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 مقدمةال. 1
 

ع التغییر في السیاسات المتعلقة بحوكمة األراضي إلى تراجباإلضافة الى مدد الحضري واالنخفاض في إنتاجیة األراضي أدى الت
ستخدام زدیاد احیث أنھ بإ ،تقلیدیة إلدارة األراضي. تتسم ھذه العوامل بالترابط الوثیقالنظم الفي المجتمعات المعتمدة على 

 بحتالیوم، أص .اد التمدد الحضري وتُفقَد المعارف التقلیدیة الالزمة إلدارة مثل ھذه النظمالمراعي وانخفاض أعداد ساكنیھا یزد
یش ع على استدامة األراضي بل تشمل ُسبلفقط عواقب ال تقتصر ال ،لذلك. خطر متصاعد تحت النظم التقلیدیة إلدارة األراضي

ألوفة في انھیار القواعد المفي بعض المناطق  إستھالكیة سلعةورفاه أولئك المعتمدین علیھا. ساھم ُشح األراضي وتحویلھا إلى 
القواعد التي عملت في الماضي على حمایة حقوق وأراضي الفئات  ھذهالناظمة لالستخدام الُمنصف والمستدام للموارد المشتركة، 

  1الضعیفة.
 

برز تساؤل حول ماھیة أفضل الطرق لدعم إدارة  ،في ھذا السیاق من تراجع إنتاجیة األراضي والمخاوف بشأن ُسبل العیش في الریف
 موارد األراضي والمحافظة على المعارف التقلیدیة. للوصول إلى ذلك أطلقت منظمات عدیدة جھوداً إلحیاء النظم التقلیدیة إلدارة األراضي

منطقة العربیة على مدى آالف السنین. تَعتبر ھذه في ال ُعِمَل بھ ،. یمثل "الِحمى" نظاماً تقلیدیاً إلدارة األراضي وصونھاومنھا نظام الحمى
الحقوق والمسؤولیات في حوكمة األراضي في المجتمعات واألطر الحكومیة ب إعادة النظرب یكمنالمفتاح لفاعلیة ھذه الجھود أن الورقة 

اإلنصاف واالستدامة في إدارة إلدارة األراضي طبقت المجتمعات قواعداً صارمة لضمان لتقلیدیة اغیر المركزیة. فمن خالل النظم 
ان المجتمعات بفقدف. أصبحت ملكیتھا للدولة في حین ال تزال العشائر تشغل األراضيالیوم، األراضي بما یكفل االستفادة من مواردھا. 

 لحقوقھا ومسؤولیاتھا لم تعد مھتمة جداً بُحسن حوكمة األراضي.
 

 بیانات قائمة على مشاھدات ُجمعت من ثالثة علىھذه الورقة  تستند ،امة لموارد األرضلتعزیز الفھم حول كیفیة دعم اإلدارة المستدوذلك 
توفیر بیانات یمكن استخدامھا كخط  ھي في مصر. الغایة األساسیة من ھذه الدراسة محتملمواقع للِحمى في األردن ولبنان وموقع واحد 

حقوق  ختبار الرأي القائل بأن قوةإ لمواصلةلِحمى. كما یسعى ھذا البحث أساس لقیاس التغییرات الالحقة في حوكمة األراضي في مواقع ا
 . حیازة األراضي مرتبطة إیجابیاً بُحسن حوكمة المجتمع لموارد األرض

 المنھجیة 1-1
 ثالثة مواقع للِحمى في األردن ولبنان وموقعاً واحداً استقصى ھذا البحث  ،الختبار العالقة بین ضمان حیازة األراضي وحوكمتھا

ً أساسی اً في مصر. وقد كان الطرح المقدم أن ضمان حیازة المجتمع لألراضي أمر محتمالً  مما یسھل بدوره تعزیز  2لُحسن حوكمتھا ا
 قوة حقوق حیازة األراضي مرتبطة إیجابیاً بُحسن حوكمة مواردھا.اإلنتاجیة الزراعیة والرعویة. وتمثلت الفرضیة المختبرة في أن 

حیازة وحوكمة األراضي توظیف مؤشرات رئیسیة. فقد قِیس ضمان حیازة األراضي بإجراء تقدیر لحقوق مجتمع  استوجب اختبار ضمان
كذلك قِیست حوكمة األراضي لتَبَیُّن وعي المجتمع   3ونقل الملكیة. واإلستثناء ، اإلدارةمنھا ، اإلستفادةالى االراضي الوصولالِحمى في 

وقد اختیرت   5).1والقدرة على المطالبة (أنظر ملحق  4النساء ارد األرض، القیادة المجتمعیة، انخراطمن مو إلى المنافع ومعرفتھ، وصولھ
على أداة التحلیل المستخدمة في قیاس مؤشرات الحوكمة  2ھذه المؤشرات استناداً إلى بحث مكتبي ومقابالت خبراء. ویشتمل ملحق 

 الرشیدة.
 

																																																													
1	Admos	Chimhowu	and	Phil	Woodhouse,	“Customary	vs	Private	Property	Rights?	Dynamics	and	Trajectories	of	Vernacular	Land	Markets	in	
Sub-Saharan	Africa,”	Journal	of	Agrarian	Change,	vol.	6,	no.	3	(July	2006):	346-371	at	359,	doi:	10.1111/j.1471-0366.2006.00125.x.;	Lorenzo	
Cotula,	ed.,	Changes	in	’Customary’	Land	Tenure	Systems	in	Africa	(London:	International	Institute	for	Environment	and	Development,	2007),	
81-101	at	89.	
2	Pedro	Herrera,	Jonathan	Davies	and	Pablo	Baena,	ed.,	The	Governance	of	Rangelands	Collective	Action	for	Sustainable	Pastoralism	(New	
York:	IUCN	and	Routledge,	2014),	243.	
3	Herrera,	Davies	and	Baena,	The	Governance	of	Rangelands,	244.	

ً  أنظر 4	 FAO	,	Region	East	Near	the	in	Women	Rural	Benefit	to	Plants	Aromatic	&	Medicinal	Including	Resources	Natural	of	Management“ :أیضا
(Case	Study	of	Egypt),”	Desert	Development	Center,	The	American	University	in	Cairo	(2005),	available	at	

http://collaborationplatform.net/Pages/GoodPracticeDetails.aspx?id=33&lang=EN&I=0&DId=0&CId=0&CMSId=5003309.	
5	IUCN,	“Management	and	Ownership	of	Drylands:	An	Accountability	Report	for	“The	Securing	Rights	&	Restoring	Lands	for	Improved	
Livelihoods	Project	in	Jordan,”	IUCN	(2011),	available	at	https://www.iucn.org/es/node/19081.	
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الرئیسیین  مع المعنیین وحلقات نقاشانات القائمة على المشاھدات والتي ُجمعت من خالل المقابالت بعد ذلك قُیِّمت المؤشرات في ضوء البی
في ِحمى بني ھاشم في األردن وِحمى عنجر وِحمى كفر زبد في لبنان والوفد المصري من الموقع األولي للِحمى في مرسى مطروح خالل 

ت كما وضمت حلقا. مجتمعیّینمیة ومنظمات غیر حكومیة ومراكز أبحاث وقادة زیارتھ لعمان. ضم المشاركون ممثلین عن مؤسسات حكو
على  ناءً ب. أما المواقع فقد اختیرت الجنسوالذین اختیروا بشكل عشوائي مع مراعاة السن ومن أبناء المجتمعات المعنیة  النقاش مشاركین

 غرب آسیا وشمال إفریقیا.استشارات متخصصة للوصول إلى ثالثة من أنجح مواقع الِحمى في إقلیم 
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 . النظم التقلیدیة إلدارة األراضي2
 

یتفق الباحثون بشكل عام على أن النظم التقلیدیة إلدارة األراضي  وأیضاً داخل الدولة الواحدة،الرغم من وجود تنوع كبیر بین الدول ب
ً لدعم صحة كیُحتفَظ ببعضھا  حیث ،تتألف من شبكة معقدة من الحقوق المتداخلة والزمانیة ملكیةً خاصةً ویُعمَّم بعُضھا اآلخر مجتمعیا

ً  6المجتمع وازدھاره وممارساتھ الدینیة. مناطٌق أخرى مفتوحة الستخدام األجیال القادمة أو الستیعاب األنماط الزراعیة تُترك  ،أحیانا
 حتیاجات المجتمع المتغیرة.المتغیرة بفعل التقلبات في الھطول المطري وخصوبة التربة وا

 
موعة االنتماء إلى مج في معظم األحیان نتیجة تنشأ الحقوق في األراضي

 معینة أو الوالء لسلطة سیاسیة ما. ویتولى القادة العشائریون عادةً 
ضمن المجتمع فیما تُسِّلم العائالت منح االراضي الجدیدة الموافقة على 

ت أخرى من خالل ترتیبات بین األراضي ألفراد آخرین أو عائال بعض
دي . وقد یشتمل النظام التقلیتقاسم المحاصیل واھذه العائالت كالتأجیر 

حقوق  التي تضمإلدارة األراضي على نطاق من الحقوق الثانویة و
الطریق وحقوق استخدام الموارد الطبیعیة الموجودة في األراضي التي 

الوصول الموسمي إلى  یتشارك فیھا مجتمع أو أكثر من مجتمع وحقوق
مناطق معینة (مثالً من قبل الرعاة الذین تشمل حقوقھم المعتادة العبور 
السنوي خالل األراضي التي تعتبر ضمن حدود مجتمع آخر غیر 

حقوق الدخول إلى  وأمواردھا الطبیعیة)  استخداممرتحل أو زیارتھا أو 
     7مناطق ألسباب دینیة.

