  ــدى الطوي ــىل الم ع

ف الدولة  عدم تقويض مؤسسات وقوان�ي  5

ي 
ــة المشــاركة �ف ــات الفاعل ــات الجه ــدرات وفهــم مجموع ــة ق تنمي  6

ي ســياقات ذات تعدديــة قانونيــة 
ي الأرض �ف

تعزيــز حقــوق المــرأة �ف

ــا.   ــا بينه ــل فيم ــة والتفاع ــم المختلف ــد للنظ ــع المعق ــم الطاب لفه

حماية حقوق المرأة بالأرض عند الزواج 

ي تحديــد 
ف عــىل العمليــات المتعلقــة بالــزواج الضطــالع بــدور �ف يتعــ�ي

ــن  ــة. وم ــكن والملكي ــرأة إىل الأرض والمس ــول الم ــرص وص ف ف ــ�ي وتحس

ــم  ــدرات وفه ــة الق ــك، وتنمي ــي إزاء ذل ــتوى الوع ــع مس وري رف ــرف ال

الجهــات الفاعلــة الرئيســة المشــاركة فيهــا، وضمــان وضــع وتنفيــذ 

ي تنظــم الــزواج بصــورة كافيــة. وتشــمل 
داريــة الــ�ت الأطــر التنظيميــة والإ

 : ي
ــددة الآ�ت ــات المح التوصي

ف النســاء والأ� والمجتمعــات بشــأن  رفــع مســتوى الوعــي بــ�ي  1

ــة  ــة الأ�ة، وأهمي ــم ملكي ــد الأرض ونظ ي تحدي
ــزواج �ف ــة ال أهمي

والخيــارات  وأطفالهــم،  الأزواج  قبــل  مــن  عليهــا  الحصــول 

 . ف تبــة عــىل الزوجــ�ي ي ســياقها المحــدد والآثــار الم�ت
المتوفــرة �ف

يمكــن إجــراء ذلــك مــن خــالل مختلــف الجهــات الفاعلــة المشــاركة 

ي المناقشــات والمــداولت العامــة ومــواد التوعيــة والــدورات 
�ف

يــة ومــا إىل ذلــك؛ التحض�ي

ف وثائــق هويــة أساســية، والتشــجيع  ضمــان أن يكــون للزوجــ�ي  2

عــىل تســجيل الــزواج واســتخدام عقــود الــزواج الكتابيــة وجعلهــا 

ــك؛  ــن ذل ــة إن أمك إلزامي

ي عقــود الــزواج 
ي �ف

وضــع نمــاذج موحــدة مراعيــة للمنظــور الجنســا�ف  3

ي ونظــم ملكيــة مختلفــة متوفــرة منهــا يمكــن 
تقــدم خيــارات أرا�ف

ف اختيارهــا ووصفهــا وتســجيل الخيــار الــذي انتقــوه،  للزوجــ�ي

ــك.  ــا إىل ذل ــالق وم ــوية الط وط تس ــد �ش ــل وتحدي ــات الأرام وترتيب

ك لــالأرض والمســكن باســم كال  التشــجيع عــىل التســجيل المشــ�ت  4

ف  الزوجــ�ي

كة.  تعزيز نظام الملكية الزوجية المش�ت  5

ي 
كة �ف تشــجيع البلــدان عــىل إدمــاج نظــم الملكيــة الزوجيــة المشــ�ت  6

ــد؛  ــق بع ــد تحق ــذا ق ــن ه ــم يك ــة، إن ل داري ــة والإ ــم القانوني أطره

ي إذا 
ا�ف كة كخيــار افــ�ت ي تحديــد الملكيــة الزوجيــة المشــ�ت

النظــر �ف  7

ــة لديهــم  ــة المفضل ــ�ش الزوجــان �احــة إىل نظــم الملكي ــم ي ل

ــك؛  ــالف ذل ــزواج إىل خ ــد ال ــ�ش عق ــم ي ول

هــم مــن الشــخصيات  تنميــة قــدرات القضــاة وأمنــاء الســجل وغ�ي  8
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ح وتوجيــه  ي كيفيــة الــ�ش
ي إبــرام عقــد الــزواج �ف

ف �ف العامــة المشــارك�ي

ف فيمــا يتعلــق بنظــم الملكيــة المتوفــرة وطريقة التســجيل  الزوجــ�ي

ي عقــود الــزواج؛ 
المناســب لأحــكام الأرض �ف

اع  ف تنميــة قــدرات الســلطات القضائيــة وســلطات تســوية الــ�ف  9

ي فهــم وتســوية قضايــا الأرض المرتبطــة 
التقليديــة/ الدينيــة �ف

والطــالق. بالــزواج 

اث  ي الم�ي
حماية حقوق المرأة �ف

العالــم  ي 
�ف للمــرأة  يمكــن  ي 

الــ�ت الرئيســة  الوســيلة  اث  المــ�ي يشــكل 

ســالمي مــن خاللهــا الوصــول إىل ملكيــة الأرض. لــذا مــن المهــم جــًدا  الإ

اث ول ســيما مكافحــة التنــازل عــن حقــوق  ي المــ�ي
حمايــة حقــوق المــرأة �ف

 : ي
ــات المحــددة الآ�ت ــل المــرأة. وتشــمل التوصي ــن قب اث م المــ�ي

ف الجهــات الفاعلــة لضمــان فهــم قضيــة  رفــع مســتوى الوعــي بــ�ي  1

ي 
ــرأة �ف ــوق الم ــز حق ــة وتعزي ــام كاف لحماي ــالء اهتم اث وإي ــ�ي الم

اث؛  ــ�ي الم

ــا  ــن يتعاملــون مــع قضاي ــة قــدرات أصحــاب المصلحــة الذي تنمي  2

بالمــرأة بموجــب  المتعلقــة  اث  المــ�ي اث لفهــم أحــكام  المــ�ي

ــورة  ــياقها بص ــع س ــش م ي تتعاي
ــ�ت ــة ال ــم القانوني ــف النظ مختل

ف النســاء والأ�  ف أصحــاب المصلحــة الرئيســي�ي ــ�ي أفضــل. ومــن ب

ي 
برمتهــا والقضــاة وكبــار الديــن وقــادة المجتمــع والمجتمــع المــد�ف

ــرأة.    ــات الم ومنظم

النظــم  مختلــف  وترتيــب  ترابــط  وتوضيــح  ومواءمــة  توفيــق   3 

اث؛  المــ�ي ي 
�ف المــرأة  حقــوق  إزاء  المتعايشــة  القانونيــة 

داريــة لمواءمــة الأطــر الوطنيــة  ــز الإصالحــات القانونيــة والإ تعزي  4

ــول  اث ووص ــ�ي ــة بالم ــائل المتعلق ي المس
ي �ف

ــ�ف ــون الوط ــع القان م

الأرض؛  المــرأة إىل 

ــات  ــم المعلوم ــاء، وتقدي ــرأة إىل القض ــوء الم ــم لج ــهيل ودع تس  5

العمــىلي  والدعــم  القانونيــة  والمســاعدة  الماليــة  والمســاعدة 

اث مــن خــالل المحاكــم أو  ي المــ�ي
ــة بحقوقهــن �ف للنســاء للمطالب

نظــم تســوية المنازعــات البديلــة؛ 

مســتخدمي  حقــوق  إرث  ي 
�ف ف  الجنســ�ي ف  بــ�ي المســاواة  تعزيــز   6

؛  ي
را�ف لأ ا

الآليــات  وتعزيــز  كــة  ال�ت لتخطيــط  الشــمولية  النظــرة  تعزيــز   7

المــرأة إىل الأرض والمســكن  التكميليــة لزيــادة فــرص وصــول 

ي ذلــك اســتخدام 
اث، بمــا �ف ي المــ�ي

وموازنــة حقــوق المــرأة الأد�ف �ف

الوصايــا والهبــات والمهــور ومــا إىل ذلــك.  

ي الأ�ة 
نــاث �ف اث وممارســات اســتبعاد الإ مكافحــة التنــازل عن الم�ي  8

اث، مــن خــالل زيــادة الوعــي واللجــوء إىل القضــاء، ومــن  مــن المــ�ي

خــالل تطبيــق عمليــة إدارة صارمــة لتنظيــم متطلبــات وخطــوات 

ي ذلــك تحديــد متطلبــات واضحــة ومواعيــد زمنيــة 
التنــازل )بمــا �ف

(؛ ي لممتلــكات المتــو�ف
وإجــراءات مثــل التقييــم المهــ�ف

ي  ــة لتغيــ�ي الموقــف الســل�ب عالمي إجــراء التصــالت والحمــالت الإ  9

اث؛  ي المــ�ي
ي تطالــب بحقوقهــا �ف

تجــاه المــرأة الــ�ت

المحــىلي  المجتمــع  ومنظمــات  النســائية  الجمعيــات  دعــم   10

القــدرات  وتنميــة  الوعــي  مســتوى  برفــع  ي 
المــد�ف والمجتمــع 

لتمويــل   وا

ي استخدام الأرض والمسكن 
تعزيز حقوق المرأة �ف

ة مــن النســاء الوصــول إىل الأرض فقــط مــن خــالل  ــ�ي يمكــن لنســبة كب

ــوق  ــز حق وري تعزي ــرف ــن ال ــذا م ــور( ل ــارب )الذك ــع الأق ــن م عالقته

ف  ي المديــ�ي
ف أمــن حيازتهــا �ف ي اســتهدام الأرض والمســكن لتحســ�ي

المــرأة �ف

 : ي
ــددة الآ�ت ــات المح القصــ�ي والمتوســط. وتشــمل التوصي

ف وكيــف يمكن  ي ســياق معــ�ي
تحليــل حقــوق الســتخدام المتوفــرة �ف  1

ــتدام؛  ــع ومس ــكل �ي ــا بش تعزيزه

لزيــادة  الســتخدام  حقــوق  لأهميــة  أفضــل  تقديــر  وضــع   2

ــق  ــا يتعل ــول فيم ــم الحل ــرأة إىل الأرض وتقدي ــول الم ــرص وص ف

والهائلــة؛ ال�يعــة  وح  ف الــ�ف وحــالت  الســكانية  بالنتقــالت 

حقــوق  عيــوب  وتقليــل  مزايــا  زيــادة  كيفيــة  فهــم  ف  تحســ�ي  3

النســاء؛  فئــات  مختلــف  لمصلحــة  الســتخدام 

إضفــاء الطابــع الرســمي وتســجيل حقــوق الســتخدام عنــد   4

مــكان  الإ

ي دخــل ورفاهيــة 
رفــع مســتوى الوعــي والمعرفــة بمشــاركة النســاء �ف  5

ي 
الأ� المعيشــية وارتبــاط هــذه المســاهمة بحمايــة حقوقهــا �ف

الأرض وحقــوق ملكيتهــا والوضــع داخــل الأ�ة المعيشــية؛ 

يجــار لضمــان أن تقــدم أفضــل  ف الإ ف أو تطويــر قوانــ�ي تحســ�ي  6

ديــن داخلًيــا وأن  ي ذلــك الم�ش
الحلــول للنســاء وللرجــال بمــا �ف

ــر  ف المؤج ــ�ي ف ب ــ�ي ــع للطرف ــود بالنف ــتدامة وتع ــوًل مس ــد حل توج

والمســتأجر؛ 

ــيع  ــيط وتوس ــار، وتبس يج ــود الإ ــن عق ــد م ــم المزي ــز وتنظي تعزي  7

ي 
ــو�ف ــم القان ــ�ي الدع ــود وتوف ــذه العق ــرام ه ــات إب ــاق متطلب نط

نفاذهــا؛ لإ والوســاطة 

ي الحصــول 
ــة ودعــم المجتمعــات �ف يجــار الكتابي ــز عقــود الإ تعزي  8

ــان  ــة اســتخدامها، وضم ــات وإرشــادات بشــأن طريق عــىل معلوم

اع المتوفــرة والمنصفــة وضمــان دعــم  ف العمــل بآليــات تســوية الــ�ف

ــا؛  ي الوصــول إليه
ــرأة �ف الم

ــع  ي جمي
ــن( �ف ــاء الأ�ة الآخري ــرأة )وأعض ــم الم ــز إدراج اس تعزي  9

ي )الملكيــة والســتئجار والحيــازة ومــا 
أنــواع ســندات ملكيــة الأرا�ف

ــك( إىل ذل

بالنســبة  ي 
لــالأرا�ف الجماعــي  الســتخدام  وتعزيــز  استكشــاف   10

الريفيــة؛  المجتمعــات  ي 
�ف ســيما  ل  النســاء  مجموعــات  أو  للنســاء 
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ــبيل  ــا س ــىل أنه ــدان ع ــض البل ي بع
ــف �ف ــات وق ــاف ترتيب استكش  11

الأرض  إىل  المســتضعفة  المــرأة  وصــول  فــرص  لزيــادة 

ي تتضمــن حمايــة وصــول 
دعــم ترتيبــات تســوية الطــالق الــ�ت  12

والأرض؛  المســكن  إىل  المطلقــة  المــرأة 

تسهيل ودعم لجوء المرأة إىل القضاء؛   13

توف�ي الدعم العمىي للمرأة ومجموعات المرأة 

ــىلي  ــا�ش والعم ــم المب ــ�ي الدع ــة توف ــن أهمي ــل م ــدم التقلي ــي ع ينبغ