 
لنظم التقلیدیة إلدارة األراضي قادرة جداً على وتشیر البیِّنات إلى أن ا

المساھمة في التنمیة المستدامة واإلدارة األمثل للموارد. وال تقتصر 
قدرات ھذه النظم على حمایة الموارد الطبیعیة بطرق كفؤة وفعالة بل 
تمتد لتشمل بعض المنافع مثل حمایة حقوق الفئات الضعیفة واألجیال 

كٌل من منظمة الفاو والبنك الدولي أن نظام  وقد اعتبر   8القادمة.
س في إقلیم غرب آسیا رَ الُمما ،إدارة األراضي القائم على المجتمع

ً في المحافظة على ُسبل معیشة  وشمال إفریقیا عامالً أساسیا
المجتمعات الریفیة. لھذه األسباب اكتسبت أھمیةُ مشاركِة 

ماماً متزایداً خاصة في المجتمعات في اإلدارة المستدامة للموارد اھت
أن األطر التي تنطلق من إدراٌك عام الیوم الدول النامیة. شاع 

حیث المجتمعات المحلیة منخرطة بفعالیة في  ،القاعدة صعوداً 
  9مسبقة للتنمیة المستدامة.المتطلبات من الھي  ،صناعة القرارات

 
 وفق ترتیبات معینة یتم تطویر إدارة األراضي بما یناسب مخاطر.یست بدون أن نظم اإلدارة المجتمعیة لألراضي ل أیضاً، مما ینبغي ذكره

یُقوِّض القواعد ف ،األراضي وتزاید التنافس علیھا قد یتفاقم عدم التوازن بین القوى المحلیة ندرةالمجتمعات ذاتھا، لكن في ضوء تنامي 

 مما ینتج عنھ مخاطر االستغالل البیئي وزیادة سھولة تأثر ،المشتركةالتقلیدیة الناظمة لملكیات األراضي واالستخدام المستدام للموارد 
 رین.  الفئات المھمشة من أصحاب الحقوق كالنساء والرعاة والمستأجِ 

 

																																																													
Benjami	Tenure,”	Communal	of	Character	Distinctive	The	Embedded:	Socially	Than	“More	Cousins,	n	Change,	Agrarian	of	Journal	7	vol.  :عام بشكل أنظر 6

no.	3	(2007);	Lorenzo	Cotula,	“Changes	in	Customary	Land	Tenure	Systems	in	Africa,”	International	Institute	for	Environment	and	Development	(2007):	11;	
Christopher	Tanner,	“Law	Making	in	an	African	Context:	the	1997	Mozambican	Land	Law,”	FAO	Legal	Papers	no.	26	(2002).	

 .السابق المصدر 7	
8	Chimhowu,	“Customary	vs	Private	Property	Rights,”	346-371	at	359.	
9	Leonard	Chirenje	,Richard	Giliba,	and	Emmanuel	Musamba,	"Local	Communities’	Participation	in	Decision-making	Processes	through	Planning	
and	Budgeting	in	African	Countries."	Chinese	Journal	of	Population	Resources	and	Environment	(2013),	doi:10.1080/10042857.2013.777198.	

األراضي إلدارة التقلیدیة للنظم عامة سمات  
نةً  األراضي في الحقوق•  العالقات من مجموعة في متضمَّ

 واألقرباء األسر كشبكات االجتماعیة والوحدات
 .المجتمع ضمن المختلفة والمستویات

 
 إقصائیة ولیست ومشتركة شاملة راضياأل في الحقوق•

 األراضي في واألسر األفراد حقوق تشمل وھي. وفردیة
 الملكیات موارد إلى والوصول للزراعة والقابلة السكنیة
 .والمیاه والغابات الرعي كأراضي المشتركة

 
 اجتماعیة، وحدة في المقبولة العضویة من مستمدة الحقوق•

 لمجموعة الوالء أو تماءباالن أو بالوالدة تُكتسب والتي
 لقروضا أو الھدایا كتقدیم( بالتعامالت أو السیاسیة وسلطتھا

 ).الشراء أو
 
 عن یختلف األرض واإلستفادة منھا إلى إمكانیة الوصول•

 ضمان تعني فالسیطرة على األرض. علیھا السیطرة
 اتالملكی موارد استعمال وتنظیم وتنفیذ الحقوق الوصول
إمكانیات  توزیع إعادة آلیات على واإلشراف المشتركة
ً  السیطرة تقع. النزاعات وحل الوصول ھیكلة  ضمن غالبا
  .المحلي المستوى على المھام من العدید وضع مع السلطة

 
 عادة ثابتة الموارد وحدود والسیاسیة االجتماعیة الحدود•

 لةالمتداخ السمة إلى بالنظر للتفاوض وقابلة مرنة ولكنھا
 .السلطة وبُنى والحقوق عیةاالجتما للھویات

  
 

 Benjamin Cousins, “More Than Socially Embedded: The :المصدر
Distinctive Character of ‘Communal Tenure,” 293 
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 النظم التقلیدیة إلدارة األراضي في إقلیم غرب آسیا وشمال إفریقیا: الِحمى 2-1
ً "المنطقة المحمیة") أ ً في إقلیم غرب آسیا وشمال یُعتبر الِحمى (والذي یعني حرفیا كثر نظم اإلدارة التقلیدیة لألراضي شیوعا

عة من خدم المصطلح لإلشارة إلى رقإفریقیا. وقد نشأ ھذا النظام قبل أكثر من أربعة عشر قرناً في شبھ الجزیرة العربیة. ثم استُ 
ل إلى ھذه المواقع على األفراد أو المجموعات األرض مغطاة بالنباتات تستخدمھا القبائل المحلیة في الرعي. وقد اقتصر الوصو

   11أي قطعة أرض تُترك موسمیاً لتسھیل التجدد.-ومع الوقت تطور المعنى لیصف محمیة رعویة   10ذات الحقوق في الِحمى.
 

رفاه المجتمع وتغیرت وظیفة الِحمى لیصبح ملكیة مكرسة ل 12بعد ظھور اإلسالم أُدِمجت القیم والمبادئ الدینیة في نظام الِحمى،
ل الِحمى من إقطاع خاص   13المحیط بھا. ویذكر المختصون في الدراسات اإلسالمیة أن الرسول محمد صلى هللا علیھ وسلم حوَّ

ع الحصص بین كافة أفراد المجتمع بما یتفق مع دور اإلنسان كخلیفة û تعالى في أرضھ ،إلى ملكیة عامة     14.فَوزَّ
 

النقیع بالقرب من المدینة المنورة وھو من أوائل مناطق الِحمى وقد ُخصص لترعى فیھ خیل  وقد أقام الرسول (ص) ِحمى
مة إلى یوم القیامة مما جعل الصید كالً من مكة المكرمة والمدینة المنورة  أن المسلمین. كما أعلن الرسول (ص) منطقة ُمحرَّ
  15میالً. 12الة النباتات محظوراً في منطقة نصف قطرھا أمیال حول المدینة المنورة وإز 4محظوراً في منطقة نصف قطرھا 

 لذلك اعتبرت ھذه المساحات "مناطق آمنة" محمیة من الرعي الجائر والصید.
 

توسع نظام الِحمى وازدھر تحت سلطة الحوكمة القبلیة حتى النصف األول من القرن العشرین. ففي المملكة العربیة السعودیة 
منطقة حتى ستینات القرن الماضي. وقد اعتُبرت ھذه األراضي من بین المناطق  3000الِحمى بنحو  وحدھا قُدرت أعداد مناطق

   16 األفضل إدارة في شبھ الجزیرة العربیة.

 تراُجع الِحمى  2-2
تغیرة متأثراً كبیراً بالسیاسات الخالل القرن الماضي تأثرت اإلدارة المجتمعیة لألراضي في إقلیم غرب آسیا وشمال إفریقیا 

ل  ،من منظور بیئيفالمتعلقة بحوكمة األراضي.  حدث أھم تطور في النصف الثاني من القرن العشرین عندما أصبح السكان الُرحَّ
لشكل  17تحت سیطرة الحكومات المركزیة وجرى تأمیم األراضي القَبَلیة. شھدت ھذه المناطق تبني العائالت والقبائل البدویة

وقد كان لبعض تدابیر السیاسات دور تحفیزي غیر مباشر في ذلك كانتشار التعلیم المركزي في  18ي".جدید من "االرتحال الجزئ
حین عملت تدابیر أخرى مثل وضع حدود للدول على تحویل مباشر لحیاة االرتحال من خالل الحد من الخیارات المتاحة للبدو 

 في االنتقال بمواشیھم من منطقة ألخرى. 
 

لت الحكومة في المملكة العربیة السعودیة مسؤولیة إدارة وأمن األراضي الریفیة مما أدى إلى تراُجع صناعة على سبیل المثال تو
أما في سوریا فقد ضغطت الحكومة بعد االستقالل   19القرار على المستوى المحلي والمشاركة المجتمعیة في إدارة مواقع الِحمى.

ل للتحول إلى حیاة ا 1946في عام  لَحَضر وذلك في إطار استراتیجیتھا للتحدیث والحد من النفوذ العشائري. وقد أدى على الُرحَّ
) ووضع نھایة لنظم الِحمى 1958أیلول  28(الصادر في  166ھذا المسعى إلى إلغاء نظام اإلدارة العشائري بموجب قانون رقم 

																																																													
10	J.	Chehod,	"Hima",	Encyclopaedia	of	Islam,	vol.	3	(1971):	393,	quoted	in	Gari	Lutfallah,	"Ecology	in	Muslim	Heritage:	A	History	of	the	hima	
Conservation	System	,"	The	White	Horse	Press,	vol.	12,	no.	2	(May	2006):	213-228,	available	at	
http://www.muslimheritage.com/article/ecology-muslim-heritage-history-hima-conservation-system		
11	John	W.	Bruce,	“Legal	Bases	for	the	Management	of	Forest	Resources	as	Common	Property,”	FAO	(1999):	48.		

		As	Hala,	Kilani,	Llewlyn,	Othman	and	Serhal,	Lif-Alsaad	of	Way	A	eHima:	and	IUCN	Beirut:	and	(Amman	2007	SPNL,(.:عام بشكل أنظر 12	
13	Lutfallah,	“Ecology	in	Muslim	Heritage”.		
14	Tom	Verde,	"A	Tradition	of	Conservation,"	December	2008,	available	at	
http://archive.aramcoworld.com/issue/200806/a.tradition.of.conservation.htm.	
15 Richard	Foltz,	Fredrick	Denny	and	Azizan	Baharuddin,	ed.,	Islam	and	Ecology,	(A	Bestowed	Trust:	2003),	212-215,	quoted	in	Lutfallah,	
“Ecology	in	Muslim	Heritage”.	