ي للمــرأة ومنظمــات المــرأة ومنظمــات المجتمــع  عــىل المســتوى الشــع�ب

ي دعــم قضايــا المــرأة. وفيمــا يــىلي بعــض التوصيات: 
ي المشــاركة �ف

المــد�ف

ــات  ــات ومنظم ــم مجموع ــاء ودع ، إنش ــىلي ــتوى المح ــىل المس ع  1

ــح  رشــادات والنصائ ــات والإ ــم المعلوم ــا تقدي ي يمكنه
ــ�ت ــرأة ال الم

هــا مــن  المتعلقــة بالوصــول إىل الأرض والمســكن وأشــكال وغ�ي

ــرأة؛ ــم الم ــكال دع أش

لمواجهــة  القائمــة  والمنظمــات  المجموعــات  قــدرات  تنميــة   2

بــالأرض؛ المتعلقــة  القضايــا 

ي 
ع �ف ي تــ�ش

توفــ�ي أشــكال مختلفــة مــن الدعــم العمــىلي للمــرأة الــ�ت

ــل  ــة الطف ــم رعاي ــل دع ي الأرض مث
ــا �ف ــة بحقوقه ــة المطالب عملي

اع  ف عنــد حضــور المــرأة جلســات الســتماع او جلســات تســوية الــ�ف

ف المــرأة  والســفر واصطحــاب الأقــارب أو المعــارف الذكــور لتمكــ�ي

ــك؛  ــا إىل ذل ي وم
ــات إدارة الأرا�ف ــىل خدم ــول ع ــن الحص م

ــف أو  ــن للعن ي يتعرض
ــال�ت ــاء ال ــن للنس ــكان آم ــأوى أو م ــ�ي م توف  4

الأرض.  بقضايــا  يتعلــق  فيمــا  الطــرد 

اع  ف  زيادة إمكانية لجوء المرأة إىل القضاء وآليات تسوية ال�ف

والأرض  المســكن  ي 
�ف المــرأة  حقــوق  لحمايــة  جــًدا  وري  الــرف مــن 

ــىلي  ــا ي اع. وفيم ف ــ�ف ــات تســوية ال ــ�ي اللجــوء للقضــاء وآلي ــة، توف والملكي

بعــض التوصيــات: 

يــة والماليــة والقانونيــة والفنيــة الكافيــة  حشــد المــوارد الب�ش  1

؛  اع  ف الــ�ف تســوية  وآليــات  القضــاء  عمــال  لإ

ــا الأرض ومراعــاة العتبــارات  تنميــة القــدرات فيمــا يتعلــق بقصاي  2

الأقليــات ومــا إىل ذلــك لمختلــف مديــري  الجنســية وحمايــة 

ي ذلــك الرســمية والدينيــة والعرفيــة؛ 
وموظفــي القضــاء بمــا �ف

ي وزيــادة المعرفــة بالقانــون 
ف إمكانيــة الوصــول القانــو�ف تحســ�ي  3

وتبســيط وترويــج النصــوص القانونيــة وزيــادة اســتخدام اللغــات 

ي الوثائــق القانونيــة ومــا إىل ذلــك؛ 
المحليــة �ف

ورة؛  إنشاء آليات تسوية نزاع بديلة عند الرف  4

الأرض  منازعــات  تســوية  آليــات  إىل  الوصــول  إمكانيــة  توفــ�ي   5

ي ل تــرف أو تعــرض العالقــات الأ�يــة 
القائمــة عــىل المجابهــة الــ�ت

للخطــر؛ 

ي تتواجــد فيهــا آليــات قضائيــة وآليــات تســوية 
ي الســياقات الــ�ت

و�ف  6

منازعــات مختلفــة، توفيــق ومواءمــة وتوضيــح ترابــط وترتيــب 

اع؛   ف مختلــف النظــم القانونيــة ونظــم تســوية الــ�ف

اع  ف ي البلــدان المتأثــرة بالــ�ف
تحديــد أنســب الحلــول النتقاليــة �ف  7  

ي تمتلــك مؤسســات هشــة؛ 
والــ�ت

ــج  ــق بالنتائ ــا يتعل ــًيا فيم ــة جنس ــات المفصل ــع البيان ــد وجم رص  8

اع المختلفــة واســتخدامها لتوجيــه  ف ي تحققهــا آليــات تســوية الــ�ف
الــ�ت

ي ذلــك إيجــاد طريقــة لتنســيق 
الإصالحــات واتخــاذ القــرار، بمــا �ف

ــوارد  ــتيت الم ــب تش اع لتجن ف ــ�ف ــوية ال ــات تس ــف آلي ــم مختل ودع

ــمي؛  ي الرس
ــا�أ ــام القض ــض النظ وتقوي

وضــع مجموعــة شــاملة مــن المبــادرات التكميليــة موضــع التنفيــذ   9

ي ذلــك المســاعدة 
لمواكبــة المحاكــم الرســمية وغــ�ي الرســمية بمــا �ف

القانونيــة ميســورة التكلفــة والمعلومــات والمشــورة القانونيــة 

ــتماع أو  ــز الس ــاطة ومراك ــل والوس ــة والتمثي ــاعدة القانوني والمس

ــك؛  ــا إىل ذل ــة وم ــال القانوني المح

ي تســهل لجــوء المــرأة 
وضــع مختلــف أنــواع الدعــم العمــىلي الــ�ت  10

ــال الدعــم المــاىلي  ــذ )عــىل ســبيل المث إىل القضــاء موضــع التنفي

ض  ي تعــ�ت
ــ�ت ــق ال ــة العوائ ــة المخصصــة وإزال ــادرات المحلي والمب

ي 
�ف والتمثيــل  المســتقل  ي 

القانــو�ف القضــاء  التمــاس  أو  الســفر 

ــك(.  ــا إىل ذل ــم وم المحاك

تعزيــز ودعــم وتنميــة قــدرات الجمعيــات النســائية للتعامــل مــع   11

ــا  ــا وقضاي ــع نطاًق ــالأرض والأوس ــة ب ــة والمتعلق نمائي ــا الإ القضاي

 . ف ــ�ي التمك

ف عى الحلول فيما يتعلق بالنساء النازحات  ك�ي ال�ت

ــرأة إىل  ــول الم ــة وص ــن فرص ــد م ي تزي
ــ�ت ــات ال ــض التوصي ــمل بع تش

 : ي
الآ�ت والمســكن  الأرض 

ــه  ــة وصول ــة، وإمكاني ــازة الأكــ�ش عملي ــار الحي ــد خي تقييــم وتحدي  1

ة بقواعــد وإجــراءات  ة قصــ�ي ي فــ�ت
لعــدد أكــ�ب مــن النســاء �ف

مبســطة وبتكلفــة محــدودة عنــد عــرض الحمايــة الالزمــة مــن 

حــدة  مــن  والتخفيــف  وتقييــم  الأخــرى  والمخاطــر  الإخــالء 

تبــة عــىل خيــار الحيــازة المنقــى؛  المخاطــر الم�ت

تعزيز حقوق الستخدام الجماهية والفردية؛   2 

ــن  ــن م دي ــع الم�ش ي تمن
ــ�ت ــة ال داري ــة والإ ــات القانوني ــة العقب إزال  3