	.السابق المصدر 16	
 شكالً  ویتبعون اإفریقی شمال في الكبرى والصحراء مصر في سیناء جزیرة وشبھ السوریة والصحراء العربیة الصحراء في أساسي بشكل یسكنون الذین العرب إلى البدو مصطلح یشیر 17	
	Nomadic	Chatty,	Dawn	2003);	Publications,	Lerner	(Minneapolis:	East,	Middle	the	of	Bedouin	The	Losleben,	Elizabeth : أنظر. المرتحلة الرعویة من

societies	in	the	Middle	East	and	North	Africa,	(Boston:	Brill,	2006),	239-279	at	240. 
	

18	Ghazi	Bin	Muhammad,	The	Tribes	of	Jordan	at	the	Beginning	of	the	Twenty-first	Century,	(Jordan:	Rutab,	1999).	
19	Lutfallah,	“Ecology	in	Muslim	Heritage”.	
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اضي الِحمى حتى اندالع الحرب األھلیة في عام في لبنان استمرت البلدیات في إدارة أر  20 المسیطر علیھا من قبل العشائر.
حیث كانت تستخدم طوافین محلیین لحمایة الموارد وأراضي المزارع والمحاصیل. لكن الھجرة من الریف إلى المدینة  ،1975

التراجع غیاب  كان َمردُّ ھذا في دول أخرىوعلى نقیض ذلك، ف  21.التخلي عن الزراعة نتج عنھما تراجعاً حاداً في أعداد الِحمىو
   22حیث اتسع نطاق الرعي بشكل غیر مضبوط. األردنیة التنظیم كما في العدید من المراعي

 
ضغط الزاد  قد التحول إلى أنماط حیاة أكثر استقراراً فإن  ،خارجیة بیئیة واجتماعیة. بدایةً  مؤثراتَجلبت ھذه التطورات معھا 

المشرق العربي یسھلون تجدد الغطاء النباتي الطبیعي باالنتقال الحر بین األراضي كان بدو  ،أنھ في حین .المستنفذة على الموارد
دةً نظماً جدی إلتباعالعشائر البدویة  منأدى ارتفاع وتیرة الطلب  باإلضافة الى ذلك،  23األردنیة والسوریة والسعودیة والعراقیة.

 اإلدارة المجتمعیة لألراضي. لحیازة األراضي إلى زوال اعتمادھا على المعارف التقلیدیة ونظم
 

الیوم تُفاقِم مجموعةٌ جدیدة من التوترات التحدي المزدوج المتمثل في تدھور األراضي وفقدان المعارف التقلیدیة. فقد أدى النمو 
والذي یترافق في بعض الحاالت مع إخراج  ،لتلبیة الطلب المتنامي أكثر كثافة لألراضياستخدام السكاني المضطرد إلى 

 ،تدھوَر المراعي الھطول المطري وإختالف أنماطالمجتمعات من المراعي. وبذات الوقت فاقمت آثاُر التغیر المناخي كالجفاف 
 واجھت فقد ،أما المجتمعات التي حاولت المحافظة على أسالیب حیاتھا التقلیدیة 24جزئیاً إلى المدن. وبالتالي ھجرة البدو الُرحل

حاالت . ففي بعض الالحضريبملكیة األراضي والتطویر  ةختصمعقدة مإدخال أطر وأنظمة عن  الناجمة ةالعدید من اآلثاٌر السلبی
من عملیات صناعة القرار حول األراضي واستعماالتھا.  أخرى تُجردِّت بعض المجتمعات من حقوقھا في األراضي بینما أُقِصی
تجاه موارد األرض وااللتزام بُحسن إدارتھا. تمخض عن ذلك أنھ اولیة وفي كلتا الحالتین تراجع ِحسُّ المجتمعات المتأثرة بالمسؤ

 خصباأل للخطر تتعرض فإن نظم إدارة األراضي المجتمعیة ،في حین ال یزال ُعرف الِحمى موجوداً بأشكال ومسمیات مختلفة
 .فئة الشباب المنخرطین في األنشطة الزراعیة والرعویة منمع تراجع األعداد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

																																																													
20	Bruce,	“Legal	Bases	for	the	Management	of	Forest	Resources,”	113.	
21	FAO,	based	on	the	work	by	Fadi	Asmar,	“The	‘Hima’:	a	Revived	Traditional	Forest	Protection	and	Management	System:	the	case	of	Lebanon,”	
FAO	(2009):		15,	available	at	ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/k4846e/k4846e00.pdf	
22	R.	Blench,	“Rangeland	Degradation	and	socio-economic	changes	among	the	Bedu	of	Jordan:	results	of	the	1995	IFAD	Survey,”	FAO	(1995):	4,	
available	at	ftp://ftp.fao.org/docrep/nonfao/lead/x6188e/x6188e00.pdf	
23	Raed,	Al	Tabini,	Khalid	Al	Khaldi	and	Mustafa	Al-Shudiefat.	"Livestock,	Medicinal	Plants	and	Rangeland	Viability	in	Jordan's	Badia:	Through	
the	Lens	of	Traditional	and	Local	Knowledge,"	SpringerOpen	(2012):	2,	DOI:	10.1186/2041-7136-2-4.	
24	Lutfallah,	“Ecology	in	Muslim	Heritage”.	



	حیازتھا وضماناألرض  حوكمة بین الروابط فھم: الِحمى إحیاء إعادة

www.wanainstitute.org 
	

7 

 مفھوم الِحمى  إحیاء. استجابة تاریخیة لتحدیات معاصرة: إعادة 3
 

 ستمرتانوممن الواضح أن تدھور المراعي وتراُجع األسالیب والمعارف التقلیدیة في إدارة األراضي مرتبطان معاً ارتباطاً وثیقاً 
تحتل  وبما أن المراعيالمحلیة. لحضري وتُفقَد المعارف ذاتیاً. فبازدیاد استخدام المراعي وانخفاض أعداد ساكنیھا یزداد التمدد ا

ینبغي تحدید طرائق دعم الحوكمة  26ةأو مدمَّر ةمن ھذه المراعي متدھور ٪70حیث  25من مساحة المنطقة العربیة ٪35أكثر من 
 الفعالة لموارد األرض واستدامتھا. 

  
نظم اإلدارة المجتمعیة لألراضي ودعم  تعزیزخبراء أن وكما أن المشكالت مترابطة فالحلول الممكنة كذلك. یرى بعض ال

 . لتحقیق ذلك شھد العقد الماضي دراسة العدید منلألراضيالمحافظة على المعارف التقلیدیة سبیٌل لتسھیل إدارة أكثر استدامة 
ي االتحاد الدول: ھذه المنظمات ومنوإطالق جھود فعلیة في ھذا المجال  كالِحمى حیاء النظم التقلیدیة إلدارة األراضيإلالمنظمات 

 ).SPNL() وجمعیة حمایة الطبیعة في لبنان IUCNلحمایة الطبیعة (
 

. لمحلیةالقد اعتُبِرت الِحمى ذات قدرة كبیرة على إعادة تأھیل المراعي بفضل فعالیتھا في صون الموارد الطبیعیة ودعم اإلدارة 
المحسن وحمایة الدورات الھیدرولوجیة ومساقِط المیاه وحجز الكربون الجوي  یربط الخبراء نظم الِحمى باإلنتاج الحیوانيھذا و

كما قد تكون الِحمى ھامة للتنوع الحیوي وحمایة الموائل. یذكر "لِِولِن" أن "العدید من مواقع   27نتیجة لزیادة الغطاء النباتي.
األراضي الحرجیة والموائل البیولوجیة الرئیسیة  أو أنھا تدعم ،الِحمى موجود في مناطق ذات تنوع كبیر في األنواع الحیة

لذلك ھي مھمة في المحافظة على التنوع الحیوي. ولم تجد اإلمكانیة الكبیرة لدراستھا وتطویرھا إیكولوجیاً واجتماعیاً  ،األخرى
ً كبیراً". ً اھتماما ى لُسبل المعیشة. وقد وجدت كما یوجد من األدلة ما یؤكد بوضوح الفوائد التي تقدمھا نظم الِحم 28واقتصادیا

وبالفعل   29 دراسات التقییم االقتصادي أن تبني إصالح المراعي على نطاق واسع قد یكون ذا منافع اقتصادیة للمجتمعات المحلیة.
 یوفر تصنیع وتجارة الموارد الطبیعیة كاألعشاب الطبیة زیادة في فرص العمل المحلیة في إقلیم غرب آسیا وشمال إفریقیا.

 
ً أكثر شمولیة للموارد البشریة و من المزایا األخرى لنظام الِحمى أنھ یدمج صون الطبیعة مع الرفاه البشري مما یجعلھ نھجا

فوفق ھذه األطر التقلیدیة یلعب كٌل من الذكور واإلناث أدواراً أساسیة في صون الموارد الطبیعیة، وثمة   30والعدالة االجتماعیة.
وكما أشار "إعالن   31یام النساء بأدوار محددة في إدارة األنشطة االقتصادیة في مواقع الِحمى القائمة.العدید من األمثلة على ق

رأس المال االجتماعي والثقافي ، یبني على ان حول ابتكار الِحمى" فإن الِحمى ھو "رزمةٌ شاملة من الحوكمة والعلم والسوقعمّ 
 32عززه".ویوالبشري 

 
تتجاوز الِحمى التقلیدي قد یكون من الضروري تبني نموذج مختلط یجمع بین الِحمى التقلیدي واألنظمة  وبما أن الممارسات الحالیة

ل یجوز ھنا إغفال التراث بل ینبغي تكییفھ مع المعاصرة بما یجع احتمالیة وقوع نزاعات. فال المدعومة بالتقنیات الحدیثة لتجنب
 ثّي وقاعدة للتقنیات الجدیدة.داالنظم المتوارثة داعمة لالستدامة في إطار حَ 

 
 
 
 

																																																													
ً  ویشمل. طبیعي إیكولوجي كنظام ویُدار للرعي قابلیة ذو أو المواشي فیھ ترعى الذي الطبیعي النباتي للغطاء داعمة أراضي ھي المراعي 25	  	.لرعيل الصالحة الحرجیة األراضي أیضا

26	Asma	Abahussain	et	al.,	“Desertification	in	the	Arab	Region:	Analysis	of	current	status	and	trends,”	Journal	of	Arid	Environments	51	(2002):	
521	-	545	at	536,	doi:10.1006/jare.2002.0975.	
27	Richard	Foltz,	Islam	and	Ecology,	215,	quoted	in	Lutfallah,	“Ecology	in	Muslim	Heritage”.		
28	Lutfallah,	“Ecology	in	Muslim	Heritage”.	

ً  أنظر 29	 ,V	Westerberg,	and	M.M.	Myint,	large	a	of	valuation	economic	Jordan-“An	in	through	project	restoration	rangeland	,”scale		ELD :عموما
Initiative	and	GIZ	(2014).	

ً  أنظر 30	 Hala	and	Llewlyn,	lifeHima-Al“	of	way	A	,:	D”;	Amman	“The	ROWA),	(IUCN	Asia	West	for	Office	IRegional	on	eclaration	nnovating :أیضا
Hima,”	Endorsed	by	HRH	Prince	El	Hassan	Bin	Talal	at	the	Hima	Forum	(2014),	available	at	https://www.iucn.org/content/amman-declaration-

innovating-hima-endorsed	
31	SPNL,	“Hima	Women	Guideline	Manual,”	SPNL,	available	at	www.spnl.org	
32	IUCN	ROWA,	“The	Amman	Declaration	on	innovating	hima”.	
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 حیازة وحوكمة األراضيالإحیاء الِحمى: العالقة بین ضمان  إعادة. 4
 

قلیدیة نظم اإلدارة الت تعزیزیبرز السؤال حول أفضل طرق تسھیل  ،بعد تبیان فوائد الِحمى في دعم اإلدارة المستدامة للموارد
على اإلنتاج الغذائي. وترى ھذه الورقة  وازدیاد الطلبالحضري والتغیر المناخي خاصة في ظل ازدیاد تدھور األراضي والتمدد 

نة إلدارة مجتمعیة ناجحة لألراضي تحقیق توازن بین حقوق المستخدمین ومسؤولیاتھم. وھو  ھي أن أحد العوامل األساسیة الُمَمكِّ
د المحافظون التقلیدیون على نظم الِحمى من قدرتھم على توازن كان قد اختل في سیاق األطر الحدیثة إلدارة األراضي، حیث ُجرِّ 

 فتفقد ،ةلم یَُعد ثمة منافع الحق والتنبؤتحكم والقدرة على ال مسؤولیاتالإدارة األراضي واستُثنوا من عملیة اتخاذ القرارات. بدون 
 المجتمعات ما كان لھا من حافز إلدارة الموارد باستدامة. 

  
الذي تُدار وفقھ حقوق ومسؤولیات األراضي بحیازة األرض والتي یُقصد بھا طریقة استخدام أو امتالك ویُشار عامة إلى اإلطار 

وقد  ،األرض من قبل األفراد أو الدول. قد تكون حقوق الحیازة رسمیة (مستندة إلى الدولة) أو غیر رسمیة أو عرفیة أو تقلیدیة
یتصل مدى قوة حقوق طرف ما في األرض بالتعریفات   33لكیة الخاصة.تشمل االستئجار والتملك الحر وحقوق االستخدام والم

القانونیة لحقوق الملكیة في الدولة واألعراف االجتماعیة المحلیة وغیرھا من العوامل. وینبغي الذكر أن حیازة األرض ال تتألف 
ً حقوق الوصول واالستخدام. متد حقوق الحیازة لتشمل إشغال وفي بعض السیاقات ت  34فقط من حقوق الملكیة بل تشمل أیضا

واستخدام وتطویر األرض وحق توریثھا وحقوق تأجیرھا أو التمكین من استخدامھا وحق تقیید وصول اآلخرین إلى األرض 
 وحقوق استخدام الموارد الطبیعیة الموجودة فیھا.

 
یشیر "ضمان" حیازة األرض إلى درجة الثقة لدى أصحاب 

عسفیاً من مجموعة الحقوق التي الحقوق بأنھم لن یُحرموا ت
یتمتعون فیھا ضمن أراضي محددة. وھو ما یكفل استمرار 
الحقوق في األرض مدعومة بمستوى من التأكد أن ھذه 
الحقوق ستكون موضع اعتراف اآلخرین وحمایة قانونیة 

الرسمیة -واجتماعیة عند الحاجة. تُعرِّف النظم القانونیة 
والتزامات األفراد واألسر حقوق  -الدینیة واالُعرفیة ،

وتحدد كیفیة إدارة  ،والمجتمعات فیما یتعلق باألراضي
وإنفاذ ھذه الحقوق. یشكل تحدیُد ما إذا كان النظام القانوني 

ً المعني یتناول الحقوق في األرض  ضمان حیازة ل أساسا
 األرض. 

 
ند العالقة بین حقوق الحیازة وحوكمة الموارد الطبیعیة. فع تشتمل الكتابات العلمیة حول التنمیة المستدامة على إشارات وافیة إلى

ألرض ا وحمایة ،حمایة وضمان حقوق الحیازة تزید إمكانیة تقبل أصحاب الحقوق للمسؤولیة وممارستھم إلدارة الموارد باستدامة
ن ُسبل العیش والمحافظة على الجائر. كما یُعتبر ضمان الحقوق في األراضي شرطاً مسبقاً ھاماً لصو ألستغاللواتدھور المن 

اإلنتاج الغذائي الكافي. ومن شأن تعزیز ھذا الضمان تشجیع ودعم زیادة االستثمارات في األراضي حیث أنھ ال یُتوقع من أولئك 
ً للموارد الطبیعیة المحلیة أو االستثمار في منازلھم أو قراھم أو أ ،الذین قد یتم إقصاؤھم في أي وقت ً مستداما یائھم. حاستخداما

في المقابل یوفر ضمان الحقوق في األراضي الحوافَز للمحافظة على الموارد الطبیعیة وزراعة المحاصیل طویلة األمد 
والمساھمة في التنمیة المحلیة. ویمكن لھذه االستثمارات على المدى الطویل أن تنعكس على تحسین الصحة والتعلیم ومستویات 

 دیةاالقتصا-لحیازة شكالً رئیسیاً من أشكال الصون البیئي وتحقیق األھداف االجتماعیةالحیاة. لذلك یمثل ضمان حقوق ا
  35 م.األع 

وحیثما تتمتع النظم التقلیدیة إلدارة األراضي بضمان الحیازة تَنتُج منافع متشابھة. بدایةً یشكل ضمان الحیازة وسیلة لحمایة ُسبل 
 ً ً خاصا ألصحاب الحقوق في األراضي المجتمعیین والمتداخلین والثانویین والفقراء  عیش المجتمعات الریفیة، فھو یوفر دعما

																																																													
33	FAO,	“Land	Tenure	Studies	3:	Land	Tenure	and	Rural	development”	FAO	(2002):	7.	
34	IUCN,	“Management	and	Ownership	of	Dry	Lands,”	2.	

	.السابق المصدر 35	

 حیازة (FAO)المتحدة لألمم والزراعة األغذیة منظمة تُعرف
 المجتمعات وضعتھا قواعد من تتألف مؤسسة بأنھا األرض
 رضاأل حیازة وبلغة اخرى. باألرض المتعلق كالسلو لتنظیم
 بمقدوره َمن وتحدید ما مجتمع في باألرض لإلمساك نظام ھي

 وشروط ومدة الموارد ھذه وماھیة معینة موارد استخدام
 حقوق تخصیص یتم كیف القواعد ھذه وتُعرِّف. استخدامھا
 استخدام حق یُعطى وكیف المجتمعات ضمن األرض ملكیة
 والقیود والمسؤولیات ونقلھا علیھا رةوالسیط األرض
 .الحقوق ھذه من بكل المرتبطة

 
	

 FAO, “Land Tenure Studies 3: Land Tenure and Rural:المصدر 
development”, 7. 
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والفئات الضعیفة في المجتمع. وعلى نطاق أوسع قد یساعد على تبني نمو اقتصادي محلي ویدعم اإلدارة المستدامة للموارد 
ً تتیح المراعي إمكانیة كبیرة لتولید الدخل من خالل م جیة واردھا الطبیعیة وقیمھا اإلیكولوجیة واإلنتاالطبیعیة. كما أُشیر سابقا

 والتي إن ُجعلت موضع حمایة وصون انتفع منھا كافة أبناء المجتمعات. 
 

تعزیز إدارة واستدامة المراعي وما یترتب على ذلك من مخرجات لمستخدمي  ھو ولما كانت الغایة من إعادة تنشیط الِحمى
 یزلتعزرض وُحسن حوكمتھا أمر جوھري. لذلك ینبغي لجھود الِحمى أن تشمل أنماطاً فإن العالقة بین ضمان حیازة األ ،األرض

ضمان الحیازة وبالتالي دور المواطنین في أراضیھم ومسؤولیتھم تجاھھا. وقد كان من أسباب نجاح نُظم الِحمى المبكرة أنھا 
ة ومسؤولیات م فت عالقة المجتمع باألرض استناداً إلى قواعد ُمقرَّ وزعة وحقوق وصول محددة اشتُقَّت بشكل رئیسي من َعرَّ

   36 الممارسات الشائعة والمعارف المتوارثة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
36	FAO,	“Land	Tenure	Studies	4:	Gender	and	Access	to	Land,”	FAO	(2002):	3.	