ــود  ــتخدام عق ــم اس ــهل وتدع ــكن وتس ــتئجار الأرض أو المس اس

يجــار؛  الإ

ة/ طويلــة الأمــد  العمــل عــىل مجموعــة مــن الخيــارات قصــ�ي  4
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ــد،  ــة بالتحدي ــاٍن مخصص ــَن ومب ي أماك
ــأوى �ف ــ�ي م ــة: توف ضافي الإ

ــات اســتضافة مــع المجتمعــات المحليــة وتســهيل  ــرام اتفاقي وإب

ي أماكــن معينــة ومــا إىل ذلــك.
الوصــول إىل الأرض والمســكن �ف

إنشــاء مراكــز معلومــات ودعــم لمســاعدة النســاء عــىل اكتشــاف   5

الخيــارات المختلفــة وكيفيــة الحصــول عليهــا. 

ي مثــل بطاقــات الهويــة 
دعــم إصــدار وثائــق الســجل المــد�ف  6

ذلــك.  إىل  ومــا  الــزواج  وشــهادات 

ــم  ــك مــن خــالل تقدي ي ذل
ــا �ف دعــم لجــوء المــرأة إىل القضــاء بم  7

ــجيع  ــاطة والتش ــل والوس ــورة والتمثي ــة والمش ــاعدة القانوني المس

يجــار الكتابيــة وإزالــة العوائــق العمليــة  عــىل اســتخدام عقــود الإ

واللوجســتية. 

دعــم اســتعادة مســتندات المســكن والأرض والملكيــة وإعــادة   8

ــأ،  ي مناطــق المنش
ــة �ف ــكن والأرض والملكي ــوق المس تشــكيل حق

تيــب للعــودة  ك�ت

عادة ي عمليات الإ
ف ضد المرأة �ف 9   ضمان عدم التمي�ي

ي 
ف إدارة الأرا�ف تحس�ي

العتبــارات  يراعــي  نحــو  عــىل  ي 
الأرا�ف إدارة  نظــم  ف  تحســ�ي يعــد 

ــل  ــول أفض ــة وص ــ�ي إمكاني ــان توف ــة لضم ــغ الأهمي ــًرا بال ــية أم الجنس

ــات الرئيســية  إىل الأرض والمســكن للنســاء )والرجــال(. وتشــمل التوصي

ــ�ي  ــة غ ــلمة وذات الأغلبي ــة المس ــدان ذات الأغلبي ــىل البل ــة ع المنطبق

 : ي
الآ�ت المســلمة 

تقديــم وإدارة أكــ�ش فعاليــة وأبســط وأ�ع وأرخــص )مالئمــة   1

عموًمــا؛  للنســاء  أكــ�ش  ومتوفــرة  للغــرض( 

ي تحــول دون وصــول المــرأة إىل 
إزالــة العوائــق العمليــة الــ�ت  2

ــفر إىل  ــة للس ــال الحاج ــبيل المث ــىل س ي )ع
ــات إدارة الأرا�ف خدم

يــة الرئيســة واللغــة ومحــو الأميــة ورعايــة الأطفــال  المراكــز الحرف

والحاجــة إىل اصطحــاب رجــل ومــا إىل ذلــك(. إنشــاء مكاتــب إدارة 

ــات مخصصــة للنســاء  ــة وخدم ــات متنقل ــة وخدم ي ل مركزي
أرا�ف

ــك.  ــا إىل ذل وم

تبســيط وترويــج وترجمــة الوثائــق إىل اللغــات المحليــة ونــ�ش   3

والإجــراءات  ف  القوانــ�ي عــن  معلومــات 

ي الرســمية 
توفيــق ومواءمــة وتوضيــح العالقــة وربــط إدارة الأرا�ف  4

وغــ�ي الرســمية؛ 

ي  
ي مهام ومنظمات إدارة الأرا�ف

ف المرأة �ف دعم تمك�ي  5

الناحيــة  مــن  ي وقــدرات موظفيهــا 
الأرا�ف إدارة  تطويــر نظــم   6

الفنيــة لالســتفادة الكاملــة مــن التطــورات التكنولوجيــة الجديــدة 

ــج  ــتخدام النه ــة واس ــادر المفتوح ــات المص مجي ــق ب�ب ــا يتعل فيم

ــع  ــتقاة واســتخدام طــرق جم ــادر المس ــاركية ونهــج المص التش

يــة منخفضــة التكلفــة، ومــن ناحيــة القــدرات الإجرائيــة  ف بيانــات ح�ي

ــاون؛  ــال والتع ــارات التص ــالء ومه ــو العم ــه نح ــل التوج مث

إدارة  عمليــات  ي 
�ف جنســًيا  مفصلــة  بيانــات  مجموعــات  إنشــاء   7

؛    ي
را�ف لأ ا

مراعــاة  أكــ�ش  ي 
الأرا�ف دارة  لإ محــددة  ونهــج  أدوات  جعــل   8

ــا  ــارات الجنســية واســتهداف احتياجــات المــرأة �احــة بم لالعتب

ي 
الأرا�ف القائــم عــىل اســتغالل  التقييــم والتمويــل  ي ذلــك: 

�ف

ي وتجميعهــا وإعــادة 
ي ومراقبــة الأرا�ف

وتخطيــط اســتخدام الأرا�ف

تكييفهــا ومــا إىل ذلــك؛ 

ــة فيمــا  ي العرفي
ــ�ي ممارســات إدارة الأرا�ف ــر تغي ــم أث رصــد وتقيي  9

ــرة  ي الســياقات المتأث
ــق بوصــول المــرأة إىل الرض ل ســيما �ف يتعل

ات المتعلقــة بــالأرض )عــىل ســبيل المثــال  إىل حــد كبــ�ي بالتغيــ�ي

ي 
ــن إدارات الأرا�ف ــة م ي المنتقل

ــة والأرا�ف ي المناطــق شــبه الحرف

ــا  ي تجــرى فيه
ــ�ت ــن ال ي الرســمية والأماك

ــة إىل إدارات الأرا�ف العرفي

ــك(. ــا إىل ذل ة وم ــ�ي اســتثمارات كب

لالعتبــارات  والمراعيــة  الشــاملة  والطــرق  الشــفافية،  ضمــان   10

العرفيــة؛   الحقــوق  عــىل  الرســمي  الطابــع  لإضفــاء  الجنســية 

ي 
ي إدارة الأرا�ف

تعزيز الشفافية �ف  11

ــر  ــي الصغ ــل متناه ــان والتموي ــول إىل الئتم ــرص الوص ــادة ف زي  12

ســالمي ومــن  ي ذلــك مــن خــالل التمويــل الإ
بالنســبة للنســاء بمــا �ف

ــات.  ــز التعاوني ــاء وتعزي ــالل إنش خ

إصالح الدستور والسياسة والقانون 

ــة عــىل  ف الوطني ــ�ي ــر وإصــالح الدســات�ي والسياســات والقوان يعــد تطوي

ــرص  ــادة ف ــة لزي ــغ الأهمي ــا بال ــارات الجنســية جانًب ــي العتب نحــو يراع