	حیازتھا وضماناألرض  حوكمة بین الروابط فھم: الِحمى إحیاء إعادة

www.wanainstitute.org 
	

10 

 ومسح مواقع الحمى في الدول المختارة. تحلیل 5

 ِحمى بني ھاشم في األردن 5-1
أخرى مملوكة للدولة یقل فیھا  أرض وأيالمسجلة  المراعي بأنھا "كافة األراضي 1973لسنة  20َعرَّف قانون الزراعة رقم 

تُعتبر المراعي في  37.والتي ال تتمتع بِريٍّ مستدام أو األراضي المحددة لالستخدام العام فقط" ملم 200الھطول المطري عن 
ل أو أن تُسجَّ أو مجموعة أشخاص  شخصمملوكة لالمراعي األردن مملوكة للدولة أو الخزینة بشكل رئیسي ولكن یمكن أن تكون 

وبمقدور مالكي المراعي إعطاء حقوق الحیازة لألفراد أو األسر أو العشائر مما یجعلھا تتمتع بمستوى   38باسم مؤسسة حكومیة.
 معین من السیطرة على األرض ومواردھا. 

 
ھذه المنطقة بالجفاف وانخفاض ). وتتسم 1من مساحة المملكة األردنیة الھاشمیة (أنظر شكل  ٪80تشكل المنطقة المعروفة بالبادیة 

الھطول المطري مع أن بعض أجزائھا شبھ جاف وتحتوي على حیاة نباتیة وحیوانیة كبیرة. وتعتبر كُل ھذه البادیة تقریباً مناسبة 
   39مما یجعل معظم أراضیھا مستخَدماً في ذلك. لرعيل

 
بر "تقلیدیاً" حیث تماِرس القبیلة القاطنة ھناك الحقوق على وفي حین تملك الدولة معظم أراضي المراعي فإن بعض المناطق یُعت

وقد نََجَم عن ذلك نزاعات متكررة حول استخدام   40األرض.
وتقدم   41لجھود الدولة في تنظیم الرعي. األرض ومقاومةٌ 

مراعي الھاشمیة في محافظة الزرقاء مثاالً جلیاً على ذلك. فھذه 
ة تدیرھا مدیریة الحراج المراعي تُعتبر أراضي مملوكة للخزین

قد أطلق ھذا الوضع القانوني واإلداري وفي وزارة الزراعة. 
التباساً وتشویشاً في األفھام المحلیة لملكیة ھذه األراضي حیث 

بالمسؤولیة عن  كةٌ سِ ُممرأى أبناُء المجتمع أن الحكومة وحدھا 
مستخدمي األراضي العشائریة  إدارة الموارد مما جعل ِحسَّ 

وبذات الوقت كان أثر جھود وزارة   42ؤولیة ضعیفاً.بالمس
الزراعة لحمایة المراعي من خالل تسییجھا وتحدید الرعي 

فأدت انتھاكات الرعي إلى  ،بمواسم وفترات معینة محدوداً 
   43 إضعاف عملیة استعادة الغطاء النباتي.

   
صدر عن رئاسة الوزراء قرار یقضي  2011في عام 

من المراعي لتُدار من قبل جمعیة ِحمى ھكتار  100بتخصیص 
 ویشتمل الموقع على غطاء نباتي ُسھوبيّ  44بني ھاشم التعاونیة.

الطوراني. -یقع ضمن منطقة مناخیة حیویة في اإلقلیم اإلیراني
تعتبر ھذه المنطقة ھامشیة بسبب درجة تصحرھا وتتراوح 

  45ملم سنویاً. 220و 120بین فیھا معدالت الھطول المطري 

																																																													
37	Jordan	Ministry	of	Agriculture,	Directorate	of	Rangelands	and	Badia	Development,	“Updated	Rangeland	Strategy	for	Jordan,”	IUCN	and	EU	
(2013):	10.	
38	Husam	Madanat,	“Land	tenure	in	Jordan,”	FAO	land	tenure	journal	(2010):	156,	available	at	http://www.fao.org/nr/tenure/land-tenure-
journal/index.php/LTJ/article/view/12/6.	
39	Mahmoud	Al-Jaloudy,	“Country	Pasture	and	forage	resource	profile,”	FAO	(2006):	7	
40	Historically,	Bedouin	tribes	have	practiced	a	specific	form	of	traditional	land	management	within	a	dirah	(the	lands	used	by	Bedouin	groups	
for	grazing).	
41	Directorate	of	Rangelands	and	Badia	Development,	“Updated	Rangeland	Strategy	for	Jordan,”	12.		
42	IUCN,	“Al	Hima	Possibilities	are	endless,”	IUCN	(2014),	available	at	http://cmsdata.iucn.org/downloads/hima_case__1_.pdf	
43		Hima	management	Committee,	“Community	management	plan	for	Hima	Bani	Hashem	2013-2017,”	IUCN	(2013).	
44	IUCN,	“Al	Hima	Possibilities	are	endless”.	
45	Hima	management	Committee,	“Community	management	plan	for	Hima	Bani	Hashem	2013-2017”.	

األردنیة البادیة: 1 شكل   
 

-Al	Ahmad	and	Abu-Allaban	Mahmoud	Sada,	Abu	Alaa	   :المصدر
Malabeh,	“Temporal	and	Spatial	Analysis	of	Climate	Change	at	
Northern	Jordanian	Badia,”	Jordan	Journal	of	Earth	and	
Environmental	Sciences	vol.	7,	no.	2,	(2015):	88. 
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من السكان على المواشي كمصدر  ٪20 نحو حیث یعتمد 46ا صنفت وزارة التخطیط والتعاون الدولي منطقة الھاشمیة َجیَب فقرٍ كم
 47وحید للدخل.

 
: حقوق حیازة األرض في ِحمى بني ھاشم1جدول   

واإلستثناءاإلدارة حق  حق نقل الملكیة اإلستفادةحق    اسم الموقع حق الوصول 
� �نعم   ال      � م نع  � ال �  ِحمى بني ھاشم � نعم�   ال ال �نعم  

 
مع إنشاء الِحمى ُمنح المجتمع حقوق حوكمة األرض، وُخولِّت مسؤولیات اإلدارة وحل النزاعات إلى جمعیة بني ھاشم التعاونیة. 

ئات الجمعیة من كافة ف . ویتألف أعضاءالجمعیة والذي یُعتبر مسؤوالً أمام المجلس التنفیذي المجتمع مدیرَ  وقد انتخب أبناءُ 
 .الجمعیة وبمشاركة المجتمع المحلي في الترویج للحوكمة الرشیدة نجحتالمجتمع مع رجوح كفة التمثیل النسائي. 

 
 : تحلیل عوامل حوكمة األراضي في ِحمى بني ھاشم2جدول 

 العامل منخفض طفیف معتدل مرتفع
 الوعي/القدرة والمعرفة � � � �

 المنافع من موارد األرض الوصول إلى � � � �

 التنظیم والقیادة المجتمعیان � � � �

 انخراط النساء � � � �

 قوة المطالبة � � � �
 

عدد من أبناء المجتمع على إدارة تدریب إحیاء الِحمى من خالل  الدولي لحمایة الطبیعة ووزارة الزراعة عملیةَ  االتحادُ  دعمَ 
ھجیات إدماج المعنیین. وقد ُعقدت اجتماعات بین أبناء المجتمع والحكام المحلیین وموظفي المشاریع وأسالیب إدارة األرض ومن

وزارة الزراعة بھدف تعزیز الفھم المشترك لمفاھیم صون وإصالح األراضي وإدارتھا المستدامة. ویعود الفضل في نجاح 
 أبدتھ وزارة الزراعة. مبادرة ِحمى بني ھاشم بشكل رئیسي إلى المستوى العالي من االلتزام الذي

 
أن الحوكمة المحلیة لألراضي تحسنت منذ إلى تشیر األدلة المأخوذة من الشھادات والمشاھدات التي تمت في إطار ھذا البحث 

یحافظ على نظم رعي موزعة بإنصاف وتحمي األرض من القبائل المجاورة والرعي الجائر؛ وقد  فأصبح المجتمعإقامة الِحمى. 
القانون المجتمع في حمایة األرض من الرعي الجائر. ویُبدي أبناء المجتمع  في تنفیذالزراعة وغیرھا من سلطات  ساعدت وزارة

مستویات حسنة من الوعي بوضع موارد أراضیھم إضافة إلى المھارات الالزمة لتحدید المشكالت وترتیبھا حسب أولویتھا. یدعم 
اب ورشة لتصنیع األعش وقد أوجد فرصاً جدیدة. من أمثلة ذلك أن أقامت مجموعةُ نساءٍ  العدید من أبناء المجتمع عیشِ  الِحمى ُسبلَ 

من كانت تُساورھم مبمساعدة قرض صغیر لألعمال قدمتھ جمعیة ِحمى بني ھاشم التعاونیة. وقد أظھرت المقابالت أن العدید 
ة حول الصلة بین اإلدارة التقلیدیة لألرض وصون قوی أفكاراً الشكوك حول نظام الِحمى تحولوا إلى داعمین لھ بقوة یطرحون 

وجود مبادئ قَبَلیة قویة یكون  ،الموارد والمخرجات االقتصادیة. ومن السمات المجتمعیة التي قد تكون ساھمت في نجاح الِحمى
ا یتعلق بإدارة بر األجیال فیمبموجبھا للقیادة المجتمعیة الدور الھام في عملیات اتخاذ القرار والتقدیر الكبیر للمعارف المتوارثة ع

 الموارد الطبیعیة.
 