ف ظــروف المــرأة. كمــا تتســم القــدرة  وصــول المــرأة إىل الأرض وتحســ�ي

ي الســياقات ذات التعدديــة القانونيــة بنفــس القــدر مــن 
عــىل العمــل �ف

 : ي
ــات الرئيســة الآ�ت ــة. وتشــمل التوصي الأهمي

الوطنيــة  ف  والقوانــ�ي والسياســات  الدســات�ي  وإصــالح  تطويــر   1

ــات  ــارات الجنســية، مــن خــالل إدراج عملي ــة تراعــي العتب بطريق

ــن  ــة م ــات مختلف ــال وقطاع ــاء والرج ــا النس ــارك فيه ــاملة يش ش

والأحــكام  لالإجــراءات  الريــح  دمــاج  الإ ويطلــب  المجتمــع. 

الأرض.     إىل  المــرأة  فــرص وصــول  لزيــادة  يجابيــة  الإ

ية  ف يعات التمي�ي إلغاء الت�ش  2

ــع  ــة م ف الوطني ــ�ي ــات والقوان ــات�ي والسياس ــة الدس ــز ومواَءم تعزي  3

نســان مــن خــالل جهــود متضافــرة  الأطــر الدوليــة لحقــوق الإ

؛  وحــوار ســياسي

ي 
ف المواطنــة والوليــة لضمــان أن ل تشــكل عقبــات �ف تعديــل قوانــ�ي  4

وصــول المــرأة وأطفالهــا إىل الأرض؛ 

ي مصــادر قانونيــة مختلفــة، وبــدًل 
نجنــب اســتقطاب المناقشــة �ف  5

ف المجتمعات  مــن ذلــك تعزيز النهــج العملية وتشــجيع الحــوار بــ�ي
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ي 
ــل �ف ك يتمث ــق هــدف مشــ�ت ي ترمــي إىل تحقي

ــ�ت أو المجموعــات ال

ــرأة  ــروف الم ف ظ ــ�ي ــرأة إىل الأرض وتحس ــول الم ــرص وص ــادة ف زي

ــا؛  عموًم

ي 
�ف ســالمية  الإ يعــة  ال�ش ي 

�ف ي 
الأرا�ف بقانــون  المعرفــة  زيــادة   6

ــوق  ــص حق ــا لتخصي ــًرا مهًم ــا عن ــكل فيه ي يش
ــ�ت ــياقات ال الس

المســكن والأرض والملكيــة؛ ويتســم ذلــك بأهميــة خاصــة بالنســبة 

لالأشــخاص الذيــن يضطلعــون بــأدوار صنــع القــرار مثــل القضاة أو 

قــادة المجتمــع ولــالأ� كذلــك والمجتمعــات ومنظمــات المجتمــع 

ي 
ي �ف

ي تشــ�ي إىل قانــون الأرا�ف
ي ومجموعــات المــرأة الــ�ت

المــد�ف

ي إدارة ممتلكاتهــم.   
ســالمية �ف يعــة الإ ال�ش
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المراجع الرئيسية

ســالم: حقــوق  ــون والإ ــد إتــش ليــم )2006(. الأرض والقان ســيت إس آن

ســالمي. لنــدن: زد بوكــس  ي العالــم الإ
نســان �ف الملكيــة وحقــوق الإ

ي العالــم 
دورة تدريبيــة بخصــوص حقــوق الأرض والملكيــة والمســكن �ف

ق لنــدن والشــبكة  ســالمي. )2010( موئــل الأمــم المتحــدة، جامعــة �ش الإ

 . ي
العالميــة لوســائل اســتغالل الأرا�ف

ق لنــدن والشــبكة الدوليــة لأدوات  موئــل الأمــم المتحــدة، جامعــة �ش

ســالمية والأرض: فــرص المشــاركة  يعــة الإ ــادئ ال�ش ي )2011(. مب
الأرا�ف

ي والمعهــد 
موئــل الأمــم المتحــدة والشــبكة الدوليــة لأدوات الأرا�ف

الــدوىلي لتعريــف الريــف )2012(  التعامــل مــع الأرض: الأدوات المبتكــرة 

ــازة  ــان الحي ي وضم
دارة الرا�ف لإ

ي 
رشــادي بشــأن إدارة الأرا�ف ــل الإ ــل الأمــم المتحــدة )2007(. الدلي موئ

ــجالت  ــع س ــدات م ــد 1: الب ــالم، المجل ــاء الس ــات وبن ــة للراع التالي

ي 
الأرا�ف

ــامية  ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــرأة ومفوضي ــدة للم ــم المتح ــة الأم هيئ

ــوارد  ي الأرض والم
ــرأة �ف ــوق الم اف بحق ــ�ت ــان )2013( الع نس ــوق الإ لحق

ــرى ــة الأخ نتاجي الإ

ي 
ــث المســاواة �ف ســكان وحــالت الإخــالء )2004(. تحدي ــز حقــوق الإ  مرك

اث  ي المــ�ي
ــة حقــوق المــرأة �ف ــز وحماي المســكن: تعزي

ف المســكن والأرض وحقــوق الملكيــة  ويجــي: تأمــ�ي ف ال�ف مجلــس الالجئــ�ي

ديــن للم�ش

ي 
ــط �ف ــات والتخطي ــم الدراس ــا/ قس ــتس للتكنولوجي ــد ماساتشوس معه

وح، مجلــس  ف ي:  شــبكة إجــراءات والبحــوث حــول الــ�ف المجــال الحــرف

وح الداخــىلي )2015( ف ــ�ف ــز رصــد ال ويجــي ومرك ف ال�ف ــ�ي الالجئ

ي تدعــم الحلــول 
ســكان الــ�ت هــوم ســويت هــوم:  ممارســات وأدوات الإ

يــة.  ي الأوســط الحرف
ديــن داخلًيــا �ف الدائمــة لصالــح الم�ش

ي الريــف 
هــا عــىل المــرأة �ف ســالمية وتأث�ي يعــة الإ ي ال�ش

اث �ف ف المــ�ي قوانــ�ي

ي 
)2016(. رومــا:  الئتــالف الــدوىلي لــالأرا�ف

ف  ــ�ي ــة )2013(. إدارة الأرض ب ــة والزراع ــدة لالأغذي ــم المتح ــة الأم منظم

ي المنصــة 
ي لدعــم تحقيــق إدارة الأرا�ف

الرجــل والمــرأة: دليــل فــ�ف

ف لحيــازة الأرض. رومــا  للجنســ�ي

ي وموئــل الأمــم المتحــدة، جامعــة 
الشــبكة الدوليــة لأدوات الأرا�ف

ف )2008(. معايــ�ي  ق لنــدن ولجنــة هويــرو  والتحــاد الــدوىلي للمســاح�ي �ش

ي عــىل نطــاق واســع. 
ي لوســائل اســتغالل الأرا�ف

التقييــم الجنســا�ف

حيــازة الأرض والتنميــة الريفيــة )2002(. رومــا: منظمــة الأمــم المتحــدة 

ــة.  ــة والزراع لالأغذي

ي إدارة 
دمــاج الجنــ�ي المنصــف �ف ــادئ الإ وصــول المــرأة إىل الأرض، مب

ف 24.  ــدوىلي للمســاح�ي . منشــور التحــاد ال ي
الأرا�ف

ــرأة  ــوق الم ر )2005(. حق ــ�ي ــد سي إس ف ــولرو آن ــه إل ميجي ــ�ش جي هات

ي الوصــول إىل الأرض. منظمــة العمــل والشــبكة الدوليــة 
المزارعــة �ف

ي   
ــذا�أ ــن الغ لالأم

ي الرض والملكيــة: خطــوة مهمــة لمواجهــة 
ف حقــوق المــرأة �ف تأمــ�ي

ــوح.  ــع المفت ي )2010(. مؤسســة المجتم
ــن الغــذا�أ ــف والأم ــدز والعن ي الإ

ــرأة إىل  ــول الم ــرص وص ــادة ف ــة: زي ــة والطريق ــع للماهي ــل �ي   دلي

ف القتصــادي للمــرأة )2010(. ســيدا  الأرض. سلســلة التمكــ�ي

ي تعــوق وصــول المــرأة 
المــرأة وحقــوق الأرض: العقبــات القانونيــة الــ�ت

إىل المــوارد. واشــنطن العاصمــة: البنــك الــدوىلي )2013(.   

الحقــوق  مــن  مجموعــة  العبيــد،  ســوق  ي 
�ف الريفيــة  المــرأة  حالــة 

 . ي
ــالأرا�ف ي ب

ــ�ف ــان المع نس ــوق الإ ــز حق ــة. مرك ــة والجتماعي القتصادي

   .)2006( القاهــرة  صــدار رقــم 48  الإ
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ســالم والقانــون والعــرف. إعــادة تحديــد  ي أيــه )1997(. الإ الهيبــ�ي

القانــون  صحيفــة  الأمريكيــة  الجامعــة  المســلمة.  المــرأة  حقــوق 

الدوليــة.    والسياســة 

ــاباغ  ي س
ــالم( �ف س ي الإ

ــة �ف ــوق الملكي ــرأة وحق ــه )19996(. »الم ــاوي أي أم

الأمــم  النفــس.  وضبــط  المواجهــة  ف  بــ�ي العربيــات  النســاء  إس. 

المتحــدة:  صحيفــة غصــن الزيتــون

الأرض:  ي 
�ف وحقوقهــا  المــرأة  وصــول   )2006( إل  سوســانا  كورهيــل 

ــة  ــوث والتنمي ــدوىلي للبح ــد ال ــازة. المعه ي الحي
ــانية �ف ــات الجنس العالق

ي 
والئتــالف الــدوىلي لــالأرا�ف

ف والممارســات المتعلقــة بحقــوق    دراســة اســتقصائية عــن القوانــ�ي

ــز  ــا، مرك ق الأوســط وشــمال إفريقي ــ�ش ي منطقــة ال
اث �ف ي المــ�ي

المــرأة �ف

ــالء. 2006.  ــالت الإخ ــكان وح س ــوق الإ حق

ي ينتمــي إليهــا الفــرد: الجنــس وحقــوق 
ي )1994( الأرض الــ�ت أغــراوال بــ�ب

دج  ي جنــوب آســيا. دار النــ�ش التابعــة لجامعــة كامــ�ب
الأرض �ف

ســالمية. عــ�ب  يعــة الإ ي القــرآن وال�ش
ي إم )2000(. هويــة المــرأة �ف

الفــارو�ت

ي شــمال أمريــكا، 
ي المــرأة المســلمة �ف

ف �ف يمــان: أنشــطة الباحثــ�ي نوافــذ الإ

اكيوز.  نيويــورك، دار النــ�ش التابعــة لجامعــة ســ�ي

ــة  ــج الرئيس ــات والنتائ ــان: المناقش ــول إىل الأرض والئتم ــرأة والوص الم

ــددة  ــة المح ــدان الأفريقي ي البل
ــة �ف ــية والتنمي ــي للجنس ــل الأفريق للدلي

فريقــي  فريقيــا، المركــز الإ )2207( لجنــة الأمــم المتحــدة القتصاديــة لإ

ــة.   ــة الجتماعي للمســائل الجنســانية والتنمي

ي 
ي أو المطالــب المحقــة. �ف

ام القانــو�ف ف صديقــي إم )1995(. المهــر واللــ�ت

ســالمية.  يفــة أكســفورد للدراســات الإ

النســاء  ســالم.  الإ ي 
�ف الملكيــة  المــرأة وحقــوق   .)1996( أيــه  أمــاوي 

ف المواجهــة وضبــط النفــس. الأمــم المتحــدة: صحيفــة  ــ�ي ــات ب العربي

ــون. ــن الزيت غض

ــؤون  ي بش
ــ�ف ــدوىلي المع ــل ال ــق العم ــيش روي )2005(. فري ــا دافاس راج

ي آســيا. الأمــم المتحــدة: التجمــع الــدوىلي لحقــوق 
الشــعوب الأصليــة �ف

ــات.  الأقلي

بدلينــدر دي إس مجويبــا كيــه موتســيب آنــد إل ويليامــس )2011(. المــرأة 

. جوهانســبورغ: الوكالــة المجتمعيــة للبحــوث  ي
والأرض والقانــون العــر�ف

الجتماعية. 