ً من فعالیة تجربة الِحمى قامت وزارة الزراعة بإدراج التوصیات الثالث التالیة  2014في عام  ،مما ینبغي ذكره أنھ انطالقا
 المتعلقة بإصالح األرض ضمن استراتیجیتھا للمراعي:

 
 

																																																													
ً  دیناراً  680 بـ المحدد الفقر خط وتحت حول عنقودیة مجتمعات ھي األردن في الفقر جیوب 46	  ً  للفرد أردنیا 	International	and	Planning	of	Ministry	UNPD, ؛سنویا

Cooperation	-	Jordan,	“Thinking	differently	about	the	poor,”	UNDP	and	MoP	(2012),	available	at	
http://www.undp.org/content/dam/jordan/docs/Poverty/Jordan_Poverty%20Pocket%20Report.pdf	

47	Hima	Management	Committee,	“Community	management	plan	for	Hima	Bani	Hashem	2013-2017”.	
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 إقامة منظمات مجتمعیة إلدارة األراضي المخصصة. •
 إعادة تعریف الحقوق في األراضي الرعویة. •
   48بناء القدرات المحلیة والتوعیة إلحیاء مفھوم الِحمى. •

 في لبنان ِحمى عنجر وِحمى كفر زبد 5-2
ً ما تشكل  صنف یُ من األراضي الحرجیة في البالد  ٪65من مساحة لبنان أصبح  ٪74في حین كانت المناطق الحرجیة یوما

  50.وتُعتبر الحراج بشكل رئیسي أراضي "أمیریة" أي مملوكة للدولة وتدیرھا وزارة الزراعة 49 رة.متدھو أراضي باعتباره
ع بالرعي الجائر وقطع األشجار غیر القانوني والتوس تتمثل التھدیدات الحالیة لھذه المناطق في آثار االستغالل المستمر للحراج

 التربة وانخفاض الغطاء النباتي الطبیعي تعریةَ  فقدانُ  وقد سبَّبَ   51د.في األنشطة الزراعیة الرعویة والتمدد الحضري المضطر
 خصوبتھا وفقدان النظام اإلیكولوجي لسالمتھ مما نتج عنھ انخفاض اإلنتاجیة الزراعیة.

 
اع طنص القانون على أن المسؤولیة عن قالمشرف على إدارة الحراج. یَ  وكميّ وفي ُصلب ھذه التحدیات یقع تحدي اإلطار الحَ 

تكون وزارة  444الحراج ُمناطة بمدیریة التنمیة الریفیة والثروات الطبیعیة (في وزارة الزراعة). وفقاً لقانون حمایة البیئة رقم 
جة. جة أو غیر الُمحرَّ لكن في الواقع العملي فإن  52البیئة مسؤولة عن إدارة المناطق المحمیة واألراضي العامة سواء الُمحرَّ

بحقوق إدارة واستخدام األراضي األمیریة والتي بدورھا تنسق قراراتھا مع وزارة الزراعة. وبالرغم عادة خولة البلدیات ھي الم
من وجود ھذا اإلطار المفصل (أو ربما بسببھ) لیس ثمة "ُملكیة" سیاسیة كافیة للحراج والغابات، بل إن المسؤولیة عن اإلدارة 

ة. ومن تبعات ذلك أن حظر الرعي الجائر في ذات قدرات وسلطات ضعیف ال مركزیة بشكل كبیر ومفوضة ألطراف محلیة
  الحراج غیر مطبق إال على نحو طفیف.

 
: حقوق حیازة األرض في ِحمى عنجر وِحمى كفر زبد3جدول   

 اسم الموقع حق الوصول اإلستفادةحق  واإلستثناءحق اإلدارة  حق نقل الملكیة

 ِحمى عنجر �ال  �نعم  �ال  �نعم   �ال � نعم  �ال � نعم 

 ِحمى كفر زبد �ال  �نعم  �ال  �نعم  �ال � نعم  �ال � نعم 

 
أدى ھذا التفویض بالصالحیات إلى مؤسسات الدولة إلى حرمان المجتمعات من معظم الحوافز االقتصادیة لإلدارة المستدامة 

افة ائر نتاج ضعف تنظیم حقوق الملكیة وعدم ضمانھا (إضعتبر الرعي الجلألراضي التي یشغلونھا. بالتالي فإنھ بشكل أو بآخر یُ 
 إلى الفقر والنمو السكاني).

 
 : تحلیل عوامل حوكمة األراضي في ِحمى عنجر4جدول 

 العامل منخفض طفیف معتدل مرتفع
 الوعي/القدرة والمعرفة � � � �

 الوصول إلى المنافع من موارد األرض � � � �

 المجتمعیانالتنظیم والقیادة  � � � �

 انخراط النساء � � � �

 قوة المطالبة � � � �

																																																													
48	Directorate	of	Rangelands	and	Badia	Development,	“Updated	Rangeland	Strategy	for	Jordan,”	13.	
49	Ministry	of	Environment	–	Lebanon,	“Safeguarding	and	Restoring	Lebanon’s	Woodland	resources,”	UNDP	(2008),	available	at	
http://www.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Energy%20and%20Environment/Projects/1454.pdf	

 ةالمملوك المجتمعیة األراضي وھي المشاع األراضي الزراعة؛ وزارة من وُمدارة للدولة المملوكة األراضي وھي األمیریة األراضي: الملكیة حیث من لبنان في ألراضيل أشكال أربعة ثمة 50	
ً استخد الُملكیة اعتبار عدم یجب أنھ إال. الخاصة الُملكیات أراضي وھي الُملك األراضي الدینیة؛ السلطات من والُمدارة المملوكة األراضي وھي الوقفیة األراضي ت؛البلدیا من والمدارة  اما
		.إدارتھا األرض مالكي لغیر تسھل واألعراف واالنتفاع واالستخدام فالتأجیر ،بالضرورة

51	Talal	Darwish,	Faycel	Chenini	and	Moujahed	Achouri,	“Country	Study	on	Status	of	Land	Tenure:	Planning	and	Management	in	Oriental	Near	
East	Countries	case	of	Lebanon,”	FAO	(2012):	73.	

	Agriculture	of	–Ministry	Lebanon,	“	of	Session	Third	the	to	Report	ForestsNational	on	Forum	Nations	United	,”the	MOA	)2003	,( أنظر أیضاً: 52	
available	at	http://www.un.org/esa/forests/pdf/national_reports/unff3/lebanon.pdf 
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حیث كانت البلدیات تستخدم طوافین من المجتمع المحلي لحمایة  1975مفھوم الِحمى في لبنان حتى عام ب ُعملَ كما تَقَدم فقد 

واسع من الغایات التي تتجاوز مجرد إدارة المراعي فتشمل حمایة  األراضي واستدامتھا. وقد ُوضع لمواقع الِحمى في لبنان نطاقٌ 
ومن المھم   54ل أساسي.كإال أن معظم ھذه المواقع لم تعد فاعلة بسبب الھجرة إلى المدن بش  53الطیور وتنوع النظام اإلیكولوجي.

ائر. المستقر بسبب التمدد الحضري والرعي الجاإلشارة إلى أن العقد الماضي شھد انتقاالً من الرعي المتنقل إلى اإلنتاج الحیواني 
ویعتمد مربو المواشي حالیاً على كتل الغذاء والمكمالت الغذائیة بدالً من الغطاء النباتي الطبیعي مما یرفع من كلف إنتاج المواشي 

    55 مادیاً. جذابویجعلھ غیر 
 

حراج التي تُشرك المجتمع المحلي مع المنظمات غیر الحكومیة أقرت وزارة الزراعة اللبنانیة بأھمیة نظم اإلدارة الالمركزیة لل
قیام جمعیة حمایة الطبیعة  2013شھد عام  57بل عیش الرعاة وإمكانیات المراعيلذلك وبھدف تحسین سُ   56والمؤسسات العلمیة.

تاله بعد ثالثة أعوام ِحمى  2005في لبنان بتأسیس مواقع ِحمى في عدة مناطق من البالد. كان ِحمى كفر زبد قد أُعلن في عام 
 قصدھا العدید من أنواع الطیور المائیة المھاجرة.یعنجر. وتتألف مواقع الِحمى ھذه من أراضي زراعیة وحراج وأراضي رطبة 

من  ٪50وتشكل الزراعة وصید األسماك والصید والرعویة االستخدامات الرئیسیة لھذه األراضي. ویُشار ھنا إلى أن نحو  58
   59تألف من آخر األراضي الرطبة المملوكة ملكیة عامة في وادي البقاع.یمى موائل الحِ 

 
 : تحلیل عوامل حوكمة األراضي في ِحمى كفر زبد5جدول 

 العامل منخفض طفیف معتدل مرتفع
 الوعي/القدرة والمعرفة � � � �

 الوصول إلى المنافع من موارد األرض � � � �

 تمعیانالتنظیم والقیادة المج � � � �

 انخراط النساء � � � �

 قوة المطالبة � � � �
 

تقع مواقع الِحمى على أراضي مملوكة للبلدیات تدیرھا المجالس البلدیة. وقد طورت جمعیة حمایة الطبیعة في لبنان باالشتراك 
ة أجرت ین الخارجیین. ولتلك الغاییة لـ "منطقة نظیفة ومحمیة بیئیاً" تُقام بالتعاون بین أبناء المجتمع والمعنیرؤمع المجالس 

الجمعیة والمجالس المعنیة تدریبات واجتماعات لزیادة الوعي بمفھوم الِحمى وبناء القدرات الالزمة في مجال إدارة مواقع الِحمى. 
المجتمع  ءكما عملت الجمعیة مباشرة مع الجمعیات على نظام إدارة مجتمعي ومنصات تعاونیة للجمع بین السلطات المحلیة وأبنا

رت خطة عمل محلیة حددت إجراءات حل المشكالت وأشكال دعم النساء كأعضاء فاعلین في مجتمع كالمزارعین والرعاة. وطُوِّ 
یفیة عمل حول ك ورشاتوالقیادة وصون التنوع الحیوي  نومن األنشطة التي تمت التدریب حول حقوق النساء وتولیھ  60الِحمى.