. لنــدن:  ي العالــم المتغــ�ي
ســالمي �ف النعيــم )2002(  قانــون الأ�ة الإ

ــس  زد بوك

إىل  أدى  ي 
المــواسش انتشــار   .)2003( ميــس  وآر  جــي  سي  هولــدن 

ــم  ــدن: قس ــدم. لن ــل متق ــا. تحلي ي إفريقي
ــوي �ف ــب الأم ــدان النس فق

الجامعيــة.  لنــدن  كليــة  وبولوجيــا،  الأن�ش

وايــت هيــد أيــه ودزودزي )2003( حــوار السياســة العامــة المتعلقــة 

ى وإفريقيــا:   ي جنــوب الصحــراء الكــ�ب
بالمــرأة وحــق ملكيــة الأرض �ف

تبــة عــىل العــودة للعــرف. مجلــة التغيــ�ي الزراعــي، المجلــد  الآثــار الم�ت

  .3

ي 
�ف القرآنيــة«  والمنظــورات  نســان  الإ حقــوق  ي 

�ف  .)1982( آر  حســان 

ــدة:  ــم المتح ــة. الأم ــد الديني ي التقالي
ــان �ف نس ــوق الإ ــوبندلر إل حق س

صحيفــة بيلغريــم 

ي القــرآن. دار نــ�ش جامعــة 
ات الذكوريــة �ف  بــارلس أيــه )2002( التفســ�ي

تكســاس. 

ي 
ــرأة. الوضــع بعــد الســتعمار �ف ــوق الم ــدول وحق تشــاراد إم )2001( ال

ــا.  ــ�ش جامعــة كاليفورني ــر والمغــرب. دار ن ــس والجزائ تون

ســالمي  ف الــزواج والطالق الإ الأليمــي إس ودي هينشــكليف )1996(. قوانــ�ي

عنــد العــرب. كلــوار الــدوىلي للقانون. 

ي أعتــاب القــرن الواحــد 
هودفــار إتــش )1998(  المــرأة المســلمة �ف

 ، ســالمية، دوســي�ي ف الإ ي ظــل القوانــ�ي
ي يعشــن �ف

يــن. النســاء الــال�ت والع�ش

123-112  : ي �ب ي  �ب

ســالمية.  ــة الإ ي والهوي
ــو�ف ــت جــي )1997(. المــرأة والإصــالح القان  مينول

الأوســط  ق  والــ�ش وإفريقيــا  آســيا  لجنــوب  المقارنــة  الدراســات  ي 
�ف

المجلــدات 17 و2 الصفحــات مــن 10-1. 

ســالمي. كلــوار     نــا� جيــه جيــه )2002( قانــون الأحــوال الشــخصية الإ

الــدوىلي للقانــون 

 ودود أيــه )1999( القــرآن والمــرأة: إعــادة قــراءة النصــوص المقدســة مــن 

منظــور المــرأة. دار نــ�ش جامعة أكســفورد. 

ــون  ــالح قان ــان )2010( إص ــش ناجاراجي ــال وإت ــه جوي ــه وأي ــ�ي كي ديينج

ــة  اث وحصــول المــرأة عــىل رأس المــال. دليــل مــن قانــون الوراث المــ�ي

ــدوسي  الهن
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ــات المتحــدة  ــة الولي ــازة الأرض )2010( وكال ــا فاســو لحي ــح بوركين  مالم

ــة  ــة الدولي للتنمي

ف عــىل الأرض  كــ�ي . ال�ت ي
ي الأمــن الغــذا�أ

 أمــن حيــازة الأرض ومســاهمته �ف

ــا )2013(.  ي إفريقي
�ف

ي 
ف الرجــل والمــرأة �ف  مقــال عــن العالقــات الجنســانية: نحــو المســاواة بــ�ي

بوركينا فاســو )2004(. ســيدا. 

 : ــاىلي ــا فاســو وم ي النيجــر، بوركين
ــازة الأرض �ف اســتعراض منشــورات حي

غاثــة الكاثوليكيــة. وكالــة الوليــات  الســياق والفــرص. )2014(. خدمــات الإ

المتحــدة للتنميــة الدوليــة

الحالــة القتصاديــة والجتماعيــة للمــرأة الفلســطينية )2012( اللجنــة 

القتصاديــة والجتماعيــة لغــرب آســيا. 

ي الفلســطينية المحتلــة )2010(. 
يــة 10/20009: الأرا�ف تقريــر التنميــة الب�ش

ي  
نمــا�أ برنامــج الأمــم المتحــدة الإ

اتيجية الوطنيــة الجنســية الشــاملة لعــدة قطاعــات:  تعزيــز  الســ�ت

ي 
ف )2013(. وزارة شــؤون المــرأة �ف ف الجنســ�ي نصــاف بــ�ي المســاواة والإ

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة.  

ي قطــاع 
ــا �ف ــع: إســكان المــرأ ةوحقــوق ملكيته ــق مــن أرض الواق   حقائ

ــي.  ويج ف ال�ف ــ�ي ــس الالجئ ــزة )2013( ممجل غ

ي 
ــة �ف ــاء عالقــة وعقــود إيجــار كتابي ــازة مــن خــالل بن ف الحي ــادة تأمــ�ي زي

ــي.  ويج ف ال�ف ــ�ي ــس الالجئ ــان )2014( مجل لبن

ي قطــاع غــزة )2006( مركــز شــؤون المــرأة، غــزة، 
اث �ف المــرأة والمــ�ي

 . ي بالعــر�ب

ي 
�ف النازحــات  للنســاء  والملكيــة  والأرض  المســكن  حقــوق  تعزيــز 

ويجــي. ال�ف ف  الالجئــ�ي مجلــس   )2014( أفغانســتان 

ي أفغانســتان )2005( مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
دليــل لقانــون الملكيــة �ف

ف  لشــؤون الالجئــ�ي

ــة  ــة أفغانســتان )2010(. وكال ــف دول ــوارد: مل ــة وإدارة الم ــوق الملكي حق

ــة  ــة الدولي ــات المتحــدة للتنمي الولي

ي 
ــازة �ف ــن الحي ــتعادة أم ــات: اس ي الأزم

ــوق الأرض �ف ــىلي إل )2003( حق وي

ــتان.  ي أفغانس
ــم �ف ــث والتقيي ــدة البح ــتان. وح أفغانس

ي أفغانســتان.التعامل مــع 
اعــات والحوكمــة �ف ف كاتــاوازي إن )2013( ال�ف

ــارات  ــون: خي ــة الأفي ــة وصناع وة الحيواني ــ�ش ــاه وال ــات. إدارة المي اع ف ال�ف

تســجيل الأرض )2007( اللجنــة الأوروبيــة 

حقــوق الملكيــة وإدارة المــوارد: ملــف بنجــالدش )2010(  وكالــة الوليــات 

المتحــدة للتنميــة الدوليــة 

ي بنجــالدش. 
هوشــور كيــه )2012( تقويــض التنميــة . الإخــالء القــ�ي �ف

وع المســاءلة الدوليــة  مــ�ش

ي بنجــالدش. 
جينــا إس )2013(. الأرض وحقــوق الملكيــة للمــرأة الريفيــة �ف

  .www.ohchr.org مخطوطــات لــم تنــ�ش ومتوفــرة عــىل الموقــع

http://www.ohchr.org
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موئل الأمم المتحدة 