فر زبد، عنجر وكوقعي الِحمى مَ التدریبیة الشباب والنساء من  الورشاتكذلك استھدفت بعُض  إنتاج وتسویق منتجات محلیة.
 ین.  لتكون بمثابة منبر لتبادل المعرفة عن ثقافة وتقالید كل من المجتمعَ 

 
مع  حلیة لألرضمن الحوكمة الم ینمتشابھ ینالِحمى اتسما بمستوی يوقعمَ بَیَّنت المشاھَدات التي تمت في إطار ھذا البحث أن 

تمیز طفیف لِحمى عنجر في الوعي والمعرفة وتمكین المرأة. مما یستدعي النظر ھنا أن النساء في عنجر وكفر زبد فاعالت في 
عملیات اتخاذ القرار الخاصة بالِحمى؛ وفي عنجر كانت النساء قد شكلن ھیئاتھن التعاونیة. أما االنخفاض النسبي للوعي في كفر 

ه إلى تاریخ النزاع السیاسي فیھا خالفاً لمجتمع عنجر األكثر توحداً. تُعتبر اآلراء واالرتباطات السیاسیة في لبنان زبد فیمكن َردُّ 
 .كبیراً  المجتمعيمن العوامل الجوھریة في التواصل الثقافي والتراثي مما یجعل أثرھا في الحوكمة والتعاون 

																																																													
53	FAO,	“Country	Pasture/Forage	Resource	Profiles	Lebanon,”	FAO	(2011).	
54	FAO,	“The	‘Hima’”:	39.	
55	Herrera,	Davies	and	Baena,	The	Governance	of	Rangelands,	152	–	154.	
56	FAO,	“The	‘Hima’”.	
57	Herrera,	Davies	and	Baena,	The	Governance	of	Rangelands,	152	-154.	
58	“Hima	Kfar	Zabad,”	Society	for	the	protection	of	Nature	Lebanon,	available	at	http://www.spnl.org/hima/hima-kfar-zabad.	

ً  لبنان جبل بین ویقع. لبنان في الزراعیة األقالیم أھم ویعتبر جداً  خصب واد وھو بیروت شرق كم 30 مسافة على البقاع سھل یقع 59 		.الشرقیة لبنان وجبال غربا
60	SPNL,	“Hima	Women	Guideline	Manual”.	
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 مرسى مطروح في مصر 5-3
لألراضي في مصر إلى خمس فئات رئیسیة: ملكیة خاصة، ملكیة عامة، إیجار عام، ائتمان أو وقف، تنقسم الحیازة الرسمیة 

ویجعل القانون المدني المصري من الممكن للمستحوذ على قطعة أرض أو لمستخدمھا أن یمتلكھا في حالة إشغالھ   61وضع الید.
بر كافة األراضي الصحراویة (والمسماة "أراضي غیر سنة متصلة دون قیام مالكیھا بإثبات حقوقھم. وتُعت 15لھا لمدة 
ویسمح قانون األراضي   62مملوكة للدولة. إال أن الحكومة تقر بشكل غیر رسمي بحقوق استخدام األرض. ")مستصلحة

ا نھلألفراد من أبناء القبائل اكتساَب ملكیة األرض التي یزرعو 1969لسنة  100وقانون رقم  1958لسنة  124الصحراویة رقم 
أما المراعي فإما تكون مجتمعیة أو مخصصة لالستخدام بین القبائل   63ویستخدمونھا حتى وإن كانت أصالً مملوكة للدولة.

 والعشائر واألنساب.
 

جافة وشبھ جافة تغطي ما یقدر بعشرة مالیین ھكتار. خالل العقود الماضیة أدت موجات الجفاف  َمراعٍ تشتمل مصر على 
ل وتربیة األغنام في المناطق الھامشیة إلى ازدیاد الضغط على موارد األرض وانخفاض  المتكررة والزیادة في مستوطنات الُرحَّ

 خصوبة التربة.
 

. وقد ساھمت ھذه التغیرات في تحویل األراضي الرعویة في معظم أنحاء البالد الترحلاتسمت العقود الماضیة بانخفاض كما 
ً إل ى مناطق زراعیة ثابتة غیر مستدامة. إال أن البُنیة القبلیة التقلیدیة ال زالت سائدة في المنطقة التقلیدیة المتوازنة إیكولوجیا

    64الساحلیة الشمالیة الغربیة من مصر.
 

مطروح مراعي مرسى: أنواع حیازة األرض في 6جدول   
 اسم الموقع ق الوصولح اإلستفادةحق  واإلستثناءحق اإلدارة  حق نقل الملكیة

 مرسى مطروح �ال  �نعم  �ال  �نعم  �ال  �نعم  � ال� نعم 
 

نسمة. أما عاصمتھا  000,427فیما یبلغ عدد سكانھا  2كم 112,212تقع محافظة مطروح في شمال غرب مصر وتشغل مساحة 
لمراعي ا فھي مدینة مرسى مطروح التي یحدھا البحر األبیض المتوسط من الشمال والصحراء الكبرى جنوباً. وتسود المحافظةَ 

من السكان وینتمون إلى ِستِّ  ٪85یشكل البدو نحو   65ملم. 140الجافة أو الجافة جداً مع معدل سنوي للھطول المطري یبلغ 
قبائل رئیسیة. وتعتمد ھذه القبائل على نظام إلنتاج األراضي الجافة الممتد الذي یشمل األغنام والماعز ومحاصیل أشجار الشعیر.  

مع وجود القانون العرفي الذي ینظم اإلدارة  لیس لھا صفة قانونیةمن حیازات األراضي في مطروح  ٪80من قدر أن أكثر ویُ 
بموجبھ في النزاعات. لكن مؤخراً ازداد التسجیل الرسمي لألراضي من خالل وزارة الزراعة واستصالح  المحلیة ویُبَتُّ 

   66األراضي ربما بسبب ارتفاع قِیَم األراضي.
 

) شریط ساحلي ضیق ذو تربة غرینیة داعمة للبستنة والمواشي 1إیكولوجیة: -سى مطروح على أربع مناطق زراعیةوتشتمل مر
) قطاع إنتاج مشترك ذو ھطول مطري أقل وتربة ذات نوعیة داعمة للحیوانات الصغیرة المجترة والشعیر واألشجار 2والشعیر؛ 

خدم بشكل رئیسي لرعي الحیوانات الصغیرة المجترة وزراعة الشعیر في ست) قطاع رعوي یُ 3الحرجیة التي تنمو في الودیان؛ 
ل یقومون باإلنتاج الحیواني خاصة الجمال.4األراضي المنخفضة؛  وفي حین تمثل   67) منطقة رعویة مفتوحة یَشغلھا بدو ُرحَّ

																																																													
 مؤجرة وغیر للدولة ملكیة المسجلة األرض وھي العامة الملكیة) 2 شركة؛ أو لفرد خاص بشكل وكةالممل األرض وھي الخاصة الملكیة) 1 :مصر في األرض لحیازة الرئیسیة األنواع 61

 أو خیري لغرض الدولة قبل من الموقوفة األرض وھي الوقف أو االئتمان أرض) 4 لشاغلھا؛ طویلة لمدة تأجیرھا ویمكن للدولة مملوكة أرض وھي العام اإلیجار أرض) 3 خاصة؛ لجھة
ً  المدني القانون ویجعل الید وضع) 5 األوقاف؛ وزارة قبل من عادة وتدار دیني ً  یصبح أن مستخدمھا أو أرض قطعة على للمستحوذ ممكنا  متصلة سنة 15 لمدة لھا إشغالھ حالة في لھا مالكا
-http://www.usaidlandtenure.net/sites/default/files/country-profiles/full: أنظر. حقوقھم بإثبات مالكیھا قیام دون

reports/USAID_Land_Tenure_Egypt_Profile.pdf	
		62 إال أن وزارة الدفاع تستطیع االستحواذ على األرض لغایات استراتیجیة حتى وإن كان ذلك دون توفیر أماكن إلعادة االستیطان،

Egyptian	Ministry	of	Agriculture	and	Land	Reclamation,	“Second	Matruh	Resource	Management	Project,”	Project	Appraisal	Document	MOA	
(2004).	

63	Ministry	of	Agriculture	and	Land	Reclamation	Egypt,	“Second	Matruh	Resource	Management	Project,”	33.	
	.السابق المصدر 64	
	.السابق المصدر 65	

		66 المصدر السابق.
	.السابق المصدر 67
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وجي األعوام األخیرة على النظام اإلیكولالجفاف الشدید في  ُسبل العیش أثَّرَ الرئیسیین ل نیالنشاطالزراعة واإلنتاج الحیواني 
 وأضعف إنتاجیتھ.

 
 : تحلیل عوامل حوكمة األراضي في مرسى مطروح7جدول 

 العامل منخفض طفیف معتدل مرتفع
 الوعي/القدرة والمعرفة � � � �

 الوصول إلى المنافع من موارد األرض � � � �

 التنظیم والقیادة المجتمعیان � � � �

 راط النساءانخ � � � �

 قوة المطالبة � � � �
 

تقوم المنظمات المجتمعیة والتي یمثل أعضاؤھا مختلف قبائل المنطقة بتنسیق التواصل مع السلطات الرسمیة. إال أن ھذه 
 ددٌ عثمة وھي ذات قدرة محدودة نظیر السلطات الحكومیة.  ،المنظمات تفتقر الستراتیجیة موحدة لإلدارة المستدامة لألراضي

على ومن المنابر لكسب التأیید لحقوق الوصول إلى موارد األرض وتعزیز الوعي المحلي باإلدارة المستدامة للموارد.  فقط قلیل
یُبدي مجتمع مرسى مطروح معرفة حسنة بإدارة الموارد الطبیعیة  ،الرغم من انخفاض مستوى التعلیم والوصول إلى بناء القدرات

لمعارف ا نقلِ  كفاءةُ باإلضافة الى  ،عتماد أبناء ھذا المجتمع على أراضیھم كمصدر لُسبل عیشھمالشحیحة، وھي معرفة مصدرھا ا
من جیل آلخر. من ناحیة أخرى فإنھ على الرغم من انخراط النساء في أنشطة صغیرة النطاق مرتبطة باألرض كزراعة األعشاب 

 یات اتخاذ القرار ما زال محدوداً.وارتفاع مستوى التعلیم بینھن فإن وصولھن لبناء المھارات وعمل
 

وفي ضوء ھذه التحدیات المقترنة بجغرافیة ودیموغرافیة المنطقة فإن إقامةَ ِحمى في قریة تُدعى أبو مرقیق مسألة ذات وجاھة. 
نتاج إلتحتوي على أنواع عدیدة من األعشاب الرعویة والنباتات الطبیة والعطریة وموئل خصب مناسب  عٍ رامَ وتقع المنطقة في 

 . 2م 000,46الشعیر مساحتھ نحو 
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 : اإلدارة المستدامة والحوكمة المحلیة لألراضيالخالصة. 6
 
قدمت ھذه الورقة البحثیة بیانات ُجمعت من خالل المشاھدات في مواقع للِحمى في األردن ولبنان وموقع محتمل للِحمى في 

ة أنھ قد تم التغلب على التحدیات المتعلقة بضعف اإلدارة واالستخدام غیر المستدام مصر. بدا في كل من المواقع الثالثة القائم
لألراضي. وقد أظھرت المجتمعات في ھذه المواقع وعیاً واھتماماً وكفاءة إداریة في األراضي التي یدیرونھا. تمتع السكان في 

. ھل كان لھذه المخرجات أن تتحقق بدون إقامة يضاكل موقع بمؤشرین أو أكثر من المؤشرات األربعة على ضمان حیازة لألر
الوارد في ھذا التقریر إجابة محددة عن ھذا السؤال. إال أن الواضح أن مواقع الِحمى سارت وفق ما تقتضیھ  الِحمى؟ ال یقدم البحثُ 

لیدیة بین نظم اإلدارة التقصالت إیجابیة  تفي إفریقیا وأثبت تجریأُ  بحوثیتفق ما توصلنا إلیھ مع ووأدت دورھا جیداً. كما 
ً  ھذه الورقة  68لألراضي والمخرجات اإلیجابیة إلدارة األراضي. نقطة انطالق لما یمكن إجراؤه مستقبالً لقیاس أثر  تعتبر أیضا

 جھود تحسین الحوكمة المحلیة لألراضي.
 