يســاعد موئــل الأمــم المتحــدة ســكان المــدن الفقــراء بتحويــل المــدن إىل أماكــن أكــ�ش أمانـًـا وأكــ�ش صحــة وأكــ�ش مراعــاة للبيئــة مــع إتاحــة فــرص أفضل 

ي ذلــك جميــع الدوائــر الحكوميــة 
تمكــن الجميــع مــن العيــش بكرامــة. يعمــل موئــل الأمــم المتحــدة مــع المنظمــات عــىل جميــع المســتويات، بمــا �ف

ي تعزيــز التنميــة 
يــة المســتدامة. وتتمثــل مهمتنــا �ف ي بنــاء وإدارة وتخطيــط وتمويــل التنميــة الحرف

ي والقطــاع الخــاص للمســاعدة �ف
والمجتمــع المــد�ف

ــارة الموقــع  ــد مــن المعلومــات، يرجــى زي ــع. للمزي ــل المناســب للجمي ــق هــدف الموئ ــا وتحقي ــا وبيئًي ــة اجتماعًي ي المســتدامة للمســتوطنات الب�ش

      www.unhabitat.org ي لموئــل الأمــم المتحــدة
و�ف لكــ�ت الإ

ي 
الشبكة الدولية لأدوات الأرا�ف

ف كــ�ي ي زيــادة فــرص الوصــول إىل الأرض وأمــن الحيــازة للجميــع. مــع ال�ت
ف يســهم �ف كاء الدوليــ�ي ي اتحــاًدا مــن الــ�ش

 تعــد الشــبكة الدوليــة لأدوات الأرا�ف

ي والمؤسســات الماليــة الدوليــة
اكات أراٍض عالميــة راســخة مســتخلصة مــن منظمــات المجتمــع المــد�ف  الخــاص عــىل الفقــراء والنســاء. وللشــبكة �ش

ي وتعمــم وتنفــذ وســائل
ــة لأدوات الأرا�ف ــة. كمــا تطــور الشــبكة الدولي ــات المهني ــة للبحــث والتدريــب والجهــات المانحــة والهيئ ــز الدولي  والمراك

ــة الرشــيدة ي إصــالح الأرض والحوكم
ــث تســهم هــذه الوســائل النهــج �ف ــارات الجنســية. حي ــة لالعتب ــراء والمراعي ــا�ة للفق ي المن

 اســتغالل الأرا�ف

ــارة موقــع ــد مــن المعلومــات، يرجــى زي ــالأرض والتنســيق العمــىلي لقطاعــات الأرض. للمزي دارة المســتدامة ل ــالأرض والإ دارة الشــاملة ل ــالأرض والإ  ل

ي 
و�ف ــ�ت لك ي الإ

ــة لأدوات الأرا�ف ــبكة الدولي www.gltn.comالش

http://www.unhabitat.org
http://www.gltn.com


ية  برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات الب�ش

موئل الأمم المتحدة 

ية والأرض والحوكمة  يعات الحرف فرع الت�ش

ي 
وحدة الأرض والشبكة الدولية لأدوات الأرا�ف

ي 00100، كينيا  و�ب ص.ب: 30030، ن�ي

هاتف: 207623120 254+؛ فاكس: 207624266 254+

 org.unhabitat.www : ي
و�ف لك�ت الموقع الإ

للمزيد من المعلومات يرجى التصال بنا: 

ي
الأمانة العامة للشبكة الدولية لأدوات الأرا�ف

 بتيس�ي من موئل الأمم المتحدة 

ي 00100، كينيا  و�ب ص.ب: 30030، ن�ي

هاتف: 20765199 254+؛ فاكس: 207624256 254+

  net.gltn.www : ي
و�ف لك�ت الموقع الإ

ي
 المرأة والأرض �ف

سالمي  العالم الإ
نسان  طرق زيادة إمكانية الوصول إىل الأرض لتحقيق التنمية والسالم وإعمال حقوق الإ

ــة  ــق التنمي ــًرا أساســًيا لتحقي ــه عن ــرأة إىل الأرض بوصف ف وصــول الم ــة تحســ�ي ــة لكيفي ــة عــىل الأدل ــة وقائم ــدم هــذا المنشــور إرشــادات عملي يق

ي 
ــ�ت ــات ال ــف التحدي ــالمي. ول تختل س ــم الإ ي العال

ــاص �ف ــياق الخ ي الس
ــتقرار �ف ــالم والس ــان والس نس ــوق الإ ــع بحق ــة والتمت ــة والقتصادي الجتماعي

هــا  ي أنحــاء أخــرى مــن العالــم: وأك�ش
ي تواجههــا النســاء �ف

ــ�ت ــات ال ًا عــن التحدي ــ�ي ــا كب ســالمية اختالًف ي الســياقات الإ
ي تعيــش �ف

ــ�ت تواجههــا المــرأة ال

ي فــرص اللجــوء 
يــة وعــدم المســاواة �ف ف ي ديناميــات الســلطة والممارســات الأ�يــة التمي�ي

شــيوًعا الأدوار الجنســية المحــددة اجتماعًيــا والالمســاواة �ف

ك  ي ممارســات عرفيــة ودينيــة تنشــأ كعنــر مشــ�ت
إىل القضــاء. إل أن، 20% مــن ســكان العالــم مســلمون وتعكــس الأنمــاط الخاصــة المتعلقــة بــالأرا�ف

ف  كة هــذه ويســتعرض الأطــر الدوليــة والقوانــ�ي ي العنــا� المشــ�ت
يخلــق فرًصــا محــددة الســياق لمواجهــة هــذه التحديــات. يبحــث هــذا المنشــور �ف

الوطنيــة ويحلــل مجموعــة واســعة مــن تجــارب البلــدان. كمــا يتــم مقارنــة خيــارات الحيــازة المختلفــة ويــوىل اهتمــام خــاص لحمايــة حقــوق المــرأة 

داريــة  اث وعنــد الــزواج، وعنــد إعــادة تحديــد نظــام الأرض والملكيــة الخــاص بــالأ�ة. وتعــرض الإصالحــات القانونيــة والإ ي الأرض مــن خــالل المــ�ي
�ف

ف بصفــة خاصــة لحمايــة حقــوق النســاء  كــ�ي .  ويوجــه ال�ت وط رئيســة للتغيــ�ي والوصــول للقضــاء والئتمــان والتمويــل متناهــي الصغــر عــىل أنهــا �ش

ي الأرض والمســكن.        
النازحــات �ف

http://www.unhabitat.org
http://www.unhabitat.org
http://www.gltn.net
http://www.gltn.net
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