ً یمكن القول إنھ حیثما یكون الھدف تعزیز االستخدام المستدام لموارد األراضي المدا حقوق  فإنھ یشترط مسبقاً تخویل ،رة مجتمعیا
التي تُنتجھا. كما اتضح أن إقامة نظم الِحمى ھي إحدى الطرق والموارد الحیازة وبالتالي زیادة مصلحة المستخِدمین في األرض 

ریعیة التي تحول تشبسبب التعقیدات السیاسیة وال ، وذلكالقلیلة التي یمكن من خاللھا تعزیز ضمان الحیازة على مستوى المجتمع
رض حیازة األ ل ضمانُ سھِّ یُ حیثما أنھ  ،دون إعطاء حقوق الملكیة للمجتمعات في إقلیم غرب آسیا وشمال إفریقیا. خالصة األمر

للمناطق الرعویة المحمیة المدارة من الحكومة خاصة في ظل  حفإن الِحمى بدیل ناج للموارد الطبیعیة، استخدامات أكثر استدامة
 درة المركزیة والمحدِّدات المالیة.ضعف الق

 
ة صعوداً من القاعدیتوافق النھج المنطلق  والنساء.بمقدور مواقع الِحمى توفیر فرص اقتصادیة جدیدة للرجال  ،كما تَقدَّم شرحھ

 عت دراسةٌ توق وقدھذا مع الفِكر المعاصر حول كیفیة تعزیز المرونة.  ،المجتمعیة والقیاداتالھادف لتمتین المؤسسات المحلیة و
ً إلصالح وإدارة المراعي، ،تطبیق نھج الِحمىخالل من  ھأن سابقةٌ  قد یقدم  ،واسع في حوض نھر الزرقاء على نطاقٍ  كنظاما

ً  25ملیون دینار أردني على مدى  289و 144للمجتمعات األردنیة منافعاً تتراوح قیمتھا بین   8,16ویوفر ما قد تبلغ قیمتھ  .عاما
  69ن مشتریات األعالف.ملیون دینار م

 
عملیة طویلة ومكلفة تستوجب استثماراً مستمراً في بناء قدرات  وجود قد یقتضي إحیاء النظم المجتمعیة كالِحمى ،في كل األحوال

 ي لنجاح واستدامة النماذج التقلیدیة إلدارة الموارد.رأبناء المجتمع. لذلك من األھمیة وجود دعم حكومي ضرو
 

على إنتاج  باإلضافة ألثره .لإلدارة المتكاملة یتبنى صون الطبیعة وُسبل العیش المستدامة والحمایة البیئیة انيإنس الِحمى نھجٌ 
دم حجز الكربون في التربة. لذلك یقباإلضافة الى  ط المیاهیرتبط بحمایة الدورة الھیدرولوجیة ومساقِ  ھ، فإنالمواشي المحسن

 ة الموارد الطبیعیة والعدالة االجتماعیة.الِحمى نھجاً شامالً في إدارة واستدام
 

 نحتاج إلى طریقة مبتكرة واستراتیجیة لتمتین النماذج ،والتغیر المناخي حضريتمدد الالالیوم وفي ظل زیادة تدھور األراضي و
 لى المجتمععتماداً عإدارة المصادر ا نظملالمجتمعیة التقلیدیة في إدارة األراضي. ینبغي علینا وضع األطر القانونیة التي یمكن 

 العمل -مجوالبراعندما تكون مقرونة بالتخطیط السلیم والحوافز وتحسین السیاسات -ھذه النظم كالِحمى إذ یمكن ل ،العمل وفقھا
 بفعالیة واستدامة.

 

																																																													
	K	Titling,”Rachael	Land	Community	in	Practices	“Best	night,		Organisation	Law	Development	(2010),International		at	availableأنظر أیضاً: 68	

https://www.files.ethz.ch/isn/139540/Land_InceptionPaper.pdf	
69	Vanja	Westerberg,	Moe	Myint,	“An	Economic	Valuation	of	a	Large-scale	Rangeland	Restoration	Project:	Costs	and	Benefits	of	Communal	
Rangeland	Rehabilitation	in	Jordan,”	ELD	Initiative	and	GIZ	(2014):	2,	available	at	
https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/eng__policy.pdf	
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 تفعیل حقوق حیازة وحوكمة األراضي :1ملحق 
 

 تفعیل حقوق حیازة األراضي

 حق الوصول حق اإلستفادة اءواإلستثنحق اإلدارة  حق نقل الملكیة

ألبناء المجتمع المحلي الحق في بیع حقوقھم 
 أو تأجیرھا.

للمجتمع الحق في إدارة الوصول إلى موارد 
األرض والتحكم بكیفیة استخدامھا وحمایة 

 مواردھا من االستخدام غیر القانوني.

للمجتمع الحق في الحصول على منتجات 
 ودخل من موارد األرض. 

لمجتمع الوصول إلى األرض یستطیع ا
بصرف النظر عن مدى قدرتھ على االنتفاع 

 من مواردھا.
 

 

 تفعیل الحوكمة الرشیدة لألراضي

 الوعي/القدرة والمعرفة الوصول إلى المنافع القیادة المجتمعیة انخراط النساء قوة المطالبة

یمتلك أبناء المجتمع والمجموعات 
المنظمة والقادة المعلومات 

رات واألدوات لحل والمھا
المشكالت المرتبطة باألرض 

ومطالبة السلطات المعنیة بالمنافع 
 التي ھي من حقھم.

تشارك النساء في األنشطة 
الزراعیة و/أو الرعویة ویغرسن 

حساً بالمسؤولیة لدى أبنائھن 
وبناتھن ویمتلكن المعرفة في 

 جوانب معینة.

على إدارة موارد  تعمل مجموعةٌ 
رك بما فیھ نفٌع األرض بشكل مشت

معنیین الوتتواصل مع  ،للمجتمع
بع ھذه المجموعة تَّ خارجیین. وتَ ال

 بُنیة محددة وتمثل مصالح مجتمعھا.

أبناء المجتمع قادرون على تَبیُّن 
وتحقیق المنافع من موارد األرض 

 المتاحة.

یمتلك أبناء المجتمع المعرفة 
والمھارات لتعزیز إدارة الموارد 

 ن المشكالت البیئیةالطبیعیة وتَبیُّ 
 والتخطیط طویل األمد. 
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  : أداة تحلیل الحوكمة الرشیدة لألراضي2ملحق 
 

 العامل منخفض طفیف معتدل مرتفع
یُبدي المجتمع قدرات مجتمعیة 

 في إدارة األرض.
المجتمع یعي مشكالت موارد أرضھ 
وقادر على ترتیب أولویات الموارد 

 ش.بما یتفق مع تمتین ُسبل العی

المجتمع یعي وضع موارد أرضھ 
 تَبیُّن مشكالتھا.وقادر على 

 الوعي/القدرة والمعرفة المجتمع یعي وضع موارد أرضھ.

المجتمع یأخذ باحتیاجات كافة 
الفئات االجتماعیة في عملیات 

 صناعة القرار. 

المجتمع یتعامل مع اھتمامات المعنیین 
 المحلیین بما یشمل الفئات الضعیفة.

د مدركون لمصالح بعضھم األفرا
 ضمن المجتمع.

األفراد قادرون على تحدید مصالحھم 
 في موارد األرض المتوفرة.

الوصول إلى المنافع من 
 موارد األرض

ة من  أنشطة قیادة مسؤولة ُمقرَّ
 المجتمع المحلي.

البُنى المقامة منظمة وتُعرِّف احتیاجات 
 الفئات المختلفة.

المجتمع مدرك ألھمیة العمل 
 الجماعي ولدیھ البُنى لذلك.

المجتمع یَتبَّین الفئات المحتملة أو 
 ترویج العمل الجماعي.بالمعنیین 

 التنظیم والقیادة المجتمعیان

فعال في المجتمع  النساء قطاعٌ 
ومنخرطات في عملیات صناعة 
القرار ویتمتعن بوصول للموارد 

 الطبیعیة كالرجال.

النساء منخرطات في أنشطة واسعة 
 نطاق إلدارة األراضي.ال

النساء یَعین حقوقھن وبعضھن 
منخرط في أنشطة إدارة 

 األراضي. 

النساء مدركات لقضایا األرض 
 المحددة التي تؤثر فیھن وفي أسرھن.

 انخراط النساء

أبناء المجتمع من كافة الفئات 
االجتماعیة قادرون على المطالبة 

 بحقوقھم.

 تالمجتمع یتعاونون مع السلطا ءأبنا
 من أجل حل المشكالت.

المجتمع قادر على حل المشكالت 
 المحلیة المتعلقة بحقوق الحیازة.

المجتمع قادر على تَبیُّن المشكالت 
 وفق االحتیاجات.

 قوة المطالبة
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